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 (1رقم المجمهعة: )
عمر بن الخطاب االعدادية اسم المدرسة: 

 بنين
 سحر روماوى قلد اسم المذرف:

 معمم كبير بالمدرسة الهظيفة:
 سهىاجاالدارة : 

 (2رقم المجمهعة: )
 الفتح االعدادية بنين اسم المدرسة:

 زكريا هاصر حىا تادرس اسم المذرف:

 الوظيفة: موجه علوم اعدادي
 

 

 (3رقم المجمهعة: )
 النبهي الميندس االعدادية المذتركةاسم المدرسة:

 نجهى سمعان شنهدهاسم المذرف: 
 الهظيفة: مهجو عمهم إعدادى

 اإلدارة: سهىاج

 اسراء السٌد حسٌن جاد الرب 1 مٌالد جٌدرامى رافت  1 احمد الضبع كامل حافظ 1
 اسراء سرحان دمحم سرحان 2 عز الدٌن حمام فؤاد نور الدٌن 2 احمد محمود احمد سالم 2
 اسراء عبد هللا دمحم عبد هللا 3 عالء احمد دمحم احمد 3 احمد معتصم ابوالوفا عبدالخالق 3
 اسراء عمر عبده البدرى 4 عبدالشهٌدكرلس شهٌد شحاته  4 احمد يارس جمال الدين عبدالفتاح 4
 اسراء دمحم دمحم ابو الوفا 5 دمحم السٌد عبدالنظٌر عبدالاله 5 اسالم احمد السيد امي    5
 اسماء اشرف على دمحم 6 محمود مصطفً دمحمٌن ابو زٌد 6 ايمن منصور حسن احمد 6
 عبدالناصر عبدالمجٌد دمحماسماء  7 مختار اٌمن مختار على 7 بطرس فايز توفيق نعسان 7
 اسماء محمود فوزي محمود 8 مالك رفعت نجٌب فلتاؤوس 8 خلف اسعد خلف النادى 8
 اسماء مصطفً محمود عثمان 9    

      
 (4رقم المجمهعة: )

 اسم المدرسة: ىدى شعرواي االعدادية بنات
 منال لبيب فيمى سرجو اسم المذرف:

 مدرسة المعمم خبير عمهم ب الهظيفة:
 اإلدارة: سهىاج

 (5رقم المجمهعة: )
"الذييد عبدالرحمن الدهيفى" اسم المدرسة: 

 "االعدادية الجديدة بنات سابقًا"
 دمحمسلوى دمحمين عبدالعال  اسم المذرف:

 بالمدرسةمعمم خبير عمهم  الهظيفة:

 (6رقم المجمهعة: )
 التيدير االعدادية بنات اسم المدرسة:
 حلمى عثماناكرام  اسم المذرف:

 عمهمأول مهجو الهظيفة: 
 سهىاج االدارة:

 ايو عبد الهارث عبد الحسيد حدن 1 اميسو عبدالفتاح االمير البيهمي 1 االء دمحم محجهب عمى 1
 ايو عمى عالم ابراهيم 2 انجى اشرف جهرجى ميخائيل 2 الذيساء دمحم اسساعيل عبدالاله 2
 ايو محسهد متهلى نرر 3 حسدى عباس معداوى انجى  3 اليام عبدالرحسن شعبان مراد 3
 بدسو ركسن خميل ميخائيل 4 ايفمين القسص بطرس القس يهانس  4 امانى راضى عبدالرحسن عمى 4
 بدسو عبدالعظيم الزسرانى ابراهيم 5 ايسان احسد الديد جبريل 5 امانى ىذام محسهد عبد العال 5
 تدشيم عرام عبد العال شاذلى 6 عبدالاله احسدايسان دمحم  6 امل احسد الفاتح دمحم 6
 تغريد عهنى صادق دمحم 7 ايسان دمحم ىاللي عبدالحميم 7 امل مرطفى الديد عبد الحق 7
 جاكمين صبحي انهر بخيت 8 ايسان ىارون كامل دمحم 8 امشيو ناصر ذكى احسد 8
 جاكلٌن صفوت شاكر ملك 9 عبدهللااٌه حمدى ابراهٌم  9اميره عبد الراضي عثسان جاد  9



 الكريم
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 (7رقم المجمهعة: )
 اسم المدرسة: أخميم االعدادية بنات

 ناجح يهنس دمحماسم المذرف: 
 الهظيفة: مهجو عمهم اعدادي

 اإلدارة: سهىاج

 (8رقم المجمهعة: )
 اسم المدرسة: أم المؤمنين اإلعدادية. بنات

 أشرف عبدالكريم أيوب أبوطالب :اسم المذرف
 بالمدرسةكبير معممين  الهظيفة:

 (9رقم المجمهعة: )
 اسم المدرسة: االعدادية الحديثة بنات

 ىناء حبيب دانيال اسكاروساسم المذرف: 
  معمم خبير بالمدرسةالهظيفة: 

 دنيا مسدوح فاروق عبدالرازق  1 دنيا نعيم لبيب جرس 1 جييان عبد الاله دمحم عبد الرحيم 1
 رحسو البدرى الديد دمحم 2 ديشا خزيرى احسد خزيرى  2 حشان دمحم عمي دمحم 2
 رحسو دمحم درويش محسهد 3 ديشا رشدى ششدى ششهده 3 حهراء قدرى الرغير عمى 3
 رزان احسد نررالدين سالم 4 عمم الدين امير عبدالغشى ديشا 4 خديجو محسهد احسد دمحم 4
 رنا دمحم جسال رمزان 5 رانيا تحدين محسهد عميسى 5 خمهد تيامي محسهد اسساعيل 5
 رنا محسهد ابراهيم حدن 6 رانيا محسهد مرطفى الديد 6 خمهد عبد الاله فاروق عارف 6
 روان صبرى الشجار ىريدى 7 عبدالدسيع صديقراويو محسهد  7 داليا السرري كسال عبد الرحيم 7
 رويو دمحم حدن دمحم 8 رحاب جسال رشاد دمحم 8 دعاء احسد عزالدين احسد 8
 ريم نادى الديد ىاشم 9 رحاب صبري عمي دمحم 9 دميانة ايياب ونيس قمدس 9

      
 (12رقم المجمهعة: )

 اسم المدرسة: ناصر االعدادية بنات
 محمود دمحم حسنكريمة  المذرف:
 مهجو عمهم اعداديالهظيفة: 
 طيطااالدارة : 

 (11رقم المجمهعة: )
 أم المؤمنين االعدادية بنات اسم المدرسة:
 اسم المذرف: 

 معمم بالمدرسةالهظيفة: 
 االدارة:  سهىاج

 (12رقم المجمهعة: )
 ناصر االعدادية بناتاسم المدرسة: 
 نفين عياد متري اسم المذرف: 

 مهجو عمهم اعداديالهظيفة: 
 سهىاجاإلدارة: 

 
 كاترين عياد عبيدهللا ششدى 1 صابرين عبدالشاصر فتحى احسد 1 زيشب جابر عبد الحسيد عثسان 1
 كريسو خمف عباس دمحم 2 صفاء محسهد دمحم عمى 2 سسيره دمحم عارف جاد هللا 2
 محسهد عباس كريسو عرام 3 عبير قشاوى عبده دمحم 3 سييال اشرف عبدالعزيز فيسى 3
 مادلين ايسن ميشى تهفيق 4 عزه احسد رجب خمف هللا 4 سيدىم عادل سيدىم حبيب 4
 مارفن سسير صبحى ابراهيم 5 عزيزه دمحم احسد امين 5 سيسهن نبيو فؤاد تاوضروس 5
 مارى ماىر رتيب خمف 6 غاده عبد الشاصر دمحم احسد 6 شروق حسدي امين عبدالباسط 6
 ماريشا روماني جيد جريس 7 غاده عبدالراضى محسهد دمحم 7 عبد العزيز شرين روسل احسد 7
فاطسة االمير عبد العال عبد  8 شيساء اليامي يهنس عطيو 8

 المطيف
 ماريشا كسال عبد الذييد جهرجيهس 8



   شيساء رمزان احسد الديد 9
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 (13رقم المجمهعة: )

 اسم المدرسة: ىدى شعرواي االعدادية بنات
 ماريانا رفعت لمعى سمعان اسم المذرف:

 مدرسة المعمم أول أ ب الهظيفة:
 اإلدارة: سهىاج اإلدارة: سهىاج

 (14رقم المجمهعة: )
التيدير االعدادية  اسم المدرسة:

 بنات
عمر أحمد سالم  المذرف:اسم 

 حمودم
 معمم خبير بالمدرسة الهظيفة:
 سهىاجاالدارة: 

 (15رقم المجمهعة:  )
 اسم المدرسة: أم المؤمنين االعدادية بنات

 هادية عبدالغفار دمحم عبدالغفاراسم المذرف:
 بالمدرسةكبير معممين  الهظيفة:

 االدارة: سهىاج

 نرمٌن هانى خلف على 1 السٌدمها خالد نظٌر  1 مرٌم على احمد على 1

 نورهان سٌد هرٌدى دمحم 2 موده دمحم السٌد محمود 2 مرٌم وجٌه اٌوب بساده 2

 نورهان دمحم احمد خلٌفه 3 مً عبدالتواب خلف عبدالعال 3 مرٌم وجٌه لبٌب فهٌم 3

 هدٌر عبدالمنعم راجح ابراهٌم 4 مٌار اسماعٌل ابو المجد عمر 4 منار عزت احمد همام 4

 وئام عزالدوله دمحم حمدهللا 5 مٌار عاطف خضٌرى محمود 5 منار دمحم محمود عبدهللا 5

 وسام عاصم دمحم الفاوي دمحم 6 نادٌه فتحً دمحم البدري 6 منار محمود الزٌادي دمحم 6

 والء احمد عبد الرحمن حسٌن 7 نانسى السٌد حمدى نور الدٌن 7 منال ابراهٌم  7

 والء سٌد عبدالسمٌع على 8 نانسى عالءالدٌن حسن حسٌن 8 دمحم ابراهٌم منه هللا عبدالناصر 8

 (16رقم المجمهعة:  )
 طارق بن زياد اإلعدادية اسم المدرسة: 
 سميحة كامل برسوم خليلاسم المذرف: 

 باملدرسة كبير معلمينالهظيفة: 
 سهىاج االدارة :

 (17رقم المجمهعة:  )
 بناتقمفاو االعدادية اسم المدرسة: 
 دمحم أحمد محمهد منرهراسم المذرف: 

 ،  مهجو عمهم إعداديالهظيفة: 
 سهىاجبإدارة:  

 (18رقم المجمهعة:  )
 طارق بن زياد اإلعداديةاسم المدرسة: 
 عماد عبدالبارى دمحم دهيساسم المذرف: 

 باملدرسة كبير معلمينالهظيفة: 
 سهىاج االدارة :

 مها القذافً شٌخون عرابً 1 ٌوستٌنا ناصر ٌونس مشرقى 1 ٌسن السٌد عبد الرحمن عبد الواحد 1

 ندا احمد كامل محمود 2 جهاد عبدالرؤوف امٌن احمد 2 حسام محمود دمحم عيىس 2

 ٌاسمٌن محمود حسن كامل 3 دنيا كسال محسهد عبد الرحيم 3 جهرج نبيل سميم يهاقيم 3

 ٌاسمٌن دمحم دمحم عبد الحمٌد 4 رحسة عالء دمحم عبد العال 4 عبدالحافظ ابراهٌم 4

 مها القذافً شٌخون عرابً 5 ريسهن حشا فالح غبريال 5 ٌوسف االمٌر عبد الحمٌد دمحم 5

 ندا احمد كامل محمود 6 دمحمشيساء عبدالهاحد احسد االمير  6 االء دمحم على صابر 6

 حسن كاملٌاسمٌن محمود  7 فيبى حشا برنابا خمو 7 اميره عسر ابهالحسد الدسان 7



 

 ٌاسمٌن دمحم دمحم عبد الحمٌد 8 مروه جسال تهفيق دمحم 8 اٌه شعبان حلمى سلٌمان 8

      
 


