Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

حلقة أولى
م
1
2
3
4
5
6
7

اسماء حسين على الروسان
اسماء حسين على الروسان
رقيه ابراهيم محمود ابوالرب
نسمه محمد عبدالحافظ على حمد
رشا عطيه البرى
سالى نبيه عبدالفتاح حسين القصبى
عبير شحاذه محسن

م

اسماء حسين على الروسان
اسماء حسين على الروسان
رقيه ابراهيم محمود ابوالرب
نسمه محمد عبدالحافظ على حمد
رشا عطيه البرى
سالى نبيه عبدالفتاح حسين القصبى
عبير شحاذه محسن

م

منال جمال امين شلبي
منال جمال امين شلبي
نسمه محمد عبدالحافظ على حمد
رشا عطيه البرى
باسمه معن حيدر
سالى نبيه عبدالفتاح حسين القصبى
عبير شحاذه محسن

م
1
2
3
4
5
6
7

a.alrousan@shoruq.sch.ae
ruqayarub@yahoo.com
n.hamad@shoruq.sch.ae
r.albri@shoruq.sch.ae
s.elkasaby@shoruq.sch.ae
a.muhssen@shoruq.sch.ae

المادة

البريد االلكتروني

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
دراسات وطنية اجتماعية
الرياضيات
تربية صحية وبدنية
تربية موسيقية

a.alrousan@shoruq.sch.ae
a.alrousan@shoruq.sch.ae
ruqayarub@yahoo.com
n.hamad@shoruq.sch.ae
r.albri@shoruq.sch.ae
s.elkasaby@shoruq.sch.ae
a.muhssen@shoruq.sch.ae

المادة

البريد االلكتروني

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
دراسات وطنية اجتماعية
الرياضيات
العلوم  +علوم الكمبيوتر
تربية صحية وبدنية
تربية موسيقية

m.shalabi@shoruq.sch.ae
m.shalabi@shoruq.sch.ae
n.hamad@shoruq.sch.ae

r.albri@shoruq.sch.ae
b.haidar@shoruq.sch.ae
s.elkasaby@shoruq.sch.ae
a.muhssen@shoruq.sch.ae

G1-D
االسم

منال جمال امين شلبي
نسمه محمد عبدالحافظ على حمد
زينه انور عفور
باسمه معن حيدر
سالى نبيه عبدالفتاح حسين القصبى
منال جمال امين شلبي
عبير شحاذه محسن

صفحة  1من 28

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
دراسات وطنية اجتماعية
الرياضيات
تربية صحية وبدنية
تربية موسيقية

a.alrousan@shoruq.sch.ae

G1-C
االسم

حلقة أولى

المادة

البريد االلكتروني

G1-B
االسم

حلقة أولى
1
2
3
4
5
6
7

G1-A
االسم

حلقة أولى
1
2
3
4
5
6
7

ق ائمة بأسماء المعلمين

Dubai

P.O.Box: 11656

المادة

البريد االلكتروني

اللغة العربية
دراسات وطنية اجتماعية
الرياضيات
العلوم  +علوم الكمبيوتر
تربية صحية وبدنية
التربية اإلسالمية
تربية موسيقية

m.shalabi@shoruq.sch.ae
n.hamad@shoruq.sch.ae
z.afoor@shoruq.sch.ae
b.haidar@shoruq.sch.ae
s.elkasaby@shoruq.sch.ae
m.shalabi@shoruq.sch.ae
a.muhssen@shoruq.sch.ae

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

حلقة أولى
م
1
2
3
4
5
6
7

G1-E
االسم

دعاء عثمان منصور السيد احمد
اسماء حسين على الروسان
نسمه محمد عبدالحافظ على حمد
زينه انور عفور
باسمه معن حيدر
سالى نبيه عبدالفتاح حسين القصبى
عبير شحاذه محسن

حلقة أولى
م
1
2
3
4
5
6
7

ق ائمة بأسماء المعلمين
المادة

البريد االلكتروني

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
دراسات وطنية اجتماعية
الرياضيات
العلوم  +علوم الكمبيوتر
تربية صحية وبدنية
تربية موسيقية

d.ahmed@shoruq.sch.ae
a.alrousan@shoruq.sch.ae
n.hamad@shoruq.sch.ae
z.afoor@shoruq.sch.ae
b.haidar@shoruq.sch.ae
s.elkasaby@shoruq.sch.ae
a.muhssen@shoruq.sch.ae

G1-F
االسم

دعاء عثمان منصور السيد احمد
منال جمال امين شلبي
نسمه محمد عبدالحافظ على حمد
زينه انور عفور
باسمه معن حيدر
سالى نبيه عبدالفتاح حسين القصبى
عبير شحاذه محسن

صفحة  2من 28

Dubai

P.O.Box: 11656

المادة

البريد االلكتروني

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
دراسات وطنية اجتماعية
الرياضيات
العلوم  +علوم الكمبيوتر
تربية صحية وبدنية
تربية موسيقية

d.ahmed@shoruq.sch.ae
m.shalabi@shoruq.sch.ae
n.hamad@shoruq.sch.ae
z.afoor@shoruq.sch.ae
b.haidar@shoruq.sch.ae
s.elkasaby@shoruq.sch.ae
a.muhssen@shoruq.sch.ae

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

حلقة أولى
م
1
2
3
4
5
6
7

رقيه ابراهيم محمود ابوالرب
نسمه محمد عبدالحافظ على حمد
دعاء عثمان منصور السيد احمد
سوسن محمد جمال الدين محمود
كريمان سيد محمد لبيب
سالى نبيه عبدالفتاح حسين القصبى
عبير شحاذه محسن

م

رقيه ابراهيم محمود ابوالرب
نسمه محمد عبدالحافظ على حمد
دعاء عثمان منصور السيد احمد
سوسن محمد جمال الدين محمود
كريمان سيد محمد لبيب
سالى نبيه عبدالفتاح حسين القصبى
عبير شحاذه محسن

م

نسمه محمد عبدالحافظ على حمد
دعاء عثمان منصور السيد احمد
سوسن محمد جمال الدين محمود
ايات عامر فتحى نداف
كريمان سيد محمد لبيب
ندى محمد خير خليلى
سالى نبيه عبدالفتاح حسين القصبى
عبير شحاذه محسن

م
1
2
3
4
5
6

n.hamad@shoruq.sch.ae
d.ahmed@shoruq.sch.ae
sa.mahmoud@shoruq.sch.ae
k.labib@shoruq.sch.ae
s.elkasaby@shoruq.sch.ae
a.muhssen@shoruq.sch.ae

المادة

البريد االلكتروني

اللغة اإلنجليزية
دراسات وطنية اجتماعية
التربية اإلسالمية
اللغة العربية
الرياضيات
تربية صحية وبدنية
تربية موسيقية

ruqayarub@yahoo.com
n.hamad@shoruq.sch.ae
d.ahmed@shoruq.sch.ae
sa.mahmoud@shoruq.sch.ae
k.labib@shoruq.sch.ae
s.elkasaby@shoruq.sch.ae
a.muhssen@shoruq.sch.ae

المادة

البريد االلكتروني

دراسات وطنية اجتماعية
التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
تربية موسيقية

n.hamad@shoruq.sch.ae
d.ahmed@shoruq.sch.ae
sa.mahmoud@shoruq.sch.ae

a.naddaf@shoruq.sch.ae
k.labib@shoruq.sch.ae
n.khalili@shoruq.sch.ae
s.elkasaby@shoruq.sch.ae
a.muhssen@shoruq.sch.ae

G2-D
االسم

نسمه محمد عبدالحافظ على حمد
دعاء عثمان منصور السيد احمد
سيرين سامى (محمدداود) الكخن
ايات عامر فتحى نداف
شذى فيصل الملحم
ندى محمد خير خليلى

صفحة  3من 28

اللغة اإلنجليزية
دراسات وطنية اجتماعية
التربية اإلسالمية
اللغة العربية
الرياضيات
تربية صحية وبدنية
تربية موسيقية

ruqayarub@yahoo.com

G2-C
االسم

حلقة أولى

المادة

البريد االلكتروني

G2-B
االسم

حلقة أولى
1
2
3
4
5
6
7
8

G2-A
االسم

حلقة أولى
1
2
3
4
5
6
7

ق ائمة بأسماء المعلمين

Dubai

P.O.Box: 11656

المادة

البريد االلكتروني

دراسات وطنية اجتماعية
التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
العلوم

n.hamad@shoruq.sch.ae
d.ahmed@shoruq.sch.ae
s.alkukhon@shoruq.sch.ae
a.naddaf@shoruq.sch.ae
s.almelhem@shoruq.sch.ae
n.khalili@shoruq.sch.ae

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

7
8

سالى نبيه عبدالفتاح حسين القصبى
عبير شحاذه محسن

حلقة أولى
م

1
2
3
4
5
6
7
8

نسمه محمد عبدالحافظ على حمد
دعاء عثمان منصور السيد احمد
سيرين سامى (محمدداود) الكخن
ايات عامر فتحى نداف
شذى فيصل الملحم
ندى محمد خير خليلى
سالى نبيه عبدالفتاح حسين القصبى
عبير شحاذه محسن

م

a.muhssen@shoruq.sch.ae

المادة

البريد االلكتروني

دراسات وطنية اجتماعية
التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
تربية موسيقية

n.hamad@shoruq.sch.ae
d.ahmed@shoruq.sch.ae
s.alkukhon@shoruq.sch.ae
a.naddaf@shoruq.sch.ae
s.almelhem@shoruq.sch.ae
n.khalili@shoruq.sch.ae

s.elkasaby@shoruq.sch.ae
a.muhssen@shoruq.sch.ae

G2-F
االسم

نسمه محمد عبدالحافظ على حمد
دعاء عثمان منصور السيد احمد
سيرين سامى (محمدداود) الكخن
ايات عامر فتحى نداف
شذى فيصل الملحم
ندى محمد خير خليلى
سالى نبيه عبدالفتاح حسين القصبى
عبير شحاذه محسن

صفحة  4من 28

تربية صحية وبدنية
تربية موسيقية

s.elkasaby@shoruq.sch.ae

G2-E
االسم

حلقة أولى
1
2
3
4
5
6
7
8

ق ائمة بأسماء المعلمين

Dubai

P.O.Box: 11656

المادة

البريد االلكتروني

دراسات وطنية اجتماعية
التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
تربية موسيقية

n.hamad@shoruq.sch.ae
d.ahmed@shoruq.sch.ae
s.alkukhon@shoruq.sch.ae
a.naddaf@shoruq.sch.ae
s.almelhem@shoruq.sch.ae

n.khalili@shoruq.sch.ae
s.elkasaby@shoruq.sch.ae
a.muhssen@shoruq.sch.ae

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

حلقة أولى
م
1
2
3
4
5
6
7
8

سوسن محمد جمال الدين محمود
رنا ايمن شيخ الشباب
لينا صالح زيتون
دينا محمد نهاد حسن درويش الشريف
سرور سعدون عبادى
ورود محمد خليل البربراوى
احالم نظير جابر
عبير شحاذه محسن

م

السيده محمد عبدالحميد الليثى
رنا ايمن شيخ الشباب
ندى غازى محمد الناجى
دينا محمد نهاد حسن درويش الشريف
سرور سعدون عبادى
ورود محمد خليل البربراوى
احالم نظير جابر
عبير شحاذه محسن

م

السيده محمد عبدالحميد الليثى
سيرين سامى (محمدداود) الكخن
ندى غازى محمد الناجى
دينا محمد نهاد حسن درويش الشريف
سرور سعدون عبادى
ورود محمد خليل البربراوى
احالم نظير جابر
عبير شحاذه محسن

م

1
2
3
4

r.ayman@shoruq.sch.ae
l.zitoun@shoruq.sch.ae
d.sharif@shoruq.sch.ae
s.ibadi@shoruq.sch.ae
w.mohamad@shoruq.sch.ae
a.jaber@shoruq.sch.ae
a.muhssen@shoruq.sch.ae

المادة

البريد االلكتروني

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
دراسات وطنية اجتماعية
تربية موسيقية

e.ellithy@shoruq.sch.ae
r.ayman@shoruq.sch.ae
nadagn1971@icloud.com
d.sharif@shoruq.sch.ae
s.ibadi@shoruq.sch.ae
w.mohamad@shoruq.sch.ae
a.jaber@shoruq.sch.ae

a.muhssen@shoruq.sch.ae

المادة

البريد االلكتروني

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
دراسات وطنية اجتماعية
تربية موسيقية

e.ellithy@shoruq.sch.ae

s.alkukhon@shoruq.sch.ae
nadagn1971@icloud.com
d.sharif@shoruq.sch.ae
s.ibadi@shoruq.sch.ae
w.mohamad@shoruq.sch.ae
a.jaber@shoruq.sch.ae
a.muhssen@shoruq.sch.ae

G3-D
االسم

سوسن محمد جمال الدين محمود
رنا ايمن شيخ الشباب
ندى غازى محمد الناجى
ماجده تامر بشرى خليل

صفحة  5من 28

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
دراسات وطنية اجتماعية
تربية موسيقية

sa.mahmoud@shoruq.sch.ae

G3-C
االسم

حلقة أولى

المادة

البريد االلكتروني

G3-B
االسم

حلقة أولى
1
2
3
4
5
6
7
8

G3-A
االسم

حلقة أولى
1
2
3
4
5
6
7
8

ق ائمة بأسماء المعلمين

Dubai

P.O.Box: 11656

المادة

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات

البريد االلكتروني
sa.mahmoud@shoruq.sch.ae
r.ayman@shoruq.sch.ae
nadagn1971@icloud.com
m.khalil@shoruq.sch.ae

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

5
6
7
8

ق ائمة بأسماء المعلمين

سرور سعدون عبادى
ورود محمد خليل البربراوى
احالم نظير جابر
عبير شحاذه محسن

حلقة أولى

s.ibadi@shoruq.sch.ae
w.mohamad@shoruq.sch.ae
a.jaber@shoruq.sch.ae
a.muhssen@shoruq.sch.ae

G3-E

م

االسم

1
2
3
4
5
6
7
8

السيده محمد عبدالحميد الليثى
رنا ايمن شيخ الشباب
ندى غازى محمد الناجى
ماجده تامر بشرى خليل
ورود محمد خليل البربراوى
احالم نظير جابر
حنان محمود احمد عبيدات
عبير شحاذه محسن

صفحة  6من 28

العلوم
تربية صحية وبدنية
دراسات وطنية اجتماعية
تربية موسيقية

Dubai

P.O.Box: 11656

المادة

البريد االلكتروني

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
تربية صحية وبدنية
دراسات وطنية اجتماعية
العلوم  +علوم الكمبيوتر
تربية موسيقية

e.ellithy@shoruq.sch.ae
r.ayman@shoruq.sch.ae
nadagn1971@icloud.com
m.khalil@shoruq.sch.ae

w.mohamad@shoruq.sch.ae
a.jaber@shoruq.sch.ae
h.obeidat@shoruq.sch.ae
a.muhssen@shoruq.sch.ae

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

حلقة أولى
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

لينا صالح زيتون
ماجده تامر بشرى خليل
نجاح عبدهللا احمد عياش
هدى عبدالرؤف الملحم
احالم نظير جابر
امانى احمد محمد بدر
نائل محى الدين عبدالرحيم يحيى
ورود محمد خليل البربراوى
عبير شحاذه محسن
سعاد محمد وليد فتال

م

نجاح عبدهللا احمد عياش
هدى عبدالرؤف الملحم
اسراء خالد الكفرى
احالم نظير جابر
امانى احمد محمد بدر
نائل محى الدين عبدالرحيم يحيى
ورود محمد خليل البربراوى
عبير شحاذه محسن
سعاد محمد وليد فتال

م

نجاح عبدهللا احمد عياش
هدى عبدالرؤف الملحم
اسراء خالد الكفرى
احالم نظير جابر
حنان محمود احمد عبيدات
نائل محى الدين عبدالرحيم يحيى
ورود محمد خليل البربراوى
عبير شحاذه محسن
سعاد محمد وليد فتال

م

صفحة  7من 28

اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
التربية اإلسالمية
اللغة العربية
دراسات وطنية اجتماعية
العلوم
تقنية المعلومات
تربية صحية وبدنية
تربية موسيقية
تربية فنية

l.zitoun@shoruq.sch.ae
m.khalil@shoruq.sch.ae
n.ayyash@shoruq.sch.ae
h.almelhem@shoruq.sch.ae
a.jaber@shoruq.sch.ae
a.badr@shoruq.sch.ae
n.yahia@shoruq.sch.ae
w.mohamad@shoruq.sch.ae
a.muhssen@shoruq.sch.ae
s.fattal@shoruq.sch.ae

المادة

البريد االلكتروني

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
دراسات وطنية اجتماعية
العلوم
تقنية المعلومات
تربية صحية وبدنية
تربية موسيقية
تربية فنية

n.ayyash@shoruq.sch.ae
h.almelhem@shoruq.sch.ae
e.alkafri@shoruq.sch.ae
a.jaber@shoruq.sch.ae
a.badr@shoruq.sch.ae

n.yahia@shoruq.sch.ae
w.mohamad@shoruq.sch.ae
a.muhssen@shoruq.sch.ae
s.fattal@shoruq.sch.ae

G4-C
االسم

حلقة أولى

المادة

البريد االلكتروني

G4-B
االسم

حلقة أولى
1
2
3
4
5
6
7
8
9

G4-A
االسم

حلقة أولى
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ق ائمة بأسماء المعلمين

Dubai

P.O.Box: 11656

المادة

البريد االلكتروني

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
دراسات وطنية اجتماعية
العلوم
تقنية المعلومات
تربية صحية وبدنية
تربية موسيقية
تربية فنية

n.ayyash@shoruq.sch.ae
h.almelhem@shoruq.sch.ae
e.alkafri@shoruq.sch.ae
a.jaber@shoruq.sch.ae
h.obeidat@shoruq.sch.ae
n.yahia@shoruq.sch.ae
w.mohamad@shoruq.sch.ae
a.muhssen@shoruq.sch.ae
s.fattal@shoruq.sch.ae

G4-D
االسم

المادة

البريد االلكتروني
25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

1
2
3
4
5
6
7
8
9

نجاح عبدهللا احمد عياش
هدى عبدالرؤف الملحم
اسراء خالد الكفرى
احالم نظير جابر
حنان محمود احمد عبيدات
نائل محى الدين عبدالرحيم يحيى
ورود محمد خليل البربراوى
عبير شحاذه محسن
سعاد محمد وليد فتال

حلقة أولى
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ق ائمة بأسماء المعلمين

n.ayyash@shoruq.sch.ae
h.almelhem@shoruq.sch.ae
e.alkafri@shoruq.sch.ae
a.jaber@shoruq.sch.ae
h.obeidat@shoruq.sch.ae
n.yahia@shoruq.sch.ae

w.mohamad@shoruq.sch.ae
a.muhssen@shoruq.sch.ae
s.fattal@shoruq.sch.ae

G4-E
االسم

نجاح عبدهللا احمد عياش
هدى عبدالرؤف الملحم
اسراء خالد الكفرى
احالم نظير جابر
محمد المحمدى السيد مصطفى البحراوى
حنان محمود احمد عبيدات
نائل محى الدين عبدالرحيم يحيى
ورود محمد خليل البربراوى
عبير شحاذه محسن
سعاد محمد وليد فتال

صفحة  8من 28

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
دراسات وطنية اجتماعية
العلوم
تقنية المعلومات
تربية صحية وبدنية
تربية موسيقية
تربية فنية

Dubai

P.O.Box: 11656

المادة

البريد االلكتروني

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
دراسات وطنية اجتماعية
تربية صحية وبدنية
العلوم
تقنية المعلومات
تربية صحية وبدنية
تربية موسيقية
تربية فنية

n.ayyash@shoruq.sch.ae
h.almelhem@shoruq.sch.ae
e.alkafri@shoruq.sch.ae
a.jaber@shoruq.sch.ae
m.elbahrawi@shoruq.sch.ae
h.obeidat@shoruq.sch.ae
n.yahia@shoruq.sch.ae
w.mohamad@shoruq.sch.ae
a.muhssen@shoruq.sch.ae
s.fattal@shoruq.sch.ae

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

حلقة أولى

ق ائمة بأسماء المعلمين

G5-A

م

االسم

1
2
3
4
5
6
7
8

ورود محمد خليل البربراوى
نجاح عبدهللا احمد عياش
السيده محمد عبدالحميد الليثى
امانى احمد محمد بدر
شادن حسن سلطان
مزنه محمد فاروق عابدين
مروه عبدالتواب قرنى معوض
عبير شحاذه محسن

حلقة أولى
م

1
2
3
4
5
6
7
8

ورود محمد خليل البربراوى
نجاح عبدهللا احمد عياش
السيده محمد عبدالحميد الليثى
امانى احمد محمد بدر
شادن حسن سلطان
مزنه محمد فاروق عابدين
مروه عبدالتواب قرنى معوض
عبير شحاذه محسن

م

1
2
3
4
5
6
7
8

حسن احمد عفاره
احمد كامل عبدالبديع ابراهيم الشافعى
عبدالرحمن شهير سليم االطراش
احمد سعد عوض سعد نعمة هللا
نائل محى الدين عبدالرحيم يحيى
احمد ابو حالوه الدسوقى حماد
عماد عبدالسميع محمد احمد
محمدغانم محمد نور شقفه

م

1
2
3
4

n.ayyash@shoruq.sch.ae
e.ellithy@shoruq.sch.ae
a.badr@shoruq.sch.ae
shadensultan@hotmail.com
m.abdean@shoruq.sch.ae
m.moawad@shoruq.sch.ae
a.muhssen@shoruq.sch.ae

المادة

البريد االلكتروني

تربية صحية وبدنية
التربية اإلسالمية
اللغة العربية
العلوم
تقنية المعلومات
اللغة اإلنجليزية
دراسات وطنية اجتماعية
تربية موسيقية

w.mohamad@shoruq.sch.ae
n.ayyash@shoruq.sch.ae
e.ellithy@shoruq.sch.ae
a.badr@shoruq.sch.ae
shadensultan@hotmail.com
m.abdean@shoruq.sch.ae
m.moawad@shoruq.sch.ae

a.muhssen@shoruq.sch.ae

المادة

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
تقنية المعلومات
العلوم
تربية صحية وبدنية
تربية فنية

البريد االلكتروني
h.afara@shoruq.sch.ae

a.kamel@shoruq.sch.ae
a.alatrash@shoruq.sch.ae
a.neamatalla@shoruq.sch.ae
n.yahia@shoruq.sch.ae
a.hammad@shoruq.sch.ae
e.abdelsamie@shoruq.sch.ae
m.shekfeh@shoruq.sch.ae

G5-D
االسم

حسن احمد عفاره
احمد كامل عبدالبديع ابراهيم الشافعى
عبدالرحمن شهير سليم االطراش
احمد سعد عوض سعد نعمة هللا

صفحة  9من 28

تربية صحية وبدنية
التربية اإلسالمية
اللغة العربية
العلوم
تقنية المعلومات
اللغة اإلنجليزية
دراسات وطنية اجتماعية
تربية موسيقية

w.mohamad@shoruq.sch.ae

G5-C
االسم

حلقة أولى

المادة

البريد االلكتروني

G5-B
االسم

حلقة أولى

Dubai

P.O.Box: 11656

المادة

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات

البريد االلكتروني
h.afara@shoruq.sch.ae
a.kamel@shoruq.sch.ae
a.alatrash@shoruq.sch.ae
a.neamatalla@shoruq.sch.ae

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

5
6
7
8

نائل محى الدين عبدالرحيم يحيى
احمد ابو حالوه الدسوقى حماد
عماد عبدالسميع محمد احمد
محمدغانم محمد نور شقفه

حلقة أولى
م
1
2
3
4
5
6
7
8

ق ائمة بأسماء المعلمين

n.yahia@shoruq.sch.ae
a.hammad@shoruq.sch.ae
e.abdelsamie@shoruq.sch.ae
m.shekfeh@shoruq.sch.ae

G5-E
االسم

حسن احمد عفاره
احمد كامل عبدالبديع ابراهيم الشافعى
عبدالرحمن شهير سليم االطراش
احمد سعد عوض سعد نعمة هللا
نائل محى الدين عبدالرحيم يحيى
احمد ابو حالوه الدسوقى حماد
عماد عبدالسميع محمد احمد
محمدغانم محمد نور شقفه

صفحة  10من 28

تقنية المعلومات
العلوم
تربية صحية وبدنية
تربية فنية

Dubai

P.O.Box: 11656

المادة
التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
تقنية المعلومات
العلوم
تربية صحية وبدنية
تربية فنية

البريد االلكتروني
h.afara@shoruq.sch.ae
a.kamel@shoruq.sch.ae
a.alatrash@shoruq.sch.ae
a.neamatalla@shoruq.sch.ae

n.yahia@shoruq.sch.ae
a.hammad@shoruq.sch.ae
e.abdelsamie@shoruq.sch.ae
m.shekfeh@shoruq.sch.ae

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

حلقة ثانية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ايه ياسين جمعه ساره
حسنيه جاسر حسن
اعتماد محمود عباس ابوالخير
والء جمعه مصطفى محمد الكالف
رحاب رضا راغب دياب
شادن حسن سلطان
ايمان محمد مصطفى عبدالقادر
مروه عبدالتواب قرنى معوض
اعتماد محمود عباس ابوالخير
سعاد محمد وليد فتال

م

ايه ياسين جمعه ساره
حسنيه جاسر حسن
سوزان عطاهلل عباس ابوالخير
والء جمعه مصطفى محمد الكالف
رحاب رضا راغب دياب
شادن حسن سلطان
ايمان محمد مصطفى عبدالقادر
مروه عبدالتواب قرنى معوض
سعاد محمد وليد فتال

م

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
تقنية المعلومات
اللغة اإلنجليزية
دراسات وطنية اجتماعية
الرياضيات
تربية فنية

a.sara@shoruq.sch.ae
h.hassan@shoruq.sch.ae
e.aboalkher@shoruq.sch.ae
w.elkallaf@shoruq.sch.ae
r.diab@shoruq.sch.ae
shadensultan@hotmail.com
i.abdelkader@shoruq.sch.ae
m.moawad@shoruq.sch.ae
e.aboalkher@shoruq.sch.ae
s.fattal@shoruq.sch.ae

المادة

البريد االلكتروني

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
تقنية المعلومات
اللغة اإلنجليزية
دراسات وطنية اجتماعية
تربية فنية

a.sara@shoruq.sch.ae
h.hassan@shoruq.sch.ae
suzan_saaa@hotmail.com
w.elkallaf@shoruq.sch.ae
r.diab@shoruq.sch.ae

shadensultan@hotmail.com
i.abdelkader@shoruq.sch.ae
m.moawad@shoruq.sch.ae
s.fattal@shoruq.sch.ae

G6-C
االسم

ايه ياسين جمعه ساره
حسنيه جاسر حسن
مزنه محمد فاروق عابدين
سوزان عطاهلل عباس ابوالخير
والء جمعه مصطفى محمد الكالف
رحاب رضا راغب دياب
شادن حسن سلطان
مروه عبدالتواب قرنى معوض
محمدغانم محمد نور شقفه
سعاد محمد وليد فتال

صفحة  11من 28

المادة

البريد االلكتروني

G6-B
االسم

حلقة ثانية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

G6-A
االسم

حلقة ثانية
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ق ائمة بأسماء المعلمين

Dubai

P.O.Box: 11656

المادة

البريد االلكتروني

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
تقنية المعلومات
دراسات وطنية اجتماعية
تربية فنية
تربية فنية

a.sara@shoruq.sch.ae
h.hassan@shoruq.sch.ae
m.abdean@shoruq.sch.ae
suzan_saaa@hotmail.com
w.elkallaf@shoruq.sch.ae
r.diab@shoruq.sch.ae
shadensultan@hotmail.com
m.moawad@shoruq.sch.ae
m.shekfeh@shoruq.sch.ae
s.fattal@shoruq.sch.ae

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

حلقة ثانية
م
1
2
3
4
5
6
7
8

حسن احمد عفاره
عبدالرحمن محمود عبدالحميد محمد
محمد حموده حسن االزعر
اسالم محمد حامد محمد
احمد ابو حالوه الدسوقى حماد
نائل محى الدين عبدالرحيم يحيى
عماد عبدالسميع محمد احمد
محمدغانم محمد نور شقفه

م

حسن احمد عفاره
عبدالرحمن محمود عبدالحميد محمد
محمد حموده حسن االزعر
اسالم محمد حامد محمد
احمد ابو حالوه الدسوقى حماد
نائل محى الدين عبدالرحيم يحيى
عماد عبدالسميع محمد احمد
محمدغانم محمد نور شقفه

م

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
العلوم
تقنية المعلومات
تربية صحية وبدنية
تربية فنية

h.afara@shoruq.sch.ae
a.mohamed@shoruq.sch.ae
m.alazaar@shoruq.sch.ae
i.mohamed@shoruq.sch.ae
a.hammad@shoruq.sch.ae
n.yahia@shoruq.sch.ae
e.abdelsamie@shoruq.sch.ae
m.shekfeh@shoruq.sch.ae

المادة
التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
العلوم
تقنية المعلومات
تربية صحية وبدنية
تربية فنية

البريد االلكتروني
h.afara@shoruq.sch.ae
a.mohamed@shoruq.sch.ae
m.alazaar@shoruq.sch.ae
i.mohamed@shoruq.sch.ae
a.hammad@shoruq.sch.ae
n.yahia@shoruq.sch.ae
e.abdelsamie@shoruq.sch.ae

m.shekfeh@shoruq.sch.ae

G6-F
االسم

حسن احمد عفاره
عبدالرحمن محمود عبدالحميد محمد
محمد حموده حسن االزعر
اسالم محمد حامد محمد
محمد السيدالسيدالهنداوى عبدالعال
نائل محى الدين عبدالرحيم يحيى
عماد عبدالسميع محمد احمد
محمدغانم محمد نور شقفه

صفحة  12من 28

المادة

البريد االلكتروني

G6-E
االسم

حلقة ثانية
1
2
3
4
5
6
7
8

G6-D
االسم

حلقة ثانية
1
2
3
4
5
6
7
8

ق ائمة بأسماء المعلمين

Dubai

P.O.Box: 11656

المادة

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
العلوم
تقنية المعلومات
تربية صحية وبدنية
تربية فنية

البريد االلكتروني
h.afara@shoruq.sch.ae

a.mohamed@shoruq.sch.ae
m.alazaar@shoruq.sch.ae
i.mohamed@shoruq.sch.ae
m.abdelaal@shoruq.sch.ae
n.yahia@shoruq.sch.ae
e.abdelsamie@shoruq.sch.ae
m.shekfeh@shoruq.sch.ae

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

حلقة ثانية

ق ائمة بأسماء المعلمين

G7-A

م

االسم

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ايه ياسين جمعه ساره
بشيره محمد امين ابوكالم
ايمان محمد مصطفى عبدالقادر
مروه عبدالتواب قرنى معوض
اعتماد محمود عباس ابوالخير
حنان وليد حداد
رحاب رضا راغب دياب
شادن حسن سلطان
سعاد محمد وليد فتال

حلقة ثانية
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ايه ياسين جمعه ساره
بشيره محمد امين ابوكالم
مروه عبدالتواب قرنى معوض
اعتماد محمود عباس ابوالخير
حنان وليد حداد
رحاب رضا راغب دياب
شادن حسن سلطان
صابره يوسف احمدابو زهره
سعاد محمد وليد فتال

م
1
2
3
4
5
6
7
8

حمزه جمال احمد ابوعجالن
سعد رمضان محمد محمد
فادى مفرح بسيونى الحرقانى
ابراهيم محمود السيداحمد زيد
محمد السيدالسيدالهنداوى عبدالعال
محمد المحمدى السيد مصطفى البحراوى
نائل محى الدين عبدالرحيم يحيى
محمدغانم محمد نور شقفه

م
1
2

b.aboukalam@shoruq.sch.ae
i.abdelkader@shoruq.sch.ae
m.moawad@shoruq.sch.ae
e.aboalkher@shoruq.sch.ae
h.hadad@shoruq.sch.ae
r.diab@shoruq.sch.ae
shadensultan@hotmail.com
s.fattal@shoruq.sch.ae

المادة

البريد االلكتروني

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
دراسات وطنية اجتماعية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
علوم الكمبيوتر
اللغة اإلنجليزية
تربية فنية

a.sara@shoruq.sch.ae
b.aboukalam@shoruq.sch.ae
m.moawad@shoruq.sch.ae
e.aboalkher@shoruq.sch.ae
h.hadad@shoruq.sch.ae
r.diab@shoruq.sch.ae

shadensultan@hotmail.com
s.abuzahra@shoruq.sch.ae
s.fattal@shoruq.sch.ae

المادة
التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
علوم الكمبيوتر
تربية فنية

البريد االلكتروني
h.aboajlan@shoruq.sch.ae
s.muhammed@shoruq.sch.ae
f.elharkany@shoruq.sch.ae
i.zied@shoruq.sch.ae
m.abdelaal@shoruq.sch.ae
m.elbahrawi@shoruq.sch.ae
n.yahia@shoruq.sch.ae
m.shekfeh@shoruq.sch.ae

G7-D
االسم

حمزه جمال احمد ابوعجالن
سعد رمضان محمد محمد

صفحة  13من 28

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
دراسات وطنية اجتماعية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
علوم الكمبيوتر
تربية فنية

a.sara@shoruq.sch.ae

G7-C
االسم

حلقة ثانية

المادة

البريد االلكتروني

G7-B
االسم

حلقة ثانية

Dubai

P.O.Box: 11656

المادة
التربية اإلسالمية
اللغة العربية

البريد االلكتروني
h.aboajlan@shoruq.sch.ae
s.muhammed@shoruq.sch.ae

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

3
4
5
6
7
8

فادى مفرح بسيونى الحرقانى
ابراهيم محمود السيداحمد زيد
محمد السيدالسيدالهنداوى عبدالعال
محمد المحمدى السيد مصطفى البحراوى
نائل محى الدين عبدالرحيم يحيى
محمدغانم محمد نور شقفه

حلقة ثانية
م
1
2
3
4
5
6
7
8

ق ائمة بأسماء المعلمين

f.elharkany@shoruq.sch.ae
i.zied@shoruq.sch.ae
m.abdelaal@shoruq.sch.ae
m.elbahrawi@shoruq.sch.ae
n.yahia@shoruq.sch.ae
m.shekfeh@shoruq.sch.ae

G7-E
االسم

حسن احمد عفاره
سعد رمضان محمد محمد
فادى مفرح بسيونى الحرقانى
ابراهيم محمود السيداحمد زيد
محمد السيدالسيدالهنداوى عبدالعال
محمد المحمدى السيد مصطفى البحراوى
نائل محى الدين عبدالرحيم يحيى
محمدغانم محمد نور شقفه

صفحة  14من 28

اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
علوم الكمبيوتر
تربية فنية

Dubai

P.O.Box: 11656

المادة
التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
علوم الكمبيوتر
تربية فنية

البريد االلكتروني
h.afara@shoruq.sch.ae
s.muhammed@shoruq.sch.ae

f.elharkany@shoruq.sch.ae
i.zied@shoruq.sch.ae
m.abdelaal@shoruq.sch.ae
m.elbahrawi@shoruq.sch.ae
n.yahia@shoruq.sch.ae
m.shekfeh@shoruq.sch.ae

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

حلقة ثانية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ايه ياسين جمعه ساره
ايمان محمد محمد القشالن
صابره يوسف احمدابو زهره
اناس على عبود
روان عطا برهوم إبراهيم
نعمت حسام نبهاني
رحاب رضا راغب دياب
شادن حسن سلطان
سعاد محمد وليد فتال

م

ايه ياسين جمعه ساره
بشيره محمد امين ابوكالم
صابره يوسف احمدابو زهره
اناس على عبود
روان عطا برهوم إبراهيم
حنان وليد حداد
رحاب رضا راغب دياب
شادن حسن سلطان
سعاد محمد وليد فتال

م

حمزه جمال احمد ابوعجالن
ماجد موسى عوده
عامر ابراهيم محمد نوافله
محمد ناجى صالح عبدهللا
خيرى محمد محمود ابراهيم
محمد المحمدى السيد مصطفى البحراوى
نور الدين وصفى صالح صالح
محمدغانم محمد نور شقفه

م
1
2

i.elkashlan@shoruq.sch.ae
s.abuzahra@shoruq.sch.ae
e.abboud@shoruq.sch.ae
r.ibrahim@shoruq.sch.ae
n.nabhani@shoruq.sch.ae
r.diab@shoruq.sch.ae
shadensultan@hotmail.com
s.fattal@shoruq.sch.ae

المادة

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
تربية وطنية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
تقنية المعلومات
تربية فنية

البريد االلكتروني
a.sara@shoruq.sch.ae
b.aboukalam@shoruq.sch.ae
s.abuzahra@shoruq.sch.ae
e.abboud@shoruq.sch.ae
r.ibrahim@shoruq.sch.ae
h.hadad@shoruq.sch.ae

r.diab@shoruq.sch.ae
shadensultan@hotmail.com
s.fattal@shoruq.sch.ae

المادة
التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
تقنية المعلومات
تربية فنية

البريد االلكتروني
h.aboajlan@shoruq.sch.ae
m.oudah@shoruq.sch.ae
a.nawafleh@shoruq.sch.ae
m.abdalla@shoruq.sch.ae
k.ibraheem@shoruq.sch.ae
m.elbahrawi@shoruq.sch.ae
n.wasfi@shoruq.sch.ae
m.shekfeh@shoruq.sch.ae

G8-D
االسم

حمزه جمال احمد ابوعجالن
ماجد موسى عوده

صفحة  15من 28

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
تربية وطنية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
تقنية المعلومات
تربية فنية

a.sara@shoruq.sch.ae

G8-C
االسم

حلقة ثانية

المادة

البريد االلكتروني

G8-B
االسم

حلقة ثانية
1
2
3
4
5
6
7
8

G8-A
االسم

حلقة ثانية
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ق ائمة بأسماء المعلمين

Dubai

P.O.Box: 11656

المادة
التربية اإلسالمية
اللغة العربية

البريد االلكتروني
h.aboajlan@shoruq.sch.ae
m.oudah@shoruq.sch.ae

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

3
4
5
6
7
8

عامر ابراهيم محمد نوافله
محمد ناجى صالح عبدهللا
خيرى محمد محمود ابراهيم
محمد المحمدى السيد مصطفى البحراوى
نور الدين وصفى صالح صالح
محمدغانم محمد نور شقفه

حلقة ثانية
م
1
2
3
4
5
6
7
8

ق ائمة بأسماء المعلمين

a.nawafleh@shoruq.sch.ae
m.abdalla@shoruq.sch.ae
k.ibraheem@shoruq.sch.ae
m.elbahrawi@shoruq.sch.ae
n.wasfi@shoruq.sch.ae
m.shekfeh@shoruq.sch.ae

G8-E
االسم

حمزه جمال احمد ابوعجالن
ماجد موسى عوده
عامر ابراهيم محمد نوافله
محمد ناجى صالح عبدهللا
وسام محمد عبداللطيف عبدالقادر
محمد المحمدى السيد مصطفى البحراوى
نور الدين وصفى صالح صالح
محمدغانم محمد نور شقفه

صفحة  16من 28

اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
تقنية المعلومات
تربية فنية

Dubai

P.O.Box: 11656

المادة
التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
تقنية المعلومات
تربية فنية

البريد االلكتروني
h.aboajlan@shoruq.sch.ae
m.oudah@shoruq.sch.ae

a.nawafleh@shoruq.sch.ae
m.abdalla@shoruq.sch.ae
w.abdelkader@shoruq.sch.ae
m.elbahrawi@shoruq.sch.ae
n.wasfi@shoruq.sch.ae
m.shekfeh@shoruq.sch.ae

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

حلقة ثانية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ايه ياسين جمعه ساره
اناس على عبود
حنان عبدالرحمن محمد عبيد
نعمت حسام نبهاني
رحاب رضا راغب دياب
شادن حسن سلطان
سعاد محمد وليد فتال
بيان خالد أبو هالل
ميرفت رجب فتح هللا معطى

م

رشا محمد فاتن وراق
اناس على عبود
حنان عبدالرحمن محمد عبيد
نعمت حسام نبهاني
شادن حسن سلطان
رحاب رضا راغب دياب
روحية على على شهاب الدين
سعاد محمد وليد فتال
ميرفت رجب فتح هللا معطى

م

حمزه جمال احمد ابوعجالن
جميل عبدهللا محمود عياد
نافز محمد محمود صالح
خالد محمد عبدالمنعم ابراهيم ابو الضراير
محمد على موسى ذينات
فراس يوسف حمدان الدلهوم
محمد المحمدى السيد مصطفى البحراوى
نور الدين وصفى صالح صالح

م
1
2

e.abboud@shoruq.sch.ae
h.ebaid@shoruq.sch.ae
n.nabhani@shoruq.sch.ae
r.diab@shoruq.sch.ae
shadensultan@hotmail.com
s.fattal@shoruq.sch.ae
b.abohelal@shoruq.sch.ae
m.moaty@shoruq.sch.ae

المادة

التربية اإلسالمية
تربية وطنية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
تربية صحية وبدنية
اللغة العربية
تربية فنية
اللغة اإلنجليزية

البريد االلكتروني
r.warrak@shoruq.sch.ae
e.abboud@shoruq.sch.ae
h.ebaid@shoruq.sch.ae
n.nabhani@shoruq.sch.ae
shadensultan@hotmail.com
r.diab@shoruq.sch.ae

r.eldin@shoruq.sch.ae
s.fattal@shoruq.sch.ae
m.moaty@shoruq.sch.ae

المادة
التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
تربية وطنية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
تقنية المعلومات

البريد االلكتروني
h.aboajlan@shoruq.sch.ae
j.ayyad@shoruq.sch.ae
n.saleh@shoruq.sch.ae
k.aboueldarayer@shoruq.sch.ae
m.thainat@shoruq.sch.ae
f.aldlhoum@shoruq.sch.ae
m.elbahrawi@shoruq.sch.ae
n.wasfi@shoruq.sch.ae

G9-D
االسم

حمزه جمال احمد ابوعجالن
جميل عبدهللا محمود عياد

صفحة  17من 28

التربية اإلسالمية
تربية وطنية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
تقنية المعلومات
تربية فنية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية

a.sara@shoruq.sch.ae

G9-C
االسم

حلقة ثانية

المادة

البريد االلكتروني

G9-B
االسم

حلقة ثانية
1
2
3
4
5
6
7
8

G9-A
االسم

حلقة ثانية
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ق ائمة بأسماء المعلمين

Dubai

P.O.Box: 11656

المادة
التربية اإلسالمية
اللغة العربية

البريد االلكتروني
h.aboajlan@shoruq.sch.ae
j.ayyad@shoruq.sch.ae

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

3
4
5
6
7
8
9

نافز محمد محمود صالح
خالد محمد عبدالمنعم ابراهيم ابو الضراير
محمد على موسى ذينات
فراس يوسف حمدان الدلهوم
محمد المحمدى السيد مصطفى البحراوى
نور الدين وصفى صالح صالح
محمدغانم محمد نور شقفه

حلقة ثانية
م

1
2
3
4
5
6
7
8

حمزه جمال احمد ابوعجالن
جميل عبدهللا محمود عياد
نافز محمد محمود صالح
خالد محمد عبدالمنعم ابراهيم ابو الضراير
محمد على موسى ذينات
فراس يوسف حمدان الدلهوم
محمد المحمدى السيد مصطفى البحراوى
نور الدين وصفى صالح صالح

م

k.aboueldarayer@shoruq.sch.ae
m.thainat@shoruq.sch.ae
f.aldlhoum@shoruq.sch.ae
m.elbahrawi@shoruq.sch.ae
n.wasfi@shoruq.sch.ae

m.shekfeh@shoruq.sch.ae

المادة

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
تربية وطنية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
تقنية المعلومات

البريد االلكتروني
h.aboajlan@shoruq.sch.ae

j.ayyad@shoruq.sch.ae
n.saleh@shoruq.sch.ae
k.aboueldarayer@shoruq.sch.ae
m.thainat@shoruq.sch.ae
f.aldlhoum@shoruq.sch.ae
m.elbahrawi@shoruq.sch.ae
n.wasfi@shoruq.sch.ae

G9-F
االسم

محمدغانم محمد نور شقفه

صفحة  18من 28

اللغة اإلنجليزية
تربية وطنية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
تقنية المعلومات
تربية فنية

n.saleh@shoruq.sch.ae

G9-E
االسم

حلقة ثانية
1

ق ائمة بأسماء المعلمين

Dubai

P.O.Box: 11656

المادة

تربية فنية

البريد االلكتروني
m.shekfeh@shoruq.sch.ae

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

ق ائمة بأسماء المعلمين

Dubai

P.O.Box: 11656

المرحلة الثانوية G10A-A
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

االسم
رحاب رضا راغب دياب
رشا محمد فاتن وراق
بيان خالد أبو هالل
ميرفت رجب فتح هللا معطى
اناس على عبود
حنان عبدالرحمن محمد عبيد
فراس سليم محمد بركات
ابوضيف فتحى محمود االصنج
شادن حسن سلطان
والء جمعه مصطفى محمد الكالف
والء جمعه مصطفى محمد الكالف

المادة

البريد االلكتروني
r.diab@shoruq.sch.ae

تربية صحية وبدنية
r.warrak@shoruq.sch.ae
التربية اإلسالمية
b.abohelal@shoruq.sch.ae
اللغة العربية
m.moaty@shoruq.sch.ae
اللغة اإلنجليزية
e.abboud@shoruq.sch.ae
الدراسات االجتماعية
h.ebaid@shoruq.sch.ae
الرياضيات
f.barakat@shoruq.sch.ae
الفيزياء
a.elasng@shoruq.sch.ae
الكيمياء
shadensultan@hotmail.com
علوم الكمبيوتر
العلوم الصحية  /مهارات الحياة w.elkallaf@shoruq.sch.ae
w.elkallaf@shoruq.sch.ae
التصميم اإلبداعي واالبتكار

المرحلة الثانوية G10A-B
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

االسم
احمد حسيب ابراهيم محمد الصاحى
انس احمد عيدو
خالد محمد عبدالمنعم ابراهيم ابو الضراير
عمر عبد السالم سليمان العرود
وسام محمد عبداللطيف عبدالقادر
هيثم يوسف محمود السويطى
نور الدين وصفى صالح صالح
هيثم يوسف محمود السويطى
محمد المحمدى السيد مصطفى البحراوى
وسام محمد عبداللطيف عبدالقادر

المادة

البريد االلكتروني
a.elsahy@shoruq.sch.ae

اللغة العربية
a.aidou@shoruq.sch.ae
التربية اإلسالمية
k.aboueldarayer@shoruq.sch.ae
الدراسات االجتماعية
o.alarood@shoruq.sch.ae
الرياضيات
w.abdelkader@shoruq.sch.ae
الفيزياء
h.mahmoud@shoruq.sch.ae
الكيمياء
n.wasfi@shoruq.sch.ae
علوم الكمبيوتر
العلوم الصحية  /مهارات الحياة h.mahmoud@shoruq.sch.ae
m.elbahrawi@shoruq.sch.ae
تربية صحية وبدنية
w.abdelkader@shoruq.sch.ae
التصميم اإلبداعي واالبتكار

المرحلة الثانوية G10A-C
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

االسم

عمر عبد السالم سليمان العرود
انس احمد عيدو
وليد محمود صابر احمد
نائل نمر ذياب كتانة
خالد محمد عبدالمنعم ابراهيم ابو الضراير
وسام محمد عبداللطيف عبدالقادر
هيثم يوسف محمود السويطى
نور الدين وصفى صالح صالح
هيثم يوسف محمود السويطى
محمد المحمدى السيد مصطفى البحراوى
وسام محمد عبداللطيف عبدالقادر

صفحة  19من 28

المادة

البريد االلكتروني
o.alarood@shoruq.sch.ae

الرياضيات
التربية اإلسالمية
w.saber@shoruq.sch.ae
اللغة العربية
n.kitana@shoruq.sch.ae
اللغة اإلنجليزية
k.aboueldarayer@shoruq.sch.ae
الدراسات االجتماعية
w.abdelkader@shoruq.sch.ae
الفيزياء
h.mahmoud@shoruq.sch.ae
الكيمياء
n.wasfi@shoruq.sch.ae
علوم الكمبيوتر
العلوم الصحية  /مهارات الحياة h.mahmoud@shoruq.sch.ae
m.elbahrawi@shoruq.sch.ae
تربية صحية وبدنية
w.abdelkader@shoruq.sch.ae
التصميم اإلبداعي واالبتكار
a.aidou@shoruq.sch.ae

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة
هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

صفحة  20من 28

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

ق ائمة بأسماء المعلمين

Dubai

P.O.Box: 11656

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

ق ائمة بأسماء المعلمين

Dubai

P.O.Box: 11656

المرحلة الثانوية G10R-A
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم
مها صالح جعفر
رشا محمد فاتن وراق
روان عطا برهوم إبراهيم
ابوضيف فتحى محمود االصنج
رحاب رضا راغب دياب
بيان خالد أبو هالل
اناس على عبود
شادن حسن سلطان
والء جمعه مصطفى محمد الكالف

صفحة  21من 28

المادة
اللغة اإلنجليزية
التربية اإلسالمية
الرياضيات
العلوم
تربية صحية وبدنية
اللغة العربية
الدراسات االجتماعية
علوم الكمبيوتر
التصميم اإلبداعي واالبتكار

البريد االلكتروني
m.jaafar@shoruq.sch.ae
r.warrak@shoruq.sch.ae
r.ibrahim@shoruq.sch.ae
a.elasng@shoruq.sch.ae
r.diab@shoruq.sch.ae
b.abohelal@shoruq.sch.ae
e.abboud@shoruq.sch.ae
shadensultan@hotmail.com
w.elkallaf@shoruq.sch.ae

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

ق ائمة بأسماء المعلمين

Dubai

P.O.Box: 11656

المرحلة الثانوية G11A-A
م

االسم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

رشا محمد فاتن وراق
روحية على على شهاب الدين
مها صالح جعفر
لمى درويش مهرات
فراس سليم محمد بركات
ابوضيف فتحى محمود االصنج
ريما احمد محمد نمر
نبيل محمد رضا عبدالسالم باز
شادن حسن سلطان
رحاب رضا راغب دياب
حنان وليد حداد
حنان وليد حداد

المادة

البريد االلكتروني
r.warrak@shoruq.sch.ae

التربية اإلسالمية
r.eldin@shoruq.sch.ae
اللغة العربية
m.jaafar@shoruq.sch.ae
اللغة اإلنجليزية
l.mohrat@shoruq.sch.ae
الرياضيات
f.barakat@shoruq.sch.ae
الفيزياء
a.elasng@shoruq.sch.ae
الكيمياء
reemanemer@yahoo.com
األحياء
n.baz@shoruq.sch.ae
الدراسات االجتماعية
shadensultan@hotmail.com
تقنية المعلومات
r.diab@shoruq.sch.ae
تربية صحية وبدنية
h.hadad@shoruq.sch.ae
العلوم الصحية /مهارات الحياة
h.hadad@shoruq.sch.ae
التصميم اإلبداعي واالبتكار

المرحلة الثانوية G11A-B
م

االسم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

رشا محمد فاتن وراق
روحية على على شهاب الدين
مها صالح جعفر
لمى درويش مهرات
فراس سليم محمد بركات
ابوضيف فتحى محمود االصنج
حنان وليد حداد
ريما احمد محمد نمر
نبيل محمد رضا عبدالسالم باز
شادن حسن سلطان
رحاب رضا راغب دياب
حنان وليد حداد
فراس سليم محمد بركات

المادة

البريد االلكتروني
r.warrak@shoruq.sch.ae

التربية اإلسالمية
r.eldin@shoruq.sch.ae
اللغة العربية
m.jaafar@shoruq.sch.ae
اللغة اإلنجليزية
l.mohrat@shoruq.sch.ae
الرياضيات
f.barakat@shoruq.sch.ae
الفيزياء
a.elasng@shoruq.sch.ae
الكيمياء
h.hadad@shoruq.sch.ae
األحياء
reemanemer@yahoo.com
األحياء
n.baz@shoruq.sch.ae
الدراسات االجتماعية
shadensultan@hotmail.com
تقنية المعلومات
r.diab@shoruq.sch.ae
تربية صحية وبدنية
h.hadad@shoruq.sch.ae
العلوم الصحية /مهارات الحياة
f.barakat@shoruq.sch.ae
التصميم اإلبداعي واالبتكار

المرحلة الثانوية G11A-C
م
1
2
3
4
5
6
7

االسم
انس احمد عيدو
احمد حسيب ابراهيم محمد الصاحى
احمد طه عبداللطيف حسين
مصطفى احمد سالم سنبل
احمد طالب محمد طه
هيثم يوسف محمود السويطى
خيرى محمد محمود ابراهيم

صفحة  22من 28

المادة
التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
الفيزياء
الكيمياء
األحياء

البريد االلكتروني
a.aidou@shoruq.sch.ae
a.elsahy@shoruq.sch.ae
a.hussein@shoruq.sch.ae
m.sonple@shoruq.sch.ae
a.taha@shoruq.sch.ae
h.mahmoud@shoruq.sch.ae
k.ibraheem@shoruq.sch.ae

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

8
9
10
11
12

ق ائمة بأسماء المعلمين

خالد محمد عبدالمنعم ابراهيم ابو الضراير
نور الدين وصفى صالح صالح
محمد المحمدى السيد مصطفى البحراوى
هيثم يوسف محمود السويطى
فراس يوسف حمدان الدلهوم

Dubai

P.O.Box: 11656

k.aboueldarayer@shoruq.sch.ae

الدراسات االجتماعية
تقنية المعلومات
m.elbahrawi@shoruq.sch.ae
تربية صحية وبدنية
العلوم الصحية  /مهارات الحياة h.mahmoud@shoruq.sch.ae
f.aldlhoum@shoruq.sch.ae
التصميم اإلبداعي واالبتكار
n.wasfi@shoruq.sch.ae

المرحلة الثانوية G11A-D
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

االسم
انس احمد عيدو
احمد حسيب ابراهيم محمد الصاحى
احمد طه عبداللطيف حسين
مصطفى احمد سالم سنبل
احمد طالب محمد طه
هيثم يوسف محمود السويطى
خيرى محمد محمود ابراهيم
خالد محمد عبدالمنعم ابراهيم ابو الضراير
نور الدين وصفى صالح صالح
محمد المحمدى السيد مصطفى البحراوى
فراس يوسف حمدان الدلهوم
فراس يوسف حمدان الدلهوم

صفحة  23من 28

المادة

البريد االلكتروني
a.aidou@shoruq.sch.ae

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
a.hussein@shoruq.sch.ae
اللغة اإلنجليزية
m.sonple@shoruq.sch.ae
الرياضيات
a.taha@shoruq.sch.ae
الفيزياء
h.mahmoud@shoruq.sch.ae
الكيمياء
k.ibraheem@shoruq.sch.ae
األحياء
k.aboueldarayer@shoruq.sch.ae
الدراسات االجتماعية
n.wasfi@shoruq.sch.ae
تقنية المعلومات
m.elbahrawi@shoruq.sch.ae
تربية صحية وبدنية
العلوم الصحية  /مهارات الحياة f.aldlhoum@shoruq.sch.ae
f.aldlhoum@shoruq.sch.ae
التصميم اإلبداعي واالبتكار
a.elsahy@shoruq.sch.ae

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

ق ائمة بأسماء المعلمين

Dubai

P.O.Box: 11656

المرحلة الثانوية G11G-A
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

االسم
لمى درويش مهرات
شادن حسن سلطان
رشا محمد فاتن وراق
روحية على على شهاب الدين
نبيل محمد رضا عبدالسالم باز
نعمت حسام نبهاني
حنان وليد حداد
رحاب رضا راغب دياب
ابتسام عبدالقادرعبدالمجيدالعجارمه
فراس سليم محمد بركات
حنان وليد حداد
فراس سليم محمد بركات

المادة

البريد االلكتروني
l.mohrat@shoruq.sch.ae

الرياضيات
shadensultan@hotmail.com
تقنية المعلومات
r.warrak@shoruq.sch.ae
التربية اإلسالمية
r.eldin@shoruq.sch.ae
اللغة العربية
n.baz@shoruq.sch.ae
الدراسات االجتماعية
n.nabhani@shoruq.sch.ae
العلوم
h.hadad@shoruq.sch.ae
العلوم
r.diab@shoruq.sch.ae
تربية صحية وبدنية
e.alajarmeh@shoruq.sch.ae
اللغة اإلنجليزية
f.barakat@shoruq.sch.ae
الفيزياء
h.hadad@shoruq.sch.ae
العلوم الصحية /مهارات الحياة
f.barakat@shoruq.sch.ae
التصميم اإلبداعي واالبتكار

المرحلة الثانوية G11G-B
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

االسم
انس احمد عيدو
احمد حسيب ابراهيم محمد الصاحى
احمد طه عبداللطيف حسين
نبيل محمد رضا عبدالسالم باز
عمر عبد السالم سليمان العرود
نور الدين وصفى صالح صالح
محمد المحمدى السيد مصطفى البحراوى
فراس يوسف حمدان الدلهوم
وسام محمد عبداللطيف عبدالقادر
فراس يوسف حمدان الدلهوم

صفحة  24من 28

المادة

البريد االلكتروني
a.aidou@shoruq.sch.ae

التربية اإلسالمية
a.elsahy@shoruq.sch.ae
اللغة العربية
a.hussein@shoruq.sch.ae
اللغة اإلنجليزية
n.baz@shoruq.sch.ae
الدراسات االجتماعية
o.alarood@shoruq.sch.ae
الرياضيات
n.wasfi@shoruq.sch.ae
تقنية المعلومات
m.elbahrawi@shoruq.sch.ae
تربية صحية وبدنية
f.aldlhoum@shoruq.sch.ae
الفيزياء
العلوم الصحية  /مهارات الحياة w.abdelkader@shoruq.sch.ae
f.aldlhoum@shoruq.sch.ae
التصميم اإلبداعي واالبتكار

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

ق ائمة بأسماء المعلمين

Dubai

P.O.Box: 11656

المرحلة الثانوية G12A-A
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

االسم
رشا محمد فاتن وراق
ايمان محمد محمد القشالن
ابتسام عبدالقادرعبدالمجيدالعجارمه
حسن محمد حسن معيط
فراس سليم محمد بركات
ابوضيف فتحى محمود االصنج
ريما احمد محمد نمر
رحاب رضا راغب دياب
شادن حسن سلطان
نبيل محمد رضا عبدالسالم باز
ابوضيف فتحى محمود االصنج

المادة

البريد االلكتروني
r.warrak@shoruq.sch.ae

التربية اإلسالمية
i.elkashlan@shoruq.sch.ae
اللغة العربية
e.alajarmeh@shoruq.sch.ae
اللغة اإلنجليزية
h.moeit@shoruq.sch.ae
الرياضيات
f.barakat@shoruq.sch.ae
الفيزياء
a.elasng@shoruq.sch.ae
الكيمياء
reemanemer@yahoo.com
األحياء
r.diab@shoruq.sch.ae
تربية صحية وبدنية
shadensultan@hotmail.com
تقنية المعلومات
n.baz@shoruq.sch.ae
الدراسات االجتماعية
a.elasng@shoruq.sch.ae
العلوم الصحية /مهارات الحياة

المرحلة الثانوية G12A-B
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

االسم
نبيل محمد رضا عبدالسالم باز
انس احمد عيدو
وليد محمود صابر احمد
حسن محمد حسن معيط
احمد طالب محمد طه
هيثم يوسف محمود السويطى
محمد المحمدى السيد مصطفى البحراوى
خيرى محمد محمود ابراهيم
نور الدين وصفى صالح صالح
فراس يوسف حمدان الدلهوم

المادة
الدراسات االجتماعية
التربية اإلسالمية
اللغة العربية
الرياضيات
الفيزياء
الكيمياء
تربية صحية وبدنية
األحياء
تقنية المعلومات
العلوم الصحية /مهارات الحياة

البريد االلكتروني
n.baz@shoruq.sch.ae
a.aidou@shoruq.sch.ae
w.saber@shoruq.sch.ae
h.moeit@shoruq.sch.ae

a.taha@shoruq.sch.ae
h.mahmoud@shoruq.sch.ae
m.elbahrawi@shoruq.sch.ae
k.ibraheem@shoruq.sch.ae
n.wasfi@shoruq.sch.ae
f.aldlhoum@shoruq.sch.ae

المرحلة الثانوية G12A-C
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

االسم

انس احمد عيدو
وليد محمود صابر احمد
احمد طه عبداللطيف حسين
حسن محمد حسن معيط
احمد طالب محمد طه
هيثم يوسف محمود السويطى
محمد المحمدى السيد مصطفى البحراوى
خيرى محمد محمود ابراهيم
نور الدين وصفى صالح صالح
نبيل محمد رضا عبدالسالم باز
فراس يوسف حمدان الدلهوم

صفحة  25من 28

المادة

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
الفيزياء
الكيمياء
تربية صحية وبدنية
األحياء
تقنية المعلومات
الدراسات االجتماعية
العلوم الصحية /مهارات الحياة

البريد االلكتروني
a.aidou@shoruq.sch.ae
w.saber@shoruq.sch.ae
a.hussein@shoruq.sch.ae
h.moeit@shoruq.sch.ae
a.taha@shoruq.sch.ae
h.mahmoud@shoruq.sch.ae
m.elbahrawi@shoruq.sch.ae
k.ibraheem@shoruq.sch.ae
n.wasfi@shoruq.sch.ae
n.baz@shoruq.sch.ae
f.aldlhoum@shoruq.sch.ae

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة
هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

صفحة  26من 28

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

ق ائمة بأسماء المعلمين

Dubai

P.O.Box: 11656

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

ق ائمة بأسماء المعلمين

Dubai

P.O.Box: 11656

المرحلة الثانوية G12R-A
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم
رشا محمد فاتن وراق
ابتسام عبدالقادرعبدالمجيدالعجارمه
ايمان محمد محمد القشالن
مصطفى احمد سالم سنبل
ريما احمد محمد نمر
رحاب رضا راغب دياب
شادن حسن سلطان
نبيل محمد رضا عبدالسالم باز
ابوضيف فتحى محمود االصنج

المادة

البريد االلكتروني
r.warrak@shoruq.sch.ae

التربية اإلسالمية
e.alajarmeh@shoruq.sch.ae
اللغة اإلنجليزية
i.elkashlan@shoruq.sch.ae
اللغة العربية
m.sonple@shoruq.sch.ae
الرياضيات
reemanemer@yahoo.com
األحياء
r.diab@shoruq.sch.ae
تربية صحية وبدنية
shadensultan@hotmail.com
تقنية المعلومات
n.baz@shoruq.sch.ae
الدراسات االجتماعية
a.elasng@shoruq.sch.ae
العلوم الصحية /مهارات الحياة

المرحلة الثانوية G12R-B
م

1
2
3
4
5
6
7
8

االسم

انس احمد عيدو
وليد محمود صابر احمد
مصطفى احمد سالم سنبل
خيرى محمد محمود ابراهيم
محمد المحمدى السيد مصطفى البحراوى
نور الدين وصفى صالح صالح
نبيل محمد رضا عبدالسالم باز
فراس يوسف حمدان الدلهوم

صفحة  27من 28

المادة

البريد االلكتروني
a.aidou@shoruq.sch.ae

التربية اإلسالمية
w.saber@shoruq.sch.ae
اللغة العربية
m.sonple@shoruq.sch.ae
الرياضيات
k.ibraheem@shoruq.sch.ae
األحياء
m.elbahrawi@shoruq.sch.ae
تربية صحية وبدنية
n.wasfi@shoruq.sch.ae
تقنية المعلومات
n.baz@shoruq.sch.ae
الدراسات االجتماعية
العلوم الصحية  /مهارات الحياة f.aldlhoum@shoruq.sch.ae

25/10/2016

Al Shorouq Pvt. Sch.

مدرسة الشروق الخاصة
هاتف+971 4 3440765 :
فاكس+971 4 3449843 :
ص.ب 11656 :دبي

صفحة  28من 28

Tel: +971 4 3440765
Fax: +971 4 3449843

ق ائمة بأسماء المعلمين

Dubai

P.O.Box: 11656

25/10/2016

