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 ترخاا ة م1ترللافم  علمفأولفسحرف ح دفسعيدف ح دفرتضل 96

 طوخ مف1إ يا فم  علمفأولفيدفربي فأبوفترعالث رفترس 97

 ترخاا ة م1أبوز،بلفم  علمفأولفوفاءف ح دفيوسا 98

  ليوب باا فف1طاانفم  علمفأولفااديةف،للف،بدفترخارقفصبيح 99

فباهافباهافترثااويةفباين  علمفأولفأح دف،ا رف ح دفتردسو ل 91
 هاف  م1 هافم  علمفأولفصةاءف،بدفتهللف صطةلف،للف 90

 باهاف ترثااويةفترعس ريةف  علمففوسامف ح دف،ث انفترجاد  92

  ةرفو رف مف1ترولرفم  علمفأولف اهرفغريبف ح دف،بدفترعزيز 99

 باهاف ترثااويةفتررياضيةفباين  علمفأولفسيافتإلسالمفز ريافأدمف، ر 99

فغربفوبرتففباينف1ترسالمفمف علمفأولفرو االف ا لفترجاد فأ الديوس 95
  ةرفو ر مفف1تر اوأ فتر بر فم  علمفأولفترسيدف،رفا فحسينفترعزب 96

 وبينفترلااطر باينف1وبينفترلااطرفم  علمفأولفوفاءفترسيدف،بدفترح يمف،بدفتهلل 97

 ورقفوبرتف باا ف1به يمفم  علمفأولفسااءف،بدفتر عطلفإبرتهيمفحسين 98

 باها  ريةترثااويةفترعس  علمفأولفااديةفجاللفترسيدفهاوم 99



 إنجازات قطاع خدمة المجتمع كلية التربية جامعة بنها

 

 99 2أسماء المتدربين في برنامج التعلم النشط والتقويم الشامل 

 

 باها تأل،دتديةفترثااويةفتررياضيةفبباهاف  علمفأولفهارةف ح دف،بدفتر طلبف،للفتررخاو  51

 باها باا ف1أمفتر ؤ اينفم  علمفأولفسلو ف ح دف ح دف،طية 50

 ترلااطرفترخيرية باا فترلاالطرفترخيرية1مف  علمفأولفصةاءفأبوفسري فأح د 52

 غربفوبرتفترخي ة باا ف1بيجامفم أولف علمففوزيةف ح دف ح دفحسين 59

 وبينفترلااطر م1طحااوبفم  علمفأولف جد ف سعدف،بدفترعزيزففحيدر 59

 باها مف1 ي فرتضلفم  علمفأولفأي نفباوافترسيدف،ا ر 55

  ةرفو ر م1أساي فم  علمفأولفويرينف،للف،بدفترح يدف،بدفتهلل 56

  ليوب باا ف1م ليوبف  علمفأولفسهيرفصابرفأح دفترةيواو  57

 طوخ م1 ومفتألطرونفم  علمفأولفصةاءف،بدفتررح نفبيو لفيوسا 58

  ةرفو ر باا ف1 ةرفو رفم  علمفأولف،بيرف،بدفتررؤافح دفج عه 59

 ترخاا ة باا ف1ترخاا ةفم  علمفأولففاط ةفحسنفحسينف،بدفتررح ن 61

 ترخاا ة باا ف1ترخاا ةفم  علمفأولف،بيرفخليلف ا لف،ليو  60

 طوخ باا ف1طوخفم  علمفأولفأ اهفح يد ف،بدفترص دفبحير  62

 باها باينفبطحلة1تروهيدفجابرفم  علمفأولفااهدفترسيدفأح دفإبرتهيم 69

 باها باينفبطحلة1تروهيدفجابرفم  علمفأولفترسيدفأح دفأح دفترسيدفترخورل 69

 ة ليوبفتر علي ي مف1ساديونفم  علمفأولفصالحف ح دفبيو لفترسيد 65

 ترخصوص باا ف1ترخصوصفم  علمفأولفإبرتهيمفف حلفيعلوبفدي  ر  66

 ترلااطرفترخيرية حسنفطاهرفترلااطرفترخيرية  علمفأولف ح دفجاللفحا دف ح دفخضر 67

 ترخاا ة م1ترللافم  علمفأولفسحرفحسنف ح دفأح دف،ةيةل 68

 باهاف باا ف1تروي اءفم  علمفأولفريمف ح دفأبوفتر جدف ح ود 69

فوبينفترلااطرفباا ف1وبينفترلااطرفم أول  علمففاجالءفإبرتهيمفرضافبيو لفترةلل 71
فوبينفترلااطرفوبينفترلااطرفباا  أول علمففإي انف ح دف،بدفتروهابفترطااال 70
فوبينفترلااطرففوبينفترلااطرفباا  أول علمفف ويرهفحافظف ح دف،بدفترحليم 72
ف ةرفو رفباا ف1 ةرفو رفم  علمفأولفزيابفسرتجفتردينف،وض 79
فباهاف ي فرتضلفترثااويةف  علمفأولفتب سامفصبحلف ح دف صطةل 79
 باها باا ف1تروي اءفم  علمفأولف االف صطةلف ح ودفدسو ل 75

فباهافم1ترو و فم ولأ علمفهارةف ح دفإبرتهيمفأح د 76
 رفوبينفترلااط م1طحااوبفم ولأ علمفصةاءف،بدفتهللفجادفتهللفترريس 77

  ليوب م1ساديونفم ولأ علمفسوايافحا دف،طيةف سا ير 78

 وبينفترلااطر م1ترحزتايةفم ولأ علمفصةاءف ح دف ح ودففرج 79

 وبرتفترخي ة باا 1،ائوةفأمفتر ؤ اينفم ولأ علمفهااءف،بدفتررح نف،بدفترعظيم 81

 طرفترخيريةترلاا حسنفأبوفب رفتر جريبيةفرلغا  ولأ علمفأ لف  الفإبرتهيمف وسل 80



 إنجازات قطاع خدمة المجتمع كلية التربية جامعة بنها

 

 011 2أسماء المتدربين في برنامج التعلم النشط والتقويم الشامل 

 

 طوخ باا ف1طوخفم ولأ علمف،ةااف،للف،بدفتهللف ح ود 82

 طوخ باا ف1طوخفم ولأ علمف االفترسيدفيوساف ح د 89

 ورقفوبرتفترخي ة باا فف1به يمفم ولأ علمف يرف ف،بدفترعزيزف ح ود 89

 ورقفوبرتفترخي ة باا فف1به يمفم ولأ علمفاجالءف،اصمف ح دفترجزتر  85

 باها باا ف1أمفتر ؤ اينفم ولأ علمف ودف ح دفإبرتهيمهارةف ح 86

 باها باا فف1تروي اءفم ولأ علمفحاانف،بدفترة احف ح د 87

 ترلااطرفترخيرية باا ف1ترلااطرفم ولأ علمف،وضف،يدفسعد 88

 غربفوبرتفترخي ةف باا ف1ترسالمفترصاا،يةفم ولأ علمفهد فترسيدف،بدفتررح نفحسااين 89

 طوخ ترعس ريةفباينف1طوخفم ولأ علمفح دفترطوخلأح دف،للفأ 91

 باها ترعس ريةفباينف1تر اويةفم ولأ علمفأسا ةفاةاد ف ا لف،بدفتهلل 90

 ورقفوبرتفترخي ة باينف1خاردفبنفتروريدفم ولأ علمف جد ففؤتدف،وض 92

 ورقفوبرتفترخي ة باينف1خاردفبنفتروريدفم ولأ علمفأبوفترعالفحسنفأبوفترعال 99

  ةرفو ر باينف1 ةرفو رفم ولأ علمف ح دفتروحا ف ح دف ح د 99

  ليوب باا فترجديد ف1 ليوبفم ولأ علمفإرهامفحل لف ح دفحسن 95

 وبينفترلااطر باينف1وبينفترلااطرفم ولأ علمفسا حف ح دف،رت لف ح د 96

 باها ترو و ففترثااوية ولأ علمفسا حف ح دفز لفأح د 97

  ةرفو ر م1تر اوأ فتر بر فم ولأ علمفبأح دفر ز ف حلفترعزف 98

 باها باهافترثااويةفباينف ولأ علمفأح دف ح دف ح دفترخضرتو  99

 باها م1ترر لةفم ولأ علمف ح د"ف ح دففه ل"أح دفترلاضل 011

  ليوب  ليوبفترثااويةفباا  ولأ علمفأحالمفصارحفإ امف ح د 010

 ترلااطرفترخيرية م1أبوفترغيطفم ولأ علمفرفع فجابرف ح ود 012

 باها ترثااويةفباا فبباها ولأ علمفسلو ف ح دف،بدفتهللف ح د 019

ف ةرفو رفترثااويةفباا ف ةرفو رف ولأ علمفسا ية،بدفتر جيدفف صلحلفجرت ون 019
فباهافباهافترثااويةفباا فبباها ولأ علمفاوو ف ح دف ح دفإ ام 015
فشرق شبرا فويةفباا فبه يمفترثااف علمفصباحفإبرتهيمف ح د 016
  هاف م1 هافم ولأ علمفاةينفترسعيدف ح دف،بدفترلطيا 017

 
ف وافأس اءفرلسيياد فتر  دربينفض نف وروعف حسينفتر عليمفتر عليمفترثااو ف:

 ف22/2/3123ف-7 جاها فترحديثةفالس رت يجيا فتر علمفتراوطفوتر لويمفتروا لف(ففلفترة ر ف نفالف"تف

فتإلدتر فتر درسةففيةةترحاريةتروظفتالسييييييم م
فباهافتراورفرل  ةوفينف علمفأولفصةاءف خ ارف،بدفتر جيدف،للف 0
فباهافتراورفرل  ةوفين  علمفأولفحسنف ح دف،بدفترعزيزفترديبف 2



 إنجازات قطاع خدمة المجتمع كلية التربية جامعة بنها

 

 010 2أسماء المتدربين في برنامج التعلم النشط والتقويم الشامل 

 

 وبينفترلااطر باا ف1وبينفترلااطرفم  علمفأولففاط ةف ح دفترهاد ف،بدفترحليم 9

 وبينفترلااطر باا ف1ينفترلااطرفموب  علمفأولفرادهف،للفسيدف ح دف 9

 طوخ باا فف1طوخفم  علمفأولفويرينف وفيقف،ابدفرفع ف ح د 5

 وبينفترلااطرف م1طحااوبفم  علمفأولفااديةفخير ف،بدفترعظيمف،ليو ف 6

 باها م1ترر لةفم  علمفأولف االف،بدفتررتزقف صطةلفترسيسل 7

 ورقفوبرت باا ف1به يمفم  علمفأولفرضاف،بدفترة احف،بدفترعظيمف،اوورف 8

 ترخاا ة م1ترللافم  علمفأولفسلو ف ح دف،بدفترح يدفحسين 9

 باها باا ف1باهافم  علمفأولف،ز فأح دف،بدفترعالف،ياد 01

 وبينفترلااطر م1طحااوبفم  علمفأولفأسا ةفسيدفسيدفأح دف ح دف 00

 باها م1ترر لةفم  علمفأولف ح دفإبرتهيمف ح دفترزو ة 02

فباهافمف1ترو و فم  علمفأولفدفخضرف،بدفترعزيزفأبوفترعالسع 09
 طوخف باين1 ي ف اااةفم  علمفأولف،بدفتر عبودفرجبف،بدفتر عبودفسعود  09

 باها م1ترر لةفم  علمفأولفإسالمفرجبف،بدفترهاد فوعالن 05

 فترلااطرفترخيرية فؤتدف حلفتردينفترثااوية  علمفأولف ح ودف ح دف ح ودف،طافتهلل 06

  ليوب باا فترجديد ف1 ليوبفم  علمفأولف ح ودفأح دف،بدفترعزيزفترغيطاال 07

  ةرفو ر م1ترولرفم  علمفأولفأح دف ح دفوبلفترسيدف،للف 08

 ورقفوبرتف باينف1به يمفم  علمففأح دف،بدفتهللفأح دف ر،لف 09

 باها باا ف1أمفتر ؤ اينفم  علمفأولف ح دف ح ودف ح دفأبوفترعطاف 21

  ليوب"ف م1 ي فحلةافم  علمففسا لفبيو لفأبوفسري  20

 ترلااطرفترخيرية باينف1، روف وسلفم  علمفأولفياسرفصالحف صطةلفأح د 22

 طوخ م1طاطفترجزير فم  علمفأولفأي نف" ح دفترهاد "ف،بدفتهللف،وتد 29

 طوخ م1طاطفترجزير فم  علمفأولفأورافرطةلفترسيدفأبوفتراجاف 29

 باها ترعس رية1تر اويةفم  علمفأولفترعظيمف،بدفتربار ففوز ف،بدف 25

 وبينفترلااطر باينف1وبينفترلااطرفم  علمفأولفوتئلف ح دفحسنف سلم 26

 باها ترثااويةفتررياضيةفبباها  علمفأولفوتئلفإبرتهيمفبسيوالففرج 27

 باها باهافترثااويةفباين  علمفأولفتسا ةف ح دفرضاف،بدفترلطياف 28

فباهافتر اويةفترعس ريةفباين  علمفأولفج عةفسيدفأح دف ر،لففأ رم 29
 وبينفترلااطرف باين1أبوفب رفترصديقفم  علمففأح دف ح دفترهاد ف،بدفترصادقف ح دف 91

 ترخاا ة تر اايلفترثااوية  علمفأولفأورافسيدف،بدهفرضوتن 90

 ترخاا ة سوزتنف بارك  علمفأولفوفاءفصالحف، رفترديب 92

 باها  رصةافترثااوية  علمفأولفمفيواسف ح دف ح دإرها 99

 ترلااطرفترخيرية م1فؤتدف حلفتردينفم  علمفأولفأ االف،باسف ح دفسعيد 99



 إنجازات قطاع خدمة المجتمع كلية التربية جامعة بنها

 

 012 2أسماء المتدربين في برنامج التعلم النشط والتقويم الشامل 

 

 ترلااطرفترخيرية م1فؤتدف حلفتردينفم  علمفأولففاط ةفيوساف ح دفإبرتهيمف 95

 باها م1ساداهورفم  علمفأولفجيهانف ح دففرجفحسن 96

 طوخ باا 1زتويةفبل انفم  علمفأولفترعطارفإي انف ح دفحسنف 97

 طوخ باا 1طوخفم  علمفأولفأحالمفسعيدف ح د ف،للف 98

فطوخفباا ف1طوخفم  علمفأولففاط ةف ح ودفح د ف ح ودفولبلف 99
 باها باا فف1باهافم  علمفأولفوفاءترسيدف ح دفأح د 91

  ليوب م1 ي فحلةافم  علمفأولفإرهامفحسالففرجفسلي ان 90

 طوخ م1طاطفترجزير فم  علمفأولفتأل يرف ح دفأبوفسطوحلفتربطل 92

 باها ،س ريةف1تر اويةفم  علمفأولفأوراف،بدفترح يدف رسل 99

 ترعبور"ف باا ف1ترعبورفم  علمففخاردفترسيدف ح دف ح دفتردسو لف 99

ف ةرفو رفباينف1 ةرفو رفمف علمفأولفإبرتهيمفتردسو لف،يسلفإبرتهيم 95
 ترخصوص باا ف1ترخصوصفم  علمفأولفوضفجادفترربف،وضحسالف، 96

 باها باا فبوبلاجةف1ترسادت فم  علمفأولف،بدفترااصرف ح دفترسعيدف،بدفتر لصود 97

 باها م1ترو و فم  علمفأولفرضوتنفترهاد ف ح دفصبيح 98

 باها ترعس ريةف1تر اويةفم  علمفأولفربي ف ح دفصبر ف ح دفرضوتن 99

 باها باينف1باكفترلليوبيةفتروطالفم  علمفأولفاافجرجس، ادففارسف ي 51

 ترخاا ة باا ف1ترخاا ةفم  علمفأولف،للف صطةلف،للفإس ا،يل 50

 وبينفترلااطر مف1طحااوبفم  علمفأولفثريافأ ينفغريبفحاةل 52

 ورقفوبرتف باينف1 ح دففريدفم  علمفأولفهد فأح دفسعدفإبرتهيم 59

 وبينفترلااطر وبينفترلااطرفتر جريبيةفرلغا   علمفأولفلاجو فترسيدفأح دفترلباا 59

 غربفوبرتف باينف1وبرتفترخي ةفم  علمفأولفصباحف،بدترس ي ف،بدفترس ارف 55

 ترلااطرفترخيرية م1،بدفتر جيدف،ا رفم  علمفأولفأ الفيسنفأبوفترعاينفإبرتهيم 56

 وبرتفورقف باا ف1به يمفم  علمفأولفحاانف ليجلف  ورلفإس ا،يل 57

 باها بوبلاجةفف1ترسادت فم  علمفأولفآ اةف،بدفتهللف ح دفدرتج 58

 ترلااطرف مفف1حسنفطاهرفم  علمفأولف اجد ف ح ودف ح دفاصرفتروافعل 59

 باها باهافترثااويةفباا   علمفأولفااديةفابيلف ح ودف ح دفحجاز  61

 اهاب باهافترثااويةفباا   علمفأولفاوو فسيدف،بدفتروتحدففرج 60

 ترلااطرفترخيرية م1،بدفتر جيدف،ا رفم  علمفأولفطهف،بدفترسالمف،للف،للفج عة 62

  ها  هاف- سمفتر دريبف  علمفأولفرتو ففه لفسيدفأح دفترويخ 69

 ترلااطرفترخيرية باينف1، رو وسلفم  علمفأولفوعبانف ح ودفإبرتهيمفحسااين 69

 طوخ باينف1طوخفم  علمفأولف سعدفترسيدف حجوبفتر يهل 65



 إنجازات قطاع خدمة المجتمع كلية التربية جامعة بنها

 

 019 2أسماء المتدربين في برنامج التعلم النشط والتقويم الشامل 

 

 ترخاا ة باا ف1سوزتنف باركفم  علمفأولفاجاحف صطةلفأح دف  ل 66

 ورقفوبرتف باا ف1به يمفم  علمفأولفإرهامف ح دف ح ودفأح د 67

 طوخ باينف1طوخفم  علمفأولفترسيدفأح دف،بدفترح يدف جاهد 68

 ورقفوبرتف باا ف1بيجامفم  علمفأولف،للفح دتنف،بدفتر لصود 69

فترلااطرفترخيريةففؤتدف حلفتردينفترثااويةف  علمفأولفدفترعزيزف،ث انف،للصةاف،ب 71
فباهافمف1ساداهورفم  علمفأولف،للف ح دفأبوفتر  ارمف،للفإبرتهيم 70
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فطوخفباا ف1طوخفمف علمفأولفسا يةف،بدفتروافلف،بدفتهللفإبرتهيم 016
فباهافباا فف1مفأمفتر ؤ اين  علمفأولف ح ودف ح دف ا لفتررباط 017
 باها باا ف1تروي اءفم  علمفأولفخاردفأ ينفسارمف،بدفترلطيا 017

  ليوب باينف1 ليوبفم  علمفأولف ح دف،وتضفسيدف،بدفترحل 019

 طوخ طوخفتر جريبيةف  علمفأولفإبرتهيمفز رياف صطةلف ح د 001



 إنجازات قطاع خدمة المجتمع كلية التربية جامعة بنها

 

 018 2أسماء المتدربين في برنامج التعلم النشط والتقويم الشامل 

 

 طوخ باينف1طوخفم  علمفأولفحسينف،ةيةلف،بدفتر جيدفحسن 000

 باها ترثااويةفتررياضيةفباين  علمفأولف ح دفصارحفخليلف، رو 002

 طوخ باينف1 ي ف اااةفم  علمفأولف، ادفطهف،بدفتر اعمفتر س  او  009

  ها مف1 هافم  علمفأولف ح دفسعيدف ح دف ح ودف طط 009

 وبرتورقف باا ف1به يمفم  علمفأولفطارقف ح دف رسلف ح د 005

 باها باا ف1أمفتر ؤ اينفم علمفأول فس احفوعبانف ح دفترسيسل 006

 باها باا ف1أمفتر ؤ اينفم  علمفأولف،ز فأح دف،بدفتررتضلفترساوسل 007

 باها باا ف1أمفتر ؤ اينفم  علمفأولفهااءف ح ودف ح د فدهوان 008

  ليوب حسالف باركفتر جريبيةفبلليوب  علمفأولف االف،يدفإبرتهيمف،بدفترح يد 009

 باها تال،دتديةفترثااويةفتررياضية  علمفأولفوتدف ح دفأح دفجيهانف،بدفترج 021

 طوخ مف1ترع ارفم  علمفأولفآيا ف،للف ح دفإبرتهيم 020

 غربفوبرتف باا 1وبرتفترخي ةفم  علمفأولفجيهانف،بدهف ح دفتربربر  022

 باها باا ف1طحلةفم  علمفأولفصالحف ح دف ح دف ح دف اصل 029

 باها ترثااويةفتررياضيةفباين  علمفأولفو لف ح دأسا ةفإبرتهيمفتردس 029

 ترلااطرترخيرية ترلااطرف-ترثااويةفباا ف  علمفأولف،بيرفحسنف،بدفتر ؤ نفأح د 025

 ترلااطرترخيرية ترلااطرف-ترثااويةفباا ف  علمفأولف،بيرف ح دف،بدهف رسل 026

 طوخ باا فف1طوخفم  علمفأولف االف ح دف ح دف،بدفترسالم 027

 باها م1ترو و فم  علمفأولفوسامف ح دفحا دف،بدفترغال 028

  ةرفو ر باينف1م  علمفأولفحاانف ح ودف ح دفوعبانف 029

 غربفوبرت باا ف1بيجامفم  علمفأولف الف،بدفتر وجودف ح ودفأح د 091

 ترلااطرفترخيرية سادبيسف-خاردف،المفترثااويةف  علمفأولف ح دف ح ودفبحير  090

 باها باا فبوبلاجةف1ترسادت فم  علمفأولفبرتهيمفترسيدف رسلطاهرفإ 092

 وبينفترلااطر باا ف1وبينفترلااطرفم  علمفأولفوتئلفحسنفج عةفتربالووال 099

 طوخ م1ترديرفم  علمفأولف االفسلي انف،بدفترحليمفأح د 099

 طوخ م1إ يا فم  علمفأولف االف ح دفأح دفخ يس 095

 طوخ م1ترع ارفم  علمفأولفراور اجد ف ح دف، رففافت 096

 باها طحلةفترثااوية  علمفأولفأمف ح دف ح دف،بدفترة احفإبرتهيم 097

 باها باا ف1باهافم  علمفأولفجيهانفأبوفترة وحف ح ودفإبرتهيم 098

 ترخاا ة تر اايلفترثااويةف  علمفأولفإبرتهيمفف حلف ح دف،بدفترة اح 099

 ترخاا ة تر اايلفترثااويةف  علمفأولفأ لف،بدفتر عبودفسيدف ح د 091

ف ليوبفمف1ساديونفم  علمفأولفأح دف جاهدف،بدفتروهاب 090
فباهافباهافترثااويةفباا   علمفأولفصةاءف،بدفترعزيزفحسنف  ورلف 092



 إنجازات قطاع خدمة المجتمع كلية التربية جامعة بنها

 

 019 2أسماء المتدربين في برنامج التعلم النشط والتقويم الشامل 

 

فطوخفطوخفترثااويةفباين  علمفأولف ح دفإبرتهيمفرتف فإبرتهيم 099
ف ليوبففم(فباا طاانف  علمفأولف هافحسينفأح دفزهرتنف 099

 
ف وافأس اءفرلسيياد فتر  دربينفض نف وروعف حسينفتر عليمفتر عليمفترثااو ف:

 مف2/3123/ف32ف–ف33 جاها فترحديثةفففففالس رت يجيا فتر علمفتراوطفوتر لويمفتروا لف(ففلفترة ر ف نفالف"تف

فتإلدتر فتر درسةففتروظيةةترحاريةفتالسييييييم م
فطوخفم1إ يا فمف علمفأولفلاع ا ف ح دفرزقفتروا  0
فورقفوبرتففباينف1 ح دففريدفم  علمفأولف ح دفف ح دفف ح ودفتر زين 2
 طوخ باينف1طوخفم  علمفأولفج الف ح د ف،بدفترغالفأح دف 9

 باها باينف1ب هافم  علمفأولفهاالف ح دفسلي انفأح د 9

 طوخ باا ف1طوخفم  علمفأولف ري ةففاروقفترطوخلفحسن 5

  ةرفو ر م1تر اوا فتر بر فم  علمفأولفابيةف ح دفبيروصباحف 6

 ترخاا ة باار 1ترخاا ةفم  علمفأولفاجالءف صلحف صطةلفخضر 7

 وبينفترلااطر م1طحااوبفم  علمفأولفسهيرفح د ف،بدفتررتزق 8

 باها باا ف1تروي اءفم  علمفأولفأ االف،بدهف،بدفترة اح 9

  ليوب م1ترحليمف أ ونففم،بدف  علمفأولف ح دفحسنف ح دفحسنف 01

 باها م1ترو و فم  علمفأولف،الف ح دفحسيالف ح د 00

 باها م1ترو و فم  علمفأولفأوراف،بدفترعزيزف،للف،لل 02

فباهافتر اويةفترعس ربةفبباها  علمفأولفخاردف ح دفتر هد ف،يد 09
 طوخ باا ف1أمفتر ؤ اينفم  علمفأولفخاردفرضوتنف،بدفترعالفحسين 09

 طوخ باا ف1طوخفم  علمفأولفي انفز رياف ح دفترورياإ 05

 طوخ باا ف1طوخفم  علمفأولف،بيرف ح دف،بدفترحليم 06

 طوخ باا ف1بل انفم  علمفأولف غربلف ح دفبيو لفسال ة 07

 طوخ م1أ يا فم  علمفأولف،للفأح دفسعيدفدرويش 08

 اهاب باا فف1أمفتر ؤ اينفم  علمفأولف جد فسيدف غاور ف صطةل 09

  ةرفو ر م1أساي فم  علمفأولفصابرفأح دف،بدهفضيا 21

 وبينفترلااطر ،ربفجهياةفترةايةفتر  لد ه  علمفأولفأورافس يرفربيبفواوده 20

 باها بف1باكفترلليوبيةفتروطالفم  علمفأولفس احفح د ففريدف اجل 22

 هابا بف1باكفترلليوبيةفتروطالفم  علمفأولف ح دففائقفترسيدفطهفخ يس 29

 طوخ م1أ يا فم  علمفأولفطارقف،بدفتروهابفديابف،بدفتررح ن 29

 وبينفترلااطر باا ف1وبينفترلااطرفم  علمفأولفغاد ف،زفتردينف ح دفترطوخل 25

  ةرفو ر باينف1 ةرفو رفم  علمفأولف ح دفترسيدفترطوخلف،بدفترعال 26



 إنجازات قطاع خدمة المجتمع كلية التربية جامعة بنها

 

 001 2أسماء المتدربين في برنامج التعلم النشط والتقويم الشامل 

 

 هابا باا ف1أمفتر ؤ اينفم  علمفأولفج الف ح دف ا لف،ةيةل 27

 باها م1ترر لةفم  علمفأولفسهامفسلي انفحسيالففرج 28

 باها م1ترر لةفم  علمفأولفوفاءفوو لفإبرتهيمف 29

  ةرفو ر م1ترولرفم  علمفأولففاديةف،بدفترة احفيواسفضو  91

  ها باينف1أجهورفتر بر فم  علمفأولفصةاءفيوسافحجاجفإس ا،يلف 90

 طوخ باين1 ف اااةفم ي  علمفأولفسا يةفإبرتهيمف،ث ان 92

 ورقفوبرت باا ف1به يمفم  علمفأولفأ لف،بدفتررتزقف،للف صطةل 99

 باها باا ف1باهافم  علمفأولفأ لف ح دفإبرتهيمف ح د 99

 باها تراورفرل  ةوفينفباها  علمفأولف الفصالحف ح ود 95

 باها باا ف1باهافم  علمفأولفإرهامفترسيدف،بدفتر لصود 96

  ها م1 هافم  علمفأولفدف،لل سعودفترسي 97

 باها باا ف1باهافم  علمفأولفهاجرفأح دف،بدفتررح ن 98

فباهافترعس ريةف1تر اويةفم  علمفأولفف حيةف،بدفتر وتبف ح د 99
فغربفوبرتفباا ف1ترسيد فخديجةفم  علمفأولف ح دفطهف،بدفتر رضلف اصور 91
فباهافباينف1باهافم  علمفأولفوريدف ا لفحسنفحسن 90
ف ليوبفباينف1 ليوبفم  علمفأولف رف فأح دف ح دفإس ا،يل 92
فباها"ففترعس ريةف1تر اويةفم  علمفأولف،صامففه لف ح دفتر حالو  99
فترخاا ةففم1ترللافم  علمفأولفويرينفصالحفر ز ففه لفترةلل 99
ف ليوبفف ل اف-،بدفترحليمف أ ونف  علمفأولف ح دف،وتضفحسنفأبوفسبي ف 95
فباهاففب  دهفترثااوية  علمفأولفوعبانف،بدفتر جيدفضيافتهلل ح دف 96
فباهافترعس ريةف1تر اويةفمف علمفأولفف ح ودفسا لف وفيقفإبرتهيمف،ةيةل 97
 وبينفترلااطر م1طحااوبفم  علمفأولفسعيدف ح ودف،وتدفهاد  98

 طوخ م1 ومفتألطرونفم  علمفأولفج الف، رفصارحفحسن 99

 باها باينف1باهافم  علمفأولف احف، ار خاردف ح دف،بدفترة 51

 ترلااطرفترخيرية م1،بدفتر جيدف،ا رم  علمفأولف سعدف،بدفترعظيمف ح ودف،بدفترسالم 50

 وبرتفترخي ة ترسيد فخديجة  علمفأولفايبالف،ز ف ح دف،بدفتهلل 52

 وبرتفترخي ة باا ف1ترسيد فخديجةفم  علمفأولفاجو فحااف يخائيلفوحا ه 59

 طوخ م1طاطفترجزير فمف علمفأولفدف ح ودففرجف صطةل سع 59

 طوخ م1طاطفترجزير فم  علمفأولف،طيةحجاجف،بدفتر عز 55

 ترخاا ة باينفف1ترخاا ةفم  علمفأولفوريةةفجهادفتردينف،بدفتهللفترحجار 56

 ورقفوبرتف باينف1به يمفم  علمفأولف الكفأ ينفدرياسف لار 57

 ورقفوبرتف باينف1به يمفم لمفأول عفسيدفطهف،بدفترح يدفسيد 58



 إنجازات قطاع خدمة المجتمع كلية التربية جامعة بنها

 

 000 2أسماء المتدربين في برنامج التعلم النشط والتقويم الشامل 

 

 ترلااطرفترخيرية سادبيسف-م1خاردف،المفم  علمفأولفس يرفأ امفوحا هف،ويس 59

 غربفوبرتف باا ف1وبرتفترخي ةفم  علمفأولفرضافهاامف،بدفترحليمف،بدفترة اح 61

  ليوب م1،بدفترحليمف أ ونفم  علمفأولف ح دف،للفإبرتهيمفأبوفورد  60

 باها م1ترو و فم  علمفأولفلفترسيدفأح دف، ر،بدفتر رض 62

  ها باا ف1أجهورفم  علمفأولف،للف،بدفتر  عالف ح د 69

 ورقفوبرت باا ف1به يمفم  علمفأولف ح دف جد ف ح دف ح دفسويلم 69

 باها م1 ي فرتضلفم  علمفأولفأح دفهوامفتردينف ح دففه ل 65

 باها نفباا أمفتر ؤ اي  علمفأولفإيااسف طرفوتصافاوتر 66

 باها باا ف1تروي اءفم  علمفأولف ح دفترسيدف،بدفترة احفترلباال 67

 باها باا ف1تروي اءفم  علمفأولفصباحفأح دفهاومف،وض 68

 ترلااطرفترخيرية ،بدفتر جيدف،ا رفترثااوية  علمفأولف ح دف ح ودفيواسف،بدفتهلل 69

  ةرفو ر ا باف1 ةرفو رفم  علمفأولفخير فأبوفترة وحفسويلم 71

  ةرفو ر م1ترولرفم  علمفأولفأح دف ح دفحا دفأبوفترة وح 70

 باها  صطةلف ا لفتر جريبيةف  علمفأولف،ز ف ح دفسويلمف ح د 72

فطوخفباينف1طوخفم  علمفأولفإبرتهيمفترطوخلفإبرتهيمف،بدفترغال 79
فطوخفباينف1طوخفم  علمفأولف ح دفو سفتردينف،بدفترابلف 79
فورقفوبرتففباينف1به يمفم  علمفأولفلفإبرتهيمفترجافلأح دف،ل 75
ف ليوبفوبلاجةفترثااوية  علمفأولف،بدفتر رضلف ح دفتروحا ف طر 76
فباهافم1ترر لةفم  علمفأولفسعادف،بدفترة احف ح ودفخاطر 77
 وبينفترلااطر م1ترلوتءفسارمفجويللفم  علمفأولفصالحفح دف ح دفرتود 78

فترلااطرفترخيريةف،بدفتر جيدف،ا رففترثااويةف علمفأولفيمترسيدف،ةيةلفإبرته 79
فطوخفطوخفترثااويةفباينف  علمفأولف ا لف ح دف ا لف،ةيةلفحسن 81
 طوخ م1إ يا فم  علمفأولفحسامفتردينفترسيدفحافظف،بدفتررح نف 80

 طوخ م1إ يا فم  علمفأولفأسا ةفوعبانف،بدفتررويدف،زتم 82

 ترخصوص باينف1ترخصوصفم  علمفأولف،ث ان ح دفصارحف،بدفتروافلف 89

 طوخ باا ف1 ي ف اااةفم  علمفأولف ح ودف ح دفأح دفخيرفتردين 89

 ورقفوبرتف باينف1به يمفم  علمفأولفيحيلف،بدفتهللفتردسو لفترع رتو  85

 باها تر جريبيةفرلغا 1 صطةلف ا لفم  علمفأولف ح د"ف ح ودفح د "ف،بدفتهللف 86

 باها م1د لوفم  علمفأولف دف ح دهوامفحسنفأح 87

 ترخاا ة باينف1ترخاا ةفم  علمفأولف،وتدف،وتدف ح دفسال ة 88

 باها باا فبوبلاجةف1ترسادت فم  علمفأولفاجا فصابرفترسيدف،لل 89

 ترخصوص باا ف1ترخصوصفم  علمفأولف االف،زفترعربفهاللفترسيد 91



 إنجازات قطاع خدمة المجتمع كلية التربية جامعة بنها

 

 002 2أسماء المتدربين في برنامج التعلم النشط والتقويم الشامل 

 

 وبينفترلااطر باا فف1ترزهرتءفمفاط ةف  علمفأولفدترياف،بدفترباسطف،للفهزتع 90

 ترعبور باينف1ترعبورفم  علمفأولفأس اءف،وتدف ح ودفترحرش 92

 باها باا ف1أمفتر ؤ اينفم  علمفأولفحسااءف ح دف ح دفترزيا  99

  ليوب م1،بدفترحليمف أ ونفم  علمفأولفأوراف ح دفأح دفإبرتهيم 99

 باها م1لوفمد   علمفأولفأوراف ح دفترهاد ف ح دفسلي ان 95

  ليوب باا فف1 ليوبفم  علمفأولفإرهامف،طيةف ح دفغايم 96

 ترخصوص باينف1ترخصوصفم  علمفأولفياسرف ح دف ح دفترسيسل 97

 باها م1 ي فرتضلفم  علمفأولف ح ودفسعدفتردينفأح د 98

 باها باينف1باهافم  علمفأولفإبرتهيمفترسيدفإبرتهيمف صطةل 99

  ةرفو ر ترولرفترثااوية  علمفأولفطهف،بدفتربار ف، ادفتردينفترسيد 011

 باها م1د لوفم  علمفأولفأسا ةفهاللف،بدفتهللف رسل 010

 باها باا ف1أمفتر ؤ اينفم  علمفأولفإي انفاعيمفسلي انفحاا 012

 ترخاا ة م1ترللافم  علمفأولففاديةفسيدفأح دفحسينففارس 019

 ترخاا ة م1لافمترل  علمفأولفسا يةفأاورف ازنفأح د 019

 ترخاا ة م1ترللافم  علمفأولف،الفطهف ح دفدتود 015

 باها م1ساداهورفم  علمفأولفرس يةف ح دفسلي انفواهين 016

 طوخ بل انفتر جارية  علمفأولف ح ودف،بدهف ح ودف صطةل 017

 ورقفوبرت باا ف1به يمفم  علمفأولفإي انف،بدفترح يدفأح دف ر،ل 017

 ترخاا ة م1أبوفز،بلفم  علمفأولفدف ح ودفسهامف،للفروا 019

 باها إدتر فباها  علمفأولفس يرف،بدفترعزيزف ح دفأبوف،يد 001

فباهافباا ف1طحلةفمف علمفأولفإا صارف،بدفترغالفأح دفيوسا 000
ف ةرفو رفم1تر اوأ فتر بر فمف علمفأولفأبوفترعزمف  الفأاورفأبوفترعزم 002
فترخاا ةفم1تر اايلفمف علمفأولفمفرزق الف،بدفترابلف،بدفترسال 009
فباهافباا 1تروي اءفم  علمفأولفروافف ر ف،بدفترحليمف ح د 009
 غربفوبرت باا ف1ترسيد فخديجةفم  علمفأولفجيهانف ح دف،وضفخضر 005

 غربفوبرت باا ف1ترسيد فخديجةفم  علمفأولفصةاءففرجفخاردف،بدفترعليم 006

 باها م1 رصةافم ول علمفأفسحرفف حلفر ز ف ح د 007

 باها باا ف1أمفتر ؤ اينفم  علمفأولفسهيرف،بدفترح يدفترسيدف،بدفتررح نف 008

 وبينفترلااطر باا ف1فاط ةفترزهرتءفم  علمفأولفأ الفوريافإبرتهيمف،لل 009

  ليوب باا ف1س يحةفصد لفم  علمفأولفر ياءفس يرف،بدفتررؤوا 021

 ترلااطر باا ف1ترلااطرفم ل علمفأوف،بيرفأح دف،بدفترة اح 020

  ليوب باا ف1س يحةفصد لفم  علمفأولفإرهامفإس ا،يلف ح دفأح د 022
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 ترخصوص باا ف1ترخصوصفم  علمفأولفااهدفترسيدف ح دف ح د 029

 باها م1د لوفم  علمفأولفهاامف،زيزفتردينف،بدفتروتحد 029

 برتفغربفو باا ف1بيجامفم  علمفأولف ري ةفصادقف،ث انففرتج 025

 ترعبور باينف1ترعبورفم  علمفأولفحاانف ح دفتر هد ف ح د 026

 وبينفترلااطر باا فوبينفترلااطرفف1م  علمفأولفر ياءف،بدفترعزيزف،بدفتر لصود 027

 باها ترثااويةفتررياضيةفباين  علمفأولفاجالءفأح دف ح دفترسيد 028

 باها تررياضيةفباينترثااويةف  علمفأولفح د ف،بدفتررح نفبغدتد فهالل 029

  ليوب باا ف1س يحةفصد لفم  علمفأولف ح دفحا مف ح دفسيدفتروطااوفل 091

 باها م1 ي فرتضلفم  علمفأولفرجبفسيدف،ابدفترسيد 090

 وبينفترلااطر أبوفب رفترصديقفباين  علمفأولفبدو ففرجف،ودهفحسن 092

 باها م1 رصةام  علمفأولفترحسيالفجادفترحسيال 099

 غربفوبرت باينف1وبرتفترخي ةفم  علمفأولف ح دف ح ودف ح دفحسن 099

  ها باا ف1أجهورفتر بر فم  علمفأولف،ز ف ح دف ح ودف سعود 095

 ترلااطرفترخيرية باينف1، روف وسلفم  علمفأولف ح دفحسنف ح دفسيد 096

  ةرفو ر باينف1 ةرفو رفم  علمفأولف،صامف ح دف،بدفتر اعمفإبرتهيم 097

  ةرفو ر باا ف1 ةرفو رفم  علمفأولف اجدفأح دفترهاد فخليل 098

 ترلااطرفترخيرية م1خاردف،المفم  علمفأولف ح ودفإبرتهيمف ح دفرفا،ل 099

 غربفوبرت باا ف1ترسيد فخديجةفم  علمفأولفأوراف،بدفترو يلف ح دفأح د 091

 طوخ م1إ يا فم  علمفأولفااصرفرجبفإ امف،زتم 090

  ةرفو ر م1ترولرفم  علمفأولف،بدفتهللف ح دفوريافترسيد 092

 ترخصوص باينف1ترخصوصفم  علمفأولفابيلفجابرف ح دفي ن 099

 ترخاا ة م1أبوفز،بلفتربلدفم  علمفأولف الف ح دفرجبف ح ود 099

 باها مف1 رصةافم  علمفأولفترسيدفيوساففه لفيوسا 095

 باها باا ف1اءفمتروي   علمفأولفأ لف اصدفتر ريمفترطوخلفر ضان 096

 طوخ باينف1بل انفم  علمفأولفإي انفيوساف ح دفت ام 097

فترلااطرفترخيريةفتر جريبيةف1حسنفأبوفب رفم  علمفأولف ح دف،للف،بدفترلادرفترخرجاو  098
فترخاا ةفم1ترللافم  علمفأولف،ز ف،بدفربفترابلفبيو ل 099
فباهافباا ف1باهافمف  علمفأولفاجو فإبرتهيمفترسيدفخطابف 051
فباهافباا ف1طحلةفم  علمفأولفاجالءفصالحفتردينفج يلف 050
فغربفوبرتفوبرتفترخي ةفترثااويةف علمفأولف،بدفتهللفجاللفترسعيد 052
ف ةرفو رف ح ودف صطةلفب ةرف صةاف1دف علمفأولفحيا فصالحفتردينف ح ود 059
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ف
ف

فتر عليمفترثااو ف:ف وافأس اءفرلسيياد فتر  دربينفض نف وروعف حسينفتر عليمف
 مف3/3123/ف2ف–2/ف32 جاها فترحديثةفففففالس رت يجيا فتر علمفتراوطفوتر لويمفتروا لف(ففلفترة ر ف نفالف"ت

فتإلدتر فتر درسةففتروظيةةترحاريةفتالسييييييم م
فغربفوبرتففباينف1وبرتفترخي ةفمف علمفأولفأ الففه لف،وتضف،بدفترعزيز 0
فباهافم1ترر لةفم  علمفأولفتر جيدف االف ح دفتر هد ف،بدف 2
 باها باينف1تروهيدفجابرفم  علمفأولفأح دف صطةلفأح دفزهرتن 9

 باها م1ترو و فم  علمفأولفصابرينفجود فهاللف،لل 9

 وبينفترلااطرف م1طحااوبفم  علمفأولفإي انفحسااينف ح دفإبرتهيم 5

 لااطرفوبينفتر م1طحااوبفم  علمفأولفه  ف صطةلف ح دفتراحاس 6

 طوخ م1طاطفترجزير فم  علمفأولف، ادفجرجسفحبيبف يخائيل 7

فترخصوص باينف1ترخصوصفم  علمفأولفأ الفإبرتهيمففه لف ح دف،لل 8
فوبينفترلااطر باا ف1وبينفترلااطرفم  علمفأولفخاردفسعيدف ح دففه لف 9

فتفغربفوبرف باا ف1ترسيد فخديجةفم  علمفأولفتاجيلففرجفأسعدف،بدفتر لك 01
  ليوب باينف1طاانفم  علمفأولفأورافح د ف،يدفاصار 00

  ليوب باينف1طاانفم  علمفأولفهارةف،بدفترعزيزف،للف 02

فوبينفترلااطرفباا ف1وبينفترلااطرفم  علمفأولفثااءفحسنفحسنف حيسن 09
 ترخاا ة م1أبوفز،بلفتربلدفم  علمفأولفصابرف ح دفحل لف،بدفترهاد  09

ف ليوب باينف1 ليوبفم  علمفأولف دفترةيواو أ االفصبحلفأح 05
 ورقفوبرتف باا ف1،ائوةفأمفتر ؤ اينفم  علمفأولف،ليةف ح دف،يدفترسيدفأح دف سعود 06

 ترخااة باا ف1ترخاا ةفم  علمفأولف رو فاجد ف ح دفسلطان 07

 ترخاا ة باا ف1ترخاا ةفم  علمفأولفسلو ف ح دفأبوفترعالفإ امفجبر 08

 باها م1ترر لةفم  علمفأولفودف،بدفترح يدفجبل االف ح  09

 باها باا ف1باهافم  علمفأولفاجالءف،للفحسنف،لل 21

 باها باا فف1باهافم  علمفأولفسهامف ح دفوو  ف 20

 باها باا ف1تروي اءفم  علمفأولفجيهانفترسيدف ح د 22

 ترخاا ة ترللاففترثااوية  علمفأولفسلو ف،بدفتر اعمفأح دفهي ل 29

 طوخ باينف1طوخفم  علمفأولفأوراف،طافإبرتهيمفتدريس 29

 طوخ م1ترع ارفم  علمفأولفس ير ف ح دف غاز فسلي ان 25

 باها باا ف1باهافم  علمفأولفأاوترفترسيدف،بدفتروهاب 26

 باها باا ف1باهافم  علمفأولفسيافتردينف،بدفتهللف ح د 27
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ف هاف هافتر علي ة  علمفأولفحسينف،بدفتررح نفإبرتهيمفتروافعل 28
  ها  هافتر علي ية  علمفأولفوتئلف،بدفترة احف،للف ح د 29

 ترلااطرفترخيرية فؤتدف حلفتردينفترثااويةف  علمفأولف،باسف،بدفترجوتدف،بدفترخارق 91

  ليوب باا ف1طاانفم  علمفأولفاجلةف ح دف،بدفتررح نفسعد 90

 وبينفترلااطر باينف1 رفترصديقفمأبوفب  علمفأولفج الف،بدفترظاهرفترسيدفح ود 92

  ها أجهورفترثااوية  علمفأولففاط ةف،بدفترعزيزفترسيد 99

 غربفوبرتف باينف1 باركفم  علمفأولف صبحفصابرف،بدفتررح نف 99

ف ةرفو رفم1ترولرفمف علمفأولففحسانف ح دفأبوفترة وحفتروافعل 95
 وبينفترلااطر باينف1طرفموبينفترلاا  علمفأولف ح دف ح دف،رفةفأح دفترجاد  96

 غربفوبرت باين1وبرتفترخي ةفم  علمفأولف االف ح دفصبر ف،بدفترح يد 97

 ورقفوبرتف باا ف1به يمفم  علمفأولفااصرف ح دففوز ف،بدفترح يد 98

 وبينفترلااطر باا ف1وبينفم  علمفأولف ح دفحسنفج عةفتربالووال 99

 ترخاا ة اايلفترثااويةتر   علمفأولفأسعدفج عةفإس ا،يلفاايل 91

 وبينفترلااطر م1طحااوبفم  علمفأولفأوراف،بدفربهف،بدفترح يدفاوتر 90

 ترعبور باينف1ترعبورفمف علمفأولفزيابففؤتدف،بدفترح يدفالوين 92

 ورقفوبرتف باينف1خاردفبنفتروريدفم  علمفأولفدور ف،ويسفحسااين 99

 ورقفوبرت باا ف1ةفأمفتر ؤ اينفم،ائو  علمفأولفف حيةفترسيدف،بدفتهللف،ا ر 99

  ليوب باينف1طاانفم  علمفأولفسعيدفسيدف رسلفأبوفسارمف 95

 وبينفترلااطر باا ف1فاط ةفترزهرتءفم  علمفأولفابيلةف" ح دفترهاد "ف،بدفترصادق 96

 ترلااطرفترخيرية م1أبوفترغيطفم  علمفأولفواديةف صطةلف،بدفتررتزق 97

 طوخ باينف1طوخفم  علمفأولفترسيدفسحرف،بدفتر ريمفف ح د 98

 طوخ باا ف1زتويةفبل انفم  علمفأولفابيلفترسيدف ليجلفسلي انف 99

 غربفوبرتف باينف1 باركفم  علمفأولف اجدفج عةف،بدفترااصر 51

 باها م1ترر لةفم  علمفأولف ح دف،للفإس ا،يلف،للف ربة 50

  ها  بااف1أجهورفم  علمفأولفاع ا فترسيدفترسيدف،اوور 52

 باها باا ف1أمفتر ؤ اينفم  علمفأولفهد فوعبانف ح دفترسيسل 59

 باها باا ف1باهافم  علمفأولف،ز فأبوفترح دفأح دف ح د 59

 باها باا ف1باهافم  علمفأولف،بيرف حروسف ح دفسال ةف 55

 طوخ باا ف1طوخفم  علمفأولف سعدفترسيدف وسلفتردوبل 56

 باها باهافأمفتر ؤ اينفباا  علمفأول فإي انف ح دف،ث انفوحا هف 57

 باها باينف1باهافم  علمفأولفج الف،بدفترحةيظف،بدفترحلفأح د 58

 ترخاا ة مف1ترللافم  علمفأولف،بدفترااصرف ح ودفحساين 59
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فباهافتررياضيةف1باهافم  علمفأولفغاد ف،بدفترح يدفواد ف،ا ر 61
فباهافباينف1ابرفمتروهيدفج  علمفأولفحل لفحسااينف ح دفر ضان 60
فترخاا ةفترللافترثااوية  علمفف االف،بدفتهللف،للفأح د 62
فورقفوبرتففبه يمفتر جريبيةفترثااوية  علمفأولفخاردففؤتدف رسلفصادق 69
فطوخفباا ف1 ي ف اااةفم  علمفأولفإبرتهيمف،بدفتررتزقف،للفإبرتهيم 69
 ا ةترخا م1سريا وسففم  علمفأولف اسمفصابرف ح دف،لل 65

 ترعبور باا ف1ترعبورفم  علمفأولفجيهانف،بدفتر سيحف،طية 66

ف ةرفو رفباا ف1 ةرفو رفمف علمفأولففوزيةفأ ينفتردسو لفأح د 67
 غلربفوبرتف وبرتفتربلدفتر جريبيةفرلغا   علمفأولفأورافح ودهفأح دفحسااين 68

فباهافم1ب  د فم  علمفأولف ح دفأح دف،بدفتررؤواف،بدفترح يد 69
 باها باينف1باهافم  علمفأولف،للف ح ودف صلحلف،للف،ويس 71

 طوخ باينف1 ي ف اااةفم  علمفأولفطارقفرتودف ح دفسويلم 70

 طوخ م1طاطفترجزير فم  علمفأولفإي انف،بدفتروتحدفغريبف صطةل 72

 وبينفترلااطر م1ترحزتايةفم  علمفأولففا نف ح دف اسمف ح ود 79

 ترخاا ة تر اايلفترثااوية لمفأول عف،ز فخليلفحسنفيسن 79

 طوخ  ومفتألطرونفترثااوية  علمفأولف ح دفحسالف ح دفسلي ان 75

 وبينفترلااطر مف1او فم  علمفأولف ح دفس يرفترسيدف ح دف اديل 76

 باها م1 رصةافم  علمفأولف،بدفتررح نف ح ودف،بدفترعظيمف،طية 77

 باها اكفترلليوبيةفتروطالفبابنب  علمفأولف هاففاروقفأح دف،بدفترحليمف 78

 باها باا ف1تروي اءفم  علمفأولفإرهامفصالحف ح دف عوض 79

 باها م1ترو و فم  علمفأولف،صامفسعدفإ امف،لل 81

 وبينفترلااطر باا ف1وبينفترلااطرفم  علمفأولف الفسعدف،بدفتررحيمفغارية 80

 باها ابنتررياضيةفب1باهافم  علمفأولفإيااسف ح دف صطةلف ح د 82

  ليوب باا ف1 ليوبفم  علمفأولففا نفإس ا،يلف،للفإ ام 89

 طوخ باينف1طوخفم  علمفأولف ح دف،بدفترابلف ح دف،بدفترابل 89

 باها باينف1باكفترلليوبيةفتروطالفم  علمفأولف،ادلف،بدفتربا لف ح دفبدو  85

 باها تراورفرل  ةوفين  علمفأولفس احف،بدفترعزيزف ح دفصارح 86

 ورقفوبرت باينف1خاردفبنفتروريدفم  علمفأولفخاردف ح دفز لف ح د 87

 باها باا ف1باهافم  علمفأولفإيااسف،بدفترح يدف،طو ف ح د 88

 باها باا ف1باهافم  علمفأولف ح دفترسيدف ح دف،ةيةلف 89

 باها باا فبوبلاجةف1ترسادت فم  علمفأولفسهامفإبرتهيمفأح دف،لل 91

 باها م1ب  د فم  علمفأولفح دف،بدفترغةارفس احة،بدفترة احفأ 90
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 باها باا فف1تروي اءفم  علمفأولفاادر فحل لف،للف،بدفتهلل 92

  ةرفو ر م1أساي فم  علمفأولفربابفاجاحف،بدفترة احفإبرتهيم 99

 طوخ باينف1بل انفم  علمفأولف،صامفحل لف ح دف،جالن 99

 باها م1ايلفمتر ا  علمفأولفتب سامفحاةلفترسيدفحاةل 95

 باها م1 ي فرتضلفم  علمفأولف هاففاروقف،بدفترخارق 96

 باها باينف1باهافم  علمفأولف،ادلف حلفتردينفأح د 97

  ةرفو ر باا ف1 ةرفو رفم  علمفأولفترسيدف ح دف،بدفترة احفترسيدف 98

 باها باا ف1وبلاجةفم  علمفأولفحاانف ح دفصالحفتروحا  99

فباهافب  د فترثااوية  علمفأولفسارم ر،لف،يدف ح دف 011
فباهافب  د فترثااوية  علمفأولفج الفسعدف ح دف،ةيةل 010
فباهافم1ترو و فم  علمفأولفياسرفترسيدفأح دفأح دف سلم 012
 غربفوبرت باا ف1، رفبنفترخطابفم  علمفأولف ح دفحافظفحافظف ح د 019

 باها م1د لوفم  علمفأولفخاردففاضلف،للف ح د 019

 باها باا ف1أمفتر ؤ اينفم  علمفأولفس احفصارحف ح دف،لل 015

 باها باا ف1أمفتر ؤ اينفم  علمفأولفهاافيوسافغارلفرزق 016

 باها باا ف1أمفتر ؤ اينفم  علمفأولف االفيا و ف،بدفترعزيزف ح دفأاور 017

 باها باا فف1ترو اءفم  علمفأولف رو فحا دفترسيدفأح د 017

 طوخ م1إ يا فم  علمفأولفدف،وتدف،بدفترة احفأس اءف ح  019

 ترلااطرفترخيرية حسنفأبوفب رفتر جريبيةفرلغا   علمفأولفحا دف ح دف ح ودف،لل 001

  ةرفو ر باينف1 صطةلفخليلفمف1د  علمفأولف  دوحفتروحا فأبوفترة وحفغريب 000

 طوخ باينفف1طوخفم  علمفأولف،بدفتروافلف رضلف،بدفتروافلف 002

 طوخ باينفف1طوخفم  علمفأولفس احف صطةلف،بدفتر جيدف ر،ل 009

 ترلااطرفترخيرية فؤتدف حلفتردينفترثااويةف  علمفأولفس رف،بدفترة احف حرمف ح د 009

 ورقفوبرتفف باا ف1،ائوةفأمفتر ؤ اينفم  علمفأولفهويدتفج عةف ح دفإبرتهيم 005

  ةرفو رف باينف1م ةرفو رف  علمفأولفد،اءف،بدفترحسيبف،للف صطةل 006

 ترخاا ة باا ف1ترخاا ةفم  علمفأولف،بيرف،بدفترة احف وفيق 007

 طوخ باا ف1طوخفم  علمفأولفإرهامف ح ودفسيدف ح ودفترعربل 008

  ةرفو ر باا فف1 ح ودف صطةلفمف1د  علمفأولف،زهفأ ينف ح دف،بدفترهاد  009

 طوخ م1ترع ارفم  علمفأولف االف ح دف،بدفتر اعمف ح د 021

 طوخ م1ترع ارفم  علمفأولفأ ي ةف ح دف  الف،بدفترعزيز 020

 طوخ م1ترع ارفم  علمفأولفرواف ح دفربيبف،بدفترعظيم 022

 باها باا ف1أمفتر ؤ اينفم  علمفأولفغاد ف ح ودف ح دفحجاز  029
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 باها باينفبباهاف1تر اويةفم  علمفأولفياسرفجادف،بدفترة احف ح دفجاد 029

  ليوب باا ف1طاانفم  علمفأولفوتئلفسعيدف صطةلف ح د 025

 باها م1 ي فرتضلفم  علمفأولف،بدفترحليمفأح دف،بدفترحليمفبسيوال 026

 غربفوبرتف باا ف1وبرتفترخي ةفم  علمفأولف،بيرف رمفتهللف،بدفتر لك 027

 باها باا ف1أمفتر ؤ اينفم  علمفأولفتب سامف ح دف وفيقفإبرتهيم 028

 طوخ باا ف1زتويةفبل انفم  علمفأولفترهاد فحسنف،بدفترهاد فحسنف،بد 029

 باها ترو و فترثااويةف  علمفأولفهبهف ح دف،رفةفأح د 091

 غربفوبرتف وبرتفتربلدفتر جريبيةفرلغا   علمفأولفرحابففوز ف،للفترسيد 090
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بين في برنامج رأسماء السادة المتد:  ثانيا  
تجاهات المغاصرة في إدارة المدرسة إل:ا

) المرحلة    42/2/3123 -36/23في الفترة من الثانوية 
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)االتجاىاا  .أ / خبير ( الذين إجتازو البرنامج التدريبي ا يمي بيان بأسماء السادة المعممين في وظيفة )معمم أول مفي       
ضمن مشروع تحسبن التعميم الثانوي بالتعاون مع االكاديمياة المينياة لممعمماين فاي   المعاصرة في إدارة المدرسة الثانوية  (

حيا  تام / كبيار (  ( بياد  الترياي لوظيفاة ) معمام خبيار  ثانياةم ) المرحماة ال42/2/3123وحتا   36/23/3122الفترة من 
ج ( واالساماء 37363)            بجمماة إيارادا ( معمماا ومعمماة  383) وياد تام تادري  ،  فتارا  سا تنفيذ البرنامج عمي 

 ىي : 

 كش  أسماء لمسااادة المتدربين ضمن مشروع تحسين التعميم التعميم الثانوي :     
 م42/2/3123  - 36/23/3122ي الفترة من "االتجاىا  الحديثةفي إدارة المدرسة الثانوية  ( ف 

 اإلدارة المدرسة  الوظيفةالحالية االساااااام م
 الخانكة بنا 1الخانكة   معمم أول ماجدة عنتر أحمد عبد البايي 1
 بنيا بنا  1أم المؤمنين   معمم أول حسين مصطفي متولي بيومي 2

 بنيا بنا  1أم المؤمنين   معمم أول سيير السيد حسن حسن 3

 بنيا بنا 1الشيماء   معمم أول رابحة سرحان منصور فرج 4

 شرق شبرا  بنا  1بيتيم   معمم أول فتحية مصطفي حسين محمد 5

 بنيا م  1دممو   معمم أول محمد عبد الحميد إبراىيم أبو العزم 6

 شبين القناطر م 1طحانو    معمم أول فاطمة أحمد محمد خميفة 7

 كفر شكر بنين 1كفر شكر   معمم أول د أحمد عمرانمنال عبد الموجو  8

 كفر شكر م 1أسني    معمم أول جمال  حسن سعد حسن 9

 بنيا النور لممكفوفين ببنيا معمم أول حمدي غنيم محمد سالم 11

 كفر شكر م 1أسني    معمم أول سميرة مدبولي بدوي 11

 شبين القناطر ا بن 1شبين القناطر   معمم أول صبري محمد أحمد عمي  12

 بنيا بنا  1الشيماء   معمم أول أماني كمال الدين أمين محروس 13

 بنيا م 1دممو   معمم أول مني عبد المرضي السيد إسماعيل 14

 شبين القناطر بنين 1شبين القناطر   معمم أول إكرام محمد عمي سرور 15

 كفر شكر م1أسني    معمم أول سموي أمين بدوي محمد 16

 ييا بنا  1أجيور الكبري   معمم أول أبو الفتوح محمد إبراىيم الشعراوي 17

 طوخ بنين 1طوخ   معمم أول عادل عبد المجيد خميل عبد المجيد 18

 طوخ بنا  1زاوية بمتان   معمم أول نادية مغاوري محمد شعالن 19

 غر  شبرا  بيجام ثانوية بنا  معمم أول صالح متولي محمود متولي 21

 يميو  بنين 1طنان   معمم أول إبراىيم صالح حافظ عوض 21

 يميو  بنا  1طنان   معمم أول ناىد السعيد محمد السعدني 22
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 كفر شكر بنين 1كفر شكر   معمم أول جودة مصطفي محمد عطا اهلل 23

 الخانكة بنا  1الخانكة   معمم أول أميمة جالل عمي ترك 24

 بنيا بنا  1الشيماء   م أولمعم سحر مصطفي البكري محمد 25

 غر  شبرا  بنين 1السالم   معمم أول مدح  عيد إيميا بخي  26

 شبين القناطر بنا  1فاطمة الزىراء   معمم أول مني فرج يوس  إسماعيل 27

 بنيا بنا  1الشيماء   معمم أول ابتسام محمد عمي متولي 28

 شبين القناطر م 1يل  سالم جو  معمم أول كوثر أحمد عبد العزيز ىزاع 29

 معمم أول فائق عطا اهلل محمد الجابري 31
 

 كفر شكر بنا  1كفر شكر  

 معمم أول ماجدة إبراىيم السيد نبوي 31
 

 شرق شبرا  بنا  1بيتيم  

 معمم أول صبري محمد أحمد عمي أبو عمي 32
 

 طوخ العسكرية بنين1طوخ  

 بنيا بنا  1طحمة   أولمعمم  نادية عبد المنعم عبد الجواد ىيكل 33
 يميو  بنين 1يميو    معمم أول ىدي محمد عبد السالم الشري  34

 شبين القناطر توجيو الدراسا  معمم أول أحمد عبد الفتاح أحمد عوض 35

 غر  شبرا  بنا  1السيدة خديجة   معمم أول خالد طو عبد الحميم راشد 36

 شرق شبرا  بنا  1ائشة أم المؤمنين  ع معمم أول رضا محمد السيد عبد الرحيم 37

 طوخ بنا   1طوخ   معمم أول رمضان السيد عبد الفتاح الحصري 38

 غر  شبرا  بنا  1السيدة خديجة   معمم أول محمد عبد المطي  عواد ىزاع 39

 ييا بنا   1أجيور الكبري   معمم أول ناىد محمود أحمد حماده  41

 كفر شكر بنين 1د/ مصطفي خميل   معمم أول محمد أحمد حممي أحمد سميم  41

 غر  شبرا  بنا  1السيدة خديجة   معمم أول عمياء وفدي عبد الجميل البنا 42

 بنيا طحمة 1الشييد عبد الحميد جابر   معمم أول سامية عمي محمد عمي 43

 غر  شبرا  بنين 1مبارك   معمم أول وفاء حسن سيد أحمد شبانو  44

 كفر شكر  م1الشقر   معمم أول أمين مرزوقعزة السيد  45

 بنيا بنا  1بنيا  معمم أول محمد إبراىيم فوزي محمد الفيومي 46

 شبين القناطر بنين 1شبين القناطر   معمم أول سيد عبد العزيز مصطفي دويدار 47

 غر  شبرا  بنين 1السالم   معمم أول حسين محمد عبد الفتاح عبد الوىا  48

 كفر شكر بنا  1د/ محمود مصطفي   معمم أول د الفتاح محمود عطوةأحمد عب 49

 كفر شكر م1أسني    معمم أول نوارة السيد حسن الديميري  51

 غر  شبرا  بنين 1السالم   معمم أول جمال أحمد عمي يديرة 51

 غر  شبرا  بنين 1مبارك   معمم أول محمد عيسي متولي جاد 52
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 ييا بنا  1أجيور   معمم أول أحمدأنصا  أحمد عبد اهلل  53

 طوخ بنين 1طوخ   معمم أول ىناء سيد إسماعيل حسين خضر 54

 طوخ الشييد عمر عبد الخالق  معمم أول مرف  زكي حسن حسنين 55

 بنيا بنا  1بنيا   معمم أول عف  محمد بدوي يوس  56

 بنيا العسكرية 1المنشية   معمم أول يوس  إبراىيم يوس  إبراىيم  57

 شرق شبرا  بنا  1بيتيم   معمم أول رضا معتمد حسن عيسي 58

 القناطر الخيرية بنا  1القناطر الخيرية   معمم أول ماجدة عبد النبي إمام خميل 59

 كفر شكر م 1المنشأة الكبري   معمم أول صالح مصطفي كامل عبد اهلل شري  61

 شرق شبرا الخيمة بنا  1عائشة   ولمعمم أ كرم عبد المالك حنا اهلل عبد المالك 61

 بنيا م1مرصفا   "معمم أول عبد المعز بريومي عبد المعز زيدان 62

 غر  شبرا  بنا  1شبرا الخيمة   معمم فاتن مالك خم  اهلل بحر 63

 شبين القناطر أبو بكر الصديق الثانوية  معمم أول عبد الباسط شحا  عبد العزيز الشيمي 64

 بنيا بنا  1أم المؤمنين   معمم أول صطفي حسنوفاء حسن م 65
 غر  شبرا  بنا  1شبرا الخيمة   معمم أول رضا فتوح عبدالحميد مرسي 66

 بنيا بنا  بشبمنجة 1السادا    معمم أول دالل محمد وحيد محمد 67

 بنيا م1بتمدة   معمم أول جعفر عبد المجيد محمد جعفر 68

 بنيا م1بتمدة   معمم أول محمود عبد الغني عبد السميع 69

 بنيا م1بتمدة   معمم أول عبد الرحمن محمد عودة 71

 ييا توجية جغرافيا معمم أول كريمة محمود درويش حسون 71

 بنيا بنا  1بنيا   معمم أول فاطمة سالم السيد سالم 72

 بنيا موجو منتد  لغة إنجميزية معمم أول محمد ربيع إبراىيم محمود غنيم 73

 بنيا بنين 1بنيا   معمم أول أحمد حسانين محمد حسانين 74

 بنيا بنا  بشبمنجة 1السادا    معمم أول محمد حمدي جاد محمد خربوش 75

 بنيا بنين 1بنيا   معمم أول عزة أنور عبد اهلل أحمد 76

 بنيا بنا  1الشيماء   معمم أول عصام إبراىيم عبد الحافظ الكردي 77

 غر  شبرا  بنين 1شبرا الخيمة   معمم أول اح عمر عابدينعابدين عبد الفت 78

 بنيا بنا  1الشيماء   معمم أول ىاني سند عرفو عفيفي 79

 بنيا بنين 1بنيا   معمم أول تيسير منير إبراىيم حجازي 81

 كفر شكر م1الشقر   معمم أول ىوايدة جودة إبراىيم السيد 81

 بنيا بنا  1أم المؤمنين   أول معمم محمد عبد العني حسين الظاىر  82

 بنيا بنا  1الشيماء   معمم أول رجاء عبد الحميد مصمحي 83

 الخانكة م 1المنايل   معمم أول إبراىيم محمود إبراىيم عامر 84
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 شرق شبرا موجو لغة إنجميزية معمم أول عبد الحميد حسن خضر أحمد 85

 الخصوص بنين 1 الخصوص  معمم أول عاط  جاد الكريم جاد اهلل 86

 غر  شبرا  بنين 1مبارك   معمم أول محمد رج  عز  إبراىيم 87

 بنيا بنا  1بنيا   معمم أول عزيزة أمين حسني صبيح 88

 غر  شبرا  بنا  1بيجام   معمم أول سامية لطي  سامي حنا 89

 بنيا بنين1شبمنجة   معمم أول مصطفي سميمان عبد البصير فايد 91

 بنيا موجو لغة عربية معمم أول محمود أبو الدى  أحمد عمي  91

 بنيا بنين 1بنيا   معمم أول عاط  عمي عبد الحميد 92

 كفر شكر بنين 1د/ مصطفي خميل   معمم أول وفاء عبد الرشيد عبد القادر 93

 كفر شكر بنين 1د/ مصطفي خميل   معمم أول عايدة عبد المعبود عمي مرسي 94

 طوخ بنا  1طوخ   معمم أول مصطفي إيمان محمد جبر  95

 بنيا بنا  1بنيا   معمم أول عزة محمد عمي البشكار 96

 الخانكة بنا  1سوزان مبارك   معمم أول محمود عمي محمد أحمد الكاش  97

 بنيا بنين 1بنيا   معمم أول أمال عمي أحمد فوز 98

 بنيا بنا  1بنيا   معمم أول عزة سامي عبد السميع 99

 الخانكة المنايل الثانوية معمم أول إيمان يحيي خميل 111

 الخصوص بنا  1الخصوص   معمم أول أ سيير عبد العميم محمد عبد اهلل 111
 شرق شبرا عائشة أم المؤمنين بنا  معمم أول أ زين  سعد زغمول محمد أبو العال 112

 بنيا بنا  1أم المؤمنين   معمم أول أ ميدي شعبان عيد محمد المميجي 113

 طوخ بنا  1طوخ   معمم أول أ عاط  مصطفي أحمد الشاعر 114

 شبين القناطر بنين 1شبين القناطر   معمم أول أ ىدي عبد العزيز إسماعيل الوكيل 115

 الخانكة بنا   1الخانكة   معمم أول أ ثناء سيد حسين محمد 116

 القناطر الخيرية دي موجو أعدا معمم أول أ محمد صالح عبد اليادي محمد 117

 غر  شبرا بنا  1شبرا الخيمة   معمم أول أ حبي  عبد الغني حبي  أحمد 118

 شبين القناطر م1طحانو    معمم أول أ محمد سند محمد دسويي 119

 القناطر الخيرية بنين 1عمرو موسي   معمم أول أ كمال عبد الفتاح عبد الجواد عمر 111

 شبين القناطر بنين 1أبو بكر الصديق   معمم أول أ ورعادل سميمان حسين منص 111

 شبين القناطر م1الحزانية   معمم أول أ محمد عميوة حسين عبد اهلل 112

 بنيا م1مرصفا   معمم أول أ صالح عبد الحميد متولي سعد 113

 كفر شكمر بنا 1محمود مصطفي   1د معمم أول أ عبد الناصر عمي عمي حسن 114

 شبينالقناطر بنين 1شبين القناطر   معمم أول أ يني محمد الطويلجمال حس 115

 يميو  بنا  1يميو    معمم أول أ أمال عمي أحمد بدوي 116
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 كفر شكر  1مصطفي محمود   1د معمم أول أ سعد الدين سميمان سالمة العيسوي 117

 شكركفر  بنا  1كفر شكر   معمم أول أ محمد عبد الحميد عميوة عبد اهلل 118

 بنيا العسكرية 1المنشية   معمم أول أ عبد الحميم محمد عبد الغني برىومة 119

 شبين القناطر بنا  1شبين القناطر   معمم أول أ محمد الشحا  مرسي محمد سعد 121

 شبين القناطر م1طحانو    معمم أول أ عبد النبي محمد سميمان عمي 121

 بنيا بنا  1بنيا   م أول أمعم مصطفي إبراىيم محمد المحالوي 122

 طوخ امياي الثانوية معمم أول أ نفيسة سميمان معرو  سميمان 123

 غر  شبرا  بنا  1السالم   معمم أول أ بدر الدين محمد عبد المطي  شعالن 124

 شرق شبرا    1خالد بن الوليد معمم أول أ سيد عبد الوىا  حساني حسين 125

 يميو  بنين 1طنان   معمم أول أ محمد أمال فاروق عبد العزيز 126

 العبور بنا  1العبور   معمم أول أ اعتدال محمد موسي عطية 127

 شرق شبرا بنا   1بيتيم   معمم أول أ عايد عمي سالم عميان 128

 بنيا بنا  1الشيماء   معمم أول أ نجاة إبراىيم عبد الجواد يرطام 129
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