
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 

دیوان المدیریةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2011/07/11 حسام دمحم صبري حامد ابراھیم 2357908 كفـءكفـء12011/07/11 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 1985/04/06 نعمة السید أحمد عثمان 890763 كفـءكفـء22009/02/12 أخصائى نفسى أول أ

یعمل بالدیوان 1994/11/01 صباح محمود عبد الاله دمحم 958925 كفـءكفـء32012/07/09 ماجیستیرمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 2011/07/11 احمد دمحم السید احمد 2106399 كفـءكفـء42011/07/13 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/11 یاسر دمحم احمد عبدالسالم 2357482 كفـءكفـء52011/07/13 معلم
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المؤھل 
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١الزقازیق الصناعیة بنات رقم  2011/07/11 احمد بھجت على ابراھیم 2120694 كفـءكفـء12011/07/13 أمین مكتبة

١فرسیس ب 2011/07/11 اسماء عبدالحلیم دمحم عبدالحلیم 2216404 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

كوم االشراف ع 2011/07/11 اسماء عمر دمحم سید احمدسالم 2192178 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

بیشة قاید ع 2011/07/11 أسماء مصطفى النحاس على عبدالعاطى 2092612 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

٣بنى شبل ب 2011/07/11 السیدة دمحم شحتھ عطیھ محمود 2167478 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

١كفر الحمام ب  2011/07/11 امانى عبدالمنعم احمد سلیمان 2172468 كفـءكفـء62011/07/11 أمین مكتبة

عزبة ابو زید ع 2011/07/11 اماني  عبدهللا عبدهللا عبدالبر شجر 2192155 كفـءكفـء72011/07/13 أمین مكتبة

النیل ب 2011/07/11 اماني سالم دمحم سلیمان 2141402 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

بھنباى الثانویة 2011/07/11 امل سید دمحم خلیل 2171278 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

تلحوین ع م 2011/07/11 امالك دمحم احمد امام 2141593 كفـءكفـء102011/07/13 أمین مكتبة

عبد العزیز على ب 2011/07/11 امیرة عبدهللا عبدالعظیم دمحم 2374435 كفـءكفـء112011/07/13 أمین مكتبة

بنى عباد ع 2011/07/11 ایمان عطیة احمد عطیة 2148710 كفـءكفـء122011/07/13 أمین مكتبة

الناصریة ب 2011/07/11 ایناس طلبة السید  السید مرعي 2167172 كفـءكفـء132011/07/13 أمین مكتبة

مجمع بیشة قاید ب 2011/07/11 بھاء السید احمد بیومى دمحم عمیر 976108 كفـءكفـء142011/07/13 أمین مكتبة

الشھید دمحم دمحم عبدالقادر عوض هللا ث م 2011/07/11 تحیة علي عطیة ھنداوي 2171217 كفـءكفـء152011/07/13 أمین مكتبة

2011/07/11 ب٢بنایوس الجدیدة رقم  حسن عطیھ فتحى عبد الدایم 2133947 كفـءكفـء162011/07/13 أمین مكتبة

بھنباى ع بنین 2011/07/11 دالیا عادل رمضان حسن 2252392 كفـءكفـء172011/07/11 أمین مكتبة
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النكاریة ب للتعلیم األساسى 2011/07/11 دعاء عبد الستار احمد حسن العریني 2171230 كفـءكفـء182011/07/13 أمین مكتبة

د طلبھ عویضھ ب 2011/07/11 دینا قطب دمحم قطب 2277982 كفـءكفـء192011/07/13 أمین مكتبة

الطیبة ع 2011/07/11 رباح دمحم الھادى احمد 2195659 كفـءكفـء202011/07/13 أمین مكتبة

تلمسمار ع 2011/07/11 رجاء شعبان سلیم نصار 2112898 كفـءكفـء212011/07/13 أمین مكتبة

السطوحیة للتعلیم األساسي ع 2011/07/11 رشا الشبراوى دمحم احمد 2144716 كفـءكفـء222011/07/13 أمین مكتبة

الشھید صفوت شكر ب 2011/07/11 رشا عاطف عبد العظیم على 2396474 كفـءكفـء232011/07/13 أمین مكتبة

السطوحیة للتعلیم األساسي ع 2011/07/11 رشا دمحم دمحم السید 2216403 كفـءكفـء242011/07/13 أمین مكتبة

١بنایوس ب 2011/07/11 ریھام مرسى ابراھیم مرسى 2397769 كفـءكفـء252011/07/13 أمین مكتبة

٢ام رماد ب 2011/07/11 زینب العشرى دمحم على 2163982 كفـءكفـء262011/07/13 أمین مكتبة

٢فرسیس ب 2011/07/11 سالمة احمد عطیة عبد الباسط 2174068 كفـءكفـء272011/07/13 أمین مكتبة

شیبة الجدیدة ب سامیة عبد العظیم عبد المنصف  حسینى الشھیدى2011/07/11 2145405 كفـءكفـء282011/07/13 أمین مكتبة

بھنباى الجدیدة ب 2011/07/11 سامیھ مصطفى مھدى شحاتھ شرف 2167347 كفـءكفـء292011/07/13 أمین مكتبة

دویدة ب 2011/07/11 سماح عبد الباقي عبد المنعم السید زھران 2149613 كفـءكفـء302011/07/13 أمین مكتبة

ام رماد ع بنات 2011/07/11 سماح فوزي عبد الفتاح عبد الحمید 989274 كفـءكفـء312011/07/13 أمین مكتبة

الطیبة ع 2011/07/11 شادیھ السید السید على 2197332 كفـءكفـء322011/07/13 أمین مكتبة

١تلحوین ب 2011/07/11 شیماء جمال دمحم عبد الرازق دغباح 2266803 كفـءكفـء332011/07/13 أمین مكتبة

النخاس ث م 2011/07/11 شیماء دمحم دمحم ابو الخیر 2175484 كفـءكفـء342011/07/13 أمین مكتبة
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الحریة االبتدائیة 2011/07/13 صفا عبد الفتاح دمحم متولى 2124337 كفـءكفـء352011/07/13 أمین مكتبة

دمحم عبد الشافى البرماوى ب 2011/07/11 صفاء   عبد الرحیم دمحم حسین 2146115 كفـءكفـء362011/07/13 أمین مكتبة

اللغات الرسمیة ب بنات 2011/07/11 عبیر عبد هللا محمود الفیومى 2356797 كفـءكفـء372011/07/13 أمین مكتبة

الناصریة ب 2011/07/11 عزه عبد الرازق سالم احمد 2167365 كفـءكفـء382011/07/13 أمین مكتبة

مدرسة النورللمكفوفین بالزقازیق 2011/07/13 عزه نبیل صالح عبد الفتاح 2193072 كفـءكفـء392011/07/13 أمین مكتبة

الحریة االبتدائیة 2011/07/11 غادة كمال دمحم أحمد 990870 كفـءكفـء402011/07/13 أمین مكتبة

راویة تیمور 2011/03/30 غادة مصباح دمحم عطیھ  مصطفي 1472663 كفـءكفـء412011/03/30 أمین مكتبة

الزقازیق ع بنین 2011/07/11 غاده احمد دمحم دمحم 2190244 كفـءكفـء422011/07/13 أمین مكتبة

مجمع الشھداء ت اساسى ع 2011/07/11 فاطمة فاروق مصطفى ابو زید 2149704 كفـءكفـء432011/07/13 أمین مكتبة

الحكماء ب 2011/07/11 فایقة حسن سعد علي 2164753 كفـءكفـء442011/07/13 أمین مكتبة

بنى شبل االعدادیة 2011/07/11 فتحیة عبد الكریم دمحم عبده 2176130 كفـءكفـء452011/07/13 أمین مكتبة

١كفر عبد العزیز ب 2011/07/11 فلایر صالح دمحم عبد الفتاح 2144431 كفـءكفـء462011/07/13 أمین مكتبة

المیثاق ب 2011/07/11 فوزیة رفاعى سعد عبد العال 2259590 كفـءكفـء472011/07/13 أمین مكتبة

٣الطیبة ب 2011/07/11 فوزیة عراقي الصادق ابو النجد 2163641 كفـءكفـء482011/07/13 أمین مكتبة

مجمع الصیادین ت اساسي ع 2011/07/11 لمیاء االمام  الباز االمام 2139619 كفـءكفـء492011/07/13 أمین مكتبة

ام االبطال ع 2011/07/11 ماري عزت عازر منصور 2146539 كفـءكفـء502011/07/13 أمین مكتبة

على مبارك ب 2011/07/11 مایسھ عبدالفتاح وجدى عطیھ 2127296 كفـءكفـء512011/07/13 أمین مكتبة
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٤بھنباى ب 2011/05/24 مروه سید حسن احمد 2170824 كفـءكفـء522011/05/24 أمین مكتبة

عبد العزیز على ب 2011/07/11 مروى عثمان عبدالسالم عطیة 2241537 كفـءكفـء532011/07/13 أمین مكتبة

بھنباى ع بنات 2011/07/11 مشیرة السید دمحم سلیم 2141991 كفـءكفـء542011/07/13 أمین مكتبة

شنبارة المیمونة الثانویة 2011/07/11 منى احمد خالد  على العایدي 2268807 كفـءكفـء552011/07/13 أمین مكتبة

١الطیبة ب  2011/07/11 منى عبدالمنعم یوسف مرسى 2131675 كفـءكفـء562011/07/13 أمین مكتبة

االتحاد االعدادیة بمیت زافر 2011/03/01 منى دمحم دمحم دمحم عبد الرازق 2227486 كفـءكفـء572011/03/14 أمین مكتبة

الناصریة ب 2011/07/11 مھا دمحم صبري عبد الحي ابراھیم 2150620 كفـءكفـء582011/07/13 أمین مكتبة

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ع 2011/07/11 میار دمحم محمود مصطفى 2083719 كفـءكفـء592011/07/13 أمین مكتبة

مجمع الشھداء ت اساسى ع 2011/07/11 نجوى ابراھیم دمحم احمد 2385189 كفـءكفـء602011/07/13 أمین مكتبة

١كفر عبد العزیز ب 2011/07/11 نعمة احمد دمحم السید 2144536 كفـءكفـء612011/07/13 أمین مكتبة

االشارة ب 2011/07/11 نورا كمال عبد المنعم عبد الحمید 2141410 كفـءكفـء622011/07/13 أمین مكتبة

الزقازیق ع بنات الریاضیة 2011/07/11 ھبة حسینى خلیفة عبدالمجید 2385357 كفـءكفـء632011/07/13 أمین مكتبة

١الزقازیق الصناعیة بنات رقم  2011/07/11 ھبة عبدة دمحم عبدة 2084768 كفـءكفـء642011/07/13 أمین مكتبة

ام االبطال ع 2011/07/11 ھبھ اشكار ابو مسلم غنیمي 2146163 كفـءكفـء652011/07/13 أمین مكتبة

الناصریة ب 2011/07/11 ھبھ عبد الرحمن دمحم عبد الرازق 2167181 كفـءكفـء662011/07/13 أمین مكتبة

مجمع الصیادین ت اساسي ع 2011/07/11 ھبھ عبدالبدیع عبدالمنعم دمحم 2088190 كفـءكفـء672011/07/13 أمین مكتبة

مشتول القاضى الثانویة 2011/07/11 ھبھ عطیھ حسن دمحم 2190163 كفـءكفـء682011/07/13 أمین مكتبة
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٢الطیبة  2011/07/11 ھبھ دمحم حامد متولي 2258302 كفـءكفـء692011/07/13 أمین مكتبة

مشتول القاضى ب 2011/07/11 ھبھ محمود رشاد دمحم 2162653 كفـءكفـء702011/07/13 أمین مكتبة

٢كفر الحصر ب 2011/07/11 ھند عادل دمحم فتحي السید 2141988 كفـءكفـء712011/07/13 أمین مكتبة

عبد العزیز على ب 2011/07/11 ھند دمحم علي البیلي 2167299 كفـءكفـء722011/07/13 أمین مكتبة

رفعت عبد الحمید الشامى ب 2011/07/11 ھیام صبرى دمحم احمد 2144533 كفـءكفـء732011/07/13 أمین مكتبة

بھنباى ع بنین 2011/07/11 وفاء جمال عبد الناصر ابراھیم متولى 2241019 كفـءكفـء742011/07/13 أمین مكتبة

الوحدة العربیة ب 2011/07/11 یارا حسین دمحم عباس حماد 2175371 كفـءكفـء752011/07/13 أمین مكتبة

٢الزقازیق ع بنات  2004/07/01 دالیا احمد عبد البدیع دمحم بیومى 970309 كفـءكفـء762012/07/09 ماجیستیرأخصائى صحافة واعالم أول

تلحوین الثانویة الصناعیة 2011/07/11 ابتسام محسن دمحم عبد الحافظ 2155529 كفـءكفـء772011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ام رماد ع بنات 2011/07/11 احمد حمد هللا كمال سلیم 2142097 كفـءكفـء782011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الناصریة ب 2011/07/11 احمد سعد السید عبدالعزیز 2172545 كفـءكفـء792011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

شیبة الثانویة 2011/07/11 احمد عبد هللا ھاشم مصطفى 2154837 كفـءكفـء802011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بیشة قاید الجدیدة ب 2011/07/11 احمد عبدالسالم عبدالنبى على 2163929 كفـءكفـء812011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو عامر ب 2011/07/11 احمد عبدالفتاح تھامى الطیب 2155454 كفـءكفـء822011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مجمع الصیادین ب 2011/07/11 احمد دمحم السید حسین 2177277 كفـءكفـء832011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنایوس ع 2011/07/11 اسامھ السید حسین ناصف 2146540 كفـءكفـء842011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١بنى شبل ب 2011/07/11 اسماء فوزى عبد الصمد عراقى 2251639 كفـءكفـء852011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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بیشة قاید ع 2011/07/11 اسماء دمحم دمحم على 2141415 كفـءكفـء862011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ام االبطال ع 2011/07/11 اسماء مرتضى السید سالمة 990315 كفـءكفـء872011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو حمد ع 2011/07/11 اشرف عبده ابراھیم فرحات 2142949 كفـءكفـء882011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٣بھنباى ب 2011/07/11 امال دمحم عبداللطیف دمحم 2171225 كفـءكفـء892011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

شیبة ع بنین 2011/07/11 امال دمحم عصمت عبد السمیع احمد دیاب 2148829 كفـءكفـء902011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الناصریة ب 2011/07/11 اماني محمود عفیفي المغربي 2167212 كفـءكفـء912011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

التمیمى ب 2011/07/11 امل السید جمال مصطفى 2161156 كفـءكفـء922011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عبد العزیز على ب 2011/07/11 امیرة كامل دمحم دمحم عبد المقصود 2167306 كفـءكفـء932011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١كفر الحصر  ب 2011/07/11 امیرة دمحم بسیونى عطیة دمحم 2150630 كفـءكفـء942011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١ام الزین ب 2011/07/11 ایمان حامد دمحم حنیش 2217704 كفـءكفـء952011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مجمع الشھداء ت اساسى ب 2011/07/11 ایمن  ابراھیم السید عزام 2144066 كفـءكفـء962011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السید متولى العزازى ب 2011/07/11 ایمن علي عطیة عطیة الفقي 2302100 كفـءكفـء972011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السادات ع بنین 2011/07/11 بسمة بدر عبد السالم التھامي 2141577 كفـءكفـء982011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

النیل ب 2011/07/11 حسام دمحم سلیمان ابراھیم 2190753 كفـءكفـء992011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢الطیبة  2011/07/11 حسین فھمي دمحم دمحم موسي 2195252 كفـءكفـء1002011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

احمد عرابى الثانویة 2011/07/11 حمدي زاید عبد الحافظ احمد 2141420 كفـءكفـء1012011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

على مبارك ب 2011/07/11 حنان عبد المنعم دمحم عبد هللا 2164916 كفـءكفـء1022011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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مجمع الصیادین ت اساسي ع 2011/07/11 خلود دمحم منیر علي دمحم 2175674 كفـءكفـء1032011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید صفوت شكر ب 2011/07/11 دالیا السید مصطفى النمر 2173857 كفـءكفـء1042011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ام االبطال ع 2011/07/11 رانیا السید ابراھیم السید 2193598 كفـءكفـء1052011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١بنى عباد ب 2011/07/11 رشا دمحم عثمان امین 2169858 كفـءكفـء1062011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ب 2011/01/22 رشا محمود عبد الرؤف دمحم الصادق 2149713 كفـءكفـء1072011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

احمد عرابى الثانویة 2011/07/11 رضا نبیل دمحم عبدالحمید 2171255 كفـءكفـء1082011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ام االبطال ع 2011/07/11 رمضان السید رمضان ایوب 2149516 كفـءكفـء1092011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الثانویة التجاریة الفنیة المتقدمة 2009/01/01 سامح عبد الرازق الشوادفي دمحم 2149558 كفـءكفـء1102011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عبد العزیز على ب 2011/07/11 سماح یحیى عبد العزیز ابراھیم 982340 كفـءكفـء1112011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو زید ب 2011/07/11 شیرین احمد دمحم على شحاتة 2043319 كفـءكفـء1122011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر مكاوى ب 2011/07/11 شیماء احمد دمحم عبد الفتاح 2163602 كفـءكفـء1132011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الوحدة العربیة ب 2011/07/11 شیماء عبده دمحم الشافعي 2175388 كفـءكفـء1142011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الزقازیق بنین مھنى 2011/07/11 عبد العزیز عالء الدین عبد العزیز عبد الفتاح 2141650 كفـءكفـء1152011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١كفر الحمام ب  2011/07/11 عبیر شحاتھ عبد الرحمن عطیة 2163706 كفـءكفـء1162011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

تلحوین ع م 2011/07/11 فاطمة عبد الحمید امین خضرىمنصور 2360593 كفـءكفـء1172011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

رفعت الشامى ع 2009/01/01 ماجد فؤاد فایق عطیھ 2140924 كفـءكفـء1182011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بیشة قاید ث م 2011/07/11 ماجده جودة السید فرید 2164984 كفـءكفـء1192011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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١كفر عبد العزیز ب 2011/07/11 دمحم ابو عامر عبد السالم رمضان 2144500 كفـءكفـء1202011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مجمع الصیادین ب 2011/07/11 دمحم احمد دمحم احمد 2194283 كفـءكفـء1212011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

راویة تیمور 2011/07/11 دمحم جابر عبد الفتاح احمد عناني 2144690 كفـءكفـء1222011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الزقازیق بنین مھنى 2011/07/11 دمحم حسن علي دمحم 2144099 كفـءكفـء1232011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١كفر الحمام ب  2011/07/11 دمحم شفیق منصور السید 2190157 كفـءكفـء1242011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

د طلبھ عویضھ ب 2011/07/11 دمحم عثمان دمحم العوضى 2142902 كفـءكفـء1252011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١بنایوس ب 2011/07/11 دمحم عزت عبد الصادق غنیم 2167265 كفـءكفـء1262011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنایوس ع 2011/07/11 دمحم عطیھ مصطفى مھدى 2146519 كفـءكفـء1272011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الزقازیق الصناعیة المعماریة بنین 2011/07/11 محمود عبدالفتاح محمود عبدالفتاح 2158950 كفـءكفـء1282011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر الحلبى ب 2011/07/11 مرفت مصطفى رجب عطیة 2154696 كفـءكفـء1292011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢فرسیس ب 2011/07/11 مروة ابراھیم السید ابراھیم 991348 كفـءكفـء1302011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید زین العابدین مصطفى فؤاد ب 2011/07/11 مروة السید حافظ موسى 2401488 كفـءكفـء1312011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مشتول القاضى ب 2011/07/11 مروة عبد اللطیف عطیة السید 2175210 كفـءكفـء1322011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید ممدوح ابو السعود ب 2011/07/11 مروة دمحم رافت عبد الرحمن االعصر 2167088 كفـءكفـء1332011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مجمع بیشة قاید ب 2011/07/11 مصطفى دمحم نبیل عبدالوھاب احمد المدنى 983105 كفـءكفـء1342011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

حوض الطرفة ب 2011/07/11 مالك عزت عزیز فرج 2167496 كفـءكفـء1352011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بیشة قاید االبتدائیة المشتركة 2011/07/11 منى علي حسن علي 2177210 كفـءكفـء1362011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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٢عبد هللا فكرى التجاریة للبنین 2011/07/11 نرمین فاروق عبد الفتاح حسن 2158890 كفـءكفـء1372011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

د طلبھ عویضھ ب 2011/07/11 نشوى عصام الدین حسین دمحم 2142961 كفـءكفـء1382011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

احمد قدرى ب بكفر الحمام 2011/07/11 ھادیھ فتحى عبدالحمید حسین 2164101 كفـءكفـء1392011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم عبد الشافى البرماوى ب 2011/07/11 ھانى صبرى عبدالعزیز دمحم على 990281 كفـءكفـء1402011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢كفر عبد العزیز ب 2011/07/11 ھبھ السعید محمود احمد 2167115 كفـءكفـء1412011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

التربیة الفكریة ع بشیبة 2011/07/11 ھشام  حسین السید علي یوسف 2124696 كفـءكفـء1422011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الناصریة ب 2011/07/01 ھیثم دمحم عبدالحمید عبدهللا 2155618 كفـءكفـء1432011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

میت ابو عربى ع 2011/07/11 وائل حجازي عبد الرحمن عبد العاطي 2175203 كفـءكفـء1442011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢شیبة ب 2011/07/11 وائل دمحم عبد السالم عبد العال 2145341 كفـءكفـء1452011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

شیبة الجدیدة ب 2011/07/11 وفاء  السید حسینى دمحم سلیم الساعى 2144501 كفـءكفـء1462011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

٣بنى شبل ب 2011/07/11 وفاء سامى احمد صراحة 990813 كفـءكفـء1472011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢كفر عبد العزیز ب 2011/07/11 والء ابوعامر عبدالعزیز السید 2145414 كفـءكفـء1482011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

د طلبھ عویضھ ب 2011/07/11 والء صبحى حسین عز 2143111 كفـءكفـء1492011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١الزقازیق الصناعیة بنات رقم  2011/07/11 یاسمین مصطفى ابراھیم عبد العزیز 2141375 كفـءكفـء1502011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السید متولى العزازى ب 2011/07/11 احمد زاید دمحم حسن 2143701 كفـءكفـء1512011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/07/11 احمد صبحي عبد الدایم خلیل 2149682 كفـءكفـء1522011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

رفعت الشامى ع 2011/07/11 احمد وحید عبدالعزیز دمحم 2140944 كفـءكفـء1532011/07/13 أخصائى تكنولوجیا
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احمد قدرى ب بكفر الحمام 2011/07/11 اسالم دمحم ذكي دمحم 2161160 كفـءكفـء1542011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

السادات ع بنین 2011/07/11 االء ابراھیم عبد السالم دمحم العبد 2366573 كفـءكفـء1552011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

احمد عبد الوھاب ع 2011/07/11 اماني سعید عزب داود 2171284 كفـءكفـء1562011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

٣بھنباى ب 2011/07/11 اماني عاطف عبد العزیز عبد العظیم 2172176 كفـءكفـء1572011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

ام رماد ع بنین 2011/07/11 امل مختار فوزي دمحم 2146207 كفـءكفـء1582011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید النقیب احمد وحید للغات ع بنین 2011/07/11 امیرة الشناوي عبد المنعم الشناوي 2164964 كفـءكفـء1592011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

فرسیس ع 2011/07/11 بسمة جمال كمال عبده 2141658 كفـءكفـء1602011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١كفر الحمام ب  2011/07/11 دعاء ممدوح بدر الدین حسنین 2394156 كفـءكفـء1612011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بھنباى الجدیدة ب 2011/07/11 رباب فتحي حسین عبد الوھاب 2171189 كفـءكفـء1622011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

٢كفر الحمام ب 2011/07/11 رحاب رضا على على 989016 كفـءكفـء1632011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

البیوم ع 2011/07/11 رشا سلیمان عطیھ دمحم 2172170 كفـءكفـء1642011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الزقازیق ع بنین 2011/07/11 رشا ماھر كمال الدین الشربینى 2267440 كفـءكفـء1652011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

٤بھنباى ب 2011/07/11 رشا مصطفى دمحم سلیم 2169828 كفـءكفـء1662011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الناصریة ب 2011/07/11 شیرین حسن دمحم امین 2167221 كفـءكفـء1672011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الحریة الثانویة بنات 2011/07/11 شیماء دمحم شوقى اسماعیل ابراھیم 2235578 كفـءكفـء1682011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بیشة قاید ع 2011/07/11 عبدالعزیز دمحم عبدالعزیز ابراھیم 990852 كفـءكفـء1692011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

٢شیبة ب 2011/07/11 على على السید حالوه 2145441 كفـءكفـء1702011/07/13 أخصائى تكنولوجیا
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یعمل بالدیوان 2011/07/11 دمحم مصطفى حسین علیوة 2149678 كفـءكفـء1712011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

احمد عرابى الثانویة 2011/07/11 مھا سلیم دمحم السید 1606878 كفـءكفـء1722011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھداء ب 2011/07/11 نجوى السید احمد عبد الدایم نوار 2288714 كفـءكفـء1732011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

٢كفر عبد العزیز ب 2011/07/11 نھال حسن دمحم عبدالرحمن ابوجازیة 991231 كفـءكفـء1742011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ع 2011/07/11 نیفین امبابى ابراھیم كریم 2263348 كفـءكفـء1752011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

شیبة الثانویة 2011/07/11 ھاني دمحم احمد شاھین 2141337 كفـءكفـء1762011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

شیبة الجدیدة ب 2011/07/11 ھبھ سامى حبیب قاسم حماد 2177793 كفـءكفـء1772011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

النیل ب 2011/07/11 ھبھ صالح حسین موسى 2172195 كفـءكفـء1782011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١كفر الحصر  ب 2011/07/11 ھبھ عرفات عبد الخالق متولي 2149531 كفـءكفـء1792011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١كفر عبد العزیز ب 2011/07/11 ھبھ مصطفى دمحم مصطفى 2144456 كفـءكفـء1802011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

ام االبطال ع 2011/07/11 ھدى مصطفى فرحات عبدالمنعم السید 990929 كفـءكفـء1812011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

شیبة ع بنین 2011/07/11 وفاء  دمحم صبري متولى عبدالعزیز 2356376 كفـءكفـء1822011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الناصریة ب 2011/07/11 احالم عماد محمود حمدي سعد الدین 2175573 كفـءكفـء1832011/07/13 أخصائى نفسى

الطیبة ع 2000/09/25 احمد فتحى دمحم السید 969074 كفـءكفـء1842009/02/11 أخصائى نفسى

المیثاق ب 2011/07/11 اسماء الشحات مصطفى دمحم 2174344 كفـءكفـء1852011/07/13 أخصائى نفسى

بھنباى الثانویة 2011/07/11 اسماء مصطفى عبد هللا دمحم 2177148 كفـءكفـء1862011/07/13 أخصائى نفسى

١الزقازیق الصناعیة بنات رقم  2011/07/11 الشیماء دمحم رضا احمد الصفطاوى 2146000 كفـءكفـء1872011/07/13 أخصائى نفسى
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النیل ب 2011/07/11 الھام عصام الدین عبداللطیف مرسى 2191947 كفـءكفـء1882011/07/13 أخصائى نفسى

الوحدة العربیة ب 2011/07/11 الھام منصور السید حسن 2175379 كفـءكفـء1892011/07/13 أخصائى نفسى

٢طلعت حرب التجاریة للبنات 2011/07/11 امنة لبیب  كریم احمد 2145972 كفـءكفـء1902011/07/13 أخصائى نفسى

٢كفر الحمام ب 2011/07/11 امیرة ابراھیم بھجت دمحم 2167120 كفـءكفـء1912011/07/13 أخصائى نفسى

٢عبد هللا فكرى التجاریة للبنین 2011/07/11 امین حسن امین احمد 2140919 كفـءكفـء1922011/07/13 أخصائى نفسى

دویدة ب 2011/07/11 ایمان دمحم دمحم سالم 2149657 كفـءكفـء1932011/07/13 أخصائى نفسى

المیثاق ب 2011/07/11 تامر یونس عبداللطیف النشار 2199156 كفـءكفـء1942011/07/13 أخصائى نفسى

رفعت الشامى ع 2011/07/11 حنان سعید دمحم على 2140933 كفـءكفـء1952011/07/13 أخصائى نفسى

النصر ب 2011/07/11 حنان دمحم المسلمى عطیھ السید 2145368 كفـءكفـء1962011/07/13 أخصائى نفسى

ام الزین ع 2011/07/11 دالیا عبداللطیف عبدالمولي عبداللطیف 2372227 كفـءكفـء1972011/07/13 أخصائى نفسى

ام االبطال ع 2011/07/11 دالیا دمحم محمود حسین 987248 كفـءكفـء1982011/07/13 أخصائى نفسى

بنایوس ع 2011/07/11 دالیا محمود عبدالعال حسن 2146560 كفـءكفـء1992011/07/13 أخصائى نفسى

ام االبطال ع 2011/07/11 دعاء ابراھیم دمحم لطفي 2141636 كفـءكفـء2002011/07/13 أخصائى نفسى

احمد قدرى ب بكفر الحمام 2011/07/11 دعاء حسن عطیة على 990894 كفـءكفـء2012011/07/13 أخصائى نفسى

د احمدي عبد العزیز ث م 2011/07/11 رامي دمحم نبیل احمد عز الدین الجوھري 2141358 كفـءكفـء2022011/07/13 أخصائى نفسى

اللغات الرسمیة ع بنات 2011/07/11 رحاب دمحم عابدین دمحم 2152770 كفـءكفـء2032011/07/13 أخصائى نفسى

١فرسیس ب 2011/07/11 رحاب دمحم محمود حفني 2174284 كفـءكفـء2042011/07/13 أخصائى نفسى
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١بنایوس ب 2011/07/11 رشا الشبراوي سعید منصور 2173834 كفـءكفـء2052011/07/11 أخصائى نفسى

الحریة االبتدائیة 2011/07/11 رضا احمد الھادى حسین 950911 كفـءكفـء2062011/07/13 أخصائى نفسى

احمد عبد الوھاب ع 2011/07/11 ریھام  صالح دمحم اسماعیل 2145417 كفـءكفـء2072011/07/13 أخصائى نفسى

عبد العزیز على ب 2011/07/11 ریھام دمحم منیر عطیة عباس 2167288 كفـءكفـء2082011/07/13 أخصائى نفسى

مجمع بیشة قاید ب 2011/07/11 زكیة صابر احمد دمحم 2142914 كفـءكفـء2092011/07/13 أخصائى نفسى

١كفر الحمام ب  2011/07/11 زینب عبداللطیف احمد حسن 2172451 كفـءكفـء2102011/07/13 أخصائى نفسى

الثانویة التجاریة الفنیة المتقدمة 2009/01/01 سالي دمحم عبد هللا مھدي 2149594 كفـءكفـء2112011/07/13 أخصائى نفسى

النخاس ث م 2011/07/11 سماح بیومي عبد الحمید احمد 2143695 كفـءكفـء2122011/07/13 أخصائى نفسى

كفر ابو عجوة ب 2011/07/11 سماح جالل عبد السمیع حسن 2347700 كفـءكفـء2132011/07/13 أخصائى نفسى

١طلعت حرب التجاریة للبنات  2011/07/11 سوزان عبد السالم السید عبد الرحمن 2163592 كفـءكفـء2142011/07/13 أخصائى نفسى

الناصریة ب 2011/07/11 سوزان عبدالوھاب فؤاد عبدالوھاب 2164807 كفـءكفـء2152011/07/13 أخصائى نفسى

٢طلعت حرب التجاریة للبنات 2011/07/11 شارھان عبد المنعم دمحم عبد هللا 2153680 كفـءكفـء2162011/07/13 أخصائى نفسى

مجمع الشھداء ت اساسى ب 2011/07/11 شیرین صبرى الصادق السید 2143781 كفـءكفـء2172011/07/13 أخصائى نفسى

مشتول القاضى الثانویة 2011/07/13 شیرین عبد العزیز عبد العزیز دمحم 2142033 كفـءكفـء2182011/07/13 أخصائى نفسى

١الزقازیق الصناعیة بنات رقم  2011/07/11 شیماء السید سعید السید عزازي 2141393 كفـءكفـء2192011/07/13 أخصائى نفسى

یوسف بك ب ت اساسي 2011/07/11 شیماء السید عبد هللا حسین ھندیة 2167387 كفـءكفـء2202011/07/13 أخصائى نفسى

على مبارك ب 2011/07/11 شیماء جمال محمود دمحم سالم 2164877 كفـءكفـء2212011/07/13 أخصائى نفسى
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االشارة ب 2011/07/11 شیماء متولى ابراھیم فاضل متولى 2088475 كفـءكفـء2222011/07/13 أخصائى نفسى

ام االبطال ع 2011/07/11 شیماء یسري السید عیسى الشافعي 2169625 كفـءكفـء2232011/07/13 أخصائى نفسى

بیشة قاید الجدیدة ب 2011/07/11 عاطف دمحم السید عبد العزیز 2167280 كفـءكفـء2242011/07/13 أخصائى نفسى

بھنباى ع بنات 2011/07/11 عایدة السید عوض هللا صقر 2148846 كفـءكفـء2252011/07/13 أخصائى نفسى

الزقازیق الصناعیة المعماریة بنین 2011/07/11 عبد الرحمن سعید عبد الرحمن ابراھیم 2163692 كفـءكفـء2262011/07/13 أخصائى نفسى

١بنایوس ب 2011/07/11 عزیزه محمود دمحم عبدالحمید 2192538 كفـءكفـء2272011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ع 2011/07/11 علیاء سعید حسن الغندور 2199177 كفـءكفـء2282011/07/13 أخصائى نفسى

میت ابو عربى ع 2011/07/11 غادة  رشاد دمحم عبدالوھاب میرا 2381447 كفـءكفـء2292011/07/13 أخصائى نفسى

١بنى عباد ب 2011/07/11 مایسة عالء احمد معروف 2144673 كفـءكفـء2302011/07/13 أخصائى نفسى

الزقازیق الصناعیة المعماریة بنین 2011/07/03 دمحم ابراھیم الدسوقى جمعة احمد 2390155 كفـءكفـء2312011/07/13 أخصائى نفسى

بیشة قاید ث م 2011/07/11 دمحم جمال احمد عبدهللا 2196680 كفـءكفـء2322011/07/13 أخصائى نفسى

الثانویة التجاریة الفنیة المتقدمة 2009/01/01 دمحم حسن احمد جمعة 2149576 كفـءكفـء2332011/07/13 أخصائى نفسى

السطوحیة ب ت أساسي 2011/07/11 دمحم سعید عطیة عوض هللا 2175614 كفـءكفـء2342011/07/13 أخصائى نفسى

ام رماد ع بنین 2011/07/11 دمحم عبد الغفار  دمحم حمد 2146184 كفـءكفـء2352011/07/01 أخصائى نفسى

٢عبد هللا فكرى التجاریة للبنین 2011/07/11 دمحم محمود دمحم محمود 2141240 كفـءكفـء2362011/07/13 أخصائى نفسى

النخاس ث م 2011/07/11 دمحم ناجى عزت ابو المجد 989566 كفـءكفـء2372011/07/13 أخصائى نفسى

احمد عرابى الثانویة 2011/07/11 محمود احمد ھاشم احمد 2386553 كفـءكفـء2382011/07/13 أخصائى نفسى
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األعلي

بیشة قاید ع 2011/07/11 محمود طارق المسلمى محمود عبدالعزیز 990304 كفـءكفـء2392011/07/13 أخصائى نفسى

كفر االشراف ب 2011/07/11 مدیحة عبد العزیز عمر على 971533 كفـءكفـء2402011/07/13 أخصائى نفسى

الناصریة ب 2011/07/11 مرفت سعید جوده دمحم 2390654 كفـءكفـء2412011/07/13 أخصائى نفسى

٢فرسیس ب 2011/07/11 منى عرفھ عبد الحمید السید 2177139 كفـءكفـء2422011/07/13 أخصائى نفسى

كفر الحمام ع 2011/07/11 مھا صبري ابراھیم السید 2162217 كفـءكفـء2432011/07/11 أخصائى نفسى

السید متولى العزازى ب 2011/07/11 مى دمحم حسن حسانین 2144563 كفـءكفـء2442011/07/13 أخصائى نفسى

د طلبھ عویضھ ب 2011/07/11 میادة الرفاعى السید الرفاعى البنا 2143166 كفـءكفـء2452011/07/13 أخصائى نفسى

بھنباى ع بنات 2011/07/11 میادة عزت صالح مھدي 2162833 كفـءكفـء2462011/07/13 أخصائى نفسى

ام االبطال ع 2011/07/11 نبیلة صالح دمحم ابو طالب 2146530 كفـءكفـء2472011/07/13 أخصائى نفسى

رفعت الشامى ع 2000/09/25 نجیة حسنى سلیم احمد 973621 كفـءكفـء2482009/02/11 أخصائى نفسى

بھنباى ع بنین 2011/07/11 نسرین أحمد عوض هللا صقر 990323 كفـءكفـء2492011/07/13 أخصائى نفسى

١الطیبة ب  2011/07/11 نسرین صالح حافظ دمحم 2167591 كفـءكفـء2502011/07/13 أخصائى نفسى

الفنیة التجاریة الجدیدة 2011/07/11 نھى دمحم انور عبد النبى 992606 كفـءكفـء2512011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید النقیب احمد وحید للغات ب بنین 2011/07/11 نھى مصطفى یوسف محیسن 2232298 كفـءكفـء2522011/07/13 أخصائى نفسى

دویدة ت اساسي ع 2011/07/11 ھانم عطیة عبد الحمید عطیة 976632 كفـءكفـء2532011/07/13 أخصائى نفسى

شیبة الجدیدة ب 2011/07/11 ھبة صبحى شعبان دمحم 2144453 كفـءكفـء2542011/07/13 أخصائى نفسى

مشتول القاضى ب 2011/07/11 ھبھ عبد الستار دمحم دمحم 2161172 كفـءكفـء2552011/07/13 أخصائى نفسى
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بنایوس ع 2011/07/11 ھتد عبدالرحمن احمد السید 2146569 كفـءكفـء2562011/07/13 أخصائى نفسى

د طلبھ عویضھ ب 2011/07/11 ھدیر احمد على حسن 2143041 كفـءكفـء2572011/07/13 أخصائى نفسى

الزقازیق ع بنات الریاضیة 2011/07/11 ھیام فتحي حسن دمحم المسلمي 2141532 كفـءكفـء2582011/07/13 أخصائى نفسى

شیبة الثانویة 2011/07/11 وحید سید احمد عبدالرازق 2141447 كفـءكفـء2592011/07/13 أخصائى نفسى

١طلعت حرب التجاریة للبنات  2011/07/11 والء عطیھ طلبھ دمحم 2164026 كفـءكفـء2602011/07/13 أخصائى نفسى

الحكماء ب 2011/07/11 والء دمحم عزت عبد الحمید 2164715 كفـءكفـء2612011/07/13 أخصائى نفسى

عزبة ابو زید ع 1994/10/13 عفاف عبدالحمید أحمد الرفاعى 918912 كفـءكفـء2622009/02/11 أخصائى اجتماعى أول

النخاس االعدادیة 2011/03/01 اكرام دمحم عبد الرحمن دمحم 2190750 كفـءكفـء2632011/03/14 أخصائى اجتماعى

بنایوس ع 2011/07/11 امل حنفي عبد الحمید علي 2162678 كفـءكفـء2642011/07/13 أخصائى اجتماعى

رفعت الشامى ع 2011/07/11 امیمھ دمحم دمحم دمحم 2152648 كفـءكفـء2652011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو عامر ب 2011/07/11 ایمان حسین ھالل على 2155476 كفـءكفـء2662011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھداء ب 2011/07/11 ایمان ذكى احمد اسماعیل 2192724 كفـءكفـء2672011/07/13 أخصائى اجتماعى

الوحدة العربیة ب 2011/07/11 حنان دمحم بیومي علي 2172440 كفـءكفـء2682011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر االشراف ب 2011/07/11 حنان دمحم صالح احمد حسن 2143330 كفـءكفـء2692011/07/13 أخصائى اجتماعى

الناصریة ب 2011/03/01 رباب ابراھیم جمال الدین على دمحم 971402 كفـءكفـء2702011/03/14 أخصائى اجتماعى

ابو نجاح ب 2011/07/11 رشا عبد هللا علي مرسي 2161198 كفـءكفـء2712011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢الطیبة  2011/07/11 رضا احمد عبدالمنعم سیداحمد 2195248 كفـءكفـء2722011/07/13 أخصائى اجتماعى
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األعلي

٢كفر الحصر ب 2011/07/11 رضا السید عبده دمحم حسین 2169598 كفـءكفـء2732011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢فرسیس ب 2011/07/11 سامیة دمحم كرم حسین ابراھیم 2174294 كفـءكفـء2742011/07/13 أخصائى اجتماعى

١فرسیس ب 2011/07/11 سحر اسماعیل منصور اسماعیل 2174247 كفـءكفـء2752011/07/13 أخصائى اجتماعى

شیبة ع بنین 2011/07/11 سحر دمحم جوده خلیل 2161181 كفـءكفـء2762011/07/13 أخصائى اجتماعى

٣بنى شبل ب 2011/07/11 سعید احمد حسن ابراھیم 974460 كفـءكفـء2772011/07/13 أخصائى اجتماعى

١ام الزین ب 2011/07/11 شیماء فتحي عبدالشافي عبدالعال 993443 كفـءكفـء2782011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢تلحوین ب 2011/07/11 دمحم ابراھیم دمحم السید 984548 كفـءكفـء2792011/07/13 أخصائى اجتماعى

السید متولى العزازى ب 2011/07/11 دمحم على رشدى على 2144522 كفـءكفـء2802011/07/13 أخصائى اجتماعى

مجمع بیشة قاید ب 2011/07/11 مصطفى احمد عبدة امام السبكى 981014 كفـءكفـء2812011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید النقیب احمد وحید للغات ع بنین 2011/07/11 منى سمیر فرید علیوه 2174336 كفـءكفـء2822011/07/13 أخصائى اجتماعى

١الطیبة ب  2011/07/11 منى دمحم حسین عفیفي 2192162 كفـءكفـء2832011/07/11 أخصائى اجتماعى

الحكماء ب 2011/07/11 میار سماح دمحم ابراھیم 2164729 كفـءكفـء2842011/07/13 أخصائى اجتماعى

السطوحیة للتعلیم األساسي ع 2011/07/11 نازك عبد المنعم دمحم عبد اللطیف 2255560 كفـءكفـء2852011/07/13 أخصائى اجتماعى

١بنى شبل ب 2011/07/11 نورا عالء الدین احمد عبدالبارى 2156715 كفـءكفـء2862011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید صفوت شكر ب 2011/03/01 ھبة سعید حسین دمحم عبد الھادى 2144469 كفـءكفـء2872011/03/14 أخصائى اجتماعى

٣بھنباى ب 2011/07/11 وفاء عزت عبدالدایم عرفھ 2171231 كفـءكفـء2882011/07/13 أخصائى اجتماعى

بھنباى ع بنات 2011/07/11 وفاء مصطفى كامل دمحم حسن الصعیدى 2167469 كفـءكفـء2892011/07/13 أخصائى اجتماعى
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بیشة قاید ث م 2011/07/11 والء مصطفى كامل سید 2222404 كفـءكفـء2902011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢عبد هللا فكرى التجاریة للبنین 1987/09/01 زكریا علي جاد إبراھیم 928861 كفـءكفـء2912012/08/07 دكتوراهمعلم خبیر

٢عبد هللا فكرى التجاریة للبنین 1992/09/01 عبد الرحمن غندور عبد الرحمن غندور دمحم 959646 كفـءكفـء2922012/10/07 دكتوراهمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1986/09/01 دمحم صالح مجاھد دمحم على 916339 كفـءكفـء2932012/08/07 دكتوراهمعلم خبیر

النخاس ث م 1987/09/01 احمد دمحمالصادق غنایم متولى 2179140 كفـءكفـء2942012/07/09 ماجیستیرمعلم أول أ

جمال عبدالناصر الثانویة بنات بالزقازیق 1986/05/29 سامیھ  عبدالمنعم محمودعلى حجازى 2099241 كفـءكفـء2952010/03/02 معلم أول أ

١الزقازیق ع بنات   1988/12/27 سحر حسین طھ مندور 926952 كفـءكفـء2962009/02/11 معلم أول أ

الزقازیق بنین مھنى 1987/10/01 عزة ھدى دمحم حسن 899512 كفـءكفـء2972009/02/11 معلم أول أ

شیبة الثانویة 1998/12/26 دمحم احمد فؤاد سعید معروف 964515 كفـءكفـء2982012/08/07 دكتوراهمعلم أول أ

مجمع الشھداء ت اساسى ع 1996/09/01 دمحم الحسینى محمود السید 1692448 كفـءكفـء2992012/08/07 دكتوراهمعلم أول أ

فرسیس ع 1985/06/13 مرفت محمود احمد اسماعیل 2185961 كفـءكفـء3002010/03/02 معلم أول أ

جمال عبدالناصر الثانویة بنات بالزقازیق 1995/11/11 ناھد بھجت دمحم مرسي 928092 كفـءكفـء3012012/07/09 ماجیستیرمعلم أول أ

١طلعت حرب التجاریة للبنات  1994/09/01 ھدى مسعد دمحم حسن 966340 كفـءكفـء3022012/07/09 ماجیستیرمعلم أول أ

الزقازیق الصناعیة المعماریة بنین 2001/05/01 أشرف على حسن دمحم 1636856 كفـءكفـء3032012/07/09 ماجیستیرمعلم أول

الزقازیق الصناعیة المعماریة بنین 1991/11/01 الشحات عطیة علي السید 2153705 كفـءكفـء3042010/03/02 معلم أول

كفر عطا اللة سالمة ب 1986/11/01 امل دمحمى دمحم برعى 928953 كفـءكفـء3052009/10/15 معلم أول

ام االبطال ع 2000/09/25 امینة محمود دمحم حسین 978963 كفـءكفـء3062009/02/11 معلم أول
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

1989/11/01 ب٢بنایوس الجدیدة رقم  بھاء الدین حسین بدوى مزروع 1813943 كفـءكفـء3072009/02/11 معلم أول

الشھید النقیب احمد وحید للغات ع بنین 1998/12/26 شروق شفیق عبد المقصود عبد العزیز 2187276 كفـءكفـء3082010/03/02 معلم أول

١طلعت حرب التجاریة للبنات  1995/09/01 صباح مختار ابراھیم البالط 976558 كفـءكفـء3092010/03/02 معلم أول

مجمع الصیادین ت اساسي ع 1994/12/01 عطیات ابراھیم توفیق دمحم 2179982 كفـءكفـء3102010/03/02 معلم أول

تلحوین الثانویة الصناعیة 1999/06/19 ممدوح السید احمد عسكر 972086 كفـءكفـء3112009/02/11 معلم أول

2005/08/22 ب٢بنایوس الجدیدة رقم  منى عبد الرحمن عطوة الجمل 926753 كفـءكفـء3122009/02/11 معلم أول

كفر عطا اللة سالمة ب 1995/12/01 ھالھ دمحم احمد عطیھ 964864 كفـءكفـء3132009/02/11 معلم أول

كفر عطا اللة سالمة ب 1986/09/01 وحید طلبھ دمحم سلیم 936062 كفـءكفـء3142009/02/11 معلم أول

بنایوس ع 2011/07/11 ھبھ بشرى دمحم اسماعیل   2146667 كفـءكفـء3152011/07/13 معلم

١فرسیس ب 2011/03/01 ابتسام احمد السید مرسي 2174020 كفـءكفـء3162011/03/14 معلم

ابو نجاح ع ت اساسي 2011/07/11 ابتسام احمد سلیم احمد 2374378 كفـءكفـء3172011/07/13 معلم

على مبارك ب 2011/03/01 ابتھال عبد الحكم دمحم حسن 2173938 كفـءكفـء3182011/03/14 معلم

شیبة الجدیدة ب 2011/03/01 ابراھیم عطیة ابراھیم دمحم الساعى 2050210 كفـءكفـء3192011/03/01 معلم

شنبارة میمونة ع 2011/07/11 ابراھیم دمحم عطوة علي عبد الرحیم 2142119 كفـءكفـء3202011/07/13 معلم

٣بنى شبل ب 2011/03/01 ابو الخیر شحتھ عراقي عوض هللا 2162705 كفـءكفـء3212011/03/14 معلم

عثمان بن عفان ب 2011/03/01 احالم السید عبدالمحسن سالمھ 2164772 كفـءكفـء3222011/03/14 معلم

السادات ع بنین 2011/07/11 احالم جابر دمحم شلبى 2114447 كفـءكفـء3232011/07/13 معلم
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كود المعلمم
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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

١الزقازیق الصناعیة بنات رقم  2011/07/01 أحمد السید بدوى عطیة 990135 كفـءكفـء3242011/07/13 معلم

الناصریة ب 2011/07/11 احمد السید مصطفى متولي الدیب 2174306 كفـءكفـء3252011/07/13 معلم

البیوم ع 2011/03/01 أحمد رضا محمود ابوالعزم 990216 كفـءكفـء3262011/03/14 معلم

ام االبطال ع 2011/07/11 احمد سالم على حسن سلیمان 2149670 كفـءكفـء3272011/07/13 معلم

مجمع الشھداء ت اساسى ع 2011/07/11 احمد سعید احمد دمحم 2144082 كفـءكفـء3282011/07/13 معلم

تلحوین ع م 2008/07/01 احمد سعید عز الدین اسماعیل 990860 كفـءكفـء3292011/03/14 معلم

بیشة قاید االبتدائیة المشتركة 2011/07/11 احمد سمیر دمحم جمعة 2177164 كفـءكفـء3302011/07/13 معلم

ابو نجاح ب 2011/07/11 احمد شوقي یوسف شریف 2357067 كفـءكفـء3312011/07/13 معلم

شیبة الجدیدة ب 2011/03/01 احمد عادل عبد الصادق رفاعى 2145374 كفـءكفـء3322011/03/14 معلم

المستشار على عبد هللا ع 2011/03/01 أحمد عبد الدایم السید عطیة 2123229 كفـءكفـء3332011/03/14 معلم

ام رماد ع بنین 2011/03/01 احمد عبدهللا عبدالمعطي یوسف 983744 كفـءكفـء3342011/03/14 معلم

عزبة ابو زید ع 2011/07/11 احمد عثمان عثمان شحاتھ 2141563 كفـءكفـء3352011/07/13 معلم

مجمع الصیادین ب 2011/07/11 احمد فاروق عبد العظیم غیاتي 2171166 كفـءكفـء3362011/07/13 معلم

احمد عرابى الثانویة 2011/07/11 احمد فؤاد دمحم متولي 2141515 كفـءكفـء3372011/07/13 معلم

٢الطیبة  2011/03/01 احمد لطفى عبدالعاطى عید 2167324 كفـءكفـء3382011/03/14 معلم

الشھید النقیب احمد وحید للغات ع بنین 2011/07/11 احمد مجاھد مسلم مجاھد 2142824 كفـءكفـء3392011/07/13 معلم

كفر سلیمان موسى ب 2011/03/01 احمد دمحم اسماعیل ابراھیم 2092104 كفـءكفـء3402011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بھنباى الثانویة 2011/07/11 احمد دمحم المھدى  دمحم ابراھیم 2164062 كفـءكفـء3412011/07/13 معلم

١الزقازیق الصناعیة بنات رقم  2011/07/11 احمد دمحم سعید حامد احمد 2151559 كفـءكفـء3422011/07/13 معلم

شنبارة میمونة ع 2011/03/01 أحمد دمحم عبد الشافى عزب 991305 كفـءكفـء3432011/03/14 معلم

ابو حمد ب 2011/07/11 احمد دمحم عبدالستار ابراھیم 2142959 كفـءكفـء3442011/07/13 معلم

فرسیس ع 2011/07/11 احمد دمحم محمود مصطفى 2141675 كفـءكفـء3452011/07/13 معلم

الحریة االبتدائیة 2011/03/01 احمد مصطفى دمحم دمحم 2079458 كفـءكفـء3462011/03/14 معلم

شیبة ع بنین 2011/03/01 أسامة دمحم صبحى دمحم احمد علیوه 989508 كفـءكفـء3472011/03/14 معلم

الطیبة ع 2011/07/11 اسامھ دمحمى یوسف مرسى 2192059 كفـءكفـء3482011/07/13 معلم

مدرسة االمل للصم بالزقازیق ب 2011/03/01 اسالم عبدالستار دمحم دیاب 2144689 كفـءكفـء3492011/03/14 معلم

بنى عباد ع 2011/07/11 اسالم دمحم یوسف عبد المقصود 2121482 كفـءكفـء3502011/07/13 معلم

د طلبھ عویضھ ب 2011/03/01 اسماء  محمود دمحم االالوى 2142987 كفـءكفـء3512011/03/14 معلم

بھنباى ع بنین 2011/07/11 أسماء ابراھیم أحمد دمحم 990732 كفـءكفـء3522011/07/13 معلم

المیثاق ب 2011/07/11 اسماء احمد رمضان ھالل 2164842 كفـءكفـء3532011/07/13 معلم

كفر سلیمان موسى ب 2011/07/11 اسماء خضرى السید دمحم 2169845 كفـءكفـء3542011/07/13 معلم

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ع 2011/07/11 اسماء رجب  عبد الحمید عبد اللة 2145308 كفـءكفـء3552011/07/13 معلم

٢الزقازیق ع بنات  2011/03/01 اسماء سالمھ سالم  دمحم 2145402 كفـءكفـء3562011/03/14 معلم

بنایوس ع 2011/03/01 اسماء سمیر السید فرج 2169641 كفـءكفـء3572011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الوظیفة علي 

الكادر
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تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید صفوت شكر ب 2011/03/01 اسماء عبدالعظیم دمحم حسن الحصرى 991742 كفـءكفـء3582011/03/14 معلم

روضة الجھاد 2011/03/01 اسماء دمحم الشحات رفاعى 2141446 كفـءكفـء3592011/03/14 معلم

كفر عطا هللا ع 2011/07/11 اسماء دمحم عبد الفتاح دمحم امام 2143667 كفـءكفـء3602011/07/13 معلم

١الزقازیق الصناعیة بنات رقم  2011/07/11 اسماء دمحم دمحم علي ابراھیم 2170024 كفـءكفـء3612011/07/13 معلم

مجمع الصیادین ت اساسي ع 2011/07/11 أسماء یسرى السید عیسى 991686 كفـءكفـء3622011/07/13 معلم

الحریة االبتدائیة 2011/03/01 اسماء یوسف احمد عبد السالم 2172540 كفـءكفـء3632011/03/14 معلم

2011/03/01 الجدیدة٢بنى عباد ب أشرف فؤاد إبراھیم جاب هللا 977067 كفـءكفـء3642011/03/14 معلم

الطیبة ع 2011/07/11 اعتدال نصر عبدالمنعم صادق 2221581 كفـءكفـء3652011/07/13 معلم

الناصریة ب 2011/07/11 الزھراء نصر سعید عمار 2175660 كفـءكفـء3662011/07/13 معلم

النیل ب 2011/03/01 السید  سعید حكمت حسن 2190748 كفـءكفـء3672011/03/14 معلم

السید متولى العزازى ب 2011/03/01 السید السید حسانین رضوان 2145332 كفـءكفـء3682011/03/14 معلم

الناصریة ب 2011/07/11 السید جبر عبد الفتاح مصطفى عمر 2144554 كفـءكفـء3692011/07/13 معلم

بیشة قاید ع 2011/07/11 السید عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن 2148834 كفـءكفـء3702011/07/13 معلم

مجمع الصیادین ت اساسي ع 2011/03/01 السید عبد الواحد السید احمد النجار 2171062 كفـءكفـء3712011/03/01 معلم

الحكماء ب 2011/03/01 السید دمحم أحمد على شحاتة 975191 كفـءكفـء3722011/03/14 معلم

كفر عطا هللا ع 2011/03/01 السید دمحم السید عطیة 978626 كفـءكفـء3732011/03/14 معلم

یوسف بك ب ت اساسي 2011/03/01 السید دمحم السید نصر 2163681 كفـءكفـء3742011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

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

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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الطیبة ع 2011/03/01 السید دمحم عبده سلیمان 975390 كفـءكفـء3752011/03/14 معلم

٢الطیبة  1996/02/26 السید دمحم عماره عطیھ 946486 كفـءكفـء3762009/02/11 معلم

على مبارك ب 2011/07/11 السید دمحم نجیب ابراھیم على 2146544 كفـءكفـء3772011/07/13 معلم

ابو نجاح ب 2011/03/01 السیده السید نور السید 2199827 كفـءكفـء3782011/03/14 معلم

كفر االشراف ب 2011/05/24 الشیماء  دمحم عطیة  أحمد عطیھ 2208207 كفـءكفـء3792011/07/13 معلم

بھنباى ع بنات 2011/07/11 الشیماء احمد حسن حجازي 2141995 كفـءكفـء3802011/07/13 معلم

بیشة قاید ع 2011/03/01 الشیماء عصام الدین حسن الصادق اسماعیل 992304 كفـءكفـء3812011/03/14 معلم

الزقازیق الصناعیة المعماریة بنین 2011/07/11 الشیماء دمحم عبد السالم علي 2141283 كفـءكفـء3822011/07/11 معلم

شنبارة میمونة ع 2011/07/11 الھام احمد دمحم غالي 2142142 كفـءكفـء3832011/07/13 معلم

كفر نوار حنا ب ت اساسي 2011/07/11 ام الفرح عبد السالم ابراھیم حبیب 2144721 كفـءكفـء3842011/07/13 معلم

كفر التمیمى ع 2011/03/01 ام ھاشم مصطفي عطیة مصطفي 2192121 كفـءكفـء3852011/03/14 معلم

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ب 2011/03/01 امال  احمد دمحم دمحم 2144671 كفـءكفـء3862011/03/14 معلم

شیبة ع بنین 2011/03/01 امال مصطفى عبد الرازق دمحم 2144591 كفـءكفـء3872011/03/01 معلم

ام االبطال ع 2011/07/11 امانى السید سلیم حسین 2155442 كفـءكفـء3882011/07/13 معلم

الناصریة ب 2011/03/01 امانى جمال السید دمحم ابراھیم 992146 كفـءكفـء3892011/03/14 معلم

بیشة قاید ع 2011/07/11 امانى حامد سعد احمد 2140970 كفـءكفـء3902011/07/13 معلم

الشھید دمحم دمحم عبدالقادر عوض هللا ث م 2011/07/11 امانى عابدین عبد ربھ عابدین 2191178 كفـءكفـء3912011/07/13 معلم
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ابو زید ب 2011/07/11 امانى عبدالرازق دمحم عبدالرازق 2144775 كفـءكفـء3922011/07/13 معلم

١بنایوس ب 2011/03/01 امانى محمود دمحم عبدالحمید 2192553 كفـءكفـء3932011/03/14 معلم

ام االبطال ع 2011/03/01 امانى مصطفى شكرى دمحم خربوش 2155487 كفـءكفـء3942011/03/14 معلم

٢الطیبة  2011/03/01 اماني  فھمي دمحم دمحم موسي 2195242 كفـءكفـء3952011/03/14 معلم

كفر مكاوى االعدادیة 2011/07/11 اماني احمد اسماعیل كیالني 2158957 كفـءكفـء3962011/07/13 معلم

ام االبطال ع 2011/07/11 اماني دمحم ابراھیم عبد العال 2175584 كفـءكفـء3972011/07/13 معلم

الفنیة التجاریة الجدیدة 2011/07/11 اماني دمحم عبد الغفار طنطاوي 2154786 كفـءكفـء3982011/07/13 معلم

١بنى شبل ب 2011/03/01 اماني دمحم منیب دمحم ابو القاسم 2161283 كفـءكفـء3992011/03/14 معلم

حوض الطرفة ب 2011/07/11 امجد لطفي السید عبد القادر السمان 2164768 كفـءكفـء4002011/07/13 معلم

سالم دمحم على للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 امل سعید دمحم دمحم 2226222 كفـءكفـء4012011/03/14 معلم

سالم دمحم على للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 امل صالح دمحم الصادق 2244539 كفـءكفـء4022011/03/14 معلم

عبد العزیز على ب 2011/07/11 امل فاروق سلیم خلیل 2228407 كفـءكفـء4032011/07/13 معلم

ام االبطال ع 2000/09/25 امل فتحى حسنى السید 981818 كفـءكفـء4042009/02/11 معلم

روضة ابو زید 2011/03/01 أمل دمحم عكاشة عبدالحمید 985490 كفـءكفـء4052011/03/14 معلم

مشتول القاضى ب 2011/07/11 امل نجیب عبد الحمید اسماعیل 2162321 كفـءكفـء4062011/07/13 معلم

بھنباى ع بنات 2011/07/11 امیرة ابو الیسر عبد المجید عبد المطلب 2142010 كفـءكفـء4072011/07/13 معلم

مشتول القاضى ب 2011/03/01 امیرة السید سلیم دمحم حماد 2162355 كفـءكفـء4082011/03/14 معلم
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روضة الناصریة 2011/03/01 امیرة السید دمحم السید 2167608 كفـءكفـء4092011/03/14 معلم

البیوم ب 2011/07/11 امیرة جوده عبدهللا عبدهللا 2201686 كفـءكفـء4102011/07/13 معلم

كفر عطا اللة سالمة ب 2011/03/01 امیرة حسین محمود رفاعي 2164987 كفـءكفـء4112011/03/14 معلم

مشتول القاضى ع 2011/07/11 امیرة سعید السید مصیلحي 2142051 كفـءكفـء4122011/07/13 معلم

ابو حمد ع 2011/07/11 امیرة شعبان نبیھ متولي 2140957 كفـءكفـء4132011/07/13 معلم

بنایوس ع 2011/03/01 امیرة دمحم السید ابراھیم 2173840 كفـءكفـء4142011/03/14 معلم

میت ابو عربى ع 2011/03/01 امیرة دمحم انور حسن 2149669 كفـءكفـء4152011/03/14 معلم

تلحوین ع م 2011/03/01 امیره السید عطیھ عطیھ 988389 كفـءكفـء4162011/07/13 معلم

بھنباى ع بنات 2011/03/01 امیره عاطف عبدالعزیز عبدالعظیم 2171180 كفـءكفـء4172011/03/14 معلم

الطیبة ع 2011/07/11 امیره على على دمحم 2192022 كفـءكفـء4182011/07/13 معلم

٣الطیبة ب 2011/03/01 امیره على دمحم دمحم 2169958 كفـءكفـء4192011/03/14 معلم

١الطیبة ب  2011/07/11 امیمة حسین دمحم عبد هللا 2168578 كفـءكفـء4202011/07/13 معلم

شنبارة میمونة ع 2011/07/11 امینة جمال احمد عبد السمیع 2142146 كفـءكفـء4212011/07/13 معلم

٣بھنباى ب 2011/03/01 انتصار عمر عبد الرحمن عمر 988549 كفـءكفـء4222011/03/14 معلم

السادات ع بنین 2011/03/01 انجى سلیم عوض سلیم 2144412 كفـءكفـء4232011/03/14 معلم

كفر االشراف ب 2011/03/01 ایات جمال دمحم على المیمونى 2143256 كفـءكفـء4242011/03/14 معلم

٣الطیبة ب 2011/07/11 ایات عبید ابراھیم السید 2164938 كفـءكفـء4252011/07/13 معلم
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الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ع 2011/07/11 ایات عطیھ عبدالصبور عطیھ 2152797 كفـءكفـء4262011/07/13 معلم

كفر االشراف ع 2011/03/01 ایمان احمد دمحم امین 2154772 كفـءكفـء4272011/03/14 معلم

بھنباى ع بنات 2011/03/01 ایمان احمد دمحم حسانین والي 2171108 كفـءكفـء4282011/03/14 معلم

٢عبد هللا فكرى التجاریة للبنین 2011/07/11 ایمان احمد مصطفى كامل 2192095 كفـءكفـء4292011/07/13 معلم

الناصریة ب 2011/03/01 ایمان الحسینى محمود ابراھیم 989012 كفـءكفـء4302011/03/14 معلم

١ام رماد ب  2011/03/01 ایمان السید ابو مسلم عبد العزیز 2154670 كفـءكفـء4312011/03/14 معلم

مجمع الشھداء ت اساسى ب 2011/03/01 ایمان السید احمد عبد العزیز علي نجم 2162336 كفـءكفـء4322011/03/14 معلم

كفر الحلبى ع 2011/07/11 ایمان السید دمحم الحلبى 2144720 كفـءكفـء4332011/07/13 معلم

النكاریة ع للتعلیم األساسى 2011/07/11 ایمان جابر عبد النبي السید 2167086 كفـءكفـء4342011/07/13 معلم

١كفر عبد العزیز ب 2011/03/01 ایمان جمال السید عبدالمقصود 2159098 كفـءكفـء4352011/03/14 معلم

الشھید صفوت شكر ب 2011/03/01 ایمان حامد ابراھیم الجوھرى 942558 كفـءكفـء4362011/03/14 معلم

شیبة الثانویة 2011/07/11 ایمان حامد السید عیسى مھدي 2141624 كفـءكفـء4372011/07/13 معلم

بھنباى ع بنات 2011/07/11 ایمان رفعت عبد الحمید متولى ریشھ 2142017 كفـءكفـء4382011/07/13 معلم

ابو نجاح ب 2011/07/11 ایمان رمضان مرسي ابراھیم 2192811 كفـءكفـء4392011/07/13 معلم

مجمع الصیادین ت اساسي ع 2011/03/01 ایمان سامي رمضان مصطفى 2161253 كفـءكفـء4402011/03/14 معلم

١الزقازیق الصناعیة بنات رقم  2011/07/11 ایمان سامي دمحم علي 2172832 كفـءكفـء4412011/07/13 معلم

مجمع الصیادین ت اساسي ع 2011/07/11 ایمان سمیر محمود عثمان 2190258 كفـءكفـء4422011/07/13 معلم
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روضة د طلبھ عویضھ 2011/03/01 ایمان عبدالعال دمحم عبدالعال 2194892 كفـءكفـء4432011/03/14 معلم

١دمحم ذكى بدوى ب 2011/03/01 ایمان عمر زكي عمر 2175506 كفـءكفـء4442011/03/14 معلم

١كفر الحمام ب  2011/03/01 ایمان مجدي عباس امبابي 2163702 كفـءكفـء4452011/03/01 معلم

د طلبھ عویضھ ب 2011/03/01 ایمان دمحم السید الوصیفي 2164749 كفـءكفـء4462011/03/14 معلم

الشھید النقیب احمد وحید للغات ب بنین 2011/03/01 ایمان دمحم عبدالمنعم  احمد 2164717 كفـءكفـء4472011/03/14 معلم

الناصریة ب 2011/07/11 ایمان دمحم كمال عبدالعاطى 2164821 كفـءكفـء4482011/07/13 معلم

الطیبة ع 2011/03/01 ایمان دمحم محمود احمد 2163627 كفـءكفـء4492011/03/14 معلم

٢ام رماد ب 2011/05/24 ایمان محمود ابراھیم دمحم 2403968 كفـءكفـء4502014/03/16 دكتوراهمعلم

احمد قدرى ب بكفر الحمام 2011/07/11 ایمان محمود حسن یحیى 2172224 كفـءكفـء4512011/07/13 معلم

بھنباى ع بنین 2011/03/01 ایمان مصطفى خلیل عطیة 2144659 كفـءكفـء4522011/03/14 معلم

١بنایوس ب 2011/07/11 ایمان مصطفى ذكي حسن النجار 2177244 كفـءكفـء4532011/07/13 معلم

بنى عباد ع 2011/07/11 ایمن السید عبد الباقي عطیة 2148774 كفـءكفـء4542011/07/13 معلم

كفر نوار حنا ع ت اساسي 2011/03/01 ایمن رضا جمعة ابراھیم 2144728 كفـءكفـء4552011/03/01 معلم

كوم االشراف ع 2011/07/11 ایمن عبد الظاھر دمحم السید عید 2192801 كفـءكفـء4562011/07/13 معلم

الحریة االبتدائیة 2011/07/11 ایمن عبدالمحسن سالم عبدالرحمن 2169586 كفـءكفـء4572011/07/13 معلم

2011/03/01 على حسن على ت اساسي ب ایمن دمحم عبد المحسن عبدالغنى 2143752 كفـءكفـء4582011/03/14 معلم

بیشة قاید ع 2011/07/11 ایمن دمحم عطیھ ابراھیم 2143249 كفـءكفـء4592011/07/13 معلم
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كفر االشراف ع 2011/03/01 إیناس  محمود ابراھیم عطیة عطیة عز 2085739 كفـءكفـء4602011/03/14 معلم

٢ام رماد ب 2011/03/01 ایناس عبداللطیف عبدالسالم  عبداللطیف 2169662 كفـءكفـء4612011/03/01 معلم

فرسیس ع 2011/07/11 ایناس دمحم علي مرسي 2143728 كفـءكفـء4622011/07/01 معلم

بیشة قاید الجدیدة ب 2011/03/01 ایھاب صبحي داؤد یوسف 2167275 كفـءكفـء4632011/03/14 معلم

بیشة قاید ع 2011/07/11 ایھاب دمحم الصادق حامد ابراھیم 2141638 كفـءكفـء4642011/07/13 معلم

السادات ع بنین 2011/07/11 باسم عادل دمحم خلیل 2174213 كفـءكفـء4652011/07/13 معلم

كفر سلیمان موسى ب 2011/07/11 بدریة بخیت شعبان عبد العال 2171128 كفـءكفـء4662011/07/13 معلم

النكاریة ب للتعلیم األساسى 2011/03/01 بسیمھ فوزى عطیھ عبد المطلب 994527 كفـءكفـء4672011/03/14 معلم

رفعت الشامى ع 2011/07/11 تامر   السید احمد فتحى السید 2152594 كفـءكفـء4682011/07/13 معلم

الشھید عادل ب 2011/03/01 تامر السید اسماعیل السید 989799 كفـءكفـء4692011/03/14 معلم

مجمع الصیادین ت اساسي ع 2011/07/11 تامر جودة دمحم عبدالرحمن 2242498 كفـءكفـء4702011/07/13 معلم

حوض الطرفة االعدادیة 2011/07/11 تامر سعید حسانین حسانین 2146562 كفـءكفـء4712011/07/13 معلم

میت ابو عربى ع 2011/03/01 تامر مصطفى ابراھیم الحداد 2231342 كفـءكفـء4722011/03/14 معلم

كفر مكاوى االعدادیة 2011/07/11 تھانى عبدالسالم ابوھاشم حسین 2145378 كفـءكفـء4732011/07/11 معلم

احمد عبد الوھاب ع 2011/03/01 تیسیر دمحم حسین دمحم علي 991371 كفـءكفـء4742011/03/14 معلم

عبد العزیز على ب 2011/07/11 ثناء حسن عبد هللا موسى 2168616 كفـءكفـء4752011/07/13 معلم

كفر االشراف ب 2011/03/01 جمال عبد الحمید عبد العزیز ابراھیم نجیب 989481 كفـءكفـء4762011/03/14 معلم
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تاریخ شغل 
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

تلحوین ع م 2011/03/01 جوده عبد العزیز عبد العزیز ابراھیم 983742 كفـءكفـء4772011/03/14 معلم

تلحوین ع م 2011/03/01 جیھان السید احمد سلیمان 990185 كفـءكفـء4782011/03/14 معلم

٣الطیبة ب 2011/03/01 جیھان بھجت عبد السمیع عبد الرازق 2164801 كفـءكفـء4792011/03/01 معلم

مجمع الصیادین ت اساسي ع 2005/08/22 جیھان عبدالحكیم الشین سیدأحمد 966695 كفـءكفـء4802009/02/11 معلم

الشھید ممدوح ابو السعود ب 2011/03/01 جیھان دمحم اسماعیل السید أبو ضوه 2049051 كفـءكفـء4812011/03/14 معلم

٢الطیبة  2011/07/11 جیھان دمحم عبد السالم دمحم 2199287 كفـءكفـء4822011/07/13 معلم

بھنباى ع بنین 2011/07/11 جیھان مصطفى رشاد دمحم 2149687 كفـءكفـء4832011/07/13 معلم

كفر الحلبى ع 2011/07/11 حازم السید بغدادي متولي 2154703 كفـءكفـء4842011/07/13 معلم

احمد عبد الوھاب ع 2011/07/11 حازم سعید السید شكر 2148759 كفـءكفـء4852011/07/13 معلم

تلحوین الثانویة الصناعیة 2011/07/11 حبیبھ عبدالرؤف عبدالمطلب رجب 2155564 كفـءكفـء4862011/07/13 معلم

١بنایوس ب 2011/03/01 حسام عبد الحكیم احمد دمحم 2167257 كفـءكفـء4872011/03/14 معلم

النخاس االعدادیة 2011/07/11 حسام عبدالعظیم حامد دمحم 2147721 كفـءكفـء4882011/07/13 معلم

على مبارك ب 2011/07/11 حسام كمال سیداحمد دمحم 2164122 كفـءكفـء4892011/07/11 معلم

عثمان بن عفان ب 2011/03/01 حسام نبوى عوض هللا زردق 2164741 كفـءكفـء4902011/03/14 معلم

كفر الحلبى ب 2011/03/01 حسن مصباح دمحم عطیھ 984646 كفـءكفـء4912011/03/14 معلم

تلحوین الثانویة الصناعیة 2011/07/11 حسنات جوده متولى متولى 2155546 كفـءكفـء4922011/07/13 معلم

الشھید زین العابدین مصطفى فؤاد ب 2011/03/01 حكمت نعیم عبدالرحمن عبدالخالق 2167260 كفـءكفـء4932011/03/14 معلم
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كود المعلمم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحكماء ب 2011/07/11 حلیمة علي دمحم سید احمد 2164700 كفـءكفـء4942011/07/13 معلم

٢بنى شبل ب 2011/07/11 حمادة عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح 2163660 كفـءكفـء4952011/07/13 معلم

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ع 2011/03/01 حمدى احمد غریب احمد 979622 كفـءكفـء4962011/03/14 معلم

مجمع الصیادین ت اساسي ع 2011/03/01 حنان الھادى دمحم جودة 984182 كفـءكفـء4972011/03/14 معلم

مشتول القاضى ب 2011/03/01 حنان ذدمحم التھامي تھامي 2162331 كفـءكفـء4982011/03/14 معلم

كفر االشراف ع 2011/03/01 حنان سمیر حسن عبدالعال 2152682 كفـءكفـء4992011/03/14 معلم

تلحوین الثانویة الصناعیة 2011/07/11 حنان عباس صالح عباس 2167432 كفـءكفـء5002011/07/13 معلم

د طلبھ عویضھ ب 2011/03/01 حنان دمحم زكى دمحم 2243458 كفـءكفـء5012011/03/14 معلم

بنى شبل االعدادیة 2011/03/01 حنان محمود دمحم دمحم منصور 982997 كفـءكفـء5022011/03/14 معلم

تلحوین الثانویة الصناعیة 2011/07/11 خالد لطفى دمحم عبد العزیز 1592018 كفـءكفـء5032011/07/13 معلم

كفر عطا هللا ع 2011/03/01 خضره شوقى احمد سلیم متولى 976838 كفـءكفـء5042011/03/01 معلم

الوحدة العربیة ب 2011/07/11 دالیا سید عبد هللا السید 2172473 كفـءكفـء5052011/07/13 معلم

ام االبطال ع 2011/07/11 دالیا عادل السید علي 2146529 كفـءكفـء5062011/07/13 معلم

المیثاق ب 2011/03/14 دالیا عاطف عبده عبد السالم 2162797 كفـءكفـء5072011/03/14 معلم

االصالح النخاس ع م 2011/07/11 دالیا فتحي دمحم دمحم دمحم یوسف 2141560 كفـءكفـء5082011/07/13 معلم

١دمحم ذكى بدوى ب 2011/07/11 دالیا محروس عبد القادر شحاتة 2227466 كفـءكفـء5092011/07/13 معلم

مشتول القاضى ع 2011/07/11 دالیا دمحم احمد دمحم یوسف 2142028 كفـءكفـء5102011/07/13 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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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ام االبطال ع 2011/07/11 دالیا دمحم صالح الدین عبد اللطیف دمحم 2141646 كفـءكفـء5112011/07/13 معلم

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ع 2011/07/11 دالیا دمحم عطوه الزیات 2144739 كفـءكفـء5122011/07/13 معلم

مجمع الشھداء ت اساسى ع 2011/03/01 دالیا مرسي  الصادق مرسي داؤد 2161262 كفـءكفـء5132011/03/14 معلم

مجمع الشھداء ت اساسى ب 2011/03/01 دالیا یسرى السید عیسى 2143320 كفـءكفـء5142011/03/14 معلم

النصر ب 2011/07/11 دعاء  السید عبد العال الصادق 2144415 كفـءكفـء5152011/07/13 معلم

د احمدي عبد العزیز ث م 2011/07/11 دعاء ابو المحاسن دمحم عوض 2144772 كفـءكفـء5162011/07/13 معلم

الشھید عادل ب 2011/03/01 دعاء ابو زید عبد الرحمن عزب 2144738 كفـءكفـء5172011/03/14 معلم

السادات ع بنین 2011/07/11 دعاء احمد ذكي ابراھیم 2141568 كفـءكفـء5182011/07/13 معلم

مشتول القاضى ب 2011/03/01 دعاء احمد دمحم حسین 2192144 كفـءكفـء5192011/03/14 معلم

١الزقازیق الصناعیة بنات رقم  1998/12/26 دعاء احمد دمحم خرفوشھ 2056763 فوق المتوسطكفـء5202009/10/15 معلم

حوض الطرفة ب 2011/07/11 دعاء اسماعیل محمود علي 2161132 كفـءكفـء5212011/07/13 معلم

كفر الحلبى ب 2011/03/01 دعاء حسن ابراھیم حسن 991696 كفـءكفـء5222011/03/14 معلم

عثمان بن عفان ب 2011/07/11 دعاء رجب دمحم مبروك 2143719 كفـءكفـء5232011/07/13 معلم

فرسیس ع 2011/07/11 دعاء سعید محمود حسن 2143767 كفـءكفـء5242011/07/13 معلم

2011/07/11 الفصل الواحد٢بھنباى دعاء عمر احمد یوسف 2171184 كفـءكفـء5252011/07/13 معلم

كفر ابو عجوة ب 2011/03/01 دعاء فوزي عبد العاطي دمحم قندیل 2175495 كفـءكفـء5262011/03/01 معلم

د طلبھ عویضھ ب 2011/07/11 دعاء دمحم سالم سالم 2143135 كفـءكفـء5272011/07/13 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 
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مشتول القاضى ب 2011/07/11 دعاء دمحم عبدالفتاح دمحم 2162716 كفـءكفـء5282011/07/13 معلم

٢كفر عبد العزیز ب 2011/03/01 دعاء دمحم محسن دمحم خیرى دمحم عبد هللا 990859 كفـءكفـء5292011/03/01 معلم

احمد قدرى ب بكفر الحمام 2011/03/01 دعاء محمود عبدالفتاح الطاھر 2104372 كفـءكفـء5302011/03/14 معلم

ام رماد ع بنین 2011/07/11 دینا زكریا ابراھیم دمحم 2212660 كفـءكفـء5312011/07/13 معلم

٢تلحوین ب 2011/07/11 دینا عبد الرحمن محمود دمحم احمد 2162830 كفـءكفـء5322011/07/13 معلم

دمحم عبد الشافى البرماوى ب 2011/03/01 دینا على ابراھیم عبد المجید 982058 كفـءكفـء5332011/03/14 معلم

ام رماد ع بنین 2011/07/11 دینا فھمي امین شتیوي 2146202 كفـءكفـء5342011/07/13 معلم

ام االبطال ع 2011/03/01 دینا كمال فرج تادرس 990752 كفـءكفـء5352011/03/14 معلم

الزقازیق ع بنین 2011/03/01 دینا دمحم یوسف عز الدین 2161276 كفـءكفـء5362011/03/14 معلم

ابو مسلم بالطیبة للفصل الواحد 2011/07/11 راشا شفیق عطوه دمحم 2191151 كفـءكفـء5372011/07/13 معلم

٢كفر الحمام ب 2011/03/01 رامى دمحم ربیع ابراھیم یوسف 988858 كفـءكفـء5382011/03/14 معلم

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ع 2011/07/01 رانیا ابراھیم احمد دمحم الطوخي 2167156 كفـءكفـء5392011/07/13 معلم

الشھداء ب 2011/03/01 رانیا ابوزید سلیمان حسن 990365 كفـءكفـء5402011/03/01 معلم

بنى عباد ع 2011/07/11 رانیا السید عبد الباقي دمحم علي 2148661 كفـءكفـء5412011/07/13 معلم

روضة رفعت الشامى 2011/03/01 رانیا سعید فھمى عوض 2151453 كفـءكفـء5422011/03/14 معلم

احمد عبد الوھاب ع 2011/03/01 رانیا عاطف عبدالعظیم على 991081 كفـءكفـء5432011/03/14 معلم

على مبارك ب 2011/03/01 رانیا عاطف عبده عبد السالم 2164909 كفـءكفـء5442011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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غرب الزقازیقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١كفر الحمام ب  2011/03/01 رانیا عبد السالم عبد العزیز محمود 2171692 كفـءكفـء5452011/03/14 معلم

د احمدي عبد العزیز ث م 2011/07/11 رانیا عبدالعظیم عبد الباسط على 2144700 كفـءكفـء5462011/07/13 معلم

١فرسیس ب 2011/07/11 رانیا عبده فوزي عبده 2174278 كفـءكفـء5472011/07/13 معلم

ام االبطال ع 2011/07/11 رانیا دمحم صالح خلیل حسن 2148731 كفـءكفـء5482011/07/13 معلم

بھنباى ع بنات 2011/03/01 رانیا یوسف عبد العظیم دمحم الراعى 2192947 كفـءكفـء5492011/03/14 معلم

١كفر عبد العزیز ب 2011/03/01 رباب  دمحم دمحم عبد النبي الدالي 2144530 كفـءكفـء5502011/03/14 معلم

١بنى عباد ب 2011/03/01 رباب سمیر آمین  یسین 2122324 كفـءكفـء5512011/03/14 معلم

االصالح النخاس ع م 2011/03/01 رجاء صدقي فھیم دمحم 2167062 كفـءكفـء5522011/03/14 معلم

الثانویة التجاریة الفنیة المتقدمة 2009/01/01 رحاب  عبدالسمیع  عبدالسالم  النادى 2117275 كفـءكفـء5532011/07/13 معلم

احمد خلیل السید ب 2011/03/01 رحاب السید دمحم متولى 2167381 كفـءكفـء5542011/03/14 معلم

روضة كفر عطا هللا سالمھ 2011/03/01 رحاب حامد عطیة عبد الرحمن 2162251 كفـءكفـء5552011/03/14 معلم

مجمع الصیادین ت اساسي ع 2011/03/01 رحاب حسن عبد الحمید حسن 2164813 كفـءكفـء5562011/03/14 معلم

عبد العزیز على ب 2011/07/11 رحاب دمحم سام سیف النصر دمحم 2162767 كفـءكفـء5572011/07/13 معلم

مشتول القاضى ب 2011/03/01 رحاب محمود دمحم فرج 2158975 كفـءكفـء5582011/03/14 معلم

میت ابو عربى ع 2011/07/11 رحاب مصطفى دمحم غندور 2171045 كفـءكفـء5592011/07/13 معلم

د احمدي عبد العزیز ث م 2011/03/01 رشا ابراھیم احمد دمحم 990000 كفـءكفـء5602011/03/14 معلم

مجمع الصیادین ت اساسي ع 2011/03/01 رشا ابراھیم حسین عویس 990540 كفـءكفـء5612011/03/14 معلم
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كود المعلمم
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التعیین
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غرب الزقازیقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ام االبطال ع 2011/03/01 رشا احمد امین دمحم كامل 2191939 كفـءكفـء5622011/03/14 معلم

تلحوین ع م 2011/03/01 رشا احمد عبد الرحیم احمد 2161298 كفـءكفـء5632011/03/14 معلم

كفر الحمام ع 2011/03/01 رشا السید أحمد اسماعیل 989665 كفـءكفـء5642011/03/14 معلم

بنى شبل االعدادیة 2011/07/11 رشا السید عبدالعظیم ابوالعنین 2192495 كفـءكفـء5652011/07/13 معلم

روضة الناصریة 2011/03/01 رشا باز حسین دمحم 2162659 كفـءكفـء5662011/03/14 معلم

١بنایوس ب 2011/07/11 رشا رفعت علي دمحم الدعوسي 2198667 كفـءكفـء5672011/07/13 معلم

٢كفر عبد العزیز ب 2011/03/01 رشا سعید علي جاد الكریم 2198475 كفـءكفـء5682011/03/01 معلم

دویدة ت اساسي ع 2011/07/11 رشا صبري عبد الھادي بدر 2143706 كفـءكفـء5692011/07/13 معلم

عبد العزیز على ب 2011/07/11 رشا عبد اللطیف عبد الجواد سلیمان 2168621 كفـءكفـء5702011/07/13 معلم

٣الطیبة ب 2011/03/01 رشا عبدهللا دمحم حسانین 2163890 كفـءكفـء5712011/03/14 معلم

١كفر الحمام ب  2011/03/01 رشا عبدالمنعم امین دمحم 2152818 كفـءكفـء5722011/03/14 معلم

المیثاق ب 2011/03/01 رشا عصمت على حموده 2190618 كفـءكفـء5732011/03/14 معلم

احمد خلیل السید ب 2009/08/16 رشا عماد الدین عبد الحمید احمد 2167462 كفـءكفـء5742011/07/13 معلم

بنایوس ع 2011/03/01 رشا دمحم السید دمحم  علي 2169635 كفـءكفـء5752011/03/14 معلم

ابو عامر ب 2011/03/01 رشا دمحم دمحم سلیمان 2167107 كفـءكفـء5762011/03/14 معلم

كفر االشراف ع 2011/03/01 رشا دمحم دمحم دمحم مباشر 2142817 كفـءكفـء5772011/03/14 معلم

١كفر الحمام ب  2011/07/11 رشا مھدى دمحم مھدى 2172431 كفـءكفـء5782011/07/13 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 الزقازیقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بیشة قاید االبتدائیة المشتركة 2011/07/11 رضا السید احمد حسن 2143309 كفـءكفـء5792011/07/13 معلم

٤بھنباى ب 2011/03/01 رضا سعید عبد العزیز علي الجندي 2171242 كفـءكفـء5802011/03/14 معلم

احمد عبد الوھاب ع 2011/07/11 رضا فھمى السید دمحم 2145362 كفـءكفـء5812011/07/13 معلم

١دمحم ذكى بدوى ب 2011/03/01 رضا دمحم عبد المطلب السید 2175459 كفـءكفـء5822011/03/14 معلم

بیشة قاید ث م 2011/07/11 رضا دمحم عطیة مصطفى 2175872 كفـءكفـء5832011/07/13 معلم

اللغات الرسمیة ع بنات 2011/03/01 رضوى احمد عبد الفتاح علي 2190740 كفـءكفـء5842011/03/01 معلم

د طلبھ عویضھ ب 2011/07/11 رضوى محمود ریاض الحسینى عبد المعبود 2168437 كفـءكفـء5852011/07/13 معلم

كفر الحمام ع 2011/03/01 رضوى ممدوح حنفي ابو عامر 2148793 كفـءكفـء5862011/03/14 معلم

االتحاد االعدادیة بمیت زافر 2011/03/01 رفاعى عبد هللا السید دمحم 975724 كفـءكفـء5872011/03/14 معلم

كفر مكاوى ب 2011/03/01 رقیھ حسنى الصادق السید 2143177 كفـءكفـء5882011/03/14 معلم

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ع 2011/07/11 رندا عادل دمحم دمحم 2144575 كفـءكفـء5892011/07/13 معلم

الوحدة العربیة ب 2011/03/01 رندا عبدالجواد یوسف احمد 2197315 كفـءكفـء5902011/03/14 معلم

د طلبھ عویضھ ب 2011/07/11 رھام عصام الدین دمحم طنطاوى 2140498 كفـءكفـء5912011/07/13 معلم

مجمع الصیادین ت اساسي ع 2011/07/11 ریمون رفیق رشدى فرج 987945 كفـءكفـء5922011/07/13 معلم

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ب 2011/07/11 ریھام طلعت على حسن 2217702 كفـءكفـء5932011/07/13 معلم

٢كفر الحصر ب 2011/07/11 ریھام عبدالوھاب بكر ابو ورده 2194296 كفـءكفـء5942011/07/13 معلم

یوسف بك ب ت اساسي 2011/03/01 ریھام عزت عبد النبي علي 2169974 كفـءكفـء5952011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

مجمع بیشة قاید ب 2011/07/11 ریھام مصطفىالنحاس على عبدالعاطى 2142935 كفـءكفـء5962011/07/13 معلم

شیبة ع بنین 2011/03/01 زینب احمد دمحم احمد 980894 كفـءكفـء5972011/03/14 معلم

مجمع بیشة قاید ب 2011/03/01 زینب عطیة احمد احمد 2221743 كفـءكفـء5982011/03/14 معلم

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ب 2011/03/01 زینب دمحم سعید علي علیوه 2164866 كفـءكفـء5992011/03/14 معلم

بھنباى الثانویة 2011/07/11 زینب دمحم عبد السمیع سلیم 2176115 كفـءكفـء6002011/07/13 معلم

روضة اللغات الرسمیة بنات 2011/03/01 زینب دمحم منیر طلبة یوسف 2199105 كفـءكفـء6012011/03/14 معلم

دمحم عبد الشافى البرماوى ب 2011/03/01 زینب نبیل دمحم لطفى 986443 كفـءكفـء6022011/03/14 معلم

الشھید ممدوح ابو السعود ب 2011/07/11 سارة عباس عبد السالم عزازى 2143199 كفـءكفـء6032011/07/13 معلم

بنایوس ع 2011/07/11 سالي حسن فرید دمحم 2169645 كفـءكفـء6042011/07/13 معلم

ام االبطال ع 2011/07/11 سالي مصطفي عبد الفتاح الطمبداوي 991768 كفـءكفـء6052011/07/13 معلم

١كفر الحصر  ب 2011/07/11 سامح سامي عبد القادر مصطفى 2169519 كفـءكفـء6062011/07/13 معلم

دویدة ت اساسي ع 2011/03/01 سامح علي عبد العظیم دمحم الیماني 2171055 كفـءكفـء6072011/03/24 معلم

مشتول القاضى ب 2011/03/01 سامیة دمحم التھامي تھامي 2162362 كفـءكفـء6082011/03/14 معلم

الناصریة ب 2011/03/01 ساھر سمیر دمحم دمحم منیب 2162232 كفـءكفـء6092011/03/14 معلم

روضة الجھاد 2011/03/01 سحر ابو العیون احمد متولى 2141456 كفـءكفـء6102011/03/14 معلم

٣بنى شبل ب 2011/03/01 سحر عبدالرازق دمحم عبدالرازق 2107100 كفـءكفـء6112011/03/14 معلم

النكاریة ع للتعلیم األساسى 2011/03/01 سحر دمحم عبدالسالم دمحم 988963 كفـءكفـء6122011/03/14 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 الزقازیقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

شیبة الثانویة 2011/07/11 سعاد السید بندارى جمعة 2145440 كفـءكفـء6132011/07/13 معلم

كفر مكاوى ب 2011/03/01 سعید الشاذلى سالمھ الشاذلى 2143236 كفـءكفـء6142011/03/14 معلم

البیوم ع 2009/01/01 سالفھ احمد السعید السویدى 2237201 كفـءكفـء6152011/07/13 معلم

الجھاد ب 2011/03/01 سلمى على عطوة علي 2169918 كفـءكفـء6162011/03/14 معلم

المیثاق ب 2006/09/09 سلیمان دمحم سلیمان دمحم 963827 كفـءكفـء6172009/02/11 معلم

شیبة الجدیدة ب سماح  سعید   احمد جالل الدین عبد الحلیم الدكشة2010/07/11 2144538 كفـءكفـء6182011/07/13 معلم

بھنباى ع بنین 2011/07/11 سماح احمد عبدهللا احمد مصطفى 989824 كفـءكفـء6192011/07/13 معلم

المیثاق ب 2011/03/01 سماح احمد دمحم احمد 2217275 كفـءكفـء6202011/03/14 معلم

كفر االشراف ع 2011/07/11 سماح اسماعیل منصور عبدالمطلب 2141703 كفـءكفـء6212011/07/13 معلم

مجمع الشھداء ت اساسى ع 2011/03/01 سماح السید ابراھیم السید 2190742 كفـءكفـء6222011/03/14 معلم

١كفر الحصر  ب 2011/07/11 سماح السید السید دمحم 2149526 كفـءكفـء6232011/07/13 معلم

2011/03/01 الجدیدة٢بنى عباد ب سماح الشحات عبد ربھ علیوة 2164838 كفـءكفـء6242011/03/14 معلم

روضة الشھید عادل بأم الزین 2011/07/11 سماح سیداحمد سلیمان جمعة 2084985 كفـءكفـء6252011/07/13 معلم

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ب 2011/03/01 سماح فتحى دمحم عطیھ  سید احمد دنة 2144625 كفـءكفـء6262011/03/14 معلم

مشتول القاضى ع 2011/07/11 سماح كمال دمحم دسوقى 2162748 كفـءكفـء6272011/07/13 معلم

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ع 2011/03/01 سماح دمحم احمد متولى 2127240 كفـءكفـء6282011/03/14 معلم

كفر التمیمى ع 2011/07/11 سماح دمحم اسماعیل حسن 2190745 كفـءكفـء6292011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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غرب الزقازیقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١كفر عبد العزیز ب 2011/03/01 سماح دمحم سیددمحم ابو حمدة 2144542 كفـءكفـء6302011/03/14 معلم

كوم االشراف ب 2011/03/01 سماح محمود احمد حسن 2167218 كفـءكفـء6312011/03/14 معلم

روضة عبد العزیز على 2011/03/01 سمر  احمد عبد الستاراحمد عبد هللا 2140953 كفـءكفـء6322011/03/14 معلم

النیل ب 2011/03/01 سمر ابراھیم عبدالمنعم دمحم 2192464 كفـءكفـء6332011/03/14 معلم

كفر االشراف ع 2011/07/11 سمر احمد دمحم دمحم عبد المنعم 2172122 كفـءكفـء6342011/07/13 معلم

ابو عامر ب 2011/03/01 سمر السید منصور دمحم 2171193 كفـءكفـء6352011/03/14 معلم

بیشة قاید ع 2011/07/11 سمر سامى عبدالعظیم دمحم 2141285 كفـءكفـء6362011/07/13 معلم

الحكماء ب 2011/07/11 سمر سعد احمد دمحم 2175568 كفـءكفـء6372011/07/13 معلم

ام االبطال ع 2011/03/01 سمر عباس علي ھاشم 2144784 كفـءكفـء6382011/03/24 معلم

احمد خلیل السید ب 2011/07/11 سمر فتحى علیوه عبدهللا 2162695 كفـءكفـء6392011/03/01 معلم

روضة بھنباى الجدیدة 2011/03/01 سمر محسن دمحم السید 2171199 كفـءكفـء6402011/03/14 معلم

ابو زید ب 2011/03/01 سمیھ السید العربى عبدالواحد احمد 2145289 كفـءكفـء6412011/03/14 معلم

٣الطیبة ب 2011/03/01 سناء أحمد سعید إبراھیم 984523 كفـءكفـء6422011/03/14 معلم

اللغات الثانویة الرسمیة بنات 2011/07/11 سھا فاید عبدالمجید دمحم فاید 980204 كفـءكفـء6432011/07/13 معلم

١كفر عبد العزیز ب 2011/03/01 سھام عبد الرحمن دمحم حسونة 2144518 كفـءكفـء6442011/03/14 معلم

مشتول القاضى ع 2011/03/01 سھام عبدهللا عبدالكریم مصطفى 990955 كفـءكفـء6452011/03/14 معلم

روضة الشھید طیار ابراھیم علي الحداد 2011/07/11 سھام دمحم سعید دمحم الغرباوى 2144758 كفـءكفـء6462011/07/13 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 الزقازیقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مشتول القاضى ب 2011/03/01 سھام دمحم عبد المطلب دمحم عامر 2167358 كفـءكفـء6472011/03/14 معلم

٢فرسیس ب 2011/03/01 سھیر عطیھ عبدالحمید عبدالحمید 2174124 كفـءكفـء6482011/03/14 معلم

٣بھنباى ب 2011/07/11 سوزان فوزى دمحم دمحم 2171240 كفـءكفـء6492011/07/11 معلم

السید متولى العزازى ب 2011/03/01 سومة عزت وجدى السید 990393 كفـءكفـء6502011/03/14 معلم

االصالح النخاس ع م 2011/03/01 سومیھ عبد هللا دمحم ابراھیم 986210 كفـءكفـء6512011/03/14 معلم

روضة فرسیس 2011/03/01 شادیة جمال كمال عبده 2173988 كفـءكفـء6522011/03/14 معلم

الناصریة ب 2011/07/11 شذى احمد كمال عبدهللا حسن المسلمى 2191974 كفـءكفـء6532011/07/13 معلم

د طلبھ عویضھ ب 2011/07/11 شریف عبدهللا دمحم على سلیمان 2123857 كفـءكفـء6542011/07/13 معلم

٢الزقازیق ع بنات  2011/07/11 شرین دمحم احمد مراد حافظ 2141608 كفـءكفـء6552011/07/13 معلم

بنایوس ع 2011/07/11 شرین دمحم عبد الغنى سلیم 2241963 كفـءكفـء6562011/07/13 معلم

بھنباى ع بنات 2011/03/01 شرین محمود دمحم دمحم 2169794 كفـءكفـء6572011/03/14 معلم

١كفر الحمام ب  2011/07/11 شوزان دمحم السید علي 2163712 كفـءكفـء6582011/07/13 معلم

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ع 2011/03/01 شیرین  دمحم عبد النبي  البنا 2093178 كفـءكفـء6592011/03/01 معلم

روضة دویدة ت اساسى 2011/03/01 شیرین حسنى فتحى یس 2141326 كفـءكفـء6602011/03/14 معلم

الفنیة التجاریة الجدیدة 2000/09/25 شیرین شكري ابوالمجد دمحم 1757377 كفـءكفـء6612010/03/02 معلم

روضة كفر الحمام 2011/03/01 شیرین عطیة عبدالمعطي متولي 2187010 كفـءكفـء6622011/03/14 معلم

شیبة ع بنین 2011/03/01 شیماء ابراھیم ابراھیم مرسى  الشاعر 2145793 كفـءكفـء6632011/03/14 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 الزقازیقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

د طلبھ عویضھ ب 2011/03/01 شیماء احمد عبد الستار احمد عبد اللة 2142944 كفـءكفـء6642011/03/01 معلم

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ب 2010/03/01 شیماء السید دمحم عبد النبي 2154747 كفـءكفـء6652011/03/01 معلم

١بنایوس ب 2011/07/11 شیماء امین دمحم عطیھ 2190568 كفـءكفـء6662011/07/13 معلم

بنى شبل االعدادیة 2011/03/01 شیماء جالل السید ابراھیم 2172487 كفـءكفـء6672011/03/14 معلم

2011/03/01 ب٢بنایوس الجدیدة رقم  شیماء حسن سلیمان حسن 2107627 كفـءكفـء6682011/03/14 معلم

النیل ب 2011/07/11 شیماء حسین احمد حسونة 2169842 كفـءكفـء6692011/07/13 معلم

احمد خلیل السید الفصل الواحد 2009/08/16 شیماء حمدي دمحم عبد الجواد 2162782 كفـءكفـء6702011/07/13 معلم

١كفر عبد العزیز ب 2011/07/01 شیماء خلیل دمحم عبداللطیف 2091439 كفـءكفـء6712011/07/01 معلم

الحكماء ب 2011/03/01 شیماء سمیر دمحم احمد زیتون 2171151 كفـءكفـء6722011/03/14 معلم

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ع 2011/07/11 شیماء شعبان عبد الحمید السید 2141618 كفـءكفـء6732011/07/13 معلم

روضة الطیبة 2011/07/11 شیماء صفوت حامد دمحم 2199297 كفـءكفـء6742011/07/13 معلم

النیل ب 2011/03/01 شیماء على حسن على 2190596 كفـءكفـء6752011/03/01 معلم

١فرسیس ب 2011/07/01 شیماء على على على عامر 2209001 كفـءكفـء6762011/07/13 معلم

روضة الناصریة 2011/03/01 شیماء عماد الدین عبد الحمید احمد 2162380 كفـءكفـء6772011/03/14 معلم

روضة اللغات الرسمیة بنات 2011/03/01 شیماء غریب عبدالسالم غریب 2194874 كفـءكفـء6782011/03/14 معلم

شیبة الجدیدة ب 2010/07/11 شیماء فاروق عطیة دمحم 988598 كفـءكفـء6792011/07/13 معلم

ام االبطال ع 2011/07/11 شیماء دمحم احمد على 2398117 كفـءكفـء6802011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١الزقازیق الصناعیة بنات رقم  2011/07/11 شیماء دمحم السید عبد هللا 2170014 كفـءكفـء6812011/07/13 معلم

اللغات الرسمیة ع بنات 2011/03/01 شیماء دمحم بسیوني عطیة 988561 كفـءكفـء6822011/03/14 معلم

١كفر الحمام ب  2011/03/01 شیماء دمحم رضا عبد هللا ابراھیم 2170040 كفـءكفـء6832011/03/14 معلم

٢كفر عبد العزیز ب 2011/03/01 شیماء دمحم زكي على عوض هللا 2199293 كفـءكفـء6842011/03/14 معلم

كفر الحمام ع 2011/07/11 شیماء دمحم عبد السالم النادي 2163696 كفـءكفـء6852011/07/13 معلم

كفر الحمام الثانویة 2011/07/11 شیماء دمحم عبد العال منصور 2146557 كفـءكفـء6862011/07/13 معلم

الناصریة ب 2011/07/11 شیماء دمحم محمود دمحم عبد الرحمن 2220343 كفـءكفـء6872011/07/13 معلم

رفعت الشامى ع 2011/03/01 شیماء دمحم منسى السید 2144497 كفـءكفـء6882011/03/14 معلم

١كفر الحمام ب  2011/03/01 شیماء دمحمخیرى عبدالحمید دمحم 2190400 كفـءكفـء6892011/03/01 معلم

السطوحیة ب ت أساسي 2011/05/24 شیماء محمود ابراھیم دمحم 2403998 كفـءكفـء6902014/03/16 دكتوراهمعلم

٢فرسیس ب 2011/07/11 شیماء محمود دمحم بدوى 2171078 كفـءكفـء6912011/07/13 معلم

احمد قدرى ب بكفر الحمام 2011/03/01 شیماء مصطفى دمحم عفیفي 2167318 كفـءكفـء6922011/03/14 معلم

الزقازیق الصناعیة المعماریة بنین 2011/07/11 شیماء یسري فوزي صادق 2089510 كفـءكفـء6932011/07/13 معلم

الناصریة ب 2011/07/11 صالح دمحم رشدي حلمي الشامي 2174001 كفـءكفـء6942011/07/13 معلم

2011/03/01 ب٢بنایوس الجدیدة رقم  صباح احمد دمحم الصباغ 2172279 كفـءكفـء6952011/03/14 معلم

ابو نجاح ع ت اساسي 2011/07/11 صبري بخاطره مرسي الطحاوي 2192854 كفـءكفـء6962011/07/13 معلم

كفر الحمام ع 2011/07/11 صفا فتحى حامد عبد العال 2121103 كفـءكفـء6972011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمد خلیل السید ب 2011/07/11 صفاء ابراھیم دمحم عبدهللا 2155593 كفـءكفـء6982011/07/13 معلم

مشتول القاضى ع 2011/03/01 صفاء السید عبد المعبود دمحم 2172838 كفـءكفـء6992011/03/14 معلم

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ب 2011/03/01 صفاء على دمحم على 2169608 كفـءكفـء7002011/03/14 معلم

١كفر الحمام ب  2011/03/01 صفوت بكري السید دمحم زیتون 2164827 كفـءكفـء7012011/03/14 معلم

بھنباى ع بنین 2000/09/25 صفیة سلیمان على سلیمان درھوس 983447 كفـءكفـء7022009/02/11 معلم

كفر مكاوى االعدادیة 2011/07/11 طھ مصطفى عبد الحي عبد الحمید 2148703 كفـءكفـء7032011/07/13 معلم

تلمسمار ع 2011/03/01 عادل جمال احمد عطافى 986976 كفـءكفـء7042011/03/14 معلم

١بنى شبل ب 2011/03/01 عاصم على السید دمحم 2161120 كفـءكفـء7052011/03/14 معلم

االصالح النخاس ع م 2011/07/11 عاطف حسن احمد صالح 2141697 كفـءكفـء7062011/07/13 معلم

النخاس االعدادیة 2011/03/01 عایدة سعید عبد العزیز السید 2175472 كفـءكفـء7072011/03/14 معلم

النخاس االعدادیة 2011/03/01 عایدة عبد الحمید احمد دمحم 2175437 كفـءكفـء7082011/03/14 معلم

الشھید عادل ب 2011/07/11 عایدة دمحم عبد الجلیل علي 2144756 كفـءكفـء7092011/07/13 معلم

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ب 2011/03/01 عایده سعید احمد فرج 2164848 كفـءكفـء7102011/03/14 معلم

التمیمى ب 2011/03/01 عباس دمحم  عباس عبد الغفار 2255426 كفـءكفـء7112011/03/14 معلم

٣بنى شبل ب 2011/07/11 عبد هللا دمحم علي عبد هللا 2162723 كفـءكفـء7122011/07/13 معلم

الشھید دمحم دمحم عبدالقادر عوض هللا ث م 2011/07/11 عبدالرحمن سعید حسن الغندور 2141609 كفـءكفـء7132011/07/13 معلم

الشھید عادل ب 2011/03/01 عبدالعزیز عبدالباقي عبدالعزیز عبدالباقي 1645021 كفـءكفـء7142011/03/14 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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كفر مكاوى ب 2011/03/01 عبدهللا احمد عبدهللا السید 2143202 كفـءكفـء7152011/03/14 معلم

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ع 2011/03/01 عبلة ابراھیم ابراھیم مرسى الشاعر 990742 كفـءكفـء7162011/03/01 معلم

كفر مكاوى ب 2011/03/01 عبیر احمد دمحم احمد 2143189 كفـءكفـء7172011/03/14 معلم

روضة فرسیس 2011/03/01 عبیر السید منیر السید 989164 كفـءكفـء7182011/03/14 معلم

معھد االمل للصم وضعاف السمع ع 2011/03/14 عبیر ثروت السید الخطیب 2119053 كفـءكفـء7192011/03/14 معلم

مجمع الشھداء ت اساسى ب 2011/03/01 عبیر دمحم صالح منصور 2144475 كفـءكفـء7202011/03/14 معلم

الفنیة التجاریة الجدیدة 2011/07/11 عزة احمد دمحم على نصار 2154769 كفـءكفـء7212011/07/13 معلم

النكاریة ع للتعلیم األساسى 2011/03/01 عزة حسن دمحمحسن الحصرى 991436 كفـءكفـء7222011/03/01 معلم

روضة كفر االشراف 2011/03/01 عزة دمحم عبد هللا حسانین 2150688 كفـءكفـء7232011/03/14 معلم

روضة سلیمان موسى 2011/03/01 عزة مصطفى مصطفى حسن جودة 2171134 كفـءكفـء7242011/03/01 معلم

مجمع الشھداء ت اساسى ب 2011/07/11 عزیزة احمد كامل مصطفى 2143103 كفـءكفـء7252011/07/13 معلم

الحریة االبتدائیة 2011/07/11 عزیزة فرج زكى دمحم 984237 كفـءكفـء7262011/07/13 معلم

كفر االشراف ب 2011/07/11 عزیزة دمحم دمحم ابراھیم 2143282 كفـءكفـء7272011/07/13 معلم

مجمع الصیادین ب 2011/07/11 عزیزه سعید حسن عبدالباري 2167311 كفـءكفـء7282011/07/13 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/11 عصام دمحم محمود عبد العاطى 2108505 كفـءكفـء7292011/07/13 معلم

بنى شبل االعدادیة 2011/07/11 عطیات احمد دمحم على 2213189 كفـءكفـء7302011/07/13 معلم

دویدة ب 2011/03/01 عفاف دمحم بكر دمحم شحاتھ 991023 كفـءكفـء7312011/03/14 معلم
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روضة بھنباى الجدیدة 2011/03/01 عال عبدالعظیم طلبھ عبدالھادى 2171141 كفـءكفـء7322011/03/14 معلم

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ب 2011/03/01 عآل محروس عطوة یوسف 991171 كفـءكفـء7332011/03/14 معلم

میت ابو عربى ع 2011/07/11 عال دمحم عبد العزیز طنطاوي 2164774 كفـءكفـء7342011/07/13 معلم

روضة اللغات الرسمیة بنات 2011/03/01 عال دمحم على عبدالرحمن 2164785 كفـءكفـء7352011/03/17 معلم

ام رماد ع بنین 2011/03/01 عالء الشحات على دمحم 2171190 كفـءكفـء7362011/03/14 معلم

احمد عبد الوھاب ع 2011/07/11 على عبدالمنعم على على 2165937 كفـءكفـء7372011/07/13 معلم

مشتول القاضى ع 2011/03/01 علي سعید دمحم حسین 2169581 كفـءكفـء7382011/03/14 معلم

كفر مكاوى ب 2011/07/11 علیاء سمیر دمحم عبدالعزیز 2143270 كفـءكفـء7392011/07/13 معلم

بھنباى ع بنات 2011/03/01 علیاء عمر احمد یوسف خریبة 2158999 كفـءكفـء7402011/03/14 معلم

تلحوین ع م 2011/07/11 علیاء فؤاد احمد منصور 2191902 كفـءكفـء7412011/07/13 معلم

كفر الحمام ع 2011/07/11 علیة عبد الحمید عبد المنعم دمحم 2162763 كفـءكفـء7422011/07/13 معلم

الشھید صفوت شكر ب 2011/03/01 عماد حمدى عبدالعال سید احمد 2143018 كفـءكفـء7432011/03/01 معلم

شیبة ع بنین 2011/07/11 عماد حمدى عكاشة غریب 974901 كفـءكفـء7442011/07/13 معلم

شنبارة المیمونة الثانویة 2011/07/11 عماد عید جاد یوسف 2192139 كفـءكفـء7452011/07/13 معلم

سالم دمحم على للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 عمرو  دمحم ابراھیم دمحم 2190729 كفـءكفـء7462011/03/14 معلم

الجھاد ب 2011/03/01 عمرو لطفى عبد السالم حسن 2169888 كفـءكفـء7472011/03/14 معلم

مجمع الصیادین ت اساسي ع 2011/07/11 عمرو دمحم صبري سعید احمد 2360527 كفـءكفـء7482011/07/13 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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الشھید صفوت شكر ب 2011/03/01 غادة ماھر دمحم شكر 990063 كفـءكفـء7492011/03/14 معلم

روضة النكاریة للتعلیم األساسى 2011/03/01 غاده دمحم مختار سید احمد 988286 كفـءكفـء7502011/03/14 معلم

روضة فرسیس 2011/03/01 فاتن عبده فوزي عبده 2174230 كفـءكفـء7512011/03/14 معلم

روضة الطیبة 2011/07/11 فاتن عنتر خلیل علي 2199306 كفـءكفـء7522011/07/13 معلم

روضة اللغات الرسمیة بنات 2011/03/01 فاتن دمحم دمحم عبد هللا 2193382 كفـءكفـء7532011/03/14 معلم

بیشة قاید الجدیدة ب 2011/03/01 فاطمة الخضر السید متولي 2175542 كفـءكفـء7542011/03/14 معلم

روضة الناصریة 2011/07/11 فاطمة عبد الحمید بدر االدین على 989673 كفـءكفـء7552011/07/13 معلم

المستشار على عبد هللا ب 2011/03/01 فاطمة عبدالمقصود دمحم ابوالخیر 991485 كفـءكفـء7562011/03/14 معلم

بنى شبل االعدادیة 2011/07/11 فاطمھ شعبان فوزى شعبان 2141998 كفـءكفـء7572011/07/13 معلم

دویدة للتعلیم االساسى ب 2011/03/01 فایزة دمحم نجیب ابراھیم عبد العزیز 2161208 كفـءكفـء7582011/03/14 معلم

٢ام رماد ب 2011/03/01 فتحى ابراھیم فتحى سلیم 2164006 كفـءكفـء7592011/03/14 معلم

كفر ابو عجوة ب 2011/03/01 فتحى السید دمحم حجازى 2169648 كفـءكفـء7602011/03/14 معلم

مشتول القاضى ب 2011/07/11 فتحي حمدي فتحي قاسم 2169512 كفـءكفـء7612011/07/13 معلم

حوض الطرفة ب 2011/03/01 فتحیة دمحم نصر عوض 2142990 كفـءكفـء7622011/03/14 معلم

٣الطیبة ب 2011/03/01 فرحانة احمد عبد الحمید مكاوي 2164797 كفـءكفـء7632011/03/14 معلم

مجمع الصیادین ت اساسي ع 2011/03/01 فوزیة احمد احمد علیوه 989877 كفـءكفـء7642011/03/01 معلم

ابو مسلم بالطیبة للفصل الواحد 2011/07/11 فوزیھ عبدالنبى حمزه عقل 2191124 كفـءكفـء7652011/07/13 معلم
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2011/07/11 ب٢بنایوس الجدیدة رقم  فوزیھ محمود السید عطوه 989808 كفـءكفـء7662011/07/13 معلم

عزبة ابو زید ع 2011/03/01 قاسم دمحم السید قاسم 978347 كفـءكفـء7672011/03/14 معلم

السطوحیة للتعلیم األساسي ع 2011/07/11 قمر نصار علي عطیة 2143772 كفـءكفـء7682011/07/13 معلم

كفر االشراف ب 2011/03/01 كریم مختار رمضان حسن 2154663 كفـءكفـء7692011/03/01 معلم

تلمسمار ع 2011/03/01 كریمة جمیل نصر منصور 978117 كفـءكفـء7702011/03/14 معلم

كفر عطا اللة سالمة ب 2011/03/10 لبنى السید منصور مجاھد 2162874 كفـءكفـء7712011/03/14 معلم

روضة الشھید عادل بأم الزین 2011/07/11 لبنى دمحم رفعت السید دمحم 2141385 كفـءكفـء7722011/07/13 معلم

دویدة ت اساسي ع 2011/07/11 لمیاء خلیل سلیمان خلیل 990494 كفـءكفـء7732011/07/13 معلم

ام االبطال ع 2011/07/11 لمیاء رمضان السید دمحم 2171179 كفـءكفـء7742011/07/13 معلم

كفر الحمام ع 2011/03/01 لمیاء عبد المنعم دمحم ربیع دمحم 2146546 كفـءكفـء7752011/03/14 معلم

٣بنى شبل ب 2011/07/11 لوسي سلیم عوض سلیم 2162822 كفـءكفـء7762011/07/13 معلم

روضة مجمع الشھداء ت اساسى 2011/03/01 لیلى السید احمد مصطفى ابراھیم 2165114 كفـءكفـء7772011/03/01 معلم

الفنیة التجاریة الجدیدة 2011/07/11 لیلى السید حسن دمحم النخیلي 2114536 كفـءكفـء7782011/07/13 معلم

احمد عرابى الثانویة 2011/07/11 ماجد عادل دمحم امین الطاھر 2146039 كفـءكفـء7792011/07/13 معلم

الناصریة ب 2011/07/11 ماجدة ابراھیم علي احمد زردق 2146149 كفـءكفـء7802011/07/13 معلم

كفر الحلبى ب 2011/03/01 ماجدة عبد القادر دمحم عطیة 2154734 كفـءكفـء7812011/03/14 معلم

كفر االشراف ب 2011/07/11 ماجدولین عبدالحمید على فتح الباب 2101678 كفـءكفـء7822011/07/13 معلم
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تاریخ 
التعیین
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٣الطیبة ب 2011/05/24 مایسة عاشور حسین خلیل 2101772 كفـءكفـء7832011/07/13 معلم

١كفر عبد العزیز ب 2011/03/01 مایسة یسرى دمحم عبدالمقصود 980402 كفـءكفـء7842011/03/14 معلم

میت ابو عربى ث 2011/07/11 مایسھ عید السعید احمد 2141352 كفـءكفـء7852011/04/01 معلم

مجمع الشھداء ت اساسى ب 2011/03/01 دمحم ابراھیم الدسوقي دمحم 2149609 كفـءكفـء7862011/03/14 معلم

النصر ب 2011/03/01 دمحم ابراھیم الدمرداش حامد 990283 كفـءكفـء7872011/03/14 معلم

١دمحم ذكى بدوى ب 2011/03/01 دمحم ابراھیم علي موسى 985626 كفـءكفـء7882011/03/14 معلم

عبد العزیز على ب 2011/07/11 دمحم احمد السید احمد دمحم 2159016 كفـءكفـء7892011/07/13 معلم

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ع 2011/03/01 دمحم احمد السید علي 2162236 كفـءكفـء7902011/03/14 معلم

١فرسیس ب 2011/07/11 دمحم احمد السید مرسي 2154644 كفـءكفـء7912011/07/13 معلم

مشتول القاضى ب 2011/03/01 دمحم احمد جمال ابراھیم الدسوقي 2162826 كفـءكفـء7922011/03/14 معلم

تلحوین ع م 2011/03/01 دمحم اسماعیل دمحم عبد الرشید 989875 كفـءكفـء7932011/03/14 معلم

مجمع الصیادین ت اساسي ع 2011/07/11 دمحم السید  دمحم طنطاوى 2100411 كفـءكفـء7942011/07/13 معلم

بھنباى ع بنات 2011/03/01 دمحم السید ابراھیم رمضان 2150588 كفـءكفـء7952011/03/14 معلم

٢كفر عبد العزیز ب 2011/07/11 دمحم السید احمد عبدالنعم جاب هللا 2144429 كفـءكفـء7962011/07/13 معلم

بنى شبل االعدادیة 2011/03/01 دمحم السید احمد على 983897 كفـءكفـء7972011/03/14 معلم

١بنایوس ب 2011/03/01 دمحم السید السید دمحم 1606134 كفـءكفـء7982011/03/14 معلم

ابو حمد ب 2011/07/11 دمحم السید دمحم دمحم 2143032 كفـءكفـء7992011/07/11 معلم
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یعمل بالدیوان 2011/07/11 دمحم جمعة عبد الغفار أحمد 1771902 كفـءكفـء8002011/07/13 معلم

احمد عرابى الثانویة 2011/07/11 دمحم جودة نصر عبد الحمید 2143680 كفـءكفـء8012011/07/13 معلم

النخاس االعدادیة 2011/07/11 دمحم جوده حسن حسن 982667 كفـءكفـء8022011/07/13 معلم

بنایوس ع 2011/03/01 دمحم حسنى ابراھیم حسن 2143218 كفـءكفـء8032011/03/14 معلم

٢بنى شبل ب 2011/03/01 دمحم حسني عبد الحمید حسن 2167098 كفـءكفـء8042011/03/14 معلم

١كفر عبد العزیز ب 2011/03/01 دمحم رجب علیوة علي 2144491 كفـءكفـء8052011/03/14 معلم

بھنباى ع بنات 2011/03/01 دمحم رمضان عبده عبدالھادى 990867 كفـءكفـء8062011/03/14 معلم

الحكماء ب 2011/03/01 دمحم سباعي علي احمد 2159005 كفـءكفـء8072011/03/14 معلم

الثانویة التجاریة الفنیة المتقدمة 2011/07/11 دمحم سعید ابوزید التھامى 2373594 كفـءكفـء8082011/07/13 معلم

٢تلحوین ب 2011/03/01 دمحم سالمھ على اسماعیل 978720 كفـءكفـء8092011/03/01 معلم

٢الطیبة  2011/03/01 دمحم شعبان عبدالمنعم جاد 2190731 كفـءكفـء8102011/03/14 معلم

بنى شبل االعدادیة 2011/07/11 دمحم شعبان دمحم مجاھد 2140951 كفـءكفـء8112011/07/13 معلم

١ام الزین ب 2011/03/01 دمحم صالح ابوعمیرة عیسي 991059 كفـءكفـء8122011/03/14 معلم

٢كفر عبد العزیز ب 2011/07/11 دمحم صالح السید دمحم 983560 كفـءكفـء8132011/07/13 معلم

ام االبطال ع 2011/07/11 دمحم صالح عبد الرحمن مرسي ابو عرب 2148744 كفـءكفـء8142011/07/13 معلم

مجمع الصیادین ب 2011/03/01 دمحم عاطف احمد دمحم 2171109 كفـءكفـء8152011/03/14 معلم

الشھید صفوت شكر ب 2011/03/01 دمحم عبد السالم عیاد ابراھیم 2175942 كفـءكفـء8162011/03/14 معلم
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٢كفر الحصر ب 2011/03/01 دمحم عبد السمیع حسین خلیل 2169559 كفـءكفـء8172011/03/14 معلم

١كفر عبد العزیز ب 2011/07/11 دمحم عبد العزیز السید ابراھیم 2144476 كفـءكفـء8182011/07/13 معلم

بنایوس ع 2011/03/01 دمحم عبد العزیز دمحم دمحم 1605170 كفـءكفـء8192011/03/14 معلم

بنایوس ع 2009/01/01 دمحم عبد العظیم عبد اللطیف دمحم 2124782 كفـءكفـء8202011/07/13 معلم

١ام رماد ب  2011/03/01 دمحم عبد اللطیف عبد السالم عبد اللطیف 2154651 كفـءكفـء8212011/03/14 معلم

ام رماد ع بنین 2011/07/11 دمحم عبد هللا عبد المعطي یوسف 2144684 كفـءكفـء8222011/07/13 معلم

على مبارك ب 2011/03/01 دمحم عبد المنعم سلیمان على بشیر 1580141 كفـءكفـء8232011/03/14 معلم

بیشة قاید ع 2011/03/01 دمحم عبد النبي رمضان ابو العنین 2148640 كفـءكفـء8242011/03/14 معلم

معھد االمل للصم وضعاف السمع ث 2011/07/13 دمحم عبدالعزیز عطیة سلیمان 981039 كفـءكفـء8252011/07/13 معلم

الزقازیق الصناعیة المعماریة بنین 2011/07/11 دمحم عبدالعزیز دمحم امین 2184387 كفـءكفـء8262011/07/13 معلم

٢الطیبة  2011/03/01 دمحم عبدهللا متولي سلیم 2195238 كفـءكفـء8272011/03/14 معلم

السادات ع بنین 2011/07/11 دمحم عبده حسنین حسین 2230001 كفـءكفـء8282011/07/13 معلم

ابو حمد ع 2009/01/01 دمحم عرنوس الصغیر محمود 2201955 كفـءكفـء8292011/07/13 معلم

الشھید دمحم دمحم عبدالقادر عوض هللا ث م 2011/03/01 دمحم عطیة السید محمود 989603 كفـءكفـء8302011/03/14 معلم

ابو زید ب 2011/07/11 دمحم على على دمحم الوكیل 986032 كفـءكفـء8312011/07/13 معلم

مجمع الصیادین ب 2011/07/11 دمحم عماد الدین عبدالحمید احمد 2164043 كفـءكفـء8322011/07/13 معلم

كفر االشراف ب 2011/07/11 دمحم فایز ھدي دمحم 2162712 كفـءكفـء8332011/07/13 معلم
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السطوحیة ب ت أساسي 2011/03/01 دمحم دمحم رافت عبدالمنعم 2107617 كفـءكفـء8342011/03/14 معلم

النخاس االعدادیة 2011/07/11 دمحم محمود دمحم محمود 2141543 كفـءكفـء8352011/07/13 معلم

البیوم ب 2011/03/01 دمحم مختا ر عبد ا لغنى جبر ا ن 989592 كفـءكفـء8362011/03/14 معلم

السید متولى العزازى ب 2011/07/11 دمحم ناجى دمحم دمحم 2144571 كفـءكفـء8372011/07/13 معلم

تلحوین ع م 2011/07/11 دمحم ھالل عبدالرحمن امام 2141648 كفـءكفـء8382011/07/13 معلم

بنایوس ع 2011/07/11 محمود احمد عبد الحمید خطاب 2171074 كفـءكفـء8392011/07/13 معلم

تلمسمار ع 2011/07/11 محمود سعید عبد هللا متولى 990285 كفـءكفـء8402011/07/11 معلم

٢بنى شبل ب 2011/03/01 محمود صالح عبد الھادي السید نصار 2167378 كفـءكفـء8412011/03/14 معلم

شنبارة میمونة ع 2011/03/01 محمود عطا محمود مصطفى 2169894 كفـءكفـء8422011/03/14 معلم

شیبة ع بنین 2011/03/01 محمود دمحم العربى على عطیة 2152581 كفـءكفـء8432011/03/14 معلم

تلحوین ع م 2011/07/11 محمود دمحم محمود ابو العال 2144711 كفـءكفـء8442011/07/13 معلم

كوم االشراف ع 2011/07/11 محمود مصطفى اسماعیل السید 2141690 كفـءكفـء8452011/07/13 معلم

الطیبة ع 2011/07/13 مرفت دمحم عبد العزیز دمحم عوض هللا 2176099 كفـءكفـء8462011/07/11 معلم

١كفر عبد العزیز ب 2011/07/11 مروة السید دمحم فتحي بدر 2171139 كفـءكفـء8472011/07/13 معلم

روضة بھنباى الجدیدة 2011/03/01 مروة حسانین عبدالھادى حسانین 2171204 كفـءكفـء8482011/03/14 معلم

كفر سلیمان موسى ب 2011/03/01 مروة سعید دمحم یوسف 2169880 كفـءكفـء8492011/03/14 معلم

١بنایوس ب 2011/03/01 مروة شحاتھ سید محمود 2164724 كفـءكفـء8502011/03/14 معلم
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الحكماء ب 2011/07/11 مروة طلبة شحاتھ النصیر 2175639 كفـءكفـء8512011/07/13 معلم

١الزقازیق ع بنات   2011/07/11 مروة عبد الرحمن دمحم عبد الرازق 2167203 كفـءكفـء8522011/07/13 معلم

الطیبة ع 2011/03/01 مروة عبد هللا عبد الرازق علوان 985661 كفـءكفـء8532011/03/14 معلم

تلحوین ع م 2011/03/01 مروة عبد النبى حسن عبد العزیز 982788 كفـءكفـء8542011/03/14 معلم

مجمع الشھداء ت اساسى ب 2011/07/11 مروة عبدالحمید دمحم توفیق احمد 2144462 كفـءكفـء8552011/07/13 معلم

ببھنباي١مصطفى عبد العزیز ب 2011/07/11 مروة عطیة عطیة دمحم عامر 2172511 كفـءكفـء8562011/07/13 معلم

الشھید صفوت شكر ب 2011/03/01 مروة علي حامد ابراھیم 991131 كفـءكفـء8572011/03/14 معلم

١كفر عبد العزیز ب 2011/03/01 مروة علي دمحم علي 2144550 كفـءكفـء8582011/03/02 معلم

بنى عباد ع 2011/07/11 مروة فاتح مصطفى ابراھیم 2148687 كفـءكفـء8592011/07/13 معلم

٢عبد هللا فكرى التجاریة للبنین 2011/07/11 مروة فتحي حامد عبد العال منصور 2141257 كفـءكفـء8602011/07/13 معلم

المیثاق ب 2011/03/01 مروة مجدي دمحم امین 2255434 كفـءكفـء8612011/03/14 معلم

كفر الحمام ع 2011/07/11 مروة دمحم احمد السید بدوى 2149174 كفـءكفـء8622011/07/01 معلم

٢كفر عبد العزیز ب 2011/03/14 مروة دمحم حسن على 2145262 كفـءكفـء8632011/03/14 معلم

عزبة ابو زید ع 2011/03/01 مروة دمحم صالح عبدالعظیم 2161195 كفـءكفـء8642011/03/01 معلم

ام االبطال ع 2011/07/11 مروة محمود عبد الحمید محمود 2146523 كفـءكفـء8652011/07/13 معلم

٢كفر الحمام ب 2011/07/11 مروة محمود عبدالحفیظ عبالعظیم 2164114 كفـءكفـء8662011/07/13 معلم

بھنباى ع بنین 2011/07/11 مروه االمام الباز  االمام 2139639 كفـءكفـء8672011/07/13 معلم
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١الطیبة ب  2011/03/01 مروه حسن فاضل على 2169975 كفـءكفـء8682011/03/14 معلم

كفر االشراف ب 2011/03/01 مروه صالح السید دمحم 990277 كفـءكفـء8692011/03/14 معلم

الناصریة ب 2011/07/11 مروه عبدالعزیز السید عبدالغفار 2172499 كفـءكفـء8702011/07/13 معلم

روضة بھنباى الجدیدة 2011/03/01 مروه عبدالمعز السید عطیة عوض هللا 2171132 كفـءكفـء8712011/03/14 معلم

2011/03/01 على حسن على ت اساسي ب مروه قبارى عبدالعال عبدالفتاح 2210902 كفـءكفـء8722011/03/14 معلم

بنى شبل االعدادیة 2011/07/11 مروه لطفى مصطفى السید 2192103 كفـءكفـء8732011/07/13 معلم

االشارة ب 2011/07/11 مروه مأمون دمحم األزھرى عمران 2199770 كفـءكفـء8742011/07/13 معلم

تلحوین ع م 2011/07/11 مریان سعد جرجس عطاهللا 2169771 كفـءكفـء8752011/07/13 معلم

مشتول القاضى ب 2011/07/11 مریم نبیل زكریا جرجس 2168221 كفـءكفـء8762011/07/13 معلم

كفر نوار حنا ب ت اساسي 2011/03/01 مسعد إبراھیم أسحق میخائیل 979534 كفـءكفـء8772011/03/14 معلم

١طلعت حرب التجاریة للبنات  2011/07/11 مشیرة دمحم رشدي دمحم 2162884 كفـءكفـء8782011/07/13 معلم

كفر االشراف ع 2011/07/11 مصطفى خضر عبد العزیز السویفي 2146170 كفـءكفـء8792011/07/13 معلم

كفر مكاوى االعدادیة 2011/03/01 مصطفى محمود عبد الحمید عبد الستار 2162260 كفـءكفـء8802011/03/01 معلم

الشھید ممدوح ابو السعود ب 2011/03/01 ملكة نبیل سعید مصیلحي 2154793 كفـءكفـء8812011/03/14 معلم

كوم االشراف ب 2011/03/01 منار احمد مصطفى عثمان 2159136 كفـءكفـء8822011/03/14 معلم

١الزقازیق الصناعیة بنات رقم  2011/07/11 منال رمضان كامل علي 2170032 كفـءكفـء8832011/07/13 معلم

النیل ب 2011/03/01 منال صبحى یوسف عوض 2192515 كفـءكفـء8842011/03/14 معلم
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الطیبة ع 2011/03/01 منال عبد هللا حمزة بدوي 2172555 كفـءكفـء8852011/03/01 معلم

مجمع الصیادین ب 2011/07/11 منال لطفي نصر دمحم ابراھیم 2171162 كفـءكفـء8862011/07/13 معلم

البیوم ب 2011/03/01 منى ا لسید عبد ا لحلیم ا لشحا ت 991039 كفـءكفـء8872011/03/14 معلم

٢كفر عبد العزیز ب 2011/07/11 منى الدسوقى دمحمالھادى دمحم 2144613 كفـءكفـء8882011/07/13 معلم

٣بھنباى ب 2011/03/01 منى زكریا عبد الرؤف عبد الدایم 2171113 كفـءكفـء8892011/03/01 معلم

٢كفر عبد العزیز ب 2011/03/01 منى طلعت دمحم عبد النور 2167455 كفـءكفـء8902011/03/14 معلم

الشھید صفوت شكر ب 2011/03/01 منى عادل السید عبد الرازق 2145254 كفـءكفـء8912011/03/10 معلم

المیثاق ب 2011/07/11 منى عادل دمحم منصور 2177342 كفـءكفـء8922011/07/13 معلم

روضة عبد العزیز على 2011/03/01 منى عطیة فتحى احمد عطیة 2140946 كفـءكفـء8932011/03/14 معلم

٢كفر عبد العزیز ب 2011/03/01 منى كمال مصطفى ابو زید 2152614 كفـءكفـء8942011/03/14 معلم

مشتول القاضى ب 2011/07/11 منى دمحم السید اسماعیل 2220712 كفـءكفـء8952011/07/13 معلم

مشتول القاضى ع 2011/07/11 منى دمحم الھادى دمحم 2131718 كفـءكفـء8962011/07/13 معلم

االصالح النخاس ع م 2011/03/01 منى دمحم عبد الحمید سلطان 2171212 كفـءكفـء8972011/03/14 معلم

٣بھنباى ب 2011/07/11 منى دمحم عبدهللا فرج 2171216 كفـءكفـء8982011/07/13 معلم

مشتول القاضى ب 2011/07/11 منى نجیب انور السید 2162730 كفـءكفـء8992011/07/13 معلم

النیل ب 2011/07/11 مني معزالدین دمحم ذكي 2190736 كفـءكفـء9002011/07/13 معلم

الفنیة التجاریة الجدیدة 2011/07/13 مھا  علي دمحم علي 2148874 كفـءكفـء9012011/07/13 معلم
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كفر االشراف ب 2011/03/01 مھا سعید محسوب زعبل 990765 كفـءكفـء9022011/03/14 معلم

السطوحیة للتعلیم األساسي ع 2011/03/01 مھا عبد المؤمن دمحم ربیع 2144106 كفـءكفـء9032011/03/14 معلم

االصالح ب 2011/07/11 مھا دمحم حسن حسانین 2167067 كفـءكفـء9042011/07/13 معلم

اللغات الرسمیة ب بنات 2011/03/01 مى السید السید دمحم عزمى رزق 2252756 كفـءكفـء9052011/03/14 معلم

الناصریة ب 2011/07/01 مى رؤوف عبدالنعم زكى 2172512 كفـءكفـء9062011/07/13 معلم

مجمع الصیادین ت اساسي ع 2011/03/01 مى دمحم دمحم جمال الدین 2164701 كفـءكفـء9072011/03/14 معلم

الزقازیق الصناعیة المعماریة بنین 2011/07/11 مي صالح احمد بالس 2398679 كفـءكفـء9082011/07/13 معلم

١كفر عبد العزیز ب 2011/07/11 مي لطفي دمحم رشاد عوض ا للة 2146573 كفـءكفـء9092011/07/13 معلم

مجمع الشھداء ت اساسى ع 2011/07/11 نادیھ فاروق دمحم خاطر 2141372 كفـءكفـء9102011/07/13 معلم

عثمان بن عفان ب 2011/07/11 نانسي السید عبد الھادي احمد 2163679 كفـءكفـء9112011/07/13 معلم

دویدة ت اساسي ع 2011/03/01 نانسي شھاب الدین احمد عز الدین الجوھري 991110 كفـءكفـء9122011/03/14 معلم

مجمع الصیادین ت اساسي ع 2011/07/11 نانیس دمحم صبري فتحي 2171030 كفـءكفـء9132011/07/13 معلم

احمد قدرى ب بكفر الحمام 2011/07/11 ناھد عبدالمعبود السید عطیھ 2197126 كفـءكفـء9142011/07/13 معلم

روضة اللغات الرسمیة بنات 2011/03/01 نبیة دمحم كامل النادي 2201003 كفـءكفـء9152011/03/14 معلم

السید متولى العزازى ب 2011/07/11 نجاة سامى رشدى على 2144543 كفـءكفـء9162011/07/13 معلم

كفر الحلبى ب 2011/03/01 نجاح طھ علي عبد الرحمن 2154777 كفـءكفـء9172011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 نجالء سامى دمحم النبوى حسن 2158976 كفـءكفـء9182011/03/14 معلم
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مشتول القاضى ع 2011/07/11 نجالء عبده یوسف الشاذلي 2142040 كفـءكفـء9192011/07/13 معلم

روضة رفعت الشامى 2011/03/01 نجالء فتحى على عبد الھادى 2141469 كفـءكفـء9202011/03/14 معلم

١كفر الحصر  ب 2011/03/01 نجالء دمحم النادي حسین 2149540 كفـءكفـء9212011/03/14 معلم

مشتول القاضى ع 2011/07/11 نجالء دمحم عطیة احمد صدیق 989796 كفـءكفـء9222011/07/13 معلم

على مبارك ب 2011/03/01 نجالء دمحم دمحم السید 2164924 كفـءكفـء9232011/03/14 معلم

بنى شبل االعدادیة 2011/07/11 نجالء محمود عبدة السید 980558 كفـءكفـء9242011/07/13 معلم

روضة دویدة ت اساسى 2011/03/01 نجوان احمد السید الحلبى 2141270 كفـءكفـء9252011/03/14 معلم

على مبارك ب 2011/07/11 نجوى ابراھیم كامل مصطفى 2167054 كفـءكفـء9262011/07/13 معلم

روضة احمد عطیة طویلة 2011/03/01 نجوى عراقى عطیة عبد الرازق 2141418 كفـءكفـء9272011/03/14 معلم

مجمع الصیادین ت اساسي ع 2011/07/11 نجوى دمحم ابراھیم دمحم طیبة 2167418 كفـءكفـء9282011/07/13 معلم

البیوم ب 2011/03/01 ندا عبد المنعم دمحم عبد هللا 2216535 كفـءكفـء9292011/03/14 معلم

بنى شبل االعدادیة 2011/03/01 نسرین شعبان ابراھیم ابراھیم 2167289 كفـءكفـء9302011/03/14 معلم

الزقازیق الصناعیة المعماریة بنین 2011/07/11 نسرین عادل مصطفى عبدالھادى 2210595 كفـءكفـء9312011/07/13 معلم

مجمع الصیادین ت اساسي ع 2011/03/01 نسرین فوزى زكى برعى 985366 كفـءكفـء9322011/03/14 معلم

كفر االشراف ب 2011/03/01 نسمة السید علي درویش 2169925 كفـءكفـء9332011/03/14 معلم

السادات ع بنین 2011/03/01 نسمة دمحمي عبد العزیز عویضة 2175925 كفـءكفـء9342011/03/14 معلم

١الزقازیق الصناعیة بنات رقم  2011/07/11 نسیمھ فتحى عبد الحمید مصطفى 2169681 كفـءكفـء9352011/07/13 معلم
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كفر مكاوى االعدادیة 2011/03/01 نشوة ابراھیم عبد المعین مقبل عبد المقصود 2164889 كفـءكفـء9362011/03/14 معلم

بنایوس ع 2011/03/01 نشوه السید  دمحم رمضان 2219574 كفـءكفـء9372011/03/14 معلم

كفر الحمام الثانویة 2011/07/11 نھا یوسف عبد العظیم دمحم الراعي 2169615 كفـءكفـء9382011/07/13 معلم

احمد عبد الوھاب ع 2011/03/01 نھال احمد شكر جادو 2144583 كفـءكفـء9392011/03/14 معلم

دویدة ب 2011/07/11 نھلة دمحمممدوح دمحممحى الدین احمد 2356964 كفـءكفـء9402011/07/13 معلم

میت ابو عربى ع 2011/07/11 نھى السید احمد غندور الصیفى 2145367 كفـءكفـء9412011/07/13 معلم

شیبة الجدیدة ب 2011/03/01 نھى رفعت مھدى خطاب 2144439 كفـءكفـء9422011/03/14 معلم

الناصریة ب 2011/07/11 نھى كمال السید اللبودى 2253338 كفـءكفـء9432011/07/13 معلم

مجمع الصیادین ت اساسي ع 2011/07/11 نھى محمود عبدالحفیظ فضل هللا 2236500 كفـءكفـء9442011/07/13 معلم

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ع 2011/03/01 نوال على النادى حسین 2149617 كفـءكفـء9452011/03/14 معلم

كفر الحمام ع 2011/07/11 نورا احمد عبدالسالم عبدالعال 2169706 كفـءكفـء9462011/07/13 معلم

حوض الطرفة ب 2011/07/11 نورا انور على متولى 2152628 كفـءكفـء9472011/07/13 معلم

رفعت الشامى ع 2011/03/01 نورا حسن عصام الدین متولي لقمة 2152700 كفـءكفـء9482011/03/14 معلم

شیبة ع بنین 2011/03/01 نورا رفعت مھدى على 2144588 كفـءكفـء9492011/03/14 معلم

فرسیس ع 2011/03/01 نورا طلعت عبد المنصف على 991016 كفـءكفـء9502011/03/14 معلم

دویدة ت اساسي ع 2011/03/01 نورا طلعت علي عبدالجلیل 988095 كفـءكفـء9512011/03/01 معلم

میت ابو عربى ع 2011/07/11 نورا عبد الباقي عبد المنعم السید 2171051 كفـءكفـء9522011/07/13 معلم

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

7438of 1089 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 الزقازیقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اللغات الرسمیة ع بنات 2011/03/01 نورة فتحى السید سلیم 986605 كفـءكفـء9532011/03/14 معلم

٢الطیبة  2011/03/01 نوره احمد السید ابراھیم 2199279 كفـءكفـء9542011/03/14 معلم

الناصریة ب 2011/03/01 نورھان دمحم طارق محمود ابراھیم 2171250 كفـءكفـء9552011/03/14 معلم

السادات ع بنین 2011/07/11 نیرمین اوسامھ محمود علي 2167189 كفـءكفـء9562011/07/13 معلم

بھنباى ع بنین 2011/07/11 نیفین حسیني علي علي 2143753 كفـءكفـء9572011/07/13 معلم

بیشة قاید ع 2011/03/01 نیفین عبد الحكیم احمد عیسوي 2175550 كفـءكفـء9582011/03/14 معلم

٢فرسیس ب 2011/03/01 ھالة عطیة السید قندیل 2174073 كفـءكفـء9592011/03/14 معلم

بھنباى ع بنات 2011/03/01 ھالھ یسري السید عیسى الشافعي 2175949 كفـءكفـء9602011/03/14 معلم

كفر سلیمان موسى ب 2011/03/01 ھانم السید عبد الكریم السید 2144561 كفـءكفـء9612011/03/14 معلم

الطیبة ع 2011/03/01 ھانم مصطفى كمال أحمد إبراھیم 989376 كفـءكفـء9622011/03/01 معلم

بیشة قاید ث م 2011/07/11 ھاني السید عبد هللا دمحم 2146553 كفـءكفـء9632011/07/13 معلم

١ام رماد ب  2011/07/11 ھاني سالمة حسانین سالمة 2154680 كفـءكفـء9642011/07/13 معلم

الصدیقة لالطفال 2011/07/11 ھایدى ابراھیم شكرى عبد المنعم 2375790 كفـءكفـء9652011/07/13 معلم

عبد العزیز على ب 2006/02/07 ھبة هللا جودة دمحم سرحان 2177264 كفـءكفـء9662011/03/01 معلم

بنى عباد ع 2011/07/11 ھبة سامى عبد المحسن عبد الرحمن 2142846 كفـءكفـء9672011/07/13 معلم

مجمع بیشة قاید ب 2011/07/11 ھبة سعید عبدالرحمن امین 990301 كفـءكفـء9682011/07/13 معلم

تلحوین ع م 2011/05/24 ھبة صبحى عبدة عبد الدایم 2102414 كفـءكفـء9692011/07/13 معلم
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األعلي

كفر التمیمى ع 2011/07/11 ھبة صبرى رفاعى دمحم 2078612 كفـءكفـء9702011/07/13 معلم

٢الطیبة  2011/07/11 ھبة فتحي دمحم عمر 2199289 كفـءكفـء9712011/07/13 معلم

١الزقازیق الصناعیة بنات رقم  2011/07/11 ھبھ  العربي  سعد عبدالمجید 2149249 كفـءكفـء9722011/07/13 معلم

روضة السید متولى عزازى 2011/07/11 ھبھ حامد على دمحم ابو الخیر 991621 كفـءكفـء9732011/07/13 معلم

٢الزقازیق ع بنات  2011/07/11 ھبھ سید عبد هللا السید 2141600 كفـءكفـء9742011/07/13 معلم

كفر مكاوى ب 2011/03/01 ھبھ صبحى دمحم متولى 988683 كفـءكفـء9752011/03/14 معلم

الطیبة ع 2011/07/11 ھبھ عبد العزیز حمزة عقل 2192151 كفـءكفـء9762011/07/13 معلم

ام االبطال ع 2011/07/11 ھبھ مجدى دمحم المھدي 2175604 كفـءكفـء9772011/07/13 معلم

كفر الحمام ع 2011/07/11 ھبھ دمحم شوقي دمحم معوض 2144452 كفـءكفـء9782011/07/13 معلم

مجمع بیشة قاید ب 2011/03/01 ھدى عوض دمحم سالم 990599 كفـءكفـء9792011/03/14 معلم

الحكماء ب 2011/03/01 ھدى دمحم منیر احمد خلیل 2159015 كفـءكفـء9802011/03/14 معلم

الزقازیق ع بنین 2011/07/11 ھدیر سعید عبدالرحمن دمحم 2141487 كفـءكفـء9812011/07/13 معلم

كفر الحلبى ع 2011/03/01 ھشام ابو الخیر دمحم على  الباز 2212091 كفـءكفـء9822011/03/14 معلم

یوسف بك ب ت اساسي 2011/07/11 ھشام احمد محمود احمد 981696 كفـءكفـء9832011/07/13 معلم

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ع 2010/03/01 ھمت عزت  احمد  یحیى 2145388 كفـءكفـء9842011/03/14 معلم

روضة مصطفى عبد العزیز 2011/07/11 ھمت محمود عبدالحمید سالم 2169722 كفـءكفـء9852011/07/13 معلم

٢تلحوین ب 2011/03/01 ھمت مصطفى كمال فھمى الغندور 2156738 كفـءكفـء9862011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

الشھید زین العابدین مصطفى فؤاد ب 2011/07/11 ھناء احمد السید عبد العاطي 2163671 كفـءكفـء9872011/07/13 معلم

٢شیبة ب 2011/07/11 ھناء احمد عبد المنعم احمد 2398086 كفـءكفـء9882011/07/13 معلم

روضة احمد عطیة طویلة 2011/03/01 ھناء السید عبد الفتاح سلیمان 2141432 كفـءكفـء9892011/03/14 معلم

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ب 2011/03/01 ھناء عبدالمنعم احمد شاھین 2164883 كفـءكفـء9902011/03/14 معلم

بھنباى الجدیدة ب 2011/03/01 ھناء فوزى عبدالعزیز عبدالعظیم دمحم الحبیشى 2169495 كفـءكفـء9912011/03/14 معلم

الشھید صفوت شكر ب 2011/03/01 ھناء دمحم دمحم سلیمان 2167268 كفـءكفـء9922011/03/14 معلم

مشتول القاضى ع 2011/03/01 ھنادى منیر حسن خلیل 991532 كفـءكفـء9932011/03/14 معلم

یوسف بك ب ت اساسي 2011/03/01 ھند اشرف عطیة عبد الجواد 2143332 كفـءكفـء9942011/03/14 معلم

روضة الشھید طیار ابراھیم علي الحداد 2011/07/11 ھند بدیع حسن خلیل 2144765 كفـءكفـء9952011/07/13 معلم

ببھنباي١مصطفى عبد العزیز ب 2011/03/01 ھند جمیل طلبھ عبد الغني 2174322 كفـءكفـء9962011/03/14 معلم

تلحوین ع م 2011/07/11 ھند عبد المجید عبد الرحمن دمحم 2198434 كفـءكفـء9972011/07/13 معلم

الشھید ممدوح ابو السعود ب 2011/07/11 ھند عماد الدین شفیق  على 2144091 كفـءكفـء9982011/07/13 معلم

الشھید طیار ابراھیم علي الحداد ب 2011/03/01 ھند دمحم خلیل اسماعیل 988078 كفـءكفـء9992011/03/14 معلم

عثمان بن عفان ب 2011/03/01 ھویدا احمد دمحم الصاوى 2164759 كفـءكفـء10002011/03/14 معلم

2011/07/11 ب٢بنایوس الجدیدة رقم  ھویدا حسن محمود احمد عدس 2169633 كفـءكفـء10012011/07/13 معلم

١دمحم ذكى بدوى ب 2011/07/11 ھویده دمحم عبد الفتاح وھبھ 2175532 كفـءكفـء10022011/07/13 معلم

ام الزین ع 2011/03/01 ھیثم السید متولي عبد الغني 2144750 كفـءكفـء10032011/03/14 معلم
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كود المعلمم
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التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

الشھید صفوت شكر ب 2011/07/11 ھیثم فوزى مصطفى أحمد 977675 كفـءكفـء10042011/07/13 معلم

فرسیس ع 2011/07/11 وائل صالح دمحم حموده 2175717 كفـءكفـء10052011/07/13 معلم

٢كفر الحمام ب 2011/07/11 وائل دمحم دمحم الطوخى محمود 2192581 كفـءكفـء10062011/07/13 معلم

مجمع الصیادین ب 2011/07/11 وائل دمحم مصطفى حطب 2171174 كفـءكفـء10072011/07/13 معلم

كفر عطا هللا ع 2011/03/01 وحید نور الدین احمد سعد 2162272 كفـءكفـء10082011/03/14 معلم

شیبة ع بنین 2011/07/11 وسام حامد السید عیسى مھدي 2142078 كفـءكفـء10092011/07/13 معلم

١كفر عبد العزیز ب 2011/07/11 وسام دمحم السید عبدالعال 2141687 كفـءكفـء10102011/07/13 معلم

بنى شبل االعدادیة 2011/03/01 وفاء سمیر عواد عطیھ 2143257 كفـءكفـء10112011/03/14 معلم

روضة الناصریة 2011/03/01 والء احمد السید فضل 2162642 كفـءكفـء10122011/03/14 معلم

بنایوس ع 2011/07/11 والء سلیمان احمد دمحم 2146528 كفـءكفـء10132011/07/13 معلم

میت ابو عربى ع 2011/07/11 والء عبد هللا عطوة عبد هللا 991498 كفـءكفـء10142011/07/13 معلم

كفر عطا هللا ع 2011/03/01 والء عبد هللا علي عبد الدایم 2173810 كفـءكفـء10152011/03/14 معلم

مجمع الشھداء ت اساسى ب 2011/03/01 والء عبدالموجود دمحمین حسن 2143156 كفـءكفـء10162011/03/14 معلم

٤بھنباى ب 2011/03/01 والء علي السید دمحم درھوس 2150617 كفـءكفـء10172011/03/14 معلم

روضة الناصریة 2011/03/01 والء فوزي ابو العز امین عوض 2162650 كفـءكفـء10182011/03/14 معلم

الحریة الثانویة بنات 2011/07/11 والء دمحم اسامھ رشاد 2169402 كفـءكفـء10192011/07/13 معلم

مشتول القاضى ب 2011/07/11 والء دمحم الطاھر دمحم التلبانى 2199490 كفـءكفـء10202011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

البیوم ع 2011/03/01 والء دمحم امین عبد الحمید 2146062 كفـءكفـء10212011/03/14 معلم

بنایوس ع 2011/07/11 والء دمحم حسین دمحم حسین 2135254 كفـءكفـء10222011/07/13 معلم

ام االبطال ع 2011/07/11 والء دمحم سعید دمحم دمحم بلتاجي 2146524 كفـءكفـء10232011/07/13 معلم

٢شیبة ب 2011/03/01 والء دمحم صالح وردانى 2095557 كفـءكفـء10242011/03/14 معلم

روضة كفر االشراف 2011/03/01 والء دمحم عبد العزیز اسماعیل 2150698 كفـءكفـء10252011/03/14 معلم

النكاریة ع للتعلیم األساسى 2011/07/11 والء دمحم عبد العظیم رفاعي 2143688 كفـءكفـء10262011/07/13 معلم

شنبارة میمونة ع 2011/07/11 والء دمحم عبدالخالق عبدالعال 989391 كفـءكفـء10272011/07/13 معلم

مدرسة النورللمكفوفین بالزقازیق 2011/03/01 والء وجدى عباس مرسى 2146135 كفـءكفـء10282011/03/10 معلم

شیبة ع بنین 2011/07/11 ولیاء صبري فؤاد عفیفي 2142071 كفـءكفـء10292011/07/13 معلم

البیوم ع 2011/07/13 ولید السید الدمرداش مرتضى 2149550 كفـءكفـء10302011/07/13 معلم

شیبة الجدیدة ب 2011/03/01 ولید سعید دمحم امین سعد 990697 كفـءكفـء10312011/03/14 معلم

احمد عرابى الثانویة 2011/07/11 ولید عبد العظیم مصطفى حسن 2144089 كفـءكفـء10322011/07/13 معلم

مشتول القاضى ب 2011/07/11 ولید عبدهللا فتحى احمد 2152841 كفـءكفـء10332011/07/13 معلم

مجمع الشھداء ت اساسى ع 2011/07/11 ولید عطیھ عطیھ جمعھ 2164910 كفـءكفـء10342011/07/13 معلم

د احمدي عبد العزیز ث م 2011/07/13 ولید محمود فتحي دمحم 2141706 كفـءكفـء10352011/07/01 معلم

الناصریة ب 2011/03/01 وئام ابراھیم الدسوقي خلیل ابراھیم 2167165 كفـءكفـء10362011/03/14 معلم

مجمع الشھداء ت اساسى ع 2011/03/01 یاسر احمد احمد المبرز 2144448 كفـءكفـء10372011/03/14 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 
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مجمع الشھداء ت اساسى ب 2011/07/11 یاسمین احمد محمود دمحم 2143292 كفـءكفـء10382011/07/13 معلم

كفر الحمام ع 2011/03/01 یاسمین دمحم السید دمحم 2171200 كفـءكفـء10392011/03/14 معلم

الناصریة ب 2011/07/11 یاسمین دمحم عبدالعاطى عیسى 2144734 كفـءكفـء10402011/07/13 معلم

رفعت الشامى ع 2011/03/01 یحیى زكریا محیى الدین عبد العزیز 2175450 كفـءكفـء10412011/03/14 معلم

-----------------------------------
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كفر دنوھیا 1994/09/01 خالد السید دمحم إسماعیل 964985 كفـءكفـء12012/07/09 ماجیستیرمدیر مدرسة- معلم أول أ 

صفیة زغلول 2011/07/11 استیره كمال فھیم حنا  2371470 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

١بوبسطة ب  2011/07/11 صوفیا نجیب عطیة یوسف  2377242 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

السیدة خدیجة الثانویة بنات 2011/07/13 إباء صالح الدین عبدالقادر شوشھ 2109079 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

النصر بكفراباظة 2011/07/13 احمد ربیع انور عطیھ 2129128 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

بنى عامر 2011/07/11 احمد عبدالمنعم السید دمحم 2092046 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

ملك ناصف 2011/07/11 أحمد دمحم العشري ابراھیم عطیة 2121415 كفـءكفـء72011/07/13 أمین مكتبة

١الشبانات ب  2011/07/13 اسالم احمد ماجد عبدالحمید 2127300 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

بنات الجمھوریة 2011/07/11 اسماء ابراھیم عبد المنعم ھمام 2394630 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

٢السادات ع بنات 2011/07/13 اسماء رشدى ابراھیم دمحم سالم 2202100 كفـءكفـء102011/07/13 أمین مكتبة

عمر الفاروق االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/07/13 أسماء شحتھ السید بھلول 2157257 كفـءكفـء112011/07/13 أمین مكتبة

شرویده ع 2001/07/13 اسماء صالح ابراھیم السید 2104415 كفـءكفـء122011/07/13 أمین مكتبة

شوبك بسطة ع 2011/03/01 أسماء عبدالمتجلى دمحم حسن 2101865 كفـءكفـء132011/03/14 أمین مكتبة

كفر عوض هللا جحازى ع 2011/07/11 أشجان لؤي السید أحمد 2123181 كفـءكفـء142011/07/13 أمین مكتبة

٢غزالة النصر ب  2011/07/11 الشیماء احمد دمحم   على 2137527 كفـءكفـء152011/07/13 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2011/07/11 الفت حسین ابراھیم ابراھیم الجمال 2200844 كفـءكفـء162011/07/13 أمین مكتبة

١شوبك بسطة ب  2009/01/01 امانى صبرى حسن دمحم 2126841 كفـءكفـء172011/07/13 أمین مكتبة
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الشیخ ابو ھاشم 2011/07/11 أمانى دمحم الھادى دمحم زین العابدین 2123029 كفـءكفـء182011/07/13 أمین مكتبة

١المسلمیة االبتدائیة  2011/07/13 أمل  محمود عبد الوھاب خلیل 2022211 كفـءكفـء192011/07/13 أمین مكتبة

بردین ع 2011/07/13 امل احمد جاب هللا احمد 2132781 كفـءكفـء202011/07/13 أمین مكتبة

١طحلة بردین ب  2011/07/13 أمل دمحم إبراھیم دمحم خطاب 2389718 كفـءكفـء212011/07/13 أمین مكتبة

١بردین ب  2011/07/13 امل دمحم یوسف مصطفى 2134866 كفـءكفـء222011/07/13 أمین مكتبة

ملحقة المعلمین 2011/07/11 امیره ابراھیم احمد ابراھیم 2116471 كفـءكفـء232011/07/13 أمین مكتبة

بھجات ع 2011/07/13 أمیره سالم دسوقى دمحم 2121927 كفـءكفـء242011/07/13 أمین مكتبة

بوبسطة ع بنات 2011/07/13 امیره صالح یوسف نصیر 2129088 كفـءكفـء252011/07/13 أمین مكتبة

الزقازیق الفنیة المتقدمة الصناعیة 2008/02/24 أمیره ناجى عبد القادر السید 2062453 كفـءكفـء262011/07/13 أمین مكتبة

عبد اللطیف حسانین ع بنات 2011/07/11 ایمان السید احمد دمحم 2111385 كفـءكفـء272011/07/13 أمین مكتبة

١النحال ب  2011/07/01 ایمان امام امام دمحم 2122571 كفـءكفـء282011/07/13 أمین مكتبة

بنى عامر ع 2011/07/13 ایمان عبد الرحمن السید ابراھیم 2116501 كفـءكفـء292011/07/13 أمین مكتبة

بوبسطة ع بنات 2011/07/11 ایمان عبد العزیز دمحم دمحم 2116483 كفـءكفـء302011/07/13 أمین مكتبة

احمد عرابى ع بنین 2011/07/13 ایمان دمحم ابراھیم دمحم 2191698 كفـءكفـء312011/07/13 أمین مكتبة

١النظام ب  2011/07/11 ایمان دمحم سالم بیومى 2250540 كفـءكفـء322011/07/13 أمین مكتبة

2011/07/13 االعدادیة الریاضیة بنین ایمان دمحم سعید دسوقى حسن 2204650 كفـءكفـء332011/07/13 أمین مكتبة

الصفا االعدادیة بالزعفرانیة 2011/07/11 ایمان دمحم محمود شعالن 2400015 كفـءكفـء342011/07/13 أمین مكتبة
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الوادى ع 2011/07/11 بسمھ عماد احمد امین 2129131 كفـءكفـء352011/07/13 أمین مكتبة

السادات االبتدائیة 2011/07/13 جابر دمحم حسن عویس 2241554 كفـءكفـء362011/07/13 أمین مكتبة

عمر الفاروق االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/07/13 جمیلھ یوسف دمحم عبد الحمید 2157259 كفـءكفـء372011/07/13 أمین مكتبة

النجاح الثانویة بنین 2011/07/11 حسام الدین دمحم عبدالحمید عبدالرحمن 2106438 كفـءكفـء382011/07/13 أمین مكتبة

ھریة رزنة ع 2011/07/11 حنان منصور عبد الخالق  دمحم 2120695 كفـءكفـء392011/07/13 أمین مكتبة

بالل وسیع 2011/07/11 دالیا  دمحم  السید  على 2258064 كفـءكفـء402011/07/13 أمین مكتبة

بوبسطة ع بنات 2011/07/11 دعاء جمال احمد حسین 2137826 كفـءكفـء412011/07/13 أمین مكتبة

١الطاھرة ب  2011/07/11 دعاء حبیب عطیھ على 2131750 كفـءكفـء422011/07/13 أمین مكتبة

٢بردین ب  2011/07/13 دعاء مجدى عبدهللا محمود 2256199 كفـءكفـء432011/07/13 أمین مكتبة

١السادات ع بنات  2011/07/13 دعاء مصطفى عبده مصطفى حسین 2253636 كفـءكفـء442011/07/13 أمین مكتبة

احمد عرابى ع بنین 2011/07/13 دینا سید دمحم سید صالح 2134433 كفـءكفـء452011/07/13 أمین مكتبة

دمحم فرید 2011/07/11 رانیا أحمد محمود دمحم 2123729 كفـءكفـء462011/07/11 أمین مكتبة

الشھید طیار احمد فؤاد بكر المیكانیكیة 2011/07/11 رانیا السید عربى السید 2044106 كفـءكفـء472011/07/13 أمین مكتبة

اللواء عبدالمنعم ابوالمجد الصناعیة بالزنكلون 2011/07/11 رانیا عاطف دمحم عبد هللا 2403363 كفـءكفـء482011/07/13 أمین مكتبة

ھدى شعراوى 2011/07/11 رانیا عبد هللا عبد ربھ عبد الوھاب 2171722 كفـءكفـء492011/07/13 أمین مكتبة

١ابو خلیل ب  2011/07/11 رانیا محمود رفاعى حسن 2152127 كفـءكفـء502011/07/13 أمین مكتبة

الزقازیق الفنیة المتقدمة الصناعیة 2009/04/01 رباب یاسین عبد هللا النحال 2062336 كفـءكفـء512011/07/13 أمین مكتبة
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٢العصلوجى ب  2011/07/11 رحاب السید حسین دمحم 2114944 كفـءكفـء522011/07/13 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2011/07/11 رحاب السید حسین مصطفى 2199549 كفـءكفـء532011/02/24 أمین مكتبة

الصفا االعدادیة بالزعفرانیة 2011/07/11 رحاب سعید ابراھیم متولى 2121698 كفـءكفـء542011/07/13 أمین مكتبة

الزرقیة 2011/07/13 رحاب فؤاد حسن دمحم 2066870 كفـءكفـء552011/07/13 أمین مكتبة

الزقازیق الفندقیھ 2011/07/13 رحاب نجاتى دمحم شوقى دمحم على 2380494 كفـءكفـء562011/07/13 أمین مكتبة

احمد عرابى ب بنین 2011/07/11 رشا عبد السالم سالم ابراھیم 2116493 كفـءكفـء572011/07/13 أمین مكتبة

١الشیخ على سرور الزنكلونى  2011/07/11 رشا كمال ذكى حسب النبى 2394216 كفـءكفـء582011/07/13 أمین مكتبة

جزیرة السعادة ع تعلیم االساسى 2009/01/01 ریھام سعید احمد سلیمان 2107069 كفـءكفـء592011/07/13 أمین مكتبة

النجدى ب 2011/07/13 زھور دمحم عبدالحمید السید 2138673 كفـءكفـء602011/07/13 أمین مكتبة

كفر عوض هللا حجازى ب 2011/07/11 زینب صبحي عبد العزیز أبو زید 2123294 كفـءكفـء612011/07/13 أمین مكتبة

الحسنیة ع بنین 2011/07/11 سارة احمد حسین كامل 2284097 كفـءكفـء622011/07/13 أمین مكتبة

المالحة 2011/07/11 ساره دمحم السید بكرى 2140504 كفـءكفـء632011/07/13 أمین مكتبة

الغار ع بنین 2011/07/01 سامیة دمحم توفیق غریب 2234467 كفـءكفـء642011/07/13 أمین مكتبة

الشھید دمحم عبده عزت ب بالشوبك 2011/07/13 سامیھ سلیم عطیھ دمحم 2131704 كفـءكفـء652011/07/13 أمین مكتبة

٢العصلوجى ب  2011/07/11 سحر محمود احمد سعیده 2129094 كفـءكفـء662011/07/13 أمین مكتبة

٣كفر دمحم حسین رقم  2011/07/13 سعاد حسن على سلیمان 2396786 كفـءكفـء672011/07/13 أمین مكتبة

الحناوى ع بنات 2011/07/11 سماح سید سعید احمد 2215277 كفـءكفـء682011/07/13 أمین مكتبة
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١بوبسطة ب  2011/07/11 سماح مصطفى مصطفى كمال 2116469 كفـءكفـء692011/07/13 أمین مكتبة

السادات االبتدائیة 2011/07/13 سمر حسین احمد معوض 2120847 كفـءكفـء702011/07/13 أمین مكتبة

كفر یوسف سالمة 2009/01/01 سمر على دمحم دمحم عمر 2392616 كفـءكفـء712011/07/13 أمین مكتبة

١الحناوى ب  2011/07/11 سمر دمحم صالح الدین سعد 2129140 كفـءكفـء722011/07/13 أمین مكتبة

١النحال ب  2011/07/13 سمر دمحم عبدهللا عبدالفتاح 2137833 كفـءكفـء732011/07/13 أمین مكتبة

التحریر ب 2011/07/11 سمر دمحم منصور احمد 2103493 كفـءكفـء742011/07/13 أمین مكتبة

میت ابو على ب 2011/07/11 سناء سعید عطیھ عبد الحمید 2124331 كفـءكفـء752011/07/13 أمین مكتبة

٢النحال ب  2011/07/13 سھا مصطفى دمحم على 2137844 كفـءكفـء762011/07/13 أمین مكتبة

العصلوجى ع 2011/07/13 سھیر جمیل صابر رجب 2092061 كفـءكفـء772011/07/13 أمین مكتبة

١بھجات ب  2011/07/11 سوزان جاب هللا  دمحم جاب هللا 2122321 كفـءكفـء782011/07/13 أمین مكتبة

عمربن عبدالعزیز 2011/03/01 سوزان صالح جاد دمحم 2150914 كفـءكفـء792011/03/14 أمین مكتبة

عمر الفاروق االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/07/11 سوزان عزت منیر عزیز 2393888 كفـءكفـء802011/07/13 أمین مكتبة

كفر جمعة 2011/07/11 سومیة عامر السید دمحم 2096142 كفـءكفـء812011/07/13 أمین مكتبة

١العصلوجى ب  2011/07/11 شریھان مصطفى دمحم عبد الحمید 2167924 كفـءكفـء822011/07/13 أمین مكتبة

٢الشبانات ب  2011/07/11 شیماء ابراھیم احمد دمحم 2234569 كفـءكفـء832011/07/13 أمین مكتبة

الغار ع  بنات 2011/07/01 شیماء احمد ادریس احمد 2132796 كفـءكفـء842011/07/13 أمین مكتبة

العصلوجى ع 2011/07/11 شیماء بالل احمد مصطفى بالل 2150942 كفـءكفـء852011/07/13 أمین مكتبة
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الناصریة ع 2011/07/13 شیماء عادل عبدالمنعم كامل 2121565 كفـءكفـء862011/07/13 أمین مكتبة

الیقظة 2011/07/11 شیماء عبد الرازق دمحم جمعھ 2169395 كفـءكفـء872011/07/11 أمین مكتبة

بنى عامر 2011/07/11 شیماء على على أحمد 2060440 كفـءكفـء882011/07/13 أمین مكتبة

٢الطاھرة ب  2011/07/11 شیماء دمحم على حسین سلمى 2395623 كفـءكفـء892011/07/13 أمین مكتبة

االثریة 2011/07/13 شیماء دمحمممدوح مصطفى كمال الضریبى 2367289 كفـءكفـء902011/07/13 أمین مكتبة

كفر ابو حاكم 2009/01/01 صباح ابراھیم احمد ابراھیم 2400617 كفـءكفـء912011/07/13 أمین مكتبة

٢المسلمیة االبتدائیة  2011/07/13 صبرى دمحم الدیدامونى سلیم 2250559 كفـءكفـء922011/07/13 أمین مكتبة

میت ابو على ع 2011/07/11 صبیرة عبدالنبى السید ابراھیم 2265164 كفـءكفـء932011/07/13 أمین مكتبة

السادات االبتدائیة 2011/07/11 صفاء احمد دمحم سعدالدین 2391861 كفـءكفـء942011/07/13 أمین مكتبة

طھرة حمید ع 2011/07/13 عبدهللا دمحم ھدیوه عثمان 2137849 كفـءكفـء952011/07/13 أمین مكتبة

الصفا االبتدائیة 2011/07/11 عبیر مجدي مصطفى أحمد جمیل 2114938 كفـءكفـء962011/07/13 أمین مكتبة

الشھید دمحم عبده عزت ب بالشوبك 2011/07/11 عبیر دمحم صالح عبد هللا 2193051 كفـءكفـء972011/07/13 أمین مكتبة

كفر عوض هللا حجازى ب 2011/07/11 عزیزة عدلي جمال مصطفى 2123188 كفـءكفـء982011/07/13 أمین مكتبة

احمد عرابى ب بنین 2011/07/11 عزیزه عبد العزیز عبده عبد العزیز 2152123 كفـءكفـء992011/07/13 أمین مكتبة

الشیخ ابو ھاشم 2011/07/11 عمرو أحمد محمود رمضان 2121683 كفـءكفـء1002011/07/13 أمین مكتبة

النجدى ع 2011/07/11 فاطمھ عبدالرازق على احمد 2138665 كفـءكفـء1012011/07/11 أمین مكتبة

دمحم دمحم السید حسن ب 2011/07/13 فاطمھ دمحم عبدالسمیع عبدالرحمن 2300120 كفـءكفـء1022011/07/13 أمین مكتبة
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١الحناوى ب  2011/07/11 فاطمھ دمحم على دمحم 2139575 كفـءكفـء1032011/07/13 أمین مكتبة

٢نشوة ب  2011/07/13 فاطمھ ناصف دمحم على سعید 2237115 كفـءكفـء1042011/07/13 أمین مكتبة

ابو االخضر ع 2011/07/11 فتحیھ عبدالحمید غریب دمحم 2106407 كفـءكفـء1052011/07/13 أمین مكتبة

١منشاة ابو االخضر 2011/07/11 كریمھ عبدالدایم شكرى عبدالدایم 2138685 كفـءكفـء1062011/07/13 أمین مكتبة

٢النحال ب  2011/07/13 لمیاء سعید دمحم عویضھ 2127286 كفـءكفـء1072011/07/13 أمین مكتبة

الشھید دمحم كمال عابدین 2011/07/11 ماجده كامل توفیق سعاده 2190838 كفـءكفـء1082011/07/13 أمین مكتبة

كفر دمحم حسین الجدیدة 2011/07/13 مارى شوقى ایوب رزق 2392668 كفـءكفـء1092011/07/13 أمین مكتبة

دمحم فرید 2011/07/11 ماریان فكرى عبد المسیح جرجس 2124401 كفـءكفـء1102011/07/11 أمین مكتبة

عمر مكرم 2011/07/13 ماریان میشیل ابراھیم حنا 2125393 كفـءكفـء1112011/07/13 أمین مكتبة

٢الشبانات ب  2011/07/13 دمحم دسوقى محمود عطیة 2267759 كفـءكفـء1122011/07/13 أمین مكتبة

النصر بكفر یوسف سالمة 2011/07/13 دمحم سعید عبد الحمید دمحم 992547 كفـءكفـء1132011/07/13 أمین مكتبة

الطاھرة االعدادیة المشتركة 2011/07/13 دمحم طلعت عبد هللا عبد الحمید 2396392 كفـءكفـء1142011/07/13 أمین مكتبة

العلویة  ب 2011/07/11 محمود جابر عبد العزیز عبد الرحمن 2263421 كفـءكفـء1152011/07/13 أمین مكتبة

الشھداء 2011/07/13 مرفت بھاء دمحم دمحم 2140501 كفـءكفـء1162011/07/13 أمین مكتبة

عبد هللا الندیم 2011/07/13 مرفت حسین بكر حسین شیخ العرب 2392751 كفـءكفـء1172011/07/13 أمین مكتبة

شرویده ع 2011/07/13 مروة عثمان دمحم احمد كرم 2391487 كفـءكفـء1182011/07/13 أمین مكتبة

سعد زغلول 2011/07/13 مروة دمحم على مرسى 2393183 كفـءكفـء1192011/07/13 أمین مكتبة
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ملحقة المعلمین 2011/07/11 مروه احمد دمحم دمحم الجارحى 2108348 كفـءكفـء1202011/07/13 أمین مكتبة

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/07/13 مروه عطیھ دمحم عطیھ 2134919 كفـءكفـء1212011/07/13 أمین مكتبة

الدكتور حسن العكش الثانویھ المشتركھ 2011/07/11 مروه محمود ابراھیم قاسم 2400624 كفـءكفـء1222011/07/13 أمین مكتبة

٢ابو خلیل ب  2011/07/11 مروى عطیھ فرج دمحم 2129785 كفـءكفـء1232011/07/13 أمین مكتبة

بوبسطة ع بنین 2011/07/11 مریانا امیر توفیق ابراھیم 2393468 كفـءكفـء1242011/07/13 أمین مكتبة

١الطاھرة ب  2011/07/11 منار ابراھیم الدسوقى حامد عبدالمنعم 2131767 كفـءكفـء1252011/07/13 أمین مكتبة

النحال ع بنات 2011/07/13 منار مصطفى دمحم ماضى 2180823 كفـءكفـء1262011/07/13 أمین مكتبة

الغار ع بنین 2011/07/11 منال دمحم العربى السید عبدالسالم 2132791 كفـءكفـء1272011/07/13 أمین مكتبة

النجدى ع 2011/07/13 منال دمحم الھادى دمحم دمحم 2260181 كفـءكفـء1282011/07/13 أمین مكتبة

الحسنیة ع بنین 2011/07/11 منى ابراھیم السید ابراھیم 2173387 كفـءكفـء1292011/07/13 أمین مكتبة

الشھید عبد هللا دمحم عبد هللا حسنى ب 2011/07/13 منى أحمد السید متولى موسى دھبیة 2121439 كفـءكفـء1302011/07/13 أمین مكتبة

١المسلمیة االبتدائیة  2011/07/13 منى عزت عبدالمنعم دمحم 2120687 كفـءكفـء1312011/07/13 أمین مكتبة

عزبة رسالن االعدادیة 2011/07/13 منیر ممتاز مترى تكال 2354949 كفـءكفـء1322011/07/13 أمین مكتبة

الشھداء 2011/07/11 مورو جالل دمحم خلیل 2361751 كفـءكفـء1332011/07/13 أمین مكتبة

حسین باشا الجندى 2011/07/11 مى ابراھیم دمحم على 2132806 كفـءكفـء1342011/07/13 أمین مكتبة

الحسینیة الجدیدة 2011/07/11 نادیة فتحى بكر محمود 2117706 كفـءكفـء1352011/07/13 أمین مكتبة

غزالة الخیس ع 2011/07/11 ناھد دمحم محمود عبدالرحمن 2137517 كفـءكفـء1362011/07/13 أمین مكتبة
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بنى عامر ع 2011/07/11 نجوى دمحم عطیھ غریب 2108282 كفـءكفـء1372011/07/13 أمین مكتبة

بنات الجمھوریة 2011/07/11 نرمین صبرى صلیب سعد 2120863 كفـءكفـء1382011/07/13 أمین مكتبة

الزقازیق الفنیة المتقدمة الصناعیة 2009/04/15 نرمین عطا دمحم عبد السالم 2062343 كفـءكفـء1392011/07/13 أمین مكتبة

البطل احمد عبدالعزیز 2011/07/11 نسمھ عبدالحمید سلیم دمحم 2120927 كفـءكفـء1402011/07/13 أمین مكتبة

صفیة زغلول 2011/07/01 نسمھ على امام دمحم 2131742 كفـءكفـء1412011/07/13 أمین مكتبة

المسلمیة ع 2011/07/13 نسمھ دمحم السید حسن الطاھر 2193047 كفـءكفـء1422011/07/13 أمین مكتبة

١العصلوجى ب  2011/07/11 نشوى جمال السید احمد 2230821 كفـءكفـء1432011/07/13 أمین مكتبة

احمد حسین الجبالى االعدادیة 2011/07/11 نشوى صفوت حسن جمعة 2122387 كفـءكفـء1442011/07/13 أمین مكتبة

بھجات ع 2011/07/13 نھا فتحى السید سلیم 2121118 كفـءكفـء1452011/07/13 أمین مكتبة

تجریبیة المعلمین ب 2011/07/11 نھا وحید دمحم سرور 2371185 كفـءكفـء1462011/07/13 أمین مكتبة

الحناوى ع بنین 2011/07/13 نھلھ دمحم رضا عبدالمعبود 2129751 كفـءكفـء1472011/07/13 أمین مكتبة

احمد عرابى ع بنین 2011/07/13 نورا فوزى احمد عبد المعبود 2017227 كفـءكفـء1482011/07/13 أمین مكتبة

العلویة ع 2011/07/11 نورا دمحم ابراھیم وھدان 2122437 كفـءكفـء1492011/07/13 أمین مكتبة

الزھراء بردین 2011/07/13 نورا دمحم اسماعیل خلیفة 2118640 كفـءكفـء1502011/07/13 أمین مكتبة

١السادات ع بنات  2011/07/01 نیللى یحى صبره  دمحم 2217687 كفـءكفـء1512011/07/13 أمین مكتبة

ضیاء الدین عمران ع/ د 2011/07/11 ھالھ سلیمان دمحم ابراھیم 2164359 كفـءكفـء1522011/07/13 أمین مكتبة

ھریة رزنة ع 2009/01/01 ھالھ صالح امین عطوه 2202098 كفـءكفـء1532011/07/13 أمین مكتبة
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ابو االخضر ع 2011/07/11 ھالھ قطب خلیل عیسى 2170386 كفـءكفـء1542011/07/13 أمین مكتبة

الشھید دمحم كمال عابدین 2011/07/11 ھالھ كمال عبد هللا حسن 2236622 كفـءكفـء1552011/07/13 أمین مكتبة

كفر ابو جبل 2011/07/11 ھانى صابر حسنى دمحم 2122329 كفـءكفـء1562011/07/13 أمین مكتبة

الحناوى ع بنین 2011/07/13 ھبة نور الدین دمحم محجوب 2123258 كفـءكفـء1572011/07/13 أمین مكتبة

بنات الشرقیة االبتدائیة 2011/07/11 ھبھ السید دمحم عبد العال الدراھمى 2266326 كفـءكفـء1582011/07/13 أمین مكتبة

٢شوبك بسطة ب  2011/07/13 ھبھ الصاوى على الصاوى 2379498 كفـءكفـء1592011/07/13 أمین مكتبة

الحناوى ع بنات 2008/09/10 ھبھ حسن سالم حسن 2108073 كفـءكفـء1602011/07/13 أمین مكتبة

بردین الثانویھ التجاریھ المشتركھ 2011/07/11 ھبھ دمحم شامل عبد الحمید احمد 2127575 كفـءكفـء1612011/07/13 أمین مكتبة

الحسنیة  ع بنات 2011/07/13 ھبھ دمحم عبده ابراھیم 2111469 كفـءكفـء1622011/07/13 أمین مكتبة

٢بردین ب  2011/07/11 ھدى جمعھ مھدى دمحم 2104351 كفـءكفـء1632011/07/13 أمین مكتبة

الوادى ع 2011/03/01 ھدى حسن دمحم عبدالعزیز 2122378 كفـءكفـء1642011/03/14 أمین مكتبة

الزنكلون االبتدائیة 2011/07/13 ھدى غندور دمحم عبد الحلیم الغندور 2121606 كفـءكفـء1652011/07/13 أمین مكتبة

ملك ناصف 2011/07/11 ھدى موسى السید انور 2108058 كفـءكفـء1662011/07/13 أمین مكتبة

االحرار االبتدائیة 2011/07/13 ھدى نورالدین دمحم محجوب 2114978 كفـءكفـء1672011/07/13 أمین مكتبة

تجریبیة المعلمین ب 2011/07/11 ھدي دمحم یسري فھمي الدیب 2367976 كفـءكفـء1682011/07/13 أمین مكتبة

١بوبسطة ب  2008/04/10 ھشام حلمى دمحم دمحم الشعراوي 2157320 كفـءكفـء1692011/07/13 أمین مكتبة

٢شوبك بسطة ب  2011/07/13 ھناء حسن دمحم خلیل 2129126 كفـءكفـء1702011/07/13 أمین مكتبة
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عمر الفاروق االعدادیة الرسمیة للغات 2011/07/11 ھناء زھرى كامل خاطر 2171649 كفـءكفـء1712011/07/13 أمین مكتبة

الشیخ ابو ھاشم 2011/07/11 ھناء دمحم على احمد 2123030 كفـءكفـء1722011/07/13 أمین مكتبة

طلعت حرب االبتدائیھ 2011/07/13 ھند رمضان أبادر ھاشم 2114486 كفـءكفـء1732011/07/13 أمین مكتبة

التحریر ب 2011/07/11 ھند رمضان عبدالحمید محروس 2131753 كفـءكفـء1742011/07/13 أمین مكتبة

عمر مكرم 2011/07/13 ھیام ابراھیم دمحم ابراھیم عریدي 2120806 كفـءكفـء1752011/07/13 أمین مكتبة

البطل احمد عبدالعزیز 2011/07/11 ھیام اطریفى عامر ھاشم 2123339 كفـءكفـء1762011/07/13 أمین مكتبة

المشھدى ب للتعلیم االساسى 2007/06/10 وجیھ مصطفى على مصطفى 2109172 كفـءكفـء1772011/07/13 أمین مكتبة

احمد حسین الجبالى االعدادیة 2011/07/11 وفاء منصور حسانین دمحم 2115361 كفـءكفـء1782011/07/13 أمین مكتبة

عمر مكرم 2011/07/11 والء ضیاء الدین حامد دمحم 2201883 كفـءكفـء1792011/07/13 أمین مكتبة

الوفاء ع بأوالد وافى 2011/07/11 یاسر اسماعیل السید العطار 2122303 كفـءكفـء1802011/07/13 أمین مكتبة

٢الطاھرة ب  2011/07/11 یمنى السید السید على سلمى 2395617 كفـءكفـء1812011/07/13 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2002/05/01 ریھام محمود عبد العزیز  عبد العاطى 2035439 كفـءكفـء1822012/07/09 ماجیستیرأخصائى صحافة واعالم أول

بردین ع 1995/09/01 دمحم شعبان السید األباریقي 968170 كفـءكفـء1832009/10/15 أخصائى صحافة واعالم أول

احمد عرابى ع بنین 2002/05/01 دمحم صالح الدین مصطفى یعقوب دمحم 987079 كفـءكفـء1842012/07/09 ماجیستیرأخصائى صحافة واعالم أول

احمد حسین الجبالى االعدادیة 1995/09/01 منال عبده دمحم عبده 1681519 كفـءكفـء1852009/02/11 أخصائى صحافة واعالم أول

الزقازیق الثانویة بنات 1998/12/26 ھالة عبدالحمید دمحم مصطفى عمر 948225 كفـءكفـء1862009/02/11 أخصائى صحافة واعالم أول

االثریة 2011/07/11 احمد السید المى احمد 2134887 كفـءكفـء1872011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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األعلي

١بھجات ب  2011/07/13 أحمد خضر عبد الفتاح خضر 2205607 كفـءكفـء1882011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

شرویده ع 2011/07/13 احمد صبرى على كامل 2104405 كفـءكفـء1892011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

االثریة 2011/07/11 احمد عبدالمنعم عبدهللا منصور 2134888 كفـءكفـء1902011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢السادات ع بنات 2010/05/22 أحمد دمحم عبد الحمید  عبد الرحمن 2120956 كفـءكفـء1912011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر دمحم جاویش ع 2011/07/11 ادھم عبد المطلب دمحم احمد 2392612 كفـءكفـء1922011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

صفى الدین للتعلیم االساسى 2006/03/29 اسماء جوده حسین احمد 2140143 كفـءكفـء1932011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر یوسف سالمة 2011/07/11 السید السید محمود عوض 2226433 كفـءكفـء1942011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عمربن عبدالعزیز 2011/07/11 الشیماء عثمان الجندى ابراھیم 2139163 كفـءكفـء1952011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

جزیرة السعادة ع تعلیم االساسى 2011/07/13 الشیماء دمحم عبد السالم على 2190845 كفـءكفـء1962011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الغار ع  بنات 2011/07/11 أمانى حسین توفیق دمحم 2102352 كفـءكفـء1972011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٣كفر دمحم حسین رقم  2011/07/13 امیرة ولیم مترى صالح 2396781 كفـءكفـء1982011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عبد هللا الندیم 2011/07/01 انعام جمال الدین عبده عبدالمقصود 2253185 كفـءكفـء1992011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الدكتور حسن العكش الثانویھ المشتركھ 2011/07/11 ایمان حامد محرم غنیم 2121477 كفـءكفـء2002011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أبو االخضر ب للتعلیم االساسى 2011/07/13 ایمان عبدهللا عیدالھادى دمحم 2107644 كفـءكفـء2012011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

شرویده ع 2011/07/13 ایمن اسماعیل دمحمى البھى 2104402 كفـءكفـء2022011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم كمال عابدین 2011/07/11 ایناس احمد مصطفى عوض هللا 2158642 كفـءكفـء2032011/07/11 أخصائى صحافة وإعالم

١السادات ع بنات  2011/07/13 بسمھ طلعت على دمحم قاسم 2153042 كفـءكفـء2042011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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١العصلوجى ب  2011/07/13 تامر جمال ادریس عبد الوھاب 2230824 كفـءكفـء2052011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

التحریر ب 2011/07/11 تامر كمال عوض مسیحھ 2137444 كفـءكفـء2062011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الحسنیة ع بنین 2010/05/22 جوزیف لطفى فوزى میخائیل 2107889 كفـءكفـء2072011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الحسینیة الجدیدة 2011/07/11 حسام السید احمد صالح 2236592 كفـءكفـء2082011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الوفاء ع بأوالد وافى 2011/07/11 حسین مصطفى  سلیم مصطفى 2130879 كفـءكفـء2092011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢النحال ب  2011/07/12 حكمت دمحم نجیب دمحم رشاد محمود المسیري 2120775 كفـءكفـء2102011/07/12 أخصائى صحافة وإعالم

السادات الثانویة بنات 2011/07/13 خالد عبدالفتاح دمحم عبدالباقى 2311398 كفـءكفـء2112011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

2011/07/11 الزھراء االعدادیة دعاء عبد اللطیف مرسى دمحم 2243215 كفـءكفـء2122011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھداء 2011/07/11 دعاء فؤاد احمد كمال عبد هللا 2158637 كفـءكفـء2132011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عبد العظیم حسن اباظھ ع 2011/07/11 دنیا ابراھیم السید علي 2093763 كفـءكفـء2142011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

النجدى ع 2011/07/11 دینا سید العربى دمحم على 2138663 كفـءكفـء2152011/07/11 أخصائى صحافة وإعالم

طلعت حرب االبتدائیھ 2011/07/13 دینا عبدالبدیع أبو الفتوح خلیل 2120831 كفـءكفـء2162011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١شوبك بسطة ب  2011/07/13 راشا عبد هللا السید أحمد 2136400 كفـءكفـء2172011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الزقازیق الفندقیھ 2011/07/13 رانیا حمدى دمحم زكریا 2380492 كفـءكفـء2182011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١الشبانات ب  2011/07/11 رباب السید خضر على 2395627 كفـءكفـء2192011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو االخضر ع 2011/07/13 ریھام رمضان غریب عطیھ 2234773 كفـءكفـء2202011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢بھجات ب  2011/07/13 ریھام كامل عبدالعظیم محمود 2127323 كفـءكفـء2212011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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١بوبسطة ب  2011/07/13 زینب سید ابراھیم حسن 2121411 كفـءكفـء2222011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم فرید 2011/07/13 سالى عزت دمحم السید 2060586 كفـءكفـء2232011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

البطل عبد العال حلمى 2002/09/21 سامیھ جمال دمحم صالح 2210824 كفـءكفـء2242011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بوبسطة ع بنات 2011/07/13 سمر حامد ابراھیم ابراھیم السید 2204580 كفـءكفـء2252011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

احمد عرابى ع بنین 2011/07/11 سمر حمودة دمحم على 2185938 كفـءكفـء2262011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ملحقة المعلمین 2011/07/11 سھام دمحم ابراھیم المرسى 2116465 كفـءكفـء2272011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/07/01 سوزان دمحم العشرى ابراھیم عطیھ 2204181 كفـءكفـء2282011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشیخ ابو ھاشم 2011/07/11 سومیھ على احمد احمد 2123021 كفـءكفـء2292011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الزقازیق الفنیة المتقدمة الصناعیة 2008/02/10 شیرین دمحم زغلول  دمحم 2135824 كفـءكفـء2302011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢السادات ع بنات 2011/07/13 شیماء حسین عزت دمحم على الكیال 2193073 كفـءكفـء2312011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ھریة رزنة ع 2011/07/11 شیماء عید عطیھ سعدالدین 2131749 كفـءكفـء2322011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

طحلة بردین ع 2011/07/13 شیماء فاروق عراقى اسماعیل 2120558 كفـءكفـء2332011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

النجاح الثانویة بنین 2011/07/11 شیماء دمحم نبیل دمحم 2134868 كفـءكفـء2342011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنى عامر 2011/07/11 صباح عبدهللا دمحم عبدالعزیز 2390274 كفـءكفـء2352011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

شرویده ع 2011/07/13 صفاء متولى طلبھ دمحم 2104416 كفـءكفـء2362011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الطاھرة االعدادیة المشتركة 2011/07/13 ضیاء الدین احمد جمعة الصادي 2249398 كفـءكفـء2372011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الحسینیة ع المھنیة 2011/07/11 لمیاء احمد جاد احمد جاد 2171736 كفـءكفـء2382011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

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

7438of 1109 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 الزقازیقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
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الوادى ع 2011/07/11 دمحم احمد حسینى مصطفى 2399593 كفـءكفـء2392011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

شوبك بسطة ع 2011/07/01 دمحم احمد دمحم مھدى 2174885 كفـءكفـء2402011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

طحلة بردین ع 2011/07/13 دمحم السید احمد سالم 2120569 كفـءكفـء2412011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید صالح سلیم صبح ث المشتركھ 2011/07/13 دمحم السید أحمد عبد العزیز خضر 2122432 كفـءكفـء2422011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١النحال ب  2011/07/11 مروة السید السید على 2122543 كفـءكفـء2432011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ملك ناصف 2011/07/11 مروه عزیز على مكى 2116495 كفـءكفـء2442011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١بوبسطة ب  2011/07/13 مروه دمحم سعید ذكى عوض 2163098 كفـءكفـء2452011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید صالح سلیم صبح ث المشتركھ 2011/07/11 مسعد السید دمحم غنایم 2210782 كفـءكفـء2462011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١بوبسطة ب  2011/07/01 منار صبرى دمحم عیسى 991250 كفـءكفـء2472011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

2011/07/11 بالحسنیة٢الفنیة ث بنات رقم  منال السید عطیھ السید 2116485 كفـءكفـء2482011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنات الجمھوریة 2011/07/11 مھا عبد السالم عبد الوھاب عبد الرحمن 2391016 كفـءكفـء2492011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الزقازیق الفندقیھ 2011/07/13 مى احمد سلیم حسن سلیم 2380478 كفـءكفـء2502011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید طیار احمد فؤاد بكر المیكانیكیة 2011/07/13 نجالء دمحم ابراھیم الشین 2067980 كفـءكفـء2512011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الناصریة ع 2011/07/13 نشوى ابراھیم عوض مطر 2214368 كفـءكفـء2522011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر ابو جبل 2011/07/13 نعمة محمود السید عبدالعال 2121700 كفـءكفـء2532011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

طحلة بردین ع 2011/07/13 نھاد سعید حسن احمد 2349976 كفـءكفـء2542011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الحسنیة  ع بنات 2011/07/13 نھلھ جمال السید عبدهللا 2092063 كفـءكفـء2552011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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كود المعلمم
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التعیین
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شرق الزقازیقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١الشبانات ب  2011/07/11 ھالھ عبده عطیھ على 2137820 كفـءكفـء2562011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢ابو خلیل ب  2011/07/11 ھایدى عبده دمحم عباس 2110411 كفـءكفـء2572011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عبد العزیز رضوان ب 2011/07/11 ھبھ كمال دمحم عبدالوھاب عباس 2392681 كفـءكفـء2582011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

المشھدى ب للتعلیم االساسى 2011/07/13 ھبھ دمحم دمحم عطیھ 2163483 كفـءكفـء2592011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١المسلمیة االبتدائیة  2011/07/11 ھدى نظرى فوزى برھومة 2257716 كفـءكفـء2602011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

2011/07/13 ب٢طلحة بردین  ھناء عوض هللا محمود السید 2162084 كفـءكفـء2612011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بردین الثانویھ التجاریھ المشتركھ 2011/07/11 ھیام نوح زكریا ابراھیم 2052580 كفـءكفـء2622011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١الشیخ على سرور الزنكلونى  2011/07/11 والء سید عبدالحمید دمحم 2350135 كفـءكفـء2632011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بھجات ع 2011/07/13 یارا عطیھ ابراھیم عبد الجواد 2120550 كفـءكفـء2642011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السادات بشرویدة 2011/07/13 احمد السید فراج عبدالحلیم 2104401 كفـءكفـء2652011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

٢بوبسطة ب  2011/07/13 احمد حسنین عبدالصمد حسنین 2129116 كفـءكفـء2662011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

سعد زغلول 2011/07/13 احمد سامى دمحم دمحم نحلھ 2127347 كفـءكفـء2672011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

ناصر 2011/07/11 احمد دمحم احمد فؤاد دمحم 2192439 كفـءكفـء2682011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الناصریة ع 2008/02/16 أشرف دمحم عبد العزیز دراز نصر 2121521 كفـءكفـء2692011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

كفر ابو جبل 2011/07/13 السید عبد النبى السید مراد 2122341 كفـءكفـء2702011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

دمحم فرید 2011/07/11 الشیماء على احمد فواد الطاھر 2379082 كفـءكفـء2712011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١السادات ع بنات  2011/07/11 الھام اسماعیل مھدى دمحم 2059006 كفـءكفـء2722011/07/13 أخصائى تكنولوجیا
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المؤھل 
األعلي

الوادى ع 2011/07/13 أمنیة دمحم رجب أحمد 2120085 كفـءكفـء2732011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الحسنیة  ع بنات 2011/07/11 امیره دمحم احمد علیوه 2157110 كفـءكفـء2742011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بنات الشرقیة االبتدائیة 2011/07/13 انتصار دمحم عبدالوھاب ابراھیم 2257320 كفـءكفـء2752011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١العصلوجى ب  2011/07/11 ایمان حسن مصیلحى على 2167927 كفـءكفـء2762011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

احمد عرابى ب بنین 2011/07/11 ثریا سمیر مصطفى محمود 2120706 كفـءكفـء2772011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

٢السادات ع بنات 2011/07/11 دالیا أحمد ممدوح ابراھیم دمحم محمود 2059005 كفـءكفـء2782011/07/11 أخصائى تكنولوجیا

كفر دمحم حسین المشتركة 2011/07/13 دالیا عیسى دمحم ابراھیم رباح 2376246 كفـءكفـء2792011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

عبد اللطیف حسانین ع بنات 2011/07/13 رحاب فكري أمین أحمد 2120824 كفـءكفـء2802011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

2011/07/13 ب٢طلحة بردین  رشا على منصور مصطفى 2296824 كفـءكفـء2812011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

العصلوجى ع 2011/07/13 رشا دمحم عبدالحمید رجب 2092060 كفـءكفـء2822011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الدكتور حسن العكش الثانویھ المشتركھ 2011/07/11 رضا جمیل دمحم والى 2139610 كفـءكفـء2832011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

احمد حسین الجبالى االعدادیة 2011/07/13 رضوى أحمد علي السید 2122360 كفـءكفـء2842011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

2011/07/11 االعدادیة الریاضیة بنین رضوى السید دمحم زكى حموده 2086562 كفـءكفـء2852011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

جزیرة السعادة ع تعلیم االساسى 2011/07/11 ریھام دمحم عبد السالم على 2190844 كفـءكفـء2862011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١ابو خلیل ب  2011/07/13 ریھام منیر عبدالمالك یوسف 2136319 كفـءكفـء2872011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

٢ابو خلیل ب  2011/07/11 زینب جابر علي سلیمان 2123244 كفـءكفـء2882011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید اسماعیل دمحم عبدالحمید التالوى 2006/10/08 سماح عبدالفتاح السید اسماعیل 2130885 كفـءكفـء2892011/07/13 أخصائى تكنولوجیا
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المؤھل 
األعلي

١النحال ب  2011/07/11 شیماء دمحم صالح الدین سعد ابراھیم 2122557 كفـءكفـء2902011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

٢الشبانات ب  2011/07/13 عالء الدین محمود ابراھیم سلیمان 2305648 كفـءكفـء2912011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بوبسطة ع بنات 2011/07/11 عنایة عبد الجلیل السید اسماعیل 991069 كفـءكفـء2922011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بنات الجمھوریة 2011/07/13 دمحم خیري دمحم ابراھیم 2114526 كفـءكفـء2932011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

السیدة خدیجة الثانویة بنات 2011/07/13 مروه عادل دمحم حسین 2174906 كفـءكفـء2942011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/07/13 معتز محمود عبد الھادى حسن 2121539 كفـءكفـء2952011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

ھدى شعراوى 2011/07/13 ناھد بھاء الدین دمحم امین 2114000 كفـءكفـء2962011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الحناوى ع بنات 2011/07/11 نرمین نصرى نجیب عبدالمسیح 2108072 كفـءكفـء2972011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

٢العصلوجى ب  2011/07/13 ھبھ عبد هللا عبد الغنى حسانین 2263598 كفـءكفـء2982011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

عمر مكرم 2011/07/13 ھبھ عبد الھادى عبد الفتاح دمحم 2127570 كفـءكفـء2992011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/07/13 ھشام حسن عفیفى عبد العزیز 2155860 كفـءكفـء3002011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

عبد العزیز رضوان ب 2011/07/13 والء السید عطیھ السید 2092059 كفـءكفـء3012011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

غزالة الخیس ع 2007/06/10 رانیا حسین دمحم الشھیدى  2285638 كفـءكفـء3022011/07/13 أخصائى نفسى

الزنكلون ع بنین 2011/07/11 احمد عبدالعزیز بدوى خلیل 2396482 كفـءكفـء3032011/07/13 أخصائى نفسى

الزقازیق الفنیة المتقدمة الصناعیة 2004/10/15 أشرف دمحم دمحم على 988480 كفـءكفـء3042011/07/13 أخصائى نفسى

٢ابو خلیل ب  2011/07/13 امیرة السید احمد عبد المقصود 2389360 كفـءكفـء3052011/07/13 أخصائى نفسى

عمر الفاروق االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/07/13 امیره مشرف على مشرف 2392777 كفـءكفـء3062011/07/13 أخصائى نفسى
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جزیرة السعادة ع تعلیم االساسى 2011/07/11 امیمھ السید عبدالعال السید 2130858 كفـءكفـء3072011/07/13 أخصائى نفسى

طحلة بردین ع 2011/07/01 انجى رجب فرج عوض هللا 2120561 كفـءكفـء3082011/07/13 أخصائى نفسى

ھریة رزنة ع 2011/07/11 ایمان  السید عبد هللا عبد العال 2120736 كفـءكفـء3092011/07/13 أخصائى نفسى

١بھجات ب  2011/07/11 ایمان جودة السید دمحم 2076569 كفـءكفـء3102011/07/13 أخصائى نفسى

ابو االخضر ع 2011/07/13 ایمان فتحى احمد عقل 2207275 كفـءكفـء3112011/07/13 أخصائى نفسى

شوبك بسطة ع 2011/07/01 حنان فتحى متولى عبده 2106434 كفـءكفـء3122011/07/13 أخصائى نفسى

الحسنیة ع بنین 2011/07/11 حنان دمحم عبداالمام مھران 2395778 كفـءكفـء3132011/07/13 أخصائى نفسى

العصلوجى ع 2011/07/13 دعاء یوسف احمد احمد 2121104 كفـءكفـء3142011/07/13 أخصائى نفسى

العصلوجى الثانویة التجاریة 2011/07/13 رانیا صدیق فتوح صدیق 2395979 كفـءكفـء3152011/07/13 أخصائى نفسى

بردین الثانویھ التجاریھ المشتركھ 2011/07/11 رشا دمحم صابر ذكى أحمد 2055934 كفـءكفـء3162011/07/01 أخصائى نفسى

صفى الدین للتعلیم االساسى 2011/07/11 ریھام ابراھیم الدسوقى بكر سلیمان 2389964 كفـءكفـء3172011/07/13 أخصائى نفسى

یعمل بالدیوان 2011/05/24 سالى سعید ابراھیم دمحم 2190880 كفـءكفـء3182011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید صالح سلیم صبح ث المشتركھ 2002/11/07 سامح فؤاد عبد المنعم سعد 2122428 كفـءكفـء3192011/07/13 أخصائى نفسى

٢النظام ب  2011/07/11 سمر  فوزى دمحم خلیل 2338952 كفـءكفـء3202011/07/13 أخصائى نفسى

٣كفر دمحم حسین رقم  2011/07/13 شیرین خیرى السید ابراھیم 2116494 كفـءكفـء3212011/07/13 أخصائى نفسى

ضیاء الدین عمران ع/ د 2009/01/01 شیماء حسن مشرف اسماعیل 2148047 كفـءكفـء3222011/07/13 أخصائى نفسى

كفر دمحم حسین المشتركة 2011/07/13 طارق دمحم حنفى فرج 2377193 كفـءكفـء3232011/07/13 أخصائى نفسى
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عبد العظیم حسن اباظھ ع 2011/07/13 عایده وصفى دمحم على 2124344 كفـءكفـء3242011/07/13 أخصائى نفسى

النحال ع بنات 2011/07/13 عبیر حسین صادق دمحم 2396674 كفـءكفـء3252011/07/13 أخصائى نفسى

عمر الفاروق االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/07/13 عبیر كمال سالم عقل 2169221 كفـءكفـء3262011/07/13 أخصائى نفسى

عبد اللطیف حسانین ع بنات 2011/07/11 علیھ جابر فتح هللا دمحم 2121105 كفـءكفـء3272011/07/13 أخصائى نفسى

١الحناوى ب  2011/07/01 غاده نبیل مصطفى دمحم 2116500 كفـءكفـء3282011/07/13 أخصائى نفسى

احمد عرابى ب بنین 2011/07/11 فاتن دمحم احمد فودة 2254762 كفـءكفـء3292011/07/13 أخصائى نفسى

عبد هللا الندیم 2011/07/11 فاطمھ سعید متولى الرھوان 2196858 كفـءكفـء3302011/07/13 أخصائى نفسى

ملحقة المعلمین 2011/07/13 فاطمھ عبدهللا تونى حسین 2092065 كفـءكفـء3312011/07/13 أخصائى نفسى

١السادات ع بنات  2011/07/11 لمیاء عبد المنعم عثمان دمحم مطر 2058981 كفـءكفـء3322011/07/13 أخصائى نفسى

الحناوى ع بنات 2011/07/11 مارجریت القس برسوم رزق بشاره 2200057 كفـءكفـء3332011/07/13 أخصائى نفسى

عمر الفاروق االعدادیة الرسمیة للغات 2011/07/11 دمحم عادل دمحم الدیدامونى 2157249 كفـءكفـء3342011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید طیار احمد فؤاد بكر المیكانیكیة 2011/07/11 دمحم عبدالسالم السید على 2140502 كفـءكفـء3352011/07/13 أخصائى نفسى

الناصریة ع 2005/09/07 مروه فاروق عبد السمیع خلیل 2121631 كفـءكفـء3362011/07/13 أخصائى نفسى

الزقازیق الزراعیة 2011/07/13 منى ابراھیم السید على 2108493 كفـءكفـء3372011/07/13 أخصائى نفسى

كفر یوسف سالمة 2011/07/11 منى عبدالباسط حسین دمحم 2104417 كفـءكفـء3382011/07/13 أخصائى نفسى

جزیرة السعادة ع تعلیم االساسى 2011/07/11 منى فایق صالح عوض 2108703 كفـءكفـء3392011/07/13 أخصائى نفسى

كفر دمحم حسین الجدیدة 2011/07/11 نرمین على حسن عبدالعال 2109170 كفـءكفـء3402011/07/13 أخصائى نفسى
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جزیرة السعاده ع 2011/07/11 نعیمھ عبدالستار جوده كیالنى 2384248 كفـءكفـء3412011/07/13 أخصائى نفسى

٢العصلوجى ب  2011/07/01 نھى دمحم احمد سرحان 2132798 كفـءكفـء3422011/07/13 أخصائى نفسى

بوبسطة ع بنین 2011/07/11 ھانى رزق اللة حلمى عبد المالك 2390041 كفـءكفـء3432011/07/13 أخصائى نفسى

بوبسطة ع بنین 2011/07/11 ھبھ احمد حسن احمد 2140518 كفـءكفـء3442011/07/13 أخصائى نفسى

بردین ع 2011/07/13 ھبھ سعید عبدالسالم حجازى 2138680 كفـءكفـء3452011/07/13 أخصائى نفسى

االثریة 2011/07/11 ھبھ دمحم احمد عبدالرحیم 2134886 كفـءكفـء3462011/07/13 أخصائى نفسى

الحناوى ع بنین 2011/07/13 ھبھ مصطفى عبدالسالم اسماعیل 2108066 كفـءكفـء3472011/07/13 أخصائى نفسى

الزنكلون الثانویة 2011/07/11 ھشام سعید عبده دمحم 2391728 كفـءكفـء3482011/07/13 أخصائى نفسى

2011/07/11 بالحسنیة٢الفنیة ث بنات رقم  وداد سمیر عطیھ عباس 2243207 كفـءكفـء3492011/07/13 أخصائى نفسى

الوادى ع 2011/07/11 والء سعید جوده ابوالمجد 2138659 كفـءكفـء3502011/07/13 أخصائى نفسى

السادات الثانویة للبنین 2011/07/13 ولید شافعى جاد الرب قاسم 2162083 كفـءكفـء3512011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید اسماعیل دمحم عبدالحمید التالوى 2003/12/27 یاسمین صبحى ابراھیم على 2130880 كفـءكفـء3522011/07/13 أخصائى نفسى

یعمل بالدیوان 1994/10/13 عمر اسماعیل على غریب 961713 كفـءكفـء3532012/10/07 دكتوراهأخصائى اجتماعى خبیر

٢السادات ع بنات 1995/04/16 امیمة دمحم سعد عبد العزیز 886084 كفـءكفـء3542009/02/11 أخصائى اجتماعى أول أ

بنات الجمھوریة 1994/12/24 صابرین السید سیداحمد السید 968307 كفـءكفـء3552009/10/15 أخصائى اجتماعى أول

كفر ابو حاكم 2008/12/11 ابراھیم صابر ابراھیم سلیمان 2068035 كفـءكفـء3562011/07/13 أخصائى اجتماعى

١الطاھرة ب  2011/07/01 احمد سمیر دمحم احمد 2251646 كفـءكفـء3572011/07/13 أخصائى اجتماعى
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١بوبسطة ب  2011/07/11 استیر لویس لبیب بولس 2197895 كفـءكفـء3582011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢الحناوى ب  2011/07/11 اسماء عبد المنعم عبد المطلب دمحم 984491 كفـءكفـء3592011/07/13 أخصائى اجتماعى

2011/07/11 الزھراء االعدادیة اسماء عبد المنعم دمحم سلیمان 2169403 كفـءكفـء3602011/07/13 أخصائى اجتماعى

١شوبك بسطة ب  2011/07/13 أسماء فوزى على عبد الباقى 2136405 كفـءكفـء3612011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/07/13 اسماء دمحم عاطف احمد عبدالعزیز 2299198 كفـءكفـء3622011/07/13 أخصائى اجتماعى

بھاء الدین رسالن 2011/07/13 أشرف أنس حجاب الھادى 2129940 كفـءكفـء3632011/07/13 أخصائى اجتماعى

ضیاء الدین عمران ع/ د 2011/07/13 الزھراء دمحم احمد امام 2129074 كفـءكفـء3642011/07/13 أخصائى اجتماعى

١الحناوى ب  2011/07/11 امانى دمحم اسماعیل دمحم 2252523 كفـءكفـء3652011/07/13 أخصائى اجتماعى

١الشبانات ب  2011/07/11 امل باز عبدالرحمن رضوان 2166671 كفـءكفـء3662011/07/13 أخصائى اجتماعى

١بوبسطة ب  2011/07/11 ایمان السید عبداللطیف احمد 2126834 كفـءكفـء3672011/07/13 أخصائى اجتماعى

١السادات ع بنات  2011/07/11 ایمان دمحم ریاض عبد الرشید 2121488 كفـءكفـء3682011/07/13 أخصائى اجتماعى

بردین ع 2011/07/13 ایمان محمود یحیى عبد السالم 2122575 كفـءكفـء3692011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر احمد برھام 2011/07/11 ایمن دمحم دمحم عبدالعزیز 2235158 كفـءكفـء3702011/07/13 أخصائى اجتماعى

احمد عرابى ب بنات 2011/07/13 إیناس فرج على فرج 2079493 كفـءكفـء3712011/07/13 أخصائى اجتماعى

الدكتور حسن العكش الثانویھ المشتركھ 2011/07/11 ایناس دمحم خلیل بحیري 2171235 كفـءكفـء3722011/07/13 أخصائى اجتماعى

ناصر 2009/03/01 تامر  دمحم عبد الرحمن دمحم بغدادى 2390190 كفـءكفـء3732011/07/13 أخصائى اجتماعى

عمربن عبدالعزیز 2011/07/11 حنان دمحم سمیر عباس مرسى 2363555 كفـءكفـء3742011/07/13 أخصائى اجتماعى
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ابو االخضر ع 2011/07/11 دالیا ابراھیم على حجازى 2124335 كفـءكفـء3752011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢العصلوجى ب  2011/07/11 دالیا احمد رضا عبدالعزیز 2129099 كفـءكفـء3762011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم عبده عزت ب بالشوبك 2011/07/13 دالیا دمحم صالح الدین دمحم الصادق 2131706 كفـءكفـء3772011/07/13 أخصائى اجتماعى

السادات بشرویدة 2011/07/11 دعاء علي حسن أمین 2121453 كفـءكفـء3782011/07/13 أخصائى اجتماعى

عزبة الدالى ب 2011/07/11 دینا سعد الدین دمحم عبد العال 2123017 كفـءكفـء3792011/07/13 أخصائى اجتماعى

١العصلوجى ب  2011/07/11 رابحھ حامد زكى مصطفى 2284874 كفـءكفـء3802011/07/13 أخصائى اجتماعى

المالحة 2011/07/11 راندا عاشور عبدالرؤف زكى 2136343 كفـءكفـء3812011/07/13 أخصائى اجتماعى

الغار ع  بنات 2011/03/01 رشا عبد العزیز محمود دمحم 2181501 كفـءكفـء3822011/03/14 أخصائى اجتماعى

الشھداء 2011/07/11 رغده عصام الدین دمحم طنطاوى 2140500 كفـءكفـء3832011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢منشاة ابو االخضر  2011/07/11 رمضان السید دمحم بیومى 2107794 كفـءكفـء3842011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢النحال ب  2011/03/01 رندا احمد دمحم احمد االسكندرانى 2120719 كفـءكفـء3852011/03/14 أخصائى اجتماعى

١الحناوى ب  2011/07/11 ساروجینى دمحم عبدالغنى على 2127565 كفـءكفـء3862011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر جمعة االعدادیة 2011/07/13 سحر اسماعیل عبده دمحم 2079459 كفـءكفـء3872011/07/13 أخصائى اجتماعى

الزنكلون الثانویة 2011/07/13 سحر صالح عید عبدالمقصود 2114883 كفـءكفـء3882011/07/13 أخصائى اجتماعى

البطل عبد العال حلمى 2011/07/11 سماح دمحم حافظ سلیم 2118959 كفـءكفـء3892011/07/13 أخصائى اجتماعى

١السادات ع بنات  2011/07/11 سھا فتحى فھمى احمد 2100128 كفـءكفـء3902011/07/11 أخصائى اجتماعى

١النظام ب  2011/03/01 سھیر منصور عبد الحمید سلیم 2250558 كفـءكفـء3912011/03/14 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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بالل وسیع 2011/07/11 شیرین سعید حسن دمحم السید على 2061987 كفـءكفـء3922011/07/13 أخصائى اجتماعى

عمر مكرم 2011/07/11 شیماء ابراھیم احمد ابراھیم 2127571 كفـءكفـء3932011/07/13 أخصائى اجتماعى

النصر بكفراباظة 2011/07/11 صباح عبد العظیم سلیمان دمحم 2128384 كفـءكفـء3942011/07/13 أخصائى اجتماعى

المسلمیة ع 2006/08/10 عبده  امام سید احمد  امام 2021680 كفـءكفـء3952011/03/14 أخصائى اجتماعى

١كفر اباظة ب  2011/07/01 عزه محمود فؤاد السید 2064244 كفـءكفـء3962011/07/13 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/11 على دمحم على الشین 2081999 كفـءكفـء3972011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر جمعة 2011/07/01 غادا یسري ابراھیم الدسوقي 2170103 كفـءكفـء3982011/07/13 أخصائى اجتماعى

التحریر ب 2011/07/13 غاده احمد سرور رضوان 2238086 كفـءكفـء3992011/07/13 أخصائى اجتماعى

١ابو خلیل ب  2011/03/01 غاده السید مصطفى السید 2170827 كفـءكفـء4002011/03/01 أخصائى اجتماعى

جزیرة السعاده ع 2011/07/11 دمحم حسن دمحم حسن الشرقاوى 2100195 كفـءكفـء4012011/07/13 أخصائى اجتماعى

١بھجات ب  2011/07/11 دمحم محسن دمحم ابراھیم 2107595 كفـءكفـء4022011/07/13 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/11 دمحم دمحم أحمد عبد العزیز 2124814 كفـءكفـء4032011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢غزالة النصر ب  2011/07/13 دمحم مصطفى حسیني دمحم الھابط 2387209 كفـءكفـء4042011/07/13 أخصائى اجتماعى

جزیرة السعادة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/02 محمود حسینى عبد الحمید اسماعیل عطا هللا 2108054 كفـءكفـء4052011/03/02 أخصائى اجتماعى

كفر عوض هللا حجازى ب 2011/07/11 مرفت أحمد فتح هللا ابراھیم 2123283 كفـءكفـء4062011/07/13 أخصائى اجتماعى

االحرار االبتدائیة 2011/07/13 مرفت عبدهللا حجازى ابراھیم 2365010 كفـءكفـء4072011/07/13 أخصائى اجتماعى

العصلوجى ع 2011/07/11 مروة جمال دمحم حسین 2118639 كفـءكفـء4082011/07/13 أخصائى اجتماعى

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

7438of 1119 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
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الزرقیة 2011/07/13 مروه سمیر صابر احمد عرفة 2393893 كفـءكفـء4092011/07/13 أخصائى اجتماعى

ھدى شعراوى 2011/07/13 مروه عبدالشكور حسن حسن سلیمان 2108350 كفـءكفـء4102011/07/01 أخصائى اجتماعى

صفى الدین للتعلیم االساسى 2011/07/11 مریم دمحم طھ عبدالباقى 2111566 كفـءكفـء4112011/07/13 أخصائى اجتماعى

احمد عرابى ع بنین 2011/07/11 مصطفى السید عطیة هللا محجوب 2077539 كفـءكفـء4122011/07/13 أخصائى اجتماعى

عبد اللطیف حسانین ع بنات 2011/07/11 منال دمحم امام دمحم 2080366 كفـءكفـء4132011/07/13 أخصائى اجتماعى

عمر الفاروق االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/07/13 منى احمد احمد عبدهللا 2085541 كفـءكفـء4142011/07/13 أخصائى اجتماعى

الزنكلون ع بنین 2011/07/13 منى درویش حسانین درویش 2103437 كفـءكفـء4152011/07/13 أخصائى اجتماعى

عبد اللطیف حسانین ع بنات 2011/07/11 منى دمحم صالح رشاد ابراھیم 2265861 كفـءكفـء4162011/07/13 أخصائى اجتماعى

ملحقة المعلمین 2011/07/11 مھا زكریا على عیسى 2116462 كفـءكفـء4172011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢صفیطة ب  2011/07/11 مؤنس دمحم عبده عبد العال 2068064 كفـءكفـء4182011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر ابو جبل 2011/07/13 ناھد احمد سعودى مھدى 2122334 كفـءكفـء4192011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢الحناوى ب  2011/07/11 نجوى ابراھیم احمد خلیل 2171725 كفـءكفـء4202011/07/13 أخصائى اجتماعى

بوبسطة ع بنین 2011/07/11 نرجس صبحى سالمھ عوض 2092050 كفـءكفـء4212011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢بھجات ب  2011/07/13 نفین نبیھ على مصطفى 2127337 كفـءكفـء4222011/07/13 أخصائى اجتماعى

١بوبسطة ب  2011/03/01 نھا دمحم حنفى الرشیدى 2096171 كفـءكفـء4232011/03/14 أخصائى اجتماعى

دمحم فرید 2011/03/01 نورا عز الدین فاروق دمحم 2135629 كفـءكفـء4242011/03/14 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/11 نورھان فتحى ثابت دمحم 2104165 كفـءكفـء4252011/07/13 أخصائى اجتماعى
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

٢بوبسطة ب  2011/03/01 ھالة دمحم صالح الدین على المتولى 2119588 كفـءكفـء4262011/03/14 أخصائى اجتماعى

السادات االبتدائیة 2011/03/01 ھانى دمحم السید دمحم سلیم 2027718 كفـءكفـء4272011/03/14 أخصائى اجتماعى

عمر الفاروق االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/03/14 ھبھ دمحم خیرى السید سید احمد 2108130 كفـءكفـء4282011/03/14 أخصائى اجتماعى

ملك ناصف 2011/07/11 ھبھ محمود دمحم أحمد 2127538 كفـءكفـء4292011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢بوبسطة ب  2011/03/01 ھناء احمد دمحم عبد هللا 2123015 كفـءكفـء4302011/03/14 أخصائى اجتماعى

2011/07/13 ب٢طلحة بردین  والء ابوالخیر دمحم على 2092163 كفـءكفـء4312011/07/13 أخصائى اجتماعى

البطل احمد عبدالعزیز 2011/07/11 والء السید دمحم احمد موسى 2357716 كفـءكفـء4322011/07/13 أخصائى اجتماعى

١النظام ب  2011/03/01 والء محمود عبد الھادي بعیبش 2231426 كفـءكفـء4332011/03/14 أخصائى اجتماعى

بالل وسیع االعدادیة 1994/10/13 سعید فتحى عید رمضان 2010449 كفـءكفـء4342013/08/28 دكتوراهمعلم خبیر

الزقازیق الثانویة بنات 1987/10/01 عمرو عبدالعزیز مرسى على 900236 كفـءكفـء4352012/08/07 دكتوراهمعلم خبیر

الزنكلون ع بنین 1991/09/01 صابر مجاھد دمحم سیدأحمد 905286 كفـءكفـء4362009/02/11 معلم أول أ

الزقازیق الثانویة بنات 1992/09/01 محسن ظریف عبدالرازق اسماعیل 949849 كفـءكفـء4372009/02/11 معلم أول أ

العصلوجى ع 1997/08/16 دمحم فرید درویش عبدالفتاح 965205 كفـءكفـء4382012/08/07 دكتوراهمعلم أول أ

النحال ع بنات 1994/09/01 نجالء یوسف عبد الغنى حموده 971770 كفـءكفـء4392011/11/29 ماجیستیرمعلم أول أ

طلعت حرب االبتدائیھ 1994/09/01 ھبھ السید عبد الفتاح صالح دمحم 2190843 كفـءكفـء4402012/07/09 ماجیستیرمعلم أول أ

الشھداء 1986/11/01 ابتسام دمحم نبوى عبدالمعبود 932717 كفـءكفـء4412009/02/11 معلم أول

الزقازیق الفنیة المتقدمة الصناعیة 1998/12/26 احمد عبد الرءوف اسماعیل الغرباوى 2101798 كفـءكفـء4422010/03/02 معلم أول
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الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

نشوة ع 1997/09/01 اسماعیل السید اسماعیل على 966278 كفـءكفـء4432009/02/11 معلم أول

الریاضیة ث بنین بالزقازیق 1994/09/01 أمل دمحم عبدالمنعم عطیھ أمام 965403 كفـءكفـء4442009/02/11 معلم أول

بوبسطة ع بنات 2004/06/13 أنجیل لطفى فوزى میخائیل 984704 كفـءكفـء4452012/07/09 ماجیستیرمعلم أول

كفر دمحم حسین المشتركة 1996/09/01 ایمان احمد دمحم ابراھیم الجالد 2174974 كفـءكفـء4462009/10/15 معلم أول

بنات الجمھوریة 1997/06/01 توحیدة سمیح احمد ابراھیم 909850 كفـءكفـء4472009/02/11 معلم أول

طھرة حمید ع 1987/05/01 ثناء عبدالغفار اسماعیل دیب 907844 كفـءكفـء4482009/10/15 معلم أول

بوبسطة ع بنین 1997/09/01 حسن فتحى حسن السوسانى 976356 كفـءكفـء4492009/02/11 معلم أول

الشھید اسماعیل دمحم عبدالحمید التالوى 1991/06/26 حسیني دمحم عبد القادر عطیة 910049 كفـءكفـء4502009/10/15 معلم أول

جزیرة السعادة تعلیم اساسى 1991/11/01 عادل اسماعیل دمحم نصیر 958487 كفـءكفـء4512009/02/11 معلم أول

الزنكلون ع بنین 1989/11/01 عزة عبدالسالم عبدالعال فضل هللا 951985 كفـءكفـء4522009/10/15 معلم أول

طاروط 1986/09/01 عفاف عبدهللا دمحم سالم 938305 كفـءكفـء4532009/10/15 معلم أول

السادات االبتدائیة 1990/09/01 عفاف فوزى عزیز حنا 2002746 كفـءكفـء4542010/03/02 معلم أول

كفر دمحم حسین الجدیدة 1989/09/01 مصطفي دمحم علي مدني 946383 كفـءكفـء4552009/02/11 معلم أول

النحال ع بنات 1998/12/26 منى  ابراھیم دمحم دمحم القدرى 2010978 كفـءكفـء4562009/10/15 معلم أول

الشھداء 1984/12/01 نادیة بدوى خلیفة الجدوى 900389 كفـءكفـء4572009/02/11 معلم أول

عمر الفاروق االعدادیة الرسمیة للغات 2000/09/25 ھالة أحمد على أحمد 983886 كفـءكفـء4582012/07/09 ماجیستیرمعلم أول

المسلمیة ع 1998/11/01 ھانى عبدالغنى دمحم عبدالغنى 971208 كفـءكفـء4592009/02/11 معلم أول
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

كفر دمحم حسین المشتركة 2011/07/11 مروة احمد دمحم عبدالرحیم      2141548 كفـءكفـء4602011/07/13 معلم

جزیرة السعادة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/11 اسالم منصور دمحم مرسى  2136295 كفـءكفـء4612011/07/13 معلم

بنات الجمھوریة 2011/03/01 ایمان عبدهللا عبدالرحمن رفاعى  2099098 كفـءكفـء4622011/03/14 معلم

جزیرة السعادة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 لیلى دمحم السید دمحم  2085551 كفـءكفـء4632011/03/14 معلم

٢الشبانات ب  2011/03/02 مرفت احمد عبدالجلیل عبدالحمید  2129748 كفـءكفـء4642011/03/02 معلم

كفر یوسف سالمة 2011/03/11 نشوه فوزى دمحم السید حجازى  2084399 كفـءكفـء4652011/03/11 معلم

حسین باشا الجندى 2011/03/01 ابتسام عباس عبدالرحمن عباس 2129112 كفـءكفـء4662011/03/14 معلم

٢المسلمیة االبتدائیة  2011/03/16 ابتسام دمحم ابراھیم دمحم 2155517 كفـءكفـء4672011/03/14 معلم

الشھید احمد یحیى دمحم الثانویة ببردین 2009/01/01 ابراھیم عوض ابراھیم دمحم 2177182 كفـءكفـء4682011/07/13 معلم

المسلمیة 2008/03/23 أحالم رمضان دمحم إبراھیم 2122350 كفـءكفـء4692011/03/14 معلم

كفر ابو جبل 2011/02/24 احالم زكریا عیسى سلیمان 2122345 كفـءكفـء4702011/02/24 معلم

الناصریة ع 2011/07/11 احمد السید احمد دمحم 2126831 كفـءكفـء4712011/07/13 معلم

الشھید صالح سلیم صبح ث المشتركھ 2011/07/13 احمد السید یوسف السید 2102334 كفـءكفـء4722011/07/13 معلم

٢شوبك بسطة ب  2011/03/01 احمد جمال احمد ابوزید 2085498 كفـءكفـء4732011/03/14 معلم

صفیطة 2011/03/01 احمد حسن احمد حسن برعى 2132730 كفـءكفـء4742011/03/14 معلم

٢نشوة ب  2011/03/01 احمد حسن بندق بندق 2136338 كفـءكفـء4752011/03/14 معلم

كفر عوض هللا جحازى ع 2011/07/11 احمد رفعت عبدالحمید دمحم 2342460 كفـءكفـء4762011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شرق الزقازیقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغار ع بنین 2011/07/11 احمد زین امین عبدالعال 2096901 كفـءكفـء4772011/07/13 معلم

غزالة الخیس ع 2003/09/15 احمد سالمھ دمحم السید 2137850 كفـءكفـء4782011/03/14 معلم

كفر ابو حاكم 2011/07/01 احمد سلیم دمحم لطفي سلیم 2183700 كفـءكفـء4792011/07/14 معلم

كفر ابو حاكم 2008/12/11 احمد صابر ابراھیم سلیمان 2068032 كفـءكفـء4802011/07/13 معلم

عبد هللا الندیم 2009/01/01 احمد صابر احمد الشافعى 2246772 كفـءكفـء4812011/07/13 معلم

طاروط ع 2011/03/02 احمد صابر صبح جمعة 2077593 كفـءكفـء4822011/03/02 معلم

بالل وسیع االعدادیة 2011/03/24 احمد صالح الدین سعید غانم 2132784 كفـءكفـء4832011/03/24 معلم

كفر دمحم حسین المشتركة 2011/07/11 احمد عبد العزیز حسن عبد العزیز 2122461 كفـءكفـء4842011/07/13 معلم

٢شوبك بسطة ب  2011/03/01 احمد عبد العظیم  عبد الوھاب عبد الخالق 2068050 كفـءكفـء4852011/03/14 معلم

كفر جمعة االعدادیة 2011/07/13 احمد عبد هللا عبد العظیم دمحم ابو النجا 2392614 كفـءكفـء4862011/07/13 معلم

الشھید اسماعیل دمحم عبدالحمید التالوى 2011/07/13 احمد عبدهللا السید عبدهللا 2130883 كفـءكفـء4872011/07/13 معلم

١غزالة النصر ب  2011/07/11 احمد عبدالمتجلى دمحم حسن 2129135 كفـءكفـء4882011/07/13 معلم

٢السادات ع بنات 2011/07/11 احمد عرفات حسین عرفات 2169407 كفـءكفـء4892011/07/13 معلم

عیسي المسلمى ع 2011/03/01 أحمد على عبد الرؤف جاد 2125446 كفـءكفـء4902011/03/14 معلم

كفر عوض هللا حجازى ب 2011/07/13 احمد على عبد العزیز دمحم 2253078 كفـءكفـء4912011/07/13 معلم

غزالة الخیس ع 2011/03/02 احمد عواد عبدالحمید موسى 2103416 كفـءكفـء4922011/03/02 معلم

ابو االخضر ع 2011/02/24 احمد فؤاد دمحم ھیكل 2092053 كفـءكفـء4932011/02/24 معلم
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 یعتمد ؛
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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

٢الطاھرة ب  2011/03/01 احمد كمال عبد الحفیظ دمحم 2231521 كفـءكفـء4942011/03/14 معلم

كفر الجرایة االعدادیة 2011/07/13 احمد كمال دمحم ابراھیم 2107664 كفـءكفـء4952011/07/13 معلم

ملك ناصف 2011/07/11 احمد دمحم السباعى عبدالعظیم 2235794 كفـءكفـء4962011/07/13 معلم

میت ابو على ع 2011/03/01 احمد دمحم السید دمحم فخر 2120123 كفـءكفـء4972011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2007/07/13 احمد دمحم على موسى على 1635817 كفـءكفـء4982011/07/13 معلم

بردین ع 2011/07/13 احمد دمحم فوزى على 2234782 كفـءكفـء4992011/07/13 معلم

٣كفر دمحم حسین رقم  2011/03/01 احمد دمحم دمحم خیرى 2103452 كفـءكفـء5002011/03/02 معلم

السادات الثانویة للبنین 2011/07/13 احمد دمحم دمحم على الشناوى 2134424 كفـءكفـء5012011/07/13 معلم

النجاح الثانویة بنین 2011/03/01 احمد دمحم محمود المھداوى 2120782 كفـءكفـء5022011/03/14 معلم

الطاھرة االعدادیة المشتركة 2011/02/24 أحمد دمحم نبیل عبد الحمید دمحم 2054977 كفـءكفـء5032011/03/02 معلم

عمر الفاروق االعدادیة الرسمیة للغات 2011/03/01 أحمد دمحم یحیى ابراھیم الخواص 2064352 كفـءكفـء5042011/03/14 معلم

كفر دنوھیا االعدادیة 2011/07/11 احمد مصطفى مصطفى الشیخ 2304149 كفـءكفـء5052011/07/13 معلم

المالحة 2011/07/13 احمد نبیل عبدالعزیز دمحم 2139634 كفـءكفـء5062011/07/13 معلم

المسلمیة ع 2011/07/11 احمد وحید عبدالمنعم على 2129781 كفـءكفـء5072011/07/13 معلم

الشھید عبد هللا دمحم عبد هللا حسنى ع 2011/07/13 أحمد وفیق عبد هللا دمحم 2121424 كفـءكفـء5082011/07/13 معلم

اللواء عبدالمنعم ابوالمجد الصناعیة بالزنكلون 2011/02/24 اسامھ اسماعیل حسین خلیل 2103449 كفـءكفـء5092011/02/24 معلم

عبد العظیم حسن اباظھ ع 2011/03/02 اسامھ دمحم نایض عبدالخالق 2108050 كفـءكفـء5102011/03/02 معلم
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تاریخ 
التعیین
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الوظیفة علي 
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

١شوبك بسطة ب  2008/07/01 اسراء ابراھیم الدسوقى دمحم ابوھاشم 990838 كفـءكفـء5112011/03/14 معلم

عزبة الدالى ب 2011/07/13 اسراء جمعھ دمحم ابراھیم 2121100 كفـءكفـء5122011/07/13 معلم

١طحلة بردین ب  2011/07/13 إسراء عبد العظیم محمود حسن غریب 2167929 كفـءكفـء5132011/07/13 معلم

سعد زغلول 2011/03/01 اسالم حمدان حسن دمحم 2093996 كفـءكفـء5142011/03/14 معلم

١طحلة بردین ب  2011/07/13 إسالم عبد العظیم محمود حسن غریب 2167933 كفـءكفـء5152011/07/13 معلم

العلویة ع 2008/03/23 إسالم دمحم عبدالفتاح عبدالمعطى 2103422 كفـءكفـء5162011/07/13 معلم

بھجات ع 2008/07/01 اسالم دمحم على درویش 2247419 كفـءكفـء5172011/03/14 معلم

كفر الھراوى  ب 2011/03/01 أسماء ابراھیم دمحم احمد 2255806 كفـءكفـء5182011/03/14 معلم

بنى عامر 2011/07/11 اسماء احمد احمد المبرز 2236321 كفـءكفـء5192011/07/13 معلم

١غزالة النصر ب  2011/03/01 أسماء أحمد دمحم على 2125391 كفـءكفـء5202011/03/14 معلم

عزبة رسالن ب 2011/07/11 أسماء السید رحیم دمحم 2219046 كفـءكفـء5212011/07/13 معلم

الزنكلون الثانویة 2011/07/11 اسماء الھادى محمود شیخ العرب 2105884 كفـءكفـء5222011/07/13 معلم

١النظام ب  2011/03/01 أسماء خطاب دمحم خطاب 2064264 كفـءكفـء5232011/03/14 معلم

عمر مكرم 2011/07/11 أسماء رجائي كامل السید شحاتة 2120792 كفـءكفـء5242011/07/13 معلم

بھجات ع 2011/07/11 اسماء زین العابدین عبد الغنى عطا هللا 2080379 كفـءكفـء5252011/07/13 معلم

نشوة ع 2011/07/11 أسماء عبد الحمید حسن عتیق 2059391 كفـءكفـء5262011/07/13 معلم

االثریة  ب 2011/07/11 أسماء عبد المجید صالح عبد السالم 2130862 كفـءكفـء5272011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو االخضر ع 2011/07/13 أسماء عطفى الدیدامونى سلیم 2148042 كفـءكفـء5282011/07/13 معلم

٢الحناوى ب  2011/07/13 اسماء على محمود وافى 2136316 كفـءكفـء5292011/07/13 معلم

2007/06/10 بالحسنیة٢الفنیة ث بنات رقم  اسماء فؤاد حسن متولي 2093056 كفـءكفـء5302011/07/13 معلم

االحرار االبتدائیة 2011/03/01 أسماء دمحم احمد عبدالخالق 2103468 كفـءكفـء5312011/03/14 معلم

ابو االخضر ع 2011/07/11 أسماء دمحم رشدى دمحم مصطفى 2048176 كفـءكفـء5322011/07/13 معلم

بالل وسیع االعدادیة 2011/03/14 اسماء دمحم صابر حسن 2257804 كفـءكفـء5332011/02/14 معلم

أبو االخضر ب للتعلیم االساسى 2011/03/01 اسماء دمحم عابد عبداللطبف 2107663 كفـءكفـء5342011/03/14 معلم

الطاھرة االعدادیة المشتركة 2006/07/05 اسماء دمحم على عبدالحمید 2079487 كفـءكفـء5352011/03/14 معلم

الحسنیة  ع بنات 2011/02/24 أسماء دمحم دمحمى ابراھیم 2112779 كفـءكفـء5362011/02/24 معلم

الشھید احمد یحیى دمحم الثانویة ببردین 2011/07/01 اسماء دمحم محمود حماد 2138678 كفـءكفـء5372011/07/13 معلم

عبد اللطیف حسانین تعلیم اساسى 2009/01/01 أسماء دمحم مصیلحى رمضان 2120583 كفـءكفـء5382011/07/13 معلم

احمد عرابى بھریھ للبنین 2011/03/01 أسماء دمحم نجیب عبد المنعم عبد الرحمن 2059054 كفـءكفـء5392011/03/14 معلم

٢الحناوى ب  2011/07/11 اسماء محمود عبد المنعم الطاھر 989951 كفـءكفـء5402011/07/13 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/07/13 اسماعیل احمد اسماعیل زیتون 2136300 كفـءكفـء5412011/07/13 معلم

طاروط 2011/07/11 اسماعیل دمحم حافظ دمحم 2129070 كفـءكفـء5422011/07/13 معلم

عبد هللا الندیم 2003/10/02 أشرف صالح محمود موسى 981182 كفـءكفـء5432011/03/02 معلم

٢شوبك بسطة ب  2011/03/01 اعتماد جمال أحمد أبو زید 2107601 كفـءكفـء5442011/03/14 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

الغار ع بنین 2011/03/01 اعتماد دمحم حسن علیوه 2104355 كفـءكفـء5452011/03/14 معلم

ھریة رزنة ع 2011/07/11 أكرم  محمود قمرة علي 2120700 كفـءكفـء5462011/07/13 معلم

كفر یوسف سالمة الجدیدة 2008/03/23 الخطیب مسعد عبد الشافى دمحم 988892 كفـءكفـء5472011/03/14 معلم

بنى عامر 2011/03/01 الزھراء دمحم عبد السمیع دمحم 2042850 كفـءكفـء5482011/03/14 معلم

میت ابو على ع 2011/02/24 السید ابراھیم الدسوقى نبوى احمد 2077597 كفـءكفـء5492011/02/24 معلم

اللواء عبدالمنعم ابوالمجد الصناعیة بالزنكلون 2011/07/13 السید احمد السید مصطفى 2127275 كفـءكفـء5502011/07/13 معلم

ھریة رزنة ع 2011/07/13 السید احمد عبد العزیز على 2191562 كفـءكفـء5512011/07/13 معلم

العصلوجى ع 2011/03/01 السید السید احمد مسلم 2095559 كفـءكفـء5522011/03/14 معلم

الطاھرة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 السید السید فرحات السید 2116499 كفـءكفـء5532011/03/02 معلم

الشھید طیار احمد فؤاد بكر المیكانیكیة 2011/07/13 السید عبد الرحمن السید ابراھیم 2107025 كفـءكفـء5542011/07/13 معلم

١بردین ب  2011/03/01 السید عبد السالم السید غنیم 2107081 كفـءكفـء5552011/03/14 معلم

شوبك بسطة ع 2005/10/10 السید دمحم عبد الفتاح احمد 2068063 كفـءكفـء5562011/03/14 معلم

ابو االخضر ع 2011/03/01 السید دمحم دمحم الھادى عبد العزیز 2106418 كفـءكفـء5572011/03/14 معلم

بنى عامر 2011/07/11 السیده دمحم دمحم منصور 2169211 كفـءكفـء5582011/07/13 معلم

كفر یوسف سالمة الجدیدة 2011/07/13 الشیماء السید محمود مصطفى 2137828 كفـءكفـء5592011/07/13 معلم

الوفاء ع بأوالد وافى 2011/07/11 الشیماء دمحم السید سلیمان 2126192 كفـءكفـء5602011/07/13 معلم

٢الحناوى ب  2011/03/01 الشیماء موسى حسین ایوب 2137906 كفـءكفـء5612011/03/14 معلم
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شرق الزقازیقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العلویة  ب 2011/07/11 الطاف شحاتة ذكى مھدى 2096184 كفـءكفـء5622011/07/13 معلم

١طحلة بردین ب  2011/07/13 ألفت على فوزى على 2226736 كفـءكفـء5632011/07/13 معلم

جزیرة السعاده ع 2011/07/01 الھام احمد على حسن االسود 2108698 كفـءكفـء5642011/07/13 معلم

كفر جمعة 2011/03/02 ٠الھام دمحمى عبدالسالم  2096147 كفـءكفـء5652011/03/02 معلم

النجدى ب 2011/07/13 اماتى حسین عبد العال مصطفى 2118652 كفـءكفـء5662011/07/13 معلم

العصلوجى الثانویة التجاریة 2011/07/11 امانى احمد محمود موسى 2210821 كفـءكفـء5672011/07/13 معلم

المالحة 2011/07/11 امانى خلیل اسماعیل دمحم 2136336 كفـءكفـء5682011/07/13 معلم

بھجات ع 2011/03/01 امانى سعد دمحم ابو سعد 2122433 كفـءكفـء5692011/03/11 معلم

المشھدى االعدادیة 2011/07/11 أمانى سعید دمحم على جوھر 2059382 كفـءكفـء5702011/07/13 معلم

الناصریة ع 2011/07/11 أمانى عبد السمیع عبد السالم النادى 2217112 كفـءكفـء5712011/07/13 معلم

البطل احمد عبدالعزیز 2011/03/01 امانى عیسى دمحم السید 2106430 كفـءكفـء5722011/03/14 معلم

طاروط ع 2011/07/11 امانى فتحى دمحم احمد 2111288 كفـءكفـء5732011/07/13 معلم

شرویده ع 2011/07/11 امانى دمحم ابو العال دمحم 2104409 كفـءكفـء5742011/07/13 معلم

٢بھجات ب  2011/07/13 امانى دمحمى السید السید 2127327 كفـءكفـء5752011/07/13 معلم

البطل احمد عبدالعزیز 2011/03/01 امل ابراھیم سلیم دمحم 2092069 كفـءكفـء5762011/03/14 معلم

عبد اللطیف حسانین تعلیم اساسى 2011/03/01 امل السید دمحم احمد 991115 كفـءكفـء5772011/03/14 معلم

كفر دمحم حسین الجدیدة 2011/03/01 أمل السید محمود السید 2067397 كفـءكفـء5782011/03/02 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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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

عمر الفاروق االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/03/01 أمل بدار صدقى نجدى 2057585 كفـءكفـء5792011/03/14 معلم

الغار ع بنین 2011/02/24 امل حسن احمد عبد اللة 1591964 كفـءكفـء5802011/02/24 معلم

سعد زغلول 2011/03/01 امل حسن محمود غریب 2096125 كفـءكفـء5812011/02/14 معلم

2011/03/01 ب٢طلحة بردین  أمل سعید أبو الغیط عمر 2160993 كفـءكفـء5822011/03/14 معلم

١طحلة بردین ب  2011/03/01 امل عبد الصمد ابراھیم عالم 2120918 كفـءكفـء5832011/03/14 معلم

كفر یوسف سالمة الجدیدة 2011/07/11 امل عبدالرحیم شحاتة عبدالرحیم 2096886 كفـءكفـء5842011/07/13 معلم

الزنكلون ع بنین 2011/07/11 امل فتحى عبدالعزیز عیسوى 2117405 كفـءكفـء5852011/07/13 معلم

كفر جمعة االعدادیة 2011/02/24 أمل دمحم ربیع اسماعیل عبدالمعطى 2096146 كفـءكفـء5862011/02/24 معلم

١عبدهللا الندیم بطاروط   2011/03/01 امنیھ دمحم الحسینى دمحم 2068055 كفـءكفـء5872011/03/14 معلم

احمد عرابى ع بنین 2011/07/11 امیرة عاطف حامد بیومى 2217988 كفـءكفـء5882011/07/13 معلم

عزبة رسالن االعدادیة 2011/03/02 أمیرة دمحم دمحم دمحم السید 2221745 كفـءكفـء5892011/03/02 معلم

الغار ع  بنات 2011/07/11 أمیره ابراھیم احمد علیوه 2096129 كفـءكفـء5902011/07/13 معلم

١السادات ع بنات  2011/03/01 امیره ابراھیم احمد متولى 2139615 كفـءكفـء5912011/03/14 معلم

الغار ع  بنات 2011/07/11 امیره احمد عبد السالم عبد الجواد 2120124 كفـءكفـء5922011/07/13 معلم

بوبسطة ع بنات 2011/07/11 امیره احمد دمحم احمد حفنى 2169401 كفـءكفـء5932011/07/13 معلم

بھاء الدین رسالن 2011/03/01 امیره احمد دمحم عبدالعزیز 2107101 كفـءكفـء5942011/03/14 معلم

١الشیخ على سرور الزنكلونى  2011/03/01 أمیره السید الشافعى سید احمد 2103459 كفـءكفـء5952011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

البطل عبد العال حلمى 2011/07/13 أمیره جبر السید جبر 2120584 كفـءكفـء5962011/07/13 معلم

الزرقیة 2011/07/13 امیره حسن عبد العزیز محمود 2257418 كفـءكفـء5972011/07/13 معلم

حضانة ملك ناصف 2011/03/01 أمیره حسنى ابراھیم قلینى 2073371 كفـءكفـء5982011/03/14 معلم

ھریة رزنة ع 2011/03/02 امیره عبد الرحیم على دمحم 2100182 كفـءكفـء5992011/03/02 معلم

طاروط ع 2011/07/13 امیره مجدى سعید احمد 2349610 كفـءكفـء6002011/07/13 معلم

ملحقة المعلمین 2011/07/11 امیره محمود موسى بیومى شحاتھ 2100045 كفـءكفـء6012011/07/13 معلم

السادات الثانویة بنات 2011/05/24 أمیمھ دمحم شریف رضوان 2145623 كفـءكفـء6022011/07/13 معلم

سعد زغلول 2011/03/01 امیمھ دمحم دمحم فتح هللا 2236664 كفـءكفـء6032011/03/14 معلم

عبد اللطیف حسانین ع بنات 2011/03/01 أمینھ عاطف السید دمحم الغنیمى 2092093 كفـءكفـء6042011/03/14 معلم

السادات االبتدائیة 2011/03/01 انجى عاطف لبیب عبد الرحمن كریم 2138198 كفـءكفـء6052011/03/14 معلم

2011/07/13 بالحسنیة٢الفنیة ث بنات رقم  انجى مجدى صبحى میخائیل 2202101 كفـءكفـء6062011/07/13 معلم

حسین باشا الجندى 2008/03/23 انصاف احمد احمد مصطفى 2132811 كفـءكفـء6072011/07/13 معلم

2011/07/11 ب٢طلحة بردین  ایات ابوالعال دمحم الشحات عسر 2346040 كفـءكفـء6082011/07/13 معلم

عبد اللطیف حسانین ع بنات 2009/03/01 إیرینى فتحى شنودة شحاتة 2068813 كفـءكفـء6092011/02/24 معلم

بردین ع 2011/07/01 ایمان  دمحم  ھالل  عبدالوھاب 2171327 كفـءكفـء6102011/07/01 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال عمر الفاروق التجریبیة ایمان ابو السعود دمحم عطیھ 2057576 كفـءكفـء6112011/03/14 معلم

الحسینیة الجدیدة 2011/07/11 ایمان احمد سلیمان احمد 2136381 كفـءكفـء6122011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

انشاص 2011/07/11 ایمان احمد عبد القادر وھیدى 2116443 كفـءكفـء6132011/05/24 معلم

١كفر اباظة ب  2011/03/01 ایمان اسماعیل دمحم عبد هللا 2256823 كفـءكفـء6142011/03/14 معلم

النجاح الثانویة بنین 2011/07/11 ایمان ثروت عبدهللا دمحم 2131713 كفـءكفـء6152011/07/13 معلم

١الطاھرة ب  2011/07/11 ایمان جوده السید عبدهللا 2129066 كفـءكفـء6162011/07/13 معلم

عبد اللطیف حسانین ع بنات 2011/02/24 ایمان سامى عبد العزیز احمد 2127574 كفـءكفـء6172011/02/24 معلم

١بردین ب  2011/02/24 ایمان سعید عبد النبي اسماعیل 2122239 كفـءكفـء6182011/02/24 معلم

كفر دنوھیا 2011/03/01 ایمان سلیم احمد سلیم 2096892 كفـءكفـء6192011/03/14 معلم

المسلمیة ع 2011/03/01 ایمان شعبان دمحم السید 2059045 كفـءكفـء6202011/02/24 معلم

٢شوبك بسطة ب  2011/03/01 ایمان عاطف محب قطب 2068053 كفـءكفـء6212011/03/14 معلم

كفر عوض هللا جحازى ع 2011/07/11 ایمان عبد  الرؤف احمد على 2274562 كفـءكفـء6222011/07/13 معلم

الغار ع  بنات 2011/03/01 ایمان عبد العظیم انیس متبولى 989985 كفـءكفـء6232011/03/14 معلم

دمحم ابراھیم على بمیت ركاب 2011/07/11 ایمان عبد الغفار یوسف عمر 2240622 كفـءكفـء6242011/07/13 معلم

الوادى ع 2011/07/11 ایمان عبدالكریم ربیع دمحم على 2138662 كفـءكفـء6252011/07/13 معلم

سعد زغلول 2011/03/01 إیمان عبدهللا عبدالمقصود عبدالمجید 2096127 كفـءكفـء6262011/03/14 معلم

١طحلة بردین ب  2011/03/01 ایمان فتحى عبد هللا ابراھیم 2120928 كفـءكفـء6272011/03/14 معلم

الطاھرة االعدادیة المشتركة 2011/07/13 ایمان دمحم ابراھیم حسین 2131746 كفـءكفـء6282011/07/01 معلم

٢بردین ب  2011/03/01 إیمان دمحم احمد مصطفى 2098639 كفـءكفـء6292011/03/14 معلم
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النجاح الثانویة بنین 2011/07/11 ایمان دمحم السید بندارى 2131722 كفـءكفـء6302011/07/13 معلم

عبد اللطیف حسانین تعلیم اساسى 2011/02/24 ایمان دمحم حسن امین 2045929 كفـءكفـء6312011/02/24 معلم

میت ابو على ع 2011/07/01 إیمان دمحم فؤاد على على 2062004 كفـءكفـء6322011/07/13 معلم

كفر دمحم حسین المشتركة 2011/07/11 أیمن  الشحات  دمحم دمحم الزعبالوي 2054303 كفـءكفـء6332011/07/13 معلم

احمد عرابى ع بنین 2009/11/22 ایمن السید العربى دمحم ابراھیم 2100120 كفـءكفـء6342011/07/13 معلم

١السادات ع بنات  2011/07/11 أیمن زكى حسن عبدالخالق 2064659 كفـءكفـء6352011/07/13 معلم

الشھید احمد یحیى دمحم الثانویة ببردین 2011/07/01 ایمن فوزى ابراھیم شاھین 2229326 كفـءكفـء6362011/07/13 معلم

الشھید اسماعیل دمحم عبدالحمید التالوى 2011/07/01 ایناس احمد دمحم ابراھیم 2148328 كفـءكفـء6372011/07/13 معلم

كفر دمحم حسین الجدیدة 2011/07/11 ایناس عادل احمد على 2202099 كفـءكفـء6382011/07/13 معلم

الطاھرة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ایناس عز الدین اسماعیل السید 2256822 كفـءكفـء6392011/03/14 معلم

بنى عامر ع 2010/05/22 ایھاب  السید دمحم بیومي 2121693 كفـءكفـء6402011/07/13 معلم

عمر الفاروق االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/03/01 ایھاب احمد احمد دمحم الشحات 980398 كفـءكفـء6412011/03/14 معلم

صفیطة 2011/03/01 ایھاب دمحم طلعت دمحم عبدالرحمن 2107793 كفـءكفـء6422011/03/01 معلم

حضانة جزیرة السعادة 2011/07/13 بسمھ دمحم ابراھیم دمحم 2124406 كفـءكفـء6432011/07/13 معلم

عیسي المسلمى ع 2011/07/11 بسمھ مسعد ابراھیم رمضان 2220204 كفـءكفـء6442011/07/13 معلم

الزقازیق الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/11 بشیر دمحم دمحم عمر 986761 كفـءكفـء6452011/07/13 معلم

میت ابو على ع 2011/07/11 بلیغ دمحم السید دمحم فخر 2120966 كفـءكفـء6462011/07/13 معلم
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شوبك بسطة ع 2011/03/01 تامر جمال احمد ابوزید 2085550 كفـءكفـء6472011/03/02 معلم

ھریة رزنة ع 2011/03/01 تامر سلیم عبد الحمید سلیم 2048180 كفـءكفـء6482011/03/14 معلم

الشھید دمحم عبده عزت ب بالشوبك 2011/07/11 تامر عبد المنعم عبد البدیع احمد 2169781 كفـءكفـء6492011/07/13 معلم

الشھید عبد هللا دمحم عبد هللا حسنى ع 2011/07/11 تغرید فوزى اسماعیل محمود 2253955 كفـءكفـء6502011/07/13 معلم

الطاھرة ریاض اطفال 2011/07/13 ثناء دمحم دمحم عبدالعاطى 2130863 كفـءكفـء6512011/07/13 معلم

الصفا االبتدائیة 2011/03/01 جمال دمحم مكین ابراھیم 2111318 كفـءكفـء6522011/03/14 معلم

٢منشاة ابو االخضر  2011/07/13 جمالت سعید احمد ابو ھاشم 2122355 كفـءكفـء6532011/07/13 معلم

النجدى 2011/03/01 جمالت دمحم عبدالمجید السید 2079476 كفـءكفـء6542011/03/14 معلم

طاروط ع 2011/03/01 جودة احمد جودة عبدالعزیز 2092071 كفـءكفـء6552011/03/14 معلم

الزنكلون ع بنین 2011/07/11 جیھان  دمحم سمیر عباس مرسى 2121240 كفـءكفـء6562011/07/13 معلم

٢الشبانات ب  2011/07/11 جیھان الشحات السید عیسى 2120809 كفـءكفـء6572011/07/01 معلم

٣كفر دمحم حسین رقم  2011/03/01 جیھان فتحى  عبد الفتاح ابو ریھ 2216717 كفـءكفـء6582011/03/14 معلم

الشیخ ابو ھاشم 2011/03/01 حازم احمد  كامل حسن 2045925 كفـءكفـء6592011/03/14 معلم

غزالة الخیس ع 2011/03/01 حازم شعبان حمزه عبد الرحمن 2067663 كفـءكفـء6602011/03/14 معلم

االشاعر االعدادیة 2011/07/11 حازم دمحم احمد عسل 2353850 كفـءكفـء6612011/07/13 معلم

الشھید دمحم عبده عزت ب بالشوبك 2011/07/13 حسام حسن على دمحم 2112647 كفـءكفـء6622011/07/13 معلم

حسین باشا الجندى 2011/07/13 حسام سمیر دمحم عبدالمقصود 2394631 كفـءكفـء6632011/07/13 معلم
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طحلة بردین ع 2011/03/01 حسن جوده مسلم دمحم 2198719 كفـءكفـء6642011/03/14 معلم

العصلوجى ع 2008/03/23 حسن سعد متولى مصطفى 2122451 كفـءكفـء6652011/03/14 معلم

العلویة  ب 2011/07/11 حسن عبد هللا حسن منصور 2102339 كفـءكفـء6662011/07/13 معلم

٢العصلوجى ب  2011/03/01 حسن عطیھ على الرزازى 2107890 كفـءكفـء6672011/03/14 معلم

ضیاء الدین عمران ع/ د 2011/07/13 حسین كلیب حسین كلیب 2154108 كفـءكفـء6682011/07/01 معلم

بھجات ریاض اطفال 2006/04/07 حلمیھ السید العربى جبر مھنى 2137838 كفـءكفـء6692011/07/13 معلم

الزنكلون ع بنین 2008/06/16 حماده الھادى على جاب هللا 2109364 كفـءكفـء6702011/07/13 معلم

انشاص البصل االبتدائیة 2011/07/11 حنان حلمى على محمود 2107625 كفـءكفـء6712011/07/13 معلم

١حضانة بوبسطة رقم  2011/07/11 حنان رزق رزق دمحم نصر 2132816 كفـءكفـء6722011/07/13 معلم

١الزنكلون  2011/07/11 حنان سعید حسین محمود 2193044 كفـءكفـء6732011/07/13 معلم

٢بردین ب  2011/07/11 حنان صالح الدین عبدالفتاح دسوقى 2104360 كفـءكفـء6742011/07/13 معلم

٢المسلمیة االبتدائیة  2011/07/13 حوریة سعید دمحم عبدالعال 2086455 كفـءكفـء6752011/07/13 معلم

نشوة ع 2003/04/05 خالد عبد العظیم عبد الھادى بدران 2052633 كفـءكفـء6762011/07/13 معلم

كفر ابو حاكم 2011/07/11 دالیا السید عبده منصور 2220433 كفـءكفـء6772011/07/13 معلم

الشھید دمحم كمال عابدین 2011/07/11 دالیا عبدهللا دمحم عبدالوھاب 2106360 كفـءكفـء6782011/07/13 معلم

كفر یوسف سالمة 2011/03/01 دالیا على حسن أمین 2077611 كفـءكفـء6792011/03/14 معلم

عزبة رسالن االعدادیة 2011/07/13 دالیا فوزى ابراھیم سالمھ حسن 2126191 كفـءكفـء6802011/07/13 معلم
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صفیة زغلول 2011/07/11 دالیا دمحم السید دمحم حسن 2210822 كفـءكفـء6812011/07/13 معلم

انشاص البصل االبتدائیة 2011/03/01 دالیا دمحم سمیر محمود 2257711 كفـءكفـء6822011/02/24 معلم

٢النحال ب  2011/07/13 دالیا دمحم عبدالسالم مسلم 2120780 كفـءكفـء6832011/07/13 معلم

٢العصلوجى ب  2011/07/11 دالیا محمود عبدالعزیز دمحم 2136357 كفـءكفـء6842011/07/13 معلم

شرویده ع 2011/03/01 دالیھ على على دمحم 2108642 كفـءكفـء6852011/03/14 معلم

میت ابو على ب 2011/07/11 دعاء  احمد دمحم عبدالعزیز 2226658 كفـءكفـء6862011/07/13 معلم

١العصلوجى ب  2011/07/11 دعاء ابراھیم على عبد الرحمن راشد 2394728 كفـءكفـء6872011/07/13 معلم

احمد عرابى ب بنین 2011/03/01 دعاء أحمد عبد العزیز عطیھ 2049052 كفـءكفـء6882011/03/14 معلم

طحلة بردین ع 2011/07/13 دعاء حسن محى الدین مصطفى 2244943 كفـءكفـء6892011/07/13 معلم

كفر دمحم حسین المشتركة 2011/03/01 دعاء سعید ابراھیم دمحم 2240078 كفـءكفـء6902011/03/14 معلم

احمد عرابى ب بنات 2011/03/01 دعاء عبد القادر عبد المنعم مصطفى 2100187 كفـءكفـء6912011/03/14 معلم

الطاھرة االعدادیة المشتركة 2011/07/13 دعاء عدلى سلیمان ھالل 2106424 كفـءكفـء6922011/07/13 معلم

كفر عوض هللا حجازى ب 2011/07/11 دعاء على حسانین عبدهللا 2104353 كفـءكفـء6932011/07/13 معلم

الشھید طیار دمحم سمیر 2011/02/24 دعاء على عبدالفتاح عبدالمعطى 2103428 كفـءكفـء6942011/02/24 معلم

السادات االبتدائیة 2011/07/11 دعاء فاروق زكى ابراھیم 2391911 كفـءكفـء6952011/07/13 معلم

كفر ابو حاكم 2011/03/02 دعاء فتوح عطیة عطیة 2077579 كفـءكفـء6962011/03/02 معلم

العصلوجى ع 2011/07/13 دعاء دمحم السید حسین 2116488 كفـءكفـء6972011/07/13 معلم
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حضانة الغار 2011/03/01 دعاء دمحم جمعھ مبدي سلیمان 2106386 كفـءكفـء6982011/03/14 معلم

احمد حسین الجبالى االعدادیة 2011/07/13 دعاء دمحم عبد القادر دمحم 990451 كفـءكفـء6992011/07/13 معلم

الحناوى ع بنین 2011/07/13 دعاء دمحم عبدهللا طھ 2129759 كفـءكفـء7002011/07/13 معلم

النجدى ع 2011/07/13 دعاء محمود عبد الفتاح دمحم 2204623 كفـءكفـء7012011/07/13 معلم

المسلمیة ع 2011/07/13 دعاء ناجى دمحم السید 2223900 كفـءكفـء7022011/07/13 معلم

عزبة رسالن االعدادیة 2008/07/01 دالل حسن احمد منصور 2068022 كفـءكفـء7032011/07/13 معلم

عزبة رسالن االعدادیة 2007/04/03 دیاب عبدالعزیز دمحم الطاھر 960967 كفـءكفـء7042009/02/11 معلم

الزقازیق الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/13 دینا عبدالحمید محسوب بسیس 2174210 كفـءكفـء7052011/07/13 معلم

طھرة حمید االبتدائیة 2011/03/01 ذكیھ عبده أحمد عبد الجلیل 988599 كفـءكفـء7062011/03/14 معلم

الشیخ ابو ھاشم 2011/03/01 راشا مدحت عبد العزیز  موسى 2045927 كفـءكفـء7072011/03/14 معلم

المسلمیة ع 2011/07/01 راشا یحیى شدید دمحم 2138661 كفـءكفـء7082011/07/13 معلم

٢الشبانات ب  2011/03/01 رانیا ربیع عبده حسن 2080368 كفـءكفـء7092011/03/14 معلم

االحرار االبتدائیة 2011/03/01 رانیا موریس سعد بطرس 2106376 كفـءكفـء7102011/03/14 معلم

2011/07/11 الزھراء االعدادیة رانیھ فتحى على دمحم 2131736 كفـءكفـء7112011/07/13 معلم

١النظام ب  2011/07/13 رباب حلمى زكى احمد 2250538 كفـءكفـء7122011/07/13 معلم

صفى الدین للتعلیم االساسى 2011/02/24 ربیع دمحم دمحم قرقر 990868 كفـءكفـء7132011/02/24 معلم

2011/03/01 الزھراء االعدادیة رجاء عبد الفتاح عبد العظیم عمر 2258404 كفـءكفـء7142011/03/02 معلم
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انشاص البصل االبتدائیة 2011/03/01 رجاء دمحم عبد العزیز دمحم 2257950 كفـءكفـء7152011/03/14 معلم

2011/07/11 بالحسنیة٢الفنیة ث بنات رقم  رحاب احمد السید اسماعیل 1518341 كفـءكفـء7162011/07/13 معلم

الحسینیة الجدیدة 2011/07/13 رحاب احمد سلیمان احمد 2397072 كفـءكفـء7172011/07/13 معلم

٢بوبسطة ب  2011/07/13 رحاب احمد عبدالوھاب على 2138683 كفـءكفـء7182011/07/13 معلم

النجدى 2011/03/02 رحاب حسنى دمحم عبدهللا 2253163 كفـءكفـء7192011/03/01 معلم

ھدى شعراوى 2011/07/13 رحاب سلیمان عبدالسالم عید 2253138 كفـءكفـء7202011/07/01 معلم

٢الشبانات ب  2011/03/01 رحاب سمیر دمحم السید 2096904 كفـءكفـء7212011/03/14 معلم

نشوة ع 2011/02/24 رحاب عبدهللا دمحم دمحم 2092073 كفـءكفـء7222011/02/24 معلم

٢حضانة صفیطة رقم  2011/03/01 رحاب عرفھ عبدالعظیم احمد 2129133 كفـءكفـء7232011/03/02 معلم

الحسینیة الجدیدة 2011/07/11 رحاب دمحم حافظ سلیم 2117712 كفـءكفـء7242011/07/13 معلم

الزقازیق الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/11 رشا أحمد دمحم كامل 990094 كفـءكفـء7252011/07/13 معلم

بالل وسیع 2011/03/01 رشا السید عبد الفتاح ابراھیم 991188 كفـءكفـء7262011/03/14 معلم

كفر ابو حاكم االبتدائیة 2011/07/11 رشا امین رضوان دمحم 2106364 كفـءكفـء7272011/07/11 معلم

الشھید اسماعیل دمحم عبدالحمید التالوى 2011/07/11 رشا حلمى مختار حلمى 2131679 كفـءكفـء7282011/07/13 معلم

تجریبیة المعلمین الحدیثة 2011/07/11 رشا سمیر عبدالونیس دمحم الشاھد 2120871 كفـءكفـء7292011/07/13 معلم

١السادات ع بنات  2011/07/13 رشا سمیر دمحم حامد 2131671 كفـءكفـء7302011/07/13 معلم

احمد عرابى ب بنات 2011/03/01 رشا صبحى دمحم دمحم 2079491 كفـءكفـء7312011/02/24 معلم

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

7438of 1138 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 الزقازیقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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الغار الجدیدة 2011/07/11 رشا عبیدهللا محمود العرجا 2080347 كفـءكفـء7322011/07/13 معلم

السادات بشرویدة 2011/02/24 رشا عرفھ سعد عرفھ 2104398 كفـءكفـء7332011/02/24 معلم

عبد اللطیف حسانین تعلیم اساسى 2011/03/01 رشا عطیھ عجمى احمد 2107083 كفـءكفـء7342011/07/14 معلم

شوبك بسطة ع 2011/07/11 رشا فكرى عبدالباقى دمحم 2236505 كفـءكفـء7352011/07/13 معلم

١الطاھرة ب  2011/07/11 رشا دمحم اسماعیل دمحم 2131763 كفـءكفـء7362011/07/13 معلم

٢النحال ب  2011/07/01 رشا دمحم راضى دمحم احمد 2190851 كفـءكفـء7372011/07/13 معلم

٢صفیطة ب  2011/07/11 رشا دمحم صبحى سلیمان حسن 2064354 كفـءكفـء7382011/07/13 معلم

بردین ع 2011/03/01 رشا دمحم عبد العظیم عبد النبي 2122272 كفـءكفـء7392011/03/14 معلم

شرویده ع 2011/03/01 رشا مصیلحى السید دمحم 2096137 كفـءكفـء7402011/03/14 معلم

١كفر اباظة ب  2011/03/01 رشیدة دمحم خلیل ابراھیم 2120935 كفـءكفـء7412011/03/14 معلم

١طحلة بردین ب  2011/02/24 رضا عبد الشافي دمحم دمحم 2122213 كفـءكفـء7422011/02/24 معلم

االشاعر االعدادیة 2011/07/11 رضا عبدالحافظ دمحم عبدالحافظ 2127314 كفـءكفـء7432011/07/13 معلم

بنى عامر ع 2011/07/11 رضا عیسى ابراھیم دمحم 2123026 كفـءكفـء7442011/07/13 معلم

احمد عرابى ب بنین 2008/08/23 رضا دمحم دمحم رمضان 2092075 كفـءكفـء7452011/07/13 معلم

النصر بكفراباظة 2011/03/01 رضا دمحم مرسى السید 2096132 كفـءكفـء7462011/03/14 معلم

٢ابو خلیل ب  2011/07/13 رضوه دمحم دمحم البكرى 2120805 كفـءكفـء7472011/07/13 معلم

ابناء العرب بطاروط  ع 2011/03/01 رضوه یحیى عبدالسالم موسى 2092135 كفـءكفـء7482011/03/14 معلم
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١السادات ع بنات  2011/07/11 رضوى  دمحم دمحم والى 2398614 كفـءكفـء7492011/07/13 معلم

الشھید دمحم كمال عابدین 2011/02/24 رضوى سعید زكى عبدالمنعم حسن 2120952 كفـءكفـء7502011/02/24 معلم

نشوة الثانویة 2011/07/13 رفعت نجدى محمود سرور 2136324 كفـءكفـء7512011/07/13 معلم

١غزالة النصر ب  2011/07/11 رفقھ السید احمد عبدالمقصود 2140508 كفـءكفـء7522011/07/13 معلم

ملك ناصف 2011/07/11 رقیھ نبیل طاھر  دمحم طاھر اسماعیل علي 2116503 كفـءكفـء7532011/07/13 معلم

عبد هللا الندیم 2011/03/01 رنا السید حسانین عطیھ 2103462 كفـءكفـء7542011/03/14 معلم

الناصریة ع 2011/07/11 رنا دمحم دمحم كامل مصطفى 2059352 كفـءكفـء7552011/07/13 معلم

عبد اللطیف حسانین تعلیم اساسى 2011/07/11 رندا شوقى حموده ارناؤوط 2137823 كفـءكفـء7562011/07/13 معلم

الزقازیق الثانویة بنات 2011/07/13 رندا عبد القادر طھ عبد القادر 2116481 كفـءكفـء7572011/07/13 معلم

٢شوبك بسطة ب  2011/03/01 رندا عبدالحكیم عبدالعلیم قطب 2085529 كفـءكفـء7582011/03/14 معلم

٢منشاة ابو االخضر  2011/03/01 ریھام  عبد الخالق أحمد طھ 2121676 كفـءكفـء7592011/03/14 معلم

شرویده ع 2011/07/11 ریھام طلعت صادق عبد هللا 2260984 كفـءكفـء7602011/07/13 معلم

التحریر ب 2011/07/13 ریھام عبیدهللا محمود العرجا 2096897 كفـءكفـء7612011/07/13 معلم

عبد هللا الندیم 2011/03/01 ریھام فوزى عبدالعظیم سالمھ خاطر 985781 كفـءكفـء7622011/03/14 معلم

٢صفیطة ب  2011/02/24 ریھام دمحم امام دمحم 2064362 كفـءكفـء7632011/02/24 معلم

بوبسطة ع بنات 2011/07/11 ریھام دمحم عبد المنعم دمحم 2068001 كفـءكفـء7642011/07/13 معلم

كفر عوض هللا حجازى ب 2011/03/01 ریھام مصطفى دمحم دمحم 2122560 كفـءكفـء7652011/03/14 معلم
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طھرة حمید االبتدائیة 2011/03/01 زوزو محمود عبد السالم حسن 989942 كفـءكفـء7662011/03/14 معلم

شھداء الثورة ب بطاروط 2011/07/11 زینب ابراھیم زاید زیدان 2059042 كفـءكفـء7672011/03/13 معلم

الشھید دمحم سمیر دمحم سامى 2011/03/01 زینب احمد ابراھیم دمحم 2219763 كفـءكفـء7682011/03/14 معلم

كفر احمد برھام 2011/07/11 زینب حامد حسن جمعھ 2132774 كفـءكفـء7692011/07/13 معلم

الزنكلون الثانویة 2011/07/13 زینب فاروق السید صادق 2152059 فوق المتوسطفوق المتوسط7702011/07/13 معلم

غزالة الخیس ع 2011/07/11 زینب محمود سوید الدقلھ 2129095 كفـءكفـء7712011/07/13 معلم

سعد زغلول 2008/03/23 زینب محمود عبدالسالم عطیھ 2096165 كفـءكفـء7722011/04/16 معلم

البطل احمد عبد العزیز 2011/03/01 زینب یونس ابوزید ھاشم 2106412 كفـءكفـء7732011/03/14 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/07/13 سارة دمحم دمحم الحاوى 2101775 كفـءكفـء7742011/07/13 معلم

بوبسطة ع بنین 2011/07/13 ساره حسن صالح یاسین 2127307 كفـءكفـء7752011/07/13 معلم

تجریبیة المعلمین الحدیثة 2011/03/01 ساره على محمود السید 2096161 كفـءكفـء7762011/03/14 معلم

شھداء الثورة ب بطاروط 2011/03/01 ساره دمحم مجدى محمود 2157873 كفـءكفـء7772011/03/01 معلم

طھرة حمید ع 2011/07/11 سالم دمحم سالم دمحم 2251018 كفـءكفـء7782011/07/13 معلم

عمر مكرم 2011/03/01 سالى سعید على مرسى 2102343 كفـءكفـء7792011/03/14 معلم

عبد اللطیف حسانین ع بنات 2011/07/11 سالى عبد العزیز دمحم عبد العزیز 2121102 كفـءكفـء7802011/07/13 معلم

العصلوجى ع 2011/07/11 سالى عمر عبد المنعم السید الخلوى 2116491 كفـءكفـء7812011/07/13 معلم

الزرقیة 2011/07/13 سامح عبدالحكیم ابراھیم عاشور 2346815 كفـءكفـء7822011/07/13 معلم
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السادات الثانویة بنات 2011/02/24 سامح عطیھ حسن على 2096136 كفـءكفـء7832011/02/24 معلم

أبو االخضر ب للتعلیم االساسى 2011/03/02 سامح دمحم أحمد غنیمى 2068057 كفـءكفـء7842011/03/02 معلم

كفر دمحم حسین المشتركة 2011/03/02 سامح دمحم عمران عبدالعزیز 2096905 كفـءكفـء7852011/03/02 معلم

الشھید دمحم عبده عزت ب بالشوبك 2010/01/22 سامى احمد عبد الجواد مرسى 2068047 كفـءكفـء7862011/03/14 معلم

میت ابو على ع 2011/03/01 سامیة عبد الحمید عبد الرحمن ابراھیم 2077072 كفـءكفـء7872011/04/24 معلم

عبد هللا الندیم 2006/06/01 سامیھ دمحم حسنى حسن 2189196 كفـءكفـء7882011/03/14 معلم

2011/03/01 ب٢طلحة بردین  سحر ابراھیم دمحم سید احمد 2121517 كفـءكفـء7892011/03/14 معلم

العلویة ع 2011/07/11 سحر سعید دمحم بیومى 2148044 كفـءكفـء7902011/07/13 معلم

بھجات ع 2001/07/01 سحر عبد هللا دمحم على عالم 981167 كفـءكفـء7912009/02/11 معلم

1986/09/01 االعدادیة الریاضیة بنین سحر دمحم حسن نعمان 942509 كفـءكفـء7922009/02/11 معلم

النجدى ب 2011/03/02 سعاد ابراھیم عطیة على 2079463 كفـءكفـء7932011/03/02 معلم

بردین ع 2011/07/01 سعاد السید حسن عثمان 2128388 كفـءكفـء7942011/07/13 معلم

احمد حسین الجبالى االعدادیة 2011/07/11 سعاد محمود خلیل احمد 2129778 كفـءكفـء7952011/07/13 معلم

میت ابو على ع 2011/02/24 سعده أحمد عطیھ حسانین 2053657 كفـءكفـء7962011/02/24 معلم

عبد هللا الندیم 2002/03/25 سعید فوزى مصطفى عبدالرحمن 981140 كفـءكفـء7972011/03/02 معلم

الشیخ ابو ھاشم 2011/07/11 سلوى دمحم اسماعیل عطوه 2123037 كفـءكفـء7982011/07/13 معلم

بنى عامر ع 2011/07/11 سماح أشرف ابراھیم  أحمد 2171621 كفـءكفـء7992011/07/13 معلم
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كفر عوض هللا حجازى ب 2011/07/11 سماح السید اسماعیل السید 2123185 كفـءكفـء8002011/07/13 معلم

صفیة زغلول 2011/07/11 سماح سعد دمحم النبوى 2131729 كفـءكفـء8012011/07/13 معلم

البطل احمد عبدالعزیز 2009/01/01 سماح سعید حسن عبد العال 2204565 كفـءكفـء8022011/07/13 معلم

الریاضیة ث بنین بالزقازیق 2011/03/01 سماح صابر أحمد على 2050756 كفـءكفـء8032011/03/14 معلم

السادات بشرویدة 2011/03/02 سماح عادل ابراھیم مصطفى 2104403 كفـءكفـء8042011/03/02 معلم

االثریة  ب 2011/07/11 سماح عبد الرحمن قاسم ابراھیم 2054979 كفـءكفـء8052011/07/13 معلم

الغار الجدیدة 2011/03/01 سماح عبد الرحیم  امین عبد العال 2255173 كفـءكفـء8062011/03/14 معلم

الزھراء بردین 2011/07/11 سماح عبدالعزیز امبابى السید 2259140 كفـءكفـء8072011/07/13 معلم

٢الشبانات ب  2011/03/01 سماح دمحم ابراھیم عوض هللا 2122335 كفـءكفـء8082011/02/24 معلم

االثریة 2009/04/06 سمر السید عبدهللا السید 2134891 كفـءكفـء8092011/07/13 معلم

ملحقة المعلمین 2011/03/01 سمر حسن على سلیمان 2066950 كفـءكفـء8102011/03/14 معلم

بوبسطة ع بنات 2011/07/13 سمر سعد عبد الحمید دمحم 2121727 كفـءكفـء8112011/07/13 معلم

البطل عبد العال حلمى 2011/03/01 سمر سعد علي ابراھیم دمحم 2093998 كفـءكفـء8122011/03/14 معلم

٢ابو خلیل ب  2011/03/01 سمر صالح عبد الحمید مصطفى 2123277 كفـءكفـء8132011/03/14 معلم

ھدى شعراوى 2011/05/24 سمر عصام دمحم صالح الدین 2119085 كفـءكفـء8142011/07/13 معلم

الشھید دمحم كمال عابدین 2011/07/11 سمر دمحم حسن دمحم 2210776 كفـءكفـء8152011/07/13 معلم

١صفیطة االبتدائیة  2011/07/13 سمر دمحم زین العابدین على السید 2254452 كفـءكفـء8162011/07/13 معلم
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الغار ع  بنات 2011/03/01 سمیحھ دمحم دمحم الھادى السید 2131758 كفـءكفـء8172011/03/14 معلم

عمر مكرم 2011/03/01 سمیره سامى اسماعیل احمد 2127573 كفـءكفـء8182011/03/14 معلم

احمد عرابى ب بنات 2011/05/24 سمیره وصیفى ابراھیم وصیفى 2108386 كفـءكفـء8192011/07/13 معلم

احمد عرابى ب بنات 2011/07/01 سناء السید محمود على 2108382 كفـءكفـء8202011/07/13 معلم

١الشبانات ب  2011/02/24 سنیھ حسن حسن على 2092056 كفـءكفـء8212011/02/24 معلم

١كفر اباظة ب  2011/03/01 سھام السید السید بندق 2108055 كفـءكفـء8222011/03/14 معلم

جزیرة السعادة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 سھام دمحم ھدیوة عثمان 2225363 كفـءكفـء8232011/03/14 معلم

جزیرة السعادة ع تعلیم االساسى 2011/03/01 سھام مصطفى على طنطاوى 2064316 كفـءكفـء8242011/03/14 معلم

احمد عرابى بھریھ للبنین 2011/07/11 سھام ھالل عبدالمنعم ابراھیم 2080350 كفـءكفـء8252011/07/13 معلم

عبد هللا الندیم 2011/07/13 سھیر سلیمان دمحم دمحم 2255921 كفـءكفـء8262011/07/13 معلم

احمد حسین الجبالى االعدادیة 2006/06/10 سھیر عبدالحمید دمحم رحیم 2161307 كفـءكفـء8272011/07/13 معلم

الغار ع  بنات 2011/07/01 سوبیكا دمحم حسن دمحم 2127564 كفـءكفـء8282011/07/13 معلم

بنى عامر ع 2011/07/11 سوزان عطیھ دمحم اسماعیل 2226513 كفـءكفـء8292011/07/13 معلم

بردین ع 2011/03/02 سوزان على احمد ابراھیم 2257951 كفـءكفـء8302011/03/02 معلم

الغار ع بنین 2011/07/01 سوزان دمحم طلعت دمحم عبد الرحمن 2120560 كفـءكفـء8312011/07/13 معلم

الشھداء 2005/01/01 سوسن حامد سطوحى دمحم 925224 كفـءكفـء8322009/02/11 معلم

عزبة الدالى ب 2011/03/11 سومھ جمال على عبد المعطى 2049048 كفـءكفـء8332011/03/14 معلم
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میت ابو على ع 2011/07/11 شربات السید دمحم عبدة 2262139 كفـءكفـء8342011/07/13 معلم

صفى الدین للتعلیم االساسى 2008/06/10 شربات دمحم عبدالمنعم حسن 2129136 كفـءكفـء8352011/02/24 معلم

٢بردین ب  2009/01/01 شریف سعد عبدالحمید دمحم 2104382 كفـءكفـء8362011/07/03 معلم

2011/07/11 الزھراء االعدادیة شریف على جمعھ على 2129138 كفـءكفـء8372011/07/13 معلم

الشھید دمحم كمال عابدین 2011/07/11 شریفھ محمود شلبى الریاشي 2211694 كفـءكفـء8382011/07/13 معلم

بنى عامر ع 2011/07/11 شرین السید احمد السید 2353862 كفـءكفـء8392011/07/13 معلم

التحریر ب 2011/07/13 شرین سعید دمحم عبدالحافظ 2103480 كفـءكفـء8402011/07/13 معلم

الزقازیق الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/11 شرین محمود السید قطب 990024 كفـءكفـء8412011/07/13 معلم

بالل وسیع االعدادیة 2011/07/13 شریھان صالح  دمحم عطیة 2209959 كفـءكفـء8422011/07/13 معلم

ضیاء الدین عمران ع/ د 2011/07/11 شعبان السید ذكى على 2157303 كفـءكفـء8432011/07/13 معلم

الصفا االبتدائیة 2011/03/01 شیرین السید اسماعیل السید 2106388 كفـءكفـء8442011/03/14 معلم

بھاء الدین رسالن 2007/10/24 شیرین عوض دمحم اسماعیل 2060537 كفـءكفـء8452011/02/24 معلم

الزقازیق الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/13 شیرین فتحى دمحم سلیمان 2254548 كفـءكفـء8462011/07/13 معلم

العصلوجى ع 2008/03/23 شیرین دمحم السید العوضى 2096134 كفـءكفـء8472011/04/04 معلم

طاروط ع 2011/07/13 شیماء  عبدالرؤوف على خلیل 2129060 كفـءكفـء8482011/07/13 معلم

١بردین ب  2011/02/24 شیماء ابراھیم على عبدالرحمن 2104368 كفـءكفـء8492011/02/24 معلم

٢العصلوجى ب  2011/02/24 شیماء ابراھیم دمحم سلیمان 2107087 كفـءكفـء8502011/02/24 معلم
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بردین ع 2011/07/01 شیماء احمد السید ابوطالب 2138679 كفـءكفـء8512011/07/13 معلم

٢السادات ع بنات 2009/01/01 شیماء احمد السید ھالل 2169405 كفـءكفـء8522011/07/13 معلم

نشوة ع 2001/07/11 شیماء احمد عبد الرحیم دمحم 2220439 كفـءكفـء8532011/07/13 معلم

میت ابو على ع 2011/07/11 شیماء السید عثمان عبدهللا خاطر 2126181 كفـءكفـء8542011/07/13 معلم

١السادات ع بنات  2011/07/11 شیماء بنیامین دمحم حسین 2108064 كفـءكفـء8552011/07/11 معلم

كفر ابو حاكم االبتدائیة 2010/07/11 شیماء جمال دمحم احمد 2106361 كفـءكفـء8562011/07/13 معلم

ھریة رزنة ع 2011/07/13 شیماء حجازى عطیھ سلیمان 2315180 كفـءكفـء8572011/07/13 معلم

2011/07/11 الزھراء االعدادیة شیماء حسنى حسین عماره 2108347 كفـءكفـء8582011/07/13 معلم

العصلوجى ع 2011/07/13 شیماء حسنى وحید احمد 2127606 كفـءكفـء8592011/07/13 معلم

ملك ناصف 2011/03/01 شیماء رمضان دمحم على 2064472 كفـءكفـء8602011/03/02 معلم

كفر جمعة االعدادیة 2011/07/01 شیماء سالم السید دمحم 989318 كفـءكفـء8612011/07/13 معلم

احمد عرابى ب بنین 2011/03/01 شیماء سامى امام رزق 2116498 كفـءكفـء8622011/03/14 معلم

الغار ع  بنات 2011/07/11 شیماء طلعت دمحم اسماعیل 2231491 كفـءكفـء8632011/07/13 معلم

كفر دمحم حسین الجدیدة 2005/09/17 شیماء طھ عبد العزیز السید حموده 2231327 كفـءكفـء8642011/07/13 معلم

الغار ع  بنات 2011/03/01 شیماء عارف دمحم امین 2104377 كفـءكفـء8652011/03/14 معلم

١منشاة ابو االخضر 2011/07/13 شیماء عبد اللطیف طھ عبد اللطیف 2166817 كفـءكفـء8662011/07/13 معلم

١بھجات ب  2011/03/01 شیماء عبدالمعطى مقبل على 2120942 كفـءكفـء8672011/03/14 معلم
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دمحم فرید 2011/07/11 شیماء فاروق حافظ دمحم 2256826 كفـءكفـء8682011/07/11 معلم

عمر الفاروق االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/07/13 شیماء فتحى محمود شعراوى 2104362 كفـءكفـء8692011/07/13 معلم

الیقظة ریاض الطفال 2011/07/01 شیماء دمحم على ابراھیم 2080364 كفـءكفـء8702011/07/01 معلم

١المسلمیة االبتدائیة  2011/03/01 شیماء دمحم على عبد الحمید 2042558 كفـءكفـء8712011/03/14 معلم

النحال ع بنات 2011/07/11 شیماء محمود خلیل أحمد 2108281 كفـءكفـء8722011/07/13 معلم

صفیطة 2011/07/13 شیماء محمود عبدالرحمن احمد 2214097 كفـءكفـء8732011/07/13 معلم

١المسلمیة االبتدائیة  2011/03/01 شیماء محمود دمحم سلیم 2019989 كفـءكفـء8742011/03/14 معلم

السادات بشرویدة 2011/03/01 شیماء ناجى دمحم السید 2077549 كفـءكفـء8752011/03/14 معلم

جزیرة السعادة تعلیم اساسى 2011/07/11 شیماء نشأت حسن  اسماعیل 2122490 كفـءكفـء8762011/07/13 معلم

الشھید صفى الدین مجاھد 2011/03/01 شیماء نصر الدین دمحم عبدالحلیم 2152050 كفـءكفـء8772011/03/01 معلم

تیمور االبتدائیة 2011/07/13 صباح سمیر دمحم احمد 2174980 كفـءكفـء8782011/07/13 معلم

اللواء عبدالمنعم ابوالمجد الصناعیة بالزنكلون 2011/07/11 صباح كمال عبدالشافى احمد 2174160 كفـءكفـء8792011/07/13 معلم

كفر دنوھیا االعدادیة 2011/03/01 صباح دمحم سالم ابراھیم 2123218 كفـءكفـء8802011/03/14 معلم

ابو االخضر ع 2009/02/28 صبحى صالح عثمان دسوقى 2124334 كفـءكفـء8812011/07/13 معلم

2011/03/01 ب٢طلحة بردین  صفاء  حسین أمین إبراھیم 2121513 كفـءكفـء8822011/03/14 معلم

الطاھرة االعدادیة المشتركة 1996/12/25 صفاء ابراھیم عبد الفتاح زیدان 970944 كفـءكفـء8832009/10/15 معلم

شھداء الثورة ب بطاروط 2011/03/01 صفاء حمدى عبدالعظیم دمحم 2092068 كفـءكفـء8842011/03/14 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 

شرق الزقازیقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الزقازیق الزراعیة 2006/04/15 صالح الدین ابراھیم الدسوقى عبد الرازق 2190864 كفـءكفـء8852011/07/13 معلم

١بوبسطة ب  2008/03/23 صالح عبدالجلیل صالح دمحم 2136314 كفـءكفـء8862011/07/13 معلم

عیسي المسلمى ع 2011/03/01 طارق إبراھیم عرفھ عطوة 2256275 كفـءكفـء8872011/03/14 معلم

الزقازیق الفنیة المتقدمة الصناعیة 2009/07/11 طارق فتحى دسوقى احمد 2174332 كفـءكفـء8882011/07/13 معلم

شرویده ع 2011/03/01 طارق نعیم حسین دمحم 2131216 كفـءكفـء8892011/03/14 معلم

الشھید اسماعیل دمحم عبدالحمید التالوى 2011/02/24 طلعت على محمود معوض 2107618 كفـءكفـء8902011/02/24 معلم

شرویده ع 2011/03/01 طھ السید عبدالحكیم طھ 2077599 كفـءكفـء8912011/03/14 معلم

المسلمیة ع 2011/07/11 عادل رفعت السید القرنفیلى 2221155 كفـءكفـء8922011/07/13 معلم

٢المسلمیة االبتدائیة  2011/03/01 عادل دمحم امین عبد الھادى 2064647 كفـءكفـء8932011/03/14 معلم

بالل وسیع االعدادیة 2011/07/13 عاطف طھ حمد دمحم 2119973 كفـءكفـء8942011/07/13 معلم

عزبة رسالن االعدادیة 2011/03/01 عاطف دمحم السید على 2106374 كفـءكفـء8952011/03/14 معلم

العلویة ع 2011/07/11 عبد العال سلیمان عبد العال  سلیمان 2122458 كفـءكفـء8962011/07/13 معلم

الحسنیة  ع بنات 2011/07/11 عبد هللا سعید ابو زید التھامى 2380329 كفـءكفـء8972011/07/13 معلم

ابو االخضر ع 2011/07/13 عبد هللا دمحم دمحم سالم 2152133 كفـءكفـء8982011/07/13 معلم

شھداء الثورة ب بطاروط 2011/03/01 عبد الھادى عبد العزیز عبد هللا دمحم 2068054 كفـءكفـء8992011/03/14 معلم

غزالة الخیس ع 2011/07/13 عبدالحمید احمد عبدالحمید دمحم 2134882 كفـءكفـء9002011/07/13 معلم

طھرة حمید االبتدائیة 2011/03/01 عبدالرحیم محسن عبدالرحیم عبدالفتاح 2096888 كفـءكفـء9012011/03/14 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 

شرق الزقازیقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

میت ابو على ع 2011/07/13 عبدهللا دمحم عبدهللا عبدالفتاح 2136330 كفـءكفـء9022011/07/13 معلم

كفر دمحم جاویش ع 2003/06/01 عبدالمنعم السید دمحم عبدهللا 2152047 كفـءكفـء9032011/03/02 معلم

الزرقیة 2011/07/11 عبیر ابراھیم على مصطفى 2393895 كفـءكفـء9042011/07/13 معلم

الشھید صفى الدین مجاھد 2011/03/01 عبیر احمد على دمحم 2095556 كفـءكفـء9052011/03/14 معلم

١العصلوجى ب  2009/01/01 عبیر عبد الحمید حسین السید 2284872 كفـءكفـء9062011/07/13 معلم

كفر جمعة االعدادیة 2011/03/01 عبیر عقل طنطاوى عطیة 2096138 كفـءكفـء9072011/03/14 معلم

المسلمیة 2011/07/11 عبیر دمحم السید احمد عوض 2107762 كفـءكفـء9082011/07/13 معلم

المشھدى االعدادیة 2011/07/11 عبیر مقبل علي عبد المجید 2121463 كفـءكفـء9092011/07/13 معلم

العاشر من رمضان ب انشاص البصل 2011/07/11 عبیر یوسف عبد الحمید یوسف 2114473 كفـءكفـء9102011/07/13 معلم

ضیاء الدین عمران ع/ د 2011/02/24 عرفھ سلیم دمحم ابراھیم 2096178 كفـءكفـء9112011/02/24 معلم

ملك ناصف 2011/07/11 عزة عبدالمنعم دمحم قطب 2398047 كفـءكفـء9122011/07/13 معلم

كفر دمحم حسین الجدیدة 2011/03/01 عزه عاطف حسین حسین 2067438 كفـءكفـء9132011/03/14 معلم

السادات الثانویة للبنین 2004/07/01 عزه عباس عبد الاله عباس 2121674 كفـءكفـء9142011/07/13 معلم

١عبدهللا الندیم بطاروط   2011/03/01 عزه عبد العزیز عبدهللا دمحم 2068059 كفـءكفـء9152011/03/14 معلم

طھره حمید لریاض االطفال 2011/03/01 عزه كامل دمحم ابراھیم 2096884 كفـءكفـء9162011/03/14 معلم

المسلمیة ع 2011/07/11 عزه دمحم الشحات عطیھ عبدهللا 2108069 كفـءكفـء9172011/07/13 معلم

كفر دمحم جاویش ع 2011/07/11 عزه محمود اسماعیل محمود 2259125 كفـءكفـء9182011/07/13 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 

شرق الزقازیقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبد هللا الندیم 2011/03/01 عزیزة الھادى ابوشرخ زكى 2100527 كفـءكفـء9192011/03/14 معلم

البطل احمد عبدالعزیز 2010/01/20 عصام خلیل ذكى احمد 2106409 كفـءكفـء9202011/03/02 معلم

صفیطة 2011/07/13 عصام عبد الناصر دمحم حسن 988904 كفـءكفـء9212011/07/13 معلم

الزقازیق الثانویة بنین 2011/07/11 عصام وجیة طاھر عبد الغفار أحمد 2239178 كفـءكفـء9222011/07/13 معلم

حضانة احمد عرابى بنات 2011/07/11 عطیات عزازى السید دمحم 990685 كفـءكفـء9232011/07/14 معلم

االشاعر االعدادیة 2011/07/13 عطیھ ابراھیم عطیھ عطیھ 2092048 كفـءكفـء9242011/07/13 معلم

احمد عرابى ب بنات 2011/07/13 عظیمھ صالح عرفھ ابراھیم 2109149 كفـءكفـء9252011/07/13 معلم

جزیرة السعادة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 عفاف دمحم ابراھیم اسماعیل 2096902 كفـءكفـء9262011/03/14 معلم

احمد عرابى بھریھ للبنین 2011/03/01 عفاف دمحم ابراھیم ھالل 2123374 كفـءكفـء9272011/03/14 معلم

١منشاة ابو االخضر 2011/03/01 عال احمد غریب عشرى 2122436 كفـءكفـء9282011/03/14 معلم

الشھید صالح سلیم صبح ث المشتركھ 2011/07/13 عال على دمحم على شاھین 2174986 كفـءكفـء9292011/07/13 معلم

ناصر 2011/03/01 عالء الدین ابراھیم حسن ابراھیم 2137519 كفـءكفـء9302011/03/14 معلم

عبد اللطیف حسانین تعلیم اساسى 2011/07/11 عالء السید دمحم على الرفاعى 2109432 كفـءكفـء9312011/07/13 معلم

ابناء العرب بطاروط  ع 2011/07/13 عالء صبحى دمحم دمحم نجم 2077566 كفـءكفـء9322011/07/13 معلم

كفر الھراوى االعدادیة 2011/07/13 عالء عبدهللا عطیھ طنطاوى 2108390 كفـءكفـء9332011/07/13 معلم

الزقازیق الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/11 عالء دمحم الصادق السید 2174346 كفـءكفـء9342011/07/13 معلم

اللواء عبدالمنعم ابوالمجد الصناعیة بالزنكلون 2011/02/24 على جابر دمحم علوان 2066897 كفـءكفـء9352011/07/13 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 

شرق الزقازیقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر دمحم جاویش ع 2011/07/11 على دمحم ابو حسین اسماعیل سلیم 2120574 كفـءكفـء9362011/07/13 معلم

نشوة ع 2011/07/11 على دمحم الھادى دمحم الھادى حسن 2059343 كفـءكفـء9372011/07/13 معلم

١طحلة بردین ب  2011/07/13 على دمحم على دمحم 2167931 كفـءكفـء9382011/07/13 معلم

كفر عوض هللا جحازى ع 2011/03/01 علي عبد القادر عبد القادر السید 2122200 كفـءكفـء9392011/03/14 معلم

حضانة احمد عرابى بنات 2011/03/01 علیاء عبدالجواد خلیل عبدالجواد 2079481 كفـءكفـء9402011/03/14 معلم

جزیرة السعادة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 علیاء دمحم قاسم عبد هللا 2035263 كفـءكفـء9412011/03/14 معلم

السادات بشرویدة 2011/03/01 علیھ دمحم محمود عبدهللا 2129105 كفـءكفـء9422011/03/14 معلم

العلویة ع 2011/05/24 عماد جالل عثمان مصطفى 2382199 كفـءكفـء9432011/07/13 معلم

صفى الدین للتعلیم االساسى 2011/03/01 عماد سعد دمحم دمحم 2107099 كفـءكفـء9442011/03/14 معلم

الحسنیة ع بنین 2011/03/01 عماد عزیز لبیب جرجس 2096168 كفـءكفـء9452011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/11 عمرو عطیة دمحم عطیة 2207682 كفـءكفـء9462011/07/13 معلم

االثریة 2011/02/24 عمرو فكرى احمد ابراھیم 2079486 كفـءكفـء9472011/02/24 معلم

الغار الجدیدة 2011/07/11 عمرو دمحم حسینى حسین 2396574 كفـءكفـء9482011/07/13 معلم

الشھید احمد یحیى دمحم الثانویة ببردین 2011/07/13 عمرو دمحم محمود نصار 2402996 كفـءكفـء9492011/07/13 معلم

االثریة 2011/03/01 غادة احمد ابراھیم السید 2080369 كفـءكفـء9502011/02/24 معلم

ضیاء الدین عمران ع/ د 2011/02/24 غادة سلیم حسین كلیب 2080357 كفـءكفـء9512011/02/24 معلم

االثریة  ب 2009/01/11 غاده عبدهللا عیسى عطیھ 2127569 كفـءكفـء9522011/07/13 معلم

-----------------------------------
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١بردین ب  2011/02/24 غاده دمحم دمحم مغاورى 2023324 كفـءكفـء9532011/02/24 معلم

2005/06/10 بالحسنیة٢الفنیة ث بنات رقم  غدیر انور علي خضر 2089506 كفـءكفـء9542011/07/13 معلم

السادات الثانویة للبنین 2011/03/01 فاتن  احمد دمحم بندارى 2251622 كفـءكفـء9552011/03/01 معلم

العصلوجى الثانویة التجاریة 2011/07/11 فاتن سمیر عبدالرؤف یوسف 2092150 كفـءكفـء9562011/07/13 معلم

عبد العزیز رضوان ب 2011/07/11 فاتن دمحم خالد الصاوى 2126213 كفـءكفـء9572011/07/13 معلم

الشھداء 2011/07/11 فاتن وجیھ عثمان سلیمان 2140499 كفـءكفـء9582011/07/13 معلم

الشھید دمحم سمیر دمحم سامى 2011/03/01 فادیھ دمحم عمر دمحم 2103404 كفـءكفـء9592011/03/14 معلم

الغار الجدیدة 2009/01/01 فاطمة عدلى دمحم سرحان 2401043 كفـءكفـء9602011/07/13 معلم

طحلة بردین ع 2008/07/01 فاطمة على دمحم دمحم جمعة 2121528 كفـءكفـء9612011/02/14 معلم

بھجات ع 2011/03/01 فاطمة دمحم أحمد علي 2122336 كفـءكفـء9622011/03/14 معلم

الطاھرة االعدادیة المشتركة 2011/07/13 فاطمھ دسوقى عیاد ابراھیم 2311078 كفـءكفـء9632011/07/13 معلم

بنات الشرقیة االبتدائیة 2011/03/01 فاطمھ عبدالمنجد احمد عبدالمنجد 2096893 كفـءكفـء9642011/03/14 معلم

٢بھجات ب  2011/07/13 فاطمھ عبدالمنعم دمحم عبدربھ 2127331 كفـءكفـء9652011/07/13 معلم

دمحم ابراھیم على بمیت ركاب 2011/07/13 فاطمھ دمحم ابراھیم دمحم 2106380 كفـءكفـء9662011/07/13 معلم

كفر دمحم جاویش ع 2011/03/01 فایزه عبدالرؤف عبدالرحمن عطیھ 990828 كفـءكفـء9672011/03/14 معلم

الطاھرة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 فایزه نبوى ابراھیم حسن 2315158 كفـءكفـء9682011/07/13 معلم

طحلة بردین ع 2009/05/16 فتحى ابراھیم دمحم خطابى 2257421 كفـءكفـء9692011/07/13 معلم
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عبد العظیم حسن اباظھ ع 2011/07/11 فتحى عبد الرحمن عبد الكریم شحاتھ 2254419 كفـءكفـء9702011/07/13 معلم

الزنكلون ع بنین 2009/01/01 فرحات السید عبدالكریم عطیھ 2122984 كفـءكفـء9712011/07/13 معلم

بردین ع 2011/03/01 فردوس احمد ابراھیم حسین 977925 كفـءكفـء9722011/03/02 معلم

صفیة زغلول 2011/03/01 فھیمھ السید السید ابراھیم 2127317 كفـءكفـء9732011/03/14 معلم

٢العصلوجى ب  2011/07/11 فوزیھ عمر عطا عطوه 2108071 كفـءكفـء9742011/07/13 معلم

عمربن عبدالعزیز 2011/03/01 كرستین میخائیل داود منصور 2253099 كفـءكفـء9752011/03/14 معلم

عمر مكرم 2011/03/01 كرستینا كمال عازر حبشى 2110270 كفـءكفـء9762011/03/14 معلم

المسلمیة 2011/07/01 كریمة دمحم عبدالرحمن حسین 2079466 كفـءكفـء9772011/07/13 معلم

االثریة  ب 2011/03/01 كریمھ عبدالمنعم كمال عبدالرحمن 2136309 كفـءكفـء9782011/03/14 معلم

١حضانة الشبانات ب  2011/03/01 لبنى دمحم احمد ابراھیم 2253159 كفـءكفـء9792011/03/14 معلم

الصفا االعدادیة بالزعفرانیة 2007/09/02 لبیبھ عبدالرحمن دمحم فرج 2149135 كفـءكفـء9802011/03/14 معلم

١الحناوى ب  2011/07/11 لمیاء احمد السید احمد 2091438 كفـءكفـء9812011/07/13 معلم

الزقازیق الثانویة بنات 2011/07/11 لمیاء عبدالشافى السید عیسوى 2139631 كفـءكفـء9822011/07/13 معلم

صفى الدین للتعلیم االساسى 2011/07/13 لمیاء عمر عبدالعزیز السید 2109302 كفـءكفـء9832011/07/13 معلم

الوادى ع 2011/07/13 لمیاء فوزى دمحم السید حجازى 2200494 كفـءكفـء9842011/07/13 معلم

كفر دمحم حسین المشتركة 2011/07/13 لمیاء دمحم فتحى دمحم 2108030 كفـءكفـء9852011/07/13 معلم

كفر عوض هللا جحازى ع 2011/07/11 لمیاء محمود عبد ربھ احمد 2090142 كفـءكفـء9862011/07/13 معلم
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حضانة الغار 2011/07/11 لمیاء مصطفى انیس متبولى مصطفي 2080341 كفـءكفـء9872011/07/13 معلم

الصفا االعدادیة بالزعفرانیة 2011/03/01 لمیس دمحم النادى عبدالسید عجمى 2104825 كفـءكفـء9882011/03/14 معلم

السادات االبتدائیة 2011/03/01 لندا رضا عوض هللا عبدالملك 2085527 كفـءكفـء9892011/03/14 معلم

النجاح الثانویة بنین 2011/05/24 لیلى عبداللطیف كامل ابراھیم 2255790 كفـءكفـء9902011/07/13 معلم

عبد اللطیف حسانین ع بنات 2011/07/11 مارو زكریا مینا حنا حسب هللا 2235142 كفـءكفـء9912011/07/13 معلم

تجریبیة المعلمین الحدیثة 2011/03/01 مارى أدیب حنین فرج 2120581 كفـءكفـء9922011/03/14 معلم

بوبسطة ع بنات 2008/09/17 مارى فتحى شنودة شحاتة 2068666 كفـءكفـء9932011/02/24 معلم

٢بوبسطة ب  2011/07/11 مارى فؤاد غبلایر یوسف 2127543 كفـءكفـء9942011/07/13 معلم

كفر دمحم جاویش ع 2011/07/11 ماھھ ابراھیم بدر احمد صالح 2120576 كفـءكفـء9952011/07/13 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/07/13 محاسن دمحم الكیالنى مصطفى 2129770 كفـءكفـء9962011/07/13 معلم

احمد عرابى ب بنات 2011/07/13 دمحم ابراھیم محمود سامى 2108385 كفـءكفـء9972011/07/13 معلم

١بردین ب  2011/03/01 دمحم احمد رزق احمد قاعود 2107863 كفـءكفـء9982011/03/14 معلم

صفى الدین للتعلیم االساسى 2011/07/11 دمحم احمد شاھین صقر 2107906 كفـءكفـء9992011/07/13 معلم

الزقازیق الفنیة المتقدمة الصناعیة 2005/10/01 دمحم البدرى دمحم عبدالعزیز 991112 كفـءكفـء10002011/07/13 معلم

طھرة حمید ع 2011/03/01 دمحم السید حسانین السید 2132802 كفـءكفـء10012011/03/14 معلم

الوادى ع 2011/07/13 دمحم السید صابر دمحماحمد 2105887 كفـءكفـء10022011/07/13 معلم

كفر دمحم حسین المشتركة 2011/07/11 دمحم السید عبدالصادق درویش 2129749 كفـءكفـء10032011/07/11 معلم
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عبد اللطیف حسانین تعلیم اساسى 2011/03/01 دمحم السید مسلم دمحم 2077607 كفـءكفـء10042011/03/14 معلم

طھرة حمید ع 2011/07/11 دمحم العربى عبد الغفار اسماعیل 2243858 كفـءكفـء10052011/07/13 معلم

كفر جمعة االعدادیة 2011/07/11 دمحم الھادى محمود  حسین 2118716 كفـءكفـء10062011/07/13 معلم

كفر عوض هللا جحازى ع 2011/07/11 دمحم بدر دمحم مصطفى 2353848 كفـءكفـء10072011/07/13 معلم

كفر دنوھیا االعدادیة 2011/03/01 دمحم جمعة ابراھیم شرخ 2122590 كفـءكفـء10082011/03/14 معلم

الطاھرة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 دمحم حجازى امام طنطاوى 2116633 كفـءكفـء10092011/07/13 معلم

المشھدى االعدادیة 2011/07/11 دمحم حسن احمد دمحم 2134864 كفـءكفـء10102011/07/13 معلم

كفر یوسف سالمة 2011/03/01 دمحم حسن عبدهللا موسى 2092144 كفـءكفـء10112011/03/14 معلم

المسلمیة ع 2010/05/22 دمحم حسین السید حسین 2142922 كفـءكفـء10122011/07/11 معلم

شرویده ع 2011/07/13 دمحم حنفى دمحمى البھى 2108028 كفـءكفـء10132011/07/13 معلم

احمد عرابى ع بنین 2011/02/24 دمحم خیرت على احمد 2108700 كفـءكفـء10142011/04/03 معلم

كفر دنوھیا االعدادیة 2011/03/01 دمحم خیرى عبد الحمید دمحم 2067460 كفـءكفـء10152011/03/14 معلم

الزقازیق الزراعیة 2006/10/01 دمحم رمضان كامل مصطفى 2176931 كفـءكفـء10162011/07/13 معلم

بنى عامر ع 2011/07/11 دمحم سعودى عبد العزیز عبد العزیز 2123022 كفـءكفـء10172011/07/13 معلم

الزنكلون ع بنین 2011/02/24 دمحم سعید جوده عبد العزیز 979895 كفـءكفـء10182011/02/24 معلم

2010/05/25 الزھراء االعدادیة دمحم سعید دمحم عامر 2304161 كفـءكفـء10192011/07/13 معلم

الشھید صفى الدین مجاھد 2011/02/24 دمحم شعبان دمحم مرسى 2103447 كفـءكفـء10202011/02/24 معلم
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الزقازیق الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/11 دمحم صابر دمحم ابوشبانھ 989681 كفـءكفـء10212011/07/13 معلم

طحلة بردین ع 2011/07/11 دمحم عارف دمحم أمین 2125466 كفـءكفـء10222011/07/13 معلم

كفر الھراوى  ب 2010/01/25 دمحم عاطف محب قطب 2068058 كفـءكفـء10232011/03/14 معلم

بنات الجمھوریة 2011/07/13 دمحم عاطف دمحم درویش أحمد 2114523 كفـءكفـء10242011/07/13 معلم

الشھید اسماعیل دمحم عبدالحمید التالوى 2011/05/24 دمحم عبد العزیز احمد دمحم مصطفى 2393905 كفـءكفـء10252011/07/13 معلم

احمد عرابى ع بنین 2002/11/23 دمحم عبد هللا دمحم عبد اللطیف 2107175 كفـءكفـء10262011/07/13 معلم

نشوة ع 2011/07/11 دمحم عبد المنعم دمحم سلیم 2122472 كفـءكفـء10272011/07/13 معلم

الغار ع بنین 2011/02/24 دمحم عبدالعال دمحم غندور 2129750 كفـءكفـء10282011/02/24 معلم

طھرة حمید االبتدائیة 2011/07/13 دمحم عبدالعزیز على اسماعیل 2136304 كفـءكفـء10292011/07/13 معلم

ملحقة المعلمین 2011/07/11 دمحم عبدالعظیم زاھر موسى 2236612 كفـءكفـء10302011/07/13 معلم

كفر الجرایة االعدادیة 2011/02/24 دمحم عبدالعلیم عبدالسالم والى 2103455 كفـءكفـء10312011/02/24 معلم

بنى عامر 2011/07/11 دمحم عبده عبد الحمید السید 2192383 كفـءكفـء10322011/07/13 معلم

الشھید اسماعیل دمحم عبدالحمید التالوى 2011/03/01 دمحم عطیھ عبد العظیم عطیھ 2117261 كفـءكفـء10332011/03/14 معلم

عمر الفاروق االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/03/01 دمحم عفیفى دمحم عفیفى 2057590 كفـءكفـء10342011/03/14 معلم

الزنكلون الثانویة 2011/03/02 دمحم عید على حسن 2250498 كفـءكفـء10352011/03/02 معلم

نشوة ع 2010/05/22 دمحم كمال الدین حسین على 2140503 كفـءكفـء10362011/07/13 معلم

السادات بشرویدة 2011/03/01 دمحم مالك دمحم الھادى 2085537 كفـءكفـء10372011/03/14 معلم
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الدكتور حسن العكش الثانویھ المشتركھ 2011/07/01 دمحم دمحم حامد حبیب 2390267 كفـءكفـء10382011/07/13 معلم

الشھید دمحم كمال عابدین 2011/03/01 دمحم محمود فتحى جاب هللا 2127233 كفـءكفـء10392011/03/06 معلم

الوادى ع 2009/08/10 دمحم محمود دمحم أمین دمحم حسن 2054991 كفـءكفـء10402011/03/14 معلم

طحلة بردین ع 2011/03/01 دمحم مصطفى ابراھیم اسماعیل 2107888 كفـءكفـء10412011/03/14 معلم

ابناء العرب بطاروط  ع 2011/07/13 دمحم نبیل جاد السید 2198790 كفـءكفـء10422011/07/13 معلم

كفر دمحم حسین الجدیدة 2011/03/01 دمحم نبیل عبد العظیم عبد هللا 2064293 كفـءكفـء10432011/03/14 معلم

كفر الجرایة االعدادیة 2011/07/11 دمحم نجیب عطیھ السید 2108670 كفـءكفـء10442011/07/13 معلم

تیمور االبتدائیة 2011/03/02 دمحم وجیھ زغلول عوض هللا 2122468 كفـءكفـء10452011/03/02 معلم

احمد عرابى ب بنات 2011/07/11 دمحم یحیى شدید دمحم 2108389 كفـءكفـء10462011/07/13 معلم

الزرقیة 2011/03/01 محمود ابراھیم دمحم احمد 2021383 كفـءكفـء10472011/03/14 معلم

كفر عوض هللا جحازى ع 2011/03/01 محمود حسن یوسف حسن 2067836 كفـءكفـء10482011/03/14 معلم

الزنكلون ع بنین 2003/04/08 محمود صابر دمحم شیخ العرب 2103440 كفـءكفـء10492011/07/13 معلم

كفر الجرایة االعدادیة 2011/03/01 محمود عادل عبدالرحمن على 2092155 كفـءكفـء10502011/03/14 معلم

بھجات ع 2011/05/24 محمود عبدهللا جمعھ اسماعیل مراد 2104413 كفـءكفـء10512013/05/21 دكتوراهمعلم

النجدى ع 2004/07/01 محمود دمحم بحر السید مصطفي 983589 كفـءكفـء10522009/02/11 معلم

الزقازیق الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/11 محمود دمحم عبد المجید إبراھیم 980712 كفـءكفـء10532011/07/13 معلم

الشیخ ابو ھاشم 2011/07/11 مدیحھ دمحم محمود دمحم 2123041 كفـءكفـء10542011/07/13 معلم
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كفر یوسف سالمة 2011/07/13 مرفت السید سالمھ عزازى 2139624 كفـءكفـء10552011/07/13 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال عمر الفاروق التجریبیة مرفت سالمھ سالمھ حماد 979617 كفـءكفـء10562011/03/14 معلم

٢النحال ب  2011/02/24 مرفت فاروق عبد الباقى  أحمد 2053652 كفـءكفـء10572011/02/24 معلم

االحرار االبتدائیة 2011/03/01 مروان حسن ابراھیم الدسوقي 2122246 كفـءكفـء10582011/03/14 معلم

كفر دمحم حسین الجدیدة 2011/03/01 مروة  عبد هللا دمحم السید الدیب 2054315 كفـءكفـء10592011/03/14 معلم

الزقازیق الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/13 مروة احمدى دمحم عبدالفتاح 2174091 كفـءكفـء10602011/07/13 معلم

االثریة 2011/07/11 مروة سعید غریب دمحم 2114493 كفـءكفـء10612011/07/13 معلم

االثریة 2011/03/01 مروة فیصل احمد فؤاد عبدالحلیم 2226225 كفـءكفـء10622011/03/14 معلم

٢العصلوجى ب  2011/03/02 مروة محمود ابراھیم عبدالفتاح 2088225 كفـءكفـء10632011/03/02 معلم

طحلة بردین ع 2011/07/13 مروه احمد السید دمحم الشرقاوى 2120557 كفـءكفـء10642011/07/13 معلم

٣كفر دمحم حسین رقم  2011/03/01 مروه احمد متولى احمد عطیھ 2114457 كفـءكفـء10652011/03/14 معلم

غزالة الخیس ع 2011/07/11 مروه احمد دمحم البرنس 2106437 كفـءكفـء10662011/07/13 معلم

١العصلوجى ب  2011/07/11 مروه السید حامد مرسى بركات 2284871 كفـءكفـء10672011/07/13 معلم

صفى الدین للتعلیم االساسى 2011/07/01 مروه السید حسین عرفات 2109204 كفـءكفـء10682011/07/13 معلم

عمر مكرم 2011/03/01 مروه أنس محمود على 2035261 كفـءكفـء10692011/03/14 معلم

الغار ع بنین 2011/07/11 مروه جمعھ عبد الھادى جاد 2158644 كفـءكفـء10702011/07/13 معلم

١كفر اباظة ب  2011/02/24 مروه حموده دمحم ادریس 2120552 كفـءكفـء10712011/02/24 معلم
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میت ابو على ع 2011/07/11 مروه سعید جاد دسوقى 2265166 كفـءكفـء10722011/07/13 معلم

صفیة زغلول 2011/07/11 مروه سعید على على 2131732 كفـءكفـء10732011/07/13 معلم

دمحم فرید 2011/03/01 مروه عبد الرءوف  امام دمحم 2109306 كفـءكفـء10742011/03/14 معلم

صفى الدین للتعلیم االساسى 2011/07/13 مروه عبد السمیع مرسى یوسف 2114441 كفـءكفـء10752011/07/13 معلم

طھرة حمید ع 2011/03/01 مروه عبدالحق مسلم عبدالحمید 2096889 كفـءكفـء10762011/03/14 معلم

طھرة حمید االبتدائیة 2011/03/01 مروه عبدالستار دمحم عطیھ 2129775 كفـءكفـء10772011/03/14 معلم

عبد اللطیف حسانین تعلیم اساسى 2011/07/13 مروه عوض مصطفى مصطفى 2171734 كفـءكفـء10782011/07/13 معلم

ملك ناصف 2011/03/01 مروه دمحم عبد الحمید دمحم 2064475 كفـءكفـء10792011/03/14 معلم

عبد اللطیف حسانین تعلیم اساسى 2011/03/02 مروه دمحم عبد المنعم محمود ابو سنھ 2255213 كفـءكفـء10802011/03/02 معلم

غزالة الخیس الثانویة المشتركة 2011/07/11 مروه دمحم عبدالرازق سالم 2140505 كفـءكفـء10812011/07/13 معلم

السادات الثانویة بنات 2011/07/11 مروه دمحم دمحم عبدالدایم 2107630 كفـءكفـء10822011/07/13 معلم

بردین ع 2011/07/01 مروه دمحم دمحم دمحم احمد 2138676 كفـءكفـء10832011/07/13 معلم

١صفیطة االبتدائیة  2011/03/01 مروه محمود كمال أمین 2110467 كفـءكفـء10842011/03/14 معلم

١بھجات ب  2011/03/01 مریانا سیدھم فرید سیدھم 2062502 كفـءكفـء10852011/03/14 معلم

٢الشبانات ب  2011/03/01 مسعده یونس ابوزید ھاشم 2120821 كفـءكفـء10862011/03/14 معلم

عزبة رسالن ب 2011/03/01 مصباح  فتحى قطب سلیم 2068031 كفـءكفـء10872011/03/14 معلم

طاروط ع 2011/02/24 مصطفى الھادى  عبد الرحمن مصطفى 2064367 كفـءكفـء10882011/02/24 معلم
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بھجات ع 2011/03/02 مصطفى دمحم احمد عبد الحلیم 2152139 كفـءكفـء10892011/03/02 معلم

2011/03/01 الزھراء االعدادیة منار امین دمحم سالم 2107085 كفـءكفـء10902011/03/14 معلم

الصفا االعدادیة بالزعفرانیة 2011/07/01 منار سلیمان السید سلیمان 2122311 كفـءكفـء10912011/07/13 معلم

النحال ع بنات 2011/07/01 منار دمحم عطیة محمود المصري 2366820 كفـءكفـء10922011/07/13 معلم

٢النظام ب  1995/09/01 منال  صالح دمحم حسانین 2012736 كفـءكفـء10932009/10/15 معلم

العلویة ع 2011/07/11 منال السید عبدالرازق بحیرى 2231915 كفـءكفـء10942011/07/13 معلم

ضیاء الدین عمران ع/ د 2011/03/01 منال عبدالمقصود عبدهللا القلش 2104365 كفـءكفـء10952011/03/14 معلم

١طحلة بردین  2011/07/13 منال عوض هللا حسن احمد بخیت 2116423 كفـءكفـء10962011/07/13 معلم

كفر ابو حاكم 2011/07/11 منى احمد دمحم سعد 2235827 كفـءكفـء10972011/07/13 معلم

الزقازیق الفنیة المتقدمة الصناعیة 2005/06/08 منى السید عبدهللا عاشور 2156446 كفـءكفـء10982011/07/13 معلم

طھره حمید لریاض االطفال 2011/07/11 منى السید عطیھ دمحم 2096890 كفـءكفـء10992011/07/13 معلم

١شوبك بسطة ب  2011/07/11 منى الشحات السید مھدى 2129747 كفـءكفـء11002011/07/13 معلم

الشھید دمحم عبده عزت ب بالشوبك 2011/07/13 منى بھجت احمد رزق الجندى 2131702 كفـءكفـء11012011/07/13 معلم

كفر جمعة 2008/03/23 منى جبر عبدالفتاح عمر 2096141 كفـءكفـء11022011/07/13 معلم

٢بھجات ب  2011/07/01 منى حسن ابراھیم حسن 2127340 كفـءكفـء11032011/07/13 معلم

حضانة  طحلة بردین 2011/07/11 منى زكریا محمود امین 2147407 كفـءكفـء11042011/07/13 معلم

الشیخ ابو ھاشم 2011/02/24 منى صابر السید الھادى 2106381 كفـءكفـء11052011/02/24 معلم
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تاریخ 
التعیین
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األعلي

٢السادات ع بنات 2011/02/24 منى صالح متولى احمد 2134869 كفـءكفـء11062011/02/24 معلم

بالل وسیع 2008/03/23 منى عبد المقصود دمحم عبد المقصود 2123224 كفـءكفـء11072011/03/02 معلم

جزیرة السعادة ع تعلیم االساسى 2011/07/11 منى عبدالحمید عبدالصمد یوسف 2114519 كفـءكفـء11082011/07/13 معلم

٢نشوة ب  2008/03/23 منى عبدالعزیز عبدالعزیز على 2096174 كفـءكفـء11092011/02/24 معلم

كفر دمحم حسین المشتركة 2011/07/11 منى عبدالعظیم حسن عبده 2129745 كفـءكفـء11102011/07/11 معلم

٢نشوة ب  2011/03/01 منى عبدالقادر عبدالحمید على جوھر 2096163 كفـءكفـء11112011/07/14 معلم

١بردین ب  2011/02/24 منى عرنوس ادریس احمد 2107621 كفـءكفـء11122011/02/24 معلم

العاشر من رمضان ب انشاص البصل 2011/02/24 منى عزت محمود السید 2122601 كفـءكفـء11132011/02/24 معلم

الشھید صفى الدین مجاھد 2011/07/11 منى فؤاد عبده فؤاد 2103433 كفـءكفـء11142011/07/13 معلم

العصلوجى ع 2011/07/11 منى دمحم ابراھیم یوسف 2123268 كفـءكفـء11152011/07/13 معلم

الغار ع  بنات 2011/07/13 منى دمحم النادى عبدالسید عجمى 2132795 كفـءكفـء11162011/07/13 معلم

احمد عرابى ع بنین 2011/07/11 منى دمحم محمود عبد الرحمن 2192382 كفـءكفـء11172011/07/13 معلم

شرویده ع 2011/03/02 منى منصور السید منصور 2103464 كفـءكفـء11182011/03/02 معلم

كفر جمعة االعدادیة 2011/07/11 منى وفیق عبدهللا دمحم 2126836 كفـءكفـء11192011/07/13 معلم

بردین ع 2005/01/24 مھا ابو العزم موسى ابو العزم 990692 كفـءكفـء11202011/03/14 معلم

العصلوجى الثانویة المشتركة 2011/07/13 مھا احمد متولى مصلحى 2067983 كفـءكفـء11212011/07/13 معلم

الحسینیة ع المھنیة 2011/03/01 مھا السید عطیھ السید 2107634 كفـءكفـء11222011/03/14 معلم
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١المسلمیة االبتدائیة  2008/03/23 مھا صبحى دمحم ابراھیم العنانى 2094442 كفـءكفـء11232011/03/02 معلم

الشھید طیار دمحم سمیر 2011/03/01 مھا صالح محمود دمحم 2103430 كفـءكفـء11242011/03/14 معلم

٢منشاة ابو االخضر  2011/07/11 مھا عطیھ دمحم عطیھ 2238841 كفـءكفـء11252011/07/13 معلم

الزنكلون الثانویة 2011/07/11 مھا ماھر عمر عیسوى 2152057 كفـءكفـء11262011/07/13 معلم

عمربن عبدالعزیز 2009/01/01 مھا دمحم عبد العاطى عبد اللطیف 2126218 كفـءكفـء11272011/03/01 معلم

١شوبك بسطة ب  2011/07/11 مى عبدالعظیم حسن عبده 2120919 كفـءكفـء11282011/07/11 معلم

٢صفیطة ب  2011/07/11 مینا سالمھ میخائیل عبد السید 2064356 كفـءكفـء11292011/07/13 معلم

نشوة ع 2011/03/01 مینا ماھر میالد جرجس 2092074 كفـءكفـء11302011/03/14 معلم

الشھید اسماعیل دمحم عبدالحمید التالوى 2005/05/08 نادر دمحم فھمى خیرى 2131668 كفـءكفـء11312011/07/13 معلم

بنات الجمھوریة 2011/07/13 نادیة  عبد القادر غریب علي 2114533 كفـءكفـء11322011/07/16 معلم

نشوة ع 2011/03/01 نادیة عوض عبد العظیم یوسف 1591951 كفـءكفـء11332011/03/14 معلم

كفر جمعة االعدادیة 2011/07/11 نادیة دمحم الكیالني مصطفى اسماعیل 2121399 كفـءكفـء11342011/07/13 معلم

االحرار االبتدائیة 2011/03/01 نادیة دمحم حسن دمحم حسن 979618 كفـءكفـء11352011/03/14 معلم

الزقازیق الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/11 نادیھ فتحى عبد العظیم توفیق 2123434 كفـءكفـء11362011/07/13 معلم

الناصریة ع 2011/07/13 ناردین نبیل عبد الملك سیدھم 2121575 كفـءكفـء11372011/07/13 معلم

روضة السادات ب بشرویدة 2011/03/01 ناریمان دمحم دمحم عطیة العنانى 2078505 كفـءكفـء11382011/03/14 معلم

١بوبسطة ب  2011/03/01 نانسى كمال دمحم بالل 2129746 كفـءكفـء11392011/03/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

١بھجات ب  2011/03/01 نانى ابراھیم دمحم عبدالعزیز 990501 كفـءكفـء11402011/03/14 معلم

النجدى ب 2011/03/01 ناھد السید على حسن البنا 2236519 كفـءكفـء11412011/03/14 معلم

المسلمیة ع 2011/07/13 نبیل عبد الشافي حسن  ابراھیم 2120841 كفـءكفـء11422011/07/13 معلم

عبد العظیم حسن اباظھ ع 2011/07/11 نجالء  جمعة دمحم ابراھیم 2232445 كفـءكفـء11432011/07/13 معلم

١بھجات ب  2011/07/13 نجالء احمد عبدالعزیز ابراھیم 2139605 كفـءكفـء11442011/07/13 معلم

الوادى ع 2011/07/13 نجالء حامد دمحم احمد 2132793 كفـءكفـء11452011/07/13 معلم

صفیة زغلول 2011/03/01 نجالء سامى عبد السالم أبو العال 2133789 كفـءكفـء11462011/03/14 معلم

طھرة حمید االبتدائیة 2011/03/01 نجالء سعید احمد جاب هللا 2096891 كفـءكفـء11472011/03/14 معلم

تیمور االبتدائیة 2011/03/14 نجالء عبد السمیع دمحم سلیمان 2122479 كفـءكفـء11482011/03/01 معلم

السیدة خدیجة الثانویة بنات 2004/07/01 نجالء عبد العزیز دمحم عبد المنعم 2171695 كفـءكفـء11492011/07/13 معلم

بالل وسیع 2011/03/01 نجالء فتحى الشحات دمحم 2132786 كفـءكفـء11502011/03/14 معلم

١طحلة بردین  2000/09/25 نجالء دمحم احمد العشرى 977633 كفـءكفـء11512009/10/15 معلم

الشھید طیار احمد فؤاد بكر المیكانیكیة 2011/07/13 نجالء دمحم عثمان العزونى 2387865 كفـءكفـء11522011/07/13 معلم

١بوبسطة ب  2011/03/01 نجالء دمحم على احمد عبد هللا 2120551 كفـءكفـء11532011/02/24 معلم

كفر دمحم حسین الجدیدة 2011/07/11 نجالء دمحم كمال دمحم ابراھیم 2392817 كفـءكفـء11542011/07/13 معلم

الغار ع  بنات 2011/03/01 نجوى ابراھیم عبدالرحیم ابراھیم 2093613 كفـءكفـء11552011/03/14 معلم

المالحة 2011/07/11 نجوى عبدالصمد عبدالعظیم دمحم 2399068 كفـءكفـء11562011/07/13 معلم
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٢شوبك بسطة ب  2011/07/13 نرمین ابراھیم الدسوقى حسنى محمود 2131709 كفـءكفـء11572011/07/13 معلم

١بوبسطة ب  2011/07/11 نسرین عبدهللا عبدالحمید عبدالدایم 2136326 كفـءكفـء11582011/07/13 معلم

ابناء العرب بطاروط  ع 2011/03/01 نسرین فوزى عبد الكریم عبد السالم 1591958 كفـءكفـء11592011/03/14 معلم

بنى عامر 2011/03/01 نسمھ السید دمحم السید 2042847 كفـءكفـء11602011/03/14 معلم

٢بوبسطة ب  2011/03/01 نشوة حامد أحمد علي عطیة 2120711 كفـءكفـء11612011/03/14 معلم

١بردین ب  2011/03/01 نھاد راضى احمد دمحم حماد 2108136 كفـءكفـء11622011/03/01 معلم

ابو االخضر ع 2007/06/11 نھاد صالح عبدالظاھر الفقى 2103410 كفـءكفـء11632011/02/24 معلم

النجدى ع 2011/03/01 نھال دمحم مصطفى أمین شوكت 2064342 كفـءكفـء11642011/03/14 معلم

٢غزالة النصر ب  2011/07/11 نھلھ صالح دمحم اسماعیل 2134870 كفـءكفـء11652011/07/13 معلم

الشھید اسماعیل دمحم عبدالحمید التالوى 2011/07/13 نھى حسانین ربیع حسانین 2139628 كفـءكفـء11662011/07/13 معلم

2011/07/11 الزھراء االعدادیة نورا حسین دمحم عبدالرحمن 2254558 كفـءكفـء11672011/07/13 معلم

٢بردین ب  2011/03/01 نورا كامل عبدهللا عامر 2104373 كفـءكفـء11682011/03/14 معلم

حضانة احمد عرابى بنات 2011/03/01 نوره السید دمحم متولى 2079478 كفـءكفـء11692011/03/14 معلم

كفر ابو جبل 2011/03/01 نوسھ دمحم عبده عیسى 2103408 كفـءكفـء11702011/03/01 معلم

الشھید اسماعیل دمحم عبدالحمید التالوى 2011/03/01 نوھا دمحم دمحم محمود 990779 كفـءكفـء11712011/03/14 معلم

الزقازیق الزراعیة 2008/07/11 نیفین  جمیل عدلي شاروبیم 2263382 كفـءكفـء11722011/07/31 معلم

السادات االبتدائیة 2011/07/13 نیفین سمیر فوزى بولس 2185970 كفـءكفـء11732011/07/13 معلم
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١العصلوجى ب  2011/03/01 نیفین عبد هللا غطاس عطیھ 2167919 كفـءكفـء11742011/03/14 معلم

عمر الفاروق االعدادیة الرسمیة للغات 2011/03/01 نیفین نبیل عبد العزیز دمحم جادو 2144513 كفـءكفـء11752011/03/14 معلم

١الطاھرة ب  2011/07/13 ھاجر دمحم على اسماعیل 2131755 كفـءكفـء11762011/07/13 معلم

شرویده ع 2011/03/01 ھاجر دمحمالصدیق عبدالمجید الصدیق 2080353 كفـءكفـء11772011/03/14 معلم

ابو االخضر ع 2011/07/11 ھالھ السید حفنى السید 2207259 كفـءكفـء11782011/07/13 معلم

١ابو خلیل ب  2011/03/01 ھالھ سعید دمحم دمحم 2252338 كفـءكفـء11792011/03/14 معلم

احمد عرابى ب بنین 2011/03/01 ھالھ عزازى عبد هللا  سالمھ 2048198 كفـءكفـء11802011/03/14 معلم

عبد هللا الندیم 2011/03/01 ھانم  السید عتمان خاطر 2152054 كفـءكفـء11812011/02/24 معلم

عیسي المسلمى ع 2011/07/11 ھانم السید حامد مرسى مندور 2125449 كفـءكفـء11822011/07/13 معلم

الزقازیق الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/11 ھانم كامل ابراھیم شكر الجوھرى 2174063 كفـءكفـء11832011/07/13 معلم

االثریة  ب 2011/07/11 ھانى امین السید حسن 2134889 كفـءكفـء11842011/07/13 معلم

كفر الجرایة االعدادیة 2011/07/11 ھانى عبدالعال السید عبدالعال 2107104 كفـءكفـء11852011/07/13 معلم

شوبك بسطة ع 2011/07/11 ھانى لطفى سالم على 2138666 كفـءكفـء11862011/07/13 معلم

جزیرة السعادة ع تعلیم االساسى 2011/07/13 ھاني السید بیومي بیومي 2120817 كفـءكفـء11872011/07/13 معلم

العصلوجى ع 2011/07/11 ھاني سعید حسانین عبدهللا 2114948 كفـءكفـء11882011/07/13 معلم

١عبدهللا الندیم بطاروط   2011/03/01 ھبة خیرى عبدالعظیم ابراھیم 2142975 كفـءكفـء11892011/03/14 معلم

بنات الشرقیة االبتدائیة 2011/03/01 ھبة سید محمود النمر 2114545 كفـءكفـء11902011/03/14 معلم
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بھجات ع 2008/04/17 ھبة كامل دمحم دمحم 2398159 كفـءكفـء11912011/07/13 معلم

المسلمیة ع 2011/02/24 ھبھ  أمین أحمد أمین 2022212 كفـءكفـء11922011/02/24 معلم

بردین الثانویھ التجاریھ المشتركھ 2011/07/01 ھبھ احمد عبدالعزیز دمحم 2136383 كفـءكفـء11932011/07/13 معلم

٣كفر دمحم حسین رقم  2011/07/13 ھبھ احمد مصطفى عطیھ 2108052 كفـءكفـء11942011/07/13 معلم

الزقازیق الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/13 ھبھ الدسوقى محمود عبدالرحمن 2255637 كفـءكفـء11952011/07/13 معلم

نشوة ع 2011/07/11 ھبھ السید البدوى دمحم اسماعیل 2279503 كفـءكفـء11962011/07/13 معلم

كفر دمحم جاویش االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ھبھ السید الصادق دمحم 2120577 كفـءكفـء11972011/03/14 معلم

العصلوجى ع 2011/03/01 ھبھ السید عباس سلیمان 2090034 كفـءكفـء11982011/03/14 معلم

٢بھجات ب  2011/03/01 ھبھ جمال حسنى ابراھیم 2064639 كفـءكفـء11992011/03/14 معلم

عبد هللا الندیم 2011/03/01 ھبھ جوده حسین احمد 2085545 كفـءكفـء12002011/03/14 معلم

البطل احمد عبدالعزیز 2011/03/02 ھبھ رشدى ھنداوى سعداوى 2252576 كفـءكفـء12012011/03/02 معلم

شوبك بسطة ع 2011/03/01 ھبھ سعید دمحم وھبھ 2107639 كفـءكفـء12022011/03/14 معلم

2008/04/13 بالحسنیة٢الفنیة ث بنات رقم  ھبھ شوقي السید عیسى 2165087 كفـءكفـء12032011/07/13 معلم

الشھید دمحم كمال عابدین 2011/07/11 ھبھ عبد الحمید حسن عتیق 2211677 كفـءكفـء12042011/07/13 معلم

١الحناوى ب  2011/07/11 ھبھ عبد الرؤف زكى عمر 2067997 كفـءكفـء12052011/07/13 معلم

عبد اللطیف حسانین تعلیم اساسى 2011/07/13 ھبھ عبد المنعم عبد الرحیم عبد القادر 2148081 كفـءكفـء12062011/07/13 معلم

كفر دمحم حسین المشتركة 2011/03/01 ھبھ عبدالرحمن عبدهللا دمحم 2134874 كفـءكفـء12072011/03/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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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 الزقازیقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر ابو حاكم االبتدائیة 2011/03/01 ھبھ عبدالرحمن دمحم ابوزید 2084398 كفـءكفـء12082011/03/14 معلم

٢الحناوى ب  2011/03/01 ھبھ كمال فتوح دمحم 2171724 كفـءكفـء12092011/03/14 معلم

٢العصلوجى ب  2011/02/24 ھبھ مجاھد دمحم مجاھد 2064271 كفـءكفـء12102011/02/24 معلم

الحسنیة  ع بنات 2011/07/13 ھبھ دمحم الھادى عبد الظاھر دمحم 2024201 كفـءكفـء12112011/07/13 معلم

كفر دمحم حسین المشتركة 2011/07/01 ھبھ دمحم توفیق خلیل 2137841 كفـءكفـء12122011/07/13 معلم

الحناوى ع بنات 2011/07/11 ھبھ دمحم حمدى جابر 2059378 كفـءكفـء12132011/07/13 معلم

بالل وسیع 2011/03/01 ھبھ دمحم عبدالفتاح دمحم 2132788 كفـءكفـء12142011/03/14 معلم

ناصر 2011/03/01 ھبھ دمحم دمحم دمحم توفیق 2064349 كفـءكفـء12152011/03/14 معلم

بردین ع 2011/07/11 ھبھ دمحم منصور احمد 2138675 كفـءكفـء12162011/07/13 معلم

شوبك بسطة ع 2011/07/13 ھبھ دمحم نبیل عبدالعزیز فاید 2138660 كفـءكفـء12172011/07/13 معلم

البطل عبد العال حلمى 2011/07/11 ھبھ مصطفى دمحم اسماعیل 2152135 كفـءكفـء12182011/07/13 معلم

٢منشاة ابو االخضر  2011/03/01 ھبھ یونس ابوزید ھاشم 2080361 كفـءكفـء12192011/03/14 معلم

عیسى المسلمى االبتدائیة 2011/03/01 ھدى أسامھ السید الھادى 2125461 كفـءكفـء12202011/03/02 معلم

الزقازیق الفنیة المتقدمة الصناعیة 2002/09/21 ھدى عطیة كامل عبد هللا 987483 كفـءكفـء12212011/07/13 معلم

٢العصلوجى ب  2011/07/11 ھدى دمحم رجب ابراھیم 2113626 كفـءكفـء12222011/07/13 معلم

١بوبسطة ب  2011/07/13 ھدى دمحم سعید ذكي  عوض الباجوري 2121382 كفـءكفـء12232011/07/13 معلم

كفر دمحم حسین المشتركة 2011/07/13 ھشام السید دمحم مغازى 2105886 كفـءكفـء12242011/07/13 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 

شرق الزقازیقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢شوبك بسطة ب  2011/07/13 ھشام دمحم على دمحم 2235760 كفـءكفـء12252011/07/13 معلم

طحلة بردین ع 2011/03/01 ھشام محمود عبدالغنى عبدالنبى 2092161 كفـءكفـء12262011/03/14 معلم

جزیرة السعادة ع تعلیم االساسى 2011/07/11 ھمت حسن دمحم رشاد 2130890 كفـءكفـء12272011/07/13 معلم

الطاھرة االعدادیة المشتركة 2011/03/10 ھمت ربیع عبدهللا عبد الحلیم 2219050 كفـءكفـء12282011/03/10 معلم

السیدة خدیجة الثانویة بنات 2011/07/01 ھناء احمد دمحم على 2120827 كفـءكفـء12292011/07/13 معلم

١الشیخ على سرور الزنكلونى  2011/02/24 ھناء حسن مصلحى دمحم 2103473 كفـءكفـء12302011/02/24 معلم

٢العصلوجى ب  2011/02/24 ھناء سلیمان علي عجم 2123210 كفـءكفـء12312011/02/24 معلم

میت ابو على ب 2011/07/11 ھند حمدى عبد المنعم دمحم جاب هللا 2124330 كفـءكفـء12322011/07/13 معلم

بنى عامر ع 2011/07/11 ھند طھ دمحم طھ 2143676 كفـءكفـء12332011/07/13 معلم

٢العصلوجى ب  2011/03/01 ھند دمحم حسین الصاوى 2129762 كفـءكفـء12342011/03/14 معلم

انشاص البصل االبتدائیة 2011/03/01 ھویدا الھادى على دمحم حرب 2257221 كفـءكفـء12352011/03/14 معلم

العلویة ع 2011/03/01 ھویدا عبدالمقصود ذیدان عطیھ 2080359 كفـءكفـء12362011/03/14 معلم

الحناوى ع بنات 2011/02/24 ھویدا دمحم الھادى حسن 2102241 كفـءكفـء12372011/02/24 معلم

العصلوجى ع 2011/07/11 ھیام جوده امین طنطاوى 2116490 كفـءكفـء12382011/07/13 معلم

الشھید صفى الدین مجاھد 2011/07/11 ھیام رشاد عبدالمنعم عبدالعزیز 2162765 كفـءكفـء12392011/07/13 معلم

بردین ع 2011/07/13 ھیام عبدالرؤف دمحم السید 2104358 كفـءكفـء12402011/07/13 معلم

2003/07/29 الزھراء االعدادیة ھیام على كامل المحروقى 2169875 كفـءكفـء12412011/03/14 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 

شرق الزقازیقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشیخ ابو ھاشم 2011/03/01 ھیام دمحم دمحم فھمى 2045926 كفـءكفـء12422011/03/14 معلم

١منشاة ابو االخضر 2011/05/24 ھیام منیر اسماعیل على 2200078 كفـءكفـء12432011/05/24 معلم

تجریبیة المعلمین ب 2011/07/11 ھیثم احمد دمحم احمد ابراھیم 2110541 كفـءكفـء12442011/07/13 معلم

شوبك بسطة ع 2011/03/01 ھیثم جمعھ احمد على 2198064 كفـءكفـء12452011/03/14 معلم

بالل وسیع 2011/07/11 وائل دمحم السید عبد الفتاح 990947 كفـءكفـء12462011/07/13 معلم

عزبة رسالن االعدادیة 2011/07/11 وائل دمحم المھدى باm عبدالموجود عطیھ 2130876 كفـءكفـء12472011/07/13 معلم

٢حضانة صفیطة رقم  2011/07/13 وداد دمحم عبد اللطیف بیومى 2255257 كفـءكفـء12482011/07/13 معلم

كفر الھراوى  ب 2011/07/11 ورده دمحم ھاشم دمحم 2262421 كفـءكفـء12492011/07/13 معلم

الغار ع  بنات 2011/03/01 وسام أحمد دمحم عبد اللطیف 2060663 كفـءكفـء12502011/03/14 معلم

١المسلمیة االبتدائیة  2011/03/14 وسام أحمد دمحم على 2050784 كفـءكفـء12512011/03/14 معلم

ابناء العرب بطاروط  ع 2011/03/01 وسام سید احمد دمحم عبدالعزیز 2120978 كفـءكفـء12522011/03/14 معلم

بوبسطة ع بنات 2011/07/01 وسام كمال توفیق قلدس 2059372 كفـءكفـء12532011/07/13 معلم

المسلمیة ع 2010/05/22 وصفى محسوب عزازى على 2169564 كفـءكفـء12542011/07/11 معلم

البطل احمد عبدالعزیز 2011/07/11 وفاء حمدى عبدالدایم مصطفى 2106406 كفـءكفـء12552011/07/13 معلم

طھرة حمید االبتدائیة 2011/03/01 وفاء صباح عبدالعزیز على 2129121 كفـءكفـء12562011/03/14 معلم

البطل احمد عبدالعزیز 2011/07/11 وفاء صالح عثمان دسوقى 2106426 كفـءكفـء12572011/07/13 معلم

میت ابو على ب 2011/07/11 وفاء عبد العزیز أبو السعود حسین 2124329 كفـءكفـء12582011/07/13 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 

شرق الزقازیقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر جمعة 2011/03/01 وفاء قرنى عبدالعزیز نصر 2096144 كفـءكفـء12592011/03/14 معلم

عبد العظیم حسن اباظھ ع 2011/07/11 وفاء دمحم السید دمحم 2108962 كفـءكفـء12602011/07/13 معلم

عیسي المسلمى ع 2011/03/01 وفاء دمحم محمود فرحات 2228228 كفـءكفـء12612011/03/14 معلم

2011/07/01 االعدادیة الریاضیة بنین وفاء نبیل دمحم عبدالنور 2254567 كفـءكفـء12622011/07/13 معلم

بردین 2011/07/11 والء السید عبد العزیز سلیم 2116439 كفـءكفـء12632011/07/13 معلم

الغار الجدیدة 2011/07/11 والء سعید عبدالحلیم دمحم عبدالحلیم 2271180 كفـءكفـء12642011/07/13 معلم

كفر یوسف سالمة 2011/03/01 والء سید احمد دمحم عبدالعزیز 2107637 كفـءكفـء12652011/03/14 معلم

السادات الثانویة للبنین 2011/07/13 والء صالح ابراھیم عبدالمجید 2265680 كفـءكفـء12662011/07/13 معلم

١غزالة النصر ب  2011/03/01 والء كمال الدین امین مصطفى 2077542 كفـءكفـء12672011/03/14 معلم

الزقازیق الفنیة المتقدمة الصناعیة 2004/01/14 ولید أحمد حسن مرسى 987435 كفـءكفـء12682011/07/13 معلم

٢بوبسطة ب  2011/07/11 ولید سید أحمد دمحم عبد العزیز 2160994 كفـءكفـء12692011/07/13 معلم

الحناوى ع بنین 2011/07/13 ولید عبد الخالق سلیمان السید 2171731 كفـءكفـء12702011/07/13 معلم

صفى الدین للتعلیم االساسى 2011/03/01 وئام صبحى مسیل عبد هللا 988216 كفـءكفـء12712011/03/14 معلم

بوبسطة ع بنین 1995/01/01 یاسر دمحم حسن عطیھ جاویش 2188355 كفـءكفـء12722009/10/15 معلم

كفر دمحم حسین الجدیدة 2011/03/01 یاسمین حمدى مصطفى أحمد 2067379 كفـءكفـء12732011/03/14 معلم

2008/04/13 بالحسنیة٢الفنیة ث بنات رقم  یاسمین دمحم نجیب عبد النبى 990678 كفـءكفـء12742011/07/13 معلم

بنات الشرقیة االبتدائیة 2011/03/01 یسرا مختار محمود سلیمان 2120958 كفـءكفـء12752011/03/14 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 

شرق الزقازیقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبد هللا الندیم 2011/03/01 یسرى زكریا دمحم مصطفى 2103443 كفـءكفـء12762011/03/14 معلم

الشھید طیار احمد فؤاد بكر المیكانیكیة 2011/07/13 یسري فوزي عبد القادر  السید 2120967 كفـءكفـء12772011/07/13 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 

فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

داعبد الحمید سالم االعدادیة المشتركة 1984/12/01 السید ھاشم احمد عطیة 906981 كفـءكفـء12009/02/11 مشرف- معلم أول 

منزل نعیم االبتدائیة 1990/11/03 السید اسماعیل دمحم على 914554 كفـءكفـء22009/02/11 أمین مكتبة أول  أ

الحجاجیة المستجده 2011/07/11 اسماء عبداللطیف احمد  منصور 2160226 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

العزازى سكة حدید 2010/07/11 اشجان طالل مرسى عبدالعزیز 2166174 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

ام عجرم االبتدائیة المشتركة 2011/07/11 اماني عبدالسالم دمحم عبدالعال 2169224 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

معھد الطاروطى 2011/07/11 اماني یسري  دمحم ابوالسعود 2207695 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

السید سالم عاصى االبتدائیة 2010/07/11 امیرة السید حسین حسین 2156195 كفـءكفـء72011/07/11 أمین مكتبة

رضا الشحات حسان/ الشھید  2010/07/11 أمیمة السید دمحم عبدالمجید 2141370 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

النھضة القومیة االعدادیة المشتركة 2010/07/11 ایمان ثروت عبدالعال عطیة 2146832 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

طلبة عویضة االعدادیة المشتركة٠د 2010/07/11 ایمان دمحم دمحم على سلیمان 2145817 كفـءكفـء102011/07/13 أمین مكتبة

فاقوس الثانویة التجاریة للبنین 2010/03/01 ایمان نبیل على ابوالمجد 2134003 كفـءكفـء112011/03/14 أمین مكتبة

النحاسین اإلعدادیة المشتركة 2010/07/11 ثریا ھاشم طھ ابراھیم 2166967 كفـءكفـء122011/07/13 أمین مكتبة

دمحم الحسینى فرحان ع 2009/07/11 جیھان عبده السید على 2167206 كفـءكفـء132011/07/11 أمین مكتبة

سعید حسن عبد العال ع المشتركة/ د 2010/07/11 دعاء اسماعیل عبدالحمید رباح 2158091 كفـءكفـء142011/07/13 أمین مكتبة

كفر العلماء تعلیم اساسى اعدادیة 2010/07/11 دعاء جمعة عبدالرحمن سلیمان 2168077 كفـءكفـء152011/07/13 أمین مكتبة

الحمایدة 2010/07/11 دعاء دمحم حسیني دمحم 2193880 كفـءكفـء162011/07/13 أمین مكتبة

فاقوس الرسمیة للغات المشتركة 2010/07/11 دینا ابراھیم احمد علي سالم 2183555 كفـءكفـء172011/07/11 أمین مكتبة

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

فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١البیروم االبتدائیة رقم 2011/07/11 دینا عثمان حامد االنور 2156189 كفـءكفـء182011/07/13 أمین مكتبة

الفدادنة بنین االبتدائیة 2010/07/11 رحاب منصور عبدهللا یونس 2143666 كفـءكفـء192011/07/11 أمین مكتبة

أحمد دمحم صالح بالـ/ الشھید  2010/07/11 رشا صالح دمحم درویش 2165099 كفـءكفـء202011/07/13 أمین مكتبة

یوسف النحاس 2011/07/11 رشا دمحم السید على 2134005 كفـءكفـء212011/07/13 أمین مكتبة

داعبد الحمید سالم االعدادیة المشتركة 2011/07/11 رشا نبیل عبدالشافي فرج 2141417 كفـءكفـء222011/07/13 أمین مكتبة

ابو سالم بكفر العدوى 2011/07/11 ریم احمد المرحلي دمحم سالم 2170291 كفـءكفـء232011/07/13 أمین مكتبة

االخمیین 2011/07/11 ریھام عبدالمنعم اسماعیل بدران 2226618 كفـءكفـء242011/07/13 أمین مكتبة

االخالص 2011/07/11 ریھام دمحم العشماوى عبدالحمید دمحم سالم 2143629 كفـءكفـء252011/07/13 أمین مكتبة

٢ھشام عبدالعال / الشھید  2010/03/01 زینب دمحم مصطفى حسانین 2139491 كفـءكفـء262011/03/14 أمین مكتبة

الروضة 2010/07/11 سحر دمحم ابراھیم دمحم 2156360 كفـءكفـء272011/07/13 أمین مكتبة

فاقوس الجدیدة 2010/07/11 سعاد حسن عبدالغني جاد 2157637 كفـءكفـء282011/07/13 أمین مكتبة

ابو تمراز 2010/07/11 سمر نشأت حسین دمحم جاویش 2165059 كفـءكفـء292011/07/13 أمین مكتبة

النوافعة 2011/07/11 سمیحة محمود عبدالمجید عبدالعزیز 2153362 كفـءكفـء302011/07/13 أمین مكتبة

التجریبیة 2010/07/11 سھام دمحم مختار محمود  بیومي 2179075 كفـءكفـء312011/07/11 أمین مكتبة

خالد بن الولید ع المشتركھ 2010/07/11 سوسو دمحم ابراھیم على 2163859 كفـءكفـء322011/07/13 أمین مكتبة

2011/07/11 االعدادیة١فاقوس ع بنات  شروق جمیل احمد دمحم 2197071 كفـءكفـء332011/07/13 أمین مكتبة

محمود دمحم عبده/ الشھید 2011/07/11 شیرین عبدهللا یوسف  دمحم عمران 2157834 كفـءكفـء342011/07/13 أمین مكتبة

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

فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عرب درویش ع 2008/04/01 شیماء  ثروت سلیمان سالم 2163722 كفـءكفـء352011/07/13 أمین مكتبة

اللغات التجریبیة بفاقوس 2010/07/11 شیماء عبدالعزیز دمحم عبدالقادر 2128936 كفـءكفـء362011/07/11 أمین مكتبة

رمضان احمد سالم/ الشھید  2010/07/11 شیماء دمحم الشحات السید موسى 2153255 كفـءكفـء372011/07/13 أمین مكتبة

طلبة عویضة االعدادیة المشتركة٠د 2010/07/11 شیماء دمحم حلمي ابراھیم عبدالعال 2159369 كفـءكفـء382011/07/13 أمین مكتبة

صالح الطاروطى  االعدادیة  المشتركة 2010/07/11 شیماء دمحم علي  محمود الباز 2148611 كفـءكفـء392011/07/13 أمین مكتبة

تل السمونى اإلعدادیة المشتركة 2011/07/11 شیماء نجیب دمحم على 2166289 كفـءكفـء402011/07/13 أمین مكتبة

النوافعة ع المشتركة 2010/07/11 صفاء دمحم احمد حویج 2152455 كفـءكفـء412011/07/13 أمین مكتبة

تل الضبعة 2011/07/11 ضیاء دمحم بدران احمد 2163753 كفـءكفـء422011/07/13 أمین مكتبة

منشاة نبھان ع 2010/07/11 فاطمة دمحم سلیم داؤد 2129512 كفـءكفـء432011/07/13 أمین مكتبة

العساكرة 2010/03/01 لمیاء محمود سباعى الصاوى 2152535 كفـءكفـء442011/03/01 أمین مكتبة

الدكتور عبد السالم احمد عمر 2010/07/11 لیلي عبدالفتاح احمد رشاد دمحم 2147588 كفـءكفـء452011/07/13 أمین مكتبة

عرب مفتاح 2011/07/11 دمحم دمحم احمد عبدهللا 2147454 كفـءكفـء462011/07/13 أمین مكتبة

السیدة زینب 2011/07/11 مرفت  رشاد دمحم دمحم 2157792 كفـءكفـء472011/07/13 أمین مكتبة

١النھضة الحدیثة رقم  2010/07/11 مروة ابراھیم الدسوقى صالح سلیمان 2164017 كفـءكفـء482011/07/11 أمین مكتبة

١الزاویة الحمراء رقم  2010/07/11 مروة على ابوفندود اسماعیل 2152507 كفـءكفـء492011/07/13 أمین مكتبة

عبد اللة الشرقاوى االبتدائیة 2010/03/01 مروة فوزي عبدالعزیز  دمحم 2173461 كفـءكفـء502011/03/14 أمین مكتبة

جماالت الوكیل ع بالعارین 2010/07/11 مروه دمحم محمود دمحم 2131068 كفـءكفـء512011/07/11 أمین مكتبة

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

7438of 1174 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 

فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

میت العز الحدیثة 2010/07/11 منال السید الضواھري حسن 2132104 كفـءكفـء522011/07/13 أمین مكتبة

١السماعنة رقم  2011/03/01 منال عبدالعال احمد عبدالعال 2148277 كفـءكفـء532011/03/14 أمین مكتبة

لیلى شھوان 2011/07/11 مى السید دمحم السید حسین عاشور 2168059 كفـءكفـء542011/07/13 أمین مكتبة

2010/07/11 االعدادیة١فاقوس ع بنات  نانسى نصرى صبحى نخلة 2198669 كفـءكفـء552011/07/13 أمین مكتبة

المدرسة النصر المھنیة االعدادیة 2008/09/28 نرمین عبدالقادر دمحم احمد 2164620 كفـءكفـء562011/07/13 أمین مكتبة

النصر االعدادیة بنین بفاقوس 2010/07/11 نسمة دمحم توفیق دمحم عبدالمجید 2163981 كفـءكفـء572011/07/13 أمین مكتبة

شادیة شحاتھ محیسن االبتدائیة 2010/07/11 نضال السید دمحم دمحم منصور 2123653 كفـءكفـء582011/07/13 أمین مكتبة

٢الشھید صبحى المنیسى  2010/03/01 نفین حلمى ابراھیم عطیة 2121390 كفـءكفـء592011/03/14 أمین مكتبة

النصر االعدادیة بنین بفاقوس 2010/07/11 ھبة عمر مصطفى العوضى 2130126 كفـءكفـء602011/07/13 أمین مكتبة

١بنى صرید رقم  2010/07/11 ھبھ فكرى عبدالرحمن على 2148485 كفـءكفـء612011/07/11 أمین مكتبة

الدكتور عبد السالم عمر 2010/07/11 ھبھ دمحم محمود دمحم 2147472 كفـءكفـء622011/07/11 أمین مكتبة

حلمى  كیالنى االعدادیة  بنین 2010/07/11 ھدى على السید حسن 2126988 كفـءكفـء632011/07/11 أمین مكتبة

السالم 2010/07/11 وداد دمحم السید  سلیم 2169156 كفـءكفـء642011/07/13 أمین مكتبة

دمحم مھدى حسین/ الشھید  2010/07/11 وفاء دمحم ابو حامد ابراھیم علي 2170970 كفـءكفـء652011/07/11 أمین مكتبة

فاقوس ع الحدیثة بنات 2011/07/11 وئام السید طالل حسن حلمى السید 2396055 كفـءكفـء662011/07/11 أمین مكتبة

دوار جھینھ االعدادیة المشتركة 1995/10/12 طالل السید عبد الرحمن حافظ 958537 كفـءكفـء672009/02/11 أخصائى صحافة واعالم أول

٢ھشام عبدالعال / الشھید  2010/07/11 نظیمة سمیر حلمى سالمة  2139494 كفـءكفـء682011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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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 

فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السید سالم العاصى ع المشتركة 2011/07/11 ابرھیم سلیمان خلیل خلیل 2129575 كفـءكفـء692011/07/11 أخصائى صحافة وإعالم

الغزالى االعدادیة المشتركة 2011/07/11 احمد عبدالغني  علي  عامر 2169513 كفـءكفـء702011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر البالسى 2008/04/11 احمد دمحم دمحم حسن رفاعى 2140804 كفـءكفـء712011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

النصر االعدادیة بنین بفاقوس 2010/07/11 اسامھ عبدالنبى حسینى على عجوة 2152710 كفـءكفـء722011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

البطل على فھمى 2011/07/11 اسماء محمود السید عبدهللا 2132143 كفـءكفـء732011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابراھیم دمحم احمد االعدادیة باوالد عابدین 2010/07/11 اسمھان جمیل على عبد الجواد 989927 كفـءكفـء742011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢الشھید صبحى المنیسى  2010/07/11 ام ھاشم دمحم دمحم احمد 2152237 كفـءكفـء752011/07/11 أخصائى صحافة وإعالم

١ھشام عبدالعال/ الشھید  2010/07/11 امل دمحم عادل عبدة 2152496 كفـءكفـء762011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

النھضة القومیة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 امیره دمحم احمد متولي 2355767 كفـءكفـء772011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

داعبد الحمید سالم االعدادیة المشتركة 2011/07/11 ایمان  السید صالح  ابراھیم  الشحات 2391216 كفـءكفـء782011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو تمراز 2011/07/11 حسام عبدالمنعم ابو زید عوض 2164988 كفـءكفـء792011/07/11 أخصائى صحافة وإعالم

اكیاد ع المشتركة 2011/07/11 حفصة عبدالعظیم درویش النجار 2172054 كفـءكفـء802011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

االخمیین 2011/07/11 حموده عثمان دمحم حموده 2214090 كفـءكفـء812011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

المدرسة النصر المھنیة االعدادیة 2007/11/12 دالیا جبر محمود خلیفة 981300 كفـءكفـء822011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢صالح الطاروطى رقم  2010/07/11 دعاء جابر دمحم موسى 2140943 كفـءكفـء832011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم الحسینى فرحان ع 2010/07/11 رمضان  دمحم السید علي 2166413 كفـءكفـء842011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١النھضة الحدیثة رقم  2010/07/11 ریھام عبدهللا السید على 2140829 كفـءكفـء852011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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األعلي

فاقوس الجدیدة 2010/07/11 سمر دمحم علي دمحم 2157632 كفـءكفـء862011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عبد اللة الشرقاوى االبتدائیة 2010/07/11 سمیرة عبدة دمحم ابراھیم 2138419 كفـءكفـء872011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

فاقوس الصناعیة بنین 2009/04/18 سوزان حسنى عبدالرحمن السید 2153256 كفـءكفـء882011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنى قریش 2011/07/11 شیرین دمحم ابراھیم عبدالعال 2161053 كفـءكفـء892011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

جزیرة النص 2011/07/11 شیماء صابر عطیة دمحم 2156475 كفـءكفـء902011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

البیروم ع بنین 2010/07/11 عثمان دمحم عبدالرحمن احمد 2147581 كفـءكفـء912011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

جماالت الوكیل ع بالعارین 2010/07/11 فكریة عبدالحلیم دمحم شحاتھ 990717 كفـءكفـء922011/07/11 أخصائى صحافة وإعالم

صالح الطاروطى  االعدادیة  المشتركة 2011/07/11 دمحم احمد ابراھیم دمحم صقر 2144517 كفـءكفـء932011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

المزارقة  االعدادیة المشتركة 2010/07/11 دمحم احمد مصطفى دمحم 2151136 كفـءكفـء942011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم مھدى حسین/ الشھید  2010/07/11 دمحم السید احمد ابوزید 2143583 كفـءكفـء952011/07/11 أخصائى صحافة وإعالم

االخمیین 2010/07/11 دمحم السید دمحم مجاھد 2156498 كفـءكفـء962011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

حسن أحمد عبدون 2011/07/11 دمحم دمحم عبدالفتاح دمحم 2178621 كفـءكفـء972011/07/11 أخصائى صحافة وإعالم

طلبة عویضة االعدادیة المشتركة٠د 2011/07/11 دمحم محمود رمضان عبدالحمید ابو المعاطى 2150240 كفـءكفـء982011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السرو تعلیم اساسى 2010/07/11 مرفت دمحم الشبراوي السید خلیل 2168826 كفـءكفـء992011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الفدادنة للبنات االبتدائیة 2010/07/11 مروة عید على اسماعیل 2150188 كفـءكفـء1002011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الخلیفة المامون 2010/07/11 نانسي كامل  دمحم عبداللطیف 2151575 كفـءكفـء1012011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الحسینى نوفل 2011/07/11 نھى السید اسماعیل الشبراوي 2178610 كفـءكفـء1022011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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المؤھل 
األعلي

2010/07/11 المشتركة١المرحوم عبدالعال أمین  نھى عبدالعال ابراھیم السید 2173131 كفـءكفـء1032011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

فاقوس الصناعیة بنات 2007/03/25 ھبھ دمحم مصطفي احمد 2193876 كفـءكفـء1042011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عرب درویش ع 2008/10/23 ھبھ منصور محمود دمحم 2170325 كفـءكفـء1052011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

حسن علوان 2010/07/11 ھدى حسین على سلیم 989234 كفـءكفـء1062011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

منشاة نبھان ع 1994/09/01 ابتسام عبدالحمید ابراھیم حسن 1739697 كفـءكفـء1072009/02/11 أخصائى تكنولوجیا أول

السماعنة  االعدادیة المشتركة 2011/07/11 احمد حسن حسین على 2139542 كفـءكفـء1082011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید عتریس االعدادیة المشتركة 2011/07/11 احمد عیسى حسن عیسى 988570 كفـءكفـء1092011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

دوار جھینھ االعدادیة المشتركة 2010/07/11 اسماء دمحم علي یوسف 2170341 كفـءكفـء1102011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

حسبن فراج االعدادیة المشتركة 2011/07/11 السید عبدالسالم موسى ابراھیم 2167032 كفـءكفـء1112011/07/11 أخصائى تكنولوجیا

عبد الرازق رمضان 2011/07/11 السید محمود دمحم السید 2146836 كفـءكفـء1122011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

اللغات التجریبیھ 2010/07/11 رحاب دمحم على غمرى 2152352 كفـءكفـء1132011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

ابراھیم دمحم احمد االعدادیة باوالد عابدین 2010/07/11 رشا السید عبدالرحیم  السید 2148586 كفـءكفـء1142011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

میت العز 2011/07/11 سعید علي علي حسن 2170280 كفـءكفـء1152011/07/11 أخصائى تكنولوجیا

حسن أحمد عبدون االعدادیة المشتركة 2011/07/11 سماح عبدالستار دمحم  علي 2159348 كفـءكفـء1162011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

قنتیر االعدادیة المشتركة 2010/07/11 عال عبدالسالم عیداروس حسین 2170350 كفـءكفـء1172011/07/11 أخصائى تكنولوجیا

الغزالى االعدادیة المشتركة 2010/07/11 غادة دمحم السید حبیب 2169518 كفـءكفـء1182011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

كفر العلماء تعلیم اساسى اعدادیة 2011/07/11 فایز سلیم علي خلیل 2149272 كفـءكفـء1192011/07/13 أخصائى تكنولوجیا
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الدیدامون االعدادیة بنات 2010/07/11 دمحم فاروق سلیمان علي 2171010 كفـءكفـء1202011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

أحمد دمحم صالح بالـ/ الشھید  2010/07/11 مروة سمیر ابراھیم السید 2158011 كفـءكفـء1212011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

فاقوس الجدیدة 2010/07/11 مروة فاروق احمد  مرسي 2157624 كفـءكفـء1222011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

دمحم احمد ثابت/ الشھید  2010/07/11 میادة عبدالرحمن موسى حسین 2156224 كفـءكفـء1232011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

تل الضبعة 2011/07/11 نجوى فؤاد عبدالفتاح ابراھیم 990824 كفـءكفـء1242011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

النصر االعدادیة بنین بفاقوس 2011/07/11 نسمھ ابوھاشم احمد ابوھاشم 2195267 كفـءكفـء1252011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

دمحم الحسینى فرحان ع 2006/07/11 ھاني السید انور موسي عطیھ 985688 كفـءكفـء1262011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

السعدة االعدادیة 2011/07/11 وائل مصطفى سلیمان عطیة 2153251 كفـءكفـء1272011/07/11 أخصائى تكنولوجیا

١النھضة الحدیثة رقم  2011/07/11 اسماء ابراھیم حسن سلمى 2167197 كفـءكفـء1282011/07/11 أخصائى نفسى

میت العز 2011/07/11 اشرف عبدالباسط فتحي دمحم 2170276 كفـءكفـء1292011/07/13 أخصائى نفسى

ابو صقر االعدادیة المشتركة 2011/07/11 الشیماء دمحم دمحم متولي 2166407 كفـءكفـء1302011/07/13 أخصائى نفسى

السالم 2008/05/16 اماني دمحم مصطفي دمحم 2169158 كفـءكفـء1312011/07/13 أخصائى نفسى

الخلیفة المامون 2010/07/11 امل السید حسین سلیمان عیداروس 2151560 كفـءكفـء1322011/07/11 أخصائى نفسى

الشھید سالم منسى ع 2010/07/11 امیرة احمد ابراھیم احمد 2163950 كفـءكفـء1332011/07/11 أخصائى نفسى

اكیاد ع المشتركة 2006/04/19 أمیرة مصطفى سلیمان عبدهللا 2172043 كفـءكفـء1342011/07/13 أخصائى نفسى

ابراھیم دمحم احمد االعدادیة باوالد عابدین 2010/07/11 امیمة اسماعیل دمحم دمحم اسماعیل 2151292 كفـءكفـء1352011/07/13 أخصائى نفسى

دمحم مھدى حسین/ الشھید  2010/07/11 ایمان  دمحم دمحم  دمحم السید 2170927 كفـءكفـء1362011/07/11 أخصائى نفسى
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الجواھرة 2011/07/11 جیھان دمحم سباعي  دمحم 2174541 كفـءكفـء1372011/07/13 أخصائى نفسى

اباظة للتعلیم االساسى ع 2011/07/11 دالیا حسین عبدالرحمن حسین 2148346 كفـءكفـء1382011/07/11 أخصائى نفسى

الروضة االعدادیة المشتركة 2010/07/11 رانیا دمحم ابراھیم خلیل 2132316 كفـءكفـء1392011/07/13 أخصائى نفسى

الفدادنة ع المشتركة 2010/07/11 رحیمھ نبیل ابراھیم السید 2140801 كفـءكفـء1402011/07/11 أخصائى نفسى

فصول منشأة عبدون االعدادیة 2011/07/11 زینب عبدالرحمن عطیة  سلیمان 2153765 كفـءكفـء1412011/07/13 أخصائى نفسى

ابو غنیم 2010/07/11 سماح السید عبدالرحمن عبدالعزیز 2165995 كفـءكفـء1422011/07/13 أخصائى نفسى

دمحم فاروق احمد صالح بنین ب 2010/07/11 سماح السید دمحم امام 2109117 كفـءكفـء1432011/07/13 أخصائى نفسى

حسن أحمد عبدون 2011/07/11 سماح حسن ھاشم موسى 2178622 كفـءكفـء1442011/07/11 أخصائى نفسى

السماعنة  االعدادیة المشتركة 2011/07/11 سماح عبدالرحمن عبدالجواد حسین 2166272 كفـءكفـء1452011/07/13 أخصائى نفسى

جمال حسن حافظ/ الشھید  2010/07/11 سمر احمد السید امین 2167150 كفـءكفـء1462011/07/13 أخصائى نفسى

المرحوم ذكى الدرى 2010/07/11 سھا دمحم عبدالرحمن احمد 2161371 كفـءكفـء1472011/07/13 أخصائى نفسى

دوار جھینھ االعدادیة المشتركة 2010/07/11 سھیر فوزي ابو ھاشم دمحم مصطفي 2170344 كفـءكفـء1482011/07/13 أخصائى نفسى

رضا الشحات حسان/ الشھید  2010/07/11 شیماء صالح دمحم احمد 984632 كفـءكفـء1492011/07/13 أخصائى نفسى

السناوى االعدادیة 2011/07/11 صالح عبدالسالم دمحم عمران 2163852 كفـءكفـء1502011/07/13 أخصائى نفسى

٢صالح الطاروطى رقم  2010/07/11 فایزه ابراھیم غنیمى ابراھیم 2168061 كفـءكفـء1512011/07/13 أخصائى نفسى

فاقوس ع الحدیثة بنات 2010/07/11 منار عادل ابراھیم دمحم 2156431 كفـءكفـء1522011/07/13 أخصائى نفسى

منشاة نبھان ع 2010/07/11 منى سعد جاد دمحم 2129522 كفـءكفـء1532011/07/13 أخصائى نفسى
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جماالت الوكیل ع بالعارین 2000/09/25 منى دمحم السید مرسي 2173859 كفـءكفـء1542009/08/01 أخصائى نفسى

الدراكة االعدادیة 2010/07/11 مھا السید عبد العال سالم 990424 كفـءكفـء1552011/07/13 أخصائى نفسى

2010/07/11 االعدادیة١فاقوس ع بنات  مي ماھر احمد دمحم جاد هللا 2199540 كفـءكفـء1562011/07/13 أخصائى نفسى

فاقوس االعدادیة الجدیدة بنات 2010/07/11 نھى صالح عبدالعزیز موسى 2129620 كفـءكفـء1572011/07/13 أخصائى نفسى

االعدادیة المھنیة بنات 2010/07/11 ھبة صالح احمد الصاوى 2166983 كفـءكفـء1582011/07/13 أخصائى نفسى

سوادة  االعدادیة المشتركة 2010/07/11 ھبھ السید احمد خلیل 2150496 كفـءكفـء1592011/07/13 أخصائى نفسى

طلبة عویضة االعدادیة المشتركة٠د 2010/07/11 ھیام عبدالرحمن قطب  ابراھیم 2147622 كفـءكفـء1602011/07/11 أخصائى نفسى

الجعافره االعدادیة المشتركة 2010/05/24 وائل دمحم ابراھیم على 2145395 كفـءكفـء1612011/07/13 أخصائى نفسى

البیروم ع بنین 1993/07/11 بدیعة طاھر احمد حواس 1739406 كفـءكفـء1622009/02/11 أخصائى اجتماعى أول أ

الھیصمیة االعدادیة المشتركة 2010/07/11 صباح دمحم السید  دمحم  2237119 كفـءكفـء1632011/07/13 أخصائى اجتماعى

النوافعة ع المشتركة 2011/07/11 دمحم عبدالكریم دمحم حسن  2157959 كفـءكفـء1642011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو صقر االعدادیة المشتركة 2011/07/11 احالم عبد العال ابراھیم حسین 978630 كفـءكفـء1652011/07/13 أخصائى اجتماعى

دمحم السید الحفني 2011/07/11 احمد دمحم دمحم البدرى 2134069 كفـءكفـء1662011/07/13 أخصائى اجتماعى

الفدادنة ع المشتركة 2010/07/11 ازھار دمحم عبدالبدیع سعید 2143668 كفـءكفـء1672011/07/13 أخصائى اجتماعى

شھداء الكیالنیة 2011/07/11 الزھراء ابراھیم الدسوقي حمد عبدالعزیز 2233724 كفـءكفـء1682011/07/11 أخصائى اجتماعى

الجعافرة 2011/03/01 السید دمحم رویحل سلیمان 2132173 كفـءكفـء1692011/03/01 أخصائى اجتماعى

بنى صرید ع بنات 2011/03/01 امال دمحم دمحم عنانى 2148492 كفـءكفـء1702011/03/01 أخصائى اجتماعى
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منزل نعیم االبتدائیة 2010/07/11 امانى محمود دمحم العوضى 2138420 كفـءكفـء1712011/07/13 أخصائى اجتماعى

دوار جھینھ االعدادیة المشتركة 2010/07/11 امل حسین محمود حسین 2170343 كفـءكفـء1722011/07/13 أخصائى اجتماعى

الدیدامون االعدادیة بنات 2011/07/11 امینھ احمد یوسف ابراھیم 2169262 كفـءكفـء1732011/07/13 أخصائى اجتماعى

الخطارة ع 2011/07/11 ایمان عبدالرازق السید سالم 2158100 كفـءكفـء1742011/07/13 أخصائى اجتماعى

عبدالحمیدسالم بالزھیرى٠د 2010/07/11 ایمان عمر عبدالحمید دمحم 2149535 كفـءكفـء1752011/07/11 أخصائى اجتماعى

عبد اللة الشرقاوى االبتدائیة 2010/07/11 ایمان فوزي عبدالعزیز دمحم 2173473 كفـءكفـء1762011/07/13 أخصائى اجتماعى

المزارقة  االعدادیة المشتركة 2011/07/11 ایمان دمحم احمد دمحم 2151128 كفـءكفـء1772011/07/11 أخصائى اجتماعى

ابو جابر 2010/07/11 أیناس أحمد الیاز احمد 2149165 كفـءكفـء1782011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢صالح الطاروطى رقم  2010/07/11 ایناس سلیمان احمد سید احمد 2152354 كفـءكفـء1792011/07/13 أخصائى اجتماعى

الفتح 2011/07/11 ایناس صالح الدین دمحم توفیق عبدالعال 2193830 كفـءكفـء1802011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید ابراھیم دمحم عبدالسالم 2011/07/11 بیومي علي السید سید احمد 2186168 كفـءكفـء1812011/07/13 أخصائى اجتماعى

میت العز الحدیثة 2010/03/01 حمیدة دمحم فتحي دمحم 2169275 كفـءكفـء1822011/07/14 أخصائى اجتماعى

المدرسة النصر المھنیة االعدادیة 2007/10/12 حنان حسن دمحم سلمان 2164626 كفـءكفـء1832011/07/13 أخصائى اجتماعى

النھضة العلمیة 2010/07/11 دالیا فرید سعید على 2152485 كفـءكفـء1842011/07/13 أخصائى اجتماعى

١كفر شاویش رقم  2011/07/11 رشا دمحم دمحم سلیم 2166107 كفـءكفـء1852011/07/13 أخصائى اجتماعى

اشكر االعدادیة المشتركة 2010/07/11 ریا  حسین عبدالعال حسن 2153718 كفـءكفـء1862011/07/13 أخصائى اجتماعى

احمد صالح یعقوب بنات بقنتیر 2010/07/11 سماح شحتھ عطیة عبدالمطلب 2163947 كفـءكفـء1872011/07/13 أخصائى اجتماعى
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تل السمونى اإلعدادیة المشتركة 2011/07/11 سماح عثمان دمحم حموده 2166283 كفـءكفـء1882011/07/13 أخصائى اجتماعى

جمال حسن حافظ/ الشھید  2004/07/11 سماح فتح هللا طلبھ حسن 2166046 كفـءكفـء1892011/07/13 أخصائى اجتماعى

البیروم ع بنین 2011/07/11 سماح دمحم احمد دمحم 2161385 كفـءكفـء1902011/07/11 أخصائى اجتماعى

الشھید سالم منسى ع 2011/07/11 سیھان محمود عبدالوھاب ابراھیم 2161061 كفـءكفـء1912011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید عتریس االعدادیة المشتركة 2010/07/11 شرین شاكر عبدالمعطى عطیة 2140688 كفـءكفـء1922011/07/13 أخصائى اجتماعى

اكیاد القبلیة 2010/03/02 شیماء بدر الدین على  عنانى 2196393 كفـءكفـء1932011/03/14 أخصائى اجتماعى

2011/03/01 المشتركة١المرحوم عبدالعال أمین  صفاء عبدالرحمن ابراھیم دمحم موسى 2167246 كفـءكفـء1942011/03/14 أخصائى اجتماعى

الروض  االعدادیة 2010/07/11 صفاء عبدالرحمن دمحم السید 2146656 كفـءكفـء1952011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو عیاد 2011/07/11 عادل فوزى خلیل عوض هللا 2142808 كفـءكفـء1962011/07/13 أخصائى اجتماعى

السید عطا عطیة للتعلیم االساسى 2011/07/11 عبیر السید سباعي دمحم 2203045 كفـءكفـء1972011/07/13 أخصائى اجتماعى

فصول احمد سلیمان ع المشتركة 2008/12/21 عبیر عبدالرحمن الناجى دمحم 2125261 كفـءكفـء1982011/07/11 أخصائى اجتماعى

أحمد دمحم صالح بالـ/ الشھید  2010/07/11 عبیر عید السید عبدالعاطى 2152360 كفـءكفـء1992011/07/13 أخصائى اجتماعى

النصر االعدادیة بنین بفاقوس 2011/07/11 عماد ماھر ابراھیم تادرس 2152719 كفـءكفـء2002011/07/01 أخصائى اجتماعى

داعبد الحمید سالم االعدادیة المشتركة 2010/07/11 فادیة دمحم عبدالمجید دمحم 2141403 كفـءكفـء2012011/07/13 أخصائى اجتماعى

عرب درویش بنات 2004/04/23 فریزة السید صالح ھندي 2151499 كفـءكفـء2022011/07/13 أخصائى اجتماعى

حسین فراج 2010/07/11 لمیاء عبد السالم عبد العال ابراھیم 2171696 كفـءكفـء2032011/07/01 أخصائى اجتماعى

السناوى االعدادیة 2011/07/11 دمحم عبدالسالم الحسینى جلھوم 2163863 كفـءكفـء2042011/07/13 أخصائى اجتماعى
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١ھشام عبدالعال/ الشھید  2011/07/11 دمحم عیسى عبد العزیز خضر 2184873 كفـءكفـء2052011/07/11 أخصائى اجتماعى

السعدة االعدادیة 2011/07/11 دمحم متولى السید ابراھیم 2148216 كفـءكفـء2062011/07/11 أخصائى اجتماعى

ابراھیم دمحم احمد االعدادیة باوالد عابدین 2011/07/11 دمحم متولي  اسماعیل خلیل 2151295 كفـءكفـء2072011/07/13 أخصائى اجتماعى

١النھضة الحدیثة رقم  2010/07/11 میادة السید دمحم السید 2178598 كفـءكفـء2082011/07/13 أخصائى اجتماعى

حلمى  كیالنى االعدادیة  بنین 2010/07/11 میادة یوسف كامل عبدالحمید دمحم 2126998 كفـءكفـء2092011/07/11 أخصائى اجتماعى

١صالح الطاروطى رقم  2010/07/11 ناھد حسین دمحم حسین 2140682 كفـءكفـء2102011/07/13 أخصائى اجتماعى

اباظة الجدیدة 2011/03/01 نرمین دمحم عبد المنعم عیسى 2197098 كفـءكفـء2112011/03/14 أخصائى اجتماعى

فایقة عبدالكریم االبتدائیة 2010/07/11 نسرین دمحم متولى أبو ھاشم 2177169 كفـءكفـء2122011/07/13 أخصائى اجتماعى

فصول عرب مفتاح االعدادیة 2011/07/11 نھلھ دمحم زكریا انور مسیل 2094023 كفـءكفـء2132011/07/13 أخصائى اجتماعى

الخمسبن االعدادیة المشتركة 2010/07/11 نیفین سلیمان عبدهللا عبدالحمید 2170093 كفـءكفـء2142011/07/11 أخصائى اجتماعى

حسن أحمد عبدون االعدادیة المشتركة 2010/07/11 ھبھ السید صبرى احمد ابراھیم 2158157 كفـءكفـء2152011/07/11 أخصائى اجتماعى

البطل على فھمى 2011/03/01 ھبھ حسن دمحم غالب 2125563 كفـءكفـء2162011/03/14 أخصائى اجتماعى

البطل على فھمى 2011/07/11 ھبھ صالح اسماعیل سلیمان 2093874 كفـءكفـء2172011/07/13 أخصائى اجتماعى

النصر االعدادیة بنین بفاقوس 2010/07/11 ھبھ دمحم علي رفعت 2153378 كفـءكفـء2182011/07/13 أخصائى اجتماعى

١الزاویة الحمراء رقم  2011/07/11 ھنا منصور ابراھیم دمحم 2153249 كفـءكفـء2192011/07/13 أخصائى اجتماعى

معھد الطاروطى 2011/07/11 ھیثم السید عبدالعال عبدالعزیز 2208950 كفـءكفـء2202011/07/13 أخصائى اجتماعى

أحمد دمحم صالح بالـ/ الشھید  2011/07/11 ولید متولى دمحم الشرقاوى 2140848 كفـءكفـء2212011/07/13 أخصائى اجتماعى
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الروضة الثانویة المشتركة 1984/12/01 سمیر عبدهللا دمحم حسنین 891217 كفـءكفـء2222012/07/09 ماجیستیرمعلم خبیر

الروضة االعدادیة المشتركة 1989/11/01 یحیى دمحم علي السید 941032 كفـءكفـء2232012/07/09 ماجیستیرمعلم خبیر

فاقوس ث بنات 1993/09/01 رضا عباس دمحم امام 961340 كفـءكفـء2242009/02/11 معلم أول أ

الدیدامون االعدادیة بنات 1985/09/01 فاتن دمحم ابراھیم سلیمان 907164 كفـءكفـء2252009/12/01 معلم أول أ

یوسف النحاس 1988/06/28 احمد حسن حسینى سباعى 944344 كفـءكفـء2262009/02/11 معلم أول

دوار جھینھ االعدادیة المشتركة 1998/03/29 احمد عبدالمنعم عبدالعال سلیم 1697046 كفـءكفـء2272009/10/15 معلم أول

یوسف على یوسف 1998/12/26 جیھان جودةالعزازى مجاھد دمحم 973461 كفـءكفـء2282009/02/11 معلم أول

كفر البالسي االبتدائیة 1987/11/01 خالد حسن احمد سالم 2019529 كفـءكفـء2292010/03/02 معلم أول

فاقوس الجدیدة 1987/09/01 ذینب ابوالمعاطى فخرالدین محمود 932730 كفـءكفـء2302009/10/15 معلم أول

الغزالى االعدادیة المشتركة 1998/12/26 رضا حافظ دمحم سلمى 976880 كفـءكفـء2312009/02/11 معلم أول

االخالص 1998/12/26 رمضان دمحم دمحم ابراھیم 973774 كفـءكفـء2322009/02/11 معلم أول

یوسف على یوسف 1990/01/11 دمحم على عیسى دمحم 934956 كفـءكفـء2332009/10/15 معلم أول

دمحم السید الحفني 1990/11/01 محمود نجیب عبداللطیف حسین 2012233 كفـءكفـء2342009/10/15 معلم أول

ایو سالم االعدادیة المشتركة 1998/12/26 منى السید  حسیني  محمود 2046956 كفـءكفـء2352010/03/20 معلم أول

ابو غنیم 1988/09/01 ناریمان عبد الصبور یوسف دمحم 947477 كفـءكفـء2362009/02/11 معلم أول

جماالت الوكیل ع بالعارین 1998/12/26 نبیلة رمضان إبراھیم دمحم مرعى 958546 كفـءكفـء2372009/10/15 معلم أول

الحسینى نوفل 1990/11/01 نجالء السید عوض مھدى 2009202 كفـءكفـء2382009/10/15 معلم أول
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

االخمیین 1989/06/30 نفیسھ حسین على عبد المجید 956915 كفـءكفـء2392009/02/11 معلم أول

فصول منشأة عبدون االعدادیة 1995/04/06 وفاء عبدهللا حسن دمحم 956158 كفـءكفـء2402009/02/11 معلم أول

السادات بكفر الحاج عمر 1986/09/01 یسریة دمحم عبد العال دمحم 934123 كفـءكفـء2412009/02/11 معلم أول

العساكرة المشتركة 2011/03/01 ابراھیم التھامي  دمحم دمحم 2147395 كفـءكفـء2422011/03/01 معلم

تل الضبعة 2011/03/01 ابراھیم حسن احمد ابراھیم 2144529 كفـءكفـء2432011/03/14 معلم

ابو صقر االعدادیة المشتركة 2010/07/11 ابراھیم عبدالعال ابراھیم دمحم 2172080 كفـءكفـء2442011/07/13 معلم

١ھشام عبدالعال/ الشھید  2011/03/01 ابراھیم عبدهللا على سالمھ 2156544 كفـءكفـء2452011/03/01 معلم

دمحم عوض سرحان الثنویة المشتركة 2011/05/28 ابراھیم دمحم ابراھیم دمحم 2190942 كفـءكفـء2462011/07/01 معلم

الخلیفة المامون 2011/03/01 ابراھیم دمحم حسانین مصطفى 2127006 كفـءكفـء2472011/03/14 معلم

دمحم مھدى حسین/ الشھید  2011/07/11 ابراھیم دمحم عوض عرفھ 2170896 كفـءكفـء2482011/07/13 معلم

دمحم الحسینى فرحان ع 2008/03/01 ابراھیم دمحم دمحم حسین 2166123 كفـءكفـء2492011/03/14 معلم

الغزالى االعدادیة المشتركة 2010/07/11 احالم لطفى ابراھیم على 2182826 كفـءكفـء2502011/07/13 معلم

حسبن فراج االعدادیة المشتركة 2011/07/11 احمد ابراھیم احمد العزازى 2163960 كفـءكفـء2512011/07/11 معلم

عبد الرازق رمضان 2011/03/01 احمد السید احمد ابراھیم 2196974 كفـءكفـء2522011/03/14 معلم

٢الشھید صبحى المنیسى  2011/03/01 احمد السید دمحم منصور 2156364 كفـءكفـء2532011/03/01 معلم

العزازى السناوى االبتدائیة 2011/03/01 احمد السید محمودى دمحم 2127070 كفـءكفـء2542011/03/14 معلم

الدیدامون الثانویة التجاریة 2011/07/11 احمد جودة احمد ضیاء الدین 2148693 كفـءكفـء2552011/07/11 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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األعلي

فصول احمد سلیمان ع المشتركة 2011/03/01 احمد حجازى حجازى واكد 2130321 كفـءكفـء2562011/03/14 معلم

شعیر 2010/03/01 احمد حسن احمد حسن 2142303 كفـءكفـء2572011/03/14 معلم

الحلوفى االبتدائیة باكیاد القبلیة 2011/03/01 احمد حسن السید على العشماوى 2132400 كفـءكفـء2582011/03/14 معلم

فاقوس االعدادیة الجدیدة بنات 2011/07/11 احمد حسن السید مرسي 2170282 كفـءكفـء2592011/07/13 معلم

فاقوس الصناعیة بنین 2011/07/11 احمد حسنى دمحم حسن 2150603 كفـءكفـء2602011/07/11 معلم

كفر بشارة االبتدائیة 2011/03/01 احمد رمضان ابراھیم سید احمد 2163922 كفـءكفـء2612011/03/14 معلم

محمود دمحم عبده/ الشھید 2011/07/11 احمد سالم الصادق دمحم 2181462 كفـءكفـء2622011/07/13 معلم

فاقوس الصناعیة بنات 2002/05/01 احمد سمیر احمد ابراھیم 986775 كفـءكفـء2632009/02/11 معلم

تل الضبعة للتعلیم االساسى 2011/03/01 أحمد عبدالرحمن دمحم متولى 990382 كفـءكفـء2642011/03/14 معلم

دمحم السید الحفني 2011/03/01 احمد عبدالفتاح دمحم عبدالحمید 2134050 كفـءكفـء2652011/03/14 معلم

البیروم ع بنین 2011/03/01 احمد عبدالمنعم سلیم عبدالجبار 2147189 كفـءكفـء2662011/03/01 معلم

ابو جابر 2010/03/01 احمد عبدالمنعم عبدالحمید اللیثى 2126956 كفـءكفـء2672011/03/14 معلم

جماالت الوكیل ع بالعارین 2010/07/11 احمد عزت عبدهللا  عبدالدایم 2130558 كفـءكفـء2682011/07/11 معلم

فاقوس الثانویة التجاریة للبنین 2011/07/11 احمد ماھر احمد دمحم منصور 2145812 كفـءكفـء2692011/07/13 معلم

النھضة القومیة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 احمد دمحم احمد متولى 2146797 كفـءكفـء2702011/07/13 معلم

فصول یوسف النحاس االعدادیة 2009/03/01 احمد دمحم ثروت عبدالمنعم احمد 2130292 كفـءكفـء2712011/03/14 معلم

صالح الطاروطى  االعدادیة  المشتركة 2011/03/01 احمد دمحم سمیر عبدالحمید ابو المعاطي 2151589 كفـءكفـء2722011/03/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

تل السمونى اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 احمد دمحم عبدالحمید حسین 2169588 كفـءكفـء2732011/03/13 معلم

عبدالصمد عشماوي االعدادیة المشتركة 2011/07/11 احمد دمحم علي احمد 2202959 كفـءكفـء2742011/07/13 معلم

العزازى السناوى االبتدائیة 2011/03/01 احمد دمحم دمحم دسوقى 2127063 كفـءكفـء2752011/03/14 معلم

الروضة 2010/07/11 احمد دمحم نجیب دمحم  عطیة 2148606 كفـءكفـء2762011/07/13 معلم

بنى قریش 2011/03/01 احمد دمحم یسرى على دمحم 2152323 كفـءكفـء2772011/03/01 معلم

دوامة االبتدائیة 2004/07/01 أزھار دمحم عبدالرحمن دمحم 981071 كفـءكفـء2782009/02/11 معلم

النصر االعدادیة بنین بفاقوس 2001/03/02 اسامة سعید عبدالرحمن علي 2140326 كفـءكفـء2792011/07/13 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/11 اسامة على دمحم مشالى 2167335 كفـءكفـء2802011/07/13 معلم

حسن علوان 2010/03/01 اسالم توفیق السید عبدالحق 2150248 كفـءكفـء2812011/03/01 معلم

١ھشام عبدالعال/ الشھید  2010/03/01 اسالم دمحم عبد الرحمن دمحم 2184866 كفـءكفـء2822011/03/14 معلم

رضا الشحات حسان/ الشھید  2009/09/27 اسماء  احمد عبدالھادي محمود 2169967 كفـءكفـء2832011/07/11 معلم

دمحم فاروق احمد صالح 2010/03/01 اسماء  عبدالرحمن علي ھیبھ 2157675 كفـءكفـء2842011/03/14 معلم

كفر بشارة تعلیم اساسى اإلعدادى 2011/03/01 اسماء  دمحم علي  یوسف 2157867 كفـءكفـء2852011/03/14 معلم

١صالح الطاروطى ریاض اطفال  2011/07/11 اسماء احمد السید دمحم 2200597 كفـءكفـء2862011/07/01 معلم

الخلیفة المامون 2010/07/11 اسماء احمد ماھر دمحم نجم 2166248 كفـءكفـء2872011/07/13 معلم

میت العز 2010/03/01 اسماء السید ثروت عبدالعلیم حسانین 2132412 كفـءكفـء2882011/03/14 معلم

رمضان احمد سالم/ الشھید  2010/07/11 اسماء السید دمحم حسنین 2174511 كفـءكفـء2892011/07/13 معلم
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األعلي

روضة موسى نمر 2011/05/24 اسماء السید دمحم دمحم طالب 2224985 كفـءكفـء2902011/07/13 معلم

فاقوس الجدیدة 2011/07/11 اسماء حسني عبدالقادر دمحم 2106297 كفـءكفـء2912011/07/13 معلم

یوسف النحاس 2010/07/11 اسماء عبدالسالم حسن السید 2130277 كفـءكفـء2922011/07/11 معلم

على بن جاسم التجربیھ لغات/سمو الشیخ  2010/07/11 اسماء عبدالعظیم عبدربھ منصور 2157690 كفـءكفـء2932011/07/11 معلم

حسین فراج 2011/03/01 اسماء عبدهللا حسن دمحم 2153261 كفـءكفـء2942011/03/14 معلم

عبد الصمد عشماوى 2010/03/01 اسماء علي  حسن دمحم جودة 2173109 كفـءكفـء2952011/03/14 معلم

العزازى الثانویة المشتركة 2010/07/11 اسماء فوزي احمد عبدهللا 2170314 كفـءكفـء2962011/07/11 معلم

اشكر 2011/03/01 اسماء دمحم سلیمان السید 2142231 كفـءكفـء2972011/03/01 معلم

ابو غنیم 2011/07/11 أسماء دمحم عطا السید رمضان 2205638 كفـءكفـء2982011/07/13 معلم

االخمیین 2010/03/01 اسماء دمحم مصطفي احمد الجوھري 2174578 كفـءكفـء2992011/03/14 معلم

الروضة االعدادیة المشتركة 2010/03/01 اسماعیل حسین دمحم على 2142297 كفـءكفـء3002011/03/11 معلم

ابراھیم دمحم احمد باوالد عابدین 2000/09/25 اسماعیل عبد البدیع اسماعیل حبیب 993576 كفـءكفـء3012009/02/11 معلم

سوادة  االعدادیة المشتركة 2011/07/11 اسماعیل دمحم مصطفى دمحم 2152112 كفـءكفـء3022011/07/13 معلم

2010/07/11 االعدادیة١فاقوس ع بنات  اشجان دمحم عبدالرحمن عبدالحلیم 2142247 كفـءكفـء3032011/07/13 معلم

١السماعنة رقم  2008/07/01 اشرف حسین دمحم حسین 2146714 كفـءكفـء3042011/03/14 معلم

العساكرة المشتركة 2010/03/01 اشرف عطیة دمحم شتیوى 971618 كفـءكفـء3052011/03/14 معلم

مشھور 2006/10/16 اشرف فرج احمد یوسف 2124973 كفـءكفـء3062011/07/13 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 

فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

على ضبیع للتعلیم االساسى 2011/07/11 الحسین صالح دمحم رمضان 980763 كفـءكفـء3072011/07/11 معلم

مشھور 2006/03/01 السید احمد عبدالرؤف السید 2124942 كفـءكفـء3082011/03/14 معلم

الفولى االعدادیة المشتركة 2011/07/11 السید خلیل ابراھیم دمحم 2181467 كفـءكفـء3092011/07/13 معلم

دمحم مھدى حسین/ الشھید  2010/07/11 السید عبد هللا عبدالحمید  دمحم 2170895 كفـءكفـء3102011/07/13 معلم

ابو عیاد 2011/03/01 السید دمحم السید عبد الرحمن 2152110 كفـءكفـء3112011/03/14 معلم

حسن أحمد عبدون 2011/03/01 السید دمحم عبدالعال مصطفى 2146475 كفـءكفـء3122011/03/14 معلم

ابو عیاد 2011/07/11 السید دمحم دمحم سلیم 2146481 كفـءكفـء3132011/07/13 معلم

موسى نمر للتعلیم االساسي 2011/03/01 السید دمحم دمحم دمحم 2142317 كفـءكفـء3142011/03/01 معلم

العزازى اإلعدادیة المشتركة 2010/03/01 السید مصطفى البكرى عبدالرحمن اسماعیل 2152306 كفـءكفـء3152011/03/14 معلم

الفولى االعدادیة المشتركة 2010/07/11 الشیماء السید احمد دمحم 2140823 كفـءكفـء3162011/07/13 معلم

السناوى االعدادیة 2010/03/01 الشیماء بدر دمحم حسن 2134593 كفـءكفـء3172011/03/14 معلم

اكیاد التجاریة 2010/07/11 الشیماء دمحم  سیف الدین رجب علي 2199650 كفـءكفـء3182011/07/13 معلم

اكیاد ع المشتركة 2010/03/01 الشیماء دمحم سید احمد علي الجمل 2193877 كفـءكفـء3192011/03/14 معلم

اكیاد ع المشتركة 2010/07/11 الشیماء یوسف سالم یوسف 2172027 كفـءكفـء3202011/07/13 معلم

دمحم السید وفا الكبیر 2009/03/01 الفت عبدالعزیز دمحم عبدهللا 2146708 كفـءكفـء3212011/03/14 معلم

الفولى االعدادیة المشتركة 2010/07/11 الھام احمد دمحم العطار 2143729 كفـءكفـء3222011/07/13 معلم

الدیدامون االعدادیة بنات 2010/07/01 الھام السید  عبدالعزیز ابو زید 2141237 كفـءكفـء3232011/07/13 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 

فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فاقوس التجاریة للبنات 2005/05/09 الھام حسین على دمحم 2130142 كفـءكفـء3242011/07/13 معلم

١المرحوم المھندس ابراھیم ھندئ بنات  2011/03/02 امال احمد ابراھیم دمحم 2094032 كفـءكفـء3252011/03/02 معلم

الجعافره االعدادیة المشتركة 2010/07/11 أمال صابر دمحم ضیف هللا 2132168 كفـءكفـء3262011/07/13 معلم

أحمد عبدالجلیل االبتدائبة 2010/03/01 امال على احمد السید 2148305 كفـءكفـء3272011/03/14 معلم

السید عطا عطیة 2010/03/01 امال دمحم فاروق غریب العجمى 2138782 كفـءكفـء3282011/03/01 معلم

سوادة  االعدادیة المشتركة 2010/07/11 امامھ احمد الحسینى السید 2140666 كفـءكفـء3292011/07/13 معلم

دوامة االعدادیة المشتركة 2010/07/11 امانى عبدالرؤوف عیداروس دمحم 2130151 كفـءكفـء3302011/07/13 معلم

االخالص االبتدائیة 2011/03/01 امانى عبدالسالم عبدالعاطى سلیمان 2143616 كفـءكفـء3312011/03/14 معلم

جزیرة النص 2011/03/01 امانى عوض امین عبدهللا 2224378 كفـءكفـء3322011/03/14 معلم

اشكر 2010/07/13 امانى دمحم حسن عبدالقادر 990845 كفـءكفـء3332011/07/13 معلم

اباظة الجدیدة 2011/03/01 امانى دمحم حسن على 2140881 كفـءكفـء3342011/03/14 معلم

ایو سالم االعدادیة المشتركة 2010/07/11 امانى دمحم عبدالفتاح السید مصطفى 2145083 كفـءكفـء3352011/07/13 معلم

اكیاد ع المشتركة 2010/03/01 أمانى دمحم عزازى ابراھیم 2132443 كفـءكفـء3362011/03/14 معلم

فاقوس الصناعیة بنات 2007/03/08 امانى محمود محجوب دمحم سلیم 2109909 كفـءكفـء3372011/07/13 معلم

الغزالى االعدادیة المشتركة 2011/07/11 اماني  السید دمحم علي 2169483 كفـءكفـء3382011/07/11 معلم

رضا الشحات حسان/ الشھید  2010/07/11 اماني السید علي احمد 2141386 كفـءكفـء3392011/07/13 معلم

١البیروم االبتدائیة رقم 2011/03/01 اماني عبدالسالم دمحم متولي 2147673 كفـءكفـء3402011/03/14 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 

فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البیروم ع بنین 2010/07/11 اماني دمحم حسن علي 2178595 كفـءكفـء3412011/07/11 معلم

عبد الصمد عشماوى 2011/07/11 اماني دمحم دمحم عبدالسالم عیسوي 2339186 كفـءكفـء3422011/07/13 معلم

روضة الروضة 2011/03/01 امل السید دمحم دھشان 2151551 كفـءكفـء3432011/03/14 معلم

جماالت الوكیل ع بالعارین 2010/03/01 امل السید دمحم سلیم محجوب 2126602 كفـءكفـء3442011/03/14 معلم

عبدالحمیدسالم بالزھیرى٠د 2010/03/01 امل ثروت دمحم احمد 2158909 كفـءكفـء3452011/03/14 معلم

الشھید فاروق نجم 2011/03/01 امل رمضان عبد الصمد عطیة 981638 كفـءكفـء3462011/03/01 معلم

منزل نعیم 2010/03/01 امل عبدالمنعم حسن السید 2138422 كفـءكفـء3472011/03/01 معلم

احمد صالح یعقوب بنات بقنتیر 2010/03/01 امل دمحم  الصادق السید 2139380 كفـءكفـء3482011/03/14 معلم

سوادة  االعدادیة المشتركة 2010/07/11 امل دمحم عبدالحمید دمحم محمود 2145096 كفـءكفـء3492011/07/13 معلم

اللغات التجریبیھ 2010/07/11 امل دمحم عبدالخالق علي 2157597 كفـءكفـء3502011/07/13 معلم

دمحم السید حفنى ع 2010/07/11 امل دمحم دمحم حسن 2134065 كفـءكفـء3512011/07/11 معلم

شادیة شحاتھ محیسن االبتدائیة 2011/03/01 امنیة عادل دمحم على 2188415 كفـءكفـء3522011/03/14 معلم

ابراھیم دمحم احمد باوالد عابدین 2010/03/01 امنیة عبدالرحمن سلیمان عبدهللا النجار 2150546 كفـءكفـء3532011/03/14 معلم

١كفر شاویش رقم  2011/03/01 امنیة دمحم صالح السید ابراھیم 2153254 كفـءكفـء3542011/07/11 معلم

فاقوس ع الحدیثة بنات 2010/07/11 امنیھ محمود دمحم العرایفى 2157980 كفـءكفـء3552011/07/11 معلم

رضا الشحات حسان/ الشھید  2011/07/11 امیر صالح رمضان حربى 990643 كفـءكفـء3562011/07/14 معلم

الروض 2011/03/01 امیر دمحم ابراھیم عبدالعال 2142308 كفـءكفـء3572011/03/14 معلم
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7438of 1192 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  ً
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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 

فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر العلماء تعلیم اساسى اعدادیة 2010/07/11 امیرة  عزت  دمحم  خلیل 2140340 كفـءكفـء3582011/07/13 معلم

الشھید احمد الشوادفى االعدادیة 2010/07/11 امیرة العزب مصطفى عبدالجواد 2143661 كفـءكفـء3592011/07/11 معلم

اكیاد ع المشتركة 2011/07/11 أمیرة حمدى عبدهللا حسن 2172103 كفـءكفـء3602011/07/11 معلم

اشكر االعدادیة المشتركة 2011/07/11 امیرة عادل عبدالجلیل  مرسي 2153773 كفـءكفـء3612011/07/13 معلم

حسن أحمد عبدون االعدادیة المشتركة 2010/07/11 امیرة عبدالرؤف عیداروس دمحم 1595441 كفـءكفـء3622011/07/11 معلم

دمحم السید حفنى ع 2004/07/01 امیرة عبدالسالم احمد دمحم 1739335 كفـءكفـء3632009/02/11 معلم

الفدادنة للبنات االبتدائیة 2010/03/01 امیرة عبدالعزیز مصطفى دمحم 2148496 كفـءكفـء3642011/07/13 معلم

دمحم السید حفنى ع 2005/03/01 امیرة عبداللطیف دمحم یوسف 2103684 كفـءكفـء3652011/03/14 معلم

الدمیین ع 2010/03/01 أمیرة على رضوان الحنفى 2132295 كفـءكفـء3662011/03/14 معلم

اباظة الجدیدة 2010/03/01 امیرة دمحم السید احمد 2150566 كفـءكفـء3672011/03/14 معلم

النھضة القومیة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 امیرة دمحم السید عبدالعال 2146823 كفـءكفـء3682011/07/11 معلم

١ھشام عبدالعال/ الشھید  2010/03/01 امیرة دمحم عبدالرحمن عبدالمعطى 2146725 كفـءكفـء3692011/03/14 معلم

روضة الخلیفة المأ مون 2010/07/11 امیرة دمحم عدلى دمحم عبدالعال 2145449 كفـءكفـء3702011/07/13 معلم

الخطارة ع 2010/03/01 امیرة دمحم على حسن 2145423 كفـءكفـء3712011/03/14 معلم

السرو تعلیم اساسى 2010/07/11 امیرة دمحم مصطفي سالم 2201993 كفـءكفـء3722011/07/13 معلم

اكیاد ع المشتركة 2010/07/11 امیرة محمود حمدي دمحم 2169181 كفـءكفـء3732011/07/13 معلم

العزازى الثانویة المشتركة 2010/05/24 أمیره دمحم عبدالفتاح على احمد 2407969 كفـءكفـء3742014/03/16 دكتوراهمعلم
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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 

فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

السعدة االعدادیة 2010/07/11 انتصار شحاتھ عبدالمجید ابراھیم 2148480 كفـءكفـء3752011/07/11 معلم

كفر بشارة االبتدائیة 2011/03/01 انتصار مصطفى دمحم حسانین 2146442 كفـءكفـء3762011/03/14 معلم

العارین ریاض اطفال 2010/03/01 انتصار منصور عبدهللا یونس 988292 كفـءكفـء3772011/03/14 معلم

دوار جھینھ االعدادیة المشتركة 2010/07/11 انسام العشماوى عبدالعال ابراھیم 2156388 كفـءكفـء3782011/07/13 معلم

ام عجرم االبتدائیة المشتركة 2010/07/11 انعام شحاتھ  علي دمحم 2162139 كفـءكفـء3792011/07/13 معلم

الشھید ابراھیم دمحم عبدالسالم 2010/03/01 انعام عبدهللا دمحم سعید 981160 كفـءكفـء3802011/03/14 معلم

الشھید ابراھیم دمحم عبدالسالم 2010/03/01 انعام محمود اسماعیل دمحم 988670 كفـءكفـء3812011/03/14 معلم

تل السمونى اإلعدادیة المشتركة 2011/07/11 ایة عبدالعال حسن عبدالعال 2163826 كفـءكفـء3822011/07/13 معلم

دمحم احمد عتمان 2011/07/11 ایمان ابراھیم السید حسین 2150514 كفـءكفـء3832011/07/13 معلم

دمحم مھدى حسین/ الشھید  2010/07/11 إیمان ابراھیم بیومي امام 2170902 كفـءكفـء3842011/07/11 معلم

٢الخطارة ب 2011/07/11 ایمان ابراھیم دمحم دمحم حسن 2142293 كفـءكفـء3852011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب برشدى 2010/03/01 ایمان احمد عبدالفتاح راتب 2140727 كفـءكفـء3862011/03/01 معلم

الفدادنة بنین االبتدائیة 2010/03/01 ایمان اسماعیل ابراھیم دمحم 2143652 كفـءكفـء3872011/03/14 معلم

الھیصمیة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 ایمان السید ابراھیم السید 2142368 كفـءكفـء3892011/07/13 معلم

دمحم مھدى حسین/ الشھید  2010/03/01 ایمان السید احمد ابراھیم 2189234 كفـءكفـء3902011/03/14 معلم

الشھید فاروق نجم 2010/07/11 ایمان السید مصطفى  عبدالعال 2157779 كفـءكفـء3912011/07/13 معلم

2010/03/01 روضة لبلى شھوان إیمان أویس دمحم ضیف 987509 كفـءكفـء3922011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

داعبد الحمید سالم االعدادیة المشتركة 2010/07/11 ایمان ثروت دمحم كمال 2141380 كفـءكفـء3932011/07/13 معلم

فاقوس التجریبیة للغات 2011/07/11 ایمان حسین دمحم سالم 2165219 كفـءكفـء3942011/07/13 معلم

الروض 2010/03/01 ایمان حلمى عبده سلیمان 2146485 كفـءكفـء3952011/03/01 معلم

أحمد عبدالجلیل االعدادیة 2011/07/11 ایمان سعد دمحم السید 2168046 كفـءكفـء3962011/07/14 معلم

الدمیین ع 2010/07/11 ایمان سمیر دمحم رشاد عیداروس 2146827 كفـءكفـء3972011/07/01 معلم

جمال حسن حافظ/ الشھید  2010/07/11 ایمان عبد المطلب دمحم عبدالمطلب 2140939 كفـءكفـء3982011/07/13 معلم

عبد الصمد عشماوى 2010/07/11 ایمان عبد المنعم دمحم المنھراوى 2197093 كفـءكفـء3992011/07/01 معلم

اكیاد ع المشتركة 2010/07/11 ایمان عبدالسالم  دمحم عبدالعال 2129500 كفـءكفـء4002011/07/13 معلم

اشكر االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایمان عبدالعظیم خلیل نجم 2153711 كفـءكفـء4012011/07/13 معلم

عبدالحمیدسالم بالزھیرى٠د 2011/07/11 ایمان عبدهللا الحنوني ابراھیم 2149349 كفـءكفـء4022011/07/13 معلم

كفر بشارة تعلیم اساسى اإلعدادى 2011/07/11 ایمان عزیز عبدالعزیز دمحم 2163935 كفـءكفـء4032011/07/11 معلم

ابراھیم دمحم احمد ریاض اطفال 2010/03/01 ایمان دمحم السید خلیل 2151257 كفـءكفـء4042011/03/01 معلم

عرب درویش ع 2010/07/11 ایمان دمحم السید على 2174547 كفـءكفـء4052011/07/13 معلم

الفدادنة للبنات االبتدائیة 2010/03/01 ایمان دمحم عبدالودود عبدالحلیم 2150185 كفـءكفـء4062011/03/13 معلم

١المرحوم المھندس ابراھیم ھندئ بنات  2011/03/01 ایمان مرسى عبد العال حسین 2184859 كفـءكفـء4072011/03/14 معلم

سعدة ابو خلیفھ ع 2010/07/11 ایمان مصطفى ابراھیم خلیل 2161303 كفـءكفـء4082011/07/13 معلم

داعبد الحمید سالم االعدادیة المشتركة 2002/05/01 ایمان منصور مصطفى  حسین 2114532 كفـءكفـء4092010/03/02 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

السنیطة بنات 2007/03/16 ایمان موسى عبدالعزیز موسى 2130160 كفـءكفـء4102011/03/14 معلم

حسین فراج 2011/03/01 ایمان موسي احمد دمحم 2132482 كفـءكفـء4112011/03/01 معلم

دوامة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 ایمن ابراھیم دمحم عبدهللا 2139538 كفـءكفـء4122011/07/13 معلم

اللغات التجریبیة بفاقوس 2006/06/02 ایمن سعید احمد ابو المعاطي 983678 كفـءكفـء4132011/03/14 معلم

ابو نمر 2011/03/01 ایمن دمحم على السید عجوة 2150536 كفـءكفـء4142011/03/14 معلم

السرو تعلیم اساسى 2010/07/11 ایناس  احمد عبده احمد 2140352 كفـءكفـء4152011/07/13 معلم

اكیاد ع المشتركة 2004/04/16 ایناس طلعت دمحم مصطفى 2143703 كفـءكفـء4162011/07/11 معلم

عرب درویش ع 2004/10/26 ایناس دمحم حسن سید احمد 980973 كفـءكفـء4172011/03/14 معلم

الدكتور عبد السالم احمد عمر 2010/07/11 ایناس دمحم محمود حسن 2147535 كفـءكفـء4182011/07/11 معلم

صالح الطاروطى  االعدادیة  المشتركة 2011/07/11 ایھاب احمد عبدالعال محمود 2140328 كفـءكفـء4192011/07/13 معلم

عرب درویش ع 2007/04/08 ایھاب طالل عبدالعزیز عبداللطیف 2143594 كفـءكفـء4202011/07/13 معلم

فاقوس الجدیدة 2002/11/14 ایھاب عبدالرحمن دمحم عبدالحمید 2152277 كفـءكفـء4212011/07/13 معلم

البیروم ع بنین 2010/07/11 بدریة صبحى السباعى عمار 2161345 كفـءكفـء4222011/07/13 معلم

البطل على فھمى ریاض اطفال 2011/03/01 بدریة دمحم عدلى موسى سید احمد 2150191 كفـءكفـء4232011/03/14 معلم

السید سالم العاصى ع المشتركة 2010/07/11 بردیس احمد حسین األنور 2140667 كفـءكفـء4242011/07/11 معلم

ابو صقر االعدادیة المشتركة 2010/07/11 بسمة شحتة عطیة عبدالمطلب 2166431 كفـءكفـء4252011/07/13 معلم

الفدادنة للبنات االبتدائیة 2011/07/11 بسمة عبدالعزیز سالم اسماعیل 991746 كفـءكفـء4262011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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األعلي

كفر بشارة االبتدائیة 2010/03/01 بسمھ ابراھیم عبدالھادى ابراھیم 2163926 كفـءكفـء4272011/03/14 معلم

١سوادة االبتدائیة 2010/03/01 بسمھ رشدى اسماعیل الشحات 2142106 كفـءكفـء4282011/03/01 معلم

١سوادة االبتدائیة 2010/03/01 بسمھ منصور اسماعیل منصور 2142038 كفـءكفـء4292011/03/14 معلم

احمد صالح یعقوب ریاض اطفال 2010/03/01 بشرى دمحم عبدالسالم دمحم 2165207 كفـءكفـء4302011/03/14 معلم

السید عطا عطیة للتعلیم االساسى 2011/07/11 تامر احمد عبدالعزیز دمحم 2163684 كفـءكفـء4312011/07/11 معلم

١السماعنة رقم  2010/03/01 تامر السید احمد حسین 2138962 كفـءكفـء4322011/03/14 معلم

دمحم الحسینى فرحان ع 2011/07/11 تامر السید دمحم عبد الحمید 2203036 كفـءكفـء4332011/07/13 معلم

جمال حسن حافظ/ الشھید  2011/07/01 ثروت دمحم الجربى السید 2129530 كفـءكفـء4342011/07/01 معلم

فاقوس التجریبیة للغات 2004/07/01 ثریا اسماعیل علي اسماعیل 2159405 كفـءكفـء4352011/02/14 معلم

١بنى صرید رقم  2010/03/01 ثناء دمحم دمحم ابراھیم 2130167 كفـءكفـء4362011/03/14 معلم

قنتیر االعدادیة المشتركة 2010/03/01 جاكلین ثابت علي  دسوقي 2159332 كفـءكفـء4372011/03/01 معلم

٢ھشام عبدالعال / الشھید  2010/03/01 جمیلھ فرید واصف رزق 2165749 كفـءكفـء4382011/03/14 معلم

فاقوس االعدادیة الجدیدة بنات 2010/07/11 جھاد ابراھیم السید ابراھیم 2147251 كفـءكفـء4392011/07/11 معلم

الغزالى االعدادیة المشتركة 2010/07/11 جیھان احمد دمحم یوسف 2156471 كفـءكفـء4402011/07/13 معلم

السناوى االعدادیة 2010/07/11 جیھان عبدالسمیع احمد یوسف 2134086 كفـءكفـء4412011/07/13 معلم

ایو سالم االعدادیة المشتركة 2010/07/11 جیھان دمحم عبدالفتاح السید مصطفى 2129664 كفـءكفـء4422011/07/13 معلم

فاقوس الصناعیة بنات 2008/05/11 جیھان دمحم عبدالمجید ابراھیم 2110178 كفـءكفـء4432011/07/13 معلم
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األعلي

الطویلة التجاریة 2008/10/12 جیھان دمحم عطیة حسین غنام 2178581 كفـءكفـء4442011/07/13 معلم

الخلیفة المامون 2011/03/01 حاتم حسن دمحم دمحم 2168844 كفـءكفـء4452011/03/01 معلم

الفولى االعدادیة المشتركة 2011/07/11 حازم عمارة دمحم احمد 2143708 كفـءكفـء4462011/07/11 معلم

العلویة 2011/03/01 حسام الدین دمحم السید دمحم 2148317 كفـءكفـء4472011/03/14 معلم

دوار جھینھ االعدادیة المشتركة 2011/07/11 حسام السید دمحم احمد النجار 2170346 كفـءكفـء4482011/07/13 معلم

البیروم ع بنین 2011/07/11 حسن السید حسن دمحم 2166953 كفـءكفـء4492011/07/13 معلم

اشكر االعدادیة المشتركة 2011/07/11 حسن دمحم الصادق دمحم 2153707 كفـءكفـء4502011/07/13 معلم

١الفولى  2011/03/01 حسن دمحم سویلم دمحم 2152532 كفـءكفـء4512011/03/14 معلم

میت العز الحدیثة 2010/03/01 حسنیة السید اسماعیل على 2146412 كفـءكفـء4522011/03/14 معلم

ابو صقر االعدادیة المشتركة 2011/07/11 حسین ابراھیم السید عطا 2171300 كفـءكفـء4532011/07/13 معلم

احمد صالح یعقوب بنات بقنتیر 2011/07/11 حسین عبدالمنعم دمحم حنفى 2140714 كفـءكفـء4542011/07/13 معلم

روضة ابو سالم بكفر العدوى 2010/03/01 حفصة حسن دمحم حسن 2168049 كفـءكفـء4552011/03/01 معلم

شریف عمر للتعلیم االساسى/ د 2011/07/11 حلمى احمد عبدالحلیم على حجازى 2148212 كفـءكفـء4562011/07/11 معلم

الغزالى بنبن ریاض اطفال 2011/07/11 حلیمھ حافظ دمحم حافظ 2140734 كفـءكفـء4572011/07/13 معلم

سمو الشیخ زاید 2008/07/01 حماده صابر السید مسلم 2140758 كفـءكفـء4582011/07/13 معلم

فصول الشھید اشرف درویش االعدادیة المشتركة 2011/03/01 حمدى ابراھیم حسن ابراھیم 2184864 كفـءكفـء4592011/03/14 معلم

الروضة 2010/03/01 حنان ابراھیم عبدالغفار دمحم 2138977 كفـءكفـء4602011/03/14 معلم

-----------------------------------
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

عرب الشمس االبتدائیة 2011/03/01 حنان ابراھیم دمحم المسیرى 2152317 كفـءكفـء4612011/03/01 معلم

فاقوس االعدادیة الجدیدة بنات 2010/07/11 حنان اسماعیل ابراھیم صالح 2157542 كفـءكفـء4622011/07/13 معلم

الشھید عتریس االعدادیة المشتركة 2010/07/11 حنان رمضان حسین مصطفى 2140679 كفـءكفـء4632011/07/11 معلم

ابو صقر االعدادیة المشتركة 2010/03/01 حنان طھ عبدالرحمن مسعد 2140721 كفـءكفـء4642011/03/14 معلم

الھیصمیة االعدادیة المشتركة 2010/07/11 حنان عبدالباقى عبدهللا حسن 2239554 كفـءكفـء4652011/07/11 معلم

النھضة القومیة 2000/09/25 حنان عبدالرحمن دمحم سالم 983544 كفـءكفـء4662009/02/11 معلم

فاقوس التجاریة للبنات 2010/07/11 حنان عثمان حامد ھندي 2145806 كفـءكفـء4672011/07/11 معلم

شریف عمر للتعلیم االساسى/ د 2011/03/01 حنان دمحم دمحم انیس زلط 2148229 كفـءكفـء4682011/03/14 معلم

فاقوس الصناعیة بنات 2010/07/11 حنان موریس توفیلس فرج 2149225 كفـءكفـء4692011/07/11 معلم

عرب شمس ع 2011/07/11 خالد محمود احمد الجندى 2153258 كفـءكفـء4702011/07/13 معلم

فاقوس الصناعیة بنین 2011/07/11 دالیا احمد عبداللطیف سلیمان 2155918 كفـءكفـء4712011/07/13 معلم

النوافعة ع المشتركة 2010/07/11 دالیا الصادق دمحم على 2146848 كفـءكفـء4722011/07/11 معلم

ابو معالى ریاض اطفال 2010/03/01 دالیا جاد عبدهللا عیسى 2150228 كفـءكفـء4732011/03/14 معلم

الحجاجیة المستجده 2011/03/01 دالیا عبدهللا بھي السید 2104919 كفـءكفـء4742011/03/14 معلم

عبدالحمیدسالم بالزھیرى٠د 2011/03/01 دالیا عبدالمحسن قندیل دمحم 2150246 كفـءكفـء4752011/03/14 معلم

روضة الشھید سالم ابراھیم سالم 2010/03/01 دالیا دمحم عدلي دمحم 2147387 كفـءكفـء4762011/03/14 معلم

السیده زینب االعدادیة المشتركة 2011/07/11 دالیا دمحم دمحم محیسن 2148551 كفـءكفـء4772011/07/13 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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فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفدادنة ع المشتركة 2010/07/11 دعاء  عبدالعلیم سلیمان دمحم 2382300 كفـءكفـء4782011/07/11 معلم

ابو جابر 2010/07/11 دعاء  دمحم عبداللطیف  السید 2166434 كفـءكفـء4792011/07/13 معلم

ابراھیم دمحم احمد االعدادیة باوالد عابدین 2010/07/11 دعاء ابراھیم دمحم ابراھیم 2151226 كفـءكفـء4802011/07/13 معلم

رضا الشحات حسان/ الشھید  2011/07/11 دعاء احمد السید عبدالعال 2148548 كفـءكفـء4812011/07/13 معلم

السنیطة ع المشتركة 2005/01/15 دعاء توفیق انور دمحم 2146845 كفـءكفـء4822011/07/11 معلم

الجعافرة 2010/03/01 دعاء سعید دمحم عبدهللا 2146491 كفـءكفـء4832011/03/01 معلم

میت العز الحدیثة 2010/03/01 دعاء عبدالرحیم شحاتھ اسماعیل 2157908 كفـءكفـء4842011/03/14 معلم

جزیرة النص 2011/07/11 دعاء عبده احمد احمد 992067 كفـءكفـء4852011/07/13 معلم

الخلیفة المامون 2010/07/11 دعاء عوض عبدالمنعم علي 2151567 كفـءكفـء4862011/07/13 معلم

السالم 2011/07/11 دعاء دمحم السید حسن 2169154 كفـءكفـء4872011/07/13 معلم

النوافعة التجاریة 2010/07/11 دعاء دمحم توفیق دمحم عبدالمجید 2138436 كفـءكفـء4882011/07/13 معلم

منشاة نبھان ع 2011/03/01 دعاء دمحم علي دمحم 2133152 كفـءكفـء4892011/03/14 معلم

سوادة  االعدادیة المشتركة 2010/07/11 دولت یحیى احمد صقر 2156414 كفـءكفـء4902011/07/13 معلم

دمحم احمد ثابت/ الشھید  2010/07/11 دینا ابراھیم محفوظ السید 2156217 كفـءكفـء4912011/07/13 معلم

میت العز الحدیثة ریاض اطفال 2011/07/11 دینا احمد سمیر السید 2168042 كفـءكفـء4922011/07/13 معلم

السعدة 2010/03/01 دینا احمد عبدالودود دمحم 2147208 كفـءكفـء4932011/03/14 معلم

حسن أحمد عبدون االعدادیة المشتركة 2010/07/11 دینا احمد دمحم بندارى 2158165 كفـءكفـء4942011/07/11 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عرب درویش ع 2009/07/11 دینا دمحم حسن ابراھیم 2170328 كفـءكفـء4952011/07/13 معلم

النوافعة ع المشتركة 2011/03/01 رامى رجب عبدالعال حسانین 2148225 كفـءكفـء4962011/03/14 معلم

صالح الطاروطى  االعدادیة  المشتركة 2010/07/11 راندا دمحم اسماعیل على 2167219 كفـءكفـء4972011/07/11 معلم

اللغات التجریبیة بفاقوس 2010/03/01 رانیا أحمد أحمد دمحم 991716 كفـءكفـء4982011/03/01 معلم

جماالت الوكیل ع بالعارین 2010/03/01 رانیا احمد عبدالمجید عبدهللا 2153330 كفـءكفـء4992011/03/14 معلم

البیروم ع بنین 2010/07/11 رانیا رشاد عبدالمجید ابراھیم عیداروس 2164031 كفـءكفـء5002011/07/13 معلم

االخمیین 2010/07/11 رانیا زكى عبده السید 2156485 كفـءكفـء5012011/07/13 معلم

كفر كشك االعدادیة المشتركة 2010/07/11 رانیا محسن السید مرسي اسماعیل 2134047 كفـءكفـء5022011/07/13 معلم

١الفولى  2010/03/01 رانیا دمحم صالح السید شلبى 2153260 كفـءكفـء5032011/03/14 معلم

الغزالى االعدادیة المشتركة 2007/03/30 رانیا دمحم عبدالمنعم علي 2147263 كفـءكفـء5042011/03/14 معلم

دمحم السید الحفني 2011/03/01 رباب حسن عبد الحمید الدراوى 2253950 كفـءكفـء5052011/03/01 معلم

دمحم الحسینى فرحان ع 2008/07/01 ربیع دمحم عید السید 2138964 كفـءكفـء5062011/03/14 معلم

دمحم الحسینى فرحان ع 2008/07/11 رجاء حسینى على دمحم 2142093 كفـءكفـء5072011/07/13 معلم

النصر االعدادیة بنین بفاقوس 2009/01/19 رجاء دمحم ربیع دمحم 2152701 كفـءكفـء5082011/07/13 معلم

الرفاعیین االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 رجاء محمود دمحم محمود 2161293 كفـءكفـء5092011/03/14 معلم

العزازى اإلعدادیة المشتركة 2004/05/26 رحاب الناجى علوانى دمحم 2150544 كفـءكفـء5102011/03/14 معلم

الطویلة االبتدائیة 2010/03/01 رحاب حسن عبدالجواد سعید 2174567 كفـءكفـء5112011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

عرب درویش ع 2010/07/11 رحاب حسین دمحم دمحم 2170333 كفـءكفـء5122011/07/13 معلم

النوافعة ع المشتركة 2010/07/11 رحاب رجب  عبدالعال حسانین 2157929 كفـءكفـء5132011/07/13 معلم

الغزالى االعدادیة المشتركة 2010/07/11 رحاب عبدالمنعم دمحم عویس 2150590 كفـءكفـء5142011/07/11 معلم

فاقوس الزراعیة 2010/07/11 رحاب دمحم الباز مصطفى 2163881 كفـءكفـء5152011/07/13 معلم

دوار جھینھ االعدادیة المشتركة 2011/07/11 رحاب دمحم السید دمحم  عمار 2170347 كفـءكفـء5162011/07/13 معلم

میت العز الحدیثة 2010/03/01 رحاب دمحم سلیمان رمضان 2169215 كفـءكفـء5172011/03/14 معلم

میت العز الحدیثة ریاض اطفال 2010/07/11 رحاب دمحم عصام الدین احمد 2185993 كفـءكفـء5182011/07/11 معلم

النصر االعدادیة بنین بفاقوس 2010/07/11 رحاب دمحم على دمحم 2156405 كفـءكفـء5192011/07/13 معلم

السنیطة ع المشتركة 2010/07/11 رحاب دمحم دمحم دمحم الناجى 2146849 كفـءكفـء5202011/07/13 معلم

السیده زینب االعدادیة المشتركة 2010/03/01 رحاب دمحم دمحم منصور 2166893 كفـءكفـء5212011/03/01 معلم

2010/03/01 المشتركة١المرحوم عبدالعال أمین  رشا  عبد الحمید عبد العزیز على 2184857 كفـءكفـء5222011/03/14 معلم

عبد الرازق رمضان 2010/07/11 رشا  متولي  عبدالعال  أمام 2141277 كفـءكفـء5232011/07/13 معلم

صالح الطاروطى  االعدادیة  المشتركة 2011/07/11 رشا ابراھیم سعید ابراھیم 2332818 كفـءكفـء5242011/07/13 معلم

ابو الفضل ع للتعلیم االساسى 2010/03/01 رشا ابراھیم عبد هللا نصر هللا 2188421 كفـءكفـء5252011/03/01 معلم

الحسینى نوفل ریاض اطفال 2010/03/01 رشا أحمد البدوي متولي 985094 كفـءكفـء5262011/03/14 معلم

طلبة عویضة االعدادیة المشتركة٠د 2010/07/11 رشا احمد سعدالدین على 2142800 كفـءكفـء5272011/07/11 معلم

النھضة الحدیثة 2011/03/01 رشا احمد عبدالعزیز فرحان 2163996 كفـءكفـء5282011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
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

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

شادیة شحاتھ محیسن االبتدائیة 2010/03/01 رشا السید احمد ابو زید 988915 كفـءكفـء5292011/03/14 معلم

صالح الطاروطى 2010/03/01 رشا السید دمحم رزق 2192092 كفـءكفـء5302011/03/14 معلم

جماالت الوكیل ع بالعارین 2007/09/28 رشا السید یوسف عبدالفتاح 2131109 كفـءكفـء5312011/07/11 معلم

قنتیر االعدادیة المشتركة 2011/07/11 رشا جودة علي ابراھیم 2140333 كفـءكفـء5322011/07/13 معلم

على بن جاسم التجربیھ لغات/سمو الشیخ  2011/03/01 رشا حسن زكي مصطفى 989615 كفـءكفـء5332011/03/14 معلم

النوافعة 2010/03/01 رشا حسینى عبدالعال دمحم 2143609 كفـءكفـء5342011/07/13 معلم

2010/07/11 ســـــواده الثانویة المشتركة رشا سعید  توفیق متولي 2134589 كفـءكفـء5352011/07/13 معلم

الرفاعیین اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 رشا سعید محمود حسن 2147212 كفـءكفـء5362011/03/14 معلم

النھضة القومیة االعدادیة المشتركة 2010/07/11 رشا سمیر عبدالعال عبدهللا 2146409 كفـءكفـء5372011/07/11 معلم

قنتیر االعدادیة المشتركة 2010/03/01 رشا عبدالرحمن عبدالسالم  دمحم 2157664 كفـءكفـء5382011/03/01 معلم

عرب درویش ع 2008/07/11 رشا عبدالسالم أبراھیم سالمة 2206323 كفـءكفـء5392011/07/13 معلم

2011/07/11 االعدادیة١فاقوس ع بنات  رشا عبدالعال ابراھیم  سالم 2145752 كفـءكفـء5402011/07/13 معلم

السرو تعلیم اساسى 2010/07/11 رشا عبدالعظیم علي  عبدالحق 2159386 كفـءكفـء5412011/07/13 معلم

النھضة العلمیة 2010/03/01 رشا عبدهللا عبدالعزیز سلیمان 2142031 كفـءكفـء5422011/03/14 معلم

١صالح الطاروطى رقم  2010/03/01 رشا عبدالوھاب السید على 2148446 كفـءكفـء5432011/03/14 معلم

فاقوس ع الحدیثة بنات 2011/07/11 رشا عطا غریب ابوعمة 2165265 كفـءكفـء5442011/07/11 معلم

سوادة 2011/07/11 رشا عواد دمحم نصر 991933 كفـءكفـء5452011/07/13 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  ً
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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 

فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابراھیم دمحم احمد باوالد عابدین 2010/03/01 رشا كمال السید احمد 2169272 كفـءكفـء5462011/03/14 معلم

دوامة ع المشتركة بالسبایتھ 2010/07/11 رشا دمحم الباز احمد اسماعیل 2108495 كفـءكفـء5472011/07/13 معلم

جمال حسن حافظ/ الشھید  2010/07/11 رشا دمحم عبدهللا على عمر 2166058 كفـءكفـء5482011/07/13 معلم

ابو غنیم 2011/03/01 رشا دمحم دمحم عوض هللا 2146675 كفـءكفـء5492011/03/14 معلم

فاقوس الجدیدة 2011/03/01 رشا محمود ابراھیم دمحم 2148453 كفـءكفـء5502011/07/13 معلم

2010/07/11 االعدادیة١فاقوس ع بنات  رشا محمود احمد السید 2148405 كفـءكفـء5512011/07/13 معلم

اللغات التجریبیة بفاقوس 2010/03/01 رشا مصطفي  عبدالمنعم عطیة 2151530 كفـءكفـء5522011/03/14 معلم

عمر بن الخطاب برشدى 2010/03/01 رشا ھالل دمحم حسن 2126955 كفـءكفـء5532011/03/14 معلم

العزازى السناوى االبتدائیة 2011/03/01 رضا البھى ابراھیم عبدالرحمن 2127059 كفـءكفـء5542011/03/14 معلم

ابو الفضل ع للتعلیم االساسى 2011/07/11 رضا عبدالخالق محمود ھاشم 2125568 كفـءكفـء5552011/07/13 معلم

فصول عزبة الجبل ع 2010/03/01 رضا عبدالظاھر سالم راضى 2156340 كفـءكفـء5562011/03/14 معلم

دمحم السید الحفني 2010/03/01 رضا عبدهللا دمحم سعید 2150559 كفـءكفـء5572011/03/14 معلم

فصول عرب مفتاح االعدادیة 2010/07/11 رضا عید دمحم على 2129678 كفـءكفـء5582011/07/13 معلم

عرب درویش ع 2004/04/29 رضا دمحم  دمحم  السید 2169477 كفـءكفـء5592011/07/13 معلم

الحمایدة 2010/03/01 رضا دمحم عبدالحكیم عبید علي 2169206 كفـءكفـء5602011/03/14 معلم

ابو صقر االعدادیة المشتركة 2010/03/01 رضا دمحم عبدالعزیز شاكر 2125608 كفـءكفـء5612011/03/14 معلم

الحسینى نوفل ریاض اطفال 2010/07/11 رضا دمحم دمحم ابو عبدون 2178615 كفـءكفـء5622011/07/11 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 

فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول عرب مفتاح االعدادیة 2011/07/11 رضا محمود ابراھیم مسلم 2134016 كفـءكفـء5632011/07/11 معلم

2010/07/11 االعدادیة١فاقوس ع بنات  رغده صالح یوسف ابراھیم عیاد 2145366 كفـءكفـء5642011/07/11 معلم

میت العز 2011/07/11 رفاء دمحم عبدالعال ابراھیم 2170278 كفـءكفـء5652011/07/13 معلم

حسن علوان 2011/05/24 رندا حسانین غریب عبد العال 2214003 كفـءكفـء5662011/07/13 معلم

ابراھیم دمحم احمد االعدادیة باوالد عابدین 2010/03/01 رھام احمد ابراھیم دمحم 2151203 كفـءكفـء5672011/03/14 معلم

كفر البالسى 2011/07/11 ریاض حسین ریاض حسین 2129486 كفـءكفـء5682011/07/13 معلم

الحسینى نوفل 2010/03/01 ریھام احمد السید عوض 2178608 كفـءكفـء5692011/03/01 معلم

فاقوس الصناعیة بنات 2010/07/01 ریھام احمد مصیلحي احمد 2149238 كفـءكفـء5702011/07/11 معلم

فاقوس ع الحدیثة بنات 2010/07/11 ریھام السید ابراھیم مصطفى 2151119 كفـءكفـء5712011/07/11 معلم

الشھید عتریس االعدادیة المشتركة 2010/07/11 ریھام السید حسین دمحم سنجر 2130632 كفـءكفـء5722011/07/13 معلم

سوادة  االعدادیة المشتركة 2011/07/11 ریھام عبدهللا سالم  حسن 2158832 كفـءكفـء5732011/07/13 معلم

دمحم الحسینى فرحان ع 2006/05/01 ریھام دمحم ابراھیم دمحم 2156260 كفـءكفـء5742011/03/14 معلم

السید عطا عطیة 2011/03/01 ریھام دمحم السید عبدالحلیم 2157885 كفـءكفـء5752011/03/14 معلم

ایو سالم االعدادیة المشتركة 2010/07/11 ریھام دمحم دمحم احمد 2148375 كفـءكفـء5762011/07/13 معلم

فاقوس التجریبیة للغات 2011/03/01 ریھام وجیھ كرلس یعقوب 990032 كفـءكفـء5772011/03/01 معلم

عبد اللة الشرقاوى 2011/07/11 زینات عاشور مھدي ابراھیم 2173477 كفـءكفـء5782011/07/13 معلم

٢عرب شمس رقم  2011/03/01 زینات عبدالمنعم عبدالغني رشید 2156265 كفـءكفـء5792011/03/01 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 

فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عرب شمس ع 2010/07/11 زینب احمد عبدالحمید حسین 2157741 كفـءكفـء5802011/07/13 معلم

دوامة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 زینب الصاوى عوض اسماعیل 2139519 كفـءكفـء5812011/07/13 معلم

السماعنة  االعدادیة المشتركة 2010/07/11 زینب حسینى حسن سلیمان 2148255 كفـءكفـء5822011/07/13 معلم

دوار جھینھ االعدادیة المشتركة 2011/07/11 زینب عطیة خلیل عطیة 2184875 كفـءكفـء5832011/07/13 معلم

السید سالم العاصى ع المشتركة 2010/07/11 زینب فرج سید صدیق 2166009 كفـءكفـء5842011/07/11 معلم

كفر العلماء تعلیم اساسى اعدادیة 2011/07/11 زینب دمحم عبدالستار دمحم 2132329 كفـءكفـء5852011/07/13 معلم

جزیرة النص 2011/03/01 زینب محمود السید محمود 2130326 كفـءكفـء5862011/03/14 معلم

دمحم احمد ثابت/ الشھید  2011/03/01 سالى ابراھیم عیسى دمحم 2164058 كفـءكفـء5872011/03/14 معلم

2011/07/11 االعدادیة١فاقوس ع بنات  سامح توفیق بسالى تادرس 2148430 كفـءكفـء5882011/07/11 معلم

بنى قریش 2011/07/11 سامح دمحم عزت عبدالحق عبدالعزیز 2161050 كفـءكفـء5892011/07/13 معلم

البیروم ع بنین 2011/03/01 سامى عبدالمنعم سلیم عبدالجبار 2140779 كفـءكفـء5902011/03/14 معلم

تل ابو الروس االعدادیة المشتركة 2010/07/11 سامي السید دمحم حسن 2171150 كفـءكفـء5912011/07/13 معلم

تل الضبعة للتعلیم االساسى 2010/07/11 سامیة خضر احمد خضر 2146665 كفـءكفـء5922011/07/11 معلم

ابو بكر الصدیق 2010/03/01 سامیة دمحم حسین سالم 2125707 كفـءكفـء5932011/03/14 معلم

فاقوس الصناعیة بنین 1998/12/26 سامیھ عبد هللا ابراھیم خلیل حجاج 982838 كفـءكفـء5942009/02/11 معلم

روضة ام عجرم 2008/03/16 سحر حسن السید على 988774 كفـءكفـء5952011/07/11 معلم

دمحم الحسینى فرحان ع 2010/07/11 سحر حسین ابراھیم دمحم 2167191 كفـءكفـء5962011/07/13 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 

فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبد الرازق رمضان 2010/07/11 سحر سید ابراھیم خلیل 2156374 كفـءكفـء5972011/07/13 معلم

الھصمیة االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 سحر عبد الحق اسماعیل دمحم 990017 كفـءكفـء5982011/03/14 معلم

نعمان 2011/03/01 سحر عبد الحمید دفع هللا احمد 988541 كفـءكفـء5992011/03/14 معلم

اشكر االعدادیة المشتركة 2010/07/11 سحر عبدالقادر عبدالعزیز عبدالعال 2145089 كفـءكفـء6002011/07/13 معلم

دمحم الحسینى فرحان ع 2010/03/01 سحر على عبد الرحمن دمحم 2197162 كفـءكفـء6012011/03/14 معلم

2011/03/01 االبتدائیة١السنیطھ ب  سحر عیسوي السید سعد 2169218 كفـءكفـء6022011/03/14 معلم

فاقوس التجاریة للبنات 2011/07/11 سحر دمحم احمد احمد 2130130 كفـءكفـء6032011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب برشدى ریاض اطفال 2011/07/11 سحر دمحم دمحم سالم 2140794 كفـءكفـء6042011/07/11 معلم

السیده زینب 2011/07/11 سحر محمود عبدالمجید عبدالعزیز 2164650 كفـءكفـء6052011/04/08 معلم

جماالت الوكیل ع بالعارین 2010/07/11 سعاد حسنى ابراھیم زكى 2129683 كفـءكفـء6062011/07/13 معلم

میت العز 2011/03/01 سعدیة دمحم مصطفى عوض 979924 كفـءكفـء6072011/03/13 معلم

كفر االشقم اإلعدادیة المشتركة 2010/07/11 سعید صالح سالم ابراھیم 2129690 كفـءكفـء6082011/07/13 معلم

الرفاعیین اإلعدادیة المشتركة 2011/07/11 سعید دمحم الھادى عبدالمجید عمار 2138431 كفـءكفـء6092011/07/13 معلم

العزازى اإلعدادیة المشتركة 2011/07/11 سلوى  ابراھیم ھاشم ابراھیم 2140288 كفـءكفـء6102011/07/11 معلم

النھضة القومیة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 سلوى صالح عبدالرحمن السید 2153252 كفـءكفـء6112011/07/11 معلم

دمحم احمد ثابت/ الشھید  2011/03/01 سلوى عاطف دمحم ذكى 991903 كفـءكفـء6122011/03/14 معلم

كفر الحاج عمر 2011/03/01 سماح احمد دمحم سالمة 2151546 كفـءكفـء6132011/03/01 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 

فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابراھیم دمحم احمد االعدادیة باوالد عابدین 2010/07/11 سماح اسماعیل الھادي عبدالفتاح عامر 2151287 كفـءكفـء6142011/07/13 معلم

الھیصمیة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 سماح السید احمد احمد رمضان 2240525 كفـءكفـء6152011/07/13 معلم

عرب شمس ع 2010/07/11 سماح بحیرى منتصر منصور 2152335 كفـءكفـء6162011/07/11 معلم

رمضان احمد سالم/ الشھید  2010/03/01 سماح جمال  دمحم متولي 2166362 كفـءكفـء6172011/03/14 معلم

عرب درویش بنات 2005/07/11 سماح حسن على عطیة 2139339 كفـءكفـء6182011/07/13 معلم

یونس سلطان 2011/03/01 سماح حسن دمحم صالح زید 2173119 كفـءكفـء6192011/03/14 معلم

2010/03/01 أمین المشتركة٢المرحوم عبدالعال  سماح حسین مصطفى  سالمان 2163646 كفـءكفـء6202011/03/14 معلم

روضة دوامة 2011/05/24 سماح سامى عبد الصبور یوسف 2197039 كفـءكفـء6212011/05/24 معلم

اكیاد ع المشتركة 2011/07/11 سماح سعد مصطفي احمد 2169163 كفـءكفـء6222011/07/13 معلم

منشأة القاضي االعدادیة المشتركة 2006/11/15 سماح شریف عبدالرحمن احمد 2146432 كفـءكفـء6232011/03/14 معلم

الشھید عتریس االعدادیة المشتركة 2010/07/11 سماح فتحي عبدالرحمن دسوقي 2141394 كفـءكفـء6242011/07/11 معلم

السادات بكفر الحاج عمر 2007/06/02 سماح دمحم صبرى ابو ھاشم 2125236 كفـءكفـء6252011/03/01 معلم

كفر العلماء 2011/03/01 سماح محمود عبدالعزیز عبدالمعطي 2166369 كفـءكفـء6262011/03/01 معلم

النھضة القومیة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 سماح نبیل دسوقي سعد 2170286 كفـءكفـء6272011/07/13 معلم

2010/07/11 االعدادیة١فاقوس ع بنات  سمر عادل دسوقى سعد 2148409 كفـءكفـء6282011/07/11 معلم

الشھید السادات 2011/03/01 سمر محمود دمحم فرج 2160390 كفـءكفـء6292011/03/14 معلم

الشھید ابراھیم صفا الثانویة 1980/09/01 سمیر عبدالمجید حسن سالمھ 2091140 كفـءكفـء6302009/10/15 معلم
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عبدالحمیدسالم بالزھیرى٠د 2010/07/11 سمیرة احمد على سویلم 985860 كفـءكفـء6312011/07/13 معلم

دمحم احمد عتمان 2010/07/11 سمیره شحاتة جمعة عبدالكریم 2166934 كفـءكفـء6322011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب برشدى ریاض اطفال 2011/07/11 سھا اسماعیل دمحم اسماعیل 2146758 كفـءكفـء6332011/07/11 معلم

الخمسین 2011/03/01 سھام علي عطیة سلیمان 2166891 كفـءكفـء6342011/03/01 معلم

عبدالقادر رضا ابراھیم/ الشھید  2010/03/01 سھام فوزى مسعد على الجوھرى 2138451 كفـءكفـء6352011/03/14 معلم

السماعنة الجدیدة 2010/07/11 سھیر دمحم السید مصطفى 2181452 كفـءكفـء6362011/07/01 معلم

العزازى اإلعدادیة المشتركة 2011/07/11 سوزان ابو الخیر حسن على 2196377 كفـءكفـء6372011/07/01 معلم

الروضة 2011/03/01 سوزان عبدالحفیظ عبدالحفیظ شاھین 2140884 كفـءكفـء6382011/03/14 معلم

ابو صقر 2010/03/01 سوزان عبدالمنعم دمحم احمد 2140744 كفـءكفـء6392011/03/14 معلم

دوار جھینھ االعدادیة المشتركة 2011/07/11 سوسن صقر احمد صقر 2158001 كفـءكفـء6402011/07/11 معلم

٢صالح الطاروطى رقم  2011/03/01 شاھنده اسماعیل  احمد  الجمال 2160242 كفـءكفـء6412011/03/14 معلم

الھصمیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 شریف عبدالمنعم حسن السید 2138959 كفـءكفـء6422011/03/01 معلم

دمحم احمدعتمان 2011/03/01 شرین عبدالمنعم احمد شحاتة 992082 كفـءكفـء6432011/03/14 معلم

الجواھرة 2010/07/11 شرین دمحم  الشبراوي دمحم خلیل صیام 2174557 كفـءكفـء6442011/07/13 معلم

أحمد دمحم صالح بالـ/ الشھید  2010/07/11 شرین دمحم السید على 2164637 كفـءكفـء6452011/07/11 معلم

بنى صرید ریاض اطفال 2010/07/11 شرین دمحم محجوب حسن 2148510 كفـءكفـء6462011/07/11 معلم

الشھید احمد الشوادفى االعدادیة 2010/07/11 شرین دمحم دمحم عبدالمطلب 2147223 كفـءكفـء6472011/07/11 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

النھضة القومیة 2010/07/11 شرین محمود عبدالحمید سلیم 2153247 كفـءكفـء6482011/07/13 معلم

دمحم السید حفنى ع 2010/07/11 شریھان عبدالكریم حسن على 2092922 كفـءكفـء6492011/07/13 معلم

الشھیدفاروق نجم 2010/03/01 شھیرة عبدربھ مصطفى عبدالرحمن 2156325 كفـءكفـء6502011/03/14 معلم

عرب درویش االبتدائیة ب 2010/03/01 شوزان  محمود علي عمرو سالم 2162129 كفـءكفـء6512011/03/14 معلم

فاقوس ث بنات 2010/07/11 شیرین عبدالغنى سند دمحم 2150183 كفـءكفـء6522011/07/13 معلم

دمحم الحسینى فرحان ع 2010/07/11 شیرین عطیة خلیل عطیة 2170337 كفـءكفـء6532011/07/13 معلم

الھیصمیة االعدادیة المشتركة 2010/07/11 شیرین على دمحم دمحم 2158108 كفـءكفـء6542011/07/13 معلم

البطل على فھمى 2011/03/01 شیرین دمحم مصطفى اسماعیل 2130652 كفـءكفـء6552011/03/14 معلم

عبدالقادر رضا ابراھیم/ الشھید  2010/03/01 شیماء  صالح دمحم یونس 2139368 كفـءكفـء6562011/03/01 معلم

الخطارة ع 2010/07/11 شیماء  دمحم  السید  دمحم علیان 2105278 كفـءكفـء6572011/07/13 معلم

الھصمیة االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 شیماء ابراھیم بیومى دمحم 2177156 كفـءكفـء6582011/03/14 معلم

احمد سلیمان عباس 2011/03/01 شیماء ابراھیم عبدالھادي ابراھیم 2130402 كفـءكفـء6592011/03/01 معلم

اكیاد ع المشتركة 2010/07/11 شیماء الحسینى على حسن 2172011 كفـءكفـء6602011/07/11 معلم

شریف عمر للتعلیم االساسى/ د 2011/07/11 شیماء السید احمد واكد 2170330 كفـءكفـء6612011/07/13 معلم

العزازى اإلعدادیة المشتركة 2010/07/11 شیماء السید دمحم ابراھیم 2125572 كفـءكفـء6622011/07/13 معلم

ابراھیم دمحم احمد باوالد عابدین 2011/03/01 شیماء حسن حسن عبدالعال 2125622 كفـءكفـء6632011/03/14 معلم

١الشھید غیث  2011/03/01 شیماء حلمى دمحم مصطفى 2177184 كفـءكفـء6642011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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األعلي

١ھشام عبدالعال/ الشھید  2011/03/01 شیماء سمیر  علي احمد 2157760 كفـءكفـء6652011/03/01 معلم

تل الضبعة للتعلیم االساسى 2010/03/01 شیماء صالح الشبراوى مرسى 990087 كفـءكفـء6662011/03/14 معلم

عبدالقادر رضا ابراھیم/ الشھید  2010/03/01 شیماء عاطف  عبدالسالم  دمحم 2145786 كفـءكفـء6672011/03/13 معلم

النھضة القومیة 2010/03/01 شیماء عبدهللا محمود دمحم 2146414 كفـءكفـء6682011/03/14 معلم

رضا الشحات حسان/ الشھید  2010/07/11 شیماء على السید على 2150575 كفـءكفـء6692011/07/13 معلم

صالح الطاروطى  االعدادیة  المشتركة 2010/07/11 شیماء علي الھادي صالح حسن 2148618 كفـءكفـء6702011/07/13 معلم

الدیدامون االعدادیة بنات 2006/03/29 شیماء فاروق دمحم  الطاھر 2195257 كفـءكفـء6712011/07/13 معلم

فاقوس الصناعیة بنات 2005/04/11 شیماء دمحم علي محجوب 2089505 كفـءكفـء6722011/07/13 معلم

الشھید عتریس االعدادیة المشتركة 2010/03/01 شیماء دمحم غریب مھدى دسوقى 2145437 كفـءكفـء6732011/03/14 معلم

دمحم مھدى حسین/ الشھید  2011/07/11 شیماء محمودحمدى دمحم الناظر 2214221 كفـءكفـء6742011/07/13 معلم

منشاة عبدون 2011/03/01 صابرین دمحم لطفى رضوان احمد 2143623 كفـءكفـء6752011/03/14 معلم

عرب درویش ع 2008/07/11 صباح محیسن سالم  حسن 2170324 كفـءكفـء6762011/07/13 معلم

سعید حسن عبد العال ع المشتركة/ د 2010/07/11 صدیقة دمحم العشماوى على سالم 2156380 كفـءكفـء6772011/07/13 معلم

١السماعنة رقم  2011/03/01 صفاء السید حسن احمد حسین 2148262 كفـءكفـء6782011/03/14 معلم

البطل على فھمى ریاض اطفال 2010/03/01 صفاء عادل عبدالمنعم دسوقى 2132158 كفـءكفـء6792011/03/14 معلم

عبدالصمد عشماوي االعدادیة المشتركة 2011/07/11 صفاء عزت ابراھیم دمحم 2396065 كفـءكفـء6802011/07/13 معلم

ابو جابر 2011/07/11 صفاء دمحم دمحم امام 2151169 كفـءكفـء6812011/07/13 معلم
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األعلي

الغزالى االعدادیة المشتركة 2011/07/11 صالح السید ابراھیم سالمھ 2156464 كفـءكفـء6822011/07/11 معلم

الدكتور عبد السالم احمد عمر 2010/07/11 صالح رمضان عبدالصمد سلیمان 2169502 كفـءكفـء6832011/07/13 معلم

الرفاعیین اإلعدادیة المشتركة 2011/07/11 صالح عبدهللا  حسن دمحم 2140343 كفـءكفـء6842011/07/13 معلم

النوافعة 2011/03/02 صالح دمحم دمحم ابراھیم 2184854 كفـءكفـء6852011/03/02 معلم

النحاسین اإلعدادیة المشتركة 2011/07/11 طلعت الدمرداش الصادق دمحم 2166962 كفـءكفـء6862011/07/13 معلم

فاقوس الصناعیة بنین 2011/07/11 طنطاوى السید طنطاوى على 2150600 كفـءكفـء6872011/07/13 معلم

ابو معالى 2010/03/01 طھ دمحم احمد على 2150211 كفـءكفـء6882011/03/01 معلم

الشھید ابراھیم صفا الثانویة 2011/07/11 عابدین احمد دمحم عابدین 2125566 كفـءكفـء6892011/07/11 معلم

الغزالى االعدادیة المشتركة 2011/07/11 عادل ابراھیم عبدهللا دمحم 2164914 كفـءكفـء6902011/07/11 معلم

سعید حسن عبد العال ع المشتركة/ د 2011/07/11 عادل سعید عبدالبدیع دمحم 2158112 كفـءكفـء6912011/07/11 معلم

النوافعة ع المشتركة 2011/07/11 عادل عبدالحفیظ اسماعیل عبدالھادى 2161314 كفـءكفـء6922011/07/13 معلم

النحاسین االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عادل عبدالفتاح احمد على 2146460 كفـءكفـء6932011/03/14 معلم

شعیر 2011/03/01 عادل مصطفى دمحم عبدهللا 2142326 كفـءكفـء6942011/03/14 معلم

عرب شمس ع 2010/07/11 عاطف  دمحم علي یوسف 2157712 كفـءكفـء6952011/07/13 معلم

الجعافره االعدادیة المشتركة 2010/03/01 عاطف عید نصرهللا قطب 2142840 كفـءكفـء6962011/03/14 معلم

كفر عمار االعدادیة 2011/07/11 عالیة عمر  احمد اسماعیل 2401858 كفـءكفـء6972011/07/13 معلم

الخطارة ع 2010/03/01 عایده ابراھیم عبدهللا احمد 2142207 كفـءكفـء6982011/03/14 معلم
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الدكتور عبد السالم احمد عمر 2010/07/01 عبد هللا شحاتھ حسین دمحم 2184869 كفـءكفـء6992011/07/13 معلم

حسبن فراج االعدادیة المشتركة 2011/03/01 عبد المنعم عبد الحمید دمحم ھدیوة 2196383 كفـءكفـء7002011/03/01 معلم

قنتیر االعدادیة المشتركة 2011/07/11 عبدالرحمن عبدالرحیم سالم سید احمد 2160360 كفـءكفـء7012011/07/11 معلم

ابو غنیم 2009/03/01 عبدالعزیز دمحم امین احمد 2146711 كفـءكفـء7022011/03/14 معلم

جماالت الوكیل ع بالعارین 2011/03/01 عبدهللا دمحم عبدهللا عزازى 2146464 كفـءكفـء7032011/03/14 معلم

یوسف النحاس 2011/03/01 عبدالمعطي عبدالرازق عبدالمعطي علي 2130208 كفـءكفـء7042011/03/01 معلم

ابو الفضل االبتدائیة بالعزازى 2011/03/01 عبدالمقصود عبدربھ حسین سالم 2146774 كفـءكفـء7052011/03/14 معلم

حسین فراج 2011/03/01 عبدالمنعم حسن احمد حسانین 2132448 كفـءكفـء7062011/03/14 معلم

سوادة  االعدادیة المشتركة 2011/07/11 عبیر اسماعیل عبدالسالم دمحم 2156282 كفـءكفـء7072011/07/13 معلم

حسبن فراج االعدادیة المشتركة 2011/07/11 عبیر السید یوسف علي یوسف 2133133 كفـءكفـء7082011/07/11 معلم

فاقوس ع الحدیثة بنات 2011/07/11 عبیر بدیر دمحم دمحم 2134091 كفـءكفـء7092011/07/13 معلم

١سوادة االبتدائیة 2010/03/01 عبیر طلعت سالم على 989598 كفـءكفـء7102011/03/14 معلم

السنیطة ع المشتركة 2010/03/01 عثمان عبدالرحمن توفیق  احمد 2147180 كفـءكفـء7112011/03/01 معلم

منشأة القاضي االعدادیة المشتركة 2011/03/01 عثمان مرسى تمیم مرسى 2196391 كفـءكفـء7122011/03/14 معلم

دمحم احمد عتمان 2010/03/01 عزة عبدالرحمن حسن محجوب 2149339 كفـءكفـء7132011/03/01 معلم

السالم 2011/07/11 عزة عبده دمحم حسن 2169161 كفـءكفـء7142011/07/13 معلم

النوافعة ع المشتركة 2011/07/11 عزة عثمان السید علي 2170329 كفـءكفـء7152011/07/11 معلم
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ابو الفضل ع للتعلیم االساسى 2010/07/11 عزة دمحم رضوان یوسف 2158892 كفـءكفـء7162011/07/13 معلم

ابو جابر 2010/03/01 عزه دمحم ابوالمعاطى السید 2126619 كفـءكفـء7172011/03/14 معلم

2010/03/01 االعدادیة١فاقوس ع بنات  عفاف  ابراھیم عبدهللا احمد 2140787 كفـءكفـء7182011/03/01 معلم

النوافعة ع المشتركة 2011/07/11 عفاف  دمحم ابراھیم دمحم 2140356 كفـءكفـء7192011/07/13 معلم

السنیطة بنات 2007/06/02 عفاف دمحم امین دمحم 2130175 كفـءكفـء7202011/03/14 معلم

روضة ام عجرم 2010/03/01 عفت عبدالرحمن السید على 989378 كفـءكفـء7212011/03/01 معلم

ابراھیم دمحم احمد االعدادیة باوالد عابدین 2010/07/11 عال دمحم السید  ابوھاشم 2151481 كفـءكفـء7222011/07/11 معلم

الحسینى نوفل 2010/02/24 عال دمحم تركى مقبل 2184848 كفـءكفـء7232011/02/24 معلم

میت العز 2011/07/11 عالء الدین دمحم  فرحات  ابراھیم 2170037 كفـءكفـء7242011/07/13 معلم

دمحم الحسینى فرحان ع 2011/07/11 عالء صالح دمحم فتحى عطیة 2148352 كفـءكفـء7252011/07/11 معلم

الفدادنة ع المشتركة 2011/03/01 على عبد العظیم دمحم ابراھیم 981221 كفـءكفـء7262011/03/13 معلم

الرفاعیین اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 على عبدالمنعم دمحم حسین 2148443 كفـءكفـء7272011/03/11 معلم

كفر كشك االعدادیة المشتركة 2011/03/01 علي ابراھیم  قطب احمد 2147661 كفـءكفـء7282011/03/14 معلم

العزازى اإلعدادیة المشتركة 2011/07/11 علیاء عبدالمنتقم الدسوقى على دمحم 2148367 كفـءكفـء7292011/07/13 معلم

دمحم فاروق احمد صالح 2011/07/11 علیاء دمحم دمحم امام 2151515 كفـءكفـء7302011/07/13 معلم

شعیر 2010/03/01 عماد حامد حسن مصطفى 2142267 كفـءكفـء7312011/03/14 معلم

عرب درویش ع 2009/05/17 عماد شحاتة حسین احمد 2152108 كفـءكفـء7322011/03/02 معلم
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ابو معالى االعدادیة المشتركة 2010/03/01 عماد صابر دمحم صالح 2142055 كفـءكفـء7332011/03/14 معلم

الروض  االعدادیة 2011/03/01 عماد محمود ابراھیم سالم 2146396 كفـءكفـء7342011/03/14 معلم

اباظة للتعلیم االساسى ع 2011/07/11 عمرو سالم سباعي سالم 2169260 كفـءكفـء7352011/07/13 معلم

كفر البالسي االبتدائیة 2011/07/11 عمرو عادل قمر دمحم ابراھیم 2140809 كفـءكفـء7362011/07/11 معلم

النصرب بفاقوس 2011/07/11 عمرو عبد السالم عبد الخالق على 2196396 كفـءكفـء7372011/07/11 معلم

الروضة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 عمرو دمحم دمحم الشربینى 2145354 كفـءكفـء7382011/07/11 معلم

حسن أحمد عبدون االعدادیة المشتركة 2011/07/11 عید دمحم نصر مصطفى 2158132 كفـءكفـء7392011/07/11 معلم

السرو تعلیم اساسى 2010/03/01 غادة حسن السید احمد 2164044 كفـءكفـء7402011/03/01 معلم

البطل على فھمى ریاض اطفال 2011/03/01 غادة عبدالقادر على حسن 2132152 كفـءكفـء7412011/03/01 معلم

ابو نمر ع المشتركھ 2010/03/01 غادة على عبدالرحمن على 2125692 كفـءكفـء7422011/03/14 معلم

دمحم السید وفا الكبیر 2011/03/01 غادة دمحم ابو ھاشم دمحم مصطفى 2146705 كفـءكفـء7432011/03/01 معلم

حلمى  كیالنى االعدادیة  بنین 2010/07/11 غادة دمحم احمد السید 2181460 كفـءكفـء7442011/07/13 معلم

اكیاد ع المشتركة 2004/05/22 غادة دمحم رشدى االمیر السید 2165241 كفـءكفـء7452011/03/01 معلم

دوار جھینھ االعدادیة المشتركة 2010/07/01 غادة یوسف السید ابراھیم 2163807 كفـءكفـء7462011/07/13 معلم

صالح الطاروطى  االعدادیة  المشتركة 2010/03/01 غاده السید صبرى احمد ابراھیم 2146777 كفـءكفـء7472011/03/14 معلم

١صالح الطاروطى رقم  2010/07/11 غاده عالء الدین سعد دمحم 2140832 كفـءكفـء7482011/07/13 معلم

العزازى اإلعدادیة المشتركة 2010/07/11 فاتن احمد عوض دمحم 2163964 كفـءكفـء7492011/07/13 معلم
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یونس سلطان 2010/07/11 فاتن السید حسب هللا زاید 2173114 كفـءكفـء7502011/07/13 معلم

النھضة القومیة 2010/03/01 فاتن بدوى محمود اسماعیل 2146408 كفـءكفـء7512011/03/14 معلم

الغزالى االعدادیة المشتركة 2010/07/11 فاطمة  دمحم فتحي ابراھیم 2169466 كفـءكفـء7522011/07/13 معلم

صالح الطاروطى  االعدادیة  المشتركة 2010/07/11 فاطمة الزھراء احمد السید دمحم بكري 2148596 كفـءكفـء7532011/07/13 معلم

حلمى  كیالنى االعدادیة  بنین 2011/07/11 فاطمة السید احمد واكد 2126995 كفـءكفـء7542011/07/13 معلم

العساكرة 2011/03/01 فاطمة الشبراوى دمحم مصطفى 990145 كفـءكفـء7552011/07/13 معلم

قنتیر االعدادیة المشتركة 2010/07/11 فاطمة حسن علي دمحم 2170352 كفـءكفـء7562011/07/11 معلم

السیده زینب االعدادیة المشتركة 2010/07/11 فاطمة حمدان دمحم عبدالعاطى 2148528 كفـءكفـء7572011/07/13 معلم

حسن أحمد عبدون االعدادیة المشتركة 2011/07/11 فاطمة سلیمان احمد سلیمان 2158152 كفـءكفـء7582011/07/13 معلم

نعمان 2011/03/01 فاطمة دمحم عبد الرحمن السید 991845 كفـءكفـء7592011/03/01 معلم

فاقوس التجاریة للبنات 2004/05/09 فاطمة دمحم دمحم السید 2130137 كفـءكفـء7602011/07/13 معلم

النحاسین اإلعدادیة المشتركة 2010/07/11 فایز عوض عبدالجواد عبدالعزیز 2166958 كفـءكفـء7612011/07/13 معلم

قنتیر االعدادیة المشتركة 2010/07/11 فایزة عبالعظیم عبدالعزیز السید 2170354 كفـءكفـء7622011/07/13 معلم

السیده زینب االعدادیة المشتركة 2011/07/11 فتح هللا دمحم على حسن 2142372 كفـءكفـء7632011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/07/11 فتحى السید العزازى دمحم ابراھیم 2125656 كفـءكفـء7642011/07/14 معلم

جمال حسن حافظ/ الشھید  2010/07/11 فتحیة سید  عطیة مرسي 2147563 كفـءكفـء7652011/07/13 معلم

سعید حسن عبد العال ع المشتركة/ د 2011/07/11 فتحیة عبدالطیف حسن دمحم عیسى 2142351 كفـءكفـء7662011/07/13 معلم
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دمحم احمدعتمان 2010/07/01 فتحیة عبدالمنعم على ابوالعنین 2127017 كفـءكفـء7672011/07/11 معلم

الغزالى االعدادیة المشتركة 1984/09/01 فھمي علي عبدالحمید اللیثي 2180222 كفـءكفـء7682009/10/15 معلم

عبدالصمد عشماوي االعدادیة المشتركة 2010/07/11 فوزیة عبدالرحمن مصطفى  السید 2153759 كفـءكفـء7692011/07/13 معلم

ابو عیاد 2010/07/11 فیصل ابو ھاشم متولى شریف 988721 كفـءكفـء7702011/07/11 معلم

اشكر االعدادیة المشتركة 2010/07/11 كریمان دمحم سعد مرسي 2153738 كفـءكفـء7712011/07/13 معلم

محمود دمحم عبده/ الشھید  2010/07/11 كریمة السید دمحم دمحم 2150218 كفـءكفـء7722011/07/13 معلم

منشاة بنھان 2010/03/01 كریمة دمحم حسن دمحم 2133165 كفـءكفـء7732011/03/14 معلم

العزازى السناوى االبتدائیة 2011/03/01 كریمة دمحم عبدهللا شحاتھ 2127029 كفـءكفـء7742011/03/14 معلم

منشاة عبدون 2010/03/01 كریمة محمود ابراھیم محمود 2147216 كفـءكفـء7752011/03/14 معلم

جزیرة النص 2011/03/01 كریمة محمود السید محمود 2130336 كفـءكفـء7762011/03/14 معلم

الروضة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 كمال سید على ابراھیم 2126563 كفـءكفـء7772011/03/14 معلم

اللغات التجریبیھ 2010/03/01 كوثر دمحم دمحم عزالدین دمحم 2153334 كفـءكفـء7782011/03/14 معلم

النصر االعدادیة بنین بفاقوس 2010/07/11 لبنى حسن ھاشم امبابى 2152714 كفـءكفـء7792011/07/01 معلم

الطویلة االبتدائیة 2010/03/01 لمیاء احمد دمحم عبدالمعطى 2142280 كفـءكفـء7802011/03/14 معلم

عرب الشمس االبتدائیة 2010/03/01 لمیاء ثروت عبد الجواد محمود 991156 كفـءكفـء7812011/03/01 معلم

ابو معالى االعدادیة المشتركة 2010/03/01 لمیاء حسینى احمد سالمة 2150227 كفـءكفـء7822011/03/14 معلم

منشاة بنھان 2010/03/01 لمیاء عبد المجید دمحم عبد المجید 2190119 كفـءكفـء7832011/03/14 معلم
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كفر التراكى 2010/03/01 لمیاء محمود دمحم حسین 2146783 كفـءكفـء7842011/03/14 معلم

السید سالم العاصى ع المشتركة 2010/07/11 لمیس احمد دمحم عبدالمعطي 2149500 كفـءكفـء7852011/07/13 معلم

2010/07/11 االعدادیة١فاقوس ع بنات  لمیس فایز حموده دمحم  حموده 2148400 كفـءكفـء7862011/07/13 معلم

الشھیدفاروق نجم 2010/07/11 لوال السید خلیل منصور 2129587 كفـءكفـء7872011/07/13 معلم

میت العز 2010/07/11 لیلى صبحى عاشور ابراھیم 2166304 كفـءكفـء7882011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بالسعده 2010/03/01 ماجدة اسماعیل احمد عبدالعزیز 2124984 كفـءكفـء7892011/03/01 معلم

١الفولى  2011/03/01 ماجده عبدالھادى دمحم سلیم 2142111 كفـءكفـء7902011/07/13 معلم

فاقوس الزراعیة 2010/07/11 ماریان نبیل صالح سولایر 2104740 كفـءكفـء7912011/07/13 معلم

الفولى االعدادیة المشتركة 2011/07/11 ماھر ابراھیم عبد الغفار دمحم 2203046 كفـءكفـء7922011/07/01 معلم

میت العز الحدیثة ریاض اطفال 2010/03/01 ماھینور احمد دمحم دمحم المالح 2121409 كفـءكفـء7932011/03/14 معلم

الرفاعیین اإلعدادیة المشتركة 2011/07/11 مایسة عبدالرحمن السید عبدالرحمن 2166936 كفـءكفـء7942011/07/11 معلم

فصول یوسف النحاس االعدادیة 2011/03/01 مایسھ عثمان دمحم دمحم 2093885 كفـءكفـء7952011/03/14 معلم

اكیاد ع المشتركة 2010/07/11 مجدى دمحم سلیم احمد شرف 2139514 كفـءكفـء7962011/07/13 معلم

میت العز الحدیثة 2011/03/01 محاسن السید ابراھیم دمحم 2130169 كفـءكفـء7972011/03/14 معلم

السماعنة  االعدادیة المشتركة 2010/07/11 محاسن عبدالرحمن حسین دمحم 2139544 كفـءكفـء7982011/07/13 معلم

أحمد دمحم صالح بالـ/ الشھید  2011/07/11 محسن دمحم شندى دمحم دیا 2145373 كفـءكفـء7992011/07/13 معلم

الحسینى نوفل 2010/03/01 محسنة احمد ابراھیم دمحم 2157803 كفـءكفـء8002011/03/14 معلم
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یوسف النحاس 2010/03/01 دمحم  حسن  دمحم بغدادي 2147169 كفـءكفـء8012011/03/14 معلم

اللغات التجریبیة بفاقوس 2011/03/01 دمحم ابراھیم دمحم سالم 2140705 كفـءكفـء8022011/03/14 معلم

جماالت الوكیل ع بالعارین 2011/03/01 دمحم ابوادریس ابراھیم سالم 2146455 كفـءكفـء8032011/03/14 معلم

الروضة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 دمحم احمد دیاب عیاد 2160376 كفـءكفـء8042011/07/11 معلم

دمحم عبدالجواد حسن/ المرحوم  2011/03/01 دمحم احمد عبدالفتاح غریب 2127007 كفـءكفـء8052011/03/14 معلم

فصول عرب مفتاح االعدادیة 2011/03/01 دمحم احمد علي دمحم 2166452 كفـءكفـء8072011/03/14 معلم

حلمى  كیالنى االعدادیة  بنین 2011/07/11 دمحم احمد فھمى عبدالحمید دمحم 2126993 كفـءكفـء8082011/07/13 معلم

الغزالى االعدادیة المشتركة 2010/03/01 دمحم احمد یوسف دمحم 2140700 كفـءكفـء8092011/03/14 معلم

عبد المطلب االبتدائیة 2011/03/01 دمحم الباز  دمحم عبدالعال 2157654 كفـءكفـء8102011/03/14 معلم

الشھید عتریس االعدادیة المشتركة 2011/07/11 دمحم الباز السید مرسى 2140661 كفـءكفـء8112011/07/11 معلم

الغزالى 2011/03/01 دمحم الباز عبدالرحمن حسن 2140708 كفـءكفـء8122011/03/01 معلم

حسن أحمد عبدون االعدادیة المشتركة 2011/07/11 دمحم الباز عبدالرحمن مصطفى 2158144 كفـءكفـء8132011/07/11 معلم

العزازى اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم السید حسن ابراھیم 983576 كفـءكفـء8142011/03/14 معلم

الشیخ زاید 2011/03/01 دمحم السید حسین على 2188417 كفـءكفـء8152011/03/11 معلم

السناوى االعدادیة 2011/07/11 دمحم السید عبدالحمید السید 2355763 كفـءكفـء8162011/07/13 معلم

سوادة  االعدادیة المشتركة 2011/07/11 دمحم السید على حسین 2156409 كفـءكفـء8172011/07/13 معلم

خالد بن الولید ع المشتركھ 2011/03/01 دمحم السید دمحم  یوسف نصر 2134601 كفـءكفـء8182011/03/01 معلم
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2011/07/11 االعدادیة١فاقوس ع بنات  دمحم السید دمحم السید عاشور 2174584 كفـءكفـء8192011/07/13 معلم

الشھید عتریس االعدادیة المشتركة 2011/07/11 دمحم السید دمحم حسانین عزب 2142356 كفـءكفـء8202011/07/13 معلم

الفدادنة ع المشتركة 2011/03/01 دمحم السید دمحم حسن 2149207 كفـءكفـء8212011/03/14 معلم

النصر االعدادیة بنین بفاقوس 2011/07/11 دمحم السید مرسى عجمى 2139334 كفـءكفـء8222011/07/13 معلم

الفدادنة ع المشتركة 2010/03/01 دمحم الشوادفى محمود حفناوى 2152521 كفـءكفـء8232011/03/13 معلم

فصول یوسف النحاس االعدادیة 2011/03/01 دمحم جمال الصاوى دمحم 2148268 كفـءكفـء8242011/03/14 معلم

الخمسبن االعدادیة المشتركة 2011/07/11 دمحم جوده سلیمان دمحم 2132424 كفـءكفـء8252011/07/13 معلم

شادیة شحاتھ محیسن االبتدائیة 1984/12/01 دمحم حسن دمحم السید 903735 كفـءكفـء8262009/02/11 معلم

تل ابو الروس االعدادیة المشتركة 2011/07/11 دمحم حسین ابراھیم نصرهللا 2150487 كفـءكفـء8272011/07/11 معلم

الغزالى االعدادیة المشتركة 2011/07/11 دمحم حسین الصاوي ھیبھ 2169492 كفـءكفـء8282011/07/11 معلم

الشھید عتریس االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم حسین عبدالرحمن على 2140671 كفـءكفـء8292011/07/13 معلم

ابو معالى 2011/07/11 دمحم حسین على على حسین 2150207 كفـءكفـء8302011/07/13 معلم

على حسنى عوض/ الشھید  2011/03/01 دمحم خلیل احمد خلیل 2166887 كفـءكفـء8312011/03/14 معلم

منشاة نبھان ع 2007/03/01 دمحم عبد البدیع ابراھیم ابو العال 986696 كفـءكفـء8322011/03/14 معلم

سعید حسن عبد العال ع المشتركة/ د 2011/07/11 دمحم عبد النبى دمحم ھاشم 2127057 كفـءكفـء8332011/07/13 معلم

ابو غنیم 2011/07/11 دمحم عبدالرحمن دمحم حسن 2171171 كفـءكفـء8342011/07/13 معلم

السعدة االعدادیة 2011/07/11 دمحم عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن 2153250 كفـءكفـء8352011/07/11 معلم
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١بنى صرید رقم  2011/07/01 دمحم عبدالعظیم دمحم احمد 2088384 كفـءكفـء8362011/07/13 معلم

دمحم مھدى حسین/ الشھید  2011/07/11 دمحم عبدالغفار دمحم غانم 2140291 كفـءكفـء8372011/07/13 معلم

السماعنة الجدیدة 2011/03/01 دمحم عبدالقادر على عبدالقادر 2125585 كفـءكفـء8382011/03/14 معلم

السید سالم العاصى ع المشتركة 2011/03/01 دمحم عبدالمنعم احمد دمحم اال لفى 2166926 كفـءكفـء8392011/03/14 معلم

الجواھرة 2011/07/11 دمحم عبدالمنعم حسن سالم 2144555 كفـءكفـء8402011/07/13 معلم

جزیرة النص 2011/07/11 دمحم عبدالمولى على مصطفى رفاعى 2150255 كفـءكفـء8412011/07/13 معلم

الروضة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم على احمد على یوسف 2138968 كفـءكفـء8422011/03/01 معلم

ابو غنیم 2011/03/01 دمحم على احمد محمود 2148299 كفـءكفـء8432011/03/14 معلم

السناوى االعدادیة 2011/07/11 دمحم فتحى ابراھیم منصور 2163856 كفـءكفـء8442011/07/13 معلم

الجواھرة 2011/07/11 دمحم متولي النجدي السنجابي 2174535 كفـءكفـء8452011/07/13 معلم

العساكرة المشتركة 2011/03/01 دمحم محسن احمد اسماعیل 2147412 كفـءكفـء8462011/03/14 معلم

السالم االبتدائیة بالجواھره 2011/03/01 دمحم دمحم احمد سالمة 2138443 كفـءكفـء8472011/03/01 معلم

عزازى على عزازى/ د  2011/07/11 دمحم مصطفي علي عبدالحلیم 2195269 كفـءكفـء8482011/07/12 معلم

دوامة االعدادیة المشتركة 2008/05/22 دمحم نجاح موسى حسین 2146678 كفـءكفـء8492011/03/01 معلم

الروض  االعدادیة 2011/07/11 دمحم نجیب توفیق السید عبدالحق 2166972 كفـءكفـء8502011/07/13 معلم

یوسف النحاس 2011/03/01 دمحم یحیي یوسف حسن 2130217 كفـءكفـء8512011/03/14 معلم

2003/12/03 االعدادیة١فاقوس ع بنات  محمود جمال احمد عبدالرحمن حسین 2125583 كفـءكفـء8522011/03/14 معلم
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دوامة االعدادیة المشتركة 2005/07/11 محمود حسین موسى عبدالرحمن 2139508 كفـءكفـء8532011/07/11 معلم

االخالص 2010/03/01 محمود خیر على صالح 2143619 كفـءكفـء8542011/03/14 معلم

حلمى  كیالنى االعدادیة  بنین 2011/07/11 محمود عبدالحمید احمد ابراھیم 2126989 كفـءكفـء8552011/07/13 معلم

الدراوشة الجدیدة 2011/03/01 محمود عبدالمعطى سویلم دمحم 2146772 كفـءكفـء8562011/03/14 معلم

الجعافرة 2011/07/11 محمود عبدالمنعم ابراھیم دمحم 2132209 كفـءكفـء8572011/07/11 معلم

الدمیین ع 2011/07/11 محمود دمحم الحسیني دمحم الھادي العطار 2151157 كفـءكفـء8582011/07/13 معلم

میت العز الحدیثة 2010/03/01 محمود دمحم محمود عبدالسالم 2146465 كفـءكفـء8592011/03/14 معلم

النحاسین اإلعدادیة المشتركة 2011/07/11 مختار عبدالرحمن ابراھیم دمحم منصور 2150257 كفـءكفـء8602011/07/13 معلم

محمود دمحم عبده/ الشھید 2010/03/01 مرفت احمد سلیمان سالم 2132430 كفـءكفـء8612011/03/01 معلم

جزیرة النص 2011/03/01 مرفت السید ابو العال عبدالحمید 2130365 كفـءكفـء8622011/03/14 معلم

عبد الرازق رمضان 2010/07/11 مرفت امین دمحم یوسف 2130119 كفـءكفـء8632011/07/13 معلم

یونس سلطان 2011/07/11 مرفت صالح دمحم صالح زید 2173121 كفـءكفـء8642011/07/13 معلم

ابو خلیل االعدادیة المشتركة 2010/03/01 مرفت دمحم  دمحم سالم عمران 2138976 كفـءكفـء8652011/03/14 معلم

السناوى االعدادیة 2010/07/11 مروة  دمحم عبدالرحمن عبدهللا 2157721 كفـءكفـء8662011/07/11 معلم

مشھور 2010/03/01 مروة ابراھیم محمود عبدالقادر 2124966 كفـءكفـء8672011/07/13 معلم

الطویلة االبتدائیة 2010/07/11 مروة احمد دمحم دمحم 2231392 كفـءكفـء8682011/07/13 معلم

بنى صرید ع بنات 2010/07/11 مروة األحمدى السید عبدهللا 2148475 كفـءكفـء8692011/07/11 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
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الكادر
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المؤھل 
األعلي

منزل نعیم 2010/03/01 مروة السید اسامھ حسین دمحم 2152261 كفـءكفـء8702011/03/14 معلم

ابو صقر االعدادیة المشتركة 2010/07/11 مروة جمال دمحم عبدالرحمن 2105719 كفـءكفـء8712011/07/13 معلم

الدیدامون االعدادیة بنات 2011/07/11 مروة عبدالرحمن الشبراوي مناع 2160270 كفـءكفـء8722011/07/11 معلم

عرب درویش ع 2007/04/04 مروة غمري عودة غمري 2170327 كفـءكفـء8732011/07/11 معلم

أحمد دمحم صالح بالـ/ الشھید  2011/07/11 مروة فتحى صالح مصطفى 2152489 كفـءكفـء8742011/07/13 معلم

سوادة  االعدادیة المشتركة 2011/07/11 مروة دمحم توفیق على 992098 كفـءكفـء8752011/07/13 معلم

منشاة نبھان ع 2008/07/25 مروة دمحم حسن السید 2150568 كفـءكفـء8762011/03/14 معلم

١صالح الطاروطى ریاض اطفال  2011/07/11 مروة محمود فؤاد دمحم 991335 كفـءكفـء8772011/07/13 معلم

صالح الطاروطى  االعدادیة  المشتركة 2010/07/11 مروة مرسي حسن سالمة الجمال 2148578 كفـءكفـء8782011/07/13 معلم

١السماعنة رقم  2011/03/01 مروه ابراھیم حسن دمحم 2125617 كفـءكفـء8792011/03/14 معلم

النھضة القومیة االعدادیة المشتركة 2010/03/01 مروه ابراھیم دمحم السید 2148235 كفـءكفـء8802011/03/14 معلم

فاقوس الصناعیة بنات 2011/07/11 مروه ابراھیم دمحم الشرقاوي عبدهللا 2106462 كفـءكفـء8812011/07/11 معلم

الدیدامون  االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 مروه سلیمان السید سلمى 2143590 كفـءكفـء8822011/03/01 معلم

الخلیفة المامون 2011/03/01 مروه محسن دمحم على 2146418 كفـءكفـء8832011/03/14 معلم

2010/03/01 المشتركة١المرحوم عبدالعال أمین  مروه دمحم السید منصور 2146693 كفـءكفـء8842011/03/01 معلم

االخالص االبتدائیة 2011/03/01 مروه دمحم شعیب دمحم 2143612 كفـءكفـء8852011/03/14 معلم

رضا الشحات حسان/ الشھید  2011/07/11 مروه دمحم طھ ابراھیم 2395823 كفـءكفـء8862011/07/11 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

معھد الطاروطى 2010/03/01 مروه دمحم فكرى دمحم احمد 2142100 كفـءكفـء8872011/03/14 معلم

دوامة ع المشتركة بالسبایتھ 2010/07/01 مروه یوسف حسن یوسف 2132095 كفـءكفـء8882011/07/11 معلم

الفتح 2010/03/01 مروى محمود أحمد الصاوى عبد المعطى 982143 كفـءكفـء8892011/03/11 معلم

فایقة عبدالكریم االبتدائیة 2010/03/01 مروى محمود دمحم ابوزید 2184853 كفـءكفـء8902011/03/14 معلم

اللغات التجریبیھ 2007/04/11 مریم وجیھ السید دمحم الدراوى 2128941 كفـءكفـء8912011/07/13 معلم

جمال حسن حافظ/ الشھید  2011/07/11 مشیرة  السید دمحم سالمة 2140282 كفـءكفـء8922011/07/13 معلم

عبد الصمد عشماوى 2010/07/01 مشیرة السید حسب هللا زاید 2146421 كفـءكفـء8932011/03/14 معلم

2010/07/11 االعدادیة١فاقوس ع بنات  مشیرة عبدهللا عبدالفتاح احمد 2147199 كفـءكفـء8942011/07/13 معلم

دوامة ع المشتركة بالسبایتھ 2005/06/22 مصباح عبدالعزیز دمحم على 2125672 كفـءكفـء8952011/03/01 معلم

شعیر اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 مصطفى السید دمحم احمد ثابت 2142286 كفـءكفـء8962011/07/11 معلم

اللغات التجریبیھ 2011/07/11 مصطفى دمحم نجیب ابراھیم محمود 2157968 كفـءكفـء8972011/07/13 معلم

١سوادة االبتدائیة 2011/03/01 مصطفى یوسف احمد السید 2142048 كفـءكفـء8982011/03/01 معلم

ابو جابر 2010/07/11 ملكة عبدالرحمن دمحم دمحم 2161351 كفـءكفـء8992011/07/13 معلم

شعیر 2010/03/01 ملكة محمود دمحم سلیمان 2215365 كفـءكفـء9002011/03/14 معلم

الروضة االعدادیة المشتركة 2010/03/01 ممدوح دمحم عبد هللا دمحم 2146286 كفـءكفـء9012011/03/01 معلم

الدیدامون  االبتدائیة المشتركة 2008/07/19 منار ابراھیم دمحم حسن 2130181 كفـءكفـء9022011/03/14 معلم

الشھید عتریس االعدادیة المشتركة 2010/07/11 منار دسوقى دمحم دسوقى 2140686 كفـءكفـء9032011/07/13 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 

فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو جابر 2010/07/11 منال السید حسن دمحم 2116271 كفـءكفـء9042011/07/11 معلم

اشكر االعدادیة المشتركة 2010/07/11 منصور السید حسن عبدالعال 2178627 كفـءكفـء9052011/07/13 معلم

یونس سلطان 2011/03/01 منى  ماھر امام سلیمان 2173107 كفـءكفـء9062011/03/14 معلم

سوادة  االعدادیة المشتركة 2010/07/11 منى احمد السید دمحم سالم 2194211 كفـءكفـء9072011/07/13 معلم

قنتیر االعدادیة المشتركة 2010/07/11 منى احمد عبدالمنعم عبد العال 2170353 كفـءكفـء9082011/07/11 معلم

دوار جھینھ 2011/07/11 منى احمد على دمحم سویلم 2163989 كفـءكفـء9092011/07/13 معلم

السالم االبتدائیة بالجواھره 2010/03/01 منى الباز عبدالرحمن  حسن 2159316 كفـءكفـء9102011/03/01 معلم

١كفر شاویش رقم  2011/07/11 منى ثروت  عبدالعاطي  فرج 2197613 كفـءكفـء9112011/07/13 معلم

دوامة ع المشتركة بالسبایتھ 2011/07/11 منى حسن ابراھیم سالم 2132098 كفـءكفـء9122011/07/13 معلم

فاقوس الجدیدة 2011/03/01 منى حسن دمحم غمرى 2134061 كفـءكفـء9132011/03/14 معلم

النوافعة ع المشتركة 2010/07/11 منى ربیع احمد دمحم 2140345 كفـءكفـء9142011/07/11 معلم

فاقوس الصناعیة بنات 2010/07/11 منى رفاعي السید رفاعي 2089513 كفـءكفـء9152011/07/13 معلم

ایو سالم االعدادیة المشتركة 2010/07/11 منى زناتى خلیل مصطفى 2145350 كفـءكفـء9162011/07/13 معلم

جمال حسن حافظ/ الشھید  2010/07/11 منى سید علي فرحان 2153357 كفـءكفـء9172011/07/13 معلم

السرو تعلیم اساسى 2006/05/13 منى عبدالمعز ابراھیم على 2130173 كفـءكفـء9182011/03/01 معلم

دوامة االبتدائیة 2011/07/11 منى عیسى السید احمد درویش 2103191 كفـءكفـء9192011/07/13 معلم

العساكرة المشتركة 2011/03/01 منى فرج دمحم مصطفى 2130456 كفـءكفـء9202011/03/14 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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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فاقوس الصناعیة بنات 2002/05/01 منى دمحم احمد دمحم 985273 كفـءكفـء9212009/10/15 معلم

حسن أحمد عبدون االعدادیة المشتركة 2011/07/11 منى دمحم حسن دمحم 2158162 كفـءكفـء9222011/07/11 معلم

میت العز الحدیثة 2010/03/01 منى دمحم غریب العجمى اسماعیل 2168038 كفـءكفـء9232011/03/14 معلم

الحجاجیة المستجده 2011/07/11 مھا اسماعیل دمحم اسماعیل 2181463 كفـءكفـء9242011/07/01 معلم

كفر بشارة تعلیم اساسى اإلعدادى 2010/07/11 مھا دمحم عبدالعزیز احمد 2163931 كفـءكفـء9252011/07/13 معلم

تل ابو الروس 2011/03/01 مى السعید ابراھیم ابراھیم 2152326 كفـءكفـء9262011/03/01 معلم

عبدالحمیدسالم بالزھیرى٠د 2010/03/01 مى السید اسامھ حسین 2150242 كفـءكفـء9272011/03/01 معلم

2010/07/11 االعدادیة١فاقوس ع بنات  مى سالمھ صالح سالمھ 2148402 كفـءكفـء9282011/07/13 معلم

١سوادة االبتدائیة 2010/03/01 مى عبدهللا احمد امام 2142218 كفـءكفـء9292011/03/01 معلم

احمد صالح یعقوب بنات بقنتیر 2011/07/11 مى دمحم حسن حسین 2163944 كفـءكفـء9302011/07/13 معلم

عزازى على عزازى/ د  2011/07/11 مي عبدالعظیم درویش احمد النجار 2204700 كفـءكفـء9312011/07/12 معلم

فاقوس التجریبیة للغات 2011/03/01 مي عثمان صالح حامد 2129379 كفـءكفـء9322011/03/01 معلم

١ھشام عبدالعال/ الشھید  2010/03/01 مي دمحم عادل حسن 2141250 كفـءكفـء9332011/03/13 معلم

ابراھیم دمحم احمد االعدادیة باوالد عابدین 2010/07/11 میادة السعید على متولى 2145102 كفـءكفـء9342011/07/11 معلم

السادات بكفر الحاج عمر 2010/10/05 میادة حافظ دمحم یونس 2167051 كفـءكفـء9352011/07/11 معلم

فصول منشأة عبدون االعدادیة 2010/07/11 میادة دمحم احمد عبدالحق 2146820 كفـءكفـء9362011/07/13 معلم

شادیة شحاتھ محیسن االبتدائیة 2011/03/01 میادة دمحم سمیر دمحم على 2142200 كفـءكفـء9372011/03/14 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
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فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
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الطویلة االبتدائیة 2010/03/01 نادیة  عاشور ابراھیم  واكد 2160220 كفـءكفـء9382011/03/14 معلم

الدیدامون االعدادیة بنات 2011/07/11 نادیة ابراھیم الدسوقي عبدالقادر عبدالرحمن 2170351 كفـءكفـء9392011/07/13 معلم

منشاة نبھان ع 2010/07/11 نادیة احمد حسن محمود 2129495 كفـءكفـء9402011/07/13 معلم

كفر كشك االعدادیة المشتركة 2010/07/11 نادیة احمد یوسف  رستم 2169263 كفـءكفـء9412011/07/14 معلم

فاقوس الصناعیة بنات 2010/07/11 نادیة فؤاد عسران عبدالتواب 2169560 كفـءكفـء9422011/07/03 معلم

جمال حسن حافظ/ الشھید  2010/07/11 نانسى الحسینى على حسن 2167180 كفـءكفـء9432011/07/13 معلم

عرب الشمس االبتدائیة 2011/07/01 نانسى عبدالمقصود على دمحم 2148467 كفـءكفـء9442011/03/01 معلم

ابراھیم دمحم احمد ریاض اطفال 2010/03/01 نانسي سباعي  مصطفي عامر 2151266 كفـءكفـء9452011/03/01 معلم

دوار جھینھ االعدادیة المشتركة 2010/07/11 ناھد السید دمحم عبدالرحمن 2170338 كفـءكفـء9462011/07/13 معلم

الشھیدفاروق نجم 2010/07/11 ناھد السید مصطفى عبدالعال 2163833 كفـءكفـء9472011/07/11 معلم

ابو الفضل ع للتعلیم االساسى 2010/03/01 ناھد عبدالحمید صبرى محمود العسكرى 2158887 كفـءكفـء9482011/03/14 معلم

العساكرة 2010/03/01 ناھد دمحم دمحم ابراھیم 2152544 كفـءكفـء9492011/03/01 معلم

الرفاعیین اإلعدادیة المشتركة 2011/07/11 نبیل على متولى دمحم 2127002 كفـءكفـء9502011/07/13 معلم

شعیر 2010/03/01 نبیلة السید متولى ابراھیم 2142270 كفـءكفـء9512011/03/14 معلم

الجعافره االعدادیة المشتركة 2010/07/01 نبیلة حسن ابراھیم حسن 2132180 كفـءكفـء9522011/07/11 معلم

الجواھرة 2010/03/14 نجاح احمد ابراھیم ابراھیم 2144539 كفـءكفـء9532011/03/14 معلم

السرو تعلیم اساسى 2010/07/11 نجاه عادل دمحم ذكى عطا 2156401 كفـءكفـء9542011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

١سوادة االبتدائیة 2010/03/01 نجفة البدرى سالم سالم 2138966 كفـءكفـء9552011/03/13 معلم

الغزالى االعدادیة المشتركة 2010/07/11 نجالء اسماعیل السید اسماعیل 2143605 كفـءكفـء9562011/07/13 معلم

١البیروم االبتدائیة رقم 2011/07/11 نجالء السید دمحم دمحم 2151153 كفـءكفـء9572011/07/11 معلم

المزارقھ 2010/07/11 نجالء حسن السید دمحم 2166068 كفـءكفـء9582011/04/08 معلم

الروضة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 نجالء عبدالرحمن احمد محمود 2156315 كفـءكفـء9592011/07/13 معلم

فاقوس االعدادیة الجدیدة بنات 2010/07/11 نجالء عبدهللا حسن علي موافي 2195271 كفـءكفـء9602011/07/13 معلم

فاقوس التجریبیة للغات 2011/03/01 نجالء دمحم سالم على 991024 كفـءكفـء9612011/03/01 معلم

١الدمیین رقم  2010/03/01 نجوان متولي احمد متولي 2130189 كفـءكفـء9622011/03/01 معلم

الجعافرة 2011/03/01 نجوى دمحم كمال السید حسنین 2156292 كفـءكفـء9632011/03/01 معلم

السماعنة  االعدادیة المشتركة 2010/07/11 ندى دمحم ابراھیم  علي 2153689 كفـءكفـء9642011/07/13 معلم

اكیاد ع المشتركة 2010/07/11 نرمین عبدالحمید سعد الدین مرسى 2163967 كفـءكفـء9652011/07/13 معلم

السرو تعلیم اساسى 2010/03/01 نرمین عبدهللا السید منصور 2142221 كفـءكفـء9662011/03/14 معلم

النصر االعدادیة بنین بفاقوس 2007/07/11 نرمین مصطفى حافظ مصطفى 2138434 كفـءكفـء9672011/07/13 معلم

المرحوم ذكى الدرى 2011/03/01 نسرین السعداوى منصور السعداوى 2135163 كفـءكفـء9682011/07/13 معلم

ابو غنیم 2011/07/11 نسرین محمود ابراھیم محمود 2166002 كفـءكفـء9692011/07/13 معلم

ابراھیم دمحم احمد االعدادیة باوالد عابدین 2010/07/11 نسرین محمود عبدالحمید سلیم 2150500 كفـءكفـء9702011/07/13 معلم

الشھید عتریس االعدادیة المشتركة 2010/07/11 نسمھ السید امام حسین 2140674 كفـءكفـء9712011/07/11 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

١ھشام عبدالعال/ الشھید  2010/03/01 نشوى ابراھیم دمحم ابراھیم سرایا 2093612 كفـءكفـء9722011/03/14 معلم

البیروم ع بنین 2011/07/11 نشوى حسن حسن منصور سعد 2164037 كفـءكفـء9732011/07/13 معلم

الخطارة ع 2010/07/11 نشوى دمحم فھمي عبدهللا 2141359 كفـءكفـء9742011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب برشدى ریاض اطفال 2011/07/11 نشوى مرعى موسى دمحم 2146751 كفـءكفـء9752011/07/11 معلم

دمحم احمد ثابت/ الشھید  2010/03/01 نشوى مصطفى عوض دمحم 988802 كفـءكفـء9762011/03/14 معلم

عبد الرازق رمضان 2011/07/11 نشوى یحیى عبدالوھاب عبدالرحمن 2149169 كفـءكفـء9772011/07/13 معلم

عبد الرازق رمضان 2010/07/11 نظلھ عبدهللا  السید منصور 2145758 كفـءكفـء9782011/07/13 معلم

الغزالى االعدادیة المشتركة 2010/03/01 نعمة دمحم على ریان 2139362 كفـءكفـء9792011/03/01 معلم

حسن احمد عبدون 2011/03/01 نعمھ عادل احمد دمحم 2140791 كفـءكفـء9802011/03/14 معلم

السید سالم عاصى االبتدائیة 2010/03/01 نعیمة ابراھیم  حسن عبدالرحمن 2147431 كفـءكفـء9812011/03/14 معلم

الھیصمیة االعدادیة المشتركة 2010/07/11 نعیمة دمحم دمحم دمحم دسوقى 2177162 كفـءكفـء9822011/07/11 معلم

حسن احمد عبدون 2011/03/01 نفیسة علي  عبدالعال السید 2178623 كفـءكفـء9832011/03/14 معلم

دوار جھینھ 2010/07/11 نفیسة علي دمحم عبدالغفور 2178613 كفـءكفـء9842011/07/11 معلم

الحلوفى االعدادیة  المشتركة 2002/05/01 نفیسھ دمحم دمحم بدوى 986747 كفـءكفـء9852009/02/11 معلم

عرب مفتاح 2010/03/01 نھا احمد السید احمد ابراھیم 2147684 كفـءكفـء9862011/03/14 معلم

الغزالى 2010/03/01 نھا حسین  صالح حسین 2144531 كفـءكفـء9872011/03/14 معلم

كفر البالسي االبتدائیة 2010/03/01 نھا عبدالحمید صالح سلیم 2132214 كفـءكفـء9882011/07/13 معلم
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الشھید احمد الشوادفى االعدادیة 2011/07/11 نھاد صالح عبدالقادر حسانین 2150579 كفـءكفـء9892011/07/13 معلم

البیروم ع بنین 2010/07/11 نھاد عبدالحفیظ ابراھیم عبدالرؤف 2161336 كفـءكفـء9902011/07/13 معلم

الشھید عتریس االعدادیة المشتركة 2010/07/11 نھال السید احمد ابو ھاشم 2140276 كفـءكفـء9912011/07/13 معلم

دوار جھینھ االعدادیة المشتركة 2010/07/11 نھال حسن عبداللطیف حسن 2138425 كفـءكفـء9922011/07/13 معلم

السید سالم عاصى االبتدائیة 2010/03/01 نھلة السید دمحم عبدهللا 2160237 كفـءكفـء9932011/03/14 معلم

كفر كشك االعدادیة المشتركة 2011/07/11 نھلة عبدالفتاح دمحم احمد غانم 2143654 كفـءكفـء9942011/07/13 معلم

أحمد عبدالجلیل االعدادیة 2008/07/11 نھى دمحم الباز عبدالحمید  منصور 2163666 كفـءكفـء9952011/07/13 معلم

حلمى  كیالنى االعدادیة  بنین 2010/03/01 نورا  على عبدالرحمن حسن 2148460 كفـءكفـء9962011/03/01 معلم

منشاة نبھان ع 2010/07/11 نورا حسین علي  دمحم 2193953 كفـءكفـء9972011/07/13 معلم

دمحم احمدعتمان 2010/03/01 نورا عبدالحكیم طنطاوى سرحان 2149191 كفـءكفـء9982011/03/14 معلم

سعید حسن عبد العال ع المشتركة/ د 2011/07/11 نورا عبدالمنعم حسن حسین 2158084 كفـءكفـء9992011/07/13 معلم

دمحم الحسینى فرحان ع 2011/03/01 نورة السید احمد احمد 2163714 كفـءكفـء10002011/03/14 معلم

العزازى اإلعدادیة المشتركة 2010/03/01 نورة رشاد سلیمان اسماعیل 956026 كفـءكفـء10012011/03/14 معلم

فاقوس ث بنات 2007/04/11 نوره سمیر محمود ابراھیم ابو المجد 2132368 كفـءكفـء10022011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق 2010/07/11 نیفین على دمحم محمودي 2125649 كفـءكفـء10032011/07/13 معلم

عبد المطلب االبتدائیة 2010/03/01 نیفین فاروق غالي تادرس 1517244 كفـءكفـء10042011/03/14 معلم

السرو تعلیم اساسى 2011/03/01 نیفین نجاح ابراھیم السید 2125247 كفـءكفـء10052011/03/01 معلم
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األعلي

عبد اللة الشرقاوى االبتدائیة 2010/07/11 ھاجر دمحم خلیل على 2209125 كفـءكفـء10062011/07/13 معلم

فاقوس الزراعیة 2010/07/11 ھالة ابراھیم عبدالعزیز عبدهللا 2107543 كفـءكفـء10072011/07/13 معلم

أحمد دمحم صالح بالـ/ الشھید  2010/07/11 ھالة الناجي دمحم  منشاوي 2146815 كفـءكفـء10082011/07/13 معلم

السنیطة بنات 2009/06/26 ھالة صالح دمحم حسن 2148470 كفـءكفـء10092011/03/14 معلم

فاقوس الصناعیة بنات 2010/07/11 ھالة دمحم احمد حسانین 2181458 كفـءكفـء10102011/07/13 معلم

رضا الشحات حسان/ الشھید  2010/07/11 ھالة دمحم احمد دمحم 2169950 كفـءكفـء10112011/07/13 معلم

العزازى سكة حدید 2011/03/01 ھالة دمحم عبدالرحمن حسن 2147245 كفـءكفـء10122011/03/14 معلم

الھصمیة االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 ھالة دمحم عطیة دمحمابراھیم 2138972 كفـءكفـء10132011/03/14 معلم

سوادة  االعدادیة المشتركة 2010/07/11 ھالة دمحم دمحم محمود األمیر 2156433 كفـءكفـء10142011/07/13 معلم

١النھضة الحدیثة رقم  2010/03/01 ھالة محمود عناني علي 2142034 كفـءكفـء10152011/03/01 معلم

العساكرة 2010/03/01 ھالھ مصطفى اسماعیل دمحم 2124276 كفـءكفـء10162011/03/01 معلم

عرب شمس ع 2010/03/01 ھانى دمحم الغریب سلیمان سالم 2125645 كفـءكفـء10172011/03/14 معلم

جزیرة النص 2011/07/11 ھانى دمحم عبدالفتاح متولى 2130342 كفـءكفـء10182011/07/13 معلم

كفر االشقم اإلعدادیة المشتركة 2011/07/11 ھانى دمحم على عطیة 2164776 كفـءكفـء10192011/07/13 معلم

النوافعة ع المشتركة 2011/07/11 ھانى محمود على حسین 2161308 كفـءكفـء10202011/07/13 معلم

الحلوفى االعدادیة  المشتركة 2011/07/11 ھاني جمیل علي محمود 2173454 كفـءكفـء10212011/07/13 معلم

فاقوس الزراعیة 2010/07/11 ھبة السید امین عبدالحمید 2172089 كفـءكفـء10222011/07/13 معلم

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

7438of 1231 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  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغزالى االعدادیة المشتركة 2011/07/11 ھبة عادل دمحم احمد ابو العمرو 2145389 كفـءكفـء10232011/07/13 معلم

حسن أحمد عبدون 2010/03/01 ھبة عبد السالم دمحم دمحم 989780 كفـءكفـء10242011/03/14 معلم

فاقوس الصناعیة بنین 2007/03/25 ھبة عبد هللا السید منصور 2181078 كفـءكفـء10252011/07/13 معلم

روضة العزازى سكة حدید 2011/03/01 ھبة دمحم ابراھیم دمحم 988685 كفـءكفـء10262011/03/14 معلم

2010/07/11 االعدادیة١فاقوس ع بنات  ھبة دمحم اسماعیل حسن 2151107 كفـءكفـء10272011/07/11 معلم

أشرف عبدالرازق سالم ب/ الشھید  2011/03/01 ھبة دمحم فتحى احمداللبان 2153257 كفـءكفـء10282011/03/14 معلم

الفدادنة للبنات االبتدائیة 2011/03/01 ھبة دمحم یسرى عباس فرج 2149200 كفـءكفـء10292011/03/14 معلم

خالد بن الولید ع المشتركھ 2011/03/01 ھبھ احمد دمحم حنفى 2166144 كفـءكفـء10302011/06/13 معلم

الغزالى 2011/07/11 ھبھ السید احمد ابراھیم 2162140 كفـءكفـء10312011/07/11 معلم

عبد الرازق رمضان 2011/07/11 ھبھ حسین الصاوى ھیبھ 2134018 كفـءكفـء10322011/07/11 معلم

فاقوس الصناعیة بنات 2010/07/11 ھبھ زكریا عبدهللا دمحم 2149232 كفـءكفـء10332011/07/13 معلم

النھضة القومیة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 ھبھ صالح دمحم حسین 2163786 كفـءكفـء10342011/07/13 معلم

اشكر االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھبھ عبدالرازق حسن حسن خلیل 2126982 كفـءكفـء10352011/03/14 معلم

رمضان احمد سالم/ الشھید  2010/03/01 ھبھ عبدالرحمن احمد علي 2145790 كفـءكفـء10362011/03/13 معلم

جمال حسن حافظ/ الشھید  2010/03/01 ھبھ عبدالرحمن السید فرج 2157660 كفـءكفـء10372011/03/01 معلم

تل ابو الروس 2011/03/01 ھبھ عبدالعظیم مصطفى كمال سلیم 2125633 كفـءكفـء10382011/03/14 معلم

الروضة االعدادیة المشتركة 2010/07/11 ھبھ عبدالمنعم حسن احمد جاد الحق 2145364 كفـءكفـء10392011/07/11 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 

فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الدیدامون  االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 ھبھ دمحم ابراھیم سلیم 2143587 كفـءكفـء10402011/03/01 معلم

عمر بن الخطاب برشدى 2010/03/01 ھبھ دمحم سمیر السید عبدالحمید 2166169 كفـءكفـء10412011/03/14 معلم

الفتح 2010/03/01 ھبھ دمحم عبدالحلیم عبدهللا ابراھیم 2146686 كفـءكفـء10422011/03/01 معلم

دمحم الحسینى فرحان ع 2011/07/11 ھبھ دمحم عبدهللا السید 2146717 كفـءكفـء10432011/07/11 معلم

١سوادة االبتدائیة 2010/03/01 ھبھ محمود عبدالوھاب ابراھیم 2142067 كفـءكفـء10442011/03/01 معلم

١الشھید غیث  2011/03/01 ھدى السید ابراھیم شحاتة 2177175 كفـءكفـء10452011/03/14 معلم

الشھیدفاروق نجم 2010/07/11 ھدى السید حسن حسین 2129597 كفـءكفـء10462011/07/13 معلم

سوادة  االعدادیة المشتركة 2011/07/11 ھدى السید دمحم عبدالرحمن 2156385 كفـءكفـء10472011/07/13 معلم

فاقوس ع الحدیثة بنات 2011/03/01 ھدى عادل دمحم دمحم 2156347 كفـءكفـء10482011/03/14 معلم

الحسینى نوفل 2011/03/01 ھدى عوض سلیمان دیب 2105360 كفـءكفـء10492011/03/14 معلم

فصول یوسف النحاس االعدادیة 2010/07/11 ھدى فتحي دمحم  عوض 2170334 كفـءكفـء10502011/07/13 معلم

مشھور 2008/07/13 ھدى دمحم السید سالم 2124994 كفـءكفـء10512011/03/14 معلم

النھضة القومیة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھدى دمحم متولى على 2146413 كفـءكفـء10522011/03/01 معلم

فاقوس ث بنات 2000/09/16 ھدى دمحم دمحم جبر 2149258 كفـءكفـء10532011/07/11 معلم

البطل على فھمى ریاض اطفال 2011/07/11 ھدى دمحم نعیم عبدالكریم 2132148 كفـءكفـء10542011/07/13 معلم

الغزالى االعدادیة المشتركة 2011/07/11 ھدى مصطفى صبرى دمحم 2161058 كفـءكفـء10552011/07/13 معلم

عرب درویش بنات 2009/03/01 ھدي السید احمد خلیل 2139376 كفـءكفـء10562011/03/14 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 

فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

شعیر اإلعدادیة المشتركة 2011/07/11 ھالل السید دمحم السید 2142343 كفـءكفـء10572011/07/13 معلم

الرفاعیین االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 ھمت الصادق دمحم على 987087 كفـءكفـء10582011/03/14 معلم

دوامة االبتدائیة 2011/03/01 ھمت دمحم عبد الرحمن السید 988876 كفـءكفـء10592011/03/14 معلم

السیدة زینب ریاض اطفال 2011/03/01 ھناء احمد محمود عیسى 2156294 كفـءكفـء10602011/03/01 معلم

عبدالصمد عشماوي االعدادیة المشتركة 2011/07/11 ھناء السید عبدالحمید عاشور 2148333 كفـءكفـء10612011/07/13 معلم

فاقوس الصناعیة بنات 2002/05/01 ھناء السید على الغباغبى 985967 كفـءكفـء10622009/10/15 معلم

ابو صقر االعدادیة المشتركة 2010/07/11 ھناء ثروت دمحم الطنطاوى 2163901 كفـءكفـء10632011/07/11 معلم

النھضة العلمیة 2010/03/01 ھناء زغلول دمحم عبدالرحمن 2158952 كفـءكفـء10642011/03/14 معلم

الدكتور عبد السالم عمر 2011/07/11 ھناء سلیمان دمحم دمحم 2145347 كفـءكفـء10652011/07/13 معلم

الدیدامون  االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 ھناء عبدالباقي  دمحم سالم 2141286 كفـءكفـء10662011/03/13 معلم

اكیاد ع المشتركة 2011/03/01 ھناء عبدهللا دمحم مصطفى 2164048 كفـءكفـء10672011/03/14 معلم

ابو الفضل ع للتعلیم االساسى 2010/03/01 ھناء عبدالمولى دمحم سالمة 2103686 كفـءكفـء10682011/03/14 معلم

منزل نعیم 2011/07/11 ھناء دمحم خلیل علي 2213532 كفـءكفـء10692011/07/13 معلم

الدیدامون االعدادیة بنات 2011/07/11 ھناء محمود دمحم عبدالعال 2160356 كفـءكفـء10702011/07/11 معلم

دمحم السید الحفني 2010/03/01 ھناء مظھر  دمحم  حمیدة 2134570 كفـءكفـء10712011/03/14 معلم

شادیة شحاتھ محیسن االبتدائیة 2011/03/01 ھند احمد عادل دمحم كامل االخرس 2130421 كفـءكفـء10722011/03/14 معلم

داعبد الحمید سالم االعدادیة المشتركة 2010/07/11 ھند الحسیني علیوه دمحم درویش 2169855 كفـءكفـء10732011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر عمار االعدادیة 2005/10/01 ھند حسن على حسن 2152402 كفـءكفـء10742011/07/11 معلم

النصر االعدادیة بنین بفاقوس 2010/07/11 ھند عادل صالح السید 2172035 كفـءكفـء10752011/07/11 معلم

الخطارة ع 2010/07/11 ھند عبدهللا دمحم برعى 2143724 كفـءكفـء10762011/07/11 معلم

الفتح 2010/03/01 ھند دمحم صالح الدین دمحم عطیة 2156335 كفـءكفـء10772011/03/14 معلم

فاقوس ع الحدیثة بنات 2011/03/01 ھند دمحم عبدالرحمن دمحم 2125596 كفـءكفـء10782011/03/14 معلم

عرب درویش ع 2006/06/19 ھنیة دمحم حسن ابراھیم 2162142 كفـءكفـء10792011/07/13 معلم

عرب درویش بنات 2009/05/23 ھویدا ابراھیم  عبدهللا سالم 2139390 كفـءكفـء10802011/03/01 معلم

السالم االبتدائیة بالجواھره 2011/07/11 ھویدا السید دمحم  علي 2162132 كفـءكفـء10812011/07/11 معلم

فاقوس التجریبیة للغات 2010/03/01 ھیام دمحم دمحم مسعد 2128949 كفـءكفـء10822011/03/01 معلم

دوامة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھیثم عبدربة السید عبدالرحمن 2139528 كفـءكفـء10832011/03/01 معلم

الفدادنة ع المشتركة 2011/03/01 وائل سعید دمحم حسین 2147481 كفـءكفـء10842011/03/14 معلم

اشكر االعدادیة المشتركة 2010/03/01 وجدان سعید سالم حسن 2125685 كفـءكفـء10852011/03/14 معلم

السید سالم العاصى ع المشتركة 2011/03/01 وحید دمحم مختار عبداللطیف عبدالرحمن 2142121 كفـءكفـء10862011/03/14 معلم

الروضة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 وردة البدري سالم  سالم 2166889 كفـءكفـء10872011/03/01 معلم

١المرحوم المھندس ابراھیم ھندئ بنات  2011/07/11 وردة دمحم فاروق دمحم 2073429 كفـءكفـء10882011/07/11 معلم

أحمد دمحم صالح بالـ/ الشھید  2011/07/11 وسام السید السید حسن 2152439 كفـءكفـء10892011/07/13 معلم

كفر الحاج عمر 2010/07/11 وفاء احمد حسن بدوي 2133145 كفـءكفـء10902011/07/13 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 
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تاریخ شغل 
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الخطارة ع 2010/03/01 وفاء اسماعیل دمحم غریب 2145431 كفـءكفـء10912011/03/14 معلم

١سوادة االبتدائیة 2010/07/11 وفاء اسماعیل دمحم فرج هللا 2142073 كفـءكفـء10922011/07/13 معلم

الدكتور عبد السالم احمد عمر 2010/07/11 وفاء بدیر دمحم دمحم 2147543 كفـءكفـء10932011/07/13 معلم

العساكرة المشتركة 2011/07/11 وفاء عبدالعظیم حامد دمحم 2171143 كفـءكفـء10942011/07/13 معلم

النصرب بفاقوس 2010/07/11 وفاء على دمحم عنبر 2150580 كفـءكفـء10952011/07/13 معلم

اشكر االعدادیة المشتركة 2011/07/11 وفاء على یس عبدالرحمن 2158094 كفـءكفـء10962011/07/13 معلم

شادیة شحاتھ محیسن االبتدائیة 2011/03/01 والء ابراھیم بیومي امام 2174519 كفـءكفـء10972011/03/14 معلم

السیده زینب االعدادیة المشتركة 2010/03/01 والء السید دمحم سویلم 2132464 كفـءكفـء10982011/03/01 معلم

النصر االعدادیة بنین بفاقوس 2010/07/11 والء عبدالرحمن عبدالحمید  عبدالمقصود 2151146 كفـءكفـء10992011/07/13 معلم

الشھید عتریس االعدادیة المشتركة 2010/07/11 والء فتحى احمد دمحم 2140669 كفـءكفـء11002011/07/11 معلم

فاقوس ث بنات 2011/07/11 والء مرسى حسن سالمھ الجمال 2156354 كفـءكفـء11012011/07/13 معلم

عرب مفتاح 2010/07/11 والء منصور السید منصور 986307 كفـءكفـء11022011/07/13 معلم

البطل على فھمى ریاض اطفال 2011/07/11 والء منصور عبدالعظیم على 2214884 كفـءكفـء11032011/07/13 معلم

١النھضة الحدیثة رقم  2011/03/01 والء نجاح ابراھیم السید 2125606 كفـءكفـء11042011/03/14 معلم

عرب درویش ع 2008/07/28 ولید اسماعیل احمد السید 2169577 كفـءكفـء11052011/03/14 معلم

الخواطره االعدادیھ المشتركة 2011/03/01 ولید حجاج الشافعى درھوس 2130315 كفـءكفـء11062011/03/14 معلم

عبد الرازق رمضان 2010/03/01 یاسر عبدالباقي ابو عجیلھ  دمحم 2147649 كفـءكفـء11072011/03/14 معلم

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

7438of 1236 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 

فاقوسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبد الرازق رمضان 2011/07/11 یاسمین عبدالعظیم خلیل خلیل 2134020 كفـءكفـء11082011/07/11 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جمال عبدالناصر الثانویة بنین 2011/07/11 احمد السید فضل هللا عواد  عبدالعال خشبة 2105255 كفـءكفـء12011/07/13 أمین مكتبة

السالم   ب 2011/03/10 اسماء سعید دمحم الھادى شورب 2195283 كفـءكفـء22011/03/14 أمین مكتبة

میت بشار  ب 2010/07/11 اسماء محمود اسماعیل واكد 2076724 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

كفر عثمان عفت  ب 2011/07/11 اسماء موسى دمحم موسى 1601096 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

العزیزیة الجدیدة  ب 2011/07/11 امیرة مجدى عبد العزیز عبد المقصود التلبانى 2374605 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

منیاالقمح الصناعیة بنات 2011/07/11 انجى دمحم دمحم الھادى حسن 2084442 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

منیاالقمح الثانویة بنات 2010/07/11 ایمان ابراھیم عطا عطیة 2086869 كفـءكفـء72011/07/13 أمین مكتبة

كفر الغنیمى   ب 2006/07/12 ایھ فرحات فرحات دمحم 981396 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

٣التلین  ب  2011/07/11 تامر فتحى فتوح حسین 2064556 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

م. المجازر ع  2011/07/11 حمیدة حسن دمحم عفیفى 975388 كفـءكفـء102011/07/13 أمین مكتبة

عزیز اباظة  ع  بنات 2011/07/11 خلود صابر زكى احمد 1597832 كفـءكفـء112011/07/13 أمین مكتبة

السعدیین  ب 2010/07/11 دالیا عبد العزیز السید یوسف 2075180 كفـءكفـء122011/07/13 أمین مكتبة

2011/07/11 االعدادیة الریاضیة بنین بمنیاالقمح دعاء سمیر مصطفى كامل عبد الحمید 2345678 كفـءكفـء132011/07/13 أمین مكتبة

٢میت سھیل ب  2011/07/11 دعاء عبد اللطیف عبد القادر بیومى 2077053 كفـءكفـء142011/07/13 أمین مكتبة

عادل عبدالحمید ع بنین بالجدیدة/الشھید 2010/07/11 دعاء عبدهللا دمحم ھاشم 1577619 كفـءكفـء152011/07/13 أمین مكتبة

٢العقدة  ب  2010/03/10 رحاب عبدالنبي ابراھیم مرسي 2068289 كفـءكفـء162011/03/14 أمین مكتبة

م.  الولجا ع  2007/08/17 رحاب عالء الدین ریاض مصطفى 2079294 كفـءكفـء172011/03/14 أمین مكتبة

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



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
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السیدة خدیجة ب 2004/02/29 رحاب فؤاد عبد المنعم عبد المجید 2075397 كفـءكفـء182011/07/13 أمین مكتبة

عبدالسمیع عبدربھ بالتلین/ الشھید  2011/07/11 رشا احمد رمضان عیسى 989155 كفـءكفـء192011/07/13 أمین مكتبة

منیاالقمح الصناعیة بنین 2011/07/11 رشا حسین الشحات بغدادى 1594744 كفـءكفـء202011/07/13 أمین مكتبة

شلشلمون الثانویة بنات 2011/07/11 رشا حسین حسین حسین علیوة 1569665 كفـءكفـء212011/07/13 أمین مكتبة

حمدى  ب بالجدیدة/ الشھید 2010/07/11 رشا سعید السید دمحم 990157 كفـءكفـء222011/07/13 أمین مكتبة

الشھید عبدالقادر زیدان ب 2011/07/11 رشا دمحم الغریب متولى حسن 2219492 كفـءكفـء232011/07/13 أمین مكتبة

ابوطوالة الجدیدة  ب 2010/10/27 رشا نجیب ابو الفتوح دمحم 2082799 كفـءكفـء242011/07/13 أمین مكتبة

الصنافین الجدیدة  ب 2010/07/11 رغدة لطفى السید عبد الھادى شاھین 1583380 كفـءكفـء252011/07/13 أمین مكتبة

م. السادس من اكتوبر ع  2011/07/01 ریھام مصطفى عطیة على 2396783 كفـءكفـء262011/07/13 أمین مكتبة

السیدة خدیجة ب 2006/05/11 ریھان دمحم سامى احمد النجار 1595409 كفـءكفـء272011/07/13 أمین مكتبة

٢صالح سالم  ب  2011/07/11 سارة السید عبدالعظیم ابوالعینین 2081112 كفـءكفـء282011/07/13 أمین مكتبة

التحریر ب  بالعزیزیة 2005/09/27 سارة دمحم عواد طھ 2077069 كفـءكفـء292011/07/13 أمین مكتبة

النیل  ب  بمنیاالقمح 2011/07/11 سالى عاطف عدلى جرجس 2075699 كفـءكفـء302011/07/13 أمین مكتبة

العزیزیة ع  بنین 2011/07/11 سلوى حسن عبداللطیف الشع 962821 كفـءكفـء312011/07/13 أمین مكتبة

منشأة شفیق  ب 2006/03/19 سماح حسن دمحم ابراھیم 986948 كفـءكفـء322011/07/13 أمین مكتبة

بنى ھالل ع بنات 2011/07/11 سمیحة حسن عبد الواحد شحاتھ 2254141 كفـءكفـء332011/07/13 أمین مكتبة

م. كفر الغنیمى  ع  2010/07/11 سھا دمحم سلیمان حسن العیسوى 1568027 كفـءكفـء342011/07/13 أمین مكتبة
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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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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

طلعت حرب الثانویة المشتركة 2010/07/11 سوزان دمحم سعید طھ السید الھابط 2074649 كفـءكفـء352011/07/13 أمین مكتبة

الشھید فتحى عبدالعظیم  ب 2011/07/11 شیماء عبدالعزیز حسن غانم 1594292 كفـءكفـء362011/07/13 أمین مكتبة

بنى ھالل  ب 2011/07/11 شیماء فوزى عبد الكریم عبد هللا 991426 كفـءكفـء372011/07/13 أمین مكتبة

عبدالمحسن الخرافى ب 2006/07/11 صفاء حسن احمد دسوقى 2254007 كفـءكفـء382011/07/13 أمین مكتبة

م. القراقرة ع  2010/07/11 ظریفة دمحم عبد الفتاح احمد 2077007 كفـءكفـء392011/07/13 أمین مكتبة

م.  قمرونة الجدیدة ع  2003/04/13 عبد العزیز سعید عراقي دمحم 983810 كفـءكفـء402011/07/13 أمین مكتبة

طلعت حرب الثانویة المشتركة 2005/07/11 عبیر عبد هللا عبد المقصود دمحم 1609279 كفـءكفـء412011/07/13 أمین مكتبة

السیدة عائشة ب 2011/07/11 غادة دمحم عبد الرحمن شابون 2084713 كفـءكفـء422011/07/13 أمین مكتبة

عبدالقادر قنصوة الثانویة المشتركة 2011/07/11 فاتن دمحم عبد الفضیل السید 1598025 كفـءكفـء432011/07/13 أمین مكتبة

حمدى  ب بالجدیدة/ الشھید 2010/07/11 فاطمة الزھراء سعید احمد السید 2093348 كفـءكفـء442011/07/13 أمین مكتبة

كفر سالمة بشارة ب 2006/09/15 فاطمة توفیق دمحم على دیاب 2080307 كفـءكفـء452011/07/13 أمین مكتبة

الشھید عادل  دراز  ب 2011/07/11 فاطمة حفنى عبد السالم حفنى بالل 2098204 كفـءكفـء462011/07/13 أمین مكتبة

االلفى  ع  بنین 2011/07/11 فاطمھ دمحم جمیل عبد العزیز اسماعیل 1606047 كفـءكفـء472011/07/13 أمین مكتبة

زغلول ب بكفر الصعایدة/ الشھید 2011/07/11 ماجدة عادل فتحى كامل 2080343 كفـءكفـء482011/07/13 أمین مكتبة

م.  عبدالرؤف مشھور  ع  2011/07/11 دمحم عبد العزیز دمحم النادى شعلة 1572575 كفـءكفـء492011/07/13 أمین مكتبة

السیدة عائشة ب 2011/03/10 دمحم لطفى دمحم سالم صیام 2082643 كفـءكفـء502011/03/14 أمین مكتبة

شبرا العنب ب 2007/06/11 محمود فراج عبد الرؤف عبد الكریم 2082739 كفـءكفـء512011/07/13 أمین مكتبة
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المؤھل 
األعلي

كفر على غالى ب 2011/07/11 محمود دمحم شوقى دمحم عبدالحمید 1581446 كفـءكفـء522011/07/13 أمین مكتبة

الشھداء  ب  بمنیاالقمح 2010/07/11 مروة عبدالصمد عبدالحمید الشافعى 1755974 كفـءكفـء532011/07/13 أمین مكتبة

العزیزیة الجدیدة  ب 2007/01/11 مروة دمحم الحسینى عبد المنعم ابو العزم 1771625 كفـءكفـء542011/07/13 أمین مكتبة

2011/03/10 مارس ب١٦ مروة مصطفى احمد طاھر كف 2053764 كفـءكفـء552011/03/14 أمین مكتبة

٢كوم حلین ب  2002/12/01 مروه صالح احمد عبد الرحمن 987845 كفـءكفـء562011/07/13 أمین مكتبة

أ. ت . شفیق خطاب ع   2010/07/11 مروه دمحم امین حسانین 2075968 كفـءكفـء572011/07/13 أمین مكتبة

الشربینى  ع  بنین 2005/07/11 منى محروس ایوب جرجس 2078679 كفـءكفـء582011/07/13 أمین مكتبة

م.  بندف ع  2011/07/11 میادة احمد عبد اللطیف سیف الیزل 991780 كفـءكفـء592011/07/13 أمین مكتبة

العزیزیة ع  بنین 2011/07/01 نادیھ احمد السید حسانین مكى 2094675 كفـءكفـء602011/07/13 أمین مكتبة

الصنافین الثانویة المشتركة 2006/05/16 ناھد عبد الغنى دمحم السید 1570123 كفـءكفـء612011/07/13 أمین مكتبة

توفیق دیاب  ع  بنین 2011/07/11 نجالء دمحمالتھامى ذكى دمحم عباس 1577369 كفـءكفـء622011/07/13 أمین مكتبة

كفر میت بشار ب 2010/07/11 نجوى ابراھیم حسن عزب 2077041 كفـءكفـء632011/07/13 أمین مكتبة

١دمحم فرید  ب  2011/07/11 نجوى یسرى دمحم غریب 1731863 كفـءكفـء642011/07/13 أمین مكتبة

عزیز اباظة  ع  بنات 2011/07/11 نسمة حسن سعد حسن 1597753 كفـءكفـء652011/07/13 أمین مكتبة

دمحم الفوال ب بكفر الدیر/ الدكتور 2010/07/11 نفین فھمى رزق ذكى 2082733 كفـءكفـء662011/07/13 أمین مكتبة

عبدالعزیز محمود ب بمالمس/ الشھید 2011/03/10 نھال مصطفى احمد كف 2053729 كفـءكفـء672011/03/14 أمین مكتبة

أ. ت . كفر عبد النبى ب  2011/07/11 نورا دمحم جوده على عوض هللا 2084463 كفـءكفـء682011/07/13 أمین مكتبة
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میت یزید  ب 2011/07/11 ھبة احمد ابراھیم احمد اسعد 991006 كفـءكفـء692011/07/13 أمین مكتبة

میت بشار  ب 2005/07/11 ھبة رمضان عبد الرحمن حسن 1749822 كفـءكفـء702011/07/13 أمین مكتبة

ضیاء سلیم بالتلین/ الشھید 2011/07/11 ھبھ سعید عبد العزیز  السید النجار 2076379 كفـءكفـء712011/07/13 أمین مكتبة

م بمالمس. ع . دمحم موسى / الشھید 2006/11/21 ھبھ محمود احمد احمد 2122174 كفـءكفـء722011/07/13 أمین مكتبة

عادل عبدالحمید ع بنین بالجدیدة/الشھید 2005/07/11 ھبھ نبیل عبد الرؤوف دمحم 1605132 كفـءكفـء732011/07/13 أمین مكتبة

أ. ت . وجیھ اباظة ع   2011/07/11 ھشام دمحم دمحم متولى 2088470 كفـءكفـء742011/07/13 أمین مكتبة

العزیزیة ع بنات 2007/12/22 ھناء حسانین عبد الغنى صالح 2078625 كفـءكفـء752011/07/13 أمین مكتبة

م. العزیزیة الجدیدة  ع  2011/07/11 ھناء دمحم ابراھیم قابیل 1601755 كفـءكفـء762011/07/13 أمین مكتبة

میت یزید  ب 2006/08/31 وردة دمحم السید دمحم 2066665 كفـءكفـء772011/07/13 أمین مكتبة

الحریة  ب  بالعزیزیة 2003/10/28 وسام دمحم السید دمحم األلفى 2063370 كفـءكفـء782011/03/14 أمین مكتبة

منیاالقمح الزراعیة المشتركة 2010/07/11 والء فتحى غریب البشاوى 2078700 كفـءكفـء792011/07/13 أمین مكتبة

ضیاء سلیم بالتلین/ الشھید 2011/07/11 احمد السید احمد مصطفى 2064541 كفـءكفـء802011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أ. ت . كفر عبد النبى ع  2011/07/11 احمد دمحم عبدالعال دمحم 2089605 كفـءكفـء812011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنى ھالل  ب 2011/07/11 اسالم السید حسین دمحم 2080305 كفـءكفـء822011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

م. االعراس ع  2010/07/11 اسماء عبد العال حمیدى عبد العال 2076245 كفـءكفـء832011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السادات ع  بنین 2011/07/11 اسماء دمحم مختار شوقى على 2084440 كفـءكفـء842011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

م.  میت ربیعة الدلال  ع  2003/03/25 اشرف عبدالعال عبدالقادر عبدالعال 981672 كفـءكفـء852011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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مشھور الصناعیة المشتركة 2011/07/11 السید حسن السید النادى 2080555 كفـءكفـء862011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

م. شبرا العنب ع  2010/05/22 السید سعید السید جمعة 1581485 كفـءكفـء872011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

م. كفر الغنیمى  ع  2011/07/11 الھام دمحم عبد الكریم دمحم 1606854 كفـءكفـء882011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١بندف  ب  2011/07/11 امانى السید السید شحاتھ سیف الیزل 2249340 كفـءكفـء892011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید طلعت نصار ب 2010/07/11 ایمان عبد الفتاح ابراھیم عرابى 2216118 كفـءكفـء902011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

سنھوت الجدیدة  ب 2007/04/18 ایھاب سالم فرماوى عطیة 1581185 كفـءكفـء912011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢كوم حلین ب  2005/03/22 ایھاب سمیر عبده قابیل 989883 كفـءكفـء922011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عادل عبدالحمید ع بنین بالجدیدة/الشھید 2011/07/11 ایھاب دمحم دمحم أحمد المصرى 985260 كفـءكفـء932011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الصنافین الجدیدة  ب 2011/07/11 تامر ابراھیم احمد نصر 1583128 كفـءكفـء942011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١كفر شلشلمون  ب  2011/07/11 دینا عبده بیومى سیداحمد 2021582 كفـءكفـء952011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

میت بشار  ب 2010/07/11 راشا السید دمحم عطیھ 2076046 كفـءكفـء962011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عزیز اباظة  ع  بنات 2006/06/25 رشا فاروق مصطفى موسى 990387 كفـءكفـء972011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

م. الشھید احمد الجندى ع  2006/07/11 رضوان عبد العزیز على دمحم 2075659 كفـءكفـء982011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١صالح سالم  ب  2011/07/11 ریھام دمحم مھدى دمحم 2079653 كفـءكفـء992011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشربینى  ع  بنات 2011/07/11 سعاد بركات دمحم خلیل 2080515 كفـءكفـء1002011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم الفوال ب بكفر الدیر/ الدكتور 2011/07/11 سعید عبد العلیم قناوى عطوة 2082731 كفـءكفـء1012011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ام المؤمنین  ب  بنات 2011/07/11 سلوى عبدالرحمن دمحم راضى 988046 كفـءكفـء1022011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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م. منشأة شفیق ع  2011/07/11 سمیر دمحم دمحم عطیة 990489 كفـءكفـء1032011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢میت سھیل ب  2010/07/11 شروق حمدى حسنى عویس 2079737 كفـءكفـء1042011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الحریة  ب  بمنیاالقمح 2004/04/11 شیماء عثمان عبد هللا عثمان 1597181 كفـءكفـء1052011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أ. ت . بنى قریش ع  2010/07/11 صفاء عطیة ابراھیم ابراھیم 2078607 كفـءكفـء1062011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

منیاالقمح الصناعیة بنین 2011/07/11 صفوت على عبد الصادق على 1566394 كفـءكفـء1072011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

شلشلمون ع بنات 2010/06/01 عادل جودة حسین حسین 1581337 كفـءكفـء1082011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

حمدى  ب بالجدیدة/ الشھید 2011/07/11 عاطف جالل عبد الھادى طلبة 2079643 كفـءكفـء1092011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

2011/07/11 االعدادیة المھنیة المشتركة بالجدیدة عبد هللا دمحم جمال الدین عبد هللا عبد الكریم 1581161 كفـءكفـء1102011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أ. ت . كفر ابو ذقن ع   2010/05/22 عبدالمقصود عید عبدالمقصود سالمة 2089607 كفـءكفـء1112011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عزیز اباظة  ع  بنات 2011/07/11 عزة احمد دمحم فراج 1597770 كفـءكفـء1122011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

النعامنة الجدیدة ب 2011/07/11 عمر حسن عامر عرب 2080560 كفـءكفـء1132011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢دمحم فرید  ب  2006/10/24 غادة ابو مسلم عیسى محمود احمد 2076659 فوق المتوسطفوق المتوسط1142011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

م. المعالى  ع  2004/07/11 فاطمھ عصمت حسن حسن الجزار 1605240 كفـءكفـء1152011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبدالمنعم ریاض ب 2011/07/11 دمحم ربیع حسن على 978409 كفـءكفـء1162011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

م. ناصر الرسمیة للغات ب  2011/07/11 دمحم عیسى جودة السید 1594747 كفـءكفـء1172011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

م بمالمس. ع . دمحم موسى / الشھید 2003/08/18 دمحم فتحى محمود دمحم 2021084 كفـءكفـء1182011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١القراقرة ب  2007/03/26 دمحم دمحم شحاتة مصطفى 2088501 كفـءكفـء1192011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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كفر الغنیمى   ب 2007/04/24 دمحم مرسى على الجوھرى 2101989 كفـءكفـء1202011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

م. المیمونة  ع  2011/07/11 مدیحة السید یوسف ابراھیم 2104780 كفـءكفـء1212011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابوطوالة الجدیدة  ب 2011/07/11 مرفت یحیى عبد الھادى دمحم قندیل 2082798 كفـءكفـء1222011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

شبرا العنب ب 2011/07/11 مروة احمد عطیة دمحم 1583506 كفـءكفـء1232011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

االمل للصم وضعاف السمع ب 2010/07/11 مروه ابراھیم الدسوقى زكى على 2093344 كفـءكفـء1242011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

م. كفر الدیر ع  2010/07/11 منال مسلمى ابراھیم عطیة مھدى 2016152 كفـءكفـء1252011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أ. ت . وجیھ اباظة ع   2011/07/11 منصور محمود حسین الجنیدى 2082882 كفـءكفـء1262011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

م. كفرعمر مصطفى  ع  2010/07/11 منى جودة عطیة على حموده 2076571 كفـءكفـء1272011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید فتحى عبدالعظیم  ب 2006/06/30 ناھد دمحم عبدالفتاح عبدالرحمن 1594299 كفـءكفـء1282011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السعدیین  ب 2005/07/11 نجالء عادل السید ابراھیم 2075034 كفـءكفـء1292011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

2011/07/11 مارس ب١٦ نھى عادل طھ ابراھیم 2370681 كفـءكفـء1302011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أ. ت . قمرونة   ب  2010/07/11 نوال دمحم عطیة عبد النبى 990398 كفـءكفـء1312011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

قمرونة الجدیدة ب 2010/07/11 نورا عبد الرحمن یونس دمحم 1756006 كفـءكفـء1322011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

التحریر ب  بمنیاالقمح 2005/10/04 ھالة صالح الدین السید احمد ابراھیم 1595483 كفـءكفـء1332011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الخرس ب 2010/05/21 ھانى احمد دمحم ابراھیم 2076841 كفـءكفـء1342011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أ. ت . شفیق خطاب ع   2010/05/22 ھانى طھ احمد الصبروط 2075285 كفـءكفـء1352011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

النیل  ب  بمنیاالقمح 2011/07/11 ھبة حاتم سعید عبدالعظیم 2072373 كفـءكفـء1362011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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شلشلمون الثانویة بنات 2006/10/01 ھنادى دمحم دمحم السعید 1549588 كفـءكفـء1372011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢التلین  ب  2010/07/11 وفاء حامد عبد العزیز عبد العال 2308552 كفـءكفـء1382011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھداء  ب  بمنیاالقمح 2011/07/11 والء على عبدالسالم إبراھیم عبید 1755935 كفـءكفـء1392011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشربینى  ع  بنات 2011/07/11 ولید حسن دمحم محمود عامر 1607497 كفـءكفـء1402011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

م. القراقرة ع  1999/09/25 احمد حامد محمود احمد جاویش 977528 كفـءكفـء1412012/07/09 ماجیستیرأخصائى تكنولوجیا أول

١دمحم فرید  ب  2011/07/11 احمد طھ دمحم فرج 1731936 كفـءكفـء1422011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م. كفر الغنیمى  ع  2010/05/24 احمد عبد الغفار عبد هللا قندیل 1580026 كفـءكفـء1432011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

أ. ت . ابوطوالة  ع   2011/07/11 احمد فاروق سلیمان على 2053799 كفـءكفـء1442011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

أ. ت . بنى قریش ع  2011/07/11 اسماء دمحم عبد هللا عبد الكریم 2078615 كفـءكفـء1452011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م. المعالى  ع  2006/07/11 اسماء محمود عطیھ دمحم 1605209 كفـءكفـء1462011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الدمحمیة  ب 2011/07/11 ایمان مجدى دمحم دمحم سالم 1755814 كفـءكفـء1472011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

عبدالسمیع عبدربھ بالتلین/ الشھید  2011/07/11 دعاء رأفت جودة دمحم 2257167 كفـءكفـء1482011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

2011/07/11 مارس ب١٦ رانیا طلعت على السید 2123400 كفـءكفـء1492011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م. كفر شلشلمون ع  2011/07/11 رشا دمحم عبد الحافظ عشماوى 1599912 كفـءكفـء1502011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م.  قمرونة الجدیدة ع  2005/12/03 ریحاب عبد الفتاح عبد القادر دمحم 991632 كفـءكفـء1512011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م. ناصر الرسمیة للغات ب  2011/07/11 ریھام حسین السید جوده المقدم 1594746 كفـءكفـء1522011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م بمالمس. ع . دمحم موسى / الشھید 2010/05/25 سامح عبد الحمید الشحات السید 2086006 كفـءكفـء1532011/07/13 أخصائى تكنولوجیا
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المؤھل 
األعلي

م.  ابوطوالة ع  2010/07/11 سماح على حسن على 2073635 كفـءكفـء1542011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

كفر الغنیمى   ب 2011/07/11 لبنى دمحم شمس الدین علي عواد 1568082 كفـءكفـء1552011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م. سنھوا ع  2010/07/11 ماجدة فتحى السید ابو مسلم 2076974 كفـءكفـء1562011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م بالتلین. الشھید ولید النمر ع  2011/07/11 مریم عبد المالك صلیب سلیمان 2082819 كفـءكفـء1572011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

طلعت حرب الثانویة المشتركة 2011/07/11 منال عبدهللا دمحم دمحم الشامى 2125045 كفـءكفـء1582011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

كمال غز الثانویة المشتركة 2011/07/11 منى دمحم عبد الحمید عبد العظیم 991179 كفـءكفـء1592011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

أ. ت . قمرونة ع   2010/07/11 منى محمود حسن حسن ھیكل 990534 كفـءكفـء1602011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

االلفى  ع  بنین 2010/07/11 نرمین جبرة كامل جبرة 1606782 كفـءكفـء1612011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

عزیز اباظة  ع  بنات 2011/07/11 نورا عبد المنعم عبد اللطیف عوض 992036 كفـءكفـء1622011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

شلشلمون ع بنات 2010/07/11 نورا كمال بدر متولى 2071215 كفـءكفـء1632011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

تلبانة  ب 2011/07/11 ھانى سعید عبدالمحسن علیوة 980967 كفـءكفـء1642011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

أ. ت . شفیق خطاب ع   2011/07/11 ھبھ ممدوح ابراھیم السید 2077323 كفـءكفـء1652011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م. میت بشار ع  2011/07/11 ابراھیم صبحى احمد على 2080561 كفـءكفـء1662011/07/13 أخصائى نفسى

ابوطوالة الجدیدة  ب 2011/07/11 اسماء دمحم المھدى عبد هللا خطابى 2082800 كفـءكفـء1672011/07/13 أخصائى نفسى

منیاالقمح التجاریة المشتركة 2007/05/11 امیرة السید محمود السید مصطفى 1592050 كفـءكفـء1682011/07/13 أخصائى نفسى

كامل دیاب الثانویة المشتركة 2010/07/11 امیرة حمدى دمحم تھامى مقلد 1580172 كفـءكفـء1692011/07/13 أخصائى نفسى

أ. ت . ابوطوالة  ع   2010/07/11 ایمان احمد دمحم جاب هللا 2076839 كفـءكفـء1702011/07/13 أخصائى نفسى
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األعلي

میت یزید  ب 2011/07/11 ایمان عبد الھادى عبد الحمید سلیم 1583244 كفـءكفـء1712011/07/13 أخصائى نفسى

١القراقرة ب  2011/07/11 حمیدة دمحم فكرى عطیة 2077008 كفـءكفـء1722011/07/13 أخصائى نفسى

أ. ت . احمد اباظة  ع   2011/07/11 حنان ھاشم متولي عبد الحمید 1760782 كفـءكفـء1732011/07/13 أخصائى نفسى

النیل  ب  بمنیاالقمح 2011/07/11 دعاء منیر جرجس عازر 2072356 كفـءكفـء1742011/07/13 أخصائى نفسى

كمال غز الثانویة المشتركة 2011/07/11 رانیا السعید محمود على 1580531 كفـءكفـء1752011/07/13 أخصائى نفسى

زغلول ب بكفر الصعایدة/ الشھید 2011/07/11 رانیا دمحم دمحم العدوى 2080526 كفـءكفـء1762011/07/13 أخصائى نفسى

١صالح سالم  ب  2011/07/11 رحاب جمال عیسى عبد العاطى 2075389 كفـءكفـء1772011/07/13 أخصائى نفسى

منیاالقمح الصناعیة بنات 2010/07/11 رشا صالح الشافعى سعید بندارى 1592013 كفـءكفـء1782011/07/13 أخصائى نفسى

الحریة  ب  بمنیاالقمح 2004/07/11 رشا فرج شحاتة كف 1597163 كفـءكفـء1792011/07/13 أخصائى نفسى

شبرا العنب ب 2011/07/11 زینب حسین عبدالفتاح السید سعودى 1583215 كفـءكفـء1802011/07/13 أخصائى نفسى

2010/07/11 االعدادیة المھنیة المشتركة بالجدیدة سالى سمیر عبدالنبى دمحم 1577816 كفـءكفـء1812011/07/13 أخصائى نفسى

٢صالح سالم  ب  2010/07/11 سحر جمعھ دمحم عطیھ 2245739 كفـءكفـء1822011/07/13 أخصائى نفسى

السیدة خدیجة ب 2011/07/11 سلوى جوده مسلم حسین البرماوى 990505 كفـءكفـء1832011/07/13 أخصائى نفسى

صالح دیاب  ع  بنات 2010/07/11 سلوى سامى دمحم النبوى ابراھیم 1577327 كفـءكفـء1842011/07/13 أخصائى نفسى

التحریر ب  بالعزیزیة 2011/07/11 سلوى على ماھر فتوح الصبروط 2077071 كفـءكفـء1852011/07/13 أخصائى نفسى

عبدالعزیز محمود ب بمالمس/ الشھید 2006/07/11 سلوى دمحم السید جمعة 2099478 كفـءكفـء1862011/07/13 أخصائى نفسى

منشأة شفیق  ب 2006/03/07 سماح جالل عبد الحمید فرج 2078860 كفـءكفـء1872011/07/13 أخصائى نفسى
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األعلي

م. ناصر الرسمیة للغات ب  2011/07/11 سماح عبد الفتاح دمحم السید 1594252 كفـءكفـء1882011/07/13 أخصائى نفسى

أ. ت . ابوطوالة ب  2011/07/11 سماح دمحم عمران احمد 2085993 كفـءكفـء1892011/07/13 أخصائى نفسى

2011/07/11 مارس ب١٦ شیماء رأفت رشدى جاویش 2123426 كفـءكفـء1902011/07/13 أخصائى نفسى

الجدیدة  ع  بنات 2011/07/11 شیماء دمحم ابراھیم بندارى 1591974 كفـءكفـء1912011/07/13 أخصائى نفسى

العزیزیة التجاریة المشتركة 2011/07/11 شیماء نور الدین عبدهللا غنیمى 990440 كفـءكفـء1922011/07/13 أخصائى نفسى

بنى ھالل  ب 2011/07/11 صفاء شاكر جاب هللا ابراھیم 2080304 كفـءكفـء1932011/07/13 أخصائى نفسى

العاشر من رمضان ب 2011/07/11 عال عبد العزیز عبد هللا الشع 1771724 كفـءكفـء1942011/07/13 أخصائى نفسى

الحریة  ب  بالعزیزیة 2011/07/11 غادة عادل حسن عبد هللا 1567900 كفـءكفـء1952011/07/13 أخصائى نفسى

منیاالقمح الزراعیة المشتركة 2011/07/11 فاطمة دمحم المھدى عبد العزیزعلى بدر 2078697 كفـءكفـء1962011/07/13 أخصائى نفسى

أ. ت . وجیھ اباظة ع   2011/03/10 فتحیة حسن ابراھیم بندارى 2080540 كفـءكفـء1972011/03/14 أخصائى نفسى

الشربینى  ع  بنین 2011/07/11 مروة سعید فاضل سلیمان 1598354 كفـءكفـء1982011/07/13 أخصائى نفسى

ام المؤمنین  ب  بنات 2011/07/11 مریم فاروق عزیز فرج 990403 كفـءكفـء1992011/07/13 أخصائى نفسى

م بالعقدة. سعید مرسى ع / الشھید 2011/07/11 منى دمحم عبده عبد الغفار 2106728 كفـءكفـء2002011/07/13 أخصائى نفسى

بنى ھالل ع بنات 2010/07/11 نادیة عبد الحكیم مصطفى النجار 989611 كفـءكفـء2012011/07/13 أخصائى نفسى

م. محمود ریاض زادة ع  2010/07/11 ناھد سعید السید دمحم سالمھ 1599513 كفـءكفـء2022011/07/13 أخصائى نفسى

الشھداء  ب  بمنیاالقمح 2010/07/11 نعمة السید فؤاد قناوى دیاب 1755920 كفـءكفـء2032011/07/13 أخصائى نفسى

م.  قمرونة الجدیدة ع  2010/07/11 نورة عبد الحمید غنیمى السید 988413 كفـءكفـء2042011/07/13 أخصائى نفسى
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عزیز اباظة  ع  بنات 2011/07/11 ھناء عبد القادر رفاعى جمعة 1597740 كفـءكفـء2052011/07/13 أخصائى نفسى

أ. ت . كفر نشوة ع   2003/07/11 ھویدا شوقى عبد الغنى بیومى 1581362 كفـءكفـء2062011/07/13 أخصائى نفسى

م. المعالى  ع  2006/07/11 ھویده مصطفى دمحم عوض 1605126 كفـءكفـء2072011/07/13 أخصائى نفسى

شبرا السالم  ب 2011/07/11 ھیام عبد اللطیف دمحم مصطفى 2078485 كفـءكفـء2082011/07/13 أخصائى نفسى

م. كفر شلشلمون ع  2010/07/11 والء سمیر جودة عبد الحافظ 1599851 كفـءكفـء2092011/07/13 أخصائى نفسى

م بمالمس. ع . دمحم موسى / الشھید 2010/07/11 والء عبد هللا عبد الرازق ھندى 2021090 كفـءكفـء2102011/07/13 أخصائى نفسى

م بالدمحمیة. الشھید دمحم رضا ع  2010/07/11 والء دمحم عبد الرحیم عامر 2100054 كفـءكفـء2112011/07/13 أخصائى نفسى

عادل عبدالحمید ع بنین بالجدیدة/الشھید 2010/06/01 یاسر حمدى احمد حافظ 2080339 كفـءكفـء2122011/07/13 أخصائى نفسى

م. السادس من اكتوبر ع  2011/07/11 احمد عیسى دمحم عطیة 1581133 كفـءكفـء2132011/07/13 أخصائى اجتماعى

أ. ت . كفر حسن عطا هللا ب  2011/07/11 اسماء السید عبد الحمید فرج 2077033 كفـءكفـء2142011/07/13 أخصائى اجتماعى

ام المؤمنین  ب  بنات 2006/07/11 اسماء دمحم سالم دمحم ھالل 2024501 كفـءكفـء2152011/07/13 أخصائى اجتماعى

المجازر  ب 2006/04/25 اعتماد محمود رجائى عوده رعیھ 2082301 كفـءكفـء2162011/07/13 أخصائى اجتماعى

النیل  ب  بمنیاالقمح 2011/07/11 السید دمحم عبد النبى السید المصرى 2208558 كفـءكفـء2172011/07/13 أخصائى اجتماعى

العاشر من رمضان ب 2010/03/10 ام دمحم عبد الفتاح مصطفى دمحم 2085267 كفـءكفـء2182011/03/14 أخصائى اجتماعى

االعراس ب 2010/07/11 ام ھاشم جودة عبد هللا مصلحى 1594237 كفـءكفـء2192011/07/13 أخصائى اجتماعى

المعالى  ب 2006/07/11 امیرة نبیل مراد دمحم الصادق 2080360 كفـءكفـء2202011/07/13 أخصائى اجتماعى

م. ناصر الرسمیة للغات ب  2002/09/10 اولجا یوسف یونان ابراھیم 2076403 كفـءكفـء2212011/03/14 أخصائى اجتماعى
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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 

منیا القمحالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

التحریر ب  بمنیاالقمح 2010/07/11 ایمان عبد العظیم جمعة عبد العواد 2090747 كفـءكفـء2222011/07/13 أخصائى اجتماعى

التحریر ب  بمنیاالقمح 2006/03/16 ایمان عبد الھادى محمود بدوى 2102512 كفـءكفـء2232011/07/13 أخصائى اجتماعى

أ. ت . كفر الشعاورة ب  2010/07/11 ایمان دمحم  السید دمحم مرسى نعامة 2072339 كفـءكفـء2242011/07/13 أخصائى اجتماعى

العزیزیة ع  بنین 2010/07/11 ایمان دمحم السعید السید على 1749717 كفـءكفـء2252011/07/13 أخصائى اجتماعى

م. السادس من اكتوبر ع  2010/07/11 ایمان محمود دمحم عبده الشترى 986027 كفـءكفـء2262011/07/13 أخصائى اجتماعى

السادات ع  بنین 2010/07/11 جیھان دمحم طحیمر اسماعیل 2032330 كفـءكفـء2272011/07/13 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید ب بالولجا 2007/12/18 دعاء دمحم السید محمود 2076205 كفـءكفـء2282011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابوطوالة الجدیدة  ب 2011/07/11 رانیھ عبد الرؤف عطوة قندیل 2252839 كفـءكفـء2292011/07/13 أخصائى اجتماعى

عزیز اباظة  ع  بنات 2010/07/11 رشا احمد فؤاد السید 1755850 كفـءكفـء2302011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشربینى  ع  بنین 2011/07/11 رشا جمال دمحم السید 2080308 كفـءكفـء2312011/07/13 أخصائى اجتماعى

عزیز اباظة  ع  بنات 2010/07/11 رشا عبد القادر دمحم دمحم 2077047 كفـءكفـء2322011/07/13 أخصائى اجتماعى

العزیزیة ع  بنین 2011/03/10 رضا فایق ابراھیم شاھین 1739111 كفـءكفـء2332011/03/14 أخصائى اجتماعى

الشھید عبدالمنعم ریاض ب 2010/07/11 ریحاب السید السید دمحم الصعیدى 2076347 كفـءكفـء2342011/07/13 أخصائى اجتماعى

منشأة شفیق  ب 2005/07/11 زینب محمود دمحم ابراھیم 2085258 كفـءكفـء2352011/07/13 أخصائى اجتماعى

عزبة الطوبجى  ب 2004/05/30 سامح دمحم عبد الرازق فرج 1570948 كفـءكفـء2362011/07/13 أخصائى اجتماعى

١دمحم فرید  ب  2010/07/11 سامیة عبدهللا دمحم عبدهللا 2089601 كفـءكفـء2372011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھداء  ب  بمنیاالقمح 2011/07/11 سعاد عیسى عبدهللا دمحم دیاب 1755892 كفـءكفـء2382011/07/13 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 

منیا القمحالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الدمحمیة  ب 2003/09/10 سلمى سالم عبد العال على 2075669 كفـءكفـء2392011/03/14 أخصائى اجتماعى

الشھید فتحى عبدالعظیم  ب 2010/07/11 سماح احمد حسن عبد المجید حجازى 1583252 كفـءكفـء2402011/07/13 أخصائى اجتماعى

أ. ت . ابوطوالة ب  2011/07/11 سماح دمحم عبد العظیم دمحم 2085991 كفـءكفـء2412011/07/13 أخصائى اجتماعى

أ. ت . شفیق خطاب ع   2011/07/11 سمر سلیم عبد هللا عبد الرحمن  خلیفة 2078497 كفـءكفـء2422011/07/13 أخصائى اجتماعى

فاطمة الزھراء  ب  بمنیاالقمح 2010/07/11 سھا رضوان السید احمد 2127775 كفـءكفـء2432011/07/13 أخصائى اجتماعى

١صالح سالم  ب  2007/01/11 سھیر عزب موسى دمحم قاسم 2075647 كفـءكفـء2442011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر میت بشار ب 2011/07/11 سوزان دمحم عبد الحمید غنیم دنیا 2076068 كفـءكفـء2452011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢كردیدة  ب  2002/09/18 شرین سمیر ابراھیم طھ 2077055 كفـءكفـء2462011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢صالح سالم  ب  2010/07/11 شیماء ابراھیم توفیق صالح 2075967 كفـءكفـء2472011/07/13 أخصائى اجتماعى

منیاالقمح التجاریة المشتركة 2011/07/11 شیماء شوقى عبدالعال محمود 2249482 كفـءكفـء2482011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢كوم حلین ب  2010/07/11 شیماء كمال دمحم على 2088960 كفـءكفـء2492011/07/13 أخصائى اجتماعى

النعامنة الجدیدة ب 2011/07/11 صبرى رشدى عبد هللا عبد المعطى 2076985 كفـءكفـء2502011/07/13 أخصائى اجتماعى

میت ربیعة الدلال  ب 2010/07/11 صبیره عبد الصادق حسن سالم 2120579 كفـءكفـء2512011/07/13 أخصائى اجتماعى

النعامنة   ب 2011/07/11 صدیقة سعید دمحم دمحم موسى 2085221 كفـءكفـء2522011/07/13 أخصائى اجتماعى

میت بشار  ب 2010/07/11 صفاء صالح السید یوسف 1749746 كفـءكفـء2532011/07/13 أخصائى اجتماعى

الحریة  ب  بمنیاالقمح 2005/04/13 صفاء مصطفى كمال نجیب 2266945 كفـءكفـء2542011/07/13 أخصائى اجتماعى

أ. ت . بنى قریش ب  2011/07/11 عبد المنعم احمد حسن سكر 2073642 كفـءكفـء2552011/07/13 أخصائى اجتماعى

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

7438of 1252 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 

منیا القمحالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

شلشلمون الجدیدة   ب 2010/07/11 عزة ابو العال امام ابو الحاج 2076575 كفـءكفـء2562011/07/13 أخصائى اجتماعى

١القراقرة ب  2010/07/11 عزة ابوالفتوح ابوالوفا احمد 2078645 كفـءكفـء2572011/07/13 أخصائى اجتماعى

م. دمحم فرید ع  2011/07/11 عال السید دمحم عبد هللا 2089827 كفـءكفـء2582011/07/13 أخصائى اجتماعى

الخرس ب 2011/07/11 فاتن حسن محمود حسن زریق 2076843 كفـءكفـء2592011/07/13 أخصائى اجتماعى

عمر مكرم ب بالصنافین 2010/07/11 فاطمة دمحم سلیمان عوض 2077026 كفـءكفـء2602011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر على غالى ب 2011/07/11 فدیة رضا دمحم أحمد 2075355 كفـءكفـء2612011/07/13 أخصائى اجتماعى

م. كفر شلشلمون ع  2011/07/11 دمحم عبد الصادق احمد عثمان 1772116 كفـءكفـء2622011/07/13 أخصائى اجتماعى

١كفر شلشلمون  ب  2011/07/11 مروة رفعت ابراھیم حفنى 2021595 كفـءكفـء2632011/07/13 أخصائى اجتماعى

النیل  ب  بمنیاالقمح 2010/07/11 مروة فوزى دمحم محمود 2075704 كفـءكفـء2642011/07/13 أخصائى اجتماعى

فاطمة الزھراء  ب  بمنیاالقمح 2010/03/10 مروة دمحم عادل دمحم فھمى الجید 1749721 كفـءكفـء2652011/03/14 أخصائى اجتماعى

حمادة حسنى ب بسنھوا/ الشھید 2007/10/24 مشیرة حامد حمدى اسماعیل 1583113 كفـءكفـء2662011/07/13 أخصائى اجتماعى

م. ناصر الرسمیة للغات ع  2006/05/16 منى فیصل احمد منسى 2063417 كفـءكفـء2672011/03/14 أخصائى اجتماعى

التحریر ب  بالعزیزیة 2010/07/11 منى ماھر عبد هللا نصر 1731903 كفـءكفـء2682011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر سالمة بشارة ب 2011/07/11 نبیلة عبد المنعم احمد ابراھیم 964454 كفـءكفـء2692011/07/13 أخصائى اجتماعى

بنى ھالل  ب 2010/07/11 نبیلة عبد المنعم عبد القیوم دمحم 964563 كفـءكفـء2702011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید عبدالقادر زیدان ب 2010/07/11 نجوى فتحى عبد المطلب غنیم 1576195 كفـءكفـء2712011/07/13 أخصائى اجتماعى

أ. ت . مصطفى معروف ع   2010/07/11 نھى دمحم سعید السید  دمحم 2080638 كفـءكفـء2722011/07/13 أخصائى اجتماعى
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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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منیا القمحالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١كردیدة  ب  2006/11/23 نھى دمحم نبیھ عبد الصادق اسماعیل 2077001 كفـءكفـء2732011/07/13 أخصائى اجتماعى

حمدى  ب بالجدیدة/ الشھید 2010/07/11 ھالة دمحم احمد امام 2077039 كفـءكفـء2742011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھداء  ب  بمنیاالقمح 2011/07/11 والء احمد السید عبدالحمید 1594295 كفـءكفـء2752011/07/13 أخصائى اجتماعى

عادل عبدالحمید ع بنین بالجدیدة/الشھید 2011/07/11 ولید دمحم الھامى اسماعیل دمحم الھوارى 2083741 كفـءكفـء2762011/07/13 أخصائى اجتماعى

أ. ت . كفر نشوة ع   2010/07/11 یاسمین سعید عبدالفتاح السیدعوض 975226 كفـءكفـء2772011/07/13 أخصائى اجتماعى

منیاالقمح الزراعیة المشتركة 1988/08/08 ابراھیم احمد دمحم ابوزید 914821 كفـءكفـء2782013/08/28 دكتوراهمعلم خبیر

منیاالقمح الثانویة بنات 1994/08/01 حنان نور الدین ھریدى حسن 1711929 كفـءكفـء2792012/07/09 ماجیستیرمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 1981/06/30 عید حموده شعبان شعبان 888071 كفـءكفـء2802009/10/15 معلم أول أ

م.  ام القرى  ع  1999/07/25 رضا دمحم عبد المجید موافى 974249 كفـءكفـء2812009/02/11 معلم أول

عبدالعزیز محمود ب بمالمس/ الشھید 1987/11/01 سعید عبد العزیز متولي الشحات 935084 كفـءكفـء2822009/02/11 معلم أول

دمحم وحید ب بالمیمونة/ الشھید 1987/05/01 فرج جابر أحمد شرف الدین 909303 كفـءكفـء2832009/02/11 معلم أول

١كفر شلشلمون  ب  2011/03/10 مدحت حسینى ابراھیم ابراھیم  2021580 كفـءكفـء2842011/03/14 معلم

أ. كفر عثمان عفت  ر   2011/03/10 ابتسام عبدالبارى  غزال عبدالبارى 2100525 كفـءكفـء2852011/03/14 معلم

أ. ت . عبدالفتاح فرحات ع   2010/03/10 ابتسام مختار الطیب دمحم 2066659 كفـءكفـء2862011/03/14 معلم

م. میت بشار ع  2010/01/22 ابراھیم الصادق طھ فرحات 2076641 كفـءكفـء2872011/03/14 معلم

مشھور الصناعیة المشتركة 2011/07/11 ابراھیم دسوقى حسن حسن 2074696 كفـءكفـء2882011/07/13 معلم

أ. ت . كفر الشیخ خلیفة ع   2011/07/11 ابراھیم عبد اللطیف عبد الصادق خلیفة 2088977 كفـءكفـء2892011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

شبرا العنب ب 2007/07/16 ابراھیم عواد ابراھیم حسن 2064536 كفـءكفـء2902011/03/14 معلم

م. میت بشار ع  2010/01/22 ابراھیم دمحم على دمحم 1591955 كفـءكفـء2912011/03/14 معلم

خالد بن الولید ب بالولجا 2011/03/10 احسان جوده السید قطامش 2074960 كفـءكفـء2922011/03/14 معلم

2011/07/11 االعدادیة الریاضیة بنین بمنیاالقمح احالم عبد المقصود دمحم خلیل 1566179 كفـءكفـء2932011/07/13 معلم

الصنافین ع بنین 2011/07/11 احالم فتحى حلمى على شرف 992308 كفـءكفـء2942011/07/13 معلم

م. سنھوا ع  2004/06/22 احالم دمحم احمد صالح 2076972 كفـءكفـء2952011/03/14 معلم

شبرا السالم  ب 2003/07/20 أحمد  عبد الفتاح عبد الحمید  دمحم 2075352 كفـءكفـء2962011/03/14 معلم

منیاالقمح الصناعیة بنین 2011/07/11 أحمد ابراھیم احمد الذكري 1622820 كفـءكفـء2972011/07/13 معلم

أ. ت . قمرونة ع   2011/07/11 احمد ابراھیم حسن ندا 2070225 كفـءكفـء2982011/07/13 معلم

م. تلبانة  ع  2011/07/11 احمد احمد عبدالحلیم السید 988596 كفـءكفـء2992011/07/13 معلم

الشربینى  ع  بنات 2011/03/10 احمد احمد محمود عبدالمجید 983265 كفـءكفـء3002011/03/14 معلم

شریف نبوى ب ببیشة عامر/ الشھید 2008/09/23 احمد بسام السید منصور الشیخ 2084477 كفـءكفـء3012011/03/14 معلم

م. شبرا العنب ع  2007/08/14 احمد توفیق محمود بیومى 2076708 كفـءكفـء3022011/03/14 معلم

التحریر ب  بالعزیزیة 2011/07/11 احمد جمال الدین دمحم رشتة 2063912 كفـءكفـء3032011/07/13 معلم

الجدیدة  ع  بنات 2011/07/11 احمد حسن احمد حسن 2112861 كفـءكفـء3042011/07/13 معلم

عبدالمحسن الخرافى ب 2011/03/10 احمد حسن دمحم رزق 2076969 كفـءكفـء3052011/03/14 معلم

االلفى الثانویة بنین 2011/07/11 احمد حسنى الھادى دمحم 2369950 كفـءكفـء3062011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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منیا القمحالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االلفى  ع  بنین 2011/03/10 احمد رأفت دمحم شاھین 985403 كفـءكفـء3072011/03/14 معلم

م. ناصر الرسمیة للغات ب  2011/03/10 أحمد رضا فتحي عبدالوھاب 2074486 كفـءكفـء3082011/03/14 معلم

م. االعراس ع  2011/07/01 أحمد زغابھ عبد المنعم الھادي 2340083 كفـءكفـء3092011/07/12 معلم

بندف الجدیدة ب 2002/10/28 احمد سلیم احمد یس 983128 كفـءكفـء3102011/03/14 معلم

أ. ت . كفر نشوة ع   2011/07/11 احمد عبد هللا عبد المنعم عبد هللا 2390245 كفـءكفـء3112011/07/13 معلم

م. كفر بدران  ع  2011/03/10 احمد عبد المنعم عبد اللطیف عوض 1607481 كفـءكفـء3122011/03/14 معلم

م بالدمحمیة. الشھید دمحم رضا ع  1998/10/28 احمد عبدالمنعم عبدالوھاب سالمة 976570 كفـءكفـء3132011/03/14 معلم

الرشاد الثانویة المشتركة 2011/07/11 احمد عونى بدر متولى 1593134 كفـءكفـء3142011/07/13 معلم

السادات ع  بنین 2011/03/10 احمد فیاض كمال نجیب 988419 كفـءكفـء3152011/03/14 معلم

م. شبرا السالم  ع  2011/07/11 احمد دمحم السید ابراھیم یونس 2080383 كفـءكفـء3162011/07/13 معلم

م. منشأة شفیق ع  2011/03/10 احمد دمحم خضیرى دمحم 1749608 كفـءكفـء3172011/03/14 معلم

الصنافین ع  بنات 2011/07/11 احمد دمحم عبد الرحمن دسوقى 1609499 كفـءكفـء3182011/07/13 معلم

السیدة خدیجة ب 2007/04/11 أحمد دمحم عواد طھ قندیل 2102434 كفـءكفـء3192011/07/13 معلم

مشھور الصناعیة المشتركة 2011/07/01 احمد دمحم نبیل السید متولى الصیاد 2277265 كفـءكفـء3202011/07/13 معلم

م. زھر شرب ع  2011/07/11 احمد محمود دیاب حمودة 2151695 كفـءكفـء3212011/07/13 معلم

الصنافین ع بنین 2011/07/11 أحمد نصر أحمد ابراھیم نصر 2102433 كفـءكفـء3222011/07/13 معلم

شلشلمون  ع  بنین 2004/05/13 احمد ھاشم عبد الخالق یوسف 987989 كفـءكفـء3232011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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منیا القمحالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السادات ع  بنین 2011/07/11 ارین وھیب عریان بخیت 2087410 كفـءكفـء3242011/07/13 معلم

میت یزید  ب 2010/03/10 ازھار ابراھیم مجاھد ابراھیم الجنانى 2074928 كفـءكفـء3252011/03/14 معلم

توفیق دیاب  ع  بنین 2010/07/11 ازھار احمد ابراھیم علیوه 2107647 كفـءكفـء3262011/07/13 معلم

كفر على غالى ب 2011/03/10 أسامة صبرى دمحم عبد القادر 2075370 كفـءكفـء3272011/03/14 معلم

أ. ت . عزبة النقطة ع  2011/07/11 اسامة كمال عبد القادر دمحم مصطفى 2075904 كفـءكفـء3282011/07/13 معلم

م. كفر الغنیمى  ع  2010/03/10 اسرار شاكر دمحم الطاھر على 2088983 كفـءكفـء3292011/03/14 معلم

كفر عمر مصطفى ب 2011/07/11 اسالم عبد البصیر حسن دمحم عطا 2075642 كفـءكفـء3302011/07/13 معلم

السادات ع  بنین 2011/03/10 اسالم عبد المؤمن عبد العاطى متولى 2053748 كفـءكفـء3312011/03/14 معلم

بنى ھالل  ب 2010/03/10 اسماء ابراھیم عبد المنعم دمحم 990886 كفـءكفـء3322011/03/14 معلم

بیومى األقطع  ب  بشلشلمون/ الشھید 2011/03/10 اسماء السید مصطفى مصطفى 1594230 كفـءكفـء3332011/03/14 معلم

م.  النعامنة ع  2010/07/11 اسماء جودة احمد حسانین 2080557 كفـءكفـء3342011/07/13 معلم

عزیز اباظة  ع  بنات 2011/03/10 اسماء جودة دمحم ابراھیم الفقى 989424 كفـءكفـء3352011/03/14 معلم

٢بندف  ب  2011/07/11 اسماء حداد امبابى عثمان 990628 كفـءكفـء3362011/07/13 معلم

أ. ر  .  ٢كوم حلین ب  2005/12/24 اسماء رأفت حامد سلیمان 2087408 كفـءكفـء3372011/03/14 معلم

أ. ت . سنیطة ابوطوالة ب  2011/03/10 اسماء رجب دمحم عبد المھیمن عاصى 2080356 كفـءكفـء3382011/03/14 معلم

الشھید فتحى عبدالعظیم  ب 2011/03/01 اسماء رشاد السید ابراھیم 991282 كفـءكفـء3392011/03/14 معلم

أ. ت . كفر عبد النبى ب  2011/03/10 اسماء شحات ابراھیم حسین 2076716 كفـءكفـء3402011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢بندف  ب  2011/03/11 أسماء عبد العزیز دمحم ھاشم 1759840 كفـءكفـء3412011/03/14 معلم

١كردیدة  ب  2011/03/10 اسماء عبد المنعم احمد دمحم متولى 2077065 كفـءكفـء3422011/03/14 معلم

بیومى األقطع  ب  بشلشلمون/ الشھید 2010/03/10 اسماء عبدالفتاح حسن شریف 2067697 كفـءكفـء3432011/03/14 معلم

شبرا السالم  ب 2010/03/10 اسماء عربى مغاورى الشرقاوى 1749590 كفـءكفـء3442011/03/14 معلم

م. االعراس ع  2011/07/11 اسماء على احمد على 990776 كفـءكفـء3452011/07/13 معلم

٣التلین  ب  2011/03/10 اسماء فتحى عبد هللا ابراھیم 2076614 كفـءكفـء3462011/03/14 معلم

أ. ت . كفر شعبان  ب  2010/03/10 اسماء دمحم جودة احمد 2064590 كفـءكفـء3472011/03/14 معلم

الشھداء  ب  بمنیاالقمح 2011/03/10 اسماء دمحم صبحى فتوح على النجار 2063799 كفـءكفـء3482011/03/14 معلم

م. سنھوا ع  2008/06/11 أسماء دمحم عبد الفتاح دمحم 2214275 كفـءكفـء3492011/03/14 معلم

العزیزیة ع بنات 2003/03/17 اسماء دمحم عیسى عثمان الھرینى 1571702 كفـءكفـء3502011/07/13 معلم

أ. ناصر الرسمیة للغات  ر  2008/04/28 اسماء دمحم متولى على خلیل 2076296 كفـءكفـء3512011/07/13 معلم

السیدة خدیجة ب 2007/06/11 اسماء موسى مرسى شرف 2073423 كفـءكفـء3522011/03/14 معلم

١دمحم فرید  ب  2011/07/11 اسماعیل دمحم عبد الرحمن على 2117272 كفـءكفـء3532011/07/13 معلم

م. شیبة قش  ع  2010/03/10 اشجان عیسى دمحم عطیة 988117 كفـءكفـء3542011/03/14 معلم

خالد بن الولید ب بالولجا 2010/03/10 اشجان دمحم البیومى ابو الفتوح احمد عزازى 2076196 كفـءكفـء3552011/03/14 معلم

شلشلمون  ع  بنین 2011/07/11 أشرف  سعید مصلحى على 2075400 كفـءكفـء3562011/07/13 معلم

أ. ت . عبدالسالم رشوان  ب  2006/07/05 اشرف صالح مصیلحى عثمان 989537 كفـءكفـء3572011/03/14 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/03/10 مارس ب١٦ اشرف دمحم بكر ابو الفتوح ابراھیم 989107 كفـءكفـء3582011/03/14 معلم

م. كفر شلشلمون ع  2011/03/10 اشواق السید احمد السید 2066196 كفـءكفـء3592011/03/14 معلم

م. كفر الغنیمى  ع  2003/09/29 إعتدال دمحم عبد المقصود السید 2066653 كفـءكفـء3602011/03/14 معلم

أ. ت . كفر میت سھیل ع   2011/03/10 افتراج عبدالستار دمحم عبده 982626 كفـءكفـء3612011/03/14 معلم

كفر عبد هللا عزیزة ب 2010/03/10 افراج احمد عبد السمیع مصطفى 979544 كفـءكفـء3622011/03/14 معلم

أ. ت . مصطفى معروف ع   2011/03/10 اكثم على الدین دمحم أحمد 979555 كفـءكفـء3632011/03/14 معلم

م. كفر شلشلمون ع  2002/12/13 إكرام منصور بیومى سید احمد عطا 2064296 كفـءكفـء3642011/07/13 معلم

شبرا السالم  ب 2010/06/04 السید السید مھدى ابراھیم 930388 كفـءكفـء3652011/07/13 معلم

شلشلمون  ع  بنین 2005/07/30 السید جودة دمحم عبد الرحمن 982831 كفـءكفـء3662011/03/14 معلم

م. تلبانة  ع  2011/03/10 السید شعبان عبد الحمید بسیونى 974762 كفـءكفـء3672011/03/14 معلم

شریف نبوى ب ببیشة عامر/ الشھید 2010/07/11 السیدة السید عبدالعظیم حسین 983983 كفـءكفـء3682011/07/13 معلم

أ. ت . كفر نشوة ع   2011/07/11 السیدة حامد دمحم عبد العاطى 1591943 كفـءكفـء3692011/07/13 معلم

م.  الولجا ع  2011/07/11 الشیماء احمد ابراھیم دمحم 1749634 كفـءكفـء3702011/07/13 معلم

حمدى  ب بالجدیدة/ الشھید 2011/03/10 الشیماء عبدالھادى احمد محمود 991027 كفـءكفـء3712011/03/14 معلم

أ. ت . كفر شعبان  ب  2011/07/11 الشیماء دمحم الھاشمى ابراھیم لطفى 2064594 كفـءكفـء3722011/07/13 معلم

الحریة  ب  بالعزیزیة 2006/09/10 الشیماء محمود السید شھده 2074921 كفـءكفـء3732011/03/14 معلم

أ. ابوطوالة  ر   2010/03/10 الفت سعید احمد ابراھیم 2080351 كفـءكفـء3742011/03/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

م. میت بشار ع  2011/07/11 الفت عبد اللطیف مصلحى یوسف 2078859 كفـءكفـء3752011/07/13 معلم

كامل دیاب الثانویة المشتركة 2011/07/11 الھام السید سعد السید عیسوى 1580934 كفـءكفـء3762011/07/13 معلم

عبدالمحسن الخرافى ب 2004/10/17 الھام حامد حمدى إسماعیل 989687 كفـءكفـء3772011/03/14 معلم

عزیز اباظة  ع  بنات 2010/03/10 الھام زكریا دمحم السید 2072220 كفـءكفـء3782011/03/14 معلم

المعالى  ب 2010/03/10 الھام صابر عبد القادر على 1772066 كفـءكفـء3792011/03/14 معلم

كفر على غالى ب 2011/07/11 ام دمحم السید دمحم عبد المطلب 2335065 كفـءكفـء3802011/07/13 معلم

كفر على غالى ب 2011/03/10 أم دمحم زكریا دمحم معروف 2075372 كفـءكفـء3812011/03/14 معلم

أ. كفر میت سھیل  ر   2007/07/11 ام دمحم دمحم مصطفي رضوان 1749786 كفـءكفـء3822011/07/13 معلم

م. كفر الدیر ع  2010/07/11 امال احمد نعیم احمد 2076093 كفـءكفـء3832011/07/13 معلم

زھر شرب  ب 2011/03/10 امال سید احمد غنیم 989936 كفـءكفـء3842011/03/14 معلم

الشربینى  ع  بنین 2006/07/11 امال فرج احمد كامل 2378046 كفـءكفـء3852011/07/13 معلم

أ. كفر الغنیمى  ر   2011/03/10 امال دمحم الھادى حسانین 983293 كفـءكفـء3862011/03/14 معلم

كفر موسى شاویش ب 2011/03/10 امال دمحم جودة احمد 2098198 كفـءكفـء3872011/03/14 معلم

الشھید عبدالقادر زیدان ب 2010/03/10 امال دمحم یحیى غنیم سلیم 1583361 كفـءكفـء3882011/03/14 معلم

م. ناصر الرسمیة للغات ع  2011/03/10 أمانى السید عراقي مصطفي 2071087 كفـءكفـء3892011/03/14 معلم

م. كفر شلشلمون ع  2010/07/11 امانى جمیل حسن حسن الھالوصى 2094178 كفـءكفـء3902011/07/13 معلم

أ. ت . سنیطة ابوطوالة ب  2010/07/11 امانى حامد داؤد حامد 2127293 كفـءكفـء3912011/07/13 معلم
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التعیین
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م. االعراس ع  2010/07/11 أمانى رأفت فتحى الدیب 1594219 كفـءكفـء3922011/07/13 معلم

م. ناصر الرسمیة للغات ب  2011/07/11 امانى رشدى عبد الحمید مطر 1597855 كفـءكفـء3932011/07/13 معلم

2011/07/11 االعدادیة الریاضیة بنین بمنیاالقمح امانى عبد العظیم جمعة عبد العواد 1597842 كفـءكفـء3942011/07/13 معلم

أ.  ر  .  ١التلین ب  2011/07/11 امانى عبد المنعم حسینى السید 2083739 كفـءكفـء3952011/07/13 معلم

أ. ت . الحوض الطویل ب  2010/03/10 امانى عزت حسیب دمحم 989959 كفـءكفـء3962011/03/14 معلم

حمدى  ب بالجدیدة/ الشھید 2011/07/11 امانى دمحم دمحم عبد القادر 2107629 كفـءكفـء3972011/07/13 معلم

أ. ت . شفیق خطاب  ب  2011/03/10 امانى محمود عیسى السید البدوى 1566390 كفـءكفـء3982011/03/14 معلم

المجازر  ب 2010/03/10 امباركھ احمد معروف احمد 989407 كفـءكفـء3992011/03/14 معلم

عزبة الحواط  ب 2011/03/10 امل ابراھیم دمحم ابراھیم شلتوت 990988 كفـءكفـء4002011/03/14 معلم

منیاالقمح الصناعیة بنین 2011/07/11 امل احمد عبدالمنعم دمحم 2089923 كفـءكفـء4012011/07/13 معلم

منیاالقمح الصناعیة بنات 2011/07/01 امل زكریا عبد المجید شاھین 2171206 كفـءكفـء4022011/07/13 معلم

میت بشار  ب 2011/07/11 امل سامى  عبد العزیز ابراھیم مراد 2242421 كفـءكفـء4032011/07/13 معلم

م بالدمحمیة. الشھید دمحم رضا ع  2002/07/11 أمل سلیم سلیم السید عامر 2100056 كفـءكفـء4042011/07/13 معلم

أ. ت . عزبة ابوعایش ب  2011/07/11 امل سلیمان عبدهللا شحاتھ 2066151 كفـءكفـء4052011/07/13 معلم

٢كردیدة  ب  2011/03/10 امل سمیر فائق احمد 990306 كفـءكفـء4062011/03/14 معلم

النعامنة   ب 2004/07/05 امل عبد هللا عبد المنعم سالم نایل 1594216 كفـءكفـء4072011/03/14 معلم

عبدالعزیز محمود ب بمالمس/ الشھید 2010/03/10 امل عبد هللا محمود عبد الفتاح 984075 كفـءكفـء4082011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

١صالح سالم  ب  2011/07/11 امل كمال حسن سالم نجم 2071360 كفـءكفـء4092011/07/13 معلم

م. سنھوا ع  2011/07/11 امل متولى دمحم السید 1591980 كفـءكفـء4102011/07/13 معلم

عزیز اباظة  ع  بنات 2000/09/10 امل دمحمى عبد الحلیم حسن عطیة 2075382 كفـءكفـء4112011/03/14 معلم

الخرس ب 2002/07/11 امل مصطفى اسماعیل دمحم 972390 كفـءكفـء4122011/07/13 معلم

أ. ت . بنى قریش ب  2010/03/10 أمنیة محیى الدین مصطفى مھدى 2080352 كفـءكفـء4132011/03/14 معلم

ام المؤمنین  ب  بنات 2011/03/10 امیرة احمد عبد العزیز عبد العاطي 2081113 كفـءكفـء4142011/03/14 معلم

أ. ر  .  ٢میت سھیل ب  2011/03/10 امیرة احمد على حسن 2084447 كفـءكفـء4152011/03/14 معلم

مشھور الصناعیة المشتركة 2006/03/27 امیرة جمال عبد الناصر عبد السالم سلیم 1592023 كفـءكفـء4162011/07/13 معلم

شبرا العنب ب 2004/09/10 امیرة سعد عبدالحى دمحم عقیل 989032 كفـءكفـء4172011/03/14 معلم

٢كفر شلشلمون  ب  2010/03/10 امیرة عبد الرحمن حسین حبیب 1583438 كفـءكفـء4182011/03/14 معلم

ابوطوالة الجدیدة  ب 2010/03/10 امیرة عبد الفتاح عبد الحمید سكر 2080354 كفـءكفـء4192011/03/14 معلم

٢كفر شلشلمون  ب  2011/07/11 امیرة عبد هللا شعالن عوض هللا 2074944 كفـءكفـء4202011/07/13 معلم

الشھید دمحم طنطاوى ب 2010/03/10 امیرة عبد النبى عبد العظیم ابراھیم 991061 كفـءكفـء4212011/03/14 معلم

شلشلمون  ع  بنین 2003/07/11 امیرة فتحى السید الھابط 2182873 كفـءكفـء4222011/07/13 معلم

میت یزید  ب 2010/03/10 امیرة دمحم سمیر دمحم السید 981694 كفـءكفـء4232011/03/14 معلم

منشأة شفیق  ب 2006/07/20 امیرة دمحم عبده الغرباوى 2076082 كفـءكفـء4242011/03/14 معلم

االعراس ب 2010/03/10 امیرة دمحم عثمان حسانین 1594214 كفـءكفـء4252011/03/14 معلم

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

7438of 1262 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
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المؤھل 
األعلي

م. شبرا العنب ع  2011/07/11 امیرة دمحم یوسف منصور 2129723 كفـءكفـء4262011/07/13 معلم

الشھداء  ب  بمنیاالقمح 2003/09/17 أمیرة نظمى فرنسیس إبراھیم 1755865 كفـءكفـء4272011/07/13 معلم

أ. ت . كفر الشیخ خلیفة ب  2008/08/09 امیرة وجیة عبد الستار فیاض 1592020 كفـءكفـء4282011/03/14 معلم

م. شیبة قش  ع  2005/10/01 امیره احمد عبد الحلیم احمد الشرقاوى 2077063 كفـءكفـء4292011/03/14 معلم

أ. ت . بنى قریش ب  2010/03/10 أمیمة دمحم عطیة عنان 2064893 كفـءكفـء4302011/03/14 معلم

شریف نبوى ب ببیشة عامر/ الشھید 2005/07/11 انتصار شطا دمحم ابراھیم عید 2140084 كفـءكفـء4312011/07/13 معلم

١المجازر ف  2010/07/11 انتصار شوقى دمحم رمضان 2396503 كفـءكفـء4322011/07/13 معلم

أ. ت . عزبة ابوعایش ع   2003/03/12 انتصار عبد الحكیم سالم راشد 2067866 كفـءكفـء4332011/03/14 معلم

أ. ت . عبدالفتاح فرحات ب  2011/03/10 انعام دمحم عبد اللطیف سالم 985043 كفـءكفـء4342011/03/14 معلم

م.  النعامنة ع  2011/07/11 انھار عبد العظیم محمود عرب 2106749 كفـءكفـء4352011/07/13 معلم

الشربینى  ع  بنات 2010/03/10 اولفت السید عدلى حامد اسماعیل 966032 كفـءكفـء4362011/03/14 معلم

١كردیدة  ب  2007/07/11 ایات السید دمحم ابراھیم 2122366 كفـءكفـء4372011/07/13 معلم

أ. سنیطة ابوطوالة ر  2010/03/10 ایات سلیم ابراھیم ابراھیم 2080349 كفـءكفـء4382011/03/14 معلم

١كفر شلشلمون  ب  2010/03/10 آیات قاسم دمحم أبو العزم 2069162 كفـءكفـء4392011/03/14 معلم

١صالح سالم  ب  2011/07/11 ایة ابراھیم الدسوقى حسنین اسماعیل 2075378 كفـءكفـء4402011/07/13 معلم

2005/11/16 مارس ب١٦ ایمان  احمد توفیق  لطفى محمود المصرى 2050714 كفـءكفـء4412011/03/14 معلم

٢كردیدة  ب  2011/03/10 ایمان  دمحم  حسن احمد 2052965 كفـءكفـء4422011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

صالح دیاب  ع  بنات 2010/07/11 ایمان احمد ابراھیم دمحم جاد هللا 1580723 كفـءكفـء4432011/07/13 معلم

منیاالقمح التجاریة المشتركة 2003/09/18 ایمان احمد رمضان دمحم الجوھرى 2300301 كفـءكفـء4442011/07/13 معلم

شلشلمون الجدیدة   ب 2006/08/16 ایمان السید دمحم حجازى 991826 كفـءكفـء4452011/03/14 معلم

بنى ھالل ع بنات 2010/03/10 ایمان السید دمحم عثمان 990427 كفـءكفـء4462011/03/14 معلم

م.  الولجا ع  2010/07/11 ایمان جالل ابراھیم متولى عامر 2122171 كفـءكفـء4472011/07/13 معلم

عزیز اباظة  ع  بنات 2011/03/10 ایمان جودة السید ابراھیم 1614069 كفـءكفـء4482011/03/14 معلم

كفر موسى شاویش ب 2011/03/10 ایمان حسن ابراھیم سعد 2076167 كفـءكفـء4492011/03/14 معلم

شلشلمون ع بنات 2010/03/10 ایمان حسینى احمد احمد قندیل 2050724 كفـءكفـء4502011/03/14 معلم

أ. ت . كفر ابو ذقن ب  2007/07/15 ایمان حمدى عزت توفیق 2067532 كفـءكفـء4512011/03/14 معلم

شلشلمون ع بنات 2010/03/11 ایمان سعید سلیم دمحم 990250 كفـءكفـء4522011/03/14 معلم

أ. ت . عزبة ابوعایش ع   2006/05/27 ایمان سعید مجدى عفیفى 977355 كفـءكفـء4532011/03/14 معلم

شلشلمون ع بنات 2010/07/11 ایمان شحتھ عطیة قطب 1569387 كفـءكفـء4542011/07/13 معلم

م.  النعامنة ع  2010/03/10 ایمان صابر سلیمان یونس 989182 كفـءكفـء4552011/03/14 معلم

أ. ر   . ٢صالح سالم ب  2011/07/11 ایمان طلعت ھاشم السید 1583145 كفـءكفـء4562011/07/13 معلم

شلشلمون  ع  بنین 2010/07/11 ایمان عبد هللا الغریب حسین عمر 2371498 كفـءكفـء4572011/07/13 معلم

السعدیین  ب 2011/07/11 ایمان عبد هللا عبد الغفار سالم 2382976 كفـءكفـء4582011/07/13 معلم

الصنافین ع بنین 2006/07/11 ایمان عبد المجید احمد موسى 1568254 كفـءكفـء4592011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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منیا القمحالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشربینى  ع  بنین 2010/07/11 ایمان عبدالحلیم دمحم عبد الحلیم 987171 كفـءكفـء4602011/07/13 معلم

میت یزید  ب 2010/07/11 ایمان عبدالعلیم دمحم دمحم السید شریف 973905 كفـءكفـء4612011/07/13 معلم

شلشلمون ع بنات 2011/07/11 ایمان فتحى دمحم السید 2159128 كفـءكفـء4622011/07/13 معلم

٢صالح سالم  ب  2004/09/17 ایمان فتحى دمحم عبد الحمید 1576516 كفـءكفـء4632011/03/14 معلم

كفر موسى شاویش ب 2011/07/11 ایمان فرج دمحم فرج 2074895 كفـءكفـء4642011/07/13 معلم

أ. ت . قمرونة   ب  2010/07/11 ایمان دمحم عبد الرحمن عبد الھادى 2139954 كفـءكفـء4652011/07/13 معلم

م بالعقدة. سعید مرسى ع / الشھید 2011/03/10 ایمان دمحم عبدالوھاب عبدالحلیم 2054092 كفـءكفـء4662011/03/14 معلم

سنھوت الجدیدة  ب 2010/03/10 ایمان دمحم متولى متولى 2071314 كفـءكفـء4672011/03/14 معلم

م بمالمس. ع . دمحم موسى / الشھید 2004/10/23 ایمن احمد السید حمیدة 2121872 كفـءكفـء4682011/07/13 معلم

م. زھر شرب ع  2011/07/11 ایمن حمدى فتحى دمحم صقر 1592374 كفـءكفـء4692011/07/13 معلم

كفر موسى شاویش ب 2011/03/10 ایمن عبد الفتاح عبد المنعم عبد المقصود 2074912 كفـءكفـء4702011/03/14 معلم

١كوم حلین ب  2004/03/25 ایمن عبد هللا طایل یوسف بحیرى 2085420 كفـءكفـء4712011/07/13 معلم

السادات ع  بنین 2011/03/10 ایمن عبدالقادر السید عبد الجواد 2074877 كفـءكفـء4722011/03/14 معلم

أ. ت . ابوطوالة  ع   2011/07/11 ایمن فتحى دمحم السید 2074843 كفـءكفـء4732011/07/13 معلم

أ. ت . احمد اباظة  ع   2010/06/11 ایمن دمحم الصادق حسین اسماعیل 940246 كفـءكفـء4742011/07/13 معلم

م. محمود ریاض زادة ع  2001/11/24 ایمن محمود رشاد دمحم 971373 كفـءكفـء4752011/07/13 معلم

م.  بندف ع  2011/07/11 ایناس احمد دمحم دمحم 2113262 كفـءكفـء4762011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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منیا القمحالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ. ت . حلمى الطوخى  ب  2004/07/11 ایناس بدر الدین دمحم اسماعیل 2371592 كفـءكفـء4772011/07/13 معلم

م. ناصر الرسمیة للغات ع  2011/03/10 ایناس سید حسین على 1760702 كفـءكفـء4782011/03/14 معلم

الشھید طلعت نصار ب 2005/07/11 ایناس على دمحم صوان 2105262 كفـءكفـء4792011/07/13 معلم

االلفى الثانویة بنین 2011/07/11 ایناس دمحم الطاھر عبدالخالق نصار 984278 كفـءكفـء4802011/07/13 معلم

م بالدمحمیة. الشھید دمحم رضا ع  2011/07/11 ایناس محمود لطفى المصرى 2096648 كفـءكفـء4812011/07/13 معلم

أ. ت . ابوطوالة ب  2011/03/10 ایھاب السید دمحم حسن 2054141 كفـءكفـء4822011/03/14 معلم

الشربینى  ع  بنین 2011/07/11 بسمة سمیر دمحم غمرى 2086866 كفـءكفـء4832011/07/13 معلم

حمادة حسنى ب بسنھوا/ الشھید 2004/09/10 بسمة دمحم جاد طلبة 2076962 كفـءكفـء4842011/03/14 معلم

٢كوم حلین ب  2006/06/08 بسمھ سعید عبد السالم صدیق 2118481 كفـءكفـء4852011/07/13 معلم

أ. ت . عزبة النقطة ب  2011/07/11 بسمھ عبد الفتاح امین عبد الحلیم 2275158 كفـءكفـء4862011/07/13 معلم

٢میت سھیل ب  2004/09/10 بسیمة فائق دمحم دمحم 991035 كفـءكفـء4872011/03/14 معلم

عزبة عیاد ب 2010/07/11 بسیمھ عبد الرحمن دمحم سلیمان 980027 كفـءكفـء4882011/07/13 معلم

شبرا العنب ب 2005/04/12 بشیر على السید ابراھیم 1582493 كفـءكفـء4892011/03/14 معلم

العزیزیة ع  بنین 2006/09/01 بھیة عبد السالم دمحم بخیت 1771195 كفـءكفـء4902011/07/13 معلم

النعامنة الجدیدة ب 2005/09/10 تامر شحتة عبد الصمد غنیم عبدهللا 991007 كفـءكفـء4912011/03/14 معلم

١العقدة  ب  2011/03/10 تامر عبد الصمد عبد الرحیم عبد الصمد 2076621 كفـءكفـء4922011/03/14 معلم

١صالح سالم  ب  2011/03/10 تامر دمحم السید منسى 2075384 كفـءكفـء4932011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مشھور الصناعیة المشتركة 2011/07/11 تامر دمحم نبیھ الكوفى 2084459 كفـءكفـء4942011/07/13 معلم

م بمالمس. ع . دمحم موسى / الشھید 2010/01/20 تامر موسى عبد الصادق السید 987201 كفـءكفـء4952011/03/14 معلم

أ. ت . قمرونة   ب  2010/07/11 تھانى عبد هللا غنیمى ھیكل 989751 كفـءكفـء4962011/07/13 معلم

أ. ت . عبدالفتاح فرحات ب  2010/01/21 ثروت لطفى عبد الحافظ غنیم 2044185 كفـءكفـء4972011/03/14 معلم

االلفى الثانویة بنین 2007/01/12 ثناء ابراھیم دمحم دیاب 2080517 كفـءكفـء4982011/07/13 معلم

ام المؤمنین  ب  بنات 2011/03/10 ثناء عبد الوھاب دمحم عبد الوھاب 2072381 كفـءكفـء4992011/03/14 معلم

االعراس ب 2007/06/14 ثناء مرعى احمد سلیمان 2075961 كفـءكفـء5002011/03/14 معلم

شریف نبوى ب ببیشة عامر/ الشھید 2004/06/28 جلیلة احمد عبد العظیم فرج 987446 كفـءكفـء5012011/03/14 معلم

م. تلبانة  ع  2011/03/10 جمال صدقى جبر سعد 990797 كفـءكفـء5022011/03/14 معلم

م. كفر شلشلمون ع  2003/09/18 جمعة عبید ابراھیم سالم 1557823 كفـءكفـء5032011/07/13 معلم

م. االعراس ع  2011/07/11 جمیل خیرى عبد الوھاب عیطھ 2076854 كفـءكفـء5042011/07/13 معلم

أ. ت . عزبة النقطة ب  2011/07/11 جودة عبد المنعم عبد الرحمن رشوان 2075402 كفـءكفـء5052011/07/13 معلم

م. القراقرة ع  2011/07/11 جوزیف مجدي عطیة زكي 990529 كفـءكفـء5062011/07/13 معلم

عبدالوھاب الثانویة المشتركة بالجدیدة/ الشھید  2011/07/11 جوھر دمحم فھمي عبد الھادي السید 989991 كفـءكفـء5072011/07/13 معلم

م. محمود ریاض زادة ع  2011/07/11 جیھان عدلى مغاورى دمحم 2083745 كفـءكفـء5082011/07/13 معلم

النعامنة   ب 2006/06/20 جیھان فاضل فكرى خیرى 2044463 كفـءكفـء5092011/03/14 معلم

أ. ت . كفر ابو ذقن ع   2004/10/19 حازم عبد العزیز دمحم السید 986184 كفـءكفـء5102011/03/14 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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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م. الشھید احمد الجندى ع  2001/09/11 حسام السید دمحم على 2074884 كفـءكفـء5112011/03/14 معلم

أ. ت . كفر میت سھیل ع   2011/07/11 حسام حسین احمد حسین 2076986 كفـءكفـء5122011/07/13 معلم

أ. ت . كفر الشیخ خلیفة ب  2011/03/10 حسام عادل ابراھیم متولى 1761316 كفـءكفـء5132011/03/14 معلم

أ. ت . قمرونة   ب  2011/03/10 حسن فوزى حسن الھادى غنیم 2075361 كفـءكفـء5142011/03/14 معلم

النعامنة   ب 2011/03/10 حسناء حسنى عبدالفتاح قنصوه 2044458 كفـءكفـء5152011/03/14 معلم

النعامنة   ب 2001/09/11 حسناء سالم غنیم سالم 1755925 كفـءكفـء5162011/03/14 معلم

م بالعقدة. سعید مرسى ع / الشھید 2011/07/11 حسین عبد النبى مراد حسن 2106736 كفـءكفـء5172011/07/13 معلم

١العقدة  ب  2011/03/10 حمادة السعید علي محمود 1755994 كفـءكفـء5182011/03/14 معلم

م.  قمرونة الجدیدة ع  2011/03/10 حمادة حسین سلیم البھیدى 2075362 كفـءكفـء5192011/03/14 معلم

م. محمود ریاض زادة ع  2010/05/28 حماده ابراھیم الدسوقى على دمحم احمد عبدهللا 2032319 كفـءكفـء5202011/07/13 معلم

النعامنة   ب 2010/01/21 حمدى محیى حمدى دمحمموسى 1582539 كفـءكفـء5212011/03/14 معلم

أ. ت . شفیق خطاب  ب  2011/03/10 حمدیة دمحم السید مكى 2080520 كفـءكفـء5222011/03/14 معلم

الشھید فتحى عبدالعظیم  ب 2011/03/10 حنان شحتة عبد هللا محمود 989093 كفـءكفـء5232011/03/14 معلم

میت ربیعة الدلال  ب 2011/03/10 حنان عبد الرحمن عبد الستار عطیة 2076667 كفـءكفـء5242011/03/14 معلم

م بالتلین. الشھید ولید النمر ع  2002/09/15 حنان عبدالھادى دمحم دمحم 986415 كفـءكفـء5252011/03/14 معلم

م. سنھوا ع  2004/09/10 حنان عیاد حسن عیاد النجار 2076973 كفـءكفـء5262011/03/14 معلم

الشربینى  ع  بنات 2011/07/11 حنان دمحم السید دمحم الفحام 2085239 كفـءكفـء5272011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

میت یزید  ب 2011/07/11 حنان دمحم رشاد سلیمان دمحم الھابط 1594234 كفـءكفـء5282011/07/13 معلم

شلشلمون  ع  بنین 2010/03/10 حنان دمحم محمود احمد عرفة 2075399 كفـءكفـء5292011/03/14 معلم

أ. ت . كفر عبد النبى ب  2011/03/10 حنان دمحم محمود سالم 2253860 كفـءكفـء5302011/03/14 معلم

السیدة عائشة ب 2006/09/06 حنان دمحم محمود عبد الھادي 973577 كفـءكفـء5312011/03/14 معلم

الحریة  ب  بالعزیزیة 2006/02/25 حنان موسى عبد الفتاح نصر 1577937 كفـءكفـء5322011/03/14 معلم

م. االعراس ع  2010/03/10 حوریة عبد الفتاح ھاشم جوھر 1594224 كفـءكفـء5332011/03/14 معلم

الرشاد الثانویة المشتركة 2011/07/11 خالد طھ احمد السید 982550 كفـءكفـء5342011/07/13 معلم

م. میت بشار ع  2011/07/11 خالد عبد الھادى على دمحم 2097589 كفـءكفـء5352011/07/13 معلم

میت ربیعة الدلال  ب 2011/03/10 خالد دمحم عبد الحمید سلیم 2076681 كفـءكفـء5362011/03/14 معلم

٢العقدة  ب  2011/03/10 خالد دمحم موسى حسن 2076616 كفـءكفـء5372011/03/14 معلم

م. محمود ریاض زادة ع  2006/10/18 خلود محمود دمحم دمحم صباح 2080538 كفـءكفـء5382011/07/13 معلم

أ. ت . كفر نشوة ع   2004/09/10 خلیل على خلیل على 1593219 كفـءكفـء5392011/03/14 معلم

السیدة خدیجة ب 2010/03/10 دالیا عادل عبد العزیز عبید 2069520 كفـءكفـء5402011/03/14 معلم

أ. ت . كفر حسن عطاهللا ع   2011/07/11 دالیا دمحم السید دمحم 2108512 كفـءكفـء5412011/07/13 معلم

بندف الجدیدة ب 2010/07/11 دعاء ابراھیم الدسوقى عبد الرحمن عبد السمیع 2096646 كفـءكفـء5422011/07/13 معلم

الشھید فتحى عبدالعظیم  ب 2011/03/10 دعاء احمد خضرى احمد 988970 كفـءكفـء5432011/03/14 معلم

أ. الشھید عبد المنعم ریاض  ر  2006/07/11 دعاء احمد عبد هللا احمد حجاج 2076357 كفـءكفـء5442011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

طلعت حرب الثانویة المشتركة 2006/04/13 دعاء اسماعیل احمد اسماعیل 2075386 كفـءكفـء5452011/07/13 معلم

النعامنة   ب 2010/03/10 دعاء السید صالح الصاوى السید 2076692 كفـءكفـء5462011/03/14 معلم

أ. ناصر الرسمیة للغات  ر  2007/06/21 دعاء حسانین عبد الغني حسانین صالح 1583169 كفـءكفـء5472011/07/13 معلم

منیاالقمح الصناعیة بنات 2010/07/11 دعاء حمدى عبد الفتاح الخضري الدالل 2088940 كفـءكفـء5482011/07/13 معلم

2010/03/10 دمحم منصور ب بكفر بدران دعاء خضر سعد خضر 988013 كفـءكفـء5492011/03/14 معلم

م. میت بشار ع  2011/07/11 دعاء سعید عبد هللا احمد 2080826 كفـءكفـء5502011/07/13 معلم

م. السادس من اكتوبر ع  2010/07/11 دعاء شوقى عبد الرحمن رمضان 2143003 كفـءكفـء5512011/07/13 معلم

ام المؤمنین  ب  بنات 2011/03/10 دعاء عبد هللا الغریب حسین عمر 2060874 كفـءكفـء5522011/03/14 معلم

احمد عجاج  ب  بالقبة 2011/03/10 دعاء عیسى عبده حسن 991316 كفـءكفـء5532011/03/14 معلم

أ. كفر بدران ر  2011/07/11 دعاء فاروق فؤاد السید 2258204 كفـءكفـء5542011/07/13 معلم

عزیز اباظة  ع  بنات 2004/05/22 دعاء دمحم خلیل شحاتھ 2093338 كفـءكفـء5552011/07/13 معلم

سنھوت الجدیدة  ب 2010/03/10 دعاء دمحم سید احمد فاید 990587 كفـءكفـء5562011/03/14 معلم

أ. ت . احمد اباظة  ع   2010/07/11 دعاء دمحم سیداحمد شحاتة 2080558 كفـءكفـء5572011/07/13 معلم

م.  میت ربیعة الدلال  ع  2011/07/11 دعاء دمحم عبد الحلیم حسن حمادة 2372271 كفـءكفـء5582011/07/13 معلم

كفر الغنیمى   ب 2010/03/10 دعاء دمحم عبدالمقصود عراقى 1568135 كفـءكفـء5592011/03/14 معلم

میت یزید  ب 2011/03/10 دعاء محمود صادق علیوة 2079652 كفـءكفـء5602011/03/14 معلم

جمال عبدالناصر الثانویة بنین 2011/07/11 دعاء محمود دمحم احمد حسن سالم 2080060 كفـءكفـء5612011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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المؤھل 
األعلي

كفر الغنیمى   ب 2010/07/11 دعاء محمود دمحم رشاد 1577868 كفـءكفـء5622011/07/13 معلم

عبدالمحسن الخرافى ب 2010/03/10 دالل عبد الخالق عبد هللا دمحم 990586 كفـءكفـء5632011/03/14 معلم

أ. ت . عزبة النقطة ب  2010/03/10 دالل عبدالحلیم عبدالھادى یونس 988709 كفـءكفـء5642011/03/14 معلم

أ. ت . الحوض الطویل ع   2005/06/25 دینا مصطفي مصلحى عیاد 2061971 كفـءكفـء5652011/03/14 معلم

م. كفر شلشلمون ع  2011/03/01 رأفت عبدالعاطى غنیمى عبدالرحیم 932266 كفـءكفـء5662011/03/14 معلم

2011/03/10 مارس ب١٦ راندا خلیفة احمد اسماعیل 980518 كفـءكفـء5672011/03/14 معلم

م. الخرس ع  2011/03/10 رانیا ابراھیم مصطفى عراقى 2076844 كفـءكفـء5682011/03/14 معلم

١بندف  ب  2005/08/11 رانیا حمدى الشحات فیاض 990920 كفـءكفـء5692011/03/14 معلم

م بمالمس. ع . دمحم موسى / الشھید 2011/03/10 رانیا رضوان احمد حسن 2067842 كفـءكفـء5702011/03/14 معلم

كفر على غالى ب 2011/07/11 رانیا عاطف حسن عبدالقادر 1592708 كفـءكفـء5712011/07/13 معلم

م. المیمونة  ع  2011/07/11 رانیا عید عبد المحسن حسن 2080535 كفـءكفـء5722011/07/13 معلم

منیاالقمح الصناعیة بنات 2005/07/11 رانیا كریم رشاد دمحم الحصرى 2191559 كفـءكفـء5732011/07/13 معلم

م. ناصر الرسمیة للغات ب  2010/03/10 رانیا محفوظ عبد المنعم دمحم 2076710 كفـءكفـء5742011/03/14 معلم

عبدالسمیع عبدربھ بالتلین/ الشھید  2011/07/11 رانیا دمحم ابراھیم عبد العزیز 2257152 كفـءكفـء5752011/07/13 معلم

م.  بندف ع  2010/03/10 رانیا محمود توفیق السید سالم 2076997 كفـءكفـء5762011/03/14 معلم

النعامنة الجدیدة ب 2011/03/10 رانیا نادر عبد الھادى دمحم 2077020 كفـءكفـء5772011/03/14 معلم

میت بشار  ب 2010/07/11 رباب السید دمحم عطیھ 2076038 كفـءكفـء5782011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م.  بندف ع  2010/07/11 رباب رضا عبدالشافى مصیلحى 2397963 كفـءكفـء5792011/07/13 معلم

صالح دیاب  ع  بنات 2010/07/11 رباب سعید تھامى سیداحمد حجازى 2107645 كفـءكفـء5802011/07/13 معلم

شلشلمون ع بنات 2011/07/11 رباب سمیر عطیة شریف 1596002 كفـءكفـء5812011/07/13 معلم

٢كفر شلشلمون  ب  2010/07/11 رباب عبد البارى دمحم متولى 2021140 كفـءكفـء5822011/07/13 معلم

م. محمود ریاض زادة ع  2011/07/11 رباب عزت مغاورى حسن أبازید 2216753 كفـءكفـء5832011/07/13 معلم

فاطمة الزھراء  ب  بمنیاالقمح 2010/03/10 رباب كریم  رشاد دمحم الحصري 2160630 كفـءكفـء5842011/03/01 معلم

أ. ت . عزبة ابوعایش ع   2003/08/04 ربیع دمحم عبد هللا  متبولى 2076964 كفـءكفـء5852011/03/14 معلم

٢كوم حلین ب  2006/09/12 رحاب احمد عطا احمد 2263356 كفـءكفـء5862011/07/13 معلم

بنى ھالل  ب 2010/03/10 رحاب جمعة مھدى على 2072243 كفـءكفـء5872011/03/14 معلم

م بالدمحمیة. الشھید دمحم رضا ع  2010/07/11 رحاب سمیر دمحم  عبد الشافى السعدنى 2100057 كفـءكفـء5882011/07/13 معلم

الصنافین ع  بنات 2011/07/11 رحاب طھ حسین عبد هللا 1583146 كفـءكفـء5892011/07/13 معلم

أ. ت . عزبة النقطة ب  2011/07/11 رحاب دمحم عبد الفتاح اسماعیل الھایج 2076690 كفـءكفـء5902011/07/13 معلم

صالح دیاب  ع  بنات 2011/07/11 رحاب دمحم مصطفى مصطفى منتصر 1576255 كفـءكفـء5912011/07/13 معلم

أ. ت . حلمى الطوخى  ب  2011/03/10 رحاب محمود توفیق سالم 2067618 كفـءكفـء5922011/03/14 معلم

كفر عبد هللا شنفاص ب 2011/03/10 رشا  صابر عبد المنعم عبد الفتاح 2074860 كفـءكفـء5932011/03/14 معلم

المجازر  ب 2011/03/10 رشا احمد السعید سلیمان 989464 كفـءكفـء5942011/03/14 معلم

أ. ت . احمد اباظة  ب  2005/06/10 رشا السید جودة ابراھیم 990546 كفـءكفـء5952011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

٢دمحم فرید  ب  2004/06/29 رشا السید عبد العزیز عتمان 2076653 فوق المتوسطفوق المتوسط5962011/03/14 معلم

منیاالقمح الثانویة بنات 2010/07/11 رشا حسام الدین السید األشقر 2259552 كفـءكفـء5972011/07/13 معلم

١صالح سالم  ب  2010/03/10 رشا حماد عبد الحي مصطفى 2053669 كفـءكفـء5982011/03/14 معلم

الشھید عبدالقادر زیدان ب 2010/03/10 رشا خضرى دمحم خضرى 2072343 كفـءكفـء5992011/03/14 معلم

١العقدة  ب  2010/03/10 رشا رضا عبدالغنى عبدالعزیز 990794 كفـءكفـء6002011/03/14 معلم

٢التلین  ب  2010/03/10 رشا رمضان دمحم الھادى 2085995 كفـءكفـء6012011/03/14 معلم

كفر سالمة بشارة ب 2003/10/28 رشا زكریا یوسف فودة 990305 كفـءكفـء6022011/03/14 معلم

م. محمود ریاض زادة ع  2011/03/10 رشا شاھین دمحم شاھین 2078491 كفـءكفـء6032011/03/14 معلم

النعامنة   ب 2010/03/10 رشا طاھر حسانین سلیمان 2053792 كفـءكفـء6042011/03/14 معلم

م. المیمونة  ع  2011/07/11 رشا عبد الحلیم دمحم یونس 2381680 كفـءكفـء6052011/07/13 معلم

م بالعقدة. سعید مرسى ع / الشھید 2010/07/11 رشا عبد الحمید عبد المولى ابراھیم 2127289 كفـءكفـء6062011/07/13 معلم

الشھید فتحى عبدالعظیم  ب 2010/03/10 رشا علوان دمحم علوان 1582552 كفـءكفـء6072011/03/14 معلم

زھر شرب  ب 2011/03/10 رشا عید حمودة شعبان 990294 كفـءكفـء6082011/03/14 معلم

شلشلمون  ع  بنین 2004/10/05 رشا غنیم عبد الھادي غنیم 990161 كفـءكفـء6092011/03/14 معلم

أ. شفیق خطاب  ر   2010/03/10 رشا فوزى طنطاوى الطوانسى 1583080 كفـءكفـء6102011/03/14 معلم

بنى ھالل ع بنین 2010/03/10 رشا كریم رشاد دمحم 987306 كفـءكفـء6112011/03/14 معلم

الصنافین ع بنین 2011/07/11 رشا كمال طھ الحلبى 2303513 كفـءكفـء6122011/07/13 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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منیا القمحالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبدالعزیز محمود ب بمالمس/ الشھید 2010/03/10 رشا دمحم السید دمحم 2050721 كفـءكفـء6132011/03/14 معلم

أ. ت . قمرونة   ب  2011/03/10 رشا دمحم السید یاسین 2066130 كفـءكفـء6142011/03/14 معلم

أ. بنى ھالل   ر  2011/03/10 رشا دمحم صبرى عبدالغفار 991278 كفـءكفـء6152011/03/14 معلم

مشھور الصناعیة المشتركة 2005/04/13 رشا دمحم عبد المنعم سلیم 2097015 كفـءكفـء6162011/07/13 معلم

سنھوت الجدیدة  ب 2010/03/10 رشا محمود عفیفى ابراھیم 986193 كفـءكفـء6172011/03/14 معلم

أ. عزبة النقطة  ر   2011/03/10 رشا محمود مصلحى الشجاعى 989454 كفـءكفـء6182011/03/14 معلم

منشأة شفیق  ب 2004/09/10 رضا ابو مسلم عبد الصادق عبد المقصود 2079639 كفـءكفـء6192011/03/14 معلم

أ. ت . الحوض الطویل ع   2011/07/11 رضا السید حسین صالح 2394827 كفـءكفـء6202011/07/13 معلم

م بمالمس. ع . دمحم موسى / الشھید 2011/07/11 رضا سامى شحانة عطیة 2044959 كفـءكفـء6212011/07/13 معلم

شلشلمون  ع  بنین 2003/08/20 رضا سمیر ابراھیم دمحم الھابط 986777 كفـءكفـء6222011/03/14 معلم

أ. ت . احمد اباظة  ع   2003/07/11 رضا على السید فھیم 2095449 كفـءكفـء6232011/07/13 معلم

أ. ت . كفر میت سھیل ب  2010/01/21 رضا دمحم سالمة حفني 989159 كفـءكفـء6242011/03/14 معلم

عبدالعزیز محمود ب بمالمس/ الشھید 2010/03/10 رضا منصور عبد الحمید الشافعى 2074635 كفـءكفـء6252011/03/14 معلم

میت یزید  ب 2011/07/01 رضوة احمد على سید احمد 2340256 كفـءكفـء6262011/07/13 معلم

أ. الشھید فتحى عبدالعظیم  ر  2011/03/10 رضوي دمحم نبیل دمحم النادى عطیة 990356 كفـءكفـء6272011/03/14 معلم

أ. السعدیین  ر  2010/07/11 رغدة دمحم دمحم عطیة 2082002 كفـءكفـء6282011/07/13 معلم

م. منشأة شفیق ع  2011/07/11 رمضان ماھر فتحى السید 2217722 كفـءكفـء6292011/07/13 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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منیا القمحالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مشھور الصناعیة المشتركة 2011/07/11 رھام دمحم ابراھیم دمحم رشوان 2097206 كفـءكفـء6302011/07/13 معلم

النعامنة   ب 2011/03/10 ریم صالح رشدى سالم 2076695 كفـءكفـء6312011/03/14 معلم

م. میت بشار ع  2011/07/11 ریمون میشیل ابراھیم حنا 2096699 كفـءكفـء6322011/07/13 معلم

أ. عزبة ابوعایش   ر   2002/09/10 ریھام السید محمود دمحم 2080546 كفـءكفـء6332011/03/14 معلم

م. السادس من اكتوبر ع  2010/07/11 ریھام صالح الدین طھ دمحم غریب 991213 كفـءكفـء6342011/07/13 معلم

عزیز اباظة  ع  بنات 2011/07/11 ریھام عبد العزیز یوسف شلبى 1557859 كفـءكفـء6352011/07/13 معلم

التحریر ب  بمنیاالقمح 2010/03/10 ریھام ممدوح مترى ابادیر 2102347 كفـءكفـء6362011/03/14 معلم

أ. ت . عبدالفتاح فرحات ع   2010/07/11 زھراء ابراھیم عبد العظیم عبد الوھاب 2076976 كفـءكفـء6372011/07/13 معلم

الشھید فتحى عبدالعظیم  ب زھراء دمحم الغریب عبدالصادق  ابراھیم الشرقاوى2010/03/10 989018 كفـءكفـء6382011/03/14 معلم

أ. ر  .  ١القراقرة  ب   2011/03/10 زینب ابراھیم الصادق عید 2071526 كفـءكفـء6392011/03/14 معلم

بنى ھالل ع بنات 2011/03/10 زینب السید عبد العاطى صالح 987260 كفـءكفـء6402011/03/14 معلم

أ. صالح سالم الرسمیة للغات ر  2011/03/10 زینب رفاعى صبیح مصلحى 2073639 كفـءكفـء6412011/03/14 معلم

الجدیدة  ع  بنات 2005/07/11 زینب صالح دمحم صالح 991130 كفـءكفـء6422011/07/13 معلم

العاشر من رمضان ب 2005/09/04 زینب عالء الدین مسعود على الصعیدى 980652 كفـءكفـء6432011/03/14 معلم

بنى ھالل ع بنین 2010/03/10 زینب دمحم عبد الحكیم ابو العنین 989925 كفـءكفـء6442011/03/14 معلم

حمادة حسنى ب بسنھوا/ الشھید 2010/03/10 زینب دمحم دمحم دمحم جمعھ 2076713 كفـءكفـء6452011/03/14 معلم

م. العزیزیة الجدیدة  ع  2011/07/11 سارة دمحم حسن عامر 2080529 كفـءكفـء6462011/07/13 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 

منیا القمحالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عزیز اباظة  ع  بنات 2011/07/11 سالى سالم عبدهللا سلیم 2101443 كفـءكفـء6472011/07/13 معلم

عزیز اباظة  ع  بنات 2007/06/03 سالى فتحى دمحم دمحمالصیاد 1567408 كفـءكفـء6482011/03/14 معلم

١القراقرة ب  2011/07/11 سالى دمحم ذكى عیساوى 2127231 كفـءكفـء6492011/07/13 معلم

م.  ابوطوالة ع  2011/07/11 سامح عبد العظیم عبد اللطیف على 2050194 كفـءكفـء6502011/07/13 معلم

أ. ت . كفر نشوة ع   2011/07/11 سامح على عبد الحمید على 2076665 كفـءكفـء6512011/07/13 معلم

م. شیبة قش  ع  2011/03/10 سامى  دمحم دمحم عبد الفتاح 2074852 كفـءكفـء6522011/03/14 معلم

السادات ع  بنین 2000/08/25 سامى صابر خلیل النجیلى 964339 كفـءكفـء6532011/07/13 معلم

صالح دیاب  ع  بنات 2011/07/11 سامیة سعد سلیمان الشحات نادرین 1577285 كفـءكفـء6542011/07/13 معلم

تلبانة  ب 2011/03/10 سامیة عبد الرازق احمد دمحم 2077061 كفـءكفـء6552011/03/14 معلم

الصنافین ع بنین 2010/07/11 سامیة عبد الرحمن احمد شریف 1583304 كفـءكفـء6562011/03/14 معلم

عزبة الحواط  ب 2007/06/02 سامیة عبدالفتاح عبدالعزیز فرحات 2230329 كفـءكفـء6572011/03/14 معلم

كفر عثمان عفت  ب 2010/03/10 سامیة عبدالقادر یوسف شافعى 989082 كفـءكفـء6582011/03/14 معلم

العزیزیة الجدیدة  ب 2011/03/10 سامیة دمحم عبدالعزیز حسن 989700 كفـءكفـء6592011/03/14 معلم

2005/09/10 مارس ب١٦ سامیھ ابراھیم دمحم عبد الحمید 2050712 كفـءكفـء6602011/03/14 معلم

٢صالح سالم  ب  2011/03/10 سحر جودة مسلم حسنین 983250 كفـءكفـء6612011/03/14 معلم

2011/03/10 مصطفى المیتكنانى ب بنى حسین سحر سعید عبد المنعم دمحم جیرة هللا 2076718 كفـءكفـء6622011/03/14 معلم

م. االعراس ع  2011/07/11 سحر فرحات دمحم ابراھیم 2217744 كفـءكفـء6632011/07/13 معلم

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

7438of 1276 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
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م.  النعامنة ع  2011/07/11 سحر كمال الدین عبد هللا عوض 2214533 كفـءكفـء6642011/07/13 معلم

م. العزیزیة الجدیدة  ع  2011/07/11 سحر مجدي دمحم السید مدین 2078628 كفـءكفـء6652011/07/13 معلم

أ. ت . مصطفى معروف ع   2010/07/11 سحر دمحم عزب عشماوى 2220238 كفـءكفـء6662011/07/13 معلم

٢كفر شلشلمون  ب  2011/07/11 سعدون محمود دمحم عطیھ عطا 2075022 كفـءكفـء6672011/07/13 معلم

م. تلبانة  ع  2011/03/10 سعید مختار السید مرسى 980964 كفـءكفـء6682011/03/14 معلم

م. كفر الغنیمى  ع  2011/03/10 سلوى ابو السعود عبدالمجید منصور 975546 كفـءكفـء6692011/03/14 معلم

المعتز االلفى الثانویة المشتركة 2010/07/11 سلوى بھجت عبد الخالق خضرى 2076851 كفـءكفـء6702011/07/13 معلم

م. دمحم فرید ع  2011/03/10 سلوى حسن عبدهللا عبدالعال 972193 كفـءكفـء6712011/03/14 معلم

أ. ر  .  ١القراقرة  ب   2010/03/10 سلوى محسوب الصادق دمحم 2077005 كفـءكفـء6722011/03/14 معلم

السیدة خدیجة ب 2005/05/28 سلوى دمحم عبد العزیز خضرة 2067564 كفـءكفـء6732011/03/14 معلم

م. محمود ریاض زادة ع  2011/07/11 سلوى دمحم عبد اللطیف سالم 989892 كفـءكفـء6742011/07/13 معلم

أ. شفیق خطاب  ر   2011/03/10 سلوي عبد المنعم احمد السید شریف 1755830 كفـءكفـء6752011/03/14 معلم

2011/03/10 مارس ب١٦ سماح الشحات أحمد الشحات سالمة البغدادى 1755771 كفـءكفـء6762011/03/14 معلم

أ. بنى ھالل   ر  2011/03/10 سماح بركات دمحم نسیم رشوان 990019 كفـءكفـء6772011/03/14 معلم

أ. ت . كفر حسن عكاشة ع   2011/07/11 سماح سامى فتحى حسن الشربینى 2216947 كفـءكفـء6782011/07/13 معلم

أ. ت . بنى قریش ع  2010/07/11 سماح سعد هللا عطیة ابو الھل 2078603 كفـءكفـء6792011/07/13 معلم

أ. ت . ابوطوالة ب  2010/03/10 سماح عبدالخالق سلیمان على الرباط 2058713 كفـءكفـء6802011/03/14 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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منیا القمحالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ. ت . وجیھ اباظة ع   2011/07/11 سماح على عبد المعبود ابراھیم 2095225 كفـءكفـء6812011/07/13 معلم

احمد عجاج  ب  بالقبة 2011/07/11 سماح دمحم العربى دمحم الشحات 2032324 كفـءكفـء6822011/07/13 معلم

أ. ر  .  ٢میت سھیل ب  2011/03/10 سماح دمحم عبد الحلیم دمحم 986428 كفـءكفـء6832011/03/14 معلم

میت یزید  ب 2010/03/10 سماح دمحم عبدهللا عبدالعال مكى 1593169 كفـءكفـء6842011/03/14 معلم

السیدة خدیجة ب 2011/07/11 سماح مصطفى حسن دمحم عثمان 991612 كفـءكفـء6852011/07/13 معلم

العاشر من رمضان ب 2010/07/11 سمر ابراھیم طھ ابراھیم حارون 2096710 كفـءكفـء6862011/07/13 معلم

میت یزید  ب 2011/07/11 سمر عماد جمعھ عبدالعواد 1593570 كفـءكفـء6872011/07/13 معلم

أ. ت . ابوطوالة  ع   2011/07/11 سمر دمحم عبد الحمید ابو الفتوح 2138592 كفـءكفـء6882011/07/13 معلم

منیاالقمح الصناعیة بنین 2011/07/11 سمیة فتحى ھنداوى عبد السمیع شریف 2074744 كفـءكفـء6892011/07/13 معلم

عزیز اباظة  ع  بنات 2011/07/11 سمیحة امین عبد الجلیل بالسى 1597781 كفـءكفـء6902011/07/13 معلم

االلفى  ع  بنین 2002/09/10 سمیحة عبد الوھاب على ابراھیم 943449 كفـءكفـء6912011/03/14 معلم

فاطمة الزھراء  ب  بمنیاالقمح 2011/07/11 سمیر حسین ابراھیم دمحم 2076391 كفـءكفـء6922011/07/13 معلم

م.  بندف ع  2011/07/11 سمیرة صابر مغاورى محمود 991958 كفـءكفـء6932011/07/13 معلم

أ. ت . كفر نشوة ع   2011/07/11 سناء حسن عبد الرحمن حسن 1591922 كفـءكفـء6942011/07/13 معلم

أ. ر  .  ٢میت سھیل ب  2011/07/11 سھاد دمحم الغرباوى یحي مصطفى الزاملى 2249905 كفـءكفـء6952011/07/13 معلم

شریف نبوى ب ببیشة عامر/ الشھید 2007/03/09 سھام حسین مغاورى حسین 2140077 كفـءكفـء6962011/07/13 معلم

التحریر ب  بمنیاالقمح 2011/03/10 سھام صبحى فؤاد السید 2072375 كفـءكفـء6972011/03/14 معلم

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

7438of 1278 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 

منیا القمحالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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سنھوت الجدیدة  ب 2010/07/11 سھام عزت سعد عبد القادر 2111431 كفـءكفـء6982011/07/13 معلم

بنى ھالل ع بنات 2011/07/11 سھام وجیھ السید عبد الوھاب 2298700 كفـءكفـء6992011/07/13 معلم

میت بشار  ب 2010/03/10 سھیر حسین دمحم حسن 2076591 كفـءكفـء7002011/03/14 معلم

م.  الولجا ع  2010/03/10 سوزان لطفى احمد احمد 2080348 كفـءكفـء7012011/03/14 معلم

أ. ت . احمد اباظة  ع   2011/07/11 سومیة دمحم منسى ابراھیم 2111426 كفـءكفـء7022011/07/13 معلم

العزیزیة الجدیدة  ب 2011/03/10 شادیة رشدى احمد رمضان 982576 كفـءكفـء7032011/03/14 معلم

منیاالقمح الصناعیة بنین 2003/06/22 شحتة شمس الدین على على رشتة 2074686 كفـءكفـء7042011/07/13 معلم

میت بشار  ب 2000/07/11 شربات مرسى مرسى ابراھیم 2107640 كفـءكفـء7052011/07/13 معلم

م.  الولجا ع  2011/03/10 شریف ابراھیم دمحم دمحم على 2067601 كفـءكفـء7062011/03/14 معلم

أ. ت . كفر نشوة ع   2011/07/11 شریف مجدى دیمترى یعقوب 1591923 كفـءكفـء7072011/07/13 معلم

م بالدمحمیة. الشھید دمحم رضا ع  2002/10/28 شرین السید دمحم مھدي 986227 كفـءكفـء7082011/03/14 معلم

السادات ع  بنین 2010/07/11 شرین سعید السید ابراھیم 1594733 كفـءكفـء7092011/07/13 معلم

م. ناصر الرسمیة للغات ع  2011/03/10 شرین عبد الحكیم ابراھیم ابراھیم 991301 كفـءكفـء7102011/03/14 معلم

أ. ت . احمد اباظة  ع   2011/07/11 شریھان سامى حسن السید دیاب 2084456 كفـءكفـء7112011/07/13 معلم

الحریة  ب  بالعزیزیة 2011/03/10 شریھان سمیر ابراھیم ابراھیم 2076140 كفـءكفـء7122011/03/14 معلم

م. المجازر ع  2011/07/11 شعبان عبد الحمید شعبان شعبان ھدیة 2086012 كفـءكفـء7132011/07/13 معلم

م. شبرا السالم  ع  2011/03/10 شندى سعید دیاب دمحم 975119 كفـءكفـء7142011/03/14 معلم

-----------------------------------
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م. میت سھیل ع  2010/03/10 شوقیة دمحم موسى دمحم 2066184 كفـءكفـء7152011/03/14 معلم

أ. ت . كفر حسن عطا هللا ب  2010/03/10 شیرین احمد مھدى الشاذلى 988735 كفـءكفـء7162011/03/14 معلم

٢كردیدة  ب  2003/09/10 شیرین حمدى احمد شحاتة 990308 كفـءكفـء7172011/03/14 معلم

منیاالقمح الصناعیة بنات 2010/07/11 شیرین حمدى عبدالفتاح سلیم 2210607 كفـءكفـء7182011/07/13 معلم

زھر شرب  ب 2010/03/10 شیرین حمدى دمحم عبدالوھاب 987296 كفـءكفـء7192011/03/14 معلم

حمدى  ب بالجدیدة/ الشھید 2011/07/11 شیرین حنین رمزى عبدالملك 2160404 كفـءكفـء7202011/07/13 معلم

توفیق دیاب  ع  بنین 2011/07/11 شیرین شكرى عبد العلیم طھ 1580759 كفـءكفـء7212011/07/13 معلم

أ. كفر الغنیمى  ر   2010/07/11 شیرین عادل حسن عبدهللا الشرقاوى 1583121 كفـءكفـء7222011/07/13 معلم

م. محمود ریاض زادة ع  2010/03/10 شیرین عبد الناصر دمحم عطیة 2069521 كفـءكفـء7232011/03/14 معلم

م بمالمس. ع . دمحم موسى / الشھید 2006/09/28 شیرین دمحم على عمر 2124687 كفـءكفـء7242011/07/13 معلم

م. ناصر الرسمیة للغات ب  2002/07/11 شیرین محمود السید احمد مرسي 1595987 كفـءكفـء7252011/07/13 معلم

االلفى  ع  بنین 2011/07/11 شیرین مختار الطیب  دمحم 2100069 كفـءكفـء7262011/07/13 معلم

العاشر من رمضان ب 2011/03/10 شیماء السید العربى احمد النجار 2076648 كفـءكفـء7272011/03/14 معلم

شبرا العنب ب 2011/03/10 شیماء السید عبد الرؤف السید 2076565 كفـءكفـء7282011/03/14 معلم

أ. ت . كفر میت سھیل ع   2011/03/10 شیماء جمیل دمحم احمد 2075630 كفـءكفـء7292011/03/14 معلم

المعالى  ب 2004/07/11 شیماء حمدى امین حسانین 2076732 كفـءكفـء7302011/07/13 معلم

شلشلمون الجدیدة   ب 2011/03/10 شیماء زغلول جودة دمحم 1592815 كفـءكفـء7312011/03/14 معلم
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دمحم وحید ب بالمیمونة/ الشھید 2011/07/11 شیماء سلیم علي عبد الدایم 989385 كفـءكفـء7322011/07/13 معلم

منشأة شفیق  ب 2004/07/06 شیماء طنطاوى دمحم طنطاوى 2032279 كفـءكفـء7332011/03/14 معلم

م. كفر الغنیمى  ع  2011/07/11 شیماء عامر عبد الغنى عامر 1594736 كفـءكفـء7342011/07/13 معلم

العزیزیة الجدیدة  ب 2011/07/11 شیماء عبد السالم دمحم عبد الحمید 2092766 كفـءكفـء7352011/07/13 معلم

م. دمحم فرید ع  2010/07/11 شیماء عبد العزیز حسب النبى سماح 1568323 كفـءكفـء7362011/07/13 معلم

عبدالقادر قنصوة الثانویة المشتركة 2011/07/11 شیماء عبد القادر رفاعى جمعة 2071306 كفـءكفـء7372011/07/13 معلم

بنى ھالل ع بنات 2011/07/11 شیماء عبده بندارى عبد الھادى 2103134 كفـءكفـء7382011/07/13 معلم

كمال غز الثانویة المشتركة 2011/07/11 شیماء على محمود حسن 1592039 كفـءكفـء7392011/07/13 معلم

سنھوت الجدیدة  ب 2010/03/10 شیماء فھمى كیالنى دمحم 1583204 كفـءكفـء7402011/03/14 معلم

السیدة عائشة ب 2006/10/07 شیماء دمحم السید االلفى 2021065 كفـءكفـء7412011/03/14 معلم

زھر شرب  ب 2010/03/10 شیماء دمحم حسن عاشور 989510 كفـءكفـء7422011/03/14 معلم

السادات ع  بنین 2011/03/01 شیماء دمحم صدقي دمحم 2161243 كفـءكفـء7432011/03/14 معلم

أ. الحریة بمنیاالقمح  ر  2011/03/10 شیماء دمحم على عبدالظاھر 991074 كفـءكفـء7442011/03/14 معلم

م.  قمرونة الجدیدة ع  2010/08/27 شیماء دمحم فتوح الكاشف 2087601 كفـءكفـء7452011/07/13 معلم

م. القراقرة ع  2010/07/11 شیماء دمحم دمحم عطیھ 1605104 كفـءكفـء7462011/07/13 معلم

م. كفر الغنیمى  ع  2010/07/11 شیماء محمود عبد المنعم سعد 2110108 كفـءكفـء7472011/07/13 معلم

أ. النعامنة الجدیدة  ر  2011/03/10 شیماء مصطفى عبد هللا مصطفى 2075984 كفـءكفـء7482011/03/14 معلم
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أ. الشھید عبد المنعم ریاض  ر  2011/03/10 شیماء مصطفى عبدالمنعم دسوقى 990532 كفـءكفـء7492011/03/14 معلم

١میت سھیل ب  2007/09/10 شیماء مصطفى على احمد 1582496 كفـءكفـء7502011/03/14 معلم

أ. ت . سنیطة ابوطوالة ب  2011/07/11 صابر عبد العظیم عبد اللطیف على 2067585 كفـءكفـء7512011/07/13 معلم

بنى ھالل  ب 2010/03/10 صباح رمضان عبد الجلیل احمد 990084 كفـءكفـء7522011/03/14 معلم

م بالدمحمیة. الشھید دمحم رضا ع  2010/07/11 صباح سلیم عبد الفتاح عبد المولى 1582437 كفـءكفـء7532011/07/13 معلم

أ. الشھید فتحى عبدالعظیم  ر  2011/07/11 صباح عاید الشوربجى الشوربجى 2073380 كفـءكفـء7542011/07/13 معلم

قمرونة الجدیدة ب 2010/03/10 صباح محمود فتوح ابراھیم 990539 كفـءكفـء7552011/03/14 معلم

شلشلمون الثانویة  بنین 2011/03/10 صبحى فرج غنیمى دمحم 990082 كفـءكفـء7562011/03/14 معلم

أ. ت . كفر شعبان  ب  2011/03/10 صفاء احمد عبد العزیز عبد العاطى 1749616 كفـءكفـء7572011/03/14 معلم

عزیز اباظة  ع  بنات 2011/07/11 صفاء اسماعیل دمحم سلیمان 988894 كفـءكفـء7582011/07/13 معلم

أ. كفر میت سھیل  ر   2003/07/21 صفاء السید عبد الرحمن حسن 1749838 كفـءكفـء7592011/03/14 معلم

أ. ت . سنیطة ابوطوالة ب  2011/03/10 صفاء السید محمود السید 2032321 كفـءكفـء7602011/03/14 معلم

عبدالحى مشھور الثانویة المشتركة 2011/07/11 صفاء جودة حسن سرارى 2072233 كفـءكفـء7612011/07/13 معلم

م.  میت ربیعة الدلال  ع  2011/03/10 صفاء سند السید شعبان 2024500 كفـءكفـء7622011/03/14 معلم

بیومى األقطع  ب  بشلشلمون/ الشھید 2010/03/10 صفاء عبد الحمید دمحم نور الدین 953685 كفـءكفـء7632011/03/14 معلم

أ. ت . شفیق خطاب  ب  2010/07/11 صفاء دمحم  جودة دمحم 979888 كفـءكفـء7642011/07/13 معلم

قمرونة الجدیدة ب 2010/03/10 صفاء مروان عباس مروان 1577620 كفـءكفـء7652011/03/14 معلم

-----------------------------------
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أ. كفر ابو ذقن  ر   2010/03/10 صفاء مسلم عبد الحمید دمحم 2076967 كفـءكفـء7662011/03/14 معلم

شبرا العنب ب 2011/03/10 طارق ابراھیم عبد الفتاح الصباغ 2082736 كفـءكفـء7672011/03/14 معلم

م. الشھید احمد الجندى ع  2011/03/10 طارق عبدالعزیز كمال عبدالعزیز 991874 كفـءكفـء7682011/03/14 معلم

١كفر شلشلمون  ب  2011/03/01 عادل محمود الشحات اسماعیل 2217459 كفـءكفـء7692011/03/14 معلم

أ. ت . كفر ابو ذقن ب  2002/11/02 عاطف دمحم عبد هللا دمحم 2076966 كفـءكفـء7702011/03/14 معلم

أ. ت . كفر نشوة ع   2011/03/10 عامر عبد الجلیل عطیة بكر 2069514 كفـءكفـء7712011/03/14 معلم

شبرا السالم  ب 2010/07/11 عایدة عبد العظیم حسن دمحم 2078856 كفـءكفـء7722011/07/13 معلم

م.  میت ربیعة الدلال  ع  2007/12/11 عبد الرحمن على دمحم السید 2214086 كفـءكفـء7732011/07/13 معلم

االلفى  ع  بنین 2010/06/09 عبد الرحمن دمحم شكرى دمحم جادو 2106239 كفـءكفـء7742011/07/13 معلم

الصنافین ع  بنات 2011/03/10 عبد العزیز سعد عبد الحمید دمحم 2072332 كفـءكفـء7752011/03/14 معلم

م. منشأة شفیق ع  2011/03/01 عبد العظیم عوض هللا عبد العظیم مصطفى 974130 كفـءكفـء7762011/03/14 معلم

شبرا العنب ب 2011/03/10 عبد هللا فھمى السید دمحم 1583610 كفـءكفـء7772011/03/14 معلم

أ. ت . كفر عبد النبى ع  2004/03/26 عبد هللا دمحم عواد عفیفى 1566419 كفـءكفـء7782011/07/13 معلم

العزیزیة الجدیدة  ب 2010/05/23 عبد المقصود  دمحم عبد المقصود الجید 2078627 كفـءكفـء7792011/07/13 معلم

م.  میت ربیعة الدلال  ع  2011/03/10 عبدالفتاح عبدالحمید عبدالفتاح شبانة 977413 كفـءكفـء7802011/03/14 معلم

م. شبرا العنب ع  2011/07/11 عبدالناصر جاسر مسلم اسماعیل 1581403 كفـءكفـء7812011/07/13 معلم

زھر شرب  ب 2011/03/10 عبیر احمد عباس عطیة 973628 كفـءكفـء7822011/03/14 معلم
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أ. سنیطة ابوطوالة ر  2010/07/11 عبیر اسماعیل على دمحم 2076630 كفـءكفـء7832011/07/13 معلم

التحریر ب  بمنیاالقمح 2002/07/11 عبیر سعید دمحم غریب 2089614 كفـءكفـء7842011/07/13 معلم

كامل دیاب الثانویة المشتركة 2011/07/11 عبیر صبحى دسوقى جیرة هللا 2219514 كفـءكفـء7852011/07/13 معلم

شبرا العنب ب 2004/09/10 عبیر علیوة عبد الفتاح علیوة 2075043 كفـءكفـء7862011/03/14 معلم

شلشلمون ع بنات 2011/03/10 عبیر محفوظ عبد الحى عفیفى 2076586 كفـءكفـء7872011/03/14 معلم

االعراس ب 2010/03/10 عبیر دمحم منصور اسماعیل المعالوى 1594207 كفـءكفـء7882011/03/14 معلم

حمادة حسنى ب بسنھوا/ الشھید 2010/03/10 عبیر محمود سالم سویلم 2105704 كفـءكفـء7892011/03/14 معلم

م.  ابوطوالة ع  2010/01/30 عثمان عبدالرسول احمد حسن 971555 كفـءكفـء7902011/03/14 معلم

شیبة قش  ب 2004/09/10 عزة  عبد المنعم دمحم عطیة 2075393 كفـءكفـء7912011/03/14 معلم

منشأة شفیق  ب 2010/07/11 عزة احمد ابراھیم دمحم ابوالحج 2024488 كفـءكفـء7922011/07/13 معلم

شبرا العنب ب 2011/03/10 عزة السید دمحم المخ 983916 كفـءكفـء7932011/03/14 معلم

أ. بنى ھالل   ر  2010/03/10 عزة سعید عبدالحمید دمحم 989202 كفـءكفـء7942011/03/14 معلم

منیاالقمح التجاریة المشتركة 2011/07/11 عزة سمیر حسن دمحم 2255085 كفـءكفـء7952011/07/13 معلم

النعامنة   ب 2010/03/10 عزة عبد العزیز عطیة عبد العزیز 2075954 كفـءكفـء7962011/03/14 معلم

حمدى  ب بالجدیدة/ الشھید 2007/07/11 عزة عبد المنعم دمحم حمودة 2076727 كفـءكفـء7972011/03/14 معلم

٢العقدة  ب  2010/03/10 عزة عبد الناصر عبد الرازق عبد المطلب 2076611 كفـءكفـء7982011/03/14 معلم

أ. ت . ابوطوالة  ع   2011/07/11 عزة عید غنیم صالح خلیفة 2053803 كفـءكفـء7992011/07/13 معلم
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أ. ت . عبدالسالم رشوان ع  2011/03/10 عزت ابراھیم دمحمالصادق مراد 915335 كفـءكفـء8002011/03/14 معلم

أ. ت . عبدالفتاح فرحات ع   2010/07/11 عزه سمیر حسنى ابراھیم 2097036 كفـءكفـء8012011/07/13 معلم

شبرا العنب ب 2011/07/11 عزه على عواد على 2125147 كفـءكفـء8022011/07/13 معلم

كفر الغنیمى   ب 2010/07/11 عزیزة  دمحم عبد العزیز السید 2123495 كفـءكفـء8032011/07/13 معلم

م بالتلین. الشھید ولید النمر ع  2010/07/11 عزیزة عبد الرؤف عبد البر عبد الصادق 2076550 كفـءكفـء8042011/07/13 معلم

عزبة عیاد ب 2010/03/10 عزیزه ابراھیم فتحى أحمد دمحم 1739155 كفـءكفـء8052011/03/14 معلم

م. الرشاد ع  2011/03/10 عصام احمد ابراھیم غیضان 2075247 كفـءكفـء8062011/03/14 معلم

أ. ت . سنیطة ابوطوالة ب  2011/03/10 عصام عبدالعظیم على عطیة 987758 كفـءكفـء8072011/03/14 معلم

المعالى  ب 2008/05/28 عال السید دمحم السید 2108514 كفـءكفـء8082011/07/13 معلم

میت بشار  ب 2011/03/10 عال جمال عبدالرحمن عبدالقادر 1749519 كفـءكفـء8092011/03/14 معلم

میت یزید  ب 2002/09/10 عال رأفت جوده حسن 2076564 كفـءكفـء8102011/03/14 معلم

منیاالقمح الصناعیة بنات 2002/07/11 عال سمیر محمود عماد الدین فاضل 2088472 كفـءكفـء8112011/07/13 معلم

منیاالقمح الصناعیة بنین 2004/04/04 عال سید احمد سعد سید احمد عایدیة 2087414 كفـءكفـء8122011/07/13 معلم

دمحم الفوال ب بكفر الدیر/ الدكتور 2004/09/07 عال عبد هللا محمود عبد الفتاح 2113390 كفـءكفـء8132011/07/13 معلم

م.  بندف ع  2010/07/11 عال عزت عطا خطاب 2086868 كفـءكفـء8142011/07/13 معلم

أ. ت . عبدالسالم رشوان ع  2011/03/10 عالء  صابر خلیفة السنوسى 2075401 كفـءكفـء8152011/03/14 معلم

عبدالوھاب الثانویة المشتركة بالجدیدة/ الشھید  2008/01/11 عالء عبد الباسط عبد المقصود عثمان 2216038 كفـءكفـء8162011/07/13 معلم
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دمحم وحید ب بالمیمونة/ الشھید 2011/03/10 عالء فتحى عبد الغنى السید 2050723 كفـءكفـء8172011/03/14 معلم

السادات ع  بنین 2011/03/10 علیة حلمى عبدالغفار دمحم 971598 كفـءكفـء8182011/03/14 معلم

شلشلمون ع بنات 2011/03/10 عماد  جمال جودة عزب الزھیرى 990125 كفـءكفـء8192011/03/14 معلم

أ. ت . عزبة النقطة ع  2010/01/20 عماد السید عبد الباسط فرجانى 2075896 كفـءكفـء8202011/03/14 معلم

أ. ت . كفر عبد النبى ب  2011/03/10 عماد فتحى سعد على حسین 2077022 كفـءكفـء8212011/03/14 معلم

م. كفرعمر مصطفى  ع  2006/06/21 عمرو اسماعیل اسماعیل سلیمان 2076280 كفـءكفـء8222011/07/13 معلم

الحریة  ب  بمنیاالقمح 2003/10/28 عمرو سیداحمد عبد السالم سیداحمد 2021058 كفـءكفـء8232011/03/14 معلم

م.  ابوطوالة ع  2011/03/10 عمرو كمال سلیمان سلیمان 2096709 كفـءكفـء8242011/03/14 معلم

م. محمود ریاض زادة ع  2008/07/12 عمرو وجیھ محمود دمحم 2083740 كفـءكفـء8252011/03/14 معلم

الشھید عبدالقادر زیدان ب 2006/07/11 غادة عزت تھامى نبوى النقباسى 1576221 كفـءكفـء8262011/07/13 معلم

السیدة خدیجة ب 2005/10/25 غادة دمحم المصطفى على شھدة 2075853 كفـءكفـء8272011/03/14 معلم

شبرا العنب ب 2011/03/01 غادة دمحم دمحمى ابراھیم 2078687 كفـءكفـء8282011/03/14 معلم

عزیز اباظة  ع  بنات 2011/07/11 غادة محمود عبد العزیز السید 2088572 كفـءكفـء8292011/07/13 معلم

م. المجازر ع  2011/07/11 غنیم عبد الباسط غنیم خلیل 2089000 كفـءكفـء8302011/07/13 معلم

میت یزید  ب 2004/11/12 فاتن عبدالمنعم عبدالفتاح عبدهللا 988338 كفـءكفـء8312011/07/13 معلم

الصنافین الثانویة المشتركة 2004/10/22 فاتن عصام السید جبر 2077029 كفـءكفـء8322011/07/13 معلم

أ. ت . كفر حسن عكاشة ب  2011/03/10 فادیة سلیمان فرج دمحم 1771736 كفـءكفـء8332011/03/14 معلم
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حمادة حسنى ب بسنھوا/ الشھید 2011/03/10 فاطمة احمد عبد الفتاح اسماعیل 2072408 كفـءكفـء8342011/03/14 معلم

١دمحم فرید  ب  2010/03/10 فاطمة السید دمحم عبد هللا 2096030 كفـءكفـء8352011/03/14 معلم

أ. شفیق خطاب  ر   2011/03/10 فاطمة حسن السید على الفارسى 2070222 كفـءكفـء8362011/03/14 معلم

عزیز اباظة  ع  بنات 2011/03/10 فاطمة حسین ابراھیم دمحم 983826 كفـءكفـء8372011/03/14 معلم

م. سنھوا ع  2010/07/11 فاطمة سمیر عبد الرؤف خلیل 1605979 كفـءكفـء8382011/07/13 معلم

حمدى  ب بالجدیدة/ الشھید 2006/07/11 فاطمة صبحى دمحم دمحم منصور 2108511 كفـءكفـء8392011/07/13 معلم

عبدالوھاب الثانویة المشتركة بالجدیدة/ الشھید  2010/07/11 فاطمة عبد المنعم جودة ابراھیم 1760460 كفـءكفـء8402011/07/13 معلم

٢العقدة  ب  2011/03/10 فاطمة فتحى دمحم السید 2076625 كفـءكفـء8412011/03/14 معلم

سنھوت الجدیدة  ب 2010/03/10 فاطمة دمحم غنیمى احمد 989075 كفـءكفـء8422011/03/14 معلم

أ. ت . كفر الشیخ خلیفة ب  2007/09/10 فاطمة دمحم محمود جاد 1749630 كفـءكفـء8432011/03/14 معلم

أ. ت . شفیق خطاب ع   2011/07/11 فاطمة نصر ابو الفتوح احمد 2086007 كفـءكفـء8442011/07/13 معلم

أ. ت . بنى قریش ب  2006/09/10 فاطمة یاسین احمد حافظ 2064129 كفـءكفـء8452011/07/14 معلم

شبرا العنب ب 2004/09/10 فاطمھ فتحى عفیفى موسى البنا 2078685 كفـءكفـء8462011/03/14 معلم

١كفر شلشلمون  ب  2010/07/11 فایزة سالمة عبد اللطیف موسى 2233728 كفـءكفـء8472011/07/13 معلم

١القراقرة ب  2006/05/25 فتحى ابراھیم عبده  متولى 2021707 كفـءكفـء8482011/03/14 معلم

أ. النعامنة الجدیدة  ر  2011/07/11 فتحیة عبد الوكیل مصلحى مصلحى سعید 1582856 كفـءكفـء8492011/07/13 معلم

أ. كفر عبدالنبى  ر  2011/03/10 فتحیة عبدهللا سویلم العنزى 1583176 كفـءكفـء8502011/03/14 معلم
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الكادر
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر الغنیمى   ب 1998/10/31 فتحیة دمحم عزت یوسف السید 969575 كفـءكفـء8512011/07/13 معلم

دمحم الفوال ب بكفر الدیر/ الدكتور 2011/03/10 فتوح عبد النبى فتوح دمحم 1594201 كفـءكفـء8522011/03/14 معلم

خالد بن الولید ب بالولجا 2011/07/11 فھمى حمدى على ھجرس 2105137 كفـءكفـء8532011/07/13 معلم

عزبة الحواط  ب 2011/07/11 فھمى دمحم فھمى محمود 949356 كفـءكفـء8542011/07/13 معلم

المعالى  ب 2011/03/10 فھیمة دمحم ماھر دمحم عطیة عطیة 2080365 كفـءكفـء8552011/03/14 معلم

م.  عبدالرؤف مشھور  ع  2010/07/11 فؤاده احمد دمحم مصطفى 2144140 كفـءكفـء8562011/07/13 معلم

كفر على غالى ب 2005/05/08 فوزیة مصطفى سلیمان السید 2078864 كفـءكفـء8572011/07/13 معلم

شریف نبوى ب ببیشة عامر/ الشھید 2011/03/10 قدریة عبد المقصود عید دمحم عبدالمقصود 989626 كفـءكفـء8582011/03/14 معلم

ام المؤمنین  ب  بنات 2011/02/24 كوثر مصطفى ابراھیم الدسوقى 2104366 كفـءكفـء8592011/02/24 معلم

أ. ابوطوالة  ر   2010/07/11 لبنى عبد العزیز محمود یونس 2077219 كفـءكفـء8602011/07/13 معلم

أ. ابوطوالة  ر   2010/03/10 لبنى دمحم ابراھیم دمحم 2079645 كفـءكفـء8612011/03/14 معلم

شلشلمون ع بنات 2010/03/10 لمیاء احمد حسن عبدالمجید حجازي 980441 كفـءكفـء8622011/03/14 معلم

م بالتلین. الشھید ولید النمر ع  2005/09/10 لمیاء عبد المنعم دمحم الخولى 2080310 كفـءكفـء8632011/03/14 معلم

أ. ر .  الشھید شریف نبوى  2001/09/05 لمیاء عطیة محمود عطیة 2069051 كفـءكفـء8642011/03/14 معلم

كفر على غالى ب 2011/03/10 لمیاء دمحم الھادى حامد السید 2075368 كفـءكفـء8652011/03/14 معلم

عبدالعزیز محمود ب بمالمس/ الشھید 2011/03/10 لیلى عبدالمنعم حسن سلیمان 1582435 كفـءكفـء8662011/03/14 معلم

میت بشار  ب 2010/03/10 ماجدة دمحم محمود علي مراد 1749722 كفـءكفـء8672011/03/14 معلم
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الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

٢دمحم فرید  ب  2011/03/10 مارلین دمحم جودة دمحم علي 1592786 فوق المتوسطفوق المتوسط8682011/03/14 معلم

حمدى  ب بالجدیدة/ الشھید 2005/09/10 مارى سعید عطاهللا سالمة 2225868 كفـءكفـء8692011/03/14 معلم

عزیز اباظة  ع  بنات 2011/07/11 مارى یوسف نصر میخائیل 988343 كفـءكفـء8702011/07/13 معلم

م. تلبانة  ع  2011/07/11 مأمون ابراھیم عبد الفتاح كرم هللا 2138590 كفـءكفـء8712011/07/13 معلم

المجازر  ب 2011/03/10 مجدى سعید عبد الھادى عبد العزیز 2080319 كفـءكفـء8722011/03/14 معلم

أ. ت . كفر نشوة ع   2011/07/11 محب عبد العزیز عبد الرحیم عبدالحلیم 1591924 كفـءكفـء8732011/07/13 معلم

مشھور الصناعیة المشتركة 2011/07/11 دمحم ابراھیم زكى السید 2083748 كفـءكفـء8742011/07/13 معلم

الشربینى  ع  بنین 2011/03/10 دمحم احمد احمد الشحات 2226455 كفـءكفـء8752011/03/14 معلم

الدمحمیة  ب 2011/03/10 دمحم السید السید دمحم 988594 كفـءكفـء8762011/03/14 معلم

االلفى  ع  بنین 2011/07/11 دمحم السید صبحى عبد العظیم 2069876 كفـءكفـء8772011/07/13 معلم

م.  الولجا ع  2004/08/10 دمحم السید عبدالمجید الوكیل 985853 كفـءكفـء8782011/03/14 معلم

الحریة  ب  بمنیاالقمح 2004/09/10 دمحم السید عبدالوھاب ابو یوسف 1592496 كفـءكفـء8792011/03/14 معلم

أ. ت . كفر حسن عطاهللا ع   2011/07/11 دمحم السید دمحم عبد هللا 1567721 كفـءكفـء8802011/07/13 معلم

الشھید فتحى عبدالعظیم  ب 2011/07/11 دمحم تھامى عبد العزیز جاد هللا 2075918 كفـءكفـء8812011/07/13 معلم

أ. ت . كفر حسن عطا هللا ب  2011/03/10 دمحم جاب هللا دمحم جاب هللا 989644 كفـءكفـء8822011/03/14 معلم

أ. ت . كفر حسن عكاشة ب  2011/07/11 دمحم جودة سالم عمر 971320 كفـءكفـء8832011/07/13 معلم

شبرا العنب ب 2010/03/10 دمحم جودة دمحم السید عبد النبى 1583564 كفـءكفـء8842011/03/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

السیدة خدیجة ب 2003/07/14 دمحم حسن حسین الطوانسى 2075837 كفـءكفـء8852011/03/14 معلم

2011/03/10 دمحم منصور ب بكفر بدران دمحم حسن عبد الستار صالح 2075779 كفـءكفـء8862011/03/14 معلم

م.  الولجا ع  2011/07/11 دمحم حسن على حسن یاسین 2124195 كفـءكفـء8872011/07/13 معلم

السیدة عائشة ب 2006/08/22 دمحم حسین ابراھیم دمحم 981848 كفـءكفـء8882011/03/14 معلم

السعدیین  ب 2007/08/13 دمحم حسین مسلم عطیة 2237275 كفـءكفـء8892011/03/14 معلم

م.  بندف ع  2011/03/10 دمحم حمدى نورالدین حسن الطباخ 2084403 كفـءكفـء8902011/03/01 معلم

أ. ت . عبدالفتاح فرحات ع   2004/07/26 دمحم رشدى دمحم سالم 979306 كفـءكفـء8912011/03/14 معلم

االلفى  ع  بنین 2011/03/10 دمحم رضوان احمد حسن 1594192 كفـءكفـء8922011/03/14 معلم

كفر سالمة بشارة ب 2004/10/19 دمحم رمضان عبد الحمید حسن الخولى 988989 كفـءكفـء8932011/03/14 معلم

أ. ت . وجیھ اباظة ب  2011/03/10 دمحم سعد دمحم جاد 2032287 كفـءكفـء8942011/03/14 معلم

م.  النعامنة ع  2011/07/11 دمحم سلیم عبدهللا سلیم 2230330 كفـءكفـء8952011/07/13 معلم

١كوم حلین ب  2001/09/10 دمحم سلیمان محمود ابراھیم 978732 كفـءكفـء8962011/03/14 معلم

م. كفر شلشلمون ع  2011/03/01 دمحم سید احمد دمحم  سید احمد قادوس 2074954 كفـءكفـء8972011/03/14 معلم

أ. ت . بنى قریش ع  2011/07/11 دمحم صالح خلف خلیفة 986028 كفـءكفـء8982011/07/13 معلم

م. میت سھیل ع  2011/07/11 دمحم عباس طھ تھامى 2382977 كفـءكفـء8992011/07/13 معلم

م. السادس من اكتوبر ع  2011/07/11 دمحم عبد الرحمن دیاب سلیمان 2031920 كفـءكفـء9002011/07/13 معلم

م. كفر بدران  ع  2011/07/11 دمحم عبد الرؤف دمحم عطیة 2064116 كفـءكفـء9012011/07/13 معلم
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كود المعلمم
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التعیین
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األعلي

أ. ت . وجیھ اباظة ع   2011/07/11 دمحم عبد العزیز السید عواد 980056 كفـءكفـء9022011/07/13 معلم

أ. ت . كفر ابو ذقن ع   2011/07/11 دمحم عبد العزیز یاسین سالم 2107797 كفـءكفـء9032011/07/13 معلم

أ. ت . عبدالفتاح فرحات ع   2009/11/12 دمحم عبد الغفار دمحم دمحم 2076601 كفـءكفـء9042011/07/13 معلم

عادل عبدالحمید ع بنین بالجدیدة/الشھید 2011/07/11 دمحم عبد الفتاح عبدربھ عطیة 2082885 كفـءكفـء9052011/07/13 معلم

الحریة  ب  بالعزیزیة 2010/05/22 دمحم عبد هللا عبد الرحمن موافى 1731824 كفـءكفـء9062011/07/13 معلم

أ. ت . كفر الشیخ خلیفة ب  2011/03/10 دمحم عبد المقصود صابر عبد المقصود 1749606 كفـءكفـء9072011/03/14 معلم

أ. ت . عزبة النقطة ب  2011/03/10 دمحم عبد الواحد عطیة عبد الواحد 2072402 كفـءكفـء9082011/03/14 معلم

عمر مكرم ب بالصنافین 2011/03/10 دمحم عبد الوھاب على ابو نعمھ 1739138 كفـءكفـء9092011/03/14 معلم

بیومى األقطع  ب  بشلشلمون/ الشھید 2011/03/10 دمحم عبدالعظیم حسین حسن 990363 كفـءكفـء9102011/03/14 معلم

بنى ھالل ع بنین 2011/03/10 دمحم عفیفى على ابو طالب 984024 كفـءكفـء9112011/03/14 معلم

السادات ع  بنین 2011/03/10 دمحم عمر جودة ابراھیم 988490 كفـءكفـء9122011/03/14 معلم

تلبانة  ب 2011/03/10 دمحم عید عبدالفتاح على لیلة 1592756 كفـءكفـء9132011/03/14 معلم

م. زھر شرب ع  2011/07/11 دمحم عید فھمى مطر 1607467 كفـءكفـء9142011/07/13 معلم

النعامنة الجدیدة ب 1999/10/28 دمحم فتحى عامر مصطفى 943252 كفـءكفـء9152011/07/13 معلم

قمرونة الجدیدة ب 2010/01/02 دمحم مبروك احمد احمد 1577909 كفـءكفـء9162011/03/14 معلم

شلشلمون  ع  بنین 1999/05/24 دمحم دمحم سعید الطیب دمحم 1566512 كفـءكفـء9172011/07/13 معلم

االلفى الثانویة بنین 2004/10/12 دمحم دمحم عبد الحمید سلیم 2098206 كفـءكفـء9182011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

أ. ت . كفر نشوة ب  2011/07/01 دمحم دمحم فھمى محمود 981425 كفـءكفـء9192011/07/13 معلم

م. الرشاد ع  2011/03/10 دمحم دمحم محمود حسان 976827 كفـءكفـء9202011/03/14 معلم

أ. ت . سنیطة ابوطوالة ع  2003/07/19 دمحم محمود عبد الحافظ ابراھیم 2076395 كفـءكفـء9212011/03/14 معلم

عزبة الحواط  ب 2011/07/11 دمحم ھاشم امین عبدالحلیم 977481 كفـءكفـء9222011/07/13 معلم

شلشلمون  ع  بنین 2011/03/01 محمود  عبد الرحمن خلیل عبد الرحمن بطل 2168671 كفـءكفـء9232011/03/06 معلم

2011/03/10 مارس ب١٦ محمود حسن ممدوح أباظة 2074866 كفـءكفـء9242011/03/14 معلم

االلفى  ع  بنین 2005/12/26 محمود رجب دمحم على 981438 كفـءكفـء9252011/03/14 معلم

بنى ھالل ع بنین 2011/07/11 محمود عبد اللطیف احمد عبد المطلب 991070 كفـءكفـء9262011/07/13 معلم

م. تلبانة  ع  2011/07/11 محمود كمال حسن احمد 1567517 كفـءكفـء9272011/07/13 معلم

منیاالقمح الصناعیة بنین 2011/07/11 محمود كمال سالم متولى 2074727 كفـءكفـء9282011/07/13 معلم

م. االعراس ع  2011/03/10 محمود محروس عطیة محمود 2076267 كفـءكفـء9292011/03/14 معلم

االلفى  ع  بنین 2011/03/10 محمود دمحم اسماعیل بدوى السید 1755835 كفـءكفـء9302011/03/14 معلم

زھر شرب  ب 2011/03/10 محمود دمحم عبدالرءوف دمحم النجار 2058729 كفـءكفـء9312011/03/14 معلم

أ. ت . احمد اباظة  ع   2002/09/10 محمود دمحم محمود عطیة 982446 كفـءكفـء9322011/03/14 معلم

م.  ام القرى  ع  2005/07/11 محمود مشتھرى برعى دراز 2105214 كفـءكفـء9332011/07/13 معلم

أ. ت . قمرونة ع   2003/07/08 مدحت شحتة دمحم شھاب 983133 كفـءكفـء9342011/03/14 معلم

أ. تلبانة   ر  2011/07/11 مدیحة دمحم حسین السید 1592663 كفـءكفـء9352011/07/13 معلم
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م. سنھوا ع  2011/03/10 مرسى دمحم ابراھیم اسماعیل 2076968 كفـءكفـء9362011/03/14 معلم

م.  ام القرى  ع  2011/07/11 مرفت السید عبد الحمید دمحم ندوة 1570732 كفـءكفـء9372011/07/13 معلم

عمر مكرم ب بالصنافین 2005/07/11 مرفت حسانین عبد الغنى صالح 2111439 كفـءكفـء9382011/07/13 معلم

م. الشھید احمد الجندى ع  2005/06/11 مرفت رجب احمد متولي 989960 كفـءكفـء9392011/03/14 معلم

عزیز اباظة  ع  بنات 2011/07/11 مرفت دمحم بیومى سالم 2123351 كفـءكفـء9402011/07/13 معلم

العزیزیة ع بنات 2011/07/11 مروة السید عبد العال دمحم الصبروط 2110131 كفـءكفـء9412011/07/13 معلم

عبدالمحسن الخرافى ب 2006/09/10 مروة السید فرج بحرى 2076971 كفـءكفـء9422011/03/14 معلم

أ. النعامنة الجدیدة  ر  2010/03/10 مروة حمدى عبد العظیم محمود 2077051 كفـءكفـء9432011/03/14 معلم

أ. الشھید فتحى عبدالعظیم  ر  2011/07/11 مروة حمدى عبدالرؤوف محمود 989820 كفـءكفـء9442011/07/13 معلم

میت یزید  ب 2011/03/10 مروة صالح عبد المغنى احمد 2073633 كفـءكفـء9452011/03/14 معلم

٢دمحم فرید  ب  2011/03/10 مروة عبدهللا عبدالباسط اسماعیل 2066120 فوق المتوسطفوق المتوسط9462011/03/14 معلم

السیدة عائشة ب 2003/09/10 مروة دمحم جاد حسن ستة 1572866 كفـءكفـء9472011/03/14 معلم

١كردیدة  ب  2010/07/11 مروة دمحم عبد الرازق احمد ابراھیم 2077062 كفـءكفـء9482011/07/13 معلم

فاطمة الزھراء  ب  بمنیاالقمح 2009/03/10 مروة دمحم فھمى عبد الرحمن 991469 كفـءكفـء9492011/03/14 معلم

أ. عبدالمحسن الخرافى  ر  2011/03/10 مروة دمحم مصطفى عبد العواد 2090749 كفـءكفـء9502011/03/14 معلم

أ. الحریة بمنیاالقمح  ر  2011/03/10 مروة دمحم نجیب حسانین قابیل 991871 كفـءكفـء9512011/03/14 معلم

الشھید دمحم طنطاوى ب 2011/07/11 مروة یوسف حسین دمحم شھاب 2119707 كفـءكفـء9522011/07/13 معلم
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التحریر ب  بمنیاالقمح 2010/07/11 مروه دسوقى ممدوح دسوقى 2123240 كفـءكفـء9532011/07/13 معلم

أ. الشھید فتحى عبدالعظیم  ر  2011/07/11 مروه زھدى متولى عبد الصادق النجار 2073376 كفـءكفـء9542011/07/13 معلم

الشھید عادل  دراز  ب 2010/03/10 مروه سمیر دمحم  السید النمر 990079 كفـءكفـء9552011/03/14 معلم

توفیق دیاب  ع  بنین 2010/07/11 مروه فؤاد احمد ابراھیم 2307718 كفـءكفـء9562011/07/13 معلم

السیدة خدیجة ب 2010/03/10 مروه مصطفى عبدهللا األترم 2075744 كفـءكفـء9572011/03/14 معلم

منیاالقمح التجاریة المشتركة 2011/03/10 مریم دمحم جودة ابراھیم عطیة 2076173 كفـءكفـء9582011/03/14 معلم

أ. ت . كفر ابو ذقن ع   2003/08/22 مشھور دمحم الطیب حسن مشھور 1581497 كفـءكفـء9592011/03/14 معلم

العزیزیة ع بنات 2003/11/06 مشیرة جیوشى عبد العزیز مرعى 1571117 كفـءكفـء9602011/07/13 معلم

أ. ت . كفر میت سھیل ب  2010/01/21 مصباح السید عبدالعظیم أحمد 988672 كفـءكفـء9612011/03/14 معلم

م. سنھوا ع  2001/05/26 مصطفى دمحم سمیر مصطفى مزروع 976693 كفـءكفـء9622011/03/14 معلم

م. شیبة قش  ع  2011/03/01 مصطفى دمحم مصطفى احمد 2032313 كفـءكفـء9632011/03/14 معلم

أ. عبدالفتاح فرحات  ر   2011/03/10 ملكة فیاض كمال عبد العزیز 2077021 كفـءكفـء9642011/03/14 معلم

العزیزیة الجدیدة  ب 2011/03/10 منال حسن عبد الفتاح حسنین 2078623 كفـءكفـء9652011/03/14 معلم

١بندف  ب  2011/07/11 منال عبد الرازق ابراھیم مسافر 1756086 كفـءكفـء9662011/07/13 معلم

أ.  قمرونة  ر   2011/03/10 منال دمحم السید عبد هللا 2077056 كفـءكفـء9672011/03/14 معلم

م بالدمحمیة. الشھید دمحم رضا ع  2001/01/15 منال دمحم عبد العظیم دمحم 1755800 كفـءكفـء9682011/03/14 معلم

م.  النعامنة ع  2010/07/11 منى  سعید عبد العظیم طھ 2115580 كفـءكفـء9692011/07/13 معلم
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أ. ت . كفر میت سھیل ع   2011/07/11 منى تھامى شریف وھیب 2082727 كفـءكفـء9702011/07/13 معلم

م. العزیزیة الجدیدة  ع  2011/07/11 منى حسن عبد العظیم سید 2125053 كفـءكفـء9712011/07/13 معلم

المجازر  ب 2011/03/10 منى حسنى عطوة دمحم 2082742 كفـءكفـء9722011/03/14 معلم

م. دمحم فرید ع  2006/07/11 منى حسین ابراھیم دمحم 2124065 كفـءكفـء9732011/07/13 معلم

أ.  كفرعبد هللا عزیزة  ر  2011/03/01 منى خلیفة عبد المعطي دمحم حسن 989489 كفـءكفـء9742011/03/14 معلم

١صالح سالم  ب  2011/07/11 منى رضا السید عبد الرحمن 2107636 كفـءكفـء9752011/07/13 معلم

م.  النعامنة ع  2011/07/11 منى صالح دمحم الھادى 2080523 كفـءكفـء9762011/07/13 معلم

١كوم حلین ب  2011/03/10 منى صالح دمحم غنیمى 1731880 كفـءكفـء9772011/03/14 معلم

أ. ت . احمد اباظة  ع   2010/03/10 منى عبدالعزیز دمحم عبدالمنعم 978369 كفـءكفـء9782011/03/14 معلم

م. سنھوا ع  2011/07/11 منى عفیفى دمحم عفیفى 2077044 كفـءكفـء9792011/07/13 معلم

٢كردیدة  ب  2011/03/10 منى على دمحم عبد الرحمن 2074917 كفـءكفـء9802011/03/14 معلم

أ. ر   . ٢صالح سالم ب  2011/07/11 منى فرج عبد الفتاح مھدى 2074968 كفـءكفـء9812011/07/13 معلم

شلشلمون الجدیدة   ب 2010/03/10 منى كمال احمد ابراھیم البطل 2053787 كفـءكفـء9822011/03/14 معلم

م. محمود ریاض زادة ع  2011/07/11 منى دمحم عطیة حسن 1557769 كفـءكفـء9832011/07/13 معلم

أ. صالح سالم الرسمیة للغات ر  2011/07/11 منى دمحم على ابوالمجد 1583012 كفـءكفـء9842011/07/13 معلم

االعراس ب 2005/09/10 منى محمود مصلحى على القللى 990721 كفـءكفـء9852011/03/14 معلم

أ. شفیق خطاب  ر   2011/03/10 مني سید احمد مصطفي عصفور 1755877 كفـءكفـء9862011/03/14 معلم
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م بالتلین. الشھید ولید النمر ع  2010/07/11 مني عبداللطیف عزب موسي 953008 كفـءكفـء9872011/07/13 معلم

م. میت بشار ع  2011/03/10 مھا احمد یوسف احمد الحضرى 2076736 كفـءكفـء9882011/03/14 معلم

أ. ت . الشھید سعد طحیمر ع  2010/07/11 مھا رفعت السید حسن 1593486 كفـءكفـء9892011/07/13 معلم

بیومى األقطع  ب  بشلشلمون/ الشھید 2010/03/10 مھا عبدالفتاح إبراھیم البقرى 990150 كفـءكفـء9902011/03/14 معلم

بنى ھالل  ب 2011/03/10 مھا عطا هللا عبد الباسط الشامى 986002 كفـءكفـء9912011/03/14 معلم

م.  بندف ع  2010/03/10 مھا ماھر ابراھیم محمود 986647 كفـءكفـء9922011/03/14 معلم

الشھید فتحى عبدالعظیم  ب 2011/03/10 مھا مدحت علي دمحم 1771270 كفـءكفـء9932011/03/14 معلم

كمال غز الثانویة المشتركة 2011/07/11 مھدى دمحم مھدى دمحم 2137038 كفـءكفـء9942011/07/13 معلم

الصنافین الثانویة المشتركة 2011/03/10 مى حمدى محمود السید 2075188 كفـءكفـء9952011/03/14 معلم

عزیز اباظة  ع  بنات 2010/07/11 مى صابر ذكى احمد 2080518 كفـءكفـء9962011/07/13 معلم

میت یزید  ب 2011/07/11 مى فؤاد عبد الحكیم  الدیب 2389749 كفـءكفـء9972011/07/13 معلم

العزیزیة الجدیدة  ب 2011/03/10 مى دمحم سعید طھ الھابط 991603 كفـءكفـء9982011/03/14 معلم

م بالتلین. الشھید ولید النمر ع  2011/07/11 مى دمحم على صالح 2080552 كفـءكفـء9992011/07/13 معلم

المجازر  ب 2011/03/10 مى موسى عبد المجید شعبان 2075366 كفـءكفـء10002011/03/14 معلم

التحریر ب  بمنیاالقمح 2011/03/10 مى نبیل السید عثمان 2079657 كفـءكفـء10012011/03/14 معلم

الشربینى  ع  بنین 2011/07/11 مي عبد المنعم فتحى مراد 2124048 كفـءكفـء10022011/07/13 معلم

م. ناصر الرسمیة للغات ب  2011/03/10 میادة رفعت فكرى دمحم عبدالجلیل 1592881 كفـءكفـء10032011/03/14 معلم
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م.  عبدالرؤف مشھور  ع  2011/07/11 میاده على خیرى على 2148690 كفـءكفـء10042011/07/13 معلم

أ. ت . كفر نشوة ب  2011/03/10 میرفت عبد المنعم ھاشم مصطفى 1591947 كفـءكفـء10052011/03/14 معلم

م.  قمرونة الجدیدة ع  2010/07/11 میرفت عبدهللا حسنین حسن 2058550 كفـءكفـء10062011/07/13 معلم

أ. ت . كفر میت سھیل ع   2000/05/28 نادر عبدالعظیم عشماوى سلیمان 973978 كفـءكفـء10072011/03/14 معلم

عزبة عیاد ب 2010/07/11 نادیة السید عطیة السید 990151 كفـءكفـء10082011/07/13 معلم

م.  ام القرى  ع  2010/07/11 نادیة دمحم عبد العزیز السید 1570685 كفـءكفـء10092011/07/13 معلم

٢صالح سالم  ب  2011/03/10 نادیھ صدقى ابراھیم سعید 2085548 كفـءكفـء10102011/03/14 معلم

المراغة  ب 2011/03/10 ناصره صالح حسن احمد 2066164 كفـءكفـء10112011/03/14 معلم

ضیاء سلیم بالتلین/ الشھید 2011/07/11 نانسى اسامھ صبرى عایش 2064547 كفـءكفـء10122011/07/13 معلم

٢كفر شلشلمون  ب  2010/03/10 نانسى صالح  دمحم الخضرى 2074935 كفـءكفـء10132011/03/14 معلم

أ. ت . الشھید سعد طحیمر ع  2006/07/29 ناھد سعید طحیمر احمد 1591984 كفـءكفـء10142011/03/14 معلم

العزیزیة ع بنات 2010/07/11 ناھد دمحم عیسي رشتھ 975864 كفـءكفـء10152011/07/13 معلم

الصنافین الثانویة المشتركة 2011/07/11 نبویھ عبد الوھاب عبد العظیم مناع 2268801 كفـءكفـء10162011/07/13 معلم

م. العزیزیة الجدیدة  ع  2011/07/11 نبیل السید عبده سلیم 989973 كفـءكفـء10172011/07/13 معلم

الشھداء  ب  بمنیاالقمح 2011/03/10 نبیلة سالمة عیسى اسكندر 2098210 كفـءكفـء10182011/03/14 معلم

منیاالقمح الصناعیة بنین 2011/07/11 نبیلة عبد المنعم دمحم الخضري عثمان 1755933 كفـءكفـء10192011/07/13 معلم

أ. ت . عبدالسالم رشوان  ب  2010/03/10 نبیھة جمال سالمة دمحم 989269 كفـءكفـء10202011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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منیا القمحالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االلفى  ع  بنین 2011/07/11 نجالء احمد احمد عفیفى 2286678 كفـءكفـء10212011/07/13 معلم

العزیزیة الجدیدة  ب 2010/07/11 نجالء احمد جاد احمد 2082871 كفـءكفـء10222011/07/13 معلم

بنى ھالل ع بنین 2011/07/11 نجالء السید عبد البر عبد القادر 1606395 كفـءكفـء10232011/07/13 معلم

التحریر ب  بمنیاالقمح 2010/03/10 نجالء السید یوسف عمیره 2067832 كفـءكفـء10242011/03/14 معلم

٢صالح سالم  ب  2011/07/11 نجالء حمدى دمحم دمحم 987773 كفـءكفـء10252011/07/13 معلم

الشربینى  ع  بنات 2010/03/10 نجالء رفاعى صبیح مصلحى 1749666 كفـءكفـء10262011/03/14 معلم

أ. المراغة  ر  2011/03/10 نجالء رمضان احمد عبد الجواد عبده 2251621 كفـءكفـء10272011/03/14 معلم

م. میت بشار ع  2000/05/28 نجالء عبد الفتاح اسماعیل عبد الشافى 1749505 كفـءكفـء10282011/03/14 معلم

ام المؤمنین  ب  بنات 2011/03/10 نجالء عبد هللا عبد الستار عطوه 2076846 كفـءكفـء10292011/03/14 معلم

م بالعقدة. سعید مرسى ع / الشھید 2011/07/11 نجالء عبد النبى احمد متولى 2108506 كفـءكفـء10302011/07/13 معلم

م.  میت ربیعة الدلال  ع  2011/07/11 نجالء عبدالعظیم محمود ابوھاشم 2397887 كفـءكفـء10312011/07/13 معلم

السادات ع  بنین 2011/07/01 نجالء على محمود حسن 2112859 كفـءكفـء10322011/07/13 معلم

أ. ت . عبدالسالم رشوان  ب  2010/07/11 نجالء فتحى السید مصیلحى 2313187 كفـءكفـء10332011/07/13 معلم

٢التلین  ب  2010/03/10 نجالء فتحى على رمضان 2076547 كفـءكفـء10342011/03/14 معلم

المجازر  ب 2002/06/26 نجالء فوزى السید معروف 2075807 كفـءكفـء10352011/03/14 معلم

میت بشار  ب 2010/03/10 نجالء محروس حنفي خلیل 982586 كفـءكفـء10362011/03/14 معلم

شلشلمون ع بنات 2010/07/11 نجالء دمحم الھادي عبدالعظیم 2073479 كفـءكفـء10372011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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منیا القمحالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

التحریر ب  بمنیاالقمح 2010/03/10 نجالء دمحم عبد الحلیم احمد 2090754 كفـءكفـء10382011/03/14 معلم

أ. ت . كفر میت سھیل ع   2011/03/01 نجالء دمحم مصطفي عبدالعال 982368 كفـءكفـء10392011/03/14 معلم

عزیز اباظة  ع  بنات 2011/03/01 نجوى ابراھیم عبدالمعبود ابراھیم 2144787 كفـءكفـء10402011/03/14 معلم

م.  بندف ع  2011/07/11 نجوى عبدهللا دمحمى السید مرجان 2113278 كفـءكفـء10412011/07/13 معلم

منیاالقمح الصناعیة بنات 2010/07/11 نجوى فتحى عطیھ دمحم 2191560 كفـءكفـء10422011/07/13 معلم

میت یزید  ب 2010/03/10 نرمین محمود ابراھیم محمود 2072387 كفـءكفـء10432011/03/14 معلم

عبدالحى مشھور الثانویة المشتركة 2011/07/11 نریمان جمال ابراھیم الخضرى 2236349 كفـءكفـء10442011/07/13 معلم

أ. ت . كفر نشوة ع   2011/07/11 نسرین عبدالفتاح السید یوسف 1591927 كفـءكفـء10452011/07/13 معلم

2011/03/10 دمحم منصور ب بكفر بدران نسمھ احمد عفت عبد الخالق نصار 2075994 كفـءكفـء10462011/03/14 معلم

م. المعالى  ع  2011/07/11 نشوى احمد عبدالحمید سالم 1605090 كفـءكفـء10472011/07/13 معلم

م. السادس من اكتوبر ع  2011/07/11 نشوى سعید عبد الرازق دمحم محجوب 2084444 كفـءكفـء10482011/07/13 معلم

أ. صالح سالم الرسمیة للغات ر  2011/03/10 نشوى دمحم عبد المقصود الجید 2074564 كفـءكفـء10492011/03/14 معلم

شبرا العنب ب 2011/03/10 نشوى محمود الھادي جمعة 990924 كفـءكفـء10502011/03/14 معلم

أ. ت . قمرونة ع   2010/07/11 نعمات دمحم محمود دمحم 987474 كفـءكفـء10512011/07/13 معلم

أ. ت . كفر ابو ذقن ب  2004/01/25 نعمة امین علیوة احمد 2076961 كفـءكفـء10522011/03/14 معلم

أ. ت . بنى قریش ع  2010/03/10 نعمة نصحى غنیمى دمحم العجمى 2080358 كفـءكفـء10532011/03/14 معلم

منیاالقمح الثانویة بنات 2011/07/11 نعمھ احمد على احمد االصفر 2145222 كفـءكفـء10542011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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منیا القمحالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م.  بندف ع  2011/07/11 نعیمة السید یوسف عمیرة 990572 كفـءكفـء10552011/07/13 معلم

أ. السعدیین  ر  2004/09/16 نفیسة فوزى إسماعیل إسماعیل 990180 كفـءكفـء10562011/07/13 معلم

١القراقرة ب  2008/08/18 نھال زكریا حسنین السعدنى 2147460 كفـءكفـء10572011/07/13 معلم

شلشلمون  ع  بنین 2010/03/10 نھال عبدالحمید حسن عید 987661 كفـءكفـء10582011/03/14 معلم

أ. ت . مصطفى معروف ع   2010/07/11 نھال مسعود احمد سالم 2336546 كفـءكفـء10592011/07/13 معلم

أ. التحریر بمنیاالقمح  ر  2011/03/10 نھال نصر رمضان رمضان 2070098 كفـءكفـء10602011/03/14 معلم

االلفى  ع  بنین 2006/09/10 نھى زكریا حسنین السعدنى 2031908 كفـءكفـء10612011/03/14 معلم

أ. ت . بنى قریش ع  2011/07/11 نھى عالء الدین دمحم قدرى ممدوح 2078621 كفـءكفـء10622011/07/13 معلم

فاطمة الزھراء  ب  بمنیاالقمح 2006/09/10 نھى مصطفى احمد ابراھیم 2044202 كفـءكفـء10632011/03/14 معلم

احمد عجاج  ب  بالقبة 2011/07/11 نوال دمحم عبد المطلب السایس 2110116 كفـءكفـء10642011/07/13 معلم

م. العزیزیة الجدیدة  ع  2011/07/11 نورا احمد رأفت دمحم غنیمى مصطفى 2211539 كفـءكفـء10652011/07/13 معلم

میت بشار  ب 2005/07/05 نورا السید دمحم مرسي 1761625 كفـءكفـء10662011/03/14 معلم

النیل  ب  بمنیاالقمح 2007/07/02 نورا جمال السید عراقى 2050716 كفـءكفـء10672011/03/14 معلم

م. ناصر الرسمیة للغات ب  2010/07/11 نورا رفعت عوض هللا عوض هللا 2084409 كفـءكفـء10682011/07/13 معلم

شلشلمون الجدیدة   ب 2011/07/11 نورا سعید عبد النبى حریرة 2072394 كفـءكفـء10692011/07/13 معلم

النیل  ب  بمنیاالقمح 2011/07/11 نورا عبد الحمید السید عبد الحمید 2389787 كفـءكفـء10702011/07/13 معلم

منشأة شفیق  ب 2010/03/10 نورا لطفى عبدالحافظ حسن 991019 كفـءكفـء10712011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ. ر  .  ٢كوم حلین ب  2011/03/10 نورا دمحم على احمد موسى 2076991 كفـءكفـء10722011/03/14 معلم

العاشر من رمضان ب 2011/03/10 نورا محمود احمد غریب البھیدى 991770 كفـءكفـء10732011/03/14 معلم

عزیز اباظة  ع  بنات 2011/03/10 نورالدین دمحم دمحم دمحم نور 991044 كفـءكفـء10742011/03/14 معلم

ضیاء سلیم بالتلین/ الشھید 2005/01/01 نوره دمحم عبدهللا عبدالعال 991003 كفـءكفـء10752011/03/14 معلم

أ. ت . قمرونة   ب  2011/03/10 نیفین ابراھیم حسن ندا 2070224 كفـءكفـء10762011/03/14 معلم

م. شیبة قش  ع  2003/05/11 نیفین عبد الناصر اسماعیل على 1597190 كفـءكفـء10772011/07/13 معلم

م. میت سھیل ع  2011/03/10 ھاشم احمد عبد العظیم احمد 1749875 كفـءكفـء10782011/03/14 معلم

میت سھیل التجاریة بنات 2011/07/11 ھالة رمضان احمد عبد الجواد 2255088 كفـءكفـء10792011/07/13 معلم

زھر شرب  ب 2011/03/10 ھالة سعید عبدالحمید دمحم 984807 كفـءكفـء10802011/03/14 معلم

١كردیدة  ب  2011/03/10 ھالة سمیر عبد الحمید دسوقى 1583150 كفـءكفـء10812011/03/14 معلم

١بندف  ب  2002/09/17 ھالة عبد هللا علي دمحم حسن الدرندلي 1756099 كفـءكفـء10822011/03/14 معلم

١كوم حلین ب  2011/03/10 ھالة غنیمى دمحم مخیمر 982021 كفـءكفـء10832011/03/14 معلم

م. شیبة قش  ع  2010/07/11 ھالة محمود عبد الحلیم ابراھیم 2089615 كفـءكفـء10842011/07/13 معلم

منشأة شفیق  ب 2010/03/10 ھالة مصطفى ابراھیم دمحم 981323 كفـءكفـء10852011/03/14 معلم

شلشلمون الثانویة بنات 2007/07/11 ھالھ اسماعیل سید احمد اسماعیل االقطع 1596007 كفـءكفـء10862011/07/13 معلم

م. الخرس ع  2011/07/11 ھالھ السید محسن السید 2124972 كفـءكفـء10872011/07/13 معلم

الصنافین ع  بنات 2010/07/11 ھالھ حامد طھ حسین دراز 2303500 كفـءكفـء10882011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

میت ربیعة الدلال  ب 2010/03/10 ھانم حسین خلیل شامة 940047 كفـءكفـء10892011/03/14 معلم

أ. ت . كفر عبد النبى ب  2011/03/10 ھانم رأفت عبد القادر الخرباوى 2199766 كفـءكفـء10902011/03/14 معلم

أ. ت . بنى قریش ع  2005/12/19 ھانم عواد على احمد 2074872 كفـءكفـء10912011/03/14 معلم

م. الخرس ع  2010/05/24 ھانم دمحم متولى عبد الخالق 2076059 كفـءكفـء10922011/03/14 معلم

٢القراقرة ب  2011/07/11 ھانى سامى ودیع مینا 2079641 كفـءكفـء10932011/07/13 معلم

أ. ت . احمد اباظة  ع   2010/03/10 ھانى فتحى عبدالمنعم  ابو الحاج 961212 كفـءكفـء10942011/03/14 معلم

م. میت بشار ع  2006/07/11 ھانى دمحم فتحى عبدالعزیز 1581173 كفـءكفـء10952011/07/13 معلم

م بالعقدة. سعید مرسى ع / الشھید 2011/07/11 ھاني السید طنطاوى عبدالحمید 2051309 كفـءكفـء10962011/07/13 معلم

توفیق دیاب  ع  بنین 2010/03/10 ھایدى دمحم رضا متولى عبد هللا 2142517 كفـءكفـء10972011/03/14 معلم

م. شبرا السالم  ع  2011/03/10 ھبة  دمحم عبد الواحد عبد ربھ 2226028 كفـءكفـء10982011/03/14 معلم

١دمحم فرید  ب  2011/03/10 ھبة احمد دمحم جمعة 2064585 كفـءكفـء10992011/03/14 معلم

م. العزیزیة الجدیدة  ع  2006/01/01 ھبة بھجت محمود سراج الدین 2080530 كفـءكفـء11002011/07/13 معلم

أ. صالح سالم الرسمیة للغات ر  2011/03/10 ھبة رفعت عبد هللا محمود 2079644 كفـءكفـء11012011/03/14 معلم

أ. ر   . ٢صالح سالم ب  2011/03/10 ھبة سامي السید سالم 990928 كفـءكفـء11022011/03/14 معلم

المعالى  ب 2006/01/11 ھبة صالح عبد الفتاح عبد السالم 2080367 كفـءكفـء11032011/07/13 معلم

أ. ت . احمد اباظة  ع   2006/07/11 ھبة عاطف سید احمد الدشو 1597159 كفـءكفـء11042011/07/13 معلم

م. میت سھیل ع  2010/07/11 ھبة عبد الحمید عبد المنعم مرعى 2080514 كفـءكفـء11052011/07/13 معلم

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

7438of 1302 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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أ. شبرا السالم  ر  2010/07/11 ھبة عبد المنعم فیاض حسن 2078858 كفـءكفـء11062011/07/13 معلم

كفر میت بشار ب 2011/03/10 ھبة عدلى عبد هللا ابو المعاطى 1772564 كفـءكفـء11072011/03/14 معلم

الشربینى  ع  بنات 2009/02/04 ھبة فتحى دمحم دمحمالصیاد 1567424 كفـءكفـء11082011/03/14 معلم

عبدالعزیز محمود ب بمالمس/ الشھید 2004/09/10 ھبة فكرى علیوة عواد 989901 كفـءكفـء11092011/03/14 معلم

أ. ت . قمرونة   ب  2011/03/10 ھبة دمحم المصطفى على السید 1749596 كفـءكفـء11102011/03/14 معلم

أ. ر  .  ٢كوم حلین ب  2011/03/10 ھبة دمحم رشاد سلیمان الھابط 991439 كفـءكفـء11112011/03/14 معلم

أ. السالم   ر  2010/03/10 ھبة دمحم عبدالسالم حسین 1582878 كفـءكفـء11122011/03/14 معلم

م.  الولجا ع  2004/07/11 ھبھ ابو المكارم احمد مصیلحى 2122352 كفـءكفـء11132011/07/13 معلم

أ. ت . عبدالفتاح فرحات ع   2010/07/11 ھبھ السید ابراھیم على 2103135 كفـءكفـء11142011/07/13 معلم

السیدة خدیجة ب 2007/06/12 ھبھ السید أحمد عرابى 992121 كفـءكفـء11152011/03/14 معلم

م. كفر شلشلمون ع  2010/07/11 ھبھ حسین دمحم على خطاب 2208341 كفـءكفـء11162011/07/13 معلم

العزیزیة ع  بنین 2011/07/11 ھبھ سمیر على حسن حماد 2075268 كفـءكفـء11172011/07/13 معلم

االلفى  ع  بنین 2011/07/11 ھبھ صالح الدین دمحم التھامى ابو مسلم 1605918 كفـءكفـء11182011/07/13 معلم

٢دمحم فرید  ب  2011/03/10 ھبھ عیسى جودة عزب 2044212 فوق المتوسطفوق المتوسط11192011/03/14 معلم

منیاالقمح الصناعیة بنین 2011/07/11 ھبھ مختار دمحم احمد 2201961 كفـءكفـء11202011/07/13 معلم

منیاالقمح الثانویة بنات 2011/07/11 ھبھ نشأت السید واصل 2142091 كفـءكفـء11212011/07/13 معلم

أ. ت . كفر نشوة ب  2010/03/10 ھدایة احمد عطیة الملیجى 982233 كفـءكفـء11222011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة
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المؤھل 
األعلي

م بالدمحمیة. الشھید دمحم رضا ع  2010/07/11 ھدى اسماعیل التھامى ابراھیم 2247699 كفـءكفـء11232011/07/13 معلم

مشھور الصناعیة المشتركة 2006/09/10 ھدى السید عبد الصادق بیومى 2064141 كفـءكفـء11242011/03/14 معلم

السعدیین  ب 2011/03/10 ھدى سعید محمود دمحم 2075049 كفـءكفـء11252011/03/14 معلم

أ. ر  .  ٢میت سھیل ب  2011/07/11 ھدى طاھر جوھرى غریب 2077052 كفـءكفـء11262011/07/13 معلم

أ. احمد اباظة  ر   2011/03/10 ھدى عبد القادر محمود عیسى 2204293 كفـءكفـء11272011/03/14 معلم

م. االعراس ع  2010/07/11 ھدى فوزى ابو عبده دمحم 2099701 كفـءكفـء11282011/07/13 معلم

م. المعالى  ع  2006/07/11 ھدى دمحم نجیب عبد الحمیدالسید 1581271 كفـءكفـء11292011/07/13 معلم

أ. ت . مصطفى معروف ع   2011/07/11 ھشام عبد الواحد دمحم عبد الواحد 1598534 كفـءكفـء11302011/07/13 معلم

م. منشأة شفیق ع  2011/07/11 ھشام على السید خضر 2217728 كفـءكفـء11312011/07/13 معلم

م. تلبانة  ع  2005/03/10 ھشام دمحم فرج حسین 1591938 كفـءكفـء11322011/03/14 معلم

الشھید فتحى عبدالعظیم  ب 2010/03/10 ھمت مصطفى امین احمد 989663 كفـءكفـء11332011/03/14 معلم

الشھید عبدالقادر زیدان ب 2011/07/12 ھناء أحمد دمحم محمود 2268220 كفـءكفـء11342011/07/12 معلم

أ. ناصر الرسمیة للغات  ر  2007/04/26 ھناء اسماعیل دمحم اسماعیل 2070101 كفـءكفـء11352011/07/13 معلم

تلبانة  ب 2010/03/10 ھناء السید على حسن 1592585 كفـءكفـء11362011/03/14 معلم

ضیاء سلیم بالتلین/ الشھید 2010/03/10 ھناء السید دمحم مصطفي 990106 كفـءكفـء11372011/03/14 معلم

أ. ت . كفر حسن عطاهللا ع   2006/07/01 ھناء جالل عبد الحمید فرج 2115322 كفـءكفـء11382011/07/13 معلم

أ. ت . الحوض الطویل ع   2003/10/01 ھناء رجب على عبد الفتاح 2101391 كفـءكفـء11392011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة
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المؤھل 
األعلي

صالح دیاب  ع  بنات 2010/07/11 ھناء عبد الرؤف جاد السید 1577263 كفـءكفـء11402011/07/13 معلم

كفر الغنیمى   ب 2010/03/10 ھناء عبد اللطیف عبد السالم سلیمان 1759851 كفـءكفـء11412011/03/14 معلم

میت یزید  ب 2011/03/10 ھناء دمحم ابرھیم دمحم 2072350 كفـءكفـء11422011/03/14 معلم

أ. سنھوا   ر  2011/03/10 ھناء محیى حسن عطیة 1583184 كفـءكفـء11432011/03/14 معلم

أ. ر  .  ١كوم حلین ب  2011/07/11 ھند حامد فتوح الصبروط 2089824 كفـءكفـء11442011/07/13 معلم

الصنافین ع  بنات 2011/03/10 ھند فاضل دمحم سلیمان 2021601 كفـءكفـء11452011/03/14 معلم

منیاالقمح الثانویة بنات 2011/07/11 ھند دمحم عبدهللا مصطفى 1567371 كفـءكفـء11462011/07/13 معلم

٢كوم حلین ب  2006/07/02 ھنیة بیومى عطیة دسوقى 2050718 كفـءكفـء11472011/03/14 معلم

شلشلمون  ع  بنین 2010/03/10 ھویدا احمد عرفة سالمة الزھیرى 2068118 كفـءكفـء11482011/03/14 معلم

الشھید فتحى عبدالعظیم  ب 2011/03/10 ھویدا عبد الستار السید حجاج 2075257 كفـءكفـء11492011/03/14 معلم

أ. ت . كفر نشوة ب  2011/07/11 ھویدا عبد الفتاح محمود دمحم 2140081 كفـءكفـء11502011/07/13 معلم

توفیق دیاب  ع  بنین 2011/07/11 ھویدا دمحم امین عطیة زاھر 2112863 كفـءكفـء11512011/07/13 معلم

٢القراقرة ب  2011/03/10 ھیام السید دمحم عبد الھادي 1761149 كفـءكفـء11522011/03/14 معلم

م. شبرا العنب ع  2011/03/10 ھیام عفیفي عبدالعظیم عفیفي 988499 كفـءكفـء11532011/03/14 معلم

أ. ت . كفر حسن عطاهللا ع   2011/03/10 ھیثم دمحم الشحات دمحم 1749619 كفـءكفـء11542011/03/14 معلم

ضیاء سلیم بالتلین/ الشھید 2005/10/01 وائل حامد مصطفي مصطفي 988861 كفـءكفـء11552011/03/14 معلم

النیل  ب  بمنیاالقمح 2005/12/26 وائل سالمة توفیق جرجس 2081115 كفـءكفـء11562011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة
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المؤھل 
األعلي

السیدة عائشة ب 2011/03/10 وائل عبد الرحمن عبد هللا التلبانى 2073395 كفـءكفـء11572011/03/14 معلم

دمحم الفوال ب بكفر الدیر/ الدكتور 2011/03/10 وائل دمحم عبدهللا حسن 990230 كفـءكفـء11582011/03/14 معلم

م. تلبانة  ع  2011/03/10 وحید نظمى دمحم أحمد 983957 كفـءكفـء11592011/03/14 معلم

أ. ت . كفر عبد النبى ع  2005/08/11 وردة جمال منصور ابراھیم 2075375 كفـءكفـء11602011/03/14 معلم

دمحم وحید ب بالمیمونة/ الشھید 2011/03/10 وردة عبد العزیز محمود دسوقى 2066200 كفـءكفـء11612011/03/14 معلم

المراغة  ب 2010/03/10 وسام ابراھیم عبد الرازق عبد الرحمن 2066180 كفـءكفـء11622011/03/14 معلم

الشربینى  ع  بنین 2011/07/11 وسام طحیمر احمد طحیمر 2082860 كفـءكفـء11632011/07/13 معلم

الشھید عبدالقادر زیدان ب 2011/03/10 وفاء السید ابراھیم خلیل 2078863 كفـءكفـء11642011/03/14 معلم

المساعدة  ب 2010/03/10 وفاء السید عبد الحى السید 2085965 كفـءكفـء11652011/03/14 معلم

أ. ت . ابوطوالة  ع   2010/03/10 وفاء سمیر السعید منصور عنان 2076608 كفـءكفـء11662011/03/14 معلم

شلشلمون  ع  بنین 2011/03/10 وفاء صالح ابراھیم عبد هللا 1749562 كفـءكفـء11672011/03/14 معلم

عمر مكرم ب بالصنافین 2010/03/10 وفاء عبد الرحمن ابراھیم حسنین 2077025 كفـءكفـء11682011/03/14 معلم

أ. خالد بن الولید بالولجا  ر  2011/03/10 والء احمد السید دمحم 2076211 كفـءكفـء11692011/03/14 معلم

أ. النعامنة الجدیدة  ر  2010/07/11 والء الشربینى محیى فھمى 2075979 كفـءكفـء11702011/07/13 معلم

٢میت سھیل ب  2011/03/10 والء حماد دمحم بیومى 991616 كفـءكفـء11712011/03/14 معلم

م. كفر شلشلمون ع  2011/07/11 والء خیرى عیسى حالوة 1593597 كفـءكفـء11722011/07/13 معلم

صالح دیاب  ع  بنات 2010/03/10 والء ذكى تھامى دمحم 1576207 كفـءكفـء11732011/03/14 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

م. میت بشار ع  2010/03/10 والء ربیع عطیة دمحم الشربینى 2143221 كفـءكفـء11742011/03/14 معلم

أ. ت . قمرونة   ب  2010/03/10 والء سعید حسین عبد هللا 2069518 كفـءكفـء11752011/03/14 معلم

٢دمحم فرید  ب  2011/03/10 والء سعید عبد العزیز مرعى 2080542 فوق المتوسطفوق المتوسط11762011/03/14 معلم

م بمالمس. ع . دمحم موسى / الشھید 2011/07/11 والء صالح الدین احمد احمد حماد 2100051 كفـءكفـء11772011/07/13 معلم

م. محمود ریاض زادة ع  2011/03/10 والء عبد الرحمن خضرى دمحم 1755763 كفـءكفـء11782011/03/14 معلم

الشربینى  ع  بنات 2010/07/11 والء عبد العال محمود عبد العال 2077498 كفـءكفـء11792011/07/13 معلم

م. محمود ریاض زادة ع  2010/03/10 والء عبد العظیم غنیم غنیم 981319 كفـءكفـء11802011/03/14 معلم

أ. الشھید سعد طحیمر  ر   2010/03/10 والء عبد المقصود دمحم عبد المقصود 2076628 كفـءكفـء11812011/03/14 معلم

أ. ت . عزبة ابوعایش ب  2005/09/10 والء عبدالوھاب دمحم سالمھ 986656 كفـءكفـء11822011/03/14 معلم

شبرا العنب ب 2011/03/10 والء كریم عبد الفتاح دمحم 1583696 كفـءكفـء11832011/03/14 معلم

كفر الغنیمى   ب 2011/03/10 والء كمال ابومسلم عطیة 990256 كفـءكفـء11842011/03/14 معلم

أ. ت . كفر میت سھیل ع   2011/07/11 والء محروس بیومي دمحم 1749597 كفـءكفـء11852011/07/13 معلم

م. محمود ریاض زادة ع  2010/03/10 والء دمحم السید دمحم 990028 كفـءكفـء11862011/03/14 معلم

النعامنة الجدیدة ب 2010/03/10 والء دمحم النبوى دمحم عبد هللا 2038081 كفـءكفـء11872011/03/14 معلم

٣التلین  ب  2011/03/10 والء دمحم صبرى محمود دمحم 2064553 كفـءكفـء11882011/03/14 معلم

أ. الحریة بمنیاالقمح  ر  2011/07/11 والء دمحم على متولى 2074989 كفـءكفـء11892011/07/13 معلم

أ. ناصر الرسمیة للغات  ر  2004/07/01 والء محمود عبدالحلیم عبدالحمید 990158 كفـءكفـء11902011/03/14 معلم
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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
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الصنافین ع  بنات 2011/07/11 والء محمود عبدالفتاح دمحم 1582450 كفـءكفـء11912011/07/13 معلم

م. كفر شلشلمون ع  2005/07/11 والء محمود على توفیق 1603051 كفـءكفـء11922011/07/13 معلم

عبدالمحسن الخرافى ب 2011/03/10 یاسر باشا سالمة باشا 2254006 كفـءكفـء11932011/03/14 معلم

أ. ت . الحوض الطویل ع   2004/01/24 یاسر حسین امام على 2326526 كفـءكفـء11942011/07/13 معلم

م بالتلین. الشھید ولید النمر ع  2011/03/10 یاسر عبد الباسط عبد الباسط السید 1771944 كفـءكفـء11952011/03/14 معلم

توفیق دیاب  ع  بنین 2011/03/10 یاسر فرید دمحم فرید 2072320 كفـءكفـء11962011/03/14 معلم

م. القراقرة ع  2011/03/10 یاسر دمحم عبد الحى اسماعیل 1772372 كفـءكفـء11972011/03/14 معلم

االلفى  ع  بنین 1998/07/11 یاسر نبیل عبد العظیم عبد الفتاح 968712 كفـءكفـء11982011/07/13 معلم

المعتز االلفى الثانویة المشتركة 2011/07/11 یحیى دمحم عفت  سلیمان عبد القادر 2080522 كفـءكفـء11992011/07/13 معلم

منیاالقمح الصناعیة بنات 2010/07/11 یسرا احمد یاسر عبدالكریم 2127281 كفـءكفـء12002011/07/13 معلم

خالد بن الولید ب بالولجا 2008/03/23 یسرى احمد ھانىء على على حجازى 2094160 كفـءكفـء12012011/07/13 معلم

م. شیبة قش  ع  2010/01/30 یسرى جاد حسانین دمحم 971134 كفـءكفـء12022011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

٢میت ربیعة رقم  2011/03/01 اسماء  دمحم  نجیب  عبدالحلیم عبدهللا 2068262 كفـءكفـء12011/03/14 أمین مكتبة

السیده اسماء بنت ابى بكر المھنیة 2010/03/25 اسماء صالح دمحم المالكى 2230176 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

١اوالد سیف االبتدائیة  2009/05/21 اسماء عبد هللا دمحم موسى خلیل 2073828 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

١اوالد مھنا االبتدائیة  2009/07/02 أسماء عبدهللا صابر أمین 2257319 كفـءكفـء42011/03/14 أمین مكتبة

الشھید ھاشم الرفاعى 2011/07/11 أسماء دمحم أحمد عباس 2122312 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

بلبیس التجاریة القدیمة بنات 2010/06/02 الھام  عبداللطیف دمحم دمحم الطوبجى 2066519 كفـءكفـء62011/03/14 أمین مكتبة

١الجھاد االبتدائیة 2009/04/10 أمل  فاروق  فؤاد دمحم أحمد 2073745 كفـءكفـء72011/07/13 أمین مكتبة

حوض الندى للتعلیم األساسي 2011/07/13 امل جمعة حامد مرسى 2218690 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

بساتین االسماعیلیة االبتدائیة 2009/06/02 أمل دمحم یاسین دمحم 1577208 كفـءكفـء92011/03/14 أمین مكتبة

میت حمل ع المشتركة 2011/07/11 أمیرة  عبدهللا المأمون إسماعیل الحمالوى 2256201 كفـءكفـء102011/07/13 أمین مكتبة

٢المنیل االبتدائیة  2011/07/11 أمیرة حلمى  منصور الفواخرى 2173855 كفـءكفـء112011/07/13 أمین مكتبة

خمیس اعدادي بسندنھور 2011/07/11 أمیرة حمدى حسین محمود 2235819 كفـءكفـء122011/07/13 أمین مكتبة

عثمان بن عفان 2011/07/11 امیرة سمیر  عبدالعزیز االشرم 2231431 كفـءكفـء132011/07/13 أمین مكتبة

الكتیبھ ع المشتركھ 2010/08/04 امیرة محروس عطیة عبدالھادى 1591159 كفـءكفـء142011/07/13 أمین مكتبة

عبد العزیز قمورة 2011/07/11 امینة عبد المنعم على على 2227253 كفـءكفـء152011/07/13 أمین مكتبة

بلبیس التجاریة القدیمة بنات 2011/07/11 انجى داود ابراھیم داود 2398164 كفـءكفـء162011/07/13 أمین مكتبة

١انشاص الرمل االبتدائیة 2011/07/11 إیمان دمحم خلیل دمحم بالل 2387023 كفـءكفـء172011/07/13 أمین مكتبة
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كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سامى فتحى ع 2008/04/03 إیمان مصطفى عبدالعظیم مصطفى 2256200 كفـءكفـء182011/07/13 أمین مكتبة

بلبیس ث للبنین 2011/07/11 ایمن احمد عبدالمنعم احمد 2242090 كفـءكفـء192011/07/13 أمین مكتبة

دمحم فرید 2011/07/11 بثینة أمین أحمد عبدالفتاح 2229116 كفـءكفـء202011/07/13 أمین مكتبة

الزوامل ع بنات 2011/07/11 تھانى امام امام دمحم 2172130 كفـءكفـء212011/07/13 أمین مكتبة

عرب العیایدة ع 2011/07/11 تیسیر مجاور السید فرج 2204093 كفـءكفـء222011/07/13 أمین مكتبة

الكتیبھ الجدیده 2009/06/13 جھاد یسرى حسن على حسن 2116496 كفـءكفـء232011/07/13 أمین مكتبة

میت حبیب االبتدائیة 2011/07/11 حسام سامى دمحم الحسینى 2150547 كفـءكفـء242011/07/13 أمین مكتبة

منیة سلمنت 2011/07/11 حسن حسنین حسن حسنین 2256246 كفـءكفـء252011/07/13 أمین مكتبة

دمحم عبد العزیز درویش 2009/05/05 حنان دمحم محمود منصور 2399338 كفـءكفـء262011/07/13 أمین مكتبة

١تل روزن االبتدائیة القدیمة  2011/07/01 رانیا احمد مصطفى سرحان 2230150 كفـءكفـء272011/07/13 أمین مكتبة

السعادات ع 2010/03/26 رانیا السید رزق السیدرزق 2204751 كفـءكفـء282011/07/13 أمین مكتبة

اوالد سیف ع مشترك 2011/07/11 رانیا سعد دمحم خریبة 2243285 كفـءكفـء292011/07/13 أمین مكتبة

١سلمنت ب  2011/03/01 رانیا عادل أحمد سالم رزق 2228160 كفـءكفـء302011/03/14 أمین مكتبة

احمد دمحم ابراھیم 2011/07/11 رباب أحمد دمحم دمحم 2392763 كفـءكفـء312011/07/01 أمین مكتبة

الشھید أحمد السید فھمي 2009/11/30 رحاب  دمحم  جودة  السید 2075205 كفـءكفـء322011/07/13 أمین مكتبة

الشعب االبتدائیة 2008/12/29 رحاب مصطفى احمد مصطفى 2075708 كفـءكفـء332011/07/13 أمین مكتبة

بلبیس الصناعیة بنات 2007/04/11 زینب امام زاید ابو النجا 2371732 كفـءكفـء342011/07/13 أمین مكتبة
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

ابو بكر الصدیق 2006/03/21 شیماء سلیمان على سلیمان 2210008 كفـءكفـء352011/07/13 أمین مكتبة

الفردوس 2011/07/11 صفاء دمحم محمود سلطان 2114205 كفـءكفـء362011/07/13 أمین مكتبة

السالم الزراعیة 2009/05/21 عبد العزیز عبد الرحمن غمرى حسن 2227221 كفـءكفـء372011/07/13 أمین مكتبة

میت حمل ع المشتركة 2011/07/11 فاطمة دمحمانور دمحم عاشور 2262478 كفـءكفـء382011/07/13 أمین مكتبة

٢الشھید دمحم عبد الھادى االبتدائیة 2005/03/29 كریمة ابو عیسى عیسى عطا هللا 2288286 كفـءكفـء392011/07/13 أمین مكتبة

)إبتدائي(كفر أكیاد  2009/03/25 ماجدة السید دمحم على 2249214 كفـءكفـء402011/07/13 أمین مكتبة

الجوسق ع 2011/07/11 مروة جمال حسن ابراھیم 2263349 كفـءكفـء412011/07/13 أمین مكتبة

االعدادیھ بنات الحدیثھ 2006/05/11 مروة سمیر احمد على منصور 2083247 كفـءكفـء422011/07/13 أمین مكتبة

االعدایة بنات الجدیدة 2011/07/11 مروة دمحم حبیب أحمد المنسي 2387077 كفـءكفـء432011/07/13 أمین مكتبة

میت حمل االبتدائیة 2006/03/20 مروه دمحم سمیر عصام الدین دمحم 2072359 كفـءكفـء442011/07/13 أمین مكتبة

بلبیس بنین 2003/04/11 منى حلمى محمود عبد هللا بطحیش 2114166 كفـءكفـء452011/07/13 أمین مكتبة

بلبیس بنین 2011/07/01 مھا دمحم إبراھیم عجاج 2386874 كفـءكفـء462011/07/13 أمین مكتبة

فصول الروض ع 2007/04/25 ناھد احمد على على 2288282 كفـءكفـء472011/07/13 أمین مكتبة

ام القرى االبتدائیة 2009/04/11 نجالء  أبو الفتوح  عبد الباقى  الحصرى 2074792 كفـءكفـء482011/07/01 أمین مكتبة

الشھید السید احمد علیوة بالسرایا 2011/07/11 نجوى ابراھیم ابراھیم البطل 2181153 كفـءكفـء492011/07/13 أمین مكتبة

عبد العزیز مصیلحى 2006/09/16 نعمة عبداللطیف محمود العایدى 2061878 كفـءكفـء502011/07/13 أمین مكتبة

بلبیس الصناعیة بنات 2008/07/11 نورا دمحم منیر غمرى 2379259 كفـءكفـء512011/07/13 أمین مكتبة
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٢الجھاد االبتدائیة  2011/07/11 ھبة  عبدالحمید دمحم أبوالفتوح 2402541 كفـءكفـء522011/07/13 أمین مكتبة

١المنیل  2011/07/11 ھبة نصر محمود دمحم 2165935 كفـءكفـء532011/07/13 أمین مكتبة

الشھید احمد محفوظ 2011/07/11 ھبھ حسن أیوب عبد الوھاب 2389666 كفـءكفـء542011/07/13 أمین مكتبة

بنى صالح 2011/07/11 ھبھ دسوقى حسین أبو زید 2075069 كفـءكفـء552011/07/13 أمین مكتبة

میت حمل للتعلیم االساسى 2008/03/27 ھبھ سعید السید احمد عیسى 2256133 كفـءكفـء562011/07/13 أمین مكتبة

بنات_حلمى رجب ع  2011/07/11 ھبھ محمود السید عبد الغفار 2176835 كفـءكفـء572011/07/13 أمین مكتبة

الكتیبھ ع المشتركھ 2001/10/11 ھدى  حسن  دمحم خلیفة 2076143 كفـءكفـء582011/03/14 أمین مكتبة

العدلیة بنین 2009/11/18 ھمت مصطفى  متولي دمحم 2385504 كفـءكفـء592011/07/13 أمین مكتبة

احمد جاد هللا/ الحاج  2011/07/11 ھناء دمحم السید احمد 2209965 كفـءكفـء602011/07/13 أمین مكتبة

بساتین االسماعیلیة ع 2011/07/11 ھند  محمود شكري دمحم المولد 2259391 كفـءكفـء612011/07/13 أمین مكتبة

الشھید حمزة بن عبد المطلب 2011/07/01 ھند عیسى دمحم دمحم القلیوبي 2398667 كفـءكفـء622011/07/13 أمین مكتبة

الشھید عاطف السادات 2011/07/11 وفاء مھدي كامل مھدي 2387406 كفـءكفـء632011/07/13 أمین مكتبة

انشاص الرمل الثانویة 2011/07/11 احمد حسن علوان یونس 2117959 كفـءكفـء642011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بساتین االسماعیلیة ع 2008/06/18 أحمد دمحم عبد الحمید دمحم 2151629 كفـءكفـء652011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

البالشون ع بنین 2011/07/11 أسامة دمحم عبد المنعم السید 2060623 كفـءكفـء662011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١احمد عرابى  2009/04/18 امیرة جمال شحاتھ جادو 2054133 كفـءكفـء672011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

2010/07/11 االعدادیة بنات القدیمة أمیرة عبدالحمید عبداللطیف إسماعیل 2390167 كفـءكفـء682011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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نوبة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 أمیرة عبدهللا دمحم السید قطب 2256203 كفـءكفـء692011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید مسعد عرفة 2011/07/11 أمیرة عبدالنبى نجیب علیوة 2173616 كفـءكفـء702011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

سامى فتحى ع 2005/05/04 إیمان أحمد علي داؤد 2398757 كفـءكفـء712011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عثمان بن عفان 2011/07/11 ایناس عبدالحلیم عبدالمحسن الشعراوى 2232260 كفـءكفـء722011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

میت جابر ع 2010/05/22 حماده طھ شحاتھ عبدالرازق 2257814 كفـءكفـء732011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشعب االبتدائیة 2006/04/01 حنان رفعت عبد ربھ سلیمان 2075698 كفـءكفـء742011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

حفناع 2011/07/11 دالیا الشحات سالم دمحم 2132127 كفـءكفـء752011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

طلعت حرب االعدادیة للبنین 2006/06/10 دریة السید مغاوري إبراھیم الكیال 2396208 كفـءكفـء762011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید أحمد السید فھمي 2011/07/01 سامى أبوالمجد عبد اللطیف دمحم 2251359 كفـءكفـء772011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الزوامل ع بنین 2011/07/11 سماح حسن دمحم أحمد 2256168 كفـءكفـء782011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

البالشون الثانویة المشتركة 2011/07/11 سناء دمحم عدلى دمحم لبن 2114712 كفـءكفـء792011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السالم الزراعیة 2011/07/11 شحاتھ محمود شحاتھ محمود 2227217 كفـءكفـء802011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھیدجالل العبودى 2011/07/11 شیماء جوده سالم صوابى 2286544 كفـءكفـء812011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم عبد العزیز درویش 2009/04/11 شیماء فتحى عبدالحمید محمود 2235786 كفـءكفـء822011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

فصول معھد الصم والبكم بمدرسةعاطف السادات 2011/07/11 صفاء سعد فھیم مرسى 2357512 كفـءكفـء832011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

منیة سنتا االعدادیة المشتركة 2005/08/01 عبد الحلیم عبد المنعم عبد الحلیم سلیمان 2259841 كفـءكفـء842011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الزوامل ع بنین 2010/05/21 عرفة دمحم دمحم الحسینى 2250979 كفـءكفـء852011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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میت حبیب االبتدائیة 2011/07/11 عزة شعبان عبدالحمید الفقى 2150426 كفـءكفـء862011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السعادات ع 2011/07/11 عمرو دمحم دمحم على عیسى حمادة 1585846 كفـءكفـء872011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١الجھاد االبتدائیة 2009/04/22 دمحم  عبد اللطیف  دمحم عز الدین  الحمالوى 2073723 كفـءكفـء882011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الجوت 2009/02/10 دمحم موسى عبدالحمید الدماطى 2246540 كفـءكفـء892011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السیده عائشة ع 2011/07/11 محمود محب عبداللطیف  دمحم 2256260 كفـءكفـء902011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الكیالنى ع للبنین 2011/07/11 محمود دمحم مصطفى دمحم حموده 2297534 كفـءكفـء912011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١الجوسق االبتدائیة  2008/05/07 مروة جمال دمحم دمحم  مصطفى نیده 2237024 كفـءكفـء922011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم فرید 2011/07/11 مروة طارق عبدالخالق الربع 2387530 كفـءكفـء932011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

سلمنت ع 2011/07/11 مروة نبیل أحمد مختار السید 2256245 كفـءكفـء942011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر ایوب ع 2008/04/01 منى صابر بندارى صابر 2286532 كفـءكفـء952011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید احمد محفوظ 2011/07/11 مى كمال احمد  مسعود 2236964 كفـءكفـء962011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الفتح 2011/07/11 نرمین دمحم مجدى كامل الخرباوى 2164752 كفـءكفـء972011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر ایوب سلیمان 2011/07/11 نسرین احمد الرفاعى دمحم حسونة 2211190 كفـءكفـء982011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عاطف السادات 2011/07/11 نھال كامل عبدالمعطى السید علیوة 2256006 كفـءكفـء992011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

انشاص الرمل ع بنین 2011/07/11 نھى عبدالمنعم مغاورى مغاورى 2256135 كفـءكفـء1002011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

على كامل متولى ع 2011/07/11 نورا دمحم احمد السید األعصر 2243118 كفـءكفـء1012011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو بكر الصدیق 2006/05/15 ھالة حسانین ابراھیم حسانین طرطور 2210062 كفـءكفـء1022011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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شبرا النخلھ بنات 2011/07/11 ھالھ ابراھیم دمحم الشاعر 2156074 كفـءكفـء1032011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الكتیبھ الجدیده 2009/03/26 ھبة السید دمحم طلعت 1579687 كفـءكفـء1042011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢احمد عرابى  2011/07/11 ھبة دمحم أمین أحمد عبدهللا 2386881 كفـءكفـء1052011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الجوسق ع 2011/07/11 ھبھ عبدالفتاح محمود دمحم النقیطى 2259382 كفـءكفـء1062011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عمرو بن العاص 2011/07/11 ھند راتب عبد الحمید فراج السید 2124152 كفـءكفـء1072011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

طلعت حرب االعدادیة للبنین 2005/04/03 وائل مصطفى عبدالرازق مصطفى 2390361 كفـءكفـء1082011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

شبرا النخلھ بنات 2011/07/11 والء دمحم حسن عبدالكریم 2385574 كفـءكفـء1092011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

نوبة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 یاسر عبدالكریم دمحم دمحم 2256202 كفـءكفـء1102011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید الغندور 2011/07/01 یاسمین ابراھیم خیرى محمود الشعراوى 2114177 كفـءكفـء1112011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

شبرا النخلة الثانویة المشتركة 2011/07/11 أحمد صالح محمود حجازى 2052576 كفـءكفـء1122011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

االعدایة بنات الجدیدة 2011/07/11 أسماء ابراھیم السید دمحم 2177570 كفـءكفـء1132011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

غیتة 2011/07/11 أسماء أسعد دمحم ابراھیم 2227327 كفـءكفـء1142011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

سامى فتحى ع 2011/07/11 ایمان السید دمحم عبد اللطیف 2244040 كفـءكفـء1152011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید الغندور 2009/04/11 ایھاب فرج على دمحم 2105706 كفـءكفـء1162011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

اوالد مھنا االعدادیة 2008/11/11 جمال دمحم السید مھدى 2128843 كفـءكفـء1172011/07/11 أخصائى تكنولوجیا

اوالد سیف ع مشترك 2011/07/11 حسناء خیرى دمحم  دمحم حسین 2260726 كفـءكفـء1182011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

٢میتكیس  2008/04/21 زینب السید حسین احمد الخولى 2227222 كفـءكفـء1192011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

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

7438of 1315 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2005/04/08 سعید دمحم عبدالھادى حسن 2237145 كفـءكفـء1202011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید احمد فؤاد الشامى 2011/07/11 سلوى دمحم دمحم برغوت 2073081 كفـءكفـء1212011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

جالل العبودى 2011/07/01 سمیر فتحى دمحم السید 2254562 كفـءكفـء1222011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

عبد الغنى محمود ع بنات 2011/07/11 شعبان رمضان  عبد الحمید سعد 2114191 كفـءكفـء1232011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الكفر القدیم ع 2008/11/11 عمرو الشافعى عیسى الشافعى 2161182 كفـءكفـء1242011/07/11 أخصائى تكنولوجیا

الشھید احمد العرایشى اإلعدادیة 2011/07/11 غادة على احمد على 2249120 كفـءكفـء1252011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بلبیس بنین 2009/03/12 مروة عبدالنبى أحمد مصطفى الربع 2124678 كفـءكفـء1262011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2009/04/10 نجالء فوزى عبد الحمید الربع 2230509 كفـءكفـء1272011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الظافراالعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/11 نجوى سعید على نواره 2231427 كفـءكفـء1282011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الجوسق ع 2005/10/01 نشوى السید دمحم غنیم 989039 كفـءكفـء1292011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بلبیس الجدیدة 2011/07/11 نھى السید أحمد حسن رفاعى 2232234 كفـءكفـء1302011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١انشاص الرمل االبتدائیة 2011/07/11 نھى عبد هللا دمحم  دمحم معوض 2072162 كفـءكفـء1312011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الفتح اإلعدادیة التجریبیة لغات 2005/04/11 أمانى أحمد دمحم شعبان  2228544 كفـءكفـء1322011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید احمد محفوظ 2011/07/11 رشا ماجدى عبد النبى عبد العزیز  2181943 كفـءكفـء1332011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید عاطف السادات 2011/07/11 اسماء جمال دمحم دمحم الحضري 2256525 كفـءكفـء1342011/07/13 أخصائى نفسى

سامى فتحى ع 2011/07/11 امل عبد المقصود محمود غریب 2117946 كفـءكفـء1352011/07/13 أخصائى نفسى

العدلیة ع المشتركة 2011/07/11 أمیرة أحمد دسوقى زقزوق 2256263 كفـءكفـء1362011/07/13 أخصائى نفسى
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السیده عائشة ع 2005/03/30 امیرة بھجت شحاتھ عفیفي 2055356 كفـءكفـء1372011/07/13 أخصائى نفسى

الجوسق ع 2009/01/19 ایمان ابراھیم محمود ابراھیم 2255851 كفـءكفـء1382011/07/13 أخصائى نفسى

الزوامل االبتدائیة 2011/03/01 ایمان السید دمحم دمحم منصور القلماوى 2255896 كفـءكفـء1392011/03/14 أخصائى نفسى

ابو شرف االبتدائیة 2011/07/11 ایمان حسن السید عبد العزیز 2181038 كفـءكفـء1402011/07/13 أخصائى نفسى

١قرملة االبتدائیة  2011/07/11 بھیة دمحم أحمد محمود نعمة 2061965 كفـءكفـء1412011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید السید احمد علیوة بالسرایا 2011/07/11 دالیا دمحم دمحم عبدالرحمن 2230466 كفـءكفـء1422011/07/13 أخصائى نفسى

بلبیس التجاریة القدیمة بنات 2011/07/11 دعاء السید عبدالعزیز نورالدین 2229124 كفـءكفـء1432011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید احمد العرایشى اإلعدادیة 2011/07/11 دعاء محسن احمد دمحم شلبى 2114153 كفـءكفـء1442011/07/13 أخصائى نفسى

٢قرملة االبتدائیة  2011/07/11 دعاء دمحم  عبد الغنى عمرو 2061970 كفـءكفـء1452011/07/13 أخصائى نفسى

عمرو بن العاص 2011/07/11 رحاب دمحم السید دمحم حبش 2256098 كفـءكفـء1462011/07/13 أخصائى نفسى

بنات_حلمى رجب ع  2011/07/11 رشا الحسیني عبد هللا عبد المجید 2058288 كفـءكفـء1472011/07/13 أخصائى نفسى

الزوامل ع بنات 2011/07/11 رشا عادل دمحم محمود 2256227 كفـءكفـء1482011/07/13 أخصائى نفسى

بلبیس الثانویة بنات القدیمة 2011/07/11 ریھام محمود على على 2130114 كفـءكفـء1492011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید عاطف السادات 2011/07/11 سامح فاضل منیاوي فواز الطحاوي 2387644 كفـءكفـء1502011/07/13 أخصائى نفسى

االعدایة بنات الجدیدة 2011/07/11 سعاد عبدالنبي عبدالحمید علي عطیة 2387521 كفـءكفـء1512011/07/13 أخصائى نفسى

السالم االبتدائیة 2011/07/11 شریف دمحم سالم دمحم 2388012 كفـءكفـء1522011/07/13 أخصائى نفسى

الفردوس 2011/07/01 عزیزة زكریا عبد العزیز السید 2114194 كفـءكفـء1532011/07/13 أخصائى نفسى
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األعلي

١احمد عرابى  2011/07/11 عال صالح السید الشاذلى 2169804 كفـءكفـء1542011/07/13 أخصائى نفسى

اسماء بنت ابى بكر ع صباحیة 2008/07/11 فاتن السید ھاشم عطیة 2246413 كفـءكفـء1552011/07/13 أخصائى نفسى

ابو بكر الصدیق 2011/07/11 فوزیة دمحم احمد عطیة 2210118 كفـءكفـء1562011/07/13 أخصائى نفسى

شبرا النخلة بنین 2011/07/11 دمحم جمیل دمحم الخصوصى 2240305 كفـءكفـء1572011/07/13 أخصائى نفسى

بلبیس بنین 2008/03/13 دمحم طلعت أمین عطیة 2256173 كفـءكفـء1582011/07/13 أخصائى نفسى

٢میتكیس  2005/04/29 مدیحة ابراھیم عبدالحلیم سالم 2249201 كفـءكفـء1592011/07/13 أخصائى نفسى

انشاص الرمل الثانویة التجاریة 2011/07/11 مروة حسین عبدالمنعم صالح 2396613 كفـءكفـء1602011/07/13 أخصائى نفسى

االعدادیھ بنات الحدیثھ 2008/04/11 مروة على دمحم مرسى 2256231 كفـءكفـء1612011/07/13 أخصائى نفسى

كفر حفنا االعدادیة 2011/07/11 مھا حسن اسماعیل عبد الرحمن 2378727 كفـءكفـء1622011/07/13 أخصائى نفسى

الظافر للتعلیم االساسى 2011/07/11 میادة محمود عبدالحلیم اسماعیل 2256184 كفـءكفـء1632011/07/13 أخصائى نفسى

بلبیس بنین 2008/08/22 نھى حسین دمحم دمحم 2247413 كفـءكفـء1642011/07/13 أخصائى نفسى

عبد الغنى محمود ع بنات 2011/07/11 نورا محمود السید على شحاتھ الوروارى 2256262 كفـءكفـء1652011/07/13 أخصائى نفسى

دمحماحمد ابراھیم 2011/07/01 ھانى نجیب حسن دمحم النجار 2372386 كفـءكفـء1662011/07/13 أخصائى نفسى

بلبیس التجاریة القدیمة بنات 2009/03/12 ھمت مصطفى عوض هللا عبدهللا 2396145 كفـءكفـء1672011/07/13 أخصائى نفسى

بلبیس الصناعیة بنات 2009/04/29 والء سعید دمحم عبداللطیف 2259389 كفـءكفـء1682011/07/13 أخصائى نفسى

بلبیس الصناعیة بنین 2009/03/20 یاسر سعید علي احمد زین الدین 2396650 كفـءكفـء1692011/07/13 أخصائى نفسى

الفتح التجریبي الثانویة 1993/07/11 منال دمحم عزت ابراھیم أبوالنجا 944507 كفـءكفـء1702009/02/11 أخصائى اجتماعى أول أ
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١الشھید مصطفى بكفرحفنا  1994/07/11 امیمة رضا دمحم عبدالعال العبد 960375 كفـءكفـء1712009/08/01 أخصائى اجتماعى أول

الشھیدجالل العبودى 2000/09/25 دالیا عبد هللا عبد الوھاب الشیشى 1791758 كفـءكفـء1722010/03/02 أخصائى اجتماعى أول

یعمل بالدیوان 2000/09/25 سھام دمحم خلیل دمحم 2187927 كفـءكفـء1732010/03/02 أخصائى اجتماعى أول

دمحم عبد العزیز درویش 2005/09/01 ابتسام نصر دمحم دمحم 2207040 كفـءكفـء1742011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢شبرا النخلھ ج  2011/07/11 اسماء عثمان حسن احمد 2128888 كفـءكفـء1752011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر حفنا االعدادیة 2011/07/11 أسماء محروس السید دمحم سالم 2203105 كفـءكفـء1762011/07/13 أخصائى اجتماعى

احمد جاد هللا/ الحاج  2008/09/03 اسماء دمحم ابراھیم حسین عایش 2252416 كفـءكفـء1772011/03/14 أخصائى اجتماعى

١میتكیس 2005/01/29 الھام كمال امین  ابراھیم یحیى 2267122 كفـءكفـء1782011/07/13 أخصائى اجتماعى

منیة سنتا االعدادیة المشتركة 2009/03/11 اماني السید عبد المجید امبابي 2398993 كفـءكفـء1792011/07/13 أخصائى اجتماعى

السیده عائشة ع 2011/07/01 امنیة یحى السید عبدهللا نوح 2249209 كفـءكفـء1802011/07/13 أخصائى اجتماعى

الزوامل ع بنات 2011/07/11 أمیرة  دمحم أحمد أحمد 2256233 كفـءكفـء1812011/07/13 أخصائى اجتماعى

السیده اسماء بنت ابى بكر المھنیة 2004/01/18 أمیرة السید حبشى مصطفى 2390226 كفـءكفـء1822011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید احمد العرایشى اإلعدادیة 2007/03/02 امیمة فھمى حلمى امین 2249141 كفـءكفـء1832011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید عاطف السادات 2011/07/11 انجى احمد دمحم احمد ابو الخیر 2252469 كفـءكفـء1842011/07/13 أخصائى اجتماعى

2008/06/02 االعدادیة بنات القدیمة أیات صبرى شحاتھ عفیفى بطحیش 2236954 كفـءكفـء1852011/03/14 أخصائى اجتماعى

الزوامل ع بنات 2011/03/01 إیمان السید عبدالستار حامد 2256177 كفـءكفـء1862011/03/14 أخصائى اجتماعى

حمدى جوھر بنین 2008/04/04 ایمان السید عطیھ عبدهللا 2246555 كفـءكفـء1872011/07/13 أخصائى اجتماعى
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الشھید احمد فؤاد الشامى 2011/03/01 ایمان شحتھ دمحم دمحم 2075606 كفـءكفـء1882011/03/14 أخصائى اجتماعى

میت حمل ع المشتركة 2011/07/11 ایمان عادل احمد جبر 2071900 كفـءكفـء1892011/07/13 أخصائى اجتماعى

فصول الروض ع 2011/07/11 ایمان فوزى دمحم دمحم صالح 2209952 كفـءكفـء1902011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید حمزة بن عبد المطلب 2011/03/01 ایمان دمحم ابراھیم ابراھیم 1578331 كفـءكفـء1912011/03/14 أخصائى اجتماعى

دمحم عبد العزیز درویش 2007/04/15 ایناس بیومي دمحم بیومي 1580392 كفـءكفـء1922011/07/13 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب بكفر ایوب 2011/07/11 إیناس حمدي دمحم السید 2355673 كفـءكفـء1932011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید احمد العرایشى الثانویة المشتركة 2011/07/11 بكر دمحم عبد هللا عزام 2114149 كفـءكفـء1942011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھیدجالل العبودى 2011/07/01 حبیبة صبحي علي السید 2385288 كفـءكفـء1952011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر أكیاد  تعلیم اساسى 2007/10/25 حنان  الھامى  دمحم دمحم  ربیع 2256040 كفـءكفـء1962011/07/13 أخصائى اجتماعى

١تل روزن االبتدائیة القدیمة  2011/07/11 حنان دمحم دمحم حمودة 2226664 كفـءكفـء1972011/07/13 أخصائى اجتماعى

بلبیس الصناعیة بنات 2011/07/11 دالیا صالح على دمحم  على الشبراوینى 2095307 كفـءكفـء1982011/07/13 أخصائى اجتماعى

١البالشون االبتدائیة 2011/07/11 دالیا عطیة یوسف عطیة 2052596 كفـءكفـء1992011/07/13 أخصائى اجتماعى

الدكتور طة حسین 2011/07/01 دعاء  دمحم زكى  نویر 2237072 كفـءكفـء2002011/07/13 أخصائى اجتماعى

المستقبل 2011/03/01 رابحة یوسف دمحم یحیى 2083321 كفـءكفـء2012011/03/14 أخصائى اجتماعى

الظافراالعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/11 راضوة دمحم عبد النبى امین 2252520 كفـءكفـء2022011/07/11 أخصائى اجتماعى

٣میت ربیعة رقم  2011/07/11 رامي أحمد رزق أحمد 2385557 كفـءكفـء2032011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھیدجالل العبودى 2011/07/11 رانیا فرحان دمحم فرحان 2212101 كفـءكفـء2042011/07/13 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

االعدایة بنات الجدیدة 2011/03/01 رباب حافظ دمحم السیسى 2252447 كفـءكفـء2052011/03/14 أخصائى اجتماعى

عمرو بن العاص 2011/07/11 رباب دمحم رمضان عیسى صوان 2191622 كفـءكفـء2062011/03/13 أخصائى اجتماعى

الدكتور طة حسین 2011/03/01 رحاب عبد العزیز دمحم على 2257061 كفـءكفـء2072011/03/14 أخصائى اجتماعى

حمدى جوھر بنین 2009/06/06 رشا دمحم موسى خلیفة عیطة 2123158 كفـءكفـء2082011/07/13 أخصائى اجتماعى

بنى صالح 2011/07/11 ریحاب عید  عید  دمحم 2207038 كفـءكفـء2092011/07/13 أخصائى اجتماعى

الكتیبة القدیمة 2011/03/01 ریھام  أحمد موسى السید مصطفى 2054680 كفـءكفـء2102011/03/14 أخصائى اجتماعى

قرملة ع المشتركة 2011/07/11 سعیدة حسن شافعى غریب 2230492 كفـءكفـء2112011/07/13 أخصائى اجتماعى

انور دمحم عبد الوھاب للتعلیم االساسى 2011/07/11 سلوى أحمد أمین غنیم 2115930 كفـءكفـء2122011/07/13 أخصائى اجتماعى

االعدایة بنات الجدیدة 2011/07/11 سماح سلیمان عبدالرحمن النایب 2156339 كفـءكفـء2132011/07/13 أخصائى اجتماعى

انشاص الرمل الثانویة 2010/07/29 سمر السید أحمد عكاشة 2259156 كفـءكفـء2142011/03/14 أخصائى اجتماعى

2008/07/08 االعدادیة بنات القدیمة شیماء امین رمضان النجار 2252527 كفـءكفـء2152011/03/14 أخصائى اجتماعى

بلبیس الثانویة للبنات الجدیدة 2009/09/01 صباح أحمد دمحم الفالوجى 1599857 كفـءكفـء2162011/03/14 أخصائى اجتماعى

العدلیة ع المشتركة 2011/07/11 عزة حسن دمحم حسن عتمان 2256142 كفـءكفـء2172011/07/13 أخصائى اجتماعى

اسماء بنت ابى بكر ع صباحیة 2011/07/11 غاده اسماعیل مصطفى عبدالعال 2167226 كفـءكفـء2182011/07/13 أخصائى اجتماعى

منیة سنتا االعدادیة المشتركة 2009/05/25 فاطمة دمحم عبدالحمید عطوة 2385362 كفـءكفـء2192011/07/13 أخصائى اجتماعى

قھلة الجبلة 2011/07/11 دمحم إبراھیم إبراھیم عبدالقادر غالي 2387282 كفـءكفـء2202011/07/13 أخصائى اجتماعى

احمد دمحم ابراھیم 2011/07/11 دمحم سالم حافظ عزازى 1595094 كفـءكفـء2212011/07/13 أخصائى اجتماعى

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

7438of 1321 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حوض الندى االعدادیة 2011/07/11 دمحم سالمة دمحم الطاھر دیاب 2286550 كفـءكفـء2222011/07/13 أخصائى اجتماعى

بلبیس بنین 2004/03/25 محمود الشحات حفني إبراھیم 2358990 كفـءكفـء2232011/07/13 أخصائى اجتماعى

الظافراالعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/11 مرفت عبدالرحمن عبدالفتاح جاد 2227323 كفـءكفـء2242011/07/13 أخصائى اجتماعى

١اوالد سیف االبتدائیة  2011/03/01 مروة دمحم دمحم علي شویخ 2071826 كفـءكفـء2252011/03/14 أخصائى اجتماعى

السیده اسماء بنت ابى بكر المھنیة 2008/08/07 مروه دمحم حسن  دمحم الملیجى 2076199 كفـءكفـء2262011/03/14 أخصائى اجتماعى

2003/03/21 االعدادیة بنات القدیمة مروى صابر عفیفى عبد الفتا ح عفیفى 981302 كفـءكفـء2272011/07/13 أخصائى اجتماعى

السیده عائشة ع 2005/12/21 منى  عبد الحمید حسن دمحم سالم 2214740 كفـءكفـء2282011/03/14 أخصائى اجتماعى

عثمان بن عفان 2011/03/01 منى عفیفى عبد العزیز عفیفى 2249243 كفـءكفـء2292011/03/01 أخصائى اجتماعى

السیده عائشة ع 2011/03/01 منى محمود دمحم یعقوب 2227279 كفـءكفـء2302011/07/13 أخصائى اجتماعى

2005/07/11 االعدادیة بنات القدیمة منى نبیل كامل الربع 2362430 كفـءكفـء2312011/07/13 أخصائى اجتماعى

الكتیبھ ع المشتركھ 2007/04/11 میادة عبدالحلیم على خلیل حموده 1579656 كفـءكفـء2322011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید احمد محفوظ 2011/07/11 نرمین دمحم مختار سلیم 2231401 كفـءكفـء2332011/07/13 أخصائى اجتماعى

١میتكیس 2005/10/12 نشوى دمحم عاطف امین دمحم خلیل 2232366 كفـءكفـء2342011/07/13 أخصائى اجتماعى

احمد جاد هللا/ الحاج  2010/02/14 نھى رجب یوسف یوسف 2356625 كفـءكفـء2352011/07/13 أخصائى اجتماعى

جالل العبودى 2011/03/01 نورا ھاشم دمحم إمام 2214759 كفـءكفـء2362011/03/14 أخصائى اجتماعى

االعدادیھ بنات الحدیثھ 2008/07/11 نوره أحمد دمحم أحمدعبد الاله 2228281 كفـءكفـء2372011/07/13 أخصائى اجتماعى

البالشون الجدیده 2011/07/11 ھالة  جودة عبد الفتاح دمحم صقر 2057731 كفـءكفـء2382011/07/13 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو بكر الصدیق 2009/07/10 ھالة عطیة ابراھیم عبد المحسن شعراوى 2237139 كفـءكفـء2392011/03/14 أخصائى اجتماعى

انشاص الرمل ع بنین 2011/07/11 ھبة هللا حسینى دمحم الكاشف 2124933 كفـءكفـء2402011/07/13 أخصائى اجتماعى

١شبرا الجدیدة  2011/07/11 ھبة دمحم ابو خلیل دمحم مھدى المنسى 2123150 كفـءكفـء2412011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشیخ عیسى 2011/07/11 ھبھ دمحم االمین حسین محمود 2389721 كفـءكفـء2422011/07/13 أخصائى اجتماعى

بلبیس الثانویة بنات القدیمة 2011/07/11 ھناء عبد السالم سلیمان دمحم 2252584 كفـءكفـء2432011/07/13 أخصائى اجتماعى

العدلیة بنین 2005/07/22 ھوانم  صالح الصغیر عبدالمقصود 2256810 كفـءكفـء2442011/03/14 أخصائى اجتماعى

المنشیة الثانویة المشتركة 2007/06/02 وفاء أبو السعود دمحم حسن 2240378 كفـءكفـء2452011/03/14 أخصائى اجتماعى

بلبیس الثانویة للبنات الجدیدة 2000/09/25 وفاء عدنان حسین الكیالنى 889432 كفـءكفـء2462009/02/11 أخصائى اجتماعى

بلبیس الثانویة التجاریة للبنین 2005/09/17 وفاء قاسم سلیمان دریھم 1600014 كفـءكفـء2472011/03/14 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1988/09/01 أشرف جودة مصطفى عبده 1791990 كفـءكفـء2482012/08/07 دكتوراهمعلم خبیر

انشاص الرمل الثانویة 1991/03/23 جمال دمحم دمحم عمر 946729 كفـءكفـء2492012/08/07 دكتوراهمعلم خبیر

فصول معھد الصم والبكم بمدرسةعاطف السادات 1998/12/28 اشرف دمحم كامل ابراھیم رضوان 976951 كفـءكفـء2502012/10/17 دكتوراهمعلم أول أ

بلبیس التجاریة القدیمة بنات 1981/09/01 سوزان عبد المحسن ابراھیم الحفناوى 886975 كفـءكفـء2512010/03/02 معلم أول أ

بلبیس الصناعیة بنین 1993/12/01 علوان صالح على أبوھبھ 2113686 كفـءكفـء2522009/10/15 معلم أول أ

بنات_حلمى رجب ع  1994/09/01 على رضوان على عبدالھادى 964254 كفـءكفـء2532012/07/09 دكتوراهمعلم أول أ

بلبیس الثانویة التجاریة للبنین 1987/12/01 نھلة دمحم  فاروق  النجار 2186710 كفـءكفـء2542010/03/02 معلم أول أ

التربیة الفكریة بعاطف السادات 1995/09/01 احمد عبدالجلیل عبدالجلیل ھالل 2017409 كفـءكفـء2552009/10/15 معلم أول
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االعدادیھ بنات الحدیثھ 2002/05/01 أسماء السید احمد جمعھ 983311 كفـءكفـء2562012/07/09 ماجیستیرمعلم أول

١شبراالنخلة االبتدائیة المشتركة  1992/09/01 الھام حلمى دمحم الشویش 966741 كفـءكفـء2572009/02/11 معلم أول

عبد الرحمن الكواكبى 1994/09/01 الھام سعید الشحات دحروج 959361 كفـءكفـء2582009/10/15 معلم أول

1996/09/01 االعدادیة بنات القدیمة أمل جابر مصیلحى عبد المنعم 972548 كفـءكفـء2592010/03/02 معلم أول

عرب العیایدة االبتدائیة 1990/09/01 حسین عبد الجید حسین عبد السالم 954785 كفـءكفـء2602009/02/11 معلم أول

١الشھید مصطفى بكفرحفنا  1995/11/01 زكریا عبد الشافى دمحم سعید 901949 كفـءكفـء2612008/12/01 معلم أول

١غیتة االبتدائیة  1994/04/01 زینب دمحم رجائى عبدالجواد عطیھ 906517 كفـءكفـء2622009/02/11 معلم أول

السیده اسماء بنت ابى بكر المھنیة 2001/05/01 سلوى عبدالسمیع عشرى أحمد یحیى 985534 كفـءكفـء2632012/07/09 ماجیستیرمعلم أول

التربیة الفكریة بعاطف السادات 1989/06/30 سھیر كامل دمحم رجب 2017399 كفـءكفـء2642010/03/02 معلم أول

حمدى جوھر بنین 1989/11/01 صابر مھدى الصادق على 1587473 كفـءكفـء2652009/10/15 معلم أول

الكفر القدیم ع 1999/10/04 ضحى احمد عبد العظیم عتمان 1716981 كفـءكفـء2662009/10/15 معلم أول

١میت ربیعة رقم  1989/06/30 عبد الناصر عبد الفتاح دمحم مشرف 907106 كفـءكفـء2672009/02/11 معلم أول

سامى فتحى ع 1999/01/07 عزة دمحم دمحم سلیمان 924802 كفـءكفـء2682009/02/11 معلم أول

عمر بن عبد العزیز 1993/07/03 على مھدي اسماعیل مقداد 927447 كفـءكفـء2692009/02/11 معلم أول

عرب العیایدة ع 1989/11/16 علي دمحم علي علي 946143 كفـءكفـء2702009/10/15 معلم أول

الكتیبة القدیمة 1986/11/01 فوزیة دمحم إبراھیم عیسى 917009 كفـءكفـء2712009/02/11 معلم أول

الظافراالعدادیة للتعلیم االساسى 1995/09/01 دمحم حسن دمحم محمود 970924 كفـءكفـء2722009/02/11 معلم أول
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١الشھید مصطفى بكفرحفنا  2006/11/30 دمحم عبد الحلیم دمحم ابراھیم 954247 كفـءكفـء2732008/12/01 معلم أول

التربیة الفكریة بعاطف السادات 1987/01/11 محمود السید عیسى قندیل 926699 كفـءكفـء2742009/02/11 معلم أول

٢الشھید دمحم عبد الھادى االبتدائیة 1999/01/04 ھبة ابراھیم دمحم دمحم 977235 كفـءكفـء2752009/02/11 معلم أول

السیده عائشة ع 1998/12/26 ھبة دمحم دمحم عرابى 978428 كفـءكفـء2762009/02/11 معلم أول

بلبیس الثانویة بنات القدیمة 2011/07/11 مھا حسن السید بریك  2238640 كفـءكفـء2772011/07/13 معلم

عثمان بن عفان 2011/07/11 lمروة  احمد  ابراھیم دمحم  بدوى عتمان 2283323 كفـءكفـء2782011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/07/11 إبتسام  دمحم دمحم دمحم علي النجار 2385556 كفـءكفـء2792011/07/13 معلم

١منیة سلمنت االبتدائیة  2011/03/01 إبتسام السید عبدالخالق سعید 2150347 كفـءكفـء2802011/03/14 معلم

عبد الغنى محمود ع بنات 2007/08/16 ابتسام صالح دمحم صالح 2150253 كفـءكفـء2812011/03/14 معلم

الشھید عاطف السادات 2007/06/02 ابتسام دمحم العراقى عبد العزیز العراقى 2252433 كفـءكفـء2822011/03/14 معلم

الدكتور طة حسین 2011/07/11 ابتھال صالح احمد الجمل 2226651 كفـءكفـء2832011/07/13 معلم

ام القرى للتعلیم االساسى 2010/04/27 إبراھیم  فایز  فوزى  ابراھیم السنباطى 2074802 كفـءكفـء2842011/07/13 معلم

بنى صالح 2011/07/11 ابراھیم حسین عبد العزیز حسین 2072150 كفـءكفـء2852011/07/13 معلم

احمد دمحم ابراھیم 2003/03/25 ابراھیم علیوة دمحم قورة 2218817 كفـءكفـء2862011/07/13 معلم

ام القرى للتعلیم االساسى 2011/03/01 ابراھیم محروس ابراھیم احمد 2075381 كفـءكفـء2872011/03/14 معلم

سامى فتحى ع 2011/07/11 احسان  اسماعیل دمحم البكش 2236945 كفـءكفـء2882011/07/13 معلم

٢میت ربیعة رقم  2011/07/11 إحسان منیر أحمد خلیل 2227205 كفـءكفـء2892011/07/31 معلم
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ریاض اطفال كفر حفنا 2011/03/01 احالم  السید فتحى سید احمد 2222928 كفـءكفـء2902011/03/14 معلم

٢الجوسق ب  2011/07/13 أحالم صالح ابراھیم عبد الرحمن 2392491 كفـءكفـء2912011/07/13 معلم

الجوسق ع 2011/03/01 أحمد  اسماعیل  عبد الحمید  دمحم 2075224 كفـءكفـء2922011/03/14 معلم

عبد المنعم ریاض ث بنات 2008/07/20 احمد السید حلمى دمحم االجرب 2240442 كفـءكفـء2932011/03/14 معلم

فصول الروض ع 2006/01/06 أحمد السید فؤاد الحواط 1585631 كفـءكفـء2942011/07/13 معلم

عبد العزیز مصیلحى 2011/07/11 احمد رضا خیرى سلیمان فراج 2230205 كفـءكفـء2952011/07/13 معلم

بلبیس ث للبنین 2011/03/01 احمد رضا صابر حسنین 2252568 كفـءكفـء2962011/03/14 معلم

اوالد مھنا االعدادیة 2009/02/21 أحمد صبحي عبدالسالم أحمد 2387189 كفـءكفـء2972011/07/01 معلم

الشھید السید احمد علیوة بالسرایا 2011/07/11 احمد صالح الدین عبدالعلیم حجازى 2230336 كفـءكفـء2982011/07/13 معلم

٢قرملة االبتدائیة  2011/03/01 أحمد طھ سلیمان غنیمى الصاحى 2107173 كفـءكفـء2992011/03/14 معلم

الشعب االبتدائیة 2011/03/01 احمد عبد الرحمن احمد دمحم 2150273 كفـءكفـء3002011/03/14 معلم

العدلیة ع المشتركة 2003/03/16 أحمد عبدالسمیع محمود سلیمان عثمان 2256258 كفـءكفـء3012011/07/13 معلم

١الطحاویة  2008/06/02 احمد على ابراھیم حسانین 2256445 كفـءكفـء3022011/03/14 معلم

بلبیس بنین 2011/07/11 أحمد عید نایل عوض 2174959 كفـءكفـء3032011/07/13 معلم

احمد دمحم ابراھیم 2011/07/11 احمد غریب ابو عیسى غریب 2075575 كفـءكفـء3042011/07/13 معلم

بلبیس الصناعیة بنین 2009/01/01 أحمد دمحم أحمد سلیمان 2232271 كفـءكفـء3052011/07/13 معلم

الشولیة ع 2011/07/11 احمد دمحم سعدهللا احمد 2236941 كفـءكفـء3062011/07/13 معلم
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١غیتة القدیمة  2011/03/01 أحمد دمحم عبدالحكیم السید 1574856 كفـءكفـء3072011/03/14 معلم

منیة سنتا 2008/06/02 احمد دمحم عبدالحمید دمحم 991407 كفـءكفـء3082011/03/14 معلم

الفتح اإلعدادیة التجریبیة لغات 2008/06/03 احمد دمحم دمحم اسماعیل 2205243 كفـءكفـء3092011/03/14 معلم

میت جابر ع 2011/07/11 احمد دمحم نجیب حسین على 988462 كفـءكفـء3102011/07/13 معلم

١الخشاینة االبتدائیة  2008/06/02 احمد محمود علم الدین احمد 2156442 كفـءكفـء3112011/03/14 معلم

حوض الندى االعدادیة 2009/06/02 أسامة  أبو عبیة  دمحم  ابراھیم 2067187 كفـءكفـء3122011/03/14 معلم

٢قرملة االبتدائیة  2011/03/01 اسامة دمحم رشاد انور عطیة 979946 كفـءكفـء3132011/03/14 معلم

١الطحاویة  2008/07/21 اسالم  عبد المنعم عبد التواب احمد 2075380 كفـءكفـء3142011/03/14 معلم

حمدى جوھر بنین 2011/07/01 إسالم دمحم عبدالمنعم دمحم 2075408 كفـءكفـء3152011/07/13 معلم

على كامل متولى االبتدائیة 2010/03/21 اسماء  ابراھیم  حسن  السید 2258363 كفـءكفـء3162011/07/13 معلم

ام القرى للتعلیم االساسى 2008/06/02 أسماء  حسن  دمحم  أحمد 2073767 كفـءكفـء3172011/03/14 معلم

٢حفنا الجدیدة  2011/03/01 أسماء  دمحم  أبو العزم  عبد الرازق 2073027 كفـءكفـء3182011/03/14 معلم

السعادات الجدیدة 2011/03/01 أسماء  دمحم عبدالحكیم  ابراھیم موسى 2076218 كفـءكفـء3192011/03/14 معلم

الشھید السید احمد علیوة بالسرایا 2011/03/01 أسماء أبو بكر الصدیق دمحم عامر 2134259 كفـءكفـء3202011/03/14 معلم

كفر حفنا االعدادیة 2011/03/01 اسماء احمد عبدالعزیز یوسف 987120 كفـءكفـء3212011/03/14 معلم

2011/07/11 االعدادیة بنات القدیمة اسماء احمد عبده دمحم حبیشى 2172230 كفـءكفـء3222011/07/13 معلم

١قرملة االبتدائیة  2011/03/01 أسماء أحمد دمحم مصطفي 2055940 كفـءكفـء3232011/03/14 معلم
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میت حبیب االبتدائیة 2010/06/02 اسماء إسماعیل عبدالرحمن إبراھیم 2150462 كفـءكفـء3242011/03/14 معلم

الفضلیھ 2011/07/11 اسماء السید عبدالعزیز دمحم 2240735 كفـءكفـء3252011/07/13 معلم

١اوالد سیف االبتدائیة  2010/03/01 اسماء السید عبدالمجید بدوى 991642 كفـءكفـء3262011/03/14 معلم

اسماء بنت ابى بكر ع صباحیة 2007/03/18 أسماء السید دمحم درویش 2387947 كفـءكفـء3272011/07/13 معلم

احمد دمحم ابراھیم 2011/03/01 أسماء جمال السید دمحم االھوانى 2238806 كفـءكفـء3282011/03/14 معلم

١شبرا الجدیدة  2011/07/11 اسماء حسن الشحات عبد المجید 2123152 كفـءكفـء3292011/07/13 معلم

شبرا النخلة 2010/03/01 اسماء حسین حسیب السید 2117248 كفـءكفـء3302011/03/14 معلم

عبد العزیز امین 2008/07/21 اسماء حلمي عبد الحلیم بركات 2070990 كفـءكفـء3312011/03/14 معلم

كفر ایوب ع 2008/04/11 أسماء حمدى ابراھیم عبدالعال 2181067 كفـءكفـء3322011/07/13 معلم

سلمنت ع 2011/07/11 أسماء رشاد سعدونى سالم 2256265 كفـءكفـء3332011/07/13 معلم

كفر حفنا االعدادیة 2011/03/01 أسماء سعید خضرى منصور 1578590 كفـءكفـء3342011/03/14 معلم

شبرا النخلة 2011/03/01 أسماء سعید عبدالستار الخوانكى 2227307 كفـءكفـء3352011/03/14 معلم

الشولیھ 2009/08/23 اسماء عبد هللا محمود علوان 2232322 كفـءكفـء3362011/07/13 معلم

حوض الندى للتعلیم األساسي 2011/03/01 أسماء عبداللطیف دمحم  دمحم الطوبجى 2067202 كفـءكفـء3372011/03/14 معلم

االعدایة بنات الجدیدة 2011/03/01 اسماء عیسى السید على 2251384 كفـءكفـء3382011/03/14 معلم

الفتح 2011/03/01 أسماء قاسم  عبدالرحمن  إبراھیم 2257799 فوق المتوسطفوق المتوسط3392011/03/14 معلم

١شبراالنخلة االبتدائیة المشتركة  2007/03/02 اسماء دمحم احمد دمحم 2244159 كفـءكفـء3402011/03/14 معلم
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شبرا النخلة تعلیم اساسى 2011/03/01 اسماء دمحم على سالمة 2256005 كفـءكفـء3412011/03/14 معلم

١نوبة االبتدائیة  2011/03/01 اسماء دمحم فؤاد احمد 2228377 كفـءكفـء3422011/03/14 معلم

انشاص الرمل ع بنین 2011/07/11 اسماء دمحم دمحم المولد 2288285 كفـءكفـء3432011/07/13 معلم

١احمد عرابى  2011/03/01 أسماء دمحم دمحم حسن 2169832 كفـءكفـء3442011/03/14 معلم

انشاص الرمل ع بنین 2011/03/01 اسماء دمحم یوسف رمضان نجم 2150310 كفـءكفـء3452011/03/14 معلم

الشھید ھاشم الرفاعى 2010/04/11 أسماء دمحم یوسف نصر 2151613 كفـءكفـء3462011/07/13 معلم

الفتح 2008/06/02 اسماء محمود ابراھیم جاد 2255923 كفـءكفـء3472011/03/13 معلم

ریاض اطفال السالم الجدیدة 2011/03/01 اسماء محمود العربى دمحم اسماعیل 2226555 كفـءكفـء3482011/03/14 معلم

االعدادیھ بنات الحدیثھ 2010/05/08 اسماء محمود دمحم شعبان 2246370 كفـءكفـء3492011/07/13 معلم

٢قرملة االبتدائیة  2011/03/01 أشجان دمحم طھ ابراھیم 988839 كفـءكفـء3502011/03/14 معلم

عبد العزیز امین 2007/06/02 اشجان مكین حامد محمود  سالم الشیمى 2252588 كفـءكفـء3512011/03/14 معلم

الشوربجى 2011/03/01 أشجان یحیى سید أحمد 2152319 كفـءكفـء3522011/03/14 معلم

الشوربجى 2011/07/11 اشرف سالم جاب هللا بكیره 978190 كفـءكفـء3532011/07/13 معلم

شبرا النخلة الثانویة المشتركة 2011/07/11 أشرف عبد الحمید محمود  على 2054855 كفـءكفـء3542011/07/13 معلم

حوض الندى االعدادیة 2002/05/01 اشرف دمحم على دمحم 974625 كفـءكفـء3552009/02/11 معلم

الجوسق ع 2011/03/01 إكرام صبري حسن على كف 2055977 كفـءكفـء3562011/03/14 معلم

اوالد سیف ع مشترك 2011/07/11 السید ابوبكر السید عبدالعاطى 2232338 كفـءكفـء3572011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

حوض الندى االعدادیة 2011/03/01 السید عوض هللا غریب عبدالعال 991408 كفـءكفـء3582011/03/14 معلم

بساتین االسماعیلیة ع 2008/06/16 السید قاسم  السید عبدالعال 2156452 كفـءكفـء3592011/03/14 معلم

طلعت حرب االعدادیة للبنین 1997/11/29 السید دمحم شحاتھ علوان عربد 2184016 كفـءكفـء3602010/02/02 معلم

منیة سلمنت 2011/07/01 السید ناصف السید علیوه 2228181 كفـءكفـء3612011/07/13 معلم

المنشیة االبتدائیة 2011/07/11 السیدة ابراھیم درویش مصطفى 2226669 كفـءكفـء3622011/07/13 معلم

بساتین االسماعیلیة ع 2011/07/11 السیدة السید دمحم مبارك 2151598 كفـءكفـء3632011/07/13 معلم

بلبیس التجاریة القدیمة بنات 2011/07/11 السیدة صابر احمد عبد الرحمن 1591812 كفـءكفـء3642011/07/13 معلم

شبرا النخلھ بنات 2003/05/08 الشیماء بھجت شحاتھ عفیفى 2055366 كفـءكفـء3652011/03/14 معلم

بلبیس التجاریة القدیمة بنات 2007/07/05 الشیماء حسن دمحم محمود عرابى 2230097 كفـءكفـء3662011/07/13 معلم

٢الجلفي ب  2011/03/01 الشیماء عبدالمنعم عبد هللا حسیب السید 991101 كفـءكفـء3672011/03/14 معلم

بساتین االسماعیلیة ع 2011/07/11 الطبالوى عبد الحلیم عبد العظیم ا 2151488 كفـءكفـء3682011/07/13 معلم

٢تل الجراد ب 2011/03/01 العربى سالم دمحم حماد عامر 1574632 كفـءكفـء3692011/03/14 معلم

حفناع 2011/07/11 الفت عبداللة حسن عمران 2249178 كفـءكفـء3702011/07/13 معلم

میت حمل للتعلیم االساسى 2007/08/16 الھام  عصام الدین  عبد الشافى دمحم عفیفى 2073774 كفـءكفـء3712011/03/14 معلم

قھلة الجبلة 2011/07/11 الھام بھجت دمحم خلیفة 2226568 كفـءكفـء3722011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق 2008/02/15 الھام حسین جمیل السلمى 989180 كفـءكفـء3732011/07/13 معلم

١سلمنت ب  2011/07/11 الھام عبد الحمید حسین على 2228217 كفـءكفـء3742011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشأة السالم للتعلیم 2011/07/11 الھام عبد النبي عبد السمیع دمحم اسماعیل 990772 كفـءكفـء3752011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بكفر ایوب 2004/01/09 الھام دمحم البربرى على دسوقى 2074266 كفـءكفـء3762011/07/13 معلم

میت حمل االبتدائیة 2011/03/01 الھام دمحم سعید خمیس محمود جمیل 976899 كفـءكفـء3772011/03/14 معلم

الشھید عاطف السادات 2011/07/11 إلھام محمود على حامد 2156419 كفـءكفـء3782011/07/13 معلم

الزوامل الجدیدة 2005/08/01 امال السعید دمحم دمحم 2255897 كفـءكفـء3792011/03/14 معلم

١شبرا الجدیدة  2011/07/11 امال حامد دمحم ابراھیم 2244223 كفـءكفـء3802011/07/13 معلم

دمحم ابراھیم حفنى بالعدلیة 2011/03/01 امال حسن فرج فراج 969067 كفـءكفـء3812011/03/14 معلم

ابو یوسف 2011/03/01 امال حسنى امام حسن 2254679 كفـءكفـء3822011/03/14 معلم

منیة سنتا االعدادیة المشتركة 2009/02/14 امال عبدالفتاح متبولى عیسى 986608 كفـءكفـء3832011/07/13 معلم

عبد الغنى محمود ع بنات 2005/03/11 أمال عبدالمنعم صالح دمحم 2256264 كفـءكفـء3842011/07/13 معلم

الجوسق ع 2011/07/11 امال على عبد العظیم على 2288280 كفـءكفـء3852011/07/13 معلم

١الجوسق االبتدائیة  2006/01/21 آمال دمحم عوض أحمد 987620 كفـءكفـء3862011/03/14 معلم

كفر مسعود حجازى 2007/06/08 أمال دمحم فھمى حسن دمحم 2057871 كفـءكفـء3872011/03/14 معلم

١بنى صالح االبتدائیة رقم  2011/03/01 آمال محمود خلیل إسماعیل جاد 2074915 كفـءكفـء3882011/03/14 معلم

قرملة ع المشتركة 2011/03/01 أمانى  عبد الفتاح دمحم دمحم عبد السالم 2059041 كفـءكفـء3892011/03/14 معلم

الزوامل االبتدائیة 2010/07/05 امانى  عبدهللا دمحم دمحم للوه 2256198 كفـءكفـء3902011/03/14 معلم

االعدادیھ بنات الحدیثھ 2010/04/10 امانى احمد یحیى احمد 2231400 كفـءكفـء3912011/07/13 معلم
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 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١المنیل  2011/03/01 أمانى أسامة ابراھیم نصر 2165956 كفـءكفـء3922011/03/14 معلم

٢قرملة االبتدائیة  2011/03/01 امانى السید دمحم السید 2255914 كفـءكفـء3932011/03/14 معلم

عبد المنعم ریاض ث بنات 2006/03/20 امانى حمادة عبدالكربم عبدالجواد 2273301 كفـءكفـء3942011/07/13 معلم

سامى فتحى ع 2011/07/11 امانى رفعت ابراھیم دمحم 2230359 كفـءكفـء3952011/07/13 معلم

بلبیس الجدیدة 2011/03/01 امانى عبد الحمید خلیل ابو زید 2231454 كفـءكفـء3962011/03/14 معلم

حوض الندى للتعلیم األساسي 2011/03/01 امانى عبد العزیز عبد العظیم حسن 2227288 كفـءكفـء3972011/03/14 معلم

١غیتة القدیمة  2011/03/01 أمانى عبدالرؤف دمحم یوسف 1574767 كفـءكفـء3982011/03/01 معلم

كفر أكیاد  تعلیم اساسى 2011/07/11 أمانى فاروق أمین جمعھ 2228305 كفـءكفـء3992011/07/13 معلم

١العدلیة الجدیدة رقم  2005/08/03 امانى لطفى دمحم النجار 989672 كفـءكفـء4002011/03/14 معلم

دمحم فرید 2007/11/28 امانى دمحم عبدالرازق مصطفى 990802 كفـءكفـء4012011/07/13 معلم

الجوسق ع 2011/03/01 أمانى دمحم دمحم یس 2152554 كفـءكفـء4022011/03/14 معلم

2004/06/18 االعدادیة بنات القدیمة أمانى ممدوح دمحم أبوالعینین 2067904 كفـءكفـء4032011/03/14 معلم

سامى فتحى ع 2011/07/11 أماني حسین عوض هللا سالم 2398649 كفـءكفـء4042011/07/13 معلم

عرب الرملیة ب 2011/03/01 امل  عبدالعزیز منصور خلیل 2068388 كفـءكفـء4052011/03/14 معلم

فصول الصم والبكم 2011/07/11 أمل  دمحم دمحم سلیم درویش 2358826 كفـءكفـء4062011/07/13 معلم

١العدلیة المشتركة  2011/03/01 امل جالل حسن ابراھیم عیسى 2252591 كفـءكفـء4072011/03/14 معلم

كفر أكیاد  تعلیم اساسى 2006/10/18 امل جوده عبدالمجید على 982226 كفـءكفـء4082011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مدرسة میت معال 2011/07/11 أمل صادق طلبھ حسن 2256236 كفـءكفـء4092011/07/13 معلم

الشھید احمد محفوظ 2004/06/02 امل عبد الوھاب عبد الحلیم الشنوانى 2152697 كفـءكفـء4102011/03/14 معلم

دمحم ابراھیم حفنى بالعدلیة 2007/08/16 امل دمحم امین زقزوق 989966 كفـءكفـء4112011/03/14 معلم

دمحم عبد العزیز درویش 2002/05/19 امل دمحم عبد الحمید سلیمان 2252428 كفـءكفـء4122011/03/14 معلم

الشھید عاطف السادات 2011/03/01 أمنیة جمال دمحم أحمد عاشور 2256002 كفـءكفـء4132011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2010/03/16 أمنیة عبد الحكم عبدالحمید على 2240581 كفـءكفـء4142011/03/14 معلم

الشھید الغندور 2011/03/01 أمنیة یسرى شاكر الجندى 2115732 كفـءكفـء4152011/03/14 معلم

میت حمل للتعلیم االساسى 2010/04/11 امنیھ على عبد الباقى عبدالباقى 2252457 كفـءكفـء4162011/07/13 معلم

جالل العبودى 2008/07/20 أمیرة  عبد الرحمن عبد هللا دمحم علیان 2173715 كفـءكفـء4172011/03/14 معلم

٢شبرا النخلھ ج  2011/03/01 امیرة  عبد الوھاب عبد السمیع ابراھیم 2128879 كفـءكفـء4182011/03/14 معلم

بلبیس الجدیدة 2009/06/02 امیرة ابراھیم عبد العظیم نافع 2152717 كفـءكفـء4192011/03/14 معلم

الظافر للتعلیم االساسى 2008/06/13 أمیرة أحمد عبد القادر أحمد 1599740 كفـءكفـء4202011/03/14 معلم

)إعدادي(بیر عمارة تعلیم أساسي  2011/03/01 أمیرة أحمد دمحم المصرى 2256672 كفـءكفـء4212011/03/14 معلم

٢الطحاویة  2007/07/20 امیرة احمد دمحم على 1594692 كفـءكفـء4222011/03/14 معلم

بلبیس التجاریة القدیمة بنات 2011/03/01 امیرة احمد نسیم السید دمحم 2244238 كفـءكفـء4232011/03/14 معلم

١المنیل  2011/03/01 أمیرة الشحات عبدالفتاح ابراھیم 2165975 كفـءكفـء4242011/03/14 معلم

بلبیس بنین 2011/07/01 أمیرة جمال دمحم خلیل علوان الحسني 2151543 كفـءكفـء4252011/07/13 معلم

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

7438of 1333 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

القاسمیة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 أمیرة حلمى فرج دمحم 1599805 كفـءكفـء4262011/03/14 معلم

الشھید الغندور 2011/03/01 أمیرة سالمھ عبد المنعم دمحم سالمة 2237044 كفـءكفـء4272011/03/14 معلم

بلبیس ث للبنین 2009/03/24 أمیرة سمیر عبدالمنعم حسن 2256272 كفـءكفـء4282011/07/13 معلم

عبد العزیز قمورة 2011/03/01 امیرة شعبان السید عبدالرحمن 989218 كفـءكفـء4292011/03/14 معلم

ابو شوشة سراج الدین 2011/03/01 أمیرة عادل دمحم عبد الرحمن 2249182 كفـءكفـء4302011/03/14 معلم

میت ربیعة ع م 2011/07/11 امیرة عبد الغفار عبد العزیز الربع 2227329 كفـءكفـء4312011/07/13 معلم

على بن ابى طالب ب 2011/03/01 امیرة عبدالرحمن احمد احمد 2252405 كفـءكفـء4322011/03/14 معلم

الشھید احمد فؤاد الشامى 2011/03/01 أمیرة عبدالرحمن عبدهللا أحمد عطوة 2071728 كفـءكفـء4332011/03/14 معلم

العدلیة بنین 2008/06/13 أمیرة عبدالوھاب عبدالمنعم بكر 2115705 كفـءكفـء4342011/03/14 معلم

الفتح التجریبیة لغات 2011/03/01 أمیرة فتحى دمحم معوض 1591696 كفـءكفـء4352011/03/14 معلم

السعادات الجدیدة 2007/09/02 أمیرة دمحم السید مبارك 2065341 كفـءكفـء4362011/07/13 معلم

)إبتدائي(كفر أكیاد  2007/03/16 أمیرة دمحم أمین أبوبكر حسن الربع 2124551 كفـءكفـء4372011/07/13 معلم

٢قرملة االبتدائیة  2011/03/01 أمیرة دمحم سمیر أحمد درویش مصطفى 2066638 كفـءكفـء4382011/03/14 معلم

)إعدادي(الحاجة فائقة محمود األھواني تعلیم أساسي 2011/03/01 امیرة دمحم عبد القادر  حسن 2218686 كفـءكفـء4392011/03/14 معلم

دمحم عبد  العزیز درویش 2007/11/28 أمیرة دمحم دمحم دمحم 2237177 كفـءكفـء4402011/07/13 معلم

١المنیل  2011/03/01 امیرة دمحم محمود دمحم 2075364 كفـءكفـء4412011/03/14 معلم

١سند نھور االبتدائیة  2011/03/01 امیرة محمود جودة احمد 2228546 كفـءكفـء4422011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

)إعدادي(بیر عمارة تعلیم أساسي  2011/07/11 أمیرة مختار بركات اسماعیل 982369 كفـءكفـء4432011/07/13 معلم

البالشون الجدیده 2008/12/20 أمیرة مصطفى ذكى حسن دمحم 2071121 كفـءكفـء4442011/07/13 معلم

بلبیس الصناعیة بنات 2011/07/11 امیرة ناصر عبداللطیف الملیجى 2228086 كفـءكفـء4452011/07/13 معلم

الجوسق ع 2011/07/11 أمیرة نبیل شحاتة إبراھیم الحداد 2385553 كفـءكفـء4462011/07/13 معلم

ریاض اطفال ابو بكر الصدیق 2009/06/03 امیره ابراھیم  عبدالعزیز ابراھیم 2258391 كفـءكفـء4472011/03/14 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/01 امیره عبد الحمید دمحم عیسى 988314 كفـءكفـء4482011/03/14 معلم

الزوامل االبتدائیة 2011/07/01 أمیمة طھ ابراھیم على 2150346 كفـءكفـء4492011/07/13 معلم

٢تل الجراد ب 2011/07/11 أمینة فتحى دمحم على 2173867 كفـءكفـء4502011/07/13 معلم

٢میت ربیعة رقم  2011/03/01 امینھ مسعد  سالمھ  الصغیر رشید 2068296 كفـءكفـء4512011/03/14 معلم

السعادات ع 2011/03/01 انتصار دمحم عبدالوھاب سلیمان 2161154 كفـءكفـء4522011/03/14 معلم

بلبیس الثانویة التجاریة للبنین 2011/07/11 انجى على حسین عزازى 2396497 كفـءكفـء4532011/07/13 معلم

القاسمیة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 إنشراح فھمى على الجندى 979533 كفـءكفـء4542011/03/14 معلم

خمیس اعدادي بسندنھور 2007/04/01 انصاف جمعة متولى الماحى 2377225 كفـءكفـء4552011/07/13 معلم

شبرا النخلھ بنات 2008/06/02 انھار فتحى دمحم دمحم زحافة 2237077 كفـءكفـء4562011/03/14 معلم

١البالشون االبتدائیة 2011/07/11 أنیسة محمود عبدالعزیز حفنى 1600877 كفـءكفـء4572011/07/13 معلم

الزوامل الجدیدة 2006/05/02 ایات السید ابراھیم دمحم 2255893 كفـءكفـء4582011/03/14 معلم

الشھید عاطف السادات 2011/03/01 ایات صبرى عبدالجلیل حرموش 2246667 كفـءكفـء4592011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
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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
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المؤھل 
األعلي

الكتیبھ الجدیده 2007/06/02 ایات دمحم السید عبدالعزیزموسى 991099 كفـءكفـء4602011/03/01 معلم

جلیلة الخشنیة ع 2011/03/01 إیفون سعید كمال دمحم 918324 كفـءكفـء4612011/03/14 معلم

بلبیس بنین 2011/03/01 إیمان  فتح هللا دمحم صقر 2156291 كفـءكفـء4622011/03/14 معلم

عبدالعزیز قمورة ریاض اطفال 2011/03/01 ایمان  دمحم السید  دمحم النجار 2257816 كفـءكفـء4632011/03/14 معلم

)إعدادي(الحاجة فائقة محمود األھواني تعلیم أساسي 2011/03/01 إیمان إبراھیم رجب الغزالي 987653 كفـءكفـء4642011/03/14 معلم

كفر ایوب ع 2011/07/11 ایمان احمد  محمود عیاد 2230101 كفـءكفـء4652011/07/13 معلم

الجوسق ع 2011/07/11 إیمان أحمد حسن دمحمالزھار 2175558 كفـءكفـء4662011/07/13 معلم

العدلیة بنین 2011/07/11 ایمان احمد دمحم یوسف عامر 2117710 كفـءكفـء4672011/07/13 معلم

كفر أكیاد  تعلیم اساسى 2011/03/01 ایمان السید ابراھیم دسوقى 2075377 كفـءكفـء4682011/03/14 معلم

١قرملة االبتدائیة  2011/07/11 ایمان السید حافظ السید 982019 كفـءكفـء4692011/07/13 معلم

١منیة سلمنت االبتدائیة  2011/03/01 ایمان السید عبد الخالق سعید 991608 كفـءكفـء4702011/03/14 معلم

عمر بن الخطاب بحفنا 2011/07/01 ایمان السید دمحم حسن 985338 كفـءكفـء4712011/07/13 معلم

بلبیس الجدیدة 2008/06/02 إیمان جمال السید مطر 2251382 كفـءكفـء4722011/03/14 معلم

2011/07/11 الجدیدة٢السرایا االبتدائیة  إیمان جمال رشدى أمین 2062128 كفـءكفـء4732011/07/13 معلم

دمحم فرید 2007/08/16 ایمان حسن السید طنطاوى 989783 كفـءكفـء4742011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2008/06/06 ایمان حمدى عبد المجید قورة 990904 كفـءكفـء4752011/03/14 معلم

١میت ربیعة رقم  2011/07/11 ایمان سامى دمحم النشوى 2286566 كفـءكفـء4762011/07/13 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
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الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

الزوامل ع بنات 2011/07/11 إیمان سعید عبدالعزیز دمحم 2256175 كفـءكفـء4772011/07/13 معلم

الشوربجى ع المشتركة 2011/03/01 ایمان شعبان السید عبد الرحمن الملیجى 2252500 كفـءكفـء4782011/03/14 معلم

١العدلیة الجدیدة رقم  2008/06/02 إیمان شلبى عبد الحمید الدماطى 1576775 كفـءكفـء4792011/03/14 معلم

مدرسة میت معال 2011/07/11 إیمان صالح سلیم عبدالدایم 2259381 كفـءكفـء4802011/07/13 معلم

الشھید ھاشم الرفاعى 2008/07/24 ایمان صالح الدین عبد العاطى السید 2150342 كفـءكفـء4812011/03/14 معلم

كفر أكیاد ریاض أطفال 2007/07/16 ایمان صالح دمحم السید 990619 كفـءكفـء4822011/03/14 معلم

الشھید احمد العرایشى الثانویة المشتركة 2011/03/01 ایمان عبد الرحمن ابراھیم دمحم 2226751 كفـءكفـء4832011/03/14 معلم

على كامل متولى االبتدائیة 2010/06/02 أیمان عبد اللة محمود علوان 1595160 كفـءكفـء4842011/03/14 معلم

الزوامل الجدیدة 2011/07/11 ایمان عبد هللا عبد الرحمن باز 2227242 كفـءكفـء4852011/07/13 معلم

دمحم فرید 2008/07/25 ایمان عبد النبى على عیسى 2128893 كفـءكفـء4862011/03/14 معلم

الشھید ھاشم الرفاعى 2006/04/11 إیمان عبدالقادر سعد ابراھیم 2268364 كفـءكفـء4872011/07/13 معلم

الدكتور طة حسین 2007/09/11 ایمان عوض یوسف طرطور 2228550 كفـءكفـء4882011/03/14 معلم

حوض الندى للتعلیم األساسي 2011/03/01 إیمان عیسى السید حسین 2071895 كفـءكفـء4892011/03/14 معلم

الشھید أحمد مختار صالح دمحم الغمري 2011/07/11 إیمان فاروق عبد الھادى مبارك 2059036 كفـءكفـء4902011/07/13 معلم

ابو یوسف 2011/03/01 ایمان دمحم السید السید ابوالنیل 2228205 كفـءكفـء4912011/03/14 معلم

على كامل متولى االبتدائیة 2011/03/01 ایمان دمحم حسین غنیمى 989645 كفـءكفـء4922011/03/14 معلم

اوالد سیف ع مشترك 2011/03/01 إیمان دمحم عبد العظیم دمحمسالمة 985306 كفـءكفـء4932011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

)میت حبیب ( عمر بن الخطاب  2011/07/11 ایمان دمحم عبد القادر السید 2247399 كفـءكفـء4942011/07/13 معلم

بلبیس الصناعیة بنات 2009/03/26 ایمان دمحم عبدالفتاح طھ شویخ 2228095 كفـءكفـء4952011/07/13 معلم

خمیس اعدادي بسندنھور 2009/03/21 ایمان دمحم كمال احمد حبشى 2202858 كفـءكفـء4962011/07/13 معلم

انشاص الرمل ع بنین 2011/03/01 إیمان دمحم دمحم دمحم مطیر 2256221 كفـءكفـء4972011/03/14 معلم

١انشاص الرمل االبتدائیة 2011/03/01 ایمان محمود شكرى دمحم المولد 2256487 كفـءكفـء4982011/03/14 معلم

جالل العبودى 2011/07/11 ایمان منصور عبد العزیز عبد العظیم 1583248 كفـءكفـء4992011/07/13 معلم

)إبتدائي(كفر أكیاد  2004/04/12 أیمن  عبد المنعم  عبد التواب  احمد اسماعیل 2073730 كفـءكفـء5002011/03/14 معلم

كفر حفنا االعدادیة 2011/07/11 أیمن أحمد دمحم أحمد 2054858 كفـءكفـء5012011/07/13 معلم

عزبة بیسوني اإلعدادیة المشتركة 2011/07/11 أیمن دمحم أحمد دمحم 2156504 كفـءكفـء5022011/07/13 معلم

نوبة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 إیناث عبدالمعز عمر حسن 2256204 كفـءكفـء5032011/07/13 معلم

)إعدادي(بیر عمارة تعلیم أساسي  2008/04/01 ایناس السید كامل حسن االسكندرانى 2228547 كفـءكفـء5042011/07/13 معلم

االعدادیھ بنات الحدیثھ 2011/03/01 إیناس حامد دمحم محمود 2070888 كفـءكفـء5052011/03/14 معلم

الشھید احمد محفوظ 2011/03/01 ایناس سعید عبد الفناح على نار 2117704 كفـءكفـء5062011/03/14 معلم

الفتح اإلعدادیة التجریبیة لغات 2011/03/01 ایناس سمیر كامل الجوھرى البغدادى 2234275 كفـءكفـء5072011/03/14 معلم

الشھید احمد فؤاد الشامى 2011/03/01 ایناس شاكر دمحم علي 2073103 كفـءكفـء5082011/03/14 معلم

اوالد سیف ع مشترك 2011/03/01 إیناس متولى حسن متولى 2061863 كفـءكفـء5092011/03/14 معلم

١االتحاد االبتدائیة  2008/05/30 ایناس محمود یوسف احمد راس 991573 كفـءكفـء5102011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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١میتكیس 2002/06/02 ایناس مصطفى احمد دمحم درویش 979485 كفـءكفـء5112011/03/14 معلم

بلبیس ث للبنین 2011/03/01 ایھاب دمحم على سالمة 2256778 كفـءكفـء5122011/03/14 معلم

بلبیس بنین 2011/07/11 بدیعة حامد عبد الرحمن على اسماعیل 2151414 كفـءكفـء5132011/07/13 معلم

بلبیس ث للبنین 2004/03/30 بربرى عبدالرحمن دمحم اسماعیل 2237154 كفـءكفـء5142011/07/13 معلم

١احمد عرابى  2011/07/11 بسمة محمود ابراھیم مطر 2244139 كفـءكفـء5152011/07/13 معلم

جودة أبو ھاشم للتعلیم األساسي بسندنھور 2011/03/01 بسمة یحیى عبدالحلیم عبدالرازق 2226622 كفـءكفـء5162011/03/14 معلم

االعدادیھ بنات الحدیثھ 2011/07/11 بسمھ ابراھیم السید دمحم 2168628 كفـءكفـء5172011/07/13 معلم

١سلمنت ب  2011/03/01 بسمھ دمحم دمحم ھیكل 2227335 كفـءكفـء5182011/03/14 معلم

١سلمنت ب  2011/03/01 بشرى سعید دمحم عبد السالم 2228204 كفـءكفـء5192011/03/14 معلم

احمد دمحم ابراھیم 2011/03/01 بلیغ حمدى یسرى أحمد 2238608 كفـءكفـء5202011/03/14 معلم

المنشیة الثانویة المشتركة 2003/04/11 تماضر ابراھیم دمحم ابراھیم ضاھر 2151566 كفـءكفـء5212011/07/13 معلم

الشھید ھاشم الرفاعى 2011/03/01 تھانى أحمد أحمد  علوان النجار 2119157 كفـءكفـء5222011/03/14 معلم

جالل عبد القادرالعبودى 2011/03/01 تھانى سعد حسن بسیونى 2228331 كفـءكفـء5232011/03/14 معلم

)إبتدائي(بیر عمارة تعلیم أساسي  2005/05/02 تھاني دمحم مصطفى مصطفى 2366630 كفـءكفـء5242011/07/13 معلم

شبرا النخلة 2011/07/11 تیسیر عبدالنبى إبراھیم بركات 2156305 كفـءكفـء5252011/07/13 معلم

فصول الروض ع 2009/03/25 تیسیر دمحم السید سلیمان 2389145 كفـءكفـء5262011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق 2003/10/01 ثریا رشدى السید عبدربھ 2226678 كفـءكفـء5272011/07/13 معلم

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

7438of 1339 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العدلیة بنین 2007/08/16 ثناء السید  احمد ابراھیم 2117286 كفـءكفـء5282011/03/14 معلم

١انشاص الرمل االبتدائیة 2007/04/27 ثناء حسن إبراھیم مرسى 2256100 كفـءكفـء5292011/03/14 معلم

٢شبرا النخلھ ج  2011/03/01 ثناء نبیل عبد المنعم السید 2128885 كفـءكفـء5302011/03/14 معلم

بنى صالح 2011/03/01 جعفر نبیھ عبدالشكور حسین 1583007 كفـءكفـء5312011/03/14 معلم

قرملة ع المشتركة 2011/07/11 جمال دمحم حسین عبد البارى 2054863 كفـءكفـء5322011/07/13 معلم

السالم االعدادیة 2007/04/25 جمال دمحم یوسف الشوربجى 2073855 كفـءكفـء5332011/03/14 معلم

١الشھید عبد الشفیع منصور  2011/03/01 جمیلة عبد الرحمن ابراھیم باشا 2244227 كفـءكفـء5342011/03/14 معلم

العدلیة ع المشتركة 2011/07/11 جمیلھ امین محفوظ امین 2258419 كفـءكفـء5352011/07/13 معلم

بلبیس الصناعیة بنات 2009/03/30 جمیلھ دمحم كامل عبدالرازق 2228110 كفـءكفـء5362011/07/13 معلم

البالشون الجدیده 2011/03/01 جیھان السید عبد الحلیم عبد الحمید 2068984 كفـءكفـء5372011/03/14 معلم

كفر ایوب ع 2007/06/08 جیھان جمال ابراھیم نصر 990664 كفـءكفـء5382011/03/14 معلم

١الشھید مصطفى بكفرحفنا  2011/07/11 جیھان عبد القادر دمحم  مصطفى 2263801 كفـءكفـء5392011/07/13 معلم

٢غینة االبتدائیة القدیمة  2011/03/01 جیھان علي دمحم علي 974313 كفـءكفـء5402011/03/14 معلم

شبرا النخلة الثانویة المشتركة 2011/07/11 حامد دمحم احمد عبد النبى 1624407 كفـءكفـء5412011/07/13 معلم

اوالد منصور 2007/11/28 حسام السید دمحم على ھاشم 2173660 كفـءكفـء5422011/03/14 معلم

عبد العزیز امین 2011/03/01 حسن  احمد حسن  احمد على الفحل 2257400 كفـءكفـء5432011/03/14 معلم

الزوامل الجدیدة 2009/07/02 حسناء السید نصر نصر 2256034 كفـءكفـء5442011/07/13 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البالشون 2011/03/01 حسناء حسین عبد العزیز حسین 2062219 كفـءكفـء5452011/03/14 معلم

تل الجراد اإلعدادیة 2011/03/01 حسناء شوقى دمحم بیومى 2237189 كفـءكفـء5462011/03/14 معلم

مدرسة میت معال 2008/04/11 حسیبة دمحم محمود عبدالمعبود 2256238 كفـءكفـء5472011/07/13 معلم

دمحم دیاب سالم االعدادیة 2011/03/01 حسین عطیھ محروس حسانین 1595791 كفـءكفـء5482011/03/14 معلم

تل الجراد اإلعدادیة 2011/03/01 حسین دمحم امین عفیفى 2173666 كفـءكفـء5492011/03/14 معلم

٢احمد عرابى  2011/03/01 حلیمھ صالح دمحم خضر 2237086 كفـءكفـء5502011/03/14 معلم

الجوسق ع 2003/06/02 حمادة السید عبد الحمید أمین 2070104 كفـءكفـء5512011/03/14 معلم

الزوامل االبتدائیة 2011/03/01 حمادة رمضان عبد الحكیم دمحم 2117252 كفـءكفـء5522011/03/14 معلم

كفر ایوب ع 2010/05/03 حمدى شحاتھ تھامى دمحم 2209942 كفـءكفـء5532011/07/13 معلم

میت حبیب االبتدائیة 2011/03/01 حنان  صادق  حسین  اسماعیل 2068464 كفـءكفـء5542011/03/14 معلم

قرملھ 2011/03/01 حنان احمد دمحم دمحم 2243126 كفـءكفـء5552011/03/14 معلم

١بنى صالح االبتدائیة رقم  2011/03/01 حنان حمادة محمود دمحم 973540 كفـءكفـء5562011/03/14 معلم

االعدادیھ بنات الحدیثھ 2005/04/11 حنان رفعت عبدالعاطى دمحم 2256230 كفـءكفـء5572011/07/13 معلم

شبرا النخلة 2007/06/02 حنان سامى عبدالوھاب بركة 2227311 كفـءكفـء5582011/03/14 معلم

البالشون التجریبیة 2011/03/01 حنان عبد الناصر عبد العزیز سالمة 2055110 كفـءكفـء5592011/03/14 معلم

سلمنت ریاض أطفال 2011/07/11 حنان عبدالحمید دمحم ضیف 2255911 كفـءكفـء5602011/07/13 معلم

الطحاویة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 حنان على عبد الغنى ھانى 2119159 كفـءكفـء5612011/03/14 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر بن الخطاب بحفنا 2011/03/01 حنان دمحم سالم دمحم 981918 كفـءكفـء5622011/03/14 معلم

البالشون ع بنین 2011/07/11 حنان دمحم متولى داود متولى 2054602 كفـءكفـء5632011/07/13 معلم

الزوامل الجدیدة 2005/12/04 حنان دمحم دمحم مسلم 2255887 كفـءكفـء5642011/03/14 معلم

١احمد عرابى  2011/03/01 حوریھ السید غنیم عطیھ 981715 كفـءكفـء5652011/03/14 معلم

فصول ابو شوشة ع 2011/07/01 حیاة فھمى حسن دمحم عبدربھ 2256261 كفـءكفـء5662011/07/13 معلم

شبرا النخلة الثانویة المشتركة 2006/08/21 خالد فتحى عبد الوھاب عطیة سبع 2255944 كفـءكفـء5672011/03/14 معلم

الشولیة ع 2000/05/21 خدیجة عبد السمیع ابراھیم خلیل 2227318 كفـءكفـء5682011/03/14 معلم

بنى صالح 2011/03/01 دالیا جمال السید عبد الفتاح 2074909 كفـءكفـء5692011/03/14 معلم

١احمد عرابى  2011/07/01 دالیا دمحم ابو النور جعفر 2244079 كفـءكفـء5702011/07/13 معلم

الجھاد 2006/07/08 دالیة ثروت السید عرابى 2151656 كفـءكفـء5712011/03/14 معلم

الزوامل ع بنات 2011/07/11 دعاء  السید  عبدالستار  حامد 2258354 كفـءكفـء5722011/07/13 معلم

الشھید احمد فؤاد الشامى 2011/07/01 دعاء  سمیر  یوسف  حفنى 2073754 كفـءكفـء5732011/07/13 معلم

١المنیل  2011/07/11 دعاء إبراھیم دمحم دمحم عبدهللا 2398461 كفـءكفـء5742011/07/13 معلم

١الجھاد االبتدائیة 2009/04/21 دعاء أحمد على الھاللى 2256123 كفـءكفـء5752011/07/13 معلم

اوالد سیف ع مشترك 2005/06/02 دعاء السید الصاوي السید 989423 كفـءكفـء5762011/03/14 معلم

٣اوالد مھنا االبتدائیة المشتركة رقم 2011/03/01 دعاء السید حسن ادریس 2238613 كفـءكفـء5772011/03/14 معلم

العدلیة ع المشتركة 2011/07/01 دعاء الشافعى دمحم مھدى 2231412 كفـءكفـء5782011/07/13 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الطحاویة االعدادیة المشتركة 2008/06/02 دعاء صالح عبد الستار دمحم 2119158 كفـءكفـء5792011/03/14 معلم

العدلیة بنین 2008/06/06 دعاء عادل دمحم مرسى الحناوى 2117276 كفـءكفـء5802011/03/14 معلم

المستقبل 2006/07/20 دعاء عبد العزیز دمحم عبد العزیز 990351 كفـءكفـء5812011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2007/03/04 دعاء عبدالمقصود حسن إبراھیم 2361674 كفـءكفـء5822011/07/13 معلم

سامى فتحى ع 2008/09/09 دعاء عزت زكى سلیمان 983242 كفـءكفـء5832011/03/14 معلم

٢الطحاویة  2011/03/01 دعاء فارس عبد الكریم الطحاوى 1595775 كفـءكفـء5842011/03/14 معلم

الزوامل ع بنین 2011/07/11 دعاء فائز السید بندارى 2250984 كفـءكفـء5852011/07/13 معلم

١الجوسق االبتدائیة  2011/03/01 دعاء فوزى مصطفى عبدالعزیز 2255858 كفـءكفـء5862011/03/14 معلم

االعدایة بنات الجدیدة 2005/06/02 دعاء دمحم احمد عبدالحلیم زوید 2252513 كفـءكفـء5872011/03/14 معلم

احمد دمحم ابراھیم 2007/10/10 دعاء دمحم رمضان عیسى 2238817 كفـءكفـء5882011/03/14 معلم

عمر بن الخطاب بحفنا 2011/03/01 دعاء دمحم عبد الحمید سالوى 989600 كفـءكفـء5892011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/07/11 دعاء دمحم عبد القادر بنداري 2300892 كفـءكفـء5902011/07/13 معلم

عمرو بن العاص 2007/08/16 دعاء دمحم عبدالعزیز دعادر 991057 كفـءكفـء5912011/03/14 معلم

بلبیس ث للبنین 2007/03/27 دعاء دمحم عبداللطیف األھوانى 2227197 كفـءكفـء5922011/07/13 معلم

احمد دمحم ابراھیم 2011/03/01 دعاء دمحم كامل محمود 2238822 كفـءكفـء5932011/03/14 معلم

بلبیس الصناعیة بنات 2009/03/30 دعاء دمحم محمود احمد 2228176 كفـءكفـء5942011/07/13 معلم

بلبیس الجدیدة 2008/06/02 دینا احمد السید العلیمى 2114811 كفـءكفـء5952011/03/14 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
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شبرا النخلة 2011/07/11 دینا الشحات صالح عبدهللا 2254552 كفـءكفـء5962011/07/13 معلم

میت حمل ع المشتركة 2011/03/01 دینا حسن دمحم جمعة 2152705 كفـءكفـء5972011/03/14 معلم

االعدادیھ بنات الحدیثھ 2011/07/11 دینا سعید عشرى الشنوانى 2256143 كفـءكفـء5982011/07/13 معلم

بلبیس التجاریة القدیمة بنات 2011/07/11 دینا دمحم دمحم شكرى 2396642 كفـءكفـء5992011/07/13 معلم

الدكتور عبد الحلیم محمود 2011/03/01 رابعة عبدالمنعم دمحم حتحوت 2256639 كفـءكفـء6002011/03/14 معلم

السیده عائشة ع 2011/03/01 رابعھ احمد حسن الزھار 990107 كفـءكفـء6012011/03/14 معلم

على كامل متولى ع 2011/03/01 رانا سعید الیمانى الولیلى 2100181 كفـءكفـء6022011/03/14 معلم

حمدى جوھر بنین 2011/07/11 راندا عبد اللطیف عبد اللطیف الفواخرى 2151439 كفـءكفـء6032011/07/13 معلم

٢شبرا الجدیده 2009/05/23 راندا عبدالسمیع دمحم الخصوصى 2152220 كفـءكفـء6042011/07/13 معلم

جلیلة الخشنیة ع 2009/05/13 راندا دمحم صالح الدین على 2105560 كفـءكفـء6052011/07/13 معلم

ابو یوسف 2011/07/11 رانیا  عبدالحمید دمحم فھمى 2257859 كفـءكفـء6062011/07/13 معلم

دمحم فرید 2011/03/01 رانیا إبراھیم أحمد مردن 2096025 كفـءكفـء6072011/03/14 معلم

شبرا النخلة 2011/07/11 رانیا إبراھیم الدسوقى على احمد 2156410 كفـءكفـء6082011/07/13 معلم

الشھید عاطف السادات 2008/06/04 رانیا ابراھیم الصادق احمد 2173728 كفـءكفـء6092011/03/14 معلم

١اوالد مھنا االبتدائیة  2005/08/29 رانیا احمد عبدالمعطى دمحم 2257338 كفـءكفـء6102011/03/14 معلم

احمد دمحم ابراھیم 2011/07/11 رانیا جوده اسماعیل دمحم المشتولى 2232372 كفـءفوق المتوسط6112011/07/13 معلم

٢الشھید دمحم عبد الھادى االبتدائیة 2008/01/01 رانیا حسن ابراھیم دمحم 2230516 كفـءكفـء6122011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

على كامل متولى ع 2010/05/22 رانیا زكریا احمد عبدالواحد احمد 2243114 كفـءكفـء6132011/07/13 معلم

١انشاص الرمل االبتدائیة 2006/07/09 رانیا صبحى جمعھ دمحم 2256805 كفـءكفـء6142011/03/14 معلم

بنات_حلمى رجب ع  2004/11/11 رانیا عبد الستار دمحم حسن 2067651 كفـءكفـء6152011/07/13 معلم

١الروضة االبتدائیة  2011/03/01 رانیا فوزى نصر  دمحم 2237109 كفـءكفـء6162011/03/14 معلم

الشھید أحمد السید فھمي 2011/03/01 رانیا محفوظ على عطیة 2252581 كفـءكفـء6172011/03/14 معلم

الشھید ھاشم الرفاعى 2011/07/01 رانیا دمحم السید السید عقیده 2164793 كفـءكفـء6182011/07/13 معلم

العدلیة ع المشتركة 2010/07/26 رباب أحمد على الھلوتى 2249207 كفـءكفـء6192011/03/14 معلم

كفر أكیاد  تعلیم اساسى 2011/07/11 رباب السید حلمى األجرب 2256125 كفـءكفـء6202011/07/13 معلم

انشاص الرمل الثانویة التجاریة 2011/07/13 رجاء عبد العزیز السید دمحم 2251439 كفـءكفـء6212011/07/13 معلم

فصول معھد الصم والبكم بمدرسةعاطف السادات 2011/07/11 رحاب  السید دمحم علوان 2357517 كفـءكفـء6222011/07/13 معلم

الكتیبة القدیمة 2011/03/01 رحاب  حامد عبدالرحیم السید عیسى 2054666 كفـءكفـء6232011/03/14 معلم

١الجوسق االبتدائیة  2011/03/01 رحاب  دمحم فھمي كامل شلبي 2214829 كفـءكفـء6242011/03/14 معلم

الزوامل ع بنات 2011/07/11 رحاب بیومى دمحم بیومى الشرقاوى 2259390 كفـءكفـء6252011/07/13 معلم

الزوامل ع بنین 2011/07/11 رحاب خلیل یوسف حبیب 2240519 كفـءكفـء6262011/07/13 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/01 رحاب ربیع سالمة دمحم 989811 كفـءكفـء6272011/03/14 معلم

٢میت معال االبتدائیة رقم 2011/07/01 رحاب سعید عبد القادر جابر 981320 كفـءكفـء6282011/07/13 معلم

الشھید حمزة بن عبد المطلب 2008/06/17 رحاب سید احمد احمد 2173753 كفـءكفـء6292011/03/14 معلم
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ابو بكر الصدیق 2011/03/01 رحاب دمحم زكى سلیمان عبد الحمید 2237009 كفـءكفـء6302011/03/14 معلم

عرب العیایدة االبتدائیة 2011/03/01 رحاب مصطفى حامد طرطور 2115719 كفـءكفـء6312011/03/14 معلم

١المنیل  2011/03/01 رحاب نصر محمود دمحم 2165922 كفـءكفـء6322011/03/14 معلم

منشیة ناصر االبتدائیة 2011/03/01 رشا  دمحم درویش دمحم 2259339 كفـءكفـء6332011/03/14 معلم

بلبیس الجدیدة 2011/03/01 رشا أحمد على حجازى 2249142 كفـءكفـء6342011/03/14 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/01 رشا السید أحمد دمحم 2071801 كفـءكفـء6352011/03/13 معلم

االعدادیھ بنات الحدیثھ 2011/03/01 رشا السید أحمد ھمام 2152473 كفـءكفـء6362011/03/14 معلم

الشھید احمد محفوظ 2011/07/11 رشا السید سعید حسان 2262918 كفـءكفـء6372011/07/13 معلم

احمد جاد هللا/ الحاج  2011/03/01 رشا الشحات دمحم السید 2256718 كفـءكفـء6382011/03/14 معلم

بلبیس الثانویة بنات القدیمة 2011/07/11 رشا حسن عبد اللطیف القوشى 2114740 كفـءكفـء6392011/07/13 معلم

الشھید عاطف السادات 2006/05/29 رشا حسنى دمحم حبش 1578248 كفـءكفـء6402011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق 2008/07/01 رشا حمدى علوان احمد 989864 كفـءكفـء6412011/03/14 معلم

العدلیة ع المشتركة 2011/03/01 رشا سعید عبد المنعم الزرزمونى 2249200 كفـءكفـء6422011/03/13 معلم

كفر ایوب ع 2011/07/11 رشا سعید عبدالباقى دمحم 2181055 كفـءكفـء6432011/07/13 معلم

الزوامل ع بنات 2011/07/11 رشا سالمة حسین عمار 2389732 كفـءكفـء6442011/07/13 معلم

البالشون التجریبیة 2011/03/01 رشا عبد المقصود عبد الخالق حسن منسي 2054846 كفـءكفـء6452011/03/14 معلم

اوالد سیف ع مشترك 2010/04/11 رشا عبدالرحمن أحمد سالمھ 2243958 كفـءكفـء6462011/07/13 معلم
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الشھید احمد محفوظ 2008/07/20 رشا عبدالعزیز عبدالحمید بكرى 2237032 كفـءكفـء6472011/03/14 معلم

٢احمد عرابى  2011/03/01 رشا عطوة دمحم أحمد 1584113 كفـءكفـء6482011/03/14 معلم

١شبراالنخلة االبتدائیة المشتركة  2009/04/11 رشا عطیة فھمى ابوسالم 2244098 كفـءكفـء6492011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بحفنا 2011/03/01 رشا عطیة یونس عبدالحفیظ 2228218 كفـءكفـء6502011/03/14 معلم

دمحم فرید 2006/09/22 رشا على على حسن سویلم 2181816 كفـءكفـء6512011/03/14 معلم

عبد العزیز مصیلحى 2006/06/15 رشا عیاد عبد الغفار عربد 2071976 كفـءكفـء6522011/03/14 معلم

عبد الغنى محمود ع بنات 2011/07/13 رشا غریب محمود دمحم 2232269 كفـءكفـء6532011/07/13 معلم

عبد العزیز مصیلحى 2007/05/21 رشا فوزي ابراھیم دمحم 991015 كفـءكفـء6542011/03/14 معلم

الشھیدجالل العبودى 2011/07/11 رشا دمحم احمد محمود 2228401 كفـءكفـء6552011/07/13 معلم

١غیتة االبتدائیة  2011/03/01 رشا دمحم جمعة جمعة 1578235 كفـءكفـء6562011/03/14 معلم

الشھید ھاشم الرفاعى 2011/03/01 رشا دمحم رضا عبد الرحمن 1576564 كفـءكفـء6572011/03/14 معلم

١سلمنت ب  2011/03/01 رشا دمحم دمحم الشحات 2228118 كفـءكفـء6582011/03/14 معلم

١سلمنت ب  2011/03/01 رشا محمود على دمحم 2256781 كفـءكفـء6592011/03/14 معلم

الشھید حمزة بن عبد المطلب 2011/07/11 رشا مصطفى عبدهللا عبدهللا خلیفة 2249138 كفـءكفـء6602011/07/13 معلم

٢قرملة االبتدائیة  2011/07/11 رشا ممدوح عبد الفتاح عبد السالم 2104219 كفـءكفـء6612011/07/13 معلم

١احمد عرابى  2008/09/02 رشا موسى السید عبد العال منصور 2249139 كفـءكفـء6622011/03/14 معلم

بلبیس الثانویة للبنات الجدیدة 2011/07/11 رضا  دمحم  حسن  عباس 2257399 كفـءكفـء6632011/07/13 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر حفنا االعدادیة 2011/03/01 رضا السید عبد المجید احمد 976900 كفـءكفـء6642011/03/14 معلم

شبرا النخلة بنین 2011/03/01 رضا جودة عبدالفتاح دمحمصقر 991076 كفـءكفـء6652011/03/14 معلم

١غیتة القدیمة  2011/03/01 رضا حسن عوض هللا حسن 1574756 كفـءكفـء6662011/03/01 معلم

١البالشون االبتدائیة 2011/03/01 رضا حسنى عبد العزیز توفیق 2060740 كفـءكفـء6672011/03/14 معلم

فصول ابو شوشة ع 2011/03/01 رضا رجب على عید 2251178 كفـءكفـء6682011/03/14 معلم

البالشون 2011/03/01 رضا سعید أحمد سلیمان 2178781 كفـءكفـء6692011/03/14 معلم

البالشون ع بنین 2011/07/11 رضا سعید حسن حسن 2064563 كفـءكفـء6702011/07/13 معلم

الفتح 2006/05/29 رضا شحاتھ عبد الحمید حفنى 2114745 كفـءكفـء6712011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق 2008/06/06 رضا عبد الاله دمحم عبد هللا 990925 كفـءكفـء6722011/03/14 معلم

منیة سلمنت 2011/07/11 رضا على عبد هللا  مبارك 2151322 كفـءكفـء6732011/07/13 معلم

١نوبة االبتدائیة  2011/07/01 رضا دمحم عبدالعظیم مصطفى 2304118 كفـءكفـء6742011/07/13 معلم

الكفر القدیم ع 2009/06/02 رضا دمحم عرفان عوض 2211202 كفـءكفـء6752011/03/14 معلم

منیة سنتا االعدادیة المشتركة 2008/09/02 رضا دمحم مصطفى احمد 2256801 كفـءكفـء6762011/03/14 معلم

الكیالنى ع للبنین 2011/03/01 رضوى دمحم یوسف على 2154767 كفـءكفـء6772011/03/14 معلم

العدلیة ع المشتركة 2011/07/01 رغدة مجدى أحمد السید 2238678 كفـءكفـء6782011/07/13 معلم

بلبیس الصناعیة بنات 2011/07/01 رفیدة وجدى عبدالموجود عطیھ 2228104 كفـءكفـء6792011/07/13 معلم

١تل روزن االبتدائیة القدیمة  2011/03/01 رمضان صابر غبد الواحد دمحم 984675 كفـءكفـء6802011/03/14 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١الجھاد االبتدائیة 2008/06/02 رھام  عبد الحى  أحمد  الصنافینى 2073741 كفـءكفـء6812011/03/14 معلم

الزوامل ع بنات 2011/03/01 روما سامى الشحات بشاى 2230484 كفـءكفـء6822011/03/14 معلم

میت حمل االبتدائیة 2008/08/23 رویدا دمحم شحاتھ عطیة 2073129 كفـءكفـء6832011/03/14 معلم

الشھیدجالل العبودى 2011/07/11 ریمى احمد دمحم الزرقانى 2211353 كفـءكفـء6842011/07/13 معلم

الشھید عاطف السادات 2008/06/05 ریھام  ابراھیم  عبد الوھاب  احمد عمر 2073806 كفـءكفـء6852011/03/14 معلم

شبرا النخلھ بنات 2010/05/10 ریھام  جمال الدین  منیر  دمحم األخرس 2260158 كفـءكفـء6862011/07/13 معلم

١الخشاینة االبتدائیة  2008/06/02 ریھام حسین دمحم الصغیر عبد المقصود 2249203 كفـءكفـء6872011/03/14 معلم

الظافر للتعلیم االساسى 2005/07/10 ریھام سلیمان احمد دحیة 986908 كفـءكفـء6882011/03/14 معلم

اوالد مھنا االعدادیة 2011/03/01 ریھام صالح  دمحم دمحم سالم 2257615 كفـءكفـء6892011/03/14 معلم

منیة سلمنت 2011/07/11 ریھام صالح عبدالعزیز مرسى 2242060 كفـءكفـء6902011/07/13 معلم

الكتیبھ ع المشتركھ 2011/07/11 ریھام عادل السید حسونھ 2249119 كفـءكفـء6912011/07/13 معلم

عبد الغنى محمود ع بنات 2011/03/01 ریھام عبد المنعم انور سیدھم 2150285 كفـءكفـء6922011/03/14 معلم

طلعت حرب االعدادیة للبنین 2011/03/01 ریھام محروس ابراھیم بغدادي 980666 كفـءكفـء6932011/03/14 معلم

بساتین االسماعیلیة ع 2011/07/11 زكریا دمحم عواد ابراھیم 2151495 كفـءكفـء6942011/07/13 معلم

عمرو بن العاص 2011/07/11 زكیة دمحم عبد الحلیم ابو العال 1594990 كفـءكفـء6952011/07/13 معلم

الشھید حمزة بن عبد المطلب 2011/03/01 زمردة دمحم احمد دمحم 965494 كفـءكفـء6962011/03/14 معلم

جلیلة الخشنیة ع 2011/07/11 زینب ابو عیسى السید عبد هللا 2397497 كفـءكفـء6972011/07/13 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الطحاویة االعدادیة المشتركة 2010/03/18 زینب السید عیسى على السید 2237169 كفـءكفـء6982011/07/13 معلم

میت حمل االبتدائیة 2005/08/11 زینب رضا احمد حبشي 2075385 كفـءكفـء6992011/03/14 معلم

١شبراالنخلة االبتدائیة المشتركة  2007/05/19 زینب صبرى على دمحم 2237013 كفـءكفـء7002011/03/14 معلم

١الخشاینة االبتدائیة  2008/06/02 زینب عبدالفتاح عبدالحكیم دمحم 2252462 كفـءكفـء7012011/03/14 معلم

الطحاویة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 زینب على عبد الغنى ھانى 1595781 كفـءكفـء7022011/03/14 معلم

بلبیس ث للبنین 2006/04/26 زینب دمحم عبدالعزیز الشملي 2387753 كفـءكفـء7032011/07/13 معلم

٢حفنا الجدیدة  2011/03/01 زینب دمحم على احمد 989805 كفـءكفـء7042011/03/14 معلم

عبد العزیز مصیلحى 2011/03/01 زینب دمحم وجیھ الحناوى 992268 كفـءكفـء7052011/03/14 معلم

االعدایة بنات الجدیدة 2011/07/11 زینب مصطفى  سلیمان دمحم 2232540 كفـءكفـء7062011/07/13 معلم

تل الجراد تعلیم أساسي ب 2011/03/01 زینب یونس احمد یونس 2117268 كفـءكفـء7072011/03/14 معلم

سلمنت ع 2011/03/01 سارة حسین عبد المنعم مھدى 2173879 كفـءكفـء7082011/03/14 معلم

حفناع 2011/07/11 سارة صبحي ذكي الشبراوي 2372146 كفـءكفـء7092011/07/13 معلم

العدلیة ع المشتركة 2010/03/11 سارة قاسم دسوقى مصطفى 2256174 كفـءكفـء7102011/07/13 معلم

بلبیس ث للبنین 2008/06/02 ساره احمد قاسم عبدالعزیز 2237041 كفـءكفـء7112011/03/14 معلم

حفناع 2009/01/01 سالم دمحم علي سالم 2335052 كفـءكفـء7122011/07/13 معلم

دمحم عبد العزیز درویش 2011/07/01 سامح أحمد صبحى دمحم 2259840 كفـءكفـء7132011/07/13 معلم

عبد الرحمن الكواكبى االبتدائیة 2009/08/11 سامح احمد مصطفى دمحم الدع 2222178 كفـءكفـء7142011/03/14 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشاة السالم 2010/01/16 سامح بالل متولى عبدالرحمن 989912 كفـءكفـء7152011/03/14 معلم

الشیخ عیسى ع 2011/03/01 سامى عبد القادر عبدالحمید المحروقى 2069562 كفـءكفـء7162011/03/14 معلم

١انشاص الرمل االبتدائیة 2011/03/01 سامیة سعید امین سید 2255868 كفـءكفـء7172011/03/14 معلم

ابو شرف االبتدائیة 2007/06/02 سامیة سیداحمد اسماعیل احمد 2230372 كفـءكفـء7182011/03/14 معلم

الزوامل ع بنات 2011/07/01 سامیة عبدالصبور عبدالفتاح سلیمان 2255891 كفـءكفـء7192011/07/13 معلم

الشیخ عیسى 2011/03/01 سامیة على دمحم على 2227281 كفـءكفـء7202011/03/14 معلم

الشھید عاطف السادات 2008/06/25 سامیة دمحم حسین الطباخ 2262908 كفـءكفـء7212011/07/13 معلم

١ابو حبیب االبتدائیة  2007/01/01 سامیھ حسین احمد حسین 989743 كفـءكفـء7222011/07/13 معلم

٣میت ربیعة رقم  2011/03/01 سحر أمین دمحم غنیم 2238643 كفـءكفـء7232011/03/14 معلم

الشھید حمزة بن عبد المطلب 2011/03/01 سحر ریاض امام یوسف 2231464 كفـءكفـء7242011/03/24 معلم

دمحم ابراھیم حفنى بالعدلیة 2007/06/21 سحر فؤاد عبد السمیع الحمالوي 990311 كفـءكفـء7252011/03/14 معلم

بلبیس الثانویة التجاریة للبنین 2011/07/01 سحر فیصل ابوعریف حرموش 2234183 كفـءكفـء7262011/07/13 معلم

بلبیس الصناعیة بنین 2011/03/01 سعاد عبدالرحمن غمرى حسن 990264 كفـءكفـء7272011/03/14 معلم

تل الجراد اإلعدادیة 2011/03/01 سعد حسن سعاده حسین 2212118 كفـءكفـء7282011/03/14 معلم

١تل روزن االبتدائیة القدیمة  2011/07/11 سعدیھ عبد هللا دمحم على 2218670 كفـءكفـء7292011/07/13 معلم

)إبتدائي(كفر أكیاد  2008/06/02 سعید  فتحى  حسن  سعد 2074756 كفـءكفـء7302011/03/13 معلم

انشاص الرمل ع بنین 2011/07/11 سعید عبد العزیز عبد القادر منصور 2288293 كفـءكفـء7312011/07/13 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حفناع 2011/03/14 سعید عبدالعزیز دمحم  نورالدین 985627 كفـءكفـء7322011/03/14 معلم

بساتین االسماعیلیة ع 2011/03/01 سعید دمحم غبدهللا سعدهللا 982401 كفـءكفـء7332011/03/14 معلم

البالشون الجدیده 2011/03/01 سعید دمحم محمود متولى الخولى 2053690 كفـءكفـء7342011/03/14 معلم

بلبیس الثانویة التجاریة للبنین 2011/03/01 سلوى أحمد دمحم سلیمان 2236977 كفـءكفـء7352011/03/14 معلم

)إبتدائي(كفر أكیاد  2007/05/17 سلوى السید صالح درویش 988589 كفـءكفـء7362011/03/14 معلم

البالشون ع بنین 2011/07/11 سلوى سید محمود عبد هللا شدید 2052573 كفـءكفـء7372011/07/13 معلم

بلبیس الجدیدة 2011/07/11 سلوى دمحم اسماعیل حسین 2238714 كفـءكفـء7382011/07/13 معلم

كفر أكیاد  تعلیم اساسى 2006/05/02 سلوي دمحم سعد حبشى 2075358 كفـءكفـء7392011/03/14 معلم

١الخشاینة االبتدائیة  2011/03/01 سلیم دمحم سلیم فاید 2156480 كفـءكفـء7402011/03/21 معلم

الزوامل ع بنین 2011/03/01 سلیمان عادل سلیمان دسوقى 2228340 كفـءكفـء7412011/03/14 معلم

السعادات ع 2011/03/01 سماح  صابر دمحم  عمر 2076175 كفـءكفـء7422011/03/14 معلم

نوبة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سماح ابراھیم عبد الحلیم رضوان 2228333 كفـءكفـء7432011/03/14 معلم

البالشون الجدیده 2011/03/01 سماح أحمد عبد العاطى متولى 2060749 كفـءكفـء7442011/03/14 معلم

)١(میت معال االبتدائیة  2008/06/02 سماح احمد دمحم حسنین 982456 كفـءكفـء7452011/03/14 معلم

بلبیس بنین 2007/03/09 سماح السید عبد الصادق  حتیت 2151702 كفـءكفـء7462011/07/13 معلم

جالل العبودى 2011/07/11 سماح حامد رفاعي عبداللطیف 2372677 كفـءكفـء7472011/07/13 معلم

بلبیس بنین 2005/07/01 سماح حسین احمد سعد غالى 2203541 كفـءكفـء7482011/07/13 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البالشون الجدیده 2006/10/09 سماح حسین عبد العزیز غریب خلیل 2071128 كفـءكفـء7492011/03/14 معلم

بنات_حلمى رجب ع  2011/07/11 سماح سمیر السید غنیمى داود الجندى 2064558 كفـءكفـء7502011/07/13 معلم

منیة سنتا االعدادیة المشتركة 2011/07/11 سماح سمیر سلیمان محمود 2232381 كفـءكفـء7512011/07/13 معلم

اوالد منصور 2005/06/02 سماح صابر الحسینى االخرس 2232700 كفـءكفـء7522011/03/14 معلم

المستقبل 2006/06/05 سماح صالح الدین عبد الخالق دمحم 2256542 كفـءكفـء7532011/03/14 معلم

العدلیة بنین 2007/08/01 سماح عبد الحمید عبد العزیز داؤد 991087 كفـءكفـء7542011/03/14 معلم

بساتین االسماعیلیة االبتدائیة 2006/08/21 سماح عبد الستار على بیومى 990169 كفـءكفـء7552011/03/14 معلم

شبرا النخلھ بنات 2005/04/20 سماح عبد السمیع السید محمود 2151335 كفـءكفـء7562011/07/13 معلم

العدلیة بنین 2005/05/29 سماح عبد الغفار مصطفى ابراھیم 2117280 كفـءكفـء7572011/03/14 معلم

الكتیبھ الجدیده 2011/07/11 سماح عبد هللا رمضان ھالل 2292145 كفـءكفـء7582011/07/13 معلم

الشیخ عیسى 2011/03/01 سماح عبد هللا عبد الفتاح ابراھیم 2228391 كفـءكفـء7592011/03/14 معلم

العدلیة ع المشتركة 2011/03/01 سماح عبد المنعم السالوى عبد السالم 2117283 كفـءكفـء7602011/03/01 معلم

خمیس اعدادي بسندنھور 2011/03/01 سماح عبدالجبار السید طلبة 2226607 كفـءكفـء7612011/03/14 معلم

ابو شرف االبتدائیة 2011/03/01 سماح عربى صابر دمحم شاھین 2230502 كفـءكفـء7622011/03/14 معلم

دمحم فرید 2011/03/01 سماح دمحم احمد عزازى 2231507 كفـءكفـء7632011/03/14 معلم

العدلیة ع المشتركة 2005/08/03 سماح دمحم دمحم محمود الخیال 2231500 كفـءكفـء7642011/03/14 معلم

بساتین االسماعیلیة ع 2005/05/27 سماح محمود طھ ابراھیم حمادة 992565 كفـءكفـء7652011/03/14 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
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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

٢میت ربیعة رقم  2011/03/01 سماح محمود منیب احمد 2227207 كفـءكفـء7662011/03/14 معلم

قرملة ع المشتركة 2011/07/11 سماح مصطفى حسن مصطفى بدوي 2058285 كفـءكفـء7672011/07/13 معلم

)میت حبیب ( عمر بن الخطاب  2002/07/08 سماح نبیل حمدى المنسى 2218666 كفـءكفـء7682011/03/14 معلم

الفردوس 2011/03/01 سمر جمال عبد الحمید عرفة 2232341 كفـءكفـء7692011/03/14 معلم

الشھید احمد العرایشى اإلعدادیة 2011/07/11 سمر دمحم دمحم عبدالعاطى 2256234 كفـءكفـء7702011/07/13 معلم

١انشاص الرمل االبتدائیة 2011/03/01 . سمیة السید دمحم 2256099 كفـءكفـء7712011/03/14 معلم

عرب العیایدة ع 2011/03/01 سمیة دمحم عبدالقادر یوسف 2227286 كفـءكفـء7722011/03/14 معلم

الشھید دمحم سمیر تعلب ع 2011/03/01 سمیحة حسین عبد العزیز  حسین 2055946 كفـءكفـء7732011/03/14 معلم

الشھید الغندور 2011/03/01 سمیر صبرى دمحم مصطفى 2256499 كفـءكفـء7742011/03/14 معلم

عبد العزیز امین 2011/07/11 سمیر عبدالحكیم أحمد دمحم 2256171 كفـءكفـء7752011/07/13 معلم

١البالشون االبتدائیة 2011/03/01 سمیر مصطفى حفنى مسلم 973669 كفـءكفـء7762011/03/14 معلم

بساتین االسماعیلیة ع 2003/06/02 سمیرة السید دمحم  عبد هللا 2150434 كفـءكفـء7772011/03/14 معلم

عمرو بن العاص 2007/08/16 سمیرة قندیل عبدالھادى قندیل 2230443 كفـءكفـء7782011/03/14 معلم

الزوامل ع بنین 2011/07/11 سمیرة دمحم اسماعیل دمحم 2252511 كفـءكفـء7792011/07/13 معلم

اسماء بنت ابى بكر ع صباحیة 2011/07/11 سناء راجح عبد الجلیل یونس راجح 1595801 كفـءكفـء7802011/07/13 معلم

حفناع 2011/03/01 سناء عبد الحمید إسماعیل حجى 2070105 كفـءكفـء7812011/03/14 معلم

جالل العبودى 2011/03/01 سناء محسن دمحم مصطفى الباجورى 2150392 كفـءكفـء7822011/03/14 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھیدجالل العبودى 2011/03/01 سناء دمحم دمحم متولى الفواخرى 2173843 كفـءكفـء7832011/03/14 معلم

الزوامل ق 2011/03/01 سندس دمحم عبدالعزیز شحاتھ 2256223 كفـءكفـء7842011/03/14 معلم

عمر بن الخطاب بحفنا 2011/03/01 سنیة مجاھد مھدى حسن حمدان 2254522 كفـءكفـء7852011/03/14 معلم

٢الجھاد االبتدائیة  2008/06/16 سنیھ  فتحى احمد على  الشرقاوى 2256103 كفـءكفـء7862011/03/14 معلم

)میت حبیب ( عمر بن الخطاب  2008/06/02 سھا  حسن  زكى  فلفل 2236995 كفـءكفـء7872011/03/14 معلم

بلبیس التجاریة القدیمة بنات 2011/07/11 سھا دمحم الدجوى عبدالعظیم البطریق 2240704 كفـءكفـء7882011/07/13 معلم

بلبیس الثانویة للبنات الجدیدة 2011/03/01 سھاد فتحى على سالم 989209 كفـءكفـء7892011/03/14 معلم

عرب البیاضین االعدادیة 2011/07/01 سھام حسین عبد العظیم حسین 2214795 كفـءكفـء7902011/07/13 معلم

طلعت حرب االعدادیة للبنین 2010/03/18 سھام عبدالمنعم عبدالعظیم درویش 2158966 كفـءكفـء7912011/07/13 معلم

میت حمل ع المشتركة 2006/03/13 سھام دمحم العیسوى فتحى حسن 2150657 كفـءكفـء7922011/07/13 معلم

عبد العزیز قمورة 2007/08/21 سھام دمحم الھادى بیومى عطیة 2227252 كفـءكفـء7932011/03/14 معلم

ابو یوسف االعدادیة بالسعیدیة 2011/07/11 سھام مصطفى دمحم دمحم 2254542 كفـءكفـء7942011/07/13 معلم

بلبیس الثانویة للبنات الجدیدة 2011/07/11 سھیر على دمحم خلیل 2240719 كفـءكفـء7952011/07/13 معلم

سلمنت ع 2011/07/11 سھیر دمحم سالم ضیف 2396659 كفـءكفـء7962011/07/13 معلم

)إبتدائي(كفر أكیاد  2011/03/01 سھیر دمحم عبدالحكیم عطیة 2150490 كفـءكفـء7972011/03/14 معلم

العدلیة ع المشتركة 2006/07/05 سوزان محمود ابراھیم خلیل 2252490 كفـءكفـء7982011/07/13 معلم

١میتكیس 2008/08/23 سیدة حسین عیسى عطیھ 2161892 كفـءكفـء7992011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البالشون الجدیده 2011/03/01 شادیة مصطفى أحمد خضر 2055989 كفـءكفـء8002011/03/14 معلم

١/روضة مدرسة المنیل ب رقم  2008/07/11 شربات دمحم السید السید 2166005 كفـءكفـء8012011/07/13 معلم

دمحم فرید 2010/07/21 شروق عبد الفتاح عبد الوھاب  عبد الفتاح 2256800 كفـءكفـء8022011/03/14 معلم

خمیس اعدادي بسندنھور 2011/07/11 شریف سمیر دمحم موسى 2226645 كفـءكفـء8032011/07/13 معلم

الشھید عاطف السادات 2011/07/11 شرین احمد السید الشاذلى 2114198 كفـءكفـء8042011/07/13 معلم

حمدى جوھر بنین 2007/03/19 شرین احمد دمحم نصر 2285985 كفـءكفـء8052011/07/13 معلم

2011/03/01 )١(الكفر القدیم االبتدائیة  شرین فھمى أحمد دسوقى 2161161 كفـءكفـء8062011/03/14 معلم

٢الشھید دمحم عبد الھادى االبتدائیة 2011/03/01 شرین مصطفى دمحم فھمى 989342 كفـءكفـء8072011/03/14 معلم

١غیتة االبتدائیة  2011/03/01 شرین نصر عبدالمنعم دمحم 990252 كفـءكفـء8082011/03/14 معلم

٢قرملة االبتدائیة  2011/03/01 شرین یحیى دمحم محمود نصار 2114686 كفـءكفـء8092011/03/14 معلم

٣اوالد مھنا االبتدائیة المشتركة رقم 2006/05/24 شھیرة  عمر  دمحم  عطوة 2257899 كفـءكفـء8102011/03/14 معلم

١میت ربیعة رقم  2011/03/01 شیرین فتحى محمود دمحم 2070916 كفـءكفـء8112011/03/14 معلم

االعدادیھ بنات الحدیثھ 2008/04/11 شیرین فھمى دمحم حماده 2231406 كفـءكفـء8122011/07/13 معلم

الفتح 2009/04/04 شیرین دمحم السید زوید 2372164 كفـءكفـء8132011/07/13 معلم

اوالد سیف ع مشترك 2008/04/11 شیرین محمود عبدهللا القط 2232350 كفـءكفـء8142011/07/13 معلم

٢الجھاد االبتدائیة  2011/03/01 شیماء  حسن  محروس  أحمد عطیة 2074825 كفـءكفـء8152011/03/14 معلم

میت حمل ع المشتركة 2009/03/11 شیماء  مسعد الشافعى بیومى 2265641 كفـءكفـء8162011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١میتكیس 2007/06/02 شیماء ابراھیم الدسوقى دمحم 2256860 كفـءكفـء8172011/03/14 معلم

٢احمد عرابى  2011/03/01 شیماء ابراھیم مصطفي عزازي 990769 كفـءكفـء8182011/03/14 معلم

حفناع 2011/07/11 شیماء أبوالسعود أحمد الجزار 2373927 كفـءكفـء8192011/07/13 معلم

)إعدادي(الحاجة فائقة محمود األھواني تعلیم أساسي 2011/07/11 شیماء أحمد مصطفى دمحم 2238686 كفـءكفـء8202011/07/13 معلم

جودة أبو ھاشم للتعلیم األساسي بسندنھور 2011/03/01 شیماء جمال السید على 2226596 كفـءكفـء8212011/03/14 معلم

شبرا النخلة تعلیم اساسى 2011/03/01 شیماء حلمى دمحم الشاویش 2255978 كفـءكفـء8222011/03/14 معلم

بلبیس ث للبنین 2011/03/01 شیماء حمدى  امام  دمحم صالح 2256167 كفـءكفـء8232011/03/14 معلم

٢الجھاد االبتدائیة  2011/03/01 شیماء سعید احمد على دمحم 1613732 كفـءكفـء8242011/03/14 معلم

عرب البیاضین االعدادیة 2011/07/01 شیماء سعید عبدالحمید رزق 2256232 كفـءكفـء8252011/07/13 معلم

١سلمنت ب  2011/03/01 شیماء سمیر دمحم ذكى 2150356 كفـءكفـء8262011/03/14 معلم

الشھید ھاشم الرفاعى 2008/06/02 شیماء صبحى یوسف دمحم 991386 كفـءكفـء8272011/03/14 معلم

جالل العبودى 2008/07/01 شیماء صدیق احمد ادریس 991448 كفـءكفـء8282011/03/14 معلم

بلبیس الثانویة بنات القدیمة 2011/07/11 شیماء صالح حسن حسین 2273259 كفـءكفـء8292011/07/13 معلم

میت حمل ع المشتركة 2008/03/17 شیماء عبد الحلیم منصور عثمان 2231390 كفـءكفـء8302011/07/13 معلم

میت حمل ع المشتركة 2006/03/15 شیماء عبد الحمید دمحم عبد الحمید 2072458 كفـءكفـء8312011/07/01 معلم

2011/03/01 )١(الكفر القدیم االبتدائیة  شیماء عبدالخالق أحمد الخشنیة 2256267 كفـءكفـء8322011/03/14 معلم

الشھید عاطف السادات 2006/07/17 شیماء عبدالھادى السید عبدهللا 2226637 كفـءكفـء8332011/03/14 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
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

منیة سلمنت 2011/07/11 شیماء عزت دمحم دمحم 2199703 كفـءكفـء8342011/07/11 معلم

نبیة االبتدائیة 2011/03/01 شیماء محروس عبدالحمید جمعة 2132229 كفـءكفـء8352011/03/14 معلم

١الروضة االبتدائیة  2008/05/16 شیماء دمحم السید راشد 2104370 كفـءكفـء8362011/03/14 معلم

١میتكیس 2008/07/04 شیماء دمحم السید رمضان 2174055 كفـءكفـء8372011/03/14 معلم

فیظى الرماح االبتدائیة 2006/10/29 شیماء دمحم سعید خمیس 1578024 كفـءكفـء8382011/03/14 معلم

عبد الرحمن الكواكبى االبتدائیة 2005/11/10 شیماء دمحم فھمى حسن عبدالواحد 2128905 كفـءكفـء8392011/07/13 معلم

١ابو حبیب االبتدائیة  2006/05/29 شیماء دمحم محمود علي 990504 كفـءكفـء8402011/03/14 معلم

االعدایة بنات الجدیدة 2011/07/11 شیماء محمود دمحم شعبان 2246377 كفـءكفـء8412011/07/13 معلم

١السعیدیة االبتدائیة  2011/03/01 شیماء مصطفى دمحم أحمد ابراھیم حسین 991358 كفـءكفـء8422011/03/14 معلم

كفر مسعود حجازى 2011/03/01 شیماء موسى دمحم موسى 989173 كفـءكفـء8432011/03/14 معلم

الجوسق ع 2011/07/11 شیماء یسرى صدیق عبداللطیف 991838 كفـءكفـء8442011/07/13 معلم

تل الجراد اإلعدادیة 2004/06/08 صالحة دمحم على دمحم 2227212 كفـءكفـء8452011/03/14 معلم

١سند نھور االبتدائیة  2011/03/01 صباح السید امین دمحم 991787 كفـءكفـء8462011/03/14 معلم

١االتحاد االبتدائیة  2006/06/23 صباح حسین السید ابو العزم 2227235 كفـءكفـء8472011/03/14 معلم

١منیة سلمنت االبتدائیة  2011/03/01 صباح سمیح سید احمد حسن عالم 989998 كفـءكفـء8482011/03/14 معلم

الزوامل الجدیدة 2011/03/01 صباح صابر احمد حسن النجار 2228324 كفـءكفـء8492011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 صباح عبد العزیز السید دمحم 2241437 كفـءكفـء8502011/07/13 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

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

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢الكفر القدیم رقم 2008/08/01 صباح عیسى احمد عیسى 2212060 كفـءكفـء8512011/03/14 معلم

٢منیة سلمنت  2011/03/01 صباح دمحم بكرى محمود 2228171 كفـءكفـء8522011/03/14 معلم

انشاص الرمل الثانویة 2011/03/01 صباح دمحم سلیمان سالم 991914 كفـءكفـء8532011/03/14 معلم

الكتیبة القدیمة 2011/03/01 صفاء  صبحى عبدالعظیم أحمد عبدالاله 2054676 كفـءكفـء8542011/03/14 معلم

١الخشاینة االبتدائیة  2008/11/13 صفاء  مسعد ابراھیم ابراھیم 2237034 كفـءكفـء8552011/03/14 معلم

١تل روزن االبتدائیة القدیمة  2008/06/13 صفاء ابراھیم دمحم احمد 984371 كفـءكفـء8562011/03/14 معلم

بنى صالح 2011/07/11 صفاء عصام دمحم عبدالغنى 2240530 كفـءكفـء8572011/07/13 معلم

2011/03/01 )١(الكفر القدیم االبتدائیة  صفاء فرحان عبدالحكیم ابراھیم 2256698 كفـءكفـء8582011/03/14 معلم

الظافراالعدادیة للتعلیم االساسى 2008/07/20 صفاء دمحم صدیق رزق 2232694 كفـءكفـء8592011/03/14 معلم

الشھید ھاشم الرفاعى 2011/03/01 صفاء دمحم عبدالعزیز دمحم 985550 كفـءكفـء8602011/03/14 معلم

اوالد سیف ع مشترك 2010/03/18 صفاء دمحم دمحم موسى 2249118 كفـءكفـء8612011/07/13 معلم

نوبة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 صالح سعید حسینى أحمد قاسم 2256211 كفـءكفـء8622011/07/13 معلم

بلبیس الثانویة بنات القدیمة 2009/03/16 صالح دمحم عبدالحمید على 2237114 كفـءكفـء8632011/07/13 معلم

جالل العبودى 2011/07/11 صالح منصور عبد العزیز عبد العظیم 1577676 كفـءكفـء8642011/07/13 معلم

جلیلة الخشنیة ع 2011/07/11 طارق مصطفى السید مصطفى الجابرى 963697 كفـءكفـء8652011/07/13 معلم

نبیة االبتدائیة 2011/03/01 عادل  عبداللطیف  دمحم  دمحم حسن 2075934 كفـءكفـء8662011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 عادل عبد الحفیظ عبد الكریم خرخاش 2286520 كفـءكفـء8672011/07/13 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١العدلیة الجدیدة رقم  2008/05/18 عایدة  ھلیل دمحم صقر 2076128 كفـءكفـء8682011/03/14 معلم

میت ربیعة ع م 2011/07/11 عایدة عمر غریب السید 2384353 كفـءكفـء8692011/07/13 معلم

عبد الغنى محمود ع بنات 2011/03/01 عایدة كمال شحاتھ صالح 991450 كفـءكفـء8702011/03/14 معلم

حفناع 2011/03/01 عایده عبدالسمیع فتحى  دمحم 2257408 كفـءكفـء8712011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/11 عبد الكریم عبد الجواد عبد الكریم دمحم 2189222 كفـءكفـء8722011/07/13 معلم

)إعدادي(بیر عمارة تعلیم أساسي  2011/07/11 عبد هللا دمحم دمحم ابراھیم 2397555 كفـءكفـء8732011/07/13 معلم

٢میت ربیعة رقم  2005/05/07 عبد المعطى دمحم عبد المنعم عبد المعطى دمحم 2181958 كفـءكفـء8742011/07/13 معلم

مدرسة میت معال 2011/03/01 عبدالرازق دمحم عبدالرازق دمحم 1578771 كفـءكفـء8752011/03/14 معلم

الشھید السید احمد علیوة بالسرایا 2011/07/11 عبدالعال ابراھیم احمد القھران 2237162 كفـءكفـء8762011/07/13 معلم

غیتة 2004/07/01 عبدالقادر عبدالبصیر السید أبوالعزم 1579214 كفـءكفـء8772009/02/11 معلم

الشھید مسعد عرفة 2011/03/01 عبدالمنعم على یوسف الفقى 2128899 كفـءكفـء8782011/03/14 معلم

الشھید ھاشم الرفاعى 2011/07/11 عبلھ دمحم عبد هللا غنیم 2259918 كفـءكفـء8792011/07/13 معلم

شبرا النخلة الثانویة المشتركة 2011/03/01 عبیر السید دمحم سالم غنیم 2237065 كفـءكفـء8802011/03/14 معلم

كفر ایوب ع 2008/05/11 عبیر سعید عبداللطیف دمحم سلیم 2246546 كفـءكفـء8812011/07/13 معلم

الزوامل ع بنات 2008/06/17 عبیر عید احمد عبد الصادق 2150428 كفـءكفـء8822011/03/14 معلم

مدرسة میت معال 2004/03/20 عبیر فتحى السید مصطفى رخا 2256235 كفـءكفـء8832011/07/13 معلم

انشاص الرمل ع بنین 2011/03/01 عبیر دمحم عبد الوھاب جبر 2218682 كفـءكفـء8842011/03/14 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

)إعدادي(بیر عمارة تعلیم أساسي  2004/06/02 عبیر دمحم عبدالحلیم سعدونى 2256274 كفـءكفـء8852011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق 2009/05/21 عبیر دمحم عز الدین أحمد 2151362 كفـءكفـء8862011/07/13 معلم

الشھید احمد العرایشى اإلعدادیة 2011/07/11 عبیر دمحم منصور خلیل 2398731 كفـءكفـء8872011/07/13 معلم

الزوامل ع بنات 2011/07/11 عرفات دمحم بكرى دمحم سویلم 2259386 كفـءكفـء8882011/07/13 معلم

تل الجراد اإلعدادیة 2011/03/01 عرفات دمحماالسطى فرحان دمحم 985777 كفـءكفـء8892011/03/14 معلم

الجوسق 2011/07/01 عریفة سعید اسماعیل مصطفى 2151584 كفـءكفـء8902011/07/13 معلم

قرملھ 2008/07/01 عزة احمد عبدالحمید احمد اسماعیل 2134264 كفـءكفـء8912011/03/14 معلم

میت حبیب االبتدائیة 2011/03/01 عزة احمد دمحم عبد الال 991645 كفـءكفـء8922011/03/14 معلم

میت حمل ع المشتركة 2005/08/11 عزة السید عبد الكریم دمحم على 979745 كفـءكفـء8932011/03/14 معلم

عزبة الثابت تعلیم اساسي 2005/10/17 عزة الشافعى عیسى الشافعى 987893 كفـءكفـء8942011/03/14 معلم

الشھید احمد فؤاد الشامى 2011/07/01 عزة جمیل لبیب دمحم 991705 كفـءكفـء8952011/07/13 معلم

خمیس تعلیم اساسي ابتدائي 2011/07/11 عزة سعید دمحم ابوالوفا 2228427 كفـءكفـء8962011/07/13 معلم

عرب الرملیة ب 2011/07/01 عزة شحاتھ عبدالعزیز دمحم 2256247 كفـءكفـء8972011/07/13 معلم

سلمنت ریاض أطفال 2011/03/01 عزة صالح حسین عالم 2256222 كفـءكفـء8982011/03/14 معلم

انور دمحم عبد الوھاب للتعلیم االساسى 2011/03/01 عزة عبد الراضي عبد الغفار كف 2074481 كفـءكفـء8992011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/07/01 عزة فاروق عبد الرحمن رمضان 2114203 كفـءكفـء9002011/07/13 معلم

ام القرى للتعلیم االساسى 2008/07/21 عزة فتحى دمحم عوض 990961 كفـءكفـء9012011/03/14 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قرملة ع المشتركة 2011/03/01 عزه ابراھیم السید احمد 990249 كفـءكفـء9022011/03/14 معلم

شبرا النخلھ بنات 2011/03/01 عزه امام دمحم عز 2257381 كفـءكفـء9032011/03/14 معلم

٢غینة االبتدائیة القدیمة  2011/03/01 عزه عبد الرحمن دمحم احمد 2150458 كفـءكفـء9042011/03/14 معلم

٢حفنا الجدیدة  2011/07/11 عزه دمحم عبد الحلیم دمحم 990423 كفـءكفـء9052011/07/13 معلم

میت حمل االبتدائیة 2011/03/01 عزیزة  اسماعیل  أحمد  احمد 2073302 كفـءكفـء9062011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/11 عزیزة أحمد دمحم سلیمان 2243099 كفـءكفـء9072011/07/13 معلم

میت حبیب االبتدائیة 2011/03/01 عزیزة السید عبد الفتاح عبد هللا 990618 كفـءكفـء9082011/03/14 معلم

خمیس اعدادي بسندنھور 2011/07/11 عزیزة نجیب دمحم عبد العظیم 2247411 كفـءكفـء9092011/07/13 معلم

2011/03/01 )١(الكفر القدیم االبتدائیة  عصام دمحم عبدالواحد دمحم 2161134 كفـءكفـء9102011/03/14 معلم

جالل العبودى 2011/03/01 عطا فرحان سلیم عامر 2173681 كفـءكفـء9112011/03/14 معلم

الشھید احمد فؤاد الشامى 2011/07/11 عطیات إبراھیم ھاشم الشامى 2256183 كفـءكفـء9122011/07/13 معلم

الشھید السید احمد علیوة بالسرایا 2011/03/01 عطیات احمد رمضان عراقى 2071609 كفـءكفـء9132011/03/14 معلم

١میت ربیعة رقم  2011/03/01 عطیات عطوة عبدالقادر خلیل 2070894 كفـءكفـء9142011/03/01 معلم

جلیلة الخشنیة ع 2011/03/01 عفاف دمحم فھمى دمحم 2256495 كفـءكفـء9152011/03/14 معلم

بلبیس الثانویة للبنات الجدیدة 2002/12/28 عال حمدى عبد الحمید مھدى حماده 2232250 كفـءكفـء9162011/07/13 معلم

اسماء بنت ابى بكر ع صباحیة 2011/07/11 عال زكریا عبدالعزیز المحالوى 2256101 كفـءكفـء9172011/07/13 معلم

انشاص الرمل الثانویة التجاریة 2011/07/11 عال دمحم دمحم الشمبى 2396653 كفـءكفـء9182011/07/13 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2000/09/25 عالء السید یونس دمحم 961743 كفـءكفـء9192009/02/11 معلم

عزبةبسیونى 2011/03/01 عالء عبد المعطى دمحم رضوان 2117254 كفـءكفـء9202011/03/13 معلم

سلمنت ع 2011/03/01 عالء دمحم دمحم الشحات 2228139 كفـءكفـء9212011/03/14 معلم

الشھید مسعد عرفة 2007/03/01 على أحمد عبداللطیف عبدهللا 2173694 كفـءكفـء9222011/03/14 معلم

السیده عائشة ع 2011/07/11 علیاء عادل السید  ابو عیسى 2212026 كفـءكفـء9232011/07/13 معلم

انور دمحم عبد الوھاب للتعلیم االساسى 2011/03/01 علیاء على مصطفى على عبده 2058304 كفـءكفـء9242011/03/14 معلم

١العدلیة الجدیدة رقم  2005/08/30 علیھ عبدالخالق على  الھلوتى 2257949 كفـءكفـء9252011/03/14 معلم

عرب العیایدة االبتدائیة 2011/03/01 علیوة عید علیوة عبدالقادر 2164733 كفـءكفـء9262011/03/24 معلم

١اوالد سیف االبتدائیة  2007/06/02 عماد عبد المنعم شعبان ابو الخیر 2211403 كفـءكفـء9272011/03/14 معلم

نوبة االعدادیة المشتركة 2008/05/07 عمار السید سعد دمحم 2240463 كفـءكفـء9282011/03/14 معلم

تل الجراد اإلعدادیة 2011/07/01 عمار دمحم السید السید 2164840 فوق المتوسطكفـء9292011/07/13 معلم

الجوسق ع 2011/07/01 عمرو امام  دمحم خلیل السواحلى 2200750 كفـءكفـء9302011/07/13 معلم

دمحماحمد ابراھیم 2008/06/05 عواطف مسلم دمحم بنداري شاھین 2175559 كفـءكفـء9312011/03/14 معلم

الكفرالقدیم 2008/07/13 عیشة ایوب على ایوب 2212056 كفـءكفـء9322011/03/14 معلم

)١(میت معال االبتدائیة  2011/03/01 عیشھ مصطفى عبد الواحد بكرى 2107130 كفـءكفـء9332011/03/14 معلم

٢میتكیس  2007/06/16 غادة  دمحم عیسى علوان 2105569 كفـءكفـء9342011/03/14 معلم

١تل روزن االبتدائیة القدیمة  2006/10/29 غادة ابراھیم صابر سالمة 989597 كفـءكفـء9352011/03/14 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2010/03/26 غادة احمد احمد عایدیة 2242028 كفـءكفـء9362011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق 2010/04/08 غادة أحمد یوسف الجعار 2227198 كفـءكفـء9372011/07/13 معلم

الشھید عاطف السادات 2011/07/11 غادة السید سلیمان غانم 2338266 كفـءكفـء9382011/07/13 معلم

الزوامل الجدیدة 2009/06/05 غادة رشاد حسین الظ 2255908 كفـءكفـء9392011/03/14 معلم

احمد دمحم ابراھیم 2011/03/01 غادة سمیر سامى سیخة 2230324 كفـءكفـء9402011/03/14 معلم

بلبیس الثانویة التجاریة للبنین 2005/06/03 غادة عبد الرؤوف دمحم مرسي 2256519 كفـءكفـء9412011/03/14 معلم

سامى فتحى ع 2011/03/01 غادة عبد العزیز على الخصوصى 2117718 كفـءكفـء9422011/03/14 معلم

٢الطحاویة  2011/03/01 غادة فتحى علیوة حجاب 1595305 كفـءكفـء9432011/03/14 معلم

الشھید عاطف السادات 2011/03/01 غادة دمحم جمال دمحم موسى 974230 كفـءكفـء9442011/03/14 معلم

عمرو بن العاص 2005/10/25 غاده ابراھیم دمحم سالم 2246482 كفـءكفـء9452011/03/14 معلم

العدلیة ع المشتركة 2004/05/16 غاده دمحم امین زقزوق 984758 كفـءكفـء9462011/03/14 معلم

الكتیبھ ع المشتركھ 2008/06/02 فاتن  دمحم  أمین  سالمة 2053468 كفـءكفـء9472011/03/14 معلم

٢غیتة الجدیدة  2005/10/12 فاتن حسین حسن دمحم 1585643 كفـءكفـء9482011/03/14 معلم

شبرا النخلة 2011/07/11 فاتن حسین شوقى نصار 2154602 كفـءكفـء9492011/07/13 معلم

١سند نھور االبتدائیة  2008/06/02 فاتن رمزى خیرى السید 2256719 كفـءكفـء9502011/03/14 معلم

الكتیبھ الجدیده 2009/09/05 فاتن فكرى شحاتة دمحم 2235802 كفـءكفـء9512011/07/13 معلم

الشھید احمد محفوظ 2011/03/01 فاتن ماجدى دمحم حوان 2237051 كفـءكفـء9522011/03/14 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید السید احمد علیوة بالسرایا 2011/03/01 فاتن دمحم أحمد فكرى 2057367 كفـءكفـء9532011/03/14 معلم

الزوامل الجدیدة 2006/05/26 فاتن دمحم راضى السید 2255903 كفـءكفـء9542011/03/14 معلم

حفناع 2011/03/01 فاتن دمحم صابر غانم 991212 كفـءكفـء9552011/03/14 معلم

١العدلیة الجدیدة رقم  2007/06/02 فاتن نجیب دمحم ابو الخیر 990663 كفـءكفـء9562011/03/14 معلم

المنشیة االبتدائیة 2011/03/01 فاطمة ابراھیم احمد ابراھبم 2251340 كفـءكفـء9572011/03/01 معلم

الجوت 2008/06/02 فاطمة أحمد حسن أحمد 2257286 كفـءكفـء9582011/03/14 معلم

٢الطحاویة  2011/03/01 فاطمة السید عبد هللا محمود 1594696 كفـءكفـء9592011/03/14 معلم

احمد دمحم ابراھیم 2011/07/11 فاطمة السید مھدى احمد 2240489 كفـءكفـء9602011/07/13 معلم

١العدلیة الجدیدة رقم  2011/07/11 فاطمة الغریب غریب الزرزمونى 2252595 كفـءكفـء9612011/07/13 معلم

الشھید احمد فؤاد الشامى 2011/03/01 فاطمة جودة سالم صوابى 988583 كفـءكفـء9622011/03/14 معلم

غیتة 2005/07/05 فاطمة سید كامل الربع 2114801 كفـءكفـء9632011/03/14 معلم

القاسمیة االبتدائیة الجدیدة 2008/06/02 فاطمة سید محمود عبدالفتاح 991337 كفـءكفـء9642011/03/14 معلم

میت جابر ع 2011/03/01 فاطمة شحاتھ محمود االھوانى 1599156 كفـءكفـء9652011/03/14 معلم

١منیة سلمنت االبتدائیة  2011/07/11 فاطمة صالح حسن حسین 990806 كفـءكفـء9662011/07/13 معلم

بلبیس الصناعیة بنات 2009/03/30 فاطمة طلعت عبدالحمید ابو الفتوح 2228148 كفـءكفـء9672011/07/13 معلم

الشھید حمزة بن عبد المطلب 2011/03/01 فاطمة عادل شفیق سیخة 986835 كفـءكفـء9682011/03/14 معلم

الفتح التجریبیة ریاض اطفال 2008/06/02 فاطمة عبد هللا عبد الھادى السید 2114809 كفـءكفـء9692011/03/14 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2011/03/01 فاطمة على ابراھیم عیسى صوان 2247518 كفـءكفـء9702011/03/14 معلم

عبد الغنى محمود ع بنات 2005/08/18 فاطمة متولى على مصطفى 977028 كفـءكفـء9712011/03/14 معلم

عرب العیایدة االبتدائیة 2007/06/02 فاطمة دمحم عبدالمنعم ابراھیم 2255885 كفـءكفـء9722011/03/14 معلم

السعادات ع 2011/03/01 فاطمھ عبدالعزیز عبدالعظیم عبدالعال 2237001 كفـءكفـء9732011/03/14 معلم

ابو شرف االبتدائیة 2011/03/01 فایز حسن مصطفى نافع 2230387 كفـءكفـء9742011/03/14 معلم

١غیتة القدیمة  2011/03/01 فایزة أحمد عبد المنعم دمحم غنیم 2249160 كفـءكفـء9752011/03/14 معلم

١الروضة االبتدائیة  2011/03/01 فایزة دمحم سعد الدین عوضى 2232328 كفـءكفـء9762011/03/14 معلم

الشھید احمد محفوظ 2008/06/02 فتحیة صبحى دمحم احمد 2247501 كفـءكفـء9772011/03/14 معلم

عبد العزیز مصیلحى 2008/11/30 فرج  دمحم  النبوى  مصطفى 2073258 كفـءكفـء9782011/07/13 معلم

الظافر للتعلیم االساسى 2002/04/19 فلایر رمضان السید شاھین 2246408 كفـءكفـء9792011/07/13 معلم

بلبیس ث للبنین 2011/03/01 فیصل عبدالمنعم عبدالحمید أبوالعینین 2067887 كفـءكفـء9802011/03/14 معلم

حوض الندى للتعلیم األساسي 2007/01/01 قاسم دمحم حبشى دمحم 2061974 كفـءكفـء9812011/07/13 معلم

انشاص الرمل ع بنین 2011/07/01 كاریمان  فرحان  دمحم  فرحان 2258123 كفـءكفـء9822011/07/11 معلم

المنشیة االبتدائیة 2011/03/01 كریمة عبدالفتاح رمضان حسن 2226597 كفـءكفـء9832011/03/01 معلم

البالشون الجدیده 2011/03/01 كریمة محروس حسیب قطب 2057732 كفـءكفـء9842011/03/14 معلم

١الجوسق االبتدائیة  2008/06/02 كریمھ عبدالقادر عمر مصطفى 2237018 كفـءكفـء9852011/03/14 معلم

میت حمل ع المشتركة 2011/07/11 كوثر عمر غریب السید حویحي 2387370 كفـءكفـء9862011/07/13 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١انشاص الرمل االبتدائیة 2011/03/01 لوزة امام غریب امام الدرس 2255866 كفـءكفـء9872011/03/14 معلم

بساتین االسماعیلیة ع 2006/06/02 لیلى ابراھیم عبد الوھاب یوسف 2150405 كفـءكفـء9882011/03/14 معلم

١منیة سلمنت االبتدائیة  2011/03/01 لیلى عبدالحمید احمد عبدالحمید رز 991050 كفـءكفـء9892011/03/14 معلم

الظافراالعدادیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 لیلى دمحم عز الدین مصطفى 990173 كفـءكفـء9902011/03/14 معلم

احمد دمحم ابراھیم 2008/04/20 ماجدة  دمحم سعد عبدالقادر 2251259 كفـءكفـء9912011/03/14 معلم

البالشون ماجدة عبد الباسط عبد العزیز عبد الوھاب الخشن2011/03/01 2055107 كفـءكفـء9922011/03/14 معلم

الدكتور طة حسین 2011/03/01 ماجدة عبدالحكیم دمحم محمود 988867 كفـءكفـء9932011/03/14 معلم

بلبیس الصناعیة بنات 2009/06/20 ماجدة عبدالفتاح عبدالسمیع السروى 2228163 كفـءكفـء9942011/07/13 معلم

١ابو حبیب االبتدائیة  2008/11/04 ماجده بدوى دمحم محمود 2256224 كفـءكفـء9952011/07/13 معلم

نوبة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 مجدى فتحى عبد اللطیف ابراھیم 984520 كفـءكفـء9962011/03/14 معلم

انشاص الرمل ع بنین 2011/07/11 مجدى دمحم عبد الوھاب دمحم الدرس 1574565 كفـءكفـء9972011/07/13 معلم

دمحم دیاب سالم االعدادیة 2008/07/01 محاسن عبدهللا حسن ربیع 2152260 كفـءكفـء9982011/03/14 معلم

١الخشاینة االبتدائیة  2011/03/01 محروس صالح عبد الحمید الشحات 982017 كفـءكفـء9992011/03/14 معلم

خمیس اعدادي بسندنھور 2011/07/11 دمحم إبراھیم شعبان المتعب 2256131 كفـءكفـء10002011/07/13 معلم

الشھید احمد العرایشى الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم ابراھیم دمحمإبراھیم المخزنجى 864372 كفـءكفـء10012011/03/14 معلم

كفر ایوب ع 2008/03/11 دمحم أبوبكر دمحم السید 2181037 كفـءكفـء10022011/07/13 معلم

منیة سنتا االعدادیة المشتركة 2009/04/12 دمحم احمد ابراھیم عبدالاله 2181034 كفـءكفـء10032011/07/13 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

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

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢قرملة االبتدائیة  2011/03/01 دمحم أحمد عبد العظیم منسى 2137908 كفـءكفـء10042011/03/14 معلم

جلیلة الخشنیة ع 2011/07/11 دمحم احمد عبداللطیف دمحم عطوة 2174971 كفـءكفـء10052011/07/13 معلم

منشاة السالم 2011/07/11 دمحم أحمد دمحم دیاب 2064568 كفـءكفـء10062011/07/13 معلم

الطحاویة االعدادیة المشتركة 2004/08/27 دمحم احمد دمحم عبد القادر 1595795 كفـءكفـء10072011/07/13 معلم

اوالد سیف ع مشترك 2011/03/01 دمحم اسامھ ابراھیم رمضان الخولى 2232582 كفـءكفـء10082011/03/14 معلم

عرب العیایدة ع 2011/03/01 دمحم السعدى دمحم حمیده 2231511 كفـءكفـء10092011/03/01 معلم

انشاص الرمل الثانویة 2011/03/01 دمحم السید ابراھیم یوسف 2240346 كفـءكفـء10102011/03/14 معلم

٢منیة سلمنت  2011/03/01 دمحم السید حسن عبدالخالق 2150234 كفـءكفـء10112011/03/14 معلم

٢غینة االبتدائیة القدیمة  2011/07/11 دمحم امام ابراھیم الشیب 2164919 كفـءكفـء10122011/03/13 معلم

حفناع 2011/03/01 دمحم بشرى احمد بخیت 2173657 كفـءكفـء10132011/03/14 معلم

دمحم فرید 2004/06/27 دمحم جالل دمحم الرماح 2230310 كفـءكفـء10142011/03/14 معلم

عرب العیایدة ع 2000/09/25 دمحم جودة السید دمحم 903546 كفـءكفـء10152009/02/11 معلم

الكتیبھ الجدیده 2004/07/01 دمحم حسن ابراھیم سلیمان 981825 كفـءكفـء10162009/02/11 معلم

فیظى الرماح االبتدائیة 2010/01/15 دمحم حسن عبد اللطیف عراقى 2073898 كفـءكفـء10172011/03/24 معلم

منشاة السالم 2011/07/11 دمحم خلیل حسین القمحاوى 2218622 كفـءكفـء10182011/07/13 معلم

البالشون ع بنین 2008/06/18 دمحم سامى السید النجار 991956 كفـءكفـء10192011/03/14 معلم

الشھید ھاشم الرفاعى 2010/08/07 دمحم سامى خلیل طرطور 2152713 كفـءكفـء10202011/03/14 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

انشاص الرمل ع بنین 2011/03/01 دمحم سعد حسن بسیونى 2071617 كفـءكفـء10212011/03/14 معلم

المنشیة الثانویة المشتركة 2010/03/18 دمحم سعدالدین عبدالصادق عوض 2338141 كفـءكفـء10222011/07/13 معلم

عرب البیاضین االعدادیة 2011/07/11 دمحم سعید عبدالسمیع دمحم 2396360 كفـءكفـء10232011/07/13 معلم

١سلمنت ب  2011/03/01 دمحم سعید عبدالعزیز دمحم عطا هللا 2255876 كفـءكفـء10242011/03/14 معلم

الزوامل االبتدائیة 2011/03/01 دمحم سید فران سید احمد 947938 كفـءكفـء10252011/03/14 معلم

حمدى جوھر بنین 2011/07/01 دمحم عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن 2252497 كفـءكفـء10262011/07/13 معلم

الزوامل ع بنین 2011/03/01 دمحم عبدالنبى نجیب علیوة 989778 كفـءكفـء10272011/03/14 معلم

ابو یوسف االعدادیة بالسعیدیة 2011/03/01 دمحم فاروق دمحم ھیكل 2256658 كفـءكفـء10282011/03/14 معلم

السعادات ع 2010/04/11 دمحم فتحى حسنى عبد السمیع دمحم درویش 2233442 كفـءكفـء10292011/07/13 معلم

شبرا النخلة 2011/03/01 دمحم لطفى دمحم ھنون 2177610 كفـءكفـء10302011/03/14 معلم

قرملة ع المشتركة 2011/03/01 دمحم ماجد دمحم محمود 2142578 كفـءكفـء10312011/03/14 معلم

منیة سنتا االعدادیة المشتركة 2005/07/10 دمحم دمحم السید باز 2175577 كفـءكفـء10322011/03/14 معلم

فصول ابو شوشة ع 2011/03/01 دمحم دمحم حمدى عبدالغنى 2210244 كفـءكفـء10332011/03/14 معلم

اسماء بنت ابى بكر ع صباحیة 2005/05/29 دمحم دمحم عبد الھادى الشعراوى 1594800 كفـءكفـء10342011/03/14 معلم

الزوامل االبتدائیة 2004/07/01 دمحم محمود على النجدى 2052381 كفـءكفـء10352009/10/15 معلم

البالشون الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم محمود دمحم جاویش 1587701 كفـءكفـء10362011/03/14 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/01 دمحم مصطفى عبدالرازق مصطفى عید 2246379 كفـءكفـء10372011/03/14 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بلبیس بنین 2009/03/21 دمحم ھاشم أحمد على 2174967 كفـءكفـء10382011/07/13 معلم

منشاة السالم 2011/07/11 محمود  سعید أحمد على البطل 2054859 كفـءكفـء10392011/07/13 معلم

احمد جاد هللا/ الحاج  2010/02/06 محمود السید دمحم محمود 2256780 كفـءكفـء10402011/07/14 معلم

الفردوس 2011/07/11 محمود عبد الرحمن عبد المنعم عبد العال 990412 كفـءكفـء10412011/07/13 معلم

١الجوسق االبتدائیة  2008/10/14 محمود عبدالمنعم محمود الخوانكى 2152526 كفـءكفـء10422011/07/13 معلم

فیظى الرماح االبتدائیة 2008/06/09 محمود عبدالنبى محمود الجندى 2230129 كفـءكفـء10432011/03/14 معلم

٢احمد عرابى  2011/03/01 محمود مجدى احمد مردن 2132179 كفـءكفـء10442011/03/14 معلم

الزوامل االبتدائیة 2011/03/01 محمود دمحم محمود احمد الجلودى 2257382 كفـءكفـء10452011/03/14 معلم

الشھید ھاشم الرفاعى 2011/07/01 مدیحة دمحم على موسى 2372177 كفـءكفـء10462011/07/13 معلم

حفناع 2011/03/01 مرفت  سعید  سعد ابراھیم 2073014 كفـءكفـء10472011/03/14 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/01 مرفت ابراھیم دمحم السید البكش 959922 كفـءكفـء10482011/03/14 معلم

المنشیة الثانویة المشتركة 2011/03/01 مرفت سلیمان عبدالجلیل سلیمان االكتع 2256725 كفـءكفـء10492011/03/14 معلم

نوبة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 مرفت دمحم ابو ساطى على 2377878 كفـءكفـء10502011/07/13 معلم

طلعت حرب االعدادیة للبنین 2008/03/12 مرفت محمود دمحم عبد الھادى 2397587 كفـءكفـء10512011/07/01 معلم

٢میتكیس  2007/06/02 مرمر محمود السید عبد المنعم 2249206 كفـءكفـء10522011/03/14 معلم

الشھید الغندور 2009/04/20 مروة احمد عبد العزیز حسن 2114799 كفـءكفـء10532011/03/14 معلم

١انشاص الرمل االبتدائیة 2011/03/01 مروة احمد عبد المنعم ابو النور 991218 كفـءكفـء10542011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الكتیبھ ع المشتركھ 2011/03/01 مروة ثروت على زیتون 990521 كفـءكفـء10552011/03/14 معلم

تل الجراد تعلیم أساسي ب 2011/03/01 مروة سامى حسین عبد اللطیف 2164835 كفـءكفـء10562011/03/14 معلم

١ابو حبیب االبتدائیة  2010/06/02 مروة سامى دمحم دمحم السید فخر 2211266 كفـءكفـء10572011/03/14 معلم

٢میتكیس  2008/06/04 مروة شعبان السید بخیت 2255917 كفـءكفـء10582011/03/14 معلم

٢شبرا النخلھ ج  2011/07/11 مروة عبد الحكیم مصطفى عبد الحمید 2121139 كفـءكفـء10592011/07/13 معلم

الشھید عاطف السادات 2007/06/02 مروة عبداللطیف ابوالقاسم احمد 2230463 كفـءكفـء10602011/03/14 معلم

١میتكیس 2009/04/11 مروة دمحم احمد زوید 2114169 كفـءكفـء10612011/07/13 معلم

بلبیس الجدیدة 2008/05/16 مروة دمحم عبد اللطیف دمحم غیده 2214840 كفـءكفـء10622011/03/14 معلم

١السعیدیة االبتدائیة  2011/03/01 مروه عبد النبي زكي بكر 989000 كفـءكفـء10632011/03/14 معلم

بساتین االسماعیلیة ع 2003/05/12 مروه فاروق السید خلیل 2154642 كفـءكفـء10642011/03/14 معلم

عمرو بن العاص 2008/06/02 مروه دمحم دمحم الشربینى 2173821 كفـءكفـء10652011/03/14 معلم

االعدادیھ بنات الحدیثھ 2009/03/01 مروه دمحم دمحم رشاد ابو غیدة 2114182 كفـءكفـء10662011/03/14 معلم

٢منیة سلمنت  2011/03/01 مروه مصطفى دمحم صقر 991220 كفـءكفـء10672011/03/14 معلم

عبد الغنى محمود ع بنات 2011/07/11 مروى عبدالرؤوف دمحم مرسى 2256266 كفـءكفـء10682011/07/13 معلم

خمیس اعدادي بسندنھور 2011/03/01 مصطفى  فاروق  مصطفى  على عبدهللا 2256839 كفـءكفـء10692011/03/14 معلم

احمد دمحم ابراھیم 2011/07/11 مصطفى شعیب مصطفى دمحم 2232332 كفـءكفـء10702011/03/14 معلم

غیتة 2011/03/01 مصطفى دمحم حبیب أحمد المنسى 1577906 كفـءكفـء10712011/03/14 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
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بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خمیس اعدادي بسندنھور 2006/04/10 ملكة عبدربھ عبدربھ اسماعیل 2242038 كفـءكفـء10722011/07/13 معلم

الفردوس 2011/07/11 ملكة نجیب حجازى السید 2228238 كفـءكفـء10732011/07/13 معلم

ام القرى االبتدائیة 2008/06/02 ممدوح فؤاد على سید 1595429 كفـءكفـء10742011/03/14 معلم

البالشون ع بنین 2011/03/01 منار سمیر محمود السید 2246646 كفـءكفـء10752011/03/14 معلم

الشھید ھاشم الرفاعى 2011/07/11 منال السید عبد العزیز شویل 2199534 كفـءكفـء10762011/07/13 معلم

انشاص الرمل الثانویة التجاریة 2011/07/01 منال السید دمحم وھیبى 2212074 كفـءكفـء10772011/07/13 معلم

الشھید حمزة بن عبد المطلب 2011/03/01 منال عبدالمنعم محمود على 2252604 كفـءكفـء10782011/03/14 معلم

بلبیس الصناعیة بنین 2011/07/01 منال دمحم أنور عبدالرحمن جبر 2256249 كفـءكفـء10792011/07/13 معلم

احمد دمحم ابراھیم 2011/07/11 منال دمحم تھامي سلیمان عسكر 2387192 كفـءكفـء10802011/07/13 معلم

١اوالد مھنا االبتدائیة  2005/09/30 منى  سالم  أحمد مصطفى النحاس 2076210 كفـءكفـء10812011/03/14 معلم

كفر ایوب سلیمان 2011/03/01 منى  عبد العزیز دمحم الفالوجى 2114807 كفـءكفـء10822011/03/14 معلم

)میت حبیب ( عمر بن الخطاب  2008/06/03 منى  دمحم كامل دمحم باشھ 2075374 كفـءكفـء10832011/03/14 معلم

عبد الرحمن الكواكبى 2008/11/23 منى  نبوى على دمحم سالمة 2256758 كفـءكفـء10842011/07/13 معلم

)میت حبیب ( عمر بن الخطاب  2011/03/01 منى إبراھیم دمحم إبراھیم 2150526 كفـءكفـء10852011/03/14 معلم

البالشون الجدیده 2011/03/01 منى حفنى عبد الفتاح أحمد الجندى 2068947 كفـءكفـء10862011/03/14 معلم

اوالد مھنا االعدادیة 2011/07/11 منى حلیم محمود احمد 2124345 كفـءكفـء10872011/07/13 معلم

خمیس اعدادي بسندنھور 2011/03/01 منى سالم دمحم سالم 981774 كفـءكفـء10882011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١غیتة القدیمة  2011/03/01 منى سمیر عدلى دمحم 1574880 كفـءكفـء10892011/03/14 معلم

الشیخ عیسى ع 2011/03/01 منى صبیح على سعید 2252407 كفـءكفـء10902011/03/14 معلم

بنات_حلمى رجب ع  2005/05/19 منى عبدالباسط السید درویش 2096041 كفـءكفـء10912011/07/13 معلم

الجوسق ع 2011/03/01 منى عبدالفتاح قاسم نصار 2256226 كفـءكفـء10922011/03/14 معلم

السالم االعدادیة 2011/03/01 منى فھمي دمحم دمحم 967982 كفـءكفـء10932011/03/14 معلم

١سلمنت ب  2008/06/17 منى كمال احمد سید احمد 2212066 كفـءكفـء10942011/03/14 معلم

١منیة سلمنت االبتدائیة  2011/07/01 منى ماھر اسماعیل دمحم عامر 2228144 كفـءكفـء10952011/07/13 معلم

الفتح التجریبیة ریاض اطفال 2006/05/22 منى دمحم سید احمد سماحھ 2256000 كفـءكفـء10962011/03/14 معلم

بساتین االسماعیلیة االبتدائیة 2011/03/01 منى مصطفى دسوقى زقزوق 2158983 كفـءكفـء10972011/03/14 معلم

منیة سنتا االعدادیة المشتركة 2011/03/01 منى ممدوح دمحم دمحم 2256493 كفـءكفـء10982011/03/14 معلم

میت ربیعة ع م 2009/05/20 منیر عبدالمجید عبدالمعطى غالى 2249184 كفـءكفـء10992011/03/14 معلم

نبیة االبتدائیة 2008/05/03 مھا  صابر  سید  ابراھیم 2075951 كفـءكفـء11002011/03/14 معلم

دمحم دیاب سالم االعدادیة 2010/05/11 مھا  دمحم نجیب  دمحم سید أحمد  الوو 2075196 كفـءكفـء11012011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/03/01 مھا إبراھیم أحمد عنانى 2156277 كفـءكفـء11022011/03/14 معلم

حفناع 2011/03/01 مھا احمد سعید دمحم عبد الكریم 2128848 كفـءكفـء11032011/03/14 معلم

١میتكیس 2011/03/01 مھا اسماعیل دمحم ابراھیم 2227299 كفـءكفـء11042011/03/14 معلم

عبد الرحمن الكواكبى االبتدائیة 2011/07/11 مھا حسن أحمد الصوالحى 2237222 كفـءكفـء11052011/07/13 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

شبرا النخلة 2006/03/24 مھا صبري یسن متولي عبدهللا 2387300 كفـءكفـء11062011/07/13 معلم

١اوالد مھنا االبتدائیة  2005/08/13 مھا عبدهللا دمحم حسین 2257339 كفـءكفـء11072011/03/14 معلم

الدكتور طة حسین 2011/03/01 مھا لطفى رجب قندیل 2228557 كفـءكفـء11082011/03/14 معلم

دمحم فرید 2007/07/08 مھا دمحم حمیدة سرحان 967233 كفـءكفـء11092011/03/14 معلم

الشھیدجالل العبودى 2011/03/01 مھا دمحم عبدالرحمن محمود حسن 2173684 كفـءكفـء11102011/03/14 معلم

)إبتدائي(كفر أكیاد  2011/03/01 مھا محمود مرسى محمود الحمصى 2134253 كفـءكفـء11112011/03/14 معلم

2011/03/01 الجدیدة٢السرایا االبتدائیة  مھدى دمحم مھدى عطیة 2071118 كفـءكفـء11122011/03/14 معلم

شبرا النخلة 2011/03/01 مؤمن دمحم دمحم شاھین 973356 كفـءكفـء11132011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2007/07/11 مى حسن السید بریك 2230485 كفـءكفـء11142011/07/13 معلم

الشھید عاطف السادات 2011/07/11 مى عبد العزیز محمود دمحم عراقى 2169921 كفـءكفـء11152011/07/13 معلم

الجوسق ع 2011/07/11 مي خلیل أحمد طنطاوي 2385550 كفـءكفـء11162011/07/13 معلم

السعادات الجدیدة 2011/03/01 میادة  حامد  أمین  دمحم حمادة 2074475 كفـءكفـء11172011/03/14 معلم

مدرسة میت معال 2011/03/01 میرفت السید عبدالعزیز ابوزید 975031 كفـءكفـء11182011/03/14 معلم

بلبیس الصناعیة بنین 2011/07/01 میرفت رمضان نجیب تھامى 2256250 كفـءكفـء11192011/07/13 معلم

الدكتور طة حسین 2011/07/11 میرفت دمحم عطیة جمعھ 2256229 كفـءكفـء11202011/07/13 معلم

الزوامل ع بنین 2011/03/01 ناجى عطیة احمد احمد عیسى 2211217 كفـءكفـء11212011/03/14 معلم

السالم االبتدائیة 2008/06/05 نادیة سالم السید السید 2256783 كفـءكفـء11222011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢الجھاد االبتدائیة  2008/07/30 نادیة سعید محمود أحمد 2232499 كفـءكفـء11232011/03/14 معلم

قھلة الجبلة إعدادي 2011/07/11 نادیة سعید مغاورى عطیھ 2242031 كفـءكفـء11242011/07/13 معلم

خمیس اعدادي بسندنھور 2011/07/11 نادیة عطیة زاید عطیة 2247406 كفـءكفـء11252011/07/13 معلم

بلبیس ث للبنین 2011/03/01 ناصر عبدالحمید حفنى رفاعي 2106717 كفـءكفـء11262011/03/14 معلم

١الشھید عبد الشفیع منصور  2011/03/01 ناصر دمحم ناصر السید 989994 كفـءكفـء11272011/03/14 معلم

شبرا النخلة 2011/03/01 نانسى احمد ابراھیم الشین 2249225 كفـءكفـء11282011/03/14 معلم

السیده عائشة ع 2011/07/11 نانسى ماھر عزازى البغدادى 2242082 كفـءكفـء11292011/07/13 معلم

١الخشاینة االبتدائیة  2008/07/20 ناھد صالح عبدالقادر العفیفى 2237023 كفـءكفـء11302011/03/14 معلم

الشھید احمد العرایشى اإلعدادیة 2006/10/11 ناھد عبد النبي عبد الرحمن علي 975046 كفـءكفـء11312011/07/13 معلم

حفناع 2011/07/11 ناھد فتحى إبراھیم إبراھیم 2058296 كفـءكفـء11322011/07/13 معلم

حفناع 2011/03/01 ناھد فتحى السید غنیم 2128907 كفـءكفـء11332011/03/14 معلم

طلعت حرب االعدادیة للبنین 2009/03/21 ناھد فتحى دمحم مصطفى 1584045 كفـءكفـء11342011/07/13 معلم

١میت جابر االبتدائیة  2011/03/01 ناھد دمحم دمحم  السید العزازي 1589716 كفـءكفـء11352011/03/14 معلم

میت حمل ع المشتركة 2008/06/02 نائل دمحم طھ احمد 985137 كفـءكفـء11362011/03/14 معلم

١قرملة االبتدائیة  2011/03/01 نبویة جودة عبدالفتاح دمحم صقر 985893 كفـءكفـء11372011/03/14 معلم

بساتین االسماعیلیة االبتدائیة 2011/07/11 نبیلة عبد هللا احمد علیم 2228378 كفـءكفـء11382011/07/13 معلم

الشھید عاطف السادات 2000/09/15 نبیلة عبدالمحسن عشرى عطیة 905368 كفـءكفـء11392009/02/11 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الكادر
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢الجلفي ب  2011/07/11 نبیلة على توفیق عباس البنا 973808 كفـءكفـء11402011/07/13 معلم

الظافر للتعلیم االساسى 2009/06/02 نبیلة عید سالمھ حسین 2173872 كفـءكفـء11412011/03/14 معلم

شبرا النخلة 2011/03/01 نجاة رمزى زكاء أمین 2075417 كفـءكفـء11422011/03/14 معلم

الكفر القدیم ع 2011/07/11 نجاة عبد هللا احمد عبد العزیز 2211156 كفـءكفـء11432011/07/13 معلم

احمد جاد هللا/ الحاج  2011/03/01 نجاة دمحم مصطفى حسن 2252412 كفـءكفـء11442011/03/14 معلم

امیر الدیب المشتركة 2011/03/01 نجاح دمحم دمحم ابراھیم 2123173 كفـءكفـء11452011/03/14 معلم

الشھید حمزة بن عبد المطلب 2011/03/01 نجالء  حمزه محمود احمد الشیخ 2258392 كفـءكفـء11462011/03/14 معلم

دمحم ابراھیم حفنى بالعدلیة 2008/06/02 نجالء إبراھیم دمحم إبراھیم الھلوتى 2256228 كفـءكفـء11472011/03/14 معلم

على دمحم رحیل تعلیم اساسى 2011/07/11 نجالء السید السید منصور 990245 كفـءكفـء11482011/07/13 معلم

بنات_حلمى رجب ع  2011/07/11 نجالء السید فؤاد حسین النجار 2057730 كفـءكفـء11492011/07/13 معلم

الفردوس 2011/07/11 نجالء السید دمحم خضر 2255922 كفـءكفـء11502011/07/13 معلم

١انشاص الرمل االبتدائیة 2011/03/01 نجالء سالم سالم سالم 989169 كفـءكفـء11512011/03/14 معلم

الكیالنى ع للبنین 2011/03/01 نجالء صابر منصور الشافعى 971684 كفـءكفـء11522011/03/14 معلم

١انشاص الرمل االبتدائیة 2009/04/03 نجالء عاطف ابراھیم البالط 2372174 كفـءكفـء11532011/07/13 معلم

١سلمنت ب  2011/07/11 نجالء عبد الرازق  عبد المقصود دمحم سالم 2228093 كفـءكفـء11542011/07/13 معلم

دمحم فرید 2009/03/20 نجالء عبد السالم سلیمان عایدیة 2249216 كفـءكفـء11552011/07/13 معلم

ام القرى االبتدائیة 2011/03/01 نجالء عزت عبد العزیز جمیل 2252450 كفـءكفـء11562011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

الشھید احمد محفوظ 2011/07/11 نجالء فتحى عبدالجلیل زامل 2256243 كفـءكفـء11572011/07/13 معلم

الجھاد 2011/03/01 نجالء فتحى دمحم أحمد 2227251 كفـءكفـء11582011/03/14 معلم

١البالشون االبتدائیة 2011/03/01 نجالء محفوظ عبد الحمید دمحم خلیل الشوربجى 2053584 كفـءكفـء11592011/03/14 معلم

٢غینة االبتدائیة القدیمة  2011/03/01 نجالء دمحم راید دمحم عبد الرحمن 2164926 كفـءكفـء11602011/03/14 معلم

الشوربجى 2011/03/01 نجالء دمحم دمحم على 2161140 كفـءكفـء11612011/03/14 معلم

١الجوسق االبتدائیة  2011/03/01 نجالء محمود سعد لبن 2181129 كفـءكفـء11622011/03/14 معلم

منیة سلمنت 2011/03/01 نجوه دمحم طاھر علي 991259 كفـءكفـء11632011/03/14 معلم

٢كفر بنى علیم رقم  2011/03/01 نجوى ابراھیم حسین ابراھیم 2074124 كفـءكفـء11642011/03/14 معلم

الشولیة 2004/05/26 نجوى السید دمحم دمحم عبد هللا 2236986 كفـءكفـء11652011/03/14 معلم

١البالشون االبتدائیة 2011/03/01 نجوى صالح عطیة دمحم 2055958 كفـءكفـء11662011/03/14 معلم

بلبیس الثانویة بنات القدیمة 2011/03/01 نرمین  سامى  رشاد عطیھ 2256818 كفـءكفـء11672011/03/14 معلم

سامى فتحى ع 2011/07/11 نرمین احمد فتحى المرزوقى 2249079 كفـءكفـء11682011/07/13 معلم

٢میتكیس  2009/04/06 نرمین محمود جوده محمود  بطحیش 2094111 كفـءكفـء11692011/07/13 معلم

جلیلة الخشنیة ع 2011/07/11 نسرین  شكري دمحم  األعصر 2380606 كفـءكفـء11702011/07/13 معلم

دمحم فرید 2007/03/16 نسرین جمال أحمد فرج 2247408 كفـءكفـء11712011/07/13 معلم

بلبیس بنین 2005/06/22 نسرین عبدالخالق رجب دمحم 2243130 كفـءكفـء11722011/07/13 معلم

الفتح 2011/03/01 نسرین فتحى دمحم حلمى عبد الحلیم 990109 كفـءفوق المتوسط11732011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھیدجالل العبودى 2011/07/11 نسرین دمحم دمحم محمود خرابیش 2295147 كفـءكفـء11742011/07/13 معلم

٢میت معال االبتدائیة رقم 2011/03/01 نسمة طھ نصر الدین دمحم 2101211 كفـءكفـء11752011/03/14 معلم

بنات_حلمى رجب ع  2011/07/11 نسمھ محمود السید عبد الغفار محمود سعد 2176830 كفـءكفـء11762011/07/13 معلم

السعادات ع 2005/03/28 نشوة ابراھیم عبد الحمید احمد 2252562 كفـءكفـء11772011/07/13 معلم

١شبراالنخلة االبتدائیة المشتركة  2007/06/24 نصرة عرفة لبیب الغنیمى 2246624 كفـءكفـء11782011/03/14 معلم

بلبیس بنین 2011/07/11 نعمات  على محمود بدرالدین 2182184 كفـءكفـء11792011/07/13 معلم

كفر مسعود حجازى 2011/03/01 نعمة فتحي دمحم عبد الوھاب 1589737 كفـءكفـء11802011/03/14 معلم

٢تل الجراد ب 2011/07/11 نعمة دمحم دمحم فرج 2173907 كفـءكفـء11812011/07/13 معلم

الجھاد 2011/03/01 نعمة یحیى دمحم حسن 2211105 كفـءكفـء11822011/03/14 معلم

الشھید عاطف السادات 2011/03/01 نعمھ أحمد مصطفى تھامى 2134254 كفـءكفـء11832011/03/14 معلم

الشوربجى 2011/03/01 نعیمھ دمحم اسماعیل سلیم 991267 كفـءكفـء11842011/03/14 معلم

فرید غنیم الرومي للتعلیم االساسي 2011/03/01 نفیسة دمحم السید دمحم 2251380 كفـءكفـء11852011/03/14 معلم

میت حمل االبتدائیة 2008/06/16 نھاد  دمحم  عبد الصادق  ھزاع 2073263 كفـءكفـء11862011/03/14 معلم

احمد جاد هللا/ الحاج  2007/03/20 نھال أحمد دمحم الحاج مرعي 2304482 كفـءكفـء11872011/07/13 معلم

قرملة ع المشتركة 2011/03/01 نھلة حاتم احمد الخشن 2249161 كفـءكفـء11882011/03/14 معلم

٢الكفر القدیم رقم 2011/07/11 نھلة دمحم محمود النجار 2288278 كفـءكفـء11892011/07/13 معلم

١میتكیس 2010/06/02 نھلة مصطفى كامل محمود الخرباوى 2249084 كفـءكفـء11902011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١الجھاد االبتدائیة 2008/06/02 نھى عبد الحمید  دمحم ابو الفتوح 2072948 كفـءكفـء11912011/03/14 معلم

حفناع 2011/07/01 نھى عودة فریح عوده 2259384 كفـءكفـء11922011/07/13 معلم

منیة سلمنت 2011/03/01 نھى دمحم انور سیدھم 2174067 كفـءكفـء11932011/03/14 معلم

حمدى جوھر بنین 2011/07/11 نھى دمحم عبدالعزیز ابراھیم االھواني 2273238 كفـءكفـء11942011/07/13 معلم

فصول الصم والبكم 2007/05/19 نھى محمود عبد اللطیف الربع 2114804 كفـءكفـء11952011/03/14 معلم

عبد الرحمن الكواكبى االبتدائیة 2011/07/11 نور عبدالحكیم جودة عوض هللا 2230354 كفـءكفـء11962011/07/13 معلم

فیظى الرماح االبتدائیة 2008/05/19 نورا ابراھیم عبدالكریم عوض هللا 2230123 كفـءكفـء11972011/07/13 معلم

میت حبیب االبتدائیة 2011/07/11 نورا جمال دمحم عبدالحمید 2150542 كفـءكفـء11982011/07/13 معلم

السالم االعدادیة 2011/07/11 نورا حسن دمحم عثمان 2256220 كفـءكفـء11992011/07/13 معلم

١الجھاد االبتدائیة 2011/03/01 نورا سعید دمحم عبدالعزیز جمیل 2072050 كفـءكفـء12002011/03/14 معلم

بلبیس الثانویة بنات القدیمة 2011/07/11 نورا صبرى دمحم ربیع 2286448 كفـءكفـء12012011/07/13 معلم

دمحم عبد العزیز درویش 2011/07/01 نورا عبد العاطى عبد السمیع دمحم 2232357 كفـءكفـء12022011/07/13 معلم

١انشاص الرمل االبتدائیة 2011/07/11 نورا عبد القادر مرجان دمحم 2372173 كفـءكفـء12032011/07/13 معلم

سلمنت ع 2011/07/01 نورا عبداللطیف عبد العظیم عبد الحلیم 2256782 كفـءكفـء12042011/07/13 معلم

٢الجھاد االبتدائیة  2008/06/02 نورا عونى ابراھیم اسماعیل 2071872 كفـءكفـء12052011/03/14 معلم

الجوسق ع 2011/07/11 نورا فوزى عبد الحمید الربع 2204781 كفـءكفـء12062011/07/13 معلم

القاسمیة االبتدائیة الجدیدة 2008/06/02 نورا متولى على مصطفى 2230497 كفـءكفـء12072011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشولیة ع 2009/09/06 نورا دمحم السید قفة 2228520 كفـءكفـء12082011/07/13 معلم

١العدلیة الجدیدة رقم  2011/03/01 نورا دمحم عبدالعظیم راشد 915291 كفـءكفـء12092011/03/14 معلم

عرب العیایدة االبتدائیة 2011/03/01 نورة احمد احمد البنا 991506 كفـءكفـء12102011/03/14 معلم

بنات_حلمى رجب ع  2011/07/11 نورة عمر عبد الفتاح دمحم 2064551 كفـءكفـء12112011/07/13 معلم

دمحم عبد العزیز درویش 2005/05/27 نورة دمحم حسینى دمحم 980026 كفـءكفـء12122011/03/14 معلم

الشھید عاطف السادات 2011/03/01 نوره جمال الدین محمود دمحم عبدة 2256320 كفـءكفـء12132011/03/14 معلم

بساتین االسماعیلیة ع 2011/03/01 نوره سمیر عبد المنعم محمود حسن 2150449 كفـءكفـء12142011/03/14 معلم

بني صالح ریاض أطفال 2011/07/11 نوره دمحم سیداحمد حسین 2254541 كفـءكفـء12152011/07/13 معلم

میت حمل ع المشتركة 2011/07/11 نورھان دمحم دمحم غنیمى 2232580 كفـءكفـء12162011/07/13 معلم

میت حمل ع المشتركة 2009/07/01 نیفین صبحى دمحم السید 2154658 كفـءكفـء12172011/07/13 معلم

میت حمل ع المشتركة 2011/07/01 نیللى مصطفى محد شرف 2232567 كفـءكفـء12182011/07/13 معلم

٢شبرا النخلھ ج  2006/08/21 ھالة سعید عبد العزیز خضرة 2128892 كفـءكفـء12192011/03/14 معلم

دمحماحمد ابراھیم 2010/05/01 ھالة صبحى احمد احمد عطا اللة 2249159 كفـءكفـء12202011/07/13 معلم

السالم االبتدائیة 2007/06/02 ھالة صالح دمحم نادى 2114805 كفـءكفـء12212011/03/14 معلم

احمد دمحم ابراھیم 2006/10/03 ھالة عادل سلیمان االعصر 989870 كفـءكفـء12222011/07/13 معلم

١میت ربیعة رقم  2011/07/11 ھالة عبد المؤمن عبد الحمید عطیة 2227325 كفـءكفـء12232011/07/13 معلم

المستقبل 2003/04/11 ھالة على أیوب عبد الوھاب 2238704 كفـءكفـء12242011/07/13 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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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

بنى صالح 2011/03/01 ھالة فتحى دمحم عبد الوھاب 2062136 كفـءكفـء12252011/03/14 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/01 ھالة دمحم بغدادى البغدادى 2238606 كفـءكفـء12262011/03/14 معلم

البالشون الجدیده 2011/07/11 ھالة نصحى سالمة عبید 2376852 كفـءكفـء12272011/07/13 معلم

شبرا النخلة 2011/07/11 ھالة یحیى أحمد البغال 2396619 كفـءكفـء12282011/07/13 معلم

الزوامل ع بنین 2011/03/01 ھالھ  حسن  أمین  أحمد رفاعى 2070679 كفـءكفـء12292011/03/14 معلم

عبد الرحمن الكواكبى 2008/07/13 ھالھ أحمد الشافعى على مصطفى 2120269 كفـءكفـء12302011/03/14 معلم

٢تل روزن 2008/10/02 ھالھ الغریب غریب على 2230435 كفـءكفـء12312011/07/13 معلم

الطحاویة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھالھ أمین عبدالعزیز الفرماوى 2181046 كفـءكفـء12322011/07/13 معلم

الفتح اإلعدادیة التجریبیة لغات 2006/06/01 ھالھ عبد الباسط السید درویش 990290 كفـءكفـء12332011/03/14 معلم

كفر أكیاد  تعلیم اساسى 2011/03/01 ھالھ دمحم ابراھیم على 976712 كفـءكفـء12342011/03/14 معلم

)میت حبیب ( عمر بن الخطاب  2011/03/01 ھانم  دمحم  النبوى مصطفي فرج عربد 2073789 كفـءكفـء12352011/03/14 معلم

١میتكیس 2007/08/16 ھانم احمد عبد العظیم احمد بكرى 2218662 كفـءكفـء12362011/03/14 معلم

حمدى جوھر بنین 2011/07/11 ھانم أحمد مغاورى البطربق 2249058 كفـءكفـء12372011/07/13 معلم

الشھید احمد فؤاد الشامى 2011/03/01 ھانم سعید دمحم ابوالعزم 2230322 كفـءكفـء12382011/03/14 معلم

انشاص الرمل ع بنین 2002/12/16 ھانم شعبان دمحم احمد موسى 2230401 كفـءكفـء12392011/03/14 معلم

خمیس اعدادي بسندنھور 2011/07/11 ھانم دمحم فرید مصطفى 2202843 كفـءكفـء12402011/07/13 معلم

١الخشاینة االبتدائیة  2010/03/19 ھانم دمحم دمحم محمود 2287454 كفـءكفـء12412011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

العدلیة بنین 2011/03/01 ھانى عبد العزیز صابر احمد 2117288 كفـءكفـء12422011/03/14 معلم

١شبراالنخلة االبتدائیة المشتركة  2011/03/01 ھبة حسن صالح حسن بركات 2246606 كفـءكفـء12432011/03/14 معلم

٢احمد عرابى  2004/06/02 ھبة سید دمحم سالمة 985812 كفـءكفـء12442011/03/14 معلم

الشولیة ع 2009/10/20 ھبة عبد رب النبى ابراھیم رحمة 2227312 كفـءكفـء12452011/07/13 معلم

الفتح التجریبیة ریاض اطفال 2008/06/02 ھبة عواد عواد إبراھیم سالمة 989346 كفـءكفـء12462011/03/14 معلم

عمر بن عبد العزیز 2008/06/10 ھبة دمحم حسین النجار 990957 كفـءكفـء12472011/03/14 معلم

١شبرا الجدیدة  2009/05/28 ھبة دمحم خلیل دمحم سلیمان 2123164 كفـءكفـء12482011/03/14 معلم

كفر ایوب ع 2011/07/11 ھبة دمحم درویش مصطفى الحمارة 1594937 كفـءكفـء12492011/07/13 معلم

١میتكیس 2004/05/28 ھبة دمحم مغاوري إبراھیم الكیال 2385307 كفـءكفـء12502011/07/13 معلم

بلبیس الثانویة التجاریة للبنین 2011/07/01 ھبة محمود رجب بدر 2252452 كفـءكفـء12512011/07/13 معلم

٢میتكیس  2010/03/11 ھبة مختار على میرة 2238627 كفـءكفـء12522011/07/13 معلم

بلبیس الصناعیة بنین 2011/07/11 ھبة مصطفى یونس على البركاوى 2288240 كفـءكفـء12532011/01/01 معلم

فیظى الرماح االبتدائیة 2008/06/02 ھبھ  السید دمحم بلیطھ 2230113 كفـءكفـء12542011/03/14 معلم

حمدى جوھر بنین 2011/03/01 ھبھ  دمحم عبدالعزیز دمحم 2256878 كفـءكفـء12552011/03/14 معلم

الشھید عاطف السادات 2007/08/13 ھبھ احمد دمحم على دمحم 990456 كفـءكفـء12562011/03/14 معلم

سلمنت ریاض أطفال 2011/03/01 ھبھ اسماعیل عبد الفتاح الملط 985373 كفـءكفـء12572011/03/14 معلم

اوالد مھنا االعدادیة 2008/03/17 ھبھ السید دمحم على 2259387 كفـءكفـء12582011/07/13 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢المنیل االبتدائیة  2011/03/01 ھبھ الشحات رزق السید 2212105 كفـءكفـء12592011/03/14 معلم

غیتة 2011/07/11 ھبھ حسنى مصطفى دمحم 2151527 كفـءكفـء12602011/07/13 معلم

السیده اسماء بنت ابى بكر المھنیة 2009/08/06 ھبھ سعید صالح دمحم مصطفى 2226530 كفـءكفـء12612011/03/14 معلم

الشھید احمد العرایشى اإلعدادیة 2009/03/17 ھبھ سلیمان عبدالحمید رجب 2124545 كفـءكفـء12622011/07/13 معلم

الشھید عاطف السادات 2011/03/01 ھبھ سید عبد هللا البغدادى 2249720 كفـءكفـء12632011/03/14 معلم

شبرا النخلة بنین 2011/07/11 ھبھ عبد الحمید دمحم عصفور 2403570 كفـءكفـء12642011/07/13 معلم

بنات_حلمى رجب ع  2011/07/11 ھبھ عبد النبى حسن أبو زید 987876 كفـءكفـء12652011/07/13 معلم

الفتح 2011/03/01 ھبھ على احمد جاد 991383 كفـءكفـء12662011/03/14 معلم

٩عزبة  2011/07/11 ھبھ فكرى  حسن  طلبھ فاید 2258038 كفـءكفـء12672011/07/13 معلم

الفردوس 2011/03/01 ھبھ دمحم سعید عبد الحمید غزیة 2060659 كفـءكفـء12682011/03/14 معلم

دمحم عبد العزیز درویش 2011/03/14 ھبھ دمحم محمود عبد العاطى 991338 كفـءكفـء12692011/03/14 معلم

١شبراالنخلة االبتدائیة المشتركة  2007/06/02 ھبھ محمود احمد حسن 2230342 كفـءكفـء12702011/03/14 معلم

عرب العیایدة االبتدائیة 2011/07/11 ھبھ محمود احمد دمحم 2394049 كفـءكفـء12712011/07/13 معلم

حوض الندى للتعلیم األساسي 2011/03/01 ھبھ نجیب دمحم جودة 2228383 كفـءكفـء12722011/03/14 معلم

عبد العاطى الدھشان ع 2007/09/02 ھدى جالل وھبة حجازى 2150266 كفـءكفـء12732011/03/14 معلم

احمد دمحم ابراھیم 2011/03/01 ھدى حامد عبد الوھاب حامد 978439 كفـءكفـء12742011/03/14 معلم

الزوامل ع بنین 2011/07/11 ھدى حسنى مصطفى دمحم 2251136 كفـءكفـء12752011/07/13 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١شبرا الجدیدة  2011/03/01 ھدى حسین عیسى الجمال 990788 كفـءكفـء12762011/03/14 معلم

شبرا النخلھ بنات 2010/10/29 ھدى حفنى ابو العال احمد 2257379 كفـءكفـء12772011/03/14 معلم

المنشیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 ھدى رمضان دمحم عبد الجواد 2202839 كفـءكفـء12782011/07/13 معلم

١بنى صالح االبتدائیة رقم  2011/07/11 ھدى صالح الدین عبد العلیم مصطفى 2121138 كفـءكفـء12792011/07/13 معلم

عزبةبسیونى 2011/07/11 ھدى عبدالمعطى عبدالعزیز دمحم 2387808 كفـءكفـء12802011/07/13 معلم

الشھید دمحم عبد الھادى 2011/03/01 ھدى على عبدالسالم السید 2227249 كفـءكفـء12812011/03/14 معلم

العدلیة بنین 2008/06/02 ھدى قاسم دمحم رحمة 991432 كفـءكفـء12822011/03/14 معلم

اوالد منصور 2011/03/01 ھدى دمحم السید حسن القفاص 2076062 كفـءكفـء12832011/03/14 معلم

)بحفنا ( عمر بن الخطاب  2011/07/13 ھدى دمحم عواد فریج 984521 كفـءكفـء12842011/07/13 معلم

١شبراالنخلة االبتدائیة المشتركة  2007/06/02 ھدى محمود دمحم الشین 2246661 كفـءكفـء12852011/03/14 معلم

دمحم ابراھیم حفنى بالعدلیة 2006/10/29 ھدى مختار دمحم حسن 2156359 كفـءكفـء12862011/03/14 معلم

١منیة سلمنت االبتدائیة  2011/03/01 ھالل فواد عواد عیسى 990378 كفـءكفـء12872011/03/14 معلم

١سند نھور االبتدائیة  2011/03/01 ھمت ماھر محمود صالح 2121729 كفـءكفـء12882011/03/14 معلم

١سند نھور االبتدائیة  2011/03/01 ھمت محمود عبد العزیز أحمد 2122630 كفـءكفـء12892011/03/14 معلم

دمحم عبد  العزیز درویش 2006/10/02 ھمت مصطفى دمحم أبو الغیط 2237171 كفـءكفـء12902011/07/13 معلم

سلمنت ریاض أطفال 2011/03/01 ھناء السید عبدالفتاح  غنیمى 2255900 كفـءكفـء12912011/03/14 معلم

حفناع 2011/03/01 ھناء سعید متولي احمد الشوبكي 990630 كفـءكفـء12922011/03/14 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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بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اوالد سیف ع مشترك 2008/06/02 ھناء عبد الحلیم عبد اللطیف احمد 2251386 كفـءكفـء12932011/03/14 معلم

ریاض اطفال كفر حفنا 2011/03/01 ھناء محمود أحمد محمود 2119056 كفـءكفـء12942011/03/14 معلم

االعدایة بنات الجدیدة 2011/07/11 ھند ابراھیم كامل عبد الھادى 2211073 كفـءكفـء12952011/07/13 معلم

بلبیس الثانویة بنات القدیمة 2011/03/01 ھند أحمد یوسف خضر 1574710 كفـءكفـء12962011/03/14 معلم

١سلمنت ب  2007/08/16 ھند السید عباس مبارك 988007 كفـءكفـء12972011/03/01 معلم

١انشاص الرمل االبتدائیة 2011/03/01 ھند السید دمحم السید 2257053 كفـءكفـء12982011/03/14 معلم

٢المنیل االبتدائیة  2011/07/11 ھند الشحات رزق الزق 2212111 كفـءكفـء12992011/07/13 معلم

كفر ایوب ع 2008/07/01 ھند جمیل دمحم عبد الحمید عطیة 990869 كفـءكفـء13002011/03/14 معلم

الشیخ عیسى 2011/03/01 ھند سعد اسماعیل السید 2227273 كفـءكفـء13012011/03/14 معلم

دمحم دیاب سالم االعدادیة 2008/06/02 ھند سعید دمحم سلیم درویش 2128889 كفـءكفـء13022011/03/14 معلم

٢غیتة الجدیدة  2011/07/11 ھند عبد المنعم دمحم حسن رضوان 2164913 كفـءكفـء13032011/07/13 معلم

ریاض اطفال میت حمل الجدیدة 2011/03/01 ھند مأمون فھمي دمحم سالمة 2218860 كفـءكفـء13042011/03/14 معلم

على كامل متولى ع 2008/06/16 ھند دمحم ابراھیم احمد 2254640 كفـءكفـء13052011/03/14 معلم

البالشون الجدیده 2011/03/01 ھند محمود مصطفي عبد الوھاب 2059013 كفـءكفـء13062011/03/14 معلم

)إبتدائي(كفر أكیاد  2011/03/01 ھند مصطفى دمحم دمحم 2075436 كفـءكفـء13072011/03/14 معلم

شبرا النخلھ بنات 2011/07/11 ھویدا صالح دمحم عبدالرحمن 2385529 كفـءكفـء13082011/07/13 معلم

٢میتكیس  2008/06/02 ھویدا دمحم سلیمان احمد 2075822 كفـءكفـء13092011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید احمد محفوظ 2011/03/01 ھیام السید ابراھیم الحفناوى 2211084 كفـءكفـء13102011/03/14 معلم

بنى صالح 2011/03/01 ھیام السید صالح السید 2134260 كفـءكفـء13112011/03/14 معلم

السیده اسماء بنت ابى بكر المھنیة 2005/07/20 ھیام حسین عبد المنعم بدر 978976 كفـءكفـء13122011/03/14 معلم

الشھید عاطف السادات 2011/03/01 ھیام سعید عمر النجار 2152597 كفـءكفـء13132011/03/14 معلم

تل الجراد اإلعدادیة 2011/03/01 ھیام دمحم أحمد حسن 2059009 كفـءكفـء13142011/03/14 معلم

عمر بن الخطاب بحفنا 2011/03/01 وائل السید عطیة عطیة 2067671 كفـءكفـء13152011/03/14 معلم

٢شبرا الجدیده 2011/03/01 وجیدة حسن محمود حسن علیوه 2121932 كفـءكفـء13162011/03/14 معلم

على بن ابى طالب ب 2011/03/01 وحید جمعھ شداد عبدالسمیع 2256008 كفـءكفـء13172011/03/14 معلم

جالل العبودى 2011/03/01 وسام احمد عبدالمعطى خلیل 990380 كفـءكفـء13182011/03/14 معلم

١الروضة االبتدائیة  2008/06/02 وسام صابر عبد المنعم ھادى 2232315 كفـءكفـء13192011/03/14 معلم

االعدایة بنات الجدیدة 2011/07/11 وسام عادل دمحم طھ 2232524 كفـءكفـء13202011/07/13 معلم

الجوسق ع 2011/03/01 وسام دمحم دمحم ابراھیم  خلیل 2255915 كفـءكفـء13212011/03/14 معلم

كفر ایوب ع 2011/03/01 وسام دمحم محمود على 2256798 كفـءكفـء13222011/03/14 معلم

ام القرى للتعلیم االساسى 2007/06/02 وسام مختار عبدالرحمن دمحم 2075411 كفـءكفـء13232011/03/14 معلم

كفر ایوب ع 2011/07/11 وعد دمحم على  عواد 2243110 كفـءكفـء13242011/07/13 معلم

الشیخ عیسى ع 2011/03/01 وفاء أحمد ابراھیم موسى 2228350 كفـءكفـء13252011/03/14 معلم

السالم االعدادیة 2010/03/18 وفاء أحمد السید على 1574800 كفـءكفـء13262011/07/13 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بلبیس بنین 2006/04/18 وفاء احمد دمحم شكري أحمد موسي 2252464 كفـءكفـء13272011/07/13 معلم

د عبد العزیز قمورة 2011/07/11 وفاء السید منیر علوان ابراھیم المسلمى 2262899 كفـءكفـء13282011/07/13 معلم

الشھید حمزة بن عبد المطلب 2011/03/01 وفاء الشحات السید حسین 2228415 كفـءكفـء13292011/03/14 معلم

قھلة الجبلة 2011/07/11 وفاء حسین عبدالمنعم مرزوق 2226587 كفـءكفـء13302011/07/13 معلم

د عبد العزیز قمورة وفاء عبدالرحمن عبدالرحمن على عبدالرحمن على2011/07/11 2242022 كفـءكفـء13312011/07/13 معلم

الجوسق ع 2007/04/03 وفاء عصام عبد المقصود بدر 2181179 كفـءكفـء13322011/07/13 معلم

الشھید أحمد السید فھمي 2001/09/15 وفاء علي احمد ابراھیم رجب 972553 كفـءكفـء13332011/03/14 معلم

شبرا النخلة 2008/07/20 وفاء فؤاد عبد المقصود صیام 2119922 كفـءكفـء13342011/03/14 معلم

بنى صالح 2011/03/01 وفاء مجاھد رضوان مجاھد 2060595 كفـءكفـء13352011/03/14 معلم

اوالد سیف ع مشترك 2011/07/11 وفاء دمحم على عطیھ عبدهللا 2256705 كفـءكفـء13362011/07/13 معلم

عبد العزیز قمورة 2008/07/30 وفاء محمود عبد هللا دمحم 2227259 كفـءكفـء13372011/03/14 معلم

١بنى صالح االبتدائیة رقم  2011/03/01 وفاء محمود مصطفى ابوزید 977465 كفـءكفـء13382011/03/14 معلم

العدلیة بنین 2011/03/01 وفاء مطیع عطیھ خالد 2117296 كفـءكفـء13392011/03/14 معلم

غیتة 2009/10/22 والء  صبحى  یوسف  دمحم 2258170 كفـءكفـء13402011/07/13 معلم

الكیالنى ع للبنین 2011/07/11 والء السید احمد صیام 2231449 كفـءكفـء13412011/07/13 معلم

انشاص الرمل الثانویة 2011/07/11 والء حسین عبد المنعم صالح جاد 2295151 كفـءكفـء13422011/07/13 معلم

الشھید أمیر الدیب 2011/03/01 والء رضا حسنین مجاھد 2214862 كفـءكفـء13432011/03/14 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢احمد عرابى  2011/03/01 والء سمیر ابراھیم طرطور 2246673 كفـءكفـء13442011/03/14 معلم

اسماء بنت ابى بكر ع صباحیة 2011/07/11 والء عبد الرحمن جوده عبد الرحمن 2151719 كفـءكفـء13452011/07/13 معلم

یعمل بالدیوان 2004/03/28 والء عبدالرحمن عبدالكریم دمحم 2173500 كفـءكفـء13462011/07/13 معلم

ابو یوسف 2009/05/13 والء عبدالعزیز عبدربة یوسف 2228193 كفـءكفـء13472011/07/13 معلم

منیة سلمنت 2011/07/11 والء دمحم إبراھیم فرماوى 2256248 كفـءكفـء13482011/07/13 معلم

االعدادیھ بنات الحدیثھ 2011/07/11 والء دمحم زكى دمحم زوید 2372179 كفـءكفـء13492011/07/13 معلم

الشھید الغندور 2005/05/12 والء دمحم سعید عبد الحمید السید 2114163 كفـءكفـء13502011/07/13 معلم

امیر الدیب المشتركة 2011/03/01 والء دمحم عبد اللطیف عبد الفتاح 2123203 كفـءكفـء13512011/03/14 معلم

دمحماحمد ابراھیم 2011/07/11 والء دمحم عبدالعظیم یوسف مھدى 2243108 كفـءكفـء13522011/07/11 معلم

السرایا ب 2011/03/01 والء مغاورى السید حجازى 2060437 كفـءكفـء13532011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/03/01 والء ممدوح دمحم عارف دمحم 2231477 كفـءكفـء13542011/03/14 معلم

بلبیس ث للبنین 2011/07/13 ولید سالمة عبد المنعم سالمة 2252485 كفـءكفـء13552011/07/13 معلم

الظافر للتعلیم االساسى 2006/05/30 ولید عبد اللطیف عبد الحلیم الشنوانى 1591833 كفـءكفـء13562011/07/13 معلم

بساتین االسماعیلیة االبتدائیة 2002/07/21 ولید دمحم احمد عبد الغنى 1574591 كفـءكفـء13572011/03/14 معلم

١انشاص الرمل االبتدائیة 2011/03/01 ولید دمحم عبد هللا جاب هللا 988927 كفـءكفـء13582011/03/14 معلم

عبد العزیز قمورة 2011/03/01 یاسر السید عطیھ یاسن 978004 كفـءكفـء13592011/03/01 معلم

جلیلة الخشنیة ع 2011/03/01 یاسر عبد الحمید عبد الخالق سالمة 2230338 كفـءكفـء13602011/03/14 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 

بلبیسالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمرو بن العاص 2011/07/11 یاسمین السید دمحم مجاھد 2376862 كفـءكفـء13612011/07/13 معلم

الفردوس 2011/03/01 یاسمین حسین فھمى جوھر 2173842 كفـءكفـء13622011/03/14 معلم

عمرو بن العاص 2008/07/30 یاسمین دمحم سلیمان أحمد سلیمان 2071345 كفـءكفـء13632011/03/14 معلم

انشاص الرمل ع بنین 2011/07/11 یاسمین دمحم وجدى دمحمى نوار 2256138 كفـءكفـء13642011/07/13 معلم

عرب العیایدة ع 2007/07/20 یحى دمحم على دمحم درویش 2237052 كفـءكفـء13652011/03/14 معلم

عرب العیایدة ع 2011/03/01 یسرى عبداللطبف جمعة دمحم 2255723 كفـءكفـء13662011/03/14 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 

ابو كبیرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو كبیر الثانویة بنین 1981/06/30 دمحم عبدالصمد على حسن 889280 كفـءكفـء12012/08/07 دكتوراهوكیل مدرسة متفرغ- معلم خبیر 

الشھید صبري محجوب ب 1993/09/01 دمحم دمحم على حسن 2001317 كفـءكفـء22009/10/15 مدیر مدرسة- معلم أول أ 

السلطان حسن االبتدائیھ 2007/05/24 اماني دمحم انور دمحم شحاتھ 2101384 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

الشھید صبري محجوب ب 2011/07/11 انعام دمحم دمحم ابراھیم 2090913 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

الشھید صالح عصام مراد الثانویة بنات 2011/02/24 جھاد سعید سلیمان دمحم 2093119 كفـءكفـء52011/02/24 أمین مكتبة

٢مصطفى كامل ب  2011/07/11 حمدة ابوالفتوح ابراھیم دمحم عجمى 2083051 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

كفر على عبد النبى اإلعدادیة 2011/07/11 دعاء دمحم ابراھیم عثمان 2217755 كفـءكفـء72011/07/13 أمین مكتبة

ھربیط الثانویة المشتركة 2011/07/11 دعاء دمحم امین عبدالمعطي 2093873 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

الرحمانیة اإلعدادیة 2011/07/11 دعاء دمحم دمحم عبدالحمید 2093871 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

ابو كبیر االعدادیة الحدیثة 2011/07/11 دینا عید بغدادي عیسى 2090203 كفـءكفـء102011/07/13 أمین مكتبة

جزیرة الشیخ اإلعدادیھ 2011/07/11 رضا عطیھ دمحم حمیده 2089644 كفـءكفـء112011/07/13 أمین مكتبة

ھربیط اإلعدادیة 2011/07/11 سحر دمحم الزاھي دمحم 986722 كفـءكفـء122011/07/13 أمین مكتبة

ابو كبیر الفنیة بنات 2011/07/11 سماح علي احمد دمحم 2093949 كفـءكفـء132011/07/13 أمین مكتبة

كفر النجار اإلعدادیة 2011/07/11 سماح دمحم وحید دمحم 2093761 كفـءكفـء142011/07/13 أمین مكتبة

ابو ملیحھ تعلیم اساسي ب 2011/07/11 سماح نبیل احمد صالح الحكیم 2093127 كفـءكفـء152011/07/13 أمین مكتبة

كفر السید محمود ب 2011/07/11 سھام دمحم مسعد عبدالباسط ابو الخیر 2091539 كفـءكفـء162011/07/13 أمین مكتبة

كفر حمد موسى االبتدائیھ 2011/07/11 شیماء دمحم دمحم السید دمحم 2148244 كفـءكفـء172011/07/13 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 

ابو كبیرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغنیمیة االعدادیة 2011/07/11 صفاء عبدالفتاح عبده علي 2089579 كفـءكفـء182011/07/13 أمین مكتبة

ابو یاسین اإلعدادیة 2011/07/11 عبدالرحمن عبدالحمید دمحم عبدالعزیز 2149918 كفـءكفـء192011/07/13 أمین مكتبة

ابو كبیر الثانویة المعماریة بنین 2011/07/11 عال عبدالمنعم ابراھیم السید نمر 2093060 كفـءكفـء202011/07/13 أمین مكتبة

منشأة صدقى االعدادیة 2011/07/11 فادیھ احمد عبدالرحمن ابراھیم 2093982 كفـءكفـء212011/07/13 أمین مكتبة

الرحمانیة الثانویة التجاریة 2011/02/24 دمحم ابو ھاشم دمحم احمد 2093759 كفـءكفـء222011/02/24 أمین مكتبة

الناصریةاالبتدائیة 2011/07/11 مرفت حمدي كیالني حسن العربي 2091420 كفـءكفـء232011/07/13 أمین مكتبة

االحراز تعلیم أساسي ع 2011/07/11 مرفت فوزي اسماعیل ابراھیم 2093828 كفـءكفـء242011/07/13 أمین مكتبة

كفر حمد موسى اإلعدادیة 2011/07/11 مروه محمود دمحم دمحم 2093991 كفـءكفـء252011/07/13 أمین مكتبة

الدواشنة االعدادیة 2011/07/11 نجالء عبدالبدیع اسماعیل دمحم 977274 كفـءكفـء262011/07/13 أمین مكتبة

نزلة خیال االبتدائیة 2011/07/11 نھا دمحم عبده احمد 2093987 كفـءكفـء272011/07/13 أمین مكتبة

العزازیھ اإلعدادیة 2011/07/11 نوال السید الدیدامونى دمحم 987141 كفـءكفـء282011/07/13 أمین مكتبة

١ھربیط القدیمھ ب  2011/02/24 نورا ابو ھاشم احمد ابو ھاشم 2093864 كفـءكفـء292011/02/24 أمین مكتبة

الزھراء االعدادیة بنات 2011/07/11 ھالھ احمد سلیمان دمحم على 2076642 كفـءكفـء302011/07/13 أمین مكتبة

االحراز االبتدائیة 2011/07/11 ھبة دمحم كمال مصطفى دمحم 2097892 كفـءكفـء312011/07/13 أمین مكتبة

عبد القوى نصار ع 2011/02/24 ھبھ ابراھیم دمحم ماضي 2093886 كفـءكفـء322011/02/24 أمین مكتبة

ابو كبیر الفنیة بنات 2011/07/11 ھناء منصور عبدالعزیز دمحم النجدى 991566 كفـءكفـء332011/07/13 أمین مكتبة

خالد بن الولید االبتدائیھ 2011/07/11 وفاء السید دمحمى السید 2076720 كفـءكفـء342011/07/13 أمین مكتبة
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
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طوخ الثانویة المشتركة 2011/07/11 اكرم فوزي انور دمحم قندیل 2092874 كفـءكفـء352011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید صالح عصام مراد الثانویة بنات 2011/07/11 امیره السید محمود عبدالحمید االلفي 2093827 كفـءكفـء362011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

منشأة رضوان الثانویة 2011/07/11 امیمھ دمحم علي اسماعیل 2094819 كفـءكفـء372011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

شرفة الدوه االبتدائیھ 2011/07/11 ایمان احمد سلیمان دمحم على 2076646 كفـءكفـء382011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

اللواء احمد الھادي اإلعدادیھ 2011/07/11 تامر عبدالقوي راتب نبھان 2089987 كفـءكفـء392011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١مصطفى كامل ب  2011/07/11 جیھان دمحم امام دمحم قندیل 977967 كفـءكفـء402011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو كبیر االعدادیة بنات 2011/07/11 دالیا السید دمحم نجم 990608 كفـءكفـء412011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

سعد زغلول اإلعدادیة 2011/07/11 دعاء دمحم دمحم كمال علي المتیم 2390678 كفـءكفـء422011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السالم اإلعدادیة 2011/07/11 رشا دمحم احمد ابراھیم شلبى 991303 كفـءكفـء432011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو كبیر االعدادیة الحدیثة 2011/07/11 رضا دمحم عبدالخالق حسن 981212 كفـءكفـء442011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢صالح سالم ب  2011/05/24 ریھام عبدالرحمن سلیمان دمحم 991248 كفـءكفـء452011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الدھتمون االبتدائیة 2011/07/11 سعاد احمد دمحم احمد 2187470 كفـءكفـء462011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١ھربیط القدیمھ ب  2011/07/11 سماح دمحم السید علي 2130788 كفـءكفـء472011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الرحمانیة الثانویة التجاریة 2011/07/11 سمر عبدالمبدي الشرقاوي دمحم قندیل 2094903 كفـءكفـء482011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١صالح سالم ب  2002/09/11 شیماء دمحم عواد دمحم 989172 كفـءكفـء492011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/07/11 عبیر عبدهللا صالح احمد 2135537 كفـءكفـء502011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

سعد زغلول اإلعدادیة 2011/07/11 علي عبدالحمید احمد الشاذلي 2090120 كفـءكفـء512011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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الغنیمیة االعدادیة 2011/07/11 فتحى عبدالحمید الھادى السید 987916 كفـءكفـء522011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الغابة االعدادیة 2011/07/11 ماھر ابراھیم ابراھیم  دمحم 2089586 كفـءكفـء532011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبدالرحمن عصام ع 2011/07/11 دمحم احمد السید نصر 2087417 كفـءكفـء542011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

منزل میمون اإلعدادیة 2011/07/11 دمحم السید اسماعیل السید 2076700 كفـءكفـء552011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الحمادین ام عثمان ع 2011/07/11 دمحم سمیر رجب فرغلي 2089671 كفـءكفـء562011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید السید محمود صالح علي ب 2011/07/11 دمحم عبدالمجید دمحم ابراھیم 934697 كفـءكفـء572011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر النجار االبتدائیھ 2011/07/11 دمحم دمحم عبدالسمیع دمحم 2093760 كفـءكفـء582011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

طوخ االعدادیة بنین 2011/07/11 دمحم محمود مصطفى ابراھیم 2090012 كفـءكفـء592011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ھربیط اإلعدادیة 2011/07/11 دمحم مصطفى دمحم خلیفھ 2089015 كفـءكفـء602011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السالم االبتدائیة 2011/07/11 مروه صبري عبدالرحمن احمد 2178650 كفـءكفـء612011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو ملیحة الرسمیھ للغات ب 2011/07/11 ناھد مصطفى عبدالفتاح مصطفى 2161937 كفـءكفـء622011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الوطنیة 2011/07/11 نسمھ حسني دمحم یوسف االلفى 2099106 كفـءكفـء632011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

المشاعلة االعدادیة بنین 2011/07/11 نھى عبدالبدیع عبدالغني مصطفى 2156955 كفـءكفـء642011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الحكیم االبتدائیھ 2011/07/11 نوال عبدالسالم سالم مرجان 2093039 كفـءكفـء652011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢احمد عرابي ب  2011/07/11 نیفین السید دسوقي عبدالرحمن علي 991364 كفـءكفـء662011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو ملیحھ تعلیم اساسي ب 2011/07/11 والء احمد محمود یونس 2090940 كفـءكفـء672011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الرحمانیھ االبتدائیھ 2011/07/11 یسري دمحم سعدي علي 2093870 كفـءكفـء682011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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القراموص االعدادیة 2011/07/11 ابتھال مصیلحي حسانین عبدالبر 2093054 كفـءكفـء692011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

ابو كبیر االعدادیة الحدیثة 2011/07/11 ابراھیم سمیر توفیق برعي 2346018 كفـءكفـء702011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

كفر النجار االبتدائیھ 2011/07/11 أحمد عبدالمعطى أحمد عبدالمعطى 981370 كفـءكفـء712011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

منشأة رضوان الثانویة 2011/07/11 اسماء عبداللة السید عبدالرحیم 990577 كفـءكفـء722011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

المشاعلة الثانویة 2011/07/11 انتصار دمحم حسن على 986984 كفـءكفـء732011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

منزل میمون اإلعدادیة 2011/07/11 ایناس السید موسى السید النجار 2391603 كفـءكفـء742011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید االحمر اإلعدادیة 2011/07/11 ایناس دمحم على دمحم 2094163 كفـءكفـء752011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

اوالد موسى الثانویة 2011/07/11 حمدى احمد على سالم 977530 كفـءكفـء762011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

سعد زغلول اإلعدادیة 2011/07/11 دالیا حسن احمد دمحم عماره 2089049 كفـءكفـء772011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الدھتمون االبتدائیة 2011/07/11 دعاء رجب عبدالكریم حسن 2091450 كفـءكفـء782011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

طوخ االعدادیة بنین 2011/07/11 ریحاب عبدهللا عوض عدلي 2090010 كفـءكفـء792011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

ابو ملیحة الرسمیھ للغات ع 2011/07/11 سلوى جالل عبدالسمیع دمحم سالم 2136476 كفـءكفـء802011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید صالح عصام مراد الثانویة بنات 2011/07/11 شیرین عبدالبدیع الدیداموني دمحم 2094866 كفـءكفـء812011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

ابو كبیر الثانویة بنات 2011/07/11 شیماء عبده السید دمحم 991085 كفـءكفـء822011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

خلف هللا االبتدائیة 2011/07/11 صفا احمد السید عبدالسالم 2092840 كفـءكفـء832011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشروه اإلعدادیة 2011/07/11 عبدالحمید عبدالفتاح دمحم مرسى 988748 كفـءكفـء842011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید صبري محجوب ب 2011/07/11 فاتن ابراھیم عبدهللا محجوب 2090912 كفـءكفـء852011/07/13 أخصائى تكنولوجیا
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الدھتمون االعدادیة 2011/07/11 دمحم عبده مصطفى ابراھیم 987780 كفـءكفـء862011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

ابو كبیر الثانویة بنین 2011/07/11 ھالة احمد حسن دمحم 991378 كفـءكفـء872011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

كفر النجار اإلعدادیة 2011/07/11 ھیثم دمحم احمد فتحي دمحم صالح 989642 كفـءكفـء882011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

كفر السید محمود ب 2011/07/11 اسماء اسحق یوسف دمحم عمر 990124 كفـءكفـء892011/07/13 أخصائى نفسى

ابو یاسین االبتدائیة 2011/07/11 الھام دمحم  صالح ابراھیم 2093997 كفـءكفـء902011/07/13 أخصائى نفسى

السالم اإلعدادیة 2011/07/11 امانى احمد عبدالحمید على 2076687 كفـءكفـء912011/07/13 أخصائى نفسى

المشاعلة الثانویة 2011/07/11 اماني عبدالمقصود منصور عبدالحلیم 2100544 كفـءكفـء922011/07/13 أخصائى نفسى

طوخ اإلعدادیة بنات 2011/07/11 اماني مصطفى امام عبدالعال 989677 كفـءكفـء932011/07/13 أخصائى نفسى

ابو ملیحة تعلیم أساسي ع 2011/07/11 ایمان احمد عبدالمنعم دمحم 2090746 كفـءكفـء942011/07/13 أخصائى نفسى

خالد بن الولید االبتدائیھ 2011/07/11 ایمان عبدالمنعم السید دمحم 988798 كفـءكفـء952011/07/13 أخصائى نفسى

١صالح سالم ب  2011/07/11 ایمان علي دمحم علي طلعت 2098184 كفـءكفـء962011/07/13 أخصائى نفسى

ابو كبیر الثانویة التجاریة بنات 2011/07/11 ایمان محمود دمحم احمد خلیل 2094904 كفـءكفـء972011/07/13 أخصائى نفسى

الزھراء االعدادیة بنات 2011/07/11 حنان منصور عبدالحمید ابراھیم 2090166 كفـءكفـء982011/07/13 أخصائى نفسى

الوطنیة 2011/07/11 دعاء عبدالمعز فھیم سلیمان 2098185 كفـءكفـء992011/07/13 أخصائى نفسى

الدھتمون االعدادیة 2011/07/11 دعاء قطب جاد الرب حسن مصطفى 2089722 كفـءكفـء1002011/07/13 أخصائى نفسى

منزل میمون اإلعدادیة 2011/07/11 رانیا دمحم ابو العباس اسماعیل 2100542 كفـءكفـء1012011/07/13 أخصائى نفسى

نزلھ العرین االبتدائیھ 2011/07/11 رشا امین محمود علي 2089555 كفـءكفـء1022011/07/13 أخصائى نفسى
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٢احمد عرابي ب  2011/07/11 سحر مصباح دمحم احمد 2090165 كفـءكفـء1032011/07/13 أخصائى نفسى

١مصطفى كامل ب  2011/07/11 شرین السید عبدالعال دمحم 990892 كفـءكفـء1042011/07/13 أخصائى نفسى

عبد القوى نصار ع 2011/07/11 شرین فوزي عبدالرحمن غنیم 987921 كفـءكفـء1052011/07/13 أخصائى نفسى

٢مصطفى كامل ب  2011/07/11 شیرین خیري محمود مصطفى بدوي 2091422 كفـءكفـء1062011/07/13 أخصائى نفسى

شرفة الدوة اإلعدادیة 2011/07/11 شیماء حمزه دمحم عبدالمقصود 2089543 كفـءكفـء1072011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید صالح عصام مراد الثانویة بنات 2011/07/11 شیماء سعد احمد السید غنیم 989932 كفـءكفـء1082011/07/13 أخصائى نفسى

عزبة راغب اإلعدادیة 2011/07/11 عال عبدالقادر علي عبدهللا 2102719 كفـءكفـء1092011/07/13 أخصائى نفسى

منشاة رضوان اإلعدادیة 2011/07/11 فاطمة إبراھیم على دمحم 981770 كفـءكفـء1102011/07/13 أخصائى نفسى

منشأة رضوان الثانویة 2011/07/11 فایزه احمد صالح سعد 980815 كفـءكفـء1112011/07/13 أخصائى نفسى

ابو ملیحة الرسمیھ للغات ع 2011/07/11 مروه السید عطیھ احمد 988999 كفـءكفـء1122011/07/13 أخصائى نفسى

ابو یاسین اإلعدادیة 2011/07/11 مریم السید احمد دمحم 2087522 كفـءكفـء1132011/07/13 أخصائى نفسى

كفر الشوبكى اإلعدادیة 2006/02/08 منال السید حسن فھمي 2090006 كفـءكفـء1142011/07/13 أخصائى نفسى

شرفة الدوه االبتدائیھ 2011/07/11 منى دمحمى دمحم عسكر 988785 كفـءكفـء1152011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید دمحم مصطفى حسیني ب 2011/07/11 منیره الشحات عبدالفتاح السید 2403155 كفـءكفـء1162011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید صبري محجوب ب 2011/07/11 ناھد ماھر السید اسماعیل 2090941 كفـءكفـء1172011/07/13 أخصائى نفسى

اوالد موسى الثانویة 2011/07/11 نھى عبدالحفیظ دمحم دمحم 2098608 كفـءكفـء1182011/07/13 أخصائى نفسى

ابو كبیر الثانویة التجاریة بنات 2011/07/11 نیفین السید موسى النجار 2093950 كفـءكفـء1192011/07/13 أخصائى نفسى
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التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنات ابو كبیر النموذجیة 2011/07/11 ھانم محمود دمحم الغازي 2093129 كفـءكفـء1202011/07/13 أخصائى نفسى

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/11 ھبة احمد حسینى دمحم 988871 كفـءكفـء1212011/07/13 أخصائى نفسى

كفر السواقى اإلعدادیة 2011/07/11 ھبھ عزیز فتحي امام 990191 كفـءكفـء1222011/07/13 أخصائى نفسى

ابو كبیر الفنیة بنات 2011/07/11 ھبھ دمحم احمد ابراھیم 2089511 كفـءكفـء1232011/07/13 أخصائى نفسى

ابو كبیر االعدادیة الحدیثة 2011/07/11 ھبھ دمحم سعدي علي 2093131 كفـءكفـء1242011/07/13 أخصائى نفسى

ابو كبیر الفنیة بنات 2011/07/11 ھناء عبدالوھاب امین الشحات 983184 كفـءكفـء1252011/07/13 أخصائى نفسى

كفر السید محمود ب 2011/07/11 اتمنوھا معوض عبدالبدیع معوض 2145598 كفـءكفـء1262011/07/13 أخصائى اجتماعى

عزبة راغب اإلعدادیة 2011/07/11 احمد ھدایت دمحم النجار 2093746 كفـءكفـء1272011/07/13 أخصائى اجتماعى

السالم اإلعدادیة 2011/07/11 اشجان دمحم السید ابو الغیط 2090915 كفـءكفـء1282011/07/13 أخصائى اجتماعى

الزرزوریة االعدادیة 2011/07/11 اشراق عزت احمد سالمة 984515 كفـءكفـء1292011/07/13 أخصائى اجتماعى

لیكو اإلعدادیة 2011/07/11 الست خضري دمحم علي 2092864 كفـءكفـء1302011/07/13 أخصائى اجتماعى

الحمادین ام عثمان ع 2011/07/11 امل ابراھیم عبدهللا الشین 2089670 كفـءكفـء1312011/07/13 أخصائى اجتماعى

نزلة خیال اإلعدادیة 2011/07/11 امل دمحم السید عبدالجلیل 2092842 كفـءكفـء1322011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو كبیر االعدادیة بنات 2011/07/11 امل دمحم عبدالرحمن احمد 2089683 كفـءكفـء1332011/07/13 أخصائى اجتماعى

الزھراء االعدادیة بنات 2011/07/11 امیره حسن الھادي دمحم 2089551 كفـءكفـء1342011/07/13 أخصائى اجتماعى

السالم اإلعدادیة 2011/07/11 ایمان حسن الھادي دمحم بدران 2093128 كفـءكفـء1352011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو ملیحھ تعلیم اساسي ب 2011/07/11 ایمان دمحم دمحم احمد خلیل 988554 كفـءكفـء1362011/07/13 أخصائى اجتماعى
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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

كفر الشھداء االعدادیة 2011/07/11 جمال عبدالرحمن حسن رمضان 2089720 كفـءكفـء1372011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو ملیحھ تعلیم اساسي ب 2011/07/11 حنان صابر احمد حسانین 973247 كفـءكفـء1382011/07/13 أخصائى اجتماعى

منزل میمون اإلعدادیة 2011/07/11 خلود عبدالعلیم علي علي شلبي 2093835 كفـءكفـء1392011/07/13 أخصائى اجتماعى

امین باشا االعدادیة 2011/07/11 دعاء عبدالباسط عبدالبدیع احمد 2089060 كفـءكفـء1402011/07/13 أخصائى اجتماعى

الرحمانیة اإلعدادیة 2011/07/11 رحاب عصام الدین ابراھیم السید عبداللطیف 2092778 كفـءكفـء1412011/07/13 أخصائى اجتماعى

الغنیمیة االعدادیة 2011/07/11 رشا السید احمد حلمي حموده 2244865 كفـءكفـء1422011/07/13 أخصائى اجتماعى

المھیلمي االبتدائیھ 2011/07/11 رشا الشبراوي طھ السید 2402303 كفـءكفـء1432011/07/13 أخصائى اجتماعى

المشاعلة االعدادیة  بنات 2011/07/11 سعاد نصار دمحم إبراھیم 989343 كفـءكفـء1442011/07/13 أخصائى اجتماعى

السالم اإلعدادیة 2011/07/11 سماح سعید حسین حسن 2090161 كفـءكفـء1452011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید االحمر اإلعدادیة 2011/07/11 شریف فكرى ابو الحسن عوض 2094258 كفـءكفـء1462011/07/13 أخصائى اجتماعى

القراموص االعدادیة 2011/07/11 شرین حمدى محمود دمحم 990116 كفـءكفـء1472011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو كبیر االعدادیة بنات 2011/07/11 شیرین دمحم السید احمد الدیداموني 2090167 كفـءكفـء1482011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو ملیحھ تعلیم اساسي ب 2011/07/11 شیماء المغاوري عبدالصمد الجوھري 989511 كفـءكفـء1492011/07/13 أخصائى اجتماعى

السالم اإلعدادیة 2011/07/11 شیماء سمیر رجب فرغلي 2090755 كفـءكفـء1502011/07/13 أخصائى اجتماعى

الزھراء االعدادیة بنات 2011/07/11 غادا فتوح شحاتة عوض 2076689 كفـءكفـء1512011/07/13 أخصائى اجتماعى

السالم اإلعدادیة 2011/02/24 غاده دمحم احمد دمحم یوسف 2090200 كفـءكفـء1522011/02/24 أخصائى اجتماعى

عبد القوى نصار ع 2011/07/11 كامیلیھ عبدالفتاح السید السید 2093940 كفـءكفـء1532011/07/13 أخصائى اجتماعى
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

الرحمانیھ االبتدائیھ 2011/07/11 كوثر خلیل احمد خلیل 2160739 كفـءكفـء1542011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو كبیر االعدادیة الحدیثة 2011/07/11 لیلى دمحم على ابراھیم 988214 كفـءكفـء1552011/07/13 أخصائى اجتماعى

نزلة العرین اإلعدادیة 2011/07/11 مایسھ عبدالعزیز دمحم احمد 2094259 كفـءكفـء1562011/07/13 أخصائى اجتماعى

منشأة صدقى االعدادیة 2011/07/11 محاسن عطیھ الصادق ابو المعاطي 2087442 كفـءكفـء1572011/07/13 أخصائى اجتماعى

اللواء احمد الھادي اإلعدادیھ 2011/07/11 دمحم علي حامد حسن 2093859 كفـءكفـء1582011/07/13 أخصائى اجتماعى

المناسترلي اإلعدادیة 2011/07/11 دمحم دمحم احمد دمحم 2089739 كفـءكفـء1592011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو ملیحة الرسمیھ للغات ع 2011/07/11 مرفت دمحم البنوي دمحم عناني 2093879 كفـءكفـء1602011/07/13 أخصائى اجتماعى

الریاض اإلعدادیة 2011/07/11 مروه ابراھیم درویش سید احمد 2089653 كفـءكفـء1612011/07/13 أخصائى اجتماعى

الغابة االعدادیة 2011/07/11 نادیھ صالح احمد عبدالواحد 2091440 كفـءكفـء1622011/07/13 أخصائى اجتماعى

١ھربیط القدیمھ ب  2011/02/24 نجالء دمحم جمال یاقوت سعد 2093866 كفـءكفـء1632011/02/24 أخصائى اجتماعى

كفر النجار اإلعدادیة 2011/07/11 نجالء دمحم سعدي علي احمد 2093758 كفـءكفـء1642011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر على عبد النبى اإلعدادیة 2011/07/11 نسرین دمحم احمد عبده 2089704 كفـءكفـء1652011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر الشوبكى اإلعدادیة 2011/07/01 نشوى دمحم ابراھیم سلیم 2154019 كفـءكفـء1662011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر النجار اإلعدادیة 2011/07/11 نورا حسن نشأت علي دمحم 2089714 كفـءكفـء1672011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو كبیر االعدادیة الحدیثة 2011/07/11 نیفین عبدالرحمن دمحم دمحم سلیم 2090797 كفـءكفـء1682011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفرھربیط اإلعدادیة 2011/07/11 ھالھ اسماعیل جمیل دمحم 2089013 كفـءكفـء1692011/07/13 أخصائى اجتماعى

طوخ االعدادیة بنین 2011/07/11 ولید حسیني دمحم دمحم صقر 2094871 كفـءكفـء1702011/07/13 أخصائى اجتماعى
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

الشھید صالح عصام مراد الثانویة بنات 1993/12/01 رضى عبدالحمید دمحم على 1809878 كفـءكفـء1712009/10/15 معلم أول أ

ابو كبیر الثانویة المعماریة بنین 1988/06/03 ابراھیم على ابراھیم سلیمان 921265 كفـءكفـء1722009/02/11 معلم أول

ابو كبیر الثانویة المعماریة بنین 1998/12/26 اشرف مصطفى دمحم دمحم العزازى 957869 كفـءكفـء1732009/02/11 معلم أول

المناسترلي اإلعدادیة 2001/07/01 عبدالعزیز عبدهللا عبدالعزیز عبدهللا 985300 كفـءكفـء1742012/07/09 ماجیستیرمعلم أول

ابو كبیر الثانویة المعماریة بنین 1998/12/26 عثمان دمحم عبدة دمحم 993516 كفـءكفـء1752009/02/11 معلم أول

ھربیط اإلعدادیة 1997/09/01 ھبة نبیل دمحم منیر رمضان 973484 كفـءكفـء1762010/03/02 معلم أول

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/07/11 ابتسام ماھر السید اسماعیل 2090168 كفـءكفـء1772011/07/13 معلم

الشھید عبدالرحمن حسیني ابراھیم ب 2011/03/02 ابراھیم احمد عبدالعال عبدالعال 2248638 كفـءكفـء1782011/03/02 معلم

الشھید عبدالرحمن حسیني ابراھیم ب 2011/02/24 إبراھیم إسماعیل السید إبراھیم 987383 كفـءكفـء1792011/02/24 معلم

١صالح سالم ب  2011/02/24 إبراھیم صابر إبراھیم سالم 978606 كفـءكفـء1802011/02/24 معلم

بشیر تعلیم اساسي ب 2011/02/24 ابراھیم صالح صالح حسن 988994 كفـءكفـء1812011/02/24 معلم

اللواء احمد الھادى ب 2011/03/02 ابراھیم صالح دمحم عطیھ 992505 كفـءكفـء1822011/03/02 معلم

نزلة خیال االبتدائیة 2011/02/24 ابراھیم دمحم ابراھیم دمحم 990840 كفـءكفـء1832011/02/24 معلم

الریاض االبتدائیھ 2011/02/24 آثار صالح الدین السید مرسي 2092907 كفـءكفـء1842011/02/24 معلم

الطوخي االبتدائیھ 2011/02/24 احمد ابراھیم دمحم علي 989442 كفـءكفـء1852011/02/24 معلم

كفر السواقى اإلعدادیة 2011/07/11 احمد احمد مصطفى غباغبي 2092851 كفـءكفـء1862011/07/13 معلم

كفر النجار اإلعدادیة 2011/02/24 احمد السید احمد سلیم 989886 كفـءكفـء1872011/02/24 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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ابو كبیرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنات ابو كبیر النموذجیة 2011/07/11 أحمد السید أحمد عطا على 981901 كفـءكفـء1882011/07/13 معلم

المناسترلي اإلعدادیة 2011/02/24 أحمد السید مصطفي دمحم 990538 كفـءكفـء1892011/02/24 معلم

كفر السواقي االبتدائیھ 2011/02/24 احمد جمال عبدالحمید السید 2094000 كفـءكفـء1902011/02/24 معلم

الوطنیة 2011/02/24 احمد حسین بكري حسین المتیم 2096120 كفـءكفـء1912011/02/24 معلم

خالد بن الولید االبتدائیھ 2011/02/24 احمد رمضان عبدالمجید دمحم 2091407 كفـءكفـء1922011/02/24 معلم

الدواشنة االعدادیة 2011/02/24 احمد عادل دمحم على رضوان 990754 كفـءكفـء1932011/02/24 معلم

منشأة صدقى االعدادیة 2011/02/24 احمد عبدالرحمن على عبدهللا 990461 كفـءكفـء1942011/02/24 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2011/07/11 احمد عبدالرؤف  امین احمد 2157858 كفـءكفـء1952011/07/13 معلم

نزلة خیال اإلعدادیة 2011/02/24 احمد عبدالعال دمحم عبدالعال 2108609 كفـءكفـء1962011/02/24 معلم

ھربیط الثانویة المشتركة 2011/07/11 احمد عبدالوھاب ابراھیم سلیمان 2110379 كفـءكفـء1972011/07/13 معلم

الدھتمون االبتدائیة 2011/07/11 احمد فؤاد ابراھیم علي 990284 كفـءكفـء1982011/07/13 معلم

منشاة رضوان اإلعدادیة 2011/03/02 احمد دمحم احمد دمحم مصطفى 2088913 كفـءكفـء1992011/03/02 معلم

بشیر تعلیم اساسي ب 2011/02/24 احمد دمحم اسماعیل علي 2093058 كفـءكفـء2002011/02/24 معلم

سنتریس تعلیم أساسي ب 2011/02/24 احمد دمحم السید ابراھیم 990827 كفـءكفـء2012011/02/24 معلم

القراموص االعدادیة 2011/07/01 احمد دمحم الھادي احمد 2093046 كفـءكفـء2022011/07/13 معلم

١احمد عرابى ب  2011/02/24 احمد دمحم نیازى ملیجى 990857 كفـءكفـء2032011/02/24 معلم

عبد القوى نصار ع 2011/02/24 احمد محمود عبدالرحمن محمود 2093944 كفـءكفـء2042011/02/24 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 

ابو كبیرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغابة االعدادیة 2011/07/11 احمد نجاح علي بدوي 2089585 كفـءكفـء2052011/07/13 معلم

الشھید عبدالرحمن عصام ع 2011/07/11 اسامھ عبدالكریم عبدالبدیع احمد 2089690 كفـءكفـء2062011/07/13 معلم

كفر النصیري االبتدائیھ 2011/02/24 اسالم سید دمحم عبدهللا 2093988 كفـءكفـء2072011/02/24 معلم

ابو ملیحة الرسمیھ للغات ع 2011/07/11 اسماء احمد عبدالسمیع المتیم 2089046 كفـءكفـء2082011/07/13 معلم

زكریا حسان تعلیم اساسي ب 2011/02/24 اسماء السید مصطفى دمحم شعالن 992147 كفـءكفـء2092011/02/24 معلم

طوخ االعدادیة بنین 2011/07/11 اسماء سلیمان علي عبدالعال 2090009 كفـءكفـء2102011/07/13 معلم

كفر علي عبد النبي ب 2011/02/24 اسماء شعبان احمد دمحم 2096714 كفـءكفـء2112011/02/24 معلم

منشاة رضوان اإلعدادیة 2011/02/24 اسماء عبدهللا ابراھیم  احمد 2087423 كفـءكفـء2122011/02/24 معلم

الطوخى االعدادیة 2011/07/11 اسماء عبدهللا دمحم عبدالفتاح 2089716 كفـءكفـء2132011/07/13 معلم

كفر السواقي االبتدائیھ 2011/02/24 اسماء دمحم الشوادفي دمحم 990530 كفـءكفـء2142011/02/24 معلم

جزیرة ابو عمرو اإلعدادیة 2011/07/11 اسماء دمحم محمود حسن عبدالمجید 2093003 كفـءكفـء2152011/07/13 معلم

الحصوه فصل واحد 2011/07/11 اسماء محمود دمحم احمد 2094908 كفـءكفـء2162011/07/13 معلم

سنتریس اإلعدادیھ 2011/02/24 اسماء نادر ابراھیم السید 990946 كفـءكفـء2172011/02/24 معلم

سعد زغلول اإلعدادیة 2011/07/11 اشرف دمحم اسماعیل حسن 2382916 كفـءكفـء2182011/07/13 معلم

منشأة صدقى االبتدائیة 2011/02/24 اكرامي ابراھیم دمحم رضوان 2094899 كفـءكفـء2192011/02/24 معلم

ابو ملیحة تعلیم أساسي ع 2011/07/11 الزھراء صبري مصطفى مصطفى 2089542 كفـءكفـء2202011/07/13 معلم

اللواء احمد الھادي اإلعدادیھ 2011/07/11 السید ابراھیم دمحم االنور 2208883 كفـءكفـء2212011/07/13 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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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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ابو كبیرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

طوخ االعدادیة بنین 2011/02/24 السید احمد علي احمد سلیم 987352 كفـءكفـء2222011/02/24 معلم

منشأة صدقى االعدادیة 2011/03/02 السید دمحم حسین دمحم 921482 كفـءكفـء2232011/03/02 معلم

المناسترلي اإلعدادیة 2011/07/11 السید دمحم منصور دمحم 982224 كفـءكفـء2242011/07/13 معلم

الدھتمون االعدادیة 2011/07/11 الفت صبحي دمحم دمحم راضي 2100922 كفـءكفـء2252011/07/13 معلم

كفر الشوبكى اإلعدادیة 2011/07/01 الھام انور النجدي سالم 2094874 كفـءكفـء2262011/07/13 معلم

الحكیم اإلعدادیة 2011/07/11 الھام سعد ابراھیم حسن 2090143 كفـءكفـء2272011/07/13 معلم

جزیرة الشیخ ب 2011/02/24 امال الشبراوي حسن السید 984783 كفـءكفـء2282011/02/24 معلم

ابو ملیحھ تعلیم اساسي ب 2011/03/02 أمانى احمد دمحم ھندام 987587 كفـءكفـء2292011/03/02 معلم

ابو حسین تعلیم اساسي ع 2011/07/11 امانى سعد السید احمد على 2076680 كفـءكفـء2302011/07/13 معلم

١الغابھ  ب  2011/07/11 امانى دمحم احمد دمحم 983069 كفـءكفـء2312011/07/11 معلم

الحصوه الجدیده ریاض اطفال 2011/02/24 امانى دمحم نجیب عبدة صالح 988951 كفـءكفـء2322011/02/24 معلم

سنتریس تعلیم أساسي ب 2011/02/24 اماني احمد علي سالم 984559 كفـءكفـء2332011/02/24 معلم

عزبھ راغب تعلیم اساسي ب 2011/02/24 اماني بدوي عبدالغفار حسن 2089654 كفـءكفـء2342011/02/24 معلم

الشھید دمحم مصطفى حسیني ب 2011/02/24 أماني عبدالرحمن متولي أبوھاشم 991228 كفـءكفـء2352011/02/24 معلم

اوالد موسى االعدادیة 2011/02/24 اماني عبدهللا عبدالكریم علي 988356 كفـءكفـء2362011/02/24 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/07/11 اماني علي بسیوني عبدالرحمن 2093121 كفـءكفـء2372011/07/13 معلم

نزلة خیال االبتدائیة 2011/02/24 امل ابراھیم متولي متولي 986970 كفـءكفـء2382011/02/24 معلم

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

7438of 1403 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
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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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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نزلة العرین اإلعدادیة 2011/02/24 امل عباده دمحم عبدالعال 2093837 كفـءكفـء2392011/02/24 معلم

المالكي ب 2011/03/02 امل عوض السید جبالي 2093742 كفـءكفـء2402011/03/02 معلم

ابو كبیر الثانویة المعماریة بنین 2011/07/11 امل دمحم السید عبدالھادى 2357714 كفـءكفـء2412011/07/13 معلم

الریاض االبتدائیھ 2011/03/01 أمل محمود غباغبى مصطفى 990730 كفـءكفـء2422011/03/14 معلم

السالم اإلعدادیة 2011/07/11 امنیة صبرى عبدالجواد على 2076675 كفـءكفـء2432011/07/13 معلم

كفر النصیري االبتدائیھ 2011/07/11 أمیرة دمحمطلعت عبادة عبدالمقصود 991730 كفـءكفـء2442011/07/13 معلم

٢احمد عرابي ب  2011/07/11 امیره سعد احمد دمحم 2090752 كفـءكفـء2452011/07/13 معلم

٢مصطفى كامل ب  2011/02/24 امیره فتحى محمود سیداحمد 990492 كفـءكفـء2462011/02/24 معلم

ابو كبیر االعدادیة بنات 2011/07/11 امیره دمحم جبر دمحم 2090163 كفـءكفـء2472011/07/13 معلم

ابو ملیحھ تعلیم اساسي ب 2011/07/11 امیره دمحم علي دمحم رزق 2093931 كفـءكفـء2482011/07/13 معلم

الرحمانیة اإلعدادیة 2011/07/11 امیره دمحم فاضل فھمي مصطفى سمك 2089688 كفـءكفـء2492011/07/13 معلم

١صالح سالم ب  2011/02/24 امیره دمحم دمحم احمد اللیثي 2093894 كفـءكفـء2502011/02/24 معلم

ابو كبیر الفنیة بنات 2011/07/11 امیره دمحم محمود السید 2216322 كفـءكفـء2512011/07/13 معلم

بشیر تعلیم اساسي ع 2011/02/24 امین عبدالبدیع بیومي حسن 989889 كفـءكفـء2522011/02/24 معلم

نزلة خیال االبتدائیة 2011/02/24 امینھ السید متولي متولي 987683 كفـءكفـء2532011/02/24 معلم

االحراز تعلیم أساسي ع 2011/07/11 امینھ دمحم احمد عبدالحمید 2089684 كفـءكفـء2542011/07/13 معلم

١الشھید دمحم عمر االلفي ب 2011/03/02 امینھ دمحم دمحم عثمان 2167810 كفـءكفـء2552011/03/02 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

خالد بن الولید االبتدائیھ 2011/07/11 انجي عبدالرازق فتحي عبدالنبي 2090638 كفـءكفـء2562011/07/13 معلم

الریاض االبتدائیھ 2011/07/11 انجي دمحم صالح علي متولي 990524 كفـءكفـء2572011/07/13 معلم

الوطنیة 2011/07/11 انصاف النجدي دمحم ابراھیم 2090164 كفـءكفـء2582011/07/13 معلم

الغنیمیة االعدادیة 2011/07/11 ایمان ابراھیم دمحم عوض هللا 2089985 كفـءكفـء2592011/07/13 معلم

١القراموص ب  2011/03/02 ایمان ابو بكر السید دمحم 2093614 كفـءكفـء2602011/03/02 معلم

االحراز تعلیم اساسي ب 2011/07/11 ایمان احمد على نور الدین 990563 كفـءكفـء2612011/07/13 معلم

الشھید صالح الدین شاھین ب 2011/02/24 ایمان السید حامد احمد ابراھیم 991308 كفـءكفـء2622011/02/24 معلم

منشاة رضوان اإلعدادیة 2011/07/11 ایمان الشحات سید احمد طھ 988049 كفـءكفـء2632011/07/13 معلم

السالم اإلعدادیة 2011/07/11 ایمان رمضان دمحم النجدي 992023 كفـءكفـء2642011/07/13 معلم

لیكو اإلعدادیة 2011/02/24 إیمان سمیر عبدالسمیع دمحم 991288 كفـءكفـء2652011/02/24 معلم

ابو كبیر الثانویة المعماریة بنین 2011/07/11 ایمان عاشور سالم احمد 2089518 كفـءكفـء2662011/07/13 معلم

الغنیمیة االعدادیة 2011/07/11 ایمان عبدالعزیز علي ابراھیم 2089982 كفـءكفـء2672011/07/13 معلم

كفر حمد موسى االبتدائیھ 2011/07/11 ایمان عبدالقادر علي یوسف 2091409 كفـءكفـء2682011/07/13 معلم

ابو كبیر الثانویة التجاریة بنات 2011/07/11 ایمان دمحم احمد حسن شحاتھ 2153038 كفـءكفـء2692011/07/11 معلم

ابو ملیحة الرسمیھ للغات ریاض اطفال 2011/07/11 ایمان دمحم عبدالبدیع دمحم حالوة 987004 كفـءكفـء2702011/07/13 معلم

ابو كبیر الفنیة بنات 2010/07/01 أیمان مصطفى محمود بسیونى 2357223 كفـءكفـء2712011/07/12 معلم

السلطان حسن االبتدائیھ 2011/02/24 ایمان معوض على السید 991133 كفـءكفـء2722011/02/24 معلم
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كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

ابو كبیرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو ملیحة تعلیم أساسي ع 2011/02/24 ایمن دمحم حسن ا براھیم ماھر 989692 كفـءكفـء2732011/02/24 معلم

١صالح سالم ب  2011/02/24 ایناس عبدالرحمن محمود علي زین العابدین 990651 كفـءكفـء2742011/02/24 معلم

منزل میمون اإلعدادیة 2011/07/11 ایناس عبدالسالم علي علي شلبي 2091442 كفـءكفـء2752011/07/13 معلم

الحصوة اإلعدادیة 2011/07/11 ایناس عبدالمعطى عبدهللا عبدالرازق 2073409 كفـءكفـء2762011/07/13 معلم

الشھید دمحم ابوزید ب 2011/07/11 ایناس علي عبدالعزیز دمحم 2093044 كفـءكفـء2772011/07/13 معلم

الدھتمون االعدادیة 2011/07/11 ایناس دمحم عبدالوھاب أحمد 981648 كفـءكفـء2782011/07/13 معلم

منزل میمون اإلعدادیة 2011/07/11 بسمھ صالح علي ابراھیم 2089678 كفـءكفـء2792011/07/13 معلم

ابو كبیر االعدادیة الحدیثة 2011/07/11 بسمھ عبدالحكم عبدالودود حسن 2090199 كفـءكفـء2802011/07/13 معلم

شرفة الدوة اإلعدادیة 2011/07/11 بسمھ دمحم عز الدین علي كوكھ 2093889 كفـءكفـء2812011/07/13 معلم

طوخ اإلعدادیة بنات 2011/07/11 بسیمة دمحم دمحم بدارة 991510 كفـءكفـء2822011/07/13 معلم

سنتریس ریاض اطفال 2011/02/24 بشرى ثروت امین احمد مصطفى 2092921 كفـءكفـء2832011/02/24 معلم

اوالد موسى ریاض اطفال 2011/07/11 بصیره رزق عبدالحفیظ مكاوي 986639 كفـءكفـء2842011/07/13 معلم

السلطان حسن اإلعدادیة 2011/07/11 بلقیس دمحم دمحم المتیم 2093841 كفـءكفـء2852011/07/13 معلم

السالم ریاض االطفال 2011/02/24 بوسى على دمحم على سلیم 2105386 كفـءكفـء2862011/02/24 معلم

الشھید عبدالرحمن حسیني ابراھیم ب 2011/03/01 بوسي ابراھیم احمد دمحم 2221055 كفـءكفـء2872011/03/14 معلم

منشاة رضوان اإلعدادیة 2011/07/11 تامر احمد دمحم محمود 2076676 كفـءكفـء2882011/07/13 معلم

الحكیم االبتدائیھ 2011/02/24 تامر جمال دمحم النبوي 2093979 كفـءكفـء2892011/02/24 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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الزھراء االعدادیة بنات 2011/02/24 تامر دسوقى عبدالرحمن ابراھیم 983186 كفـءكفـء2902011/02/24 معلم

ابو یاسین االبتدائیة 2011/02/24 تامر دمحم عجمى حسین 989830 كفـءكفـء2912011/02/24 معلم

ابو یاسین االبتدائیة 2011/02/24 جازیھ فتحي عبدالعزیز السید 2092871 كفـءكفـء2922011/02/24 معلم

ابو ھنداوي فصل واحد 2011/07/11 جمالت عبدالفتاح احمد حسن 989911 كفـءكفـء2932011/07/13 معلم

منشأة صدقى االبتدائیة 2011/02/24 جیھان عبداللطیف احمد دمحم 982994 كفـءكفـء2942011/02/24 معلم

عزبھ راغب تعلیم اساسي ب 2011/02/24 حارس ابراھیم الدسوقى محمود الشحات 989074 كفـءكفـء2952011/02/24 معلم

سنتریس اإلعدادیھ 2011/03/02 حسام احمد دمحم عرابى 989660 كفـءكفـء2962011/03/02 معلم

الحمادین ام عثمان ع 2011/07/11 حسناء اسماعیل دمحم علي سالمھ 2089665 كفـءكفـء2972011/07/13 معلم

كفرھربیط اإلعدادیة 2011/07/11 حسنات دمحم عبدالعزیز دمحم 2093045 كفـءكفـء2982011/07/13 معلم

كفر حمد موسى االبتدائیھ 2011/02/24 حسین توفیق حسین علي 2093887 كفـءكفـء2992011/02/24 معلم

ابو ملیحة تعلیم أساسي ع 2011/02/24 حسین عبدالعلیم احمد دمحم 991774 كفـءكفـء3002011/02/24 معلم

الحكیم اإلعدادیة 2011/07/11 حماده دمحم عبدالرحمن محمود 2092114 كفـءكفـء3012011/07/13 معلم

طوخ اإلعدادیة بنات 2011/07/11 حنان السید السید عبدهللا الشریف 988647 كفـءكفـء3022011/07/13 معلم

محمود حسان اإلعدادیة 2011/03/02 خالد دمحم احمد احمد 975938 كفـءكفـء3032011/03/02 معلم

الغابة االعدادیة 2011/02/24 خالد محمود دمحم ابراھیم 978381 كفـءكفـء3042011/02/24 معلم

الدھتمون االعدادیة 2011/07/11 خلود ثروت محمود احمد 2093891 كفـءكفـء3052011/07/13 معلم

الشھید االحمر ب 2011/02/24 خیریھ السید ابراھیم السید 2093611 كفـءكفـء3062011/02/24 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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منشأة رضوان الثانویة 2011/07/11 دالیا أنور دمحم حسن 968409 كفـءكفـء3072011/07/13 معلم

الوطنیة 2011/02/24 دالیا دمحم حمدى دمحم على الحرایرى 986724 كفـءكفـء3082011/02/24 معلم

سعد زغلول اإلعدادیة 2011/07/11 دالیا محمود دمحم انور دمحم 989551 كفـءكفـء3092011/07/13 معلم

عزبة التل االبتدائیھ 2011/07/11 دالیھ جمعھ علي عبدالرحمن 988760 كفـءكفـء3102011/07/13 معلم

الرحمانیة الثانویة الصناعیة 2011/07/11 دعاء احمد غریب دمحم 2102723 كفـءكفـء3112011/07/13 معلم

الغنیمیة االعدادیة 2011/07/11 دعاء فتحي سلیم علي 2089580 كفـءكفـء3122011/07/13 معلم

بشیر تعلیم اساسي ع 2011/07/11 دعاء دمحم احمد دمحم 2093040 كفـءكفـء3132011/07/13 معلم

القراموص االعدادیة 2011/07/11 دعاء دمحم صالح اسماعیل 2093724 كفـءكفـء3142011/07/13 معلم

جزیرة الشیخ ریاض اطفال 2011/03/02 دعاء دمحم كامل السید دمحم 2257443 كفـءكفـء3152011/03/02 معلم

الرحمانیة الثانویة الصناعیة 2011/07/11 دعاء دمحم متولى خضر 2208299 كفـءكفـء3162011/07/13 معلم

العزازیھ اإلعدادیة 2011/07/11 دعاء مصطفى علي دمحم 2089989 كفـءكفـء3172011/07/13 معلم

ابو كبیر االعدادیة الحدیثة 2011/07/11 دینا دمحم سمیر السباعي احمد 2090139 كفـءكفـء3182011/07/13 معلم

التربیة الفكریة بابو كبیر 2011/07/11 راشا دمحم عبدالمنعم حمیده 2091428 كفـءكفـء3192011/07/13 معلم

سنتریس االبتدائیھ 2011/07/11 رانیا ابراھیم محفوظ السید 2161324 كفـءكفـء3202011/07/13 معلم

٢ھربیط القدیمھ ب  2011/02/24 رانیا احمد حمدي دمحم على سالمھ 2092110 كفـءكفـء3212011/02/24 معلم

ھربیط اإلعدادیة 2011/07/11 راویھ دمحم عطیھ عوض 2089026 كفـءكفـء3222011/07/13 معلم

شرفة الدوة اإلعدادیة 2011/07/11 رحاب احمد دمحم دمحم نصر 2090119 كفـءكفـء3232011/07/13 معلم
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ابو ملیحة الرسمیھ للغات ریاض اطفال 2011/07/11 رحاب عبدالعزیز عبدالحمید الصادي 2088378 كفـءكفـء3242011/07/13 معلم

اوالد موسى االعدادیة 2011/07/11 رحاب عبدالونیس جاد بركات 2089674 كفـءكفـء3252011/07/13 معلم

الشھید السید محمود صالح علي ب 2011/07/11 رسمیة دمحم حسنى علي متولي 994665 كفـءكفـء3262011/07/13 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/07/11 رشا احمد الفالوجي عبدالحفیظ السید 2090028 كفـءكفـء3272011/07/13 معلم

منشأة رضوان الثانویة 2011/07/11 رشا احمد دمحم عبدالمنعم 2088980 كفـءكفـء3282011/07/13 معلم

كفر النجار اإلعدادیة 2011/07/11 رشا احمد یوسف عبده 2208874 كفـءكفـء3292011/07/13 معلم

طوخ اإلعدادیة بنات 2011/07/11 رشا السید ابراھیم العزاوى 989678 كفـءكفـء3302011/07/13 معلم

الحصوه الجدیده ب 2011/02/24 رشا ثروت السید قاسم 990905 كفـءكفـء3312011/02/24 معلم

ھربیط اإلعدادیة 2011/07/11 رشا خلیل دمحم خلیل 1549242 كفـءكفـء3322011/07/13 معلم

المرحوم السید الشیخ ب 2011/03/02 رشا صالح دمحم عطیھ 2093888 كفـءكفـء3332011/03/02 معلم

نزلة العرین اإلعدادیة 2011/02/24 رشا عبدالرحمن الصغیر عبدالمجید 977054 كفـءكفـء3342011/02/24 معلم

ابو كبیر االعدادیة الحدیثة 2011/07/11 رشا عبدهللا عبدالرحمن مصطفى 2088140 كفـءكفـء3352011/07/13 معلم

ھربیط اإلعدادیة 2011/07/11 رشا عید طلبھ السید العطار 977183 كفـءكفـء3362011/07/13 معلم

منشاة رضوان اإلعدادیة 2011/07/11 رشا دمحم علي ابوالعال 2090000 كفـءكفـء3372011/07/13 معلم

٢كفر الشوبكي ب  2004/08/01 رشا دمحم علي كمال سلیم 992198 كفـءكفـء3382009/02/11 معلم

الریاض اإلعدادیة 2011/07/11 رشا دمحم دمحم عبدالقادر 2089659 كفـءكفـء3392011/07/13 معلم

ابو كبیر االعدادیة الحدیثة 2011/07/11 رضا ابو العباس دمحم زكي 2089016 كفـءكفـء3402011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة
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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 

ابو كبیرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید االحمر اإلعدادیة 2011/02/24 رضا عبدالقادر علي دمحم 990557 كفـءكفـء3412011/02/24 معلم

سعد زغلول اإلعدادیة 2011/07/11 رضا دمحم علي اسماعیل 991380 كفـءكفـء3422011/07/13 معلم

ابو كبیر الفنیة بنات 2011/07/11 رویدا عزمي توفیق عبدهللا 2124746 كفـءكفـء3432011/07/13 معلم

منشاة رضوان االبتدائیة القدیمھ 2011/02/24 ریھام السید شحاتھ ھنداوي 2092935 كفـءكفـء3442011/02/24 معلم

كفر النصیري االبتدائیھ 2011/02/24 ریھام فتحي عبدالعظیم دمحم 2094031 كفـءكفـء3452011/02/24 معلم

الطوخى االعدادیة 2011/07/11 ریھام دمحم احمد رمضان 2089640 كفـءكفـء3462011/07/13 معلم

كفر السید محمود ب 2011/02/24 زكیھ صالح اسماعیل عبدالرازق 991368 كفـءكفـء3472011/02/24 معلم

١الشھید السعداوى  2011/07/11 زھیره دمحم عبدالفتاح عبدالرحمن 2401018 كفـءكفـء3482011/07/13 معلم

الشھید السید محمود صالح علي ب 2011/02/24 زینب ابراھیم امین دمحم 990168 كفـءكفـء3492011/02/24 معلم

الحدیثھ تعلیم اساسي ب 2011/02/24 زینب احمد زكى مراد 989698 كفـءكفـء3502011/02/24 معلم

العزازیھ االبتدائیھ 2011/02/24 زینب احمد عبدهللا اسماعیل 989237 كفـءكفـء3512011/02/24 معلم

امین باشا االبتدائیة 2011/02/24 زینب السید سعید دمحم 2091405 كفـءكفـء3522011/02/24 معلم

كفر النجار اإلعدادیة 2011/07/11 زینب دمحم احمد ابراھیم 2089727 كفـءكفـء3532011/07/13 معلم

جزیره االباظیھ االبتدائیھ 2011/03/02 سارة دمحم خاطر توفیق 967946 كفـءكفـء3542011/03/02 معلم

طوخ االعدادیة بنین 2011/07/11 سالى دمحم عبدالعزیز عطیھ 2088820 كفـءكفـء3552011/07/13 معلم

اللواء احمد الھادي اإلعدادیھ 2011/07/11 سامح دمحم عبدالسید سالم 2098610 كفـءكفـء3562011/07/13 معلم

٢احمد عرابي ب  2011/02/24 سامیھ انور حسین دمحم 986081 كفـءكفـء3572011/02/24 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 

ابو كبیرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عزبة التل االبتدائیھ 2011/03/02 سامیھ حسیني الطاھر دمحم محرم 2093833 كفـءكفـء3582011/03/02 معلم

الریاض اإلعدادیة 2011/07/11 سامیھ دمحم عبدالعزیز دمحم 2089657 كفـءكفـء3592011/07/13 معلم

شرفة الدوه ریاض اطفال 2011/02/24 سامیھ دمحم عبده یوسف الزنكلوني 987003 كفـءكفـء3602011/02/24 معلم

الرحمانیة الثانویة الصناعیة 2011/07/11 سحر السید دمحم االنور 2089002 كفـءكفـء3612011/07/13 معلم

االحراز تعلیم أساسي ع 2011/07/11 سحر عبده احمد المسلمي 2200528 كفـءكفـء3622011/07/13 معلم

٢كفر االعصر ب  2011/07/11 سحر عمر احمد السید 2093930 كفـءكفـء3632011/07/13 معلم

الدھتمون ریاض اطفال 2011/07/11 سحر دمحم دمحم ھاشم 979446 كفـءكفـء3642011/07/13 معلم

الریاض اإلعدادیة 2011/07/11 سحر دمحم مسعد عبدالباسط ابو الخیر 2089656 كفـءكفـء3652011/07/13 معلم

العزازیھ االبتدائیھ 2011/07/11 سعاد محمود صالح احمد 2088383 كفـءكفـء3662011/07/13 معلم

١صالح سالم ب  2011/02/24 سعد یوسف سعد عدلي خضر 989657 كفـءكفـء3672011/02/24 معلم

عزبة النجار االبتدائیة 2011/07/11 سعدیھ عبدالكریم دمحم عبدالكریم 984625 كفـءكفـء3682011/07/13 معلم

منشاة رضوان اإلعدادیة 2011/07/11 سعید عبده عطوه امام 2115748 كفـءكفـء3692011/07/13 معلم

المرحوم السید الشیخ ع 2011/07/11 سلوى حسن دمحم برعي 2089738 كفـءكفـء3702011/07/13 معلم

خالد بن الولید ریاض اطفال 2011/02/24 سلوى داود عكاشة دمحم 977930 كفـءكفـء3712011/02/24 معلم

١كفر الشوبكي ب  2011/07/11 سلوى دمحم سعید السید احمد عجوه 2144852 كفـءكفـء3722011/07/13 معلم

المھیلمي االبتدائیھ 2011/02/24 سلوى منصور دمحم حامد 2162699 كفـءكفـء3732011/02/24 معلم

المشاعلة االعدادیة  بنات 2011/07/11 سلیم السید ابراھیم باز 2076669 كفـءكفـء3742011/07/13 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 

ابو كبیرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بني عیاض اإلعدادیھ 2011/03/02 سلیمان فتحي زغلول صالح 988888 كفـءكفـء3752011/03/02 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/02/24 سماح ابراھیم صابر ابراھیم 977802 كفـءكفـء3762011/02/24 معلم

بني عیاض اإلعدادیھ 2011/07/11 سماح احمد عبدالرازق احمد 2165579 كفـءكفـء3772011/07/13 معلم

امین باشا االبتدائیة 2011/07/11 سماح احمد عبدالرحمن دمحم نصر 2093749 كفـءكفـء3782011/07/13 معلم

طوخ االبتدائیھ الجدیده 2011/03/02 سماح سلیمان على عبد العال 2088828 كفـءكفـء3792011/03/02 معلم

الحمادین ام عثمان ع 2011/02/24 سماح دمحم ابراھیم النجدى 984910 كفـءكفـء3802011/02/24 معلم

١مصطفى كامل ب  2011/03/02 سماح دمحم سعید السید 990384 كفـءكفـء3812011/03/02 معلم

الدواشنة االعدادیة 2011/07/11 سمر دمحم عبدهللا دمحم 2089652 كفـءكفـء3822011/07/13 معلم

االحراز تعلیم اساسي ب 2011/02/24 سمیحھ سعد سید دمحم المنفلوطي 2094020 كفـءكفـء3832011/02/24 معلم

منشاة رضوان اإلعدادیة 2011/07/11 سمیرة عبد الحمید إبراھیم دمحم 992167 كفـءكفـء3842011/07/13 معلم

الغابة االعدادیة 2011/07/11 سمیھ دمحم عبدالمنعم عبدالمعطي 2089682 كفـءكفـء3852011/07/13 معلم

طوخ اإلعدادیة بنات 2011/07/11 سھام سعید عبدالمقصود دمحم 2391511 كفـءكفـء3862011/07/13 معلم

الشھید دمحم مصطفى حسیني ب 2011/02/24 سھام عبدالعال عبدالكریم یوسف 989217 كفـءكفـء3872011/02/24 معلم

عزبة راغب اإلعدادیة 2011/07/11 سھام دمحم باز سالم 2089650 كفـءكفـء3882011/07/13 معلم

كفر السید محمود ب 2011/07/11 سھیر عبدالرحمن دمحم احمد نصر 2091538 كفـءكفـء3892011/07/13 معلم

السالم اإلعدادیة 2011/07/11 سوزان عمر دمحم دمحم سالمھ 2089679 كفـءكفـء3902011/07/13 معلم

السالم اإلعدادیة 2011/07/11 شذا احمد حسن احمد دمحم 2090121 كفـءكفـء3912011/07/13 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
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ابو كبیرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نزلة خیال االبتدائیة 2011/02/24 شرین السید دمحم احمد 2093986 كفـءكفـء3922011/02/24 معلم

المشاعلھ االبتدائیھ شریھان محمود فھمى النقراشى السعدى عبدالنبى2011/02/24 2166966 كفـءكفـء3932011/02/24 معلم

خالد بن الولید االبتدائیھ 2011/02/24 شیرین دمحم السید حسین 2090734 كفـءكفـء3942011/02/24 معلم

كفر السواقي االبتدائیھ 2011/02/24 شیماء احمد ابو ھاشم السید 991020 كفـءكفـء3952011/02/24 معلم

ابو یاسین االبتدائیة 2011/07/11 شیماء حسن عبدالعزیز علي 2089686 كفـءكفـء3962011/07/13 معلم

كفرھربیط اإلعدادیة 2011/07/11 شیماء شوقى السید السید 2076678 كفـءكفـء3972011/07/13 معلم

عزبة راغب اإلعدادیة 2011/02/24 شیماء عاشور رجب احمد 990941 كفـءكفـء3982011/02/24 معلم

امین باشا االعدادیة 2011/02/24 شیماء عبدالحي سعد دمحم 2089057 كفـءكفـء3992011/02/24 معلم

ابو یاسین اإلعدادیة 2011/07/11 شیماء عبدالرحمن السید دمحم 2089685 كفـءكفـء4002011/07/13 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/07/11 شیماء دمحم حسن دمحم الشافعي 2099572 كفـءكفـء4012011/07/13 معلم

شرفة الدوه االبتدائیھ 2011/02/24 شیماء دمحم سعدالدین عبدالواحد 992161 كفـءكفـء4022011/03/02 معلم

منشاة رضوان اإلعدادیة 2011/07/11 شیماء دمحم محمود ابراھیم 2073424 كفـءكفـء4032011/07/13 معلم

محمود حسان االبتدائیھ 2011/07/11 صبري دمحم حسن ابراھیم 2396924 كفـءكفـء4042011/07/13 معلم

الغنیمیة االعدادیة 2011/07/11 صفاء سعید دمحم دمحم 2089581 كفـءكفـء4052011/07/13 معلم

الحصوه الجدیده ب 2011/02/24 صفاء دمحم رشدى عبدالرحمن 991243 كفـءكفـء4062011/02/24 معلم

الشھید صالح الدین االعدادیة 2011/07/11 صفاء منصور السید ابو ھاشم 2089689 كفـءكفـء4072011/07/13 معلم

السالم االبتدائیة 2011/03/02 ضحى السید ابراھیم عرفھ 2111459 كفـءكفـء4082011/03/02 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ابو كبیرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المناسترلي اإلعدادیة 2011/07/11 طارق ابراھیم علي عطیھ 2402301 كفـءكفـء4092011/07/13 معلم

ابو كبیر الفنیة بنات 2011/07/11 طارق عبدهللا دمحم عبدالسالم 2155202 كفـءكفـء4102011/07/13 معلم

كفر الشوبكى اإلعدادیة 2011/02/24 عادل عبدالبدیع سالمھ سالمھ 2093738 كفـءكفـء4112011/02/24 معلم

المھیملى االعدادیة 2011/07/11 عادل دمحم عبده السید 2102720 كفـءكفـء4122011/07/13 معلم

الرحمانیة الثانویة الصناعیة 2011/07/11 عایدة شعبان امام عبدالفتاح 2068038 كفـءكفـء4132011/07/13 معلم

ابو ملیحة الرسمیھ للغات ع 2011/02/24 عبد المنعم عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن 986369 كفـءكفـء4142011/02/24 معلم

جزیرة الشیخ اإلعدادیھ 2011/07/11 عبدالبدیع احمد عبدالبدیع احمد 2089655 كفـءكفـء4152011/07/13 معلم

ابو كبیر االعدادیة الحدیثة 2011/07/11 عبدالعزیز عبدالرحمن احمد دمحم 2090722 كفـءكفـء4162011/07/13 معلم

المشاعلة االعدادیة بنین 2011/07/11 عبدالكریم الباز سالم السید 2090098 كفـءكفـء4172011/07/13 معلم

٢مصطفى كامل ب  2011/07/11 عبداللطیف احمد الشوادفي عبداللطیف 972768 كفـءكفـء4182011/07/13 معلم

نزلة خیال اإلعدادیة 2011/03/02 عبده مصطفى دمحم اسماعیل 2094018 كفـءكفـء4192011/03/02 معلم

الشھید عبدالرحمن عصام ع 2011/07/11 عبیر احمد دمحم دمحم نصر 2120683 كفـءكفـء4202011/07/13 معلم

كفر على عبد النبى اإلعدادیة 2011/07/11 عبیر الشربیني دمحم اسماعیل 986355 كفـءكفـء4212011/07/13 معلم

الریاض االبتدائیھ 2011/02/24 عبیر سعد عبدالرحمن سلیمان 2091408 كفـءكفـء4222011/02/24 معلم

السالم اإلعدادیة 2011/02/24 عبیر عبدالفتاح سید احمد عبدالفتاح 2091432 كفـءكفـء4232011/02/24 معلم

المناسترلي اإلعدادیة 2011/07/11 عبیر دمحم زیور دمحم بكري 2093748 كفـءكفـء4242011/07/13 معلم

منشاة رضوان اإلعدادیة 2011/07/11 عثمان عبدالباسط عثمان عبدهللا 978883 كفـءكفـء4252011/07/13 معلم
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شرفة الدوة اإلعدادیة 2011/07/11 عزة متولى عبد اللطیف على 991657 كفـءكفـء4262011/07/13 معلم

العزازیھ اإلعدادیة 2011/02/24 عزة دمحم عبدالعظیم ابراھیم 991597 كفـءكفـء4272011/02/24 معلم

طوخ االعدادیة بنین 2011/07/11 عزه السعید دمحم موسى 2090011 كفـءكفـء4282011/07/13 معلم

١كفر االعصر ب  2011/03/02 عزه عبدالبدیع عبدالعزیز اسماعیل 2093929 كفـءكفـء4292011/03/02 معلم

ھربیط اإلعدادیة 2011/07/11 عزه فتحي اسماعیل حسن 2089024 كفـءكفـء4302011/07/13 معلم

الشھید االحمر اإلعدادیة 2011/07/11 عصام عبدالحمید علي دمحم عیسى 2089677 كفـءكفـء4312011/07/13 معلم

ھربیط اإلعدادیة 2011/07/11 عصام محمود دمحم احمد مرسى سرحان 982500 كفـءكفـء4322011/07/13 معلم

المناسترلي اإلعدادیة 2011/07/11 عطیھ ابراھیم عبدالحلیم حسن 981211 كفـءكفـء4332011/07/13 معلم

ابو كبیر الثانویة المعماریة بنین 2011/07/11 عفاف انور احمد عبدالحمید 2088385 كفـءكفـء4342011/07/13 معلم

الشھید صالح الدین شاھین ب 2011/02/24 عال دمحم احمد دمحم 991906 كفـءكفـء4352011/02/24 معلم

١اوالد موسى ب  2011/02/24 عال مصطفي دمحم سیداحمد 988072 كفـءكفـء4362011/02/24 معلم

لیكو اإلعدادیة 2011/07/11 عالء جمال الدین دمحم دمحم یوسف 2403146 كفـءكفـء4372011/07/13 معلم

ھربیط اإلعدادیة 2011/07/11 عماد حمدي السید احمد 2093038 كفـءكفـء4382011/07/13 معلم

ابو یاسین االبتدائیة 2011/02/24 عواطف رمضان عبدالعال احمد 2096715 كفـءكفـء4392011/02/24 معلم

منشاة رضوان اإلعدادیة 2011/02/24 غاده ابراھیم محمود ابراھیم 2087538 كفـءكفـء4402011/02/24 معلم

كفر الشوبكى اإلعدادیة 2005/03/23 غاده ثروت ابراھیم حسن 2090007 كفـءكفـء4412011/07/13 معلم

الغابة االعدادیة 2011/07/11 غاده صبرى زین العابدین على 2154872 كفـءكفـء4422011/07/13 معلم
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طوخ اإلعدادیة بنات 2011/07/11 غاده عبداللطیف عبدالسالم ایوب 2090014 كفـءكفـء4432011/07/13 معلم

٢مصطفى كامل ب  2011/03/02 غاده دمحم عبدالفتاح عبدالعزیز 2093936 كفـءكفـء4442011/03/02 معلم

بني عیاض اإلعدادیھ 2011/02/24 غاده دمحم مسعد عبدالباسط 989219 كفـءكفـء4452011/02/24 معلم

ابو كبیر الفنیة بنات 2011/07/11 غاده نجیب دمحم علي 2089509 كفـءكفـء4462011/07/13 معلم

جزیره االباظیھ االبتدائیھ 2011/07/11 غزال طة ھالل ابراھیم 990097 كفـءكفـء4472011/07/13 معلم

المالكي ریاض اطفال 2011/03/02 فاتن ابراھیم سالم صالح 2093743 كفـءكفـء4482011/03/02 معلم

طوخ االبتدائیھ الجدیده 2011/02/24 فاتن عبدالرحمن السید علي رطبھ 2100231 كفـءكفـء4492011/02/24 معلم

٢اوالد موسى ب  2011/02/24 فاتن عبدهللا محمود مصطفى 988959 كفـءكفـء4502011/02/24 معلم

الرحمانیة الثانویة الصناعیة 2011/07/11 فاطمة السید عبد الرحمن السید 2181127 كفـءكفـء4512011/07/13 معلم

بشیر تعلیم اساسي ع 2011/07/11 فاطمة دمحم سامى محمود حسینى 2106744 كفـءكفـء4522011/07/13 معلم

٢ھربیط القدیمھ ب  2011/02/24 فاطمھ السید دمحم محمود 2092102 كفـءكفـء4532011/02/24 معلم

الریاض االبتدائیھ 2011/07/11 فاطمھ ثروت علي حسن 2093843 كفـءكفـء4542011/07/13 معلم

١مصطفى كامل ب  2011/02/24 فاطمھ محمود احمد دمحم الشناوي 990766 كفـءكفـء4552011/02/24 معلم

ابو حسین تعلیم اساسي ع 2011/07/11 فایزة دمحم السید على 988950 كفـءكفـء4562011/07/13 معلم

عزبة النجار االبتدائیة 2011/02/24 فایزه أمین أحمد دمحم الغریب 987805 كفـءكفـء4572011/02/24 معلم

طوخ اإلعدادیة بنات 2011/07/11 فتحیھ فتحي دمحم سعد 2094021 كفـءكفـء4582011/07/13 معلم

كفر السواقى اإلعدادیة 2011/07/11 فردوس محسوب عابدین دمحم المرسي 2089660 كفـءكفـء4592011/07/13 معلم
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الطوخى االعدادیة 2011/07/11 فوقیھ احمد علي دمحم 2101387 كفـءكفـء4602011/07/13 معلم

نزلة العرین ریاض اطفال 2011/07/11 كریمة عطیة على نجم 2094159 كفـءكفـء4612011/07/13 معلم

الشھید دمحم ابوزید ب 2011/03/02 كریمھ عبدالحمید محمود علي 988980 كفـءكفـء4622011/03/02 معلم

منشاة رضوان اإلعدادیة 2011/02/24 كریمھ دمحم علي ابو العال 2088917 كفـءكفـء4632011/02/24 معلم

المشاعلھ االبتدائیھ 2011/02/24 كریمھ مصطفى دمحم احمد 2092929 كفـءكفـء4642011/02/24 معلم

جزیرة ابو عمرو اإلعدادیة 2011/02/24 كوثر عبدالبدیع متولى شریف 992600 كفـءكفـء4652011/02/24 معلم

الدواشنة االعدادیة 2011/07/11 لبنى ماھر مسعد عبده 2089708 كفـءكفـء4662011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/02/24 لمیاء دمحم ابراھیم علي 2090169 كفـءكفـء4672011/02/24 معلم

جزیرة ابو عمرو اإلعدادیة 2011/07/11 لمیاء دمحم حسان دمحم 2098092 كفـءكفـء4682011/07/13 معلم

٢ھربیط القدیمھ ب  2011/02/24 لوزه أحمد عبدالحمید مصطفى 973374 كفـءكفـء4692011/02/24 معلم

السالم االبتدائیة 2011/02/24 مایسھ جمال احمد سلیم 2093057 كفـءكفـء4702011/02/24 معلم

الرحمانیھ االبتدائیھ 2011/02/24 مایسھ دمحم ابراھیم احمد 2092780 كفـءكفـء4712011/02/24 معلم

السلطان حسن اإلعدادیة 2011/07/11 مجده ابراھیم دمحم ابراھیم 2093041 كفـءكفـء4722011/07/13 معلم

طوخ اإلعدادیة بنات 2011/02/24 محسن السید دمحم ابراھیم 2092861 كفـءكفـء4732011/02/24 معلم

طوخ اإلعدادیة بنات 2011/02/24 دمحم ابراھیم اسماعیل على 2093861 كفـءكفـء4742011/02/24 معلم

نزلة خیال اإلعدادیة 2011/07/11 دمحم ابراھیم عبد العال ابراھیم 994505 كفـءكفـء4752011/07/13 معلم

٢الشھید دمحم عمر االلفي ب 2011/07/11 دمحم ابراھیم دمحم عبدالعال 2093048 كفـءكفـء4762011/07/13 معلم
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الحكیم االبتدائیھ 2011/02/24 دمحم إبراھیم مصطفي عبدالحلیم 987203 كفـءكفـء4772011/02/24 معلم

الزرزوریھ االبتدائیھ 2011/02/24 دمحم احمد امین صدیق 990653 كفـءكفـء4782011/02/24 معلم

ابو ملیحة الرسمیھ للغات ب 2011/07/11 دمحم احمد عبدالغني على 2093001 كفـءكفـء4792011/07/13 معلم

امین باشا االعدادیة 2011/03/02 دمحم احمد كامل عبدالمجید 989694 كفـءكفـء4802011/03/02 معلم

الزرزوریة االعدادیة 2011/07/11 دمحم احمد دمحم توفیق 1549247 كفـءكفـء4812011/07/13 معلم

ابو یاسین اإلعدادیة 2011/07/11 دمحم احمد دمحم عبدهللا 2094897 كفـءكفـء4822011/07/13 معلم

ابو حسین تعلیم اساسي ع 2011/02/24 دمحم أحمد دمحم دمحم 990589 كفـءكفـء4832011/02/24 معلم

١الشھید السعداوى  2011/02/24 دمحم السید طلبھ دمحم 989762 كفـءكفـء4842011/02/24 معلم

المھیملى االعدادیة 2011/07/11 دمحم السید دمحم سید احمد 2089672 كفـءكفـء4852011/07/13 معلم

السلطان حسن اإلعدادیة 2011/02/24 دمحم حمدى عبدالمجید عبدالعال 989568 كفـءكفـء4862011/02/24 معلم

ابو حسین تعلیم اساسي ب 2011/02/24 دمحم سعید عارف عبدالسالم 989288 كفـءكفـء4872011/02/24 معلم

ابو یاسین االبتدائیة 2011/02/24 دمحم سلیمان سالمة سلیمان 988910 كفـءكفـء4882011/02/24 معلم

سعد زغلول اإلعدادیة 2011/07/11 دمحم صابر عبدالفتاح الشوادفي 2090162 كفـءكفـء4892011/07/13 معلم

الغنیمیة االعدادیة 2011/02/24 دمحم صالح سالم صالح 990089 كفـءكفـء4902011/02/24 معلم

كفر الشھداء االعدادیة 2011/02/24 دمحم عبدالرحمن اسماعیل دمحم 991147 كفـءكفـء4912011/02/24 معلم

١كفر الشوبكي ب  2011/03/02 دمحم عبدالرحمن السید علي 2092837 كفـءكفـء4922011/03/02 معلم

نزلة العرین اإلعدادیة 2011/07/11 دمحم عبدالعال عبدالقادر احمد 2089584 كفـءكفـء4932011/07/13 معلم
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محمود حسان اإلعدادیة 2011/02/24 دمحم عبدالعال دمحم قاسم 985088 كفـءكفـء4942011/02/24 معلم

الشھید عبدالرحمن عصام ع 2011/07/11 دمحم عبدالعظیم عوض علي 2092859 كفـءكفـء4952011/07/13 معلم

ابو یاسین اإلعدادیة 2011/07/11 دمحم عبدالمنعم دمحم احمد 2400977 كفـءكفـء4962011/07/13 معلم

العزازیھ اإلعدادیة 2011/02/24 دمحم عزازى احمد السید 979440 كفـءكفـء4972011/02/24 معلم

الشھید صالح الدین االعدادیة 2011/07/11 دمحم على بدرة عبدالرحمن 984486 كفـءكفـء4982011/07/13 معلم

طوخ االبتدائیھ الجدیده 2011/03/02 دمحم علي دمحم علي سیف 2253534 كفـءكفـء4992011/03/02 معلم

السلطان حسن االبتدائیھ 2011/03/02 دمحم عید عبدالباقى ایوب 986721 كفـءكفـء5002011/03/02 معلم

منشاة رضوان اإلعدادیة 2011/07/11 دمحم دمحم ابراھیم مصطفى 2076673 كفـءكفـء5012011/07/13 معلم

نزلھ العرین االبتدائیھ 2011/03/02 دمحم دمحم الشوادفي سالم دمحم 2093052 كفـءكفـء5022011/03/02 معلم

كفر حمد موسى اإلعدادیة 2011/02/24 دمحم دمحم بیومي عطیھ 985237 كفـءكفـء5032011/02/24 معلم

الغابة االعدادیة 2011/03/02 دمحم دمحم حفني دمحم 979279 كفـءكفـء5042011/03/02 معلم

سنتریس اإلعدادیھ 2011/07/11 دمحم دمحم مھیدي خلیفھ 2398987 كفـءكفـء5052011/07/13 معلم

كفر السید محمود ب 2011/03/02 دمحم محمود دمحم محمود 990541 كفـءكفـء5062011/03/02 معلم

سعد زغلول اإلعدادیة 2011/07/11 محمود سامي الشبراوي دمحم علي 2089638 كفـءكفـء5072011/07/13 معلم

الشھید السید محمود صالح علي ب 2011/07/11 محمود سلیمان ابراھیم دمحم 990065 كفـءكفـء5082011/07/13 معلم

ابو كبیر الثانویة المعماریة بنین 2011/07/11 محمود عبدالرازق عبدالھادي دمحم 2121120 كفـءكفـء5092011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/11 محمود عبدالسالم طھ دمحم 2094028 كفـءكفـء5102011/07/13 معلم
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عبد القوى نصار ع 2011/02/24 محمود دمحم احمد السید 2098150 كفـءكفـء5112011/02/24 معلم

ابو یاسین اإلعدادیة 2011/02/24 محمود دمحم محمود حسن المغربى 987525 كفـءكفـء5122011/02/24 معلم

اوالد موسى االعدادیة 2011/07/11 مدیحھ عبدالجلیل السید اسماعیل 2093890 كفـءكفـء5132011/07/13 معلم

شرفة الدوه االبتدائیھ 2011/02/24 مرفت السید فاید دمحم 991062 كفـءكفـء5142011/02/24 معلم

كفر الشھداء االبتدائیھ 2011/02/24 مرفت دمحم طلعت عبدالعظیم السید 981627 كفـءكفـء5152011/02/24 معلم

٢اوالد موسى ب  2011/02/24 مروة عبدالقوى الشھیدى دمحم 987941 كفـءكفـء5162011/02/24 معلم

الشھید دمحم ابوزید ب 2011/03/02 مروه ابو ھاشم دمحم امین 992202 كفـءكفـء5172011/03/02 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/07/11 مروه احمد عبدالرحمن احمد 992028 كفـءكفـء5182011/07/13 معلم

١الشھید السعداوى  2011/02/24 مروه السید دمحم االنور 2089983 كفـءكفـء5192011/02/24 معلم

١ھربیط القدیمھ ب  2011/03/02 مروه حامد محمود حسان 984731 كفـءكفـء5202011/03/02 معلم

ھربیط اإلعدادیة 2011/07/11 مروه عامر محمود اسماعیل 2089029 كفـءكفـء5212011/07/13 معلم

ابو كبیر الثانویة التجاریة بنات 2011/07/11 مروه عبدالرحمن عبدالسالم امام 2205070 كفـءكفـء5222011/07/13 معلم

١مصطفى كامل ب  2011/03/02 مروه عبدهللا دمحم عبدهللا 2091431 كفـءكفـء5232011/03/02 معلم

الطوخي االبتدائیھ 2011/03/02 مروه عطیھ على عطیھ 989233 كفـءكفـء5242011/03/02 معلم

الشھید صالح الدین شاھین ب 2011/02/24 مروه دمحم احمد دمحم السید 2094893 كفـءكفـء5252011/02/24 معلم

ابو ملیحة الرسمیھ للغات ریاض اطفال 2011/02/24 مروه دمحم علیوه دمحم 2090059 كفـءكفـء5262011/02/24 معلم

ابو كبیر االعدادیة الحدیثة 2011/07/11 مروه دمحم دمحم علي المختون 2093883 كفـءكفـء5272011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

الشھید السید محمود صالح علي ب 2011/03/02 مصطفى احمد عبدهللا قوقھ 1549235 كفـءكفـء5282011/03/02 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2011/02/24 مصطفى احمد دمحم دمحم السید 2080715 كفـءكفـء5292011/02/24 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/11 مصطفى اسماعیل كامل دمحم 2094002 كفـءكفـء5302011/07/13 معلم

الحمادیین ام عثمان ب 2011/02/24 معتز دمحم احمد الشربیني 2096122 كفـءكفـء5312011/02/24 معلم

٢صالح سالم ب  2011/02/24 ملكھ دمحم محمود دمحم نمنم 2093751 كفـءكفـء5322011/02/24 معلم

٢الشھید السعداوى  2011/02/24 منار احمد محمود الشحات 989675 كفـءكفـء5332011/02/24 معلم

١ھربیط القدیمھ ب  2011/02/24 منال احمد عبد الخالق عبد الحلیم 968624 كفـءكفـء5342011/02/24 معلم

١الغابھ  ب  2011/02/24 منال علي دمحم عزازي 2099108 كفـءكفـء5352011/02/24 معلم

ابو كبیر الثانویة المعماریة بنین 2011/07/11 منصور دمحم دمحم سلیم 2181069 كفـءكفـء5362011/07/13 معلم

الرحمانیة ریاض اطفال 2011/07/11 منى ابراھیم لطفي دمحم 991693 كفـءكفـء5372011/07/13 معلم

ابو كبیر االعدادیة الحدیثة 2011/02/24 منى احمد حسن عمارة 990908 كفـءكفـء5382011/02/24 معلم

٢القراموص ب  2011/03/02 منى االلفى ابراھیم االلفى 991976 كفـءكفـء5392011/03/02 معلم

الغابھ ریاض اطفال 2011/07/11 منى الشبراوى احمد شعیب 2092014 كفـءكفـء5402011/07/13 معلم

عبد القوى نصار ب 2011/07/11 منى الشحات حسین حسن 2190785 كفـءكفـء5412011/07/13 معلم

المشاعلة الثانویة 2011/07/11 منى دمحم صبري نصیر حسن 2089681 كفـءكفـء5422011/07/13 معلم

منزل میمون اإلعدادیة 2011/07/11 منى دمحم دمحم التھامي 2089680 كفـءكفـء5432011/07/13 معلم

كفرھربیط اإلعدادیة 2011/07/11 منى دمحمى دمحم عامر 992103 كفـءكفـء5442011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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جزیرة ابو عمرو اإلعدادیة 2011/07/11 مھا صبرى دمحم عامر 2073466 كفـءكفـء5452011/07/13 معلم

الشھید صبري محجوب ب 2011/07/11 مھا دمحم السید  حسین 2090918 كفـءكفـء5462011/07/13 معلم

اللواء احمد الھادي اإلعدادیھ 2011/07/11 مھا دمحم سعید دمحم 2118763 كفـءكفـء5472011/07/13 معلم

الشھید عبدالرحمن حسیني ابراھیم ب 2011/03/02 مھا دمحم دمحم علي 2088973 كفـءكفـء5482011/03/02 معلم

القراموص االعدادیة 2011/07/11 مي طھ ابراھیم سلیم 2237578 كفـءكفـء5492011/07/13 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/07/11 مي عبدالمنعم السید عمر شوالي 2107303 كفـءكفـء5502011/07/13 معلم

منشاة رضوان اإلعدادیة 2011/02/24 مي علي عبدالخالق السید 2087422 كفـءكفـء5512011/02/24 معلم

٢الشھید دمحم عمر االلفي ب 2011/03/02 مي دمحم الشبراوي بنداري 2094026 كفـءكفـء5522011/03/02 معلم

ابو یاسین االبتدائیة 2011/02/24 میادة دمحم دمحم مھدى 988145 كفـءكفـء5532011/02/24 معلم

ابو ملیحة الرسمیھ للغات ب 2011/02/24 میاده صالح الدین محمود عبدالمتعال 2093989 كفـءكفـء5542011/02/24 معلم

الوطنیة 2011/02/24 میاده دمحم دمحم عبدالعزیز 2091430 كفـءكفـء5552011/02/24 معلم

١كفر االعصر ب  2011/03/02 میاده محمود دمحم عبدهللا 2093740 كفـءكفـء5562011/03/02 معلم

ابو عمرو ریاض اطفال 2011/07/11 نادیة حسن احمد حسن 989020 كفـءكفـء5572011/07/13 معلم

طوخ الثانویة المشتركة 2011/07/11 نادیھ فتحي محمود حسن 2093055 كفـءكفـء5582011/07/13 معلم

شرفة الدوه االبتدائیھ 2011/02/24 نانسى عبدالمنعم الصغیر على 983149 كفـءكفـء5592011/02/24 معلم

الدھتمون االعدادیة 2011/07/11 نانسي حسن عوض دمحم 2090944 كفـءكفـء5602011/07/13 معلم

الحمادین ام عثمان ع 2011/07/11 ناھد عبدالعزیز السید طلبھ 2093731 كفـءكفـء5612011/07/13 معلم
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األعلي

الغنیمیة ریاض اطفال 2011/03/02 ناھد عبدالمنعم عبدالجواد عبدالمنعم 2093881 كفـءكفـء5622011/03/02 معلم

الطوخى االعدادیة 2011/07/11 نبیلھ السید علي ابراھیم 2088358 كفـءكفـء5632011/07/13 معلم

امین باشا االبتدائیة 2011/02/24 نجفھ الصاوي الصاوي ابراھیم 2121119 كفـءكفـء5642011/02/24 معلم

الشروه اإلعدادیة 2011/07/11 نجالء امین محمود دمحم 2093992 كفـءكفـء5652011/07/13 معلم

عزبة النجار االبتدائیة 2011/02/24 نجالء دمحم سعید عطیة 1549238 كفـءكفـء5662011/02/24 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/11 نجالء دمحم نجیب دمحم علي 2088390 كفـءكفـء5672011/07/13 معلم

الریاض االبتدائیھ 2011/07/11 نجوى عبدالفتاح اسماعیل عبدالفتاح 976890 كفـءكفـء5682011/07/13 معلم

ابو كبیر الفنیة بنات 2011/07/11 نجوى فوزي السید بسیوني 2096126 كفـءكفـء5692011/07/13 معلم

كفر النجار االبتدائیھ 2011/07/11 نرمین سعید عباس مرسى 990607 كفـءكفـء5702011/07/13 معلم

ابو ملیحھ تعلیم اساسي ب 2011/03/02 نرمین دمحم دمحم خلیل 991820 كفـءكفـء5712011/03/02 معلم

كفر السید محمود ریاض اطفال 2011/07/11 نسرین ابراھیم علي یوسف 2129148 كفـءكفـء5722011/07/13 معلم

سعد زغلول اإلعدادیة 2011/07/11 نسرین احمد عصمت دمحم علي 2093130 كفـءكفـء5732011/07/13 معلم

كفر السواقى اإلعدادیة 2011/07/11 نسرین دمحم ابو ھاشم دمحم 2089662 كفـءكفـء5742011/07/13 معلم

عبد القوى نصار ع 2011/07/11 نسمة السید دمحم متولي 2140287 كفـءكفـء5752011/07/13 معلم

الشھید صالح عصام مراد الثانویة بنات 2011/07/11 نسمھ حسیني الشبراوي دمحم 2089050 كفـءكفـء5762011/07/13 معلم

الرحمانیھ االبتدائیھ 2011/03/02 نشوى على احمد على 990588 كفـءكفـء5772011/03/02 معلم

زكریا حسان تعلیم اساسي ب 2011/07/11 نشوى دمحم احمد رمضان 2154018 كفـءكفـء5782011/07/11 معلم
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ابو كبیرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سنتریس اإلعدادیھ 2011/07/11 نعمات ابراھیم احمد ابراھیم 2089642 كفـءكفـء5792011/07/13 معلم

ابو ملیحة الرسمیھ للغات ریاض اطفال 2011/02/24 نعمات احمد دمحم العتریس 2108211 كفـءكفـء5802011/02/24 معلم

سنتریس تعلیم أساسي ب 2011/03/02 نعمات عبدالعزیز محمود دمحم 991818 كفـءكفـء5812011/03/02 معلم

كفر السواقى ریاض اطفال 2011/07/11 نعمات دمحم دمحم عبد الرحمن 2092847 كفـءكفـء5822011/07/13 معلم

امین باشا االبتدائیة 2011/02/24 نعناعھ دمحم السید طلبھ 2093752 كفـءكفـء5832011/02/24 معلم

الحكیم اإلعدادیة 2011/07/11 نعیمھ مصطفى حسن دمحم 2093980 كفـءكفـء5842011/07/13 معلم

١مصطفى كامل ب  2011/02/24 نھا على دمحم عبدالحمید 985909 كفـءكفـء5852011/02/24 معلم

ابو كبیر االعدادیة الحدیثة 2011/07/11 نھاد السید طلبھ ابراھیم 2090202 كفـءكفـء5862011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/02/24 نھاد محمود عبدالعظیم عبدهللا 2093830 كفـءكفـء5872011/02/24 معلم

ابو ملیحة الرسمیھ للغات ب 2011/02/24 نھال جمال دمحم توفیق 2220990 كفـءكفـء5882011/02/24 معلم

١القراموص ب  2011/07/11 نھال سعد السید مرسى 991095 كفـءكفـء5892011/07/13 معلم

ابو كبیر االعدادیة الحدیثة 2011/07/11 نھى فاروق عثمان جاد الكریم 2089009 كفـءكفـء5902011/07/13 معلم

شرفة الدوه االبتدائیھ 2011/07/01 نیفین احمد ابراھیم حسین 981532 كفـءكفـء5912011/07/13 معلم

ابو كبیر الثانویة بنات 2011/07/11 نیفین عبدالحمید دمحم عبدالعزیز 2090138 كفـءكفـء5922011/07/13 معلم

السالم اإلعدادیة 2011/07/11 ھالھ عبدالرحمن عطا دمحم 2090017 كفـءكفـء5932011/07/13 معلم

٢اوالد موسى ب  2011/07/11 ھانم دمحم عبدالحمید محمود 2395361 كفـءكفـء5942011/07/13 معلم

الشھید صالح الدین شاھین ب 2011/02/24 ھاني احمد عبده عطا 991331 كفـءكفـء5952011/02/24 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 

ابو كبیرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نزلة خیال االبتدائیة 2011/02/24 ھاني السید متولي بسیوني 2092915 كفـءكفـء5962011/02/24 معلم

الحدیثھ تعلیم اساسي ب 2011/02/24 ھاني دمحم سعد الدین رجب 2094902 كفـءكفـء5972011/02/24 معلم

الشھید عبدالرحمن حسیني ابراھیم ب 2011/07/11 ھبة اسماعیل احمدى دمحم 2238158 كفـءكفـء5982011/07/13 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/07/11 ھبة سالم السید احمد 2077916 كفـءكفـء5992011/07/13 معلم

كفر علي عبد النبي ب 2011/03/02 ھبھ ابراھیم دمحم دمحم عبداللطیف 2092779 كفـءكفـء6002011/03/02 معلم

ابو حسین تعلیم اساسي ب 2011/03/02 ھبھ احمد حلمى على 988908 كفـءكفـء6012011/03/02 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2011/03/02 ھبھ احمد ذكي احمد 2093999 كفـءكفـء6022011/03/02 معلم

ابو كبیر الفنیة بنات 2000/09/25 ھبھ احمد دمحم عبدالحق 1768940 كفـءكفـء6032009/10/15 معلم

٢القراموص ب  2011/07/11 ھبھ احمد دمحم عبدالھادي 2094907 كفـءكفـء6042011/07/13 معلم

الرحمانیة الثانویة الصناعیة 2011/07/11 ھبھ السید علي علي 2102721 كفـءكفـء6052011/07/13 معلم

ابو كبیر الثانویة المعماریة بنین 2011/07/11 ھبھ هللا ماھر ابراھیم احمد نصر 2390663 كفـءكفـء6062011/07/13 معلم

ابو كبیر الثانویة بنات 2011/07/11 ھبھ سعید عبدالسالم صدیق 2093124 كفـءكفـء6072011/07/13 معلم

كفر النجار االبتدائیھ 2011/02/24 ھبھ عبدالحمید رجب احمد 2094019 كفـءكفـء6082011/02/24 معلم

نزلة خیال االبتدائیة 2011/02/24 ھبھ علي دمحم عبدالعال 989861 كفـءكفـء6092011/02/24 معلم

الشھید دمحم ابوزید ب 2011/07/11 ھبھ فوزي السید السید 2089721 كفـءكفـء6102011/07/13 معلم

جزیره ابو عمرو االبتدائیھ 2011/03/02 ھبھ دمحم احمد سباعى سلیم 990012 كفـءكفـء6112011/03/02 معلم

الرحمانیة الثانویة الصناعیة 2011/07/11 ھبھ دمحم احمد دمحم عاشور 2088984 كفـءكفـء6122011/07/13 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 

ابو كبیرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر النجار ریاض اطفال 2011/07/11 ھبھ دمحم البدري ابراھیم عبدالمعبود 2092910 كفـءكفـء6132011/07/13 معلم

الشھید السید محمود صالح علي ب 2011/07/11 ھبھ دمحم عبدالبدیع عبدالجواد 2093880 كفـءكفـء6142011/07/13 معلم

جزیره االباظیھ االبتدائیھ 2011/03/02 ھبھ دمحم دمحم عبدالعال 991300 كفـءكفـء6152011/03/02 معلم

طوخ اإلعدادیة بنات 2011/07/11 ھبھ محمود ابراھیم فرج 2090021 كفـءكفـء6162011/07/13 معلم

طوخ االبتدائیھ الجدیده 2011/02/24 ھبھ مصطفى دمحم دمحم العناني 2088361 كفـءكفـء6172011/02/24 معلم

ھربیط اإلعدادیة 2011/07/11 ھدى احمد حلمي علي 2089020 كفـءكفـء6182011/07/13 معلم

نزلة خیال اإلعدادیة 2011/07/11 ھدى السید احمد النجدي 2092844 كفـءكفـء6192011/07/13 معلم

الحمادیین ام عثمان ب 2011/03/02 ھدى السید دمحم السید 2093994 كفـءكفـء6202011/03/02 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/07/11 ھدى سید سید فرج 991161 كفـءكفـء6212011/07/13 معلم

ابو یاسین ریاض اطفال 2011/02/24 ھدى صبرى صابر على 988199 كفـءكفـء6222011/02/24 معلم

الحصوة اإلعدادیة 2011/03/02 ھدى دمحم احمد السید 989601 كفـءكفـء6232011/03/02 معلم

نزلة خیال اإلعدادیة 2011/07/11 ھدى دمحم سالم دمحم 2090024 كفـءكفـء6242011/07/13 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/11 ھدى دمحم نجیب سعد 2149244 كفـءكفـء6252011/07/13 معلم

ابو كبیر الفنیة بنات 2011/07/11 ھشام السید على عبد المجید 2170880 كفـءكفـء6262011/07/01 معلم

الشھید السید محمود صالح علي ب 2011/07/11 ھمة احمد عبدالخالق احمد 984337 كفـءكفـء6272011/07/13 معلم

اوالد موسى االعدادیة 2011/02/24 ھمت حسین احمد مصطفي 990879 كفـءكفـء6282011/02/24 معلم

الحصوه الجدیده ب 2011/02/24 ھمت دمحم احمد عبداللة 990407 كفـءكفـء6292011/02/24 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 

ابو كبیرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشأة رضوان الثانویة 2011/07/11 ھمت دمحم بیلي الجوھري 2092881 كفـءكفـء6302011/07/13 معلم

طوخ االبتدائیھ الجدیده 2011/07/11 ھناء احمد محمود عبدهللا 2173075 كفـءكفـء6312011/07/13 معلم

الشھید صبري محجوب ریاض اطفال 2011/02/24 ھناء ثروت دمحم حفنى 991086 كفـءكفـء6322011/02/24 معلم

ابو ملیحة تعلیم أساسي ع 2011/03/02 ھناء عبدالحكیم دسوقي علي 980857 كفـءكفـء6332011/03/02 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2011/07/11 ھناء عبدالسمیع علي خلیل 2092051 كفـءكفـء6342011/07/13 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/07/11 ھناء عوض هللا دمحم احمد الحفناوي 2089547 كفـءكفـء6352011/07/13 معلم

كفر النجار اإلعدادیة 2011/07/11 ھند سعید احمد دمحم 2093762 كفـءكفـء6362011/07/13 معلم

١ھربیط القدیمھ ب  2011/02/24 ھند عبدالوھاب محمود صالح 2092118 كفـءكفـء6372011/02/24 معلم

القراموص االعدادیة 2011/02/24 ھند دمحم حسن ابراھیم 2089056 كفـءكفـء6382011/02/24 معلم

الغنیمیة االعدادیة 2011/07/11 ھند دمحم علي دمحم 2088386 كفـءكفـء6392011/07/13 معلم

السعداوي ریاض اطفال 2011/03/02 ھویدا فتحى یوسف علي 990448 كفـءكفـء6402011/03/02 معلم

٢الشھید السعداوى  2011/07/11 ھویدا دمحم عبدالرحمن صیام 2088388 كفـءكفـء6412011/07/13 معلم

طوخ الثانویة التجاریة 2011/07/11 ھیام احمد دمحم دمحم عبدالرازق 2094905 كفـءكفـء6422011/07/13 معلم

السالم االبتدائیة 2011/02/24 ھیام السید عبدالفتاح طلبھ 2094891 كفـءكفـء6432011/02/24 معلم

ابو یاسین اإلعدادیة 2011/07/11 ھیفاء قاسم دمحم قاسم 2090141 كفـءكفـء6442011/07/13 معلم

الرحمانیة الثانویة التجاریة 2011/03/02 وسام محمود سمیر اسماعیل دمحم علي 991626 كفـءكفـء6452011/03/02 معلم

بني عیاض اإلعدادیھ 2011/07/11 وفاء عبداللطیف عبداللطیف دمحم 2089713 كفـءكفـء6462011/07/13 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 

ابو كبیرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

شرفة الدوه االبتدائیھ 2011/02/24 وفاء دمحم حسینى عبدالعزیز عبدالسمیع 985737 كفـءكفـء6472011/02/24 معلم

كفر السید محمود ب 2011/02/24 وفاء دمحم مرسي مرسي 987432 كفـءكفـء6482011/02/24 معلم

نزلة العرین اإلعدادیة 2011/07/11 والء حسن البنا السباعي السید 2089557 كفـءكفـء6492011/07/13 معلم

الرحمانیة اإلعدادیة 2011/07/11 والء دمحم ابو ھاشم مھدي 2094022 كفـءكفـء6502011/07/13 معلم

الشھید صالح الدین االعدادیة 2011/07/11 یاسمین ابو ھاشم دمحم احمد 2093882 كفـءكفـء6512011/07/13 معلم

السالم االبتدائیة 2011/02/24 یاسمین السید احمد دمحم شوالي 992072 كفـءكفـء6522011/02/24 معلم

بشیر ریاض اطفال 2011/02/24 یاسمین عبد العزیز كامل دمحم 990418 كفـءكفـء6532011/02/24 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 

ابو حمادالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/11 االبتدائیة١بنى أیوب  احمد فاروق دمحم على باشا 2222960 كفـءكفـء12011/07/13 أمین مكتبة

الجمھوریة ب 2011/07/11 احمد دمحم الشافعي احمد 2231432 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

الشھید صادق ع المشتركة 2011/07/11 أسماء السید احمد عبدالحمید وھب 2225033 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

الثورة بابو حماد 2011/07/11 اسماء السید رجب غنیم 2229468 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

الشیخ جبیل ع 2011/07/11 اسماء دمحم عبد العال موسى 2237507 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

البوز 2011/07/11 السید حسن اسماعیل دمحم 2234434 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

١میت ردین  2011/07/11 السیدة عبدالفتاح السید موسى 2242238 كفـءكفـء72011/07/13 أمین مكتبة

واصف 2011/07/11 الفت رمضان عطیة سیف النصر 2398549 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

تل مرداس 2011/07/11 آمال حمدى فكرى على 2399307 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

الصوة ب 2011/03/01 امانى محمود دمحم حسن نصرهللا 2224790 كفـءكفـء102011/03/14 أمین مكتبة

ابو حماد الثانویة التجاریة 2011/07/11 امل ابراھیم محمود  عامر دمحم 2353099 كفـءكفـء112011/07/13 أمین مكتبة

كفر عیاد 2011/07/11 امیرة عبدالمنعم دمحم السید 2236098 كفـءكفـء122011/07/13 أمین مكتبة

بنى جرى 2011/07/11 انیسة دمحم زكي جاب هللا 2230532 كفـءكفـء132011/07/13 أمین مكتبة

١السالم  2011/03/01 ایات فتحى دمحم الھادى 2236475 كفـءكفـء142011/03/14 أمین مكتبة

السید  رزق 2011/07/11 ایمان عبداللطیف دمحم على 2392182 كفـءكفـء152011/07/13 أمین مكتبة

البطل العباسى ع 2011/07/11 آیھ حسن السید أحمد 2399612 كفـءكفـء162011/07/13 أمین مكتبة

الخیس 2009/01/01 بسمة فوزى عبدالرحمن عنانى 2239019 كفـءكفـء172011/07/13 أمین مكتبة
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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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ابو حمادالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١دمحم حسن الملط  2011/07/11 بشرى دمحم على اسماعیل 2229093 كفـءكفـء182011/07/13 أمین مكتبة

ابو حماد الصناعیة 2011/07/11 تغرید دمحم صبرى دمحم الھادى سویلم 2398521 كفـءكفـء192011/07/13 أمین مكتبة

١تل مفتاح  2011/07/11 دالیا ابوالعزایم محمود یوسف 2223020 كفـءكفـء202011/07/13 أمین مكتبة

السناجرة للتعلیم االساسى 2011/07/11 دالیا امین دمحم المسلمى 2401600 كفـءكفـء212011/07/13 أمین مكتبة

ابو حجر المشتركة 2011/07/11 دالیا حسن عبداللطیف منصور 2267139 كفـءكفـء222011/07/13 أمین مكتبة

عاطف عزام 2011/07/11 دالیا عطیة دمحم عطیة 2226755 كفـءكفـء232011/07/13 أمین مكتبة

١الجعفریة االبتدائیة  2011/07/11 دعاء حسن دمحم الھادى العزازى 2241283 كفـءكفـء242011/07/13 أمین مكتبة

الحلمیة الثانویة التجاریة 2009/03/01 دعاء رشدى دمحم اسماعیل 2398904 كفـءكفـء252011/07/13 أمین مكتبة

الصوة ث المشتركھ 2011/07/11 دینا بكرى السید دمحم 2407292 كفـءكفـء262011/07/13 أمین مكتبة

١كفر العزازى االبتدائیة  2011/07/11 رانیا عبدالرحمن دمحم فھمى 2395911 كفـءكفـء272011/07/13 أمین مكتبة

بحطیط الثانویة المشتركة 2011/07/11 رحاب سعید احمد جوھرى 2222544 كفـءكفـء282011/07/13 أمین مكتبة

١السالم  2011/07/11 رشا السید حسن على 2236477 كفـءكفـء292011/07/13 أمین مكتبة

طویحر ع 2011/07/11 رشا صالح مختار درویش 2226480 كفـءكفـء302011/07/13 أمین مكتبة

السید دمحم رزق 2011/07/11 زینب حسن عبده دمحم 2267757 كفـءكفـء312011/07/13 أمین مكتبة

ابو حجر 2011/07/11 زینب دمحم على دسوقى 2392221 كفـءكفـء322011/07/13 أمین مكتبة

بحطیط الثانویة المشتركة 2011/07/11 سحر ایوب اسماعیل على 2226005 كفـءكفـء332011/07/13 أمین مكتبة

١بنى جرى االبتدائیة  2011/07/11 شوزان احمد دمحم على 2398948 كفـءكفـء342011/07/13 أمین مكتبة
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ابو حمادالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

٢الشھید دمحم قطب  2011/07/11 شیرین سعید دمحم دمحم سالم 2398952 كفـءكفـء352011/07/13 أمین مكتبة

االمل للصم وضعاف السمع 2011/07/11 شیرین دمحم دمحم احمد ایوب 2234562 كفـءكفـء362011/07/13 أمین مكتبة

ابو حماد الصناعیة 2011/07/11 شیماء دمحم السید دمحم 2234475 كفـءكفـء372011/07/13 أمین مكتبة

الصوة ث المشتركھ 2011/07/11 عاطف دمحم عبدالمقصود دمحم 2255098 كفـءكفـء382011/07/13 أمین مكتبة

الخیس ع م 2011/07/11 عفاف رمضان ابراھیم ابو النجا 2275766 كفـءكفـء392011/07/13 أمین مكتبة

اللواء سامى اسعد االعدادیة 2011/07/11 عفت اسماعیل دمحم خلیل 2244560 كفـءكفـء402011/07/13 أمین مكتبة

صفط الحنا االعدادیة 2011/07/11 عال دمحم عبده دمحم 2249459 كفـءكفـء412011/07/13 أمین مكتبة

الشھید ابراھیم رمضان الثانویة بالقطاویة 2011/07/11 فاتن ربیع عطیة عالم 2236488 كفـءكفـء422011/07/13 أمین مكتبة

١الشھید صادق االبتدائیة  2011/07/11 فاتن عادل احمد عطیة 2227365 كفـءكفـء432011/07/13 أمین مكتبة

١دمحم قطب دیاب  2011/07/11 فاطمة دمحم عبد العظیم محمود 2229657 كفـءكفـء442011/07/13 أمین مكتبة

الجعفریة الثانویة المشتركة 2011/07/11 فتحیھ السید سلیمان جمعھ 2395900 كفـءكفـء452011/07/13 أمین مكتبة

السیدة عائشة االبتدائیة 2011/07/11 فكري صالح اسماعیل عزب 2226868 كفـءكفـء462011/07/13 أمین مكتبة

خلوة ابو مسلم االعدادیة النموذجیة 2011/07/11 دمحم السید على على منصور 2233146 كفـءكفـء472011/07/13 أمین مكتبة

الحلمیة بنین االبتدائیة 2011/03/01 مروة حسن طلبة دمحم 2226681 كفـءكفـء482011/03/14 أمین مكتبة

الشھید عثمان دمحم على 2011/07/11 مروة صبرى عبدالسالم السید 2221725 كفـءكفـء492011/07/13 أمین مكتبة

الثورة بابو حماد 2011/07/11 مروى عبدهللا فتح هللا عبدالجلیل 2234578 كفـءكفـء502011/07/13 أمین مكتبة

بحطیط المشتركة 2011/07/11 مروى دمحم عبدالعزیز  دمحم 2397065 كفـءكفـء512011/07/13 أمین مكتبة
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 یعتمد ؛
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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

السناجرة ع 2011/07/11 منال على عبد الحمید حسن 2237137 كفـءكفـء522011/07/13 أمین مكتبة

السناجرة التجاریة 2011/07/11 منى احمد عبد هللا ابراھیم یاسین 2237552 كفـءكفـء532011/07/13 أمین مكتبة

ابو حماد الثانویة التجاریة 2011/07/11 منى عبدالعال احمد عبدالعال 2386399 كفـءكفـء542011/07/13 أمین مكتبة

السناجرة التجاریة 2011/07/11 منى دمحم على احمد غبن 2224847 كفـءكفـء552011/07/13 أمین مكتبة

الصوة ع م 2011/07/11 مى عبدالحكیم احمد السید 2249339 كفـءكفـء562011/07/13 أمین مكتبة

ابو حماد الثانویة التجاریة 2011/07/11 مي حسن ابراھیم غریب 2221097 كفـءكفـء572011/07/13 أمین مكتبة

عمر بط ع 2011/07/11 نانسى السید احمد سلیم 2390445 كفـءكفـء582011/07/13 أمین مكتبة

الوادى الشرقى الرسمیة لغات اعدادى 2011/07/11 نسمة صالح الدین السید على 2228824 كفـءكفـء592011/07/13 أمین مكتبة

ابو حماد الثانویة التجاریة 2011/07/11 نشوى عزام عبد الحمید شندي 2229701 كفـءكفـء602011/07/13 أمین مكتبة

جمال عبد الناصر 2011/07/11 نفین عطیة السید احمدحجاج 2220121 كفـءكفـء612011/07/13 أمین مكتبة

الجمھوریة ب 2011/07/11 نھا السید بغدادى سلیمان 2237355 كفـءكفـء622011/07/13 أمین مكتبة

الجمایلة ب 2011/07/11 نھا محمود احمد محمود 2233526 كفـءكفـء632011/07/13 أمین مكتبة

٢كفر العزازى ب رقم  2011/07/11 نھلة دمحم على  اسماعیل 2009135 كفـءكفـء642011/07/13 أمین مكتبة

طویحر ع 2011/03/01 نھلة مدیح دمحم الھادي اسماعیل 2231411 كفـءكفـء652011/03/14 أمین مكتبة

عرب الفدان 2011/07/11 نورا احمد سعد عبدالجید سعد 2234548 كفـءكفـء662011/07/13 أمین مكتبة

دعبس 2011/07/11 نورا عبدهللا دمحم دمحم 2251278 كفـءكفـء672011/07/13 أمین مكتبة

الصوة ع الحدیثة 2011/03/01 نیفین عادل ایوب دمحم 2221088 كفـءكفـء682011/03/14 أمین مكتبة
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

الشھید ابراھیم رمضان الثانویة بالقطاویة 2011/07/11 ھاني علي الطاھر علي 2231436 كفـءكفـء692011/07/13 أمین مكتبة

میت ردین 2011/07/11 ھبة السید عبدالسمیع دمحم 2248958 كفـءكفـء702011/07/13 أمین مكتبة

الوادى الغربى 2011/07/11 ھبة السید دمحم دمحم 2398062 كفـءكفـء712011/07/11 أمین مكتبة

نزلة العزازى الجدیدة 2011/07/11 ھبة جمعة احمد النجدى 2220935 كفـءكفـء722011/07/13 أمین مكتبة

١بنى جرى االبتدائیة  2011/07/11 ھبة دمحم احمد مصطفى 2251538 كفـءكفـء732011/07/13 أمین مكتبة

نزلة العزازى 2011/07/11 ھبھ دمحم احمد دمحم 2395588 كفـءكفـء742011/07/13 أمین مكتبة

الحلمیةالجدیدة 2011/07/11 ھناء جمعة حمد سویلم 2244358 كفـءكفـء752011/07/13 أمین مكتبة

العماره 2011/07/11 ھیثم دمحم مصطفى دمحم 2236481 كفـءكفـء762011/07/13 أمین مكتبة

الصوة ث المشتركھ 2011/07/11 وسام دمحم صالح علیوه 2397086 كفـءكفـء772011/07/13 أمین مكتبة

خلوة أبو مسلم 2011/07/11 وفاء السید عطیھ دمحمعویضھ 2398914 كفـءكفـء782011/07/13 أمین مكتبة

النصر ع 2011/07/11 احمد السید عرندس دمحم 2226905 كفـءكفـء792011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر ابو نجم المشتركة 2011/07/11 احمد دمحم بكرى متولى 2389798 كفـءكفـء802011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الحلمیة الثانویة التجاریة 2011/07/11 احمد محمود عبدالوھاب على 2241204 كفـءكفـء812011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو حماد ع بنات 2011/07/11 أمیره دمحم صبرى دمحم الھادى سویلم 2398515 كفـءكفـء822011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

میت ردین 2011/07/11 امینة سیداحمد السید سیداحمد 2233130 كفـءكفـء832011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الحلمیةالجدیدة 2011/07/11 ایمان حسن عبدالحمید عیسى 2396940 كفـءكفـء842011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الخلفاء الراشدین 2011/07/11 ایناس السید احمد على سالم 2231920 كفـءكفـء852011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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الجمھوریة ب 2011/07/11 بتول بركات خلیل عبدالحى 2238994 كفـءكفـء862011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

العراقى 2011/07/11 بسمھ  عبدهللا  دمحم  ابراھیم 2392347 كفـءكفـء872011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الجعفریة ع 2011/07/11 جیھان فؤاد عبدالعزیز خلیفة 2229219 كفـءكفـء882011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

رشاد عثمان المحامى  ع/ المرحوم  2011/07/11 حسن دمحم سلیمان دمحم 2231643 كفـءكفـء892011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

القطاویة الجدیدة االعدادیة 2011/07/11 خیر هللا دمحم عبدهللا نمیر 2238064 كفـءكفـء902011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الثورة بابو حماد 2011/07/11 دالیا كمال احمد ابراھیم 2260381 كفـءكفـء912011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١دمحم حسن الملط  2011/07/11 رانیا ھالل ربیع عبدالمالك 2227232 كفـءكفـء922011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو حماد الثانویة التجاریة 2011/07/11 رحاب حامد دمحم عبدهللا 2227376 كفـءكفـء932011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

خزبك االبتدائیة بالحلمیة 2011/07/11 رحاب عبد العزیز سلیمان السید 2221080 كفـءكفـء942011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

2011/07/11 االبتدائیة١بنى أیوب  سامح غریب احمد قطب 983150 كفـءكفـء952011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١میت ردین  2011/07/11 سعاد عبدالمنعم دمحم دمحم 2390423 كفـءكفـء962011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بحطیط المشتركة 2011/07/11 سنیھ السید حسن منظور 2392301 كفـءكفـء972011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

العماره 2011/07/11 سوزان شعبان عبدالوھاب دمحم 2394993 كفـءكفـء982011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو حماد الثانویة التجاریة 2011/07/11 سوسن غریب دمحم عبده 2352459 كفـءكفـء992011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الصوة ب 2011/07/11 شیرین حسن  دمحم شاھین 2392287 كفـءكفـء1002011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السادات ع المھنیة 2011/07/11 شیرین ھالل ربیع عبدالمالك 2227339 كفـءكفـء1012011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

البوز االبتدائیة 2011/07/11 صبري عطیة دمحم سلیم 2231461 كفـءكفـء1022011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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صفط الحنا االعدادیة 2011/07/11 على دمحم على أحمد 989746 كفـءكفـء1032011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

القطاویة ع بنات 2011/07/11 عمر یوسف مصطفى حسونة 2226902 كفـءكفـء1042011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

نزلة العزازى الجدیدة 2011/07/11 فاتن  دمحم حسانین عوده 2395525 كفـءكفـء1052011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عزبة مرشد 2011/07/11 كریمات محى الدین دمحم الھادى 2380756 كفـءكفـء1062011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الصوة ع الحدیثة 2011/07/11 دمحم السید دمحم محمود 2237563 كفـءكفـء1072011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عبد الجواد موسى 2011/07/11 دمحم رضا منسي عیاد 2231479 كفـءكفـء1082011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عرب الفدان 2011/07/11 دمحم عبدالفتاح عبد الرحمن سلیمان 2241225 كفـءكفـء1092011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

اللواء سامى اسعد االعدادیة 2011/07/13 دمحم لطفى دمحم حسانین 2262818 كفـءكفـء1102011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

جمال عبد الناصر 2011/07/11 دمحم دمحم احمد دمحم 2241198 كفـءكفـء1112011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

االسدیة ع 2011/07/11 دمحم دمحم حسن موسى 2231670 كفـءكفـء1122011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر العزازى ع 2011/07/11 محمود اسماعیل دمحم اسماعیل 2231902 كفـءكفـء1132011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو حماد الثانویة التجاریة 2011/07/11 محمود السید محمود صیام 2237375 كفـءكفـء1142011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

صفط الحنة 2011/07/11 مدحت دمحم ابراھیم رمضان 2231534 كفـءكفـء1152011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الوادى الغربى 2011/07/11 مسعد دمحم عبدالعزیز رشدان 2234410 كفـءكفـء1162011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر الشیخ ذكرى 2011/07/11 مصطفى فاروق حسن نمر 2228274 كفـءكفـء1172011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

البوز 2011/07/11 مھا دمحم عالم عطیة 2226243 كفـءكفـء1182011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السناجرة ع 2011/07/11 نجالء احمد على دمحم 2370531 كفـءكفـء1192011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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الشھید صادق ع المشتركة 2011/07/11 نسمة احمد عبدالحمید سلیم 2228817 كفـءكفـء1202011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر حافظ ع 2011/07/11 نورة عبدالعاطى حسن احمد 2226038 كفـءكفـء1212011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

البطل العباسى ع 2011/07/11 ھانى دمحم رمضان دمحم نصر 2231922 كفـءكفـء1222011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

المھندس عبد الحلیم خزبك بالحلمیة 2011/07/11 ھمت طھ دمحم حسن 2234501 كفـءكفـء1232011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

منشیة سعید 2011/07/11 ھند رفعت رمضان عثمان 2222535 كفـءكفـء1242011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر عیاد 2011/07/11 ھیثم عبدالرحیم حمودة دمحم 2231756 كفـءكفـء1252011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

یعمل بالدیوان 2011/07/11 وحید فتحى دمحم موسى 2223165 كفـءكفـء1262011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

محمود درویش بكفر ابو برى 2011/07/11 والء سالم ابراھیم دمحم حجاب 2229225 كفـءكفـء1272011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الخیس 2011/07/11 یاسمین رشاد فرج ابراھیم 2272079 كفـءكفـء1282011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عرب الفدان 2011/07/11 یوسف عبدالرحمن خلیل السید 991075 كفـءكفـء1292011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر ابو مسلم ع 2011/07/11 احمد دمحم حسن دمحم 2236533 كفـءكفـء1302011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بحطیط ع 2011/07/11 امیرة احمد قطب دیاب 2241428 كفـءكفـء1312011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

خزبك االبتدائیة بالحلمیة 2011/07/11 بسمة دمحم مدیدة عبدالسالم 2223603 كفـءكفـء1322011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

عمر بط ع 2011/07/11 حنان السید دمحم ندا 2152763 كفـءكفـء1332011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

ابو حماد الثانویة بنات 2011/07/11 سارة دمحم دمحم عبدالعزیز المنیاوى 2265713 كفـءكفـء1342011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الوراورة 2011/07/11 سامیة دمحم الھادى یوسف 2232281 كفـءكفـء1352011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

منشیة سعید 2011/07/11 سماح دمحم دمحم جمال غریب 2222532 كفـءكفـء1362011/07/13 أخصائى تكنولوجیا
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اوالد سالم االعدادیة 2011/07/01 دمحم رجب على دمحم 2236512 كفـءكفـء1372011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

ابو حماد االعدادیة بنات 2011/07/11 دمحم یحي عبدالونیس عبدالحفیظ 2228483 كفـءكفـء1382011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

االسدیة ع 2011/07/11 مروة عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم دمحم 2236532 كفـءكفـء1392011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

جمال عبد الناصر 2011/07/11 نھلة احمد عطیة دمحم 2232156 كفـءكفـء1402011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

ابو زھران ع 2011/07/11 ھبة سعید حسن موسى سالم 2230496 كفـءكفـء1412011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بحطیط ع 2011/07/11 ھمت سعید عبدالرحمن احمد 2237566 كفـءكفـء1422011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الوراورة 2011/07/11 اسماء عبدالمجید دمحم حمیدة 2234514 كفـءكفـء1432011/07/13 أخصائى نفسى

الجمھوریة ب 2011/07/11 امانى محمود على السیدزغیب 2388828 كفـءكفـء1442011/07/13 أخصائى نفسى

عرب الفدان 2011/07/11 امل بكري  السید عطیة 2229450 كفـءكفـء1452011/07/13 أخصائى نفسى

الشیخ جبیل ع 2011/07/11 ایمان عبدالرحمن على منصور 2228718 كفـءكفـء1462011/07/13 أخصائى نفسى

بحطیط ع 2011/07/11 ایمان على احمد دمحم 2228831 كفـءكفـء1472011/07/13 أخصائى نفسى

الثورة بابو حماد 2011/07/11 دیانا عبدالمقصود دمحم عبدالعال 2389211 كفـءكفـء1482011/07/13 أخصائى نفسى

نزلة العزازى 2011/07/11 رشا  اسماعیل حسن اسماعیل 2220189 كفـءكفـء1492011/07/13 أخصائى نفسى

عاطف عزام 2011/07/11 رضا فوزى زكى دمحم 2235644 كفـءكفـء1502011/07/13 أخصائى نفسى

عرب الفدان 2011/07/11 ریھان السید عبدالعزیز حسن 990718 كفـءكفـء1512011/07/13 أخصائى نفسى

القطاویة الجدیدة االعدادیة 2011/07/11 سالم شعبان موسى عیسى 2237568 كفـءكفـء1522011/07/13 أخصائى نفسى

الجمایلة ب 2011/07/11 سھام عبدالرحمن ضیف هللا منصور 2222226 كفـءكفـء1532011/07/13 أخصائى نفسى
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طویحر ع 2011/07/11 عزة احمد فؤاد دمحم دمحم 2389803 كفـءكفـء1542011/07/13 أخصائى نفسى

كفرابو نجم االبتدائیة 2011/07/11 كریمان عابدین رمضان دمحم 2389797 كفـءكفـء1552011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید صالح دمحم فتحى  ع 2011/07/11 لمیاء دمحم حسن دمحم 2389805 كفـءكفـء1562011/07/13 أخصائى نفسى

العمارة 2011/07/11 دمحم علي ابو النصر علي 2237523 كفـءكفـء1572011/07/13 أخصائى نفسى

كفر عیاد 2011/07/11 مدیحة مصطفى دمحم مصطفى 2235993 كفـءكفـء1582011/07/13 أخصائى نفسى

بحطیط ع 2011/07/11 مروة بكر ابراھیم سید احمد 2230593 كفـءكفـء1592011/07/13 أخصائى نفسى

الصوة ع الحدیثة 2011/07/11 مروة حسن السید حسن 2238138 كفـءكفـء1602011/07/13 أخصائى نفسى

١الشھید صادق االبتدائیة  2011/07/11 مروه دمحم عبدالمعبود دمحم 2389195 كفـءكفـء1612011/07/13 أخصائى نفسى

احمد شلبى/ د 2011/07/11 منى دمحم حسن على 2257139 كفـءكفـء1622011/07/13 أخصائى نفسى

السناجرة ع 2011/07/11 نجوى سعید دمحم حسن 2237534 كفـءكفـء1632011/07/13 أخصائى نفسى

االسدیة ع 2011/07/11 نھا دمحم رمضان احمد 2238784 كفـءكفـء1642011/07/13 أخصائى نفسى

صفط الحنا االعدادیة 2011/07/11 نھال عبدهللا دمحم على 2258642 كفـءكفـء1652011/07/13 أخصائى نفسى

٢السالم االبتدائیة  2011/07/11 ھالة ربیع عطیة عالم 2234331 كفـءكفـء1662011/07/13 أخصائى نفسى

البوز االبتدائیة 2011/07/11 ھانم على مصطغى عبدالرحمن 2394976 كفـءكفـء1672011/07/13 أخصائى نفسى

الوادى الغربى 2011/07/11 ھدیل دمحم دمحم عبدالعزیز 2225249 كفـءكفـء1682011/07/13 أخصائى نفسى

حسن العساسى تعلیم اساى ع 2011/07/11 ھناء دمحم دمحم خلیل 2229113 كفـءكفـء1692011/07/13 أخصائى نفسى

عبد الجواد موسى 2011/07/11 والء عبدالحمید علي  حسن 2299866 كفـءكفـء1702011/07/13 أخصائى نفسى
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االمل للصم وضعاف السمع 1994/10/13 صابر السید دمحم سلیمان 2330198 كفـءكفـء1712011/11/01 دكتوراهأخصائى اجتماعى أول

حسن العساسى تعلیم اساى ع 2011/07/11 ابتسام عبدالقادر مصطفى حسن 2232471 كفـءكفـء1722011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو حماد الصناعیة 2011/07/11 احالم ابراھیم عبد الحمید محمود 2249779 كفـءكفـء1732011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید صادق ع المشتركة 2011/07/11 احمد شندى احمد عبدالعال 2225476 كفـءكفـء1742011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢بنى أیوب  2011/07/11 احمد منصور دمحم منصور 2237565 كفـءكفـء1752011/07/13 أخصائى اجتماعى

١میت ردین  2011/07/11 اسامھ السید عوض یونس 2356530 كفـءكفـء1762011/07/11 أخصائى اجتماعى

المھندس عبد الحلیم خزبك بالحلمیة 2011/05/24 اسماء السید دمحم مرسى 2232179 كفـءكفـء1772011/07/13 أخصائى اجتماعى

عرب الفدان 2011/07/11 اسماء حسین حسیني حسن 2229476 كفـءكفـء1782011/07/13 أخصائى اجتماعى

خزبك االبتدائیة بالحلمیة 2011/07/11 اسماء عبدالحكیم مصطفى رشیدى 2229207 كفـءكفـء1792011/07/13 أخصائى اجتماعى

الصوة ث المشتركھ 2011/07/11 السید اسماعیل عوض سلیم 2228207 كفـءكفـء1802011/07/13 أخصائى اجتماعى

عمر بط ع 2011/07/11 السید علیوة امین ابراھیم 2388754 كفـءكفـء1812011/07/13 أخصائى اجتماعى

الخیس 2011/07/11 امال دمحم عبد الرحمن احمد 2390016 كفـءكفـء1822011/07/13 أخصائى اجتماعى

السادات ع المھنیة 2011/07/11 امانى احمد دمحم موسى حسن 2220570 كفـءكفـء1832011/07/13 أخصائى اجتماعى

العوضیة 2011/07/11 اماني احمد ابراھیم عدوي 2236303 كفـءكفـء1842011/07/13 أخصائى اجتماعى

السناجرة ع 2011/07/11 اماني عبد الظاھر دمحم حسیني 2237538 كفـءكفـء1852011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو حماد ع بنات 2011/07/11 امیرة محمود ابراھیم محمود 2236117 كفـءكفـء1862011/07/13 أخصائى اجتماعى

الثورة بابو حماد 2011/07/11 اوركیدیا السعید سعید احمد 2231420 كفـءكفـء1872011/07/13 أخصائى اجتماعى
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الوادى الغربى 2011/07/11 ایمان اسماعیل مصطفى دمحم 2226746 كفـءكفـء1882011/07/13 أخصائى اجتماعى

بنى ایوب ع 2011/07/11 ایمان سالم منصور نصر 2234314 كفـءكفـء1892011/07/13 أخصائى اجتماعى

الوراورة 2011/07/11 ایمان فتحى ذكى ابراھیم 2392412 كفـءكفـء1902011/07/13 أخصائى اجتماعى

كشیك االبتدائیة 2009/03/01 ایمن السید مھدى دمحم 2254661 كفـءكفـء1912011/07/13 أخصائى اجتماعى

١السعدیة رقم  2011/05/24 ایناس احمد على احمد 2232483 كفـءكفـء1922011/05/28 أخصائى اجتماعى

طویحر ع 2011/07/11 ایناس دمحم السید دمحم 2253909 كفـءكفـء1932011/07/13 أخصائى اجتماعى

الجنادوة 2011/07/11 بدور ابراھیم دمحم عبدالمالك 2228127 كفـءكفـء1942011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو حماد الثانویة بنات 2011/07/11 بسمة ادریس امین زیدان 2392243 كفـءكفـء1952011/07/13 أخصائى اجتماعى

١العباسة المشتركة  2011/05/24 بسمة فتحى دمحم الباسل 2390207 كفـءكفـء1962011/03/19 أخصائى اجتماعى

١العباسة المشتركة  2011/07/11 جیھان شاكرالحكیم حسن احمد 2259968 كفـءكفـء1972011/07/13 أخصائى اجتماعى

علیم ب 2011/05/24 جیھان فرج دمحم اسماعیل 2283319 كفـءكفـء1982011/04/01 أخصائى اجتماعى

العماره 2011/07/11 حسنى  على حسن على 2395986 كفـءكفـء1992011/07/13 أخصائى اجتماعى

الحلمیة الثانویة التجاریة 2011/07/11 دینا كریم عبدالمجید نوح 2228830 كفـءكفـء2002011/07/13 أخصائى اجتماعى

السناجرة االبتدائیة 2011/07/11 دینا محمود دمحم حسن 2395985 كفـءكفـء2012011/07/13 أخصائى اجتماعى

البوز االبتدائیة 2011/07/11 رباب شعبان دمحم ابراھیم 2384044 كفـءكفـء2022011/07/13 أخصائى اجتماعى

السعدیة االعدادیة 2011/07/11 رباب عبدهللا ابراھیم احمد 2233049 كفـءكفـء2032011/07/13 أخصائى اجتماعى

الجرایشة 2011/07/11 رباب على دمحم سیداحمد 2397661 كفـءكفـء2042011/07/13 أخصائى اجتماعى
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صفط الحنا االعدادیة 2011/07/11 رضا أحمد دمحم السید 978873 كفـءكفـء2052011/07/13 أخصائى اجتماعى

الصوة ث المشتركھ 2011/03/01 رھام عمرو على سعیدایوب 2224930 كفـءكفـء2062011/03/14 أخصائى اجتماعى

السیدة عائشة االبتدائیة 2011/07/11 زینب عبد العزیز حسین سلیم 2227421 كفـءكفـء2072011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو حماد الثانویة التجاریة 2011/07/11 سحر عبدهللا حسن ابراھیم 2237437 كفـءكفـء2082011/07/11 أخصائى اجتماعى

الصوة ب 2011/07/01 سعید مختار السید العیاط 2236498 كفـءكفـء2092011/07/13 أخصائى اجتماعى

2011/07/11 ینایر٢٥ سماح عبدهللا حسن جادهللا 2236528 كفـءكفـء2102011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو سلطان 2011/07/11 سمر صالح محمود احمد 2230618 كفـءكفـء2112011/07/13 أخصائى اجتماعى

احمد شلبى/ د 2011/07/11 سھیر دمحم احمد اسماعیل 2238068 كفـءكفـء2122011/07/13 أخصائى اجتماعى

احمد شلبى/ د 2011/07/11 شادى دمحم عثمان دمحم 2257180 كفـءكفـء2132011/07/13 أخصائى اجتماعى

القطاویة الجدیدة االعدادیة 2011/07/11 شدى فتحى السید على 2388698 كفـءكفـء2142011/07/13 أخصائى اجتماعى

الوادى الشرقى الرسمیة لغات ابتدائى 2011/07/11 شرین دمحم السید دمحم الدحار 2228782 كفـءكفـء2152011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو حماد الصناعیة 2011/07/11 شیرین احمد ماجد محمود خلیل 2230016 كفـءكفـء2162011/07/13 أخصائى اجتماعى

الجمایلة ب 2011/07/11 شیماء دمحم السید اسماعیل 2390710 كفـءكفـء2172011/07/13 أخصائى اجتماعى

الجعفریة تعلیم اساسى 2011/07/11 صباح شوقى عبدالحمید حسن 2245139 كفـءكفـء2182011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشیخ جبیل االبتدائیة 2011/07/11 صفاء ابراھیم امام على 2228794 كفـءكفـء2192011/07/11 أخصائى اجتماعى

بحطیط المشتركة 2011/07/11 صفاء عبد الرحمن دمحم مراد 2221328 كفـءكفـء2202011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢السالم االبتدائیة  2011/07/11 عبیر دمحم السید عبدالعال 2300181 كفـءكفـء2212011/07/13 أخصائى اجتماعى
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الوادى الشرقى الرسمیة لغات اعدادى 2011/07/11 عبیر دمحم حسانین دمحم 2106627 كفـءكفـء2222011/07/13 أخصائى اجتماعى

منشیة سعید 2011/07/11 عصام مصباح احمد موسى حسانین 2221648 كفـءكفـء2232011/07/13 أخصائى اجتماعى

عمر بط ع 2011/07/11 عال السید مصطفى عبدالعال 2238260 كفـءكفـء2242011/07/13 أخصائى اجتماعى

السناجرة للتعلیم االساسى 2011/07/11 علیاء ثروت على علیوة 2220826 كفـءكفـء2252011/07/13 أخصائى اجتماعى

الجمایلة ب 2011/07/11 علیاء فتحى عبدالحمید دمحم العزازى 2382866 كفـءكفـء2262011/07/13 أخصائى اجتماعى

الجمھوریة ب 2011/07/11 علیة فكرى السید دمحم ثابت 2231924 كفـءكفـء2272011/07/13 أخصائى اجتماعى

السید  رزق 2011/07/11 غادة احمد حسن على 2253783 كفـءكفـء2282011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢الشھید دمحم قطب  2011/07/11 فاطمة فتحى عیسى سلیم 2223754 كفـءكفـء2292011/07/13 أخصائى اجتماعى

شنبارة الطانات االبتدائیة 2011/07/11 فاطمة دمحم عطیة غنیمى 2229131 كفـءكفـء2302011/07/13 أخصائى اجتماعى

الدكتور محمود البوز الصناعیة بنات 2011/07/11 لبنى دمحم سمیر عبدهللا البوز 2390433 كفـءكفـء2312011/07/11 أخصائى اجتماعى

ابو حماد الثانویة التجاریة 2011/07/11 لمیاء درویش السید سلیم 2370244 كفـءكفـء2322011/07/13 أخصائى اجتماعى

الحلمیة الثانویة التجاریة 2011/07/11 لمیاء عبدهللا اسماعیل ابراھیم 2233618 كفـءكفـء2332011/07/13 أخصائى اجتماعى

١دمحم حسن الملط  2011/07/11 ماجدة عاطف دمحم منصور 2227528 كفـءكفـء2342011/07/13 أخصائى اجتماعى

اللواء سامى اسعد االعدادیة 2011/07/11 دمحم  دمحم   عبدالعزیز عبدالحلیم 2258365 كفـءكفـء2352011/07/13 أخصائى اجتماعى

عرب الفدان 2011/07/11 دمحم عبد هللا عطیة عطیة 2392129 كفـءكفـء2362011/07/13 أخصائى اجتماعى

بحطیط الثانویة المشتركة 2011/07/11 مرفت عبدالسالم عبدالوھاب على 2223484 كفـءكفـء2372011/07/13 أخصائى اجتماعى

واصف 2011/07/11 مروة الشحات دمحم على 2229123 كفـءكفـء2382011/07/13 أخصائى اجتماعى

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

7438of 1442 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 

ابو حمادالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دعبس 2011/07/11 مروة دمحم عادل یوسف یوسف 2392151 كفـءكفـء2392011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو حماد الصناعیة 2011/07/11 مروة مھدى السید احمدحجاج 2220103 كفـءكفـء2402011/07/13 أخصائى اجتماعى

الخیس ع م 2011/07/11 مروه السید عبدالحمید حسن 2395510 كفـءكفـء2412011/07/13 أخصائى اجتماعى

تل مرداس ع 2011/07/11 منى  دمحم منصور ابراھیم 2395509 كفـءكفـء2422011/07/13 أخصائى اجتماعى

عرب الفدان 2011/07/11 منى السید عبدالحمید دمحم 2234560 كفـءكفـء2432011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر عیاد 2011/07/11 منى السید دمحم حسن 2370289 كفـءكفـء2442011/07/13 أخصائى اجتماعى

خلوة ابو مسلم االعدادیة النموذجیة 2011/07/11 منى دمحم احمد منصور 2251858 كفـءكفـء2452011/07/13 أخصائى اجتماعى

السناجرة للتعلیم االساسى 2011/07/11 مى شحتة سلیم عبدالوھاب 2401077 كفـءكفـء2462011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر ابو مسلم المشتركة 2011/07/11 مى عبدالفتاح عبدالعظیم خلیفة 2255758 كفـءكفـء2472011/07/13 أخصائى اجتماعى

2011/07/11 االبتدائیة١بنى أیوب  مى دمحم ابراھیم خلیل 2222952 كفـءكفـء2482011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢السالم االبتدائیة  2011/07/11 نادیة متولى دمحم متولى 2392161 كفـءكفـء2492011/07/13 أخصائى اجتماعى

السناجرة التجاریة 2011/07/11 نشوة دمحم على عبدهللا 2256530 كفـءكفـء2502011/07/13 أخصائى اجتماعى

١منشأة العباسیة  2011/07/11 نشوى عادل عبدالقادر عوض 2224782 كفـءكفـء2512011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابوساطى 2011/07/11 نعمات احمد دمحم ابوساطى 2236522 كفـءكفـء2522011/07/13 أخصائى اجتماعى

الجعفریة ع 2011/07/11 نعمھ عبدالغنى احمد السید 2370286 كفـءكفـء2532011/07/13 أخصائى اجتماعى

١الجعفریة االبتدائیة  2011/07/11 نھلة السید عبدالعزیز بیومى 2241287 كفـءكفـء2542011/07/13 أخصائى اجتماعى

الوراورة 2011/07/11 نورا احمد حسن یوسف 2389791 كفـءكفـء2552011/07/13 أخصائى اجتماعى
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ابو حماد االعدادیة بنات 2011/07/11 ھالة عید دمحم دمحم حسین قاسم 2249847 كفـءكفـء2562011/07/13 أخصائى اجتماعى

كشیك 2011/07/11 ھالة دمحم ابراھیم ابراھیم 2243406 كفـءكفـء2572011/07/13 أخصائى اجتماعى

الجعفریة ع 2011/07/11 ھانم دمحم محمود دمحم 2234378 كفـءكفـء2582011/07/13 أخصائى اجتماعى

القطاویھ الجدیده االبتدائیة 2011/07/11 ھبة جمال دمحم مصطفى 2236494 كفـءكفـء2592011/07/13 أخصائى اجتماعى

عبد الجواد موسى 2011/07/11 ھبة دمحم علیوة دمحم 2229215 كفـءكفـء2602011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو سلطان 2011/07/11 ھناء صبرى احمد عید 2389445 كفـءكفـء2612011/07/13 أخصائى اجتماعى

السعدیة االعدادیة 2011/07/11 ھناء دمحم دمحم شویل 2256559 كفـءكفـء2622011/07/13 أخصائى اجتماعى

المالك الجدیدة 2011/07/11 وائل جمال بندارى دمحم 2236462 كفـءكفـء2632011/07/13 أخصائى اجتماعى

عبد الجواد موسى 2011/07/11 وفاء دمحم اسماعیل دمحم حلیو 2229302 كفـءكفـء2642011/07/13 أخصائى اجتماعى

الحلمیة االعدادیة بنات 2011/07/11 والء حسانین احمد البحطیطى 2267736 كفـءكفـء2652011/07/13 أخصائى اجتماعى

عرب الفدان 2011/07/11 والء عادل جالل الدین عقل 2220232 كفـءكفـء2662011/07/13 أخصائى اجتماعى

تل مفتاح ع 2011/07/11 یاسمین دمحم ابراھیم حسان 2230597 كفـءكفـء2672011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو حجر 2011/07/11 یسمین دمحم ابراھیم مصطفى 2229589 كفـءكفـء2682011/07/13 أخصائى اجتماعى

السناجرة للتعلیم االساسى 1993/09/01 امانى السید اسماعیل الشرقاوى 1284147 كفـءكفـء2692009/09/06 معلم أول أ

ابو حماد الثانویة بنات 1992/04/30 ناصف محمود امین مرزوق 929586 كفـءكفـء2702009/02/11 معلم أول أ

٢السالم االبتدائیة  1987/11/01 احالم منصور دمحم احمد 984346 كفـءكفـء2712009/02/11 معلم أول

عزبة النجار 1993/07/03 حسینى عبد العاطى جابر عطوة 928836 كفـءكفـء2722009/10/15 معلم أول
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الخلفاء الراشدین ب 1989/11/01 حمدهللا منصور كیشار عقل 883537 كفـءكفـء2732009/02/11 معلم أول

الجمایلھ 2000/09/25 نجالء دمحم ابراھیم محرز 978479 كفـءكفـء2742012/07/09 ماجیستیرمعلم أول

ابو حماد الثانویة بنات 2011/07/11 عبدالغفار فتحى عبدالغفار عبدالمقصود  2371751 كفـءكفـء2752011/07/13 معلم

ابو حماد االعدادیة بنات 2011/07/11 مروة دمحم حلمى دمحم  2381461 كفـءكفـء2762011/07/13 معلم

السناجرة 2011/03/01 ابتسام احمد عبدالحمید السید 2238937 كفـءكفـء2772011/03/14 معلم

٢عمریط  2011/03/01 ابتسام عبدالكریم مھدى دمحم 2221601 كفـءكفـء2782011/03/14 معلم

كفر العزازى ع 2011/03/01 ابراھیم السید حسن على 2253260 كفـءكفـء2792011/03/14 معلم

بحطیط الثانویة المشتركة 2011/07/11 ابراھیم جمال ابراھیم دمحم 2222530 كفـءكفـء2802011/07/13 معلم

الشیخ جبیل ع 2011/07/11 ابراھیم صالح دمحم قطب 2223822 كفـءكفـء2812011/07/13 معلم

الحلمیة بنین االبتدائیة 2011/07/11 ابراھیم عبدالحمید ابراھیم السید 2251320 كفـءكفـء2822011/07/13 معلم

رشاد عثمان للتعلیم االساسى 2011/03/01 احمد ابراھیم احمد حسن 2251198 كفـءكفـء2832011/03/14 معلم

ابو حماد الثانویة بنین 2011/07/11 احمد احمد دمحم اسماعیل 2388844 كفـءكفـء2842011/07/13 معلم

البوز 2011/03/01 احمد السید احمد سلیمان 2248142 كفـءكفـء2852011/03/14 معلم

حسن العساسى تعلیم اساى ع 2011/03/01 احمد السید سلیم صالح 2221735 كفـءكفـء2862011/03/14 معلم

عزبة النجار 2011/03/01 احمد السید عبد هللا السید 2221067 كفـءكفـء2872011/03/14 معلم

بحطیط ع 2011/07/11 احمد السید یوسف ابراھیم 2221077 كفـءكفـء2882011/07/13 معلم

العباسة الثانویة المشتركة 2011/07/11 احمد بدرالدین السید ابراھیم 2241375 كفـءكفـء2892011/07/13 معلم
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كفر العزازى ع 2011/03/01 احمد جالل دمحم السید 2226882 كفـءكفـء2902011/03/14 معلم

الشیخ جبیل االبتدائیة 2011/07/11 احمد حسین احمد عامر 2236411 كفـءكفـء2912011/07/13 معلم

كفر حافظ ع 2011/07/11 احمد حسین دمحم دمحم 2227430 كفـءكفـء2922011/07/13 معلم

١دمحم حسن الملط  2011/07/13 احمد رجب احمد سعفان 2251800 كفـءكفـء2932011/07/13 معلم

المھندس عبد الحلیم خزبك بالحلمیة 2011/07/11 احمد سعود عبدهللا احمد 2235856 كفـءكفـء2942011/07/13 معلم

بحطیط الثانویة المشتركة 2011/07/11 احمد شحاتھ عباس دمحم 2223655 كفـءكفـء2952011/07/13 معلم

١السعدیة رقم  2011/03/01 mاحمد صبرى احمد عطا 2226220 كفـءكفـء2962011/03/14 معلم

خلوة ابو مسلم االعدادیة النموذجیة 2011/03/01 احمد عبد العزیز  عبد هللا دمحم صقر 2229489 كفـءكفـء2972011/03/14 معلم

العباسة الجدیدة 2011/03/01 احمد عبدالتواب دمحم غنیمى 2215292 كفـءكفـء2982011/03/14 معلم

واصف 2011/03/01 احمد عبدالحمید دمحم السید 2223461 كفـءكفـء2992011/03/14 معلم

كشیك 2011/07/11 احمد عبدالعزیز احمد دمحم 2257082 كفـءكفـء3002011/07/13 معلم

العباسة الجدیدة 2011/07/11 احمد عبدالعظیم دمحم دمحم 2226236 كفـءكفـء3012011/07/13 معلم

االسدیة الثانویة المشتركة 2011/07/11 احمد عبدالغنى دمحم عطیة 2223492 كفـءكفـء3022011/07/13 معلم

جمال عبد الناصر 2011/07/11 احمد عزت على ابراھیم 2396893 كفـءكفـء3032011/07/13 معلم

بنى جرى 2011/03/01 احمد فتحى عبدالرحمن عطبة 990486 كفـءكفـء3042011/03/14 معلم

الشھید ابراھیم رمضان الثانویة بالقطاویة 2011/07/11 احمد فتحى عبدالعاطى مرسى 2223823 كفـءكفـء3052011/07/13 معلم

السید یاسین تعلیم أساسى ع بكفر حافظ 2011/07/11 احمد دمحم السید على سلمى 2227275 كفـءكفـء3062011/07/13 معلم
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الشیخ جبیل ع 2011/07/11 احمد دمحم توفیق عبدالرحیم 2234008 كفـءكفـء3072011/07/13 معلم

عرب الفدان 2011/07/01 احمد دمحم جمعة عبدالجواد 2237342 كفـءكفـء3082011/07/13 معلم

صفط الحنا االعدادیة 2011/07/11 احمد دمحم سعید دمحم مصطفى 2256444 كفـءكفـء3092011/07/13 معلم

المالك الجدیدة 2011/03/01 احمد دمحم عبد الحلیم حسن 2221266 كفـءكفـء3102011/03/01 معلم

عزبة النجار 2011/03/01 احمد دمحم عبدالحمید خلیل 2251442 كفـءكفـء3112011/03/14 معلم

١بنى جرى االبتدائیة  2011/03/01 احمد دمحم عبدهللا دمحم 2226226 كفـءكفـء3122011/03/14 معلم

العباسة الجدیدة 2011/03/01 احمد دمحم على مكاوى 2249906 كفـءكفـء3132011/03/14 معلم

كفر زیدان مندیل االبتدائیة 2011/07/11 احمد دمحم دمحم عبدالجواد 2398258 كفـءكفـء3142011/07/13 معلم

السادات االعدادیة بنین 2011/03/01 احمد دمحم دمحم عطوة 2223544 كفـءكفـء3152011/03/14 معلم

میت ردین 2011/03/01 احمد دمحم نجیب عبدالحمید دمحم 990232 كفـءكفـء3162011/03/14 معلم

خلوة أبو مسلم 2011/07/11 احمد دمحم یسرى عبدالحمید مصطفى 2231736 كفـءكفـء3172011/07/13 معلم

ابو حماد الصناعیة 2011/07/11 احمد دمحمابو الخیر ابراھیم نصر 987081 كفـءكفـء3182011/07/13 معلم

الجمھوریة ب 2011/07/11 احمد مسعد احمد عفیفى 2238281 كفـءكفـء3192011/07/13 معلم

ابو حماد الصناعیة 2011/07/11 احمد نبیل طة على 987507 كفـءكفـء3202011/07/13 معلم

٢السالم االبتدائیة  2011/07/11 احمد نجیب السید دمحم 2221085 كفـءكفـء3212011/07/13 معلم

السناجرة ع 2011/07/11 ازھار سعد دمحم دمحم 2226897 كفـءكفـء3222011/07/13 معلم

كفر عیاد 2011/03/01 ازھار دمحم السید عیسى 990950 كفـءكفـء3232011/03/14 معلم
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الصوة ث المشتركھ 2011/07/11 اسامة احمد ابراھیم على الحضرى 2254020 كفـءكفـء3242011/07/13 معلم

السادات االعدادیة بنین 2009/01/01 اسراء بدر عبدهللا حجاج 2229154 كفـءكفـء3252011/07/13 معلم

ابو حماد الصناعیة 2011/07/11 اسالم خلیفة عبد الوھاب حسن 2236355 كفـءكفـء3262011/07/13 معلم

الجمایلھ 2011/07/11 اسالم ضیف هللا دمحم عبدالقادر 2401021 كفـءكفـء3272011/07/13 معلم

العراقى 2011/07/11 اسالم دمحم صبحى عبدالحمید صالح 2233071 كفـءكفـء3282011/07/13 معلم

٢كفر العزازى ب رقم  2011/03/01 اسماء  دمحم علي دمحم حسن 2226841 كفـءكفـء3292011/03/14 معلم

النصر ع 2011/07/11 اسماء احمد السید عطیة 2226229 كفـءكفـء3302011/07/13 معلم

الثورة 2011/03/01 اسماء احمد السید موسى 2229632 كفـءكفـء3312011/03/14 معلم

الحلمیھ 2011/03/01 اسماء احمد ثابت حسن 2236425 كفـءكفـء3322011/03/14 معلم

العراقى 2011/03/01 اسماء احمد خلیل عبده 2221063 كفـءكفـء3332011/03/14 معلم

السید یاسین تعلیم أساسى ع بكفر حافظ 2011/03/01 اسماء احمد دمحم حسن 2221048 كفـءكفـء3342011/03/14 معلم

ابو حماد االعدادیة بنات 2011/07/11 اسماء ثروت فھمى حسن 2230465 كفـءكفـء3352011/07/13 معلم

العباسة الجدیدة 2011/07/11 اسماء خیرى عبدالسالم احمد 2239737 كفـءكفـء3362011/07/13 معلم

محمود درویش بكفر ابو برى 2011/03/01 اسماء سالم ابراھیم دمحم 2221467 كفـءكفـء3372011/03/14 معلم

الشھید صادق ع المشتركة 2011/07/11 اسماء عادل دمحم شبل 2225035 كفـءكفـء3382011/07/13 معلم

دمحم فرید 2011/07/11 اسماء عبدالحمید محمود دمحمھنون 2231917 كفـءكفـء3392011/07/13 معلم

ابو حجر المشتركة 2011/07/11 اسماء عبدالرحمن عبدالعزیز السید 2239778 كفـءكفـء3402011/07/13 معلم
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صفط الحنا االعدادیة 2011/07/11 اسماء غمرى سلیم حسن 2236529 كفـءكفـء3412011/07/13 معلم

صفط الحنا االعدادیة 2011/07/11 اسماء فرج على السید 2238123 كفـءكفـء3422011/07/13 معلم

١تل مفتاح  2011/07/11 اسماء فوزى دمحم اسماعیل 2245641 كفـءكفـء3432011/07/13 معلم

السید دمحم رزق 2011/03/01 اسماء دمحم جمعة مصطفى 2255669 كفـءكفـء3442011/03/14 معلم

٢السالم االبتدائیة  2011/03/01 اسماء دمحم فھمي دمحم عیسى 2226821 كفـءكفـء3452011/03/14 معلم

الحلمیةالجدیدة 2011/07/11 اسماء دمحم دمحم على 2257075 كفـءكفـء3462011/07/13 معلم

منشیة النور 2011/03/01 اسماء دمحم دمحم على حسین 2229281 كفـءكفـء3472011/03/14 معلم

٢عمریط  2011/03/01 اسماء دمحم محمود قطب 2224885 كفـءكفـء3482011/03/14 معلم

رشاد عثمان 2011/03/01 اسماء دمحم نعیم السید 2230004 كفـءكفـء3492011/03/14 معلم

١میت ردین  2011/07/11 اسماء موسى حسن موسى سعفان 2236531 كفـءكفـء3502011/07/13 معلم

السید یاسین عبد الجواد 2011/07/11 اشرف عبدالرحمن غنیم سلیم 2222537 كفـءكفـء3512011/07/13 معلم

الخیس 2011/03/01 اشرف دمحم عبده احمد 2257252 كفـءكفـء3522011/03/14 معلم

الجنادوة 2011/07/11 اعتماد ھالل سعید دمحم 2230085 كفـءكفـء3532011/07/13 معلم

الصوة ع الحدیثة 2011/03/01 السید السید دمحم دمحم 2239723 كفـءكفـء3542011/03/14 معلم

الصوة ث المشتركھ 2011/07/11 السید بدوى احمد بدوى خلیفة 2229250 كفـءكفـء3552011/07/13 معلم

كفر العزازى ع 2011/03/01 السید عبدالرحمن السید حسانین 2224872 كفـءكفـء3562011/03/14 معلم

ابو حماد الثانویة بنین 2011/03/01 السید عبدالمقصود عبدالعزیز عبدالمقصود 2224878 كفـءكفـء3572011/03/14 معلم
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كفرابو نجم االبتدائیة 2011/07/11 السید على عبدالعزیز على 2222275 كفـءكفـء3582011/07/13 معلم

بنى ایوب ع 2011/07/11 السید دمحم ابراھیم على 2237403 كفـءكفـء3592011/07/13 معلم

واصف 2011/07/11 السید دمحم احمد دمحم 2224764 كفـءكفـء3602011/07/13 معلم

بحطیط الثانویة المشتركة 2011/07/11 السید دمحم عبد الحمید دمحم 2231913 كفـءكفـء3612011/07/13 معلم

١دمحم حسن الملط  2011/03/01 السید موسى السید منصور 2222112 كفـءكفـء3622011/03/14 معلم

الخلفاء الراشدین 2011/07/11 السید نادر السید یوسف 2238263 كفـءكفـء3632011/07/13 معلم

صفط الحنة 2011/07/11 السیدة عبد العزیز عبده حسن 2231528 كفـءكفـء3642011/07/13 معلم

السید  رزق 2011/03/01 السیدة عبدالحمید مجاور عبداللطیف 989460 كفـءكفـء3652011/03/14 معلم

ابو حماد االعدادیة بنات 2011/07/11 الشیماء دمحم دمحم عطوة حسن 2227411 كفـءكفـء3662011/07/13 معلم

١الشھید صادق االبتدائیة  2011/07/11 الھام على ابراھیم اسماعیل 2227386 كفـءكفـء3672011/07/13 معلم

2011/07/11 االبتدائیة١طویحر  ام كلثوم  عبدهللا دمحم حسین 2379767 كفـءكفـء3682011/07/13 معلم

محمود درویش بكفر ابو برى 2011/07/11 ام ھاشم السید دمحم عمر 2236524 كفـءكفـء3692011/07/13 معلم

بحطیط ع 2011/07/11 امال حسن دمحم حسن 2258653 كفـءكفـء3702011/07/13 معلم

بحطیط المشتركة 2011/03/01 امال عبدالعزیز حسن ابراھیم 2255658 كفـءكفـء3712011/03/14 معلم

صفط الحنة 2011/03/01 امال عبدالفتاح ابراھیم السید 2222001 كفـءكفـء3722011/03/14 معلم

السادات 2011/03/01 امال عطیة عبدالفتاح ابراھیم 2223665 كفـءكفـء3732011/03/14 معلم

السناجرة التجاریة 2011/07/11 امال فاتح دمحم عبد هللا احمد 2237127 كفـءكفـء3742011/07/13 معلم
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2011/07/11 االبتدائیة١بنى أیوب  امانى ابراھیم نجیب حسین 2228800 كفـءكفـء3752011/07/13 معلم

عبد الجواد موسى 2011/07/11 امانى جابر على مكاوى 2237202 كفـءكفـء3762011/07/13 معلم

السناجرة ع 2011/07/11 امانى جاد عبدالحمید جاد 2223568 كفـءكفـء3772011/07/13 معلم

الجعفریة ع 2011/03/01 امانى خلیل دمحم خلیل 2225022 كفـءكفـء3782011/03/14 معلم

ابو حماد الصناعیة 2011/07/13 امانى عادل صالح السید شاھین 2239020 كفـءكفـء3792011/07/13 معلم

القطاویة ع بنات 2011/07/11 امانى دمحم الدیدامونى عبدالرحمن 2223163 كفـءكفـء3802011/07/13 معلم

شنبارة الطانات االبتدائیة 2011/07/11 امانى دمحم فكرى عبدالحمید 2225041 كفـءكفـء3812011/07/13 معلم

عمریط 2011/07/11 أماني زغلول دمحم ابراھیم 2226805 كفـءكفـء3822011/07/13 معلم

كفر حافظ ع 2011/07/11 امل جمعة خلیل احمد 2237570 كفـءكفـء3832011/07/13 معلم

خلوة ابو مسلم 2011/03/01 أمل سلیم حسن المعاملى 2221430 كفـءكفـء3842011/03/14 معلم

كفر حافظ االبتدائیة المشتركة 2011/07/11 امل شعبان خلیل احمد 2228058 كفـءكفـء3852011/07/13 معلم

الجمایلھ 2011/07/11 امل محمود دمحم دمحم 2229532 كفـءكفـء3862011/07/13 معلم

خلوة ابو مسلم االعدادیة النموذجیة 2011/07/11 امنیة ماھر دمحم سلیمان 2243403 كفـءكفـء3872011/07/13 معلم

١دمحم حسن الملط  2011/03/01 امیرة ابراھیم احمد جاد 2229576 كفـءكفـء3882011/03/14 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2011/03/01 امیرة احمد صبري عبد الكریم علي 2226829 كفـءكفـء3892011/03/14 معلم

الصوة ع الحدیثة 2011/07/11 امیرة امین دمحم عبد الوھاب 2231600 كفـءكفـء3902011/07/13 معلم

ابوساطى 2011/07/11 امیرة رجب السید احمد 2237468 كفـءكفـء3912011/07/13 معلم
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عرب الفدان 2011/07/11 أمیرة سالم على عبدالقادر 2225341 كفـءكفـء3922011/07/13 معلم

ابو سلطان 2011/03/01 امیرة صالح دمحم وھبة 2228031 كفـءكفـء3932011/03/14 معلم

طویحر ع 2011/07/11 امیرة صبحى دمحم عطیة 2264144 كفـءكفـء3942011/07/13 معلم

المھندس عبد الحلیم خزبك بالحلمیة 2011/07/11 امیرة عبد العزیز دمحم حسن 2237494 كفـءكفـء3952011/07/13 معلم

طویحر ع 2011/07/11 امیرة دمحم السید دمحم 2234298 كفـءكفـء3962011/07/13 معلم

١بنى جرى االبتدائیة  2011/03/01 أمیرة دمحم عبدالسمیع سالم 2222528 كفـءكفـء3972011/03/14 معلم

الشھید صادق ع المشتركة 2011/03/01 امین السید على رمضان 2230126 كفـءكفـء3982011/03/14 معلم

بحطیط ع 2011/07/11 امینھ عبدالفتاح محسوب عبدالباقى 2259274 كفـءكفـء3992011/07/13 معلم

الغوارنة ع 2011/07/11 انتصار امین سیداحمد امین 2237205 كفـءكفـء4002011/07/13 معلم

الكننة 2011/03/01 انتصار حسن الشافعى حسن 2222839 كفـءكفـء4012011/03/14 معلم

المسید االبتدائیة 2011/03/01 انعام السید دمحم دمحم شحاتة 2222976 كفـءكفـء4022011/03/14 معلم

طویحر ع 2011/03/01 ایثار حمدان احمد دمحم حسانین 2227641 كفـءكفـء4032011/03/14 معلم

الثورة بابو حماد 2011/03/01 ایمان ابراھیم علي السید 2255848 كفـءكفـء4042011/03/14 معلم

ابو حماد ع الجدیدة المشتركة 2011/07/11 ایمان احمد السید احمد 2235537 كفـءكفـء4052011/07/13 معلم

عرب الفدان 2011/07/11 ایمان احمد حسن سلیمان 2226847 كفـءكفـء4062011/07/13 معلم

العوضیة 2011/03/01 ایمان احمد محمود ابراھیم 989036 كفـءكفـء4072011/03/14 معلم

السید دمحم رزق 2011/03/14 ایمان جمال سلیم غریب 2222901 كفـءكفـء4082011/03/01 معلم
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٢الشھید دمحم قطب  2011/03/01 ایمان جمعة عبدالوھاب قمحاوى 2251202 كفـءكفـء4092011/03/14 معلم

العراقى 2011/03/01 ایمان حسن سالمة ابراھیم 2229424 كفـءكفـء4102011/03/14 معلم

واصف الجدیدة 2011/03/01 ایمان خلیل عبد الرحمن السید 2227532 كفـءكفـء4112011/03/14 معلم

نزلة العزازى 2011/07/11 ایمان رجب دمحم عبدالعزیز 2254065 كفـءكفـء4122011/07/13 معلم

ابو حماد االعدادیة بنات 2011/03/01 ایمان صابر دمحم علي 2226833 كفـءكفـء4132011/03/14 معلم

الدكتور محمود البوز الصناعیة بنات 2011/07/11 ایمان عادل سیداحمد عبد ربھ الجمال 2237962 كفـءكفـء4142011/07/13 معلم

نزلة العزازى 2011/07/11 ایمان عبدالحمید قطب على نصار 2222491 كفـءكفـء4152011/07/13 معلم

٢بنى أیوب  2011/03/01 ایمان عبدالرحمن ابراھیم حسن 2242512 كفـءكفـء4162011/03/14 معلم

كفر ابو مسلم ع 2011/07/11 ایمان عبدهللا سلیم علیوة 2232339 كفـءكفـء4172011/07/13 معلم

العمارة 2011/07/11 ایمان عبدهللا عبدهللا المسلمى 2392323 كفـءكفـء4182011/07/13 معلم

الكننة 2011/03/01 ایمان عصام عبدالسمیع مرعى 2234283 كفـءكفـء4192011/03/14 معلم

نزلة العزازى 2011/07/11 ایمان على عبدالعزیز اسماعیل مشالى 2233122 كفـءكفـء4202011/07/13 معلم

الجمھوریة ب 2011/07/11 ایمان فرج فھمى دمحم 2228708 كفـءكفـء4212011/07/13 معلم

تل مرداس 2011/03/01 ایمان دمحم ابراھیم على 2226228 كفـءكفـء4222011/03/14 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2011/07/11 ایمان دمحم ربیع ابراھیم الفقى 2225456 كفـءكفـء4232011/07/13 معلم

صفط الحنة 2011/03/01 ایمان دمحم دمحم السید 2225029 كفـءكفـء4242011/03/14 معلم

محمود درویش بكفر ابو برى 2011/03/01 ایمان مكرم عبدالعزیز احمد 2228066 كفـءكفـء4252011/03/14 معلم
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واصف الجدیدة 2011/03/01 ایمن سلیمان ابراھیم حسین 2250033 كفـءكفـء4262011/03/14 معلم

١العباسة المشتركة  2011/03/01 ایمن عبدالفتاح بیومى دمحم 2245862 كفـءكفـء4272011/03/14 معلم

العباسة الثانویة المشتركة 2011/03/01 ایمن فتحى عبدالحمید حسن 2224715 كفـءكفـء4282011/03/14 معلم

ابو حماد ع الجدیدة المشتركة 2011/07/11 ایناس حلمي حسن علي 2227450 كفـءكفـء4292011/07/13 معلم

الخلفاء الراشدین ب 2011/03/01 ایناس حمدى حسین محمود 2225040 كفـءكفـء4302011/03/14 معلم

تل مفتاح ع 2011/07/11 ایناس عبدالحكیم دمحم دمحم 2223044 كفـءكفـء4312011/07/11 معلم

السادات االعدادیة بنین 2011/07/11 ایناس عبدالعزیز دمحم على شاھین 2233025 كفـءكفـء4322011/07/13 معلم

احمد شلبى/ د 2011/07/11 ایناس دمحم دمحم ابراھیم علي 2237579 كفـءكفـء4332011/07/13 معلم

الجعفریة تعلیم اساسى 2011/03/01 ایناس دمحم یونس اسماعیل 2238098 كفـءكفـء4342011/03/14 معلم

القطاویة الجدیدة االعدادیة 2011/07/11 ایھان دمحمفكري حسن سالم 2231559 كفـءكفـء4352011/07/13 معلم

الھدى مندلیة 2011/07/11 بدوى محمود عبدالعال زھران 2390434 كفـءكفـء4362011/07/13 معلم

دعبس ع بالمالك 2011/03/01 بدیعة احمد ابراھیم جمعة 2222511 كفـءكفـء4372011/03/14 معلم

االسدیة الثانویة المشتركة 2011/07/11 بردیس دمحم فتحى امین حسن 2234091 كفـءكفـء4382011/07/13 معلم

الثورة بابو حماد 2011/07/11 بسمة احمد مصطفى مصطفى 2230022 كفـءكفـء4392011/07/13 معلم

الجمھوریة ب 2011/03/01 بسمة السید السبد حسن 2221742 كفـءكفـء4402011/03/14 معلم

التمانین 2011/03/01 بسمة عبد السالم عبده دمحم السعدوني 2227589 كفـءكفـء4412011/03/14 معلم

الحلمیھ 2011/07/11 بسمة على ابراھیم دمحم 2258635 كفـءكفـء4422011/07/13 معلم
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ابو حجر 2011/07/11 بشره ابراھیم خلیل اسماعیل 2399980 كفـءكفـء4432011/07/13 معلم

بنى جرى 2011/03/01 بالسى احمد بالسى مصطفى 2233485 كفـءكفـء4442011/03/14 معلم

االسدیة ع 2011/07/11 بیومى السید یونس متولى 2224973 كفـءكفـء4452011/07/13 معلم

العراقى 2011/07/11 تامر حافظ دمحم اسماعیل 2246643 كفـءكفـء4462011/07/13 معلم

الجمھوریة ب 2011/03/01 تامر فتحي منصور سلیم 2227668 كفـءكفـء4472011/03/14 معلم

العباسة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 تامر دمحم دمحم السید 2221719 كفـءكفـء4482011/07/14 معلم

الصوة ث المشتركھ 2011/07/11 تامر دمحم دمحم حسن 2390464 كفـءكفـء4492011/07/13 معلم

٢كفر العزازى ب رقم  2011/03/01 تقوى ضیف هللا دمحم عبدالقادر مقرب 2223473 كفـءكفـء4502011/03/14 معلم

ابو حماد االعدادیة بنات 2011/07/11 تقوى لبیب السعید ابراھیم وحش 2224925 كفـءكفـء4512011/07/13 معلم

السیدة عائشة االبتدائیة 2011/03/01 تیمار دمحم دمحم على 2226141 كفـءكفـء4522011/03/14 معلم

میت ردین 2011/03/01 تیمور حسن على حسن 2233497 كفـءكفـء4532011/03/14 معلم

كفر حافظ ع 2011/07/11 ثروت عوض هللا فرحان عوض هللا 2226741 كفـءكفـء4542011/07/13 معلم

2011/07/11 ینایر٢٥ ثروت دمحم كمال دمحم 2238268 كفـءكفـء4552011/07/13 معلم

خلوة ابو مسلم االعدادیة النموذجیة 2011/07/11 ثریة دمحم دمحم سلیمان النادى 2249278 كفـءكفـء4562011/07/13 معلم

العماره 2011/03/01 جالل دمحم سلیمان عبدالعزیز 2226795 كفـءكفـء4572011/03/14 معلم

الوادى الشرقى الرسمیة لغات اعدادى 2011/03/01 جمال دمحم ابراھیم عیسى 2241138 كفـءكفـء4582011/03/14 معلم

ابو حماد ع الجدیدة المشتركة 2011/03/01 جمعة ابراھیم امین عثمان 2233093 كفـءكفـء4592011/03/14 معلم
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عبد الجواد موسى 2011/03/01 جیھان ابراھیم احمد العفش 2228768 كفـءكفـء4602011/07/11 معلم

كفر الشیخ ذكرى 2011/07/11 جیھان احمد دمحم غمرى 2238160 كفـءكفـء4612011/07/13 معلم

الوادى الغربى 2011/03/01 جیھان السید احمد دمحم دمحم عبدالعال 2236259 كفـءكفـء4622011/03/14 معلم

واصف الجدیدة 2011/07/01 جیھان السید فھمى عید 2239399 كفـءكفـء4632011/07/13 معلم

الوادى الغربى 2011/03/01 جیھان دمحم السید دمحم 2226814 كفـءكفـء4642011/03/14 معلم

الصوة ع م 2011/07/11 حازم دمحم غنیمى شنب 2390276 كفـءكفـء4652011/07/13 معلم

كفر عیاد 2011/07/11 حسام فتحي دمحم دمحم 2236379 كفـءكفـء4662011/07/13 معلم

الشھید ابراھیم رمضان الثانویة بالقطاویة 2011/07/11 حسن دمحم حسن دمحمعیاط 2224995 كفـءكفـء4672011/07/13 معلم

الشھید ابراھیم رمضان الثانویة بالقطاویة 2011/07/11 حسن دمحمفكري حسن سالم 2231548 كفـءكفـء4682011/07/13 معلم

٢ریاض اطفال دیاب  2011/03/01 حسناء عبدالرحمن على عبدهللا دیب 2226118 كفـءكفـء4692011/03/14 معلم

ابو حماد الثانویة التجاریة 2011/03/01 حكمت محمود دمحم احمد 2226216 كفـءكفـء4702011/03/14 معلم

كشیك االبتدائیة 2011/03/01 حالوتھم احمد عبدالفتاح عبدالمجید 2221675 كفـءكفـء4712011/03/14 معلم

كفر ابو مسلم ع 2011/03/01 حمادة ابراھیم فتح هللا ابراھیم 2225027 كفـءكفـء4722011/03/14 معلم

البوز 2011/03/01 حمادة عطیة احمد على 2223805 كفـءكفـء4732011/03/14 معلم

العوضیة 2011/03/01 حمیدة فتحى احمد سلیمان 2222332 كفـءكفـء4742011/03/14 معلم

المالك الجدیدة 2011/07/11 حنا فرج سلیمان فرج 2221580 كفـءكفـء4752011/07/13 معلم

عزبة النجار 2011/03/01 حنان جمعة دمحم مصطفى 2252606 كفـءكفـء4762011/03/24 معلم
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١منشأة العباسیة  2011/03/01 حنان حمادة السید دمحم 2239726 كفـءكفـء4772011/03/14 معلم

كفر ابو مسلم ع 2011/07/11 حنان صالح عباس دمحم 2236525 كفـءكفـء4782011/07/13 معلم

تل مفتاح ع 2011/03/01 حنان دمحم سالمة دمحم 2223508 كفـءكفـء4792011/03/14 معلم

الشھید صادق ع المشتركة 2011/07/11 حنان دمحم فھمي عیسوي 2236396 كفـءكفـء4802011/07/13 معلم

بنى جرى 2011/07/11 حنان محمود دمحم احمد عریف 2230050 كفـءكفـء4812011/07/13 معلم

ابو حماد االعدادیة بنات 2011/07/11 حوریة حسین السید حسین 2237515 كفـءكفـء4822011/07/13 معلم

الحلمیةالجدیدة 2011/07/11 حوریة صبحى حسن على 2223554 كفـءكفـء4832011/07/13 معلم

ابو حماد ع الجدیدة المشتركة 2011/07/11 حوریة دمحم الشیخ احمد 2255095 كفـءكفـء4842011/07/13 معلم

رشاد عثمان المحامى  ع/ المرحوم  2011/07/11 خالد السید احمد یونس 2258697 كفـءكفـء4852011/07/13 معلم

الشھید صالح دمحم فتحى  ع 2011/07/11 خالد عطوة اسماعیل مشرف 2256584 كفـءكفـء4862011/07/13 معلم

الكننة 2011/07/11 خلود عادل ابراھیم على 2237215 كفـءكفـء4872011/07/13 معلم

الصوة ع م 2011/07/11 خلود ماھر عبدالكریم عطیة 2259679 كفـءكفـء4882011/07/13 معلم

الوراورة 2011/07/11 خیرى فتح هللا عبدالحمید دمحم 2379588 كفـءكفـء4892011/07/13 معلم

میت ردین 2011/07/11 دالیا ابراھیم دمحم على 2232171 كفـءكفـء4902011/07/13 معلم

عرب الفدان 2011/07/11 دالیا السید السیدالشحات مصطفى 2226899 كفـءكفـء4912011/07/13 معلم

٢السالم االبتدائیة  2011/03/01 دالیا جودة دمحم عبدهللا 2255354 كفـءكفـء4922011/03/14 معلم

الثورة بابو حماد 2011/03/01 دالیا صالح حسن النحال 2252419 كفـءكفـء4932011/03/14 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

الحلمیة االبتدائیةالمشتركة 2011/03/01 دالیا مصطفى رجب مصطفى 2221081 كفـءكفـء4942011/03/14 معلم

الحلمیة االعدادیة بنات 2011/03/01 دعاء  رفاعى سعید حسن عثمان 2201009 كفـءكفـء4952011/03/06 معلم

رشاد عثمان للتعلیم االساسى 2011/07/11 دعاء السید عبدالسالم سعید 2230145 كفـءكفـء4962011/07/13 معلم

تل مرداس ع 2011/03/01 دعاء حامد ابراھیم مھدي 2230600 كفـءكفـء4972011/03/14 معلم

الجعفریة تعلیم اساسى 2011/07/11 دعاء حسن عبدالحمید قورة 2239500 كفـءكفـء4982011/07/13 معلم

كفر الشیخ ذكرى 2011/07/11 دعاء شحاتة دمحم بندارى 2238164 كفـءكفـء4992011/07/13 معلم

ابو حماد االعدادیة بنات 2011/07/11 دعاء صالح الدین السید على حسن 2228820 كفـءكفـء5002011/07/13 معلم

عرب الفدان 2011/07/11 دعاء فتح هللا صدیق شحاتھ 2232851 كفـءكفـء5012011/07/13 معلم

بنى ایوب ع 2011/07/11 دعاء دمحم اسماعیل اسماعیل السید 2254091 كفـءكفـء5022011/07/13 معلم

ابو زھران 2011/03/01 دعاء دمحم سیداحمد حسن 2224836 كفـءكفـء5032011/03/14 معلم

الشھید صالح دمحم فتحى  ع 2011/07/11 دعاء دمحم عبدالوھاب دمحم 2256464 كفـءكفـء5042011/07/13 معلم

الصوة ع الحدیثة 2011/07/11 دعاء دمحم محمود سالمة البالط 2231593 كفـءكفـء5052011/07/13 معلم

الوراورة 2011/03/01 دینا السید دمحم حسن 2228184 كفـءكفـء5062011/03/14 معلم

ابو حماد ع بنات 2011/07/11 دینا جمیل علي دمحم 2237545 كفـءكفـء5072011/07/13 معلم

میت ردین 2011/07/11 دینا عبد العزیز دمحم عبدالعزیز 2241438 كفـءكفـء5082011/07/13 معلم

المالك الجدیدة 2011/07/11 دینا متولى سلیمان متولى 2225009 كفـءكفـء5092011/07/13 معلم

كفر حافظ 2011/03/01 رابعة ابراھیم دمحم عطیة شاھین 2227673 كفـءكفـء5102011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ابو حمادالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الجمھوریة ب 2011/03/01 رابعة دمحم علیوة دمحم 2222517 كفـءكفـء5112011/03/14 معلم

الثورة بابو حماد 2011/07/11 راضى عبدالباسط عبدالرحمن على 2223627 كفـءكفـء5122011/07/13 معلم

اوالد سالم االعدادیة 2011/07/11 رانیا السید حسن دمحم 2371034 كفـءكفـء5132011/07/13 معلم

القطاویة ع بنات 2011/07/11 رانیا عبد الغفار غریب عطیة 2227635 كفـءكفـء5142011/07/13 معلم

عمر بط ع 2011/07/11 رانیا علي دمحم علي 2232859 كفـءكفـء5152011/07/13 معلم

السید  رزق 2011/07/11 رانیا نبیل رشاد على 2236502 كفـءكفـء5162011/07/13 معلم

السناجرة تعلیم أساسى ریاض اطفال 2011/03/01 رانیة عثمان دمحم عثمان 2220793 كفـءكفـء5172011/03/14 معلم

المسید 2011/07/11 رباب احمدي عوض عبد الحفیظ 2230537 كفـءكفـء5182011/07/13 معلم

بنى جرى 2011/07/11 رباب حسن دمحم السید 2220737 كفـءكفـء5192011/07/13 معلم

عرب الفدان 2011/03/01 رباح جاب هللا عبدهللا دمحم 2225310 كفـءكفـء5202011/03/14 معلم

بحطیط المشتركة 2011/03/01 رحاب السید على السید العساس 2226533 كفـءكفـء5212011/03/14 معلم

الجمھوریھ 2011/03/01 رحاب السید دمحم حسن 2225989 كفـءكفـء5222011/03/14 معلم

منشیة سعید 2011/07/11 رحاب دسوقى حسن دمحم 991458 كفـءكفـء5232011/07/13 معلم

البوز 2011/07/11 رحاب رشدى احمد دمحم 2232151 كفـءكفـء5242011/07/13 معلم

١الشھید صادق االبتدائیة  2011/03/01 رحاب عبد النبي دمحم  مصطفى 2221023 كفـءكفـء5252011/03/14 معلم

الوادى الشرقى الرسمیة لغات ابتدائى 2011/03/01 رحاب عبدالباسط محمود عبدالجید 2224755 كفـءكفـء5262011/03/14 معلم

ابو حماد الصناعیة 2011/07/11 رحاب عطا هللا دمحم سلیمان 989503 كفـءكفـء5272011/07/13 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 

ابو حمادالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الثورة بابو حماد 2011/03/01 رحاب فاروق فھمي صالح 2256378 كفـءكفـء5282011/03/14 معلم

السید یاسین ب تعلیم أساسى بكفر حافظ 2011/07/11 رحاب مسلم ابراھیم عطیة 2234267 كفـءكفـء5292011/07/13 معلم

جمال عبد الناصر 2011/07/11 رشا ابراھیم دمحم ھاشم 2237575 كفـءكفـء5302011/07/13 معلم

الدكتور محمود البوز الصناعیة بنات 2011/07/11 رشا احمد عبد الرحمن نصرهللا 2237959 كفـءكفـء5312011/07/13 معلم

الجمھوریة ب 2011/03/01 رشا السید ابراھیم حنفى 2222509 كفـءكفـء5322011/03/14 معلم

٢عمریط  2011/03/01 رشا السید شوقى مندور 2221513 كفـءكفـء5332011/03/14 معلم

بحطیط ع 2011/07/11 رشا السید منیر عطوة 2230185 كفـءكفـء5342011/07/13 معلم

الصوة ع الحدیثة 2011/07/11 رشا جمال السید عبد هللا 2231598 كفـءكفـء5352011/07/13 معلم

كفر مشرف بالمالك 2011/07/11 رشا رشاد منصور دمحم عسكر 2222515 كفـءكفـء5362011/07/13 معلم

الصوة ث المشتركھ 2011/07/11 رشا رمضان دمحم مھدى  عویضة 2255782 كفـءكفـء5372011/07/13 معلم

القطاویة ع بنات 2011/07/11 رشا سعید دمحم مھدى 2228351 كفـءكفـء5382011/07/13 معلم

الجنادوة 2011/07/11 رشا سلیمان جمعة سلیمان 2220242 كفـءكفـء5392011/07/13 معلم

صفط الحنة 2011/07/11 رشا شعبان ابراھیم طلبة 2233465 كفـءكفـء5402011/07/13 معلم

دعبس ع بالمالك 2011/07/11 رشا صبحى سعید احمدالشملول 2225333 كفـءكفـء5412011/07/13 معلم

عزبة مرشد 2011/07/11 رشا عبد الرحیم فھمى عبد الرحیم 2389289 كفـءكفـء5422011/07/13 معلم

ابو حماد الصناعیة 2011/07/13 رشا عبدالحمید عبدالرحمن ابراھیم 989540 كفـءكفـء5432011/07/13 معلم

التمانین 2011/07/11 رشا على عبدالحمید دمحم 2397057 كفـءكفـء5442011/07/13 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 

ابو حمادالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السید دمحم رزق 2011/03/01 رشا دمحم عبدالعزیز عزازى 2223479 كفـءكفـء5452011/03/14 معلم

كفر الشیخ ذكرى 2011/03/01 رشا دمحم عبدهللا دمحم على 2227358 كفـءكفـء5462011/03/14 معلم

الثورة بابو حماد 2011/03/01 رشا دمحم على المغربى 2241565 كفـءكفـء5472011/03/14 معلم

علیم ب 2011/03/01 رشا دمحم على دمحم 2225390 كفـءكفـء5482011/03/14 معلم

الشیخ جبیل ع 2011/07/11 رشا محىالدین دمحم الھادى 2246841 كفـءكفـء5492011/07/13 معلم

دمحم فرید 2011/03/01 رشا موسى حسن موسى 2222253 كفـءكفـء5502011/03/14 معلم

١السالم  2011/03/01 رشا یحى فضل احمد حرى 2228026 كفـءكفـء5512011/03/14 معلم

السناجرة ع 2011/03/01 رضا السید احمد علیوة 2238947 كفـءكفـء5522011/03/14 معلم

رشاد عثمان المحامى  ع/ المرحوم  2011/07/11 رضا صالح عباس دمحم 2255766 كفـءكفـء5532011/07/13 معلم

الخیس 2011/03/01 رضا عبدالحمید دمحم عبدالحمید 2221684 كفـءكفـء5542011/03/14 معلم

كفر ابو مسلم المشتركة 2011/03/01 رضا علیوة عبدالعزیز دمحم 2238258 كفـءكفـء5552011/03/14 معلم

الغوارنة ع 2011/07/11 رضا دمحم سند عبدالحمید 2235763 كفـءكفـء5562011/07/13 معلم

الشھید عثمان دمحم على 2011/03/01 رضا مصطفى احمد امین 2222524 كفـءكفـء5572011/03/14 معلم

نزلة العزازى 2011/03/01 رضوة رشاد دمحم الملط 2228600 كفـءكفـء5582011/03/14 معلم

الوادى الشرقى الرسمیة لغات ریاض 2011/03/01 رضوى دمحم بھاءالدین رشاد عبدالعال 2256486 كفـءكفـء5592011/03/14 معلم

بحطیط ع 2011/07/11 رغدة جمال حسن عبدالحمید 2226013 كفـءكفـء5602011/07/13 معلم

بحطیط ع 2011/07/11 رفاعى سالمة عبدالعزیز سالم 2232444 كفـءكفـء5612011/07/13 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 

ابو حمادالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١كفر العزازى االبتدائیة  2011/03/01 رمضان عبدالفتاح احمد دمحم 2222522 كفـءكفـء5622011/03/14 معلم

الوادى الغربى 2011/07/11 رندا ماجد دمحم دمحم االھوانى 2226783 كفـءكفـء5632011/07/13 معلم

الوراورة 2011/07/11 رھام دمحم جمال دمحم 2221096 كفـءكفـء5642011/07/13 معلم

كفر حافظ ع 2011/07/11 رھام وردانى عبدهللا مسلم 2225381 كفـءكفـء5652011/07/13 معلم

نزلة العزازى 2011/07/11 روحیة دمحم حسن دمحم 2220910 كفـءكفـء5662011/07/13 معلم

الشھید صالح دمحم فتحى  ع 2011/03/01 ریحاب فتحى حسن ابراھیم 2237385 كفـءكفـء5672011/03/14 معلم

الجمھوریة ب 2011/03/01 ریھام السید دمحم عبد المقصود یونس 2219226 كفـءكفـء5682011/03/14 معلم

٢السالم االبتدائیة  2011/07/11 ریھام صبحى فرید طلبھ 2395925 كفـءكفـء5692011/07/13 معلم

٢السالم االبتدائیة  2011/03/01 ریھام علي ابراھیم دمحم 2221086 كفـءكفـء5702011/03/14 معلم

الشھید عثمان دمحم على 2011/03/01 زكیة احمد عطیة دمحم 2221722 كفـءكفـء5712011/03/14 معلم

الشیخ مبارك عبد القادر 2011/03/01 زھرة حسن عبدالرحمن شحاتة 2222094 كفـءكفـء5722011/03/14 معلم

الصوة ع م 2011/07/11 زھیرة سعد شندى حنضل الطحاوى 2229143 كفـءكفـء5732011/07/13 معلم

ابو حماد ع الجدیدة المشتركة 2011/07/11 زیزى دمحم مسیل على البوز 2235562 كفـءكفـء5742011/07/13 معلم

علیم ب 2011/07/11 زینب  حسن احمد احمد النحال 2392296 كفـءكفـء5752011/07/13 معلم

٢بنى أیوب  2011/03/01 زینب  سعید دمحم الشافعى 2123743 كفـءكفـء5762011/03/14 معلم

كفر حافظ ع 2011/03/01 زینب ابراھیم منصور دمحم 2221709 كفـءكفـء5772011/03/14 معلم

كفر العزازى ع 2011/07/11 زینب اسماعیل عبدالمعطى على 2251079 كفـءكفـء5782011/07/13 معلم
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كفرابو نجم االبتدائیة 2011/03/01 زینب درویش عبدالھادى دمحم 2220853 كفـءكفـء5792011/03/14 معلم

الجمھوریة ب 2011/03/01 زینب صابر عبدالمطلب عبدالجلیل 2223781 كفـءكفـء5802011/03/14 معلم

اللواءسامى اسعد 2011/07/11 زینب عبدالرحمن السید عبدالرحمن 2228037 كفـءكفـء5812011/07/13 معلم

الشیخ مبارك عبد القادر 2011/03/01 زینب عطیة ابراھیم عطیة 2223817 كفـءكفـء5822011/03/14 معلم

التمانین 2011/07/11 زینب منصور ابراھیم حسین 2400622 كفـءكفـء5832011/07/13 معلم

میت ردین 2011/07/11 زینب موسى دمحم دمحم 2237576 كفـءكفـء5842011/07/13 معلم

المسید 2011/07/11 سالى احمد دمحم دمحم ابراھیم 2398965 كفـءكفـء5852011/07/13 معلم

بحطیط الثانویة المشتركة 2011/07/11 سامح دمحم ابراھیم دمحم 2241251 كفـءكفـء5862011/07/13 معلم

كفر عیاد 2011/07/11 سامیة حسن على دمحم 2235887 كفـءكفـء5872011/07/13 معلم

المسید 2011/07/11 سامیة سعید السید امین 2231606 كفـءكفـء5882011/07/13 معلم

2011/03/01 االبتدائیة١طویحر  سامیة فاروق الصالح عیسوي 2230567 كفـءكفـء5892011/03/14 معلم

البوز االبتدائیة 2011/03/01 سامیة نصر اسماعیل نصر 2221071 كفـءكفـء5902011/03/14 معلم

المالك الجدیده 2011/07/11 سحر احمد فتحى احمد علیوة 2238780 كفـءكفـء5912011/07/13 معلم

نزلة العزازى 2011/03/01 سحر جمال عبد هللا ابراھیم 2221084 كفـءكفـء5922011/03/14 معلم

٢عمریط  2011/03/01 سعاد محمود دمحم سیداحمد 2242204 كفـءكفـء5932011/03/14 معلم

القطاویھ الجدیده االبتدائیة 2011/03/01 سعدیة سالم سالم مسلم 2221373 كفـءكفـء5942011/03/14 معلم

نزلة العزازى 2011/07/11 سعید احمد ابراھیم على 2234532 كفـءكفـء5952011/07/13 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

میت ردین 2011/07/11 سعید صابر عبد المعطي عوض 2230520 كفـءكفـء5962011/07/13 معلم

الوادى الغربى 2011/03/01 سعید على احمد ابراھیم 2254096 كفـءكفـء5972011/03/14 معلم

صفط الحنا االعدادیة 2011/07/11 سالفة زغلول غمرى دمحم 2237929 كفـءكفـء5982011/07/13 معلم

علیم ب 2011/03/01 سالمة عبدهللا دمحم احمد 2221697 كفـءكفـء5992011/03/14 معلم

المھندس عبد الحلیم خزبك بالحلمیة 2011/07/11 سلوى السید شریف ابراھیم 2232185 كفـءكفـء6002011/07/13 معلم

٢عمریط  2011/03/01 سماء ابراھیم دمحم ابراھیم 2236491 كفـءكفـء6012011/03/14 معلم

البوز 2011/07/11 سماء حسن خلیل دمحم 2395582 كفـءكفـء6022011/07/13 معلم

عرب الفدان 2011/03/01 سماح احمد دمحم اسماعیل 2224751 كفـءكفـء6032011/03/14 معلم

طویحر 2011/07/11 سماح اسماعیل على ابراھیم 2223808 كفـءكفـء6042011/07/13 معلم

٢كفر العزازى ب رقم  2011/07/11 سماح السید خلیل دمحم 2222166 كفـءكفـء6052011/07/13 معلم

٢كفر العزازى ب رقم  2011/03/01 سماح السید دمحم خلیل 2227436 كفـءكفـء6062011/03/14 معلم

البوز االبتدائیة 2011/07/11 سماح الھادى دمحم منصور 2234455 كفـءكفـء6072011/07/13 معلم

السید یاسین تعلیم أساسى ع بكفر حافظ 2011/07/11 سماح جودة السید دمحم السید 2234034 كفـءكفـء6082011/07/13 معلم

الصوة ع الحدیثة 2011/07/11 سماح حسین حسن ابراھیم 2224937 كفـءكفـء6092011/07/13 معلم

العباسة الجدیدة 2011/03/01 سماح حمادة السید دمحم 2241549 كفـءكفـء6102011/03/14 معلم

ابوساطى 2011/07/11 سماح شحاتة خلیل متولى 2223767 كفـءكفـء6112011/07/13 معلم

السناجرة ع 2011/07/11 سماح عبد القوي دمحم ابراھیم 2231514 كفـءكفـء6122011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

ابوساطى 2011/03/01 سماح عبدالحمید احمد بركات 2225239 كفـءكفـء6132011/03/14 معلم

القطاویة ع بنات 2011/07/11 سماح عبدالغفار السید ابراھیم 2228302 كفـءكفـء6142011/07/13 معلم

الثورة بابو حماد 2011/03/01 سماح عبدهللا السید عامر 2253728 كفـءكفـء6152011/03/14 معلم

١دمحم حسن الملط  2011/03/01 سماح على حسن عبدهللا 2221734 كفـءكفـء6162011/03/14 معلم

الصوة ع م 2011/07/11 سماح دمحم رفعت دمحم عبدالخالق 2241244 كفـءكفـء6172011/07/13 معلم

كفر عیاد 2011/07/11 سماح دمحم عبد الحمید سالمة 2237573 كفـءكفـء6182011/07/13 معلم

القطاویة ع بنات 2011/07/11 سماح دمحم دمحم احمد 2227618 كفـءكفـء6192011/07/13 معلم

السناجرة للتعلیم االساسى 2011/03/01 سماسم دمحم سالمة سالم 2233561 كفـءكفـء6202011/03/14 معلم

الصوة ع الحدیثة 2011/07/11 سمر صقر یوسف منصور 2230225 كفـءكفـء6212011/07/13 معلم

خزبك االبتدائیة بالحلمیة 2011/03/01 سمر علیوة دمحم عبدهللا 2221749 كفـءكفـء6222011/03/14 معلم

القطاویة ع بنات 2011/07/11 سمر نصر اسماعیل نصر 2236480 كفـءكفـء6232011/07/13 معلم

العراقى 2011/03/01 سمیة ابراھیم احمد احمد 2228167 كفـءكفـء6242011/03/14 معلم

كفر مشرف بالمالك 2011/07/11 سمیة خیرى عبدالسالم احمد 2232891 كفـءكفـء6252011/07/13 معلم

منشیة المسید 2011/07/11 سمیرة دمحم یوسف السید 2237560 كفـءكفـء6262011/07/13 معلم

بحطیط الثانویة المشتركة 2011/07/11 سناء احمد خلیل السید 2230175 كفـءكفـء6272011/07/13 معلم

الجعفریة ع 2011/03/01 سناء دمحم السید ابراھیم 2225019 كفـءكفـء6282011/03/14 معلم

٢الشھید دمحم قطب  2011/03/01 سناء محمود عبدالمعطى سعدالدین 2221748 كفـءكفـء6292011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الشیخ جبیل االبتدائیة 2011/03/01 سھام ابراھیم دمحم ابراھیم 2227514 كفـءكفـء6302011/03/14 معلم

شنبارة الطانات االبتدائیة 2011/07/11 سھام دمحم حسن دمحم 2231890 كفـءكفـء6312011/07/13 معلم

عمر بط ع 2011/07/11 سھام محمود على دمحم 2231655 كفـءكفـء6322011/07/13 معلم

الوراورة 2011/07/11 سھى ابراھیم دمحم منصور 2257735 كفـءكفـء6332011/07/13 معلم

٢الشھید دمحم قطب  2011/03/01 سوزان السید ابراھیم مصطفى 2221746 كفـءكفـء6342011/03/14 معلم

بحطیط المشتركة 2011/07/11 سوزان حسن احمد دمحم احمد 2236496 كفـءكفـء6352011/07/13 معلم

الجمایلھ 2011/07/11 سوسن السید عبدالرحمن موسى 2225044 كفـءكفـء6362011/07/13 معلم

١الشھید صادق االبتدائیة  2011/07/11 سوسن حمدى ابراھیم دمحم 2229350 كفـءكفـء6372011/07/13 معلم

القطاویة ع بنات 2011/07/11 سوسن سامي عبد العال عطیة 2237518 كفـءكفـء6382011/07/13 معلم

عبد القادر دمحم على 2011/07/11 سیداحمد اسماعیل الشبراوى سیداحمد عبدالعزیز 2233703 كفـءكفـء6392011/07/13 معلم

الھدى مندلیة 2011/03/01 سیدة زكریا عمر دمحم 2240671 كفـءكفـء6402011/03/14 معلم

كفر ابو مسلم ع 2011/07/11 شاكر سید احمد سعد السید النجار 2258647 كفـءكفـء6412011/07/13 معلم

احمد شلبى/ د 2011/07/11 شدى السید دمحم الھادى 2232657 كفـءكفـء6422011/07/13 معلم

المسید االبتدائیة 2011/03/01 شریف سمیر امبدى علي 2231403 كفـءكفـء6432011/03/14 معلم

السناجرة االبتدائیة 2011/07/11 شریفة على السید حسن بخیت 2305780 كفـءكفـء6442011/07/13 معلم

طویحر ع 2011/07/11 شرین راتب سلیمان دمحم 2268725 كفـءكفـء6452011/07/13 معلم

الدكتور محمود البوز الصناعیة بنات 2011/07/11 شرین عبد الرحمن ابراھیم متولى 2232285 كفـءكفـء6462011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الجمھوریة ب 2011/03/01 شرین عبدالعزیز دمحم امبن 2226599 كفـءكفـء6472011/03/14 معلم

كفر عیاد 2011/03/01 شرین عبدالنبى سعد على سعد 2238275 كفـءكفـء6482011/03/14 معلم

بحطیط ع 2011/07/11 شرین دمحم الھادى یوسف 2232253 كفـءكفـء6492011/07/13 معلم

السادات 2011/07/11 شریھان عبدالرحمن دمحم حبوس 2231900 كفـءكفـء6502011/07/13 معلم

١دمحم حسن الملط  2011/07/11 شیرین سعد السعید العزازى 2227246 كفـءكفـء6512011/07/13 معلم

منشیة سعید 2011/07/11 شیرین سعید السید دمحم 2226853 كفـءكفـء6522011/07/13 معلم

الخلفاء الراشدین ب 2011/03/01 شیرین سعید عبدالفتاح دسوقى 2223427 كفـءكفـء6532011/03/14 معلم

الدكتور محمود البوز الصناعیة بنات 2011/07/11 شیرین على السید على 2237979 كفـءكفـء6542011/07/13 معلم

علیم ب 2011/03/01 شیرین دمحم دمحم عیسى 2221666 كفـءكفـء6552011/03/14 معلم

بحطیط ع 2011/07/11 شیماء حسن احمد دمحم عكاشة 2238205 كفـءكفـء6562011/07/13 معلم

عرب الفدان 2011/07/11 شیماء حسن عبد  السالم عیسى 991065 كفـءكفـء6572011/07/13 معلم

الحلمیة بنین االبتدائیة 2011/03/01 شیماء طلعت دمحم عبدالمجید 2257502 كفـءكفـء6582011/03/14 معلم

القطاویھ الجدیده االبتدائیة 2011/03/01 شیماء عبد الحمید قطب علي 2230586 كفـءكفـء6592011/03/14 معلم

خلوة ابو مسلم 2011/03/01 شیماء عبدالرحیم دمحم العزازى 2237240 كفـءكفـء6602011/03/14 معلم

منشیة سعید 2011/07/11 شیماء على اسماعیل عبدالمعطى 2237104 كفـءكفـء6612011/07/13 معلم

كفر مشرف بالمالك 2011/03/01 شیماء فتحي منصور سلیم 2226877 كفـءكفـء6622011/03/14 معلم

2011/07/11 االبتدائیة١بنى أیوب  شیماء دمحم احمد جاد 2370545 كفـءكفـء6632011/07/13 معلم
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عرب الفدان 2011/03/01 شیماء دمحم حافظ رضوان 2225004 كفـءكفـء6642011/03/14 معلم

نزلة العزازى 2011/07/11 شیماء دمحم ربیع دمحم عودة 2390418 كفـءكفـء6652011/07/13 معلم

2011/03/01 االبتدائیة١طویحر  شیماء دمحم شعبان عبدالحمید اسماعیل 2251759 كفـءكفـء6662011/03/14 معلم

الشیخ جبیل ع 2011/07/11 شیماء دمحم عبدهللا عبدالستار 2244467 كفـءكفـء6672011/07/13 معلم

العمارة 2011/07/11 شیماء دمحم دمحم احمد 2226230 كفـءكفـء6682011/07/13 معلم

الشھید صالح دمحم فتحى  ع 2011/07/11 صالح دمحم صالح ابراھیم 2239600 كفـءكفـء6692011/07/13 معلم

الشیخ جبیل االبتدائیة 2011/03/01 صباح ابراھیم دمحم قطب 2224735 كفـءكفـء6702011/03/14 معلم

الصوة ب 2011/03/01 صباح جمال دمحم خلیل 2255061 كفـءكفـء6712011/03/14 معلم

محمود درویش بكفر ابو برى 2011/03/01 صباح حسن دمحم احمد 2238805 كفـءكفـء6722011/03/14 معلم

خزبك االبتدائیة بالحلمیة 2011/07/11 صباح محروس على ھاشم دیاب 2226698 كفـءكفـء6732011/07/13 معلم

2011/03/01 االبتدائیة١طویحر  صباح دمحم حسین حسین 2221093 كفـءكفـء6742011/03/14 معلم

١بنى جرى االبتدائیة  2011/03/01 صبحى كمال الھادى دمحم 2223589 كفـءكفـء6752011/03/14 معلم

الصوة ث المشتركھ 2011/07/11 صبریة ابو العزم دمحم عوض 2231508 كفـءكفـء6762011/07/13 معلم

الخیس 2011/03/01 صفاء دمحم احمد دمحم 2222485 كفـءكفـء6772011/03/14 معلم

كفر حافظ ع 2011/07/11 صفاء دمحم عطیة السید نصر 2231388 كفـءكفـء6782011/07/13 معلم

الملط 2011/03/01 صفاء منصور عبد الرحیم علي 2227492 كفـءكفـء6792011/03/14 معلم

االسدیة ع 2007/04/15 عادل عبدهللا أحمد مجاھد 913777 كفـءكفـء6802009/10/15 معلم
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الحلمیة االعدادیة بنات 2011/07/11 عاطف عبد الحلیم عبد هللا عاشور 984017 كفـءكفـء6812011/07/13 معلم

الخیس ع م 2011/07/11 عاطف عبدالحمید دمحم على 2253419 كفـءكفـء6822011/07/13 معلم

رشاد عثمان المحامى  ع/ المرحوم  2011/07/11 عایدة اسماعیل غریب اسماعیل 2233864 كفـءكفـء6832011/07/13 معلم

التمانین 2011/03/01 عایدة سالم عبد هللا سالم 2238080 كفـءكفـء6842011/03/14 معلم

الحریة 2011/03/01 عایدة عبدالعزیز عبدالكریم سلمى 2223683 كفـءكفـء6852011/03/14 معلم

علیم ب 2011/03/01 عبدالحمید حسن دمحم یوسف 2222526 كفـءكفـء6862011/03/14 معلم

السادات 2011/07/11 عبدالحمید دمحم مبارك خزام 2238029 كفـءكفـء6872011/07/13 معلم

الكننة 2011/03/01 عبدالرحمن طلبة عبدالرازق حسن 2243321 كفـءكفـء6882011/03/14 معلم

الخیس ع م 2011/07/11 عبدالعزیز على عبدة دمحم 2238957 كفـءكفـء6892011/07/13 معلم

منشیة النور 2011/03/01 عبدهللا عزاز على عزاز 2228106 كفـءكفـء6902011/03/14 معلم

٢كفر العزازى ب رقم  2011/03/01 عبدالمنعم ابراھیم عبدالرحمن دمحم 2223469 كفـءكفـء6912011/03/14 معلم

منشیة النور االعدادیة 2011/07/11 عبده عطیھ دمحم السید 2228078 كفـءكفـء6922011/07/13 معلم

١میت ردین  2011/07/11 عبیر ابراھیم حمد ابراھیم 2397053 كفـءكفـء6932011/07/13 معلم

الشیخ جبیل ع 2011/03/01 عبیر ابراھیم علوان ابراھیم 2224840 كفـءكفـء6942011/03/14 معلم

ابو حماد االعدادیة بنات 2011/07/11 عبیر احمدماجد محمود خلیل 2228745 كفـءكفـء6952011/07/13 معلم

العراقى 2011/03/01 عبیر شعبان محمود عبدالعزیز 2229411 كفـءكفـء6962011/03/14 معلم

الثورة بابو حماد 2011/03/01 عبیر عبد الكریم احمد دمحم 2237542 كفـءكفـء6972011/03/14 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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اللواءسامى اسعد 2011/07/11 عبیر عبدالمنعم عبداللطیف حسن العطار 2376216 كفـءكفـء6982011/07/13 معلم

رشاد عثمان للتعلیم االساسى 2011/03/01 عبیر فرج علي درویش 2227496 كفـءكفـء6992011/03/14 معلم

عبد الجواد موسى 2011/07/11 عبیر دمحم عبدالسالم متولى 2253733 كفـءكفـء7002011/07/13 معلم

علیم ب 2011/07/11 عبیر یوسف مصطفى حسونة 2227661 كفـءكفـء7012011/07/13 معلم

منشیة النور االعدادیة 2011/07/11 عزة جمعة حسین حسن 2236240 كفـءكفـء7022011/07/13 معلم

الدكتور محمود البوز الصناعیة بنات 2011/07/11 عزة سالم حسن فرحان 2224944 كفـءكفـء7032011/07/13 معلم

میت ردین 2011/07/11 عزة عبد الحمید دمحم احمد 2215725 كفـءكفـء7042011/07/13 معلم

١میت ردین  2011/03/01 عزة عبدهللا على دمحم 2222005 كفـءكفـء7052011/03/14 معلم

البوز االبتدائیة 2011/03/01 عزیزة السید حسن منصور 2227566 كفـءكفـء7062011/03/14 معلم

الھدى مندلیة 2011/07/11 عزیزة على عبدالرحمن عزازى 984727 كفـءكفـء7072011/07/13 معلم

ابو حماد الصناعیة 2011/07/11 عزیزة دمحم عبدالباقى ابراھیم 2237933 كفـءكفـء7082011/07/11 معلم

السادات االعدادیة بنین 2011/07/11 عصام احمد السید نمر 2231892 كفـءكفـء7092011/07/13 معلم

أ المالك. الحریة ت 2011/03/01 عصام دمحم عبد السالم عرندس 2221079 كفـءكفـء7102011/03/14 معلم

الشھید ابراھیم رمضان الثانویة بالقطاویة 2011/03/01 عصمت السید احمد السید 2225042 كفـءكفـء7112011/03/14 معلم

١الشھید صادق االبتدائیة  2011/07/11 عطیات جمال عبد هللا ابراھیم 2221083 كفـءكفـء7122011/07/13 معلم

١كفر العزازى االبتدائیة  2011/03/01 عطیة السید عبدالحمید السید 2228097 كفـءكفـء7132011/03/14 معلم

المھندس عبد الحلیم خزبك بالحلمیة 2011/07/11 عفاف حسین على عبدالرازق 2237490 كفـءكفـء7142011/07/13 معلم
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٢ریاض اطفال بنى ایوب   2011/03/01 عال ابراھیم احمد عاشور 2223532 كفـءكفـء7152011/03/14 معلم

جمال عبد الناصر 2011/07/11 عال عبدالرحمن على مصطفى 2231929 كفـءكفـء7162011/07/13 معلم

الشیخ جبیل االبتدائیة 2011/03/01 عال عبدالرحیم عبدالعال نصر 2225434 كفـءكفـء7172011/03/14 معلم

واصف 2011/03/01 عالء عبدالمنعم اسماعیل حسین 2251478 كفـءكفـء7182011/03/14 معلم

العوضیة 2011/07/11 عالء دمحم عبدالمطلب سلیم 2253272 كفـءكفـء7192011/07/13 معلم

االسدیة الثانویة المشتركة 2011/07/11 عالء دمحم دمحم احمد 2231706 كفـءكفـء7202011/07/13 معلم

ابو حماد الثانویة بنین 2011/07/11 على احمد عطیة عبدالجید 2233399 كفـءكفـء7212011/07/13 معلم

العمارة 2011/07/11 على احمد على احمد 2221283 كفـءكفـء7222011/07/13 معلم

السعدیة االعدادیة 2008/07/01 على حسینى عبدالمقصود دمحم 2225008 كفـءكفـء7232011/03/14 معلم

الھدى مندلیة 2011/03/01 على عبد الكریم عبدالرحمن ادریس 977895 كفـءكفـء7242011/03/14 معلم

احمد شلبى/ د 2011/03/01 على عبدهللا على عبدهللا 2226132 كفـءكفـء7252011/03/14 معلم

ابو حماد االعدادیة بنات 2011/07/11 علیاء رشدى دمحم خلیل 2225470 كفـءكفـء7262011/07/13 معلم

عبد الرحمن حسین السھیلى  االعدادیة 2011/07/11 علیاء عبد العاطي ابراھیم السید 2231501 كفـءكفـء7272011/07/13 معلم

البوز االبتدائیة 2011/03/01 علیاء على دمحم على 2233760 كفـءكفـء7282011/03/14 معلم

ابو زھران ع 2011/07/11 علیة احمد محمود احمد 2229667 كفـءكفـء7292011/07/13 معلم

كشیك االبتدائیة 2011/07/11 عماد احمد فؤاد السید ابراھیم 2374441 كفـءكفـء7302011/07/13 معلم

الخلفاء الراشدین 2011/07/11 عماد السید عبد الحمید عبدالعزیز 2233108 كفـءكفـء7312011/07/13 معلم
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التعیین
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الحلمیة االبتدائیةالمشتركة 2011/03/01 عماد سعید سلیمان دمحم 2220951 كفـءكفـء7322011/03/14 معلم

تل مرداس ع 2011/07/11 عماد منصور عبدالحمید دمحم 2233735 كفـءكفـء7332011/07/13 معلم

صفط الحنا االعدادیة 2011/07/11 عمرو سعد دمحم جمعھ 2226149 كفـءكفـء7342011/07/13 معلم

الشھید صالح دمحم فتحى  ع 2011/07/11 عمرو دمحم السید دمحمالنجار 2251578 كفـءكفـء7352011/07/13 معلم

الوادى الشرقى الرسمیة لغات اعدادى 2011/07/13 غادة احمد دمحم المسلمى 2225463 كفـءكفـء7362011/07/13 معلم

٢الشھید دمحم قطب  2011/03/01 غادة جمال ابراھیم دمحم 2224863 كفـءكفـء7372011/03/14 معلم

بحطیط ع 2011/07/11 غادة سعید احمد دمحم اسماعیل 2226908 كفـءكفـء7382011/07/13 معلم

الصوه 2011/03/01 غادة نصر السید ھاشم 2226213 كفـءكفـء7392011/03/14 معلم

الثورة بابو حماد 2011/03/01 غریب دمحم عبداللطیف دمحم 2220974 كفـءكفـء7402011/03/14 معلم

الخلفاء الراشدین ب 2011/03/01 فاطمة السید دمحم صالح 2223004 كفـءكفـء7412011/03/14 معلم

محمود درویش بكفر ابو برى 2011/07/11 فاطمة شعبان دمحم دمحم اسماعیل 2230357 كفـءكفـء7422011/07/13 معلم

عرب الفدان 2011/03/01 فاطمة صالح دمحم جاب هللا 2221740 كفـءكفـء7432011/03/14 معلم

١دمحم حسن الملط  2011/03/01 فاطمة صالح محمود دمحم 2222295 كفـءكفـء7442011/03/14 معلم

الحریة 2011/07/11 فاطمة عبدالبدیع احمد دمحم 2221629 كفـءكفـء7452011/07/13 معلم

حسن العساسى تعلیم أساسى 2011/07/11 فاطمة عبدالعزیز عباس دمحم 2232936 كفـءكفـء7462011/07/13 معلم

١السالم  2011/07/11 فاطمة دمحم عبدالمحسن عبدالرازق 2242510 كفـءكفـء7472011/07/13 معلم

١دمحم حسن الملط  2011/07/11 فاطمة مصطفى دمحم دمحم ابراھیم 2230327 كفـءكفـء7482011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ابو حمادالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/11 االبتدائیة١طویحر  فاطمھ مسعد على دمحم 2379040 كفـءكفـء7492011/07/13 معلم

ابو حماد الثانویة بنین 2011/07/11 فتحى السید خلیل مصطفى 2229086 كفـءكفـء7502011/07/13 معلم

١كفر العزازى االبتدائیة  2011/03/01 فتحي احمد حسن احمد 2227521 كفـءكفـء7512011/03/14 معلم

صفط الحنا 2011/03/01 فتحیة عبدالسالم دمحم السید 2222888 كفـءكفـء7522011/03/14 معلم

النصر ع 2011/07/11 فتحیة على نصر على 2225326 كفـءكفـء7532011/07/13 معلم

الشھید صالح دمحم فتحى  ع 2011/07/11 فتحیة فتحي دمحم عبدالقادر 2149315 كفـءكفـء7542011/07/13 معلم

الوراورة 2011/07/11 فضیلة فؤاد موافى حسن 2392321 كفـءكفـء7552011/07/13 معلم

العباسة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 فطین على حسین دمحم حجاج 2235799 كفـءكفـء7562011/07/13 معلم

طویحر ع 2011/07/11 فكریة محمود دمحم ابراھیم 2264145 كفـءكفـء7572011/07/13 معلم

السعدیة االعدادیة 2011/03/01 فوزى حسانین عزاز دمحم 2222304 كفـءكفـء7582011/03/14 معلم

١میت ردین  2011/03/01 فوزیة عبدهللا عبدالسمیع دمحم 2225424 كفـءكفـء7592011/03/14 معلم

البوز االبتدائیة 2011/03/14 لبنى  محمود ابراھیم عید ابراھیم 2255108 كفـءكفـء7602011/03/14 معلم

الشھید عثمان دمحم على 2011/03/01 لبنى عبدالرشید دمحم دمحم 2233404 كفـءكفـء7612011/03/14 معلم

ابو ساطى 2011/03/01 لمیاء حلمى السید عطیة 986140 كفـءكفـء7622011/03/14 معلم

ابو حماد الثانویة بنین 2010/03/10 لمیاء عبد النبى سعد  على سعد 2248059 كفـءكفـء7632011/03/14 معلم

خلوة ابو مسلم االعدادیة النموذجیة 2011/07/11 لمیس جمیل عبدهللا ابراھیم 2228433 كفـءكفـء7642011/07/13 معلم

رشاد عثمان 2011/03/01 لوال دمحم عبدالرحمن سعید 2222471 كفـءكفـء7652011/03/14 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 

ابو حمادالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السید یاسین عبد الجواد 2011/07/11 ماجد زكریا حبیب مسعود 2229331 كفـءكفـء7662011/07/13 معلم

ابو زھران ع 2011/07/11 ماجدة عبدالحكیم دمحم مصطفى 2236489 كفـءكفـء7672011/07/13 معلم

دعبس 2011/03/01 ماھر دمحم فرج عبدالعاطى 2253289 كفـءكفـء7682011/03/14 معلم

٢بنى أیوب  2011/03/01 ماھى السید السید الخطیب 2219506 كفـءكفـء7692011/03/14 معلم

واصف 2011/07/11 مایسة دمحم احمد عبدالعزیز 2236282 كفـءكفـء7702011/07/13 معلم

السادات االعدادیة بنین 2011/03/01 مجدى سمیر دمحم كامل 2241560 كفـءكفـء7712011/03/14 معلم

الشھید ابراھیم رمضان الثانویة بالقطاویة 2011/07/11 محسن دمحم دمحم جمعة 2222529 كفـءكفـء7722011/07/13 معلم

ابو حماد الثانویة بنات 2011/03/01 دمحم  صبري احمد عید 2237572 كفـءكفـء7732011/03/14 معلم

تل مفتاح ع 2011/07/11 دمحم  عالء عبدالعال اسماعیل 2392309 كفـءكفـء7742011/07/13 معلم

١الشھید صادق االبتدائیة  2011/03/01 دمحم ابراھیم دمحم ابراھیم 2222102 كفـءكفـء7752011/03/14 معلم

القطاویة الجدیدة االعدادیة 2011/07/11 دمحم احمد ابراھیم اسماعیل 2237567 كفـءكفـء7762011/07/13 معلم

ابو حماد الثانویة بنات 2011/07/11 دمحم احمد عبدالمقصود اسماعیل 2224906 كفـءكفـء7772011/07/13 معلم

١منشأة العباسیة  2011/03/01 دمحم احمد عبده موسى 2229567 كفـءكفـء7782011/03/14 معلم

الدكتور محمود البوز الصناعیة بنات 2011/07/11 دمحم احمد عطیة غنیم 2232206 كفـءكفـء7792011/07/13 معلم

ابوساطى 2011/07/11 دمحم احمد على احمد عیسى 2231908 كفـءكفـء7802011/07/13 معلم

السناجرة للتعلیم االساسى 2011/07/11 دمحم احمد على دمحم نافع 2249040 كفـءكفـء7812011/07/13 معلم

عبد الرحمن حسین السھیلى  االعدادیة 2011/03/01 دمحم اسماعیل جابر رمضان 2247504 كفـءكفـء7822011/03/14 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 

ابو حمادالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الثورة بابو حماد 2011/03/01 دمحم السید عبدالعظیم نصر 2254112 كفـءكفـء7832011/03/14 معلم

المالك الجدیده 2011/07/11 دمحم السید فوزى عیاد 2253282 كفـءكفـء7842011/07/13 معلم

عمر بط ع 2011/07/11 دمحم السید قطب داود 2243292 كفـءكفـء7852011/07/13 معلم

كشیك 2011/07/11 دمحم السید دمحم السید عجوة 2249082 كفـءكفـء7862011/07/13 معلم

العباسة الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم السید دمحم حسن 991017 كفـءكفـء7872011/03/14 معلم

بحطیط الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم ثابت حسیب ابوالعال 2221990 كفـءكفـء7882011/03/14 معلم

١منشأة العباسیة  2011/07/01 دمحم جمال احمد خلیل 2236468 كفـءكفـء7892011/07/13 معلم

االسدیة الثانویة المشتركة 2011/07/11 دمحم جمال السعید مھدى دمحم 2251220 كفـءكفـء7902011/07/13 معلم

الشھید عثمان دمحم على 2011/07/11 دمحم جمال دمحم دمحم 2221732 كفـءكفـء7912011/07/13 معلم

الوادى الشرقى الرسمیة لغات اعدادى 2011/07/11 دمحم حسن السید حسن 2222315 كفـءكفـء7922011/07/13 معلم

ابو حماد االعدادیة بنات 2011/07/11 دمحم حلمى محمود السید الصاوى 2389440 كفـءكفـء7932011/07/13 معلم

تل مرداس 2011/03/01 دمحم حمدى عبدالحمید دمحم 2223737 كفـءكفـء7942011/03/14 معلم

١میت ردین  2011/03/01 دمحم رضا دمحم علیوة 2222525 كفـءكفـء7952011/03/14 معلم

الوادى الشرقى الرسمیة لغات ابتدائى 2011/03/01 دمحم شفیق دمحم البكرى 2226224 كفـءكفـء7962011/03/14 معلم

السالم ب كفرابونجم 2011/03/01 دمحم صالح حسن دمحم 2222909 كفـءكفـء7972011/03/14 معلم

الصوة ث المشتركھ 2011/07/11 دمحم طھ دمحم احمد مصطفى 2222542 كفـءكفـء7982011/07/13 معلم

السید یاسین عبد الجواد 2011/03/01 دمحم عادل عبدالمقصود على 2222521 كفـءكفـء7992011/03/14 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
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ابو حمادالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید ابراھیم رمضان الثانویة بالقطاویة 2011/07/11 دمحم عبد الحمید سلیم دمحم 2231450 كفـءكفـء8002011/07/13 معلم

عرب الفدان 2011/07/11 دمحم عبد الرحمن دمحم دمحم 2221087 كفـءكفـء8012011/07/13 معلم

كفر حافظ ع 2011/03/01 دمحم عبد الناصر سالمة دمحم 2229683 كفـءكفـء8022011/03/14 معلم

صفط الحنة 2011/07/11 دمحم عبدالعزیز ولداحمد عیاد 2236454 كفـءكفـء8032011/07/13 معلم

عمر بط ع 2011/03/01 دمحم عبدالكریم دمحم على 2222541 كفـءكفـء8042011/03/14 معلم

االسدیة ع 2011/03/01 دمحم عبدهللا السید عبدالقوى 2230404 كفـءكفـء8052011/03/14 معلم

االسدیة الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم عبدالمجید عبدالحمید محمود 2228116 كفـءكفـء8062011/03/14 معلم

الحلمیة بنین االبتدائیة 2011/03/01 دمحم عبدالمطلب عبدالعظیم سالمة 2223793 كفـءكفـء8072011/03/14 معلم

السادات 2011/03/01 دمحم عثمان احمد اسماعیل 2232968 كفـءكفـء8082011/03/14 معلم

البوز 2011/07/01 دمحم عزو على احمد 2237347 كفـءكفـء8092011/07/13 معلم

١بنى جرى االبتدائیة  2011/03/01 دمحم عطیة حسن دمحم 2225037 كفـءكفـء8102011/03/14 معلم

الحلمیة االبتدائیةالمشتركة 2011/07/11 دمحم على حسن على 2231911 كفـءكفـء8112011/07/13 معلم

ابو حماد ع الجدیدة المشتركة 2011/07/11 دمحم على راجح على 2256522 كفـءكفـء8122011/07/13 معلم

الوادى الشرقى الرسمیة لغات ابتدائى 2011/03/01 دمحم على دمحم جمعة 2237078 كفـءكفـء8132011/03/14 معلم

ابو حجر 2011/03/01 دمحم على دمحم على 984920 كفـءكفـء8142011/03/14 معلم

المسید االبتدائیة 2011/07/11 دمحم على دمحم علي بكر 2238208 كفـءكفـء8152011/07/13 معلم

دعبس 2011/03/01 دمحم علیوة دمحم على 2228050 كفـءكفـء8162011/03/14 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 

ابو حمادالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المسید االبتدائیة 2011/03/01 دمحم فتحى احمد ابراھیم 2225347 كفـءكفـء8172011/03/14 معلم

١دمحم حسن الملط  2011/03/01 دمحم فتحى احمد حسانین 2226217 كفـءكفـء8182011/03/14 معلم

2011/03/01 االبتدائیة١طویحر  دمحم دمحم ربیع دمحم اسماعیل 2226227 كفـءكفـء8192011/03/14 معلم

2011/03/01 االبتدائیة١طویحر  دمحم دمحم سلیم حسانین 2230559 كفـءكفـء8202011/03/14 معلم

كشیك 2011/07/11 دمحم دمحم عبد الصمد على 2396690 كفـءكفـء8212011/07/13 معلم

بنى جرى 2011/03/01 دمحم دمحم عبدالرازق مھدى 2223814 كفـءكفـء8222011/03/14 معلم

السید دمحم رزق 2011/03/01 دمحم دمحم عبدهللا موسى 2221700 كفـءكفـء8232011/03/14 معلم

١السالم  2011/03/01 دمحم محمود خلیل عطیة 2229191 كفـءكفـء8242011/03/14 معلم

الشھید ابراھیم رمضان الثانویة بالقطاویة 2011/03/01 دمحم محمود دمحم السید 2223815 كفـءكفـء8252011/03/14 معلم

الحلمیة االعدادیة بنات 2011/07/11 دمحم مسلم عطیة حسین 2231694 كفـءكفـء8262011/07/13 معلم

الوادى الشرقى الرسمیة لغات ابتدائى 2011/03/01 دمحم منصور ابراھیم منصور 990912 كفـءكفـء8272011/03/14 معلم

2011/07/11 االبتدائیة١بنى أیوب  دمحم منصور منصور بركات 2233543 كفـءكفـء8282011/07/13 معلم

بحطیط الثانویة المشتركة 2011/07/11 دمحم نبیل دمحم حسن 2228043 كفـءكفـء8292011/07/13 معلم

أ المالك. الحریة ت 2011/03/01 محمود احمد عبده دمحم السعدوني 2238084 كفـءكفـء8302011/03/14 معلم

عبد القادر دمحم على 2011/03/01 محمود جمعة دمحم مصطفى 2225026 كفـءكفـء8312011/03/14 معلم

ابو حماد الثانویة بنین 2011/07/11 محمود حسانین عزاز دمحم 2222539 كفـءكفـء8322011/07/13 معلم

١بنى جرى االبتدائیة  2011/07/11 محمود عبد العزیز عبده حسن شعیب 991315 كفـءكفـء8332011/07/13 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 

ابو حمادالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشیة النور 2011/03/01 محمود دمحم سعد عبد العال 2227556 كفـءكفـء8342011/03/14 معلم

علیم ب 2011/07/11 محمود دمحم على محمود 2251519 كفـءكفـء8352011/07/13 معلم

٢كفر العزازى ب رقم  2011/03/01 محمود دمحم دمحم خلیل 2223798 كفـءكفـء8362011/03/14 معلم

منشیة النور 2011/03/14 محمود دمحم نجیب دمحم سالم 2228084 كفـءكفـء8372011/03/14 معلم

الوادى الشرقى الرسمیة لغات اعدادى 2011/07/11 محمود وجیھ السید حسین مصطفى 2248243 كفـءكفـء8382011/07/13 معلم

الحلمیة الثانویة التجاریة 2011/07/11 مدیحة عبدالرحمن عبدالقادر علیوة 2237444 كفـءكفـء8392011/07/13 معلم

٢عمریط  2011/07/11 مرفت حسن علي دمحم 2221035 كفـءكفـء8402011/07/13 معلم

الشھید ابراھیم رمضان الثانویة بالقطاویة 2011/07/11 مرفت عبد الغفار غریب عطیة 2230288 كفـءكفـء8412011/07/13 معلم

الوادى الشرقى الرسمیة لغات ریاض 2011/07/11 مروة اسماعیل ابراھیم على 2237225 كفـءكفـء8422011/07/13 معلم

الوادى الغربى 2011/07/11 مروة الشحات غریب دمحم 2223825 كفـءكفـء8432011/07/13 معلم

السادات االعدادیة بنین 2011/07/11 مروة الشحات دمحم عبداللطیف 2232240 كفـءكفـء8442011/07/13 معلم

الملط 2011/03/01 مروة حسن عبدالباقى احمد 2226215 كفـءكفـء8452011/03/14 معلم

ابو حماد الثانویة بنین 2011/07/11 مروة ربیع عبدالحمید صالح 2228700 كفـءكفـء8462011/07/13 معلم

الحلمیة االعدادیة بنات 2011/07/11 مروة سعید طھ سلیم 2241524 كفـءكفـء8472011/07/13 معلم

الحلمیة االعدادیة بنات 2011/07/11 مروة سمیر فھمى عیسى 2266875 كفـءكفـء8482011/07/13 معلم

نزلة العزازى 2011/07/11 مروة عبد الناصر سالمة دمحم 2238199 كفـءكفـء8492011/07/13 معلم

الوادى الشرقى الرسمیة لغات اعدادى 2011/07/11 مروة على احمد دمحم 2232988 كفـءكفـء8502011/07/13 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 

ابو حمادالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم فرید 2011/03/01 مروة دمحم عبد الرحمن صالح 2229552 كفـءكفـء8512011/03/14 معلم

الجمھوریة ب 2011/03/01 مروة دمحم عبد السالم عبد العاطي 2255850 كفـءكفـء8522011/03/14 معلم

١دمحم قطب دیاب  2011/07/11 مروة دمحم دمحم احمد 2238020 كفـءكفـء8532011/07/13 معلم

السناجرة االبتدائیة 2011/03/01 مروة دمحم دمحم سلیمان 2223502 كفـءكفـء8542011/03/14 معلم

الجمھوریة ب 2011/03/01 مروة دمحم مسیل على عطیة البوز 2225999 كفـءكفـء8552011/03/14 معلم

المھندس عبد الحلیم خزبك بالحلمیة 2011/07/11 مروى احمد دمحم احمد 2232201 كفـءكفـء8562011/07/13 معلم

ابو حماد الثانویة بنات 2004/07/01 مریم سمیر ذكى تاوضروس 984184 كفـءكفـء8572009/10/15 معلم

بحطیط المشتركة 2011/03/01 مشیرة عبدالحمید ابراھیم سلیم 2225001 كفـءكفـء8582011/03/14 معلم

الوادى الغربى 2011/03/01 مصطفى خلیل سالمة خلیل 2246850 كفـءكفـء8592011/03/14 معلم

السعدیة االعدادیة 2011/03/01 مصطفى یحى احمد دمحم 2233583 كفـءكفـء8602011/03/14 معلم

ابو حماد الثانویة بنات 2011/07/11 مطیع الرحمن حامد طلبة دمحم 2392039 كفـءكفـء8612011/07/13 معلم

بحطیط ع 2011/07/11 منار بكر ابراھیم سید احمد 2230543 كفـءكفـء8622011/07/13 معلم

١العباسة المشتركة  2011/03/01 منار حسین شحاتة حسین 2245868 كفـءكفـء8632011/03/14 معلم

بحطیط ع 2011/07/11 منار سعید دمحم اسماعیل 2242423 كفـءكفـء8642011/07/13 معلم

بحطیط ع 2011/03/01 منار عید محمود دمحم مصطفى 2226895 كفـءكفـء8652011/03/14 معلم

المسید االبتدائیة 2011/03/01 منال السید حسن دمحم 2242502 كفـءكفـء8662011/03/14 معلم

الشھید صادق ع المشتركة 2011/03/01 منال حسین احمد على 2225354 كفـءكفـء8672011/03/14 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 

ابو حمادالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبد الجواد موسى 2011/03/01 منال دمحم محمود دمحم 2242463 كفـءكفـء8682011/03/14 معلم

تل مرداس 2011/07/11 منصور دمحم منصور ابراھیم 2233667 كفـءكفـء8692011/07/13 معلم

صفط الحنة 2011/03/01 منى احمد دمحم مرسى 2224853 كفـءكفـء8702011/03/14 معلم

الحلمیة االعدادیة بنات 2011/07/11 منى ثروت عبدالعزیز السید 2267767 كفـءكفـء8712011/07/13 معلم

صفط الحنة 2011/03/01 منى حسین عبدالعظیم عطیة 2230108 كفـءكفـء8722011/03/14 معلم

الجمھوریة ب 2011/03/01 منى ربیع عبدالحمید صالح 2226473 كفـءكفـء8732011/03/14 معلم

الملط 2011/03/01 منى ربیع دمحم دمحم 2226214 كفـءكفـء8742011/03/14 معلم

الخلفاء الراشدین ب 2011/03/01 منى رضوان محمود یونس 2225039 كفـءكفـء8752011/03/01 معلم

عرب الفدان 2011/07/11 منى عبدالعظیم عطیة جاد 2233793 كفـءكفـء8762011/07/13 معلم

١میت ردین  2011/03/01 منى دمحم زكریا محموددمحم 2225024 كفـءكفـء8772011/03/14 معلم

عرب الفدان 2011/07/11 منى دمحم عبدهللا دمحم 2234555 كفـءكفـء8782011/07/13 معلم

الجمھوریة ب 2011/07/11 منى دمحم علي دمحم 2229598 كفـءكفـء8792011/07/13 معلم

كفر ابو مسلم ع 2011/07/11 منى دمحم محمود دمحم 2232353 كفـءكفـء8802011/07/13 معلم

اللواء سامى اسعد االعدادیة 2011/07/11 منى وھبة سعد غریب 2294141 كفـءكفـء8812011/07/13 معلم

العوضیة 2011/03/01 مھا ابراھیم داود حسن 2247538 كفـءكفـء8822011/03/14 معلم

الحلمیة بنین االبتدائیة 2011/03/01 مھا جمال سلیم غریب 2228736 كفـءكفـء8832011/03/14 معلم

تل مفتاح ع 2011/07/11 مھا عبدالرحمن احمد حسین 2238178 كفـءكفـء8842011/07/13 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 

ابو حمادالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر العزازى ع 2011/07/11 مھا عطیة ذكى متولى 2255102 كفـءكفـء8852011/07/13 معلم

ابوساطى 2011/07/11 مھا على اابراھیم خلیل 2232303 كفـءكفـء8862011/07/13 معلم

الحلمیةالجدیدة 2011/07/11 مھا فوزى عبدالحمید سالمة 2242429 كفـءكفـء8872011/07/13 معلم

الجمھوریة ب 2011/03/01 مھا دمحم عباس السید سبع 2221691 كفـءكفـء8882011/03/14 معلم

كشیك االبتدائیة 2011/03/01 مؤمن سعید دمحم حسن 2256910 كفـءكفـء8892011/03/14 معلم

اللواءسامى اسعد 2011/07/11 مى السید على السید 2219841 كفـءكفـء8902011/07/13 معلم

واصف 2011/03/01 مى حسین دمحم حسن سبیع 2225961 كفـءكفـء8912011/03/14 معلم

خزبك االبتدائیة بالحلمیة 2011/03/01 مى سعید احمد عطیھ 555578 كفـءكفـء8922011/04/05 معلم

ابو زھران 2011/07/11 مى غریب خلیل منصور 991121 كفـءكفـء8932011/07/13 معلم

احمد شلبى/ د 2011/07/11 مى موسى عبدهللا عبدالحلیم سلیم مسلم 2236504 كفـءكفـء8942011/07/13 معلم

االسدیة الثانویة المشتركة 2011/07/11 میادا صالح دمحم ھاشم 2234074 كفـءكفـء8952011/07/13 معلم

عبد الرحمن حسین السھیلى  االعدادیة 2011/03/01 میادة ابراھیم عبدالحلیم عبدالرحمن 2222456 كفـءكفـء8962011/03/14 معلم

الوراورة 2011/03/01 میادة دمحم الصغیر ربیع دمحم منصور 2226051 كفـءكفـء8972011/03/14 معلم

١السالم  2011/07/11 میادة دمحمرفعت عبدالسالم غنام 2249883 كفـءكفـء8982011/07/13 معلم

بحطیط 2011/03/01 نادیة سعید دمحم قندیل 2228829 كفـءكفـء8992011/03/14 معلم

كفر عیاد 2011/03/01 نادیة عبدالكریم احمد دمحم 2233416 كفـءكفـء9002011/03/14 معلم

منشیة النور االعدادیة 2011/03/01 نادیة ماھر نصار علي 2227546 كفـءكفـء9012011/03/14 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 

ابو حمادالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحلمیة االعدادیة بنات 2011/07/11 نادیة دمحم عبدالعزیز رشوان 2231730 كفـءكفـء9022011/07/13 معلم

الجمایلھ 2011/07/11 ناریمان عطوة عمران نصار 2237488 كفـءكفـء9032011/07/13 معلم

عبد الرحمن حسین السھیلى  االعدادیة 2011/07/11 نانسي احمد ابراھیم سلیمان 2237557 كفـءكفـء9042011/07/13 معلم

الجمایلھ 2011/03/01 نانى عبدالفتاح اسماعیل اسماعیل 2226212 كفـءكفـء9052011/03/14 معلم

٢بنى أیوب  2011/07/11 ناھد ابراھیم دمحم خلیل 2231583 كفـءكفـء9062011/07/13 معلم

الشھید دمحم فرید 2011/03/01 ناھد الباز عبدهللا مشرف 2234492 كفـءكفـء9072011/03/14 معلم

الجرایشة 2011/03/01 ناھد رضوان رشاد احمد 2255615 كفـءكفـء9082011/03/14 معلم

تل مفتاح ع 2011/03/01 ناھد دمحم عبدالعزیز رشوان 2225305 كفـءكفـء9092011/03/14 معلم

تل مرداس 2011/03/01 ناھد دمحم عبدهللا دمحم 2228288 كفـءكفـء9102011/03/14 معلم

2011/07/11 االبتدائیة١طویحر  نبیل دمحم حسینى السید 2231632 كفـءكفـء9112011/07/13 معلم

خلوة ابو مسلم االعدادیة النموذجیة 2011/07/11 نبیل محمود عبد المقصود دمحم نجم 2221094 كفـءكفـء9122011/03/14 معلم

جمال عبد الناصر 2011/07/11 نبیل محمود عطیة دمحم 2231441 كفـءكفـء9132011/07/13 معلم

االسدیة ع 2011/07/11 نبیلة ابراھیم على دمحم 2238791 كفـءكفـء9142011/07/13 معلم

كفر ابو مسلم المشتركة 2011/07/11 نجاة ابراھیم عبدالحمید ابراھیم 2234363 كفـءكفـء9152011/07/13 معلم

٢عمریط  2011/07/11 نجالء  شحتة عبدهللا حسن 2389812 كفـءكفـء9162011/07/13 معلم

النصر ع 2011/07/11 نجالء احمد دمحم على 2236019 كفـءكفـء9172011/07/13 معلم

منشیة النور االعدادیة 2011/07/11 نجالء السید خلیل دمحم 2392314 كفـءكفـء9182011/07/13 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 

ابو حمادالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر زیدان مندیل االبتدائیة 2011/07/11 نجالء شحاتة ابراھیم علي 2229625 كفـءكفـء9192011/07/13 معلم

خلوة ابو مسلم االعدادیة النموذجیة 2011/07/11 نجوان احمد عبدالحمید السید مبارك 2252700 كفـءكفـء9202011/07/13 معلم

السناجرة االبتدائیة 2011/07/11 نجوى الحسینى عبدهللا ابراھیم عمران 2393580 كفـءكفـء9212011/07/13 معلم

الحلمیة االعدادیة بنات 2011/07/11 نجوى السید الشافعى حسن 2238046 كفـءكفـء9222011/07/13 معلم

كفر العزازى ع 2011/07/11 نجوى حامد عبدالعزیز عبدالجواد 2236486 كفـءكفـء9232011/07/13 معلم

بحطیط المشتركة 2011/03/01 نجوى عبدهللا عبدهللا سلیمان 2252646 كفـءكفـء9242011/03/14 معلم

الجعفریة ع 2011/07/11 نجوى دمحم توفیق بالسي 2231470 كفـءكفـء9252011/07/13 معلم

طویحر 2011/07/11 ندا دمحمربیع دمحم اسماعیل 2226586 كفـءكفـء9262011/07/13 معلم

العباسة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 نزیھة احمد السید عبدالرحمن 2234581 كفـءكفـء9272011/07/13 معلم

حسن العساسى تعلیم اساى ع 2011/07/11 نسرین سعید ابراھیم االعسر 2237090 كفـءكفـء9282011/07/13 معلم

اللواءسامى اسعد 2011/03/01 نسرین سالمة على دمحم عیسى 2226646 كفـءكفـء9292011/03/14 معلم

صفط الحنة 2011/03/01 نسرین عبدهللا ابراھیم یوسف 2225023 كفـءكفـء9302011/03/14 معلم

بحطیط المشتركة 2011/07/11 نسرین دمحم ابراھیم دمحم 2236450 كفـءكفـء9312011/07/13 معلم

بحطیط ع 2011/07/11 نسمة احمد عبد الرحمن دمحم عطیة 2232867 كفـءكفـء9322011/07/13 معلم

ابو حماد ع الجدیدة المشتركة 2011/07/11 نسمة طھ عبداللطیف دمحم عطیةهللا 2230482 كفـءكفـء9332011/07/13 معلم

الشھید صالح دمحم فتحى  ع 2011/07/11 نسمة یحى دمحم احمد حمزة 2256469 كفـءكفـء9342011/07/13 معلم

١الشھید صادق االبتدائیة  2011/03/01 نشوة حسني عبد الرحمن حسني 2227597 كفـءكفـء9352011/03/14 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 

ابو حمادالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١تل مفتاح  2011/07/11 نعیمة اسماعیل دمحم حمود 2229616 كفـءكفـء9362011/07/13 معلم

بحطیط ع 2011/07/11 نفیسة رفعت ابراھیم السید 2237555 كفـءكفـء9372011/07/13 معلم

الجمایلة ب 2011/03/01 نھا السید اسماعیل السید 2223637 كفـءكفـء9382011/03/14 معلم

منشیة سعید 2011/07/11 نھا عبد القادر احمد عبد الرحمن 2229673 كفـءكفـء9392011/07/13 معلم

الجمھوریة ب 2011/03/01 نھا دمحم احمد نصار 2223453 كفـءكفـء9402011/03/14 معلم

٢عمریط  2011/03/01 نھال عبد هللا خلیل دمحم 2221091 كفـءكفـء9412011/03/14 معلم

الحلمیة بنین االبتدائیة 2011/03/01 نھال دمحم السید النجار 2241255 كفـءكفـء9422011/03/14 معلم

الجمایلة ب 2011/07/01 نھلة دمحم ابراھیم محرز 2226068 كفـءكفـء9432011/07/13 معلم

عبد الرحمن حسین السھیلى  االعدادیة 2011/07/11 نھى السید احمد عبد القادر 2237558 كفـءكفـء9442011/07/13 معلم

الغوارنة الجدیدة 2011/03/01 نھى نصر سلیمان مسلم 2226219 كفـءكفـء9452011/03/14 معلم

١تل مفتاح  2011/03/02 نور الدین قطب ابراھیم اسماعیل 2088976 كفـءكفـء9462011/03/02 معلم

صفط الحنة 2011/03/01 نورا احمد احمد دمحم درویش 2221591 كفـءكفـء9472011/03/14 معلم

٢عمریط  2011/07/11 نورا شعبان ابراھیم سعد 2389118 كفـءكفـء9482011/07/13 معلم

الوراورة 2011/07/11 نورا طھ دمحم حسن 2236291 كفـءكفـء9492011/07/13 معلم

الصوة ع الحدیثة 2011/07/11 نورا على السید عطیة المعصراوى 2235923 كفـءكفـء9502011/07/13 معلم

عرب الفدان 2011/07/11 نورا دمحم ابراھیم حسن 2233448 كفـءكفـء9512011/07/13 معلم

الحلمیة االعدادیة بنات 2011/07/11 نورا دمحم امین حسانین 2222540 كفـءكفـء9522011/07/13 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 

ابو حمادالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١دمحم قطب دیاب  2011/07/11 نورا دمحم عبدالحمید دمحم احمد 2255665 كفـءكفـء9532011/07/13 معلم

التمانین 2011/03/01 نورا محمود احمد محمود حرب 2254078 كفـءكفـء9542011/03/14 معلم

منشیة النور االعدادیة 2011/07/11 نورا نصر مصطفى دمحم 2222533 كفـءكفـء9552011/07/13 معلم

الحلمیة االبتدائیةالمشتركة 2011/07/11 نورة سعید محمود حسن 2242530 كفـءكفـء9562011/07/13 معلم

العباسة الجدیدة 2011/03/01 نورة علي دمحم عبد الجلیل الغنام 2227585 كفـءكفـء9572011/03/14 معلم

الصوة ث المشتركھ 2011/07/11 نورة دمحم ابو یحي دمحم سلیم 2231603 كفـءكفـء9582011/07/13 معلم

٢بنى أیوب  2011/07/11 نیرمین حسن خلیل العزازي 2230552 كفـءكفـء9592011/07/13 معلم

الحلمیة االعدادیة بنات 2011/07/11 ھالة ابویحى حسن سلیم 2251739 كفـءكفـء9602011/07/13 معلم

االسدیة ع 2011/07/11 ھالة السید محمود على 2244500 كفـءكفـء9612011/07/13 معلم

اللواءسامى اسعد 2011/03/01 ھالة جمیل احمد اسماعیل 2222943 كفـءكفـء9622011/03/14 معلم

الحلمیھ 2011/03/01 ھالة سعید راتب دمحم 2230010 كفـءكفـء9632011/03/14 معلم

القطاویة ع بنات 2011/07/11 ھالة عبدالرحمن ابراھیم رزق 2231895 كفـءكفـء9642011/07/13 معلم

بحطیط ع 2011/07/11 ھانم سلیمان عبدالحمید ابراھیم 2259270 كفـءكفـء9652011/07/13 معلم

تل مفتاح ع 2011/03/01 ھانى حسن حسن ابراھیم 2222029 كفـءكفـء9662011/03/14 معلم

التمانین 2011/03/01 ھاني كمال عبد الرحمن السید 2227569 كفـءكفـء9672011/03/14 معلم

ابو زھران ع 2011/03/01 ھاني مسلم حسین مسلم 2230607 كفـءكفـء9682011/03/14 معلم

ابوساطى 2011/03/01 ھبة احمد ابراھیم دمحم 2222406 كفـءكفـء9692011/03/14 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 

ابو حمادالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى جرى 2011/07/11 ھبة احمد صالح احمد 2230063 كفـءكفـء9702011/07/13 معلم

صفط الحنا االعدادیة 2011/03/01 ھبة الحسینى دمحم دمحم 2238013 كفـءكفـء9712011/03/14 معلم

تل مرداس 2011/03/01 ھبة السید ابراھیم دمحم 2223742 كفـءكفـء9722011/03/14 معلم

١الشھید صادق االبتدائیة  2011/03/01 ھبة جالء محمود دمحم 2221348 كفـءكفـء9732011/03/14 معلم

الشھید صادق ع المشتركة 2011/07/11 ھبة حسن جبر حسن 2236402 كفـءكفـء9742011/07/13 معلم

الجمھوریة ب 2011/03/01 ھبة حسن دمحم دمحم 2226631 كفـءكفـء9752011/03/14 معلم

١كفر العزازى االبتدائیة  2011/03/01 ھبة شندي احمد عبد العال 2221059 كفـءكفـء9762011/03/14 معلم

الجمھوریة ب 2011/07/11 ھبة عبدالرحمن دمحم حسان 2230116 كفـءكفـء9772011/07/13 معلم

١تل مفتاح  2011/03/01 ھبة دمحم ابراھیم شحاتة 2231495 كفـءكفـء9782011/03/14 معلم

الحریة 2011/03/01 ھبة دمحم اسماعیل دمحم 2224718 كفـءكفـء9792011/03/14 معلم

القطاویة ع بنات 2011/03/01 ھبة دمحم الشافعي احمد 2237531 كفـءكفـء9802011/03/14 معلم

الحلمیةالجدیدة 2011/07/11 ھبة دمحم سلیمان موسى 2242420 كفـءكفـء9812011/07/13 معلم

الشھید صالح دمحم فتحى  ع 2011/07/11 ھبة دمحم دمحم عویس 2227603 كفـءكفـء9822011/07/13 معلم

البوز 2011/07/11 ھبة نبیل دمحم احمد حسن 2226246 كفـءكفـء9832011/07/13 معلم

كفر حافظ ع 2011/07/11 ھدى احمد دمحم حسین 2226043 كفـءكفـء9842011/07/13 معلم

صفط الحنا االعدادیة 2011/07/11 ھدى علوان دمحم علوان 2226241 كفـءكفـء9852011/07/13 معلم

كفر ابو مسلم ع 2011/03/01 ھدى دمحم عبد الحمید احمد 991205 كفـءكفـء9862011/03/14 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  ً
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غمرى غریب ریاض اطفال 2011/07/11 ھدى دمحم محمود عبدالحمید 2221736 كفـءكفـء9872011/07/13 معلم

الشھید صادق ع المشتركة 2011/07/11 ھدى موسى دمحم حسین 2260379 كفـءكفـء9882011/07/13 معلم

الثورة بابو حماد 2011/07/11 ھمت مصطفى دمحم محمود 2225445 كفـءكفـء9892011/07/13 معلم

ابو حماد االعدادیة بنات 2011/07/11 ھناء ابراھیم عبدة البردویلى 2238976 كفـءكفـء9902011/07/13 معلم

شنبارة الطانات االبتدائیة 2011/03/01 ھناء السعید احمد ابراھیم 2239747 كفـءكفـء9912011/03/14 معلم

خزبك االبتدائیة بالحلمیة 2011/03/01 ھناء عطیھ دمحم عطیھ 989475 كفـءكفـء9922011/03/14 معلم

العباسة الجدیدة 2011/03/01 ھناء دمحم عبدالرحمن ابراھیم 2232689 كفـءكفـء9932011/03/14 معلم

١بنى جرى االبتدائیة  2011/03/01 ھناء دمحم على بغدادى 2222527 كفـءكفـء9942011/03/14 معلم

عبد القادر دمحم على 2011/07/11 ھناء دمحم دمحم حبیب 2242517 كفـءكفـء9952011/07/13 معلم

العراقى 2011/03/01 ھند دمحم ابو ھاشم عودة 2221069 كفـءكفـء9962011/03/14 معلم

الشھید صالح دمحم فتحى  ع 2011/07/11 ھیام حسن حسن السید 2237574 كفـءكفـء9972011/07/13 معلم

الدكتور محمود البوز الصناعیة بنات 2011/03/01 ھیام دمحم عبدالرازق عبدالسالم 2222523 كفـءكفـء9982011/03/14 معلم

١دمحم حسن الملط  2011/07/11 ھیثم حسن جبر حسن 2236311 كفـءكفـء9992011/07/13 معلم

2011/07/11 االبتدائیة١طویحر  وائل عبدالحلیم السید على 2242216 كفـءكفـء10002011/07/13 معلم

المالك الجدیدة 2011/03/01 وائل فتحى عبدهللا الفقى 2220058 كفـءكفـء10012011/03/14 معلم

القطاویة تعلیم اساسى 2011/03/01 وحیدة دمحم جبر حسن 2222063 كفـءكفـء10022011/03/14 معلم

علیم ب 2011/03/01 وسام السید على یوسف الضرف 2249021 كفـءكفـء10032011/03/14 معلم
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الصوة ب 2011/07/11 وفاء احمد صابر احمد 2237554 كفـءكفـء10042011/07/13 معلم

عاطف عزام 2011/03/01 وفاء حسن دمحم ابو سریع 2239734 كفـءكفـء10052011/03/14 معلم

العراقى 2011/07/11 وفاء شاكر حسنى دمحم 2386812 كفـءكفـء10062011/07/13 معلم

كفر عیاد 2011/03/01 وفاء عارف السید على 990570 كفـءكفـء10072011/03/14 معلم

الشھید صالح دمحم فتحى  ع 2011/07/11 وفاء دمحم السید دمحم 2251498 كفـءكفـء10082011/07/13 معلم

عمریط 2011/03/01 وفاء دمحم سلیمان عبدالعزیز 2257213 كفـءكفـء10092011/03/14 معلم

٢عمریط  2011/03/01 وفاء دمحم عطیة دمحم 2221039 كفـءكفـء10102011/03/14 معلم

العوضیة 2011/03/01 وفاء منصور منصور بركات 2222353 كفـءكفـء10112011/03/14 معلم

الخیس 2011/07/11 والء السید علي اسماعیل 2231578 كفـءكفـء10122011/07/13 معلم

خلوة ابو مسلم االعدادیة النموذجیة 2011/07/11 والء السید دمحم دمحم 2237564 كفـءكفـء10132011/07/13 معلم

واصف 2011/07/11 والء السید یونس متولى 2251778 كفـءكفـء10142011/07/13 معلم

عاطف عزام 2011/03/01 والء جمال فتحى عوض 991434 كفـءكفـء10152011/03/14 معلم

ابو حماد الصناعیة 2011/07/11 والء عبد الغنى السید دمحم 2256370 كفـءكفـء10162011/07/13 معلم

بنى جرى 2011/07/11 والء عبدالكریم عبدالفتاح حسین 2230070 كفـءكفـء10172011/07/13 معلم

العمارة 2011/07/11 والء عبدالمقصود دمحم حسن 2237462 كفـءكفـء10182011/07/13 معلم

البوز االبتدائیة 2011/07/11 والء عطیة ابراھیم بیومي 2237502 كفـءكفـء10192011/07/13 معلم

المھندس عبد الحلیم خزبك بالحلمیة 2011/07/11 والء فتحى حسن دمحم 2232190 كفـءكفـء10202011/07/13 معلم
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البطل العباسى ع 2011/07/11 والء دمحم مصطفى حسن 2235703 كفـءكفـء10212011/07/13 معلم

الثورة بابو حماد 2011/07/11 والء یحى عبدالحمید عبدالسمیع 2241169 كفـءكفـء10222011/07/13 معلم

ابو حماد ع الجدیدة المشتركة 2011/03/01 ولید دمحم حسن دمحم 2242229 كفـءكفـء10232011/03/14 معلم

العباسة الجدیدة 2011/03/01 وھبة دمحم عبدالمجید احمد 2228753 كفـءكفـء10242011/03/14 معلم

الجعفریة الثانویة المشتركة 2011/07/11 یاسر ابراھیم عبدالحمید عبدالرحمن 2225045 كفـءكفـء10252011/07/13 معلم

صفط الحنة 2011/03/01 یاسمین رجب عبدالباقي حسین 2221090 كفـءكفـء10262011/03/14 معلم

القطاویھ الجدیده االبتدائیة 2011/03/01 یسرا سعید دمحم عفیفى 2221397 كفـءكفـء10272011/03/14 معلم

طویحر ع 2011/07/11 یسرا عبدالرحمن خلیل السید 985664 كفـءكفـء10282011/07/13 معلم

الشھید صادق ع المشتركة 2011/07/11 یسرا دمحم عبدالحلیم دمحمعفیفى 2225034 كفـءكفـء10292011/07/13 معلم

السعدیة االعدادیة 2011/07/11 یسرى مالك فھمى السید 2229104 كفـءكفـء10302011/07/13 معلم

رشاد عثمان المحامى  ع/ المرحوم  2011/03/01 یسریة یوسف عبدالحلیم عبدالمعطى 2226206 كفـءكفـء10312011/03/14 معلم
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الظواھریة للتعلیم االساسي ع 2010/07/11 اسعاد یونس فضل یونس 2198711 كفـءكفـء12011/07/13 أمین مكتبة

٢حسین لبن االبتدائیة رقم 2004/09/14 امل عبدالحمید احمد عبدالغفار 1571454 كفـءكفـء22011/03/14 أمین مكتبة

الظواھریة االبتدائیة 2009/06/11 امیره دمحم توفیق سالم 2210496 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

یوسف عطوان الرسمیة للغات ب 2011/07/11 ایات عبدالعزیز احمد فیاض 2112487 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

2010/07/11 ع١الحمادین للتعلیم االساسي رقم تھاني دمحم احمد حسین 2131613 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

السالم االبتدائیة بالحسینیة 2010/03/01 ثناء دمحم السید ابراھیم 2071080 كفـءكفـء62011/03/14 أمین مكتبة

كمال الدین االعدادیة بسعود 2010/03/01 حنان دمحم زاھر فرحات 2122741 كفـءكفـء72011/03/14 أمین مكتبة

أكتوبر االعدادیة المشتركة بتانیس٦شھداء  2009/08/18 راندا قاسم ابراھیم یوسف 2246038 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

الحسینیة الثانویة الصناعیة 2011/07/13 روحیھ عبدالسالم حسنین دمحم 2217026 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

١سعود البحریة االبتدائیة رقم 2008/07/03 ریحاب دمحم على الدسوقى 1585721 كفـءكفـء102011/07/13 أمین مكتبة

الحسینیة الثانویة بنین 2010/07/11 سالي سیدھم نقوال فرح 2160722 كفـءكفـء112011/07/13 أمین مكتبة

النجیحي للتعلیم األساسي ب 2010/03/14 سعاد مصطفى دمحم حسنین 2105365 كفـءكفـء122011/07/13 أمین مكتبة

الحسینیة التجاریة بنات 2011/07/11 سماح فتحي محمود دمحم البلبوشي 2198720 كفـءكفـء132011/07/13 أمین مكتبة

الصباغ للتعلیم االساسي ب 2007/03/27 شادیة دمحم احمد عثمان 985731 كفـءكفـء142011/07/13 أمین مكتبة

المناجاة الكبرى االعدادیة القدیمة 2010/07/11 شیرین عطیھ  السید عبدالعال 2109827 كفـءكفـء152011/07/13 أمین مكتبة

قصاصین الشرق االبتدائیة 2010/03/01 عزه احمد سلیمان شعیل 2102060 كفـءكفـء162011/03/14 أمین مكتبة

١حسین لبن االبتدائیة رقم 2011/03/01 علیاء ابراھیم دمحم برعي 2078407 كفـءكفـء172011/03/14 أمین مكتبة
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الشھید أحمد إسماعیل علي عبدالعزیز االبتدائیة 
باالخیوة

2010/03/14 فاطمة دمحم احمد مصطفى 2103685 كفـءكفـء182011/03/14 أمین مكتبة

الجمالیة االبتدائیة القدیمة 2010/07/11 كریمة عبدهللا دمحم جبر 2123632 كفـءكفـء192011/07/13 أمین مكتبة

الحسینیة الثانویة الزراعیة 2011/07/01 دمحم زكریا ابراھیم السید 2105121 كفـءكفـء202011/07/13 أمین مكتبة

الحسینیة االعدادیة المھنیة 2011/07/11 دمحم عبدالمجید دمحم محمود 2202492 كفـءكفـء212011/07/13 أمین مكتبة

سلیم الدلح للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 محمود العشماوي احمد حسن 2191567 كفـءكفـء222011/07/13 أمین مكتبة

٢األخیوة االبتدائیة رقم 2009/02/03 مي عبدالھادي عبدالعزیز عبدالرحمن 2078418 كفـءكفـء232011/07/13 أمین مكتبة

الزھراء االبتدائیة بكفر ابواللیل 2011/03/01 نوره موسى عبدالستار دمحم 1597737 كفـءكفـء242011/03/14 أمین مكتبة

عبدالھادي عمارة للتعلیم االساسي ع 2010/07/11 نوسھ حموده ابراھیم دمحم 2207104 كفـءكفـء252011/07/13 أمین مكتبة

٢عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2010/07/13 ھانم دمحم عبدالعال علي 2183612 كفـءكفـء262011/07/13 أمین مكتبة

سعود الجدیدة االبتدائیة 2010/03/01 ھناء عبد هللا السید دمحم 991750 كفـءكفـء272011/03/14 أمین مكتبة

أوالد مرعى االبتدائیة 2010/03/14 وفاء السید علي علي غیث 2103683 كفـءكفـء282011/03/14 أمین مكتبة

قھبونة االعدادیة المشتركة 2005/08/06 ابراھیم اسماعیل احمد االلفى 2123626 كفـءكفـء292011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

زیاد أبوعتمان الطحاوي للتعلیم االساسي ع 2011/07/01 ابراھیم عبدالعاطى ابراھیم سالم 1583403 كفـءكفـء302011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١سعود القبلیة االبتدائیة رقم  2008/03/09 احمد عبدالمنعم احمد دمحم 2110187 كفـءكفـء312011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

المناصرة للتعلیم األساسي ع 2010/09/26 احمد محمود دمحم ابراھیم 987792 كفـءكفـء322011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

المناصرة للتعلیم األساسي ع 2011/07/11 السید دمحم عید علي 1616696 كفـءكفـء332011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الحسینیة االعدادیة بنات 2011/07/11 امل السید دمحم انور 2180575 كفـءكفـء342011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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المؤھل 
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األمل للصم وضعاف السمع ب بالحسینیة 2005/03/11 امیره عمر اسماعیل شحاتھ 2196657 كفـءكفـء352011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الفخفاخ االبتدائیة المشتركة 2011/07/11 تامر احمد فؤاد عبدالرحمن عبدالغني 2274481 كفـءكفـء362011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الحسینیة الثانویة الزراعیة 2010/05/22 حسن دمحم حسن دمحم 2197979 كفـءكفـء372011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

نجع عبدالسالم االعدادیة المشتركة 2009/04/29 دالیا نجاح دمحم خلیل 2112599 كفـءكفـء382011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١منشأة بشارة االبتدائیة رقم 2010/07/11 رشا صالح الدین عبدهللا السید احمد 990810 كفـءكفـء392011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢األخیوة االبتدائیة رقم 2011/07/11 سومیة فتحي عبدالعزیز موسى عمر 1571976 كفـءكفـء402011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السالم االبتدائیة بالحسینیة 2010/07/13 شیماء عبدالمعطي احمد علي 2207127 كفـءكفـء412011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢الشھید حسن دھشان االبتدائیة رقم 2011/07/11 عبدالرحمن عبدهللا السید غریب 2127386 كفـءكفـء422011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢سعود البحریة االبتدائیة رقم 2011/07/11 غاده اسماعیل عبدالعظیم دمحم 2146255 كفـءكفـء432011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

2010/05/24 ع١الحمادین للتعلیم االساسي رقم دمحم احمد علي عیسى 987949 كفـءكفـء442011/07/11 أخصائى صحافة وإعالم

2011/07/11 ع١الحمادین للتعلیم االساسي رقم دمحم اسماعیل الصاوي السید 986026 كفـءكفـء452011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١الحسینیة االبتدائیة رقم 2011/07/11 دمحم حسن حسین العسكري 2145562 كفـءكفـء462011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بحر البقر االعدادیة المشتركة 2009/03/19 دمحم عبدالعزیز عبدالحمید دمحم 2127381 كفـءكفـء472011/05/28 أخصائى صحافة وإعالم

سماكین الشرق االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم فتحي شحاتھ مقبل 2198738 كفـءكفـء482011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أزولین االعدادیة المشتركة 2008/04/11 دمحم دمحم سالم عبدربھ 2122412 كفـءكفـء492011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السعدي للتعلیم االساسي ع 2008/03/25 محمود دمحم عبد المحسن عبد الرحمن 991175 كفـءكفـء502011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السالم للتعلیم االساسي بعزبة طلبة ع 2011/07/11 نادر عبدالكریم عبدالقادر دمحم 991786 كفـءكفـء512011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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المؤھل 
األعلي

سعود الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 ھبة عبد الجبار علي عوض 1574699 كفـءكفـء522011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أبوخالد للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 حامد احمد حامد ابراھیم 973748 كفـءكفـء532011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بحر البقر االعدادیة المشتركة 2011/07/11 حماد الباز حماد حامد 989287 كفـءكفـء542011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

األخیوة االعدادیة المشتركة 2010/07/11 سماح دمحم امام دمحم 991511 كفـءكفـء552011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

قصاصین الشرق اإلعدادیة 2010/07/11 سھیر احمد محمود عوض 987861 كفـءكفـء562011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

المناجاة الكبرى االعدادیة القدیمة 2010/07/11 شیرین عرفھ لبیب دمحم 991143 كفـءكفـء572011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

٢عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2010/05/22 عید كمال توفیق عوض 1561158 كفـءكفـء582011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

كمال الدین االعدادیة بسعود 2010/07/11 فادیھ خمیس السید ابوالعزم 989500 كفـءكفـء592011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الظواھریة للتعلیم االساسي ع 2008/04/01 مجدي عبدالنبي عفیفي عبدالرحمن 2206089 كفـءكفـء602011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

زیاد أبوعتمان الطحاوي للتعلیم االساسي ع 2010/05/11 دمحم عبدالعزیز سالم ابراھیم 991263 كفـءكفـء612011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

2011/07/11 ع١الحمادین للتعلیم االساسي رقم محمود عبدالرؤوف ابوبكر دمحم 980071 كفـءكفـء622011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الحسینیة االعدادیة بنات 2008/03/25 منى السید اسماعیل دمحم بدران 986686 كفـءكفـء632011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

األمل للصم وضعاف السمع ب بالحسینیة 2005/07/11 میادة دمحم نصرالدین دمحم 1595346 كفـءكفـء642011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

قھبونة االعدادیة المشتركة 2010/07/11 نشوة فكري عبدالفتاح علي عبدالعال 2397904 كفـءكفـء652011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

السالم للتعلیم االساسي بعزبة طلبة ع 2008/01/29 ابراھیم دمحم ابراھیم ابوالعنین 2180599 كفـءكفـء662011/07/13 أخصائى نفسى

سماكین الغرب االعدادیة 2008/04/11 اسماء عبدالرحمن ابراھیم عبدالحمید 990015 كفـءكفـء672011/07/13 أخصائى نفسى

األخیوة االعدادیة المشتركة 2008/05/15 امیرة احمد عبدالغنى دمحم 2108527 كفـءكفـء682011/07/13 أخصائى نفسى
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یوسف عطوان الرسمیة للغات ع 2010/07/11 امیرة السید دمحم متولى 2112594 كفـءكفـء692011/07/13 أخصائى نفسى

المناجاة الكبرى االعدادیة القدیمة 2008/04/10 امیرة فاروق محمود دمحم 2109833 كفـءكفـء702011/07/13 أخصائى نفسى

عبدالھادي عمارة للتعلیم االساسي ع 2010/07/11 ایمان عبدالرحیم عبدالعال دمحم سید احمد 2182432 كفـءكفـء712011/07/13 أخصائى نفسى

الحسینیة التجاریة بنات 2010/07/13 ایمان دمحم السید علي 2190597 كفـءكفـء722011/07/13 أخصائى نفسى

عبدالرحمن قرمد االعدادیة 2009/03/31 حسام احمد دمحم زاھر 985023 كفـءكفـء732011/07/13 أخصائى نفسى

یوسف عطوان الرسمیة للغات ع 2010/07/11 حنان على حسن اسماعیل 2108513 كفـءكفـء742011/07/13 أخصائى نفسى

المناصرة للتعلیم األساسي ع 2010/01/15 خالد دمحم صبرى احمد سالم 2144187 كفـءكفـء752011/07/13 أخصائى نفسى

برد االبتدائیة المشتركة بقریة برد 2011/07/11 رحاب صالح دخیل درمان 2201666 كفـءكفـء762011/07/13 أخصائى نفسى

الظواھریة للتعلیم االساسي ع 2008/05/18 رشا جاد عبدالقادر ابراھیم 2119907 كفـءكفـء772011/07/13 أخصائى نفسى

إبراھیم لبن االبتدائیة 2007/04/05 رشا عبدالعال السید عبدالعال 2144171 كفـءكفـء782011/07/13 أخصائى نفسى

٢سماكین الغرب االبتدائیة رقم 2010/07/11 رشا دمحم احمد ابراھیم 2204124 كفـءكفـء792011/07/13 أخصائى نفسى

المناجاة الصغرى االبتدائیة 2011/07/11 سامیة عبدالرازق عبدهللا محمود 2122724 كفـءكفـء802011/07/13 أخصائى نفسى

٢سعود القبلیة االبتدائیة رقم  2010/07/11 سماح عبد العاطي رانب دمحم 1574677 كفـءكفـء812011/07/13 أخصائى نفسى

مصطفى عبدالقادر الشربیني االبتدائیة 2010/07/11 سمیحھ احمد علي ابراھیم 2106432 كفـءكفـء822011/07/13 أخصائى نفسى

سعود الجدیدة االبتدائیة 2008/03/25 سمیر دمحم علي یوسف 2198732 كفـءكفـء832011/07/13 أخصائى نفسى

جزیرة علیوة االعدادیة المشتركة 2006/04/14 شرین دمحم عبدالحمید السید 2117279 كفـءكفـء842011/07/13 أخصائى نفسى

الحسینیة االعدادیة بنات 2007/04/07 صفاء سعید عبدالحلیم عبدالرحمن 2108525 كفـءكفـء852011/07/13 أخصائى نفسى
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أزولین االعدادیة المشتركة 2010/07/11 عائشة السید الشوادفى على 2108520 كفـءكفـء862011/07/13 أخصائى نفسى

٢عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2009/05/24 عبدالمنعم حسن منصور عبدالعزیز 1595402 كفـءكفـء872011/07/13 أخصائى نفسى

بحر البقر االعدادیة المشتركة 2008/01/29 غاده عبدالحمید محمود دمحم 2144195 كفـءكفـء882011/07/13 أخصائى نفسى

المساعید االعدادیة 2010/07/11 فادیة السید مبروك شبیب 2123624 كفـءكفـء892011/07/13 أخصائى نفسى

أبوخالد للتعلیم االساسي ع 2006/04/17 فاطمة حسین عبداللطیف خاطر 1608311 كفـءكفـء902011/07/13 أخصائى نفسى

كمال الدین االعدادیة بسعود 2010/07/11 كریمان السید حامد سالمھ 2183682 كفـءكفـء912011/07/13 أخصائى نفسى

سماكین الشرق االعدادیة المشتركة 2010/07/11 لمیاء عبدالستار عبدالفتاح عمرو 2107402 كفـءكفـء922011/07/13 أخصائى نفسى

كفر العوامرة للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 دمحم السید عبدالرحمن عبدالقادر 2198708 كفـءكفـء932011/07/13 أخصائى نفسى

الجھاد االبتدائیة بسعود 2010/07/11 مروه عبداللطیف عبدالعال علي 2106416 كفـءكفـء942011/07/13 أخصائى نفسى

أكتوبر االعدادیة المشتركة بتانیس٦شھداء  2007/03/27 منال الشحات دمحم ابراھیم 2217025 كفـءكفـء952011/07/13 أخصائى نفسى

قھبونة االعدادیة المشتركة 2010/07/11 منال دمحم عطاهللا حسین 2122672 كفـءكفـء962011/07/13 أخصائى نفسى

جمیمة االعدادیة المشتركة 2010/07/11 مھا عبدهللا الشوادفى دمحم 1561245 كفـءكفـء972011/07/13 أخصائى نفسى

سماكین الغرب االعدادیة 2011/07/11 نھا احمد عبد الحمید احمد 991536 كفـءكفـء982011/07/13 أخصائى نفسى

أوالد مرعى االبتدائیة 2006/04/01 ھالة السید حسین صباح 2144198 كفـءكفـء992011/07/13 أخصائى نفسى

٢سعود البحریة االبتدائیة رقم 2010/07/11 ھالھ زكریا السید على 2108539 كفـءكفـء1002011/07/13 أخصائى نفسى

١سعود القبلیة االبتدائیة رقم  2010/07/11 ھالھ سامي اسماعیل علي دمحم 2106419 كفـءكفـء1012011/07/13 أخصائى نفسى

الجمالیة االعدادیة المشتركة 2010/07/11 ھبھ عبدالرحمن على اسماعیل 989983 كفـءكفـء1022011/07/13 أخصائى نفسى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

ع)علي المفتي(الحمر للتعلیم االساسي 2011/07/11 ھدى اسماعیل حسن مصطفى 2119951 كفـءكفـء1032011/07/13 أخصائى نفسى

شھداء بحرالبقر للتعلیم االساسى ب 2006/06/26 ابتسام دمحم عبدالباسط جبر 2104720 كفـءكفـء1042011/07/13 أخصائى اجتماعى

أبونافع للتعلیم االساسي ب 2004/07/01 احمد عبدالحمید جمعھ حسانین 982646 كفـءكفـء1052009/02/11 أخصائى اجتماعى

الظواھریة للتعلیم االساسي ع 2004/04/01 احمد عبدالفتاح سلیمان غانم 2207930 كفـءكفـء1062011/07/13 أخصائى اجتماعى

أكتوبر االبتدائیة بتانیس٦شھداء  2010/07/11 الھام منصور دمحمى دمحم 2119895 كفـءكفـء1072011/07/13 أخصائى اجتماعى

الحسینیة الجدیدة االبتدائیة 2010/03/14 امال دمحم دمحم عوض هللا 1565272 كفـءكفـء1082011/03/01 أخصائى اجتماعى

إبراھیم لبن االبتدائیة 2010/07/11 امیره عبدالفتاح دمحم ابراھیم اسماعیل 2197978 كفـءكفـء1092011/07/13 أخصائى اجتماعى

سعود الجدیدة االبتدائیة 2005/04/26 ایمان زغلول عبدهللا اسماعیل 2109057 كفـءكفـء1102011/07/13 أخصائى اجتماعى

١سعود القبلیة االبتدائیة رقم  2010/06/01 بھاء عبد الستار عبد هللا دھام 2196374 كفـءكفـء1112011/07/11 أخصائى اجتماعى

على بن أبى طالب االبتدائیة ببحر البقر 2008/02/14 حسنھ على عبدالفتاح على 2144194 كفـءكفـء1122011/07/13 أخصائى اجتماعى

زیاد أبوعتمان الطحاوي للتعلیم االساسي ع 2001/06/08 حماد ابراھیم عبدالعاطى دمحم 1583394 كفـءكفـء1132011/07/13 أخصائى اجتماعى

الحسینیة االعدادیة بنات 2010/03/01 دعاء دمحم على سالم 2078405 كفـءكفـء1142011/03/14 أخصائى اجتماعى

١الحسینیة االبتدائیة رقم 2005/03/11 رباب سویلم السید مصطفى 2145561 كفـءكفـء1152011/07/13 أخصائى اجتماعى

١سعود البحریة االبتدائیة رقم 2008/11/29 رشا فاروق محمود دمحم 1600523 كفـءكفـء1162011/03/14 أخصائى اجتماعى

قھبونة االبتدائیة المشتركة 2010/07/11 رضا السید احمد دمحم 968507 كفـءكفـء1172011/07/13 أخصائى اجتماعى

١سعود البحریة االبتدائیة رقم 2004/04/17 رضا جبر فراج دمحم 1585771 كفـءكفـء1182011/07/13 أخصائى اجتماعى

السیسي االعدادیة المشتركة بالظواھریة 2008/04/11 زكریا عبد الرازق ابو المعاطي رضوان 1549674 كفـءكفـء1192011/07/13 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الحسنیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

الحجازیة االبتدائیة المشتركة 2006/11/05 زینب عبدالرازق عوض جوده 2105364 كفـءكفـء1202011/07/13 أخصائى اجتماعى

الملكیین البحریة االعدادیة 2006/09/26 سامیھ عبدالقادر حسین حسن خلف 2104699 كفـءكفـء1212011/07/13 أخصائى اجتماعى

األمل للصم وضعاف السمع ع بالحسینیة 2010/07/11 شرین حسانین جاد دمحم عمر 1561221 كفـءكفـء1222011/07/13 أخصائى اجتماعى

الملكیین البحریة االعدادیة 2008/07/11 عبدالسالم نصر محمود رزق 2144174 كفـءكفـء1232011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر العوامرة للتعلیم االساسي ع 2010/07/11 عزه دمحم عبدالعال احمد االمیر 2186159 كفـءكفـء1242011/07/13 أخصائى اجتماعى

١سعود البحریة االبتدائیة رقم 2007/04/12 علیاء دمحم السید سلیم 2105362 كفـءكفـء1252011/07/11 أخصائى اجتماعى

٢سعود القبلیة االبتدائیة رقم  2010/03/01 عنایات عبد الرحمن عبد الحمید احمد 1574666 كفـءكفـء1262011/03/14 أخصائى اجتماعى

الجزیرة االبتدائیة المشتركة 2005/08/11 غاده عبدهللا دمحم ابراھیم 2109801 كفـءكفـء1272011/07/13 أخصائى اجتماعى

منشأة أبوعامر االعدادیة المشتركة 2010/07/11 فاطمة الزھراء عبدهللا على عبدالعاطى 2119957 كفـءكفـء1282011/07/13 أخصائى اجتماعى

الناصریة للتعلیم االساسي ع 2010/05/28 فاطمة سلیمان دمحم موسى 2119984 كفـءكفـء1292011/07/13 أخصائى اجتماعى

أبوسعفان للتعلیم االساسي ع 2010/07/13 فاطمة دمحم عبدالمجید مرسى 1608379 كفـءكفـء1302011/07/13 أخصائى اجتماعى

السالم للتعلیم االساسي بعزبة طلبة ع 2003/04/25 فایزه كامل دمحم عبدهللا 2105879 كفـءكفـء1312011/07/13 أخصائى اجتماعى

أبوخالد للتعلیم االساسي ع 2010/05/20 ماھر عبدالقادر سالم سلیم 2160725 كفـءكفـء1322011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢سعود البحریة االبتدائیة رقم 2011/07/11 دمحم عادل حمد نصر 2145565 كفـءكفـء1332011/07/13 أخصائى اجتماعى

المساعید االعدادیة 2011/07/11 دمحم علي ابراھیم سالمھ 2198718 كفـءكفـء1342011/07/13 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیة بالحسینیة 2010/07/11 منى دمحم حسن على العنبى 2144193 كفـءكفـء1352011/07/13 أخصائى اجتماعى

2010/07/11 ع١الحمادین للتعلیم االساسي رقم مي محمود الشریف احمد ابراھیم 991025 كفـءكفـء1362011/07/13 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

الزھراء االبتدائیة بكفر ابواللیل 2010/07/11 ناظك عویضھ علي حسین 2206470 كفـءكفـء1372011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢حسین لبن االبتدائیة رقم 2005/01/30 نبیل السید حامد احمد 1571417 كفـءكفـء1382011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢منشأة بشارة االبتدائیة رقم 2010/03/01 نجالء حسني عبدالقادر دمحم 2074770 كفـءكفـء1392011/03/14 أخصائى اجتماعى

جزیرة علیوة االبتدائیة الجدیدة 2010/03/01 نعیمة عبدالحمید احمد علي 1583956 كفـءكفـء1402011/03/14 أخصائى اجتماعى

قھبونة االبتدائیة المشتركة 2010/05/17 یسري احمد احمد دمحم عثمان 1586774 كفـءكفـء1412011/07/13 أخصائى اجتماعى

إبراھیم لبن االبتدائیة 1986/09/01 السید عبدالحمید ابوخلیل حمید 2127364 كفـءكفـء1422010/03/02 معلم أول

یوسف عطوان الرسمیة للغات ع 2003/07/01 على عبد الرحمن دمحم مرعى 989306 كفـءكفـء1432012/07/09 دكتوراهمعلم أول

العقایلة للتعلیم االساسي ع 1996/09/01 دمحم ابراھیم احمد حسین 967389 كفـءكفـء1442009/02/11 معلم أول

یوسف عطوان الرسمیة للغات ب 2002/05/01 دمحم السید دمحم دمحم 988057 كفـءكفـء1452012/07/09 ماجیستیرمعلم أول

أبوخالد للتعلیم االساسي ب 2010/07/11 ابتسام سراج عبد العزیز قویطة 989384 كفـءكفـء1462011/07/13 معلم

٢سعود البحریة االبتدائیة رقم 2007/04/11 ابتسام دمحم الشافعى عبید 1605858 كفـءكفـء1472011/07/13 معلم

منشأة أبوعامر االعدادیة المشتركة 2009/05/09 ابتسام دمحم لطفي عبدالحمید دمحم المغازي 2105067 كفـءكفـء1482011/07/13 معلم

القرامده للتعلیم األساسي ع 2011/07/11 ابراھیم ابراھیم احمد االلفي 973930 كفـءكفـء1492011/07/13 معلم

أزولین االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ابراھیم اسماعیل عبدهللا عبدالرحمن 2078262 كفـءكفـء1502011/03/14 معلم

المناجاة الكبرى الجدیدة االعدادیة 2010/06/05 ابراھیم السید احمد دمحم 1582896 كفـءكفـء1512011/07/13 معلم

السیسي االعدادیة المشتركة بالظواھریة 2011/03/01 ابراھیم السید شحاتة دمحم 990808 كفـءكفـء1522011/03/14 معلم

الظواھریة للتعلیم االساسي ع 2003/10/15 ابراھیم السید دمحم عبدالرحیم 2160726 كفـءكفـء1532011/07/13 معلم
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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 

الحسنیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

یوسف عطوان الرسمیة للغات ب 2010/01/25 ابراھیم جمیل علي مرعي 2040319 كفـءكفـء1542011/03/14 معلم

الناصریة للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 ابراھیم علي ابراھیم جمعھ 981042 كفـءكفـء1552011/07/13 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2010/05/16 ابراھیم دمحم عبدالرحمن عبدالعال 2186263 كفـءكفـء1562011/07/13 معلم

عبدالرحمن قرمد االعدادیة 2011/07/11 ابراھیم دمحم على سالم 2112526 كفـءكفـء1572011/07/13 معلم

ع)علي المفتي(الحمر للتعلیم االساسي 2011/03/01 ابو الحسن جالل عبد الحلیم سالمة 982183 كفـءكفـء1582011/03/14 معلم

2010/07/11 ع١الحمادین للتعلیم االساسي رقم اجالل على عرابي سالم 2205061 كفـءكفـء1592011/07/13 معلم

ع)علي المفتي(الحمر للتعلیم االساسي 2003/10/15 احالم علي السید حسین 982327 كفـءكفـء1602011/03/14 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2011/07/11 احمد ابوالفتوح سلیم فراج 981280 كفـءكفـء1612011/07/13 معلم

الحسین االبتدائیة بالخشبات 2011/03/01 احمد احمدي عبدالرحمن سلیمان 2103193 كفـءكفـء1622011/03/14 معلم

زیاد أبوعتمان الطحاوي للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 احمد اسماعیل فھمي اسماعیل 991503 كفـءكفـء1632011/03/14 معلم

منشأة أبوعامر االعدادیة المشتركة 2011/07/11 احمد السید احمد على 987439 كفـءكفـء1642011/07/13 معلم

٢سعود البحریة االبتدائیة رقم 2011/07/11 احمد حسنى یوسف عمرى 989051 كفـءكفـء1652011/07/13 معلم

١عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2011/07/11 احمد صبرى عبدالفتاح على 2124267 كفـءكفـء1662011/07/13 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2008/09/04 احمد عبد الرحمن سالم دمحم 983474 كفـءكفـء1672011/07/13 معلم

الحسینیة الثانویة الزراعیة 2004/04/25 احمد عبدالرحمن السید سیداحمد 2105111 كفـءكفـء1682011/07/13 معلم

المناجاة الكبرى الجدیدة االعدادیة 2011/07/11 احمد عبدالعال احمد سلیمان 2112521 كفـءكفـء1692011/07/13 معلم

بحر البقر االعدادیة المشتركة 2011/07/11 احمد عبدالعزیز دمحم عبدالعزیز 1577082 كفـءكفـء1702011/07/13 معلم
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عثمان بن عفان االعدادیة 2010/05/22 احمد عبدالفتاح عباس  ابراھیم 2123625 كفـءكفـء1712011/07/13 معلم

طارق بن زیاد االعدادیة المشتركة ببحر البقر 2011/07/11 احمد عبدالكریم السید عبدالكریم 2108510 كفـءكفـء1722011/07/13 معلم

كمال الدین االعدادیة بسعود 2011/07/11 احمد عبدالھادى عبدالفتاح امام 978519 كفـءكفـء1732011/07/14 معلم

یوسف عطوان الرسمیة للغات ث 2011/07/11 احمد عطیھ احمد مصلحي 2198120 كفـءكفـء1742011/07/13 معلم

2011/07/11 ع١الحمادین للتعلیم االساسي رقم احمد فتحي احمد ابراھیم 992112 كفـءكفـء1752011/07/13 معلم

قھبونة االعدادیة المشتركة 2007/12/10 احمد قطب دمحم قطب 2122666 كفـءكفـء1762011/07/13 معلم

الجمالیة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 احمد متولي علي عفیفي 2105341 كفـءكفـء1772011/03/01 معلم

األخیوة االعدادیة المشتركة 2006/07/08 احمد دمحم ابراھیم سلطان 2103682 كفـءكفـء1782011/03/14 معلم

عبدالرحمن قرمد االعدادیة 2006/07/03 احمد دمحم حسن سیداحمد 989268 كفـءكفـء1792011/03/14 معلم

الحسینیة االعدادیة بنات 2011/07/11 احمد دمحم رمضان دمحم 2112502 كفـءكفـء1802011/07/13 معلم

طارق بن زیاد االعدادیة المشتركة ببحر البقر 2006/04/07 احمد دمحم عبدالسالم عبدالمنعم 1602412 كفـءكفـء1812011/07/13 معلم

العقایلة للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 احمد دمحم عبدالصمد اسماعیل 988354 كفـءكفـء1822011/03/14 معلم

أزولین االعدادیة المشتركة 2011/03/01 احمد دمحم عبدهللا اسماعیل 1550703 كفـءكفـء1832011/03/14 معلم

وكیل النیابة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 احمد دمحم فتحي دمحم قدري 1565279 كفـءكفـء1842011/07/13 معلم

األخیوة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 احمد مصطفى حسین دمحم 2105325 كفـءكفـء1852011/03/14 معلم

السیسي االعدادیة المشتركة بالظواھریة 2011/07/11 احمد نجیب دمحم محمود 992087 كفـءكفـء1862011/07/11 معلم

كمال الدین االعدادیة بسعود 2002/10/14 اسامة دمحم السید یوسف 988916 كفـءكفـء1872011/03/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

األخیوة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 اسامة محمود احمد محمود 2124261 كفـءكفـء1882011/07/13 معلم

كمال الدین االعدادیة بسعود 2011/07/11 اسامھ دمحم صباح سالم 2183703 كفـءكفـء1892011/07/13 معلم

الزھراء االبتدائیة بكفر ابواللیل 2010/03/01 اسماء احمد حسن احمد 990338 كفـءكفـء1902011/03/14 معلم

یوسف عطوان الرسمیة للغات ریاض اطفال 2011/03/01 اسماء احمد طلبھ ابو علوه 990684 كفـءكفـء1912011/03/14 معلم

أزولین االعدادیة المشتركة 2010/07/13 اسماء احمد علي دمحم 2127367 كفـءكفـء1922011/07/13 معلم

٢سعود البحریة االبتدائیة رقم 2011/03/01 اسماء السید عبدهللا صالح 2130517 كفـءكفـء1932011/03/14 معلم

منشأة الفولى االبتدائیة المشتركة 2006/05/21 اسماء كریم محمود خلیل 989427 كفـءكفـء1942011/03/14 معلم

الصباغ للتعلیم االساسي ب 2010/07/11 اسماء دمحم محمود السید خضیر 2187375 كفـءكفـء1952011/07/13 معلم

٢الشھید دمحم حسن الصاوى االبتدائیة 2007/06/02 اسمھان عبدالفتاح احمد دمحم 2198735 كفـءكفـء1962011/07/13 معلم

المناجاة الكبرى االعدادیة القدیمة 2007/06/02 اسمھان عبدالفتاح دمحم حسن 989765 كفـءكفـء1972011/03/14 معلم

سالم حسین سالم للتعلیم االساسى ب 2010/05/27 اشرف احمد على سلیمان 973494 كفـءكفـء1982011/07/13 معلم

نجع عبدالسالم االعدادیة المشتركة 2008/04/15 اشرف دمحم حجازي حسین 980059 كفـءكفـء1992011/07/13 معلم

أكتوبر االبتدائیة بتانیس٦شھداء  1993/09/01 اشرف دمحم حسن ھجرس 2115589 كفـءكفـء2002009/10/15 معلم

١عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2006/10/09 اشرف دمحم عبدالمعبود ابراھیم 979029 كفـءكفـء2012011/07/14 معلم

المناجاة الكبرى االعدادیة القدیمة 2010/01/12 اشرف نواف محمود مصلح 2071075 كفـءكفـء2022011/03/14 معلم

على بن أبي طالب االعدادیة ببحر البقر 2011/07/11 اعتزاز احمد عبد العاطى حفناوى 2189243 كفـءكفـء2032011/07/01 معلم

المناصرة للتعلیم األساسي ریاض اطفال 2011/03/01 اعتماد الھادي السباعي عبد الرحمن 2016263 كفـءكفـء2042011/03/14 معلم
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األعلي

الملكیین البحریة االعدادیة 2008/07/07 mاكرام دمحم االنور عطا 988679 كفـءكفـء2052011/03/14 معلم

عبدالھادي عمارة للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 الباز ابراھیم دمحم دمحم 2121897 كفـءكفـء2062011/07/13 معلم

الجمالیة االعدادیة المشتركة 2010/07/11 الزھراء احمد عمار على 2124288 كفـءكفـء2072011/07/13 معلم

یوسف عطوان الرسمیة للغات ریاض اطفال 2010/03/01 الزھراء عمر عبدربھ منصور 1559422 كفـءكفـء2082011/03/14 معلم

قصاصین الشرق اإلعدادیة 2011/07/11 السید احمد عبدالھادى عبدالرحمن غیث 1579284 كفـءكفـء2092011/07/13 معلم

النجیحي للتعلیم األساسي ع 2011/07/11 السید جاد عبدالسالم جمعھ 2118572 كفـءكفـء2102011/07/13 معلم

عبدالھادي عمارة للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 السید حسن عبده احمد 972794 كفـءكفـء2112011/03/14 معلم

منشأة أبوعامر االعدادیة المشتركة 2011/03/01 السید سلیمان سالم دمحم 985374 كفـءكفـء2122011/03/14 معلم

سماكین الغرب االعدادیة 2003/03/29 السید عبد الرحمن دمحم ابراھیم 977301 كفـءكفـء2132011/07/13 معلم

السعدي للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 السید عبد العظیم حسن السید 974437 كفـءكفـء2142011/03/14 معلم

المناجاة الكبرى االبتدائیة الجدیدة 2008/05/16 السید عبدالعال عبدالعزیز ابراھیم 2198733 كفـءكفـء2152011/03/14 معلم

الحسینیة التجاریة بنات 2011/07/11 السید عبدالفتاح عطیة ابراھیم 2186150 كفـءكفـء2162011/07/13 معلم

أزولین االعدادیة المشتركة 2011/07/11 السید عبدالكریم عوض هللا احمد 2105249 كفـءكفـء2172011/07/13 معلم

ع)علي المفتي(الحمر للتعلیم االساسي 2011/03/01 السید علي عبدالدایم مبارك 983139 كفـءكفـء2182011/03/14 معلم

١سعود القبلیة االبتدائیة رقم  2008/04/01 السید مصطفى كمال احمد 978331 كفـءكفـء2192011/07/13 معلم

طالل معجل الطحاوي للتعلیم االساسي ب 2010/03/01 السیده دمحم حسني دمحم 986308 كفـءكفـء2202011/03/14 معلم

األخیوة االعدادیة المشتركة 2010/05/26 الشحات ابراھیم احمد حسین 2107650 كفـءكفـء2212011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

منشأة أبوعامر االعدادیة المشتركة 2003/09/15 الشوادفي دمحم السید دمحم 2033118 كفـءكفـء2222011/07/13 معلم

الحسینیة االعدادیة بنات 2010/07/11 الشیماء دمحم الوفائى عبدهللا ابراھیم 989737 كفـءكفـء2232011/07/13 معلم

المساعید االعدادیة 2005/01/30 العمدة دمحم دمحم عید 969141 كفـءكفـء2242011/07/13 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2005/03/31 الفت السید دمحم السید 987011 كفـءكفـء2252011/07/13 معلم

أوالد مرعى االبتدائیة 2010/07/11 الھام دمحم عبدالحكیم موسى 2078420 كفـءكفـء2262011/07/13 معلم

الحسینیة الثانویة الزراعیة 2010/07/13 امال سلیمان دمحم سلیمان 2104736 كفـءكفـء2272011/07/13 معلم

المناجاة الصغرى االبتدائیة 2010/07/11 امانى ابراھیم یوسف ابراھیم 2122715 كفـءكفـء2282011/07/13 معلم

عبدالكریم منصور االبتدائیة 2010/03/01 امانى عبدالكریم مسلم سلیمان 991524 كفـءكفـء2292011/03/14 معلم

زیاد أبوعتمان الطحاوي للتعلیم االساسي ب 2010/07/11 امانى على دمحم ابراھیم 1583137 كفـءكفـء2302011/07/13 معلم

أزولین االعدادیة المشتركة 2009/03/27 امانى على محمود دمحم 2112505 كفـءكفـء2312011/07/13 معلم

األخیوة االعدادیة المشتركة 2010/07/11 امانى دمحم عبدالحكیم  موسى 2108534 كفـءكفـء2322011/07/13 معلم

األخیوة االعدادیة المشتركة 2007/04/25 امانى دمحم عیسى حسین 2108532 كفـءكفـء2332011/07/13 معلم

جزیرة علیوة االعدادیة المشتركة 2008/03/11 امانى محمود سویلم على 2117282 كفـءكفـء2342011/07/13 معلم

المناجاة الكبرى االعدادیة القدیمة 2011/07/11 امانى نصر سلیمان الزیر 2107667 كفـءكفـء2352011/07/13 معلم

األخیوة االعدادیة المشتركة 2008/06/02 اماني السید موسى ابراھیم دمحم العدل 2125425 كفـءكفـء2362011/03/14 معلم

المناجاة الكبرى االعدادیة القدیمة 2010/03/01 اماني خالد دمحم خالد 2078410 كفـءكفـء2372011/03/14 معلم

السعدي للتعلیم االساسي ع 2010/03/14 اماني عبدالسالم عبدالقادر دمحم 2255114 كفـءكفـء2382011/03/14 معلم
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األخیوة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 اماني عبدالعال فوزي ابراھیم عبدالرازق 2105361 كفـءكفـء2392011/07/13 معلم

المناصرة للتعلیم األساسي ع 2010/03/14 اماني عبدهللا السید متولي 2070082 كفـءكفـء2402011/03/14 معلم

ناصر االبتدائیة المشتركة بالحمر 2010/03/01 اماني دمحم السید عبدالرحمن 1561832 كفـءكفـء2412011/03/14 معلم

السادات االبتدائیة بالحسینیة 2010/03/14 اماني دمحم عبدالصمد اسماعیل 2074732 كفـءكفـء2422011/03/14 معلم

نجع عبدالسالم االعدادیة المشتركة 2007/10/12 امل عبد الرحمن السید عطیة 991495 كفـءكفـء2432011/07/13 معلم

قھبونة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 امل عبدالجواد احمد على یوسف 1608492 كفـءكفـء2442011/03/14 معلم

سماكین الغرب االعدادیة 2011/03/01 امل دمحم الباز احمد 987742 كفـءكفـء2452011/03/14 معلم

١سماكین الشرق االبتدائیة رقم 2007/09/17 امل دمحم عبدالھادى عبدالعاطى 1597718 كفـءكفـء2462011/03/14 معلم

منشأة الفولى االبتدائیة المشتركة 2007/10/12 امل محمود السید حسبو 960472 كفـءكفـء2472011/07/13 معلم

الظواھریة للتعلیم االساسي ع 2007/04/01 امل محمود دمحم دمحم 990617 كفـءكفـء2482011/03/14 معلم

قصاصین الشرق االبتدائیة 2010/03/01 امنھ السید دمحم عطیة 2102062 كفـءكفـء2492011/03/14 معلم

الشھید علي دمحم عطوان التجاریة بنین 2003/09/30 امیر سلطان ابراھیم سلطان 1575205 كفـءكفـء2502011/07/13 معلم

األمل للصم وضعاف السمع ع بالحسینیة 2007/04/07 امیرة ابراھیم وھبھ ابراھیم 1595489 كفـءكفـء2512011/07/13 معلم

قصاصین الشرق االبتدائیة 2010/03/01 امیرة احمد دمحم عبد العال 2190893 كفـءكفـء2522011/03/14 معلم

السعدي للتعلیم االساسي ع 2010/03/14 امیرة السید عبد الوھاب عبد اللطیف 989579 كفـءكفـء2532011/03/14 معلم

الجھاد االبتدائیة بسعود 2007/08/25 امیرة عبد الفتاح فرید على 990672 كفـءكفـء2542011/03/01 معلم

١سماكین الغرب االبتدائیة رقم 2010/03/01 امیرة عبدالحمید دمحم دمحم حسن 989026 كفـءكفـء2552011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

األخیوة االعدادیة المشتركة 2010/03/01 امیرة عبدالناصر عبدالمنعم احمد 2105370 كفـءكفـء2562011/03/14 معلم

الحسینیة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/11 امیرة دمحم السید دمحم 2123638 كفـءكفـء2572011/07/13 معلم

١سعود القبلیة االبتدائیة رقم  2010/03/01 امیرة دمحم دمحم عبدالعال 2069612 كفـءكفـء2582011/03/14 معلم

قصاصین الشرق االبتدائیة 2010/07/11 امیره ابراھیم عبدالرحمن عبدالعال 2189911 كفـءكفـء2592011/07/13 معلم

١سماكین الغرب االبتدائیة رقم 2010/03/01 امیره جمال دمحم علي سالم 991449 كفـءكفـء2602011/07/13 معلم

٢عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2008/04/20 امیره سراج الدین دمحم مرعي 2206083 كفـءكفـء2612011/07/13 معلم

٢عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2010/07/11 امیمة باز احمد حسن 2110184 كفـءكفـء2622011/07/13 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2004/05/29 امیمھ السید السید سلیمان الشحات 2103701 كفـءكفـء2632011/03/14 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2011/03/01 امیمھ عبداللطیف محمود ابراھیم 988367 كفـءكفـء2642011/03/14 معلم

الحسینیة الثانویة الصناعیة 2010/07/13 امینة احمد دمحم حسانین 2118487 كفـءكفـء2652011/07/13 معلم

الصباغ للتعلیم االساسي ع 2008/05/11 انجى جرجس تادرس میالده 955183 كفـءكفـء2662011/07/13 معلم

قھبونة االعدادیة المشتركة 2007/04/19 انھار دمحم عبدالدایم متولى 2122750 كفـءكفـء2672011/07/13 معلم

الحسینیة التجاریة بنات 2011/07/13 انوار السید احمد دمحم خلیل 1576991 كفـءكفـء2682011/07/13 معلم

الحسینیة الثانویة الصناعیة 1998/12/26 انور صابر انور السید 986280 كفـءكفـء2692009/02/11 معلم

النجیحي للتعلیم األساسي ع 2010/01/21 انور عبد العاطي احمد السید 972246 كفـءكفـء2702011/03/14 معلم

الحسینیة التجاریة بنات 2011/07/11 ایمان  على دمحم احمد على 2121879 كفـءكفـء2712011/07/13 معلم

الحسینیة االعدادیة بنات 2010/07/13 ایمان بكر علي الفرماوي 2106295 كفـءكفـء2722011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الحسنیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

أكتوبر االبتدائیة بتانیس٦شھداء  2010/03/14 ایمان جمال علیوة خلیل 1573482 كفـءكفـء2732011/03/14 معلم

منشأة أبوعامر االعدادیة المشتركة 2010/07/11 ایمان سلیمان دمحم حمید 988710 كفـءكفـء2742011/07/13 معلم

الحسینیة الثانویة الصناعیة 2010/07/11 ایمان عبدالحكیم عامر بخیت سلطان 2123630 كفـءكفـء2752011/07/13 معلم

١الحسینیة االبتدائیة رقم 2011/03/01 ایمان عبدالحمید ابراھیم عبدهللا یوسف 1574772 كفـءكفـء2762011/03/14 معلم

زیاد أبوعتمان الطحاوي للتعلیم االساسي ع 2010/07/11 ایمان عبدالحمید حسین عبدالحمید 1583315 كفـءكفـء2772011/07/13 معلم

النشاویة االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 ایمان عبدالعزیز دمحم امام 2126782 كفـءكفـء2782011/03/14 معلم

١سعود القبلیة االبتدائیة رقم  2010/03/01 ایمان عبدالواحد السید یوسف زعزوع 2070071 كفـءكفـء2792011/03/14 معلم

قھبونة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 ایمان كمال دمحم دمحم 1569300 كفـءكفـء2802011/07/13 معلم

نجع عبدالسالم االبتدائیة المشتركة 2008/05/06 ایمان دمحم السید حنفي 2025427 كفـءكفـء2812011/03/14 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2010/07/11 ایمان دمحم حسن موسى 2123628 كفـءكفـء2822011/07/13 معلم

إبراھیم لبن االبتدائیة 2011/07/11 ایمان دمحم سلیم طھ النجار 2104806 كفـءكفـء2832011/07/13 معلم

الحسینیة االعدادیة بنات 2011/07/11 ایمان دمحم عبدالستار عبدالعال 991151 كفـءكفـء2842011/07/13 معلم

السعدي للتعلیم االساسي ع 2009/05/30 ایمان دمحم كمال مصطفى دمحم 2178442 كفـءكفـء2852011/07/13 معلم

الست ھوى للتعلیم االساسى ب 2010/03/01 ایمان مرحلي عبد الرحمن ابراھیم 991332 كفـءكفـء2862011/03/14 معلم

المساعید االبتدائیة 2008/10/17 ایمن عبدالاله عبدهللا الشبراوي 2103703 كفـءكفـء2872011/03/14 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2010/01/26 ایمن دمحم حسین حسن 983503 كفـءكفـء2882011/03/14 معلم

سماكین الغرب االعدادیة 2011/03/01 ایمن دمحم دمحم حسین 988121 كفـءكفـء2892011/03/01 معلم
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الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

المناجاة الكبرى االعدادیة القدیمة 2008/07/12 ایناس احمد ابراھیم عبدهللا 2125404 كفـءكفـء2902011/03/14 معلم

یوسف عطوان الرسمیة للغات ریاض اطفال 2010/03/01 ایناس عبدالبدیع عبدالقادر على 1559601 كفـءكفـء2912011/03/14 معلم

قھبونة المشتركة ریاض اطفال 2010/03/01 ایناس دمحم سمیر دمحم عبدالمنعم 2123648 كفـءكفـء2922011/03/14 معلم

األخیوة التجاریة المشتركة 2010/07/11 ایناس محمود ابراھیم علي غیث 2119975 كفـءكفـء2932011/07/13 معلم

١عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2011/07/11 ایھاب امام دمحم فتحي 2103694 كفـءكفـء2942011/07/13 معلم

الناصریة للتعلیم االساسي ع 2009/04/20 ایھاب ثابت جاد دمحم 2136479 كفـءكفـء2952011/07/13 معلم

على بن أبى طالب االبتدائیة ببحر البقر 2008/06/02 ایھاب شحاتة بیومي دمحم 2125414 كفـءكفـء2962011/03/01 معلم

الشھید علي دمحم عطوان التجاریة بنین 2010/06/04 ایھاب دمحم قطب حسن 2201097 كفـءكفـء2972011/07/13 معلم

زیاد أبوعتمان الطحاوي للتعلیم االساسي ب 2009/05/21 بثینة دمحم عبدالحلیم دمحم 1583099 كفـءكفـء2982011/07/13 معلم

إبراھیم لبن االبتدائیة 2007/06/18 بسمھ عبد االلھ عبد الحمید عباس 984663 كفـءكفـء2992011/03/14 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2010/07/11 بسمھ نجاح نصر احمد سالم 2117285 كفـءكفـء3002011/07/13 معلم

جزیرة علیوة االعدادیة المشتركة 2007/07/01 بشرى دمحم محمود امین 990677 كفـءكفـء3012011/03/14 معلم

أبوخالد للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 بشري دمحم دمحم نایل 1565295 كفـءكفـء3022011/07/13 معلم

الحسینیة الثانویة بنین 2011/07/11 بھاء السید عبدالعظیم دمحم 2211501 كفـءكفـء3032011/07/11 معلم

طارق بن زیاد االعدادیة المشتركة ببحر البقر 2009/05/30 بوسى احمد محمود دمحم 988930 كفـءكفـء3042011/03/14 معلم

الظواھریة للتعلیم االساسي ع 2006/02/05 تامر احمد عبدالعاطي دمحم 990916 كفـءكفـء3052011/07/13 معلم

أكتوبر االعدادیة المشتركة بتانیس٦شھداء  2009/07/04 تامر خیري دمحم اسماعیل 1583030 كفـءكفـء3062011/03/14 معلم
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التعیین
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تاریخ شغل 
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الكادر
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المؤھل 
األعلي

حسیني أبوشوشة للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 تامر دمحم حنفي عوض 2188832 كفـءكفـء3072011/07/13 معلم

المساعید االبتدائیة 2009/06/02 جمیلة عبد الحمید سلیمان سعید 991772 كفـءكفـء3082011/07/13 معلم

أزولین االعدادیة المشتركة 2009/04/03 جوده علي داود دمحم 2190778 كفـءكفـء3092011/07/13 معلم

الحسینیة التجاریة بنات 2010/07/11 جیھان حسین حسین جلھوم 1580299 كفـءكفـء3102011/07/13 معلم

٢عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2010/07/13 حافظھ ابراھیم حسن سرحان 988627 كفـءكفـء3112011/07/13 معلم

العقایلة للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 حسام حامد احمد حماد 2121931 كفـءكفـء3122011/07/13 معلم

الشھید علي دمحم عطوان التجاریة بنین 2010/05/24 حسانین عبده دمحم حسانین 2186153 كفـءكفـء3132011/07/13 معلم

أزولین االعدادیة المشتركة 2011/07/11 حسن ابراھیم دمحم سالم 992368 كفـءكفـء3142011/07/13 معلم

كمال الدین االعدادیة بسعود 2011/07/11 حسن عبدالعزیز دمحم عبدالعزیز 2107628 كفـءكفـء3152011/07/13 معلم

نجع عبدالسالم االعدادیة المشتركة 2006/02/03 حسن عبدالعزیز دمحم علي 2124722 كفـءكفـء3162011/07/13 معلم

2011/07/11 ع١الحمادین للتعلیم االساسي رقم حسن دمحم الباز حسن محجوب 2183680 كفـءكفـء3172011/07/13 معلم

2011/07/11 بحر البقر االعدادیة٤قریة  حسین حسن علي حسن 989402 كفـءكفـء3182011/07/13 معلم

الناصریة للتعلیم االساسي ب 2004/03/26 حسین علي عبدالسالم حسین 2103695 كفـءكفـء3192011/03/14 معلم

الشیخ على المفتى الثانویة المشتركة 2011/07/01 حماده دمحم عبدالفتاح حمودة 2109919 كفـءكفـء3202011/07/13 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2009/06/12 حمدي السید عبدالحمید بدر الدین 2181389 كفـءكفـء3212011/07/13 معلم

أكتوبر االعدادیة المشتركة بتانیس٦شھداء  2005/05/30 حمدي دمحم عبد الھادي عبد العاطي 984695 كفـءكفـء3222011/03/14 معلم

یوسف عطوان الرسمیة للغات ب 2011/03/01 حمدي دمحم دمحم دمحم عیسوي 2190776 كفـءكفـء3232011/03/14 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الحسنیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشأة أبوعامر االعدادیة المشتركة 2002/09/25 حنان ابراھیم حسن اسماعیل 989320 كفـءكفـء3242011/07/13 معلم

الملكیین البحریة ع ریاض اطفال 2010/03/01 حنان اسامة احمد حسن شعالن 990714 كفـءكفـء3252011/03/14 معلم

كفر العوامرة للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 حنان رشاد دمحم دمحم عوض 2124251 كفـءكفـء3262011/07/13 معلم

األخیوة االبتدائیة الجدیدة 2010/07/11 حنان شحاتة عبدالوھاب موسى الباز 2104804 كفـءكفـء3272011/07/13 معلم

منشأة الفولى االبتدائیة المشتركة 2010/03/14 حنان شلبایھ دمحم جمعھ 988907 كفـءكفـء3282011/03/14 معلم

السعدي للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 حنان عبدهللا السید دمحم 2201968 كفـءكفـء3292011/07/11 معلم

٢الحمادین االبتدائیة رقم 2011/03/01 حنان دمحم احمد سالم 1608510 كفـءكفـء3302011/03/14 معلم

الحسینیة الثانویة الصناعیة 2010/07/13 حنان دمحم حسن عبد هللا 2181105 كفـءكفـء3312011/07/13 معلم

المساعید االعدادیة 2011/03/01 حنان دمحم رضا دمحم ابراھیم 2103192 كفـءكفـء3322011/03/14 معلم

منشأة أبوعامر االعدادیة المشتركة 2009/05/13 حنان دمحم شوقي دمحم سید احمد 2105285 كفـءكفـء3332011/07/13 معلم

الحسینیة الثانویة الزراعیة 2011/07/11 حنان مصطفى مأمون  امین 2109103 كفـءكفـء3342011/07/13 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2011/03/01 خالد دمحم الباز حسن 984748 كفـءكفـء3352011/03/14 معلم

األخیوة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 خالد دمحم على دمحم 2107660 كفـءكفـء3362011/07/13 معلم

قصاصین الشرق ریاض اطفال 2011/07/11 خدیجھ دمحم ابراھیم السید 990855 كفـءكفـء3372011/07/13 معلم

بدر االبتدائیة المشتركة ببحر البقر 2009/05/17 خلیل عبدالرحمن یوسف السید 2112580 كفـءكفـء3382011/07/13 معلم

كمال الدین االعدادیة بسعود 2010/07/11 دالیا صالح دمحم عبد العزیز 989863 كفـءكفـء3392011/07/13 معلم

عبدالرحمن قرمد االعدادیة 2006/04/17 دالیا دمحم احمد سید احمد 990581 كفـءكفـء3402011/07/13 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 

الحسنیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحسینیة االعدادیة بنات 2005/04/14 دعاء ابراھیم دمحم برعى 1595476 كفـءكفـء3412011/07/13 معلم

الحسینیة االعدادیة بنات 2010/07/11 دعاء احمد احمد حسنین 2105242 كفـءكفـء3422011/07/13 معلم

األخیوة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دعاء عبداللطیف احمد منصور 2121857 كفـءكفـء3432011/07/13 معلم

الشھید أحمد إسماعیل علي عبدالعزیز االبتدائیة 
باالخیوة

2010/03/01 دعاء عثمان عبد الفتاح دمحم الباز 988743 كفـءكفـء3442011/03/14 معلم

كمال الدین االعدادیة بسعود 2010/07/11 دعاء فھمي ابوالمعاطي علي 1574685 كفـءكفـء3452011/07/13 معلم

الشھید علي دمحم عطوان التجاریة بنین 2010/07/11 دعاء كریم عمر عبدهللا 2110173 كفـءكفـء3462011/07/13 معلم

الحسینیة الثانویة الزراعیة 2010/07/11 دعاء دمحم عبدالعال ابراھیم 2118376 كفـءكفـء3472011/07/13 معلم

عبدالرحمن قرمد االعدادیة 2009/05/10 دعاء دمحم غریب على 2122743 كفـءكفـء3482011/07/13 معلم

حسیني الزماني االبتدائیة 2010/03/01 دینا ابراھیم حسن ابراھیم 989165 كفـءكفـء3492011/03/14 معلم

یوسف عطوان الرسمیة للغات ع 2011/07/11 دینا ابراھیم محمود عبدالحق نصیر 2108524 كفـءكفـء3502011/07/13 معلم

األخیوة االعدادیة المشتركة 2010/07/11 دینا دمحم سعید مغاورى 2124237 كفـءكفـء3512011/07/13 معلم

سالم حسین سالم للتعلیم االساسى ب 2011/07/11 رابحة احمد دمحم السید 2033122 كفـءكفـء3522011/07/13 معلم

الجمالیة الجدیدة ریاض اطفال 2011/03/01 راندا رشدي ودیع عطیھ 1571759 كفـءكفـء3532011/03/14 معلم

ناصر االبتدائیة المشتركة بالحمر 2010/03/01 رانیا فھمي ابوالمعاطي علي 1561866 كفـءكفـء3542011/03/14 معلم

سماكین الغرب االعدادیة 2008/08/29 رانیا لطفى دمحم مصطفى 2124272 كفـءكفـء3552011/07/13 معلم

كمال الدین االعدادیة بسعود 2010/07/11 رانیا مسلم فرید علي 2183689 كفـءكفـء3562011/07/13 معلم

الحسینیة االعدادیة بنات 2010/07/11 رانیا نعمان جاد جاد 2128168 كفـءكفـء3572011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الحسنیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المناصرة للتعلیم األساسي ع 2008/03/28 رانیا یونس دمحم یونس 2104170 كفـءكفـء3582011/07/13 معلم

الجمالیة االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 رائده دمحم عبدالحمید على 1600534 كفـءكفـء3592011/03/14 معلم

األخیوة االعدادیة المشتركة 2008/03/24 رباح دمحم ابراھیم دمحم عیشھ 2124291 كفـءكفـء3602011/07/13 معلم

أزولین االعدادیة المشتركة 2010/07/11 رحاب  محمود حامد ابراھیم 2108519 كفـءكفـء3612011/07/13 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2010/07/11 رحاب حسن دمحم دمحم شعالن 2112606 كفـءكفـء3622011/07/13 معلم

١سعود البحریة االبتدائیة رقم 2010/03/01 رحاب عبدهللا دمحم ابو النور 1585705 كفـءكفـء3632011/03/14 معلم

أزولین االعدادیة المشتركة 2010/07/11 رحاب دمحم محمود دمحم 2040338 كفـءكفـء3642011/07/13 معلم

برد االبتدائیة المشتركة بقریة برد 2011/03/01 رشا احمد موسى السید 2198722 كفـءكفـء3652011/03/14 معلم

السالم للتعلیم االساسي بعزبة طلبة ع 2011/03/01 رشا اسماعیل ابراھیم دمحم 990147 كفـءكفـء3662011/03/14 معلم

كمال الدین االعدادیة بسعود 2003/05/11 رشا اسماعیل احمد على 2112581 كفـءكفـء3672011/03/14 معلم

األخیوة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 رشا السید مقبل یوسف 2183695 كفـءكفـء3682011/07/13 معلم

الجھاد االبتدائیة بسعود 2011/03/01 رشا الشوادفي خلیل سالم 2050681 كفـءكفـء3692011/03/14 معلم

٢عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2005/07/17 رشا رزق على عبدالرحیم 990072 كفـءكفـء3702011/03/14 معلم

أبوخالد للتعلیم االساسي ع 2010/07/11 رشا عبد الرحمن السید احمد 991961 كفـءكفـء3712011/07/13 معلم

قھبونة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 رشا على السید بدران 2121934 كفـءكفـء3722011/07/13 معلم

منشأة أبوعامر االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رضا ابراھیم على دمحم 987210 كفـءكفـء3732011/07/13 معلم

جزیرة علیوة االعدادیة المشتركة 2007/07/06 رضا السید حسین السید 990667 كفـءكفـء3742011/03/14 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الصباغ للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 رضا السید دمحم احمد 990956 كفـءكفـء3752011/03/14 معلم

سعود الجدیدة ریاض اطفال 2011/03/01 رضا العشماوي احمد حسن 987187 كفـءكفـء3762011/03/14 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2009/06/27 رضا عبدالعال خلیل نجم 1577136 كفـءكفـء3772011/07/13 معلم

الحسینیة التجاریة بنات 2010/07/13 رضا دمحم احمد شحاتھ 2261018 كفـءكفـء3782011/07/13 معلم

السعدي للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 رغدا ثروت دمحم علي 2091429 كفـءكفـء3792011/03/14 معلم

سماكین الغرب االعدادیة 2008/03/27 رنا حسن ابراھیم دمحم 991890 كفـءكفـء3802011/07/11 معلم

الناصریة للتعلیم االساسي ب 2006/05/21 رنده دمحم الصابر ابراھیم علي 2103697 كفـءكفـء3812011/03/14 معلم

أبوسعفان للتعلیم االساسي ع 2010/07/01 ریحاب عبداللطیف موسى عامر سلطان 2198709 كفـءكفـء3822011/07/13 معلم

السعدي للتعلیم االساسي ع 2010/07/13 ریم فرید عبدالحمید دمحم 2104162 كفـءكفـء3832011/07/13 معلم

المناجاة الصغرى االبتدائیة 2011/03/01 ریمال طلبة احمد دمحم 990720 كفـءكفـء3842011/03/14 معلم

یوسف عطوان الرسمیة للغات ع 2010/07/11 ریھام زكریا السید سلمى 2121909 كفـءكفـء3852011/07/13 معلم

المناجاة الكبرى االبتدائیة القدیمة 2004/08/11 mریھام سعید دمحم عطا 987258 كفـءكفـء3862011/07/13 معلم

السعدي للتعلیم االساسي ع 2004/09/11 ریھام دمحم السید سلیم ندا 2118627 كفـءكفـء3872011/07/13 معلم

الناصریة للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 زغلول احمد السد حسین 2136478 كفـءكفـء3882011/07/13 معلم

الجمالیة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 زینات دمحم عبد العال فرحان 978520 كفـءكفـء3892011/03/14 معلم

سماكین الغرب االعدادیة 2011/03/01 زینب صالح دمحم ابراھیم 2017929 كفـءكفـء3902011/03/14 معلم

٢سعود القبلیة االبتدائیة رقم  2011/03/01 زینب عبد السمیع عبد الرحمن دیاب 979829 كفـءكفـء3912011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الحسنیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

األخیوة االعدادیة المشتركة 2010/03/14 زینب عبدالرحمن عبدالعزیز حسین 981036 كفـءكفـء3922011/03/14 معلم

الحسینیة الثانویة الصناعیة 2000/09/25 زینب دمحم حسن سالم 978063 كفـءكفـء3932009/02/11 معلم

٢سعود القبلیة االبتدائیة رقم  2010/03/01 زینب دمحم حسن علي 984645 كفـءكفـء3942011/03/14 معلم

طارق بن زیاد االعدادیة المشتركة ببحر البقر 2010/03/01 زینب دمحم یوسف دمحم 977688 كفـءكفـء3952011/03/14 معلم

یوسف عطوان الرسمیة للغات ب 2011/03/01 سالم عبدالمقصود سالم ابراھیم 1573539 كفـءكفـء3962011/03/14 معلم

الحسینیة الثانویة الزراعیة 2011/07/11 سامح عبدالمنعم دمحم على 2127380 كفـءكفـء3972011/07/13 معلم

المساعید االعدادیة 2004/03/13 سامح فتحي السید حسین 2105829 كفـءكفـء3982011/07/13 معلم

المساعید االعدادیة 2003/02/21 سامي عبد العظیم سلیمان دمحم 988998 كفـءكفـء3992011/03/14 معلم

بحر البقر االعدادیة المشتركة 2000/10/15 سامیة احمد غازى دمحم 1602391 كفـءكفـء4002011/07/13 معلم

سماكین الغرب االعدادیة 2010/07/13 سامیة عبدالرحمن دمحم دمحم عوض 2126152 كفـءكفـء4012011/07/13 معلم

بحر البقر االعدادیة المشتركة 2004/07/01 سامیة عبدالسالم احمد على 2114669 كفـءكفـء4022011/07/13 معلم

الظواھریة للتعلیم االساسي ع 2010/03/14 سامیة دمحم عبدالعال السید 980987 كفـءكفـء4032011/03/14 معلم

الحسینیة التجاریة بنات 2010/07/11 سامیة نور الدین یوسف موسى 2117295 كفـءكفـء4042011/07/13 معلم

١سعود القبلیة االبتدائیة رقم  2011/07/11 سامیھ احمد دمحم علي 2079475 كفـءكفـء4052011/07/13 معلم

الصالحیة٧أبوبكر الصدیق للتعلیم االساسي ب 2008/12/22 سحر احمد اسماعیل مجاھد 989726 كفـءكفـء4062011/07/13 معلم

سماكین الغرب االعدادیة 2004/07/01 سحر احمد مصطفى احمد 981386 كفـءكفـء4072009/02/11 معلم

سالمة دبور للتعلیم األساسي ب 2010/03/01 سعاد احمد علي عبدالعال مقبل 2125397 كفـءكفـء4082011/03/14 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 

الحسنیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبدالھادى عمارة للتعلیم االساسي ب 2010/07/11 سعاد احمد دمحم احمد 1583065 كفـءكفـء4092011/07/13 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2010/07/11 سعاد عبد الرحمن دسوقي احمد 990897 كفـءكفـء4102011/07/13 معلم

الحسینیة الثانویة بنات 2006/05/05 سعید عبدهللا احمد دمحم 2130778 كفـءكفـء4112011/07/13 معلم

أزولین االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سعید محمود علي عبدالرحیم 2078189 كفـءكفـء4122011/03/14 معلم

الشھید علي دمحم عطوان التجاریة بنین 2010/07/11 سعیده عبدالعال ابراھیم دمحم 2224912 كفـءكفـء4132011/07/13 معلم

الجزیرة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 سالمة شحتة سالمة سالم 2040337 كفـءكفـء4142011/03/14 معلم

المناجاة الكبرى الجدیدة االعدادیة 2010/07/11 سلوى السید عبدالرحمن عبدالخالق 1582939 كفـءكفـء4152011/07/13 معلم

الملكیین البحریة ب ریاض اطفال 2007/10/01 سلوى شحاتھ عبدالكریم أحمد 981570 كفـءكفـء4162011/07/13 معلم

الحسینیة الثانویة الزراعیة 2010/09/16 سلوى عطیة الغریب احمد 2118343 كفـءكفـء4172011/07/13 معلم

طالل معجل الطحاوي للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 سلیمان دمحم سلیمان على النجار 978518 كفـءكفـء4182011/07/13 معلم

سالمة دبور للتعلیم األساسي ع 2010/07/11 سماح احمدي علي عالم 981745 كفـءكفـء4192011/07/13 معلم

قھبونة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سماح حسن السیداحمد حسن دسوقي 2078413 كفـءكفـء4202011/07/13 معلم

السعدي للتعلیم االساسي ب 2011/03/01 سماح غنیم مغنم غانم 2071084 كفـءكفـء4212011/03/14 معلم

الجمالیة االعدادیة المشتركة 2010/07/13 سماح دمحم ابراھیم عمار 986297 كفـءكفـء4222011/07/13 معلم

١سعود البحریة االبتدائیة رقم 2007/07/01 سماح دمحم دمحم فرج 987717 كفـءكفـء4232011/03/14 معلم

وكیل النیابة االعدادیة المشتركة 2010/07/11 سماح دمحم ھالل عبدالوھاب 2241662 كفـءكفـء4242011/07/13 معلم

المناجاة الكبرى االعدادیة القدیمة 2010/03/01 سمر احمد السید احمد عوض 2069604 كفـءكفـء4252011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الحسنیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أبوخالد للتعلیم االساسي ع 2010/07/11 سمر فوزى تركى على 2121926 كفـءكفـء4262011/07/13 معلم

أبوسعفان للتعلیم االساسي ب 2010/07/13 سمر دمحم ابراھیم عبدالرحمن 2122766 كفـءكفـء4272011/07/13 معلم

قھبونة االعدادیة المشتركة 2010/03/01 سمیة حسن السید احمد 990243 كفـءكفـء4282011/03/14 معلم

عبدالرحمن قرمد االعدادیة 2002/03/25 سمیحة دمحم ابراھیم سالم 979753 كفـءكفـء4292011/07/13 معلم

أبوسعفان للتعلیم االساسي ع 2010/03/01 سمیحھ علي دمحم علي 2104803 كفـءكفـء4302011/03/14 معلم

ع)علي المفتي(الحمر للتعلیم االساسي 2005/07/08 سمیر احمد مرعي عبداللطیف 982324 كفـءكفـء4312011/07/13 معلم

السیسي االعدادیة المشتركة بالظواھریة 2011/07/11 سمیر السید محمود موسى 2209386 كفـءكفـء4322011/07/13 معلم

نجع عبدالسالم االعدادیة المشتركة 2006/12/31 سمیر محمود السید صالح 975432 كفـءكفـء4332011/07/13 معلم

الناصریة للتعلیم االساسي ب 2003/06/15 سمیرة احمد دمحم متولي 986635 كفـءكفـء4342011/03/14 معلم

السیسي االعدادیة المشتركة بالظواھریة 2008/05/25 سمیرة سعید سالم دمحم 1549695 كفـءكفـء4352011/07/13 معلم

الشھید علي دمحم عطوان التجاریة بنین 2011/07/11 سمیرة دمحم عبدالحلیم دمحم 1616752 كفـءكفـء4362011/07/11 معلم

جمیمة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سمیرة نصر حماد ضیف هللا 2040380 كفـءكفـء4372011/03/14 معلم

عبدالرحمن قرمد االعدادیة 2010/03/14 سناء ابراھیم احمد سلیمان 990562 كفـءكفـء4382011/03/14 معلم

الزمامتة االبتدائیة المشتركة 2010/03/14 سناء فاروق محسوب عطیة 989101 كفـءكفـء4392011/03/14 معلم

الحسینیة الثانویة بنین 2007/03/28 سھام سعد عبدهللا عبدالرحمن 2191568 كفـءكفـء4402011/07/13 معلم

٢سعود القبلیة االبتدائیة رقم  2011/03/01 سوزان ابراھیم عبدالرحمن وائل 2101666 كفـءكفـء4412011/03/14 معلم

السعدي للتعلیم االساسي ع 2010/07/11 سوزان عبدالسالم عبدهللا دیاب 2108508 كفـءكفـء4422011/07/13 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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الحسنیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع عبدالسالم االعدادیة المشتركة 2008/02/14 سوسو ضویحي سعید عبدالحمید 991843 كفـءكفـء4432011/07/13 معلم

أبوسعفان للتعلیم االساسي ع 2010/07/11 سومیة السید طلبھ السید سالم 1608409 كفـءكفـء4442011/07/13 معلم

دار السالم االبتدائیة ببحر البقر 2011/07/11 شادي صالح احمد فضل 2070065 كفـءكفـء4452011/07/13 معلم

١عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2010/05/24 شاھنده ابراھیم دمحم ابراھیم 2110183 كفـءكفـء4462011/07/13 معلم

٢سعود القبلیة االبتدائیة رقم  2010/05/17 شحتة حسن علي صالح 970616 كفـءكفـء4472011/07/13 معلم

منشأة أبوعامر االعدادیة المشتركة 2005/02/03 شریف عبدالعزیز دمحم على 983416 كفـءكفـء4482011/07/13 معلم

الحسینیة االعدادیة بنات 2010/07/11 شرین ابراھیم عبدالفتاح دمحم 2117310 كفـءكفـء4492011/07/13 معلم

طالل معجل الطحاوي للتعلیم االساسي ب 2011/03/01 شرین السید دمحم علي 981927 كفـءكفـء4502011/03/14 معلم

إبراھیم لبن االبتدائیة 2010/03/01 شرین صبري عبد الفتاح علي شاھین 957182 كفـءكفـء4512011/03/14 معلم

منشأة أبوعامر االعدادیة المشتركة 2007/09/02 شرین عطیة دسوقي ابراھیم 2071066 كفـءكفـء4522011/03/14 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2007/05/27 شرین دمحم احمد حسین 983473 كفـءكفـء4532011/03/14 معلم

بحر البقر االعدادیة المشتركة 2010/03/14 شرین دمحم دمحم احمد جابر 1564518 كفـءكفـء4542011/03/14 معلم

الجمالیة االعدادیة المشتركة 2004/06/22 شیرین عبدالعزیز سید احمد سالم 989290 كفـءكفـء4552011/07/13 معلم

ناصر بالحمر ریاض أطفال 2010/03/01 شیرین عبدالعزیز عبدهللا عبدالمجید 987147 كفـءكفـء4562011/03/14 معلم

الحسینیة الثانویة بنات 2011/07/01 شیرین دمحم احمد دمحم 2112519 كفـءكفـء4572011/07/13 معلم

كفر العوامرة للتعلیم االساسي ب 2010/07/11 شیرین دمحم نجیب دمحم عیداروس 2345838 كفـءكفـء4582011/07/13 معلم

القرامده للتعلیم األساسي ریاض اطفال 2010/07/11 شیماء السید الھادي عزاز متولي 2016264 كفـءكفـء4592011/07/13 معلم

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

7438of 1516 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 

الحسنیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حسیني أبوشوشة للتعلیم االساسي ع 2007/04/04 شیماء حسن احمد حلمى 2114667 كفـءكفـء4602011/07/13 معلم

الجمالیة االبتدائیة الجدیدة 2010/03/01 شیماء حسن السید دمحم ابراھیم 989867 كفـءكفـء4612011/03/14 معلم

األخیوة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 شیماء سیداحمد دمحم سیداحمد 2109940 كفـءكفـء4622011/07/13 معلم

یوسف عطوان الرسمیة للغات ریاض اطفال 2010/03/01 شیماء عادل عبدالمنعم دسوقى 1560465 كفـءكفـء4632011/03/14 معلم

المناجاة الكبرى االعدادیة القدیمة 2010/03/01 شیماء عبدالحمید حسن علي سید احمد 2068503 كفـءكفـء4642011/03/14 معلم

الزمامتة االبتدائیة المشتركة 2008/06/02 شیماء عبدالفتاح دمحم سلیمان 990705 كفـءكفـء4652011/03/14 معلم

السالم االبتدائیة بالحسینیة 2007/05/16 شیماء عطیة دسوقي ابراھیم 2070072 كفـءكفـء4662011/03/14 معلم

الحسینیة التجاریة بنات 2010/07/11 شیماء دمحم السید ابراھیم 2117273 كفـءكفـء4672011/07/13 معلم

الحسینیة االعدادیة بنات 2010/07/11 صابرین عبدهللا سلیمان احمد 2121912 كفـءكفـء4682011/07/13 معلم

أبوعمرو االبتدائیة بالجمالیة 2010/03/01 صباح دمحم عطا هللا حسین 2105331 كفـءكفـء4692011/03/14 معلم

شرارة االبتدائیة 2010/07/11 صفاء ابراھیم دمحم على 1597142 كفـءكفـء4702011/07/13 معلم

سماكین الغرب االعدادیة 2003/03/25 صفاء احمد عبدالحمید احمد حسان 2121045 كفـءكفـء4712011/07/13 معلم

زیاد أبوعتمان الطحاوي للتعلیم االساسي ع 2010/07/11 صفاء امام دمحم شعیب 1550505 كفـءكفـء4722011/07/14 معلم

قھبونة االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 صفاء حسن عطیھ حسن 2105369 كفـءكفـء4732011/03/14 معلم

أزولین االعدادیة المشتركة 2010/07/11 صفاء سلیمان السید سویلم 988856 كفـءكفـء4742011/07/13 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2010/07/11 صفاء دمحم عزاز متولي 987209 كفـءكفـء4752011/07/13 معلم

بدر االبتدائیة المشتركة ببحر البقر 2010/03/01 صفیة اسماعیل صالح علي 2070068 كفـءكفـء4762011/03/14 معلم
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أزولین االعدادیة المشتركة 2011/03/01 صالح ابراھیم دمحم السید 2078248 كفـءكفـء4772011/03/01 معلم

كمال الدین االعدادیة بسعود 2010/01/11 صالح احمد عبدالعال السید 2105342 كفـءكفـء4782011/03/14 معلم

ع)علي المفتي(الحمر للتعلیم االساسي 2011/03/01 صالح عوض احمد عبدالعال 989982 كفـءكفـء4792011/03/14 معلم

عبدالھادي عمارة للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 طحاوى دمحم عبدالمجید عبدالسالم 986935 كفـءكفـء4802011/03/14 معلم

زیاد أبوعتمان الطحاوي للتعلیم االساسي ع 2008/04/11 عادل ابوزید الدیدامونى دمحم 1582998 كفـءكفـء4812011/07/13 معلم

شھداء بحرالبقر االبتدائیة 2010/01/14 عادل دمحم حسن ابراھیم 988422 كفـءكفـء4822011/03/14 معلم

الجمالیة االعدادیة المشتركة 2004/07/15 عایدة  باز محمود احمد 2121922 كفـءكفـء4832011/03/14 معلم

المناجاة الكبرى االعدادیة القدیمة 2010/07/11 عایدة السید على عبدالعال غازى 2107635 كفـءكفـء4842011/07/13 معلم

حسیني أبوشوشة للتعلیم االساسي ب 2010/03/01 عایده عبدالرحمن حسن عبدالرحمن 991486 كفـءكفـء4852011/03/14 معلم

الحسینیة الثانویة الصناعیة 2011/07/13 عبد الحمید عبد هللا دمحم عبد الحمید 977750 كفـءكفـء4862011/07/13 معلم

الخلیفة المأمون للتعلیم األساسي ع 2010/03/30 عبد السمیع عبد المنعم متولي ابراھیم 945218 كفـءكفـء4872011/07/13 معلم

السیسي االعدادیة المشتركة بالظواھریة 2007/06/02 عبد العظیم عبد الكریم االمین عبد الكریم 972335 كفـءكفـء4882011/03/14 معلم

أكتوبر االعدادیة المشتركة بتانیس٦شھداء  2006/06/02 عبد الھادي دمحم دمحم عبد الحلیم 980979 كفـءكفـء4892011/03/14 معلم

نجع عبدالسالم االعدادیة المشتركة 2011/03/01 عبدالحلیم عبدالرحمن علي حسن 2125420 كفـءكفـء4902011/07/14 معلم

١عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2011/07/11 عبدالحلیم دمحم علي امام 2183699 كفـءكفـء4912011/07/13 معلم

أزولین االعدادیة المشتركة 2011/07/11 عبدالحمید سالمھ على سالمھ 1550731 كفـءكفـء4922011/07/13 معلم

عبدالرحمن حسین قرمد االبتدائیة 2007/10/30 عبدالرحمن ابراھیم الدسوقي عبدالرحمن دمحم 989061 كفـءكفـء4932011/07/13 معلم
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طالل معجل الطحاوي للتعلیم االساسي ع 2011/07/01 عبدالسالم عبدالودود سعد عبدالسالم 984790 كفـءكفـء4942011/07/13 معلم

الخلیفة المأمون للتعلیم األساسي ع 2011/03/01 عبدالعال دمحم عبدالعال دمحم 988131 كفـءكفـء4952011/03/14 معلم

جزیرة علیوة االعدادیة المشتركة 2008/07/01 عبدالعزیز عبدهللا ابراھیم عبدهللا 2105355 كفـءكفـء4962011/03/14 معلم

2011/07/11 بحر البقر االعدادیة٤قریة  عبدالعزیز دمحم محمود دمحم 2040359 كفـءكفـء4972011/07/13 معلم

جمیمة االعدادیة المشتركة 2011/03/14 عبدالفتاح عبدالكریم ابوزید حموده 986254 كفـءكفـء4982011/03/14 معلم

منشأة أبوعامر االعدادیة المشتركة 2002/09/15 عبدالفتاح عرفھ عبدالفتاح دمحم 988009 كفـءكفـء4992011/07/13 معلم

٢سعود القبلیة االبتدائیة رقم  2010/01/12 عبداللطیف السید احمد دمحم حسین 1602239 كفـءكفـء5002011/03/14 معلم

األخیوة االعدادیة المشتركة 2009/05/25 عبدهللا صبري دمحم خلیفة 2145563 كفـءكفـء5012011/07/13 معلم

بدر االبتدائیة المشتركة ببحر البقر 2011/07/13 عبدالمنعم احمد عبدالكریم خلیل 2112584 كفـءكفـء5022011/07/13 معلم

٢عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2010/05/23 عبدالھادي دمحم علي موسى 2160688 كفـءكفـء5032011/07/13 معلم

الخلیفة المأمون للتعلیم األساسي ع 2004/06/02 عبده دمحم امین علي السید الجندي 1582292 كفـءكفـء5042011/03/14 معلم

أبوخالد للتعلیم االساسي ع 2010/03/01 عبیر ابراھیم دمحم ادریس 989801 كفـءكفـء5052011/03/14 معلم

الحمادین المشتركة ریاض اطفال 2011/07/11 عبیر ابراھیم دمحم علي 1584166 كفـءكفـء5062011/07/13 معلم

١سماكین الغرب االبتدائیة رقم 2006/05/25 عبیر مصطفى دمحم فراج 981626 كفـءكفـء5072011/03/14 معلم

كمال الدین االعدادیة بسعود 2010/07/11 عزة طلب عبدالفتاح رزق 989249 كفـءكفـء5082011/07/01 معلم

الجمالیة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 عزة عبدالستار عبدالسالم كامل 991758 كفـءكفـء5092011/07/13 معلم

قھبونة االعدادیة المشتركة 2009/03/07 عزة علي احمد سالم 1616729 كفـءكفـء5102011/07/13 معلم
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المناجاة الكبرى االعدادیة القدیمة 2010/07/11 عزیزة احمد منصور دمحم 979320 كفـءكفـء5112011/07/13 معلم

یوسف عطوان الرسمیة للغات ع 2011/07/11 عصام عبدالسالم كمال عبدالحمید 2108517 كفـءكفـء5122011/07/13 معلم

الحسینیة الثانویة الزراعیة 2008/04/04 عصام دمحم ابراھیم علي 2104163 كفـءكفـء5132011/07/13 معلم

السیسي االعدادیة المشتركة بالظواھریة 2007/05/04 عطیة ابراھیم احمد دمحم 979757 كفـءكفـء5142011/03/14 معلم

الحسینیة الثانویة الزراعیة 2011/07/11 عفاف عبدالحمید دمحم فرج 2105208 كفـءكفـء5152011/07/13 معلم

قصاصین الشرق اإلعدادیة 2010/07/11 عال دمحم احمد دمحم عسكر 2144172 كفـءكفـء5162011/07/13 معلم

أبوعمرو االبتدائیة بالجمالیة 2009/07/09 عالء الدین فؤاد محمود ابراھیم 2105332 كفـءكفـء5172011/03/14 معلم

یوسف عطوان الرسمیة للغات ب 2011/03/01 عالء رشدي ابراھیم السید 989144 كفـءكفـء5182011/03/14 معلم

كمال الدین االعدادیة بسعود 2003/09/21 عالء رشدي عبدهللا دمحم 2182435 كفـءكفـء5192011/07/13 معلم

الظواھریة للتعلیم االساسي ع 2007/03/10 عالء على السید سالمھ 2122690 كفـءكفـء5202011/07/13 معلم

سماكین الشرق االعدادیة المشتركة 2011/07/11 على حسن ابراھیم على 2272080 كفـءكفـء5212011/07/13 معلم

عبدالھادي عمارة للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 على عبدالحمید عبدالرحمن عبدالعال 2124249 كفـءكفـء5222011/07/13 معلم

الظواھریة للتعلیم االساسي ع 2006/04/18 على دمحم دمحم برعى 2114668 كفـءكفـء5232011/07/13 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2008/06/02 علي ابراھیم احمد سالم 991431 كفـءكفـء5242011/03/14 معلم

على بن أبي طالب االعدادیة ببحر البقر 2006/04/23 علي سلیمان جمعة سلیمان 2144192 كفـءكفـء5252011/07/13 معلم

السالم للتعلیم االساسي بعزبة طلبة ع 2011/03/01 علي عبد الرحمن دمحم ابراھیم 989653 كفـءكفـء5262011/03/14 معلم

نجع عبدالسالم االعدادیة المشتركة 2004/08/14 علي عبدالودود السید حسن 978384 كفـءكفـء5272011/07/13 معلم
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الجزیرة االبتدائیة المشتركة 2011/07/11 علي دمحم علي غریب 2212250 كفـءكفـء5282011/07/13 معلم

سعود الثانویة المشتركة 2011/07/11 علي محمود علي دمحم 2145566 كفـءكفـء5292011/07/13 معلم

الحجازیھ ب للفصل الواحد 2010/07/11 علیاء احمد علي احمد 2105227 كفـءكفـء5302011/07/13 معلم

النشاویة االبتدائیة المشتركة 2010/07/11 علیھ ابراھیم طھ دمحم 2008241 كفـءكفـء5312011/07/13 معلم

زیاد أبوعتمان الطحاوي للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 عماد ابراھیم دمحم منصور 1569988 كفـءكفـء5322011/03/14 معلم

زیاد أبوعتمان الطحاوي للتعلیم االساسي ب 2008/05/16 عماد احمد عطیة یوسف 1583009 كفـءكفـء5332011/03/14 معلم

جمیمة االعدادیة المشتركة 2004/06/02 عماد سلیمان علي دمحم 2103704 كفـءكفـء5342011/03/14 معلم

الجھاد االبتدائیة بسعود 2011/07/11 عماد عبدالحفیظ ابراھیم دمحم 2119968 كفـءكفـء5352011/07/13 معلم

الشھید علي دمحم عطوان التجاریة بنین 2008/05/09 عماد علي عبدالھادي علي 1569974 كفـءكفـء5362011/03/14 معلم

أبوخالد للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 عمر عبدالمنعم محمود احمد 2125430 كفـءكفـء5372011/07/13 معلم

الظواھریة للتعلیم االساسي ع 2008/06/01 عمرو عبد الرحمن طلبة علي 987601 كفـءكفـء5382011/03/14 معلم

أكتوبر االعدادیة المشتركة بتانیس٦شھداء  2007/04/12 عودة رمضان دمحم على 2122755 كفـءكفـء5392011/07/13 معلم

األخیوة التجاریة المشتركة 2011/07/11 عید حسن احمد ابراھیم 2199985 كفـءكفـء5402011/07/13 معلم

الظواھریة للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 عید فھمي رمضان عبدالوھاب 2207108 كفـءكفـء5412011/07/13 معلم

الجمالیة االعدادیة المشتركة 2010/03/01 غادة على دمحم على 987502 كفـءكفـء5422011/03/14 معلم

١عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2010/03/01 غاده احمد دمحم علي 2078235 كفـءكفـء5432011/03/14 معلم

الصباغ للتعلیم االساسي ع 2010/05/21 فاتن ابراھیم عبدالرحمن سرحان 1597131 كفـءكفـء5442011/07/13 معلم
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الشھید أحمد إسماعیل علي عبدالعزیز االبتدائیة 
باالخیوة

2007/05/02 فاتن فتحى ابراھیم عیسى 2259778 كفـءكفـء5452011/07/01 معلم

األخیوة االعدادیة المشتركة 2004/09/01 فاتن لطفي احمد دمحم سید احمد 2078421 كفـءكفـء5462011/03/14 معلم

المساعید االبتدائیة 2007/09/01 فاتن دمحم جابر مصطفى 990998 كفـءكفـء5472011/03/01 معلم

2010/03/01 االبتدائیة المشتركة ببحر البقر٤قریة  فاتن دمحم عبدالعاطي عبدالجلیل 2190777 كفـءكفـء5482011/03/14 معلم

نجع عبدالسالم االبتدائیة المشتركة 2007/05/25 فادیھ  عبدالسالم اسماعیل عطیھ 2100490 كفـءكفـء5492011/03/14 معلم

أبوخالد للتعلیم االساسي ب 2010/03/01 فاطمة الزھراء عبدالمنعم على عبدالحمید 989634 كفـءكفـء5502011/03/14 معلم

الظواھریة للتعلیم االساسي ع 2006/01/01 فاطمة السید موسى عبدهللا 987075 كفـءكفـء5512011/03/14 معلم

عبدالرحمن قرمد االعدادیة 2007/03/28 فاطمة على عبدالفتاح على 990433 كفـءكفـء5522011/07/13 معلم

زیاد أبوعتمان الطحاوي للتعلیم االساسي ع 2010/07/01 فاطمة دمحم علي ابراھیم 1550444 كفـءكفـء5532011/07/14 معلم

النجیحي للتعلیم األساسي ریاض اطفال 2006/05/16 فاطمة دمحم محمود دمحم 990815 كفـءكفـء5542011/03/14 معلم

وكیل النیابة االعدادیة المشتركة 2008/04/02 فتحي عبدالعزیز عبدالفتاح حسن 2103696 كفـءكفـء5552011/03/14 معلم

الحسینیة االعدادیة بنات 2010/07/11 فتحیھ عبدالعلیم دمحم السید 2167766 كفـءكفـء5562011/07/13 معلم

األمل للصم وضعاف السمع ع بالحسینیة 2008/05/02 فداء ابراھیم دمحم علي یوسف 2040322 كفـءكفـء5572011/03/14 معلم

السالم للتعلیم االساسي بعزبة طلبة ع 2011/07/11 فراج عبدالقادر عبدالمعطى دمحم 989369 كفـءكفـء5582011/07/13 معلم

عبدالھادي عمارة للتعلیم االساسي ع 2010/05/12 فرج حسن عبدالحمید حسن 2121814 كفـءكفـء5592011/07/13 معلم

الظواھریة االبتدائیة 2010/03/01 فریجة یحیى منصور عبدالحمید 989887 كفـءكفـء5602011/03/14 معلم

قصاصین الشرق اإلعدادیة 2011/07/11 فكریة سالم عید صالح 1567246 كفـءكفـء5612011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الحسنیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

طارق بن زیاد االعدادیة المشتركة ببحر البقر 2009/06/16 فؤاد عبدالعال دمحم عمار 1602369 كفـءكفـء5622011/07/13 معلم

أبوخالد للتعلیم االساسي ع 2010/07/11 فوزیة السید ابراھیم حسن 1565293 كفـءكفـء5632011/07/13 معلم

الحسینیة التجاریة بنات 2009/10/10 فیروز على دمحم عید زیتون 2206077 كفـءكفـء5642011/07/13 معلم

یوسف عطوان الرسمیة للغات ع 2007/04/23 كریم رشید عبد العاطى عبد الحمید 987000 كفـءكفـء5652011/07/13 معلم

بحر البقر االعدادیة المشتركة 2011/07/11 كریم علي حسیني علي 2125444 كفـءكفـء5662011/07/13 معلم

الحمادین المشتركة ریاض اطفال 2011/03/01 كریمة قطب عثمان عبدهللا 1584164 كفـءكفـء5672011/03/14 معلم

2010/03/01 ریاض اطفال١الشھید دمحم حسن الصاوى كریمة مصطفى اسماعیل مصطفى 1575096 كفـءكفـء5682011/03/14 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2011/07/11 كریمھ دمحم دمحم یوسف 2198714 كفـءكفـء5692011/07/13 معلم

الخلیفة المأمون للتعلیم األساسي ع 2011/03/01 كمال ابراھیم احمد محمود 986349 كفـءكفـء5702011/03/14 معلم

المناجاة الكبرى الثانویة المشتركة 2009/05/29 كمال ابراھیم عبدالوھاب موسى 1565278 كفـءكفـء5712011/07/13 معلم

عبدالھادي عمارة للتعلیم االساسي ع 2010/03/01 لبنى عبدالعظیم شحاتة عبدالعال 2011524 كفـءكفـء5722011/03/14 معلم

طالل معجل الطحاوي للتعلیم االساسي ب 2011/03/01 لبنى دمحم عبدالرحمن دمحم 982862 كفـءكفـء5732011/03/14 معلم

السعدي للتعلیم االساسي ع 2008/08/07 لمیاء احمد دمحم قھوة 991842 كفـءكفـء5742011/03/14 معلم

سماكین الغرب االعدادیة 2010/11/08 لمیاء شكرى باز حسین 2121793 كفـءكفـء5752011/07/13 معلم

اإلتحاد للتعلیم االساسي ب 2006/06/04 ماجده عنتر علي دمحم 990272 كفـءكفـء5762011/03/14 معلم

قھبونة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ماھر حسن دمحم سالمة 972366 كفـءكفـء5772011/03/14 معلم

٢عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  1996/12/20 ماھر عبد هللا سلیم عبد المقصود 990856 كفـءكفـء5782011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الحسنیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

الشھید علي دمحم عطوان التجاریة بنین 2000/04/25 ماھر دمحم سباعي دمحم احمد 2130540 كفـءكفـء5792011/07/13 معلم

الحسینیة التجاریة بنات 2010/07/11 مایسة عبدالحمید دمحم السید جابر 2118595 كفـءكفـء5802011/07/13 معلم

سالمة دبور للتعلیم األساسي ع 2010/03/01 مایسة دمحم ابراھیم السید سلیم 983209 كفـءكفـء5812011/03/14 معلم

وكیل النیابة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 مجدي سلیمان احمد سعد 2103194 كفـءكفـء5822011/03/14 معلم

شھداء بحرالبقر للتعلیم االساسى ب 2008/10/25 محاسن عبدالعظیم سعد عبدالمجید 2071102 كفـءكفـء5832011/03/01 معلم

ع)علي المفتي(الحمر للتعلیم االساسي 2010/01/14 دمحم ابراھیم الصادق دمحم احمد 987917 كفـءكفـء5842011/03/14 معلم

المناصرة للتعلیم األساسي ع 2010/05/22 دمحم ابراھیم حسن على 990729 كفـءكفـء5852011/07/13 معلم

سماكین الشرق االعدادیة المشتركة 2011/07/11 دمحم ابراھیم خلیل احمد 974966 كفـءكفـء5862011/07/13 معلم

الجزیرة االبتدائیة المشتركة 2010/01/11 دمحم ابراھیم عبدالعزیز حسین 2040390 كفـءكفـء5872011/03/14 معلم

١عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2011/07/11 دمحم ابراھیم علي ابراھیم 2132989 كفـءكفـء5882011/07/13 معلم

الظواھریة للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 دمحم ابراھیم دمحم خلیل 983475 كفـءكفـء5892011/03/14 معلم

الحسینیة الثانویة الصناعیة 2004/07/11 دمحم احمد مصطفى دمحم 2121029 كفـءكفـء5902011/07/13 معلم

١عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2011/07/11 دمحم اسماعیل احمد السید 2078253 كفـءكفـء5912011/07/13 معلم

١عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2010/06/01 دمحم السید احمد دمحم 2122782 كفـءكفـء5922011/07/13 معلم

٢حسین لبن االبتدائیة رقم 2011/03/01 دمحم السید تھامي السید 2198121 كفـءكفـء5932011/03/14 معلم

الناصریة للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 دمحم السید عبدالرحمن یوسف السماحي 2103699 كفـءكفـء5942011/03/14 معلم

شھداء بحرالبقر االبتدائیة 2010/01/12 دمحم السید دمحم حسن 2105357 كفـءكفـء5952011/03/14 معلم
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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
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المؤھل 
األعلي

األخیوة التجاریة المشتركة 2011/07/01 دمحم السید مصطفى سیداحمد 2107643 كفـءكفـء5962011/07/13 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2007/03/16 دمحم السید مھدي محمود 2112626 كفـءكفـء5972011/03/14 معلم

السالم للتعلیم االساسي بعزبة طلبة ع 2007/04/08 دمحم امین السید امین 2112524 كفـءكفـء5982011/05/28 معلم

المناجاة الكبرى الجدیدة االعدادیة 2011/07/11 دمحم باز شاكر دمحم 1608741 كفـءكفـء5992011/07/13 معلم

حسیني أبوشوشة للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 دمحم ثروت الطنطاوي ابراھیم 2105181 كفـءكفـء6002011/03/14 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2009/10/21 دمحم ثروت حسن احمد 2112587 كفـءكفـء6012011/03/14 معلم

الشھید علي دمحم عطوان التجاریة بنین 2011/07/11 دمحم جوده احمد سلیمان 2189029 كفـءكفـء6022011/07/13 معلم

حسیني الزماني االبتدائیة 2011/07/11 دمحم حسن السید احمد عبد النبي 990027 كفـءكفـء6032011/07/13 معلم

سالم حسین سالم للتعلیم االساسى ب 2011/07/13 دمحم حسین حسن دمحم 2126779 كفـءكفـء6042011/07/13 معلم

على بن أبي طالب االعدادیة ببحر البقر 2007/06/19 دمحم خلیل حسن احمد 970196 كفـءكفـء6052011/03/14 معلم

األخیوة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 دمحم رأفت عبدالرازق عبدالحلیم 2109928 كفـءكفـء6062011/07/13 معلم

الجزیرة االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 دمحم رفعت دمحم دمحم علي 2040361 كفـءكفـء6072011/03/14 معلم

منشأة أبوعامر االعدادیة المشتركة 2010/09/04 دمحم سالم سالمھ زاید 2127385 كفـءكفـء6082011/07/13 معلم

أكتوبر االعدادیة المشتركة بتانیس٦شھداء  2008/04/02 دمحم شحاتھ عبدالصادق عامر 2365611 كفـءكفـء6092011/07/13 معلم

السعدي للتعلیم االساسي ع 2010/01/20 دمحم صابر عوض عبدالعزیز 959337 كفـءكفـء6102011/03/14 معلم

عبدالھادي عمارة للتعلیم االساسي ع 2011/07/01 دمحم صابر یوسف دمحم 2121929 كفـءكفـء6112011/07/13 معلم

أزولین االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم عبد الحمید ابرھیم السید 984134 كفـءكفـء6122011/03/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

أبوسعفان للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 دمحم عبد الرحمن دمحم سالم 977348 كفـءكفـء6132011/07/13 معلم

عثمان بن عفان االعدادیة 2011/03/01 دمحم عبد السمیع عبد الحمید عبد الدایم 985159 كفـءكفـء6142011/03/14 معلم

الحسینیة الثانویة الصناعیة 2006/04/26 دمحم عبد العال السید على 991307 كفـءكفـء6152011/07/11 معلم

أبونافع للتعلیم االساسي ب 2011/07/11 دمحم عبد العال علي الرمادي 901535 كفـءكفـء6162011/07/13 معلم

كمال الدین االعدادیة بسعود 2010/05/21 دمحم عبدالحكیم عباس محمود 2183705 كفـءكفـء6172011/07/13 معلم

أبوصرار للتعلیم االساسى ب 2010/01/13 دمحم عبدالحمید احمد ابراھیم 990761 كفـءكفـء6182011/03/14 معلم

الحسینیة الثانویة الزراعیة 2011/07/11 دمحم عبدالحمید عبدالھادى سعد 2107655 كفـءكفـء6192011/07/13 معلم

حسیني أبوشوشة للتعلیم االساسي ع 2010/03/28 دمحم عبدالرحمن علي حسن 971651 كفـءكفـء6202011/07/13 معلم

الحسینیة الثانویة الزراعیة 2011/07/11 دمحم عبدالعاطى عطیة دمحم 2121918 كفـءكفـء6212011/07/13 معلم

على بن أبي طالب االعدادیة ببحر البقر 2011/07/11 دمحم عبدالعال حماد سالم 1608733 كفـءكفـء6222011/07/13 معلم

المناجاة الكبرى االعدادیة القدیمة 2011/07/11 دمحم عبدالعزیز دمحم عبدالعزیز 2112602 كفـءكفـء6232011/07/13 معلم

الظواھریة للتعلیم االساسي ع 2006/06/02 دمحم عبدالعزیز دمحم علي 990381 كفـءكفـء6242011/03/14 معلم

جمیمة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم عبدهللا سید احمد ندا 991420 كفـءكفـء6252011/03/14 معلم

عبدالھادي عمارة للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 دمحم عبدهللا عبدالمعطى السید 1599518 كفـءكفـء6262011/07/13 معلم

كمال الدین االعدادیة بسعود 2011/07/11 دمحم عبدالمعطي علي محسوب 1565296 كفـءكفـء6272011/07/13 معلم

عبدالھادي عمارة للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 دمحم على عبید خطاب 2121884 كفـءكفـء6282011/07/13 معلم

المساعید االعدادیة 2011/07/11 دمحم فتحى محمود دمحم 2107603 كفـءكفـء6292011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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المؤھل 
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الناصریة للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 دمحم فرج حسن دمحم 986404 كفـءكفـء6302011/07/13 معلم

2011/07/11 ع١الحمادین للتعلیم االساسي رقم دمحم قطب علي شریف 984943 كفـءكفـء6312011/07/13 معلم

الحسینیة الثانویة الزراعیة 2011/07/11 دمحم دمحم ابراھیم دمحم 2107649 كفـءكفـء6322011/07/13 معلم

شھداء بحرالبقر للتعلیم االساسى ب 2010/06/03 دمحم دمحم توفیق سلیمان 978291 كفـءكفـء6332011/07/13 معلم

زیاد أبوعتمان الطحاوي للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 دمحم دمحم عبد الحلیم دمحم 989411 كفـءكفـء6342011/03/14 معلم

الناصریة للتعلیم االساسي ع 2009/03/25 دمحم دمحم عبدالرحیم فاضل 2255119 كفـءكفـء6352011/07/13 معلم

سماكین الشرق االعدادیة المشتركة 2011/07/13 دمحم دمحم علي عبدالحلیم 2191532 كفـءكفـء6362011/07/13 معلم

الحسینیة االعدادیة بنات 2011/03/01 دمحم محمود دمحم طھ 991230 كفـءكفـء6372011/03/14 معلم

قصاصین الشرق اإلعدادیة 2011/03/01 دمحم مصطفى دمحم الصادق 989709 كفـءكفـء6382011/03/14 معلم

أبوخالد للتعلیم االساسي ع 2011/07/01 دمحم نبیل دمحم عبدالجواد 992021 كفـءكفـء6392011/07/13 معلم

٢سعود البحریة االبتدائیة رقم 2010/01/12 محمود السید عبید خطاب 987923 كفـءكفـء6402011/03/14 معلم

سماكین الغرب االعدادیة 2011/07/13 محمود دمحم ابراھیم بسیونى 2117348 كفـءكفـء6412011/07/13 معلم

وكیل النیابة االبتدائیة المشتركة 2011/07/11 محیسن حنفي مھم حنفي 2103196 كفـءكفـء6422011/07/13 معلم

١الشھید دمحم حسن الصاوى االبتدائیة 2007/05/16 مرفت احمد دمحم علي 988386 كفـءكفـء6432011/03/14 معلم

سالمة دبور للتعلیم األساسي ع 2010/07/11 مرفت شحاتة عبدالعزیز داود 1567226 كفـءكفـء6442011/07/13 معلم

٢سعود البحریة االبتدائیة رقم 2010/03/14 مرفت دمحم عبدالعزیز یوسف 2112590 كفـءكفـء6452011/03/14 معلم

ناصر االبتدائیة المشتركة بالحمر 2010/03/01 مروة باز دمحم دمحم 1561850 كفـءكفـء6462011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

الحسینیة التجاریة بنات 2011/07/11 مروة حامد مصطفى عرفة 984385 كفـءكفـء6472011/07/13 معلم

قھبونة المشتركة ریاض اطفال 2010/03/01 مروة حسن عطیة حسن عزاز 991753 كفـءكفـء6482011/07/13 معلم

األخیوة االعدادیة المشتركة 2010/03/14 مروة صافى موسي علوان 989457 كفـءكفـء6492011/03/14 معلم

٢سعود القبلیة االبتدائیة رقم  2011/03/01 مروة ماھر عبد الحمید عیسى 1574641 كفـءكفـء6502011/03/14 معلم

یوسف عطوان الرسمیة للغات ریاض اطفال 2010/03/01 مروه السید دمحم حسن دسوقى 1559437 كفـءكفـء6512011/03/14 معلم

قھبونة االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 مروه دمحم المسیري علي العزازي حسن عزاز 2105367 كفـءكفـء6522011/03/14 معلم

أبوخالد للتعلیم االساسي ب 2009/05/17 مشیرة اسماعیل احمد علي 2069608 كفـءكفـء6532011/03/14 معلم

كمال الدین االعدادیة بسعود 2011/03/01 مشیرة حسني خلیل سالم 2130528 كفـءكفـء6542011/03/14 معلم

المناجاة الكبرى االعدادیة القدیمة 2011/03/01 مصطفى عبد البدیع مصطفى علي 988368 كفـءكفـء6552011/03/14 معلم

سعود الثانویة المشتركة 2011/07/13 مصطفى عبدالفتاح عبدالعال على 969749 كفـءكفـء6562011/07/13 معلم

الصالحیة٧أبوبكر الصدیق للتعلیم االساسي ب 2011/03/01 مصطفى دمحم ابراھیم عبداللطیف 970974 كفـءكفـء6572011/03/14 معلم

جزیرة علیوة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 مصطفى دمحم علي یونس 989439 كفـءكفـء6582011/03/14 معلم

السعدي للتعلیم االساسي ب 2010/03/01 منال السید احمد علي 2071092 كفـءكفـء6592011/05/28 معلم

برد ب للفصل الواحد 2011/07/11 منال الصاوي دمحم الصاوي 2105751 كفـءكفـء6602011/07/13 معلم

سالمة دبور للتعلیم األساسي ب 2010/03/01 منال شحاتة سید احمد علي 986489 كفـءكفـء6612011/03/14 معلم

عبدالكریم منصور االبتدائیة 2010/03/01 منال عبد القادر حسن دمحم 991304 كفـءكفـء6622011/03/14 معلم

أبوخالد للتعلیم االساسي ب 2011/07/11 منال عبدالرحمن صالح سالمة 2074807 كفـءكفـء6632011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

أبوخالد للتعلیم االساسي ریاض اطفال 2011/03/01 منال فاروق حسن دمحم 975375 كفـءكفـء6642011/03/14 معلم

زیاد أبوعتمان الطحاوي للتعلیم االساسي ع 2011/07/01 منال دمحم ابراھیم محمود 1583950 كفـءكفـء6652011/07/13 معلم

العقایلة للتعلیم االساسي ب 2010/03/01 منال دمحم السید عبده 990605 كفـءكفـء6662011/03/14 معلم

أحمد جبر فالح االبتدائیة 2010/01/03 منصور منصور رویشد سلیمان 974081 كفـءكفـء6672011/03/14 معلم

2010/07/11 ع١الحمادین للتعلیم االساسي رقم منى السید عبدالعال سالم 2119933 كفـءكفـء6682011/07/13 معلم

العقایلة للتعلیم االساسي ب 2010/03/01 منى السید قندیل منصور 1608734 كفـءكفـء6692011/07/13 معلم

أبوسعفان للتعلیم االساسي ب 2010/07/11 منى سعید عبدالعزیز السید 2074751 كفـءكفـء6702011/07/13 معلم

كمال الدین االعدادیة بسعود 2008/06/02 منى عبد الجبار علي دمحم عوض 987791 كفـءكفـء6712011/03/14 معلم

إبراھیم لبن ریاض اطفال 2011/03/01 منى عبدالعظیم اسماعیل احمد 2123634 كفـءكفـء6722011/03/14 معلم

الشھید علي دمحم عطوان التجاریة بنین 2010/07/11 منى عبداللطیف حسن حسین منیع 2105661 كفـءكفـء6732011/07/13 معلم

السعدي للتعلیم االساسي ع 2010/03/14 منى عبدهللا دمحم على 990278 كفـءكفـء6742011/03/01 معلم

عبدالرحمن قرمد االعدادیة 2010/03/01 منى على حسن ابراھیم 982092 كفـءكفـء6752011/03/14 معلم

٢سعود القبلیة االبتدائیة رقم  2010/03/01 منى دمحم اسماعیل حسن 1574652 كفـءكفـء6762011/03/14 معلم

السعدي للتعلیم االساسي ع 2010/03/14 مھا عبدالعظیم دمحم سلمي 1569991 كفـءكفـء6772011/03/14 معلم

الشھید علي دمحم عطوان التجاریة بنین 2010/07/11 مھا دمحم احمد ابراھیم 1576955 كفـءكفـء6782011/07/13 معلم

الحسینیة الثانویة الزراعیة 2011/07/11 مھا نجاح عمر الشوادفى 2118530 كفـءكفـء6792011/07/13 معلم

المساعید االعدادیة 2008/06/02 مھدي احمد حسن دمحم 991810 كفـءكفـء6802011/03/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

٢عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2011/07/11 مي فرج عبد القادر السید 991904 كفـءكفـء6812011/05/24 معلم

١منشأة بشارة االبتدائیة رقم 2006/12/19 میاده صالح الدین عبدالخالق دمحم 990731 كفـءكفـء6822011/03/14 معلم

بحر البقر ب للفصل الواحد 2011/07/11 میرفت كمال دمحم احمد 2130779 كفـءكفـء6832011/07/13 معلم

سماكین الغرب االعدادیة 2011/07/13 نادر احمد علي احمد 991293 كفـءكفـء6842011/07/13 معلم

الحسینیة الثانویة الزراعیة 2011/07/11 نادر دمحم جبر یونس 2104744 كفـءكفـء6852011/07/13 معلم

أبوسعفان للتعلیم االساسي ریاض اطفال 2010/03/14 نادیة صالح على دمحم القزاز 1607578 كفـءكفـء6862011/03/14 معلم

منشأة راغب االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 نادیة عبدالقادر سوبلم عبدهللا 1584207 كفـءكفـء6872011/03/14 معلم

١عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2010/07/13 نادیھ احمد سلیمان احمد 2078209 كفـءكفـء6882011/07/11 معلم

إبراھیم لبن ریاض اطفال 2011/03/01 نادیھ عدلي عبدالسالم دمحم 2105880 كفـءكفـء6892011/07/13 معلم

المساعید االبتدائیة 2010/03/14 ناھد السید حسن على 1559623 كفـءكفـء6902011/03/01 معلم

منشأة الفولى االبتدائیة المشتركة 2010/07/11 ناھد عبدالعظیم یونس حسن 979810 كفـءكفـء6912011/07/13 معلم

األخیوة االعدادیة المشتركة 2010/07/11 ناھد عرفھ احمد السید 2124295 كفـءكفـء6922011/07/13 معلم

الظواھریة للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 نبیل عوض دمحم دمحم 1581571 كفـءكفـء6932011/07/13 معلم

الحسینیة التجاریة بنات 2010/07/13 نبیلة عبدالعزیز غریب زید 1616745 كفـءكفـء6942011/07/13 معلم

قصاصین الشرق االبتدائیة 2010/03/01 نبیلھ دمحم عبدالرحمن روق 2198710 كفـءكفـء6952011/03/14 معلم

حسیني أبوشوشة للتعلیم االساسي ب 2000/08/22 نجاة عبد الرازق سلیمان دمحم 887804 كفـءكفـء6962009/10/15 معلم

الحسینیة الثانویة الصناعیة 2010/07/11 نجاح السید سعد عبدالعال 2112609 كفـءكفـء6972011/07/13 معلم
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الحسنیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحسینیة الثانویة الصناعیة 2011/07/11 نجالء عبد العظیم عبد الحق عامر 994835 كفـءكفـء6982011/07/13 معلم

الشوابكة االبتدائیة 2011/03/01 نجالء عبدالدایم مطاوع عبدالدایم 2104805 كفـءكفـء6992011/03/14 معلم

األخیوة التجاریة المشتركة 2010/07/11 نجالء عبدالعزیز السید دسوقى 2117289 كفـءكفـء7002011/07/13 معلم

الحسینیة التجاریة بنات 2010/07/11 نجالء عبدالمقصود علي حسین غزالة 1575129 كفـءكفـء7012011/07/13 معلم

قھبونة االعدادیة المشتركة 2010/03/01 نجالء عبده دمحم بركات 989302 كفـءكفـء7022011/03/14 معلم

الحسینیة الثانویة الزراعیة 2010/07/13 نجالء علیوه فكري علي بدیر البنا 2106423 كفـءكفـء7032011/07/13 معلم

أبوصرار ریاض اطفال 2010/03/01 نجالء فھمي عبدالوھاب عبداللطیف 2117350 كفـءكفـء7042011/03/14 معلم

2010/03/01 ع١الحمادین للتعلیم االساسي رقم نجالء قطب علي شریف 2070074 كفـءكفـء7052011/03/14 معلم

قصاصین الشرق اإلعدادیة 2011/07/11 نجالء مصطفى دمحم الصادق الشبراوي 1567230 كفـءكفـء7062011/07/13 معلم

١عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2010/03/01 نجوان عبدالعظیم دمحم ابراھیم 990519 كفـءكفـء7072011/03/14 معلم

٢عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2011/07/11 نجوى عزت ابراھیم دمحم 2201970 كفـءكفـء7082011/07/13 معلم

بحر البقر االعدادیة المشتركة 2010/07/11 نرمین رفعت عبد اللطیف دمحم 984761 كفـءكفـء7092011/07/11 معلم

السعدي للتعلیم االساسي ع 2007/04/07 نرمین سعید عبدالعزیز عبدالرحمن 1580206 كفـءكفـء7102011/07/13 معلم

عبدالھادي عمارة للتعلیم االساسي ع 2010/03/01 نزیھة سلیمان اسماعیل ابراھیم 968994 كفـءكفـء7112011/03/14 معلم

أزولین االبتدائیة المشتركة 2011/07/11 نسرین اسماعیل دمحم اسماعیل 2182427 كفـءكفـء7122011/07/13 معلم

طالل معجل الطحاوي للتعلیم االساسي ب 2011/03/01 نسمة عزت حسن ابراھیم 991711 كفـءكفـء7132011/03/14 معلم

٢عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2010/05/26 نعیم عبدالرحمن احمد عبدالمولى 2071970 كفـءكفـء7142011/07/13 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 

الحسنیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الجمالیة االعدادیة المشتركة 2005/04/02 نفیسة احمد علي احمد سلیمان 975099 كفـءكفـء7152011/07/13 معلم

2010/03/01 ب١الحمادین للتعلیم االساسى رقم نفیسة حسن یوسف حسن 1608452 كفـءكفـء7162011/03/14 معلم

الملكیین البحریة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 نفین شحاتة السید ابراھیم درویش 2197980 كفـءكفـء7172011/03/14 معلم

أكتوبر االعدادیة المشتركة بتانیس٦شھداء  2008/07/01 نھا احمد حسن الشبراوي 2238318 كفـءكفـء7182011/07/13 معلم

المساعید االبتدائیة 2011/07/11 نھا حسن المحمودي  علي احمد 2024882 كفـءكفـء7192011/07/13 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2007/04/11 نھا دمحم علي دمحم 991454 كفـءكفـء7202011/07/13 معلم

سعود الجدیدة االبتدائیة 2010/03/01 نھاد عبدالصبور دمحم موسى السماحي 2105363 كفـءكفـء7212011/03/14 معلم

سماكین الغرب االعدادیة 2010/03/14 نھال السید احمد دمحم 2104801 كفـءكفـء7222011/03/14 معلم

سعود الجدیدة االبتدائیة 2007/07/02 نھال عبدالصبور عبدهللا دمحم 2114674 كفـءكفـء7232011/03/14 معلم

سماكین الشرق االعدادیة المشتركة 2010/07/11 نھلة فوزي حسیني متولي نافع 2188779 كفـءكفـء7242011/07/13 معلم

السعدي للتعلیم االساسي ب 2010/03/01 نھلة دمحم ابراھیم رمضان 990798 كفـءكفـء7252011/03/14 معلم

على بن أبى طالب االبتدائیة ببحر البقر 2008/07/02 نھلھ ابراھیم عبدالرحمن وائل 2125400 كفـءكفـء7262011/07/13 معلم

٢عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2010/07/11 نھلھ احمد السید عبده 2160679 كفـءكفـء7272011/07/13 معلم

الحسینیة الثانویة الصناعیة 2010/07/13 نھلھ عبد الرحمن حسن سلیمان 977256 كفـءكفـء7282011/07/13 معلم

الجمالیة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 نھلھ دمحم یوسف احمد 2198737 كفـءكفـء7292011/07/13 معلم

العقایلة للتعلیم االساسي ع 2010/07/11 نھى عبدالسالم رمضان محمود الدبیكي 2160729 كفـءكفـء7302011/07/13 معلم

أزولین االعدادیة المشتركة 2011/07/11 نھى محمود احمد موسى 2110174 كفـءكفـء7312011/07/13 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 

الحسنیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2011/07/11 نھي عبدالمعطى عبدالعال دمحم 991975 كفـءكفـء7322011/07/13 معلم

2011/07/11 ریاض اطفال٢منشأة بشارة رقم نھي منصور دمحم عبدهللا 979250 كفـءكفـء7332011/07/13 معلم

سماكین الغرب االعدادیة 2011/07/11 نوره على دمحم احمد 2118641 كفـءكفـء7342011/07/13 معلم

الزھراء االبتدائیة بكفر ابواللیل 2010/03/01 نوسة دمحم كامل صالح موسى 986524 كفـءكفـء7352011/03/14 معلم

الشھید أحمد إسماعیل علي عبدالعزیز االبتدائیة 
باالخیوة

2009/08/08 ھالة دمحم محمود احمد 2014223 كفـءكفـء7362011/03/14 معلم

جزیرة علیوة االعدادیة المشتركة 2010/07/11 ھالھ عبدالعظیم مصطفى عطیھ 2293246 كفـءكفـء7372011/07/13 معلم

مصطفى عبدالقادر الشربیني االبتدائیة 2011/03/01 ھالھ دمحم محمود دمحم 984883 كفـءكفـء7382011/03/14 معلم

٢الحمادین االبتدائیة رقم 2010/03/01 ھالھ دمحم وھیدى حسانین 990787 كفـءكفـء7392011/03/14 معلم

السادات االبتدائیة بالحسینیة 2011/07/11 ھانم الناجي سالم عبدالمحسن 2104810 كفـءكفـء7402011/07/13 معلم

أزولین االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 ھانم دمحم السید الشحات 2078260 كفـءكفـء7412011/03/14 معلم

السعدي للتعلیم االساسي ریاض اطفال 2010/03/01 ھانم محمود احمد السید 985887 كفـءكفـء7422011/03/11 معلم

السعدي للتعلیم االساسي ب 2011/03/01 ھانم یوسف ابراھیم احمد 989104 كفـءكفـء7432011/03/14 معلم

منشأة أبوعامر االعدادیة المشتركة 2006/02/06 ھانى ابراھیم بندارى احمد 1582925 كفـءكفـء7442011/07/13 معلم

على بن أبي طالب االعدادیة ببحر البقر 2011/07/11 ھانى السید دمحم اسماعیل 982540 كفـءكفـء7452011/07/13 معلم

سماكین الشرق االعدادیة المشتركة 2011/07/11 ھانى حسن احمد حسن نجم 2198707 كفـءكفـء7462011/07/11 معلم

زیاد أبوعتمان الطحاوي للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 ھانى عبدالعزیز دمحم عبدالعزیز 1583280 كفـءكفـء7472011/07/13 معلم

الحسینیة الثانویة الزراعیة 2011/07/11 ھاني عبدهللا دمحم عبدالرحمن 2105116 كفـءكفـء7482011/07/13 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 

الحسنیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السعدي للتعلیم االساسي ع 2008/04/13 ھاني محمود دمحم جندل 989735 كفـءكفـء7492011/07/13 معلم

٢عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2008/10/12 ھبة عبد الحمید دمحم عوض 969991 كفـءكفـء7502011/07/13 معلم

سماكین الغرب االعدادیة 2010/07/11 ھبة علي عبدهللا برعي 1616684 كفـءكفـء7512011/07/13 معلم

٢سماكین الغرب االبتدائیة رقم 2008/05/25 ھبة دمحم علي ابراھیم 991955 كفـءكفـء7522011/03/14 معلم

الحسینیة االعدادیة بنات 2010/07/11 ھبھ السید دمحم مصطفى 2105238 كفـءكفـء7532011/07/13 معلم

الملكیین البحریة ع ریاض اطفال 2010/03/01 ھبھ حسن السید احمد 984912 كفـءكفـء7542011/03/14 معلم

الشھید علي دمحم عطوان التجاریة بنین 2011/07/11 ھبھ حسن مصطفى خلیل الجندى 1576504 كفـءكفـء7552011/07/13 معلم

الظواھریة للتعلیم االساسي ع 2010/07/13 ھبھ عبدالرحمن عبدالعال حسن 2121873 كفـءكفـء7562011/07/13 معلم

طالل معجل الطحاوي للتعلیم االساسي ب 2011/03/01 ھبھ عبدهللا ابراھیم عبدهللا 991402 كفـءكفـء7572011/03/14 معلم

أزولین االعدادیة المشتركة 2010/03/14 ھبھ عبدالمنعم احمد متولي 2078257 كفـءكفـء7582011/03/14 معلم

الحسینیة الثانویة الصناعیة 2010/07/13 ھبھ عبدالنبى السید اسماعیل 2118499 كفـءكفـء7592011/07/13 معلم

األخیوة االعدادیة المشتركة 2010/07/13 ھبھ دمحم عبداللطیف دمحم یوسف 2108529 كفـءكفـء7602011/07/13 معلم

أكتوبر االعدادیة المشتركة بتانیس٦شھداء  2006/11/21 ھبھ دمحم عوض عوض 2074798 كفـءكفـء7612011/03/14 معلم

على بن أبي طالب االعدادیة ببحر البقر 2010/03/01 ھدى اسماعیل مصطفى امام 2112564 كفـءكفـء7622011/03/14 معلم

بحر البقر االعدادیة المشتركة 2011/07/11 ھدى السید احمد السید 2124719 كفـءكفـء7632011/07/13 معلم

الحسینیة الثانویة الزراعیة 2010/07/11 ھدى السید سلیمان دمحم 2104742 كفـءكفـء7642011/07/13 معلم

أبوصرار للتعلیم االساسى ب 2010/03/14 ھدى حسینى السید عبدالواحد 985729 كفـءكفـء7652011/03/14 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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الحسنیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الملكیین البحریة االبتدائیة المشتركة 2007/06/25 ھدى شحاتة عبدالكریم احمد 2069601 كفـءكفـء7662011/03/14 معلم

دار السالم االبتدائیة ببحر البقر 2007/05/16 ھدى عبدالفتاح على دمحم 992752 كفـءكفـء7672011/03/14 معلم

٢سعود القبلیة االبتدائیة رقم  2010/03/01 ھدى دمحم سید احمد ابراھیم 1608732 كفـءكفـء7682011/03/14 معلم

الحسینیة االعدادیة بنات 2011/07/11 ھدى دمحم عبدالجواد دمحم 2107624 كفـءكفـء7692011/07/13 معلم

2011/03/01 االبتدائیة المشتركة ببحر البقر٤قریة  ھدى دمحم دمحم على 990821 كفـءكفـء7702011/03/14 معلم

سماكین الغرب االعدادیة 2007/05/19 ھشام السید السید سلیمان 988857 كفـءكفـء7712011/03/14 معلم

قھبونة االعدادیة المشتركة 2010/07/11 ھمت السید العزازي دمحم سالم 2203127 كفـءكفـء7722011/07/13 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2005/06/30 ھمت عبد الفتاح عبد الفتاح مصطفى 988645 كفـءكفـء7732011/07/13 معلم

السعدي للتعلیم االساسي ع 2010/07/11 ھمت دمحم ابراھیم دمحم 2104161 كفـءكفـء7742011/07/13 معلم

قھبونة االعدادیة المشتركة 2010/07/11 ھمت مصطفى اسماعیل دمحم 2114670 كفـءكفـء7752011/07/13 معلم

السالم للتعلیم االساسي بعزبة طلبة ع 2005/04/01 ھناء ابراھیم  دمحم متولي 2144177 كفـءكفـء7762011/07/13 معلم

األخیوة االعدادیة المشتركة 2007/03/14 ھناء ابراھیم الصادق دمحم 2103687 كفـءكفـء7772011/03/14 معلم

2011/07/11 ریاض اطفال٢سعود البحریة رقم ھناء احمد دمحم على 2118318 كفـءكفـء7782011/07/13 معلم

األخیوة التجاریة المشتركة 2010/03/01 ھناء علي سید احمد علي روق 1571953 كفـءكفـء7792011/03/14 معلم

على بن أبى طالب االبتدائیة ببحر البقر 2011/03/01 ھناء علي دمحم حسن 2125418 كفـءكفـء7802011/03/14 معلم

٢سعود القبلیة االبتدائیة رقم  2010/07/11 ھناء دمحم على عبدالعاطى 2112566 كفـءكفـء7812011/07/13 معلم

٢الشھید حسن دھشان االبتدائیة رقم 2010/03/01 ھناء دمحم دمحم متولى دھشان 2128165 كفـءكفـء7822011/03/01 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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الحسنیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشأة الفولى االبتدائیة المشتركة 2010/07/11 ھنیة دمحم السید نجم 1597978 كفـءكفـء7832011/07/13 معلم

١عبدالسالم عطوان االعدادیة بنین رقم  2010/07/13 ھویدا عبدالفتاح عبدهللا حامد 1561060 كفـءكفـء7842011/07/13 معلم

الناصریة للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 ھویده صبري محمود ابراھیم 2198118 كفـءكفـء7852011/07/13 معلم

السعدي للتعلیم االساسي ب 2010/03/01 ھیام ابراھیم عبد الرحمن علي 991605 كفـءكفـء7862011/03/14 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2011/03/01 ھیام السید السید عبد الغني 991577 كفـءكفـء7872011/03/14 معلم

السعدي للتعلیم االساسي ع 2006/09/27 ھیام عبد هللا دمحم عبد السالم 992697 كفـءكفـء7882011/03/14 معلم

جمیمة االعدادیة المشتركة 2010/03/14 ھیام فتحي حسین عیسى 2040401 كفـءكفـء7892011/03/14 معلم

قھبونة االعدادیة المشتركة 2008/11/09 ھیام دمحم الھادى حسن السید 1577230 كفـءكفـء7902011/07/13 معلم

العقایلة للتعلیم االساسي ع 2002/02/10 ھیثم عبد اللطیف الطیب دمحم 984812 كفـءكفـء7912011/03/14 معلم

الظواھریة للتعلیم االساسي ع 2004/12/01 وائل احمد دمحم جمال نجدى 2119901 كفـءكفـء7922011/07/13 معلم

السعدي بشارة االبتدائیة المشتركة 2004/12/21 وداد عبد العال دمحم دمحم 988877 كفـءكفـء7932011/07/13 معلم

بحر البقر االعدادیة المشتركة 2011/07/11 وفاء عبدهللا ابراھیم عبدهللا 2127379 كفـءكفـء7942011/07/13 معلم

المساعید االعدادیة 2010/03/14 وفاء عبدهللا سلیمان احمد 1583042 كفـءكفـء7952011/03/14 معلم

المساعید االعدادیة 2010/07/11 وفاء على عبدالفتاح غریب 2119970 كفـءكفـء7962011/07/13 معلم

سماكین الغرب االعدادیة 2010/03/14 وفاء دمحم احمد دمحم 990376 كفـءكفـء7972011/03/14 معلم

السعدي بشارة االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 وفاء دمحم السید یوسف 2101664 كفـءكفـء7982011/03/14 معلم

الست ھوى للتعلیم االساسى ب 2009/08/22 وفاء دمحم عبدالجلیل عبدالقادر 2052322 كفـءكفـء7992011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الحسنیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/11 ریاض اطفال١الشھید دمحم حسن الصاوى وفاء دمحم دمحم جبر حسن 1575081 كفـءكفـء8002011/07/13 معلم

أكتوبر االبتدائیة بتانیس٦شھداء  2010/03/01 وفاء مصطفى عبد الرحمن عبد الحمید 987560 كفـءكفـء8012011/03/14 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2010/07/11 والء السید احمد عبدالجلیل 2183697 كفـءكفـء8022011/07/13 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2010/07/11 والء السید عبدالحلیم دمحم 1602402 كفـءكفـء8032011/07/13 معلم

الناصریة للتعلیم االساسي ع 2003/06/04 والء السید عبدالرحمن یوسف السماحي 2103700 كفـءكفـء8042011/03/14 معلم

الملكیین البحریة االعدادیة 2010/07/11 والء عبدالقادر حسن على 2109904 كفـءكفـء8052011/07/13 معلم

الصالحیة٧أبوبكر الصدیق للتعلیم االساسي ع 2010/07/11 والء عرفات زغلي علي 1550478 كفـءكفـء8062011/07/13 معلم

قصاصین الشرق االبتدائیة 2011/02/24 والء دمحم حسن على 2190909 كفـءكفـء8072011/02/24 معلم

الحسینیة االعدادیة المھنیة 2003/05/15 والء دمحم طلبة عطیة 982897 كفـءكفـء8082011/03/14 معلم

الحسینیة الثانویة بنین 2004/04/28 ولید ابراھیم یوسف ابراھیم 987790 كفـءكفـء8092011/07/13 معلم

سماكین الغرب االعدادیة 2007/05/19 ولید السید عرفات طھ 988765 كفـءكفـء8102011/03/14 معلم

كمال الدین االعدادیة بسعود 2010/05/22 یاسر ابراھیم محمود نصیر 989528 كفـءكفـء8112011/07/13 معلم

الجمالیة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 یحیي زكریا عبدالقادر عزب 985848 كفـءكفـء8122011/07/13 معلم

منشأة أبوعامر االعدادیة المشتركة 2010/07/11 یسره السید على الفرماوى 977978 كفـءكفـء8132011/07/13 معلم

المناجاة الكبرى االعدادیة القدیمة 2011/03/01 یسري حلمي عبدالغني دمحم 2125421 كفـءكفـء8142011/03/14 معلم

على بن أبى طالب االبتدائیة ببحر البقر 2008/05/29 یوسف محمود دمحم دمحم اسماعیل 2125416 كفـءكفـء8152011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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دیرب نجمالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كمال عبد الحافظ تعلیم اساسى 2011/07/11 ابتسام عادل السعید العوضى 2220575 كفـءكفـء12011/07/13 أمین مكتبة

دیرب نجم ع بنات 2011/07/11 ابتھال دمحم السعید عبدالسالم عطیة 2211417 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

جمیزة بن عمرو ع بنات 2011/07/11 احسان دمحم عبدالعزیز السید احمد 2217464 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

١السادات  2011/07/11 احمد اسماعیل دمحم رمضان 2214538 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

اكوه االعدادیة 2011/07/11 احمد عامر عبدهللا عامر 2216689 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

النجاح ع 2008/03/11 اسماء ابوبكر دمحم الھادى 2283903 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

حسن البنا 2011/07/11 اسماء رشدى عطیة ابوالعطا 2372314 كفـءكفـء72011/07/13 أمین مكتبة

١عمر بن الخطاب  2011/07/11 أسماء فھمى فھمى حامد 2206834 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

عزت الكفراوى 2011/07/11 الست خلف متولى ابوالعال 2218518 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

حسن أبو زید ب 2011/07/11 الطاھره دمحم متولى عبدالعال 2216405 كفـءكفـء102011/07/13 أمین مكتبة

١الصوینى االبتدائیة رقم  2010/04/11 امال العوضى السعید العوضى 2222440 كفـءكفـء112011/07/13 أمین مكتبة

دمحم ربیع فالح ث 2011/07/11 امانى احمد محمود موسى 2216047 كفـءكفـء122011/07/13 أمین مكتبة

احمد عرابى 2011/07/11 امانى كامل عبدهللا سالمھ 2217582 كفـءكفـء132011/07/13 أمین مكتبة

على بن ابى طالب 2011/07/11 امل حسن احمد عبدالواحد 2213582 كفـءكفـء142011/07/13 أمین مكتبة

)بھنیا ع سابقا(الدكتور دمحم موسى  2011/07/11 امل حمدى فھمى دمحم 2213930 كفـءكفـء152011/07/13 أمین مكتبة

صفط زریق 2011/07/11 أمل محمود إسماعیل إسماعیل 989197 كفـءكفـء162011/07/13 أمین مكتبة

ابو عید 2011/07/11 امل محمود دمحم السید متولى 2208366 كفـءكفـء172011/07/13 أمین مكتبة
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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 

دیرب نجمالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القطایع م 2011/07/11 امنیة دمحم ثابت السید 2209081 كفـءكفـء182011/07/13 أمین مكتبة

صفط زریق الجدیدة 2008/05/11 امیرة عبدهللا سلیم دمحم 2211319 كفـءكفـء192011/07/13 أمین مكتبة

منشأة قاسم 2011/07/11 امیرة عبدالمنعم نور دمحم 2211960 كفـءكفـء202011/07/13 أمین مكتبة

دیرب نجم الصناعیة بنین 2011/07/11 امیرة دمحم سعید عبدالبدیع دمحم 2212773 كفـءكفـء212011/07/13 أمین مكتبة

)بھنیا ع سابقا(الدكتور دمحم موسى  2011/07/11 امیره دمحم صبرى دمحم السید ابراھیم 2213949 كفـءكفـء222011/07/13 أمین مكتبة

١الزھراء  2009/12/11 امیره دمحم مرسى دمحم 2216869 كفـءكفـء232011/07/13 أمین مكتبة

١دیرب البلد للتعلیم االساسى رقم  2011/07/11 انتصار لطفى دمحم مصطفى 2209930 كفـءكفـء242011/07/13 أمین مكتبة

٢صافور  2011/07/11 ایمان عبدالكریم على دمحم 2216501 كفـءكفـء252011/07/13 أمین مكتبة

السویدى التجریبیة للغات 2009/04/20 ایمان فتحى السید فرج 2211092 كفـءكفـء262011/07/13 أمین مكتبة

دمحم نصر عابدین الثانویة 2011/07/11 ایمان دمحم صالح الدین دمحم عایدى 2214976 كفـءكفـء272011/07/13 أمین مكتبة

النصر بشبرا صورة 2011/07/11 ایمان محمود ابراھیم عبدهللا 2220692 كفـءكفـء282011/07/13 أمین مكتبة

النیل 2011/07/11 ایمان وجیھ دمحمى التھامى 2212894 كفـءكفـء292011/07/13 أمین مكتبة

حصة الرھبان االعدادیة 2011/07/11 ایناس رمضان دمحم احمد 2209885 كفـءكفـء302011/07/13 أمین مكتبة

سالمھ احمد عطیة االبتدائیة 2011/07/11 ایناس فرحات عبدالسالم على 2220581 كفـءكفـء312011/07/13 أمین مكتبة

دیرب نجم الصناعیة بنین 2011/07/11 بسمھ دمحم عطیھ السید 2226077 كفـءكفـء322011/07/13 أمین مكتبة

السالم 2011/07/11 بشرى امین دمحم امین 2211544 كفـءكفـء332011/07/13 أمین مكتبة

المجفف 2011/03/10 ثناء دمحم شاكر محمود 990514 كفـءكفـء342011/03/14 أمین مكتبة
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الناصریة 2011/07/11 حسام عبدالحلیم الشحات الشافعى 2214501 كفـءكفـء352011/07/13 أمین مكتبة

صھبرة 2011/07/11 حسام عبدالحمید الشافعى عبدالحمید 2214441 كفـءكفـء362011/07/13 أمین مكتبة

السویدى بطحا 2011/07/11 حنان محمود ابوزید الصفتى 2215505 كفـءكفـء372011/07/13 أمین مكتبة

١العصاید ب رقم  2011/07/11 حوریھ دمحم رضا سید احمد 2216612 كفـءكفـء382011/07/13 أمین مكتبة

ابو بكر الصدیق 2011/07/11 دالیا عبدالرازق عبدالعزیز عبدالرحمن 2208971 كفـءكفـء392011/07/13 أمین مكتبة

٢الزھراء  2011/07/11 دعاء ابراھیم عبده عبدالعاطى 2212644 كفـءكفـء402011/07/13 أمین مكتبة

دیرب نجم الثانویة التجاریة بنات 2011/07/11 دعاء حامد على الباز 2216070 كفـءكفـء412011/07/13 أمین مكتبة

دمحم نصر عابدین الثانویة 2011/07/11 دعاء سلیم سلیم ھالل 2213757 كفـءكفـء422011/07/13 أمین مكتبة

دیرب نجم الفنیة التجاریة بنین 2011/07/11 دعاء على دمحم السید 2218668 كفـءكفـء432011/07/13 أمین مكتبة

كفر الباشا 2008/11/11 دعاء فكرى عطیة عبدالحمید 2208374 كفـءكفـء442011/07/13 أمین مكتبة

دیرب نجم البلد الصناعیة بنات 2011/07/11 رامى دمحم ابراھیم عبدالوھاب 2365199 كفـءكفـء452011/07/13 أمین مكتبة

االعدادیة بنین بدیرب نجم 2011/07/11 رانیا عبدالعظیم حسن متولى 991470 كفـءكفـء462011/07/13 أمین مكتبة

كفر العكل 2011/07/11 رانیا دمحم متولى مسلم 2213149 كفـءكفـء472011/07/13 أمین مكتبة

كفر الباشا 2011/07/11 رباب نبیل حامد سعد 2213097 كفـءكفـء482011/07/13 أمین مكتبة

العصاید المعماریة 2011/07/11 رحاب احمد دمحم متولى 2208948 كفـءكفـء492011/07/13 أمین مكتبة

خالد بن الولید 2011/05/24 رشا احمد دمحم احمد 2259720 كفـءكفـء502011/07/13 أمین مكتبة

االعدادیة المھنیھ 2011/07/11 رشا احمد دمحم احمد البنا 2213748 كفـءكفـء512011/07/13 أمین مكتبة
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جمیزة بنى عمرو تعلیم اساسى 2011/07/11 رشا الغنیمى ابوطریھ مصطفى 2217463 كفـءكفـء522011/07/13 أمین مكتبة

كفر عطاء هللا االبتدائیة 2011/07/11 رشا رشدي حمزه متولى 2212756 كفـءكفـء532011/07/13 أمین مكتبة

دیرب نجم الصناعیة بنین 2011/07/11 رشا عاطف احمد دمحم 2217720 كفـءكفـء542011/07/13 أمین مكتبة

المھندس دمحم احمد لبیب ع بالمناصافور 2011/07/11 رشا دمحم بندارى عطیة 2210873 كفـءكفـء552011/07/13 أمین مكتبة

اكوة 2011/03/10 رشا دمحم عبدالحلیم سویلم 2218090 كفـءكفـء562011/03/14 أمین مكتبة

النیل 2011/07/11 رضوى دمحم فرج بیومى 2216412 كفـءكفـء572011/07/13 أمین مكتبة

٢منشاة صھبرة  2009/05/24 رویدا السعید محمود الطنطاوى 2212789 كفـءكفـء582011/07/13 أمین مكتبة

الشھید نعمان بفرغان 2011/07/11 ریھام سمیر عبدالرؤف عبدالصمد 2213010 كفـءكفـء592011/07/13 أمین مكتبة

حصة الرھبان 2011/07/11 ریھام لطفى احمد خلیل 2210946 كفـءكفـء602011/07/13 أمین مكتبة

قرموط صھبره االعدادیة 2011/07/11 زیزى رمضان دمحم عبداللطیف 2283563 كفـءكفـء612011/07/13 أمین مكتبة

١شنبارة منقال  2011/07/11 سلوى عبدالعظیم ابراھیم ابوزید 2220198 كفـءكفـء622011/07/13 أمین مكتبة

العطارین 2011/07/11 سماح ابراھیم سعد حافظ 2218308 كفـءكفـء632011/07/13 أمین مكتبة

كفر ابو برى 2011/07/11 سماح عبدالرؤف احمد عبدالفتاح 2217454 كفـءكفـء642011/07/13 أمین مكتبة

٢الشھید سامى  2011/07/11 سناء السعید زیدان عبدالمنعم 2220788 كفـءكفـء652011/07/13 أمین مكتبة

سعد زغلول 2011/07/11 سھا دمحم عوض عبدالنبى 2216747 كفـءكفـء662011/07/13 أمین مكتبة

جمیزة بنى عمرو تعلیم اساسى 2011/07/11 سھام احمد عبدالحمید بسیونى 2221645 كفـءكفـء672011/07/13 أمین مكتبة

كرادیس ع 2005/05/16 سھیر مھدى عبدهللا بغدادى 2216427 كفـءكفـء682011/07/13 أمین مكتبة
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٢اكراش  2011/07/11 سوزان حسنى حسنى البرى 2222390 كفـءكفـء692011/07/13 أمین مكتبة

شوبك اكراش االبتدائیة الجدیدة 2011/07/11 شرین احمد احمد صبره 2228344 كفـءكفـء702011/07/13 أمین مكتبة

القطایع م 2005/11/26 شرین سعید عثمان متولى 2209088 كفـءكفـء712011/07/13 أمین مكتبة

دیرب نجم الزراعیة 2011/07/11 شیماء عاطف احمد دمحم 2218111 كفـءكفـء722011/07/13 أمین مكتبة

سلیمان سالم االبتدائیة 2011/07/11 شیماء عبدالرؤف مصطفى عطیھ 2215056 كفـءكفـء732011/07/13 أمین مكتبة

) سابقا١اكراش (الشھید احمد عصمت  2011/07/11 شیماء فكرى سید احمد وھبة 2208328 كفـءكفـء742011/07/13 أمین مكتبة

صفط زریق الجدیدة 2008/03/11 شیماء دمحم مجاھد غریب 2211268 كفـءكفـء752011/07/13 أمین مكتبة

الصانیة 2011/07/11 شیماء مصطفى عبدالرحمن دمحم 2221422 كفـءكفـء762011/07/13 أمین مكتبة

٢دیرب السوق  2011/07/11 صباح عبدالعال یوسف السید 2220985 كفـءكفـء772011/07/13 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2011/07/11 صالح ذھنى عبدالمعطى السید 2222458 كفـءكفـء782011/07/13 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2011/07/11 عبیر احمد ثروت السید دمحم 2220584 كفـءكفـء792011/07/13 أمین مكتبة

كمال عبد الحافظ تعلیم اساسى 2011/07/11 عبیر رمضان فرج ابراھیم 2223574 كفـءكفـء802011/07/13 أمین مكتبة

منشاة صفوت 2008/04/25 عبیر سمیر السید مصطفى مكى 2218895 كفـءكفـء812011/07/13 أمین مكتبة

دیرب البلد للتعلیم االساسى 2011/07/11 عبیر عصمت حسیب عبدالحمیدالسید 2396993 كفـءكفـء822011/07/13 أمین مكتبة

فرغان ع 2011/07/11 عبیر عطوه عطیھ عطوه 2216675 كفـءكفـء832011/07/13 أمین مكتبة

دیرب نجم الزراعیة 2008/04/11 عزه ذكى عبدالحلیم عبدهللا 2216580 كفـءكفـء842011/07/13 أمین مكتبة

٢قرموط صھبرة  2011/07/11 عزه یحي فاضل سلیم 2218525 كفـءكفـء852011/07/13 أمین مكتبة
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دیرب البلد للتعلیم االساسى 2011/07/11 عزیزه احمد دمحم رمضان 2214432 كفـءكفـء862011/07/13 أمین مكتبة

دیرب نجم الزراعیة 2008/05/11 عزیزه عبدالسالم عبدالعاطى العوضى 2216585 كفـءكفـء872011/07/13 أمین مكتبة

بھنیاالثانویة التجاریة 2011/07/11 عصمت مصطفى دمحم مصطفى 2221590 كفـءكفـء882011/07/13 أمین مكتبة

المناحریت 2011/07/11 عطیھ دمحم عطیھ على شالل 2215496 كفـءكفـء892011/07/13 أمین مكتبة

عبدالسالم حمد بالعكل ع 2011/07/11 عفاف سالمھ سالمھ سالم 2218519 كفـءكفـء902011/07/13 أمین مكتبة

١دبیج  2011/07/11 عفاف عامر دمحم عامر 2213900 كفـءكفـء912011/07/13 أمین مكتبة

١البراوى وابو عساكر  2011/07/11 على فؤاد على السید 2221249 كفـءكفـء922011/07/01 أمین مكتبة

بھنیا الثانویة المشتركة 2011/07/11 غاده على مسلم جبالى 2238938 كفـءكفـء932011/07/13 أمین مكتبة

على عوف ع 2011/07/11 فاتن الحنونى السید النعیمى 2220855 كفـءكفـء942011/07/13 أمین مكتبة

٢جمال الدین االفغانى  2011/07/11 فاتن السعید ابوسمره السید عبدالرحیم 2220620 كفـءكفـء952011/07/13 أمین مكتبة

دیرب البلد النموذجیة 2011/07/11 فاتن بكر عبدربھ على 2214124 كفـءكفـء962011/07/13 أمین مكتبة

٢الصوینى  2007/04/07 فرحانھ رضوان عبدالعلیم رضوان 2221432 كفـءكفـء972011/07/13 أمین مكتبة

السحایره االبتدائیة 2011/07/11 مایسھ وفیق عبدالرازق ابوزید 2212653 كفـءكفـء982011/07/13 أمین مكتبة

العزب حامد 2008/04/11 دمحم بدوى رجب عوض 2212951 كفـءكفـء992011/07/13 أمین مكتبة

عوده سالم 2011/07/11 دمحم عبدالرؤف عبداللطیف السید 2231323 كفـءكفـء1002011/07/13 أمین مكتبة

الدكتور عبد الدیم البقرى 2011/07/11 دمحم فوزى دمحم ابراھیم 2214409 كفـءكفـء1012011/07/13 أمین مكتبة

شبرا صورة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/11 مرثا سعد فرج سعد 2215425 كفـءكفـء1022011/07/13 أمین مكتبة
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تل القاضى للتعلیم االساسي 2011/07/11 مروة رافت عبدالغنى السید 2391935 كفـءكفـء1032011/07/13 أمین مكتبة

االعدادیة المشتركة 2011/07/11 مروه حسین رمضان سلیم 2217921 كفـءكفـء1042011/07/13 أمین مكتبة

طلعت حرب 2011/07/11 مروه سید احمد دمحم السید 2210525 كفـءكفـء1052011/07/13 أمین مكتبة

ناصر 2011/07/11 مروه شعبان عبدالحفیظ احمد 2237101 كفـءكفـء1062011/07/13 أمین مكتبة

منشأة قاسم 2009/04/11 مروه فكرى عبدالجید عبدالفتاح 2217726 كفـءكفـء1072011/07/13 أمین مكتبة

السویدى التجریبیة 2011/07/11 مروه دمحم عبدالرحمن على 2216094 كفـءكفـء1082011/07/13 أمین مكتبة

كفر اللبا 2011/07/11 مریم صبرى بطرس عطیھ 2213784 كفـءكفـء1092011/07/13 أمین مكتبة

كفر اللبا 2007/05/17 منى على عبد الحفیظ یونس 992006 كفـءكفـء1102011/07/13 أمین مكتبة

عمر بن الخطاب ع 2011/07/11 منى فوزى عبدالحمید احمد 2213577 كفـءكفـء1112011/07/13 أمین مكتبة

دیرب نجم الفنیة التجاریة بنین 2011/07/11 منى دمحم احمد شعیب 2233042 كفـءكفـء1122011/07/13 أمین مكتبة

بھنیاالثانویة التجاریة 2011/07/11 منى مختار ابوردة دمحم 2396636 كفـءكفـء1132011/07/13 أمین مكتبة

صالح سالم االعدادیة المشتركة 2011/07/11 مى على مصطفى على حسبو 2210551 كفـءكفـء1142011/07/13 أمین مكتبة

احمد عرابى 2011/07/11 نادیھ على على دمحم 2252391 كفـءكفـء1152011/07/13 أمین مكتبة

طابا االبتدائیة 2011/07/11 ناھد دمحم سلیم عمر 2226059 كفـءكفـء1162011/07/13 أمین مكتبة

كفر الباشا 2003/04/11 نجالء عبدالحمید عبدالمجید عبدالغفار 2219888 كفـءكفـء1172011/07/13 أمین مكتبة

على عوف ع 2011/07/11 نرمین ابراھیم عبدالسمیع فرج 2220858 كفـءكفـء1182011/07/13 أمین مكتبة

على بن ابى طالب 2007/05/11 نسمھ دمحم دمحم مصطفى 2213052 كفـءكفـء1192011/07/13 أمین مكتبة
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دیرب نجم ع بنات 2007/09/11 نشوى السید العربى عبدالمصلح 2218274 كفـءكفـء1202011/07/13 أمین مكتبة

١صافور  2011/07/11 نھى عبدالكریم عبده مصطفى 2398387 كفـءكفـء1212011/07/13 أمین مكتبة

٢الھوابر  2009/04/11 ھانم اسماعیل متولى دمحم 2234016 كفـءكفـء1222011/07/13 أمین مكتبة

١عمر بن الخطاب  2011/07/11 ھبة امین یوسف خالد 2212320 كفـءكفـء1232011/07/13 أمین مكتبة

حسن البنا 2008/09/27 ھبة عبدالفتاح محمودى جودة 2391123 كفـءكفـء1242011/07/13 أمین مكتبة

صالح احمد ھالل 2008/05/11 ھبھ السید عفیفى ابراھیم سعد 2215054 كفـءكفـء1252011/07/13 أمین مكتبة

السویدى التجریبیة 2009/06/04 ھبھ على دمحم دمحم 2227161 كفـءكفـء1262011/07/13 أمین مكتبة

دیرب نجم الفنیة التجاریة بنین 2011/07/11 ھبھ دمحم ابراھیم حماد 2219236 كفـءكفـء1272011/07/13 أمین مكتبة

صفط زریق 2011/07/11 ھدى السید السید عطوه مصطفى 2389716 كفـءكفـء1282011/07/13 أمین مكتبة

٢الصانیة  2009/04/25 ھدى عبداللطیف السید على 2211276 كفـءكفـء1292011/07/13 أمین مكتبة

٢الصوینى  2011/07/11 ھدى محمود على العراقى 2216593 كفـءكفـء1302011/07/13 أمین مكتبة

اكراش 2011/07/11 ھناء خیرى دمحم السید 2210417 كفـءكفـء1312011/07/13 أمین مكتبة

ابو عید 2007/04/01 ھند عبدهللا عبدهللا دمحم 2209836 كفـءكفـء1322011/07/13 أمین مكتبة

٢بھنیا  2011/07/11 ھیام عبدهللا دمحم دمحم 2222307 كفـءكفـء1332011/07/13 أمین مكتبة

طحا المرج ع  بنات 2011/07/11 وفاء عبدالوھاب عبدالوھاب شلبى 2223042 كفـءكفـء1342011/07/13 أمین مكتبة

١دیرب السوق م  2011/07/11 وفاء فرج عبدالمجید رمضان 2212290 كفـءكفـء1352011/07/13 أمین مكتبة

١دیرب البلد تعلیم اساسى رقم  2011/07/11 والء السعید عبدالمنصف سلیم 2211443 كفـءكفـء1362011/07/13 أمین مكتبة
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١الشھید ممدوح توفیق  2011/03/10 والء عبده فرج دمحم 2216559 كفـءكفـء1372011/03/14 أمین مكتبة

طلعت حرب 2011/07/11 والء على دمحم على 2210529 كفـءكفـء1382011/07/13 أمین مكتبة

دمحم ربیع فالح ث 2011/07/11 یسرا جمال عبده دمحم 2209870 كفـءكفـء1392011/07/13 أمین مكتبة

المھندس دمحم احمد لبیب ع بالمناصافور 2011/07/11 ابراھیم ابراھیم توفیق دمحم المنسى 2236099 كفـءكفـء1402011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢الھوابر  2011/07/11 احمد رمضان على السید 2215807 كفـءكفـء1412011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

صفط زریق الجدیدة 2004/03/18 احمد شرف احمد عبداللطیف 2210882 كفـءكفـء1422011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الجواشنة 2011/07/11 امانى عطا اسماعیل حسانین 2226633 كفـءكفـء1432011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

على بن ابى طالب 2006/01/28 امیرة ابراھیم احمد سالم 2207437 كفـءكفـء1442011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السویدى التجریبیة 2011/07/11 امیرة نصر الدین شحاتھ دمحم 2212300 كفـءكفـء1452011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

سالمھ احمد عطیة االبتدائیة 2009/04/09 ایمان جوده ابراھیم السید 2264530 كفـءكفـء1462011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

العطارین 2011/07/11 ایمن عبداللطیف عبدالحمید شرف 2221456 كفـءكفـء1472011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

دیرب نجم الزراعیة 2009/04/20 حاتم دمحم دمحم عثمان 2222182 كفـءكفـء1482011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

دیرب نجم الزراعیة 2011/07/11 حنان سید احمد السعید سید احمد 2209825 كفـءكفـء1492011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

النجاح ع 2011/07/11 دینا احمد عبدالجواد دمحم التونى 2221608 كفـءكفـء1502011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١الزھراء  2011/07/11 رشا على السید سالم 2213512 كفـءكفـء1512011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر اللبا 2004/03/30 رمزى نعیم فرید خلیل 2218896 كفـءكفـء1522011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السویدى الثانویة المشتركة 2011/07/11 سماح ابومندور سلیمان ابومندور 2215539 كفـءكفـء1532011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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١العصاید ب رقم  2011/07/11 سمارة السید على دمحم ربیع 2209074 كفـءكفـء1542011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١كفر الحاج حسن  2011/07/11 سمر السید رمضان عبدالعال 2221252 كفـءكفـء1552011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السویدى التجریبیة للغات 2008/04/18 سیدھم  یوسف اسكندر اندراوس 2220877 كفـءكفـء1562011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

دیرب البلد للتعلیم االساسى 2011/07/11 شارى عثمان احمد عرابى 2214438 كفـءكفـء1572011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢صافور  2011/07/11 صباح ابراھیم دمحم ابراھیم 2216839 كفـءكفـء1582011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢الصوینى  2009/01/13 ضحا دمحم عبداللطیف مصطفى 2218752 كفـءكفـء1592011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

االعدادیة بنین بدیرب نجم 2011/07/11 عمرو دمحم عبدالفتاح ابراھیم 2212682 كفـءكفـء1602011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

اللواء دمحم كمال عطیة االعدادیة بمنشأة كشك 2011/07/11 فایزة مصطفى السعید بدوى 2208953 كفـءكفـء1612011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم فرید 2011/07/11 قمر حمدى حافظ سید احمد 2216059 كفـءكفـء1622011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عزت الكفراوى 2011/07/11 كریمھ السعید عوض  ابراھیم 2216522 كفـءكفـء1632011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السحایره االبتدائیة 2008/04/11 دمحم السید ابراھیم فرج 2211966 كفـءكفـء1642011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١قرموط صبرة  2011/07/11 دمحم السید ابراھیم مصطفى 2218008 كفـءكفـء1652011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١دیرب البلد تعلیم اساسى رقم  2009/05/18 دمحم السید فرحات ابراھیم 2213839 كفـءكفـء1662011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

دیرب البلد النموذجیة 2011/07/11 دمحم بكر عبدربھ على 2214129 كفـءكفـء1672011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

القطایع م 2005/05/16 دمحم حمدى دمحم احمد 2209832 كفـءكفـء1682011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

المناحریت 2011/07/11 دمحم رفعت دمحم فرج 2213216 كفـءكفـء1692011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

تل القاضى للتعلیم االساسي 2011/07/11 دمحم عزت سعید دمحم 2215818 كفـءكفـء1702011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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صافورللبنین 2011/07/11 محمود السید ابراھیم السید 2213677 كفـءكفـء1712011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

صفط زریق 2011/07/11 محمود رشاد فاضل على 2399165 كفـءكفـء1722011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

منشأة قاسم 2009/04/18 محمود یحي دمحم على 2212924 كفـءكفـء1732011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

سعد زغلول 2011/07/11 مدیحھ عبدالباقى صدیق بندارى 2216751 كفـءكفـء1742011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

طلعت حرب 2011/07/11 مرفت دمحم صبرى فتحى عطیة 2210548 كفـءكفـء1752011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١تل القاضى  2011/07/11 مصطفى احمد دمحم ابراھیم 2212803 كفـءكفـء1762011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو بكر الصدیق 2011/07/11 مصطفى عطیة اسماعیل عبدالرحمن 2210892 كفـءكفـء1772011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

سلیمان سالم االعدادیة 2004/02/05 منى خلیل دمحم یوسف 2217919 كفـءكفـء1782011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو متنا ع 2011/07/11 نریمان الدمحمى منصور على 2209876 كفـءكفـء1792011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

النیل 2011/07/11 نسرین فكرى عطیھ فرج 2212666 كفـءكفـء1802011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السویدى التجریبیة للغات 2011/07/11 نشوى عبدالمنعم عبدالرازق عرفات 2212986 كفـءكفـء1812011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

رفعت الھجرسى ع 2011/07/11 ھانى دمحم عبدالعال عبدالمعطى عبدالعال 988602 كفـءكفـء1822011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید نعمان بفرغان 2004/04/06 ھدى حسن ابراھیم على 2216681 كفـءكفـء1832011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

)بھنیا ع سابقا(الدكتور دمحم موسى  2011/07/11 ھالل نصر الدین ھالل  على 2215656 كفـءكفـء1842011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السالم 2011/07/11 ولید الشحات عبدالغفار دمحم 2217982 كفـءكفـء1852011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الھوابر ع 2011/07/11 یسرا دمحم ابوزید دمحم 2211543 كفـءكفـء1862011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

حسن البنا 2009/03/26 احمد حسن فرحات امین 2222187 كفـءكفـء1872011/07/13 أخصائى تكنولوجیا
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١عمر بن الخطاب  2011/07/11 اسماء عبدالسمیع ابراھیم ابراھیم 2218514 كفـءكفـء1882011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/07/11 السید عبدهللا السید عطیة 2212676 كفـءكفـء1892011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

دیرب نجم ع بنات 2011/07/11 الشیماء عبده شمس الدین عیسى 2219783 كفـءكفـء1902011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١منشاة صھبرة  2011/07/11 ام دمحم السید دمحم عبدربھ 2214176 كفـءكفـء1912011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/07/11 امل السید عبدالمجید یوسف 2214184 كفـءكفـء1922011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

دیرب نجم ع بنات 2009/04/14 امیرة متولى مھدى متولى 2212700 كفـءكفـء1932011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

السویدى الثانویة التجریبیة 2011/07/11 ایمان زین العابدین دمحم احمد 2215579 كفـءكفـء1942011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

شبرا صورة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/11 ایمان عبدالمنعم شعبان عبدالمنعم 2222062 كفـءكفـء1952011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

٢السادات رقم  2011/07/11 ایمان على ابراھیم البوھى 2215047 كفـءكفـء1962011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١دیرب البلد تعلیم اساسى رقم  2007/06/01 ایمن احمد حسن سید احمد 2210575 كفـءكفـء1972011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

النجاح ع 2008/10/14 ایناس فوزى عبدالرحمن السید 2240687 كفـءكفـء1982011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

دیرب البلد للتعلیم االساسى 2011/07/11 حاتم حسن عبداللطیف عید 2214414 كفـءكفـء1992011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١الزھراء  2008/04/01 حنان عابدین حسانین عماره 2211427 كفـءكفـء2002011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

طابا االبتدائیة 2011/07/11 راندا دمحم ابراھیم عبدالمعطى 2209274 كفـءكفـء2012011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

اللواء دمحم كمال عطیة االعدادیة بمنشأة كشك 2011/07/11 رباب دمحم احمد سالم 2208962 كفـءكفـء2022011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١برمكیم رقم  2011/07/11 رحاب فؤاد حسین حامد 2217654 كفـءكفـء2032011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

حسام اباظة ع 2011/07/11 رشا دمحم فوزى السید 991102 كفـءكفـء2042011/07/13 أخصائى تكنولوجیا
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الفخرانى ع للتعلیم االساسى 2011/07/11 ریحاب مسلم سالم مسلم 2217751 كفـءكفـء2052011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

المناحریت 2011/07/11 زینب ابوبكر عبداللطیف دمحم 2220710 كفـءكفـء2062011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١عمر بن الخطاب  2011/07/11 سامیة عید عبداللطیف  حلمى 2208429 كفـءكفـء2072011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

صافور ع بنات 2011/07/11 سحر منصور محمود عبداللطیف 2222348 كفـءكفـء2082011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

طحا المرج بنین 2011/07/11 سماح البربرى عبدالعزیز حسنین 2217959 كفـءكفـء2092011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

على بن ابى طالب 2011/07/11 شیماء فتحى على سلیمان 991083 كفـءكفـء2102011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

عمر بن الخطاب ع 2011/07/11 شیماء محیى حافظ عراقى 2184916 كفـءكفـء2112011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

صھبرة 2011/07/11 لیلى رمزى عبدالمقصود ابراھیم 2208163 كفـءكفـء2122011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

سلیمان سالم االبتدائیة 2011/07/11 دمحم حسن عبدالمنعم حسن 2210395 كفـءكفـء2132011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

السالم 2011/07/11 دمحم محمود عید محمود 2220568 كفـءكفـء2142011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

صفط زریق الجدیدة 2006/04/22 منال خلیل دمحم یوسف 2217442 كفـءكفـء2152011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

صافورللبنین 2011/07/11 میشیل خلیل غطاس خلیل 2237247 كفـءكفـء2162011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

السویدى التجریبیة للغات 2011/07/11 نادیھ حسان ابراھیم شریف 2213736 كفـءكفـء2172011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

السالم 2011/07/11 ناھد فرج عبدالنبى فرج 2211547 كفـءكفـء2182011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

حصة الرھبان االعدادیة 2011/07/11 نجوان عبدالمنعم احمد على 2215457 كفـءكفـء2192011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

منشاة صھیرة ع 2011/07/11 وفاء عز دمحم على 2214199 كفـءكفـء2202011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

جمیزة بنى عمرو تعلیم اساسى 2011/07/11 امال خیرى حسانین على 2218567 كفـءكفـء2212011/07/13 أخصائى نفسى
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األعلي

١دیرب البلد للتعلیم االساسى رقم  2008/03/11 امانى احمد رمضان عبدالرحمن 2218884 كفـءكفـء2222011/07/13 أخصائى نفسى

دیرب نجم الزراعیة 2011/07/11 امیره دمحم السید محمود 2213957 كفـءكفـء2232011/07/13 أخصائى نفسى

٢الھوابر  2011/07/11 ایمان جمیل حسین  عطیة 2212702 كفـءكفـء2242011/07/13 أخصائى نفسى

صفط زریق الجدیدة 2011/07/11 ایمان حمدى دمحم سلیمان 990058 كفـءكفـء2252011/07/13 أخصائى نفسى

على قطیم ع 2011/07/11 ایمان رفعت احمد السید 2324239 كفـءكفـء2262011/07/13 أخصائى نفسى

صافور ع بنات 2011/07/11 ایمان صالح دمحم السید 2221258 كفـءكفـء2272011/07/13 أخصائى نفسى

االعدادیة بنین بدیرب نجم 2011/07/11 حسن احمد فؤاد السید حسن الغنام 2214429 كفـءكفـء2282011/07/13 أخصائى نفسى

١شنبارة منقال  2011/07/11 سعاد تیسیر امین مصطفى 2219269 كفـءكفـء2292011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید صالح الدین 2011/07/11 سماح عبدالرشید احمد ابراھیم 2217912 كفـءكفـء2302011/07/13 أخصائى نفسى

كرادیس ع 2011/07/11 شرین دمحم طلعت فوده متولى 2220948 كفـءكفـء2312011/07/13 أخصائى نفسى

رفعت الھجرسى ع 2011/07/11 شیرین محمود السید ابوزید 2219259 كفـءكفـء2322011/07/13 أخصائى نفسى

سعد زغلول 2011/07/11 شیماء دمحم طلعت فوده متولى 2216754 كفـءكفـء2332011/07/13 أخصائى نفسى

قرموط صھبره االعدادیة 2011/07/11 شیماء دمحم فاضل سلیم 2218903 كفـءكفـء2342011/07/13 أخصائى نفسى

حصة الرھبان االعدادیة 2011/07/11 عال النبوى سلیم على 2215476 كفـءكفـء2352011/07/13 أخصائى نفسى

السویدى التجریبیة للغات 2011/07/11 عال ھالل حامد دمحم 2221473 كفـءكفـء2362011/07/13 أخصائى نفسى

١دیرب البلد تعلیم اساسى رقم  2009/04/11 دمحم جمال فؤاد ابراھیم 2213194 كفـءكفـء2372011/07/13 أخصائى نفسى

العزب حامد 2011/07/11 مدیحة  دمحم عطیة دمحم 2090507 كفـءكفـء2382011/07/13 أخصائى نفسى
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كفر اللبا 2008/04/11 مریم نبیل مرقص اسعد 2210412 كفـءكفـء2392011/07/13 أخصائى نفسى

فرغان ع 2011/07/11 منال سلیم سلیم سالم 2215673 كفـءكفـء2402011/07/13 أخصائى نفسى

عمر بن الخطاب ع 2011/07/11 منى سالمھ امین السید 2212057 كفـءكفـء2412011/07/13 أخصائى نفسى

كفر اللبا 2011/07/11 مھا العوضى دمحم ابراھیم 2213789 كفـءكفـء2422011/07/13 أخصائى نفسى

الھوابر ع 2011/07/11 مھا دمحم محسب منصور 2213992 كفـءكفـء2432011/07/13 أخصائى نفسى

دیرب البلد للتعلیم االساسى 2011/07/11 نشوى احمد عبدالعزیز السید 2214427 كفـءكفـء2442011/07/13 أخصائى نفسى

كفر اللبا 1994/10/11 جمعھ فتحى نصر دمحم ابو عطیة 952354 كفـءكفـء2452012/07/09 دكتوراهأخصائى اجتماعى أول أ

١البراوى وابو عساكر  2011/07/11 ابتھاج یاقوت امام طلبھ 2213141 كفـءكفـء2462011/07/13 أخصائى اجتماعى

١الصانیة  2011/07/11 احمد السید احمد عوض 2213531 كفـءكفـء2472011/07/13 أخصائى اجتماعى

السویدى للتعلیم االساسى  بطحا 2011/07/11 احمد عبدالحمید دسوقى السید 2211257 كفـءكفـء2482011/07/13 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/03/10 احمد محمود عبدالعزیز فاضل 2213969 كفـءكفـء2492011/03/14 أخصائى اجتماعى

٢عبد المنعم ریاض  2007/03/08 احمد مصطفى عبدالناصف مصطفى 2394858 كفـءكفـء2502011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢بھنیا  2011/07/11 ازھار ناجى السید عبدالفتاح 2222311 كفـءكفـء2512011/07/13 أخصائى اجتماعى

دیرب نجم الصناعیة بنین 2011/07/11 اسامة عبدالسالم یوسف عبدالسالم 2208292 كفـءكفـء2522011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢شنبارة منقال  2011/07/11 اسماء عبدالمتعال دمحم احمد 2215375 كفـءكفـء2532011/07/13 أخصائى اجتماعى

اللواء دمحم كمال عطیة االعدادیة بمنشأة كشك 2011/07/11 اكرام احمد عبدالعظیم عبدالفتاح 2208966 كفـءكفـء2542011/07/13 أخصائى اجتماعى

منشاة صھیرة ع 2011/07/11 السعید صالح عبدالحمید صالح 2211511 كفـءكفـء2552011/07/13 أخصائى اجتماعى
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٢الزھراء  2011/07/11 الشیماء جالل محمود عبدالمولى 2222414 كفـءكفـء2562011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر اللبا 2009/09/30 امانى السعید رشاد عطیھ 2220565 كفـءكفـء2572011/07/13 أخصائى اجتماعى

١الشھید عبد المنعم ریاض  2008/09/16 امل شفیق ابراھیم مغاورى 2222322 كفـءكفـء2582011/07/13 أخصائى اجتماعى

دیرب نجم البلد الصناعیة بنات 2011/07/11 امیره صالح الدین ابراھیم السید 2217593 كفـءكفـء2592011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشراقوه 2008/06/30 امیمھ عبدالبدیع عبدالعزیز متولى 2218170 كفـءكفـء2602011/07/13 أخصائى اجتماعى

طلعت حرب 2011/07/11 امینھ احمد ابراھیم السید 2217718 كفـءكفـء2612011/07/13 أخصائى اجتماعى

دیرب نجم الزراعیة 2011/07/11 ایمان احمد دمحم فرحات 2208947 كفـءكفـء2622011/07/13 أخصائى اجتماعى

النیل 2011/07/11 ایمان عطا معوض رمضان 2215362 كفـءكفـء2632011/07/13 أخصائى اجتماعى

ناصر 2011/07/11 ایمان دمحم شاكر احمد عطیة 2212313 كفـءكفـء2642011/07/13 أخصائى اجتماعى

١شنبارة منقال  2011/07/11 ایمان دمحم عطیھ منصور 2216053 كفـءكفـء2652011/07/13 أخصائى اجتماعى

) سابقا١اكراش (الشھید احمد عصمت  2011/07/11 ایمن صبح بندارى بندارى 2208311 كفـءكفـء2662011/07/13 أخصائى اجتماعى

كرادیس 2011/07/11 ایمن مھدى منصور منصور 2221388 كفـءكفـء2672011/07/13 أخصائى اجتماعى

طلعت حرب 2011/07/11 باسمھ عبداللطیف السعید دمحم 2218888 كفـءكفـء2682011/07/13 أخصائى اجتماعى

السویدى التجریبیة 2011/07/11 بھیة الشحات الصاوى المرسي 2211964 كفـءكفـء2692011/07/13 أخصائى اجتماعى

١الصوینى االبتدائیة رقم  2003/04/23 تنعم امین عطیة متولى 2402529 كفـءكفـء2702011/07/13 أخصائى اجتماعى

١السادات  2011/07/11 جیالن دمحم على دمحم عید 2217930 كفـءكفـء2712011/07/13 أخصائى اجتماعى

تل القاضى تعلیم اساسي 2011/07/11 حسنى عبدالغنى عثمان سید احمد 2223701 كفـءكفـء2722011/07/13 أخصائى اجتماعى
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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فرغان ع 2008/05/14 حماده ھالل سید احمد ھالل 2217493 كفـءكفـء2732011/07/13 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/11 حنان عبدالعظیم عبدالحمید سید احمد 2210583 كفـءكفـء2742011/07/13 أخصائى اجتماعى

تل القاضى للتعلیم االساسي 2011/07/11 خضرة السید ھالل دمحم 2210572 كفـءكفـء2752011/07/13 أخصائى اجتماعى

كمال عبد الحافظ تعلیم اساسى 2011/07/11 رشا احمد سلیمان عیسي 2231371 كفـءكفـء2762011/07/13 أخصائى اجتماعى

المناصافور للتعلیم االساسي 2011/07/11 رشا سالمة احمد على 2210889 كفـءكفـء2772011/07/13 أخصائى اجتماعى

قرموط صھبره االعدادیة 2011/07/11 رضا عبدالخالق عبدالھادى عبدالواحد 2217607 كفـءكفـء2782011/07/13 أخصائى اجتماعى

١بھنیا  2009/01/01 رضا على دمحم على 2220904 كفـءكفـء2792011/07/13 أخصائى اجتماعى

صفط زریق الجدیدة 2011/07/11 ریھام دمحم عبدهللا دمحم 2216971 كفـءكفـء2802011/07/13 أخصائى اجتماعى

سالمھ احمد عطیة االبتدائیة 2011/07/11 سعیده السید عبدالعزیز السید 2212910 كفـءكفـء2812011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢الھوابر  2011/07/11 سلوى عبده ھالل ابراھیم 2208297 كفـءكفـء2822011/07/13 أخصائى اجتماعى

رضا تركیا ب 2011/07/11 سماح السید حافظ السید 2221015 كفـءكفـء2832011/07/13 أخصائى اجتماعى

العزب حامد 2011/07/11 سماح سالمھ السید سالمھ 2217731 كفـءكفـء2842011/07/13 أخصائى اجتماعى

سلیمان سالم االبتدائیة 2005/08/02 سماح محمود عدلى دمحم على 2209840 كفـءكفـء2852011/03/14 أخصائى اجتماعى

كفر الباشا 2011/07/11 سماح محمود عطیھ دمحم 2219856 كفـءكفـء2862011/07/13 أخصائى اجتماعى

١عمر بن الخطاب  2011/07/11 سھیر سلیم احمد ابراھیم 2212706 كفـءكفـء2872011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢عمر بن الخطاب 2011/03/10 شدوه عبدالمطلب عبدالواحد عبدالقادر 2212350 كفـءكفـء2882011/03/14 أخصائى اجتماعى

١دیرب السوق م  2011/07/11 شرین عبدالفتاح السید حسانین 2214018 كفـءكفـء2892011/07/13 أخصائى اجتماعى
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الفخرانى 2011/07/11 شرین معوض احمد معوض 2217740 كفـءكفـء2902011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢الزھراء  2009/09/05 شیماء السید متولى رجب 2212022 كفـءكفـء2912011/07/13 أخصائى اجتماعى

١دیرب البلد للتعلیم االساسى رقم  2011/07/11 شیماء دمحم حسن عبدالخالق حسن 2209920 كفـءكفـء2922011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢المناصافور 2011/07/11 شیماء مصطفى دمحم ابراھیم 2210875 كفـءكفـء2932011/07/13 أخصائى اجتماعى

١جمال الدین االفغانى  2011/07/11 صالح منصور على االمام 2214522 كفـءكفـء2942011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢منشاة صھبرة  2005/04/17 عاطف احمد ربیع دمحم عبدالرحمن 2212672 كفـءكفـء2952011/07/13 أخصائى اجتماعى

على قطیم ع 2009/03/11 عایده ابراھیم احمد سالمة 2210519 كفـءكفـء2962011/07/13 أخصائى اجتماعى

العزب حامد 2011/07/11 عایده سالمھ السید سالمھ 2217733 كفـءكفـء2972011/07/13 أخصائى اجتماعى

١الزھراء  2007/04/17 عبیر احمد صبرى على مرسى 2217440 كفـءكفـء2982011/07/13 أخصائى اجتماعى

االعدادیة بنین بدیرب نجم 2011/07/11 عبیر حسین عبدالطیف عبدالوھاب جودة 2392706 كفـءكفـء2992011/07/13 أخصائى اجتماعى

احمد دمحم برعى االبتدائیة بكفر جنیدى 2011/07/11 عزه السید عبدالمنصف رزق 2216136 كفـءكفـء3002011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢عبد المنعم ریاض  2007/04/18 عزه برعي عبده برعى 2220658 كفـءكفـء3012011/07/13 أخصائى اجتماعى

جمیزة بنى عمرو تعلیم اساسى 2011/07/11 عال دمحم عبدالمقصود حسین 2218538 كفـءكفـء3022011/07/13 أخصائى اجتماعى

حصة الرھبان االعدادیة 2011/07/11 عال مسعد حسن ابراھیم 2221627 كفـءكفـء3032011/07/13 أخصائى اجتماعى

دمحم نصر عابدین الثانویة 2011/07/11 على ابراھیم على احمد 2208969 كفـءكفـء3042011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر عطاء هللا االبتدائیة 2010/05/30 عماد عبدالستار احمد ابراھیم خاطر 2212745 كفـءكفـء3052011/07/13 أخصائى اجتماعى

النیل 2011/07/11 غاده دمحم طاھر محمود على 2215364 كفـءكفـء3062011/07/13 أخصائى اجتماعى
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النجاح ع 2008/05/11 غاده وحید صابر رمضان 2234271 كفـءكفـء3072011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢اكراش  2011/03/10 فاتن ھالل السید اسماعیل 2212144 كفـءكفـء3082011/03/14 أخصائى اجتماعى

كمال عبد الحافظ تعلیم اساسى 2011/07/11 فاطمھ عبدالرحمن خیرى عبدالفتاح 2222225 كفـءكفـء3092011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢الصانیة  2011/07/11 فاطمھ دمحم ابراھیم سالم 2213540 كفـءكفـء3102011/07/13 أخصائى اجتماعى

١الشھید ممدوح توفیق  2011/07/11 فتحیھ السید فیاض السید 2216637 كفـءكفـء3112011/07/13 أخصائى اجتماعى

السویدى التجریبیة 2011/07/11 فتحیھ دمحم نور الدین صدیق 2216891 كفـءكفـء3122011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق 2011/07/11 فھیمھ دمحم حسین دمحم 2209426 كفـءكفـء3132011/07/13 أخصائى اجتماعى

عوده سالم 2011/07/11 فوزیھ عماره ابوزید عوف 2215394 كفـءكفـء3142011/07/13 أخصائى اجتماعى

١عمر بن الخطاب  2009/06/11 فیفى نبیل مرقص اسعد 2210406 كفـءكفـء3152011/07/14 أخصائى اجتماعى

منشاة قاسم 2011/07/11 كریمھ حسن دمحم عطوه 2217612 كفـءكفـء3162011/07/13 أخصائى اجتماعى

اكراش 2008/08/09 كمال عوض هللا عمر عوض هللا 2209142 كفـءكفـء3172011/07/13 أخصائى اجتماعى

دیرب نجم الثانویة التجاریة بنات 2011/07/11 لمیاء یحي دمحم احمد الجندى 2210383 كفـءكفـء3182011/07/13 أخصائى اجتماعى

دمحم نصر عابدین الثانویة 2011/07/11 لواحظ عبدالمنعم صدیق متولى 2210924 كفـءكفـء3192011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢الصانیة  2011/07/11 ماجده رافت امین اسماعیل 2212207 كفـءكفـء3202011/07/13 أخصائى اجتماعى

خدیجھ مظھر ب 2011/07/11 محبات احمد على ابراھیم 2212004 كفـءكفـء3212011/07/13 أخصائى اجتماعى

السویدى التجریبیة للغات 2011/07/11 دمحم  ھالل  دمحم ابراھیم 2214802 كفـءكفـء3222011/07/13 أخصائى اجتماعى

دیرب نجم الصناعیة بنین 2009/08/07 دمحم ابراھیم   اسماعیل عطیھ 2213939 كفـءكفـء3232011/07/13 أخصائى اجتماعى
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دیرب نجم الصناعیة بنین 2011/07/11 دمحم جمال حامد دمحم 2210197 كفـءكفـء3242011/07/13 أخصائى اجتماعى

حسن أبو زید ب 2011/07/11 دمحم عطیھ وھبھ بكر 2217639 كفـءكفـء3252011/07/13 أخصائى اجتماعى

كرادیس ع 2011/07/11 دمحم دمحم فارس خطاب  خطاب 2205319 كفـءكفـء3262011/07/13 أخصائى اجتماعى

صالح احمد ھالل 2005/05/03 مسعده عبدالعال دمحم حسن 2217723 كفـءكفـء3272011/07/13 أخصائى اجتماعى

١دبیج  2011/07/11 مشیره عبدالحكیم رسالن عبدالجواد 2213493 كفـءكفـء3282011/07/13 أخصائى اجتماعى

)بھنیا ع سابقا(الدكتور دمحم موسى  2011/07/11 معانى عبدالمقصود مھدى عبدالمقصود 2219955 كفـءكفـء3292011/07/13 أخصائى اجتماعى

اكراش 2008/03/11 منال محمود ابوالعز دمحم النجار 2209138 كفـءكفـء3302011/07/13 أخصائى اجتماعى

العصاید الثانویة المشتركة 2007/05/11 منى احمد سعید السباعى 2213167 كفـءكفـء3312011/07/13 أخصائى اجتماعى

القطایع م 2011/07/11 مھا ابراھیم متولى عبدالعال 2214591 كفـءكفـء3322011/07/13 أخصائى اجتماعى

فرغان ع 2005/02/20 نادیة حسینى یاسین ابراھیم 2389649 كفـءكفـء3332011/07/13 أخصائى اجتماعى

منشاة قاسم 2011/07/11 نجالء عطیھ وھبھ بكر 2217634 كفـءكفـء3342011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم سامي العراقي الثانویة بنات 2008/06/06 نجالء على متولى شریف 2217441 كفـءكفـء3352011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢دیرب السوق  2011/07/11 نجالء دمحم مصطفى رمضان 2220991 كفـءكفـء3362011/07/13 أخصائى اجتماعى

١دیرب البلد تعلیم اساسى رقم  2008/08/02 نسیم دمحم سلیم عمر 2210579 كفـءكفـء3372011/07/13 أخصائى اجتماعى

دیرب نجم الثانویة التجاریة بنات 2011/07/11 نشوى صبرى عبدالمنعم احمد 2213979 كفـءكفـء3382011/07/13 أخصائى اجتماعى

منشأة كشك 2011/07/11 نعمة دمحم على عزب 2208960 كفـءكفـء3392011/07/13 أخصائى اجتماعى

دیرب البلد للتعلیم االساسى 2011/03/10 نھا احمد عبدالستار على 2214435 كفـءكفـء3402011/03/14 أخصائى اجتماعى
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حسام اباظة ع 2011/07/11 نھا عبدالرحمن دمحم المنجى 2219231 كفـءكفـء3412011/07/13 أخصائى اجتماعى

دیرب نجم ع بنات 2011/07/11 نورا فاروق دمحم عباده 2211211 كفـءكفـء3422011/07/13 أخصائى اجتماعى

ناصر 2010/03/02 نورا دمحم الشحات عبدالسالم عبدهللا 2212269 كفـءكفـء3432011/07/13 أخصائى اجتماعى

العصاید ع 2011/07/11 ھانم السید اسماعیل دمحم 2216602 كفـءكفـء3442011/07/13 أخصائى اجتماعى

النیل 2011/07/11 ھبھ سلیمان ابوالعطا سلیمان 2215361 كفـءكفـء3452011/07/13 أخصائى اجتماعى

الجواشنھ 2011/07/11 ھبھ عبدالحلیم عبدربھ على 2210539 كفـءكفـء3462011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢الزھراء  2011/07/11 ھبھ عبدالمنعم دمحم احمد 2220577 كفـءكفـء3472011/07/13 أخصائى اجتماعى

١شبراصورة  2011/07/11 ھبھ على عبدالمحسن على 2215664 كفـءكفـء3482011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢السادات رقم  2011/07/11 ھبھ دمحم اسماعیل سالم 2217936 كفـءكفـء3492011/07/13 أخصائى اجتماعى

الجواشنھ 2011/07/11 ھبھ دمحم رمضان ابراھیم 2213657 كفـءكفـء3502011/07/13 أخصائى اجتماعى

دیرب نجم الثانویة التجاریة بنات 2010/04/19 ھبھ دمحم على الشناوى 2217595 كفـءكفـء3512011/07/13 أخصائى اجتماعى

صفط زریق الجدیدة 2011/07/11 ھبھ مصطفى على دمحم 2217438 كفـءكفـء3522011/07/13 أخصائى اجتماعى

١صافور  2011/07/11 ھبھ مكرم السید السید 2223117 كفـءكفـء3532011/07/13 أخصائى اجتماعى

زنھرت للتعلیم االساسى 2011/07/11 ھبھ موسى دیاب عطیھ 2218522 كفـءكفـء3542011/07/13 أخصائى اجتماعى

طابا االبتدائیة 2008/08/30 ھدى عباس عوده سلیمان 2215929 كفـءكفـء3552011/07/11 أخصائى اجتماعى

دیرب البلد للتعلیم االساسى 2009/03/11 ھدیھ عبدالھادى السید على 2217748 كفـءكفـء3562011/07/13 أخصائى اجتماعى

العصاید ع 2011/07/11 والء یاسر احمد ابراھیم 2216609 كفـءكفـء3572011/07/13 أخصائى اجتماعى
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١دبیج  2011/07/11 یسریة فرید احمد فرید 2213485 كفـءكفـء3582011/07/13 أخصائى اجتماعى

الصانیة 1987/09/05 ممدوح احمد مصطفى جمعھ 2216142 كفـءكفـء3592012/08/07 دكتوراهمعلم خبیر

عبدالسالم حمد بالعكل ع 1991/09/01 صباح السید احمد دمحم 2014863 كفـءكفـء3602009/10/15 معلم أول أ

٢شنبارة منقال  1989/06/30 ابراھیم السید ابراھیم على 921346 كفـءكفـء3612009/02/11 معلم أول

العصاید المعماریة 1994/09/01 احمد الشافعي أحمد سالمة 969502 كفـءكفـء3622009/10/15 معلم أول

السحایره االبتدائیة 1986/11/01 أحمد عبد الفتاح السعید البوھي 942053 كفـءكفـء3632009/02/11 معلم أول

السحایره االبتدائیة 1985/11/28 أحمد عبد النور علي أبو السعود عبد الكریم 893396 كفـءكفـء3642009/02/11 معلم أول

اكراش 1999/10/04 جمالت عبدالرازق دمحم عبدهللا 913023 كفـءكفـء3652009/02/11 معلم أول

١دبیج  1996/09/01 رابعة دمحم سویلم دمحم 978136 كفـءكفـء3662009/02/11 معلم أول

٢السادات رقم  1998/12/26 ناصر مصطفي البوني عوض 1595824 كفـءكفـء3672009/02/11 معلم أول

صفط زریق 1989/06/30 نبویة ابراھیم متولى زلط 901565 كفـءكفـء3682009/02/11 معلم أول

صالح سالم االعدادیة المشتركة 2011/07/11 ابتسام خلیل دمحم دمحم الطنطاوى 2214936 كفـءكفـء3692011/07/11 معلم

ریاض اطفال على بن ابى طالب 2008/02/11 ابتسام دمحم یوسف سلیمان 2217946 كفـءكفـء3702011/03/14 معلم

الفخرانى ع للتعلیم االساسى 2011/07/11 ابتسام منصور دمحم منصور 2217713 كفـءكفـء3712011/07/11 معلم

١برمكیم رقم  2011/07/11 ابھى عبدالعال عبده عبدالعال 2231328 كفـءكفـء3722011/07/13 معلم

حصة الرھبان 2011/03/10 اتار وجیھ سعد رمضان 2211970 كفـءكفـء3732011/03/14 معلم

على بن ابى طالب 2011/07/11 احالم دمحم سامى عبدالرحیم البلتاجى 2214417 كفـءكفـء3742011/07/13 معلم
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٢الصوینى  2011/03/10 احمد حامد دمحم فاضل 2215554 كفـءكفـء3752011/03/14 معلم

النیل 2011/03/10 احمد شوقى احمد معوض 2209009 كفـءكفـء3762011/03/14 معلم

ابو متنا ع 2011/07/11 احمد عثمان عبدالحمید احمد 2215758 كفـءكفـء3772011/07/13 معلم

٢المناصافور 2011/03/10 احمد دمحم السعید غریب 2214451 كفـءكفـء3782011/03/14 معلم

السویدى التجریبیة 2011/03/10 احمد دمحم السید مرسي 2208321 كفـءكفـء3792011/03/14 معلم

صافورللبنین 2005/03/27 احمد دمحم عطیھ عبدربھ 2237096 كفـءكفـء3802011/07/13 معلم

٢شنبارة منقال  2006/06/15 احمد نبیل السید ابراھیم 989800 كفـءكفـء3812011/03/14 معلم

النجاح ع 2010/04/14 اسالم ابراھیم شحاتھ احمد حسن 2209121 كفـءكفـء3822011/07/13 معلم

١الشھید ممدوح توفیق  2011/03/10 اسماء ابراھیم دمحم نصر 2216128 كفـءكفـء3832011/03/14 معلم

١شنبارة منقال  2011/03/10 اسماء احمد حامد عامر 2215391 كفـءكفـء3842011/03/14 معلم

السالم 2011/07/11 اسماء احمد عبده سلیمان 2209807 كفـءكفـء3852011/07/13 معلم

١عمر بن الخطاب  2011/03/10 اسماء التابعى محمود عبدالمنعم 2220072 كفـءكفـء3862011/03/14 معلم

٢الصوینى  2007/12/17 اسماء العوضى عبدالمؤمن ابراھیم 2222427 كفـءكفـء3872011/07/13 معلم

عبدالسالم حمد بالعكل ع 2011/07/11 اسماء شریف دمحم دمحم 2210866 كفـءكفـء3882011/07/13 معلم

الشھید نعمان بفرغان 2009/06/11 اسماء صالح عطیھ صالح 2215387 كفـءكفـء3892011/07/13 معلم

١البراوى وابو عساكر  2011/03/10 اسماء عبدالحمید توفیق عبدالمطلب 2215708 كفـءكفـء3902011/03/14 معلم

المناحریت 2009/06/24 اسماء عبدربھ عباس عبدربھ 2216039 كفـءكفـء3912011/03/14 معلم
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١صافور  2011/07/11 اسماء على احمد على سالم 2210603 كفـءكفـء3922011/07/13 معلم

صفط زریق الجدیدة 2011/03/10 اسماء على عبد الصبور ابو العطا 990050 كفـءكفـء3932011/03/14 معلم

االمام دمحم عبده 2011/03/10 اسماء دمحم صبري دمحم احمد 2208964 كفـءكفـء3942011/03/14 معلم

اكوة 2011/07/11 اسماء دمحم دمحم محمود 2220927 كفـءكفـء3952011/07/13 معلم

دیرب نجم الصناعیة بنین 2011/07/11 اسماء دمحمى شحاتھ دمحم 2237168 كفـءكفـء3962011/07/13 معلم

٢بھنیا  2009/06/30 اسماء مغاورى ابراھیم مغاورى 2238943 كفـءكفـء3972011/07/13 معلم

منشاة قاسم 2011/07/11 اسمھان سمیر عتریس سلیم 2218606 كفـءكفـء3982011/07/13 معلم

سعد زغلول 2011/03/10 اكرامى احمد عبدالنور دمحم ربیع 2210898 كفـءكفـء3992011/03/14 معلم

القطایع م 2011/03/10 الزھراء ھاشم السید احمد 2216411 كفـءكفـء4002011/03/14 معلم

النصر بشبرا صورة 2011/07/11 السید فوزى السید الطنطاوى 2213554 كفـءكفـء4012011/07/13 معلم

احمد عرابى 2011/07/11 الشیماء السید صابر عبدالعزیز 2208335 كفـءكفـء4022011/07/13 معلم

دیرب نجم البلد الصناعیة بنات 2009/04/11 الشیماء صالح عطیة صالح 2162860 كفـءكفـء4032011/07/13 معلم

١البراوى وابو عساكر  2011/03/10 امال جمال دمحم ابراھیم حسین 2213500 كفـءكفـء4042011/03/14 معلم

صالح احمد ھالل 2011/03/10 امال حمید علي عوض هللا 1582296 كفـءكفـء4052011/03/14 معلم

شبرا صورة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/11 امال عبدهللا باز عید 2220097 كفـءكفـء4062011/07/13 معلم

١جمال الدین االفغانى  2011/03/10 امال مختار خلیفھ صالح 2215008 كفـءكفـء4072011/03/14 معلم

حسام اباظة ع 2011/07/11 امانى ابوخلیل فرج دمحم 2221572 كفـءكفـء4082011/07/13 معلم
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حصة الرھبان االعدادیة 2011/03/10 امانى احمد عبدهللا على 2219305 كفـءكفـء4092011/03/14 معلم

٢عبد المنعم ریاض  2011/03/10 امانى السید محمود احمد 2226650 كفـءكفـء4102011/03/14 معلم

منشاة صفوت 2011/07/11 امانى سمیر عبدالرحمن على 2214046 كفـءكفـء4112011/07/13 معلم

٢شنبارة منقال  2011/03/10 امانى طھ احمد ابراھیم 2216554 كفـءكفـء4122011/03/14 معلم

السویدى التجریبیة 2008/06/11 امانى عبدالبدیع ابراھیم على 2215036 كفـءكفـء4132011/03/14 معلم

١البراوى وابو عساكر  2011/03/10 امانى على ابراھیم سید احمد 2213496 كفـءكفـء4142011/03/14 معلم

السالم 2011/07/11 امانى دمحم سامى عبدالرحیم البلتاجى 2214423 كفـءكفـء4152011/07/13 معلم

دیرب نجم البلد الصناعیة بنات 2008/12/11 اماني الباز عبد المحسن بدر 2170002 كفـءكفـء4162011/07/13 معلم

١الصوینى  2004/03/25 امتثال على دمحم حسن 2217952 كفـءكفـء4172011/07/13 معلم

)بھنیا ع سابقا(الدكتور دمحم موسى  2011/03/10 امل جمال دمحم السید 2221442 كفـءكفـء4182011/03/14 معلم

المجفف 2011/03/10 امل خیرى دمحم عبداللطیف 2232653 كفـءكفـء4192011/03/14 معلم

١البراوى وابو عساكر  2011/03/10 امل عوض فرج غیضان 2215712 كفـءكفـء4202011/03/14 معلم

السویدى التجریبیة ریاض اطفال 2011/03/10 امل كمال عبدالبصیر سلیم 2216903 كفـءكفـء4212011/03/14 معلم

الناصریة 2011/03/10 امل دمحم عبدالحمید السید 2212785 كفـءكفـء4222011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/07/11 امنیة سالم مجاھد غریب 2208994 كفـءكفـء4232011/07/13 معلم

دیرب البلد للتعلیم االساسى 2011/07/11 امنیة عبدهللا عبدالرؤف محمود البراوى 2211394 كفـءكفـء4242011/07/13 معلم

١شبراصورة  2011/03/10 امنیھ جالل العایدى غریب 2217480 كفـءكفـء4252011/03/14 معلم
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كفر الباشا 2011/03/10 امیرة محمود تاج حسن 2211432 كفـءكفـء4262011/03/14 معلم

٢بھنیا  2011/03/10 امیره حمدى ابراھیم مصطفى 2220689 كفـءكفـء4272011/03/14 معلم

٢دیرب السوق  2011/07/11 امیره سالم معوض سالم 2235227 كفـءكفـء4282011/07/13 معلم

الھوابر ع 2008/04/06 امیره عاطف عبدهللا دمحم 2209849 كفـءكفـء4292011/07/14 معلم

حسام اباظة ع 2011/07/11 امیره عبدالقادر عبدالراضى محفوظ 2218825 كفـءكفـء4302011/07/13 معلم

شبرا صورة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/10 امیره عبدهللا رجب دمحم 2217460 كفـءكفـء4312011/03/14 معلم

السویدى التجریبیة 2011/03/10 امیره عطا مجاھد ابراھیم 2194265 كفـءكفـء4322011/03/10 معلم

السویدى التجریبیة 2011/03/10 امیره كامل السید اللیثى 2217647 كفـءكفـء4332011/03/14 معلم

كفر اللبا 2009/06/17 امیره محب دمحم على 2216767 كفـءكفـء4342011/07/13 معلم

المناحریت 2011/03/10 امیره دمحم صابر علیوه دمحم 2215783 كفـءكفـء4352011/03/14 معلم

اكوة 2011/03/10 امینة عبدهللا السید نصر 2209810 كفـءكفـء4362011/03/14 معلم

صفط زریق الجدیدة 2011/07/11 امینة عبدالمنجى عبدالحمید البرعى 2214963 كفـءكفـء4372011/07/13 معلم

٢قرموط صھبرة  2011/07/11 امینھ ابراھیم نصر ابراھیم 2217911 كفـءكفـء4382011/07/13 معلم

٢شبرا صورة  2011/07/11 امینھ محمود رجب سعد 2220863 كفـءكفـء4392011/07/13 معلم

١العصاید ب رقم  2011/07/11 اناس قطب دمحم قطب 2258637 كفـءكفـء4402011/07/13 معلم

دیرب السوق ریاض اطفال 2011/03/10 اناس متولى طھ عبدالسمیع 2252727 كفـءكفـء4412011/03/14 معلم

منشاة صفوت 2008/10/09 انتصار  صبرى السید على 2102511 كفـءكفـء4422011/03/14 معلم
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الشھید نعمان ریاض اطفال 2005/06/07 انتصار السید جمعھ على 985098 كفـءكفـء4432011/03/14 معلم

١دیرب البلد للتعلیم االساسى رقم  2003/08/11 انتصار الشافعى رمضان سید احمد 2210544 كفـءكفـء4442011/07/13 معلم

صافور ع بنات 2008/03/23 انتصار عبدالخالق عباس ابراھیم 2221256 كفـءكفـء4452011/07/13 معلم

رفعت الھجرسى ع 2011/07/11 انوار عطیھ السید عطیھ 2221498 كفـءكفـء4462011/07/13 معلم

كفر الباشا 2010/01/11 ایات دمحم عبدالعزیز ابراھیم 2214001 كفـءكفـء4472011/07/13 معلم

رضا السید محسن عبدالمعطى 2011/03/10 ایمان احمد بكر عطیة 2210867 كفـءكفـء4482011/03/10 معلم

المجفف 2011/03/10 ایمان احمد دمحم احمد 2213211 كفـءكفـء4492011/03/14 معلم

العصاید الثانویة المشتركة 2011/03/30 ایمان الشحات شلیى دمحم 2122634 كفـءكفـء4502011/03/30 معلم

كفر اللبا 2011/03/10 ایمان حافظ فھمى عبدالعزیز 2222940 كفـءكفـء4512011/03/14 معلم

صافورللبنین 2005/04/08 ایمان حسانین دمحم حسانین 2220810 كفـءكفـء4522011/07/13 معلم

السویدى التجریبیة للغات 2011/07/11 ایمان حسن دمحم رمضان 2209451 كفـءكفـء4532011/07/13 معلم

النیل 2011/07/11 ایمان راغب السعید عطا 2216865 كفـءكفـء4542011/07/13 معلم

السویدى التجریبیة ریاض اطفال 2009/06/22 ایمان عبدالسمیع مصطفى غندور 2216927 كفـءكفـء4552011/03/14 معلم

صالح سالم 2009/03/03 ایمان عبدالعزیز احمد عبدالعزیز 2214476 كفـءكفـء4562011/03/14 معلم

السویدى للتعلیم االساسى  بطحا 2011/03/10 ایمان عمر توفیق رمضان 2211366 كفـءكفـء4572011/03/14 معلم

٢الصانیة  2011/03/10 ایمان فتحى ابراھیم دمحم خلف 2216724 كفـءكفـء4582011/03/14 معلم

احمد دمحم البرعى ریاض اطفال 2011/03/10 ایمان متولى احمد متولى 2217568 كفـءكفـء4592011/03/14 معلم
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البراوى وابو عساكر 2011/07/11 ایمان دمحم ابوزید دمحم متولى 2215432 كفـءكفـء4602011/07/13 معلم

المنا حریت 2006/09/27 ایمان دمحم سعید اسماعیل 2215359 كفـءكفـء4612011/07/13 معلم

كفر عطاء هللا االبتدائیة 2008/06/07 ایمان دمحم عبدالرؤف محمود 2214408 كفـءكفـء4622011/03/14 معلم

المناحریت 2011/07/11 إیمان دمحم دمحم عطیھ 984194 كفـءكفـء4632011/07/13 معلم

منشأة كشك 2011/07/11 ایمن محمود مأمون دمحم 2242321 كفـءكفـء4642011/07/13 معلم

١دیرب البلد للتعلیم االساسى رقم  2011/07/11 ایناس احمد احمد عبدهللا 2217730 كفـءكفـء4652011/07/13 معلم

٢شنبارة منقال  2011/07/11 ایناس السعید الھادى ابراھیم 2210434 كفـءكفـء4662011/07/13 معلم

١عمر بن الخطاب  2011/07/11 ایناس السید عبدالواحد عبدالھادى 2217918 كفـءكفـء4672011/07/13 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/10 ایناس صالح عبدالرحمن احمد 2214900 كفـءكفـء4682011/03/14 معلم

احمد عرابى 2011/07/11 ایناس دمحم احمد دمحم 2212724 كفـءكفـء4692011/07/13 معلم

)بھنیا ع سابقا(الدكتور دمحم موسى  2006/04/10 ایناس دمحم عبدالحكیم عبدالرحمن متولى 2222454 كفـءكفـء4702011/07/13 معلم

جمیزة بنى عمرو 2011/03/10 ایناس دمحم عمر السید 2228367 كفـءكفـء4712011/03/14 معلم

منشاة صفوت 2008/05/11 ایناس نبیل محیى سید احمد 2219709 كفـءكفـء4722011/03/14 معلم

صافورللبنین 2011/07/11 ایھاب عادل عطیھ غبلایر 2226100 كفـءكفـء4732011/07/13 معلم

١شنبارة منقال  2011/07/11 باتعھ شعبان دمحم متولى 2231333 كفـءكفـء4742011/07/13 معلم

١السادات رقم  2011/03/10 بدیعھ سلیم عبداللطیف سلیم 2219743 كفـءكفـء4752011/03/14 معلم

ریاض اطفال المناصافور 2011/03/10 بركھ نبیھ على حسن 2216021 كفـءكفـء4762011/03/14 معلم
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١شنبارة منقال  2011/07/11 بسمھ احمد عطیھ السید 2214573 كفـءكفـء4772011/07/13 معلم

صفط زریق 2011/03/10 بسمھ حمدى عبدالحمید الجندى 2218712 كفـءكفـء4782011/03/14 معلم

كفر اللبا 2007/09/11 بلقیس فخر الدین دمحم عامر 2214113 كفـءكفـء4792011/03/14 معلم

النیل 2000/08/22 بندارى دمحم نور الدین البندارى 934056 كفـءكفـء4802009/09/15 معلم

١شبراصورة  2011/03/10 بوسى فتحى مصطفى حسانین 2211962 كفـءكفـء4812011/03/14 معلم

سلیمان سالم االبتدائیة 2011/07/11 تفیده دمحم السید عبدهللا 2216105 كفـءكفـء4822011/07/13 معلم

١برمكیم رقم  2011/03/10 ثریا لطفى عبدالجلیل حسن 2211188 كفـءكفـء4832011/03/14 معلم

١صافور  2011/07/11 جیھان جوده دمحم یوسف 2214038 كفـءكفـء4842011/07/13 معلم

عزت الكفراوى 2011/07/11 جیھان صالح السید  سید احمد 2218517 كفـءكفـء4852011/07/13 معلم

ابو عید 2011/07/11 جیھان عبدالمقصود دمحم دمحم 2216846 كفـءكفـء4862011/07/13 معلم

رضا السید محسن عبدالمعطى 2011/07/11 حامد صالح محمود دمحم 2210869 كفـءكفـء4872011/07/13 معلم

دیرب نجم الصناعیة بنین 2011/07/11 حسام دمحم عبدالفتاح ابراھیم 2212212 كفـءكفـء4882011/07/13 معلم

العزب حامد 2011/03/10 حسین دمحم حسین دمحم 2215350 كفـءكفـء4892011/03/14 معلم

تل القاضى للتعلیم االساسي 2011/07/11 حنان احمد عبدالعظیم عبده 2396293 كفـءكفـء4902011/07/13 معلم

السویدى التجریبیة ریاض اطفال 2011/03/10 حنان احمد على عبدالعزیز 2216931 كفـءكفـء4912011/03/14 معلم

٢شنبارة منقال  2011/07/11 حنان السید دمحم عبدالحمید 2217920 كفـءكفـء4922011/07/13 معلم

كفر العكل 2011/07/11 حنان دمحم محمود دمحم 2211959 كفـءكفـء4932011/07/13 معلم
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التعیین
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خدیجھ مظھر لریاض االطفال 2011/03/10 خضرة بسیونى على بسیونى 2208471 كفـءكفـء4942011/03/14 معلم

١دیرب البلد للتعلیم األساسى رقم  2009/04/12 دالیا ابوالیزید عبدالستار ابوالیزید 2211548 كفـءكفـء4952011/03/14 معلم

حسن البنا 2008/03/28 دالیا حسن فرحات امین 2222158 كفـءكفـء4962011/07/13 معلم

كرادیس 2011/07/11 دالیا سامى مھدى دمحم 2220036 كفـءكفـء4972011/07/13 معلم

١العصاید ب رقم  2011/03/10 دالیا عبدالمعبود دمحم السید 2223698 كفـءكفـء4982011/03/14 معلم

١دیرب البلد تعلیم اساسى رقم  2008/06/29 دالیا دمحم ابراھیم عبدالمعطى 2209907 كفـءكفـء4992011/07/13 معلم

رفعت الھجرسى ع 2011/07/11 دالیا دمحم عبدالمحسن دمحم 2219264 كفـءكفـء5002011/07/13 معلم

٢الزھراء  2011/07/11 دالیا معوض ماھر عبدالرحمن 2222411 كفـءكفـء5012011/07/13 معلم

السویدى التجریبیة 2010/03/10 دعاء ابوبكر دمحم الھادى 2188060 كفـءكفـء5022011/03/14 معلم

١قاویشة  2011/07/11 دعاء عبدالجواد عطوه نصار 2209127 كفـءكفـء5032011/07/13 معلم

دیرب البلد للتعلیم االساسى 2011/03/10 دعاء عبدالمنعم عبدالعاطى عرفات 2209845 كفـءكفـء5042011/03/14 معلم

السویدى التجریبیة ریاض اطفال 2011/03/10 دعاء عطیھ سالم عطیھ 2216905 كفـءكفـء5052011/03/14 معلم

دیرب نجم البلد الصناعیة بنات 2002/05/01 دعاء على عبد الحمید السید 987726 كفـءكفـء5062009/02/11 معلم

٢السادات رقم  2011/07/11 دعاء فوزى عبدالحمید احمد 2212339 كفـءكفـء5072011/07/13 معلم

دیرب البلد النموذجیة 2011/07/11 دعاء دمحم عبدالحلیم حامد 2213565 كفـءكفـء5082011/07/13 معلم

السویدى بطحا 2011/07/11 دعاء مصطفى دمحم عطیھ 2217917 كفـءكفـء5092011/07/13 معلم

١الزھراء  2008/05/18 دالل احمد السید احمد 2212024 كفـءكفـء5102011/07/13 معلم
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صالح الدین احمد ھالل 2011/03/10 دینا صبحى احمد عمر 2209097 كفـءكفـء5112011/03/14 معلم

النیل 2011/03/10 دینا دمحم دمحم عبدالفتاح 2221634 كفـءكفـء5122011/03/14 معلم

منشاة صھیرة ع 2011/07/11 راشھ یوسف دمحم كیالنى 2211284 كفـءكفـء5132011/07/13 معلم

االمام دمحم عبده 2011/03/10 راندا دمحم عبدالوھاب على دمحم 2211531 كفـءكفـء5142011/03/14 معلم

صافور ع بنات 2005/03/09 راندا دمحم دمحم على 2217446 كفـءكفـء5152011/07/13 معلم

طلعت حرب 2011/07/11 رانیا الحسینى دمحم دمحم 2218234 كفـءكفـء5162011/07/13 معلم

ابو متنا ع 2011/07/11 رانیا عبدالعزیز الدسوقى عبدالعزیز 2212935 كفـءكفـء5172011/07/13 معلم

صالح سالم 2007/01/25 رحاب حسینى ابراھیم دمحم 989879 كفـءكفـء5182011/03/14 معلم

الشھید نعمان بفرغان 2011/07/11 رحاب رشاد احمد دمحم 2209353 كفـءكفـء5192011/07/13 معلم

٢كفر الحاج حسن ب  2011/07/11 رسمیھ دمحم المراغى عبدالحى عطیھ 2215792 كفـءكفـء5202011/07/13 معلم

١عمر بن الخطاب  2010/06/11 رشا ابراھیم احمد سالم 2211140 كفـءكفـء5212011/03/14 معلم

الفخرانى 2011/03/10 رشا ابراھیم امین عبده 2221569 كفـءكفـء5222011/03/14 معلم

) سابقا١اكراش (الشھید احمد عصمت  2011/03/10 رشا ابراھیم دمحم جاد 2218853 كفـءكفـء5232011/03/14 معلم

٢اكراش  2011/07/11 رشا احمد محمود دمحم 2220029 كفـءكفـء5242011/07/13 معلم

سلیمان سالمة شاھین 2008/06/24 رشا السعید عبدهللا احمد 2216144 كفـءكفـء5252011/03/14 معلم

ریاض اطفال المناصافور 2011/03/10 رشا السعید دمحم صالح 2253828 كفـءكفـء5262011/03/14 معلم

٢دیرب السوق  2011/07/11 رشا جمال السید عبده 2218610 كفـءكفـء5272011/07/13 معلم
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على بن ابى طالب 2011/03/10 رشا حسین عبدالوھاب احمد حجازى 2207736 كفـءكفـء5282011/03/14 معلم

٢الزھراء  2011/03/10 رشا عبدالمنعم عبدالحافظ عبدالمنعم 2236391 كفـءكفـء5292011/03/14 معلم

على بن ابى طالب 2009/06/12 رشا عزت ابراھیم اسماعیل 2218923 كفـءكفـء5302011/03/14 معلم

شبرا صورة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/10 رشا عوض شفیق المصلحى 2217475 كفـءكفـء5312011/03/14 معلم

٢عبد المنعم ریاض  2008/04/01 رشا فتحى ابراھیم عبدالدایم 2220773 كفـءكفـء5322011/03/14 معلم

على بن ابى طالب 2011/03/10 رشا دمحم عنانى عبده 2218921 كفـءكفـء5332011/03/14 معلم

عوده سالم 2011/03/10 رشا معاطى دمحم معاطى 2215399 كفـءكفـء5342011/03/14 معلم

الشھید الشازلى 2011/03/10 رشا نجیب عبدالفتاح السید 1781673 كفـءكفـء5352011/03/14 معلم

كفر عطاء هللا االبتدائیة 2011/03/10 رضا دمحم عبدالسالم الخمیسي 2221550 كفـءكفـء5362011/03/14 معلم

المھندس دمحم احمد لبیب ع بالمناصافور 2011/07/11 رضا دمحم فتحى دمحم 2217738 كفـءكفـء5372011/07/13 معلم

٢قرموط صھبرة  2011/03/10 رضا محمود دمحم حسن 990907 كفـءكفـء5382011/03/14 معلم

السویدى التجریبیة 2011/03/10 رضوى احمد عبدالعزیز عبده 2227160 كفـءكفـء5392011/03/10 معلم

)بھنیا ع سابقا(الدكتور دمحم موسى  2010/07/11 ریحاب فاروق عمر حسین الرزاز 2222331 كفـءكفـء5402011/07/13 معلم

المجفف 2011/07/11 زوبھ ابراھیم الدسوقى ابراھیم عید 2219723 كفـءكفـء5412011/07/13 معلم

عوده سالم 2011/07/11 زینات نبیل عبداللطیف عبدالعزیز عمره 2219708 كفـءكفـء5422011/07/13 معلم

صفط زریق الجدیدة 2011/07/11 زینب احمد عبداللطیف منصور 2207668 كفـءكفـء5432011/07/13 معلم

٢الھوابر رقم  2011/03/10 زینب رافت دمحم دمحم 2210569 كفـءكفـء5442011/03/14 معلم
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١قرموط صبرة  2011/07/11 زینب صادق رمضان صادق 2213986 كفـءكفـء5452011/07/13 معلم

المجفف 2011/07/11 زینب عبدهللا خلیل خلیل 2220578 كفـءكفـء5462011/07/13 معلم

االعدادیة بنین بدیرب نجم 2011/07/11 سارة سامى اسماعیل الجندى 2217412 كفـءكفـء5472011/07/13 معلم

صفط زریق الجدیدة 2005/11/24 سالى عبدالمنعم أحمد مرسى 989452 كفـءكفـء5482011/03/14 معلم

القطایع م 2009/05/11 سامیة السید خلیل دمحم 2209881 كفـءكفـء5492011/03/14 معلم

ابو عید 2011/03/10 سامیة عادل علي عبد الجلیل 990574 كفـءكفـء5502011/03/14 معلم

طلعت حرب 2011/07/11 سحر ابراھیم عبداللطیف ملیجى 2211436 كفـءكفـء5512011/07/13 معلم

المجفف 2011/03/10 سحر فاروق قندیل دمحم 991793 كفـءكفـء5522011/03/14 معلم

٢الھوابر  2005/08/02 سعاد السعید دمحم جاد 2216407 كفـءكفـء5532011/03/14 معلم

سالمھ احمد عطیة االبتدائیة 2011/03/10 سعیده ابراھیم احمد عبده 2214997 كفـءكفـء5542011/03/14 معلم

٢عمر بن الخطاب 2011/03/10 سعیده دمحم دمحم عبدالرحمن 2217598 كفـءكفـء5552011/03/14 معلم

اكوة 2011/07/11 سكینھ السید دمحم خضرى 2219975 كفـءكفـء5562011/07/13 معلم

صفط زریق 2011/07/11 سلوى دمحم عبدالحمید دمحم عبدالدایم 2212738 كفـءكفـء5572011/07/13 معلم

تل القاضى تعلیم اساسي 2011/07/11 سلوى دمحم على ابراھیم 2232931 كفـءكفـء5582011/03/17 معلم

القطایع م 2011/07/11 سلوى دمحم محمود عامر حبیب 2211528 كفـءكفـء5592011/07/13 معلم

صفط زریق 2011/07/11 سماح احمد عبداللطیف منصور 2207692 كفـءكفـء5602011/07/13 معلم

طابا االبتدائیة 2011/03/10 سماح احمد دمحم یوسف 2209378 كفـءكفـء5612011/03/14 معلم
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دیرب نجم الفنیة التجاریة بنین 2008/10/10 سماح البدراوى السید صادق 2213595 كفـءكفـء5622011/07/13 معلم

النیل 2011/03/10 سماح الشحات السید عبدهللا 2211968 كفـءكفـء5632011/03/14 معلم

الشھید نعمان بفرغان 2005/06/22 سماح بدر ابو ورده عبدالمعطى 2220629 كفـءكفـء5642011/03/14 معلم

السویدى التجریبیة ریاض اطفال 2011/03/10 سماح على ھالل ابراھیم 2216894 كفـءكفـء5652011/03/14 معلم

١تل القاضى  2011/07/11 سماح ھالل عبدالفتاح یوسف 2222461 كفـءكفـء5662011/07/13 معلم

اكوة 2011/03/10 سمر  حمدى دمحم على 2208467 كفـءكفـء5672011/03/14 معلم

على عوف ع 2011/07/11 سمر عبدالشكور سعد سالم 2221380 كفـءكفـء5682011/07/13 معلم

السویدى التجریبیة للغات 2011/07/11 سمر عبدالمنعم دمحم احمد 2249798 كفـءكفـء5692011/07/13 معلم

دیرب نجم الصناعیة بنین 2006/03/19 سمیھ دمحم سالم سلمى 2215409 كفـءكفـء5702011/07/13 معلم

١الزھراء  2007/03/28 سناء عبدهللا دمحم فوده 2211448 كفـءكفـء5712011/07/13 معلم

٢شبرا صورة  2011/03/10 سنیة مصدق دمحمى التلیتى 990115 كفـءكفـء5722011/03/14 معلم

صالح الدین احمد ھالل 2010/03/10 سھا عبدالحافظ عبدالحافظ رمضان 2213187 كفـءكفـء5732011/03/14 معلم

قرموط صھبره االعدادیة 2011/03/10 سھام السید السید على 2217448 كفـءكفـء5742011/03/14 معلم

السالم 2011/07/11 سھیر عبدالرحیم ابراھیم  سلیم 2209383 كفـءكفـء5752011/07/13 معلم

دیرب البلد للتعلیم االساسى 2011/03/10 سھیر عبدالفتاح سید احمد عبدالفتاح 2215452 كفـءكفـء5762011/03/14 معلم

عمر بن الخطاب 2011/03/10 سوزان االسمر دمحم عبدهللا 2210915 كفـءكفـء5772011/03/14 معلم

كرادیس 2011/03/10 سوزان جمال دمحم غریب 2210907 كفـءكفـء5782011/03/14 معلم
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)بھنیا ع سابقا(الدكتور دمحم موسى  2011/03/10 سوزان دمحم عادل دمحم دمحم 2221346 كفـءكفـء5792011/03/14 معلم

قرموط صھبره االعدادیة 2011/03/10 سیف االسالم حمدى دمحم عبدالقادر 2211550 كفـءكفـء5802011/03/14 معلم

اكوة 2011/03/10 شاھندا على عبدالعزیز عساف على 2212730 كفـءكفـء5812011/03/14 معلم

الشھید نعمان بفرغان 2011/03/10 شحاتھ دمحم على على 2210896 كفـءكفـء5822011/03/14 معلم

عبدالسالم حمد بالعكل ع 2011/07/11 شریف عطیھ نصر عطیھ 2219716 كفـءكفـء5832011/07/13 معلم

السویدى التجریبیة ریاض اطفال 2011/03/10 شرین اسماعیل اسماعیل شرف 2216923 كفـءكفـء5842011/03/14 معلم

دیرب نجم الزراعیة 2009/07/11 شرین السید دمحم حسن الطنطاوى 2212366 كفـءكفـء5852011/07/13 معلم

حسن البنا 2009/05/25 شرین عبدالفتاح یوسف دمحم 2222154 كفـءكفـء5862011/03/14 معلم

الشھید نعمان بفرغان 2011/07/11 شیرین السعید دمحم شحاتة 987704 كفـءكفـء5872011/07/13 معلم

١عمر بن الخطاب  2011/07/11 شیرین حسن الشافعى على 2214085 كفـءكفـء5882011/07/13 معلم

دیرب نجم الثانویة التجاریة بنات 2011/07/11 شیرین حمدى الصاوى محمود 2218902 كفـءكفـء5892011/07/13 معلم

السویدى التجریبیة ریاض اطفال 2011/03/10 شیرین عامر دمحم الدمرداش سلیمان 2216887 كفـءكفـء5902011/03/14 معلم

١السادات رقم  2011/03/10 شیرین عبدالعظیم عبدالرحیم حسن 2220633 كفـءكفـء5912011/03/14 معلم

١السادات  2011/07/11 شیرین دمحم راشد دمحم 985545 كفـءكفـء5922011/07/13 معلم

١الزھراء  2009/02/10 شیرین دمحم دمحم عبدالسالم 2212013 كفـءكفـء5932011/03/14 معلم

تل القاضى تعلیم اساسي 2011/07/11 شیماء احمد سعد حسن 2223601 كفـءكفـء5942011/07/13 معلم

دیرب نجم الزراعیة 2011/07/11 شیماء احمد سلیم على 2212358 كفـءكفـء5952011/07/13 معلم
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٢الصانیة  2011/07/11 شیماء السید صادق عبدالجلیل 2217735 كفـءكفـء5962011/07/13 معلم

دیرب نجم البلد الصناعیة بنات 2011/07/11 شیماء جابر مختار عبد المقصود 986923 كفـءكفـء5972011/07/13 معلم

دمحم ربیع فالح ث 2008/05/21 شیماء جالل رمضان حسن 2212027 كفـءكفـء5982011/03/14 معلم

١شبراصورة  2011/07/11 شیماء صبرى نصر دمحم الطنطاوى 2216406 كفـءكفـء5992011/07/13 معلم

دمحم فرید 2011/03/10 شیماء صالح دمحم ابراھیم 2220067 كفـءكفـء6002011/03/14 معلم

منشأة قاسم 2011/07/11 شیماء ظریف ابوالفتوح عبدالفتاح 2210021 كفـءكفـء6012011/07/13 معلم

بھنیاالثانویة التجاریة 2009/03/09 شیماء عصمت عبدالعزیز عبدالمعطى 2220919 كفـءكفـء6022011/07/13 معلم

كرادیس ع 2011/07/11 شیماء لطفى كمال احمد 2213711 كفـءكفـء6032011/07/13 معلم

الفخرانى 2011/03/10 شیماء دمحم  عبدالرحمن منولى 2217941 كفـءكفـء6042011/03/14 معلم

النیل 2011/03/10 شیماء دمحم احمد جاد 2209456 كفـءكفـء6052011/03/14 معلم

١دیرب البلد للتعلیم االساسى رقم  2011/07/11 شیماء دمحم عبدالستار على 2209805 كفـءكفـء6062011/07/13 معلم

تل القاضى للتعلیم االساسي 2011/03/10 شیماء دمحم عوض عبدالسالم 2213809 كفـءكفـء6072011/03/14 معلم

شبرا صورة الجدیدة 2011/03/10 شیماء مسعد السید عبدالمعطى 2222086 كفـءكفـء6082011/03/14 معلم

١الشھید عبد المنعم ریاض  2011/07/11 صافى فاروق عمر حسین الزاز 2222336 كفـءكفـء6092011/07/13 معلم

حسن البنا 2011/03/10 صباح ماھر عبدالعزیز عبدالغنى 994424 كفـءكفـء6102011/03/14 معلم

تل القاضى تعلیم اساسي 2011/07/11 صباح ھالل دمحم على 2218745 كفـءكفـء6112011/07/13 معلم

البراوى وابو عساكر 2011/07/11 صبرى حسن سالم ابراھیم 2219998 كفـءكفـء6122011/07/13 معلم
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یعمل بالدیوان 2011/03/10 صفاء السید على المرسى 2214102 كفـءكفـء6132011/03/14 معلم

١الزھراء  2011/07/11 صفاء دمحم ابراھیم السید عید 2209093 كفـءكفـء6142011/07/13 معلم

طلعت حرب 2011/07/11 صفاء مصطفى دمحم رمضان 2218882 كفـءكفـء6152011/07/13 معلم

الشھید نعمان بفرغان 2009/06/11 عادل السید عطیھ رمضان 2222195 كفـءكفـء6162011/03/14 معلم

العصاید الثانویة المشتركة 2011/07/11 عبدالحمید ابراھیم السید مصطفى 2217916 كفـءكفـء6172011/07/13 معلم

الجواشنة 2004/03/11 عبدالرحیم عبدهللا المنسى الطنطاوى 2220561 كفـءكفـء6182011/07/13 معلم

)صافور ث سابقا(الشھید دمحم ابراھیم البقاش  2005/03/15 عبدالسالم احمد عبدالسالم دمحم 2218306 كفـءكفـء6192011/07/13 معلم

صالح سالم االعدادیة المشتركة 2011/07/11 عبدهللا دمحم عبدهللا دمحم ھالل 2211204 كفـءكفـء6202011/07/13 معلم

جمیزة بنى عمرو تعلیم اساسى 2011/07/11 عبیر احمد صادق عثمان 2261478 كفـءكفـء6212011/07/13 معلم

السویدى التجریبیة 2011/03/10 عبیر رفعت عبدالغنى ابراھیم 2213125 كفـءكفـء6222011/03/14 معلم

الجواشنة 2011/03/10 عبیر على عبدالفتاح احمد 2213661 كفـءكفـء6232011/03/14 معلم

السحایره االبتدائیة 2011/07/11 عبیر مسعد ابراھیم دمحم 2215013 كفـءكفـء6242011/07/13 معلم

تل القاضى تعلیم اساسي 2005/08/02 عزه احمد عبدالرؤف السید 2212900 كفـءكفـء6252011/03/14 معلم

النیل 2011/03/10 عزه عبد الشافى عبد المعطى ابو العنین 989312 كفـءكفـء6262011/03/14 معلم

جمیزة بن عمرو ع بنات 2011/07/11 عزه عبدالرحمن عبدالرحمن ابوطریھ 2217466 كفـءكفـء6272011/07/13 معلم

٢الشھیدعبدالمنعم ریاض رقم  2008/09/26 عزیزه احمد دمحم عبدهللا 2236060 كفـءكفـء6282011/07/13 معلم

طلعت حرب 2009/07/03 عزیزه حمدى دمحم صالح 2218907 كفـءكفـء6292011/03/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

الجواشنھ 2011/03/10 عزیزه وجدى ابراھیم عطیھ 2212033 كفـءكفـء6302011/03/14 معلم

كفر الباشا 2007/03/27 عطیات مصطفى فھمى مصطفى 2208451 كفـءكفـء6312011/07/13 معلم

٢السادات رقم  2011/03/10 عال عبدالخالق ابراھیم متولى ابو المال 2210507 كفـءكفـء6322011/03/14 معلم

كفر العكل 2011/03/10 عالء شعبان محمود سالم 2216471 كفـءكفـء6332011/03/14 معلم

دمحم نصر عابدین الثانویة 2011/07/11 علوان دمحم فرحات دمحم 979754 كفـءكفـء6342011/07/13 معلم

مدرسة زنھرت االعدادیة 2011/07/11 على زكریا مرحوم على 2215436 كفـءكفـء6352011/07/13 معلم

)صافور ث سابقا(الشھید دمحم ابراھیم البقاش  2011/07/11 على صابر على عبدالرحیم 2222169 كفـءكفـء6362011/07/13 معلم

فرغان ع 2011/03/10 على عبدالرازق دمحم حسین عطوان 2218778 كفـءكفـء6372011/03/14 معلم

١الصانیة  2011/03/10 علیاء دمحم اسماعیل مكاوى 2212668 كفـءكفـء6382011/02/24 معلم

ناصر 2011/07/11 علیاء یوسف متولى السید 2217696 كفـءكفـء6392011/07/13 معلم

العزب حامد 2011/03/10 عماد صادق ابراھیم اسماعیل 2222052 كفـءكفـء6402011/03/14 معلم

٢عبد المنعم ریاض  2004/05/10 عماد فكرى على محمود 2220563 كفـءكفـء6412011/07/13 معلم

خدیجة مظھر ع 2011/07/11 عواطف عثمان دمحم عثمان 2216820 كفـءكفـء6422011/07/13 معلم

قاویشة ع المشتركة 2011/07/11 غادة ابراھیم اسماعیل عطیة موسي 2363320 كفـءكفـء6432011/07/13 معلم

١دیرب البلد للتعلیم االساسى رقم  2008/04/30 غادة كامل على عبدالوھاب 2209922 كفـءكفـء6442011/03/14 معلم

١دیرب البلد تعلیم اساسى رقم  2011/07/11 غادة دمحم احمد حسن 2209397 كفـءكفـء6452011/07/13 معلم

شبرا صورة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/10 غاده ابراھیم سلیمان ابراھیم 2217479 كفـءكفـء6462011/03/14 معلم
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تل القاضى للتعلیم االساسي 2011/07/11 غاده احمد احمد عبدالحلیم 2214062 كفـءكفـء6472011/07/13 معلم

١العصاید ب رقم  2011/07/11 غاده فوزى دمحم احمد فرج 2218247 كفـءكفـء6482011/07/13 معلم

منشاة صفوت 2008/05/07 فاتن عبدالرؤف دمحم عوض 2218891 كفـءكفـء6492011/03/14 معلم

ناصر 2011/07/11 فاتن عطا احمد حسین 2223035 كفـءكفـء6502011/07/13 معلم

رضا تركیا ب 2011/07/11 فاتن دمحم عبدالحمید السید 2226124 كفـءكفـء6512011/07/13 معلم

النیل 2011/07/11 فاطمھ عبدالرحمن دمحم على المنجى 2222449 كفـءكفـء6522011/07/13 معلم

٢السادات رقم  2011/07/11 فاطمھ دمحم ربیع الھوارى 2213622 كفـءكفـء6532011/07/13 معلم

١دیرب البلد للتعلیم االساسى رقم  2011/07/11 فایزة احمد یوسف جمعھ 2209899 كفـءكفـء6542011/07/13 معلم

سعد زغلول 2011/07/11 فایزه احمد احمد على 2217577 كفـءكفـء6552011/07/13 معلم

الشھید الشازلى 2011/03/10 فایزه احمد عبدالرحمن عبدالفتاح 2216567 كفـءكفـء6562011/03/14 معلم

١السادات رقم  2008/07/01 فایقھ السعید مسعد یوسف 2220571 كفـءكفـء6572011/03/14 معلم

كفر اللبا 2011/07/11 فایقھ فوزى عبدالسمیع اسماعیل 2253303 كفـءكفـء6582011/07/13 معلم

٢منشاة صھبرة  2011/07/11 فتحیة السعید عبدالشافى عطیة 2209914 كفـءكفـء6592011/07/13 معلم

جمیزة بنى عمرو تعلیم اساسى 2011/03/10 فتحیھ ابوالنجا دمحم على 2218861 كفـءكفـء6602011/03/14 معلم

١شنبارة منقال  2011/03/10 فھیمھ دمحم عبدالفتاح ابوالمعاطى 2215356 كفـءكفـء6612011/03/14 معلم

ابو عید 2005/04/12 فوزیھ لطفى مجاھد منصور 2216166 كفـءكفـء6622011/07/13 معلم

ناصر 2008/12/04 فوقیھ امین مصطفى عبدالفتاح 2215031 كفـءكفـء6632011/03/14 معلم
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٢عمر بن الخطاب 2011/07/11 فیبى ریاض منصور صلیب 2216423 كفـءكفـء6642011/07/13 معلم

٢قاویشة  2011/03/10 فیفى رجب منیر عرفھ 2215771 كفـءكفـء6652011/03/14 معلم

١قاویشة  2011/07/11 كریمھ عبدالعزیز دمحم الحفناوى 2215346 كفـءكفـء6662011/07/13 معلم

حسن البنا 2008/03/28 لبنا دمحم عطیھ شعبان 2250958 كفـءكفـء6672011/07/13 معلم

٢الزھراء  2011/07/11 لمیاء ابوالعز حسن ابوالعز 2222107 كفـءكفـء6682011/07/13 معلم

كفر اللبا 2007/03/23 لمیاء السعید كامل محمود 2217915 كفـءكفـء6692011/07/13 معلم

١شنبارة منقال  2011/07/11 لمیاء بھاء الدین مفرح عبدالمقصود 2207671 كفـءكفـء6702011/07/13 معلم

٢الزھراء  2011/07/11 لمیاء شاكر العوضى سعد 2212334 كفـءكفـء6712011/07/11 معلم

١برمكیم رقم  2011/03/10 لمیاء عادل دمحم فتحى على الدماصى 2212011 كفـءكفـء6722011/03/14 معلم

النصر بشبرا صورة 2011/07/11 لمیاء دمحم نجیب عبدالسالم عبدهللا 2215490 كفـءكفـء6732011/07/13 معلم

السویدى التجریبیة ریاض اطفال 2011/07/11 لیلى صابر فرج شعبان 2228357 كفـءكفـء6742011/07/13 معلم

على بن ابى طالب 2011/07/11 لیلى طاھر عبدالرحمن عبدالرحمن 2209444 كفـءكفـء6752011/07/13 معلم

كفر العكل 2004/09/11 لیلى متولى على عبدالمجید 2221415 كفـءكفـء6762011/03/14 معلم

٢الزھراء  2011/07/11 ماجده عبدالھادى سالم احمد 2213878 كفـءكفـء6772011/07/13 معلم

على قطیم ع 2011/07/11 مارى عزیز میخائیل غبلایر 2258003 كفـءكفـء6782011/07/13 معلم

شبرا صورة االبتدائیة الجدیدة 2008/10/15 ماھر صبرى متولى السید 2214855 كفـءكفـء6792011/03/14 معلم

الھوابر ریاض اطفال 2011/03/10 مایسھ جمال عرفھ متولى 2211372 كفـءكفـء6802011/03/14 معلم
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العصاید المعماریة 2006/04/25 مایسھ سید احمد دمحم السید 2181081 كفـءكفـء6812011/07/13 معلم

منشأة كشك 2011/03/10 دمحم ابراھیم عبدالمعبود حسبو 2208513 كفـءكفـء6822011/03/14 معلم

الصانیة 2011/07/11 دمحم حامد دمحم فاضل 2216732 كفـءكفـء6832011/07/13 معلم

السالم 2010/06/21 دمحم حسن عبدالوھاب سلیمان 2219246 كفـءكفـء6842011/07/13 معلم

صفط زریق الجدیدة 2011/03/10 دمحم شرف احمد عبداللطیف 2210870 كفـءكفـء6852011/03/14 معلم

النصر بشبرا صورة 2011/07/11 دمحم صبري السعید فرحات 990413 كفـءكفـء6862011/07/13 معلم

دیرب نجم الصناعیة بنین 2009/08/11 دمحم صالح سلیم الغزاوى 2214625 كفـءكفـء6872011/07/13 معلم

٢قاویشة  2011/07/11 دمحم عبدالرحیم على عبدالرحیم 2211993 كفـءكفـء6882011/07/13 معلم

االعدادیة المشتركة 2011/07/11 دمحم عبدالمنعم على احمد 2212684 كفـءكفـء6892011/07/13 معلم

١بھنیا  2008/06/03 دمحم على نصر بدوى 2221594 كفـءكفـء6902011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/11 دمحم عوض هللا  رزق  عوض هللا 2208457 كفـءكفـء6912011/07/13 معلم

ال السعید الثانویة 2005/04/03 دمحم فرج شعبان سلیمان 2220733 كفـءكفـء6922011/07/13 معلم

ابو متنا ع 2011/07/11 دمحم لبیب نجم متولى 2218832 كفـءكفـء6932011/07/13 معلم

ناصر 2011/03/10 دمحم دمحم فتحى السید ابراھیم 2215584 كفـءكفـء6942011/03/14 معلم

على بن ابى طالب 2010/05/14 دمحم وجدى حسن  ابراھیم 2208223 كفـءكفـء6952011/03/14 معلم

كفر عطاء هللا االبتدائیة 2011/03/10 محمود احمد دمحم یوسف 2214449 كفـءكفـء6962011/03/14 معلم

صفط زریق 2001/09/09 محمود دمحم الحنفى دمحم 951204 كفـءكفـء6972009/02/11 معلم
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جمیزة بنى عمرو ع بنین 2009/06/11 محمود دمحم سالم عامر 2213924 كفـءكفـء6982011/03/14 معلم

قرموط صھبره االعدادیة 2011/07/11 محمود دمحم على ابراھیم 2218029 كفـءكفـء6992011/07/13 معلم

كفر العكل 2011/07/11 مدیحھ دمحم حسن رحمھ 2212758 كفـءكفـء7002011/07/13 معلم

صفط زریق الجدیدة 2011/07/11 مرفت عبدالعظیم فھیم على محى الدین 2214031 كفـءكفـء7012011/07/13 معلم

عوده سالم 2011/07/11 مرفت عید صالح عید 2214092 كفـءكفـء7022011/07/13 معلم

صفط زریق الجدیدة 2011/03/10 مروة أحمد فؤاد عبدهللا حسانین 990392 كفـءكفـء7032011/03/14 معلم

سالمھ احمد عطیة االبتدائیة 2005/11/26 مروه ابوالعال احمد دمحم 2234139 كفـءكفـء7042011/07/13 معلم

طابا االبتدائیة 2011/07/11 مروه احمد على بركات 2215040 كفـءكفـء7052011/07/13 معلم

٢قرموط صھبرة  2011/03/10 مروه البرھامى منیر عوف 2218523 كفـءكفـء7062011/03/14 معلم

السویدى بطحا المرج 2011/07/11 مروه السعید عبدالجلیل المرسى 2217736 كفـءكفـء7072011/07/13 معلم

المھندس دمحم احمد لبیب ع بالمناصافور 2011/07/11 مروه ایوب متولى شادى 2222218 كفـءكفـء7082011/07/13 معلم

١منشاة صھبرة  2011/07/01 مروه عبد الحى رمضان شحاتھ 989479 كفـءكفـء7092011/07/01 معلم

السالم 2005/03/30 مروه فؤاد دمحم ابراھیم 2211985 كفـءكفـء7102011/07/13 معلم

١السادات رقم  2008/07/11 مروه دمحم عبدالعال احمد 2217928 كفـءكفـء7112011/07/13 معلم

١الزھراء  2011/07/11 مروه معاذ مصطفى ابراھیم 2217610 كفـءكفـء7122011/07/13 معلم

حسن البنا 2011/03/10 مروى أحمد تھامى دمحم المھدى على 986359 كفـءكفـء7132011/03/14 معلم

١دیرب السوق م  2011/07/11 مروى عرفات دمحم ابوورده 2309938 كفـءكفـء7142011/07/13 معلم
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السویدى للتعلیم االساسى  بطحا 2011/07/11 مروى عصمت توفیق حسن 2210878 كفـءكفـء7152011/07/13 معلم

كفر اللبا 2009/06/11 مریم جورجى حنا موسى 991452 كفـءكفـء7162011/07/13 معلم

١قاویشھ رقم  2011/07/11 ملتزمھ صالح عطیھ دمحم 2215384 كفـءكفـء7172011/07/13 معلم

١الزھراء  2011/07/11 منال محمود دمحم السید 2208360 كفـءكفـء7182011/07/13 معلم

)بھنیا ع سابقا(الدكتور دمحم موسى  2008/01/04 منال مختار فوزى على 2220913 كفـءكفـء7192011/07/13 معلم

سلیمان سالم االعدادیة 2011/07/11 منى احمد عبدهللا عبدالرحیم 2215057 كفـءكفـء7202011/07/13 معلم

٢الزھراء  2011/03/10 منى احمد عبدهللا عطیھ 2221357 كفـءكفـء7212011/03/14 معلم

صالح سالم 2008/06/06 منى احمد عبدالمقصود عبدهللا 2212229 كفـءكفـء7222011/03/14 معلم

١دیرب السوق م  2011/03/10 منى السید حامد ابراھیم 2214088 كفـءكفـء7232011/03/14 معلم

السحایرة 2008/01/22 منى حموده االمام الجوھرى 2215025 كفـءكفـء7242011/03/14 معلم

٢شنبارة منقال  2011/07/11 منى عادل عبد المقصود دمحم 2156650 كفـءكفـء7252011/07/13 معلم

الھوابر ع 2005/01/10 منى عطیة جابر عطیة 2210589 كفـءكفـء7262011/03/14 معلم

١العصاید ب رقم  2011/07/11 منى على محمود ابراھیم 2208315 كفـءكفـء7272011/07/13 معلم

٢قرموط صھبرة  2011/07/11 منى فرج محمود بسیونى 2220191 كفـءكفـء7282011/07/13 معلم

السویدى التجریبیة ریاض اطفال 2011/03/10 منى كمال دمحم سلوع 2216936 كفـءكفـء7292011/03/14 معلم

القطایع م 2011/07/11 منى دمحم  عطیة عبدالوھاب 2209834 كفـءكفـء7302011/07/13 معلم

السویدى التجریبیة 2011/07/11 منى دمحم ابراھیم دمحم 2216120 كفـءكفـء7312011/07/13 معلم
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القطایع م 2011/07/11 منى دمحم الھادى متولى عبدهللا 2215950 كفـءكفـء7322011/07/13 معلم

صفط زریق الجدیدة 2011/07/11 منى محمود عبدهللا عبد المجید 2214006 كفـءكفـء7332011/07/13 معلم

طابا االبتدائیة 2011/07/11 منى مصطفى دمحم دمحم عمر 2211438 كفـءكفـء7342011/07/13 معلم

اكوه االعدادیة 2011/07/11 منیره عماد الشربینى عطیھ سلیم 2217922 كفـءكفـء7352011/07/13 معلم

كفر الباشا 2011/07/11 مھا رمضان عبدالجواد عبدالقادر 2213653 كفـءكفـء7362011/07/13 معلم

١الزھراء  2008/04/01 مھا شریف ماھر عبدالوھاب 2219714 كفـءكفـء7372011/03/14 معلم

المناصافور للتعلیم االساسي 2011/07/11 مھا صبري السید دمحم 2391287 كفـءكفـء7382011/07/13 معلم

٢الھوابر  2006/08/26 مھا مصطفى عبدهللا رمضان 991710 كفـءكفـء7392011/03/14 معلم

٢قرموط صھبرة  2011/03/10 مھا مصطفى فھمى عبدالحلیم 2213546 كفـءكفـء7402011/03/14 معلم

العزب حامد 2011/03/10 مى عبدالغنى عثمان عطیھ 2218521 كفـءكفـء7412011/03/14 معلم

شوبك اكراش االبتدائیة الجدیدة 2011/03/10 میاده ابوزید سید احمد ابوزید 2218614 كفـءكفـء7422011/03/14 معلم

كفر العكل 2011/07/11 میرفت وجیھ دمحم السید 2222396 كفـءكفـء7432011/07/13 معلم

جمیزة بنى عمرو الثانویة المشتركة 2011/07/11 نادره جالل شحاتھ سالم 2219846 كفـءكفـء7442011/07/13 معلم

العطارین 2011/03/10 نادیة عبد هللا حسین دمحم 985311 كفـءكفـء7452011/03/14 معلم

٢الصانیة  2011/03/10 نادیھ عبدالمعبود صدیق ابراھیم 2216719 كفـءكفـء7462011/03/14 معلم

الجواشنھ 2011/07/11 نادیھ دمحم احمد امین 2213642 كفـءكفـء7472011/07/13 معلم

النیل 2011/03/10 نبویھ محمود رمضان دمحم 2213489 كفـءكفـء7482011/03/14 معلم
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صالح سالم االعدادیة المشتركة 2005/07/11 نجاح كامل حسن عبدهللا 2212203 كفـءكفـء7492011/07/13 معلم

١شنبارة منقال  2009/06/03 نجالء الطنطاوى الطنطاوى على 2216465 كفـءكفـء7502011/03/14 معلم

٢عبد المنعم ریاض  2009/07/03 نجالء شوقى متولى نصر 2218287 كفـءكفـء7512011/03/14 معلم

منشاة صھیرة ع 2011/07/11 نجالء عطوه محمود البھیدى 2371808 كفـءكفـء7522011/07/13 معلم

االعدادیة المشتركة 2011/03/10 نجالء عطیھ السید عطیھ 2223612 كفـءكفـء7532011/03/14 معلم

١الھوابر  2004/05/12 نجالء فتحى عبدالرحمن عطیة 2211383 كفـءكفـء7542011/07/13 معلم

منشأة كشك 2011/07/11 نجالء فتحى عبدالعزیز زایتون 2208956 كفـءكفـء7552011/07/11 معلم

جمیزة بنى عمرو للتعلیم االساسى 2009/10/23 نجالء فتحى عبدالعزیز دمحم 2217469 كفـءكفـء7562011/07/13 معلم

٢قاویشة  2011/03/10 نجوى ابراھیم دمحم مسعد 2211551 كفـءكفـء7572011/03/14 معلم

الفخرانى 2011/03/10 نجوى احمد شحتو على 2217910 كفـءكفـء7582011/03/14 معلم

زنھرت للتعلیم االساسى 2011/07/11 نجوى سالمھ سالمھ سالم 2217590 كفـءكفـء7592011/07/13 معلم

السویدى التجریبیة ریاض اطفال 2011/07/11 نجوى مصطفى كامل العزب على 2216913 كفـءكفـء7602011/07/13 معلم

٢الزھراء  2011/03/10 نرمین سمیر حنفى جبر 2211111 كفـءكفـء7612011/03/14 معلم

٢الھوابر  2011/07/11 نرمین یوسف عبدالباسط دمحم 2220014 كفـءكفـء7622011/07/13 معلم

دیرب نجم ع بنات 2005/03/28 نسرین فرج راضى فرج 2216402 كفـءكفـء7632011/07/13 معلم

االعدادیة المشتركة 2011/07/11 نسمھ دمحم عبدالعزیز عبده 2220589 كفـءكفـء7642011/07/13 معلم

حصة الرھبان االعدادیة 2011/07/11 نشوى السعید حافظ دمحم 2213182 كفـءكفـء7652011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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دیرب نجمالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صھبرة 2011/07/11 نشوى رمضان ھالل ابراھیم 2209446 كفـءكفـء7662011/07/13 معلم

النیل 2011/07/11 نشوى عبدهللا دمحم عبدهللا 2218900 كفـءكفـء7672011/07/13 معلم

احمد دمحم برعى االبتدائیة بكفر جنیدى 2011/07/11 نشوى دمحم عبدالرحمن  مصطفى عمار 2215954 كفـءكفـء7682011/07/13 معلم

السالم 2010/04/07 نصره العربى دمحم دمحم ربیع 2219374 كفـءكفـء7692011/07/13 معلم

٢قاویشة  2011/07/11 نصره عبدالحمید عبدالحمید جبر 2234287 كفـءكفـء7702011/07/13 معلم

سالمھ احمد عطیة 2011/03/10 نعمھ عبدالرحیم السید دمحم 2222376 كفـءكفـء7712011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/03/10 نھا ابراھیم عبدالرازق دمحم حسن 2209014 كفـءكفـء7722011/03/14 معلم

٢عمر بن الخطاب 2011/07/11 نھا السعید باز باز 2210360 كفـءكفـء7732011/07/13 معلم

على بن ابى طالب 2011/07/11 نھا عبد الحمید دمحم حافظ 989715 كفـءكفـء7742011/07/13 معلم

جمیزة بنى عمرو 2011/03/10 نھا دمحم طلعت على سالم 2216078 كفـءكفـء7752011/03/14 معلم

طابا االبتدائیة 2010/07/11 نھلھ على عبدالمطلب على 2211240 كفـءكفـء7762011/07/13 معلم

١الھوابر  2011/03/10 نھى السید احمد السید 2209867 كفـءكفـء7772011/03/14 معلم

١العصاید ب رقم  2011/03/10 نھى شوقى احمد معوض 2211307 كفـءكفـء7782011/03/14 معلم

١العصاید ب رقم  2011/03/10 نھى عبدالعزیز یوسف دمحم 2213522 كفـءكفـء7792011/03/14 معلم

دمحم نصر عابدین الثانویة 2011/03/10 نورا زكریا دمحم حسن 2213729 كفـءكفـء7802011/03/14 معلم

٢السادات رقم  2011/03/10 نورا شوقى عبدالرازق عطیھ 2217474 كفـءكفـء7812011/03/14 معلم

النیل 2007/12/14 نورا صالح عبد الخالق على 991173 كفـءكفـء7822011/03/14 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 

دیرب نجمالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١الصوینى االبتدائیة رقم  2011/03/10 نورا غریب الراعى غریب 2218679 كفـءكفـء7832011/03/14 معلم

السویدى التجریبیة ریاض اطفال 2009/05/26 نورا دمحم عبدالھادى عبدالمنعم 2216906 كفـءكفـء7842011/07/13 معلم

النیل 2011/07/11 نوران عادل البسطویسي على 2396635 كفـءكفـء7852011/07/13 معلم

كفر الباشا 2011/07/11 نوره السید دمحم دمحم 2219851 كفـءكفـء7862011/07/13 معلم

١قاویشة  2011/03/10 نیفین عبدالحمید ابراھیم عبدالواحد 2215828 كفـءكفـء7872011/03/14 معلم

٢اكراش  2011/03/10 ھاجر صابر صابر رفاعى 2210467 كفـءكفـء7882011/03/14 معلم

الشھید نعمان بفرغان 2009/07/25 ھالة السید عبدالمحسن دمحم 991688 كفـءكفـء7892011/03/14 معلم

١منشاة صھبرة  2011/03/10 ھالھ احمد سراج الدین دمحم حسینى 2227495 كفـءكفـء7902011/03/14 معلم

طحا المرج ع  بنات 2011/07/11 ھالھ دمحم احمد ابومندور 2217964 كفـءكفـء7912011/07/13 معلم

السویدى للتعلیم االساسى  بطحا 2011/03/10 ھانم عبدالمعطى عدلى عبدالمعطى 2217743 كفـءكفـء7922011/03/14 معلم

كرادیس 2008/06/24 ھانم عطیة متولى أحمد 990863 كفـءكفـء7932011/03/14 معلم

٢اكراش  2011/03/10 ھانم دمحم حفناوى دمحم 2212142 كفـءكفـء7942011/03/14 معلم

الصانیة 2009/09/24 ھانى فیصل دمحم مصطفى فرج 2213701 كفـءكفـء7952011/07/13 معلم

صالح احمد ھالل 2011/03/03 ھبة عبدالعزیز رمضان على 2127792 كفـءكفـء7962011/03/03 معلم

االمام دمحم عبده 2011/07/11 ھبھ بدر على ابراھیم 2214162 كفـءكفـء7972011/07/13 معلم

دیرب البلد النموذجیة 2011/07/11 ھبھ شحاتھ دمحم شحاتھ 2208981 كفـءكفـء7982011/07/13 معلم

دمحم فرید 2011/03/10 ھبھ صابر عبدالرحمن رضوان 2217450 كفـءكفـء7992011/03/14 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 

دیرب نجمالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

شوبك اكراش االبتدائیة الجدیدة 2011/07/11 ھبھ على سعد على 2212878 كفـءكفـء8002011/07/13 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2011/07/11 ھبھ على محمود عمر 2216400 كفـءكفـء8012011/07/13 معلم

االمل للصم والفكرى بدیرب نجم 2011/07/11 ھبھ دمحم ابوالسعود سعد 2216401 كفـءكفـء8022011/07/13 معلم

دیرب نجم البلد الصناعیة بنات 2011/07/11 ھبھ دمحم أحمد على 2232290 كفـءكفـء8032011/07/13 معلم

صالح سالم االعدادیة المشتركة 2011/07/11 ھبھ دمحم عبدالرحمن على 2216111 كفـءكفـء8042011/07/11 معلم

٢الھوابر  2008/07/16 ھبھ دمحم موسى حسن 2216017 كفـءكفـء8052011/03/14 معلم

١عمر بن الخطاب  2011/03/10 ھبھ محمود احمد محمود 991319 كفـءكفـء8062011/03/14 معلم

رضا تركیا ب 2011/03/10 ھبھ محمود عبدالوھاب على 2213866 كفـءكفـء8072011/02/14 معلم

دیرب البلد النموذجیة 2008/06/30 ھبھ محمود دمحم عبدالجواد 2211335 كفـءكفـء8082011/03/14 معلم

النصر بشبرا صورة 2011/07/11 ھبھ مسعد حسن ابراھیم 988432 كفـءكفـء8092011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/03/10 ھبھ منصور عبدالمحسن عبدالحافظ 2213605 كفـءكفـء8102011/03/14 معلم

دیرب البلد النموذجیة 2011/03/10 ھبھ نادى محمود الطنطاوى 2209842 كفـءكفـء8112011/03/14 معلم

النصر بشبرا صورة 2011/07/11 ھدى خیرى نصر عبدالباقى 2215352 كفـءكفـء8122011/07/13 معلم

٢ریاض اطفال العصاید  2006/05/27 ھدى دمحم عبداللطیف مصطفى 2214926 كفـءكفـء8132011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/11 ھشام على دمحم احمد 2220836 كفـءكفـء8142011/07/13 معلم

٢المناصافور 2011/07/11 ھمت مصطفى عبدالكریم على احمد 2212048 كفـءكفـء8152011/07/13 معلم

٢الھوابر  2011/03/10 ھمت مصطفى دمحم یوسف 2210560 كفـءكفـء8162011/03/14 معلم

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

7438of 1585 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 

دیرب نجمالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر اللبا 2011/07/11 ھناء ابراھیم عبدالفتاح خلیل 2212330 كفـءكفـء8172011/07/13 معلم

طلعت حرب 2008/06/11 ھناء حسنى عبد الفتاح متولى 991660 كفـءكفـء8182011/03/14 معلم

السویدى التجریبیة ریاض اطفال 2011/03/10 ھناء رشاد رمضان ابراھیم 2207115 كفـءكفـء8192011/03/14 معلم

المنا حریت 2011/03/10 ھناء عبدالعزیز یوسف عبدالعزیز 2210917 كفـءكفـء8202011/03/14 معلم

صفط زریق الجدیدة 2011/07/11 ھناء عبدالمعز عبدالنور المرسي 2208952 كفـءكفـء8212011/07/13 معلم

السویدى للتعلیم االساسى  بطحا 2011/03/10 ھند جمال الدین السید الجوھرى 2214407 كفـءكفـء8222011/03/14 معلم

١بھنیا  2005/04/24 ھند حمدى صدیق على 2222177 كفـءكفـء8232011/07/13 معلم

ریاض اطفال كفر عطاء هللا 2011/03/10 ھیام احمد دمحم یوسف 2214458 كفـءكفـء8242011/03/14 معلم

صافور لریاض االطفال 2010/07/11 ھیام رضوان على ابراھیم 2218515 كفـءكفـء8252011/07/13 معلم

دیرب نجم الصناعیة بنین 2011/07/11 ھیثم موسي عبدالحمید دمحم قورة 2212220 كفـءكفـء8262011/07/13 معلم

السویدى التجریبیة للغات 2011/07/11 وائل سحاب على كامل 2216092 كفـءكفـء8272011/07/13 معلم

دمحم فرید 2010/05/11 وائل عباس توفیق عباس 2211523 كفـءكفـء8282011/03/14 معلم

تل القاضى تعلیم اساسي 2011/03/10 وائل دمحم طاھر حسن ابوالعز 2217715 كفـءكفـء8292011/03/14 معلم

دیرب نجم الفنیة التجاریة بنین 2011/07/11 وردة عبدهللا زكریا دمحم 2208340 كفـءكفـء8302011/07/13 معلم

١السادات  2011/03/10 وفاء السعید عبدالمنصف سلیم 2217472 كفـءكفـء8312011/03/14 معلم

طلعت حرب 2008/06/07 وفاء المتولى دمحم مكاوى 2217976 كفـءكفـء8322011/03/14 معلم

دیرب نجم ع بنات 2011/07/11 وفاء دمحم الدسوقى حسین 2220186 كفـءكفـء8332011/07/13 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 
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمد دمحم برعى االبتدائیة بكفر جنیدى 2011/07/11 وفاء یوسف السید یوسف 2218165 كفـءكفـء8342011/07/13 معلم

صفط زریق الجدیدة 2011/07/11 والء حسنى عطیة  اسماعیل 2209008 كفـءكفـء8352011/07/13 معلم

طابا االبتدائیة 2008/06/28 والء عبدالناصر االمام دمحم 2210565 كفـءكفـء8362011/03/14 معلم

الھوابر ع 2011/03/10 ولید احمد دمحم البدیوى 2215546 كفـءكفـء8372011/03/14 معلم

جمیزة بنى عمرو للتعلیم االساسى 2007/08/11 یاسمین نافع سالم على 2217955 كفـءكفـء8382011/03/14 معلم

العصاید المعماریة 2011/07/11 یحیى زین العابدین احمد السید 2089515 كفـءكفـء8392011/07/13 معلم

صفط زریق الجدیدة 2008/12/11 یمنى عادل السید رشدى امین 2211129 كفـءكفـء8402011/03/14 معلم
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التعیین
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ھھیاالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النھضة االبتدائیة بالشبراوین 2011/05/24 ابراھیم  دمحم صدیق داؤد عطیھ 2398066 كفـءكفـء12011/07/13 أمین مكتبة

السالمون القدیمة 2011/05/24 اسماء جمال فتحى على 2260243 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

شرشیمة االبتدائیة 2011/03/10 ألفت عبدالحمید دمحمالحسینى حبیب سمك 960718 كفـءكفـء32011/03/14 أمین مكتبة

ھھیا ث للبنین 2011/05/24 امیرة صالح عطا یوسف عطوة 2214336 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

ھھیا االعدادیة بنات 2011/05/24 أمیرة دمحم  یوسف عطوة 2214349 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

عمر بن الخطاب االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/05/24 امیمھ امین حسان على 2396570 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

شرشیمة  االعدادیة  تعلیم اساسى  مشتركة 2011/05/24 ایما ن دمحم رشا د عبد العا ل دمحم 975049 كفـءكفـء72011/07/13 أمین مكتبة

الجمھوریة 2011/05/24 ایمان صالح منصور حفنى 2129079 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

الشھید دمحم جابر عبادة االعدادیة بنات 2011/05/24 بھیة دمحم فرید سید احمد سالمة 2227328 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

خلوة دبوس 2011/05/24 جمیل امین خضیر ابو زید 2220369 كفـءكفـء102011/07/13 أمین مكتبة

العدوه ع م 2011/05/24 جیھان ابراھیم دمحم ابراھیم 2217096 كفـءكفـء112011/07/13 أمین مكتبة

خلوة ابو خطب القدیمة 2011/05/24 حفنى الشحات حفنى دمحم 2257660 كفـءكفـء122011/07/13 أمین مكتبة

الشبراوین ع المشتركة 2011/05/24 حمدى دمحم سلیمان عبدهللا 2241183 كفـءكفـء132011/07/13 أمین مكتبة

ھھیاع مھنى بنات 2011/05/24 حنان رفعت دمحم فتحى 2273724 كفـءكفـء142011/07/13 أمین مكتبة

حلمى مرسى بالسكاكرة االبتدائیة المشتركة 2011/05/24 دعاء دمحم دمحم رمضان 2343293 كفـءكفـء152011/07/13 أمین مكتبة

الثانویة الصناعیة بھھیا بنات 2011/05/24 دینا سمیر فوزى طھ 2241022 كفـءكفـء162011/07/13 أمین مكتبة

ھھیا الثانویة الصناعیة بنین 2011/05/24 دینا عبد الفتاح دمحم فرحات 2392707 كفـءكفـء172011/07/13 أمین مكتبة
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

صالح الدین 2011/05/24 رباب توفیق  دمحم لطقى دمحم حمادة 2217001 كفـءكفـء182011/07/13 أمین مكتبة

منزل حیان 2011/05/24 رحاب  عبد الرحمن ابراھیم البھى 2395704 كفـءكفـء192011/07/13 أمین مكتبة

الشوادفى ع م 2011/05/24 رشا رزق السید دمحم 2303825 كفـءكفـء202011/07/13 أمین مكتبة

الشھداء بكفر حمودة ع 2011/05/24 سمر صالح على دمحم 2241964 كفـءكفـء212011/07/13 أمین مكتبة

االیمان االعدادیة بنین 2011/05/24 سناء السید عاى مھدى 2389933 كفـءكفـء222011/07/13 أمین مكتبة

جامعھ الزقازیق ع بنین 2011/05/24 سھام دمحم احمد السید 2232308 كفـءكفـء232011/07/13 أمین مكتبة

كفر المحمودیة ع بنــات 2011/05/24 صباح دمحم احمد السید 2219054 كفـءكفـء242011/07/13 أمین مكتبة

السالمون الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 صفاء السید رسالن السید 2222627 كفـءكفـء252011/03/14 أمین مكتبة

2011/05/24 الشھید المغاورى دمحم المغاورى على االحسانیة  ب صفاء دمحم عبد العظیم حمادة 2260211 كفـءكفـء262011/07/13 أمین مكتبة

مدرسة الجالء االبتدائیة بصبیح 2011/05/24 عزة طلعت على دمحم 2219035 كفـءكفـء272011/07/13 أمین مكتبة

الشھید على امین بالمطاوعة 2011/03/01 عفاف محمود عبد الرحمن حسن 2213459 كفـءكفـء282011/03/14 أمین مكتبة

الشھداء  بكفر حمودة االبندائیة 2011/03/01 علیاء مختار منیر دمحم 2227444 كفـءكفـء292011/03/14 أمین مكتبة

منزل حیان 2011/05/24 عنایات عبد الحمید فتحى دمحم 2392639 كفـءكفـء302011/07/13 أمین مكتبة

مھدیة الجدیدة 2011/05/24 غادة عبد المنعم دسوقى احمد 2256394 كفـءكفـء312011/07/13 أمین مكتبة

االحسانیة االعدادیة المشتركة 2011/05/24 فوزیة صبرى دمحم ابراھیم 2225800 كفـءكفـء322011/07/13 أمین مكتبة

مھدیة االعدادیة بنات 2011/05/24 دمحم سعید السید على راضى 2222633 كفـءكفـء332011/07/13 أمین مكتبة

الحریة بھھیا 2011/05/24 دمحم محمود على مصطفى 2212430 كفـءكفـء342011/07/13 أمین مكتبة
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المؤھل 
األعلي

ھھیا الثانویة الصناعیة بنین 2011/05/24 مروة السید متولي  مصطفي 2399280 كفـءكفـء352011/07/13 أمین مكتبة

الثانویة الصناعیة بھھیا بنات 2011/05/24 مروة عبدالعزیز فؤاد علیوة 2211464 كفـءكفـء362011/07/13 أمین مكتبة

الشھید محمود عمر عبد الفتاح بكفر عجیبة 2011/07/13 منى دمحم عبد المطلب عبد الدایم 2250798 كفـءكفـء372011/07/13 أمین مكتبة

على مبارك 2011/05/24 مني علي عبد العزیز شریف 2401418 كفـءكفـء382011/07/13 أمین مكتبة

حوض نجیح الثانویة 2011/05/24 مھا السید  حسن حسن 2280524 كفـءكفـء392011/07/13 أمین مكتبة

الشھید ولید سعد الدین ھھیا الجدیدة  ب 2011/05/24 مھجة عبد المنعم دمحم شحاتھ 2219030 كفـءكفـء402011/07/13 أمین مكتبة

مدرسة الجالء االبتدائیة بھھیا 2011/05/24 نادیة السید حسین احمد 2216981 كفـءكفـء412011/07/13 أمین مكتبة

السفیر بھھیا 2011/03/01 نادیة عبد القادر السید دمحم 2255322 كفـءكفـء422011/03/14 أمین مكتبة

كفر دبوس 2011/05/24 نبیلة احمد فرید عبد العظیم 2220368 كفـءكفـء432011/07/13 أمین مكتبة

زھراء الظواھري للتعلیم االساسى 2011/05/24 نجالء عادل السید حسین الھادى 2395690 كفـءكفـء442011/07/11 أمین مكتبة

ھھیااالعدادیة بنین 2011/05/24 نھال عادل دمحم امین 2391553 كفـءكفـء452011/07/11 أمین مكتبة

اعدادي زھراء الظواھري للتعلیم االساسى 2011/05/24 نھلھ دمحم السید منصور 2395984 كفـءكفـء462011/07/13 أمین مكتبة

النصر 2011/05/24 نھى أحمد حامد دمحم رجب 2070446 كفـءكفـء472011/07/13 أمین مكتبة

السالم 2011/05/24 نیرمین عوض هللا عزیز یقطر 2397230 كفـءكفـء482011/07/13 أمین مكتبة

المحمودیة 2011/05/24 ھانى رشدى حسین كامل 2285688 كفـءكفـء492011/07/13 أمین مكتبة

مصطفى كامل 2011/05/24 ھبھ فارس السید حسین خاطر 2386334 كفـءكفـء502011/07/13 أمین مكتبة

جامعھ الزقازیق ع بنات 2011/05/24 ھبھ نصر الدین السید شحاتھ 2392644 كفـءكفـء512011/07/13 أمین مكتبة

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

7438of 1590 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 

ھھیاالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

النھضة االبتدائیة بالشبراوین 2011/05/24 ھدى عبد الحمید عبد المجید دمحم سلیمان 2395675 كفـءكفـء522011/07/13 أمین مكتبة

النھضة االبتدائیة 2011/05/24 والء دمحم أحمد دمحم 2399377 كفـءكفـء532011/07/13 أمین مكتبة

احمد الشوادفى االبتدائیة/ د 2011/05/24 یاسمین دمحم یوسف طلبھ 2339671 كفـءكفـء542011/07/13 أمین مكتبة

ھھیا الثانویة الصناعیة بنین 2011/05/24 ابتسام عمر الفاروق عیسى اسماعیل 2250783 كفـءكفـء552011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ھھیاع مھنى بنات 2011/05/24 أحمد دمحم سید أحمد دمحم حسین 2109338 كفـءكفـء562011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید سمیر زكى االعدادیة المشتركة 2011/05/24 احمد دمحم عبد المجید سید احمد 2241064 كفـءكفـء572011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الزرزمون االعدایة المشتركة 2011/05/24 احمد دمحم على عطیة 2250789 كفـءكفـء582011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

شرشیمة  االعدادیة  تعلیم اساسى  مشتركة 2011/05/24 اسماء ابراھیم دمحم نقد دمحم 2376245 كفـءكفـء592011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

خلوة دبوس 2011/05/24 أشرف غمرى دمحم على 2236720 كفـءكفـء602011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبد الدایم بكفر عجیبة  ب 2011/05/24 أشرف دمحم عبد الواحد دمحم 2242701 كفـءكفـء612011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ھھیا التجاریة للبنات 2011/05/24 امانى عبد الحمید عبد الحمید احمد 2222640 كفـءكفـء622011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مدرسة الجالء االبتدائیة بھھیا 2011/05/24 أمانى دمحم عبد المنعم على 2210453 كفـءكفـء632011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مجمع ھھیا الرسمى للغات  ابتدائى 2011/05/24 امیر محمود  بالسى دمحم 2393611 كفـءكفـء642011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم جابر عبادة االعدادیة بنات 2011/05/24 ثناء دمحم یوسف ابراھیم 2227416 كفـءكفـء652011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

المحمودیة ع بنین تعلیم اساسى 2011/05/24 حسام سعید سالمة زھرة 2244143 كفـءكفـء662011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

العدوة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/05/24 رحاب سعید عبد الحمید عبد الھادى 2217104 كفـءكفـء672011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر دبوس 2011/05/24 رمضان دسوقي شلبى  راشد 2252801 كفـءكفـء682011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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الظواھرى 2011/05/24 سعید السید احمد الشافعى 2377985 كفـءكفـء692011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الزرزمون االبتدائیة المشتركة 2011/05/24 شرین دمحم ابراھیم دمحم 2372346 كفـءكفـء702011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

العدوه ع م 2011/05/24 طاھر فتحى السید انور 2217321 كفـءكفـء712011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السفیر بھھیا 2011/05/24 غادة توفیق رفعت محمود ذكى الدین 2219039 كفـءكفـء722011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السیده نفیسة ع بنات 2011/05/24 لمیاء محمود دمحم عامر 2389929 كفـءكفـء732011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر المحمودیة ع بنــات 2011/05/24 محسن دمحم ابراھیم مصطفى 2213120 كفـءكفـء742011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

خلوة دبوس 2011/05/24 دمحم أمرهللا دمحم عبدة محمود 2222602 كفـءكفـء752011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مجمع ھھیا الرسمى  للغات ع 2011/05/24 محمود   على  أحمد حسین النجار 2212385 كفـءكفـء762011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ھھیا االعدادیة بنات 2011/05/24 منى سعید مصطفى عبد الرحمن 2325122 كفـءكفـء772011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عصام قورة بالعالقمھ الثانویھ 2011/05/24 منى شحاتھ دمحم دمحم 2241063 كفـءكفـء782011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مصطفى كامل 2011/05/24 نجوى ابراھیم الدسوقى عواد 2397229 كفـءكفـء792011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الزھراء ث 2011/05/24 نفیسھ السید مصطفى دمحم 988660 كفـءكفـء802011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ھھیا الثانویة الصناعیة بنین 2011/05/24 نورا طلعت كامل مصطفى 2257687 كفـءكفـء812011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر المحمودیة ع بنــات 2011/05/24 ھانى دمحم عبد المنعم عرابى 2213132 كفـءكفـء822011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

جامعھ الزقازیق ع بنات 2011/05/24 ھانى دمحم عكاشة عطیة 2214152 كفـءكفـء832011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

االیمان االعدادیة بنین 2011/05/24 والء ابراھیم دمحم غنیمى 2391554 كفـءكفـء842011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید ناجى حسن الثانویة  المشتركة 2011/05/24 یاسمین سرحان الصادق دمحم 2287318 كفـءكفـء852011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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خلوة ابو حطب االعدادیة المشتركة 2011/05/24 امال عبد العظیم اسماعیل ابراھیم 2219027 كفـءكفـء862011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

ھھیااالعدادیة بنین 2011/05/24 امیرة ناصر فرغلى احمد 2358798 كفـءكفـء872011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

مھدیة االعدادیة بنات 2011/05/24 بھاء عبد اللطیف محمود الشافعى 2217523 كفـءكفـء882011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

النصر 2011/05/24 رشا دمحم عبدالحا فظ عبدالقوى 2161319 كفـءكفـء892011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الظواھرى 2011/05/24 ستیرة السید دمحم خلیل 2360062 كفـءكفـء902011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھداء  بكفر حمودة االبندائیة 2011/05/24 شیماء عبد الحمید عبدة عبد الرؤف عبد الحمید 2253092 كفـءكفـء912011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشبراوین ع المشتركة 2011/05/24 فاطمة عبد العظیم دمحم موسى 2217414 كفـءكفـء922011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

ھھیا االعدادیة بنات 2011/05/24 فاطمة عبدة اسماعیل احمد 2217515 كفـءكفـء932011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

رفاعة الطھطاوى االعدادیة بنـــات 2011/05/24 فایزة دمحم ابراھیم ابراھیم 2241496 كفـءكفـء942011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١العواسجة رقم  2011/03/01 كریمة عبد الرحمن دمحم ابراھیم 2220409 كفـءكفـء952011/03/14 أخصائى تكنولوجیا

مھدیة االعدادیة بنین 2011/05/24 مجدى عبد المنعم احمد مختار 2253632 كفـءكفـء962011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید عبد الدایم بكفر عجیبة  ب 2011/05/24 نورا  حسن االنور حسن حسین 2356744 كفـءكفـء972011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

جامعھ الزقازیق ع بنین 2011/05/24 والء فاروق نور دمحم ابراھیم 2241457 كفـءكفـء982011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید دمحم جابر عبادة االعدادیة بنات 2011/05/24 ولید احمد دمحم حسن نصر 2227315 كفـءكفـء992011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

رفاعة الطھطاوى االعدادیة بنـــات 2011/05/24 تحیة مصطفى احمد عبد الرحمن 2104214 كفـءكفـء1002011/07/13 أخصائى نفسى

امینھ واكد 2011/05/24 سحر حسین عبد الحمید على 2227476 كفـءكفـء1012011/07/13 أخصائى نفسى

مھدیة االعدادیة بنات 2011/05/24 سماح عبد الفتاح عبد الرحمن عزازى 2222636 كفـءكفـء1022011/07/13 أخصائى نفسى
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الشھید نبیل عباس  ابوحطب االبتدائیة 2011/05/24 سماح على ابراھیم دمحم 2227872 كفـءكفـء1032011/07/13 أخصائى نفسى

الحریة بھھیا 2011/05/24 سمر دمحم دمحم السید 2257734 كفـءكفـء1042011/07/13 أخصائى نفسى

مدرسة الجالء االبتدائیة بھھیا 2011/05/24 سناء  دمحم الشوادفى احسان دمحم  السالمونى 2217310 كفـءكفـء1052011/07/13 أخصائى نفسى

الزرزمون االعدایة المشتركة 2011/05/24 سناء سلیم على ابراھیم 2389939 كفـءكفـء1062011/07/13 أخصائى نفسى

مصطفى كامل 2011/05/24 سھیر سعید دمحم  عبدة 2220365 كفـءكفـء1072011/07/13 أخصائى نفسى

االشھید نبیل قورة  االعدادیة بنین 2011/05/24 شریف أحمد الشوادفى عطیة 2241027 كفـءكفـء1082011/07/13 أخصائى نفسى

ھھیاع مھنى بنات 2011/05/24 شیماء عبد الھادى ابراھیم مرسى الطوخى 2261019 كفـءكفـء1092011/07/13 أخصائى نفسى

ھھیا ع بنین المھنیة 2011/05/24 فاطمة دمحم عبد العال دمحم 2211393 كفـءكفـء1102011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید ولید سعد الدین ھھیا الجدیدة  ب 2011/05/24 مایسھ السید متولى مصطفى 2399314 كفـءكفـء1112011/07/13 أخصائى نفسى

رفاعة الطھطاوى االعدادیة بنـــات 2011/05/24 مروه ابراھیم أحمد بھنساوى 990349 كفـءكفـء1122011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید دمحم جابر عبادة االعدادیة بنات 2011/05/24 منى دمحم احمد حمدهللا 2227308 كفـءكفـء1132011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید ولید سعد الدین ھھیا الجدیدة  ب 2011/05/24 نادیة حسیني أحمد سیدأحمد 2207694 كفـءكفـء1142011/07/13 أخصائى نفسى

ھھیا االعدادیة بنات 2011/05/24 نادیھ عبد الحلیم حسین مصطفى 2258142 كفـءكفـء1152011/07/13 أخصائى نفسى

النصر 2011/05/24 نبیلة امین ابراھیم مرسى 2398178 كفـءكفـء1162011/07/13 أخصائى نفسى

ابو بكر الصدیق 2011/05/24 نورا عبد العال عبدالعال على 2346848 كفـءكفـء1172011/07/13 أخصائى نفسى

الظواھرى 2011/05/24 نورا عطیة متولى دمحم 2376250 كفـءكفـء1182011/07/13 أخصائى نفسى

السالم 2011/05/24 نورا دمحم عبد الفتاح الصاوى 2217289 كفـءكفـء1192011/07/13 أخصائى نفسى
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مجمع ھھیا الرسمى للغات  ابتدائى 2011/05/24 نیفین كمال حلمى حنا 2213328 كفـءكفـء1202011/07/13 أخصائى نفسى

جامعھ الزقازیق ع بنین 2011/05/24 ھانم حسن احمد متولى 2251718 كفـءكفـء1212011/07/13 أخصائى نفسى

صالح الدین 2011/05/24 ھبھ دمحم فتحى اسماعیل دمحم 2217375 كفـءكفـء1222011/07/13 أخصائى نفسى

مجمع ھھیا الرسمى  للغات ع 2011/05/24 ھمت مصطفى عبد الوھاب سلیم 2398929 كفـءكفـء1232011/07/13 أخصائى نفسى

الرحمانیة ع 2011/05/24 ھند  السید دمحم  احمد 2396358 كفـءكفـء1242011/07/13 أخصائى نفسى

صالح الدین 2011/05/24 ھند دمحم عبد الحمید دمحم إبراھیم 2359191 كفـءكفـء1252011/07/13 أخصائى نفسى

السالمون االعدادیة المشتركة 2011/05/24 ھنومھ السید مصطفى عطیة البنا 2259734 كفـءكفـء1262011/07/13 أخصائى نفسى

عصام قورة بالعالقمھ الثانویھ 1993/09/08 حسام حسن عبدهللا سوید 951704 كفـءكفـء1272009/02/11 أخصائى اجتماعى أول

مدرسة الجالء االبتدائیة بھھیا 1994/07/11 عبیر ابراھیم السید فرج البحطیطى 965048 كفـءكفـء1282009/08/01 أخصائى اجتماعى أول

صبیح ع م 2011/05/24 أحمد ابراھیم دمحم سلیمان 2399440 كفـءكفـء1292011/07/13 أخصائى اجتماعى

ھھیااالعدادیة بنین 2011/05/24 احمد دمحم على حسن العسال 2212413 كفـءكفـء1302011/07/13 أخصائى اجتماعى

حمدى جاب هللا  تعلیم اساسى اعدادى 2011/05/24 اسماء حسن السید حسن 2376226 كفـءكفـء1312011/07/11 أخصائى اجتماعى

التربیة الفكریة بھھیا 2011/07/13 اسماء یوسف احمد عطوه 2388288 كفـءكفـء1322011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر دبوس 2011/05/24 اعتماد كمال عبدهللا الصادق 2396589 كفـءكفـء1332011/07/13 أخصائى اجتماعى

جامعھ الزقازیق ع بنات 2011/05/24 إكرام عبد الرحیم عبد الحمید غنیمى 2251758 كفـءكفـء1342011/07/13 أخصائى اجتماعى

السفیر بھھیا 2011/05/24 دعاء ابراھیم دمحم عبد العزیز 2244120 كفـءكفـء1352011/07/13 أخصائى اجتماعى

ھھیا االعدادیة بنات 2011/05/24 رشا مصطفى سید احمد دمحم 2371128 كفـءكفـء1362011/07/13 أخصائى اجتماعى
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النھضة االبتدائیة بالشبراوین 2011/05/24 زكیة دمحم صالح الدین عبد الرحمن سالمة 2217307 كفـءكفـء1372011/07/13 أخصائى اجتماعى

ھھیا االعدادیة بنات 2011/05/24 ساره دمحم صالح أحمد دمحم خلیل 2210289 كفـءكفـء1382011/07/13 أخصائى اجتماعى

مھدیة االعدادیة بنات 2011/05/24 سحر عدلى رافت مصطفى 2346855 كفـءكفـء1392011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید على امین بالمطاوعة 2011/05/24 سماح ابراھیم امین عبدة 2220338 كفـءكفـء1402011/07/13 أخصائى اجتماعى

منزل حیان 2011/05/24 عبیر رمضان محمود  امام 2394439 كفـءكفـء1412011/07/13 أخصائى اجتماعى

مھدیة االعدادیة بنات 2011/05/24 عفاف احمد حسن ذكى 2219037 كفـءكفـء1422011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھداء بكفر حمودة ع 2011/05/24 علیاء عبد المعبود حسن السید 2250794 كفـءكفـء1432011/07/13 أخصائى اجتماعى

الرحمانیة ع 2011/05/24 فاطمة السید دمحم طلبة 2227334 كفـءكفـء1442011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید سمیر زكى االعدادیة المشتركة 2011/05/24 فاطمھ محسن فوزى مرسى 2392637 كفـءكفـء1452011/07/13 أخصائى اجتماعى

الحسینیة االعدادیة المشتركة 2011/05/24 فتحى دمحم عبد المجید عرابى 2220265 كفـءكفـء1462011/07/13 أخصائى اجتماعى

االشھید نبیل قورة  االعدادیة بنین 2011/05/24 دمحم رمضان مصطفى رزق 2301558 كفـءكفـء1472011/07/13 أخصائى اجتماعى

العدوة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/05/24 دمحم سعید ذكى دمحم 2394337 كفـءكفـء1482011/07/13 أخصائى اجتماعى

عثمان بن عفان 2011/05/24 مصطفى  على  احمد حسن 2394082 كفـءكفـء1492011/07/13 أخصائى اجتماعى

خلوة ابو خطب القدیمة 2011/05/24 منار السید حسن عبدهللا الضریبى 2255300 كفـءكفـء1502011/07/13 أخصائى اجتماعى

االیمان االعدادیة بنین 2011/05/24 منار كمال عبد الحمید السحلى 2389932 كفـءكفـء1512011/07/13 أخصائى اجتماعى

النھضة االبتدائیة بالشبراوین 2011/05/24 منال عبد الحمید عبد ربة شحاتھ 2241020 كفـءكفـء1522011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق 2011/05/24 نادیة السید عبدة مكاوى 2219034 كفـءكفـء1532011/07/13 أخصائى اجتماعى
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مھدیة االعدادیة بنات 2011/05/24 نفین دمحم حنفى محمود یوسف 2395802 كفـءكفـء1542011/07/13 أخصائى اجتماعى

ھھیا االعدادیة بنات 2011/05/24 نھا احمد على دمحم 2227158 كفـءكفـء1552011/07/13 أخصائى اجتماعى

مھدیة االعدادیة بنات 2011/03/01 ھانم عوض حسن ھاشم 2219581 كفـءكفـء1562011/03/14 أخصائى اجتماعى

الفواقسھ 2011/05/24 ھبة عبد الحمید على خضر 990242 كفـءكفـء1572011/07/13 أخصائى اجتماعى

السیده نفیسة ع بنات 2011/03/01 ھبھ احمد دمحم نافع 2216985 كفـءكفـء1582011/03/14 أخصائى اجتماعى

ھھیا االعدادیة بنات 2011/05/24 ھناء شحاتھ عبده شحاتھ 2217312 كفـءكفـء1592011/07/13 أخصائى اجتماعى

احمد الشوادفى االبتدائیة/ د 2011/05/24 ھند ابراھیم حسن على 2376225 كفـءكفـء1602011/07/13 أخصائى اجتماعى

االیمان االعدادیة بنین 2011/05/24 ھیثم فتحى عبد العال دمحم 2388214 كفـءكفـء1612011/07/13 أخصائى اجتماعى

االیمان االعدادیة بنین 2011/05/24 یاسر السید دمحم منسى 2388745 كفـءكفـء1622011/07/13 أخصائى اجتماعى

السیده نفیسة ع بنات 1994/01/26 دمحم الشحات دمحم یوسف عطوة 952185 كفـءكفـء1632009/02/11 معلم أول أ

السیده نفیسة ع بنات 1994/09/01 ھدى الدردیري دمحم عبد الھادى 994569 كفـءكفـء1642012/07/09 ماجیستیرمعلم أول أ

السیده نفیسة ع بنات 2002/05/01 ابتسام دمحم بنوي احمد 984397 كفـءكفـء1652012/07/09 ماجیستیرمعلم أول

التربیة الفكریة بھھیا 1995/11/26 أحمد دمحم سید أحمد البنا 965556 كفـءكفـء1662009/02/11 معلم أول

مھدیة الجدیدة 1992/11/01 ایمن دمحم دمحم على دمحم 963702 كفـءكفـء1672009/02/11 معلم أول

ھھیا التجاریة للبنات 1995/09/12 ایھاب فارس دمحم السید طعیمة 952597 كفـءكفـء1682012/07/09 ماجیستیرمعلم أول

كفر اوالد عطیة الغربى 1993/09/01 ایھاب دمحم كامل دمحم دمحم 965280 كفـءكفـء1692009/02/11 معلم أول

السالمون الجدیدة االبتدائیة 1988/09/19 سعدیة عطیة عطیة حسین 943564 كفـءكفـء1702009/02/11 معلم أول
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مھدیة الجدیدة 1988/09/01 سعدیھ دمحم احمد السید حسان 940254 كفـءكفـء1712009/02/11 معلم أول

1998/12/26 الشھید المغاورى دمحم المغاورى على االحسانیة  ب دمحم دمحم المھدى حسینى السید 1812577 كفـءكفـء1722009/02/11 معلم أول

ھھیا الثانویة الصناعیة بنین 1994/09/10 إبراھیم خلیل دمحم على 966974 كفـءكفـء1732009/02/11 معلم

مدرسة عمر بن الخطاب االعدادیة تعلیم اساسى 2011/07/11 ابراھیم عفیفى عبد العظیم عفیفى 2392652 كفـءكفـء1742011/07/13 معلم

النھضة االبتدائیة بالشبراوین 2011/03/01 ابراھیم دمحم مصطفى ابراھیم 2217764 كفـءكفـء1752011/03/14 معلم

الزرزمون 2011/03/01 احالم حفنى  شحاتھ ابراھیم 2220449 كفـءكفـء1762011/03/14 معلم

المطاوعھ 2011/03/01 احالم سعید دمحم مھدى 2220273 كفـءكفـء1772011/03/14 معلم

الشھید محمود عمر عبد الفتاح بكفر عجیبة 2011/05/24 احمد   عید  احمد عید 2256276 كفـءكفـء1782011/07/13 معلم

شرشیمة  االعدادیة  تعلیم اساسى  مشتركة 2011/03/01 احمد  دمحم الذكى دمحم اسماعیل 2217670 كفـءكفـء1792011/03/14 معلم

مجمع ھھیا الرسمى  للغات ع 2011/03/01 أحمد  دمحم عبد العظیم ابراھیم الغنام 2214082 كفـءكفـء1802011/03/14 معلم

النھضة االبتدائیة بالشبراوین 2011/03/01 احمد ابراھیم السید ابو النصر 2214108 كفـءكفـء1812011/03/14 معلم

الشھید محمود عمر عبد الفتاح بكفر عجیبة 2011/05/24 أحمد ابراھیم دمحم عطوة 2214312 كفـءكفـء1822011/07/13 معلم

الزرزمون االعدایة المشتركة 2011/05/24 احمد حسینى مھدى اسماعیل 2250788 كفـءكفـء1832011/07/13 معلم

عصام قورة بالعالقمھ الثانویھ 2011/05/24 احمد رفعت السید دمحم 2206782 كفـءكفـء1842011/07/13 معلم

منزل حیان 2011/05/24 احمد رمضان عبدهللا رمضان 2360211 كفـءكفـء1852011/07/13 معلم

زھراء الظواھري للتعلیم االساسى 2011/03/01 أحمد عبدة السید دمحم 2213197 كفـءكفـء1862011/03/14 معلم

الشھید محمود عمر عبد الفتاح بكفر عجیبة 2011/05/24 احمد دمحم السید ابراھیم 2217110 كفـءكفـء1872011/07/13 معلم
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شرشیمة االبتدائیة 2011/03/01 أحمد دمحم الشحات عبد الرحمن عبد العال على 2070493 كفـءكفـء1882011/03/14 معلم

شرشیمة  االعدادیة  تعلیم اساسى  مشتركة 2011/05/24 احمد دمحم على السید عبدهللا 2080667 كفـءكفـء1892011/07/13 معلم

على مبارك 2011/03/01 احمد دمحم عیسى ابراھیم احمد 2217376 كفـءكفـء1902011/03/14 معلم

الظواھرى 2011/03/01 احمد دمحم نسیم دمحم عبد اللطیف 2255389 كفـءكفـء1912011/03/14 معلم

الفواقسة  االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/01 احمد وجیة رزق دمحم 2217128 كفـءكفـء1922011/03/14 معلم

مدرسة الجالء االبتدائیة بصبیح 2011/05/24 اسماء السید سالم  مصطفى 2395701 كفـءكفـء1932011/07/13 معلم

امینھ واكد 2011/03/01 اسماء جمال حسن عبد المجید 2225805 كفـءكفـء1942011/03/14 معلم

الشوادفى ع م 2011/05/24 اسماء حسن االنور طاھر دمحم 2217109 كفـءكفـء1952011/07/13 معلم

النھضة االبتدائیة بالشبراوین 2011/03/01 اسماء صالح السید ابراھیم 2218969 كفـءكفـء1962011/03/14 معلم

الحریة بھھیا 2011/03/01 اسماء عادل سید احمد محمود 2225815 كفـءكفـء1972011/03/14 معلم

مصطفى كامل 2011/03/01 اسماء عادل دمحم امین الدیب 2088272 كفـءكفـء1982011/03/14 معلم

الجمھوریة 2011/03/01 أسماء عبد الحلیم سلیمان دمحم 2212535 كفـءكفـء1992011/03/14 معلم

الشھداء بكفر حمودة ع 2011/05/24 اسماء عبد الحمید فوزى دمحم 2255336 كفـءكفـء2002011/07/13 معلم

العدوه ع م 2011/03/01 اشرف السید على احمد دمحم الشامى 2220434 كفـءكفـء2012011/03/14 معلم

المحمودیة 2011/03/01 أم ابراھیم عطیة على دمحم 2226423 كفـءكفـء2022011/03/14 معلم

الشھداء بكفر حمودة ع 2011/05/24 أمانى دمحم عبد الحفیظ إبراھیم 2280519 كفـءكفـء2032011/07/13 معلم

الشھداء بكفر حمودة ع 2011/05/24 أمل أحمد زیدان على 2255333 كفـءكفـء2042011/07/13 معلم
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رفاعة الطھطاوى االعدادیة بنـــات 2011/05/24 امل السید سعید احمد حسن 2089589 كفـءكفـء2052011/07/13 معلم

منزل حیان 2011/03/01 امل رفاعى عبد الحمید على 2219043 كفـءكفـء2062011/03/14 معلم

السالم 2011/03/01 امل عبد العزیز توفیق احمد 2217127 كفـءكفـء2072011/03/14 معلم

شرشیمھ 2011/03/01 امل دمحم دمحم على زین الدین 2256269 كفـءكفـء2082011/03/14 معلم

النھضة االبتدائیة 2011/03/01 أمیر مختار دمحم حسن 2213170 كفـءكفـء2092011/03/14 معلم

الظواھرى 2011/03/01 امیرة احمد احمد اسماعیل 2217763 كفـءكفـء2102011/03/01 معلم

النھضة االبتدائیة 2011/05/24 أمیرة اسعد دمحم دمحم 2253095 كفـءكفـء2112011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/03/01 امیرة السید احمد  محى الدین احمدى 2255297 كفـءكفـء2122011/03/14 معلم

خلوة دبوس 2011/03/01 امیرة الشحات ابراھیم السید 986405 كفـءكفـء2132011/03/14 معلم

الثانویة الصناعیة بھھیا بنات 2011/05/24 أمیرة حسنى عبد هللا حسین 990172 كفـءكفـء2142011/07/13 معلم

الشبراوین ع المشتركة 2011/05/24 امیرة شحاتھ عبدربھ شحاتھ 2217323 كفـءكفـء2152011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/01 أمیرة شعبان السید دمحم 991998 كفـءكفـء2162011/03/14 معلم

الكمال بالمحمودیة تعلیم اساسى 2011/03/01 امیرة عبد العزیز خلیل ابو الناجى 2219056 كفـءكفـء2172011/03/14 معلم

النھضة االبتدائیة بالشبراوین 2011/05/24 امیرة عبد المنصف دمحم سلیم 2222660 كفـءكفـء2182011/07/13 معلم

الثانویة الصناعیة بھھیا بنات 2002/05/01 امیرة على على مصطفى 986789 كفـءكفـء2192009/10/15 معلم

حلمى مرسى بالسكاكرة االبتدائیة المشتركة 2011/05/24 أمیرة دمحم الشافعى دمحم على 2241023 كفـءكفـء2202011/07/13 معلم

العدوة 2011/03/01 امیمة على عبد القوى عطیة 2227869 كفـءكفـء2212011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

مدرسة الجالء االبتدائیة بھھیا 2011/03/01 امین عبد الحسیب امین عبد الرحمن 2212423 كفـءكفـء2222011/03/14 معلم

ھھیااالعدادیة بنین 2011/03/01 امین مجدى السید مراد 2223284 كفـءكفـء2232011/03/14 معلم

الشھید على امین بالمطاوعة 2011/03/01 امینة  دمحم عبد الرحمن دمحم 2225810 كفـءكفـء2242011/03/14 معلم

مھدیة الجدیدة 2011/05/24 امینة احمد عبد هللا دمحم 2399656 كفـءكفـء2252011/07/13 معلم

السیده نفیسة ع بنات 2011/05/24 امینھ احمد كامل ابراھیم قرمھ 2392646 كفـءكفـء2262011/07/13 معلم

حمدى جاب هللا  تعلیم اساسى اعدادى 2011/05/24 امینھ على بغدادى احمد 2260554 كفـءكفـء2272011/07/13 معلم

مھدیة االعدادیة بنین 2011/05/24 انتصار عبد البدیع متولى  شریف 2217483 كفـءكفـء2282011/07/13 معلم

العدوة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/01 انعام دمحم دمحم سالمة 2231211 كفـءكفـء2292011/03/14 معلم

مجمع ھھیا الرسمى  للغات ع 2011/03/01 أیة احمد محمود احمد الحصین 2250782 كفـءكفـء2302011/03/14 معلم

مجمع ھھیا الرسمى للغات  ابتدائى 2011/03/01 إیمان  دمحم كمال أمین مھدى 2253362 كفـءكفـء2312011/03/14 معلم

االشھید نبیل قورة  االعدادیة بنین 2011/05/24 ایمان ابراھیم حسن على 2197905 كفـءكفـء2322011/07/13 معلم

النھضة االبتدائیة بالشبراوین 2011/03/01 ایمان السید السید دمحم 2217761 كفـءكفـء2332011/03/14 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال فتحي محرم تعلیم اساسى ایمان السید عبدة  مكاوى 2214135 كفـءكفـء2342011/03/14 معلم

كفر اوالد عطیة الغربى 2011/03/01 ایمان السید على احمد 988991 كفـءكفـء2352011/03/14 معلم

صالح الدین 2011/03/01 ایمان السید دمحم الصادق مرسى 2217811 كفـءكفـء2362011/03/10 معلم

ریاض اطفال مجمع ھھیا الرسمى للغات 2011/03/01 ایمان الشحات شعبان احمد 2217766 كفـءكفـء2372011/03/14 معلم

الشھداء بكفر حمودة ع 2011/05/24 ایمان بیومى عبدالرؤف عبدالحمید 2251659 كفـءكفـء2382011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مصطفى كامل 2011/05/24 ایمان رجب ابراھیم رجب صالح 2388672 كفـءكفـء2392011/07/13 معلم

خلوة دبوس االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/01 ایمان عبد العظیم دمحم دمحم متولى 2220357 كفـءكفـء2402011/03/14 معلم

السالمون االعدادیة المشتركة 2011/05/24 ایمان كمال الشناوى عبد ربة 2242699 كفـءكفـء2412011/07/13 معلم

الثانویة الصناعیة بھھیا بنات 2011/05/24 ایمان دمحم جودت محمود الملط 2211452 كفـءكفـء2422011/07/13 معلم

مھدیة الجدیدة 2011/03/01 ایمان دمحم حافظ نور 2213330 كفـءكفـء2432011/03/14 معلم

الشھید عبد الدایم بكفر عجیبة  ب 2011/03/01 ایمان دمحم رشاد عثمان 2087443 كفـءكفـء2442011/03/14 معلم

عزبة الشیخ السالمونى 2009/08/16 إیمان دمحم عبد الرسول مكاوى 990067 كفـءكفـء2452011/03/13 معلم

2011/03/01 الشھید المغاورى دمحم المغاورى على االحسانیة  ب ایمان دمحم عبد السمیع احمد 2219024 كفـءكفـء2462011/03/14 معلم

السالمون 2011/03/01 ایمان دمحم دمحم دمحم حسانین 2225817 كفـءكفـء2472011/03/14 معلم

ھھیاع مھنى بنات 2011/05/24 ایناس جمال عبد العظیم عوض ھاشم 2273719 كفـءكفـء2482011/07/13 معلم

الشھید سمیر زكى االعدادیة المشتركة 2011/05/24 ایناس محمود حسین شحاتھ 2383046 كفـءكفـء2492011/07/13 معلم

المحمودیة الثانویة 2011/05/24 ایھاب السید عبد العظیم دمحم 2241018 كفـءكفـء2502011/07/13 معلم

منزل حیان 2011/03/01 بدریة ربیع عبدهللا عبد الحلیم 2217807 كفـءكفـء2512011/03/14 معلم

الشھید دمحم جابر عبادة االعدادیة بنات 2011/05/24 بدیعة دمحم السید سلیم 2227407 كفـءكفـء2522011/07/13 معلم

خلوة ابو حطب الجدیدة 2011/03/01 بسمة ابراھیم عبدة دمحم 2217283 كفـءكفـء2532011/03/01 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/01 تیسیر دمحم جمال دمحم السید 2217319 كفـءكفـء2542011/03/14 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/01 ثروت یوسف دمحم السید 2217318 كفـءكفـء2552011/03/14 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 
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تاریخ شغل 
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الكادر
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

النھضة االبتدائیة بالشبراوین 2011/03/01 جیھان عبد العال دمحم سلیمان 2214118 كفـءكفـء2562011/03/14 معلم

ھھیا التجاریة للبنات 2011/05/24 جیھان عبداللة عبدالرحمن حسن شوشة 993369 كفـءكفـء2572011/07/13 معلم

منشاة غالى 2011/05/24 حسام سعید عبد الحمید ابراھیم 2376253 كفـءكفـء2582011/07/13 معلم

مجمع ھھیا الرسمى للغات  ابتدائى 2011/03/01 حسام دمحم دمحم عبدالرحمن عامر 2213358 كفـءكفـء2592011/03/14 معلم

الشھید ھانى دمحم نعمانى اعدادى تعلیم اساسى 2011/03/01 حسینى عبد الرحیم سلیم عبد الرحیم 2211772 كفـءكفـء2602011/03/14 معلم

كفر حمودة 2010/03/01 حكمت عبدة عطیة على 2220391 كفـءكفـء2612011/03/14 معلم

١العواسجة رقم  2011/03/01 حمیدة بكرى احمد عبدهللا 2253090 كفـءكفـء2622011/03/14 معلم

صبیح ع م 2011/05/24 حنان حسین عبد الرحمن حسین 2273723 كفـءكفـء2632011/07/13 معلم

كفر اوالد عطیة الشرقى 2011/03/01 حنان فتحى دمحم ابراھیم 2142879 كفـءكفـء2642011/03/14 معلم

الشھید اللواء القدیمة بمھدیة 2011/05/24 حنان دمحم عبد الفتاح عبد العزیز 2219038 كفـءكفـء2652011/07/13 معلم

النصر 2011/03/01 حنان دمحمالحفنى عبد الھادى حفنى 2219041 كفـءكفـء2662011/03/14 معلم

المساعدة الجدیدة 2011/03/01 حیاة السید ابراھیم دمحم 2219026 كفـءكفـء2672011/03/14 معلم

شرشیمھ 2011/03/01 خدیجة دمحمرشدى أحمد على 994606 كفـءكفـء2682011/03/14 معلم

السكاكرة 2011/03/01 دالیا دمحم عبدالرحمن على 2254140 كفـءكفـء2692011/03/14 معلم

امینھ واكد 2011/03/01 دعاء ابراھیم دمحم الشرقاوى 2219575 كفـءكفـء2702011/03/14 معلم

مھدیة الجدیدة 2011/05/24 دعاء ابراھیم دمحم عبد اللطیف 2217540 كفـءكفـء2712011/07/13 معلم

الشھید سمیر زكى االعدادیة المشتركة 2011/05/24 دعاء احمد دمحم السید 2231213 كفـءكفـء2722011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

شرشیمة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/01 دعاء السید دمحم احمد عجوه 992065 كفـءكفـء2732011/03/14 معلم

الشوادفى االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/01 دعاء حسن عبد الغنى مرسى شاھین 2210331 كفـءكفـء2742011/03/14 معلم

النھضة االبتدائیة 2011/05/24 دعاء سمیر السید فرج 2165069 كفـءكفـء2752011/07/13 معلم

الشھید دمحم جابر عبادة االعدادیة بنات 2011/05/24 دعاء سمیر فتحى حافظ 2212455 كفـءكفـء2762011/07/13 معلم

ھھیا الثانویة الصناعیة بنین 2006/05/24 دعاء دمحم احمد دمحم 2181136 كفـءكفـء2772011/07/13 معلم

السالمون القدیمة 2011/05/24 دعاء دمحم صالح دمحم عواد 2361754 كفـءكفـء2782011/05/28 معلم

١العواسجة رقم  2011/05/24 رابعھ حسنى عبد الرحمن سلیم 2398044 كفـءكفـء2792011/07/13 معلم

امینھ واكد 2011/03/01 رانده عامر محمود دمحم 2219577 كفـءكفـء2802011/03/14 معلم

١الشھید معتصم احمد دمحم احمد على بالتحریر  2011/03/01 رانیا عبدهللا حامد الصادق 2220441 كفـءكفـء2812011/03/14 معلم

مدرسة الجالء االبتدائیة بھھیا 2011/03/01 رانیا دمحم صالح الدین دمحم 987567 كفـءكفـء2822011/03/14 معلم

مدرسة الجالء االبتدائیة بھھیا 2011/03/01 رانیا محمود عبد الحمید ابراھیم لطیف 2219033 كفـءكفـء2832011/03/14 معلم

المطاوعھ 2011/03/01 رانیا محى الدین شعبان احمد على 2218976 كفـءكفـء2842011/03/14 معلم

الفواقسھ 2011/05/24 رباب عبدة ھاشم احمد شاھین 2264439 كفـءكفـء2852011/07/13 معلم

جامعھ الزقازیق ع بنات 2011/03/01 رحاب احمد دمحم على 2226420 كفـءكفـء2862011/03/14 معلم

ھھیا الثانویة الصناعیة بنین 2011/05/24 رحاب على أحمد على عفیفى 2212398 كفـءكفـء2872011/07/13 معلم

مجمع ھھیا الرسمى للغات  ابتدائى 2011/03/01 رحاب عمر عبد الحمید مصطفى 1546009 كفـءكفـء2882011/03/14 معلم

امینھ واكد 2011/03/01 رشا ابراھیم احمد محمود 2225798 كفـءكفـء2892011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

الشھداء   ب    بھھیا 2011/03/01 رشا توفیق عبد العزیز على سالم 2223271 كفـءكفـء2902011/03/14 معلم

الثانویة الصناعیة بھھیا بنات 2011/05/24 رشا دمحم عبدالمجید عبدالمطلب 2174262 كفـءكفـء2912011/07/13 معلم

الشھداء بكفر حمودة ع 2011/03/01 رضا احمد طلعت یوسف دمحم 2222623 كفـءكفـء2922011/03/14 معلم

الشھید نبیل عباس  ابوحطب االبتدائیة 2011/03/01 رضا رمضان حسن على 2217122 كفـءكفـء2932011/03/14 معلم

االحسانیة االعدادیة المشتركة 2011/05/24 رضا عبدهللا مصطفى دمحم 2392907 كفـءكفـء2942011/07/13 معلم

خلوة ابو خطب القدیمة 2011/03/01 رضا فوزى السید حسن 2219576 كفـءكفـء2952011/03/14 معلم

كفر دبوس 2011/03/01 رضا دمحم عبد العزیز عبدهللا 2219048 كفـءكفـء2962011/03/14 معلم

النھضة االبتدائیة بالشبراوین 2011/05/24 رھام مصطفى دمحم مصطفى 2257705 كفـءكفـء2972011/07/13 معلم

الشبراوین ع المشتركة 2011/05/24 روحیة عبد العظیم عبد الھادى عبد الفتاح 2190854 كفـءكفـء2982011/07/13 معلم

الشھداء بكفر حمودة ع 2011/05/24 ریمان إبراھیم احمد إبراھیم 2280465 كفـءكفـء2992011/07/13 معلم

ریاض اطفال زھراء الظوھرى تعلیم اساسى 2011/03/10 ریھام رفعت عبد الغنى فرحات 2254480 كفـءكفـء3002011/03/18 معلم

الشھید دمحم جابر عبادة االعدادیة بنات 2011/05/24 ریھام مصطفى ابراھیم حسن 2227425 كفـءكفـء3012011/07/13 معلم

الحسینیة االعدادیة المشتركة 2011/05/24 زكیة دمحم ابراھیم  ا لسید 2225803 كفـءكفـء3022011/07/13 معلم

رفاعة الطھطاوى االعدادیة بنـــات 2011/03/01 زینب السید السید مرسى 2250781 كفـءكفـء3032011/03/14 معلم

الزرزمون 2011/05/24 زینب عبد الكریم ابراھیم 2217133 كفـءكفـء3042011/07/13 معلم

مدرسة الجالء االبتدائیة بصبیح 2011/03/01 زینب دمحم سعید السحلى 2219036 كفـءكفـء3052011/03/14 معلم

المحمودیة 2011/03/01 زینب دمحم طلبة على 989469 كفـءكفـء3062011/03/14 معلم
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الزرزمون 2011/05/24 زینب دمحم على  دمحم 2388769 كفـءكفـء3072011/07/13 معلم

الشبراوین ع المشتركة 2011/05/24 سامح سمیر قاسم بیومى 2328737 كفـءكفـء3082011/07/13 معلم

السالم 2011/03/01 سامح میخائیل عبدة برھومة 2214315 كفـءكفـء3092011/03/14 معلم

الثانویة الصناعیة بھھیا بنات 2011/07/11 سامیة السید دمحم السید 2107501 كفـءكفـء3102011/07/13 معلم

مجمع ھھیا الرسمى للغات  ابتدائى 2011/03/01 سحر امین الشافعى أمین شمس 2212379 كفـءكفـء3112011/03/14 معلم

الشبراوین ع المشتركة 2011/05/24 سحر دمحم عبدهللا علي عاشور 2397227 كفـءكفـء3122011/07/13 معلم

الشبراوین 2011/03/01 سعدیة ابراھیم دمحم ابراھیم 2214272 كفـءكفـء3132011/03/14 معلم

شرشیمة االبتدائیة 2011/05/24 سعدیة على شحاتة على 2214320 كفـءكفـء3142011/07/13 معلم

االشھید نبیل قورة  االعدادیة بنین 2011/05/24 سعید السید موسى سلیمان 2212537 كفـءكفـء3152011/07/13 معلم

حوض نجیح الثانویة 2011/05/24 سلوى السید حسن على عبد الستار 2157305 كفـءكفـء3162011/07/13 معلم

المحمودیة 2011/05/24 سلوى السید على سلیم 2398148 كفـءكفـء3172011/07/13 معلم

كفر دبوس 2011/05/24 سماح ابراھیم دسوقى احمد 2241025 كفـءكفـء3182011/07/13 معلم

االحسانیھ 2011/03/01 سماح عبد الرحمن عبد المجید مكاوى 2218971 كفـءكفـء3192011/03/14 معلم

المحمودیة 2011/05/24 سماح عبده دمحم السید 2226421 كفـءكفـء3202011/07/13 معلم

مھدیة 2011/03/01 سماح دمحم ابراھیم غبن 2220271 كفـءكفـء3212011/03/14 معلم

النھضة االبتدائیة بالشبراوین 2011/05/24 سماح دمحم صابر عبدهللا الخولى 2241918 كفـءكفـء3222011/07/13 معلم

ھھیا االعدادیة بنات 2000/09/25 سماح دمحم كمال امین الجمال 981963 كفـءكفـء3232009/02/11 معلم
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الحریة بھھیا 2011/03/01 سمر السید محمود على 2222616 كفـءكفـء3242011/03/14 معلم

الشھداء   ب    بھھیا 2011/03/01 سمر عمر دمحم على عبدة 2219028 كفـءكفـء3252011/03/14 معلم

العدوه ع م 2011/03/01 سمر دمحم عبدالقادر عبدالھادى 2191039 كفـءكفـء3262011/07/14 معلم

الشھید اللواء الجدیدة بمھدیة 2011/05/24 سمر دمحم نور الدین دمحم دمحم داوود 2080670 كفـءكفـء3272011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/05/24 سناء السید حسن دمحم جزر 2212365 كفـءكفـء3282011/07/13 معلم

المحمودیة ع بنین تعلیم اساسى 2011/03/01 سھام جمال شحاتھ عبد الرازق 2172406 كفـءكفـء3292011/03/14 معلم

الرحمانیة ع 2011/05/24 سوزان صفوت احمد ابراھیم 2396364 كفـءكفـء3302011/07/13 معلم

العدوه ع م 2011/05/24 سوزان دمحم ابراھیم عبد المجید 2222653 كفـءكفـء3312011/07/13 معلم

شرشیمة  االعدادیة  تعلیم اساسى  مشتركة 2011/05/24 شاھیناز دمحم ابراھیم السید 990186 كفـءكفـء3322011/07/13 معلم

العدوه ع م 2011/05/24 شحتھ فتحي ذكي  دمحم 2402702 كفـءكفـء3332011/07/13 معلم

الشبراوین 2011/03/01 شرین دمحم ابراھیم السید 987456 كفـءكفـء3342011/03/14 معلم

الشھید على امین بالمطاوعة 2011/03/01 شرین دمحم علي كمال سلیم 2093993 كفـءكفـء3352011/03/14 معلم

السیده نفیسة ع بنات 2011/05/24 شیرین حیدر السید  دمحم عبد العال 2242702 كفـءكفـء3362011/07/13 معلم

الثانویة الصناعیة بھھیا بنات 2006/09/09 شیرین دمحم دمحم السید 989917 كفـءكفـء3372009/10/15 معلم

منزل حیان 2011/03/01 شیماء احمد رفعت دمحم األنور 2219573 كفـءكفـء3382011/03/14 معلم

2011/03/01 بتیمور١على بن ابى طالب رقم    شیماء احمد دمحم على 2212404 كفـءكفـء3392011/03/14 معلم

الكمال بالمحمودیة تعلیم اساسى 2011/03/01 شیماء بكر أبو عامر بكر عمر 2241024 كفـءكفـء3402011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الشبراوین ع المشتركة 2011/05/24 شیماء حسن السید احمد المسلمى 2217760 كفـءكفـء3412011/07/13 معلم

الشبراوین ع المشتركة 2011/05/24 شیماء حسینى دمحم صدیق 2241189 كفـءكفـء3422011/07/13 معلم

الشھید نبیل عباس  ابوحطب االبتدائیة 2011/03/01 شیماء فؤاد احمد على 2225811 كفـءكفـء3432011/03/14 معلم

جامعھ الزقازیق ع بنات 2011/05/24 شیماء دمحم عبد الفتاح  عبد العزیز 2253637 كفـءكفـء3442011/07/13 معلم

الثانویة الصناعیة بھھیا بنات 2011/07/11 شیماء دمحم دمحم علي 2093125 كفـءكفـء3452011/07/11 معلم

العدوة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/05/24 شیماء دمحمصالح الدین مصطفى الصاوى 2261938 كفـءكفـء3462011/07/13 معلم

ھھیا االعدادیة بنات 2011/05/24 شیماء محمود اللیثى حسن 2251559 كفـءكفـء3472011/07/13 معلم

منزل حیان 2011/05/24 صابرین دمحم دمحم عبد الرحمن 2220361 كفـءكفـء3482011/07/13 معلم

السفیر بھھیا 2011/03/01 صفاء حسن احمد بصرى 2217117 كفـءكفـء3492011/03/14 معلم

الجالء 2011/03/01 صفاء حسن عبدة ابراھیم الدیب 2217492 كفـءكفـء3502011/03/14 معلم

كفر دبوس االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/05/24 صفاء دمحم عبد الھادى انور 2395718 كفـءكفـء3512011/07/13 معلم

حلمى مرسى بالسكاكرة االبتدائیة المشتركة 2011/05/24 ضحى عبدالرحمن عبدالسالم عبدالمنعم عیسوي 2092885 كفـءكفـء3522011/07/13 معلم

االیمان االعدادیة بنین 2011/05/24 طارق دمحم ابوالمجد دمحم 990699 كفـءكفـء3532011/07/13 معلم

ھھیا الثانویة الصناعیة بنین 2011/05/24 طالل عزت عبدالمجید السید 988118 كفـءكفـء3542011/07/13 معلم

الشوادفى ع م 2011/05/24 عبد الحمید دمحم احمد دمحم 2231212 كفـءكفـء3552011/07/13 معلم

الظواھرى 2011/03/01 عبد الرحمن على الصادق صقر 2219059 كفـءكفـء3562011/03/14 معلم

حوض نحیح االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 عبد الكریم احمد عبد السالم سالم 2212532 كفـءكفـء3572011/03/14 معلم
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النھضة االبتدائیة 2011/03/01 عبد الناصر احمد یوسف ابراھیم الفقى 2217320 كفـءكفـء3582011/03/14 معلم

النھضة االبتدائیة بالشبراوین 2011/03/01 عبدهللا دمحم دمحم منصور 2214040 كفـءكفـء3592011/03/14 معلم

الجالء 2011/03/01 عبیر نعیم دمحم دمحم 2217413 كفـءكفـء3602011/03/14 معلم

العدوه ع م 2011/05/24 عزة السید الھادى ابو العال 2224338 كفـءكفـء3612011/07/13 معلم

كفر حمودة 2011/03/01 عزة ربیع السید عبد البصیر 2220398 كفـءكفـء3622011/03/14 معلم

مھدیة االعدادیة بنین 2011/05/24 عزه السید على دمحم 2222625 كفـءكفـء3632011/05/24 معلم

الشھید ھانى دمحم نعمانى ابتدائى  تعلیم اساسى 2011/05/24 عزه عبد الحمید عكاشھ سید احمد 2392648 كفـءكفـء3642011/07/13 معلم

التربیة الفكریة بھھیا 2011/05/24 عزه دمحم توفیق دمحم 2255798 كفـءكفـء3652011/07/13 معلم

صبیح ع م 2011/05/24 عصام عبد العال دمحم زاید 2213078 كفـءكفـء3662011/07/13 معلم

العدوه ع م 2008/02/08 عفاف حسن دمحم دمحم 2217553 كفـءكفـء3672011/07/13 معلم

النھضة االبتدائیة بالشبراوین 2011/03/01 عفاف مصطفى عبد الحمید مصطفى 2214094 كفـءكفـء3682011/03/14 معلم

صبیح ع م 2011/03/01 عال سعید سلیمان دمحم 2216990 كفـءكفـء3692011/03/14 معلم

الشھید اللواء الجدیدة بمھدیة 2011/03/01 عال على عبد الحمید شناوى 2253630 كفـءكفـء3702011/03/14 معلم

الثانویة الصناعیة بھھیا بنات 2011/05/24 عال دمحم عبدالفتاح دمحم 2256572 كفـءكفـء3712011/07/13 معلم

الشھداء بكفر حمودة ع 2011/05/24 علیاء دمحم دمحم السید 2255331 كفـءكفـء3722011/07/13 معلم

السالمون 2011/05/24 غادة احمد عبد الرحمن احمد 2225871 كفـءكفـء3732011/07/13 معلم

النھضة االبتدائیة بالشبراوین 2011/05/24 غادة السید حلمى عبد العزیز ھالل 2214310 كفـءكفـء3742011/07/13 معلم
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شرشیمھ 2011/03/01 غادة عبد الحمید دمحم دمحم عفیفى 2250792 كفـءكفـء3752011/03/14 معلم

السالم 2011/05/24 غادة دمحم شعبان السید شمس 2253629 كفـءكفـء3762011/07/13 معلم

الشھداء  بكفر حمودة االبندائیة 2011/03/01 غادة دمحم عبد الحلیم فوزى مرسى 2220403 كفـءكفـء3772011/03/14 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/01 غادة دمحم فھمى دمحم االنور 2217809 كفـءكفـء3782011/03/14 معلم

ھھیا الثانویة الصناعیة بنین 2011/05/24 غادة محمود توفیق أحمد 991125 كفـءكفـء3792011/07/13 معلم

مھدیة االعدادیة بنات 2011/05/24 غادة وحید دمحم رشاد الطیب 2124333 كفـءكفـء3802011/07/13 معلم

الشھید دمحم جابر عبادة االعدادیة بنات 2011/05/24 فاتن احمد زكى عبدالغفور 2226240 كفـءكفـء3812011/07/13 معلم

ریاض اطفال مجمع ھھیا الرسمى للغات 2011/03/01 فاتن السید دمحم السید 2214268 كفـءكفـء3822011/03/14 معلم

صبیح ع م 2011/05/24 فاطمة السید دمحم ابراھیم سلیمان 2222618 كفـءكفـء3832011/07/13 معلم

مھدیة االعدادیة بنین 2011/05/24 فاطمة دمحم دمحم دمرداش على 2161359 كفـءكفـء3842011/07/13 معلم

المحمودیة الكمال 2011/03/01 فاطمھ عبدالعظیم اسماعیل ابراھیم 989939 كفـءكفـء3852011/03/14 معلم

االحسانیھ 2011/03/01 فایزة احمد دمحم  احمد 2217805 كفـءكفـء3862011/03/14 معلم

عثمان بن عفان 2011/05/24 كاملیا سلیم على ابراھیم 2387472 كفـءكفـء3872011/07/13 معلم

العدوة 2011/03/01 كریمة احمد حسن دمحم 2227867 كفـءكفـء3882011/03/14 معلم

النھضة االبتدائیة بالشبراوین 2011/05/24 كریمة عبدالرحیم بكرى  فرج 2273721 كفـءكفـء3892011/07/13 معلم

الشھداء   ب    بھھیا 2011/03/01 كملیا محمود دمحم عبد الجواد 2217336 كفـءكفـء3902011/03/14 معلم

رفاعھ الطھطاوى 2011/03/01 لمیاء السید دمحم دمحم وھبھ 2225799 كفـءكفـء3912011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

الزرزمون 2011/03/01 لمیاء الطاھر دمحم فھیم احمد 2220451 كفـءكفـء3922011/03/14 معلم

خلوة دبوس 2011/03/01 لمیاء عاطف فھمى الصادق ابراھیم 2217759 كفـءكفـء3932011/03/14 معلم

مھدیة الجدیدة 2011/03/01 لمیاء عبد السالم احمد عبد السالم 2220373 كفـءكفـء3942011/03/14 معلم

ھھیا ع بنین المھنیة 2011/05/24 لیلى دمحم فتحى دمحم دمحم 2217022 كفـءكفـء3952011/07/13 معلم

منزل حیان 2011/05/24 مایسھ دمحم دمحم عكاشھ 1546225 كفـءكفـء3962011/07/13 معلم

حوض نحیح االبتدائیة القدیمة 2011/05/24 مایكل سلیم عوض ابراھیم 2255399 كفـءكفـء3972011/07/13 معلم

المحمودیة الثانویة 2011/05/24 دمحم ابراھیم عطیة ابراھیم 2359774 كفـءكفـء3982011/07/13 معلم

2011/03/01 بتیمور١على بن ابى طالب رقم    دمحم احمد طلعت احمد أبو سلیمان 2212401 كفـءكفـء3992011/07/14 معلم

االحسانیة االعدادیة المشتركة 2011/05/24 دمحم احمد دمحم عبدالرحمن 2217305 كفـءكفـء4002011/07/13 معلم

الحسینیة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/01 دمحم احمد ھالل دمحم ابراھیم 1599296 كفـءكفـء4012011/03/14 معلم

رفاعة الطھطاوى االعدادیة بنـــات 2011/03/01 دمحم السید على دمحم العایدى 2219029 كفـءكفـء4022011/03/14 معلم

الفواقسھ 2011/03/01 دمحم الشحات مجاھد عبد الكریم 2219023 كفـءكفـء4032011/03/14 معلم

كفر دبوس االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/05/24 دمحم توفیق دمحم سلیمان 2395646 كفـءكفـء4042011/07/13 معلم

العدوة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/01 دمحم رجب قاسم دمحم 2217322 كفـءكفـء4052011/03/14 معلم

جامعھ الزقازیق ع بنات 2011/05/24 دمحم سمیر السید دمحم على 2217813 كفـءكفـء4062011/07/13 معلم

المحمودیة 2011/03/01 دمحم شعبان دمحم حسین 2229989 كفـءكفـء4072011/03/14 معلم

السفیر بھھیا 2011/03/01 دمحم صالح عبدالعال شعیب 2077605 كفـءكفـء4082011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة
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زھراء الظواھري للتعلیم االساسى 2011/03/01 دمحم عاطف دمحم كفافى احمد 2222606 كفـءكفـء4092011/03/14 معلم

الشبراوین ع المشتركة 2011/03/01 دمحم عبد الحمید عبد المجید دمحم سلیمان 2236719 كفـءكفـء4102011/03/14 معلم

الحسینیة االعدادیة المشتركة 2011/05/24 دمحم عبد العال دمحم سالمة 2225809 كفـءكفـء4112011/07/13 معلم

مدرسة الجالء االبتدائیة بھھیا 2011/03/01 دمحم عبد العزیز ابراھیم دمحم 2213357 كفـءكفـء4122011/03/14 معلم

حمدى جاب هللا  تعلیم اساسى اعدادى 2011/05/24 دمحم عبد العزیز طلبة سلیمان 2260218 كفـءكفـء4132011/07/13 معلم

فوزى عبد العزیز مسعود/ د  2011/03/01 دمحم فتحى دمحم ابراھیم 2217135 كفـءكفـء4142011/03/14 معلم

خلوة دبوس 2011/05/24 دمحم فتحى دمحم دمحم الطاھر 2253085 كفـءكفـء4152011/07/13 معلم

الثانویة الصناعیة بھھیا بنات 2008/02/08 دمحم محسن حسن حسن 2209890 كفـءكفـء4162011/07/13 معلم

الزرزمون االعدایة المشتركة 2011/03/01 دمحم دمحم عبد الرحمن دمحمالسید 2220424 كفـءكفـء4172011/03/14 معلم

خلوة دبوس 2011/03/01 دمحم دمحم قاسم دمحم مصطفي 971075 كفـءكفـء4182011/03/14 معلم

جامعھ الزقازیق ع بنین 2011/03/01 دمحم منصور احمد دمحم 2225821 كفـءكفـء4192011/03/14 معلم

خلوة دبوس االبتدائیة تعلیم اساسى 2007/04/15 محمود السید سمیر احمد عبدهللا 994736 كفـءكفـء4202009/02/11 معلم

خلوة دبوس االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/05/24 محمود دمحم على احمد یاسین 2361051 كفـءكفـء4212011/07/13 معلم

روضة الشھید نبیل عباس ابو حطب 2011/03/01 مدیحة  احمد مصطفى حسین 2097088 كفـءكفـء4222011/03/14 معلم

الشھید نبیل عباس  ابوحطب االبتدائیة 2011/03/01 مدیحة السید دمحم دمحم شرف 2219040 كفـءكفـء4232011/03/14 معلم

الشھداء   ب    بھھیا 2011/05/24 مدیحة دمحم محسن عبدهللا عبد الحى 2211415 كفـءكفـء4242011/07/13 معلم

صبیح ع م 2011/05/24 مروة السید قطب عبدربھ 2257701 كفـءكفـء4252011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

امینھ واكد 2011/03/01 مروة على ابراھیم على 2217802 كفـءكفـء4262011/03/14 معلم

الشبراوین ع المشتركة 2011/05/24 مروة دمحم سعید مصطفى 2399359 كفـءكفـء4272011/07/13 معلم

ھھیا االعدادیة بنات 2011/05/24 مروه ابراھیم دسوقى عبد الحى عیس 2207636 كفـءكفـء4282011/07/13 معلم

مھدیة االعدادیة بنین 2011/05/24 مروه دمحم دمحم عبدالكریم 2212640 كفـءكفـء4292011/07/13 معلم

ھھیا ع بنین المھنیة 2011/03/01 منال احمد السید احمد الدمسیس 2093995 كفـءكفـء4302011/03/14 معلم

كفر دبوس االبتدائیھ للفصل الواحد 2009/01/01 منال عبدالرحمن السید كیالنى 2096005 كفـءكفـء4312011/07/13 معلم

ریاض اطفال اوالد عطیة الغربى 2011/05/24 منال دمحم ربیع عبدهللا ابراھیم 2217767 كفـءكفـء4322011/07/13 معلم

ھھیا الثانویة الصناعیة بنین 2011/05/24 منى عبدالرحمن السید دمحم 2210410 كفـءكفـء4332011/07/13 معلم

ھھیا الثانویة الصناعیة بنین 2005/05/02 منى عبدة عطیة عبدهللا 2214271 كفـءكفـء4342011/07/13 معلم

ریاض اطفال مجمع ھھیا الرسمى للغات 2011/05/24 منى على احمد حسین النجار 2212390 كفـءكفـء4352011/07/13 معلم

السالمون القدیمة 2011/03/01 منى دمحم احمد ابراھیم 2222621 كفـءكفـء4362011/03/14 معلم

عزبة الشیخ السالمونى 2009/08/16 منى دمحم أمین عطیة 979577 كفـءكفـء4372011/03/13 معلم

الشبراوین 2011/03/01 منیرة عبدهللا عبد العال عبدهللا 2256861 كفـءكفـء4382011/03/14 معلم

مدرسة الجالء االبتدائیة بھھیا 2011/05/24 مھا صبرى الھادى مصطفى 2208125 كفـءكفـء4392011/07/13 معلم

الثانویة الصناعیة بھھیا بنات 2011/05/24 مھا دمحم توفیق عبد اللطیف 2222629 كفـءكفـء4402011/07/13 معلم

كفر عجیبة االبتدائیة 2011/03/01 مھا دمحم منصور السید 2217093 كفـءكفـء4412011/03/14 معلم

مجمع ھھیا الرسمى للغات  ابتدائى 2011/03/01 مھا محمود عبد الرحمن محمود 2217020 كفـءكفـء4422011/03/14 معلم
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الزرزمون االعدایة المشتركة 2011/05/24 مؤمن احمد دمحم احمد 2217136 كفـءكفـء4432011/07/13 معلم

امینھ واكد 2011/05/24 مى دمحم صالح امین 990310 كفـءكفـء4442011/07/13 معلم

الزرزمون االعدایة المشتركة 2011/05/24 میادة سمیر السید دمحم على 2217812 كفـءكفـء4452011/07/13 معلم

االحسانیة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 میادة فؤاد عبد الفتاح دمحم مصطفي 2218985 كفـءكفـء4462011/03/14 معلم

صالح الدین 2011/03/01 نادیة السید دمحم سلیم سرحان 2212450 كفـءكفـء4472011/03/14 معلم

الجالء 2008/05/19 نادیة رافت عزت قسطندى 2251618 كفـءكفـء4482011/03/14 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال فتحي محرم تعلیم اساسى نادیة رمضان عطیة دمحم حجى 2217113 كفـءكفـء4492011/03/01 معلم

النھضة االبتدائیة بالشبراوین 2011/03/01 نانى السید احمد فتحى السید 2256270 كفـءكفـء4502011/03/14 معلم

المطاوعھ 2011/03/01 ناھد ابراھیم دمحم ابراھیم 2225802 كفـءكفـء4512011/03/14 معلم

امینھ واكد 2011/05/24 ناھد دمحم امین عبد الرؤف 2396373 كفـءكفـء4522011/07/13 معلم

امینھ واكد 2011/03/01 ناھد دمحم عبدة حسین 2236722 كفـءكفـء4532011/07/13 معلم

كفر الشیخ الظواھرى القدیمة 2011/03/01 نبویة السید حسن دمحم 2254479 كفـءكفـء4542011/03/14 معلم

ھھیااالعدادیة بنین 2011/03/01 نبویة السید دمحم السید 974297 كفـءكفـء4552011/03/14 معلم

خلوة ابو حطب االعدادیة المشتركة 2011/05/24 نبیھ حمدي دمحم كفافي 2089018 كفـءكفـء4562011/07/13 معلم

كفر عجیبة االبتدائیة 2011/03/01 نجاة السید حسین السید 2217095 كفـءكفـء4572011/03/14 معلم

العدوه ع م 2011/03/01 نجاح  ابراھیم احمد منصور 2251641 كفـءكفـء4582011/03/14 معلم

منزل حیان 2011/03/01 نجالء السید احمد منیر ابراھیم 2220379 كفـءكفـء4592011/03/14 معلم
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عثمان بن عفان 2011/03/01 نجالء عبدالمنعم مراد فرحات حسین 991734 كفـءكفـء4602011/03/14 معلم

جامعھ الزقازیق ع بنین 2011/05/24 نجالء دمحم الحنونى صبحى عبد الفتاح 2250780 كفـءكفـء4612011/07/13 معلم

الكمال بالمحمودیة تعلیم اساسى 1991/09/01 نجالء نبیھ عبدالحمید العزیزى 959595 كفـءكفـء4622009/02/11 معلم

الشھید محمود عمر عبد الفتاح بكفر عجیبة 2011/03/01 نجوى ابراھیم احمد عطیة 2227458 كفـءكفـء4632011/03/14 معلم

حوض نحیح االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 نجوى عبد الحمید عبد الحمید أحمد 2241026 كفـءكفـء4642011/03/14 معلم

كفر دبوس 2011/05/24 نجوى فؤاد فھمى دمحم احمد محسب 2218990 كفـءكفـء4652011/07/13 معلم

ریاض اطفال مجمع ھھیا الرسمى للغات 2011/03/01 نرمین بطرس عطاهللا سالمة 2252820 كفـءكفـء4662011/03/01 معلم

صبیح ع م 2011/05/24 نسرین احمد ربیع دمحم عطیة عسكورة 2080618 كفـءكفـء4672011/07/13 معلم

المحمودیة ع بنین تعلیم اساسى 2011/05/24 نسمة عبدهللا دمحم عطیة 2220347 كفـءكفـء4682011/07/13 معلم

الشھید دمحم جابر عبادة االعدادیة بنات 2011/05/24 نسمھ عطیھ عبدهللا عطیھ 2388322 كفـءكفـء4692011/07/13 معلم

مصطفى كامل 2011/05/24 نشوة عبد المنعم عبد العزیز احمد 2273718 كفـءكفـء4702011/07/13 معلم

كفر عجیبة االبتدائیة 2011/05/24 نفیسة احمد على احمد 2214332 كفـءكفـء4712011/07/13 معلم

النھضة االبتدائیة بالشبراوین 2011/03/01 نفیسة عبد الجمید دمحم یوسف 2213882 كفـءكفـء4722011/03/14 معلم

السالمون االعدادیة المشتركة 2011/05/24 نفین شحاتھ عطیة حسین 2251518 كفـءكفـء4732011/07/13 معلم

النھضة االبتدائیة بالشبراوین 2011/03/01 نھا دمحم دمحم أبو العباس 2214061 كفـءكفـء4742011/03/14 معلم

الرحمانیة ع 2011/03/01 نھاد فكرى محمود دمحم 2222656 كفـءكفـء4752011/03/14 معلم

الشھداء  بكفر حمودة االبندائیة 2011/05/24 نھى جالل دمحم سعد 2292339 كفـءكفـء4762011/07/13 معلم
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الجمھوریة 2011/03/01 نھى عبد هللا نافع 2212530 كفـءكفـء4772011/03/14 معلم

على مبارك 2011/03/01 نورا دمحم السید ابراھیم 2219031 كفـءكفـء4782011/03/14 معلم

السالمون االعدادیة المشتركة 2011/05/24 ھالة احمد عطیة ابراھیم 2264418 كفـءكفـء4792011/07/13 معلم

صبیح ع م 2011/05/24 ھانى طلعت دمحم دمحم 2258198 كفـءكفـء4802011/07/13 معلم

الظواھرى 2011/03/01 ھبة عطیة احمد مجاھد 2217814 كفـءكفـء4812011/03/14 معلم

الشھید دمحم جابر عبادة االعدادیة بنات 2011/05/24 ھبة دمحم مھدى حسین 2227321 كفـءكفـء4822011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/03/01 ھبة محمود مرتضى الصادق 2220429 كفـءكفـء4832011/03/14 معلم

فوزى عبد العزیز مسعود/ د  2011/03/01 ھبھ احمد مجدى عبد البدیع على 2217317 كفـءكفـء4842011/03/14 معلم

رفاعھ الطھطاوى 2011/05/24 ھبھ توفیق دمحم لطفى دمحم حمادة 2216995 كفـءكفـء4852011/07/13 معلم

مھدیة الجدیدة 2011/03/01 ھبھ عبد الجلیل عبد الرحمن على 2219044 كفـءكفـء4862011/03/14 معلم

ھھیا االعدادیة بنات 2011/05/24 ھبھ محمود فتحي ابراھیم العروسي 2090029 كفـءكفـء4872011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/05/24 ھدى ابراھیم دمحم  بكرى بسیوني 2396105 كفـءكفـء4882011/07/13 معلم

كفر الشیخ الظواھرى القدیمة 2011/03/01 ھدى دمحم دمحم عزب 2250778 كفـءكفـء4892011/03/14 معلم

السالمون 2011/03/01 ھمت ابراھیم عبد المنعم محمود 2225818 كفـءكفـء4902011/03/14 معلم

ھھیاع مھنى بنات 2011/05/24 ھمت مصطفى دمحم صالح 2219045 كفـءكفـء4912011/07/13 معلم

الزرزمون االبتدائیة المشتركة 2011/05/24 ھناء ابراھیم مصطفى شحاتھ 2389934 كفـءكفـء4922011/07/13 معلم

الشھید ھانى دمحم نعمانى ابتدائى  تعلیم اساسى 2011/03/01 ھند الشحات شعبان احمد 2226429 كفـءكفـء4932011/03/14 معلم
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مدرسة الجالء االبتدائیة بصبیح 2011/03/01 ھند فتحى عبد العال دمحم 2220453 كفـءكفـء4942011/03/14 معلم

رفاعة الطھطاوى االعدادیة بنـــات 2011/03/01 ھویدا البیلى عبد الحى البیلى 2071539 كفـءكفـء4952011/03/01 معلم

الشھداء بكفر حمودة ع 2011/05/24 ھیام دمحم عبد المجید سید احمد 2241065 كفـءكفـء4962011/07/13 معلم

السكاكرة 2011/05/24 وداد لطفى العوضى نبوى 2253628 كفـءكفـء4972011/07/13 معلم

احمد الشوادفى االبتدائیة/ د 2011/03/01 وداد دمحم عبد الجلیل دمحم 2217377 كفـءكفـء4982011/03/14 معلم

2011/05/24 كفر عجیبة الثانویة المشتركة وسام أحمد دمحم نور الدین دمحم 2253093 كفـءكفـء4992011/07/13 معلم

الثانویة الصناعیة بھھیا بنات 2011/05/24 وسام دمحم السید السید طعیمة 2211444 كفـءكفـء5002011/07/13 معلم

ریاض اطفال مجمع ھھیا الرسمى للغات 2011/05/24 وفاء محمود السید على حرزهللا 2214270 كفـءكفـء5012011/07/13 معلم

االحسانیة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 وفاء ودیع احمد طنطاوى 2218993 كفـءكفـء5022011/03/14 معلم

الزرزمون 2011/03/01 والء ابراھیم عبد الحمید  ابراھیم 2222611 كفـءكفـء5032011/03/14 معلم

شرشیمة  االعدادیة  تعلیم اساسى  مشتركة 2011/03/01 والء رضا ابراھیم دمحم 2220274 كفـءكفـء5042011/03/14 معلم

خلوة دبوس 2011/05/24 ولید دمحم احمد حفنى 2219058 كفـءكفـء5052011/07/13 معلم

النھضة االبتدائیة بالشبراوین 2011/03/01 یاسر عبد السمیع السید عمر 2214101 كفـءكفـء5062011/03/14 معلم

الشوادفى ع م 2011/05/24 یاسر دمحم دمحم الطاھر 2253635 كفـءكفـء5072011/07/13 معلم
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كفر صقر الرسمیة للغات 2011/07/11 احسان على عبدهللا على 2148795 كفـءكفـء12011/07/13 أمین مكتبة

كفر صقر الصناعیة 2011/07/11 اسالم فاروق محمود ابراھیم 2165178 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

ابن العاص تعلیم ساسى 2011/07/11 اسماء عبدالوھاب دمحم السید 2149605 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

المكرمیة 2011/07/11 امنیھ احمد فھمى سالم 2164719 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

ابو تلجى 2011/03/01 امیمھ ابراھیم عبدالحمید ابوالمعاطى 2166314 كفـءكفـء52011/03/01 أمین مكتبة

الشھید احمد سعید ابراھیم بالفرابین 2011/07/11 ایمان امین شاكر صالح 2158090 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

ابو الشقوق تعلیم اساسى 2011/07/11 ایمان عبدالباسط السید سالم 2149381 كفـءكفـء72011/07/13 أمین مكتبة

الشھید دمحم صالح االبتدائیة بالحوامدة 2011/07/11 جیھان احمد دمحم دمحم 2169482 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

نجوم  تعلیم اساسى 2011/07/11 حنان السید احمد على 2168132 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

سنجھا تعلیم اساسى 2011/07/11 حنان عبدالحلیم طھ على 2162274 كفـءكفـء102011/07/13 أمین مكتبة

المؤانسة الرسمیة للغات 2011/07/11 خدیجھ رفعت عطیھ دسوقى 2157656 كفـءكفـء112011/07/13 أمین مكتبة

جمال عبد الناصر 2011/07/11 دعاء عبدالعزیز السید احمد 2167461 كفـءكفـء122011/07/13 أمین مكتبة

على عبد الحلیم 2011/07/11 دعاء عزازى السید احمد 2161498 كفـءكفـء132011/07/13 أمین مكتبة

كفر صقر ع بنین 2011/07/11 دعاء دمحم السید عبد العال 2147654 كفـءكفـء142011/07/13 أمین مكتبة

االمام على االبتدائیة 2011/07/01 دعاء دمحم یوسف مصطفى 2166927 كفـءكفـء152011/07/13 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2011/07/11 دینا دمحم جمیل حسن 2148677 كفـءكفـء162011/07/13 أمین مكتبة

منشاة واكد تعلیم اساسى 2011/07/11 رشا صالح ابراھیم دمحم 2150551 كفـءكفـء172011/07/13 أمین مكتبة
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٢المؤانسة  2011/07/11 رضا احمد عبد الكریم السید 2149256 كفـءكفـء182011/07/13 أمین مكتبة

البوھا البلد االعدادیة 2011/07/11 رضا دمحم احمد دمحم 2161318 كفـءكفـء192011/07/13 أمین مكتبة

ابو حمودة تعلیم اساسى 2011/07/11 ریھام عثمان عبدالغنى مرسى 2157695 كفـءكفـء202011/07/13 أمین مكتبة

ابو الشقوق ع م 2011/07/11 زكیھ الشحات دمحم السید 2168269 كفـءكفـء212011/07/13 أمین مكتبة

التحریر تعلیم اساسى 2011/07/11 زینب محمود دمحم ابراھیم 2168421 كفـءكفـء222011/07/13 أمین مكتبة

احمد عرابى 2011/07/11 سحر دمحم زكى اسماعیل 2162458 كفـءكفـء232011/07/13 أمین مكتبة

شیط الھوى ع 2011/07/11 سالمھ صالح دمحم دمحم 2187142 كفـءكفـء242011/07/13 أمین مكتبة

ناطورة 2011/07/11 شیرین رجب السید رمضان 2168877 كفـءكفـء252011/07/13 أمین مكتبة

صالح سالم 2011/03/01 شیرین شعبان السید اسماعیل 2153746 كفـءكفـء262011/02/24 أمین مكتبة

كفر صقر ث بنات 2011/07/11 شیماء محمود دمحم على 2168884 كفـءكفـء272011/07/13 أمین مكتبة

شیط الجمایلة تعلیم اساسى 2011/07/11 صفاء عبدالعاطى سعد مسعود 2169767 كفـءكفـء282011/07/13 أمین مكتبة

البوھا المحطة 2011/07/11 عبدهللا السید احمد سباعى 2156810 كفـءكفـء292011/07/13 أمین مكتبة

الشھید اسالم عادل بشنیط الحرابوة 2011/07/11 عبیر السید محمود متولى 2158054 كفـءكفـء302011/07/13 أمین مكتبة

كفر الشعراء تعلیم اساسى 2011/07/11 عزه على سلیمان متولى 2163766 كفـءكفـء312011/07/13 أمین مكتبة

ابو شرابیة 2011/07/11 كامیلیا عبدالمجید ابراھیم سعید 2163591 كفـءكفـء322011/07/13 أمین مكتبة

المؤانسة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 لبنى نبیل عبدالحمید حفنى 2150202 كفـءكفـء332011/07/13 أمین مكتبة

ابن العاص تعلیم ساسى 2011/07/11 دمحم عبدالعزیز احمد الصاوى 2157774 كفـءكفـء342011/07/13 أمین مكتبة
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2011/07/11 دمحم عید الشحات دمحم 2165200 كفـءكفـء352011/07/13 أمین مكتبة

2011/07/11 حانوت مدیحھ دمحم غانم ابراھیم 2165256 كفـءكفـء362011/07/13 أمین مكتبة

تلیجة تعلیم اساسى 2011/07/11 مرفت دمحم ابراھیم عطیھ 2166101 كفـءكفـء372011/07/13 أمین مكتبة

الھجارسة 2011/07/11 مروة امین جمعھ دمحم 2148363 كفـءكفـء382011/07/11 أمین مكتبة

الشھید عبد المنعم الصادق 2011/07/11 مروه  عطا عبدالرازق فرج 2389978 كفـءكفـء392011/07/13 أمین مكتبة

الھجارسة 2011/07/11 مروه سامى عبدالعزیز على 2147147 كفـءكفـء402011/07/13 أمین مكتبة

احمد اسماعیل ع 2011/07/11 مصطفى عبدالرحمن احمد السید 2166372 كفـءكفـء412011/07/13 أمین مكتبة

البوھا البلد 2011/03/01 منى فوزى الشبراوى احمد 2156878 كفـءكفـء422011/03/01 أمین مكتبة

فاطمة الزھراء ع 2011/07/11 منى كامل صادق ابراھیم 2169499 كفـءكفـء432011/07/13 أمین مكتبة

سمعان الرطل 2011/07/11 نشوى دمحم السید على 2162752 كفـءكفـء442011/07/13 أمین مكتبة

الشرقایة تعلیم اساسى 2011/07/11 نصیحھ محمود دمحم غانم 2206965 كفـءكفـء452011/07/13 أمین مكتبة

كفر صقر ع بنات 2011/07/11 نھى جمال امین منصور 2148153 كفـءكفـء462011/07/13 أمین مكتبة

2011/07/11 تعلیم اساسى١الموانسة االبتدائیة  ھناء دمحم محمود البھنساوى 2166988 كفـءكفـء472011/07/13 أمین مكتبة

الھجارسة 2011/07/11 والء عبده دمحم محمود الغریب 2161047 كفـءكفـء482011/07/13 أمین مكتبة

الفرابین تعلیم اساسى 2011/07/11 ابراھیم عبدالحمید عبدالمجید دمحم 2150593 كفـءكفـء492011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو رجب تعلیم اساسى 2011/07/11 ایناس احمد دمحم منصور 991235 كفـءكفـء502011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

النھضة ع بنات 2011/07/11 بسمھ السید حسن عطیھ 2163733 كفـءكفـء512011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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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

الشھید دمحم خالد السحیلى الثانویة 2004/03/25 بھاء دمحم احمد یوسف 2154935 كفـءكفـء522011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر صقر الجدیده تعلیم اساسى 2011/07/11 بیداء السید عبدالعزیز عبدالعال 2160034 كفـءكفـء532011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

البوھا المحطھ ع 2011/07/11 تامر نجیب سعد حسین 2147732 كفـءكفـء542011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم محمود بسیونى 2011/07/11 جیھان فتحى احمد یونس 2148399 كفـءكفـء552011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

جمال عبد الناصر 2011/07/11 حال السید عبدالعزیز عبدالعال 2160020 كفـءكفـء562011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السادات ع بنین 2011/07/11 خالد دمحم محمود دمحم 2167441 كفـءكفـء572011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشرقایة تعلیم اساسى 2011/07/11 رجاء منصور حسین سیداحمد 2154667 كفـءكفـء582011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السادات 2011/07/11 رغدة فتحى اسماعیل السید 2157981 كفـءكفـء592011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر صقر ع بنین 2011/07/11 رمضان كمال عیسى دمحم 2169640 كفـءكفـء602011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

شیط الھوى ع 2011/07/11 سحر احمد مكاوى على 2147678 كفـءكفـء612011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم محمود عبده بناطورة 2011/07/11 شیرین دمحم بدران دمحم 2165687 كفـءكفـء622011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر الشعراء تعلیم اساسى 2011/07/11 عفاف شحاتھ احمد عبدالرحیم 2165655 كفـءكفـء632011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السادات 2011/07/11 علیوه امام شحاتھ على 2168559 كفـءكفـء642011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشعراء 2011/07/11 غاده زین العابدین ابراھیم نصر 2164585 كفـءكفـء652011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

سنجھا تعلیم اساسى 2011/07/11 فاطمھ عبدهللا دمحم على 2162285 كفـءكفـء662011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر صقر الرسمیة للغات 2011/07/11 فیروز محمود عبدالحفیظ عبدالعزیز 2156212 كفـءكفـء672011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الھجارسة 2011/07/11 دمحم ثروت دمحم عبدالواحد 2160009 كفـءكفـء682011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر صقر التجاریھ للبنین 2011/07/11 دمحم عمرالفاروق عبدالقادر حسن 2156200 كفـءكفـء692011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر صقر الثانویة بنین الجدیدة 2011/07/11 دمحم متولى منصور متولى 2167031 كفـءكفـء702011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر صقر الزراعیة 2011/07/11 نجالء احمد عبدالفتاح دسوقى 2167294 كفـءكفـء712011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

البوھا البلد االعدادیة 2011/07/11 ھالھ سعید على ابراھیم 2165759 كفـءكفـء722011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

منشاة یوسف منصور ع 2011/07/11 ھناء حماده اسماعیل ابراھیم 2161761 كفـءكفـء732011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

دوش 2011/07/11 ھیثم دمحم محمود دمحم 2154846 كفـءكفـء742011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر صقر الجدیدة للتعلیم االساسى 2011/07/11 امانى متولى السید دمحم 2168471 كفـءكفـء752011/07/13 أخصائى نفسى

٢شنیط الحرابوة  2011/07/11 انیسھ ابراھیم دمحم دمحم 2166938 كفـءكفـء762011/07/13 أخصائى نفسى

قراجة 2011/07/11 بشایر دمحم منصور على 2192679 كفـءكفـء772011/07/13 أخصائى نفسى

سنجھا تعلیم اساسى 2011/07/11 ثریا عبدالمجید دمحم السید 983306 كفـءكفـء782011/07/13 أخصائى نفسى

البوھا المحطھ ع 2011/07/11 جیھان دمحم العربى ابوالیزید 2168088 كفـءكفـء792011/07/13 أخصائى نفسى

ابو الشقوق ع م 2011/07/11 دعاء  السید عبدهللا عطیھ 2148763 كفـءكفـء802011/07/13 أخصائى نفسى

النھضة ع بنات 2011/07/11 رشا اسماعیل دمحم حفیظ 2163726 كفـءكفـء812011/07/13 أخصائى نفسى

الجوینى ع م 2011/07/11 رشا السید دمحم شحاتھ 2162349 كفـءكفـء822011/07/13 أخصائى نفسى

منشأة واكد تعلیم اساسى 2011/07/11 زینب عبدالخالق دمحم التھامى 2150199 كفـءكفـء832011/07/13 أخصائى نفسى

البوھا البلد االعدادیة 2011/07/01 زینب متولى احمد عطیھ 2168444 كفـءكفـء842011/07/13 أخصائى نفسى

االمام على االبتدائیة 2011/07/11 شھیره دمحم ابراھیم رضوان 2153874 كفـءكفـء852011/07/13 أخصائى نفسى
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الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

كفر صقر الزراعیة 2011/07/11 عبیر سالمھ عبد المنعم سالمھ 2154906 كفـءكفـء862011/07/13 أخصائى نفسى

نجوم  تعلیم اساسى 2011/07/11 فاطمھ ابراھیم دمحم عبد السالم 2149620 كفـءكفـء872011/07/13 أخصائى نفسى

احمد عرابى 2011/07/11 فاطمھ االباصیرى دمحم زكى 2150741 كفـءكفـء882011/07/13 أخصائى نفسى

الھجارسة 2011/07/11 فاطمھ فتحى عبدالحمید دمحم 2167623 كفـءكفـء892011/07/13 أخصائى نفسى

القضاة تعلیم اساسى 2011/07/11 كریمان محمود الشبراوى قاسم 2167576 كفـءكفـء902011/07/13 أخصائى نفسى

صالح سالم 2011/07/11 لمیاء عبدالباقى متولى حسن 2168193 كفـءكفـء912011/07/13 أخصائى نفسى

السادات 2011/07/11 مایسھ حسن احمد دمحم 2168537 كفـءكفـء922011/07/13 أخصائى نفسى

جمال عبد الناصر 2011/07/11 منال حمدان عبدالمجید صالح 2158023 كفـءكفـء932011/07/13 أخصائى نفسى

2011/07/11 تعلیم اساسى١الموانسة االبتدائیة  منى مجاھد دمحم ابوالمجد 2149235 كفـءكفـء942011/07/13 أخصائى نفسى

ابو الشقوق االبتدائیة 2011/07/11 نبیلھ شعبان سعد عبدالرحمن 2168248 كفـءكفـء952011/07/13 أخصائى نفسى

ابو تلجى االبتدائیة 2011/07/11 نرمین محمود عبد الستار مرسى 2147627 كفـءكفـء962011/07/13 أخصائى نفسى

شیط الھوى ع 2011/07/11 ھالھ محمود دمحم محمود 2170206 كفـءكفـء972011/07/13 أخصائى نفسى

٢المؤانسة  2011/07/11 ھناء فتحى السید شحاتھ 2155042 كفـءكفـء982011/07/13 أخصائى نفسى

كفر صقر التجاریة بنات 2011/07/11 وفاء وجدى سامى میخائیل 2167263 كفـءكفـء992011/07/13 أخصائى نفسى

االمام على االبتدائیة 2011/07/11 یاسمین على حسینى جمعة 2153845 كفـءكفـء1002011/07/13 أخصائى نفسى

البوھا المحطھ ع 2011/07/11 ابتسام سالم ابراھیم جوده 2168106 كفـءكفـء1012011/07/13 أخصائى اجتماعى

التحریر تعلیم اساسى 2011/07/11 ابراھیم ابوحطب ابراھیم دمحم 2148272 كفـءكفـء1022011/07/13 أخصائى اجتماعى
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الشعراء 2011/07/11 ابراھیم على ابراھیم على 2164582 كفـءكفـء1032011/07/13 أخصائى اجتماعى

سنجھا الثانویة المشتركة 2011/07/11 السید رمضان عبدهللا على 2154389 كفـءكفـء1042011/07/13 أخصائى اجتماعى

شیط الھوى 2011/03/01 امانى طھ دمحم طھ 2169434 كفـءكفـء1052011/03/01 أخصائى اجتماعى

كفر صقر ع بنات 2011/07/11 امانى عبداللطیف دمحم دمحم 2153882 كفـءكفـء1062011/07/11 أخصائى اجتماعى

االمام على االبتدائیة 2011/03/01 امانى دمحم احمد حسین 2165269 كفـءكفـء1072011/03/14 أخصائى اجتماعى

الطحاویة تعلیم اساسى 2011/07/11 امین السید امین دمحم 2164594 كفـءكفـء1082011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو الشقوق تعلیم اساسى 2011/07/11 ایمان احمد محمود السید 2149410 كفـءكفـء1092011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر صقر ع بنات 2011/07/11 ایمان احمد محمود بیومى 2154694 كفـءكفـء1102011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر صقر الزراعیة 2011/07/11 ایھاب دمحم السید سلیم 2171757 كفـءكفـء1112011/07/13 أخصائى اجتماعى

المؤانسة الرسمیة الثانویة للغات 2011/07/11 ثریا النجدى على النجدى 2168752 كفـءكفـء1122011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر صقر الزراعیة 2011/07/11 دعاء عبدالرازق دمحم دمحم 2150750 كفـءكفـء1132011/07/13 أخصائى اجتماعى

االمام على االبتدائیة 2011/03/01 رشا خیرى امین بدران 2169617 كفـءكفـء1142011/03/01 أخصائى اجتماعى

كفر صقر الجدیده تعلیم اساسى 2011/03/01 رشا عبدالفتاح دمحم عطیھ 990295 كفـءكفـء1152011/03/01 أخصائى اجتماعى

ابو شرابیة 2011/07/11 رنا صالح محمود دمحم 2163584 كفـءكفـء1162011/07/13 أخصائى اجتماعى

االعدادیة المھنیة 2011/07/11 رندا دمحم فوزى السید 2147695 كفـءكفـء1172011/07/13 أخصائى اجتماعى

الصورة تعلیم اساسى 2011/07/11 رئام احمد عبدالحق موسى 2168216 كفـءكفـء1182011/07/13 أخصائى اجتماعى

دمحم محمود بسیونى 2011/07/11 ریھام دمحم مصطفى شیحھ 990165 كفـءكفـء1192011/07/13 أخصائى اجتماعى
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كفر صقر الصناعیة 2011/07/11 زھراء جمال الدین متولى عطیھ 2166028 كفـءكفـء1202011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشرقایة تعلیم اساسى 2011/07/11 سلوى امام البالسى عبدالعزیز مرسى 2161571 كفـءكفـء1212011/07/13 أخصائى اجتماعى

القضاه تعلیم اساسى 2011/07/11 شوقیھ دمحم حسن ھاشم 2164711 كفـءكفـء1222011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر صقر الصناعیة 2011/07/11 شیرین احمد عبدالوھاب دمحم 2188855 كفـءكفـء1232011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر صقر التجاریة بنات 2011/03/01 شیماء دمحم منصور متولى 2165903 كفـءكفـء1242011/03/01 أخصائى اجتماعى

شیط الجمایلة تعلیم اساسى 2011/07/11 صبرین شعبان دمحم عطیھ 2169747 كفـءكفـء1252011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم محمود عبده بناطورة 2011/07/11 صفاء دمحم احمد ابراھیم 2162785 كفـءكفـء1262011/07/13 أخصائى اجتماعى

ادریس االعدادیة المشتركة 2011/07/11 عائشھ دمحم احمد نصیر 2193406 كفـءكفـء1272011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢المؤانسة  2011/07/11 عزه العزازى السید احمد 2155005 كفـءكفـء1282011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو عمران تعلیم اساسى 2011/07/11 علیھ منصور العوضى احمد 2153464 كفـءكفـء1292011/07/13 أخصائى اجتماعى

یعقوب االبتدائیة 2011/07/11 عمرو عبدالسالم عامر عبدالواحد 2150510 كفـءكفـء1302011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر صقر ع بنات 2011/07/11 فاطمھ دمحم السید السید 2153835 كفـءكفـء1312011/07/13 أخصائى اجتماعى

دمحم محمود بسیونى 2011/07/11 لوال صالح دمحم بكرى 2165985 كفـءكفـء1322011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر حماد 2011/07/11 دمحم بھاء الدین متولى ابراھیم 2168304 كفـءكفـء1332011/07/13 أخصائى اجتماعى

تلیجھ تعلیم اساسى 2011/07/11 منى على رمضان على 2168436 كفـءكفـء1342011/07/13 أخصائى اجتماعى

الطحاویة تعلیم اساسى 2011/07/11 مھا ابراھیم حسن السید 2167613 كفـءكفـء1352011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابن العاص تعلیم ساسى 2011/07/11 نانیس دمحم احمد دمحم 2153826 كفـءكفـء1362011/07/13 أخصائى اجتماعى
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االعدادیة المھنیة 2011/07/11 نھى حسنى عبد اللطیف دمحم 2147613 كفـءكفـء1372011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢شنیط الحرابوة  2011/07/11 ھانم عبدالرحمن دمحم احمد 2166935 كفـءكفـء1382011/07/13 أخصائى اجتماعى

الھجارسة 2011/07/11 ھدى السید موسى صدقى 2153384 كفـءكفـء1392011/07/13 أخصائى اجتماعى

سنجھا تعلیم اساسى 2011/07/11 ورد عبدالحلیم اسماعیل رمضان 2162293 كفـءكفـء1402011/07/13 أخصائى اجتماعى

دوش 2011/07/11 ابراھیم السید احمد ابراھیم 2165888 كفـءكفـء1412011/07/13 معلم

الفرابین تعلیم اساسى 2011/07/11 ابراھیم السید متولى احمد 2150586 كفـءكفـء1422011/07/13 معلم

السادات ع بنین 2011/07/11 ابراھیم عبد الرزاق عبد العزیز مصطفى 2153526 كفـءكفـء1432011/07/13 معلم

ابن العاص تعلیم ساسى 2011/07/11 ابراھیم كمال دمحم اسماعیل 2168154 كفـءكفـء1442011/07/13 معلم

كفر عبد الشھید 2011/07/11 ابراھیم لویس ابراھیم شحتو 2186278 كفـءكفـء1452011/07/13 معلم

رابعة العدویة ع 2011/07/11 ابراھیم دمحم ابراھیم دمحم 2150261 كفـءكفـء1462011/07/13 معلم

رابعة العدویة ع 2011/07/11 ابراھیم دمحم دمحم صالح 2155583 كفـءكفـء1472011/07/13 معلم

ابو شرابیة 2011/03/01 ابراھیم محمود البسیونى دمحم 2168680 كفـءكفـء1482011/03/14 معلم

ناطورة 2011/03/01 احالم منصور حسین سیداحمد 2160108 كفـءكفـء1492011/03/01 معلم

كفر صقر ع بنین 2011/03/01 أحمد إبراھیم السید عبدالجواد 979107 كفـءكفـء1502011/03/14 معلم

كفر الشعراء تعلیم اساسى 2011/03/01 احمد السید عبدالعزیز مصطفى 990682 كفـءكفـء1512011/03/01 معلم

عامر بدوى 2011/07/11 احمد الشبراوى اسماعیل احمد 2160561 كفـءكفـء1522011/07/13 معلم

العمدة ابو سلیمان تعلیم اساسى 2011/07/11 احمد الطاھر عبدالسالم عبدالعال 2155644 كفـءكفـء1532011/07/13 معلم
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البوھا البلد االعدادیة 2011/07/11 احمد حسین ابراھیم عبدالجلیل 2165946 كفـءكفـء1542011/07/13 معلم

نایف عماد 2011/03/01 احمد خلیل دمحم الشوادفى 2165641 كفـءكفـء1552011/03/01 معلم

نایف عماد 2011/03/01 احمد على شحاتھ على 2149217 كفـءكفـء1562011/03/01 معلم

الشھید دمحم محمود عبده بناطورة 2011/07/11 احمد فاروق دمحم دمحم 2165671 كفـءكفـء1572011/07/13 معلم

ابو عكر االعدادیة بقراجة 2011/03/01 أحمد محفوظ دمحم دمحم 977049 كفـءكفـء1582011/03/01 معلم

الشرقایة تعلیم اساسى 2011/07/11 احمد دمحم یاسین على 2149152 كفـءكفـء1592011/07/13 معلم

الطحاویة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/01 اسامھ غریب دمحم مرسى 2163698 كفـءكفـء1602011/03/14 معلم

احمد عرابى 2011/07/11 اسماء السید ابراھیم السید 2164683 كفـءكفـء1612011/07/13 معلم

ابو الشقوق ع م 2011/07/11 اسماء صالح عبد اللطیف مصطفى 2149224 كفـءكفـء1622011/07/13 معلم

المكرمیة 2011/03/01 أسماء عبدالرحمن قطب ابراھیم 2127021 كفـءكفـء1632011/03/14 معلم

المؤانسة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 اسماء كیالنى عبداللطیف كیالنى 2156256 كفـءكفـء1642011/07/13 معلم

االعدادیة المھنیة 2011/07/11 اسماء دمحم احمد مرسى 2155651 كفـءكفـء1652011/07/13 معلم

الحریة للتعلیم االساسى 2011/03/01 اسماء دمحم سلطان دمحم 2165646 كفـءكفـء1662011/03/14 معلم

ابو الشقوق ع م 2011/03/01 اسماء دمحم عبدالرحمن حسن 2169673 كفـءكفـء1672011/03/14 معلم

النھضة ع بنات 2011/07/11 اسماء دمحم منصور مغربى 2168858 كفـءكفـء1682011/07/13 معلم

ابو الشقوق ع م 2011/07/11 اسماء منصور السواح محمود 2157879 كفـءكفـء1692011/07/13 معلم

ابو الشقوق ع م 2011/07/11 السید ابراھیم دمحم ابراھیم 2156392 كفـءكفـء1702011/07/01 معلم
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ابو رجب تعلیم اساسى 2011/03/01 السید ابراھیم مصطفى ابراھیم 2157498 كفـءكفـء1712011/03/01 معلم

التحریر تعلیم اساسى 2011/03/01 السید احمد السید ابوالمجد 2166917 كفـءكفـء1722011/03/14 معلم

الحریة للتعلیم االساسى 2011/03/01 السید اسماعیل دمحم اسماعیل 2167656 كفـءكفـء1732011/03/01 معلم

منشأة واكد تعلیم اساسى 2011/03/01 السید جمعھ جاد دمحم 980977 كفـءكفـء1742011/03/14 معلم

تلیجھ تعلیم اساسى 2011/03/01 السید شعبان دمحم حسین 2165911 كفـءكفـء1752011/07/13 معلم

یعقوب االبتدائیة 2011/03/01 السیده دمحم دمحم محمود 2163676 كفـءكفـء1762011/03/14 معلم

المؤانسة الرسمیة للغات 2011/03/01 الشبراوى دمحم دمحم محمود 990344 كفـءكفـء1772011/03/14 معلم

كفر صقر الرسمیة للغات 2011/03/01 الشیماء دمحم السید على 2162567 كفـءكفـء1782011/03/01 معلم

الطحاویة تعلیم اساسى 2011/03/01 الفت جمال عبدالجید احمد 2168050 كفـءكفـء1792011/03/14 معلم

التحریر 2011/03/01 امال عثمان عبده احمد 2167368 كفـءكفـء1802011/03/14 معلم

نجوم  تعلیم اساسى 2011/07/11 امال منصور الھجرسى عبدهللا 2149635 كفـءكفـء1812011/07/13 معلم

٢شنیط الحرابوة  2011/07/11 إمام عبد البدیع ریاض دمحم 925686 كفـءكفـء1822011/07/13 معلم

االعدادیة المھنیة 2011/07/11 امانى ابراھیم دمحم سلیم 2182859 كفـءكفـء1832011/07/13 معلم

كفر صقر ث بنات 2011/07/11 امانى جمعھ دمحم دمحم 2141214 كفـءكفـء1842011/07/13 معلم

سمعان اول 2011/03/01 امانى صبرى عبدالفتاح غازى 990299 كفـءكفـء1852011/03/01 معلم

كفر صقر الصناعیة 2011/07/11 امانى على حسن على 2167346 كفـءكفـء1862011/07/13 معلم

الصورة تعلیم اساسى 2011/07/11 امانى دمحم ابراھیم دمحم 2149473 كفـءكفـء1872011/07/13 معلم
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الھجارسة 2011/07/11 امانى دمحم محمود دمحم 2167640 كفـءكفـء1882011/07/13 معلم

سمعان اول تعلیم اساسى 2011/07/11 امل منصور قندیل دمحم 980208 كفـءكفـء1892011/07/13 معلم

السالم ع م 2011/07/11 امیره الباز الباز خضر 2154921 كفـءكفـء1902011/07/13 معلم

االمام على االبتدائیة 2011/07/11 امیره السید احمد جمعھ سالم 2153856 كفـءكفـء1912011/07/13 معلم

ابو الشقوق تعلیم اساسى 2011/07/11 امیره حسنى احمد دمحم 2149347 كفـءكفـء1922011/07/13 معلم

كفر القواسم تعلیم اساسى 2011/07/11 امیره دمحم السید بدران 2166991 كفـءكفـء1932011/07/13 معلم

ابو رجب تعلیم اساسى 2011/03/01 امیره دمحم حسین حسن 2157487 كفـءكفـء1942011/03/01 معلم

التحریر 2011/07/11 امیره دمحم على عبدالعاطى 2149538 كفـءكفـء1952011/07/13 معلم

البوھا المحطة 2011/07/11 امیره دمحم دمحم دمحم 2148646 كفـءكفـء1962011/07/13 معلم

كفر صقر الجدیدة 2011/03/01 امینھ دمحم عبدالحق على 2162529 كفـءكفـء1972011/03/14 معلم

كفر الشعراء تعلیم اساسى 2011/07/11 امینھ دمحم على یوسف 2166411 كفـءكفـء1982011/07/13 معلم

االمام على االبتدائیة 2011/03/01 انجى عبدالفتاح احمد احمدعبدالھادى 991208 كفـءكفـء1992011/03/01 معلم

القضاةالثانویة التجاریة 2011/07/11 انوال شحاتھ رزق فضل هللا 2167380 كفـءكفـء2002011/07/13 معلم

سلمان الفارسى تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/11 انیسة محمود عبدالجواد ھالل 990940 كفـءكفـء2012011/07/13 معلم

التحریر تعلیم اساسى 2011/03/01 ایمان احمد دمحم مصطفى 2165873 كفـءكفـء2022011/03/14 معلم

السالم ع م 2011/07/11 ایمان حلمى عمر الحدیدى 2182708 كفـءكفـء2032011/07/13 معلم

الھجارسة 2011/07/11 ایمان صالح مھدى السید 990522 كفـءكفـء2042011/07/13 معلم
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ابو رجب تعلیم اساسى 2011/07/11 ایمان عبدالرحمن حافظ عبدالرحمن 2157429 كفـءكفـء2052011/07/13 معلم

على عبد الحلیم 2011/07/11 ایمان كرم عبدالھادى حسین 2166388 كفـءكفـء2062011/07/13 معلم

ابوندا 2011/03/01 ایمان متولى على احمد 2160117 كفـءكفـء2072011/03/14 معلم

سمیر 2011/03/01 ایمان دمحم ابراھیم ابراھیم 2154468 كفـءكفـء2082011/03/14 معلم

الھجارسة 2011/07/11 ایمان دمحم احمد دمحم 2149551 كفـءكفـء2092011/07/13 معلم

سمعان الرطل 2011/03/01 ایمان محمود طلبھ دمحم 2168781 كفـءكفـء2102011/03/14 معلم

ابن العاص تعلیم ساسى 2011/07/11 ایمن دمحم عبدالعزیز عبدالمعطى 2390027 كفـءكفـء2112011/07/13 معلم

نجوم  تعلیم اساسى 2011/07/11 ایناس السید السید احمد 2169454 كفـءكفـء2122011/07/13 معلم

الشھید دمحم صالح بالحوامده 2011/03/01 ایناس دمحم دمحم بیومى 2157674 كفـءكفـء2132011/03/14 معلم

كفر صقر ع بنین 2011/07/11 ایھاب دمحم عبدالرحمن ابوالمعاطى 2164605 كفـءكفـء2142011/07/13 معلم

المكرمیة 2011/03/01 بسمھ احمد خبیرى على 2157540 كفـءكفـء2152011/03/01 معلم

القضاة تعلیم اساسى 2011/03/01 بسمھ السید دمحم دمحم 991328 كفـءكفـء2162011/03/01 معلم

ابوشرابیھ 2011/03/01 بشرى عبده دمحم دمحم 2163614 كفـءكفـء2172011/03/14 معلم

كفر حماد ع 2009/07/11 بالل دمحم السید سلیم 2165571 كفـءكفـء2182011/07/13 معلم

منشاة یوسف منصور ع 2011/07/11 بوسى عبدالعلیم عبدالحلیم سلیمان 2161775 كفـءكفـء2192011/07/13 معلم

الصورة تعلیم اساسى 2011/07/01 بوسى دمحم دمحم عبد الھادى 2153761 كفـءكفـء2202011/07/13 معلم

كفر صقر ع بنین 2011/07/11 تامر ابراھیم شنوده داود 2169419 كفـءكفـء2212011/07/13 معلم
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التحریر تعلیم اساسى 2011/07/11 تامر صالح عبدالفتاح احمد 2153795 كفـءكفـء2222011/07/13 معلم

الھجارسة 2011/03/01 تامر وصفى عبدالعزیز عیسى 989965 كفـءكفـء2232011/03/14 معلم

المؤانسة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 تغرید دمحم محمود دمحم 2156268 كفـءكفـء2242011/07/13 معلم

ابو عمران تعلیم اساسى 2011/07/11 ثروت الھادى السید عوض 2153446 كفـءكفـء2252011/07/13 معلم

كفر صقر الصناعیة 2011/07/11 جاكلین بشرى غطاس حنا 2161741 كفـءكفـء2262011/07/13 معلم

االعدادیة المھنیة 2011/07/11 جمال دمحم ابراھیم سیداحمد 2157518 كفـءكفـء2272011/07/13 معلم

كفر صقر الجدیدة للتعلیم االساسى 2011/03/01 جمیلھ محمود دمحم عمر 2164775 كفـءكفـء2282011/03/14 معلم

منشأة واكد تعلیم اساسى 2011/03/01 جوده عبد الحلیم عبد الحفیظ عبد العزیز 2150537 كفـءكفـء2292011/03/14 معلم

ابو الشقوق تعلیم اساسى 2011/07/11 جیھان ثروت عبدهللا نور الدین 989088 كفـءكفـء2302011/07/13 معلم

االعدادیة المھنیة 2011/07/11 جیھان دمحم حمدان دمحم 2147591 كفـءكفـء2312011/07/13 معلم

القضاه تعلیم اساسى 2011/07/11 حازم عبدالسالم دمحم الصادق 2162728 كفـءكفـء2322011/07/13 معلم

سنجھا الثانویة المشتركة 2011/07/11 حافظ السید حافظ خاطر 2153433 كفـءكفـء2332011/07/13 معلم

شنیط الحرابوة االعدادیة 2011/07/11 حسن دمحم حسن الزیدى 2157988 كفـءكفـء2342011/07/13 معلم

الجوینى ع م 2011/07/11 حسناء دمحم السید سالم 2163908 كفـءكفـء2352011/07/13 معلم

القضاة تعلیم اساسى 2011/03/01 حسین عبدالصبور حسین على 2164738 كفـءكفـء2362011/03/01 معلم

منشأة واكد تعلیم اساسى 2011/07/11 حسین دمحم ابراھیم حسین 2150569 كفـءكفـء2372011/07/13 معلم

تلیجھ تعلیم اساسى 2011/07/11 حمدهللا السید دمحم احمد 2163918 كفـءكفـء2382011/07/13 معلم
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سنجھا تعلیم اساسى 2011/03/01 حمیده احمد ابو الفتوح یوسف 989855 كفـءكفـء2392011/03/01 معلم

ابن العاص تعلیم اساسى 2011/03/01 حنان احمد ابراھیم دمحم 2168120 كفـءكفـء2402011/03/14 معلم

السالم ع م 2011/07/11 حنان السید حسین معمر 2165896 كفـءكفـء2412011/07/13 معلم

على عبد الحلیم 2011/03/01 حنان السید دمحم السید 2161491 كفـءكفـء2422011/03/01 معلم

ابو رجب تعلیم اساسى 2011/07/11 حنان جاد دمحم على 2157432 كفـءكفـء2432011/07/13 معلم

ابن العاص 2011/07/11 حنان شاكر عبدالخالق ابراھیم 2168168 كفـءكفـء2442011/07/13 معلم

الشھید دمحم محمود عبده بناطورة 2011/07/11 حنان عبدالسالم دمحم السید 2165678 كفـءكفـء2452011/07/13 معلم

الشرقایة تعلیم اساسى 2011/07/11 حنان عبدهللا رمضان عبدالرازق 2168846 كفـءكفـء2462011/07/13 معلم

السادات 2011/03/01 حیاة احمد عبد الحمید عبد المجید 2154898 كفـءكفـء2472011/03/01 معلم

منشأة واكد التجاریة 2011/07/11 حیاة بھاء الدین متولى ابراھیم 2168292 كفـءكفـء2482011/07/13 معلم

دوش 2011/07/11 دالیا احمد طھ العوضى 2168057 كفـءكفـء2492011/07/13 معلم

كفر صقر الزراعیة 2011/07/11 دالیا محمود سالمھ سلیمان 2167272 كفـءكفـء2502011/07/13 معلم

كفر صقر الصناعیة 2011/03/01 دعاء بیومى بلتاجى السید 2148711 كفـءكفـء2512011/03/14 معلم

على عبد الحلیم 2011/03/01 دعاء عوض عطیوه نصر 2164598 كفـءكفـء2522011/03/14 معلم

البوھا المحطة 2011/03/01 دعاء مصطفى  السید دمحم 2164661 كفـءكفـء2532011/03/01 معلم

منشأة واكد تعلیم اساسى 2011/07/11 دعاء ھاشم دمحم جمال 2165014 كفـءكفـء2542011/07/13 معلم

ابو عمران تعلیم اساسى 2011/03/01 دینا عبده حسین مرسى 991561 كفـءكفـء2552011/03/01 معلم
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االعدادیة المھنیة 2011/07/11 راقیھ عبدالخالق ثروت حسن 2163889 كفـءكفـء2562011/07/13 معلم

كفر صقر الزراعیة 2011/07/11 رانیا دمحم السید جاد 2166931 كفـءكفـء2572011/07/13 معلم

احمد اسماعیل ع 2011/07/11 رانیا دمحم السید دمحمالطاھر 2165065 كفـءكفـء2582011/07/13 معلم

الجوینى ع م 2011/07/11 ربحا ابراھیم دمحم عبدالمجید 2169465 كفـءكفـء2592011/07/13 معلم

الشھید دمحم محمود عبده بناطورة 2011/07/11 رحاب السید دمحم ابراھیم 2166347 كفـءكفـء2602011/07/13 معلم

الشرقایة تعلیم اساسى 2011/07/11 رحاب عبدالناصر محمود عبدالرحمن 2161693 كفـءكفـء2612011/07/13 معلم

منشاة یوسف منصور ع 2011/07/11 رحاب عطیھ عبدهللا على 2156624 كفـءكفـء2622011/07/13 معلم

تلیجھ تعلیم اساسى 2011/07/11 رحاب دمحم ابراھیم عطیھ 2165706 كفـءكفـء2632011/07/13 معلم

القضاةالثانویة التجاریة 2011/07/11 رحاب دمحم عبدالرحمن عبدالقادر 2157894 كفـءكفـء2642011/07/13 معلم

سلمان الفارسى تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/11 رحاب دمحم مصطفى شیحھ 2148782 كفـءكفـء2652011/07/13 معلم

البوھا البلد االعدادیة 2011/07/11 رشا ابراھیم احمد السید 2156379 كفـءكفـء2662011/07/13 معلم

تلیجھ تعلیم اساسى 2011/07/11 رشا ابراھیم حسن ابراھیم 2157917 كفـءكفـء2672011/07/13 معلم

ابو الشقوق ع م 2011/07/11 رشا جمال دمحم یوسف 2162338 كفـءكفـء2682011/07/13 معلم

الفرابین تعلیم اساسى 2011/07/11 رشا سالم عثمان دمحم 2154593 كفـءكفـء2692011/07/13 معلم

كفر صقر الرسمیة للغات 2011/03/01 رشا عبدالحمید عبدالعزیز سلیم 2169792 كفـءكفـء2702011/03/14 معلم

المؤانسة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 رشا عبدالمغنى عبدالغنى دمحم 991883 كفـءكفـء2712011/07/13 معلم

التحریر تعلیم اساسى 2011/03/01 رشا عبده دمحم دمحم 2164781 كفـءكفـء2722011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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كفر صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االعدادیة المھنیة 2011/07/11 رشا عید عطیھ حسن 2147244 كفـءكفـء2732011/07/13 معلم

ابو الشقوق تعلیم اساسى 2011/07/11 رشا متولى عطیھ متولى 2149395 كفـءكفـء2742011/07/13 معلم

دوش 2011/03/01 رشا دمحم سلیمان ازمازى 2161446 كفـءكفـء2752011/03/14 معلم

المكرمیة 2011/03/01 رشا دمحم عماد السعید 2167562 كفـءكفـء2762011/03/01 معلم

المؤانسة الرسمیة اعدادى لغات 2011/07/11 رضا  جمیل متولى تمراز 2150606 كفـءكفـء2772011/07/13 معلم

ابوحموده تعلیم اساسى 2011/03/01 رضا السید دمحم ھاشم 2163695 كفـءكفـء2782011/03/14 معلم

الجوینى ع م 2011/07/11 رضا عبداللطیف دمحم سیداحمد 2149459 كفـءكفـء2792011/07/13 معلم

ابو حریز تعلیم اساسى 2011/07/11 رضا متولى رزق غریب 2162250 كفـءكفـء2802011/07/13 معلم

عرب نجوم 2011/03/01 رضا دمحم عبدالسالم حفنى 2154526 كفـءكفـء2812011/03/01 معلم

التحریر تعلیم اساسى 2011/03/01 رضا دمحم عبدهللا حامد 2166916 كفـءكفـء2822011/03/01 معلم

ابن العاص تعلیم ساسى 2011/07/11 رضا دمحم متولى دمحم 2163623 كفـءكفـء2832011/07/13 معلم

2011/03/01 حانوت رضوى فتحى اسماعیل السید السید 992069 كفـءكفـء2842011/03/01 معلم

على عبد الحلیم 2011/07/11 رمضان الشوادفى دمحم على 2166399 كفـءكفـء2852011/07/13 معلم

الھجارسة 2011/07/11 رندا یحیى السید متولى 2141958 كفـءكفـء2862011/07/13 معلم

كفر صقر التجاریھ للبنین 2011/07/11 ریھام دمحم صالح دمحم 2167064 كفـءكفـء2872011/07/13 معلم

الشھید عبد المنعم الصادق 2011/03/01 زمزم عماد احمد اسماعیل 2221450 كفـءكفـء2882011/03/14 معلم

شنیط الحرابوة االعدادیة 2011/07/11 زینب ابراھیم السید احمد 2148489 كفـءكفـء2892011/07/13 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 

كفر صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر صقر التجاریة بنات 2011/07/11 زینب السید سالم حسین 2167252 كفـءكفـء2902011/07/13 معلم

المنشیة الجدیدة تعلیم اساسى 2011/07/11 زینب حسین احمد دمحم 2164130 كفـءكفـء2912011/07/13 معلم

ابو عكر االعدادیة بقراجة 2011/07/11 زینب عبدالباقى محمود عبدالباقى 2155669 كفـءكفـء2922011/07/13 معلم

شیط الھوى ع 2011/07/11 زینب عبدالحمید عبدالسالم عبدالحمید 2169953 كفـءكفـء2932011/07/13 معلم

دوش 2011/07/11 زینب على باتع ھالل 2168055 كفـءكفـء2942011/07/13 معلم

الھجارسة 2011/07/11 زینب على عبدالمقصود اسماعیل 2154565 كفـءكفـء2952011/07/13 معلم

كفر صقر الرسمیة للغات 2011/07/11 زینب دمحم سالم دمحم 989827 كفـءكفـء2962011/07/13 معلم

جمال عبد الناصر 2011/07/11 زینب دمحم دمحم رزق 992107 كفـءكفـء2972011/07/13 معلم

كفر حماد 2011/03/01 سالى عبدالمنعم غریب عبدالرحمن 2155526 كفـءكفـء2982011/03/14 معلم

كفر صقر ع بنین 2011/07/11 سامح یوسف احمد دمحم 2147663 كفـءكفـء2992011/07/13 معلم

ابو رجب تعلیم اساسى 2011/03/01 سامیة عرفة الشبراوي عرفة 989761 كفـءكفـء3002011/03/01 معلم

ابو عمران تعلیم اساسى 2011/03/01 سامیھ ابراھیم عبدالمعطى شریف 976350 كفـءكفـء3012011/03/14 معلم

الثورة 2011/02/24 سامیھ دمحم عبدالعال صبیحھ 2164601 كفـءكفـء3022011/02/24 معلم

كفر الساقیة تعلیم اساسى 2011/07/11 سحر ابراھیم دمحم ابراھیم 2168072 كفـءكفـء3032011/07/13 معلم

2011/07/11 الفرایین سحر السید دمحم السید 2169603 كفـءكفـء3042011/07/13 معلم

صالح سالم 2011/07/11 سحر غانم حسین غانم 991864 كفـءكفـء3052011/07/13 معلم

ابو رجب تعلیم اساسى 2011/07/11 سحر فتحى احمد عبده 2157451 كفـءكفـء3062011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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كفر صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السادات ع بنین 2011/07/11 سحر دمحم دمحم اسماعیل 2150736 كفـءكفـء3072011/07/13 معلم

ابو الشقوق تعلیم اساسى 2011/07/11 سحر محمود ابراھیم محمود 2163566 كفـءكفـء3082011/07/13 معلم

المؤانسة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 سعاد عبدالمنعم احمد محمود 2167415 كفـءكفـء3092011/07/01 معلم

ادریس االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سعدیھ امین ابراھیم عثمان 2153569 كفـءكفـء3102011/03/01 معلم

الحریة للتعلیم االساسى 2011/07/11 سعید السید على احمد 2166360 كفـءكفـء3112011/07/13 معلم

كفر صقر ع بنات 2011/03/10 سعید الشبراوى رمضان بدوى 2156744 كفـءكفـء3122011/03/01 معلم

تلیجھ تعلیم اساسى 2011/07/11 سعید على احمد حسین 2165765 كفـءكفـء3132011/07/13 معلم

المؤانسة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 سلوى امام مسعد بسطویسى 2162167 كفـءكفـء3142011/07/13 معلم

الشرقایة تعلیم اساسى 2011/07/11 سلوى متولى عبدالمولى متولى 2161634 كفـءكفـء3152011/07/13 معلم

البوھا المحطة 2011/03/01 سماح احمد الشبراوى دمحم 2162690 كفـءكفـء3162011/03/14 معلم

الشھید دمحم محمود عبده بناطورة 2011/07/11 سماح السید عبدالعظیم على 2165684 كفـءكفـء3172011/07/13 معلم

كفر الشعراء تعلیم اساسى 2011/07/11 سماح السید دمحم سالم 2168521 كفـءكفـء3182011/07/13 معلم

السادات ع بنین 2011/07/11 سماح شعبان عبدالمقصود شعبان 2148289 كفـءكفـء3192011/07/13 معلم

2011/03/01 تعلیم اساسى١الموانسة االبتدائیة  سماح عبد المنعم احمد محمود 2149263 كفـءكفـء3202011/03/01 معلم

كفر الشعراء 2011/03/01 سماح عبداللطیف دمحم صالح 2169707 كفـءكفـء3212011/03/14 معلم

رابعة العدویة ع 2011/07/11 سمر السید دمحم متولى 2169416 كفـءكفـء3222011/07/13 معلم

تلیجة تعلیم اساسى 2011/03/01 سمیره عبدالنبى سعدون دمحم 2156345 كفـءكفـء3232011/03/14 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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كفر صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر القواسم تعلیم اساسى 2011/07/11 سناء سرى عزوز عبدالحفیظ 2166998 كفـءكفـء3242011/07/13 معلم

2011/03/01 تعلیم اساسى١الموانسة االبتدائیة  سناء صبحى وردانى دمحم 2169411 كفـءكفـء3252011/03/01 معلم

الشھید دمحم محمود عبده بناطورة 2011/07/11 سناء دمحم على عطیھ 990996 كفـءكفـء3262011/07/13 معلم

السلطان خضر تعلیم اساسى 2011/03/01 سھا دمحم عبدالعزیز السید 2168083 كفـءكفـء3272011/03/14 معلم

االمام على 2011/03/01 سوزان عزیز عبدالملك شحاتھ 2162578 كفـءكفـء3282011/03/01 معلم

الطحاویة تعلیم اساسى 2011/07/11 سومھ حسین بدرى السید 2168047 كفـءكفـء3292011/07/13 معلم

ابوحموده تعلیم اساسى 2011/07/11 سومیھ دمحم محمود عبدالحمید 2157717 كفـءكفـء3302011/07/13 معلم

السالم ع م 2011/07/11 سونھ دمحم عبدالحمید دمحم 2164119 كفـءكفـء3312011/07/13 معلم

الشھید احمد سعید ابراھیم بالفرابین 2011/03/01 شادیھ دمحم حسین السید 2168867 كفـءكفـء3322011/03/14 معلم

جمال عبد الناصر 2011/03/01 شریف دمحم عبدالخالق دمحم 991374 كفـءكفـء3332011/03/01 معلم

النھضة ع بنات 2011/07/11 شریف دمحم دمحم دمحم 2160373 كفـءكفـء3342011/07/13 معلم

نایف عماد 2011/07/11 شرین عثمان عطیھ دمحم 2160545 كفـءكفـء3352011/07/13 معلم

ابوحموده تعلیم اساسى 2011/07/11 شوقیھ اسماعیل عبدالھادى على 2157762 كفـءكفـء3362011/07/13 معلم

كفر صقر ع بنین 2011/07/11 شیرین دمحم دمحم احمد 2148144 كفـءكفـء3372011/07/13 معلم

منشاة یوسف منصور ع 2011/03/01 شیماء احمد السید على 2165252 كفـءكفـء3382011/03/14 معلم

شنیط الحرابوة االعدادیة 2011/07/11 شیماء احمد السید متولى 2148253 كفـءكفـء3392011/07/13 معلم

الشرقایة تعلیم اساسى 2011/07/11 شیماء السید دمحم ابراھیم 2149182 كفـءكفـء3402011/07/13 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 

كفر صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمد اسماعیل ع 2011/07/11 شیماء صابر عبدالعال سالمھ 2165033 كفـءكفـء3412011/07/13 معلم

الجوینى ع م 2011/07/11 شیماء عبدالرحیم دمحم سالم 2162360 كفـءكفـء3422011/07/13 معلم

كفر صقر التجاریة بنات 2011/07/11 شیماء عبدالمنعم سلیمان احمد 2156221 كفـءكفـء3432011/07/13 معلم

المؤانسة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 شیماء على السید سلیمان 2164641 كفـءكفـء3442011/07/13 معلم

شیط الھوى ع 2011/07/11 شیماء على السید منصور 2160044 كفـءكفـء3452011/07/13 معلم

القضاه تعلیم اساسى 2011/07/11 شیماء على فرج دمحم 2160183 كفـءكفـء3462011/07/13 معلم

كفر صقر ع بنات 2011/07/11 شیماء عید رشاد عبدالعاطى 2155629 كفـءكفـء3472011/07/13 معلم

المؤانسة الرسمیة للغات 2011/07/11 شیماء فداء الدین محمود مصطفى 2168742 كفـءكفـء3482011/07/13 معلم

ابو حریز 2011/07/11 شیماء دمحم حفنى عبدالغنى 2392787 كفـءكفـء3492011/07/13 معلم

٢المؤانسة  2011/07/11 شیماء دمحم محمود دمحم 2155023 كفـءكفـء3502011/07/13 معلم

احمد اسماعیل ع 2011/07/11 شیماء دمحم محمود منصور 2168066 كفـءكفـء3512011/07/13 معلم

شنیط الحرابوة االعدادیة 2011/07/11 شیماء دمحم منصور مغربى 2168770 كفـءكفـء3522011/07/13 معلم

البوھا المحطھ ع 2011/07/11 شیماء مرسى دمحم مرسى 2160519 كفـءكفـء3532011/07/13 معلم

الشعراء 2011/07/11 صافیناز احمد السید احمد 2162827 كفـءكفـء3542011/07/13 معلم

الجوینى 2011/03/01 صافیناز صالح دمحم مرعى 2168320 كفـءكفـء3552011/03/14 معلم

ابو عمران تعلیم اساسى 2011/07/11 صالح دمحم اسماعیل على 991435 كفـءكفـء3562011/07/13 معلم

ابو حریز تعلیم اساسى 2011/03/01 صباح ابراھیم السید ابراھیم 991376 كفـءكفـء3572011/03/14 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 

كفر صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فاطمة الزھراء ع 2011/07/11 صباح السید احمد سالم 2163755 كفـءكفـء3582011/07/13 معلم

شنیط الحرابوة االعدادیة 2011/07/01 صباح السید مسلم دمحم 2149554 كفـءكفـء3592011/07/13 معلم

سمعان اول تعلیم اساسى 2011/07/11 صباح منصور قندیل دمحم 2172162 كفـءكفـء3602011/07/13 معلم

الشھید دمحم صالح االبتدائیة بالحوامدة 2011/03/01 صبیحھ شحاتھ أحمد عبدالرحیم 932871 كفـءكفـء3612011/03/14 معلم

كفر صقر الصناعیة 2011/05/24 صدفة محى الدین دمحم جادهللا 2234845 كفـءكفـء3622011/07/13 معلم

كفر الشعراء تعلیم اساسى 2011/03/01 صفاء عبدالفتاح احمد دمحم 2154384 كفـءكفـء3632011/03/01 معلم

ابوحموده تعلیم اساسى 2011/07/11 صفاء دمحم احمد عبدالعال 2150772 كفـءكفـء3642011/07/13 معلم

الفرابین تعلیم اساسى 2011/07/11 صفاء دمحم السید عبده 2158075 كفـءكفـء3652011/07/13 معلم

ابو شرابیة 2011/03/01 صفاء دمحم حلمى عبدالفتاح 2163647 كفـءكفـء3662011/03/14 معلم

منشأة یوسف منصور 2011/03/01 صفیھ محمود حامد محمود 2173732 كفـءكفـء3672011/03/01 معلم

كفر عبد الشھید 2011/03/01 صقر زكریا صقر سالم 2165919 كفـءكفـء3682011/03/14 معلم

الجوینى 2011/07/11 صالح عبدهللا احمد على 2168485 كفـءكفـء3692011/07/13 معلم

تلیجھ تعلیم اساسى 2011/07/11 صالح دمحم نبوى عبدالمنعم 2157931 كفـءكفـء3702011/07/13 معلم

ابوحموده تعلیم اساسى 2011/07/11 عبدالرحمن منصور دمحم احمد 2163717 كفـءكفـء3712011/07/13 معلم

نجوم  تعلیم اساسى 2011/07/11 عبدالسالم دمحم احمد عبدالسالم 2156589 كفـءكفـء3722011/07/13 معلم

المؤانسة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 عبداللطیف دمحم عبداللطیف اسماعیل 2165881 كفـءكفـء3732011/07/13 معلم

الشھید دمحم خالد السحیلى الثانویة 2011/07/11 عبده جاد عبده جاد 2166975 كفـءكفـء3742011/07/13 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 

كفر صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النصر 2011/03/01 عبده كمال عبدالكریم حسین 2160199 كفـءكفـء3752011/03/14 معلم

ابو عمران تعلیم اساسى 2011/03/01 عبیر الشوادفى دمحم الھادى 990209 كفـءكفـء3762011/03/14 معلم

ابو الشقوق االبتدائیة 2011/03/01 عبیر امام شحاتھ على 2167583 كفـءكفـء3772011/03/01 معلم

عامر بدوى 2011/07/11 عثمان عادل امین دمحم 2150250 كفـءكفـء3782011/07/13 معلم

ابوعمران 2011/07/11 عزة سعید عبد الخالق عبد الحالق 991211 كفـءكفـء3792011/07/13 معلم

دمحم محمود بسیونى 2011/03/01 عزه الشوادفى دمحم السید 2157424 كفـءكفـء3802011/03/14 معلم

الشھید اسالم عادل بشنیط الحرابوة 2011/03/01 عزه صالح عبدالكریم على 2169486 كفـءكفـء3812011/03/01 معلم

فاطمة الزھراء ع 2011/07/11 عزه طلعت عبدالحمید على 2165649 كفـءكفـء3822011/07/13 معلم

سمعان اول تعلیم اساسى 2011/07/11 عزه دمحم على السید 2169757 كفـءكفـء3832011/07/13 معلم

ابو عمران تعلیم اساسى 2011/07/11 عصام دمحم حسین عبدالبارى 2149148 كفـءكفـء3842011/07/13 معلم

احمد اسماعیل ع 2011/07/11 عصام دمحم رزق دمحم 2160389 كفـءكفـء3852011/07/13 معلم

ابو حریز تعلیم اساسى 2010/03/01 عطیات عبدالباسط محمود حسین 2072666 كفـءكفـء3862011/04/05 معلم

سنجھا الثانویة المشتركة 2011/07/11 عفاف احمد دمحم عزالدین 2165735 كفـءكفـء3872011/07/13 معلم

على عبد الحلیم 2011/03/01 عفاف كامل احمد دمحم 2183848 كفـءكفـء3882011/03/01 معلم

كفر صقر ع بنین 2011/03/01 عالء الشبراوى رمضان بدوى 2167604 كفـءكفـء3892011/07/01 معلم

كفر صقر الرسمیة للغات 2011/03/01 عالء عبدالعزیز عبدالجواد احمد 2168496 كفـءكفـء3902011/03/01 معلم

كفر صقر الثانویة بنین 2011/07/11 علیھ احمد عبد الكریم على 2148177 كفـءكفـء3912011/07/13 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 

كفر صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو حریز تعلیم اساسى 2011/03/01 علیھ محمود دمحم سالم 2155516 كفـءكفـء3922011/03/14 معلم

التحریر تعلیم اساسى 2011/07/11 عماد كمال دمحم اسماعیل 2166920 كفـءكفـء3932011/07/13 معلم

الفرابین تعلیم اساسى 2011/07/11 عواطف مصطفى عبدالقادر احمد 2147713 كفـءكفـء3942011/07/13 معلم

الجوینى ع م 2011/07/11 غاده امام شحاتھ على 2157601 كفـءكفـء3952011/07/13 معلم

كفر صقر الثانویة بنین الجدیدة 2011/07/11 فاتن السید دمحم عبدالھادى 2169470 كفـءكفـء3962011/07/13 معلم

ابو رجب تعلیم اساسى 2011/07/11 فاتن توفیق دمحم عبدالمطلب 2148508 كفـءكفـء3972011/07/13 معلم

شنیط الحرابوة االعدادیة 2011/03/01 فاطمة حسن سالم حسین 988318 كفـءكفـء3982011/03/01 معلم

كفر حماد ع 2011/07/11 فاطمھ احمد السید دمحم 2169459 كفـءكفـء3992011/07/13 معلم

على عبد الحلیم 2011/07/11 فاطمھ الراعى محمود على 2165651 كفـءكفـء4002011/07/13 معلم

االمام على 2011/07/11 فاطمھ الزھراء محمود احمد السید 2162548 كفـءكفـء4012011/07/13 معلم

الشرقایة تعلیم اساسى 2011/07/11 فاطمھ السید احمد حسین 2389057 كفـءكفـء4022011/07/13 معلم

عامر بدوى 2011/07/11 فاطمھ سعید دمحم احمد 2167018 كفـءكفـء4032011/07/13 معلم

ناطوره 2011/03/01 فاطمھ سالمھ احمد الصاوى 2165656 كفـءكفـء4042011/03/14 معلم

تلیجھ تعلیم اساسى 2011/07/11 فاطمھ عمران عطیھ عمران 2157904 كفـءكفـء4052011/07/13 معلم

احمد عرابى 2011/07/11 فاطمھ متولى عبدالرحمن عبدالسالم 2162603 كفـءكفـء4062011/07/13 معلم

تلیجة تعلیم اساسى 2011/03/01 فاطمھ دمحم ابراھیم احمد 2161529 كفـءكفـء4072011/03/01 معلم

تلیجة تعلیم اساسى 2011/07/11 فاطمھ دمحم السید دمحم 2168798 كفـءكفـء4082011/07/13 معلم

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

7438of 1641 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 

كفر صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر صقر التجاریة بنات 2011/07/11 فایزة دمحم دمحم سلیمان 1576742 كفـءكفـء4092011/07/13 معلم

القضاة تعلیم اساسى 2011/03/01 فایزه احمد دمحم الزینى 2162834 كفـءكفـء4102011/03/14 معلم

ناطورة 2011/07/11 فتحیھ زین العابدین سالمھ عبدالعال 2165665 كفـءكفـء4112011/07/13 معلم

المنشیة الجدیدة تعلیم اساسى 2011/07/01 فردوس دمحم یوسف السید 2156787 كفـءكفـء4122011/07/13 معلم

كفر صقر ع بنین 2011/03/01 فرید محمود احمد عماره 2165130 كفـءكفـء4132011/03/01 معلم

ابو رجب تعلیم اساسى 2011/03/01 فؤاده ممدوح محمود عبدالھادى 2163578 كفـءكفـء4142011/03/14 معلم

٢المؤانسة  2011/03/01 فوزیھ شریف على شریف 2157472 كفـءكفـء4152011/03/01 معلم

البوھا 2011/07/11 فوزیھ عبدالنبى سعدون دمحم 2168092 كفـءكفـء4162011/07/13 معلم

سلمان الفارسى تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/11 فوزیھ دمحم احمد متولى 2164705 كفـءكفـء4172011/07/13 معلم

الجوینى 2011/03/01 فیفى حسین احمد حسین 2149133 كفـءكفـء4182011/03/01 معلم

رابعة العدویة ع 2011/03/01 فیفى دمحم سالم متولى 2154979 كفـءكفـء4192011/03/14 معلم

كفر الساقیة تعلیم اساسى 2011/03/01 لبنى ابراھیم عبدالمنعم احمد 990152 كفـءكفـء4202011/03/14 معلم

سنجھا تعلیم اساسى 2011/07/11 لبنى دمحم ابراھیم دمحم 2162831 كفـءكفـء4212011/07/13 معلم

فاطمة الزھراء ع 2011/07/11 لمیاء بیومى دمحم بیومى 2164623 كفـءكفـء4222011/07/13 معلم

ابوحموده تعلیم اساسى 2011/07/11 لمیاء شحاتھ دمحم دمحم 2167009 كفـءكفـء4232011/07/13 معلم

الشھید دمحم محمود عبده بناطورة 2011/07/11 لمیاء دمحم الدیدامونى ابراھیم 992781 كفـءكفـء4242011/07/13 معلم

الطحاویة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/01 لیدیا شفیق عزیز تادرس 2168051 كفـءكفـء4252011/03/14 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 

كفر صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو الشقوق 2011/07/11 لیلى دمحم السید دمحم 977321 كفـءكفـء4262011/07/13 معلم

ابو عمران تعلیم اساسى 2011/03/01 ماجده السید عیداروس صالح 2155017 كفـءكفـء4272011/03/01 معلم

القضاةالثانویة التجاریة 2011/07/11 مجده دمحم مرعى على 2157707 كفـءكفـء4282011/07/13 معلم

ابن العاص تعلیم ساسى 2011/07/11 محسن طلعت عباس محى الدین 2166908 كفـءكفـء4292011/07/13 معلم

السادات ع بنین 2011/03/01 محفوظھ حسین سالم غازى 2168890 كفـءكفـء4302011/03/01 معلم

المؤانسة الرسمیة للغات 2011/03/01 دمحم احمد دمحم مصطفى 2168624 كفـءكفـء4312011/03/14 معلم

ابو رجب تعلیم اساسى 2011/07/11 دمحم احمد دمحم منصور 2157454 كفـءكفـء4322011/07/13 معلم

كفر القواسم تعلیم اساسى 2011/03/01 دمحم السید ابراھیم دمحم 2167385 كفـءكفـء4332011/03/14 معلم

نجوم  تعلیم اساسى 2011/07/11 دمحم السید دمحم احمد 2168075 كفـءكفـء4342011/07/13 معلم

المؤانسة الرسمیة اعدادى لغات 2011/07/11 دمحم السید منصور حسن 2167537 كفـءكفـء4352011/07/13 معلم

فاطمة الزھراء ع 2011/07/11 دمحم حسن احمد حسین 2168064 كفـءكفـء4362011/07/13 معلم

المؤانسة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 دمحم حسن عبدالرحمن حسن 2169593 كفـءكفـء4372011/07/13 معلم

سمعان الرطل 2011/03/01 دمحم زكى على السید 2169516 كفـءكفـء4382011/03/14 معلم

الصورة تعلیم اساسى 2011/07/11 دمحم صالح عبدالرازق ابراھیم 2149491 كفـءكفـء4392011/07/13 معلم

ابو عمران تعلیم اساسى 2011/07/11 دمحم عبدالحمید دمحم منصور 2153493 كفـءكفـء4402011/07/13 معلم

عرب نجوم 2011/07/11 دمحم عبدالرحمن على حسن 2154992 كفـءكفـء4412011/07/13 معلم

ابن العاص تعلیم ساسى 2011/07/11 دمحم عبدهللا عبد الواحد السید 2148228 كفـءكفـء4422011/07/13 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 

كفر صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العمدة ابو سلیمان تعلیم اساسى 2011/03/01 دمحم عبدالوھاب احمد دمحم 2165991 كفـءكفـء4432011/03/14 معلم

احمد اسماعیل ع 2011/03/01 دمحم على احمد على 2162376 كفـءكفـء4442011/03/14 معلم

ابو عمران تعلیم اساسى 2011/07/11 دمحم على دمحم عبدالغفار 2153582 كفـءكفـء4452011/07/13 معلم

منشاة یوسف منصور ع 2011/07/11 دمحم عمر عبدالرحمن عمر 2167470 كفـءكفـء4462011/07/13 معلم

كفر صقر ع بنات 2011/07/11 دمحم عید على ھندى 2169736 كفـءكفـء4472011/07/13 معلم

كفر صقر الثانویة بنین الجدیدة 2011/07/11 دمحم فتحى عبد الرحمن دمحم 2147638 كفـءكفـء4482011/07/13 معلم

الفرابین تعلیم اساسى 2011/03/01 دمحم فتحي عبد السالم صالح 990638 كفـءكفـء4492011/03/01 معلم

ابو الشقوق ع م 2011/03/01 دمحم كامل صدیق خلیل 2165639 كفـءكفـء4502011/03/01 معلم

كفر صقر الرسمیة للغات 2011/07/11 دمحم دمحم حسین ابراھیم 2155657 كفـءكفـء4512011/07/13 معلم

تلیجھ تعلیم اساسى 2011/07/11 دمحم دمحم عبدالستار دمحم 2163882 كفـءكفـء4522011/07/13 معلم

شنیط الحرابوة االعدادیة 2011/07/11 دمحم محمود شعبان العوضى 2148240 كفـءكفـء4532011/07/13 معلم

سمیر 2011/07/11 دمحم محمود عبدالرحمن العوضى 2154494 كفـءكفـء4542011/07/13 معلم

ابو عمران تعلیم اساسى 2011/07/11 دمحم محمود دمحم سیداحمد 2153508 كفـءكفـء4552011/07/13 معلم

الشھید قدرى السید دمحم مصطفى تعلیم اساسى 2011/03/01 محمود احمد دمحم عبد هللا 988832 كفـءكفـء4562011/03/14 معلم

كفر حماد 2011/03/01 محمود عبدالحلیم محمود مرسى 990910 كفـءكفـء4572011/03/14 معلم

سمیر 2011/03/01 محمود على نده جمعھ 2162369 كفـءكفـء4582011/03/01 معلم

ابو عمران تعلیم اساسى 2011/07/11 محمود دمحم ابراھیم عبدالرحمن 2149176 كفـءكفـء4592011/07/13 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 

كفر صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم خالد السحیلى الثانویة 2011/07/11 محمود دمحم احمد متولى 2165054 كفـءكفـء4602011/07/13 معلم

فاطمة الزھراء ع 2011/03/01 محمود دمحم محمود ابراھیم 2166117 كفـءكفـء4612011/03/14 معلم

نجوم االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 مدیحھ عمر عبدالغنى مرسى 2168456 كفـءكفـء4622011/03/14 معلم

االعدادیة المھنیة 2011/07/11 مدیحھ محمود عبده حسین 2149140 كفـءكفـء4632011/07/13 معلم

الشھید عبد المنعم الصادق 2011/03/01 مرفت عبدالرحمن على السید 2164983 كفـءكفـء4642011/03/14 معلم

ابو شرابیة 2011/03/01 مرفت دمحم توفیق جادالحق 2168231 كفـءكفـء4652011/03/01 معلم

كفر صقر ع بنات 2011/07/11 مروه ابراھیم دمحم احمد 2149352 كفـءكفـء4662011/07/13 معلم

ادریس االعدادیة المشتركة 2011/07/11 مروه السید احمدى السید 2160094 كفـءكفـء4672011/07/13 معلم

كفر الساقیة تعلیم اساسى 2011/07/11 مروه حمدى السباعى عبدالھادى 2149656 كفـءكفـء4682011/07/13 معلم

كفر صقر ث بنات 2011/07/11 مروه دمحم عباس عبدهللا 2150241 كفـءكفـء4692011/07/13 معلم

كفر صقر الرسمیة للغات 2011/07/11 مروه دمحم دمحم على 2169536 كفـءكفـء4702011/07/13 معلم

ابو رجب تعلیم اساسى 2011/07/11 مروه دمحم دمحم دمحم 2153769 كفـءكفـء4712011/07/13 معلم

دمحم محمود بسیونى 2011/07/11 مروه نصرالدین حسینى فرج 2164580 كفـءكفـء4722011/07/13 معلم

ابو الشقوق ع م 2011/07/11 مروه یوسف عبدهللا محمود 2149403 كفـءكفـء4732011/07/13 معلم

القضاه تعلیم اساسى 2011/07/11 مریم نسیم غطاس عبدالمسیح 2168375 كفـءكفـء4742011/07/13 معلم

ابن العاص تعلیم ساسى 2011/07/11 مصطفى امین طاھر اسحاق 2149565 كفـءكفـء4752011/07/13 معلم

منشأة واكد التجاریة 2011/07/11 منال دمحم حامد احمد 2157644 كفـءكفـء4762011/07/13 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 

كفر صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابوحموده تعلیم اساسى 2011/07/11 منال دمحم عبدالسالم عبدالبارى 2164183 كفـءكفـء4772011/07/13 معلم

ابو عمران تعلیم اساسى 2011/07/11 منصور سعید كامل منصور 2168036 كفـءكفـء4782011/07/13 معلم

الشھید قدرى السید دمحم مصطفى تعلیم اساسى 2011/03/01 منصور دمحم منصور شرویده 954794 كفـءكفـء4792011/03/14 معلم

السادات 2011/07/11 منى  السید حسن ابراھیم 2163877 كفـءكفـء4802011/07/13 معلم

الھجارسة 2011/03/01 منى احمد فكرى دمحم دمحم 989868 كفـءكفـء4812011/03/14 معلم

الجوینى ع م 2011/07/11 منى احمدالصغیر دمحم دمحم 2163574 كفـءكفـء4822011/07/13 معلم

تلیجھ تعلیم اساسى 2011/07/11 منى حسینى صبح دمحم 2165697 كفـءكفـء4832011/07/13 معلم

الھجارسة 2011/07/11 منى سیداحمد ابراھیم عبدالوھاب 2148414 كفـءكفـء4842011/07/13 معلم

الھجارسة 2011/07/11 منى عبدالنبى عبدهللا حسن 2149160 كفـءكفـء4852011/07/13 معلم

عامر بدوى 2011/03/01 منى على دمحم دمحم 2161512 كفـءكفـء4862011/03/14 معلم

ابو رجب تعلیم اساسى 2011/03/01 منى دمحم جاد احمد 2157467 كفـءكفـء4872011/03/01 معلم

فاطمة الزھراء ع 2011/03/01 منى دمحم عبدالعال سعد 2167481 كفـءكفـء4882011/03/14 معلم

القضاةالثانویة التجاریة 2011/07/11 منى منصور ابو المعاطى حسن 2147601 كفـءكفـء4892011/07/13 معلم

ابو حریز 2011/03/01 مھا رمضان عبده سعد 2166198 كفـءكفـء4902011/03/14 معلم

التحریر تعلیم اساسى 2011/07/11 مھا عوض متولى امام 2153806 كفـءكفـء4912011/07/13 معلم

ابو تلجى 2011/07/11 میاده عبدالحمید سالمھ سالمھ 2169423 كفـءكفـء4922011/07/13 معلم

البوھا البلد 2011/03/01 نادیھ دمحم السعید عبدالوھاب 990475 كفـءكفـء4932011/03/14 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 

كفر صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشرقایة تعلیم اساسى 2011/07/11 نادیھ دمحم دمحم عطیھ 2167551 كفـءكفـء4942011/07/13 معلم

كفر صقر ع بنین 2011/07/11 ناھد رجب محمود فرج 2162773 كفـءكفـء4952011/07/13 معلم

احمد عرابى 2011/07/11 ناھد دمحم عبدالمقصود دمحم 2162536 كفـءكفـء4962011/07/13 معلم

رابعة العدویة ع 2011/07/11 نجالء السید على دمحم 2147165 كفـءكفـء4972011/07/13 معلم

النھضة ع بنات 2011/03/01 نجالء السید دمحم ابراھیم 2149130 كفـءكفـء4982011/03/01 معلم

شیط الھوى ع 2011/07/11 نجالء عبدالباسط دمحم على 2181623 كفـءكفـء4992011/07/13 معلم

ابوندا 2011/07/11 نجالء عبدالحلیم ابراھیم دمحم 986304 كفـءكفـء5002011/07/13 معلم

كفر صقر ع بنات 2011/03/01 نجالء فتحى ریاض السید 2164655 كفـءكفـء5012011/03/01 معلم

منشأة واكد تعلیم اساسى 2011/07/11 نجالء دمحم عبدالرازق احمد 2153321 كفـءكفـء5022011/07/13 معلم

الشرقایة تعلیم اساسى 2011/07/11 نجوان عبدالقادر عطیھ السید 2149142 كفـءكفـء5032011/07/13 معلم

المؤانسة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 نجوى ابراھیم السید عبدالجواد 2163667 كفـءكفـء5042011/03/14 معلم

ابن العاص تعلیم ساسى 2011/07/11 نرمین احمد الشناوى عبد الرحیم 2149587 كفـءكفـء5052011/07/13 معلم

ابو الشقوق تعلیم اساسى 2011/07/11 نرمین السید دمحم احمد 2153421 كفـءكفـء5062011/07/13 معلم

الشعراء 2011/07/11 نرمین عصام الدین منصور عبدالرازق 2232108 كفـءكفـء5072011/07/13 معلم

ابو الشقوق تعلیم اساسى 2011/03/01 نرمین محمود عبدالجواد ھالل 2165970 كفـءكفـء5082011/03/01 معلم

المؤانسة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 نسرین حسن ابراھیم ابراھیم 2167423 كفـءكفـء5092011/07/13 معلم

ابو رجب تعلیم اساسى 2011/03/01 نسمھ فؤاد صادق على 2157463 كفـءكفـء5102011/03/14 معلم
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األعلي

٢شنیط الحرابوة  2011/03/01 نشوة مصطفى احمد حسن 982468 كفـءكفـء5112011/03/14 معلم

التحریر تعلیم اساسى 2011/07/11 نشوى ابراھیم ابراھیم احمد 2153786 كفـءكفـء5122011/07/13 معلم

كفر صقر الرسمیة للغات 2011/03/01 نشوى دمحم عبدالمجید رمضان 2162625 كفـءكفـء5132011/03/14 معلم

نایف عماد 2011/03/01 نھا ثروت عثمان حسن 2162379 كفـءكفـء5142011/03/14 معلم

شیط الھوى 2011/07/11 نھا دمحم عبدالموجود حسن 2160051 كفـءكفـء5152011/07/13 معلم

ابو عكر االعدادیة بقراجة 2011/07/11 نھاد احمد احمد مبروك 2155679 كفـءكفـء5162011/07/13 معلم

سنجھا الثانویة المشتركة 2011/07/11 نھى احمد محمود احمد 2162178 كفـءكفـء5172011/07/13 معلم

سمیر 2011/03/01 نھى عبدالحمید عبدالعزیز سلیم 2169807 كفـءكفـء5182011/03/01 معلم

الشھید دمحم صالح االبتدائیة بالحوامدة 2011/07/11 نھى عبدالسالم سلیمان سالم 2156706 كفـءكفـء5192011/07/13 معلم

كفر صقر الصناعیة 2011/02/24 نھى فخرى دمحم حسین 2149138 كفـءكفـء5202011/02/24 معلم

احمد عرابى 2011/03/01 نوال عبدالمنعم نبوى  السید 2162524 كفـءكفـء5212011/03/01 معلم

الشرقایة تعلیم اساسى 2011/03/01 نوره دمحم عبدالمقصود اسماعیل 2163570 كفـءكفـء5222011/03/01 معلم

كفر صقر الرسمیة للغات 2011/07/11 نوره نبیل عبدالحمید دمحم 2157444 كفـءكفـء5232011/07/13 معلم

ناطوره 2011/03/01 نیفین دمحم دمحم ابراھیم 987118 كفـءكفـء5242011/03/14 معلم

سمعان اول تعلیم اساسى 2011/07/11 ھالھ  ماھر دمحم كامل المھدى 2155674 كفـءكفـء5252011/07/13 معلم

كفر صقر ع بنات 2011/07/11 ھالھ دمحم فرج احمد 2158014 كفـءكفـء5262011/07/13 معلم

نجوم االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 ھانى السید دمحم مرسى 2150492 كفـءكفـء5272011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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كفر صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

كفر القواسم تعلیم اساسى 2011/07/11 ھانى ثروت احمد رجب 2274121 كفـءكفـء5282011/07/13 معلم

قراجة 2011/03/01 ھانى عبدالرحمن على بدراوى 2166961 كفـءكفـء5292011/03/01 معلم

الشرقایة تعلیم اساسى 2011/07/11 ھبھ ابراھیم دمحم مصطفى 2153481 كفـءكفـء5302011/07/13 معلم

البوھا المحطھ ع 2011/03/01 ھبھ السید ابراھیم السید 2168099 كفـءكفـء5312011/03/14 معلم

سنجھا تعلیم اساسى 2011/07/11 ھبھ السید منصور السید 2168039 كفـءكفـء5322011/07/13 معلم

التحریر تعلیم اساسى 2011/07/11 ھبھ سعید عبدالرحمن متولى 2166924 كفـءكفـء5332011/07/13 معلم

سنجھا تعلیم اساسى 2011/07/11 ھبھ سعید دمحم احمد 2155033 كفـءكفـء5342011/07/13 معلم

جمال عبد الناصر 2011/03/01 ھبھ على حسن عبدالرحمن 2162513 كفـءكفـء5352011/03/01 معلم

القضاة 2011/03/01 ھبھ فؤاد عبده دمحم 2160071 كفـءكفـء5362011/03/14 معلم

الشرقایة تعلیم اساسى 2011/07/11 ھدایھ السید دمحم حسن 2149145 كفـءكفـء5372011/07/13 معلم

الفرابین تعلیم اساسى 2011/07/11 ھدى احمدى سلیمان متولى 2150616 كفـءكفـء5382011/07/13 معلم

كفر صقر التجاریة بنات 2011/07/11 ھدى دمحم على حسن ھنداوى 2155637 كفـءكفـء5392011/07/13 معلم

شیط الھوى ع 2011/07/11 ھدى دمحم كیالنى منصور 2174040 كفـءكفـء5402011/07/13 معلم

ابو حریز تعلیم اساسى 2011/07/11 ھدى مصطفى كامل دمحم دمحم 2161076 كفـءكفـء5412011/07/13 معلم

الطحاویة 2011/03/01 ھدیھ عبدهللا السید فرج 979735 كفـءكفـء5422011/03/14 معلم

الشرقایة تعلیم اساسى 2011/07/11 ھناء ثروت األحمدى مغربى 2154863 كفـءكفـء5432011/07/13 معلم

منشأة شلبى 2011/03/01 ھناء ثروت دمحم دمحم 2164734 كفـءكفـء5442011/03/01 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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الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

المؤانسة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 ھناء حسن ابراھیم طنطاوى 2154394 كفـءكفـء5452011/07/13 معلم

شیط الھوى 2011/03/01 ھناء عبدالخالق دمحم رمضان 990895 كفـءكفـء5462011/03/01 معلم

ابو رجب تعلیم اساسى 2011/03/01 ھناء عبدهللا السید سلیمان 2157481 كفـءكفـء5472011/03/01 معلم

نایف عماد 2011/03/01 ھناء دمحم حسن دمحم 2154475 كفـءكفـء5482011/03/14 معلم

القضاه تعلیم اساسى 2011/07/11 ھناء منصور عبدالعال حسن 2162838 كفـءكفـء5492011/07/13 معلم

ابو الشقوق ع م 2011/07/11 ھنادا دمحم زكى دمحم 2165168 كفـءكفـء5502011/07/13 معلم

السادات ع بنین 2011/07/11 ھند احمد دمحم عرابى 2162504 كفـءكفـء5512011/07/13 معلم

المنشیة الجدیدة تعلیم اساسى 2011/07/11 ھیام محى الدین دمحم دمحم 2168504 كفـءكفـء5522011/07/13 معلم

ابو الشقوق االبتدائیة 2011/03/01 وسام عبده حسین حسن 2143314 كفـءكفـء5532011/03/14 معلم

تلیجھ تعلیم اساسى 2011/07/11 وفاء السید دمحم عمر 2150760 كفـءكفـء5542011/07/13 معلم

كفر صقر ع بنین 2011/07/11 وفاء رشاد عبدالمنعم عباده 2150621 كفـءكفـء5552011/07/13 معلم

االعدادیة المھنیة 2011/07/11 وفاء عبداللطیف مصطفى دمحم 2147582 كفـءكفـء5562011/07/13 معلم

رابعة العدویة ع 2011/03/01 وفاء فتحى ریاض السید 2164155 كفـءكفـء5572011/03/01 معلم

تلیجھ تعلیم اساسى 2011/07/11 وفاء دمحم سباعى سعد 2150767 كفـءكفـء5582011/07/13 معلم

منشاة واكد 2011/03/01 والء عبده حسین حسن 2143301 كفـءكفـء5592011/03/14 معلم

القضاة تعلیم اساسى 2011/03/01 ولید اسماعیل حسین موسى 2168340 كفـءكفـء5602011/03/14 معلم

كفر الساقیة تعلیم اساسى 2011/07/11 ولید رمضان السید عبدالرحمن 2148810 كفـءكفـء5612011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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كفر صقرالشرقیة ::
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المؤھل 
األعلي

كفر صقر الرسمیة للغات 2011/07/11 وھیبھ محمود صدیق سباعى 2148466 كفـءكفـء5622011/07/13 معلم

كفر صقر الثانویة بنین 2011/07/11 یسرا السید اسماعیل دمحم 2148304 كفـءكفـء5632011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

الشھید محمود یوسف االبتدائیة 2011/05/24 اسماء جمعھ عبادى عبدالمجید 2236785 كفـءكفـء12011/07/13 أمین مكتبة

ام المومنین بنات 2011/05/24 امل السید عبدالعال على 2229847 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

أوالدصقرالثانویة بنین 2011/03/02 ایمان شعبان الشبراوى عبدالعاطى 2236786 كفـءكفـء32011/03/14 أمین مكتبة

جمال شریبة 2011/05/24 رحاب احمد دمحم سلیمان 2236784 كفـءكفـء42011/05/24 أمین مكتبة

عمربن الخطاب للبنات 2011/02/24 رشا حسن دمحم احمد 2224102 كفـءكفـء52011/02/24 أمین مكتبة

حسن طة الصناعیة المشتركة بأوالد صقر 2011/02/24 دمحم حسین احمد متولى 2237881 كفـءكفـء62011/03/14 أمین مكتبة

بنى منصور 2011/05/24 مى احمد ابوالفتوح بھیج 2235160 كفـءكفـء72011/07/13 أمین مكتبة

اوالد صقر التجاریة المشتركة 2011/05/24 نجالء فتحي السید سالمة 2390639 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

بنى منصور 2011/05/24 نشوى عثمان نجیب ابوطالب 2229804 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

حماده االعدادیة 2011/05/24 ھاجر السید العربى عبدالرحیم 2236789 كفـءكفـء102011/07/13 أمین مكتبة

حسن طة الصناعیة المشتركة بأوالد صقر 2011/05/24 ھبھ دمحم السید عمر 2236779 كفـءكفـء112011/07/13 أمین مكتبة

احمد عرابى ببنى حسن 2011/05/24 ھبھ محمود عبده مصطفى 2237885 كفـءكفـء122011/07/13 أمین مكتبة

كفر حجى 1998/12/26 عمار احمد عمار سالم 1613515 كفـءكفـء132009/02/11 أخصائى صحافة واعالم أول

جزیرة الفرس 2011/07/11 امینھ عبدالرحمن علي دمحم 2094024 كفـءكفـء142011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

حماده االعدادیة 2011/05/24 بدریة البكرى عبدالعال ابراھیم 2259104 كفـءكفـء152011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

حسن طة الصناعیة المشتركة بأوالد صقر 2011/05/24 ریھام دمحم صالح حسن دمحم 2383610 كفـءكفـء162011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

زور ابواللیل الثانویة المشتركة 2011/05/24 سامح دمحم انور المرسى 2237878 كفـءكفـء172011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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المؤھل 
األعلي

السعادات 2011/05/24 صالح احمد ابراھیم دمحم 2391169 كفـءكفـء182011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو عوینات 2011/05/24 صالح الدمحمى السید عطاهللا 2215310 كفـءكفـء192011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبدالمجید الحسینى 2007/04/26 عبدالفتاح حسنى احمد ابراھیم 2241408 كفـءكفـء202011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

البحاروة االعدادیة 2011/05/24 على السید على حسن 2215311 كفـءكفـء212011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

منشأة االمیر 2011/05/24 دمحم ابراھیم سلیم السید 2255736 كفـءكفـء222011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید احمد صبحى الشربینى االعدادیة بنین 2004/02/08 محمود دمحم السعید دمحم 2243378 كفـءكفـء232011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو عوینات 2011/05/24 نورا  رأفت حسان ابراھیم 2394269 كفـءكفـء242011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنى حسن التجاریة 2011/05/24 ایناس محمود دمحم فرحات 2282378 كفـءكفـء252011/07/13 أخصائى نفسى

الصوفیة ث 2011/05/24 ثناء السید دمحم ابراھیم 2235169 كفـءكفـء262011/07/13 أخصائى نفسى

ابو عوینات 2011/03/01 سحر عبده السعید دمحم 2209289 كفـءكفـء272011/03/14 أخصائى نفسى

عمر بن الخطاب بنین 2011/05/24 شیماء ابراھیم دمحم صالح 2229827 كفـءكفـء282011/07/13 أخصائى نفسى

راغب 2011/05/24 دمحم  احمد  دمحم رزق 2390627 كفـءكفـء292011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید احمد ابراھیم عبدهللا االبتدائیة 2011/05/24 محمود عبدالقادر عوض على 2237883 كفـءكفـء302011/07/13 أخصائى نفسى

البقلى 2011/05/24 مكرم صبحى رزق غالي 2259593 كفـءكفـء312011/07/13 أخصائى نفسى

منشأة السادات 2011/05/24 نھى لطفى عبدالحلیم دمحم احمد الشناوى 2229769 كفـءكفـء322011/07/13 أخصائى نفسى

سالم جابر 2011/05/24 ھبة عبدالحمید دمحم سعید 2237882 كفـءكفـء332011/07/13 أخصائى نفسى

جزیرة الشافعى 2011/05/24 ھدى صالح عبدالسمیع عبدالمنعم 2391093 كفـءكفـء342011/07/13 أخصائى نفسى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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اوالد صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى عبس االعدادیة 2011/05/24 احمد عبده السید رزق 2220364 كفـءكفـء352011/07/13 أخصائى اجتماعى

ناصر 2011/05/24 احمد على احمد مرسي 2220411 كفـءكفـء362011/07/13 أخصائى اجتماعى

تلراك التجاریة 2011/05/24 السید محبوب النبى رزق موسى 2220529 كفـءكفـء372011/07/13 أخصائى اجتماعى

حماده االعدادیة 2011/05/24 آمال السید عوض الحدیدي 2220362 كفـءكفـء382011/07/13 أخصائى اجتماعى

حماده االعدادیة 2011/05/24 امانى احمد عبدالعزیز السید 2220531 كفـءكفـء392011/07/13 أخصائى اجتماعى

ام المومنین بنات 2011/05/24 ایمان حسین ابراھیم عبدالعال 2220513 كفـءكفـء402011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر حجى 2011/05/24 ایھاب احمد ابراھیم دمحم 2220310 كفـءكفـء412011/07/13 أخصائى اجتماعى

جزیرة الشافعى 2011/05/24 بدر ذكي ابراھیم البیلي 2220341 كفـءكفـء422011/07/13 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب بنین 2011/05/24 تیمور حسن سالم سلیمان 2219985 كفـءكفـء432011/07/13 أخصائى اجتماعى

زور ابواللیل الثانویة المشتركة 2011/05/24 حسنة عثمان السید متولى 2220540 كفـءكفـء442011/07/13 أخصائى اجتماعى

تلراك الثانویة 2011/05/24 حنان ابراھیم  دمحم صالح 2220344 كفـءكفـء452011/07/13 أخصائى اجتماعى

بنى منصور 2011/05/28 رباب اسماعیل جمعھ احمد 2220532 كفـءكفـء462011/07/13 أخصائى اجتماعى

أنور منصور االعدادیھ 2011/05/24 رحاب صدیق دمحم دمحم 2220442 كفـءكفـء472011/07/13 أخصائى اجتماعى

بنى منصور 2011/05/24 رشا عثمان ابراھیم عبدالعال 2220524 كفـءكفـء482011/07/13 أخصائى اجتماعى

المقطم 2011/05/24 سامح رفعت منصور احمد 2220422 كفـءكفـء492011/07/13 أخصائى اجتماعى

حماده االبتدائیة 2011/03/01 سمر عثمان سلیمان على 2220448 كفـءكفـء502011/03/14 أخصائى اجتماعى

البحاروة االعدادیة 2011/05/24 سوزان عبدالرحمن سالم احمد 2220542 كفـءكفـء512011/07/13 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 

اوالد صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابوطاحون الثانویھ المشتركھ 2011/05/24 سونة حمدى على سالمة 2220336 كفـءكفـء522011/07/13 أخصائى اجتماعى

ناصر 2011/05/24 شرین دمحم توفیق حسن 2220358 كفـءكفـء532011/07/13 أخصائى اجتماعى

اوالد صقر الثانویة بنات 2011/05/24 شیماء عبدالبدیع منصور دمحم 2220417 كفـءكفـء542011/07/13 أخصائى اجتماعى

بنى منصور 2011/05/24 عبدالرحمن حسن عبدالرحمن طھ 2220517 كفـءكفـء552011/07/13 أخصائى اجتماعى

الصوفیھ الثانویھ التجاریھ 2011/05/24 عبیر عبده خلیل خلیل 2220445 كفـءكفـء562011/07/13 أخصائى اجتماعى

عباس محبوب  االبتدائیة 2011/05/24 فاطمة المھدى عبدة مصطفى 2220534 كفـءكفـء572011/07/13 أخصائى اجتماعى

الصوفیة االعدادیة التجربیة للغات 2011/05/24 كریمان سعد احمد دمحم 2220407 كفـءكفـء582011/07/13 أخصائى اجتماعى

غطریف 2011/05/24 لمیاء حسن دمحم زیدان 2220309 كفـءكفـء592011/07/13 أخصائى اجتماعى

طلمبات القصبى 2011/05/24 دمحم توفیق البرعى على 2220520 كفـءكفـء602011/07/13 أخصائى اجتماعى

جزیرة مطاوع الجدیدة 2011/05/24 دمحم على دییان ابراھیم 2220388 كفـءكفـء612011/07/13 أخصائى اجتماعى

قصاصین  االزھار 2011/05/24 دمحم محمود عزت سلیمان 2220375 كفـءكفـء622011/07/13 أخصائى اجتماعى

البقلى 2011/05/24 محمود دمحم دمحم الشرباصى 2220536 كفـءكفـء632011/07/13 أخصائى اجتماعى

سالم جابر 2011/05/24 مروة مسعد احمد السید سالم 2206778 كفـءكفـء642011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید ھانى دمحم دمحم سلیمان االعدادیة 2011/05/24 منى احمد الشربینى موسى 2220352 كفـءكفـء652011/07/13 أخصائى اجتماعى

منشأة ناصر 2011/03/01 منى صبحى حسن فرحات 2220420 كفـءكفـء662011/03/14 أخصائى اجتماعى

اوالد صقر الثانویة بنات 2011/05/24 منى عاطف عبدالحمید عبدالغنى 2220537 كفـءكفـء672011/07/13 أخصائى اجتماعى

حماده االبتدائیة 2011/05/24 مھا دمحم جاد ابراھیم 2220402 كفـءكفـء682011/07/13 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 

اوالد صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشاة االمیر 2011/05/24 نانسى عبدالمنعم احمد على 2220522 كفـءكفـء692011/07/13 أخصائى اجتماعى

قصاصین االزھار التجاریة 2011/05/24 نشوى عبدالعال متولى دمحم 2220450 كفـءكفـء702011/07/13 أخصائى اجتماعى

المنشر 2011/05/24 ھانى السید البیلى عبدالحمید 2220381 كفـءكفـء712011/07/13 أخصائى اجتماعى

السعادات 2011/05/24 ھانى دمحم احمد عمار 2220435 كفـءكفـء722011/07/13 أخصائى اجتماعى

اوالد صقر التجاریة المشتركة 2011/05/24 والء السید ابراھیم السید 2220396 كفـءكفـء732011/07/13 أخصائى اجتماعى

عباس محبوب  االبتدائیة 1993/10/13 دمحم السید عوض دمحم 924733 كفـءكفـء742012/07/09 ماجیستیرمعلم أول أ

١زور ابو اللیل  1988/11/01 راتب سعدى دمحم ابراھیم 1585572 كفـءكفـء752009/02/11 معلم أول

١الشوافین  1990/11/01 دمحم على دمحم حسین 911960 كفـءكفـء762010/03/02 معلم أول

عمر بن الخطاب بنین 1988/11/01 نرجس حسن عبد هللا إبراھیم 948300 كفـءكفـء772009/02/11 معلم أول

دمحم السعید سالم ابتدائى 2011/05/24 ابراھیم  السید الدمحمي ابراھیم 2209562 كفـءكفـء782011/07/13 معلم

اوالد صقر التجاریة المشتركة 2011/05/24 ابراھیم السید ابراھیم یوسف 2219658 كفـءكفـء792011/07/13 معلم

منشاة االمیر 2011/05/24 ابراھیم السید على عثمان 2227396 كفـءكفـء802011/07/13 معلم

على یوسف االعدادیة 2011/05/24 إبراھیم عبدالحي دمحم سلیم 2220366 كفـءكفـء812011/07/13 معلم

أوالدصقرالثانویة بنین 2011/02/24 ابراھیم عثمان محمود دمحم 2211745 كفـءكفـء822011/07/13 معلم

منشاة االمیر 2011/05/24 ابراھیم دمحم السید ابراھیم 2229766 كفـءكفـء832011/07/13 معلم

ابراھیم حسن ع 2011/02/24 ابراھیم دمحم سعد ابراھیم 2211758 كفـءكفـء842011/02/24 معلم

الشناوى 2011/02/24 ابراھیم دمحم على حسن 2207666 كفـءكفـء852011/02/24 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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اوالد صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى منصور 2011/05/24 ابراھیم دمحم فؤاد اسماعیل 2211774 كفـءكفـء862011/07/13 معلم

بنى عبس 2011/05/24 ابوبكر سالم سلیمان سالم 2237879 كفـءكفـء872011/07/13 معلم

مطاوع 2011/05/24 احمد  دمحم عبدالجلیل صالح 2389734 كفـءكفـء882011/07/13 معلم

الصوفیة التجریبیة 2011/03/01 احمد ابراھیم دمحم ابراھیم 2209558 كفـءكفـء892011/03/14 معلم

سالم جابر 2011/03/01 احمد الشوربجي عبدالرحمن دمحم 2209299 كفـءكفـء902011/03/14 معلم

ابو عوینات 2011/05/24 أحمد خضر أحمد صالح 2227209 كفـءكفـء912011/07/13 معلم

الشھید احمد ابراھیم عبدهللا االبتدائیة 2011/05/24 احمد رفعت محى محمود 2207825 كفـءكفـء922011/07/13 معلم

حماده االعدادیة 2011/03/02 احمد زكریا احمد دمحم 1613751 كفـءكفـء932011/03/02 معلم

مجمع عوض شریبھ اعدادى 2011/05/24 احمد سالمة السید عوض هللا 2216278 كفـءكفـء942011/07/13 معلم

المنشر 2011/05/24 احمد شحاتھ مجاھد سالمة 2228036 كفـءكفـء952011/07/13 معلم

قصاصین  االزھار 2011/03/01 احمد عبدالباسط االحمدي عبدالقادر 2211746 كفـءكفـء962011/03/14 معلم

منشاة االمیر 2011/05/24 احمد عبدالرحمن سلیمان جمعھ 2226364 كفـءكفـء972011/07/13 معلم

جزیرة الشافعى 2011/05/24 احمد عثمان اسماعیل على 2239081 كفـءكفـء982011/07/13 معلم

تلراك االعدادیھ 2011/05/24 احمد على احمد دمحم 2211739 كفـءكفـء992011/07/13 معلم

كفر حجى 2011/05/24 احمد على دمحم حمیده 2206814 كفـءكفـء1002011/07/13 معلم

الشھید احمد صبحى الشربینى االعدادیة بنین 2011/03/01 احمد فرج احمد دمحم 2209016 كفـءكفـء1012011/03/14 معلم

طلمبات القصبى 2011/05/24 احمد دمحم احمد سالم 2239529 كفـءكفـء1022011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة
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اوالد صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ام المومنین بنات 2011/05/24 احمد دمحم السید دمحم 2232093 كفـءكفـء1032011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بنین 2011/05/24 احمد دمحم جاد عبدالعال 2207849 كفـءكفـء1042011/07/13 معلم

الصوفیة ث 2011/05/24 احمد دمحم عبدهللا سلیمان 2211779 كفـءكفـء1052011/07/13 معلم

ابراھیم عطیة 2011/02/24 احمد دمحم على عبدالحلیم 2226384 كفـءكفـء1062011/03/14 معلم

طلمبات القصبى 2011/05/24 احمد محمود بدوي سالم 2228267 كفـءكفـء1072011/07/13 معلم

الشھید احمد صبحى الشربینى االعدادیة بنین 2011/05/24 احمد محمود دمحم ابراھیم الباز 2239570 كفـءكفـء1082011/07/13 معلم

بنى حسن التجاریة 2011/05/24 احمدى صابر ابوالمعاطى ھجرس 2219674 كفـءكفـء1092011/07/13 معلم

السعادات 2011/05/24 اسماء احمد عبدالرحیم ابراھیم 2207495 كفـءكفـء1102011/07/13 معلم

مجمع عوض شریبھ اعدادى 2011/02/24 اسماء احمد عبدالقادر علي كحیلة 2207642 كفـءكفـء1112011/03/14 معلم

١جزیرة مطاوع  2011/05/24 أسماء السید عبدالوھاب یوسف 2221471 كفـءكفـء1122011/07/13 معلم

الشھید ھانى دمحم دمحم سلیمان االعدادیة 2011/05/24 اسماء عبدالباسط دمحم دمحم 2228195 كفـءكفـء1132011/07/13 معلم

الصوفیة االعدادیة التجربیة للغات 2011/02/24 اسماء عثمان على عثمان 2226403 كفـءكفـء1142011/03/14 معلم

الشھید ھانى دمحم دمحم سلیمان االعدادیة 2011/05/24 اسماء دمحم فكري عبدارحیم 2211719 كفـءكفـء1152011/07/13 معلم

عبدالعزیز الطبیلى االعدادیة 2011/05/24 اشرف السید الصادق على 2228074 كفـءكفـء1162011/07/13 معلم

السعادات 2011/05/24 السید  محمود دمحم احمد 2389764 كفـءكفـء1172011/07/01 معلم

ابراھیم حسن ع 2011/05/24 السید ابراھیم عیسى ابراھیم 2226365 كفـءكفـء1182011/07/13 معلم

ابو طاحون 2011/03/01 السید ابراھیم دمحم ابراھیم 2016104 كفـءكفـء1192011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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اوالد صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

راغب االبتدائیة القدیمة 2011/05/24 السید احمد عبدالعزیز احمد 2390628 كفـءكفـء1202011/07/13 معلم

الفرایحة التجاریھ 2011/05/24 السید الصاوى عبدالفتاح دمحم 2226362 كفـءكفـء1212011/07/13 معلم

السعادات 2011/02/24 السید حسین عبدالجواد منصور 2211764 كفـءكفـء1222011/03/14 معلم

المنشر 2011/05/24 السید رفعت ابراھیم السید 2236788 كفـءكفـء1232011/07/13 معلم

راغب 2011/02/24 السید سامى السید منصور 2226405 كفـءكفـء1242011/03/14 معلم

ابوطاحون 2011/02/24 السید دمحم اسماعیل حسن 2221996 كفـءكفـء1252011/03/14 معلم

البحاروة االعدادیة 2011/05/24 السید دمحم السید دمحم 2239591 كفـءكفـء1262011/07/13 معلم

الصوفیة ث 2011/05/24 السید دمحم دمحم عطیة 2211732 كفـءكفـء1272011/07/13 معلم

المسرى 2011/05/24 العربي عبداللطیف احمد حسن 2207865 كفـءكفـء1282011/07/13 معلم

الفرایحة التجاریھ 2011/05/24 المھدى المھدى جاد الحق البابل 2219671 كفـءكفـء1292011/07/13 معلم

جمال شربیھ 2011/05/24 امال عثمان عصمت صالح 2217040 كفـءكفـء1302011/07/13 معلم

الصوفیة التجریبیة 2011/05/24 امال عمر  دمحم  دمحم 2389729 كفـءكفـء1312011/07/13 معلم

حماده االعدادیة 2011/05/24 امال دمحم دمحم سعد 2211737 كفـءكفـء1322011/07/13 معلم

الصوفیة التجریبیة 2011/05/24 امانى  دمحم صالح احمد 2217042 كفـءكفـء1332011/07/13 معلم

بنى منصور 2011/05/24 امانى احمد السید احمد 2226933 كفـءكفـء1342011/07/13 معلم

بنى منصور 2011/05/24 امانى احمد عبدهللا سلیمان 2206809 كفـءكفـء1352011/07/13 معلم

حسن طة الصناعیة المشتركة بأوالد صقر 2011/05/24 امانى السید العربي عبدالرحیم 2228096 كفـءكفـء1362011/07/13 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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اوالد صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم صالح احمد عزب 2011/05/24 امانى على دمحم سلیمان 2232119 كفـءكفـء1372011/07/13 معلم

قصاصین االزھار التجاریة 2011/05/24 امانى فرج عبداللطیف ابراھیم 2215308 كفـءكفـء1382011/07/13 معلم

بنى منصور 2011/02/24 أماني عبدالسالم حسن أحمد 2221419 كفـءكفـء1392011/03/14 معلم

احمد عرابى ببنى حسن 2011/02/24 أماني عثمان نجیب أبوطالب 2221286 كفـءكفـء1402011/03/14 معلم

منشأة ناصر 2011/05/24 اماني فرید عبدالمجید رمضان 2207459 كفـءكفـء1412011/07/13 معلم

مطاوع 2011/05/24 اماني دمحم سلیمان دمحم 2211718 كفـءكفـء1422011/07/13 معلم

تلراك التجاریة 2011/05/24 امل ابراھیم عبدالرحمن محمود 2220280 كفـءكفـء1432011/07/13 معلم

سالم جابر 2011/02/24 أمل عبدالناصر دمحم عبدالعزیز 2222009 كفـءكفـء1442011/03/14 معلم

مطاوع 2011/05/24 امل دمحم عبدهللا دمحم 2207571 كفـءكفـء1452011/07/13 معلم

ابراھیم عطیة 2011/05/24 امیرة  ماھر رمضان حسین 2207450 كفـءكفـء1462011/07/13 معلم

الصوفیھ الثانویھ التجاریھ 2011/05/24 امیرة احمد حسین دمحم 2232120 كفـءكفـء1472011/07/13 معلم

ابراھیم عطیة 2011/03/01 امیرة حسن ابوالفضل حسن 2227003 كفـءكفـء1482011/03/14 معلم

الصوفیة التجریبیة 2011/03/01 امیرة رزق ابوزید راشد 2217048 كفـءكفـء1492011/03/14 معلم

تلراك االعدادیھ 2011/05/24 امیرة شحاتة عبدالھادى شحاتة 2245648 كفـءكفـء1502011/07/13 معلم

اوالد صقر التجاریة المشتركة 2011/05/24 امیرة طلعت عبدالعزیز رمضان 2215302 كفـءكفـء1512011/07/13 معلم

الشوافین ع 2011/02/24 امیرة عاطف عبدالحمید عبدالغنى 2226931 كفـءكفـء1522011/03/14 معلم

حماده االعدادیة 2011/05/24 أمیرة على دمحم على 2219515 كفـءكفـء1532011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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اوالد صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مطاوع 2006/04/22 امیرة دمحم احمد ابراھیم 2239547 كفـءكفـء1542011/07/13 معلم

ام المومنین بنات 2011/05/24 امیره فتحى اسماعیل السید السید الشوربجي 2157970 كفـءكفـء1552011/07/13 معلم

راغب االبتدائیة القدیمة 2011/02/24 امینة ابراھیم على مجاھد 2207635 كفـءكفـء1562011/03/14 معلم

٢الصوفیة  2011/05/24 انجى عثمان اسماعیل على 2236787 كفـءكفـء1572011/07/13 معلم

اوالد صقر التجاریة المشتركة 2011/05/24 . انھار الجرایحي جابر 2206793 كفـءكفـء1582011/07/13 معلم

الصوفیة االعدادیة التجربیة للغات 2011/05/24 انور عبدالستار على دمحم 2216279 كفـءكفـء1592011/07/13 معلم

ابراھیم عطیة 2011/05/24 ایرینى عبد الباقى عزیز اندراوس 2259726 كفـءكفـء1602011/07/13 معلم

بنى منصور 2011/05/24 ایمان احمد  السید سلطان 2234848 كفـءكفـء1612011/07/13 معلم

غطریف 2011/05/24 ایمان احمد عثمان  السید 2239542 كفـءكفـء1622011/07/13 معلم

بنى حسن التجاریة 2011/05/28 ایمان السید منصور السید 2215309 كفـءكفـء1632011/07/13 معلم

الصوفیة التجریبیة 2011/05/24 ایمان صبحى دمحم اسماعیل 2245661 كفـءكفـء1642011/07/13 معلم

حسن طة الصناعیة المشتركة بأوالد صقر 2011/05/24 ایمان عبدالكریم على دمحم 2228103 كفـءكفـء1652011/07/13 معلم

عباس محبوب  االبتدائیة 2011/03/01 ایمان على سلیمان عبدالقادر 2227001 كفـءكفـء1662011/03/01 معلم

حسین سید احمد 2011/03/01 ایمان دمحم زین العابدین  محمود 2215162 كفـءكفـء1672011/03/14 معلم

غطریف 2011/05/24 ایمان دمحم عبدالجید دمحم 2241449 كفـءكفـء1682011/07/13 معلم

الشھید السید ماھر سلیمان 2011/03/01 ایمان دمحم عبدالعال ابراھیم 2209560 كفـءكفـء1692011/03/14 معلم

تلراك 2011/05/24 ایمن سلیمان عبدالعزیز سلیمان 2211844 كفـءكفـء1702011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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اوالد صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمد عرابى ببنى حسن 2011/02/24 ایناس على دمحم اسماعیل 2227005 كفـءكفـء1712011/03/14 معلم

بنى عبس االعدادیة 2011/05/24 باسم ابراھیم على ابراھیم 2226358 كفـءكفـء1722011/07/13 معلم

منشاة ناصر 2011/03/01 بشرى عبدالعظیم حجاز دمحم 2226407 كفـءكفـء1732011/03/14 معلم

البقلى االبتدائیة 2011/03/01 بلیغ حمدي السید ابراھیم 2207659 كفـءكفـء1742011/03/14 معلم

احمد عرابى ببنى حسن 2011/03/02 تامر السید احمد عبدالغنى 2227000 كفـءكفـء1752011/03/14 معلم

تلراك التجاریة 2011/05/24 تامر سالم السید سالم 2211572 كفـءكفـء1762011/07/13 معلم

الصوفیھ الثانویھ التجاریھ 2011/05/24 ثروت دمحم احمد دمحم 2219666 كفـءكفـء1772011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بنین 2011/05/24 ثریا  فتحي فھمي  إسماعیل 2411369 كفـءكفـء1782011/07/13 معلم

ابوطاحون 2011/05/24 جمعھ محمود منصور احمد 2211849 كفـءكفـء1792011/05/24 معلم

البحاروة 2011/03/01 جیالن جمعة ابراھیم  أحمد 2222002 كفـءكفـء1802011/03/14 معلم

بنى منصور 2011/05/24 جیھان حسین ابراھیم عبدالعال 2226368 كفـءكفـء1812011/07/13 معلم

الصوفیھ الثانویھ التجاریھ 2011/05/24 جیھان دمحم عبدالرحمن سلطان 2232096 كفـءكفـء1822011/07/13 معلم

ابوطاحون الثانویھ المشتركھ 2011/05/24 حازم فؤاد عبدالرحیم ابراھیم 2206801 كفـءكفـء1832011/07/13 معلم

المنشر 2011/05/24 حسام  جمال عبدالسمیع عید 2226359 كفـءكفـء1842011/07/13 معلم

منشأة السادات 2011/03/01 حسام دمحم جاد ابراھیم 2221334 كفـءكفـء1852011/03/14 معلم

الشھید احمد ابراھیم عبدهللا االبتدائیة 2011/03/01 حسن السید احمد متولي 2211742 كفـءكفـء1862011/03/14 معلم

تلراك التجاریة 2011/05/24 حسن السید حسن منصور 2220308 كفـءكفـء1872011/07/13 معلم

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

7438of 1662 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 

اوالد صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البقلى االبتدائیة 2011/05/24 حسن سعید حسن منصور 2236778 كفـءكفـء1882011/07/13 معلم

بنى عبس االعدادیة 2011/05/24 حسن على حسن دمحم 2240559 كفـءكفـء1892011/07/13 معلم

حماده االعدادیة 2011/05/24 حسن دمحم حسن منصور 2229960 كفـءكفـء1902011/07/13 معلم

حسین سید احمد للتعلیم االساسى اعدادى 2011/03/14 حنان االحمدى عمر حسن 2228287 كفـءكفـء1912011/03/02 معلم

العرب 2011/05/24 حنان اللیثى رفاعى اللیثى 2209530 كفـءكفـء1922011/07/13 معلم

ام المومنین بنات 2011/05/24 حنان حسین متولى السید خضر 2236395 كفـءكفـء1932011/07/13 معلم

مدرسة المقطم ریاض 2011/05/24 حنان عبدهللا دمحم حسن 2217190 كفـءكفـء1942011/07/13 معلم

زور ابو اللیل 2011/05/24 حنان دمحم دمحم السید 2217200 كفـءكفـء1952011/07/13 معلم

الشھید ھانى دمحم دمحم سلیمان االعدادیة 2011/05/24 خالد احمد عباس العدل 2237880 كفـءكفـء1962011/07/13 معلم

اوالد صقر التجاریة المشتركة 2011/05/24 خالد ذكرهللا على شلبي 2206779 كفـءكفـء1972011/07/13 معلم

منشأة ناصر 2011/05/24 خطاب نجاح خطاب عبدالستار 2232107 كفـءكفـء1982011/07/13 معلم

عبدالعزیز الطبیلى االعدادیة 2011/05/24 دالیا عطیة عوض عطیة 2227381 كفـءكفـء1992011/07/13 معلم

البقلى 2011/05/24 دالیا دمحم احمد جادالحق 2226366 كفـءكفـء2002011/07/13 معلم

الصوفیة ث 2011/05/24 دالیا دمحم نجیب دمحم شاكر على 2206784 كفـءكفـء2012011/07/13 معلم

الصوفیھ الثانویھ التجاریھ 2011/03/01 دعاء احمد عثمان احمد 2226383 كفـءكفـء2022011/03/14 معلم

عمر بن الخطاب بنین 2006/09/21 دعاء على حامد رمضان 2206776 كفـءكفـء2032011/07/13 معلم

منشأة السادات 2011/05/24 راندا عبدالبدیع رمضان عبده 2234847 كفـءكفـء2042011/07/01 معلم
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الشھید ھانى دمحم دمحم سلیمان االعدادیة 2011/05/24 راندا منصور حسین سلیمان 2232122 كفـءكفـء2052011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بنین 2011/02/24 رانیا احمد محمود احمد 2227283 كفـءكفـء2062011/03/14 معلم

الشوافین ع 2011/05/24 رانیا عبدالفتاح دمحم دمحم 2167044 كفـءكفـء2072011/07/13 معلم

حماده االعدادیة 2011/02/14 رائد شعالن حسین السید 2221372 كفـءكفـء2082011/03/02 معلم

١الصوفیة  2011/05/24 رباب السید دمحم دمحم عبدالمنعم 2229834 كفـءكفـء2092011/07/13 معلم

منشاة ناصر 2011/02/24 ربیع منصور دمحم الحفنى 2221462 كفـءكفـء2102011/03/14 معلم

اوالد صقر التجاریة المشتركة 2011/05/24 رجاء اسماعیل مصطفى دمحم 2226371 كفـءكفـء2112011/07/13 معلم

منشاة ناصر 2011/02/24 رجب دمحم السید منصور 2207699 كفـءكفـء2122011/07/13 معلم

٢الصوفیة  2011/03/26 رحاب  انور دمحم عبدالعال 2207617 كفـءكفـء2132011/07/13 معلم

الصوفیھ الثانویھ التجاریھ 2011/05/24 رحاب  دمحم محمود سلیم 2206787 كفـءكفـء2142011/07/13 معلم

جمال شریبة 2011/05/24 رحاب دمحم ابراھیم حسن 2207490 كفـءكفـء2152011/07/13 معلم

الشھید احمد صبحى الشربینى االعدادیة بنین 2011/05/24 رشا احمد نفادى احمد 2389778 كفـءكفـء2162011/07/13 معلم

الشھید السید ماھر سلیمان 2011/05/24 رشا البیومى عبدالرازق عبدالرازق 2235168 كفـءكفـء2172011/07/13 معلم

جمال شربیھ 2011/03/01 رشا انور دمحم عبدالعال 2217043 كفـءكفـء2182011/03/14 معلم

ابو راشد 2011/02/24 رشا رمضان عبدالسالم حسن 2209537 كفـءكفـء2192011/02/24 معلم

المقطم 2011/05/24 رشا عبدالدایم جادهللا عبدالدایم 2226374 كفـءكفـء2202011/07/13 معلم

الشھید ھانى دمحم دمحم سلیمان االعدادیة 2011/05/24 رشا عبدالسالم على حافظ 2237889 كفـءكفـء2212011/07/13 معلم
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الصوفیة التجریبیة 2011/05/24 رشا عبدالعزیز على ابراھیم 2217050 كفـءكفـء2222011/07/13 معلم

منشأة ناصر 2011/05/24 رشا فؤاد السید دمحم 2226361 كفـءكفـء2232011/07/13 معلم

عمربن الخطاب للبنات 2011/05/24 رشا دمحم احمد الرفاعي 2209542 كفـءكفـء2242011/03/14 معلم

اوالد صقر التجاریة المشتركة 2011/05/24 رشا دمحم اسماعیل دمحم 2215304 كفـءكفـء2252011/07/13 معلم

راغب االبتدائیة القدیمة 2011/02/24 رشا دمحم السید الحسیني 1582357 كفـءكفـء2262011/03/14 معلم

الشھید دمحم صالح احمد عزب 2011/05/24 رشا دمحم سلطان دمحم 2287486 كفـءكفـء2272011/07/13 معلم

زور ابو اللیل 2011/03/01 رشا منصور دمحم دمحم 2217017 كفـءكفـء2282011/03/14 معلم

عبدالعزیز الطبیلى االعدادیة 2011/05/24 رشا یحیى دمحم رمضان 2246724 كفـءكفـء2292011/07/13 معلم

١زور ابو اللیل  2011/02/24 رضا اسماعیل شحاتة ابوالمعاطى 2226393 كفـءكفـء2302011/07/13 معلم

الصوفیة االعدادیة التجربیة للغات 2011/05/24 رضا الشحات دمحم ابوالمعاطى 2228140 كفـءكفـء2312011/07/13 معلم

منشاة االمیر 2009/02/24 رضا عبدالعال احمد رفاعى 2234846 كفـءكفـء2322011/07/13 معلم

الشھید محمود یوسف االبتدائیة 2011/05/24 رضا على ابراھیم على 2226382 كفـءكفـء2332011/07/13 معلم

أنور منصور االبتدائیة 2011/05/24 رضا دمحم احمد عبدالجلیل 2209539 كفـءكفـء2342011/07/13 معلم

منشأة ناصر 2011/02/24 رضا دمحم على احمد 2211578 كفـءكفـء2352011/03/14 معلم

١الشوافین  2011/05/24 رضى احمد محمود احمد 2211741 كفـءكفـء2362011/07/13 معلم

سالم جابر 2011/02/24 رضى جاد جرس الوندى 2215282 كفـءكفـء2372011/03/14 معلم

الصوفیھ الثانویھ التجاریھ 2011/05/24 رعایة طلب خلیل خلیل 2206799 كفـءكفـء2382011/07/13 معلم
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ناصر 2011/02/24 رنا ثروت عبدالمھیمن عبدالصادق 2217184 كفـءكفـء2392011/03/14 معلم

١زور ابو اللیل  2011/02/24 رویدا احمد منصور على 2221260 كفـءكفـء2402011/03/14 معلم

الشھید دمحم مبروك االعدادیة 2011/05/24 رویدا عثمان نجیب أبوطالب 2207565 كفـءكفـء2412011/07/13 معلم

منشاة االمیر 2011/05/24 ریحاب دمحم عبدالعال احمد 2245400 كفـءكفـء2422011/07/13 معلم

زور ابو اللیل 2011/05/28 ریھام احمد عبدهللا احمد 2217197 كفـءكفـء2432011/07/13 معلم

احمد عرابى ببنى حسن 2011/05/24 ریھان جمعة فھمي أحمد 2390643 كفـءكفـء2442011/07/13 معلم

احمد عرابى للتعلیم االساسى 2011/05/24 زھرة على دمحم اسماعیل 2232091 كفـءكفـء2452011/07/13 معلم

جزیرة الشافعى 2011/05/24 زینات اسماعیل عمر اسماعیل 2244119 كفـءكفـء2462011/07/13 معلم

بنى منصور 2011/03/01 زینب بسرى احمد حسن 2221400 كفـءكفـء2472011/03/14 معلم

تلراك االعدادیھ 2011/05/24 زینب حسن عبدالرحمن دمحم 2234856 كفـءكفـء2482011/07/13 معلم

الشھداء ریاض اطفال 2011/02/24 زینب عبدالحلیم الدیردیر حسن 2217181 كفـءكفـء2492011/03/14 معلم

اوالد صقر التجاریة المشتركة 2011/05/24 سارا یحي  منصور احمد 2229961 كفـءكفـء2502011/07/13 معلم

البحاروة االعدادیة 2011/03/01 سامح حماده حسن فرحات 2211761 كفـءكفـء2512011/03/14 معلم

تلراك االعدادیھ 2011/05/24 سامح عبدالحمید السید بدران 2245421 كفـءكفـء2522011/07/13 معلم

الشھید احمد صبحى الشربینى االعدادیة بنین 2011/05/24 سامح عبدالرحمن السید عبدهللا 2230037 كفـءكفـء2532011/07/13 معلم

عطوة 2011/05/24 سامي احمد ابراھیم عمر 2206810 كفـءكفـء2542011/07/13 معلم

الشھید دمحم مبروك االعدادیة 2011/05/24 سحر عوض احمد دمحم 2228068 كفـءكفـء2552011/07/13 معلم
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تلراك االعدادیھ 2011/05/24 سعاد عبدالعظیم عبدالعال على 2392838 كفـءكفـء2562011/07/13 معلم

ناصر 2011/05/24 سعید اسماعیل السید جمعھ 2209779 كفـءكفـء2572011/07/13 معلم

الشھید دمحم مبروك االعدادیة 2011/05/24 سعید متولى على عبدالغنى 2216280 كفـءكفـء2582011/07/13 معلم

الشھید دمحم صالح احمد عزب 2011/05/24 سالمة عبدالرؤف عبدهللا احمد 2232106 كفـءكفـء2592011/07/13 معلم

حماده االبتدائیة 2011/02/24 سلوى حسن حسین البیلي 2228349 كفـءكفـء2602011/03/14 معلم

حسین سید احمد 2011/02/24 سلوى على عبداللطیف عیسى 2226401 كفـءكفـء2612011/02/24 معلم

سالم جابر 2011/02/24 سماح  على أحمد جلیلة 2221439 كفـءكفـء2622011/03/14 معلم

العرب 2011/03/02 سماح اسماعیل احمد حسن 2215285 كفـءكفـء2632011/03/14 معلم

عمر بن الخطاب بنین 2011/05/24 سماح صالح أحمد  عبدالعال 2379029 كفـءكفـء2642011/07/13 معلم

عطوة 2011/05/24 سماح عبداللطیف مقبل دمحم 2229963 كفـءكفـء2652011/07/13 معلم

البقلى االبتدائیة 2011/02/24 سماح فرج السید دمحم 2227292 كفـءكفـء2662011/03/14 معلم

قصاصین االزھار التجاریة 2011/05/24 سماح دمحم ابراھیم شلبي 2227363 كفـءكفـء2672011/07/13 معلم

حسن طة الصناعیة المشتركة بأوالد صقر 2011/05/24 سماح نبیھ عبدالمطلب احمد 2232110 كفـءكفـء2682011/07/13 معلم

الشھید احمد صبحى الشربینى االعدادیة بنین 2011/02/24 سماح ھیكل عوض  دمحم 2221254 كفـءكفـء2692011/03/14 معلم

ابو راشد 2011/05/24 سمر السید عوض عطیة 2207469 كفـءكفـء2702011/07/13 معلم

منشاة االمیر 2011/05/24 سمیر صابر السید عبدالمنعم 2234851 كفـءكفـء2712011/07/13 معلم

حسن طة الصناعیة المشتركة بأوالد صقر 2011/05/24 سمیرة سلیمان السید احمد 2207477 كفـءكفـء2722011/07/13 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 

اوالد صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جزیرة الشافعى 2011/05/24 سمیرة عثمان احمد خلیل 2239564 كفـءكفـء2732011/07/13 معلم

الشھید ھانى دمحم دمحم سلیمان االعدادیة 2011/05/24 سمیرة دمحم احمد عوض 2226360 كفـءكفـء2742011/07/13 معلم

راغب االبتدائیة القدیمة 2011/02/24 سمیرة دمحم عید خلیفة 2226397 كفـءكفـء2752011/03/14 معلم

تلراك 2011/03/01 سھام دمحم على حسن 2215158 كفـءكفـء2762011/07/14 معلم

بنى عبس االعدادیة 2011/05/24 سھیر السید عبدة  دمحم خلفھ 2232089 كفـءكفـء2772011/07/13 معلم

الصوفیة االعدادیة 2011/05/24 سھیر دمحم حسن دمحم 2397391 كفـءكفـء2782011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بنین 2011/05/28 شادى عبداللطیف احمد عوض 2209781 كفـءكفـء2792011/07/13 معلم

عبدالعزیز الطبیلى االعدادیة 2011/05/24 شاھندا دمحم توفیق حسن 2245642 كفـءكفـء2802011/07/13 معلم

مطاوع 2011/05/24 شحتة سالم ابراھیم رفاعى 2232111 كفـءكفـء2812011/07/13 معلم

غطریف 2011/05/24 شریف زین الدین اسماعیل عبدالرحمن 2211840 كفـءكفـء2822011/07/13 معلم

ابوطاحون 2011/05/24 شرین ناصر  إبراھیم  إبراھیم 2158501 كفـءكفـء2832011/07/13 معلم

عمربن الخطاب للبنات 2011/02/24 شرین نجاح خطاب عبدالستار 2221991 كفـءكفـء2842011/07/13 معلم

الشھید ھانى دمحم دمحم سلیمان االعدادیة 2011/05/24 شوزان عبدالعال عبدالرحیم اسماعیل 2232117 كفـءكفـء2852011/07/13 معلم

یعمل بالدیوان 2011/05/24 شیرین منصور دمحم دمحم 2226367 كفـءكفـء2862011/07/13 معلم

الشھید دمحم مبروك االعدادیة 2011/03/14 شیرین وصفى ابوالمعاطى ابراھیم 2224689 كفـءكفـء2872011/03/14 معلم

حسین سید احمد 2011/03/20 شیماء احمد الشرقاوي احمد 2221341 كفـءكفـء2882011/03/20 معلم

راغب االبتدائیة الجدیدة 2011/02/24 شیماء عبدالعال عبدالستار ابراھیم 2226378 كفـءكفـء2892011/07/13 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 

اوالد صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الصوفیة االعدادیة التجربیة للغات 2011/05/24 شیماء عبدالغفار خلیل خلیل 2254599 كفـءكفـء2902011/07/13 معلم

١الصوفیة  2011/02/24 شیماء عبدالھادى عبدالھادى حسانین 2226396 كفـءكفـء2912011/03/14 معلم

البحاروة للتعلیم االساسى 2011/05/24 شیماء عثمان صالح الجیار 2235165 كفـءكفـء2922011/07/13 معلم

١زور ابو اللیل  2011/03/01 شیماء محسن عبدالسالم السید 2217581 كفـءكفـء2932011/03/14 معلم

الشھید ھانى دمحم دمحم سلیمان االعدادیة 2011/03/01 صادق دمحم محمود حسن 2211740 كفـءكفـء2942011/03/14 معلم

اوالد صقر التجاریة المشتركة 2011/05/24 صالح احمد دمحم احمد 2219661 كفـءكفـء2952011/07/13 معلم

ابو عوینات 2011/02/24 صباح متولى دمحم على 2226387 كفـءكفـء2962011/03/14 معلم

ناصر 2011/05/24 صفیة دمحم دمحم احمد 2217023 كفـءكفـء2972011/07/13 معلم

الصوفیھ الثانویھ التجاریھ 2000/02/22 صالح ابراھیم عبدالقادر وھبة 2219660 كفـءكفـء2982011/07/01 معلم

تلراك الثانویة 2011/05/24 صالح الشافعى حسن عبدالوھاب 2206797 كفـءكفـء2992011/07/13 معلم

منشأة ناصر 2011/05/24 صالح عثمان عبدالمقصود  دمحم 2378670 كفـءكفـء3002011/07/13 معلم

بنى عبس االعدادیة 2011/05/24 صالح عطوة صبح العطوة 2207813 كفـءكفـء3012011/07/13 معلم

ابوسعد االعدادیة 2011/02/24 صالح مسمح صباح مسمح 2224381 كفـءكفـء3022011/03/14 معلم

الشوافین ع 2011/05/24 طلعت عبدالقادر اسماعیل حسانین 2222020 كفـءكفـء3032011/07/13 معلم

كفر حجى 2011/02/24 عادل احمد عبدالسالم سالم 2226400 كفـءكفـء3042011/03/14 معلم

دمحم السعید سالم ابتدائى 2011/02/24 عادل أنور متولى السید 2221477 كفـءكفـء3052011/03/14 معلم

الشھید ھانى دمحم دمحم سلیمان االعدادیة 2011/05/24 عادل محمود حسن حافظ 2206803 كفـءكفـء3062011/07/01 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 

اوالد صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ام المومنین بنات 2011/05/24 عایدة دمحم دمحم اسماعیل 2228258 كفـءكفـء3072011/07/13 معلم

حماده االعدادیة 2011/05/24 عائشة ذكى ابوزید ابراھیم 2237888 كفـءكفـء3082011/07/13 معلم

اوالد صقر التجاریة المشتركة 2011/05/24 عبدالرحیم الطبرانى جمعھ دمحم 2219667 كفـءكفـء3092011/07/13 معلم

طلمبات القصبى 2011/02/24 عبدالسالم دمحم توفیق نایل 2211766 كفـءكفـء3102011/03/14 معلم

المقطم 2011/05/24 عبدهللا شوقى عبدالجواد حسنین 2240158 كفـءكفـء3112011/07/13 معلم

حسن طة الصناعیة المشتركة بأوالد صقر 2011/05/24 عبدهللا عبدة دمحم الفضالى 2216273 كفـءكفـء3122011/07/13 معلم

ابراھیم حسن ع 2011/05/24 عبدهللا دمحم احمد سلیمان 2211574 كفـءكفـء3132011/07/13 معلم

عطوة 2011/05/24 عبدالمنعم عبدالحمید عبدهللا عطا 2228070 كفـءكفـء3142011/07/13 معلم

الصوفیھ الثانویھ التجاریھ 2011/05/24 عبدالمنعم دمحم عبدالحمید دمحم 2220285 كفـءكفـء3152011/07/13 معلم

المنشر 2011/05/24 عبدالناصر نعیم السید دمحم 2315459 كفـءكفـء3162011/07/13 معلم

عبدالعزیز الطبیلى االعدادیة 2011/05/24 عبدالھادى عوض عبدالھادى منصور 2226369 كفـءكفـء3172011/07/13 معلم

ناصر 2011/05/24 عبیر سمیر دمحم المھدى 2224380 كفـءكفـء3182011/07/13 معلم

حسن طة الصناعیة المشتركة بأوالد صقر 2011/05/24 عبیر عبدالرحمن سلیمان جمعة 2228124 كفـءكفـء3192011/07/13 معلم

الشھید ھانى دمحم دمحم سلیمان االعدادیة 2011/05/24 عبیر دمحم دمحم شلبي 2227202 كفـءكفـء3202011/07/13 معلم

احمد عرابى ببنى حسن 2011/05/28 عثمان عبدالوھاب دمحم السید 2207804 كفـءكفـء3212011/07/13 معلم

ام المومنین بنات 2011/05/24 عثمان مصطفى یوسف على الصباغ 2229966 كفـءكفـء3222011/07/13 معلم

الشھید السید ماھر سلیمان 2011/05/24 عزة سالم رجب ابراھیم 2217209 كفـءكفـء3232011/07/13 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 

اوالد صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشاة االمیر 2011/02/24 عزة دمحم سالم سویلم 2227009 كفـءكفـء3242011/03/14 معلم

الشھید عبدالمجید الحسینى 2011/02/24 عزة محمود سلیم احمد 2226399 كفـءكفـء3252011/03/14 معلم

ام المومنین بنات 2011/05/24 عزة منصور عبدالرحمن متولي 2211728 كفـءكفـء3262011/07/13 معلم

تلراك االعدادیھ 2011/05/24 عصام ابراھیم ابراھیم حسن 2228077 كفـءكفـء3272011/07/13 معلم

الفرایحة االعدادیة 2011/05/24 عصام ابوسیف مصطفى سلیم 2228109 كفـءكفـء3282011/07/13 معلم

الفرایحة االعدادیة 2011/05/24 عصام احمد االمام على سالم 2239079 كفـءكفـء3292011/07/13 معلم

تلراك االعدادیھ 2011/05/24 عصام احمد دمحم القصبى 2234858 كفـءكفـء3302011/07/13 معلم

الفرایحة التجاریھ 2011/05/24 عطا على دمحم مصطفى 2219669 كفـءكفـء3312011/07/13 معلم

احمد عرابى ببنى حسن 2011/03/02 عظمة دمحم السید عید 2221406 كفـءكفـء3322011/03/14 معلم

الصوفیھ الثانویھ التجاریھ 1998/02/24 عالء الدین على ابراھیم القرام 2219668 كفـءكفـء3332011/07/13 معلم

ابو عوینات 2011/02/24 عالء دمحم على یوسف 2227004 كفـءكفـء3342011/03/14 معلم

بنى منصور 2011/02/24 على دمحم على أحمد 2221515 كفـءكفـء3352011/03/14 معلم

عمربن الخطاب للبنات 2007/11/15 علیاء علي حامد رمضان 2206777 كفـءكفـء3362011/07/13 معلم

ابو طاحون 2011/03/01 عماد شعبان منصور عبدالمنعم 2215160 كفـءكفـء3372011/03/14 معلم

ابوطاحون 2011/05/24 عماد دمحم دمحم عزالرجال 2232118 كفـءكفـء3382011/07/13 معلم

اوالد صقر التجاریة المشتركة 2011/05/24 عماد دمحم محمود دمحم 2219664 كفـءكفـء3392011/07/13 معلم

ام المومنین بنات 2011/05/24 عید دمحم احمد الرفاعى 2234844 كفـءكفـء3402011/07/13 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 

اوالد صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر حجى 2011/05/24 عید دمحم عبدالعال سالم 2211738 كفـءكفـء3412011/07/13 معلم

غطریف 2011/02/24 غادة احمدى عبدهللا على 2226398 كفـءكفـء3422011/03/14 معلم

الشوافین ع 2011/05/24 غادة شحاتھ خلیل دمحم 2228049 كفـءكفـء3432011/07/13 معلم

السعادات االعدادیة 2011/05/24 غادة عبدالباسط عطاهللا احمد 2232097 كفـءكفـء3442011/07/13 معلم

حسن طة الصناعیة المشتركة بأوالد صقر 2011/05/24 فاتن مغازى یوسف ابراھیم 2232109 كفـءكفـء3452011/07/13 معلم

قصاصین االزھار التجاریة 2011/05/24 فاطمة جاد ابوھاشم دمحم 2228094 كفـءكفـء3462011/07/13 معلم

ابراھیم عطیة 2011/05/24 فاطمة عبدالفتاح السید ابراھیم 2228087 كفـءكفـء3472011/07/13 معلم

الصوفیة التجریبیة 2011/05/24 فایزة احمد دمحم عبدالرحمن 2217046 كفـءكفـء3482011/07/13 معلم

الشھید عبدالمجید الحسینى 2011/02/24 فرحات السید عبدالمنعم توفیق 2227006 كفـءكفـء3492011/03/14 معلم

الفرایحة التجاریھ 2011/05/24 فؤاد ابراھیم محمود عبدالرحمن 2219670 كفـءكفـء3502011/07/13 معلم

تلراك االعدادیھ 2011/02/24 كریم متولى عبدهللا متولى 2226390 كفـءكفـء3512011/03/13 معلم

الصوفیھ الثانویھ التجاریھ 2011/05/24 كریمة عبدالسالم سعد داود 2219665 كفـءكفـء3522011/07/13 معلم

ام المومنین بنات 2011/05/24 لیلى دمحم اسماعیل وھدان 2232088 كفـءكفـء3532011/07/13 معلم

الشھید السید ماھر سلیمان 2011/02/24 ماجدة عبدالھادى عبدالرحیم اسماعیل 2221701 كفـءكفـء3542011/03/14 معلم

احمد عرابى ببنى حسن ریاض اطفال 2011/03/02 محاسن متولى دمحم عبدالعاطى 2217193 كفـءكفـء3552011/03/14 معلم

منشاة االمیر 2011/05/24 دمحم ابراھیم السید مصطفى 2211847 كفـءكفـء3562011/07/13 معلم

دمحم السعید سالم اعدادى 2011/02/24 دمحم ابراھیم على ابوطالب 2226389 كفـءكفـء3572011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة
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التعیین
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اوالد صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشاة االمیر 2011/05/24 دمحم ابراھیم دمحم ابراھیم 2206802 كفـءكفـء3582011/07/13 معلم

السعادات 2011/05/24 دمحم أحمد ابراھیم دمحم 2221488 كفـءكفـء3592011/07/13 معلم

مطاوع 2011/05/24 دمحم أحمد ابوالمعاطي ابراھیم 2256365 كفـءكفـء3602011/07/13 معلم

الفرایحة االعدادیة 2011/05/24 دمحم احمد رزق البغدادي 2207854 كفـءكفـء3612011/07/13 معلم

عطوة 2011/05/24 دمحم احمد دمحم احمد 2226274 كفـءكفـء3622011/07/13 معلم

غطریف 2011/05/24 دمحم االحمدى دمحم السید 2226370 كفـءكفـء3632011/07/13 معلم

اوالد صقر الثانویة بنات 2011/05/24 دمحم السید سلیمان خلیل 2206789 كفـءكفـء3642011/07/13 معلم

الفرایحة التجاریھ 2011/05/24 دمحم السید عبدالعال حسین 2219673 كفـءكفـء3652011/07/13 معلم

المقطم 2011/05/24 دمحم العربى یوسف مصطفى 2234860 كفـءكفـء3662011/07/13 معلم

الشھید دمحم مبروك االعدادیة 2011/05/24 دمحم الھادي عبدالغني ابراھیم 2211729 كفـءكفـء3672011/07/13 معلم

حماده االبتدائیة 2011/05/24 دمحم جاد السید ابراھیم 2211576 كفـءكفـء3682011/07/13 معلم

عطوة 2011/05/24 دمحم جبر اسماعیل احمد 2229840 كفـءكفـء3692011/07/13 معلم

الصوفیھ الثانویھ التجاریھ 1999/03/07 دمحم جمعھ دمحم حسین 2219662 كفـءكفـء3702011/07/13 معلم

بنى عبس 2011/05/24 دمحم حامد سالم ابراھیم 2257101 كفـءكفـء3712011/07/13 معلم

منشأة ناصر 2011/05/24 دمحم حسن دمحم حسن 2227369 كفـءكفـء3732011/07/13 معلم

یعمل بالدیوان 2011/05/24 دمحم خیري محمود دمحم 2209561 كفـءكفـء3742011/07/13 معلم

السعادات االعدادیة 2011/05/24 دمحم رمضان یونس الحسینى 2232115 كفـءكفـء3752011/07/13 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 

اوالد صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر بن الخطاب بنین 2011/03/01 دمحم سالمة دمحم صالح 2224686 كفـءكفـء3762011/03/14 معلم

الصوفیھ الثانویھ التجاریھ 2011/05/24 دمحم سالمھ السید عوض هللا 2211842 كفـءكفـء3772011/07/13 معلم

الشوافین ع 2011/05/24 دمحم شحاتھ خلیل دمحم 2206812 كفـءكفـء3782011/07/13 معلم

الشھید ھانى دمحم دمحم سلیمان االعدادیة 2011/05/24 دمحم صالح دمحم على 2237886 كفـءكفـء3792011/07/13 معلم

ام المومنین بنات 2011/03/01 دمحم عبدالحمید دمحم مصطفى 2226375 كفـءكفـء3802011/03/14 معلم

منشاة االمیر 2011/05/24 دمحم عبدالرحمن دمحم احمد 2207878 كفـءكفـء3812011/07/13 معلم

ام المومنین بنات 2011/05/24 دمحم عبدالسالم دمحم اسماعیل 2229967 كفـءكفـء3822011/07/13 معلم

بنى عبس االعدادیة 2011/05/24 دمحم عبدالعاطى دمحم احمد 2228166 كفـءكفـء3832011/07/13 معلم

بنى منصور 2011/05/24 دمحم عبدالعظیم احمد دمحم 2236781 كفـءكفـء3842011/07/13 معلم

بنى منصور 2011/02/24 دمحم عبدالعظیم مصلحي على 2209557 كفـءكفـء3852011/03/14 معلم

الشوافین ع 2011/05/24 دمحم عبدالفتاح دمحم ابراھیم 2390625 كفـءكفـء3862011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بنین 2011/05/28 دمحم عبدالوھاب دمحم السیدالغار 2207820 كفـءكفـء3872011/07/13 معلم

الصوفیھ الثانویھ التجاریھ 2004/11/24 دمحم عثمان السید حسن 2219659 كفـءكفـء3882011/07/13 معلم

ناصر 2011/05/24 دمحم عثمان دمحم على 2229965 كفـءكفـء3892011/07/13 معلم

ابوسعد االعدادیة 2011/03/01 دمحم عطیة عبدالحمید حسانین 2211743 كفـءكفـء3902011/03/14 معلم

ناصر 2011/02/24 دمحم على احمد دمحم 2226395 كفـءكفـء3912011/03/14 معلم

الصوفیة التجریبیة 2011/02/24 دمحم على جمعھ دمحم 2211777 كفـءكفـء3922011/03/14 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
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اوالد صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبدالعزیز الطبیلى االعدادیة 2011/05/24 دمحم على عبدالرحمن متولى 2239598 كفـءكفـء3932011/07/13 معلم

منشأة السادات 2011/03/01 دمحم على دمحم ابوالفضل 2211750 كفـءكفـء3942011/03/14 معلم

البحاروة للتعلیم االساسى 2011/05/24 دمحم على دمحم على 2232085 كفـءكفـء3952011/07/13 معلم

عطوة 2011/05/24 دمحم فتحى عبدالرؤف بسیونى 2226376 كفـءكفـء3962011/07/13 معلم

الشھید احمد صبحى الشربینى االعدادیة بنین 2011/05/24 دمحم دمحم ابراھیم عوض 2239584 كفـءكفـء3972011/07/13 معلم

جزیرة الشافعى 2011/05/24 دمحم دمحم احمد خلیل 2211846 كفـءكفـء3982011/07/13 معلم

عباس محبوب  االبتدائیة 2011/05/24 دمحم دمحم حامد ابراھیم 2211838 كفـءكفـء3992011/07/13 معلم

راغب االبتدائیة القدیمة 2011/02/24 دمحم دمحم عبدالجواد احمد 2221716 كفـءكفـء4002011/03/14 معلم

الشھید دمحم مبروك االعدادیة 2011/05/24 دمحم محمود دمحم محمود 2234852 كفـءكفـء4012011/07/13 معلم

عباس محبوب  االبتدائیة 2011/02/24 دمحم محمود ھاشم صالح 2211763 كفـءكفـء4022011/03/14 معلم

عطوة 2010/03/24 دمحم محى غریب دمحم 2234843 كفـءكفـء4032011/07/13 معلم

مطاوع 2011/05/24 دمحم مسعد دمحم على 2237892 كفـءكفـء4042011/07/13 معلم

تلراك االعدادیھ 2011/05/24 دمحم نورالدین زین العابدین احمد 2234841 كفـءكفـء4052011/07/13 معلم

الشھید دمحم مبروك االعدادیة 2011/05/24 دمحم وصفى ابوالمعاطى ابراھیم 2234855 كفـءكفـء4062011/07/13 معلم

ابوطاحون الثانویھ المشتركھ 2011/05/24 محمود ابراھیم الشربینى دمحمین 2226363 كفـءكفـء4072011/07/13 معلم

المنشر 2011/05/24 محمود حلمى محمود عبدالھادى 2232114 كفـءكفـء4082011/07/13 معلم

قصاصین االزھار التجاریة 2011/05/24 محمود فتحى دمحم دمحم 2219677 كفـءكفـء4092011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

طلمبات القصبى 2011/03/01 محمود دمحم الحفنى الحفنى 2221382 كفـءكفـء4102011/03/14 معلم

سالم جابر 2011/05/24 محمود دمحم سلطان دمحم 2211570 كفـءكفـء4112011/07/13 معلم

البقلى االبتدائیة 2011/03/01 محمود مسعد محمود دمحم 2224688 كفـءكفـء4122011/03/14 معلم

السعادات االعدادیة 2011/05/24 مروة احمد عبدهللا سلیمان 2239078 كفـءكفـء4132011/07/13 معلم

بنى عبس 2011/02/24 مروة عصمت حسیب عبدالحمید 2221712 كفـءكفـء4142011/02/24 معلم

مطاوع 2011/05/24 مروة دمحم عبدالفتاح دمحم 2260482 كفـءكفـء4152011/07/13 معلم

الصوفیة االعدادیة 2011/05/24 مروة دمحم عبدهللا السید 2232090 كفـءكفـء4162011/07/13 معلم

الشھید دمحم مبروك االعدادیة 2011/03/02 مروة دمحم على دمحم 2226392 كفـءكفـء4172011/03/14 معلم

جمال شربیھ 2011/05/24 مروى سمیر المتولى عبدالرحمن 2217044 كفـءكفـء4182011/07/13 معلم

اوالد صقر الثانویة بنات 2011/03/01 مریھان صالح احمد حسن 2209026 كفـءكفـء4192011/03/14 معلم

قصاصین  االزھار 2011/05/24 مشیرة السید مصطفى دمحم 2236783 كفـءكفـء4202011/07/13 معلم

الشھید دمحم مبروك االعدادیة 2011/05/24 مصطفى  عوض  مصطفى  ابراھیم 2206821 كفـءكفـء4212011/07/13 معلم

البحاروة االعدادیة 2011/05/24 مصطفى جمعة دمحم على 2211752 كفـءكفـء4222011/07/13 معلم

قصاصین االزھار التجاریة 2011/05/24 مصطفى عید موسى دمحم 2256372 كفـءكفـء4232011/07/13 معلم

الفرایحة التجاریھ 2011/05/24 مصطفى دمحم دمحم حسن 2229969 كفـءكفـء4242011/07/13 معلم

ابو عوینات 2011/03/01 منال احمد عبدربھ السید 2207606 كفـءكفـء4252011/03/01 معلم

مجمع عوض شریبھ ابتدائى 2011/05/28 منال دمحم احمد مرسي 2252461 كفـءكفـء4262011/07/13 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 

اوالد صقرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

ابوطاحون 2011/05/24 منصور صبرى منصور دمحم 2236782 كفـءكفـء4272011/07/13 معلم

البحاروة االعدادیة 2011/05/24 منى ابراھیم عباس ابراھیم 2273527 كفـءكفـء4282011/07/13 معلم

اوالد صقر التجاریة المشتركة 2011/05/24 منى احمد توفیق حسن 2219663 كفـءكفـء4292011/07/13 معلم

الشھید دمحم مبروك االعدادیة 2011/05/24 منى النجدى دمحم احمد 2206808 كفـءكفـء4302011/07/13 معلم

قصاصین  االزھار 2011/05/24 منى حسن سالم سالم 2241463 كفـءكفـء4312011/07/13 معلم

منشأة ناصر 2011/05/24 منى حسین عبدالمقصود السید 2246962 كفـءكفـء4322011/07/13 معلم

اوالد صقر التجاریة المشتركة 2011/05/24 منى حلمى نجیب عبدالشھید 2219678 كفـءكفـء4332011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بنین 2011/02/24 منى رجب السید  ابوالفضل 2224687 كفـءكفـء4342011/03/14 معلم

١جزیرة مطاوع  2011/03/02 منى سلیمان حسن سلیمان 2224379 كفـءكفـء4352011/03/14 معلم

ابوطاحون 2011/05/24 منى عبدالمقصود السید سلیمان 2245378 كفـءكفـء4362011/07/13 معلم

حسن طة الصناعیة المشتركة بأوالد صقر 2011/05/24 منى عوض احمد دمحم 2229962 كفـءكفـء4372011/07/13 معلم

عمر مكرم منشأة االمیر 2011/02/24 منى دمحم ابراھیم حسن 2226385 كفـءكفـء4382011/03/14 معلم

حسین سید احمد للتعلیم االساسى اعدادى 2011/05/24 مھا عبدالحى دمحم سلیم 2235167 كفـءكفـء4392011/07/03 معلم

عمر بن الخطاب بنین 2011/02/24 مھا عبدالفتاح احمد مرسي 2209556 كفـءكفـء4402011/03/14 معلم

سالم جابر 2011/02/24 میرھان محسن عبدالمنعم حسن 2226932 كفـءكفـء4412011/03/14 معلم

ابو راشد 2011/02/24 ناجح السعید عید حسن 2211748 كفـءكفـء4422011/03/14 معلم

الصوفیة التجریبیة 2011/05/24 نادرة اسماعیل عمر اسماعیل 2209529 كفـءكفـء4432011/07/13 معلم
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١جزیرة مطاوع  2011/03/02 نادرة السید دمحم عبدالرحمن 2211760 كفـءكفـء4442011/03/14 معلم

الشھید ھانى دمحم دمحم سلیمان االعدادیة 2011/05/24 نادیة لطفى دمحم على 2237893 كفـءكفـء4452011/07/13 معلم

تلراك التجاریة 2011/05/24 ناصر سعد السید سالم 2220307 فوق المتوسطكفـء4462011/07/13 معلم

الشھید ھانى دمحم دمحم سلیمان االعدادیة 2011/05/24 نانسي عبدالقادر مصیلحي موسى 2227385 كفـءكفـء4472011/07/13 معلم

ابو طاحون 2011/03/02 ناھد السید عبدالمجید متولى 2211755 كفـءكفـء4482011/03/02 معلم

مجمع عوض شریبھ اعدادى 2011/05/24 ناھد عبدالرحمن عبدالفتاح مقبل 2229964 كفـءكفـء4492011/07/13 معلم

عطوة 2011/05/24 نبیل ابراھیم ابراھیم عمر 2226277 كفـءكفـء4502011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بنین 2011/05/24 نجالء السید حسن ابراھیم 2229774 كفـءكفـء4512011/07/13 معلم

الصوفیة التجریبیة 2011/05/24 نجالء حمید السید عبدالعال 2217016 كفـءكفـء4522011/07/13 معلم

منشاة االمیر 2011/05/24 نجالء دمحم ابراھیم حسن 2232092 كفـءكفـء4532011/07/13 معلم

منشأة ناصر 2011/05/24 نجالء دمحم عبدالحق مرسى 2234857 كفـءكفـء4542011/07/13 معلم

١جزیرة مطاوع  2011/03/02 نجالء مسعد دمحم على 2226388 كفـءكفـء4552011/03/14 معلم

الصوفیة التجریبیة 2011/02/24 نرمین احمد دمحم عباس 2217054 كفـءكفـء4562011/03/14 معلم

السعادات 2011/05/24 نرمین حمدى السید عبدالسالم 2215288 كفـءكفـء4572011/07/13 معلم

زور ابو اللیل 2011/03/01 نزیھة عثمان البدراوى السید 2217015 كفـءكفـء4582011/03/14 معلم

ابراھیم عطیة 2011/05/24 نسرین ابوالفتوح على احمد 2239557 كفـءكفـء4592011/07/13 معلم

ابراھیم عطیة 2011/05/24 نسمة سلیمان ابراھیم دمحم 2227360 كفـءكفـء4602011/07/13 معلم
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ابراھیم عطیة 2011/05/24 نسمة عبدالحلیم عبدالقادر على 2236780 كفـءكفـء4612011/07/13 معلم

الشھید دمحم مبروك االعدادیة 2011/05/24 نشوى حسن احمد السید 2227240 كفـءكفـء4622011/07/13 معلم

منشأة ناصر 2011/05/24 نفیسة دمحم السید على 2227390 كفـءكفـء4632011/07/13 معلم

منشاة االمیر 2011/05/24 نھى اسماعیل صالح دمحم 2232116 كفـءكفـء4642011/07/13 معلم

المقطم 2011/05/24 نھى ثروت حلمى السید 2239537 كفـءكفـء4652011/07/13 معلم

تلراك االعدادیھ 2011/05/24 نھى صبرى صالح محمود 2164783 كفـءكفـء4662011/07/13 معلم

كفر الفرایحة 2011/03/01 نھى عبدة عبدالسالم دمحم 2226380 كفـءكفـء4672011/03/14 معلم

البحاروة للتعلیم االساسى 2011/03/01 نورا  مسعد دمحم مسعد 2209554 كفـءكفـء4682011/03/14 معلم

الفرایحة التجاریھ 2011/05/24 نورا السید الداودى دمحم 2219672 كفـءكفـء4692011/07/13 معلم

ابوطاحون 2011/03/01 نورا عبدهللا احمد ابراھیم 2227002 كفـءكفـء4702011/03/14 معلم

مطاوع 2011/05/24 نورا دمحم محمود عبدالرحمن 2232094 كفـءكفـء4712011/07/13 معلم

الشھید عبدالمجید الحسینى 2011/02/24 نوسة حسن أمین زاھر 2221708 كفـءكفـء4722011/03/14 معلم

اوالد صقر التجاریة المشتركة 2011/05/24 نوسة عبدالخالق حامد ابراھیم 2206780 كفـءكفـء4732011/07/13 معلم

الشھید ھانى دمحم دمحم سلیمان االعدادیة 2011/02/24 نوسة عبدالمجید عوض مصطفى 2226391 كفـءكفـء4742011/03/14 معلم

ابو عوینات 2011/03/01 نوفل دمحم نوفل عطیة 2209265 كفـءكفـء4752011/03/14 معلم

تلراك التجاریة 2011/05/24 نیفین على امین دمحم 2220282 كفـءكفـء4762011/07/13 معلم

منشأة السادات 2011/05/24 ھالة صالح الدین عبدالفتاح دمحم 2390635 كفـءكفـء4772011/07/13 معلم
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البقلى 2011/05/24 ھانم ماھر ابراھیم ابراھیم 2245680 كفـءكفـء4782011/07/13 معلم

ابراھیم عطیة 2011/05/24 ھانى  ابوالفتوح فایز محجوب 2216276 كفـءكفـء4792011/07/13 معلم

الشھید ھانى دمحم دمحم سلیمان االعدادیة 2011/02/24 ھانى فوزى رزق على 2226406 كفـءكفـء4802011/03/14 معلم

طلمبات القصبى 2011/05/24 ھانى كمال السید دمحم 2232112 كفـءكفـء4812011/07/13 معلم

البقلى 2011/05/24 ھاني صبري حبیب عطا هللا 2211735 كفـءكفـء4822011/07/13 معلم

الشھید ھانى دمحم دمحم سلیمان االعدادیة 2011/02/24 ھاني دمحم دمحم عبدالعال 2211744 كفـءكفـء4832011/03/14 معلم

راغب 2011/03/14 ھبا تركى عبدالتواب عبدالرازق 2221387 كفـءكفـء4842011/03/14 معلم

بنى عبس االعدادیة 2011/05/24 ھبة احمد یوسف احمد 2206805 كفـءكفـء4852011/07/13 معلم

الشھید محمود یوسف االبتدائیة 2011/02/24 ھبة االحمدى احمد شحاتھ 2221704 كفـءكفـء4862011/02/24 معلم

البحاروة للتعلیم االساسى 2011/05/24 ھبة السید دمحم مصطفى 2209548 كفـءكفـء4872011/07/13 معلم

الشھید دمحم صالح احمد عزب 2011/05/24 ھبة السید منصور السبد 2217013 كفـءكفـء4882011/07/13 معلم

البحاروة االعدادیة 2011/05/28 ھبة هللا صالح عبدالفتاح دمحم جمعة 2255474 كفـءكفـء4892011/07/13 معلم

٢الصوفیة  2011/05/24 ھبة جمال احمد دمحم 2227271 كفـءكفـء4902011/07/13 معلم

مجمع عوض شریبھ ابتدائى 2011/02/24 ھبة سمیر السید احمد 2227257 كفـءكفـء4912011/03/14 معلم

الصوفیة االعدادیة 2011/05/24 ھبة دمحم ابراھیم محمود 2207595 كفـءكفـء4922011/07/13 معلم

مطاوع 2011/05/24 ھبة دمحم أحمد دمحم 2390633 كفـءكفـء4932011/07/13 معلم

مجمع عوض شریبھ ریاض اطفال 2011/02/24 ھبة دمحم مسعد مسعد 2217051 كفـءكفـء4942011/03/14 معلم
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راغب 2011/05/24 ھبة دمحم منصور عیداروس 2228062 كفـءكفـء4952011/07/13 معلم

ام المومنین بنات 2011/05/24 ھبة منجى اسماعیل الملكى 2215297 كفـءكفـء4962011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بنین 2011/05/24 ھبھ زكریا عبدالرحمن على 2235163 كفـءكفـء4972011/07/13 معلم

الشھید ھانى دمحم دمحم سلیمان االعدادیة 2011/05/24 ھبھ دمحم توفیق على 2237890 كفـءكفـء4982011/07/13 معلم

عمربن الخطاب للبنات 2011/05/24 ھدى دمحم ابوالفتوح ذكي 2207581 كفـءكفـء4992011/07/13 معلم

كفر حجى 2011/05/24 ھشام دمحم المتولي محمود 2207954 كفـءكفـء5002011/07/13 معلم

البحاروة االعدادیة 2011/05/24 ھمت احمد دمحم السید 2228056 كفـءكفـء5012011/07/13 معلم

راغب االبتدائیة القدیمة 2011/05/24 ھمت الشبراوي یوسف على 2209545 كفـءكفـء5022011/07/13 معلم

مطاوع 2007/02/24 ھناء ثروت احمد دمحم 2228276 كفـءكفـء5032011/07/13 معلم

الشھید احمد صبحى الشربینى االعدادیة بنین 2011/05/24 ھناء مصبح احمد متولي 2211727 كفـءكفـء5042011/07/13 معلم

حسن طة الصناعیة المشتركة بأوالد صقر 2011/05/24 ھیام البكرى عبدالسالم ابراھیم 2226267 كفـءكفـء5052011/07/13 معلم

حسن طة الصناعیة المشتركة بأوالد صقر 2011/05/24 ھیام حسین ابراھیم السید 2227349 كفـءكفـء5062011/07/13 معلم

١جزیرة مطاوع  2011/03/01 واصف سلمان على نصار 2209552 كفـءكفـء5072011/03/14 معلم

بنى منصور 2011/05/24 وجدى عبدالعظیم احمد دمحم 2235162 كفـءكفـء5082011/07/13 معلم

تلراك االعدادیھ 2011/05/24 وردة سلیمان عراقي رزق 2209525 كفـءكفـء5092011/07/13 معلم

الصوفیة التجریبیة 2011/02/24 وسام احمد حامد یوسف 2226394 كفـءكفـء5102011/03/14 معلم

الصوفیة االعدادیة 2011/05/24 وفاء دمحم حسن عبدهللا 2259279 كفـءكفـء5112011/07/13 معلم
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر بن الخطاب بنین 2011/03/01 والء على دمحم السید 2226386 كفـءكفـء5122011/03/14 معلم

بنى منصور 2011/05/24 یارا یحي منصور احمد 2229958 كفـءكفـء5132011/07/13 معلم

راغب االبتدائیة الجدیدة 2011/03/02 یاسر عبدالحمید احمد دمحم 2209275 كفـءكفـء5142011/03/14 معلم

منشأة ناصر 2011/05/24 یاسر عبدالغني أحمد دمحم الملكي 2227371 كفـءكفـء5152011/07/13 معلم

ابراھیم عطیة 2011/05/24 یاسر عرفات القصبي حسین 2207793 كفـءكفـء5162011/07/13 معلم

اوالد صقر الثانویة بنات 2005/05/29 یحیى زكریا حامد دمحم 2211754 كفـءكفـء5172011/03/14 معلم

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

مشتول السوقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر عبدهللا ت س اعدادى 2011/07/11 أسماء فاروق عبد الصادق دمحم 2196897 كفـءكفـء12011/07/13 أمین مكتبة

المنیر االبتدائیة 2011/07/11 الھام عید السید حسین 2196879 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

مشتول الصناعیة بنین 2011/07/11 أمانى  جابر عبد الحلیم  ابراھیم عامر 2197377 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

مشتول السوق التجاریة بنات 2011/07/11 ایمان عزت السید على الشاطر 2190910 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

ابو سالم االبتدائیة الرسمیة لغات ب 2011/07/11 إیناس جابر علیوة أبو زید الشامى 2189244 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

١على بن ابى طالب  2011/07/11 بسمة دمحم حمدان عبد الرحمن علیوة 2398790 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

مشتول الصناعیة بنین 2011/07/11 جیھان سمیر عطیة سید احمد سعد 2197938 كفـءكفـء72011/07/13 أمین مكتبة

التحریر اإلبتدائیة 2011/07/11 دینا عبد المجید فھیم عبد المجید 2195319 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

دھمشا ع بنین 2011/07/11 راشھ صابر عبد القادر دمحم 2204767 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

الفاروق عمر اإلبتدائیة 2011/07/13 رانیا خیرى حسینى دمحم عبید 2204169 كفـءكفـء102011/07/13 أمین مكتبة

فاطمة الزھراء ع بنات 2011/07/11 رباب مختار دمحم مبارك 2199781 كفـءكفـء112011/07/13 أمین مكتبة

٢الشھید مجدى النبراوى  2011/07/11 رشا رضا عبد هللا الحداد 2221135 كفـءكفـء122011/07/13 أمین مكتبة

مشتول الصناعیة بنات 2011/07/11 رھام عزت احمد سعد الدین 2204564 كفـءكفـء132011/07/13 أمین مكتبة

صالح الدین الثانویة بنین 2011/07/11 سحر محروس دمحم محمودسكر 2190860 كفـءكفـء142011/07/13 أمین مكتبة

١عمر بن عبد العزیز  2011/07/11 سماح  دمحم  السعید دمحم 2400724 كفـءكفـء152011/07/13 أمین مكتبة

المنیر ع بنات 2011/07/11 سھام دمحم المنیرى السید دمحم سلیم 2195300 كفـءكفـء162011/07/13 أمین مكتبة

ً)نبتیت ب سابقا( علیوة العطار  2011/07/11 سومة دمحم بركات الصعیدى 2192222 كفـءكفـء172011/07/13 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 

مشتول السوقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الخشة االبتدائیة 2011/07/11 عبیر رضا على حسن حسب هللا 2193874 كفـءكفـء182011/07/13 أمین مكتبة

مشتول الثانویة بنات 2011/07/11 غادة السید محمود دمحمحجازى 2190896 كفـءكفـء192011/07/13 أمین مكتبة

الخشة ع م 2011/07/11 فاطمة السید دمحم محمود خطاب 2199627 كفـءكفـء202011/07/13 أمین مكتبة

١كفر ابراش  2011/07/11 فاطمھ  عزازى عبده  دمحم على  ھضیبى 2196818 كفـءكفـء212011/07/13 أمین مكتبة

مشتول السوق التجاریة بنات 2011/07/11 مروة السید بندارى دمحم عبد الحمید 2192197 كفـءكفـء222011/07/13 أمین مكتبة

كفر دھمشا االبتدائیة المشتركة 2011/07/11 مى محمود دمحم الھادى النادى 2073420 كفـءكفـء232011/07/13 أمین مكتبة

مشتول الصناعیة بنات 2011/07/11 ناھد دمحم سند على نوفل 2199690 كفـءكفـء242011/07/13 أمین مكتبة

دھمشا للتعلیم االساسى ع م 2011/07/11 نجالء محروس دمحم سلیمان النجار 2199525 كفـءكفـء252011/07/13 أمین مكتبة

ابتدائى- عمر بن الخطاب  2011/07/11 نصره سید محمود دمحم 2205484 كفـءكفـء262011/07/11 أمین مكتبة

مشتول الثانویة بنات 2011/07/11 نھا زكى عبد الفتاح حسنین 2203097 كفـءكفـء272011/07/13 أمین مكتبة

عبد المنعم الطویل 2011/07/11 ھاجر  دمحم سعید  على عزازى 2199519 كفـءكفـء282011/07/13 أمین مكتبة

ع )ًالحدیثة سابقا ( احمد امین العشماوى / الشھید 
بنین

2011/07/11 ھبھ سمیر محمود مصطفى 989881 كفـءكفـء292011/07/13 أمین مكتبة

كفر ابراش ث م 2011/07/11 ھناء رأفت حسن دمحم 2188401 كفـءكفـء302011/07/13 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2011/07/11 وجیھة جرىء محمود دمحم 2190905 كفـءكفـء312011/07/13 أمین مكتبة

)المناصرة ع م(ابراھیم رضا القشاط / الشھید  2011/07/11 أحمد دمحم المھدى دمحمى سالم 2196466 كفـءكفـء322011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مشتول الصناعیة بنات 2011/07/11 أسماء دمحم البربرى دمحم الصنافین 2199810 كفـءكفـء332011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

قشا ع م 2011/07/11 أمانى  عبد المجید عبد العظیم عبد العال 2197395 كفـءكفـء342011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

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

مشتول السوقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

التحریر اإلبتدائیة 2011/07/11 أمانى رضا ابراھیم عفیفى 2201088 كفـءكفـء352011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مشتول الصناعیة بنات 2011/07/11 إیناس كامل أمین علیوة 2193900 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

القومیة ع م 2011/07/11 بھاء صبحى مرسى السید 2257521 كفـءكفـء372011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو سالم االبتدائیة الرسمیة لغات ب 2011/07/11 رانیا رفعت  دمحم  عبد النبى 2392455 كفـءكفـء382011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

رافت شومان 2011/07/11 رحاب مجدى دمحم شوقى ابو العیش 2199756 كفـءكفـء392011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مشتول الثانویة بنات 2011/07/11 شیماء أحمد أحمد المریجى 991048 كفـءكفـء402011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر ابراش ث م 2011/07/11 عصام عبد هللا دمحم سید أحمد 2188237 كفـءكفـء412011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو بكر الصدیق 2011/07/11 mفاطمة  حسن  على  عبد 2192218 كفـءكفـء422011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

نبتیت ع م 2011/07/11 دمحم سلیمان دمحم سویلم 2196458 كفـءكفـء432011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

البركاوى ع م 2011/07/11 دمحم عبد الفتاح احمد ابراھیم عالم 2199537 كفـءكفـء442011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الملك فھــد للتعلیم االساسى ع بنات 2011/07/11 مروه خیرى حسن حسن الجزار 2196459 كفـءكفـء452011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الخشة ع م 2011/07/11 منال  دمحم  عبد المجید  ابراھیم السیسى 2197382 كفـءكفـء462011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو سالم الرسمیة لغات ع م 2011/07/11 منى على عبده عبود 2390999 كفـءكفـء472011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو سالم الرسمیة لغات ع م 2011/07/11 ھالھ سالم  أمین حسن العالم 2197385 كفـءكفـء482011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ً)دھمشـا ع بنات سابقا(دمحم عبد العظیم / الشھید  2011/07/11 وجیھ السید حسن على صالح 2196899 كفـءكفـء492011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

یعمل بالدیوان 2011/07/11 أحمد  رضا سلیمان  خلیل 2192345 كفـءكفـء502011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

ابو سالم الرسمیة لغات ع م 2011/07/11 دعاء سامى دمحم العراقى سالم 2189238 كفـءكفـء512011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

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

مشتول السوقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2011/07/11 رشا محمود دمحم الھادى النادى 2181533 كفـءكفـء522011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

احمد عرابى 2011/07/11 نھلة منیر عبد هللا  أحمد 2192347 كفـءكفـء532011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الصحافة ع م 2011/07/11 اسماء عبد الفتاح  السید  خلیل 2194581 كفـءكفـء542011/07/13 أخصائى نفسى

ً)دھمشـا ع بنات سابقا(دمحم عبد العظیم / الشھید  2011/07/11 إیمان عبد هللا حافظ فودة 2202518 كفـءكفـء552011/07/13 أخصائى نفسى

فصول الغفاریة ع م 2011/07/11 دعاء صادق على خفاجى 2196890 كفـءكفـء562011/07/13 أخصائى نفسى

الصحافھ ث م 2011/07/11 دعاء دمحم السید دمحم شریف 2203881 كفـءكفـء572011/07/13 أخصائى نفسى

مشتول الثانویة بنات 2011/07/11 دعاء دمحم دمحم عبد هللا 2196421 كفـءكفـء582011/07/13 أخصائى نفسى

العھد الجدید 2011/07/11 زینب یحى ابراھیم أحمد عراقى 2196907 كفـءكفـء592011/07/13 أخصائى نفسى

ابراش االبتدائیة 2011/07/11 شیماء عطیة دمحم أحمد 2199527 كفـءكفـء602011/07/13 أخصائى نفسى

مشتول الصناعیة بنات 2011/07/11 غادة عادل أمین دمحم 2193018 كفـءكفـء612011/07/13 أخصائى نفسى

دھمشا للتعلیم االساسى ع م 2011/07/11 فاتن  عبد الظاھر  احمد دمحم  حسن 2200018 كفـءكفـء622011/07/13 أخصائى نفسى

السیده عائشة ع بنات 2011/07/11 فاطمة  السید دمحم سید احمد الفواخرى 2196418 كفـءكفـء632011/07/13 أخصائى نفسى

عرفة أحمد عرفة ع م 2011/07/11 فتحیة دمحم رفعت فتحى حسن داود 2206705 كفـءكفـء642011/07/13 أخصائى نفسى

ع )ًالحدیثة سابقا ( احمد امین العشماوى / الشھید 
بنین

2011/07/11 دمحم شحتھ دمحم دمحم صقر 2201094 كفـءكفـء652011/07/01 أخصائى نفسى

ابو بكر الصدیق 2011/07/11 مروة یاسر عبدالحلیم ابراھیم 2192225 كفـءكفـء662011/07/13 أخصائى نفسى

المنیر ع بنات 2011/07/11 منى عبد العظیم دمحم احمد 2195307 كفـءكفـء672011/07/13 أخصائى نفسى

القومیة ع م 2011/07/11 نجالء فتحى عبده حسن 2199800 كفـءكفـء682011/07/13 أخصائى نفسى

-----------------------------------
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دھمشا للتعلیم االساسى ع م 2011/07/11 ابتسام دمحم عبد العزیز الصعیدى 2200518 كفـءكفـء692011/07/13 أخصائى اجتماعى

الصحافة ع م 2011/07/11 تغرید دمحم دمحم رشاد زكى 2196738 كفـءكفـء702011/07/13 أخصائى اجتماعى

١على بن ابى طالب  2011/07/11 حفیظھ دمحم حسن دمحم 2203369 كفـءكفـء712011/07/13 أخصائى اجتماعى

مشتول الثانویة بنات 2011/07/11 رشا حمدى دمحم غریب 2196908 كفـءكفـء722011/07/13 أخصائى اجتماعى

نبتیت ع م 2011/03/10 رشا دمحم محمود حسن 2196893 كفـءكفـء732011/03/14 أخصائى اجتماعى

سلیمان حسن ربیع ع بنات 2011/07/11 ریحان اسماعیل دمحم حسین سلیمان 2194722 كفـءكفـء742011/07/13 أخصائى اجتماعى

دھمشا اإلبتدائیة 2011/07/11 زینب سعید دمحم احمد 2215017 كفـءكفـء752011/07/13 أخصائى اجتماعى

قشا ع م 2011/07/11 سماح عبد العزیز عبد الغفار عمر 2199515 كفـءكفـء762011/07/13 أخصائى اجتماعى

القومیة ع م 2011/07/11 شیماء محمود  حافظ سلیمان 2392498 كفـءكفـء772011/07/13 أخصائى اجتماعى

السیده عائشة ع بنات 2011/07/11 صفاء عادل حفنى راضى 2196460 كفـءكفـء782011/07/13 أخصائى اجتماعى

السیده عائشة ع بنات 2011/07/11 mعبیر  دمحم السید دمحم عبد 2192307 كفـءكفـء792011/07/13 أخصائى اجتماعى

الملك فھــد للتعلیم االساسى ع بنات 2011/07/11 لؤلؤة عباس دمحم دمحم 2389497 كفـءكفـء802011/07/13 أخصائى اجتماعى

ریاض- العھد الجدید  2011/07/11 مروة دمحم مھدى محمود حسن عیسى 2195321 كفـءكفـء812011/07/13 أخصائى اجتماعى

ً)دھمشـا ع بنات سابقا(دمحم عبد العظیم / الشھید  2011/07/11 ھانم احمد محمود غنیم 2193200 كفـءكفـء822011/07/13 أخصائى اجتماعى

)كفر ابراش ع بنین(الشھید حمادة محمود الصعیدى  2011/07/11 ھناء أحمد مھدى دمحم 2204560 كفـءكفـء832011/07/13 أخصائى اجتماعى

الزھار للتعلیم االساسى ع م 2011/07/11 ھناء السید دمحم السید زمان 2199769 كفـءكفـء842011/07/13 أخصائى اجتماعى

المنیر االبتدائیة 2011/07/11 ھناء سعید مختار دمحم اسماعیل 2193016 كفـءكفـء852011/07/13 أخصائى اجتماعى
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دمحم عماد للتعلیم األساسى ع/ الشھید  2011/07/11 یاسر على عبد العال عطیھ 2203703 كفـءكفـء862011/07/13 أخصائى اجتماعى

صالح الدین الثانویة بنین 1998/12/26 صابر السید غریب سالم 974870 كفـءكفـء872009/02/11 معلم أول

٢كفر ابراش 1987/11/01 دمحم حسن عبد الحلیم شاھین 938317 كفـءكفـء882009/02/11 معلم أول

مشتول الصناعیة بنات 1995/08/01 یوسف دمحم یوسف عثمان 908701 كفـءكفـء892009/10/15 معلم أول

ابو بكر الصدیق 2011/03/10 نادیة ابراھیم سكران على الشاطر  2204179 كفـءكفـء902011/03/14 معلم

ابو سالم الرسمیة لغات ع م 2011/03/10 ابتسام عرابى عباس عرابى 2257438 كفـءكفـء912011/03/14 معلم

ریاض- العھد الجدید  2011/03/10 أحالم صابر عبد المنعم السعید 2192971 كفـءكفـء922011/03/14 معلم

2011/03/10 كفر دھمشا ع م احمد السید حسن عبد الرحمن النجار 2206706 كفـءكفـء932011/03/14 معلم

احمد عبد الكریم سالمھ 2011/03/10 أحمد شوقى دمحم حسن 2228196 كفـءكفـء942011/03/14 معلم

احمد عبد الكریم سالمھ ع م 2011/07/11 احمد صالح دمحم تھامى الشاطر 2195305 كفـءكفـء952011/07/11 معلم

صالح الدین الثانویة بنین 2011/07/11 أحمد عبد الرحمن دمحم على 957168 كفـءكفـء962011/07/13 معلم

مشتول الصناعیة بنات 2011/07/11 أحمد عبد هللا عبد هللا مرسى 2197476 كفـءكفـء972011/07/13 معلم

القومیة ع م 2011/03/10 احمد عبدالخالق عبدالمنعم سلیم 2192283 كفـءكفـء982011/03/14 معلم

مشتول الصناعیة بنات 2011/07/11 أحمد دمحم حسین احمد 2201023 كفـءكفـء992011/07/13 معلم

السیده عائشة ع بنات 2011/03/10 أزھار عبد القادر أحمد أحمد 2196463 كفـءكفـء1002011/03/14 معلم

فصول الغفاریة ع م 2011/07/11 اسالم على كامل دمحم عیسى 2195303 كفـءكفـء1012011/07/13 معلم

دھمشا ع بنین 2011/07/11 اسالم فوزى سعید عبد الخالق الجزار 2398798 كفـءكفـء1022011/07/13 معلم
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ابراھیم یاسین للتعلیم اساسى ع م 2011/03/10 اسالم محروس امین ابراھیم 2204110 كفـءكفـء1032011/03/14 معلم

سیدى غریب ع بنین 2011/03/10 أسماء  رضا دمحم عبد العال 2193824 كفـءكفـء1042011/03/14 معلم

ریاض- العھد الجدید  2011/03/10 أسماء السید على عبد الرحمن 2199828 كفـءكفـء1052011/03/14 معلم

كفر الشرابیة االبتدائیة 2011/03/10 أسماء جودة دمحم ابراھیم 2199753 كفـءكفـء1062011/03/14 معلم

٢عمر بن عبد العزیز  2011/03/10 أسماء رضا عبد الجلیل دمحم 2194678 كفـءكفـء1072011/03/14 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/10 أسماء صالح محروس عانون 2200388 كفـءكفـء1082011/03/14 معلم

المنیر االبتدائیة 2011/07/01 اسماء فتحي علیوة ضیف 2153990 كفـءكفـء1092011/07/13 معلم

سلیمان حسن ربیع ع بنات 2011/03/10 اسماء دمحم علیوة دمحم 2195290 كفـءكفـء1102011/03/14 معلم

السیده عائشة ع بنات 2011/07/11 اسماء دمحم محمود على 2195458 كفـءكفـء1112011/07/11 معلم

١الشھید مجدى النبراوى  2011/03/10 اسماء محمود سالم بیومى جبر 2233222 كفـءكفـء1122011/03/14 معلم

المنیر االبتدائیة 2011/07/11 أسماء منصور فتحى السید المندوه 2204104 كفـءكفـء1132011/07/13 معلم

العجمى ع م 2011/03/10 اسماعیل  ابراھیم ابوزید على نصار 2192324 كفـءكفـء1142011/03/14 معلم

البركاوى ع م 2011/03/10 السید  حسینى سعد السید 2196744 كفـءكفـء1152011/03/14 معلم

البركاوى ع م 2011/03/10 السید دمحم عبد الفتاح عبد الواحد 2203777 كفـءكفـء1162011/03/14 معلم

القومیةاالبتدائیة 2011/03/10 السید محمود دمحم حسین 2197462 كفـءكفـء1172011/03/14 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/10 السیدة صالح دمحم دمحم األتربى 2212652 كفـءكفـء1182011/03/14 معلم

2011/07/11 كفر الشرابیة ع م الشیماء مصطفى على مصطفى جبر 2196888 كفـءكفـء1192011/07/13 معلم
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سیدى غریب ع بنین 2011/07/11 ألفت  عبد المجید دمحم  عبد المجید 2196344 كفـءكفـء1202011/07/13 معلم

ریاض- سیدى عباس  2011/03/10 الھام  محمود سالم بیومى  جبر 2196342 كفـءكفـء1212011/03/14 معلم

سیدى غریب ع بنین 2011/07/11 الھام سعد السید غنیمى عمار 2199541 كفـءكفـء1222011/07/13 معلم

ابو سالم االبتدائیة الرسمیة لغات ب 2011/03/10 إلھام صابر محمود دمحم نصار 2196465 كفـءكفـء1232011/03/14 معلم

ریاض اطفال- الملك فھد  2011/03/10 آمال عبد الخالق عبد الخالق السید 2190790 كفـءكفـء1242011/03/14 معلم

ابتدائى- دمحم حسنین بركات  2011/03/10 أمال فتحى توفیق موسى 2197930 كفـءكفـء1252011/03/14 معلم

خالد بن الولید 2011/07/11 امانى طھ محمود عبد هللا 2393111 كفـءكفـء1262011/07/13 معلم

ابتدائى- الشھید وائل سعد خضر 2011/03/10 امانى دمحم رضا عبد المطلب على 989348 كفـءكفـء1272011/03/14 معلم

عبد المنعم الطویل 2011/03/10 امانى دمحم فؤاد على مصطفى 2193871 كفـءكفـء1282011/03/14 معلم

المنیر ع بنین 2011/07/11 امانى دمحم مصطفى دمحم احمد 2203139 كفـءكفـء1292011/07/13 معلم

ع )ًالحدیثة سابقا ( احمد امین العشماوى / الشھید 
بنین

2011/07/11 أمل  نجیب دمحم عبد هللا 2196467 كفـءكفـء1302011/07/13 معلم

)المناصرة ع م(ابراھیم رضا القشاط / الشھید  2011/07/11 أمل دمحم عكاشة دمحم عبد المطلب 2191643 كفـءكفـء1312011/07/13 معلم

سیدى عباس 2011/03/10 امورة عبد الحمید حسن سالم 2192970 كفـءكفـء1322011/03/14 معلم

٢الشھید مجدى النبراوى  2011/03/10 أمورة دمحم عبد المجید ابراھیم 2196464 كفـءكفـء1332011/03/14 معلم

قشا ع م 2011/07/11 امیرة حسن فتحى حسن داود 2195301 كفـءكفـء1342011/07/13 معلم

عبد المنعم الطویل 2011/03/10 أمیرة صالح أحمد دمحم جاد هللا 2197465 كفـءكفـء1352011/03/14 معلم

مشتول الصناعیة بنین 2011/07/11 امیرة فتحى دمحم منصور 2396860 كفـءكفـء1362011/07/13 معلم

-----------------------------------
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ابو بكر الصدیق 2011/07/11 أمیرة دمحم السعید دمحم السعید عراقى 2193901 كفـءكفـء1372011/07/13 معلم

١كفر ابراش  2011/03/10 أمیره أحمد عبده أحمد 2204558 كفـءكفـء1382011/03/14 معلم

البتیة االبتدائیة 2011/03/10 أمیره دمحم احمد الراعى عویشھ 2203435 كفـءكفـء1392011/03/14 معلم

ریاض اطفال - ١الصحافة  2011/03/10 امینة دمحم دمحم محمود على 2194583 كفـءكفـء1402011/03/14 معلم

المنیر ع بنات 2011/07/11 انصاف حسانین السید امام سلیم 2193833 كفـءكفـء1412011/07/13 معلم

١كفر ابراش  2011/03/10 آیات دمحم دمحم حجازى 2194666 كفـءكفـء1422011/03/01 معلم

ریاض- كفر ابراش  2011/03/10 ایمان  السید عامر قشطھ 2189220 كفـءكفـء1432011/03/14 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/10 ایمان ابراھیم احمد زین 2205066 كفـءكفـء1442011/03/14 معلم

مشتول الصناعیة بنات 2011/07/11 ایمان ابراھیم فھمى فایز 2204674 كفـءكفـء1452011/07/13 معلم

١على بن ابى طالب  2011/03/10 إیمان أحمد ابراھیم أحمد 2199520 كفـءكفـء1462011/03/14 معلم

دمحم دمحم السعید الشین/ الشھید  2011/03/10 ایمان السید محمود دمحم حجازى 2199809 كفـءكفـء1472011/03/14 معلم

ً)نبتیت ب سابقا( علیوة العطار  2011/03/10 إیمان سعید أمین دمحم 2201233 كفـءكفـء1482011/03/14 معلم

ریاض اطفال-  أمین لطفى  2011/03/10 إیمان عبد الستار على یونس شعیب 2193010 كفـءكفـء1492011/03/14 معلم

الصحافھ ث م 2011/07/11 إیمان فاروق دمحم أبو شادى 2194749 كفـءكفـء1502011/07/13 معلم

سیدى عباس 2011/03/10 ایمان دمحم دمحم الصعیدى 2196345 كفـءكفـء1512011/03/14 معلم

البتیة االعدادیة المشتركة 2011/03/10 ایمان محمود  عبد المحسن رفاعى 2196742 كفـءكفـء1522011/03/14 معلم

المنیر ع بنین 2011/07/11 أیمن دمحم صفوت حمدى منسى شملول 2216264 كفـءكفـء1532011/05/24 معلم
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ع )ًالحدیثة سابقا ( احمد امین العشماوى / الشھید 
بنین

2011/03/10 ایناس  رضا  دمحم  عبد العال العبد 2192214 كفـءكفـء1542011/03/14 معلم

ریاض- العھد الجدید  2011/07/11 ایناس  فوزى  سعید  عبد الخالق 2189939 كفـءكفـء1552011/07/13 معلم

فاطمة الزھراء ع بنات 2011/07/11 إیناس جودة دمحم السید عیسى 2199414 كفـءكفـء1562011/07/13 معلم

المنیر االبتدائیة 2011/03/10 بدر دمحم حافظ دمحم السید 2196914 كفـءكفـء1572011/03/14 معلم

عبد المنعم الطویل 2011/03/10 بسمة رأفت عبد الخالق حسن 2196913 كفـءكفـء1582011/03/14 معلم

ابتدائى- عمر بن الخطاب  2011/07/11 بشرى دمحم عبد الحمید دمحم خفاجى 2196917 كفـءكفـء1592011/07/13 معلم

سلیمان حسن ربیع ع بنات 2011/03/10 تامر عصمت السید شورب 2196904 كفـءكفـء1602011/03/14 معلم

السیده عائشة ع بنات 2011/07/11 تھانى  حسن  دمحم دمحم  عبد الحافظ 2197379 كفـءكفـء1612011/07/13 معلم

فاطمة الزھراء ع بنات 2011/03/10 تھانى راشد علیوه راشد 2199526 كفـءكفـء1622011/03/14 معلم

مشتول الصناعیة بنات 2011/03/10 تھانى دمحم محروس دمحم 2225351 كفـءكفـء1632011/03/14 معلم

القومیةاالبتدائیة 2011/03/10 ثریا وجیھ علیوه محمود مدبولى 2198768 كفـءكفـء1642011/03/14 معلم

الملك فھد ت س ابتدائى 2011/03/10 حازم دمحم علیوه عبد هللا 2256268 كفـءكفـء1652011/03/14 معلم

دھمشا ع بنین 2011/07/11 حسام انور دمحم فرج 2204755 كفـءكفـء1662011/07/13 معلم

دھمشا للتعلیم االساسى ع م 2011/07/11 حسن سمیر حسن عبد الوھاب 2199715 كفـءكفـء1672011/07/13 معلم

مشتول الثانویة بنات 2011/07/11 حنان السعید مرسى شومان 2199614 كفـءكفـء1682011/07/13 معلم

قشا ع م 2011/03/14 حنان السید دمحم السید 2202482 كفـءكفـء1692011/03/14 معلم

العجمى ع م 2011/07/11 حنان جابر أحمد دمحم سالم 2204028 كفـءكفـء1702011/07/13 معلم
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كفر الشرابیة االبتدائیة 2011/03/10 حنان عباس حامد السعید األعرج 2204056 كفـءكفـء1712011/03/14 معلم

ریاض- عرفة احمد عرفة  2011/03/10 حنان دمحم جسن دمحم سالم 2217938 كفـءكفـء1722011/03/14 معلم

١كفر ابراش  2011/03/10 حنان دمحم سلیمان عبد هللا 2197466 كفـءكفـء1732011/03/14 معلم

2011/07/01 كفر دھمشا ع م حنان محمود سلیمان محمود 2246058 كفـءكفـء1742011/07/13 معلم

دھمشا ع بنین 2011/03/10 دالیا دمحم حسن ربیع 2196896 كفـءكفـء1752011/03/14 معلم

دھمشا اإلبتدائیة للتعلیم األساسى 2011/03/10 دالیا دمحم سعید السید الشامى 2196900 كفـءكفـء1762011/03/14 معلم

المنیر ع بنات 2011/03/10 درویش على عبده على  سلیم 2255873 كفـءكفـء1772011/03/14 معلم

كفر الشرابیة االبتدائیة 2011/03/10 دعاء رمضان سالمھ محمود 2252614 كفـءكفـء1782011/03/14 معلم

كفر دھمشا االبتدائیة المشتركة 2011/07/11 دعاء صبحى على  ابراھیم 2396856 كفـءكفـء1792011/07/13 معلم

ریاض- الشھید وائل سعد خضر  2011/07/11 دعاء دمحم عبد السمیع سید احمد 2196889 كفـءكفـء1802011/07/13 معلم

البتیة االبتدائیة 2011/03/10 دعاء دمحم الشین على الشین 2199411 كفـءكفـء1812011/03/14 معلم

مشتول الصناعیة بنین 2011/07/11 دعاء دمحم دمحم الشامى 2168535 كفـءكفـء1822011/07/13 معلم

التحریر اإلبتدائیة 2011/07/11 رامى رفعت دمحم عبدالنبى 2192234 كفـءكفـء1832011/07/13 معلم

البتیة االبتدائیة 2011/03/01 رانیا احمد شداد احمد 2208785 كفـءكفـء1842011/03/06 معلم

القومیةاالبتدائیة 2011/03/10 رانیا عبد الحمید اسماعیل دمحم 2199744 كفـءكفـء1852011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/03/10 رانیا عصام دمحم نجیب شریف 2256665 كفـءكفـء1862011/03/14 معلم

سلیمان حسن ربیع ع بنات 2011/07/11 رحاب سعید أنسى محمود ربیع 2199925 كفـءكفـء1872011/07/13 معلم
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ابتدائى- عثمان بن عفان  2011/03/10 رحاب عصام عبد الفتاح عبد النبى 2208412 كفـءكفـء1882011/03/14 معلم

٢كفر ابراش 2011/03/10 رشا  صالح  حجازى دمحم الغریب 2198798 كفـءكفـء1892011/03/14 معلم

)كفر ابراش ع بنین(الشھید حمادة محمود الصعیدى  2011/03/10 رشا حسنى دمحم عبد الفتاح حسین 2196472 كفـءكفـء1902011/03/14 معلم

سلیمان حسن ربیع ع بنات 2011/03/10 رشا عزت مدبولى دمحم 2190970 كفـءكفـء1912011/03/14 معلم

ریاض- كفر الشرابیة  2011/03/10 رشا دمحم السید دمحم 2191640 كفـءكفـء1922011/03/14 معلم

فاطمة الزھراء ع بنات 2011/03/10 رشا دمحم شوقى كامل علیوه 2197474 كفـءكفـء1932011/03/14 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/10 رشا دمحم غنیمى السید عمار 2196881 كفـءكفـء1942011/03/14 معلم

البتیة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 رضا السعید دمحم دمحم 2199500 كفـءكفـء1952011/07/13 معلم

سیدى غریب ع بنین 2011/07/11 رندا السید محمود دمحم حجازى 2199524 كفـءكفـء1962011/07/13 معلم

كفر الشرابیة االبتدائیة 2011/03/10 ریھام دمحم عبد القادر دمحم بدر 2202520 كفـءكفـء1972011/03/14 معلم

ابو سالم االبتدائیة الرسمیة لغات ب 2011/03/10 زھراء زكى دمحم نور زكى شبانة 2193014 كفـءكفـء1982011/03/14 معلم

ریاض- كفر ابراش  2011/03/10 زینب حسن علیوه دمحم 2196473 كفـءكفـء1992011/03/14 معلم

الفاروق عمر اإلبتدائیة 2011/03/10 زینب عبد المنعم دمحم نجم شومان 2195320 كفـءكفـء2002011/03/14 معلم

مشتول الصناعیة بنات 2011/07/11 سارة عبد الغنى دمحم عبد الغنى 2193028 كفـءكفـء2012011/07/13 معلم

القومیةاالبتدائیة 2011/03/10 سحر جمال صدقى جبر 2192207 كفـءكفـء2022011/03/14 معلم

فصول الغفاریة ع م 2011/03/10 سحر رأفت  احمد دمحم مراد 2196339 كفـءكفـء2032011/03/14 معلم

ریاض- عرفة احمد عرفة  2011/07/11 سحر ششتاوى دمحمى حسین 2191641 كفـءكفـء2042011/07/13 معلم

-----------------------------------
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مشتول السوق التجاریة بنات 2011/03/10 سحر عبد الرءوف احمد شداد 2203132 كفـءكفـء2052011/03/14 معلم

مشتول الثانویة بنات 2011/07/11 سحر فوزي السید عبد الكریم 2192123 كفـءكفـء2062011/07/13 معلم

فصول الغفاریة ع م 2011/03/10 سحر فوزي دمحم غریب 987196 كفـءكفـء2072011/03/14 معلم

ابتدائى- دمحم حسنین بركات  2011/07/11 سحر دمحم عبد الحمید حسن 2199517 كفـءكفـء2082011/07/13 معلم

سلیمان حسن ربیع ع بنات 2011/07/11 سعاد عزت متبولى دمحم 2190971 كفـءكفـء2092011/07/13 معلم

١الصحافة ب  2011/03/10 سعاد مھدى دمحم زكى رزق 2194585 كفـءكفـء2102011/03/14 معلم

ابتدائى- دمحم حسنین بركات  2011/03/10 سعدیة صابر دمحم على جبر 2227782 كفـءكفـء2112011/03/14 معلم

فاطمة الزھراء ع بنات 2011/03/10 سعدیة صالح الدین على الشاطر 2194603 كفـءكفـء2122011/03/14 معلم

دھمشا للتعلیم االساسى ع م 2011/07/11 سعید عبد الباقى  دمحم عبد ربھ 2194595 كفـءكفـء2132011/07/13 معلم

الصحافة ع م 2011/03/10 سعید نجیب دمحم دمحم 2196903 كفـءكفـء2142011/03/14 معلم

ابتدائى- عمر بن الخطاب  2011/03/10 سلوى صادق ابراھیم صادق خفاجى 2200926 كفـءكفـء2152011/03/14 معلم

ریاض اطفال- ابو سالم الرسمیة لغات  2011/03/10 سماح جمعھ عواد دمحم 2189242 كفـءكفـء2162011/03/14 معلم

نبتیت ع م 2011/03/10 سماح عبد الحمید أحمد عبد الرحمن 2196419 كفـءكفـء2172011/03/01 معلم

صالح الدین الثانویة بنین 2011/07/11 سماح دمحم مختار عبد العزیز ابراھیم 2201010 كفـءكفـء2182011/07/11 معلم

ابو سالم الرسمیة لغات ع م 2011/07/11 سماح ممدوح نجیب دمحم المنایلى 2204096 كفـءكفـء2192011/07/13 معلم

مشتول الثانویة بنات 2011/07/11 سمر ممدوح نجیب دمحم المنایلى 2193899 كفـءكفـء2202011/07/13 معلم

عثمان بن عفان للریاض 2011/03/10 سناء دمحم سلیمان عبد هللا 2197924 كفـءكفـء2212011/03/14 معلم
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سلیمان حسن ربیع ع بنات 2011/03/10 سھام احمد ابوھاشم عبدالكریم 2193226 كفـءكفـء2222011/03/14 معلم

مشتول الصناعیة بنین 2011/07/11 شادى حسن دمحم على النبراوى 2200392 كفـءكفـء2232011/07/13 معلم

ریاض اطفال- الخشة  2011/03/10 شربات جمال عایدى عبد الغنى 2190792 كفـءكفـء2242011/03/14 معلم

القومیة ع م 2011/07/11 شرین ابو الفتوح  دمحم  فرماوى 2192238 كفـءكفـء2252011/07/13 معلم

المنیر االبتدائیة 2011/03/10 شرین زكریا عبد ربھ عوض هللا 2200377 كفـءكفـء2262011/03/14 معلم

سیدى غریب ع بنین 2011/03/10 شیرین السید دمحم فتح هللا 2195306 كفـءكفـء2272011/03/14 معلم

ابراش اإلعدادیة المشتركة 2011/07/11 شیماء  سعد عبد المنعم دمحم 2201957 كفـءكفـء2282011/07/13 معلم

ریاض- عرفة احمد عرفة  2011/07/11 شیماء جمال سعید دمحم عبد المجید 2189933 كفـءكفـء2292011/07/13 معلم

السیده عائشة ع بنات 2011/07/11 شیماء جمال محمود دمحم حبشى سالم 2197390 كفـءكفـء2302011/07/13 معلم

مشتول السوق التجاریة بنات 2011/03/10 شیماء عادل عبد الفتاح على 2192972 كفـءكفـء2312011/03/14 معلم

البتیة االبتدائیة 2011/03/10 شیماء عبد الھادى تھامى حسب هللا 2195285 كفـءكفـء2322011/03/14 معلم

الخشة االبتدائیة 2011/07/11 شیماء عبدالتواب فتحى دمحم سلیم 2193875 كفـءكفـء2332011/07/13 معلم

سیدى غریب ع بنین 2011/03/10 شیماء عبدهللا محمود عبدهللا 2199523 كفـءكفـء2342011/03/14 معلم

الزھار ت س ابتدائى 2011/03/10 شیماء على السعید عبد المنعم صبرة 989802 كفـءكفـء2352011/03/14 معلم

الزھار ت س ابتدائى 2011/07/11 شیماء على سلیم خلیل 2166160 كفـءكفـء2362011/07/13 معلم

سیدى عباس 2011/03/10 شیماء دمحم ابراھیم دمحم مقبول 2199482 كفـءكفـء2372011/03/14 معلم

الملك فھــد للتعلیم االساسى ع بنات 2011/03/10 شیماء دمحم عوض مرسى 2196892 كفـءكفـء2382011/03/14 معلم

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

7438of 1696 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 

مشتول السوقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو بكر الصدیق 2011/03/10 صابرین عزت عبدالفتاح مرداش سلوع 990770 كفـءكفـء2392011/03/14 معلم

ابتدائى- دمحم حسنین بركات  2011/07/11 صباح حسن دمحم عباس 2203705 كفـءكفـء2402011/07/13 معلم

ً)نبتیت ب سابقا( علیوة العطار  2011/03/10 صباح صالح حسن شورب 2251441 كفـءكفـء2412011/03/14 معلم

الزھار ت س ابتدائى 2011/03/10 صباح فوزى دمحم بدران 988770 كفـءكفـء2422011/03/14 معلم

١عمر بن عبد العزیز  2011/03/10 صبحى دمحم نجم ابراھیم نجم 2192252 كفـءكفـء2432011/03/14 معلم

الخشة االبتدائیة 2011/03/10 صفا فارس سالم الطوخى 2194674 كفـءكفـء2442011/03/14 معلم

ریاض- كفر ابراش  2011/03/10 صفاء  عبد المطلب  دمحم احمد سالمان 2191680 كفـءكفـء2452011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/03/10 صفاء السید أحمد السید عبد العاطى 2193030 كفـءكفـء2462011/03/14 معلم

العھد الجدید 2011/03/10 صفاء السید جاد هللا قشالن 2197463 كفـءكفـء2472011/03/14 معلم

مشتول السوق التجاریة بنات 2011/03/10 صفاء عزازى عبده دمحم على 2196918 كفـءكفـء2482011/03/01 معلم

المنیر االبتدائیة 2011/03/10 صفاء دمحم الرفاعى مھدى دمحم نجم 2200730 كفـءكفـء2492011/03/14 معلم

ریاض- العھد الجدید  2011/03/10 صفاء دمحم دمحم السید عمار 2192440 كفـءكفـء2502011/03/14 معلم

مشتول الثانویة بنات 2011/07/11 صفاء مشھور ابراھیم محجوب 2192196 كفـءكفـء2512011/07/13 معلم

ً)دھمشـا ع بنات سابقا(دمحم عبد العظیم / الشھید  2011/03/10 طارق متولى عبد الحمید محمود 2217303 كفـءكفـء2522011/03/14 معلم

ابراش اإلعدادیة المشتركة 2011/03/10 عادل حامد عبد الواحد طھ 2204676 كفـءكفـء2532011/03/14 معلم

ابتدائى- دمحم حسنین بركات  2011/03/10 عادل دمحم دمحم ابراھیم 2150353 كفـءكفـء2542011/03/14 معلم

ع )ًالحدیثة سابقا ( احمد امین العشماوى / الشھید 
بنین

2011/07/11 عبد الرحمن اسامة السید محمود شویل 2196462 كفـءكفـء2552011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

ابو سالم االبتدائیة الرسمیة لغات ب 2011/03/10 عبد المنعم السعید عبدالمنعم ابراھیم 2192309 كفـءكفـء2562011/03/14 معلم

عصمت حامد رزق ب 2011/03/10 عبده السید عامر قشطھ 2200973 كفـءكفـء2572011/03/14 معلم

بدر 2011/03/10 عبیر أحمد محمود عبد هللا 2198766 كفـءكفـء2582011/03/14 معلم

)المناصرة ع م(ابراھیم رضا القشاط / الشھید  2011/03/10 عبیر السید ابراھیم  دمحم رمضان 2194381 كفـءكفـء2592011/03/14 معلم

ً)نبتیت ب سابقا( علیوة العطار  2011/03/10 عبیر عبد الحمید نبوى عبد الفتاح 2194596 كفـءكفـء2602011/03/14 معلم

عرفة أحمد عرفة ع م 2011/07/11 عبیر دمحم رضا شھبھ 2196895 كفـءكفـء2612011/07/13 معلم

ابتدائى- الشھید وائل سعد خضر 2011/03/10 عزت دمحم الحسینى مھدى ابراھیم 2193904 كفـءكفـء2622011/03/14 معلم

الصحافھ ث م 2011/07/11 عصام عطیھ عبد المقصود ابراھیم 2197475 كفـءكفـء2632011/07/13 معلم

الفاروق عمر اإلبتدائیة 2011/03/10 عفاف صالح عبد العزیز عبد الوھاب 989412 كفـءكفـء2642011/03/14 معلم

ریاض- كفر ابراش  2011/07/11 عفاف دمحم على نصار 2191642 كفـءكفـء2652011/07/13 معلم

السیده عائشة ع بنات 2011/07/11 عال أمین عبد هللا دمحم عبد هللا 2194669 كفـءكفـء2662011/07/13 معلم

نبتیت ع م 2011/03/10 عال یوسف عبده ابراھیم 2193844 كفـءكفـء2672011/03/14 معلم

ابراھیم یاسین للتعلیم اساسى ع م 2011/07/11 عماد محمود حسین دمحم العالم 2196919 كفـءكفـء2682011/07/13 معلم

السالم اإلعدادیة بنین 2011/07/11 عمرو صالح دمحم غریب 2199795 كفـءكفـء2692011/07/13 معلم

٢عمر بن عبد العزیز  2011/03/10 عمرو دمحم السید ابراھیم فرج 2194580 كفـءكفـء2702011/03/14 معلم

كفر ابراش ث م 2011/07/11 عمرو دمحم عزازى دمحم حسن 2196910 كفـءكفـء2712011/07/13 معلم

2011/03/10 كفر الشرابیة ع م عواطف دمحم عبد الفتاح دمحم 2204170 كفـءكفـء2722011/03/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

المنیر ع بنات 2011/07/11 غادة عطیة دمحم دمحم عكر 2195302 كفـءكفـء2732011/07/13 معلم

ریاض- العھد الجدید  2011/03/10 غادة دمحم سالم الطوخى خلیفة 2199673 كفـءكفـء2742011/03/14 معلم

ابو سالم االبتدائیة الرسمیة لغات ب 2011/03/10 فادیة امین دمحم الخضیرى 2195289 كفـءكفـء2752011/03/14 معلم

مشتول الصناعیة بنات 2011/07/11 فادیھ السید بدوى ابراھیم 2398801 كفـءكفـء2762011/07/13 معلم

مشتول الثانویة بنات 2011/07/11 فاطمة  حسن احمد احمد 2194671 كفـءكفـء2772011/07/13 معلم

٢كفر ابراش 2011/03/10 فاطمة  رضا دمحم طھ ربیع 2194677 كفـءكفـء2782011/03/14 معلم

الملك فھد ت س ابتدائى 2011/03/10 فاطمة ابراھیم حسن على 2199931 كفـءكفـء2792011/03/14 معلم

احمد عبد الكریم سالمھ 2011/03/10 فاطمة رفعت أحمد ابراھیم 2194709 كفـءكفـء2802011/03/14 معلم

ابتدائى- عثمان بن عفان  2011/03/10 فاطمة شریف بدر حسنین 2192976 كفـءكفـء2812011/03/14 معلم

)ًالغفاریة ریاض سابقا (دمحم مرسى شوارب / الشھید  2011/03/10 فاطمة صالح السید فضل 2195286 كفـءكفـء2822011/03/14 معلم

السیده عائشة ع بنات 2011/07/11 فاطمة عبد المنعم محمود اللیسى جعفر 2190969 كفـءكفـء2832011/07/13 معلم

الخشة االبتدائیة 2011/03/10 فاطمة دمحم السید ابراھیم على شرفیھ 2196902 كفـءكفـء2842011/03/14 معلم

ریاض- عرفة احمد عرفة  2011/07/11 فاطمة دمحم حسن طھ 2195322 كفـءكفـء2852011/07/13 معلم

دھمشا ع بنین 2011/07/11 فاطمة دمحم علیوه دمحم 2200400 كفـءكفـء2862011/07/13 معلم

١كفر ابراش  2011/03/10 فاطمھ  عبده  محمود أمین الدیبھ 2192806 كفـءكفـء2872011/03/14 معلم

عبد المنعم الطویل 2011/03/10 فایزه السعید السید اسماعیل 2199518 كفـءكفـء2882011/03/14 معلم

الخشة ع م 2011/03/10 فایزه یحى احمد خلیفھ 2217041 كفـءكفـء2892011/03/14 معلم
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احمد عبد الكریم سالمھ 2011/03/10 فرج عبده دمحم شطاره 2194760 كفـءكفـء2902011/03/14 معلم

ابراھیم  یاسین ت س ریاض 2011/03/10 فرح یاسین دمحم یاسین 2190793 كفـءكفـء2912011/03/14 معلم

القومیةاالبتدائیة 2011/03/10 فریدة جمال دمحم دمحم الغریب عثمان 2200406 كفـءكفـء2922011/03/10 معلم

ابراھیم یاسین للتعلیم اساسى ع م 2011/07/11 فكیھھ دسوقى عبدهللا تھامى 2204178 كفـءكفـء2932011/07/13 معلم

ابتدائى - ٢ الصحافة  2011/03/10 كریمة دمحم عبد الباقى عبد الغفار 2206155 كفـءكفـء2942011/03/14 معلم

مشتول الصناعیة بنین 2011/07/11 لمیس حسن أمام دمحم طربوش 990342 كفـءكفـء2952011/07/13 معلم

البتیة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 ماجدة صالح الدین على دمحم الشاطر 2197464 كفـءكفـء2962011/07/13 معلم

ابراش االبتدائیة 2011/03/10 ماجدة كمال محمود على 2201964 كفـءكفـء2972011/03/14 معلم

صالح الدین الثانویة بنین 2011/07/11 دمحم احمد امام طربوش 2193814 كفـءكفـء2982011/07/13 معلم

المنیر االبتدائیة 2011/03/10 دمحم السید  دمحم دمحم 2195291 كفـءكفـء2992011/03/10 معلم

ابتدائى- امین لطفى  2011/03/10 دمحم جمال محمود دمحم 2192960 كفـءكفـء3002011/03/14 معلم

ابو سالم الرسمیة لغات ع م 2011/03/10 دمحم زكى دمحم نور زكى شبانة 2222963 كفـءكفـء3012011/03/14 معلم

)ًالغفاریة س ع سابقا (دمحم مرسى شوارب / الشھید  2011/07/11 دمحم سعید دمحم على 2192977 كفـءكفـء3022011/07/13 معلم

محمود مصلحى الزھیرى 2011/07/11 دمحم فاضل علیوة علیوة 2398795 كفـءكفـء3032011/07/13 معلم

ابتدائى- الشھید وائل سعد خضر 2011/03/10 دمحم كمال خضرى سلیمان العكل 2206703 كفـءكفـء3042011/03/14 معلم

ابتدائى- دمحم حسنین بركات  2011/03/10 محمود جمال  على دمحم حسانین 2192282 كفـءكفـء3052011/03/14 معلم

ابو سالم االبتدائیة الرسمیة لغات ب 2011/07/11 محمود عبد الفتاح احمد منسى نصر 2207135 كفـءكفـء3062011/07/13 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 

مشتول السوقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صالح الدین الثانویة بنین 2011/07/11 مدبولى عزت مدبولى دمحم 2190972 كفـءكفـء3072011/07/13 معلم

فاطمة الزھراء ع بنات 2011/03/10 مرفت السید سعد عریان جاد هللا 2196880 كفـءكفـء3082011/03/14 معلم

بدر 2011/03/10 مروة السید ابراھیم ابراھیم غریب 2192200 كفـءكفـء3092011/03/14 معلم

المنیر ع بنات 2011/07/11 مروة طھ فتحى دمحم الشعراوى 2195312 كفـءكفـء3102011/07/13 معلم

البتیة االبتدائیة 2011/03/10 مروة عبد الحمید عبد المعطى على سالمان 2196886 كفـءكفـء3112011/03/14 معلم

ع )ًالحدیثة سابقا ( احمد امین العشماوى / الشھید 
بنین

2011/07/11 مروة محمود محمود دمحمعثمان 2192974 كفـءكفـء3122011/07/13 معلم

المنیر االبتدائیة 2011/03/10 مروه  جمال  ابو ھاشم عبد الكریم  ربیع 2206702 كفـءكفـء3132011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/07/11 مروه جمال السعید ابراھیم 2196469 كفـءكفـء3142011/07/13 معلم

ریاض- سیدى عباس  2011/07/11 مروه رأفت أحمد حسن البرى 2199913 كفـءكفـء3152011/07/13 معلم

العجمى ع م 2011/03/10 مروه متولى دمحم على عمر 2200394 كفـءكفـء3162011/03/14 معلم

عثمان بن عفان للریاض 2011/03/10 مروى دمحم الزھرى سالم 2199716 كفـءكفـء3172011/03/14 معلم

ریاض- العھد الجدید  2011/03/10 مشیرة نجیب دمحمعبدهللا سلیمان 2199521 كفـءكفـء3182011/03/14 معلم

الوحدة الوطنیة ع م 2011/03/10 مصطفى عاطف سعد عریان 2173695 كفـءكفـء3192011/03/14 معلم

١عمر بن عبد العزیز  2011/03/10 منال فتحى احمد دمحم 2194586 كفـءكفـء3202011/03/14 معلم

سلیمان حسن ربیع ع بنات 2011/03/10 منال دمحم صدیق دمحم الدیبھ 2256216 كفـءكفـء3212011/03/14 معلم

ریاض اطفال- الملك فھد  2011/03/10 منال یسرى السید الجزار 2190791 كفـءكفـء3222011/03/01 معلم

رافت شومان 2011/07/11 منى  سعید  عبد الباقى  دمحم 2196341 كفـءكفـء3232011/07/13 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 

مشتول السوقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو سالم االبتدائیة 2011/03/10 منى ابراھیم سكران الشاطر 2190935 كفـءكفـء3242011/03/14 معلم

)ًالغفاریة س ع سابقا (دمحم مرسى شوارب / الشھید  2011/07/11 منى ابراھیم كامل ابراھیم 2197478 كفـءكفـء3252011/07/13 معلم

سلیمان حسن ربیع ع بنات 2011/07/11 منى احمد سلیمان موسى 2400727 كفـءكفـء3262011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/03/10 منى سالم أحمد مصطفى حبیب 2199513 كفـءكفـء3272011/03/14 معلم

الزھار ت س ابتدائى 2011/03/10 منى دمحم احمد دمحم 2256471 كفـءكفـء3282011/03/14 معلم

المنیر ع بنات 2011/03/10 منى دمحم البیومى على  ابراھیم سعده 2194601 كفـءكفـء3292011/03/14 معلم

سیدى غریب ع بنین 2011/03/10 منى دمحم عراقى مصطفى 2196470 كفـءكفـء3302011/03/14 معلم

خالد بن الولید 2011/03/10 منى دمحم دمحم دمحم خلیل 2194577 كفـءكفـء3312011/03/14 معلم

احمد عرابى 2011/07/11 منى دمحم مھدى محمود عیسى 2196468 كفـءكفـء3322011/07/13 معلم

دھمشا اإلبتدائیة 2011/03/10 منیر دمحم عبدالحمید عبد الفتاح 2192967 كفـءكفـء3332011/03/14 معلم

مشتول الصناعیة بنین 2011/07/11 میاده دمحم تھامى المقدم 2201001 كفـءكفـء3342011/07/13 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/10 نادیة السعید الھادى مدبولى عیسى 2202519 كفـءكفـء3352011/03/14 معلم

البتیة االبتدائیة 2011/03/10 ناریمان محمود سالم السید حبیب 2193017 كفـءكفـء3362011/03/14 معلم

الوحدة الوطنیة ع م 2011/07/11 نانسى موریس  سعد سلیمان سعد 2196461 كفـءكفـء3372011/07/13 معلم

نبتیت ع م 2011/07/11 نجالء السعید دمحم ابراھیم جمعھ 2220306 كفـءكفـء3382011/07/13 معلم

فصول الغفاریة ع م 2011/03/10 نجالء السید فتوح عبد العظیم دمحم حسن 989352 كفـءكفـء3392011/03/14 معلم

المنیر ع بنین 2011/07/11 نجالء جمال یحى احمدعید 2192963 كفـءكفـء3402011/07/13 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 

مشتول السوقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المنیر االبتدائیة 2011/03/01 نجالء حمدى السید الحسینى قرمة 2195287 كفـءكفـء3412011/03/14 معلم

١الصحافة ب  2011/03/10 نجالء سمیر محمود دمحم الفواخرى 2173935 كفـءكفـء3422011/03/14 معلم

١الصحافة ب  2011/03/10 نجالء عبدالمقصود ابو الخیر عباس 2192966 كفـءكفـء3432011/03/14 معلم

بدر 2011/03/10 نجالء فتحى السید مصطفى 2192203 كفـءكفـء3442011/03/14 معلم

2011/07/11 كفر دھمشا ع م نجالء فوزى ریاض عیداروس 1605971 كفـءكفـء3452011/07/13 معلم

2011/07/11 كفر الشرابیة ع م نجالء دمحم شوقى دمحمى مرسى 2199742 كفـءكفـء3462011/07/13 معلم

مشتول الصناعیة بنین 2011/03/10 نجوى  عزت  دمحم  احمد خلیل 2196340 كفـءكفـء3472011/03/14 معلم

المنیر ع بنات 2011/03/10 نرمین محمود دمحم النھرى 2255051 كفـءكفـء3482011/03/14 معلم

ریاض- الشھید وائل سعد خضر  2011/03/10 نفین  رفعت أحمد ابراھیم 2192979 كفـءكفـء3492011/03/14 معلم

المنیر ع بنات 2011/03/10 نفین عطیھ عبدالحلیم دمحم حسن 1576644 كفـءكفـء3502011/03/14 معلم

دمحم عماد للتعلیم األساسى ع/ الشھید  2011/03/10 نھا  سعد عبد الحمید  مسلم 2206701 كفـءكفـء3512011/03/14 معلم

ریاض اطفال- الشھید دمحم الشین  2011/07/11 نھا دمحم احمد الراعى عویشھ 2196878 كفـءكفـء3522011/07/13 معلم

دھمشا اإلبتدائیة 2011/07/11 نھا دمحم عنتر فرحات 2345774 كفـءكفـء3532011/07/13 معلم

الملك فھــد للتعلیم االساسى ع بنات 2011/03/10 نھال یحى سید عبد الفتاح 2215153 كفـءكفـء3542011/03/14 معلم

العھد الجدید 2011/03/10 نھى السید سكران عشماوى 2196901 كفـءكفـء3552011/03/10 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/10 نھى السید دمحم فتح هللا 2194724 كفـءكفـء3562011/03/14 معلم

١عمر بن عبد العزیز  2011/03/10 نورا السید دمحم على علم الدین 2192968 كفـءكفـء3572011/03/14 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 

مشتول السوقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

رافت شومان 2011/03/10 نورا دمحم مصطفى غریب 2190795 كفـءكفـء3582011/03/14 معلم

ریاض اطفال - ١الصحافة  2011/03/10 نیرمین سلیمان السید سلیمان صبیح 2194579 كفـءكفـء3592011/03/14 معلم

فاطمة الزھراء ع بنات 2011/07/11 نیفین رفعت محروس السید 2196891 كفـءكفـء3602011/07/13 معلم

ابتدائى- امین لطفى  2011/03/10 ھالة دمحم جبر احمد 2255898 كفـءكفـء3612011/03/14 معلم

)كفر ابراش ع بنین(الشھید حمادة محمود الصعیدى  2011/03/10 ھانم السید  دمحم سلیمان 2195284 كفـءكفـء3622011/03/14 معلم

ابتدائى- امین لطفى  2011/03/10 ھانى رجب رشاد بیومى 2206156 كفـءكفـء3632011/03/14 معلم

مشتول الصناعیة بنین 2011/07/11 ھانى عبد األعلى عبد السالم السید 2359423 كفـءكفـء3642011/07/13 معلم

ابتدائى- امین لطفى  2011/03/10 ھانى عبد العظیم دمحم كامل سالم شحاتة 2193840 كفـءكفـء3652011/03/14 معلم

نبتیت ع م 2011/03/10 ھانى عزت السید عبد العزیز النجار 2196746 كفـءكفـء3662011/03/14 معلم

ابو سالم الرسمیة لغات ع م 2011/03/10 ھانى دمحم السعید یوسف محمود 2255879 كفـءكفـء3672011/03/14 معلم

نبتیت ع م 2011/03/10 ھبة  دمحم عبد العزیز دمحم عبد البر 2199479 كفـءكفـء3682011/03/14 معلم

١كفر ابراش  2011/03/10 ھبة حسن عبد الشافى دمحم 2195288 كفـءكفـء3692011/03/14 معلم

ریاض- كفر ابراش  2011/03/10 ھبة خیرى حسین دمحمحسین 2190066 كفـءكفـء3702011/03/14 معلم

ابتدائى- عرفة أحمد عرفة  ت س  2011/03/10 ھبة صالح دمحم غریب أیوب 2205068 كفـءكفـء3712011/03/14 معلم

فصول الغفاریة ع م 2011/07/11 ھبة دمحم صبرى على عبد العال 2225271 كفـءكفـء3722011/07/13 معلم

ابتدائى- عثمان بن عفان  2011/03/10 ھبة دمحم عبد الخالق محمود البنا 2192975 كفـءكفـء3732011/03/14 معلم

الشھید محمود الشیمى 2011/07/11 ھبھ لبیب محمود سالم 2196887 كفـءكفـء3742011/07/13 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 

مشتول السوقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المنیر ع بنات 2011/07/11 ھدى دمحم رشاد رشدى دمحم 2195299 كفـءكفـء3752011/07/13 معلم

سیدى عباس 2011/03/10 ھدى دمحم محمود سلطان 2201069 كفـءكفـء3762011/03/10 معلم

العجمى ع م 2011/07/11 ھشام دمحم محمود بیومى النبراوى 2195338 كفـءكفـء3772011/07/13 معلم

المنیر ع بنات 2011/07/11 ھناء احمد رشاد دمحم 2195311 كفـءكفـء3782011/07/13 معلم

ع )ًالحدیثة سابقا ( احمد امین العشماوى / الشھید 
بنین

2011/03/10 ھناء سالم دمحم سالم البرى 2199418 كفـءكفـء3792011/03/14 معلم

٢كفر ابراش 2011/03/10 ھناء محمود حسن على 2204559 كفـءكفـء3802011/03/14 معلم

الزھار ت س ابتدائى 2011/03/10 ھنادى حسن احمد عامر 2145442 كفـءكفـء3812011/03/14 معلم

٢على بن ابى طالب  2011/07/11 ھند سعید على صادق خفاجى 2200982 كفـءكفـء3822011/07/13 معلم

احمد عرابى 2011/03/10 ھند سید مصطفى عبد الرحمن 2199793 كفـءكفـء3832011/03/14 معلم

١الصحافة ب  2011/07/11 ھند دمحم السعید یوسف محمود 2193023 كفـءكفـء3842011/07/13 معلم

دمحم دمحم السعید الشین/ الشھید  2011/03/10 ھند دمحم دمحمى ابراھیم 2204561 كفـءكفـء3852011/03/14 معلم

مشتول الصناعیة بنین 2011/07/11 ھویدا سید طلبة دمحم 2280760 كفـءكفـء3862011/07/13 معلم

ابتدائى- عمر بن الخطاب  2011/03/10 ھیام صالح دمحم شعبان 990471 كفـءكفـء3872011/03/14 معلم

ابو سالم الرسمیة لغات ع م 2011/03/10 وائل عبد الجلیل السید عبد المجید نعمة 2199478 كفـءكفـء3882011/03/14 معلم

سیدى غریب ع بنین 2011/03/10 وردة جبریل سالم جبریل 2197460 كفـءكفـء3892011/03/14 معلم

فاطمة الزھراء ع بنات 2011/07/11 وفاء حسنى دمحم سالمان 2199890 كفـءكفـء3902011/07/13 معلم

مشتول الثانویة بنات 2011/07/11 وفاء دمحم دمحم السید عمار 2192441 كفـءكفـء3912011/07/13 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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مشتول السوقالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ع )ًالحدیثة سابقا ( احمد امین العشماوى / الشھید 
بنین

2011/07/11 والء أحمد كامل على عمار 2193019 كفـءكفـء3922011/07/13 معلم

سیدى عباس 2011/03/10 والء اسامة السید شویل 2197981 كفـءكفـء3932011/03/14 معلم

دھمشا للتعلیم االساسى ع م 2011/07/11 والء اسماعیل دمحم اسماعیل 2203711 كفـءكفـء3942011/07/13 معلم

كفر دھمشا االبتدائیة المشتركة 2011/07/11 والء السید دمحم السید 2194713 كفـءكفـء3952011/07/13 معلم

مشتول السوق التجاریة بنات 2011/07/11 والء رضا ابراھیم الشاطر 2193156 كفـءكفـء3962011/07/13 معلم

ابو سالم االبتدائیة الرسمیة لغات ب 2011/03/10 والء عبد المنعم دمحم عبد الواحد 2196905 كفـءكفـء3972011/03/14 معلم

المنیر ع بنات 2011/03/10 والء دمحم رضوان موسى 2194591 كفـءكفـء3982011/03/14 معلم

سیدى غریب ع بنین 2011/03/10 والء دمحم عبد الحمید عبد هللا 2193903 كفـءكفـء3992011/03/14 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/10 یاسمین فكرى نبیھ دمحمالخضیرى 2190973 كفـءكفـء4002011/03/14 معلم

سیدى غریب ع بنین 2011/07/11 یسریة عبد المنعم احمد دمحم دغیدى 2194607 كفـءكفـء4012011/07/13 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 

االبراھیمیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االیمان 2011/07/11 الشیماء سامى  شحاتھ عطیة 2089968 كفـءكفـء12011/07/13 أمین مكتبة

الترعھ الجدیده االعدادیھ 2011/07/11 أمانى بركات أحمد كامل بركات 2091271 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

االبراھیمیة الثانویة التجاریة 2011/07/11 أمیره حسن دمحم السید مرسى 2093589 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

)ع (السطایحھ  2011/07/11 أمینة دمحم أحمد  دمحم على 2088907 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

شرقیة مباشر 2011/07/11 أمینھ عبدالعال عمر عبدالعال 2087180 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

)ب ( عزبة شاھین  2011/07/11 ایمان محمود عبدالفتاح ابراھیم 2156242 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

)ب ( كفر محسن  2011/07/11 ایناس ابراھیم دمحمى عبدالعال 2087198 كفـءكفـء72011/07/13 أمین مكتبة

الشعب 2011/07/11 ثناء السید أحمد عبدالمجید عبد اللطیف 2088049 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

كفر محسـن االعدادیة المشتركة 2011/07/11 جمالت یحي عبدالخالق عبدالعزیز 2087258 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

الشھید الكفراوى 2011/07/11 حنان دمحم أمین أحمد اسماعیل 2092583 كفـءكفـء102011/07/13 أمین مكتبة

)ع (كفور نجم التجربیة للغات  2011/07/11 زینب فھمى الھادى احمد 2165724 كفـءكفـء112011/07/13 أمین مكتبة

السیده خدیجة ع 2011/07/11 سامیة دمحم عبدالفتاح عوض هللا 2092635 كفـءكفـء122011/07/13 أمین مكتبة

النصر 2011/07/11 سحر كامل أمین منصور 2085827 كفـءكفـء132011/07/13 أمین مكتبة

)ب (االبراھیمیة التجریبیة للغات  2011/03/01 سعاد دمحم عبده دمحم 2094131 كفـءكفـء142011/03/14 أمین مكتبة

النصر 2011/07/01 صباح ابراھیم عبدالسالم دمحم بسیونى 2086355 كفـءكفـء152011/07/13 أمین مكتبة

امرهللا بلیغ الثانویةالصناعیة 2011/07/11 فاطمة  عبدهللا بخیت اسماعیل دمحم 2087294 كفـءكفـء162011/07/13 أمین مكتبة

)ب ( الشوایكھ  2011/07/11 دمحم  عبدالحمید عبده عبدالرؤف عبدالحمید 2107600 كفـءكفـء172011/07/13 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 

االبراھیمیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحلوات الثانویة المشتركة 2011/07/11 مروه دمحم كامل الھادى 2092624 كفـءكفـء182011/07/13 أمین مكتبة

طواحین اكراش 2011/07/01 منال عبدالمنعم دسوقى أحمد 2100960 كفـءكفـء192011/07/13 أمین مكتبة

)ع ( البكاكره  2011/07/11 ھبة نورالدین احمد ندیم احمد 2086539 كفـءكفـء202011/07/13 أمین مكتبة

)ب ( خالد بن الولید للتعلیم االساسى  2011/07/11 ھناء عبدالرحمن عبدالسمیع عبدالفتاح 2087306 كفـءكفـء212011/07/13 أمین مكتبة

شرقیة مباشر 2011/07/11 أمیرة احمد دمحم احمد 2087279 كفـءكفـء222011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

)ب ( االبراھیمیة المشتركھ  2011/07/11 دعاء أحمد عبدالسالم القراى 2171299 كفـءكفـء232011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

)ع ( الشوایكھ  2011/07/11 رانیا ابراھیم محمود وصفى أحمد القبانى 2097586 كفـءكفـء242011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

)بنات(السیده عائشھ  2011/07/11 رضا ابراھیم مصطفى عطیة 2088070 كفـءكفـء252011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الحلوات 2011/07/11 شیرین أحمد مصطفى ابراھیم 2094504 كفـءكفـء262011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم محمود بھنساوى 2011/07/11 عزه السید السید مصطفى 2086449 كفـءكفـء272011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الترعھ الجدیده االعدادیھ 2011/07/11 فرج هللا ابراھیم على دمحم 2087225 كفـءكفـء282011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

االیمان 2011/07/11 لبیبة  ابراھیم عطیة  السید 2212129 كفـءكفـء292011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

)ب ( الخضاریة  2011/07/11 دمحم أحمد عبدالباقى السید 2094148 كفـءكفـء302011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

)ب ( السطایحة  2011/07/11 نجالء فتحى دسوقى محمود أحمد 2088903 كفـءكفـء312011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

طارق بن زیاد 2011/07/11 نسرین طاھر على عمار 2091287 كفـءكفـء322011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

)ع (كفور نجم التجربیة للغات  2011/07/11 نعمات سلیم دمحم ابراھیم 2086537 كفـءكفـء332011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید الكفراوى 2011/07/11 ھمت أحمد دمحم  أحمد  عوض هللا 2086725 كفـءكفـء342011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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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 

االبراھیمیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

)ب (االبراھیمیة التجریبیة للغات  2011/05/24 ھناء على  شعبان حسین 2086439 كفـءكفـء352011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السیده خدیجة ع 2011/07/11 ریھام محمودى دمحم محمودى 2087166 كفـءكفـء362011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

)بنین( دمحم فرید 2011/05/24 سامیة  خضرى عبدالفتاح حسن 2087218 كفـءكفـء372011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

)ب(بلیغ  2011/07/11 سوزان أنور عبدالفتاح العنانى 2102011 كفـءكفـء382011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بلیغ ث بنات 2011/07/11 شیماء اسماعیل السید احمد اسماعیل 2086397 كفـءكفـء392011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

)ب ( كفر محسن  2011/05/24 عزة یوسف عبدالرحمن  یوسف 2098958 كفـءكفـء402011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

شرقیة مباشر 2011/07/11 فاتن مجدى احمد یوسف 2085825 كفـءكفـء412011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

)ع ( قطیفة مباشر 2011/07/11 أحمد عبدالعظیم حفناوى أحمد 2091201 كفـءكفـء422011/07/13 أخصائى نفسى

االیمان 2011/07/11 بھیجة على یوسف على 2088187 كفـءكفـء432011/07/13 أخصائى نفسى

الطرادیة 2011/07/11 سامیة  سعید محمود فرج 2088971 كفـءكفـء442011/07/13 أخصائى نفسى

مصطفى كامل ع 2011/05/24 صابر ظریف دمحم ابراھیم 2094114 كفـءكفـء452011/07/13 أخصائى نفسى

ام المومنین ع 2011/05/24 عزه حسن دمحم حسین 2089964 كفـءكفـء462011/07/13 أخصائى نفسى

الحبش االعدادیة 2011/05/24 غاده حسن عبدالمنعم دمحم 2088107 كفـءكفـء472011/07/13 أخصائى نفسى

)ب (االبراھیمیة التجریبیة للغات  2011/07/11 غاده عبدالمنجى ابراھیم دمحم السبیلى 2095256 كفـءكفـء482011/07/13 أخصائى نفسى

كفر محسن الثانویھ 2011/07/11 مسعد ابراھیم احمد  عوض هللا 2210100 كفـءكفـء492011/07/13 أخصائى نفسى

عزبة شاھین االعدادیة 2011/07/11 نادیة دمحمى عطیة  على 2087327 كفـءكفـء502011/07/13 أخصائى نفسى

)ع (كفور نجم التجربیة للغات  2009/01/01 ناھد صالح الدین محمود محمود 2094138 كفـءكفـء512011/07/13 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 

االبراھیمیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو بكر الصدیق ع م 2011/07/11 نجالء أحمد ابراھیم دمحم شعیب 2086472 كفـءكفـء522011/07/13 أخصائى نفسى

طواحین اكراش 2011/07/11 أحمد على  عطیھ  على شالل 2252620 كفـءكفـء532011/07/13 أخصائى اجتماعى

)ب ( السطایحة  2011/07/11 أمل  دمحم الشحات حسن عبدالعال 2088899 كفـءكفـء542011/07/13 أخصائى اجتماعى

بلیغ ع 2011/07/11 ایھاب دمحم عطیة السید 2392924 كفـءكفـء552011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشعب 2011/05/24 دالیا مصطفى محمود بندارى 2088092 كفـءكفـء562011/07/13 أخصائى اجتماعى

النصر 2011/07/11 سحر ماھر دمحم عبدهللا 2086360 كفـءكفـء572011/07/13 أخصائى اجتماعى

)ب (الجالیلھ  2011/07/11 شادیة  عبدالحمید عبدالخالق دمحم 2096016 كفـءكفـء582011/07/13 أخصائى اجتماعى

منشأة التحریر 2011/03/10 صباح عطیة متولى السید 2088189 كفـءكفـء592011/03/14 أخصائى اجتماعى

)ب (قطیفة مباشر  2011/07/11 صفاء ناصف شحاتھ عطیة 2094493 كفـءكفـء602011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم محمود بھنساوى 2011/07/11 عزة منصور دمحم وصفى 2073457 كفـءكفـء612011/07/13 أخصائى اجتماعى

)ب(بلیغ  2011/07/11 عزه دمحم على  دمحم 2127054 كفـءكفـء622011/07/13 أخصائى اجتماعى

شرقیة مباشر 2011/07/13 علیاء عبدالمؤمن دمحم على 2127857 كفـءكفـء632011/07/13 أخصائى اجتماعى

االبراھمیة ث الجدیدة 2011/07/10 عماد عابدین  دمحم عغیغى 2138983 كفـءكفـء642011/07/13 أخصائى اجتماعى

النساجون الشرقیون 2011/07/01 فادیة  سلیمان حامد عبدالرحیم 2212169 كفـءكفـء652011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر محسـن االعدادیة المشتركة 2011/07/11 مشیرة محمود حلمى السید سالمة 2098135 كفـءكفـء662011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق ع م 2011/07/11 منى السید على دمحم 2088115 كفـءكفـء672011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید الكفراوى 2011/07/11 ھالھ السید دمحم دمحم 2268495 كفـءكفـء682011/07/13 أخصائى اجتماعى

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

7438of 1710 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 

االبراھیمیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر محسن الثانویھ 2011/05/24 ھبھ عبدالعظیم عبدالحى عبدالسمیع 2089970 كفـءكفـء692011/07/13 أخصائى اجتماعى

)ع ( البكاكره  1998/06/24 یاسر  السید أحمد غریب على 2091411 كفـءكفـء702011/07/13 أخصائى اجتماعى

)ع (السطایحھ  2011/07/11 ابتسام احمد ابراھیم السید 2088898 كفـءكفـء712011/07/13 معلم

)ع ( قطیفة مباشر 2011/07/11 ابراھیم السید ابراھیم السید 2176200 كفـءكفـء722011/07/13 معلم

الشھید احمد دمحم مھدى 2011/03/01 احسان صالح على عید 2094527 كفـءكفـء732011/03/14 معلم

االبراھمیة ث الجدیدة 2011/07/11 أحمد عبداللطیف أحمد عبدالحمید 2140372 كفـءكفـء742011/07/13 معلم

)ع ( قطیفة مباشر 2011/07/11 احمد دمحم نجیب عبدالحكیم السید 2145479 كفـءكفـء752011/07/13 معلم

)بنین( دمحم فرید 2011/07/11 أسماء ابراھیم دمحمى عبدالعال 2087202 كفـءكفـء762011/07/13 معلم

امرهللا بلیغ الثانویةالصناعیة 2011/07/11 اسماء خلیفھ دمحم عبدالرحمن 2393362 كفـءكفـء772011/07/13 معلم

الطرادیة 2011/07/11 أسماء دمحم دمحم سباعى 2102529 كفـءكفـء782011/07/13 معلم

)ب (قطیفة مباشر  2011/03/01 أمانى  دمحم على  السید 2087251 كفـءكفـء792011/03/14 معلم

مصطفى كامل ع 2011/05/24 أمانى  دمحمى على على 2094144 كفـءكفـء802011/07/13 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/01 امانى حسن دمحم دمحم مطر 2219042 كفـءكفـء812011/03/14 معلم

روضة الكفور التجریبیھ 2011/03/01 أمانى خلیفة دمحم عبدالرحمن 2105773 كفـءكفـء822011/03/14 معلم

تل دمحم 2011/03/01 أمل  على  عبده دمحم نصر 2122687 كفـءكفـء832011/03/14 معلم

روضھ لغات االبراھیمیھ 2011/03/10 أمیرة صبحى درویش دمحم 2097480 كفـءكفـء842011/03/14 معلم

)ع (كفور نجم التجربیة للغات  2011/07/11 أمینة السید دمحم دمحم 2086461 كفـءكفـء852011/07/13 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 

االبراھیمیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بلیغ ع 2011/07/11 ایمان أحمد یسرى نصر یوسف 2255611 كفـءكفـء862011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق ع م 2011/07/11 ایمان عبدالجواد درویش بیومى 2085918 كفـءكفـء872011/07/13 معلم

بلیغ ع 2011/07/11 ایمان عبدالسالم ابراھیم عفیفى 2086553 كفـءكفـء882011/07/13 معلم

الزھراء ع 2011/05/24 ایمان متولى زینھم دمحم حسانین 2087284 كفـءكفـء892011/07/13 معلم

النصر 2011/03/01 ایناس عبدالمقصود صالح عبدالمقصود 2088675 كفـءكفـء902011/03/14 معلم

ام المومنین ع 2011/02/24 تامر مھدى دمحم ابراھیم 989316 كفـءكفـء912011/02/24 معلم

روضة الكفور التجریبیھ 2011/03/01 حمدیة محمود دمحم سلیمان 2096524 كفـءكفـء922011/03/01 معلم

ام المومنین ع 2011/07/11 دالیا  عرفات هللا الھادى أحمد 2087316 كفـءكفـء932011/07/13 معلم

كفر محسن 2011/03/01 رباب عماد الدین سعد دمحم 2088674 كفـءكفـء942011/03/14 معلم

الترعھ الجدیده االعدادیھ 2011/07/11 رودینة دمحم حسام الدین حامد حسین 2088058 كفـءكفـء952011/07/13 معلم

ریاض اطفال خالد بن الولید 2011/03/01 زكیة  أحمد على أحمد  منصور 2095918 كفـءكفـء962011/03/14 معلم

)ب (قطیفة مباشر  2011/03/01 زیزى دمحم ابوھاشم دمحم 2169510 كفـءكفـء972011/03/14 معلم

روضھ لغات االبراھیمیھ 2011/03/01 زینب دمحم السید دمحم 2095246 كفـءكفـء982011/03/14 معلم

روضة الكفور التجریبیھ 2011/03/01 سحر  عبده دمحم عبده 2096516 كفـءكفـء992011/03/01 معلم

منشأة التحریر 2011/07/11 سحر صبرى السید على 2102508 كفـءكفـء1002011/07/13 معلم

)ع (السطایحھ  2011/07/11 سعید محمود أحمد امین 2127139 كفـءكفـء1012011/07/13 معلم

كفر محسـن االعدادیة المشتركة 2011/07/11 سماح صدیق أحمد رضوان 2086465 كفـءكفـء1022011/07/13 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 

االبراھیمیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االبراھیمیة الثانویة التجاریة 2011/07/11 سماح على عبدهللا على 2167057 كفـءكفـء1032011/07/13 معلم

الشھید الكفراوى 2011/03/01 سماح متولى السید احمد متولى 2092937 كفـءكفـء1042011/03/14 معلم

)ع (العشماوى  2011/07/11 سماح محمود طلعت عبدالستار على 2216734 كفـءكفـء1052011/07/13 معلم

)ع ( االبراھمیة تجربیة لغات  2011/07/11 سمر  دمحم أحمد عبدالحافظ 2089267 كفـءكفـء1062011/07/13 معلم

)ب (االبراھیمیة التجریبیة للغات  2011/03/01 شیماء ابراھیم محمود احمد رفاعى 2100956 كفـءكفـء1072011/03/14 معلم

الثانویة المشتركة باالبراھیمیة 2011/07/01 صفاء السید احمد  دمحم  احمد 2087185 كفـءكفـء1082011/07/13 معلم

ریاض اطفال الشھداء 2011/03/01 صفاء رمضان  عطیة رمضان 2097488 كفـءكفـء1092011/03/14 معلم

الشھید الكفراوى 2011/03/01 صفاء سعید دمحم أحمد 2092930 كفـءكفـء1102011/03/14 معلم

بلیغ ع 2011/07/11 عایده  حسین أمین دمحم 2085823 كفـءكفـء1112011/07/13 معلم

ام المومنین ع 2011/07/11 عایده دمحم سعید عبدالرحیم سلیمان 2086376 كفـءكفـء1122011/07/13 معلم

روضھ لغات االبراھیمیھ 2011/07/11 عزه دمحم رأفت السید دمحم 2095370 كفـءكفـء1132011/07/13 معلم

روضة الجالیلة 2011/03/01 عطیات السید سید احمد دمحمابراھیم 2096623 كفـءكفـء1142011/03/14 معلم

شرقیة مباشر 2011/03/01 غاده عبدهللا أحمد خلیل 2099324 كفـءكفـء1152011/03/14 معلم

مصطفى كامل ع 2009/01/01 فادیة  خلیل مصطفى عبدهللا 2098582 كفـءكفـء1162011/07/13 معلم

ام المومنین ع 2011/07/11 فاطمھ سید دمحم عبدالفتاح 2101297 كفـءكفـء1172011/07/13 معلم

ریاض اطفال خالد بن الولید 2011/03/10 فاطمھ دمحم المرغلى دمحم دمحم 2098390 كفـءكفـء1182011/03/14 معلم

روضھ لغات االبراھیمیھ 2011/07/11 فاطمھ دمحم فؤاد دمحم حلمى بھنس 2098163 كفـءكفـء1192011/07/13 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 

االبراھیمیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

روضة الجالیلة 2011/03/10 فایزه حسینى اسماعیل السید 2088032 كفـءكفـء1202011/03/14 معلم

)ع ( تل دمحم  2011/07/11 فتحیھ دمحم احمد عنانى 2150223 كفـءكفـء1212011/07/13 معلم

روضة الجالیلة 2011/07/11 لمیاء دمحم على  عبدالھادى 2096626 كفـءكفـء1222011/07/13 معلم

)ب (الجالیلھ  2011/07/11 مایسة دمحم الشوادفى سید احمد دمحم 2088091 كفـءكفـء1232011/07/13 معلم

)ع ( تل دمحم  2011/03/14 دمحم ابراھیم صالح عبدالمقصود 2101574 كفـءكفـء1242011/03/01 معلم

عزبة شاھین االعدادیة 2011/07/11 دمحم احمد بخیت عبدالعزیز 2153814 كفـءكفـء1252011/07/13 معلم

عمرو بن العاص 2011/07/11 دمحم احمد عبدالعزیز عبدة 953861 كفـءكفـء1262011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بنین بسدس 2011/03/01 دمحم أحمد عبدهللا دمحم 2104718 كفـءكفـء1272011/03/14 معلم

)ع (طواحین اكراش  2011/07/11 دمحم مجدى أحمد یوسف 2085829 كفـءكفـء1282011/07/13 معلم

)ع ( البكاكره  2011/07/11 دمحم دمحم عبدالكریم دمحم 2104171 كفـءكفـء1292011/07/13 معلم

الترعھ الجدیده االعدادیھ 2011/07/11 محمود شعبان دمحم عبدالعال أبو الدھب 2085939 كفـءكفـء1302011/07/13 معلم

الحبش االعدادیة 2011/03/01 مروة  احمد أحمد دمحم 2094632 كفـءكفـء1312011/03/14 معلم

شرقیة مباشر 2011/07/11 مروة شلبى دمحم سید أحمد 2217705 كفـءكفـء1322011/07/13 معلم

قطیفة مباشر 2011/03/01 مشیرة عبدالحمید أحمد عبدالخالق 2088042 كفـءكفـء1332011/03/14 معلم

الحلوات الثانویة المشتركة 2011/07/11 ممدوح عبدالمنعم السید ابراھیم 2098575 كفـءكفـء1342011/07/13 معلم

كفر محسن 2011/03/01 منار دمحم صفوت الصادى 2087156 كفـءكفـء1352011/03/14 معلم

الزھراء ع 2011/05/24 منال دمحم دمحم ابراھیم 2089961 كفـءكفـء1362011/07/13 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 

االبراھیمیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

)بنین( دمحم فرید 2011/03/01 منى حمدهللا عبدالمقصود الصادق 2088179 كفـءكفـء1372011/03/14 معلم

روضة الكفور التجریبیھ 2011/03/01 منى دمحم عبدالحلیم أحمد 2109042 كفـءكفـء1382011/03/01 معلم

الشھید الكفراوى 2011/03/01 مى جمیل عبدالفتاح منصور 2125842 كفـءكفـء1392011/03/14 معلم

ریاض اطفال خالد بن الولید 2011/07/11 میاده أحمد على  عطیة 2095922 كفـءكفـء1402011/07/13 معلم

روضھ لغات االبراھیمیھ 2011/07/11 نادیة  اسماعیل السید اسماعیل 2094117 كفـءكفـء1412011/07/13 معلم

روضة الكفور التجریبیھ 2011/03/10 ناھد دمحم زكى دمحم 2096528 كفـءكفـء1422011/03/14 معلم

الجالیلة االعدادیة 2011/07/11 نجالء فتحى دمحم عطیة 2085901 كفـءكفـء1432011/07/13 معلم

الحلوات 2011/03/10 نجوى احمد یسرى نصر یوسف 2042848 كفـءكفـء1442011/03/14 معلم

الزھراء ع 2011/05/24 نفیسة مصطفى محمود على 2089349 كفـءكفـء1452011/07/03 معلم

الشھید احمد دمحم مھدى 2011/03/10 نھاد عثمان عمر عثمان حفیظ 2098528 كفـءكفـء1462011/03/14 معلم

)ع (السطایحھ  2011/07/11 نورا ربیع مصطفى أحمد 2094522 كفـءكفـء1472011/07/13 معلم

مصطفى كامل ع 2009/01/01 نوره شبراوى على دمحم 2094142 كفـءكفـء1482011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق ع م 2011/07/11 ھالھ عبدالرحمن ابراھیم دمحم 2086545 كفـءكفـء1492011/07/13 معلم

بلیغ ع 2011/07/11 ھانى جمال  على دمحم 2088183 كفـءكفـء1502011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق ع م 2011/07/11 ھانى دمحم مشرف دمحم عبدالرحمن 2088185 كفـءكفـء1512011/07/13 معلم

كفر محسـن االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھبة دمحم دمحم اسماعیل البابلى 2089389 كفـءكفـء1522011/03/14 معلم

)بنین( دمحم فرید 2011/08/14 ھبھ عطیة  بدر عطیة 2085899 كفـءكفـء1532011/07/13 معلم
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 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 

االبراھیمیةالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحبش االعدادیة 2011/07/11 ھبھ دمحم عباس عبدالرحمن 2094547 كفـءكفـء1542011/07/13 معلم

)ع ( تل دمحم  2011/07/11 ھدى احمد السید عثمان 2150215 كفـءكفـء1552011/07/13 معلم

روضة الكفور التجریبیھ 2011/03/01 ھدى كامل حسن دمحم 2098587 كفـءكفـء1562011/03/01 معلم

)ع (كفور نجم التجربیة للغات  2011/07/11 ھناء السید دمحم عبدالھادى 2163925 كفـءكفـء1572011/07/13 معلم

االیمان 2011/07/11 ھند زكریا دمحم عبدالعال 2095960 كفـءكفـء1582011/07/13 معلم

روضھ لغات االبراھیمیھ 2011/07/11 وفاء مصبح شبانھ مصطفى 2222374 كفـءكفـء1592011/07/13 معلم

الثانویة المشتركة باالبراھیمیة 2011/07/11 والء عبدهللا زین العابدین دمحم 2085824 كفـءكفـء1602011/07/13 معلم

الزھراء ع 2004/07/01 ولید حافظ السید دمحم 1128537 كفـءكفـء1612009/02/26 معلم

)ع (طواحین اكراش  2011/07/11 یاسمین كامل جمیل فھمى 2100958 كفـءكفـء1622011/07/13 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 

القرینالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القرین الثانویة الصناعیة 2011/05/24 اسماء دمحم السید السید عبدربھ 2182729 كفـءكفـء12011/07/13 أمین مكتبة

عثمان بن عفان 2011/05/24 امیرة صالح الدین دمحم مرعى 2225899 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

الجالءاالبتدائیة 2011/05/24 امیرة عبدالمنعم تایب على حسن 2194968 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

القرین الثانویة الصناعیة 2011/05/24 تھانى رفعت احمد دمحم دمحم 2200592 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

الجالء الرسمیة للغات 2011/05/24 جھاد منصور على منصور الزامل 2208191 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

الشھید السید عبد الحمید االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/05/24 رانیا دمحم دمحم ھاشم 2242144 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

عبد هللا الشرقاوى االبتدائیة 2011/05/24 سحر دمحم احمد طنانى 2389347 كفـءكفـء72011/07/13 أمین مكتبة

السالم 2011/05/24 سماح الشحات احمد عبدالفتاح 2219330 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

صابر متولي العكر الثانویة بنین/ الشھید 2011/05/24 سھیر دمحم على دمحم طرطور 2182723 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

عمربن الخطاب ع 2011/03/01 شیرین ابراھیم عبدالسالم مرسى 2207492 كفـءكفـء102011/03/14 أمین مكتبة

الثورة بالقرین 2011/05/24 صفاء دمحم السیدعلى عبدالكریم 2200579 كفـءكفـء112011/07/13 أمین مكتبة

الشعابنة االعدادیة 2011/05/24 عفاف علي محمود حمودة 2108823 كفـءكفـء122011/07/13 أمین مكتبة

ام القرین االبتدائیة 2011/05/24 فاطمة  دمحم علي  غنیم 2107474 كفـءكفـء132011/07/13 أمین مكتبة

القرین الثانویة التجاریةالمشتركة 2011/05/24 دمحم عبدالرحمن امین ابراھیم 2200576 كفـءكفـء142011/07/13 أمین مكتبة

ام القرین االبتدائیة 2011/05/24 مروة  حسن  طھ حسن شعبان 2107444 كفـءكفـء152011/07/13 أمین مكتبة

عثمان بن عفان 2011/05/24 مروة السید ابراھیم حسین على 2218138 كفـءكفـء162011/07/13 أمین مكتبة

الشعابنة االبتدائیة بالقرین 2011/03/01 منى حسینى احمد ابراھیم 2256680 كفـءكفـء172011/03/14 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 

القرینالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الجالء الرسمیة للغات 2011/05/24 نورا رفعت عبد العزیز دمحم 990029 كفـءكفـء182011/07/13 أمین مكتبة

اوالد عمر 2011/03/01 نورا سلیمان دمحم ابراھیم 2225898 كفـءكفـء192011/03/14 أمین مكتبة

١عبدهللا الشرقاوى ع  2011/05/24 ھاني دمحم السید ابراھیم 2205254 كفـءكفـء202011/07/13 أمین مكتبة

الجالء الرسمیة للغات 2011/05/24 رانیا ابراھیم دمحم مصطفى 2217620 كفـءكفـء212011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

القرین الثانویة بنات 2011/05/24 رسمیة دمحم علي طرطور 2212326 كفـءكفـء222011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١عبدهللا الشرقاوى ع  2011/05/24 رشا السید مصطفي حسن 991120 كفـءكفـء232011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

اوالد عمر 2011/05/24 سلوى السید احمد مصطفى 989940 كفـءكفـء242011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السالم 2011/05/24 سمیة سید عبدالسالم سالم 2219403 كفـءكفـء252011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

القرین الثانویة الصناعیة 2011/05/24 سوزان ابراھیم عبد العزیز عطیة 987386 كفـءكفـء262011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الجھاد 2011/05/24 صفیة ابراھیم حسن عرفة 2208136 كفـءكفـء272011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الثورة بالقرین 2011/03/01 مروة نجیب السید دمحم 2212170 كفـءكفـء282011/03/14 أخصائى صحافة وإعالم

عمربن الخطاب ع 2011/05/24 ممدوح دمحم عبد الحمید دمحم 2106530 كفـءكفـء292011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

القرین االعدادیة الجدیدة بنات 2011/05/24 مھا  احمد علي  عطیة 2105070 كفـءكفـء302011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو بكر الصدیق 2011/05/24 ھند فرج السید ابراھیم 2224754 كفـءكفـء312011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

احمد الماحى االعدادیة 2011/05/24 دینا دمحم عبدالعظیم غانم 2223534 كفـءكفـء322011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

صابر متولي العكر الثانویة بنین/ الشھید 2011/05/24 غادة دمحم احمد دمحم 2218648 كفـءكفـء332011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الجالء الرسمیة للغات 2011/05/24 ھدیل عبدالعظیم عدوى احمد 991966 كفـءكفـء342011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

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

القرینالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبد هللا الشرقاوى االبتدائیة 2011/05/24 امانى جمال حسن السید 2222462 كفـءكفـء352011/07/13 أخصائى نفسى

اوالد عمر االعدادیة 2011/05/24 امیرة احمد خلیل حسن 2124119 كفـءكفـء362011/07/13 أخصائى نفسى

احمد عرابى 2011/05/24 رشا عبدالمنعم السید طرطور 2140867 كفـءكفـء372011/07/13 أخصائى نفسى

اوالد عمر االعدادیة 2011/05/24 سمر عبدالمنعم تایب على 2218089 كفـءكفـء382011/07/13 أخصائى نفسى

احمد الماحى االعدادیة 2011/05/24 صباح فتحى حسین عبد هللا 2106553 كفـءكفـء392011/07/13 أخصائى نفسى

صابر متولي العكر الثانویة بنین/ الشھید 2011/05/24 دمحم جمعة عبد العزیز  دمحم 2205232 كفـءكفـء402011/07/13 أخصائى نفسى

القرین الثانویة التجاریةالمشتركة 2011/05/24 مروة فتحى على اسماعیل 2179862 كفـءكفـء412011/07/13 أخصائى نفسى

اوالد عمر 2011/05/24 مي دمحم أحمد عبد الحمید 2207098 كفـءكفـء422011/07/13 أخصائى نفسى

الثورة بالقرین 2011/05/24 نوال على دمحم على عرفة 2217630 كفـءكفـء432011/07/13 أخصائى نفسى

الجالء الرسمیة للغات 2011/05/24 ھالھ صالح الدین محمود بدران 2396327 كفـءكفـء442011/07/13 أخصائى نفسى

الجالءاالبتدائیة 2011/05/24 اسالم دمحم عدوى احمد 2212054 كفـءكفـء452011/07/13 أخصائى اجتماعى

عثمان بن عفان 2011/05/24 اسماء دمحم عبدالعظیم غانم 2218174 كفـءكفـء462011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید السید عبد الحمید االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/05/24 امال دمحم على سمھود 2208196 كفـءكفـء472011/07/13 أخصائى اجتماعى

القرین الثانویة بنات 2011/05/24 امل محمود احمد عبدهللا السید 2217975 كفـءكفـء482011/07/13 أخصائى اجتماعى

القرین الثانویة الصناعیة 2011/05/24 ایمان حسین سعید على 2214527 كفـءكفـء492011/07/13 أخصائى اجتماعى

١عبدهللا الشرقاوى ع  2011/05/24 ایمن عبد الرحمن السید  سعید 2205258 كفـءكفـء502011/07/14 أخصائى اجتماعى

الجالء الرسمیة للغات 2011/05/24 حسین دمحم حسین عبدالرحمن 2202987 كفـءكفـء512011/07/13 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 

القرینالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القرین الثانویة التجاریةالمشتركة 2011/05/24 حنان نجیب عبد الحمید على صقر 2123456 كفـءكفـء522011/07/13 أخصائى اجتماعى

الجھاد 2011/05/24 رشا  جمال  احمد  محمود 2105119 كفـءكفـء532011/07/13 أخصائى اجتماعى

القرین الثانویة التجاریةالمشتركة 2004/05/24 سماح احمد عطیة دمحم 2177329 كفـءكفـء542011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق ع 2011/05/24 سھام عبد الرحمن حسن عبد الرحمن 2207114 كفـءكفـء552011/07/13 أخصائى اجتماعى

القرین الثانویة التجاریةالمشتركة 2011/05/24 شادیھ دمحم عبدالسالم على 2394110 كفـءكفـء562011/07/13 أخصائى اجتماعى

عثمان بن عفان 2011/05/24 عال عبدالمنعم اسماعیل رمضان 2218282 كفـءكفـء572011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشعابنة االعدادیة 2011/05/24 عماد فؤاد خلیل دمحم المناخلي 2108829 كفـءكفـء582011/07/13 أخصائى اجتماعى

عمربن الخطاب ع 2011/05/24 دمحم عبدالرحمن السید سعید 2179925 كفـءكفـء592011/07/13 أخصائى اجتماعى

القرین الثانویة التجاریةالمشتركة 2009/01/01 دمحم دمحم عبدالعزیز ھاشم 2216421 كفـءكفـء602011/07/13 أخصائى اجتماعى

احمد الماحى االعدادیة 2011/05/24 محمود مصطفى على على 2219384 كفـءكفـء612011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق 2011/05/24 منى ھانى دمحم السید 2207428 كفـءكفـء622011/07/13 أخصائى اجتماعى

السید صالح ع بالقرین 2011/05/24 مني سعید دمحم احمد 2224771 كفـءكفـء632011/07/13 أخصائى اجتماعى

الجالء الرسمیة للغات 2011/05/24 نھي سیداحمد حسین دمحم 2211534 كفـءكفـء642011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق 2011/05/24 نورا عبدالحمید دمحم یوسف 2124092 كفـءكفـء652011/07/13 أخصائى اجتماعى

اوالد عمر 2011/05/24 ھدیة یوسف على یوسف 2398924 كفـءكفـء662011/07/13 أخصائى اجتماعى

١عبدهللا الشرقاوى ع  2011/05/24 وائل عبده محمود سید احمد 976552 كفـءكفـء672011/07/13 أخصائى اجتماعى

السید صالح ع بالقرین 1993/09/01 اسماعیل احمد دمحم كریم 961522 كفـءكفـء682010/03/02 معلم أول أ
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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 

القرینالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القرین الثانویة بنات 1994/07/11 طھ دمحم عبد العزیز عطیھ 944591 كفـءكفـء692012/07/09 ماجیستیرمعلم أول أ

السید صالح ع بالقرین 2011/03/01 ابراھیم السید احمد موسى 2215380 كفـءكفـء702011/03/14 معلم

القرین الثانویة التجاریةالمشتركة 2011/05/24 ابراھیم خطابى ابراھیم خطابى 983433 كفـءكفـء712011/07/13 معلم

على سلیمان 2011/03/01 ابراھیم عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن 983675 كفـءكفـء722011/03/14 معلم

احمد عبد العزیز الشرقاوي االعدادیة 2011/05/24 ابراھیم فتحى دمحم حسین 2200581 كفـءكفـء732011/07/13 معلم

صابر متولي العكر الثانویة بنین/ الشھید 2011/05/24 ابوبكر دمحم ابراھیم زیدان 2208171 كفـءكفـء742011/07/13 معلم

الجالء ریاض اطفال التجریبیة 2011/03/01 احالم عبد المنعم دمحم دمحم 2215653 كفـءكفـء752011/03/14 معلم

عبد هللا الندیم االبتدائیة 2011/05/24 احمد  عبدالحفیظ  احمد علي 2105087 كفـءكفـء762011/07/13 معلم

١عبدهللا الشرقاوى ع  2011/05/24 أحمد ابراھیم احمد  سالمة 2205248 كفـءكفـء772011/07/13 معلم

الجھاد 2011/03/01 احمد عبدالفتاح دمحم صالح 2217636 كفـءكفـء782011/03/14 معلم

الجالء الرسمیة للغات 2011/03/01 احمد دمحم عبدالحفیظ عبدالعزیز 2215446 كفـءكفـء792011/02/24 معلم

الجالء الرسمیة للغات 2002/05/01 احمد دمحم دمحم على شحاتة 974444 كفـءكفـء802009/02/11 معلم

الجالء الرسمیة للغات 2011/05/24 احمد دمحم دمحم ھجرسى 991640 كفـءكفـء812011/07/13 معلم

الشعابنة االعدادیة 2011/05/24 احمد دمحم مصطفى دمحم شمس 1517536 كفـءكفـء822011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق ع 2011/05/24 اسامة على على مقبل 2127243 كفـءكفـء832011/07/13 معلم

الجالء الرسمیة للغات 2011/05/24 اسامة دمحم سلیمان علي 2226598 كفـءكفـء842011/07/13 معلم

احمد عبد العزیز الشرقاوي االعدادیة 2011/03/01 أسعد السید دمحم دمحمعبد الكریم 988305 كفـءكفـء852011/03/14 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 

القرینالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو بكر الصدیق 2011/03/01 اسماء حسن ابراھیم حسن 991273 كفـءكفـء862011/03/14 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/01 اسماء على عبدالعظیم على 990267 كفـءكفـء872011/03/14 معلم

اوالد عمر 2011/03/01 اسماء فتحى احمد دمحم 2180015 كفـءكفـء882011/03/14 معلم

الثورة بالقرین 2011/03/01 اسماء دمحم السید عثمان 988926 كفـءكفـء892011/03/14 معلم

على سلیمان 2011/05/24 اشرف رفعت عبدهللا دمحم 2207588 كفـءكفـء902011/07/13 معلم

النصر االبتدائیة 2011/05/24 الزھراء عبدهللا عطیة دمحمصیام 2212156 كفـءكفـء912011/07/13 معلم

الشیخ احمد الماحى 2011/05/24 السید  السید دمحم على یحي 2391463 كفـءكفـء922011/07/13 معلم

الجالء الرسمیة للغات 2011/05/24 السید ابراھیم دمحم صیام 2209396 كفـءكفـء932011/07/13 معلم

القرین االعدادیة الجدیدة بنات 2011/05/24 السید احمد علي  احمد علیان 2396299 كفـءكفـء942011/07/13 معلم

احمد عرابى 2011/03/01 السید عبدالسالم رضوان عبدالعال 968755 كفـءكفـء952011/03/14 معلم

الجالء الرسمیة للغات 2011/03/01 السید دمحم عبدالعزیز الشحات 979080 كفـءكفـء962011/03/01 معلم

عمربن الخطاب ع 2011/03/01 الشیماء السید دمحم دمحم 990002 كفـءكفـء972011/05/01 معلم

عمربن الخطاب ع 2011/05/24 الشیماء عطوة السید عبد هللا 2106543 كفـءكفـء982011/07/13 معلم

الجھاد 2011/05/24 الشیماء دمحم ابراھیم احمد 1517829 كفـءكفـء992011/07/13 معلم

عبد هللا الندیم االبتدائیة 2011/03/14 الفت دمحم السید الصیرفى 990713 كفـءكفـء1002011/03/14 معلم

الشیخ احمد الماحى 2011/03/01 امانى السید على السید 991018 كفـءكفـء1012011/03/14 معلم

السید دمحم عبد الحمید/ الشھید  2011/03/01 امانى السید دمحم دمحم 2215608 كفـءكفـء1022011/07/13 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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القرینالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبد هللا الشرقاوى االبتدائیة 2011/03/01 امانى عبد العظیم دمحم دمحم 991545 كفـءكفـء1032011/03/14 معلم

الجالء ریاض اطفال التجریبیة 2011/03/01 اماني  السید مصطفي ابراھیم 2215702 كفـءكفـء1042011/03/14 معلم

الجھاد 2011/05/24 امتثال دمحم دمحم ابراھیم 1517563 كفـءكفـء1052011/07/13 معلم

النصر االبتدائیة 2011/03/01 امیرة  عبد الرحمن امین  ابراھیم 2140771 كفـءكفـء1062011/03/01 معلم

الثورة بالقرین 2011/03/01 امیرة ابراھیم سعید دمحم شحاتة 991314 كفـءكفـء1072011/03/14 معلم

الجالءاالبتدائیة 2011/05/24 امینة احمد عطیة احمد 2212044 كفـءكفـء1082011/07/13 معلم

الجھاد 2011/05/24 انتصار عبدالحمید محمود دمحم 1517792 كفـءكفـء1092011/07/13 معلم

الشعابنة االبتدائیة بالقرین 2011/03/01 ایمان  علي مصطفي علي 2226550 كفـءكفـء1102011/03/01 معلم

الجالء ریاض اطفال التجریبیة 2011/05/24 ایمان احمد ابراھیم عبد الرحمن 2215715 كفـءكفـء1112011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق لریاض االطفال 2011/03/01 ایمان السید دمحم اسماعیل 2127124 كفـءكفـء1122011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق ع 2010/05/24 ایمان السید دمحم السید 2224785 كفـءكفـء1132011/07/13 معلم

الجالء ریاض اطفال التجریبیة 2011/05/24 ایمان الشوادفى ابراھیم السید 2215637 كفـءكفـء1142011/07/13 معلم

القرین الثانویة الصناعیة 2011/05/24 ایمان رمضان ابو ھاشم علي 2093059 كفـءكفـء1152011/07/13 معلم

احمد عبد العزیز الشرقاوي االبتدائیة 2011/03/01 إیمان عبد الغفار دمحم دمحم 990938 كفـءكفـء1162011/03/14 معلم

الجھاد 2011/05/24 ایمان عبدالرحمن السید حسن 2218631 كفـءكفـء1172011/07/13 معلم

اوالدعمر 2011/03/01 ایمان عبده احمد محمود 2182704 كفـءكفـء1182011/03/14 معلم

١عبدهللا الشرقاوى ع  2011/03/01 ایمان على عبد العظیم على باشا 991562 كفـءكفـء1192011/03/14 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 

القرینالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو بكر الصدیق لریاض االطفال 2011/05/24 ایمان غریب السید مصطفى 2127101 كفـءكفـء1202011/07/13 معلم

الثورة بالقرین 2011/03/01 ایمان دمحم عبد العظیم دمحم 989258 كفـءكفـء1212011/03/14 معلم

الجالء ریاض اطفال التجریبیة 2011/03/01 ایمان دمحم عبدالعظیم غانم 2215632 كفـءكفـء1222011/03/14 معلم

اوالد عمر 2011/03/01 ایمان دمحم نجیب مصطفى  دمحمحسن بركات 991201 كفـءكفـء1232011/03/14 معلم

الشعابنة االعدادیة 2011/03/01 ایمن ربیع عبدالرحمن الطحالوى 991393 كفـءكفـء1242011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/05/24 ایمن دمحم ابراھیم دمحم 2226563 كفـءكفـء1252011/07/13 معلم

القرین الثانویة الصناعیة 2011/05/24 بثینة شبراوى ابراھیم اسماعیل 2208967 كفـءكفـء1262011/07/13 معلم

عبد هللا الندیم االبتدائیة 2011/03/01 بسمة عبدالمعزامین ابراھیم حسانین 991053 كفـءكفـء1272011/03/14 معلم

اوالدعمر 2011/03/01 تحیة دمحم یوسف یوسف 2181854 كفـءكفـء1282011/03/14 معلم

١عبدهللا الشرقاوى ع  2011/03/01 جمال السید دمحم حسین زارع 2202721 كفـءكفـء1292011/03/14 معلم

على سلیمان االعدادیة بالقرین 2011/03/01 حاتم احمد دمحم على 986257 كفـءكفـء1302011/03/14 معلم

الشیخ احمد الماحى 2011/05/24 حسام رمضان دمحم عطیھ سرسوبة 986821 كفـءكفـء1312011/07/13 معلم

اوالد عمر االعدادیة 2011/03/01 حسن الصادق حسن كیالني 2206979 كفـءكفـء1322011/03/14 معلم

الماحى 2011/03/01 حنان صالح احمد على رضوان 2214902 كفـءكفـء1332011/03/14 معلم

القرین الثانویة التجاریةالمشتركة 2011/05/24 خالد عزت السید  احمد 2215395 كفـءكفـء1342011/07/13 معلم

الشھید السید عبد الحمید االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/03/01 خالد دمحم دمحم سید  احمد الطحالوى 2202897 كفـءكفـء1352011/07/13 معلم

الشعابنة االبتدائیة بالقرین 2011/03/01 دعاء سعید موسى احمد الشورى 987545 كفـءكفـء1362011/03/14 معلم
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ابو بكر الصدیق 2011/05/24 دعاء عبدهللا عبدالسالم مرسى 2127050 كفـءكفـء1372011/07/13 معلم

١الشاملیة االبتدائیة  2011/05/24 دعاء دمحم ابوھاشم حسن 2203443 كفـءكفـء1382011/07/13 معلم

الجھاد 2011/05/24 دولت ابراھیم دمحم مصطفي 2205218 كفـءكفـء1392011/07/13 معلم

السالم 2011/03/01 رانیا عبدهللا احمد دمحم 2215417 كفـءكفـء1402011/03/14 معلم

عثمان بن عفان 2011/05/24 رانیا محمود دمحم عبدالدایم 1517497 كفـءكفـء1412011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب ریاض اطفال 2011/03/01 رباب عطوة السید عبدهللا حسان 2218031 كفـءكفـء1422011/03/14 معلم

عثمان بن عفان 2011/05/24 رشا سلیمان سبف سلیمان 2218248 كفـءكفـء1432011/07/13 معلم

ام القرین االبتدائیة 2011/03/01 رشا صالح دمحم علي صالح 2106799 كفـءكفـء1442011/03/14 معلم

الجالء الرسمیة للغات 2011/03/01 رشا عبده مصطفى عبده 989057 كفـءكفـء1452011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2005/04/11 رشا فایز دمحم حسن 2196371 كفـءكفـء1462011/07/13 معلم

الجھاد 2011/05/24 رشا دمحم دمحم عبدالعال 2217584 كفـءكفـء1472011/07/13 معلم

عبد هللا الشرقاوى االبتدائیة 2011/03/01 رشا منصور ابراھیم اسماعیل 991217 كفـءكفـء1482011/03/14 معلم

السید صالح ع بالقرین 2011/05/24 رضا اسماعیل على دمحم 1517750 كفـءكفـء1492011/07/13 معلم

ام القرین 2011/03/01 رضي  محمود دمحم محمود 2224988 كفـءكفـء1502011/03/14 معلم

الجھاداالبتدائیة 2011/05/24 ریھام شویل فھمى دمحم 2211513 كفـءكفـء1512011/07/13 معلم

القرین الثانویة بنات 2011/05/24 زكریا عبده دمحم ماضي 2205240 كفـءكفـء1522011/05/24 معلم

١الشاملیة االبتدائیة  2011/03/01 زینب دمحم دمحم عبدهللا 2209332 كفـءكفـء1532011/03/14 معلم
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١عبدهللا الشرقاوى ع  2011/05/24 سالى صالح احمد على 1517136 كفـءكفـء1542011/07/13 معلم

عمربن الخطاب ع 2011/05/24 سامح ابراھیم حسن علوان 1517886 كفـءكفـء1552011/07/13 معلم

عمربن الخطاب ع 2011/05/24 سامح دمحم احمد الصفطى 990020 كفـءكفـء1562011/07/13 معلم

عثمان بن عفان 2011/05/24 سامیة صادق صالح صادق 2218219 كفـءكفـء1572011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق ع 2011/03/01 سحر السید متولى اسماعیل 975741 كفـءكفـء1582011/03/14 معلم

عثمان بن عفان 2011/05/24 سحر عبدالحمید محمود دمحم 1517201 كفـءكفـء1592011/07/13 معلم

القرین الثانویة الصناعیة 2011/05/24 سعید دمحم جودة حسین 990298 كفـءكفـء1602011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق ع 2011/05/24 سماح  دمحم دمحم بدران 2222476 كفـءكفـء1612011/07/13 معلم

القرین الثانویة الصناعیة 2011/05/24 سماح ابراھیم رمضان دمحم 978665 كفـءكفـء1622011/07/13 معلم

الجالء الرسمیة للغات 2011/05/24 سماح السید دمحم ھاشم 2208189 كفـءكفـء1632011/07/13 معلم

على سلیمان 2011/03/01 سماح علي دمحم قطب 2213609 كفـءكفـء1642011/03/14 معلم

القرین الثانویة التجاریةالمشتركة 2011/05/24 سماح دمحم ابراھیم علي 2106546 كفـءكفـء1652011/07/13 معلم

كفر السید صالح االبتدائیة 2011/03/01 سماح دمحم السید دراز 2215461 كفـءكفـء1662011/07/13 معلم

على سلیمان االعدادیة بالقرین 2011/05/24 سمر حسین دمحم حسن 2216463 كفـءكفـء1672011/07/13 معلم

١الشاملیة االبتدائیة  2011/03/01 سمر شعبان سعد عطیة 2141188 كفـءكفـء1682011/03/14 معلم

عثمان بن عفان 2011/05/24 سمر مصطفى دمحم الدماصى 2218189 كفـءكفـء1692011/07/13 معلم

عمربن الخطاب ع 2011/05/24 سمراء دمحم سعد دمحم 2214466 كفـءكفـء1702011/07/13 معلم
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الجھاداالبتدائیة 2011/05/24 سھام امام دمحم امام 2207119 كفـءكفـء1712011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق لریاض االطفال 2011/03/01 شیرین سلیمان دمحم سلیمان رمیح 988213 كفـءكفـء1722011/03/14 معلم

عثمان بن عفان 2011/05/24 شیرین طلعت السید دمحم 959431 كفـءكفـء1732011/07/13 معلم

١عبدهللا الشرقاوى ع  2011/05/24 شیماء جمال عبدالرحمن رمیح 2208202 كفـءكفـء1742011/07/13 معلم

الثورة بالقرین 2011/05/24 شیماء حسین حسن البھنساوى 2140824 كفـءكفـء1752011/07/13 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/01 شیماء صادق صالح صادق 2212286 كفـءكفـء1762011/03/14 معلم

السالم 2011/03/01 صبحى احمد حسن احمد 2214945 كفـءكفـء1772011/03/14 معلم

ام القرین 2011/05/24 صفاء عبد السالم دمحم سلیمان 980483 كفـءكفـء1782011/07/13 معلم

السید صالح ع بالقرین 2011/05/24 صفاء على حسن على 2219375 كفـءكفـء1792011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق ع 2011/03/01 صفاء دمحم سلیمان سالم 989118 كفـءكفـء1802011/03/14 معلم

عمربن الخطاب ع 2004/09/24 صفوت السید عبدالعاطي محمود 980336 كفـءكفـء1812011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/05/24 صفیة دمحم نجیب السید احمد دمحم نجیب 2237581 كفـءكفـء1822011/07/13 معلم

السالم 2011/03/01 عاطف دمحم احمد عبدالقادر 2214937 كفـءكفـء1832011/03/14 معلم

القرین الثانویة الصناعیة 2011/03/01 عایدة عطوة احمد عبدهللا 988682 كفـءكفـء1842011/03/14 معلم

الشھید السید عبد الحمید االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/05/24 عبدالحمید مصطفى رفاعى اسماعیل 990001 كفـءكفـء1852011/07/13 معلم

الثورة بالقرین 2011/03/01 عبده السید دمحم السید سیداحمد 991274 كفـءكفـء1862011/03/14 معلم

السالم بالقرین 2011/03/01 عبلة حمودة عطیة على حمودة 2215379 كفـءكفـء1872011/03/14 معلم
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الثورة ریاض اطفال بالقرین 2011/03/01 عبیر السید عبد هللا  احمد 2224979 كفـءكفـء1882011/03/01 معلم

على سلیمان 2011/03/01 عبیر عبد الرحمن احمد اسماعیل 991517 كفـءكفـء1892011/03/14 معلم

كفر السید صالح االبتدائیة 2011/03/01 عزة احمد دمحم دمحم نمیرى 992764 كفـءكفـء1902011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق لریاض االطفال 2011/03/01 عزة حسن حسین عبدالحمید 2127093 كفـءكفـء1912011/03/14 معلم

الجالءاالبتدائیة 2011/03/01 عزة على عبد هللا دمحم 990077 كفـءكفـء1922011/03/14 معلم

الثورة بالقرین 2011/03/01 عطیة عطیة حسین شاھین 2253228 كفـءكفـء1932011/03/14 معلم

السید صالح ع بالقرین 2011/05/24 عفاف صالح السید عبدهللا 2214652 كفـءكفـء1942011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق ع 2011/03/01 علي نبیل فتحي زیدان 975858 كفـءكفـء1952011/03/14 معلم

صابر متولي العكر الثانویة بنین/ الشھید 2011/05/24 عماد دمحم على اسماعیل 1517875 كفـءكفـء1962011/07/13 معلم

الماحى 2011/05/24 عنایات السید عبد الحمید مھدي 2202682 كفـءكفـء1972011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق ع 2011/05/24 غادة دمحم احمد حسین 990512 كفـءكفـء1982011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق ع 2011/05/24 فاطمة دمحم موسي احمد 2224806 كفـءكفـء1992011/07/13 معلم

١عبدهللا الشرقاوى ع  2011/05/24 فتحي حسن علي حسانین 2168543 كفـءكفـء2002011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق ع 2011/03/01 فكریة حسن الشرقاوى سالم 991317 كفـءكفـء2012011/03/14 معلم

احمد عبد العزیز الشرقاوي االبتدائیة 2011/05/24 كریمان احمد نصیري احمد حسین 989738 كفـءكفـء2022011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بالقرین 2011/03/01 لبنة عبد العزیز قاسم مصطفي 990184 كفـءكفـء2032011/03/14 معلم

كفر السید صالح االبتدائیة 2011/03/01 لمیاء یوسف دمحم حلمى 990931 كفـءكفـء2042011/03/14 معلم
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القرین الثانویة بنات 2011/05/24 محاسن عبدالرؤف دمحم دمحم 2123437 كفـءكفـء2052011/07/13 معلم

الشیخ احمد الماحى 2011/05/24 دمحم  عبد العظیم السید عبد هللا 2202702 كفـءكفـء2062011/07/13 معلم

صابر متولي العكر الثانویة بنین/ الشھید 2011/05/24 دمحم ابراھیم حافظ عبدالحمید 2209818 كفـءكفـء2072011/07/13 معلم

الشعابنة االبتدائیة بالقرین 1995/12/02 دمحم السید دمحم السید 939394 كفـءكفـء2082010/03/02 معلم

ام القرین االبتدائیة 2011/03/01 دمحم السید دمحم سیداحمد 2214929 كفـءكفـء2092011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق ع 2011/05/24 دمحم عباس دمحم احمد 2224739 كفـءكفـء2102011/07/13 معلم

القرین الثانویة التجاریةالمشتركة 2011/05/24 دمحم عبدالباسط ابراھیم على 2210065 كفـءكفـء2112011/07/13 معلم

الجالءاالبتدائیة 2011/05/24 دمحم على دمحم مصطفى 2208126 كفـءكفـء2122011/07/13 معلم

صابر متولي العكر الثانویة بنین/ الشھید 2011/05/24 دمحم محمود عبدالعزیز على 2213486 كفـءكفـء2132011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بالقرین 2011/03/01 دمحم مصطفى عطیة على 2202945 كفـءكفـء2142011/03/14 معلم

الشیخ احمد الماحى 2011/03/01 دمحم مصطفى قطب القطاوى 2215386 كفـءكفـء2152011/03/14 معلم

الشیخ احمد الماحى 2011/03/01 مدیحة عبد الرحمن على سلیمان 977864 كفـءكفـء2162011/03/14 معلم

النصر االبتدائیة 2011/05/24 مرفت السید عبد الكریم مصطفي 2202666 كفـءكفـء2172011/07/13 معلم

السالم 2011/03/01 مرفت محمود دمحم سلیمان 2215358 كفـءكفـء2182011/03/14 معلم

احمد الماحى االعدادیة 2011/05/24 مروة احمد عوض شحاتة 2216610 كفـءكفـء2192011/07/13 معلم

القرین الثانویة الصناعیة 2011/05/24 مروة السید  احمد دیراوي 2105562 كفـءكفـء2202011/07/13 معلم

احمد الماحى االعدادیة 2011/05/24 مروة بدران احمد بدران 2106570 كفـءكفـء2212011/07/13 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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القرینالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الجالء ریاض اطفال التجریبیة 2011/03/01 مروة حسن مصطفى دمحم 2215600 كفـءكفـء2222011/03/14 معلم

القرین االعدادیة الجدیدة بنات 2011/05/24 مروة حمدي دمحم عبد الرحمن 2206981 كفـءكفـء2232011/07/13 معلم

الثورة ریاض اطفال بالقرین 2010/03/01 مروة زغلول سعد دمحم 2215667 كفـءكفـء2242011/03/14 معلم

الشعابنة االبتدائیة بالقرین 2011/03/01 مروة سعید دمحم محمود 988640 كفـءكفـء2252011/03/14 معلم

الشعابنة االعدادیة 2010/05/24 مروة شحاتھ ابراھیم دمحم 2123414 كفـءكفـء2262011/07/13 معلم

الجالء الرسمیة للغات 2011/03/01 مروة شحاتھ عبد العال دمحم 990164 كفـءكفـء2272011/03/14 معلم

١عبدهللا الشرقاوى ع  2011/05/24 مروة صالح یوسف دمحم 1517485 كفـءكفـء2282011/07/13 معلم

القرین الثانویة التجاریةالمشتركة 2011/03/01 مروة علي عطیة علي 990749 كفـءكفـء2292011/03/14 معلم

عمربن الخطاب ع 2011/03/01 مروة دمحم دمحم حسین 991168 كفـءكفـء2302011/03/14 معلم

احمد عرابى 2011/03/01 مروة موسي موسي یوسف 2140785 كفـءكفـء2312011/03/14 معلم

احمد عرابى 2011/05/24 مصطفى عبدالفتاح دمحم صالح 2141195 كفـءكفـء2322011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق ع 2011/05/24 مصطفى دمحم دمحم سالمان 2223708 كفـءكفـء2332011/07/13 معلم

السالم بالقرین 2011/03/01 منال عطیة السید على 2215456 كفـءكفـء2342011/03/14 معلم

الشیخ احمد الماحى 2011/03/01 منال على حسن على حسین 991158 كفـءكفـء2352011/07/13 معلم

النصر االبتدائیة 2011/03/01 منى السید محمود حمدان 2213560 كفـءكفـء2362011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق لریاض االطفال 2011/05/24 منى موسى موسى یوسف 2127128 كفـءكفـء2372011/07/13 معلم

عثمان بن عفان 2011/05/24 مھا السید حسن مرتضى 2218212 كفـءكفـء2382011/07/13 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 

القرینالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الجھاداالبتدائیة 2011/03/01 نادیة حسانین غریب عبد العال 2211529 كفـءكفـء2392011/03/14 معلم

احمد عرابى 2011/03/01 ناھد دمحم دمحم بكر 2140795 كفـءكفـء2402011/03/14 معلم

السالم بالقرین 2011/03/01 نجاة مرسى دمحم یحیى الباز 2214962 كفـءكفـء2412011/03/01 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/05/24 نجالء احمد فرید سلیمان على 991236 كفـءكفـء2422011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق ع 2011/05/24 ندرات عبدالرحمن دمحم ابراھیم 1517850 كفـءكفـء2432011/07/13 معلم

الجالء ریاض اطفال التجریبیة 2011/03/01 نرمین عبدالعزیز دمحم دمحم 2165161 كفـءكفـء2442011/03/01 معلم

الماحى 2011/05/24 نرمین عطیة حسن عطیة 2202636 كفـءكفـء2452011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب ریاض اطفال 2011/03/01 نسمة السید عبدالعزیز عطیة 2218042 كفـءكفـء2462011/03/14 معلم

عبد هللا الشرقاوى االبتدائیة 2011/03/01 نسمة السید دمحم عبدهللا 2209279 كفـءكفـء2472011/03/14 معلم

القرین الثانویة بنات 2011/05/24 نشوة عطوة سلیمان دمحم 2211483 كفـءكفـء2482011/07/13 معلم

١الشاملیة االبتدائیة  2011/03/01 نشوه مصطفى عبدالعزیز حسان 991395 كفـءكفـء2492011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق ع 2011/05/24 نھا دمحم عبده دمحم 1517776 كفـءكفـء2502011/07/13 معلم

الجالء ریاض اطفال التجریبیة 2011/03/01 نھاد مصطفي دمحم مصطقي 2253286 كفـءكفـء2512011/03/14 معلم

اوالد عمر االعدادیة 2011/05/24 نھلة دمحم كامل خلیل 1518300 كفـءكفـء2522011/07/13 معلم

القرین الثانویة بنات 2011/05/24 نورا حسینى سلیمان ابراھیم 2207575 كفـءكفـء2532011/07/13 معلم

القرین الثانویة التجاریةالمشتركة 2011/05/24 نورا عبدهللا دمحم احمد 2218152 كفـءكفـء2542011/07/13 معلم

الشیخ احمد الماحى 2011/03/01 نورا عطوة سلیمان دمحم 2209322 كفـءكفـء2552011/03/14 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 

القرینالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القرین الثانویة بنات 2011/05/24 نورالھدى ابراھیم حامد یوسف دیاب 2218278 كفـءكفـء2562011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق ع 2011/03/01 ھالة فتحى ابراھیم ابراھیم الشحات 990986 كفـءكفـء2572011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق لریاض االطفال 2011/03/01 ھالة دمحم عبدالعزیز عطیة 2218050 كفـءكفـء2582011/03/14 معلم

الجالء الرسمیة للغات 2011/05/24 ھانى السید حسن السید 988651 كفـءكفـء2592011/07/13 معلم

القرین الثانویة الصناعیة 2011/05/24 ھانى دمحم دمحم دمحم 2210611 كفـءكفـء2602011/07/13 معلم

الجالء الرسمیة للغات 2011/03/01 ھانى مصطفى دمحم مصطفى 2208128 كفـءكفـء2612011/03/14 معلم

كفر السید صالح االبتدائیة 2011/03/01 ھبة زارع دمحم حسین 2182996 كفـءكفـء2622011/07/13 معلم

عثمان بن عفان 2011/05/24 ھبة دمحم ابراھیم سعید 2218272 كفـءكفـء2632011/07/11 معلم

عثمان بن عفان 2011/05/24 ھبھ عبدالعاطى السید الشافعى 2217576 كفـءكفـء2642011/07/13 معلم

الشیخ احمد الماحى 2011/05/24 ھدى  السید دمحم دمحم 2209822 كفـءكفـء2652011/07/13 معلم

احمد عرابى 2011/05/24 ھدى على حسن عبدهللا 2142313 كفـءكفـء2662011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب ریاض اطفال 2011/03/01 ھدي عبد هللا دمحم مصطفي 2202673 كفـءكفـء2672011/03/14 معلم

القرین الثانویة الصناعیة 2011/05/24 ھشام دمحم السید عبد العزیز 2210932 كفـءكفـء2682011/07/13 معلم

السالم 2011/05/24 ھمت ابراھیم دمحم عبدالرحمن 1517885 كفـءكفـء2692011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/05/24 ھمت شعبان دمحم مرسى 2124040 كفـءكفـء2702011/07/13 معلم

الثورة بالقرین 2011/05/24 ھمت فتحى حسان حسان 2208131 كفـءكفـء2712011/07/14 معلم

١الشاملیة االبتدائیة  2011/03/01 ھناء السید احمد عبدالرحمن النادي 988865 كفـءكفـء2722011/03/14 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 

القرینالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمد عبد العزیز الشرقاوي االعدادیة 2011/05/24 ھناء دمحم الشوادفى على 1517870 كفـءكفـء2732011/07/13 معلم

الشعابنة االعدادیة 2011/05/24 ھناء دمحم سلیمان عوض هللا 2179817 كفـءكفـء2742011/07/13 معلم

القرین الثانویة الصناعیة 2011/05/24 ھند رشاد دمحم سالم 2214453 كفـءكفـء2752011/07/13 معلم

عبد هللا الشرقاوى االبتدائیة 2011/03/01 ھند دمحم دمحم عبدهللا 2142189 كفـءكفـء2762011/07/13 معلم

القرین االعدادیة الجدیدة بنات 2011/05/24 ھنیة  عبدالمنعم  مصطفي  موسي 2107458 كفـءكفـء2772011/07/13 معلم

على سلیمان 2011/03/01 ھیام مصباح حسینى دمحم 2203450 كفـءكفـء2782011/03/14 معلم

الشعابنة االعدادیة 2011/05/24 ھیثم السید على رمضان 1517739 كفـءكفـء2792011/07/13 معلم

عثمان بن عفان 2011/05/24 ھیثم حسینى ابراھیم غانم 984707 كفـءكفـء2802011/07/13 معلم

القرین الثانویة الصناعیة 2011/05/24 وفاء السید مصطفى ابراھیم 2210598 كفـءكفـء2812011/07/13 معلم

القرین الثانویة بنات 2011/05/24 وفاء الشحات عطیة على 2218013 كفـءكفـء2822011/07/13 معلم

الشعابنة االعدادیة 2011/05/24 وفاء حسن عبدهللا  عبدالرحمن 2174574 كفـءكفـء2832011/07/13 معلم

الشعابنة االبتدائیة بالقرین 2011/03/01 وفاء علي عطیھ عبدالرازق 975434 كفـءكفـء2842011/03/14 معلم

الجالء ریاض اطفال التجریبیة 2011/05/24 والء رمضان السید حسین 2215592 كفـءكفـء2852011/07/13 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 

العاشر من رمضانالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عثمان بن عفان 2011/03/01 اسماء عادل على رزق 2256807 كفـءكفـء12011/03/14 أمین مكتبة

السادات الثانویة للبنات 2011/05/24 شیماء جالل السعید دمحم ربیع 2222104 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

الثورة 2011/07/01 شیماء فاروق محمود عبدالباقى 2169684 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2011/07/11 نبیلھ ابراھیم السید  ابراھیم 2215798 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

خالدبن الولید 2011/03/01 نسرین دمحم طھ عوض هللا 2222216 كفـءكفـء52011/03/14 أمین مكتبة

عثمان بن عفان 2011/05/24 ھدى سامى ابراھیم السید 2221699 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

حیاه ابو غالى 2011/05/24 ھدى دمحم مرسى محمود 2244906 كفـءكفـء72011/07/13 أمین مكتبة

الشھداء اإلعدادیة 2011/05/24 وائل عبدهللا عبدالفتاح دمحم سالم 2093983 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

احمد عرابى 2007/05/24 یاسمین دمحم دمحم المتعب 2260003 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

المستقبل التجریبیة لغات 1999/01/24 ابتسام انیس ابو العال عبد الواحد 2379968 كفـءكفـء102011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

العاشر من رمضان الثانویة للبنین 2006/09/01 أحمد دمحم كمال دمحم ابراھیم 2087192 كفـءكفـء112011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم فرید خمیس 2011/07/11 اسماء السید منصور على 2237582 كفـءكفـء122011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السالم م ع 2011/05/24 اسماء جاد دمحم اسماعیل 2206511 كفـءكفـء132011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

االمل االبتدائیة 2011/05/24 اسماعیل جمعھ سعد العشري 2132976 كفـءكفـء142011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عمر بن الخطاب 2011/05/24 الھام محمود مرسى دمحم 2181226 كفـءكفـء152011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١السالم  2011/05/24 ایناس احمد عبدالسالم مصطفى عمر 2388790 كفـءكفـء162011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو بكر الصدیق االعدادیة 2011/05/24 تیسیر مجاھد السید حسن 2182287 كفـءكفـء172011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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العاشر من رمضانالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

2011/05/24 ینایر٢٥ خالد دمحم عوض عبدالعال 2258249 كفـءكفـء182011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السادات الثانویة للبنات 2009/05/24 دالیا احمد كمال احمد بدوى 1624384 كفـءكفـء192011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

2011/05/24 بالعاشر من رمضان٢السالم  رشا عرفات زین العابدین على 2205795 كفـءكفـء202011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

العاشر من رمضان الثانویة للبنین 2011/05/24 فتحیة جمیل نصر منصور 2182267 كفـءكفـء212011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

اللغات الرسمیة بالعاشر 2011/05/24 فوزیة مصطفى الشربینى یوسف 2206518 كفـءكفـء222011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

العاشر من رمضان االعدادیة 2011/05/24 فیفیان ھانئ حنا اسكندر 2256510 كفـءكفـء232011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

خالد بن الولید 2011/05/24 وجیھة حسن عبدالمجید مصطفى 2177769 كفـءكفـء242011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

2003/10/01 ینایر٢٥ فاتن دمحم على حسن 2259731 كفـءكفـء252011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

السالم م ع 2010/05/24 مھا منصور حسین مھنى 2186781 كفـءكفـء262011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

2010/05/24 ینایر٢٥ جیھان دمحم سلیمان عطیة 2184424 كفـءكفـء272011/07/13 أخصائى نفسى

عمر بن الخطاب 2002/09/20 حنان حامد عبدالفتاح رفاعى 2197919 كفـءكفـء282011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید عالءالدین ابولیلة اعدادى 2011/05/24 حنان ماھر السیداحمد ابوالخیر 2227717 كفـءكفـء292011/07/13 أخصائى نفسى

عثمان بن عفان 2011/05/24 سامیة دمحم عبدالمنعم الدیدامونى 2222243 كفـءكفـء302011/07/13 أخصائى نفسى

2011/05/24 بالعاشر من رمضان٢السالم  سلوى على قناوى على 2205787 كفـءكفـء312011/07/13 أخصائى نفسى

ابو بكر الصدیق االعدادیة 2011/05/24 سنیة احمد على سلیمان 2376067 كفـءكفـء322011/07/13 أخصائى نفسى

الثورة 2011/05/24 عبیر عبدالعزیز احمد سیداحمد 2197883 كفـءكفـء332011/07/03 أخصائى نفسى

یعمل بالدیوان 2011/07/11 فاتن السعید على ابوورده 2214544 كفـءكفـء342011/07/13 أخصائى نفسى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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العاشر من رمضانالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حیاة ابو غالى 2011/05/24 میرفت وجیھ حسن ابراھیم 2228825 كفـءكفـء352011/07/13 أخصائى نفسى

المستقبل التجریبیة لغات 2008/01/24 ھبھ كمال علوى مأمون 2211524 كفـءكفـء362011/07/13 أخصائى نفسى

الحریة 2011/05/24 ھناء دمحم عبدالعزیز ابراھیم السید 2182254 كفـءكفـء372011/07/13 أخصائى نفسى

)النسیجیة ( الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج  1993/07/11 رضا جورجي میخائیل فرج هللا 950648 كفـءكفـء382009/10/15 أخصائى اجتماعى أول أ

السیدة عائشة اإلعدادیة 2011/05/24 اسماء السید دمحم دمحم 2205831 كفـءكفـء392011/07/13 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب 2011/05/24 الشیماء ماھر  مختار ابراھیم 2204075 كفـءكفـء402011/07/13 أخصائى اجتماعى

حیاه ابو غالى 2011/05/24 الھام عطیة دمحم دمحم السعدنى 2227624 كفـءكفـء412011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید عالءالدین ابو لیلة ابتدائى 2011/05/24 امل ماھر السیداحمد ابوالخیر 2227720 كفـءكفـء422011/07/10 أخصائى اجتماعى

الثورة 2011/05/24 ایمان حسن عبدالكریم عبدهللا 2222114 كفـءكفـء432011/07/13 أخصائى اجتماعى

احمد عرابى 2011/05/24 ایمان محمود طھ نورالدین 2195932 كفـءكفـء442011/07/13 أخصائى اجتماعى

المستقبل التجریبیة لغات 2011/05/24 بسمة سعید دمحم رضوان 2224730 كفـءكفـء452011/07/13 أخصائى اجتماعى

السالم م ع 2011/05/24 دعاء عبدالعزیز عبدهللا زغیب 2205821 كفـءكفـء462011/07/13 أخصائى اجتماعى

طارق بن زیاد للتعلیم االساسى 2011/05/24 راشا عدلى عبدهللا دمحم 2222023 كفـءكفـء472011/07/13 أخصائى اجتماعى

١السالم  2011/05/24 رانیا سعد أحمد دمحم 2398696 كفـءكفـء482011/07/13 أخصائى اجتماعى

اللغات الرسمیة بالعاشر 2011/05/24 رانیا طلعت عبدالوارث متولى 2222170 كفـءكفـء492011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید عالءالدین ابو لیلة ابتدائى 2011/07/11 رجب السید عبد السالم سالم 2389736 كفـءكفـء502011/07/13 أخصائى اجتماعى

١السالم  2011/05/24 رشا كمال دمحم رضوان 2227722 كفـءكفـء512011/07/13 أخصائى اجتماعى
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

عمر بن الخطاب 2010/07/11 سماح دمحم زین فتح هللا 2186817 كفـءكفـء522011/07/13 أخصائى اجتماعى

الفتح 2010/05/24 سماح یوسف لبیب جاد السید 2264138 كفـءكفـء532011/07/13 أخصائى اجتماعى

الثورة 2011/07/01 فیفى دمحم أبو الفتوح دمحم اسماعیل اإلمبابى 2200380 كفـءكفـء542011/07/13 أخصائى اجتماعى

الحریة 1995/01/01 ماجدة عبد الفتاح دمحم زینھ 964210 كفـءكفـء552009/10/15 أخصائى اجتماعى

عمرو بن العاص 2011/05/24 مرفت سالمة عبدالحلیم سویلم 2221705 كفـءكفـء562011/07/13 أخصائى اجتماعى

احمد عرابى 2011/05/24 نجالء دمحم حسن دمحم سیداحمد 2207550 كفـءكفـء572011/07/13 أخصائى اجتماعى

2011/05/24 بالعاشر من رمضان٢السالم  نسرین دمحم عبدالمجید دمحم 2206462 كفـءكفـء582011/07/13 أخصائى اجتماعى

الخلفاء الراشدین المشتركة 2011/05/24 نشوة حسن السید سلطان 2220428 كفـءكفـء592011/07/13 أخصائى اجتماعى

العاشر من رمضان االعدادیة 1993/10/13 خالد حسین عبدالعظیم دمحم 2109619 كفـءكفـء602010/03/02 معلم أول أ

اللغات الرسمیة بالعاشر 1992/09/01 عال عبد الحمید إبراھیم إبراھیم جیارة 967138 كفـءكفـء612009/10/15 معلم أول أ

على بن ابى طالب 1993/10/13 مرفت سعید محمود عمر 1243544 كفـءكفـء622009/09/01 معلم أول أ

العاشر الرسمیة للغات ریاض اطفال 1998/12/26 امیرة السید السید سلطان 977150 كفـءكفـء632010/03/02 معلم أول

یعمل بالدیوان 2000/09/25 ایمان دمحم فكرى عبد الغفار سید احمد عبد الباقى 1637755 كفـءكفـء642012/07/09 ماجیستیرمعلم أول

العاشر من رمضان الثانویة للبنین 2000/10/04 صابر صدیق رفاعى عبدالعال 2104981 كفـءكفـء652010/03/02 معلم أول

١السالم  2011/05/24 ابتسام ماھر عیسى اسكندر 2252510 كفـءكفـء662011/07/13 معلم

عمرو بن العاص ریاض 2011/05/24 ابتسام دمحم عبدهللا ابوعبدهللا 2221408 كفـءكفـء672011/07/13 معلم

الثورة 2003/05/08 ابتسام مصطفى عبد الوھاب حمزة 2225270 كفـءكفـء682011/03/14 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

خالدبن الولید 2011/05/24 ابراھیم احمد دمحم عبدهللا 2211767 كفـءكفـء692011/07/13 معلم

سلطان العویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2000/09/03 ابو الفتوح عمار حسین سید 976979 كفـءكفـء702009/02/11 معلم

السادات االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ابوبكر فرج على طھ 2222181 كفـءكفـء712011/03/14 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/01 احالم السید مأمون الشربینى 2230594 كفـءكفـء722011/03/14 معلم

حیاة ابو غالى 2011/05/24 احمد عطیة عبدالعظیم عطیة 2200265 كفـءكفـء732011/07/13 معلم

2011/07/01 ینایر٢٥ أحمد دمحم  سیدأحمد دمحم مزروع 2361543 كفـءكفـء742011/07/13 معلم

خالد بن الولید 2011/05/24 اسامة نبیل عطیة ابوساطى 2184377 كفـءكفـء752011/07/13 معلم

١السالم  2011/03/01 اسراء عبدالمنعم احمد نصار 2222201 كفـءكفـء762011/03/14 معلم

دمحم فرید خمیس 2011/03/01 اسماء الشربینى احمد عبدالجلیل 2218260 كفـءكفـء772011/03/14 معلم

الثورة 2011/03/01 اسماء حسنى حسینى دمحم 2255340 كفـءكفـء782011/03/14 معلم

دمحم فرید خمیس 2011/03/01 أسماء حسنى عبدهللا عیسى 2090805 كفـءكفـء792011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق االعدادیة 2008/05/07 اسماء حسین حسین عوض حسانین 2246429 كفـءكفـء802011/07/13 معلم

الزھور 2011/05/24 اسماء ربیع ابراھیم معوض 2221630 كفـءكفـء812011/07/13 معلم

دمحم فرید خمیس 2011/03/30 اسماء رمضان مصطفى طھ 2124681 كفـءكفـء822011/03/30 معلم

احمد عرابى 2011/05/24 اسماء سعدالدین فرحات صادق 2189387 كفـءكفـء832011/07/13 معلم

السالم م ع 2011/05/24 اسماء عبدالمنعم دمحم السید 2251801 كفـءكفـء842011/07/13 معلم

١السالم  2011/07/01 أسماء على السید على 2357925 كفـءكفـء852011/07/12 معلم
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الشھداء االبتدائیة 2011/03/14 أسماء دمحم بادى أبوطالب 2256225 كفـءكفـء862011/03/14 معلم

السادات االعدادیة المشتركة 2005/02/24 أسماء یحیى دمحم رشاد سالمھ 2247409 كفـءكفـء872011/07/13 معلم

عثمان بن عفان 2011/05/24 اسماعیل  فتحى اسماعیل سلیمان 2255193 كفـءكفـء882011/07/13 معلم

العاشر من رمضان الثانویة للبنین 2010/05/24 أشجان صالح احمد عامر 2100132 كفـءكفـء892011/07/11 معلم

الشھداء االبتدائیة 2011/05/24 اشرف السید منیر السید 2243359 كفـءكفـء902011/07/13 معلم

حیاة ابو غالى 2000/09/25 اشرف عبد العزیز محمود عبد العزیز 972428 كفـءكفـء912009/10/15 معلم

السادات االعدادیة المشتركة 2005/05/26 إقبال فتحي علي رومي 988811 كفـءكفـء922011/03/14 معلم

الخلفاء الراشدین المشتركة 2011/03/01 السید اسماعیل عبدالعلیم الخضر 988920 كفـءكفـء932011/03/14 معلم

2006/12/21 ینایر٢٥ الشافعى دمحم عبدالفتاح  حسینى 2237057 كفـءكفـء942011/07/13 معلم

العاشر من رمضان االعدادیة 2011/05/24 ألفت جمعة أحمد مطاوع 2400404 كفـءكفـء952011/07/13 معلم

2010/05/24 ینایر٢٥ ألفت منصور مصطفى دمحم 2245640 كفـءكفـء962011/07/13 معلم

العاشر الرسمیة للغات ابتدائى 2005/10/14 امال رفعت عبدالرحمن  السید 2145780 كفـءكفـء972011/03/14 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/01 امال دمحم دمحم ابراھیم 2228826 كفـءكفـء982011/03/14 معلم

حیاه ابو غالى 2011/07/11 امانى رمضان عبدهللا السید 2221374 كفـءكفـء992011/07/13 معلم

العاشر من رمضان االعدادیة 2007/05/02 أمانى سعید علي سلیم 990553 كفـءكفـء1002011/03/14 معلم

الشھداء اإلعدادیة 2011/03/01 امیرة جادهللا السید یاسین 2227729 كفـءكفـء1012011/07/01 معلم

على بن ابى طالب 2011/03/01 امیرة عبدالحمید حفنى ابراھیم 2221696 كفـءكفـء1022011/03/14 معلم
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األعلي

الزھور 2011/05/24 امیرة محفوظ ابوزید احمد 2213722 كفـءكفـء1032011/07/13 معلم

2001/01/04 ینایر٢٥ أمیرة دمحم ابوالعال عبدالسمیع 1585622 كفـءكفـء1042011/03/14 معلم

دمحم فرید خمیس 2011/03/01 امیرة دمحم عبدالحمید ابراھیم 2215626 كفـءكفـء1052011/03/14 معلم

طارق بن زیاد للتعلیم االساسى 2011/03/01 أمیرة دمحم غریب بالل 2061845 كفـءكفـء1062011/03/14 معلم

الشھداء االبتدائیة 2011/03/01 امیره شعبان السید حسن 2228366 كفـءكفـء1072011/03/14 معلم

الفتح االعدایة 2011/03/01 امیمة دمحم عبدالحلیم على دسوقي 2255904 كفـءكفـء1082011/03/14 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة 2011/05/24 انجى رأفت السید سالم 2399956 كفـءكفـء1092011/07/13 معلم

دمحم فرید خمیس 2011/05/24 ایلین عاطف رشدى جرجس 2232113 كفـءكفـء1102011/07/13 معلم

دمحم فرید خمیس 2010/05/24 ایمان ابراھیم احمد خطاب 2207775 كفـءكفـء1112011/07/13 معلم

الثورة 2011/05/24 ایمان ابراھیم السید ابراھیم 2239018 كفـءكفـء1122011/07/13 معلم

الفتح االعدایة 2011/07/11 ایمان راشد حسن دمحم 2094154 كفـءكفـء1132011/07/13 معلم

احمد عرابى 2011/03/01 ایمان صفوت دمحم احمد 2201517 كفـءكفـء1142011/03/14 معلم

2011/07/01 ینایر٢٥ إیمان عبدالعزیز عبدربھ یوسف 2306378 كفـءكفـء1152011/07/13 معلم

دمحم فرید خمیس 2011/03/01 ایمان عبدالفتاح السید مصطفى 2146447 كفـءكفـء1162011/03/14 معلم

2011/03/01 ینایر٢٥ ایمان عبده السید خلیل 2214954 كفـءكفـء1172011/03/14 معلم

حیاه ابو غالى 2011/03/01 ایمان دمحم ابراھیم البطریق 2230726 كفـءكفـء1182011/03/14 معلم

الشھید عالءالدین ابو لیلة ابتدائى 2011/03/01 ایمان دمحم حسونھ حسین فوده 2067541 كفـءكفـء1192011/03/14 معلم
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خالدبن الولید 2011/03/01 ایمان مھدى عبدالحلیم احمد 2242467 كفـءكفـء1202011/03/14 معلم

2011/03/01 ینایر٢٥ إیمان نوح عبد العلیم سعد 1520749 كفـءكفـء1212011/02/22 معلم

سلطان العویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/05/24 ایمن احمد عبدهللا راشد 2174379 كفـءكفـء1222011/07/13 معلم

عثمان بن عفان 2010/03/01 ایناس رزق ابراھیم میخائیل 2222095 كفـءكفـء1232011/03/01 معلم

دمحم فرید خمیس 2011/05/24 إیھاب اسامھ احمد السید 2275080 كفـءكفـء1242011/07/13 معلم

2011/03/01 ینایر٢٥ بدر قاسم على عبداللة 989459 كفـءكفـء1252011/03/14 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة 2011/05/24 بسمة جابر عبدالغنى مصباح 2224741 كفـءكفـء1262011/07/13 معلم

الزھور 2008/03/10 بسمة دمحم محمود البقلى 446000 كفـءكفـء1272011/03/28 معلم

2011/03/01 ینایر٢٥ تھانى فاروق دمحم اسماعیل 986485 كفـءكفـء1282011/03/14 معلم

المستقبل التجریبیة ریاض اطفال 2011/05/24 ثناء  قدیس بباوى حنا 2344336 كفـءكفـء1292011/07/13 معلم

العاشر من رمضان التجاریة 2011/07/01 ثناء ابراھیم سلیم حسن 2154782 كفـءكفـء1302011/07/13 معلم

دمحم فرید خمیس 2011/05/28 ثناء عبدالباسط السید على السید 2217650 كفـءكفـء1312011/07/13 معلم

)النسیجیة ( الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج  2011/07/13 جازیھ سمیر نور الدین البندارى 2191561 كفـءكفـء1322011/07/13 معلم

الشھید عالءالدین ابو لیلة ابتدائى 2011/07/11 جمالت سعید احمد السید 2191030 كفـءكفـء1332011/07/13 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 جیھان توفیق عبد الحكیم مصطفى 2227278 كفـءكفـء1342011/03/14 معلم

سلطان العویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/05/24 جیھان فتحى حسن عبدالمجید اباظة 2201696 كفـءكفـء1352011/07/13 معلم

سلطان العویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2004/07/01 جیھان دمحم عبدهللا دمحم 986388 كفـءكفـء1362009/02/11 معلم
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على بن ابى طالب االعدادیة 2011/05/24 حسام حسن احمد ابراھیم 2087518 كفـءكفـء1372011/07/13 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/01 حسانین سعید السید عبدالعال 2104807 كفـءكفـء1382011/03/14 معلم

المستقبل التجریبیة لغات 2011/03/01 حسن احمد ابراھیم دمحم 989909 كفـءكفـء1392011/03/14 معلم

دمحم فرید خمیس 2011/05/24 حمدان عادل حمدان السعید 2222229 كفـءكفـء1402011/07/13 معلم

سلطان العویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/05/24 حمدى سیداحمد السید الحسینى 994944 كفـءكفـء1412011/07/21 معلم

الحریة 2000/08/22 حنان احمد احمد عكاشة 893482 كفـءكفـء1422009/08/01 معلم

ابو بكر الصدیق 2010/03/01 حنان حامد دمحم عثمان 2173888 كفـءكفـء1432011/03/01 معلم

الفتح االعدایة 2011/05/24 حوریھ عبدهللا السید عطیوى 2198704 كفـءكفـء1442011/07/13 معلم

المستقبل التجریبیة لغات 2011/03/01 دعاء احمد دسوقى مصطفى 2255890 كفـءكفـء1452011/03/14 معلم

اللغات الرسمیة بالعاشر 2011/03/01 دعاء الشحات فتحى دمحم 2222190 كفـءكفـء1462011/03/14 معلم

الفتح 2011/03/01 دعاء حسن دمحم عبدهللا غالى 2252454 كفـءكفـء1472011/03/14 معلم

الشھداء االبتدائیة 2011/07/01 دعاء فكرى على محمود 2214986 كفـءكفـء1482011/07/13 معلم

العاشر من رمضان الثانویة للبنین 2011/05/24 دعاء فھمى محمود دمحم 2200239 كفـءكفـء1492011/07/13 معلم

سلطان العویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/05/24 دعاء دمحم دمحم حسن 2174140 كفـءكفـء1502011/07/13 معلم

2011/03/01 ینایر٢٥ دعاء محمود عبدهللا دمحم 990073 كفـءكفـء1512011/03/14 معلم

الثورة 2011/05/24 ذكرى صبحى محمود عبدالمجید 2211262 كفـءكفـء1522011/07/13 معلم

2011/03/01 بالعاشر من رمضان٢السالم  رانیا جمال یسرى احمد 988873 كفـءكفـء1532011/03/14 معلم
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العاشر الرسمیة للغات ریاض اطفال 2011/03/01 رانیا عبدالرؤف دمحم ابراھیم 2221660 كفـءكفـء1542011/03/14 معلم

سلطان العویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/05/24 رحاب ابوالمعاطى محمود دمحم 2175106 كفـءكفـء1552011/07/13 معلم

الشھداء اإلعدادیة 2010/05/24 رحاب الشبراوي كامل اسماعیل 2229521 كفـءكفـء1562011/07/13 معلم

خالد بن الولید 2011/05/24 رحاب فایز عبدهللا یوسف 2205894 كفـءكفـء1572011/07/13 معلم

على بن ابى طالب 2011/03/01 رشا ابراھیم حسن خلیل 2171550 كفـءكفـء1582011/03/14 معلم

الفتح االعدایة 2011/05/24 رشا الدسوقى عبدالحمید بدوى 2214052 كفـءكفـء1592011/07/13 معلم

السیدة عائشة االبتدائیة 2010/03/01 رشا الصادق  دمحم علي 2157913 كفـءكفـء1602011/03/14 معلم

حیاه ابو غالى 2011/03/01 رشا امین غنیم دمحم 2120739 كفـءكفـء1612011/03/14 معلم

خالد بن الولید 2011/05/24 رشا حافظ السید فرج 2177812 كفـءكفـء1622011/07/13 معلم

سلطان العویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2006/02/05 رشا سعید ربیع االھوانى 2174116 كفـءكفـء1632011/07/13 معلم

سلطان العویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/11 رشا عبد السالم بالسى عبد العزیز 2092719 كفـءكفـء1642011/07/13 معلم

الشھداء اإلعدادیة 2011/05/24 رشا عبدالعظیم أحمدى عبدالرحمن 2257018 كفـءكفـء1652011/07/01 معلم

العاشر من رمضان للتعلیم االساسى 2011/03/01 رشا دمحم اسماعیل عطیة 2212030 كفـءكفـء1662011/03/14 معلم

2011/03/01 ینایر٢٥ رشا دمحم عبد الرحمن یوسف 989903 كفـءكفـء1672011/03/23 معلم

الحریة 2010/03/01 رضا دمحم ابوالفتوح خفاجى 2217443 كفـءكفـء1682011/03/14 معلم

2011/07/01 ینایر٢٥ رقیة صالح ابراھیم البھیدى 2362765 كفـءكفـء1692011/07/13 معلم

2011/03/01 بالعاشر من رمضان٢السالم  رؤى  وفیق احمد صقر 2192020 كفـءكفـء1702011/03/14 معلم
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حیاة ابو غالى 2011/05/24 ریحاب دمحم احمد عوض 2068163 كفـءكفـء1712011/07/13 معلم

عثمان بن عفان 2011/05/24 ریھام حسن عبدالمولى حسن 2221437 كفـءكفـء1722011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب 2010/05/24 ریھام فتحى على بیومى 2197934 كفـءكفـء1732011/07/13 معلم

اللغات الرسمیة بالعاشر 2011/03/01 ریھام دمحم حسن احمد حسن 2222048 كفـءكفـء1742011/03/14 معلم

سلطان العویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/05/24 زینب عاشور دمحم دمحم 2174310 كفـءكفـء1752011/07/13 معلم

على بن ابى طالب 2010/03/01 سحر سعید داود دمحم 2227697 كفـءكفـء1762011/03/14 معلم

المستقبل التجریبیة لغات 2011/07/01 سحر دمحم احمد على 2209946 كفـءكفـء1772011/07/13 معلم

دمحم فرید خمیس 2010/05/24 سعاد سامى ابسخرون جورجى 2217659 كفـءكفـء1782011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب 2010/03/01 سلوى عبدالعزیز مھدى عبدالعزیز 2254893 كفـءكفـء1792011/03/14 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة 2005/10/25 سماح دمحم على یوسف 2227320 كفـءكفـء1802011/03/14 معلم

خالد بن الولید 2011/05/24 سمر سعد ابراھیم دمحم 2197926 كفـءكفـء1812011/07/13 معلم

)النسیجیة ( الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج  2011/07/11 سمیرة سید معوض شعبان 2182203 كفـءكفـء1822011/07/13 معلم

حیاه ابو غالى 2011/05/24 سمیرة دمحم عبدالوھاب السید سلطان 2396584 كفـءكفـء1832011/07/13 معلم

المستقبل التجریبیة لغات 2011/03/01 سھا صالح دمحم احمد متولى 2206540 كفـءكفـء1842011/03/14 معلم

العاشر من رمضان االعدادیة 2007/05/26 سھام سعید احمد دمحم 2252458 كفـءكفـء1852011/03/14 معلم

الحریة 2011/03/01 سھام عبد الحمید السید سعید 983720 كفـءكفـء1862011/03/14 معلم

خالدبن الولید 2011/05/24 سھیر عبدالعظیم عبدالموجود الغراب 2197939 كفـءكفـء1872011/07/13 معلم
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دمحم فرید خمیس 2008/07/01 سومیة دمحم ربیع زكى دمحم 2214705 كفـءكفـء1882011/03/14 معلم

2006/09/01 ینایر٢٥ شاھیناز فتحى عبدالمنعم عجیز 2221448 كفـءكفـء1892011/03/01 معلم

على بن ابى طالب 2011/03/01 شریف اسماعیل دمحم السید 988983 كفـءكفـء1902011/03/14 معلم

اللغات الرسمیة بالعاشر 2011/03/01 شیرین دمحم عبدالرحمن  على النمر 2257404 كفـءكفـء1912011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2008/05/02 شیماء  السید دمحم  مكى 2256809 كفـءكفـء1922011/03/14 معلم

الشھداء اإلعدادیة 2011/05/24 شیماء السید علي حسبو 2092906 كفـءكفـء1932011/07/13 معلم

على بن ابى طالب 2010/03/01 شیماء رضا سعد غنیم 2240502 كفـءكفـء1942011/03/14 معلم

2011/05/24 بالعاشر من رمضان٢السالم  شیماء دمحم خیرى محمود عبدالرحمن 2205761 كفـءكفـء1952011/07/13 معلم

2010/05/24 ینایر٢٥ صباح السید أمین السیسى 2238709 كفـءكفـء1962011/07/13 معلم

الثورة 2011/05/24 صبرین الصدیق عبدالحمید الصدیق 2218235 كفـءكفـء1972011/07/13 معلم

طارق بن زیاد للتعلیم االساسى 2011/05/24 صفاء دمحم الدسوقى عبدالعلیم 2212360 كفـءكفـء1982011/07/13 معلم

سلطان العویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/05/24 صالح كامل عبدالسمیع الحملى 2174361 كفـءكفـء1992011/07/13 معلم

)النسیجیة ( الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج  2011/05/24 عادل لبیب غبلایر قالدة 2216274 كفـءكفـء2002011/07/13 معلم

حیاة ابو غالى 2007/04/15 عادل محمود دمحم الدھشور 919272 كفـءكفـء2012009/10/15 معلم

دمحم فرید خمیس 2011/03/01 عبدهللا السید حمدى دمحم 2222136 كفـءكفـء2022011/03/14 معلم

الثورة 2011/03/01 عبیر السید عطیة عطیة 2161169 كفـءكفـء2032011/03/14 معلم

عمر بن الخطاب 2011/03/01 عبیر عبدالفتاح دمحم دمحم 2123269 كفـءكفـء2042011/03/14 معلم
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طارق بن زیاد للتعلیم االساسى 2011/05/24 عبیر دمحم عبدالخبیر السید 2189304 كفـءكفـء2052011/07/13 معلم

المستقبل التجریبیة لغات 2011/03/01 عزة محمود دمحم شویخ 990791 كفـءكفـء2062011/03/14 معلم

السیدة عائشة االبتدائیة 2011/02/24 عصام فاروق صالح احمد 991558 كفـءكفـء2072011/02/24 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/01 عطیات السید عوض على 2221998 كفـءكفـء2082011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/05/24 عظیمة متولى دمحم سالم 2214021 كفـءكفـء2092011/07/13 معلم

الفتح االعدایة 2011/03/01 عفاف فوزى الدسوقى حجازى 988996 كفـءكفـء2102011/03/14 معلم

حیاه ابو غالى 2011/05/24 عال دمحم دمحم النجار 2076281 كفـءكفـء2112011/07/13 معلم

عثمان بن عفان 2008/06/02 علي جالل علي سلیمان مردن 2256507 كفـءكفـء2122011/03/14 معلم

الشھید عالءالدین ابو لیلة ابتدائى 2011/03/01 عماد عبد الوھاب عبد الرحمن دمحم 979628 كفـءكفـء2132011/03/14 معلم

الفتح االعدایة 2011/03/01 غاده  حسین على  ابراھیم 2256178 كفـءكفـء2142011/03/14 معلم

عمرو بن العاص ریاض 2011/03/01 فاطمة عمر دمحم عثمان 2221329 كفـءكفـء2152011/03/14 معلم

حیاه ابو غالى 2011/03/01 فاطمة كمال الدین احمد عبدهللا 2204848 كفـءكفـء2162011/03/14 معلم

2005/09/01 ینایر٢٥ فاطمة دمحم ابراھیم دمحم صالح 2221651 كفـءكفـء2172011/03/14 معلم

الشھداء االبتدائیة 2008/08/16 فاطمة دمحم على ابراھیم 2228431 كفـءكفـء2182011/03/14 معلم

2011/03/14 ینایر٢٥ فاطمھ دمحم عبدالسمیع مجاھد 990917 كفـءكفـء2192011/03/14 معلم

عمر بن الخطاب 2011/03/01 فایزة احمد احمد احمد سلیم 2173708 كفـءكفـء2202011/03/14 معلم

عمر بن الخطاب 2010/03/01 فردوس احمد فؤاد عبدالحمید زیتون 2189337 كفـءكفـء2212011/03/14 معلم
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العاشر من رمضان االعدادیة 2011/07/01 مارى عزیز حنین سلیمان 2157784 كفـءكفـء2222011/07/13 معلم

اللغات الرسمیة بالعاشر 2011/05/24 مارى نجیب جوارجى عبدالمالك 2221615 كفـءكفـء2232011/07/13 معلم

احمد عرابى 2011/02/24 دمحم حسن فھمى احمد 2226381 كفـءكفـء2242011/02/24 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة 2011/07/13 دمحم حسنى حامد ابراھیم 1591945 كفـءكفـء2252011/07/13 معلم

2011/03/01 ینایر٢٥ دمحم صدیق جمال بكر 987001 كفـءكفـء2262011/03/14 معلم

السادات االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم عبد الحكیم دمحم العدل 987529 كفـءكفـء2272011/03/14 معلم

حیاة ابو غالى 2011/03/01 دمحم عبدالستار احمد ابراھیم 2242131 كفـءكفـء2282011/03/01 معلم

حیاه ابو غالى 2007/03/13 دمحم عبدالعاطى دمحم علوان 1579600 كفـءكفـء2292011/07/13 معلم

احمد عرابى 2011/05/24 دمحم على دمحم سلیمان 2154489 كفـءكفـء2302011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/03/01 دمحم على دمحم عبدالوھاب 991594 كفـءكفـء2312011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/03/01 محمود السید منصور راغب 2214583 كفـءكفـء2322011/03/14 معلم

السیدة عائشة االبتدائیة 2011/03/01 محمود فوزى امین محمود 2213752 كفـءكفـء2332011/03/14 معلم

الشھید عالءالدین ابولیلة اعدادى 2011/05/24 مراد كمال السید دمحم 2222004 كفـءكفـء2342011/07/13 معلم

اللغات الرسمیة بالعاشر 2011/05/24 مرفت لطفى عطاهللا بولس 2221606 كفـءكفـء2352011/07/13 معلم

خالدبن الولید 2011/03/01 مروة ابراھیم دمحم حجازى 1591757 كفـءكفـء2362011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/03/01 مروة سعید محمود حسین 2253786 كفـءكفـء2372011/03/14 معلم

عمرو بن العاص ریاض 2011/05/24 مروة محمود زكریا شادى 2224717 كفـءكفـء2382011/07/13 معلم
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دمحم فرید خمیس 2011/03/01 مروى اسماعیل غبد الحمید غریب 2210175 كفـءكفـء2392011/03/14 معلم

اللغات الرسمیة بالعاشر 2011/03/01 مریت نبیل عبدالملك سیدھم 2164076 كفـءكفـء2402011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/05/24 مریم دمحم طلعت السید نصار 2254971 كفـءكفـء2412011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق االعدادیة 2011/03/01 مصطفى دمحم عبدالعظیم عزب 2241533 كفـءكفـء2422011/03/14 معلم

2011/03/01 ینایر٢٥ ممدوح دمحم فھمى حسن دمحم مصطفى 2059119 كفـءكفـء2432011/03/14 معلم

عمر بن الخطاب 2010/03/01 منال السید دمحم عزام 2201950 كفـءكفـء2442011/03/14 معلم

2005/10/01 ینایر٢٥ منال حسن مصطفى السید 991574 كفـءكفـء2452011/03/14 معلم

سلطان العویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2005/09/15 منال دمحم خیرى عبدالباسط یوسف 2174232 كفـءكفـء2462011/07/13 معلم

احمد عرابى 2011/05/24 منال محمود فھمى دمحم على 2182212 كفـءكفـء2472011/07/13 معلم

الشھداء االبتدائیة 2011/07/11 منى احمد دمحم الھادي ابراھیم 2098613 كفـءكفـء2482011/07/13 معلم

عثمان بن عفان 2004/09/17 منى راشد حسن دمحم 981654 كفـءكفـء2492011/03/14 معلم

2011/05/24 ینایر٢٥ منى عامر عبدربھ عبدالناصر 2214678 كفـءكفـء2502011/07/13 معلم

اللغات الرسمیة بالعاشر 2011/03/01 منى موسى السید سعید 2222037 كفـءكفـء2512011/03/14 معلم

احمد عرابى 2011/05/24 منیر  السید السید صقر 2058261 كفـءكفـء2522011/07/13 معلم

الثورة 2011/03/01 میرفت السید دمحم دبوس 989570 كفـءكفـء2532011/03/14 معلم

على بن ابى طالب 2010/05/24 میرفت امین السید خلیفھ 2087521 كفـءكفـء2542011/07/13 معلم

الفتح 2011/03/01 نادیة السید دمحم ابراھیم 2124981 كفـءكفـء2552011/03/14 معلم
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الحریة 2010/03/01 نادیة عبدالعظیم دمحم ابراھیم 2195906 كفـءكفـء2562011/03/14 معلم

٢السالم  2011/05/24 ناھد ربیع دمحم ابوالسید 2092855 كفـءكفـء2572011/07/13 معلم

الزھور 2008/07/01 نبیلة دمحم دمحم عتمان 2123179 كفـءكفـء2582011/03/14 معلم

السادات الثانویة للبنات 2011/05/24 نجالء الشبراوى عبدالمولى محمود 2217950 كفـءكفـء2592011/07/13 معلم

عثمان بن عفان 2011/05/24 نجالء شوقى عبدالحمید احمد 2229959 كفـءكفـء2602011/07/13 معلم

السادات االعدادیة المشتركة 2004/09/17 نجالء عبدالمنعم صوابى على حماد 2232780 كفـءكفـء2612011/03/14 معلم

الحریة 2011/07/11 نجوى محمود دمحم احمد 2093945 كفـءكفـء2622011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/03/01 نرمین دمحم دمحم سلیمان 971889 كفـءكفـء2632011/03/14 معلم

دمحم فرید خمیس 2011/03/01 نسرین مصطفى محمود دمحم 2221693 كفـءكفـء2642011/03/01 معلم

الثورة 2011/03/01 نسمھ طلعت مصطفى مصطفى 2161466 كفـءكفـء2652011/03/01 معلم

المستقبل التجریبیة ریاض اطفال 2011/05/24 نصره سید عبد الحمید عبد الرازق 2344327 كفـءكفـء2662011/07/13 معلم

الزھور 2011/03/01 نفین عبدالھادى عبدالكریم عبدالھادى 2221644 كفـءكفـء2672011/03/14 معلم

االمل االبتدائیة 2011/05/24 نھال شعبان محمود احمد 2109838 كفـءكفـء2682011/07/13 معلم

حیاة ابو غالى 2011/07/01 نورا صالح على السید 2232737 كفـءكفـء2692011/07/13 معلم

طارق بن زیاد للتعلیم االساسى 2011/03/01 نوره سعید عبد النبي دمحم 989486 كفـءكفـء2702011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2005/06/10 نورھان احمد سعید دمحم الھادى السید فرج 2059008 كفـءكفـء2712011/07/13 معلم

الشھداء اإلعدادیة 2011/05/24 نوھا السید سامى احمد احمد 2243338 كفـءكفـء2722011/07/13 معلم
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الحریة 2010/03/01 ھالة احمد السید المواردى 2246315 كفـءكفـء2732011/03/14 معلم

السیدة عائشة اإلعدادیة 2011/03/01 ھایدى دمحم عبدالمعطى الكاشف 2227686 كفـءكفـء2742011/03/01 معلم

حیاه ابو غالى 2011/05/24 ھبھ احمد عبدالعال عبدالعال 989984 كفـءكفـء2752011/07/11 معلم

المستقبل التجریبیة لغات 2011/03/01 ھبھ احمد دمحم القندقلى 2226915 كفـءكفـء2762011/03/14 معلم

عمرو بن العاص ریاض 2011/05/24 ھبھ دمحم عبدالنبى دمحم 2201863 كفـءكفـء2772011/07/13 معلم

دمحم فرید خمیس 2011/03/01 ھبھ دمحم فتحي السید الفقي 989649 كفـءكفـء2782011/03/14 معلم

الحریة 2011/05/24 ھبھ دمحم دمحم دسوقى 2222007 كفـءكفـء2792011/07/13 معلم

حیاة ابو غالى 2011/03/01 ھمت مصطفى ابوشبانة مصطفى 2222013 كفـءكفـء2802011/03/01 معلم

سلطان العویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2005/09/15 ھناء السعید عبدهللا احمد 2174298 كفـءكفـء2812011/07/13 معلم

اللغات الرسمیة بالعاشر 2011/05/24 ھناء راشد ھنرى اندریاس 2221623 كفـءكفـء2822011/07/13 معلم

السادات االعدادیة المشتركة 2011/05/24 ھناء على ابراھیم ھاشم 2169448 كفـءكفـء2832011/07/13 معلم

احمد عرابى 2011/03/01 ھناء فتحى یوسف اسحق 675530 كفـءكفـء2842011/03/07 معلم

2011/03/01 ینایر٢٥ ھند دمحمصبحى دمحم عبدالتواب 2092109 كفـءكفـء2852011/03/14 معلم

2011/07/01 ینایر٢٥ ھیام مختار بركات إسماعیل 2259385 كفـءكفـء2862011/07/13 معلم

الشھداء اإلعدادیة 2006/06/01 ھیام یوسف مصطفى حفنى محیسن 959547 كفـءكفـء2872011/03/14 معلم

المستقبل التجریبیة لغات 2011/05/24 وائل دمحم فكرى دمحم 2257670 كفـءكفـء2882011/07/13 معلم

2011/03/01 ینایر٢٥ وفاء السید ابو المعاطى دمحم 2119941 كفـءكفـء2892011/03/14 معلم
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ابو بكر الصدیق 2011/05/28 والء السید على سلیمان 2211283 كفـءكفـء2902011/07/13 معلم

الشھداء االبتدائیة 2011/03/01 والء فتحى النبوى دمحم ابو زید 2038098 كفـءكفـء2912011/03/14 معلم

االمل االبتدائیة 2011/03/01 والء دمحم احمد عوض 2068170 كفـءكفـء2922011/03/14 معلم

سلطان العویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/05/24 ولید شعبان عبد العزیز یوسف 2367606 كفـءكفـء2932011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق 2010/03/01 یاسمین دمحم السید عبدالعزیز 991433 كفـءكفـء2942011/03/14 معلم

2011/07/01 ینایر٢٥ یاسمین یوسف دمحم عطا 2166832 كفـءكفـء2952011/07/13 معلم
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طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2011/05/24 إنجى السید فراج دمحم على 2307879 كفـءكفـء12011/07/13 أمین مكتبة

ابو حجاب 2011/05/24 دعاء عبد العزیز مصطفى شلبى 2101789 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

2010/05/24 بالقنایات٣النصر رقم  راندا دمحم خلیل ابراھیم 2126599 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2010/05/24 ریھام صبرى عبد الوھاب حسانین 2204641 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

الشھید زاید عبد هللا الشحات وشھرتھ زاید العرباوى 2011/05/24 شیماء حسنى اسماعیل جندیة 2101687 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2010/05/24 مروة السیدالعربى عبدالعزیز الجمال 2248187 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

االمل للصم بالقنایات 2011/05/24 مروه سامى عبد المطلب مباشر 2389725 كفـءكفـء72011/07/13 أمین مكتبة

الوحدة بالقنایات 2010/05/24 مى رأفت عباس شاھین 2156357 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

ابو حجاب 2011/05/24 ھبة ابراھیم دمحم ابراھیم 2103723 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

الحریة بالقنایات 2010/05/24 ھبھ دمحم دمحم سالم 2282519 كفـءكفـء102011/07/13 أمین مكتبة

2010/05/24 بالقنایات٢النصر رقم  وفاء فرج حسن احمد 2124672 كفـءكفـء112011/07/13 أمین مكتبة

2007/05/24 بالقنایات٣النصر رقم  اسماء حامد مجمد سلیمان 2133407 كفـءكفـء122011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

البنات بالقنایات 2010/05/24 امانى عبد الحمید عبد الحمید نحلة 2102407 كفـءكفـء132011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

2011/05/24 بالقنایات٢النصر رقم  رضا دمحم رافت دمحم 984585 كفـءكفـء142011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الحریة بالقنایات 2010/05/24 سمر محمود فتحى عطیة 991132 كفـءكفـء152011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

االمل للصم بالقنایات 2011/05/24 شیرین دمحم عبد هللا السید 2170078 كفـءكفـء162011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو حجاب 2011/05/24 دمحم أحمد دمحم حسنى عطوه 2192100 كفـءكفـء172011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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2011/05/24 بالقنایات٣النصر رقم  دمحم الخضر عباس خلیل یوسف 989277 كفـءكفـء182011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبده عبد الحى ابراھیم 2010/05/24 میاده دمحم حسن الغمرى 2126593 كفـءكفـء192011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

دمحمالصالحى للتعلیم االساسى/ الدكتور 2011/05/24 نرمین سعید محمود الصالحى 2127043 كفـءكفـء202011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2011/05/24 ایھاب صبحى عباس توفیق 2101778 كفـءكفـء212011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

عزبة عثمان للتعلیم االساسى 2011/05/24 رضا نصر سالم مرسي  أبوالعال 990023 كفـءكفـء222011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

دمحمالصالحى للتعلیم االساسى/ الدكتور 2011/05/24 صفا نسیم احمد حبیب الصالحى 2155680 كفـءكفـء232011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

القنایات ع بنین 2011/05/24 دمحم سمیر فرید علیوه 2166409 كفـءكفـء242011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید عبده عبد الحى ابراھیم 2011/05/24 نیفین عزیز سلیمان جرجس 2181532 كفـءكفـء252011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

دمحم مصطفى درویش 2005/02/08 ایمان ابراھیم حافظ عبد العزیزحمید 987460 كفـءكفـء262011/07/13 أخصائى نفسى

القنایات ع بنین 2010/05/24 ایناس نبیل مھدى مجاھد مشعل 2126497 كفـءكفـء272011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید زاید عبد هللا الشحات وشھرتھ زاید العرباوى 2010/05/24 رحاب دمحم ابو مسلم دمحم 2106402 كفـءكفـء282011/07/13 أخصائى نفسى

القنایات التجاریة المشتركة 2011/05/24 رشا لطفى ابراھیم على 2137359 كفـءكفـء292011/07/13 أخصائى نفسى

2011/05/24 بالقنایات٣النصر رقم  ریھام السید العربى ایراھیم 2105061 كفـءكفـء302011/07/13 أخصائى نفسى

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2011/05/24 مروة دمحم عبد الحمید عبد العال 2101695 كفـءكفـء312011/07/13 أخصائى نفسى

دمحمالصالحى للتعلیم االساسى/ الدكتور 2010/05/24 مھا فكرى عطیھ عبد الحمید 2389774 كفـءكفـء322011/07/13 أخصائى نفسى

القنایات ث المشتركة 2010/05/24 نورا فھمى جابر عقل 2129641 كفـءكفـء332011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید عبده عبد الحى ابراھیم 2011/05/24 أمیره عبد الحمید  عبد الحمید عطیھ 2388290 كفـءكفـء342011/07/13 أخصائى اجتماعى
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الشھید زاید عبد هللا الشحات وشھرتھ زاید العرباوى 2010/05/24 ایمان عبد اللة عطیة سلیم 2106410 كفـءكفـء352011/07/13 أخصائى اجتماعى

القنایات ع بنین 2011/03/10 تامر دمحم احمد دمحم حسن مرعي 2097492 كفـءكفـء362011/03/14 أخصائى اجتماعى

الشھید احمد انیس 2011/05/24 حنان نبیل حسن خلیل  مباشر 989347 كفـءكفـء372011/07/13 أخصائى اجتماعى

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2011/05/24 دالیا دمحم دمحم علیوة 2101694 كفـءكفـء382011/07/13 أخصائى اجتماعى

عزبة عثمان 2011/05/24 سامى احمد یوسف شاھین 2102602 كفـءكفـء392011/07/13 أخصائى اجتماعى

دمحمالصالحى للتعلیم االساسى/ الدكتور 2011/05/24 سماح سلیم عبده صقر 2150235 كفـءكفـء402011/07/13 أخصائى اجتماعى

القنایات ع بنین 2011/03/10 عبدهللا عثمان محمود على الشحات 2101104 كفـءكفـء412011/03/14 أخصائى اجتماعى

2011/05/24 بالقنایات٣النصر رقم  عبیر حسن عطیة القشاوى 2150351 كفـءكفـء422011/07/13 أخصائى اجتماعى

2010/03/22 بالقنایات٢النصر رقم  عمرو نسیم سالم سالم ابو الروس 2388574 كفـءكفـء432011/07/13 أخصائى اجتماعى

2010/05/24 بالقنایات٢النصر رقم  مروة عبدالحمید دمحم شحاتھ فاید 2101682 كفـءكفـء442011/07/13 أخصائى اجتماعى

دمحم الصالحى للتعلیم االساسى/ الدكتور 2010/05/24 مروه على أحمد عبد السالم 2212069 كفـءكفـء452011/07/13 أخصائى اجتماعى

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  1987/10/01 فاطمة عطیة عطیة عز 918960 كفـءكفـء462010/03/02 معلم أول أ

البنات بالقنایات 1988/11/01 احمد دمحم احمد ابراھیم 932569 كفـءكفـء472009/02/11 معلم أول

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2011/03/10 أحمد سلیم صادق سلیم 2053640 كفـءكفـء482011/03/14 معلم

دمحم مصطفى درویش 2011/03/10 احمد صفوت عباس ابراھیم 2170060 كفـءكفـء492011/03/10 معلم

القنایات ع بنین 2011/05/24 احمد دمحم احمد شاھین 2155430 كفـءكفـء502011/07/13 معلم

القنایات ع بنین 2011/03/10 احمد دمحم فوزى ھیبة 2218528 كفـءكفـء512011/03/14 معلم
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دمحمالصالحى للتعلیم االساسى/ الدكتور 2011/03/10 الشیماء  ابو مسلم وجدى  بیومى 2246726 كفـءكفـء522011/03/14 معلم

دمحم مصطفى درویش 2011/03/10 امانى محمود سلیم مباشر 2143313 كفـءكفـء532011/03/14 معلم

2007/02/09 بالقنایات٣النصر رقم  امل على دمحم نجیدة 2125105 كفـءكفـء542011/03/14 معلم

القنایات ع بنین 2010/03/10 امل دمحم عطیة ھیبة 2101681 كفـءكفـء552011/03/14 معلم

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2011/03/10 امیر ایمن متولى السید 2104798 كفـءكفـء562011/03/14 معلم

القنایات ث المشتركة 2011/05/24 انجى عبداللطیف عطیھ دمحم 2345018 كفـءكفـء572011/07/13 معلم

القنایات ع بنین 2011/03/10 انس وجدى عبد الحفیظ السید 2101697 كفـءكفـء582011/03/14 معلم

دمحمالصالحى للتعلیم االساسى/ الدكتور 2011/03/10 ایمان  شوقي الھادي دمحم 2122617 كفـءكفـء592011/03/14 معلم

2010/03/10 بالقنایات٢النصر رقم  ایمان ابراھیم خلیل ندا 2101680 كفـءكفـء602011/03/14 معلم

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2010/05/24 ایمان سید احمد دمحم ابراھیم 2101785 كفـءكفـء612011/07/13 معلم

دمحمالصالحى للتعلیم االساسى/ الدكتور 2011/03/10 تامر الشحات عبد الحمید ھمام 2167536 كفـءكفـء622011/03/14 معلم

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2010/03/10 جیھان إبراھیم دمحم مصطفى 989420 كفـءكفـء632011/03/14 معلم

القنایات ع بنین 2011/05/24 جیھان السید داغر الراوى 2238811 كفـءكفـء642011/07/13 معلم

القنایات ع بنین 2011/03/10 حازم دمحمنورالدین عبدالمطلب فرج عرفة 2101696 كفـءكفـء652011/03/14 معلم

القنایات ع بنین 2011/05/24 حماده فكرى دمحم دمحم عبد هللا 2186763 كفـءكفـء662011/07/13 معلم

القنایات ع بنین 2005/09/17 حمامة على دمحم نجیدة 979343 كفـءكفـء672011/03/14 معلم

دمحمالصالحى للتعلیم االساسى/ الدكتور 2010/04/10 حمدى أحمد دمحم دمحم حسین 2167113 كفـءكفـء682011/07/13 معلم
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القنایات ع بنین 2010/05/24 حنان دمحم سنوسى عبدالكریم 2300734 كفـءكفـء692011/07/13 معلم

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2011/03/10 دالیا مصطفى حسن شكر 990804 كفـءكفـء702011/03/14 معلم

ابو حجاب 2011/03/10 دعاء السید عبد الغنى دمحم أحمد 2067402 كفـءكفـء712011/03/14 معلم

2006/09/19 بالقنایات٣النصر رقم  دعاء دمحم یسرى ابراھیم سالم 2102494 كفـءكفـء722011/03/14 معلم

٣/  روضة النصر   2011/03/10 دعاء نادى دمحم عبدالكامل 987311 كفـءكفـء732011/03/14 معلم

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2010/03/10 رانیا السید احمد حسن 2152660 كفـءكفـء742011/03/14 معلم

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2010/05/24 رانیا عبد الحفیظ على ھیبة 2101774 كفـءكفـء752011/07/13 معلم

دمحمالصالحى للتعلیم االساسى/ الدكتور 2011/03/10 رباب حسن عطوه مرسى 2169531 كفـءكفـء762011/03/14 معلم

الشھید احمد انیس 2011/03/10 رحاب دمحم محیى امبابى 2045933 كفـءكفـء772011/03/14 معلم

الشھید عبده عبد الحى ابراھیم 2011/03/10 رشا عبد الفتاح عبد الحلیم احمد 2234223 كفـءكفـء782011/03/14 معلم

2010/05/24 بالقنایات٣النصر رقم  رشا ناجى عبدالحمید ابراھیم 2101692 كفـءكفـء792011/07/13 معلم

دمحم الصالحى للتعلیم االساسى/ الدكتور 2011/05/24 رضا جوده فتحى عجوه 2150267 كفـءكفـء802011/07/13 معلم

دمحمالصالحى للتعلیم االساسى/ الدكتور 2011/03/10 رھام دمحم أبومسلم عدایل 988629 كفـءكفـء812011/03/14 معلم

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2010/05/24 رھام ناصف عبد الحمید النیل 2150707 كفـءكفـء822011/07/13 معلم

الشھید عبده عبد الحى ابراھیم 2010/03/01 ریحاب عزت اسماعیل صقر 2175182 كفـءكفـء832011/03/14 معلم

القنایات ع بنین 2010/07/11 ریھام منیر السید السید 991090 كفـءكفـء842011/07/13 معلم

الوحدة بالقنایات 2010/03/10 زینات عاطف فھمى حسن 2163721 كفـءكفـء852011/03/14 معلم
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طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2010/03/10 سامیھ نبیھ عبدهللا مباشر 980517 كفـءكفـء862011/03/14 معلم

الشھید احمد انیس 2011/03/10 سحر ابو زید احمد علي ابو زید 2215231 كفـءكفـء872011/03/14 معلم

2010/05/24 بالقنایات٢النصر رقم  سلوى سلیمان حسن المحروق 2102410 كفـءكفـء882011/07/13 معلم

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2011/05/24 سماح  سعید دمحم عطوه 2097501 كفـءكفـء892011/07/13 معلم

2011/03/10 بالقنایات٢النصر رقم  سماح السید دمحم حفنى 2104394 كفـءكفـء902011/03/14 معلم

القنایات ع بنین 2010/05/24 سماح عبد المنعم عبد اللة مباشر 2106420 كفـءكفـء912011/07/13 معلم

الوحدة بالقنایات 2010/05/24 سماح فؤاد عبد العال احمد 2156342 كفـءكفـء922011/07/13 معلم

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2010/03/01 سماح دمحم عبد الرحمن خضر 2152751 كفـءكفـء932011/03/14 معلم

الحریة بالقنایات 2011/05/24 سناء جالل دمحم شطا 2101690 كفـءكفـء942011/07/13 معلم

الحریة بالقنایات 2010/03/10 سناء شوقى ابراھیم سعدة 2125580 كفـءكفـء952011/03/14 معلم

دمحمالصالحى للتعلیم االساسى/ الدكتور 2010/05/24 سھا  السیدعلى  دمحم دمحم النقیب 2144521 كفـءكفـء962011/07/13 معلم

القنایات ع بنین 2010/04/05 سید صابر احمد دمحم 2101776 كفـءكفـء972011/07/13 معلم

القنایات ع بنین 2011/03/10 شرین السید الھادى دمحم على 990220 كفـءكفـء982011/03/14 معلم

الوحدة بالقنایات 2011/05/24 شرین صالح السید االھوانى 2151386 كفـءكفـء992011/07/13 معلم

الوحدة بالقنایات 2011/05/24 شیماء دمحم مصیلحى ھالل 2133164 كفـءكفـء1002011/07/13 معلم

القنایات ع بنین 2010/03/10 شیماء مختار دمحم الحاوى 2101794 كفـءكفـء1012011/03/14 معلم

القنایات ع بنین 2010/03/01 عبلة عزت إسماعیل صقر 978116 كفـءكفـء1022011/03/14 معلم
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القنایات ع بنین 2010/03/10 عبیر صبحى على النقیب 989332 كفـءكفـء1032011/03/14 معلم

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2010/05/24 عفاف أسامة دمحم الجوھرى 986260 كفـءكفـء1042011/07/13 معلم

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2011/05/24 علیھ دمحم السید السید احمد 2216107 كفـءكفـء1052011/07/13 معلم

دمحم الصالحى للتعلیم االساسى/ الدكتور 2011/03/01 عمرو دمحم موسى عبد المنعم 2174950 كفـءكفـء1062011/03/10 معلم

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2003/06/03 غادة حسن سالم سالم العایدي 980396 كفـءكفـء1072011/03/14 معلم

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2010/05/24 فاتن سلیمان  احمد  سلیمان 2388139 كفـءكفـء1082011/07/13 معلم

البنات بالقنایات 2010/03/10 لبنى احمد احمد درویش 2246921 كفـءكفـء1092011/03/14 معلم

الشھید عبده عبد الحى ابراھیم 2010/05/24 لمیاء حمدى ابوالعلمین على جمعھ 2213910 كفـءكفـء1102011/07/13 معلم

دمحمالصالحى للتعلیم االساسى/ الدكتور 2002/05/25 لمیاء صبحى عبدالرحمن عطیة خضر 976656 كفـءكفـء1112011/03/14 معلم

البنات بالقنایات 2010/03/10 لمیاء صالح السید العایدى 2155498 كفـءكفـء1122011/03/14 معلم

الشھید احمد 2011/03/10 ماجدة احمد سلیم دمحم 2125008 كفـءكفـء1132011/03/14 معلم

القنایات ع بنین 2011/03/10 دمحم سالم سعد ندا 990128 كفـءكفـء1142011/03/14 معلم

الشھید زاید عبد هللا الشحات وشھرتھ زاید العرباوى 2011/03/10 دمحم عبد العلیم عمر النقیب 983792 كفـءكفـء1152011/03/14 معلم

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2011/03/10 دمحم على دمحم دمحم رجب 972430 كفـءكفـء1162011/03/14 معلم

الشھید احمد 2011/03/10 مروة سالم دمحم سالم 2124997 كفـءكفـء1172011/03/14 معلم

دمحم مصطفى درویش 2011/03/10 مروة سید مصطفى طلبة 2106413 كفـءكفـء1182011/03/14 معلم

البنات بالقنایات 2010/05/24 مروة دمحم عبد الحفیظ سالم 2106429 كفـءكفـء1192011/07/13 معلم
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القنایاتالشرقیة ::

تاریخ شغل 
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دمحمالصالحى للتعلیم االساسى/ الدكتور 2011/07/01 مروه سامى سلیم یوسف 2160066 كفـءكفـء1202011/07/13 معلم

2011/05/24 بالقنایات٣النصر رقم  مروه صالح عبدهللا خلیل 2164959 كفـءكفـء1212011/07/11 معلم

٣/  روضة النصر   2011/05/24 مروه دمحم عبدالحمید منصور 991040 كفـءكفـء1222011/07/13 معلم

القنایات ع بنین 2011/05/24 مصطفى سعید دمحم غنیمى 2228254 كفـءكفـء1232011/07/13 معلم

2011/03/10 بالقنایات٣النصر رقم  مصطفى عبد هللا إبراھیم سلیمان 991416 كفـءكفـء1242011/03/14 معلم

دمحم الصالحى للتعلیم االساسى/ الدكتور 2009/05/28 منال دمحم احمد دمحم 2150610 كفـءكفـء1252011/03/14 معلم

٣/  روضة النصر   2011/03/10 منى السید الدمرداش خلیل جندیة 2173956 كفـءكفـء1262011/03/14 معلم

القنایات ع بنین 2010/05/24 منى على ابراھیم على 2101683 كفـءكفـء1272011/07/13 معلم

دمحمالصالحى للتعلیم االساسى/ الدكتور 2011/03/10 منى فرید دمحم أحمد 2053638 كفـءكفـء1282011/03/14 معلم

القنایات ع بنین 2009/07/10 منى دمحم سلیم مطاوع 2169657 كفـءكفـء1292011/03/14 معلم

٣/  روضة النصر   2010/03/10 مھا صابر سلیم  یوسف 2140973 كفـءكفـء1302011/03/14 معلم

دمحم مصطفى درویش 2011/03/10 ناھد عبدالخالق عوض ابراھیم 2120930 كفـءكفـء1312011/03/14 معلم

القنایات التجاریة المشتركة 2011/05/24 نجاح عبدالباسط دمحم  دمحم 2350873 كفـءكفـء1322011/07/13 معلم

2011/05/24 بالقنایات٣النصر رقم  نجالء بھىالدین عبد اللة سلیم الحبشى 2101764 كفـءكفـء1332011/07/13 معلم

دمحمالصالحى للتعلیم االساسى/ الدكتور 2004/01/12 نجالء على على على 981307 كفـءكفـء1342011/03/14 معلم

القنایات التجاریة المشتركة 2011/05/24 نسرین حمدى محمود حبیب الصالحى 2127225 كفـءكفـء1352011/07/13 معلم

البنات بالقنایات 2011/03/10 نشا ت سالم سعد ندا 2107306 كفـءكفـء1362011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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القنایاتالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2010/05/24 نھلة السید منصور عطیة 986466 كفـءكفـء1372011/07/13 معلم

القنایات ع بنین 2004/04/21 نھى نسیم سالم سالم 2101767 كفـءكفـء1382011/07/13 معلم

القنایات ع بنین 2010/04/14 ھانى دمحم أحمد دمحم حسن مرعى 975302 كفـءكفـء1392011/07/13 معلم

2010/03/10 بالقنایات٢النصر رقم  ھبة عبد اللة السید دمحم غریبالشیخ 2101793 كفـءكفـء1402011/03/14 معلم

الشھید زاید عبد هللا الشحات وشھرتھ زاید العرباوى 2011/05/24 ھبھ احمد عبدالوھاب على 2255702 كفـءكفـء1412011/07/13 معلم

روضة عزبة عثمان 2011/03/10 ھبھ أحمد دمحم سلیم عمر 2194426 كفـءكفـء1422011/03/14 معلم

دمحم الصالحى للتعلیم االساسى/ الدكتور 2011/05/24 ھدى حسنى دمحم العیوطى 2101792 كفـءكفـء1432011/07/13 معلم

القنایات ع بنین 2010/03/10 ھدى سلیم صادق سلیم احمد 2059118 كفـءكفـء1442011/03/14 معلم

القنایات ث المشتركة 2010/05/24 ھناء عبده  السید عطیھ 2276678 كفـءكفـء1452011/07/13 معلم

دمحم مصطفى درویش 2010/03/10 ھویدا عادل طلبة ندا 2150284 كفـءكفـء1462011/03/14 معلم

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2011/03/01 ھیثم فتحي حافظ حسینى 2152691 كفـءكفـء1472011/03/01 معلم

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  2011/05/24 والء دمحم سالم تركى 2246702 كفـءكفـء1482011/07/13 معلم

طارق سامح مباشر/  الشھید المقدم  1995/09/01 یاسر دمحم عباس الزنكلونى 968722 كفـءكفـء1492010/03/02 معلم
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 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 

الصالحیھ الجدیدهالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم جودة دمحم  للتعلیم االساسى/ الشھید 2010/07/11 امانى حمدى دمحم منصور 2186325 كفـءكفـء12011/07/13 أمین مكتبة

الصالحیة الجدیدة الصناعیة 2011/05/24 أمیرة فرید كمال عبدالغني 2234017 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

2008/02/23 بالصالحیة٢الحریة  رشا ادریس ادریس ابراھیم 2174912 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

الصالحیة الجدیدة للتعلیم االساسى تجریبیى لغات 2010/05/24 صفا دمحم سویلم شحاتة 2170884 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

العبابسة االعدادیة 2010/07/11 نادیة السید اسماعیل درویش 2181450 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

الفتح بالعزازى 2011/05/24 نوره  عكاشة یوسف عكاشة 2196842 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

2010/05/24 الشاملة للتعلیم االساسى الشیماء سمیر السید مرسى 2197003 كفـءكفـء72011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

فصول الحریة االعدادیة 2007/04/17 رضى احمد دمحم اسماعیل 2171682 كفـءكفـء82011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2010/07/11 شیرین نصر الدین عبدالغنى السید 2156213 كفـءكفـء92011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

یعمل بالدیوان 2011/07/11 شیماء متولى عبدالعزیز دمحم 2150501 كفـءكفـء102011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو بكر الصدیق الثانویة المشتركة بالصالحیة الجدیدة 2010/04/05 عبد القادر محیسن عبد القادر محیسن 2197142 كفـءكفـء112011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الطوابى للتعلیم االساسى 2011/05/24 فوزیة احمد على عبد العال 2202704 كفـءكفـء122011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الصالحیة االعدادیة 2010/07/11 میریھان عبد العزیز عبد العزیز ابراھیم 2190883 كفـءكفـء132011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الصالحیة الجدیدة الصناعیة 2010/05/24 نشوى على احمد دمحم 2196993 كفـءكفـء142011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الصالحیة االعدادیة 2011/05/24 ابراھیم دمحم ابراھیم عبد المقصود 2181496 كفـءكفـء152011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

ابو رضوان 2011/05/24 امل احمد دمحم احمد 2170465 كفـءكفـء162011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

فصول الحریة االعدادیة 2011/05/28 جیھان ابراھیم الدسوقى دمحم 2171690 كفـءكفـء172011/07/13 أخصائى تكنولوجیا
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العبابسة االعدادیة 2011/05/24 فاطمة دمحم عبد القادر السید 2181456 كفـءكفـء182011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

النصر 2010/07/11 رانیا دمحم ابراھیم موسى 2181499 كفـءكفـء192011/07/13 أخصائى نفسى

2011/05/24 الشاملة للتعلیم االساسى سھیر دمحم الشبراوي سلیمان عبد الرحمن 990568 كفـءكفـء202011/07/13 أخصائى نفسى

١الحریة االبتدائیة بالصالحیة 2011/05/24 لبنى ابراھیم موسى مرعى 2174922 كفـءكفـء212011/07/13 أخصائى نفسى

2008/02/23 بالصالحیة٢الحریة  نجالء عبد الحمید عبد العاطى ابراھیم 2174913 كفـءكفـء222011/07/13 أخصائى نفسى

دمحم جودة دمحم  للتعلیم االساسى/ الشھید 2010/07/11 نورھان عبد العزیز عبد العزیز ابراھیم 2186364 كفـءكفـء232011/07/13 أخصائى نفسى

الصالحیة  الثانویة المشتركة بالصالحیة القدیمة 2011/05/24 ھبة احمد دمحم اسماعیل 2171672 كفـءكفـء242011/07/13 أخصائى نفسى

الصالحیة االعدادیة 2010/07/11 والء دمحم عبد الخالق ابراھیم 2200264 كفـءكفـء252011/07/13 أخصائى نفسى

ابو غنیم للتعلیم االساسى 2011/05/24 السید ابراھیم عبد الغفار احمد 2190192 كفـءكفـء262011/07/13 أخصائى اجتماعى

فصول الحریة االعدادیة 2011/05/24 الشافعى على دمحم عبد الرحمن 2190134 كفـءكفـء272011/07/13 أخصائى اجتماعى

الصالحیھ التجاریة 2010/05/24 الھام دمحم انور دمحم 2164560 كفـءكفـء282011/07/13 أخصائى اجتماعى

العبابسة االعدادیة 2010/07/11 امال دمحم سلیمان عكیلھ 2163525 كفـءكفـء292011/07/13 أخصائى اجتماعى

دمحم جودة دمحم  للتعلیم االساسى/ الشھید 2010/07/11 امل مصیلحى مصطفى محمود 2186345 كفـءكفـء302011/07/13 أخصائى اجتماعى

الخمایرة للتعلیم االساسى 2011/05/24 امیمة ابو ھاشم حسن السید 2196843 كفـءكفـء312011/07/13 أخصائى اجتماعى

سبتمبر للتعلیم االساسى٩ 2011/05/24 تامر  سعید متولى  دمحم 2152115 كفـءكفـء322011/07/13 أخصائى اجتماعى

السید عبدالقادرالھوارى للتعلیم االساسى 2006/10/01 حسن السید حسین دمحم 2082738 كفـءكفـء332011/07/13 أخصائى اجتماعى

١الحریة االبتدائیة بالصالحیة 2011/03/01 حماده دمحم ابراھیم موسى 2196978 كفـءكفـء342011/03/14 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 

الصالحیھ الجدیدهالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول الحریة االعدادیة 2010/07/11 ریحاب احمد عبدالعال دمحم 2171133 كفـءكفـء352011/07/13 أخصائى اجتماعى

ام المؤمنین 2010/05/24 سلوى دمحم حسن منصور 2202983 كفـءكفـء362011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو رضوان 2011/05/24 عصمت ابراھیم الدسوقى دمحم 2197150 كفـءكفـء372011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو رضوان 2004/01/28 كریمة على عبد هللا عبد السالم 2164563 كفـءكفـء382011/07/13 أخصائى اجتماعى

الصالحیة الجدیدة للتعلیم االساسى تجریبیى لغات 2011/05/24 دمحم شبراوى دمحم صالح 2169060 كفـءكفـء392011/07/13 أخصائى اجتماعى

ام العلو للتعلیم االساسى 2010/07/11 نجاة السید عبد العال سید 2170474 كفـءكفـء402011/07/13 أخصائى اجتماعى

2011/05/24 الشاملة للتعلیم االساسى نھلة دمحم غیث غومھ 2197013 كفـءكفـء412011/07/13 أخصائى اجتماعى

الصالحیة الزراعیة 2011/05/24 ھبة على الخضرى على 2196970 كفـءكفـء422011/07/13 أخصائى اجتماعى

الصالحیة الزراعیة 1994/10/13 االمام ابراھیم سرور فرج 926677 كفـءكفـء432009/10/15 معلم أول أ

العبابسة االعدادیة 2011/05/24 ابراھیم دمحم احمد شحاتة 2181444 كفـءكفـء442011/07/13 معلم

ام العلو للتعلیم االساسى 2011/03/01 ابراھیم دمحم اسماعیل داود 2181512 كفـءكفـء452011/03/14 معلم

دمحم جودة دمحم  للتعلیم االساسى/ الشھید 2008/05/22 احمد ابراھیم سید احمد 2190201 كفـءكفـء462011/03/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/05/24 احمد رجب السید دمحم 2215390 كفـءكفـء472011/07/13 معلم

الصالحیة  الثانویة المشتركة بالصالحیة القدیمة 2011/05/24 احمد عبد هللا احمد دمحم 2174941 كفـءكفـء482011/07/13 معلم

الصالحیھ التجاریة 2011/05/24 احمد دمحم احمد البلتاجى 2181481 كفـءكفـء492011/07/13 معلم

السید عبد القادر الھوارى للتعلیم االساسى 2010/02/12 احمد دمحم سالم مصطفى 2181158 كفـءكفـء502011/03/14 معلم

ابو رضوان 2011/03/01 اسماء عبدالبدیع دمحم احمد الشبراوى 1600513 كفـءكفـء512011/03/14 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 

الصالحیھ الجدیدهالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الصالحیة الزراعیة 2011/05/24 اسماء دمحم عبد العال عسكر 2176910 كفـءكفـء522011/07/13 معلم

الصالحیة االعدادیة 2011/03/01 البھى دمحم ابراھیم االمیر 2181510 كفـءكفـء532011/03/14 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2010/03/01 الزھراء عبدهللا بھي  السید 2104915 كفـءكفـء542011/03/14 معلم

سعد سالم للتعلیم االساسى 2011/05/24 السید ابراھیم السید سلیمان 2388668 كفـءكفـء552011/07/13 معلم

الصالحیة الزراعیة 2011/05/24 السید احمد على اسماعیل 2190865 كفـءكفـء562011/07/13 معلم

دمحم جودة دمحم  للتعلیم االساسى/ الشھید 2011/05/24 السید عبد هللا صالح درویش 2207308 كفـءكفـء572011/07/13 معلم

ابو غنیم للتعلیم االساسى 2004/07/01 الفت عبد الحفیظ اسماعیل محمود 987176 كفـءكفـء582010/03/02 معلم

الصالحیة الجدیدة للتعلیم االساسى تجریبى لغات 2010/03/01 الفت دمحم ابراھیم شمس الدین 2186377 كفـءكفـء592011/03/14 معلم

الصالحیة االعدادیة 2010/03/01 امل السید اسماعیل درویش 2190852 كفـءكفـء602011/03/14 معلم

سعد سالم للتعلیم االساسى 2011/03/01 امل عبد هللا ابراھیم اسماعیل 2189237 كفـءكفـء612011/03/14 معلم

الفتح بالعزازى 2011/03/01 امیرة على سلیمان حسین 2196389 كفـءكفـء622011/03/14 معلم

ابو غنیم 2009/07/02 امینة  دمحم ابراھیم عبدالھادي 2153341 كفـءكفـء632011/03/14 معلم

دمحم جودة دمحم  للتعلیم االساسى/ الشھید 2011/05/24 ایة دمحم بشیر على 2186323 كفـءكفـء642011/07/13 معلم

ام المؤمنین 2010/07/11 ایمان عبد العزیز ابراھیم دمحم 2389998 كفـءكفـء652011/07/13 معلم

حسن ابو فریح للتعلیم االساسى 2011/03/01 ایمان دمحم دمحم سالم 2209723 كفـءكفـء662011/03/14 معلم

الطوابى للتعلیم االساسى 2011/03/01 ایمن  دمحم عبد الرحمن  السید 2190941 كفـءكفـء672011/03/14 معلم

الصالحیة الجدیدة الصناعیة 2011/05/24 ایمن احمد السید یوسف 2170885 كفـءكفـء682011/07/13 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 

الصالحیھ الجدیدهالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو غنیم 2010/03/01 ایناس عبدالعزیز ابراھیم دمحم 989461 كفـءكفـء692011/03/12 معلم

ابو رضوان 2011/05/24 بسمھ دمحم دمحم موسى عبدالعال حرب 2181448 كفـءكفـء702011/07/13 معلم

المجاورة االولى للتعلیم االساسى 2011/05/24 تامر امام دمحم سلیم 2366968 كفـءكفـء712011/07/13 معلم

فصول الحریة االعدادیة 2010/01/15 تامر عبد القادر احمد مصطفى 2174903 كفـءكفـء722011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق الثانویة المشتركة بالصالحیة الجدیدة 2011/03/01 جمال عاطف عبد العزیز الدرینى 2190185 كفـءكفـء732011/03/14 معلم

الصالحیة الجدیدة الصناعیة 2005/04/27 جیھان احمد عبده دمحم 2170886 كفـءكفـء742011/07/13 معلم

حسن ابو فریح للتعلیم االساسى 2011/05/24 حازم دمحم عبد السالم عبد العاطي 2387810 كفـءكفـء752011/07/13 معلم

العبابسة االعدادیة 2011/03/01 حسام دمحم احمد ابراھیم 2170497 كفـءكفـء762011/03/14 معلم

الصالحیة االعدادیة 2011/05/24 حسن احمد عبد الجلیل اسماعیل 2181492 كفـءكفـء772011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2010/07/11 حنان ابراھیم احمد سید 2201541 كفـءكفـء782011/07/13 معلم

الحریھ 2009/01/01 حنان احمد ابراھیم ابوھاشم 992060 كفـءكفـء792011/07/01 معلم

دمحم جودة دمحم  للتعلیم االساسى/ الشھید 2010/03/01 حنان حسنى عطیھ السید 2058945 كفـءكفـء802011/03/01 معلم

السید عبدالقادرالھوارى للتعلیم االساسى 2010/03/01 حنان عبدهللا السید عبدهللا 986698 كفـءكفـء812011/03/14 معلم

فصول الحریة االعدادیة 2010/03/01 حنان فكرى السید ابو العزم 2196844 كفـءكفـء822011/03/14 معلم

فصول الحریة االعدادیة 2010/07/11 حوریة عیداروس على على 2170484 كفـءكفـء832011/07/13 معلم

حسن ابو فریح للتعلیم االساسى 2010/03/01 دعاء ابراھیم احمد ابراھیم 2209721 كفـءكفـء842011/03/14 معلم

فصول الحریة االعدادیة 2005/04/04 دعاء عبد العال دمحم احمد 2196982 كفـءكفـء852011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الصالحیھ الجدیدهالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول الحریة االعدادیة 2011/03/01 دعاء دمحم دمحم صدقى 2173380 كفـءكفـء862011/03/14 معلم

الصالحیة الجدیدة للتعلیم االساسى تجریبیى لغات 2011/05/24 دینا دمحم رجب السید 2200606 كفـءكفـء872011/07/13 معلم

الحریھ 2011/03/01 رباب عبد الرحمن حسین عبد المقصود 2173381 كفـءكفـء882011/03/14 معلم

الصالحیة الزراعیة 2010/07/11 رجاء دمحم رمضان جمال الدین 2176914 كفـءكفـء892011/07/13 معلم

عرب االحیوات للتعلیم االساسى 2010/03/01 رشا السید دمحمعبدالوھاب عبدالعظیم الحصافى 973764 كفـءكفـء902011/03/14 معلم

الصالحیة االعدادیة 2011/03/01 رضا السید دمحم سعادة 2190929 كفـءكفـء912011/03/14 معلم

العبابسة الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 رضا عبدهللا عبدالواحد االسناوي 2170311 كفـءكفـء922011/03/14 معلم

الصالحیة الجدیدة الصناعیة 2008/04/01 رضا دمحم رشدى عبد الرحمن 2170883 كفـءكفـء932011/07/13 معلم

سعد سالم للتعلیم االساسى 2011/05/24 رنده عبد العال عبد الجواد الشربینى 2197170 كفـءكفـء942011/07/13 معلم

العزازى الجدیده للتعلیم االساسى 2010/05/24 ریھام دمحم مجاھد حامد 2189250 كفـءكفـء952011/07/13 معلم

دمحم جودة دمحم  للتعلیم االساسى/ الشھید 2011/02/22 ریھان سلیم دمحم صقر 2236261 كفـءكفـء962011/02/22 معلم

فصول الحریة االعدادیة 2010/03/01 زینب احمد عبد العال درھوس 2163527 كفـءكفـء972011/03/14 معلم

ام العلو للتعلیم االساسى 2011/05/28 زینب السید دمحم عبد العال 2189232 كفـءكفـء982011/07/13 معلم

الصالحیة الجدیدة الصناعیة 2011/05/24 زینب محمود دمحم صالح 2170882 كفـءكفـء992011/07/13 معلم

العبابسة االعدادیة 2005/08/03 سامى  حسین دمحم حسین 2163523 كفـءكفـء1002011/03/14 معلم

السیده خدیجھ للتعلیم االساسى 2010/03/01 سراجا احمد السید سالمھ 2182667 كفـءكفـء1012011/03/14 معلم

عرب االحیوات للتعلیم االساسى 2011/03/01 سلیمان دمحم مبارك حمید 988958 كفـءكفـء1022011/03/14 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 

الصالحیھ الجدیدهالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ام المؤمنین 2010/03/01 سماح حامد احمد ابراھیم 2190934 كفـءكفـء1032011/03/01 معلم

العبابسة االعدادیة 2010/03/01 سماح عبد المقصود احمد عطیة 2170501 كفـءكفـء1042011/03/14 معلم

الفتح بالعزازى 2010/03/01 سماح على عبد هللا دمحم 2196386 كفـءكفـء1052011/03/14 معلم

حسن ابو فریح للتعلیم االساسى 2010/05/24 سمر سالم عبد الھادى  على 2211376 كفـءكفـء1062011/07/13 معلم

فصول الحریة االعدادیة 2011/03/01 سناء دمحم عبد الرحمن دمحم 2196379 كفـءكفـء1072011/03/14 معلم

ابو غنیم للتعلیم االساسى 2011/07/11 سھیر السید عبدالعظیم دمحم عبدالقادر 2118542 كفـءكفـء1082011/07/13 معلم

حسن ابو فریح للتعلیم االساسى 2010/03/01 شریھان جمال حسن السید 2209724 كفـءكفـء1092011/03/14 معلم

ابو غنیم 1996/08/24 شكرى احمد على حسین 976160 كفـءكفـء1102009/02/11 معلم

حسن ابو فریح للتعلیم االساسى 2010/05/24 شیماء ابراھیم دمحم ابراھیم 2209726 كفـءكفـء1112011/07/13 معلم

على خلیل 2011/03/01 صابرین سالمة السید دمحم 2181516 كفـءكفـء1122011/03/14 معلم

دمحم جودة دمحم  للتعلیم االساسى/ الشھید 2004/05/13 صباح ابراھیم دمحم على محیسن 2181519 كفـءكفـء1132011/03/14 معلم

العبابسة االعدادیة 2011/03/01 صبرى عبد الرحمن حسن عبد الرحمن 2170492 كفـءكفـء1142011/07/13 معلم

الفتح بالعزازى 2011/03/01 صفاء ابراھیم عبد ربھ الفواخرى 2200589 كفـءكفـء1152011/03/14 معلم

ابو رضوان 2011/05/24 عبد الحمید احمد عبد الحمید عبد العزیز 2354140 كفـءكفـء1162011/07/13 معلم

عرب االحیوات للتعلیم االساسى 2011/05/24 عبد الخالق حسن احمد حسن 988116 كفـءكفـء1172011/07/13 معلم

العبابسة الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 عبد العال فھید عبد العال سلیمان 2170463 كفـءكفـء1182011/03/14 معلم

2011/05/24 الشاملة للتعلیم االساسى عبیر ربیع عبده عبد الرحمن 2387782 كفـءكفـء1192011/07/13 معلم
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ام العلو للتعلیم االساسى 2008/11/08 عبیر رفعت الشبراوى على 2184881 كفـءكفـء1202011/03/14 معلم

العبابسة االعدادیة 2011/05/24 عبیر عبده  دمحم حسین 2170464 كفـءكفـء1212011/07/13 معلم

الصالحیة االعدادیة 2005/05/27 عز الدین محمود احمد العزازى 2181494 كفـءكفـء1222011/07/13 معلم

العبابسة الجدیدة االبتدائیة 2011/05/24 عصمت حسن دمحم  ابراھیم منصور 2202818 كفـءكفـء1232011/07/13 معلم

2010/03/01 سبتمبر للتعلیم االساسى٩  عفاف ثروت حسن احمد 2190207 كفـءكفـء1242011/03/14 معلم

الصالحیة االعدادیة 2011/05/24 عالء الدین السید احمد عزازى 2174924 كفـءكفـء1252011/07/13 معلم

السیده خدیجھ للتعلیم االساسى 2011/03/01 على احمد على دمحم 2176952 كفـءكفـء1262011/03/14 معلم

ابو رضوان 2011/05/24 على السید على السید 2174916 كفـءكفـء1272011/07/13 معلم

العبابسة االعدادیة 2006/07/30 على السید على دمحم 2170494 كفـءكفـء1282011/03/14 معلم

ام المؤمنین 2010/03/01 غادة ابراھیم احمد ابراھیم 2203007 كفـءكفـء1292011/03/14 معلم

الصالحیة الزراعیة 2010/07/11 غادة احمد جالل عیسى 2176920 كفـءكفـء1302011/07/01 معلم

١الحریة االبتدائیة بالصالحیة 2009/09/27 غادة خلیفة على احمد 2203021 كفـءكفـء1312011/03/14 معلم

عرب االحیوات للتعلیم االساسى 2011/05/24 غادة دمحم السید عبد اللطیف 975050 كفـءكفـء1322011/07/13 معلم

الصالحیة الزراعیة 2011/05/24 فاطمة حسین على حسین 2190877 كفـءكفـء1332011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2011/05/24 فاطمة خلیل حسن دسوقى 2190856 كفـءكفـء1342011/07/13 معلم

ابو رضوان 2010/03/01 فاطمة عبد العال عبد العزیز بدران 2170475 كفـءكفـء1352011/03/14 معلم

السواركة للتعلیم االساسى 2010/03/01 فایزة اسلیم سویلم عید 2202846 كفـءكفـء1362011/03/14 معلم

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

7438of 1768 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 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
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ابو رضوان 2010/01/09 فتحى دمحم الشبراوى دمحم 2191823 كفـءكفـء1372011/03/14 معلم

الصالحیھ التجاریة 2011/05/24 فتحیة دمحم عبد العال احمد 2181483 كفـءكفـء1382011/07/13 معلم

حسن ابو فریح للتعلیم االساسى 2011/05/28 فرج فایز سالمة  نصر 2387794 كفـءكفـء1392011/07/13 معلم

السواركة للتعلیم االساسى 2011/07/11 فھیم محمود دمحم موافى 979055 كفـءكفـء1402011/07/13 معلم

الصالحیھ التجاریة 2008/09/17 دمحم ابراھیم عبد هللا اسماعیل 2164561 كفـءكفـء1412011/07/13 معلم

الفتح بالعزازى 2011/05/24 دمحم احمد السید مرسى 2196398 كفـءكفـء1422011/07/13 معلم

العبابسة االعدادیة 2011/05/24 دمحم السید حسین عبد الحق 2174919 كفـءكفـء1432011/07/13 معلم

الصالحیة الزراعیة 2011/05/24 دمحم السید دمحم حسانین 2176925 كفـءكفـء1442011/07/13 معلم

فصول الحریة االعدادیة 2011/03/01 دمحم السید دمحم درھوس 2152217 كفـءكفـء1452011/03/14 معلم

حسن ابو فریح للتعلیم االساسى 2011/03/01 دمحم جمال دمحم على 2211391 كفـءكفـء1462011/03/14 معلم

الصالحیة االعدادیة 2011/05/24 دمحم صالح اسماعیل دمحم 2189231 كفـءكفـء1472011/07/13 معلم

الصالحیھ التجاریة 2011/05/24 دمحم طھ على اللق 2181485 كفـءكفـء1482011/07/13 معلم

المجاورة االولى للتعلیم االساسى 2011/05/24 دمحم عبد الحمید على حسین 2190847 كفـءكفـء1492011/07/13 معلم

الفتح بالعزازى 2011/05/24 دمحم عبدالكریم ابراھیم حسن 2170316 كفـءكفـء1502011/07/13 معلم

الفتح بالعزازى 2011/05/24 دمحم على دمحم دمحم 2171698 كفـءكفـء1512011/07/13 معلم

الصالحیة االعدادیة 2006/04/07 دمحم دمحم السید حسن 2181497 كفـءكفـء1522011/07/13 معلم

السید عبدالقادرالھوارى للتعلیم االساسى 2011/05/24 دمحم مصباح دمحم ابراھیم 2181454 كفـءكفـء1532011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الصالحیة الجدیدة الصناعیة 2011/05/24 دمحم مصطفى دمحم رحیم 2170879 كفـءكفـء1542011/07/13 معلم

دمحم جودة دمحم  للتعلیم االساسى/ الشھید 2011/03/01 محمود عبد هللا مساعد خالد 2191821 كفـءكفـء1552011/03/14 معلم

العبابسة القدیمة االبتدائیة 2011/03/01 مرفت دمحم دمحم احمد 2132384 كفـءكفـء1562011/03/14 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2010/03/01 مرمر عبدالعظیم حسن علي 2068264 كفـءكفـء1572011/03/14 معلم

ام العلو للتعلیم االساسى 2011/05/24 مروة عبد هللا سلیمان حسین 2184870 كفـءكفـء1582011/07/13 معلم

الصالحیة الجدیدة للتعلیم االساسى تجریبى لغات 2010/07/11 مروة دمحم حسن دمحم 2173375 كفـءكفـء1592011/07/13 معلم

الطوابى للتعلیم االساسى 2011/03/01 مروه عبدهللا محمود اسماعیل 2148311 كفـءكفـء1602011/03/14 معلم

حسن ابو فریح للتعلیم االساسى 2011/05/24 مسلم سالمة مسلم سعید 2393802 كفـءكفـء1612011/07/13 معلم

عرب االحیوات للتعلیم االساسى 2010/02/11 ممدوح احمد دمحم ابراھیم 2181523 كفـءكفـء1622011/07/13 معلم

ابو رضوان 2010/03/01 منال دمحم دمحم حسن 2174947 كفـءكفـء1632011/03/14 معلم

العبابسة الجدیدة االبتدائیة 2011/05/24 منى ابراھیم السید ھاشم 2170470 كفـءكفـء1642011/07/13 معلم

فصول الحریة االعدادیة 2010/03/01 منى حسن دمحم حسن 2173377 كفـءكفـء1652011/03/14 معلم

ابو بكر الصدیق الثانویة المشتركة بالصالحیة الجدیدة 2010/07/11 منیرة دمحم على  ابراھیم سمحان 2133513 كفـءكفـء1662011/07/13 معلم

النصر 2010/07/11 مى مھدى بشیر دمحم 2181500 كفـءكفـء1672011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2011/03/01 مي عبد الرحمن حسن القاضي 990336 كفـءكفـء1682011/03/14 معلم

العبابسة الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 نادیة دمحم ابراھیم خلیل 2190938 كفـءكفـء1692011/03/14 معلم

ابو رضوان 2011/03/01 نبیلة ابراھیم احمد امین 2152227 كفـءكفـء1702011/03/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

الصالحیة الجدیدة للتعلیم االساسى تجریبیى لغات 2010/07/11 نجالء عبد الحى احمد مصطفى 2181521 كفـءكفـء1712011/07/13 معلم

المجاورة االولى للتعلیم االساسى 2011/05/24 نجالء عبد اللطیف دمحم عبد الرحیم 2186354 كفـءكفـء1722011/07/13 معلم

فصول الحریة االعدادیة 2010/07/11 نشوه ابراھیم دمحم حسین 2171693 كفـءكفـء1732011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2010/01/09 نصر سلیمان احمد الناقة 2190853 كفـءكفـء1742011/03/14 معلم

الصالحیة الزراعیة 2010/05/24 ننیس دمحم سالم دمحم 2118332 كفـءكفـء1752011/07/01 معلم

الصالحیھ التجاریة 2003/08/29 نھا دمحم احمد حسانین 2171671 كفـءكفـء1762011/07/13 معلم

دمحم جودة دمحم  للتعلیم االساسى/ الشھید 2009/04/11 نیفین شكرى صالح معوض 2161097 كفـءكفـء1772011/07/13 معلم

الصالحیة االعدادیة 2010/03/01 ھالة السید دمحم دمحم 2170466 كفـءكفـء1782011/03/14 معلم

الفتح بالعزازى 2011/05/24 ھانى عبد السالم دمحم على 2202873 كفـءكفـء1792011/07/13 معلم

النصر 2010/03/01 ھبة دمحم عبد المنعم على 2190849 كفـءكفـء1802011/03/14 معلم

المجاورة االولى للتعلیم االساسى 2010/05/24 ھبھ احمد دمحم جمال نجدى 2148521 كفـءكفـء1812011/07/13 معلم

السیده خدیجھ للتعلیم االساسى 2011/03/01 ھدى بركات دمحم عبد الغنى 2176949 كفـءكفـء1822011/03/14 معلم

الصالحیة الجدیدة الصناعیة 2010/07/11 ھدى زین الدین حسین ابراھیم 2093126 كفـءكفـء1832011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2011/05/24 ھدیة احمد دمحم احمد 2170299 كفـءكفـء1842011/07/13 معلم

العبابسة الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 ھمسة امام دمحم دمحم 2190061 كفـءكفـء1852011/03/14 معلم

ام المؤمنین 2011/03/01 ھناء السید دمحم دمحم 2190055 كفـءكفـء1862011/03/14 معلم

الفتح بالعزازى 2011/03/01 ھند السید على دمحم 2196384 كفـءكفـء1872011/03/14 معلم
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الصالحیھ الجدیدهالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الطوابى للتعلیم االساسى 2011/03/01 ھیام على امام موسى 2189235 كفـءكفـء1882011/03/14 معلم

السید عبدالقادرالھوارى للتعلیم االساسى 2011/05/24 ھیام دمحم الصادق كبیش 2196400 كفـءكفـء1892011/07/13 معلم

ام العلو للتعلیم االساسى 2011/03/01 ھیام دمحم فوزى دمحم 2190138 كفـءكفـء1902011/03/14 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2011/05/24 ھیثم دمحم عبد هللا الكیالنى 2171666 كفـءكفـء1912011/07/13 معلم

العبابسة االعدادیة 2011/03/01 وسام السید على صالح 2170499 كفـءكفـء1922011/03/14 معلم

الصالحیة الجدیدة للتعلیم االساسى تجریبى لغات 2010/03/01 وفاء ابراھیم حامد ابراھیم 2145420 كفـءكفـء1932011/03/14 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2010/03/01 وفاء عكاشة خلیل ابراھیم 989858 كفـءكفـء1942011/03/14 معلم

السیده خدیجھ للتعلیم االساسى 2011/03/01 وفاء دمحم سعد عبد هللا 2176951 كفـءكفـء1952011/03/14 معلم

الفتح بالعزازى 2011/05/24 وفاء مصطفى دمحم عبد الرحمن 2353990 كفـءكفـء1962011/07/13 معلم

المجاورة االولى للتعلیم االساسى 2011/03/01 ولید دمحم عبد العظیم محمود 2190176 كفـءكفـء1972011/03/14 معلم

الصالحیھ التجاریة 2011/05/24 یاسر سلیمان دمحم اسماعیل 2181480 كفـءكفـء1982011/07/01 معلم

عرب االحیوات للتعلیم االساسى 2011/05/24 یاسر دمحم السید سالمة 2164558 كفـءكفـء1992011/07/13 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 

صان الحجرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/11 القصبي غرب للتعلیم االساسي ع١قریة  الشبراوي طلبة اسماعیل سالم 2024890 كفـءكفـء12011/07/13 أمین مكتبة

المحمودیة االبتدائیة 2010/03/14 مھا السید دمحم جمعة 2224940 كفـءكفـء22011/03/14 أمین مكتبة

عكاشة الثانویة المشتركة 2009/05/08 دمحم حسن السید صقر 2245438 كفـءكفـء32011/07/11 أخصائى صحافة وإعالم

حمادة للتعلیم االساسي ع 2010/07/11 ھبھ عمر دمحم دمحم احمد 2198705 كفـءكفـء42011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید صبرى وجیھ صبرى للتعلیم االساسى بالقصبى 
غرب ع

2007/05/15 حسن ابراھیم عبدالفتاح السید 2132979 كفـءكفـء52011/07/13 أخصائى اجتماعى

سعد زیان االعدادیة 2010/07/11 رباح دمحم محمود ابراھیم 2400606 كفـءكفـء62011/07/13 أخصائى اجتماعى

الخالیلة االبتدائیة المشتركة 2010/07/11 زینب عبدالعلیم دمحم السید 2145564 كفـءكفـء72011/07/13 أخصائى اجتماعى

الفتح االبتدائیة بالمسلمیة 2010/07/11 سماح سلیمان علي دمحم 2198116 كفـءكفـء82011/07/13 أخصائى اجتماعى

العبور االبتدائیة بخفرع 2006/05/04 شیماء السید نصار سید احمد 2206086 كفـءكفـء92011/07/13 أخصائى اجتماعى

عرب أبوسالمة للتعلیم االساسي ع 2010/06/01 عبدالعزیز دمحم عبدالعزیز خالد 2104168 كفـءكفـء102011/07/13 أخصائى اجتماعى

رمسیس االعدادیة المشتركة 2011/07/11 فردوس عبدالصبور ابراھیم احمد 2121826 كفـءكفـء112011/07/13 أخصائى اجتماعى

حنورة للتعلیم االساسي ع 2008/03/11 مجاھد مصیلحي دمحم دمحم 1582167 كفـءكفـء122011/07/13 أخصائى اجتماعى

البرادعي للتعلیم االساسي ع 2010/03/01 ناھد عبد العال ابراھیم جمعھ 982568 كفـءكفـء132011/03/14 أخصائى اجتماعى

حمادة للتعلیم االساسي ع 2010/07/11 نجاة شعیب علي اسماعیل حسانین 2105267 كفـءكفـء142011/07/13 أخصائى اجتماعى

صان الحجر القبلیة االبتدائیة 1987/10/01 منال حسن على السید الفقى 942860 كفـءكفـء152009/10/15 معلم أول

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2011/03/01 ابراھیم احمد عبد العال دمحم 986378 كفـءكفـء162011/03/14 معلم

عبدالعزیز اإلمام االعدادیة 2011/03/01 احمد ابراھیم عبد الحمید علي 982228 كفـءكفـء172011/03/14 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 

صان الحجرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سعد زیان االعدادیة 2011/07/11 احمد اسماعیل احمد السید 2203741 كفـءكفـء182011/07/13 معلم

صان الحجر البحریة االعدادیة 2011/03/01 احمد السید موسى دمحم 983347 كفـءكفـء192011/03/14 معلم

المحمودیة االبتدائیة 2010/01/22 احمد رجب متولي علي خلیل 2224929 كفـءكفـء202011/03/14 معلم

رمسیس االعدادیة المشتركة 2008/08/20 احمد رضا دمحم علي 980886 كفـءكفـء212011/03/14 معلم

المالحة االعدادیة برمسیس 2011/03/01 احمد سعد عبدهللا خلیل 990812 كفـءكفـء222011/03/14 معلم

عرب أبوسالمة للتعلیم االساسي ع 2010/05/25 احمد عبدالحمید احمد ابراھیم 2132973 كفـءكفـء232011/07/13 معلم

القصبى شرق للتعلیم االساسي ع 2003/03/25 احمد عبدالحمید دمحم جندل 2130782 كفـءكفـء242011/07/13 معلم

2011/03/01 القصبي غرب للتعلیم االساسي ع١قریة  احمد دمحم احمد عبدالمجید 2071112 كفـءكفـء252011/03/14 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2004/03/25 احمد دمحم على مصیلحى 1577039 كفـءكفـء262011/07/13 معلم

عبدالعزیز اإلمام االعدادیة 2011/03/01 اسالم عبداللطیف فرج سالمة 2104158 كفـءكفـء272011/03/14 معلم

األمل للتعلیم االساسي بلھیطة ب 2011/03/01 اسماء سلیمان ابراھیم سلیمان 992392 كفـءكفـء282011/03/14 معلم

صان الحجر الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 اشرف دمحم دمحم علي 2224959 كفـءكفـء292011/07/13 معلم

عبدالعزیز اإلمام االعدادیة 2009/03/28 الست عبد الرحمن دمحم دمحم 991854 كفـءكفـء302011/07/13 معلم

البرادعي للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 السید ابراھیم ابراھیم على 968799 كفـءكفـء312011/03/14 معلم

صان الحجر الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2002/09/12 السید اسماعیل ابراھیم عوض هللا 2100502 كفـءكفـء322011/07/13 معلم

صان الحجر الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 السید حسن دمحم ابراھیم 2104167 كفـءكفـء332011/03/01 معلم

سعد زیان االعدادیة 2011/03/01 السید رمضان احمد محمود 2071109 كفـءكفـء342011/03/14 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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صان الحجرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

التمارزة للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 السید شفیق عبدهللا شطا 2198688 كفـءكفـء352011/07/13 معلم

صان الحجر التجاریة المشتركة 2011/07/11 السید عبدالباري احمد علي 1582148 كفـءكفـء362011/07/13 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2011/03/01 السید عبده محمود متولي 2103693 كفـءكفـء372011/03/14 معلم

العقایده للتعلیم االساسي ب 2011/07/11 السید على دمحم سیداحمد 1584049 كفـءكفـء382011/07/13 معلم

كفر المسلمیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 السید علي محمود سالم 2104160 كفـءكفـء392011/03/14 معلم

رمسیس االعدادیة المشتركة 2011/03/01 السید عید السید عید 980593 كفـءكفـء402011/03/14 معلم

الصلحات االبتدائیة المشتركة 2009/06/02 السید دمحم السید علي 1565274 كفـءكفـء412011/03/14 معلم

عمر بن عبدالعزیز للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 السید دمحم عبدالمقصود متولي 2105190 كفـءكفـء422011/03/14 معلم

الشھید صبرى وجیھ صبرى للتعلیم االساسى بالقصبى 
غرب ع

2007/02/01 المعزباm احمد ابوزید السید 971511 كفـءكفـء432011/03/14 معلم

عكاشة الثانویة المشتركة 2002/09/26 الھادى حسن السید صقر 983238 كفـءكفـء442011/07/13 معلم

عبدالعزیز اإلمام االعدادیة 2011/07/11 امال حمادة محمود دمحم 2139239 كفـءكفـء452011/07/13 معلم

صان الحجر التجاریة المشتركة 2007/09/26 امال فرحات احمد الجوھري 2074783 كفـءكفـء462011/07/13 معلم

سعد زیان االبتدائیة 2010/03/01 امل محمود دمحم محمود 2105193 كفـءكفـء472011/03/14 معلم

حمادة للتعلیم االساسي ع 2005/07/27 انور عبد الغني دمحم صابر 987021 كفـءكفـء482011/03/14 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2010/03/01 ایمان امام دمحم علي 989492 كفـءكفـء492011/03/14 معلم

عمر بن عبدالعزیز للتعلیم االساسي ع 2007/06/02 ایمان صبرى السید مسعد احمد النجار 988244 كفـءكفـء502011/03/14 معلم

صان الحجر الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ایمان دمحم عبدالستار  السید 2100494 كفـءكفـء512011/03/14 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 

صان الحجرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

األمل للتعلیم االساسي بلھیطة ع 2008/06/12 بركات علي علي المرشدي 978071 كفـءكفـء522011/03/14 معلم

معاز بن جبل للتعلیم االساسي ب 2011/07/11 بشرى احمد ابراھیم عبدالقادر 2144197 كفـءكفـء532011/07/13 معلم

عكاشة الثانویة المشتركة 2011/03/01 تامر الحنفي محمود دمحم 1582351 كفـءكفـء542011/03/14 معلم

رمسیس للتعلیم االساسي ب 2010/07/01 توحید دمحم الدیدامونى عطیة 2119844 كفـءكفـء552011/07/13 معلم

البكارشة للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 ثروت على سعد ابراھیم 982940 كفـءكفـء562011/03/14 معلم

عرب أبوسالمة للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 ثروت دمحم ابراھیم اسماعیل 979113 كفـءكفـء572011/03/14 معلم

العقایده للتعلیم االساسي ب 2010/05/24 جمعھ عبدالسالم شطا مصطفى 1584061 كفـءكفـء582011/07/13 معلم

صان الحجر التجاریة المشتركة 2011/07/11 جیھان عطیھ جابر ابراھیم 977585 كفـءكفـء592011/07/14 معلم

رمسیس للتعلیم االساسي ب 2011/07/11 حسن السید صبرى دمحم 2119859 كفـءكفـء602011/07/13 معلم

عكاشة الثانویة المشتركة 2005/03/25 حسن سامى حسن على 1580258 كفـءكفـء612011/07/13 معلم

المالحة االعدادیة برمسیس 2011/03/01 حلمى مصطفى عبدالعال السید 979715 كفـءكفـء622011/03/14 معلم

معاز بن جبل للتعلیم االساسي ب 2011/03/01 حلمي احمد ابراھیم عبد القادر 990464 كفـءكفـء632011/03/14 معلم

صان الحجر البحریة االعدادیة 2011/03/01 حماده عبد السمیع السعید علي 991805 كفـءكفـء642011/03/14 معلم

التمارزة للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 حنان علي علي دمحم علي 2130670 كفـءكفـء652011/03/14 معلم

العقایده للتعلیم االساسي ب 2010/03/01 حنان كمال خلیل احمد 1584076 كفـءكفـء662011/03/14 معلم

رمسیس االعدادیة المشتركة 2011/07/11 خالد ابراھیم حسین رفاعي 990195 كفـءكفـء672011/07/13 معلم

سعد زیان االعدادیة 2003/06/09 خالد دمحم عبدالعال دمحم 2198727 كفـءكفـء682011/07/13 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 

صان الحجرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صان الحجر البحریة االعدادیة 2009/04/24 خلیل كامل عطوة مسعود 2130772 كفـءكفـء692011/07/13 معلم

صان الحجر التجاریة المشتركة 2011/07/11 دالیا دمحم نصر حسن عزام 1616737 كفـءكفـء702011/07/13 معلم

المحمودیة االبتدائیة 2011/03/01 دعاء علي دمحم دمحم 2217007 كفـءكفـء712011/03/14 معلم

المحمودیة االبتدائیة 2011/03/01 رشا سامي ھالل عزالدین 2217004 كفـءكفـء722011/03/14 معلم

الرست االعدادیة المشتركة 2011/03/01 رضا دمحم الزیني طھ 990669 كفـءكفـء732011/03/14 معلم

صان الحجر القبلیة االبتدائیة 2011/03/01 ریھام علي عبدالھادي حسن 2103690 كفـءكفـء742011/03/14 معلم

خمسة خفرع االعدادیة 2011/07/11 زینب دمحم عبدهللا دمحم 2074785 كفـءكفـء752011/07/13 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2011/07/11 سعد احمد ابراھیم حسن 2189095 كفـءكفـء762011/07/13 معلم

البرادعي للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 سعید السید ابراھیم ابوالمجد 982193 كفـءكفـء772011/03/14 معلم

القصبى شرق للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 سعید عبدهللا دمحم عبدهللا 2191534 كفـءكفـء782011/07/13 معلم

عمر بن عبدالعزیز للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 سعید فرج عطیھ دمحم 2189915 كفـءكفـء792011/07/13 معلم

عرب أبوسالمة للتعلیم االساسي ع 2010/03/14 سلوى عبد المنعم دمحم احمد 988715 كفـءكفـء802011/03/14 معلم

الشھید صبرى وجیھ صبرى للتعلیم االساسى بالقصبى 
غرب ع

2011/07/11 سماح احمد محمود احمد دمحم علي 2132982 كفـءكفـء812011/07/13 معلم

دھشور ب للفصل الواحد 2002/05/01 سماح ثروت فتح الباب فرج 980466 كفـءكفـء822009/02/11 معلم

عبدالعزیز اإلمام االعدادیة 2010/03/01 سوسو ابراھیم عبد الحمید علي 991206 كفـءكفـء832011/03/14 معلم

القصبى شرق للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 شریف السید السید امام 2198698 كفـءكفـء842011/07/13 معلم

المالحة االعدادیة برمسیس 2011/07/11 شریف دمحم عبدالعزیز دمحم مقبل 2105101 كفـءكفـء852011/07/13 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 

صان الحجرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صان الحجر الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2010/03/14 شرین السید دمحم سیداحمد 2100493 كفـءكفـء862011/03/14 معلم

القصبى شرق للتعلیم االساسي ع 2010/07/11 شرین عثمان سالم دمحم 2190758 كفـءكفـء872011/07/13 معلم

المالحة االعدادیة برمسیس 2011/07/11 شرین علي رزق یوسف 2132984 كفـءكفـء882011/07/13 معلم

صان الحجر القبلیة االبتدائیة 2006/05/29 شوقى عبدالھادى حسن على 989913 كفـءكفـء892011/03/14 معلم

صان الحجر التجاریة المشتركة 2011/07/11 شیرین عبدالفتاح علي دمحم 2160732 كفـءكفـء902011/07/13 معلم

سعد زیان االبتدائیة 2010/07/11 شیماء دمحم عبده جاد 990725 كفـءكفـء912011/07/13 معلم

التمارزة للتعلیم االساسي ع 2008/02/28 صابر ابراھیم ابراھیم علي شریف 2198691 كفـءكفـء922011/07/13 معلم

سعد زیان االعدادیة 2006/05/24 صبحى غریب عبدالعزیز منصور 986758 كفـءكفـء932011/03/14 معلم

الفتح االبتدائیة بالمسلمیة 2010/03/01 صدیقة عطیة علي دمحم 988819 كفـءكفـء942011/03/14 معلم

الرست االعدادیة المشتركة 2010/01/20 صالح البلتاجي دمحم البلتاجي 950092 كفـءكفـء952011/03/14 معلم

خمسة خفرع االعدادیة 2011/07/11 طارق  دمحم عبدالمقصود حسین 2130780 كفـءكفـء962011/07/13 معلم

صان الحجر البحریة االبتدائیة 2010/01/12 طارق احمد علي دمحم 988922 كفـءكفـء972011/03/14 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2011/07/11 عاطف على سالم غریب 1576582 كفـءكفـء982011/07/13 معلم

رمسیس االعدادیة المشتركة 2011/03/01 عبد العال السید عبد العال خلیل 978332 كفـءكفـء992011/03/14 معلم

عمار بن یاسر للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 عبد النبي السید ابراھیم السید 980500 كفـءكفـء1002011/03/14 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2011/03/01 عبدالعال سعید عبدالعال علي 2104799 كفـءكفـء1012011/03/14 معلم

البكارشة للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 عبدالعزیز اسماعیل عبدالمغني اسماعیل 2012045 كفـءكفـء1022011/03/14 معلم

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

7438of 1778 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 

صان الحجرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الرست االبتدائیة المشتركة 2010/01/21 عبدهللا دمحم عبدهللا سالم 1593898 كفـءكفـء1032011/03/14 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2011/07/11 عبدالمنعم  دمحم دمحم السید 2119881 كفـءكفـء1042011/07/13 معلم

الخالیلة االبتدائیة المشتركة 2010/06/04 عبدة القطب القطب حسن 988023 كفـءكفـء1052011/07/13 معلم

العبور االبتدائیة بخفرع 2010/02/12 عبودة جمعة طھ المھدي 2024889 كفـءكفـء1062011/03/14 معلم

سعد زیان االعدادیة 2011/07/11 عبیر ابراھیم دمحم بطران 2191517 كفـءكفـء1072011/07/13 معلم

القصبى شرق للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 عبیر دمحم دمحم على 2198703 كفـءكفـء1082011/07/13 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2010/01/17 عربى السید قاسم سالم 990758 كفـءكفـء1092011/03/14 معلم

صان الحجر البحریة االبتدائیة 2010/01/11 عصام احمد علي جمعة علي 2068157 كفـءكفـء1102011/03/14 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2011/07/11 عال دمحم احمد عبدالحق موسى 2198706 كفـءكفـء1112011/07/13 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2010/07/11 عال دمحم عبده قاسم 975279 كفـءكفـء1122011/07/13 معلم

الشھید صبرى وجیھ صبرى للتعلیم االساسى بالقصبى 
غرب ع

2011/07/11 عالء عادل الشربیني حسن 2104800 كفـءكفـء1132011/07/13 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2011/03/01 عالء علي السید موسى 2078401 كفـءكفـء1142011/03/14 معلم

المالحة االبتدائیة المشتركة برمسیس 2009/05/17 علي دمحم بدایة على 991056 كفـءكفـء1152011/03/14 معلم

التمارزة للتعلیم االساسي ع 2010/07/11 علیاء عثمان عبدالرحمن حامد السمري 2103691 كفـءكفـء1162011/07/13 معلم

رمسیس للتعلیم االساسي ب 2011/07/11 عماد دمحم المھدى السعید 2119866 كفـءكفـء1172011/07/13 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2011/07/11 عمر عبدهللا عبدالجواد عمر 2119947 كفـءكفـء1182011/07/13 معلم

الخالیلة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عوض السید بركات تمراز 990213 كفـءكفـء1192011/03/14 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 

صان الحجرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صان الحجر البحریة االبتدائیة 2005/04/01 عید فوزي دمحم السید 2068186 كفـءكفـء1202011/03/14 معلم

حنورة للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 عیده منصور رویشد سلیمان 983019 كفـءكفـء1212011/07/13 معلم

حمادة للتعلیم االساسي ع 2010/07/11 غاده سید احمد حسن السید 2183613 كفـءكفـء1222011/07/13 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2010/07/11 غاده عیسى دمحم علي 2103692 كفـءكفـء1232011/07/13 معلم

عرب أبوسالمة للتعلیم االساسي ع 2008/05/11 فاطمة دمحم احمد ابراھیم 2160721 كفـءكفـء1242011/07/13 معلم

الرست االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 فاطمھ ابراھیم دمحم سویلم 991286 كفـءكفـء1252011/07/13 معلم

الشھید صبرى وجیھ صبرى للتعلیم االساسى بالقصبى 
غرب ع

2011/03/01 فاطمھ احمد سعد صالح 990764 كفـءكفـء1262011/03/14 معلم

الرست االعدادیة المشتركة 2011/03/01 كارم علي علي عبدالعال 991579 كفـءكفـء1272011/03/14 معلم

عبدالعزیز اإلمام االعدادیة 2011/07/11 كریمھ دمحم خلیل حجازي 2198700 كفـءكفـء1282011/07/13 معلم

صان الحجر الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2008/05/29 لمیاء جاد فرج عبدالقادر 2104166 كفـءكفـء1292011/03/14 معلم

الشھید صبرى وجیھ صبرى للتعلیم االساسى بالقصبى 
غرب ع

2010/03/01 لیلى عزت سعد الطنطاوى 984734 كفـءكفـء1302011/03/14 معلم

التمارزة للتعلیم االساسي ب 2010/07/11 محروس دمحم ابوالنجا منصور 2198696 كفـءكفـء1312011/07/13 معلم

حنورة للتعلیم االساسي ع 2009/02/16 محسن دمحم السید الدسوقي 1582244 كفـءكفـء1322011/03/14 معلم

التمارزة للتعلیم االساسي ع 2010/08/21 دمحم احمد اسماعیل حسن 2233379 كفـءكفـء1332011/07/13 معلم

رمسیس االعدادیة المشتركة 2011/07/11 دمحم احمد حسین عالم 2189908 كفـءكفـء1342011/07/13 معلم

رمسیس االعدادیة المشتركة 2011/07/11 دمحم احمد عطیة دمحم 2119878 كفـءكفـء1352011/07/13 معلم

الرست االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم احمد محمود احمد 991360 كفـءكفـء1362011/03/14 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 

صان الحجرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الرست االعدادیة المشتركة 2010/01/13 دمحم السید الشبراوي مرسي 990773 كفـءكفـء1372011/03/14 معلم

عمر بن عبدالعزیز للتعلیم االساسي ع 2011/07/13 دمحم السید طھ سلیمان 2191539 كفـءكفـء1382011/07/13 معلم

المالحة االعدادیة برمسیس 2011/07/11 دمحم السید عبدالفتاح عبدالحمید 2190767 كفـءكفـء1392011/07/13 معلم

رمسیس االعدادیة المشتركة 2008/07/16 دمحم السید كیالني اسماعیل 987349 كفـءكفـء1402011/07/14 معلم

عكاشة الثانویة المشتركة 2006/06/02 دمحم السید دمحم عبدالغني 1582347 كفـءكفـء1412011/03/14 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2008/01/30 دمحم المرسي دمحم المرسي 2191538 كفـءكفـء1422011/03/14 معلم

رمسیس للتعلیم االساسي ب 2011/07/11 دمحم حسن حسین حسن 968815 كفـءكفـء1432011/07/11 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2003/01/17 دمحم حمدي السید علي 2198114 كفـءكفـء1442011/07/13 معلم

عمار بن یاسر للتعلیم االساسي ع 2005/12/06 دمحم رمضان علي السید 987668 كفـءكفـء1452011/07/13 معلم

صان الحجر البحریة االعدادیة 2011/07/11 دمحم سلطان عبدالرحمن دمحم 991466 كفـءكفـء1462011/07/13 معلم

صان الحجر الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2005/05/29 دمحم سید احمد عبدة دمحم 988557 كفـءكفـء1472011/03/01 معلم

حمادة للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 دمحم صبري محمود ابراھیم 2180584 كفـءكفـء1482011/07/13 معلم

الشھید صبرى وجیھ صبرى للتعلیم االساسى بالقصبى 
غرب ع

2007/06/03 دمحم عبد الرحمن دمحم دمحم 988344 كفـءكفـء1492011/03/14 معلم

صان الحجر التجاریة المشتركة 2011/03/01 دمحم عبدهللا السید على على 980839 كفـءكفـء1502011/03/14 معلم

حنورة للتعلیم االساسي ب 2011/03/01 دمحم عبده احمد حسانین 2198694 كفـءكفـء1512011/03/14 معلم

البرادعي للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 دمحم عبده فؤاد حسن 991060 كفـءكفـء1522011/03/14 معلم

حنورة للتعلیم االساسي ب 2010/01/13 دمحم عمار حجاج دمحم عمار 987414 كفـءكفـء1532011/03/14 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 

صان الحجرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

رمسیس االعدادیة المشتركة 2011/07/11 دمحم فتحي احمد المتولي 2127375 كفـءكفـء1542011/07/13 معلم

األمل للتعلیم االساسي بلھیطة ع 2008/06/29 دمحم دمحم احمد العانوس 1582250 كفـءكفـء1552011/03/14 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2011/03/01 دمحم دمحم سلیمان یوسف 991542 كفـءكفـء1562011/03/14 معلم

الشھید صبرى وجیھ صبرى للتعلیم االساسى بالقصبى 
غرب ع

2011/03/01 دمحم دمحم ممدوح عبدالحمید عباس 988453 كفـءكفـء1572011/03/14 معلم

التمارزة للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 دمحم یوسف ابراھیم حسین 975332 كفـءكفـء1582011/03/14 معلم

صان الحجر التجاریة المشتركة 2006/02/11 محمود طلبة سلیم مطر 987084 كفـءكفـء1592011/07/13 معلم

العقایده للتعلیم االساسي ب 2011/07/11 محمود على حسن بیرم 1584083 كفـءكفـء1602011/07/13 معلم

القصبى شرق للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 محمود دمحم غمرى خاطر 986342 كفـءكفـء1612011/03/14 معلم

الفتح االبتدائیة بالمسلمیة 2011/07/11 مدیحة السید السید دمحم 983063 كفـءكفـء1622011/07/13 معلم

الرست االعدادیة المشتركة 2011/07/11 مرفت ابراھیم دمحم سویلم 991856 كفـءكفـء1632011/07/13 معلم

صان الحجر التجاریة المشتركة 2011/07/11 مرفت عبدهللا دمحم مصیلحى 1577340 كفـءكفـء1642011/07/13 معلم

صان الحجر الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2010/03/14 مشیرة ابراھیم دمحم البندارى 2100496 كفـءكفـء1652011/03/14 معلم

عبدالعزیز اإلمام االعدادیة 2010/05/25 مصطفى رضوان سعد الدین سیداحمد 2121778 كفـءكفـء1662011/07/13 معلم

الفتح االبتدائیة بالمسلمیة 2011/03/01 مصطفى عبدالحمید احمد اصالن 987928 كفـءكفـء1672011/03/14 معلم

الشھید صبرى وجیھ صبرى للتعلیم االساسى بالقصبى 
غرب ع

2011/07/11 منصور عبدهللا محمود عبدالحمید 2132985 كفـءكفـء1682011/07/13 معلم

صان الحجر التجاریة المشتركة 2010/03/01 منى عبدالحمید ابراھیم اسماعیل 991327 كفـءكفـء1692011/03/14 معلم

صان الحجر الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 منى عبدالحمید شوقى عبدالحمید 2102058 كفـءكفـء1702011/03/14 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 

صان الحجرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صان الحجر الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2009/05/29 میادة ابراھیم حسن على 2100497 كفـءكفـء1712011/03/14 معلم

سعد زیان االعدادیة 2010/07/11 میرفت مصطفي حسن مصطفي 984861 كفـءكفـء1722011/07/13 معلم

المالحة االعدادیة برمسیس 2011/07/11 ناجح دمحم جاد العوضي 2191563 كفـءكفـء1732011/07/13 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2011/03/01 نادر دمحم دمحم ابراھیم 990837 كفـءكفـء1742011/03/14 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2010/07/11 نادیھ عزت ھالل ھالل 2180608 كفـءكفـء1752011/07/13 معلم

صان الحجر التجاریة المشتركة 2010/05/19 نبیل صدیق عیسى الشافعي 1616723 كفـءكفـء1762011/07/13 معلم

البكارشة للتعلیم االساسي ع 2003/07/04 نبیل عبد العظیم شحاتھ علي 986113 كفـءكفـء1772011/03/14 معلم

الشھید صبرى وجیھ صبرى للتعلیم االساسى بالقصبى 
غرب ع

2010/03/01 نجالء شاكر ابراھیم رزق 979708 كفـءكفـء1782011/03/14 معلم

القصبى شرق للتعلیم االساسي ب 2011/07/11 نجالء فرج دمحم فرج 991329 كفـءكفـء1792011/07/13 معلم

صان الحجر التجاریة المشتركة 2010/07/11 نجالء دمحم دمحم عبدالوھاب 1576639 كفـءكفـء1802011/07/13 معلم

عرب أبوسالمة للتعلیم االساسي ع 2010/03/14 نجوان دمحم حسین دمحم 2104159 كفـءكفـء1812011/03/14 معلم

صان الحجر الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 نسرین مسعد عبدالسالم قاسم 2100501 كفـءكفـء1822011/03/14 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2010/03/14 نشوة محمود على الخضرى 986671 كفـءكفـء1832011/03/14 معلم

األمل للتعلیم االساسي بلھیطة ب 2007/06/02 نشوه دمحم قاسم صالح 2198693 كفـءكفـء1842011/03/14 معلم

حمادة للتعلیم االساسي ریاض اطفال 2011/03/01 نشوى السید حامد الصادق عمرو 2144189 كفـءكفـء1852011/03/14 معلم

المالحة االعدادیة برمسیس 2011/03/01 نصر الدین طلبة منصور ابراھیم 988106 كفـءكفـء1862011/03/14 معلم

عبدالعزیز اإلمام االعدادیة 2010/07/11 نھا نجیب عالم احمد 2109819 كفـءكفـء1872011/07/13 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 

صان الحجرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صان الحجر الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 نھلھ السعید حسین احمد 2102059 كفـءكفـء1882011/03/14 معلم

رمسیس االعدادیة المشتركة 2010/07/11 نھلھ غریب یوسف دمحم 2119873 كفـءكفـء1892011/07/13 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2010/07/11 نھى احمد ابراھیم احمد 2198690 كفـءكفـء1902011/07/13 معلم

سعد زیان االعدادیة 2010/07/11 نورا حماده حامد السید 2144185 كفـءكفـء1912011/07/13 معلم

الشھید صبرى وجیھ صبرى للتعلیم االساسى بالقصبى 
غرب ع

2011/03/01 نورا رفاعى عباس عبدربھ 989956 كفـءكفـء1922011/03/14 معلم

العقایده للتعلیم االساسي ب 2011/07/11 ھاشم دمحم ابراھیم دمحم 1584056 كفـءكفـء1932011/07/13 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2011/07/13 ھالھ دمحم السید عبدالھادي 2198115 كفـءكفـء1942011/07/13 معلم

الشھید صبرى وجیھ صبرى للتعلیم االساسى بالقصبى 
غرب ب

2010/03/14 ھبة صالح دمحم صالح 2020558 كفـءكفـء1952011/03/14 معلم

صان الحجر القبلیة االبتدائیة 2011/03/01 ھبھ عبدالعال السید سلیمان 1582251 كفـءكفـء1962011/03/14 معلم

المحمودیة االبتدائیة 2011/03/01 ھمت یوسف دمحم دمحم 2217010 كفـءكفـء1972011/03/14 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2007/12/02 ھناء ابراھیم عبده محمود 989947 كفـءكفـء1982011/03/14 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2011/03/01 ھویدا امام علي محمود 2104713 كفـءكفـء1992011/03/14 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2010/05/22 ھیثم محمود ابومندور امین 2160677 كفـءكفـء2002011/07/13 معلم

صان الحجر التجاریة المشتركة 2005/04/30 وائل السید محمود دمحم نوفل 985489 كفـءكفـء2012011/07/13 معلم

صان الحجر القبلیة االعدادیة 2011/03/01 وائل توفیق حسن على 988659 كفـءكفـء2022011/03/14 معلم

صان الحجر البحریة االعدادیة 2011/07/11 وحید عثمان عبده عرفات 2171405 كفـءكفـء2032011/07/13 معلم

عبدالعزیز اإلمام االعدادیة 2010/03/14 وسام فرج عبد الرؤوف عبد الوھاب 990944 كفـءكفـء2042011/03/14 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 

صان الحجرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صان الحجر الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2008/07/02 وفاء شوقى على حسن 2100504 كفـءكفـء2052011/03/14 معلم

صان الحجر الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2007/06/01 والء توفیق حسن علي 991764 كفـءكفـء2062011/03/14 معلم

المالحة االبتدائیة المشتركة برمسیس 2008/08/15 وھبة دمحم دمحم دمحم 980889 كفـءكفـء2072011/03/14 معلم

حمادة للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 یاسر عمار متولى اسماعیل 986458 كفـءكفـء2082011/03/14 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 

منشأة أبو عمرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر المدینة االعدادیة المشتركة 2010/05/24 ابراھیم دمحم ابراھیم عبدالعاطي 989356 كفـءكفـء12011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أبوسرحان للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 التھامي الھادي دمحم ابوالخیر 2130763 كفـءكفـء22011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر المدینة االعدادیة المشتركة 2009/04/30 عبدالحمید سرحان عبدالحمید سرحان 2118648 كفـءكفـء32011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

شحاتة عبدالمقصود سالم االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم خلیل دمحم مصطفى 2130767 كفـءكفـء42011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

منشأه أبوعمر الثانویھ المشتركھ 2000/09/25 عبدالعال السید احمد مخیمر 977327 كفـءكفـء52012/07/09 دكتوراهأخصائى تكنولوجیا أول

منشأه أبوعمر الثانویھ المشتركھ 2011/07/11 احمد عبده دمحم على 2118575 كفـءكفـء62011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

طارق بن زیاد للتعلیم االساسي ع بسھل الحسینیة 2011/07/11 ثروت دمحم السید على 989949 كفـءكفـء72011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

كفر المدینة االعدادیة المشتركة 2003/03/25 احمد عبدالوھاب عبدالفتاح عبدالعزیز 2118558 كفـءكفـء82011/07/13 أخصائى اجتماعى

عبدالنور عبدالجلیل للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 خضر احمد مرعي عبداللطیف 2171393 كفـءكفـء92011/07/13 أخصائى اجتماعى

عبدهللا عبدالجواد للتعلیم االساسى ع 2011/07/01 عصام عبدالعاطي محمود صالح 987214 كفـءكفـء102011/07/13 أخصائى اجتماعى

طارق بن زیاد للتعلیم االساسي ب بسھل الحسینیة 2008/06/09 ابراھیم عبدالرحمن مصطفى عطیة 991232 كفـءكفـء112011/03/14 معلم

عبدالنور عبدالجلیل للتعلیم االساسي ع 2006/10/10 ابراھیم دمحم ابراھیم عبدون 991981 كفـءكفـء122011/03/14 معلم

عبدالنور عبدالجلیل للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 احمد الغنیمي حسین عبدالرؤف حسین 2213090 كفـءكفـء132011/03/14 معلم

منشأة أبوعمر االعدادیة المشتركة 2011/07/11 احمد عبدالخالق السعید عمران 2106439 كفـءكفـء142011/07/13 معلم

سالم شیبة للتعلیم االساسي ع 2008/10/12 احمد عبدالسمیع محمود ابراھیم 2125407 كفـءكفـء152011/07/13 معلم

السالم االبتدائیة بھانون 2011/07/11 احمد دمحم احمد رشوان 978124 كفـءكفـء162011/07/13 معلم

منشأة أبوعمر االعدادیة المشتركة 2011/03/01 احمد محمود احمد عبداللطیف ھالل 2160686 كفـءكفـء172011/03/14 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 

منشأة أبو عمرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أبوشرف الدین االبتدائیة 2006/06/30 اسماء عبد الوھاب احمد وھدان 989757 كفـءكفـء182011/03/14 معلم

أم المؤمنین االبتدائیة بكفر المنشیة 2009/07/02 اسماء دمحم عبدهللا الھادي 2103688 كفـءكفـء192011/07/13 معلم

كفر المدینة االعدادیة المشتركة 2010/05/21 اشرف سلیم حسین القعیرى 990333 كفـءكفـء202011/07/13 معلم

طارق بن زیاد للتعلیم االساسي ع بسھل الحسینیة 2011/07/11 اشرف عبدالفتاح عثمان یوسف 2130760 كفـءكفـء212011/07/13 معلم

منشأة أبوعمر االعدادیة المشتركة 2011/07/11 اشرف قاید دمحم ابراھیم 2118583 كفـءكفـء222011/07/13 معلم

كفر المدینة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 السید شحاتة السید شحاتة 2119831 كفـءكفـء232011/07/13 معلم

عبدهللا عبدالجواد للتعلیم االساسى ب 2011/03/01 السید دمحم عبد العزیز دمحم 991055 كفـءكفـء242011/03/14 معلم

أبوشرف الدین االبتدائیة 2008/05/16 السیده دمحم عوض دمحم عوض ھیكل 986168 كفـءكفـء252011/03/14 معلم

أبوسرحان للتعلیم االساسي ع 2005/02/12 امانى یوسف دمحم ابوزید 2102063 كفـءكفـء262011/07/13 معلم

سلیمان وحش للتعلیم االساسي ب 2011/03/01 انور صبرى دمحم النجدى 2118624 كفـءكفـء272011/03/01 معلم

منشأة أبوعمر االعدادیة المشتركة 2010/07/11 ایمان حسن حمزة حسن دمحم الشامى 2109880 كفـءكفـء282011/07/13 معلم

أبوسرحان للتعلیم االساسي ب 2005/06/02 ایمان سلیمان السید سلیمان 2105350 كفـءكفـء292011/03/14 معلم

سلیمان وحش للتعلیم االساسي ع 2011/03/01 بھاء محمود عبدالعظیم دمحم 2255115 كفـءكفـء302011/03/14 معلم

شحاتة عبدالمقصود سالم االعدادیة المشتركة 2011/07/11 جمال دمحم مصطفى السید 2130750 كفـءكفـء312011/07/13 معلم

أبوفرج للتعلیم االساسي ع 2003/09/19 جھاد حسین عبد هللا حسین 990330 كفـءكفـء322011/03/14 معلم

طارق بن زیاد للتعلیم االساسي ع بسھل الحسینیة 2011/07/11 حسام الدین مصطفى عبدالكریم مصطفى 1599344 كفـءكفـء332011/07/13 معلم

أبوسرحان للتعلیم االساسي ع 2010/07/15 حسني ابراھیم حسن سرحان 2130748 كفـءكفـء342011/07/11 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 

منشأة أبو عمرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر المدینة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 حمدان سالم دمحم شحاتة 984313 كفـءكفـء352011/03/14 معلم

أبوفرج للتعلیم االساسي ب 2010/02/01 حمدي السید عبدالسمیع دمحم 2160712 كفـءكفـء362011/07/13 معلم

عبدهللا عبدالجواد للتعلیم االساسى ع 2010/07/11 حیات خیري احمد یوسف 2144181 كفـءكفـء372011/07/13 معلم

كفر المدینة االعدادیة المشتركة 2005/04/03 خالد ابراھیم عبدالبارى سرحان 2122701 كفـءكفـء382011/07/13 معلم

أبوشرف الدین االبتدائیة 2004/05/29 خیریة ابراھیم عبد الحلیم ابراھیم 987316 كفـءكفـء392011/03/14 معلم

عاطف خلیل الثانویة الزراعیة 2011/07/11 دالیا عباس عبدالسالم سعیفھ 2118356 كفـءكفـء402011/07/13 معلم

تیمور للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 دعاء طالل احمد عبدالقادر 2189906 كفـءكفـء412011/07/13 معلم

الدبایكة ب للفصل الواحد 2010/07/11 دعاء دمحم علي علي 2144196 كفـءكفـء422011/07/13 معلم

سالم شیبة للتعلیم االساسي ع 2009/06/19 رجب سالم دمحم شحاتھ 2119961 كفـءكفـء432011/07/13 معلم

عبدالنور عبدالجلیل للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 رجب صالح الدین موسى عبدالكریم 2160681 كفـءكفـء442011/07/13 معلم

شحاتة عبدالمقصود سالم االعدادیة المشتركة 2011/07/11 رشا احمد عبدالرازق على 2118653 كفـءكفـء452011/07/13 معلم

تیمور للتعلیم االساسي ب 2011/03/01 رشدي عبدالوھاب ابراھیم ابراھیم 2105346 كفـءكفـء462011/03/14 معلم

أبوشرف الدین االبتدائیة 2007/05/16 زھرة عبد الوھاب دمحم زیدان 991766 كفـءكفـء472011/03/14 معلم

تل الدقیق ب للفصل الواحد 2011/07/11 زینب دمحم دمحم احمد 2158174 كفـءكفـء482011/07/13 معلم

منشأة أبوعمر االعدادیة المشتركة 2005/07/27 زینب یوسف محمودي دمحم 987838 كفـءكفـء492011/03/14 معلم

طارق بن زیاد للتعلیم االساسي ع بسھل الحسینیة 2011/03/01 سامي سالمة المتولي سالم 988173 كفـءكفـء502011/03/14 معلم

كفر المدینة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 سرحان السید احمد عبد الباري 984616 كفـءكفـء512011/07/13 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 

منشأة أبو عمرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبدهللا عبدالجواد للتعلیم االساسى ع 2011/07/11 سعید سلیم سالمھ سلیم 2387759 كفـءكفـء522011/07/13 معلم

أبوسرحان للتعلیم االساسي ع 2004/10/11 سلوى دمحم الشبراوي قطب 2105352 كفـءكفـء532011/03/14 معلم

أبوفرج للتعلیم االساسي ع 2009/04/22 سمیر فتحي دمحم عبدهللا بدر 2190763 كفـءكفـء542011/07/13 معلم

عبدهللا عبدالجواد للتعلیم االساسى ع 2010/07/11 سمیرة عبد الحمید ابو سیف اسماعیل 991549 كفـءكفـء552011/07/11 معلم

تیمور للتعلیم االساسي ع 2010/07/13 سھام محمود صالح جلھوم 1569986 كفـءكفـء562011/07/13 معلم

عاطف خلیل الثانویة الزراعیة 2010/07/11 سھام موسى دمحم موسى 2118383 كفـءكفـء572011/07/13 معلم

عبدهللا عبدالجواد للتعلیم االساسى ب 2010/07/11 سوسن عبدالرحیم الصادق ابراھیم 2199422 كفـءكفـء582011/07/13 معلم

طارق بن زیاد للتعلیم االساسي ع بسھل الحسینیة 2011/03/01 شحتة عبد هللا مجاھد ھاشم 991254 كفـءكفـء592011/03/14 معلم

الناصریة ب للفصل الواحد 2009/05/30 شیماء عبدالفتاح عمر علي بدیر 2160720 كفـءكفـء602011/07/13 معلم

منشأة أبوعمر االعدادیة المشتركة 2011/03/01 صباح عبدالرحمن الخزامى حسن 979685 كفـءكفـء612011/03/14 معلم

منشأة أبوعمر االعدادیة المشتركة 2006/04/01 صفاء  عوض ثابت على 2124281 كفـءكفـء622011/07/13 معلم

شحاتة عبدالمقصود سالم االعدادیة المشتركة 2011/03/01 صفاء انور دمحم شحاتة 2160692 كفـءكفـء632011/03/14 معلم

عبدهللا عبدالجواد للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 صفاء سمیر سلیمان احمد 2160695 كفـءكفـء642011/03/14 معلم

كفر المدینة االبتدائیة 2011/03/01 صفاء علي ابراھیم عبد الباري 990666 كفـءكفـء652011/03/01 معلم

أبوفرج للتعلیم االساسي ب 2008/05/27 طارق دمحم عبد الغني كریم 991381 كفـءكفـء662011/03/14 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بسھل الحسینیة 2011/07/11 عبد المنعم احمد عبد المنعم حسن 964956 كفـءكفـء672011/07/13 معلم

تیمور للتعلیم االساسي ب 2011/03/01 عبدالرحمن  سلمي دمحم سلمي 2160691 كفـءكفـء682011/03/14 معلم
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 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 

منشأة أبو عمرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أبوخاطر االبتدائیة المشتركة 2010/05/25 عبدالناصر دمحم عبدالعاطى بدوى 986890 كفـءكفـء692011/07/13 معلم

منشأة أبوعمر االعدادیة المشتركة 2009/05/15 عبلھ حسن عبدالرحمن دمحم 2124284 كفـءكفـء702011/07/13 معلم

تیمور للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 عزة حسن الشحات حسن 990712 كفـءكفـء712011/07/13 معلم

سلیمان وحش للتعلیم االساسي ع 2011/07/11 عصام سالمة زكي سالمة 2144199 كفـءكفـء722011/07/13 معلم

١منشأة أبوعمر االبتدائیة رقم 2011/03/01 عطیة دمحم عبدالمنعم عبدالعال 2033120 كفـءكفـء732011/03/14 معلم

2010/03/01 ریاض اطفال١منشأة أبوعمر رقم عال عبد الصبور عبد المجید خلیفة 988850 كفـءكفـء742011/03/14 معلم

كفر المدینة االعدادیة المشتركة 2004/05/02 عالء سلیمان عبدالسالم عبدالمجید 986284 كفـءكفـء752011/03/14 معلم

أبوفرج ب للفصل الواحد 2010/07/11 علیاء نصر دمحم نصر 2144156 كفـءكفـء762011/07/13 معلم

أبوفرج للتعلیم االساسي ع 2007/02/28 عمر عبدالرحیم سالمھ شحاتھ 2198712 كفـءكفـء772011/07/13 معلم

منشأة أبوعمر االعدادیة المشتركة 2010/05/22 عمرو صالح الدین السید عبدالغنى 1599399 كفـءكفـء782011/07/13 معلم

2010/07/11 ریاض اطفال١منشأة أبوعمر رقم غاده دمحم عبد العال احمد 990517 كفـءكفـء792011/07/13 معلم

أبوفرج للتعلیم االساسي ع 2007/07/23 فاتن علي دمحم علي 980422 كفـءكفـء802011/03/14 معلم

السالم االبتدائیة بھانون 2011/07/11 فاطمھ احمد دمحم حسین 988923 كفـءكفـء812011/07/13 معلم

١منشأة أبوعمر االبتدائیة رقم 2008/05/16 فرج اشالش علوان علي 2033119 كفـءكفـء822011/03/14 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2011/03/01 فرج مفتاح دمحم سلمي 984375 كفـءكفـء832011/03/14 معلم

كفر المدینة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 فؤاده دمحم ابوالمكارم عبدالعزیز 2160702 كفـءكفـء842011/07/13 معلم

طارق بن زیاد للتعلیم االساسي ب بسھل الحسینیة 2008/01/14 دمحم  متولي احمد السید 2068143 كفـءكفـء852011/03/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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منشأة أبو عمرالشرقیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

منشأة أبوعمر االعدادیة المشتركة 2010/09/12 دمحم ابراھیم علي السعداوي 1565276 كفـءكفـء862011/07/13 معلم

عبدهللا عبدالجواد للتعلیم االساسى ع 2011/07/11 دمحم احمد عمار على 2119889 كفـءكفـء872011/07/13 معلم

طارق بن زیاد للتعلیم االساسي ع بسھل الحسینیة 2011/03/01 دمحم الشبراوي السید ابراھیم 989680 كفـءكفـء882011/03/14 معلم

منشأه أبوعمر الثانویھ المشتركھ 1998/12/26 دمحم صالح حسن حسین 977845 كفـءكفـء892009/02/11 معلم

عبدهللا عبدالجواد للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 دمحم عبد الغفار ابراھیم اسماعیل 984038 كفـءكفـء902011/03/14 معلم

كفر المدینة االعدادیة المشتركة 2011/07/11 دمحم عبدالغنى متولى محمود 2119837 كفـءكفـء912011/07/13 معلم

أبوسرحان للتعلیم االساسي ع 2008/02/10 دمحم عبدالكریم منصور سالمة 2125451 كفـءكفـء922011/07/13 معلم

تیمور للتعلیم االساسي ع 2009/11/13 دمحم موسى عبدالوھاب موسى 993632 كفـءكفـء932011/03/14 معلم

عبدهللا عبدالجواد للتعلیم االساسى ع 2010/01/12 محمود صالح موسى ابراھیم 987581 كفـءكفـء942011/03/14 معلم

أبوسرحان للتعلیم االساسي ع 2010/05/13 محمود دمحم عبدالمجید دمحم 2135415 كفـءكفـء952011/07/13 معلم

تیمور للتعلیم االساسي ع 2011/07/13 مدیحة سلمى دمحم سلمى 1598417 كفـءكفـء962011/07/13 معلم

منشأة أبوعمر االعدادیة المشتركة 2010/07/11 مدیحھ صالح دمحم امام 2108503 كفـءكفـء972011/07/13 معلم

منشأة أبوعمر االعدادیة المشتركة 2011/07/11 مرفت ابراھیم حسن عبدهللا 2108497 كفـءكفـء982011/07/13 معلم

نور عبدالستار االبتدائیة بالمصریة 2008/05/29 مرفت عبد القادر عبد السالم یوسف 961819 كفـءكفـء992011/03/14 معلم

عبدهللا عبدالجواد للتعلیم االساسى ع 2009/05/29 مروة عبدالحمید ابوسیف اسماعیل 2015398 كفـءكفـء1002011/03/14 معلم

منشأة أبوعمر االعدادیة المشتركة 2010/03/01 مروه اسماعیل عطیھ محمود 2074741 كفـءكفـء1012011/07/13 معلم

عبدهللا عبدالجواد للتعلیم االساسى ع 2010/03/01 منى مفتاح دمحم سلمي حسن 991207 كفـءكفـء1022011/03/14 معلم
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عبدالنور عبدالجلیل للتعلیم االساسي ع 2007/03/28 مینا عطیة عبد الملك اسكندر 990149 كفـءكفـء1032011/07/14 معلم

السالم االبتدائیة بھانون 2010/03/01 نجاة نمر سالمة حماد 961243 كفـءكفـء1042011/07/13 معلم

شحاتة عبدالمقصود سالم االعدادیة المشتركة 2010/07/11 نعیمھ رمضان عبدالسالم دمحم 2130769 كفـءكفـء1052011/07/13 معلم

2007/09/28 ریاض اطفال١منشأة أبوعمر رقم نفیسة دمحم فھمي صابر حسین عیسى 2100081 كفـءكفـء1062011/07/13 معلم

عبدالنور عبدالجلیل للتعلیم االساسي ع 2011/07/13 نھاد ابراھیم بسیوني محمود 2178457 كفـءكفـء1072011/07/13 معلم

أبوفرج للتعلیم االساسي ع 2010/05/13 ھبھ عبدهللا ابراھیم رمضان 2160709 كفـءكفـء1082011/07/13 معلم

السیدة خدیجة االبتدائیة 2010/03/01 ھبھ علي سلیمان محمود 2160697 كفـءكفـء1092011/03/14 معلم

سالم شیبة للتعلیم االساسي ب 2011/03/01 ھالل مصطفى مصطفى عوض 983098 كفـءكفـء1102011/03/14 معلم

تیمور للتعلیم االساسي ب 2011/03/01 ھمت دمحم اسماعیل احمد 982958 كفـءكفـء1112011/03/14 معلم

كفر المدینة االعدادیة المشتركة 2007/05/29 ھناء عبد العزیز سلیمان احمد 985762 كفـءكفـء1122011/03/14 معلم

عبدهللا عبدالجواد للتعلیم االساسى ع 2010/05/22 وجیھ احمد اسماعیل دمحم 2188944 كفـءكفـء1132011/07/13 معلم
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