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 كشؼ أسماء لمسػػادة المتدربدف ضمف مشرتع تيسدف التعمدـ بمريم  الطفتل  المبكرة 

  7166/>/>7-;6: "مهج  رداض األطفاؿ الدددد "   ؿ الفترة مف 

 اإلدارة المدرس   التظدف  االسػػػػػػـ م
 شبدف ال هاطر 8كفر شبدف ج  معممه أتؿ بد العزدز رضتافهعدم  ع 1
 شبدف ال هاطر العجد الدددد االبتدائد   معممه أتؿ هد ء السدد عثماف 3

 شبدف ال هاطر 6كفر الشتدؾ  معممه أتؿ إدماف عمي كماؿ 2

 شبدف ال هاطر  7مؤسس  كفر طيا  معممه أتؿ سير ميمد سدد زرد 4

 شبدف ال هاطر السمماهد  االبتدائد  معممه أتؿ ت المددسير سدد إبراهدـ أب 5

 شبدف ال هاطر المرد  االبتدائد  المشترك  معممه عمد  يالظ السدد البجهساتي 6

 شبدف ال هاطر مؤسس  هتى االبتدائد  معممه أتؿ مهاؿ صبيي يسف 7

  هاطرشبدف ال عر  صبح لمتعمدـ األساسي معممه أتؿ إدماف ميمتد عبد الريمف  8

 شبدف ال هاطر الزهت االبتدائد  معممه لاطم  السدد عمي  9

 شبدف ال هاطر الكتـ األيمر االبتدائد  معممه أتؿ أمؿ ميمتد عمي 11

 شبدف ال هاطر أ1كفر شبدف ت معممه أتؿ سماح أيمد ميمد عمي  11

 شبدف ال هاطر أبت التلا ميمد معممه سجدر زهاتي عبد اليمدد  13

 شبدف ال هاطر لتيي دتسؼ عفدفي معممه أتؿ عثماف عثماف مرلت 12

 شبدف ال هاطر الشجدد ص ح قط  معممه أتؿ يسهه عبد الرؤؼ داتد 14

 شبدف ال هاطر د/ مصطفي هاشـ زادد معممه أتؿ صباح عبد الرازؽ ميمد 15

 شبدف ال هاطر الدمجترد  معممه أتؿ اهتصار ميمد ميمد 16

 شبدف ال هاطر هادي لتده معممه أتؿ الظعبدر عمي عبد الي 17

 شبدف ال هاطر 6اليصال  معممه أتؿ لاطم  إبراهدـ عبد العزدز 18

 شبدف ال هاطر 6شبدف ال ددم   معممه أتؿ مهاؿ ميمد زكردا 19

 شبدف ال هاطر هتى ال ددم  معممه أتؿ ههاء ميمتد أيمد  31
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 شبدف ال هاطر بتدائد مهد  شبدف اال معممه مادس  لتيي عبد الفتاح 31

 شبدف ال هاطر بهي غهدـ االبتدائد  معممه أتؿ سدده دتسؼ ميمد  33

 شبدف ال هاطر طياهت  التدردبد  معممه أتؿ لاطم  ميمد ميمتد يسف 32

 شبدف ال هاطر أ1كفر شبدف ت معممه أتؿ تغردد إسماعدؿ ميمد  34

 ال هاطرشبدف  8كفر شبدف ج  معممه أتؿ ثردا د ؿ يسف 35

 شبدف ال هاطر العجد الدددد  معممه أتؿ هد ء لتيي السدد 36

 شبدف ال هاطر 6كفر الشتبؾ االبتدائد  معممه سير عرله مصطفي الرلاعي 37

 شبدف ال هاطر المرد  االبتدائد  معممه زده  هدد  عبد الفتاح 38

 هاطرشبدف ال  عر  صبدح االبتدائد  معممه هاهد ميمد عبد اليمدد 39

 شبدف ال هاطر االيراز  معممه طاهرة سدد معتض ميمد 21

 شبدف ال هاطر هت  طيا االبتدائد  معممه أتؿ دالدا لارتؽ عمي إبراهدـ 21

 ال اهك   6أبت زعبؿ البمد معممه أتؿ سجاـ تتلدؽ سمدماف 23
 ال اهك  الشمس التدردبد  لمغات معمم  تالء طه ميفتظ  22

 ال اهك  الشمس التدردبد  لمغات معممه أتؿ  ميمد إبراهدـلاطم  عبد اهلل 24

 ال اهك  عمر بف عبد العزدز معممه أتؿ ددجاف إسماعدؿ ميمد ميمد  25

 ال اهك  عمرت بف العاص معممه أتؿ ههاء رضتاف عزمي يساهدف 26

 ال اهك  داسر فعمار ب معممه أتؿ زتزت عدد يسف 27

 ال اهك  ال اهك  بهتف عمم م دعاء ميمتد ميمد إبراهدـ 28

 ال اهك  ال اهك  بهتف معممه أتؿ يهاف درتدش مصطفي 29

 معممه أتؿ تلاء عابددف اليادي  41
 

 ال اهك  مدمع ال م  ال ددـ

 ال اهك  عمربف ال طا  االبتدائد  معممه أسماء صالح ميمد صالح 41

 ال اهك  مصر اليددث  ح   بهات معمم  أمدرة رزؽ إبراهدـ ميمد  43

 ال اهك  البتالقي بهات معمم  ههاء عمي يسدف قذالي  42

 ال اهك  البتالقي بهتف االبتدائد  معمم  صفاء أيمد يامد  44

 ال اهك  عر  العباددة معمم  ميمد  ؽسمتى  دري رز 45

 ال اهك  مصر اليددث  بهات معمم  هترا ميي الددف ميمد المشتتلي 46

 ال اهك  الهبراتي   معمم  زدز عمي هداـ عمي عبد الع 47

 ال اهك  أبت بكر الصددؽ االبتدائد  معمم  رشا سمدماف عمي إبراهدـ  48

 ال اهك  عمر عبد العزدز معمم  مرتة رضتاف عباس  49
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 ال اهك   مدمع ال م  ال ددم معمم  هسم  ميمد أيمد السدد  51

 ال اهك   6د  المهادؿ االبتدائ معمم  ههد عبد الرزاؽ يسف 51

 ال اهك  سهدته معمم  شدماء ممدتح عبد العزدز 53

 ال اهك  اإلماـ مالؾ معمم  هادد  سعدي أيمد  52

 ال اهك  الشمس التدردبد  لمغات معمم  اهتصار يسف يسف إبراهدـ 54

 ال اهك  كفر يمزة  معمم  أماهي السدد أيمد عطته  55

 ال اهك  تس الددددة سرد  معمم  لاطم  ميمد إبراهدـ  56

 ال اهك  الشمس التدردبد  لمغات معمم  ههد مصمح مصطفي  57

 ال اهك  الشمس التدردبد   معمم  هتددا درتدش سدد ميمد  58

 ال اهك  عمار بف داسر  معمم  أسماء أيمد إسماعدؿ  59

 ال اهك  ا   ؿعزب  الرم معمم  إدهاس سعدد ميمد عبد المددد  61

 ال اهك  شمس التدردبد  معمم  لسدد صابر يسفدعاء ا 61
 ال صتص مدمع السعدد معممه أتؿ سجاـ يالظ ميمتد  63
 ال صتص مدمع السعدد معممه ابتساـ مصطفي ميمد  62

 ال صتص مدمع ال صتص معممه مرسا يهس دردس  64

 ال صتص مدمع ال صتص معممه أي ـ لكري ميمد  65

 ال صتص مدمع السعدد ه مساعدمعمم أمدرة رمضاف ميمد  66

 ال صتص مدمع ال صتص معممه مساعد ددجاف ميمد داهش 67

 ال صتص ال صتص التدردبد  معممه مردـ تدرس  عداد  68

 ال صتص ال مفاء الراشددف معممه رشا عبد الدابر عبده  69

 ال صتص ال مفاء الراشددف معممه شدردف رلاعي عبد الهبي  71

 ال صتص عمر مكـر معممه راهدـ رشا بكري إب 71

 ال صتص عمر مكـر معممه هدي دمعه يسدف  73

 ال صتص ال صتص الددددة  معممه لاطم  عبد الكردـ عبد المددد  72

 ال صتص ال صتص التدردبد  معممه أتؿ مهي سعدي عبادي  74

 ال صتص ال صتص التدردبد  معمـ مساعد هدتي ميمد أماـ  75

 العبتر معاذ بف دبؿ معممه أتؿ سف عبدر ميمد ي 76

 العبتر معاذ بف دبؿ معممه سماح يسهي عبد ال ادر 77

 العبتر يسهي مبارؾ معممه لاطم  لتتح بدتمي  78
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 العبتر اإلسكاف العائمي    معممه لاتف د ؿ ميمد  ضر  79

 العبتر العبتر الدددد   معممه أتؿ مارلدف كماؿ أمدف شياته  81

 العبتر العبتر الددددة    معممه دد  مدؿ ههد سع 81

 العبتر مجرباف عمدفا التدردبد   معممه سير عمي عمي  83

 العبتر إسكاف الشبا  معممه أتؿ صفاء ميمتد إسماعدؿ ميمتد  82

 العبتر مجرباف عمدفا التدردبد  معممه رشا لؤاد ميمد 84

 العبتر بؿإسكاف المست  معممه أتؿ أسماء السدد أيمد يسف  85

 العبتر إسكاف المست بؿ معممه أسماء عبد العزدز عبد ال ادر 86

 شرؽ شبرا أسماء بهت أبي بكر  معممه رتيد  مصطفي أيمد مرسي  87
 شرؽ شبرا أبت بكر الصددؽ معممه أتؿ أهتار سمدـ عمي السدد  88

 شرؽ شبرا دماؿ عبد الهاصر معممه مهاؿ ميمد يامد  89

 شرؽ شبرا دتلدت 78 معممه أيمد  تالء ميمتد 91

 شرؽ شبرا الس ـ معممه رضا متسي إبراهدـ  91

 شرؽ شبرا أسكت االبتدائد  معممه مردـ أهتر لردد  93

 شرؽ شبرا الشعراتي معمـ أتؿ سدده سدد رلاعي  92

 شرؽ شبرا الشدماء التدردبد  لمغات معممه أتؿ اهتصار ميمد الصغدر أيمد  94

 شرؽ شبرا ال زؼ تالصدهي معممه راهدـ ميمد هداـ إب 95

 شرؽ شبرا بجتدـ التدردبد  معممه أتؿ رضا لتيي يمادة  96

 شرؽ شبرا بجتدـ التدردبد  معممه إدماف سمدر عمدتة  97

 شرؽ شبرا قاسـ أمدف التدردبد  معممه أماهي شبؿ عبد الرؤؼ  98

 شرؽ شبرا ردبد ديي المشد التد معممه أتؿ سعاد يسهي إبراهدـ  99

 شرؽ شبرا ص ح الددف االبتدائد  معممه سماح يسدف ميمد  111

 شرؽ شبرا أسماء بهت أبي بكر معممه هبه ميمد ميمتد أيمد  111

 شرؽ شبرا ستزاف مبارؾ معممه إس ـ تدده عمي ميمد  113

 شرؽ شبرا الس ـ معممه هبه السدد لتح اهلل الهدار  112

 شرؽ شبرا السددة  ددد  معممه ستار سدد أيمد أماهي عبد ال 114

 شرؽ شبرا الشدماء التدردبد  لمغات معممه لاطم  الزهراء عبد الرازؽ  115

 شرؽ شبرا ص ح الددف االبتدائد  معممه ميمتد  دمرتة أيم 116

 شرؽ شبرا د/ ديي المشد التدردبد  معممه ال الؽ  دهدي ميمد عب 117
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 شرؽ شبرا د/ ديي المشد معممه كات مي سمدر ميمد بر  118

 شرؽ شبرا أسكت االبتدائد  معممه شردف دماؿ ميمتد ميمد  119

 شرؽ شبرا ممي   المعممدف معممه أتؿ إدماف عادؿ يسدف  111

 شرؽ شبرا د/ ديي المشد التدردبد  معممه شادد  ميمتد ميمد  111

 شرؽ شبرا د د/ ديي المشد التدردب معممه سماح السدد رس ف 113

 شرؽ شبرا عمر بف ال طا  معممه مساعد بركساف يسف مكي 112

 شرؽ شبرا دتلدت 78 معممه هال  ميمد هصر س ـ 114

 شرؽ شبرا قاسـ أمدف التدردبد  معممه رتيد  إبراهدـ ميمتد  115

 شرؽ شبرا عمر بف عبد العزدز معممه هبه شتقي عبد الم صتد  116

 شرؽ شبرا دتلدت   78 معممه أيمد  عزه رد  إبراهدـ 117
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 اإلدارة المدرس  التظدفػػػ  االسػػػػػػـ م

 ال هاطر ال درد  ال هاطر مدمع معمم  .أ شدردف ميمتد إبراهدـ  6

 ال هاطر ال درد  الهمتذدد  معمم  .أ إيساف سعدد عبد الريمف 7

 كفر شكر الزمرتهد  معمم  أمؿ صبري عبد التتا   8

 ال هاطر ال درد  يسف أبت بكر التدردبد  معمم  .أ سماح عبد الريمف أيمد  9

 ال هاطر ال درد  عزب  الصغدر معمم  عتاطؼ هصر بكر :

 ال هاطر ال درد  عزب  الصغدر معمم  سمر سعدد دسف ;

 ال هاطر ال درد   8المشترك  ح معمم  .أ  متد كماؿ عتاد >

 ال هاطر ال درد  كفر الشرلا الغربي معمم  مي أيمد عبد الريمف =

 ال هاطر ال درد  أبت بكر الصددؽ معمم  .أ سامد  ميمد صالح ميمد  <

 ال هاطر ال درد  كفر اليارث   .أمعمم مرلت صبيي بطرس 61

 ال هاطر ال درد  مبارؾ االبتدائد  معمم  .أ مهي  مدؿ ايمد  66

 ال هاطر ال درد  عمرت بف العاص معمم  .أ هاله صبيي عبد اهلل  67

 ال هاطر ال درد  عتدس الشرلي ت ع معمم  أي ـ أمدف عبد الباري  68

 ال هاطر ال درد  بدس االبتدائد سهد معمم  أمدره ميمد  ميمتد عدد 69

 ال هاطر ال درد  اليرد  االبتدائد  معمم  يمدده ميمد أيمد ميمد :6
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 ال هاطر ال درد  ت ع يمهشاة األهال معمم  هدي كماؿ السدد  ;6

 ال هاطر ال درد  عباس ميمد الرمالي معمم  ربا  أبت بكر عبد التتا  >6

 ال هاطر ال درد  اف االبتدائد شم  معمم  زده  لتيي ميمد سدد =6

 ال هاطر ال درد  عزب  االهالي  معمم  هال  سدد كماؿ الددف  <6

 ال هاطر ال درد  6كفر اليارث  معمم  هد ء سدد أيمد عبد اليمدـ 71

 ال هاطر ال درد  عر  مرة الدد  معمم  لدفي سدد إبراهدـ  مدؿ 76

 ال هاطر ال درد  ؿ بهدفقر هفد معمم  لدمي عبد العاطي إماـ  77

 ال هاطر ال درد  اليدائؽ االبتدائد  معمم  مهي سمدر لجمي 78

 ال هاطر ال درد  8باستس  معمم  هادد  لدصؿ الشدخ دتسؼ 79

 ال هاطر ال درد  أدجتر الصغري معمم  هدتي عمي  ميمد عمي  :7

 ال هاطر ال درد  يسف أبت بكر التدردبد  معمم  .أ يهاف ميمد إبراهدـ براهدـ ;7

 ال هاطر ال درد  ال هاطر ال درد  التدردبد  معمم  .أ رضا ميمد المجدي >7

 ال هاطر ال درد  يسف أبت بكر التدردبد  معمم  .أ لبهي عبد العزدز أيمد الفدتمي =7

 ال هاطر ال درد  يسف طاهر االبتدائد  معمم  أي ـ عبد المهعـ إبراهدـ <7

 ال هاطر ال درد  أدجتر الصغري معمم  .أ لاضؿ سهدصفاء عبد الت  81

 بهجا مصطفي كامؿ التدردبد  لمغات معمم  .أ أسماء أبت بكر زكي 86

 بهجا ترترة معمم  سمدرة سعدد ميمد البكري 87

 كفر شكر 6برقطا    معمم  .أ مهي سدد أيمد ميمد 88
 كفر شكر 6برقطا    معمم  تلاء رلعت أيمد ميمد 89
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