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 االدارة التابع لها : جهه العمل بالتفصيل : جهه العمل : اإلسم:

 الحمام   المديريات التعليمية مسعد انور محمد عبدالونيس 1

 سمالوط التعليميةإدارة    المديريات التعليمية محمد قضاوي أبوالعال 2

 ادارة الخلبفة والمقطم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المديريات التعليمية فتحي عبد الحكيم عثمان علي سرور 3

 السيدة زينب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المديريات التعليمية على عبد السالم على محمود 4

 المرج مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المديريات التعليمية عالء نبيل محروس عبد الرحنن 5

 ادارة العمرانية التعليمية -مدرسة يوسف جادهللا التجريبية للغات  مديرية التربية والتعليم بالجيزة المديريات التعليمية خالد محمد محرم ايوب 6

 خالد عباس محمد السيد 7
ديوان ن عام الوزارة واإلدارات 

 التابعة
 المرج التعليمية مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

 خالد سيد محمد السيد 8
ديوان ن عام الوزارة واإلدارات 

 التابعة
 اإلدارة العامة للمتابعة بديوان عام الوزارة أخري



 

 خالد سويفى عبدهللا 9
ديوان ن عام الوزارة واإلدارات 

 التابعة
 إدارة عابدين التعليمية بالقاهرةمديرية التربية والتعليم 

 اداره جنوب الجيزه مديرية التربية والتعليم بالجيزة المديريات التعليمية حسين علي عبدالمحسن علي 10

 حسين عبد الرحمن بخات حسن 11
ديوان ن عام الوزارة واإلدارات 

 التابعة
 االدارة العامة للمراكز االستكشافية التعليمية أخري

 الهرم مديرية التربية والتعليم بالجيزة المديريات التعليمية احمد عطاهلل عبد السالمحسين  12

 قطور التعليمية أخري المديريات التعليمية سمير سعدالدين محمد محمود 13

 شرق مديرية التربية والتعليم باإلسكندرية المراكز والهيئات التابعه سمرعلي محمد عثمان 14

 ادارة الهرم مديرية التربية والتعليم بالجيزة المديريات التعليمية سماح احمد مصطفى 15

 ادا ة الهرم مديرية التربية والتعليم بالجيزة المديريات التعليمية سماح احمد مصطفى 16

 المستقبل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المديريات التعليمية سعيد محمود عبدالسالم عبدالمنعم 17

 مغاغة التعليمية   المديريات التعليمية شريعى عبدالوهاب علىسعيد  18

 إدارة مطوبس التعليمية أخري المراكز والهيئات التابعه سعد جمال ابو مندور محمد 19

 حي شرق شبرا الخيمه مديرية التربية والتعليم بالقليوبية المديريات التعليمية سحر سعيد محمد 20

 سحر سامى عبدالغنى واصل 21
ديوان ن عام الوزارة واإلدارات 

 التابعة
 محافظة الغربية مديرية التربية والتعليم بالغربية



 

 بنها مديرية التربية والتعليم بالقليوبية المديريات التعليمية سحر حسن على حسن 22

 سامية مصطفى على ابراهيم 23
ديوان ن عام الوزارة واإلدارات 

 التابعة
 حلوان التعليمية بالقاهرة مديرية التربية والتعليم

 الباجور مديرية التربية والتعليم بالمنوفية المديريات التعليمية سامح عبد العظيم عبد الشافي شاهين 24

 سالى محمد حسن محمد مكاوى 25
ديوان ن عام الوزارة واإلدارات 

 التابعة
 الخليفة و المقطم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

 ادارة بوالق الدكرور مديرية التربية والتعليم بالجيزة المديريات التعليمية عبد لسالم عالمسارة طلعت  26

 الزيتون مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المديريات التعليمية سارة حمدى احمد محمد 27

 الجيزةجنوب  مديرية التربية والتعليم بالجيزة المديريات التعليمية زينب حمدى حسن حافظ 28

 ريهام عبد الهادى عارف سعد الدجوى 29
ديوان ن عام الوزارة واإلدارات 

 التابعة
 مركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية أخري

 شرق شبرا الخيمة أخري المراكز والهيئات التابعه رمضان فؤاد عبدالجيد زكى 30

 اليوجد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة التابعهالمراكز والهيئات  حسن محمود محمد عبد الرحيم 31

 ادارة الهرم بالجيزة مديرية التربية والتعليم بالجيزة المديريات التعليمية حسن محمد السنوسى مبروك 32

 الوايلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المديريات التعليمية حسن عبدالمقصود على على رزق 33

 ادارة االحصاء والحاسب االلي مديرية التربية والتعليم بالقليوبية المديريات التعليمية محمد علي إمامرشاد مشعل  34



 

 جنوب الجيزة مديرية التربية والتعليم بالجيزة المديريات التعليمية حسن رمضان حسن حسنين 35

 ادارة غرب القاهرة و منتدب للفيوم والتعليم بالقاهرةمديرية التربية  المديريات التعليمية رجب عبد الفتاح سيد محمود 36

 غرب شبرا الخيمة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية المديريات التعليمية رجب ابراهيم محمد ابراهيم 37

 التعليميةادارة برج العرب  مديرية التربية والتعليم باإلسكندرية المديريات التعليمية رجاء شوقى محمد محمد صالح 38

 ادارة ابشواي التعليميه مديرية التربية والتعليم بالفيوم المديريات التعليمية رباب محمد قرنى عبد ربه 39

 ديفيد شارل اسماعيل محمود سمحون 40
ديوان ن عام الوزارة واإلدارات 

 التابعة
 ادارة شرق التعليمية مديرية التربية والتعليم باإلسكندرية

 الطود مديرية التربية والتعليم باألقصر المديريات التعليمية عبدهللا علىدغاء أحمد  41

 المنتزة مديرية التربية والتعليم باإلسكندرية المديريات التعليمية دعاء زكريا أحمد ابوالعزم 42

 قليوب التعليمية ادارة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية المديريات التعليمية دعاء ابراهيم عبد العزيز جمعة 43

 حدائق القبه مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المديريات التعليمية دارين خليل هارون خليل 44

 شرق طنطا التعليمية مديرية التربية والتعليم بالغربية المديريات التعليمية د/عاطف محمد السيد االقرع 45

 إدارة بنها التعليمية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية المديريات التعليمية د/ سماح  أحمد أنور سالم 46

 ال يوجد أخري المراكز والهيئات التابعه د / عبدالعزيز أحمد محمد داود 47



 

 غرب طنطا مديرية التربية والتعليم بالغربية المديريات التعليمية خيرى رمضان سيد احمد 48

 يوسف الصديق مديرية التربية والتعليم بالفيوم التعليميةالمديريات  خيرى ابراهيم عبدالحى على 49

 أخميم   المديريات التعليمية خالد محمود قاسم أحمد 50

 قها مديرية التربية والتعليم بالقليوبية المديريات التعليمية حسام الدين مصطفى بيومى بحيرى 51

 المنتزة التعليمية ) مدرسة الفريق على جاد التجريبية لغات ( مديرية التربية والتعليم باإلسكندرية والهيئات التابعهالمراكز  حسام الدين محمد عبد المجيد عبد الغفار 52

 ادارة شرق المنصورة التعليمية مديرية التربية والتعليم بالدقهلية المديريات التعليمية حسام الدين شاكر صالح جمعة 53

 حازم محمد نعمان على 54
عام الوزارة واإلدارات ديوان ن 

 التابعة
 ال يوجد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

 حاتم سعد عبد الحميد عبد السالم 55
ديوان ن عام الوزارة واإلدارات 

 التابعة
 االدارة العامة للتعليم الخاص والدولى أخري

 رشيد والتعليم بالبحيرةمديرية التربية  المديريات التعليمية جواد عوض عبدالرازق الشافعى 56

 طامية مديرية التربية والتعليم بالفيوم المديريات التعليمية جمعة ربيع بدير مصطفى 57

 اداره الرحمانيه التعليمه مديرية التربية والتعليم بالبحيرة المديريات التعليمية جمال محمد محمد المسيرى 58

 إدارة فارسكور التعليمية مديرية التربية والتعليم بدمياط المديريات التعليمية جمال عيسى فريد عيسى 59

 إدارة شرق مدينة نصر )القاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المديريات التعليمية جمال شعبان حسن على 60



 

 الفيوم -ابشواي التعليمية     المديريات التعليمية جمال احمد محمد فرج هللا 61

 القصاصين التعليمية   المراكز والهيئات التابعه عبد الحميد عبد الكريم جالل عبد الكريم 62

 جالل احمد الجيالني حسنين 63
ديوان ن عام الوزارة واإلدارات 

 التابعة
 العمرانيه مديرية التربية والتعليم بالجيزة

 اداره العامريه التعليمية ةباإلسكندريمديرية التربية والتعليم  المديريات التعليمية ثناء سعد الدين صبح حسن 64

 كوم حمادة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة المديريات التعليمية تامر مصطفى صالح الجزار 65

 قطور التعليمية مديرية التربية والتعليم بالغربية المديريات التعليمية تامر عبدالرازق ابراهيم حجازي 66

 القنطرة غرب التعليمية مديرية التربية والتعليم باإلسماعيلية المديريات التعليمية الجندىتامر خالد محمود احمد  67

 عين شمس مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المديريات التعليمية بيشوي عبدهللا نصرهللا ميخائيل 68

 شمال التعليمية التربية والتعليم ببورسعيدمديرية  المديريات التعليمية بهاء الدين على  زين العابدين حسن شحاتة 69

 طوخ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية المديريات التعليمية بالل احمد فواد 70

 الويلي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المديريات التعليمية بسنت محمد احمد 71

 شرق شبرا الخيمة والتعليم بالقليوبيةمديرية التربية  المديريات التعليمية بسمه طه محمد مصطفي 72

 كفر الشيخ   المديريات التعليمية بسمة شعبان بسيونى حسن 73



 

 اداره كفر البطيخ التعليميه مديرية التربية والتعليم بدمياط المديريات التعليمية باسم منير الحسيني ابو العال 74

 ادارة الشروق التعليمية التربية والتعليم بالقاهرةمديرية  المديريات التعليمية ايهاب طه عبدالعزيز 75

 البحيرة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة المديريات التعليمية ايهاب سيد أحمد محمد فايد 76

 ادارة قليوب التعليمية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية المديريات التعليمية ايهاب جودت عبد العزيز حسين 77

 وسط االسكندرية مديرية التربية والتعليم باإلسكندرية المديريات التعليمية محمد البيومي محمدايمن  78

 إدارة الوراق مديرية التربية والتعليم بالجيزة المديريات التعليمية ايمن عبد الستار راشد عبد الشافي 79

 عين شمس والتعليم بالقاهرةمديرية التربية  المديريات التعليمية ايمن بشري عزيز عبدة 80

 ايمان محمود كامل محمود الجوهرى 81
ديوان ن عام الوزارة واإلدارات 

 التابعة
 ادارة الشرابية التعليمية مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

 المطرية مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المديريات التعليمية اميمة محمد عبد الحافظ 82

 الجيزه مديرية التربية والتعليم بالجيزة المديريات التعليمية الفتاح امال عبد 83

 السيدة زينب التعليمية مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المديريات التعليمية الشريف صالح الدين البيومى سليمان 84

 اداره شرق المحله الكبري التعليميه والتعليم بالغربيةمديرية التربية  المديريات التعليمية السيد البدوي محمد عبد المنصف بكر 85

 إدارة شرق المنصورة التعليمية مديرية التربية والتعليم بالدقهلية المديريات التعليمية إسالم محمد عبد الوهاب البطل 86



 

 الخامسالتجمع  مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المديريات التعليمية إسالم سعيد محمود محسن 87

 المنتزه مديرية التربية والتعليم باإلسكندرية المديريات التعليمية إسالم إبراهيم سعيد طرطوسية 88

 أسامه محمد نصرالدين عفيفى 89
ديوان ن عام الوزارة واإلدارات 

 التابعة
 إدارة التطوير التكنولوجى أخري

 سماعيليةإلا التربية والتعليم باإلسماعيليةمديرية  المديريات التعليمية أسامه محمد أحمد سالم 90

 شرق شبرا الخيمة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية المديريات التعليمية أسامة محمد بهي الدين عبده 91

 طوخ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية المديريات التعليمية السيد احمد محمود محمود حسان 92

 المحلة الكبري مديرية التربية والتعليم بالغربية المراكز والهيئات التابعه عطاهللاالسيد أحمد بدوي  93

 البساتين ودار السالم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المديريات التعليمية السعيدعبد الصمد مصطفى رضوان 94

 ميت غمر والتعليم بالدقهليةمديرية التربية  المديريات التعليمية السعيد حامد محمد البسيونى 95

 إدارة غرب الفيوم التعليمية   المديريات التعليمية السعيد أنور حماد حماد 96

 شرق طنطا مديرية التربية والتعليم بالغربية المديريات التعليمية اشرف محمد على درويش 97

 ميت غمر بالدقهلية مديرية التربية والتعليم المديريات التعليمية اشرف قطب سليمان محمد 98

 العريش   المديريات التعليمية اشرف عبد العزيز سليمان بطيحان 99



 

 اسماء سعيد عبد العظيم 100
ديوان ن عام الوزارة واإلدارات 

 التابعة
 إدارة الهرم التعليمية مديرية التربية والتعليم بالجيزة

 وسط مديرية التربية والتعليم باإلسكندرية المديريات التعليمية اسالم البرنس عمر عبد المجيد 101

 ادارة كوم حمادة التعليمية مديرية التربية والتعليم بالبحيرة المديريات التعليمية اسامه فايز عبد القادر عمار 102

 المعصرة التعليمية مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المديريات التعليمية اسامه حسين السيد حسن 103

 إدارة المراغة التعليمة   المديريات التعليمية اسامة عبد الرحمن احمد عبد الموال 104

 اداره طوخ التعليميه   المديريات التعليمية احمد يسرى عبدالعليم 105

 ادارة شرق شبرا الخيمة أخري المديريات التعليمية احمد وجيه محمد محمد اسماعيل 106

 ادارة شمال السويس التعليمية مديرية التربية والتعليم بالسويس المديريات التعليمية احمد محمد على محمد 107

 بنها مديرية التربية والتعليم بالقليوبية المديريات التعليمية احمد محمد عبد العليم على 108

 جامعة الزقازيق أخري المراكز والهيئات التابعه احمد محمد عبد السميع ابراهيم 109
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 مصر القديمة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المديريات التعليمية احمد محمد احمد سليمان 111

 الفيوم التعليمية بالفيوممديرية التربية والتعليم  المديريات التعليمية احمد كرم عبد التواب احمد 112



 

 العمرانية مديرية التربية والتعليم بالجيزة المديريات التعليمية احمد علي محمد علي آدم 113

 احمد علي محمد حسنين 114
ديوان ن عام الوزارة واإلدارات 

 التابعة
 ادارة قويسنا التعليمية مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

 المنتزة مديرية التربية والتعليم باإلسكندرية المديريات التعليمية بدوى حسناحمد عصام احمد  115

 ادارة ارمنت التعليمية مديرية التربية والتعليم باألقصر المديريات التعليمية احمد عبد الحميد احمد يوسف 116

 ادارة غرب المحلة الكبرى التعليمية بالغربيةمديرية التربية والتعليم  المديريات التعليمية احمد عبد الحميد احمد زلطة 117

 قطور مديرية التربية والتعليم بالغربية المديريات التعليمية احمد صديق على سالمة 118
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 بنها مديرية التربية والتعليم بالقليوبية المديريات التعليمية احمد سعيد عبدالعزيز ابراهيم 120

 احمد سعيد احمد عبد الوهاب البرى 121
ديوان ن عام الوزارة واإلدارات 
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 االدارة المركزية للتعليم الثانوى أخري

 احمد حنفي محمد شعبان 122
ديوان ن عام الوزارة واإلدارات 
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 ادارة التدريب -المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات االدارة  أخري

 الخارجة التعليمية   المديريات التعليمية احمد حمدى محمد عبد النعيم 123
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