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عميم بمرحمة الطفولة المبكرة ( ضممن المرحممة ون مع وزارة التربية والتعميم ) مشروع تحسين التابالتع      

( معمممة وموهيمة ممن معمممات وموهيمات ريماض الطفمال بمحالظمة ال ميوبيمة 312الثانية تم تدريب عمدد ) 
ج ( وذلك خالل الفترة من 000211أبتكر ( بهممة إيرادات )  –أتعمم  –عمي المنيج الهديد  ح ي  ) ألعب 

 بيان أسماء المتدربات : وليما يمي م7/3/2102 – 2/2/2102
 

 كشف أسماء لمسممادة المتدربين ضمن مشروع تحسين التعميم بمرحمة الطفولة المبكرة
 22/2/2102 -2/2: "منيج رياض األطفال الهديد " خالل الفترة من 
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 اغرب شبر  لؤاد محي الدين معمم أول أ تركية أحمد زكي أحمد 1

 غرب شبرا نهيب محفوظ التهريبية لمغات معمم أول ىيام عبد ربو  أحمد عشره 2

 غرب شبرا أحمد عرابي معمم أول رضا السيد مصطفي 3

 غرب شبرا لاطمة الزىراء معمم أول مني ىاشم محمود السيد 4

 غرب شبرا سوزان مبارك معمم أول عال بدر عبد العظيم السيد 5
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 غرب شبرا خالد بن الوليد األبتدائية معمم أول ولاء إبراىيم عمي رخا 21
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 شبين ال ناطر  شبين ال ناطر التهريبية  معمم دعاء سعيد سالم شمبي 25

  ناطر الخيريةال حسن أبو بكر التهريبية معمم أول صفاء عمي أحمد  يحيي 26

 شبين ال ناطر شبين ال ناطر التهريبية معمم شيماء لتحي حامد الوكيل 27

 ال ناطر الخيرية حسن أبو بكر التهريبية معمم أول غادة مهدي محمد البيومي 28

 ال ناطر الخيرية حسن طاىر معمم أول نادية سميمان أحمد 29

 ال ناطر الخيرية هيةالنموذ معمم ولاء سعيد أبو الحديد إبراىيم 31

 القناطر الخيرية سوزان مبارك التهريبية معمم أول مني "محمد صالح الدين" عبد العظيم 31

 القناطر الخيرية حسن أبو بكر التهريبية معمم أول نادية عبد الفتاح محمود عبد الحميم 32

 الخصوص الخصوص المشتركة معمم سحر السيد حسين عمي 33

 الخصوص الخصوص المشتركة معمم صيف ساويرسسوزان عاطف ن 34

 الخصوص عمر مكرم معمم لايزة محمد محمد عمي 35

 الخصوص الخصوص المشتركة معمم حنان بخيت خضر 36

 الخصوص مهمع الخصوص ث.أ معمم منال كامل ممك 37

 الخصوص عمر مكرم معمم سامية حممي عوض رشوان 38

 الخصوص مهمع الخصوص ث.أ معمم حمدأميرة إسماعيل عبد العزيز سيد أ 39

 الخصوص الخمفاء الراشدين معمم سميحة  شحاتة هورهي نخمة 41

 الخصوص مهمع السعيد معمم أمال كمال لرج محمد 41

 الخصوص مهمع السعيد معمم نهالء محمود هاد الكريم زىران 42

 الخصوص الخصوص التهريبية معمم رانيا رضا سيد عبد الحميم 43

 الخصوص الخصوص التهريبية معمم مان عمي عطية رسالنأ 44

 غرب شبرا خالد بن الوليد .أ معمم ماري عبد المسيح مرقص  45

 الخصوص الخصوص التهريبية معمم سمر محمد بكري  السيد 46

 الخصوص الخصوص التهريبية معمم شيماء عبد المنعم نصر درويش 47

 الخصوص خصوص التهريبيةال معمم سماح لكري عبد المالك سعد 48
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 الخصوص مهمع السعيد معمم ايرين  نعيم وليم 51

 الخصوص مهمع السعيد معمم أول منصورة سعيد قوت 52

 ال ناطر الخيرية بتدائيةسندبيس اال معمم نياد محمد همال حمزة 53
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 ال ناطر الخيرية حسن أبو بكر  التهريبية لمغات معمم أسماء محمد عبد الشالي إبراىيم 55

 اطر الخيريةال ن حسن أبو بكر  التهريبية لمغات معمم عال عبد الالوي محمود محمد 56

 ال ناطر الخيرية سوزان التهريبية معمم شيماء محمد حامد سعد حسن 57

 ال ناطر الخيرية أبو بكر الصديق االبتدائية معمم مروة أحمد لؤاد عباس النادي 58

 ال ناطر الخيرية حسن أبو بكر  التهريبية لمغات معمم ألفت إبراىيم محمد حسن الخولي 59

 ال ناطر الخيرية حسن أبو بكر  التهريبية لمغات معمم ب أحمد  محمدانهي عبد الوىا 61

 ال ناطر الخيرية حسن أبو بكر  التهريبية لمغات معمم رانيا حسن غريب السيد 61

 العبور ميربان عميفة معمم أول منار مرسي محمد مرسي 62

 العبور معاذ بن هبل معمم أول لاتن محمد كامل عمي 63

 العبور عمر بن الخطاب التهريبية معمم أول العاطي إبراىيم عبد العاطياليام عبد  64

 العبور عمر بن الخطاب التهريبية معمم أول نوره مسعد عبد الحي عمي أبو موسي 65

 العبور عمر بن الخطاب التهريبية معمم أول رباب لاروق حسنين يوسف 66

 العبور خطاب التهريبيةعمر بن ال معمم أول حنان محمد سالم محمد شعالن 67

 العبور عمر بن الخطاب التهريبية معمم أول سماح سالمة عثمان عبد العال 68

 العبور ميربان عمييفا معمم أول لردوس "محمد اليادي" أحمد السيد 69

 العبور ميربان عمييفا معمم أول نهية محمد إبراىيم صالح 71

 العبور الخطاب التهريبيةعمر بن  معمم أول نادية مرعي هعفر عباس 71

 العبور عمر بن الخطاب التهريبية معمم أول زينب مصطفي سيد قطر 72

 العبور عمر بن الخطاب التهريبية معمم أول عال  سعيد مغربي حسن 73

 شرق شبرا إدارة شرق شبرا موهو أول سامية محمود بشير 74

 شبرا شرق يوليو 23 أ معمم أول عزة عبد العاطي عوض اهلل 75

 شرق شبرا الشيماء التهريبية معمم أول نهية محمد محمد زيان 76

 شرق شبرا أسماء بنت أبي بكر معمم  لاطمة مصطفي عبد العزيز 77
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