
اسم مدير المدرسة اسم المدرسة اسم االدارة
عبد المنعم السيد حسن احهور ث بنين 

اسامة محمد عيد قها ثانويه مشتركه 

رضا محمد صقر اجهور ث بنات 

رضا مبروك الشاذلي الرحاب ث ببرشوم 

جيهان ابراهيم السيد الشهيد هشام ابراهيم بيومي 

صفاء عبد اهلل ابورجب اجهور ع بنات 

جمعة محمد اسماعيل 2السيفا رقم 

السيد عبد الحميد عبد السالم كومبيتين االبتدائية

عبد الحميد علي السيد القاضي سنهرة االبتدائية الجديدة 

رباح ابراهيم السيد مسعود مجمع قها االبتدائية 

عصام سعد عبد المعطي 2ترسا االبتدائية 

محمود الطوخي عبد الكريممدرسه العبادله االعداديه المشتركة 

نبيله محمد السيد الشهيد عبد الرازق السعيد يحيي

عبدالرحمن محمد الشحات عبدالرحمن فراج العمار للصم و البكم و ضعاف السمع 

عايدة غنيمي عبد المطلب ميت كنانه الثانويه بنات

هناء محمد محمد االزهري التحرير االبتدائية المشتركة 

احمد عبد الشافي محمد حمادالشهيد محمود راغب عبد الوهاب 

صبحي عبد الحميد محمود كفر الحدادين ع م 

لبنى محمد واصلم. زاويه بلتان ع 

نبيله رشدي عبد العظيم كفر علوان ع م 

سمية يوسف محمدعزبه زاويه بلتان تعليم اساسي

محمد سيد عبد العزيز السيد طوخ االعداديه بنين 

سمية عبد الفتاح محمدالشهيد داود عزب فرج داود ع م 

محمد احمد الشحات كوم االطرون تعليم اساسى  

جمال عبد الحميد محمد السيدطوخ الرسمبة للغات

ابو المكارم عبد الفتاح حسانين الصفا ع م

قاطمه محمد غنيمي بلتان الرسمية للغات 

احمد سعيد مكاوي بلتان ع  م
ها

ق
خ

طو



التخصص2اسم المعلم التخصص1اسم المعلم 
اللغه االنجليزية خالد احمد امين لغة عربيةو ليد سامي خاطر 

لغة عربية محمد احمد عبد الرحيم علي اللغه االنجليزيةخالد محمد عبد المنعم 

كيمياءمحمود كامل محمود اللغه االنجليزيةمحمد السيد النجار 

اللغه االنجليزية بدوي عيسي السيد لغة عربيةمصطفي محمود عبد الغني 

اللغه االنجليزية حسين علي محمد عبد الحميد لغه عربيةحافظ محمد حافظ 

علومفادية محمد علي العبادي لغة عربيةممدوح محمد عبد الفتاح 

اللغه االنجليزيةرانيا عبد الناصف السيد لغة عربيةعمرو محمد ابراهيم عفيفي 

اللغه االنجليزيةمسعد السعيد ابو العزم لغة عربيةخالد عبد العليم عبد السالم 

رياضياتسهام عبد النبي ابراهيم لغة عربيةابراهيم نصار احمد نصار 

اللغه االنجليزية عبد اهلل محمدابراهيم رياضياتاحمد محمد غنيم 

رياضياتعالء احمد صالح لغة عربيةمحمود علي محروس 

علومعبد الجليل انور عبد الجليل لغة عربيةاحمد محمد زاهر حسني 

اللغة االلمانيةسحر محمد فهمي حاسب الينحمده فاروق علي محمد 

رياضياتاحمد ابو الفتوح مغاوري محمد رياضياتعبد الرحمن محمد الشحات 

فلسفةمحمد حسن سالم لغة عربيةوداد عودة حامد عودة 

علومعبير ابو الفتوح يوسف مرسي علوموالء احمد زكي رضوان

رياضياتابراهيم محمد عبد الصمد احمد دراساتمحمود سعيد محمد عبد الباقي 

دراساتمرفت رفعت فاهيم حاسب اليفاطمه احمد ابراهيم 

رياضياتاحمد عبد الفتاح احمدلغة عربيةحسانين عطا حسانين

اللغه االنجليزيةهاني عفيفي محمد مبروكعلومايناس عزت عبد الوهاب 

اللغه االنجليزيةانوار محمود محمد شاهينلغة عربيةرضا فتحي عبد المجيد 

دراساتاماني عفيفي عفيفي صحافهاحمد حامد الشناوي 

لغة عربيةحنان جمال امام نصار علومنجاة محمد زكي 

دراساتسعيد محمد شكري سعيد حاسب اليمحمد منصور عبد العزيز

اللغه االنجليزيةعبير يوسف برسوم فرجرياضياتحسناء فريد السيد إبراهيم 

رياضياترضا عوض عبدة عوض اللغه االنجليزيةهمت كمال عبد المغني 

علومنهاد كمال سعيداللغه االنجليزيةمحمد فتحي روش 

لغة عربيةعصام فتحي عبد الحميد لغة عربيةشحتة محمود محمد



التخصص3اسم المعلم 
فلسفةصفاء محمد مصطفي 

كيمياءوسام حامد سيد 

رياضياتهاني حسين علوان 

جغرافيااسامة سعيد سعد 

رياضياتاحمد عبد الفتاح سالم 

دراساتايمان السيد ابراهيم 

لغة عربيةمحمد السيد محمد علي 

رياضياتايمن علي الصعيدي 

لغة عربيةنسمة محمد السيد

رياضياتخالد عبد الرازق سيد 

علومهبة عبد المحسن عبد السميع 

علوموائل رجب عطيه بيومي 

اللغه االنجليزيةايهاب محمد احمد خميس 

لغة عربيةعالء الدين محمد احمد

جغرافياابراهيم جودة علي عبد اهلل 

رياضياتعماد محمد حسن عبد الفتاح

لغة عربيةمحمد عبد العاطي عبد الحميد 

رياضياتنشوي محمود عبد الحليم 

رياضياتعطا سليمان عيد العال

حاسب اليياسر سعد مراد

دراساتاحمد رمضان عفيفي 

لغة عربيةماهر رمضان مصطفي 

لغة عربيةنشوي أنور عبد الفتاح عمر 

لغة عربيةصابر مراد عبد المطلب 

اللغه االنجليزيةسامية موسى محمد محمد

حاسب الياحمد عبد الوهاب محمود 

لغة عربيةرحاب صبحي محمد جنيدي

رياضياتيسري جمال مدبولي 


