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محمد رضا ابو سريع حسن ديلبم . كفر سليم ع 

رضا غنيمالقناطر ث بنات

سمير عبد الجواد مصلح الدهتوري خالد عالم ث م بسندبيس 

محمد السعيد مدين عزبة الصغار ت ا 

عبد اهلل رمضان عبد العزيز اجهور الصغري ع م 

ابراهيم سليمان محمد1ابو الغيط االبتدائية 

سعاد غريب طهالشهيد اسامه كامل الرسمية 

السيد محمد عفيفي1باسوس رقم 

سمير أمين محمد صالح قابيل قرنفيل ب المشتركة 

سامي عبد العليم احمد اجهور الصغري ب 

اباء محمد سعيد حسن ابو بكر ث رسمية للغات 

على عبد العال محمد بطاالشهيد محمد عبد اللطيف محمد خفاجي ث م 

سنيه عبد المطلب محمد حجاجاسماء بنت ابو بكر ع بنات

ممدوح محمد سليمان النجار الشهيد عبد اهلل محمد عبد اهلل غنيم االعداديه

مسعد اسماعيل طبل محمود سيد مجاهد االبتدائية المشتركه

سهام عبد العزيز حسن شلبي الشهيد عبد النبي مطر بنين

احمد محمد الجبالي الحريه االبتدائية

ماجدة احمد حلو الدين حسن ابو بكر ث رسمية المتميزة  للغات 

فتحيه محمد احمدفؤاد محى الدين الثانوية المشتركه

السيد عفيفي ابراهيم عبد المجيد عامر ث م 

فوزيه عبد الخاق محمد قرنفيل ع بنات

نجالء محمد بهاءشلقان ع بنات 
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التخصص2اسم المعلم التخصص1اسم المعلم 
لغة عربيةداليا حسين محفوظ علوماحمد حنفي نصر سليمان 

علم نفستغريد محمد احمد علم نفسمحمد حسن حماد 

لغة فرنسيةعبد الرحمن مهدي عبد الرحمنعلم نفسسيد عبد العزيز سيد بدر 

دراساتسعاد محمد عبد الباقي لغة عربيهياسر السيد عبد المعبود 

اللغه االنجليزيةابراهيم محمد سليمان لغة عربيةمحمد سيد سالم 

لغة عربيةفوزية سيد ابراهيم رياضياتاحمد ناجي محمد 

رياضياترافت عبد القادر ابراهيم اللغه االنجليزية باسم محمود طه 

رياضياترشا احمد اسماعيل لغة عربيةشادي حسن عبد العظيم 

اللغه االنجليزية محمد عبد الحميد محمد لغة عربيةابتسام سيد نصر 

رياضياتشعبان عبد العزيز مصطفي رياضياتايمان كرم عباس 

احياءصالح محمد صالح كيمياءاحمد سعيد او العال 

كيمياءاسامة محمد السيد اللغه االنجليزيةحامد محمود حامد مصطفي 

لغة عربيةمحمد سعيد امامعلومحمودة محمد حمودة 

علومحسين احمد حسين لغة عربيةسعيد بيومي عبد الوهاب 

رياضياتفاطمه خميس ابراهيم لغة عربيةوفاء العدل سالم مرسي

رياضياتحسن عيد علي مصطفي رياضياتاحمد نعيم جبريل 

دراساتمحمد محمد سليمانلغة عربيةاحمد عبد الكريم محمد 

اللغه االنجليزيةوليد محمد عبد العزيزحاسب الي عاطف جودة محمدي 

احياءيحي خيري محمودلغة عربيةمحمد سعيد عبد الرازق 

تاريخخالد السيد احمد اللغه االنجليزية محمد ادريس محمد 

رياضياتتامر سند حسين لغة عربيةسعيد حسين 

علومهبة مختار علومفتحية سيد رزق 



التخصص3اسم المعلم 
رياضياتشيماء جمال رجب نصار 

لغة فرنسيةسالم عبد العليم سالم 

كيمياءحسن حمدي علي البرادعي 

علومياسر سعد عبادي 

دراساتطارق محمد سامي 

اللغه االنجليزيةهاني نعيم حسن 

رياضياتاشرف عباس مختار 

لغة عربيةزينب حسن محمد 

علومزينب حسن جاب اهلل 

دراساتجيهان محمود عاشور

حاسب اليمحمد رمضان ابو العنين 

لغة عربيةحسام شعبان عبد الشافي 

رياضياتسمير رمزي شكري بطرس

حاسب الياحمد يحيي سعيد 

اللغه االنجليزية فاطمه مصطفي احمد 

دراساتمحمد خيري عبد الغني 

اللغه االنجليزيةابراهيم عثمان محمد

لغة عربيةسوسن حافظ النادي 

رياضياتاشرف عبد الرحمن كامل 

تجاريايمان مصطفي الحاس 

اللغه االنجليزيةامل محاه احمد محمد 

دراساتعلي فوزي 


