
جأذجأذجأذ

224224224ن تربٌة نوعٌةرٌهام السٌد عبد الحلٌم1

033033033ن تربٌة نوعٌةهدٌر دمحم عبد هللا2

011011011ن تربٌة نوعٌةهناء عبد الرؤف احمد3

022022022ن تربٌه نوعٌةهدٌر محفوظ عبد الرحمن4

022022022ن تربٌة نوعٌة      وفاء على عبد الرحمن5

156156156ن تربٌة نوعٌة       فاطمه دمحم عبد الرؤف6

314314314ن تربٌة نوعٌة      سعاد دمحم جوده7

123123123ن تربٌة نوعٌة     ساره سامى السٌد8

123123123ن تربٌة نوعٌةاسراء السٌد دمحم احمد9

145145145ن تربٌة نوعٌةاسراء احمد ابراهٌم10

202202202ن تربٌة نوعٌةاسراء دمحم فتح هللا11

022022022ن تربٌة نوعٌةاسراء جمال السٌد12

022022022ن تربٌة نوعٌةاٌمان دمحم فهمى13

224224224ن تربٌة نوعٌةامنٌة دمحم عطا14

022022022ن تربٌة نوعٌةالٌم احمد فرٌد احمد15

044044044ن تربٌة نوعٌةحنان دمحم ابراهٌم16

102121021210212ن تربٌة نوعٌةحنان عبد العزٌز على17

107171071710717 ذاتىمنى شعبان محفوظ18

336336336ن تربٌة نوعٌةفاطمه دمحم عبد الرحمن19

325325325ن تربٌة نوعٌةمنال دمحم على عطٌه20

395089395089395089

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

  . أ. عمر مكرم /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19: كفر رسنجا                                اليوم الثان

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



 تابع لجنة عمر مكرم كفر رسنجا/        لـجــنــة    
ى
2020/8/19اليوم الثان

جأذجأذجأذ

448448448ن اداباسراء صبرى السٌد عطا1

437437437ن ادابمنال دمحم انور2

257257257حر هٌئةحسنه شرف الدٌن حسن3

808808808حر هٌئةغانم احمد على4

224224224ن تربٌة نوعٌهتسبٌح اسامه دمحم عطٌه5

325325325ن تربٌة نوعٌهٌمنى احمد مصطفى6

246246246ن تربٌة نوعٌهرنا هٌثم كامل7

224224224ن تربٌةاسماء صبرى دمحم8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

272249272249272249

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

االجمالى

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

123123123ن تربٌة نوعٌةٌارا دمحم الشحات1

202202202ك تربية نوعية نٌرة عادل ابراهٌم دمحم2

033033033ك تربية نوعية مى دمحم السٌد دمحم3

055055055ن تربٌة نوعٌةغاده السٌد محمود حسن4

011011011ن تربٌة نوعٌةرحاب عبد الحكٌم عامر5

055058022ن تربٌة نوعٌةاسراء جالل ابراهٌم عنان6

325325325ن تربٌة طفولهرنا دمحم احمد الدهشان7

741174117411ن تربٌةاسراء مصطفى دمحم ابراهٌم8

426426426كلٌة التربٌةالسٌد دمحم السٌد دمحم9

235235235كلٌة التربٌةامل احمد عبد هللا بغدادى دمحم10

415415415حر هٌئةامانى فؤاد ابراهٌم دمحم11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

 /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:عمرو بن العاص أ بشال                        اليوم الثان

المتمدم
نوع الفصلاالسمم

الممٌدالملتحك



232851232854232548

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

033033033ن تربٌة نوعٌةحنان دمحم احمد عبد العظٌم1

213213213ن تربٌة نوعٌةاٌه اٌمن توفٌك على احمد2

314314314ن تربٌة نوعٌةامانى عاطف دمحم مصطفى3

202202202ن تربٌة نوعٌةاحمد صبٌع نزٌه ابراهٌم4

066066066ن عاوم واعالةاسماء عبد الفتاح دمحم السٌد5

100101001010010حر هٌئههندهٌثم كمال دمحم عكاشه6

911091109110حرهٌئههبه هٌثم كمال دمحم عكاشه7

851385138513حرهٌئههاله هٌثم كمال دمحم عكاشه8

549549549حرهٌئهاٌمان  دمحم كمال سٌد احمد9

111121111211112ذاتىالهام دمحم كمال سٌد احمد10

781578157815ذاتىمروه عماد الدٌن دمحم السٌد11

821082108210حر هٌئهصباح عماد دمحم السٌد عبد هللا12

851385138513ذاتىماجده اسماعٌل رٌاض13

14

15

16

17

18

19

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

ي /           لـجــنــة    
ى
2020/8/19:كفر المقدام االبتدائية                               اليوم الثان

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



20

634711063471106347110

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

022022022ن تربٌة نوعٌةهدٌر سمٌر عبد المحسن1

033033033ن تربٌة نوعٌةهبه جوده الهادى2

033033033ن تربٌة نوعٌةهاجر اسامه صدٌك على3

101101101ن تربٌة نوعٌةدنٌا احمد عبد الوهاب4

022022022ن تربٌة نوعٌةاسراء ابراهٌم اسماعٌل دمحم5

134134134ن تربٌة نوعٌةاسراء خالد عطٌه محمود6

112112112ن تربٌة نوعٌةغاده فهمى لبٌب7

134134134ن تربٌة نوعٌةشٌماء صبرى رفعت محمود8

022022022ن تربٌة نوعٌةسندس صبحى حامد احمد9

426426426ن تربٌة وطفولةاٌه صبرى دمحم عبد الرحمن10

11
ى
235235235ن تربٌة طفولةاسماء دمحم بخاطرةكيالن

156156156ن تربٌة طفولةرانٌا صالح احمد عبد الوهاب12

202202202ن علوم واعالةاحمد دمحم احمد عطٌه13

415415415ن اداباٌه رضا دمحم على العزازى14

224224224حر هٌئةفٌفى محمود عرالى عامر15

571257125712الف معلم30نجوى ابراهٌم عبد هللا16

17

18

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

 /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:ميت الفرماوى االعداديه                            اليوم الثان

المتمدم
نوع الفصلاالسمم

الممٌدالملتحك



19

243963243963243963

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

123123123ك تربية نوعية نورهان مجدى احمد على1

213213213ن تربٌة نوعٌةندا عاطف دمحم الحسٌنى2

011011011ن تربٌة نوعٌةندا  دمحم عبد الواحد فاضل3

213213213ن تربٌة نوعٌةامٌره اشرف محسوب حسن4

033033033ن تربٌة نوعٌةاالء حامد دمحم احمد5

538538538كلٌة التربٌةاالء التهامى دمحم سٌد احمد6

224224224كلٌة التربٌةاسماء خالد جمال7

246246246كلٌة التربٌةابتسام دمحم دمحم محمود8

145145145ن علوم واعالةاسراء دمحم عبد البارى9

178178178ن ادابهناء دمحم على دمحم على10

246246246ن اداباسراء مجدى دمحم عبد العظٌم11

347347347ن ادابامٌره وائل احمد عبد الواحد12

551055105510م خ اجتماعٌةاٌه مصطفى دمحم التهامى13

279279279   ق ماحمد محمود دمحم محمود14

15

16

17

18

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

(2020دورة  ٌولٌو)                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

 /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:لطفى السيد أ دنديط                                      اليوم الثان

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



19

20

284876284876284876

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

011011011ن تربٌة نوعٌةهند عصام جوده مرسى1

202202202ن تربٌة نوعٌةمى الحسٌنى حسانٌن2

101101101ن تربٌة نوعٌةماسه اسامه عبد العزٌز3

112112112ن تربٌة نوعٌةفاطمه صالح عبد الموجود4

101101101ن تربٌة نوعٌةسناء انور مصطفى مصطفى5

101101101ن تربٌة نوعٌةاٌه دمحم حامد دمحم عشماوى6

404404404ن تربٌة نوعٌةاٌرٌنى هانى فاٌك حنا7

426426426ن تربٌة نوعٌةاسماء دمحم السٌد8

134134134ن تربٌة نوعٌةاسراء انور المرسى9

055055055ن تربٌة نوعٌةرٌم ابراهٌم دمحم مرسى10

358358358ن تربٌةاالء حامد دمحم حامد موسى11

112112112ن تربٌةاحالم خالد احمد باشا12

257257257ن علوم واعالةاسراء طارق عبد العظٌم13

505505505ن التصادعلوممرٌم محمود عبد البارى14

15

16

17

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:عثمان بن عفان أ دقادوس                              اليوم االول /        لـجــنــة    

المتمدم
نوع الفصلاالسمم

الممٌدالملتحك



18

19

20

262349262349262349

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

314314314ن تربٌة نوعٌةرشدى اسامه رشدى1

461046104610ن تربٌة نوعٌةرحمه ناجى دمحم ابراهٌم2

011011011ن تربٌة نوعٌةعبٌر محمود همام3

325325325ن تربٌة نوعٌةصفٌة محى الدٌن دمحم4

224224224ن تربٌة نوعٌةفاطمه الزهراء دمحم سالمه5

101101101ن تربٌة نوعٌةعواطف عبد السمٌع السٌد6

112112112ن تربٌة نوعٌةدمحم هٌسم سعٌد الهوارى7

303303303ن تربٌة نوعٌةلمٌس دمحم مصطفى حسن8

044044044ن تربٌة نوعٌةمنى احمد دمحم عبد الفتاح9

022022022ن تربٌة نوعٌةمنه هللا دمحم فرحات10

134134134ن تربٌة نوعٌةمنه هللا دمحم نظٌر11

101101101ن تربٌة نوعٌةمنال ابراهٌم احمد12

224224224ن تربٌة نوعٌةنور ٌاسر دمحم دمحم13

112112112ن تربٌة نوعٌةٌمنى حسٌن فاروق حسٌن14

123123123ن تربٌة نوعٌةٌاردٌن دمحم حسنٌن15

033033033ن تربٌة نوعٌةهبه صالح عبد المولى16

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

(2020دورة ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:النارصيه االبتدائية ميت غمر                                    اليوم االول /          لـجــنــة    

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



404404404ن تربٌة نوعٌةسلمى محمود حسن احمد17

18

19

20

273057273057273057

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

718718718ذاتىفاٌزه احمد دمحم دمحم1

909909909ذاتىهناء عبد هللا حسٌن ٌوسف2

121131211312113ذاتىمرفت السعٌد السٌد النادى3

347347347ذاتىسهٌر دمحم عبد هللا البشالوى4

213213213ذاتىسهام صالح دمحم دمحم5

224224224ن تربٌةاالء ابراهٌم دمحم على6

257257257ن تربٌةاسماء دمحم طارق رفاعى7

123123123ن تربٌةاسراء محمود دمحم عبد الحلٌم8

213213213ن تربٌةاسماء امٌر احمد دمحم9

651165116511ن علوم اعالةاسراء ناصر عزب على10

538538538ن تربٌة طفولةمنى دمحم ابو سرٌع نصر11

404404404حرهٌئةهانى احمد دمحم دمحم12

505505505حرهٌئةهاجر دمحم السٌد ابراهٌم13

347347347حرهٌئةراندا متولى ابراهٌم14

134134134حرهٌئةخلود خالد جوده على15

نوع الفصلاالسمم
الممٌدالملتحك

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

(2020دورة ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:عبد المنعم رياض أ ميت غمر                        اليوم االول /        لـجــنــة    

المتمدم



303303303حرهٌئةجوده خالد جوده على16

033033033حرهٌئةامل عبد الحلٌم دمحم احمد17

011110111101111االزهر الشرٌفالعدوى عبد الحفٌظ احمد18

19

20

674611367461136746113

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

 هناء مصطفى شفٌك1
ى
681468146814ذان

012120121201212ذاتىسعاد عبد الرحٌم احمد دمحم2

088088088حر هٌئهاسراء حسٌن عبد المنعم3

461046104610حر هٌئهاحمد محمود عبد اللطٌف4

224224224ن تربٌة نوعٌةاسراء احمد فٌصل دمحم5

022022022ن تربٌة نوعٌةاحمد اسماعٌل عبد الفتاح6

202202202ن تربٌة نوعٌةاسراء محمود دمحم7

123123123ن تربٌة نوعٌةاسماء احمد محمود8

235235235ن تربٌة نوعٌةجهاد عبد الفتاح نور9

022022022ن تربٌة نوعٌةجهاد جمعه سعٌد السٌد دمحم10

022022022ن تربٌة نوعٌةبسنت عبد السالم حسٌن11

112112112ن تربٌة نوعٌةاٌه سالمه صالح سالمه12

224224224ن تربٌة نوعٌةاٌه حسام منٌر دمحم الغرٌب13

224224224ن تربٌة نوعٌةامنٌة دمحم عبد هللا14

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:االمام الشافىع ميت غمر                          اليوم االول /       لـجــنــة    

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك

االجمالى



279279279ن تربٌة نوعٌةامنٌة السٌد دمحم حسنى15

213213213ن تربٌة نوعٌةدٌنا طارق دمحم صالح16

123123123ن تربٌة نوعٌةسمر احمد على دمحم17

18

19

276289276289276289

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

044044044ك تربية نوعية اسراء احمد دمحم1

268268268ك تربية نوعية منى على الشحات على2

167167167ك تربية نوعية ندا خالد عزازى احمد3

134134134حر هٌئةهند ولٌد دمحم السٌد متولى4

112112112ن تربٌة نوعٌةاٌة غالب زكرٌا توفٌك5

134134134ن تربٌة نوعٌةندى اٌمن حسنى عبد الباسط6

189189189ن ادابندى احمد محمود دمحم ابراهٌم7

8

9

10

11

12

13

14

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

/        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:الثورة االبتدائية ميت القرشى                       اليوم الثان

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



15

16

17

18

731387313873138

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

314314314ك تربية نوعية نوران عارف سٌد احمد1

033033033ن تربٌة نوعٌةساره نبٌل دمحم عبد العلٌم2

123123123ن تربٌة نوعٌةبسمه ابراهٌم عبد الممصود3

101101101ن تربٌة نوعٌةاٌه على ابرهٌم دمحم4

044044044ن تربٌة نوعٌةاٌه عصام دمحم المتولى5

303303303ن تربٌة نوعٌةاٌمان نبٌل دمحم نصر السٌد6

022022022ن تربٌة نوعٌةامٌره خالد عبد المنعم فارس7

628628628ن ترٌة طفولةامل عبد الوهاب دروٌش8

9
االء السعٌد عبد هللا سالم 

الشافعى
257257257ن تربٌة طفوله

459459459ن تربٌةامال عاطف متولى عباس10

347347347ن تربٌة طفولةشروق فوزى السٌد احمد11

235235235ن تربٌة طفولةمى جمال توفٌك عثمان12

551055105510ن ادابدٌنا على ابو بكر على13

14

15

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة ٌولٌو)                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:دمحم فريد االبتدائية سنفا                         اليوم االول /        لـجــنــة    

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



16

17

18

19

20

303666303666303666

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

1
ٌاسمٌن حافظ عبد الغنى دمحم 

عبده
011011011ن تربٌة نوعٌة

134134134ن تربٌة نوعٌةٌسرا دمحم ٌسرى2

022022022ن تربٌة نوعٌةهٌام عبد هللا السعٌد حسان3

123123123ن تربٌة نوعٌةهبه عزت فتحى4

303303303ن تربٌة نوعٌةهاجر سعٌد دمحم5

011011011ن تربٌة نوعٌةنوران حمدى ابراهٌم دمحم6

123123123ن تربٌة نوعٌةمى السعٌد نبٌه شرف7

011011011ن تربٌة نوعٌةمنه هللا هشام احمد عبد هللا8

213213213ن تربٌة نوعٌةمرٌم ماهر الشافعى سٌد9

314314314ن تربٌة نوعٌةدمحم على السٌد عطٌه10

134134134ن تربٌة نوعٌةشٌماء السعٌد السعٌد السٌد11

202202202ك تربية نوعيةشروق عاطف دمحم الماولجى12

156156156ن تربٌة نوعٌةسمر ناصر دمحم الخضر13

145145145ن تربٌةنوعٌةدٌنا عالء دمحم14

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

(2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:اليوم االول           (لجنه أ)ميت محسن االبتدائية الجديدة/        لـجــنــة    

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



235235235ن تربٌة نوعٌةاٌمان دمحم الدمحمى دمحم15

16

17

18

19

20

182947182947182947

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

123123123ن تربٌة نوعٌةاٌمان صابر مامون الجبالى1

123123123ن تربٌة نوعٌةاٌمان سعد محمود2

213213213ن تربٌة نوعٌةاٌمان حامد دمحم عبد الفتاح3

213213213ن تربٌة نوعٌةاٌالرٌا سعٌد ابراهٌم اسعد4

112112112ن تربٌة نوعٌةامنٌة العزب زلطه5

022022022ن تربٌة نوعٌةامانى دمحم التهامى عزٌز6

235235235ن تربٌة نوعٌةاسراء السٌد دمحم السٌد7

055055055ن تربٌة نوعٌةاسراء دمحم على مصطفى8

022022022ك تربية نوعية اسراء مسعد عبد هللا حسٌن9

011011011ن تربٌة نوعٌةاسماء احمد الحنفى عبد هللا10

033033033ن تربٌة نوعٌةاسماء عطٌه مصطفى عطٌه11

033033033ن تربٌة طفولةدٌنا عبد هللا دمحم السباعى12

325325325حر هٌئةالسٌده السعٌد عرفه الطامى13

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

( 2020دورة ٌولٌو)                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:اليوم االول                                     (لجنه ب)ميت محسن االبتدائية /        لـجــنــة    

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



911091109110حر هٌئةفاتن السٌد دمحم الغرباوى14

15
هبه صبرى العوضى عبد 

العزٌز
437437437حرهٌئة

16

17

18

19

20

253257253257253257

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

527527527ذاتىمنى البرعى حامد البرعى1

527527527حر هٌئةامال السٌد عطا دمحم2

347347347حر هٌئةرشا عطٌه دمحم عبد الهادى3

123123123حر هٌئةوفاء السعٌد دمحم دمحم4

213213213حر هٌئةسهٌر صبرى فرج بندارى5

224224224حر هٌئةاسماء السعٌد دمحم دمحم6

369369369حر هٌئةنادٌة ابو المجد دمحم محمود7

134134134حر هٌئةنجاه مراد عبد الشافى8

9

10

11

12

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

(2020دورة  ٌولٌو)                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:مدرسة االعدادية كفر بهيده                                   اليوم االول /       لـجــنــة    

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



13

14

15

16

17

18

19

20

222244222244222244

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

303303303ن تربٌة نوعٌةٌمنى ابراهٌم ٌوسف1

123123123ن تربٌة نوعٌةنورا شرٌف ابراهٌم2

303303303ن تربٌة نوعٌةندى ناجى عبد الموجود احمد3

112112112ن تربٌة نوعٌةندى انور البرعى ابراهٌم4

101101101ن تربٌة نوعٌةندى احمد ابراهٌم5

314314314ن تربٌة نوعٌةنجالء مصطفى دمحم االلفى6

213213213ن تربٌة نوعٌةمى الدسولى على الطنطاوى7

011011011ن  تربٌة نوعٌةرٌهام حسن العنانى خٌال8

202202202ن تربٌة نوعٌةاٌه سمٌر عطٌه ٌوسف9

101101101ن تربٌة نوعٌةاٌمان عبد السمٌع دمحم10

202202202ك تربية نوعية اسراء حسٌن على حسٌن11

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

(2020دورة  ٌولٌو)                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:مدرسة االبتدائية الجديدة كفر بهيدة                    اليوم االول /       لـجــنــة    

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



213213213ن تربٌة نوعٌةاسراء على منصور جاد هللا12

516516516ن علوم اعالةامانى الحسٌنى دمحم المرسى13

112112112ن علوم اعالةاحمد دمحم حامد ابو الخٌر14

15

16

17

18

19

20

279362793627936

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

224224224ن تربٌة نوعٌةندا احمد رضوان1

606606606ن تربٌة نوعٌةوسام عبد الحك المرسى2

426426426ن تربٌة نوعٌةمروه مختار دمحم احمد رٌا3

022022022ن تربٌة نوعٌةشروق احمد دمحم احمد4

033033033ن تربٌة نوعٌةرٌم احمد ابراهٌم دمحم5

022022022كلٌة تربٌة نوعٌةدٌنا عبد الرحٌم ابراهٌم6

011011011كلٌة تربٌة نوعٌةدٌنا ابراهٌم عبد الرازق7

145145145كلٌة تربٌة نوعٌةخلود مسعد ابراهٌم8

123123123كلٌة تربٌة نوعٌةاٌه دمحم دمحم عبد هللا9

516516516كلٌة تربٌة نوعٌةاٌه كمال السٌد ٌوسف10

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

(2020دورة ٌولٌو)                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:صالح سنبل االبتدائية دماص                        اليوم االول /        لـجــنــة    

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



033033033كلٌة تربٌة نوعٌةاٌه اٌمن عطٌه دمحم11

314314314كلٌة تربٌة نوعٌةالشٌماء دمحم سامى دمحم12

281028102810كلٌة تربٌة نوعٌةالزهراء مصطفى السٌد13

268268268كلٌة التربٌةاسراء ابراهٌم عبد العلٌم14

347347347حرهٌئةاسماء شولى عبد الفتاح15

551055105510حرهٌئةفاطمه رمضان على سنبل16

279279279ذاتىناهد عوض دمحم دمحم17

134134134ذاتىشرٌن عوض دمحم دمحم18

336336336ن تربٌة نوعٌةامانى ناصر عبد العال19

145145145ن تربٌة نوعٌةاٌمان دمحم عبد الحكٌم20

416310441631044163104

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

033033033ك تربية نوعية هدٌر شاكر ابوزٌد عناره1

011011011ك تربية نوعية نورهان دمحم عبد الوهاب2

123123123ك تربية نوعية نورهان عادل السعٌد دمحم3

325325325ك تربية نوعية ندى مسعد دمحم الدٌاسطى4

213213213ك تربية نوعية نورا خضر دمحم كامل5

101101101ك تربية نوعية ندى ابراهٌم دمحم الهادى6

314314314ك تربية نوعية نادٌه عالء عبد الحى دمحم7

011011011ك تربية نوعية مٌار احمد ماهر8

022022022ك تربية نوعية مها احمد دمحم محمود9

123123123ك تربية نوعية منه هللا عبد الحمٌد محمود10

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

(2020دورة ٌولٌو)                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

                   (لجنه أ)احمد عرانى كوم النور /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:اليوم الثان

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



303303303ن تربٌة نوعٌةمنار محمود محمود11

033033033ن تربٌة نوعٌةمرٌم عبد العزٌز بكر12

033033033ن تربٌة نوعٌةفوزٌه سمٌر معوض13

314314314ن تربٌة نوعٌةفاطمه سمٌر فهمى احمد14

213213213ك تربية نوعية فاطمه ماهر حافظ17

066066066ن تربٌة نوعٌةفاطمه عبد المجٌد رزق18

112112112ن تربٌة نوعٌةفاطمه الزهراء مجدى19

134134134ن تربٌة نوعٌةساره محمود عبد العزٌز20

213354213354213354

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

033033033ن تربٌة نوعٌةرحمه اسامه عبد الرحمن1

123123123ن تربٌة نوعٌةدٌنا بكر دمحم عمر جوٌلى2

033033033ن تربٌة نوعٌةدنٌا مجدى شفٌك عثمان3

235235235ن تربٌة نوعٌةدالٌا خالد السعٌد شلبى4

033033033ن تربٌة نوعٌةاٌمان ابراهٌم فهمى السٌد5

314314314ن تربٌة نوعٌةاٌمان مصطفى ابوزٌد دمحم6

011011011ن تربٌة نوعٌةاٌثار سامى بكر7

358358358ن تربٌة نوعٌةامٌره على سلٌم سرٌه8

235235235ن تربٌة نوعٌةامٌنه عبد المجٌد عبد المجٌد9

011011011ن تربٌة نوعٌةامل دمحم دمحم بحٌرى10

112112112ن تربٌة نوعٌةامٌره محمود زٌن الدٌن11

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة ٌولٌو)                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

                                        (لجنه ب)احمد عرانى كوم النور /      لجنه
ى
2020/8/19:اليوم الثان

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



213213213ن تربٌة نوعٌةاالء فتحى دمحم سعد لٌله12

213213213ن تربٌة نوعٌةاسراء عبد الفتاح دمحم دمحم13

077077077ن تربٌهابتسام ابراهٌم السعٌد14

011011011ن تربٌةاسراء ماهر فهمى سٌد احمد15

426426426ن اداباسماء السعٌد عبد العظٌم16

538538538ن علوم اعالهاسماء فوزى صالح احمد17

124161241612416ق مابراهٌم السعٌد دمحم ابراهٌم18

19

20

374582374582374582

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

0101001010ن تربٌة طفولهمى سعد دمحم خٌربن1

011011ن تربٌة طفولهلمٌس دمحم أحمد عطٌة2

044044ن تربٌة طفولهفاطمة ناصر الرفاعى3

279279ن تربٌة طفولهعلٌاء ابراهٌم سعٌد4

279279ن تربٌة طفولهشٌماء عادل أحمد أبوشلش5

303303ن تربٌة طفولهبسمة خٌرى عبدالمنعم6

156156ن تربٌة طفولهدٌنا محمود عطٌة7

606606ن  أدابدمحم عبدهللا اسماعٌل8

38113811ق مسلحةعبد الرحمن دمحم سلٌمان9

336336ق مسلحةعالء عبدالخالك وصفى10

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

 /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:السيد خليل االبتدائية كوم النور                     اليوم الثان

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

204565204565000

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

ى والء عبدالبارى دمحم1  معي 
ى
235235ذان

2131521315ذاتى معٌنوفاء دمحم عبدالعظٌم2

77147714ذاتى معٌنهمت مصطفى على عزام3

729729ذاتى معٌنهند دمحم السعٌد4

73107310ذاتى معٌنهبه مصطفى صالح5

347347ذاتى معٌننورا دمحم محسب6

99189918ذاتى معٌننورا فرج دمحم فرج7

448448ذاتى معٌنانتصار السٌد عطٌة8

56115611ذاتى معٌنانعام أحمد عوٌس9

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

 /        لـجــنــة    
ى
ى االبتدائية كوم النور                    اليوم الثان 2020/8/19:محسب حسي 

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



49134913ذاتى معٌنسامٌة السٌد عبدالحمٌد10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

50601105060110000

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

033033ك تربية نوعيةوالء صالح الشربجى على1

224224ك تربية نوعيةهدٌر السعٌد صبرى2

314314ك تربية نوعيةهبه دمحم عبدالمنعم3

011011ك تربية نوعيةمرٌم السٌد أحمد شعالن4

044044ك تربية نوعيةشٌماء جمال دمحم حسٌن5

033033ن تربٌة نوعٌةسلمى عبدالباسط عطٌة6

123123ن تربٌة نوعٌةسامٌة دمحم عبدهللا7

123123ن تربٌة نوعٌةرانا دمحم زاهر دمحم فرج8

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

 /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:الخلفاء الراشدين االبتدائية  البوها                اليوم الثان

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



112112ن تربٌة نوعٌةخلود صالح الحمدى هالل9

033033ن تربٌة نوعٌةاٌه عادل أحمد أحمد10

123123ن تربٌة نوعٌةاٌه السٌد دمحم أحمد11

033033ن تربٌة نوعٌةاٌات البٌومى البٌومى دمحم12

134134ن علوم واعالهاسراء عوض هللا السعٌد13

123123حر هٌئهاٌمان أحمد سلٌمان على14

15

16

17

18

19

20

113243113243000

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

044044ك تربية نوعيه هاٌدى ضٌف عوض هللا سالم1

213213ن تربٌة نوعٌهسعاد عبدهللا عبدالحمٌد2

134134ن تربٌة نوعٌهشٌماء مصطفى السٌد3

044044ن تربٌه طفولهعال دمحم رمضان دمحم4

347347ن تربٌة طفولهرحاب عبدالحمٌد ابراهٌم دمحم5

257257ن ادابأحمد أشرف على عوض6

189189ن تربٌةأسماءعادل طه السٌد7

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

(2020دوره ٌولٌو)                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

 /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:مدرسة الشهداءاالبتدائية سمبو مقام                          اليوم الثان

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



224224حر هٌئهبسمه دمحم السٌد عبدالرحمن8

257257حر هٌئهنورا سمٌر عبدالحمٌد9

257257حر هٌئهشٌماء سمٌر عبدالحمٌد10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

154156154156000

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

314314ك تربية نوعيهسامٌة ٌسرى جمال عبدالرزاق1

202202ن تربٌة نوعٌهسما دمحم جمال اسماعٌل2

055055ن تربٌه نوعٌهرضوى عبدالحى أحمد3

022022ن تربٌه نوعٌهامانى طارق شعبان4

011011ن تربٌه نوعٌهأمانى دمحم عبدالسالم5

123123ن تربٌهأسماء دمحم ابراهٌم دمحم6

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

(2020دوره ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:ميت ناجى             اليوم االول .م مدرسة الغمرى أ /        لـجــنــة    

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



75127512ن تربٌٌهابراهٌم عادل متولى سٌدأحمد7

29112911ن أداباسالم على سعد حسن8

279279ن ادابحنان أحمد دمحم السٌد9

033033تربٌة نوعٌةدٌنا دمحم فتحى فتح هللا10

156156تربٌة نوعٌةروان صبحى السٌد عبده11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

184058184058000

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

011011ن تربٌه نوعٌهمرٌم السٌد الحسٌنى دمحم1

2
فاطمة ابراهٌم صالح 

أبوالحسن
112112ن تربٌه نوعٌه

246246ن أداباسالم أحمد أحمد دمحم3

246246حر هٌئهصفاء الشافعى على متولى4

134134حر هٌئهنجالء فوزى دمحم غانم5

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

 2رقم . أ. مىح الدين عبده /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19: بشالوش                  اليوم الثان

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



213213حر هٌئهٌاسمٌن أحمد حسن السعٌد6

415415ذاتى معٌنمروه عبدالخالك منصور7

325325حر هٌئههٌام دمحم عبدالداٌم8

415415ن تربٌه نوعٌهٌسٌره سامى دمحم على9

112112ن تربٌه نوعٌةمرٌم طارق كمال10

011011ن تربٌه نوعٌةفاطمة الزهراء ٌاسر سعٌد11

303303ن تربٌه نوعٌهأسماء ٌاسر ابراهٌم12

202202ن تربٌةالشٌماء طاهر صدٌك ابراهٌم13

246246تربٌه طفولهرانٌا زٌن العابدٌن ابراهٌم14

15

16

17

18

19

20

272451272451000

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

336336ن تربٌةالشٌماء أٌمن جوده أحمد1

044044ن تربٌة نوعٌةرحٌل خالد دمحم الهادى2

314314ن تربٌة نوعٌةنهى وائل السٌد حافظ3

505505ن تربٌة نوعٌةمرٌم طاهر أبوزٌد4

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

(2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:                   اليوم االول 1كفور البهايته االبتدائيه رقم /        لـجــنــة    

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



549549ذاتى معٌنرضا سعد الدٌن ابوورده5

235235حر  هٌئهصالح خالد صالح6

213213تربٌة نوعٌةفاطمة الزهراء شحته فتحى7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

201636201636000

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

303303تربٌة نوعٌةندا دمحم أحمد دمحم1

044044تربٌة نوعٌةهبه هللا عبدالرحمن على2

145145تربٌة نوعٌةروان عماد الهنداوى3

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

 /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:مدرسة عبدالمنعم رياض االبتدائية أوليله             اليوم الثان

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



033033تربٌة نوعٌةرحاب رضا دمحم4

033033تربٌة نوعٌةأٌه حسٌن دمحم عبدالداٌم5

055055تربٌة نوعٌةخلود حسن محمود حسن6

112112تربٌة نوعٌةاسالم سلٌم عبدالغفار العاٌدى7

044044تربٌة نوعٌةاسراء حسن حسنى أحمد8

459459ن تربٌةاسراء أحمد صابر السٌد9

1552015520ذاتى معٌنمنى عطٌة حسن أحمد10

426426حر هٌئهسامٌة دمحم عبدهللا11

213213تربٌة نوعٌةفاطمة رمضان حسن دمحم12

303303حر هٌئهنورهان دمحم أحمد السٌد13

1101111011حر هٌئهفهمى دمحم سٌدأحمد منصور14

0111101111مبادرة عظٌمةوفاء لطفى عبدهللا حسن15

16

17

18

19

20

444892444892000

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

044044ن تربٌةأبانوب عبدالمالن عبدالمسٌح1

639639ن تربٌةأحمد عبدالباسط دمحم دمحم2

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

(2020دورة ٌولٌو)                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:مدرسة النهضة ميت يعيش                      اليوم االول /        لـجــنــة    

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



1101111011ن تربٌةاسراء عاطف عبدالعزٌز3

011011تربٌة نوعٌةصافٌناز صالح الدٌن دمحم4

022022تربٌة نوعٌةٌمنى عزت الخضرى5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7202772027000

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

033033تربٌة نوعٌةغاده دمحم محمود توفٌك1

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:اليوم االول              (جصفا  )الشهيد دمحم عبدالفتاح /         لـجــنــة    

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



022022تربٌة نوعٌةمنار محمود عبدالمنعم2

202202تربٌة نوعٌةأٌه حسام السٌد دمحم3

257257ن تربٌةاسراء محمود عطٌة شعٌب4

404404حر هٌئهمحاسن عبدالحمٌد عمل5

112112تربٌة نوعٌةعلٌاء دمحم دمحم المدنى6

055055حر هٌئهصبرى عبدالرحمن ابراهٌم7

303303حر هٌئهناهد احمد ابراهٌم مجاهد8

202202ن تربٌةأمانى حلمى جوده عطوه9

101101تربٌة نوعٌةروجٌنا داود رزق مٌخائٌل10

011011تربٌة نوعٌةسمٌرة جمال ثابت سالمه11

022022تربية نوعيةسٌمون البٌرٌونان معوض12

022022تربٌة نوعٌةمٌرنا كمال كامل مٌخائٌل13

14

15

16

17

18

19

20

152136152136000

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

                       (لجنه أ)م الشهيد السعودى أتميدة /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:اليوم الثان

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



336336تربية نوعية ٌاسمٌن عبداللطٌف دمحم1

808808تربية نوعية ٌاسمٌن دمحم غرٌب2

404404تربية نوعية ٌمنى اسامة مصطفى توفٌك3

156156تربية نوعية ٌوسف ابراهٌم دمحم خلٌفه4

022022تربية نوعية ٌاسمٌن ابراهٌم سٌد أحمد5

224224تربٌة نوعٌةٌاسمٌن سالم فهمى سالم6

123123تربٌة نوعٌةٌاسمٌن صبرى دمحم دمحم7

426426تربٌة نوعٌةهدى دمحم حسنى8

055055تربٌة نوعٌةهاجر عالء الدٌن أحمدابراهٌم9

167167تربٌة نوعٌةنورهان رائد دمحم السعٌد10

134134تربٌة نوعٌةهاجر عبده حسن رمضان11

224224تربٌة نوعٌة هاله حسن عبدالشافى حسن 12

123123تربٌة نوعٌة مى عبدالحمٌد السٌد 13

224224تربٌة نوعٌة ندا أحمد عبدالرحمن 14

59145914تربٌة نوعٌة نرمٌن عبدالستار مصطفى 15

246246تربٌة نوعٌة مها ٌوسف موسى ٌوسف 16

156156تربٌة نوعٌة منال ٌسرى دمحم فؤاد 17

235235تربٌة نوعٌةمنه هللا العمرى نصر18

112112تربٌة نوعٌةمحمود السعٌد على السعٌد19

033033تربٌة نوعٌةمرٌم عادل دمحم بدوى20

41611024161102000

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

 ..(لجنه أ)مدرسة االبتدائية الجديدة/         لـجــنــة    
ى
2020/8/19:أتميده            اليوم الثان

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



جأذجأذجأذ

134134تربٌة نوعٌةمنار عادل عبدالسمٌع على1

123123تربٌة نوعٌةمرٌنا غالى طاهر2

314314تربٌة نوعٌةفااطمة الزهراء منصور3

224224تربٌة نوعٌةفاطمة رضا السعٌد عبدالحمٌد4

112112تربٌة نوعٌةفاطمة ٌوسف سمٌر السٌد5

347347تربٌة نوعٌةفرحة حسن دمحم رضا6

044044تربٌة نوعٌةفاتن صبرى عبدالعظٌم دمحم7

022022تربٌة نوعٌةعلٌاء الشحات دمحم بركات8

101101تربٌة نوعٌةغاده حمدي ابراهٌم9

145145تربٌة نوعٌةضحً نصر السٌد محمود10

011011تربٌة نوعٌةعصام دمحم دمحم عل11ً

415415تربٌة نوعٌةشروق دمحم ابراهٌم12

033033تربٌة نوعٌةشٌماء عطٌه السٌد13

224224تربٌة نوعٌةسهٌله ٌاسر دمحم اسماعٌل14

639639تربٌة نوعٌةسمٌه عالء الدٌن أحمد15

112112تربٌة نوعٌةسمٌره عبدالفتاح احمد السٌد16

044044تربٌة نوعٌةسمٌرة حازم محمود عبدهللا17

303303تربٌة نوعٌةرٌهام عبدهللا عبدهللا الجراحى18

112112تربٌة نوعٌةرٌهام السعٌد عبدالمتعال19

20

303969303969000

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

نوع الفصلاالسمم

  (لجنه ب)مدرسة االبتدائية الجديدة /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:أتميدة        اليوم الثان



جأذجأذجأذ

235235تربٌة طفولةهبه نعٌم دمحم السٌد1

213213تربٌة طفولةمنى عاطف فتحى دمحم2

011011تربٌة طفولةتغرٌد خالد دمحم مسعود3

022022تربٌة نوعٌةأٌه دمحم حسن الحفنى خٌال4

112112تربٌه نوعٌهأٌه جمال السٌد5

459459تربٌة نوعٌةاٌه السعٌد دمحم6

145145تربٌة نوعٌةاٌمان خالد فتحى ابراهٌم7

213213تربٌة نوعٌةاٌمان أحمد دمحمى أحمد8

404404تربٌة نوعٌةامٌرة عبدالمجٌد عبدالعلٌم9

202202تربٌة نوعٌةأمٌرة السعٌد المغاورى10

145145تربٌة نوعٌةامنٌة على عثمان11

033033تربٌة نوعٌةأالء حموده عطٌة12

123123تربٌة نوعٌةاسراء عبدالرحمن عبدالرحمن13

213213تربٌة نوعٌةاسراء أحمد حسٌن العٌسوى14

011011تربٌة نوعٌةاحالم دمحم محمود15

16

17

18

19

20

222951222951000

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

(2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



جأذجأذجأذ

ى ماٌسة جمال عبدالفتاح1  معي 
ى
4172141721ذان

4162041620ذاتى معٌنسوزان عطٌة حسن أحمد2

19101910حر هٌئةهدٌر حسن محفوظ محمود3

437437تربٌة نوعٌةأحمد عبدهللا العاٌدى عبدالفتاح4

28102810حر هٌئةهبه جمال عبدالفتاح5

369369حر هٌئةعمر أحمد محى دمحم6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

185977185977000

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

 /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:مركز شباب ميت غمر                              اليوم الثان

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



جأذجأذجأذ

4121341216ذاتى معٌنصفاء سالم غرٌب  متولى1

56115611ذاتى معٌنكوثر حسٌن بدراوى2

7101771017ذاتى معٌننعمة السٌد الجوهرى فرج3

89178917ذاتى معٌننعٌمة فوزى حامد4

67136713ذاتى معٌنعزٌزة دمحم محمود دمحم5

46104610ذاتى معٌنأمال عطٌة ابراهٌم صلٌب6

73107310ذاتى معٌنحنان اسماعٌل دمحم حسٌن7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

415391415394000

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

( 2020دورة ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

2020/8/6:أ كفر الحجازى             اليوم االول.مدرسة حامد الجوهرى/        لـجــنــة    

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



جأذجأذجأذ

011011تربٌة نوعٌةمرٌم مرٌوس فكرى سلٌمان1

347347تربٌة طفولةمرٌم بشرى اسكندر رزق2

78157815تربٌة طفولةٌوستٌنا هانى سلٌمان أٌوب3

022022حر هٌئةاٌمان طلعت عزمى4

437437ذاتى معٌنفاٌزة عطٌة ابراهٌم منصور5

314314تربٌة نوعٌةاٌفٌت رامى حمادة6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

171936171936000

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

        

( 2020دورة ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

2020/8/6:مدرسة األبتدائية  كفر داود                        اليوم االول /        لـجــنــة    

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



جأذجأذجأذ

213213تربية نوعية ٌاسمٌن جمال دمحم أبوسبع1

314314تربٌة نوعٌةٌارا خالد عبدالعظٌم2

112112تربٌة نوعٌةنورهان عادل حسٌن3

022022تربٌة نوعٌةمنى خالد حامد أحمد4

314314تربٌة نوعٌةاٌمان علٌوه دمحم5

101101تربٌة نوعٌةاٌمان مجدى مغاورى6

314314تربٌة نوعٌةأٌه صالح دمحم عبدالمادر7

033033تربٌة نوعٌةأٌه دمحم على السعٌد8

055055ن تربٌةأمانى رفٌك معوض سعد9

1141511415ق مسلحةعبدالرحمن رضا دمحم أبوسبع10

246246ن أدابغادة رجب عبدالمعطى ابراهٌم11

202202حر هٌئةفاطمة عبدالعظٌم على أحمد12

13

14

15

16

17

18

19

20

282351282351000

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

ى                    اليوم االول . مدرسة نبيل بكر أ/        لـجــنــة     2020/8/6:صهرجت الكبى

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



جأذجأذجأذ

101101تربية نوعية اٌمان أحمد الدمرداش النجار1

033033تربٌة نوعٌةأٌه دمحم صبرى دمحم احمد2

112112تربٌة نوعٌةسلوى سامح فكرى3

145145ن تربٌةاسراء ٌسرى دمحم ابراهٌم4

404404ن تربٌةاسراء خٌرى دمحم عطٌة5

729729ذاتى معٌنسلوى عبدالفتاح متولى6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

141024141024

مديرالفرع/يعتمد

االجمالى

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:مدرسة القيطون االبتدائية                         اليوم االول /        لـجــنــة    

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك

        



جأذجأذجأذ

303303تربية نوعية أٌة دمحم عبدالحكٌم1

123123تربٌة نوعٌةخلود عبدالمنعم على2

022022تربٌة نوعٌةدٌنا أحمد دمحم دمحم3

033033تربٌة نوعٌةشروق أشرف دمحم ولٌد4

101101تربٌة نوعٌةندى زكرٌا السٌد5

404404تربٌة نوعٌةنهلة عبدالفتاح أحمد سلٌم6

167167تربٌة نوعٌةشروق سمٌر عبدالحمٌد7

246246تربٌة طفولةشروق صالح حامد8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

121729121729000

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:مدرسة كفر النعيم االبتدائية                        اليوم االول /         لـجــنــة    

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



جأذجأذجأذ

224224تربية نوعية رانٌا رمضان نصر دمحم1

123123تربٌة نوعٌةدٌنا خالد عبدهللا أحمد2

314314تربٌة طفولةفاتن البٌلى دمحم مصطفى3

156156تربٌة طفولةرٌهام الشٌن أحمد4

077077تربٌة طفولةأٌة رضا دمحم المغربى5

055055تربٌة طفولةأمانى فتح هللا دمحم عبدالرحٌم6

347347تربٌة طفولةأسماء عبدهللا دمحم البدوى7

156156تربٌة طفولةأحالم أشرف عبدالممصود8

1401414014حر هٌئةأحمد دمحم سٌد أحمد مشعل9

224224حر هٌئةحنان عبدهللا حلمى عبدالعاطى10

303303ن ادابدولت أحمد ٌوسف أحمد11

156156ن تربٌةاٌه اسالم ابراهٌم دمحم12

224224ن تربٌةأسماء نجٌب دمحم على13

303303حر هٌئةدمحم بكر ابراهٌم أبورمضان14

011011تربٌة نوعٌةأٌات خالد على بدر15

16

17

18

19

20

364177364177000 االجمالى

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

 (لجنة ب )مدرسة الشهيد السعودى /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:أتميدة             اليوم الثان

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

جأذجأذجأذ

011011تربية نوعية اسراء سامى منٌر عبدهللا1

202202تربٌة نوعٌةوالء دمحم أحمد دمحم2

145145حر هٌئةوفاء ماجد هالل دمحم3

202202تربٌة نوعٌةمحمود جودة دمحم4

123123تربٌة نوعٌةشٌماء فرج عبدالحمٌد5

011011تربٌة نوعٌةشروق محفوظ فؤاد حافظ6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:مدرسة كفر ميت العز االبتدائية            اليوم االول /        لـجــنــة    

نوع الفصلاالسمم
المتمدمالممٌدالملتحك



20

68146814000

مدٌر الفرع/                      رئٌس لجنة النظام والمرالبة                                           ٌعتمد 

االجمالى

مديرالفرع/يعتمد



المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

  . أ. عمر مكرم /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19: كفر رسنجا                                اليوم الثان

مالحظات



 
ى
2020/8/19اليوم الثان

الزلازٌك/ج

الزلازٌك/ ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

مالحظات



المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

 /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:عمرو بن العاص أ بشال                        اليوم الثان

مالحظات



المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

ي /           لـجــنــة    
ى
2020/8/19:كفر المقدام االبتدائية                               اليوم الثان

مالحظات



المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

تربٌه وتعلٌم

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

 /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:ميت الفرماوى االعداديه                            اليوم الثان

مالحظات



المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

مديرالفرع/يعتمد

        

(2020دورة  ٌولٌو)                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

 /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:لطفى السيد أ دنديط                                      اليوم الثان

مالحظات



المنصورة/ ج 

المنصورة/ ج 

المنصورة/ ج 

المنصورة/ ج 

المنصورة/ ج 

المنصورة/ ج 

المنصورة/ ج 

المنصورة/ ج 

المنصورة/ ج 

المنصورة/ ج 

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:عثمان بن عفان أ دقادوس                              اليوم االول /        لـجــنــة    

مالحظات



المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

مديرالفرع/يعتمد

(2020دورة ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:النارصيه االبتدائية ميت غمر                                    اليوم االول /          لـجــنــة    

مالحظات



المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

مديرالفرع/يعتمد

        

(2020دورة ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:عبد المنعم رياض أ ميت غمر                        اليوم االول /        لـجــنــة    

مالحظات



المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:االمام الشافىع ميت غمر                          اليوم االول /       لـجــنــة    

مالحظات



المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

/        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:الثورة االبتدائية ميت القرشى                       اليوم الثان

مالحظات



المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة ٌولٌو)                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:دمحم فريد االبتدائية سنفا                         اليوم االول /        لـجــنــة    

مالحظات



المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

مديرالفرع/يعتمد

        

(2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:اليوم االول           (لجنه أ)ميت محسن االبتدائية الجديدة/        لـجــنــة    

مالحظات



المنصورة/ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

المنصورة/ ج

مديرالفرع/يعتمد

( 2020دورة ٌولٌو)                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:اليوم االول                                     (لجنه ب)ميت محسن االبتدائية /        لـجــنــة    

مالحظات



مديرالفرع/يعتمد

(2020دورة  ٌولٌو)                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:مدرسة االعدادية كفر بهيده                                   اليوم االول /       لـجــنــة    

مالحظات



المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

مديرالفرع/يعتمد

(2020دورة  ٌولٌو)                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:مدرسة االبتدائية الجديدة كفر بهيدة                    اليوم االول /       لـجــنــة    

مالحظات



المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

مديرالفرع/يعتمد

        

(2020دورة ٌولٌو)                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:صالح سنبل االبتدائية دماص                        اليوم االول /        لـجــنــة    

مالحظات



المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

مديرالفرع/يعتمد

        

(2020دورة ٌولٌو)                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

                   (لجنه أ)احمد عرانى كوم النور /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:اليوم الثان

مالحظات



المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة ٌولٌو)                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

                                        (لجنه ب)احمد عرانى كوم النور /      لجنه
ى
2020/8/19:اليوم الثان

مالحظات



المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

 /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:السيد خليل االبتدائية كوم النور                     اليوم الثان

مالحظات



مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

 /        لـجــنــة    
ى
ى االبتدائية كوم النور                    اليوم الثان 2020/8/19:محسب حسي 

مالحظات



المنصوره/ج

المنصوره/ج

المنصوره/ج

المنصوره/ج

المنصوره/ج

المنصوره/ج

المنصوره/ج

المنصوره/ج

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

 /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:الخلفاء الراشدين االبتدائية  البوها                اليوم الثان

مالحظات



المنصوره/ج

المنصوره/ج

المنصوره/ج

المنصوره/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

مديرالفرع/يعتمد

        

(2020دوره ٌولٌو)                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

 /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:مدرسة الشهداءاالبتدائية سمبو مقام                          اليوم الثان

مالحظات



المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

مديرالفرع/يعتمد

        

(2020دوره ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:ميت ناجى             اليوم االول .م مدرسة الغمرى أ /        لـجــنــة    

مالحظات



المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

 2رقم . أ. مىح الدين عبده /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19: بشالوش                  اليوم الثان

مالحظات



المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

مديرالفرع/يعتمد

        

(2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:                   اليوم االول 1كفور البهايته االبتدائيه رقم /        لـجــنــة    

مالحظات



المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

 /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:مدرسة عبدالمنعم رياض االبتدائية أوليله             اليوم الثان

مالحظات



المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

مديرالفرع/يعتمد

        

(2020دورة ٌولٌو)                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:مدرسة النهضة ميت يعيش                      اليوم االول /        لـجــنــة    

مالحظات



المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:اليوم االول              (جصفا  )الشهيد دمحم عبدالفتاح /         لـجــنــة    

مالحظات



المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

                       (لجنه أ)م الشهيد السعودى أتميدة /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:اليوم الثان

مالحظات



المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

 ..(لجنه أ)مدرسة االبتدائية الجديدة/         لـجــنــة    
ى
2020/8/19:أتميده            اليوم الثان

مالحظات



المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

المنصوره/ ج

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

مالحظات

  (لجنه ب)مدرسة االبتدائية الجديدة /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:أتميدة        اليوم الثان



المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

مديرالفرع/يعتمد

        

(2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

مالحظات



المنصورة/ج

مديرالفرع/يعتمد

        

 /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:مركز شباب ميت غمر                              اليوم الثان

مالحظات



( 2020دورة ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

مديرالفرع/يعتمد

2020/8/6:أ كفر الحجازى             اليوم االول.مدرسة حامد الجوهرى/        لـجــنــة    

مالحظات



المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

        

( 2020دورة ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

مديرالفرع/يعتمد

2020/8/6:مدرسة األبتدائية  كفر داود                        اليوم االول /        لـجــنــة    

مالحظات



المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

مديرالفرع/يعتمد

ى                    اليوم االول . مدرسة نبيل بكر أ/        لـجــنــة     2020/8/6:صهرجت الكبى

مالحظات



المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:مدرسة القيطون االبتدائية                         اليوم االول /        لـجــنــة    

مالحظات

        



المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:مدرسة كفر النعيم االبتدائية                        اليوم االول /         لـجــنــة    

مالحظات



المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

 (لجنة ب )مدرسة الشهيد السعودى /        لـجــنــة    
ى
2020/8/19:أتميدة             اليوم الثان

مالحظات



المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

المنصورة/ج

مديرالفرع/يعتمد

        

( 2020دورة  ٌولٌو )                  خطة تنفٌذ امتحانات إدارة مٌت غمر      

2020/8/6:مدرسة كفر ميت العز االبتدائية            اليوم االول /        لـجــنــة    

مالحظات



مديرالفرع/يعتمد


