
اسم مدير المدرسة اسم المدرسة اسم االدارة
حنان خالد االمل للصم و البكم 

صبحي صالح محمد اسماعيلالعباس بن عبد المطلب 

منيرة حسن خاطراالمام محمد متولي الشعراوي ع 

محمد رضاعثمان بن عفان ب 

صالح عبدالعزيز عبدالرحمنالوحدة العربية 

عفاف الدسوقي عبد السميع ا بنات . حسن مدبولي ت 

علي حسن علي خميس سيدي عبد الرحمن ع 

محمد ابراهيم محمد النجدي الشهيد محمد شعبان عويس ع 

سلوي عثمان هالل صالح الدين ع بنين 

سهام منير ياسن ا. ميت حلفا ت 

صبري حنفي السيد بلقس االبتدائية 

محمد فتح اهلل عبد السالم قليوب الرسمية للغات 

اماني صالح محمد شبرا البلد الرسمسة للغات 

امال حسن محمود بدينيمتولي الشعراوي ث بنات 

عطيات عبد الموجود السيدة خديجة ث بنات 

حمدي عبد الحسيب مصطفي بيجام الثانوية بنات 

هدي عبد الجواد عبد اهلل خالد بن الوليد ع بنين 
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التخصص2اسم المعلم التخصص1اسم المعلم 
رياضياتعبد العظيم محمود عفيفيدراساتمصطفي عفيفي عواد 

اللغه االنجليزية محمد حمد اهلل جاب اهلل لغة عربيةمحمد صالح محمد مشهور 

لغة عربيةاحمد على عطا اللغه االنجليزية شاذلي رجب محمد 

لغة عربيةرحاب محمد حسني زين اللغه االنجليزية عماد محروس عبد السميع 

حاسب اليايمن فهمى محمد فهمى رياضياتحازم عبدالمجيد عبدالمتعال

معلممحمد احمد السيد عطيه معلمناصر محمد عبد الحميد حسن

لغة عربيةاسراء رضا ابراهيم سيد لغة عربيةاحمد فتحي عيد الديب

علومعبد الحليم عيد عبد القادر رياضياتناهد سيد سليمان 

اللغه االنجليزية وليد مهدي عبد العزيز علوممصطفي خليل حسن خليل 

لغة عربيةمحمد مجدي سيد محمدلغة عربيةاحمد ابراهيم محمد احمد 

علوممحمد حمدي ابراهيم اللغه االنجليزية اشرف سالمه حسن 

علومعماد محمود حسن علومنجالء صالح الدين 

بيولوجينادر عبد العزيز غنيم لغة فرنسيةاشرف حموددة احمد 

اللغة االلمانيةعبد الرحمن محمد حنفي كيمياءاسامة بيومي السيد 

جغرافيااحمد عبد اهلل احمد جاد لغة فرنسيةخالد محمد فهمي بركات 

اللغه االنجليزيةوائل ابراهيم محمد لغة عربيةاشرف ربيع ماهر عبد الجواد 

رياضياتمحمد السيد عطية اللغه االنجليزيةايمن علي متولي 



التخصص3اسم المعلم 
اللغه االنجليزية علي سيد علي 

رياضياتاحمد ابراهيم عبد العاطي 

علومايمان شاهر صبحي

لغة عربيةداليا احمد عبد العظيم 

اللغه االنجليزية رفعت محموداحمد محمد رفاعي

معلم احمد اسماعيل موسي 

اللغه االنجليزية الشيماء الراعي احمد الديب 

لغة عربيةمأمون اسماعيل مأمون 

اللغه االنجليزيةاحمد بيومي ابراهيم 

اللغه االنجليزية هند عبد الفتاح علي محمود 

لغة عربيةرمضان فرج على

علوماحمد اسماعيل البشار 

فلسفةعال عاطف عبد الحليم حسن 

فيزياءاحمد فؤاد محمد ببيبرس

حاسب اليسحر عبد اهلل عبد الموجود

احياءريم عادل غالي 

دراساتممدوح سيد جاد 


