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  أمام مستشفى الجامعة   صباحي   معھد فتيات أزھري ثانوي   السبت    أ.د. شھير أحمد دكروري)١(
  عدلي سليمان –طه السبع   صباحي  علي بن أبي طالب  السبت    أ.د محمد سيد كامل )٢(
  شارع بديع الزمان   مسائي  طارق بن زياد االبتدائية  السبت    أ.د ممدوح محمد عبد الرحمن)٣(
  ش الحرية  صباحي  (ابتدائي) ٢التجريبية   السبت    أ.د. عبد الجواد شعبان الفحام )٤(
  دماريس   صباحي   ماريس اإلعدادية المشتركةد  السبت    صالحين أ.م.د محمد محمد)٥(
        قصر الثقافة  السبت    أ.د منير فوزي  )٦(
معھد الفتيات األزھري   السبت    أ.م.د نصاري فھمي محمد )٧(

  اإلعدادي
  بجوار مستشفى الجامعة   صباحي

  شارع المستشار  مسائي  محمد فريد االبتدائية  السبت    د. أحمد راشد إبراھيم)٨(
  شارع األزھر  صباحي مدرسة الحديثة اإلعدادية بنات  السبت    د.إبراھيم سند إبراھيم)٩(
  شارع المستشار   مسائي االبتدائيةعثمان بن عفان   السبت  ١  د.أيمن فتحي عبد السالم )١٠(
  شاھين -شارع المجرى   مسائي  االبتدائية ٢السالم   السبت    د.جمعة عوض عبد الوھاب)١١(
  شارع الجالء –أبو ھالل   صباحي   السادات الثانوية بنات   السبت   د.عبد الھادي علي عبد الھادي)١٢(
  المجرى سابقًا –عزبة شاھين   صباحي  السالم الثانوية بنين  السبت    د.نمر أحمد نمر)١٣(
  شارع الشيخ حسن   مسائي  عمر مكرم االبتدائية  السبت    د.منتصر نبيه محمد)١٤(
  آخر موقف األتوبيس –أبو ھالل   مسائي  السادات اإلعدادية بنات  السبت    د.ھدى علي نور الدين )١٥(
  اآلدابش كلية   صباحي  مدرسة شلبي االبتدائية  السبت    أ.د حافظ محمد جمال الدين )١٦(
  شارع المبرة   صباحي  المنيا الثانوية بنات  السبت    أ.م.دحنان علي طه )١٧(
  المجرى سابقًا –عزبة شاھين   صباحي  السالم الثانوية بنات  السبت    أ.د محمد علي محمد الجندي)١٨(
        مدرسة دمارس االبتدائية   السبت   أ.د السيد محمد سيد )١٩(
  شارع مستشفى الجامعة   صباحي   االتحاد اإلعدادية بنين   السبت    د.جمال الدين محمود جمعة)٢٠(
  عزبة شاھين –مجرى السويس   مسائي  عمر بن عبد العزيز االبتدائية  السبت    د.تامر محمد عبد العزيز )٢١(
  ش كلية اآلداب –شلبي   صباحي  شلبي ت. أ  السبت    أ.م.د الشيماء سيد كامل )٢٢(
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  ش طه حسين   صباحيالشھيد محمد جمال اإلعدادية   السبت    د.أشرف سمير توفيق)٢٣(
  شاھين  –ش المجرى   صباحي  الفاروق االبتدائية  السبت    د.محمد أحمد عبد الصبور)٢٤(
  شارع مستشفى الجامعة   صباحي   االتحاد اإلعدادية بنين السبت    د.محمد علي محمد إسماعيل)٢٥(
  بجوار األمن المركزي  صباحي  االبتدائيالمعھد األزھري المطور   السبت    أ.د عزت شحاتة كرار)٢٦(
     صباحي  المنتزه االبتدائية   السبت    أ.م.دمحمد أمين التندي)٢٧(
  كفر المنصورة –ش مضرب األرز   صباحي كفر المنصورة اإلعدادية بنات  السبت    د. جمعة إسماعيل )٢٨(
االبتدائي معھد الفتيات   السبت    د. حسام محمد عبد الرحيم )٢٩(

  األزھري 
     صباحي

  شارع الحرية –أبو ھالل   صباحي   الشھيد االبتدائية   السبت    د.محمد طه )٣٠(
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  ش األزھر  صباحي   الفاروق ت أ الخميس    د.سھير محمد سيد )١(
  كلية اآلداب  -شلبي  صباحي  إعدادي)شلبي ت أ ( الخميس    د. غادة جميل قرني )٢(
  شارع المبرة   صباحي  المنيا الثانوية بنات الخميس    أ.د سعيد الطواب محمد )٣(
  ش السكة الحديد  صباحي  االخصاص االبتدائية الخميس   أ.د سميحة محمد زين العابدين)٤(
  بجوار مجمع المصالح –ش عثمان   صباحي   أبناء الثورة االبتدائية  الخميس    أ.د سوسن ناجي رضوان)٥(
  ش مستشفى الجامعة   صباحي  االتحاد اإلعدادية الخميس   أ.د عبد المنعم عبد الحليم سيد )٦(
معھد الفتيات اإلعدادي الخميس     د.سيد ميھوب )٧(

  األزھري 
  بجوار مستشفى الجامعة  صباحي

  أمام مستشفى الجامعة  صباحي  كفر المنصورة المتميزة الخميس    أ.د عيسى شحاتة عيسى )٨(
  شارع عدنان المالكي  صباحي  االبتدائيةأكتوبر  ٦ الخميس    أ.م.د ھبة نور الدين محمود)٩(
    صباحي  شلبي االبتدائية الخميس    أ.م.د مصطفى بيومي)١٠(
  شارع ابن الفارض  صباحي   أحمد عرابي االبتدائيةالخميس    أ.د. أشرف عبد البديع )١١(
  ملحق اللمطي –ش عدلي يكن   مسائي  الفولي االبتدائية الخميس    د.رجب مكاوي)١٢(
    صباحي  مدرسة الشھيد عبد المنعم  الخميس    محمد إبراھيم مدني  أ.م.د)١٣(
معھد الفتيات الثانوي الخميس    أ.م.د محمد خليفة محمود)١٤(

  األزھري 
  بجوار مستشفى الجامعة   
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  ش ابن الفارض  صباحي  سعد زغلول  الخميس   أ.م.د محمد سالمة عبد العزيز )١٥(
  داخل المنطقة  صباحي  معھد المنيا الثانوي بنين الخميس  أ.م.د محمد علم الدين الشقيري )١٦(
  شارع عدلي يكن  صباحي  أبو بكر الصديق االبتدائية الخميس    أ.م.د ھدى عثمان حسن)١٧(
  شارع عدلي يكن  صباحي  بنين  – اللمطي (ث) الخميس    أ.م.د. أحمد توني )١٨(
  أمام مستشفى الجامعة –ش الحرية   صباحي   رفاعة اإلعدادية بنين الخميس    أ.م.د. ربيع عبد الحميد )١٩(
  شارع الجالء –أبو ھالل   صباحي   السادات الثانوية بنات الخميس     د.زينب فرغلي)٢٠(
  شارع بديع الزمان –عزبة شاھين   صباحي  يناير اإلعدادية بنات ٢٥ الخميس    أ.م.د عالء محمد شلقامي)٢١(
  أرض سلطان –ش طه حسين   صباحي  الجديدة الثانوية بنات الخميس    د. إيمان عصام خلف)٢٢(
  كفر المنصورة   صباحي   بنات  –كفر المنصورة الخميس     أ.د.رجب محمود )٢٣(
  شارع سعد زغلول ٠  مسائي  ناصف اإلعدادية بنينالخميس     د.زاھر فؤاد)٢٤(
  شارع بديع الزمان –عزبة شاھين   صباحي  اإلعدادية بنات السالم  الخميس    د. عبد العزيز صابر)٢٥(
  ملحق اللمطي –ش عدلي يكن   مسائي   الفولي االبتدائية الخميس    محمد بھجتد. محمود )٢٦(
        مدرسة علي بن أبي طالب الخميس    د.أحمد محمد أحمد الليثي)٢٧(
  ش طه حسين   صباحي  المنيا الثانوية بنين الخميس    د.بھاء علي محمد حسانين)٢٨(
د )٢٩( د عب د محم ن أحم د.حس

  اللطيف
  ش المدينة المنورة   صباحي  الفاروق االبتدائية الخميس  

  شارع بين الجناين –أبو ھالل   صباحي  الفتح االبتدائية الخميس    د.طارق مختار سعد )٣٠(
)٣١(           
  شارع المستشار  صباح  الناصرية االبتدائية  الخميس    حسن صديق د.ھدى)٣٢(
  جنوب المستشفى الجامعي   ممتدة  االتحاد الثانوية بنين الخميس    أ.د. أحمد عارف حجازي)٣٣(
  

   



  
  شارع الحسيني القبلي  صباحي  المنيا اإلعدادية بنات

 


