
االيميلالمؤهل العلميالمسمى الوظيفياالسم 

waleedmma@falahschool.comماجستير إدارة أعمالمدير المدرسةوليد محمد أحمد محمود

mohamed@falahschool.comدبلوم معهد دينيمدير مساعدمحمد بدر عيد البدر

aali.boy@falahschool.comبكالوريوس خدمة اجتماعيةالسكرتيرأسامة عبده أحمد جبـــر

mohd.rabia@falahschool.comبكالوريوس خدمة اجتماعيةمشرف اجتماعيمحمد ربيع علـــي محمد

e.alkhaja1@falahschool.comبكالوريوس بنوكمشرف األنشطةعيسى عبدالرزاق الخاجه

jumaa@falahschool.comليسانس آداب وتربيةمعلمجمعة محمد محمود حسن

mahmood.abd@falahschool.comبكالوريوس شريعةمعلم أولمحمود عبدالحميد متولي

qusai@falahschool.comالشريعة ودراسات اسالميةمعلم تربية اسالميةقصي عبدهللا سالمه ابو فنس

abdullaa@falahschool.comليسانس تربية اسالميةمعلم تربية اسالميةعبدهللا أحمد منصور مؤمن

ahmed1@falahschool.comليسانس آداب وتربيةمعلم تربية اسالميةأحمد إبراهيم جالل راشد

ahmadm@falahschool.comبكالوريوس آداب وتربيةمعلم لغة عربيةأحمد منصور جمعة حبيب

osama1@falahschool.comليسانس آداب وتربيةمعلم لغة عربيةأسامة سعيد محمد سيد

mahmod.mohd@falahschool.comليسانس آداب تربيةمعلم لغة عربيةمحمود محمد حسن أحمد

mahmoud@falahschool.comليسانس آداب وتربيةمعلم لغة عربيةمحمود محمد أحمد نعمة هللا

ahmed.abdeljid@falahschool.comليسانس آداب وتربيةمعلم لغة عربيةأحمد محمد عبد الجيد

khalid@falahschool.comليسانس آداب وتربيةمعلم انجليزيةخالد أحمد حسام الدين 

hamdii@falahschool.comبكالوريوس انجليزيمعلم أولحمدي محمود شوشه

mahmoodd@falahschool.comليسانس آداب وتربيةمعلم لغة انجليزيةمحمود محمد سعد عوض

alihaa@falahschool.comبكالوريوس علوم وتربية  معلم أولعلـي الحسيني السيد الحسيني

naser@falahschool.comبكالوريوس علوم وتربية معلم فيزياءنصر محمد محمد نبيه 

khaled@falahschool.comبكالوريوس علوم وتربية معلمكيمياءخالد مصطفى فريد المكاوى

almoneim@falahschool.comبكالوريوس علوم وتربية معلم أحياءعبدالمنعم حمدي  منصور

khaldunrawajha@falahschool.comبكالوريوس فيزياء وتربية معلم فيزياء وعلومخلدون الرواجحه

ehabnoor@falahschool.comبكالوريوس علوم وتربية معلم علومايهاب نور السيد

ahmed.mohd@falahschool.comبكالوريوس علوم وتربيةمعلم كيمياء وعلوماحمد محمد عوض محمد

tareq@falahschool.comليسانس التربية معلم اجتماعياتطارق محمد عبدالسالم

mahmodf@falahschool.comليسانس  آداب وتربيةمعلم اجتماعياتمحمود السيد راغب فليفل 

hasanhha@falahschool.comبكالوريوس تربية رياضية معلم تربية رياضيةحسن حسني حسن السيد

aymenn@falahschool.comبكالوريوس تربية نوعية معلم حاسوبأيمن عبدهللا بكر عبد الحليم 

ehab@falahschool.comبكالوريوس علوم وحاسوبمعلم حاسوبإيهاب عبدالعظيم  محمد جاد

nabeel@falahschool.comتربية فنيةمعلم تربية فنيةنبيل خليل أحمد خليل  

mohamed4@falahschool.comبكالوريوس علوم وتربيةتربية رياضيةمحمد كمال إسماعيل محمد

ahmadameen@falahschool.comالشريعة ودراسات اسالميةمعلم تربية اسالميةاحمد محمد أمين

ahmadmuhammad@falahschool.comبكالوريوس آداب وتربيةمعلم لغة عربيةأحمد محمد علي

خاصة  تعليمية في مدارس الف الح ال ة وال الهيئة االداري
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