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)االتجاىدات زو البرنامج التددريبي المعلمين في وظيفة ) معلم / معلم أول ( الذين إجتا السادة بأسماءبيان فيما يلي         
الثددانوب بالتعدداون مددد االةاديميددة ضددمن موددروع تحسددبن التعلدديم   الحديثددة فددي اسددتراتيجيات الددتعلم النوددط والتلددويم الوددامل (

بيدف الترقي لوظيفدة ) معلدم أول  المرحلة األولي (   م21/00/3100وحتى  32/01/3100في الفترة من المينية للمعلمين 
ج ( 22433بجملة إيرادات )  متدربا( 362باجمالي عدد متدربين )، دورات أربدحيث تم تنفيذ البرنامج علي أول .أ ( / معلم 

 واالسماء ىي : 
   

 كشف أسواء للســادة الوتدربين ضون هشروع تحسين التعلين التعلين الثانوي

 م36/01/3100-32في الفترة هن  : "االتجاهات الحديثة الستراتيجيات التعلن النشط والتقوين الشاهل (
 

 اإلدارة المدرسة  الوظيفةالحالية االسددددددم م
 غرب وبرا وبرا الخيمة الثانوية بنات معلم صالح حمزة عبد الخالق 1
 طوخ بلتان الثانوية بنين معلم خالد خليل علي السيد 2

 طوخ الموترةة1طنط الجزيرة ث معلم سومو السيد محمد أحمد  3

 وبين اللناطر بنات 1وبين اللناطر ث معلم صالح عبد الحميد إبراىيم خيرب 4

 وبين اللناطر بنات 1وبين اللناطر ث معلم محمد حميد سيد محمد حميد 5

 وبين اللناطر بنات 1وبين اللناطر ث معلم إسالم أبو السعود إبراىيم 6

 طوخ بنين 1بلتان ث  معلم رضا عبد المؤمن غالي  7

 وبين اللناطر بنات 1فاطمة الزىراء ث معلم مان يوسف محمودنادر سلي 8

 بنيا التعليمية الثانوية بنين  معلم محمد فؤاد عبد الرحمن عامر 9

 غرب وبرا  بنات  1وبرا الخيمة ث معلم عبد الحةيم عبد الحميد عبد الحةيم 18

 طوخ الثانوية بنات معلم جييان علي مجاىد غالي 11

 طوخ الثانوية بنات معلم د الحليم بدور ىناء بدور عب 12

 طوخ الثانوية بنات معلم أحالم عبد العظيم أحمد 13

 غرب وبرا  بنات 1بيجام ث معلم مرفت رجب ىاوم علي 14

 غرب وبرا  الثانوية بنين معلم أحمد رجب عبد العاطي محمد 15

 للناطروبين ا الموترةة 1طحانوب ث معلم ميا عبد المنعم عبد الحميد 16

 وبين اللناطر الموترةة 1طحانوب ث معلم ىالة عبد الحليم عبد الباقي  17

 وبين اللناطر الموترةة 1طحانوب ث معلم مني محمد أحمد حسين 18

 وبين اللناطر الموترةة 1طحانوب ث معلم رانيا محمود خضر أحمد 19

 طروبين اللنا بنات 1الزىراء ث معلم داليا أحمد عماره زيدان 28

 طوخ الموترةة 1العمار ث معلم محمد عبد العزيز محمود الديب 21

 طوخ الموترةة 1العمار ث معلم علي أبو الفتوح محمد محمد 22
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 بنيا ث1بنك اللليوبية الوطني  معلم رأفت علي سيد سيد 23

 طوخ الثانوية بنات معلم ريمون سامي رياض عطية 24

 طوخ انوية بناتالث معلم أماني عبده محمد عبده 25

 طوخ الموترةة1طنط الجزيرة ث معلم رفيق السيد علي فرج 26

 وبين اللناطر م1اللواء سالم جويلي ث معلم سيد جمعة عبد الفتاح حرب 27

 وبين اللناطر بنات 1فاطم الزىراء ث معلم محمد إسماعيل متولي محمد 28

 بنيا بنين 1وبلنجة ث معلم إبراىيم وحتو إبراىيم  29

 طوخ بنين 1بلتان ث معلم إيمن محمد عبد العال 38

 بنيا بنين 1وبلنجة ث أول معلم عزة السيد عبد العزيز 31

 غرب وبرا  بنين 1عمر بن الخطاب ث معلم أحمد عمر عبد الحميد حميدة 32
 وبين اللناطر بنات 1ث معلم أحالم عبد الحليم سليمان  33
 طوخ بنات 1ث معلم ةريمة عفيفي عفيفي متولي 34

 بنيا بنين 1ث معلم أمال محمد عبد الفتاح السيد 35

 غرب وبرا  بنات 1عمر بن الخطاب ث معلم ىيام سيد أحمد بيومي  36

 بنيا بنين بطحلة 1الوييد جابر ث معلم أول خيرب السيد عبد المحسن عبد الرحيم 37

 بنيا  بنين بطحلة 1الوييد جابر ث معلم محمود عبد العاطي محمد عبد العاطي  38

 طوخ  الثانوية بنات معلم نجاة سيد عبد اللطيف حواش 39

 طوخ  الموترةة 1الدير ث معلم  عماد السيد عيد السيد 48

 غرب وبرا بنين 1وبرا الخيمة ث معلم محي الدين محمد حلمي  41

 طوخ إمياب الثانوية الموترةة معلم محمد وعبان رواد عبد العزيز 42

 طوخ بنين 1ث معلم  ي الوحات عبد العزيزسام 43

 طوخ إمياب الثانوية الموترةة معلم عواد أبو اللاسم عواد محمد الواعر 44

 طوخ بنين 1بلتان ث معلم سوزان صبحي أحمد حجاج 45

 وبين اللناطر م1اللواء سالم جويلي ث معلم زينب إبراىيم حسن غنيم 46

 طوخ بنات 1ان ثزاوية بلت معلم سمية محمود جودة 47

 طوخ بنات 1زاوية بلتان ث معلم فاطمة حسين محمد حسين 48

 طوخ بنات 1زاوية بلتان ث معلم نحمده فاروق علي محمد 49

 غرب وبرا  بنين 1ث معلم ياسمين رمضان محمد أحمد 58

 طوخ بنين 1بلتان ث معلم مني رجب محمود أحمد 51

 وبين اللناطر تبنا 1ث معلم رويدا السيد محمد صيام 52

 وبين اللناطر بنات 1ث معلم سومية عبد الرازق الصفتي 53
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 وبين اللناطر بنين 1ث معلم أحالم عبد الخالق عبد الحليم  55

 طوخ بنين 1ميت ةنانة ث معلم منال عطية عبد الفتاح جاد 56

 طوخ طوخ الثانوية بنين معلم  أحمد عز الدين رضوان علي  57

 بنيا بنيا الثانوية بنين معلم ياسر علي محمود علي 58
 بنيا بنيا الثانوية بنين معلم  مخلص جمعة بدوب الطوخي  59
 طوخ بنات 1ميت ةنانة ث معلم سمير الصياد أنور محمد 68
 طوخ بنات 1ث ميت ةنانة معلم أحمد عبد اللادر محمد 61
 غرب وبرا بنين 1السالم ث معلم أول ناصر جابر عبد اهلل 62

 بنيا مصطفي ةامل التجريبية معلم أول أحمد محمود عبد ربو محمد 63

 بنيا م 1سندنيورث معلم ريحان متولي محمدب متولي  64

 بنيا م 1سندنيورث معلم أول أيمن فتحي عبد اهلل خليفة 65

 بنيا بنات 1طحلة ث معلم أول ح غريب زغلولنجاح عبد الفتا 66

 بنيا بنين 1ث معلم سناء حامد حفني محمود 67

 وبين اللناطر م1اللواء سالم جويلي ث معلم ممدوح عبد الفتاح إبراىيم  68

 وبين اللناطر الثانوية بنات معلم سعيد عبد المنعم محمد دراىم 69

 بنيا ينالثانوية بن معلم نجيبة إبراىيم سالم  78

 طوخ الثانوية بنين معلم ليلي محمد علي حسن  71

 طوخ طنط الجزيرة  معلم سعيد بةرب أحمد قربوصي 72

 وبين اللناطر الثانوية بنبن معلم منال أحمد محمد عودة 73

 وبين اللناطر الثانوية بنين معلم ماجدة غانم السيد  74

 طوخ م 1الدير ث معلم أحمد وعبان أحمد محمد 75

 طوخ م1الدير ث معلم أحمد حسن سالم الطناني 76

 طوخ م1ةون األطرون ث معلم يحيي عبد العزيز حسين 77

 طوخ م1ةون األطرون ث معلم السيد خاطر السيد أحمد  78

 طوخ  معلم صبرب ويوان السيد محمد 79

 طوخ بنين 1ميت ةنانة ث معلم حسام علي حسنين سالم 88

 وبين اللناطر الثانوية بنات معلم اتو سمير أحمد أحمد وح 81

 وبين اللناطر التجريبية للغات معلم وليد سعيد السيد محمد 82

 غرب وبرا بنين 1السالم ث معلم معوض صابر معوض حسن 83

 غرب وبرا بنين 1السالم ث معلم عصام محمد إمام سالمو 84

 اغرب وبر  بنين 1السالم ث معلم أحمد رمضان أحمد مصطفي  85
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 غرب وبرا  بنات 1بيجام ث معلم أورف عبد الخالق فتوح 87

 بنيا  الثانوية بنبن معلم محمد إبراىيم جبر سليمان 88

 بنيا الثانوية بنبن معلم أول جمال عبد الحليم حسن  98

 غرب وبرا  معلمة  إيمان سعد يوسف 98

    
 

 كشف أسواء للســادة الوتدربين ضون هشروع تحسين التعلين التعلين الثانوي : "االتجاهات الحديثة 

 3100/ 3/00-/21/01الستراتيجيات التعلن النشط والتقوين الشاهل ( في الفترة هن     

 اإلدارة المدرسة  الوظيفةالحالية االسددددددم م
 طوخ  ةنانة ث بنينميت  معلم سامي محمود محمد أحمد جندب 1
 الخصوص  الخصوص ث بنين معلم بطرس راضي نخلة بواب 2

 اللناطر الخيرية خالد عالم الثانوية الموترةة معلم أحمد ةمال أحمد عبد ربو 3

 اللناطر الخيرية خالد عالم الثانوية الموترةة معلم سعد عبد الحميد سيد خليفة 4

 اللناطر الخيرية م1مجيد عامر ثعبد ال معلم سليمان مصطفي محمد سيد 5

 اللناطر الخيرية  حسن أبو بةر التجريبية للغات معلم محمد رمضان أبو العنين حسن 6

 الخصوص الخصوص ث بنين أول معلم حسني مصطفي محمد مفتاح 7

 ورق وبرا  عائوة أم المؤمنين ث بنات معلم محمد أحمد محمد أحمد 8

 ورق وبرا ائوة أم المؤمنين ث بناتع معلم أحمد محمد محمد أحمد 9

 ورق وبرا عائوة أم المؤمنين ث بنات معلم إيمان سيد فراج أبو الدىب 18

 ورق وبرا عائوة أم المؤمنين ث بنات معلم صفية أنور محمد عبد اهلل 11

 ورق وبرا عائوة أم المؤمنين ث بنات معلم عال صبحي محمد محمد  12

 ورق وبرا عائوة أم المؤمنين ث بنات معلم مني أحمد إبراىيم عامر 13

 الخانةة  م  1المنايل ث  معلم سناء سيد عبد الفتاح  الويمي 14

 الخصوص الخصوص الثانوية معلم مريم ووقي زةي منصور 15

 ةفر وةر م1أسنيت ث معلم ناىد عبد العزيز محمد عزب  16

 قليوب للغات قليوب التجريبية معلم حمادة السيد محمد أبو ىاني 17

 قليوب بنين 1ث1طنان  معلم إيناس حسين عبدالسالم 18

 اللناطر الخيرية حسن أبو بةر التجريبية للغات معلم أمنية رضا عبد اللادر إسماعيل 19

 الخانةة بنات 1الخانةة ث معلم ىدب رجب إبراىيم محمد 28

 الخانةة ت ورش أبي زعبل الثانوية بنا معلم ىند محمد عبد اهلل علي  21

 وبين اللناطر بنات1وبين اللناطر ث معلم إليام محمد علي 22

 ةفر وةر  م1الولر ث معلم أول وجدب عبد الوىاب عبد الفتاح 23

 طوخ بنين 1بلتان ث معلم أول أحمد محمد جنيدب السيد  24



 إنجازات قطاع خدمة المجتمع كلية التربية جامعة بنها

 

 84 1أسماء المتدربين في برنامج التعلم النشط والتقويم الشامل 

 

 طوخ طنط الجزيرة الثانوية معلم أول ماجد رزق حواش علي 25

 قليوب م1عبد الحليم مأمون ث معلم سالمىيثم حسين محمد  26

 ورق وبرا  بيتيم الثانوية بنات معلم سامية الليثي عبد الملصود 27

 اللناطر الخيرية حسن طاىر الثانوية  معلم فايزة إسماعيل المالح  28

 قليوب بنين العسةرية 1قليوب ث معلم وائل سعيد إسماعيل الملحاني 29
 قليوب بنين 1قليوب ث معلم وليد فتحي علي رمضان 38

 الخانةة  م1أبو زعبل ث أولمعلم أحمد فتحي محمد عيسوب 31

 الخانةة م1أبو زعبل البلد ث معلم أمير أحمد إسماعيل سليم 32

 الخانةة بنات 1الخانةة ث معلم ماجد نصحي بينام واصف 33

 قليوب بنين 1قليوب ث معلم سامح جرجس أيوب 34

 الخانةة م  1أبو زعبل ث معلم لحميد محمدوحيد ربيد عبد ا 35

 ورق وبرا  بنات 1بيتيم ث معلم مروة سيد يوسف 36

 ورق وبرا بنات 1بيتيم ث معلم رانيا أحمد محمد قطب 37

 ورق وبرا بنات 1بيتيم ث معلم وطنية سيد عبد العظيم 38

 قليوب  بنات 1قليوب ث معلم أميرة أحمد حلمي ضيف اهلل  39

 الخانةة الومس التجريبية للغات معلم أمين زةي حسونة سالي  48

 ورق وبرا  بنين 1محمد فريد ث معلم محمد إبراىيم محمود إبراىيم 41

 ورق وبرا  بنين 1بيتيم ث معلم أسامة درويش موسي محمد 42

 العبور بنين1العبور ث  معلم فوزية أبو بةر محمد عوض  43

 قليوب  بنات  1سميحة صدقي ث معلم ىناء نبيل عبدة حماد 44

 قليوب بنات 1سميحة صدقي ث معلم سيد وعبان عبد العاطي 45

 قليوب بنين 1طنان ث معلم عادل رجب عبد الفتاح إبراىيم  46

 قليوب م1عبد الحليم مأمون ث معلم ىاني عبد المعطي محمد جميل  47

 ناطرالل م 1ابو الغيط ث معلم رمضان عبد الرحمن أحمد سعد  48

 قليوب عبد الحليم مأمون قلما معلم عبد الحةيم ربيد أمين  49

 قليوب بنين 1بللس ث معلم سميح عباس محمد خليل 58

 قليوب بنات 1قليوب ث معلم أسامة "سيد أحمد" علي "سيد أحمد" 51

 قليوب سميحة صدق ث بنات معلم نصر الدين مصطفي محمد إبراىيم  52

 طوخ بلتان الثانوية بنين معلم حمد الطوخيعبد النبي عرابي أ 53

 قليوب  الثانوية بنات معلم حنان يحي السيد  54
 قليوب بنات 1قليوب ث معلم سيد محمد محمد وعراوب 55
 رق وبرا و بنين 1بيتيم ث معلم تامر عبد العظيم عبد الفتاح  56
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 يريةاللناطر الخ بنين 1عمرو موسي ث معلم تامر علي عزب الدالي  57

 اللناطر الخيرية م1حسني طاىر ث معلم محمد أحمد عبد اهلل علي  58

 اللناطر الخيرية م1فؤاد محي الين ث معلم محمد يوسف محمد ضيف اهلل  59

 قيا بنات1أجيور ث أ معلم عصمت محمد رفاعي 68

 اللناطر الخيرية الثانوية بنات  معلم سعد أحمد سالم الخولي 61

 اللناطر الخيرية م1فؤاد محي الدين ث معلم سف سيد رحاب سيد يو  62

 اللناطر الخيرية م1فؤاد محي الدين ث معلم سماح عبد اليادب معوض عبد اليادب  63

 الخانةة بنات 1الخانةة ث معلم ىند سعيد أبو السعود 64

 الخانةة بنات  1ورش أبو زعبل ث معلم ىند رمضان أحمد عرابي  65

 الخانةة م1أبو زعبل البلد ث معلم ق توفيق عبد الرازق ناىد عبد الرز 66

 اللناطر الخيرية بنين 1عمرو موسي ث معلم منار محمود إسماعيل  67

 اللناطر الخيرية بنين 1عمرو موسي ث معلم ىالة فتحي زةي محمد 68

 اللناطر الخيرية بنات   1ث معلم نيفين محمود عبد الحميد محمد 69

 اللناطر الخيرية بنات 1ث معلم سيد عوضفاطمة مصطفي  78

 اللناطر الخيرية بنات 1ث معلم نجالء محمد عز الدين توفيق 71

 اللناطر الخيرية م1عبد المجيد عامر ث معلم أميرة محمد عبد الرحمن  72

 الخانةة الخانةة الثانوية بنات معلم نيفين محمود نبوب  73

 قليوب العسةرية  1قليوب ث معلم أحمد محمد أحمد عبد اللادر 74

 الخانةة الموترةة 1الللج ث معلم آيات الةحال حافظ عبدة  75

 الخانةة الموترةة 1الللج ث معلم نسرين السعيد عبد المحسن 76

 ورق وبرا  بنات 1عائوة أم المؤمنين ث معلم دعاء بدر عبد الصادق 77

 اطر الخيريةاللن م1فؤاد محي الدين ث معلم عادل سليمان فؤاد 78

 ورق وبرا  بنات 1بيتيم ث معلم عماد محمد عبد السالم قنديل 79

 ورق وبرا بنات 1بيتيم ث معلم محمد العزب محمد  88

 الخانةة بنات 1الخانةة ث معلم صالح علي حسن  81

 قليوب بنات 1قليوب ث معلم سناء محمد محمد أبو العمايم  82

 طوخ م 1الدنيا ث علمم وفاء صابر محمد أبو الفتوح 83

 
كشف أسواء للســادة الوتدربين ضون هشروع تحسين التعلين الثانوي : "االتجاهات الحديثة الستراتيجيات التعلن النشط 

 ( 06/00/3100 – 02/00والتقوين الشاهل ( في الفترة هن )

 اإلدارة المدرسة  الوظيفةالحالية االسددددددم م
 بنيا ميت راضي الثانوية الموترةة معلم عزة عبد المنعم محمد غنيم 1
 بنيا بنيا الثانوية بنات معلم عبير محمد عبد اهلل ويحو 2
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 بنيا  الرملة الثانوية الموترةة معلم ىالة عبد البديد علي علي  3

 بنيا الرملة الثانوية الموترةة معلم إيمان عبود عبد الحفيظ حسن 4

 بنيا م 1لوموت ثا معلم إسالم محمد عبد العال حسن 5

 بنيا م 1الوموت ث معلم سعيد محمد محمد الصادق 6

 بنيا بنات 1طحلة ث معلم إسالم حسنين السيد  7

 بنيا م 1ميت راضي ث معلم مسعد محمد األباصيرب إسماعيل 8

 بنيا بنات وبلنجة 1السادات ث معلم محمد محمد عبد المنعم محمد عفيفي 9

 بنيا م 1دملو ث معلم مجدب سعيد علي بيومي  18

 بنيا م 1مرصفا ث معلم عبد الرحمن محمد الوافعي 11

 بنيا بنات 1بنيا الثانوية معلم إيمان حسن ةامل عفيفي 12

 بنيا بنات 1طحلة ث معلم سيا ةامل جمعة محمد  13

 بنيا بنات 1أم الؤمنين ث معلم نيفين فؤاد إبراىيم بةير 14

 بنيا بنات بوبلنجة 1السادات ث معلم رانيا علي إبراىيم سالم  15

 بنيا وبلنجة الثانوية بنين معلم حسين محمد جودة عطوة  16

 بنيا م1الوموت ث معلم ليلي عبد اللادر محمد الطاىر 17

 قيا  م 1قيا ث معلم أمير فةرب فؤاد 18

 قيا م 1قيا ث معلم أماني ةريم حداد ةريم الوللاني 19

 قيا م 1قيا ث معلم نجالء فتحي عبد اهلل 28

 قيا م 1قيا ث معلم وداد بيومي عبد السالم 21

 قيا الثانوية بنات أجيور الةبرب معلم مني عبد اهلل إبراىيم أبو النصر 22

 ةفر وةر م1أسنيت ث معلم ىوام محمد عبداهلل إبراىيم متولي 23

 ةفر وةر  أسنيت الثانوية الموترةة معلم إيمان سعد حسن سعد 24

 ةفر وةر أسنيت الثانوية الموترةة معلم حنان سيد سعد  25

 ةفر وةر  أسنيت الثانوية الموترةة معلم إيمان محمد متولي علي محمد 26

 ةفر وةر  أسنيت الثانوية الموترةة معلم وعبان حسن عبد الفتاح 27

 ةفر وةر م 1أسنيت ث معلم ناىد ةمال عبد العزيز طلب 28

 ةفر وةر  بنات  1د/ محمود مصطفي ث معلم حمدويرين محمد علي م 29

 ةفر وةر  المنوأة  الةبرب ث معلم عصام إبراىيم السيد حسانين 38

 ةفر وةر المنوأة  الةبرب ث معلم أورف محمد عبد المنعم خاطر 31

 بنيا  بنين1الوييد جابر ث  معلم السيد محمد السيد عبد الغفار  32

 بنيا  بنات 1الويماء ث معلم ل محمد محمد فرج اهلل عبد الجلي 33

 بنيا  بنين 1بنك اللليوبية ث معلم أورف محمد أحمد عوض  34
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 بنيا  النور للمةفوفين معلم أحمد حسن عبد اهلل مطاوع  35

 بنيا  الثانوية بنات  معلم ومس عبد الحميد منصور  36

 بنيا م  1ميت راضي ث معلم تيسير خالد جودة إبراىيم  37

 بنها  بتمدة الثانوية الموترةة  معلم فوزية عبد الجليل محمد جمعة  38

 بنها  بنين 1بنك اللليوبية ث معلم نسرين السيد طنطاوب ىندب  39

 بنيا  م 1بتمدة ث معلم محمد عبد المنعم محمد صيام  48

 بنيا  بنات  1أم المؤمنين ث معلم أحمد جودة السيد نور الدين  41

 بنيا م 1بتمدة ث معلم د جودة وريف محم 42
 بنيا  بنات بوبلنجة  1السادات ث معلم جييان ةمال عبد العزيز  43
 قيا  م  1قيا ث معلم ورف ةمال ورف سعد  44
 قيا  بنات  1أجيور ث معلم عبد االحةيم عباس علي عامر  45

 قيا  بنات 1أجيور ث معلم عبد الرسول محمد جاد اهلل  46

 قيا  أجيور الثانوية بنين معلم اىيم أبو المجد غربيةمحمد إبر  47

 قيا  بنن  1أجيور الةبرب ث معلم أحمد عبد الحميد البيي عبد الحي  48

 قيا  م 1ث 1قيا معلم محمد سعيد محمود أحمد  49

 ةفر وةر  بنين 1مصطفي خليل ث 1د معلم  إسماعيل عبد العال إسماعيل أحمد 58
 ةفر وةر  بنات 1ةفر تصفا ث معلم السيد فريد غنيمي 51

 ةفر وةر  بنين 1مصطفي خليل ث 1د معلم عبد الناصر عبد المعطي عبد السميد  52

 ةفر وةر  بنين 1ةفر وةر ث معلم دياب محمود عرابي دياب  53

 ةفر وةر بنين 1ةفر وةر ث معلم عمر عبد اهلل عمر عفيفي  54

 ةفر وةر بنين1طفي خليل ثد/مص معلم عصام السيد عبد العزيز  55

 ةفر وةر  بنين 1مصطفي خليل ث 1د معلم مريم سرور جرجس عبد الملك  56

 ةفر وةر  بنين 1مصطفي خليل ث 1د معلم عفاف طلبة متولي وعالن  57

 ةفر وةر  بنين  1د/ مصطفي خليل ث معلم عصام الدسوقي محمد إبراىيم  58

 ةفر وةر  م  1ر ثالول معلم عمرو حافظ محمد السيد  59

 بنيا تجارية  1وبلنجة ث معلم أول أورف جودة عبد الحميد محمد  68
 قيا م 1قيا ث  معلم  محمد حسن محمد إبراىيم  61

 ورق وبرا خالد بن الوليد  معلم  صالح بةر محمد  62

 ورق وبرا  بنين 1بيتيم ث معلم أول طارق وعبان عاوور زىران 63

 قيا م1قيا ث معلم أول ة أحمد عادل السيد حمود 64

 ورق وبرا  بنين 1بيتيم ث معلم  محمد محمد سالمة محمد 65

 شبين القناطر م  1طحانوب ث معلم نجوب فوزب محمود السيد 66
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 طوخ بنات  1طوخ ث معلم أماني فؤاد عبد اللادر بسيوني 67

 بنيا   بنات 1الويماء ث معلم أول سحر السعيد ذو الفلار عبد الحميد 68

 ةفر وةر  بناتا 1ةفر وةر ث معلم  نادية محمد عبد الحليم  69

 ورق وبرا  بنين 1خالد بن الوليد ث معلم أول ناىد محمد عبد اللطيف وعالن 78
 ورق وبرا  بنين 1خالد بن الوليد ث معلم  إيمان أحمد محمد عيد  71
 الخانةة نات ب 1سوزان مبارك ث معلم  ميا "محمد ناجي" حسن امام  72
 قيا م 1قيا ث معلم أول صفا ةمال محمد حامد  73

 قيا م 1قيا ث معلم أول وييناز سمير مصطفي  74

 قليوب م1ميت حلف ث  معلم  خالد بدير حنفي  75

 ورق وبرا  بنين 1بيتيم ث معلم عبد العزيز عبد المنعم محمد 76

 اقي م 1قيا ث معلم أول إسماعيل ةرماني إبراىيم 77

 قليوب بنات  1طنان ث معلم  أحمد عبد العزيز صالح محمد  78
 ورق وبرا  بنين 1خالد بن الوليد ث معلم مجدب برةات مبارك بةر 79

 وبين اللناطر م 1الحزانية ث معلم إبراىيم عبد الفتاح محمود الناظر 88

 ةفر وةر بنات  1ةفر وةر ث معلم محمد واىين محمد واىين 81

 الخانةة بنين  1مصر الحديثة ث معلم سماعيل سليمان محمدمروة إ 82

 الخانةة بنين  1مصر الحديثة ث معلم أول امال عبد الغفار علي حسن 83

 قليوب م 1ميت حلفا ث معلم  ويماء إبراىيم أبو المةارم  84

 بنها  بنات  1الويماء ث معلم ليلي السيد سليمان  85

 بنها  بنات  1الويماء ث معلم لبني علي عبد السالم  86

 بنها  بنات  1الويماء ث معلم منال مصطفي طو عبد العزيز  87

 بنها  بنات  1الويماء ث معلم رانيا محمد زةريا إبراىيم الظاىر  88

 قيا م  1قيا ث معلم أول  حسام محمد عاوور محمد 89
 بنها  بنات  1الويماء ث معلم أول  سيام عبد الوىاب إسماعيل 98

 بنها  بنات  1الويماء ث معلم أول  فاتن محروس محمد مليجي 91

 بنيا بنات 1بنيا ث معلم أول  داليا محمد لطفي خليل 92

 وبين اللناطر م  1الحزانية ث معلم  ست العيلة محمد إسماعيل 93

 قيا م  1قيا ث معلم أول  منال محمد فتحي فتوح 94

 بنيا بنيا الثانوية بنات  أولمعلم  نجالء ورف الدين محمد فرج 95

 ورق وبرا  بنات 1بيتيم ث معلم أول  فاطمة خميس عبد الباقي علوان  96
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بين فمي برنمامج رأسمماء السمادة المتمد: ثانيا  
اصمرة فمي إدارة المدرسمة عتجاهات المإل:ا

   م33/00/3100وحتى  32/01/3100في الفترة من الثانوية 
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)االتجاىاات ( الذين إجتازو البرناام  التادريبي .أ / خبير عمم أول المعممين في وظيفة )م السادة بأسماءبيان ا يمي مفي      

فاي الثانوي بالتعاون مع االكاديمياة المينياة لممعمماين ضمن مشروع تحسبن التعميم   ( المعاصرة في إدارة المدرسة الثانوية 
حياث تام (  كبيار/  خبيار مام بيدف الترقي لوظيفاة ) مع ( ) المرحمة األولي م33/00/3100وحتى  32/01/3100الفترة من 

 ج ( واالسماء ىي : 01221بجممة إيرادات )   متدربا(   23، باجمالي عدد متدربين )   دورات أربعتنفيذ البرنام  عمي 

   

 كشف أسواء للســادة الوتدربين ضون هشروع تحسين التعلين التعلين الثانوي 4

 م 32/01/3100-32في الفترة هن "االتجاهات الحديثةفي إدارة الودرسة الثانوية  (  

 

 اإلدارة المدرسة  الوظيفةالحالية االساااااام م
 بنيا الرممة الثانوية المشتركة معمم أول عفاف حسن إسماعيل إبراىيم 1
 بنيا الثانوية المشتركة دممو معمم أول سيد أحمد عبد اهلل سيد أحمد 2

 بنيا نوية المشتركةالثا دممو معمم أول عنتر عبد القادر عمي سالم 3

 بنيا بتمدة الثانوية المشتركة معمم أول حمدي عبد المقصود محمود الوراقي 4

 بنيا الثانوية المشتركة دممو معمم أول حسام الدين السيد عبد العزيز محمد 5

 بنيا أم المؤمنين الثانوية بنات معمم أول فاطمة حسن عطوه حسن 6

 بنيا أم المؤمنين الثانوية بنات لمعمم أو محمد محمد كامل عامر 7

 بنيا الشموت الثانوية المشتركة معمم أول مسعد محمد الشربيني نبوي 8

 بنيا بنيا الثانوية بنين معمم أول مجدي محمد رشدي سالم 9

 بنيا بنيا الثانوية بنين معمم أول عبد المجيد عبد الرازق محمد 19

 الخانكة م  الثانوية المشتركةالق معمم أول شحتو أحمد السيد مسمم 11

 الخانكة القم  الثانوية المشتركة معمم أول نصرة عبد الجواد عمي سالم 12

 بنيا إدارة بنيا التعميمية معمم أول عادل عربي طو يوسف 13

 بنيا الشموت الثانوية المشتركة معمم أول السيد عبد اليادي أحمد متولي 14

 الخانكة القم  الثانوية المشتركة عمم أولم محمد سيد أحمد حسن عكاشة 15

 الخانكة القم  الثانوية المشتركة معمم أول جمال حسين محمد حجاج 16

 الخانكة القم  الثانوية المشتركة معمم أول ناصر عواد مجاىد حمد 17

 الخانكة القم  الثانوية المشتركة معمم أول أيمن عبد اهلل محمد العوام 18

 الخانكة القم  الثانوية المشتركة معمم أول ميمان حمدنصرة محمد س 19

 طوخ بمتان ث بنين معمم أول أ أحمد حسانين عبد المطمب محمد   29
 غرب شبرا بنين 1شبرا الخيمة ث معمم أول أ عادل السيد إبراىيم شندي 21
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 غرب شبرا بنين 1السالم ث معمم أول أ أحمد ىاشم يوسف حسن 22

 غرب شبرا بنين 1السالم ث معمم أول أ محمد عمي حسن عفيفي 23

 طوخ م 1العمار ث معمم أول أ  عادل أحمد محمد عالم 24

 غرب شبرا شبرا الخيمة الثانوية بنين معمم أول أ نورة فوزي سكران الشعراوي 25

 غرب شبرا بنات1بيجام ث معمم أول أ فاتن شحاتو فتوح عامر 26

 غرب شبرا شبرا الخيمة الثانوية بنين مم أول أمع سعيد محمد سيد أبو شوشة  27

 غرب شبرا شبرا الخيمة الثانوية بنين معمم أول أ إبراىيم عطية السيد الحكيم 28

 قميوب  معمم أول أ آمال محمد سعد الدين 29

 غرب شبرا بنين 1مبارك ث معمم أول أ السيد بيومي محمد السيد  39

 طوخ بنات 1طوخ ث ل أمعمم أو رزق حافظ السيد جمعة  31

 طوخ أمياي الثانوية معمم أول أ سميمان فرج محمد داوود 32

 غرب شبرا بنين 1شبرا الخيمة ث معمم أول أ عبد الفتاح عواد محمد الفالح 33

 طوخ م 1الدير ث معمم أول أ عماد محمد كمال طو خفاجي  34

 غرب شبرا بنات  1دة خديجة ثالسي معمم أول أ عبد اليادي عبد الغني السيد قنديل  35

 القناطر الخيرية الثانوية بنات معمم أول )أ( جوزيف شكري جبرائيل 36
 شرق شبرا  بنات1بيتيم ث معمم أول )أ( عبد الوىاب إبراىيم عبد الفتاح  37

 كفر شكر بنات 1د/ محمود مصطفي ث معمم أول )أ( عبد الجميل عبد المحسن السيد 38

 كفر شكر الثانوية بنين معمم أول )أ( مختار عبد الوىاب نور الدين 39

 شبين القناطر م1المواء سالم جويمي ث معمم أول )أ( رفاعي محمدمحمد عمارة 49

 كفر شكر م1أسنيت ث معمم أول )أ( جمال عبد العزيز السيد حنفي  41

 قيا م1قيا ث معمم أول )أ( أسامة صالح محمد إبراىيم 42

 قيا م1قيا ث معمم أول )أ( جدي بحيري إسماعيل م 43

 قميوب قميوب الثانوية بنين معمم أول )أ( ممدوح زكي محمد عطا  44

 القناطر الخيرية خالد عالم الثانوية معمم أول )أ( أحمد عبد المقصود أحمد  45

 ر الخيريةالقناط القناطر الخيرية الثانوية بنات معمم أول )أ( محمد سعيد عمي الشيخ  46

 شبين القناطر شبين القناطر الثانوية بنات معمم أول )أ( فاطمة إسماعيل سويمم  47

 قميوب قميوب الثانوية بنات  معمم أول )أ( سنية عمي محمد أبو طالب  48

 كفر شكر كفر شكر الثانوية  بنبن معمم أول )أ( مصطفي محمد جاد موسي  49
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