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ھدى شعراوى ع الرسمیة لغات المشتركة 2001/05/05 أودى جمال إبراھیم مرسى الخولى 95173 كفـءكفـء12012/02/26 دكتوراهأمین مكتبة أول

طیبة االبتدائیة 2011/07/01 أسماء النوبى  عبد الرحیم دمحم 1603802 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

العصر الحدیث االبتدائیة ص 2011/07/01 امل احمد على دمحم 2122504 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

آمون االبتدائیة 2011/07/01 امیرة دمحم مكى دمحم 2121552 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

مصطفي النجاراالبتدائیةالرسمیة للغات 2011/07/01 ایمان احمد ابراھیم حسنین 1608166 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

كمال الدین حسین االبتدائیة ص 2011/07/01 دعاء فتحى دمحم فوزى 156333 كفـءكفـء62011/07/01 أمین مكتبة

الشھیدعبد السالم دمحم السید حماده ص 2011/07/01 دینا عبد الوھاب دمحم محمود 150730 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

اسامة بن زید االبتدائیة بالمجمع 2011/07/01 رباب دمحم عبدهللا دھشان 153504 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

اشرف الخوجة االبتدائیة 2011/07/01 رشا ابراھیم دمحم فاضل 2149619 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

الجامعة العربیة االبتدائیة ص 2011/07/01 رقیة صبحى عبید عبداللطیف 2139316 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

المحروسة االبتدائیة م 2011/07/01 رقیة عبد العزیز مھدى عبد الرحمن 150823 كفـءكفـء112011/07/01 أمین مكتبة

جناكلیس االبتدائیة 2011/07/01 سارة عبد القادر احمد عبد القادر 2139622 كفـءكفـء122011/07/01 أمین مكتبة

ابن سینا االبتدائیة 2011/07/01 سارة دمحم مسلم امام 1601227 كفـءكفـء132011/07/01 أمین مكتبة

الرمل الثانویة بنات 2011/07/01 سارة یحیى دمحم حسن عبد الرحیم 2137310 كفـءكفـء142011/07/01 أمین مكتبة

الفضیلة االبتدائیة 2011/07/01 سمیة دمحم عبد الفتاح دمحم 2096936 كفـءكفـء152011/07/01 أمین مكتبة

ابیس االولى االعدادیة 2011/07/01 سھام عبدالوھاب شرف الدین جادهللا 2121024 كفـءكفـء162011/07/01 أمین مكتبة

الفالوجا االبتدائیة ص 2011/07/01 شاھیناز السید رسالن عبد الرؤوف 1592672 كفـءكفـء172011/07/01 أمین مكتبة
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البستان االبتدائیة 2011/07/01 شیرین سعید مصطفى فرحات 148583 كفـءكفـء182011/07/01 أمین مكتبة

فاطمة عنان ع ص بنات 2011/07/01 شیماء ابراھیم مراد خلیل 1579639 كفـءكفـء192011/07/01 أمین مكتبة

الشھید ولید صبحى االبتدائیة 2011/07/01 صفاء طاھر جمعة نصر 96382 كفـءكفـء202011/07/01 أمین مكتبة

أرض كلیة الزراعة االبتدائیة 2011/07/01 صفاء عبد الرحمن دمحم الجمل 93930 كفـءكفـء212011/07/01 أمین مكتبة

الخنساء ع بنات 2011/07/01 مروة السید محمود على 2151896 كفـءكفـء222011/07/01 أمین مكتبة

الرمل المیرى االبتدائیة ص 2011/07/01 مروة سالمان عبد المجید سالمان 2141765 كفـءكفـء232011/07/01 أمین مكتبة

ذو النورین االبتدائیة 2011/07/01 منى حسن السید السعید 1583510 كفـءكفـء242011/07/01 أمین مكتبة

مصطفى النجار ث الرسمیة بنات لغات 2011/07/01 منى دسوقى حسین ایوب 2135976 كفـءكفـء252011/07/01 أمین مكتبة

االمام العادل االبتدائیة 2011/07/01 منى شعبان على سلیم 153697 كفـءكفـء262011/07/01 أمین مكتبة

كلیوباترا االبتدائیة الرسمیةلغات 2011/07/01 مھا حسن دمحم حسن 2059324 كفـءكفـء272011/07/01 أمین مكتبة

المطار االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 میادة فؤاد محمود ابو السعود 2151860 كفـءكفـء282011/07/01 أمین مكتبة

عمر ابن الخطاب االبتدائیة 2011/07/01 نبویة على حسن على 2126535 كفـءكفـء292011/07/01 أمین مكتبة

عباس العقاد االبتدائیة ص 2011/07/01 نرمین جورج كامل شنودة 2140772 كفـءكفـء302011/07/01 أمین مكتبة

خالد بن الولید االبتدائیة ص 2011/07/01 نشوى احمد على ابراھیم 1580840 كفـءكفـء312011/07/01 أمین مكتبة

السیوف االبتدائیة م 2011/07/01 نھى السید فؤاد عبدالمقصود 2120904 كفـءكفـء322011/07/01 أمین مكتبة

احمد عباس االبتدائیة ص 2011/07/01 نھى عرفھ حسنى یوسف 2141741 كفـءكفـء332011/07/01 أمین مكتبة

عباس العقاد االبتدائیة ص 2011/07/01 ھبة محروس طھ عبد الھادى 1585311 كفـءكفـء342011/07/01 أمین مكتبة
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صالح سالم االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ هللا حسین غازى حسین 1579716 كفـءكفـء352011/07/01 أمین مكتبة

الشھید جالل الدسوقى االبتدائیة 2010/07/01 ھبھ جابر أحمد حسین 1613485 كفـءكفـء362011/07/01 أمین مكتبة

العروه الوثقى االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ عبدالفتاح دمحم حسن 96411 كفـءكفـء372011/07/01 أمین مكتبة

الشھید العمید دمحم السید الكومى االبتدائیة 2011/07/01 ھند ممدوح عبد المنعم ثروت 2143387 كفـءكفـء382011/07/01 أمین مكتبة

2011/07/01 االبتدائیة٤ابیس  وداد احمد علي احمد 1607942 كفـءكفـء392011/07/01 أمین مكتبة

مدرسة النور االعدادیة للبنین 2011/07/01 وسام دمحم رجب عبد الرحمن 1647427 كفـءكفـء402011/07/01 أمین مكتبة

شوكت االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 یمنى دمحم سمیر دمحم دمحم عبداللطیف 2136050 كفـءكفـء412011/07/01 أمین مكتبة

دمحم احمد عبده االبتدائیة/ الشھید النقیب  2011/07/01 حنان فاروق عبد الحلیم ابو الدھب 92293 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

محمود تیمور االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 دعاء خمیس ابراھیم احمد 1599825 كفـءكفـء432011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

اكتوبر االعدادیة المشتركة٦ 2011/07/01 رانیھ عادل عبدالعزیز احمد 95589 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

ھدى شعراوى الثانویة بنات 2011/07/01 رشا اسماعیل دمحم یونس 2143381 كفـءكفـء452011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عبدالعزیز جاویش ع ص بنین 2011/07/01 رغدة عبد اللطیف رمضان دمحم 2141767 كفـءكفـء462011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

مدرسة النور االعدادیة للبنین 2011/07/01 زینب سمیر عبدالفتاح عبدهللا 96622 كفـءكفـء472011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

فلمنج االبتدائیة 2011/07/01 سماح جمعة الزناتى على 2121665 كفـءكفـء482011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الرمل الثانویة بنات 2011/07/01 فاطمة عبد الفتاح على خلف 1597745 كفـءكفـء492011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

صالح سالم االبتدائیة 2011/07/01 كریم احمد دمحم دمحم سالم 2121671 كفـءكفـء502011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

ذو النورین االبتدائیة 2011/07/01 دمحم السید على دیاب 1583360 كفـءكفـء512011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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ابیس االولى االعدادیة 2011/07/01 محمود عبد العزیز قناوى دمحم 151881 كفـءكفـء522011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الخنساء ع بنات 2011/07/01 مروة مجدى دمحم الحداد 2151890 كفـءكفـء532011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كلیوباترا ع ص بنات 2011/07/01 منى حمدى عبد الحلیم مصطفى 157445 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

یوسف الشاذلى ع ص بنات 2011/07/01 نرمین محمود حنفى محمود 1601290 كفـءكفـء552011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

فاطمة الزھراء ع ص بنات 2011/07/01 ھبھ السید طھ حمودة 2096927 كفـءكفـء562011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

اشرف الخوجة االبتدائیة 2011/07/01 اسماء عبد الفتاح على ھالل 1603344 كفـءكفـء572011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

اخناتون االبتدائیة 2011/07/01 امل عبد الرحمن احمد خلیفة 1599398 كفـءكفـء582011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/01 سماح أحمد أحمد دمحم 1606758 كفـءكفـء592011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

ابن سینا االبتدائیة 2011/07/01 سماح عبد المحسن محمود ابو المجد 1608357 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

طلعت مصطفى ع ص بنین 2011/07/01 فاطمة دمحم عبد اللطیف احمد حسن 1605941 كفـءكفـء612011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

كورونا االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 ابراھیم سعد عبد هللا عبد هللا 2155161 كفـءكفـء622011/07/01 أخصائى نفسى

الفضیلة االبتدائیة 2011/07/01 احمد سعید حامد الطیب 96548 كفـءكفـء632011/07/01 أخصائى نفسى

طلعت مصطفى ع ص بنین 2011/07/01 اسماء احمد الصیاد دمحم 2139978 كفـءكفـء642011/07/01 أخصائى نفسى

الجامعة العربیة االبتدائیة ص 2011/07/01 اسماء حمدى امین الطوخى 2139314 كفـءكفـء652011/07/01 أخصائى نفسى

مصطفى كامل الثانویةالصناعیة بنات 2011/07/01 أسماء دمحم خیري خالد 1613457 كفـءكفـء662011/07/01 أخصائى نفسى

عمر المختار االعدادیة بنات 2011/07/01 السیدة وجیھة رزق دمحم رزق 1563388 كفـءكفـء672011/07/01 أخصائى نفسى

الجامعة العربیة االبتدائیة م 2011/07/01 امانى فرج دمحم دمحم 1614907 كفـءكفـء682011/07/01 أخصائى نفسى
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احمد عباس االبتدائیة ص 2011/07/01 امل دمحم محمود مرزوق 1579510 كفـءكفـء692011/07/01 أخصائى نفسى

دمحم احمد عبده االبتدائیة/ الشھید النقیب  2011/07/01 أمل دمحم نجیب أحمد 92270 كفـءكفـء702011/07/01 أخصائى نفسى

جمال حمدان االبتدائیة الرسمیة 2011/07/01 أمیرة ابراھیم دمحم السید 96395 كفـءكفـء712011/07/01 أخصائى نفسى

ھدى شعراوى ع الرسمیة لغات المشتركة 2011/07/01 ایات على احمد على دمحم 2083139 كفـءكفـء722011/07/01 أخصائى نفسى

ھدى شعراوى ث الرسمیةالمشتركةلغات 2011/07/01 ایات دمحم السید على 2122757 كفـءكفـء732011/07/13 أخصائى نفسى

اشرف الخوجة االبتدائیة 2011/07/01 ایرینى عزیز ناشد شحاتة 1585211 كفـءكفـء742011/07/01 أخصائى نفسى

صالح سالم االبتدائیة 2011/07/01 ایمان حسنى دمحم احمد 2122792 كفـءكفـء752011/07/01 أخصائى نفسى

عبدالرحمن الفارسى ع ص بنات 2011/07/01 ایمان صبحى عبدالفتاح ابوالمجد 156198 كفـءكفـء762011/07/01 أخصائى نفسى

مصطفي النجاراالبتدائیةالرسمیة للغات 2011/07/01 إیمان صبري مصطفي سعد 92296 كفـءكفـء772011/07/01 أخصائى نفسى

لوران الثانویة بنات 2011/07/01 ایمان مصطفى على احمد 1571050 كفـءكفـء782011/07/01 أخصائى نفسى

مصطفى كامل الثانویة العسكریة بنین 2011/07/01 ایھاب حجازى حجازى ابراھیم 2139974 كفـءكفـء792011/07/01 أخصائى نفسى

ریاض ع ص بنین 2011/07/01 جان انیس فؤاد سدرة 1603158 كفـءكفـء802011/07/01 أخصائى نفسى

الظاھریة القدیمة االبتدائیة المسائیة 2011/07/01 حنان حربى احمد معوض 2139611 كفـءكفـء812011/07/01 أخصائى نفسى

المحروسة االبتدائیة م 2011/07/01 حنان سعودى عبد العاطى دمحم 1603486 كفـءكفـء822011/07/01 أخصائى نفسى

محمود تیمور االبتدائیة الرسمیة لغات 2010/07/01 دالیا احمد دمحم السید المرادنى 2122807 كفـءكفـء832011/07/01 أخصائى نفسى

حجر النواتیة االبتدائیة ص 2011/07/01 دعاء ابراھیم دمحم على 148983 كفـءكفـء842011/07/01 أخصائى نفسى

الشیخ زاید الرسمیة 2011/07/01 دعاء سعید وھبھ محمود 1581250 كفـءكفـء852011/07/01 أخصائى نفسى
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دمحم احمد عبده االبتدائیة/ الشھید النقیب  2011/07/01 دعاء عبد الغفار دمحم عبد الغفار 2160419 كفـءكفـء862011/07/01 أخصائى نفسى

الخنساء ع بنات 2010/07/01 دعاء دمحم دمحم كامل بسیونى 2122337 كفـءكفـء872011/07/01 أخصائى نفسى

عمر ابن الخطاب االبتدائیة 2011/07/01 دعاء یحیي عبد اللقادر قطب 156755 كفـءكفـء882011/07/01 أخصائى نفسى

عمر لطفى االبتدائیة ص 2011/07/01 دینا دمحم اسماعیل سعید رزق 2139567 كفـءكفـء892011/07/01 أخصائى نفسى

أرض العواید االعدادیة الصباحیة بنین 2011/07/01 رانیا عادل احمد الشامى 93931 كفـءكفـء902011/07/01 أخصائى نفسى

كلیوباترا ع ص بنات 2011/07/01 رانیا دمحم عزت السید 157424 كفـءكفـء912011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید ماجد شاكر الرسمیة االعدادیة لغات 2011/07/01 رانیا مصطفى محمود صالح 2237276 كفـءكفـء922011/07/01 أخصائى نفسى

یوسف الشاذلى ع ص بنات 2011/07/01 رحاب خمیس عبد المجید دمحم 1563924 كفـءكفـء932011/07/01 أخصائى نفسى

الظاھریة الجدیدة ع م بنات 2011/07/01 رحاب خمیس عواد قاسم 1557614 كفـءكفـء942011/07/01 أخصائى نفسى

منارة العلم االبتدائیة ص 2011/07/01 رحاب عمر على عبد العزیز 1608098 كفـءكفـء952011/07/01 أخصائى نفسى

ذو النورین االبتدائیة 2011/07/01 رشا ابراھیم عبد السالم دمحم 1583555 كفـءكفـء962011/07/01 أخصائى نفسى

بولكى االبتدائیة 2011/07/01 ریھام دمحم دمحم دمحم السید 1580862 كفـءكفـء972011/07/01 أخصائى نفسى

الفالوجا االبتدائیة ص 2011/07/01 زینب أبو العینین سید أحمد الفرماوى 1592650 كفـءكفـء982011/07/01 أخصائى نفسى

منصور حسین االبتدائیة ص 2011/07/01 زینب حسن السبد عطیة 2120759 كفـءكفـء992011/07/01 أخصائى نفسى

طارق بن زیاد الثانویة بنین 2011/07/01 زینب عبد اللطیف عبد الرحمن عبد المجید 1554363 كفـءكفـء1002011/07/01 أخصائى نفسى

دمحم محمود رضوان ع بنین 2011/07/01 سارة فطا هللا محمود فطا هللا 149535 كفـءكفـء1012011/07/01 أخصائى نفسى

ھدى شعراوى ع الرسمیة لغات المشتركة 2011/07/01 سارة دمحم زكى اسماعیل 2129361 كفـءكفـء1022011/07/01 أخصائى نفسى
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الصالحیة ع م بنات 2011/07/01 سامیة جمال عبدالقادر السلكاوى 1597747 كفـءكفـء1032011/07/13 أخصائى نفسى

االبراھیمیة ع ص بنات 2011/07/01 سامیة فوزى رزق هللا جریس 2393617 كفـءكفـء1042011/07/01 أخصائى نفسى

االمام العادل االبتدائیة 2011/07/01 سلطانھ جابر عبده فرج 153658 كفـءكفـء1052011/07/01 أخصائى نفسى

كلیوباترا االبتدائیة الرسمیةلغات 2011/07/01 سلوى سعد الدین على دمحم حجازى 151086 كفـءكفـء1062011/07/01 أخصائى نفسى

السید یوسف االبتدائیة بالمجمع 2011/07/01 سماح امین خلف السید ابراھیم 1583242 كفـءكفـء1072011/07/01 أخصائى نفسى

مصطفى كامل الثانویةالصناعیة بنات 2011/07/01 سماح خلیل یراھیم عبد العزیز 2081173 كفـءكفـء1082011/07/01 أخصائى نفسى

یحیى باشا ع ص بنات 2011/07/01 سوزان عبد الجواد سلیم عبد الغنى 1557135 كفـءكفـء1092011/07/01 أخصائى نفسى

خالد بن الولید االبتدائیة م 2011/07/01 سیده رشدى ابو المجد فراج 1624844 كفـءكفـء1102011/07/01 أخصائى نفسى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 شرین عبدالفتاح دمحم بیومى 2404134 كفـءكفـء1112011/07/01 أخصائى نفسى

سموحة االعدادیة الرسمیة بنات 2011/07/01 شیماء احمد نجیب دمحم 151885 كفـءكفـء1122011/07/01 أخصائى نفسى

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/01 شیماء حامد أبو الیزید العلوي 153462 كفـءكفـء1132011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید جالل الدسوقى االبتدائیة 2011/07/01 شیماء نصر احمد دمحم نصر 2170146 كفـءكفـء1142011/07/01 أخصائى نفسى

كمال الدین حسین االبتدائیة ص 2011/07/01 صابرین عبدالحلیم عبد الغنى اسماعیل 2143370 كفـءكفـء1152011/07/01 أخصائى نفسى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 صباح فتحى حامد عبد الھادى 2156906 كفـءكفـء1162011/07/01 أخصائى نفسى

الجیل الجدید االبتدائیة 2011/07/01 عایدة جمعة اسماعیل ابراھیم 94937 كفـءكفـء1172011/07/01 أخصائى نفسى

فاطمة الزھراء ع ص بنات 2011/07/01 عزة احمد عیسي دمحم 1613545 كفـءكفـء1182011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید ماجد شاكر الرسمیة االبتدائیة  لغات 2011/07/01 عزة عبد الستار حسن حسین 1583223 كفـءكفـء1192011/07/13 أخصائى نفسى
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نجیب محفوظ الرسمیة االعدادیة  لغات 2011/07/01 غادة موسى دمحم عبود 2404132 كفـءكفـء1202011/07/01 أخصائى نفسى

جناكلیس االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة دمحم جاد الرب احمد 2139623 كفـءكفـء1212011/07/01 أخصائى نفسى

مصطفى كامل الثانویةالصناعیة بنات 2011/07/01 فاطمھ دمحم دمحم الجمال 154475 كفـءكفـء1222011/07/01 أخصائى نفسى

رقى المعارف االبتدائیة 2011/07/01 لمیاء على دمحم على 93940 كفـءكفـء1232011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید العمید دمحم السید الكومى االبتدائیة 2011/07/01 ماجده صالح احمد دمحمین 1599169 كفـءكفـء1242011/07/01 أخصائى نفسى

شوكت االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 دمحم على عبد العال احمد 2122230 كفـءكفـء1252011/07/01 أخصائى نفسى

دمحمزھران االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 محمود عادل محمود صالح 1583731 كفـءكفـء1262011/07/01 أخصائى نفسى

سیدى جابر االبتدائیة 2011/07/01 مروة رمضان حسن مرسى 96978 كفـءكفـء1272011/07/01 أخصائى نفسى

جناكلیس  ع ص بنات 2011/07/01 مروة متولى دمحم عطا هللا 1557311 كفـءكفـء1282011/07/01 أخصائى نفسى

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2010/07/01 مروة دمحم عبد اللة طوالن 1613656 كفـءكفـء1292011/07/01 أخصائى نفسى

السیوف االبتدائیة م 2011/07/01 مروة دمحم معاذ ابو رحاب 2155146 كفـءكفـء1302011/07/01 أخصائى نفسى

عباس العقاد االبتدائیة ص 2011/07/01 مروة مصطفى ذكى دمحم 1601506 كفـءكفـء1312011/07/01 أخصائى نفسى

العاشر من رمضان االبتدائیة م 2011/07/01 مروه صابر دمحم عبدالغنى 2143346 كفـءكفـء1322011/07/01 أخصائى نفسى

مصطفي النجاراالبتدائیةالرسمیة للغات 2011/07/01 مروه نتاجى شعبان عبد الرحمن 1583707 كفـءكفـء1332011/07/01 أخصائى نفسى

عبدالعزیز جاویش ع ص بنین 2011/07/01 منار احمد انور مرسى 2137281 كفـءكفـء1342011/07/01 أخصائى نفسى

السیوف االبتدائیة ص 2011/07/01 منى الفولى احمد دمحم 2160576 كفـءكفـء1352011/07/01 أخصائى نفسى

العروه الوثقى االبتدائیة 2011/07/01 منى حافظ محمود احمد 2120755 كفـءكفـء1362011/07/01 أخصائى نفسى
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مصطفى كامل الثانویةالصناعیة بنات 2011/07/01 منى سعید على دمحم عفیفى 2081178 كفـءكفـء1372011/07/01 أخصائى نفسى

الفالوجا االبتدائیة ص 2011/07/01 منى سمیر سلیمان جویدة 1592612 كفـءكفـء1382011/07/01 أخصائى نفسى

الصالحیةاإلبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 منى عبدالعال خلیل ابراھیم الخولى 2121075 كفـءكفـء1392011/07/01 أخصائى نفسى

ایزیس الثانویة بنات 2011/07/01 منى دمحم بدران دمحم 1598088 كفـءكفـء1402011/07/01 أخصائى نفسى

كمال الدین حسین ع م بنین 2011/07/01 مھا محفوظ دمحم الدماطى 2121703 كفـءكفـء1412011/07/01 أخصائى نفسى

عبدهللا الندیم ع بنین 2011/07/01 مي عبد الشافي دمحم عبد هللا 1602552 كفـءكفـء1422011/07/01 أخصائى نفسى

اسماعیل القبانى ع ص بنین 2008/05/03 نجالء بیومى دمحم بیومى 2081182 كفـءكفـء1432011/07/01 أخصائى نفسى

المطار االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 نجوى دمحم یونس شریر 96611 كفـءكفـء1442011/07/01 أخصائى نفسى

عثمان بن عفان االبتدائیة بالمجمع 2011/07/01 نجوى محمود یونس موسى 1557032 كفـءكفـء1452011/07/01 أخصائى نفسى

صالح سالم االبتدائیة 2011/07/01 نرمین محمود عبد العزیز خالد 1585087 كفـءكفـء1462011/07/01 أخصائى نفسى

المعارف االبتدائیة 2011/07/01 نسرین ابراھیم انور النكالوى 96630 كفـءكفـء1472011/07/01 أخصائى نفسى

فلمنج االبتدائیة 2011/07/01 نسرین دمحم عبدالمعطى دمحم فضل 96385 فوق المتوسطفوق المتوسط1482011/07/01 أخصائى نفسى

النصر االبتدائیة 2011/07/01 نشوى فاروق عباس دمحمین 1583643 كفـءكفـء1492011/07/01 أخصائى نفسى

المطار االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 نشوى فھیم عبد اللطیف رجب 96603 كفـءكفـء1502011/07/01 أخصائى نفسى

الزھراء االبتدائیة 2011/07/01 نشوى فؤاد خمیس دمحم سالمة 1579484 كفـءكفـء1512011/07/01 أخصائى نفسى

عمر لطفى االبتدائیة ص 2011/07/01 نھى عبد المنعم دمحم احمد 2139563 كفـءكفـء1522011/07/01 أخصائى نفسى

فاطمة عنان ع ص بنات 2011/07/01 نور الھدي شعبان دمحم الحناوى 1613256 كفـءكفـء1532011/07/01 أخصائى نفسى
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سموحة الفنیة التجاریة المتقدمة 2011/07/01 نیفین انور السید محمود 2324199 كفـءكفـء1542011/07/01 أخصائى نفسى

ھانى الحسینى االبتدائیة 2011/07/01 ھالة عبد الفتاح عبد هللا غانم 94137 كفـءكفـء1552011/07/13 أخصائى نفسى

الفالوجا االبتدائیة م 2011/07/01 ھبة أحمد حسین أحمد 1592624 كفـءكفـء1562011/07/02 أخصائى نفسى

ثروت االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 ھبة هللا جالل عبد الغنى على حموده 1583880 كفـءكفـء1572011/07/01 أخصائى نفسى

اسامة بن زید االبتدائیة بالمجمع 2011/07/01 ھبھ احمد صبحى السعید 153503 كفـءكفـء1582011/07/01 أخصائى نفسى

احمد عباس االبتدائیة م 2011/07/01 ھبھ هللا صبحي دمحم صبره 95656 كفـءكفـء1592011/07/01 أخصائى نفسى

عباس العقاد االبتدائیة ص 2011/07/01 ھبھ فوزى احمد دمحم 2140718 كفـءكفـء1602011/07/01 أخصائى نفسى

ایزیس الثانویة بنات 2011/07/01 ھبھ محمود حسن عصران 2324184 كفـءكفـء1612011/07/01 أخصائى نفسى

أرض العواید االعدادیة الصباحیة بنین 2011/07/01 ھدى أحمد  دمحم احمد فزاع 1583566 كفـءكفـء1622011/07/01 أخصائى نفسى

حجر النواتیة االبتدائیة بالمجمع 2011/07/01 ھدى عبد العزیز عبد الرازق عاشور 1613616 كفـءكفـء1632011/07/01 أخصائى نفسى

اخناتون االبتدائیة 2011/07/01 ھناء ابازید دمحم على 92321 كفـءكفـء1642011/07/01 أخصائى نفسى

العصر الحدیث االبتدائیة ص 2011/07/01 ھند احمد السید على 2126559 كفـءكفـء1652011/07/01 أخصائى نفسى

طیبة االبتدائیة 2011/07/01 ھند احمد محمود خلیفھ 96979 كفـءكفـء1662011/07/01 أخصائى نفسى

السیوف االبتدائیة م 2011/07/01 وفاء ناجى فخرى یشارة 2120933 كفـءكفـء1672011/07/01 أخصائى نفسى

البحر المتوسط الثانویة بنات 2011/07/01 والء مجدى دمحم عارف 1636351 كفـءكفـء1682011/07/01 أخصائى نفسى

عبدالعزیز عبد الجواد ع بنین 2011/07/01 یاسر سعید على دمحم 2208664 كفـءكفـء1692011/07/01 أخصائى نفسى

سموحة الفنیة التجاریة المتقدمة 2011/07/01 یاسمین كمال بشر دمحم 1557864 كفـءكفـء1702011/07/01 أخصائى نفسى
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عباس العقاد االبتدائیة ص 2011/07/01 یسرا عبد الرحمن حسن  یوسف 2140722 كفـءكفـء1712011/07/01 أخصائى نفسى

دمحم حافظ غانم ع بنین. د 2011/07/01 ابراھیم دمحم ابراھیم ابراھیم موسى 2081195 كفـءكفـء1722011/07/01 أخصائى اجتماعى

عمر لطفى االبتدائیة ص 2011/07/01 اسالم صالح عبدالعزیز عبدالمجید 2256531 كفـءكفـء1732011/07/13 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 االبتدائیة٤ابیس  اسماء جابر خمیس احمد عبده مصطفى 2142960 كفـءكفـء1742011/07/01 أخصائى اجتماعى

ھانى الحسینى االبتدائیة 2011/07/01 اكرام السید دمحم بسیونى 2122841 كفـءكفـء1752011/07/13 أخصائى اجتماعى

یوسف الشاذلى ع ص بنات 2011/02/23 امل مصطفى خالد درغام 2140838 كفـءكفـء1762011/02/23 أخصائى اجتماعى

طلعت مصطفى ع ص بنین 2011/07/01 امیرة شكرى محمود سالم 2131048 كفـءكفـء1772011/07/01 أخصائى اجتماعى

حجر النواتیة االبتدائیة بالمجمع 2010/07/01 ایمان خمیس حسن دمحم شھاب 2138540 كفـءكفـء1782011/07/01 أخصائى اجتماعى

ایزیس الثانویة بنات 2010/07/01 ایمان دمحم عبد العزیز السید شرف الدین 1615520 كفـءكفـء1792011/07/01 أخصائى اجتماعى

ارض العواید الثانویة 2011/07/01 أیمن سمیح حافظ الصاوى 2078017 كفـءكفـء1802011/07/01 أخصائى اجتماعى

الظاھریة القدیمة االبتدائیة المسائیة 2011/07/01 ایناس سلیمان احمد سلیمان 2139370 كفـءكفـء1812011/07/01 أخصائى اجتماعى

٤ابیس  2011/07/01 جیالن صالح عبدالمنعم طنطاوى 2392199 كفـءكفـء1822011/07/01 أخصائى اجتماعى

حورس االعدادیة المشتركة 2011/07/01 خالد احمد عثمان جمعة 2165927 كفـءكفـء1832011/07/01 أخصائى اجتماعى

اخناتون االبتدائیة 2011/07/01 دعاء عبد اللطیف محمود سویلم 2143196 كفـءكفـء1842011/07/01 أخصائى اجتماعى

اكتوبر االبتدائیة٦ 2011/07/01 دعاء نبیل سعد حسن دمحم  الشامى 2137378 كفـءكفـء1852011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 روضة آمون دنیا احمد دمحم السید 2139330 كفـءكفـء1862011/07/01 أخصائى اجتماعى

اشرف الخوجة االبتدائیة 2011/07/01 دینا دمحم مصطفى عبدالمحسن 2127770 كفـءكفـء1872011/07/01 أخصائى اجتماعى
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عبدهللا الندیم ع بنین 2011/07/01 رامى دمحم طھ القریعى 2124087 كفـءكفـء1882011/07/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 رانیا عبدالمبدى فتحى عثمان عامر 2392205 كفـءكفـء1892011/07/02 أخصائى اجتماعى

زیزینیا ع ص بنات 2011/07/01 راویة النجار دمحم عبد الرازق 2136658 كفـءكفـء1902011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید جالل الدسوقى االبتدائیة 2011/07/01 رشا شوقى سعید عطا 2155110 كفـءكفـء1912011/07/01 أخصائى اجتماعى

یوسف الشاذلى ع ص بنات 2011/07/01 ریحان سمیر السید توفیق 2059316 كفـءكفـء1922011/07/01 أخصائى اجتماعى

كورونا االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 ریھام احمد دمحم محبوب 2155148 كفـءكفـء1932011/07/01 أخصائى اجتماعى

حسین كامل بھاء الدین االبتدائیة الرسمیة 2011/07/01 زینب ابراھیم احمد ابراھبم 2120932 كفـءكفـء1942011/07/01 أخصائى اجتماعى

االبراھیمیة ع ص بنات 2011/07/01 زینب على عالم احمد 1587774 كفـءكفـء1952011/07/01 أخصائى اجتماعى

مرسى مرسى درویش  ع ص بنات 2011/07/01 سھام حسن دمحم السید حسن 2059748 كفـءكفـء1962011/07/01 أخصائى اجتماعى

المطار االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 شیماء السید دمحم عبد الفتاح 2151865 كفـءكفـء1972011/07/01 أخصائى اجتماعى

الخنساء ع بنات 2010/07/01 فاتن فاروق دمحم عالم 2122349 كفـءكفـء1982011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/01 ماجدة شلبى سید احمد عرفة 2143288 كفـءكفـء1992011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابیس االولى 2011/07/01 دمحم حامد احمد حسن سرحان 2121017 كفـءكفـء2002011/07/01 أخصائى اجتماعى

ثروت االعدادیة الرسمیة لغات 2011/07/01 مروة حسن سعید حسن 2164180 كفـءكفـء2012011/07/01 أخصائى اجتماعى

فاطمة عنان ع ص بنات 2011/07/01 مروة دمحم على المنشلینى 2169693 كفـءكفـء2022011/07/01 أخصائى اجتماعى

البستان االعدادیة الرسمیة لغات للبنین 2011/07/01 منى حسن شحاتھ احمد 2122823 كفـءكفـء2032011/07/01 أخصائى اجتماعى

فصول التربیة الخاصة بمدرسة سموحة 2011/07/01 مھا ابراھیم عبد السالم محمود 2137363 كفـءكفـء2042011/07/01 أخصائى اجتماعى
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الظاھریة الجدیدة ع م بنات 2011/07/01 میادة دمحم دمحم عبدالسالم 2138544 كفـءكفـء2052011/07/01 أخصائى اجتماعى

الظاھریة الجدیدة ع م بنات 2011/02/23 نغم عادل رمضان عبد الحمید 2122297 كفـءكفـء2062011/02/23 أخصائى اجتماعى

السیوف االبتدائیة ص 2011/07/01 نھاد دمحم عبد القادر خلیفھ المصرى 2160584 كفـءكفـء2072011/07/02 أخصائى اجتماعى

البكاتوش االبتدائیة م 2011/07/01 ھالة مصطفى دمحم سلیمان 2120705 كفـءكفـء2082011/07/01 أخصائى اجتماعى

الصالحیةاإلبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ھبة شحاتة دمحم حسین 2120772 كفـءكفـء2092011/07/01 أخصائى اجتماعى

الظاھریة القدیمة االبتدائیة المسائیة 2011/07/01 ھبة محمود دمحم احمد 2159142 كفـءكفـء2102011/01/01 أخصائى اجتماعى

فاطمة الزھراء ع ص بنات 2011/07/01 ھند دمحم شواط دمحم 2169683 كفـءكفـء2112011/07/01 أخصائى اجتماعى

مرسى مرسى درویش  ع ص بنات 2011/07/01 وسام سعدالدین  ابراھیم مصطفى عبدربھ 2123130 كفـءكفـء2122011/07/02 أخصائى اجتماعى

عبدالعزیز جاویش ع ص بنین 2011/07/01 والء حافظ یوسف حافظ 2135103 كفـءكفـء2132011/07/01 أخصائى اجتماعى

بالل بن رباح االبتدائیة المسائیة 2011/07/01 والء دمحم امام السید 2097928 كفـءكفـء2142011/07/01 أخصائى اجتماعى

عبدالعزیز جاویش ع ص بنین 1983/11/15 صفاء دمحم سلیم عبدالحلیم 1707144 كفـءكفـء2152009/02/28 معلم خبیر

االمل للبنین بجانكلیس 1987/09/01 ھالھ دمحم مصطفي علیوة 155216 كفـءكفـء2162012/07/25 دكتوراهمعلم خبیر

الثغر الثانویة الرسمیة بنین لغات 1997/09/01 احمد عبد القادر السطوحى معروف 1560741 كفـءكفـء2172012/07/25 دكتوراهمعلم أول أ

عبدالعزیز جاویش ع ص بنین 1998/11/19 ایھاب دمحم دمحم الشرخ 152808 كفـءكفـء2182012/05/14 دكتوراهمعلم أول أ

1996/09/01 روضة مجمع زھران الرسمیة لغات جیھان السید دمحم ابراھیم 1593007 كفـءكفـء2192012/07/25 دكتوراهمعلم أول أ

زیزینیا ع ص بنات 1991/12/01 حسناء دمحم عبد السالم علیوه 1706884 كفـءكفـء2202009/08/20 معلم أول أ

ابیس االولى االعدادیة 1997/09/29 رضا دمحم عبد السالم راضي 428283 كفـءكفـء2212012/09/16 دكتوراهمعلم أول أ
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق األسكندریةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مصطفى كامل الثانویة العسكریة بنین 1991/01/12 دمحم رجب سالمة رجب 151283 كفـءكفـء2222009/08/20 معلم أول أ

اكتوبر االعدادیة المشتركة٦ 1993/09/01 منال دمحم شحاتھ دمحم 95575 كفـءكفـء2232009/08/20 معلم أول أ

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2000/05/15 اسماء عمر عابدین دمحم 2016665 كفـءكفـء2242009/12/13 معلم أول

عباس العقاد االبتدائیة ص 1989/07/01 رضا ثابت محفوظ حسن 147892 كفـءكفـء2252009/02/28 معلم أول

دمحم زھران ث الرسمیة بنین لغات 1997/09/01 سمر عبدالفتاح محمود یحیي 1637290 كفـءكفـء2262009/02/28 معلم أول

ابناء النیل االبتدائیة 1991/11/01 عبیر عبد الرسول دمحم دمحمعلى 1727738 كفـءكفـء2272009/08/20 معلم أول

السیوف الصناعیةالنسجیة بنین 1997/09/01 نادیة عبد السالم دمحم عبد الجواد 1550334 كفـءكفـء2282009/02/28 معلم أول

روضة عبد السالم المحجوب الرسمیة لغات 2011/03/01 ابتسام احمد حسن احمد 1610060 كفـءكفـء2292011/03/01 معلم

ابیس االولى االعدادیة 2011/07/01 ابراھیم حسن لبیب حسن 2143180 كفـءكفـء2302011/07/01 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢ابیس  ابراھیم عبد الفضیل على محجوب 2142781 كفـءكفـء2312011/07/01 معلم

كلیوباترا ع ص بنات 2011/07/01 احسان احمد سعید شعبان 2121736 كفـءكفـء2322011/07/01 معلم

الرمل االعدادیة بنین ص 2011/07/01 احسان غریب دمحم موسى 93911 كفـءكفـء2332011/07/01 معلم

اسماعیل القبانى ع ص بنین 2011/07/01 احمد  السید  قبیص  عبدهللا 2403886 كفـءفوق المتوسط2342011/07/01 معلم

اسماعیل القبانى ع ص بنین 2011/07/01 احمد امین السید امین 2138515 كفـءكفـء2352011/07/01 معلم

حسین كامل بھاءالدین االبتدائیة.د 2011/07/01 احمد بدر صبحى الشریف 2122811 كفـءكفـء2362011/07/01 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/01 احمد بسیونى دمحم السقا 2143243 كفـءكفـء2372011/07/01 معلم

الشھید ماجد شاكر الرسمیة االبتدائیة  لغات 2011/07/01 احمد جابر عبد الرحمن على 2142803 كفـءكفـء2382011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شرق األسكندریةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اشرف الخوجة االبتدائیة 2011/07/01 احمد جمال دمحم عبد الرحمن 2138596 كفـءكفـء2392011/07/13 معلم

خالد ابو اسماعیل االبندائیة الرسمیة 2011/07/01 احمد رفعت حسن عبد العظیم 1581304 كفـءكفـء2402011/07/01 معلم

عبدالسالم المحجوب االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/03/01 احمد شعبان عبد العزیز عبد الرحمن 1583489 كفـءكفـء2412011/03/01 معلم

مشروع ناصر االعدادیة المشتركة 2011/03/01 احمد عبد المقصود قرنى الشنوانى 1606496 كفـءكفـء2422011/03/01 معلم

خالد ابو اسماعیل االبندائیة الرسمیة 2011/02/23 احمد عبد المنصف احمد السعدنى 1606507 كفـءكفـء2432011/02/23 معلم

االمام العادل االبتدائیة 2011/07/01 احمد عبدة عبد ربھ السید 2139592 كفـءكفـء2442011/07/01 معلم

حورس االعدادیة المشتركة 2011/07/01 احمد على احمد ابوزید 2142937 كفـءكفـء2452011/07/01 معلم

دمحم حافظ غانم ع بنین. د 2011/07/01 احمد على سید حمد 2154607 كفـءكفـء2462011/04/01 معلم

حسین كامل بھاء الدین االبتدائیة المسائیة 2011/07/01 احمد فوزى الرفاعى السید 2138564 كفـءكفـء2472011/07/01 معلم

دمحمزھران االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 احمد دمحم عبد البدیع دمحم 2142981 كفـءكفـء2482011/07/01 معلم

المطار االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 احمد دمحم على ابو سمرة 2151880 كفـءكفـء2492011/07/01 معلم

اكتوبر االبتدائیة٦ 2011/07/01 احمد دمحم على دمحم 2122784 كفـءكفـء2502011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/01 احمد دمحم فھمى حسن 2143234 كفـءكفـء2512011/07/01 معلم

ابیس االولى االعدادیة 2011/02/23 احمد دمحم مصطفى السید 1603166 كفـءفوق المتوسط2522011/02/23 معلم

خالد ابو اسماعیل االعدادیة الرسمیة 2011/07/01 احمد محمود السید محمود 2122325 كفـءكفـء2532011/07/01 معلم

2011/02/23 )٢ابیس ( الحسینیة االعدادیة بنین  احمد مصطفى احمد معروف 1580698 كفـءكفـء2542011/02/23 معلم

كورونا االعدادیة الرسمیة المشتركة 2011/07/01 احمد مصطفى مرعى منصور 2143006 كفـءكفـء2552011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم حافظ غانم ع بنین. د 2011/07/01 احمد معوض عبدهللا معوض 2121844 كفـءكفـء2562011/07/01 معلم

حسین كامل بھاءالدین االبتدائیة.د 2011/07/01 احمد نور دمحم احمد 2122790 كفـءكفـء2572011/07/01 معلم

الجیل الجدید االبتدائیة 2011/07/01 ادھم دمحم ادھم على غنام 2120800 كفـءكفـء2582011/07/01 معلم

طیبة االبتدائیة 2011/07/01 اسراء خمیس محمود الفقیر 2139310 كفـءكفـء2592011/07/13 معلم

أرض كلیة الزراعة االبتدائیة 2011/07/01 اسالم احمد السید عثمان 2143355 كفـءكفـء2602011/07/01 معلم

دمحم حافظ غانم ع بنین. د 2011/07/01 إسالم أمین دمحم الجندى 147051 كفـءكفـء2612011/07/01 معلم

الرمل االعدادیة بنین ص 2011/02/23 إسالم خمیس ششتاوى السید 2131561 كفـءكفـء2622011/02/23 معلم

عبدالسالم المحجوب االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/02/28 اسالم دمحم عطیھ دمحم 2127248 كفـءكفـء2632011/03/01 معلم

ام القرى ع ص بنات 2011/07/01 اسالم دمحم عماد احمد 2058202 كفـءكفـء2642011/07/01 معلم

الشھید ولید صبحى االبتدائیة 2011/03/01 اسالم محمود كامل مصطفى 96380 كفـءكفـء2652011/03/01 معلم

كورونا االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/02/23 اسماء جالل بسیونى احمد 1606820 كفـءكفـء2662011/02/23 معلم

الفالوجا االبتدائیة ص 2011/07/01 اسماء حسن احمد دمحم 2138620 كفـءكفـء2672011/07/01 معلم

اسماعیل القبانى ع ص بنین 2011/07/01 اسماء سامى عبدالرحیم دمحم 2404120 كفـءكفـء2682011/07/01 معلم

الصالحیة ع م بنات 2011/02/23 اسماء شعبان عبد الفضیل عبد الحفیظ 154627 كفـءكفـء2692011/02/23 معلم

ابیس االولى 2011/07/01 اسماء عبد الوھاب دمحم ابو زیان 2139586 كفـءكفـء2702011/07/01 معلم

عباس العقاد االبتدائیة ص 2011/02/23 اسماء على حسین حسن 1720349 كفـءكفـء2712011/02/23 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢ابیس  اسماء على سالم عبد الحمید 2142770 كفـءكفـء2722011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نفرتیتى االبتدائیة 2011/03/01 اسماء دمحم خلیل ابراھیم 2080412 كفـءكفـء2732011/03/01 معلم

طیبة االبتدائیة 2011/07/01 اسماء دمحم عبد الحمید عبد الفتاح 2139045 كفـءكفـء2742011/07/01 معلم

عبدهللا الندیم ع بنین 2011/03/01 اسماء دمحم على عالم محمود 2143408 كفـءكفـء2752011/03/03 معلم

ابیس االولى االعدادیة 2011/07/01 اسماء دمحم دمحم عبد المجید 2170112 كفـءكفـء2762011/07/01 معلم

الرمل الثانویة بنات 2011/07/01 اسماء محمود زاید شبیب 1717600 كفـءكفـء2772011/07/01 معلم

ابناء النیل االبتدائیة 2011/07/01 اسماء یوسف عبده ابراھیم المرشدى 2140792 كفـءكفـء2782011/07/01 معلم

الشیخ زاید الرسمیة 2011/07/01 اسماعیل ابراھیم مصطفى احمد 135566 كفـءكفـء2792011/07/01 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢ابیس  اسماعیل رمضان اسماعیل الدھراوى 2142783 كفـءكفـء2802011/07/01 معلم

2011/07/01 ع ص بنات٢ابیس  اشرف احمد الدندراوى حمدان 2140984 كفـءكفـء2812011/07/01 معلم

حورس االعدادیة المشتركة 2011/07/01 اشرف السید ابراھیم عبد العزیز 2227330 كفـءكفـء2822011/07/01 معلم

دمحم زھران ع الرسمیة لغات بنین 2011/07/01 اشرف دمحم ابو الیزید شعیرة 151761 كفـءكفـء2832011/07/01 معلم

الفالوجا االبتدائیة ص 2011/03/01 اشرف دمحم عبدة بشر 2143060 كفـءكفـء2842011/03/01 معلم

فاطمة الزھراء ع ص بنات 2010/07/01 اكرام دمحم مبروك ابوحسین 1540656 كفـءكفـء2852011/07/01 معلم

حورس االعدادیة المشتركة 2011/02/23 السیدة رمضان عبد الرحمن المالح 2139462 كفـءكفـء2862011/02/23 معلم

اسماعیل القبانى ع ص بنین 2011/07/01 الشیماء مبروك حسن دمحم 92472 كفـءكفـء2872011/07/01 معلم

أحمد زویل الرسمیة لغات.  د 2011/07/01 امال  حسین محمود دمحم 2141726 كفـءكفـء2882011/07/01 معلم

المحروسة االبتدائیة ص 2010/02/23 امال مصطفي اسماعیل عبد هللا 1608511 كفـءكفـء2892011/02/23 معلم
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كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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شرق األسكندریةاالسكندریة ::
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الكادر
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المؤھل 
األعلي

صقر قریش االبتدائیة 2011/02/23 امانى جابر خلیفة فضل اللة 156339 كفـءكفـء2902011/02/23 معلم

عبدالعزیز جاویش ع ص بنین 2011/07/01 امانى حسن حسن دمحم 2081191 كفـءكفـء2912011/07/01 معلم

طیبة االبتدائیة 2011/07/01 امانى عبد العزیز احمد ابو الحسن 2140760 كفـءكفـء2922011/07/01 معلم

مصطفى كامل الثانویةالصناعیة بنات 2011/07/01 امانى عبد العزیز على محمود سلیم 2081176 كفـءكفـء2932011/07/01 معلم

الشھیدعبد السالم دمحم السید حماده ص 2011/07/01 امانى فاروق حافظ محمود 2138524 كفـءكفـء2942011/07/01 معلم

عبدالسالم المحجوب االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/02/23 أماني ممدوح دمحم الزعفراني 1736504 كفـءكفـء2952011/02/23 معلم

الرمل االعدادیة بنین ص 2011/07/01 أمل السید دمحم عبد العال 1561279 كفـءكفـء2962011/07/01 معلم

جمال حمدان االبتدائیة الرسمیة 2011/07/01 امل عبد الشافى رمضان قطب 1613730 كفـءكفـء2972011/07/01 معلم

روضة نجیب محفوظ الرسمیة لغات 2011/02/23 أمل عبد المنعم دمحم مدنى 1620991 كفـءكفـء2982011/02/23 معلم

الملك مینا االبتدائیة 2011/07/01 امل كامل مجاھد رزق 2154003 كفـءكفـء2992011/07/01 معلم

أحمد زویل الرسمیة لغات.  د 2011/07/01 امل دمحم انور دمحم 2141732 كفـءكفـء3002011/07/01 معلم

كمال الدین حسین االبتدائیة ص 2011/02/23 امنیة  ابراھیم احمد عبد الكریم 2121860 كفـءكفـء3012011/02/23 معلم

االمام العادل االبتدائیة 2011/07/01 امنیة عبد الفتاح موسى موسى 2139381 كفـءكفـء3022011/07/01 معلم

سیدى جابر االبتدائیة 2011/07/01 امنیة دمحم احمد حسن على 2140006 كفـءكفـء3032011/07/01 معلم

زیزینیا التجاریة بنات 2011/02/23 امنیة یحیى حسین دمحم 166579 كفـءكفـء3042011/02/23 معلم

ام القرى ع ص بنات 2011/07/01 امنیھ عبد الغفار احمد  رمضان 2136265 كفـءكفـء3052011/07/01 معلم

االمل بنین بجانكلیس 2011/07/01 امیر عید عبد المجید عبد الدایم 2137334 كفـءكفـء3062011/07/01 معلم
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مصطفى النجار ث الرسمیة بنات لغات 2011/07/01 امیر دمحم عبد السالم على 2143168 كفـءكفـء3072011/07/01 معلم

الرمل المیرى االبتدائیة ص 2011/07/01 امیرة حامد دمحم موسى 2403922 كفـءكفـء3082011/07/01 معلم

الشیخ زاید الرسمیة 2011/02/23 امیرة حسنى احمد یونس 97427 كفـءكفـء3092011/02/23 معلم

یحیى باشا ع ص بنات 2011/07/01 امیرة رمضان عامر بدر 2121711 كفـءكفـء3102011/07/01 معلم

منصور حسین االبتدائیة ص 2011/07/01 امیرة زكریا دمحم بیومى 2120826 كفـءكفـء3112011/07/01 معلم

2011/07/01 االعدادیة المشتركة٤ابیس  أمیرة سعید ابراھیم دمحم 1607856 كفـءكفـء3122011/07/13 معلم

سموحة الجدیدة ع ص بنین 2011/02/23 أمیرة عبد الحمید عبد اللطیف بدر الدین 1604097 كفـءكفـء3132011/02/23 معلم

السیوف الصناعیةالنسجیة بنین 2011/07/01 امیرة عبد الظاھر عبد الفتاح احمد زھران 2081170 كفـءكفـء3142011/07/01 معلم

اسماعیل القبانى ع ص بنین 2011/07/01 امیرة عبد المنعم حسن السید حسن 1599579 كفـءكفـء3152011/07/13 معلم

اسماعیل القبانى ع ص بنین 2011/07/01 امیرة عبدالمعبود على الشناوى 2140711 كفـءفوق المتوسط3162011/07/01 معلم

بولكى االبتدائیة 2011/02/23 امیرة علي احمد علي 1535102 كفـءكفـء3172011/02/23 معلم

مصطفى النجار ع الرسمیة بنات لغات 2011/02/23 امیرة فرید احمد حامد 1720409 كفـءكفـء3182011/02/23 معلم

طلعت مصطفى ع ص بنین 2011/03/01 امیرة كمال عبد الحمید حمودة 1591436 كفـءكفـء3192011/03/01 معلم

ریاض ع ص بنین 2011/07/01 امیرة دمحم  ابراھیم دمحم 2122377 كفـءكفـء3202011/07/01 معلم

مصطفى النجار ع الرسمیة بنات لغات 2011/07/01 امیرة دمحم ابراھیم یوسف 1587109 كفـءكفـء3212011/07/01 معلم

العسكریةالریاضیةاالبتدائیة 2011/07/01 امیرة دمحم ابو الیزید على 2122775 كفـءكفـء3222011/07/01 معلم

فاطمة الزھراء ع ص بنات 2011/07/01 امیرة مصطفى مرسى عبد العزیز 2139346 كفـءكفـء3232011/07/13 معلم
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شرق األسكندریةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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االمام العادل االبتدائیة 2011/03/01 امیره محمود بسیونى محمود 153659 كفـءكفـء3242011/03/01 معلم

عبد السالم المحجوب االعدادیة الرسمیة المشتركة 2011/07/01 امیمة عبد الوھاب السید جعفر 1603548 كفـءكفـء3252011/07/01 معلم

اخناتون االبتدائیة 2011/07/01 أمیمة دمحم عبد الحمید سلیمان 1585240 كفـءكفـء3262011/07/13 معلم

دمحم حافظ غانم ع بنین. د 2011/07/01 امینة بسیونى على الخطیب 2081192 كفـءكفـء3272011/07/13 معلم

الشیخ زاید الرسمیة 2011/07/01 امینة رفعت ابو الفواید دمحم 2143413 كفـءكفـء3282011/07/01 معلم

الصالحیة ع م بنات 2011/07/01 انتصار حلمى حسن على 2097969 كفـءكفـء3292011/07/01 معلم

منصور حسین االبتدائیة ص 2011/02/23 انجى انور عبد المنعم عبد اللة 2120789 كفـءكفـء3302011/02/23 معلم

ثروت االعدادیة الرسمیة لغات 2011/02/23 انجى عز الدین علیوة محمود 2120801 كفـءكفـء3312011/02/23 معلم

الشھید جالل الدسوقى االبتدائیة 2011/07/01 انجى منصور محمود سعد 2155117 كفـءكفـء3322011/07/01 معلم

ابیس االولى 2011/07/20 أنوار عبد الحمید عطا عبد هللا 478968 كفـءفوق المتوسط3332011/07/20 معلم

النزھة االبتدائیة ص 2011/02/23 ایات ابرھیم انور السید 2139014 كفـءكفـء3342011/02/23 معلم

فاطمة عنان ع ص بنات 2011/07/01 ایات سمیر سعید ابراھیم 2096929 كفـءكفـء3352011/07/01 معلم

2011/07/01 روضة كلیوباترا الرسمیة لغات ایات عصام العیسوى سھیل 2138429 كفـءكفـء3362011/07/01 معلم

عمر المختار االعدادیة بنات 2011/07/13 ایات عید عبدالرحمن احمد 2136055 كفـءكفـء3372011/07/13 معلم

ابیس االولى االعدادیة 2011/07/01 ایمان  حسنى عبد الفتاح  دمحم 2169895 كفـءكفـء3382011/07/01 معلم

ھدى شعراوى ع الرسمیة لغات المشتركة 2011/07/01 ایمان ابوالفتح رجب اخمد 2122405 كفـءكفـء3392011/07/01 معلم

حسین كامل بھاء الدین االبتدائیة الرسمیة 2011/07/01 ایمان احمد منصور منصور 1580774 كفـءكفـء3402011/07/01 معلم
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جناكلیس االبتدائیة 2011/07/01 ایمان السید دمحم عبد الفتاح 150379 كفـءكفـء3412011/07/01 معلم

ابن سینا االبتدائیة 2011/06/01 ایمان خلیل راشد یوسف 2124774 كفـءكفـء3422011/06/01 معلم

ایزیس الثانویة بنات 2011/07/01 ایمان زكى محمود محسن 2170042 كفـءكفـء3432011/07/01 معلم

ابن سینا االبتدائیة 2011/07/01 ایمان صقر دمحم صقر 92392 كفـءكفـء3442011/07/01 معلم

2011/02/23 روضة الشھید ماجد شاكر الرسمیة لغات ایمان عادل دمحم نصار 1587761 كفـءكفـء3452011/02/23 معلم

ام القرى ع ص بنات 2011/02/23 ایمان عباس حسن عباس 2098086 كفـءكفـء3462011/02/23 معلم

الشھید شریف دمحم عمر ع ص بنات 2011/02/23 ایمان عبد الجواد جابر السید 94133 كفـءكفـء3472011/02/23 معلم

ابو سلیمان االبتدائیة ص 2011/02/23 ایمان عبد الرحمن السید بدر 92322 كفـءكفـء3482011/02/23 معلم

جمال حمدان االبتدائیة الرسمیة 2011/07/01 ایمان عبد العزیز حسن على 2140929 كفـءكفـء3492011/07/01 معلم

فاطمة الزھراء ع ص بنات 2011/07/01 ایمان عطیھ دمحم عبده 2403907 كفـءكفـء3502011/07/01 معلم

اشرف الخوجة االبتدائیة 2011/07/01 ایمان كمال زكى عبدالرحمن 2097947 كفـءكفـء3512011/07/01 معلم

خالد ابو اسماعیل االعدادیة الرسمیة 2011/02/23 إیمان دمحم الشھیر بعید السید دمحم 1736578 كفـءكفـء3522011/02/23 معلم

رشدى ع ص بنین 2011/07/01 إیمان دمحم حامد دمحم 92469 كفـءكفـء3532011/07/02 معلم

روضة كمال الدین حسین 2011/06/01 ایمان دمحم عادل عبد الرحیم احمد 1626104 كفـءكفـء3542011/06/01 معلم

ایزیس الثانویة بنات 2011/07/01 ایمان محمود عبد الدایم زغاوة 2141704 كفـءكفـء3552011/07/01 معلم

ارض العواید الثانویة 2011/07/01 ایمان مصطفى الدسوقى عاشور 94940 كفـءكفـء3562011/07/01 معلم

فاطمة عنان ع ص بنات 2011/07/01 إیمان مصطفى دمحم مصطفى 1593227 كفـءكفـء3572011/07/01 معلم
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عبدهللا الندیم ع بنین 2011/07/01 إیمان مصطفي دمحم لطفي دمحم مرسي 1606326 كفـءكفـء3582011/07/01 معلم

منصور حسین االبتدائیة ص 2011/02/23 ایمان یحى عبد الرحمن دمحم 147505 كفـءكفـء3592011/02/23 معلم

ارض العواید الثانویة 2011/07/01 ایمان یوسف عبد الظاھر شحاتھ 1583265 كفـءكفـء3602011/07/01 معلم

عباس العقاد االبتدائیة ص 2011/03/01 ایمن فوزى عبدالرحمن مزید 2140741 كفـءكفـء3612011/03/01 معلم

اشرف الخوجة االبتدائیة 2011/02/23 ایناس احمد زكى عبد  الحمید 2134439 كفـءكفـء3622011/02/23 معلم

حسین كامل بھاء الدین االبتدائیة الرسمیة 2011/07/01 ایناس سعید عبد الفتاح بدران 1603596 كفـءكفـء3632011/07/01 معلم

آمون االبتدائیة 2011/07/01 ایناس سید على حسن 2131639 كفـءكفـء3642011/07/01 معلم

فاطمة الزھراء ع ص بنات 2011/07/01 ایناس عاطف عبدالجلیل سالم 2141739 كفـءكفـء3652011/07/01 معلم

حسین كامل بھاء الدین االبتدائیة المسائیة 2011/07/01 بسمھ رجب توفیق عبدالرحمن 2125738 كفـءكفـء3662011/07/01 معلم

ثروت االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 بسمھ عبد اللطیف عبد المحسن مرسى 2141662 كفـءكفـء3672011/07/01 معلم

كمال الدین حسین االبتدائیة ص 2011/07/01 تامر ابراھیم احمد دمحم 2121806 كفـءكفـء3682011/07/01 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة م 2011/03/01 تامر عبد الفتاح خضرى دمحم 2122808 كفـءكفـء3692011/03/01 معلم

حسین كامل بھاء الدین االبتدائیة المسائیة 2011/07/01 تھانى حسان على بسیونى 2125643 كفـءكفـء3702011/07/01 معلم

2011/02/23 روضة كلیوباترا الرسمیة لغات ثریا سعد خمیس عبد السالم 1608118 كفـءكفـء3712011/02/23 معلم

سموحة الفنیة التجاریة المتقدمة 2012/07/28 جمعة مصطفى عبد العزیر عبد اللة 2339799 كفـءكفـء3722012/06/01 ماجیستیرمعلم

الفالوجا االبتدائیة م 2011/07/01 جمیلة ابراھیم احمد عوف 92497 كفـءكفـء3732011/07/01 معلم

2011/07/01 ع ص بنات٢ابیس  جمیلھ عبد الحق عبدالوھاب سعد 2143056 كفـءكفـء3742011/07/01 معلم
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خالد بن الولید االبتدائیة م 2011/07/01 جھاد جابر جاد دمحم 2098026 كفـءكفـء3752011/07/01 معلم

د دمحم فؤاد حلمى ع ص بنین 2011/07/01 جیھان جابر ابو اللیل السید عبد الجواد 2137274 كفـءكفـء3762011/07/01 معلم

دمحم محمود رضوان ع بنین 2011/02/23 جیھان حامد حافظ حباجھ 1583655 كفـءكفـء3772011/02/23 معلم

كمال الدین حسین ع م بنین 2011/07/01 حاتم شعبان عبد اللطیف عبد الجواد 2122809 كفـءكفـء3782011/07/01 معلم

حورس االبتدائیة 2011/02/23 حاتم عبد المعطى عبد المعطى عبد المعطى المشد 2143335 كفـءكفـء3792011/02/23 معلم

ابیس الثانویة الصناعیةالمشتركة 2011/07/01 حازم صالح نصر احمد 2167134 فوق المتوسطفوق المتوسط3802011/07/01 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة م 2011/07/01 حسام حسن توفیق دمحم 2098074 كفـءكفـء3812011/07/01 معلم

نجیب محفوظ الرسمیة االبتدائیة  لغات 2011/07/01 حسن زكریا احمد جمیعى 2143347 كفـءكفـء3822011/07/01 معلم

روضة الرمل المیرى 2011/07/01 حكمت زكریا السید لھلوبة 2403920 كفـءكفـء3832011/07/01 معلم

اسامة بن زید االبتدائیة بالمجمع 2011/07/01 حلیمة دمحم عبدالجلیل محمود 2122820 كفـءكفـء3842011/07/01 معلم

ابیس االولى 2011/07/20 حمیده عبد المحسن دمحم سالم 478927 كفـءكفـء3852011/07/20 معلم

صقر قریش االبتدائیة 2011/07/01 حنان السید شرف الدین دمحم السید 1606857 كفـءكفـء3862011/07/01 معلم

ام القرى ع ص بنات 2011/07/01 حنان صالح احمد صالح 2120996 كفـءكفـء3872011/07/01 معلم

التحریر االبتدائیة 2011/02/23 حنان صالح على عبدالوھاب 2122418 كفـءكفـء3882011/02/23 معلم

الشھید ماجد شاكر الرسمیة االبتدائیة  لغات 2011/07/01 حنان فتحى حماد احمد 1603880 كفـءكفـء3892011/07/01 معلم

مشروع ناصر االعدادیة المشتركة 2011/07/01 حنان محرم عیسى احمد 2139618 كفـءكفـء3902011/07/01 معلم

محمود زكى سالم الثانویة بنات 2011/07/01 حنان مختار ابو الیزید احمد 1592385 كفـءكفـء3912011/07/01 معلم
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الظاھریة القدیمة االبتدائیة المسائیة 2011/02/23 خلف جرجس رزق هللا جرجس 93395 كفـءكفـء3922011/02/23 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة ص 2011/07/01 خلود مجدى عبد الجواد جمعھ 2155164 كفـءكفـء3932011/07/01 معلم

اشرف الخوجة االبتدائیة 2011/07/01 دالیا ابراھیم عبد ربة ابراھیم 2129593 كفـءكفـء3942011/07/13 معلم

حجر النواتیة االبتدائیة بالمجمع 2010/07/01 دالیا احمد مختار دمحم 2125006 كفـءكفـء3952011/07/01 معلم

مصطفى كامل الثانویة العسكریة بنین 2011/07/01 دالیا مجدى دمحم حتاتة 1603331 كفـءكفـء3962011/07/01 معلم

سموحة الفنیة التجاریة المتقدمة 2011/07/01 دالیا دمحم نجیب محمود دمحم 2227437 كفـءكفـء3972011/07/01 معلم

محمود تیمور االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 دعاء احمد سید على 1579606 كفـءكفـء3982011/07/01 معلم

جمال حمدان االبتدائیة الرسمیة 2011/07/01 دعاء جمعة دمحم العیدانى 2125650 كفـءكفـء3992011/07/01 معلم

نفرتیتى االبتدائیة 2011/07/01 دعاء حمیدو توفیق أحمد 146757 كفـءكفـء4002011/07/01 معلم

الشھید جالل الدسوقى االبتدائیة 2011/02/23 دعاء عباس حسن عباس 1627467 كفـءكفـء4012011/02/23 معلم

الشھید ماجد شاكر الرسمیة االبتدائیة  لغات 2011/02/23 دعاء عبد الرحیم ابراھیم  قطب 2078894 كفـءكفـء4022011/02/23 معلم

2011/02/23 روضة ابن سینا االبتدائیة ق دعاء عمر الفاروق سعد دمحم 1621439 كفـءكفـء4032011/02/23 معلم

دمحمزھران االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 دعاء قندیل دمحم شاھین 1701400 كفـءكفـء4042011/07/01 معلم

دمحم حافظ غانم ع بنین. د 2011/07/01 دعاء كمال طھ محمود 2081193 كفـءكفـء4052011/07/13 معلم

2011/07/01 روضة مجمع زھران الرسمیة لغات دعاء محمود السید دمحم 124231 كفـءكفـء4062011/07/01 معلم

حسین كامل بھاء الدین االبتدائیة الرسمیة 2011/03/01 دعاء مصطفى جالل الدین على 119198 كفـءكفـء4072011/03/01 معلم

طلعت مصطفى ع ص بنین 2011/07/01 دعاء نصرالدین دمحم نصر 2403887 كفـءكفـء4082011/07/01 معلم
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2011/02/23 روضة كورونا الرسمیة لغات دینا دیاب أحمد دمحم 1609795 كفـءكفـء4092011/02/23 معلم

روضة صقر قریش 2011/02/23 دینا عبد الحلیم دمحم عبد العال 1608198 كفـءكفـء4102011/02/23 معلم

2011/07/01 روضة اشرف الخوجة دینا عبدالعال احمد بخیت 2139323 كفـءكفـء4112011/07/01 معلم

اسماعیل القبانى ع ص بنین 2011/07/01 دینا على دمحم عبدالرحمن ھنو 2169619 كفـءكفـء4122011/07/01 معلم

ام القرى ع ص بنات 2011/03/01 دینا عید كامل الشریف 1602109 كفـءكفـء4132011/03/01 معلم

ابن سینا االبتدائیة 2011/07/01 دینا دمحم حسن عبد القادر 2096931 كفـءكفـء4142011/07/01 معلم

لوران الثانویة بنات 2011/06/01 دینا نبیل عبد المحسن امین 94261 كفـءكفـء4152011/06/01 معلم

مشروع ناصر االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رامى صابر سیدھم شكر هللا 150849 كفـءكفـء4162011/07/01 معلم

روضة الظاھریة 2011/07/01 راندا سید عباس علوان ابو زید 1615654 كفـءكفـء4172011/07/01 معلم

منصور حسین االبتدائیة ص 2011/02/23 رانده عبدالرحمن عزالدین عبدالعال 2185004 كفـءكفـء4182011/02/23 معلم

2011/07/01 روضة خالد ابو اسماعیل رانیا احمد نور الدین قطب احمد 2138486 كفـءكفـء4192011/07/01 معلم

طیبة االبتدائیة 2011/07/01 رانیا جمال  الدین دمحم فتحى مصطفى 1603793 كفـءكفـء4202011/07/01 معلم

اسماعیل القبانى ع ص بنین 2011/02/23 رانیا حسن خیرى عبدالستار المنیاوى 2122813 كفـءكفـء4212011/02/23 معلم

نفرتیتى االبتدائیة 2011/07/01 رانیا عبد المنعم خلیفة أحمد 2169691 كفـءكفـء4222011/07/01 معلم

الشیخ زاید الرسمیة 2011/07/01 رانیا عبدالوھاب دمحم خمیس 2140989 كفـءكفـء4232011/07/01 معلم

السیوف الصناعیةالنسجیة بنین 2011/07/01 رانیا محمود البدرى عبد الجلیل 1613617 كفـءكفـء4242011/07/01 معلم

صالح سالم االبتدائیة 2011/07/01 رانیا نبیل عبده فرج 1585292 كفـءكفـء4252011/07/01 معلم
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مصطفي النجاراالبتدائیةالرسمیة للغات 2011/07/01 رانیا نسیم بسطا بشاى 1583726 كفـءكفـء4262011/07/01 معلم

مصطفي النجاراالبتدائیةالرسمیة للغات 2011/07/01 رباب رضا متولى احمد 1583754 كفـءكفـء4272011/07/01 معلم

االبراھیمیة ع ص بنات 2011/07/01 رحاب ابراھیم قدورة دمحم ملكة 150579 كفـءكفـء4282011/07/01 معلم

المعارف االبتدائیة 2011/07/01 رحاب احمد ابو الیزید ابراھیم 2096937 كفـءكفـء4292011/07/01 معلم

الشھید شریف دمحم عمر ع ص بنات 2011/02/23 رحاب احمد دمحم عثمان 2123138 كفـءكفـء4302011/02/23 معلم

الشھید شریف دمحم عمر ع ص بنات 2011/07/01 رحاب السید اسماعیل دویدار 2155138 كفـءكفـء4312011/07/01 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة م 2011/07/01 رحاب جابر عبدالنبى عبدالحافظ 2098072 كفـءكفـء4322011/07/01 معلم

روضة الشیخ زاید الرسمیة 2007/12/18 رحاب جمعة عبد المالك كبیر 1615638 كفـءكفـء4332011/03/03 معلم

ام القرى ع ص بنات 2011/07/01 رحاب عبدالغفار یس عبد الغفار 2138581 كفـءكفـء4342011/07/01 معلم

ام القرى ع ص بنات 2011/07/01 رحاب مبروك حسن دمحم 1618131 كفـءكفـء4352011/07/01 معلم

فاطمة الزھراء ع ص بنات 2011/02/23 رحاب موسي مصطفي احمد 1607994 كفـءكفـء4362011/02/23 معلم

2011/02/23 روضة الصالحیة رحاب یحیى عبد المنعم مرسى 92871 كفـءكفـء4372011/02/23 معلم

مصر الحدیثة االبتدائیة 2011/02/23 رشا السید صابر شبیب 1534047 كفـءكفـء4382011/02/23 معلم

السیوف االبتدائیة م 2011/02/23 رشا بسیونى اسماعیل الشاھد 2120923 كفـءكفـء4392011/02/23 معلم

ھانى الحسینى االبتدائیة 2011/07/01 رشا سمیر السید دمحم 2143406 كفـءكفـء4402011/07/13 معلم

یحیى باشا ع ص بنات 2011/07/01 رشا عبد الباقى دمحم عبد الباقى 1557178 كفـءكفـء4412011/07/01 معلم

الشھید ماجد شاكر الرسمیة االبتدائیة  لغات 2011/07/01 رشا عبد هللا خلیل ابراھیم 148582 كفـءكفـء4422011/07/01 معلم
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الظاھریة القدیمة االبتدائیة المسائیة 2011/07/01 رشا عبدالحمید السید طھ 2404129 كفـءكفـء4432011/07/01 معلم

السیوف الصناعیةالنسجیة بنین 2011/07/01 رشا عثمان دمحم دمحم 2139915 كفـءكفـء4442011/07/01 معلم

ریاض اطفال ابیس االولى بمبنى االبتدائى 2011/03/01 رشا على ابو بكر عبد اللطیف 2079355 كفـءكفـء4452011/03/01 معلم

الجامعة العربیة االبتدائیة م 2011/07/01 رشا على النوبى دمحم 2139038 كفـءكفـء4462011/07/01 معلم

ثروت االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 رشا دمحم  عبدة احمد 2121051 كفـءكفـء4472011/07/01 معلم

ھدى شعراوى االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/02/23 رشا دمحم حسین دمحم 96384 كفـءكفـء4482011/02/23 معلم

یحیى باشا ع ص بنات 2011/07/01 رشا دمحم سعد على عاصى 2135070 كفـءكفـء4492011/07/01 معلم

السیرة الحسنة ع ص بنات 2011/06/01 رشا دمحم صفاء الدین صبحى محمود سالم 1614950 كفـءكفـء4502011/06/01 معلم

روضة نجیب محفوظ الرسمیة لغات 2011/02/23 رشا دمحم عبد العاطى دمحم 1620930 كفـءكفـء4512011/02/23 معلم

شدس ع ص بنات 2011/07/01 رشا دمحم عبد العزیز دمحم 1583263 كفـءكفـء4522011/07/01 معلم

عباس العقاد االبتدائیة ص 2011/03/01 رشا مختار دھب مختار 1612931 كفـءكفـء4532011/03/01 معلم

المحروسة االبتدائیة ص 2011/07/01 رشا یسري شعبان دمحم 1608546 كفـءكفـء4542011/07/13 معلم

روضة الشیخ زاید الرسمیة 2011/02/23 رشا یونس عبد السالم الفضالى 1617239 كفـءكفـء4552011/02/23 معلم

جمال حمدان االبتدائیة الرسمیة 2011/03/01 رضا حسن مھران سعد 2134494 كفـءكفـء4562011/03/01 معلم

صقر قریش االبتدائیة 2011/02/23 رضا كامل السید السید 2126606 كفـءكفـء4572011/02/23 معلم

دمحم زھران ع الرسمیة لغات بنات 2011/02/23 رضوى محمود حسن حمیدة 2139579 كفـءكفـء4582011/02/23 معلم

كلیوباترا ذات الفصل الواحد 2011/02/23 رضوى مصطفى رشاد الولیلى 2126596 كفـءكفـء4592011/02/23 معلم
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روضة الجیل الجدید 2011/02/23 رغدة حسین عبد العظیم عكاشة 1619777 كفـءكفـء4602011/02/23 معلم

المعارف االبتدائیة 2011/02/23 رندا عادل سمعان جرجس 2079289 كفـءكفـء4612011/02/23 معلم

الفالوجا االبتدائیة م 2011/02/23 رودینا عبد الودود مصطفى السید 2133611 كفـءكفـء4622011/01/01 معلم

عبد السالم المحجوب االعدادیة الرسمیة المشتركة 2011/07/01 روضھ سعید عبد  الودود شمس الدین 2141736 كفـءكفـء4632011/07/01 معلم

2011/07/01 االعدادیة المشتركة٤ابیس  رومانى جمیل ارمانیوس مرجان 2169784 كفـءكفـء4642011/07/01 معلم

االبراھیمیة ع ص بنات 2011/07/01 ریموندة نسیم فھیم ابراھیم 1606319 كفـءكفـء4652011/07/01 معلم

شوكت االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 ریھام رمضان احمد مصطفى 93311 كفـءكفـء4662011/07/01 معلم

ریاض ع ص بنین 2011/07/01 ریھام عصام مصطفى شلبى 2139320 كفـءكفـء4672011/07/01 معلم

زیزینیا ع ص بنات 2011/07/01 ریھام محسن شحاتة خلیل 2138632 كفـءكفـء4682011/07/01 معلم

ام القرى ع ص بنات 2011/07/01 ریھام دمحم نشات عبد الفتاح 2141691 كفـءكفـء4692011/07/01 معلم

مصطفي النجاراالبتدائیةالرسمیة للغات 2011/07/01 ریھام مسلم دمحم حسین 1613326 كفـءكفـء4702011/07/01 معلم

عبدالرحمن الفارسى ع ص بنات 2011/02/23 ریھام یاقوت حسن یاقوت 96981 كفـءكفـء4712011/02/23 معلم

كمال الدین حسین االبتدائیة ص 2011/02/23 زینب العربي عطیة السید 1777341 كفـءكفـء4722011/02/23 معلم

اشرف الخوجة االبتدائیة 2011/07/01 سارة ابراھیم مصطفى على 1603459 كفـءكفـء4732011/07/01 معلم

عباس العقاد االبتدائیة ص 2011/03/01 سارة احمد دمحم سالمة 2140784 كفـءكفـء4742011/03/01 معلم

اسامة بن زید االبتدائیة بالمجمع 2011/07/01 سارة احمد محمود مرسى 2058210 كفـءكفـء4752011/07/01 معلم

الظاھریة القدیمة االبتدائیة ص 2011/07/01 سارة السید دمحم على التركى 2404125 كفـءكفـء4762011/07/01 معلم
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ام القرى ع ص بنات 2011/07/01 سارة سالمھ دمحم سالمھ عبده 2121811 كفـءكفـء4772011/07/01 معلم

اكتوبر االعدادیة المشتركة٦ 2011/07/01 سارة صبرى محمود دمحم 2403888 كفـءكفـء4782011/07/01 معلم

نفرتیتى االبتدائیة 2011/07/01 سارة فتحى دمحم السید 2120834 كفـءكفـء4792011/07/01 معلم

اسماعیل القبانى ع ص بنین 2011/07/01 سارة مجدى ولیم سرجھ 2136702 كفـءكفـء4802011/07/01 معلم

االبراھیمیة ع ص بنات 2011/02/23 سارة دمحم عبد الغنى السید 1604101 كفـءكفـء4812011/02/23 معلم

شدس ع ص بنات 2011/07/01 سارة محمود مختار غازى 2120975 كفـءكفـء4822011/07/01 معلم

روضة جمال حمدان الرسمیة 2010/03/03 سارة یوسف عبدالرحمن القصاص 1627357 كفـءكفـء4832011/03/03 معلم

روضة الملك مینا 2011/02/23 ساره دمحم دمحم الكومى 1609556 كفـءكفـء4842011/02/23 معلم

كورونا االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/02/23 ساره مصطفى خلیل مصطفى 2078904 كفـءكفـء4852011/02/23 معلم

عبدالسالم المحجوب االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 سالى سعید السید السید 2124164 كفـءكفـء4862011/07/01 معلم

الصالحیة ع م بنات 2011/07/01 سامح دمحم یوسف سلیم 2404142 كفـءكفـء4872011/07/01 معلم

الرمل الثانویة بنات 2011/07/01 سامیة  مصطفى بسطاوى طھ 2077659 كفـءكفـء4882011/07/01 معلم

كمال الدین حسین ع م بنین 2011/02/23 سامیھ عبد المقصود على شومان 2143235 كفـءكفـء4892011/02/23 معلم

ثروت االعدادیة الرسمیة لغات 2011/07/01 ساھر دمحم سلیمان عیسى 1557605 كفـءكفـء4902011/07/01 معلم

اسماعیل القبانى ع ص بنین 2011/07/01 سحر احمد رضوان جمعة 2403906 كفـءكفـء4912011/07/01 معلم

فاطمة الزھراء ع ص بنات 2011/07/01 سحر حسن أحمد حجازى 1601304 كفـءكفـء4922011/07/01 معلم

الصالحیة ع م بنات 2011/02/23 سحر دمحم توفیق الشعبانى 150825 كفـءكفـء4932011/02/23 معلم
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روضة عثمان بن عفان 2009/09/03 سعاد دمحم عبد الفتاح سلیم 2079681 كفـءكفـء4942011/03/01 معلم

أحمد زویل الرسمیة لغات.  د 2011/07/01 سعاد دمحم عبدالحمید شرف 1627428 كفـءكفـء4952011/07/01 معلم

2011/07/01 االعدادیة المشتركة٤ابیس  سعد شحاتھ سعد یوسف 2155174 كفـءكفـء4962011/07/01 معلم

التحریر االبتدائیة 2011/07/01 سعدیة عبد الجواد كمال عبدالجواد 2135063 كفـءكفـء4972011/07/01 معلم

اسماعیل القبانى ع ص بنین 2011/07/01 سعید على سعید دمحم 2404116 كفـءكفـء4982011/07/01 معلم

االمام العادل االبتدائیة 2011/02/23 سعیدة عبد المنعم عبد الباقى دمحم 2139490 كفـءكفـء4992011/02/23 معلم

خالد ابو اسماعیل االبندائیة الرسمیة 2011/02/23 سلمى على راشد على احمد 1579808 كفـءكفـء5002011/02/23 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢ابیس  سلوى بسطاوى عبد المجید رضوان 148167 كفـءكفـء5012011/07/01 معلم

ثروت االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 سلوى سعید احمد محمود 2168464 كفـءكفـء5022011/07/01 معلم

عبدالعزیز عبد الجواد ع بنین 2011/07/01 سلوى صالح عبد العزیز ابراھیم 2225400 كفـءكفـء5032011/07/01 معلم

السیرة الحسنة ع ص بنات 2011/07/01 سلوى على على غازى 1580629 كفـءكفـء5042011/07/01 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢ابیس  سلیمان فضل سلیمان احمد 2142861 كفـءكفـء5052011/07/01 معلم

دمحم محمود رضوان ع بنین 2011/07/01 سماح عبدالرحمن ابو بكر محمود 2124144 كفـءكفـء5062011/07/01 معلم

2011/02/23 االبتدائیة٤ابیس  سماح عوض دمحم دمحم الزینى 1582796 كفـءكفـء5072011/02/23 معلم

العروه الوثقى االبتدائیة 2011/07/01 سمر ابراھیم عبدالحمید السید 96401 كفـءكفـء5082011/07/01 معلم

ام القرى ع ص بنات 2011/07/01 سمر احمد عقل طھ 2143393 كفـءكفـء5092011/07/01 معلم

2011/03/01 روضة كلیوباترا الرسمیة لغات سمر سالمة على الصاوى 95120 كفـءكفـء5102011/03/01 معلم
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بولكى االبتدائیة 2011/07/01 سمر صالح الدین دمحم ابو الفضل 2139808 كفـءكفـء5112011/07/01 معلم

فاطمة الزھراء ع ص بنات 2011/07/01 سمر دمحم على بركات 2403921 كفـءكفـء5122011/07/01 معلم

ھدى شعراوى االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 سمر یاقوت احمد حسن 2121636 كفـءكفـء5132011/07/01 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة ص 2011/02/23 سمیحة الشحات دمحم خضر 94275 كفـءكفـء5142011/02/23 معلم

ابیس الثانیة االبتدائیة المسائیة 2011/07/01 سمیر احمد دمحم موسى عبد هللا 2197715 كفـءكفـء5152011/07/01 معلم

المعارف االبتدائیة 2011/07/01 سمیرة احمد دمحم السكران 2139612 كفـءكفـء5162011/07/01 معلم

أحمد زویل الرسمیة لغات.  د 2011/03/01 سمیرة زاھر نظیر موسى 2141728 كفـءكفـء5172011/03/01 معلم

التحریر االبتدائیة 2011/02/23 سمیره عبد العزیز عبد الحمید جاد المولى 1534314 كفـءكفـء5182011/02/23 معلم

دمحم محمود رضوان ع بنین 2011/02/23 سھام الباز العوضى احمد 1582804 كفـءكفـء5192011/02/23 معلم

2011/02/23 روضة مصطفى النجارالرسمیة لغات سھام سعد دمحم احمد 1608203 كفـءكفـء5202011/02/23 معلم

الشھید شریف دمحم عمر ع ص بنات 2011/03/01 سھى فرید ابراھیم عفیفى 1601383 كفـءكفـء5212011/03/01 معلم

الشھید شریف دمحم عمر ع ص بنات 2010/07/01 سوسن خالف حسن حسانین 2170064 كفـءكفـء5222011/07/01 معلم

السیوف االبتدائیة ص 2011/07/01 سومة دمحم عبد الحمید بھنسى 2160600 كفـءكفـء5232011/07/01 معلم

الظاھریة الجدیدة ع م بنات 2011/07/01 شادیة ابراھیم السید عثمان 2138568 كفـءكفـء5242011/07/01 معلم

زیزینیا ع بنات الرسمیة 2011/07/01 شروق عبد العزیز عبد اللطیف الفیومى 2081148 كفـءكفـء5252011/07/01 معلم

2011/07/01 ع ص بنات٢ابیس  شریف محمود عبدالقوى عبدالقوى 2403911 كفـءكفـء5262011/07/01 معلم

الشیخ زاید الرسمیة 2011/03/01 شریھان شعبان حسن على 2137907 كفـءكفـء5272011/03/01 معلم
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أحمد زویل الرسمیة لغات.د 2011/07/01 شیرین ابراھیم دمحم دمحم 2183339 كفـءكفـء5282011/07/13 معلم

الثغر ع الرسمیة لغات بنین 2011/07/01 شیرین احمد دمحم سعد 1597778 كفـءكفـء5292011/07/01 معلم

دمحم زھران ع الرسمیة لغات بنین 2008/10/09 شیرین خمیس دمحم انور دمحم على 94915 كفـءكفـء5302011/02/23 معلم

كمال الدین حسین االبتدائیة ص 2010/03/01 شیرین صالح خالف مكي 1536888 كفـءكفـء5312011/03/01 معلم

صالح سالم االبتدائیة 2011/07/01 شیرین عادل صدقى حسین 2141754 كفـءكفـء5322011/07/01 معلم

عباس العقاد االبتدائیة ص 2011/07/01 شیرین عبد المنعم عبدة عبد العاطى 2139031 كفـءكفـء5332011/07/01 معلم

فاطمة الزھراء ع ص بنات 2011/02/23 شیرین عصام الدین دمحم شحاتة 1672005 كفـءكفـء5342011/02/23 معلم

ثروت االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/02/23 شیرین دمحم حمدى احمد الكیالنى 1603332 كفـءكفـء5352011/02/23 معلم

السیوف االبتدائیة م 2011/03/01 شیرین دمحم دمحم متولى 2120984 كفـءكفـء5362011/03/01 معلم

فصول مدرسة مینا ع ص بنات 2011/07/01 شیرین محمود علیوه محمود 2168787 كفـءكفـء5372011/07/01 معلم

مصطفي النجاراالبتدائیةالرسمیة للغات 2011/03/01 شیرین ناجى عبدالغنى سلیمان 2122333 كفـءكفـء5382011/03/01 معلم

محمود تیمور االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 شیماء السید عبد اللطیف دمحم 2122269 كفـءكفـء5392011/07/01 معلم

الشھید شریف دمحم عمر ع ص بنات 2011/07/01 شیماء السید عبد المنعم السید مرسى 2155134 كفـءكفـء5402011/07/01 معلم

الشھید دمحم فاروق القرشى 2011/02/23 شیماء السید دمحم على 1585154 كفـءكفـء5412011/02/23 معلم

حسین كامل بھاءالدین االبتدائیة.د 2011/07/01 شیماء بسیونى عبدهللا عبدالفتاح 2124178 كفـءكفـء5422011/07/01 معلم

دمحم زھران ع الرسمیة لغات بنین 2011/02/23 شیماء جالل محمود الشرمبخومى 2122390 كفـءكفـء5432011/02/23 معلم

2011/07/01 روضة كلیوباترا الرسمیة لغات شیماء حسین دمحم الكرانى 2138489 كفـءكفـء5442011/07/01 معلم
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ام القرى ع ص بنات 2011/07/01 شیماء صالح ابراھیم حسین 2169876 كفـءكفـء5452011/07/01 معلم

أرض العواید االعدادیة الصباحیة بنین 2011/06/01 شیماء صالح كامل ذكى الشنوانى 1606683 كفـءكفـء5462011/06/01 معلم

ابیس الثانویة الصناعیةالمشتركة 2011/07/01 شیماء عبد المنعم مرسى عبد الرؤف 2167124 كفـءفوق المتوسط5472011/07/01 معلم

فاطمة عنان ع ص بنات 2011/07/01 شیماء علي دمحم خلف 153463 كفـءكفـء5482011/07/01 معلم

آمون االبتدائیة 2011/07/01 شیماء كامل ابو الحسن دمحم 2121502 كفـءكفـء5492011/07/01 معلم

السیوف االبتدائیة م 2011/03/01 شیماء دمحم ابراھیم السحماوي 1609880 كفـءكفـء5502011/03/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 شیماء دمحم محجوب صالح 2126069 كفـءكفـء5512011/03/01 معلم

د دمحم فؤاد حلمى ع ص بنین 2011/07/01 شیماء دمحم نبیل فؤاد عاصى 2139627 كفـءكفـء5522011/07/01 معلم

مشروع ناصر االعدادیة المشتركة 2011/03/01 شیماء محمود عبد الغنى دمحم 1615154 كفـءكفـء5532011/03/01 معلم

فاطمة عنان ع ص بنات 2011/07/01 شیماء یسرى ابراھیم ابو المجد 2138645 كفـءكفـء5542011/07/01 معلم

روضة جمال حمدان الرسمیة 2011/07/01 صابحة مجدى عبدالغنى دمحم 1627383 كفـءكفـء5552011/07/01 معلم

ابیس الثانیة االبتدائیة المسائیة 2011/07/01 صابرین ربیع حامد على 148165 كفـءكفـء5562011/07/01 معلم

اخناتون االبتدائیة 2011/07/01 صابرین دمحم عبدالھادى خلیل 2400680 كفـءكفـء5572011/07/01 معلم

دمحم زھران ع الرسمیة لغات بنات 2011/02/23 صافیناز دمحم عبد هللا عبد الكریم السید 1601354 كفـءكفـء5582011/02/23 معلم

عبدالسالم المحجوب االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/03/01 صباح احمد عبد السمیع احمد 2099741 كفـءكفـء5592011/03/01 معلم

عبدالعزیز عبد الجواد ع بنین 2011/07/01 صباح محمود احمد دمحم 1603679 كفـءكفـء5602011/07/01 معلم

الجامعة العربیة االبتدائیة م 2011/03/03 صبریة السید ابو زید العراقى 154038 كفـءكفـء5612011/03/03 معلم
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زیزینیا ع ص بنات 2011/07/01 صفا قرنى عبد المجید دمحم 2155036 كفـءكفـء5622011/07/13 معلم

الرمل المیرى االبتدائیة ص 2011/07/01 صفاء ابراھیم على  ابراھیم 2140932 كفـءكفـء5632011/07/01 معلم

مصطفى كامل الثانویةالصناعیة بنات 2011/07/01 صفاء حسین ابراھیم محمود 2081169 كفـءكفـء5642011/07/01 معلم

زیزینیا ع بنات الرسمیة 2011/07/01 صفاء شحات عبد الزاھر حمزة 2122534 كفـءكفـء5652011/07/01 معلم

ام القرى ع ص بنات 2011/07/01 صفاء عبد الجلیل خمیس دمحم 2139468 كفـءكفـء5662011/07/01 معلم

فاطمة الزھراء ع ص بنات 2011/07/01 صفاء عبد المولى دمحم على 1603228 كفـءكفـء5672011/07/01 معلم

البكاتوش االبتدائیة م 2011/07/01 صفاء دمحم احمد ابو زید 2140769 كفـءكفـء5682011/07/01 معلم

الشھید العمید دمحم السید الكومى االبتدائیة 2011/02/23 صفاء دمحم بیومي دمحم 1599272 كفـءكفـء5692011/02/23 معلم

خالد ابو اسماعیل االبندائیة الرسمیة 2011/07/01 صفاء دمحم زھیر على 2140010 كفـءكفـء5702011/07/01 معلم

المعارف االبتدائیة 2011/02/23 صفاء ھاشم رضوان سید احمد 1603576 كفـءكفـء5712011/02/23 معلم

عبدالعزیز جاویش ع ص بنین 2011/02/23 صفوت احمد جاد هللا محمود 1603186 كفـءكفـء5722011/02/23 معلم

العصر الحدیث االبتدائیة ص 2003/11/08 طارق انور دمحم نصار 96547 كفـءكفـء5732011/02/23 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/01 عادل حسین على السید 2125604 كفـءكفـء5742011/07/01 معلم

اسماعیل القبانى ع ص بنین 2011/07/01 عاطف دمحم احمد فرج 1624827 كفـءكفـء5752011/07/01 معلم

عبدالعزیز جاویش ع ص بنین 2011/07/01 عبد العزیز عنتر عبد العزیز عبد الرحمن 2155159 كفـءكفـء5762011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 عبدالعال عبدالدایم على مغربى 2097944 كفـءكفـء5772011/07/01 معلم

ابیس االولى 2011/07/01 عبدهللا محمود مصطفى ابراھیم 2139335 كفـءكفـء5782011/07/01 معلم
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روضة نجیب محفوظ الرسمیة لغات 2011/07/01 عبیر سعید سید سمان 2138491 كفـءكفـء5792011/07/01 معلم

دمحمزھران االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 عبیر دمحم عبد الغفار دسوقى 2143360 كفـءكفـء5802011/07/01 معلم

أحمد زویل الرسمیة لغات.د 2011/07/01 عبیر دمحم عبدالسالم دمحم 2120811 كفـءكفـء5812011/07/01 معلم

ابناء النیل االبتدائیة 2011/07/01 عبیر محمود یوسف دمحم 2154001 كفـءكفـء5822011/07/01 معلم

2011/03/01 )٢ابیس ( الحسینیة االعدادیة بنین  عرفھ احمد الصادق عبد هللا 1664834 كفـءكفـء5832011/03/03 معلم

اسامة بن زید االبتدائیة بالمجمع 2011/07/01 عزة سعید عبدالغنى زاید 2057722 كفـءكفـء5842011/07/01 معلم

روضة جمال حمدان الرسمیة 2009/11/28 عزة دمحم عبد هللا ابراھیم 136681 كفـءكفـء5852011/02/23 معلم

الشھید شریف دمحم عمر ع ص بنات 2011/07/01 عال صالح دمحم عاشور 96089 كفـءكفـء5862011/07/01 معلم

الشھید جالل الدسوقى االبتدائیة 2011/02/23 على احمد على سویلم 1582760 كفـءكفـء5872011/02/23 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة بالمجمع 2011/02/23 على السید دمحم قندیل 1561016 كفـءكفـء5882011/02/23 معلم

سموحة الجدیدة ع ص بنین 2011/07/01 على رمضان على دمحم السخاوى 2403918 كفـءكفـء5892011/07/01 معلم

دمحم حافظ غانم ع بنین. د 2011/07/01 على سعید على ابو ضیف 2138517 كفـءكفـء5902011/07/01 معلم

أرض كلیة الزراعة االبتدائیة 2011/07/01 على عبدالوھاب یونس عبده 2121564 كفـءكفـء5912011/07/01 معلم

الظاھریة القدیمة االبتدائیة المسائیة 2011/07/01 علي ابراھیم علي سعد مشعل 1613454 كفـءكفـء5922011/07/01 معلم

آمون االبتدائیة 2011/02/23 علیا السید دمحم احمد 2121610 كفـءكفـء5932011/02/23 معلم

ھدى شعراوى ث الرسمیةالمشتركةلغات 2011/07/01 علیاء احمد على النجار 2139043 كفـءكفـء5942011/07/01 معلم

خالد ابو اسماعیل االبندائیة الرسمیة 2011/02/23 عماد النادى سعید فرج 1579653 كفـءكفـء5952011/02/23 معلم
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خالد ابو اسماعیل االعدادیة الرسمیة 2011/07/01 عمرو على دمحم على 2403914 كفـءكفـء5962011/07/01 معلم

خالد ابو اسماعیل االعدادیة الرسمیة 2011/07/01 عمرو دمحم العادلى ابو الحمد 2169766 كفـءكفـء5972011/07/01 معلم

المحروسة االبتدائیة م 2011/07/01 عمرو دمحم بیومى سالم ضیف 2365501 كفـءكفـء5982011/07/01 معلم

العاشر من رمضان االبتدائیة م 2011/07/01 غادة احمد دمحم احمد 2143319 كفـءكفـء5992011/07/01 معلم

2011/07/01 ع ص بنات٢ابیس  غادة رمضان دمحم بھى الدین 2143183 كفـءكفـء6002011/07/01 معلم

رشدى ع ص بنین 2011/07/01 غادة عبد الرزاق علي ابراھیم 92470 كفـءكفـء6012011/07/02 معلم

دمحم حافظ غانم ع بنین. د 2011/07/01 غادة دمحم احمد دمحم ابراھیم 2139607 كفـءكفـء6022011/07/01 معلم

الشھید ماجد شاكر الرسمیة االبتدائیة  لغات 2011/07/01 غادة دمحم خمیس حنفى 2149512 كفـءكفـء6032011/07/01 معلم

الفالوجا االبتدائیة ص 2011/07/01 غزالھ  مصطفى احمد یوسف 2138516 كفـءكفـء6042011/07/01 معلم

2011/02/23 روضة مشروع ناصر غیداء علي عواد أحمد 1608060 كفـءكفـء6052011/02/23 معلم

طلعت مصطفى ع ص بنین 2011/07/01 فاتن السید محمود ابراھیم 2143891 كفـءكفـء6062011/07/01 معلم

عباس العقاد االبتدائیة ص 2011/07/01 فادى ولیم شكرى بسطا 2140737 كفـءكفـء6072011/07/01 معلم

االمام العادل االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة احمد دمحم خلیفھ 2139598 كفـءكفـء6082011/07/01 معلم

الظاھریة القدیمة االبتدائیة ص 2010/07/01 فاطمة خمیس حسن دمحم 2138528 كفـءكفـء6092011/07/01 معلم

ام القرى ع ص بنات 2011/07/01 فاطمة عبد الفتاح حامد دمحم 157246 كفـءكفـء6102011/07/01 معلم

كورونا االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 فاطمة عبد الفتاح عبد العال حسین 2057729 كفـءكفـء6112011/07/01 معلم

عمر لطفى االبتدائیة ص 2011/07/01 فاطمة على سعد بسیونى 2139402 كفـءكفـء6122011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شرق األسكندریةاالسكندریة ::
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
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فاطمة الزھراء ع ص بنات 2011/07/01 فاطمة دمحم سعید عبد الحمید غنیم 1609899 كفـءكفـء6132011/07/01 معلم

الرمل الثانویة بنات 2011/07/01 فاطمة دمحم فتحى ابراھیم 157602 كفـءكفـء6142011/07/01 معلم

الزھراء االبتدائیة 2011/07/01 كریم ابراھیم دمحم ابراھیم جودة 2096930 كفـءكفـء6152011/07/01 معلم

2011/07/01 )٢ابیس ( الحسینیة االعدادیة بنین  كریم احمد السید على 2138532 كفـءكفـء6162011/07/13 معلم

عباس العقاد االبتدائیة ص 2011/03/01 كریم احمد دمحم عبده 2140796 كفـءكفـء6172011/03/01 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة ص 2011/03/01 المیس خمییس دمحم اسماعیل 150938 كفـءكفـء6182011/03/01 معلم

عبدالعزیز جاویش ع ص بنین 2011/03/01 لمیاء دمحم امام شاھین 147111 كفـءكفـء6192011/03/01 معلم

رشدى ع ص بنین 2011/07/01 لمیاء مصطفى عبدالرحمن ابوقندیل 2121498 كفـءكفـء6202011/07/01 معلم

اشرف الخوجة االبتدائیة 2011/02/23 مارلین عزمى توفبق رزق هللا 94919 كفـءكفـء6212011/02/23 معلم

اشرف الخوجة االبتدائیة 2011/07/01 مارى شفیق مترى ارمانیوس 2127767 كفـءكفـء6222011/07/01 معلم

ھانى الحسینى االبتدائیة 2004/07/01 مارى فرویز تاضروس جرجس 1710203 كفـءكفـء6232009/02/28 معلم

مصطفي النجاراالبتدائیةالرسمیة للغات 2011/07/01 ماریز محسن مفید بخیت 2122692 كفـءكفـء6242011/07/01 معلم

ابن سینا االبتدائیة 2011/07/01 مجدى سعید جابر ریحان 2136669 كفـءكفـء6252011/07/01 معلم

دمحم حافظ غانم ع بنین. د 2011/07/01 دمحم  احمد دمحم على 2141599 كفـءكفـء6262011/07/01 معلم

عبدهللا الندیم ع بنین 2011/07/01 دمحم  السید عبد الوھاب عبد العال 2125721 كفـءكفـء6272011/07/01 معلم

مشروع ناصر االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم ابراھیم السید ادم 2121092 كفـءكفـء6282011/07/01 معلم

فصول مدرسة مینا ع ص بنات 2011/07/01 دمحم ابراھیم دمحم السید 1606339 كفـءكفـء6292011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شرق األسكندریةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

كمال الدین حسین ع م بنین 2011/02/23 دمحم ابو المجد دمحم عبد هللا 1582812 كفـءكفـء6302011/02/23 معلم

دمحم زھران ع الرسمیة لغات بنین 2007/05/01 دمحم أحمد الطاھر دمحم مھدى 1585113 كفـءكفـء6312011/07/01 معلم

دمحم حافظ غانم ع بنین. د 2011/07/01 دمحم أحمد بسطویسى محمود 1593345 كفـءكفـء6322011/07/01 معلم

عمر لطفى االبتدائیة ص 2011/07/01 دمحم احمد شوقى ابراھیم 1730592 كفـءكفـء6332011/07/01 معلم

حسین كامل بھاء الدین االبتدائیة المسائیة 2011/07/01 دمحم احمد عبد الباسط عثمان 2081157 كفـءكفـء6342011/07/01 معلم

اسماعیل القبانى ع ص بنین 2011/07/01 دمحم احمد عبد السالم اسماعیل 2141744 كفـءكفـء6352011/07/01 معلم

دمحمزھران االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/02/23 دمحم اسماعیل ابراھیم عیاد 2121847 كفـءكفـء6362011/02/23 معلم

اكتوبر االعدادیة المشتركة٦ 2011/03/01 دمحم البسیونى دمحم البسیونى 1550680 كفـءكفـء6372011/03/01 معلم

العاشر من رمضان االبتدائیة ص 2011/07/01 دمحم السید احمد محمود 2143340 كفـءكفـء6382011/07/01 معلم

عبد السالم المحجوب االعدادیة الرسمیة المشتركة 2011/07/01 دمحم السید دمحم ابو النور 2143145 كفـءكفـء6392011/07/01 معلم

طلعت مصطفى ع ص بنین 2011/03/01 دمحم السید دمحم دمحم مقلد 1699225 كفـءكفـء6402011/03/01 معلم

ابیس االولى االعدادیة 2011/02/23 دمحم الغریب دمحم عبد النبي 1698049 كفـءكفـء6412011/02/23 معلم

العصر الحدیث االبتدائیة ص 2011/07/01 دمحم جابر ابراھیم دمحم 1583192 كفـءكفـء6422011/07/01 معلم

العاشر من رمضان االبتدائیة م 2011/03/01 دمحم جمال الدین مصطفى العالم 2143339 كفـءكفـء6432011/03/01 معلم

اسماعیل القبانى ع ص بنین 2011/02/23 دمحم حسن خیرى عبد الستار المنیاوى 1603098 كفـءكفـء6442011/02/23 معلم

التحریر االبتدائیة 2011/07/01 دمحم حسن على دمحم 2143399 كفـءكفـء6452011/07/01 معلم

ذو النورین االبتدائیة 2011/07/01 دمحم حسن مبروك على 95110 كفـءكفـء6462011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابیس الثانیة االبتدائیة المسائیة 2011/07/01 دمحم حسن دمحم حسن 2143097 كفـءكفـء6472011/07/01 معلم

محمود تیمور االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/02/23 دمحم حسین عباس ابراھیم 2122798 كفـءكفـء6482011/02/23 معلم

أرض العواید االعدادیة الصباحیة بنین 2011/03/01 دمحم سالم حافظ اسماعیل 1624803 كفـءكفـء6492011/03/01 معلم

اسماعیل القبانى ع ص بنین 2011/07/01 دمحم سعد عدلى عمر 2143263 كفـءكفـء6502011/07/01 معلم

الصالحیة ع م بنات 2011/02/23 دمحم سعید عبد العزیز دمحم 96389 كفـءكفـء6512011/02/23 معلم

أرض العواید االعدادیة الصباحیة بنین 2011/07/01 دمحم سعید على الطنطاوى 2143389 كفـءكفـء6522011/07/01 معلم

السیوف االبتدائیة م 2011/07/01 دمحم سعید محمود شھاب الدین 2145527 كفـءكفـء6532011/07/01 معلم

مشروع ناصر االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم سعید یوسف الزغبى 2097963 كفـءكفـء6542011/07/01 معلم

العاشر من رمضان االبتدائیة ص 2011/03/01 دمحم شوقى دمحم احمد 2168949 كفـءكفـء6552011/03/01 معلم

صقر قریش االبتدائیة 2011/07/01 دمحم صالح عبد الغنى جاد اللة 2126427 كفـءكفـء6562011/07/01 معلم

ابیس االولى 2011/07/01 دمحم صبحى دمحم المالحى 1540620 كفـءكفـء6572011/07/01 معلم

الخنساء ع بنات 2011/07/01 دمحم صالح السید احمد 2151877 كفـءكفـء6582011/07/01 معلم

ابیس االولى االعدادیة 2011/07/01 دمحم صالح دمحم السعید 2139903 كفـءكفـء6592011/07/01 معلم

محمود تیمور االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 دمحم طة خطاب عمر 1579712 كفـءكفـء6602011/07/01 معلم

الفالوجا االبتدائیة ص 2011/02/23 دمحم عادل محمود الفرماوى 1592583 كفـءكفـء6612011/02/23 معلم

اسماعیل القبانى ع ص بنین 2011/03/01 دمحم عاطف انور على 93929 كفـءكفـء6622011/03/01 معلم

دمحم حافظ غانم ع بنین. د 2011/03/01 دمحم عبد الرازق سلیمان زغبھ 1599307 كفـءكفـء6632011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

ابیس الثانیة االبتدائیة المسائیة 2011/07/01 دمحم عبد السالم حسن دمحم 2147657 كفـءكفـء6642011/07/01 معلم

كمال الدین حسین ع م بنین 2011/07/01 دمحم عبد السمیع عبد القادر بدوى 2143251 كفـءكفـء6652011/07/01 معلم

كلیوباترا االبتدائیة الرسمیةلغات 2011/02/23 دمحم عبد العظیم على على النحاس 1577128 كفـءكفـء6662011/02/23 معلم

التحریر االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عبد الفتاح على حسین 2142947 كفـءكفـء6672011/07/01 معلم

منصور حسین االبتدائیة ص 2011/07/01 دمحم عبد المنعم عبد الباقى دمحم 2120846 كفـءكفـء6682011/07/01 معلم

ارض العواید الثانویة 2011/07/01 دمحم عبد المنعم دمحم عبد الجواد 2081194 كفـءكفـء6692011/07/01 معلم

2011/07/01 ینایر الثانویة٢٥شھداء  دمحم عبدالفتاح حسن حزیمة 2234056 كفـءكفـء6702011/07/01 معلم

أحمد زویل الرسمیة لغات.د 2011/07/01 دمحم عبدالفتاح مرشدى احمد 2122478 فوق المتوسطفوق المتوسط6712011/07/01 معلم

عبدالسالم المحجوب االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/03/01 دمحم عبدهللا دمحم طة 2184401 كفـءكفـء6722011/03/01 معلم

الجیل الجدید االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عرفھ ابوالحمد رضوان 2142900 كفـءكفـء6732011/07/01 معلم

حسین كامل بھاء الدین االبتدائیة الرسمیة 2011/07/01 دمحم عرفھ دمحم احمد 2138598 كفـءكفـء6742011/07/01 معلم

حورس االبتدائیة 2011/03/01 دمحم عید دمحم یاقوت 2129863 كفـءكفـء6752011/03/01 معلم

الزھراء االبتدائیة 2011/07/01 دمحم فتحى السید خلیل 2141655 كفـءكفـء6762011/07/01 معلم

الشھید ماجد شاكر الرسمیة االعدادیة لغات 2011/07/01 دمحم فرید صدیق كارم 2169830 كفـءكفـء6772011/07/13 معلم

دمحم حافظ غانم ع بنین. د 2011/07/01 دمحم فوزى یوسف رمضان 2143402 كفـءكفـء6782011/07/01 معلم

الرمل االعدادیة بنین ص 2011/07/01 دمحم مجدى حسن محجوب 2404122 كفـءكفـء6792011/07/13 معلم

كمال الدین حسین ع م بنین 2011/03/01 دمحم محروس غنیم السید 2170153 كفـءكفـء6802011/03/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2011/07/01 دمحم دمحم سعد جابر 1608241 كفـءكفـء6812011/07/01 معلم

الجیل الجدید االبتدائیة 2011/07/01 دمحم دمحم صالح ابراھیم ذكى 2120804 كفـءكفـء6822011/07/01 معلم

2011/03/03 ع ص بنات٢ابیس  دمحم محمود الشناوى حسن 2081187 كفـءكفـء6832011/03/01 معلم

الشیخ زاید الرسمیة 2011/07/01 دمحم محمود جابر دمحم 2170166 كفـءكفـء6842011/07/01 معلم

خالد ابو اسماعیل االبندائیة الرسمیة 2011/03/01 دمحم محمود عبد الحق حسن 1579776 كفـءكفـء6852011/03/01 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة المسائیة 2011/07/01 دمحم مسعد عبدالرازق دمحم موسى 2404127 كفـءكفـء6862011/07/01 معلم

ذو النورین االبتدائیة 2011/07/01 دمحم مصطفى دمحم ابو عمر 2094518 كفـءكفـء6872011/07/02 معلم

عبدالعزیز جاویش ع ص بنین 2011/07/01 دمحم مصطفى دمحم لطفى دمحم مرسى 2167634 كفـءكفـء6882011/07/01 معلم

عباس العقاد االبتدائیة ص 2011/07/01 دمحم موسى احمد دمحم موسى 2121027 كفـءكفـء6892011/07/01 معلم

دمحم محمود رضوان ع بنین 2011/07/01 دمحم ناجى دمحم احمد 2403903 كفـءكفـء6902011/07/01 معلم

اسماعیل القبانى ع ص بنین 2011/07/01 دمحم نادر السید محمود احمد 2138511 كفـءكفـء6912011/07/01 معلم

دمحم احمد عبده االبتدائیة/ الشھید النقیب  2011/02/23 دمحم وجدى ابو بكر دمحم 2132588 كفـءكفـء6922011/02/23 معلم

مصطفى كامل الثانویة العسكریة بنین 2011/07/01 دمحمى محمود دمحم احمد سلیمان 2097932 كفـءكفـء6932011/07/01 معلم

آمون االبتدائیة 2011/07/01 محمود احمد امین الشریف 2054137 كفـءكفـء6942011/07/01 معلم

2011/07/01 االعدادیة المشتركة٤ابیس  محمود احمد محمود دمحم 2142775 كفـءكفـء6952011/07/01 معلم

طارق بن زیاد الثانویة بنین 2011/02/23 محمود جالل بسیوني أحمد 1737720 كفـءكفـء6962011/02/23 معلم

نفرتیتى االبتدائیة 2011/02/23 محمود سید أحمد أحمد نصر 1715656 كفـءكفـء6972011/02/23 معلم
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ام القرى ع ص بنات 2011/07/01 محمود عبد الحكیم فاوى محمود 2121057 كفـءكفـء6982011/07/01 معلم

طلعت مصطفى ع ص بنین 2011/07/01 محمود على  البدرى عبد العال 2141603 كفـءكفـء6992011/07/01 معلم

طارق بن زیاد الثانویة بنین 2011/07/01 محمود على عبد المنعم على 2138786 كفـءكفـء7002011/07/01 معلم

االمام العادل االبتدائیة 2011/03/01 محمود كمال ابراھیم محمود 153656 كفـءكفـء7012011/03/01 معلم

البكاتوش االبتدائیة ص 2011/02/23 محمود دمحم الشافعى ابراھیم الخطیب 1579680 كفـءكفـء7022011/02/23 معلم

أحمد زویل الرسمیة لغات.د 2011/07/01 محمود دمحم عبد المنعم حامد شعالن 1607978 كفـءكفـء7032011/07/01 معلم

2011/07/01 االعدادیة المشتركة٤ابیس  محمود دمحم دمحم احمد 2404119 كفـءكفـء7042011/07/01 معلم

ابیس االولى االعدادیة 2011/07/01 محمود دمحم محمود ابراھیم 2404138 كفـءكفـء7052011/07/01 معلم

ھانى الحسینى االبتدائیة 2011/07/01 مدحت دمحم عبد المنعم عامر 2155176 كفـءكفـء7062011/07/01 معلم

اشرف الخوجة االبتدائیة 2011/07/01 مدحت دمحم على عبد المقصود 1606337 كفـءكفـء7072011/07/13 معلم

روضة جمال حمدان الرسمیة 2011/03/01 مدیحة زكریا مصطفى نعمان 1627370 كفـءكفـء7082011/03/01 معلم

الشھید جالل الدسوقى االبتدائیة 2011/07/01 مروة ابراھیم عبدالمنعم على 2121055 كفـءكفـء7092011/07/01 معلم

نجیب محفوظ الرسمیة االبتدائیة  لغات 2011/07/01 مروة ابراھیم عمر تغیان 2139400 كفـءكفـء7102011/07/01 معلم

الشھید دمحم فاروق القرشى 2011/07/01 مروة احمد سالم سلیمان 2140059 كفـءكفـء7112011/07/01 معلم

دمحم حافظ غانم ع بنین. د 2011/07/01 مروة احمد عبد اللطیف احمد 2155113 كفـءكفـء7122011/07/01 معلم

ابیس االولى االعدادیة 2011/02/23 مروة احمد دمحم حسن قطب 93941 كفـءكفـء7132011/02/23 معلم

البكاتوش االبتدائیة م 2011/07/01 مروة الشحات دمحم خضر 2119836 كفـءكفـء7142011/07/01 معلم
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حسین كامل بھاء الدین االبتدائیة المسائیة 2011/07/01 مروة جابر كامل السید 2125670 كفـءكفـء7152011/07/01 معلم

السیرة الحسنة ع ص بنات 2011/07/01 مروة حافظ على حافظ 2155147 كفـءكفـء7162011/07/01 معلم

روضة الجیل الجدید 2011/02/23 مروة حسین بھجت دمحم مرسى مسلم 1619753 كفـءكفـء7172011/02/23 معلم

حجر النواتیة االبتدائیة ص 2011/02/23 مروة سید عبد الراضى رشوان 148976 كفـءكفـء7182011/02/23 معلم

اشرف الخوجة االبتدائیة 2010/07/01 مروة شعبان احمد مبروك 1603698 كفـءكفـء7192011/07/13 معلم

جمال حمدان االبتدائیة الرسمیة 2011/07/01 مروة ضیف هللا على حسن 2404136 كفـءكفـء7202011/07/01 معلم

الخنساء ع بنات 2011/03/01 مروة فؤاد السید عبدالھادى 2121066 كفـءكفـء7212011/03/01 معلم

مصطفى كامل الثانویة العسكریة بنین 2011/07/01 مروة فوزى دمحم على 1585416 كفـءكفـء7222011/07/01 معلم

عباس العقاد االبتدائیة ص 2011/02/23 مروة دمحم احمد على 2140748 كفـءكفـء7232011/02/23 معلم

الشیخ زاید الرسمیة 2011/07/01 مروة دمحم دمحم امام 2098082 كفـءكفـء7242011/07/01 معلم

الصالحیة ع م بنات 2011/02/23 مروة دمحم محمود ابراھیم 2143253 كفـءكفـء7252011/02/23 معلم

ابن سینا االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 مروة محمود حسن احمد 2138644 كفـءكفـء7262011/07/01 معلم

2011/02/23 االعدادیة المشتركة٤ابیس  مروة محمود دمحم حمادة 1601491 كفـءكفـء7272011/02/23 معلم

ام القرى ع ص بنات 2011/07/01 مروة یوسف عبد الظاھر شحاتة 157144 كفـءكفـء7282011/07/01 معلم

حسین كامل بھاء الدین االبتدائیة المسائیة 2011/03/01 مروه احمد ابو ضیف احمد 2194284 كفـءكفـء7292011/03/01 معلم

الشھید شریف دمحم عمر ع ص بنات 2010/07/01 مروه احمد دمحم شعبان 2124147 كفـءكفـء7302011/07/01 معلم

الشھید العمید دمحم السید الكومى االبتدائیة 2011/02/23 مروه عبد الرحیم محمود دمحم 1599133 كفـءكفـء7312011/02/23 معلم
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كلیوباترا ع ص بنات 2011/07/01 مریم سعید عبدالمنعم احمد 2143407 كفـءكفـء7322011/07/01 معلم

سموحة االعدادیة الرسمیة بنات 2011/07/01 مریم دمحم حسن دمحم 2139393 كفـءكفـء7332011/07/01 معلم

حجر النواتیة االبتدائیة بالمجمع 2011/03/01 مصطفى علي أحمد عبد العال 1613552 كفـءكفـء7342011/03/01 معلم

االمام العادل االبتدائیة 2011/07/01 مصطفى دمحم احمد اسماعیل 2151901 كفـءكفـء7352011/07/01 معلم

النصر االبتدائیة 2011/07/01 مصعب یسرى اسماعیل درویش 2138573 كفـءكفـء7362011/07/01 معلم

حسین كامل بھاء الدین االبتدائیة المسائیة 2011/07/01 مالك داود یعقوب شحاتھ 1606388 كفـءكفـء7372011/07/01 معلم

الشھیدعبد السالم دمحم السید حماده ص 2011/07/01 منار عبدالبر عبدالرحمن ابراھیم 2121787 كفـءكفـء7382011/07/01 معلم

سیدى جابر االبتدائیة 2011/07/01 منار مصطفى حسین على 2140003 كفـءكفـء7392011/07/01 معلم

الجیل الجدید االبتدائیة 2011/07/01 منال مسعود مصطفى دمحم 2059294 كفـءكفـء7402011/07/01 معلم

النور االبتدائیة للبنین بزیزنیا 2011/07/01 منة هللا احمد خمیس بسیونى 2143410 كفـءكفـء7412011/07/01 معلم

روضة الملك مینا 2011/02/23 منھ هللا ابراھیم على الخولى 93346 كفـءكفـء7422011/02/23 معلم

حسین كامل بھاءالدین االبتدائیة.د 2011/07/02 منى احمد حسن احمد 2135539 كفـءكفـء7432011/07/01 معلم

روضة الشھید العمید دمحم السید الكومى 2011/03/01 منى احمد عبدة على 1609591 كفـءكفـء7442011/03/01 معلم

منصور حسین االبتدائیة ص 2011/07/01 منى احمد دمحم ابوزید 1726300 كفـءكفـء7452011/07/01 معلم

ابن سینا االبتدائیة 2011/03/01 منى اسماعیل دمحم عبد  الرحمن 2137910 كفـءكفـء7462011/03/01 معلم

رقى المعارف االبتدائیة 2011/07/01 منى حسین احمد دمحم 2155106 كفـءكفـء7472011/07/01 معلم

فاطمة عنان ع ص بنات 2010/07/01 منى خمیس كمال ابو العال 1583786 كفـءكفـء7482011/07/13 معلم
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عمر المختار االعدادیة بنات 2011/07/01 منى ربیع عبد الحلیم مصطى 1563773 كفـءكفـء7492011/07/01 معلم

ام القرى ع ص بنات 2011/07/01 منى طارق عبدالرحمن عبد ربھ 2125605 كفـءكفـء7502011/07/01 معلم

مشروع ناصر االبتدائیة 2011/02/23 منى طھ محمود ابراھیم 96396 كفـءكفـء7512011/02/23 معلم

عباس العقاد االبتدائیة ص 2011/07/01 منى عادل السید ابراھیم 2140731 كفـءكفـء7522011/07/01 معلم

الشیخ زاید الرسمیة 2011/07/01 منى عبدالعاطى احمد بدوى 2121604 كفـءكفـء7532011/07/01 معلم

سموحة االعدادیة الرسمیة بنات 2011/07/01 منى عبدالوھاب حفناوى السید 2404137 كفـءكفـء7542011/07/01 معلم

ابیس االولى 2011/02/23 منى فتحى دمحم حسن 1700919 كفـءكفـء7552011/02/23 معلم

دمحم احمد عبده االبتدائیة/ الشھید النقیب  2011/03/01 منى فؤاد محمود احمد 2120786 كفـءكفـء7562011/03/01 معلم

السیوف االبتدائیة ص 2011/02/23 منى فوزى محروس شنودة 2160592 كفـءكفـء7572011/02/23 معلم

سامى البارودى ع الرسمیة لغات بنات 2011/07/01 منى دمحم فرج محمود 2139629 كفـءكفـء7582011/07/01 معلم

السیوف االبتدائیة م 2011/07/01 منى دمحم دمحم ابوبكر 2120960 كفـءكفـء7592011/07/01 معلم

حسین كامل بھاءالدین االبتدائیة.د 2011/07/01 منى دمحم دمحم عبدالسالم 2124181 كفـءكفـء7602011/07/01 معلم

حسین كامل بھاء الدین االبتدائیة الرسمیة 2011/07/01 منى دمحم مصطفى شرف 2120997 كفـءكفـء7612011/07/01 معلم

الشیخ زاید الرسمیة 2011/03/01 منى محمود زاید شبیب 96394 كفـءكفـء7622011/03/03 معلم

البستان االبتدائیة 2011/07/01 منى منسى السید عبدة 2121018 كفـءكفـء7632011/07/01 معلم

الشھید شریف دمحم عمر ع ص بنات 2010/07/01 مني صالح خالف مكي ابراھیم 2120482 كفـءكفـء7642011/07/01 معلم

الشھید جالل الدسوقى االبتدائیة 2011/02/23 مني فوزي فرج عبد القوي 1599194 كفـءكفـء7652011/02/23 معلم
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روضة الجیل الجدید 2011/02/23 منیا ماھر مأمون عبد هللا 1608216 كفـءكفـء7662011/02/23 معلم

دمحم حافظ غانم ع بنین. د 2011/07/01 مھا أبو الفتوح عبد اللطیف صقر 146759 كفـءكفـء7672011/07/01 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/01 مھا دمحم حلمى زكى قابل 2125732 كفـءكفـء7682011/07/01 معلم

روضة البستان الرسمیة لغات 2011/07/01 مھا مصطفى مرسى دمحم 2138593 كفـءكفـء7692011/07/01 معلم

الجیل الجدید االبتدائیة 2011/07/01 مؤمن صالح الدین امین على 2097996 كفـءكفـء7702011/07/01 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة ص 2011/07/01 مؤمنة فؤاد دمحم عبد العال 150669 كفـءكفـء7712011/07/01 معلم

2011/02/23 روضة شوكت الرسمیة لغات مى رشاد اسماعیل اسماعیل 93347 كفـءكفـء7722011/02/23 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة م 2011/07/01 مى على عبد الرؤؤف موسى 2155170 كفـءكفـء7732011/07/01 معلم

دمحم محمود رضوان ع بنین 2011/07/01 مى مصطفى مصطفى نعیم 2122483 كفـءكفـء7742011/07/01 معلم

كلیوباترا االبتدائیة الرسمیةلغات 2011/07/01 میادة السید الصافى حسن 2122425 كفـءكفـء7752011/07/01 معلم

روضة السادات 2011/02/23 میادة سمیر السید شلبى 1608370 كفـءكفـء7762011/02/23 معلم

أرض العواید االعدادیة الصباحیة بنین 2011/02/23 میرفت  فتحى  عید  سید 2139036 كفـءكفـء7772011/04/03 معلم

الشھید شریف دمحم عمر ع ص بنات 2011/02/23 نادیة مصطفى عبد  العاطى دمحم 1579561 كفـءكفـء7782011/02/23 معلم

المطار االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 نانسى ماھر شنودة بسطوروس 151028 كفـءكفـء7792011/03/01 معلم

فصول مدرسة مینا ع ص بنات 2011/03/01 نانسي عبد الرحمن علي عبد هللا 1613605 كفـءكفـء7802011/03/01 معلم

التحریر االعدادیة 2011/07/01 ناھد عباس خلیفة دمحم البابلى 1583298 كفـءكفـء7812011/07/13 معلم

2011/02/23 روضة الصالحیة ناھد دمحم السید احمد 136668 كفـءكفـء7822011/02/23 معلم
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دمحمزھران االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 نبیل احمد مسعد ابوالسعود 2121522 كفـءكفـء7832011/07/01 معلم

طلعت مصطفى ع ص بنین 2011/07/01 نبیل السید ابراھیم عبد الرحمن 2121529 كفـءكفـء7842011/07/01 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2011/07/01 نبیلة على عبید خمیس 2138629 كفـءكفـء7852011/07/01 معلم

شوكت االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/02/23 نبیھھ السراقبى حسن بیرم 2151904 كفـءكفـء7862011/02/23 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/01 نبیھھ السید عبد الحكیم ابوعوف 2096932 كفـءكفـء7872011/07/01 معلم

المطار االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 نجاة على مدنى یحیى 2140788 كفـءكفـء7882011/07/01 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٤ابیس  نجاه عبداالعلى دمحم الزرقانى 2403912 كفـءكفـء7892011/07/01 معلم

الصالحیة ع م بنات 2011/07/01 نجالء خلیل عبد العزیز خلیل 148975 كفـءكفـء7902011/07/01 معلم

ام القرى ع ص بنات 2011/07/01 نجالء سعد بسطاوى احمد 2124160 كفـءكفـء7912011/07/01 معلم

منارة العلم االبتدائیة ص 2011/07/01 نجالء صفوت فوزى احمد 2141709 كفـءكفـء7922011/07/01 معلم

الظاھریة القدیمة االبتدائیة المسائیة 2011/07/01 نجالء فتحى فكرى دمحم 133199 كفـءكفـء7932011/07/01 معلم

شدس ع ص بنات 2011/07/01 نجوى ابراھیم عبد اللطیف الكیالنى 150727 كفـءكفـء7942011/07/01 معلم

الشھید ماجد شاكر الرسمیة االبتدائیة  لغات 2011/03/01 نجوى اسماعیل دمحم صقر 2229275 كفـءكفـء7952011/03/01 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2011/07/01 نجوى حسن عبد المحسن الزمیتى 1579300 كفـءكفـء7962011/07/01 معلم

عمر المختار االعدادیة بنات 2011/02/23 نجوى كمال عبد الناصر بھنسى 1592404 كفـءكفـء7972011/02/23 معلم

اخناتون االبتدائیة 2011/07/01 ندا دمحم عبد الحمید دمحم 1599475 كفـءكفـء7982011/07/13 معلم

ایزیس الثانویة بنات 2007/08/15 نرمین احمد احمد قطایھ 155191 كفـءكفـء7992011/07/01 معلم
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ھدى شعراوى االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 نرمین احمد رزق علفة 2096928 كفـءكفـء8002011/07/01 معلم

فلمنج االبتدائیة 2011/07/01 نرمین رمضان خمیس منصور 121206 كفـءكفـء8012011/07/01 معلم

المحروسة االبتدائیة ص 2011/03/01 نرمین شنودة بسطا حنا 2081909 كفـءكفـء8022011/03/01 معلم

ھانى الحسینى االبتدائیة 2011/02/23 نرمین كامل جید سلیمان 92488 كفـءكفـء8032011/02/23 معلم

الشیخ زاید الرسمیة 2011/02/23 نرمین دمحم عبد الخالق نصر 1535466 كفـءكفـء8042011/02/23 معلم

ذو النورین االبتدائیة 2011/02/23 نسمة محمود دمحم عبد ربھ 95113 كفـءكفـء8052011/02/23 معلم

2011/02/23 االعدادیة المشتركة٤ابیس  نعمة عادل حسنى شعبان 2122447 كفـءكفـء8062011/02/23 معلم

الشھیدعبد السالم دمحم السید حماده ص 2011/07/01 نعمة فھیم حامد سعید 2121762 كفـءكفـء8072011/07/01 معلم

الشیخ زاید الرسمیة 2011/07/01 نعمة نبیل حسن السید 1541054 كفـءكفـء8082011/07/01 معلم

النبویة االبتدائیة ص 2011/02/23 نعیمة عبد الرحمن یسن شحاتة 2126505 كفـءكفـء8092011/02/23 معلم

ایزیس الثانویة بنات 2011/07/01 نفین فیكتور شوقى بخیت عازر 2404124 كفـءكفـء8102011/07/01 معلم

طلعت مصطفى ع ص بنین 2011/07/01 نھاد دمحم عبد الرزاق  عطیة 2120902 كفـءكفـء8112011/07/01 معلم

فصول مدرسة مینا ع ص بنات 2011/07/01 نھال سعید احمد محمود 2151867 كفـءكفـء8122011/07/01 معلم

ابیس االولى 2011/07/01 نھلة عبد الستار عبد الغنى دمحم 2081154 كفـءكفـء8132011/07/01 معلم

النبویة االبتدائیة ص 2011/07/01 نھلة فاروق رمضان حسن 1585277 كفـءكفـء8142011/07/01 معلم

شوكت االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 نھى حافظ احمد مرسى 2139804 كفـءكفـء8152011/07/01 معلم

البستان االبتدائیة الرسمیة المشتركة لغات 2011/03/01 نھى سعید علي الفقي 1730658 كفـءكفـء8162011/03/01 معلم

-----------------------------------

7438of 239 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق األسكندریةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حسین كامل بھاءالدین االبتدائیة.د 2011/03/01 نھى صبرى شحاتھ دمحم 2155182 كفـءكفـء8172011/03/01 معلم

الشیخ زاید الرسمیة 2011/02/23 نھى عبد الفتاح خلیل شراقى 150826 كفـءكفـء8182011/02/23 معلم

المعارف االبتدائیة 2011/07/01 نھى عالء رأفت عبد الرحمن 2138534 كفـءكفـء8192011/07/01 معلم

الظاھریة القدیمة االبتدائیة ص 2011/02/23 نھى فؤاد محمود عطیة 2139276 كفـءكفـء8202011/02/23 معلم

طیبة االبتدائیة 2011/02/23 نھى دمحم زكى مبروك 150850 كفـءكفـء8212011/02/23 معلم

التحریر االعدادیة 2011/07/01 نھى دمحم عبده احمد 2122403 كفـءكفـء8222011/07/02 معلم

مصر الحدیثة االبتدائیة 2011/02/23 نھي السید عبد العال احمد 2141737 كفـءكفـء8232011/02/23 معلم

فصول مدرسة مینا ع ص بنات 2010/07/01 نھي سعید زكي عمران 98298 كفـءكفـء8242011/07/01 معلم

الشیخ زاید الرسمیة 2011/02/23 نوره حسن الشحات احمد 1603156 كفـءكفـء8252011/02/23 معلم

ام القرى ع ص بنات 2011/07/01 نورھان  السید دمحم ابراھیم 2143237 كفـءكفـء8262011/07/01 معلم

2011/07/01 روضة ھدي شعراوي الرسمیة لغات نورھان احمد زغلول احمد 2403917 كفـءكفـء8272011/07/01 معلم

ارض العواید الثانویة 2011/07/01 نیفین السید دمحم نصر 2140950 كفـءكفـء8282011/07/01 معلم

مرسى مرسى درویش  ع ص بنات 2011/07/01 نیفین عادل لطفى السید 2123125 كفـءكفـء8292011/07/01 معلم

حجر النواتیة االبتدائیة بالمجمع 2011/07/01 نیفین عبدالفتاح محمود احمد 2138553 كفـءكفـء8302011/07/01 معلم

فاطمة الزھراء ع ص بنات 2011/02/23 نیفین عید عیاد عادل 1606608 كفـءكفـء8312011/02/23 معلم

فاطمة الزھراء ع ص بنات 2011/07/01 نیفین محمود عبدالغنى دمحم 2121593 كفـءكفـء8322011/07/01 معلم

الرمل االعدادیة بنین ص 2011/07/01 نیللى مصطفى عبدالرحمن السید 2403908 كفـءكفـء8332011/07/13 معلم
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الظاھریة القدیمة االبتدائیة ص 2011/07/01 ھادیھ احمد ابو بكر اسماعیل 2138565 كفـءكفـء8342011/07/01 معلم

االبراھیمیة ع ص بنات 2011/07/01 ھالة السید حسن مصطفى 2121642 كفـءكفـء8352011/07/01 معلم

ثروت االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 ھالة رجب فرغلى حسان 1538940 كفـءكفـء8362011/07/01 معلم

اسماعیل القبانى ع ص بنین 2011/02/23 ھانم إبراھیم على عطیة 155595 كفـءكفـء8372011/02/23 معلم

حسین كامل بھاء الدین االبتدائیة الرسمیة 2011/07/01 ھانم فتحى مصطفى باشا 2122767 كفـءكفـء8382011/07/01 معلم

اشرف الخوجة االبتدائیة 2011/02/23 ھانى زغلول عبد المنعم مسعد 1603578 كفـءكفـء8392011/02/23 معلم

أرض العواید االعدادیة الصباحیة بنین 2011/07/01 ھانى صبحى جمعة دمحم 2097931 كفـءكفـء8402011/07/01 معلم

عبد السالم المحجوب االعدادیة الرسمیة المشتركة 2011/07/01 ھانى دمحم عبدهللا المھدى 2081156 كفـءكفـء8412011/07/01 معلم

الرمل الثانویة بنات 2012/01/22 ھبة هللا احمد خمیس بسیونى 2520637 كفـءكفـء8422014/01/15 دكتوراهمعلم

خالد ابو اسماعیل االبندائیة الرسمیة 2011/02/23 ھبة هللا صابر دمحم ابراھیم 1536662 كفـءكفـء8432011/02/23 معلم

ابن سینا االبتدائیة 2011/03/01 ھبة حسین عبد الحمید ابو خضرة 1607869 كفـءكفـء8442011/03/01 معلم

حسین كامل بھاء الدین. روضھ د  2011/03/01 ھبة خلف احمد سالم 1609550 كفـءكفـء8452011/03/01 معلم

حسین كامل بھاءالدین االبتدائیة.د 2011/02/23 ھبة عبد اللة حسین دمحم 2133304 كفـءكفـء8462011/03/03 معلم

روضة ھانى الحسینى 2011/07/01 ھبة على دمحم حماد 2125587 كفـءكفـء8472011/07/01 معلم

التحریر االعدادیة 2011/07/01 ھبة فرحات مصطفى ابراھیم 2122670 كفـءكفـء8482011/07/01 معلم

الرمل المیرى االبتدائیة ص 2011/07/01 ھبة فوزى عباس فؤاد 2125749 كفـءكفـء8492011/07/01 معلم

حسین كامل بھاء الدین. روضھ د  2011/03/01 ھبة دمحم طة القریعى 1609509 كفـءكفـء8502011/03/01 معلم
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فاطمة الزھراء ع ص بنات 2011/07/01 ھبة دمحم عبد القادر عبد الرازق 2129299 كفـءكفـء8512011/07/01 معلم

الخنساء ع بنات 2011/07/01 ھبة محمود عید دمحم 1621242 كفـءكفـء8522011/07/01 معلم

روضة نجیب محفوظ الرسمیة لغات 2011/02/23 ھبة نادى عبد الحمید ابراھیم 1621046 كفـءكفـء8532011/02/23 معلم

سموحة االعدادیة الرسمیة بنات 2011/07/01 ھبة نبیل بندارى عبد ربة 2122258 كفـءكفـء8542011/07/01 معلم

الشیخ زاید الرسمیة 2011/07/01 ھبھ السید احمد فراج 147331 كفـءكفـء8552011/07/01 معلم

روضة المطار 2011/07/01 ھبھ جرجس ذكى عوض 2138615 كفـءكفـء8562011/07/01 معلم

السیوف االبتدائیة ص 2011/07/01 ھبھ صابر دمحم حسن دیاب 2137388 كفـءكفـء8572011/07/01 معلم

2011/02/23 روضة مجمع زھران الرسمیة لغات ھبھ صالح احمد بكر 1587764 كفـءكفـء8582011/02/23 معلم

2011/02/23 روضة مجمع زھران الرسمیة لغات ھبھ فتحى دمحم طھ 1587770 كفـءكفـء8592011/02/23 معلم

2011/02/23 ع ص بنات٢ابیس  ھبھ دمحم عبدالنبى انیس 2098088 كفـءكفـء8602011/02/23 معلم

روضة عبد السالم المحجوب الرسمیة لغات 2011/02/23 ھبھ دمحم محمود دمحم السید 1609590 كفـءكفـء8612011/02/23 معلم

اسماعیل القبانى ع ص بنین 2011/07/01 ھبھ مرسى عبد العال مرسى 2138967 كفـءكفـء8622011/07/01 معلم

عمر لطفى االبتدائیة ص 2011/02/23 ھبھ ممدوح احمد حسن 1725556 كفـءكفـء8632011/02/23 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢ابیس  ھدى عبدالنبى عباس دمحم 148145 كفـءكفـء8642011/07/01 معلم

روضة عبد السالم المحجوب الرسمیة لغات 2011/02/23 ھدى على عبد الرحمن دمحم 2138617 كفـءكفـء8652011/02/23 معلم

الشھید جالل الدسوقى االبتدائیة 2011/07/01 ھدى دمحم ابراھیم دمحم 2143217 كفـءكفـء8662011/07/01 معلم

الشھید ماجد شاكر الرسمیة االعدادیة لغات 2011/07/01 ھدیر دمحم دمحم زكى 2237284 كفـءكفـء8672011/07/01 معلم
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الشھید ماجد شاكر الرسمیة االبتدائیة  لغات 2011/07/01 ھدیل دمحم عبدالقادر عبدالمجید علیبھ 2140754 كفـءكفـء8682011/07/01 معلم

2011/07/01 االعدادیة المشتركة٤ابیس  ھشام سعید احمد احمد 2121081 كفـءكفـء8692011/07/01 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة ص 2011/03/01 ھمت مصطفى ابراھیم البھنسى 2167671 كفـءكفـء8702011/03/01 معلم

حسین كامل بھاءالدین االبتدائیة.د 2011/02/23 ھناء  السید عیسي قناوي 2120390 كفـءكفـء8712011/02/23 معلم

الصالحیة ع م بنات 2011/02/23 ھناء صابر شاكر عالم 1602093 كفـءكفـء8722011/02/23 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٤ابیس  ھناء طھ انور عبد الواحد 1701517 كفـءكفـء8732011/07/01 معلم

عبد السالم المحجوب االعدادیة الرسمیة المشتركة 2011/07/01 ھناء عبدالحى احمد محمود 2105925 كفـءكفـء8742011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/02/23 ھند عاطف دمحم شحاتة العوام 1736652 كفـءكفـء8752011/02/23 معلم

ابیس الثانیة االبتدائیة المسائیة 2011/02/23 ھنیة السید ابراھیم دمحم 1714340 كفـءكفـء8762011/02/23 معلم

روضة ارض كلیة الزراعة الرسمیة لغات 2011/07/01 ھویدا األباصیرى عبد القادر دمحم الفقى 1608328 كفـءكفـء8772011/07/01 معلم

ابن سینا االبتدائیة 2011/03/01 ھویدا دمحم عبد العاطى رجب 120532 كفـءكفـء8782011/03/01 معلم

عمر ابن الخطاب االبتدائیة 2011/07/01 ھیلین محمود ابراھیم حنفى 2124192 كفـءكفـء8792011/07/01 معلم

أرض العواید االعدادیة الصباحیة بنین 2011/07/01 وائل صبحى فواد حسین 2142810 كفـءكفـء8802011/07/01 معلم

ابن سینا االبتدائیة 2011/03/01 وائل محمود امین یوسف 1597111 كفـءكفـء8812011/03/01 معلم

ذو النورین االبتدائیة 2010/02/23 وداد  علي  علي  ابو شوشھ 2104760 كفـءكفـء8822011/02/23 معلم

الفالوجا االبتدائیة ص 2011/03/01 وسام الدین رضا فؤاد احمد 2122603 كفـءكفـء8832011/03/01 معلم

طیبة االبتدائیة 2011/03/01 وسام شعبان رمضان عبدالمنعم 96404 كفـءكفـء8842011/03/01 معلم
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2011/07/01 روضة مشروع ناصر وسام مصطفى دمحم الحارونى 2141632 كفـءكفـء8852011/07/01 معلم

مشروع ناصر االعدادیة المشتركة 2011/07/01 وصفى دمحم عبد الحمید ابراھیم 1582758 كفـءكفـء8862011/07/01 معلم

الصالحیة ع م بنات 2011/07/01 وفاء حسن حسن على 2139630 كفـءكفـء8872011/07/01 معلم

روضة جمال حمدان الرسمیة 2011/02/23 وفاء سعد خمیس عبد السالم 1609660 كفـءكفـء8882011/02/23 معلم

فاطمة عنان ع ص بنات 2011/07/01 وفاء عبد الجلیل خمیس حجاج 1560891 كفـءكفـء8892011/07/01 معلم

2011/02/23 روضة الخنساء الرسمیة لغات والء فاروق عبد الظاھر دمحم 1609816 كفـءكفـء8902011/02/23 معلم

الرمل االعدادیة بنین ص 2011/07/01 والء دمحم  مھدى احمد 2156964 كفـءكفـء8912011/07/01 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/02/23 والء دمحم على احمد 1608078 كفـءكفـء8922011/02/23 معلم

أرض كلیة الزراعة االبتدائیة 2011/03/01 ولید احمد عبد الغنى حسن 93949 كفـءكفـء8932011/03/01 معلم

حسین كامل بھاء الدین االبتدائیة الرسمیة 2011/07/01 ولید رأفت عبدالسمیع غنیم 2122761 كفـءكفـء8942011/07/01 معلم

ابیس االولى االعدادیة 2011/07/01 ولید سعید عبد الغنى زاید 2141721 كفـءكفـء8952011/07/01 معلم

2011/07/01 )٢ابیس ( الحسینیة االعدادیة بنین  ولید مجدى كامل ابراھیم 2140986 كفـءكفـء8962011/07/01 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة م 2011/03/01 ولید دمحم متولى معوض ابو طالب 1624791 كفـءكفـء8972011/03/01 معلم

اسامة بن زید االبتدائیة بالمجمع 2011/03/01 ولید دمحم دمحم حسنى عبد اللطیف 1601750 كفـءكفـء8982011/03/01 معلم

االمام العادل االبتدائیة 2011/02/23 یاسر دمحم على عشرى 153727 كفـءكفـء8992011/02/23 معلم

دمحم حافظ غانم ع بنین. د 2011/07/01 یاسر دمحم فوزى منصور 2168897 كفـءكفـء9002011/07/01 معلم

ھانى الحسینى االبتدائیة 2011/07/01 یاسمین ابراھیم مرسى دمحم 2137308 كفـءكفـء9012011/07/01 معلم
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العصر الحدیث االبتدائیة ص 2011/07/01 یاسمین عبد اللطیف  مصطفى محمود 2138611 كفـءكفـء9022011/07/01 معلم

2011/02/23 روضة مجمع زھران الرسمیة لغات یاسمین عبد المنعم السید قمرة 1587767 كفـءكفـء9032011/02/23 معلم

روضة جمال حمدان الرسمیة 2011/03/01 یاسمین دمحم دمحم عمار 1627399 كفـءكفـء9042011/03/01 معلم

روضة عباس العقاد 2011/07/01 یاسمین محمود فتحى عبد المجید االفندى 1609521 كفـءكفـء9052011/07/01 معلم

عبدالسالم المحجوب االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 یحیى جابر یحیى على 2121063 كفـءكفـء9062011/07/01 معلم

الشھید شریف دمحم عمر ع ص بنات 2011/07/01 یمنى حمدى عبد المنعم تاج الدین 1609829 كفـءكفـء9072011/07/01 معلم
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األعلي

تجریبى عربى-  مصطفى كمال حلمى االبتدائیة   2011/07/01 اسماء السید على قطب 137584 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

الفـــاروق   ع   ص   بنات 2011/07/01 امل  محمود عبد المعطي  حسن 2123735 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

تجریبى لغات-  صالح الدین الدسوقى األبتدائیة  2011/07/01 امیرة دمحم فھمى احمد 1539742 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

خورشید   ع   ص   بنات 2011/07/01 ایرینى ثروت بولس رمسیس 2060184 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

الحرمین الثانویھ  ص   بنات 2011/07/01 ایمان احمد فتح هللا دمحم 132084 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

ص  بنات-  المھاجرین األعدادیة   2011/07/01 ایمان محمود بدرى حزین 140082 كفـءكفـء62011/07/01 أمین مكتبة

الرحامنة االبتدائیة 2011/07/01 حسن احمد محمود ابراھیم 1540674 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

2011/07/01 دمحم محمود العشماوى االبتدائیة دعاء دمحم عبد الجواد منصور 97571 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

معان   ص-  رقى االخالق االبتدائیة   2010/07/01 دعاء مصطفى دمحم زكى 138983 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

السماد  ع   ص   مشترك 2011/07/01 رباب ابراھیم محمود عبدالجلیل 1540684 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

سیدى بشر القدیمة  ع   ص  بنات 2011/07/01 رشا ابراھیم عبد الرازق المفتى 2138577 كفـءكفـء112011/07/01 أمین مكتبة

المنشیة البحریة االبتدائیة   ص 2011/07/01 رشا فكرى سید مبروك 1540914 كفـءكفـء122011/07/01 أمین مكتبة

ت عربى بنین- دمحم احمد عطیة دویدار  2011/07/01 رضوي  مصطفي  ابراھیم  دمحم مساھل 2093175 كفـءكفـء132011/07/01 أمین مكتبة

بنات-  بنك االسكندریة التجارى والبحرى  2011/07/01 سمر حمدى ابو الیزید السمالوى 1541033 كفـءكفـء142011/07/01 أمین مكتبة

التحریر االبتدائیة م 2011/07/01 سمر سعید مصطفى احمد 1539659 كفـءكفـء152011/07/01 أمین مكتبة

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2011/07/01 شیرین دمحم دمحم عبد الرزاق 2121709 كفـءكفـء162011/07/01 أمین مكتبة

دمحم حمدى عاشور  ع  م  بنین 2011/07/01 شیماء فؤاد دمحم الھادى عبد الرحمن 2130081 كفـءكفـء172011/07/01 أمین مكتبة
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تجریبى عربى- دمحم البرادعى  األعدادیة  2008/07/09 شیماء مصطفى دمحم خلف هللا 135123 كفـءكفـء182011/07/01 أمین مكتبة

البكاتوشى   ع   ص    بنات 2011/07/01 عبد العزیز  حسن عبدالعزیز  حسن 2125067 كفـءكفـء192011/07/01 أمین مكتبة

االندلس والحجاز االبتدائیة ص 2011/07/01 غادة احمد ابراھیم عبدهللا 1540700 كفـءكفـء202011/07/01 أمین مكتبة

عطیة الزعیرى االبتدائیة   م 2010/07/01 غادة مصطفى احمد دمحم 1539753 كفـءكفـء212011/07/01 أمین مكتبة

عمر مكرم االبتدائیة   ص 2011/07/01 لمیاء جابر عبد العال عبد الھادى 140830 كفـءكفـء222011/07/01 أمین مكتبة

رقى االخالق االبتدائیة  معان   م 2011/07/01 ماریان سمیر عادل زكى اسطفانوس 2124659 كفـءكفـء232011/07/01 أمین مكتبة

مصطفى ابو ھیف االبتدائیة   ص 2011/07/01 مروه  عبد السالم  حسن  عبد السالم 2139034 كفـءكفـء242011/07/01 أمین مكتبة

تحسین الصحة الجدیدة االبتدائیة   ص 2011/07/01 منى على دمحم احمد 140566 كفـءكفـء252011/07/01 أمین مكتبة

محمود صدقى  ع   ص  بنین 2011/07/01 مي  عبد الستار  السباعي  نصار 2104772 كفـءكفـء262011/07/01 أمین مكتبة

جمال عبد الناصر الثانویة   ص   بنین 2011/07/01 میرفت احمد دمحم درویش 1770762 كفـءكفـء272011/07/01 أمین مكتبة

تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل االبتدائیة   2011/07/01 ندي فھمي عبد العزیز دمحم الحر 2116140 كفـءكفـء282011/07/01 أمین مكتبة

على المصرى االیتدائیة   م 2011/07/01 نسرین احمد ابوالعنین عسكر 1539673 كفـءكفـء292011/07/01 أمین مكتبة

دمحم حمدى عاشور  ع  م  بنین 2011/07/01 نشوى احمد عبد الجواد السید 130796 كفـءكفـء302011/07/01 أمین مكتبة

مصطفى مشرفة االبتدائیة   م 2011/07/01 ھبة عبد القادر دمحم دمحم 132083 كفـءكفـء312011/07/01 أمین مكتبة

مصطفى ابو ھیف االبتدائیة   م 2011/07/01 ھدیر عبد العزیز عبد الرحمن الخشاب 1540989 كفـءكفـء322011/07/01 أمین مكتبة

الحرمین الثانویھ  ص   بنات 2011/07/01 والء فوزى الشحات سالم 2137800 كفـءكفـء332011/07/01 أمین مكتبة

2011/07/01 دمحم محمود العشماوى االبتدائیة ایمان بسطاوى دمحم ابوزید 2131884 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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دمحم حمدى عاشور  ع  م  بنین 2011/07/01 دالیا لطفى انطون عبدالشھید 1540485 كفـءكفـء352011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

تجریبى لغات-  عصمت عبد المجید األعدادیة   2011/07/01 سماح احمد عاشور على یوسف 97633 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الثانویة  ص   بنات- ثانویة الكویت  2011/07/01 نورھان فكرى احمد الشراكى 132582 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

یعمل بالدیوان 1999/04/27 فادى ولیم كامل تادرس 1518520 كفـءكفـء382009/02/28 أخصائى تكنولوجیا أول

السماد  ع   ص   مشترك 2011/07/01 راندا منصور سالمھ احمد 2129914 كفـءكفـء392011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

محمود صدقى  ع   ص  بنین 2011/07/01 سماح  یسري  احمد  محجوب 2113742 كفـءكفـء402011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

بنین  ص-  طوسون الثانویة الصناعیة   2011/07/01 الشیماء عاشور احمد عبد التواب 136622 كفـءكفـء412011/07/01 أخصائى نفسى

التحریر االبتدائیة ص 2011/07/01 امیرة نصرالدین سعدالدین محمود 2127831 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى نفسى

عزیز اباظة االبتدائیة   ص 2011/07/01 امیره فاروق سعد هللا عبد السالم 133854 كفـءكفـء432011/07/01 أخصائى نفسى

تجریبى لغات-  تقسیم الزھور األعدادیة   2011/07/01 انتصار دمحم ابراھیم عبد الرحمن 2218055 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى نفسى

فھمى جبر االبتدائیة    ص 2011/07/01 انجى احمد السید احمد 2130088 كفـءكفـء452011/07/01 أخصائى نفسى

تجریبى عربى- عبدالقادر أبوعقادة االبتدائیة  2011/07/01 ایمان حسن حسن  دمحم السقا 2120505 كفـءكفـء462011/07/01 أخصائى نفسى

الشیماء االبتدائیة   ص 2011/07/01 ایمان دمحم ملیجى سید احمد 1540453 كفـءكفـء472011/07/01 أخصائى نفسى

المندرة القبلیة الجدیدة االبتدائیة   م 2011/07/01 ایمان محمود دمحم شعبان 1540065 كفـءكفـء482011/07/01 أخصائى نفسى

دمحم حمدى عاشور  ع  م  بنین 2011/07/01 تغرید دمحم عبد الفتاح حسن 1588562 كفـءكفـء492011/07/01 أخصائى نفسى

معان   ص-  رقى االخالق االبتدائیة   2010/07/01 تھانى سمیر عبد المحسن السید 138987 كفـءكفـء502011/07/01 أخصائى نفسى

دمحم حمدى عاشور  ع  م  بنین 2011/07/01 جرمین صبحى قدیس منصور 1540625 كفـءكفـء512011/07/01 أخصائى نفسى
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رقى االخالق االبتدائیة  معان   م 2011/07/01 حنان نبیل دمحم شفیق 1540612 كفـءكفـء522011/07/01 أخصائى نفسى

مجمع سیدى بشر االبتدائیة   ص 2011/07/01 دالیا السید شحاتة مرسي 91546 كفـءكفـء532011/07/01 أخصائى نفسى

عبدالعال  ابوالغیط   ع  م  مشترك 2011/07/01 دعاء عبد القادر رجب عبدالمجید 140670 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى نفسى

عبد السالم عبد الغفار   ع   ص   بنین 2011/07/01 دعاء فاروق فتح اللة 1540077 كفـءكفـء552011/07/01 أخصائى نفسى

معان     ص- العلیة االبتدائیة   2011/07/01 دعاء مجدى احمد حسن 140472 كفـءكفـء562011/07/01 أخصائى نفسى

ع بنات-الفریق سعد الدین الشاذلى  2011/07/01 ذكریات مرسى دمحم مرسى 1540641 كفـءكفـء572011/07/01 أخصائى نفسى

عمر مكرم االبتدائیة   ص 2011/07/01 راندا  عبد العزیز  دمحم  حسین 2123192 كفـءكفـء582011/07/01 أخصائى نفسى

مصطفى مشرفة االبتدائیة   ص 2011/07/01 رحاب  علي  محمود مصطفي 2113752 كفـءكفـء592011/07/01 أخصائى نفسى

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األبتدائیھ  2011/07/01 رحاب ابو عیادة انور احمد 137244 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى نفسى

معان    م- العلیة االبتدائیة   2011/07/01 رحاب دمحم ارمان راجیل 140471 كفـءكفـء612011/07/01 أخصائى نفسى

المندرة القبلیة الجدیدة االبتدائیة   ص 2011/07/01 رشا  سعید  دمحم  الخضري 2093177 كفـءكفـء622011/07/01 أخصائى نفسى

عزیز اباظة االبتدائیة   ص 2011/07/01 رشا سعید فھمى دمحم 1540093 كفـءكفـء632011/07/01 أخصائى نفسى

بنین  ص-  طوسون الثانویة الصناعیة   2011/07/01 رشا عبد الرازق احمد دمحم شاھین 136599 كفـءكفـء642011/07/01 أخصائى نفسى

كھرباء أبو قیر  ع  ص   مشترك 2011/07/01 رشا عید دمحم دمحم 1540118 كفـءكفـء652011/07/01 أخصائى نفسى

عزبة محسن القدیمة االبتدائیة   ص 2011/07/01 سعاد عاطف جاد اللة دمحم شرف 1547347 كفـءكفـء662011/07/01 أخصائى نفسى

عمر مكرم االبتدائیة   م 2011/07/01 سھیر على نشات على 131800 كفـءكفـء672011/07/01 أخصائى نفسى

تحسین الصحة الجدیدة االبتدائیة   ص 2011/07/01 شرین احمد  دمحم احمد 140564 كفـءكفـء682011/07/01 أخصائى نفسى
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2011/07/01 دمحم محمود العشماوى االبتدائیة شریھان دمحم عبدة سالم 97631 كفـءكفـء692011/07/01 أخصائى نفسى

مصطفى مشرفة االبتدائیة   م 2011/07/01 شیماء  ابو العنین  دمحم  دمحم 2113762 كفـءكفـء702011/07/01 أخصائى نفسى

العمراوى األبتدائیة   م 2011/07/01 شیماء السید السید على 2138750 كفـءكفـء712011/07/01 أخصائى نفسى

محمود صدقى   ع   م   بنین 2011/07/01 شیماء حسین حسین مرسى عید 2134532 كفـءكفـء722011/07/01 أخصائى نفسى

تحسین الصحة القدیمة األبتدائیة  ص 2011/07/01 صابرین صالح فھمى مسعود 138971 كفـءكفـء732011/07/01 أخصائى نفسى

االندلس والحجاز االبتدائیة م 2011/07/01 غادة تایب دمحم دمحم 2123175 كفـءكفـء742011/07/01 أخصائى نفسى

عبد السالم عبد الغفار   ع   ص   بنین 2011/07/01 غادة فرید احمد منصور 1540665 كفـءكفـء752011/07/01 أخصائى نفسى

المعمورة األبتدائیة   م 2011/07/01 غاده  فتحي  دمحم صادق 2135937 كفـءكفـء762011/07/01 أخصائى نفسى

تجریبى عربى-  عطیة الزعیرى األبتدائیة  2011/07/01 فاتن عوض هللا احمد دمحم 2040659 كفـءكفـء772011/07/01 أخصائى نفسى

عطیة الزعیرى االبتدائیة   م 2011/07/01 مارى زاھر حافظ صلیب 2155481 كفـءكفـء782011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید احمد بدوى  ع   ص  بنات 2011/07/01 مروه  عادل  سعد خلیل 2115943 كفـءكفـء792011/07/01 أخصائى نفسى

تجریبى عربى-  مصطفى كمال حلمى االبتدائیة   2011/07/01 مروه دمحم محمود عبد هللا 2143104 كفـءكفـء802011/07/01 أخصائى نفسى

االندلس والحجاز االبتدائیة ص 2011/07/01 منى أحمد عبد الفتاح دمحم 1752841 كفـءكفـء812011/04/01 أخصائى نفسى

الشھید حنفى محمود   ع   م   بنبن 2010/07/01 منى حمید السید شعبان 1540558 كفـءكفـء822011/07/01 أخصائى نفسى

الراس السوداء الثانویة الصناعیة  بنین  ص 2011/07/01 منى خلیل ابراھیم عرفھ 140080 كفـءكفـء832011/07/01 أخصائى نفسى

ملك حفنى األبتدائیة    ص 2011/07/01 مني  دمحم حسن  عبد الرحمن خیر هللا 2113741 كفـءكفـء842011/07/01 أخصائى نفسى

محمود صدقى  ع   ص  بنین 2011/07/01 مى طة محمود السید 137120 كفـءكفـء852011/07/01 أخصائى نفسى
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التعیین
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األعلي

تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل االبتدائیة   2011/07/01 مي سعید دمحم بیومي 134222 كفـءكفـء862011/07/01 أخصائى نفسى

النبوى المھندس االبتدائیة   ص 2011/07/01 نادیة السید احمد دمحم قاسم 2044271 كفـءكفـء872011/07/01 أخصائى نفسى

حسین طھ حسین  الثانویة  ص   بنین 2011/07/01 نجالء صالح الدین عبدالقادر ابراھیم 1540106 كفـءكفـء882011/07/01 أخصائى نفسى

مصطفى ابو ھیف االبتدائیة   ص 2011/07/01 نرمین نبیل جبرة حبشي 141065 كفـءكفـء892011/07/01 أخصائى نفسى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 نھلة احمد دمحم خطاب المزاتى 2160764 كفـءكفـء902011/07/01 أخصائى نفسى

عبد الخالق حسونة  ع   ص  بنات 2011/07/01 ھاجر دمحم عبد القادر أحمد 127442 كفـءكفـء912011/07/01 أخصائى نفسى

ممیزة-  تجریبى لغات -  روالن األبتدائیة  2010/07/01 ھبھ دمحم دمحم كامل انور 140323 كفـءكفـء922011/07/01 أخصائى نفسى

عزبة محسن الجدیدة االبتدائیة   ص 2011/07/01 - وفاء بیومي محمود 2120519 كفـءكفـء932011/07/01 أخصائى نفسى

عبد الخالق حسونة  ع  م  بنات 2011/07/01 وفاء عبد الھادى ابو العباس دمحم 135858 كفـءكفـء942011/07/01 أخصائى نفسى

تجریبى لغات-  منیر الجمال األعدادیة   2011/07/01 اسالم سید احمد سعد  احمد االشوح 2146445 كفـءكفـء952011/07/01 أخصائى اجتماعى

العمراوى األبتدائیة   م 2010/05/15 اسالم دمحم عبدالرحیم دمحم 2138759 كفـءكفـء962011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى لغات-  تقسیم الزھوراألبتدائیة   2011/07/01 اسماء احمد منیر دمحم موسى 133720 كفـءكفـء972011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى لغات-  فاروق جرانة األبتدائیة   2011/07/01 اسماء حسن رضا خاطر 2146566 كفـءكفـء982011/07/01 أخصائى اجتماعى

عمرو شعیر  ع   ص  بنین 2011/07/01 اسماء سلیمان عبدالفتاح طھ 2165939 كفـءكفـء992011/07/01 أخصائى اجتماعى

فھمى جبر االبتدائیة   م 2011/07/01 اسماء عبد الحمید حسن احمد 2107989 كفـءكفـء1002011/07/01 أخصائى اجتماعى

على بن ابى طالب   ع  م  بنین 2011/07/01 اشرف یسرى دمحم سالمة 2102177 كفـءكفـء1012011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى لغات- روضة طلعت حرب  2011/07/01 أمانى إبراھیم أحمد دمحم عزت 92252 كفـءكفـء1022011/07/01 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

تجریبى لغات- طلعت حرب االبتدائیة   2011/07/01 امانى دمحم حموده الجزار 2188505 كفـءكفـء1032011/04/01 أخصائى اجتماعى

الفـــاروق   ع   ص   بنات 2011/07/01 اماني  دمحم شعبان السید 2114324 كفـءكفـء1042011/07/01 أخصائى اجتماعى

خورشید   ع   ص   بنات 2011/07/01 اماني سمیر عبد الونیس علي 2156581 كفـءكفـء1052011/07/01 أخصائى اجتماعى

عبده مبروك عبده محجوب االبتدائیة 2011/07/01 اماني دمحم حسن النجار 138969 كفـءكفـء1062011/07/01 أخصائى اجتماعى

الزعیم السادات االبتدائیة  ص 2011/07/01 انجى شریف عوض عبد السالم 2102820 كفـءكفـء1072011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى لغات-  عصمت عبد المجید األعدادیة   2010/07/01 ایة موسى عبدالنعیم عبدالعال 2128574 كفـءكفـء1082011/07/01 أخصائى اجتماعى

السماد  ع   ص   مشترك 2011/07/01 ایمان  السید  السید الجمل 2121423 كفـءكفـء1092011/07/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2010/07/01 ایمان فتحي عبد هللا عثمان 2143117 كفـءكفـء1102011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم السید حفنى الثانویة  ص  بنات 2010/07/01 ایمان دمحم حسن عبد القادر 2156595 كفـءكفـء1112011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى عربى- روضة المشیرعبدالحلیم ابوغزالھ  2011/07/01 ایمان دمحم عبد الرازق بكر 1532720 كفـءكفـء1122011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید حنفى محمود   ع   م   بنبن 2011/07/01 تامر حسنى السید الشناوى 2102797 كفـءكفـء1132011/07/01 أخصائى اجتماعى

محمود داود  ع  ص  بنات 2011/07/01 تھانى عبد الرحمن حسین على 2131564 كفـءكفـء1142011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى عربى- احمد مجدى ابو زید االبتدائیة  2011/07/01 جیھان ابراھیم ابو العال القنواتى 2102822 كفـءكفـء1152011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید احمد بدوى  ع   ص  بنات 2011/07/01 جیھان فخري رمضان القشیط 2115922 كفـءكفـء1162011/07/01 أخصائى اجتماعى

البكاتوشى   ع   م   بنین 2011/07/01 حسام  دمحم  حمزه  عبد الفتاح 2135375 كفـءكفـء1172011/07/01 أخصائى اجتماعى

على بن ابى طالب  ع  ص  بنات 2011/07/01 دعاء احمد عبد العزیز حسن 1539361 كفـءكفـء1182011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابن النفیس االبتدائیة   ص 2010/07/01 دعاء حسن سعید عبد المولى 1539602 كفـءكفـء1192011/07/01 أخصائى اجتماعى
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2010/07/01 دعاء محمود عبد المطلب السید 1539470 كفـءكفـء1202011/07/01 أخصائى اجتماعى

االمام عبدالحلیم محمود االبتدائیة  ص 2011/07/01 دمیانة رضا صالح سلیمان 2136945 كفـءكفـء1212011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى لغات-  تقسیم الزھور األعدادیة   2011/07/01 دینا  خلیفھ طھ ابراھیم دیاب 2115936 كفـءكفـء1222011/07/01 أخصائى اجتماعى

طارق بن زیاد   ع   ص   بنین 2011/07/01 رانیا یسرى قاسم عثمان 2129579 كفـءكفـء1232011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 دمحم حلمى مراد االبتدائیة م رباب  اسماعیل خمیس اسماعیل 2167590 كفـءكفـء1242011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید حنفى محمود   ع   م   بنبن 2011/07/01 ردینا سعید السید سالم 2089745 كفـءكفـء1252011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى عربى- روضة احمد فتحى سرور  2011/07/01 رشا اعرابي اعرابي احمد 2156656 كفـءكفـء1262011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى لغات- عصمت عبدالمجید األبتدائیة   2011/07/01 رشا جابر عزى متولى 137434 كفـءكفـء1272011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى لغات- عصمت عبدالمجید األبتدائیة   2011/07/01 رشا منصور دمحم عبدالعال 137439 كفـءكفـء1282011/07/01 أخصائى اجتماعى

المنشیة البحریة االبتدائیة   م 2011/07/01 رشیدة  دمحم دمحم مرسى 2135158 كفـءكفـء1292011/07/01 أخصائى اجتماعى

حنفى محمود  ع   ص   بنات 2011/07/01 ریھام  السید انور شلبي 2115926 كفـءكفـء1302011/07/01 أخصائى اجتماعى

على المصرى االبتدائیة   ص 2011/07/01 ریھام السید ابراھیم رجب 2136198 كفـءكفـء1312011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى لغات-  تقسیم الزھور األعدادیة   2011/07/01 ریھان رافت عبد المنعم حماد 97174 كفـءكفـء1322011/07/01 أخصائى اجتماعى

المنشیة البحریة االبتدائیة   م 2011/07/01 زینب دمحماحمد دمحم مصطفى 136250 كفـءكفـء1332011/07/01 أخصائى اجتماعى

االعدادیة المھنیة  بنات  ص 2011/07/01 سامیھ  علي  احمد  علي 2124998 كفـءكفـء1342011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األبتدائیھ  2011/07/01 سلوي السید السجاوي سنجاب 2115931 كفـءكفـء1352011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى لغات- الفریق على جاد األبتدائیة  2011/07/01 سمر دمحم شحاتھ دمحم 2133135 كفـءكفـء1362011/07/01 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

طارق بن زیاد   ع   ص   بنین 2011/07/01 سمر دمحم عبد العال فراج 2102400 كفـءكفـء1372011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األبتدائیھ  2011/07/01 سھا السید احمد السید 2110343 كفـءكفـء1382011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى لغات- امینة السعید األعدادیة  2011/07/01 سھا دمحم دمحم حلمى على دمحم 2131528 كفـءكفـء1392011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األعدادیة  2011/07/01 شرین دمحم علي محفوظ 1539409 كفـءكفـء1402011/07/01 أخصائى اجتماعى

ص  بنات-  المھاجرین األعدادیة   2011/07/01 شیماء ابو بكر ھنداوى دمحم 2175702 كفـءكفـء1412011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى لغات-   امینة السعید األبتدائیة  2011/07/01 شیماء حسین محمود دمحم 2136186 كفـءكفـء1422011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى لغات- الفریق على جاد األبتدائیة  2011/07/01 شیماء حنفى دمحم محمود 2133159 كفـءكفـء1432011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمحم حلمى مراد االبتدائیة    ص 2011/07/01 شیماء عبداللة سعد دیاب 2135989 كفـءكفـء1442011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل االبتدائیة   2011/07/01 شیماء مصطفى دمحم احمد العیسوى 2181062 كفـءكفـء1452011/07/01 أخصائى اجتماعى

فصول ملحقة- روضة الدمحمیة   2011/07/01 شیماء مصطفى محمود عالم 2104821 كفـءكفـء1462011/04/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى عربى- عبدالقادر أبوعقادة االبتدائیة  2011/07/01 صباح علي مصطفي  دمحم 2120504 كفـءكفـء1472011/07/01 أخصائى اجتماعى

المنشیة البحریة   ع   ص   مشترك 2011/07/01 عبد هللا  خمیس  محمود الطویل 2135270 كفـءكفـء1482011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمحم حمدى عاشور  ع  م  بنین 2011/07/01 عبیر ابراھیم سید احمد 1604256 كفـءكفـء1492011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2010/07/01 عزه عباس محمود عباس 137046 كفـءكفـء1502011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى لغات- منـیرالجمال األبتدائیة  2011/07/01 عفت عبد الحمید عبد الفتاح الرمیلى 2060704 كفـءكفـء1512011/07/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 على ابراھیم على السید 2113355 كفـءكفـء1522011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمحم حمدى عاشور  ع  ص  بنین 2008/12/01 عمرو احمد دمحم ابراھیم 2146548 كفـءكفـء1532011/07/01 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

محمود صدقى   ع   م   بنین 2011/07/01 عمرو دمحم عبدالعزیز البرشومى 2132894 كفـءكفـء1542011/07/01 أخصائى اجتماعى

النبوى المھندس االبتدائیة   ص 2011/07/01 غاده  دمحم احمد دمحمغالب 2078800 كفـءكفـء1552011/07/01 أخصائى اجتماعى

سعد زغلول االبتدائیة   ص 2011/07/01 فاتن عبد الحمید عبد الغفار نصر النجار 2133196 كفـءكفـء1562011/07/01 أخصائى اجتماعى

ص  بنات-  المھاجرین األعدادیة   2011/07/01 فاطمة شعبان فؤاد دمحم 2134546 كفـءكفـء1572011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/07/01 فایزه حسن احمد على 1532568 كفـءكفـء1582011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى عربى- روضة عبدالقادر ابوعقادة  2011/07/01 فریده فوزى بیومى الشعراوى 1532529 كفـءكفـء1592011/07/01 أخصائى اجتماعى

سیدى بشر القدیمة  ع   ص  بنات 2011/07/01 قوت القلوب محمود كمال السید دمحم الشامي 2115949 كفـءكفـء1602011/07/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 لیالى السید دمحم احمد 92004 كفـءكفـء1612011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى لغات-  الفریق على جاد األعدادیة   2010/07/01 مارى فایز فھیم فرج 1539326 كفـءكفـء1622011/07/01 أخصائى اجتماعى

العمراوى األبتدائیة   م 2011/07/01 دمحم  ابو شامھ  احمد  حسین 2137962 كفـءكفـء1632011/07/01 أخصائى اجتماعى

على بن ابى طالب   ع  م  بنین 2011/07/01 دمحم رفعت عبد الباقى دمحم 2102790 كفـءكفـء1642011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید احمد حمدى االبتدائیة   م 2011/07/01 دمحم عبد الرحمن حسین على حسن 2136687 كفـءكفـء1652011/07/01 أخصائى اجتماعى

النبوى المھندس االبتدائیة   ص 2011/07/01 دمحم عبدالنعیم عبدالوھاب حسین 2149733 كفـءكفـء1662011/07/01 أخصائى اجتماعى

عبدالعال  ابوالغیط   ع  م  مشترك 2011/07/01 دمحم علي ابو المكارم السید 2116172 كفـءكفـء1672011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى لغات-  طلعت حرب األعدادیة   2011/03/01 دمحم مجدي دمحم حافظ 2089746 كفـءكفـء1682011/03/01 أخصائى اجتماعى

محمود صدقى  ع   ص  بنین 2011/07/01 مراد  سعید  دمحم  بیومي 2104244 كفـءكفـء1692011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى لغات- طلعت حرب االبتدائیة   2010/07/01 مروة  محمود عبد العال حسن 2102824 كفـءكفـء1702011/07/01 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ممیزة-  تجریبى لغات -  روالن األبتدائیة  2011/07/01 مروة سعید عبد الحلیم بكار 2136121 كفـءكفـء1712011/07/01 أخصائى اجتماعى

جمیلة بو حرید  ع  ص  بنین 2011/07/01 مروة عبد المجیب محمود خضر 2131329 كفـءكفـء1722011/07/01 أخصائى اجتماعى

محمود صدقى  ع   ص  بنین 2011/07/01 مروه احمد حنفي عبد السالم 2113903 كفـءكفـء1732011/07/01 أخصائى اجتماعى

عبده مبروك عبده محجوب االبتدائیة 2011/07/01 مصطفى محمود دمحم احمد 1539690 كفـءكفـء1742011/07/01 أخصائى اجتماعى

االمام عبدالحلیم محمود االبتدائیة  ص 2011/07/01 مصطفي حسین حسین بخیت 2139060 كفـءكفـء1752011/07/01 أخصائى اجتماعى

رفعت المحجوب  ع  ص  بنات 2011/07/01 منال صبحى دمحم حسنین احمد 2135742 كفـءكفـء1762011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى عربى- عاطف صدقى االبتدائیة  2010/07/01 منى سعد زكى عبد  الحمید 136666 كفـءكفـء1772011/07/01 أخصائى اجتماعى

عمر مكرم االبتدائیة   ص 2011/07/01 منى سعد عزارى اندراوس 1819431 كفـءكفـء1782011/07/01 أخصائى اجتماعى

2010/07/01 روضة المعمورة منى عبدالناصر دمحم حسن 1539460 كفـءكفـء1792011/07/01 أخصائى اجتماعى

2010/07/01 روضة فھمى جبر میار عادل اسماعیل سالمة 1539236 كفـءكفـء1802011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید احمد حمدى االبتدائیة ص 2011/07/01 میرفت خمیس دمحم حسن 1539249 كفـءكفـء1812011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى لغات- عبدالرزاق عبدالمجید األبتدائیة  2011/07/01 نانسى خلف صھیون توفیق 2405866 كفـءكفـء1822011/07/01 أخصائى اجتماعى

البكاتوشى   ع   ص    بنات 2011/07/01 نجوى ابراھیم قاسم أبو زید 2078698 كفـءكفـء1832011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 نرمین عادل محمود ابراھیم 2406003 كفـءكفـء1842011/07/01 أخصائى اجتماعى

النبوى المھندس االبتدائیة  م 2011/07/01 نھلة حسن دمحم شبار 2122413 كفـءكفـء1852011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى لغات-  صالح الدین الدسوقى األبتدائیة  2011/07/01 نھى على احمد ابراھیم 1532686 كفـءكفـء1862011/07/01 أخصائى اجتماعى

محمود صدقى   ع   م   بنین 2011/07/01 نھى ماجد على خلیل 136667 كفـءكفـء1872011/07/01 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید احمد بدوى  ع   ص  بنات 2011/07/01 نیھال محمود ابراھیم دمحم 2131089 كفـءكفـء1882011/07/01 أخصائى اجتماعى

مصطفى ابو ھیف االبتدائیة   ص 2008/12/01 ھاشم محمود شحات محمود 141069 كفـءكفـء1892011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى عربى- عبدالقادر أبوعقادة االبتدائیة  2011/07/01 ھالھ فایز عبد العزیز ابراھیم 2120503 كفـءكفـء1902011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى لغات-  الفضالى األعدادیة    2011/07/01 ھبة عبد المنعم خلیفة احمد 1539401 كفـءكفـء1912011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/07/01 ھبة فائز عبد العزیز ابراھیم 1532607 كفـءكفـء1922011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشیخ دمحم الغزالى االبتدائیة   ص 2011/07/01 ھدى السعید محمود شھاب 2107988 كفـءكفـء1932011/07/01 أخصائى اجتماعى

على المصرى االبتدائیة   ص 2011/07/01 ھدى دمحم عبدالحلیم فرغلى 1540025 كفـءكفـء1942011/07/01 أخصائى اجتماعى

عمر مكرم االبتدائیة   ص 2011/07/01 ھشام دمحم دمحم ابراھیم 2133892 كفـءكفـء1952011/07/01 أخصائى اجتماعى

البكاتوشى   ع   ص    بنات 2011/07/01 ھند  صابر  مسعود  حسن 2135380 كفـءكفـء1962011/07/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 ھند احمد  حسن  احمد 2130450 كفـءكفـء1972011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل الثانویة   2010/07/01 ھند جمعھ حسن احمد 136236 كفـءكفـء1982011/07/01 أخصائى اجتماعى

خلف الراس السوداء لغات بنین 2011/07/01 ھند سید دمحم سویفى 137044 كفـءكفـء1992011/04/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى عربى- عبدالقادر أبوعقادة االبتدائیة  2011/07/01 ھند دمحم حنطور عبداللة سعد 2133078 كفـءكفـء2002011/07/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 ھند دمحم محمود عوض 2143191 كفـءكفـء2012011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى لغات-  فاروق جرانة األبتدائیة   2011/07/01 ھیثم دمحم عبدالستار باشا 2137146 كفـءكفـء2022011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى عربى- احمد فتحى سروراالبتدائیة  2011/07/01 وائل صبحى فتحى مجلع 2150834 كفـءكفـء2032011/07/01 أخصائى اجتماعى

تجریبى عربى- دمحم البرادعى  األعدادیة  2011/07/01 ولید السید علي ابوطالب 1819822 كفـءكفـء2042011/07/01 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الصدیق  ع   ص  بنات 2011/07/01 یاسمین عبدالعزیز احمد نصر صقر 2132919 كفـءكفـء2052011/07/01 أخصائى اجتماعى

جمال عبد الناصر الثانویة   ص   بنین 1983/09/01 أدیب یعقوب بطرس غبرس 129424 كفـءكفـء2062009/02/28 معلم خبیر

جمال عبد الناصر الثانویة   ص   بنین 1983/09/01 رمضان مبروك دمحم دیاب 129281 كفـءكفـء2072009/02/28 معلم خبیر

عبد الغنى الجمسى الثانویة  ص   بنین 1993/02/01 سمیر محمود دمحم الشعراوي 1547559 كفـءكفـء2082014/05/01 دكتوراهمعلم خبیر

رفعت المحجوب  ع  ص  بنات 1981/12/01 فایزة دمحم عبده عبد المحسن 133926 كفـءكفـء2092009/12/31 معلم خبیر

یعمل بالدیوان 1993/06/24 محمود فتحي دمحم الشاذلي 136203 كفـءكفـء2102013/10/01 دكتوراهمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1992/09/01 مصطفي دمحم عبد المجید بدوي خضر 2017899 كفـءكفـء2112012/11/01 دكتوراهمعلم خبیر

على بن ابى طالب  ع  ص  بنات 1985/09/01 ایناس ابراھیم دمحم قناوى 128585 كفـءكفـء2122009/08/20 معلم أول أ

عمر مكرم االبتدائیة   ص 1983/09/01 سامیھ ابراھیم عبد الغفار على 1527268 كفـءكفـء2132009/08/20 معلم أول أ

فھمى جبر االبتدائیة   م 1983/09/01 سھیر سمعان عبد المسیح عبد المسیح 135857 كفـءكفـء2142009/02/28 معلم أول أ

ت عربى- المشیرعبدالحلیم أبوغزالة االبتدائیة  1994/10/13 سھیر محمود دمحم جمعھ 1165491 كفـءكفـء2152009/08/01 معلم أول أ

تجریبى لغات- امینة السعید األعدادیة  1989/11/01 ضحى سید حسنین مصطفى 135388 كفـءكفـء2162009/02/28 معلم أول أ

البكاتوشى الثانویة   ص  المشتركة 1989/11/01 عبد الفتاح دمحم على البرماوى 1523652 كفـءكفـء2172009/08/20 معلم أول أ

عبده مبروك عبده محجوب االبتدائیة 1993/12/01 فایزة صبحى لبیب یوسف 1523541 كفـءكفـء2182009/08/20 معلم أول أ

مصطفى مشرفة االبتدائیة   م 1982/09/02 میرفت توفیق متري جرجس 132100 كفـءكفـء2192009/02/28 معلم أول أ

اسكندریة الثانویة الزراعیة 2004/07/01 امنة عبدالستار السید ھاشم 138407 كفـءكفـء2202012/11/01 دكتوراهمعلم أول

تجریبى لغات- روضة عبد المنعم واصل  1994/09/01 ایمان سعید عبد الخالق الفقى 129943 كفـءكفـء2212009/02/28 معلم أول
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المؤھل 
األعلي

المعمورة األبتدائیة   م 1986/10/22 أیمن دمحم عبد العلیم سالم 131471 كفـءكفـء2222009/02/28 معلم أول

عزیز اباظة االبتدائیة  م 1998/12/26 ایناس دمحم ممدوح الصادق 2114399 كفـءكفـء2232009/10/15 معلم أول

تجریبى لغات-  منیر الجمال األعدادیة   2004/07/01 سامح مختار محمود اسماعیل 1811367 كفـءكفـء2242012/10/14 دكتوراهمعلم أول

تجریبى لغات-  صالح الدین الدسوقى األبتدائیة  2002/05/01 لمیاء عبد الحفیظ حسین على حمزه 2114611 كفـءكفـء2252010/08/21 معلم أول

البكاتوشى   ع   م   بنین 2004/07/01 دمحم توفیق حامد عوض 144703 كفـءكفـء2262012/07/25 دكتوراهمعلم أول

رفعت المحجوب   ع  م  بنین 1998/01/09 دمحم دمحم عبد العلیم دمحم سالم 133932 كفـءكفـء2272009/08/20 معلم أول

السماد  ع   ص   مشترك 1999/06/08 محمود سعد حسن سعد 1532209 كفـءكفـء2282009/08/20 معلم أول

الراس السوداء الثانویة الصناعیة  بنین  ص 1996/09/01 ھاني علي عبد العاطي العزاوي 141588 كفـءكفـء2292009/02/28 معلم أول

تجریبى عربى- عاطف صدقى االبتدائیة  2011/07/01 ابتسام  حامد  عبد الرحیم  محمود 2129967 كفـءكفـء2302011/07/01 معلم

عاطف السادات  ع  ص  مشترك 2011/07/01 ابتسام احمد احمد على الوجیة 2156921 كفـءكفـء2312011/07/01 معلم

السماد  ع   ص   مشترك 2010/07/01 ابتسام سعد السید جعفر 2173436 كفـءكفـء2322011/07/01 معلم

روحیة حجر  ع   ص   مشترك 2011/07/01 ابتسام فتحى عبد العظیم حواش 2144586 كفـءكفـء2332011/07/01 معلم

المندرة القبلیة الجدیدة االبتدائیة   ص 2011/03/01 ابراھیم احمد ابراھیم الطباخ 97363 كفـءكفـء2342011/03/01 معلم

عبد العال ابو الغیط االبتدائیة   ص 2011/07/01 ابراھیم عادل دمحم ابراھیم 2060120 كفـءكفـء2352011/07/01 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة   م 2011/03/01 ابراھیم عبد المنعم دمحم المدبولى 2137344 كفـءكفـء2362011/03/01 معلم

ع بنات-الفریق سعد الدین الشاذلى  2011/07/01 ابراھیم فتحى عبد العزیز اسماعیل 2152946 كفـءكفـء2372011/07/01 معلم

خورشید  ع   م   بنین 2011/07/01 ابراھیم دمحم طھ الشرقاوى 1540530 كفـءكفـء2382011/07/01 معلم
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األعلي

المنشیة البحریة   ع   ص   مشترك 2011/03/01 ابو دھب  ابراھیم  ابودھب  الصاوى 2135338 كفـءكفـء2392011/03/01 معلم

الحرمین األبتدائیة   ص 2011/07/01 أبو زید دمحم أبو زید احمد 2133344 كفـءكفـء2402011/07/01 معلم

عبد الخالق حسونة  ع  م  بنات 2011/07/01 احسان ابراھیم سعدالدین عطیة 2103681 كفـءكفـء2412011/07/01 معلم

النبوى المھندس االبتدائیة   ص 2011/07/01 احمد  السید  السید  الجندي 2130482 كفـءكفـء2422011/07/01 معلم

المندرة القبلیة الجدیدة االبتدائیة   ص 2011/07/01 احمد  السید عبد هللا  دمحم 2093166 كفـءكفـء2432011/07/01 معلم

عزبة محسن الجدیدة األبتدائیة   م 2011/07/01 احمد  شعبان  احمد  دمحم شعبان 2136521 كفـءكفـء2442011/07/01 معلم

حسن البغدادى االبتدائیة   ص 2011/07/01 احمد  صابر  دمحم  علي منصور 2130521 كفـءكفـء2452011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  فاروق جرانة األبتدائیة   2011/07/01 احمد  عبد الواحد  خضري  عبد الواحد 2113758 كفـءكفـء2462011/07/01 معلم

الشیخ دمحم الغزالى االبتدائیة  م 2008/12/01 احمد  عطیة عبد اللطیف مبروك 2107990 كفـءكفـء2472011/07/01 معلم

اسكان العبور االبتدائیة  ص 2011/03/01 احمد  محسن  عباس  ابو طالب 2120381 كفـءكفـء2482011/03/01 معلم

روحیة حجر  ع   ص   مشترك 2011/07/01 احمد  دمحم  حسن  علي 2137404 كفـءكفـء2492011/07/01 معلم

على المصرى االبتدائیة   ص 2011/07/01 احمد  دمحم ناجى خلیل 2104759 كفـءكفـء2502011/07/01 معلم

حسن فتحى االبتدائیة    م 2010/05/12 احمد ابراھیم احمد دمحم 2136139 كفـءكفـء2512011/07/01 معلم

نسیم ابو الیزید االبتدائیة  ص 2011/03/01 احمد ابراھیم السید ابو العزم 2039182 كفـءكفـء2522011/03/01 معلم

تجریبى عربى- احمد فتحى سروراالبتدائیة  2011/07/01 احمد ابراھیم دمحم فتحى 1540936 كفـءكفـء2532011/07/01 معلم

البكاتوشى   ع   م   بنین 2011/07/01 احمد ابراھیم مرزوق عبد هللا 2039159 كفـءكفـء2542011/07/01 معلم

حسن البغدادى االبتدائیة   ص 2011/07/01 احمد ابراھیم مطاوع مسلم 137420 كفـءكفـء2552011/07/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

الشھید حنفى محمود   ع   م   بنبن 2011/07/01 احمد السید احمد الجندى 2133858 كفـءكفـء2562011/07/13 معلم

تجریبى لغات-   امینة السعید األبتدائیة  2011/07/01 احمد السید جاد حسین 141042 كفـءكفـء2572011/07/01 معلم

الشیماء االبتدائیة   ص 2011/07/01 احمد السید ھارون خمیس 1541032 كفـءكفـء2582011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل االبتدائیة   2011/07/01 احمد جابر رزق دمحم حسن 1540011 كفـءكفـء2592011/07/01 معلم

دمحم حلمى مراد  ع  ص  بنین 2011/07/01 احمد جمال احمد عبداللة 2108213 كفـءكفـء2602011/07/01 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة   م 2011/03/01 احمد جمال عبد الرحمن عطیة 119455 كفـءكفـء2612011/03/01 معلم

البكاتوشى   ع   م   بنین 2011/07/01 احمد حامد توفیق توفیق 2137139 كفـءكفـء2622011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى  األعدادیة  2011/07/01 احمد حجازي فتح هللا  شتا 2116171 كفـءكفـء2632011/07/01 معلم

كھرباء أبو قیر  ع  ص   مشترك 2011/07/01 أحمد حسن عبد اللطیف محمود 140493 كفـءكفـء2642011/07/01 معلم

تجریبى عربى- عاطف صدقى االبتدائیة  2011/07/01 احمد حسین احمد على 2135873 كفـءكفـء2652011/07/01 معلم

تجریبى عربى- عاطف صدقى االبتدائیة  2011/07/01 احمد درویش عبد النبى حسن جمعة 2149720 كفـءكفـء2662011/07/01 معلم

نسیم ابو الیزید األبتدائیة  م 2010/05/12 احمد رجب رمضان السید 2039138 كفـءكفـء2672011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  السیدة نفیسة االبتدائیة   2011/07/01 احمد رشاد راشد دمحم 1539387 كفـءكفـء2682011/07/01 معلم

تجریبى لغات- الفریق على جاد األبتدائیة  2011/03/01 احمد رشدي امین الزھري 2155045 كفـءكفـء2692011/03/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 احمد رمزى السعید دمحم 2129616 كفـءكفـء2702011/03/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 احمد رمضان عیسي دمحم 1540817 كفـءكفـء2712011/07/01 معلم

تحسین الصحة الجدیدة  ع  م   مشترك 2011/03/01 احمد سامى احمد دمحم صالح 2056657 كفـءكفـء2722011/03/01 معلم
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دمحم سعد مصطفى األبتدائیة   م 2011/07/01 احمد سعید  عبد العزیز  عبد هللا 2136615 كفـءكفـء2732011/07/01 معلم

رفعت المحجوب   ع  م  بنین 2011/07/01 احمد سعید عبدالمولى عبدالستار 1540706 كفـءكفـء2742011/07/01 معلم

عزبة محسن الجدیدة االبتدائیة   ص 2011/03/01 احمد شعبان  السید عبد المقصود 2120516 كفـءكفـء2752011/03/01 معلم

ابن النفیس االبتدائیة   ص 2011/07/01 احمد صدیق حسین ابراھیم 1540707 كفـءكفـء2762011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى  األعدادیة  2011/07/01 احمد عاطف سیداحمد سیف النصر 1540727 كفـءكفـء2772011/07/01 معلم

عاطف السادات  ع  ص  مشترك 2011/07/01 احمد عاطف على دمحم السید 137392 كفـءكفـء2782011/07/01 معلم

الدمحمیة االبتدائیة  ص 2010/01/12 احمد عاطف محمود احمد 2156899 كفـءكفـء2792011/03/01 معلم

البكاتوشى   ع   ص    بنات 2011/07/01 احمد عبد الحمید عبد العاطى عبد العلیم 138988 كفـءكفـء2802011/07/01 معلم

فھمى جبر االبتدائیة    ص 2011/07/01 احمد عبد العلیم احمد طعیمة 2130099 كفـءكفـء2812011/07/01 معلم

جمال عبد الناصر الثانویة   ص   بنین 2011/07/01 احمد عبد الغنى دمحم اسماعیل 1540824 كفـءكفـء2822011/07/01 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة   م 2011/07/01 احمد عبد الفتاح عبد العلیم حسن 2113913 كفـءكفـء2832011/07/01 معلم

دمحم حمدى عاشور  ع  م  بنین 2011/07/01 احمد عبد المنعم زكى زیان دمحم 2151850 كفـءكفـء2842011/07/01 معلم

الدمحمیة االبتدائیة  ص 2011/03/01 أحمد عبد المنعم على دمحم 121880 كفـءكفـء2852011/03/01 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/03/01 احمد عبد المؤمن عبد الخالق مصطفي 2153511 كفـءكفـء2862011/03/01 معلم

2011/07/01 دمحم محمود العشماوى االبتدائیة احمد عبدالجواد سلیم عبد الغنى 1539497 كفـءكفـء2872011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  مصطفى كمال حلمى االبتدائیة   2011/07/01 احمد عبدالحمید دمحم خمیس 2137806 كفـءكفـء2882011/07/01 معلم

دمحم حلمى مراد   ع   م  بنین 2011/07/01 احمد عبدالرحمن حسین  على 2106571 كفـءكفـء2892011/07/01 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجمع سیدى بشر االبتدائیة   ص 2011/02/23 احمد عبدالقادر دمحم على 140136 كفـءكفـء2902011/02/23 معلم

2011/07/01 دمحم حلمى مراد االبتدائیة م احمد عبدالمنعم عبدالمعطى زیاده 140126 كفـءكفـء2912011/07/01 معلم

نسیم ابو الیزید األبتدائیة  م 2011/07/01 احمد عصمت دمحم امین 132564 كفـءكفـء2922011/07/01 معلم

حسین طھ حسین  الثانویة  ص   بنین 2011/07/01 أحمد على صدیق عبدالجواد 140180 كفـءكفـء2932011/07/01 معلم

ت عربى- المشیرعبدالحلیم أبوغزالة االبتدائیة  2011/07/01 احمد على عبد الغنى عبد المعطى 2107884 كفـءكفـء2942011/07/01 معلم

عزبة محسن الجدیدة األبتدائیة   م 2011/07/01 أحمد على دمحم أحمد 139448 كفـءكفـء2952011/07/01 معلم

عقبة بن نافع   ع   ص  مشترك 2011/07/01 احمد على دمحم اسماعیل 135499 كفـءكفـء2962011/07/01 معلم

عقبة بن نافع   ع   ص  مشترك 2011/07/01 احمد فاروق السید حسن 2131403 كفـءكفـء2972011/07/01 معلم

نسیم ابو الیزید االبتدائیة  ص 2008/12/01 احمد كمال احمد حسن 1539836 كفـءكفـء2982011/07/01 معلم

عاطف السادات االبتدائیة   ص 2011/07/01 احمد دمحم ابراھیم سعد 2161457 كفـءكفـء2992011/07/01 معلم

خورشید   ع   ص   بنات 2011/07/01 أحمد دمحم أحمد على العیسوى 134384 كفـءكفـء3002011/07/01 معلم

تجریبى لغات- عصمت عبدالمجید األبتدائیة   2011/03/01 احمد دمحم احمد دمحم العزونى 1539807 كفـءكفـء3012011/03/01 معلم

تجریبى لغات- عصمت عبدالمجید األبتدائیة   2011/07/01 احمد دمحم حسین ابوالعنین 2128577 كفـءكفـء3022011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى  األعدادیة  2011/07/01 احمد دمحم حسین عباس 135492 كفـءكفـء3032011/07/01 معلم

محمود صدقى   ع   م   بنین 2009/02/27 احمد دمحم صبحى حسن 144886 كفـءكفـء3042011/02/23 معلم

التحریر االبتدائیة م 2011/07/01 احمد دمحم عبد العال دمحم 2106008 كفـءكفـء3052011/07/01 معلم

عبدالعال  ابوالغیط   ع  م  مشترك 2011/07/01 احمد دمحم عبد هللا بكر 2120532 كفـءكفـء3062011/07/01 معلم
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المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

طارق بن زیاد   ع   ص   بنین 2011/02/23 أحمد دمحم عبد الوارث عبد الفتاح 136042 كفـءكفـء3072011/02/23 معلم

ت عربى- المشیرعبدالحلیم أبوغزالة االبتدائیة  2011/07/01 احمد دمحم عبدالقادر دمحم 1540862 كفـءكفـء3082011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  الفضالى األعدادیة    2011/02/23 احمد دمحم على ابراھیم 130116 كفـءكفـء3092011/02/23 معلم

البكاتوشى   ع   م   بنین 2011/07/01 احمد دمحم علي بسیوني 2139300 كفـءكفـء3102011/07/01 معلم

السماد  ع   ص   مشترك 2011/07/01 احمد دمحم قاسم على 2128626 كفـءكفـء3112011/07/01 معلم

تجریبى عربى- عبدالقادر أبوعقادة االبتدائیة  2011/07/01 احمد دمحم دمحم منصور 2158762 كفـءكفـء3122011/07/01 معلم

المعمورة األبتدائیة   م 2011/07/01 احمد دمحم ممدوح دسوقى 1539975 كفـءكفـء3132011/07/01 معلم

تجریبى لغات- عصمت عبدالمجید األبتدائیة   2011/02/23 احمد محمود عبد الجواد عبد الفتاح 2060463 كفـءكفـء3142011/02/23 معلم

عبد السالم عبد الغفار  ع   م   بنبن 2009/06/27 احمد محى الدین حسین سید 2224361 كفـءكفـء3152011/06/27 معلم

عاطف السادات  ع  ص  مشترك 2011/07/01 احمد مصطفى احمد دمحم 2132885 كفـءكفـء3162011/07/01 معلم

متولى ابو مصطفى االبتدائیة   م 2011/07/01 احمد معوض شیبة عبد العاطى 1540909 كفـءكفـء3172011/07/01 معلم

مجمع سیدى بشر االبتدائیة   ص 2011/07/01 احمد نور الدین  عبد العزیز عمر  یوسف عمر 2151246 كفـءكفـء3182011/07/01 معلم

ملك حفنى األبتدائیة   م 2011/07/01 احمد یسرى عبد اللطیف احمد 2131195 كفـءكفـء3192011/07/01 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة   م 2011/07/01 اسامة توفیق حامد على فرج 2139258 كفـءكفـء3202011/07/01 معلم

البكاتوشى   ع   ص    بنات 2011/07/01 اسامة حسن السید العسكرى 97355 كفـءكفـء3212011/07/01 معلم

جمال عبد الناصر الثانویة   ص   بنین 2011/07/01 اسامة عبدالفتاح العیسوى احمد شلبى 2126852 كفـءكفـء3222011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  مصطفى كمال حلمى االبتدائیة   2011/07/01 اسامھ  دمحم  عبد المنعم  مسعود الزعیقى 2104747 كفـءكفـء3232011/07/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

خورشید   ع   ص   بنات 2011/07/01 اسامھ الشحات عبد العلیم دمحم 2139292 كفـءكفـء3242011/07/01 معلم

تجریبى عربى- روضة المشیرعبدالحلیم ابوغزالھ  2011/07/01 اسراء حسن جمعة جاه هللا 2161093 كفـءكفـء3252011/07/01 معلم

العمراوى األبتدائیة   م 2011/07/01 اسراء عبد الحفیظ دمحم مرغنى 2098068 كفـءكفـء3262011/07/01 معلم

الزعیم السادات األبتدائیة   م 2011/07/01 اسراء عبدالنبى امام  اسماعیل 2129086 كفـءكفـء3272011/07/01 معلم

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األعدادیة  2011/07/01 اسراء دمحم محمود احمد 2080246 كفـءكفـء3282011/04/01 معلم

المعمورة االبتدائیة    ص 2011/02/23 اسالم  احمد  دمحم  علي سلیمان 2135426 كفـءكفـء3292011/02/23 معلم

نسیم ابو الیزید األبتدائیة  م 2011/07/01 اسالم  احمد عبد هللا عبد العال 2120464 كفـءكفـء3302011/07/01 معلم

عبد السالم عبد الغفار  ع   م   بنبن 2011/07/01 اسالم  حافظ  یونس عزب 2061654 كفـءكفـء3312011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 اسالم  حسن  اللیسي  داود 2113759 كفـءكفـء3322011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل األعدادیة   2011/07/01 اسالم ابراھیم كامل حامد 2149729 كفـءكفـء3332011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد فتحى سروراالبتدائیة  2011/07/01 اسالم احمد عبد الغنى عبد الغنى 2105991 كفـءكفـء3342011/07/01 معلم

خورشید  ع   م   بنین 2011/07/01 اسالم السید حافظ احمد 2106595 كفـءكفـء3352011/07/01 معلم

تجریبى لغات- عصمت عبدالمجید األبتدائیة   2010/05/12 اسالم حسن محمود عبد الوارث 2107994 كفـءكفـء3362011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 اسالم سالمھ بیومى على 135494 كفـءكفـء3372011/07/01 معلم

مصطفى مشرفة االبتدائیة   م 2011/07/01 اسالم صبرى غازى دمحم 1540738 كفـءكفـء3382011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  فاروق جرانة األبتدائیة   2011/07/01 اسالم طھ احمد فھمى 2146410 كفـءكفـء3392011/07/01 معلم

دمحم سعد مصطفى األبتدائیة   م 2011/07/01 إسالم على دمحم عطا 2405874 كفـءكفـء3402011/07/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

عزیز اباظة االبتدائیة  م 2011/07/01 اسالم عیسوى الصاوى عبداللة عقید 2154024 كفـءكفـء3412011/07/01 معلم

المنشیة البحریة االبتدائیة   ص 2011/07/01 اسالم دمحم السعید دمحم 91944 كفـءكفـء3422011/07/01 معلم

عبده مبروك عبده محجوب االبتدائیة 2011/07/01 اسالم مصطفى صالح احمد 2147056 كفـءكفـء3432011/07/01 معلم

جمال عبد الناصر الثانویة   ص   بنین 2011/07/01 اسماء  جمعھ  فرغلي  جمعھ 2135892 كفـءكفـء3442011/07/01 معلم

ممیزة-  تجریبى لغات -  روالن األبتدائیة  2011/03/01 اسماء  رمضان دمحم علي 2120500 كفـءكفـء3452011/03/01 معلم

الشیماء االبتدائیة   م 2011/07/01 اسماء  صالح  دمحم  المھدي 2136938 كفـءكفـء3462011/07/01 معلم

االمام عبدالحلیم محمود االبتدائیة  ص 2011/02/23 اسماء  قباري  مصطفي  دمحم سعد 2120456 كفـءكفـء3472011/02/23 معلم

المنشیة البحریة   ع   ص   مشترك 2011/07/01 اسماء احمد صابر  عبد الوھاب  عبد الباقي 2135146 كفـءكفـء3482011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  صالح الدین الدسوقى األبتدائیة  2011/07/01 اسماء احمد عبد العزیز رشوان 2045259 كفـءكفـء3492011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 اسماء السید عبد هللا منصور زیان 2116144 كفـءكفـء3502011/07/01 معلم

الشیماء االبتدائیة   م 2011/07/01 اسماء حسن السید عبد المطلب 140321 كفـءكفـء3512011/07/01 معلم

جمیلة بو حرید  ع  م  بنین 2011/07/01 اسماء خیرى الصاوى دمحم 2131154 كفـءكفـء3522011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  منیر الجمال األعدادیة   2011/07/01 اسماء رشاد رفاعي على السایس 2129951 كفـءكفـء3532011/07/01 معلم

السماد  ع   ص   مشترك 2010/07/01 اسماء سمیر كمال السید 2137156 كفـءكفـء3542011/07/01 معلم

تجریبى لغات- روضة طلعت حرب  2011/02/23 اسماء صالح صالح السید 133717 كفـءكفـء3552011/02/23 معلم

جمیلة بو حرید  ع  م  بنین 2010/07/01 أسماء طھ دمحم مرسى 140821 كفـءكفـء3562011/07/01 معلم

الشھیداحمد مدنى االبتدائیة المشتركة ص 2011/07/01 اسماء عبد الرازق عطیة عبد المجید 2095177 كفـءكفـء3572011/07/01 معلم
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األعلي

عبده مبروك عبده محجوب االبتدائیة 2010/02/23 اسماء عبد الفتاح صابر امام 1536901 كفـءكفـء3582011/02/23 معلم

الزعیم السادات ع   م   بنین 2011/07/01 اسماء عبد المنصف دمحم ابو سمره 2068324 كفـءكفـء3592011/07/01 معلم

تجریبى لغات-   امینة السعید األبتدائیة  2010/07/01 اسماء عبدالعال على ابوزید 2144942 كفـءكفـء3602011/07/01 معلم

تجریبى عربى- روضة عاطف صدقى  2011/02/23 اسماء فتحى محمود دمحم 1535034 كفـءكفـء3612011/02/23 معلم

على المصرى االیتدائیة   م 2011/07/01 اسماء فتوح دمحم دمحم 2137352 كفـءكفـء3622011/07/01 معلم

الشھیداحمد مدنى االبتدائیة المشتركة ص 2011/07/01 اسماء دمحم السعید دمحم التركى 2095163 كفـءكفـء3632011/07/01 معلم

عاطف السادات  ع  ص  مشترك 2011/07/01 اسماء دمحم عبد العزیز علي 2120509 كفـءكفـء3642011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل االبتدائیة   2010/07/01 اسماء دمحم فرج سعد 2157579 كفـءكفـء3652011/07/01 معلم

مجمع سیدى بشر االبتدائیة   ص 2011/03/01 اسماء دمحم محفوظ دمحم ابو رحاب 2177376 كفـءكفـء3662011/03/01 معلم

التحریر االبتدائیة ص 2011/07/01 اسماء دمحم مصطفى الخلیفة 2126792 كفـءكفـء3672011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى  األعدادیة  2011/07/01 اسماء دمحم نجم الدین احمد دمحم رضوان 136672 كفـءكفـء3682011/07/01 معلم

تجریبى لغات- روضة عبد المنعم واصل  2011/07/01 اسماء محمود احمد خلیل 2102818 كفـءكفـء3692011/07/01 معلم

دمحم سعد مصطفى األبتدائیة   م 2011/07/01 اسماء محمود سلمى قناوى 2104814 كفـءكفـء3702011/07/13 معلم

عمر مكرم االبتدائیة   م 2011/07/01 اسماء محمود عبد العزیز مصطفى 2152896 كفـءكفـء3712011/07/01 معلم

تجریبى لغات- منـیرالجمال األبتدائیة  2011/07/01 اسماء مصطفى ابراھیم خلیل 1539471 كفـءكفـء3722011/07/01 معلم

الشھید احمد بدوى  ع   ص  بنات 2011/07/01 أسماء مصطفى ابراھیم رضوان 2131133 كفـءكفـء3732011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  عصمت عبد المجید األعدادیة   2011/03/01 أسماء مصطفى خلیل دمحم 2230591 كفـءكفـء3742011/03/01 معلم
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تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/07/01 أسماء مھدى سعد زھران 135565 كفـءكفـء3752011/07/01 معلم

تحسین الصحة القدیمة األبتدائیة  ص 2011/07/01 أسماء نبیل دمحم شاھین 138979 كفـءكفـء3762011/07/01 معلم

خلف مركز التدیب الثانویھ لغات 2011/07/01 اسماعیل عثمان حمید ابراھیم 2124645 كفـءكفـء3772011/07/01 معلم

عبد السالم عبد الغفار  ع   م   بنبن 2010/07/01 اشجان دمحم حسن على 2127914 كفـءكفـء3782011/07/01 معلم

محمود صدقى  ع   ص  بنین 2011/07/01 اشرف احمد عبد الرحیم احمد 97586 كفـءكفـء3792011/07/01 معلم

عاطف السادات  ع  ص  مشترك 2011/07/01 اشرف عبد المنعم عبد السالم حسین ابراھیم 2167389 كفـءكفـء3802011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل االبتدائیة   2011/07/01 اشرف دمحم احمد دمحم 1819778 كفـءكفـء3812011/07/01 معلم

خلف الراس السوداء لغات بنات 2011/07/01 السباعى دمحم عبد الفتاح مبارك 1540452 كفـءكفـء3822011/07/01 معلم

دمحم حلمى مراد   ع   م  بنین 2011/07/01 السید  فتحي  السید  حسین 2120383 كفـءكفـء3832011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 السید دمحم حسین عبد النعیم حسین 1540633 كفـءكفـء3842011/07/01 معلم

دمحم سعد مصطفى األبتدائیة   م 2011/07/01 السیده عبد العزیز احمد ھیبھ 2405970 كفـءكفـء3852011/07/01 معلم

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األبتدائیھ  2011/07/01 الشحات مرعى یحیى یونس 2159303 كفـءكفـء3862011/07/01 معلم

سعد زغلول االبتدائیة   م 2011/02/23 الشیماء  عبد الرحمن رمضان  دمحم صالح 2116316 كفـءكفـء3872011/02/23 معلم

تجریبى لغات- روضة منیر الجمال  2011/02/23 الشیماء ابراھیم احمد على الحكیم 1481717 كفـءكفـء3882011/02/23 معلم

الزعیم السادات ع   م   بنین 2011/07/01 الشیماء رمضان محفوظ احمد 2138951 كفـءكفـء3892011/07/01 معلم

الفـــاروق   ع   ص   بنات 2011/07/01 الشیماء طلبة سعد سعد رمضان 1540821 كفـءكفـء3902011/04/01 معلم

2011/07/01 دمحم محمود العشماوى االبتدائیة الشیماء دمحم سمیر عبد الحمید 97629 كفـءكفـء3912011/07/01 معلم
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تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل االبتدائیة   2011/02/23 الشیماء دمحم لطفى دمحم لطفى 1539564 كفـءكفـء3922011/02/23 معلم

تجریبى لغات- الفریق على جاد األبتدائیة  2011/07/01 الشیماء معروف دمحم دمحم 2136185 كفـءكفـء3932011/07/01 معلم

محمود صدقى   ع   م   بنین 2011/07/01 النمیرى عثمان دمحم حسن 1540959 كفـءكفـء3942011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/07/01 امال  منصور  محجوب  رسالن 2139024 كفـءكفـء3952011/07/01 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة ص 2011/07/01 امال السید خلیل عبدالنبى 1539567 كفـءكفـء3962011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  عطیة الزعیرى األبتدائیة  2011/07/01 امال ضاحى محمود حسن 1540878 كفـءكفـء3972011/07/01 معلم

العمراوى االبتدائیة   ص 2011/07/01 امال على دمحم سلیمان 140127 كفـءكفـء3982011/07/01 معلم

عبد الخالق حسونة  ع  م  بنات 2011/07/01 امال مكنى على بصرى ابراھیم 2135990 كفـءكفـء3992011/07/01 معلم

عبد الغنى الجمسى الثانویة  ص   بنین 2011/07/01 امان حسین ھاشم الزھرى 2106010 كفـءكفـء4002011/04/01 معلم

معان     ص- العلیة االبتدائیة   2011/07/01 أمانى أحمد عبد المنعم السید 91736 كفـءكفـء4012011/07/01 معلم

الشھید حنفى محمود   ع   م   بنبن 2010/07/01 أمانى احمد دمحم المھدى 2135370 كفـءكفـء4022011/07/01 معلم

السماد  ع   ص   مشترك 2011/07/01 امانى السید دمحم احمد 2164001 كفـءكفـء4032011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل االبتدائیة   2011/07/01 أمانى سلیمان سلیمان القماش 140498 كفـءكفـء4042011/07/01 معلم

تجریبى لغات- الفریق على جاد األبتدائیة  2011/07/01 امانى صفوت صبحى ابوعمیرة 2133171 كفـءكفـء4052011/07/01 معلم

متولى ابو مصطفى االبتدائیة   ص 2011/07/01 امانى صالح عشماوى زھرة 1540952 كفـءكفـء4062011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  فاروق جرانة األبتدائیة   2011/07/01 أمانى عادل السید دمحم 92241 كفـءكفـء4072011/07/01 معلم

ملك حفنى األبتدائیة   م 2011/07/01 امانى عبدالبارى عبدالھادى دمحم مطر 2150836 كفـءكفـء4082011/07/01 معلم
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العمراوى االبتدائیة   ص 2011/07/01 امانى عبدالجواد عبادى سالم 2124884 كفـءكفـء4092011/07/01 معلم

تجریبى عربى- روضة السیدة نفیسة  2011/07/01 امانى على دمحم یوسف 2131919 كفـءكفـء4102011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  تقسیم الزھوراألبتدائیة   2010/07/01 امانى فتح الباب احمد طایل 2388482 كفـءكفـء4112011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد فتحى سروراالبتدائیة  2010/07/01 امانى فتحى عبادى زین الدین 2130557 كفـءكفـء4122011/07/01 معلم

عبد الخالق حسونة  ع  م  بنات 2011/07/01 امانى دمحم حسن عبدالقادر 2154026 كفـءكفـء4132011/07/01 معلم

منھل المعرفة الثانویة   ص   بنین 2011/07/01 أمانى دمحم محمود حجاج 2077310 كفـءكفـء4142011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد فتحى سروراالبتدائیة  2011/07/01 أمانى دمحم ناجى خلیل احمد خلیل 2099850 كفـءكفـء4152011/07/01 معلم

تحسین الصحة الجدیدة االبتدائیة   ص 2011/07/01 اماني  سید  عبد المولي  دمحم 2104750 كفـءكفـء4162011/07/01 معلم

المنشیة البحریة االبتدائیة   م 2011/03/01 اماني  طھ  دمحم  حسین 2135279 كفـءكفـء4172011/03/01 معلم

تجریبى عربى- احمد مجدى ابو زید االبتدائیة  2011/02/23 اماني  دمحم  علي  دمحم 2135436 كفـءكفـء4182011/02/23 معلم

تجریبى لغات- طلعت حرب االبتدائیة   2011/07/01 اماني علي موسي سلیمان 1540480 كفـءكفـء4192011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 اماني دمحم عبد الخالق دمحم المكاوي 141618 كفـءكفـء4202011/07/01 معلم

تجریبى عربى- المشیرعبدالحلیم أبوغزالة  ع   2011/07/01 امل  حمدي دمحم دمحم 2087068 كفـءكفـء4212011/07/01 معلم

مصطفى ابو ھیف االبتدائیة   م 2010/07/01 امل  عبد المنعم احمد على 2137155 كفـءكفـء4222011/07/01 معلم

ملك حفنى األبتدائیة    ص 2011/02/23 امل  علي  عبد الحكیم  طھ 2104768 كفـءكفـء4232011/02/23 معلم

البكاتوشى الثانویة   ص  المشتركة 2011/07/01 امل احمد مبارك على 2126842 كفـءكفـء4242011/07/01 معلم

ملك حفنى األبتدائیة   م 2011/02/23 امل احمد دمحم عبد هللا 1536739 كفـءكفـء4252011/02/23 معلم
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على المصرى االبتدائیة   ص 2011/02/23 امل السید احمد محمود 2104769 كفـءكفـء4262011/02/23 معلم

عبدالعال  ابوالغیط   ع  م  مشترك 2011/07/01 امل خلبفھ السید حسن 2059581 كفـءكفـء4272011/07/01 معلم

الحرمین األبتدائیة   ص 2011/07/01 امل رفاعي دمحم رفاعي 138968 كفـءكفـء4282011/07/01 معلم

تجریبى عربى- عبدالقادر أبوعقادة االبتدائیة  2011/07/01 امل سعد رمضان احمد 2120495 كفـءكفـء4292011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  السیدة نفیسة االبتدائیة   2011/07/01 امل عبد العاطى احمد الجیالنى 139818 كفـءكفـء4302011/07/01 معلم

تجریبى لغات- عصمت عبدالمجید األبتدائیة   2011/03/01 امل عبد العزیز دمحم السید 2126674 كفـءكفـء4312011/03/01 معلم

تجریبى لغات- منـیرالجمال األبتدائیة  2011/07/01 امل فرج ریاض فرج 1539169 كفـءكفـء4322011/07/01 معلم

دمحم حلمى مراد االبتدائیة    ص 2010/02/23 امل دمحم رضوان عثمان 1535436 كفـءكفـء4332011/02/23 معلم

تجریبى عربى- روضة دمحم البرادعى  2011/02/23 امل دمحم دمحم حسان 2120399 كفـءكفـء4342011/02/23 معلم

اسكان العبور االبتدائیة  ص 2011/07/01 امنیة احمد طھ احمد سیف 2136932 كفـءكفـء4352011/07/01 معلم

الشیخ دمحم الغزالى االبتدائیة  م 2011/07/01 امنیة زكى دمحم ابو زید 2156848 كفـءكفـء4362011/07/01 معلم

على المصرى االبتدائیة   ص 2011/07/01 امنیة سعید دمحمعبدالفتاح غالب 2104820 كفـءكفـء4372011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد فتحى سروراالبتدائیة  2011/07/01 امنیھ احمد الدردیر احمد 2120523 كفـءكفـء4382011/07/01 معلم

تجریبى لغات- روضة صالح الدین دسوقى  2011/03/01 امنیھ فراج عبد الحمید توفیق 2130446 كفـءكفـء4392011/03/01 معلم

تجریبى لغات-  فاروق جرانة األبتدائیة   2011/03/01 امیرة ابراھیم على محمود 137894 كفـءكفـء4402011/03/01 معلم

تحسین الصحة الجدیدة  ع  م   مشترك 2010/07/01 أمیرة السید عطیة دمحم 2143915 كفـءكفـء4412011/07/01 معلم

خلف الراس السوداء لغات بنین 2011/07/01 امیرة جابر الشحات شاھین 2096938 كفـءكفـء4422011/07/01 معلم
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المنشیة البحریة   ع   ص   مشترك 2011/07/01 امیرة حسني علي نبوت 141066 كفـءكفـء4432011/07/01 معلم

عزیز اباظة االبتدائیة  م 2011/07/01 أمیرة حفنى عبد التواب دمحم الحفنى 134375 كفـءكفـء4442011/07/01 معلم

رقى االخالق االبتدائیة  معان   م 2010/02/14 امیرة درویش عثمان جبر 2163381 كفـءكفـء4452011/02/23 معلم

مصطفى ابو ھیف االبتدائیة   م 2011/07/01 امیرة راضى متى عبد المسیح 2136081 كفـءكفـء4462011/07/01 معلم

دمحم حلمى مراد   ع   م  بنین 2011/07/01 امیرة سعید السید معتوق 2163976 كفـءكفـء4472011/07/01 معلم

تجریبى عربى- عاطف صدقى االبتدائیة  2011/07/01 امیرة سلیمان عبد الروؤؤف سلیمان 97334 كفـءكفـء4482011/07/01 معلم

دمحم حلمى مراد  ع  ص  بنین 2011/07/01 امیرة عابدین راضى دمحم 2126774 كفـءكفـء4492011/07/01 معلم

طارق بن زیاد   ع   ص   بنین 2011/07/01 امیرة عصام الدین دمحم دمحم على ھیكل 2105999 كفـءكفـء4502011/07/01 معلم

الشیماء االبتدائیة   ص 2011/03/01 امیرة فؤاد یوسف السید 1539693 كفـءكفـء4512011/03/01 معلم

البكاتوشى الثانویة   ص  المشتركة 2011/07/01 امیرة مجدى  عبدالرازق احمد 2107999 كفـءكفـء4522011/07/01 معلم

تجریبى لغات- روضة طلعت حرب  2011/02/23 امیرة دمحم احمد حسین 133723 كفـءكفـء4532011/02/23 معلم

البكاتوشى الثانویة   ص  المشتركة 2011/07/01 امیرة دمحم احمد دمحم 97370 كفـءكفـء4542011/07/01 معلم

مجمع سیدى بشر االبتدائیة   ص 2011/07/01 امیرة دمحم رجب على 1541028 كفـءكفـء4552011/07/01 معلم

تجریبى لغات- طلعت حرب االبتدائیة   2011/07/01 امیرة دمحم محمود دمحم 134155 كفـءكفـء4562011/07/01 معلم

تجریبى عربى- روضة مصطفى كمال حلمى  2011/03/01 امیرة محمود السید حسانین 1539024 كفـءكفـء4572011/03/01 معلم

تجریبى لغات- روضة عصمت عبدالمجید  2011/07/01 امیرة مصطفى سعد احمد 2128567 كفـءكفـء4582011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  تقسیم الزھوراألبتدائیة   2011/07/01 امیرة نبیل عبد القادر على دمحم 2130094 كفـءكفـء4592011/07/01 معلم
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خورشید سكة حدید االبتدائیة   ص 2011/02/23 امیره  سعید  حسن  ابوزید 2114291 كفـءكفـء4602011/02/23 معلم

سعد زغلول االبتدائیة   م 2011/07/01 امیره  عبد اللطیف  علي  دمحم قاسم 2113773 كفـءكفـء4612011/07/01 معلم

دمحم حمدى عاشور  ع  ص  بنین 2011/07/01 امیره  عبد النعیم  احمد  اسماعیل 2129917 كفـءكفـء4622011/07/01 معلم

عبد العال ابو الغیط االبتدائیة   ص 2011/07/01 امیره  دمحم شبل  عبد االرؤوف 2113749 كفـءكفـء4632011/07/01 معلم

فصول ملحقة- روضة ملك حفنى  2011/02/23 امیره احمد على رمضان 136241 كفـءكفـء4642011/02/23 معلم

مجمع سیدى بشر االبتدائیة   ص 2011/07/01 أمیره إسماعیل عبد القادر احمد 134382 كفـءكفـء4652011/07/01 معلم

عبده مبروك عبده محجوب االبتدائیة 2010/07/01 امیره السید عثمان عدوى 1539466 كفـءكفـء4662011/07/01 معلم

خلف الراس السوداء لغات بنات 2010/07/01 امیره حسن عبد النبى حلوسھ 132177 كفـءكفـء4672011/07/01 معلم

الحرمین األبتدائیة   ص 2011/07/01 امیره محمود احمد على شعبان ابو كلیلھ 2116321 كفـءكفـء4682011/07/01 معلم

تجریبى لغات- روضة صالح الدین دسوقى  2011/07/01 امیمة احمد دمحم احمد 2161117 كفـءكفـء4692011/07/01 معلم

الشھید حنفى محمود   ع   م   بنبن 2010/07/01 امیمھ  احمد  دمحم المھدي 2135444 كفـءكفـء4702011/07/01 معلم

على المصرى االبتدائیة   ص 2011/07/01 امینة ابراھیم فتح هللا ابو العطا 97574 كفـءكفـء4712011/07/01 معلم

عبد الخالق حسونة  ع   ص  بنات 2011/07/01 امینة احمد صالح احمد 2137321 كفـءكفـء4722011/07/01 معلم

عقبة بن نافع االبتدائیة   ص 2011/07/01 أمینة حامد السید الشناوى 2131443 كفـءكفـء4732011/07/01 معلم

الزعیم السادات االبتدائیة  ص 2011/07/01 امینة عبدالرحمن عبدالرسول النواجى 2129110 كفـءكفـء4742011/07/01 معلم

المعمورة االبتدائیة    ص 2011/02/23 انتصار ابراھیم اسماعیل راضى 91722 كفـءكفـء4752011/02/23 معلم

عقبة بن نافع   ع   ص  مشترك 2010/07/01 انتصار دمحم قاسم القلبانى 2104606 كفـءكفـء4762011/07/01 معلم
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تجریبى لغات- الفریق على جاد األبتدائیة  2011/02/23 انجى طارق السید دمحم 1791659 كفـءكفـء4772011/02/23 معلم

دمحم سعد مصطفى األبتدائیة   م 2011/07/01 انجى فتوح حسانین مصطفى 1540792 كفـءكفـء4782011/07/01 معلم

الشھید حنفى محمود   ع   م   بنبن 2011/07/01 انجى دمحم امین دمحم 2131373 كفـءكفـء4792011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد مجدى ابو زید االبتدائیة  2011/02/23 انجى دمحم عبد القادر احمد 2061765 كفـءكفـء4802011/02/23 معلم

على بن ابى طالب  ع  ص  بنات 2011/07/01 انجى مرتضى احمد یحیى 2133151 كفـءكفـء4812011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  صالح الدین الدسوقى األبتدائیة  2011/07/01 انجي حسن جابر عبدالرزاق 2116343 كفـءكفـء4822011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد مجدى ابو زید االبتدائیة  2011/07/01 انعام دمحم عبدالسالم المصرى 1541110 كفـءكفـء4832011/07/01 معلم

خورشید سكة حدید االبتدائیة   ص 2011/07/01 انوار  صالح  نور الدین  عبد هللا 2114295 كفـءكفـء4842011/07/01 معلم

الزعیم السادات األبتدائیة   م 2011/03/01 انور محمود انور محمود 1539388 كفـءكفـء4852011/03/01 معلم

دمحم سعد مصطفى االبتدائیة  ص 2011/02/23 اھداء دمحم عبد التواب دمحم 2139265 كفـءكفـء4862011/02/23 معلم

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األعدادیة  2011/07/01 آیات  ابراھیم عبد الرحیم االشھب 2107900 كفـءكفـء4872011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد مجدى ابو زید االبتدائیة  2011/07/01 ایات احمد اسماعیل الشركسى 1540854 كفـءكفـء4882011/07/01 معلم

2011/02/23 دمحم حلمى مراد االبتدائیة م ایات فتحى السید محمود 131807 كفـءكفـء4892011/02/23 معلم

روضة خلف مركز التدیب لغات 2011/02/23 ایات دمحم عوض عبدالرحمن 2146423 كفـءكفـء4902011/02/23 معلم

تجریبى لغات-   امینة السعید األبتدائیة  2011/02/23 أیة شعبان ابراھیم حرب 92210 كفـءكفـء4912011/02/23 معلم

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األبتدائیھ  2011/07/01 ایفون بخیت جودة بخیت 1540008 كفـءكفـء4922011/07/01 معلم

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األبتدائیھ  2010/07/01 ایفون عبد المسیح غالى دمیان 2133454 كفـءكفـء4932011/07/01 معلم
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بنات  م- فؤاد محى الدین الثانویة التجاریة   2011/07/01 ایمان  احمد عبد السالم سید احمد 2116351 كفـءكفـء4942011/04/01 معلم

اسكان العبور االبتدائیة  ص 2011/07/01 ایمان  جابر  جابر  مھدي 2113776 كفـءكفـء4952011/07/01 معلم

حنفى محمود  ع   ص   بنات 2011/07/01 ایمان  حلمي  دمحم  علي حبلص 2135423 كفـءكفـء4962011/07/01 معلم

المندرة القبلیة الجدیدة االبتدائیة   ص 2011/07/01 ایمان  صبري  عالم  السھولي 2093151 كفـءكفـء4972011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  طلعت حرب األعدادیة   2011/07/01 ایمان  عبد هللا  عبد اللطیف الفخراني 2123747 كفـءكفـء4982011/07/01 معلم

ابن خلدون  ع   ص  بنات 2011/07/01 ایمان  علي  دمحم ابراھیم حسن 2108907 كفـءكفـء4992011/07/01 معلم

دمحم سعد مصطفى االبتدائیة  ص 2011/07/01 ایمان  ماھر خمیس ابراھیم 2139264 كفـءكفـء5002011/07/01 معلم

روحیة حجر  ع   ص   مشترك 2010/02/23 ایمان  محمود  احمد  دمحم 2161538 كفـءكفـء5012011/02/23 معلم

فؤاد محى الدین  ع  ص  بنات 2011/07/01 ایمان  محمود  السید  حسنین 2136925 كفـءكفـء5022011/07/01 معلم

دمحم سعد مصطفى األبتدائیة   م 2011/07/01 ایمان  مصطفي احمد سلیم 2137966 كفـءكفـء5032011/07/01 معلم

الشیماء االبتدائیة   م 2011/07/01 ایمان ابراھیم زكى بغدادى 2107893 كفـءكفـء5042011/07/01 معلم

السماد  ع   ص   مشترك 2011/07/01 ایمان ابراھیم علي احمد 1540908 كفـءكفـء5052011/07/01 معلم

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األعدادیة  2011/07/01 ایمان احمد زكى عبدالحمید الخویسكى 2138764 كفـءكفـء5062011/07/01 معلم

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األعدادیة  2010/07/01 ایمان احمد على ابراھیم 1541003 كفـءكفـء5072011/07/01 معلم

األعدادیة المھنیة   بنون   م 2010/07/01 ایمان اسحق داود سیداروس 2060400 كفـءكفـء5082011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  صالح الدین الدسوقى األبتدائیة  2011/03/01 ایمان الحسینى الحسینى سیف ودن 1539777 كفـءكفـء5092011/03/01 معلم

تجریبى لغات- روضة عبدالرزاق عبدالمجید  2009/05/25 ایمان السید السید على 136673 كفـءكفـء5102011/02/23 معلم
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عزیز اباظة االبتدائیة   ص 2011/02/23 ایمان السید سالمة مبروك 140170 كفـءكفـء5112011/02/23 معلم

حنفى محمود  ع   ص   بنات 2011/07/01 ایمان السید عبده عبدالرازق 2137316 كفـءكفـء5122011/07/01 معلم

دمحم سعد مصطفى االبتدائیة  ص 2011/02/23 ایمان انور السید دمحم 1539216 كفـءكفـء5132011/02/23 معلم

تجریبى لغات-  الفریق على جاد األعدادیة   2011/07/01 ایمان حامد   احمد طھ 2158026 كفـءكفـء5142011/07/01 معلم

تجریبى لغات-   امینة السعید األبتدائیة  2011/07/01 ایمان حسین حسن على 140319 كفـءكفـء5152011/07/01 معلم

تحسین الصحة الجدیدة  ع  م   مشترك 2009/09/17 ایمان حسین عاشور حسن 137390 كفـءكفـء5162011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  طلعت حرب األعدادیة   2011/07/01 ایمان حمدي دمحم عبد المنعم 2203122 كفـءكفـء5172011/07/01 معلم

دمحم حمدى عاشور  ع  م  بنین 2011/07/01 ایمان حمزه احمد سعد 1540940 كفـءكفـء5182011/07/01 معلم

الرحامنة االبتدائیة 2011/07/01 ایمان خمیس محمود ابراھیم 1539381 كفـءكفـء5192011/07/01 معلم

فصول ملحقة- روضة عمر مكرم  2011/02/23 ایمان رجب حسن ابراھیم 1481759 كفـءكفـء5202011/02/23 معلم

تجریبى لغات- روضة عبد المنعم واصل  2011/02/23 ایمان رمضان عبد الحمید على 2102808 كفـءكفـء5212011/02/23 معلم

خورشید القدیمة البلد االبتدائیة   م 2011/03/01 ایمان رمضان دمحم بلیدى 2156858 كفـءكفـء5222011/03/01 معلم

سماد ابى قیر االبتدائیة 2011/07/01 ایمان سعد رمضان قطب 134985 كفـءكفـء5232011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/02/23 ایمان سعید دمحم احمد سالمة 1539731 كفـءكفـء5242011/02/23 معلم

دمحم سعد مصطفى االبتدائیة  ص 2011/07/01 ایمان سعید محمود عبد الفضیل 2139358 كفـءكفـء5252011/07/01 معلم

عقبة بن نافع   ع   ص  مشترك 2011/03/01 إیمان سمیر عبد العزیز عرفان 2133053 كفـءكفـء5262011/03/01 معلم

عبد السالم عبد الغفار  ع   م   بنبن 2010/07/01 ایمان صالح على صالح 2136164 كفـءكفـء5272011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

روحیة حجر  ع   ص   مشترك 2010/07/01 ایمان عبد القادر عبدالسالم خلیل 2107993 كفـءكفـء5282011/07/01 معلم

معان     ص- العلیة االبتدائیة   2011/07/01 إیمان عبد هللا دمحم عبد العال 91347 كفـءكفـء5292011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  طلعت حرب األعدادیة   2011/07/01 ایمان عبد المنعم فوزى ابراھیم 2094027 كفـءكفـء5302011/07/01 معلم

النبوى المھندس االبتدائیة  م 2011/07/01 ایمان عبدالفتاح دمحم صالح المصرى 2075820 كفـءكفـء5312011/07/01 معلم

عمر مكرم االبتدائیة   ص 2011/07/01 ایمان عبدربة دمحم الجزیرى 2133866 كفـءكفـء5322011/07/01 معلم

الصدیق  ع   ص  بنات 2010/07/01 إیمان على عبد العزیز الجندى 2133301 كفـءكفـء5332011/07/01 معلم

عزیز اباظة االبتدائیة  م 2011/07/01 ایمان فاروق احمد الكحالوى 1816813 كفـءكفـء5342011/07/01 معلم

عبده مبروك عبده محجوب االبتدائیة 2010/02/23 إیمان فایز عبده النشار 140201 كفـءكفـء5352011/02/23 معلم

تجریبى عربى-  عطیة الزعیرى األبتدائیة  2011/03/01 ایمان فتحى السید عبد الموجود 137892 كفـءكفـء5362011/03/01 معلم

تجریبى لغات- الفریق على جاد األبتدائیة  2011/02/23 إیمان مجدى شحاتھ عفیفى 92086 كفـءكفـء5372011/02/23 معلم

السماد  ع   ص   مشترك 2011/07/01 ایمان دمحم احمد حسن 2120524 كفـءكفـء5382011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/07/01 إیمان دمحم حسن اسماعیل 2137320 كفـءكفـء5392011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى  األعدادیة  2011/07/01 ایمان دمحم سعد عبداللطیف 2137254 كفـءكفـء5402011/07/01 معلم

مصطفى مشرفة االبتدائیة   م 2011/07/01 ایمان دمحم عرفة دمحم 2104866 كفـءكفـء5412011/07/01 معلم

تجریبى لغات- روضة تقسیم الزھور  2011/03/01 ایمان دمحم دمحم اسماعیل 2116010 كفـءكفـء5422011/03/01 معلم

الشیخ دمحم الغزالى االبتدائیة   ص 2011/02/23 ایمان مرعى ذكى الخولى 144455 كفـءكفـء5432011/01/01 معلم

تجریبى لغات-  فاروق جرانة األبتدائیة   2011/07/01 ایمان مصطفى على سراج 2128646 كفـءكفـء5442011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

تجریبى لغات-  فاروق جرانة األبتدائیة   2011/07/01 ایمان ممدوح حافظ عبد الواحد 2152889 كفـءكفـء5452011/07/01 معلم

السماد  ع   ص   مشترك 2011/07/01 ایمان ممدوح دمحم احمد 1481969 كفـءكفـء5462011/07/01 معلم

تجریبى عربى- روضة احمد مجدى ابو زید  2011/02/23 ایمان ھریدى احمد ھریدى 2102814 كفـءكفـء5472011/02/23 معلم

خورشید   ع   ص   بنات 2011/07/01 ایمان یوسف على على الشامى 2132534 كفـءكفـء5482011/07/01 معلم

االصالح   ع   ص بنات 2011/07/01 أیمن احمد احمد ابراھیم حجازى 2099847 كفـءكفـء5492011/07/01 معلم

تحسین الصحة الجدیدة االبتدائیة   ص 2011/03/01 ایمن حسین السید شحاتھ 2056624 كفـءكفـء5502011/03/01 معلم

البكاتوشى الثانویة   ص  المشتركة 2011/07/01 ایمن عبد الرازق عبد المجید الشره 2104567 كفـءكفـء5512011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2011/02/23 ایمن دمحم السید مصطفي 1819803 كفـءكفـء5522011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  تقسیم الزھوراألبتدائیة   2010/02/14 ایمن دمحم عبد الغفار السید 1540039 كفـءكفـء5532011/07/01 معلم

ابن خلدون  ع   ص  بنات 2011/07/01 ایمن دمحم عبد الھادى تركى 2162746 كفـءكفـء5542011/07/01 معلم

التحریر االبتدائیة ص 2011/03/01 ایمن دمحم عبدالفتاح بھنساوى 140124 كفـءكفـء5552011/03/01 معلم

تجریبى عربى- روضة دمحم البرادعى  2011/07/01 ایناس  العزب احمد العزب 2115927 كفـءكفـء5562011/07/01 معلم

سعد عثمان االبتدائیة 2011/07/01 ایناس  دمحم احمد دمحم جمعھ 2115966 كفـءكفـء5572011/07/01 معلم

عبد السالم عبد الغفار  ع   م   بنبن 2011/07/01 ایناس ابراھیم السید مصطفى 1540769 كفـءكفـء5582011/07/01 معلم

مجمع سیدى بشر االبتدائیة   ص 2011/07/01 ایناس الصدیق حافظ على 1534016 كفـءكفـء5592011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2010/07/01 ایناس دمحم ابراھیم عبد الرؤف 2153380 كفـءكفـء5602011/07/01 معلم

تجریبى لغات- روضة صالح الدین دسوقى  2011/03/01 ایناس دمحم السید حسن 1539953 كفـءكفـء5612011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

عبد الخالق حسونة  ع  م  بنات 2010/07/01 ایناس دمحمالعجمى سلیمان عطیةعمارة 2150838 كفـءكفـء5622011/07/01 معلم

سماد ابى قیر االبتدائیة 2011/07/01 إیناس محمود سید أحمد 92254 كفـءكفـء5632011/07/01 معلم

جمیلة بو حرید  ع  ص  بنین 2010/07/01 ایناس محمود یونس ابراھیم 2144943 كفـءكفـء5642011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 ایھاب  عبد اللطیف  علي  شعبان 2127339 كفـءكفـء5652011/04/01 معلم

ت عربى بنین- دمحم احمد عطیة دویدار  2011/03/01 ایھاب ابراھیم دمحم طھ 1539462 كفـءكفـء5662011/03/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2011/07/01 إیھاب انور ذكى عثمان 2062970 كفـءكفـء5672011/07/01 معلم

البكاتوشى   ع   ص    بنات 2011/07/01 ایھاب جمال الدین عباس السید 2056759 كفـءكفـء5682011/07/01 معلم

ممیزة-  تجریبى لغات -  روالن األبتدائیة  2011/07/01 ایھاب حسن الملیجى سید احمد 139534 كفـءكفـء5692011/07/01 معلم

عبدالعال  ابوالغیط   ع  م  مشترك 2011/07/01 ایھاب سعد عبد الرازق شعبان 1537409 كفـءكفـء5702011/07/01 معلم

االمام عبدالحلیم محمود االبتدائیة  ص 2011/03/01 ایھاب فتح اللة عبد الحمید ابراھیم 2136994 كفـءكفـء5712011/03/01 معلم

تجریبى عربى- احمد مجدى ابو زید االبتدائیة  2011/07/01 بدریة  خمیس  عبدالعزیز حسن 2124894 كفـءكفـء5722011/07/01 معلم

عبد السالم عبد الغفار   ع   ص   بنین 2010/07/01 بدریة احمد دمحم ھاللى 2150843 كفـءكفـء5732011/07/01 معلم

خورشید  ع   م   بنین 2011/07/01 بدیعھ  مصطفي السید الحاج حسن 2113917 كفـءكفـء5742011/07/01 معلم

تجریبى عربى- روضة احمد حسن الباقوري  2011/03/01 برھام جودة عبدالحمید دمحم 1539201 كفـءكفـء5752011/03/01 معلم

جمیلة بو حرید  ع  م  بنین 2011/07/01 بسام حسن دمحم دمحم 2126977 كفـءكفـء5762011/07/01 معلم

تجریبى لغات- طلعت حرب االبتدائیة   2011/07/01 بسمة  احمد عبد الغنى عبد الغنى 2131388 كفـءكفـء5772011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  عطیة الزعیرى األبتدائیة  2010/07/01 بسمة ابراھیم علي ابراھیم 1541187 كفـءكفـء5782011/07/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

حنفى محمود  ع   ص   بنات 2011/07/01 بسمة على ابراھیم على بدر 91945 كفـءكفـء5792011/07/01 معلم

ص  بنات-  المھاجرین األعدادیة   2011/07/01 بسمة على حسن دمحم 2131379 كفـءكفـء5802011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 بسمة عیسى عبدالشافى عبدالرحمن 2130514 كفـءكفـء5812011/07/01 معلم

تجریبى لغات- امینة السعید األعدادیة  2011/07/01 بسمة دمحم رمضان حسن 1540728 كفـءكفـء5822011/07/01 معلم

محمود صدقى  ع   ص  بنین 2011/07/01 بسمة محمود السید دمحم عبد هللا 138972 كفـءكفـء5832011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/07/01 بسنت عبد هللا دمحم عبد العظیم 2175692 كفـءكفـء5842011/07/01 معلم

دمحم حلمى مراد   ع   م  بنین 2011/07/01 بسنت دمحم حسن دمحم 1540592 كفـءكفـء5852011/07/01 معلم

عقبة بن نافع االبتدائیة   ص 2011/07/01 بسیمھ سعید حسن احمد 2131410 كفـءكفـء5862011/07/01 معلم

االمام عبدالحلیم محمود االبتدائیة  ص 2011/07/01 بوسى خمیس عبداللطیف فتح اللة 2136956 كفـءكفـء5872011/07/01 معلم

التحریر االبتدائیة ص 2011/07/01 تامر عادلى احمد عبداللة 2144951 كفـءكفـء5882011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى  األعدادیة  2011/07/01 تامر عبد العزیز دمحم قاسم 97356 كفـءكفـء5892011/07/01 معلم

ابن خلدون  ع   ص  بنات 2011/07/01 تامر عبد المنعم احمد بسیوني 141073 كفـءكفـء5902011/07/01 معلم

المنشیة البحریة االبتدائیة   ص 2010/01/12 تامر فوزى متى ویصا 1550690 كفـءكفـء5912011/02/23 معلم

عائشة عبد الرحمن الثانویة  ص   بنات 2011/07/01 تامر دمحم احمد ابراھیم 2133868 كفـءكفـء5922011/07/01 معلم

2011/03/01 الشھیداحمد مدنى االبتدائیة المشتركة م تامر محمود على على عابدین 2061795 كفـءكفـء5932011/03/01 معلم

دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة   ص 2011/03/01 تامر مالك فرید جرجس 130463 كفـءكفـء5942011/03/01 معلم

الحرمین األبتدائیة   ص 2011/07/01 ثاؤبستا ابراھیم موسى  كامل 2164015 كفـءكفـء5952011/07/01 معلم
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الشھید حنفى محمود   ع   م   بنبن 2011/07/01 ثناء مسعد  مسعد عرابي حمیده 2135442 كفـءكفـء5962011/07/01 معلم

جمیلة بو حرید  ع  م  بنین 2011/07/01 جانیت زاھي عطاهللا ابو الخیر 2120472 كفـءكفـء5972011/07/01 معلم

البكاتوشى الثانویة   ص  المشتركة 2011/07/01 جمال الدین دمحم دمحم األعرج 2137312 كفـءكفـء5982011/07/01 معلم

ص  بنات-  المھاجرین األعدادیة   2010/05/12 جمال عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن 134396 كفـءكفـء5992011/04/01 معلم

البكاتوشى   ع   م   بنین 2011/07/01 جمعة صبرى الجداوى حمود 2146621 كفـءكفـء6002011/07/01 معلم

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األبتدائیھ  2011/07/01 جھاد  ابراھیم  علي  ابراھیم 2130418 كفـءكفـء6012011/07/01 معلم

خورشید   ع   ص   بنات 2011/07/01 جھاد احمد دمحم سعید 140827 كفـءكفـء6022011/07/01 معلم

تجریبى عربى- عبدالقادر أبوعقادة االبتدائیة  2011/07/01 جھاد دمحم عبدالحمید الشاذلى 2133130 كفـءكفـء6032011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد فتحى سروراالبتدائیة  2011/07/01 جوزیف عادل كامل روفائیل 2131900 كفـءكفـء6042011/07/01 معلم

البكاتوشى الثانویة   ص  المشتركة 2011/07/01 جوزیف غبلایر فھیم غبلایر 2405880 كفـءكفـء6052011/07/01 معلم

سماد ابى قیر االبتدائیة 2011/07/01 جوزیف مكرم جورج یوسف 137430 كفـءكفـء6062011/07/01 معلم

دمحم حلمى مراد  ع  ص  بنین 2011/02/23 جیھان السید یوسف خلیفھ 1539665 كفـءكفـء6072011/02/23 معلم

دمحم حلمى مراد  ع  ص  بنین 2011/07/01 جیھان جمال دمحم  عبد المجیب ابراھیم 1539954 كفـءكفـء6082011/07/01 معلم

مصطفى ابو ھیف االبتدائیة   م 2011/07/01 جیھان غباشى السید دمحم 2137166 كفـءكفـء6092011/07/01 معلم

عبد العال ابو الغیط االبتدائیة   ص 2011/02/23 جیھان مجدى اسكندر جرس 130181 كفـءكفـء6102011/02/23 معلم

دمحم حلمى مراد  ع  ص  بنین 2011/07/01 جیھان محروس خمیس إبراھیم 140245 كفـءكفـء6112011/07/01 معلم

الشھید دمحم السید حفنى الثانویة  ص  بنات 2011/07/01 جیھان ناجى احمد سعد 2104665 كفـءكفـء6122011/07/01 معلم
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عبد السالم عبد الغفار   ع   ص   بنین 2011/07/01 حجاج غریب شبیب عثمان 2120536 كفـءكفـء6132011/07/01 معلم

ت عربى بنین- دمحم احمد عطیة دویدار  2011/07/01 حسام مصطفى أحمد حسن 134984 كفـءكفـء6142011/07/01 معلم

العمراوى األبتدائیة   م 2011/07/01 حسن  عبد الفتاح دمحم العمراوى 2060190 كفـءكفـء6152011/07/01 معلم

تجریبى عربى- المشیرعبدالحلیم أبوغزالة  ع   2011/07/01 حسن  علي  مسعود  دمحم 2129924 كفـءكفـء6162011/07/01 معلم

متولى ابو مصطفى االبتدائیة   ص 2011/07/01 حسن جادالرب عبدالراضى جبریل 2045527 كفـءكفـء6172011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 حسن سعد حسن دمحم ابراھیم 2130484 كفـءكفـء6182011/07/01 معلم

خورشید  ع   م   بنین 2011/07/01 حسن سعد على عبدالعلیم 2108190 كفـءكفـء6192011/07/01 معلم

عبده مبروك عبده محجوب االبتدائیة 2011/07/01 حسن دمحم حسن أبو خشبھ 2135325 كفـءكفـء6202011/07/01 معلم

عائشة عبد الرحمن الثانویة  ص   بنات 2011/07/01 حسن یوسف ناجى موسى 2070746 كفـءكفـء6212011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  فاروق جرانة األبتدائیة   2010/03/01 حسنة رجب مرسي رجب 1535478 كفـءكفـء6222011/03/01 معلم

جمیلة بو حرید  ع  م  بنین 2011/07/01 حسین احمد حسین مصطفى 2128620 كفـءكفـء6232011/07/01 معلم

جمیلة بو حرید  ع  م  بنین 2008/12/01 حسین احمد دمحم محمود 2130703 كفـءكفـء6242011/07/01 معلم

حنفى محمود  ع   ص   بنات 2011/07/01 حسین االمیر دمحم عبد الفتاح 134223 كفـءكفـء6252011/07/01 معلم

دمحم حمدى عاشور  ع  م  بنین 2011/07/01 حسین علي احمد ابراھیم 141070 كفـءكفـء6262011/07/01 معلم

ت عربى- المشیرعبدالحلیم أبوغزالة االبتدائیة  2011/07/01 حسین مرسى محمود مرسى 2136481 كفـءكفـء6272011/07/01 معلم

عبد الخالق حسونة  ع   ص  بنات 2011/07/01 حكمت یحیى عطیة عبدالعال 1539614 كفـءكفـء6282011/07/01 معلم

العمراوى االبتدائیة   ص 2011/07/01 حمادة حسین سید دمحم 140188 كفـءكفـء6292011/07/01 معلم
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معان    م- العلیة االبتدائیة   2011/07/01 حنان  دمحم علي  السید 2120387 كفـءكفـء6302011/07/01 معلم

الدمحمیة االبتدائیة  م 2011/07/01 حنان  دمحم كامل  ابراھیم  جبر 2139032 كفـءكفـء6312011/04/01 معلم

عقبة بن نافع االبتدائیة   ص 2011/03/01 حنان بھاء الدین عوض حسین 2133037 كفـءكفـء6322011/03/01 معلم

سماد ابى قیر االبتدائیة 2011/07/01 حنان حسن دمحم دمحم مصطفى 134986 كفـءكفـء6332011/07/01 معلم

نسیم ابو الیزید األبتدائیة  م 2011/07/01 حنان رزق دمحم حسانین 1539427 كفـءكفـء6342011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد فتحى سروراالبتدائیة  2011/02/23 حنان فتحى لبیب صلیب 2129553 كفـءكفـء6352011/02/23 معلم

االمام عبدالحلیم محمود االبتدائیة  ص 2011/02/23 حنان دمحم  احمد تاج الدین 2120459 كفـءكفـء6362011/02/23 معلم

عطیة الزعیرى االبتدائیة   م 2011/07/01 حنان دمحم شحاتة متولى 91943 كفـءكفـء6372011/07/01 معلم

2011/03/01 الشھیداحمد مدنى االبتدائیة المشتركة م حنان ھالل حامد بكر 2061774 كفـءكفـء6382011/03/01 معلم

النبوى المھندس االبتدائیة   ص 2011/02/23 حوریة دمحم ابو خلیل دمحم 135496 كفـءكفـء6392011/02/23 معلم

نسیم ابو الیزید األبتدائیة  م 2011/07/01 خالد حسن رفاعي أبو السعود 139533 كفـءكفـء6402011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل االبتدائیة   2010/05/11 خالد سعد على عبد الر حمن 134210 كفـءكفـء6412011/07/01 معلم

الشیخ دمحم الغزالى االبتدائیة  م 2008/12/01 خالد دمحم حسین قیشة 140178 كفـءكفـء6422011/07/01 معلم

تجریبى لغات- عصمت عبدالمجید األبتدائیة   2011/02/23 خالد دمحم دمحم خلیل 121139 كفـءكفـء6432011/02/23 معلم

دمحم حمدى عاشور  ع  م  بنین 2011/07/01 خالد دمحم مصطفى دمحم 2167610 كفـءكفـء6442011/07/01 معلم

الرحامنة االبتدائیة 2011/07/01 خلود دمحم مصطفي محمود 2116323 كفـءكفـء6452011/07/01 معلم

الزعیم السادات ع   م   بنین 2010/07/01 دالیا  دمحم عبد الجواد عید 2175946 كفـءكفـء6462011/07/01 معلم
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دمحم حلمى مراد االبتدائیة    ص 2011/03/01 دالیا احمد عبدالمنعم جمعة 2136004 كفـءكفـء6472011/03/01 معلم

تجریبى لغات-  طلعت حرب األعدادیة   2011/02/23 دالیا احمد مسعود دمحم 2121495 كفـءكفـء6482011/02/23 معلم

ابن النفیس االبتدائیة   ص 2010/07/01 دالیا جمال عبد العزیز سعد 2135365 كفـءكفـء6492011/07/01 معلم

عزبة محسن القدیمة االبتدائیة   م 2011/07/01 دالیا حسین مصطفى مصطفى 2156024 كفـءكفـء6502011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2011/03/01 دالیا مجدى السید حسنین 1813218 كفـءكفـء6512011/03/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى  األعدادیة  2010/07/01 دالیا دمحم صالح دمحم 2056750 كفـءكفـء6522011/07/01 معلم

فھمى جبر االبتدائیة    ص 2011/07/01 دالیا دمحم عطیة هللا صالح 2136959 كفـءكفـء6532011/07/01 معلم

تجریبى لغات- الفریق على جاد األبتدائیة  2011/07/01 دالیا نشات سلیمان عبدالحمید 1539523 كفـءكفـء6542011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  روضة الفریق على جاد  2011/03/01 دالیة عبدالرحیم عبدالحلیم عبدالرحیم 2146406 كفـءكفـء6552011/03/01 معلم

تجریبى عربى- احمد فتحى سروراالبتدائیة  2011/07/01 دعاء  احمد علي  دمحم 2113756 كفـءكفـء6562011/07/01 معلم

الراس السوداء الثانویة الصناعیة  بنین  ص 2011/07/01 دعاء  على دمحم خلف اللة 2154029 كفـءكفـء6572011/07/13 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 دعاء ابراھیم تحسین سلیمان 2103346 كفـءكفـء6582011/07/01 معلم

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األبتدائیھ  2011/03/01 دعاء ابراھیم حسن امین شھاب الدین 135899 كفـءكفـء6592011/03/01 معلم

ممیزة-  تجریبى لغات -  روالن األبتدائیة  2011/07/01 دعاء احمد عبدالعزیز عبدالواحد 2133886 كفـءكفـء6602011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  تقسیم الزھوراألبتدائیة   2011/07/01 دعاء السید ابراھیم عبدالمطلب 2165804 كفـءكفـء6612011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  فاروق جرانة األبتدائیة   2011/03/01 دعاء السید دمحم غازي 121521 كفـءكفـء6622011/03/01 معلم

جمیلة بو حرید  ع  م  بنین 2011/07/01 دعاء جابر ابراھیم محمود 2091847 كفـءكفـء6632011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جمیلة بو حرید  ع  م  بنین 2011/07/01 دعاء حسین عبد الرحیم 1533961 كفـءكفـء6642011/04/01 معلم

محمود صدقى   ع   م   بنین 2011/07/01 دعاء خمیس مسلم حسنین 97573 كفـءكفـء6652011/07/01 معلم

فؤاد محى الدین  ع  ص  بنات 2011/07/01 دعاء رجب محمود احمد 2071678 كفـءكفـء6662011/07/01 معلم

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األعدادیة  2011/07/01 دعاء سعید السید ضباشة 137243 كفـءكفـء6672011/07/01 معلم

جمیلة بو حرید  ع  م  بنین 2011/02/23 دعاء صالح عبداللة غنیم 1539827 كفـءكفـء6682011/02/23 معلم

تجریبى عربى- احمد مجدى ابو زید االبتدائیة  2011/07/01 دعاء عاشور دمحم دمحم عمار 134216 كفـءكفـء6692011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 دعاء عزت أحمد دمحم 138861 كفـءكفـء6702011/07/01 معلم

على بن ابى طالب   ع  م  بنین 2011/07/01 دعاء فوزى السید احمد 1537993 كفـءكفـء6712011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  تقسیم الزھوراألبتدائیة   2011/02/23 دعاء دمحم ابو الیزید بسطامى 134175 كفـءكفـء6722011/02/23 معلم

تجریبى لغات- روضة فاروق جرانة  2011/02/23 دعاء دمحم الخطیب احمد 1539552 كفـءكفـء6732011/02/23 معلم

تحسین الصحة الجدیدة االبتدائیة   ص 2011/07/01 دعاء دمحم عبدالحمید جاد مھران 2124822 كفـءكفـء6742011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  الفریق على جاد األعدادیة   2011/07/01 دعاء دمحم عبدهللا ابراھیم 1540720 كفـءكفـء6752011/07/01 معلم

ابن النفیس االبتدائیة   ص 2010/03/01 دالل  حسن فوده دمحم سعید 2120487 كفـءكفـء6762011/03/01 معلم

تجریبى لغات-  صالح الدین الدسوقى األبتدائیة  2011/07/01 دولت مصطفى نعمان مصطفى 2129721 كفـءكفـء6772011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2011/07/01 دینا  جابر السید زكي 2113915 كفـءكفـء6782011/07/01 معلم

المندرة القبلیة الجدیدة االبتدائیة   ص 2011/03/01 دینا  رجب  عبد السالم  دمحم 2093145 كفـءكفـء6792011/03/01 معلم

2011/07/01 دمحم محمود العشماوى االبتدائیة دینا ابراھیم عبد المجید العمراوى 140822 كفـءكفـء6802011/07/01 معلم

-----------------------------------

7438of 285 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

تجریبى عربى- احمد فتحى سروراالبتدائیة  2011/03/01 دینا السید احمد ابراھیم ابو سمرة 2133873 كفـءكفـء6812011/03/01 معلم

تجریبى لغات-   امینة السعید األبتدائیة  2011/07/01 دینا حسنى السید حسن دمحم 1539607 كفـءكفـء6822011/07/01 معلم

تجریبى عربى- روضة السیدة نفیسة  2011/07/01 دینا حسین دمحم صدیق 2059890 كفـءكفـء6832011/07/01 معلم

عمر مكرم االبتدائیة   م 2011/07/01 دینا سمیر دمحم ابراھیم 2120488 كفـءكفـء6842011/07/01 معلم

مجمع سیدى بشر االبتدائیة   ص 2011/02/23 دینا طلعت سعد دمحم 2126388 كفـءكفـء6852011/02/23 معلم

تجریبى عربى-  عطیة الزعیرى األبتدائیة  2011/07/01 دینا فكرى رجب انور 2131419 كفـءكفـء6862011/07/01 معلم

فؤاد محى الدین  ع  ص  بنات 2011/07/01 دینا دمحم عبد العال السید 2120521 كفـءكفـء6872011/07/01 معلم

تحسین الصحة الجدیدة  ع  م   مشترك 2011/07/01 دینا دمحم عبدالحمید یوسف سرور 2138760 كفـءكفـء6882011/07/01 معلم

دمحم حمدى عاشور  ع  م  بنین 2011/07/01 دینا محمود اسماعیل احمد 2130742 كفـءكفـء6892011/07/01 معلم

تحسین الصحة الجدیدة االبتدائیة   ص 2011/07/01 دینا مصطفى حسن یوسف 137981 كفـءكفـء6902011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2008/08/04 رابحة سعد دمحم أبو شوارب 139456 كفـءكفـء6912011/07/01 معلم

جمال عبد الناصر الثانویة   ص   بنین 2011/07/01 رابحھ  زكي محمود حسانین 2104232 كفـءكفـء6922011/07/01 معلم

عبدالعال  ابوالغیط   ع  م  مشترك 2011/07/01 رافت عبد المجید محمود تمراز 2116118 كفـءكفـء6932011/07/01 معلم

البكاتوشى   ع   م   بنین 2011/07/01 رامى امیل حلیم جوھر 2148543 كفـءكفـء6942011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  فاروق جرانة األبتدائیة   2011/07/01 راندا سمیر عبد الھادى عبد السالم 134381 كفـءكفـء6952011/07/01 معلم

جمال عبد الناصر الثانویة   ص   بنین 2011/07/01 رانده ذكي حنا حنین 2120475 كفـءكفـء6962011/07/01 معلم

ع بنات-الفریق سعد الدین الشاذلى  2010/07/01 رانده عبدالحلیم عبدالقادر عبدالرحمن 2072844 كفـءكفـء6972011/07/01 معلم

-----------------------------------

7438of 286 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ص  بنات-  المھاجرین األعدادیة   2010/07/01 رانده دمحم محمود احمد 2106591 كفـءكفـء6982011/07/01 معلم

مجمع سیدى بشر االبتدائیة   ص 2010/07/01 رانده دمحمعبدالعزیز طھ  ابراھیم یوسف 2149612 كفـءكفـء6992011/07/01 معلم

مى زیادة الثانویة   ص  بنات 2011/07/01 رانیا  الصغیر احمد حسانین 2114306 كفـءكفـء7002011/07/01 معلم

العمراوى االبتدائیة   ص 2011/02/23 رانیا  دمحم بدر عید 2129947 كفـءكفـء7012011/02/23 معلم

تجریبى لغات- روضة عصمت عبدالمجید  2011/02/23 رانیا ابراھیم فتح هللا على 137438 كفـءكفـء7022011/02/23 معلم

تجریبى عربى-  مصطفى كمال حلمى االبتدائیة   2011/07/01 رانیا احمد البدرى عبد الاله 1540463 كفـءكفـء7032011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  روضة الفریق على جاد  2011/07/01 رانیا اسماعیل دمحم اسماعیل 1539533 كفـءكفـء7042011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/07/01 رانیا جابر  جاد  احمد 2136729 كفـءكفـء7052011/07/01 معلم

المعمورة األبتدائیة   م 2011/03/01 رانیا جمعة السید عبد الواحد 135008 كفـءكفـء7062011/03/01 معلم

دمحم حمدى عاشور  ع  م  بنین 2011/07/01 رانیا حسین على حسین 2404133 كفـءكفـء7072011/07/01 معلم

مصطفى ابو ھیف االبتدائیة   م 2011/02/23 رانیا خلیل حسن بسطاوى 140497 كفـءكفـء7082011/02/23 معلم

عبده مبروك عبده محجوب االبتدائیة 2011/02/23 رانیا رفیق رزق هللا عطا هللا 130756 كفـءكفـء7092011/02/23 معلم

الفـــاروق   ع   ص   بنات 2011/07/01 رانیا رمضان  فھمى رمضان 2167486 كفـءكفـء7102011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد مجدى ابو زید االبتدائیة  2011/07/01 رانیا سعید محمود حرفوش 91689 كفـءكفـء7112011/07/01 معلم

عبد الخالق حسونة  ع  م  بنات 2011/07/01 رانیا صابر امین دمحم 140824 كفـءكفـء7122011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى  األعدادیة  2011/07/01 رانیا طھ حسن دمحم 2083032 كفـءكفـء7132011/07/01 معلم

محمود صدقى   ع   م   بنین 2011/07/01 رانیا عبد العال اسماعیل عبد العال 2131574 كفـءكفـء7142011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النبوى المھندس االبتدائیة   ص 2011/02/23 رانیا عبد المنعم دمحم دمحم 2233410 كفـءكفـء7152011/02/23 معلم

االصالح االبتدائیة    ص 2011/02/23 رانیا محسن السید دمحم 97052 كفـءكفـء7162011/02/23 معلم

تجریبى لغات- روضة عصمت عبدالمجید  2011/07/01 رانیا دمحم ابراھیم دمحم 2152452 كفـءكفـء7172011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2008/04/01 رانیا دمحم أحمد زقزوق 2139975 كفـءكفـء7182011/07/01 معلم

عمرو شعیر  ع   ص  بنین 2011/07/01 رانیا دمحم احمد دمحم 2136051 كفـءكفـء7192011/07/01 معلم

تجریبى لغات-   منیر الجمال الثانویة   2011/07/01 رانیا دمحم حمدى عبدالفتاح 1540609 كفـءكفـء7202011/07/01 معلم

تجریبى لغات- روضة منیر الجمال  2011/02/23 رانیا محمود السید عبدالحافظ 1481763 كفـءكفـء7212011/02/23 معلم

عمر مكرم االبتدائیة   م 2011/07/01 رانیا نبیل احمد عبد الحلیم 2154652 كفـءكفـء7222011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/07/01 رانیا یوسف علي السجاوي 2116117 كفـءكفـء7232011/07/01 معلم

عبد السالم عبد الغفار   ع   ص   بنین 2011/07/01 رائد مصطفى كمال عبد الحكیم ابراھیم 2071683 كفـءكفـء7242011/07/01 معلم

تجریبى عربى- روضة عبدالقادر ابوعقادة  2011/03/01 رباب جابر عوض عبدالعزیز 1535048 كفـءكفـء7252011/03/01 معلم

سیدى بشر القدیمة  ع   ص  بنات 2011/07/01 رباب حسنى خلیفھ مصطفي 2115948 كفـءكفـء7262011/07/01 معلم

النبوى المھندس االبتدائیة   ص 2010/03/01 رباب عبد هللا دمحم كامل خاطر 2059935 كفـءكفـء7272011/03/01 معلم

عقبة بن نافع   ع   ص  مشترك 2011/07/01 رجاء حلمى السید سید احمد 2159330 كفـءكفـء7282011/07/01 معلم

حسن البغدادى االبتدائیة   ص 2011/02/23 رجاء محمود دمحم شحاتة 137393 كفـءكفـء7292011/03/01 معلم

یعمل بالدیوان 2007/04/17 رحاب  احمد دمحم احمد الخطیب 2116002 كفـءكفـء7302011/07/01 معلم

عمر مكرم االبتدائیة   ص 2011/07/01 رحاب  دمحم خلیفة دمحم مراد 2133883 كفـءكفـء7312011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النبوى المھندس االبتدائیة   ص 2011/03/01 رحاب احمد طھ دمحم 1790613 كفـءكفـء7322011/03/01 معلم

تجریبى لغات- روضة امینة السعید  2011/07/01 رحاب السید عبد العظیم بیومي 2115956 كفـءكفـء7332011/07/01 معلم

خورشید القدیمة البلد االبتدائیة   م 2011/07/01 رحاب صالح عبد المنعم السید 1540757 كفـءكفـء7342011/07/01 معلم

محمود داود  ع  ص  بنات 2011/07/01 رحاب على مصطفى كمال 2137343 كفـءكفـء7352011/07/01 معلم

المھاجرین األبتدائیة أ المشتركة 2010/07/01 رحاب فتحى عبدهللا عثمان 2131894 كفـءكفـء7362011/07/01 معلم

سعد عثمان االبتدائیة 2011/07/01 رحاب دمحم دمحم شحاتة السید 2124654 كفـءكفـء7372011/07/01 معلم

تجریبى لغات- الفریق على جاد األبتدائیة  2011/02/23 رحاب مصطفى عبد السالم مصطفى 135006 كفـءكفـء7382011/02/23 معلم

مجمع سیدى بشر االبتدائیة   ص 2011/07/01 رحاب مصطفى عبدالجواد زعیر 2168127 كفـءكفـء7392011/07/01 معلم

االمام عبدالحلیم محمود االبتدائیة  ص 2011/07/01 رحاب معوض شیبة عبد العاطى 2131017 كفـءكفـء7402011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/07/01 رشا  سعد  اسماعیل  یوسف 2136609 كفـءكفـء7412011/07/01 معلم

معان     ص- العلیة االبتدائیة   2011/07/01 رشا  عاطف  دمحم العراقي 2093147 كفـءكفـء7422011/07/01 معلم

جمال عبد الناصر الثانویة   ص   بنین 2011/07/01 رشا أحمد عبد الجواد السید 2061662 كفـءكفـء7432011/07/01 معلم

نسیم ابو الیزید االبتدائیة  ص 2011/07/01 رشا احمد دمحم مرسى 2135185 كفـءكفـء7442011/07/01 معلم

الشیخ دمحم الغزالى االبتدائیة  م 2011/07/01 رشا السید سلیم دمحم 2139866 كفـءكفـء7452011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  مصطفى كمال حلمى االبتدائیة   2011/03/01 رشا انور ابراھیم حسین 1810452 كفـءكفـء7462011/03/01 معلم

سعد عثمان االبتدائیة 2011/07/01 رشا أنور السید عبد الجواد 135872 كفـءكفـء7472011/07/01 معلم

ممیزة-  تجریبى لغات -  روالن األبتدائیة  2011/03/01 رشا جابر جاد احمد 2063496 كفـءكفـء7482011/03/01 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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الفـــاروق   ع   ص   بنات 2011/07/01 رشا حامد یوسف مشالي 2160542 كفـءكفـء7492011/07/01 معلم

عقبة بن نافع االبتدائیة   ص 2011/07/01 رشا حسنى دمحم زیدان 2061786 كفـءكفـء7502011/07/01 معلم

روحیة حجر  ع   ص   مشترك 2011/07/01 رشا حمدي على دمحم 139535 كفـءكفـء7512011/07/01 معلم

الزعیم السادات االبتدائیة  ص 2011/07/01 رشا خمیس السید ابراھیم 134214 كفـءكفـء7522011/07/01 معلم

الشھید حنفى محمود   ع   م   بنبن 2010/07/01 رشا رشاد عارف احمد 2153369 كفـءكفـء7532011/07/01 معلم

تحسین الصحة القدیمة األبتدائیة  ص 2011/02/23 رشا رشدي ذكي عطا هللا 2116315 كفـءكفـء7542011/02/23 معلم

التربیة الفكریة بالسماد 2011/07/01 رشا رمضان دمحم دمحم 1539834 كفـءكفـء7552011/07/01 معلم

الدمحمیة االبتدائیة  ص 2011/03/01 رشا شعبان دمحم متولى 140128 كفـءكفـء7562011/03/01 معلم

عزبة محسن الجدیدة األبتدائیة   م 2011/07/01 رشا عبد الرؤف عبد الواحد مصطفى 139451 كفـءكفـء7572011/07/01 معلم

دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة   ص 2011/07/01 رشا عبد العزیز عبد الحمید عبد الباسط 140194 كفـءكفـء7582011/07/01 معلم

منھل المعرفة الثانویة   ص   بنین 2011/07/01 رشا عبد المنعم احمد یاقوت 2166905 كفـءكفـء7592011/07/01 معلم

عبد العال ابو الغیط االبتدائیة   ص 2011/07/01 رشا عبد المنعم دمحم الخرادلى 2125223 كفـءكفـء7602011/07/01 معلم

الرحامنة االبتدائیة 2011/03/01 رشا عبداللة یونس النجار 2128616 كفـءكفـء7612011/03/01 معلم

تجریبى لغات- الفریق على جاد األبتدائیة  2010/02/23 رشا فتحى دمحم حسانین 136674 كفـءكفـء7622011/02/23 معلم

2011/07/01 روضة السماد رشا قطب محمود على 2161133 كفـءكفـء7632011/07/01 معلم

خلف الراس السوداء لغات بنین 2010/03/01 رشا كامل دمحم خریصة 1539489 كفـءكفـء7642011/03/01 معلم

حنفى محمود  ع   ص   بنات 2011/07/01 رشا دمحم أرمان راجیل 138860 كفـءكفـء7652011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة
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األعلي

مصطفى مشرفة االبتدائیة   م 2011/03/01 رشا دمحم عبد الفتاح عاشور 1538992 كفـءكفـء7662011/03/01 معلم

ابن خلدون  ع   ص  بنات 2011/07/01 رشا دمحم عبد المعبود الحصري 2164599 كفـءكفـء7672011/07/01 معلم

سیدى بشر القدیمة  ع   ص  بنات 2010/02/23 رشا دمحم یحیى دمحم 1539434 كفـءكفـء7682011/03/01 معلم

ت عربى بنین- دمحم احمد عطیة دویدار  2011/07/01 رشا مصطفى دمحم السمان 140559 كفـءكفـء7692011/07/01 معلم

تحسین الصحة الجدیدة االبتدائیة   ص 2011/07/01 رشا ناجي ابراھیم ابراھیم 2113914 كفـءكفـء7702011/07/01 معلم

المنشیة البحریة االبتدائیة   م 2010/07/01 رضا  محمود محمود مطاوع 2135342 كفـءكفـء7712011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  روضة محمود عباس العتى  2011/03/01 رضا حسن احمد دمحم 136239 كفـءكفـء7722011/03/01 معلم

جمال عبد الناصر الثانویة   ص   بنین 2011/07/01 رضوى  نبیل  دمحم رزیقة 2167271 كفـءكفـء7732011/07/01 معلم

خلف مركز التدیب األعدادیة لغات 2011/03/01 رضوى على رضا على  ابوالنصر 2153613 كفـءكفـء7742011/03/01 معلم

على المصرى االیتدائیة   م 2011/07/01 رضوى دمحم السید بشیر 2137303 كفـءكفـء7752011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 رضوى دمحم حسن دمحم 2391842 كفـءكفـء7762011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  عصمت عبد المجید األعدادیة   2011/07/01 رغده دمحم سید احمد علي 2157458 كفـءكفـء7772011/07/01 معلم

تجریبى عربى- عبدالقادر أبوعقادة االبتدائیة  2011/07/01 رفیده دمحم عبد ربھ شلبي 2120499 كفـءكفـء7782011/07/01 معلم

حنفى محمود  ع   ص   بنات 2011/07/01 رمضان السید رمضان دمحم 132186 كفـءكفـء7792011/07/01 معلم

دمحم سعد مصطفى األبتدائیة   م 2011/07/20 رمضان عبدالعزیز رمضان سعد 2180850 كفـءكفـء7802011/07/20 معلم

تجریبى عربى- روضة المشیرعبدالحلیم ابوغزالھ  2011/07/01 رنا السید جابر على 2161111 كفـءكفـء7812011/07/01 معلم

ملك حفنى األبتدائیة    ص 2011/02/23 رھام عز الدین  یحي  محمود 2104770 كفـءكفـء7822011/02/23 معلم
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األعلي

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2011/07/01 رومانى ظریف واصف سیدھم 2063418 كفـءكفـء7832011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  مصطفى كمال حلمى االبتدائیة   2011/02/23 ریتا لبیب جاد سدراك 2153370 كفـءكفـء7842011/02/23 معلم

2011/02/23 دمحم محمود العشماوى االبتدائیة ریھام  ابراھیم  حسین  عثمان 2129916 كفـءكفـء7852011/02/23 معلم

خورشید   ع   ص   بنات 2011/03/01 ریھام  یحیي شربیني  حامد 2137965 كفـءكفـء7862011/03/01 معلم

تحسین الصحة الجدیدة االبتدائیة   ص 2011/07/01 ریھام ابو بكر احمد عبد الكریم 2056780 كفـءكفـء7872011/07/01 معلم

الدمحمیة االبتدائیة  ص 2011/07/01 ریھام احمد سعد ونس 2120478 كفـءكفـء7882011/07/01 معلم

عبد السالم عبد الغفار  ع   م   بنبن 2011/07/01 ریھام السید محمود جمعة 135600 كفـءكفـء7892011/07/01 معلم

ملك حفنى األبتدائیة   م 2011/07/01 ریھام بسیونى إبراھیم على 140322 كفـءكفـء7902011/07/01 معلم

عمر مكرم االبتدائیة   ص 2011/03/01 ریھام حمید محمود جاد الرب 2120458 كفـءكفـء7912011/03/01 معلم

الزعیم السادات ع   م   بنین 2010/07/01 ریھام سعید رافت السید 2155011 كفـءكفـء7922011/07/01 معلم

االندلس والحجاز االبتدائیة م 2011/07/01 ریھام صبرى عبدهللا مبروك 1540814 كفـءكفـء7932011/07/01 معلم

دمحم سعد مصطفى االبتدائیة  ص 2011/03/01 ریھام صبرى دمحم احمد 1539491 كفـءكفـء7942011/03/01 معلم

محمود صدقى   ع   م   بنین 2011/07/01 ریھام عبدالعزیز حسین الجمل 2159380 كفـءكفـء7952011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  عطیة الزعیرى األبتدائیة  2011/07/01 ریھام ماھر منیر فرج 2167223 كفـءكفـء7962011/07/01 معلم

الحرمین األبتدائیة   ص 2011/07/01 ریھام دمحم احمد على جبریل 2136065 كفـءكفـء7972011/07/01 معلم

الفـــاروق   ع   ص   بنات 2011/07/01 ریھام مصطفى عبد السالم شاھین 139390 كفـءكفـء7982011/07/01 معلم

على المصرى االبتدائیة   ص 2011/07/01 ریھام ممدوح دمحم محمود 1540925 كفـءكفـء7992011/07/01 معلم
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تحسین الصحة القدیمة األبتدائیة  ص 2011/03/01 ریھام یحیى على دمحم 2104669 كفـءكفـء8002011/03/01 معلم

تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل األعدادیة   2011/07/01 زكى احمد زكى عبدالعال 2124617 كفـءكفـء8012011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد مجدى ابو زید االبتدائیة  2011/07/01 زمزم على حسن مسعود 2128612 كفـءكفـء8022011/07/01 معلم

عبد السالم عبد الغفار  ع   م   بنبن 2011/07/01 زینب الحسین عبدالعزیز عبدالحمید 1537917 كفـءكفـء8032011/07/01 معلم

2011/07/01 روضة المعمورة زینب السید سعد ابو المكارم 97176 كفـءكفـء8042011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى  األعدادیة  2011/03/01 زینب حسن قمصان حسن 1539824 كفـءكفـء8052011/03/01 معلم

تجریبى عربى- روضة عاطف صدقى  2011/02/23 زینب رمضان عبد المجید دمحم 1539105 كفـءكفـء8062011/02/23 معلم

تجریبى عربى-  عطیة الزعیرى األبتدائیة  2011/07/01 زینب عبدالمعطى  احمد عطیھ السقا 2124817 كفـءكفـء8072011/07/01 معلم

عمر مكرم االبتدائیة   م 2011/02/23 زینب دمحم بدر  دمحم 2046743 كفـءكفـء8082011/02/23 معلم

تجریبى لغات-  روضة الفریق على جاد  2011/02/23 زینب دمحم عبد الحفیظ 1535073 كفـءكفـء8092011/02/23 معلم

السماد  ع   ص   مشترك 2011/07/01 زینب دمحم عبدالرحیم یوسف 2173430 كفـءكفـء8102011/07/01 معلم

عاطف السادات  ع  ص  مشترك 2011/07/01 زینب محمود اسماعیل دمحم 2159343 كفـءكفـء8112011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد مجدى ابو زید االبتدائیة  2011/07/01 سارة ابراھیم اسماعیل مبروك 2138911 كفـءكفـء8122011/07/01 معلم

سماد ابى قیر االبتدائیة 2011/02/23 سارة احمد دمحم دویدار 2131895 كفـءكفـء8132011/02/23 معلم

حسن فتحى االبتدائیة    م 2011/03/01 سارة أنور مصطفى حسن 140113 كفـءكفـء8142011/03/01 معلم

التحریر االبتدائیة ص 2008/04/01 سارة جمال دمحم محمود 1534311 كفـءكفـء8152011/03/01 معلم

تجریبى عربى-  السیدة نفیسة االبتدائیة   2011/07/01 سارة خلیل رافت خلیل 2135265 كفـءكفـء8162011/07/01 معلم
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ابن النفیس االبتدائیة   ص 2011/03/01 سارة عرفھ على ابو العال 2082358 كفـءكفـء8172011/03/01 معلم

خلف الراس السوداء لغات بنین 2011/07/01 سارة عصام سعد محمود 1540931 كفـءكفـء8182011/07/01 معلم

تجریبى لغات- عبدالرزاق عبدالمجید األبتدائیة  2011/07/01 سارة فاروق سلیمان احمد موسي 1535186 كفـءكفـء8192011/07/01 معلم

الشھید حنفى محمود   ع   م   بنبن 2011/07/01 سارة دمحم حسن ابوشوشة 1539783 كفـءكفـء8202011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 سارة مصطفى احمد دمحم 2104688 كفـءكفـء8212011/07/01 معلم

الزعیم السادات ع   م   بنین 2010/07/01 سارة مصطفى دمحم مصطفى 132178 كفـءكفـء8222011/07/01 معلم

محمود صدقى  ع   ص  بنین 2011/07/01 سارة منعم احمد دمحم 136988 كفـءكفـء8232011/07/01 معلم

ت عربى- المشیرعبدالحلیم أبوغزالة االبتدائیة  2011/07/01 سارة نسیم عبده میخائیل 2131888 كفـءكفـء8242011/07/01 معلم

تجریبى عربى- روضة احمد فتحى سرور  2011/02/23 ساره خاطر احمد محمود خاطر 2115958 كفـءكفـء8252011/02/23 معلم

ممیزة-  تجریبى لغات -  روالن األبتدائیة  2011/02/23 ساره عبد الحمید عبد الحمید دمحم 1539424 كفـءكفـء8262011/02/23 معلم

بنین  ص-  طوسون الثانویة الصناعیة   2011/07/01 سالم طھ عبد المحسن سید 1539594 كفـءكفـء8272011/07/01 معلم

عبدالعال  ابوالغیط   ع  م  مشترك 2011/07/01 سالمة سمیر حسن ابراھیم 1539303 كفـءكفـء8282011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل األعدادیة   2011/07/01 سالى احمد دمحم احمد فائق 2131488 كفـءكفـء8292011/07/01 معلم

دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة   ص 2011/02/23 سالى عبد القادر یس دمحم سلیمان 140190 كفـءكفـء8302011/02/23 معلم

روضة خلف مركز التدیب لغات 2011/02/23 سالى محسن حسن محسن 1539240 كفـءكفـء8312011/02/23 معلم

حنفى محمود  ع   ص   بنات 2011/07/01 سالي  صموئیل  جرجس  ابراھیم 2136912 كفـءكفـء8322011/07/01 معلم

خورشید  ع   م   بنین 2011/07/01 سامح لطفى كامل مسعود 2137142 كفـءكفـء8332011/07/01 معلم
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متولى ابو مصطفى االبتدائیة   ص 2011/07/01 سامح مصطفى زكى العلیمى 2130096 كفـءكفـء8342011/07/01 معلم

حسن فتحى االبتدائیة    م 2011/07/01 سامح یسرى خلیل مرشدى 1539796 كفـءكفـء8352011/07/01 معلم

دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة   ص 2010/01/04 سامى سعد زكى بخیت 140175 كفـءكفـء8362011/02/23 معلم

متولى ابو مصطفى االبتدائیة   م 2011/07/01 سامیھ ودید رزق بشاي 2153360 كفـءكفـء8372011/07/01 معلم

تجریبى لغات- روضة طلعت حرب  2011/02/23 سحر احمد امین على 133719 كفـءكفـء8382011/02/23 معلم

تجریبى عربى- روضة دمحم البرادعى  2011/03/01 سحر سلیمان دمحم ابراھیم 2120398 كفـءكفـء8392011/03/01 معلم

عبد السالم عبد الغفار   ع   ص   بنین 2009/09/13 سحر فوزى ابراھیم دمحم 2137323 كفـءكفـء8402011/07/01 معلم

الرحامنة االبتدائیة 2011/07/01 سحر فوزى محمود الجحش 1540637 كفـءكفـء8412011/07/01 معلم

تجریبى عربى- روضة احمد مجدى ابو زید  2011/07/01 سحر دمحم ابو المجد دمحم  مكي 2115919 كفـءكفـء8422011/07/01 معلم

تحسین الصحة الجدیدة  ع  م   مشترك 2011/07/01 سعاد أحمد عبد القادر شلبى 139427 كفـءكفـء8432011/07/01 معلم

ممیزة-  تجریبى لغات -  روالن األبتدائیة  2011/07/01 سعاد عمر ھنداوى دمحم 1541021 كفـءكفـء8442011/07/01 معلم

2011/03/01 الشھیداحمد مدنى االبتدائیة المشتركة م سعاد دمحم احمد محمود 2061815 كفـءكفـء8452011/03/01 معلم

جمیلة بو حرید  ع  م  بنین 2008/12/01 سعدیة محروس احمد على 1539338 كفـءكفـء8462011/07/01 معلم

المعمورة االبتدائیة    ص 2011/03/01 سعید  فاروق  الراوي  قاسم 2135435 كفـءكفـء8472011/03/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2010/05/12 سعید حسن رفاعى زید 140177 كفـءكفـء8482011/07/01 معلم

منھل المعرفة الثانویة   ص   بنین 2011/07/01 سعید صابر دمحم دمحم منصور 138132 كفـءكفـء8492011/07/01 معلم

2011/07/01 الشھیداحمد مدنى االبتدائیة المشتركة م سعید عبد هللا سعد هللا سمعان 2061754 كفـءكفـء8502011/07/01 معلم

-----------------------------------

7438of 295 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

تجریبى عربى- روضة عطیة الزعیرى  2011/07/01 سعیدة السید مسعود فرحات 2131937 كفـءكفـء8512011/07/01 معلم

خورشید   ع   ص   بنات 2011/07/01 سعیدة خلف احمد سید 2405955 كفـءكفـء8522011/07/01 معلم

معان    م- العلیة االبتدائیة   2011/07/01 سلوى صالح مصطفى الشربینى 140496 كفـءكفـء8532011/07/01 معلم

عاطف السادات  ع  ص  مشترك 2011/07/01 سلوى دمحم احمد دمحم 2086702 كفـءكفـء8542011/07/01 معلم

الحرمین الثانویھ  ص   بنات 2010/07/01 سلوي  دمحمسعید دمحم الشیخ 2078822 كفـءكفـء8552011/07/01 معلم

دمحم سعد مصطفى االبتدائیة  ص 2011/07/01 سلوي دمحم حسین قیشھ 2139367 كفـءكفـء8562011/07/01 معلم

ممیزة-  تجریبى لغات -  روالن األبتدائیة  2011/07/01 سماء ابراھیم دمحم الخضرى 2084102 كفـءكفـء8572011/07/01 معلم

الشھید احمد بدوى  ع   ص  بنات 2011/07/01 سماء حبشى مبارك رمضان 2152251 كفـءكفـء8582011/07/01 معلم

تجریبى عربى- روضة المشیرعبدالحلیم ابوغزالھ  2011/03/01 سماء رجب محمود احمد 2116027 كفـءكفـء8592011/03/01 معلم

كھرباء أبو قیر  ع  ص   مشترك 2011/07/01 سماح  ناجى عبده  حسن 2157972 كفـءكفـء8602011/07/01 معلم

تجریبى عربى- عاطف صدقى االبتدائیة  2011/07/01 سماح الجمیل السید أحمد نصار 138977 كفـءكفـء8612011/07/01 معلم

جمیلة بو حرید  ع  م  بنین 2008/12/01 سماح السید محمود محمود 2137306 كفـءكفـء8622011/07/01 معلم

النبوى المھندس االبتدائیة  م 2011/07/01 سماح العربى دمحم السید عزب 2075797 كفـءكفـء8632011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2010/07/01 سماح جابر خضر محمود 137893 كفـءكفـء8642011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد فتحى سروراالبتدائیة  2011/07/01 سماح حسن دمحم حسن 2115967 كفـءكفـء8652011/07/01 معلم

الشیخ دمحم الغزالى االبتدائیة  م 2011/03/01 سماح رضوان عبد الرؤف محمود 130431 كفـءكفـء8662011/03/01 معلم

جمیلة بو حرید  ع  م  بنین 2008/12/01 سماح عبد الحكیم محمود البردیسى 138984 كفـءكفـء8672011/07/01 معلم
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تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل االبتدائیة   2011/02/23 سماح فتحي دمحم إبراھیم 91694 كفـءكفـء8682011/02/23 معلم

المنشیة البحریة   ع   ص   مشترك 2008/02/24 سماح دمحم سعید دمحم الشیخ 1535259 كفـءكفـء8692011/03/01 معلم

عبده مبروك عبده محجوب االبتدائیة 2011/07/01 سماح دمحم على دمحم 2135207 كفـءكفـء8702011/07/01 معلم

الشھید احمد بدوى  ع   ص  بنات 2011/07/01 سماح محمود إبراھیم شعبان 127440 كفـءكفـء8712011/07/01 معلم

عبد السالم عبد الغفار  ع   م   بنبن 2010/07/01 سمر  حسین  صابر  ابراھیم 2137963 كفـءكفـء8722011/07/01 معلم

2011/02/23 روضة السماد سمر أحمد أمین خلیل 1621025 كفـءكفـء8732011/02/23 معلم

الشھید حنفى محمود   ع   م   بنبن 2011/07/01 سمر زین العابدین دمحم ادریس 140494 كفـءكفـء8742011/07/01 معلم

النبوى المھندس االبتدائیة  م 2011/07/01 سمر عادل احمد دمحم 1539903 كفـءكفـء8752011/07/01 معلم

روضة سعد عثمان 2011/02/23 سمر عبد العزیز عبد اللطیف فرج 2060694 كفـءكفـء8762011/02/23 معلم

تجریبى لغات- منـیرالجمال األبتدائیة  2011/07/01 سمر عبدالقادر دمحم ابراھیم 137476 كفـءكفـء8772011/07/01 معلم

مجمع سیدى بشر االبتدائیة   ص 2011/03/01 سمر دمحم عبد العظیم الحناطى 1539999 كفـءكفـء8782011/03/01 معلم

نسیم ابو الیزید األبتدائیة  م 2011/07/01 سمیة احمد كامل ابراھیم 2135995 كفـءكفـء8792011/07/01 معلم

تجریبى لغات-   امینة السعید األبتدائیة  2011/07/01 سمیحة حسن صالح السید 2104680 كفـءكفـء8802011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى  األعدادیة  2011/02/23 سمیر صالح الدین احمد الفاضلى 1540091 كفـءكفـء8812011/02/23 معلم

سماد ابى قیر االبتدائیة 2011/03/01 سمیر فاروق مصطفي علي 1540105 كفـءكفـء8822011/03/01 معلم

عزیز اباظة االبتدائیة   ص 2011/07/01 سناء مصطفى عبدة مصطفى 2108203 كفـءكفـء8832011/07/01 معلم

ملك حفنى األبتدائیة    ص 2011/07/01 سھا  مصطفي  دمحم رسالن 2104752 كفـءكفـء8842011/07/01 معلم
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید العمید احمد السید الطحاوىالثانویة 2011/07/01 سھا ابراھیم عبدالفتاح احمد 2137333 كفـءكفـء8852011/07/01 معلم

تجریبى لغات- روضة امینة السعید  2011/07/01 سھام ابراھیم بسطاوى عبد الجواد 2212399 كفـءكفـء8862011/07/01 معلم

عبد الخالق حسونة  ع   ص  بنات 2010/02/23 سھام جمعة علي یوسف 1535335 كفـءكفـء8872011/02/23 معلم

السماد  ع   ص   مشترك 2011/07/01 سھام عبدالعزیز حامد رمضان 2131867 كفـءكفـء8882011/07/01 معلم

العمراوى األبتدائیة   م 2011/03/01 سھام فتحى السید السھیت 135571 كفـءكفـء8892011/03/01 معلم

معان     ص- العلیة االبتدائیة   2011/07/01 سھام دمحم سامي دمحم عبد الحمید 2120394 كفـءكفـء8902011/07/01 معلم

ص  بنات-  المھاجرین األعدادیة   2011/07/01 سھیر رمزى عبد الصمد ھلول 2132529 كفـءكفـء8912011/07/01 معلم

خلف الراس السوداء لغات بنات 2010/07/01 سھیلة عمر محمود على 2150841 كفـءكفـء8922011/07/01 معلم

دمحم حلمى مراد   ع   م  بنین 2011/07/01 سوزان السید السید ابراھیم شاھین 2133881 كفـءكفـء8932011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  عطیة الزعیرى األبتدائیة  2011/07/01 سوزان زكرى حنا جبرائیل 132197 كفـءكفـء8942011/07/01 معلم

فؤاد محى الدین  ع  ص  بنات 2011/02/23 سوزان عصمان عبد الحمید عبدالمجید 1539872 كفـءكفـء8952011/02/23 معلم

الشھید دمحم السید حفنى الثانویة  ص  بنات 2010/07/01 سوزان فوزى عبدالھادى حسب النبى 91985 كفـءكفـء8962011/07/01 معلم

تجریبى عربى- روضة احمد فتحى سرور  2011/07/01 سوزان ولیم لبیب عبد الملك 133721 كفـءكفـء8972011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  مصطفى كمال حلمى االبتدائیة   2011/02/23 سوزى سعد سلیم عبید 1539332 كفـءكفـء8982011/02/23 معلم

عبده مبروك عبده محجوب االبتدائیة 2010/02/23 سوسن أحمد عبد المنعم السید 91719 كفـءكفـء8992011/02/23 معلم

سعد زغلول االبتدائیة   ص 2011/07/01 سوسن دمحم محمود طنطاوى 2105964 كفـءكفـء9002011/07/01 معلم

االندلس والحجاز االبتدائیة ص 2011/07/01 شاھناز حمدى مصطفى مصطفى العادلى 2075555 كفـءكفـء9012011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السماد الثانویة   ص  المشتركة 2011/07/01 شریف  عبد الوھاب  السید  دمحم 2135738 كفـءكفـء9022011/07/01 معلم

المعمورة االبتدائیة    ص 2011/07/01 شریف ابراھیم طة ابراھیم 2108210 كفـءكفـء9032011/07/01 معلم

خورشید  ع   م   بنین 2011/07/01 شریف احمد الھادي عباس ابراھیم 2113912 كفـءكفـء9042011/07/01 معلم

تجریبى لغات- الفریق على جاد األبتدائیة  2011/03/01 شریف احمد بكرى عبد الرحیم 130462 كفـءكفـء9052011/03/01 معلم

االندلس والحجاز االبتدائیة ص 2011/07/01 شریف عبدالنبى دمحم السید 2136480 كفـءكفـء9062011/07/01 معلم

2011/07/01 الشھیداحمد مدنى االبتدائیة المشتركة م شریف على أبو المكارم السید 2061685 كفـءكفـء9072011/07/01 معلم

حنفى محمود  ع   ص   بنات 2010/07/01 شرین  حسن  علي  حسن 2135447 كفـءكفـء9082011/07/01 معلم

معان    م- العلیة االبتدائیة   2011/07/01 شرین ابراھیم راشد ابراھیم 2120395 كفـءكفـء9092011/07/01 معلم

عزبة محسن القدیمة االبتدائیة   ص 2011/07/01 شرین السید دمحم علي 2120450 كفـءكفـء9102011/07/01 معلم

خورشید   ع   ص   بنات 2011/07/01 شرین جمعة السید مبروك جبریل 1539421 كفـءكفـء9112011/07/01 معلم

الشیماء االبتدائیة   ص 2011/03/01 شرین فرج فرید شنودة 1539226 كفـءكفـء9122011/03/01 معلم

الشھید حنفى محمود   ع   م   بنبن 2011/07/01 شرین دمحم على السید 1540565 كفـءكفـء9132011/07/01 معلم

دمحم حمدى عاشور  ع  م  بنین 2011/07/01 شریھان سعید موسى السمان 132714 كفـءكفـء9142011/07/01 معلم

تحسین الصحة الجدیدة  ع  م   مشترك 2011/07/01 شریھان مصطفى رزق عبدالفتاح 2124658 كفـءكفـء9152011/07/01 معلم

عزبة محسن الجدیدة األبتدائیة   م 2011/07/01 شعبان  كمال  دمحم  دمحم 2136533 كفـءكفـء9162011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2010/02/14 شھرزاد دمحم عبد العزیز علي 2049299 كفـءكفـء9172011/02/14 معلم

مصطفى ابو ھیف االبتدائیة   ص 2011/07/01 شھندة الشربینى انور دمحم 2129725 كفـءكفـء9182011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

تجریبى لغات- روضة طلعت حرب  2011/03/01 شھیرة مبروك عبدالجواد دمحم 2160150 كفـءكفـء9192011/03/01 معلم

ملك حفنى األبتدائیة   م 2011/03/01 شھیناز عادل دمحم عبد السالم 1539816 كفـءكفـء9202011/03/01 معلم

تجریبى لغات- الفریق على جاد األبتدائیة  2011/02/23 شیرین  ناجح فرنسیس غبلایر 2219750 كفـءكفـء9212011/02/23 معلم

عبده مبروك عبده محجوب االبتدائیة 2010/03/01 شیرین بدوى اسماعیل دمحمین دمحمین 132356 كفـءكفـء9222011/03/01 معلم

دمحم سعد مصطفى االبتدائیة  ص 2011/07/01 شیرین عبد المعطى دمحم عطیھ 2132554 كفـءكفـء9232011/07/01 معلم

جمال عبد الناصر الثانویة   ص   بنین 2011/07/01 شیرین عمر خمیس حمعة سیف 2130116 كفـءكفـء9242011/07/01 معلم

الزعیم السادات األبتدائیة   م 2011/03/01 شیرین فؤاد فوزى دقینش 2129073 كفـءكفـء9252011/03/01 معلم

2011/07/01 دمحم حلمى مراد االبتدائیة م شیرین دمحم ابراھیم عبد الحلیم 2059719 كفـءكفـء9262011/07/01 معلم

تجریبى عربى- عاطف صدقى االبتدائیة  2011/07/01 شیرین دمحم عبدالرحمن عمر 137407 كفـءكفـء9272011/07/01 معلم

دمحم حمدى عاشور  ع  م  بنین 2011/07/01 شیرین مرتضى احمد حموده 2138062 كفـءكفـء9282011/07/01 معلم

عقبة بن نافع االبتدائیة   ص 2011/07/01 شیماء  علي  یوسف علي 2138032 كفـءكفـء9292011/07/01 معلم

خورشید   ع   ص   بنات 2011/07/01 شیماء  یوسف  علي  على الشامي 2137959 كفـءكفـء9302011/07/01 معلم

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األعدادیة  2011/02/23 شیماء ابراھیم عبده سعد 1539259 كفـءكفـء9312011/02/23 معلم

الحرمین الثانویھ  ص   بنات 2010/07/01 شیماء احمد ابو الفتوح علي 2175926 كفـءكفـء9322011/07/01 معلم

عزبة محسن الجدیدة األبتدائیة   م 2011/07/01 شیماء احمد ابوالحمد احمد 2126847 كفـءكفـء9332011/07/01 معلم

سعد عثمان االبتدائیة 2010/03/01 شیماء احمد رزق عبد الرازق 1535220 كفـءكفـء9342011/03/01 معلم

ص  بنات-  المھاجرین األعدادیة   2011/07/01 شیماء احمد عبد الواحد دمحم 97368 كفـءكفـء9352011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ع بنات-الفریق سعد الدین الشاذلى  2011/07/01 شیماء احمد ھالل منصور 2141673 كفـءكفـء9362011/07/01 معلم

مصطفى مشرفة االبتدائیة   ص 2011/07/01 شیماء اشرف مرسي دمحم 1535227 كفـءكفـء9372011/07/01 معلم

مصطفى مشرفة االبتدائیة   ص 2011/07/01 شیماء السید ضیف هللا دمحم 2133327 كفـءكفـء9382011/07/01 معلم

مجمع سیدى بشر االبتدائیة   ص 2011/07/01 شیماء بشر دمحم عبد المجید 2140621 كفـءكفـء9392011/07/01 معلم

االمام عبدالحلیم محمود االبتدائیة  ص 2011/07/01 شیماء جابر عبد الرحمن احمد 97378 كفـءكفـء9402011/07/01 معلم

الشیماء االبتدائیة   ص 2011/07/01 شیماء جمال فرغلى عبد الحمید 2107901 كفـءكفـء9412011/07/01 معلم

سماد ابى قیر االبتدائیة 2011/07/01 شیماء حافظ عبدالغنى حافظ 2137802 كفـءكفـء9422011/07/01 معلم

فھمى جبر االبتدائیة    ص 2011/07/01 شیماء حامد عبد الحلیم عبد الرحمن 2130083 كفـءكفـء9432011/07/01 معلم

جمیلة بو حرید  ع  ص  بنین 2010/07/01 شیماء حسین دمحم حسین 1540719 كفـءكفـء9442011/07/01 معلم

النبوى المھندس االبتدائیة  م 2011/07/01 شیماء حسین محمود عبد العال 2070551 كفـءكفـء9452011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  تقسیم الزھوراألبتدائیة   2011/07/01 شیماء حمدى عبدالمنعم دمحم 1539412 كفـءكفـء9462011/07/01 معلم

الراس السوداء الثانویة الصناعیة  بنین  ص 2010/07/01 شیماء ربیع السید احمد بدوى 2154032 كفـءكفـء9472011/07/01 معلم

عمر مكرم االبتدائیة   م 2011/07/01 شیماء رجب أحمد عبد العزیز عبد الرازق 2130683 كفـءكفـء9482011/07/01 معلم

السماد  ع   ص   مشترك 2011/07/01 شیماء سعید احمد مرسى 2124664 كفـءكفـء9492011/07/01 معلم

نسیم ابو الیزید األبتدائیة  م 2011/07/01 شیماء سعید دمحم عبدالواحد 1539562 كفـءكفـء9502011/07/01 معلم

اسكان العبور االبتدائیة  ص 2010/07/01 شیماء شعبان دمحم احمد مصباح 2135216 كفـءكفـء9512011/07/01 معلم

تجریبى لغات- عصمت عبدالمجید األبتدائیة   2011/03/01 شیماء صالح كامل مرسى 1539437 كفـءكفـء9522011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فھمى جبر االبتدائیة    ص 2011/07/01 شیماء عباس سالمة محمود 2129724 كفـءكفـء9532011/07/01 معلم

مجمع سیدى بشر االبتدائیة   ص 2011/07/01 شیماء عباس عبد الجواد  عبد المجید سلیم 2157455 كفـءكفـء9542011/04/01 معلم

دمحم حلمى مراد  ع  ص  بنین 2011/07/01 شیماء عبد الحكیم عبد الباسط الشافعى 1539760 كفـءكفـء9552011/07/01 معلم

تجریبى لغات-   امینة السعید األبتدائیة  2011/03/01 شیماء عبدالفتاح السید على 1540062 كفـءكفـء9562011/03/01 معلم

اسكان العبور االبتدائیة  ص 2010/07/01 شیماء عبدهللا ابراھیم سویلم 140823 كفـءكفـء9572011/07/01 معلم

تجریبى لغات- منـیرالجمال األبتدائیة  2011/02/23 شیماء على حامد على 1535098 كفـءكفـء9582011/07/01 معلم

ابن النفیس االبتدائیة   م 2011/07/01 شیماء على على محمود ابو یوسف 134152 كفـءكفـء9592011/07/01 معلم

محمود صدقى   ع   م   بنین 2011/07/01 شیماء علي علي محمود 1540051 كفـءكفـء9602011/07/01 معلم

عمر مكرم االبتدائیة   م 2011/03/01 شیماء فاروق عبد المنعم عبد الحكیم 1539436 كفـءكفـء9612011/03/01 معلم

االندلس والحجاز االبتدائیة ص 2011/07/01 شیماء كامل كمال على 1541070 كفـءكفـء9622011/07/01 معلم

ع بنات-الفریق سعد الدین الشاذلى  2011/07/01 شیماء مجدى عبد اللطیف ابراھیم 135935 كفـءكفـء9632011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  روضة محمود عباس العتى  2011/02/23 شیماء محفوظ عثمان حسین 2102813 كفـءكفـء9642011/02/23 معلم

ممیزة-  تجریبى لغات -  روالن األبتدائیة  2011/03/01 شیماء دمحم اسماعیل مھدى 132529 كفـءكفـء9652011/03/01 معلم

سعد عثمان االبتدائیة 2011/07/01 شیماء دمحم رمضان حسن 92085 كفـءكفـء9662011/07/01 معلم

مصطفى ابو ھیف االبتدائیة   ص 2011/02/23 شیماء دمحم دمحم ابو النور 140189 كفـءكفـء9672011/02/23 معلم

عاطف السادات  ع  ص  مشترك 2011/07/01 شیماء دمحم دمحم عبد البارى 134813 كفـءكفـء9682011/07/01 معلم

عبدالعال  ابوالغیط   ع  م  مشترك 2010/07/01 شیماء محمود اسماعیل حسن عرب 2060015 كفـءكفـء9692011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

دمحم حلمى مراد   ع   م  بنین 2011/07/01 شیماء محمود صابر حسن المصرى 2168109 كفـءكفـء9702011/07/01 معلم

ابن النفیس االبتدائیة   ص 2011/02/23 شیماء محمود صالح صالح 1539358 كفـءكفـء9712011/02/23 معلم

نسیم ابو الیزید االبتدائیة  ص 2011/07/01 شیماء محمود عبد الحمید حسن 2106551 كفـءكفـء9722011/07/01 معلم

تحسین الصحة الجدیدة  ع  م   مشترك 2011/07/01 شیماء مصطفى صابر عبد الرحمن 2099852 كفـءكفـء9732011/07/01 معلم

عبدالعال  ابوالغیط   ع  م  مشترك 2011/07/01 صابر حمام خلیل حسن 1540881 كفـءكفـء9742011/07/01 معلم

تجریبى عربى- عاطف صدقى االبتدائیة  2011/02/23 صابرین جمعة عدس الجارحى 140182 كفـءكفـء9752011/02/23 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/07/01 صابرین عبد الرازق السید عبد النعیم 2163454 كفـءكفـء9762011/07/01 معلم

الحرمین الثانویھ  ص   بنات 2011/07/01 صابرین عبد الرحیم  محفوظ عبد الغفار 2120528 كفـءكفـء9772011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  مصطفى كمال حلمى االبتدائیة   2011/07/01 صابرین على السید رزق هللا 2130719 كفـءكفـء9782011/07/01 معلم

الرحامنة االبتدائیة 2011/07/01 صابرین فتحى عبدالسمیع مرسى 2128610 كفـءكفـء9792011/07/01 معلم

معان   ص- حسن فتحى االبتدائیة   2011/02/23 صافي احمد عبد العزیز حراز 1819763 كفـءكفـء9802011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل االبتدائیة   2011/03/01 صباح احمد مصطفى موسى ھیكل 2168082 كفـءكفـء9812011/03/01 معلم

ابن النفیس االبتدائیة   م 2011/07/01 صباح ثابت دمحم عبدالقادر 140202 كفـءكفـء9822011/07/01 معلم

على المصرى االبتدائیة   ص 2011/07/01 صباح حسین دمحم احمد 2104823 كفـءكفـء9832011/07/01 معلم

عبد الخالق حسونة  ع  م  بنات 2011/07/01 صباح عادل دمحم یوسف 132187 كفـءكفـء9842011/07/01 معلم

م  بنین-  المھاجرین األعدادیة   2011/07/01 صبري سعد دمحم داود 135980 كفـءكفـء9852011/07/01 معلم

المندرة القبلیة الجدیدة االبتدائیة   ص 2011/07/01 صحر  بریك ابراھیم مرسى 2130069 كفـءكفـء9862011/07/01 معلم
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كود المعلمم
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التعیین
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الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

عبد السالم عبد الغفار  ع   م   بنبن 2011/07/01 صفاء ا حمد طویر احمد 135512 كفـءكفـء9872011/07/01 معلم

عزیز اباظة االبتدائیة   ص 2011/07/01 صفاء احمد انور عبدالجید 2108212 كفـءكفـء9882011/07/01 معلم

عاطف السادات االبتدائیة   ص 2011/07/01 صفاء رشدى أحمد عبد العزیز 135010 كفـءكفـء9892011/07/01 معلم

عمر مكرم االبتدائیة   ص 2011/07/01 صفاء محمود دمحم محمود 1539553 كفـءكفـء9902011/07/01 معلم

التحریر االبتدائیة م 2011/07/01 صالح احمد حسین عبداللطیف 1538926 كفـءكفـء9912011/04/01 معلم

السماد الثانویة   ص  المشتركة 2011/07/01 صالح احمد یوسف اسماعیل 2134511 كفـءكفـء9922011/07/01 معلم

عبد السالم عبد الغفار  ع   م   بنبن 2011/07/01 صوفیا السید عبد اللطیف طھ 2116355 كفـءكفـء9932011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  منیر الجمال األعدادیة   2011/07/01 ضحى مھدى دمحم محمود 2144945 كفـءكفـء9942011/07/01 معلم

كھرباء أبو قیر  ع  ص   مشترك 2011/07/01 عادل حمودة عبد اللطیف توتو 2158116 كفـءكفـء9952011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 عادل سعد أبو المجد المغازى 2133283 كفـءكفـء9962011/07/01 معلم

كھرباء أبو قیر  ع  ص   مشترك 2011/07/01 عامر أحمد شحات ابراھیم 92209 كفـءكفـء9972011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد مجدى ابو زید االبتدائیة  2011/02/23 عامر احمد على عامر 130439 كفـءكفـء9982011/02/23 معلم

تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل االبتدائیة   2011/07/01 عایدة ابو اللیف مبارك حسن 2181065 كفـءكفـء9992011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 عایدة احمد احمد الوجیھ 2163845 كفـءكفـء10002011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  الفریق على جاد األعدادیة   2011/02/23 عایدة سعد فھیم لوندى 1539329 كفـءكفـء10012011/02/23 معلم

تجریبى عربى-  عطیة الزعیرى األبتدائیة  2011/07/01 عائشھ عبد الرزاق دمحم دمحم عبد النبي 1540458 كفـءكفـء10022011/07/01 معلم

تجریبى لغات- عصمت عبدالمجید األبتدائیة   2011/07/01 عبادة عبدالقادر احمد حفناوى اسماعیل 2168098 كفـءكفـء10032011/07/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

خلف الراس السوداء لغات بنین 2011/02/23 عبد الرحمن حسین حسین علي 143184 كفـءكفـء10042011/02/23 معلم

محمود صدقى  ع   ص  بنین 2011/07/01 عبد الرؤوف  دمحم  عبد الرؤوف  احمد 2135728 كفـءكفـء10052011/07/01 معلم

ص  بنات-  المھاجرین األعدادیة   2011/07/01 عبد الصمد رمزى عبد الصمد ھلول 1539651 كفـءكفـء10062011/07/01 معلم

خورشید  ع   م   بنین 2011/07/01 عبد هللا حلمي عبد هللا حسین 1540902 كفـءكفـء10072011/07/01 معلم

جمال عبد الناصر الثانویة   ص   بنین 2011/07/01 عبد هللا سامى عبد هللا ابراھیم 2133408 كفـءكفـء10082011/07/01 معلم

م  بنین-  المھاجرین األعدادیة   2011/07/01 عبد هللا عطیة عبد هللا یوسف 2144032 كفـءكفـء10092011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل االبتدائیة   2011/07/01 عبدالعزیز جمال عبدالعزیز سعد 137394 كفـءكفـء10102011/07/01 معلم

حسین طھ حسین  الثانویة  ص   بنین 2011/02/23 عبداللة دمحم عبداللة عبدالعزیز 2137803 كفـءكفـء10112011/02/23 معلم

ملك حفنى األبتدائیة    ص 2011/07/01 عبیر  السید علي  حسن 2136904 كفـءكفـء10122011/07/01 معلم

عزبة محسن الجدیدة األبتدائیة   م 2011/07/01 عبیر  حسین  احمد  عامر 2136737 كفـءكفـء10132011/07/01 معلم

دمحم حلمى مراد  ع  ص  بنین 2011/07/01 عبیر  عبدالعظیم عمر عبدالجواد 2126786 كفـءكفـء10142011/07/01 معلم

تجریبى لغات- عصمت عبد المجید الثانویة   2011/07/01 عبیر  دمحم مصطفى  عبدالحمید 2124633 كفـءكفـء10152011/07/01 معلم

الفـــاروق   ع   ص   بنات 2011/07/01 عبیر احمد اسماعیل سالم 2139354 كفـءكفـء10162011/07/01 معلم

2011/03/01 روضة السماد عبیر زكریا سعد غالب 133718 كفـءكفـء10172011/03/01 معلم

خورشید   ع   ص   بنات 2011/07/01 عبیر عبد الرحیم احمد محمود 2136738 كفـءكفـء10182011/07/01 معلم

فؤاد محى الدین  ع  ص  بنات 2011/07/01 عبیر عبد هللا احمد السید 2106003 كفـءكفـء10192011/07/01 معلم

االندلس والحجاز االبتدائیة ص 2002/05/01 عبیر دمحم على اسماعیل 97879 كفـءكفـء10202009/08/30 معلم
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المؤھل 
األعلي

ت عربى بنین- دمحم احمد عطیة دویدار  2011/07/01 عبیر دمحم على مطاوع 1540917 كفـءكفـء10212011/07/01 معلم

محمود صدقى  ع   ص  بنین 2011/07/01 عزة ابراھیم احمد سلیمان 1540873 كفـءكفـء10222011/07/01 معلم

دمحم حلمى مراد   ع   م  بنین 2011/07/01 عزة احمد دمحم على عبد البارى 2133267 كفـءكفـء10232011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2011/03/01 عزة على یوسف متولى 1540735 كفـءكفـء10242011/03/01 معلم

تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل االبتدائیة   2011/07/01 عزة عمر مصطفى فراج 140246 كفـءكفـء10252011/07/01 معلم

2011/03/01 دمحم حلمى مراد االبتدائیة م عزة دمحم احمد بشر 2159342 كفـءكفـء10262011/03/01 معلم

االمام عبدالحلیم محمود االبتدائیة  ص 2011/02/23 عزة دمحم حنفى محمود 2137397 كفـءكفـء10272011/02/23 معلم

2011/02/23 دمحم محمود العشماوى االبتدائیة عزة دمحم عبد العزیز على 140184 كفـءكفـء10282011/02/23 معلم

معان    م- العلیة االبتدائیة   2011/07/01 عزه  بسیوني قناوي ابو المجد 2114315 كفـءكفـء10292011/07/01 معلم

تجریبى عربى- المشیرعبدالحلیم أبوغزالة  ع   2011/07/01 عزه محرم الحسانین علي 2120526 كفـءكفـء10302011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل األعدادیة   2010/07/01 عزیزة مسعود حسین السید 1540643 كفـءكفـء10312011/07/01 معلم

متولى ابو مصطفى االبتدائیة   م 2011/07/01 عصام حسني  میخائیل  جاد هللا 2114298 كفـءكفـء10322011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2011/03/01 عفاف محمود دمحم سلیمان جعفر 2116317 كفـءكفـء10332011/03/01 معلم

كھرباء أبو قیر  ع  ص   مشترك 2011/07/01 عال احمد خیرى على عبد الصمد 2144016 كفـءكفـء10342011/07/01 معلم

حنفى محمود  ع   ص   بنات 2011/07/01 عال عادل عبدالرؤوف عبدالعال 2108216 كفـءكفـء10352011/07/01 معلم

دمحم حمدى عاشور  ع  م  بنین 2004/07/01 عال عبد ربھ عبد ربھ احمد 1065900 كفـءكفـء10362009/01/05 معلم

حسین طھ حسین  الثانویة  ص   بنین 2011/07/01 عال عبدالسالم حسن على عمار 2133219 كفـءكفـء10372011/07/01 معلم
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محمود صدقى   ع   م   بنین 2011/07/01 عالء  دمحم  محمود مصطفي 2130489 كفـءكفـء10382011/07/01 معلم

الشیماء االبتدائیة   م 2011/07/01 عالء الدین دمحم علوان دمحم 1540626 كفـءكفـء10392011/07/01 معلم

خورشید   ع   ص   بنات 2011/07/01 عالء عبد الحمید بحیري عبد الحمید 2139364 كفـءكفـء10402011/07/01 معلم

نسیم ابو الیزید األبتدائیة  م 2010/05/12 عالء على دمحم عطا 2131059 كفـءكفـء10412011/07/11 معلم

البكاتوشى   ع   ص    بنات 2008/12/01 على ابراھیم السید بالل 97375 كفـءكفـء10422011/07/01 معلم

تجریبى عربى- عاطف صدقى االبتدائیة  2011/03/01 على المدنى على شعبان 2129658 كفـءكفـء10432011/03/01 معلم

الرحامنة االبتدائیة 2011/07/01 على دمحم على محرم 2128606 كفـءكفـء10442011/07/01 معلم

جمال عبد الناصر الثانویة   ص   بنین 2011/07/01 علي  جابر  الھمشري  عبد المنعم 2135151 كفـءكفـء10452011/07/01 معلم

الفـــاروق   ع   ص   بنات 2011/07/01 علي سعد مرسي عوض الطباخ 2116169 كفـءكفـء10462011/07/01 معلم

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األبتدائیھ  2010/03/01 علیاء السید ابراھیم احمد 861362 كفـءكفـء10472011/03/01 معلم

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األبتدائیھ  2011/07/01 علیاء صالح عبدالرحمن احمد 1540770 كفـءكفـء10482011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  عصمت عبد المجید األعدادیة   2011/02/23 علیاء عبد هللا نور متولى 1539310 كفـءكفـء10492011/02/23 معلم

تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل االبتدائیة   2011/07/01 عماد  دمحم دمحم الشیخ 2135743 كفـءكفـء10502011/07/01 معلم

جمال عبد الناصر الثانویة   ص   بنین 2011/07/01 عماد الدین دمحم جمعة دمحم العطار 2153342 كفـءكفـء10512011/07/01 معلم

تجریبى لغات- الفریق على جاد األبتدائیة  2011/07/01 عماد جمیان صلیب فرنسیس 137429 كفـءكفـء10522011/04/01 معلم

تجریبى لغات-   امینة السعید األبتدائیة  2011/02/23 عماد زكي كامل حزین 140205 كفـءكفـء10532011/02/23 معلم

التحریر االبتدائیة م 2011/07/01 عماد عبد العال احمد عبد اللطیف 2158736 كفـءكفـء10542011/07/01 معلم
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جمال عبد الناصر الثانویة   ص   بنین 2011/03/01 عماد لطیف سعید عبده 139455 كفـءكفـء10552011/03/01 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/07/01 عماد دمحم ابراھیم نجم 135568 كفـءكفـء10562011/07/01 معلم

ت عربى- المشیرعبدالحلیم أبوغزالة االبتدائیة  2011/03/01 عمر سعید السید ابراھیم 2163425 كفـءكفـء10572011/03/01 معلم

طارق بن زیاد   ع   ص   بنین 2011/07/01 عمرو  ابراھیم   عبد الحى الناغى 2168172 كفـءكفـء10582011/07/01 معلم

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األعدادیة  2011/07/01 عمرو  احمدفؤاد اسماعیل ابراھیم 2108207 كفـءكفـء10592011/07/01 معلم

الحرمین الثانویھ  ص   بنات 2011/07/01 عمرو  الغزالي  السید دمحم 2105474 كفـءكفـء10602011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  فاروق جرانة األبتدائیة   2011/02/23 عمرو  صالح  دمحم  عرجاوى 2142552 كفـءكفـء10612011/02/23 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة   م 2011/07/01 عمرو جبریل سالم دمحم ندا 2405949 كفـءكفـء10622011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل االبتدائیة   2011/03/01 عمرو عبد الحمید عبد الغنى ابراھیم 125853 كفـءكفـء10632011/03/01 معلم

المعمورة االبتدائیة    ص 2011/02/23 عمرو محروس دمحم على الجربى 91960 كفـءكفـء10642011/02/23 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 عمرو دمحم السید سلیمان 1539446 كفـءكفـء10652011/07/01 معلم

النبوى المھندس االبتدائیة   ص 2011/07/01 عمرو دمحم حافظ احمد 140191 كفـءكفـء10662011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2011/02/23 عمرو دمحم عباس بیومى 2056988 كفـءكفـء10672011/02/23 معلم

تجریبى عربى- المشیرعبدالحلیم أبوغزالة  ع   2011/07/01 عمرو نایف عبد الحمید عوض 135920 كفـءكفـء10682011/07/01 معلم

دمحم حلمى مراد  ع  ص  بنین 2011/07/01 عواطف ابوضیف دمحم حمودي 1540548 كفـءكفـء10692011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2010/07/01 غادة احمد دمحم عبد الحافظ زھرة 1539963 كفـءكفـء10702011/07/01 معلم

بنات  م- فؤاد محى الدین الثانویة التجاریة   2011/07/01 غادة السید احمد السید 1540725 كفـءكفـء10712011/07/01 معلم
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تجریبى عربى- روضة عبدالقادر ابوعقادة  2011/03/01 غادة حافظ حافظ العمرى 1535055 كفـءكفـء10722011/03/01 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة ص 2011/07/01 غادة سعید دمحم حسین جنیدى 2104571 كفـءكفـء10732011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى  األعدادیة  2011/07/01 غادة عبد المنعم عبد السالم دمحم 138970 كفـءكفـء10742011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  فاروق جرانة األبتدائیة   2011/07/01 غادة على احمد غازى 1579593 كفـءكفـء10752011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/07/01 غاده  احمد عزت حنفي  البردیني 2120496 كفـءكفـء10762011/07/01 معلم

االمام عبدالحلیم محمود االبتدائیة  ص 2011/07/01 غاده  السید مسعود السید 2120461 كفـءكفـء10772011/07/01 معلم

مصطفى ابو ھیف االبتدائیة   ص 2011/07/01 غاده  حمدي  دمحم نجیب  الوكیل 2129927 كفـءكفـء10782011/07/01 معلم

المنشیة البحریة االبتدائیة   م 2011/07/01 غاده حسن عبد السالم دمحم 2107492 كفـءكفـء10792011/07/01 معلم

متولى ابو مصطفى االبتدائیة   ص 2010/07/01 غاده صبحي سعد یونس 2153413 كفـءكفـء10802011/07/01 معلم

العمراوى االبتدائیة   ص 2011/07/01 غاده طھ دمحم حسن اسماعیل 2129945 كفـءكفـء10812011/07/01 معلم

خورشید القدیمة البلد االبتدائیة   ص 2011/02/23 غاده مصطفى دمحم مصطفى 2144019 كفـءكفـء10822011/02/23 معلم

عبد الخالق حسونة  ع   ص  بنات 2011/07/01 غدیر ممدوح بدوى شحاتة 2070608 كفـءكفـء10832011/07/01 معلم

االمام عبدالحلیم محمود االبتدائیة  ص 2011/03/01 غریب حمدى عبد المنعم احمد 2080372 كفـءكفـء10842011/03/01 معلم

تجریبى لغات-   امینة السعید األبتدائیة  2011/07/01 فاتن شوقى عربى على 135517 كفـءكفـء10852011/07/01 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة   م 2011/07/01 فاتن فوزى دمحم عید 2137346 كفـءكفـء10862011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  مصطفى كمال حلمى االبتدائیة   2010/03/01 فاتن دمحم محمود الزناتى 2059660 كفـءكفـء10872011/03/01 معلم

عقبة بن نافع   ع   ص  مشترك 2011/07/01 فادیة السید رمضان دمحم 140509 كفـءكفـء10882011/07/01 معلم
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المندرة القبلیة الجدیدة االبتدائیة   م 2011/03/01 فادیة خلف جاد هللا سمعان 1539530 كفـءكفـء10892011/03/01 معلم

2010/02/28 روضة المعمورة فادیھ عبدهللا ابوشامھ عبدالمولى 2130121 كفـءكفـء10902011/02/28 معلم

تجریبى لغات- روضة عصمت عبدالمجید  2011/03/01 فاطمة ابراھیم احمد دمحم 1539076 كفـءكفـء10912011/03/01 معلم

دمحم حلمى مراد االبتدائیة    ص 2011/07/01 فاطمة ابراھیم عبد القادر ابراھیم 2138341 كفـءكفـء10922011/07/01 معلم

عطیة الزعیرى االبتدائیة   ص 2011/07/01 فاطمة احمد صبره على 2149739 كفـءكفـء10932011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2011/07/01 فاطمة السید احمد الجندى 2135980 كفـءكفـء10942011/07/01 معلم

الحرمین األبتدائیة   ص 2011/07/01 فاطمة السید رمضان بیومى 2106004 كفـءكفـء10952011/07/01 معلم

تجریبى لغات- عبدالرزاق عبدالمجید األبتدائیة  2011/07/01 فاطمة دمحم البیومى البسیونى 2055561 كفـءكفـء10962011/07/01 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة   م 2011/02/23 فاطمة مصطفى عوض عبد الرازق 131124 كفـءكفـء10972011/02/23 معلم

الشھید حنفى محمود   ع   م   بنبن 2011/07/01 فاطمھ  احمد  دمحم  وش 2135452 كفـءكفـء10982011/07/01 معلم

عاطف السادات  ع  ص  مشترك 2011/07/01 فاطمھ  دمحم  عبد الرحیم  یوسف 2135735 كفـءكفـء10992011/07/01 معلم

ص  بنات-  المھاجرین األعدادیة   2010/07/01 فاطمھ  دمحم مبروك مبروك 2153492 كفـءكفـء11002011/07/01 معلم

على المصرى االبتدائیة   ص 2011/02/23 فاطمھ الزھراء دمحم على عثمان 91721 كفـءكفـء11012011/02/23 معلم

خورشید   ع   ص   بنات 2011/03/01 فاطمھ عبد الرازق عبد الفتاح دمحم البھوفى 2069326 كفـءكفـء11022011/03/01 معلم

نسیم ابو الیزید األبتدائیة  م 2011/02/23 فاطمھ عبدالرزاق عوض دمحمعلى 1810465 كفـءكفـء11032011/02/23 معلم

البكاتوشى   ع   ص    بنات 2011/07/01 فایزة احمد احمد مصطفى 2137399 كفـءكفـء11042011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  مصطفى كمال حلمى االبتدائیة   2011/02/23 فایزة عبد الجلیل دمحم مصطفى 132189 كفـءكفـء11052011/02/23 معلم
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المؤھل 
األعلي

البكاتوشى   ع   ص    بنات 2011/07/01 فایزة دمحم على أحمد 134900 كفـءكفـء11062011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  صالح الدین الدسوقى األبتدائیة  2011/07/01 فتحیة حامد السید ابراھیم 2154123 كفـءكفـء11072011/07/01 معلم

عزبة محسن القدیمة االبتدائیة   م 2011/07/01 فتحیھ  فخري عبد العال رجب 2113918 كفـءكفـء11082011/07/01 معلم

المندرة القبلیة الجدیدة االبتدائیة   ص 2011/03/01 فؤاد سعید سلیمان  احمد 2120388 كفـءكفـء11092011/03/01 معلم

سعد زغلول االبتدائیة   م 2010/07/01 قدریة دمحم السید ابراھیم بشر 2166250 كفـءكفـء11102011/07/01 معلم

تجریبى عربى- عاطف صدقى االبتدائیة  2011/07/01 كاترین دمیان ابراھیم حبشي 2143037 كفـءكفـء11112011/07/01 معلم

العمراوى األبتدائیة   م 2011/07/01 كاترین عوض میالد عوض 2138763 كفـءكفـء11122011/07/01 معلم

عبد الخالق حسونة  ع  م  بنات 2010/07/01 كاریمان  عید  دمحم محمود  ابو كلیلھ 2135449 كفـءكفـء11132011/07/01 معلم

اسكان العبور االبتدائیة  ص 2011/07/01 كرستینا حنا عزب حنا 2136871 كفـءكفـء11142011/07/01 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة ص 2011/07/01 كرم رفعت حسین قیشھ 2169520 كفـءكفـء11152011/07/01 معلم

دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة   ص 2011/03/01 كرم مجدى حلمى ابراھیم 132360 كفـءكفـء11162011/03/01 معلم

البكاتوشى   ع   م   بنین 2011/07/01 كریم  احمد دمحم  محى الدین 2129964 كفـءكفـء11172011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد فتحى سروراالبتدائیة  2011/07/01 كریم احمد دمحم احمد على 2154116 كفـءكفـء11182011/07/01 معلم

مجمع سیدى بشر االبتدائیة   ص 2011/02/23 كریم رجب ابراھیم اسماعیل 2139951 كفـءكفـء11192011/02/23 معلم

تجریبى عربى- عبدالقادر أبوعقادة االبتدائیة  2011/07/01 كریم رجب السید علي 2120494 كفـءكفـء11202011/07/01 معلم

ص  بنات-  المھاجرین األعدادیة   2011/07/01 كریم صبحى دمحم عبد الرؤف 2132540 كفـءكفـء11212011/07/01 معلم

جمیلة بو حرید  ع  ص  بنین 2011/07/01 كریم عوض عبد اللة احمد منسى 2104758 كفـءكفـء11222011/07/01 معلم
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عاطف السادات  ع  ص  مشترك 2011/07/01 كریم دمحم سعد جمعھ 2120466 كفـءكفـء11232011/07/01 معلم

الدمحمیة االبتدائیة  ص 2011/02/23 كریم دمحم عبد القادر على 121881 كفـءكفـء11242011/03/01 معلم

تجریبى لغات- الفریق على جاد األبتدائیة  2011/07/01 كریم محمود خلیل دمحم 2120493 كفـءكفـء11252011/07/01 معلم

طارق بن زیاد   ع   ص   بنین 2011/07/01 كریم محمود عبد الحمید عوض عدالن 2105974 كفـءكفـء11262011/07/01 معلم

النبوى المھندس االبتدائیة   ص 2011/07/01 كریمة السید احمد اسماعیل 1540655 كفـءكفـء11272011/07/01 معلم

عبده مبروك عبده محجوب االبتدائیة 2011/07/01 كریمة فاروق عبد الحكیم شحاتھ 1541045 كفـءكفـء11282011/07/01 معلم

مصطفى ابو ھیف االبتدائیة   م 2011/07/01 كریمھ  جابر  عبد الحمید  دمحم 2137960 كفـءكفـء11292011/07/01 معلم

النبوى المھندس االبتدائیة  م 2011/03/01 كمال غنیم سالم عطیة 130467 كفـءكفـء11302011/03/01 معلم

جمیلة بو حرید  ع  م  بنین 2011/07/01 كمال كمال عبدهللا طھ 1540651 كفـءكفـء11312011/07/01 معلم

عاطف السادات االبتدائیة   ص 2011/07/01 كوثر طھ حسن مسعود 1539961 كفـءكفـء11322011/07/01 معلم

تجریبى لغات-   امینة السعید األبتدائیة  2011/07/01 لبنى عزت عطیھ عزب 91893 كفـءكفـء11332011/07/01 معلم

2011/07/01 الشھیداحمد مدنى االبتدائیة المشتركة م لبنى دمحم دمحم عبد الھادى 134390 كفـءكفـء11342011/07/01 معلم

دمحم حمدى عاشور  ع  م  بنین 2010/07/01 لطیفة ابراھیم على ابراھیم 132180 كفـءكفـء11352011/07/01 معلم

عزیز اباظة االبتدائیة   ص 2011/03/01 لمیاء  السید  عبد الفتاح  المناخلى 2123740 كفـءكفـء11362011/03/01 معلم

تجریبى عربى-  مصطفى كمال حلمى االبتدائیة   2010/02/23 لمیاء رجب ابراھیم اسماعیل 1539544 كفـءكفـء11372011/02/23 معلم

تجریبى لغات-  عصمت عبد المجید األعدادیة   2010/07/01 لمیاء دمحم دمحم شھاب 135507 كفـءكفـء11382011/07/01 معلم

مصطفى ابو ھیف االبتدائیة   ص 2011/03/01 لمیاء یوسف محمود دمحم شمة 141052 كفـءكفـء11392011/03/01 معلم
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محمود صدقى  ع   ص  بنین 2011/07/01 لیدیا صبحى فضل باسلیوس 1540879 كفـءكفـء11402011/07/01 معلم

فھمى جبر االبتدائیة   م 2011/07/01 لیلى عباس یونس دمحم 1539759 كفـءكفـء11412011/07/01 معلم

الزعیم السادات ع   م   بنین 2011/07/01 لیلى فوزى مبارك اسماعیل 2130072 كفـءكفـء11422011/07/01 معلم

منھل المعرفة الثانویة   ص   بنین 2011/07/01 ماجد مختار جمعھ على المغربى 1786023 كفـءكفـء11432011/07/01 معلم

عاطف السادات  ع  ص  مشترك 2011/07/01 ماجد مصطفى عبد الھادى یاسین 2081495 كفـءكفـء11442011/07/01 معلم

على بن ابى طالب   ع  م  بنین 2010/07/01 ماجدة احمد دمحم عید مصطفى 2154592 كفـءكفـء11452011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/02/23 مارلین مكرم میخائیل  حنا 2138028 كفـءكفـء11462011/02/23 معلم

السماد  ع   ص   مشترك 2011/02/23 مارى رشدى میخائیل جورجى 1539715 كفـءكفـء11472011/02/23 معلم

تجریبى لغات- روضة عصمت عبدالمجید  2011/02/23 مارى زرزور عبد هللا تاوضروس 137041 كفـءكفـء11482011/02/23 معلم

تجریبى عربى- عبدالقادر أبوعقادة االبتدائیة  2011/07/01 مارى سعد سلیم عبید 130115 كفـءكفـء11492011/07/01 معلم

الزعیم السادات ع   م   بنین 2011/07/01 مارى كمال زكى سالمة 2136483 كفـءكفـء11502011/07/01 معلم

عبد الخالق حسونة  ع   ص  بنات 2011/07/01 مارى منیر رزق متى 1540659 كفـءكفـء11512011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  السیدة نفیسة االبتدائیة   2011/07/01 ماریا ظریف لوندى عبید 135873 كفـءكفـء11522011/07/01 معلم

عزیز اباظة االبتدائیة   ص 2011/03/01 ماریان  مكرم  قدیس  جرجس 2135285 كفـءكفـء11532011/03/01 معلم

تجریبى لغات-  صالح الدین الدسوقى األبتدائیة  2011/02/23 ماریان سلیمان ذكى ایوب 1539509 كفـءكفـء11542011/02/23 معلم

تجریبى لغات- عصمت عبدالمجید األبتدائیة   2011/07/01 ماریان فاروق فرح دمیان 92008 كفـءكفـء11552011/07/01 معلم

اسكان العبور االبتدائیة  ص 2011/07/01 ماریان میشیل الیاس نخلة 2136923 كفـءكفـء11562011/07/01 معلم
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األعلي

تجریبى عربى- روضة احمد فتحى سرور  2011/02/23 محسنة دمحم عبدالجواد عبدالغنى 1539277 كفـءكفـء11572011/02/23 معلم

حسین طھ حسین  الثانویة  ص   بنین 2011/07/01 محفوظ مسعود دمحم سالمة 2107883 كفـءكفـء11582011/07/01 معلم

عمرو شعیر  ع   ص  بنین 2011/07/01 دمحم  عبد البصیر  ربیع  محمود السقا 2135359 كفـءكفـء11592011/07/01 معلم

خورشید  ع   م   بنین 2011/07/01 دمحم  عبد الحمید  بحیري  عبد الحمید 2136873 كفـءكفـء11602011/07/01 معلم

دمحم سعد مصطفى االبتدائیة  ص 2011/07/01 دمحم ابراھیم  نور  محمود 2113920 كفـءكفـء11612011/07/01 معلم

السماد الثانویة   ص  المشتركة 2010/05/13 دمحم ابراھیم احمد عبدالحافظ 2137807 كفـءكفـء11622011/07/01 معلم

خورشید  ع   م   بنین 2011/07/01 دمحم ابراھیم السید ابراھیم 2139351 كفـءكفـء11632011/07/01 معلم

عبد العال ابو الغیط االبتدائیة   ص 2011/03/01 دمحم ابراھیم حسین حسن 140828 كفـءكفـء11642011/03/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 دمحم ابراھیم دمحم ابراھیم النشار 2126796 كفـءكفـء11652011/07/01 معلم

خلف مركز التدیب الثانویھ لغات 2011/03/01 دمحم ابراھیم دمحم احمد 1539795 كفـءكفـء11662011/03/01 معلم

تجریبى عربى-  السیدة نفیسة االبتدائیة   2011/07/01 دمحم ابوالعینین حسن حسنین 2133323 كفـءكفـء11672011/07/01 معلم

الزعیم السادات  ع  ص  بنات 2011/07/01 دمحم ابومسلم حامد على ندا 141071 كفـءكفـء11682011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 دمحم احمد ابوالفضل احمد 2068396 كفـءكفـء11692011/07/01 معلم

ملك حفنى األبتدائیة   م 2011/07/01 دمحم احمد بدوى الشعراوى 2105969 كفـءكفـء11702011/07/01 معلم

الشھید حنفى محمود   ع   م   بنبن 2011/03/01 دمحم احمد حسن  علي عبد الجواد 2101433 كفـءكفـء11712011/03/01 معلم

الزعیم السادات االبتدائیة  ص 2011/02/23 دمحم احمد حنفى على 1539888 كفـءكفـء11722011/02/23 معلم

المندرة القبلیة الجدیدة االبتدائیة   ص 2011/07/01 دمحم احمد سعد احمد عبد الجواد 2093139 كفـءكفـء11732011/07/01 معلم
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ت عربى- المشیرعبدالحلیم أبوغزالة االبتدائیة  2011/07/01 دمحم احمد عبد السالم عوران 2405959 كفـءكفـء11742011/07/01 معلم

تجریبى عربى- المشیرعبدالحلیم أبوغزالة  ع   2011/07/01 دمحم احمد دمحم النقرود 2135433 كفـءكفـء11752011/07/01 معلم

دمحم حلمى مراد  ع  ص  بنین 2010/05/22 دمحم اسالم سعید امین حنفى 2133891 كفـءكفـء11762011/07/01 معلم

خورشید  ع   م   بنین 2011/07/01 دمحم اسماعیل دمحم طھ 1540857 كفـءكفـء11772011/07/01 معلم

دمحم حلمى مراد االبتدائیة    ص 2011/07/01 دمحم اشرف دمحم ابراھیم 135976 كفـءكفـء11782011/07/01 معلم

سماد ابى قیر االبتدائیة 2011/07/01 دمحم االنصارى قاسم دمحم 134983 كفـءكفـء11792011/07/01 معلم

المنشیة البحریة االبتدائیة   م 2011/07/01 دمحم السید سالم ھیكل 2137164 كفـءكفـء11802011/07/01 معلم

تجریبى عربى- عاطف صدقى االبتدائیة  2011/07/01 دمحم السید على دمحم 2133143 كفـءكفـء11812011/07/01 معلم

الزعیم السادات  ع  ص  بنات 2011/07/01 دمحم الصافى دمحم ابوعریش 2136168 كفـءكفـء11822011/07/01 معلم

الزعیم السادات ع   م   بنین 2011/07/01 دمحم امین احمد البنا 1537902 كفـءكفـء11832011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل االبتدائیة   2010/05/12 دمحم انور قاسم حسین 134224 كفـءكفـء11842011/07/01 معلم

سعد عثمان االبتدائیة 2011/03/01 دمحم بركات دمحم عثمان حسن 141059 كفـءكفـء11852011/03/01 معلم

تجریبى عربى-  مصطفى كمال حلمى االبتدائیة   2011/07/01 دمحم جابر صالح احمد على عبد الرحمن 2143152 كفـءكفـء11862011/07/01 معلم

التوفیقیة الجدیدة االبتدائیة ص 2011/07/01 دمحم جمال السید مھدى 2190206 كفـءكفـء11872011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2010/05/12 دمحم جمال جابر حسب هللا 2153350 كفـءكفـء11882011/07/01 معلم

دمحم حلمى مراد   ع   م  بنین 2011/07/01 دمحم جمال عبد السید  دمحم 2230721 كفـءكفـء11892011/07/01 معلم

ع بنات-الفریق سعد الدین الشاذلى  2011/07/01 دمحم جمعھ عباس حسن 1541079 كفـءكفـء11902011/07/01 معلم
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دمحم حلمى مراد  ع  ص  بنین 2011/07/01 دمحم حافظ احمد مرزوق 1540820 كفـءكفـء11912011/07/01 معلم

الرحامنة االبتدائیة 2011/03/01 دمحم حامد احمد دمحم 1535089 كفـءكفـء11922011/03/01 معلم

معان    م- العلیة االبتدائیة   2011/07/01 دمحم حامد عبد الرحمن على 2135546 كفـءكفـء11932011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  فاروق جرانة األبتدائیة   2011/07/01 دمحم حسن السید عبد الجواد 136044 كفـءكفـء11942011/07/01 معلم

نسیم ابو الیزید االبتدائیة  ص 2011/07/01 دمحم حمدى ابو ضیف دمحم 2106563 كفـءكفـء11952011/07/01 معلم

تحسین الصحة الجدیدة االبتدائیة   ص 2011/07/01 دمحم خلیل  احمد دمحم 2060461 كفـءكفـء11962011/07/01 معلم

البكاتوشى   ع   م   بنین 2011/07/01 دمحم خمیس مصطفى السید 1540582 كفـءكفـء11972011/07/01 معلم

تجریبى لغات-   امینة السعید األبتدائیة  2011/07/01 دمحم رضا یونس على یونس 2137805 كفـءكفـء11982011/07/01 معلم

االمام عبدالحلیم محمود االبتدائیة  ص 2011/07/01 دمحم رمضان محمود غیث 2136968 كفـءكفـء11992011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2011/07/01 دمحم سالم امین سالم 2124876 كفـءكفـء12002011/07/01 معلم

سعد عثمان االبتدائیة 2011/07/01 دمحم سامي دمحم محمود عبد العال 2164947 كفـءكفـء12012011/07/01 معلم

ابن خلدون  ع   ص  بنات 2011/07/01 دمحم سعید حسن مندور 2158105 كفـءكفـء12022011/07/01 معلم

عبد السالم عبد الغفار  ع   م   بنبن 2011/07/01 دمحم سعید دمحم عبدالقادر 2144954 كفـءكفـء12032011/04/01 معلم

الشھیداحمد مدنى االبتدائیة المشتركة ص 2011/07/01 دمحم سلیمان احمد سلیمان 2095132 كفـءكفـء12042011/07/01 معلم

دمحم سعد مصطفى االبتدائیة  ص 2011/03/01 دمحم سمیر بیومي عبد العاطي 2139363 كفـءكفـء12052011/03/01 معلم

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األبتدائیھ  2011/03/01 دمحم شعبان دمحم جحا 1539345 كفـءكفـء12062011/03/01 معلم

على بن ابى طالب  ع  ص  بنات 2011/07/01 دمحم طھ عبدالفتاح بھنساوى 1540608 كفـءكفـء12072011/07/01 معلم
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التحریر االبتدائیة م 2011/07/01 دمحم عادل ابراھیم صالح 140172 كفـءكفـء12082011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  مصطفى كمال حلمى االبتدائیة   2011/07/01 دمحم عادل عبد العزیز ابرھیم 2143146 كفـءكفـء12092011/07/01 معلم

معان     ص- العلیة االبتدائیة   2011/07/01 دمحم عبد الجلیل عبد المجید احمد 2131409 كفـءكفـء12102011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/06/01 دمحم عبد الحمید عبد الحلیم دمحم 2126902 كفـءكفـء12112011/06/01 معلم

روحیة حجر  ع   ص   مشترك 2010/01/15 دمحم عبد الستار دمحم دمحم 2107992 كفـءكفـء12122011/03/01 معلم

تجریبى عربى- عبدالقادر أبوعقادة االبتدائیة  2011/07/01 دمحم عبد السالم عبد العظیم قطب 2120497 كفـءكفـء12132011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  مصطفى كمال حلمى االبتدائیة   2011/07/01 دمحم عبد العزیز عبد الحمید جاد المولى 135921 كفـءكفـء12142011/07/01 معلم

الشیماء االبتدائیة   م 2011/02/23 دمحم عبد العلیم دمحم الھواشى 1540805 كفـءكفـء12152011/02/23 معلم

الشھید حنفى محمود   ع   م   بنبن 2008/12/01 دمحم عبد هللا دمحم عبد هللا 2135349 كفـءكفـء12162011/07/01 معلم

كھرباء أبو قیر  ع  ص   مشترك 2011/07/01 دمحم عبد المنعم عبد الرازق السید 2174164 كفـءكفـء12172011/07/01 معلم

عائشة عبد الرحمن الثانویة  ص   بنات 2011/07/01 دمحم عبد النبى صالح صالح دمحم 2101435 كفـءكفـء12182011/07/01 معلم

ص  بنات-  المھاجرین األعدادیة   2008/09/01 دمحم عبدهللا عبدالفتاح جنیدى 143220 كفـءكفـء12192011/02/23 معلم

تجریبى لغات- الفریق على جاد األبتدائیة  2011/07/01 دمحم عبدهللا مصباح ابونوارج 2146458 كفـءكفـء12202011/07/01 معلم

عطیة الزعیرى االبتدائیة   ص 2010/05/12 دمحم عبدالمنعم دمحم السید 1539625 كفـءكفـء12212011/07/01 معلم

الزعیم السادات األبتدائیة   م 2011/07/01 دمحم عبده عبده دمحم 2176026 كفـءكفـء12222011/07/01 معلم

الشیخ دمحم الغزالى االبتدائیة   ص 2008/02/23 دمحم عبده دمحم على 1539008 كفـءكفـء12232011/02/23 معلم

دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة   ص 2008/04/01 دمحم عثمان حنفى محمود 130465 كفـءكفـء12242011/03/01 معلم
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نسیم ابو الیزید األبتدائیة  م 2011/07/01 دمحم عطیة قطب دمحم 1540696 كفـءكفـء12252011/07/01 معلم

عبد الغنى الجمسى الثانویة  ص   بنین 2011/07/01 دمحم على رمضان دمحم 2137094 كفـءكفـء12262011/07/01 معلم

عمر مكرم االبتدائیة   ص 2011/07/01 دمحم على سعد على عطیة 2133874 كفـءكفـء12272011/07/01 معلم

رقى االخالق االبتدائیة  معان   م 2011/07/01 دمحم على عبدالرؤف موسى 2124825 كفـءكفـء12282011/07/01 معلم

عبد السالم عبد الغفار  ع   م   بنبن 2011/07/01 دمحم فاروق السید الجزیرى 2104816 كفـءكفـء12292011/07/01 معلم

ع بنات-الفریق سعد الدین الشاذلى  2011/07/01 دمحم فتحى عبد العزیز ابراھیم 138986 كفـءكفـء12302011/07/01 معلم

عبده مبروك عبده محجوب االبتدائیة 2011/07/01 دمحم فتحى دمحم فھمى 1540946 كفـءكفـء12312011/07/01 معلم

الشھید احمد بدوى  ع   ص  بنات 2011/07/01 دمحم فراج عبدربھ ابراھیم 2044173 كفـءكفـء12322011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2011/07/01 دمحم فرید فرح البیومي 135978 كفـءكفـء12332011/07/01 معلم

االمام عبدالحلیم محمود االبتدائیة  ص 2011/07/01 دمحم فھمى اسماعیل احمد 97362 كفـءكفـء12342011/07/01 معلم

عبدالعال  ابوالغیط   ع  م  مشترك 2011/07/01 دمحم فوزى احمد دمحم عبید 2107995 كفـءكفـء12352011/07/01 معلم

خورشید  ع   م   بنین 2011/07/01 دمحم فوزي رضوان  البدوي 2114293 كفـءكفـء12362011/07/01 معلم

جمال عبد الناصر الثانویة   ص   بنین 2011/07/01 دمحم كامل محمود جاد الكریم 2104662 كفـءكفـء12372011/07/01 معلم

مصطفى مشرفة االبتدائیة   ص 2011/07/01 دمحم كمال ابراھیم مجاھد 1678011 كفـءكفـء12382011/07/01 معلم

تجریبى لغات- الفریق على جاد األبتدائیة  2011/07/01 دمحم كمال دمحم وفا 2058725 كفـءكفـء12392011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/03/01 دمحم مجدى شكرى محمود الفوال 1539865 كفـءكفـء12402011/03/01 معلم

تجریبى لغات- الفضالى االبتدائیة   2011/02/23 دمحم محروس وھبة مصطفي 1536935 كفـءكفـء12412011/03/01 معلم
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تجریبى لغات- عبدالرزاق عبدالمجید األبتدائیة  2011/02/23 دمحم دمحم ابراھیم عمر 130438 كفـءكفـء12422011/02/23 معلم

تجریبى عربى- احمد فتحى سروراالبتدائیة  2010/05/15 دمحم دمحم عبداللة مصطفى 1540915 كفـءكفـء12432011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى  األعدادیة  2011/07/01 دمحم دمحم لطفي  عبد السمیع  دمحم 2121430 كفـءكفـء12442011/07/01 معلم

البكاتوشى   ع   ص    بنات 2011/07/01 دمحم دمحم دمحم خلیف 2133425 كفـءكفـء12452011/07/01 معلم

دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة   ص 2010/01/13 دمحم محمود ابراھیم فیطر 130468 كفـءكفـء12462011/03/01 معلم

ملك حفنى األبتدائیة   م 2011/07/01 دمحم محمود حنفى محمود ابو النجا 2104678 كفـءكفـء12472011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  فاروق جرانة األبتدائیة   2011/03/01 دمحم محمود عبد الجواد عبد الفتاح 2079843 كفـءكفـء12482011/03/01 معلم

البكاتوشى   ع   م   بنین 2011/07/01 دمحم محمود مأمون عابدین 140819 كفـءكفـء12492011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  مصطفى كمال حلمى االبتدائیة   2011/07/01 دمحم محمود دمحم احمد ابوالسعود 2137808 كفـءكفـء12502011/07/01 معلم

تجریبى لغات-   امینة السعید األبتدائیة  2011/07/01 دمحم محى الدین دمحم عبد الصبور 140185 كفـءكفـء12512011/07/01 معلم

تجریبى لغات- طلعت حرب االبتدائیة   2011/07/01 دمحم مصطفى عبد السالم نور الدین 137895 كفـءكفـء12522011/07/01 معلم

المعمورة االبتدائیة    ص 2011/07/01 دمحم مصطفى دمحم ابراھیم 2108201 كفـءكفـء12532011/07/01 معلم

عزیز اباظة االبتدائیة   ص 2011/07/01 دمحم مصطفى دمحم احمد 2108200 كفـءكفـء12542011/07/01 معلم

خورشید   ع   ص   بنات 2011/07/01 دمحم مصطفي حسن مصطفي الغازولي 2063191 كفـءكفـء12552011/07/01 معلم

محمود صدقى   ع   م   بنین 2011/03/01 دمحم منصور دمحم منصور 141053 كفـءكفـء12562011/03/01 معلم

عمرو شعیر  ع   ص  بنین 2011/07/01 دمحم نور الدین السید خلیل 2129701 كفـءكفـء12572011/07/01 معلم

عبد السالم عبد الغفار  ع   م   بنبن 2011/07/01 دمحم ھمام عبد الموجود ھمام طنطاوي 2120382 كفـءكفـء12582011/07/01 معلم
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تجریبى عربى- دمحم البرادعى  األعدادیة  2011/07/01 دمحم ھنداوى دمحم قطب 97376 كفـءكفـء12592011/07/01 معلم

البكاتوشى الثانویة   ص  المشتركة 2011/07/01 دمحم یوسف علي الشامي 2120517 كفـءكفـء12602011/07/01 معلم

نسیم ابو الیزید األبتدائیة  م 2011/07/01 دمحم یوسف دمحم ادم 2131022 كفـءكفـء12612011/07/01 معلم

المنشیة البحریة االبتدائیة   ص 2011/07/01 محمود  سعید  السید  ابوسمره 2135274 كفـءكفـء12622011/07/01 معلم

سعد زغلول االبتدائیة   م 2011/07/01 محمود  دمحم حسین عباس 2226491 كفـءكفـء12632011/07/01 معلم

تجریبى عربى- عاطف صدقى االبتدائیة  2010/01/03 محمود ابراھیم السید دمحم 2125948 كفـءكفـء12642011/02/23 معلم

تجریبى عربى-  السیدة نفیسة االبتدائیة   2011/07/01 محمود احمد  ضیاء الدین دمحم عبد الفتاح 2159354 كفـءكفـء12652011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  مصطفى كمال حلمى االبتدائیة   2011/07/01 محمود احمد دمحم البدرى 135922 كفـءكفـء12662011/07/01 معلم

ت عربى بنین- دمحم احمد عطیة دویدار  2011/07/01 محمود احمدكامل عبدة الغضبان 2095150 كفـءكفـء12672011/07/01 معلم

السماد  ع   ص   مشترك 2010/01/12 محمود اسماعیل عبد العزیز 1539524 كفـءكفـء12682011/03/01 معلم

عبدالعال  ابوالغیط   ع  م  مشترك 2011/07/01 محمود انور ضیف عبدالباقى 1540717 كفـءكفـء12692011/07/01 معلم

2010/01/05 دمحم حلمى مراد االبتدائیة م محمود حسین حسین على 125863 كفـءكفـء12702011/03/01 معلم

روحیة حجر  ع   ص   مشترك 2011/07/01 محمود رضا محمود دمحم 2137151 كفـءكفـء12712011/07/01 معلم

خورشید  ع   م   بنین 2011/07/01 محمود سعید اسماعیل دمحم 1540498 كفـءكفـء12722011/07/01 معلم

تجریبى عربى- عاطف صدقى االبتدائیة  2011/07/01 محمود سالمة حسین السید 130895 كفـءكفـء12732011/07/01 معلم

المھاجرین األبتدائیة أ المشتركة 2011/02/23 محمود صالح دمحم السید منصور 2137351 كفـءكفـء12742011/02/23 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2011/03/01 محمود عبد الحمید عبدالمؤمن العربى 130464 كفـءكفـء12752011/03/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

جمال عبد الناصر الثانویة   ص   بنین 2011/07/01 محمود عبد العزیز عبد الرحمن الشھاوى 2130176 كفـءكفـء12762011/07/01 معلم

تجریبى لغات- طلعت حرب االبتدائیة   2010/07/01 محمود عبد العظیم علي دمحم 2146171 كفـءكفـء12772011/07/01 معلم

خلف الراس السوداء لغات بنات 2010/05/13 محمود عبد القادر فرج السید 92208 كفـءكفـء12782011/07/01 معلم

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األعدادیة  2011/07/01 محمود عطیة رجب عبد الحمید 134377 كفـءكفـء12792011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 محمود ماھر عوض خلیل 2126798 كفـءكفـء12802011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد فتحى سروراالبتدائیة  2011/07/01 محمود محسن محمود على 1539507 كفـءكفـء12812011/07/01 معلم

مصطفى ابو ھیف االبتدائیة   ص 2011/07/01 محمود دمحم ابو الحمد حامد 141074 كفـءكفـء12822011/07/01 معلم

االصالح االبتدائیة    ص 2011/07/01 محمود دمحم منصور یس 2120531 كفـءكفـء12832011/07/01 معلم

المنشیة البحریة االبتدائیة   ص 2010/01/12 محمود یاسین مصطفى صیرة 130437 كفـءكفـء12842011/03/01 معلم

خورشید  ع   م   بنین 2010/05/17 محمود یس احمد زاید 2099940 كفـءكفـء12852011/07/01 معلم

عبد العال ابو الغیط االبتدائیة   ص 2011/07/01 محمود یوسف ناجي موسي 2139273 كفـءكفـء12862011/07/01 معلم

عبد السالم عبد الغفار  ع   م   بنبن 2011/07/01 مختار دمحم مختار حسنین 2168764 كفـءكفـء12872011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  فاروق جرانة األبتدائیة   2011/07/01 مدیحة حمدى سید اسماعیل 2153346 كفـءكفـء12882011/07/01 معلم

تحسین الصحة القدیمة األبتدائیة  ص 2011/07/01 مدیحة دمحم السید ابو شھلة 138980 كفـءكفـء12892011/07/01 معلم

فصول ملحقة- روضة الشیماء  2011/07/01 مرثا نبیل بخیت صلیب 2059693 كفـءكفـء12902011/07/01 معلم

عبدالعال  ابوالغیط   ع  م  مشترك 2011/07/01 مرفت  حمامھ عبده الشرقاوي 2116164 كفـءكفـء12912011/07/01 معلم

سعد عثمان االبتدائیة 2011/07/01 مرفت كمال بیومى راشد 136684 كفـءكفـء12922011/07/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

الشھید العمید احمد السید الطحاوىالثانویة 2011/03/01 مرفت وجدي ادوارد جرجس 1539798 كفـءكفـء12932011/03/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 مرمر دمحم نجیب بیبرس 2056676 كفـءكفـء12942011/07/01 معلم

االمام عبدالحلیم محمود االبتدائیة  ص 2011/03/01 مروا الشامي عبد الرازق  دمحم عیسى 2139053 كفـءكفـء12952011/03/01 معلم

تجریبى لغات- طلعت حرب االبتدائیة   2011/07/01 مروة إبراھیم دمحم الجمال 91686 كفـءكفـء12962011/07/01 معلم

االصالح االبتدائیة    ص 2011/07/01 مروة احمد دمحم احمد 137481 كفـءكفـء12972011/07/01 معلم

المھاجرین األبتدائیة أ المشتركة 2011/03/01 مروة السید السید دمحم 1539350 كفـءكفـء12982011/03/01 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/07/01 مروة بدر الدین دمحم محمود 97371 كفـءكفـء12992011/07/01 معلم

تجریبى لغات- طلعت حرب االبتدائیة   2011/07/01 مروة سعد جادالرب ابوالعال 2129689 كفـءكفـء13002011/07/01 معلم

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األعدادیة  2010/07/01 مروة سعد على بدر 2129093 كفـءكفـء13012011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  السیدة نفیسة االبتدائیة   2011/02/23 مروة سلیمان شحاتة على سلیمان 1539477 كفـءكفـء13022011/02/23 معلم

المعمورة األبتدائیة   م 2011/07/01 مروة صابر السید السید 2168423 كفـءكفـء13032011/07/01 معلم

عبد العال ابو الغیط االبتدائیة   ص 2011/07/01 مروة صالح دمحم الباز 2208658 كفـءكفـء13042011/07/01 معلم

الثانویة  ص   بنات- ثانویة الكویت  2010/07/01 مروة صفاء الدین  سید اسماعیل دمحم 2165711 كفـءكفـء13052011/07/01 معلم

دمحم حمدى عاشور  ع  ص  بنین 2011/07/01 مروة عبد العظیم فرج فرج 1535235 كفـءكفـء13062011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/02/23 مروة عبدالسالم دمحم حمیدو على 2126846 كفـءكفـء13072011/02/23 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/02/23 مروة عبداللة محمود ابراھیم 2126845 كفـءكفـء13082011/02/23 معلم

سعد زغلول االبتدائیة   ص 2011/07/01 مروة على شعبان عبد هللا 2105994 كفـءكفـء13092011/04/01 معلم
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األعلي

تجریبى لغات-  فاروق جرانة األبتدائیة   2011/03/01 مروة فاروق سالمة بخیت 135603 كفـءكفـء13102011/03/01 معلم

تجریبى لغات- روضة فاروق جرانة  2011/02/23 مروة فتحى صدیق عبد العال 1533984 كفـءكفـء13112011/02/23 معلم

الصدیق  ع   ص  بنات 2011/07/01 مروة كامل دمحم أحمد الشعراوى 135122 كفـءكفـء13122011/07/01 معلم

ممیزة-  تجریبى لغات -  روالن األبتدائیة  2011/07/01 مروة دمحم  اسماعیل مھدى 2124668 كفـءكفـء13132011/07/01 معلم

متولى ابو مصطفى االبتدائیة   م 2011/07/01 مروة دمحم ابراھیم دسوقى احمد 140183 كفـءكفـء13142011/07/01 معلم

البكاتوشى الثانویة   ص  المشتركة 2011/07/01 مروة دمحم ابوالقاسم احمد 2133871 كفـءكفـء13152011/07/01 معلم

عبد السالم عبد الغفار  ع   م   بنبن 2011/03/01 مروة دمحم السید حسین 2130754 كفـءكفـء13162011/03/01 معلم

عبدالعال  ابوالغیط   ع  م  مشترك 2011/07/01 مروة دمحم حسن دمحم 2136104 كفـءكفـء13172011/07/01 معلم

تجریبى لغات- الفریق على جاد األبتدائیة  2011/07/01 مروة دمحم عبدالرحمن دمحم 2133166 كفـءكفـء13182011/07/01 معلم

اسكان العبور االبتدائیة  ص 2011/02/23 مروة دمحم عز الدین شحاتة عبد المنعم احمد 135911 كفـءكفـء13192011/02/23 معلم

الشھید حنفى محمود   ع   م   بنبن 2011/07/01 مروة دمحم دمحم احمد صالح 1540447 كفـءكفـء13202011/07/01 معلم

العمراوى األبتدائیة   م 2011/07/01 مروة دمحم محمود جابر 1540985 كفـءكفـء13212011/07/01 معلم

سعد عثمان االبتدائیة 2011/07/01 مروة محمود عبدالنبى وقاد 2124667 كفـءكفـء13222011/07/01 معلم

النبوى المھندس االبتدائیة   ص 2011/07/01 مروة مصطفى محمود متولى منصور 2105980 كفـءكفـء13232011/07/01 معلم

على بن ابى طالب   ع  م  بنین 2011/02/23 مروة یسرى دمحم احمد 2102181 كفـءكفـء13242011/02/23 معلم

الشھید العمید احمد السید الطحاوىالثانویة 2011/07/01 مروه  احمد احمد دمحم  حسن 2093140 كفـءكفـء13252011/07/01 معلم

العمراوى االبتدائیة   ص 2011/02/23 مروه  السید  خلیل  خلیل 2129957 كفـءكفـء13262011/02/23 معلم
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المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

تجریبى لغات-  صالح الدین الدسوقى األبتدائیة  2011/07/01 مروه  السید  دمحم  سالمھ 2136633 كفـءكفـء13272011/07/01 معلم

عمر مكرم االبتدائیة   ص 2011/07/01 مروه  دمحم  ابراھیم  احمد 2138023 كفـءكفـء13282011/07/01 معلم

بنات-  بنك االسكندریة التجارى والبحرى  2011/07/01 مروه  دمحم عبد الحفیظ السعداوي 2138035 كفـءكفـء13292011/07/01 معلم

محمود صدقى   ع   م   بنین 2011/07/01 مروه  محمود منصور احمد 2121433 كفـءكفـء13302011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/07/01 مروه  ودیع دمحم  دمحم 2120515 كفـءكفـء13312011/07/01 معلم

تجریبى لغات- روضة منیر الجمال  2011/02/23 مروه ابراھیم  فتوح الشنھابي 2115961 كفـءكفـء13322011/02/23 معلم

روضة سعد عثمان 2011/02/23 مروه السید عوض جامع 137045 كفـءكفـء13332011/02/23 معلم

فھمى جبر االبتدائیة    ص 2011/03/01 مروه حسن دمحم حسن 2120392 كفـءكفـء13342011/03/01 معلم

مصطفى ابو ھیف االبتدائیة   م 2011/07/01 مروه حسنین  رجب علي 2157706 كفـءكفـء13352011/07/01 معلم

تحسین الصحة القدیمة األبتدائیة  ص 2011/07/01 مروه شحاتھ نبوي دمحم 2154646 كفـءكفـء13362011/07/01 معلم

عبده مبروك عبده محجوب االبتدائیة 2011/07/01 مروه طلعت یونس عبد الرحیم 2133415 كفـءكفـء13372011/07/01 معلم

الحرمین األبتدائیة   ص 2011/02/23 مروه دمحم احمد سعد 2120385 كفـءكفـء13382011/02/23 معلم

تحسین الصحة الجدیدة  ع  م   مشترك 2011/07/01 مروه مختار ھاشم دمحم 2116166 كفـءكفـء13392011/07/01 معلم

عبد السالم عبد الغفار   ع   ص   بنین 2011/07/01 مروه یاسین اسماعیل على الالمعى 2181244 كفـءكفـء13402011/07/01 معلم

ص  بنات-  المھاجرین األعدادیة   2011/07/01 مریان سعید لحظى سامى 1540639 كفـءكفـء13412011/07/01 معلم

عطیة الزعیرى االبتدائیة   ص 2011/07/01 مریان صفوت نسیم شاكر 2140000 كفـءكفـء13422011/07/01 معلم

تجریبى لغات- روضة فاروق جرانة  2011/02/23 مریانا ذكري نصر هللا بشاي 1539541 كفـءكفـء13432011/02/23 معلم
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المؤھل 
األعلي

سعد عثمان االبتدائیة 2011/02/23 مریم احمد حسن عبد العزیز 1539291 كفـءكفـء13442011/02/23 معلم

تجریبى عربى- روضة عاطف صدقى  2011/03/01 مریم انور منصور بخیت 2172187 كفـءكفـء13452011/03/01 معلم

رقى االخالق االبتدائیة  معان   م 2011/07/01 مریم بدیر  نسیم حنا 2169676 كفـءكفـء13462011/07/01 معلم

تجریبى لغات- عصمت عبدالمجید األبتدائیة   2011/03/01 مریم حلمي عیسي قالده 140604 كفـءكفـء13472011/07/01 معلم

اسكان العبور االبتدائیة  ص 2011/07/01 مریم عجیب فخرى نصراللة 2136878 كفـءكفـء13482011/07/01 معلم

جمیلة بو حرید  ع  م  بنین 2011/07/01 مریم نصیف شوقى طوبیة 2127734 كفـءكفـء13492011/07/01 معلم

السماد الثانویة   ص  المشتركة 2011/07/01 مسعودة عبدالرؤف عبدالكریم دمحم 2131899 كفـءكفـء13502011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/07/01 مسعوده  دمحم  جمال الدین  دمحم 2136596 كفـءكفـء13512011/07/01 معلم

عبد العال ابو الغیط االبتدائیة   ص 2011/07/01 مصطفى  دمحم نجیب جمعة مرسى 2060137 كفـءكفـء13522011/07/01 معلم

روحیة حجر  ع   ص   مشترك 2011/07/01 مصطفى ابراھیم دمحم ابراھیم فاید 2075522 كفـءكفـء13532011/07/01 معلم

خورشید  ع   م   بنین 2011/07/01 مصطفى سعید منصور مسعود 140817 كفـءكفـء13542011/07/01 معلم

البكاتوشى الثانویة   ص  المشتركة 2011/07/01 مصطفى شحات مصطفى دمحمالخولى 2149634 كفـءكفـء13552011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 مصطفى شعبان عزت شعبان العطار 2137301 كفـءكفـء13562011/07/01 معلم

نسیم ابو الیزید االبتدائیة  ص 2011/07/01 مصطفى عبد الرازق محمود حسان 2131028 كفـءكفـء13572011/07/01 معلم

تجریبى لغات- منـیرالجمال األبتدائیة  2011/07/01 مصطفى على المصرى طلبة شلقامى 2133862 كفـءكفـء13582011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  صالح الدین الدسوقى األبتدائیة  2011/02/23 مصطفى كامل دمحم اسماعیل 2113760 كفـءكفـء13592011/02/23 معلم

دمحم سعد مصطفى االبتدائیة  ص 2010/01/17 مصطفى دمحم احمد احمد عیسى 2197007 كفـءكفـء13602011/03/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

البكاتوشى الثانویة   ص  المشتركة 2011/07/01 مصطفى دمحم جاد الكریم عبد الرحیم 2131018 كفـءكفـء13612011/07/01 معلم

دمحم حلمى مراد   ع   م  بنین 2011/07/01 مصطفى محمود السید فرج 2177207 كفـءكفـء13622011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  مصطفى كمال حلمى االبتدائیة   2011/07/01 مصطفى محمود دمحمى عبد المؤمن 92256 كفـءكفـء13632011/07/01 معلم

تجریبى لغات- عصمت عبدالمجید األبتدائیة   2011/07/01 مصطفى ھاشم مصطفى عطیة 140562 كفـءكفـء13642011/07/01 معلم

السماد الثانویة   ص  المشتركة 2011/07/01 مصطفي  فتح هللا  فھمي  رمیلي 2130089 كفـءكفـء13652011/07/01 معلم

م  بنین-  المھاجرین األعدادیة   2011/07/01 مصطفي السید السید الشھاوي 2120507 كفـءكفـء13662011/07/01 معلم

عبده مبروك عبده محجوب االبتدائیة 2011/07/01 مصطفي علي عبده مخیمر 130892 كفـءكفـء13672011/07/01 معلم

الزعیم السادات ع   م   بنین 2011/07/01 منار ابراھیم عبدالوھاب الصباغ 2134502 كفـءكفـء13682011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  مصطفى كمال حلمى االبتدائیة   2010/02/23 منال احمد عبدالحمید ماضى 1539619 كفـءكفـء13692011/02/23 معلم

تجریبى عربى-  السیدة نفیسة االبتدائیة   2011/02/23 منال احمد دمحم محفوظ 97430 كفـءكفـء13702011/02/23 معلم

محمود داود  ع  ص  بنات 2011/07/01 منال اسماعیل عبدالمقصود دمحم 137118 كفـءكفـء13712011/07/01 معلم

الشھید حنفى محمود   ع   م   بنبن 2011/07/01 منال توفیق عبدالحكیم مرعى 2128604 كفـءكفـء13722011/07/01 معلم

تجریبى عربى- عبدالقادر أبوعقادة االبتدائیة  2011/07/01 منال حسن على المصرى 1540621 كفـءكفـء13732011/07/01 معلم

عبد العال ابو الغیط االبتدائیة   ص 2011/07/01 منال رفعت دمحم عبدالعال 2131948 كفـءكفـء13742011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل األعدادیة   2011/07/01 منال دمحم عبد الحلیم عباس 2061806 كفـءكفـء13752011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2008/04/01 منة هللا  دمحم محمود دمحم 2153355 كفـءكفـء13762011/02/23 معلم

تجریبى عربى-  مصطفى كمال حلمى االبتدائیة   2011/02/23 منة هللا على فوزى على 92211 كفـءكفـء13772011/02/23 معلم
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المؤھل 
األعلي

تجریبى لغات ممیز-  روضة روالن   2011/02/23 منھ هللا سعید فتوح دمحم 2156281 كفـءكفـء13782011/02/23 معلم

الشھید حنفى محمود   ع   م   بنبن 2011/07/01 منى  السید  رجب حامد 2157585 كفـءكفـء13792011/07/01 معلم

حنفى محمود  ع   ص   بنات 2011/07/01 منى ابراھیم جمعة احمد عامر 142877 كفـءكفـء13802011/04/01 معلم

عزیز اباظة االبتدائیة  م 2011/02/23 منى احمد دمحم محى الدین غانم 140193 كفـءكفـء13812011/02/23 معلم

الصدیق  ع   ص  بنات 2011/03/01 منى احمد محمود ابراھیم 1539584 كفـءكفـء13822011/03/01 معلم

عائشة عبد الرحمن الثانویة  ص   بنات 2008/03/10 منى اخنوخ بطرس بخیت غبلایر 402945 كفـءكفـء13832011/03/01 معلم

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األعدادیة  2011/07/01 منى السید حسن دمحم 2124620 كفـءكفـء13842011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  عصمت عبد المجید األعدادیة   2011/07/01 منى جمعھ السید على 2139949 كفـءكفـء13852011/07/01 معلم

الشیماء االبتدائیة   م 2011/02/23 منى حسن على العطار 136039 كفـءكفـء13862011/02/23 معلم

الشیماء االبتدائیة   م 2011/07/01 منى حسنى السید احمد 1813090 كفـءكفـء13872011/07/01 معلم

مصطفى مشرفة االبتدائیة   ص 2011/07/01 منى سعید فرج شدید الیثى 2146579 كفـءكفـء13882011/07/01 معلم

مجمع سیدى بشر االبتدائیة   ص 2011/02/23 منى سید عبدالمقصود ابراھیم 1540059 كفـءكفـء13892011/02/23 معلم

2011/07/01 روضة الزعیم السادات منى صالح ختامى احمد 2059669 كفـءكفـء13902011/07/01 معلم

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األعدادیة  2011/07/01 منى عارف عبده عارف 91697 كفـءكفـء13912011/04/01 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/07/01 منى عبد الحلیم السید ابراھیم 2151902 كفـءكفـء13922011/07/01 معلم

تجریبى عربى- روضة دمحم البرادعى  2011/02/23 منى عبد الفتاح سلیمان دمحم 137037 كفـءكفـء13932011/02/23 معلم

سعد عثمان االبتدائیة 2011/02/23 منى غانم عبد الحمید غانم 135925 كفـءكفـء13942011/02/23 معلم
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عبد الخالق حسونة  ع   ص  بنات 2011/07/01 منى غریب على احمد 2222899 كفـءكفـء13952011/07/01 معلم

تجریبى عربى- روضة دمحم البرادعى  2011/02/23 منى دمحم السباعى زكى 137039 كفـءكفـء13962011/02/23 معلم

تجریبى لغات-  فاروق جرانة األبتدائیة   2011/02/23 منى دمحم جابر جمعة احمد 132198 كفـءكفـء13972011/02/23 معلم

تجریبى لغات- الفریق على جاد األبتدائیة  2011/02/23 منى دمحم عبد العزیز دمحم سالم 97572 كفـءكفـء13982011/02/23 معلم

عطیة الزعیرى االبتدائیة   م 2011/07/01 منى دمحم محمود العمرى 2219435 كفـءكفـء13992011/07/01 معلم

تحسین الصحة القدیمة األبتدائیة  ص 2011/07/01 منى مرتضى التونى عبد المنعم 138978 كفـءكفـء14002011/07/01 معلم

المندرة القبلیة الجدیدة االبتدائیة   ص 2011/07/01 مني  السید  ابوزید  عبد الرازق 2093154 كفـءكفـء14012011/07/01 معلم

الزعیم السادات األبتدائیة   م 2011/07/01 مني  حنفي احمد سلیمان 2129926 كفـءكفـء14022011/07/01 معلم

روحیة حجر  ع   ص   مشترك 2010/07/01 مني  خلیفھ عبد الحمید دمحم 2113916 كفـءكفـء14032011/07/01 معلم

عزیز اباظة االبتدائیة   ص 2011/07/01 مني احمد دمحم دمحم غالي 2123746 كفـءكفـء14042011/07/01 معلم

السماد  ع   ص   مشترك 2010/07/01 مني عبد العزیز حسن دمحم 2120486 كفـءكفـء14052011/07/01 معلم

الزعیم السادات  ع  ص  بنات 2011/07/01 مني ھالل فرید احمد 1540986 كفـءكفـء14062011/07/01 معلم

على بن ابى طالب   ع  م  بنین 2010/02/23 منیرة دمحم طھ متولى 2131614 كفـءكفـء14072011/02/23 معلم

الشھید حنفى محمود   ع   م   بنبن 2011/07/01 مھا  جابر  محمود  صبحي 2135926 كفـءكفـء14082011/07/01 معلم

حنفى محمود  ع   ص   بنات 2011/07/01 مھا  سعید  عبد الرؤف  امین 2135746 كفـءكفـء14092011/07/01 معلم

دمحم حلمى مراد   ع   م  بنین 2011/07/01 مھا السید دمحم رمضان 140131 كفـءكفـء14102011/07/01 معلم

تجریبى عربى- روضة احمد حسن الباقوري  2011/07/01 مھا خمیس عبده النجار 1532673 كفـءكفـء14112011/07/01 معلم

-----------------------------------

7438of 328 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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جمال عبد الناصر الثانویة   ص   بنین 2011/07/01 مھا ریاض ھالل ابراھیم 1541082 كفـءكفـء14122011/07/01 معلم

ت عربى- المشیرعبدالحلیم أبوغزالة االبتدائیة  2011/07/01 مھا سعید السید الباجورى 475941 كفـءكفـء14132011/07/01 معلم

عبد الغنى الجمسى الثانویة التجاریة م بنین 2011/07/01 مھا عبدالعزیز عطوة والش 2108232 كفـءكفـء14142011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد فتحى سروراالبتدائیة  2010/05/23 مؤمن  سید عبد الرحمن  سید 2057155 كفـءكفـء14152011/07/01 معلم

دمحم سعد مصطفى األبتدائیة   م 2011/02/23 مى ابراھیم انور دمحم 137897 كفـءكفـء14162011/02/23 معلم

تجریبى عربى- احمد فتحى سروراالبتدائیة  2011/07/01 مى ابراھیم على علوان 2129666 كفـءكفـء14172011/07/01 معلم

عبد الخالق حسونة  ع   ص  بنات 2011/07/01 مى السید سالم السید 2137319 كفـءكفـء14182011/07/01 معلم

العمراوى األبتدائیة   م 2011/07/01 مى جمال ناجى ابراھیم 2138757 كفـءكفـء14192011/07/01 معلم

تجریبى لغات- روضة عبدالرزاق عبدالمجید  2008/09/30 مى حسین محمود حسین 1535025 كفـءكفـء14202011/03/01 معلم

خلف مركز التدیب األعدادیة لغات 2010/07/01 مى سعید فتح هللا مرسى 2059600 كفـءكفـء14212011/07/01 معلم

سعد عثمان االبتدائیة 2011/07/01 مى سمیر السید شحاتة 92111 كفـءكفـء14222011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  صالح الدین الدسوقى األبتدائیة  2010/01/04 مى عبد الفتاح احمد ابراھیم 1540865 كفـءكفـء14232011/07/01 معلم

النبوى المھندس االبتدائیة   ص 2011/07/01 مى دمحم عبد الفتاح امین 2115970 كفـءكفـء14242011/07/01 معلم

حنفى محمود  ع   ص   بنات 2011/07/01 مى مسعد مبارك دمحم 2403919 كفـءكفـء14252011/07/01 معلم

خورشید سكة حدید االبتدائیة   ص 2011/03/01 مى مصطفى عبد اللة السید 2108185 كفـءكفـء14262011/03/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2011/07/01 مى مصطفى دمحم عبدالرحمن 1540816 كفـءكفـء14272011/07/01 معلم

تجریبى لغات- روضة فاروق جرانة  2011/02/23 مي مجدي محمود حافظ 1539483 كفـءكفـء14282011/02/23 معلم
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المؤھل 
األعلي

خورشید سكة حدید االبتدائیة   ص 2011/07/01 مي دمحم عبد المجید دمحم 1540046 كفـءكفـء14292011/07/01 معلم

دمحم حمدى عاشور  ع  م  بنین 2011/07/01 میادة حسن على الدعوشى 2102183 كفـءكفـء14302011/07/01 معلم

تجریبى لغات- طلعت حرب االبتدائیة   2011/02/23 میادة سعد على اسماعیل 1539969 كفـءكفـء14312011/02/23 معلم

معان    م- العلیة االبتدائیة   2010/07/01 میادة نمر جابر دمحم 1539765 كفـءكفـء14322011/07/01 معلم

حسن فتحى االبتدائیة    م 2011/07/01 میاده محمود على دمحم خلیفة 2169864 كفـءكفـء14332011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  السیدة نفیسة االبتدائیة   2011/07/01 میرفت سعید عبد الحافظ عبد الحافظ 2160347 كفـءكفـء14342011/07/01 معلم

ملك حفنى األبتدائیة   م 2011/07/01 میرفت دمحم صبحى حسن 2104691 كفـءكفـء14352011/07/01 معلم

الدمحمیة االبتدائیة  م 2010/02/23 میرھان دمحم السید الزعیم 2061053 كفـءكفـء14362011/02/23 معلم

مجمع سیدى بشر االبتدائیة   ص 2011/02/23 مینا كامل فصیح عویضة 132358 كفـءكفـء14372011/02/23 معلم

تجریبى عربى-  عطیة الزعیرى األبتدائیة  2011/07/01 مینا میخائیل عوض عبد المالك 2154504 كفـءكفـء14382011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2011/07/01 نادرات غریب دمحم موسى 1539582 كفـءكفـء14392011/07/01 معلم

مصطفى ابو ھیف االبتدائیة   ص 2011/03/01 نادیة حسن خلف ھریدى 141054 كفـءكفـء14402011/03/01 معلم

تجریبى لغات-  تقسیم الزھوراألبتدائیة   2011/02/23 نادیة عبد الموجود عبد المقصود عمار 2116339 كفـءكفـء14412011/02/23 معلم

عبد الغنى الجمسى الثانویة  ص   بنین 2011/07/01 نادیة دمحم ابراھیم عبد اللة 134185 كفـءكفـء14422011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/07/01 نادیة دمحم دمحم عبداللة عنانى 2138762 كفـءكفـء14432011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  تقسیم الزھوراألبتدائیة   2011/07/01 نادیھ  ابراھیم  عمران  دمحم 2136557 كفـءكفـء14442011/07/01 معلم

دمحم سعد مصطفى األبتدائیة   م 2010/03/01 نادیھ  السید مرزوق ابراھیم 2113902 كفـءكفـء14452011/03/01 معلم
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عبد السالم عبد الغفار  ع   م   بنبن 2011/07/01 ناریمان  اسماعیل  رجب  دمحم 2104757 كفـءكفـء14462011/07/01 معلم

االصالح االبتدائیة    ص 2011/07/01 نانسى نسیم تودرى ھارون 2135554 كفـءكفـء14472011/07/01 معلم

معان    م- العلیة االبتدائیة   2011/03/01 نانسي ابراھیم نجیب جرجس 2120389 كفـءكفـء14482011/03/01 معلم

عقبة بن نافع االبتدائیة   ص 2011/02/23 نانسي فاروق مصطفي احمد 1535059 كفـءكفـء14492011/02/23 معلم

تجریبى عربى- احمد فتحى سروراالبتدائیة  2010/02/23 ناھد فوزى اصیل احمد 2129640 كفـءكفـء14502011/02/23 معلم

تجریبى عربى-  مصطفى كمال حلمى االبتدائیة   2011/07/01 نبیل مسعود محمود ادریس 1540841 كفـءكفـء14512011/07/01 معلم

المندرة القبلیة الجدیدة االبتدائیة   م 2011/07/01 نبیلھ  دمحم  حسن  ھاشم 2078825 كفـءكفـء14522011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/07/01 نجاة عثمان حسنى غزال 1540478 كفـءكفـء14532011/07/01 معلم

البكاتوشى الثانویة   ص  المشتركة 2010/07/01 نجالء  الحصافي  دمحم  علي 2136571 كفـءكفـء14542011/07/01 معلم

خورشید   ع   ص   بنات 2011/07/01 نجالء احمد ابراھیم العلیمى 1535026 كفـءكفـء14552011/07/01 معلم

الزعیم السادات ع   م   بنین 2011/07/01 نجالء السید دمحم دمحم 1540941 كفـءكفـء14562011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  صالح الدین الدسوقى األبتدائیة  2011/07/01 نجالء فتحى أحمد أبو العال 92240 كفـءكفـء14572011/07/01 معلم

عبد العال ابو الغیط االبتدائیة   ص 2011/02/23 نجالء فتحى احمد دمحم 91202 كفـءكفـء14582011/03/01 معلم

منھل المعرفة الثانویة   ص   بنین 2011/07/01 نجالء فتحى خلیفة دمحم 2107891 كفـءكفـء14592011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2010/02/23 نجوان سعید احمد عاشور 1536648 كفـءكفـء14602011/02/23 معلم

عبد الخالق حسونة  ع   ص  بنات 2010/07/01 نجوى ابراھیم غریب رجب 1540605 كفـءكفـء14612011/07/01 معلم

البكاتوشى   ع   ص    بنات 2011/07/01 نجوى ابراھیم محمود رجب 2070622 كفـءكفـء14622011/07/01 معلم
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عمر مكرم االبتدائیة   ص 2011/02/23 نجوى سعد على حفنى 2133878 كفـءكفـء14632011/02/23 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2011/07/01 نجوي  سمیر  عبد العزیز  عرفان 2135441 كفـءكفـء14642011/07/01 معلم

تجریبى لغات- الفریق على جاد األبتدائیة  2011/02/23 نجیب دمحم بسیونى ابراھیم 1791425 كفـءكفـء14652011/03/01 معلم

تحسین الصحة الجدیدة االبتدائیة   ص 2011/07/01 ندا مجدى حسن عباس 137396 كفـءكفـء14662011/07/01 معلم

2011/03/01 الشھیداحمد مدنى االبتدائیة المشتركة م ندى ماھر لمعى جورجى 2061708 كفـءكفـء14672011/03/01 معلم

ملك حفنى األبتدائیة    ص 2011/02/23 نرمین  نبیل  دمحم شومان 2104762 كفـءكفـء14682011/02/23 معلم

ت عربى- المشیرعبدالحلیم أبوغزالة االبتدائیة  2011/07/01 نرمین احمد ابراھیم على 1540801 كفـءكفـء14692011/07/01 معلم

الحرمین األبتدائیة   ص 2011/07/01 نرمین الدكمى شھید محروس 2136076 كفـءكفـء14702011/07/01 معلم

كھرباء أبو قیر  ع  ص   مشترك 2011/07/01 نرمین رجب حسین على عوض 2131862 كفـءكفـء14712011/07/01 معلم

السماد  ع   ص   مشترك 2011/07/01 نرمین عبد العال السید حرب 135002 كفـءكفـء14722011/07/01 معلم

رقى االخالق االبتدائیة  معان   م 2011/07/01 نرمین فایق عزیز فایق 1540731 كفـءكفـء14732011/07/13 معلم

تجریبى عربى- روضة مصطفى كمال حلمى  2011/03/01 نرمین فتحى نمرود بخیت 1534040 كفـءكفـء14742011/03/01 معلم

دمحم سعد مصطفى االبتدائیة  ص 2011/02/23 نرمین فرید عازر تاورس 131530 كفـءكفـء14752011/02/23 معلم

اسكان العبور االبتدائیة  ص 2011/07/01 . نرمین فؤاد موسي 139531 كفـءكفـء14762011/07/01 معلم

ع بنات-الفریق سعد الدین الشاذلى  2011/07/01 نرمین دمحم  عید  ابراھیم 2056810 كفـءكفـء14772011/07/01 معلم

تجریبى لغات- روضة تقسیم الزھور  2011/02/23 نرمین دمحم عبد العزیز ابو نار 2116011 كفـءكفـء14782011/02/23 معلم

سیدى بشر القدیمة  ع   ص  بنات 2010/07/01 نرمین دمحم عبد الفتاح عیسي 2115945 كفـءكفـء14792011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البكاتوشى   ع   م   بنین 2011/07/01 نرمین دمحم دمحم عبد الوھاب 135513 كفـءكفـء14802011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  فاروق جرانة األبتدائیة   2010/02/23 نرمین محمود حسن احمد 138693 كفـءكفـء14812011/02/23 معلم

الشھید حنفى محمود   ع   م   بنبن 2011/07/01 نرمین محمود عبدالعزیز عبد اللطیف 2106579 كفـءكفـء14822011/07/01 معلم

دمحم حلمى مراد االبتدائیة    ص 2011/02/23 نرمین میالد ابراھیم شنودة 2126018 كفـءكفـء14832011/02/23 معلم

االمام عبدالحلیم محمود االبتدائیة  ص 2011/03/01 نرمین ولیم جاب اللة عبدالمالك 2137395 كفـءكفـء14842011/03/01 معلم

تجریبى عربى- روضة احمد حسن الباقوري  2011/03/01 نزیھھ معاز دمحم مطر 1813059 كفـءكفـء14852011/03/01 معلم

عبد الخالق حسونة  ع  م  بنات 2010/07/01 نسرین بھجت حلمي علي 141616 كفـءكفـء14862011/07/01 معلم

عبد العال ابو الغیط االبتدائیة   ص 2011/03/01 نسرین عدلى سبترى بسیونى 2063481 كفـءكفـء14872011/03/01 معلم

تجریبى لغات- روضة صالح الدین دسوقى  2011/02/23 نسرین عوض شعبان على 132756 كفـءكفـء14882011/02/23 معلم

ابن النفیس االبتدائیة   ص 2011/07/01 نسرین فاروق الراوى قاسم 1540113 كفـءكفـء14892011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  صالح الدین الدسوقى األبتدائیة  2011/07/01 نسمة احمد محمود امین 2137141 كفـءكفـء14902011/07/01 معلم

األعدادیة المھنیة   بنون   م 2011/07/01 نشأت حنا غبلایر مرقس 2060404 كفـءكفـء14912011/07/01 معلم

تجریبى لغات-   امینة السعید األبتدائیة  2011/02/23 نشوة دمحم حسین سلیم 2151131 كفـءكفـء14922011/02/23 معلم

الدمحمیة االبتدائیة  م 2010/03/01 نشوى إبراھیم دمحم إبراھیم 140244 كفـءكفـء14932011/03/01 معلم

مجمع سیدى بشر االبتدائیة   ص 2011/02/23 نشوى االمام الشافعى حسن على العواد 1539069 كفـءكفـء14942011/02/23 معلم

الشیخ دمحم الغزالى االبتدائیة   ص 2011/07/01 نشوى حنا بخیت عوض 2108002 كفـءكفـء14952011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 نشوى زاھر  رشاد  دمحم 2129955 كفـءكفـء14962011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبد الخالق حسونة  ع   ص  بنات 2011/07/01 نشوى سعید عبدالعزیز دمحم 2099851 كفـءكفـء14972011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  روضة محمود عباس العتى  2011/07/01 نشوى عبد العاطى محمود دمحم الصفتى 2102815 كفـءكفـء14982011/07/01 معلم

الصدیق  ع   ص  بنات 2011/07/01 نشوى دمحم حسین احمد 2137163 كفـءكفـء14992011/07/01 معلم

الدمحمیة االبتدائیة  ص 2010/03/01 نعمة السید نصر احمد 135515 كفـءكفـء15002011/03/01 معلم

الحرمین األبتدائیة   ص 2011/07/01 نعمة صبرى دمحم ابراھیم احمد 2135883 كفـءكفـء15012011/07/01 معلم

الحرمین األبتدائیة   ص 2011/07/01 نعمة دمحم على الجمل 2136092 كفـءكفـء15022011/07/01 معلم

2011/02/23 روضة العبور نعمة دمحم محمود ابراھیم 1815467 كفـءكفـء15032011/02/23 معلم

الزعیم السادات األبتدائیة   م 2011/07/01 نعمھ ابراھیم صابر حمیده 2120522 كفـءكفـء15042011/07/01 معلم

فصول ملحقة- روضة تحسین الصحة الجدیدة 2011/07/01 نعمھ دمحم ابراھیم یوسف 1601063 كفـءكفـء15052011/07/01 معلم

عبد الخالق حسونة  ع  م  بنات 2010/07/01 نفیسة عبد الصبور مھلل عبد السالم 2137483 كفـءكفـء15062011/07/01 معلم

تجریبى لغات-   امینة السعید األبتدائیة  2011/07/01 نھا  عبد الحمید  دمحم الطراوى 2129969 كفـءكفـء15072011/07/01 معلم

عمر مكرم االبتدائیة   م 2010/02/23 نھاد مختار القلش فضل 1539308 كفـءكفـء15082011/02/23 معلم

ابن النفیس االبتدائیة   ص 2011/07/01 نھال  دمحم عبد الكریم  الزیدي 2104748 كفـءكفـء15092011/07/01 معلم

الشھید حنفى محمود   ع   م   بنبن 2011/07/01 نھال السید صالح اسما عیل 134212 كفـءكفـء15102011/07/01 معلم

على المصرى االبتدائیة   ص 2011/07/01 نھال امام السید دمحم 2104836 كفـءكفـء15112011/07/01 معلم

فصول ملحقة- روضة عمر مكرم  2011/03/01 نھى  سعید السید اسماعیل 2133289 كفـءكفـء15122011/03/01 معلم

تحسین الصحة الجدیدة  ع  م   مشترك 2011/07/01 نھى  محمود حموده  عبد التواب 2139010 كفـءكفـء15132011/07/01 معلم

-----------------------------------

7438of 334 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة
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التعیین
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/01 دمحم محمود العشماوى االبتدائیة نھى حسن فتحى فتوح 139821 كفـءكفـء15142011/07/01 معلم

تجریبى لغات- عصمت عبدالمجید األبتدائیة   2011/03/01 نھى عبد السالم شریف عبد السالم 2129511 كفـءكفـء15152011/03/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2011/07/01 نھى فتوح الصابر مصطفى عوض 2138744 كفـءكفـء15162011/07/01 معلم

الحرمین األبتدائیة   ص 2011/07/01 نھى دمحم السید السید 2122796 كفـءكفـء15172011/07/01 معلم

مى زیادة الثانویة   ص  بنات 2011/07/01 نھى دمحم حافظ حسن 132713 كفـءكفـء15182011/07/01 معلم

مجمع سیدى بشر االبتدائیة   ص 2011/07/01 نھى دمحم حسن السید 2169414 كفـءكفـء15192011/07/01 معلم

االندلس والحجاز االبتدائیة ص 2011/07/01 نھى محمود اسماعیل حسن 1540843 كفـءكفـء15202011/07/01 معلم

المھاجرین األبتدائیة أ المشتركة 2011/03/01 نھى محمود الدسوقى جاد 91491 كفـءكفـء15212011/03/01 معلم

جمیلة بو حرید  ع  ص  بنین 2011/07/01 نھى محمود صادق احمد 2127860 كفـءكفـء15222011/07/01 معلم

تجریبى لغات- روضة تقسیم الزھور  2011/02/23 نھي  خمیس  رجب ابو المجد 2116008 كفـءكفـء15232011/02/23 معلم

عبد السالم عبد الغفار   ع   ص   بنین 2011/07/01 نھي  عبد الحمید  فتحي  عبد الحمید 2129958 كفـءكفـء15242011/07/01 معلم

محمود داود  ع  ص  بنات 2011/07/01 نھي السید عبد اللطیف مصطفي 2120489 كفـءكفـء15252011/07/01 معلم

كھرباء أبو قیر  ع  ص   مشترك 2011/07/01 نھي دمحم فرید صالح جمال 2120477 كفـءكفـء15262011/07/01 معلم

عقبة بن نافع االبتدائیة   ص 2011/07/01 نوال السید فھمى دمحم 1540593 كفـءكفـء15272011/07/01 معلم

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األعدادیة  2011/07/01 نور احمد السید محمود 1540974 كفـءكفـء15282011/07/01 معلم

عبد السالم عبد الغفار  ع   م   بنبن 2011/07/01 نور الدین صبرى فتحى بھجت 135493 كفـءكفـء15292011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  السیدة نفیسة االبتدائیة   2011/02/23 نور الدین فتحى السید محمود 1539282 كفـءكفـء15302011/02/23 معلم
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التعیین
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خورشید   ع   ص   بنات 2011/07/01 نوره  عبد الفتاح الضمرانى عمر 2120441 كفـءكفـء15312011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  مصطفى كمال حلمى االبتدائیة   2010/07/01 نورھان دمحمالصغیر عبد الغنى سلبم محمود 135928 كفـءكفـء15322011/07/01 معلم

الشھیداحمد مدنى االبتدائیة المشتركة ص 2011/02/23 نیرمین السید ابراھیم دمحم 2095182 كفـءكفـء15332011/02/23 معلم

فھمى جبر االبتدائیة   م 2011/07/01 نیفین  بولص یوسف بشاي 2116136 كفـءكفـء15342011/07/01 معلم

دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة   ص 2011/07/01 نیفین احمد جمعھ سعید احمد 2116127 كفـءكفـء15352011/07/01 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة   م 2011/02/23 نیفین جابر جاب هللا شحات 2057007 كفـءكفـء15362011/02/23 معلم

سعد عثمان االبتدائیة 2011/07/01 نیفین سعد عبدالنور تاوضروس 2124662 كفـءكفـء15372011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  مصطفى كمال حلمى االبتدائیة   2010/02/23 نیفین سعید دمحم عطیة 1535496 كفـءكفـء15382011/02/23 معلم

ملك حفنى األبتدائیة   م 2011/02/23 نیفین سمیر دمحم احمد 134385 كفـءكفـء15392011/02/23 معلم

الشیخ دمحم الغزالى االبتدائیة   ص 2011/07/01 نیفین عبد العظیم دمحم 1539016 كفـءكفـء15402011/07/01 معلم

تجریبى عربى- روضة دمحم البرادعى  2011/02/23 نیفین دمحم كامل دمحم 2172175 كفـءكفـء15412011/02/23 معلم

مجمع سیدى بشر االبتدائیة   ص 2011/07/01 نیفین دمحم محمود دمحمالشیخ 2136899 كفـءكفـء15422011/07/01 معلم

ممیزة-  تجریبى لغات -  روالن األبتدائیة  2010/02/23 نیفین ھشام عبد الستار محرم 1536827 كفـءكفـء15432011/02/23 معلم

التربیة الفكریة بحلمى مراد 2011/07/01 ھاجر دمحم عبد هللا النجار 1539822 كفـءكفـء15442011/07/01 معلم

الزعیم السادات االبتدائیة  ص 2011/03/01 ھالة السید عبد العزیز حسین 134810 كفـءكفـء15452011/03/01 معلم

تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل االبتدائیة   2011/07/01 ھالة خمیس السید ابراھیم 134218 كفـءكفـء15462011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد مجدى ابو زید االبتدائیة  2011/02/23 ھالة صالح الدین دمحم صالح 1539154 كفـءكفـء15472011/02/23 معلم
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تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل االبتدائیة   2011/03/01 ھالة دمحم ابوزید احمد 1535465 كفـءكفـء15482011/03/01 معلم

المعمورة االبتدائیة    ص 2011/07/01 ھالة دمحم رزق الشیخة 1539230 كفـءكفـء15492011/07/01 معلم

سماد ابى قیر االبتدائیة 2011/07/01 ھالة دمحم عبد النبى السروجى 134987 كفـءكفـء15502011/07/01 معلم

2011/07/01 دمحم حلمى مراد االبتدائیة م ھالة محمود عوض دمحم 136687 كفـءكفـء15512011/07/01 معلم

متولى ابو مصطفى االبتدائیة   م 2011/07/01 ھالة ھنداوى دمحم قطب 135558 كفـءكفـء15522011/07/01 معلم

عبده مبروك عبده محجوب االبتدائیة 2011/07/01 ھالھ  محمود  دمحم  عبد الحمید 2113763 كفـءكفـء15532011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد فتحى سروراالبتدائیة  2011/07/01 ھالھ عبد العاطى دمحم ضیف 2129539 كفـءكفـء15542011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2010/02/23 ھالھ دمحم حسن علي 2139906 كفـءكفـء15552011/02/23 معلم

بنین  ص-  طوسون الثانویة الصناعیة   2011/07/01 ھانى  حسانین محمود عبد المجید 2228252 فوق المتوسطفوق المتوسط15562011/07/01 معلم

عبد السالم عبد الغفار  ع   م   بنبن 2011/07/01 ھانى صالح عبد الحلیم عبده 135929 كفـءكفـء15572011/07/01 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة ص 2011/03/01 ھانى دمحم جمیل مصطفى 1539244 كفـءكفـء15582011/03/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى  األعدادیة  2011/07/01 ھانى مصطفى عبده حسن كریم 2104763 كفـءكفـء15592011/07/01 معلم

البكاتوشى   ع   م   بنین 2011/07/01 ھاني  برھوم  عبد المنعم  ابراھیم 2136507 كفـءكفـء15602011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/02/23 ھاني نادي عبدالعزیز عبدالحمید 119440 كفـءكفـء15612011/02/23 معلم

تجریبى لغات- روضة عبد المنعم واصل  2011/07/01 ھایدى سمیر صبحى خلیل 2152459 كفـءكفـء15622011/07/01 معلم

عبده مبروك عبده محجوب االبتدائیة 2011/07/01 ھایدى محمود سید احمد اسماعیل 1537425 كفـءكفـء15632011/07/01 معلم

الحرمین األبتدائیة   ص 2011/07/01 ھبة ابراھیم دمحم حسن قندیل 2135893 كفـءكفـء15642011/07/01 معلم
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االندلس والحجاز االبتدائیة م 2011/03/01 ھبة احمد دمحم علي 1536843 كفـءكفـء15652011/03/01 معلم

االندلس والحجاز االبتدائیة ص 2011/07/01 ھبة اشرف مرسى دمحم 2075535 كفـءكفـء15662011/07/01 معلم

على المصرى االیتدائیة   م 2011/07/01 ھبة بكر غزالى محمود 1539857 كفـءكفـء15672011/07/01 معلم

عمر مكرم االبتدائیة   ص 2011/07/01 ھبة جالل ابراھیم على 1540961 كفـءكفـء15682011/07/01 معلم

اسكان العبور االبتدائیة  ص 2011/07/01 ھبة حسین دمحم حسین 2135199 كفـءكفـء15692011/07/01 معلم

تجریبى عربى- روضة احمد مجدى ابو زید  2011/02/23 ھبة رمضان محمود دمحم 97160 كفـءكفـء15702011/02/23 معلم

العمراوى األبتدائیة   م 2011/02/23 ھبة صبرى یوسف احمد 2138747 كفـءكفـء15712011/02/23 معلم

الزعیم السادات االبتدائیة  ص 2011/02/23 ھبة صالح الدین دمحم صالح 140247 كفـءكفـء15722011/02/23 معلم

عبدالعال  ابوالغیط   ع  م  مشترك 2011/07/01 ھبة عبد العاطى دمحم ضیفى 140176 كفـءكفـء15732011/07/01 معلم

فصول ملحقة- روضة االندلس والحجاز  2010/03/01 ھبة عبدالرازق بسطاوى فراج 1539284 كفـءكفـء15742011/03/01 معلم

تجریبى لغات- امینة السعید األعدادیة  2011/02/23 ھبة عبدالرحمن دمحم ابوالعال 1539869 كفـءكفـء15752011/02/23 معلم

على المصرى االیتدائیة   م 2011/07/01 ھبة عبدالعزیز عمر موسى 1540724 كفـءكفـء15762011/07/01 معلم

تجریبى لغات-   امینة السعید األبتدائیة  2011/02/23 ھبة دمحم ابو القاسم احمد 135536 كفـءكفـء15772011/02/23 معلم

تجریبى عربى- روضة احمد مجدى ابو زید  2011/02/23 ھبة دمحم زكى مصطفى عامر 97172 كفـءكفـء15782011/02/23 معلم

الزعیم السادات األبتدائیة   م 2011/07/01 ھبة دمحم دمحم محفوظ 140203 كفـءكفـء15792011/07/01 معلم

الشھید احمد بدوى  ع   ص  بنات 2011/07/01 ھبة محمود سلیمان محمود 2075849 كفـءكفـء15802011/07/01 معلم

عمرو شعیر  ع   ص  بنین 2011/07/01 ھبة مصطفى دمحم عبد الحمید یوسف 140248 كفـءكفـء15812011/07/01 معلم

-----------------------------------

7438of 338 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنات-  بنك االسكندریة التجارى والبحرى  2011/07/01 ھبةاللة محمود عبدالمطلب السید على 2131941 كفـءكفـء15822011/07/01 معلم

االمام عبدالحلیم محمود االبتدائیة  ص 2011/02/23 ھبھ  ابراھیم معوض  ابراھیم 2120457 كفـءكفـء15832011/02/23 معلم

على بن ابى طالب   ع  م  بنین 2011/07/01 ھبھ  سامي  احمد عبد الحمید 2123745 كفـءكفـء15842011/07/01 معلم

المعمورة االبتدائیة    ص 2011/07/01 ھبھ  سعید  دمحم  مصطفي 2135440 كفـءكفـء15852011/07/01 معلم

دمحم حلمى مراد االبتدائیة    ص 2011/07/01 ھبھ  سعید راغب  شحاتھ 2120442 كفـءكفـء15862011/07/01 معلم

ص  بنات-  المھاجرین األعدادیة   2010/07/01 ھبھ  دمحم  ابوالفتح بدر 2137964 كفـءكفـء15872011/07/01 معلم

الدمحمیة االبتدائیة  م 2011/07/01 ھبھ  دمحم  فراج  امین 2139023 كفـءكفـء15882011/07/01 معلم

سیدى بشر القدیمة  ع   ص  بنات 2011/07/01 ھبھ  دمحم حافظ  حسن 2136928 كفـءكفـء15892011/07/01 معلم

تجریبى لغات- طلعت حرب االبتدائیة   2011/07/01 ھبھ  دمحم خیري  سالم شحاتھ 2138059 كفـءكفـء15902011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 ھبھ  نبیل  عفیفي  مصطفي 2130435 كفـءكفـء15912011/07/01 معلم

عاطف السادات االبتدائیة   ص 2011/07/01 ھبھ احمد سالمھ احمد 1541068 كفـءكفـء15922011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  مصطفى كمال حلمى االبتدائیة   2011/07/01 ھبھ احمد عبد العزیز بالل 135930 كفـءكفـء15932011/07/01 معلم

النبوى المھندس االبتدائیة   ص 2011/07/01 ھبھ هللا جمیل خمیس دمحم 1539599 كفـءكفـء15942011/07/01 معلم

تحسین الصحة الجدیدة االبتدائیة   ص 2011/02/23 ھبھ جمال احمد عثمان 135931 كفـءكفـء15952011/02/23 معلم

السماد  ع   ص   مشترك 2011/07/01 ھبھ خمیس رمضان یوسف 2136030 كفـءكفـء15962011/07/01 معلم

التحریر االبتدائیة م 2011/07/01 ھبھ خمیس علي عبد الفتاح 2120508 كفـءكفـء15972011/07/01 معلم

البكاتوشى   ع   ص    بنات 2011/07/01 ھبھ راتب ویصا سدیره 135510 كفـءكفـء15982011/07/01 معلم
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تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/07/01 ھبھ سعید عبد المجید ابو العنین 2120518 كفـءكفـء15992011/04/01 معلم

عمر مكرم االبتدائیة   م 2011/07/01 ھبھ سلیمان سعد سلیمان 2154638 كفـءكفـء16002011/07/01 معلم

ملحقة- روضة مجمع سیدى بشر 2011/02/23 ھبھ طارق فتوح عبد العاطى 1539182 كفـءكفـء16012011/03/01 معلم

سعد عثمان االبتدائیة 2011/03/01 ھبھ عبد العزیز دمحم عبد العزیز النجار 1604245 كفـءكفـء16022011/03/01 معلم

تجریبى عربى- روضة مصطفى كمال حلمى  2011/03/01 ھبھ عبد المقصود عبد العزیز الجزار 1538980 كفـءكفـء16032011/03/01 معلم

تجریبى عربى- روضة عاطف صدقى  2011/02/23 ھبھ عبدالمنعم صادق عبدهللا 1539315 كفـءكفـء16042011/02/23 معلم

الصدیق  ع   ص  بنات 2011/07/01 ھبھ عثمان دمحم حسن 2115988 كفـءكفـء16052011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 ھبھ عالء الدین السید محمود 132674 كفـءكفـء16062011/07/01 معلم

تجریبى لغات- الفریق على جاد األبتدائیة  2011/03/01 ھبھ كیالنى عبدالوھاب احمد 1791570 كفـءكفـء16072011/03/01 معلم

ابن خلدون  ع   ص  بنات 2011/07/01 ھبھ مجدي شاكر دمحم یونس 2154907 كفـءكفـء16082011/07/01 معلم

ت عربى- المشیرعبدالحلیم أبوغزالة االبتدائیة  2011/07/01 ھبھ دمحم احمد احمد دمحم الجزار 2059576 كفـءكفـء16092011/07/01 معلم

سعد زغلول االبتدائیة   م 2011/07/01 ھبھ دمحم عبداللطیف دمحم 2137145 كفـءكفـء16102011/07/01 معلم

تجریبى لغات-   امینة السعید األبتدائیة  2011/02/23 ھبھ دمحم فراج ابراھیم 130943 كفـءكفـء16112011/02/23 معلم

تجریبى لغات- الفریق على جاد األبتدائیة  2011/02/23 ھبھ دمحم مصطفى السید عبدهللا 132362 كفـءكفـء16122011/02/23 معلم

معان   ص-  رقى االخالق االبتدائیة   2010/07/01 ھبھ محمود عبدالحمید دمحم 1540809 كفـءكفـء16132011/07/01 معلم

البكاتوشى الثانویة   ص  المشتركة 2010/07/01 ھبھ مصطفى مأمون جاد 1540666 كفـءكفـء16142011/07/01 معلم

ت عربى- المشیرعبدالحلیم أبوغزالة االبتدائیة  2011/02/23 ھبھ میشیل لمعى ھندى 91720 كفـءكفـء16152011/02/23 معلم
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حنفى محمود  ع   ص   بنات 2011/07/01 ھبھ نعیم دمحم السید 2133050 كفـءكفـء16162011/07/01 معلم

الشیخ دمحم الغزالى االبتدائیة   ص 2011/07/01 ٠ھدى رجب محمود  2402675 كفـءكفـء16172011/07/01 معلم

2011/07/01 روضة الزعیم السادات ھدى شعراوى قاسم حسن 2055607 كفـءكفـء16182011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى  األعدادیة  2011/07/01 ھدى عبد الجلیل دمحم مصطفى 140171 كفـءكفـء16192011/07/01 معلم

حسن فتحى االبتدائیة    م 2011/03/01 ھدى عبد اللطیف دمحم حسن 2132628 كفـءكفـء16202011/03/01 معلم

تجریبى عربى- روضة المشیرعبدالحلیم ابوغزالھ  2009/06/03 ھدى دمحم سعد عبداللطیف 2131921 كفـءكفـء16212011/07/01 معلم

تجریبى لغات- روضة عبد المنعم واصل  2011/02/23 ھدى دمحم دمحم حسین 2102802 كفـءكفـء16222011/02/23 معلم

عطیة الزعیرى االبتدائیة   م 2011/07/01 ھدى محمود احمد السید 2219432 كفـءكفـء16232011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/07/01 ھدى مصطفى محمود حسن 2169628 كفـءكفـء16242011/07/01 معلم

عبدالعال  ابوالغیط   ع  م  مشترك 2011/07/01 ھدي  حسن  دمحم علي فرج 2093159 كفـءكفـء16252011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  روضة الفریق على جاد  2011/03/01 ھدي علي عبد الرحمن حجازي 2161545 كفـءكفـء16262011/03/01 معلم

تجریبى لغات-  روضة الفضالى  2011/03/01 ھدیر جابر محمود دمحم 1539484 كفـءكفـء16272011/03/01 معلم

عمر مكرم االبتدائیة   م 2010/07/01 ھدیر فایز عبد العزیز ابراھیم 1541025 كفـءكفـء16282011/07/01 معلم

عبد الخالق حسونة  ع   ص  بنات 2011/07/01 ھدیر دمحم السید الوكیل 2105997 كفـءكفـء16292011/07/01 معلم

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األعدادیة  2011/07/01 ھدیل  دمحم مصطفي عبد العزیز 2120520 كفـءكفـء16302011/07/01 معلم

مجمع سیدى بشر االبتدائیة   ص 2011/07/01 ھشام ابراھیم حسن على 1538988 كفـءكفـء16312011/07/01 معلم

الشیماء االبتدائیة   ص 2011/03/01 ھشام جمعة عبد اللطیف عبد المجید 1536926 كفـءكفـء16322011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

تجریبى عربى- احمد فتحى سروراالبتدائیة  2011/02/23 ھشام عبد اللطیف دمحم الزیات 2133628 كفـءكفـء16332011/02/23 معلم

ابن خلدون  ع   ص  بنات 2011/07/01 ھناء  دمحم  ابراھیم  السید 2139019 كفـءكفـء16342011/04/01 معلم

تجریبى لغات- روضة تقسیم الزھور  2011/02/23 ھناء احمد لبیب سرور 2116007 كفـءكفـء16352011/02/23 معلم

تجریبى عربى- عبدالقادر أبوعقادة االبتدائیة  2011/07/01 ھناء عبد المرید دمحم علي 2120502 كفـءكفـء16362011/07/01 معلم

عاطف السادات االبتدائیة   ص 2011/02/23 ھناء عبدالحمید دمحم عبدالحمید 137426 كفـءكفـء16372011/02/23 معلم

تجریبى عربى- عاطف صدقى االبتدائیة  2011/07/01 ھند  شعبان عبد المبدى عبد الرسول 2120510 كفـءكفـء16382011/07/01 معلم

عاطف السادات  ع  ص  مشترك 2011/07/01 ھند  فتحي  مسعود  عبد المجید 2136917 كفـءكفـء16392011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/02/23 ھند  كمال  عبد الحمید  الخطیب 2136760 كفـءكفـء16402011/07/01 معلم

عبد السالم عبد الغفار   ع   ص   بنین 2011/07/01 ھند احمد دمحم محمود 2126780 كفـءكفـء16412011/07/01 معلم

سعد زغلول االبتدائیة   م 2010/07/01 ھند جابر دمحم اسماعیل 1540425 كفـءكفـء16422011/07/01 معلم

مجمع سیدى بشر االبتدائیة   ص 2011/07/01 ھند حسن علي حسین 2155038 كفـءكفـء16432011/07/01 معلم

الشیماء االبتدائیة   م 2011/07/01 ھند عادل مصطفى سعد 139040 كفـءكفـء16442011/07/01 معلم

الشیماء االبتدائیة   ص 2011/02/23 ھند عبد العزیز مبروك عزب 135932 كفـءكفـء16452011/03/01 معلم

تجریبى عربى- روضة احمد فتحى سرور  2011/02/23 ھند فؤاد بكر یاقوت 1533976 كفـءكفـء16462011/02/23 معلم

على المصرى االبتدائیة   ص 2011/07/01 ھند فؤاد محمود دمحم 1534057 كفـءكفـء16472011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  صالح الدین الدسوقى األبتدائیة  2011/03/01 ھند دمحم عبده عطا هللا االلفى 120530 كفـءكفـء16482011/03/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/07/01 ھند محمود دمحم حماد عبد الاله 2149741 كفـءكفـء16492011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سعد زغلول االبتدائیة   م 2011/07/01 ھند محمود دمحم رشاد كرموس 2125551 كفـءكفـء16502011/07/01 معلم

تجریبى عربى- روضة المشیرعبدالحلیم ابوغزالھ  2006/11/16 ھند محمود دمحم عبد الحمید 2055625 كفـءكفـء16512011/07/01 معلم

خلف مركز التدیب الثانویھ لغات 2011/07/01 ھند مصطفى دمحم دمحم 1540794 كفـءكفـء16522011/07/01 معلم

الشھید العمید احمد السید الطحاوىالثانویة 2011/03/01 ھند یوسف دمحم اسماعیل 1539610 كفـءكفـء16532011/03/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2011/07/01 ھوایدا حسن دمحم علىحسن 2144944 كفـءكفـء16542011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد فتحى سروراالبتدائیة  2010/02/23 ھویدا دیاب بخیت حسن 2129611 كفـءكفـء16552011/02/23 معلم

الفـــاروق   ع   ص   بنات 2011/07/01 ھیام مصطفى السید البكري 136191 كفـءكفـء16562011/04/01 معلم

محمود صدقى   ع   م   بنین 2011/07/01 ھیام ھاللى حسن حسین 2130545 كفـءكفـء16572011/07/01 معلم

مجمع سیدى بشر االبتدائیة   ص 2011/07/01 ھیثم ابراھیم علي احمد 2156688 كفـءكفـء16582011/07/01 معلم

الزعیم السادات ع   م   بنین 2011/07/01 ھیثم حسین ذكى شمة 2093832 كفـءكفـء16592011/07/01 معلم

على المصرى االیتدائیة   م 2011/07/01 ھیثم فؤاد مصطفى ابراھیم 2137355 كفـءكفـء16602011/07/01 معلم

تجریبى لغات ممیزة-  روالن الثانویة   2011/07/01 وائل حمدى عبدالحمید نافع 140104 كفـءكفـء16612011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2011/03/01 وائل حمیدو دمحم السید 136670 كفـءكفـء16622011/03/01 معلم

الزعیم السادات  ع  ص  بنات 2011/07/01 وائل رزق عبدالحلیم دمحم 2133060 كفـءكفـء16632011/07/01 معلم

متولى ابو مصطفى االبتدائیة   ص 2011/07/01 وائل شوقى ابوالیزید دمحم 1540926 كفـءكفـء16642011/07/01 معلم

العمراوى األبتدائیة   م 2011/07/01 وائل دمحم ابراھیم عید 2138721 كفـءكفـء16652011/07/01 معلم

محمود صدقى  ع   ص  بنین 2011/07/01 وائل دمحم احمد العیسوى 140132 كفـءكفـء16662011/07/01 معلم
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التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األعدادیة  2010/07/01 وائل دمحم على  ابراھیم 2104751 كفـءكفـء16672011/07/01 معلم

السماد  ع   ص   مشترك 2011/07/01 وجدى بكیر ریاض ابادیر 1539988 كفـءكفـء16682011/07/01 معلم

تجریبى لغات- عبدالرزاق عبدالمجید األبتدائیة  2011/07/01 وجیھھ حسین عبدالعال حبیب 136686 كفـءكفـء16692011/07/01 معلم

عبد السالم عبد الغفار   ع   ص   بنین 2011/07/01 وسام  احمد نشأت  عبد العلیم  دمحم ھارون 2116114 كفـءكفـء16702011/07/01 معلم

النبوى المھندس االبتدائیة   ص 2011/07/01 وسام  امام  ابو العال  ابراھیم 2078799 كفـءكفـء16712011/07/01 معلم

تجریبى لغات- روضة عبد المنعم واصل  2011/02/23 وسام احمد عبادى زین الدین 2102805 كفـءكفـء16722011/02/23 معلم

روضة سعد عثمان 2011/03/01 وسام على دسوقى عبد الحمید 2130265 كفـءكفـء16732011/03/01 معلم

ت عربى بنین- دمحم احمد عطیة دویدار  2011/07/01 وفاء  مصطفي  حسین بصرى 2135733 كفـءكفـء16742011/07/01 معلم

حسن البغدادى االبتدائیة   ص 2008/03/10 وفاء اسماعیل عثمان عبد المقصود 2234902 كفـءكفـء16752011/07/30 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/02/23 وفاء الحسینى على حسن 2135280 كفـءكفـء16762011/02/23 معلم

تجریبى عربى- احمد حسن الباقورى االبتدائیة  2011/07/01 وفاء بدوي السید دمحم حسین 2156389 كفـءكفـء16772011/07/01 معلم

تجریبى عربى- محمود عباس العتى األبتدائیھ  2010/02/23 وفاء جاب اللة برعى على 134153 كفـءكفـء16782011/02/23 معلم

طارق بن زیاد   ع   ص   بنین 2011/07/01 وفاء سعید ھاشم عبدالمجید 1537932 كفـءكفـء16792011/07/01 معلم

2011/03/01 دمحم محمود العشماوى االبتدائیة وفاء شفیق على احمد مطیر 2129934 كفـءكفـء16802011/03/01 معلم

الزعیم السادات ع   م   بنین 2010/07/01 وفاء صبحى دمحم سالم 2132875 كفـءكفـء16812011/07/01 معلم

تجریبى عربى- روضة احمد حسن الباقوري  2011/03/01 وفاء صالح ثابت مرسي 92006 كفـءكفـء16822011/03/01 معلم

الشھید العمید احمد السید الطحاوىالثانویة 2011/07/01 وفاء دمحم مصطفى الطحان 1539779 كفـءكفـء16832011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المنتزةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2011/03/01 وفاء محمود احمد تمام 2153393 كفـءكفـء16842011/03/01 معلم

محمود صدقى   ع   م   بنین 2011/07/01 والء احمد السید احمد 2137152 كفـءكفـء16852011/07/01 معلم

سعد عثمان االبتدائیة 2011/03/01 والء السید مرسي دمحم 2154662 كفـءكفـء16862011/03/01 معلم

عمر مكرم االبتدائیة   ص 2011/07/01 والء ثابت السید حامد 2124826 كفـءكفـء16872011/07/01 معلم

الزعیم السادات ع   م   بنین 2011/07/01 والء جمال خضیر دمحم 2070558 كفـءكفـء16882011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل الثانویة   2010/07/01 والء حسن عبد السالم دمحم 2107485 كفـءكفـء16892011/07/01 معلم

ص  بنات-  المھاجرین األعدادیة   2011/07/01 والء حمدى بسیونى ونس 2104585 كفـءكفـء16902011/07/01 معلم

محمود صدقى   ع   م   بنین 2011/07/01 والء رزق مطرود سعد 2104815 كفـءكفـء16912011/07/01 معلم

االمام عبدالحلیم محمود االبتدائیة  ص 2011/07/01 والء عبد النبي عبد المولي علي 2139058 كفـءكفـء16922011/07/01 معلم

2011/07/01 روضة المعمورة والء فاروق الراوي قاسم 135942 كفـءكفـء16932011/07/01 معلم

عطیة الزعیرى االبتدائیة   م 2011/02/23 والء فوزى عبد القادر الشنطورى 2120729 كفـءكفـء16942011/02/23 معلم

تجریبى عربى- عاطف صدقى االبتدائیة  2011/03/01 والء دمحم عبد الدایم نجار 131702 كفـءكفـء16952011/03/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى  األعدادیة  2011/07/01 ولید احمد عبدالموجود احمد 2137267 كفـءكفـء16962011/07/01 معلم

تجریبى عربى- دمحم البرادعى االبتدائیة   2011/07/01 ولید السید على دمحم 1540882 كفـءكفـء16972011/07/01 معلم

الزعیم السادات االبتدائیة  ص 2011/07/01 ولید جابر دمحم ابراھیم 140250 كفـءكفـء16982011/07/01 معلم

دمحم حلمى مراد   ع   م  بنین 2011/07/01 ولید جالء جابر عبد اللة 135541 كفـءكفـء16992011/07/01 معلم

الحرمین األبتدائیة   ص 2011/03/01 ولید شعبان حسن البلتاجى 1540024 كفـءكفـء17002011/03/01 معلم
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كھرباء ابو قیر االبتدائیة 2011/03/01 ولید كمال السید حسانین 1540107 كفـءكفـء17012011/03/01 معلم

االصالح   ع   ص بنات 2011/07/01 ولید محروس مقبل احمد 2120525 كفـءكفـء17022011/07/01 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة ص 2011/07/01 ولید محسن دمحم دمحم 1541069 كفـءكفـء17032011/07/01 معلم

ت عربى- المشیرعبدالحلیم أبوغزالة االبتدائیة  2011/03/01 ولید دمحم بدر محمود 120593 كفـءكفـء17042011/03/01 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة ص 2010/05/12 ولید دمحم عبد الحمید جاب هللا 139537 كفـءكفـء17052011/07/01 معلم

الرحامنة االبتدائیة 2011/02/23 ولید دمحم دمحم علي 1599208 كفـءكفـء17062011/02/23 معلم

الحرمین الثانویھ  ص   بنات 2011/07/01 وئام عبدالفتاح عبدالجلیل دمحمالشیمى 2126839 كفـءكفـء17072011/07/01 معلم

حنفى محمود  ع   ص   بنات 2011/07/01 یاسر عید اسماعیل ابو خشبة 2133293 كفـءكفـء17082011/07/01 معلم

خورشید  ع   م   بنین 2011/07/01 یاسر دمحم ذكى شاھین 2175448 كفـءكفـء17092011/07/01 معلم

على المصرى االیتدائیة   م 2011/07/01 یاسر دمحم لطفى البسیونى 1540462 كفـءكفـء17102011/07/01 معلم

السماد  ع   ص   مشترك 2011/07/01 یاسمین  حمدي  خمیس  السید 2129961 كفـءكفـء17112011/07/01 معلم

محمود صدقى  ع   ص  بنین 2011/07/01 یاسمین  عبد العزیز  ابراھیم  دمحم 2120386 كفـءكفـء17122011/07/01 معلم

على المصرى االیتدائیة   م 2011/07/01 یاسمین السید اسماعیل حسن 1540934 كفـءكفـء17132011/07/01 معلم

محمود صدقى   ع   م   بنین 2011/07/01 یاسمین علي عبد الرحمن على القاعود 136038 كفـءكفـء17142011/07/01 معلم

معان   ص- حسن فتحى االبتدائیة   2011/07/01 یحیى غریب عبدالحكیم محمود 2147371 كفـءكفـء17152011/07/01 معلم

الحرمین الثانویھ  ص   بنات 2011/07/01 یسر احمد  علي  ھاشم 2136903 كفـءكفـء17162011/07/01 معلم

عزبة محسن الجدیدة االبتدائیة   ص 2011/03/01 یسر عبد المحسن دمحم أحمد 139454 كفـءكفـء17172011/03/01 معلم
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عمرو شعیر  ع   ص  بنین 2011/07/01 یسرا  منیر  دمحم سعد بدار 2129920 كفـءكفـء17182011/07/01 معلم

تجریبى عربى- احمد فتحى سروراالبتدائیة  2010/07/01 یسرا حسن حسنى حسن 1540840 كفـءكفـء17192011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  عبد المنعم واصل االبتدائیة   2011/02/23 یسرا حمد شحاتھ ابراھیم 2155603 كفـءكفـء17202011/02/23 معلم

السماد  ع   ص   مشترك 2011/07/01 یسرا عباس دمحم عباس 2137044 كفـءكفـء17212011/07/01 معلم

تجریبى عربى-  أحمد فتحى سرور  ع   2011/03/01 یسرا مصطفى دمحم دمحم 2129549 كفـءكفـء17222011/03/01 معلم

عزبة محسن الجدیدة األبتدائیة   م 2011/07/01 یسري  علي  عبد السالم  عبد المولي 2136541 كفـءكفـء17232011/07/01 معلم

كھرباء أبو قیر  ع  ص   مشترك 2011/07/01 یمني  عادل عبد الرحیم مصطفي الحضري 2185557 كفـءكفـء17242011/07/01 معلم

تجریبى لغات-  تقسیم الزھور األعدادیة   2011/07/01 یوحنا اسحاق قبطي وھبھ 2153518 كفـءكفـء17252011/07/01 معلم

عزبة محسن الجدیدة األبتدائیة   م 2011/07/01 یوسف  ربیع  فتح هللا  ابراھیم 2136528 كفـءكفـء17262011/07/01 معلم

العمراوى االبتدائیة   ص 2011/07/01 یوسف دمحم دمحم مرعى 2116122 كفـءكفـء17272011/07/01 معلم
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الخالدین االبتدائیة ص 1996/09/18 عدلى كامل بخیت ملك 1745235 كفـءكفـء12008/12/01 أمین مكتبة أول

المأمون االبتدائیة التجریبیة لغات 2011/07/01 اسماء عبد العزیز دمحم السید 1600100 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

الفردوس االبتدائیة 2011/07/01 بسمة فتحي حماد احمد 1561965 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

القومیة العربیة االعدادیة 2011/07/01 حنان احمد عبده احمد سویلم 2124073 كفـءكفـء42011/06/27 أمین مكتبة

كوم الدكة االبتدائیة 2011/07/01 خدیجة صالح عباس دمحم 2081911 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

محرم بك ع ص بنات 2011/07/01 دنیا عبد السالم محمود احمد 1737407 كفـءكفـء62011/07/01 أمین مكتبة

عمرو بن العاص االبتدائیة ص 2011/07/01 دینا امین احمد مناع 1601035 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

نبویة موسى الثانویة التجریبیة للبنات 2011/07/01 رباب أحمد سعد الوكیل 134397 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

توشكى ع التجریبیة لغات 2011/07/01 سعاد حسن احمد  حسن الطنبولى 1547345 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

طریق الحریة االبتدائیة 2011/07/01 سوزان حسن حمیدو حسن 2083145 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

الجزائر االبتدائیة ص 2011/07/01 سوزان عبد العزیز حافظ حجاج 2134831 كفـءكفـء112011/07/01 أمین مكتبة

الشھید حسام السید بھى الثانویھ بنات 2011/07/01 شیماء توفیق ابراھیم  شحاتة 2099041 كفـءكفـء122011/03/01 أمین مكتبة

اتحادالجمھوریات ابتدائى تجریبى لغات 2011/07/01 شیماء رمضان قاسم خلیل 1598326 كفـءكفـء132011/07/01 أمین مكتبة

ایزیس االبتدائیة ص 2011/07/01 عبیر ابراھیم عبد المنعم احمد 2082587 كفـءكفـء142011/06/27 أمین مكتبة

الحدائق االبتدائیة ص 2011/07/01 كاترین ابراھیم مرجان ابراھیم 2079437 كفـءكفـء152011/07/01 أمین مكتبة

عزبةالصیادین ع ص المشتركة 2011/07/01 ماجد جاد معوض ابراھیم 2079783 كفـءكفـء162011/07/01 أمین مكتبة

الشھید صالح مصطفى االعدادیة 2011/07/01 دمحم رشاد مراد عبد الحلیم دمحم 1606670 كفـءكفـء172011/07/01 أمین مكتبة
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ناصر ع ص بنات 2011/07/01 مروة احمد عبد العزیز البنا 2087074 كفـءكفـء182011/07/01 أمین مكتبة

النقیب دمحم درویش التجریبیة لغات 2011/07/01 نادیة حنفي محمود عثمان 1583712 كفـءكفـء192011/07/01 أمین مكتبة

العطارین االعدادیة 2011/07/01 نسرین حمزه عبد هللا سلیم 1602305 كفـءكفـء202011/07/01 أمین مكتبة

2011/07/01 االعدادیة المشتركة٨ابیس  یاسمین حمدى الضوى دمحم 2078689 كفـءكفـء212011/07/01 أمین مكتبة

الزھراء ع ص بنات 2011/07/01 الھام دمحم عثمان احمد 1606571 كفـءكفـء222011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

النھضة النوبیة ع ص  بنین 2011/07/01 امانى محمود اسماعیل عبد هللا 2125126 كفـءكفـء232011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الخالدین االبتدائیة ص 2011/07/01 امل دمحم دمحم سعد المنیاوى 2079332 كفـءكفـء242011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

نبویة موسى الثانویة التجریبیة للبنات 2011/07/01 زینب عبد الجلیل دمحم حسانین 103387 كفـءكفـء252011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

القومیة العربیة االعدادیة 2011/07/01 لیلى اسماعیل حماد دمحم 2124066 كفـءكفـء262011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

محرم بك ع ص بنات 2011/07/01 مدیحة ابراھیم الطاھر دمحم 2198994 كفـءكفـء272011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

اتحادالجمھوریات ابتدائى تجریبى لغات 2011/07/01 مروة دمحم ابراھیم طلبة 1598400 كفـءكفـء282011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

العروة الوثقى  ع التجریبیة لغات 2011/07/01 ھبة حسین على عبد الفتاح 1605812 كفـءكفـء292011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

ثانوى مھنى بمدرسة امبروزو 2011/07/01 ھبھ دمحم عبد السالم أبو زینھ 2131474 كفـءكفـء302011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

سمیر االبتدائیة التجریبیة لغات 2011/07/01 ھویدا دمحم عبد المقصود منصور 2132495 كفـءكفـء312011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

العطارین االعدادیة 2011/07/01 وفاء عبد المنعم دمحم ابراھیم 1602314 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/07/01 احالم احمد عطیھ احمد 2125367 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى نفسى

ناصر ع ص بنات 2011/07/01 الھام فتحى رجب النجار 2078544 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى نفسى
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االمام الشافعى االبتدائیة 2011/07/01 امل محمود حسن عبد العال 2100007 كفـءكفـء352011/07/01 أخصائى نفسى

محرم بك االبتدائیة 2011/07/01 امنیة  دمحم على احمد 2280330 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى نفسى

قناة المحمودیة م 2011/07/01 امیرة رمضان عبد الفتاح بخیت 1596909 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى نفسى

الرصافة االبتدائیة التجریبیة لغات 2011/07/01 امیرة دمحم عبد الھادى مرجان 1604179 كفـءكفـء382011/07/01 أخصائى نفسى

باحثة البادیة االبتدائیة ص 2011/07/01 أمیرة دمحم دمحم على 2106335 كفـءكفـء392011/07/01 أخصائى نفسى

ایزیس االبتدائیة ص 2011/07/01 انجى احمد السید دمحم 2166406 كفـءكفـء402011/06/27 أخصائى نفسى

سمیر االبتدائیة التجریبیة لغات 2011/07/01 أنوار السیبد حسن مصطفى 2132594 كفـءكفـء412011/07/01 أخصائى نفسى

احمد طلعت االبتدائیة 2011/07/01 ایرینى زكریا ذكى سیداروس 2080217 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى نفسى

الزھراء ع ص بنات 2011/07/01 ایمان حمدى أنور السید 2045278 كفـءكفـء432011/07/01 أخصائى نفسى

ابن زھرون االبتدائیة 2011/07/01 بسنت دمحم احمد على 2121392 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى نفسى

االتحاد االبتدائیة 2011/07/01 دالیا دمحم دمحم عبد السالم 2133303 كفـءكفـء452011/07/01 أخصائى نفسى

سلیمان یسرى االبتدائیةالتجریبیةلغات 2011/07/01 رانیا احمد السید السویسى 1602409 كفـءكفـء462011/06/27 أخصائى نفسى

الشاطبى ع ص بنات 2011/07/01 رشا صالح عبد العزیز آمین 1547296 كفـءكفـء472011/07/01 أخصائى نفسى

الخالدین االبتدائیة ص 2011/07/01 رقیة یوسف نور الدین عبد الحافظ 2079368 كفـءكفـء482011/07/01 أخصائى نفسى

نبویة موسى االعدادیة بنات 2011/07/01 ریھام دمحم ابراھیم غنیم 107150 كفـءكفـء492011/07/01 أخصائى نفسى

الصوالح االبتدائیة 2011/07/01 شریھان فتحى دمحم عمر عثمان 1607987 كفـءكفـء502011/07/01 أخصائى نفسى

التجریبیة لغات) ب(المشیراحمداسماعیل 2011/07/01 شیرین طلبھ دمحم شرف الدین 2126014 كفـءكفـء512011/07/01 أخصائى نفسى
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سید درویش االبتدائیة ص 2011/06/27 شیماء السید احمد دمحم 1608567 كفـءكفـء522011/07/01 أخصائى نفسى

النقیب دمحم درویش التجریبیة لغات 2011/07/01 شیماء ھنداوى عبد الوھاب رضوان 2178145 كفـءكفـء532011/07/01 أخصائى نفسى

فھمى عبدالمجیداالبتدائیةتجریبى لغات 2011/07/01 على  دمحم محمود حسن 2123230 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى نفسى

الجزائر االبتدائیة ص 2011/07/01 غادة صبحى سلیمان فتیان 99476 كفـءكفـء552011/07/01 أخصائى نفسى

العھد الجدید االبتدائیة 2011/07/01 مارلین مجدى منیر ابراھیم 1601022 كفـءكفـء562011/07/01 أخصائى نفسى

الخلفاء الراشدین االبتدائیة ص 2011/07/01 مدیحة حمدى عبد الستار سلیم 2079387 كفـءكفـء572011/07/01 أخصائى نفسى

الشاطبى ع ص بنین 2011/07/01 مروة اسماعیل دمحم اسماعیل 1540600 كفـءكفـء582011/07/01 أخصائى نفسى

العطارین ع ص بنات 2011/07/01 مریان صدقى زكى اقالدیوس 2083338 كفـءكفـء592011/07/01 أخصائى نفسى

بورسعید االبتدائیة التجریبیة 2011/07/01 موسى یوسف عبد هللا دمحم عقل 1584100 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى نفسى

المأمون االبتدائیة التجریبیة لغات 2011/07/01 نرمین لطفى عبد هللا محمود 1600123 كفـءكفـء612011/07/01 أخصائى نفسى

الحضرة االبتدائیة 2011/07/01 نعمھ حمدى ابراھیم عبد الحمید 2089435 كفـءكفـء622011/07/01 أخصائى نفسى

الطالئع االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ عبد اللطیف دمحم الحلوانى 1608451 كفـءكفـء632011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید على صالح 2011/07/01 وفاء على  عبد الرحیم اسماعیل 2084093 كفـءكفـء642011/07/01 أخصائى نفسى

طریق الحریة االبتدائیة 2011/07/01 یاسمین مجدى مصطفى ابو سنة 2081493 كفـءكفـء652011/07/01 أخصائى نفسى

الجبرتى االبتدائیة الرسمیھ لغات 2011/07/01 یاسمین دمحم جابر دمحم 1605794 كفـءكفـء662011/07/01 أخصائى نفسى

االمام مالك االبتدائیة 2011/07/01 یوسف احمد احمد یوسف 2136540 كفـءكفـء672011/07/01 أخصائى نفسى

دمحم على الزخرفیة والمعماریة 2011/07/01 ابراھیم دمحم ابراھیم یوسف 1558716 كفـءكفـء682011/06/27 أخصائى اجتماعى
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فھمى عبد المجید ع ص 2011/07/01 أحمد  عبد الباقى أحمد دمحم 2078642 كفـءكفـء692011/07/01 أخصائى اجتماعى

محرم بك ع م بنین 2011/07/01 احمد عبد المالك أحمد عبد المالك 2078682 كفـءكفـء702011/07/01 أخصائى اجتماعى

احمدشوقى للتربیة الفكریة 2011/07/01 احمد محمود فھمى احمد 2077592 كفـءكفـء712011/07/01 أخصائى اجتماعى

االسكندریة الفنیة المتقدمة الصناعیة بمحرم بك 2011/07/01 أسامة ابراھیم عبد الحمید عبلھ 2077610 كفـءكفـء722011/07/01 أخصائى اجتماعى

االسكندریة الفنیة المتقدمة الصناعیة بمحرم بك 2011/07/01 الفى حنا نجیب صادق 1584085 كفـءكفـء732011/06/27 أخصائى اجتماعى

العروة الوثقى أ  مسائي 2011/07/01 امیرة حسن محمود حسین 2126652 كفـءكفـء742011/07/26 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 امیرة شعبان خلف عالم 1604230 كفـءكفـء752011/06/27 أخصائى اجتماعى

توفیق الحكیم ع ص بنات 2011/07/01 امیرة على دمحم حسن 2079341 كفـءكفـء762011/07/01 أخصائى اجتماعى

روضة اتحاد الجمھوریات رسمى لغات 2011/07/01 امیره احمد عجمى دمحم 2157826 كفـءكفـء772011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمحم على الزخرفیة والمعماریة 2011/07/01 ایمن السید صدیق احمد 2098857 كفـءكفـء782011/06/27 أخصائى اجتماعى

العطارین التجاریھ بنات 2011/07/01 باسنت ابراھیم دمحم ابراھیم مصطفى 2091338 كفـءكفـء792011/06/27 أخصائى اجتماعى

احمد عرابى االبتدائیة ص 2011/07/01 حسین مصطفى حسین محمود 2091197 كفـءكفـء802011/06/27 أخصائى اجتماعى

صفیة زغلول ع ص بنات 2011/07/01 دالیا دمحم عبد السالم دمحم احمد 2078233 كفـءكفـء812011/07/01 أخصائى اجتماعى

توفیق الحكیم االعدادیة المھنیة م 2011/07/01 رانا طھ صدیق ضرغام 2078378 كفـءكفـء822011/07/01 أخصائى اجتماعى

اسكندریھ الفنیھ للشئون الفندقیھ والخدمات السیاحیھ 2011/07/01 سماح ھاللي احمد ھاللي 1587626 كفـءكفـء832011/06/27 أخصائى اجتماعى

بامبروزو- الثانویة الصناعیة للبنات  2011/07/01 شادن دمحم احمد یوسف زیدان 1588545 كفـءكفـء842011/06/27 أخصائى اجتماعى

ابیس العاشرة االبتدائیة 2011/07/01 شیماء ابراھیم درویش مصطفى 2078566 كفـءكفـء852011/07/01 أخصائى اجتماعى
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توفیق الحكیم ع ص بنات 2011/07/01 عبیر  عنتر  دمحم  طلبة 2193385 كفـءكفـء862011/01/01 أخصائى اجتماعى

عزبةالصیادین ع م بنین 2011/07/01 عید السید عبد القادر البطاوى 1583877 كفـءكفـء872011/07/01 أخصائى اجتماعى

محرم بك ع ص بنات 2011/07/01 فاطمة دمحم دمحم حسن السنھورى 2094570 كفـءكفـء882011/07/01 أخصائى اجتماعى

الزھراء ع ص بنات 2011/07/01 فاطمة نجیب عبد الغنى اسماعیل 2133066 كفـءكفـء892011/07/01 أخصائى اجتماعى

العطارین ع ص بنات 2011/07/01 مارسیل شوقى ابراھیم عبد  المالك مسیحھ 2078027 كفـءكفـء902011/07/01 أخصائى اجتماعى

القومیة العربیة االعدادیة 2011/07/01 دمحم احمد حسین عبد الرازق 1726597 كفـءكفـء912011/06/27 أخصائى اجتماعى

٤/٨السیدة عائشة االعدادیة  2011/07/01 دمحم ثابت عبد الاله على 2061326 كفـءكفـء922011/07/01 أخصائى اجتماعى

احمد عرابى االبتدائیة ص 2011/07/01 دمحم عمر دمحم الشیخ 2105712 كفـءكفـء932011/06/27 أخصائى اجتماعى

العطارین االعدادیة 2011/07/01 دمحم یاقوت دمحم حسن 2081696 كفـءكفـء942011/06/27 أخصائى اجتماعى

جمال عبد الناصر االعدادیة بنین 2008/12/03 محمود دمحم ھاشم عشماوى 2091301 كفـءكفـء952011/07/01 أخصائى اجتماعى

العطارین االعدادیة 2011/07/01 مروة حسن حنفى محمود 2078684 كفـءكفـء962011/06/27 أخصائى اجتماعى

صفیة زغلول ع ص بنات 2011/07/01 مروة دمحم دمحم دمحمحماد 1605774 كفـءكفـء972011/07/01 أخصائى اجتماعى

الرصافة االبتدائیة التجریبیة لغات 2011/07/01 مریم نصر صدیق أحمد 2085078 كفـءكفـء982011/07/01 أخصائى اجتماعى

عزبة الصیادین االبتدائیة م 2011/07/01 منال  حسن توفیق عبد اللطیف 2096721 كفـءكفـء992011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشاطبى ع ص بنات 2011/07/01 منى  عبد هللا محمود السید بركھ هللا 2079132 كفـءكفـء1002011/06/27 أخصائى اجتماعى

ممفیس االعدادیة المھنیة بنات 2011/07/01 منى محمود احمد السید 2126655 كفـءكفـء1012011/06/27 أخصائى اجتماعى

امین الرافعي ع بنین رسمى 2011/07/01 مینا توفیق فضل إسخرون 1584081 كفـءكفـء1022011/07/01 أخصائى اجتماعى
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روضة المأمون رسمى لغات 2011/07/01 نجالء ابراھیم خلیل ابراھیم 2142969 كفـءكفـء1032011/07/01 أخصائى اجتماعى

نبویة موسى الثانویة التجریبیة للبنات 2011/07/01 نسمھ دمحم ابراھیم دمحم زغلولھ 2153947 كفـءكفـء1042011/06/27 أخصائى اجتماعى

روضة سلیمان یسرى رسمى لغات 2011/07/01 نھاد مصطفى علوى لبیب  مصطفى 2079965 كفـءكفـء1052011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید حسام السید بھى الثانویھ بنات 2011/07/01 نیفین دمحم محمود ابراھیم 2078525 كفـءكفـء1062011/06/27 أخصائى اجتماعى

ثانوى مھنى بمدرسة امبروزو 2011/07/01 نیفین وھبھ یوسف بقطر 2086242 كفـءكفـء1072011/07/01 أخصائى اجتماعى

روضةالشھید على صالح رسمى لغات 2011/07/01 ھبھ دمحم عبد القادر العشماوى 2084170 كفـءكفـء1082011/07/01 أخصائى اجتماعى

عرفان ع ص بنات 2011/07/01 ھدى رجب السید ابو زید 2078943 كفـءكفـء1092011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 االعدادیة المشتركة٨ابیس  ھناء عبد المنعم حسن  احمد 2078691 كفـءكفـء1102011/06/27 أخصائى اجتماعى

روضھ طلعت حرب 2011/07/01 ھویدا دمحم محمود عبد هللا 2079395 كفـءكفـء1112011/06/27 أخصائى اجتماعى

شھداء األقصى الثانویة 2011/07/01 ولید صبحى حسن شحاتھ 1591713 كفـءكفـء1122011/06/27 أخصائى اجتماعى

روضةالمشیراحمد اسماعیل رسمى لغات 2011/07/01 یاسمین محسن دمحم زكى 2127209 كفـءكفـء1132011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید حسام السید بھى الثانویھ بنات 1990/09/01 عبیر دمحم عبد المقصود دمحم یوسف 111454 كفـءكفـء1142012/11/01 دكتوراهمعلم خبیر

االسكندریة الفنیة المتقدمة الصناعیة بمحرم بك 1992/07/04 فاتن عبد الاله إبراھیم أحمد 107865 كفـءكفـء1152012/07/25 دكتوراهمعلم خبیر

الشرق االوسط الثانویة بنین الرسمیة لغات 1990/10/01 دمحم اسماعیل الحداد عبد هللا 111008 كفـءكفـء1162012/07/25 دكتوراهمعلم خبیر

محرم بك ع ص بنات 1993/09/01 إیمان أحمد عثمان السید 103877 فوق المتوسطفوق المتوسط1172009/02/28 معلم أول أ

نبویة موسى الثانویة الجدیدة للبنات 1985/08/21 ایمان دمحم رزیقھ الجعرانى 1551979 كفـءكفـء1182008/12/01 معلم أول أ

االسكندریة الفنیة المتقدمة الصناعیة بمحرم بك 1993/10/13 بھاء الدین صبرى فرج الحلواني 425452 كفـءكفـء1192012/05/14 ماجیستیرمعلم أول أ
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عزبةالصیادین ع ص المشتركة 1997/11/29 حنان السید أحمد حسین عبد الدایم 99572 كفـءكفـء1202012/09/16 دكتوراهمعلم أول أ

نبویة موسى الثانویة التجریبیة للبنات 1994/09/01 عبیر خیري دمحم عبده 1637928 كفـءكفـء1212012/05/14 دكتوراهمعلم أول أ

٤/٨السیدة عائشة االعدادیة  1989/11/01 عبیر رفعت رضوان دمحم 2481330 كفـءكفـء1222012/11/21 دكتوراهمعلم أول أ

الحضرة الثانویة للبنات 1994/12/24 عزة دمحم احمد دمحم البارودى 102327 كفـءكفـء1232012/05/14 دكتوراهمعلم أول أ

1981/06/30 االبتدائیة٧ ابیس  فكیھھ ابراھیم احمد ضاحى 99661 كفـءكفـء1242008/11/30 معلم أول أ

دمحم على الزخرفیة والمعماریة 1987/05/01 نعمة السید احمد عبد العزیز جاب هللا 2029179 كفـءكفـء1252009/08/20 معلم أول أ

صفیة زغلول ع ص بنات 1991/09/01 ھنیة عوض عبد الحمید القھوجي 105640 فوق المتوسطفوق المتوسط1262009/08/20 معلم أول أ

العروه الوثقى االبتدائیة بنین م 1992/09/01 احمد حسن مصطفي ابراھیم عبوده 101579 كفـءكفـء1272009/08/20 معلم أول

عزبةالصیادین ع ص المشتركة 2002/05/01 رمضان محمود دمحم حامد 100014 كفـءكفـء1282012/08/09 دكتوراهمعلم أول

اتحادالجمھوریات ابتدائى تجریبى لغات 1985/10/02 صباح على عبدالخبیر حسن 99931 كفـءكفـء1292009/08/20 معلم أول

نھضة المعارف االبتدائیة 1991/11/01 عماد جورج عبد السید الراھب 1761430 كفـءكفـء1302009/08/20 معلم أول

الشاطبى ع ص بنین 2002/07/10 دمحم حسن صالح حسن 104539 كفـءكفـء1312012/09/01 دكتوراهمعلم أول

السالم الثانویة الصناعیة 1995/09/01 محمود عبد الرحمن محمود احمد 108220 كفـءكفـء1322008/11/30 معلم أول

محرم بك ع م بنین 1993/03/19 نایر محمود عبد الفتاح عبد ربھ 105455 كفـءكفـء1332009/12/01 معلم أول

روضة الجبرتى رسمى لغات 2011/02/23 ابتسام السید على حسن 2130251 كفـءكفـء1342011/02/23 معلم

الجبرتى االبتدائیة الرسمیھ لغات 2011/07/01 ابراھیم دمحم أمین دمحم 2084992 كفـءكفـء1352011/07/01 معلم

السالم الثانویة الصناعیة 2011/07/01 ابراھیم دمحم محمود شحاتة 1584293 كفـءكفـء1362011/06/27 معلم
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التعیین
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المؤھل 
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٤/٨السیدة عائشة االعدادیة  2011/07/01 احمد ابراھیم احمد دمحم 2150965 كفـءكفـء1372011/07/01 معلم

دار الصفا االبتدائیة 2011/03/01 احمد ابراھیم حسین عمر 1719943 كفـءكفـء1382011/03/01 معلم

2011/07/01 ع المشتركة٧ابیس  احمد حمدي عبد اللطیف فرج محمود 2078979 كفـءكفـء1392011/07/01 معلم

احمد زویل االعدادیة المشتركة 2011/07/01 احمد عبد العزیز سلیمان عید حماد 2083555 كفـءكفـء1402011/07/01 معلم

سلیمان یسرى االبتدائیةالتجریبیةلغات 2011/07/01 احمد عبد الكریم مصطفى دمحم 2079402 كفـءكفـء1412011/06/27 معلم

الشاطبى بنین تجریبى 2011/07/01 احمد عبد المنعم احمد دمحم 2157639 كفـءكفـء1422011/07/01 معلم

ابیس العاشرة االبتدائیة 2011/03/01 احمد علیو محمود علیو 1597053 كفـءكفـء1432011/03/01 معلم

الروضة 2011/07/01 احمد متولى عثمان على 1597879 كفـءكفـء1442011/07/01 معلم

2011/03/03 االعدادیة المشتركة١٠ابیس  احمد دمحم عبد الوھاب عبد الخالق 2089434 كفـءكفـء1452011/03/01 معلم

عمر بن الخطاب ع ص بنین 2011/07/01 احمد دمحم فتحى عبد الفتاح سالم 2081486 كفـءكفـء1462011/07/01 معلم

اتحادالجمھوریات ابتدائى تجریبى لغات 2011/07/01 احمد محمود اسماعیل محمود 1598418 كفـءكفـء1472011/06/27 معلم

محرم بك ع ص بنات 2011/07/01 أزھار  عثمان محروس حسین 2161777 كفـءكفـء1482011/07/01 معلم

االسكندریة الفنیة المتقدمة الصناعیة بمحرم بك 2011/07/01 اسالم جابر احمد البدوى 2077601 كفـءكفـء1492011/07/01 معلم

٤/٨السیدة عائشة االبتدائیة  2011/07/01 اسالم حسن دمحم حسن 2079451 كفـءكفـء1502011/07/01 معلم

احمد زویل االعدادیة المشتركة 2011/07/01 اسالم عبد هللا حافظ نصیر 2081477 كفـءكفـء1512011/07/01 معلم

التجریبیة لغات) ب(المشیراحمداسماعیل 2011/07/01 اسالم دمحم حسن  طھ 2083486 كفـءكفـء1522011/07/01 معلم

الروضة 2011/07/01 اسالم وجیھ محمود احمد ابو على 2083500 كفـءكفـء1532011/07/01 معلم
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األعلي

روضة الرصافة رسمى لغات 2011/02/23 اسماء  عبد الفتاح محمود عبد الفتاح 2129691 كفـءكفـء1542011/02/23 معلم

عمر الفاروق االبتدائیة 2011/02/23 اسماء ابراھیم دمحم مھران 1597103 كفـءكفـء1552011/02/23 معلم

الصوالح االبتدائیة 2011/03/01 اسماء سمیر حسن عبد المطلب 1608055 كفـءكفـء1562011/03/01 معلم

الزھراء ع ص بنات 2011/07/01 اسماء فتحى عبد الرحیم دمحم 2079763 كفـءكفـء1572011/06/27 معلم

روضة اتحاد الجمھوریات رسمى لغات 2011/03/01 اسماء دمحم حسن دمحم یوسف 1598471 كفـءكفـء1582011/02/28 معلم

2011/03/01 االعدادیة المشتركة١٠ابیس  اسماء دمحم مبارك عبد الرؤوف احمد 2094641 كفـءكفـء1592011/03/01 معلم

2011/03/01 روضة بلقیس رسمى لغات أشجان سعید السید محمود 2079433 كفـءكفـء1602011/03/01 معلم

الحضرة ع ص بنین 2011/07/01 السید محمود ابراھیم ابراھیم شیحھ 1784271 كفـءكفـء1612011/07/01 معلم

بلقیس االبتدائیة التجریبیة لغات 2011/07/01 السیدة رضوان احمد رضوان 2131490 كفـءكفـء1622011/07/01 معلم

2011/02/23 االعدادیة المشتركة٨ابیس  الشیماء دمحم الصغیر دمحم عبد هللا 2132646 كفـءكفـء1632011/02/23 معلم

طریق الحریة االبتدائیة 2011/03/01 أمال أشرف حسن على طھ 97936 كفـءكفـء1642011/03/01 معلم

العروه الوثقى االبتدائیة بنین م 2011/07/01 امانى  یونس عبد اللطیف دمحم 2079125 كفـءكفـء1652011/07/01 معلم

ابیس العاشرة االبتدائیة 2011/02/03 امانى عبد الفتاح المتولى ھیبھ 1597096 كفـءكفـء1662011/02/23 معلم

المأمون االبتدائیة التجریبیة لغات 2011/07/01 امانى عبده على عبده 1600083 كفـءكفـء1672011/07/01 معلم

النقیب دمحم درویش التجریبیة لغات 2011/03/03 امانى فرج الشافعى على 1604247 كفـءكفـء1682011/03/03 معلم

محرم بك ع م بنین 2011/07/01 امل احمد ھمام ھمام 1605798 كفـءكفـء1692011/07/01 معلم

2011/07/01 ع المشتركة٧ابیس  امل دمحم عبد هللا خفناوى 95111 كفـءكفـء1702011/07/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

ابیس العاشرة االبتدائیة 2011/02/23 امل محمود حسن احمد 1597074 كفـءكفـء1712011/02/23 معلم

2011/07/01 االعدادیة المشتركة١٠ابیس  امنیة السید محمود حسن مصطفى 2161575 كفـءكفـء1722011/07/01 معلم

القومیة العربیة االعدادیة 2011/07/01 أمنیة دمحم زكى ابو شعیشع 2105638 كفـءكفـء1732011/07/01 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٧ ابیس  امنیھ  محمود  رجب مصطفي 2138805 كفـءكفـء1742011/07/01 معلم

روضة اتحاد الجمھوریات رسمى لغات 2011/07/01 امنیھ زكى دمحم عبد العزیز 2079406 كفـءكفـء1752011/07/01 معلم

باحثة البادیة االبتدائیة ص 2011/07/01 امیرة  سعد عبد هللا رشدى 2079999 كفـءكفـء1762011/07/01 معلم

االسكندرانى االبتدائیة ص 2011/03/01 امیرة  سعید احمد على 2129643 كفـءكفـء1772011/03/01 معلم

النھضة النوبیة ع ص  بنین 2011/07/01 امیرة السید جابر السید 1597062 كفـءكفـء1782011/07/01 معلم

ابیس العاشرة االبتدائیة 2011/02/23 امیرة جالل رزق حسن 1597068 كفـءكفـء1792011/02/23 معلم

ابیس العاشرة االبتدائیة 2011/07/01 امیرة شاھین دمحم محمود مرسي 2078954 كفـءكفـء1802011/07/01 معلم

الشھید على صالح 2011/03/03 أمیرة عبد الظاھر محمود حسین 2083947 كفـءكفـء1812011/03/01 معلم

توفیق الحكیم ع ص بنات 2011/07/01 أمیرة عید عمر أحمد 2097491 كفـءكفـء1822011/07/01 معلم

روضة بورسعید رسمى لغات 2011/07/01 امیرة دمحم على احمد عاشور 2130512 كفـءكفـء1832011/07/01 معلم

النقیب دمحم درویش التجریبیة لغات 2011/07/01 أمیرة مصطفى صالح دمحم 2139600 كفـءكفـء1842011/07/01 معلم

الشیخ العباس االبتدائیة ص 2008/12/01 امیرة مصطفى دمحم سلیمان 1604234 كفـءكفـء1852011/07/01 معلم

ابو العز الحریرى االعدادیة بنین 2011/02/23 امیره احمد عثمان السید 2078727 كفـءكفـء1862011/02/23 معلم

المحمودیةالثانویة بنین الرسمیة لغات 2010/02/23 أمینة سعید شحاتھ خلیل 2015034 كفـءكفـء1872011/02/14 معلم
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روضة حفنى ناصف رسمى لغات 2011/07/01 أمینة دمحم محمود البرل 2125048 كفـءكفـء1882011/07/01 معلم

2011/03/01 روضة بلقیس رسمى لغات إنجي ابراھیم جرجس طانیوس 113878 كفـءكفـء1892011/03/01 معلم

صفیة زغلول ع ص بنات 2011/07/01 ایرینى كمیل سند توما 2122184 كفـءكفـء1902011/07/01 معلم

2011/02/23 االبتدائیة المشتركة ص٨ابیس  ایفا حسنى حسن حسنین 1597866 كفـءكفـء1912011/02/23 معلم

عمر الفاروق االبتدائیة 2011/07/01 ایفون فكرى انطون الجندى 2143689 كفـءكفـء1922011/07/01 معلم

طریق الحریة االبتدائیة 2011/02/23 ایمان احمد احمد ابوالحسن 1751673 كفـءكفـء1932011/02/23 معلم

ام المصرین التجاریة الصباحیة 2011/07/01 ایمان احمد عبد الخالق  حسین 2081913 كفـءكفـء1942011/07/01 معلم

احمد زویل االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایمان احمد عبد الوھاب ابو سیف 2134830 كفـءكفـء1952011/07/01 معلم

العروه الوثقى االبتدائیة بنین م 2011/03/01 ایمان بكرى شفیق یوسف 2136550 كفـءكفـء1962011/03/01 معلم

أمیر البحر االعدادیة التجریبیة لغات 2011/07/01 ایمان جابر اسماعیل على الكیالنى 2083534 كفـءكفـء1972011/07/01 معلم

الجبرتى االبتدائیة الرسمیھ لغات 2011/07/01 ایمان حسین دمحم أحمد 2084924 كفـءكفـء1982011/07/01 معلم

العطارین ع ص بنات 2011/07/01 ایمان سالم احمد ابراھیم 2078490 كفـءكفـء1992011/07/01 معلم

2011/07/01 االعدادیة المشتركة٨ابیس  ایمان سالم دمحم سالم 1539932 كفـءكفـء2002011/04/01 معلم

الرشاد االسالمیة االبتدائیة 2011/07/01 ایمان غنیم عبد الرازق غنیم 2081466 كفـءكفـء2012011/07/01 معلم

ناصر ع ص بنات 2011/07/01 ایمان دمحم احمد طھ 2135030 كفـءكفـء2022011/07/01 معلم

روضھ قریة الروضة 2011/03/03 ایمان مصطفى على عبد الباسط 1604275 كفـءكفـء2032011/03/03 معلم

االسكندریة الفنیة المتقدمة الصناعیة بمحرم بك 2011/07/01 ایمن فتحى مھران عبد الرحمن 2077613 كفـءكفـء2042011/07/01 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمد زویل االعدادیة المشتركة 2011/02/23 ایمن دمحم احمد قبودان 1784402 كفـءكفـء2052011/02/23 معلم

ابو العز الحریرى االعدادیة بنین 2011/06/01 ایمن دمحم مصطفى دمحم 1608421 كفـءكفـء2062011/05/09 معلم

نبویة موسى االعدادیة بنات 2011/03/01 ایناس عبد الرازق عبد الغني رزق 1535208 كفـءكفـء2072011/03/01 معلم

الشھیدة ام صابر ع ص بنات 2011/07/01 ایناس نصر بدوى نصر 1606698 كفـءكفـء2082011/07/01 معلم

روضة وابور المیاه الرسمیھ للغات 2011/02/23 ایھ عبد الشافى عبدالرازق احمد 1751750 كفـءكفـء2092011/02/23 معلم

2011/07/01 االعدادیة المشتركة٨ابیس  باسم على محمود دمحم عامر 2083395 كفـءكفـء2102011/07/01 معلم

ابیس العاشرة االبتدائیة 2011/07/01 بسمة صالح عبد ربة عفیفي 2078953 كفـءكفـء2112011/07/01 معلم

ایزیس االبتدائیة ص 2011/02/23 بسمھ احمد على النجار 2131508 كفـءكفـء2122011/02/23 معلم

عرفان ع ص بنات 2011/03/03 بسمھ حامد محمود دمحم السبع 2094622 كفـءكفـء2132011/03/03 معلم

فھمى عبدالمجیداالبتدائیةتجریبى لغات 2011/03/01 تامر السید صابر دمحم 2100863 كفـءكفـء2142011/03/03 معلم

دمحم على الزخرفیة والمعماریة 2011/07/01 تامر حسن السید حسن 2143368 كفـءكفـء2152011/07/01 معلم

٤/٨السیدة عائشة االعدادیة  2011/03/01 تامر نبیل فریج مصباح 2226608 كفـءكفـء2162011/03/14 معلم

الحدائق االبتدائیة ص 2011/07/01 جبالى جالل السید مھدى 2079782 كفـءكفـء2172011/07/01 معلم

سید درویش االبتدائیة ص 2011/07/01 جمال عبد الھادى دمحم على 1784534 كفـءكفـء2182011/07/01 معلم

عرفان ع ص بنات 2011/07/01 جمیلة عبد النعیم دمحماحمد الكبیر 2118419 كفـءكفـء2192011/06/27 معلم

احمد عرابى االبتدائیة ص 2011/07/01 جھاد عبد السالم احمد حسن 2079100 كفـءكفـء2202011/07/01 معلم

الثبات ع ص  بنین 2011/07/01 جیھان على حسن دمحم 2133523 كفـءكفـء2212011/06/27 معلم
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الشھیدة ام صابر ع ص بنات 2011/07/01 حاتم حجاج موسى وھبھ 2264961 كفـءكفـء2222011/07/01 معلم

محرم بك ع ص بنین 2008/12/03 حاتم عبد الرحیم عبد العلیم خالد 2170243 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم

2011/07/01 االعدادیة المشتركة٨ابیس  حسام ابراھیم فاضل سلیمان 2177117 كفـءكفـء2242011/07/01 معلم

روضة ابن أنس رسمى لغات 2011/03/01 حنان محمود حسن الشابورى 2127346 كفـءكفـء2252011/03/03 معلم

المحمودیةالثانویة بنین الرسمیة لغات 2011/07/01 خالد السید مصطفي مسعود 97250 كفـءكفـء2262011/07/01 معلم

العطارین ع ص بنات 2011/02/23 دالیا دمحم احمد حسنین 2135567 كفـءكفـء2272011/02/23 معلم

روضة الرصافة رسمى لغات 2011/02/23 دالیا محمود دمحم مرسى 2130533 كفـءكفـء2282011/02/23 معلم

2011/03/01 روضة بلقیس رسمى لغات دعاء جابر دمحم صادق 2079428 كفـءكفـء2292011/03/01 معلم

عرفان االبتدائیة ص 2011/07/01 دعاء حسن دمحم عید 1597107 كفـءكفـء2302011/07/01 معلم

2011/03/01 روضة الشھبد النقیب دمحم درویش رسمى لغات دعاء دمحم عبد الفتاح ابراھیم 1603059 كفـءكفـء2312011/03/01 معلم

عرفان ع ص بنات 2011/07/01 دعاء محمود أحمد السنباطى 2083480 كفـءكفـء2322011/07/01 معلم

االسكندریة الفنیة المتقدمة الصناعیة بمحرم بك 2011/07/01 دعاء وجدى احمد على 2077606 كفـءكفـء2332011/07/01 معلم

الحضرة ع ص بنین 2011/07/01 دینا احمد عز الدین السید 100884 كفـءكفـء2342011/07/01 معلم

جمال عبد الناصر االعدادیة بنین 2011/07/01 دینا مصطفى دمحم محمود رزق 2079119 كفـءكفـء2352011/07/01 معلم

الحضرة م 2011/07/01 رانیا  دمحم عبد المنصف دمحم طلبھ 2079864 كفـءكفـء2362011/07/01 معلم

عبد المنعم ریاض  االبتدائیة 2011/07/01 رانیا ابراھیم على ابراھیم 2079356 كفـءكفـء2372011/07/01 معلم

قناة المحمودیة االبتدائیة ص 2011/07/01 رانیا احمد عبد الرحمن دمحم مدین 2079407 كفـءكفـء2382011/07/01 معلم
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محرم بك ع ص بنات 2011/03/01 رانیا احمد دمحم عبد الوارث 101526 كفـءكفـء2392011/02/28 معلم

الطالئع االبتدائیة 2011/07/01 رانیا عبد السالم احمد مصطفى 2153567 كفـءكفـء2402011/07/01 معلم

روضة ابن أنس رسمى لغات 2011/07/01 رانیا دمحم سعد عبد السالم دمحم 2126073 كفـءكفـء2412011/07/01 معلم

الحدائق االبتدائیة ص 2011/07/01 رانیا محمود عبد العظیم احمد صالح 2134824 كفـءكفـء2422011/07/01 معلم

الصورى االبتدائیة 2011/02/23 رباب دمحم احمد منصور 142709 كفـءكفـء2432011/02/23 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 رحاب عید احمد دمحم المصرى 2125365 كفـءكفـء2442011/03/01 معلم

قناة المحمودیة االبتدائیة ص 2011/07/01 رحاب دمحم على عبد المولى 2125010 كفـءكفـء2452011/07/01 معلم

روضةالشھید على صالح رسمى لغات 2011/02/23 رحاب یاسین عبد القادر رضوان دمحم 2127051 كفـءكفـء2462011/02/23 معلم

عبد القادر حاتم على االبتدائیة ص/د 2011/07/01 رشا ابراھیم حافظ حامد 2126036 كفـءكفـء2472011/07/01 معلم

احمد عرابى االبتدائیة ص 2011/06/14 رشا احمد عبد السالم دمحم 2198380 كفـءكفـء2482011/06/01 معلم

الشھید عباس االعصر االبتدائیة 2011/07/01 رشا احمد عبد القادر احمد قاسم 2082664 كفـءكفـء2492011/07/01 معلم

روضة الرصافة رسمى لغات 2011/03/01 رشا اسماعیل السید اسماعیل 2130541 كفـءكفـء2502011/03/01 معلم

روضھ صالح الدین رسمى لغات 2011/03/01 رشا راضى السید عبد العزیز 2128076 كفـءكفـء2512011/03/01 معلم

روضة الصوالح رسمى لغات 2011/02/23 رشا دمحم عبد المعطى حسن 2102811 كفـءكفـء2522011/02/23 معلم

قناة المحمودیة االبتدائیة ص 2011/07/01 رشا محمود على حسن 2079409 كفـءكفـء2532011/07/01 معلم

سید درویش االبتدائیة ص 2011/07/01 روضة السید عبد الرسول موسى 1608604 كفـءكفـء2542011/07/01 معلم

طلعت حرب 2011/03/01 روضة صالح الدین فتوح  رمضان 2157918 كفـءكفـء2552011/03/01 معلم
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االسكندریة الفنیة المتقدمة الصناعیة بمحرم بك 2011/07/01 ریھام سلیمان دمحم  علي ادریس 2078971 كفـءكفـء2562011/07/01 معلم

العروة الوثقى أ  مسائي 2011/07/01 ریھام موسى عبد الغنى موسى 2080160 كفـءكفـء2572011/07/01 معلم

2011/07/01 االعدادیة المشتركة٨ابیس  زینب سعید دمحم رسالن الغنام 2078896 كفـءكفـء2582011/07/01 معلم

العروة الوثقى أ  مسائي 2011/02/23 زینب فوزى سعد على یونس 2079292 كفـءكفـء2592011/02/23 معلم

الخالدین االبتدائیة ص 2011/07/01 سارة  جابر احمد شاھین 2080105 كفـءكفـء2602011/07/01 معلم

ابن أنس االبتدائیة التجریبیة لغات 2011/02/23 سارة ابراھیم دمحم مھران 2148393 كفـءكفـء2612011/02/23 معلم

الشاطبى ع ص بنین 2011/07/01 سارة جابر یونس موسى 2080093 كفـءكفـء2622011/07/01 معلم

الحضرة ع ص بنین 2011/07/01 سالى سعید السید عامر 2079991 كفـءكفـء2632011/07/01 معلم

الشاطبى االبتدائیة ص 2011/07/01 سالى سید عبد الھادى البساط 2172155 كفـءكفـء2642011/07/01 معلم

2011/03/01 احمد زویل االبتدائیة سامح اسماعیل ابراھیم الطواب 2138519 كفـءكفـء2652011/03/01 معلم

السالم الثانویة الصناعیة 2011/07/01 سامح جمال حسین مبروك 1584328 كفـءكفـء2662011/06/27 معلم

روضةالمشیراحمد اسماعیل رسمى لغات 2011/02/23 سحر  دمحم احمد شعیب 2153564 كفـءكفـء2672011/02/23 معلم

باحثة البادیة االبتدائیة ص 2011/07/01 سعاد عبد اللطیف ابو القاسم عبد الحمید 2105666 كفـءكفـء2682011/07/01 معلم

2011/02/23 ع المشتركة٧ابیس  سعاد دمحم دمحم مصطفي 1613388 كفـءكفـء2692011/02/23 معلم

2011/02/23 االعدادیة المشتركة٨ابیس  سعید احمد محمود دمحم الخولى 2101897 كفـءكفـء2702011/02/23 معلم

توفیق الحكیم االعدادیة المھنیة م 2011/07/01 سعیدة دمحم رمضان شحاتھ 128435 كفـءكفـء2712011/07/01 معلم

عزبة الصیادین االبتدائیة م 2011/07/01 سلمى عادل فرید مرسى 2079767 كفـءكفـء2722011/07/01 معلم
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التجریبیة لغات) ب(المشیراحمداسماعیل 2011/07/01 سلمى كامل ابوضیف معوض 2078914 كفـءكفـء2732011/07/01 معلم

2011/07/01 االعدادیة المشتركة١٠ابیس  سماح السید على ابو زید 2138650 كفـءكفـء2742011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/14 سماح حسن بدوى سالم 2133506 كفـءكفـء2752011/02/14 معلم

نبویة موسى االعدادیة بنات 2011/07/01 سماح عبد المنعم رجب رمضان 107148 كفـءكفـء2762011/07/01 معلم

روضھ طریق الحریھ 2011/07/01 سماح دمحم اسماعیل الشریف 2079398 كفـءكفـء2772011/07/01 معلم

روضة الرصافة رسمى لغات 2011/03/01 سماح دمحم حسن ابراھیم عزام 2079444 كفـءكفـء2782011/03/01 معلم

االمام الشافعى االبتدائیة 2011/07/01 سماح دمحم عبد الرحمن حسن 2083464 كفـءكفـء2792011/07/01 معلم

روضة الرصافة رسمى لغات 2011/02/23 سمر عادل احمد احمد 2131019 كفـءكفـء2802011/02/23 معلم

ابیس العاشرة االبتدائیة 2011/02/23 سمر دمحم عبد العظیم السیدالحنفى 2083558 كفـءكفـء2812011/02/23 معلم

طریق الحریة االبتدائیة 2011/07/01 سناء حسن جمال شاھین 2081503 كفـءكفـء2822011/07/01 معلم

روضة سلیمان یسرى رسمى لغات 2011/07/01 سھا عبده عبد المحسن خلیفة 2079379 كفـءكفـء2832011/06/27 معلم

االمام الشافعى االبتدائیة 2011/07/01 سھام ملیجى على دمحم العسال 1604251 كفـءكفـء2842011/07/01 معلم

طلعت حرب 2011/07/01 سوسنة رشید یعقوب رشید 2079415 كفـءكفـء2852011/07/01 معلم

العروه الوثقى االبتدائیة بنات ص 2011/07/01 شریف دمحم حسن دمحم الشین 2083439 كفـءكفـء2862011/07/01 معلم

اسكندریھ الفنیھ للشئون الفندقیھ والخدمات السیاحیھ 2011/07/01 شرین انور احمد مصطفى 1587754 كفـءكفـء2872011/07/01 معلم

العطارین ع ص بنات 2011/07/01 شیرین شحاتھ دمحم طھ 2126021 كفـءكفـء2882011/07/01 معلم

بورسعید االبتدائیة التجریبیة 2011/03/01 شیرین عوض بھنان سعد 2098842 كفـءكفـء2892011/03/01 معلم
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الخلفاء الراشدین االبتدائیة ص 2011/07/01 شیماء احمد عبد المحسن  عبد المجید خطاب 2118233 كفـءكفـء2902011/07/01 معلم

االسكندرانى االبتدائیة ص 2006/12/13 شیماء امین فھمى امین احمد 2130084 كفـءكفـء2912011/02/23 معلم

الشھید شریف عبد الرازق االبتدائیة 2011/07/01 شیماء خیرى دمحم احمد عمیرة 2162771 كفـءكفـء2922011/07/01 معلم

قناة المحمودیة م 2011/07/01 شیماء سالمة السید احمد 2079108 كفـءكفـء2932011/07/01 معلم

قناة المحمودیة االبتدائیة ص 2011/07/01 شیماء صالح ابراھیم مصطفى 2079412 كفـءكفـء2942011/07/01 معلم

الحدائق االبتدائیة ص 2011/03/03 شیماء عبد السالم احمد حسن 2079390 كفـءكفـء2952011/07/01 معلم

2011/02/23 روضة بلقیس رسمى لغات شیماء عبد الغنى احمد محمود 2080047 كفـءكفـء2962011/02/23 معلم

العروه الوثقى االبتدائیة بنین م 2011/07/01 شیماء عزت عبد العظیم دمحم الصواف 2126060 كفـءكفـء2972011/07/01 معلم

سمیر االبتدائیة التجریبیة لغات 2011/07/01 شیماء على السید احمد 2133418 كفـءكفـء2982011/07/01 معلم

عھد االصالح االبتدائیة 2011/03/01 شیماء عنتر ضیف هللا عبد الرحمن 1597819 كفـءكفـء2992011/03/01 معلم

أمیر البحر االعدادیة التجریبیة لغات 2011/07/01 شیماء فایز محتار دمحم 2135049 كفـءكفـء3002011/07/01 معلم

االسكندریة الفنیة المتقدمة الصناعیة بمحرم بك 2011/07/01 شیماء دمحم احمد خاطر 2078002 كفـءكفـء3012011/06/27 معلم

روضة ابن أنس رسمى لغات 2011/02/23 شیماء دمحم االمین محمود بخیت شلبى 2127353 كفـءكفـء3022011/02/23 معلم

غلایر االبتدائیة ص 2011/07/01 شیماء محمود عالم محمود 2166418 كفـءكفـء3032011/07/01 معلم

محرم بك ع ص بنات 2011/03/03 شیماء مصطفى عبد اللطیف عبد هللا 1601026 كفـءكفـء3042011/03/01 معلم

بامبروزو- الثانویة الصناعیة للبنات  2011/07/01 صابرین خلیفھ دمحم ابراھیم 2116167 كفـءكفـء3052011/07/01 معلم

٤/٨السیدة عائشة االعدادیة  2011/07/01 صبحیة ابراھیم حسن احمد 1540716 كفـءكفـء3062011/07/01 معلم
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العروه الوثقى االبتدائیة بنین م 2011/03/01 صفاء صابر دمحم عبد الغنى 2131478 كفـءكفـء3072011/03/01 معلم

الشاطبى ع ص بنین 2011/07/01 صفاء كمال دمحم وفا 1547389 كفـءكفـء3082011/07/01 معلم

2011/03/01 االبتدائیة٧ ابیس  عبدهللا فتحى عبدهللا دمحم بدر 2086551 فوق المتوسطفوق المتوسط3092011/03/01 معلم

عبد القادر حاتم على االبتدائیة ص/د 2011/02/23 عبیر فؤاد فارس میخائیل 2083058 كفـءكفـء3102011/02/23 معلم

الحضرة ع ص بنین 2011/07/01 عزة فھیم عبده ابراھیم 2098297 كفـءكفـء3112011/07/01 معلم

٤/٨السیدة عائشة االبتدائیة  2011/07/01 عزه إسماعیل دمحم تایب 1543446 كفـءكفـء3122011/01/01 معلم

الشاطبى االبتدائیة ص 2011/07/01 عال احمد كامل دمحم 2167710 كفـءكفـء3132011/07/01 معلم

الزھراء ع ص بنات 2011/07/01 عال دمحم سعد دمحم امام 2123080 كفـءكفـء3142011/07/01 معلم

محرم بك ع ص بنات 2011/07/01 على دمحم دمحم البربرى 1543438 كفـءكفـء3152011/07/01 معلم

روضة سمیر رسمى لغات 2011/02/23 علیاء شوقى عبد العلیم عبد المطلب 2079408 كفـءكفـء3162011/02/23 معلم

االسكندرانى االبتدائیة ص 2011/07/01 عمرو صبرى خلیل ابراھیم عبد الفتاح 2085085 كفـءكفـء3172011/07/01 معلم

2011/07/01 ع المشتركة٧ابیس  عمرو عبد الھادى عبد الرضى عبد الحمید 2091325 كفـءكفـء3182011/07/01 معلم

الخالدین االبتدائیة ص 2011/07/01 عمرو دمحم حسن درویش 2079331 كفـءكفـء3192011/07/01 معلم

عزبةالصیادین ع م بنین 2011/07/01 عمرو وحید صدیق توفیق 2128148 كفـءكفـء3202011/07/01 معلم

أمیر البحر االعدادیة التجریبیة لغات 2011/07/01 غادة احمد السید دمحم 2094608 كفـءكفـء3212011/07/01 معلم

روضة الجبرتى رسمى لغات 2011/03/01 غادة دمحم عبد الجواد مسعود 2041660 كفـءكفـء3222011/03/03 معلم

فھمى عبد المجید ع ص 2011/07/01 غادة دمحم مصیلحى ھالل 2133308 كفـءكفـء3232011/07/01 معلم
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زین العابدین االبتدائیة ص 2011/02/23 غادة منیر محمود ذھنى 2146786 كفـءكفـء3242011/02/23 معلم

قناة المحمودیة االبتدائیة ص 2011/07/01 فاتن سالمة السید احمد 2079124 كفـءكفـء3252011/07/01 معلم

الشاطبى الثانویة المیكانیكیة 2011/07/01 فاطمة سعد دمحم حسنین 2231546 كفـءكفـء3262011/07/01 معلم

نھضة المعارف االبتدائیة 2011/02/23 فاطمة دمحم عبد الرحمن على 2103607 كفـءكفـء3272011/02/23 معلم

العروة الوثقى أ  مسائي 2011/07/01 فاطمة محمود ابو زید عزب 2080173 كفـءكفـء3282011/07/01 معلم

زین العابدین االبتدائیة ص 2011/07/01 فایزة جمعھ بدوىدمحم عبد هللا 2174367 كفـءكفـء3292011/07/01 معلم

االستقالل االبتدائیة 2011/02/23 كاریمان فتحى على عبد الصمد 2078906 كفـءكفـء3302011/02/23 معلم

الثبات ع ص  بنین 2011/03/01 كرستینا نجیب اسطفانوس شحاتھ 2088752 كفـءكفـء3312011/03/01 معلم

العطارین االعدادیة 2011/07/01 كریم حسنین دسوقى عبد العزیز 2184449 كفـءكفـء3322011/07/01 معلم

قناة المحمودیة االبتدائیة ص 2011/07/01 كریم رمضان دمحم اسماعیل 1596936 كفـءكفـء3332011/07/01 معلم

باحثة البادیة االبتدائیة ص 2011/07/01 كریم دمحم عبد الوھاب ابراھیم 2099412 كفـءكفـء3342011/07/01 معلم

دمحم فوزى معاذ ع ص بنات 2011/07/01 كریمة اسماعیل عبد الحلیم حسین 2078641 كفـءكفـء3352011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2010/07/01 كریمھ كرم احمد احمد 2170194 كفـءكفـء3362011/07/01 معلم

الرصافة االبتدائیة التجریبیة لغات 2011/03/01 لبنى حسین حمدى دمحم احمد حسین 1597806 كفـءكفـء3372011/03/01 معلم

عمر بن الخطاب ع ص بنین 2011/07/01 لبنى دمحم بدر الدین دمحم فرحات 2105691 كفـءكفـء3382011/07/01 معلم

الشاطبى االبتدائیة ص 2011/07/01 لمیاء سلیمان شكرى مندور 2151732 كفـءكفـء3392011/07/01 معلم

روضة الجبرتى رسمى لغات 2011/03/01 لیدیا عیس فانوس عبد المالك 2130246 كفـءكفـء3402011/03/01 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

روضة الرصافة رسمى لغات 2011/03/01 ماجدة دمحم عطا دمحم 2131023 كفـءكفـء3412011/03/01 معلم

ثانوى مھنى بمدرسة امبروزو 2011/03/28 ماجدولین سعید اسعد عبده 2152970 كفـءكفـء3422011/03/28 معلم

بورسعید االبتدائیة التجریبیة 2011/02/23 ماریان حنا حبیب برسوم 2080223 كفـءكفـء3432011/02/23 معلم

القومیة العربیة االعدادیة 2011/07/01 محروسھ مختار كلیب بالل 2149346 كفـءكفـء3442011/07/01 معلم

بلقیس االبتدائیة التجریبیة لغات 2011/07/01 دمحم ابراھیم عبدة عبد الباسط مصطفي 2078997 كفـءكفـء3452011/07/01 معلم

الرصافة االبتدائیة التجریبیة لغات 2011/07/01 دمحم احمد حسن ابو الھدى 2079432 كفـءكفـء3462011/07/01 معلم

السالم الثانویة الصناعیة 2011/07/01 دمحم السنوسي ابراھیم كامل 1584301 كفـءكفـء3472011/06/27 معلم

العروه الوثقى االبتدائیة بنات ص 2011/03/01 دمحم العربى دمحم احمد 2080251 كفـءكفـء3482011/03/01 معلم

احمد طلعت االبتدائیة 2011/07/01 دمحم جابر قناوى محمود 2042280 كفـءكفـء3492011/07/01 معلم

االتحاد االبتدائیة 2011/07/01 دمحم حسن عبد هللا عثمان 2014716 كفـءكفـء3502011/07/01 معلم

الفواطم الثانویة للبنات 2011/07/01 دمحم حسن دمحمین عبد هللا 2140017 كفـءكفـء3512011/07/01 معلم

محرم بك االبتدائیة 2011/03/01 دمحم زكریا ذكى فھیم 1604241 كفـءكفـء3522011/02/23 معلم

٤/٨السیدة عائشة االعدادیة  2011/02/23 دمحم شحاتھ حسنى االشمونى 2120752 كفـءكفـء3532011/02/23 معلم

باحثة البادیة االبتدائیة ص 2011/03/01 دمحم عادل ابراھیم احمد الحارتى 2106312 كفـءكفـء3542011/03/01 معلم

2011/07/01 االعدادیة المشتركة١٠ابیس  دمحم عادل دمحم ابراھیم العسكري 2078964 كفـءكفـء3552011/07/01 معلم

٤/٨السیدة عائشة االعدادیة  2011/07/01 دمحم عباس السید عباس 2085070 كفـءكفـء3562011/07/01 معلم

2011/07/01 ع المشتركة٧ابیس  دمحم عبد الرحیم فتحى رفاعى 2134829 كفـءكفـء3572011/07/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

الحدائق االبتدائیة ص 2011/03/03 دمحم عبدالعزیز عبدالفتاح زیدان 1784344 كفـءكفـء3582011/03/03 معلم

السالم الثانویة الصناعیة 2011/07/01 دمحم عبده دمحم محمود 1584304 كفـءكفـء3592011/06/27 معلم

٧السیدة خدیجة االبتدائیة بأبیس  2011/07/01 دمحم فوزى عبد العزیز  عبده 2161749 كفـءكفـء3602011/07/01 معلم

2011/07/01 ع المشتركة٧ابیس  دمحم كامل عبد الجواد مبروك 2086547 كفـءكفـء3612011/07/01 معلم

ابیس العاشرة االبتدائیة 2011/03/01 دمحم محمود عبد العزیز معوض 1597105 كفـءكفـء3622011/02/23 معلم

الروضة 2011/07/01 دمحم مصطفى على احمد 2079369 كفـءكفـء3632011/07/01 معلم

االسكندریة الفنیة المتقدمة الصناعیة بمحرم بك 2011/07/01 دمحم نبیل بسیونى ابراھیم 2077612 كفـءكفـء3642011/07/01 معلم

2011/02/23 االبتدائیة المشتركة ص٨ابیس  محمود  شكرى  محمود سالم 2135351 كفـءكفـء3652011/03/03 معلم

بلقیس االبتدائیة التجریبیة لغات 2011/07/01 محمود السید عبد المنعم قندیل 2083383 كفـءكفـء3662011/07/01 معلم

٤/٨السیدة عائشة االعدادیة  2011/07/01 محمود السید دمحم دمحم 2079957 كفـءكفـء3672011/06/27 معلم

محرم بك ع ص بنین 2011/07/01 مرفت حمدى عبد الستار  سلیم 2080259 كفـءكفـء3682011/07/01 معلم

2011/03/01 االبتدائیة المشتركة ص٨ابیس  مرفت خلیل حافظ دمحم 2106005 كفـءكفـء3692011/03/01 معلم

الشاطبى الثانویة المیكانیكیة 2011/07/01 مروة ابراھیم حسن دمحم 1584355 كفـءكفـء3702011/07/01 معلم

روضة حفنى ناصف رسمى لغات 2011/02/23 مروة ابراھیم عبد العزیز ابراھیم 2124918 كفـءكفـء3712011/02/23 معلم

روضةالمشیراحمد اسماعیل رسمى لغات 2011/07/01 مروة حسنى محمود حبیب 2169739 كفـءكفـء3722011/07/01 معلم

عزبةالصیادین ع ص المشتركة 2011/07/01 مروة حمدى دمحم غریب 2133335 كفـءكفـء3732011/07/01 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٧ ابیس  مروة رمضان عبد القادر دیاب 2182742 كفـءكفـء3742011/07/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

عھد االصالح االبتدائیة 2011/02/23 مروة شعبان عبد اللطیف عبد الغفار 2131617 كفـءكفـء3752011/02/23 معلم

دمحم على الزخرفیة والمعماریة 2009/01/01 مروة عبد التواب دمحم احمد 2101619 كفـءكفـء3762011/07/01 معلم

2011/07/01 االعدادیة المشتركة٨ابیس  مروة عبد المنعم دمحم  دمحم النقیب 2083942 كفـءكفـء3772011/07/01 معلم

وابور المیاه االبتدائیةالرسمیھ لغات 2011/02/23 مروة على عبد ربھ منصور 2136500 كفـءكفـء3782011/02/14 معلم

روضة سمیر رسمى لغات 2011/03/01 مروة لبیب عبد الحمید السمدونى 2079414 كفـءكفـء3792011/03/01 معلم

محرم بك ع ص بنات 2011/07/01 مروة دمحم دمحم دمحم مدرة 2164587 كفـءكفـء3802011/07/01 معلم

الشاطبى ع ص بنات 2011/07/01 مروة یاقوت  دمحم یاقوت 2084087 كفـءكفـء3812011/07/01 معلم

صالح الدین 2011/07/01 مروه  طارق  دمحم محمود سعید 2122731 كفـءكفـء3822011/07/01 معلم

الحضرة االبتدائیة 2011/07/01 مروه السید  عبد الجلیل السید 2122723 كفـءكفـء3832011/07/01 معلم

العطارین ع ص بنات 2011/07/01 مروه شعبان دمحم یوسف 2082617 كفـءكفـء3842011/07/01 معلم

فصول ملحقھ بمدرسةاالمل بنات بالحضرة 2011/07/01 مروه عبد الھادى ابراھیم عبد الرحمن 2135041 كفـءكفـء3852011/07/01 معلم

2011/02/23 روضة الشھبد النقیب دمحم درویش رسمى لغات مروه دمحم ابو بكر مرسى حسن 2125029 كفـءكفـء3862011/02/23 معلم

روضة سمیر رسمى لغات 2011/02/23 مروه محمود زكي على دمحم 155824 كفـءكفـء3872011/02/23 معلم

روضةالشھید على صالح رسمى لغات 2011/02/23 مروه یحیى احمد ھاللى 2085978 كفـءكفـء3882011/02/23 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 مریم على ابو زید احمد 2144421 كفـءكفـء3892011/07/01 معلم

روضة ابن أنس رسمى لغات 2011/07/01 مریم كمیل سند توما 2126067 كفـءكفـء3902011/07/01 معلم

الحضرة م 2011/07/01 مریم دمحم یونس جعفر 2123499 كفـءكفـء3912011/07/01 معلم
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دمحم على الزخرفیة والمعماریة 2011/07/01 مصطفى عبد المنعم عبد العزیز دمحم 2168734 كفـءكفـء3922011/07/01 معلم

قناة المحمودیة االبتدائیة ص 2011/07/01 منار السید عبد الغفور دمحم 2079410 كفـءكفـء3932011/07/01 معلم

روضھ طلعت حرب 2011/03/01 منار طارق مصطفى على 2079361 كفـءكفـء3942011/03/01 معلم

روضة سمیر رسمى لغات 2011/03/01 منار یسرى ابراھیم شرف 2079401 كفـءكفـء3952011/03/01 معلم

االمام على االبتدائیة 2011/07/01 منال  على  احمد  امین طھ 2169762 كفـءكفـء3962011/06/27 معلم

الشاطبى ع ص بنات 2011/07/01 منال ابراھیم عبد العزیز النحاس 2078742 كفـءكفـء3972011/07/01 معلم

فھمى عبدالمجیداالبتدائیةتجریبى لغات 2011/07/01 منال عبد الرحمن دمحم دمحم 2079325 كفـءكفـء3982011/07/13 معلم

روضة اتحاد الجمھوریات رسمى لغات 2011/07/01 منى دمحم احمد دمحم عبد البارى 1598458 كفـءكفـء3992011/06/27 معلم

صفیة زغلول ع ص بنات 2011/07/01 منى دمحم عبد السالم خلیل 2143992 كفـءكفـء4002011/07/01 معلم

النقیب دمحم درویش التجریبیة لغات 2011/02/23 منى دمحم على صالح 2084714 كفـءكفـء4012011/02/23 معلم

2011/07/01 االعدادیة المشتركة١٠ابیس  مني فاروق مغازي دمحم علي 2153447 كفـءكفـء4022011/07/01 معلم

أمیر البحر االعدادیة التجریبیة لغات 2011/07/01 مھا الحسینى على محمود 2079770 كفـءكفـء4032011/07/01 معلم

الشاطبى ع ص بنین 2011/07/01 مھا عبد الفتاح احمد السید 104123 كفـءكفـء4042011/07/01 معلم

2011/07/01 ع المشتركة٧ابیس  مھا مأمون عبد السالم عبده 2078680 كفـءكفـء4052011/07/01 معلم

الرصافة االبتدائیة التجریبیة لغات 2011/07/01 مھا دمحم السید یاقوت 2394074 كفـءكفـء4062011/07/01 معلم

محرم بك ع ص بنات 2011/03/01 مى عاطف رمضان احمد 2121474 كفـءكفـء4072011/03/01 معلم

العروه الوثقى االبتدائیة بنات ص 2011/07/01 مینا نصحى عزیز  حنا 2081457 كفـءكفـء4082011/07/01 معلم
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المحمودیةالثانویة بنین الرسمیة لغات 2011/03/01 ناجى دمحم ابراھیم عبده 2130298 كفـءكفـء4092011/03/01 معلم

العروه الوثقى االبتدائیة بنین 2011/07/01 نادیة صابر دمحم عبد المقصود زیادة 2136522 كفـءكفـء4102011/07/01 معلم

توفیق الحكیم ع ص بنات 2011/07/01 نانسى عصام الدین محمود أبو السعود 2085019 كفـءكفـء4112011/07/01 معلم

2011/03/03 االبتدائیة٧ ابیس  نبیلة السید احمد حامد 2132248 كفـءكفـء4122011/03/03 معلم

جمال عبد الناصر االعدادیة بنین 2011/07/01 نجالء سید دمحم دمحمین 2165288 كفـءكفـء4132011/07/01 معلم

روضة الجبرتى رسمى لغات 2011/02/23 نجالء فتحى عبد هللا احمد 2130235 كفـءكفـء4142011/02/23 معلم

نبویة موسى الثانویة التجریبیة للبنات 2011/07/01 نجالء دمحم دمحم ابراھیم 2406058 كفـءكفـء4152011/07/01 معلم

الشھید عباس االعصر االبتدائیة 2011/02/23 نجوان  حسین عاشور  حسن 2142538 كفـءكفـء4162011/02/23 معلم

الخالدین االبتدائیة ص 2011/07/01 نرمین  السید عباس احمد 2078237 كفـءكفـء4172011/07/01 معلم

الحدائق االبتدائیة ص 2011/02/23 نرمین احمد حسنى دمحم 2080220 كفـءكفـء4182011/02/23 معلم

المرقسیة الثانویة بنین 2011/07/01 نرمین صبحى راغب خلھ 2056791 كفـءكفـء4192011/06/27 معلم

التجریبیة لغات) ب(المشیراحمداسماعیل 2011/03/01 نرمین عادل دمحم احمد 2152400 كفـءكفـء4202011/03/01 معلم

الحضرة م 2011/07/01 نرمین مجدى دمحم السید البنا 2083935 كفـءكفـء4212011/07/01 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة ص 2011/07/01 نرمین دمحم ممدوح على اسماعیل 2078907 كفـءكفـء4222011/07/01 معلم

طھ حسین ع ص بنات 2011/07/01 نسرین دمحم عبد هللا المھدى 2078704 كفـءكفـء4232011/07/01 معلم

العطارین االعدادیة 2011/07/01 نسمة دمحم دمحم سعد الرسول 2124236 كفـءكفـء4242011/07/13 معلم

2011/07/01 االعدادیة المشتركة١٠ابیس  نشوى خمیس محمود جاب هللا 2136009 كفـءكفـء4252011/07/01 معلم
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7438of 372 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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وسط األسكندریةاالسكندریة ::
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الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

الشھیدة ام صابر ع ص بنات 2011/07/01 نعمة السید دمحم  دمحمابراھیم 2039439 كفـءكفـء4262011/07/01 معلم

روضة ابن أنس رسمى لغات 2011/02/23 نعمة لبیب ابودھب حسانین 2127348 كفـءكفـء4272011/03/03 معلم

االسكندریة الفنیة المتقدمة الصناعیة بمحرم بك 2011/07/01 نھال عبد العزیز صدیق جاد الرب 2077604 كفـءكفـء4282011/07/01 معلم

الحضرة الثانویة للبنات 2011/07/01 نھلھ  مختار  على محمود دبور 2094645 كفـءكفـء4292011/07/01 معلم

العطارین االعدادیة 2011/07/01 نھى السید عبد المنعم قندیل 2165080 كفـءكفـء4302011/07/01 معلم

٤/٨السیدة عائشة االبتدائیة  2011/07/01 نھى حسین انور اسماعیل 2079110 كفـءكفـء4312011/07/01 معلم

ابو العز الحریرى االعدادیة بنین 2011/02/23 نھى على حسن سالمھ مرسى 2078608 كفـءكفـء4322011/02/28 معلم

العروة الوثقى أ  مسائي 2011/02/23 نھى دمحم عبد الباقى دمحم 2079138 كفـءكفـء4332011/02/23 معلم

الحضرة م 2011/07/01 نھى دمحم عبد الجلیل ھارون 2079448 كفـءكفـء4342011/07/01 معلم

االمام مالك االبتدائیة 2011/07/01 نھى دمحم نجیب فؤاد 2096722 كفـءكفـء4352011/07/01 معلم

العطارین التجاریھ بنات 2011/07/01 نور االسالم الحامدى الضبع ابو شامة 2083896 كفـءكفـء4362011/07/01 معلم

قناة المحمودیة م 2011/07/01 نورا حسین طایل حسین 2207093 كفـءكفـء4372011/07/01 معلم

عزبةالصیادین ع ص المشتركة 2011/03/01 نورا فتحى الشحات كحك 2127162 كفـءكفـء4382011/03/01 معلم

عبد القادر حاتم على االبتدائیة ص/د 2011/02/23 نورة دمحم طلبة أحمد 2085040 كفـءكفـء4392011/03/01 معلم

روضة المأمون رسمى لغات 2011/02/23 نورھان محمود حسن سلیمان 1601059 كفـءكفـء4402011/02/23 معلم

عبد السالم عارف االبتدائیة 2011/07/01 نیفین عمر احمد ابو الحسن 2138279 كفـءكفـء4412011/07/01 معلم

الزھراء ع ص بنات 2011/07/01 ٠ھاجر عبد اللة عبد الموجود  1606493 كفـءكفـء4422011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/01 االعدادیة المشتركة٨ابیس  ھالة كمال الدین مغازى دمحم 106093 كفـءكفـء4432011/07/01 معلم

االسكندریة الفنیة المتقدمة الصناعیة بمحرم بك 2011/07/01 ھالة كمال شوقى مصطفى 2403904 كفـءكفـء4442011/07/01 معلم

فھمى عبد المجید ع ص 2011/07/01 ھالھ الدسوقى احمد على 2078659 كفـءكفـء4452011/07/01 معلم

2011/07/01 روضة الشھبد النقیب دمحم درویش رسمى لغات ھالھ دمحم عبد العال عبد الدایم 2125023 كفـءكفـء4462011/07/01 معلم

محرم بك ع ص بنین 2011/07/01 ھانى شحاتھ رزق شحاتھ 2126053 كفـءكفـء4472011/07/01 معلم

ابن زھرون االبتدائیة 2011/02/23 ھانى صالح الدین على عبد هللا 1753011 كفـءكفـء4482011/02/23 معلم

صالح الدین 2011/07/01 ھبة احمد عبد العال قاسم 2080232 كفـءكفـء4492011/07/01 معلم

وابور المیاه االبتدائیةالرسمیھ لغات 2011/02/23 ھبة جاد الكریم مجلى فراج 102590 كفـءكفـء4502011/02/23 معلم

الحضرة م 2011/07/01 ھبة طارق دمحم  محمود سعید 2123082 كفـءكفـء4512011/07/01 معلم

العروه الوثقى االبتدائیة بنین 2011/07/01 ھبة دمحم صبحى دمحم ادریس 2136531 كفـءكفـء4522011/07/01 معلم

٧السیدة خدیجة االبتدائیة بأبیس  2011/07/01 ھبة دمحم محمود غریب 2157525 كفـءكفـء4532011/07/01 معلم

ابن زھرون االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ ابراھیم كامل زكى 2082651 كفـءكفـء4542011/07/01 معلم

٧السیدة خدیجة االبتدائیة بأبیس  2011/07/01 ھبھ احمد عبد الواحد خضر 2161735 كفـءكفـء4552011/07/01 معلم

الشھید عباس االعصر االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ أحمد دمحم دمحم شعبان 2082646 كفـءكفـء4562011/07/01 معلم

2011/02/23 االبتدائیة المشتركة ص٨ابیس  ھبھ احمد محمود احمد ھاشم 132361 كفـءكفـء4572011/02/23 معلم

روضة ابن أنس رسمى لغات 2011/03/01 ھبھ اسماعیل دمحم دمحم 2127344 كفـءكفـء4582011/03/01 معلم

عبد العزیز ھارون االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ حسن السید عبد الحمید 2120481 كفـءكفـء4592011/06/27 معلم
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التعیین
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

روضة الرصافة رسمى لغات 2011/02/23 ھبھ حسن على یاقوت 2131021 كفـءكفـء4602011/02/23 معلم

دار السالم االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ عبد السمیع عراقى عیسوى الشبینى 2079796 كفـءكفـء4612011/07/01 معلم

2011/03/01 روضة بلقیس رسمى لغات ھبھ على حامد عبد المجید 2079439 كفـءكفـء4622011/03/01 معلم

طلعت حرب 2011/07/01 ھبھ على حبشى دمحم 2083518 كفـءكفـء4632011/07/01 معلم

روضھ صالح الدین رسمى لغات 2011/07/01 ھبھ فوزى عبد اللطیف فراج 1601048 كفـءكفـء4642011/07/01 معلم

النور االعدادیة للبنات 2011/07/01 ھبھ مجدى ابراھیم البحیرى 2079449 كفـءكفـء4652011/07/01 معلم

روضة الرصافة رسمى لغات 2011/02/23 ھبھ دمحم السید عطیة 2129672 كفـءكفـء4662011/02/23 معلم

عھد االصالح االبتدائیة 2011/03/01 ھبھ دمحم مصطفى رضوان 2082660 كفـءكفـء4672011/03/01 معلم

العروة الوثقى أ  مسائي 2011/02/23 ھدى  دمحم بدر دمحم 2079144 كفـءكفـء4682011/02/23 معلم

الخالدین االبتدائیة ص 2011/07/01 ھدى السید عبد هللا الجمل 2078229 كفـءكفـء4692011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/23 ھدى رفعت دمحم اصالن 2079386 كفـءكفـء4702011/02/23 معلم

صالح الدین 2011/07/01 ھدیل دمحم عبد الباسط  دمحم 2080242 كفـءكفـء4712011/07/01 معلم

القومیة العربیة االعدادیة 2011/03/28 ھشام فاروق سیدأحمد طاھر 476851 كفـءكفـء4722011/03/28 معلم

العطارین ع ص بنات 2011/07/01 ھناء شوقى محمود احمد 2082608 كفـءكفـء4732011/07/01 معلم

االسكندرانى االبتدائیة ص 2011/07/01 ھناء دمحم سعد عاصى 2129527 كفـءكفـء4742011/07/01 معلم

االمل بالحضرة الثانویة 2011/07/01 ھند حسنى السید على حسان 2126712 كفـءكفـء4752011/07/01 معلم

قناة المحمودیة م 2011/07/01 ھیام شعبان دمحم احمد 2078994 كفـءكفـء4762011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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وسط األسكندریةاالسكندریة ::
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الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السالم الثانویة الصناعیة 2011/07/01 ھیثم ابراھیم دمحم احمد النوساني 1640620 كفـءكفـء4772011/07/01 معلم

ام المصریین التجاریة المسائیة 2011/07/01 ھیثم احمد عبد الخالق 2141858 كفـءكفـء4782011/07/01 معلم

النھضة العلمیة االبتدائیة 2011/02/23 ھیثم غریب قرنى غریب 1604142 كفـءكفـء4792011/03/01 معلم

عزبة الصیادین االبتدائیة م 2011/07/01 وائل فوزى بدر بدر عسل 2133362 كفـءكفـء4802011/07/01 معلم

2011/02/23 ع المشتركة٧ابیس  وسام شكرى محمود سالم 144879 كفـءكفـء4812011/02/23 معلم

الشاطبى ع ص بنین 2011/07/01 وسام نعیم عبد القادر سالم 2122725 كفـءكفـء4822011/07/01 معلم

ابیس العاشرة االبتدائیة 2011/02/23 وفاء امیر احمد على المالح 120594 كفـءكفـء4832011/03/01 معلم

روضة ابن أنس رسمى لغات 2011/03/01 والء  صالح فتوح التھامى 2127350 كفـءكفـء4842011/03/03 معلم

باحثة البادیة االبتدائیة ص 2011/02/23 والء احمد دمحم حسنین بسیونى 2105625 كفـءكفـء4852011/02/23 معلم

ام المصریین التجاریة المسائیة 2011/07/01 والء عطیة دمحم حسین 2213138 كفـءكفـء4862011/07/01 معلم

ام المصرین التجاریة الصباحیة 2011/07/01 والء عید بغدادي عیسى 2093734 كفـءكفـء4872011/07/13 معلم

زین العابدین االبتدائیة ص 2011/03/01 والء نبیل عبد الرحمن على 1664677 كفـءكفـء4882011/03/01 معلم

ابیس العاشرة االبتدائیة 2011/07/01 یاسمین جالل محمود الدخس 2081912 كفـءكفـء4892011/07/01 معلم

الشیخ العباس االبتدائیة ص 2011/07/01 یاسمین سامى السید الغندور 2079443 كفـءكفـء4902011/07/01 معلم

جمال عبد الناصر االعدادیة بنین 2010/07/01 یاسمین عبد الدایم عبد الستار عبد هللا 2079435 كفـءكفـء4912011/07/01 معلم

2011/02/23 االعدادیة المشتركة٨ابیس  یاسمین مجدى دمحم حتاتھ 2097218 كفـءكفـء4922011/02/23 معلم

عمر الفاروق االبتدائیة 2011/07/01 یاسمین مصطفى ابراھیم سید 2081908 كفـءكفـء4932011/07/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

2011/07/01 ع المشتركة٧ابیس  یسرا سمیر حسن ابراھیم حماده 2116132 كفـءكفـء4942011/07/01 معلم

-----------------------------------

7438of 377 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

غرب األسكندریةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االلف مسكن االبتدائیة ص 2011/07/01 السید دمحم ابراھیم عبد اللطیف 2150505 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

طاھر بك التجریبیة عربى 2011/07/01 امیرة الحسن على محمود 2135497 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

كفر عشري االعدادیة المھنیة  بنون م 2011/07/01 حسن  صابر  حسن  سلیمان 2134805 كفـءكفـء32011/06/27 أمین مكتبة

الشھید عدنان المدنى االبتدائیة ص 2011/07/01 شیماء  احمد  محمود  طھ 2138633 كفـءكفـء42011/06/27 أمین مكتبة

الشھید احمد بن عبد العزیز ع ص بنات 2011/07/01 عبد هللا سمیر مسعد مسعد 2133177 كفـءكفـء52011/06/27 أمین مكتبة

راغب االبتدائیة رسمى لغات 2011/07/01 منال بسیونى دمحم بسیونى 166578 كفـءكفـء62011/06/27 أمین مكتبة

غیط العنب ع ص بنات 2011/07/01 نانسى ناشد فھیم یوسف 2159271 كفـءكفـء72011/06/27 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2011/07/03 احمد دمحم شحاتھ شحات 2178894 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى نفسى

نبع الفكر الثانویة رسمى لغات 2010/07/01 اكرام  حسن  ھالل خلیل 2152960 كفـءكفـء92011/07/13 أخصائى نفسى

السالم ع ص بنین 2010/07/01 امل عباس دمحم دمحم عقل 2135472 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى نفسى

طاھر بك التجریبیة عربى 2011/07/02 امیرة عمر السید  احمد 2135414 كفـءكفـء112011/07/02 أخصائى نفسى

الطلیعة االبتدائیة ص 2011/07/02 دعاء كامل احمد حافظ 2137001 كفـءكفـء122011/07/13 أخصائى نفسى

شھداء التحریر الثانویة بنات 2011/07/01 رشا احمد السید بكر 2141869 كفـءكفـء132011/07/01 أخصائى نفسى

الشیخ دمحم عبده االبتدائیة 2011/07/01 رشا السید عبد الوارث احمد 2131063 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى نفسى

صالح الدین االبتدائیة ص 2011/07/01 رضا فتحى عبد الحمید قطب 2134826 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى نفسى

االلف مسكن االبتدائیة ص 2011/07/01 شیماء احمد یوسف عبد هللا 2150521 كفـءكفـء162011/07/01 أخصائى نفسى

االعدادیة بنات) ب(االخالص  2011/07/01 نرمین سعید یاقوت سالمة 2132243 كفـءكفـء172011/07/13 أخصائى نفسى

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

غرب األسكندریةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الوردیان ع ص بنات 2011/07/01 ھبة عبد العزیز دمحم  عبد العزیز 2136049 كفـءكفـء182011/06/27 أخصائى نفسى

الجالء االبتدائیة ص 2011/07/01 ھدى عبد الرحیم مسعود على 2137503 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى نفسى

صفوت منصور االبتدائیة 2011/07/01 والء عربى السید حسن 2144036 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى نفسى

االسالم االبتدائیة 2011/07/01 احمد  صابر  دمحم  سلیمان 2138627 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى اجتماعى

السالم ع ص بنین 2011/07/01 احمد  دمحم مصطفى  دمحم 2152978 كفـءكفـء222011/06/27 أخصائى اجتماعى

االخالص االعدادیة بنین تجریبى عربى 2011/07/01 احمد حسنى محمود السید 2133485 كفـءكفـء232011/06/27 أخصائى اجتماعى

االعدادیة بنات) ب(االخالص  2011/07/01 اسماء عبد الحمید عبد السمیع عبد الحمید 2134385 كفـءكفـء242011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشیخ دمحم عبده االبتدائیة 2011/02/23 أمانى مصطفى محمود سید أحمد 2133606 كفـءكفـء252011/02/23 أخصائى اجتماعى

كرموز ع ص بنات 2011/07/01 امیرة ابراھیم دمحم خلیل 2141870 كفـءكفـء262011/07/02 أخصائى اجتماعى

ابن طولون ع ص بنین 2011/07/02 بسمة دمحم ابو السعود ششتاوى 2127087 كفـءكفـء272011/06/27 أخصائى اجتماعى

رشاد عثمان االبتدائیة ص 2011/07/01 بالل احمد عبد الحلیم محمود 2389209 كفـءكفـء282011/07/01 أخصائى اجتماعى

االعدادیة بنات) ب(االخالص  2011/07/01 ثریا شعبان زكى سلیمان 2138815 كفـءكفـء292011/07/01 أخصائى اجتماعى

الجالء االبتدائیة ص 2011/07/01 دعاء السید حسن  نصر 2156834 كفـءكفـء302011/07/01 أخصائى اجتماعى

راس التین االعدادیة بنین 2011/07/02 دعاء السید غریب مرسى 2133226 كفـءكفـء312011/07/13 أخصائى اجتماعى

االعدادیة بنات) ب(االخالص  2011/07/01 دعاء ھالل حسن دمحم 2151095 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید احمد بن عبد العزیز ع ص بنات 2011/07/01 دنیا على حسین ابراھیم 2135556 كفـءكفـء332011/06/27 أخصائى اجتماعى

الفوزیة ع ص بنات 2011/07/02 رشا احمد عبد الحمید محمود 2133290 كفـءكفـء342011/06/27 أخصائى اجتماعى

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

غرب األسكندریةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سعد زغلول االبتدائیة تربیةفكریة 2011/07/02 ریم احمد جمعھ احمد 2133305 كفـءكفـء352011/07/13 أخصائى اجتماعى

الثروة السمكیة االبتدائیة 2011/07/02 ریھام  ھانى مختار حماد 2135310 كفـءكفـء362011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 االبتدائیة١كبس القطن  زكیة حسن دمحم احمد 2132827 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى اجتماعى

طاھر بك ع ص بنین 2011/07/01 سمر دمحم ابراھیم عبدالحمید سلیم 2399194 كفـءكفـء382011/06/27 أخصائى اجتماعى

القبارى ع ص بنات 2011/07/01 سوزان تیمور موریس سعد 2083408 كفـءكفـء392011/06/27 أخصائى اجتماعى

دكتور احمد زویل 2011/07/01 شرین فتحى محمود ابراھیم 2135169 كفـءكفـء402011/06/27 أخصائى اجتماعى

ابراھیم نجیب االبتدائیة ص 2011/07/01 عزة  على  دمحم عبد الرحیم 2152979 كفـءكفـء412011/06/27 أخصائى اجتماعى

الزھور االعدادیة رسمى لغات 2011/07/01 على ابراھیم على خمیس 2135166 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى اجتماعى

رسمى)أ(روضة االخالص  2011/07/01 فاتن انور دمحم السید 2141121 كفـءكفـء432011/06/27 أخصائى اجتماعى

راس التین االعدادیة بنین 2011/07/02 دمحم احمد شعبان دمحم 2133236 كفـءكفـء442011/07/02 أخصائى اجتماعى

اإلخالص الثانویة للبنین 2011/07/01 دمحم صالح دمحم ابو الیزید 2134404 كفـءكفـء452011/06/27 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 محمود  فتحى عبد الفتاح الصغیر 2133581 كفـءكفـء462011/06/27 أخصائى اجتماعى

االسالم االبتدائیة 2011/07/01 مروة  سعید  ابراھیم  دمحم 2138619 كفـءكفـء472011/06/27 أخصائى اجتماعى

القبارى ع ص بنات 2011/07/02 مروة  عبد السالم  دمحم على 2137011 كفـءكفـء482011/06/27 أخصائى اجتماعى

الغرفة التجاریة ع ص بنین 2011/07/01 مروة زاھر دمحم دمحم 2133404 كفـءكفـء492011/07/01 أخصائى اجتماعى

السالم ع ص بنین 2011/07/02 منى ابراھیم دمحم السعید 2133296 كفـءكفـء502011/06/27 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 مھا السید  شعبان السید 2136070 كفـءكفـء512011/06/27 أخصائى اجتماعى

-----------------------------------

7438of 380 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

غرب األسكندریةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

طاھر بك التجریبیة عربى 2011/07/01 مى ابراھیم محمود احمد 2135507 كفـءكفـء522011/07/01 أخصائى اجتماعى

الوردیان الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 نجوى ابراھیم على احمد 2139064 كفـءكفـء532011/06/27 أخصائى اجتماعى

النور االعدادیة رسمى لغات 2011/07/01 نشوى دمحم حسن السید 2134453 كفـءكفـء542011/07/02 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 االعدادیة بنین٢كبس القطن  نھلھ دمحم حسین خطاب 2133048 كفـءكفـء552011/06/27 أخصائى اجتماعى

اإلخالص الثانویة للبنین 2011/07/01 نھى اشرف دمحم حمیده 2139067 كفـءكفـء562011/06/27 أخصائى اجتماعى

احمد الوكیل الثانویة بنات ص 2011/07/01 ھبھ على رمضان حافظ 2134398 كفـءكفـء572011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید احمد بن عبد العزیز ع ص بنات 2011/07/01 ھبھ دمحم صبحى عبد هللا 2135548 كفـءكفـء582011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشیخ دمحم عبده االبتدائیة 2011/07/01 ھدى  عبد الغفار  عبد السمیع بكیر 2136275 كفـءكفـء592011/07/01 أخصائى اجتماعى

طاھر بك التجریبیة عربى 2011/07/01 ھند عادل ابو الیزید 2135461 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى اجتماعى

١ روضة كبس القطن  2011/07/01 وفاء احمد حسین حسان 2138114 كفـءكفـء612011/06/27 أخصائى اجتماعى

القبارى ع ص بنات 1994/09/01 زینب حسن دمحم احمد الشازلى 162917 كفـءكفـء622012/05/14 دكتوراهمعلم أول أ

الوردیان الثانویة للبنین 1996/09/01 دمحم بھاء حنفى محمود دمحم 163201 كفـءكفـء632012/07/25 دكتوراهمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 1996/11/06 ھناء خمیس عبد العزیز دمحم 163398 كفـءكفـء642012/07/25 دكتوراهمعلم أول أ

االمیر لؤلؤ االبتدائیة 1997/09/01 ھند بشارة بادروس تاوضروس 1603684 كفـءكفـء652009/02/28 معلم أول

كرموز ع ص بنات 2011/07/01 ابتسام دمحم السید حسن 2137040 كفـءكفـء662011/06/27 معلم

غیط العنب االبتدائیة ص 2011/07/01 ابتسام یسرى توفیق  دمحم 2136977 كفـءكفـء672011/07/01 معلم

الوردیان ع ص بنات 2011/03/03 ابراھیم  دمحم صالح دمحم 2138526 كفـءكفـء682011/02/28 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

غرب األسكندریةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االعدادیة بنات) ب(االخالص  2011/07/02 احمد صابر احمد رمضان 2140025 كفـءكفـء692011/07/13 معلم

االعدادیة بنات) ب(االخالص  2011/07/02 احمد دمحم احمد الحوشى 2131652 كفـءكفـء702011/07/13 معلم

طاھر بك ع ص بنین 2011/07/01 احمد دمحم على سعید 2132742 كفـءكفـء712011/07/01 معلم

طاھر بك ع ص بنین 2011/07/02 احمد دمحم نجیب رزیقھ عبد العزیز 2135529 كفـءكفـء722011/07/13 معلم

جبل الزیتون االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد مصطفى دمحم حسن 2131636 كفـءكفـء732011/06/27 معلم

االلف مسكن االبتدائیة ص 2011/02/23 احمد مصطفى مرسى السید 2149698 كفـءكفـء742011/03/03 معلم

االمیر لؤلؤ االبتدائیة 2011/07/02 ازھار جابر عبد  السالم عبد  المعطى 2134445 كفـءكفـء752011/07/02 معلم

كوم الشقافة ع ص بنین 2011/07/01 إسراء  سلیمان  مأمون سلیمان 2385681 كفـءكفـء762011/07/01 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2011/03/01 اسراء  دمحم عبد المنعم على 2135401 كفـءكفـء772011/06/27 معلم

القبارى ع ص بنات 2011/07/02 اسالم عادل محمود نفد 2140138 كفـءكفـء782011/07/13 معلم

یوسف السباعى االعدادیة بنین 2011/02/23 اسالم عبد اللطیف مصطفى عبد اللطیف 2144547 كفـءكفـء792011/02/23 معلم

االعدادیة بنات) ب(االخالص  2011/07/02 اسالم عبد المنعم عبد القادر عبد الرحمن 2135522 كفـءكفـء802011/07/02 معلم

كوم الشقافة ع ص بنین 2011/07/01 اسالم دمحم الشاطبى عبدالعزیزعلى 2132759 كفـءكفـء812011/07/01 معلم

كرموز االبتدائیة بنین ص 2011/07/01 اسالم محمود طة دمحم 2141871 كفـءكفـء822011/06/27 معلم

االعدادیة بنات) ب(االخالص  2011/07/01 اسماء سعید دمحم حسن 2132215 كفـءكفـء832011/07/13 معلم

الغرفة التجاریة ع ص بنین 2011/07/02 اسماء متولى یوسف حسن 2133453 كفـءكفـء842011/07/13 معلم

المفروزة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 اسماء دمحم بركات دمحم 2265493 كفـءكفـء852011/06/27 معلم
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االسالم االبتدائیة 2011/07/02 اسماعیل دمحم اسماعیل دمحم 2135578 كفـءكفـء862011/06/27 معلم

اإلخالص الثانویة للبنین 2011/07/01 اشرف  عبد الرسول  عبد الشافى  عبد الرسول 2136384 كفـءكفـء872011/06/27 معلم

2010/05/13 االعدادیة بنین٢كبس القطن  السید  دمحم عبد الرحمن دمحم 2217604 كفـءكفـء882011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 السید دمحم السید عثمان 2164338 كفـءكفـء892011/06/27 معلم

الوردیان الثانویة للبنین 2011/07/01 امال العدوى الدالى الفقیر 2135542 كفـءكفـء902011/07/01 معلم

االخالص االعدادیة بنین تجریبى عربى 2011/07/02 امانى سمیر عباس دمحم 2133576 كفـءكفـء912011/02/28 معلم

الوردیان ع ص بنات 2011/07/01 امانى عبد العزیز عبد اللطیف القیم 2132371 كفـءكفـء922011/06/27 معلم

سعد زغلول االبتدائیة تربیةفكریة 2011/07/02 امل دمحم احمد عبد الحمید 2144029 كفـءكفـء932011/07/13 معلم

عدلى عیاد االبتدائیة ص 2011/07/01 امنیھ السید البرنس ابراھیم 2144122 كفـءكفـء942011/07/01 معلم

روضة الزھور رسمى لغات 2011/07/01 امیرة حسین محمود دمحم حسن 2141766 كفـءكفـء952011/06/27 معلم

دكتور احمد زویل 2011/02/23 امیرة حمادة محمود السید 2132732 كفـءكفـء962011/02/28 معلم

الوردیان الثانویة للبنین 2011/03/28 أمیرة شعبان اسماعیل موسى 475670 كفـءكفـء972011/03/28 معلم

نبع الفكر الثانویة رسمى لغات 2011/07/01 امیرة مجدى دمحم على 2134751 كفـءكفـء982011/07/13 معلم

الثروة السمكیة االبتدائیة 2011/07/01 انور عباس على ابراھیم 2138996 كفـءكفـء992011/06/27 معلم

الشھید احمد بن عبد العزیز ع ص بنات 2011/03/03 ایمان احمد دمحم عثمان 2133126 كفـءكفـء1002011/06/27 معلم

ابن طولون ع ص بنین 2011/07/01 ایمان بدر فرغلى متولى 2142501 كفـءكفـء1012011/06/27 معلم

2011/02/23 االبتدائیة٢٧بوابة  ایمان سالم دمحم سالم 1725824 كفـءكفـء1022011/03/03 معلم
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كوم الشقافة ع ص بنین 2011/07/01 ایمان سعید عبد الجید عبد الفتاح رجب 2141867 كفـءكفـء1032011/07/01 معلم

النور االعدادیة رسمى لغات 2011/07/01 ایمان صالح دمحم حسنین 2135193 كفـءكفـء1042011/07/01 معلم

ابو الھول ع ص بنون 2011/02/23 ایمان عادل سلیمان سلیمان 2139026 كفـءكفـء1052011/02/23 معلم

الشھید عدنان المدنى االبتدائیة ص 2011/07/01 ایمان عبد الرازق بسطاوى فراج 166323 كفـءكفـء1062011/07/01 معلم

جبل الزیتون االبتدائیة ص 2011/07/01 ایمان فوزى دمحم مبروك 2138646 كفـءكفـء1072011/06/27 معلم

2011/02/23 االبتدائیة١كبس القطن  ایمان محروس عبد العاطي علي 1535096 كفـءكفـء1082011/02/23 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2011/03/03 ایمان دمحم زكى السید 1728403 كفـءكفـء1092011/03/03 معلم

ممدوح سالم الثانویة للبنات 2011/03/01 ایمان دمحم عبد العزیز احمد 2167084 كفـءكفـء1102011/02/28 معلم

االمیر لؤلؤ االبتدائیة 2011/02/23 ایمن دمحم السید على 165116 كفـءكفـء1112011/03/03 معلم

روضة االخالص ج رسمى 2011/07/01 ایناس عبد اللطیف امین ابو سعده 2137004 كفـءكفـء1122011/06/27 معلم

االعدادیة بنات) ب(االخالص  2011/07/01 بسمھ متولى ابراھیم عبد الاله 2138982 كفـءكفـء1132011/07/01 معلم

االلف مسكن االبتدائیة ص 2011/02/23 جیھان احمد دمحم عبد السالم 2149694 كفـءكفـء1142011/03/03 معلم

االسالم االبتدائیة 2011/07/01 جیھان عبد الرحمن ابراھیم دمحم 2137054 كفـءكفـء1152011/06/27 معلم

طاھر بك ع ص بنین 2008/12/01 حسن احمد منصور احمد 2146374 كفـءكفـء1162011/07/02 معلم

االسالم االبتدائیة 2011/07/01 حنان  دمحم السید زكى 2133987 كفـءكفـء1172011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 حنان عاطف دمحم دسوقى 2138849 كفـءكفـء1182011/06/27 معلم

ناصر االبتدائیة 2011/07/01 حنان عبد السمیع على عبد الباقى 2135587 كفـءكفـء1192011/07/01 معلم
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االسالم االبتدائیة 2011/07/01 خالد ناصر سلیمان دمحم 2132212 كفـءكفـء1202011/06/27 معلم

عمود السوارى االبتدائیة 2011/03/03 دالیا شحاتة دمحم احمد 2135417 كفـءكفـء1212011/03/03 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2011/03/03 دعاء السید رمضان دمحم 2135552 كفـءكفـء1222011/06/27 معلم

روضة الزھور رسمى لغات 2011/07/01 دعاء خمیس دمحم حسن 2135268 كفـءكفـء1232011/06/27 معلم

النیل ع ص بنین 2011/07/01 دعاء دمحم ابوبكر احمد 2133258 كفـءكفـء1242011/07/01 معلم

االخالص االبتدائیة التجریبیة عربى 2011/07/01 دعاء دمحم عبد العزیز عبد الحمید 2138050 كفـءكفـء1252011/07/01 معلم

الجالء االبتدائیة ص 2011/07/01 دعاء دمحم على احمد 2138037 كفـءكفـء1262011/06/27 معلم

المفروزة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دینا توفیق سلیمان  شنودة 2152954 كفـءكفـء1272011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 رانیا السید دمحم السید 2401233 كفـءكفـء1282011/06/27 معلم

االمان االبتدائیة 2011/03/03 رانیا عبد  المحسن السید دمحم 2137439 كفـءكفـء1292011/03/03 معلم

الغرفة التجاریة ع ص بنین 2011/02/23 روحیة السید احمد مصلحى 2135624 كفـءكفـء1302011/02/23 معلم

كوم الشقافة االبتدائیة ص 2011/07/01 ریھام مصطفى حسن على 2135457 كفـءكفـء1312011/07/13 معلم

الشیخ سید صباح االبتدائیة ص 2011/02/23 زھراء دمحم أحمد دمحم 166011 كفـءكفـء1322011/02/23 معلم

االمیر لؤلؤ االبتدائیة 2011/02/23 زینب مصطفى دمحم حسین 165106 كفـءكفـء1332011/03/03 معلم

صفوت منصور االبتدائیة 2011/07/01 سارة صالح شعراوى دمحم 2135403 كفـءكفـء1342011/06/27 معلم

طاھر بك ع ص بنین 2011/07/01 سارة یوسف حسن یوسف 2135308 كفـءكفـء1352011/06/27 معلم

االخالص االعدادیة بنین تجریبى عربى 2011/07/01 سالى دمحم الشربینى ھاشم 2138042 كفـءكفـء1362011/06/27 معلم
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الشھید عدنان المدنى االبتدائیة ص 2011/07/01 سامى رفعت جاد شحاتھ 2135547 كفـءكفـء1372011/06/27 معلم

الوردیان ع ص بنات 2011/06/01 سامیة دمحم دمحم دمحم اسماعیل 2135561 كفـءكفـء1382011/05/09 معلم

السالم ع ص بنین 2011/07/02 سعید بسیونى ابراھیم  بسیونى 2132277 كفـءكفـء1392011/06/27 معلم

ابراھیم نجیب االبتدائیة ص 2011/07/01 سلوى خمیس دمحم صالح 2132226 كفـءكفـء1402011/06/27 معلم

الوردیان ع ص بنات 2011/07/01 سمر  مصطفى  محمود مصطفى 2132678 كفـءكفـء1412011/06/27 معلم

2011/03/03 االبتدائیة٢٧بوابة  سمر حمدى دمحم نفادى 1725884 كفـءكفـء1422011/03/03 معلم

عدلى عیاد االبتدائیة م 2011/07/01 سمر مختار دمحم سالمة 2135718 كفـءكفـء1432011/07/13 معلم

كرموز ع ص بنات 2011/07/01 سناء احمد احمد مھران 2145678 كفـءكفـء1442011/06/27 معلم

رسمى)أ(روضة االخالص  2011/07/01 سنیھ احمد دمحم فتح هللا 2138466 كفـءكفـء1452011/06/27 معلم

عمود السوارى االبتدائیة 2011/07/02 سھا فاروق على طلبة عزب 2135439 كفـءكفـء1462011/07/13 معلم

كرموز االبتدائیة بنین ص 2011/03/03 سھا موسى احمد درویش 2138655 كفـءكفـء1472011/06/27 معلم

االخالص االعدادیة بنین تجریبى عربى 2011/07/01 شریف سلیمان داوود سلیم 2138993 كفـءكفـء1482011/06/27 معلم

الوردیان الثانویة للبنین 2011/07/02 شریف عاطف احمد خلیفة 2135545 كفـءكفـء1492011/07/02 معلم

شھداء التحریر الثانویة بنات 2011/07/01 شرین السید دمحم اسماعیل 2138844 كفـءكفـء1502011/07/01 معلم

االخالص ب االعدادیة تجریبى لغات 2011/02/23 شرین عبد الواحد على عبد الواحد 2135530 كفـءكفـء1512011/03/01 معلم

كوم الشقافة ع ص بنین 2011/07/01 شنودة ابراھیم سیحا حنان 2136233 كفـءكفـء1522011/07/01 معلم

جبل الزیتون االبتدائیة ص 2011/03/03 شیریھان انور بشاى فرج 2139973 كفـءكفـء1532011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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غرب األسكندریةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

مینا البصل االبتدائیة ص 2011/07/01 شیماء  احمد  دمحم احمد 2138638 كفـءكفـء1542011/06/27 معلم

الفوزیة ع ص بنات 2011/07/01 شیماء  جابر  دمحم حسن 2135398 كفـءكفـء1552011/06/27 معلم

االعدادیة بنات) ب(االخالص  2011/07/02 شیماء  محمود عبد السالم مرسى 2142543 كفـءكفـء1562011/07/13 معلم

مینا البصل ع ص بنات 2011/03/03 شیماء ابراھیم عبد المنعم دمحم 2133067 كفـءكفـء1572011/02/28 معلم

النیل ع ص بنین 2011/07/02 شیماء احمد انور حسن 2139298 كفـءكفـء1582011/06/27 معلم

السالم ع ص بنین 2011/03/03 شیماء حنفى محمود عبد القادر 2133666 كفـءكفـء1592011/02/28 معلم

الوردیان ع ص بنات 2011/07/01 شیماء خمیس عبد المنعم حسین 2135559 كفـءكفـء1602011/06/27 معلم

المفروزة االبتدائیة ص 2011/07/01 شیماء رشاد  ابراھیم بیومى دمحم 2135321 كفـءكفـء1612011/06/27 معلم

ابو الھول ع ص بنون 2011/07/02 شیماء سلیمان مأمون  سلیمان 2143999 كفـءكفـء1622011/07/02 معلم

٢٧روضة بوابة  2011/07/01 شیماء شوقى احمد محمود 2141124 كفـءكفـء1632011/06/27 معلم

االخالص االبتدائیة رسمى لغات 2011/07/01 شیماء عبد الراضى دمحم  عالم 2146701 كفـءكفـء1642011/06/27 معلم

الجالء االبتدائیة ص 2011/03/03 شیماء غریب محمود حسین 2137905 كفـءكفـء1652011/02/28 معلم

الشھید عدنان المدنى االبتدائیة ص 2011/07/01 شیماء فتحى دمحم دمحم 166149 كفـءكفـء1662011/03/01 معلم

صالح الدین االبتدائیة ص 2011/07/01 شیماء دمحم عبده حسونھ 2143978 كفـءكفـء1672011/04/26 معلم

الفوزیة ع ص بنات 2011/07/01 صباح  عصر  عبد المنعم  احمد 2156178 كفـءكفـء1682011/06/27 معلم

جبل الزیتون االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 صباح مجدى حسن فرحات 2131621 كفـءكفـء1692011/06/27 معلم

االمان االبتدائیة 2011/02/23 صفاء حسین ابراھیم حسین 2137442 كفـءكفـء1702011/03/03 معلم
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

القبارى ع ص بنات 2011/07/01 صفاء عزت دمحم دمحم 2144114 كفـءكفـء1712011/06/27 معلم

المفروزة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عبد العزیز  عبد الفتاح  عبد العزیز  بصارة 2139051 كفـءكفـء1722011/06/27 معلم

االعدادیة بنات) ب(االخالص  2011/07/01 عبیر  سند عوض سند 2131640 كفـءكفـء1732011/07/02 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١كبس القطن  عبیر على السید احمد 2138803 كفـءكفـء1742011/07/01 معلم

االمیر لؤلؤ االبتدائیة 2011/07/01 عزة احمد على  احمد 2133978 كفـءكفـء1752011/07/01 معلم

جبل الزیتون االبتدائیة المشتركة 2011/05/09 عزه دمحم قاسم دمحم 121425 كفـءكفـء1762011/05/09 معلم

مینا البصل ع ص بنات 2011/07/01 عزیزة  على  طاھر احمد 2136259 كفـءكفـء1772011/06/27 معلم

القبارى ع ص بنات 2011/07/01 عال رمضان ابراھیم رجب 2140142 كفـءكفـء1782011/06/27 معلم

االخالص االبتدائیة التجریبیة عربى 2011/07/01 عماد  فتحى  فوزى  حنا 2142551 كفـءكفـء1792011/07/13 معلم

كرموز ع ص بنات 2011/07/01 عواطف على طاھر احمد 2152678 كفـءكفـء1802011/06/27 معلم

عدلى عیاد االبتدائیة م 2011/07/01 غادة دمحم السید مرجان 2136946 كفـءكفـء1812011/07/01 معلم

مینا البصل ع ص بنات 2011/07/02 فاتن عبد الحمید جاد ابو بیھ 2138653 كفـءكفـء1822011/06/27 معلم

السادات الثانویة للبنین 2011/07/01 فاطمة الزھراء حسن  احمد حسن 2134739 كفـءكفـء1832011/06/27 معلم

االعدادیة بنات) ب(االخالص  2011/07/01 فاطمة جمال مرسى حسنین 2132414 كفـءكفـء1842011/07/01 معلم

الشیخ دمحم عبده االبتدائیة 2011/03/03 فاطمة خمیس دمحم فرج 2131036 كفـءكفـء1852011/03/03 معلم

الوردیان ع ص بنات 2011/07/01 فاطمة رفاعى حسن  رفاعى 2132351 كفـءكفـء1862011/06/27 معلم

روضة الزھور رسمى لغات 2011/07/01 فاطمة عبد المنعم عثمان یوسف 2135245 كفـءكفـء1872011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

احمد الوكیل الثانویة بنات ص 2011/07/01 فاطمة فتحى  ابوضیف عبد الرحیم 2135298 كفـءكفـء1882011/06/27 معلم

االخالص االعدادیة بنین تجریبى عربى 2011/07/01 فاطمة دمحم دمحم ابوزید 2133571 كفـءكفـء1892011/06/27 معلم

االخالص االبتدائیة التجریبیة عربى 2011/07/02 فوزیھ عبد البارى رویھب علیوه 2370370 كفـءكفـء1902011/06/27 معلم

حسن عبد هللا االبتدائیة ص 2011/02/23 كریم رمضان دمحم سلیمان 2135550 كفـءكفـء1912011/06/27 معلم

الغرفة التجاریة ع ص بنین 2011/07/01 كریمة احمد مصطفى على 2133378 كفـءكفـء1922011/07/01 معلم

النور االبتدائیة رسمى لغات 2011/07/01 لبنى دمحم عبد العزیز عبد الحمید البرعى 2135502 كفـءكفـء1932011/07/01 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2011/02/14 مارى یوسف وھبة صلیب 475373 كفـءكفـء1942011/02/14 معلم

رشاد عثمان االبتدائیة ص 2011/07/01 دمحم  صبحى سعد هللا دمحم 2217661 كفـءكفـء1952011/07/02 معلم

السالم ع ص بنین 2011/07/01 دمحم احمد عید سیداحمد 2134399 كفـءكفـء1962011/07/01 معلم

السالم ع ص بنین 2011/07/01 دمحم السید  فواز  قرطبى 2146864 كفـءكفـء1972011/06/27 معلم

ابن طولون ع ص بنین 2011/07/01 دمحم بسیونى ابراھیم بسیونى 2138852 كفـءكفـء1982011/06/27 معلم

یوسف السباعى االعدادیة بنین 2011/02/23 دمحم حنفى محمود عرفھ 2139270 كفـءكفـء1992011/03/03 معلم

االمیر لؤلؤ االبتدائیة 2011/07/01 دمحم سامى دمحم على 2131628 كفـءكفـء2002011/06/27 معلم

االلف مسكن االبتدائیة ص 2011/02/23 دمحم سعید عبد الباقى عطیة 2150178 كفـءكفـء2012011/03/03 معلم

االخالص االبتدائیة التجریبیة عربى 2011/07/01 دمحم شافعى دمحم محمود 2133986 كفـءكفـء2022011/06/27 معلم

كفر عشري االعدادیة المھنیة  بنون م 2011/03/03 دمحم عابدین حامد ھارون 2132762 كفـءكفـء2032011/02/28 معلم

السالم ع ص بنین 2011/02/23 دمحم عادل  السید احمد 2152966 كفـءكفـء2042011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة
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المؤھل 
األعلي

طاھر بك ع ص بنین 2011/07/01 دمحم عبد هللا دمحم عبد الحافظ 2151372 كفـءكفـء2052011/07/13 معلم

الشھید احمد بن عبد العزیز ع ص بنات 2011/07/01 دمحم عیسى على عیسى 2135557 كفـءكفـء2062011/06/27 معلم

صالح الدین االبتدائیة ص 2011/07/02 دمحم فضل هللا    عبد  السید بخیت 2140147 كفـءكفـء2072011/07/13 معلم

الشیخ دمحم عبده االبتدائیة 2011/07/01 دمحم مرسى نعمان مرسى 2125992 كفـءكفـء2082011/06/27 معلم

ابو الھول ع ص بنون 2011/07/01 دمحم منصور على مصطفى 2139540 كفـءكفـء2092011/07/01 معلم

طاھر بك ع ص بنین 2011/07/02 محمود امین محمود دمحم 2134413 كفـءكفـء2102011/06/27 معلم

عدلى عیاد االبتدائیة ص 2011/07/01 محمود مصطفى محمود دمحم 2132204 كفـءكفـء2112011/06/27 معلم

القبارى ع ص بنات 2011/07/02 محى جمال حسن عبد العظیم 2140139 كفـءكفـء2122011/07/13 معلم

ابراھیم نجیب االبتدائیة ص 2011/07/01 مروة اشرف شافعى بكیر 2138192 كفـءكفـء2132011/06/27 معلم

االخالص االبتدائیة رسمى لغات 2011/07/01 مروة عبد هللا السید عبد هللا 2131629 كفـءكفـء2142011/06/27 معلم

الغرفة التجاریة ع ص بنین 2011/07/01 مروة عصام الدین دمحم فرج 2133424 كفـءكفـء2152011/07/13 معلم

االخالص االعدادیة بنین تجریبى عربى 2011/07/02 مروة دمحم القبارى محمود 2135534 كفـءكفـء2162011/07/13 معلم

الوردیان ع ص بنات 2011/07/01 مروة دمحم على عمران 2113335 كفـءكفـء2172011/06/27 معلم

روضة االخالص ج رسمى 2011/03/03 مروة محمود دمحم سالم 2137438 كفـءكفـء2182011/02/28 معلم

كرموز االبتدائیة بنین ص 2011/07/01 مروة محمود دمحم على 2138651 كفـءكفـء2192011/07/13 معلم

الطلیعة االبتدائیة ص 2011/07/01 مروة مصطفى السید ھاشم 2135513 كفـءكفـء2202011/06/27 معلم

الوردیان ع ص بنات 2011/07/01 مروة نسیم دمحم العبیدى 2138045 كفـءكفـء2212011/06/27 معلم
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غیط العنب ع ص بنات 2011/07/01 مروه رزق عبد الجواد دمحم 2132189 كفـءكفـء2222011/06/27 معلم

نور المعرفة رسمى لغات 2011/07/01 منال صبرى عوض السید 2141120 كفـءكفـء2232011/06/27 معلم

2011/07/02 روضة النور رسمى لغات منال دمحم توفیق دمحم 2135201 كفـءكفـء2242011/06/27 معلم

الزھور االبتدائیة رسمى لغات 2011/07/01 منى  مصطفى دمحم مصطفى 2139268 كفـءكفـء2252011/06/27 معلم

القبارى ع ص بنات 2011/07/01 منى السید احمد  ابراھیم 2136109 كفـءكفـء2262011/06/27 معلم

شھداء التحریر الثانویة بنات 2011/07/01 منى السید على السید 2157512 كفـءكفـء2272011/06/27 معلم

ممدوح سالم الثانویة للبنات 2011/07/01 منى فتحى دمحم دمحم  خلیل 2138194 كفـءكفـء2282011/06/27 معلم

رشاد عثمان االبتدائیة ص 2011/07/01 منى دمحم محمود  دمحم 2157526 كفـءكفـء2292011/06/27 معلم

كرموز ع ص بنات 2011/06/27 مھا رجب متولى دمحم 2135428 كفـءكفـء2302011/06/27 معلم

عدلى عیاد االبتدائیة م 2011/07/01 مھا مھران عبد الحمید عبید 2133672 كفـءكفـء2312011/07/01 معلم

طاھر بك ع ص بنین 2011/02/23 مى احمد السید احمد 2133507 كفـءكفـء2322011/12/14 ماجیستیرمعلم

رشاد عثمان االبتدائیة ص 2011/07/01 مى السید  عبد القوى ھاشم 2135631 كفـءكفـء2332011/07/01 معلم

2011/03/03 االبتدائیة١كبس القطن  مى سعید عبد الخالق عبد القادر 2138798 كفـءكفـء2342011/03/03 معلم

العروبة االبتدائیة ص 2011/07/01 مى عبد النبى احمد دمحم 2131633 كفـءكفـء2352011/06/26 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١كبس القطن  میرفت قبیصى السید عبود 2135902 كفـءكفـء2362011/07/01 معلم

االمیر لؤلؤ االبتدائیة 2009/02/01 نادیة فرج دمحم عبد المجید 2141000 كفـءكفـء2372011/06/27 معلم

ابراھیم نجیب االبتدائیة ص 2011/07/01 نجاة  احمد  السید  مقیول 2135388 كفـءكفـء2382011/06/27 معلم
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االخالص االبتدائیة التجریبیة عربى 2011/07/01 نجالء ابراھیم على السید 2165150 كفـءكفـء2392011/06/27 معلم

حسن عبد هللا االبتدائیة ص 2011/07/01 نجالء عبد  الفتاح السید عبد الفتاح 2138278 كفـءكفـء2402011/06/27 معلم

القبارى ع ص بنات 2011/07/01 نجوى  ابراھیم  احمد عبد الرحمن 2136269 كفـءكفـء2412011/06/27 معلم

الجالء االبتدائیة ص 2011/03/03 نجوى ابراھیم یونس عبد العال 165233 كفـءكفـء2422011/06/27 معلم

االخالص االبتدائیة التجریبیة عربى 2011/07/01 نرمین ابراھیم عطیة السید 2134408 كفـءكفـء2432011/06/27 معلم

غیط العنب االبتدائیة ص 2011/07/01 نرمین عمر احمد ابو  الحسن 2138332 كفـءكفـء2442011/07/01 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2011/07/13 نشوه عبد الحمید جاد ابو بیھ 2142464 كفـءكفـء2452011/07/02 معلم

االلف مسكن االبتدائیة ص 2011/07/01 نعمة دمحم احمد عبد  الرحمن 2146382 كفـءكفـء2462011/07/01 معلم

جبل الزیتون االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نعمة دمحم ربیع عبد الرحمن 2131626 كفـءكفـء2472011/06/27 معلم

النور االبتدائیة رسمى لغات 2011/07/01 نھاد محمود احمد رضوان 2143963 كفـءكفـء2482011/07/01 معلم

االلف مسكن االبتدائیة ص 2011/07/01 نھال عبد الحكم احمد محمود 2137046 كفـءكفـء2492011/07/01 معلم

كوم الشقافة االبتدائیة ص 2011/06/01 نھال محمود احمد اسماعیل السید 2126649 كفـءكفـء2502011/05/09 معلم

االسالم االبتدائیة 2011/07/01 نھال محمود على بغدادى 2272698 كفـءكفـء2512011/07/16 معلم

یوسف السباعى االعدادیة بنین 2011/07/02 نھلھ فؤاد  محمود عطیة 2146731 كفـءكفـء2522011/07/13 معلم

االسالم االبتدائیة 2011/07/01 نھى  دمحم كامل  دمحم  احمد 2132493 كفـءكفـء2532011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢٧بوابة  نھى دمحم ابراھیم احمد 2138925 كفـءكفـء2542011/07/01 معلم

الوردیان ع ص بنات 2011/03/03 نورھان السید رمضان ابراھیم 2133518 كفـءكفـء2552011/02/28 معلم
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صالح الدین االبتدائیة ص 2011/07/02 نیرمین دمحم اسماعیل احمد 2140140 كفـءكفـء2562011/07/13 معلم

ابو الھول ع ص بنون 2011/07/01 نیفین  صبحى  مسعد  صلیب 2146860 كفـءكفـء2572011/07/13 معلم

الشیخ سید صباح االبتدائیة ص 2011/07/01 نیفین كمال انور سعید 2142591 كفـءكفـء2582011/07/01 معلم

ابن طولون ع ص بنین 2011/07/01 نیفین محمود دمحم ابراھیم 2138794 كفـءكفـء2592011/06/27 معلم

االخالص االعدادیة بنین تجریبى عربى 2011/03/03 ھانى سمیر محمود على 2134442 كفـءكفـء2602011/02/28 معلم

المروة االبتدائیة 2011/02/23 ھبة  احمد  دمحم حافظ 2138605 كفـءكفـء2612011/02/23 معلم

الوردیا ن الثانویة للبنات 2011/07/01 ھبة السید جاعود احمد 2135532 كفـءكفـء2622011/07/01 معلم

2011/02/23 االبتدائیة١كبس القطن  ھبة السید عبد المنعم احمد 2134429 كفـءكفـء2632011/02/23 معلم

عدلى عیاد االبتدائیة ص 2011/03/03 ھبة حسنى دمحم مصطفى 1728389 كفـءكفـء2642011/03/03 معلم

مینا البصل ع ص بنات 2011/07/01 ھبة حسین عبدالكریم شاھین 2129011 كفـءكفـء2652011/07/13 معلم

حسن عبد هللا االبتدائیة ص 2011/07/01 ھبة سعید كامل دمحم 2135448 كفـءكفـء2662011/06/27 معلم

صالح الدین االبتدائیة ص 2011/07/01 ھبة عبد الخالق محمود ابراھیم 2135516 كفـءكفـء2672011/07/01 معلم

غیط العنب االبتدائیة ص 2011/07/01 ھبة دمحم محمود ابراھیم 2138195 كفـءكفـء2682011/07/01 معلم

روضة ناصر 2011/07/01 ھبھ السید اسماعیل دمحم 2158512 كفـءكفـء2692011/06/27 معلم

غیط العنب االبتدائیة ص 2011/07/02 ھبھ حسن  ربیع  احمد 2152974 كفـءكفـء2702011/07/02 معلم

االخالص االبتدائیة التجریبیة عربى 2011/07/01 ھبھ عادل عبد القادر صالح 2144085 كفـءكفـء2712011/06/27 معلم

االمیر لؤلؤ االبتدائیة 2011/02/23 ھبھ عبد اللطیف دمحم منصور 2140012 كفـءكفـء2722011/02/23 معلم
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ابو الھول ع ص بنون 2011/07/01 ھبھ دمحم عبد الرحیم دمحم 2144096 كفـءكفـء2732011/07/01 معلم

صالح الدین االبتدائیة ص 2011/07/01 ھدى احمد وداد عبد الحلیم 2134820 كفـءكفـء2742011/06/27 معلم

رشاد عثمان االبتدائیة ص 2011/07/01 ھناء رمضان  صابر كرم 2132408 كفـءكفـء2752011/07/01 معلم

الطلیعة االبتدائیة ص 2011/07/01 ھند  ابراھیم  ابو الیزید  على 2142546 كفـءكفـء2762011/06/27 معلم

االعدادیة بنات) ب(االخالص  2008/12/01 ھند رمضان عبد الصبور خطاب 2132735 كفـءكفـء2772011/03/03 معلم

ابو الھول ع ص بنون 2011/07/01 ھند عبد الراضى دمحم عالم 2146383 كفـءكفـء2782011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2007/10/31 ھیام فاروق دمحم دمحم 165459 كفـءكفـء2792009/02/28 معلم

طاھر بك ع ص بنین 2011/02/23 ھیثم  احمد عبدهللا جاد هللا 2132666 كفـءكفـء2802011/03/01 معلم

رشاد عثمان االبتدائیة ص 2011/07/02 وائل  دمحم عبد الرحیم دمحم 2132315 كفـءكفـء2812011/07/02 معلم

كرموز ع ص بنات 2011/02/23 وائل فتحى عبد العظیم الیمانى 2133102 كفـءكفـء2822011/02/28 معلم

النیل ع ص بنین 2011/07/01 وجدى دمحم حسانین حسن 2135564 كفـءكفـء2832011/07/02 معلم

ابو الھول ع ص بنون 2011/07/01 والء سالم سالمان دمحم 2233489 كفـءكفـء2842011/07/13 معلم

المفروزة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 والء مجدى دمحم حجازى 2135538 كفـءكفـء2852011/06/27 معلم

الشھید عدنان المدنى االبتدائیة ص 2011/07/01 یاسمین  دمحم عبد الملك  عفیفى 2138637 كفـءكفـء2862011/06/27 معلم

االخالص االبتدائیة التجریبیة عربى 2011/03/03 یاسمین السید اسماعیل اسماعیل 1725400 كفـءكفـء2872011/03/03 معلم
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2011/07/01 فاطمة الزھراء الرسمیة عربى دعاء السید السید احمد سعد 2119620 كفـءكفـء12011/06/27 أمین مكتبة

الفنار االبتدائیة 2011/07/01 سماح السید محمود السید 2105928 كفـءكفـء22011/06/27 أمین مكتبة

راس التین الثانویة للبنات 2011/07/01 شیرین مصطفى السید على حسین 1788754 كفـءكفـء32011/06/27 أمین مكتبة

باب الكراستة االبتدائیة 2011/07/01 صفا صبحي منصور دمحم 116354 كفـءكفـء42011/06/27 أمین مكتبة

االنفوشى االبتدائیة الرسمیة لغات 2010/07/01 نانسى  مصطفى  خلیل  دمحم 2138640 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

نبیل الوقاد الرسمیة للغات 2011/07/13 نرمین یحیي عبد المنعم دمحم  الحداد 2238842 كفـءكفـء62011/06/27 أمین مكتبة

قاسم امین ع بنات 2011/07/01 سماح عبد العزیز سلیمان بكر 2123991 كفـءكفـء72011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 افلین عزیز رزق عبد المسیح 2122915 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

رأس التین الثانویة للبنین 2011/07/13 دالیا سعید على عبدالرحمن 2153626 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

احمس االعدادیة بنین 2011/07/01 عبد الدایم عبد الدایم  دمحم السید 2122691 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

2011/07/01 فاطمة الزھراء الرسمیة عربى محمود على دمحم عبد الحمید 2152410 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

اسماعیل صبرى الرسمى  ابتدائى عربى 2011/07/01 أمال السید عبد الحلیم دمحم 119342 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى نفسى

احمد عبود االبتدائیة 2011/07/01 امون عفیفى ودیع بولس 1664783 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى نفسى

اللبان االبتدائیة 2008/03/01 انجى فتحى دمحم حسن 2140452 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى نفسى

الفنار االبتدائیة 2011/07/01 ایمان حسن على عبد الھادى 2152233 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى نفسى

المنیر االعدادیة الرسمیھ لغات 2011/07/01 حسین حسن دمحم السید 2137065 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى نفسى

قاسم امین ع بنات 2011/07/01 حنان احمد یونس احمد 1742674 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى نفسى
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االنفوشى ع ص بنات 2010/07/01 سمر سعید دمحم محمود 2138985 كفـءكفـء182011/06/27 أخصائى نفسى

المرصد االعدادیة بنات 2011/07/01 مروه فواز احمد احمد 2124307 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى نفسى

منھل العرفان المعانة االبتدائیة 2011/07/01 مریان نور بنیامین عبد النور 2139012 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى نفسى

االنفوشى ع ص بنات 2011/07/01 منار دمحم مختار دمحم 2134954 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى نفسى

راتب االبتدائیة 2011/07/01 منى محمود دمحم شحاتة 1742823 كفـءكفـء222011/06/27 أخصائى نفسى

الشھید طیارأحمدحسن رسمي عربي 2011/07/01 نیفین السید صبحى عبد العزیز 2152168 كفـءكفـء232011/06/27 أخصائى نفسى

یعمل بالدیوان 1999/05/29 ست البنات حسین احمد حسین 162127 كفـءكفـء242012/11/01 دكتوراهأخصائى اجتماعى أول أ

روضة مجمع الشھداء الرسمى لغات 2010/07/01 انجى دمحم دمحم على 2119641 كفـءكفـء252011/06/27 أخصائى اجتماعى

روضة فاطمة الزھراء الرسمیھ لغات 2010/07/01 ایمان  محمود  عبد هللا  دمحم 2116989 كفـءكفـء262011/06/27 أخصائى اجتماعى

جمال الدین االفغانى ع بنات 2011/07/01 دعاء  عبد الرحمن فرغلى عبد الرحمن متولى 2105442 كفـءكفـء272011/06/27 أخصائى اجتماعى

روضة أسماعیل صبرى الرسمیھ لغات 2010/07/01 دینا علي أمین الصغیر 116856 كفـءكفـء282011/06/27 أخصائى اجتماعى

2010/07/01 فاطمة الزھراءاالعدادیة الرسمیة بنات راویة عبد المجیب  دمحم  على الجمل 2113539 كفـءكفـء292011/06/27 أخصائى اجتماعى

جعفر اإلبتدئیةالرسمیة 2010/07/01 سماح محمود رفاعى محمود 2165799 كفـءكفـء302011/06/27 أخصائى اجتماعى

راس التین الثانویة للبنات 2011/07/01 شیماء عبد الفتاح حسن دمحم 2119461 كفـءكفـء312011/06/27 أخصائى اجتماعى

المرصد االعدادیة بنات 2010/07/01 غادة حسن عید سید احمد 2109418 كفـءكفـء322011/06/27 أخصائى اجتماعى

روضة الشھید طیار أحمد حسن رسمى لغات 2010/07/01 غادة محمود دمحم السعدنى 2118405 كفـءكفـء332011/06/27 أخصائى اجتماعى

المرصد االعدادیة بنات 2005/10/21 فاتن كمال حمودة جالل 2164339 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الجمركاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید طیارأحمدحسن رسمي عربي 2011/07/01 مروة الحسینى على إسماعیل خضره 138604 كفـءكفـء352011/06/27 أخصائى اجتماعى

روضة عبدالرحمن الكواكبى الرسمیة 2011/07/01 مروة عزت ذكى على 2123738 فوق المتوسطفوق المتوسط362011/06/27 أخصائى اجتماعى

راس التین الثانویة للبنات 2011/07/01 مروة دمحم  نبیل دمحم 2119486 كفـءكفـء372011/06/27 أخصائى اجتماعى

روضة السواحل الرسمیة لغات 2011/07/01 مى عبدالنبى دمحم عبدالنبى 116865 كفـءكفـء382011/06/27 أخصائى اجتماعى

االنفوشى االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 ھبة ابراھیم عمران دمحم 2121037 كفـءكفـء392011/06/27 أخصائى اجتماعى

المیناء الشرقى االبتدائیة 2011/07/02 ھبة احمد السید احمد 2142583 كفـءكفـء402011/07/02 أخصائى اجتماعى

جمال الدین االفغانى ع بنات 2010/07/01 ھبة رجب عبده عبد الشفیع 2105443 كفـءكفـء412011/06/27 أخصائى اجتماعى

روضة عبدالرحمن الكواكبى الرسمیة 2011/07/01 ھبة عبود مجلى خلیل 2105410 كفـءكفـء422011/07/13 أخصائى اجتماعى

احمد لطفى السید ذات الفصل الواحد 2011/07/01 ھدى  دمحم دمحم دمحم ابو العینین 2124292 كفـءكفـء432011/06/27 أخصائى اجتماعى

)بنات-ابتدائى(مجمع الشھداء الرسمى لغات 2011/07/01 ھدى حسن دمحم عبد الباقى 2118979 كفـءكفـء442011/06/27 أخصائى اجتماعى

روضة احمد لطفى السید الرسمیة لغات المشتركة 2010/07/01 ھند محفوظ رزق  ابو الفتوح 2128174 كفـءكفـء452011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید اسماعیل فھمى ث الصناعیة 1993/12/01 احمد عبد المنعم احمد دمحم فولة 115239 كفـءكفـء462009/02/28 معلم أول أ

الشھید اسماعیل فھمى ث الصناعیة 1989/09/27 فاطمة ابراھیم موسى بالبل 1734382 كفـءكفـء472009/02/28 معلم أول أ

الشھید اسماعیل فھمى ث الصناعیة 1991/11/01 دمحم نجیب دمحم دمحم یوسف 117209 كفـءكفـء482009/02/28 معلم أول أ

الشھید عبد المنعم سند االبتدائیة 1984/09/01 نجاة محمود توفیق ابراھیم 1751734 كفـءكفـء492009/08/20 معلم أول أ

رأس التین الثانویة للبنین 1996/09/01 وسام سعید دمحم عارف 1635975 كفـءكفـء502012/07/25 دكتوراهمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 1998/11/19 یاسر زكریا عبد الھادى زاید 1518516 كفـءكفـء512012/09/16 دكتوراهمعلم أول أ
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الجمركاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

)بنات-ابتدائى(مجمع الشھداء الرسمى لغات 2011/02/23 ابراھیم  احمد ابراھیم مرسى 2131052 كفـءكفـء522011/03/03 معلم

فاطمة الزھراء اإلعدادیة الرسمیھ بنین 2010/05/12 احمد سمیر مصطفى الخضرى 2119011 كفـءكفـء532011/06/27 معلم

احمس االعدادیة بنین 2009/09/28 احمد سید دمحم على عوارة 2122668 كفـءكفـء542011/06/27 معلم

االنفوشى ع ص بنات 2011/07/01 احمد طھ حنفى محمود 2130314 كفـءكفـء552011/07/01 معلم

قاسم امین ع بنات 2011/07/01 اسالم صالح صالح دمحم 2103174 كفـءكفـء562011/06/27 معلم

احمس االعدادیة بنین 2011/02/23 اسالم على حسن دوبان 2121569 كفـءكفـء572011/02/14 معلم

جمال الدین االفغانى ع بنات 2011/07/01 اسالم دمحم دمحم احمد 2124784 كفـءكفـء582011/07/01 معلم

جمال الدین االفغانى ع بنات 2011/07/01 اسالم نصر عیسى السید 2119299 كفـءكفـء592011/06/27 معلم

)بنات-ابتدائى(مجمع الشھداء الرسمى لغات 2011/02/23 اسماء ابو بكر اسماعیل دمحم 2139263 كفـءكفـء602011/03/03 معلم

راتب االبتدائیة 2011/07/01 اسماء عادل احمد حسن 2138704 كفـءكفـء612011/06/27 معلم

جمال الدین االفغانى ع بنات 2010/07/01 ّامال عادل دمحم محمود 2132943 كفـءكفـء622011/06/27 معلم

عبدالرحمن الكواكبي الرسمیة 2011/07/01 امانى حسین مفضل حسین 2157815 كفـءكفـء632011/06/27 معلم

روضة فاطمة الزھراء الرسمیھ لغات 2011/02/23 امل سمیر احمد محمود 1694651 كفـءكفـء642011/02/14 معلم

الشھید عبد المنعم سند االبتدائیة 2011/03/01 أمل فتحى على المظالى 140174 كفـءكفـء652011/03/01 معلم

ابى الدرداء االبتدائیة 2011/07/01 امل محمود كیالنى سالم 2138677 كفـءكفـء662011/06/27 معلم

االنفوشى ع ص بنات 2011/02/23 امیرة جابر دمحم  زیادة 2131623 كفـءكفـء672011/02/14 معلم

روضة نبیل الوقاد الرسمیة لغات 2010/07/01 أمیرة دمحم دمحم دوبان 2119590 كفـءكفـء682011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

مدرسة الشھید دمحم صالح الصواف االبتدائیة 2011/07/01 انتصار عبد الجلیل احمد اسماعیل 1752973 كفـءكفـء692011/06/27 معلم

قایتباى االعدادیة بنین 2011/07/01 انجى دمحم حسنى حبیب 1787690 كفـءكفـء702011/06/27 معلم

جمال الدین االفغانى ع بنات 2011/07/01 ایمان  السید  احمد دمحم 2138668 كفـءكفـء712011/06/27 معلم

الباب االخضر االبتدائیة 2011/07/01 ایمان  حسن احمد حسن ابو خطوة 2118849 كفـءكفـء722011/06/27 معلم

الفنار االبتدائیة 2010/06/27 ایمان احمد محمود الحسینى 2152269 كفـءكفـء732011/06/27 معلم

روضة نبیل الوقاد الرسمیة لغات 2011/02/23 ایمان السید عبدالحمید عبداللطیف 1699764 كفـءكفـء742011/02/14 معلم

قاسم امین ع بنات 2011/07/01 ایمان دمحم خمیس امین 2126177 كفـءكفـء752011/06/27 معلم

الشھید طیارأحمدحسن رسمي عربي 2011/03/01 ایمان مصطفى خمیس مصطفى 1726219 كفـءكفـء762011/02/28 معلم

مدرسة الشھید دمحم صالح الصواف االبتدائیة 2011/02/23 بسمة سعید عبد الحمید ابراھیم 2105440 كفـءكفـء772011/02/14 معلم

المرصد االعدادیة بنات 2011/02/23 بنسیة سعید عبد الحمید ابراھیم 2105411 كفـءكفـء782011/02/14 معلم

الشھید عبد المنعم سند االبتدائیة 2010/03/01 تھانى عبد اللطیف دمحم عبد اللطیف 2059946 كفـءكفـء792011/03/01 معلم

مصر الفتاة ذات الفصل الواحد 2011/07/01 جیھان سامى عبد العزیز عبد العاطى 2115789 كفـءكفـء802011/06/27 معلم

الشھید اسماعیل فھمى ث الصناعیة 2011/07/01 حاتم خمیس على دمحم 2139550 كفـءكفـء812011/06/27 معلم

باب الكراستة االبتدائیة 2011/07/01 حنان السید عبد العال عطیھ 1663355 كفـءكفـء822011/06/27 معلم

اللبان االبتدائیة 2011/02/23 حنان خطاب ابراھیم غریب 2139943 كفـءكفـء832011/03/03 معلم

الفنار االبتدائیة 2010/07/01 حنان محمود عبد المنعم السید 2113359 كفـءكفـء842011/07/13 معلم

الجمرك االبتدائیة 2011/07/01 خالد عبد الحمید على احمد 2116781 كفـءكفـء852011/06/27 معلم
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الجمركاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

عبدالرحمن الكواكبي الرسمیة 2011/07/01 خالد دمحم عادل سعد هللا 2131446 كفـءكفـء862011/07/01 معلم

اسماعیل صبرى الرسمى  ابتدائى عربى 2010/07/01 دالیا عبد الحمید علي أحمد 2123963 كفـءكفـء872011/06/27 معلم

نبیل الوقاد الرسمیة للغات 2011/07/01 دالیا عطیة ابراھیم عطیة 2135347 كفـءكفـء882011/07/01 معلم

االنفوشى االبتدائیة الرسمیة لغات 2009/09/09 دعاء السید محمود خلیل 1708746 كفـءكفـء892011/06/27 معلم

جعفر اإلبتدئیةالرسمیة 2011/07/01 دعاء جابر درویش مصطفى 2129912 كفـءكفـء902011/06/27 معلم

راس التین الثانویة للبنات 2007/05/27 دعاء عبد الموجود عبد الغنى دمحم 2397351 كفـءكفـء912011/06/27 معلم

قصر رأس التین االبتدائیة 2011/07/13 دعاء نصر مصطفى بدرى 2088938 كفـءكفـء922011/06/27 معلم

مدرسة الشھید دمحم صالح الصواف االبتدائیة 2011/02/23 دینا فؤاد دمحم محمود 2125376 كفـءكفـء932011/02/14 معلم

روضة نبیل الوقاد الرسمیة لغات 2011/07/13 رانیا ابو السعود امین عبد الصادق 114007 كفـءكفـء942011/06/27 معلم

احمد لطفى السید الرسمیھ لغات المشتركھ 2011/03/01 رباب نبیل حسن محمود 2076545 كفـءكفـء952011/03/01 معلم

السواحل الرسمیة لغات 2010/07/01 رشا دمحم على ابو الفتوح 2127930 كفـءكفـء962011/06/27 معلم

2011/02/23 فاطمة الزھراء الرسمیة عربى رشا دمحم دمحم السید 116238 كفـءكفـء972011/02/23 معلم

روضة الشھید طیار أحمد حسن رسمى لغات 2010/02/23 رشا محمود حفنى ابراھیم داود 1726303 كفـءكفـء982011/02/14 معلم

الشھید طیارأحمدحسن رسمي عربي 2010/07/01 رنا سامى السید مرسى 2129726 كفـءكفـء992011/06/27 معلم

2011/07/01 فاطمة الزھراء الرسمیة عربى ریم حسن حسین عیسى 2129913 كفـءكفـء1002011/06/27 معلم

قاسم امین ع بنات 2011/07/01 ریھام  احمد السید سلیم شكیر 2115599 كفـءكفـء1012011/06/27 معلم

جمال الدین االفغانى ع بنات 2011/04/19 ریھام صالح ابو الیزید دمحم 2102432 كفـءكفـء1022011/02/28 معلم

-----------------------------------
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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روضة مدرسة الشھید عبدالمنعم سند 2011/03/01 زینب ابراھیم على رمضان 2127125 كفـءكفـء1032011/03/01 معلم

جمال الدین االفغانى ع بنات 2011/07/01 زینب السعید دمحم خلیل 2134953 كفـءكفـء1042011/06/27 معلم

)بنات-ابتدائى(مجمع الشھداء الرسمى لغات 2011/07/01 سا رة دمحم نجیب دمحم اسماعیل الجبالي 2122198 كفـءكفـء1052011/06/27 معلم

السواحل االعدادیةالریاضیة التجریبیة 2011/07/01 سالى  مجدى  دمحم  الحدیدى 2110396 كفـءكفـء1062011/06/27 معلم

مدرسة الشھید دمحم صالح الصواف االبتدائیة 2011/07/01 سالى جابر عبد الحمید عبد هللا رضوان 2125413 كفـءكفـء1072011/06/27 معلم

االنفوشى ع ص بنات 2011/07/01 سالى حسن السید الریس 2132936 كفـءكفـء1082011/06/27 معلم

احمد لطفى السید الرسمیھ لغات المشتركھ 2011/07/13 سامح جابر عبد الحمید عبد هللا رضوان 2105752 كفـءكفـء1092011/06/27 معلم

المیناء الشرقى االبتدائیة 2011/03/01 سامى مصطفى دمحم عبد هللا 121884 كفـءكفـء1102011/03/01 معلم

روضة أسماعیل صبرى الرسمیھ لغات 2011/07/01 سحر احمد عبد السالم بدوى 2130233 كفـءكفـء1112011/07/01 معلم

قاسم امین ع بنات 2011/07/01 سحر فتحى احمد مصطفى 2113545 كفـءكفـء1122011/06/27 معلم

الشھید عبد المنعم سند االبتدائیة 2011/02/23 سعاد جابر عبد السالم عبد المعطى 2136105 كفـءكفـء1132011/03/03 معلم

روضة نبیل الوقاد الرسمیة لغات 2011/02/23 سلوى خلیل محمود دمحم 1699756 كفـءكفـء1142011/02/14 معلم

السواحل الرسمیة لغات 2011/07/01 سلوى عبد المحسن كامل دمحم 2118955 كفـءكفـء1152011/06/27 معلم

اسماعیل صبرى الرسمى  ابتدائى عربى 2011/07/01 سمر فتحى احمد مصطفى 2119000 كفـءكفـء1162011/06/27 معلم

ابى الدرداء االبتدائیة 2011/07/01 سناء السید دمحم الزغبى 2138998 كفـءكفـء1172011/06/27 معلم

المیدان االبتدائیة 2008/12/01 سھر حسن حنفى ابو العال 2123084 كفـءكفـء1182011/04/01 معلم

مدرسة الشھید ھانى رشدى عبدالمقتدر األبتدائیة 2011/02/21 شیریھان حمدى  عاشور دمحم 2170242 كفـءكفـء1192011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

روضة مدرسة المیناء الشرقى 2011/03/03 شیماء احمد دمحم احمد 2119629 كفـءكفـء1202011/02/28 معلم

الجمرك االبتدائیة 2011/07/01 شیماء شحاتة دمحم ابراھیم 2116921 كفـءكفـء1212011/06/27 معلم

جمال الدین االفغانى ع بنات 2011/07/13 شیماء منصور دمحم فضلى 2139028 كفـءكفـء1222011/06/27 معلم

منھل العرفان المعانة االبتدائیة 2011/07/01 صباح عباس عبدالرحیم ابوزید 2395724 كفـءكفـء1232011/06/27 معلم

اللبان االبتدائیة 2011/07/13 فاطمة  عبود مجلى خلیل 2105439 كفـءكفـء1242011/06/27 معلم

روضة احمد لطفى السید الرسمیة لغات المشتركة 2011/07/01 فدوى دمحم عبدالوھاب ھالل 2133630 كفـءكفـء1252011/06/27 معلم

جمال الدین االفغانى ع بنات 2011/07/01 كریم دمحم حسین  احمد ھریدى 2105930 كفـءكفـء1262011/06/27 معلم

روضة السواحل الرسمیة لغات 2010/07/01 لیدیا عجیب حنا فرج 2117367 كفـءكفـء1272011/06/27 معلم

احمس االعدادیة بنین 2011/07/01 ماجده مصطفى احمد حسین 2159067 كفـءكفـء1282011/07/01 معلم

2011/02/23 فاطمة الزھراءاالعدادیة الرسمیة بنات دمحم ابراھیم دمحم سلیمان 2126045 كفـءكفـء1292011/02/23 معلم

ابى الدرداء االبتدائیة 2011/07/01 دمحم احمد حسن على 2129665 كفـءكفـء1302011/07/01 معلم

2011/07/13 فاطمة الزھراءاالعدادیة الرسمیة بنات دمحم السید خمیس خلیل ابراھیم 2115593 كفـءكفـء1312011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء اإلعدادیة الرسمیھ بنین 2011/07/01 دمحم الشحات عبد المنعم دمحم 2138702 كفـءكفـء1322011/06/27 معلم

نبیل الوقاد الرسمیة للغات 2011/07/13 دمحم حسن ھریدى احمد 2113499 كفـءكفـء1332011/06/27 معلم

اللبان االبتدائیة 2011/02/23 دمحم سعید حنفى محمود 2123984 كفـءكفـء1342011/02/14 معلم

)بنات-ابتدائى(مجمع الشھداء الرسمى لغات 2011/07/01 دمحم عادل حلمى  دمحم 2125406 كفـءكفـء1352011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء اإلعدادیة الرسمیھ بنین 2011/07/13 دمحم عبد العال  حسین عبد العال 2122678 كفـءكفـء1362011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

قایتباى االعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم ماھر احمد محمود 2119006 كفـءكفـء1372011/06/27 معلم

احمس االعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم ناجى احمد دمحم 2102431 كفـءكفـء1382011/06/27 معلم

روضة مجمع الشھداء الرسمى لغات 2011/03/03 مروة خلف اللة الظھرى عثمان 2118970 كفـءكفـء1392011/02/28 معلم

مدرسة الشھید دمحم صالح الصواف االبتدائیة 2010/07/01 مروة دمحم أنور المصري 1742133 كفـءكفـء1402011/06/27 معلم

االنفوشى ع ص بنات 2011/07/01 مروة محمود عبدالرحمن الزواوى 2107082 كفـءكفـء1412011/06/27 معلم

نبیل الوقاد الرسمیة للغات 2009/11/01 مروه شرف الدین مصطفى مرسى 2124302 كفـءكفـء1422011/06/27 معلم

قایتباى االعدادیة بنین 2011/07/13 مصطفى اسماعیل محمود السید 2102129 كفـءكفـء1432011/06/27 معلم

المیناء الشرقى االبتدائیة 2011/07/13 مصطفى عبد الرزاق دمحم عبد الرزاق 2153527 كفـءكفـء1442011/06/27 معلم

روضة نبیل الوقاد الرسمیة لغات 2011/07/13 منة اللة یسرى حافظ عثمان 2110497 كفـءكفـء1452011/06/27 معلم

روضة احمد لطفى السید الرسمیة لغات المشتركة 2011/07/01 منى رجب دمحم احمد طھ 116864 كفـءكفـء1462011/06/27 معلم

جعفر اإلبتدئیةالرسمیة 2011/07/01 مى  دمحم عبد الفتاح السھیلى 2135636 كفـءكفـء1472011/07/02 معلم

قایتباى االعدادیة بنین 2010/07/01 نادیة حامد عثمان دسوقى 2138667 كفـءكفـء1482011/06/27 معلم

الفنار االبتدائیة 2011/07/01 نجالء سمیر سلیمان محمود 2128169 كفـءكفـء1492011/06/27 معلم

روضة السواحل الرسمیة لغات 2011/07/01 نرمین سامى السید االعرج 1799986 كفـءكفـء1502011/06/27 معلم

الترسانة االبتدائیة 2008/10/17 نشوة جابر دمحم النبوى 2138995 كفـءكفـء1512011/06/27 معلم

)بنات-اعداى(مجمع الشھداء الرسمى لغات  2011/07/01 نعمة إبراھیم محمود سید أحمد الصغیر 2123981 كفـءكفـء1522011/07/13 معلم

جمال الدین االفغانى ع بنات 2010/07/01 نھا محمود أحمد عبدالغني 119441 كفـءكفـء1532011/07/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

جعفر اإلبتدئیةالرسمیة 2011/03/01 نھال ابراھیم دمحم عبد المجید 2132602 كفـءكفـء1542011/03/01 معلم

روضة فاطمة الزھراء الرسمیھ لغات 2011/02/23 نھى دمحم مھنى محجوب 1694644 كفـءكفـء1552011/02/14 معلم

روضة عبدالرحمن الكواكبى الرسمیة 2011/02/23 نورھان دمحم احمد دمحم 1757204 كفـءكفـء1562011/02/14 معلم

الباب االخضر االبتدائیة 2008/04/03 نورھان دمحم عبدالرزاق احمد 2146320 كفـءكفـء1572011/06/27 معلم

االنفوشى ع ص بنات 2008/09/10 ھانم عبدالرحمن دمحم عبدالعزیز 2119729 كفـءكفـء1582011/06/27 معلم

احمس االعدادیة بنین 2011/07/01 ھبة   راضى  دمحم  راضى 2106011 كفـءكفـء1592011/06/27 معلم

2011/07/01 فاطمة الزھراءاالعدادیة الرسمیة بنات ھبھ دمحم جیوشى السید الحلوانى 2122313 كفـءكفـء1602011/06/27 معلم

روضة فاطمة الزھراء الرسمیھ لغات 2011/07/01 ھدى احمد عبد المنعم درویش 2126180 فوق المتوسطفوق المتوسط1612011/06/27 معلم

جمال الدین االفغانى ع بنات 2010/07/01 ھدى السعید عوض ابو غنیم 2134951 كفـءكفـء1622011/06/27 معلم

ابى الدرداء االبتدائیة 2010/07/01 ھدى سمیر محمود عبد العلیم 2138713 كفـءكفـء1632011/06/27 معلم

مدرسة الشھید دمحم صالح الصواف االبتدائیة 2011/07/01 ھشام على دمحم السید 2134822 كفـءكفـء1642011/07/02 معلم

جمال الدین االفغانى ع بنات 2010/03/01 ھناء دمحم دمحم عبد ربھ 2131579 كفـءكفـء1652011/02/28 معلم

المرصد االعدادیة بنات 2011/07/01 ھند  عطیة عبد الغنى دمحم 2119574 كفـءكفـء1662011/06/27 معلم

المنیر االعدادیة الرسمیھ لغات 2010/05/12 ھیثم یحیى دمحم محمود 117147 كفـءكفـء1672011/06/27 معلم

الباب االخضر االبتدائیة 2011/07/01 وفاء عبد الرحیم  على  موسى 2118845 كفـءكفـء1682011/06/27 معلم

جمال الدین االفغانى ع بنات 2010/07/01 والء فایز رجب عبد الحمید 2134957 كفـءكفـء1692011/06/27 معلم
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1999/03/20 جمال الدین حمدان دمحم عبد الرحمن 2210188 كفـءكفـء12011/10/23 دكتوراهأمین مكتبة أول

العامریة التجاریة بنات 1999/02/20 ریھام  سامى دمحم فرج الجندى 2123528 كفـءكفـء22009/12/31 أمین مكتبة أول

ابن رشد ع تجریبى عربى 2011/07/01 ساره احمد ابراھیم بیومى 2088318 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

بنات. ص . اسماء بنت ابي بكر ع 2011/06/27 شادیھ السید مصطفى قیشاوى 2072690 كفـءكفـء42011/06/27 أمین مكتبة

نعیم ابو طالب االبتدائیة. د  2011/07/01 دمحم زغلول دمحم زغلول 2078867 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

الحسین بن على االبتدائیة ص 2011/07/01 نشوى اسماعیل السید علي 126030 كفـءكفـء62011/07/01 أمین مكتبة

نجیب محفوظ الثانویة بنات 2011/07/01 اسماء عبد الرؤف قطب مصطفى 2124407 كفـءكفـء72011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

ابن رشد االعدادیةالمشتركة 2011/07/01 احمد عادل احمد على 2209939 كفـءكفـء82011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

مصطفى الجبیلى االعدادیة. د.ا 2011/07/01 دعاء عبد الرؤف قطب مصطفى 2125648 كفـءكفـء92011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

طیبة ع بنین 2011/07/01 رافت فنیار مرید مساك 2146031 كفـءكفـء102011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

ابن ماجد االعدادیة 2011/06/27 دمحم احمد السید احمد 2084499 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الخالدین االعدادیة ص 2011/07/01 دمحم عبد الفتاح حسن دمحم 2142608 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

السیدة ام سلمة االعدادیة 2011/07/01 مدیحھ حمدى دمحم سلیمان 2082425 كفـءكفـء132011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

الحسن بن الھیثم االبتدائیة ص 2011/07/01 ابتسام ایلیا عبد المسیح القمص جورجیوس 2166670 كفـءكفـء142011/07/01 أخصائى نفسى

العامریة الثانویة بنات 2011/07/01 الھام حسن بسیونى حسن الھوارى 2146794 كفـءكفـء152011/07/01 أخصائى نفسى

بنات. العامریة االعدادیة ص 2011/06/27 امیره السید محمود نصر 2149301 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى نفسى

منارةالصحراء االبتدائیة ص 2011/07/01 حسان جابر على عبد الرحیم 2085986 كفـءكفـء172011/07/01 أخصائى نفسى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العامریةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االبتدائیة ص) أ ( العامریة 2011/07/01 غاده دمحم على ابراھیم 2158409 كفـءكفـء182011/07/01 أخصائى نفسى

مدرسة االنطالق الثانویة 2011/07/01 فوزیة جابر دمحم عبد الحافظ 2165624 كفـءكفـء192011/07/01 أخصائى نفسى

نعیم ابو طالب االبتدائیة. د  2011/07/01 دمحم یوسف ابراھیم شلتوت 2077220 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى نفسى

الحسین بن على االعدادیة بنین 2010/07/01 منال حسن عبد العال على 2142254 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى نفسى

الشھداء االبتدائیة ص 2011/07/01 نجالء فتحى على عبد المقصود 2159703 كفـءكفـء222011/07/01 أخصائى نفسى

رفیده االسلمیھ ابتدائى تجریبى لغات 2011/07/01 ابتسام دمحم رزق كتات 2166664 كفـءكفـء232011/07/01 أخصائى اجتماعى

الثورة االعدادیة المسائیھ بنین 2011/07/01 احمد دمحم احمد شكرى 2127107 كفـءكفـء242011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنات. العامریة االعدادیة ص 2011/06/27 اسماء السید عبد الغنى احمد 2130373 كفـءكفـء252011/06/27 أخصائى اجتماعى

السیدة ام سلمة االعدادیة 2011/07/01 السیده ابراھیم السید مرسى 2082677 كفـءكفـء262011/07/01 أخصائى اجتماعى

الجیل الجدید االبتدائیة 2011/07/01 الھام لطفى محمود المھدى 2169278 كفـءكفـء272011/07/01 أخصائى اجتماعى

العامریة التجاریة بنات 2011/06/27 ایمان حسن حسن دمحم 2096784 كفـءكفـء282011/06/27 أخصائى اجتماعى

الحسن بن الھیثم االبتدائیة ص 2011/07/01 ایمان فایز عبد اللطیف یادم 2166655 كفـءكفـء292011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمحم رشید االبتدائیة 2011/06/27 ایمان معوض المنشاوى بدر 2099749 كفـءكفـء302011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 غیث جمعة حمیدة االبتدائیة تھانى مصطفى رجب احمد 2144398 كفـءكفـء312011/07/01 أخصائى اجتماعى

الحسن بن الھیثم االبتدائیة ص 2011/07/01 ثناء حنفى علیوة اسماعیل 2166665 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى اجتماعى

منارة الصحراء االبتدائیة م 2011/07/01 جلیلھ نور السید زكى 2085983 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى اجتماعى

زھور المعرفة 2011/07/01 حسام على عبد الغنى على 2130619 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العامریةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

طیبة ع بنین 2011/07/01 خالد دمحم ابراھیم منصور 2133561 كفـءكفـء352011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابن ماجد االعدادیة 2011/07/01 دالیا على دمحم عبد الرحمن ھنو 2169730 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى اجتماعى

مدرسة االنطالق الثانویة 2011/07/01 راندا احمد على سعید 2165625 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى اجتماعى

روضة ابن رشد تجریبي عربى 2011/07/01 رحاب دمحم خلیل عبد الفارس 2074420 كفـءكفـء382011/07/01 أخصائى اجتماعى

مدرسة النھضة االبتدائیة م 2011/07/01 رزقة  فتحى دمحم عبد المعطى 2134564 كفـءكفـء392011/07/01 أخصائى اجتماعى

العال الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 روحیھ الششتاوى على  الششتاوى 2197015 كفـءكفـء402011/07/01 أخصائى اجتماعى

روضة جابر بن حیان تجریبي لغات 2011/07/01 سارة ابراھیم خلیل ابراھیم 2129830 كفـءكفـء412011/07/01 أخصائى اجتماعى

مدرسة العامریة االبتدائیة م 2010/07/01 سلوى شلبى سعید شلبى 2126378 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى اجتماعى

الحسین بن على االبتدائیة م 2011/06/27 سمر  قبارى اسماعیل احمد 2167895 كفـءكفـء432011/06/27 أخصائى اجتماعى

بنات. ص . اسماء بنت ابي بكر ع 2011/06/27 شیماء حسن عبد الوھاب حسن 2139694 كفـءكفـء442011/06/27 أخصائى اجتماعى

بنات. العامریة االعدادیة ص 2011/07/01 عزه عبد الدایم عبد الحى عبد الرحمن 2149321 كفـءكفـء452011/07/01 أخصائى اجتماعى

االبتدائیة ص) أ ( العامریة 2011/02/14 فاطمھ احمد عبد العلیم حفنى 2158397 كفـءكفـء462011/02/14 أخصائى اجتماعى

منارة الصحراء االبتدائیة م 2011/07/01 كریمھ دمحم دمحم شحاتھ 2085994 كفـءكفـء472011/07/01 أخصائى اجتماعى

شھداء العزة االبتدائیة 2011/07/01 لبنى عبد العاطى ابو المعاطى عوض 2153444 كفـءكفـء482011/07/01 أخصائى اجتماعى

الفنار االعدادیة 2011/06/27 دمحم احمد كریم عثمان 2133522 كفـءكفـء492011/06/27 أخصائى اجتماعى

العامریة الثانویة الصناعیة 2011/07/01 دمحم عبد هللا عبد الرازق السیسى 2206839 كفـءكفـء502011/07/01 أخصائى اجتماعى

شھداء العزة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم قطب محمود ابو اللیف 2163409 كفـءكفـء512011/07/01 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العامریةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نعیم ابو طالب االبتدائیة. د  2011/07/01 دمحم ھالل جابر دمحم 2077224 كفـءكفـء522011/07/01 أخصائى اجتماعى

العزة االبتدائیة ص 2011/07/01 محمود عبد هللا یوسف على 2158474 كفـءكفـء532011/07/01 أخصائى اجتماعى

جابر بن حیان الثانویة الرسمیة لغات 2011/06/27 مروه نصار عبد الدایم حمد 2127064 كفـءكفـء542011/06/27 أخصائى اجتماعى

الحضارة االعدادیة 2011/07/01 مصطفى اسماعیل عبد المقصود طة 2143952 كفـءكفـء552011/07/01 أخصائى اجتماعى

طیبة الثانویة المشتركة 2011/07/01 مصطفى محمود یوسف محمود 2201498 كفـءكفـء562011/07/01 أخصائى اجتماعى

الحسن بن الھیثم ابتدائي تجریبي عربى 2011/06/27 منال احمد دمحم صابر عمر 2163416 كفـءكفـء572011/06/27 أخصائى اجتماعى

العامریة التجاریة بنات 2011/07/01 منى السید حافظ ابراھیم 2242270 كفـءكفـء582011/07/01 أخصائى اجتماعى

الفنار االعدادیة 2010/07/02 منى عبد الحى عبد الفضیل القلیوبى 2165486 كفـءكفـء592011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنات. ص . اسماء بنت ابي بكر ع 2011/07/01 مھا مھران عبد العزیز مھران 2127136 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى اجتماعى

مصطفى الجبیلى االعدادیة. د.ا 2011/07/01 مینا جرجس امین شنوده 2130576 كفـءكفـء612011/07/01 أخصائى اجتماعى

الحسین بن على االعدادیة بنین 2011/06/27 نادر دمحم جمال حسین الجمل 2047194 كفـءكفـء622011/06/27 أخصائى اجتماعى

نعیم ابو طالب االبتدائیة. د  2011/07/01 نجالء جابر المغربى متولى 2077222 كفـءكفـء632011/07/01 أخصائى اجتماعى

الحضارة االعدادیة 2011/07/01 نجوى ابراھیم على حسن 2125289 كفـءكفـء642011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنات. ص . اسماء بنت ابي بكر ع 2011/06/27 نجوى على حسن بدوى 2086686 كفـءكفـء652011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشروق أ ص  االبتدائیة 2011/07/02 ھبة  دمحم خلیل  عبد الراضى 2138616 كفـءكفـء662011/07/13 أخصائى اجتماعى

القریة البیضا ع المشتركة 2011/07/01 ھبة دمحم دمحم دمحم رحاب 2128550 كفـءكفـء672011/07/01 أخصائى اجتماعى

العامریة الثانویة الصناعیة 1987/05/05 شكرى دمحم شكرى دمحم 124137 كفـءكفـء682012/05/14 دكتوراهمعلم خبیر
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العامریةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العزة االعدادیة ص المشتركة 1993/09/01 فوقیھ رمضان دمحم الحبشى 2106525 كفـءكفـء692009/08/20 معلم أول أ

الخالدین االبتدائیة ص 1984/09/01 محمود احمد ابو الوفا مصطفى 1541723 كفـءكفـء702009/02/17 معلم أول أ

النھضة ع ص بنات 1990/12/01 نسرین عبد الفتاح عطیھ المكاوى 2189168 كفـءكفـء712009/08/20 معلم أول أ

النھضة ع ص بنات 1997/09/01 احمد حسین دمحم احمد 2118847 كفـءكفـء722009/08/20 معلم أول

الشعلة االعدادیة ص بنین 2000/01/18 احمد خلیفھ احمد حسن 2045087 كفـءكفـء732009/01/02 معلم أول

منارة الصحراء االبتدائیة م 1992/11/01 عصام رزق حسین البطل 127033 كفـءكفـء742009/08/20 معلم أول

منارة الصحراء االبتدائیة م 1989/11/01 دمحم عبدالرحمن احمد على 125866 كفـءكفـء752009/02/28 معلم أول

فتح هللا كیرة الثانویة بنین 2000/07/05 دمحم كمال دمحم أحمد الشامي 1686363 كفـءكفـء762009/08/20 معلم أول

العامریة الثانویة بنات 1996/09/01 نصر رشیدى عبدالعزیز عبدالمولى 121546 كفـءكفـء772009/02/28 معلم أول

الرواد 1997/09/01 نعمة جاد جاد ابو جبل 121113 كفـءكفـء782009/02/28 معلم أول

بستان حارس االعدادیة 2011/02/28 ابراھیم  عبد الفتاح عبد الھادى عبد النبى 2163910 كفـءكفـء792011/02/28 معلم

بستان حارس االعدادیة 2011/07/01 ابراھیم دمحم حمزة السعید 2143785 كفـءكفـء802011/07/01 معلم

السیدة ام سلمة االعدادیة 2011/07/01 ابراھیم دمحم عبدالستار ابراھیم 2084458 كفـءكفـء812011/07/01 معلم

الحسین بن على االعدادیة بنین 2011/02/28 ابراھیم یحیى ابراھیم ابراھیم 121428 كفـءكفـء822011/02/28 معلم

الفنار االعدادیة 2011/02/28 احمد  عبد الكریم خطاب القبیلى 2084493 كفـءكفـء832011/02/28 معلم

االبتدائیة ص) أ ( العامریة 2011/02/28 احمد السعید عبد الحمید ابراھیم 2145313 كفـءكفـء842011/02/28 معلم

الحسن بن الھیثم ابتدائي تجریبي عربى 2011/07/01 احمد السید عبد العال عبد اللطیف 2162290 كفـءكفـء852011/07/01 معلم
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بنات. ص . اسماء بنت ابي بكر ع 2010/05/06 احمد بسیونى دمحم بسیونى 2158518 كفـءكفـء862011/07/01 معلم

الثورة االعدادیة المسائیھ بنین 2011/07/01 احمد جابر محروس احمد الجبالى 2130319 كفـءكفـء872011/07/01 معلم

سیدى عبدالقادر االبتدائیة م 2011/02/28 احمد سعید احمد حسین 2133422 كفـءكفـء882011/02/28 معلم

شباب سند االعدادیة 2011/02/14 احمد سید مصطفى محمود 2084439 كفـءكفـء892011/02/14 معلم

االبتدائیة ) ٢( سند  2011/06/27 احمد صالح عبد المنعم السعدنى 2132109 كفـءكفـء902011/06/27 معلم

طیبة الثانویة المشتركة 2011/06/27 احمد عبد الحمید عبد القادر السید 2133687 كفـءكفـء912011/06/27 معلم

نجع الشیخ منصور االعدادیة 2011/06/27 احمد عبد المنعم السید عبد النعیم 2150958 كفـءكفـء922011/06/27 معلم

الرواد اإلبتدائیة ص 2011/02/14 احمد فؤاد حسین مسافر 2133490 كفـءفوق المتوسط932011/02/14 معلم

السیدة ام سلمة االعدادیة 2011/02/14 احمد مجدى دمحم ابو زید 2080588 كفـءكفـء942011/02/14 معلم

ابن ماجد االبتدائیة 2011/07/01 احمد دمحم ابراھیم عبد هللا 2165493 كفـءكفـء952011/07/01 معلم

سیدى عبدالقادر االبتدائیة م 2011/06/01 احمد دمحم بكرى دمحم 2078619 كفـءكفـء962011/06/01 معلم

الفنار االبتدائیة 2011/02/14 احمد دمحم عبد الرحمن عبد الرحمن 2133468 كفـءكفـء972011/02/14 معلم

الرواد 2011/02/28 احمد دمحم ناصف عبدالمنعم احمد 2134531 كفـءكفـء982011/02/28 معلم

شباب سند االعدادیة 2011/07/01 احمد مصطفى احمد دمحم 2084464 كفـءكفـء992011/07/01 معلم

شباب سند االعدادیة 2011/02/28 احمد مصطفى عبد المقصود اسماعیل 2132087 كفـءكفـء1002011/02/28 معلم

سیدى عبد القادراالبتدائیة ص 2011/07/01 احمد نبیل احمد احمد 2079675 كفـءكفـء1012011/07/01 معلم

منارةالصحراء االبتدائیة ص 2011/06/27 اسامة ابراھیم ھاشم سعد 2146896 كفـءكفـء1022011/06/27 معلم
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ابن ماجد االعدادیة 2011/07/01 اسامة خلیفة عبد الرحمن خلیفة 2084462 كفـءكفـء1032011/07/01 معلم

2011/02/28 نور العال االعدادیة المشتركة اسامة زید سلیمان ضیف هللا 2142304 كفـءكفـء1042011/02/28 معلم

الحسن بن الھیثم االبتدائیة م 2011/02/14 اسراء اسامھ ابراھیم حسن 2102734 كفـءكفـء1052011/02/14 معلم

الشعلة االعدادیة ص بنین 2011/07/01 اسالم حسن عوض دمحم 2142865 كفـءكفـء1062011/07/01 معلم

السیدة ام سلمة االبتدائیة 2011/02/28 اسالم سمیر عبد هللا جمال الدین 2170867 كفـءكفـء1072011/02/28 معلم

الرواد اإلبتدائیة ص 2011/06/01 اسالم عبد العال شحاتة عبد العال 2079529 كفـءكفـء1082011/06/01 معلم

ابن رشد االبتدائیة تجریبي عربى 2011/02/14 اسماء احمد حسن السید 2159425 كفـءكفـء1092011/02/14 معلم

سیدى عبدالقادر االبتدائیة م 2011/07/01 اسماء احمد دمحم سید 2133634 كفـءكفـء1102011/07/01 معلم

رفیدة االسلمیة ع بنات تجریبى لغات 2011/07/01 اسماء سید حسن ابو صالح 2171800 كفـءكفـء1112011/07/01 معلم

الحسین بن على االعدادیة بنین 2011/06/27 اسماء عبدالنبى ابو الحدید دمحم 2079672 كفـءكفـء1122011/06/27 معلم

السیدة ام سلمة االعدادیة 2011/06/27 اسماء دمحم محمود یاسین 2170861 كفـءكفـء1132011/06/27 معلم

العزة االعدادیة ص المشتركة 2011/02/28 اشجان احمد حامد موسى الشنوانى 2157416 كفـءكفـء1142011/02/28 معلم

الشھداء االبتدائیة ص 2011/02/28 اشرف محمود مخیمر احمد 121421 كفـءكفـء1152011/02/28 معلم

زھور المعرفة 2011/02/28 السید رزق احمد دمحم 2130596 كفـءكفـء1162011/02/28 معلم

الرواد 2011/07/01 السید عبد العزیز اسماعیل عبد الرازق 2133467 كفـءكفـء1172011/07/01 معلم

بنات. العامریة االعدادیة ص 2011/06/27 السید دمحم عبد الواحد سلطان 2127273 كفـءكفـء1182011/06/27 معلم

القدس اإلعدادیةالمشتركة 2011/06/27 السید محمود السید زكى محمود 124817 كفـءكفـء1192011/06/27 معلم
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روضة النھضة الجدیدة 2008/04/01 السیدة النادى عطیة عبد العال 2079384 كفـءكفـء1202011/07/01 معلم

بنات. العامریة االعدادیة ص 2011/02/28 الشیماء ابراھیم ابراھیم السید ابو زید 2145241 كفـءكفـء1212011/02/28 معلم

الثورة االعدادیة المسائیھ بنین 2011/02/14 الشیماء درویش عثمان جبر 120948 كفـءكفـء1222011/02/14 معلم

القریة البیضا ع المشتركة 2011/02/14 الشیماء فؤاد زكى عبد الوارث 2126896 كفـءكفـء1232011/02/14 معلم

شھداء العزة االبتدائیة 2011/07/01 الھام عبد العزیز سعد دمحم 2163559 كفـءكفـء1242011/07/01 معلم

ام سلمة االبتدائیة عربى 2011/02/28 ام ھاشم دمحم الدمرداش عبد القادر 2170864 كفـءكفـء1252011/02/28 معلم

الحسن بن الھیثم ابتدائي تجریبي عربى 2011/02/14 أمال عبود دمحم عبدالرحمن 119453 كفـءكفـء1262011/02/14 معلم

بنات. العامریة االعدادیة ص 2011/07/01 امانى احمد عبد النبى رفاعى 2149241 كفـءكفـء1272011/07/01 معلم

دمحم رشید االبتدائیة 2011/06/27 امانى السید دمحم شلبى 2099747 كفـءكفـء1282011/07/01 معلم

الحسن بن الھیثم االبتدائیة م 2011/02/14 امانى رمزى عزرى عبد النور 121396 كفـءكفـء1292011/02/14 معلم

روضة ابو عبیدة بن الجراح ت عربى 2011/02/28 امانى عباس دمحم عرابى 2140088 كفـءكفـء1302011/02/28 معلم

العزة االعدادیة ص المشتركة 2011/02/14 امانى عبد العزیز احمد قطب 2158444 كفـءكفـء1312011/02/14 معلم

العال الغربیة االبتدائیة 2011/02/28 امانى دمحم احمد دمحم 2139554 كفـءكفـء1322011/02/28 معلم

النھضة ع ص بنات 2011/07/01 امل حسین عالم مھران 2163360 كفـءكفـء1332011/07/01 معلم

بنات. ص . اسماء بنت ابي بكر ع 2011/06/27 امل حنیدق ابو السعود مصطفى 2151081 كفـءكفـء1342011/06/27 معلم

القریة البیضا ع المشتركة 2011/06/27 امل خلیل ابراھیم بكر 2170806 كفـءكفـء1352011/06/27 معلم

2011/07/01 نور العال االعدادیة المشتركة امل عبد الحمید دمحم عاید 2142395 كفـءكفـء1362011/07/01 معلم
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االبتدائیة ص) أ ( العامریة 2011/02/14 امل على زكى على 2145283 كفـءكفـء1372011/02/14 معلم

االبتدائیة ) ٢( سند  2010/07/02 امنیة زكریا دمحم دمحم عبد الغفار 2150388 كفـءكفـء1382011/07/01 معلم

بنات. ص . اسماء بنت ابي بكر ع 2011/06/27 امیرة السید ابو الیزید ابراھیم 2127144 كفـءكفـء1392011/06/27 معلم

الثورة االعدادیة المسائیھ بنین 2011/02/14 امیرة خمیس على ابو العال 2144407 كفـءكفـء1402011/02/14 معلم

طیبة الثانویة المشتركة 2011/06/27 امیرة كمال دمحم ابراھیم 2132276 كفـءكفـء1412011/06/27 معلم

الحسین بن على االعدادیة بنین 2011/06/27 امیره احمد محمود دمحم 2089578 كفـءكفـء1422011/06/27 معلم

منارة الصحراء االبتدائیة م 2011/02/28 امیره سعید على عبد اللة 2089536 كفـءكفـء1432011/02/28 معلم

ابن ماجد االعدادیة 2011/07/01 امیره ماھر عبد الرحمن عبد الخالق 2181280 كفـءكفـء1442011/07/01 معلم

مدرسة العامریة االبتدائیة م 2011/02/14 أمیره محمود خالد درغام 126163 كفـءكفـء1452011/02/14 معلم

ابو عبیدة بن الجراح تجریبى عربى 2011/07/01 امیمھ السید حمیدو حسن 2125825 كفـءكفـء1462011/07/01 معلم

السیدة ام سلمة االعدادیة 2011/06/27 انتصار محمود دمحم جاد 2093301 كفـءكفـء1472011/06/27 معلم

ابن رشد ع تجریبى عربى 2011/02/14 ایمان ابو السعود دمحم سلیمان 2151847 كفـءكفـء1482011/02/14 معلم

بنات. العامریة االعدادیة ص 2011/06/27 ایمان حسن دمحم اسماعیل 2155691 كفـءكفـء1492011/06/27 معلم

دمحم رشیداإلعدادیة ص 2011/02/28 ایمان شعبان عبد الحمید بشیر على 2163373 كفـءكفـء1502011/02/28 معلم

العزة االبتدائیة ص 2011/02/14 إیمان على دمحم على 121875 كفـءكفـء1512011/02/14 معلم

دنشواى االعدادیھ المشتركھ 2011/02/14 ایمان دمحم عبد الفتاح دمحم 120578 كفـءكفـء1522011/02/14 معلم

دنشواى االعدادیھ المشتركھ 2011/02/14 ایمان دمحم محمود دمحم 2145521 كفـءكفـء1532011/02/14 معلم
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بنات. العامریة االعدادیة ص 2011/06/27 ایمان دمحم مصطفى احمد 2084473 كفـءكفـء1542011/06/27 معلم

االبتدائیة ص) أ ( العامریة 2011/02/14 ایمان وفائى مصطفى دمحم 2154517 كفـءكفـء1552011/02/14 معلم

الحسن بن الھیثم االبتدائیة م 2011/06/27 ایناس على عبد الحمید على 2125630 كفـءكفـء1562011/06/27 معلم

الحسین بن على االبتدائیة م 2011/06/27 ایھاب جمال جمال حسین الجمل 2089550 كفـءكفـء1572011/06/27 معلم

الحسن بن الھیثم ابتدائي تجریبي عربى 2011/07/01 بسنت دمحم ابراھیم محمود عبد هللا 2167430 كفـءكفـء1582011/07/01 معلم

الحسین بن على أ ص ضعاف السمع 2011/02/14 بھجة محمود دمحم عبد النبي 126042 كفـءكفـء1592011/02/14 معلم

دمحم رشیداإلعدادیة ص 2011/02/28 تامر سید على السید 125854 كفـءكفـء1602011/02/28 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/28 تامر مدحت دمحم عبد العزیز 2170303 كفـءكفـء1612011/02/28 معلم

مصطفى الجبیلى االعدادیة. د.ا 2011/02/28 توفیق ابراھیم توفیق الفراش 2079816 كفـءكفـء1622011/02/28 معلم

دمحم مرعى 2011/03/01 ثریا عبد الرازق السید عبد الرازق 2125906 كفـءكفـء1632011/03/01 معلم

بنات. ص . اسماء بنت ابي بكر ع 2011/06/27 جاكلین صبحى نصر داود 2102738 كفـءكفـء1642011/06/27 معلم

طیبة ع بنین 2011/07/01 جمال سعد عبد الرازق صالح 2145907 كفـءكفـء1652011/07/01 معلم

جابر بن حیان االبتدائیة تجریبى لغات 2011/02/14 جیھان جمعھ عبد المنعم جمعھ 2079667 كفـءكفـء1662011/02/14 معلم

روضة رفیده االسلمیة تجریبي لغات 2011/07/01 جیھان دمحم احمد دسوقى 2170811 كفـءكفـء1672011/07/01 معلم

2011/02/14 غیث جمعة حمیدة االبتدائیة حازم فاروق موسى فضیلة 2142636 كفـءكفـء1682011/02/14 معلم

الحضارة االعدادیة 2011/06/27 حجازى عبد الھادى احمد عبد المجید 2143664 كفـءكفـء1692011/07/01 معلم

سیدى عبدالقادر االبتدائیة م 2011/02/14 حسام الدین دمحم حامد دمحم 2133449 كفـءكفـء1702011/02/14 معلم
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منارةالصحراء االبتدائیة ص 2011/02/28 حسین دمحم مصطفى عیاد 2079669 كفـءكفـء1712011/02/28 معلم

طیبة ع بنین 2011/06/27 حمدى عطا عبد الفتاح الزعویلى 2128425 كفـءكفـء1722011/06/27 معلم

جابر بن حیان ع تجریبى لغات 2011/06/27 حمیدة احمد راشد جاد 2088281 كفـءكفـء1732011/06/27 معلم

الثورة االعدادیة الصباحیة بنات 2010/05/12 خالد احمد عبد الغفار ابراھیم 2127108 كفـءكفـء1742011/07/01 معلم

جابر بن حیان الثانویة الرسمیة لغات 2011/06/27 خالد محمود حسین محمود 2124772 كفـءكفـء1752011/06/27 معلم

بنات. ص . اسماء بنت ابي بكر ع 2011/02/28 دالیا احمد دمحم عبد السالم 2162277 كفـءكفـء1762011/02/28 معلم

الحسن بن الھیثم االبتدائیة ص 2011/02/14 دالیا المرشدى شكرى على دمحم جمعھ 2125675 كفـءكفـء1772011/02/14 معلم

الحسن بن الھیثم ابتدائي تجریبي عربى 2011/02/14 دالیا سلیمان محمود شبل 2087159 كفـءكفـء1782011/02/14 معلم

مصطفى الجبیلى االعدادیة. د.ا 2011/02/28 دالیا على حسن على 2132164 كفـءكفـء1792011/02/28 معلم

الحسن بن الھیثم االبتدائیة م 2011/03/01 دالیا فكرى حسین دمحم السیسي 2145230 كفـءكفـء1802011/02/28 معلم

روضة أم سلمة تجریبى عربى 2011/06/27 دعاء ابوزید ھارب دمحم 2085980 كفـءكفـء1812011/06/27 معلم

روضة الحسن بن الھیثم تجریبي عربي 2011/02/23 دعاء احمد عبد القادر عثمان 2122644 كفـءكفـء1822011/02/23 معلم

الرواد 2011/07/01 دعاء دمحم دمحم فرغلى 2083037 كفـءكفـء1832011/07/01 معلم

العزة االعدادیة ص المشتركة 2011/02/28 دعاء مسعد بیومى بیومى ندا 2167890 كفـءكفـء1842011/02/28 معلم

السیدة ام سلمة االعدادیة 2011/02/14 رانیا حسن دمحم محمود 2080578 كفـءكفـء1852011/02/14 معلم

فردوس المسیرى االبتدائیة 2011/07/01 راوضة بشیر دمحم منصور القادوسى 2128546 كفـءكفـء1862011/07/01 معلم

العزة االعدادیة ص المشتركة 2011/02/14 رباب أحمد محمود دمحم 120946 كفـءكفـء1872011/02/14 معلم
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ابن ماجد االعدادیة 2011/02/14 ربیع احمد السید العدوى 2140297 كفـءكفـء1882011/02/14 معلم

سیدى عبدالقادر االبتدائیة م 2011/02/14 ربیع حسن ابوالیزید مبروك 125873 كفـءكفـء1892011/02/14 معلم

العزة االبتدائیة ص 2011/07/01 رجب دمحم السید شحاتھ 2158472 كفـءكفـء1902011/07/01 معلم

رفیدة االسلمیة ع بنات تجریبى لغات 2011/06/27 رحاب احمد محمود دمحم 120950 كفـءكفـء1912011/06/27 معلم

مدرسة النھضة االبتدائیة م 2011/02/28 رحاب عبد العزیز ابراھیم عبد العزیز 2133688 كفـءكفـء1922011/02/28 معلم

جابر بن حیان ع تجریبى لغات 2011/06/27 رحاب عرفھ عبد العزیز موسى 2088268 كفـءكفـء1932011/06/27 معلم

العزة االبتدائیة ص 2011/02/14 رحاب فایز أحمد إبراھیم 121874 كفـءكفـء1942011/02/14 معلم

ابن رشد ع تجریبى عربى 2011/02/14 رحاب دمحم مھدى بیومى 2088919 كفـءكفـء1952011/02/14 معلم

العزة االبتدائیة ص 2011/07/01 رشا عبد العزیز سلیمان عبد العزیز 2158450 كفـءكفـء1962011/07/01 معلم

الحسین بن على االعدادیة بنین 2011/06/27 رشا قبارى اسماعیل احمد 2142237 كفـءكفـء1972011/06/27 معلم

الرواد اإلبتدائیة ص 2011/02/28 رشا دمحم عبد القوى عبد الرحمن 2079531 كفـءكفـء1982011/02/28 معلم

سیدى عبد القادراالبتدائیة ص 2011/02/28 رشا دمحم نفیس على 2079668 كفـءكفـء1992011/02/28 معلم

الحسن بن الھیثم االبتدائیة ص 2011/07/01 رشا محمود عبده احمد 2125688 كفـءكفـء2002011/07/01 معلم

الحسن بن الھیثم االبتدائیة ص 2011/07/01 رشا محمود على عمر 2141868 كفـءكفـء2012011/07/01 معلم

الحسن بن الھیثم ابتدائي تجریبي عربى 2011/02/14 رضا خمیس دمحم السید 120992 كفـءكفـء2022011/02/14 معلم

نعیم ابو طالب االبتدائیة. د  2011/06/27 رضا دمحم العوضى دمحم 2077221 كفـءكفـء2032011/06/27 معلم

الخالدین االبتدائیة ص 2011/06/27 رمضان دمحم رمضان حسین 2142614 كفـءكفـء2042011/06/27 معلم
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الفنار االبتدائیة 2011/02/14 رندا صبحى عبد الحمید درویش 2133515 كفـءكفـء2052011/02/14 معلم

الرواد اإلبتدائیة ص 2011/06/27 ریھام عادل عبد الحمید على 2130407 كفـءفوق المتوسط2062011/06/27 معلم

بنات. العامریة االعدادیة ص 2011/06/27 ریھام محمود دمحم ابراھیم عمر 2149255 كفـءكفـء2072011/06/27 معلم

النھضة االبتدائیة ص 2011/07/01 زكى دیاب عطیھ مؤمن 2085451 كفـءكفـء2082011/07/01 معلم

الثورة االعدادیة المسائیھ بنین 2011/06/27 زوزو فاروق عبد الغفار العطار 2127071 كفـءكفـء2092011/06/27 معلم

السیدة ام سلمة االعدادیة 2011/07/01 زینب ابراھیم عبد العال ابراھیم 2170839 كفـءكفـء2102011/07/01 معلم

شھداء العزة االبتدائیة 2011/07/01 زینب حسین محمود دمحم 2163390 كفـءكفـء2112011/07/01 معلم

ابن ماجد االعدادیة 2011/07/01 سامح دمحم رزق مرسى 2167875 فوق المتوسطكفـء2122011/07/01 معلم

بستان حارس االعدادیة 2011/02/14 سامح دمحم على عبد الھادى 2099143 كفـءكفـء2132011/02/14 معلم

نجیب محفوظ الثانویة بنات 2011/02/14 سامیھ عاطف عبد الفتاح عبد العال 2158529 كفـءكفـء2142011/02/14 معلم

القریة البیضا االبتدائیة 2011/02/14 سحر سلیم عبد الحمید صالح 2170292 كفـءكفـء2152011/02/14 معلم

الثورة االعدادیة الصباحیة بنات 2011/02/14 سعدیھ صابر دمحم خواص 2125999 كفـءكفـء2162011/02/14 معلم

القریة البیضا ع المشتركة 2011/06/27 سعید عوض عبد الھادى عبد النبى 2170301 كفـءكفـء2172011/06/27 معلم

منارة الصحراء االبتدائیة م 2011/07/01 سماح حامد خلیفھ قبیصى حسنین 2088900 كفـءكفـء2182011/07/01 معلم

مدرسة العامریة االبتدائیة م 2011/02/14 سماح حسین دمحم حسین 2125927 كفـءكفـء2192011/02/14 معلم

الرواد 2011/02/14 سماح سامى دمحم حسن 2084646 كفـءكفـء2202011/02/14 معلم

ابوعبیدة بن الجراح التجریبیة االبتدائیة عربى 2011/07/01 سمر ابراھیم دمحم رضوان 2125837 كفـءكفـء2212011/07/01 معلم
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روضة ضباط مرغم تجریبي لغات 2011/06/27 سمر دمحم نجیب عبد الحلیم اسماعیل 2207219 كفـءكفـء2222011/06/27 معلم

االبتدائیة ص) أ ( العامریة 2011/07/01 سمر مصطفى على عبد الجواد ھجرس 2145294 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم

بنات. ص . اسماء بنت ابي بكر ع 2011/06/27 سمیة رزق عباس دمحم 2127152 كفـءكفـء2242011/06/27 معلم

النھضة ع ص بنات 2011/06/27 سمیر قطب احمد قطب خلیل 2266784 كفـءكفـء2252011/06/27 معلم

شباب سند االعدادیة 2011/07/01 سمیرة دمحم عبد الرؤف  البسیونى 2132130 كفـءكفـء2262011/07/01 معلم

دمحم مرعى 2011/02/28 سناء سمیر ریاض بشاى 121433 كفـءكفـء2272011/02/28 معلم

الشروق أ ص  االبتدائیة 2011/02/28 سناء عیاد ظریف بشاى 2099744 كفـءكفـء2282011/02/28 معلم

مدرسة العامریة االبتدائیة م 2011/06/01 سھا شعبان عید اسماعیل 2132153 كفـءكفـء2292011/06/01 معلم

روضة جابر بن حیان تجریبي لغات 2011/06/27 سوزان مبروك عبد السالم عبد الرحمن 2077976 كفـءكفـء2302011/06/27 معلم

ابن ماجد االعدادیة 2009/06/27 سید ثابت حسن احمد 2234983 كفـءكفـء2312011/05/09 معلم

االبتدائیة ص) أ ( العامریة 2011/02/14 شریف عابدین السید دمحم 2052002 كفـءكفـء2322011/02/14 معلم

نجع الشیخ منصور االعدادیة 2011/06/27 شریف فتحى توفیق الشاذلى 2145893 كفـءكفـء2332011/06/27 معلم

شھداء العزة االبتدائیة 2011/07/01 شریف دمحم عبد الستار عوض هللا 2157417 كفـءكفـء2342011/07/01 معلم

االبتدائیة ) ٢( سند  2011/02/28 شریھان سعید دمحم دمحم 2132172 كفـءكفـء2352011/02/28 معلم

الشھداء االبتدائیة ص 2011/02/28 شنوده فیلیب حنا منتیاس 2102398 كفـءكفـء2362011/02/28 معلم

ابن ماجد االبتدائیة 2011/07/01 شیرین سعد دمحم ابو یوسف 2165612 كفـءكفـء2372011/07/01 معلم

الشھداء االبتدائیة م 2010/07/01 شیرین عبدالوھاب عبدالعزیز دمحم 121424 كفـءكفـء2382011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

ام سلمة االبتدائیة عربى 2011/02/14 شیماء احمد دمحم عبد الاله 2079461 كفـءكفـء2392011/02/14 معلم

بنات. ص . اسماء بنت ابي بكر ع 2011/06/27 شیماء الحسن عبده اسماعیل 2079676 كفـءكفـء2402011/06/27 معلم

مصطفى الجبیلى االعدادیة. د.ا 2011/02/28 شیماء السید صبره عبدالعال 125805 كفـءكفـء2412011/02/28 معلم

الشھداء االبتدائیة ص 2011/02/28 شیماء حسن عبدربھ حسانین 121423 كفـءكفـء2422011/02/28 معلم

الرواد اإلبتدائیة ص 2011/02/28 شیماء خلیفھ احمد خلیفھ 2160636 كفـءكفـء2432011/02/28 معلم

السیدة ام سلمة االعدادیة 2011/02/28 شیماء رفعت محمود احمد بكار 2137801 كفـءكفـء2442011/02/28 معلم

مدرسة العامریة االبتدائیة م 2011/02/14 شیماء زاید حسن زاید 2170836 كفـءكفـء2452011/02/14 معلم

ابوعبیدة بن الجراح التجریبیة االبتدائیة عربى 2011/07/01 شیماء سعید دمحم جوده 2125986 كفـءكفـء2462011/07/01 معلم

ضباط مرغم اإلبتدائیة تجریبى لغات 2011/02/28 شیماء عیسى صالح عیسى 2132585 كفـءكفـء2472011/02/28 معلم

جابر بن حیان الثانویة الرسمیة لغات 2011/07/01 شیماء دمحم المغاورى الضبابى 2133539 كفـءكفـء2482011/07/01 معلم

العامریة الثانویة بنات 2011/02/28 صبحى عبد الغنى عیسوى قاسم 2089534 كفـءكفـء2492011/02/28 معلم

شباب سند االعدادیة 2011/06/27 صبرى حامد موسى دمحم 2084461 كفـءكفـء2502011/06/27 معلم

فتح هللا كیرة الثانویة بنین 2010/06/27 صبریة على میكائیل دمحم 2165615 كفـءكفـء2512011/06/27 معلم

بستان حارس االبتدائیة 2011/07/02 صفاء حافظ السید ابراھیم 2099734 كفـءكفـء2522011/07/01 معلم

الحضارة االبتدائیة 2011/02/28 صفاء دمحم محمود دمحم 2079521 كفـءكفـء2532011/02/28 معلم

بنات. ص . اسماء بنت ابي بكر ع 2011/06/27 صفوت فؤاد دمحم امام 2149398 كفـءكفـء2542011/06/27 معلم

شھداء العزة االبتدائیة 2011/07/02 ضحى عبد العزیز دمحم بدوى 2163560 كفـءكفـء2552011/07/02 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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العامریةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الثورة االعدادیة المسائیھ بنین 2011/07/01 ضیاء عطیھ السید عطوة 2139357 كفـءكفـء2562011/07/01 معلم

طیبة الثانویة المشتركة 2011/07/01 ضیف هللا عبد الحمید على الخطیب 2097548 كفـءكفـء2572011/07/01 معلم

فتح هللا كیرة الثانویة بنین 2011/02/14 طلعت دمحم داود على 2150482 كفـءكفـء2582011/02/14 معلم

نعیم ابو طالب االبتدائیة. د  2011/02/14 طھ عبد الحمید موسى حجاج 478845 كفـءكفـء2592011/02/14 معلم

الفنار االعدادیة 2011/06/27 عادل نزیھ سالم عبد الغنى 2097546 كفـءكفـء2602011/06/27 معلم

العامریة الثانویة بنات 2011/06/27 عادل نسیم لبیب عبد هللا 2127198 كفـءكفـء2612011/06/27 معلم

االبتدائیة ص) أ ( العامریة 2011/07/01 عالیة حنفى محمود دمحم 2131417 كفـءكفـء2622011/07/01 معلم

طیبة الثانویة المشتركة 2011/02/28 عامر حامد عثمان احمد 2170803 كفـءكفـء2632011/02/28 معلم

الحسن بن الھیثم االبتدائیة م 2011/06/27 عایدة عبد العاطى عبد الرواف عبد القادر 2125618 كفـءكفـء2642011/06/27 معلم

االبتدائیة ص) أ ( العامریة 2011/02/28 عبد الحلیم محمود عبد العلیم دیاب 2144145 كفـءكفـء2652011/02/28 معلم

العال الشرقیة االبتدائیة 2011/07/01 عبد الحمید السید عبد الحمید محراث 2139411 كفـءكفـء2662011/07/01 معلم

النھضة ع ص بنات 2011/07/01 عبد العاطى عبد العاطى السید یونس 2169269 كفـءكفـء2672011/07/01 معلم

الحسن بن الھیثم االبتدائیة ص 2011/02/14 عبد هللا دمحم حسن دمحم 2166672 كفـءكفـء2682011/02/14 معلم

بستان حارس االبتدائیة 2011/02/28 عبد هللا ناجى اسماعیل تفاحھ 2099732 كفـءكفـء2692011/02/28 معلم

الفنار االعدادیة 2011/06/27 عبد الناصر السید دمحم البطل 2187384 كفـءكفـء2702011/06/27 معلم

مدرسة النھضة االبتدائیة م 2009/01/01 عبد الناصر مفتاح حامد القاسى 2097630 كفـءكفـء2712011/07/01 معلم

سیدى عبد القادراالبتدائیة ص 2008/12/01 عبیر بخیت على دیاب 2130291 كفـءكفـء2722011/07/01 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
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الكادر
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سیدى عبد القادراالبتدائیة ص 2011/02/14 عبیر خلیل عبد الجواد خلیل 2130355 كفـءكفـء2732011/02/14 معلم

دمحم رشیداإلعدادیة ص 2011/06/27 عبیر عبد الكریم صالح حسین 2099743 كفـءكفـء2742011/06/27 معلم

الشھداء االبتدائیة م 2011/03/01 عزه على دمحم سالم 2102736 كفـءكفـء2752011/03/01 معلم

الشھداء االبتدائیة م 2011/02/28 عزیزة على على ابراھیم 121439 كفـءكفـء2762011/02/28 معلم

ام سلمة االبتدائیة عربى 2011/02/28 عزیزة محمود عبد الفتاح محمود ابو عاص 118944 كفـءكفـء2772011/02/28 معلم

القریة البیضا ع المشتركة 2011/07/01 عزیزه عطیھ سلیمان داود 2170805 كفـءكفـء2782011/07/01 معلم

العال الشرقیة االبتدائیة 2011/06/27 عطا هللا دمحم محمود مصطفى دمحم 2127269 كفـءكفـء2792011/06/27 معلم

الرواد اإلبتدائیة ص 2011/07/01 عفاف السباعى غازى الدسوقى 2139588 كفـءكفـء2802011/07/01 معلم

رفیدة االسلمیة ع بنات تجریبى لغات 2011/02/14 عالء دمحم رشاد السید 2132655 كفـءكفـء2812011/02/14 معلم

ابن ماجد االبتدائیة 1992/09/01 على احمد على الشناوى 130100 كفـءكفـء2822009/02/28 معلم

السیدة ام سلمة االعدادیة 2011/07/01 على عبد هللا طھ عبد هللا 2167899 كفـءكفـء2832011/07/01 معلم

سیدى عبد القادراالبتدائیة ص 2011/03/01 عماد بھنام شرابین سوارس 2136861 كفـءكفـء2842011/02/28 معلم

بنات. العامریة االعدادیة ص 2011/06/27 عماد على مصطفى السید 2150953 كفـءكفـء2852011/06/27 معلم

2011/02/14 غیث جمعة حمیدة االبتدائیة عمرو السید على ابو طالب 2142635 كفـءكفـء2862011/02/14 معلم

السیدة ام سلمة االعدادیة 2011/07/01 عمرو تاج الدین عبد الرازق نور الدین 2080802 كفـءكفـء2872011/07/01 معلم

رفیدة االسلمیة ع بنات تجریبى لغات 2011/02/28 عمرو خلف السید خلف 2125921 كفـءكفـء2882011/02/28 معلم

الثورة االعدادیة الصباحیة بنات 2011/02/14 عمرو سعید حافظ محمود 2078616 كفـءكفـء2892011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العزة االعدادیة ص المشتركة 2011/07/01 عواطف سعد احمد احمد 2163406 كفـءكفـء2902011/07/01 معلم

فتح هللا كیرة الثانویة بنین 2010/05/08 عوض معوض سرور  ابراھیم 2127262 كفـءكفـء2912011/07/01 معلم

السیدة ام سلمة االعدادیة 2011/05/09 غادة احمد یوسف احمد 2127766 كفـءكفـء2922011/05/09 معلم

السیدة ام سلمة االعدادیة 2011/02/14 غادة جمعھ احمد حسن 2080806 كفـءكفـء2932011/02/14 معلم

االبتدائیة ص) أ ( العامریة 2011/02/28 غاده مصطفى صالح موسى 2145221 كفـءكفـء2942011/02/28 معلم

2011/02/14 نور العال االعدادیة المشتركة غالیة مسعد حافظ عبدهللا 127164 كفـءكفـء2952011/02/14 معلم

السیدة ام سلمة االبتدائیة 2011/02/14 فاتن فؤاد حسین مسافر 2170863 كفـءكفـء2962011/02/14 معلم

الحسن بن الھیثم االبتدائیة م 2011/02/14 فاطمة احمد عطیھ عبد النعیم 2125594 كفـءكفـء2972011/02/14 معلم

الحسین بن على االبتدائیة م 2011/06/27 فاطمة حمادة عبد المنعم سند 2144143 كفـءكفـء2982011/06/27 معلم

الفنار االبتدائیة 2011/06/27 فاطمة عبد العزیز على حسن 2133450 كفـءكفـء2992011/06/27 معلم

الحسن بن الھیثم االعدادیھ تجریبى عربى 2011/02/14 فاطمة عبد المحسن نصر سالم 2086691 كفـءكفـء3002011/02/14 معلم

الشھداء االبتدائیة ص 2011/02/14 فاطمة عبدالغنى عبداللطیف على 121432 كفـءكفـء3012011/02/14 معلم

الثورة االعدادیة الصباحیة بنات 2011/07/01 فاطمة على عبد الفتاح دمحم قندیل 2154950 كفـءكفـء3022011/07/01 معلم

االبتدائیة ) ٢( سند  2011/02/28 فاطمة غریب مدین دمحم 2132292 كفـءكفـء3032011/02/28 معلم

دمحم رشید االبتدائیة 2011/07/01 فاطمھ حافظ عبد المطلب عرفات 2099130 كفـءكفـء3042011/07/01 معلم

العزة االبتدائیة ص 2011/07/02 فایزه احمد المنسى احمد 2163388 كفـءكفـء3052011/07/02 معلم

الحسن بن الھیثم االعدادیھ تجریبى عربى 2011/06/01 فایزه عیسى دمحم على دمحم 2170837 كفـءكفـء3062011/06/01 معلم
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الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القدس اإلعدادیةالمشتركة 2011/06/27 فرحات عبد النبى دمحم ابو الیازید 2128421 كفـءكفـء3072011/06/27 معلم

القدس اإلعدادیةالمشتركة 2011/07/01 فھیم مسعود على دمحم 2169274 كفـءكفـء3082011/07/01 معلم

فردوس المسیرى االبتدائیة 2011/07/01 كریمة  شعبان بدوى دمحم 2128419 كفـءكفـء3092011/07/01 معلم

رفیده االسلمیھ ابتدائى تجریبى لغات 2011/02/14 كریمة عبد الرحمن عبد العزیز عبد الرحمن 2132140 كفـءكفـء3102011/02/14 معلم

الشھداء االبتدائیة م 2011/07/01 كریمھ اسامھ دمحم حوالھ 2102739 كفـءكفـء3112011/07/01 معلم

ابن رشد االبتدائیة تجریبي عربى 2011/02/28 كمال دمحم السید السید 121883 كفـءكفـء3122011/02/28 معلم

منارةالصحراء االبتدائیة ص 2011/02/14 لمیاء محمود محمود الفخرانى 2079468 كفـءكفـء3132011/02/14 معلم

بنات. ص . اسماء بنت ابي بكر ع 2011/06/27 لیلى اسحق جرجس میخائیل 2127219 كفـءكفـء3142011/06/27 معلم

السیدة ام سلمة االبتدائیة 2011/07/02 ماجدة  حسن  اسماعیل  احمد 2142557 كفـءكفـء3152011/07/13 معلم

القریة البیضا االبتدائیة 2011/02/28 ماجده ایلیا بارح عبد المسیح 2170294 كفـءكفـء3162011/02/28 معلم

القریة البیضا االبتدائیة 2011/02/28 مارسیل بخیت جودة بخیت 130942 كفـءكفـء3172011/02/28 معلم

الخالدین االعدادیة ص 2011/02/14 مایكل صموئیل بشرى عطاف 2087499 كفـءكفـء3182011/02/14 معلم

الخالدین االبتدائیة ص 2011/02/28 محروسة محمود دمحم أحمد 121877 كفـءكفـء3192011/02/28 معلم

رفیدة االسلمیة ع بنات تجریبى لغات 2011/02/14 دمحم ابراھیم  سید  احمد 2182552 كفـءكفـء3202011/02/14 معلم

الحسن بن الھیثم االعدادیھ تجریبى عربى 2011/02/14 دمحم ابراھیم السید حسان 2079670 كفـءكفـء3212011/02/14 معلم

الثورة االعدادیة المسائیھ بنین 2011/07/01 دمحم ابراھیم فواز عبد الحافظ 2130306 كفـءكفـء3222011/07/01 معلم

مصطفى الجبیلى االعدادیة. د.ا 2011/02/14 دمحم احمد السید عبد هللا ھالل 2142616 كفـءكفـء3232011/02/14 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العامریةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

رفیده االسلمیھ ابتدائى تجریبى لغات 2011/02/14 دمحم احمد محمود السبكى 2133160 كفـءكفـء3242011/02/14 معلم

الحسین بن على االعدادیة بنین 2011/02/14 دمحم السید العربى عبد المحسن حماد 2158416 كفـءكفـء3252011/02/14 معلم

ابن رشد ع تجریبى عربى 2011/07/01 دمحم السید حافظ ابراھیم 2160078 كفـءكفـء3262011/07/01 معلم

الحسین بن على االعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم بسیونى عبد العدل عبده 2165461 كفـءكفـء3272011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/28 دمحم توفیق قطب الدماطى 2167920 كفـءكفـء3282011/02/28 معلم

السیدة ام سلمة االعدادیة 2011/07/01 دمحم جالل دمحم عبد الرحمن 2080796 كفـءكفـء3292011/07/01 معلم

ابن ماجد االعدادیة 2011/07/01 دمحم جنیدى دمحم عبد القادر 2142813 كفـءكفـء3302011/07/01 معلم

شھداء العزة االبتدائیة 2011/02/14 دمحم حسن جالل زقزوق 119442 كفـءكفـء3312011/02/14 معلم

فتح هللا كیرة الثانویة بنین 2008/03/10 دمحم حسن عبدالقادر الفیل 397822 كفـءكفـء3322011/02/14 معلم

النھضة ع ص بنات 2011/06/27 دمحم راغب دمحم الغزى 2170300 كفـءكفـء3332011/06/27 معلم

زھرات العال االعدادیة بنات 2011/02/28 دمحم رجب محمود دمحم 2139599 كفـءكفـء3342011/02/28 معلم

الشروق أ ص  االبتدائیة 2011/02/28 دمحم صالح على حسن على 2127753 كفـءكفـء3352011/02/28 معلم

السیدة ام سلمة االعدادیة 2011/02/14 دمحم صبحى على محمود 2087679 كفـءكفـء3362011/02/14 معلم

طیبة ع بنین 2011/07/01 دمحم عبد الواحد ابو الیزید  عبد العظیم 2145517 كفـءكفـء3372011/07/01 معلم

االبتدائیة ص) أ ( العامریة 2011/07/01 دمحم عبده دمحم ابراھیم عبد الجواد الزنكلونى 2154506 كفـءكفـء3382011/07/01 معلم

منارةالصحراء االبتدائیة ص 2011/07/01 دمحم على عبدالحكیم معتوق 2127803 كفـءكفـء3392011/07/01 معلم

السیدة ام سلمة االعدادیة 2011/07/01 دمحم قبارى احمد دمحم عبد الرحیم 2133470 كفـءكفـء3402011/07/01 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العامریةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

رفیده االسلمیھ ابتدائى تجریبى لغات 2011/07/01 دمحم محجوب احمد على 2131411 كفـءكفـء3412011/07/01 معلم

االبتدائیة ص) أ ( العامریة 2011/02/28 دمحم دمحم احمد امام 126161 كفـءكفـء3422011/02/28 معلم

الحضارة االعدادیة 2011/06/27 دمحم دمحم احمد حسنین 2125478 كفـءكفـء3432011/07/01 معلم

نجع الشیخ منصور االبتدائیة 2011/02/14 دمحم محیى الدین احمد عبده 2127238 كفـءكفـء3442011/02/14 معلم

مدرسة االنطالق الثانویة 2011/02/14 دمحم یوسف محروس ابو العزم 2146049 كفـءكفـء3452011/02/14 معلم

طیبة الثانویة المشتركة 2011/06/27 دمحمنصر نصر  اسماعیل زاید 2133915 كفـءكفـء3462011/06/27 معلم

السیدة ام سلمة االعدادیة 2011/02/28 محمود احمد رشوان احمد 1579290 كفـءكفـء3472011/02/28 معلم

الجیل الجدید االبتدائیة 2011/07/01 محمود حامد السید عثمان الفیشاوى 2079553 كفـءكفـء3482011/07/01 معلم

شباب سند االعدادیة 2011/07/01 محمود على عبد القادر محمود 2130255 كفـءكفـء3492011/07/01 معلم

السیدة ام سلمة االبتدائیة 2011/02/14 محمود دمحم السید ھریدى 2170862 كفـءكفـء3502011/02/14 معلم

دمحم رشیداإلعدادیة ص 2011/02/28 محمود دمحم صالح دمحم دمحم 2099133 كفـءكفـء3512011/02/28 معلم

شھداء العزة االبتدائیة 2011/02/14 محمود دمحم محمود بكر 119443 كفـءكفـء3522011/02/14 معلم

جابر بن حیان الثانویة الرسمیة لغات 2011/06/27 محمود نجاح مقبل على 2158456 كفـءكفـء3532011/06/27 معلم

السیدة ام سلمة االعدادیة 2011/02/14 محمود یس احمد حسن 119350 كفـءكفـء3542011/02/14 معلم

دمحم رشید االبتدائیة 2011/06/27 مختار دمحم أحمد دمحم 118215 كفـءكفـء3552011/06/27 معلم

زھرات العال االعدادیة بنات 2011/07/01 مرزوق عبد الھادى احمد عبد المجید 2143805 كفـءكفـء3562011/07/01 معلم

سیدى عبدالقادر االبتدائیة م 2011/06/27 مرفت الدسوقى على مزید 2165969 كفـءكفـء3572011/06/27 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العامریةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھداء االبتدائیة م 2011/02/28 مروة احمد دمحم عبدالعزیز 121434 كفـءكفـء3582011/02/28 معلم

العزة االعدادیة ص المشتركة 2011/07/01 مروة جمعھ عبد الحلیم ابوورده 2153580 كفـءكفـء3592011/07/01 معلم

الفنار االعدادیة 2011/02/14 مروة محروس دمحم حسین 2132134 كفـءكفـء3602011/02/14 معلم

مصطفى الجبیلى االعدادیة. د.ا 2011/06/27 مروة دمحم حسن حسنین 2142222 فوق المتوسطكفـء3612011/06/27 معلم

2011/07/01 نور العال االعدادیة المشتركة مروى الششتاوى على الششتاوى 127163 كفـءكفـء3622011/07/01 معلم

القدس اإلعدادیةالمشتركة 2011/06/27 مسعود عبد اللطیف حسن مسعود 2142609 كفـءكفـء3632011/06/27 معلم

الرواد اإلبتدائیة ص 2011/02/14 مصطفى ناجى مصطفى النجار 2079526 كفـءكفـء3642011/02/14 معلم

القریة البیضا ع المشتركة 2011/06/27 ممدوح احمد یوسف دمحم 2170802 كفـءكفـء3652011/06/27 معلم

جابر بن حیان االبتدائیة تجریبى لغات 2011/02/28 ممدوح دمحم محمود موسى 2134540 كفـءكفـء3662011/02/28 معلم

دنشواي االبتدائیة 2011/02/28 منال سعد عبد العزیز سید احمد 2132615 كفـءكفـء3672011/02/28 معلم

الحسین بن على االعدادیة بنین 2011/07/01 منتصر عبد المنعم دمحم فرغلى 2146871 كفـءكفـء3682011/07/01 معلم

ابن رشد االبتدائیة تجریبي عربى 2011/02/14 منى السید احمد عرابى 2127761 كفـءكفـء3692011/02/14 معلم

الشعلة االعدادیة ص بنین 2011/02/14 منى حمدى دمحم محمود 2145323 كفـءكفـء3702011/02/14 معلم

ضباط مرغم اإلبتدائیة تجریبى لغات 2011/02/14 منى صالح السید عبد العال 2076504 كفـءكفـء3712011/02/14 معلم

الحسین بن على االبتدائیة ص 2011/07/01 منى موسى عبد النبى  موسى 2127044 كفـءكفـء3722011/07/01 معلم

الحسن بن الھیثم االبتدائیة ص 2011/02/28 مى قبارى اسماعیل احمد 2166683 كفـءكفـء3732011/02/28 معلم

مدرسة النھضة االبتدائیة م 2011/06/27 میرفت دمحم دردیر احمد 140179 كفـءكفـء3742011/06/27 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العامریةاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جابر بن حیان االبتدائیة تجریبى لغات 2008/03/01 نادرة محمود محى الدخمیسى 860838 كفـءكفـء3752011/03/01 معلم

الشھداء االبتدائیة ص 2011/02/14 نادیة السید ابوزید ابوضیف 121431 كفـءكفـء3762011/02/14 معلم

دمحم رشید االبتدائیة 2011/02/14 نادیة حسن علي الطبیب 118219 كفـءكفـء3772011/02/14 معلم

الفنار االبتدائیة 2011/02/14 نادیة شفیق ابراھیم احمد 2133416 كفـءكفـء3782011/02/14 معلم

ابراھیم خضراالبتدائیة 2011/07/01 نادیة صدقى حسن عبد هللا 2162296 كفـءكفـء3792011/07/01 معلم

منارة الصحراء االبتدائیة م 2011/07/01 نادیھ كامل دمحم معوض 2088308 كفـءكفـء3802011/07/01 معلم

الخالدین االبتدائیة ص 2011/02/14 ناصر دمحم السید حسانین 2142612 كفـءكفـء3812011/02/14 معلم

الشروق أ ص  االبتدائیة 2011/07/01 نبیلة السید حسین عبد الحمید 2127832 كفـءكفـء3822011/07/01 معلم

رفیده االسلمیھ ابتدائى تجریبى لغات 2011/02/28 نجاح شعبان خلیفة زھران 121886 كفـءكفـء3832011/02/28 معلم

الشروق أ ص  االبتدائیة 2011/02/28 نجاح عبد الرحیم عبد العزیز الصعیدى 2133917 كفـءكفـء3842011/02/28 معلم

بنات. العامریة االعدادیة ص 2011/06/27 نجالء فتحى دمحم احمد 2149340 كفـءكفـء3852011/06/27 معلم

روضة أم سلمة تجریبى عربى 2011/02/28 نجالء فرغلى راتب صالح 2165483 كفـءكفـء3862011/02/28 معلم

االبتدائیة ص) أ ( العامریة 2011/07/02 نجوى جابر ذكى عبداللة 2077317 كفـءكفـء3872011/07/01 معلم

العال الشرقیة االبتدائیة 2011/07/01 نجوى محمود حفنى موسى 2139616 كفـءكفـء3882011/07/02 معلم

طیبة ع بنین 2011/07/01 ندا حسن عبد الحمید حسن 2086687 كفـءكفـء3892011/07/01 معلم

بنات. العامریة االعدادیة ص 2011/06/27 ندا محسن دمحم على 2079549 كفـءكفـء3902011/06/27 معلم

الشعلة االعدادیة ص بنین 2011/07/01 نرمین فاروق السید دمحم حسن 2127782 كفـءكفـء3912011/07/01 معلم
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الحسن بن الھیثم االبتدائیة ص 2011/07/01 نرمین نادر خمیس دمحم المغربى 2166660 كفـءكفـء3922011/07/01 معلم

ابوعبیدة بن الجراح التجریبیة االبتدائیة عربى 2011/07/01 نسرین دمحم احمد محمود 2125965 كفـءكفـء3932011/07/01 معلم

روضة جابر بن حیان تجریبي لغات 2011/06/27 نسمھ غریب عبدربھ دمحم 2077953 كفـءكفـء3942011/06/27 معلم

مصطفى الجبیلى االعدادیة. د.ا 2011/07/01 نعمان دمحم احمد عبد الموجود 2167885 كفـءكفـء3952011/07/01 معلم

روضة جابر بن حیان تجریبي لغات 2011/06/27 نعمت مجدى دمحم حسن 2077972 كفـءكفـء3962011/06/27 معلم

العزة االعدادیة ص المشتركة 2011/07/01 نھا سامى عبد المرضى عبد الواحد 2163402 كفـءكفـء3972011/07/01 معلم

العزة االعدادیة ص المشتركة 2011/07/01 نھى نور الدین زكریا دمحم 2158468 كفـءكفـء3982011/07/01 معلم

ابن رشد ع تجریبى عربى 2011/02/14 نور الھدى رفعت ابراھیم دمحم الخولى 2088918 كفـءكفـء3992011/02/14 معلم

مصطفى الجبیلى االعدادیة. د.ا 2010/07/01 نیفین السید دمحم اسماعیل 2127060 كفـءكفـء4002011/07/01 معلم

االبتدائیة ) ٢( سند  2010/02/14 نیفین فؤاد مسعود جوھر 1072242 كفـءكفـء4012011/02/24 معلم

الشروق أ ص  االبتدائیة 2011/07/01 نیفین دمحم عبد الحكیم ابو العال 2127774 كفـءكفـء4022011/07/01 معلم

2011/07/01 غیث جمعة حمیدة االبتدائیة نیفین معوض عبد العزیز الجارحى 2130881 كفـءكفـء4032011/07/01 معلم

الخالدین االعدادیة ص 2011/02/14 ھالة فاضل السید اسماعیل 121099 كفـءكفـء4042011/02/14 معلم

ابن ماجد االبتدائیة 2011/03/03 ھالة محمود على عمر 2136059 كفـءكفـء4052011/03/03 معلم

ابن رشد االبتدائیة تجریبي عربى 2011/07/01 ھالھ السید عبد الوھاب على 2159411 كفـءكفـء4062011/07/01 معلم

العزة االعدادیة ص المشتركة 2011/07/01 ھالھ سعید احمد رجب 2149388 كفـءكفـء4072011/07/01 معلم

الشھداء االبتدائیة م 2011/02/28 ھالھ عبد اللطیف دمحم السمیرى 2102724 كفـءكفـء4082011/02/28 معلم
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روضة العــــــــزة 2011/07/01 ھالھ عبدالنبى شعبان منصور 2081085 كفـءكفـء4092011/07/01 معلم

نجع الشیخ منصور االعدادیة 2011/02/28 ھانى شعبان عبد الحلیم الجبالى 2127251 كفـءكفـء4102011/02/28 معلم

القدس اإلعدادیةالمشتركة 2011/07/01 ھانى عبد الھادى احمد عبد هللا 2141126 كفـءكفـء4112011/07/01 معلم

سیدى عبدالقادر االبتدائیة م 2011/02/28 ھانى دمحم على عبد المجید 2079465 كفـءكفـء4122011/02/28 معلم

الثورة االعدادیة الصباحیة بنات 2011/02/14 ھبة احمد خمیس شحاتة 120990 كفـءكفـء4132011/02/14 معلم

رفیده االسلمیھ ابتدائى تجریبى لغات 2011/07/01 ھبة مجدى رمضان دمحم فودة 2132328 كفـءكفـء4142011/07/01 معلم

الحسن بن الھیثم االبتدائیة م 2011/06/27 ھبة دمحم عبد الحكیم عامر 2125591 كفـءكفـء4152011/06/27 معلم

روضة جابر بن حیان تجریبي لغات 2011/06/27 ھبة مصطفى عبد الرحمن احمد زھران 2077968 كفـءكفـء4162011/06/27 معلم

جابر بن حیان االبتدائیة تجریبى لغات 2011/02/14 ھبھ احمد عبدهللا احمد 120708 كفـءكفـء4172011/02/14 معلم

السیدة ام سلمة االبتدائیة 2011/02/14 ھبھ جمعھ صدیق عبد الصبور 2170860 كفـءكفـء4182011/02/14 معلم

الحسین بن على االعدادیة بنین 2011/07/01 ھبھ ربیع مرسى الشحات عمارة 2158470 كفـءكفـء4192011/07/01 معلم

الحسن بن الھیثم االبتدائیة م 2011/02/14 ھبھ زكریا مبروك عثمان 2157742 كفـءكفـء4202011/02/14 معلم

طیبة الثانویة المشتركة 2011/07/01 ھبھ عبد الحمید ابراھیم عبد الحمید 2081089 كفـءكفـء4212011/07/01 معلم

سیدى عبد القادراالبتدائیة ص 2011/07/01 ھبھ دمحم السید على 2079673 كفـءكفـء4222011/07/01 معلم

الرواد اإلبتدائیة ص 2010/02/14 ھبھ دمحم نجیب امین 2079525 كفـءكفـء4232011/02/14 معلم

الحضارة االبتدائیة 2011/07/01 ھدى اشرف شافعى بكیر 2079523 كفـءكفـء4242011/07/01 معلم

منارة الصحراء االبتدائیة م 2011/07/01 ھدى حسن على حسن غنیم 2088312 كفـءكفـء4252011/07/01 معلم
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األعلي

ابن ماجد االعدادیة 2011/07/01 ھدى دمحم على عبد العال 2165514 كفـءكفـء4262011/07/01 معلم

رفیده االسلمیھ ابتدائى تجریبى لغات 2011/02/28 ھناء صالح صادق دمحم 119450 كفـءكفـء4272011/02/28 معلم

الشھداء االبتدائیة م 1992/11/01 ھناء عبد الشافى دمحم احمد 1753648 كفـءكفـء4282009/08/20 معلم

الشروق أ ص  االبتدائیة 2011/03/01 ھند حسنى حنفى بكر 97054 كفـءكفـء4292011/03/01 معلم

ضباط مرغم اإلبتدائیة تجریبى لغات 2011/02/14 ھند سالمة عبد الحلیم سید احمد 2077236 كفـءكفـء4302011/02/14 معلم

رفیدة االسلمیة ع بنات تجریبى لغات 2011/02/28 ھند دمحم على دمحم 2088274 كفـءكفـء4312011/02/28 معلم

شباب سند االعدادیة 2011/07/01 ھیام رمضان محروس عطوه 2170304 كفـءكفـء4322011/07/01 معلم

جابر بن حیان االبتدائیة تجریبى لغات 2011/02/14 وفاء دمحم السید متولى 2088269 كفـءكفـء4332011/02/14 معلم

شھداء العزة االبتدائیة 2008/10/05 ولید بیومى زكریا بیومى 2220641 كفـءكفـء4342011/02/14 معلم

منارةالصحراء االبتدائیة ص 2011/02/14 یاسر جابر اسماعیل على 2085987 كفـءكفـء4352011/02/14 معلم

سیدى عبدالقادر االبتدائیة م 2011/06/27 یاسر دمحم احمد ابراھیم خلیل 2133546 كفـءكفـء4362011/06/27 معلم

الرواد اإلبتدائیة ص 2011/02/14 یسرا احمد مصطفى دمحم شلبى 2079542 كفـءكفـء4372011/02/14 معلم
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ابو بسیسة اإلعدادیة 1982/11/01 ماجدة ابراھیم اسماعیل علي شرف 143071 كفـءكفـء12009/08/20 مدیر مدرسة- معلم خبیر  

2011/07/01 االبتدائیة١برج العرب  سعدة  ابوزید  عبدالحمید  السقا 2168701 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

عبد الرحمن ابوزھرة ع المشتركة 2009/02/25 نادیة احمد عبد الرحیم معوض 2135179 كفـءكفـء32011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

الواحة الخضراء أ االبتدائیة 2011/07/01 ایمان دمحم حسین الجمل 2139606 كفـءكفـء42011/01/01 أخصائى نفسى

2011/07/01 العقول المستنیرة الثانویة للبنین اسامھ دمحم عبد القادر عرابي 2179334 كفـءكفـء52011/07/01 أخصائى اجتماعى

البراعم المتفتحھ أ االبتدائیة ص 2011/07/01 اسماء السید محمود على 2158463 كفـءكفـء62011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید عوض مبارك االبتدائیة 2011/07/01 أسماء دمحم صدیق عزب 2139604 كفـءكفـء72011/07/01 أخصائى اجتماعى

برج العرب االعدادیة التجریبیة عربى 2011/03/01 أسماء محمود نور الدین عبد الرحمن 2127329 كفـءكفـء82011/03/01 أخصائى اجتماعى

ایكنجى مریوط االبتدائیة ص 2010/02/23 اشرف دمحم فیصل ربیع 143221 كفـءكفـء92011/02/23 أخصائى اجتماعى

حسن عباس التجریبیة لغات. روضة د 2011/07/01 الھام دمحم عطا دمحم 2152760 كفـءكفـء102011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 االبتدائیة٥٩الكیلو  ایمان سعید عبد الحمید بدوى 2399527 كفـءكفـء112011/07/01 أخصائى اجتماعى

السراحنة االعدادیة المشتركة 2010/03/01 ایمان سلیم میالد شحاتھ 2168809 كفـءكفـء122011/03/01 أخصائى اجتماعى

أرض الجمارك األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ایمان طالب طھ اللیثى 143222 كفـءكفـء132011/07/01 أخصائى اجتماعى

أرض الناصریة 2011/07/01 بسمة دمحم محمود دمحم 2139583 كفـءكفـء142011/01/01 أخصائى اجتماعى

دمحم فرید االبتدائیة 2011/07/01 تریزا كرم كامل خلیل كیرلس 2132500 كفـءكفـء152011/01/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 االبتدائیة٤بنجر  رجاء سعد حكیم خلیل 2141398 كفـءكفـء162011/07/01 أخصائى اجتماعى

)عربى(روضة برج العرب التجریبیة 2011/07/01 سعاد ناجى عبد السالم حافظ 2141668 كفـءكفـء172011/07/01 أخصائى اجتماعى
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2011/07/01 روضة القریة المركزیة سماح خمیس حامد عوض 2139421 كفـءكفـء182011/07/01 أخصائى اجتماعى

2008/12/17 االبتدائیة١بنجر  سوسن دمحم على على 2135118 كفـءكفـء192011/07/01 أخصائى اجتماعى

یوسف إدریس/ روضة د 2011/07/01 شیماء السید احمد دمحم العزازى 2125673 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى اجتماعى

نور العلم ع م المشتركة 2011/07/01 صفاء  عبد المحسن سعد احمد 2149697 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 االبتدائیة بنجر السكر١٩القریة  عفاف ابراھیم عبد الرحمن الفقى 2141701 كفـءكفـء222011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمحم عبد الوھاب االبتدائیة.اللواء د 2010/07/01 فاتن عادل دمحم سلیمان 137036 كفـءكفـء232011/07/01 أخصائى اجتماعى

غرب الطریق االبتدائیة 2010/06/27 لیلى  خلیل  احمد  سید احمد 2197029 كفـءكفـء242011/07/01 أخصائى اجتماعى

برج العرب االعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم حمدى انور جویلى 2166341 كفـءكفـء252011/07/01 أخصائى اجتماعى

نور العلم ع م المشتركة 2011/07/01 دمحم صابر دمحم عبده 142841 كفـءكفـء262011/07/01 أخصائى اجتماعى

القریة المركزیةاالبتدائیةببنجرالسكر 2011/07/01 محمود دمحم حسن عبد المطلب 2179548 كفـءكفـء272011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید عوض مبارك ع المشتركة 2011/07/01 مرزوقة عبد البدیع عبد المجید فودة 2135228 كفـءكفـء282011/07/01 أخصائى اجتماعى

نجع البراھمة االعدادیة 2011/07/01 مروة حافظ السید حافظ 2131534 كفـءكفـء292011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق االبتدائیة ص 2011/02/23 مروة رمضان طنطاوى ابوالخیر 2182317 كفـءكفـء302011/02/23 أخصائى اجتماعى

عمر المختار االبتدائیة المشتركة 2011/02/23 مروة دمحم عبدالعال حسین 144998 كفـءكفـء312011/02/23 أخصائى اجتماعى

برج العرب االعدادیة التجریبیة عربى 2011/07/01 مروة ناجى عبد السالم حافظ 2127261 كفـءكفـء322011/01/01 أخصائى اجتماعى

الشھید عوض مبارك ع المشتركة 2011/07/01 مریانة فوزى حلیم معوض 2135344 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى اجتماعى

عبدهللا بریك االبتدائیة المشتركة ص 2011/07/01 مریم فكرى رمیس جندى 2170184 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى اجتماعى
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حسن عباس ع التجریبیة لغات/د 2011/02/23 منال السید حسین العشرى 2134738 كفـءكفـء352011/02/23 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 االبتدائیة١برج العرب  منال دمحم سلیمان مرسى 2151864 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى اجتماعى

المأمون االبتدائیة 2011/07/01 منى  السید  حسن  محمود 2149636 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى اجتماعى

الیمن االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 منى سعد النادى على 2131297 كفـءكفـء382011/07/01 أخصائى اجتماعى

حسن عباس االبتدائیة التجریبیةلغات.د 2010/03/03 مھا مصطفى عبدالعزیز المؤزن 2134807 كفـءكفـء392011/03/01 أخصائى اجتماعى

أمیر المؤمنین أ االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 نجوى مصطفى األمیر فتح هللا أحمد 2130346 كفـءكفـء402011/07/02 أخصائى اجتماعى

مصر الحریة اإلعدادیة بنات 2011/07/01 نسمة  خمیس  دمحم  عامر 2168546 كفـءكفـء412011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق الجدیدة االبتدائیة 2010/07/01 نفین  اصمور  جادهللا  شنودة 2198903 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابو مطیرید االبتدائیة 2011/07/01 نور الھدى دمحم سعد  عبد الحمید حمدان 2129296 كفـءكفـء432011/07/01 أخصائى اجتماعى

القریة المركزبة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھبة السید عبد المعطى عبد اللطیف 2161793 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمحم یأدم االعدادیة المشتركة 2011/07/02 ھند یاسین دمحم على 2164732 كفـءكفـء452011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمحم فرید االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھوایده طلعت دمحم ابراھیم 2126003 كفـءكفـء462011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 األعدادیة المشتركة١٥بنجر  وجیدة قطب عبد النبى غنیم 2136960 كفـءكفـء472011/07/01 أخصائى اجتماعى

الیمن االبتدائیة التجریبیة 1985/09/01 أشرف أحمد عبد التواب دكرورى 1767178 كفـءكفـء482009/08/20 معلم أول أ

شفیق الخشن أ االبتدائیة. د 1980/09/01 سعدى دمحم امین عبدالجلیل 144903 كفـءكفـء492009/02/28 معلم أول أ

عبد الرحمن ابو زھرة االبتدائیة 1999/04/27 احمد عبد المعطي المتولي سعد 143368 كفـءكفـء502009/02/28 معلم أول

الیمن ع ص المشتركة 1997/09/01 أحمد كامل عطیة أبو العطا 142444 كفـءكفـء512009/02/28 معلم أول
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المؤھل 
األعلي

الحریة الجدیدة االبتدائیة 1991/11/01 احمد دمحم سلیمان دمحم 126282 كفـءكفـء522009/08/20 معلم أول

ابو مطیرید االبتدائیة 2011/07/01 ابتسام احمد دمحم احمد 2127996 كفـءكفـء532011/07/01 معلم

2011/07/01 ع المشتركة١البنجر ابتسام حامد عبد العال مرعى 2132201 كفـءكفـء542011/07/01 معلم

النھضة االعدادیة المشتركة 2011/02/23 ابراھیم  احمد  دمحم  ابراھیم 2169496 كفـءكفـء552011/02/23 معلم

2011/07/01 ع المشتركة١البنجر إبراھیم عبد الفتاح ابراھیم دمحم حرب 2139941 كفـءكفـء562011/01/01 معلم

یوسف ادریس االبتدائیة الصباحیة.د  2011/02/23 أبو بكر أحمد دمحم  یوسف 2125619 كفـءكفـء572011/02/23 معلم

مصطفى اسماعیل االعدادیة المشتركة 2011/07/01 احسان دمحم حماد الجروانى 143234 كفـءكفـء582011/07/01 معلم

ع المشتركة) ٥(طلمبات النصرمحطة  2011/07/01 احمد  دمحم   عبد المعطى عبد المعطى 2169508 كفـءكفـء592011/07/01 معلم

نجع عبد الرواف اإلعدادیة م 2011/03/01 احمد  دمحم  عبدالمجید  عبدهللا 2202411 كفـءكفـء602011/03/01 معلم

المیثاق االعدادیة المشتركة 2011/03/01 احمد  دمحم  موسى  اسماعیل 2169523 كفـءكفـء612011/03/01 معلم

بغداد االعدادیة المشتركة 2011/07/01 احمد ابراھیم ریاض احمد 2132382 كفـءكفـء622011/07/01 معلم

٣٨٫٥المأمون االعدادیة المشتركة ك  2011/03/01 احمد السعید مرسى  دمحم خضر 143085 كفـءكفـء632011/03/01 معلم

2011/03/01 ع المشتركة١البنجر أحمد السید دمحم على 2143816 كفـءكفـء642011/03/01 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١برج العرب  أحمد خلف هللا أحمد على 2175703 كفـءكفـء652011/07/01 معلم

رابعة العدویة ع المشتركة بنات 2011/07/01 أحمد رمضان عبدالعظیم على 2167139 كفـءكفـء662011/07/01 معلم

الجزائر االبتدائیة ص 2011/07/01 أحمد سمیح عبدالمنعم أبوالعزم 2127813 كفـءكفـء672011/07/01 معلم

غرب الطریق االبتدائیة 2011/03/01 احمد شوقى السید سالم 143412 كفـءكفـء682011/03/01 معلم
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2010/01/04 ع المشتركة١البنجر أحمد عبد الحمید حسن إسكندر 2015033 كفـءكفـء692011/03/01 معلم

الشھید عوض مبارك االبتدائیة 2011/03/01 احمد عبد السالم محمود عبد المعبود 144456 كفـءكفـء702011/03/01 معلم

یوسف ادریس المسائیة.د 2011/03/01 احمد عبد الغنى السید دمحم 2132559 كفـءكفـء712011/03/01 معلم

الفرسان االعدادیة المشتركة 2011/03/03 أحمد عبد المنعم شبل عبد العزیز 2134773 كفـءكفـء722011/01/01 معلم

ابو دومة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 احمد عطیة احمد ابراھیم 142878 كفـءكفـء732011/07/01 معلم

السالم االبتدائیة 2011/02/23 أحمد على بخیت على 2149641 كفـءكفـء742011/02/23 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١برج العرب  احمد على رمضان ابراھیم 2167074 كفـءكفـء752011/07/01 معلم

بغداد االعدادیة المشتركة 2010/01/15 احمد فایز دمحم اسماعیل 2126609 كفـءكفـء762011/03/01 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١٣بنجر  أحمد دمحم ابراھیم علوة 2140063 كفـءكفـء772011/01/01 معلم

ایكنجى مریوط االبتدائیة ص 2011/03/01 احمد دمحم ابراھیم دمحم 144125 كفـءكفـء782011/03/01 معلم

الوفاء االبتدائیة الجدیدة 2011/02/23 احمد دمحم عبد المجید  عبد الرحیم 2134698 كفـءكفـء792011/01/01 معلم

شفیق الخشن أ االبتدائیة. د 2011/02/23 احمد دمحم دمحم سالم 144876 كفـءكفـء802011/01/01 معلم

الجزائر االعدادیةالمشتركة 2011/03/01 احمد دمحم محمود عى سلیمان 2127810 كفـءكفـء812011/01/01 معلم

ابو بسیسة االبتدائیة 2011/02/23 احمد یسرى دمحم دمحم 2135094 كفـءكفـء822011/02/23 معلم

الوادىاالعدادیة الصباحیةالمشتركة 2011/03/01 احمد یوسف عبد الكریم یوسف 2134804 كفـءكفـء832011/01/01 معلم

البراعم المتفتحھ أ االبتدائیة ص 2011/07/01 أرزاق احمد موسى بیومى 2168832 كفـءكفـء842011/07/01 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١٣بنجر  اسامة  عبد العزیز  حسین  على 2208308 فوق المتوسطفوق المتوسط852011/07/01 معلم
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االبتدائیة ص) أ ( الثوره العربیة  2011/03/01 اسالم حسن حسن السقا 2149445 كفـءكفـء862011/03/01 معلم

برج العرب االعدادیة التجریبیة عربى 2011/02/23 اسالم خلیل ابراھیم خلیل 2132577 كفـءكفـء872011/02/23 معلم

فلسطین االعدادیة المشتركة 2011/07/01 إسالم محسن السید مرسى 2139836 كفـءكفـء882011/07/01 معلم

البراعم المتفتحھ أ االبتدائیة ص 2011/07/01 اسالم دمحم دمحم عبدالرحمن 2167145 كفـءكفـء892011/07/01 معلم

2011/02/23 األعدادیة المشتركة١٥بنجر  اسالم موسى منصور موسى 2139548 كفـءكفـء902011/02/23 معلم

غرب الطریق ع المشتركة 2011/07/01 اسماء ابراھیم السید ابراھیم 2139572 كفـءكفـء912011/07/01 معلم

2011/03/03 االبتدائیة١بنجر  أسماء طلعت أحمد  حمودة الشافعى 2139980 كفـءكفـء922011/03/01 معلم

مصر الحریة اإلبتدائیة 2010/03/01 اسماء كامل أحمد  شلتوت 2127226 كفـءكفـء932011/03/03 معلم

العال المركزیة بالبنجر االبتدائیة 2011/02/23 أشرف السید شعبان العوضى 143027 كفـءكفـء942011/02/23 معلم

عبد الباسط عبد الصمد االبتدائیة 2011/03/01 البشیر  فتحى  ابراھیم  السید 2169672 كفـءكفـء952011/03/01 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2011/07/01 السعداوى بدرى قندیل ھالل 2149730 كفـءكفـء962011/07/01 معلم

نور العلم ع م المشتركة 2010/01/05 السعید شعبان محمود السعید 2132187 كفـءكفـء972011/02/23 معلم

اسكان الناصریة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 السید أحمد الوردانى أحمد 2133626 كفـءكفـء982011/01/01 معلم

أحمد السید درویش  ع المشتركة 2011/03/01 السید على السید طاحون 2139294 كفـءكفـء992011/03/01 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2011/07/01 السید دمحم احمد مرسى 143219 كفـءكفـء1002011/07/01 معلم

نجع ابو رواف االبتدائیة 2008/12/12 المعز لدین هللا احمد عیسوى عبد الحلیم 2136905 كفـءكفـء1012011/03/01 معلم

نجع ابو رواف االبتدائیة 2011/07/01 الھام محمود رزق على 2139498 كفـءكفـء1022011/01/01 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

١٥روضة بنجر  2011/07/01 امال احمد عبد الستار سلیمان 143445 كفـءكفـء1032011/07/01 معلم

2011/03/01 االبتدائیة١٥بنجر  آمال دمحم نبیل احمد دمحم سالم 2136929 كفـءكفـء1042011/03/01 معلم

ایكنجى مریوط االبتدائیة ص 2008/12/01 امال محمود على عبد الاله 2135434 كفـءكفـء1052011/01/01 معلم

2011/02/23 االبتدائیة٤بنجر  أمانى سلیمان مجاھد سلیمان 2136641 كفـءكفـء1062011/02/23 معلم

الھواریة االبتدائیة 2011/02/23 أمانى یحیى دمحم عبدالغنى 144122 كفـءكفـء1072011/02/23 معلم

ابو بسیسة اإلعدادیة 2011/07/01 امل احمد حسن احمد 2139506 كفـءكفـء1082011/07/01 معلم

بغداد الثانویة المشتركة 2011/07/01 أمل دمحم أحمد آدم 2133367 كفـءكفـء1092011/07/01 معلم

الیمن ع ص المشتركة 2011/03/01 امنیة على دمحم على 2131354 كفـءكفـء1102011/03/01 معلم

الھواریة ع ص المشتركة 2011/07/01 امیرة السید دمحم موسى 144558 كفـءكفـء1112011/07/01 معلم

ایكنجى مریوط االبتدائیة ص 2011/07/01 أمیرة سعید على جوھر 2141518 كفـءكفـء1122011/07/01 معلم

ابو صیر االبتدائیة 2011/07/01 أمیرة سعید دمحم سعد 2164872 كفـءكفـء1132011/07/02 معلم

2011/03/01 االبتدائیة٤بنجر  أمیرة سلیمان مجاھد سلیمان 141838 كفـءكفـء1142011/03/01 معلم

الھواریة ع ص المشتركة 2011/07/01 أمیرة دمحم أمیر عبد الھادى 2141483 كفـءكفـء1152011/07/01 معلم

الجزائر االعدادیةالمشتركة 2011/07/01 امیره محمود احمد دمحم 2158462 كفـءكفـء1162011/07/01 معلم

الوادىاالعدادیة الصباحیةالمشتركة 2011/02/23 انتصار محمود عبدالسالم موسى 144136 كفـءكفـء1172011/02/23 معلم

الزھراء الثانویة للبنات 2011/07/01 أوفاق مبروك ابراھیم عبد الحمید 142968 كفـءكفـء1182011/07/01 معلم

نجع عبد الرواف اإلعدادیة م 2009/08/23 آیات شعبان إبراھیم سلیم 144121 كفـءكفـء1192011/01/01 معلم

-----------------------------------

7438of 437 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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األعلي

البراعم المتفتحھ أ االبتدائیة ص 2011/03/01 ایفلین سمعان ینى سلیمان 2167185 كفـءكفـء1202011/03/01 معلم

برج العرب االعدادیة التجریبیة عربى 2011/02/23 ایمان  احمد  حسن على شھاب 2161510 كفـءكفـء1212011/02/14 معلم

الشھید عمر المختار ع بنین 2011/02/23 ایمان  عبد الجواد  قاسم ا 2152706 كفـءكفـء1222011/03/01 معلم

الوادىاالعدادیة الصباحیةالمشتركة 2011/07/01 ایمان  على  على  جبر 2151668 كفـءكفـء1232011/07/01 معلم

العراق االبتدائیة 2011/07/01 ایمان  دمحم دمحم عسكر 2143925 كفـءكفـء1242011/07/01 معلم

حسن عباس ع التجریبیة لغات/د 2011/02/23 ایمان حسن حسن جاد 2167162 كفـءكفـء1252011/02/23 معلم

2010/03/01 االبتدائیة٥بنجر  إیمان حسین إسماعیل عوض 144640 كفـءكفـء1262011/03/01 معلم

یوسف ادریس االبتدائیة الصباحیة.د  2011/02/23 ایمان سمیر عبد الغني منصور 1535123 كفـءكفـء1272011/02/23 معلم

مصر الحریة اإلبتدائیة 2011/07/01 إیمان صالح الدین دمحم فھمى 2127295 كفـءكفـء1282011/07/01 معلم

)عربى(برج العرب االبتدائیةالتجریبیة 2011/07/01 ایمان على رمضان ابراھیم 2167238 كفـءكفـء1292011/01/01 معلم

مصر الحریة اإلبتدائیة 2011/07/01 ایمان دمحم ابوالمجد مشالى 2181215 كفـءكفـء1302011/07/01 معلم

روضة دمحم فرید 2011/07/01 ایمان دمحم جاد ابو بیھ 2126011 كفـءكفـء1312011/07/01 معلم

االبتدائیة ص) أ ( الثوره العربیة  2011/07/01 ایمان دمحم شحاتة منصور 2227487 كفـءكفـء1322011/07/01 معلم

السراحنة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایمان محمود ابراھیم محمود 2128079 كفـءكفـء1332011/07/01 معلم

حسن عباس ع التجریبیة لغات/د 2011/07/01 إیمان محمود حسن حجازى 2129470 كفـءكفـء1342011/07/01 معلم

2011/02/23 ینایر االبتدائیة٢٥ ایمان مصطفى عبد الغفار بركات 144449 كفـءكفـء1352011/02/23 معلم

رابعة العدویة ع المشتركة بنات 2011/07/01 ایمان یوسف احمد المنادیلى 2156791 كفـءكفـء1362011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

مصطفى كامل االبتدائیة 2011/07/01 أیمن احمد بدیر البرعى 143212 كفـءكفـء1372011/07/01 معلم

ع المشتركة) ٥(طلمبات النصرمحطة  2011/02/23 ایمن متولى دمحم الطحان 2140966 كفـءكفـء1382011/02/23 معلم

الشھید نصر دمحم رواق االبتدائیة 2011/07/01 ایناس بسیونى النجار احمد 2168822 كفـءكفـء1392011/07/01 معلم

أرض الجمارك األبتدائیة المشتركة 2011/02/23 ایھاب دمحم فیصل ربیع 2135062 كفـءكفـء1402011/01/01 معلم

العال المركزیة بالبنجر االبتدائیة 2011/03/01 بثینة دمحم فتح هللا الحوشى 2125946 كفـءكفـء1412011/03/01 معلم

رابعة العدویة ع المشتركة بنات 2011/07/01 تامر عبد المنعم دمحم على 2132417 كفـءكفـء1422011/07/01 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٥طلمبات النصر محطة  تونس جمعة حمیدة عبد الھادى 2141360 كفـءكفـء1432011/01/01 معلم

الشھید عوض مبارك ع المشتركة 2011/07/01 جابر دمحم أنیس سلیمان 2140886 كفـءكفـء1442011/07/01 معلم

ابو حبارة االبتدائیة 2008/12/06 جمال على ابراھیم عبده 2132085 كفـءكفـء1452011/03/01 معلم

مصطفى اسماعیل االعدادیة المشتركة 2011/02/23 جورج مخائیل شاكر مخائیل 143473 كفـءكفـء1462011/02/23 معلم

الفرسان االعدادیة المشتركة 2011/03/01 حسام  رمضان أحمد  السید 2126547 كفـءكفـء1472011/03/01 معلم

الشھید عبد ربھ خالد االبتدائیة 2011/07/01 حسام أحمد أحمد الشباسى 2167023 كفـءكفـء1482011/07/01 معلم

الھواریة ع ص المشتركة 2011/07/01 حسام ناصر تمام أبو دھب 2140217 كفـءكفـء1492011/01/01 معلم

الوادىاالعدادیة الصباحیةالمشتركة 2011/07/01 حسنیة اسماعیل مصطفى عجور 2141468 كفـءكفـء1502011/07/01 معلم

نور العلم ع م المشتركة 2011/07/01 حسین  عبد المنعم دمحم عبد هللا 2198417 كفـءكفـء1512011/07/01 معلم

الحریة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 حسین أنور غازى عماره 2175907 كفـءكفـء1522011/01/01 معلم

الیمن االبتدائیة التجریبیة 2011/02/14 حسین محمود عبد اللطیف حسین 2049143 كفـءكفـء1532011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة
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المؤھل 
األعلي

یوسف ادریس االبتدائیة الصباحیة.د  2011/07/01 حمادة  عبد الاله  دمحم على 2163668 كفـءكفـء1542011/07/01 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٤بنجر  حنان سلیمان مجاھد سلیمان 141839 كفـءكفـء1552011/07/01 معلم

مصطفى اسماعیل االعدادیة المشتركة 2009/04/06 حنان شوقى عبده احمد 143233 كفـءكفـء1562011/07/01 معلم

دمحم یأدم االعدادیة المشتركة 2011/07/01 حنان دمحم دمحم حلمى الشرنوبى 2131514 كفـءكفـء1572011/07/01 معلم

القریة المركزبة االعدادیة المشتركة 2011/02/23 خالد حسن محروص حسن 2131568 كفـءكفـء1582011/02/23 معلم

عبدهللا بریك االبتدائیة المشتركة ص 2011/03/01 خمیس جمعھ فرج سید 2168397 كفـءكفـء1592011/03/01 معلم

2010/03/03 ع المشتركة١البنجر دالیا رمضان حمیدة إمبیوة 2139994 كفـءكفـء1602011/01/01 معلم

نجع عبد الرواف اإلعدادیة م 2011/07/01 دالیا سمیر عبد العظیم عبد الحمید 1543462 كفـءكفـء1612011/01/01 معلم

یوسف ادریس االبتدائیة الصباحیة.د  2011/03/03 دالیا عادل عبد المالك سلیمان 2125590 كفـءكفـء1622011/03/01 معلم

ایكنجى مریوط االبتدائیة ص 2011/02/23 دعاء مخلوف ابراھیم مخلوف 2149470 كفـءكفـء1632011/01/01 معلم

یوسف ادریس االبتدائیة الصباحیة.د  2011/03/01 دینا دمحم عبد الواحد عبد الجلیل 2125576 كفـءكفـء1642011/03/01 معلم

اسكان الناصریة االعدادیة المشتركة 2011/02/14 راشد الھم ھاشم عبد الحمید 2132171 كفـءكفـء1652011/02/14 معلم

دمحم فرید االعدادیة المشتركة 2011/07/01 راضى  دمحم  راضى  طھ 2168735 كفـءكفـء1662011/07/01 معلم

ع المشتركة) ٥(طلمبات النصرمحطة  2011/03/01 رامى إبراھیم دمحم عبد الفتاح 144632 كفـءكفـء1672011/03/01 معلم

ابو بسیسة االبتدائیة 2011/07/01 رامى السید توفیق مبارك 2144046 كفـءكفـء1682011/07/01 معلم

رابعة العدویة ع المشتركة بنات 2011/03/01 راندا عبد السالم دمحم عبد السالم 2145200 كفـءكفـء1692011/02/24 معلم

)عربى(روضة برج العرب التجریبیة 2008/10/02 رانیا دمحم دمحم عبد المجید 2142011 كفـءكفـء1702011/01/01 معلم
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الھواریة ع ص المشتركة 2011/07/01 رانیا دمحم یسرى دمحم  عبد الفتاح 2140209 كفـءكفـء1712011/07/01 معلم

الوادىاالعدادیة الصباحیةالمشتركة 2011/07/01 ربیع عبد الرازق عبد هللا السقا 2151649 كفـءكفـء1722011/07/01 معلم

2011/03/01 ینایر اإلعدادیة٢٥ رجاء شوقى دمحم دمحم صالح 2089331 كفـءكفـء1732011/03/01 معلم

الفرسان االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رجاء صبرى ابراھیم خلیفة 2134811 كفـءكفـء1742011/07/01 معلم

البصرة ع ص المشتركة 2011/02/23 رجب رمضان عبدالعظیم عواجة 2125160 كفـءكفـء1752011/01/01 معلم

برج العرب االعدادیة التجریبیة عربى 2011/07/01 رحاب  فتحى على عطیة 2181665 كفـءكفـء1762011/07/01 معلم

عمر المختار ع المشتركة بناجر 2011/07/01 رحاب عبد الرازق زكى الوراقى 2141474 كفـءكفـء1772011/07/01 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة ص 2011/03/01 رشا   دمحم  دمحم  عبد الرؤوف 2152387 كفـءكفـء1782011/02/28 معلم

2011/02/23 ینایر االبتدائیة٢٥ رشا حسانى محمود دمحم 2168848 كفـءكفـء1792011/02/14 معلم

ابو صیر االبتدائیة 2011/07/01 رشا رمضان عجمى حسن 2131469 كفـءكفـء1802011/07/01 معلم

٥روضة طلمبات النصر محطة  2011/07/01 رشا ظریف دمحم عبد هللا 2141356 كفـءكفـء1812011/07/01 معلم

روضة الوادى 2011/07/01 رشا عبد الحمید عبد اللطیف الحداد 2151659 كفـءكفـء1822011/07/01 معلم

الوادى االبتدائیة ص 2011/07/01 رشا فتوح حسن  موسى 2015032 كفـءكفـء1832011/07/01 معلم

2011/03/01 االبتدائیة١٨بنجر  رضا  رجب  على  شاھین 2191855 كفـءكفـء1842011/03/01 معلم

الجزائر االبتدائیة ص 2011/02/23 رضا عبد الحسیب محمود رشوان 2158448 كفـءكفـء1852011/02/23 معلم

حلب االبتدائیة 2010/03/01 رضا دمحم حسین الكومى 322657 كفـءكفـء1862011/03/01 معلم

نجع عبد الرواف اإلعدادیة م 2011/07/01 رضا دمحم عبد الحمید دمحم 2139493 كفـءكفـء1872011/07/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

برج العرباالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو دومة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رومانى  خلف  عیسى  عبد المالك 2169699 كفـءكفـء1882011/07/01 معلم

نجع عبد الرواف اإلعدادیة م 2011/07/01 ریم احمد دمحم ھیكل 2135353 كفـءكفـء1892011/07/01 معلم

عتیق الحبونى االبتدائیة ص 2011/07/01 ریم عبد المولى حمیدة على 2143865 كفـءكفـء1902011/07/01 معلم

الحریة الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 زغلولة صالح اسماعیل أبوشھبھ 2175146 كفـءكفـء1912011/03/01 معلم

غرب الطریق االبتدائیة 2011/07/01 زینب ایراھیم عفیفى السید احمد 2158466 كفـءكفـء1922011/07/01 معلم

یوسف ادریس االبتدائیة الصباحیة.د  2011/07/01 زینب مصطفى عبد الحكیم خلیفة 2125786 كفـءكفـء1932011/07/01 معلم

الفرسان االعدادیة المشتركة 2011/02/23 زینب یوسف بھجات على 2134777 كفـءكفـء1942011/02/23 معلم

النھضة والنجوع االبتدائیة 2011/03/01 سامح  جید  وھبة  جید 2152690 كفـءكفـء1952011/03/01 معلم

النھضة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سامح عمر حامد دمحم 2149652 كفـءكفـء1962011/07/01 معلم

2011/03/01 صحراوى٥٩روضة ك  سامیة خمیس إسماعیل مرسال 2136869 كفـءكفـء1972011/03/01 معلم

2011/02/23 االبتدائیة١برج العرب  سحر عبدالسالم دمحم عبدالسالم 2167177 كفـءكفـء1982011/02/23 معلم

فلسطین االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سرایا ناجى محمود عمر 2143957 كفـءكفـء1992011/01/01 معلم

حسن عباس التجریبیة لغات. روضة د 2011/03/01 سعاد اسماعیل على داود 2142332 كفـءكفـء2002011/03/01 معلم

الثورة العرابیة االعدادیة 2011/03/01 سعد احمد سعد جابر 2149474 كفـءكفـء2012011/03/01 معلم

الشھید عمر المختار ع بنین 2011/07/01 سالمة عبد المنعم على طایع 2135155 كفـءكفـء2022011/07/01 معلم

شفیق الخشن أ االبتدائیة. د 2011/02/14 سلوى دمحم عبدالحلیم ابراھیم 2145282 كفـءكفـء2032011/02/14 معلم

)عربى(روضة برج العرب التجریبیة 2011/07/01 سماح رزق دمحم زاید 2141714 كفـءكفـء2042011/07/01 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

برج العرباالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بغداد االبتدائیة المشتركة ص 2011/03/01 سمر أشرف جابر حسنین 2133093 كفـءكفـء2052011/03/01 معلم

یوسف إدریس/ روضة د 2011/07/01 سمیحة عبدالرشید عبدالحلیم حسین 2149723 كفـءكفـء2062011/07/01 معلم

رابعة العدویة ع المشتركة بنات 2011/07/01 سمیر جید وھبھ جید 143001 كفـءكفـء2072011/07/01 معلم

نجع عبد الرواف اإلعدادیة م 2011/07/01 سمیر صبرى رضوان العدوى 144888 كفـءكفـء2082011/01/01 معلم

الحریة االبتدائیة 2011/07/01 سندس العربى فھیم حسنین 2131020 كفـءكفـء2092011/07/01 معلم

البراعم المتفتحھ أ االبتدائیة ص 2011/07/01 سھام دمحم دمحم القمارى 2168869 كفـءكفـء2102011/07/01 معلم

نجع ابو رواف االبتدائیة 2011/07/01 سوزان عبد الصبور خشوم جاد الرب 2193327 كفـءكفـء2112011/01/01 معلم

ابو بكر الصدیق الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 سوزان عطیة دمحم عبدالحمید 2135186 كفـءكفـء2122011/01/01 معلم

عبد الرحمن ابو زھرة االبتدائیة 2011/07/01 سوزان محسن سعد قطب 2135174 كفـءكفـء2132011/07/01 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٤بنجر  سوزان دمحم سعادة یوسف 2141390 كفـءكفـء2142011/07/01 معلم

2011/02/23 االبتدائیة١٨بنجر  شادى  دمحم دمحم مصطفى 2131569 كفـءكفـء2152011/02/23 معلم

2011/07/01 العقول المستنیرة الثانویة للبنین شحات سعد عبد الجید عبد العزیز 2131088 كفـءكفـء2162011/07/01 معلم

الفرسان االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شعبان جمعة حمیدة عبد الھادى 2136647 كفـءكفـء2172011/07/01 معلم

القریة المركزیة الثانویة المشتركة 2011/02/23 شعبان عطیة منصور النجار 142718 كفـءكفـء2182011/02/23 معلم

الثورة العرابیة االعدادیة 2011/07/01 شیماء السید ابراھیم دسوقى 2140862 كفـءكفـء2192011/07/01 معلم

السالم االبتدائیة 2011/07/01 شیماء سامى حسن عبده عبد الرحیم 2140045 كفـءكفـء2202011/07/01 معلم

ابو بسیسة االبتدائیة 2011/02/23 شیماء عزت سلیم عبد العال 2133064 كفـءكفـء2212011/02/23 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

برج العرباالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغربانیات ع المشتركة 2011/07/01 شیماء ماھر عبد الفتاح عبد العال 2139455 كفـءكفـء2222011/04/01 معلم

أمیر المؤمنین أ االبتدائیة المشتركة 2011/02/23 شیماء مجدى دمحم على الحرقانى 144601 كفـءكفـء2232011/02/23 معلم

مراقیا االبتدائیة 2011/03/03 شیماء مجدي دمحم كامل 143185 كفـءكفـء2242011/03/03 معلم

الغربانیات ع المشتركة 2011/03/03 شیماء دمحم ابراھیم دمحم 2125288 كفـءكفـء2252011/01/01 معلم

ینایرثانوى٢٥ 2011/07/01 شیماء دمحم سعید عبدالعظیم بدر الدین 2159078 كفـءكفـء2262011/04/01 معلم

نور العلم ع م المشتركة 2011/03/01 صابر  راتب  الفى  عبد الرواف 2152492 كفـءكفـء2272011/03/03 معلم

الجویرة االبتدائیة 2011/07/01 صباح جید وھبھ جید 142967 كفـءكفـء2282011/07/01 معلم

الوادىاالعدادیة الصباحیةالمشتركة 2010/02/23 صباح سید احمد احمد محمود 144124 كفـءكفـء2292011/02/23 معلم

الیمن االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 صبحى عبد الجواد كامل عبد هللا 142712 كفـءكفـء2302011/07/01 معلم

رابعة العدویة ع المشتركة بنات 2011/03/01 صبحى مجدى احمد صبحى 2168885 كفـءكفـء2312011/03/01 معلم

رابعة العدویة ع المشتركة بنات 2011/02/23 صبرین عوض عبدالفضیل فرحات 2135200 كفـءكفـء2322011/02/23 معلم

حسن عباس ع التجریبیة لغات/د 2011/02/23 صفاء ابراھیم شندى دمحم 2130172 كفـءكفـء2332011/02/23 معلم

البصرة االبتدائیة ص 2011/07/01 صفاء حسنین فھیم حسنین 2131058 كفـءكفـء2342011/07/01 معلم

دمحم عبد الوھاب االبتدائیة.اللواء د 2010/07/01 صفاء دمحم عبد الحمید شلبى 2131179 كفـءكفـء2352011/07/01 معلم

عمر المختار ع المشتركة بناجر 2011/07/01 صفاء دمحم عبد العال حسین 2126642 كفـءكفـء2362011/07/01 معلم

الفرسان االعدادیة المشتركة 2011/02/23 صالح السعدنى عبد العزیز الور 2134741 كفـءكفـء2372011/02/14 معلم

البصرة ع ص المشتركة 2011/03/01 ضیاء الدین مصطفى دمحم محمود 2140218 كفـءكفـء2382011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

برج العرباالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید عمر المختار ع بنین 2011/07/01 طاھر أحمد دمحم ابراھیم 143000 كفـءكفـء2392011/07/01 معلم

برج العرب االعدادیة التجریبیة عربى 2011/07/01 طلعت احمد عبد الرحمن على 2127035 كفـءكفـء2402011/07/01 معلم

ابو بكر الصدیق الجدیدة ع المشتركة 2011/03/01 طلعت السید جمعة دمحم 2134640 كفـءكفـء2412011/03/01 معلم

نور العلم ع م المشتركة 2011/07/01 طھ السید فواز قرطبى 2134654 كفـءكفـء2422011/07/01 معلم

الفرسان االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عبد الرحمن خلیل ابراھیم خلیل 2141495 كفـءكفـء2432011/07/01 معلم

البراعم المتفتحھ أ االبتدائیة ص 2011/03/03 عبد الرحیم رجب دمحم رجب 2091291 كفـءكفـء2442011/03/01 معلم

الیمن ع ص المشتركة 2011/07/01 عبد السالم شفیق محارب العربى 2131303 كفـءكفـء2452011/07/01 معلم

حلب اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 عبد الفتاح السباعى عبد الفتاح الشیخ 2133524 كفـءكفـء2462011/07/01 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١٣بنجر  عبد الفتاح شعبان عثمان ابو حجاج 2140067 كفـءكفـء2472011/01/01 معلم

2010/05/01 األعدادیة المشتركة١٥بنجر  عبد المجید رجب ابراھیم عیسى 2140071 كفـءكفـء2482011/01/01 معلم

المأمون االبتدائیة 2011/07/01 عبد المنعم احمد مصطفى حسن 143087 كفـءكفـء2492011/07/01 معلم

نجع حمودة االبتدائیة 2011/07/01 عبد الھادى عالم حامد عالم 144462 كفـءكفـء2502011/07/01 معلم

القریة المركزیة الثانویة المشتركة 2008/03/10 عبود لطیف دمحم خطیب 2153836 كفـءكفـء2512011/03/28 معلم

البراعم المتفتحھ أ االبتدائیة ص 2011/07/01 عبیر  ابوزید  دمحم  عباس 2168604 كفـءكفـء2522011/07/01 معلم

أمیر المؤمنین أ االبتدائیة المشتركة 2011/02/23 عبیر بھجت دمحم مصطفى 2129661 كفـءكفـء2532011/02/23 معلم

العراق االبتدائیة 2011/07/01 عز النبوى ابراھیم دیاب 2143967 كفـءكفـء2542011/01/01 معلم

ع المشتركة) ٥(طلمبات النصرمحطة  2011/07/01 عزة السید احمد محمود منصور 2141344 كفـءكفـء2552011/07/01 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

برج العرباالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یوسف إدریس/ روضة د 2011/03/03 عزه خلف دمحم احمد 2149712 كفـءكفـء2562011/03/03 معلم

ابو بكر الصدیق الجدیدة ع المشتركة 2011/03/01 عصام  السید انور ابراھیم 2126064 كفـءكفـء2572011/03/01 معلم

الوادىاالعدادیة الصباحیةالمشتركة 2011/07/01 عفاف دمحم السید ابراھیم 2136211 كفـءكفـء2582011/07/01 معلم

نجع عبد الرواف اإلعدادیة م 2011/07/01 عالء الدیب الصغیر أبوالیزید دمحم 2129365 كفـءكفـء2592011/07/01 معلم

االبتدائیة ص) أ ( الثوره العربیة  2011/03/01 عالء السید احمد حسن الفقى 2149487 كفـءكفـء2602011/03/01 معلم

القریة المركزبة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 عالء فاروق دمحم أحمد خلف 2125119 كفـءكفـء2612011/03/01 معلم

رابعة العدویة ع المشتركة بنات 2011/07/01 عالء دمحم عبد الحمید شلبى 2139581 كفـءكفـء2622011/07/01 معلم

العزائم االبتدائیة 2011/03/02 على احمد على احمد 2140905 كفـءكفـء2632011/03/02 معلم

2011/02/23 األعدادیة المشتركة١٥بنجر  على على ابوالسعود حسن 142719 كفـءكفـء2642011/02/23 معلم

النھضة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 على دمحم ابراھیم ابو ضیف 2136244 كفـءكفـء2652011/03/01 معلم

عبد الرحمن ابوزھرة ع المشتركة 2011/03/01 على دمحم محمود دمحم 2149343 كفـءكفـء2662011/01/01 معلم

الوفاء االعدادیة المشتركة 2011/03/03 على نادى فرغلى فرج 143231 كفـءكفـء2672011/01/01 معلم

یوسف إدریس/ روضة د 2011/07/01 علیاء عاطف بكر الجریسى 2149718 كفـءكفـء2682011/07/01 معلم

أمیر المؤمنین أ االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عماد فھمى عبد السید سعید 2129703 فوق المتوسطكفـء2692011/07/01 معلم

2011/03/03 األعدادیة المشتركة١٥بنجر  عمرو حامد ابو العینین خلیفة 2127924 كفـءكفـء2702011/03/03 معلم

رابعة العدویة ع المشتركة بنات 2011/03/01 عمرو عاصم محمود السید 143232 كفـءكفـء2712011/03/01 معلم

ابو بسیسة اإلعدادیة 2011/03/01 عمرو فاروق على حسن 2133106 كفـءكفـء2722011/03/01 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

برج العرباالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفرسان االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عمرو دمحم صالح خلیل 143082 كفـءكفـء2732011/07/02 معلم

القریة المركزبة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عمرو دمحم عمرو عبید 2129459 كفـءكفـء2742011/07/01 معلم

)عربى(برج العرب االبتدائیةالتجریبیة 2011/07/01 عمرو دمحم فتحى عبد العزیز 2181192 كفـءكفـء2752011/07/01 معلم

أرض الجمارك األبتدائیة المشتركة 2010/02/23 عنایات عبد القادر دمحم احمد 2135115 كفـءكفـء2762011/02/23 معلم

رابعة العدویة ع المشتركة بنات 2011/07/01 عوض عیاد عوض یادم 2167210 كفـءكفـء2772011/07/01 معلم

العال المركزیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عید سعید حافظ عثمان 2125954 كفـءكفـء2782011/07/01 معلم

الفرسان االعدادیة المشتركة 2011/03/01 غادة  السید  رجب  الحداد 2193447 كفـءكفـء2792011/03/01 معلم

دمحم عبد الوھاب االبتدائیة.اللواء د 2011/07/01 غالیة أحمد أبو زید على 2131150 كفـءكفـء2802011/07/01 معلم

العال المركزیة بالبنجر االبتدائیة 2011/07/01 غالیة یوسف على الشیخ 143024 كفـءكفـء2812011/07/01 معلم

2011/03/01 األعدادیة المشتركة١٥بنجر  فاطمة رجب على إبراھیم 144630 كفـءكفـء2822011/03/01 معلم

یوسف إدریس/ روضة د 2011/07/01 فاطمة سعد غریب یونس 2133633 كفـءكفـء2832011/01/01 معلم

الشھید عوض مبارك ع المشتركة 2011/07/01 فاطمة دمحم صالح الدین عبد الفتاح دمحم 2139576 كفـءكفـء2842011/07/01 معلم

سیدى وحیدة االبتدائیة 2011/07/01 فایزة أنور عبد اللطیف حسن 2144560 كفـءكفـء2852011/07/01 معلم

البصرة االبتدائیة ص 2011/07/01 فتحیة  فتحى مصطفى الرشیدى 2126070 كفـءكفـء2862011/07/01 معلم

البصرة ع ص المشتركة 2011/07/13 فرحات دمحم نورالدین دمحم 2127778 كفـءكفـء2872011/07/13 معلم

الشھید عمر المختار ع بنین 2011/07/01 فوزیة  خمیس  جابر خمیس 2168573 كفـءكفـء2882011/07/01 معلم

الثورة العرابیة االعدادیة 2011/07/01 فیبى عزت فایز عبد المسیح 2102857 كفـءكفـء2892011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

برج العرباالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

غرب الطریق االبتدائیة 2011/03/01 كریم عبده حسن ھنداوى 143411 كفـءكفـء2902011/03/01 معلم

الیمن االبتدائیة المشتركة 2011/02/23 لبنى عبد العزیز محمود دمحم 2131378 كفـءكفـء2912011/02/23 معلم

روضة الشھید عبد ربة خالد 2010/03/01 لمیاء فتحى دمحم على عنب 2130594 كفـءكفـء2922011/03/01 معلم

فلسطین االعدادیة المشتركة 2011/02/23 لمیاء دمحم حسن سالم 2149460 كفـءكفـء2932011/02/23 معلم

عبدهللا بریك االبتدائیة المشتركة ص 2011/03/01 لیلى عبد الماللك تمام على 2168435 كفـءكفـء2942011/03/01 معلم

االبتدائیة ص) أ ( الثوره العربیة  2011/03/01 مایسة حسن عبدالعزیز حسن 2139875 كفـءكفـء2952011/03/01 معلم

الحریة اإلعدادیة المشتركة 2009/08/23 محسن وحید دمحم على 2126020 كفـءكفـء2962011/02/23 معلم

مصر الحریة اإلعدادیة بنات 2011/03/01 دمحم  حسن  عبد هللا الحالج 2130467 كفـءكفـء2972011/03/01 معلم

الغربانیات ع المشتركة 2011/03/01 دمحم  سعید  دمحم  عبد المعطى 2198658 كفـءكفـء2982011/03/01 معلم

الیمن ع ص المشتركة 2008/09/14 دمحم  عبدالحمید  حسین  ھمام 2169801 كفـءكفـء2992011/03/01 معلم

نجع عبد الرواف اإلعدادیة م 2011/07/01 دمحم ابراھیم صبحى ابراھیم عید 143083 كفـءفوق المتوسط3002011/01/01 معلم

الشھید عمر المختار ع بنین 2011/07/01 دمحم إبراھیم عبد الغفار السید 2091270 كفـءكفـء3012011/07/01 معلم

نجع عبد الرواف اإلعدادیة م 2008/11/21 دمحم ابراھیم علي فراج 144465 كفـءكفـء3022011/01/01 معلم

ابو حبارة االبتدائیة 2011/02/23 دمحم ابو المعاطى بحیرى عبده 2132094 كفـءكفـء3032011/02/23 معلم

القریة المركزبة االعدادیة المشتركة 2011/07/13 دمحم ابو بكر كامل السنوسى 2133278 كفـءكفـء3042011/07/13 معلم

حسن عباس التجریبى الثانویة لغات.د 2011/07/01 دمحم أحمد حسن عثمان 2133621 كفـءكفـء3052011/07/01 معلم

القریة المركزبة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم أحمد عبد الرحیم السید 144647 كفـءكفـء3062011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

برج العرباالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الھواریة ع ص المشتركة 2011/07/01 دمحم احمد دمحم السید حفنى 2140214 كفـءكفـء3072011/07/01 معلم

التكامل االبتدائیة 2011/02/23 دمحم احمد محمود القاشوطى 143020 كفـءكفـء3082011/02/23 معلم

ابو بسیسة اإلعدادیة 2011/03/01 دمحم السید عبد الغفار عبد الرؤوف 2144025 كفـءكفـء3092011/03/01 معلم

ابو بسیسة االبتدائیة 2011/02/23 دمحم السید عبده مساعد 2133122 كفـءكفـء3102011/02/23 معلم

ع المشتركة) ٥(طلمبات النصرمحطة  2011/03/01 دمحم الطاھر  دمحم  عبدالجید  عاشور 2194736 كفـءكفـء3112011/03/01 معلم

الفرسان االبتدائیة 2011/07/01 دمحم بركات دمحم على 2133483 كفـءكفـء3122011/07/01 معلم

نجع ابو رواف االبتدائیة 2011/02/23 دمحم حسن دمحم دمحم ھریدى 144591 كفـءكفـء3132011/02/23 معلم

دمحم یأدم ابراھیم االبتدائیة 2011/07/01 دمحم حسنى محمود تمام 2159093 كفـءكفـء3142011/07/01 معلم

2011/03/03 االبتدائیة١بنجر  دمحم حلمى عبد المقصود عطیة 2139957 كفـءكفـء3152011/03/03 معلم

نجع عبد الرواف اإلعدادیة م 2011/07/01 دمحم حنفى محمود حنفى 2135128 كفـءكفـء3162011/07/01 معلم

الجزائر االبتدائیة ص 2011/03/01 دمحم شعیب رشیدي احمد 144590 كفـءكفـء3172011/03/01 معلم

الفرسان االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم صبحى عبد هللا ابو خطوة 2133501 كفـءكفـء3182011/07/01 معلم

رابعة العدویة ع المشتركة بنات 2011/07/01 دمحم صبحى عبد المقصود ابراھیم 2182354 كفـءكفـء3192011/07/01 معلم

ابو دومة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم ضاحي دسوقي أحمد 2181299 كفـءكفـء3202011/07/01 معلم

نور العلم ع م المشتركة 2011/07/02 دمحم عابدین عبد الحفیظ عبد الرحیم 2151275 كفـءكفـء3212011/07/02 معلم

الحریة اإلعدادیة المشتركة 2011/02/23 دمحم عادل ابو الفتوح احمد 2125972 كفـءكفـء3222011/01/01 معلم

اسكان الناصریة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم عبد العزیز سلیمان بكر 2134719 كفـءكفـء3232011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

برج العرباالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یوسف ادریس المسائیة.د 2011/03/01 دمحم عبد الغنى السید دمحم 143086 كفـءكفـء3242011/03/01 معلم

البراعم المتفتحھ أ االبتدائیة ص 2011/07/01 دمحم عبد الغنى دمحم عوض 2133288 كفـءكفـء3252011/07/01 معلم

مصطفى اسماعیل االبتدائیة 2011/02/23 دمحم عبد الفتاح سالم دمحم 143460 كفـءكفـء3262011/02/23 معلم

عتیق الحبونى االبتدائیة ص 2011/03/01 دمحم عثمان النجدى عبد الغفار 143398 كفـءكفـء3272011/03/01 معلم

اسكان الناصریة االعدادیة المشتركة 2011/02/23 دمحم فتحى صبحى دمحم 142879 كفـءكفـء3282011/02/23 معلم

المیثاق االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم فؤاد عیسى مصطفى 2143859 كفـءكفـء3292011/07/01 معلم

ابو بسیسة اإلعدادیة 2011/02/23 دمحم فؤاد دمحم امام 2133140 كفـءكفـء3302011/02/23 معلم

نور العلم ع م المشتركة 2011/07/01 دمحم دمحم احمد حسانین 2199822 كفـءكفـء3312011/07/01 معلم

برج العرب االعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم محمود احمد سالمة 2188892 كفـءكفـء3322011/07/01 معلم

عبدهللا بریك االبتدائیة المشتركة ص 2011/03/01 دمحم معروف دمحم دمحم 2168509 كفـءكفـء3332011/03/01 معلم

مصطفى اسماعیل االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم ناجى دمحم قطارة 2140052 كفـءكفـء3342011/07/01 معلم

2011/07/01 ع المشتركة١البنجر محمود  عثمان شفیق عثمان 2181306 كفـءكفـء3352011/07/01 معلم

نجع عبد الرواف اإلعدادیة م 2011/07/01 محمود  كمال  رمضان  جمعة 2201868 كفـءكفـء3362011/07/01 معلم

السراحنة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 محمود احمد محمود احمد 2135088 كفـءكفـء3372011/07/01 معلم

ابو بسیسة اإلعدادیة 2011/07/13 محمود السید اسماعیل السرجانى 2144039 كفـءكفـء3382011/07/02 معلم

نجع عبد الرواف اإلعدادیة م 2011/07/01 محمود حنفى محمود حنفى 2139889 كفـءكفـء3392011/07/01 معلم

الوفاء االعدادیة المشتركة 2011/03/01 محمود دمحم على عبدهللا 2149335 كفـءكفـء3402011/03/01 معلم
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المیثاق االبتدائیة 2010/05/08 محي محمود عبد اللطیف حسین 2058902 كفـءكفـء3412011/04/01 معلم

السراحنة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 مدحت محمود ابراھیم دعبس 2076473 كفـءكفـء3422011/03/01 معلم

نجع ابو رواف االبتدائیة 2011/07/01 مدیحة دمحم على دراوى 2139487 كفـءكفـء3432011/01/01 معلم

الغربا نیات االبتدائیة 2011/07/01 مرفت محمود عبده دمحم ابو العمایم 2125983 كفـءكفـء3442011/01/01 معلم

یوسف ادریس االبتدائیة الصباحیة.د  2011/07/01 مروة  موسى  عباس  موسى 2161548 كفـءكفـء3452011/07/01 معلم

العراق االبتدائیة 2011/03/03 مروة أحمد عبده أحمد 2143962 كفـءكفـء3462011/03/01 معلم

فلسطین االعدادیة المشتركة 2011/02/23 مروة السید احمد عثمان 2149438 كفـءكفـء3472011/02/23 معلم

ابو دومة االعدادیة المشتركة 2011/02/23 مروة حسن عبد العزیز حسن 2133040 كفـءكفـء3482011/02/23 معلم

بغداد االبتدائیة المشتركة ص 2011/07/01 مروة على دمحم رزق 2125171 كفـءكفـء3492011/07/01 معلم

2011/02/23 االبتدائیة١بنجر  مروة كامل دمحم عبد هللا 2139971 كفـءكفـء3502011/02/23 معلم

حلب االبتدائیة 2011/07/01 مریم جمال الدین موسى أحمد 2133390 كفـءكفـء3512011/07/01 معلم

2010/04/01 االبتدائیة١بنجر  مریم فرج بریك كریم 2139972 كفـءكفـء3522011/07/01 معلم

مصر الحریة اإلبتدائیة 2011/07/01 مسعود دمحم عطیھ مھدي 142984 كفـءكفـء3532011/07/01 معلم

نجع ابو رواف االبتدائیة 2011/07/01 مصطفى احمد دمحم عبدالمجید 2170096 كفـءكفـء3542011/07/01 معلم

2011/02/23 االبتدائیة١برج العرب  مصطفى على اسماعیل حسن 2167266 كفـءكفـء3552011/02/14 معلم

الفرسان االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مصطفى على عبد السالم خیر هللا 2133516 كفـءكفـء3562011/07/01 معلم

بغداد الثانویة المشتركة 2011/02/23 مصطفى على دمحم القاضى 2136942 كفـءكفـء3572011/02/23 معلم
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یوسف ادریس المسائیة.د 2011/03/01 معاذ دمحم عبد السمیع حماد 2132622 كفـءكفـء3582011/03/01 معلم

حسن عباس التجریبى الثانویة لغات.د 2011/07/01 منال مسعود دمحم بلبع 2179420 كفـءكفـء3592011/07/01 معلم

السراحنة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 منى  دمحم عبدالعزیز العبد 2149310 كفـءكفـء3602011/07/01 معلم

الشھید عوض مبارك ع المشتركة 2010/07/01 منى ابراھیم یحیى دمحم 2139570 كفـءكفـء3612011/07/01 معلم

برج العرب االعدادیة التجریبیة عربى 2010/07/01 منى السید دمحم على 144460 كفـءكفـء3622011/07/13 معلم

الثورة العرابیة االعدادیة 2011/02/23 منى خمیس عبد العزیز دمحم 144880 كفـءكفـء3632011/02/23 معلم

البصرة االبتدائیة ص 2011/02/23 منى رمضان بكر الشطورى 144349 كفـءكفـء3642011/02/23 معلم

نجع عبد الرواف اإلعدادیة م 2010/07/01 منى سامى دمحم السید المالحى 2149482 كفـءكفـء3652011/07/01 معلم

نور العلم ع م المشتركة 2011/07/01 منى عبد التواب عبد الكریم حسین 2125708 كفـءكفـء3662011/01/01 معلم

حسن عباس التجریبیة لغات. روضة د 2011/07/01 منى دمحم عبدالمنعم العریان 2152735 كفـءكفـء3672011/07/01 معلم

دمحم عبد الوھاب االبتدائیة.اللواء د 2011/07/01 منى دمحم قاسم محمود 2131244 كفـءكفـء3682011/07/01 معلم

أرض الناصریة 2010/03/01 منى یسرى انور عبید 144947 كفـءكفـء3692011/03/01 معلم

ینایرثانوى٢٥ 2011/07/01 مھا صبرة احمد یونس 2151509 كفـءكفـء3702011/07/01 معلم

الیمن االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مھا على دمحم على 2131323 كفـءكفـء3712011/07/01 معلم

الشھید عوض مبارك ع المشتركة 2009/12/25 میرفت احمد فایز عبدالحافظ 2125970 كفـءكفـء3722011/02/23 معلم

الشھید عمر المختار ع بنین 2011/02/23 نادیة  حسن  ابراھیم  عثمان 2168660 كفـءكفـء3732011/01/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 نادیھ عبدالسالم محمود عبدالرحمن 2182325 كفـءكفـء3742011/07/01 معلم
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بغداد االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ناصر عید كامل عطیة 143193 كفـءكفـء3752011/07/01 معلم

2011/02/23 االبتدائیة١بنجر  ناھد دمحم احمد البشبیشى 2139987 كفـءكفـء3762011/02/23 معلم

الوادى االبتدائیة ص 2011/03/03 نجالء السید سعید عوض هللا 2142271 كفـءكفـء3772011/03/01 معلم

دمحم عبد الوھاب االبتدائیة.اللواء د 2011/02/23 نجالء دمحم سلیمان عبد الغنى 2131186 كفـءكفـء3782011/02/23 معلم

التنمیة االبتدائیة ص 2011/03/01 نجوى ابراھیم دمحم ابراھیم الھنداوى 2142451 كفـءكفـء3792011/03/01 معلم

برج العرب االعدادیة التجریبیة عربى 2011/02/23 نجوى ابراھیم دمحم رمضان 2140075 كفـءكفـء3802011/01/01 معلم

فلسطین االبتدائیة ص 2011/07/02 نسرین فوزى السید دمحم 2157852 كفـءكفـء3812011/07/02 معلم

حسن عباس ع التجریبیة لغات/د 2011/07/01 نشوه عوض ابراھیم دراز 2156913 كفـءكفـء3822011/07/01 معلم

التكامل االبتدائیة 2011/02/23 نعمة  حسن  محمود  على 2152463 كفـءكفـء3832011/02/23 معلم

2011/02/23 اعدادى٥٩ك نعمة دمحم حافظ مبروك 2127908 كفـءكفـء3842011/03/01 معلم

عبد الرحمن ابو زھرة االبتدائیة 2009/02/01 نعناعة على خاطر عبد العلیم 2135168 كفـءكفـء3852011/07/01 معلم

عتیق الحبونى االبتدائیة ص 2011/02/23 نھاد فوزى احمد جمال الدین 143399 كفـءكفـء3862011/02/23 معلم

)عربى(روضة برج العرب التجریبیة 2011/03/01 نھلة السید عبد الحمید القط 2141689 كفـءكفـء3872011/03/01 معلم

العراق االبتدائیة 2011/07/01 نھلة سلیمان السید السعدنى 2143934 كفـءكفـء3882011/07/01 معلم

مصطفى اسماعیل االعدادیة المشتركة 2011/03/01 نھلة كامل محمود عفیفى 2149325 كفـءكفـء3892011/03/01 معلم

البراعم المتفتحھ أ االبتدائیة ص 2011/07/01 نھى كمال على عبد الجواد 2135993 كفـءكفـء3902011/07/01 معلم

أحمد السید درویش  ع المشتركة 2011/03/01 نھى ھانى دمحم دمحم رجب 145131 كفـءكفـء3912011/03/01 معلم
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الغربانیات ع المشتركة 2011/03/01 نوح احمد دمحم نوح 2127805 كفـءكفـء3922011/03/01 معلم

رابعة العدویة ع المشتركة بنات 2011/07/01 نورة  ابوزید  دمحم  عباس 2168637 كفـءكفـء3932011/07/01 معلم

)عربى(برج العرب االبتدائیةالتجریبیة 2011/03/01 نورة محمود دمحم ابراھیم صقر 2132515 كفـءكفـء3942011/03/01 معلم

٣٨٫٥المأمون االعدادیة المشتركة ك  2010/07/01 نورھان مصطفى السید عبدالمنعم 2172819 كفـءكفـء3952011/07/01 معلم

الشھید عوض مبارك ع المشتركة 2011/07/01 نیفین ضاحى ونس شنودة 2210864 كفـءكفـء3962011/07/01 معلم

روضة دمحم فرید 2011/07/01 ھالة دمحم عبدالغفار ابراھیم 2168762 كفـءكفـء3972011/07/01 معلم

عبد الرحمن ابوزھرة ع المشتركة 2009/02/25 ھانى جالل عبد القوى عبده 2135162 كفـءكفـء3982011/07/01 معلم

الحریة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھانى دمحم عبد اللطیف  على 2134627 كفـءكفـء3992011/07/01 معلم

الیمن االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھانى دمحم عثمان  مصباح 2131332 كفـءكفـء4002011/07/01 معلم

شفیق الخشن أ االبتدائیة. د 2011/02/23 ھبة  احمد  دمحم  سلیمان 2168400 كفـءكفـء4012011/02/23 معلم

رابعة العدویة ع المشتركة بنات 2010/02/23 ھبة  انور   عبد اللطیف عامر 2152450 كفـءكفـء4022011/02/14 معلم

الشھید عوض مبارك االبتدائیة 2011/07/01 ھبة  حمدى  دمحم  یاقوت 2152661 كفـءكفـء4032011/07/01 معلم

2010/02/23 االبتدائیة١بنجر  ھبة سراج الدین  دمحم دمحم 2139997 كفـءكفـء4042011/02/23 معلم

الواحة الخضراء أ االبتدائیة 2011/07/01 ھبة سعید مبروك توفیق 2132634 كفـءكفـء4052011/07/01 معلم

الھواریة ع ص المشتركة 2011/07/01 ھبة دمحم عبد الحكیم احمد 2144052 كفـءكفـء4062011/07/01 معلم

غرب الطریق االبتدائیة 2011/07/01 ھبة دمحم عبد القادر على 2136129 كفـءكفـء4072011/07/01 معلم

الشھید عمر المختار ع بنین 2011/07/01 ھبة یوسف ابراھیم دمحم 2182329 كفـءكفـء4082011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

برج العرباالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نور العلم ع م المشتركة 2011/07/01 ھبھ  عبدالرحمن  نعیم  عبد الرحمن 2168373 كفـءكفـء4092011/07/01 معلم

)عربى(روضة برج العرب التجریبیة 2011/03/01 ھدى  دمحم رمضان  دمحم الدیب 2141970 كفـءكفـء4102011/03/01 معلم

ینایرثانوى٢٥ 2009/03/06 ھدى محى الدین رزق یاقوت 2095587 كفـءكفـء4112011/07/01 معلم

عبد الرحمن ابوزھرة ع المشتركة 2008/08/22 ھناء  عبدالمعتمد  دمحم  على 2152274 كفـءكفـء4122011/03/01 معلم

حسن عباس االبتدائیة التجریبیةلغات.د 2011/03/01 ھناء صبرى بسیونى عبد الحمید 2125989 كفـءكفـء4132011/03/01 معلم

2009/06/28 ینایر االبتدائیة٢٥ ھناء محسوب دمحم عبدهللا 2195958 كفـءكفـء4142011/06/28 معلم

بغداد االبتدائیة المشتركة ص 2011/02/23 ھند دمحم حسین احمد ھریدى 2139558 كفـءكفـء4152011/01/03 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١٣بنجر  ھیام عبدالعلیم فراج  النقیب 2125286 كفـءكفـء4162011/07/01 معلم

2010/01/14 ع المشتركة١البنجر ھیثم  حسن توفیق دمحم ابو حشیش 2149318 كفـءكفـء4172011/03/01 معلم

یوسف ادریس االبتدائیة الصباحیة.د  2011/03/01 وائل  محمود  دمحم  حمودة 2169783 كفـءكفـء4182011/03/01 معلم

ابو دومة االبتدائیة 2011/03/01 وائل دمحم السید بلبع 2015992 كفـءكفـء4192011/03/01 معلم

فلسطین االبتدائیة ص 2011/03/01 وفاء احمد اسماعیل احمد 142711 كفـءكفـء4202011/03/01 معلم

رابعة العدویة ع المشتركة بنات 2011/07/01 وفاء احمد محمود فتیحھ 2140930 كفـءكفـء4212011/07/01 معلم

ع المشتركة) ٥(طلمبات النصرمحطة  2011/07/01 وفاء یحیى االنصارى اسماعیل ابراھیم 2141336 كفـءكفـء4222011/07/01 معلم

2010/05/18 االبتدائیة٥٩الكیلو  یاسر ابراھیم عبد العزیز دمحم 2151838 كفـءكفـء4232011/07/02 معلم

سعد بن معاز ع المشتركة 2011/07/01 یاسر بالل دمحم حسین 143005 كفـءكفـء4242011/07/01 معلم

نجع العقارى اعدادى 2011/03/01 یاسین عبد الھادي عوض مرسي 143183 كفـءكفـء4252011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

برج العرباالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

)عربى(برج العرب االبتدائیةالتجریبیة 2011/03/01 یحیى  حسن  رجب  خالف 2152430 كفـءكفـء4262011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العجمىاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنین. التنویر االعدادیة ص  2011/07/01 احمد صالح الدین احمد دمحم 2130150 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

زید بن حارثة ع تجریبى لغات 2011/07/01 امانى خیر الدین مصطفى عثمان 2081090 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

سمیرة موسى الثانویة بنات/ د  2011/07/01 ایمان حمدى عبده السید 2126384 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

عباس حلمى الثانویة بنین 2011/07/01 بسمھ شعبان عبد السمیع العادلى 2167900 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

خدیجةبنت خویلداالبتدائیةتجریبى عربى 2011/07/01 تھانى محسن عبد الرازق عبد اللطیف 2163489 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

الشھید دمحم على المسیرى ث لغات بنات 2008/12/01 رانیا عبد المنعم عبد الحمید م 2132734 كفـءكفـء62011/03/03 أمین مكتبة

طالئع العجمى االبتدائیة م 2011/07/01 رحاب سامى حسین دمحم 2099114 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

اجیال الغد التجریبیة االبتدائیة عربى 2008/12/01 رشا محمود ضیاء دمحم الدكانى 2078384 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

العجمى الثانویة الصباحیة بنات 2011/07/01 رھام ابراھیم عبد العظیم القسطاوى 2134392 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

حسن صبحى الثانویة بنات/ د 2011/07/01 ساره السید دمحم دمحم 2175298 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

المكس االعدادیة بنات 2011/07/01 شیریھان دمحم على محمود 2081091 كفـءكفـء112011/07/01 أمین مكتبة

جعفر بن ابى طالب ع تجریبى عربى 2011/06/27 لوسى عطیھ عطیھ ایوب 2080402 كفـءكفـء122011/06/27 أمین مكتبة

موسى بن نصیر اإلبتدائیة ص 2011/07/01 منى سلیمان عبد المنعم سلیمان 2078186 كفـءكفـء132011/07/01 أمین مكتبة

اجیال الغد ع تجریبى عربى 2011/07/01 مى عبد المنعم احمد مصطفى 2079665 كفـءكفـء142011/07/01 أمین مكتبة

اجیال الغد ع  م بنات 2011/07/01 نھى عبد الرازق دمحم محمود 2146216 كفـءكفـء152011/07/01 أمین مكتبة

التنویر ع تجریبى لغات 2011/07/01 ھبة سمیر عوض دمحم 2164342 كفـءكفـء162011/07/01 أمین مكتبة

عایزینو فرج االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ ممدوح محمود دمحم مصطفى 1627314 كفـءكفـء172011/07/01 أمین مكتبة
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العجمىاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

شباب المستقبل االبتدائیة م 2011/07/01 یسرا ابراھیم مھدى البحیرى 2097572 كفـءكفـء182011/07/01 أمین مكتبة

مجدى محمود بن حلیم االبتدائیة 2011/07/01 اسماء كمال كامل زھرى 2125369 كفـءكفـء192011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحمعلى المسیرى ع ص بنات 2011/06/27 امیرة سمیر عباس دمحم 2076896 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

االدریسى االعدادیة المسائیة 2011/06/27 سماح احمد محمود احمد سلیم 2077279 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

حسان بن ثابت ث بنین 2011/07/01 نرمین عباس دمحم على 2050356 كفـءكفـء222011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

حمزة بن عبد المطلب ث تجریبي لغات 2011/07/01 نعمة جابر دمحم یوسف 2147571 كفـءكفـء232011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

اللواء دمحم نجیب االبتدائیة  لغات 2011/07/01 نیفین دمحم دمحم احمد الفالوجى 2197649 كفـءكفـء242011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

شباب المستقبل ع ص بنات 2011/07/01 وفاء احمد خلیفة دمحم 2095588 كفـءكفـء252011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

بنت الشاطئ  ع ص بنات 2011/06/27 اشرف ابراھیم عبد الرازق دمحم 2163395 كفـءكفـء262011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

اللواء دمحم نجیب ع التجریبیة لغات 2011/06/27 سمر دمحم ریاض احمد 2126694 كفـءكفـء272011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

بالل بن رباح ع م بنات 2011/07/01 محمود ابراھیم دمحم خلیل 2130125 كفـءكفـء282011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

المكس ع ص بنین 2011/06/27 یاسمین منیر ودیع اندراوس 2163884 كفـءكفـء292011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الدخیلة االبتدائیة م 2011/07/01 امل دمحم حنفى محمود 2081022 كفـءكفـء302011/07/01 أخصائى نفسى

ابو بكر الرازى االبتدائیة ص 2011/07/01 امیرة احمد حنفى محمود 2203992 كفـءكفـء312011/07/01 أخصائى نفسى

بنات. ص .بالل بن رباح ع  2011/07/01 امیرة جمال الدین زھرالدین عبد الستار 2132754 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى نفسى

ابو بكر الرازى المسائیة 2011/07/01 امیرة صالح السید ابراھیم 2076330 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى نفسى

التنویر االبتدائیة  لغات 2011/07/01 ایمان عبد الفتاح عبد الحمید عبد المتعال 2145196 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى نفسى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العجمىاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حسان بن ثابت ث بنین 2011/07/01 تامر ابو المعاطى احمد ابو المعاطى 2154532 كفـءكفـء352011/07/01 أخصائى نفسى

عثمان بن عفان اإلبتدائیة ص 2011/07/01 تھانى غبلایر فرج هللا قلینى 2135917 كفـءكفـء362011/01/01 أخصائى نفسى

سعد بن ابى وقاص االبتدائیة لغات 2011/07/01 دالیا مكرم عزیز مرقص 2130506 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى نفسى

خدیجةبنت خویلداالبتدائیةتجریبى عربى 2011/07/01 دعاء فؤاد السید على 2131344 كفـءكفـء382011/07/01 أخصائى نفسى

خدیجة بنت خویلد ع تجریبى عربى 2011/07/01 دینا محمود دمحم رزق 2244802 كفـءكفـء392011/07/01 أخصائى نفسى

شھداء الثوره االبتدائیھ ص 2011/07/01 رشا صالح الدین دمحم عبد الكریم 2169680 كفـءكفـء402011/07/01 أخصائى نفسى

عایزینو فرج االبتدائیة 2011/07/01 رھام احمد عجمى ابراھیم 2170821 كفـءكفـء412011/07/01 أخصائى نفسى

الدخیلة ع ص بنات 2011/07/01 سارة فتحى محمود حنفى 2078343 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى نفسى

طالئع العجمى االبتدائیة م 2011/07/01 شیماء صابر جابر محمود 2127959 كفـءكفـء432011/07/01 أخصائى نفسى

الدخیلة االبتدائیة ص 2011/07/01 صباح محمود دمحم حسن 2085970 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى نفسى

البیطاش االبتدائیة مسائى 2011/07/01 عبیر دمحم عبده عطا هللا  االلفى 2138473 كفـءكفـء452011/07/01 أخصائى نفسى

الصناعات الصغیره للتربیھ الفكریھ 2011/07/01 فاطمة  شعبان دمحم محمود 2077259 كفـءكفـء462011/07/01 أخصائى نفسى

عمار بن یاسر االبتدائیة ص 2011/07/01 فاطمة احمد مكى خلیل 2126890 كفـءكفـء472011/07/01 أخصائى نفسى

زید بن حارثة االبتدائیة ص 2011/07/01 ماریان ناجى مرقص صلیب 2198440 كفـءكفـء482011/07/01 أخصائى نفسى

االدریسى االعدادیة المسائیة 2011/06/27 مروة یاقوت دمحم  الفقى 2130269 كفـءكفـء492011/06/27 أخصائى نفسى

بالل بن رباح الجدیدة االبتدائیة م 2011/07/01 مروه قدرى السید دمحم 2085448 كفـءكفـء502011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید ثروت سید جالل أ ص 2010/07/01 منى خمیس ھالل متولى 2163470 كفـءكفـء512011/07/01 أخصائى نفسى
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الفتوح االسالمیة االبتدائیة م 2011/07/01 میرفت حكیم شحاتھ حنس 2167923 كفـءكفـء522011/07/01 أخصائى نفسى

حفصة بنت عمر االبندائیة م 2011/06/27 ناھد سمیر توفیلس یوسف 2088263 كفـءكفـء532011/06/27 أخصائى نفسى

موسى بن نصیراالبتدائیة م 2011/07/01 نرمین بخیت سعید بخیت 2133306 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى نفسى

زید بن حارثة االبتدائیة م 2011/07/01 ھبة  على بسیونى حسن العوضى 2126545 كفـءكفـء552011/07/01 أخصائى نفسى

البیطاش االبتدائیة ص 2011/07/01 ھبة محمود حسن عیسى 94924 كفـءكفـء562011/07/13 أخصائى نفسى

التنویر ع تجریبى لغات 2011/07/01 ھبھ دمحم السید ابو العال ھالل 2175393 كفـءكفـء572011/07/01 أخصائى نفسى

المكس ع ص بنین 2011/07/01 ھبھ دمحم عبد النعیم ھاشم 2151524 كفـءكفـء582011/07/01 أخصائى نفسى

بنین. التنویر االعدادیة م  2011/06/27 اسماء احمد السید دمحم 2135176 كفـءكفـء592011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید ثروت سید جالل أ ص 2010/07/02 اسماء دمحم السید دمحم 2163476 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى اجتماعى

حسان بن ثابت ث بنین 2011/06/27 الشیماء احمد مجاھد فاید دمحم 2135914 كفـءكفـء612011/06/27 أخصائى اجتماعى

عباس حلمى الثانویة بنات 2011/07/01 امال دمحم قطب سلمى 2145370 كفـءكفـء622011/07/01 أخصائى اجتماعى

طالئع العجمى االبتدائیة لغات 2011/07/01 اماني فتحي دمحم السید 1539371 كفـءكفـء632011/07/01 أخصائى اجتماعى

الدخیلة ع ص بنات 2011/07/01 امل احمد حسن احمد بخیت 2078318 كفـءكفـء642011/07/01 أخصائى اجتماعى

الدخیلة االبتدائیة ص 2011/07/01 امنیھ حسین محمود حسن 2085969 كفـءكفـء652011/07/01 أخصائى اجتماعى

جعفربن ابىطالب االبتدائیةتجریبى عربى 2010/06/27 امیرة محمود احمد عبد اللطیف 2076515 كفـءكفـء662011/07/01 أخصائى اجتماعى

بالل بن رباح الجدیدة االبتدائیة م 2011/07/01 ایمان رضا محمود جالل 2079689 كفـءكفـء672011/07/01 أخصائى اجتماعى

زید بن حارثة االبتدائیة لغات 2011/06/27 ایمان محمود خمیس مرسى 2147457 كفـءكفـء682011/06/27 أخصائى اجتماعى
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خدیجة بنت خویلد ع تجریبى عربى 2011/07/01 ایمان یاقوت على دمحم 2136234 كفـءكفـء692011/01/01 أخصائى اجتماعى

الدخیلة ع ص بنات 2011/07/01 ایناس دمحم جمعھ ابوطالب 2078313 كفـءكفـء702011/07/01 أخصائى اجتماعى

بالل بن رباح الجدیدة االبتدائیة ص 2011/07/01 ثریا على حسن على 2078124 كفـءكفـء712011/07/01 أخصائى اجتماعى

روضةحمزةبن عبدالمطلب  لغات 2010/07/01 جیھان سعید دمحم انور دمحم 2076520 كفـءكفـء722011/07/01 أخصائى اجتماعى

طالئع العجمى االبتدائیة ص 2011/07/01 حنان عرفات محمود عمر 2158540 كفـءكفـء732011/07/01 أخصائى اجتماعى

العجمى الثانویة الصباحیة بنات 2011/07/01 حنان على كامل حسن ابراھیم 2130855 كفـءكفـء742011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنین.االدریسى االعدادیة ص 2011/07/01 دالیا عبد السالم السید احمد 2147556 كفـءكفـء752011/07/01 أخصائى اجتماعى

طلمبات المكس االبتدائیة 2011/07/01 دعاء عبده ابراھیم دمحم على 2132647 كفـءكفـء762011/07/01 أخصائى اجتماعى

حسن صبحى ع المسائیة بنون/د 2011/06/27 رانیا اسماعیل عبد المنعم اسماعیل 2102730 كفـءكفـء772011/06/27 أخصائى اجتماعى

المكس االعدادیة بنات 2011/07/01 رانیا محمود اسماعیل على 2047794 كفـءكفـء782011/07/01 أخصائى اجتماعى

حسان بن ثابت ث بنین 2011/07/01 رباب عبد الحمید السید كامل 2162806 كفـءكفـء792011/07/01 أخصائى اجتماعى

مجدى محمود بن حلیم االبتدائیة 2011/07/01 رباب عبد النعیم دمحم راضى 2125366 كفـءكفـء802011/07/01 أخصائى اجتماعى

خدیجةبنت خویلداالبتدائیةتجریبى عربى 2011/06/27 سارة مبروك جمعھ دمحم ادریس 2131357 كفـءكفـء812011/06/27 أخصائى اجتماعى

بنات. ص .بالل بن رباح ع  2011/03/01 سالى محمود عبد الرازق مرسى 2154792 كفـءكفـء822011/03/01 أخصائى اجتماعى

اللواء دمحم نجیب ع التجریبیة لغات 2011/06/27 سلوى رجب حسنین مصطفى 2079871 كفـءكفـء832011/06/27 أخصائى اجتماعى

حسن صبحى اإلبتدائیة تجریبى عربى/ د 2011/07/01 سماح دمحم عبد العزیز دمحم 2133631 كفـءكفـء842011/07/01 أخصائى اجتماعى

البیطاش االبتدائیة مسائى 2011/07/01 سمر عالءالدین عبداللة احمد 2077313 كفـءكفـء852011/07/01 أخصائى اجتماعى
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الدخیلة الجدیدة االبتدائیة ص 2011/07/01 سمرة محمود دمحم ابو زید 2078475 كفـءكفـء862011/07/01 أخصائى اجتماعى

عثمان بن عفان اإلعدادیة م 2008/12/01 شیماء حسن علي عبد الرحمن 1539262 كفـءكفـء872011/07/13 أخصائى اجتماعى

سعد بن ابى وقاص االبتدائیة لغات 2011/06/27 شیماء خطاب اسماعیل الشیخ 2134823 كفـءكفـء882011/06/27 أخصائى اجتماعى

البیطاش االبتدائیة مسائى 2011/07/01 شیماء عمر عبد الدایم عبد الرحمن 2175162 كفـءكفـء892011/07/01 أخصائى اجتماعى

سمیرة موسى الثانویة بنات/ د  2010/08/18 علیاء دمحم عبد النعیم دمحم 2173973 كفـءكفـء902011/06/27 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الرازى المسائیة 2011/07/01 عمرو دمحم جابر دسوقى 2076459 كفـءكفـء912011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید ثروت سید جالل أ ص 2010/07/01 فتحیھ حسنین احمد حسنین 2163478 كفـءكفـء922011/07/01 أخصائى اجتماعى

اجیال الغد التجریبیة االبتدائیة عربى 2011/06/27 لمیاء حسن حامد حسن 2156694 كفـءكفـء932011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم على المسیرى ث لغات بنات 2011/07/01 مروة حمدى فرید الحسینى 2126393 كفـءكفـء942011/07/01 أخصائى اجتماعى

وادى القمر االبتدائیة ص 2011/07/01 مروه احمد دمحم عبد هللا 2133627 كفـءكفـء952011/07/01 أخصائى اجتماعى

البیروني االعدادیة بنات ص 2011/06/27 منال عبد ربھ عبد ربھ مصطفى 2084414 كفـءكفـء962011/06/27 أخصائى اجتماعى

موسى بن نصیر اإلبتدائیة ص 2011/07/01 مني  سامي  دمحم  محمود 2139016 كفـءكفـء972011/07/01 أخصائى اجتماعى

التنویر ع تجریبى لغات 2011/07/01 مى احمد حافظ السید 2138918 كفـءكفـء982011/07/01 أخصائى اجتماعى

شھداء الثورة االعدادیة م 2011/07/01 میاده دمحم عبد الواحد عبد الجلیل 2102737 كفـءكفـء992011/07/01 أخصائى اجتماعى

روضة مجدى بن حلیم 2011/06/27 نبیلة عبد العاطى عبد الفتاح على 2076470 كفـءكفـء1002011/06/27 أخصائى اجتماعى

خدیجة بنت خویلد ع تجریبى عربى 2011/07/01 نجوى نفادى دمحم نفادى 2128400 كفـءكفـء1012011/07/01 أخصائى اجتماعى

شھداء الثوره االبتدائیھ ص 2011/06/27 نرمین عاطف دمحم السید دیاب 2156003 كفـءكفـء1022011/06/27 أخصائى اجتماعى
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امیر الشعراء ع م بنین 2011/06/27 نرمین عبد الرحمن حسن دمحم 2127939 كفـءكفـء1032011/06/27 أخصائى اجتماعى

نجیب الكیالنى  ع تجریبى لغات 2008/06/28 ھالھ عبد المجید محمود عبد المجید 2163742 كفـءكفـء1042011/06/27 أخصائى اجتماعى

سعد بن ابى وقاص االبتدائیة م 2011/07/01 ھبھ السید السید عمر 2206844 كفـءكفـء1052011/07/01 أخصائى اجتماعى

اجیال الغد ع تجریبى عربى 2010/07/01 ھبھ هللا شعبان دمحم على ھمام 2126701 كفـءكفـء1062011/07/01 أخصائى اجتماعى

الصناعات الصغیره للتربیھ الفكریھ 2011/07/01 ھبھ سراج الدین عبد الغنى دمحم 2151085 كفـءكفـء1072011/07/01 أخصائى اجتماعى

الدخیلة االبتدائیة ص 2011/07/01 ھبھ مصطفى احمد عثمان 2085971 كفـءكفـء1082011/07/01 أخصائى اجتماعى

حمزة بن عبد المطلب ث تجریبي لغات 2011/06/27 ھمت دمحم نجیب ابراھیم 2132656 كفـءكفـء1092011/06/27 أخصائى اجتماعى

المكس االعدادیة بنات 2011/07/02 ھند مصطفى دمحم سویلم 2047790 كفـءكفـء1102011/07/02 أخصائى اجتماعى

شباب المستقبل ع ص بنات 2011/06/27 وداد دمحم عوض البھوتى 2096771 كفـءكفـء1112011/06/27 أخصائى اجتماعى

حمزه بن عبد المطلب ع تجریبي لغات 2010/07/01 وسام دمحم على الماظ 2096775 كفـءكفـء1122011/07/01 أخصائى اجتماعى

جعفر بن ابى طالب ع تجریبى عربى 2011/06/27 یاسمین السید جاد دمحم 2163474 كفـءكفـء1132011/06/27 أخصائى اجتماعى

عایزینو فرج الثانویة 1991/12/01 أبتسام خلف منصور عبد العزیز 122845 كفـءكفـء1142009/08/20 معلم أول أ

المكس ع ص بنین 1986/10/01 مدحت رشدى إسكندر تادرس 125224 كفـءكفـء1152009/02/28 معلم أول أ

شباب المستقبل االبتدائیة م 1990/09/25 سناء عبد المجید عبد الحافظ عبد المجید 126919 كفـءكفـء1162009/08/20 معلم أول

شھداء الثوره االبتدائیھ م 1991/09/01 سوزان عبد العزیز ابراھیم عمار 447546 كفـءكفـء1172009/11/04 معلم أول

امیر الشعراءاالبتدائیة تجریبى عربى 1995/12/03 ھالة صقر المرسى متولى 126727 كفـءكفـء1182009/02/28 معلم أول

حمزه بن عبد المطلب ع تجریبي لغات 2011/07/01 ابراھیم احمد دمحم زیان 2124768 كفـءكفـء1192011/07/01 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بالل بن رباح ع م بنات 2011/03/01 ابراھیم فایز عثمان دسوقى 2157759 كفـءكفـء1202011/03/01 معلم

امیر الشعراء ع م بنین 2010/05/27 ابراھیم فتحى دمحم عبد النبى 2157769 كفـءكفـء1212011/07/01 معلم

عمار بن یاسر االبتدائیة ص 2011/03/01 احالم حسن دمحم الشافعى 2080415 كفـءكفـء1222011/03/01 معلم

البیروني االعدادیة بنین م 2011/07/01 احمد ابراھیم السید عبد المجید 2079852 كفـءكفـء1232011/07/01 معلم

الصناعات الصغیره للتربیھ الفكریھ 2011/06/27 احمد ابراھیم عبد هللا ابراھیم 2129891 كفـءكفـء1242011/06/27 معلم

بنین. التنویر االعدادیة ص  2011/07/01 احمد البدرى دمحم على حسن 2076463 كفـءكفـء1252011/07/01 معلم

طالئع العجمى االبتدائیة م 2011/03/01 احمد خالد بن الولید صابر احمد 2097567 كفـءكفـء1262011/03/01 معلم

المكس ع ص بنین 2011/07/01 احمد رجب على قطب غلیش 2163391 كفـءكفـء1272011/07/01 معلم

م بنات.مجدى بن حلیم ع  2011/07/01 احمد سامى عبد الفتاح دمحم 2132339 كفـءكفـء1282011/07/01 معلم

الشھید ثروت سید جالل مسائى أ 2011/03/01 احمد صالح دمحم محمود 2124780 كفـءكفـء1292011/03/01 معلم

شھداء الثورة االعدادیھ ص 2011/03/01 احمد عبدالمحسن عبد التواب عوض 127185 كفـءكفـء1302011/03/01 معلم

البیروني االعدادیة بنین م 2011/03/01 أحمد عبدالمنعم عبدالغفار السید 2127819 كفـءكفـء1312011/03/01 معلم

االدریسى االعدادیة المسائیة 2011/06/27 احمد على احمد محمود 2138920 كفـءكفـء1322011/06/27 معلم

خیر اللة راغب االبتدائیة 2011/03/01 احمد كمال دمحم عبد الحلیم 2165502 كفـءكفـء1332011/03/01 معلم

الشھید ثروت سید جالل مسائى أ 2011/02/23 احمد دمحم حسین احمد 144137 كفـءكفـء1342011/01/01 معلم

بنت الشاطئ ع م  بنات 2011/03/01 احمد دمحم مصطفى غالب 2132684 كفـءكفـء1352011/03/01 معلم

سعدبن ابى وقاص االبتدائیة ص 2011/07/02 احمد دمحم نجیب عزت 2141862 كفـءكفـء1362011/07/02 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العجمىاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البیطاش االبتدائیة مسائى 2011/03/01 اسامھ محمود مخیمر احمد 121427 كفـءكفـء1372011/03/01 معلم

الشھید صابر ابو العینین االبتدائیة 2011/07/01 اسالم  عبد الرحمن على  حسن 2152967 كفـءكفـء1382011/07/01 معلم

اللواء دمحم نجیب ع التجریبیة لغات 2011/02/28 اسالم احمد حسن على الغیطى 2097570 كفـءكفـء1392011/02/28 معلم

م. شباب المستقبل ع 2011/07/01 اسالم احمد دمحم حسن 2150312 كفـءكفـء1402011/07/01 معلم

امیر الشعراء ع ص بنین 2011/06/27 اسالم سعید السید صابر 2140938 كفـءكفـء1412011/06/27 معلم

المكس االعدادیة بنات 2011/03/01 اسالم عبد الفتاح السید سلیمان 126164 كفـءكفـء1422011/03/01 معلم

اللواء دمحم نجیب االبتدائیة  لغات 2011/03/01 اسالم دمحم دمحم موسى 2143961 كفـءكفـء1432011/03/01 معلم

زید بن حارثة االبتدائیة م 2011/03/01 اسماء عبد هللا محمود مجاھد 2126580 كفـءكفـء1442011/03/01 معلم

الشھید صابر ابو العینین االبتدائیة 2011/03/01 اسماء كرم رضوان السعید 2128409 كفـءكفـء1452011/03/01 معلم

سمیرة موسى الثانویة بنات/ د  2011/02/14 اسماء یحیى مصلحى ابراھیم حسن 144889 كفـءكفـء1462011/02/14 معلم

الدخیلة الجدیدة االبتدائیة م 2011/07/01 السید عبد التواب حسن ضاحى 2164303 كفـءكفـء1472011/07/01 معلم

الشھید ثروت سید جالل مسائى أ 2011/03/01 السید عبد المنعم ابراھیم عثمان 2129152 كفـءكفـء1482011/03/01 معلم

حسن صبحى اإلبتدائیة تجریبى عربى/ د 2011/03/01 السیدة عبد السالم ابراھیم بسیونى 118782 كفـءكفـء1492011/03/01 معلم

بنین.االدریسى االعدادیة ص 2011/07/01 الشیماء حسن كامل السید عثمان 2147441 كفـءكفـء1502011/07/01 معلم

امیر الشعراء ع ص بنین 2011/07/01 الشیماء حلمى السید امین عبد الغفار 2138654 كفـءكفـء1512011/07/01 معلم

اجیال الغد التجریبیة االبتدائیة عربى 2011/07/01 الشیماء دمحم عادل عبد الغنى 126170 كفـءكفـء1522011/07/01 معلم

الدخیلة الجدیدة االبتدائیة ص 2011/03/01 الھام احمد مصطفى حماد 120308 كفـءكفـء1532011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العجمىاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حسن صبحى لغات/ روضة د 2008/04/01 امانى ابراھیم عبد اللطیف على 1713890 كفـءكفـء1542011/03/03 معلم

عمار بن یاسر االبتدائیة ص 2011/03/01 امانى االباصیرى عبد النعیم اسماعیل 2126620 كفـءكفـء1552011/03/01 معلم

البیطاش االبتدائیة ص 2011/07/01 امانى السید  السید ابراھیم 2173954 كفـءكفـء1562011/07/01 معلم

عباس حلمى الثانویة بنین 2011/07/01 امانى السید حسین خلیفة حسین 2079666 كفـءكفـء1572011/07/01 معلم

زید بن حارثة االبتدائیة ص 2011/03/01 امانى فیصل موسى دمحم 2191908 كفـءكفـء1582011/03/01 معلم

حسان بن ثابت ث بنین 2011/06/27 امانى محمود دمحم مصطفى 2165455 كفـءكفـء1592011/06/27 معلم

الدخیلة ع م بنین 2011/06/27 امانى ھنداوى السید بركات 2139698 كفـءكفـء1602011/07/01 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیة لغات 2011/03/01 اماني عبدالرزاق دمحم دمحم 121523 كفـءكفـء1612011/03/01 معلم

البیطاش االبتدائیة مسائى 2011/03/01 امل صالح دمحم ابراھیم 2163435 كفـءكفـء1622011/03/01 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیة لغات 2011/07/01 امل فرج دمحم فرج 2130898 كفـءكفـء1632011/07/01 معلم

روضة شھداء الثورة 2011/07/01 امل فھیم النبوى ابو العال 2077961 كفـءكفـء1642011/07/01 معلم

حمزه بن عبد المطلب ع تجریبي لغات 2011/06/27 امنیة احمد دمحم اسماعیل 2077227 كفـءكفـء1652011/06/27 معلم

ابو بكر الرازى المسائیة 2011/07/01 امنیھ جالل مصباح ابراھیم 2125977 كفـءكفـء1662011/07/01 معلم

امیر الشعراء ع م بنین 2011/06/27 امنیھ محمود دمحم محمود اسماعیل 2135355 كفـءكفـء1672011/06/27 معلم

خدیجةبنت خویلداالبتدائیةتجریبى عربى 2011/02/23 امیرة احمد دمحم السید 2135531 كفـءكفـء1682011/03/03 معلم

شھداء الثورة االعدادیھ ص 2008/03/10 امیرة على احمد الوكیل 450785 كفـءكفـء1692011/03/28 معلم

البیطاش االبتدائیة مسائى 2011/03/01 امیرة مصطفى عبد الحمید حسنین 2078470 كفـءكفـء1702011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العجمىاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الدخیلة الجدیدة االبتدائیة ص 2011/03/01 امیرة مصطفي محمود مصطفى 121532 كفـءكفـء1712011/03/01 معلم

الدخیلة االبتدائیة ص 2011/03/01 امیره شھاب دمحم احمد 2085960 كفـءكفـء1722011/03/01 معلم

الدخیلة االبتدائیة ص 2011/03/01 امیره نعیم عبده جرجس 2085968 كفـءكفـء1732011/03/01 معلم

شھداء الثورة االعدادیھ ص 2011/07/03 أمینة  دمحم  حسن  دمحم راضى 2146870 كفـءكفـء1742011/07/02 معلم

امیر الشعراء ع م بنین 2011/06/27 امینھ عادل ابراھیم دمحم 2126718 كفـءكفـء1752011/06/27 معلم

البیطاش االبتدائیة ص 2011/07/01 انجى السید السید كامل عبده 2197121 كفـءكفـء1762011/07/01 معلم

طالئع العجمى االبتدائیة لغات 2011/03/01 إنجى دمحم احمد االمیر 2142638 كفـءكفـء1772011/03/01 معلم

روضة شباب المستقبل 2007/07/02 ایمان احمد دمحم دمحم 2077083 كفـءكفـء1782011/03/01 معلم

حسن صبحى اإلبتدائیة تجریبى عربى/ د 2008/04/01 ایمان البسیونى دمحم البسیونى 2099972 كفـءكفـء1792011/07/01 معلم

زید بن حارثة االبتدائیة لغات 2011/07/01 ایمان السید عبد المنعم شعبان 2083469 كفـءكفـء1802011/07/01 معلم

شھداء الثوره االبتدائیھ ص 2011/07/01 ایمان سامى السید عید 2203995 كفـءكفـء1812011/07/01 معلم

الشھید دمحمعلى المسیرى ع ص بنات 2011/03/01 ایمان سلمان دمحم عبد الغفار 2170813 كفـءكفـء1822011/03/01 معلم

شباب المستقبل االبتدائیة ص 2011/03/01 ایمان عرفات محمود عمر 120521 كفـءكفـء1832011/03/01 معلم

البیروني االعدادیة بنین م 2011/07/01 ایمان عطیھ على فرغلى 2151417 كفـءكفـء1842011/07/01 معلم

عایزینو فرج االعدادیة المشتركة 2011/06/27 ایمان كمال السید محمود 2161454 كفـءكفـء1852011/06/27 معلم

عایزینو فرج االعدادیة المشتركة 2011/06/27 ایمان دمحم ابراھیم ابالس 2185297 كفـءكفـء1862011/06/27 معلم

بنات. ص .بالل بن رباح ع  2011/03/01 ایمان دمحم احمد حسین 2085963 كفـءكفـء1872011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العجمىاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خدیجةبنت خویلداالبتدائیةتجریبى عربى 2011/03/01 إیمان دمحم السید عبدالعزیز 119444 كفـءكفـء1882011/03/01 معلم

م. شباب المستقبل ع 2011/07/01 ایمان دمحم صالح دمحم 2076283 كفـءكفـء1892011/07/01 معلم

حسن صبحى اإلبتدائیة تجریبى عربى/ د 2011/03/01 ایمان دمحم عبد الرحیم عبد المنعم 2163441 كفـءكفـء1902011/03/01 معلم

روضةاللواءدمحم نجیب لغات 2007/01/03 ایمان دمحم عبد الفتاح خلیل 2166401 كفـءكفـء1912011/07/01 معلم

جعفر بن ابى طالب ع تجریبى عربى 2011/06/27 ایمان دمحم على عبد المقصود خلیل 2049423 كفـءكفـء1922011/06/27 معلم

خدیجة بنت خویلد ع تجریبى عربى 2011/03/01 ایمن ابراھیم اسماعیل الزھرى 2131138 كفـءكفـء1932011/03/01 معلم

م بنات.مجدى بن حلیم ع  2010/05/16 ایمن احمد على احمد 2158508 كفـءكفـء1942011/07/01 معلم

خدیجةبنت خویلداالبتدائیةتجریبى عربى 2011/02/23 ایمن عادل خمیس دمحم 2141861 كفـءكفـء1952011/02/23 معلم

التنویر ع تجریبى لغات 2011/03/01 ایمن كمال ابو الیزید ابراھیم 2126537 كفـءكفـء1962011/03/01 معلم

عباس حلمى الثانویة بنین 2011/03/01 ایمن دمحم كامل محمود 2076479 كفـءكفـء1972011/03/01 معلم

حسن صبحى ع المسائیة بنون/د 2011/03/01 ایمن محمود دمحم محمود 2198331 كفـءكفـء1982011/03/31 معلم

اللواء دمحم نجیب ع التجریبیة لغات 2011/02/28 ایناس رفعت سعد الحفناوى 2077669 كفـءكفـء1992011/02/28 معلم

م بنات.مجدى بن حلیم ع  2011/07/01 ایھ دمحم صابر احمد موسى 2182563 كفـءكفـء2002011/07/01 معلم

م بنات.مجدى بن حلیم ع  2011/07/01 ایھاب سعید ابراھیم تاج الدین 2132637 كفـءكفـء2012011/07/01 معلم

طالئع العجمى االبتدائیة ص 2011/03/01 باسنت سمیر ذكى عبد السالم 2164319 كفـءكفـء2022011/03/01 معلم

شھداء الثوره االبتدائیھ م 2011/03/01 تامر صبرى صبره احمد 2158524 كفـءكفـء2032011/03/01 معلم

الشھید ثروت سید جالل أ ص 2011/03/01 تامر عباس فتحى سالم 2163482 كفـءكفـء2042011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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سمیرة موسى الثانویة بنات/ د  2011/02/14 تحیة حسن عبد الجواد اسماعیل 2133500 كفـءكفـء2052011/02/14 معلم

جعفر بن ابى طالب ع تجریبى عربى 2011/02/28 جالل معوض عبد الحمید احمد 2158521 كفـءكفـء2062011/02/28 معلم

االدریسى االعدادیة المسائیة 2011/03/01 جمال مكاوى دمحم دمحم 2163462 كفـءكفـء2072011/03/01 معلم

م بنات.مجدى بن حلیم ع  2011/07/01 جھاد دمحم مجدى دمحم 2155999 كفـءكفـء2082011/07/01 معلم

روضةاللواءدمحم نجیب لغات 2005/09/18 جیھان صبحى دمحم غالب 2127576 كفـءكفـء2092011/03/01 معلم

حسان بن ثابت ث بنین 2011/03/01 حازم السید محمود السید 118217 كفـءكفـء2102011/03/01 معلم

سمیرة موسى الثانویة بنات/ د  2009/01/01 حكمت دمحم حسن مصطفى 2157730 كفـءكفـء2112011/07/01 معلم

الدخیلة االبتدائیة م 2011/07/01 حنان عبد المنعم محمود احمد 118783 كفـءكفـء2122011/07/01 معلم

حفصة بنت عمر االبتدائیة ص 2011/03/01 حوریة عبد المنعم جابر رفاعى 125913 كفـءكفـء2132011/03/01 معلم

وادى القمر االبتدائیة ص 2011/03/01 خالد ابراھیم دمحم حسن 2155408 كفـءكفـء2142011/03/01 معلم

الدخیلة االبتدائیة م 2011/03/01 خالد السید دمحم عیسوى 2129871 كفـءكفـء2152011/03/01 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیة لغات 2011/03/01 دالیا دمحم السید دمحم 2085449 كفـءكفـء2162011/03/01 معلم

اللواء دمحم نجیب ع التجریبیة لغات 2011/06/27 درویش فرغلى درویش فرغلى 2145381 كفـءكفـء2172011/06/27 معلم

شھداء الثوره االبتدائیھ م 2011/02/14 دعاء  عبد الكریم عبد المطلب دمحم ھالل 2158530 كفـءكفـء2182011/02/14 معلم

طالئع العجمى االبتدائیة لغات 2011/07/01 دعاء  موسى  عبد المقصود  موسى 2153376 كفـءكفـء2192011/07/01 معلم

طالئع العجمى االبتدائیة م 2011/03/01 دعاء ابراھیم على دمحم شمسیة 2077225 كفـءكفـء2202011/03/01 معلم

شھداء الثوره االبتدائیھ ص 2011/03/01 دعاء شعیب عاشور السید 127045 كفـءكفـء2212011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

مجدى محمود بن حلیم االبتدائیة 2011/03/01 دعاء عبد الحى عبد الرحمن السید 2154738 كفـءكفـء2222011/03/01 معلم

الشھید ثروت سید جالل أ ص 2011/03/01 دعاء عبد العاطى اسماعیل فیاض 125989 كفـءكفـء2232011/03/01 معلم

عایزینو فرج االبتدائیة 2011/07/01 دعاء على السید دمحم 2136232 كفـءكفـء2242011/01/01 معلم

مجدى محمود بن حلیم االبتدائیة 2011/03/01 دعاء دمحم سعید سعید 2127738 كفـءكفـء2252011/03/01 معلم

المكس االعدادیة بنات 2010/07/01 دعاء دمحم عبد الرحمن دمحم 2139594 كفـءكفـء2262011/01/01 معلم

روضةحمزةبن عبدالمطلب  لغات 2011/07/01 دعاء دمحم فندى على 2127572 كفـءكفـء2272011/07/01 معلم

اجیال الغد التجریبیة االبتدائیة عربى 2011/03/01 راندا دمحم عبد العزیز دمحم 2216886 كفـءكفـء2282011/03/01 معلم

الطبرى االبتدائیة 2011/03/01 راندا محمود دمحم احمد 2137302 كفـءكفـء2292011/03/01 معلم

نجیب الكیالنى االبتدائیة م 2011/03/01 راندا یحیى عویضة دمحم 2078502 كفـءكفـء2302011/03/01 معلم

بالل بن رباح الجدیدة االبتدائیة ص 2011/03/01 رانده احمد سالم على 2078101 كفـءكفـء2312011/03/01 معلم

بنات. ص .بالل بن رباح ع  2011/07/01 رانده عزالدین دمحم حلمى 2163808 كفـءكفـء2322011/07/01 معلم

م بنات.مجدى بن حلیم ع  2011/07/01 رانیا احمد عجمى ابراھیم 2096750 كفـءكفـء2332011/07/01 معلم

خیر اللة راغب االعدادیة المشتركة 2009/05/05 رانیا السید دمحم عبد الجواد 2134765 كفـءكفـء2342011/01/01 معلم

عمار بن یاسر االبتدائیة ص 2011/03/01 رانیا دمحم دمحم احمد حسین 2126644 كفـءكفـء2352011/03/01 معلم

خیر اللة راغب االعدادیة المشتركة 2011/03/01 رانیا محمود حنفى  ابوالعال 2174441 كفـءكفـء2362011/01/01 معلم

امیر الشعراءاالبتدائیة تجریبى عربى 2011/02/23 رانیا محمود على دمحم 2126663 كفـءكفـء2372011/03/01 معلم

شباب المستقبل االبتدائیة ص 2011/07/01 رباب احمد شحاتھ عبد هللا 2097564 كفـءكفـء2382011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

عمار بن یاسر االبتدائیة ص 2011/03/01 رباب مصطفى دمحم قاسم 2126659 كفـءكفـء2392011/03/01 معلم

حسن صبحى لغات/ روضة د 2011/02/20 رحاب امام معوض الصباغ 2094034 كفـءكفـء2402011/02/20 معلم

بنین. التنویر االعدادیة ص  2011/07/01 رحاب صالح دمحم صالح 2084475 كفـءكفـء2412011/07/01 معلم

طالئع العجمى االبتدائیة لغات 2011/03/01 رحاب دمحم السید عبد الحمید 2163442 كفـءكفـء2422011/03/01 معلم

روضة االدریسى 2011/07/01 رحاب مصطفى عبد الرازق الشناوى 2201788 كفـءكفـء2432011/07/01 معلم

حمزه بن عبد المطلب ع تجریبي لغات 2011/03/01 رشا جورجى ذكى جورجى 2076876 كفـءكفـء2442011/03/01 معلم

امیر الشعراءاالبتدائیة تجریبى عربى 2011/06/01 رشا حسن عبد الحمید حسن 2099117 كفـءكفـء2452011/06/01 معلم

الصناعات الصغیره للتربیھ الفكریھ 2010/03/01 رشا حسن فرید عطیة 120947 كفـءكفـء2462011/03/01 معلم

روضة جعفر بن ابى طالب  لغات 2011/03/01 رشا عبد الفتاح محمود عبد الباقى 2128052 كفـءكفـء2472011/03/01 معلم

امیر الشعراء ع ص بنین 2011/06/27 رشا فتحى ابراھیم مصطفى 2198238 كفـءكفـء2482011/06/27 معلم

روضة  حفصة بنت عمر 2005/09/17 رشا فؤاد مسعود جوھر 2079679 كفـءكفـء2492011/03/01 معلم

روضةسعدبن ابى وقاص لغات 2011/03/01 رشا معروف دمحم جاب اللة 2077698 كفـءكفـء2502011/03/01 معلم

التنویر االبتدائیة  لغات 2011/06/01 رشا مؤمن حامد حامد 2083040 كفـءكفـء2512011/06/01 معلم

روضة البیطاش 2011/06/27 رشا نبیل السید سلیم 2128056 كفـءكفـء2522011/06/27 معلم

الشھید ثروت سید جالل أ ص 2011/03/01 رضا ابراھیم ابوالیزید الردیني 121517 كفـءكفـء2532011/03/01 معلم

اجیال الغد التجریبیة االبتدائیة عربى 2011/03/01 رضا ابراھیم عبدالسالم ابراھیم 121529 كفـءكفـء2542011/03/01 معلم

الشھید ثروت سید جالل مسائى أ 2011/03/01 رضا رشاد اسماعیل احمد 119161 كفـءكفـء2552011/03/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

زید بن حارثة االبتدائیة لغات 2011/03/01 رضا كمال عبد السالم حسن 2085966 كفـءكفـء2562011/03/01 معلم

بالل بن رباح الجدیدة االبتدائیة م 2011/07/01 رضوة السید دمحم متولى 2135771 كفـءكفـء2572011/01/01 معلم

روضة زید بن حارثة لغات 2011/07/01 رویدا احمد دمحم ابو المكارم رزق 2181672 كفـءكفـء2582011/07/01 معلم

االدریسى االعدادیة المسائیة 2011/06/27 ریھام عبد الرحمن عبد الحمید بیومى 2131331 كفـءكفـء2592011/06/27 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیة لغات 2011/03/01 ریھام یوسف عبد القادر دسوقى 2160059 كفـءكفـء2602011/03/01 معلم

شھداء الثوره االبتدائیھ ص 2011/07/01 سارة احمد دمحم حسن یوسف 2075544 كفـءكفـء2612011/07/01 معلم

اجیال الغد ع  م بنات 2011/07/01 سارة احمد دمحم عبد الحمید 2095603 كفـءكفـء2622011/07/01 معلم

زید بن حارثة االبتدائیة لغات 2011/07/01 سارة السید خالف ابو الحمد 2147398 كفـءكفـء2632011/07/01 معلم

الفتوح االسالمیة االبتدائیة ص 2011/03/01 سارة خالد أحمد دمحم 118214 كفـءكفـء2642011/03/01 معلم

جعفر بن ابى طالب ع تجریبى عربى 2011/06/27 سارة على عبد النعیم عزات 2084998 كفـءكفـء2652011/06/27 معلم

الفتوح االسالمیة االبتدائیة ص 2011/07/01 سارة دمحم عبدالاله حراجى 1733645 كفـءكفـء2662011/07/01 معلم

امیر الشعراءاالبتدائیة تجریبى عربى 2011/03/03 سالى حسن عبده مصطفى 165477 كفـءكفـء2672011/03/03 معلم

نجیب الكیالنى  ع تجریبى لغات 2011/03/01 سامح احمد عبد المجید جالل 1764542 كفـءكفـء2682011/03/01 معلم

شھداء الثورة االعدادیھ ص 2011/07/01 سامح ماھر مرتجى سعید 127196 كفـءكفـء2692011/07/01 معلم

الدخیلة االبتدائیة م 2011/03/01 سامى ابراھیم امین ابراھیم 120523 كفـءكفـء2702011/03/01 معلم

الدخیلة االبتدائیة م 2011/03/01 سامیة السید رشاد احمد 120522 كفـءكفـء2712011/03/01 معلم

الصناعات الصغیره للتربیھ الفكریھ 2011/03/01 سامیة بركات دمحم الشیخ 2080388 كفـءكفـء2722011/03/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

اجیال الغد التجریبیة االبتدائیة عربى 2008/12/01 سامیة على العربى عبد الرحیم 2083391 كفـءكفـء2732011/07/01 معلم

امیر الشعراءاالبتدائیة تجریبى عربى 2011/03/01 سامیھ على السعید ابراھیم السید 2081184 كفـءكفـء2742011/03/01 معلم

جعفر بن ابى طالب ع تجریبى عربى 2011/06/27 سحر  خطاب مكاوى عبده 2126397 كفـءكفـء2752011/06/27 معلم

روضة طالئع العجمى لغات 2011/07/01 سحر  دمحم قطب سلمى 2077077 كفـءكفـء2762011/07/01 معلم

روضة جعفر بن ابى طالب  لغات 2011/02/23 سحر ابراھیم دمحم سالمھ 2080017 كفـءكفـء2772011/03/03 معلم

شباب المستقبل االبتدائیة ص 2011/03/01 سحر دمحم السعید قریش 121670 كفـءكفـء2782011/03/01 معلم

امیر الشعراءاالبتدائیة تجریبى عربى 2011/03/03 سعاد السید احمد احمد 165476 كفـءكفـء2792011/03/03 معلم

خدیجةبنت خویلداالبتدائیةتجریبى عربى 2011/03/01 سعید دمحم خلیل ابراھیم 121393 كفـءكفـء2802011/03/01 معلم

بالل بن رباح الجدیدة االبتدائیة م 2011/07/01 سلمى ابراھیم احمد عثمان 2079685 كفـءكفـء2812011/07/01 معلم

عایزینو فرج االبتدائیة 2011/07/01 سلوى  دمحم احمد النبوى 2149308 كفـءكفـء2822011/01/01 معلم

التنویر ع تجریبى لغات 2011/07/01 سلوى دمحم طھ دمحم 2096742 كفـءكفـء2832011/07/01 معلم

شباب المستقبل االبتدائیة ص 2011/03/01 سماح على السید احمد 120533 كفـءكفـء2842011/03/01 معلم

زید بن حارثة ع تجریبى لغات 2011/07/01 سماح فتحى حنفى عبد المطلب 2139290 كفـءكفـء2852011/07/01 معلم

التنویر ع تجریبى لغات 2011/07/01 سمحھ شعبان دمحم الشافعى 2163459 كفـءكفـء2862011/07/01 معلم

الشھید صابر ابو العینین االبتدائیة 2011/07/02 سمر عبدالحمید دمحم حفنى 2140144 كفـءكفـء2872011/07/13 معلم

روضةسعدبن ابى وقاص لغات 2011/03/01 سمر عصام دمحم عرفة 2077081 كفـءكفـء2882011/03/01 معلم

الصناعات الصغیره للتربیھ الفكریھ 2011/07/01 سمر دمحم مبروك مصلوح 2139291 كفـءكفـء2892011/07/01 معلم
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طالئع العجمى االبتدائیة ص 2011/07/01 سمیھ  اسماعیل  دمحم  صفا 2138779 كفـءكفـء2902011/07/01 معلم

الدخیلة ع ص بنات 2011/07/01 سمیھ سعد الدین عبد المنعم اسماعیل 2079060 كفـءكفـء2912011/07/01 معلم

زید بن حارثة االبتدائیة ص 2011/03/03 سناء شوقى دمحم دمحم 2175544 كفـءكفـء2922011/03/01 معلم

شباب المستقبل االبتدائیة ص 2011/07/01 سناء طة حمزة ابو زید 2078946 كفـءكفـء2932011/07/01 معلم

البیطاش االبتدائیة ص 2011/07/01 سھام دمحم محمود احمد 2173937 كفـءكفـء2942011/07/01 معلم

روضة نجیب الكیالنى  لغات 2007/04/15 سھیر  مكرم ناشد حبیب 2079682 كفـءكفـء2952011/03/01 معلم

ابو بكر الرازى المسائیة 2011/03/01 سوزان صابر عثمان دمحم 121514 كفـءكفـء2962011/03/01 معلم

امیر الشعراءاالبتدائیة تجریبى عربى 2011/07/01 سوزان عادل شلبى حسین 2138328 كفـءكفـء2972011/07/01 معلم

حسن صبحى اإلبتدائیة تجریبى عربى/ د 2011/03/01 سوزان عبده احمد دمحم 121671 كفـءكفـء2982011/03/01 معلم

طالئع العجمى االبتدائیة لغات 2011/03/01 شحاتھ احمد حمدان شحاتھ عثمان 2099107 كفـءكفـء2992011/03/01 معلم

وادى القمر االبتدائیة ص 2011/07/01 شریف دمحم عباس عبد الحمید 2167912 كفـءكفـء3002011/07/01 معلم

البیرونى االبتدائیة 2011/02/28 شیرین احمد السید احمد 2157749 كفـءكفـء3012011/02/28 معلم

عمار بن یاسراالبتدائیة م 2011/03/01 شیرین احمد عطیة على 125910 كفـءكفـء3022011/03/01 معلم

البیطاش االبتدائیة مسائى 2011/03/01 شیرین سعد عیاد سعد 2088914 كفـءكفـء3032011/03/01 معلم

الشھید دمحمعلى المسیرى ع ص بنات 2011/07/01 شیرین عبد الحمید عبد الحمید نافع 2151540 كفـءكفـء3042011/07/01 معلم

الدخیلة ع م بنین 2011/06/27 شیرین دمحم على عبد الرحمن 2077272 كفـءكفـء3052011/06/27 معلم

حسان بن ثابت ث بنین 2011/02/14 شیماء السید جمعة دردیر 2198895 كفـءكفـء3062011/02/14 معلم
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األعلي

روضة شباب المستقبل 2011/07/01 شیماء السید عزب مصطفى 2265192 كفـءكفـء3072011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 شیماء الطنطاوى احمد بیومى 1540640 كفـءكفـء3082011/07/01 معلم

امیر الشعراءاالبتدائیة تجریبى عربى 2011/03/03 شیماء رضا دمحم مصطفى 2152956 كفـءكفـء3092011/03/03 معلم

اجیال الغد التجریبیة االبتدائیة عربى 2008/12/01 شیماء عبد النبى عبد المولى على الضھراوى 97366 كفـءكفـء3102011/07/01 معلم

ابو بكر الرازى االبتدائیة ص 2011/07/01 شیماء عوض عبد المجید جاد 2133406 كفـءكفـء3112011/07/01 معلم

طالئع العجمى االبتدائیة ص 2011/03/01 شیماء دمحم توفیق دمحم 2164327 كفـءكفـء3122011/03/01 معلم

الدخیلة ع م بنین 2011/06/27 شیماء دمحم دمحم احمد حسین 2246358 كفـءكفـء3132011/06/27 معلم

شباب المستقبل االبتدائیة م 2011/03/01 شیماء مصطفى احمد عبد هللا 2126627 كفـءكفـء3142011/03/01 معلم

عمار بن یاسراالبتدائیة م 2011/07/01 صالحة انور محمود ابو المجد السید 2128019 كفـءكفـء3152011/07/01 معلم

بنین.االدریسى االعدادیة ص 2011/07/01 صفاء عبد هللا دمحم ابو المعاطى 2077322 كفـءكفـء3162011/07/01 معلم

بالل بن رباح الجدیدة االبتدائیة م 2011/03/01 صفاء مصطفى عجمى ابراھیم 2077991 كفـءكفـء3172011/03/01 معلم

البیروني االعدادیة بنات ص 2011/03/01 طارق رجب فرغلى حسان 2141122 كفـءكفـء3182011/03/01 معلم

موسى بن نصیراالبتدائیة م 2011/07/01 عامر السید مرسى عرابى 2076506 كفـءكفـء3192011/07/01 معلم

الدخیلة الجدیدة االبتدائیة م 2011/07/01 عایدة السید احمد خلیل 2164314 كفـءكفـء3202011/07/01 معلم

جعفربن ابىطالب االبتدائیةتجریبى عربى 2010/06/10 عبد العال محمود احمد دمحم 2078499 كفـءكفـء3212011/07/01 معلم

طالئع العجمى االبتدائیة لغات 2011/03/01 عبد العزیز حمدى عبد العزیز  طھ 2127923 كفـءكفـء3222011/03/01 معلم

خدیجة بنت خویلد ع تجریبى عربى 2011/03/01 عبده عبد هللا سید عبدهللا 121710 كفـءكفـء3232011/03/01 معلم
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وادى القمر االبتدائیة ص 2011/03/01 عبیر السید مرزوق رمضان 2156868 كفـءكفـء3242011/03/01 معلم

بنین. التنویر االعدادیة ص  2007/08/05 عبیر محمود دمحم بدران 2078480 كفـءكفـء3252011/06/27 معلم

البیطاش االبتدائیة ص 2011/03/01 عزیزة ابراھیم عبد الغنى عبد الواحد 137451 كفـءكفـء3262011/03/01 معلم

روضة خدیجة بنت خویلد لغات 2011/03/01 عزیزة شعبان موسى  السید 2130220 كفـءكفـء3272011/03/01 معلم

اجیال الغد ع  م بنات 2011/07/01 عصام دمحم صبرى مصطفى 2147339 كفـءكفـء3282011/07/01 معلم

موسى بن نصیراالبتدائیة م 2011/07/01 عصام مرعى ھاشم دمحم 2132612 كفـءكفـء3292011/07/01 معلم

حفصة بنت عمر االبندائیة م 2011/06/27 عطیات طاھر نویجھ ماعون 2166680 كفـءكفـء3302011/06/27 معلم

زید بن حارثة االبتدائیة لغات 2011/07/01 عفاف ابراھیم ابراھیم لیلة 2162825 كفـءكفـء3312011/07/01 معلم

امیر الشعراء ع م بنین 2011/06/27 عماد جالل حجازى عبد هللا 2130859 كفـءكفـء3322011/06/27 معلم

بنات. ص .بالل بن رباح ع  2011/07/01 عمر  سمیر مراد عبد الحمید فرج 2115618 كفـءكفـء3332011/07/13 معلم

خدیجةبنت خویلداالبتدائیةتجریبى عربى 2011/03/01 عمر دمحم دمحم دمحم اسماعیل یونس 2085455 كفـءكفـء3342011/03/01 معلم

اللواء دمحم نجیب ع التجریبیة لغات 2011/06/27 عمرو احمد جمعة عبد المولى 2080391 كفـءكفـء3352011/06/27 معلم

شھداء الثورة االعدادیة م 2011/07/01 عمرو السالمى دمحم حسن المھدى 2130359 كفـءكفـء3362011/07/01 معلم

شباب المستقبل االبتدائیة م 2011/03/01 عمرو محروس عبد اللطیف محروس 2154727 كفـءكفـء3372011/03/01 معلم

زید بن حارثة االبتدائیة لغات 2011/03/01 غادة شحاتھ رمضان رمضان 120963 كفـءكفـء3382011/03/01 معلم

طالئع العجمى االبتدائیة م 2011/07/01 غاده احمد عبد اللطیف دمحم 2099112 كفـءكفـء3392011/07/01 معلم

امیر الشعراء ع م بنین 2011/07/02 فاتن ابراھیم احمد رضوان 2080399 كفـءكفـء3402011/07/01 معلم
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بالل بن رباح الجدیدة االبتدائیة ص 2011/07/01 فاطمة السید محمود عبد اللطیف 2078035 كفـءكفـء3412011/07/01 معلم

عباس حلمى الثانویة بنین 2010/07/01 فاطمة حنفى حافظ السید 2077301 كفـءكفـء3422011/07/01 معلم

التنویر ع تجریبى لغات 2011/07/01 فاطمة یوسف عبد المجید یوسف 2113659 كفـءكفـء3432011/07/01 معلم

الطبرى االبتدائیة 2011/03/01 فاطمھ رفاعى دمحم ابراھیم 2145391 كفـءكفـء3442011/03/01 معلم

م بنات.مجدى بن حلیم ع  2010/07/01 فاطمھ دمحم السید دمحم 2084487 كفـءكفـء3452011/07/01 معلم

طلمبات المكس االبتدائیة 2011/03/01 فجر محمود محمود سالمھ 120124 كفـءكفـء3462011/03/01 معلم

زید بن حارثة االبتدائیة لغات 2011/03/01 فوزیة دمحم ابراھیم عشوش 2126584 كفـءكفـء3472011/03/01 معلم

الشھید ثروت سید جالل أ ص 2011/03/01 فوزیھ جابر عبد الحلیم سالمھ 2163447 كفـءكفـء3482011/03/01 معلم

االدریسى االعدادیة المسائیة 2011/06/27 كرم دمحم بسیونى حسن 2183198 كفـءكفـء3492011/06/27 معلم

البیروني االعدادیة بنین م 2011/07/01 كریم ابراھیم دمحم ابراھیم نوفل 2147362 كفـءكفـء3502011/07/01 معلم

التنویر االبتدائیة  لغات 2011/03/01 كریم حسن مرسي حسن 120987 كفـءكفـء3512011/03/01 معلم

سمیرة موسى الثانویة بنات/ د  2011/07/01 كریم دمحم عبد العظیم  جمعھ 2125875 كفـءكفـء3522011/07/01 معلم

نجیب الكیالنى االبتدائیة م 2011/07/01 كریمة  مسعود  التھامى مصطفى 2152969 كفـءكفـء3532011/07/01 معلم

اجیال الغد ع  م بنات 2010/07/01 كریمة عبد العزیز عبد العزیز خضر 2088910 كفـءكفـء3542011/07/01 معلم

الصناعات الصغیره للتربیھ الفكریھ 2011/03/01 لمیاء دمحم مرعى مرعى الجمال 2080384 كفـءكفـء3552011/03/01 معلم

شباب المستقبل ع ص بنات 2011/03/01 - لوریس  جورج  صادق 2078820 كفـءكفـء3562011/03/01 معلم

الشھید دمحمعلى المسیرى ع ص بنات 2011/07/01 مارى فكرى عطیة حنا 2076895 كفـءكفـء3572011/07/01 معلم
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شھداء الثوره االبتدائیھ م 2011/03/01 مایسھ طھ محمود السید 2158537 كفـءكفـء3582011/03/01 معلم

نجیب الكیالنى االبتدائیة م 2011/03/01 مجدى فؤاد عطاهللا ابادیر 121802 كفـءكفـء3592011/03/01 معلم

بالل بن رباح ع م بنات 2011/03/01 محاسن عبده سلیمان عبد الحلیم 2085967 كفـءكفـء3602011/03/01 معلم

م. شباب المستقبل ع 2011/07/13 محسن على عبده عبدهللا 2152579 كفـءكفـء3612011/07/13 معلم

سیدى كریر االبتدائیة الصباحیة 2011/06/27 دمحم  السید السباعي مبارك 2138813 كفـءكفـء3622011/06/27 معلم

اللواء دمحم نجیب االبتدائیة  لغات 2011/03/01 دمحم  جمال  سعید  ابواللیل 2151436 كفـءكفـء3632011/03/01 معلم

الدخیلة ع م بنین 2011/06/01 دمحم إبراھیم إسماعیل الزھرى 121885 كفـءكفـء3642011/06/01 معلم

موسى بن نصیراالبتدائیة م 2011/07/01 دمحم احمد عوض محمود 121437 كفـءكفـء3652011/07/01 معلم

نجیب الكیالنى ابتدائى لغات 2011/03/01 دمحم السید حسن محمود 2181391 كفـءكفـء3662011/03/01 معلم

بنت الشاطئ ع م  بنات 2011/03/01 دمحم السید معوض محمود 2173886 كفـءكفـء3672011/03/01 معلم

اللواء دمحم نجیب ع التجریبیة لغات 2011/07/01 دمحم بدرى عبده عطیھ 2081160 كفـءكفـء3682011/07/01 معلم

اجیال الغد التجریبیة االبتدائیة عربى 2011/03/01 دمحم بریقع الزھرى ابراھیم 120526 كفـءكفـء3692011/03/01 معلم

الدخیلة االبتدائیة ص 2011/03/01 دمحم بشر عبدالمنعم دمحم 2085452 كفـءكفـء3702011/03/01 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة ص 2011/03/01 دمحم جارحى صدیق ابواللبل 2191955 كفـءكفـء3712011/03/01 معلم

الدخیلة االبتدائیة م 2011/03/01 دمحم حسن مرسى حسن 2081019 كفـءكفـء3722011/03/01 معلم

بنین.االدریسى االعدادیة ص 2011/07/01 دمحم حمودة ابراھیم حمودة 2133548 كفـءكفـء3732011/07/01 معلم

عمار بن یاسر االبتدائیة ص 2011/03/01 دمحم راضى سید عبد الحافظ 2126646 كفـءكفـء3742011/03/01 معلم
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وادى القمر االبتدائیة ص 2011/07/01 دمحم صابر دمحم الماسخ 2156728 كفـءكفـء3752011/07/01 معلم

شھداء الثورة االعدادیة م 2011/07/01 دمحم صبحى موافى حسن 2155987 كفـءكفـء3762011/07/01 معلم

امیر الشعراء ع م بنین 2011/06/27 دمحم عبد الجواد رزق منصور 2139842 كفـءكفـء3772011/06/27 معلم

عباس حلمى الثانویة بنات 2011/07/01 دمحم عیسى احمد دمحم خیر 2158503 كفـءكفـء3782011/07/01 معلم

خدیجة بنت خویلد ع تجریبى عربى 2011/07/01 دمحم محمود صدیق محمود 2131149 كفـءكفـء3792011/07/01 معلم

م. شباب المستقبل ع 2004/07/01 دمحم محمود محمود سالمة 1579657 كفـءكفـء3802009/08/20 معلم

حمزةبن عبدالمطلب ابتدائى لغات 2011/07/01 دمحم مصطفى مصطفى عبد النبى 2163431 كفـءكفـء3812011/07/01 معلم

م بنات.مجدى بن حلیم ع  2011/07/01 دمحم منصور عبد الصادق سالم 2136134 كفـءكفـء3822011/01/01 معلم

عثمان بن عفان اإلعدادیة م 2010/05/13 محمود ابراھیم احمد دمحم 2135425 كفـءكفـء3832011/01/01 معلم

ابو بكر الرازى المسائیة 2011/03/01 محمود السید بیومى متولى 121878 كفـءكفـء3842011/03/01 معلم

بنین.االدریسى االعدادیة ص 2011/07/01 محمود سامى عبد الفتاح دمحم بیومى 2102399 كفـءكفـء3852011/07/01 معلم

طالئع العجمى االبتدائیة م 2011/07/01 محمود دمحم ابراھیم خلیل 2099110 كفـءكفـء3862011/07/01 معلم

اللواء دمحم نجیب ع التجریبیة لغات 2011/06/27 محمود دمحم حسن السید 2130938 كفـءكفـء3872011/06/27 معلم

موسى بن نصیراالبتدائیة م 2011/07/01 مدیحة السید طلیبة عبد الرحیم 1580804 كفـءكفـء3882011/07/01 معلم

الشھید ثروت سید جالل أ ص 2011/03/01 مروة رشاد رمضان محمود 121520 كفـءكفـء3892011/03/01 معلم

عباس حلمى الثانویة بنات 2011/07/01 مروة عبد العظیم توفیق عبد العظیم 2135277 كفـءكفـء3902011/07/01 معلم

خدیجةبنت خویلداالبتدائیةتجریبى عربى 2011/07/01 مروة عالء الدین على یوسف 2131255 كفـءكفـء3912011/07/01 معلم
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طالئع العجمى االبتدائیة لغات 2011/03/01 مروة محمود على راضى 2132389 كفـءكفـء3922011/03/01 معلم

جعفربن ابىطالب االبتدائیةتجریبى عربى 2011/03/01 مروة مدحت یوسف مصطفى 131765 كفـءكفـء3932011/02/23 معلم

اجیال الغد التجریبیة االبتدائیة عربى 2011/03/01 مروة یاسر محمود مبارك 2126665 كفـءكفـء3942011/03/01 معلم

زید بن حارثة االبتدائیة لغات 2008/04/01 مروه محى الدین ابراھیم خطاب 2085962 كفـءكفـء3952011/03/01 معلم

الصناعات الصغیره للتربیھ الفكریھ 2011/07/01 مروه مصطفى عبد اللطیف محمود 2080382 كفـءكفـء3962011/07/01 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیة م 2011/07/01 مریم زكریا ابراھیم احمد 2206847 كفـءكفـء3972011/07/01 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیة م 2011/03/01 مسعد عبد الرحیم مصطفى الماحى 121048 كفـءكفـء3982011/03/01 معلم

خدیجة بنت خویلد ع تجریبى عربى 2011/03/01 مصطفى  جمال الدین عبد الرحمن دمحم 2079528 كفـءكفـء3992011/03/01 معلم

البیطاش االبتدائیة مسائى 2011/03/01 مصطفى خلیل بیومى دمحم 125882 كفـءكفـء4002011/03/01 معلم

طلمبات المكس االبتدائیة 2011/07/01 مصطفى رمزى احمد سلیمان 2136927 كفـءكفـء4012011/07/01 معلم

اجیال الغد التجریبیة االبتدائیة عربى 2011/03/01 مصطفى عبد الوھاب على رشوان 2163429 كفـءكفـء4022011/03/01 معلم

الشھید دمحمعلى المسیرى ع ص بنات 2011/07/01 منال عاطف حلمى ذكى 2076892 كفـءكفـء4032011/07/01 معلم

بنین. التنویر االعدادیة ص  2011/07/01 منصور سعید عبد هللا العبد 2175582 كفـءكفـء4042011/07/01 معلم

روضة زید بن حارثة لغات 2011/03/01 منى ابراھیم ابراھیم ابراھیم یوسف 2137283 كفـءكفـء4052011/03/01 معلم

روضةاللواءدمحم نجیب لغات 2008/12/01 منى انور ایوب على 2167502 كفـءكفـء4062011/07/01 معلم

االدریسى االعدادیة المسائیة 2011/06/27 منى توفیق اسماعیل ابراھیم 2077281 كفـءكفـء4072011/06/27 معلم

روضة موسى بن نصیر 2011/07/01 منى عبد الھادى حسن عوض 2130388 كفـءكفـء4082011/07/01 معلم

-----------------------------------

7438of 480 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العجمىاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید ثروت سید جالل أ ص 2011/03/01 منى عبد الوھاب رزق دمحم 125914 كفـءكفـء4092011/03/01 معلم

اللواء دمحم نجیب االبتدائیة  لغات 2006/05/26 منى دمحم حسین دمحم سالم 2080398 كفـءكفـء4102011/07/01 معلم

حسان بن ثابت ث بنین 2011/07/01 منى دمحم عبد الستار عبد الباقى 2181374 كفـءكفـء4112011/07/01 معلم

بالل بن رباح الجدیدة االبتدائیة ص 2011/03/01 منى یحیى رزق ھدیة 119530 كفـءكفـء4122011/03/01 معلم

الصناعات الصغیره للتربیھ الفكریھ 2011/03/01 منى یونس احمد یونس 2080396 كفـءكفـء4132011/03/01 معلم

جعفر بن ابى طالب ع تجریبى عربى 2011/06/27 مھا احمد حسن احمد 2093296 كفـءكفـء4142011/06/27 معلم

جعفر بن ابى طالب ع تجریبى عربى 2011/06/27 مھا السید وجدى قبارى 2076511 كفـءكفـء4152011/06/27 معلم

شھداء الثوره االبتدائیھ ص 2008/12/17 مھا جابر حسن ابراھیم باشا 2079103 كفـءكفـء4162011/07/01 معلم

زید بن حارثة ع تجریبى لغات 2011/07/01 مھا عبدالمنصف عبدالھادى سعید 2195010 كفـءكفـء4172011/01/01 معلم

زید بن حارثة االبتدائیة لغات 2011/07/13 مى على دمحم احمد 1792518 كفـءكفـء4182011/07/13 معلم

روضة الشھیدصابر ابوالعینین لغات 2011/02/14 مى عمرو كامل دمحم 2077701 كفـءكفـء4192011/03/01 معلم

الفتوح االسالمیة االبتدائیة ص 2008/12/01 مى مدحت انور دمحم الصیرفى 2191915 كفـءكفـء4202011/07/26 معلم

امیر الشعراء ع م بنین 2011/06/27 نادى نعیم جید بخیت 2129894 كفـءكفـء4212011/06/27 معلم

شھداء الثورة االعدادیھ ص 2011/07/01 نادیة عطیة ھالل صبرة 2076460 كفـءكفـء4222011/07/01 معلم

شھداء الثورة االعدادیھ ص 2010/07/02 نادیة مصطفى االمیر فتح هللا 2101940 كفـءكفـء4232011/07/01 معلم

روضة زید بن حارثة لغات 2011/03/01 نادیھ السید دمحم صقر 2167904 كفـءكفـء4242011/03/01 معلم

الصناعات الصغیره للتربیھ الفكریھ 2010/03/01 نادیھ سید احمد قطب 2080380 كفـءكفـء4252011/03/01 معلم
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البیروني االعدادیة بنین م 2008/12/01 ناھد جابر  على  نصار 2135634 كفـءكفـء4262011/07/02 معلم

حسن صبحى اإلبتدائیة تجریبى عربى/ د 2011/03/01 نبیل ابراھیم احمد ابراھیم 120236 كفـءكفـء4272011/03/01 معلم

الشھید ثروت سید جالل أ ص 2010/07/02 نجاح عبد هللا دمحم حسن 2163452 كفـءكفـء4282011/07/01 معلم

خدیجةبنت خویلداالبتدائیةتجریبى عربى 2010/07/01 نجالء احمد ابراھیم بدوى 2145422 كفـءكفـء4292011/07/01 معلم

االدریسى االعدادیة المسائیة 2011/06/27 نجالء السید حسین حماد 2077304 كفـءكفـء4302011/06/27 معلم

روضة  حفصة بنت عمر 2011/07/01 نجالء جمعھ عبد هللا حمادى 2171807 كفـءكفـء4312011/07/01 معلم

روضة زید بن حارثة لغات 2011/03/01 نجالء عاشور ذكى حسن 2153359 كفـءكفـء4322011/03/01 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیة لغات 2010/03/01 نجالء عبدالسالم دمحم عبد السالم 2085959 كفـءكفـء4332011/03/01 معلم

حمزه بن عبد المطلب ع تجریبي لغات 2011/07/01 نجالء فتحى السید احمد وھبھ 2139301 كفـءكفـء4342011/07/01 معلم

بنین.االدریسى االعدادیة ص 2011/07/01 نجالء فتحى خمیس بركات 2147590 كفـءكفـء4352011/07/01 معلم

الدخیلة الجدیدة االبتدائیة م 2011/03/01 نجالء دمحم عبد الراضى احمد 120519 كفـءكفـء4362011/03/01 معلم

ابو بكر الرازى المسائیة 2011/03/01 نجوى ابراھیم حسن یوسف 2076558 كفـءكفـء4372011/03/01 معلم

زید بن حارثة االبتدائیة لغات 2011/03/01 نجوى ابراھیم على دمحم 2157718 كفـءكفـء4382011/03/01 معلم

التنویر ع تجریبى لغات 2011/03/01 نجوى ابراھیم دمحم احمد 2080376 كفـءكفـء4392011/03/01 معلم

موسى بن نصیر اإلبتدائیة ص 2000/11/19 نجوى نسیم یوسف تمام 1720242 كفـءكفـء4402009/02/28 معلم

وادى القمر االبتدائیة ص 2011/03/01 نجوي رشاد اسماعیل احمد 121522 كفـءكفـء4412011/03/01 معلم

االدریسى االعدادیة المسائیة 2011/06/27 نرمین محمود غریب سعید 2126564 كفـءكفـء4422011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العجمىاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

روضة طالئع العجمى لغات 2011/02/23 نسرین جمعھ حسین متولى 2131521 كفـءكفـء4432011/02/23 معلم

الشھید دمحمعلى المسیرى ع ص بنات 2011/07/01 نسرین عبد الغفار احمد احمد 2076891 كفـءكفـء4442011/07/01 معلم

نجیب الكیالنى االبتدائیة م 2011/02/23 نسرین دمحم حسن على 1725208 كفـءكفـء4452011/02/23 معلم

جعفربن ابىطالب االبتدائیةتجریبى عربى 2011/03/01 نسرین دمحم منازع السید 2163440 كفـءكفـء4462011/03/01 معلم

جعفر بن ابى طالب ع تجریبى عربى 2011/02/23 نسمة دمحم عبد الحافظ عبد الوھاب 2134382 كفـءكفـء4472011/03/03 معلم

اللواء دمحم نجیب ع التجریبیة لغات 2011/03/01 نسمة دمحم محمود یونس 2165613 كفـءكفـء4482011/03/01 معلم

عمار بن یاسراالبتدائیة م 2011/07/01 نسمھ عدلى امین مصطفى 2080416 فوق المتوسطفوق المتوسط4492011/07/01 معلم

البیروني االعدادیة بنات ص 2011/06/27 نسمھ دمحم دمحم سید احمد 2102405 كفـءكفـء4502011/06/27 معلم

روضة التنویر لغات 2011/03/01 نشوة عبدالمنعم دمحم رجب 2153322 كفـءكفـء4512011/03/01 معلم

الدخیلة الجدیدة االبتدائیة م 2011/07/01 نعمات سعد الدین دمحم جمعھ 2164317 كفـءكفـء4522011/07/01 معلم

جعفر بن ابى طالب ع تجریبى عربى 2011/03/01 نعمات دمحم راضى دمحم عمارة 2095611 كفـءكفـء4532011/03/01 معلم

جعفربن ابىطالب االبتدائیةتجریبى عربى 2011/03/01 نعمھ ممدوح احمد بسیونى 2163444 كفـءكفـء4542011/03/01 معلم

الدخیلة ع ص بنات 2011/07/01 نھى عادل محمود بكر 2079066 كفـءكفـء4552011/07/01 معلم

امیر الشعراءاالبتدائیة تجریبى عربى 2011/03/01 نھى دمحم السید احمد 2162770 كفـءكفـء4562011/03/01 معلم

وادى القمر االبتدائیة ص 2011/03/01 نھى دمحم بیومى منصور 2157531 كفـءكفـء4572011/03/01 معلم

االدریسى االعدادیة المسائیة 2011/06/27 نھى دمحم عبد العظیم السنطى 2077299 كفـءكفـء4582011/06/27 معلم

روضةسعدبن ابى وقاص لغات 2011/03/01 نھى محمود عبد العزیز ابراھیم 2128046 كفـءكفـء4592011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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العجمىاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید ثروت سید جالل أ ص 2011/03/01 نور الصباح عطیھ ابو طالب موسى 2163451 كفـءكفـء4602011/03/01 معلم

روضة شباب المستقبل 2005/11/12 نور الھدى  احمد محمود عوض هللا 2077082 كفـءكفـء4612011/03/01 معلم

طالئع العجمى االبتدائیة ص 2011/07/01 نور الھدى محمود عباس احمد 2164320 كفـءكفـء4622011/07/01 معلم

جعفر بن ابى طالب ع تجریبى عربى 2011/06/27 نورا دمحم شعبان ابراھیم 2125866 كفـءكفـء4632011/06/27 معلم

اجیال الغد ع تجریبى عربى 2011/07/01 نوران صالح محمود احمد 2080397 كفـءكفـء4642011/07/01 معلم

بالل بن رباح الجدیدة االبتدائیة ص 2011/03/01 نورھان عزت عجمى عبد الحلیم 121414 كفـءكفـء4652011/03/01 معلم

حمزة بن عبد المطلب ث تجریبي لغات 2011/07/01 نیفین ابراھیم دمحم احمد حجازى 2139311 كفـءكفـء4662011/07/01 معلم

اللواء دمحم نجیب ع التجریبیة لغات 2011/06/27 نیفین عبد الحكیم شلبى حسین 2133444 كفـءكفـء4672011/06/27 معلم

عایزینو فرج االعدادیة المشتركة 2011/06/27 نیفین موریس عبده جرجس 2139392 كفـءكفـء4682011/06/27 معلم

بالل بن رباح الجدیدة االبتدائیة م 2010/03/01 ھاجر  دمحم رزق حسن 2080375 كفـءكفـء4692011/03/01 معلم

اجیال الغد ع تجریبى عربى 2011/03/01 ھاجر متولي دمحم الشوماني 121479 كفـءكفـء4702011/03/01 معلم

سمیرة موسى الثانویة بنات/ د  2011/07/01 ھالة دمحم بسیونى دمحم 1540528 كفـءكفـء4712011/07/01 معلم

بنین. التنویر االعدادیة ص  2011/06/28 ھانى السعید سید احمد الكحیلى 2077226 كفـءكفـء4722011/07/01 معلم

روضةسعدبن ابى وقاص لغات 2011/03/01 ھبة احمد احمد حسین مغنم 2153336 كفـءكفـء4732011/03/01 معلم

شباب المستقبل االبتدائیة ص 2011/03/01 ھبة احمد عبد الحمید سید 125892 كفـءكفـء4742011/03/01 معلم

وادى القمر االبتدائیة ص 2011/03/03 ھبة فتحى مجاھد بكر 2154755 كفـءكفـء4752011/03/01 معلم

عایزینو فرج الثانویة 2011/06/27 ھبة محمود جابر رزق 2403915 كفـءكفـء4762011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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العجمىاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اللواء دمحم نجیب ع التجریبیة لغات 2011/07/01 ھبھ  السید  احمد  ابرھیم 2136921 كفـءكفـء4772011/07/01 معلم

وادى القمر االبتدائیة ص 2011/03/01 ھبھ ابراھیم ابراھیم حمزة 2079467 كفـءكفـء4782011/03/01 معلم

الدخیلة الجدیدة االبتدائیة م 2011/07/01 ھبھ حمدى عبداللة جمعة 2081080 كفـءكفـء4792011/07/01 معلم

جعفربن ابىطالب االبتدائیةتجریبى عربى 2011/03/01 ھبھ رجب مبروك جبر 2163450 كفـءكفـء4802011/03/01 معلم

روضة طالئع العجمى لغات 2011/03/01 ھبھ سعید احمد على 2079436 كفـءكفـء4812011/03/01 معلم

الدخیلة االبتدائیة ص 2011/03/01 ھبھ فتحى حسن الجبالى 2085958 كفـءكفـء4822011/03/01 معلم

الدخیلة الجدیدة االبتدائیة ص 2011/03/01 ھبھ دمحم على السید 2166676 كفـءكفـء4832011/03/01 معلم

البیرونى االبتدائیة 2011/06/27 ھبھ دمحم عمر تمام 2187372 كفـءكفـء4842011/06/27 معلم

سمیرة موسى الثانویة بنات/ د  2011/07/01 ھبھ دمحم مجدى دمحم 2158533 كفـءكفـء4852011/07/01 معلم

المكس ع ص بنین 2011/06/27 ھبھ دمحم محسن احمد 2151380 كفـءكفـء4862011/06/27 معلم

نجیب الكیالنى االبتدائیة م 2011/03/01 ھبھ مصطفى عبد المنعم مرسى 2163724 كفـءكفـء4872011/03/01 معلم

الدخیلة االبتدائیة م 2011/07/01 ھدى سعید مرسى مرسى 2081083 كفـءكفـء4882011/07/01 معلم

طلمبات المكس االبتدائیة 2011/03/01 ھدى عبد النبى احمد غازى 2126597 كفـءكفـء4892011/03/01 معلم

زید بن حارثة االبتدائیة لغات 2011/03/01 ھدى عبدالمجید عبد الحافظ عبد المجید 119302 كفـءكفـء4902011/03/01 معلم

حسن صبحى لغات/ روضة د 2011/02/28 ھدى على حسن قطب دمحم 2134606 كفـءكفـء4912011/02/28 معلم

امیر الشعراء ع م بنین 2011/06/27 ھمت مصطفى ابراھیم دمحم 2126688 كفـءكفـء4922011/06/27 معلم

حسن صبحى ع المسائیة بنون/د 2011/07/01 ھمت مصطفى مرسى ابو الحسن 2080417 كفـءكفـء4932011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العجمىاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنت الشاطئ  ع ص بنات 2011/02/23 ھناء  على  سید  احمد الوكیل 2132670 كفـءكفـء4942011/02/23 معلم

الصناعات الصغیره للتربیھ الفكریھ 2011/03/01 ھناء جمال دمحم عامر ابراھیم 2080394 كفـءكفـء4952011/03/01 معلم

روضة خدیجة بنت خویلد لغات 2011/07/01 ھناء عبد الغفار دمحم عبد الغفار 2127036 كفـءكفـء4962011/07/01 معلم

عمار بن یاسر االبتدائیة ص 2009/01/26 ھناء عبد لعزیز عبده عبده 2155524 كفـءكفـء4972011/06/27 معلم

الصناعات الصغیره للتربیھ الفكریھ 2011/07/01 ھناء على جاد الرب عثمان 2140267 كفـءكفـء4982011/07/01 معلم

الصناعات الصغیره للتربیھ الفكریھ 2011/03/01 ھند رشدى على عثمان 2080389 كفـءكفـء4992011/03/01 معلم

نجیب الكیالنى  ع تجریبى لغات 2005/03/16 ھند دمحم حسین مصطفي 1608529 كفـءكفـء5002011/03/01 معلم

روضة التنویر لغات 2011/07/01 ھند دمحم رجاء محمود السید 2077704 كفـءكفـء5012011/07/01 معلم

امیر الشعراءاالبتدائیة تجریبى عربى 2011/03/01 ھویدا جابر حسن احمد 2078492 كفـءكفـء5022011/03/01 معلم

اجیال الغد التجریبیة االبتدائیة عربى 2011/03/01 ھیام صبرى حامد مبروك 2164318 كفـءكفـء5032011/03/01 معلم

الشھید ثروت سید جالل أ ص 2011/03/01 ھیام فتحى عبد العلیم صادق 2163439 كفـءكفـء5042011/03/01 معلم

عثمان بن عفان اإلعدادیة م 2011/07/01 ھیثم عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن 2168531 كفـءكفـء5052011/01/01 معلم

جعفر بن ابى طالب ع تجریبى عربى 2011/06/27 ھیثم مصطفى خلف دمحم 2144626 كفـءكفـء5062011/06/27 معلم

امیر الشعراءاالبتدائیة تجریبى عربى 2011/03/03 وائل السید عبده متولى 2138989 كفـءكفـء5072011/03/03 معلم

الدخیلة ع م بنین 2011/06/27 وفاء دمحم احمد شافع 2125277 كفـءكفـء5082011/06/27 معلم

اللواء دمحم نجیب االبتدائیة  لغات 2011/07/01 وفاء دمحم حسن دمحم على 2127968 كفـءكفـء5092011/07/01 معلم

بنات. ص .بالل بن رباح ع  2011/03/01 والء الدین رشاد وزیرى احمد 2085454 كفـءكفـء5102011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

العجمىاالسكندریة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حمزه بن عبد المطلب ع تجریبي لغات 2011/07/01 والء سعید عبد الفتاح احمد عبد الباقى 2139989 كفـءكفـء5112011/07/01 معلم

الشھید دمحمعلى المسیرى ع ص بنات 2011/07/01 والء عبد الفتاح عبد ربھ احمد 2163412 كفـءكفـء5122011/07/01 معلم

بنین.االدریسى االعدادیة ص 2011/03/01 والء فرج حسن مصطفى 2198465 كفـءكفـء5132011/03/01 معلم

الطبرى االبتدائیة 2008/12/01 والء دمحم یوسف دمحم 2129922 كفـءكفـء5142011/07/13 معلم

عباس حلمى الثانویة بنین 2011/06/27 ولید خمیس رجب امان 2086695 كفـءكفـء5152011/06/27 معلم

خدیجةبنت خویلداالبتدائیةتجریبى عربى 2011/03/01 ولید دمحم عزت والى 121151 كفـءكفـء5162011/03/01 معلم

عباس حلمى الثانویة بنین 2011/06/27 ولید دمحم على محمود 2163433 كفـءكفـء5172011/06/27 معلم

م. شباب المستقبل ع 2011/07/01 یاسر دمحم محمود دمحم 2081166 كفـءكفـء5182011/07/01 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیة لغات 2010/01/21 یاسر مصطفى ضیف مسعود 2085453 كفـءكفـء5192011/03/01 معلم

المكس ع ص بنین 2011/07/01 یاسمین دمحم دمحم حسن 2393651 كفـءكفـء5202011/07/01 معلم

بنت الشاطئ ع م  بنات 2011/07/01 یاسمین مصطفى ابو العال عیسوى 2126681 كفـءكفـء5212011/07/01 معلم
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