أسمبء السبدة أعضبء هيئة التدريس المشرفين على مدارس التدريب الطالبي لدبلومبت الدراسبت العليب 2017/2016م

م

المدرسة

1

قنا اإلعدادية بنات

2

السالم بالعبابدة  ،شارع االستراحة المالية

3

عزبة حامد  ،شارع عزبة حامد

4

المعنى لمتعميم االساسي  ،المعنى  ،مركز شباب المعنى

5

البياضية االبتدائية المشتركة ،الجبالو بقنا

6

المنشية االبتدائية المشتركة ،الشنيورية

7

الصفوة  ،خاصة ،شارع عمارات االسكان

8

مدرسة الحميدات االبتدائية ،ش التحرير

9

مدرسة البياضية لمتعميم االساسي  ،الجبالو بقنا

اإلدارة التعميمية المشرفين
قنا

 أ.د /سامح أحمد محمد جعفر ريحان
 د /أمال محمد ابراىيم إسماعيل

قنا

 د/عبد الجابر عبد الاله عبد الظاىر

قنا

 د/محمد محمد أحمد عوض

قنا

 د/عبدالرحيم عباس أمين

قنا

 ا.د /ىالة خير سنارى إسماعيل

قنا

 أ.د  /رفعت محمود بيجات محمد

قنا

 د /عبير أحمد أبوالوفا دنقل

قنا

 أ.د /عبد الشافى أحمد سيد رحاب

قنا

 د /منصور عبدالاله عبد الغفور

 د/فتحى أحمد عبدالحميم محمد
 د /نادرة إبراىيم أحمد الجندى
 د /أحمد خيرى محمد عمى

 د /نو ار تاج الدين جعفر صادق

 م.م/ىالة أحمد عبد الستار عبداهلل
 د /ىالة عز الدين محمد أحمد

 د /بدوى محمد حسين

 11مدرسة نجع السيد االبتدائية ،طريق سفاجا شارع مصنع الغزل

قنا

 د /ننسى احمد فؤاد احمد

 11مدرسة حاجر قنا لمتعميم االساسى  ،الكيمو 6

قنا

 أ.م.د /محمد خيرت راشد

قنا

 د  /عواطف حنفى محمود الشعار

قنا

 أ.د  /سعاد محمد مغربى أحمد

قنا

 د /.زينب قرشى جمعو أبو العال

12

مدرسة الدكتور اسماعيل معتوق االبتدائية ،شارع
الجميورية

 13مدرسة النحال االبتدائية الجديدة ،ش الحاكم العسكرى
 14مدرسة المعنى االبتدائية المشتركة ،مركز شباب المعنى
 15مدرسة خالد بن الوليد ،الحميدات  ،نجع منصور

 د/ىدير عبدالمنعم أبو الوفـا عموان
معوض

 د /ىدى أحمد خمف خميل
قنا

 ا.د  /عبد الرحيم أحمد أحمد سالمة
 د /سموى محمود عبد الفتاح

 16مدرسة الحبيالت الشرقية اإلعدادية

أبو تشت

 د /صالح محمد صالح عبد الرحيم

 17مدرسة أبو تشت االبتدائية المشتركة

أبو تشت

 د  /ميمى نشأت عبد الرازق
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م

المدرسة

 18مدرسة عمر بن الخطاب اإلعدادية

اإلدارة التعميمية المشرفين
أبو تشت

 ا.د  /نصر اهلل محمد محمود
 د /محفوظ حارس

 19مدرسة الشييد محمد عمى أحمد بكوم يعقوب االبتدائية

أبو تشت

 د /أسماء محمود أحمد سباق

 21مدرسة الحبيالت الشرقية االبتدائية

أبو تشت

 د  /باسم صبرى محمد سالم

 21مدرسة البنات اإلعدادية فرشوط

فرشوط

 د /.فايزة أبو الحجاج مغربى

 22مدرسة االبتدائية الجديدة بفرشوط

فرشوط

 د/صابرين نشأت عبدالرازق

 23مدرسة الشييد وليد اإلعدادية بفرشوط

فرشوط

 أ.د/مصطفي أبوالمجد سميمان

 24مدرسة نجع حمادي اإلعدادية بنات

نجع حمادي  د /محمد عبداليادي عبدالسميع

 25مدرسة مصنع السكر االبتدائية

نجع حمادي  د /شيماء سيد سميمان سيد

 26مدرسة نجع حمادي اإلعدادية الجديدة

نجع حمادي  د /شيرين مرقص مصرى قديس

 27مدرسة مصنع السكر االعدادية

نجع حمادي  د  /نياد محمود رضوان

 28مدرسة نجع حمادي االبتدائية المشتركة

نجع حمادي  د /عماد شوقي سيفين

 29مدرسة أبوبكر الصديق اإلعدادية

نجع حمادي  د/محمود أبوالمجد حسن عثمان

 31مدرسة خالد بن الوليد االبتدائية

نجع حمادي  د/رشاد أبوالمجد مصطفى

 31مدرسة النقراشي االبتدائية

نجع حمادي  د/نجالء فاضل مصطفي محمد

 32مدرسة دشنا اإلعدادية

دشنا

 د/ىالة مبروك حسن

 33مدرسة دشنا بنات االبتدائية

دشنا

 ا.د /مبروك حسن عمى

 34مدرسة أبو بكر الصديق االعدادية بدشنا

دشنا

 د/فاطمة محمد بردويمى

 35مدرسة السادات االعدادية

دشنا

 د /نجوى يسين محمد

 36مدرسة الشييد إبراىيم محمد عبدالباقي االعدادية المشتركة

الوقف

 ا.د /حفنى إسماعيل محمد

 37مدرسة النيضة الحديثة االبتدائية بالوقف

الوقف

 د /أحمد محمد سميودى محمد

فقط

 د/عبد الناصر أحمد محمد خميل

 38مدرسة البراىمة اإلعدادية بنات
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المدرسة

اإلدارة التعميمية المشرفين

 39مدرسة محطة قفط لمتعميم األساسي

فقط

 ا.د/خالد سعد سيد محمد

 41مدرسة البياء زىير اإلعدادية

قوص

 د/محمد حسين عمى حمدان

 41مدرسة دكتور عبد العزيز القوصي االبتدائية

قوص

 د/عامر بكير عمى محمد

 42مدرسة اإلعدادية البنين

قوص

 د/محمد حسن فكرى بخيت

 43مدرسة مصنع السكر االبتدائية

قوص

 د .محمد ىمام سقمي

 44مدرسة دكتور عبد العزيز القوصي االعدادية

قوص

 أ.د/عصام عمى الطيب مرزوق

 45مدرسة السادات االبتدائية

قوص

 د /إبراىيم عيسى عباس احمد

 46مدرسة مصنع السكر اإلعدادية

قوص

 د/منصور عبدالفتاح أحمد

 47مدرسة النيل االبتدائية

قوص

 د/جابر حسن عبدالاله محمدين

 48مدرسة نقادة اإلعدادية الحديثة

نقادة

 د/ياسمين رمضان كمال

 49مدرسة السالم االبتدائية بنقادة

نقادة

 د/حسن تيامي عبدالاله

نقادة

 أ.د /صبرى االنصاري إبراىيم

نقادة

 د /محمد صبرى االنصاري

 52مدرسة األقصر اإلعدادية بنات

األقصر

 د/أحمد مختار نجم الدين

 53مدرسة أم المؤمنين اإلعدادية بنات

األقصر

 ا.د /ممدوح كامل حسانى

 54مدرسة وادي الممكات االبتدائية

األقصر

 ا.د/سوزان يوسف أبو الفضل

 55مدرسة الحرية االبتدائية

األقصر

 أ.د /محمد النصر حسن محمد

 56مدرسة األقصر اإلعدادية بنين

األقصر

 د /صابر ابرىيم جالل

 57مدرسة العوامية اإلعدادية المشتركة

األقصر

 ا.د /حسن حمدى أحمد محمد

 58مدرسة صالح الدين االبتدائية

األقصر

 د/شفاء محمد حسين

 59مدرسة الشيداء االبتدائية – العوامية  -األقصر

األقصر

 د/فوزي قابيل

 51مدرسة الخطارة االعدادية بنات
 51مدرسة دنفيق االعدادية

 د /إبتسام محمد عبد الاله محمد
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المدرسة

اإلدارة التعميمية المشرفين

 61مدرسة اإلعدادية بنات بأرمنت الوبورات

أرمنت

 د /عزة احمد صادق عمى

 61مدرسة االبتدائية المشتركة بأرمنت

أرمنت

 ا.د /محمد سيد محمد السيد

 62مدرسة إسنا اإلعدادية بنات

إسنا

 ا.د /عالء محمود صادق ناصر

 63مدرسة ناصر االبتدائية المشتركة

إسنا

 د /خديجة محمد بدر الدين

 64مدرسة عبد المنعم رياض االبتدائية المشتركة

إسنا

 د/عمى ثابت ابراىيم حفنى

 65مدرسة بيومي الزناتي االبتدائية المشتركة

إسنا

 أ.د/فتحي عبد الرسول

