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تهــدي أســرة كليــة الرتبيــة للطفولــة املبكــرة إليــل هــذا الــدليل الــذي بــف يــديل ليســاعدب علــى معر ــة متطلبــات التــدريب                
ــود         امليــداني عنــد نزولــل إض الرويــات وليســهل عليكــي رحلتــل ف التــدريب ,ــهل  ــرتة التــدريب   وهــذه بعــ  النصــا   الــ  ن

 إليها :  االنتباهمنل 

 اسـتغهل إض أقصى حد  لنعمل على تنمية هذه القـدرات و اإلبـداو و    كمعلمةريب هو ر ع كفاءتل وقدراتل تنسي أن اهلدف من التد ال
  املستقبل .يصعب عليكي  أو قد تشعرين أنل قد حتتاجي إليه ف ءشيهذه الفرتة بقدر اإلمكان ف التعلم و السؤال عن كل 

املشرف هو مساعد لكي لتطوير قدراتل ود عل إض األ ضل  استمع إض نصا حة وتوجيهاته وحـاولي التقليـل مـن التـوتر ف عهقتـل      
 معه أثناء التدريب   لكن هذا ال مينع من مناقشة النقاط الغري وايحة أو ال  لكي  يها وجهة نظر أ,رى .

و  االجتماعيــةو  النفســية ماحتياجــاتهأعلمــي انكــي مؤعنــه علــيهم  عــامليهم كمعلمــة ناصــحة وراعــي    ــا األطفــالعنــد تــدريب 
 األكادميية  حنن ال نراكي دا ما ولكن اهلل يرى  راعي القريب الدا م .

 األهداف التالية : اخلاص   إن ذلل يكون من أجل حتقيقوحف نقوم بهذا التدريب امليداني حتت اإلشراف الفين 

 دا,ل القاعات   أن نفهم عن طريق املمارسة الفعلية طبيعة عملية التدريب أو طبيعة أوجه النشاط ال  عارسها املعلمة -

 أن تدركي مالديل من قدرات وصفات تتطلبها عملية التدريب وتعملي على تنمية تلل املهارات و الصفات

املرشد الرتبوي وتوجيهاته لتنمـي لـديل املهـارات العمليـة الهلمـة لنجـاة عمليـة التـدريب ف          تعليمات أن تسفيد من  -
 إجتاه األهداف الرتبوية املنشودة

 أن ينمو ليل شعور باإلنتماء إض مهنة التدريب كمهنة حتتاج إض إعداد ,اص وإض تنمية مهارات من نوو معف . -
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كسـب الطالبـة الكفايـات التيصصـية     كونا أساسيا من مكونات برنامج إعداد معلمة الروية حيـ  ي ومن ثم  إن التدريب امليداني يعد م
ومهـارات التيطـيو و التنفيـذ والتقـويم لتـتمكين مـن أداء مهامـل         واجتاهـات الرتبوية واملهنية و الثقا ية مبا تتضمنه مـن معـارف   و

 كمعلمة ومرشدة وموجهه كفء .

 عليهـا  مـع شـرة واف هلـا     االعتمـاد وأن هذا الدليل الذي بف يديكي يعترب مرجعا هاما  يما يتعلق بكا ة املتطلبات و البنود الـ  يـتم   

بة قراءته و همه جيدا قبـل البـدء ف رحلـة التـدريب امليـداني دا,ـل الرويـات و دور        ولطريقة توليع الدرجات   لذلل  إن على الطال
 . احلضانة
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 ى مصر  الرتبية للطفولة املبكرة كلية الرتبية للطفولة املبكرة جامعة املنصورة لتكون من بف أ ضل مخب كليات :تسعى  ةـــالرؤي 
 . 0202عام والعامل العربى 

الرتبية كلية الرتبية للطفولة املبكرة جامعة املنصورة مؤسسة تربوية تقدم برامج دراسية متيصصة متطورة  ى جمال  الرسالة :
  قادرة على تزويد اجملتمع بكفاءات علمية متيصصة ومؤهلة للمنا سة  ى سوق العمل   تستطيع إجراء حبوث  للطفولة املبكرة

 . تمع الحملى والدوضعلمية متميزة خلدمة اجمل

ــتغريات التكنو  ــة والـ ــن العوملـ ــف لمـ ــوم       ةلوجيـ ــرة أن تقـ ــة املبكـ ــة للطفولـ ــة الرتبيـ ــى كليـ ــا علـ ــب  لزامـ ــريعة   أصـ السـ
ــرتاتيجيات         ــوير االسـ ــة تطـ ــى الكليـ ــب علـ ــذا تـ ــلة  وهلـ ــرى ذات الصـ ــات األ,ـ ــى املؤسسـ ــا علـ ــا منهـ ــها حرصـ ــاء نفسـ ــادة بنـ بإعـ

ــن ,ههلــا        ــداف الــ  تعمــل م ــه األه ــن الضــروري أن حتــدد وبكــل بدق ــان م ــدا ها  ك ــق أه ــة بتحقي ــل لضــمان   واألنظمــة الكفيل وذل
 كفاءة ,ططها وبراجمها العلمية على النحو التالي:

ــة ومه مــة       ويــع  -1 ــة املبكــرة  تكــون مســايرة للمعــايري العاملي ــة للطفول ــوم املرتبطــة بالرتبي ــرامج دراســية ف شــتى العل ,طــو وب
 وجمدية ومتوا قة مع رسالة الكلية واجلامعة.

ــة  -0 ــل ,ــريج الكلي ــا  تأهي ــة الدراســات العلي ــج وســا ل        وطلب ــداو ونه ــة اإلب ــن ,ــهل نشــر ثقا  ــة م ــن الثق للوصــول ملســتوى عــال م
ــة  ــة إبداعيـ ــى تعليميـ ــادرحتـ ــون قـ ــى  ايكـ ــاء مبعلـ ــلة    الو ـ ــة ذات الصـ ــة املأمولـ ــد البحثيـ ــي والقواعـ ــ  العلمـ ــات البحـ تطلبـ

 مبهحقة التطور السريع واملذهل ف شتى العلوم األساسية.
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ــادميي ســ   اإل -0 ــامج األك ــاء دــودة الربن ــع        رتق ــذاتي   م ــل ال ــود التموي ــى جه ــد عل ــ  تعتم ــة أو ال ــات املتاح ــوء املوالن ــى ي واء عل
ــكل بـــرامج ودرجـــات            ــا يـــنعكب ف شـ ــة والعامليـــة   مبـ ــات األكادمييـــة الحمليـ ــرتاتيجي مـــع اجلهـ ــعي لهرتبـــاط اإلسـ السـ

 أكادميية مشرتكة.

ــة التــدريب      -4 ــاء وتنميــة ودوام ,طــو تــو ري الــدعم املتميــز ألعضــاء هي  بالكليــة ومبــا يضــمن هلــم مســتويات د,ــل حتقــق    بن
 هلم أمناط حياة معيشية راقية.

تلتــزم الكليــة بإتاحــة تقــديم تقنيــات تــدريب وتعلــم يــري تقليديــة مبــا يســاعد أعضــاء هي ــة التــدريب علــى حتقيــق                -5
 التنمية الذاتية املستدامة.

ــة  مبــا  ــدم األيــراض ال    االرتقــاء -6 ــات املتاحــة بالكلي ــنظم املكتب ــدريب  ب ــة الت ــة ألعضــاء هي    وطــهب البحــ  العلمــي  بحثي
 وحيقق االرتقاء املنشود على املستوى البحثي واملستوى اإلجتماعى.

وتطـــوير نظـــام لتحســـف األداء وتطـــوير جهـــود تقـــديم اخلـــدمات علـــى املســـتويف الفـــردي واملؤسســـي   وعلـــى يـــوء   إعـــداد -7
 . خلدمةقواعد املساءلة والتقييم املستمر من قبل متلقي ا

ــ      -8 ــق أهــداف الكلي ــة ومتطــورة حبيــ  تضــمن حتقي ــة متقدم ــوارد  ة وكــذلل ويــع  ويــع وتصــميم نظــم إداري ــات يطــيو امل تقني
   مع تعظيم العا د من النفقات ال  تتحملها الكلية. املؤسسية

ــها نقطــة ل     -9 ــد متطلبــات اجملتمــع احلقيقيــة بدقــة وجعل ــى   نطــهق النــاج  واملتميــز خلدمــة اجملتمــع  حتدي ــى املســتوى الحمل عل
 والدولي . 

ــر        -12 ــ  ذو  كـ ــداد باحـ ــورة إلعـ ــة املتطـ ــدارث البحثيـ ــى املـ ــاة علـ ــة واالنفتـ ــة امليتلفـ ــاالت البحثيـ ــاون ف اجملـ ــور التعـ ــد جسـ مـ
 تطبيقي متميز قادر على إنتاج التكنولوجيا احلديثة. 

ــدا م مبســتوى     -11 ــربامج الدراســية للنهــوض ال ــى املنا ســة الدا مــة ف ســوق    نهــج أســلوب  التحســف املســتمر لل اخلــريج القــادر عل
 العمل. 
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 حتقيق أهداف وخمرجات تعليمية تفي باملعايري األكادميية املتميزة. -10

ــة         -10 ــرة جامع ــة املبك ــة للطفول ــة الرتبي ــداف اإلســرتاتيجية لكلي ــادميي كأحــد أهــم األه ــاد األك ــات االعتم ــاء مبتطلب الســعي للو 
 املنصورة.  

جمــهت علميــة   املــؤعرات والنــدوات وبــرامج التــدريب وورو العمــل وإجــراء البحــوث واملشــروعات وكــذلل إصــدار         تنظــيم  -14
 .دورية وكتب مرجعية ونشرات دورية  ى جمال التيصص

 إنشاء وحدات علمية ذات طابع ,اص خلدمة أهداف الكلية واجلامعة واجملتمع  ى جمال التيصص. -05
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        0227لسنة  (   004  أنش ت كلية الرتبية للطفولة املبكرة بالقرار اجلمهوري رقم ) 

 باسم كلية رياض األطفال وكان مقرها شارو اجلمهورية باملنصورة

 إنتقلت الكلية إض مقرها احلالي بإمتداد شارو أمحد ماهر ) شارو كلية األداب سابقا (  0216وف عام 

( بتعديل مسمى الكلية ليصب  كلية الرتبية للطفولة املبكرة بدال من كلية    0065 صدر القرار الولاري رقم )   0219/ 7  /4بتاريخ  
 رياض األطفال 

ومت تعديلها بالقرار  ( 0228( بالعمل به حة الكلية للربنامج العام ) ال حة   0424صدر القرار الولاري رقم ) 0228/  8/ 08بتاريخ   
 02/7/0229( بتاريخ 1800الولاري رقم )

 ( 0210( بالعمل به حة الكلية للربنامج العام للساعات املعتمدة ) ال حة 4465صدر القرار الولاري رقم ) 0210/ 11/   04بتاريخ  

بالعمل به حة الكلية للربامج النوعية ) برنامج إعداد معلمات رياض األطفال ( 4465صدر القرار الولاري رقم ) 0210/ 11/   04بتاريخ  
 التأهيل املهين لألطفال ذوي اإلحتياجات اخلاصة(برنامج إعداد  –باللغة اإلجنليزية 

معلمات األنشطة بالعمل به حة الكلية للربامج النوعية ) برنامج إعداد ( 1898صدر القرار الولاري رقم ) 0202/ 7/   1بتاريخ  
 املتكاملة بنظام منتسوري (
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 هلا ..... وقد إيذت الكلية شعارا 

 

ميثل هذا الشعار شكه دا ريًا حييو به من اجلانبف سنابل األرل الذي تشتهر بزراعته حما ظة الدقهلية منذ لمن بعيد والذي يشكل و
ميثل األطفال املوجودين ف  جزءًا من جامعة املنصورة. الرتبية للطفولة املبكرةجزءًا أساسيًا من شعار اجلامعة  وبالتالي تكون كلية 

الشعار  األطفال الصغار )بنف وبنات( الذين تقوم الكلية بإعداد وتكوين معلمات متيصصات يقمن برعايتهم وتنميتهم ف وسو 
عثل األيدي املوجودة بالشعار األيدي احلانية ملعلمات رياض األطفال ال  حتمل األطفال  و (.Childhoodمرحلة الطفولة )

عثل السنابل ال  حتيو باأليدي مصدر النمو والتنمية املستدامة و (.Caringوال  عثل مصدر احلنان والرعاية )
(Development.لرتبية الطفولة املبكرة ) 
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 سياسات و إجراءات تنفيذ رؤية وحتقيق رسالة كلية الرتبية للطفولة املبكرة – جامعة  املنصورة :

من الرؤية و الرسالة السالف حتديدها   تقوم كلية الرتبية للطفولة املبكرة من ,هل إدارتها و أقسامها العلمية و أعضاء  انطهقا
 هي ة التدريب بها بتحقيق الرؤية من ,هل الرسالة السالف ذكرها عن طريق السياسات واإلجراءات األتية :

من ,هل برامج ذات جودة عالية ف مجيع يصصات التعليم العام من الروية حتى نهاية التعليم  – إعداد معلمة قبل اخلدمة -1
 الثانوي و قا للنظام التكاملي والنظام التتابعي وينبغي أن يراعى إعداد معلمه تتصف بأنها :

 متمكنه من يصصها األكادميي -

 ل مع الطهب ذو مهارة ف عرض املادة و التفاع -

 تعمل على ,لق مناخ تربوي دميقراطي دا,ل القاعات التدريسية  -

 األطفال على العمل التعاوني و التعلم الذاتي  تعود -

تعمل على التفكري و التيطيو وحل املشكهت دا,ل القاعات التعليمية و إياذ القرار ف العملية التعليمية من ,هل  -
 األنشطة امليتلفة 

 املهنة وقيم اجملتمع املصري وقيم التقدم  ملتزمة بأداب -

 ذو ثقا ة مصرية وعربية وعاملية جتعلها قادرة على اهلوية و اإلنفتاة على األ,ر  -

  صة .قادرة على إستيدام التكولوجيا بعامة وتكنولوجيا التعليم بصفة ,ا -

مشكهت حقيقية يواجهها التعليم القيام بالبحوث الرتبوية ال  تنتج معر ة تربوية وتعاجل القضايا الرتبوية و -
 هلا تصل  التعليم وتطوره وتقديم حلول 

 اإلسهام الفعال ف رسم سياسات التعليم ف مصر وتنفيذها من ,هل عضوية اللجان على املستوى القومي و الحملي -

من ولارة الرتبية تقديم اإلستشارات و الدراسات ال  تسهم ف تطوير التعليم وحتديثه عن طريق الشراكة الفعالة  -
 والتعليم حبي  يشمل ذلككل مكونات النظام التعليمي من إدارة ومناهج وطرق تعليم الطفل و تقويم ويريها .

الحملية بر ع مستوى  حتدي  نظام الدراسة وبرامج الكلية مبا يتناسب مع اإلجتاهات التعليمية العاليمة و اإلحتياجات -
 أداء الكلية وتقديم منوذجا للمؤسسات التعليمية األ,رى اجلامعية وقبل اجلامعية .
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ــع        - ــة و اجملتمـ ــل البي ـ ــورة دا,ـ ــات متطـ ــق أليـ ــرية و ـ ــة العصـ ــات التعليميـ ــدم و املمارسـ ــوي املتقـ ــر الرتبـ ــر الفكـ نشـ
 التعليمي واجملتمع كله .

 و البحوث الرتبوية وترقية إستيدامها ف جماالت التعليم العالي . دمج التكنولوجيا ف جماالت تكوين املعلمة -

تقـــديم ,ـــدمات حبثيـــة وإستشـــارية وتطـــوير ملؤسســـات التعلـــيم ييـــة النظـــامي العامـــة و اخلاصـــة مبـــا  ـــدم     -
 الرويات و اجملتمع 

 تكوينا تربويا املشاركة ف إعداد أعضاء هي ة التدريب ف كا ة التيصصات باجلامعة ومؤسسات التعليم العالي  -
 .مستمرا ميكنهم من أداء دورهم بفاعلية وكفاءة 

 نشر أ,هقيات املهنة بف أعضاء هي ة التدريب وطهب الكليةو العاملف بها و قا مليثاق أ,هقي يلتزم به اجلميع . -

يم الذاتي ثقا ة وممارسة تبين مفهوم اجلودة الشاملة وتطبيقة دا,ل الكلية ويندرج حتت ذلل اإلهتمام بالتقو -
 لتحقيق جودة شاملة وتطوير مستمرو اإلستعداد للتقويم اخلارجي حبي  يكون هذا كله مد,ه ومتابعة

 :التدريب امليداني 

 يهـا املكونـات األ,ـرى التيصصـية     التدريب امليداني هو مكون اساسـي مـن مكونـات برنـامج إعـداد املعلمـة وهـو البوتقـة الـ  تنصـهر           
الرتبوية   يهدف التدريب امليداني إض إكساب الطالبة املعلمة  الكفايات التيصصية و الرتبوية و املهنيـة و الثقفيـة مبـا تتضـمنه مـن      و

ومرشـدين ومـوجهف وتتضـمن     مـن أداء مهـامهم كمعلمـات أكفـاء     اليتمكنـو ومهارات التيطيو و التنفيذ و التقـويم   اجتاهاتمعارف و 
 نية :,ربات الرتبية امليدا
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 يتم التقييم  بربنامج التدريب امليداني على النحو التالي :
 ساعة أسبوعيا ( 0التعليم املصغر بالفرقة األوض )  -1

 التدريب امليداني بالفرقة الثالثة ملدة يوم أسبوعيا وأسبوو كامل ف نهاية كل  صل دراسي      -0
 التدريب امليداني بالفرقة الرابعة ملدة يوم أسبوعيا وأسبوو كامل ف نهاية كل  صل دراسي  -0

 (  من اله حة اجلديدة على ما يلي :10تنص املادة .)
للمشـرف الفـين    % مـن درجـة املقـرر   42 نسـبة   صـص ) التـدريب امليـداني (     قـو  ال  تشتمل علـي دراسـة عمليـة   ف حالة املقررات 
% اال,تبـار الشـفهي    12% للتقـارير و 12% ملدير أو ناظر احلضانة   ونسبة 12% للمشرف الفين اخلارجي  ونسبة 02الدا,لي  ونسبة 

  الدراسي الذي رسب  يه  وذلل و ق ال حة التدريب امليداني. ومن يرسب ف هذا املقرر يبقي ل عادة ف املستوي
تضاف إض اجملموو الكلي لدرجات نهاية العظمى لدرجات التديب امليداني ما ة درجة بالفرقتف الثالثة و الرابعة لا

 الطالبة ف نهاية العام ويتم توليعها على النحو التالي :
 الفصل الدراسي األول: -

 توليع الدرجات الساعاتعدد  املقرر الكود
 (82عملي ) شفوي تقارير

 درجة الروية املشرف اخلارجي املشرف الدا,لي

 12 02 42 12 12 جمموو عملي نظري
K Fac 

      يــــوم كامــــل (1التدريب امليداني ) 301
 

 

  المقـــــــــرر كود المقرر

 مالحظات
عدد  عدد الساعات الفعلية

الساعات 

 المعتمدة

 توزيع الدرجات

تطبي نظرى

 قى

المجم

 وع

االعمال 

 الفصلية

منتصف  تطبيقى

 الفصل

تحرير

 ى

الدرجة 

 العظمى

K C 103  011 81 01 - 01 1 1 - 1  تعليم مصغر 



    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 13  كلية الرتبية للطفولة املبكرة –دليل التدريب امليداني 

 

 كلية الرتبية للطفولة املبكرة 

 قطاع شئون التعليم والطالب

  دليــــل التدريب امليداني

 الفصل الدراسي الثاني: -

 توليع الدرجات عدد الساعات املقرر الكود
 (82عملي ) شفوي تقارير

 درجة الروية املشرف اخلارجي املشرف الدا,لي

 12 02 42 12 12 جمموو عملي نظري
K Fac 

      يــــوم كامــــل (1التدريب امليداني ) 302
 مراحل التدريب امليداني :

 ساعة أسبوعيا ( 0املصغر بالفرقة األوض )  التعليم املصغر -
 التدريب امليداني بالفرقة الثالثة ملدة يوم أسبوعيا وأسبوو كامل ف نهاية كل  صل دراسي  -
 التدريب امليداني بالفرقة الرابعة ملدة يوم أسبوعيا وأسبوو كامل ف نهاية كل  صل دراسي  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 14  كلية الرتبية للطفولة املبكرة –دليل التدريب امليداني 

 

 كلية الرتبية للطفولة املبكرة 

 قطاع شئون التعليم والطالب

  دليــــل التدريب امليداني

 يتم التقييم  بربنامج التدريب امليداني على النحو التالي :
 ساعة أسبوعيا ( 0التعليم املصغر بالفرقة األوض )  -1

 التدريب امليداني بالفرقة الثالثة ملدة يوم أسبوعيا وأسبوو كامل ف نهاية كل  صل دراسي      -0
 التدريب امليداني بالفرقة الرابعة ملدة يوم أسبوعيا وأسبوو كامل ف نهاية كل  صل دراسي  -0

 (  من اله حة اجلديدة على ما يلي :10تنص املادة .)
للمشـرف الفـين    % مـن درجـة املقـرر   42 نسـبة   صـص ) التـدريب امليـداني (     قـو  ال  تشتمل علـي دراسـة عمليـة   ف حالة املقررات 
% اال,تبـار الشـفهي    12% للتقـارير و 12% ملدير أو ناظر احلضانة   ونسبة 12% للمشرف الفين اخلارجي  ونسبة 02الدا,لي  ونسبة 

  الدراسي الذي رسب  يه  وذلل و ق ال حة التدريب امليداني. ومن يرسب ف هذا املقرر يبقي ل عادة ف املستوي
النهاية العظمى لدرجات التديب امليداني ما ة درجة بالفرقتف الثالثة و الرابعة تضاف إض اجملموو الكلي لدرجات 

 الطالبة ف نهاية العام ويتم توليعها على النحو التالي :
 الفصل الدراسي األول: -

 توليع الدرجات الساعاتعدد  املقرر الكود
 (82عملي ) شفوي تقارير

 درجة الروية املشرف اخلارجي املشرف الدا,لي

 12 02 42 12 12 جمموو عملي نظري
K Fac 

      يــــوم كامــــل (1التدريب امليداني ) 301
 

 

  المقـــــــــرر كود المقرر

 مالحظات
عدد  عدد الساعات الفعلية

الساعات 

 المعتمدة

 توزيع الدرجات

تطبي نظرى

 قى

المجم

 وع

االعمال 

 الفصلية

منتصف  تطبيقى

 الفصل

تحرير

 ى

الدرجة 

 العظمى

K C 103  011 81 01 - 01 1 1 - 1  تعليم مصغر 



    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 15  كلية الرتبية للطفولة املبكرة –دليل التدريب امليداني 

 

 كلية الرتبية للطفولة املبكرة 

 قطاع شئون التعليم والطالب

  دليــــل التدريب امليداني

 الفصل الدراسي الثاني: -

 توليع الدرجات عدد الساعات املقرر الكود
 (82عملي ) شفوي تقارير

 درجة الروية املشرف اخلارجي املشرف الدا,لي

 12 02 42 12 12 جمموو عملي نظري
K Fac 

      يــــوم كامــــل (1التدريب امليداني ) 302
 مراحل التدريب امليداني :

 ساعة أسبوعيا ( 0التعليم املصغر املصغر بالفرقة األوض )  -
 التدريب امليداني بالفرقة الثالثة ملدة يوم أسبوعيا وأسبوو كامل ف نهاية كل  صل دراسي  -

 التدريب امليداني بالفرقة الرابعة ملدة يوم أسبوعيا وأسبوو كامل ف نهاية كل  صل دراسي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 16  كلية الرتبية للطفولة املبكرة –دليل التدريب امليداني 

 

 كلية الرتبية للطفولة املبكرة 

 قطاع شئون التعليم والطالب

  دليــــل التدريب امليداني

 يتم التقييم  بربنامج التدريب امليداني على النحو التالي :
 أول   صل دراسي ساعة أسبوعيا ( 0بالفرقة األوض ) ( 1) التعليم املصغر  -1

  ثانيساعة أسبوعيا (  صل دراسي  0بالفرقة األوض ) ( 0تعليم مصغر ) -0

 ساعة أسبوعيا (  صل دراسي أول  0( بالفرقة الثانية ) 0تعليم مصغر ) -0

 ثانيساعة أسبوعيا (  صل دراسي  0بالفرقة األوض ) ( 4تعليم مصغر ) -4

 بالفرقة الثالثة ملدة يوم أسبوعيا وأسبوو كامل ف نهاية كل  صل دراسي ف رويات الرتبية اخلاصة التدريب امليداني      -5
 التدريب امليداني بالفرقة الرابعة ملدة يوم أسبوعيا وأسبوو كامل ف نهاية كل  صل دراسي  -6

 (  من اله حة اجلديدة على ما يلي :11تنص املادة .)
امليداني ما ة درجة بالفرقتف الثالثة و الرابعة تضاف إض اجملموو الكلي لدرجات  النهاية العظمى لدرجات التديب

 الطالبة ف نهاية العام ويتم توليعها على النحو التالي :
 
 
 
 
 

  المقـــــــــرر كود المقرر

 مالحظات
عدد  عدد الساعات الفعلية

الساعات 

 المعتمدة

 توزيع الدرجات

تطبي نظرى

 قى

المجم

 وع

االعمال 

 الفصلية

منتصف  تطبيقى

 الفصل

تحرير

 ى

الدرجة 

 العظمى

K C 103  011 01 01 - 01 2 2 - 2  تعليم مصغر 

K k C 104 ( 2تعليم مصغر)   1 - 1 1 01 - 01 81 011 

k C 206 ( 3تعليم مصغر)   1 - 1 1 01 - 01 81 011 

k C 208 ( 4تعليم مصغر)   2 - 2 2 01 - 01 01 011 



    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 17  كلية الرتبية للطفولة املبكرة –دليل التدريب امليداني 

 

 كلية الرتبية للطفولة املبكرة 

 قطاع شئون التعليم والطالب

  دليــــل التدريب امليداني

 الفصل الدراسي األول: -

 توليع الدرجات عدد الساعات املقرر الكود
 (82عملي ) شفوي تقارير

درجة 
 الروية

املشرف 
 الدا,لي

املشرف 
 اخلارجي

 02 42 12 12 12 جمموو عملي نظري
K Fac 

      يــــوم كامــــل (1التدريب امليداني ) 301

 الفصل الدراسي الثاني: -

 توليع الدرجات عدد الساعات املقرر الكود
 (82عملي ) شفوي تقارير

درجة 
 الروية

املشرف 
 الدا,لي

املشرف 
 اخلارجي

 02 42 12 12 12 جمموو عملي نظري
K Fac 

      يــــوم كامــــل (1التدريب امليداني ) 301

 مراحل التدريب امليداني :

 ساعة أسبوعيا ( 0التعليم املصغر املصغر بالفرقة األوض )  -
 التدريب امليداني بالفرقة الثالثة ملدة يوم أسبوعيا وأسبوو كامل ف نهاية كل  صل دراسي  -
 امليداني بالفرقة الرابعة ملدة يوم أسبوعيا وأسبوو كامل ف نهاية كل  صل دراسيالتدريب  -

 

 

 



    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 18  كلية الرتبية للطفولة املبكرة –دليل التدريب امليداني 

 

 كلية الرتبية للطفولة املبكرة 

 قطاع شئون التعليم والطالب

  دليــــل التدريب امليداني

 يداني :الغياب و احلضور بالتدريب امل

 ما يلي :( من اله حة اجلديدة على 9تنص املادة رقم )
 ( املواظبة :9مادة )

 ــرتة عمليــة ف ســجل معــد لــذلل مــن قبــل شــ ون    أوســتاذ املقــرر تســجيل حضــور الطــهب ف بــدء كــل حمايــرة نظريــة   أيتــوض 
 الطهب مع مراعاة مايلي:

ــ  )أ( ــول   هاحلــد املســموة ب ــدون عــذر مقب ــب ب ــاب الطال ــو لغي ــرر  05 ه ــن جممــوو ســاعات املق ــوض   % م ــرر  أويت ,طــار إســتاذ املق
جـــراءات إيـــاذ الطالـــب مـــرتف وبعـــد ذلـــل تعـــرض حالـــة الطالـــب علـــي جملـــب الكليـــة إل إلنـــذاردارة شـــ ون الطـــهب إ

 املقرر. إمتحانمن د,ول  حرمانه
ــ  05لادت نســبة الغيــاب عــن   إذا )ب( ــب  هجلنــة شــ ون الطــهب ويعتمــد ه % ف املقــرر وكــان ييــاب الطالــب بــدون عــذر تقبل جمل

حمـــروم" ف املقـــرر وتـــد,ل نتيجـــة تقـــدير "حمـــروم" ف حســـاب املعـــدل الفصـــلي   "يســـجل للطالـــب تقـــدير:   الكليـــة
 للطالب. واملعدل الرتاكمي العام

 أجهزة اإلشراف على التدريب امليداني :

 أوال األشراف العام :

ــاهج            ــيب قســم من ــيم والطــهب ور  ــة لشــ ون التعل ــل الكلي ــه وكي ــداني ويعاون ــدريب املي ــى الت ــام عل ــو املشــرف الع ــة ه ــد الكلي عمي
 وطرق تعليم الطفل ومدير مكتب التدريب امليداني

 : الفينثانيا األشراف 

مناهج وطرق تعليم الطفل ويعاونه مدير مكتب التدريب امليداني ومشرف  ين وإداري من ذات القسـم ويتكـون هـذا     ويرأسه ر يب قسم
 اجلهال من مشر يف  نيف دا,ليف ومشر يف  نيف ,ارجيف ......

ــاد         ــداني وإعتم ــدريب املي ــب الت ــن مكت ــى عــرض م ــاء عل ــة بن ــد الكلي ــن عمي ــرار م ــؤالء املشــر ف ق ــار ه ــب قســم   ويصــدر بإ,تي جمل
ــامن        ــيم أو التضـ ــة والتعلـ ــن الرتبيـ ــوجهف مـ ــادة املـ ــبع  السـ ــتعانه بـ ــرورة اإلسـ ــد الضـ ــل وتولعنـ ــيم الطفـ ــرق تعلـ ــاهج وطـ منـ

 اإلجتماعي أو من ينوب عنهم من ذوي اخلربة احلاصلف على درج  املاجستري والدكتوراه  للعمل كمشرف
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 19  كلية الرتبية للطفولة املبكرة –دليل التدريب امليداني 

 

 كلية الرتبية للطفولة املبكرة 

 قطاع شئون التعليم والطالب

  دليــــل التدريب امليداني

 اجلهال اإلداري : ثالثا 

ــة   ــاء هي ــ ــد أعضــ ــه أحــ ــن :     ويرأســ ــل مــ ــه كــ ــه يتابعــ ــرف عليــ ــل ويشــ ــيم الطفــ ــرق تعلــ ــاهج وطــ ــم منــ ــن قســ ــدريب مــ التــ
 ر يب قسم مناهج وطرق تعليم الطفل و مدير مكتب التدريب امليداني

 : ا,تصاصات أجهزة اإلشراف على الرتبية العملية

 أوال األشراف العام :

ــل الك      ــه وكي ــداني ويعاون ــدريب املي ــى الت ــام عل ــو املشــرف الع ــة ه ــد الكلي ــاهج     عمي ــيب قســم من ــيم والطــهب ور  ــة لشــ ون التعل لي
ــداني    ــدير مكتــب التــدريب املي ــيم الطفــل وم ــق      وطــرق تعل ــة للتحق ــة العملي ــدارث الرتبي ــى م ــرور عل ــام امل   ويتضــمن اإلشــراف الع

هـــا ور اســـة االجتماعـــات الدوريـــة الـــ  تعقـــد ملناقشـــة مشـــكهت التـــدريب  وتنفيـــذ يـــة ومتابعـــة مـــن كفـــاءة العمليـــة التعليم
ــة        ــديريات الرتبيـ ــداني مبـ ــراف امليـ ــال اإلشـ ــف جهـ ــرة وبـ ــة املبكـ ــة للطفولـ ــة الرتبيـ ــف  كليـ ــوي بـ ــربو العضـ ــق الـ ــداني وحتقيـ امليـ

 والتعليم .
 ثانيا األشراف الفين :

 وتكون إ,تصاصات ر يب جهال اإلشراف الفين  ومدير مكتب التدريب امليداني واملشر يف الفنيف الدا,ليف على النحو التالي :
 اإلشراف واملتابعة جملموعات ..... -1

 إشرتاب املشر يف الفنيف الدا,ليف ف تقييم الطالبات ..... -0

 القيام بإعداد وشرة بع  األنشطة..... -0

 إقرتاة الوسا ل التعليمية وأدوات اللعب املناسبة -4

 عقد اإلجتماعات الدورية شهريا مع املشر ف الفنيف اخلارجيف ..... -5

 الفنية ....مناقشة املشكهت  -6

 إقرتاة وسا ل التنمية ....... -7
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 21  كلية الرتبية للطفولة املبكرة –دليل التدريب امليداني 

 

 كلية الرتبية للطفولة املبكرة 

 قطاع شئون التعليم والطالب

  دليــــل التدريب امليداني

 وتكون إ,تصاصات املشر يف اخلارجيف على النحو التالي :

 اإلشراف على قيام الطالبات بالتدريب باملدارث  -1

 توجيه الطالبات للنواحي الفنيةف إعداد وشرة الدروث -0

 اإلشرتاب ف تقييم الطالبات  -0

 حضور االجتماعات الدورية مع املشر يف الدا,ليف  -4

 مناقشة املشكهت ال  تعوق العملية ف جمال التيصص  -5
 ثالثا  اجلهال اإلداري :

 موعد بدء التدريب امليداني  اقرتاة -1

 إعداد بطاقات متابعة التدريب امليداني -0

 توليع جمموعات الطهب على مدارث التدريب امليداني -0

 على مدارث التدريب امليداني واملشر يف الفنيف الدا,ليفتوليع  -4

 على مدارث التدريب امليداني اخلارجيفواملشر يف الفنيف توليع  -5

 اخلارجيف و الدا,ليف واملشر يف الفنيفإعداد جداول اإلشراف  -6

 القيام باالتصاالت الهلمة للتدريب امليداني  -7

 حصر يياب الطالبات من واقع بطاقة املتابعة  -8

 اخلارجيفاملشر يف الفنيف  حصر يياب  -9

 : إجراءات التدريب امليداني

يتم إعداد ,طاب موجه للسيد األستاذ / وكيل أول ولارة الرتبية و التعليم مبحا ظة الدقهلية ملوا اة الكلية بأمساء املدارث   -1
ال  ستستقبل طالبات التدريب امليداني ف العام اجلامعي التالي مويحا باخلطاب املراكز  و كذلل لتحديد  و الرويات

طالبة    ويتم اعتماد هذا اخلطاب من السيد األستاذ  42طالبة أو جمموعتف  02سواء جمموعة  وروية سعة كل مدرسة
 الدكتور/ عميد الكلية.

 م األصل و الصورتف إلي مكتب أرشيف الكلية  ح  يتسنى هلم إرساله.يتم تصوير اخلطاب نسيتف  وتسلي  -0
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 21  كلية الرتبية للطفولة املبكرة –دليل التدريب امليداني 

 

 كلية الرتبية للطفولة املبكرة 

 قطاع شئون التعليم والطالب

  دليــــل التدريب امليداني

عند وصول رد اخلطاب من السيد األستاذ / وكيل أول ولارة الرتبية و التعليم مبحا ظة الدقهلية  يتم حصر املدارث   -0
دأ ف حصر مدارث مراكز آ,ري مبراكز املنصورة و طليا أوال و قا له حة  ثم ف حالة ليادة أعداد طهب الكلية نب الرويات

 مثل )أجا   السنبهوين  و شربف  و دكرنب  .... إخل(.

الفرقة الثالثة مبدارث × الفرقة الثانية الهتي سيؤدين التدريب امليداني _يتم حصر أعداد طالبات = إحصا ية عددية  -4
الفرقة الرابعة  حي  أن × التدريب امليداني مرحلة رياض األطفال  و كذلل أعداد طالبات الفرقة الثالثة الهتي سيؤدين 

 الطالبات يؤدين التدريب امليداني مبدراث رياض األطفال.

طالبة و قا له حة التدريب  02إلي  12يتم تقسيم األعداد علي املدارث السابق حصر أمسا ها علي أن يولو بكل مدرسة من   -5
 امليداني.

 يتم ويع ,طة لمنية لتسجيل أمساء طالبات باملدارث و قا لريباتهم.  -6

يتم إعهن أمساء املدارث للطالبات و اخلطة الزمنية لتسجيل األمساء منذ بداية الفصل الدراسي الثاني للعام السابق   -7
 لتنفيذ التدريب امليداني بوسا ل خمتلفة وهي كاآلتي: 

 .موقع الكلية 

 كرة علي موقع التواصل االجتماعي طفولة املبصفحة كلية الرتبية لل 

 تسجيل الريبات كه علي حدة  جتنبا حلدوث الدحام  وح  ال تتعطل الطالبة عن اليوم الدراسي اخلاص بها. -8

 يتم التسجيل شيصيا لكل طالبة  وبتقديم كارنية العام احلالي.  -9

سجل عليها ) اسم  املدرسة و الربنامج و الفرقة و العام يتم إعداد مناذج لكشوف حضور الطالبات بالتدريب امليداني و ي  -12
 اجلامعي التالي.

امسها بكشوف التدريب امليداني  تقوم مس ولة الفرقة بإدارة الدراسة و االمتحانات باستهم الكار نيه من الطلبة  وتسجيل   -11
 كذلل بنسية أرقام جلوث العام احللي.و
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 22  كلية الرتبية للطفولة املبكرة –دليل التدريب امليداني 

 

 كلية الرتبية للطفولة املبكرة 

 قطاع شئون التعليم والطالب

  دليــــل التدريب امليداني

ف حالة ريبة الطالبات ف تغيري مدرسة أو إدراج مدارث آ,ري بدال من املعلنة  سيتم تقديم طلب باسم السيد أ.د/ وكيل  -10
الكلية لش ون التعليم و الطهب بشأن إدراج مدرسة..... بدال من مدرسة.... لطالبات الفرقة..... الربنامج....... ف 

ا ة طلبات الطهب مع ر يب القسم امليتص بش ون طهب و تعرض علي السيد أ.د/ العام اجلامعي..../.....  ويتم جتميع ك
وكيل الكلية لش ون التعليم و الطهب وبعد املوا قة يتم إ,طار الطالبات بتلبية ريبتهم سواء بإعهنه ف لوحة اإلعهنات أو 

 باطهعهم علي الكشوف اجلديدة للتدريب امليداني.

 .ويظهر ف صفحة الطالبة نتيجة التدريب امليداني بعد إعهن نتا ج دور مايو واعتمادها من جملب الكلية   -10

ال  سيتم أداء التدريب امليداني بها حمدد بها كل برنامج و الفرقة الدراسية  الرويات يتم إعهن كشوف بأمساء مجيع املدارث -14
 و يوم التدريب امليداني.

سيد / وكيل أول ولارة الرتبية و التعليم مبحا ظة الدقهلية  موي  به البيان السابق اللياص بأمساء يتم إعداد  ,طاب لل -15
  وذلل ح  يتم ترشي  أمساء السادة املشر ف اخلارجيف اللذين سيقومون باإلشراف علي التدريب امليداني  الرويات املدراث

 كل و ق يصصه.

التدريب امليداني بالكلية  موي   به البيان السابق  وذلل ح  يتم ترشي  أمساء  يتم إعداد ,طاب للسيد الدكتور / منسق -16
 السادة املشر ف الدا,ليف الذين سيقومون بالتدريب امليداني كل و ق يصصه.

 يقوم ر يب القسم بعد استهم الرتشيحات اخلاصة باملشر ف الدا,ليف و املشر ف اخلارجيف بتسكف األمساء علي كشوف -17
 حضور الطالبات بالتدريب امليداني.

موي  به الفرق و الربنامج الذي ستؤدي مبدرسته التدريب امليداني  ح   و روية يتم إعداد ,طاب موجه لكل مدير مدرسة -18
يتسنى له يبو اجلدول املدرسي ,هل األسبوو  وموي  به بداية التدريب امليداني ونهايته وبداية الفرتة املتصلة للفرقة 

 الثة و الفرقة الرابعة لكل  صل دراسي علي حده.الث

يتم عمل إعهن للطهب الرايبف ف تسجيل أمساؤهم كرواد علي جمموعات التدريب امليداني  لتسجيل أمساؤهم عند مس ول  -19
دراسي الفرقة  وذلل الستهم كشوف التدريب امليداني اخلاصة بالفصل الدراسي األول  قو  حي  يتم تصوير كشوف الفصل ال

الثاني بعد نهاية الفصل الدراسي األول وذلل لكي يتم عمل أي تعديل حدث بالفصل الدراسي األول قبل التصوير كتغيري 
 ترشي  أحد املشر ف الذين قد يكونوا أحيلوا إلي املعاو.
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 23  كلية الرتبية للطفولة املبكرة –دليل التدريب امليداني 

 

 كلية الرتبية للطفولة املبكرة 

 قطاع شئون التعليم والطالب

  دليــــل التدريب امليداني

تدريب حضور و يياب يتم توليع أعمال تفريغ التدريب امليداني علي مس ولي ش ون طهب لكي يفريوا ويسجلوا ف كشوف ال -02
 الطالبات أسبوو بأسبوو بعد استهمه من الطالبة الرا دة.

ف حالة يياب املشرف اخلارجي  يتم إرسال ,طاب إلي السيد األستاذ / وكيل أول ولارة الرتبية و التعليم مبحا ظة الدقهلية  -01
علي أن ينبه علي املشرف بضرورة االلتزام ف  موي  به يياب املشرف و اسم املدرسة و الفرقة و الربنامج ال  يشرف عليها 

 احلضور أو ترشي  مشرف آ,ر و يتم اعتماد اخلطاب من السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية.

ف حالة يياب الطالبة  يقوم مس ول التفريغ بإعداد إنذار للطالبة موي  به بند ""املواظبة"" و قا له حة الكلية سابق  -00
 لتزام ف حضور التدريب امليداني لر يب القسم وعريه على مدير مكتب التدريب امليدانيا به يرورة االاإلشارة له  ومويح

 بعدد انتهاء كل  صل دراسي يقوم مس ول تفريغ التدريب امليداني حبساب نسبة احلضور وحساب نسبة الغياب لكل طالبة. -00

يقوم مس ول التفريغ حبصر الطالبات الهتي مل حيققن النسبة ف حالة عدم حتقيق الطالبة لنسبة احلضور املقررة باله حة  -04
 لفرقة الثالثة أو الفرقة الرابعة لر يب القسم وعريه على مدير مكتب التدريب امليدانيو تسليمها ملس ول ا

ء للعرض علي جملب الكلية موي  بها أمسا من ر يب القسم وعريه على مدير مكتب التدريب امليداني يتم إعداد مذكر -05
 %.75الطالبات الهتي مل حيققن نسبة حضورهم 

قبل نهاية التدريب امليداني بأسبوو  يتم تسليم الطالبة الرا دة مناذج تقييم درجات الطالبات  و ذلل لتسليمها للسادة  -06
تب أ.د/ وكيل املوجهف و السادة مديري املدارث  و التنبيه عليها بضرورة أن يقوم السادة املشر ف بتسليم الظرف مغلق ملك

 لش ون التعليم و الطهب.

بعد اعتماد املذكرات من جملب الكلية  تقوم مس ولة الفرقة بإعداد ,طاب موجه لر يب الكنرتول مليتص  لتبلغيه بقرار  -07
 جملب الكلية حبرمان مجيع الطالبات الحمرومف.

يتص قبل التوقيع عليها من قبل السيد أ.د/ وكيل تقوم مس ولة الفرقة مبراجعة نتا ج الطالبات الحمرومف مع الكنرتول امل -08
 الكلية لش ون التعليم و الطهب و السيد أ.د/ عميد الكلية.

 %.75ف نهاية الفصل الدراسي الثاني  يتم تكرار ما مت بالنسبة للطالبات الهتي مل حيققن نسبة حضورهم  -09

,ليف و اخلارجيف موي  بها اسم املشرف و اسم املدرسة يتم إعداد مناذج حلضر أيام حضور و يياب السادة املشر ف الدا -02
 املشرف عليها و الفرقة والربنامج و نسبة حضوره.
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 24  كلية الرتبية للطفولة املبكرة –دليل التدريب امليداني 

 

 كلية الرتبية للطفولة املبكرة 

 قطاع شئون التعليم والطالب

  دليــــل التدريب امليداني

 و قا للنماذج السابقة يقوم ر يب القسم مبراجعة الكشوف علي كشوف التفريغ مع مس ول التفريغ. -01

يقوم ر يب القسم بإعداد مذكرات صرف مكا أة التدريب امليداني للسادة املشر ف الدا,ليف و اخلارجيف موي  بها مجيع  -00
 البيانات السابقة  و عدد األيام املستحقة الصرف  و يتم اعتماده من السيد أ.د/ عميد الكلية

موي  به أ[ام التدريب امليداني دون حتديد عدد  حي   بالنسبة للسدة مديري املدارث  يتم إعداد قرار الصرف اخلاص بهم -00
 يقوم قسم االستحقاقات كادر عام حبساب عدد األيام اإلمجالية هلم و قا لأليام املدونة بالقرار.

بعد اعتماد القرارات من السيد أ.د/ عميد الكلية  يتم تصويرها وتسليمها لقسم استحقاقات كادر عام و كادر ,اص إلعام  -04
 ت الصرف  امليداني وتسليم نسية من القرار مبكتب السيد أ.د/ عميد الكليةإجراءا

يتم إعداد قرار صرف مكا أة التدريب امليداني ف نهاية كل شهر لكل من جلان اإلشراف ومنسقي التدريب امليداني  واملس ول  -05
 اإلداري و املس ول املالي و العمال

يتم إعداد قرارات صرف السادة املس ولف عن اإلشراف عن التدريب امليداني من قيادات ولارة الرتبية و التعليم مبحا ظة  -06
 الدقهلية      
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 25  كلية الرتبية للطفولة املبكرة –دليل التدريب امليداني 

 

 كلية الرتبية للطفولة املبكرة 

 قطاع شئون التعليم والطالب

  دليــــل التدريب امليداني

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 مناذج التدريب امليداني
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 26  كلية الرتبية للطفولة املبكرة –دليل التدريب امليداني 

 

 كلية الرتبية للطفولة املبكرة 

 قطاع شئون التعليم والطالب

  دليــــل التدريب امليداني

 رقم المجموعة  )     (

   كلية الرتبية للطفولة املبكرة

 شئون التعليم و الطالب

 

 كشف الطالب الحاضرين بالتدريب الميداني للعام الجامعي ....../......
 

 مدرسة : ....................          الفرقة: .........       البرنامج: .................. 

.................               التاريخ: .................اليوم:   
 

 توقيع الطالبة االســـــــــــــم م توقيع الطالبة االســـــــــــم م

 االنصراف حضور االنصراف حضور

1    8    

2    9    

3    11    

3    11    

4    12    

5    13    

6    14    

7    15    
 

 عدد الطالب الحاضرين باألرقام: .......................              فقط
 

 برجاء التكرم بكتابة أسماء السادة المشرفين و مدير المدرسة رباعيا وواضحا
 

 الطالبة الرائد         المشرف الفني الداخلي       المشرف الفني الخارجي              مدير المدرسة

 ) د.                       (    ) أ.                      (           ) أ.                (              
 التوقيع                               التوقيع                           التوقيع             

                                                    

                                          

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                       
 

 

 

 

 

 

 خاتم المدرسة
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 27  كلية الرتبية للطفولة املبكرة –دليل التدريب امليداني 

 

 كلية الرتبية للطفولة املبكرة 

 قطاع شئون التعليم والطالب

  دليــــل التدريب امليداني

 

 

   كلية التربية للطفولة المبكرة
 شئون التعليم و الطالب

 

 السيد األستاذ الفاضل / مدير .........

،حتية طيبة و بعد  

النماااوذل التاااالي و  عادتااام للكلياااة ماااع الطالباااة الرائاااد، وذلااا  حتاااي يتسااانى لناااا  تماااام برجااااء التكااارم مااان سااايادتكم باساااتيفاء 

  جراءات صرف المستحقات الخاصة بسيادتكم حسب التعليمات الواردة  لينا.

 

 التوقيع رقم التليفون الرقم القومي اسم مدير المدرسة بالكامل

    
 

 التوقيع رقم التليفون الرقم القومي اسم المشرف الخارجي بالكامل الفرقة

     

     

     

 

 نرجو  رسال مفردات المرتب موضح بها الدرجة المالية لكل من مدير المدرسة و السادة المشرفين

 

 
 

 

 ةـــــر املدرســـمدي               

 

 

 

 

 خاتم المدرسة
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 28  كلية الرتبية للطفولة املبكرة –دليل التدريب امليداني 

 

 كلية الرتبية للطفولة املبكرة 

 قطاع شئون التعليم والطالب

  دليــــل التدريب امليداني

   كلية التربية للطفولة المبكرة 
 شئون التعليم و الطالب

 

 السيد األستاذ الفاضل / مدير مدرسة ..............      

 ،حتية طيبة و بعد

 كل عام وسيادتكم بخير و ذل  بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد  ...... / ...... 

  نفياااد سااايادتكم علماااا بفنااام قاااد وافااام مجلااال الكلياااة علاااي مواعياااد التااادريب المياااداني للفصااال الدراساااي

 علي النحو التالي : .................... 

1- .... 
2- ..... 

 

 : بيان توزيع مجموعات طالبات الكلية ستكون علي النحو التالي 
 

 اليوم اسم البرنامج الفرقة

   

   

   
 

برجاء التكرم باتخاذ الالزم و أن يكون توقيع الطالبات والمشرفين تحت  شراف سيادتكم و موافاتنا بالدرجة المالية 

 سيادتكم كامال.لسيادتكم و اسم 

 و الكلية إذ تتمــنى لسيادتكم التوفيق

 و تفضلوا بقبول وافر االحرتام ،،
 

 

 رئيس القسم                              مدير اإلدارة                          مدير عام الكلية
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 29  كلية الرتبية للطفولة املبكرة –دليل التدريب امليداني 

 

 كلية الرتبية للطفولة املبكرة 

 قطاع شئون التعليم والطالب

  دليــــل التدريب امليداني

   كلية التربية للطفولة المبكرة
 شئون التعليم و الطالب

 

         

 السيد األستاذ الفاضل / وكيل أول وزارة التربية و التعليم بالمنصورة 

 ،حتية طيبة و بعد

 
و كااا ل  أساااماء مااادار  التربياااة الخاصاااة، و ذلااا  حتاااي يتسااانى  والروضااااتنرجاااو موافاتناااا بفساااماء المااادار        

 لنا توزيع الطالبات بمجموعات التربية العملي ) التدريب الميداني ( للعام الجامعي ...... / ........

 و تفضلوا بقبول وافر االحرتام ،،
    

 

 ةــــــد الكليـــعمي                                                       

 أ.د / .........................................               

  



    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 31  كلية الرتبية للطفولة املبكرة –دليل التدريب امليداني 

 

 كلية الرتبية للطفولة املبكرة 

 قطاع شئون التعليم والطالب

  دليــــل التدريب امليداني

 

 
 لـــقام بإعداد هذا الدلي

 

 زة أمحد عبد الرالقــــــــأ.م.د/  اي
 وكيل الكلية لش ون التعليم و الطهب

 

 

 
 رافـــت إشـــحت

 

 ق نسيمـــــــر تو يـــــــأ.د/ سح
 ةـــــــــد الكليـــــعمي

 

 


