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المنیا الفنیة المتقدمة الصناعیة 1998/12/26 نجاة عیاد جورجى خلیل 1118873 كفـءكفـء12009/02/26 أمین مكتبة أول

تلة بنین 2010/07/01 اسماء دمحم دمحم على 2284939 كفـءكفـء22011/06/27 أمین مكتبة

2011/07/01 تلة٢طھ مصطفى  أفضال عمر دمحم خلیل 2393668 كفـءكفـء32011/06/27 أمین مكتبة

بنى حماد 2010/07/01 امال جمال دمحم فودة 2156406 كفـءكفـء42011/06/27 أمین مكتبة

١/تلة بنات رقم 2010/07/01 امانى دمحم اسماعیل على 2268221 كفـءكفـء52011/06/27 أمین مكتبة

بنى احمد الثانویة المشتركة 2010/07/01 إیمان رجب احمد حسن 2157791 كفـءكفـء62011/06/27 أمین مكتبة

فصول البرجایة الثانویة 2011/07/01 محمود ابراھیم جاد سید 2156684 كفـءكفـء72011/06/27 أمین مكتبة

دمشیر للتعلیم األساسى 2011/07/01 مصباح صالح دمحم صالح 2283912 كفـءكفـء82011/06/27 أمین مكتبة

٢/تلھ بنین رقم  2010/07/01 اسماء احمد عبدالقادر احمد 2266980 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

كفر المنصورة ب المتمیزة بنات 2010/07/01 اسماء حمدى عبد المجید مصطفى 2157038 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

بھدال 2011/07/01 امانى حسن حسن دمحم 2277998 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

االتحاد الثانویھ بنین 2011/07/01 امیر  سمیر داود سعد 2292904 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

االحرار االعدادیة بنین 2011/07/01 امیره دمحم احمد عمار 2147771 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

2009/01/01 السالم الثانویة بنین برجریت ماھر ناشد عزیز 2154571 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

المنیا- زھرة االعدادیة 2011/07/01 جیھان دمحم ابراھیم حسن 2152993 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

شلبى 2010/07/01 دعاء احمد محمود عبدالغنى 2266768 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الثانویھ بنات بالحى السادس 2011/07/01 رانیا فاروق جاد اسكاروس 2173019 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم
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ابو یعقوب 2011/07/01 ربیع مصطفى اسماعیل جادالرب 2266984 كفـءكفـء182011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

االعدادیة بنات 2010/07/01 رضوى دمحم نبیل دمحم فھمى 2159921 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

االتحاد الثانویھ بنین 2011/07/01 سامح مكرم صادق سعد 2147743 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

المنیا االرسمیھ  للغات 2011/07/01 سناء عبد التواب حافظ عثمان 2150905 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الحوارتة 2011/07/01 سید حسن احمد عبد اللطیف 2152990 كفـءكفـء222011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

شلبى للتعلیم االساسى 2010/07/01 شیرین محسن سید امین 2152994 كفـءكفـء232011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

البرجابةاالبتدائیة بنات 2010/07/01 صابرین ابراھیم صابر ابراھیم 2285105 كفـءكفـء242011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

السالم ع بنات 2011/07/01 عائشھ كامل عبد الحمید على 2147774 كفـءكفـء252011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

المنیا االعدادیة الثانویة الجدیدة بالمنیا الجدیدة بنات 2011/07/01 غاده سید دمحم حسین 2346141 كفـءكفـء262011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

التوحید 2011/07/01 فضل عبدالمنعم حسین احمد 2266973 كفـءكفـء272011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الجمھوریة 2011/07/01 فیفیان سمیر بشرى خلیل 2242624 كفـءكفـء282011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 دمحم احمد الرفاعى حلمى سید 2268549 كفـءكفـء292011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

٢-بنى احمد بنین  2011/07/01 دمحم سید حسن دمحم 2154758 كفـءكفـء302011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الوحدة المجمعة بتلة 2011/07/01 دمحم مصطفى ناجى دمحم 2269598 كفـءكفـء312011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

محمود اغا ب 2010/07/01 محمود سید عبد الحكیم عبد الحافظ 2157754 كفـءكفـء322011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

عقیلة سعد 2010/07/01 محمود دمحم نادى صدیق مھنى 2268563 كفـءكفـء332011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

مھنى ابو حلفایة االعدادیة 2004/07/01 مدیحھ حسنى احمد احمد 1138354 كفـءكفـء342009/02/26 أخصائى صحافة وإعالم
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2011/07/01 اكتوبر٦ مروه مصطفى دمحم دمحم 2158595 كفـءكفـء352011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 مالك سمیر مسعد بولس 2158706 كفـءكفـء362011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

٢بنى دمحم سلطان للتعلیم األساسى  2005/03/21 مھا مبروك عبد الغنى ابوزید 2162796 كفـءكفـء372011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

فصول البرجایة الثانویة 2011/07/01 نادیھ صالح عبدالعال عبدالباقى 2266251 كفـءكفـء382011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

العوام 2011/07/01 نجوى على حسن ابراھیم 2157370 كفـءكفـء392011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

المنیا االعدادیة الثانویة الجدیدة بالمنیا الجدیدة بنات 2011/07/01 نیفین عادل ولیم طوسھ 2155728 كفـءكفـء402011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

االنجیلیة االبتدائیة 2011/03/02 ھشام احمد دمحم علیان 2151526 كفـءكفـء412011/02/28 أخصائى صحافة وإعالم

طوة الجدیدة 2010/07/01 ھناء احمد عبد المحسن دمحم 2155673 كفـءكفـء422011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الجمھوریة 1995/09/01 ایمان صالح احمد دمحم 1129337 كفـءكفـء432009/11/11 أخصائى تكنولوجیا أول

المنیا المیكانیكیة 1998/11/11 ایھاب مكرم قلینى ایوب 2014347 كفـءكفـء442011/07/30 أخصائى تكنولوجیا أول

الحى السادس تعلیم اساسى 1995/09/01 صابر عبد العزیز عبد المقصود حسانین 1128197 كفـءكفـء452009/02/26 أخصائى تكنولوجیا أول

نزلة عبید األعدادیة 1996/09/01 عصام فوزى واصف حنین 1126559 كفـءكفـء462009/02/26 أخصائى تكنولوجیا أول

عمر بن الخطاب 2011/03/02 أمانى أسامة على محمود 2148837 كفـءكفـء472011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

زاویة سلطان 2011/07/01 انتصار على عطا هللا احمد 2351270 كفـءكفـء482011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

نزلة العساكر بزاویة سلطان 2011/07/01 إیفا صبحى عازر اسكندر 2364414 كفـءكفـء492011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

رسالن االعدادیةالمشتركة 2011/07/01 صالح علي الداخلي أبوالحسن 2367826 كفـءكفـء502011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

٢ریدة  2011/02/22 عامر احمد عبد الواحد احمد 2154178 كفـءكفـء512011/02/14 أخصائى تكنولوجیا
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١سوادة  2011/07/01 عمرو دمحم فتحى احمد ابراھیم 2279404 كفـءكفـء522011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

أبوفلیو االعدادیة 2010/07/01 فاطمھ الزھراء مصطفى تغیان عبدالسالم 2362600 كفـءكفـء532011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

االمل للصم وضعاف السمع 2011/07/01 ماجده خمیس دمحم خمیس 2268592 كفـءكفـء542011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

تلة بنین 2011/07/01 مایفل كمال زكى ابراھیم 2370592 كفـءكفـء552011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

المنیا الثانویة بنین 2011/03/02 مجدى یوسف ابراھیم غبلایر 2155276 كفـءكفـء562011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

نزلة حسین 2011/07/01 دمحم  مبروك بكر حسن 2218243 كفـءكفـء572011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

على بن ابى طالب ب بنین 2011/07/01 دمحم محمود عبدالفتاح محمود 2393663 كفـءكفـء582011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

ناصف االعدادیة بنین 2011/02/22 مروة احمد السید احمد 1592204 كفـءكفـء592011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

الحریة االعدادیة بنین بالمنیا الجدیدة 2011/07/01 مریم میخائیل لبیب اسكندر 2268311 كفـءكفـء602011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

صفط الخمار الریفیة 2010/07/01 منار طرفاوى دمحم عبدالحكیم 2284199 كفـءكفـء612011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

االبتدائیة٣البرجایة بنین  2010/07/01 ھبھ خلف دمحم حسن 2367915 كفـءكفـء622011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

شباب التحریر 1994/07/11 مھا مصطفى كامل دمحم 1123424 كفـءكفـء632009/02/26 أخصائى نفسى أول أ

الشرفا االعدادیة للتعلیم األساسى 2008/03/01 إبراھیم دمحم أحمد حسن 2174841 كفـءكفـء642011/06/27 أخصائى نفسى

یعمل بالدیوان 2010/07/01 اسماء شعراوى دمحم احمد 2177265 كفـءكفـء652011/06/27 أخصائى نفسى

كفر المنصورة الرسمیھ ا لمتمیزة االبتدائیة لغات 2010/07/01 اسماء دمحم حسن دمحم 2179010 كفـءكفـء662011/06/27 أخصائى نفسى

الحى السادس تعلیم اساسى 2007/04/01 الفت  محمود خیرى عبدالحكیم 2152350 كفـءكفـء672011/06/27 أخصائى نفسى

امبارك أدریس للتعلیم األساسي 2011/03/02 الھام دمحم عبد المجید دمحم 2168203 كفـءكفـء682011/02/28 أخصائى نفسى
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المنیا االعدادیة الثانویة الجدیدة بالمنیا الجدیدة 2010/07/01 امیرة عالءالدین كیالنى دمحم 2158816 كفـءكفـء692011/06/27 أخصائى نفسى

سامح عثمان 2010/07/01 آیات محروس عبدالباقى احمد 2172426 كفـءكفـء702011/06/27 أخصائى نفسى

االحرار بنات 2010/07/01 ایمان فتحى ماضى حسین 2163230 كفـءكفـء712011/06/27 أخصائى نفسى

الشھید حمدى على عبد الحمید 2010/07/01 ایمان یونان عبد هللا عوض 2287058 كفـءكفـء722011/06/27 أخصائى نفسى

دمشاو ھاشم 2011/07/01 بھاء خلف على دمحم 2269626 كفـءكفـء732011/06/27 أخصائى نفسى

طوة الجدیدة 2010/07/01 جیھان  حسن  محمود  سلیمان 2173932 كفـءكفـء742011/06/27 أخصائى نفسى

الشیخ عیسى للتعلیم االساسى 2011/07/01 حماده دمحم ناجى ابراھیم 2269592 كفـءكفـء752011/06/27 أخصائى نفسى

١طوه  2010/07/01 رشا عبدالرحمن عبدالباقى احمد 2172408 كفـءكفـء762011/06/27 أخصائى نفسى

المنیا االرسمیھ  للغات 2011/07/01 رشا فتحى جابر احمد 2268260 كفـءكفـء772011/06/27 أخصائى نفسى

الحوارتة 2011/07/01 سامیة جمیل دمحم حسن 2158572 كفـءكفـء782011/06/27 أخصائى نفسى

٢بنى دمحم سلطان للتعلیم األساسى  2011/07/01 سلوى حبیشى عبده صلیب 2150979 كفـءكفـء792011/06/27 أخصائى نفسى

زھره الفنیھ التجاریھ بنات 2010/07/01 شربات مختار رشاد دمحم 2172969 كفـءكفـء802011/06/27 أخصائى نفسى

١/تلة بنات رقم 2010/07/01 شیرین أحمد أنور عبد المجید 2181166 كفـءكفـء812011/06/27 أخصائى نفسى

صفط اللبن االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شیماء احمد حسین قاسم 2248720 كفـءكفـء822011/06/27 أخصائى نفسى

المنیا الثانویة بنات 2010/07/01 شیماء احمد على سید 2277986 كفـءكفـء832011/06/27 أخصائى نفسى

٢تلة بنات  2010/07/01 شیماء دمحم عزات عبدالغنى 2266252 كفـءكفـء842011/06/27 أخصائى نفسى

شباب التحریر 2011/07/01 صفاء عبد القوى حمیده  عقیلة 2162189 كفـءكفـء852011/06/27 أخصائى نفسى
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2010/03/02 المستشار محمود  تعلیم اساسى عبیر عبدالحلیم حسن عبدالحلیم 2148370 كفـءكفـء862011/02/28 أخصائى نفسى

ابو بكر الصدیق 2011/07/01 عبیر عفیفى عبدالحمید فرج 2203882 كفـءكفـء872011/06/27 أخصائى نفسى

كفر المنصورة ب المتمیزة بنات 2010/07/01 عزة دمحم نور الدین منازع أحمد 2174564 كفـءكفـء882011/06/27 أخصائى نفسى

ابو سویلم 2004/07/01 عماد اسحق بطرس حنا 1703025 كفـءكفـء892009/02/26 أخصائى نفسى

١طھنا الجبل 2010/07/01 غادة حسن ریاض إبراھیم 2285085 كفـءكفـء902011/06/27 أخصائى نفسى

دمشیر للتعلیم األساسى 2010/07/01 فتحیھ دمحم ابراھیم حسین مبارك 2157335 كفـءكفـء912011/06/27 أخصائى نفسى

فصول عبد الجابر دمحمالثانویھ المشتركھ بطوه 2011/07/01 كمال قالدة زكى قالدة 2158813 كفـءكفـء922011/06/27 أخصائى نفسى

المنیا الثانویة بنین 2011/07/01 مایكل عبد المالك عزیز قلینى 2336378 كفـءكفـء932011/06/27 أخصائى نفسى

دمشیر االعدادیة 2011/07/01 دمحم على دمحم مرزوق 2267899 كفـءكفـء942011/06/27 أخصائى نفسى

2011/07/01 تلة٢طھ مصطفى  مریم ابراھیم كامل عبد السید 2287561 كفـءكفـء952011/06/27 أخصائى نفسى

عقیلة سعد 2011/07/01 مشیره على مرضى ابو خلیفھ حمد 2269609 كفـءكفـء962011/06/27 أخصائى نفسى

العبور االبتدائیة 2010/07/01 منال طلعت ناجى دمحم 2289248 كفـءكفـء972011/06/27 أخصائى نفسى

الحوارتة 2011/07/01 نادیھ حسین امین حسین 2360154 كفـءكفـء982011/06/27 أخصائى نفسى

بنى دمحم سلطان الجدیدة ب 2011/07/01 نجوى كامل صموئیل بشاى 2150985 كفـءكفـء992011/06/27 أخصائى نفسى

الفتح 2004/07/10 نھى حمدى دمحم مرسى 1134107 كفـءكفـء1002009/02/26 أخصائى نفسى

)١(بنى احمد  1998/11/11 رانیا دمحم ماھر حسن احمد 1132211 كفـءكفـء1012009/11/11 أخصائى اجتماعى أول

بنى دمحم سلطان 2006/03/15 ابو العزایم محمود على ابراھیم 2276444 كفـءكفـء1022011/06/27 أخصائى اجتماعى
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فصول البرجایة الثانویة 2011/07/01 أحمد عید سنوسي ابراھیم 1802545 كفـءكفـء1032011/06/27 أخصائى اجتماعى

تلھ الثانویھ المشتركھ 2011/02/22 أحمد كامل عبدالغنى عبدالباقى 2152311 كفـءكفـء1042011/02/22 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/03/02 أحمد ماضى طھ احمد 2165719 كفـءكفـء1052011/02/28 أخصائى اجتماعى

٢-بنى احمد بنین  2011/07/01 احمد دمحم حسن دمحم 2260359 كفـءكفـء1062011/06/27 أخصائى اجتماعى

بھدال 2011/07/01 اسامة خلیل لبیب ابراھیم 2155581 كفـءكفـء1072011/06/27 أخصائى اجتماعى

سلیمان مبروك بعزاقة 2011/07/01 اسامھ احمد عبد العزیز حامد 2288342 كفـءكفـء1082011/06/27 أخصائى اجتماعى

دمشاو ھاشم 2011/07/01 اسامھ رمضان دمحم ابوزید 2266434 كفـءكفـء1092011/06/27 أخصائى اجتماعى

المطاھرة البحریة 2011/07/01 اسماء احمد عمر دمحم 2266974 كفـءكفـء1102011/06/27 أخصائى اجتماعى

الفتح 2008/05/22 أسماء عباس شحاتھ احمد 2149081 كفـءكفـء1112011/06/27 أخصائى اجتماعى

١التجریبیھ المشتركة رقم  2010/02/22 أسماء عبدالرحیم على  حسین 2148381 كفـءكفـء1122011/02/14 أخصائى اجتماعى

دمشیر للتعلیم األساسى 2011/07/01 اسماء فاروق عبد هللا احمد 2151507 كفـءكفـء1132011/06/27 أخصائى اجتماعى

حضانة صفط اللبن 2011/07/01 اسماء مختار عبد العظیم دمحم 2175868 كفـءكفـء1142011/06/27 أخصائى اجتماعى

عقیلة سعد 2011/07/01 اسماعیل دمحم زیدان دمحم 2266256 كفـءكفـء1152011/06/27 أخصائى اجتماعى

مرقس حنا 2011/07/01 أشرف اسحق بطرس حنا 2172906 كفـءكفـء1162011/06/27 أخصائى اجتماعى

المنیا الثانویة بنات 2011/07/01 آالء دمحم صفوت حسن صفوت عبدالرحمن 2167341 كفـءكفـء1172011/06/27 أخصائى اجتماعى

١دیر عطیة  2010/07/01 أم ھاشم دمحم توفیق موسى 2149953 كفـءكفـء1182011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢نزلة عبید 2011/07/01 أمل  سمیر  شرقاوى  صلیب 2167466 كفـءكفـء1192011/06/27 أخصائى اجتماعى
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احمد عرابى 2010/07/01 امیرة نجیب بسطوروس عوض 2216346 كفـءكفـء1202011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢زھرة  2010/07/01 امیره سعید انس خلیل 2153740 كفـءكفـء1212011/06/27 أخصائى اجتماعى

المنیا- زھرة االعدادیة 2011/02/22 أنس نبیل أنس خلیل 2154292 كفـءكفـء1222011/02/14 أخصائى اجتماعى

منشاه الذھب البحریة 2011/07/01 ایمن فتحى رزق ابراھیم 2268515 كفـءكفـء1232011/06/27 أخصائى اجتماعى

طوخ الخیل االعدادیة 2010/07/01 تھانى ربیع دمحم طایع 2266991 كفـءكفـء1242011/06/27 أخصائى اجتماعى

أبوفلیو االعدادیة 2010/07/01 جاكلین سمیر فرنسیس جرجس 2163101 كفـءكفـء1252011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢نزلة عبید 2010/07/01 جورج جمال صادق حنین 2142141 كفـءكفـء1262011/06/27 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/02/22 جیھان عبدالعزیز عبدالعزیز ناصف 2154219 كفـءكفـء1272011/02/14 أخصائى اجتماعى

الحوارتة 2011/07/01 حسام ابراھیم راضى دمحم 2168298 كفـءكفـء1282011/06/27 أخصائى اجتماعى

١زھرة  2011/03/02 حسام نادى حسن خلف هللا 2163455 كفـءكفـء1292011/02/28 أخصائى اجتماعى

ناصف االعدادیة بنین 2011/07/01 حسن سلیمان أبو الحسن دمحم 2147978 كفـءكفـء1302011/06/27 أخصائى اجتماعى

فصول ادمو االعدادیة 2010/03/02 حسنا دمحم شحات دمحم 2157322 كفـءكفـء1312011/02/28 أخصائى اجتماعى

النظام 2010/03/02 خدیجھ عبدالرحیم امین مرجان 2155040 كفـءكفـء1322011/02/28 أخصائى اجتماعى

بنى حماد المشتركة 2011/07/01 دالیا احمد منصور سید 2170393 كفـءكفـء1332011/06/27 أخصائى اجتماعى

نزلة عبید األعدادیة 2011/07/01 راعوس فتحى  بركة  جرجس 2167499 كفـءكفـء1342011/06/27 أخصائى اجتماعى

دمشاو ھاشم 2011/07/01 راندا صالح الدین سلیم یوسف 2266212 كفـءكفـء1352011/06/27 أخصائى اجتماعى

فصول صفط اللبن الثانویة 2005/03/21 رانده سید حسن أحمد 2147981 كفـءكفـء1362011/06/27 أخصائى اجتماعى
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صفط الخمار ع بنین 2010/02/22 رانیا ربیع رشوان جاد هللا 2152052 كفـءكفـء1372011/02/14 أخصائى اجتماعى

ابناء الثورة 2010/02/22 رانیا رفعت عزیز غالي 1141500 كفـءكفـء1382011/02/14 أخصائى اجتماعى

بھدال 2011/07/01 راویھ عمر سید دمحم 2266246 كفـءكفـء1392011/06/27 أخصائى اجتماعى

التعلیم األساسى بالمجاوره األولى 2011/07/01 رشا فاروق احمد عبد الحكیم 2289846 كفـءكفـء1402011/06/27 أخصائى اجتماعى

)اعدادي(عمار عالق للتعلیم االساسي  2011/07/01 رضا  مرسى  دمحم  مرسى 2165676 كفـءكفـء1412011/06/27 أخصائى اجتماعى

١زھرة  2010/07/01 رضا دمحم الھاللى دمحم ناجى 2146593 كفـءكفـء1422011/06/27 أخصائى اجتماعى

نزلة فرج هللا 2011/07/01 زیناھم ظریف شلبى جرجس 2152023 كفـءكفـء1432011/06/27 أخصائى اجتماعى

حضانة السالم 2010/02/22 زینب بكر عبد الفتاح دمحم 2147959 كفـءكفـء1442011/02/14 أخصائى اجتماعى

صفط الخمار بنات 2010/07/01 زینب على عبدالباقى صدیق 2267143 كفـءكفـء1452011/06/27 أخصائى اجتماعى

محمود اغا ب 2011/07/01 سعودى صابر عید ھالل 2152474 كفـءكفـء1462011/06/27 أخصائى اجتماعى

١/تلة بنین رقم 2011/07/01 سماح دمحم اسماعیل حسانین 2266989 كفـءكفـء1472011/06/27 أخصائى اجتماعى

سعد زغلول 2010/07/01 سھام شوقى رزق هللا سعد 2155386 كفـءكفـء1482011/06/27 أخصائى اجتماعى

المنیا االعدادیة الثانویة الجدیدة بالمنیا الجدیدة بنات 2010/07/01 سوزى عوض خیر منقریوس 2200101 كفـءكفـء1492011/06/27 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب 2010/07/01 شیماء جمعھ احمد عبد السالم 2147260 كفـءكفـء1502011/06/27 أخصائى اجتماعى

المنیا االرسمیھ  للغات 2010/02/22 شیماء فتحى عبد الغنى محمود 2172842 كفـءكفـء1512011/02/14 أخصائى اجتماعى

كفر المنصورة ب المتمیزة بنات 2010/07/01 شیماء فوزى دمحم على 2174215 كفـءكفـء1522011/06/27 أخصائى اجتماعى

صفط الخمار بنات 2010/07/01 شیماء مصطفى رشدى عباس 2262740 كفـءكفـء1532011/06/27 أخصائى اجتماعى
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2011/02/22 اكتوبر٦ صبریھ دمحم طھ على 2155420 كفـءكفـء1542011/02/14 أخصائى اجتماعى

منشاة الدھب القبلیة 2010/07/01 صفاء عبد الرحمن دمحم دمحم 2149950 كفـءكفـء1552011/06/27 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال الفاروق عمر 2011/02/22 صفاء عبدالجواد احمد عبدالمعبود 2158867 كفـءكفـء1562011/02/14 أخصائى اجتماعى

طھ حسین 2010/07/01 صفاء عبدالرازق دمحم آدم 2171909 كفـءكفـء1572011/06/27 أخصائى اجتماعى

األمل االبتدائیة 2011/07/01 صموئیل اسحاق میخائیل جورجى 2169509 كفـءكفـء1582011/06/27 أخصائى اجتماعى

دمشیر للتعلیم األساسى ب 2010/07/01 طارق خلف محمود ابراھیم 2267462 كفـءكفـء1592011/06/27 أخصائى اجتماعى

المنیا الثانویة الزراعیة العسكریة 2011/07/01 طھ على عبد العظیم على 2155465 كفـءكفـء1602011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢ریدة  2011/07/01 عادل تقى نظیر جید 2266458 كفـءكفـء1612011/06/27 أخصائى اجتماعى

عزبة مفتاح 2011/07/01 عاطف نور الدین دمحم مرسى 2266199 كفـءكفـء1622011/06/27 أخصائى اجتماعى

مفتاح قریوى 2011/07/01 عبدالرازق على حسن اسماعیل 2171262 كفـءكفـء1632011/06/27 أخصائى اجتماعى

الفتح 2010/07/01 عبیر احمد الفضل ابراھیم احمد 2150489 كفـءكفـء1642011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 تلة٢طھ مصطفى  عبیر تونى دمحم على 2156629 كفـءكفـء1652011/06/27 أخصائى اجتماعى

ابناء الثورة 2011/03/02 عزة عبداللة ابو المكارم دمحم 2150794 كفـءكفـء1662011/02/28 أخصائى اجتماعى

١/تلة بنات رقم 2011/07/01 عزه دمحم اسماعیل على 2268585 كفـءكفـء1672011/06/27 أخصائى اجتماعى

وحدة طوخ الخیل 2010/02/22 عفاف یوسف موسى احمد 2152665 كفـءكفـء1682011/02/14 أخصائى اجتماعى

البرجایة الجدیدة 2010/07/01 عالء خلف محمود ناجى 2152393 كفـءكفـء1692011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢طھنا الجبل االبتدائیة الجدیدة  2011/07/01 علي دمحم سید علي 2307320 كفـءكفـء1702011/06/27 أخصائى اجتماعى
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صفط الخمار الریفیة 2010/07/01 علیھ دمحم امین عبد اللطیف 2154839 كفـءكفـء1712011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢/طھنشا بنات رقم 2011/07/01 عمر عبدالعزیز شحاتھ خلیفھ 2158558 كفـءكفـء1722011/06/27 أخصائى اجتماعى

١بھدال 2010/07/01 عید عزیز عیاد خلیل 2157267 كفـءكفـء1732011/06/27 أخصائى اجتماعى

بنى احمد الشرقیة 2011/07/01 فاطمة احمد جاد الكریم عبد اللطیف 2153396 كفـءكفـء1742011/06/27 أخصائى اجتماعى

عرب الشیخ دمحم االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة رجب عبد المنعم احمد 2161495 كفـءكفـء1752011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢زھرة  2010/07/01 فتح الباب عبد السالم على فتح الباب 2152416 كفـءكفـء1762011/06/27 أخصائى اجتماعى

المنیا االعدادیة الریاضیة بنین 2011/02/22 مایكل ناجي انیس بطرس 1140769 كفـءكفـء1772011/02/22 أخصائى اجتماعى

عقیلة سعد 2011/07/01 مجدى احمد درویش ابو العال 2266790 كفـءكفـء1782011/06/27 أخصائى اجتماعى

زھرة الثانویة 2008/03/15 محسن عبد المستجاب عبد الغنى إبراھیم 2164012 كفـءكفـء1792011/06/27 أخصائى اجتماعى

منشاة الدھب القبلیة 2011/07/01 دمحم احمد محمود خالف 2256391 كفـءكفـء1802011/06/27 أخصائى اجتماعى

عثمان بن عفان 2011/07/01 دمحم حسن عبد الرحیم  طھ 2377876 كفـءكفـء1812011/06/27 أخصائى اجتماعى

١طھنا الجبل 2011/03/02 دمحم على حسن عبد الغنى 2150016 كفـءكفـء1822011/02/28 أخصائى اجتماعى

منشأة الذھب القبلیة 2011/07/01 دمحم محمود اسماعیل على 2267886 كفـءكفـء1832011/06/27 أخصائى اجتماعى

عبد الجابر دمحم على ع 2011/07/01 محمود حسن محمود سلیمان 2266432 كفـءكفـء1842011/06/27 أخصائى اجتماعى

التعلیم األساسى بالمجاوره األولى 2011/07/01 مرقص فایز رزق هللا فرج 2284639 كفـءكفـء1852011/06/27 أخصائى اجتماعى

طوة الجدیدة 2010/07/01 مروه محمود دمحم ابراھیم 2153686 كفـءكفـء1862011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢صفط الخمار االبتدائیة بنین  2011/07/01 مروي جمال عربي عبد الغني 1141805 كفـءكفـء1872011/06/27 أخصائى اجتماعى
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١نزلة عبید  2011/07/01 مریم جرجس حنا عیاد 2156499 كفـءكفـء1882011/06/27 أخصائى اجتماعى

التوحید 2010/07/01 ممدوح على احمد فواز 2152693 كفـءكفـء1892011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢بنى دمحم سلطان للتعلیم األساسى  2010/02/22 منار  أحمد  حسن  شحاتھ 2168512 كفـءكفـء1902011/02/14 أخصائى اجتماعى

تلة بنات 2010/07/01 منال شحاتھ احمد ابراھیم 2154514 كفـءكفـء1912011/06/27 أخصائى اجتماعى

)١(البرجابة بنین رقم 2011/07/01 منى عباس على دمحم 2147296 كفـءكفـء1922011/06/27 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب 2010/07/01 مھا عبد الحكیم عبد الحمید عبد القادر 2145888 كفـءكفـء1932011/06/27 أخصائى اجتماعى

نزلة العساكر بزاویة سلطان 2011/02/22 مھدیة عبد الرحمن صادق نصر 2154465 كفـءكفـء1942011/02/14 أخصائى اجتماعى

التحریر 2010/07/01 میرى نبیل فوزى عبدالمالك 2154885 كفـءكفـء1952011/06/27 أخصائى اجتماعى

١نزلة عبید  2009/01/01 ناجحھ شفیق حبیب تاوضروس 2154890 كفـءكفـء1962011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 تلة٢طھ مصطفى  نادیھ وھیب حنا حنین 2152282 كفـءكفـء1972011/06/27 أخصائى اجتماعى

زاویھ سلطان الثانویھ المشتركھ 2010/07/01 ناھد  حمدى  زكى  حسن 2172106 كفـءكفـء1982011/06/27 أخصائى اجتماعى

طارق بن زیاد 2011/07/01 نجالء دمحم یسرى عبدالغنى 2156274 كفـءكفـء1992011/06/27 أخصائى اجتماعى

كدوان تعلیم اساسى 2011/07/01 نھا سید فضل عبد الحفیظ 2292959 كفـءكفـء2002011/06/27 أخصائى اجتماعى

السادات الثانویة بنات 2011/07/01 نھال صالح محمود دمحم 2161506 كفـءكفـء2012011/06/27 أخصائى اجتماعى

صفط الخمار بنات 2011/07/01 ھالھ احمد فتحى مھدى 2260620 كفـءكفـء2022011/06/27 أخصائى اجتماعى

بنى مھدى 2011/07/01 ھانى ابراھیم داود ایوب 2274493 كفـءكفـء2032011/06/27 أخصائى اجتماعى

١كفر المنصورة  2011/07/01 ھبھ ابوحامد احمد عبدالحكیم 2397709 كفـءكفـء2042011/06/27 أخصائى اجتماعى
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١سوادة  2010/07/01 ھدى رضوان على دمحم 2143648 كفـءكفـء2052011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشعب 2010/07/01 ھمت مصطفى احمد فرغلى 2157274 كفـءكفـء2062011/06/27 أخصائى اجتماعى

النظام 2010/07/01 ھناء أحمد عبد الحمید سعد 2174558 كفـءكفـء2072011/06/27 أخصائى اجتماعى

محجوب االبتدائیة 2011/07/01 وائل على سید دمحم 2163220 كفـءكفـء2082011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید حمدى على عبد الحمید 2011/07/01 وائل عیسى عبدالباقى عیسى 2270931 كفـءكفـء2092011/06/27 أخصائى اجتماعى

١كفر المنصورة  2011/03/02 وائل دمحم عطا الكریم دمحم 2162523 كفـءكفـء2102011/02/28 أخصائى اجتماعى

دماریس 2011/07/01 وجیھھ یحى دكرورى دمحم رشدى دكرورى 2166175 كفـءكفـء2112011/06/27 أخصائى اجتماعى

)١(كفر المنصورة ب الجدیدة  2010/07/01 وفاء دمحم اسماعیل احمد 2148581 كفـءكفـء2122011/06/27 أخصائى اجتماعى

االمل للصم وضعاف السمع 1977/09/01 اسكتش عبدالعظیم فھمى على 1678331 كفـءكفـء2132009/02/26 معلم خبیر

السالم ع بنات 1989/02/22 جھاد محى الدین دمحم مسعود 1114829 كفـءكفـء2142012/08/26 دكتوراهمعلم خبیر

الحى السادس تعلیم اساسى 1998/11/11 احمد ابراھیم عبد العلیم ابراھیم 1737839 كفـءكفـء2152012/09/01 دكتوراهمعلم أول أ

المنیا االرسمیھ  للغات 1998/11/04 احمد دمحم خلف هللا عبدالصالحین 1134547 كفـءكفـء2162012/08/26 دكتوراهمعلم أول أ

نزلة الفالحین 1998/11/11 احمد دمحم عبد الحكم عبد الظاھر 1707179 كفـءكفـء2172012/09/24 دكتوراهمعلم أول أ

االنجیلیة االعدادیة للبنات 1995/09/01 إنجى صالح دمحم مرسى 1131443 كفـءكفـء2182012/08/26 دكتوراهمعلم أول أ

المنیا الثانویة الجدیدة للبنات 1982/09/01 ثناء حسیب ارنستو خلیل 1094245 كفـءكفـء2192009/11/11 معلم أول أ

ناصف االعدادیة بنین 1986/10/01 حسن دمحم بدوى دسوقى 1105584 كفـءكفـء2202009/11/11 معلم أول أ

صفط الشرقیة 1990/12/01 خالد فتحى السید على 1111197 كفـءكفـء2212009/02/26 معلم أول أ
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االحرار االعدادیة بنین 1985/09/01 سعاد حسنى عبد العلیم الفولى 2067111 كفـءكفـء2222009/11/11 معلم أول أ

السالم الثانویة بنات 1991/01/30 سعاد یوسف عوض جرجس 1095568 كفـءكفـء2232009/02/26 معلم أول أ

البرجابةاالبتدائیة بنات 1981/06/30 شادیة خلف عبد الرحمن احمد 1093777 كفـءكفـء2242009/11/11 معلم أول أ

حضانة الفاروق للتعلیم االساسى 1994/09/01 صفاء صالح عبد الفتاح ابو زید 1124704 كفـءكفـء2252012/08/26 دكتوراهمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 1996/09/01 طارق اسماعیل محمود عبدالغني 2062781 كفـءكفـء2262012/08/26 دكتوراهمعلم أول أ

فصول عبد الجابر دمحمالثانویھ المشتركھ بطوه 1982/09/01 عاطف دمحم رجب زكى 1103563 كفـءكفـء2272009/02/26 معلم أول أ

االتحاد 1993/09/05 عامر ضیف دمحم إبراھیم 1103578 كفـءكفـء2282009/11/11 معلم أول أ

1998/11/11 المستشار محمود  تعلیم اساسى عالء دمحم ربیع أحمد اسماعیل 1731277 كفـءكفـء2292012/09/24 دكتوراهمعلم أول أ

ناصف االعدادیة بنین 1987/09/01 عمرو دمحمھریدي سید دمحم 1110038 كفـءكفـء2302009/02/26 معلم أول أ

ناصف االعدادیة بنین 1989/12/01 محسن حسین دمحم شحاتھ 1108744 كفـءكفـء2312009/02/26 معلم أول أ

االتحاد 1982/12/01 دمحم االمین دمحم محمود جاد الكریم 2010367 كفـءكفـء2322009/11/11 معلم أول أ

صفط الخمار ع بنین 1991/09/01 دمحم حسین شواط دمحم على عبد الموجود 1485490 كفـءكفـء2332009/02/26 معلم أول أ

المنیا الثانویة الزراعیة العسكریة 1993/07/11 دمحم على طھ حسن 1669199 كفـءكفـء2342009/11/11 معلم أول أ

التجارة الثانویة بنات بالمنیا 1990/10/01 محمود دمحم عطا هللا سید 1117454 كفـءكفـء2352009/02/26 معلم أول أ

الفنیھ المتقدمھ للشؤن الفندقیھ والخدمات السیاحیھ 1990/10/01 مصطفى دمحم سعید الحسینى مخلوف 2111700 كفـءكفـء2362009/11/11 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1989/11/01 معتز سید احمد نصر 1114620 كفـءكفـء2372011/07/31 معلم أول أ

النصر بدمشاو ھاشم 1982/09/01 ممدوح ابو بكر عبد المنعم دمحم 1098069 كفـءكفـء2382009/11/11 معلم أول أ
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المنتزه 1992/09/01 منال محمود اسماعیل سعد 1123701 كفـءكفـء2392009/11/11 معلم أول أ

بنى دمحم سلطان 1993/12/01 مني رؤوف سعد هللا نجیب 1125982 كفـءكفـء2402009/02/26 معلم أول أ

المنیا المیكانیكیة 1987/10/01 نادیة محمود مھنى ھریدى 1099216 كفـءكفـء2412009/11/11 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1993/12/01 نادیھ عبدالمنعم دمحم دمحم 2014614 كفـءكفـء2422009/02/26 معلم أول أ

شلبى للتعلیم االساسى 1993/08/02 ھبھ فوزى عبدالرحمن كریم 2259802 كفـءكفـء2432011/07/30 معلم أول أ

االحرار بنات 1996/11/24 ھیبھ دمحم دمحم محمود 1128929 كفـءكفـء2442012/08/26 دكتوراهمعلم أول أ

ناصف االعدادیة بنین 1992/09/01 وائل على حسن العزب 1123547 كفـءكفـء2452009/11/11 معلم أول أ

السعیدیة 1984/10/01 ایمان حسین احمد حسین  2023274 كفـءكفـء2462010/04/26 معلم أول

1987/09/01 اكتوبر٦ احمد سید احمد عطیھ 1117567 كفـءكفـء2472009/02/26 معلم أول

سلیمان مبروك بعزاقة 1998/11/11 أحمد سید إمبارك سنوسى 1142948 كفـءكفـء2482009/02/26 معلم أول

القبلیة 1990/04/09 احمد سید حسان حسن 1102686 كفـءكفـء2492009/02/26 معلم أول

دمشاو ھاشم 1992/09/01 احمد عبدالظاھر دمحم على 2009897 كفـءكفـء2502009/11/11 معلم أول

العروبة بعزاقة 1989/09/26 أحمد محمود شیمى حسین 1120030 كفـءكفـء2512009/02/26 معلم أول

صفط الخمار بنات 1998/11/11 اسماء ناجى على احمد 1135322 كفـءكفـء2522009/02/26 معلم أول

عمر بن عبد العزیز 1987/09/01 اشرف سامي نوح عبد اللة 1110928 كفـءكفـء2532009/11/11 معلم أول

طة حسین 1998/11/11 الھام صابر دمحم سطوحى 2006412 كفـءكفـء2542009/11/11 معلم أول

المنیا الصناعیة بنات 1994/07/11 أمانى عبدالمالك حسن شریف 1625389 كفـءكفـء2552009/02/26 معلم أول
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المنیا- االقباط االعدادیة بنین  1986/11/01 ایمان عطا اللة وھبة سلیمان 1115240 كفـءكفـء2562010/04/26 معلم أول

٢/تلھ بنین رقم  1993/09/01 إیمان على دمحم حزین 1056255 كفـءكفـء2572009/01/05 معلم أول

فصول صفط اللبن الثانویة 1988/09/01 جمال فاروق حجازى احمد 1119842 كفـءكفـء2582009/11/11 معلم أول

العروبة بعزاقة 1987/05/01 حنفى صادق على سعد 1100859 كفـءكفـء2592009/11/11 معلم أول

رسالن االعدادیةالمشتركة 1997/09/01 خیرى فتحى خلیل عبد الجواد 1130227 كفـءكفـء2602009/02/26 معلم أول

عثمان ھارون 1998/11/27 سحر عون الشاعت عبد السالم 1128897 كفـءكفـء2612009/02/26 معلم أول

العروبة بعزاقة 1988/09/01 سعاد الطاھر حسین الطاھر 1116445 كفـءكفـء2622009/02/26 معلم أول

القرایشة 1986/09/01 شحاتة سلیمان صالح ایوب 1113479 كفـءكفـء2632009/02/26 معلم أول

یعمل بالدیوان 1989/06/30 صباح فھمى تمام السمان 1109427 كفـءكفـء2642009/02/26 معلم أول

المنیا الثانویة الجدیدة  بنین شرق النیل 1987/05/01 صفیة دمحم عبد اللطیف دمحم 1105478 كفـءكفـء2652009/02/26 معلم أول

العروبة بعزاقة 1998/11/11 صالح دمحم الطاھر حسین 1113595 كفـءكفـء2662009/02/26 معلم أول

أبو فلیو للتعلیم االساسى 2000/09/17 عبد التواب دمحم سید عیسى 1132082 كفـءكفـء2672012/08/26 دكتوراهمعلم أول

كفر المنصورة االعدادیة بنین 1988/09/01 عفاف سید كامل أحمد 2007081 كفـءكفـء2682009/11/11 معلم أول

١السالم ب  1985/09/01 عالء عبدالمنعم اسماعیل على 2015378 كفـءكفـء2692009/11/11 معلم أول

على بن ابى طالب ب بنین 1994/09/01 عالء على عمر بھلول 1122911 كفـءكفـء2702009/11/11 معلم أول

على بن ابى طالب ب بنین 1989/11/01 عالء دمحم مھني علي 1121446 كفـءكفـء2712009/11/11 معلم أول

نزلة الفالحین 1982/06/30 على عبدالحكیم مراد تونى 1097599 كفـءكفـء2722009/02/26 معلم أول
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النظام 2002/05/01 على دمحم على حسن 1138494 كفـءكفـء2732012/08/26 دكتوراهمعلم أول

حضانة السالم 2004/07/01 غادة عثمان اسماعیل مھنى 1132248 كفـءكفـء2742012/08/26 دكتوراهمعلم أول

المنیا الصناعیة بنات 1994/06/11 فرج عزیز شاكر برسوم 1112093 كفـءكفـء2752009/02/26 معلم أول

العروبة بعزاقة 1997/09/01 فوزى سید عبد القادر عمار 1128448 كفـءكفـء2762009/02/26 معلم أول

النور للمكفوفین 1994/10/13 كمال الدین سید عبد العلیم دمحم 1128343 كفـءكفـء2772009/08/26 معلم أول

سعد زغلول 1988/09/01 لیلى خمیس مصطفى دمحم 1116764 كفـءكفـء2782009/11/11 معلم أول

السالم ع بنات 1989/12/01 محب سلیمان سعد جبرائیل 2129519 كفـءكفـء2792010/04/26 معلم أول

1994/09/01 السالم الثانویة بنین دمحم عبد الرسول محمود جاب هللا 1127859 كفـءكفـء2802009/11/11 معلم أول

العروبة بعزاقة 1998/11/11 دمحم عبد السالم عبدربة دمحم 1128443 كفـءكفـء2812009/02/26 معلم أول

دمحم فرید 1998/11/11 منتصر  بباوي جرجس مجلي 2000349 كفـءكفـء2822009/11/11 معلم أول

٢البرجایة بنین  1998/11/11 منى بشر على بشر 1134282 كفـءكفـء2832009/02/26 معلم أول

السالم الثانویة بنات 2004/07/01 مھا داود سلیمان دمحم 1817432 كفـءكفـء2842012/08/26 دكتوراهمعلم أول

حضانة على بن أبى طالب 1994/09/01 مھا عبد العظیم أحمد عبد الرحمن 1127744 كفـءكفـء2852009/02/26 معلم أول

ابناء الثورة 1986/09/01 ناھد علي عبدالعزیز عبدالرازق 1115030 كفـءكفـء2862011/07/13 معلم أول

یعمل بالدیوان 1994/09/01 نجالء حسین دمحم حسن 2061052 كفـءكفـء2872009/11/11 معلم أول

التحریر 1995/08/01 ھانى جان میخائیل فرج 1095192 كفـءكفـء2882009/02/26 معلم أول

المنیا االعدادیة الثانویة الجدیدة بالمنیا الجدیدة بنات 1999/02/21 ھانى دمحم على دمحم 2111656 كفـءكفـء2892011/07/31 معلم أول
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المطاھرة البحریة 1998/11/11 ھناء عبد الحكیم حسانین سعد 1134227 كفـءكفـء2902009/02/26 معلم أول

٢صفط الخمار االبتدائیة بنین  1987/09/01 وفاء شوقى سید على 2014136 كفـءكفـء2912009/11/11 معلم أول

كفر المنصورة ب المتمیزة بنات 2010/07/01 ابتسام ابراھیم مرسى حامد 2149503 كفـءكفـء2922011/06/27 معلم

٢صفط الشرقیة  2011/07/01 ابتسام رمضان بشندى موسى 2149428 كفـءكفـء2932011/06/27 معلم

٢تلة بنات  2010/02/22 ابتسام عبد االاله أمجد دمحم 2152901 كفـءكفـء2942011/02/14 معلم

٢صفط الخمار االبتدائیة بنین  2011/03/02 ابتسام عبد الرحمن ابراھیم عبد الرحمن 2151579 كفـءكفـء2952011/02/28 معلم

كفر المنصوره الرسمیھ للغات 2011/02/22 ابتسام دمحم یحیى عبدالغنى 2163269 كفـءكفـء2962011/02/14 معلم

صفط الخمار بنات 2011/02/22 ابراھیم عنتر على عبد الباقى 2151568 كفـءكفـء2972011/02/14 معلم

١صفط الشرقیة  2011/03/02 ابراھیم فكرى ابراھیم على 2151476 كفـءكفـء2982011/02/28 معلم

جزیره بنى احمد للتعلیم االساسى 2011/02/22 ابو بكر خالد یوسف على 2150147 كفـءكفـء2992011/02/14 معلم

المنیا الثانویة الجدیدة للبنات 2003/10/01 ابو بكر لطفى جاد حسین 1137021 كفـءكفـء3002009/11/11 معلم

بنى حماد المشتركة 2011/07/01 ابو طالب احمد صابر حسن 2151374 كفـءكفـء3012011/06/27 معلم

ابو یعقوب 2011/02/22 ابوبكر احمد عبدالعزیز على 2152276 كفـءكفـء3022011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 ابوبكر لطفى على محروس 2266976 كفـءكفـء3032011/06/27 معلم

سوادة المشتركة 2011/07/01 احالم حسانین احمد دمحم 2154603 كفـءكفـء3042011/06/27 معلم

)١(كفر المنصورة ب الجدیدة  2011/03/02 أحالم حمدى دمحم احمد 2163737 كفـءكفـء3052011/02/28 معلم

فصول ادمو االعدادیة 2011/02/22 أحمد  خلف على  أحمد 2147962 كفـءكفـء3062011/02/14 معلم
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الحى السادس تعلیم اساسى 2011/03/02 أحمد  دمحم أحمد  محمود 2151983 كفـءكفـء3072011/02/28 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 احمد ابراھیم عبد العزیز ابراھیم 2154654 كفـءكفـء3082011/06/27 معلم

٢دمشیر 2011/07/01 احمد ایراھیم عبد اللة خفاجى 2155079 كفـءكفـء3092011/06/27 معلم

ابو سویلم 2011/07/01 احمد بیومى عبد الصبور عبد الرازق 2150083 كفـءكفـء3102011/06/27 معلم

٢-بنى احمد بنین  2011/07/01 احمد تونى عمر عبدالحمید 2266209 كفـءكفـء3112011/06/27 معلم

أبو فلیو للتعلیم االساسى 2011/02/22 احمد جمال سید حمد 2162417 كفـءكفـء3122011/02/14 معلم

بنى احمد الغربیة االبتدائیة 2011/03/02 أحمد حافظ عبد السالم نصیر 2150118 كفـءكفـء3132011/02/28 معلم

٢-بنى احمد بنین  2011/03/02 احمد حسن ابوبكر  عمر 2150725 كفـءكفـء3142011/02/28 معلم

التعلیم األساسى بالمجاوره األولى 2011/07/01 احمد حسن البدرى مسعود على 2163237 كفـءكفـء3152011/06/27 معلم

العوام 2011/07/01 أحمد حسن عبد الغنى حسن 2171582 كفـءكفـء3162011/06/27 معلم

2011/02/22 المستشار محمود  تعلیم اساسى احمد حسنى طلعت محمود 2163272 كفـءكفـء3172011/02/14 معلم

الصالح 2011/02/22 أحمد حسین حبشى عید 2150943 كفـءكفـء3182011/02/14 معلم

شباب التحریر 2011/02/22 أحمد حسین عبد الحكیم حسین 2158205 كفـءكفـء3192011/02/14 معلم

مھنى ابو حلفایة االعدادیة 2011/07/01 احمد خیرى على سلطان 2270914 كفـءكفـء3202011/06/27 معلم

دمشاو ھاشم 2011/03/02 احمد سمیر دمحم صاوى 2150922 كفـءكفـء3212011/02/28 معلم

زاویھ سلطان الثانویھ المشتركھ 2011/07/01 احمد سمیر دمحم مھنى 2270908 كفـءكفـء3222011/06/27 معلم

جزیره بنى احمد للتعلیم االساسى 2011/02/22 أحمد سید حمدى غانم 2149973 كفـءكفـء3232011/02/14 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 

المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١صفط الخمار بنین  2011/03/02 احمد سید دمحم على 2155800 كفـءكفـء3242011/02/28 معلم

)اعدادي(عمار عالق للتعلیم االساسي  2011/07/01 احمد شحاتھ دمحم حسین 2275910 كفـءكفـء3252011/06/27 معلم

٢طوة  2009/01/01 احمد صالح زوین احمد 2152584 كفـءكفـء3262011/07/01 معلم

المنیا الصناعیة بنات 2010/07/01 أحمد طھ دمحم شاكر على 2162399 كفـءكفـء3272011/06/27 معلم

األمل االبتدائیة 2011/02/22 احمد عادل  یحى  عبد الغنى 2150150 كفـءكفـء3282011/02/14 معلم

أبو فلیو للتعلیم االساسى 2011/07/01 احمد عادل عبدالعزیز دمحم 2150976 كفـءكفـء3292011/06/27 معلم

طوخ الخیل االعدادیة 2011/03/02 احمد عبد الحكیم عبد الرحیم عبد الغنى 2153815 كفـءكفـء3302011/02/28 معلم

سامح عثمان 2011/02/22 أحمد عبدالحمید عبیدة عبدالكریم 2154242 كفـءكفـء3312011/02/14 معلم

الحوارتة 2011/07/01 احمد عبدالغني احمد علي 2217867 كفـءكفـء3322011/06/27 معلم

عبد العظیم أبو العیداالبتدائیة 2011/03/02 أحمد عبدالقادر عبدالمنعم سلیمان 2155805 كفـءكفـء3332011/02/28 معلم

المنیا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 احمد عبدالقادر محمود عبد السالم 2158856 كفـءكفـء3342011/06/27 معلم

2010/03/02 االبتدائیة٢زاویة سلطان  أحمد عثمان عبد الجواد إسماعیل 2150887 كفـءكفـء3352011/02/28 معلم

١صفط الشرقیة  2011/07/01 أحمد عربى احمد بدوى 2151482 كفـءكفـء3362011/06/27 معلم

٢دیر عطیة  2011/02/22 أحمد على خلف دمحم 2172316 كفـءكفـء3372011/02/14 معلم

بنى احمد الثانویة المشتركة 2011/02/22 احمد على عبد الرحیم دمحم 2152240 كفـءكفـء3382011/02/14 معلم

االحرار بنات 2011/03/02 احمد على عمر احمد الدیب 2156844 كفـءكفـء3392011/02/28 معلم

عبد الجابر دمحم على ع 2011/02/22 احمد عمر محمود على 2152800 كفـءكفـء3402011/02/14 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 

المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المنیا الثانویة الجدیدة للبنات 2002/01/09 احمد فاروق شحاتھ دمحم 2157298 كفـءكفـء3412011/02/14 معلم

دمحم جمال ابو حلیقھ 2011/07/01 احمد فاروق عبد الواحد حسن 2157657 كفـءكفـء3422011/06/27 معلم

سوادة المشتركة 2011/02/22 أحمد فاروق دمحم عبد النبى 2149999 كفـءكفـء3432011/02/14 معلم

العوام 2011/07/01 أحمد مجدى عبد المنعم توفیق 2150036 كفـءكفـء3442011/06/27 معلم

٢/طھنشا بنات رقم 2011/07/01 احمد دمحم ابوالعزایم ماضى سلیمان 2158560 كفـءكفـء3452011/06/27 معلم

نزلة فرج هللا االعدادیة 2011/07/01 احمد دمحم احمد حمد 2285720 كفـءكفـء3462011/06/27 معلم

المنیا الثانویة الزراعیة العسكریة 2011/07/01 احمد دمحم احمد قمصان 2151843 كفـءكفـء3472011/06/27 معلم

طھنشا الثانویة 2011/07/01 احمد دمحم جمال عبد الفتاح 2288361 كفـءكفـء3482011/06/27 معلم

دوار شعراوى االبتدائیة 2011/03/02 أحمد دمحم حجازى عبد هللا 2162483 كفـءكفـء3492011/02/28 معلم

بنى احمد الغربیة للتعلیم االساسى 2011/02/22 احمد دمحم ربیع دمحم دمحم 2163270 كفـءكفـء3502011/02/14 معلم

2011/02/22 االبتدائیة٢زاویة سلطان  احمد دمحم رؤف طھ على 2162373 كفـءكفـء3512011/02/14 معلم

)١(بنى احمد  2011/07/01 أحمد دمحم زینھم دمحم 2150067 كفـءكفـء3522011/06/27 معلم

البرجایة 2011/02/22 احمد دمحم شحاتھ عبد هللا 1703552 كفـءكفـء3532011/02/14 معلم

دمشاو ھاشم 2011/07/01 احمد دمحم عبد الحكم احمد 2260360 كفـءكفـء3542011/06/27 معلم

فصول المرح االعدادیھ 2011/02/22 أحمد دمحم عبدالكریم دمحم 2150874 كفـءكفـء3552011/02/14 معلم

عمر مكرم 2011/07/01 احمد دمحم على حسن 2265734 كفـءكفـء3562011/06/27 معلم

العبور االبتدائیة 2011/02/22 احمد دمحم على دمحم 2147752 كفـءكفـء3572011/02/14 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 

المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر المنصوره الرسمیھ للغات 2011/02/22 احمد دمحم فرج مدكور 2150757 كفـءكفـء3582011/02/14 معلم

أبو فلیو للتعلیم االساسى 2011/02/22 أحمد دمحم نجیب دمحم 2172877 كفـءكفـء3592011/02/14 معلم

دمشاو ھاشم 2011/07/01 احمد دمحمعزت محمود خلیل 2266259 كفـءكفـء3602011/06/27 معلم

١/تلة بنات رقم 2011/07/01 احمد مراد دمحمین مراد 2277467 كفـءكفـء3612011/06/27 معلم

كفر المنصوره الصناعیھ بنات 2010/07/01 أحمد مصطفى  أحمد عثمان 2162390 كفـءكفـء3622011/06/27 معلم

النصر بدمشاو ھاشم 2011/02/22 احمد موسى احمد حسن 2150929 كفـءكفـء3632011/02/14 معلم

المنیا الثانویة بنین 2011/07/01 احمد ھاشم عبد الحكیم دمحم 2282422 كفـءكفـء3642011/06/27 معلم

١صفط الشرقیة  2011/02/22 إدریس على عبدالنعیم بكر 2152499 كفـءكفـء3652011/02/14 معلم

عثمان ھارون 2010/07/01 ادیان موسى دمحم جمعھ 2170917 كفـءكفـء3662011/06/27 معلم

طوخ الخیل االعدادیة 2011/02/22 ارسانیوس جوزیف شحاتة كیرلس 2150916 كفـءكفـء3672011/02/14 معلم

عقیلة سعد 2010/03/02 أرمیا  نبیل  عیسى إبراھیم 2168085 كفـءكفـء3682011/02/28 معلم

عمر بن عبد العزیز 2010/07/01 اروى عبدالحمید سنوسى عطا 2286285 كفـءكفـء3692011/06/27 معلم

١طھنا الجبل 2011/07/01 اریج دمحم جبل دیاب 2285195 كفـءكفـء3702011/06/27 معلم

٢طھنا الجبل االبتدائیة الجدیدة  2011/03/02 أسامة أحمد حسین عبد الرحیم 2150004 كفـءكفـء3712011/02/28 معلم

المنیا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 أسامة خلیل أحمد عثمان 2174430 كفـءكفـء3722011/06/27 معلم

الحى المتمیز بالمنیا الجدیده 2011/07/01 اسامھ احمد جمعھ حسن 2168251 كفـءكفـء3732011/06/27 معلم

سریر مفتاح االعدادیة 2011/07/01 اسامھ احمد حامد عبد هللا 2266205 كفـءكفـء3742011/06/27 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 

المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المنیا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2008/04/28 أسامھ دمحم ربیع على حسن 2162425 كفـءكفـء3752011/06/27 معلم

نزلة فرج هللا 2011/07/01 إسحق سمیر  جرجس میخائیل 2152025 كفـءكفـء3762011/06/27 معلم

أبو فلیو للتعلیم االساسى 2011/02/22 إسراء بر عبده عبد الحمید 2150949 كفـءكفـء3772011/02/14 معلم

ھدى شعراوى 2011/02/22 إسراء حسنى عبد الموجود عبد العلیم 2169541 كفـءكفـء3782011/02/14 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2010/02/22 اسراء سید عبدالحمید حافظ 2154482 كفـءكفـء3792011/02/14 معلم

بنى دمحم سلطان للتعلیم االساسى 2010/07/01 اسراء عدلى لملوم فایز 2158292 كفـءكفـء3802011/06/27 معلم

الناصریة 2010/07/01 اسراء فتح الباب عبدالحلیم بدوى 2277486 كفـءكفـء3812011/06/27 معلم

بنى احمد الثانویة المشتركة 2010/07/01 اسالم ابو بكر دمحم سیف 2153448 كفـءكفـء3822011/06/27 معلم

نزلة الفالحین 2011/07/01 إسالم دمحم شندى دمحم 2149884 كفـءكفـء3832011/06/27 معلم

عثمان بن عفان 2010/07/01 اسماء ابراھیم عبد الغفار عبد الرحمن 2154543 كفـءكفـء3842011/06/27 معلم

البرجایة الجدیدة 2011/03/02 أسماء ابوالسعود عبدالرازق تغیان 2162453 كفـءكفـء3852011/02/28 معلم

ابو عیاد لتعلیم االساسى 2011/03/02 اسماء احمد دمحم عبدالحفیظ 2152058 كفـءكفـء3862011/02/28 معلم

١طھنا الجبل 2010/02/22 أسماء السید كامل محمود 2150002 كفـءكفـء3872011/02/14 معلم

كفر المنصورة ب المتمیزة بنات 2010/07/01 اسماء انور على عبد العزیز 2155758 كفـءكفـء3882011/06/27 معلم

بنى دمحم سلطان الجدیدة ب 2011/03/02 اسماء بدر عبد الموجود على 2155726 كفـءكفـء3892011/02/28 معلم

الفتح 2011/02/22 أسماء تونى على تونى 2162389 كفـءكفـء3902011/02/14 معلم

ابو یعقوب 2010/07/01 اسماء جمال صالح محروص 2396531 كفـءكفـء3912011/06/27 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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شباب التحریر 2011/03/02 اسماء جمال عبدالرحیم عبد الحمید 2168592 كفـءكفـء3922011/02/28 معلم

االقباط ث بنین 2011/02/22 أسماء حسن  عبد العال على 2162519 كفـءكفـء3932011/02/14 معلم

ابو عیاد لتعلیم االساسى 2011/02/22 أسماء حسن دمحم حسن 2174390 كفـءكفـء3942011/02/14 معلم

٢/تلھ بنین رقم  2011/07/01 اسماء حسن دمحم على 2295899 كفـءكفـء3952011/06/27 معلم

صفط الخمار الریفیة 2010/03/02 أسماء حسین سید نعمان 2154585 كفـءكفـء3962011/02/28 معلم

العبور االبتدائیة 2010/02/22 اسماء حمدى عبدالغنى احمد 2149290 كفـءكفـء3972011/02/14 معلم

بنى دمحم سلطان للتعلیم االساسى 2011/07/01 اسماء خالد دمحم حسن 2279748 كفـءكفـء3982011/06/27 معلم

١سوادة  2011/02/22 اسماء خلف دمحم فتح الباب 2152480 كفـءكفـء3992011/02/14 معلم

شلبى 2011/02/22 اسماء رجب  دمحم السید 2163469 كفـءكفـء4002011/02/14 معلم

عقیلة سعد 2011/07/01 اسماء سراج عارف دمحم 2267514 كفـءكفـء4012011/06/27 معلم

المنیا- زھرة االعدادیة 2010/02/22 اسماء سعید خلف موسى 2154273 كفـءكفـء4022011/02/14 معلم

١الشرفا 2010/07/01 اسماء صالح دمحم عبد الرحیم 2152332 كفـءكفـء4032011/06/27 معلم

فصول دیر عطیة 2009/07/18 أسماء عبد القادر ریاض عبد القادر 2165695 كفـءكفـء4042011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2008/09/18 أسماء عبد المنعم عبد الحكیم دمحم 2147964 كفـءكفـء4052011/02/14 معلم

شباب التحریر 2010/07/01 اسماء على ریاض عبد الحكیم 2266247 كفـءكفـء4062011/06/27 معلم

عقیلة سعد 2011/02/22 اسماء عمر صدیق سالم 2154246 كفـءكفـء4072011/02/14 معلم

١صفط الخمار بنین  2011/07/01 أسماء فاروق عبدالحكیم بدوى 2158565 كفـءكفـء4082011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

فصول دیر عطیة 2011/07/01 اسماء فایز دمحم عبد الباسط 2155761 كفـءكفـء4092011/06/27 معلم

)١(كفر المنصورة ب الجدیدة  2011/02/22 أسماء فایق منشاوى عبد الموجود 2163828 كفـءكفـء4102011/02/14 معلم

النصر بدمشاو ھاشم 2011/07/01 اسماء فتحى ابوزید حسن 2269611 كفـءكفـء4112011/06/27 معلم

ریدة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 أسماء فتحى أحمد عبد العال 2163939 كفـءكفـء4122011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2011/07/01 اسماء كمال عبدالحكیم حسن 2154209 كفـءكفـء4132011/06/27 معلم

٢بھدال 2010/07/01 اسماء محروص دمحم على 2273726 كفـءكفـء4142011/06/27 معلم

)١(البرجابة بنین رقم 2010/03/02 أسماء دمحم  طلب  دمحم 2147977 كفـءكفـء4152011/02/28 معلم

االخصاص 2011/07/01 أسماء دمحم أحمد علي 2356521 كفـءكفـء4162011/06/27 معلم

)١(كفر المنصورة ب الجدیدة  2010/02/22 اسماء دمحم زین الدین شحاتھ اسماعیل 2163266 كفـءكفـء4172011/02/14 معلم

١طھنا الجبل 2011/07/01 اسماء دمحم صقر ابراھیم 2397000 كفـءكفـء4182011/06/27 معلم

بنى احمد الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 اسماء دمحم عبدالعلیم دمحم 2154545 كفـءكفـء4192011/06/27 معلم

دمشیر للتعلیم األساسى ب 2010/07/01 اسماء دمحم عبدالفتاح على 2173498 كفـءكفـء4202011/06/27 معلم

دمشیر للتعلیم األساسى ب 2010/07/01 اسماء دمحم عبدهللا خلیل 2277480 كفـءكفـء4212011/06/27 معلم

ابو یعقوب 2011/03/02 اسماء دمحم عبدالمحسن عبدالجابر 2169610 كفـءكفـء4222011/02/28 معلم

عبد الجابر دمحم على ع 2011/03/02 أسماء دمحم على دمحم 2150115 كفـءكفـء4232011/02/28 معلم

بنى دمحم سلطان الجدیدة ب 2011/02/22 اسماء محمود احمد حسن 2163281 كفـءكفـء4242011/02/14 معلم

2010/02/22 االبتدائیة٢زاویة سلطان  أسماء محمود عبد الغنى عبد العال 2171541 كفـءكفـء4252011/02/14 معلم

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

7438of 4655 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 

المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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عثمان بن عفان 2010/07/01 اسماء مختار دمحم احمد 2267901 كفـءكفـء4262011/06/27 معلم

١سوادة  2010/02/22 اسماء مخلوف احمد حسن 2153614 كفـءكفـء4272011/02/14 معلم

المنیا الصناعیة بنات 2010/07/01 اسماء معتمد امین عبدالرحمن 2179108 كفـءكفـء4282011/06/27 معلم

الجمھوریة 2011/07/01 اسماء ناجى احمد عبدالسالم 2165871 كفـءكفـء4292011/06/27 معلم

حضانة مبارك بدیر عطیھ 2010/07/01 أسماء نادى عبد الرحمن على 2162853 كفـءكفـء4302011/06/27 معلم

نزلة الفالحین 2011/07/01 أسماء وحید عباس جمعة 2164109 كفـءكفـء4312011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2007/04/19 اسماعیل ابراھیم عرفات احمد 2153565 كفـءكفـء4322011/02/28 معلم

بنى احمد الثانویة المشتركة 2010/07/01 اسماعیل عبدالرحیم مھران دكرورى 2158742 كفـءكفـء4332011/06/27 معلم

الحریة الثانویة المشتركة بدمشیر 2011/02/22 أشرف  خلف  قاسم  دمحم 2173718 كفـءكفـء4342011/02/14 معلم

دوار شعراوى االبتدائیة 2011/07/01 أشرف حامد احمد دمحم 2171136 كفـءكفـء4352011/06/27 معلم

ابو سیف نایف 2011/07/01 اشرف غبلایر مرقص غبلایر 1597345 كفـءكفـء4362011/06/27 معلم

نزلھ حسین االعدادیة 2011/03/02 اشرف مختار خلف عوض 2157617 كفـءكفـء4372011/02/28 معلم

١سوادة  2011/02/22 أصیلة فرغلى دمحم حسین 2150903 كفـءكفـء4382011/02/14 معلم

عمر مكرم 2011/02/22 إكرام فرغلى على دمحم 2151997 كفـءكفـء4392011/02/14 معلم

٢التجریبیھ المشتركة رقم  2009/10/29 آالء  مصطفى على  دمحم 2175135 كفـءكفـء4402011/02/28 معلم

النظام 2011/03/02 الحسن ابراھیم عیسى موسى 2158804 كفـءكفـء4412011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب 2011/03/02 الحسن احمد أمین احمد 2141559 كفـءكفـء4422011/02/28 معلم
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)١(كفر المنصورة ب الجدیدة  2011/03/02 الخضر ھاشم عبدهللا دمحم 2165743 كفـءكفـء4432011/02/28 معلم

جزیره بنى احمد للتعلیم االساسى 2011/07/01 الزھراء احمد دمحم احمد 2276481 كفـءكفـء4442011/06/27 معلم

2011/07/01 اكتوبر٦ الزھراء طھ محمود خلیل 2262723 كفـءكفـء4452011/06/27 معلم

المنیا الثانویة الجدیدة للبنات 2010/07/01 الزھراء دمحم دمحم على السید 2158702 كفـءكفـء4462011/06/27 معلم

كفر المنصورة ب المتمیزة بنات 2010/03/02 الشیماء  جالل  على  دمحم 2169438 كفـءكفـء4472011/02/28 معلم

ابو عیاد لتعلیم االساسى 2011/02/22 الشیماء احمد عبد العزیز سالم 2152828 كفـءكفـء4482011/02/14 معلم

القبلیة 2010/03/02 الشیماء احمد دمحم عمران 2152048 كفـءكفـء4492011/02/28 معلم

حضانة على بن أبى طالب 2010/07/01 الشیماء حسن قطب عبد الحلیم 2272959 كفـءكفـء4502011/06/27 معلم

رفاعة الطھطاوى 2010/02/22 الشیماء خلیفة الحسن محمود أبو الغیط 2175411 كفـءكفـء4512011/02/22 معلم

١صفط اللبن 2010/07/01 الشیماء خلیل خلیفة دمحم 2172859 كفـءكفـء4522011/06/27 معلم

١صفط اللبن 2010/07/01 الشیماء ربیع بیومى دمحم 2174406 كفـءكفـء4532011/06/27 معلم

حضانة صفط اللبن 2011/03/02 الشیماء رمضان دمحم عبد الجابر 2174402 كفـءكفـء4542011/02/28 معلم

٢تلة بنات  2011/07/01 الشیماء سید عبدالرازق محمود 2152617 كفـءكفـء4552011/06/27 معلم

٢زھرة  2010/03/02 الشیماء عالء ابراھیم ذوالكفل 2153970 كفـءكفـء4562011/02/28 معلم

عمر مكرم 2008/01/14 الشیماء كمال عمار خلیل 2147789 كفـءكفـء4572011/02/14 معلم

االخصاص 2011/07/01 الشیماء دمحم احمد على 2154681 كفـءكفـء4582011/06/27 معلم

٢ماقوسة  2011/07/01 الشیماء دمحم رشدى عبد الحمید 2282640 كفـءكفـء4592011/06/27 معلم
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سعد زغلول 2010/07/01 الشیماء مصطفى احمد محمود 2277484 كفـءكفـء4602011/06/27 معلم

٢نزلة عبید 2011/07/01 الشیماء ممدوح دمحم محمود 2265862 كفـءكفـء4612011/06/27 معلم

دمشاو ھاشم 2011/02/22 ألفت رشدى محمود أبو الحسن 2150860 كفـءكفـء4622011/02/14 معلم

٢ریدة  2011/07/01 الماظ داوود على دمحم 2268259 كفـءكفـء4632011/06/27 معلم

سعید عبد المسیح باشا االبتدائیة 2010/07/01 الھام جمال المصرى عبدالعلیم على 2168574 كفـءكفـء4642011/06/27 معلم

فصول المكفوفین بالمنیا 2011/07/01 الھام حافظ عبد السالم حافظ 2162707 كفـءكفـء4652011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2011/07/01 الھام مبروك دمحم اسماعیل 2396244 كفـءكفـء4662011/06/27 معلم

الوحدة المجمعة بتلة 2010/02/22 إلھام ممدوح عید دمحم 2162541 كفـءكفـء4672011/02/14 معلم

١سوادة  2011/02/22 الین عدلى لبیب ابراھیم 2154841 كفـءكفـء4682011/02/14 معلم

١/البتدائیةبنین رقم١طھنشا 2010/03/02 أم المؤمنین سید على سید 2174397 كفـءكفـء4692011/02/28 معلم

محمود اغا ب 2010/02/22 ام كلثوم حمزة دمحم دمحم 2152673 كفـءكفـء4702011/02/14 معلم

حضانة االخصاص 2011/03/02 ام كلثوم عنتر عبد الغنى دمحم 2190756 كفـءكفـء4712011/02/28 معلم

ھدى شعراوى 2003/03/25 أم ھاشم أحمد عبدالظاھر على 2152049 كفـءكفـء4722011/06/27 معلم

2011/02/22 االبتدائیة٢زاویة سلطان  ام ھاشم اسماعیل عبدالحمید اسماعیل 2163238 كفـءكفـء4732011/02/14 معلم

١دیر عطیة  2010/07/01 ام ھاشم حبشى عبدالمجید ابراھیم 2166951 كفـءكفـء4742011/06/27 معلم

دوار شعراوى االبتدائیة 2010/02/22 أم ھاشم حسن  سید  حسن 2162465 كفـءكفـء4752011/02/14 معلم

حضانة تلة للتعلیم األساسى 2011/02/22 أم ھاشم خلف مرسى دمحم 2162848 كفـءكفـء4762011/02/14 معلم
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تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حضانة تلة للتعلیم األساسى 2010/07/01 ام ھاشم سید طھ دمحم 2262741 كفـءكفـء4772011/07/01 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢زاویة سلطان  ام ھاشم سید ماضى احمد 2152314 كفـءكفـء4782011/06/27 معلم

الفتح 2011/07/01 ام ھاشم شلقامى على دمحم 2163255 كفـءكفـء4792011/06/27 معلم

طھنشا الجدیدة 2011/03/02 ام ھاشم عبدالحمید عبدالعلیم محفوظ 2172301 كفـءكفـء4802011/02/28 معلم

صفط الخمار الریفیة 2011/07/01 ام ھاشم على  دمحم متولى 2260619 كفـءكفـء4812011/06/27 معلم

السعیدیة 2010/07/01 ام ھاشم محروس جمعھ على 2173757 كفـءكفـء4822011/06/27 معلم

حضانة زھرة 2009/01/01 ام ھاشم دمحم تونى حسین 2163463 كفـءكفـء4832011/06/27 معلم

2010/02/22 تلة٢طھ مصطفى  أم ھاشم مقبول دمحم احمد 2155788 كفـءكفـء4842011/02/14 معلم

حضانة الجمھوریة 2011/07/01 ام ھاشم مناف دمحم حسین 2152765 كفـءكفـء4852011/06/27 معلم

بنى دمحم سلطان الجدیدة ب 2011/03/02 آمال  رمضان مرقص جید 2150047 كفـءكفـء4862011/02/28 معلم

ریدة االعدادیة المشتركة 2011/02/22 آمال  دمحم محمود احمد 2152267 كفـءكفـء4872011/02/14 معلم

التجارة الثانویة بنات بالمنیا 2011/07/01 امال احمد ماھر شمس الدین كامل 2150506 كفـءكفـء4882011/06/27 معلم

١طھ مصطفى  2011/02/22 آمال عبدالرازق سنوسى فرج هللا 2155790 كفـءكفـء4892011/02/14 معلم

حضانة صفط الخمار 2011/07/01 آمال عید على ابوبكر 2175191 كفـءكفـء4902011/06/27 معلم

المستقبل ببنى احمد 2010/07/01 آمال دمحم قطب حسانین 2174540 كفـءكفـء4912011/06/27 معلم

المنیا االعدادیة الثانویة الجدیدة بالمنیا الجدیدة بنات 2010/02/22 أمانى حسین عبد النعیم حسین 2156674 كفـءكفـء4922011/02/14 معلم

تلھ الثانویھ المشتركھ 2010/07/01 امانى خلف شھاب عبدالحلیم 2179974 كفـءكفـء4932011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

٢ریدة  2011/07/01 أمانى سید توفیق مرسى 2150076 كفـءكفـء4942011/06/27 معلم

حضانة الشرفا 2011/03/02 أمانى عبد الرؤوف حسن دمحم 2171617 كفـءكفـء4952011/02/28 معلم

التجارة الثانویة بنات بالمنیا 2011/07/01 امانى عبد الكبیر دمحم احمد 2360156 كفـءكفـء4962011/06/27 معلم

بنى احمد الثانویة المشتركة 2011/07/01 امانى عبد الودود احمد سعید 2266240 كفـءكفـء4972011/06/27 معلم

١/البتدائیةبنین رقم١طھنشا 2010/07/01 امانى فتحى قطب عبد الحفیظ 2156998 كفـءكفـء4982011/06/27 معلم

بنى دمحم سلطان الجدیدة ب 2011/07/01 امانى قاعود منیر شحاتھ 1139869 كفـءكفـء4992011/06/27 معلم

المنیا الثانویة الجدیدة للبنات 2011/02/22 امانى دمحم حامد دمحم 1598109 كفـءكفـء5002011/02/14 معلم

١بنى احمد 2011/07/01 امانى دمحم عبد الباسط دمحم 2154555 كفـءكفـء5012011/06/27 معلم

دوار شعراوى االبتدائیة 2011/07/01 امانى مصطفى عطا عابد 2274492 كفـءكفـء5022011/06/27 معلم

مجمع تلھ للتعلیم األساسي الجدیدة 2010/03/02 أمانى مالك بطرس جرجس 2149489 كفـءكفـء5032011/02/28 معلم

تلة ع للتعلیم االساسى 2010/03/02 امل  دمحم درویش  دمحم 2009155 كفـءكفـء5042011/02/28 معلم

زاویھ سلطان الثانویھ المشتركھ 2010/07/01 امل ابوالعزایم على عبدالغنى 2158757 كفـءكفـء5052011/06/27 معلم

١التجریبیھ المشتركة رقم  2010/02/22 أمل أنور فرغلى أمین 2174522 كفـءكفـء5062011/02/14 معلم

المنیا االعدادیة الثانویة الجدیدة بالمنیا الجدیدة بنات 2005/03/15 امل حمدى على عیسى 2203336 كفـءكفـء5072011/06/27 معلم

١كفر المنصورة  2005/04/05 امل رمضان سید مدكور 2149987 كفـءكفـء5082011/06/27 معلم

السعیدیة 2010/07/01 امل رمضان دمحم مصطفى 2268554 كفـءكفـء5092011/06/27 معلم

١سوادة  2010/07/01 امل عبدالحكم حسانین دمحم 2276545 كفـءكفـء5102011/06/27 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢طوة  2010/03/02 أمل على عبداللطیف شحات 2158582 كفـءكفـء5112011/02/28 معلم

مجمع تلھ للتعلیم األساسي الجدیدة 2010/02/22 امل فتحى احمد دمحم 2169773 كفـءكفـء5122011/02/14 معلم

البرجابةاالبتدائیة بنات 2006/08/20 امل كساب حسن امام 2223528 كفـءكفـء5132011/02/14 معلم

المطاھرة البحریة 2010/07/01 أمل كمال الدین دمحم كامل 2163479 كفـءكفـء5142011/06/27 معلم

المنیا المیكانیكیة 2002/02/02 امل دمحم رضا ابراھیم 2004506 كفـءكفـء5152009/11/11 معلم

ناصف االعدادیة بنین 2011/07/01 أمل مصطفى بكر عبید 2149430 كفـءكفـء5162011/06/27 معلم

صفط الشرقیة 2011/02/22 آمنة عطیة دمحم عبدالوھاب 2154272 كفـءكفـء5172011/02/14 معلم

السعیدیة 2011/02/22 امنة دمحم عبدة احمد 2162508 كفـءكفـء5182011/02/14 معلم

الفتح 2011/03/02 آمنھ  حسن  عبد الرحیم طھ 2169526 كفـءكفـء5192011/02/28 معلم

المطاھرة البحریة 2011/07/01 امنھ احمد عبد الغنى غیطانى 2153111 كفـءكفـء5202011/06/27 معلم

طھنشا 2010/07/01 آمنھ دمحم عبد الغنى نصر 2179040 كفـءكفـء5212011/06/27 معلم

المنتزه 2011/03/02 آمنھ مصطفى دمحم قطب 2158548 كفـءكفـء5222011/02/28 معلم

٢السالم االبتدائیة  2010/03/02 امنیة دمحم نجیب حسن فھمى دمحم 2159651 كفـءكفـء5232011/02/28 معلم

بنى حماد المشتركة 2010/02/22 امنیھ احمد دمحم عز العرب 2165784 كفـءكفـء5242011/02/14 معلم

الفتح 2011/07/01 أمنیھ احمد مختار دمحم حسن 2268540 كفـءكفـء5252011/06/27 معلم

١نزلة عبید  2011/03/02 أمیر اسحق ابراھیم مسعود 2149287 كفـءكفـء5262011/02/28 معلم

نزلة عبید األعدادیة 2011/07/01 امیر داود نمر عبد المالك 2282579 كفـءكفـء5272011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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مھدیة للتعلیم االساسى 2011/02/22 أمیرة جمال  تونى نادى 2149885 كفـءكفـء5282011/02/14 معلم

منشاة الدھب القبلیة 2011/02/22 امیرة عبدالروؤف حسن دمحم 2152245 كفـءكفـء5292011/07/14 معلم

٢نزلة عبید 2011/03/02 أمیرة عزمى عیاد جورجى 2173024 كفـءكفـء5302011/02/28 معلم

دوار شعراوى االبتدائیة 2011/07/01 أمیرة كرم نجیب حبیب 2149944 كفـءكفـء5312011/06/27 معلم

دمشیر للتعلیم األساسى ب 2010/07/01 امیره احمد عبدالحكیم دمحم 2155458 كفـءكفـء5322011/06/27 معلم

١بھدال 2011/07/01 امیره رضا عمر دكرورى 2268236 كفـءكفـء5332011/06/27 معلم

ریاض اطفال االرسمیھ لغات بالمنیا الجدیده 2010/07/01 امیره فرغلى على فرغلى 2282465 كفـءكفـء5342011/06/27 معلم

االسماعیلیة 2010/07/01 امیمة سید عبد الرازق سید 2188982 كفـءكفـء5352011/06/27 معلم

التجارة الثانویة بنات بالمنیا 2010/07/01 امیمھ احمد خالد دمحم 2158223 كفـءكفـء5362011/06/27 معلم

ابو یعقوب 2010/02/22 امیمھ رمضان عبدالعزیز عبدالحمید 2155496 كفـءكفـء5372011/02/14 معلم

عثمان ھارون 2011/02/22 أندرو  فرید  فكرى  خلیل 2168772 كفـءكفـء5382011/02/14 معلم

نزلة العساكر بزاویة سلطان 2010/02/22 إنسیام عبد هللا دمحم راشد 2150918 كفـءكفـء5392011/02/14 معلم

عمر بن عبد العزیز 2010/03/02 انشراح جالل خالد ابو اللیل 2170914 كفـءكفـء5402011/02/28 معلم

فصول عبد الجابر دمحمالثانویھ المشتركھ بطوه 2010/02/22 أنطون ألبرت أمیل توفیق 2150856 كفـءكفـء5412011/02/14 معلم

2010/03/02 االبتدائیة٢نزلة عبید الجدیدة  انطونیوس ناجح صلیب ناشد 2163994 كفـءكفـء5422011/02/28 معلم

ُالمرح 2011/03/02 أنور محمود دمحم حسانین 2171572 كفـءكفـء5432011/02/28 معلم

المنیا الثانویة بنین 2011/07/01 أنور یوسف عزیز وھبة 2154732 كفـءكفـء5442011/07/01 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

سوادة المشتركة 2011/07/01 اوعاد ابوالعزایم حبشى على 2154583 كفـءكفـء5452011/06/27 معلم

النظام 2011/03/02 آیات رجب  عبد الوھاب على 2162195 كفـءكفـء5462011/02/28 معلم

كفر المنصوره الصناعیھ بنات 2011/07/01 ایات عبد الرازق  مخلوف عبد الرازق 2162722 كفـءكفـء5472011/06/27 معلم

دمشیر للتعلیم األساسى 2011/07/01 ایات عمر عبدالفتاح دمحم 2157332 كفـءكفـء5482011/06/27 معلم

كفر المنصوره الصناعیھ بنات 2010/02/22 ایات دمحم حسن فراج 1138871 كفـءكفـء5492011/02/14 معلم

٢تلة بنات  2011/02/22 أیات دمحم محمود حسن 2152062 كفـءكفـء5502011/02/14 معلم

المنتزه 2010/02/22 إیرین طلعت لبیب سوس 2157287 كفـءكفـء5512011/02/14 معلم

١طھنا الجبل 2011/07/01 إیرین ودیع جاد الرب حنا 2285103 كفـءكفـء5522011/06/27 معلم

شلبى 2011/07/01 ایرینى أدیب خلیل یوسف 2150721 كفـءكفـء5532011/06/27 معلم

سعد زغلول 2011/02/22 ایرینى اسامھ موریس عیاد 2170949 كفـءكفـء5542011/02/14 معلم

فصول صفط اللبن الثانویة 2010/07/01 ایرینى جرجس مرزوق جرجس 2152626 كفـءكفـء5552011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/07/01 ایرینى طلعت النسیمى جید قلینى 2178998 كفـءكفـء5562011/06/27 معلم

بنى دمحم سلطان الجدیدة ب 2011/07/01 ایرینى عوض عبد المالك عبد السید 2362129 كفـءكفـء5572011/06/27 معلم

المنیا الصناعیة بنات 2011/07/01 ایرینى قلینى مكسیموس خلیل 2162065 كفـءكفـء5582011/06/27 معلم

٢التجریبیھ المشتركة رقم  2011/02/22 ایرینى مجید غالى خلیل 2155557 كفـءكفـء5592011/02/14 معلم

النیل 2010/07/01 ایرینى یعقوب ثابت صادق 2280239 كفـءكفـء5602011/06/27 معلم

دوار شعراوى االبتدائیة 2009/11/10 ایرینى یوسف منصور یوسف 2170910 كفـءكفـء5612011/02/14 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 

المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الوحدة المجمعة بتلة 2010/07/01 ایغاب صادق نصیف عطا هللا 2286641 كفـءكفـء5622011/06/27 معلم

١ماقوسة  2010/07/01 ایفت نبیل حنا غبلایر 2287530 كفـءكفـء5632011/06/27 معلم

منشاه الذھب البحریة 2011/07/01 ایفون  منیر عیاد جرجس 2167338 كفـءكفـء5642011/06/27 معلم

مرقس حنا 2011/03/02 ایفون خلف فرج مكسیموس 2171610 كفـءكفـء5652011/02/28 معلم

عمر مكرم 2010/02/22 ایمان ابراھیم مرسى حامد 2151460 كفـءكفـء5662011/02/14 معلم

محجوب االبتدائیة 2010/02/22 إیمان ابوزید حسن ابراھیم 2163227 كفـءكفـء5672011/02/14 معلم

على بن ابى طالب ب بنین 2011/07/01 إیمان أحمد حسن أحمد 2149942 كفـءكفـء5682011/06/27 معلم

حضانة العروبة بعزاقة 2010/02/22 إیمان احمد عبداللطیف عمر 2152698 كفـءكفـء5692011/02/22 معلم

١كفر المنصورة  2010/02/22 ایمان احمد على سید 2150440 كفـءكفـء5702011/02/14 معلم

بنى احمد الغربیة االبتدائیة 2010/02/22 ایمان احمد على دمحم 2174003 كفـءكفـء5712011/02/14 معلم

حضانة الفاروق للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایمان احمدالھاشمى دمحم احمد 2165008 كفـءكفـء5722011/06/27 معلم

١/تلة بنات رقم 2011/07/01 ایمان بولس حبیب ابراھیم 2269613 كفـءكفـء5732011/06/27 معلم

منشأة الذھب القبلیة 2011/07/01 ایمان جابر زروق صبره 2268481 كفـءكفـء5742011/06/27 معلم

المنیا االرسمیھ  للغات 2011/03/02 إیمان جمال  حسن  عبد الرحیم 2162531 كفـءكفـء5752011/02/28 معلم

محجوب االبتدائیة 2010/02/22 ایمان حجازى جمعھ حسن 2163214 كفـءكفـء5762011/02/14 معلم

٢زھرة  2011/02/22 إیمان حسنى عبدالظاھر حسین 2152917 كفـءكفـء5772011/02/14 معلم

الحى السادس تعلیم اساسى 2010/02/22 إیمان حسین جالل حسن 2149887 كفـءكفـء5782011/07/14 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 

المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١/تلة بنات رقم 2010/07/01 ایمان ربیع دمحم طایع 2270220 كفـءكفـء5792011/06/27 معلم

السالم الثانویة بنات 2011/02/22 إیمان رفعت دمحم شحات 2164098 كفـءكفـء5802011/02/14 معلم

المنیا االعدادیة الثانویة الجدیدة بالمنیا الجدیدة بنات 2011/07/01 ایمان رمضان بدوى حسان 2179237 كفـءكفـء5812011/06/27 معلم

ابناء الثورة 2011/02/22 ایمان سمھان امین احمد 2155443 كفـءكفـء5822011/02/14 معلم

المنیا الرسمیھ للغات 2011/07/01 ایمان سید احمد سید 2190362 كفـءكفـء5832011/06/27 معلم

االحرار بنات 2011/07/01 ایمان سید حسن دمحم 2164269 كفـءكفـء5842011/06/27 معلم

الشیخ عیسى للتعلیم االساسى 2011/03/02 إیمان سید ریاض عیسى 2154575 كفـءكفـء5852011/02/28 معلم

عزاقة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایمان سید عبد العزیز حامد 2276484 كفـءكفـء5862011/06/27 معلم

على بن ابى طالب ب بنین 2010/02/22 ایمان سید قطب عبدهللا 2157313 كفـءكفـء5872011/02/14 معلم

٢زاویة سلطان  2011/07/01 إیمان سید محمود عیاد 2150971 كفـءكفـء5882011/06/27 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/07/01 ایمان شبیب حسن دمحم 2287440 كفـءكفـء5892011/06/27 معلم

المطاھرة البحریة 2011/07/01 ایمان شعبان عبدالرشید احمد 2266447 كفـءكفـء5902011/06/27 معلم

ابو یعقوب 2010/07/01 ایمان صالح سید دمحم 2267154 كفـءكفـء5912011/06/27 معلم

١الشرفا 2011/07/01 إیمان طھ سید مھنى معوض 2175132 كفـءكفـء5922011/06/27 معلم

2010/07/01 شیمي الببالوي ایمان عادل فریز فرج هللا 2194275 كفـءكفـء5932011/06/27 معلم

١كفر المنصورة  2010/07/01 ایمان عبد الحمید عبد الحافظ احمد 2265784 كفـءكفـء5942011/06/27 معلم

١/تلة بنات رقم 2010/02/22 إیمان عبد الكافى عبد الغنى إبراھیم 2149412 كفـءكفـء5952011/02/14 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 

المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو یعقوب 2010/03/02 ایمان عبد المنعم سید عبد هللا 2158638 كفـءكفـء5962011/02/28 معلم

2011/02/22 تلة٢طھ مصطفى  إیمان عبدالحمید دمحم عبدالحمید 2155787 كفـءكفـء5972011/02/14 معلم

الفتح 2010/03/02 إیمان عبدالسالم احمد دمحم 2157289 كفـءكفـء5982011/02/28 معلم

الحوارتة 2010/02/22 إیمان عبدهللا دمحم عثمان 2162422 كفـءكفـء5992011/02/14 معلم

نزلة عبید األعدادیة 2010/07/01 ایمان عبده احمد عیسى 2145821 كفـءكفـء6002011/06/27 معلم

المنیا الصناعیة بنات 2010/07/01 ایمان عدلى اسكندر رزق 2157008 كفـءكفـء6012011/06/27 معلم

ریدة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایمان على خضراوى على 2171852 كفـءكفـء6022011/06/27 معلم

المنیا الفنیة المتقدمةالمشتركة 2011/07/01 إیمان عمران مصطفى حسن 2163991 كفـءكفـء6032011/06/27 معلم

التجارة الثانویة بنات بالمنیا 2011/07/01 ایمان فایز فھیم فرج 2150465 كفـءكفـء6042011/06/27 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/07/01 ایمان فتحى على عبدالنبى 2151787 كفـءكفـء6052011/06/27 معلم

حضانة طھ حسین 2011/07/01 ایمان فرغلى تونى دمحم 2158568 كفـءكفـء6062011/06/27 معلم

٢طوة  2011/07/01 ایمان فوزى عبد النعیم عمار 2150948 كفـءكفـء6072011/06/27 معلم

ھدى شعراوى 2011/07/01 ایمان مجدى ایلیا بولس 1137443 كفـءكفـء6082011/06/27 معلم

)١(بنى احمد  2010/07/01 ایمان دمحم الغزالى دمحم ربیع عبدالكریم 2158573 كفـءكفـء6092011/06/27 معلم

بنى احمد الثانویة المشتركة 2010/07/01 ایمان دمحم جاد سلیم 2266986 كفـءكفـء6102011/06/27 معلم

دمشیر للتعلیم األساسى ب 2010/03/02 إیمان دمحم حسن دمحم 2150092 كفـءكفـء6112011/02/28 معلم

١التجریبیھ المشتركة رقم  2011/02/22 ایمان دمحم حلمى عبدالسالم 2159490 كفـءكفـء6122011/02/14 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 

المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢تلة بنات  2011/02/22 إیمان دمحم دسوقى عبدالمجید 2152053 كفـءكفـء6132011/02/14 معلم

كفر المنصورة الرسمیھ ا لمتمیزة االبتدائیة لغات 2011/07/01 ایمان دمحم رضا ریاض على 2273739 كفـءكفـء6142011/06/27 معلم

كفر المنصورة ب المتمیزة بنات 2011/07/01 ایمان دمحم صالح ابراھیم 2158678 كفـءكفـء6152011/06/27 معلم

اللمطى 2010/02/22 ایمان دمحم عبد الحكیم بیومى 2165741 كفـءكفـء6162011/02/14 معلم

نزلة حسین 2011/02/22 ایمان دمحم عبدالحمید البحیرى 2163248 كفـءكفـء6172011/02/14 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2010/02/22 إیمان دمحم عبدالسالم محمود 2165704 كفـءكفـء6182011/02/14 معلم

١طھ مصطفى  2010/02/22 إیمان دمحم كامل سنوسى 2165203 كفـءكفـء6192011/02/14 معلم

بنى مھدى 2011/07/01 ایمان دمحم ماضى عبد المتجلى 2292976 كفـءكفـء6202011/06/27 معلم

حضانة تلة للتعلیم األساسى 2010/07/01 ایمان محمود اسماعیل احمد 2262739 كفـءكفـء6212011/06/27 معلم

النظام 2011/07/01 ایمان محمود ذكى أمین 2156210 كفـءكفـء6222011/06/27 معلم

التعلیم األساسى بالمجاوره األولى 2010/02/22 إیمان محمود دمحم الصغیر إبراھیم 2162203 كفـءكفـء6232011/02/14 معلم

١ماقوسة  2010/03/02 ایمان مختار صدیق عبد الرحمن 2156948 كفـءكفـء6242011/02/28 معلم

الثانویة الصناعیة بشرق النیل 2008/05/20 إیمان مرسى على حسن 2163973 كفـءكفـء6252011/06/27 معلم

مجمع تلھ للتعلیم األساسي الجدیدة 2010/02/22 إیمان نبیل عزیز حنا 2175487 كفـءكفـء6262011/02/14 معلم

٢تلة بنات  2010/02/22 إیمان نبیل محمود أحمد 2150900 كفـءكفـء6272011/02/14 معلم

طوخ الخیل 2011/07/01 ایمان نور الدین عثمان عمار 2267903 كفـءكفـء6282011/06/27 معلم

طوخ الخیل االعدادیة 2011/07/01 ایمان یحیى زكریا اسماعیل 2270925 كفـءكفـء6292011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
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 

المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البرجایة 2010/07/01 ایمن ابراھیم كیالنى دمحم 2268503 كفـءكفـء6302011/06/27 معلم

الحوارتة 2011/07/01 ایمن احمد دمحم احمد 2164189 كفـءكفـء6312011/06/27 معلم

دوار شعراوى االبتدائیة 2011/07/01 أیمن جمال لبیب صبح 2163217 كفـءكفـء6322011/06/27 معلم

نزلة الفالحین 2011/02/22 أیمن صالح تونى عبد الباقى 2148377 كفـءكفـء6332011/02/14 معلم

المنیا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 ایمن عباس عبد الرحیم عباس 2158872 كفـءكفـء6342011/06/27 معلم

صفط الشرقیة 2011/03/02 ایمن عبدالحمید دمحم على 2152395 كفـءكفـء6352011/02/28 معلم

یونس صمیدة الثانویة 2010/07/01 ایمن عمر خلیل عمار 2282459 كفـءكفـء6362011/06/27 معلم

2010/07/01 المستشار محمود  تعلیم اساسى ایمن فوزى زاخر مجلع 2154004 كفـءكفـء6372011/06/27 معلم

فصول عبد الجابر دمحمالثانویھ المشتركھ بطوه 2010/07/01 ایمن مالك جمعة حنا 2334288 كفـءكفـء6382011/06/27 معلم

ابو سویلم 2010/02/22 ایناس  عصام عبد العزیز على 2165821 كفـءكفـء6392011/02/14 معلم

)١(بنى احمد  2011/02/22 إیناس  على عبد الباقى  عبد العزیز 2167281 كفـءكفـء6402011/02/14 معلم

البرجایة ذات الفصل 2007/09/21 ایناس احمد دمحم رشوان 2280326 كفـءكفـء6412011/07/30 معلم

القبلیة 2011/07/01 ایناس اسماعیل حسین محمود 2278341 كفـءكفـء6422011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق 2010/07/01 ایناس خلیل لبیب ابراھیم 2268557 كفـءكفـء6432011/06/27 معلم

الناصریة 2011/07/01 ایناس عبد المنعم نجیب موسى 2268977 كفـءكفـء6442011/06/27 معلم

االخصاص 2011/03/02 ایناس عبدالقادر احمد عبدالحلیم 2152847 كفـءكفـء6452011/02/28 معلم

المنیا االعدادیة الریاضیة بنین 2011/07/01 إیناس فارس مسعد مسیحھ 2378153 كفـءكفـء6462011/06/27 معلم
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المنیا االعدادیة الریاضیة بنین 2010/03/02 ایناس دمحم عبد الحمید ابراھیم 2150523 كفـءكفـء6472011/02/28 معلم

١/تلة بنات رقم 2010/07/01 ایناس دمحم محمود حسن 2272456 كفـءكفـء6482011/06/27 معلم

دمشیر االعدادیة 2011/03/02 إیناس دمحم یحى سعد عبد العلیم 2140803 كفـءكفـء6492011/02/28 معلم

١زھرة  2010/02/22 إیناس ناجى عبدهللا یونس 2154289 كفـءكفـء6502011/02/14 معلم

العبور االبتدائیة 2011/02/22 ایناس یحیى نجیب عطیة 2149299 كفـءكفـء6512011/02/14 معلم

٢صفط الخمار االبتدائیة بنین  2011/03/02 آیھ حسن دمحم إسماعیل 2152046 كفـءكفـء6522011/02/28 معلم

دمحم حمد ابو شناف 2011/02/22 إیھاب رضا فھمى مرجان 2156658 كفـءكفـء6532011/02/14 معلم

الشیخ عیسى للتعلیم االساسى 2011/03/02 إیھاب صالح الدین عبد العزیز صالح 2157851 كفـءكفـء6542011/02/28 معلم

٢بنى دمحم سلطان للتعلیم األساسى  2011/07/01 ایھاب فوزى زاخر مجلع 2154005 كفـءكفـء6552011/06/27 معلم

٢التجریبیھ المشتركة رقم  2011/02/22 ایھاب معتمد دمحم اسماعیل 2182179 كفـءكفـء6562011/02/14 معلم

فصول عبد الجابر دمحمالثانویھ المشتركھ بطوه 2011/03/02 ایھاب مالك جمعة حنا 2158942 كفـءكفـء6572011/02/28 معلم

زاویة سلطان 2011/07/01 باتعھ شعبان مھدى دمحم 2178943 كفـءكفـء6582011/06/27 معلم

عزبھ التل 2011/03/02 باسم محمود دمحم موسى 1141836 كفـءكفـء6592011/02/28 معلم

عیون النبیشي 2011/03/02 باسم ناجى زكى عزیز 2172916 كفـءكفـء6602011/02/28 معلم

البرجایة الجدیدة 2011/02/22 باھى دمحم دمحم زغلول 2171605 كفـءكفـء6612011/02/14 معلم

عمار بن یاسر االبتدائیة 2010/07/01 بثینھ محمود عبد الحى عبد الغنى 2152283 كفـءكفـء6622011/06/27 معلم

١/تلة بنات رقم 2010/07/01 بدر دمحم عبدهللا سیف الدین 2268970 كفـءكفـء6632011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

القرایشة 2011/07/01 بدریة علیوة سید على صالح 2150962 كفـءكفـء6642011/06/27 معلم

مبروك سلطان 2011/07/01 بدریھ یونس عبدالسالم عبدالكریم 2268971 كفـءكفـء6652011/06/27 معلم

2011/02/22 االبتدائیة٢نزلة عبید الجدیدة  بسخرون نمر زكى ناروز 2162466 كفـءكفـء6662011/02/14 معلم

٢تلة بنات  2011/03/02 بسمة نصرالدین دمحم حسن 2148316 كفـءكفـء6672011/02/28 معلم

دمشیر للتعلیم األساسى ب 2011/03/02 بسمھ دمحم فتحى دمحم 2156145 كفـءكفـء6682011/02/28 معلم

١بنى احمد 2010/03/02 بطة أحمد مظھر جمعة 2172960 كفـءكفـء6692011/02/28 معلم

٢نزلة عبید 2011/07/01 بطرس عبد المسیح فرحان قلینى 2151981 كفـءكفـء6702011/06/27 معلم

نزلة فرج هللا 2011/07/01 بھاء أنور عبد الرحمن عیسى 2152031 كفـءكفـء6712011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢زاویة سلطان  بھاء دمحم حسین سید 2400333 كفـءكفـء6722011/06/27 معلم

المنیا- زھرة االعدادیة 2011/07/01 بھاء دمحم عبد الظاھر عبد العلیم 2163885 كفـءكفـء6732011/06/27 معلم

دمشیر للتعلیم األساسى ب 2011/02/22 بوسى رشدى حبیب حنین 2150054 كفـءكفـء6742011/02/22 معلم

المنیا االرسمیھ  للغات 2010/03/02 بیداء عبد الحلیم عبد الشافى  أحمد 2222995 كفـءكفـء6752011/02/28 معلم

صفط الخمار بنات 2010/07/01 بیشوى بولس ثابت حرز 2171619 كفـءكفـء6762011/06/27 معلم

التعلیم األساسى بالمجاوره األولى 2010/07/01 بیمن كریم شحاتھ ابراھیم 2268987 كفـءكفـء6772011/06/27 معلم

السعیدیة 2011/07/01 تریزة رمزى عبد المالك  یوسف 2388918 كفـءكفـء6782011/06/27 معلم

جزیره بنى احمد للتعلیم االساسى 2010/02/22 تریزه مالك یعقوب صالح 2154205 كفـءكفـء6792011/02/14 معلم

المنیا- زھرة االعدادیة 2010/02/22 تغرید  شعبان  دمحم  عبد الظاھر 2172291 كفـءكفـء6802011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة
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نزلة الفالحین 2011/07/01 تھانى جمال حسن قطب 2167269 كفـءكفـء6812011/06/27 معلم

الوحدة المجمعة بتلة 2004/04/01 تھانى جندى ابوالیمین برسوم 2829114 كفـءكفـء6822011/06/27 معلم

مرقس حنا 2010/03/02 تھانى حبیب مرقص ابراھیم 2217673 كفـءكفـء6832011/02/28 معلم

صفط الشرقیة 2011/07/01 تھانى حسین عبدالمجید حسن 2266461 كفـءكفـء6842011/06/27 معلم

المنیا الفنیة المتقدمةالمشتركة 2002/03/01 تھانى عبدالباسط محمود فرج 2150991 كفـءكفـء6852011/06/27 معلم

دمحم عبد هللا بصفط الغربیة 2010/02/22 تھانى دمحم عبدالعلیم عبدالغنى 2152604 كفـءكفـء6862011/02/14 معلم

حضانة تلة للتعلیم األساسى 2010/07/01 تھانى دمحم كامل مرسى 2153778 كفـءكفـء6872011/06/27 معلم

فصول ادمو االعدادیة 2011/03/02 تھانى محمود عطا خضر 1569880 كفـءكفـء6882011/02/28 معلم

عبد الجابر دمحم على ع 2011/07/01 ثریا ناجى عبدالجابر یوسف 2177363 كفـءكفـء6892011/06/27 معلم

االخصاص 2009/01/01 ثناء محمود طھ دمحم 2156962 كفـءكفـء6902011/06/27 معلم

عبد العظیم أبو العیداالبتدائیة 2011/07/01 جابر احمد عبدالحمید سید 2268505 كفـءكفـء6912011/06/27 معلم

القرایشة 2004/07/01 جابر عبدهللا عبدالودود عبدهللا 1128561 كفـءكفـء6922009/02/26 معلم

عبد العظیم أبو العیداالبتدائیة 2011/03/02 جابر على عبدالعزیز رشوان 2155802 كفـءكفـء6932011/02/28 معلم

١نزلة عبید  2011/07/01 جاكلین فانوس غبلایر ارمانیوس 2285100 كفـءكفـء6942011/06/27 معلم

٢-بنى احمد بنین  2011/07/01 جرجس ابراھیم فھیم بباوى 2266453 كفـءكفـء6952011/06/27 معلم

نزلة عبید األعدادیة 2011/07/01 جرجس لیمون جرجس یوسف 2149221 كفـءكفـء6962011/06/27 معلم

فصول عبد الجابر دمحمالثانویھ المشتركھ بطوه 2011/02/22 جعفر عمر عبدالفتاح عبدالغنى 2163218 كفـءكفـء6972011/02/14 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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األعلي

المنیا- زھرة االعدادیة 2011/07/01 جالل دمحم الھاللى دمحم ناجى 2267163 كفـءكفـء6982011/06/27 معلم

١/البتدائیةبنین رقم١طھنشا 2011/07/01 جالل دمحم سید علي 2144328 كفـءكفـء6992011/06/27 معلم

مجمع  مبارك للتعلیم االساسي 2010/02/22 جلیلھ ربیع عبد الجابر زید 2147769 كفـءكفـء7002011/02/14 معلم

١صفط اللبن 2011/07/01 جمال عبدالناصر ربیع حافظ 2150451 كفـءكفـء7012011/06/27 معلم

طھنشا الجدیدة 2011/07/01 جمال دمحم سید سالمھ 2269002 كفـءكفـء7022011/06/27 معلم

منشاه الذھب البحریة 2011/07/01 جمعة نصر مھنى سلیمان 2151748 كفـءكفـء7032011/06/27 معلم

صفط الخمار الثانویة المشتركة 2011/07/01 جمعھ عبد الحمید خلف على 2153005 كفـءكفـء7042011/06/27 معلم

فصول طوخ الخیل المشتركھ 2011/07/01 جمیلة دمحم عبد الصالحین دمحم 2282438 كفـءكفـء7052011/06/27 معلم

٢زھرة  2010/07/01 جنات سید دمحم عبد الغنى 2140971 كفـءكفـء7062011/06/27 معلم

الحى السادس تعلیم اساسى 2010/02/22 جورجیت میشیل ودیع سوس 2219123 كفـءكفـء7072011/02/14 معلم

عیون النبیشى االعدادیة 2011/03/02 جوزیف انور شكر هللا جرجس 2152385 كفـءكفـء7082011/02/28 معلم

الفندقیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 جوزیف سلیمان لبیب سلیمان 2276559 كفـءكفـء7092011/06/27 معلم

المنیا الصناعیة بنات 2008/04/03 جیھان  رمضان عمر احمد الشامى 2150497 كفـءكفـء7102011/06/27 معلم

١زھرة  2010/07/01 جیھان إبراھیم بیومى أحمد 2171601 كفـءكفـء7112011/06/27 معلم

صفط الخمار بنات 2004/07/01 جیھان احمد محمود على 1135745 كفـءكفـء7122009/02/26 معلم

السادات الثانویة بنات 2009/04/01 جیھان زین العابدین بدوى على 2150977 كفـءكفـء7132011/07/01 معلم

بنى دمحم سلطان للتعلیم االساسى 2004/07/15 جیھان سعید دمحم عبدالعزیز 2150367 كفـءكفـء7142011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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األعلي

بنى حماد المشتركة 2010/09/24 جیھان عبد الرحمن مھنى مبروك 2152963 كفـءكفـء7152011/02/14 معلم

على بن ابى طالب ب بنین 2011/03/02 جیھان دمحم دمحم احمد 2153601 كفـءكفـء7162011/02/28 معلم

)١(كفر المنصورة ب الجدیدة  2010/07/01 جیھان نور دمحم خلیفھ 2268983 كفـءكفـء7172011/06/27 معلم

المنیا االعدادیة الثانویة الجدیدة بالمنیا الجدیدة بنات 2010/07/01 جیھان یعقوب حنا اقالدیوس 2277980 كفـءكفـء7182011/06/27 معلم

صفط الخمار ع بنین 2011/02/22 حافظھ حسین دمحم سلیمان 2144624 كفـءكفـء7192011/02/14 معلم

البرجایة الجدیدة 2011/03/02 حامد محمود عبد الحكیم سالم 2171607 كفـءكفـء7202011/02/28 معلم

عمار بن یاسر االبتدائیة 2011/03/02 حجاج عبد التواب عبد المحسن سالمھ 2162532 كفـءكفـء7212011/02/28 معلم

فصول صفط اللبن الثانویة 2011/07/01 حجاج علي محمود علي 2144902 كفـءكفـء7222011/06/27 معلم

المطاھرة البحریة 2011/07/01 حرم  معبد دمحم  سلیمان 2152012 كفـءكفـء7232011/06/27 معلم

١زھرة  2011/07/01 حسام الدین دمحم توفیق خلف 2175237 كفـءكفـء7242011/06/27 معلم

فصول الدوادیھ 2011/02/22 حسام الدین دمحم دمحم عز دمحم طلبھ 2152878 كفـءكفـء7252011/02/14 معلم

)١(بنى احمد  2011/02/22 حسام حسین نور الدین ابراھیم حسن 2150080 كفـءكفـء7262011/02/14 معلم

التحریر 2011/07/01 حسام كرم رزق لوزا 2154296 كفـءكفـء7272011/06/27 معلم

٢طھنا الجبل االبتدائیة الجدیدة  2011/07/01 حسن على احمد سید 2285224 كفـءكفـء7282011/06/27 معلم

عیون النبیشي 2011/03/02 حسن على حسن مھنى 2154528 كفـءكفـء7292011/02/28 معلم

االسماعیلیة االعدادیة 2008/10/04 حسن عمران حسین عمران 2171609 كفـءكفـء7302011/02/14 معلم

عبد العظیم أبو العیداالبتدائیة 2011/07/01 حسن یحیى دمحم قندیل 2155808 كفـءكفـء7312011/06/27 معلم
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وحدة طوخ الخیل 2011/07/01 حسناء حمدى كامل دمحم 2152842 كفـءكفـء7322011/06/27 معلم

الشیخ عیسى للتعلیم االساسى 2011/07/01 حسنة عبدالكریم عیسى عبدالكریم 2169602 كفـءكفـء7332011/06/27 معلم

مھدیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 حسین اسماعیل مصطفى حسین 2156327 كفـءكفـء7342011/06/27 معلم

٢تلة بنات  2006/05/27 حسین طھ حسین عبد الجواد 2152897 كفـءكفـء7352011/02/14 معلم

نزلة فرج هللا 2011/07/01 حسین على  عبد الرحمن ابراھیم 2152033 كفـءكفـء7362011/06/27 معلم

األمل االبتدائیة 2011/03/02 حسین عیسى سید ابو الحسن 2150146 كفـءكفـء7372011/02/28 معلم

١ماقوسة  2010/02/22 حسین فایز حسین قاسم 2163261 كفـءكفـء7382011/02/14 معلم

المنیا الصناعیة بنات 2011/07/01 حسین فھمى أحمد دمحم 2162340 كفـءكفـء7392011/06/27 معلم

بنى مھدى 2009/11/01 حسین دمحم حسین عبد البصیر 2156346 كفـءكفـء7402011/02/28 معلم

٢ریدة  2011/07/01 حسین دمحم ذكى سید 2150090 كفـءكفـء7412011/06/27 معلم

عیون النبیشي 2011/07/01 حسین دمحم كامل دمحم 2154523 كفـءكفـء7422011/06/27 معلم

عرب الشیخ دمحم االبتدائیة 2011/07/01 حسین دمحم دمحم حسن 2270909 كفـءكفـء7432011/06/27 معلم

بنى احمد الغربیھ تعلیم اساسى 2010/07/01 حكمة دمحم شاكر محمود 2171082 كفـءكفـء7442011/06/27 معلم

ابو یعقوب 2010/07/01 حلیمھ ابراھیم نجیب عبد المجید 2155521 كفـءكفـء7452011/06/27 معلم

المنیا االعدادیة الثانویة الجدیدة بالمنیا الجدیدة 2011/07/01 حماد مبروك دمحم حسین 2267165 كفـءكفـء7462011/06/27 معلم

فصول البرجایة الثانویة 2011/07/01 حمادة سید دمحم إبراھیم 2186849 كفـءكفـء7472011/06/27 معلم

أبو فلیو للتعلیم االساسى 2011/07/01 حمادة دمحم عبد الرحمن عثمان 2150007 كفـءكفـء7482011/06/27 معلم
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الشھید حمدى على عبد الحمید 2011/02/22 حماده سید یوسف دمحم 2163279 كفـءكفـء7492011/02/14 معلم

یونس صمیدة الثانویة 2011/02/22 حماده عبد الحلیم حامد عبد الرحیم 2171566 كفـءكفـء7502011/02/22 معلم

فصول بنى دمحم سلطان 2011/07/01 حماده عبدالغنى دمحم على 2268542 كفـءكفـء7512011/06/27 معلم

٢تلة بنات  2011/07/01 حماده دمحم یوسف على 2265754 كفـءكفـء7522011/06/27 معلم

٢نزلة عبید 2011/03/02 حماده ھاشم حسن عبدالغنى 2152886 كفـءكفـء7532011/02/28 معلم

بنى احمد الثانویة المشتركة 2008/03/17 حمدان دمحم رفاعى على 2150968 كفـءكفـء7542011/06/27 معلم

٢-بنى احمد بنین  2011/07/01 حمدى ربیع دمحم قطب 2150401 كفـءكفـء7552011/06/27 معلم

٢-بنى احمد بنین  2010/03/02 حمدى محمود عبدالفتاح امین 2163488 كفـءكفـء7562011/02/28 معلم

١سوادة  2011/02/22 حمدیة عید سید سنوسى 2162447 كفـءكفـء7572011/02/14 معلم

یونس صمیدة 2010/07/01 حمدیة دمحم عبد هللا قندیل 2171567 كفـءكفـء7582011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2010/07/01 حمدیھ محمود احمد على 2266949 كفـءكفـء7592011/06/27 معلم

منشأة الذھب القبلیة 2011/07/01 حمدیھ ھاشم عمر دمحم 2268499 كفـءكفـء7602011/06/27 معلم

بنى حسن االشراف 2011/07/01 حمودة دمحم خلف عبد هللا 2150774 كفـءكفـء7612011/06/27 معلم

التوحید 2010/02/22 حمیده عبدالمنعم على احمد 2152039 كفـءكفـء7622011/02/14 معلم

١دیر عطیة  2010/07/01 حمیده مسامح محمود سید 2267902 كفـءكفـء7632011/06/27 معلم

المنیا الثانویة الجدیدة  بنین شرق النیل 2011/07/01 حنا دوس بطرس دوس 1138980 كفـءكفـء7642011/06/27 معلم

٢نزلة عبید 2011/07/01 حنا ناجى عیاد میخائیل 2392399 كفـءكفـء7652011/06/27 معلم
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التوحید 2011/07/01 حنان ابراھیم عبد البصیر فرغلى 2153577 كفـءكفـء7662011/06/27 معلم

التجارة الثانویة بنات بالمنیا 2007/03/01 حنان رجائى حكیم زخارى 2148126 كفـءكفـء7672011/06/27 معلم

١ماقوسة  2010/02/22 حنان سید على دمحم 2154445 كفـءكفـء7682011/02/14 معلم

كفر المنصوره الصناعیھ بنات 2005/11/04 حنان شادى دمحم عبد المنعم 2150109 كفـءكفـء7692011/02/14 معلم

٢/تلھ بنین رقم  2010/07/01 حنان طھ دمحم سید 2268500 كفـءكفـء7702011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2010/02/22 حنان طھ محمود دمحم 2148264 كفـءكفـء7712011/02/14 معلم

الصالح 2010/07/01 حنان عبدالحمید متولى على 2203338 كفـءكفـء7722011/06/27 معلم

طھنشا الجدیدة 2010/02/22 حنان عبدالحمید محمود حماد 2154551 كفـءكفـء7732011/02/14 معلم

كفر المنصورة ب المتمیزة بنات 2010/03/02 حنان فتحى ابراھیم دمحم 2151593 كفـءكفـء7742011/02/28 معلم

السعیدیة 2003/08/16 حنان قطب ابواللیل دمحم 2150216 كفـءكفـء7752011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2010/02/22 حنان دمحم  عبد الحافظ دمحم 2164005 كفـءكفـء7762011/02/14 معلم

الحى السادس تعلیم اساسى 2011/03/02 حنان دمحم النقراشى عبدالحكیم 2200491 كفـءكفـء7772011/02/28 معلم

فصول الدوادیھ 2010/07/01 حنان دمحم دمحم ابراھیم 2307321 كفـءكفـء7782011/06/27 معلم

فصول صفط اللبن الثانویة 2010/07/01 حنان دمحم دمحم عثمان 2186864 كفـءكفـء7792011/06/27 معلم

مجمع تلھ للتعلیم األساسي الجدیدة 2011/07/01 حنان دمحم مھنى عثمان 2161740 كفـءكفـء7802011/06/27 معلم

١/تلة بنات رقم 2010/07/01 حنان محمود دمحم سلیم 2287626 كفـءكفـء7812011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2010/07/01 حنان نتعى عبدالمالك احمد 2163276 كفـءكفـء7822011/06/27 معلم
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١بھدال 2010/07/01 حیاة عبد الودود عبد المنعم حسن 2152875 كفـءكفـء7832011/06/27 معلم

اللمطى 2008/09/19 خالد احمد دمحم دمحم 2153821 كفـءكفـء7842011/02/28 معلم

یونس صمیدة االعدادیة 2011/07/01 خالد خلیفة دمحم صالح 2149456 كفـءكفـء7852011/06/27 معلم

المنیا المعماریة الزخرفیة 2011/03/02 خالد زین العابدین على حسن 2150119 كفـءكفـء7862011/02/28 معلم

دمشیر للتعلیم األساسى 2011/07/01 خالد سعد خالف دمحم 2144794 كفـءكفـء7872011/06/27 معلم

المنیا الفنیة ( الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج 
(

2011/03/02 خالد عبد هللا دمحم حسن 2162276 كفـءكفـء7882011/02/28 معلم

الفندقیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 خالد عبدالحفیظ عبدالمحسن فرج 2270906 كفـءكفـء7892011/07/26 معلم

یونس صمیدة 2011/07/01 خالد دمحم سر الختم دمحم رزق سعید 2158787 كفـءكفـء7902011/06/27 معلم

2011/03/02 االبتدائیة٧الكمال بقریة  خالد دمحم شحات دمحم 2164113 كفـءكفـء7912011/02/28 معلم

١بنى احمد 2011/07/01 خالد دمحم دمحم رسالن 2150027 كفـءكفـء7922011/06/27 معلم

٢طھنا الجبل االبتدائیة الجدیدة  2010/07/01 خدیجة عمران احمد سلیمان 2148741 كفـءكفـء7932011/06/27 معلم

رسالن االعدادیةالمشتركة 2011/02/22 خدیجة دمحم السید عبد المعز دمحم 2163601 كفـءكفـء7942011/02/14 معلم

بنى مھدى 2011/02/22 خدیجة دمحم محمود عبد العزیز 1141048 كفـءكفـء7952011/02/14 معلم

فصول ادمو االعدادیة 2010/03/02 خدیجھ عطیة عبدالموجود احمد 2157354 كفـءكفـء7962011/02/28 معلم

١بنى احمد 2011/03/02 خلف سید خلف احمد 2163487 كفـءكفـء7972011/02/28 معلم

الحریة الثانویة المشتركة بدمشیر 2011/07/01 خلف سید عبد العزیز دمحم 2148013 كفـءكفـء7982011/06/27 معلم

كفر المنصوره الصناعیھ بنات 2011/07/01 خلف عیاد فرج جورجى 2163809 كفـءكفـء7992011/06/27 معلم
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ابو یعقوب 2011/07/01 خیره حیدر یوسف جادالرب 2275259 كفـءكفـء8002011/06/27 معلم

ریدة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 خیرى  ربیع  عطا  سطوحى 2168295 كفـءكفـء8012011/06/27 معلم

االخصاص 2011/07/01 دالیا  دمحم احمد على 2218229 كفـءكفـء8022011/06/27 معلم

حضانة طوة 2010/03/02 دالیا جمال ابراھیم عبد الولى 2152951 كفـءكفـء8032011/02/28 معلم

الحریة الثانویة المشتركة بدمشیر 2010/02/22 دالیا جمال مھدى عبدالحكیم 2162237 كفـءكفـء8042011/02/14 معلم

١سوادة  2008/02/17 دالیا حسن دمحم احمد 2169529 كفـءكفـء8052011/02/14 معلم

٢/تلھ بنین رقم  2011/02/22 دالیا صالح الدین عبدالغنى دمحم 2149354 كفـءكفـء8062011/02/14 معلم

الحى المتمیز بالمنیا الجدیده 2011/07/01 دالیا فخرى عبد النور مجلى 2172956 كفـءكفـء8072011/07/01 معلم

االتحاد 2011/02/22 دالیا محسن عبد المنعم سویفى 2159251 كفـءكفـء8082011/02/14 معلم

التعلیم األساسى بالمجاوره األولى 2010/07/01 دالیا دمحم اسماعیل دمحم 2268265 كفـءكفـء8092011/06/27 معلم

كفر المنصوره الصناعیھ بنات 2008/04/03 دالیا موریس وھیب اسحق 2149879 كفـءكفـء8102011/06/27 معلم

٢ریدة  2011/02/22 دعاء  عبد الغنى  دمحم  أنس 2175153 كفـءكفـء8112011/02/14 معلم

العبور االبتدائیة 2011/02/22 دعاء أحمد  إبراھیم عبد العلیم 2149947 كفـءكفـء8122011/02/14 معلم

شلبى للتعلیم االساسى 2011/07/01 دعاء احمد على ابراھیم 2202572 كفـءكفـء8132011/06/27 معلم

١زھرة  2010/07/01 دعاء جمال شیمى دمحم 2157273 كفـءكفـء8142011/06/27 معلم

الحریة االعدادیة بنین بالمنیا الجدیدة 2011/07/01 دعاء جمال عبدالناصر عبدالغنى ابراھیم 2270910 كفـءكفـء8152011/06/27 معلم

١/البتدائیةبنین رقم١طھنشا 2010/02/22 دعاء حسن عبد الرحمن عبد الجابر 2150891 كفـءكفـء8162011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم جمال ابو حلیقھ 2011/07/01 دعاء حمدى دمحم حماد جاد المولى 1575950 كفـءكفـء8172011/06/27 معلم

ابو یعقوب 2011/02/22 دعاء رجب احمد عبوده 2173743 كفـءكفـء8182011/02/14 معلم

١ماقوسة  2010/07/01 دعاء سلیم عبدالحمید عونى عبدالحافظ 2158541 كفـءكفـء8192011/06/27 معلم

المنیا الثانویة الجدیدة للبنات 2010/07/01 دعاء سید عبد الرحمن ابراھیم 2286648 كفـءكفـء8202011/06/27 معلم

نزلة العساكر بزاویة سلطان 2010/02/22 دعاء صالح حسن  عمر 2150920 كفـءكفـء8212011/02/14 معلم

سریر مفتاح 2011/03/02 دعاء صالح دمحم ربیع 2156904 كفـءكفـء8222011/02/28 معلم

فصول ابوسویلم اعدادى 2011/02/22 دعاء طھ طلبھ محمود 2203723 كفـءكفـء8232011/02/14 معلم

الفتح 2010/02/22 دعاء عبد الرحیم دمحم حسین 2147773 كفـءكفـء8242011/02/14 معلم

١حضانة سوادة االبتدائیة رقم 2010/07/01 دعاء عبد الناصر حجاج یوسف 2150907 كفـءكفـء8252011/06/27 معلم

حضانة شلبى 2011/03/02 دعاء عبدالستار ذكى ابراھیم 2157895 كفـءكفـء8262011/02/28 معلم

)١(كفر المنصورة ب الجدیدة  2010/07/01 دعاء على حسن سید 2180562 كفـءكفـء8272011/06/27 معلم

فصول عبد الجابر دمحمالثانویھ المشتركھ بطوه 2011/02/22 دعاء عمر كامل دمحم 1802894 كفـءكفـء8282011/02/22 معلم

الفاروق للتعلیم االساسى 2011/02/22 دعاء كمال عبدالغنى دمحم 2162386 كفـءكفـء8292011/02/14 معلم

حضانة شیمى الببالوى بطوة 2010/07/01 دعاء مجاھد بیومى دمحم 2156622 كفـءكفـء8302011/06/27 معلم

2010/07/01 االبتدائیة٢زاویة سلطان  دعاء محسن سید أمین 2268320 كفـءكفـء8312011/07/26 معلم

١طوه  2010/07/01 دعاء دمحم الوفدى عبدالمھیمن دمحم 2268966 كفـءكفـء8322011/06/27 معلم

بنى حماد المشتركة 2011/02/22 دعاء دمحم عبد العلیم عاید 2150106 كفـءكفـء8332011/02/14 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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المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المنیا- زھرة االعدادیة 2011/02/22 دعاء دمحم عبدالحمید عبدالكافى 2154269 كفـءكفـء8342011/02/14 معلم

طھنشا الجدیدة 2010/03/02 دعاء مرسى عبدالسالم سلیمان 2154544 كفـءكفـء8352011/02/28 معلم

١حضانة دماریس االبتدائیة  2011/02/22 دعاء ممدوح توفیق مرسى 2148827 كفـءكفـء8362011/02/14 معلم

بنى حماد 2011/07/01 دالل  عبد السمیع احمد عبد السمیع 2152005 كفـءكفـء8372011/06/27 معلم

2011/02/22 اكتوبر٦ دالل  عبد العزیز  عبد الحمید  عبد اللطیف 2168555 كفـءكفـء8382011/02/14 معلم

عبد العظیم أبو العیداالبتدائیة 2011/03/02 دیاب خلف دیاب حسن 2155793 كفـءكفـء8392011/02/28 معلم

طوخ الخیل االعدادیة 2011/07/01 دیانا عیاد فھیم ابراھیم 2158679 كفـءكفـء8402011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢نزلة عبید الجدیدة  دینا جمال شكرى خلیل 2285213 كفـءكفـء8412011/06/27 معلم

شباب التحریر 2011/03/02 دینا عاطف عدلى باسیلى 2158305 كفـءكفـء8422011/02/28 معلم

الثانویھ بنات بالحى السادس 2010/07/01 دینا غطاس شفیق شاكر 2145896 كفـءكفـء8432011/06/27 معلم

سوادة المشتركة 2011/02/22 رابعة مختار دمحم مشرف 2154614 كفـءكفـء8442011/02/14 معلم

الجمھوریة 2010/07/01 رابعھ صابر محمود ھریدى 2386775 كفـءكفـء8452011/06/27 معلم

ھھیا 2011/02/22 راضیھ دمحم دمحم محمود 2158556 كفـءكفـء8462011/02/14 معلم

تلة بنات 2011/07/01 رأفت احمد عبدالفتاح دمحم 2283225 كفـءكفـء8472011/06/27 معلم

٢دمشیر 2011/02/22 رامى حسام انور حنا 2157302 كفـءكفـء8482011/02/14 معلم

النیل 2010/07/01 راندا كمال رومان شحاتھ 2266456 كفـءكفـء8492011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2010/07/01 رانده سید دمحم دمحم 2163630 كفـءكفـء8502011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االحرار بنات 2011/07/01 رانده یوسف دمحم عمر 1138579 كفـءكفـء8512011/06/27 معلم

بنى دمحم سلطان 2010/07/01 رانیا  خیرى  خمیس  على 2168246 كفـءكفـء8522011/06/27 معلم

١كفر المنصورة  2011/07/01 رانیا  دمحم اسماعیل دمحم 2204571 كفـءكفـء8532011/06/27 معلم

االخصاص 2011/07/01 رانیا رضا انور ابراھیم 2287600 كفـءكفـء8542011/06/27 معلم

االخصاص 2010/02/22 رانیا عبدالعظیم دمحم یاقوت 2148203 كفـءكفـء8552011/02/14 معلم

الوحدة المجمعة بتلة 2011/03/02 رانیا عبدالنبى ابوضیف سید 2152060 كفـءكفـء8562011/02/28 معلم

المنیا االعدادیة الثانویة الجدیدة بالمنیا الجدیدة بنات 2011/07/01 رانیا فرنسیس مرزق عبده 1141725 كفـءكفـء8572011/06/27 معلم

شلبى 2011/07/01 رانیا لویز ناجى حلیم 2179035 كفـءكفـء8582011/06/27 معلم

بنى احمد الثانویة المشتركة 2007/09/01 رانیا مجدى عرفان محمود 2266988 كفـءكفـء8592011/06/27 معلم

حضانة مدرسة الفتح بمجمع مبارك 2010/02/22 رانیا دمحم عبدالسالم محمود 2172516 كفـءكفـء8602011/02/14 معلم

العبور االبتدائیة 2011/02/22 رانیا مالك ذكى كامل 2152067 كفـءكفـء8612011/02/14 معلم

نزلة حسین 2010/03/02 رانیا یوسف زخارى ناشد 2148018 كفـءكفـء8622011/02/28 معلم

شباب التحریر 2010/07/01 راویھ فاروق عبد البصیر مصطفى 1567047 كفـءكفـء8632011/06/27 معلم

١دمشیر 2008/03/15 رائد دمحم سلیمان دمحم سلیمان 2154808 كفـءكفـء8642011/02/28 معلم

طة حسین 2011/07/01 رباب جمعة حسن ندا 2155754 كفـءكفـء8652011/06/27 معلم

السالم الثانویة بنات 2010/07/01 رباب حسن عبد الحفیظ بشر 2286158 كفـءكفـء8662011/06/27 معلم

العبور االبتدائیة 2010/02/22 رباب عبدالحلیم محمود ابراھیم 2148276 كفـءكفـء8672011/02/14 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 

المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االبتدائیة٣البرجایة بنین  2011/02/22 رباب مصطفى دمحم على 2165794 كفـءكفـء8682011/02/14 معلم

فصول بنى دمحم سلطان 2011/02/22 ربیع حجاج دمحم مھنى 2151402 كفـءكفـء8692011/02/14 معلم

٢زھرة  2006/04/15 رتیبھ دمحم الصغیر عبدالمحسن حسن 2149064 كفـءكفـء8702011/07/07 معلم

سوادة المشتركة 2011/07/01 رجاء سعداوى عبد المجید دمحم 2399238 كفـءكفـء8712011/06/27 معلم

تلھ الثانویھ المشتركھ 2011/07/01 رجب  مجاھد  دمحم  عبد المنعم 2172030 كفـءكفـء8722011/06/27 معلم

منشأة الذھب القبلیة 2010/02/22 رجب عبد الحلیم عبد الكریم امین 2158836 كفـءكفـء8732011/02/14 معلم

السالم الثانویة بنات 2010/07/01 رحاب  عاطف  غریب  دمحم 2173508 كفـءكفـء8742011/06/27 معلم

دمشاو ھاشم 2011/07/01 رحاب الدین یحیى ابراھیم عبد الحكیم 2265709 كفـءكفـء8752011/06/27 معلم

العبور االبتدائیة 2011/02/22 رحاب حامد عبدالشافى اسماعیل 2149378 كفـءكفـء8762011/02/14 معلم

البرجایة 2004/07/01 رحاب حمدى ابراھیم موسى 1136943 كفـءكفـء8772009/02/26 معلم

ریدة االعدادیة المشتركة 2011/02/22 رحاب سید شعبان اسماعیل 1582602 كفـءكفـء8782011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب 2011/07/01 رحاب عبد ربھ عبدهللا عبدربھ 2172498 كفـءكفـء8792011/06/27 معلم

الفتح 2010/07/01 رسمیة على عبد المحسن دمحم 2152017 كفـءكفـء8802011/06/27 معلم

كدوان تعلیم اساسى 2005/03/21 رشا  عنتر  شحاتھ  خلیل 2173537 كفـءكفـء8812011/06/27 معلم

١سوادة  2010/02/22 رشا  دمحم رجب حسنى  عبد الحمید 2150936 كفـءكفـء8822011/02/14 معلم

)١(كفر المنصورة ب الجدیدة  2010/07/01 رشا احمد عبدالتواب على 2268984 كفـءكفـء8832011/06/27 معلم

حضانة النصر بدمشاو ھاشم 2010/03/02 رشا احمد دمحم مھنى 2155775 كفـءكفـء8842011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفاروق للتعلیم االساسى 2010/02/22 رشا اسماعیل سید دمحم 2157563 كفـءكفـء8852011/02/14 معلم

منشاه الذھب البحریة 2011/07/01 رشا السید فاروق دمحم عبدالغنى 2268967 كفـءكفـء8862011/06/27 معلم

٢صفط الخمار االبتدائیة بنین  2010/03/02 رشا انور على احمد 2158564 كفـءكفـء8872011/02/28 معلم

٢طھنا الجبل االبتدائیة الجدیدة  2011/07/01 رشا حمزه دمحم ابراھیم 2285199 كفـءكفـء8882011/06/27 معلم

الحى السادس تعلیم اساسى 2011/02/22 رشا رمضان دمحم احمد 2162442 كفـءكفـء8892011/02/14 معلم

١صفط اللبن 2010/02/22 رشا سید صالحین سالمان 2147987 كفـءكفـء8902011/02/14 معلم

الفندقیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 رشا سید كامل دمحم 2150783 كفـءكفـء8912011/06/27 معلم

األمل االبتدائیة 2010/07/01 رشا شحاتة دمحم ربیع دمحم 2150937 كفـءكفـء8922011/06/27 معلم

دمشیر للتعلیم األساسى 2010/07/01 رشا صفوت دمحم محمود 2146561 كفـءكفـء8932011/06/27 معلم

االعدادیة بنات 2011/03/02 رشا طلعت إمام مھنى 2174381 كفـءكفـء8942011/02/28 معلم

بنى حماد 2011/07/01 رشا عبد الحمید دمحم عبد العلیم 2162499 كفـءكفـء8952011/06/27 معلم

2011/03/02 اكتوبر٦ رشا عبدالرحیم دمحم عبدالرحیم 2163448 كفـءكفـء8962011/02/28 معلم

١كفر المنصورة  2008/10/09 رشا على الخواص عبدالمجید 2154470 كفـءكفـء8972011/02/14 معلم

حضانة على بن أبى طالب 2011/07/01 رشا عمار شحاتة أحمد 2162841 كفـءكفـء8982011/06/27 معلم

مجمع تلھ للتعلیم األساسي الجدیدة 2010/02/22 رشا فاروق دمحم مغینى 2162352 كفـءكفـء8992011/02/22 معلم

الحوارتة 2011/03/02 رشا فضل حسین دمحم 2173028 كفـءكفـء9002011/02/28 معلم

التعلیم األساسى بالمجاوره األولى 2011/03/02 رشا دمحم جالل عبد المتجلى 2155284 كفـءكفـء9012011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المنیا  االعدادیة الحدیثة بنات 2011/02/22 رشا دمحم على عبد العزیز 2151834 كفـءكفـء9022011/02/14 معلم

البرجابةاالبتدائیة بنات 2010/02/22 رشا دمحم كامل قاسم 2151716 كفـءكفـء9032011/02/14 معلم

طھ حسین 2010/07/01 رشا ناجى سعد امین 2148001 كفـءكفـء9042011/06/27 معلم

بنى احمد الغربیھ تعلیم اساسى 2010/07/01 رشا نجاح ناجى سید 2152242 كفـءكفـء9052011/06/27 معلم

١دمشیر 2011/02/22 رشدى  طھ  توفیق  عثمان 2173801 كفـءكفـء9062011/02/14 معلم

ابو سیف نایف 2011/07/01 رشدى فتحى عبد اللطیف عبد الحمید 2163861 كفـءكفـء9072011/06/27 معلم

الحوارتة 2010/07/01 رشیدة عبد الغنى أحمد على 2173032 كفـءكفـء9082011/06/27 معلم

صفط اللبن االعدادیة المشتركة 2010/02/22 رضا احمد شعبان احمد 2163256 كفـءكفـء9092011/02/14 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2006/10/09 رضا سعید سعد عثمان 2163244 كفـءكفـء9102011/02/14 معلم

بنى مھدى 2011/07/01 رضا شحاتة جبرة حنین 2334367 كفـءكفـء9112011/06/27 معلم

عثمان ھارون 2011/07/01 رضا صدقى كامل حنین 2266801 كفـءكفـء9122011/06/27 معلم

٢ریدة  2011/07/01 رضا عبد الرحیم محمود جاد المولى 2150093 كفـءكفـء9132011/06/27 معلم

حضانة صفط الخمار 2011/07/01 رضا عبد العظیم راغب عبد العظیم 2224149 كفـءكفـء9142011/06/27 معلم

المطاھرة البحریة 2011/07/01 رضا عبد الغنى عبد العزیز أحمد 2152016 كفـءكفـء9152011/06/27 معلم

وحدة طوخ الخیل 2011/02/22 رضا فتحى عبداللة حسانین 2156375 كفـءكفـء9162011/02/14 معلم

١صفط الخمار بنین  2011/02/22 رضا فتحى دمحم شحاتھ 2155797 كفـءكفـء9172011/02/14 معلم

كفر المنصوره الرسمیھ للغات 2011/07/01 رضا فخرى حسین عبدالھادى 2157307 كفـءكفـء9182011/06/27 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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المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بھدال 2011/02/22 رضا فرج میخائیل برسوم 2148806 كفـءكفـء9192011/02/14 معلم

دمشیر االعدادیة 2011/07/01 رضا فوزى عطاهللا ابراھیم 2157347 كفـءكفـء9202011/06/27 معلم

التجارة الثانویة بنات بالمنیا 2006/03/01 رضا محمود احمد علي 2171374 كفـءكفـء9212011/06/27 معلم

ابو عیاد لتعلیم االساسى 2011/03/02 رضا یمنى محمود أحمد 2174349 كفـءكفـء9222011/02/28 معلم

ابو یعقوب 2010/07/01 رضا یوسف عبدالحكیم جمعھ 2169631 كفـءكفـء9232011/06/27 معلم

المنیا الفنیة المتقدمةالمشتركة 2006/03/01 رضى حنفى محمود رضوان 2163477 كفـءكفـء9242011/06/27 معلم

الشرفا االعدادیة للتعلیم األساسى 2011/07/01 رعایات عبدالحمید محمود عبد الغنى 2151976 كفـءكفـء9252011/06/27 معلم

ینایر االعدادیة بنات٢٥مدرسة  2010/02/22 رغده أحمد عبد النظیر   عامر 2165774 كفـءكفـء9262011/02/14 معلم

عقیلة سعد 2011/07/01 رفیدة صفوت زیدان دمحم 2171576 كفـءكفـء9272011/06/27 معلم

صفط الخمار بنات 2010/07/01 رقیة ممدوح احمد دمحم 2276489 كفـءكفـء9282011/06/27 معلم

االحرار بنات 2010/07/01 رقیھ شحات محمود شحات 2167155 كفـءكفـء9292011/06/27 معلم

الوحدة المجمعة بتلة 2010/03/02 رقیھ محمود دمحم خلیفھ 2149360 كفـءكفـء9302011/06/27 معلم

ریدة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رمضان محمود عبد الجواد محمود 2156788 كفـءكفـء9312011/06/27 معلم

الفتح 2010/02/22 رنده محمود حامد بھوتى 2150927 كفـءكفـء9322011/02/14 معلم

2011/07/01 السالم الثانویة بنین رومانى صبرى باخوم بشارة 2286170 كفـءكفـء9332011/06/26 معلم

طھنشا الجدیدة 2010/07/01 ریتا داود لبیب داود 2266218 كفـءكفـء9342011/06/27 معلم

ابناء الثورة 2011/07/01 ریموندا سامى حبیب میخائیل 2155392 كفـءكفـء9352011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

التحریر 2011/07/01 ریھام  یوسف  غبلایر  یوسف 2173781 كفـءكفـء9362011/06/27 معلم

شلبى 2011/07/01 ریھام  یوسف  میخائیل إبراھیم 2148344 كفـءكفـء9372011/06/27 معلم

الناصریة 2011/02/22 ریھام امیر عبدالفتاح ابراھیم 2169835 كفـءكفـء9382011/02/14 معلم

مجمع  مبارك للتعلیم االساسي 2011/07/01 ریھام خلف ابراھیم دمحم 2289814 كفـءكفـء9392011/06/27 معلم

١الشرفا 2011/02/22 ریھام راضى نصر حسین 2223009 كفـءكفـء9402011/02/14 معلم

كفر المنصوره الصناعیھ بنات 2010/07/01 ریھام صفوت احمد دمحم 2173916 كفـءكفـء9412011/06/27 معلم

المنیا الصناعیة بنات 2011/07/01 ریھام فارس صادق بولس 2178979 كفـءكفـء9422011/06/27 معلم

حضانة صفط اللبن 2011/07/01 ریھام دمحم مرسى دمحم 2162211 كفـءكفـء9432011/06/27 معلم

١السالم ب  2011/07/01 ریھام مصطفى محمود عبدالحمید 2166971 كفـءكفـء9442011/06/27 معلم

االبتدائیة٣البرجایة بنین  2011/03/02 ریھام ممدوح دمحم بكر 2159840 كفـءكفـء9452011/02/28 معلم

عزاقة االعدادیة المشتركة 2010/07/01 رئیسھ دمحم احمد عثمان 2268582 كفـءكفـء9462011/06/27 معلم

صفط الشرقیة 2010/07/01 زبیده سعد اسماعیل قطب 2268541 كفـءكفـء9472011/06/27 معلم

٢صفط الخمار االبتدائیة بنین  2011/07/01 زمزم السید دمحم عبدالباقى 2158563 كفـءكفـء9482011/06/27 معلم

ابو سویلم 2011/03/02 زین العابدین عبدالعظیم عبدالكریم فرج 2158545 كفـءكفـء9492011/02/28 معلم

١كفر المنصورة  2010/07/01 زیناھم دمحم دمحم عبد الرازق 2260618 كفـءكفـء9502011/06/27 معلم

٢السالم االبتدائیة  2010/07/01 زینب ابوبكر دمحم مفتاح 2150765 كفـءكفـء9512011/06/27 معلم

١دماریس  2010/03/02 زینب أحمد سید أحمد 2172834 كفـءكفـء9522011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

العبور االبتدائیة 2011/07/01 زینب احمد مختار طھ احمد 2268964 كفـءكفـء9532011/06/27 معلم

زھرة الثانویة 2011/07/01 زینب أوسام عبد الفتاح ناجى 2172967 كفـءكفـء9542011/06/27 معلم

١الشرفا 2011/02/22 زینب جمال عبدهللا دمحم 2150952 كفـءكفـء9552011/02/14 معلم

االخصاص 2010/07/01 زینب حامد نیازى دمحم عبد هللا 2282699 كفـءكفـء9562011/06/27 معلم

عبد الجابر دمحم على ع 2011/07/01 زینب حسن أحمد خضر 2150114 كفـءكفـء9572011/06/27 معلم

تلة بنین 2010/02/22 زینب حمدى توفیق دمحم 2177217 كفـءكفـء9582011/02/14 معلم

حضانة مدرسة الفتح بمجمع مبارك 2011/02/22 زینب حمدى عبدالباقى عمر 2157688 كفـءكفـء9592011/02/14 معلم

المنیا االرسمیھ  للغات 2010/07/01 زینب ربیع جمعھ عبد الجابر 2144244 كفـءكفـء9602011/06/27 معلم

٢تلة بنات  2010/02/22 زینب سید قطب دمحم 2152042 كفـءكفـء9612011/02/14 معلم

المنیا الصناعیة بنات 2011/07/01 زینب طھ على عبدالرازق 2158936 كفـءكفـء9622011/06/27 معلم

٢زھرة  2010/02/22 زینب عبد الرحمن صادق عبد الغنى 2174037 كفـءكفـء9632011/02/14 معلم

على بن ابى طالب ب بنین 2010/07/01 زینب عبدالمنعم دمحم قاسم 2175139 كفـءكفـء9642011/06/27 معلم

٢/تلھ بنین رقم  2010/07/01 زینب على ریاض على 2268968 كفـءكفـء9652011/06/27 معلم

حضانة ماقوسة 2011/07/01 زینب على عبد العال على 2149894 كفـءكفـء9662011/06/27 معلم

دماریس 2010/02/22 زینب ماھر حسانین حسانین 1575876 كفـءكفـء9672011/02/14 معلم

الجمھوریة 2010/07/01 زینب دمحم دمحم عبدالمجید 2158578 كفـءكفـء9682011/07/26 معلم

٢ماقوسة  2010/02/22 زینب مصطفى اسماعیل حسن 2163264 كفـءكفـء9692011/02/14 معلم
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١دماریس  2010/02/22 سارة حسین حسن حسین 2165785 كفـءكفـء9702011/02/14 معلم

كفر المنصورة االعدادیة بنین 2011/07/01 سارة رمضان دمحم على عبدالھادى 1575965 كفـءكفـء9712011/06/27 معلم

التجارة الثانویة بنات بالمنیا 2011/07/01 سارة عاطف عبدالحمید احمد 2152228 كفـءكفـء9722011/06/27 معلم

دمشیر االعدادیة 2011/02/22 سارة مجدى لبیب غالى 1141030 كفـءكفـء9732011/02/14 معلم

١سوادة  2011/02/22 ساره  دمحم  أحمد  دمحم 2175312 كفـءكفـء9742011/02/14 معلم

طوخ الخیل 2011/07/01 سالمھ شحاتھ احمد دمحم 2269604 كفـءكفـء9752011/06/27 معلم

١صفط اللبن 2011/07/01 سامح صبحى توفیق نصر 2172961 كفـءكفـء9762011/06/27 معلم

٢بنى دمحم سلطان للتعلیم األساسى  2002/05/01 سامح فاروق ناشد جاد 1127837 كفـءكفـء9772009/02/26 معلم

دوار شعراوى االبتدائیة 2011/03/02 سامح ناصف فؤاد میخائیل 2149938 كفـءكفـء9782011/02/28 معلم

تلة بنین 2011/02/22 سامى منصور دمحم دمحم بدوى 2171557 كفـءكفـء9792011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2004/07/01 سامى ناروز شحاتھ متى 1135341 كفـءكفـء9802009/11/11 معلم

الداودیة 2011/07/01 سامیة بشرى بخیت عبد هللا 2388055 كفـءكفـء9812011/06/27 معلم

١كفر المنصورة  2010/03/02 سامیة جمال احمد عبدالغنى 2163232 كفـءكفـء9822011/06/27 معلم

المنیا االعدادیة الثانویة الجدیدة بالمنیا الجدیدة بنات 2011/03/02 سامیة حسن حسین حسن 1140943 كفـءكفـء9832011/02/28 معلم

صفط الخمار بنات 2011/07/01 سامیة على عبدالرشید دمحم 2154601 كفـءكفـء9842011/06/27 معلم

كفر المنصورة االعدادیة بنات 2011/07/01 سامیة دمحم عبدالرحمن على 2152234 كفـءكفـء9852011/06/27 معلم

المنیا االعدادیة الریاضیة بنین 2006/08/14 سامیة محمود علي احمد 2169639 كفـءكفـء9862011/02/14 معلم
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المستشار محمود اسماعیل 2008/12/17 سامیھ موریس وھیب اسحق 2328902 كفـءكفـء9872011/06/27 معلم

صفط الشرقیة 2010/02/22 سحر خلیل على أمین 2152211 كفـءكفـء9882011/02/14 معلم

٢بھدال 2011/07/01 سحر عبد الحمید دمحم حسن 2174838 كفـءكفـء9892011/06/27 معلم

بنى دمحم سلطان الجدیدة ب 2011/03/02 سحر على أحمد عبد الھادى 2172982 كفـءكفـء9902011/02/28 معلم

الحوارتة 2011/07/01 سحر على ماضى دمحم 2285250 كفـءكفـء9912011/06/27 معلم

نزلة الفالحین 2010/03/02 سحر دمحم السمان احمد 2191155 كفـءكفـء9922011/02/28 معلم

حضانة النصر بدمشاو ھاشم 2010/07/01 سحر دمحم الصغیر توفیق خالف 2266239 كفـءكفـء9932011/06/27 معلم

زاویھ سلطان الثانویھ المشتركھ 2010/07/01 سحر دمحم حلمى حسن 2161668 كفـءكفـء9942011/06/27 معلم

المنیا الصناعیة بنات 2000/05/01 سخیة دمحم حسن خلیل 2124060 كفـءكفـء9952009/11/11 معلم

2010/03/02 شیمي الببالوي سعاد ابراھیم دمحم احمد 2166030 كفـءكفـء9962011/02/28 معلم

٢البرجایة بنین  2010/03/02 سعاد فوزى فرحات شحاتھ 2157357 كفـءكفـء9972011/02/28 معلم

١حضانة دماریس االبتدائیة  2010/07/01 سعاد دمحم دمحم جاب هللا 2155444 كفـءكفـء9982011/06/27 معلم

دمشیر للتعلیم األساسى ب 2011/02/22 سعد الدین مخلوف على شلقامى 2158798 كفـءكفـء9992011/02/14 معلم

عبد الجابر دمحم على ع 2011/07/01 سعد مسعود عبد السالم یوسف 2265701 كفـءكفـء10002011/06/27 معلم

امبارك أدریس للتعلیم األساسي 2010/02/22 سعدالدین یسین احمد حسن 2168152 كفـءكفـء10012011/02/14 معلم

١السالم ب  2011/07/01 سعید بسخرون نجیب عیاد 2150978 كفـءكفـء10022011/06/27 معلم

الفنیھ المتقدمھ للشؤن الفندقیھ والخدمات السیاحیھ 2011/07/01 سالمة دمحم عبدالولى بدوى 2154737 كفـءكفـء10032011/06/27 معلم
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وحدة طوخ الخیل 2011/07/01 سلطان حسن على دمحم 2373284 كفـءكفـء10042011/06/27 معلم

عیون النبیشى االعدادیة 2011/07/01 سلوى االحنفى رشاد دمحم 2152528 كفـءكفـء10052011/06/27 معلم

عقیلة سعد 2011/07/01 سلوى صفوت ذیدان دمحم 2155525 كفـءكفـء10062011/06/27 معلم

التجارة الثانویة بنات بالمنیا 2011/07/01 سلوى عبد الجابر عبد الوھاب عبد الصمد 2221075 كفـءكفـء10072011/06/27 معلم

ابناء الثورة 2010/07/01 سلوى فوزى فھیم یعقوب 1139424 كفـءكفـء10082011/06/27 معلم

حضانة وحدة طوخ 2011/07/01 سلوى دمحم شرف یوسف 2152863 كفـءكفـء10092011/06/27 معلم

طوة الجدیدة 2010/07/01 سلوى دمحم دمحم احمد 2150951 كفـءكفـء10102011/06/27 معلم

١دماریس  2010/03/02 سلوى وجیھ دمحم عبد الستار 2149889 كفـءكفـء10112011/02/28 معلم

١طھنا الجبل 2011/02/22 سماء عبد الحمید دردیر دمحم 2150006 كفـءكفـء10122011/02/14 معلم

فصول ادمو االعدادیة 2011/07/01 سماح انور صقر على 2157329 كفـءكفـء10132011/06/27 معلم

١الشرفا 2011/07/01 سماح بھاء الدین سعد الدین صیام 2152995 كفـءكفـء10142011/06/27 معلم

بنى احمد الغربیة االبتدائیة 2010/03/02 سماح جمال الدین خلف حسین 2150931 كفـءكفـء10152011/03/02 معلم

١ماقوسة  2011/07/01 سماح عبد الحمید حسین اسماعیل 2149981 كفـءكفـء10162011/06/27 معلم

نزلة حسین 2011/02/22 سماح فتحى كامل دمحم 2162430 كفـءكفـء10172011/02/14 معلم

طھنشا الثانویة 2011/07/01 سماح فوزى صادق زیدان 2163915 كفـءكفـء10182011/06/27 معلم

شلبى 2011/03/02 سماح محسن إبراھیم توفیق 2172881 كفـءكفـء10192011/03/02 معلم

المنیا  االعدادیة الحدیثة بنات 2010/03/02 سماح نادى دمحم على 2181225 كفـءكفـء10202011/02/28 معلم
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٢طوة  2010/07/01 سمارة جمعھ سید عبدالرحمن 2175496 كفـءكفـء10212011/06/27 معلم

امبارك أدریس للتعلیم األساسي 2011/07/01 سمر  مختار  عبد الحكیم عبد هللا 2168810 كفـءكفـء10222011/06/27 معلم

صفط الخمار الثانویة المشتركة 2011/07/01 سمر سمیر سعد سید 2268242 كفـءكفـء10232011/06/27 معلم

عقیلة سعد 2011/03/02 سمر عبدالجلیل عبدهللا عبدالقادر 2152383 كفـءكفـء10242011/02/28 معلم

٢السالم االبتدائیة  2010/07/01 سمر دمحم محمود احمد 2278018 كفـءكفـء10252011/06/27 معلم

المنیا الصناعیة بنات 2004/07/01 سمر دمحم یوسف ابوزید 1683042 كفـءكفـء10262009/02/26 معلم

فصول ادمو االعدادیة 2011/07/01 سمیة إبراھیم عبد الكریم دمحم 2148014 كفـءكفـء10272011/06/27 معلم

حضانة طوة 2010/07/01 سناء تونى دمحم حسین 2149575 كفـءكفـء10282011/06/27 معلم

الشھید حمدى على عبد الحمید 2010/02/22 سناء حسن عبدالجواد مسعد 2163268 كفـءكفـء10292011/02/14 معلم

العبور االبتدائیة 2011/07/01 سناء حنا حبیب عبدالمالك 2178268 كفـءكفـء10302011/06/27 معلم

المستشار محمود اسماعیل 2011/07/01 سناء دمحم خلیفة على 2177647 كفـءكفـء10312011/06/27 معلم

٢بھدال 2011/02/22 سناء دمحم زكى یوسف 2150130 كفـءكفـء10322011/02/14 معلم

حضانة صفط الخمار 2010/02/22 سناء مصطفى ھارون عبد العال 2147967 كفـءكفـء10332011/02/14 معلم

سعد زغلول 2010/02/22 سناء یوسف مرسى عبد الباقى 2147995 كفـءكفـء10342011/02/14 معلم

٢التجریبیھ المشتركة رقم  2011/07/01 سنیھ احمد دمحم مھنى 2391328 كفـءكفـء10352011/06/27 معلم

الوحدة المجمعة بتلة 2011/02/22 سھام جمال أحمد على 2150129 كفـءكفـء10362011/02/14 معلم

حضانة تلة للتعلیم األساسى 2004/07/01 سھام عبدالھادى دمحم أحمد 1136145 كفـءكفـء10372009/02/26 معلم
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عمر بن الخطاب 2010/07/01 سھام عزمى دمحم دمحم 2149992 كفـءكفـء10382011/06/27 معلم

نزلة الفالحین 2011/07/01 سھام عمر دمحم فرج 2152394 كفـءكفـء10392011/06/27 معلم

المنیا الصناعیة بنات 2010/07/01 سھام دمحم حسین دمحم 2158881 كفـءكفـء10402011/06/27 معلم

نزلة حسین 2011/07/01 سھام دمحم عبد العظیم دمحم 2162496 كفـءكفـء10412011/06/27 معلم

صفط الشرقیة 2010/07/01 سھیر سید عبدهللا حجازى 2269612 كفـءكفـء10422011/06/27 معلم

عبد الجابر دمحم على ع 2011/07/01 سھیر على فتوح حسن 2158581 كفـءكفـء10432011/06/27 معلم

الفولى 2010/07/01 سوزان سامى زخارى مجلى 2163607 كفـءكفـء10442011/06/27 معلم

١/تلة بنین رقم 2011/02/22 سوزان عبد الرحیم دمحم عبد الرحیم 2150941 كفـءكفـء10452011/02/14 معلم

الفتح 2010/07/01 سوزان عبد العزیز عبد الظاھر زاید 2171613 كفـءكفـء10462011/06/27 معلم

صفط الخمار بنات 2010/07/01 سوزان عبد المعز عبد الحمید عبد اللطیف 1138348 كفـءكفـء10472011/06/27 معلم

احمد عرابى 2010/07/01 سوزان فرح جاب هللا سدراك 2163618 كفـءكفـء10482011/07/01 معلم

نزلة الفالحین االبتدائیة 2010/07/01 سوزان نبیل شاكر داود 2248314 كفـءكفـء10492011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/02 سوزى مجدى نجیب سعدهللا 2152270 كفـءكفـء10502011/02/28 معلم

٢-بنى احمد بنین  2010/07/01 سوسن فخرى خلف إسماعیل 2150855 كفـءكفـء10512011/06/27 معلم

١نزلة عبید  2011/07/01 سوسو رمضان نجیب حنین 2154859 كفـءكفـء10522011/06/27 معلم

المستقبل ببنى احمد 2011/02/22 سومیة حسنى شحاتھ حسن 2163267 كفـءكفـء10532011/02/14 معلم

المنیا الفنیة ( الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج 
(

2011/07/01 سومیة سید حسین ابو اللیل 2150518 كفـءكفـء10542011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

فصول ادمو االعدادیة 2011/07/01 سید اسماعیل عبد السالم عبد القادر 2372387 كفـءكفـء10552011/06/27 معلم

عبد العظیم أبو العیداالبتدائیة 2010/07/01 سید خلیفھ احمد دمحم 2268579 كفـءكفـء10562011/06/27 معلم

بنى حماد المشتركة 2011/07/01 سید دمحم شوقى عبد الغنى 2262733 كفـءكفـء10572011/06/27 معلم

سریر مفتاح 2011/03/02 سید دمحم عبد الفتاح حسن 2156909 كفـءكفـء10582011/02/28 معلم

االتحاد الثانویھ بنین 2011/02/22 سید دمحم عبدالرحمن سید 2152424 كفـءكفـء10592011/02/14 معلم

ریدة االعدادیة المشتركة 2011/02/22 سید مرعى حسین حسانین 2177170 كفـءكفـء10602011/02/14 معلم

١طھ مصطفى  2011/02/22 سید یحى نور شرف 2150928 كفـءكفـء10612011/02/14 معلم

الناصریة 2011/03/02 سیده لطفى عبدالجید عبدالسالم 1141533 كفـءكفـء10622011/02/28 معلم

شلبى 2010/02/22 شادیة جمعة حسن البردیسى 2150089 كفـءكفـء10632011/02/14 معلم

صفط الخمار الریفیة 2011/07/01 شادیھ عمر عبدالعزیز فرجانى 2267153 كفـءكفـء10642011/06/27 معلم

مفتاح قریوى 2011/02/22 شبیب صافى سالم قریوى 2150138 كفـءكفـء10652011/02/14 معلم

وحدة طوخ الخیل 2011/02/22 شحاتة حشمت ابراھیم ابراھیم 2159050 كفـءكفـء10662011/02/14 معلم

دمشاو ھاشم 2011/07/01 شریف سراج الدین لملوم دمحم 2265700 كفـءكفـء10672011/06/27 معلم

2011/03/02 المستشار محمود  تعلیم اساسى شریف سید على دمحم 2144732 كفـءكفـء10682011/02/28 معلم

عثمان ھارون 2011/07/01 شریف صفوت خلف ابوستھ 2275261 كفـءكفـء10692011/06/27 معلم

على بن ابى طالب ب بنین 2011/02/22 شریف عبدالفتاح عبدالسالم احمد 2156746 كفـءكفـء10702011/02/14 معلم

المنیا الصناعیة بنات 2010/07/01 شریف فاروق جید جورجى 2163899 كفـءكفـء10712011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

المنیا الثانویة بنات 2011/02/22 شریف كمال توفیق محمود 2159473 كفـءكفـء10722011/02/14 معلم

بنى مھدى 2009/10/23 شریف كمال عدلى بسالیوس 2150046 كفـءكفـء10732011/02/14 معلم

٢دمشیر 2011/07/01 شریف دمحم سر الختم دمحم رزق 2161440 كفـءكفـء10742011/06/27 معلم

دمشیر االعدادیة 2011/07/01 شریف ھدیة حسین ھدیة 2171554 كفـءكفـء10752011/06/27 معلم

الداودیة 2010/02/22 شرین صالح فؤاد عبدالواحد 2158807 كفـءكفـء10762011/02/14 معلم

بنى دمحم سلطان للتعلیم االساسى 2011/03/02 شرین مصطفى دمحم عبد العزیز 2149994 كفـءكفـء10772011/02/28 معلم

الشعب 2011/02/22 شریھان حسن بیومى حسن 2149890 كفـءكفـء10782011/02/14 معلم

١دمشیر 2011/03/02 شریھان صالح الدین توفیق ھارون 2149539 كفـءكفـء10792011/02/28 معلم

الحوارتة 2011/03/02 شعبان حسین ثابت جمعھ 2164014 كفـءكفـء10802011/02/28 معلم

نزلھ حسین االعدادیة 2011/07/01 شعبان عبد النبى عبد هللا احمد 2177159 كفـءكفـء10812011/06/27 معلم

٢حضانة نزلة عبید الجدیدة 2011/07/01 شھیرة جمال شكرى خلیل 2149929 كفـءكفـء10822011/06/27 معلم

السالم الثانویة بنات 2011/07/01 شوق فھمى تمام السمان 2163979 كفـءكفـء10832011/06/27 معلم

عزاقة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شیرھان دمحم مصطفى  حسین 2163611 كفـءكفـء10842011/06/27 معلم

المنیا الصناعیة بنات 2010/07/01 شیرى یوسف عطیھ حنا 2155773 كفـءكفـء10852011/06/27 معلم

الحى السادس تعلیم اساسى 2011/02/22 شیرین أحمدفؤاد دمحم ابراھیم 2148306 كفـءكفـء10862011/02/14 معلم

مجمع تلھ للتعلیم األساسي الجدیدة 2010/07/01 شیرین جمال ھاشم احمد 2156951 كفـءكفـء10872011/06/27 معلم

الفولى 2010/03/02 شیرین عبد الحكیم محمود فرج 2153589 كفـءكفـء10882011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

كفر المنصورة االعدادیة بنین 2010/07/01 شیرین فاروق عبدالحكیم عبدالرحیم 2203781 كفـءكفـء10892011/06/27 معلم

شباب التحریر 2010/07/01 شیرین فتحى دمحم عبدالرحیم 2150890 كفـءكفـء10902011/06/27 معلم

المنیا الفنیة المتقدمةالمشتركة 2003/04/30 شیرین دمحم كامل طاھر 2150986 كفـءكفـء10912011/06/27 معلم

مرقس حنا 2011/07/01 شیرین دمحم دمحم مكادي 1801632 كفـءكفـء10922011/06/27 معلم

طوة الجدیدة 2011/03/02 شیرین مخلوف طھ احمد 2155785 كفـءكفـء10932011/02/28 معلم

االنجیلیة االبتدائیة 2003/04/01 شیرین یوسف كامل ھندى 2155699 كفـءكفـء10942011/06/27 معلم

الشیخ عیسى للتعلیم االساسى 2011/02/22 شیریھان مختار محمود عبد الباقى 2149952 كفـءكفـء10952011/02/14 معلم

صفط الخمار بنات 2011/03/02 شیماء  مختار  حسنى عبد الرحمن 2163966 كفـءكفـء10962011/02/28 معلم

حضانة زھرة 2010/07/01 شیماء ابراھیم الدسوقى دمحم قندیل 2163468 كفـءكفـء10972011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2010/02/22 شیماء ابراھیم عبد العزیز ابراھیم 2153750 كفـءكفـء10982011/02/14 معلم

المنیا الثانویة الجدیدة  بنین شرق النیل 2011/07/01 شیماء احمد السید دمحم 2175183 كفـءكفـء10992011/06/27 معلم

بنى مھدى 2011/02/22 شیماء أحمد امین دمحم عبد العلیم 2149986 كفـءكفـء11002011/02/14 معلم

١ماقوسة  2011/02/22 شیماء أحمد عبد العظیم الروبى 2149948 كفـءكفـء11012011/02/14 معلم

الفندقیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 شیماء اسامھ مصطفى حسن 2187865 كفـءكفـء11022011/06/27 معلم

١بھدال 2011/07/01 شیماء السید فاروق دمحم عبد الغنى 2156970 كفـءكفـء11032011/06/27 معلم

٢تلة بنات  2011/07/01 شیماء جمال فولى فتح الباب 2268979 كفـءكفـء11042011/06/27 معلم

بنى حماد 2011/07/01 شیماء حسن عبد العزیز امین 2157011 كفـءكفـء11052011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

بنى دمحم سلطان للتعلیم االساسى 2010/02/22 شیماء حسن قطب ابو اللیل 2150452 كفـءكفـء11062011/02/14 معلم

أبو فلیو للتعلیم االساسى 2011/02/22 شیماء حسن دمحم احمد 2150735 كفـءكفـء11072011/02/14 معلم

تلة بنین 2010/07/01 شیماء حمدى حسنى كامل 2287007 كفـءكفـء11082011/06/27 معلم

٢ماقوسة  2011/07/01 شیماء حنفى محمود فرج 2167351 كفـءكفـء11092011/06/27 معلم

٢التجریبیھ المشتركة رقم  2008/09/09 شیماء رشاد عبد المجید شكل 2150441 كفـءكفـء11102011/02/14 معلم

التعلیم األساسى بالمجاوره األولى 2010/03/02 شیماء زین العابدین محفوظ على 2149059 كفـءكفـء11112011/02/28 معلم

كفر المنصورة االعدادیة بنین 2011/07/01 شیماء سعد عبد المنعم سعد 2147617 كفـءكفـء11122011/06/27 معلم

كفر المنصورة االعدادیة بنات 2011/03/02 شیماء سعد عبدالفضیل عبد الوھاب 2181834 كفـءكفـء11132011/02/28 معلم

١ماقوسة  2010/07/01 شیماء سلیم عبد الحمید عونى عبدالحافظ 2151810 كفـءكفـء11142011/06/27 معلم

ابو عیاد لتعلیم االساسى 2011/02/22 شیماء سید أحمد عبد الرحمن 2174363 كفـءكفـء11152011/02/22 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/02/22 شیماء سید احمد عبدالحلیم 2171228 كفـءكفـء11162011/02/14 معلم

ابو سویلم 2010/07/01 شیماء سید حسین عبد الحكیم 2158704 كفـءكفـء11172011/06/27 معلم

صفط الخمار ع بنین 2011/02/22 شیماء سید طھ عبدالرحمن 2150959 كفـءكفـء11182011/02/14 معلم

الشرفا االعدادیة للتعلیم األساسى 2009/09/25 شیماء صالح احمد یوسف 1581541 كفـءكفـء11192011/02/14 معلم

الشھید حمدى على عبد الحمید 2011/02/02 شیماء صالح على عبد العلیم 1141957 كفـءكفـء11202011/02/14 معلم

الصالح 2010/07/01 شیماء صالح ماضى على 2150776 كفـءكفـء11212011/06/27 معلم

بنى حماد المشتركة 2010/07/01 شیماء طلبھ  عبد اللطیف  إسماعیل 2167433 كفـءكفـء11222011/06/27 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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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢ماقوسة  2011/02/22 شیماء طھ برعى دمحم 2174542 كفـءكفـء11232011/02/14 معلم

)١(كفر المنصورة ب الجدیدة  2010/07/01 شیماء عامر عبد الستار احمد 2152041 كفـءكفـء11242011/06/27 معلم

١زھرة  2011/03/02 شیماء عبدااللھ محمود مكادى 2163258 كفـءكفـء11252011/02/28 معلم

حضانة الشرفا 2010/03/02 شیماء عصام طلعت دمحم 2172273 كفـءكفـء11262011/02/28 معلم

حضانة شلبى 2011/07/01 شیماء عصام على دمحم 2163467 كفـءكفـء11272011/06/27 معلم

)١(كفر المنصورة ب الجدیدة  2010/02/22 شیماء على ادریس حسن 2162512 كفـءكفـء11282011/02/14 معلم

بنى دمحم سلطان 2011/07/01 شیماء على دمحم حسن 2284110 كفـءكفـء11292011/06/27 معلم

رفاعة الطھطاوى 2010/07/01 شیماء فاروق حافظ دمحم 2265278 كفـءكفـء11302011/06/27 معلم

التعلیم األساسى بالمجاوره األولى 2011/03/02 شیماء فتحى احمد عبدالعزیز 2154820 كفـءكفـء11312011/02/28 معلم

المنیا الفنیة المتقدمةالمشتركة 2010/07/01 شیماء فتحى دمحم یوسف 2266987 كفـءكفـء11322011/06/27 معلم

الشیخ عیسى االعدادیھ بنین 2011/02/22 شیماء فضل مصطفى ابراھیم 2164276 كفـءكفـء11332011/02/14 معلم

٢تلة بنات  2010/07/01 شیماء فوزى مجاھد دمحم 2269625 كفـءكفـء11342011/06/27 معلم

ابو عیاد لتعلیم االساسى 2011/07/01 شیماء قطب عبد هللا رضوان 2174386 كفـءكفـء11352011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2011/02/22 شیماء قناوى ابو الحسین عبد السالم 1141968 كفـءكفـء11362011/02/14 معلم

كفر المنصوره الصناعیھ بنات 2011/02/22 شیماء كامل رمضان دمحم 2177275 كفـءكفـء11372011/02/22 معلم

مجمع تلھ للتعلیم األساسي الجدیدة 2010/02/22 شیماء محسن أنور دمحم 2149941 كفـءكفـء11382011/02/14 معلم

بھدال 2011/07/01 شیماء محسن دمحم الشاذلى احمد 2224107 كفـءكفـء11392011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

كفر المنصورة االعدادیة بنات 2011/02/22 شیماء دمحم احمد حسن 2152667 كفـءكفـء11402011/02/14 معلم

٢-بنى احمد بنین  2011/02/22 شیماء دمحم حسن دمحم 2150512 كفـءكفـء11412011/02/14 معلم

١/تلة بنین رقم 2010/03/02 شیماء دمحم ربیع احمد حسن 2156330 كفـءكفـء11422011/02/28 معلم

عثمان بن عفان 2011/07/01 شیماء دمحم سید معوض 2159630 كفـءكفـء11432011/06/27 معلم

ریدة االعدادیة المشتركة 2010/02/22 شیماء دمحم عبد البدیع دسوقى 2152363 كفـءكفـء11442011/02/14 معلم

)١(كفر المنصورة الجدیدة  2010/07/01 شیماء دمحم عبد الواجد زاخر 2149895 كفـءكفـء11452011/06/27 معلم

العبور االبتدائیة 2011/02/22 شیماء دمحم عبدالصالحین دمحم 2162233 كفـءكفـء11462011/02/14 معلم

دمشاو ھاشم 2011/07/01 شیماء دمحم عبدالعظیم احمد 2266215 كفـءكفـء11472011/06/27 معلم

الحریة الثانویة المشتركة بدمشیر 2010/07/01 شیماء دمحم قطب على 2156660 كفـءكفـء11482011/06/27 معلم

التعلیم األساسى بالمجاوره األولى 2011/02/14 شیماء دمحم نھاد جمال الدین  احمد 2167354 كفـءكفـء11492011/02/14 معلم

بنى مھدى 2010/02/22 شیماء مختار صدیق عبدالرحمن 2149991 كفـءكفـء11502011/02/14 معلم

١حضانة سوادة االبتدائیة رقم 2011/07/01 شیماء مصطفى زغلول عبدالسالم 2158569 كفـءكفـء11512011/06/27 معلم

ابو یعقوب 2010/07/01 شیماء یاسین حسین حسن 2173765 كفـءكفـء11522011/06/27 معلم

فصول بنى دمحم سلطان 2011/07/01 صابر  فاروق  صابر  حسن 2167424 كفـءكفـء11532011/06/27 معلم

١صفط الشرقیة  2011/03/02 صابر سید عبدالباقى سید 2152045 كفـءكفـء11542011/02/28 معلم

)١(كفر المنصورة ب الجدیدة  2010/07/01 صابرین خلف عبدالكریم دمحم 2266219 كفـءكفـء11552011/06/27 معلم

نزلة فرج هللا 2010/07/01 صابرین سعدهللا زكى عبدالمالك 2167321 كفـءكفـء11562011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الوظیفة علي 

الكادر
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

٢زھرة  2010/02/22 صابرین عبدالعزیز عبدالباسط على 2162216 كفـءكفـء11572011/02/14 معلم

صفط الخمار بنات 2011/07/01 صابرین عبدالمنعم دمحم محمود 2151548 كفـءكفـء11582011/06/27 معلم

حضانة طوة 2010/07/01 صافى دمحم صالح دمحم 2149584 كفـءكفـء11592011/06/27 معلم

١زھرة  2010/07/01 صافیناز على أحمد حسین 2147991 كفـءكفـء11602011/06/27 معلم

عبد الجابر دمحم على ع 2010/07/01 صباح حمام صابر محمود 2145905 كفـءكفـء11612011/06/27 معلم

الشھید حمدى على عبد الحمید 2010/07/01 صباح على عبدالحمید دمحم 2149080 كفـءكفـء11622011/06/27 معلم

منشأة الذھب القبلیة 2011/07/01 صباح دمحم دمحم دمحم 2268502 كفـءكفـء11632011/06/27 معلم

)١(بنى احمد  2010/07/01 صفا  سید كامل أحمد 2164104 كفـءكفـء11642011/06/27 معلم

١كفر المنصورة  2011/07/01 صفاء  إسماعیل  على  إسماعیل 2168446 كفـءكفـء11652011/06/27 معلم

حضانة بنى حماد 2011/07/01 صفاء احمد عبدالحمید عبدالرحمن 2279746 كفـءكفـء11662011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/02/22 صفاء اسماعیل دمحم عبد المجید 2148208 كفـءكفـء11672011/02/14 معلم

١سوادة  2011/02/22 صفاء خلف عطا  عثمان 2150933 كفـءكفـء11682011/02/14 معلم

حضانة تلة للتعلیم األساسى 2006/09/06 صفاء خلف یوسف اسماعیل 2262738 كفـءكفـء11692011/06/27 معلم

١/تلة بنات رقم 2010/07/01 صفاء ربیع ریاض على 2269608 كفـءكفـء11702011/06/27 معلم

)١(كفر المنصورة ب الجدیدة  2011/07/01 صفاء رشدى عید دمحم 2266975 كفـءكفـء11712011/06/27 معلم

عبد الجابر دمحم على ع 2011/02/22 صفاء طھ دمحم سید 2150107 كفـءكفـء11722011/02/22 معلم

المنیا االعدادیة الثانویة الجدیدة بالمنیا الجدیدة 2004/02/18 صفاء عبد الجلیل دمحم معلوف 1137348 كفـءكفـء11732011/02/14 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 

الكادر
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

فصول المكفوفین بالمنیا 2011/07/01 صفاء عطا هللا عبدالحكیم دمحم 2175320 كفـءكفـء11742011/06/27 معلم

٢تلة بنات  2010/02/22 صفاء قطب دمحم احمد جوده 2155542 كفـءكفـء11752011/02/14 معلم

على بن ابى طالب ب بنین 2011/02/22 صفاء كامل رمضان دمحم 2167171 كفـءكفـء11762011/02/14 معلم

التوحید 2010/02/22 صفیة دمحم زیدان دمحم 2153618 كفـءكفـء11772011/02/22 معلم

صفط الخمار الثانویة المشتركة 2011/07/01 صالح عنتر على عبدالباقى 2157888 كفـءكفـء11782011/06/27 معلم

المنیا الثانویة الجدیدة  بنین شرق النیل 2011/07/01 صالح كریم احمد عبدالفضیل 2268999 كفـءكفـء11792011/06/27 معلم

نزلة عبید األعدادیة 2011/07/01 صموئیل جمال رسمى عبد اللة 2152509 كفـءكفـء11802011/06/27 معلم

وحدة طوخ الخیل 2011/03/02 ضاحى سید عبد الھادى عبد الرحیم 2159133 كفـءكفـء11812011/02/28 معلم

فصول دیر عطیة 2011/02/22 ضاحى دمحم رجب احمد على 2167201 كفـءكفـء11822011/02/14 معلم

شلبى 2011/07/01 ضحى نور الدین یوسف حسانین 2151683 كفـءكفـء11832011/06/27 معلم

مرزوق الغزالى 2011/02/22 طارق اسماعیل عبد الحكیم احمد 2158998 كفـءكفـء11842011/02/14 معلم

طھنشا 2011/03/02 طارق باھى دمحم عبد الحمید 2156108 كفـءكفـء11852011/02/28 معلم

١بنى احمد 2011/02/22 طارق عطا عید عبد العلیم 2149936 كفـءكفـء11862011/02/14 معلم

العبور االبتدائیة 2010/07/01 طارق مصطفى ابوالریش على 2152064 كفـءكفـء11872011/06/27 معلم

فصول العوام االعدادیة 2011/07/01 طاھر احمد امین دمحم عبدالعلیم 2267916 كفـءكفـء11882011/06/27 معلم

)١(البرجابة بنین رقم 2011/02/22 طاھر رمضان راضى عبد الحكیم 2165790 كفـءكفـء11892011/02/14 معلم

یونس صمیدة الثانویة 2011/03/02 طاھر صالح دمحم دمحم 2155784 كفـءكفـء11902011/02/28 معلم
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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

١طھنا الجبل 2011/07/01 طھ إبراھیم على طھ 2150015 كفـءكفـء11912011/06/27 معلم

صفط الشرقیة 2011/07/01 طھ اسماعیل على اسماعیل 2167344 كفـءكفـء11922011/06/27 معلم

2011/07/01 فصول عثمان ھارون طھ خلف عبوده عثمان 2169596 كفـءكفـء11932011/06/27 معلم

الحوارتة 2011/02/22 طھ عمر سلیم مخلوف 2148706 كفـءكفـء11942011/02/14 معلم

٢ریدة  2011/07/01 طھ فوزى اسماعیل عمار 2262719 كفـءكفـء11952011/06/27 معلم

صفط الخمار الثانویة المشتركة 2011/02/22 طھ دمحم دمحم دمحم 2162413 كفـءكفـء11962011/02/14 معلم

طھنشا 2011/07/01 عادل خلیل  إبراھیم رشدان 2163707 كفـءكفـء11972011/06/27 معلم

نزلة الفالحین 2011/02/22 عادل شاكر فخرى شاكر 2149449 كفـءكفـء11982011/02/14 معلم

الفواخر االعدادیة 2011/07/01 عادل شحاتھ حنین موسى 2266931 كفـءكفـء11992011/06/27 معلم

فصول العوام االعدادیة 2011/07/01 عادل شعبان على سیف 2151493 كفـءكفـء12002011/06/27 معلم

٢البرجایة بنین  2011/07/01 عادل محمود  إبراھیم  عبد الغنى 2173755 كفـءكفـء12012011/06/27 معلم

القبلیة 2002/05/01 عادل یوسف برسوم میخائیل 1127249 كفـءكفـء12022011/07/31 معلم

المنیا الثانویة الجدیدة  بنین شرق النیل 2011/02/22 عاشور عمر عبدالعزیز حسین 2152867 كفـءكفـء12032011/02/14 معلم

فصول بنى دمحم سلطان 2001/08/16 عاطف  رمضان  مرقص   جید 2168318 كفـءكفـء12042011/06/27 معلم

بنى حسن االشراف 2011/07/01 عاطف خلیل وھبھ خلیل 2163465 كفـءكفـء12052011/06/27 معلم

عزبھ التل 2011/07/01 عاطف فوزى عبده سعد 2266210 كفـءكفـء12062011/06/27 معلم

محجوب االبتدائیة 2011/02/22 عاطف نصرالدین دمحم عبدالحفیظ 2163222 كفـءكفـء12072011/02/14 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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المؤھل 
األعلي

2011/02/22 شیمي الببالوي عامر احمد دمحم ابراھیم 2159044 كفـءكفـء12082011/02/14 معلم

مبروك سلطان 2010/07/01 عامر مبروك سلطان دمحم 2270915 كفـءكفـء12092011/06/27 معلم

دمشاو ھاشم 2011/02/22 عایدة على دمحم سلیمان 2150029 كفـءكفـء12102011/02/14 معلم

االحرار بنات 2009/07/01 عبد الحفیظ تونى على حسین 2140850 كفـءكفـء12112011/06/27 معلم

السعیدیة 2010/07/01 عبد الرحمن دمحم أحمد دمحم 2167303 كفـءكفـء12122011/06/27 معلم

فصول محجوب االعدادیھ 2011/02/22 عبد الرحیم على دمحم محمود 2156600 كفـءكفـء12132011/02/14 معلم

بنى احمد الغربیة االبتدائیة 2010/03/02 عبد الرحیم دمحم عبد الرحیم دمحم 2150074 كفـءكفـء12142011/02/28 معلم

سوادة المشتركة 2010/07/01 عبد العال سید تونى خلیفة 2150867 كفـءكفـء12152011/06/27 معلم

٢بنى دمحم سلطان للتعلیم األساسى  2011/07/01 عبد العزیز أحمد عبد العزیز عبد الغنى 2174844 كفـءكفـء12162011/06/27 معلم

المنیا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 عبد هللا حسن عبدهللا مھنى 2158860 كفـءكفـء12172011/06/27 معلم

المنیا الفنیة المتقدمةالمشتركة 2011/07/01 عبد هللا عمر عبد العزیز دمحم 2163797 كفـءكفـء12182011/06/27 معلم

المستقبل ببنى احمد 2011/02/22 عبد هللا مصطفى جاد حسین 2150024 كفـءكفـء12192011/02/14 معلم

منشاة الدھب القبلیة 2010/07/01 عبد النبى ابو المكارم صادق عثمان 2265780 كفـءكفـء12202011/06/27 معلم

صفط اللبن االعدادیة المشتركة 2011/02/22 عبد الواحد محمود أحمد حسن 2165786 كفـءكفـء12212011/02/14 معلم

المنیا الثانویة بنین 2011/03/02 عبدالرحمن صالح بحبوح صالح بحبوح عطیھ 2175216 كفـءكفـء12222011/02/28 معلم

دمحم حمد ابو شناف 2010/02/22 عبدهللا حسین فنجرى عطا 2169503 كفـءكفـء12232011/02/14 معلم

دمشیر للتعلیم األساسى 2011/07/01 عبدهللا صالح عبدهللا عطاى 2267161 كفـءكفـء12242011/06/27 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صفط الشرقیة 2011/02/22 عبده دمحم عبده عبدالواحد 2154791 كفـءكفـء12252011/02/14 معلم

عرب الشیخ دمحم االبتدائیة 2010/07/01 عبلة سعودى حسن شعبان 2159429 كفـءكفـء12262011/06/27 معلم

الشرفا االعدادیة للتعلیم األساسى 2002/08/23 عبیر احمد احمد عبد الفتاح 1138072 كفـءكفـء12272011/06/27 معلم

بنى احمد الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 عبیر احمد دمحم ابوبكر 2272960 كفـءكفـء12282011/06/27 معلم

الشھید حمدى على عبد الحمید 2010/02/22 عبیر بشیر الزیتونى محمود عبدالغنى 2163280 كفـءكفـء12292011/02/14 معلم

النصر بدمشاو ھاشم 2011/07/01 عبیر رشدى محمود ابو الحسن 2266217 كفـءكفـء12302011/06/27 معلم

١بنى احمد 2010/07/01 عبیر طلبھ عبد اللطیف اسماعیل 2149978 كفـءكفـء12312011/06/27 معلم

مرزوق الغزالى 2011/02/22 عبیر على عبد اللطیف على 2169770 كفـءكفـء12322011/02/14 معلم

٢تلة بنات  2011/02/22 عبیر فتحى احمد دمحم 2153796 كفـءكفـء12332011/02/14 معلم

٢بھدال 2011/07/01 عتاب فتحى على عبد الرازق 2284178 كفـءكفـء12342011/06/27 معلم

٢/طھنشا بنات رقم 2011/07/01 عثمان سید عثمان دیاب 2165835 كفـءكفـء12352011/06/27 معلم

١نزلة عبید  2006/11/21 عجایبى یونان حنین یوسف 2154824 كفـءكفـء12362011/04/01 معلم

المنیا الثانویة الجدیدة بنین 2011/03/02 عرفات محمود عطیة عرفات 2162254 كفـءكفـء12372011/03/02 معلم

١صفط الخمار بنین  2011/07/01 عرفھ صاوى سید بباوى 2268241 كفـءكفـء12382011/06/27 معلم

١سوادة  2011/07/01 عزة حسین عبدالحمید دمحم 2163239 كفـءكفـء12392011/06/27 معلم

بنى دمحم سلطان للتعلیم االساسى 2007/03/13 عزة عبد الحكیم ریاض صالح 2150283 كفـءكفـء12402011/07/26 معلم

٢دمشیر 2010/07/01 عزة عبد الحى أحمد مصطفى 2172851 كفـءكفـء12412011/06/27 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول البرجایة الثانویة 2010/02/22 عزة على دمحم شحاتة 2215846 كفـءكفـء12422011/02/14 معلم

٢طوة  2011/03/02 عزة محمود الحداد دمحم 2162284 كفـءكفـء12432011/02/28 معلم

االسماعیلیة 2011/03/02 عزت  دمحم  عبد الفتاح عبد الظاھر 2172253 كفـءكفـء12442011/02/28 معلم

٢زھرة  2010/07/01 عزه حسنى دمحم على 2150822 كفـءكفـء12452011/06/27 معلم

١كفر المنصورة  2011/07/01 عزه صالح عبدالعظیم ابراھیم 2277470 كفـءكفـء12462011/06/27 معلم

تلة بنین 2010/07/01 عزه عبد العظیم معتمد احمد 2143913 كفـءكفـء12472011/06/27 معلم

ابو سویلم 2011/07/01 عزه محمود عمار عبد العال 2150068 كفـءكفـء12482011/06/27 معلم

١سوادة  2011/07/01 عزیزة محروس توفیق ابراھیم 2162438 كفـءكفـء12492011/06/27 معلم

المنیا الثانویة بنین 2011/07/01 عصام احمد عبد الدایم عبد الغنى 2262724 كفـءكفـء12502011/06/27 معلم

الفندقیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 عصام سعید عبد الحكیم دمحم 2156874 كفـءكفـء12512011/06/27 معلم

العوام 2011/07/01 عصمت دمحم احمد سویفى 2169494 كفـءكفـء12522011/06/27 معلم

شباب التحریر 2010/02/22 عصمت محممود سید عبد اللطیف 2147961 كفـءكفـء12532011/02/22 معلم

١بنى احمد 2010/03/02 عطیات عید قطب حسانین 2172953 كفـءكفـء12542011/02/28 معلم

زاویة سلطان 2011/02/22 عطیة إبراھیم الدسوقى عطیة حسین 2171575 كفـءكفـء12552011/02/14 معلم

الحى المتمیز للتعلیم االساسى 2011/07/01 عطیھ عطا عطیھ جرجس 2316860 كفـءكفـء12562011/06/27 معلم

زاویة سلطان 2011/07/01 عفاف سید عبدالغنى ابراھیم 2181951 كفـءكفـء12572011/06/27 معلم

عبد الجابر دمحم على ع 2011/07/01 عفاف سید دمحم عثمان 2173730 كفـءكفـء12582011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
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 

المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١صفط الشرقیة  2010/02/22 عفاف شحاتھ كامل رزق 2188660 كفـءكفـء12592011/02/14 معلم

)١(كفر المنصورة الجدیدة  2010/07/01 عفاف عبد الحمید عبد الستار ابراھیم 2286119 كفـءكفـء12602011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢نزلة عبید الجدیدة  عفاف عبده حبیب عبده 2173027 كفـءكفـء12612011/06/27 معلم

طھنشا الثانویة 2010/03/02 عفاف دمحم حسن دمحم 2157308 كفـءكفـء12622011/02/28 معلم

كدوان تعلیم اساسى 2011/07/01 عفاف دمحم عبده سالمھ 2157771 كفـءكفـء12632011/06/27 معلم

دوار شعراوى االبتدائیة 2011/07/01 عفاف مصطفى دمحم عبدالعزیز 2150380 كفـءكفـء12642011/06/27 معلم

٢تلة بنات  2011/07/01 عفاف نجیب یوسف مرزوق 2152263 كفـءكفـء12652011/06/27 معلم

تلة بنات 2011/07/01 عال  أبو السعود  عبد المحسن  دیاب 2168116 كفـءكفـء12662011/06/27 معلم

2011/07/01 اكتوبر٦ عال أبو زید دمحم عیسى 2150087 كفـءكفـء12672011/06/27 معلم

١دماریس  2011/07/01 عال احمد كمال الدین عنتر على 2267160 كفـءكفـء12682011/06/27 معلم

ھدى شعراوى 2010/07/01 عال خلف السید ابراھیم 2288346 كفـءكفـء12692011/06/27 معلم

ریاض االطفال الحوارتھ االبتدائیة 2011/07/01 عال محمود سیف كفافى 2158571 كفـءكفـء12702011/06/27 معلم

٢ریدة  2010/07/01 عالء الدین رب خلى عبد العزیز دمحم 2150479 كفـءكفـء12712011/06/27 معلم

ابو عیاد لتعلیم االساسى 2011/02/22 عالء أنور عبد الباسط خلیفة 2174345 كفـءكفـء12722011/02/14 معلم

)١(البرجابة بنین رقم 2009/10/13 عالء سعد راضى عبدالحكیم 2149078 كفـءكفـء12732011/02/14 معلم

بنى حسن االشراف 2011/07/01 عالء عامر صالح دمحم 2155695 كفـءكفـء12742011/06/27 معلم

المطاھرة البحریة 2011/07/01 عالء دمحم حجازى عبدهللا 2150222 كفـءكفـء12752011/06/27 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المنیا المیكانیكیة 2011/07/01 عالء دمحم عباس ابراھیم 2157833 كفـءكفـء12762011/06/27 معلم

١بنى احمد 2011/07/01 عالء دمحمأشرف جاد عبد الحمید 2150041 كفـءكفـء12772011/06/27 معلم

صفط الخمار الثانویة المشتركة 2011/02/22 على احمد تونى منصور 2165714 كفـءكفـء12782011/02/14 معلم

)١(بنى احمد  2006/05/19 على حسن شحاتة حسن 2160417 كفـءكفـء12792011/06/27 معلم

فصول عبد الجابر دمحمالثانویھ المشتركھ بطوه 2011/02/22 على حسن عبد النبى  دمحم 2159187 كفـءكفـء12802011/02/14 معلم

ادمو 2011/07/01 على رمضان عبدالغنى خلیل 2278059 كفـءكفـء12812011/06/27 معلم

مفتاح قریوى 2011/02/22 على سید دمحم أبو النجا 2150139 كفـءكفـء12822011/02/14 معلم

عقیلة سعد 2011/07/01 على سید دمحم على 2266795 كفـءكفـء12832011/06/27 معلم

دمحم عبد هللا بصفط الغربیة 2010/03/02 على طھ خمیس عبدالنبى 2152646 كفـءكفـء12842011/02/28 معلم

فصول عبد الجابر دمحمالثانویھ المشتركھ بطوه 2011/02/22 على طھ على دمحم 2163221 كفـءكفـء12852011/02/14 معلم

2011/02/22 االبتدائیة٢زاویة سلطان  على عبد الرحمن ربیع على 2252673 كفـءكفـء12862011/02/14 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢زاویة سلطان  على عبدالكریم عبدالحكیم مسعود 2154854 كفـءكفـء12872011/06/27 معلم

القرایشة 2011/02/22 على عبدهللا تونى یوسف 2150935 كفـءكفـء12882011/02/22 معلم

١/تلة بنات رقم 2011/07/01 على مجدى عبد الحمید دمحم 2153556 كفـءكفـء12892011/06/27 معلم

النصر بدمشاو ھاشم 2011/07/01 على دمحم احمد دمحم 2267458 كفـءكفـء12902011/06/27 معلم

المنیا االعدادیة الریاضیة بنین 2011/07/01 على دمحم على دمحم 2155500 كفـءكفـء12912011/06/27 معلم

المنیا الثانویة بنین 2011/07/01 على محمود دمحم على 2264680 كفـءكفـء12922011/06/27 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال شباب التحریر 2010/02/22 علیاء ممدوح خلیفة موسى 2147971 كفـءكفـء12932011/02/14 معلم

التوحید 2010/07/01 علیاء نجیب صالح حسانین 2150906 كفـءكفـء12942011/06/27 معلم

نزلة فرج هللا 2011/02/22 عماد احمد احمد على 2152036 كفـءكفـء12952011/02/14 معلم

المنیا- زھرة االعدادیة 2011/07/01 عماد عبدالحلیم دمحم عبدالحلیم 2203762 كفـءكفـء12962011/06/27 معلم

دوار شعراوى االبتدائیة 2011/07/01 عماد دمحم عبدالنعیم ماضى 2270903 كفـءكفـء12972011/06/27 معلم

عزاقة االعدادیة المشتركة 2002/05/01 عماد نبیل ثابت كامل 1138341 كفـءكفـء12982011/07/31 معلم

أبوفلیو االعدادیة 2011/07/01 عماد یوسف نجیب میخائیل 2202788 كفـءكفـء12992011/06/27 معلم

المنیا الثانویة الجدیدة  بنین شرق النیل 2010/07/01 عمر ماضى أمین دمحم 2152891 كفـءكفـء13002011/06/27 معلم

سامح عثمان 2011/02/22 عمر دمحم تونى حسن 2154253 كفـءكفـء13012011/02/14 معلم

الشرفا االعدادیة للتعلیم األساسى 2011/07/01 عمران عبد النبى عبد هللا أحمد 2151979 كفـءكفـء13022011/06/27 معلم

صفط الخمار الثانویة المشتركة 2011/07/01 عمرو حسن حسین حسن 2268960 كفـءكفـء13032011/06/27 معلم

ھدى شعراوى 2010/07/01 عمرو عادل عبدالرحیم دمحم 2149068 كفـءكفـء13042011/06/27 معلم

امشیط 2011/02/22 عمرو عمر عبد الحمید احمد 2152061 كفـءكفـء13052011/02/14 معلم

كفر المنصورة ب المتمیزة بنات 2008/09/09 عمرو دمحم سید معوض 2175251 كفـءكفـء13062011/02/14 معلم

صفط الشرقیة 2011/02/22 عنایات شادى دمحم خلف 2152198 كفـءكفـء13072011/02/14 معلم

فصول ادمو االعدادیة 2011/02/22 عونى مكرم  فریز فرج هللا 2148653 كفـءكفـء13082011/02/14 معلم

ابو یعقوب 2011/02/22 عیشھ احمد صادق یونس 2178936 كفـءكفـء13092011/02/14 معلم
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األعلي

)١(البرجابة بنین رقم 2011/07/01 غادة  دمحم ابراھیم البكري 2389664 كفـءكفـء13102011/06/27 معلم

صفط الشرقیة 2010/02/22 غادة  محمود بالش  محمود 2168081 كفـءكفـء13112011/02/14 معلم

٢بھدال 2010/03/02 غادة ربیع عبد النعیم اسماعیل 2162365 كفـءكفـء13122011/02/28 معلم

ھدى شعراوى 2011/02/22 غادة رفاعى احمد عبدالسالم 2170920 كفـءكفـء13132011/02/14 معلم

امبارك أدریس للتعلیم األساسي 2011/02/22 غادة سمیر یوسف إسماعیل 2165654 كفـءكفـء13142011/02/14 معلم

الناصریة 2010/07/01 غادة عزت كامل دمحم 2156940 كفـءكفـء13152011/06/27 معلم

سعد زغلول 2011/07/01 غادة فاروق أحمد عبد العاطى 2174335 كفـءكفـء13162011/06/27 معلم

١دماریس  2010/02/22 غادة دمحم محرم فرج 2150125 كفـءكفـء13172011/02/14 معلم

صفط الخمار بنات 2010/10/09 غادة محمود دمحم عبدالسالم 2150502 كفـءكفـء13182011/02/14 معلم

ناصف االعدادیة بنین 2010/02/22 غادة مرسى عبد الحكیم ابراھیم 2177183 كفـءكفـء13192011/02/14 معلم

2011/07/01 تلة٢طھ مصطفى  غادة مكرم دمحم سید 2289195 كفـءكفـء13202011/06/27 معلم

طوخ الخیل االعدادیة 2011/02/22 غاده احمد اسماعیل جبالى 2150913 كفـءكفـء13212011/02/14 معلم

١نزلة عبید  2011/03/02 غطاس فاروق عزیز عبدالنور 2154828 كفـءكفـء13222011/02/28 معلم

السادات الثانویة بنات 2011/07/01 غیداء مصطفى كامل عثمان 2224143 كفـءكفـء13232011/06/27 معلم

صفط اللبن االعدادیة المشتركة 2011/02/22 فاتن ربیعى دمحم على الخطیب 2150048 كفـءكفـء13242011/02/14 معلم

ادمو 2011/07/01 فاتن سعد شتیوى بنیامین 2158332 كفـءكفـء13252011/06/27 معلم

االخصاص 2011/02/22 فاتن فولى زكى اسماعیل 2155401 كفـءكفـء13262011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

صفط الخمار بنات 2010/02/22 فاتن مصطفى دمحم عبد الحكیم 2149954 كفـءكفـء13272011/02/14 معلم

١صفط الشرقیة  2010/07/01 فادیھ مرزق یونان خلیل 2277981 كفـءكفـء13282011/06/27 معلم

دمشاو ھاشم 2011/07/01 فاطمة  دمحم  رفعت  مبارك 2168130 كفـءكفـء13292011/06/27 معلم

المنیا الصناعیة بنات 2011/07/01 فاطمة إبراھیم فراج إبراھیم 2163909 كفـءكفـء13302011/06/27 معلم

كفر المنصوره الصناعیھ بنات 2010/02/22 فاطمة الزھراء دمحم سید دمحم اللیثى 2175387 كفـءكفـء13312011/02/14 معلم

المنیا الفنیة المتقدمةالمشتركة 2011/07/01 فاطمة بدرى حسین أحمد 2163858 كفـءكفـء13322011/06/27 معلم

زاویة سلطان 2010/02/22 فاطمة ثروت جاد الرب رضوان 2147992 كفـءكفـء13332011/02/14 معلم

المنیا المعماریة الزخرفیة 2011/07/01 فاطمة سید عراقى مشرف 2163940 كفـءكفـء13342011/06/27 معلم

١دماریس  2011/02/22 فاطمة شعبان قاسم عبد الحمید 2148016 كفـءكفـء13352011/02/14 معلم

حضانة تلة للتعلیم األساسى 2011/02/22 فاطمة طھ دمحم الدمرداش عبد الحكیم 2149604 كفـءكفـء13362011/02/14 معلم

دمحم جمال ابو حلیقھ 2007/06/06 فاطمة عامر حسین على 2154645 كفـءكفـء13372011/07/01 معلم

٢طوة  2010/03/02 فاطمة عبد الحكیم عبد الرحیم عبد الغنى 2174376 كفـءكفـء13382011/02/28 معلم

ابو سویلم 2010/02/22 فاطمة عبد الظاھر إبراھیم سعید 2150446 كفـءكفـء13392011/02/14 معلم

زاویة سلطان 2011/07/01 فاطمة عبد العزیز عبد البدیع دمحم 2150131 كفـءكفـء13402011/06/27 معلم

نزلة الفالحین 2011/02/22 فاطمة عبد الناصر محمود قطب 2150862 كفـءكفـء13412011/02/14 معلم

١دماریس  2011/03/02 فاطمة قاسم عبد الحكیم على 2171570 كفـءكفـء13422011/02/28 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/07/01 فاطمة دمحم احمد دمحمھالل 2390345 كفـءكفـء13432011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

١دماریس  2010/03/02 فاطمة دمحم عبد الحكیم عید 2155482 كفـءكفـء13442011/02/28 معلم

حضانة مدرسة الفتح بمجمع مبارك 2011/02/22 فاطمة دمحم كامل حسن 2157683 كفـءكفـء13452011/02/14 معلم

بنى حسن االشراف 2010/02/22 فاطمة دمحم دمحم  رشدى 2167336 كفـءكفـء13462011/02/14 معلم

محجوب االبتدائیة 2010/02/22 فاطمھ ابراھیم دمحم على شواط 2163224 كفـءكفـء13472011/02/14 معلم

محجوب االبتدائیة 2010/02/22 فاطمھ الزھراء حمزه دمحم دمحم 2163228 كفـءكفـء13482011/02/14 معلم

١زھرة  2011/07/01 فاطمھ الزھراء عبدااللھ محمود مكادى 2163257 كفـءكفـء13492011/06/27 معلم

ابو عیاد لتعلیم االساسى 2010/03/02 فاطمھ الزھراء محرم دمحم لبیب 2168557 كفـءكفـء13502011/03/02 معلم

التعلیم األساسى بالمجاوره األولى 2011/03/02 فاطمھ الفولى توفیق دمحم 2156227 كفـءكفـء13512011/02/28 معلم

االحرار االعدادیة بنین 2010/07/01 فاطمھ حسن یس میرف 2143698 كفـءكفـء13522011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢زاویة سلطان  فاطمھ حسنى شفیق ھالل 2165659 كفـءكفـء13532011/06/27 معلم

١حضانة دماریس االبتدائیة  2010/07/01 فاطمھ حسین خلف طاھر 2171933 كفـءكفـء13542011/06/27 معلم

كفر المنصورة الرسمیھ ا لمتمیزة االبتدائیة لغات 2011/02/22 فاطمھ رجب احمد عبدالباقى 2181591 كفـءكفـء13552011/02/14 معلم

٢بھدال 2011/02/22 فاطمھ صالح تونى دمحم 2165723 كفـءكفـء13562011/02/14 معلم

كدوان تعلیم اساسى 2011/07/01 فاطمھ صالح على احمد 2180887 كفـءكفـء13572011/06/27 معلم

١حضانة دماریس االبتدائیة  2004/07/01 فاطمھ عبد الحفیظ عبد العلیم عبد الموجود 1138626 كفـءكفـء13582009/02/26 معلم

امشیط 2010/07/01 فاطمھ عبدالحمید اسماعیل ابراھیم 2163225 كفـءكفـء13592011/06/27 معلم

المنیا الفنیة المتقدمةالمشتركة 2005/03/15 فاطمھ على احمد عمر عبدالفتاح 2155779 كفـءكفـء13602011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

كفر المنصورة ب المتمیزة بنات 2011/07/01 فاطمھ على عثمان على 2267884 كفـءكفـء13612011/06/27 معلم

الشیخ عیسى للتعلیم االساسى 2011/03/02 فاطمھ عمر عیسى عبدالكریم 2163864 كفـءكفـء13622011/02/28 معلم

االنجیلیة االعدادیة للبنات 2009/08/04 فاطمھ فضل هللا ابوالسباع احمد 2167497 كفـءكفـء13632011/06/27 معلم

االنجیلیة االبتدائیة 2011/07/01 فاطمھ دمحم بدوي احمد 2248723 كفـءكفـء13642011/06/27 معلم

دمحم فرید 2010/05/22 فاطمھ دمحم عبد الصالحین احمد 2165791 كفـءكفـء13652011/02/14 معلم

بنى احمد الغربیھ تعلیم اساسى 2010/07/01 فایزة احمد اسماعیل عبد الحكیم 2152254 كفـءكفـء13662011/06/27 معلم

دمشیر االعدادیة 2011/07/01 فایزة حنا لبیب حنا 2349402 كفـءكفـء13672011/06/27 معلم

عقیلة سعد 2011/07/01 فایزه ابراھیم دمحم احمد 2269624 كفـءكفـء13682011/06/27 معلم

طھنشا 2011/07/01 فایزه صالح تونى مھنى 2173790 كفـءكفـء13692011/06/27 معلم

البرجایة الجدیدة 2008/09/09 فتحى عبد التواب عبد الرازق عبد المجید 2150450 كفـءكفـء13702011/02/14 معلم

طھنشا الجدیدة 2010/07/01 فرحانھ جمال جرجس فلبس 2156994 كفـءكفـء13712011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢نزلة عبید الجدیدة  فرحانھ عبده موسى یوسف 2289803 كفـءكفـء13722011/06/27 معلم

بنى حماد المشتركة 2008/05/16 فرید شوقى عبد الغنى  عبد السالم 2167446 كفـءكفـء13732011/06/27 معلم

٢ماقوسة  2011/07/01 فوقیھ دمحم رجب دمحم 2219107 كفـءكفـء13742011/06/27 معلم

)اعدادي(عمار عالق للتعلیم االساسي  2011/07/01 فولى عبد القادر حسین ابو طالب 2286651 كفـءكفـء13752011/06/27 معلم

تلة بنات 2010/07/01 فیفى طلعت ناشد جرجس 2390995 كفـءكفـء13762011/06/27 معلم

١ماقوسة  2011/07/01 فیفیان حنا شفیق یسطاوروس 2286631 كفـءكفـء13772011/06/27 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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ھدى شعراوى 2011/02/22 فیفیان صالح راغب جرجس 2161378 كفـءكفـء13782011/02/14 معلم

عیون النبیشي 2011/07/01 قاسم فنجرى عبدالحلیم دمحم 2200820 كفـءكفـء13792011/06/27 معلم

٢السالم االبتدائیة  2010/03/02 قمر دمحم ظریف احمد 2148429 كفـءكفـء13802011/02/28 معلم

ابناء الثورة 2011/02/22 كارولین عزت حنا شفیق 2177249 كفـءكفـء13812011/02/14 معلم

دمشیر للتعلیم األساسى 2010/07/01 كرستینا حنا مرقس غبلایر 2280423 كفـءكفـء13822011/06/27 معلم

الشرفا االعدادیة للتعلیم األساسى 2011/07/01 كریستین عزت عزیز ابراھیم 2147781 كفـءكفـء13832011/06/27 معلم

٢تلة بنات  2011/02/22 كریستین منیر عیاد غالى 2148584 كفـءكفـء13842011/02/14 معلم

البرجابةاالبتدائیة بنات 2011/02/22 كریمة عبد المعز درویش دمحم 2174053 كفـءكفـء13852011/02/14 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢نزلة عبید الجدیدة  كریمة ملك ابسخرون جید 2394786 كفـءكفـء13862011/06/27 معلم

دمشیر للتعلیم األساسى ب 2010/07/01 كریمھ خلف محمود ابراھیم 2266241 كفـءكفـء13872011/06/27 معلم

المنیا  االعدادیة الحدیثة بنات 2011/07/01 كریمھ دمحم عبد الرحیم عبد المولى 2293420 كفـءكفـء13882011/06/27 معلم

كدوان تعلیم اساسى 2010/02/22 كریمھ مختار دمحم حسن 2169476 كفـءكفـء13892011/02/14 معلم

سلیمان مبروك بعزاقة 2011/07/01 كریمھ موسى عبد هللا سیف الدین 2284162 كفـءكفـء13902011/07/01 معلم

ابناء الثورة 2010/07/01 كریمھ یعقوب شفیق عبدالمالك 2267464 كفـءكفـء13912011/06/27 معلم

بنى حماد المشتركة 2011/07/01 كمال  شكرى یونان خلیل 2163636 كفـءكفـء13922011/06/27 معلم

الحى المتمیز بالمنیا الجدیده 2011/07/01 لبنى سید احمد سید عطیفى 2268293 كفـءكفـء13932011/06/27 معلم

بنى مھدى 2011/02/22 لبنى عبد العزیز عبد الحمید عبد اللطیف 2149995 كفـءكفـء13942011/02/14 معلم
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األعلي

الفندقیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 لبنى دمحم حسن على 2149892 كفـءكفـء13952011/06/27 معلم

٢بھدال 2011/07/01 لطیفة سالمة خلیفة امین 2152887 كفـءكفـء13962011/06/27 معلم

ریاض اطفال االرسمیھ لغات بالمنیا الجدیده 2011/07/01 لمیاء حنیدق دمحم عمر 2150008 كفـءكفـء13972011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2011/03/02 لمیاء دمحم نشأت دمحم 2150826 كفـءكفـء13982011/02/28 معلم

دماریس 2010/02/22 لمیاء نایل ناجى عبد القادر 2171936 كفـءكفـء13992011/02/14 معلم

التحریر 2010/07/01 لوریس فؤاد شحاتھ ھندى 2266391 كفـءكفـء14002011/06/27 معلم

١نزلة عبید  2009/01/01 لیلى تادرس نجیب تاوضروس 2154879 كفـءكفـء14012011/07/26 معلم

التوحید 2010/03/02 لیلى عبدالمعز عرابى ضبیع 2155535 كفـءكفـء14022011/02/28 معلم

فصول عبد الجابر دمحمالثانویھ المشتركھ بطوه 2011/07/01 ماجد عادل حبیب سالمة 2155757 كفـءكفـء14032011/06/27 معلم

التوحید 2011/02/22 ماجد عبد المالك ریاض حنا 2159113 كفـءكفـء14042011/02/14 معلم

بنى مھدى 2011/07/01 ماجد عطیھ شحاتھ صلیب 2288927 كفـءكفـء14052011/06/27 معلم

مجمع تلھ للتعلیم االساسى الجدیده 2010/02/22 ماجدة بطرس صموئیل بطرس 2148842 كفـءكفـء14062011/02/14 معلم

المنیا الفنیة المتقدمةالمشتركة 2010/07/01 ماجده جرجس انطون متى 2157340 كفـءكفـء14072011/06/27 معلم

٢تلة بنات  2011/02/22 ماجده طاھر عبدالحمید سباق 2152032 كفـءكفـء14082011/02/14 معلم

١/تلة بنات رقم 2010/07/01 ماجده فخرى عبد الحافظ جاد هللا 2262729 كفـءكفـء14092011/06/27 معلم

١نزلة عبید  2011/07/01 مارثا نزھى ناشد عبدهللا 2154870 كفـءكفـء14102011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2010/07/01 مارجریت ایلیا صبرى حنا 1713266 كفـءكفـء14112011/06/27 معلم
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دمشیر للتعلیم األساسى ب 2011/02/22 مارى حربى جرجاوى الوندى 2155472 كفـءكفـء14122011/02/14 معلم

دمحم جمال ابو حلیقھ 2010/07/01 مارى سعد وھبھ یوسف 2163589 كفـءكفـء14132011/06/27 معلم

السالم ع بنات 2011/07/01 مارى عبد المسیح صبحى موسى 2158659 كفـءكفـء14142011/06/27 معلم

طارق بن زیاد 2011/02/22 ماریان صالح لبیب صالح 2157266 كفـءكفـء14152011/02/14 معلم

١صفط الشرقیة  2011/07/01 ماریان مجدى اسحق یواقیم 2221021 كفـءكفـء14162011/06/27 معلم

أبوفلیو االعدادیة 2011/02/22 ماریان وجدى نجیب میخائیل 2150967 كفـءكفـء14172011/02/14 معلم

بنى مھدى 2011/07/01 ماریانا ریاض زكى زخارى 2158992 كفـءكفـء14182011/06/27 معلم

المنیا الصناعیة بنات 2008/04/03 ماریانا عبدالشھید راغب حنا 2150513 كفـءكفـء14192011/06/27 معلم

نزلة فرج هللا 2010/02/22 ماریھ مكرم  أنیس جورجى 2152038 كفـءكفـء14202011/02/14 معلم

على بن ابى طالب ب بنین 2010/07/01 ماریھام منیر عیاد جرجس 1139951 كفـءكفـء14212011/06/27 معلم

بنى احمد الشرقیة 2010/03/02 ماھر جرجس فرج هللا عبدالمالك 2163449 كفـءكفـء14222011/02/28 معلم

عثمان ھارون 2010/07/01 مایسة دمحم صالح دمحم كامل دمحم االمین 2286562 كفـءكفـء14232011/06/27 معلم

٢دمشیر 2010/02/22 مایسھ عمر دمحم عبدالغنى 2156644 كفـءكفـء14242011/02/14 معلم

وحدة طوخ الخیل 2011/03/02 مایكل شحاتة امین میخائیل 2153862 كفـءكفـء14252011/02/28 معلم

البرجایة الجدیدة 2010/07/01 مایكل صفوت حبیب تاوضروس 2296058 كفـءكفـء14262011/06/27 معلم

المنیا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 مایكل عبد المسیح حلیم عطیة 2163812 كفـءكفـء14272011/06/27 معلم

االقباط ث بنین 2011/02/22 مایكل مجدى اسحق ھندى 2159487 كفـءكفـء14282011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

االسماعیلیة 2005/03/15 مایكل منیر مرقس توفیلس 2153875 كفـءكفـء14292011/06/27 معلم

االبتدائیة٣البرجایة بنین  2011/07/01 مبروكة مفتاح صالح عبد الرحمن 2232463 كفـءكفـء14302011/06/27 معلم

بنى دمحم سلطان 2006/08/21 مجدى صدقى صادق مسعد 2150870 كفـءكفـء14312011/06/27 معلم

عیون النبیشي 2011/07/01 مجدى على دمحم شحاتة 2158785 كفـءكفـء14322011/06/27 معلم

زاویة سلطان 2011/07/01 محاسن عمر دمحم على 2150136 كفـءكفـء14332011/06/27 معلم

المنیا الثانویة بنین 2011/02/22 محسن ابوالعال فؤاد دمحم 2152449 كفـءكفـء14342011/02/14 معلم

طھنشا الجدیدة 2011/07/01 محسن حافظ دمحم عثمان 2156797 كفـءكفـء14352011/06/27 معلم

عبد الجابر دمحم على ع 2011/07/01 محسن سید عبد المحسن على 2288325 كفـءكفـء14362011/06/27 معلم

٢دیر عطیة  2010/03/02 محسن عثمان حربى محمود 2167220 كفـءكفـء14372011/02/28 معلم

2011/03/02 االبتدائیة٢زاویة سلطان  محسن على  دمحم على 2150894 كفـءكفـء14382011/02/28 معلم

صفط الخمار الثانویة المشتركة 2011/02/22 محسن عید عبد ربھ عطیة 2156396 كفـءكفـء14392011/02/14 معلم

الصالح 2011/07/01 محسن فرغلى عبد المحسن خلیل 2150001 كفـءكفـء14402011/06/27 معلم

المنیا الریاضیة الثانویة بنین 2011/03/02 محسن دمحم على سید 2162308 كفـءكفـء14412011/02/28 معلم

فصول بنى دمحم سلطان 2010/07/01 دمحم  طھ   دمحم  عطا 2168571 كفـءكفـء14422011/06/27 معلم

بنى مھدى 2011/03/02 دمحم  عامر أحمد  أبواللیل 2175160 كفـءكفـء14432011/02/28 معلم

منشاه الذھب البحریة 2011/03/02 دمحم  عبده  تونى  ھالل 2171893 كفـءكفـء14442011/02/28 معلم

مھنى ابو حلفایة االعدادیة 2011/03/02 دمحم  مصطفى  عبد الكافى  جبالى 2168842 كفـءكفـء14452011/02/28 معلم
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ھھیا 2011/07/01 دمحم إبراھیم عبد هللا مسعود 2172964 كفـءكفـء14462011/06/27 معلم

بنى حسن االشراف 2011/07/01 دمحم ابراھیم مجاھد على 2152371 فوق المتوسطكفـء14472011/06/27 معلم

صفط الشرقیة 2011/03/02 دمحم ابراھیم نجیب عبدالمجید 2175158 كفـءكفـء14482011/02/28 معلم

١طھنا الجبل 2011/07/01 دمحم ابو الحسین ابراھیم عبد الرحیم 2387147 كفـءكفـء14492011/06/27 معلم

الحى المتمیز بالمنیا الجدیده 2007/09/09 دمحم ابو بكر عبد اللطیف الشاذلي 2169764 كفـءكفـء14502011/02/14 معلم

طھنا الجبل 2011/07/01 دمحم احمد حسین عبد الرحیم 2285244 كفـءكفـء14512011/06/27 معلم

١سوادة  2011/07/01 دمحم أحمد طھ بیومى 2276379 كفـءكفـء14522011/06/27 معلم

فصول محجوب االعدادیھ 2011/07/01 دمحم احمد عبد الفتاح احمد 2264682 كفـءكفـء14532011/06/27 معلم

بنى حماد 2011/02/22 دمحم احمد عبدالباقى دكرورى 2157286 كفـءكفـء14542011/02/14 معلم

تلة بنین 2011/03/02 دمحم احمد عبدالفتاح احمد 2170657 كفـءكفـء14552011/02/28 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/07/01 دمحم احمد فؤاد مرسى 2262727 كفـءكفـء14562011/06/27 معلم

الشرفا االعدادیة للتعلیم األساسى 2011/02/22 دمحم احمد متولى بخیت 2150135 كفـءكفـء14572011/02/14 معلم

صفط الخمار الثانویة المشتركة 2011/02/22 دمحم احمد دمحم حسن 2155598 كفـءكفـء14582011/02/14 معلم

٢-بنى احمد بنین  2011/02/22 دمحم احمد محمود ھارون 2163456 كفـءكفـء14592011/02/14 معلم

2010/03/02 االبتدائیة٢زاویة سلطان  دمحم إسماعیل عبد الجواد إسماعیل 2150910 كفـءكفـء14602011/02/28 معلم

عقیلة سعد 2011/03/02 دمحم اسماعیل عبد الحلیم اسماعیل 2152301 كفـءكفـء14612011/02/28 معلم

١التجریبیھ المشتركة رقم  2011/07/01 دمحم اسماعیل عبد اللطیف اسماعیل 2154175 كفـءكفـء14622011/06/27 معلم
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٢طھنا الجبل االبتدائیة الجدیدة  2010/07/01 دمحم السید على اسلمان 2174512 كفـءكفـء14632011/06/27 معلم

دمشاو ھاشم 2011/03/02 دمحم النحاس عبد الحكم حسین 2152298 كفـءكفـء14642011/02/28 معلم

ابو یعقوب 2011/07/01 دمحم انور عبد الحكیم مرسى 2265781 كفـءكفـء14652011/06/27 معلم

العروبة بعزاقة 2011/03/02 دمحم بكر على دمحم 2152786 كفـءكفـء14662011/02/28 معلم

سامح عثمان 2011/02/22 دمحم جابر سعد عبد الحكیم 2145050 كفـءكفـء14672011/02/14 معلم

٢زھرة  2011/02/22 دمحم جاد دمحم عبدالوھاب 2148418 كفـءكفـء14682011/02/14 معلم

بھدال 2011/07/01 دمحم جمعة خلف عبد الباقى 2181263 كفـءكفـء14692011/06/27 معلم

بنى مھدى 2011/03/02 دمحم جمیل  عبد الحمید امبارك 2150116 كفـءكفـء14702011/02/28 معلم

طھنا الجبل 2008/03/13 دمحم حسن ابراھیم عبد الرحیم 2175252 كفـءكفـء14712011/06/27 معلم

العوام 2011/07/01 دمحم حسن عبد الحكم امبارك 2150033 كفـءكفـء14722011/06/27 معلم

االبتدائیة٣البرجایة بنین  2006/03/28 دمحم حسنى بیومى حسین 2149893 كفـءكفـء14732011/06/27 معلم

)١(بنى احمد  2011/07/01 دمحم حسین خلف عبد الكریم 2292163 كفـءكفـء14742011/06/27 معلم

المستقبل ببنى احمد 2011/02/22 دمحم حسین ریاض فرجانى 2150022 كفـءكفـء14752011/02/14 معلم

١ماقوسة  2011/02/22 دمحم حمدى عبد الحكم محمود 2150026 كفـءكفـء14762011/02/14 معلم

١/تلة بنات رقم 2011/03/02 دمحم حمدى فتحى عثمان 2158954 كفـءكفـء14772011/02/28 معلم

دمشاو ھاشم 2011/07/01 دمحم خالف غزالى خالف 2266255 كفـءكفـء14782011/06/27 معلم

عیون النبیشى االعدادیة 2011/02/22 دمحم خلف ذكى دمحم 2152570 كفـءكفـء14792011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

الشعب 2011/02/22 دمحم خلف عبد العال دمحم 2171603 كفـءكفـء14802011/02/14 معلم

عقیلة سعد 2011/07/01 دمحم خلف عبدالبدیع دمحم 2269600 كفـءكفـء14812011/06/27 معلم

١سوادة  2011/02/22 دمحم خلف عبدالعزیز متولى 2163234 كفـءكفـء14822011/02/14 معلم

بنى احمد الغربیة للتعلیم االساسى 2011/02/22 دمحم ربیع توفیق ابراھیم 2155798 كفـءكفـء14832011/02/14 معلم

عمار بن یاسر االبتدائیة 2011/07/01 دمحم ربیع عبد الحمید عبد العال 2392022 كفـءكفـء14842011/06/27 معلم

یونس صمیدة االعدادیة 2011/07/01 دمحم رجب دمحم إبراھیم 2149440 كفـءكفـء14852011/06/27 معلم

أبوبكر الشلقامي 2011/07/01 دمحم رمضان ربیع عبد الغنى 2266459 كفـءكفـء14862011/06/27 معلم

النصر بدمشاو ھاشم 2011/07/01 دمحم سراج الدین عبدالرحمن عبدالكریم 2166963 كفـءكفـء14872011/06/27 معلم

دماریس 2011/02/22 دمحم سراج الدین دمحم عبده 2149056 كفـءكفـء14882011/02/14 معلم

البرجایة 2004/04/13 دمحم سعد زین الدین یوسف 2163619 كفـءكفـء14892011/06/27 معلم

دمشیر للتعلیم األساسى 2011/07/01 دمحم سالمھ دمحم بدوى 2153001 كفـءكفـء14902011/06/27 معلم

دمشاو ھاشم 2011/02/22 دمحم سلیم دمحم دمحم 2155577 كفـءكفـء14912011/02/14 معلم

دمحم عبد هللا بصفط الغربیة 2011/02/22 دمحم سید توفیق فرجانى 2152491 كفـءكفـء14922011/02/14 معلم

البرجابةاالبتدائیة بنات 2006/08/03 دمحم سید كامل عبدهللا 2151377 كفـءكفـء14932011/06/27 معلم

٢/طھنشا بنات رقم 2011/07/01 دمحم سید دمحم جبر 2166336 كفـءكفـء14942011/06/27 معلم

صفط الشرقیة 2011/03/02 دمحم سید دمحم حسن 2150909 كفـءكفـء14962011/02/28 معلم

كفر المنصوره الرسمیھ للغات 2003/07/15 دمحم سید دمحم داكر 2175762 كفـءكفـء14972011/02/28 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 

المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

١/تلة بنات رقم 2011/03/02 دمحم شحاتة دمحم شحاتة 2148660 كفـءكفـء14982011/02/28 معلم

طھنشا الجدیدة 2011/03/02 دمحم شرف كامل عبدالجابر 2151539 كفـءكفـء14992011/02/28 معلم

عثمان ھارون 2010/07/01 دمحم صالح زوین احمد 2163473 كفـءكفـء15002011/06/27 معلم

المستقبل ببنى احمد 2011/03/02 دمحم عاشور صابر أمین 2150034 كفـءكفـء15012011/02/28 معلم

المنیا  االعدادیة الحدیثة بنات 2011/07/01 دمحم عامر سید حسن 2159606 كفـءكفـء15022011/06/27 معلم

رسالن االعدادیةالمشتركة 2011/02/22 دمحم عبد البدیع على عبد هللا 2163860 كفـءكفـء15032011/02/14 معلم

العوام 2011/07/01 دمحم عبد الحلیم احمد طلبھ 2258360 كفـءكفـء15042011/06/27 معلم

٢نزلة عبید 2011/03/02 دمحم عبد الرءوف عبد الرحیم طرفاوى 2174855 كفـءكفـء15052011/02/28 معلم

عیون النبیشى االعدادیة 2011/03/02 دمحم عبد الشافى عبد الحكیم دمحم 2152368 كفـءكفـء15062011/02/28 معلم

ھھیا 2011/07/01 دمحم عبد الكریم دمحم عبد الكریم 2286105 كفـءكفـء15072011/06/27 معلم

المنیا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 دمحم عبد النعیم محمود ریان 2276280 كفـءكفـء15082011/06/27 معلم

االنجیلیة االعدادیة للبنات 2011/07/01 دمحم عبدالرازق دمحم عبدالوھاب 2163461 كفـءكفـء15092011/06/27 معلم

نزلة الفالحین 2004/07/01 دمحم عبدالعاطى ابراھیم حسین 1135865 كفـءكفـء15102009/02/26 معلم

٢بنى دمحم سلطان للتعلیم األساسى  2010/03/02 دمحم عبدالنبى دمحم على 2169891 كفـءكفـء15112011/02/28 معلم

١كفر المنصورة  2011/03/02 دمحم عدلى حسین عبید 2157811 كفـءكفـء15122011/02/28 معلم

منشاة الدھب القبلیة 2011/07/01 دمحم على  عبد الحمید دمحم 2168257 كفـءكفـء15132011/06/27 معلم

العوام 2011/02/22 دمحم على أحمد دمحم 2150030 كفـءكفـء15142011/02/14 معلم
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١دیر عطیة  2011/03/02 دمحم على خلف دمحم 2188681 كفـءكفـء15152011/02/28 معلم

٢دمشیر 2011/03/02 دمحم على عبد اللطیف دمحم 2174839 كفـءكفـء15162011/02/28 معلم

١طوه  2011/03/02 دمحم على عطا عبدالولى 2162278 كفـءكفـء15172011/02/28 معلم

صفط الخمار الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم عمر عبدالسالم عطیة 2154264 كفـءكفـء15182011/06/27 معلم

صفط الخمار الثانویة المشتركة 2011/02/22 دمحم عنتر على عبدالباقى 2173490 كفـءكفـء15192011/02/14 معلم

٢-بنى احمد بنین  2011/07/01 دمحم غرباوي محمود عبدالباقى 2149710 كفـءكفـء15202011/06/27 معلم

نزلة العساكر بزاویة سلطان 2010/02/22 دمحم فتحى احمد خضراوى 2158687 كفـءكفـء15212011/02/14 معلم

٢بنى دمحم سلطان للتعلیم األساسى  2010/07/01 دمحم فتحى اسماعیل سلیمان 2155567 كفـءكفـء15222011/06/27 معلم

ابو یعقوب 2011/03/02 دمحم فتحى صالح حسن 2152883 كفـءكفـء15232011/02/28 معلم

نزلة فرج هللا 2011/02/22 دمحم فتحى عبدالحكیم احمد 2159485 كفـءكفـء15242011/02/14 معلم

صفط الخمار الثانویة المشتركة 2009/01/19 دمحم فتحى عبدالعزیز عبدالباقى 2154265 كفـءكفـء15252011/02/14 معلم

ابو یعقوب 2011/02/22 دمحم فتحى كامل احمد 2151813 كفـءكفـء15262011/02/14 معلم

عزبھ محفوظ للتعلیم االساسى 2009/10/19 دمحم كامل دمحم كامل 2168235 كفـءكفـء15272011/02/14 معلم

صفط الخمار الثانویة المشتركة 2011/03/02 دمحم لیسى عبدالرحیم فراج 2150770 كفـءكفـء15282011/02/28 معلم

زاویة سلطان 2008/03/15 دمحم دمحم بكر طھ 2159675 كفـءكفـء15292011/02/28 معلم

بنى مھدى 2011/07/01 دمحم دمحم رفاعى على 2165734 كفـءكفـء15302011/06/27 معلم

جزیره بنى احمد للتعلیم االساسى 2011/02/22 دمحم دمحم طھ عبدالحكیم 2162419 كفـءكفـء15312011/02/14 معلم
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نزلة العساكر بزاویة سلطان 2011/07/01 دمحم دمحم عبده عابد 2171399 كفـءكفـء15322011/06/27 معلم

)١(كفر المنصورة ب الجدیدة  2009/11/13 دمحم دمحم على احمد 2158751 كفـءكفـء15332011/02/22 معلم

عثمان ھارون 2011/03/02 دمحم محمود شحاتھ جادالمولى 2158583 كفـءكفـء15342011/02/28 معلم

طوخ الخیل االعدادیة 2011/07/01 دمحم مخلوف دمحم مخلوف 2279739 كفـءكفـء15352011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 دمحم مصطفى خلیل حسن 2156885 كفـءكفـء15362011/06/27 معلم

بنى احمد الشرقیة 2008/10/27 دمحم مصطفى خلیل دمحم 2172974 كفـءكفـء15372011/02/28 معلم

الوحدة المجمعة بتلة 2010/02/22 دمحم مصطفى رمضان ابراھیم 2154235 كفـءكفـء15382011/02/14 معلم

محمود اغا ب 2011/02/22 دمحم مفتاح عبد الكریم طلبة 2156892 كفـءكفـء15392011/02/14 معلم

١/تلة بنین رقم 2010/07/01 دمحم مكرم دمحم سید 2275912 كفـءكفـء15402011/06/27 معلم

فصول دیر عطیة 2010/02/22 دمحم موسى زكى عبد المنطلب 2149968 كفـءكفـء15412011/02/14 معلم

بنى احمد الغربیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 دمحم موسى عبد الحفیظ دمحم 2171401 كفـءكفـء15422011/06/27 معلم

بنى احمد الثانویة المشتركة 2011/03/02 دمحم نمر موسى دمحم 2151498 كفـءكفـء15432011/02/28 معلم

صفط الخمار ع بنین 2011/03/02 دمحم نورالدین ناجى محمود 2152391 كفـءكفـء15442011/02/28 معلم

أبو فلیو للتعلیم االساسى 2011/03/02 دمحم یوسف على یوسف 2148714 كفـءكفـء15452011/02/28 معلم

الفنیھ المتقدمھ للشؤن الفندقیھ والخدمات السیاحیھ 2011/07/01 محمود ابراھیم عبده جادالرب 2154753 كفـءكفـء15462011/06/27 معلم

عمار عالق للتعلیم االساسي 2011/02/22 محمود احمد طلعت دمحم 2155622 كفـءكفـء15472011/02/14 معلم

طھنشا الثانویة 2011/07/01 محمود احمد عبدالحمید احمد 2266244 كفـءكفـء15482011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

دمشیر للتعلیم األساسى ب 2011/07/01 محمود انور عبدالوھاب عبدالسالم 2158783 كفـءكفـء15492011/06/27 معلم

٢زھرة  2011/03/02 محمود أوسام عبد الفتاح ناجى 2164100 كفـءكفـء15502011/02/28 معلم

الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج المشتركة 
)تجاري (

2011/07/01 محمود حجاج كاشف ابراھیم 2167685 كفـءكفـء15512011/06/27 معلم

١صفط الشرقیة  2011/02/22 محمود ربیع عبدالملك عبدالرحمن 2155807 كفـءكفـء15522011/02/14 معلم

المنیا الثانویة بنات 2011/07/01 محمود رمضان عبدالباسط عبدالعزیز 2179952 كفـءكفـء15532011/06/27 معلم

١طھ مصطفى  2011/02/22 محمود سعود زكریا سید دمحم 1142217 كفـءكفـء15542011/02/14 معلم

٢دیر عطیة  2011/07/01 محمود سلیمان ماضى سلیمان 2158559 كفـءكفـء15552011/06/27 معلم

المنیا المیكانیكیة 2011/07/01 محمود سید عبد العزیز على 2156269 كفـءكفـء15562011/06/27 معلم

2011/07/01 تلة٢طھ مصطفى  محمود صبحى على عبدالحمید 2270223 كفـءكفـء15572011/06/27 معلم

عیون النبیشى االعدادیة 2005/10/01 محمود صالح دمحم شلقامى 2152357 كفـءكفـء15582011/03/02 معلم

طھنشا 2008/09/09 محمود صالح نصیف دمحم 2158577 كفـءكفـء15592011/02/14 معلم

كفر المنصورة ب المتمیزة بنات 2011/07/01 محمود عادل عبد الرحیم دمحم 2285123 كفـءكفـء15602011/07/01 معلم

بنى احمد الثانویة المشتركة 2011/03/02 محمود عبد العال عبد المستجاب امبارك 2178991 كفـءكفـء15612011/02/28 معلم

عثمان ھارون 2010/03/02 محمود عبدالعاطى عبدالعال مرسى 2158586 كفـءكفـء15622011/02/28 معلم

٢تلة بنات  2011/07/01 محمود على محمود دمحم 2282461 كفـءكفـء15632011/06/27 معلم

الفندقیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 محمود فاروق محمود صدیق 2150864 كفـءكفـء15642011/06/27 معلم

عمر مكرم 2011/02/22 محمود فولى ابراھیم یاسین 2155799 كفـءكفـء15652011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/02/22 شیمي الببالوي محمود دمحم احمد دمحم 2156912 كفـءكفـء15662011/02/14 معلم

مفتاح قریوى 2010/02/22 محمود دمحم سید قریوى 2150137 كفـءكفـء15672011/02/14 معلم

)١(البرجابة بنین رقم 2011/03/02 محمود دمحم عبد الصبور عبد الرازق 2164117 كفـءكفـء15682011/02/28 معلم

أبوبكر الشلقامي 2008/03/01 محمود دمحم عبدالسالم الشاعت 2152823 كفـءكفـء15692011/06/27 معلم

عبد العظیم أبو العیداالبتدائیة 2011/02/22 محمود دمحم عبدهللا دمحم 2155806 كفـءكفـء15702011/02/14 معلم

العوام 2011/02/22 محمود دمحم دمحم على 2158016 كفـءكفـء15712011/02/14 معلم

دمحم حمد ابو شناف 2009/01/01 محمود معتمد منصور زاید 2154997 كفـءكفـء15722011/07/26 معلم

طارق بن زیاد 2011/02/22 محى الدین حسن عبد العزیز عمر 2150731 كفـءكفـء15732011/02/14 معلم

ابو عیاد لتعلیم االساسى 2011/02/22 محى الدین قندیل احمد عكاشة 2150141 كفـءكفـء15742011/02/14 معلم

المستقبل ببنى احمد 2011/03/02 محى محمود أحمد أحمد 2175756 كفـءكفـء15752011/03/02 معلم

الشیخ عیسى للتعلیم االساسى 2011/07/01 مختار دمحم ماھر سید دمحم 2274500 كفـءكفـء15762011/06/27 معلم

فصول عرب الشیخ دمحم ع 2011/02/22 مخلوف عمر سلیم مخلوف 2159479 كفـءكفـء15772011/02/14 معلم

عزبة مفتاح 2011/03/02 مدحت خیرى عوف عبدالرحمن 2155592 كفـءكفـء15782011/02/28 معلم

٢صفط الشرقیة  2011/07/01 مدحت صادق نصیف عطا هللا 2374784 كفـءكفـء15792011/06/27 معلم

عرب الشیخ دمحم االبتدائیة 2011/02/22 مدحت فانوس موسى بنیامین 2160435 كفـءكفـء15802011/02/14 معلم

١صفط اللبن 2010/07/01 مدلین وحید اسكندر رزق هللا 2215251 كفـءكفـء15812011/06/27 معلم

الصالح 2004/07/01 مدیحة احمد عبد هللا دمحم 1124141 كفـءكفـء15822009/02/26 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

بنى حسن االشراف 2003/12/24 مدیحة عبدالعزیز مرسى جنیدى 1569886 كفـءكفـء15832011/02/28 معلم

كفر المنصوره الصناعیھ بنات 2010/07/01 مدیحة دمحم عبد الرحمن على 2171614 كفـءكفـء15842011/06/27 معلم

المطاھرة البحریة 2011/07/01 مدیحھ كامل عبد هللا دمحم 2156947 كفـءكفـء15852011/06/27 معلم

٢ماقوسة  2011/07/01 مدیحھ دمحم محمود دسوقى 2148523 كفـءكفـء15862011/06/27 معلم

سعد زغلول 2010/07/01 مرثا ابراھیم رزق یوسف 1140919 كفـءكفـء15872011/06/27 معلم

الصالح 2010/07/01 مرثا نصیف صبح سالمھ 2159629 كفـءكفـء15882011/06/27 معلم

المنیا الثانویة بنین 2011/07/01 مرزوق جمیل عبدالعظیم عبدالعلیم 2168536 كفـءكفـء15892011/06/27 معلم

)١(كفر المنصورة ب الجدیدة  2010/07/01 مرفت احمد عطا خلیل 2267465 كفـءكفـء15902011/06/27 معلم

٢تلة بنات  2011/07/01 مرفت تونى على دمحم 2150124 كفـءكفـء15912011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢نزلة عبید الجدیدة  مرفت ثابت زاھر وھبھ 2292989 كفـءكفـء15922011/06/27 معلم

نزلة الفالحین 2010/07/01 مرفت جمال یوسف میخائیل 2165810 كفـءكفـء15932011/06/27 معلم

بنى دمحم سلطان الجدیدة ب 2011/07/01 مرفت دیمترى ینى قسطنتیو 2151430 كفـءكفـء15942011/06/27 معلم

٢طوة  2010/02/22 مرفت رمضان عبدالغنى إسماعیل 2162289 كفـءكفـء15952011/02/14 معلم

١بھدال 2011/07/01 مرفت سامى شحاتھ دسوقى 2150825 كفـءكفـء15962011/06/27 معلم

٢نزلة عبید 2011/07/01 مرفت عیاد كامل عازر 2158677 كفـءكفـء15972011/06/27 معلم

عقیلة سعد 2011/07/01 مرفت عید حسن عبد الرازق 2268561 كفـءكفـء15982011/06/27 معلم

كفر المنصوره الصناعیھ بنات 2011/02/22 مرفت فوزى عیاد معوض 2158331 كفـءكفـء15992011/02/14 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
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٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

الحى السادس تعلیم اساسى 2011/07/01 مرفت محمود وھبھ عالم 2165672 كفـءكفـء16002011/06/27 معلم

٢نزلة عبید 2011/03/02 مرقص میخائیل كامل طوسة 2152292 كفـءكفـء16012011/02/28 معلم

مجمع تلھ للتعلیم األساسي الجدیدة 2011/02/22 مروان حسین جابر احمد 2152593 كفـءكفـء16022011/02/14 معلم

منشأة الذھب القبلیة 2011/03/02 مروان عزت جالل محمود 2149949 كفـءكفـء16032011/02/28 معلم

٢بنى دمحم سلطان للتعلیم األساسى  2011/02/22 مروة  حسن  سید  عبد الرحیم 2168534 كفـءكفـء16042011/02/14 معلم

االتحاد 2010/07/01 مروة  حسین  طھ  حسین 2173974 كفـءكفـء16052011/06/27 معلم

فصول ابوسویلم اعدادى 2011/02/22 مروة  عبد الرشید إسماعیل  على 2169618 كفـءكفـء16062011/02/14 معلم

طة حسین 2010/02/22 مروة  محى الدین  دمحم  عبد اللطیف 2169427 كفـءكفـء16072011/02/14 معلم

ابو سویلم 2010/02/22 مروة بدوى دمرداش مغربى 2148797 كفـءكفـء16082011/02/14 معلم

صفط الخمار بنات 2010/02/22 مروة تاج الدین دمحم عبد العزبز 2163951 كفـءكفـء16092011/02/14 معلم

عبد الجابر دمحم على ع 2010/07/01 مروة حسانین أحمد حسانین 2171611 كفـءكفـء16102011/06/27 معلم

طوة الجدیدة 2010/07/01 مروة حسن على عبد الھادى 2150112 كفـءكفـء16112011/06/27 معلم

١بھدال 2010/02/22 مروة شوقى ریان عبدهللا 2157263 كفـءكفـء16122011/02/14 معلم

١/البتدائیةبنین رقم١طھنشا 2011/07/01 مروة صالح  ابراھیم سید 2150108 كفـءكفـء16132011/06/27 معلم

)١(طھنا الجبل  2010/07/01 مروة عبد الجابر سید دمحم 2150018 كفـءكفـء16142011/06/27 معلم

الناصریة 2011/02/22 مروة عبد الفتاح عبد الحمید عبد الناصر 2150091 كفـءكفـء16152011/02/14 معلم

منشأة الدھب البحریة األعدادیة 2011/03/02 مروة عبدالرحمن عبدالحمید عبدالرحمن 2175608 كفـءكفـء16162011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

رفاعة الطھطاوى 2007/09/02 مروة ماھر عبدالواحد حسن 2155762 كفـءكفـء16172011/06/27 معلم

الحى المتمیز بالمنیا الجدیده 2011/07/01 مروة دمحم ابراھیم سلیم 2187946 كفـءكفـء16182011/06/27 معلم

فصول دیر عطیة 2011/03/02 مروة دمحم مصدق عبدالتواب عبد الصبور 2189733 كفـءكفـء16192011/02/28 معلم

الداودیة 2010/07/01 مروة محمود صادق حسن 2166956 كفـءكفـء16202011/06/27 معلم

عبد الجابر دمحم على ع 2010/02/22 مروة مرسى دمحم عبدالسالم 2150947 كفـءكفـء16212011/02/14 معلم

دمشیر للتعلیم األساسى ب 2011/07/01 مروة مصطفى حسین صالح 2155413 كفـءكفـء16222011/06/27 معلم

حضانة البرجایة الجدیدة ب 2010/05/01 مروة موسى خلف هللا عبد الصبور 2149897 كفـءكفـء16232011/06/27 معلم

فصول ابوسویلم اعدادى 2010/02/22 مروه ابراھیم الدسوقى دمحم ابوزید 2152736 كفـءكفـء16242011/02/14 معلم

النیل 2011/02/22 مروه اسالم دمحم عبدالتواب 2149061 كفـءكفـء16252011/02/14 معلم

البرجایة الجدیدة 2010/02/22 مروه اسماعیل حجازى مھنى 2156349 كفـءكفـء16262011/02/14 معلم

٢السالم االبتدائیة  2010/02/22 مروه الصاوى توفیق ابراھیم 2152035 كفـءكفـء16272011/02/14 معلم

نزلة حسین 2011/03/02 مروه بھاء الدین دمحم ربیع دمحم 2159600 كفـءكفـء16282011/02/28 معلم

المنیا  االعدادیة الحدیثة بنات 2011/07/01 مروه حسام دمحم عبد المنعم دمحم حسانین 2158451 كفـءكفـء16292011/06/27 معلم

١ماقوسة  2010/02/22 مروه حسن مرسى سلیم 2163262 كفـءكفـء16302011/02/14 معلم

تلة بنین 2011/02/22 مروه سید  دمحم دمحم النظلى 2152029 كفـءكفـء16312011/02/14 معلم

صفط الخمار الریفیة 2010/07/01 مروه طرفاوى دمحم عبدالحكیم 2155478 كفـءكفـء16322011/06/27 معلم

كفر المنصورة االعدادیة بنین 2010/02/25 مروه دمحم سید دمحم اللیثى 1587165 كفـءكفـء16332011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

٢بنى دمحم سلطان للتعلیم األساسى  2011/02/22 مروه دمحم عبدالحمید دمحم 2157352 كفـءكفـء16342011/02/14 معلم

)١(كفر المنصورة ب الجدیدة  2011/07/01 مروه دمحم دمحم سید 2268506 كفـءكفـء16352011/06/27 معلم

١سوادة  2011/02/22 مروه دمحم نجیب حسن عبدالوھاب 2163655 كفـءكفـء16362011/02/14 معلم

٢السالم االبتدائیة  2010/07/01 مروه دمحم یسین عثمان 2203249 كفـءكفـء16372011/06/27 معلم

عبد الجابر دمحم على ع 2011/07/01 مروه محمود شلقامى دمحم 2143500 كفـءكفـء16382011/06/27 معلم

١دماریس  2011/02/22 مروه مصطفى دمحم احمد 2152030 كفـءكفـء16392011/02/14 معلم

كفر المنصورة ب المتمیزة بنات 2011/07/01 مروه ممدوح صالح احمد 2151755 كفـءكفـء16402011/06/27 معلم

١السالم ب  2011/07/01 مریام جرجس ولیم صادق 2287942 كفـءكفـء16412011/06/27 معلم

شباب التحریر 2004/07/01 مریام شكري ھنري توفیق 1789466 كفـءكفـء16422009/11/11 معلم

نزلة الفالحین 2011/02/22 مریام فخرى  عبد النور مجلى 2149961 كفـءكفـء16432011/02/14 معلم

المنیا الصناعیة بنات 2011/07/01 مریام مكرم نصر جورجى 2162372 كفـءكفـء16442011/06/27 معلم

ابو سویلم 2011/02/22 مریام وجیھ فھیم شحاتة 2147997 كفـءكفـء16452011/02/14 معلم

كفر المنصوره الصناعیھ بنات 2011/03/02 مریان نادى ودیع زكى 2156107 كفـءكفـء16462011/02/28 معلم

ینایر االعدادیة بنات٢٥مدرسة  2011/07/01 مریانا جرجس میخائیل مینا 2158303 كفـءكفـء16472011/06/27 معلم

حضانة ابناء الثورة 2005/03/31 مریانة مجدى بشرى مكسیموس 2234973 كفـءكفـء16482011/06/27 معلم

٢نزلة عبید 2011/07/01 مریة فھمى یونان جرجس 2152280 كفـءكفـء16492011/06/27 معلم

١دماریس  2011/03/02 مریم  صلیب میخائیل جرجس 2218142 كفـءكفـء16502011/02/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

التعلیم األساسى بالمجاوره األولى 2011/03/02 مریم ابراھیم ویصا منقریوس 2155608 كفـءكفـء16512011/02/28 معلم

على بن ابى طالب ب بنین 2004/07/01 مریم سامي لمعي قیصر 1137935 كفـءكفـء16522009/11/11 معلم

١/تلة بنات رقم 2010/02/22 مریم عادل بشرى ریاض 2152754 كفـءكفـء16532011/02/14 معلم

اللمطى 2011/07/01 مریم ماھر سامى فانا 2160663 كفـءكفـء16542011/06/27 معلم

١نزلة عبید  2009/01/01 مریم نادى حنین میخائیل 2154624 كفـءكفـء16552011/06/27 معلم

١السالم ب  2011/03/02 مریم نبیل بولس خلیل 1140387 كفـءكفـء16562011/02/28 معلم

)١(كفر المنصورة ب الجدیدة  2010/03/02 مریم ودیع ولیم بولس 2158697 كفـءكفـء16572011/02/28 معلم

الشیخ عیسى للتعلیم االساسى 2011/07/01 مشمش عطیھ ارنست عبد السید 1139483 كفـءكفـء16582011/06/27 معلم

مبروك سلطان 2010/07/01 مشیرة محمود مدنى سلطان 2284201 كفـءكفـء16592011/06/27 معلم

طھ حسین 2011/07/01 مصریة نبیل حبشى دمحم 2150461 كفـءكفـء16602011/06/27 معلم

فصول بنى دمحم سلطان 2011/02/22 مصطفى  حمدى  دمحم یوسف 2175164 كفـءكفـء16612011/02/14 معلم

بنى دمحم سلطان 2011/03/02 مصطفى  دمحم عصمت عبدالواحد یاسین 2163708 كفـءكفـء16622011/02/28 معلم

مبروك سلطان 2011/03/02 مصطفى خلف حسن دمحم 2152056 كفـءكفـء16632011/02/28 معلم

المستقبل ببنى احمد 2011/02/22 مصطفى خلف كامل محمود 2165679 كفـءكفـء16642011/02/14 معلم

طوة الجدیدة 2010/07/01 مصطفى رمضان عبد الغنى اسماعیل 2268501 كفـءكفـء16652011/06/27 معلم

العبور االبتدائیة 2010/07/01 مصطفى سید على دمحم 2155562 كفـءكفـء16662011/06/27 معلم

الفواخر االعدادیة 2011/03/02 مصطفى شحاتھ عبدالمعز عبدالرازق 2154225 كفـءكفـء16672011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجمع تلھ للتعلیم األساسي الجدیدة 2009/10/19 مصطفى عبدالرؤوف عبدالفتاح ابوزید 2158588 كفـءكفـء16682011/02/14 معلم

محجوب االبتدائیة 2010/03/02 مصطفى عرفات حافظ السید 2163219 كفـءكفـء16692011/02/28 معلم

بنى دمحم سلطان الجدیدة ب 2011/07/01 مصطفى على أحمد دمحم 2172977 كفـءكفـء16702011/06/27 معلم

المنیا- زھرة االعدادیة 2011/02/22 مصطفى غانم دمحم عیسى 2150037 كفـءكفـء16712011/02/14 معلم

الشیخ عیسى االعدادیھ بنین 2011/03/02 مصطفى فخرى دمحم قطب 2158566 كفـءكفـء16722011/02/28 معلم

المنیا- زھرة االعدادیة 2011/02/22 مصطفى محمود حسین على 2150042 كفـءكفـء16732011/02/14 معلم

التحریر 2011/03/02 معالى عبد الجواد على دمحم 2253849 كفـءكفـء16742011/02/28 معلم

بنى مھدى 2011/07/01 معتز إبراھیم وھبھ بركات 2150872 كفـءكفـء16752011/06/27 معلم

عقیلة سعد 2011/07/01 معتز جمال محمود دمحم 2184318 كفـءكفـء16762011/06/27 معلم

ریدة االعدادیة المشتركة 2011/02/22 معتز عبدالموجود دمحم على 2154255 كفـءكفـء16772011/02/14 معلم

مفتاح قریوى 2011/03/02 مفتاح حامد عبد هللا عمار 2150086 كفـءكفـء16782011/02/28 معلم

عمار عالق للتعلیم االساسي 2011/07/01 مفتاح عالق عبد القادر عالق 2156304 كفـءكفـء16792011/06/27 معلم

االتحاد 2011/07/01 مالك بھیج لبیب بطرس 2149939 كفـءكفـء16802011/06/27 معلم

ریدة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مالك نجیب فھیم جورجى 2268583 كفـءكفـء16812011/06/27 معلم

المنیا المیكانیكیة 2011/07/01 ممدوح أحمد عبدالوھاب على 2258230 كفـءكفـء16822011/06/27 معلم

٢دیر عطیة  2011/07/01 ممدوح مصطفى عبدالظاھر حسین 2156420 كفـءكفـء16832011/06/27 معلم

بھدال 2011/07/01 منال  صالح  فرغلى عبد الحافظ 2163978 كفـءكفـء16842011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

١التجریبیھ المشتركة رقم  2010/07/01 منال احمد حسن على 2352797 كفـءكفـء16852011/06/27 معلم

نزلة حسین 2011/07/01 منال احمد طھ بیومى 2147786 كفـءكفـء16862011/06/27 معلم

السادات الثانویة بنات 2011/07/01 منال ثابت عبدالباسط عبدهللا 2269621 كفـءكفـء16872011/06/27 معلم

صفط الخمار الریفیة 2011/07/01 منال خلیفھ احمد دمحم 2268965 كفـءكفـء16882011/06/27 معلم

االبتدائیة٣البرجایة بنین  2010/02/22 منال رءوف  دمحم على 2148295 كفـءكفـء16892011/02/14 معلم

١كفر المنصورة  2010/07/01 منال رمضان دمحم حسن 2148547 كفـءكفـء16902011/06/27 معلم

النظام 2011/07/01 منال سلیمان زكى سلیمان 2267149 كفـءكفـء16912011/06/27 معلم

االخصاص 2010/03/02 منال سید یوسف خلیفة 1582605 كفـءكفـء16922011/02/28 معلم

سعید عبد المسیح باشا االبتدائیة 2010/07/01 منال شعبان دمحم خلف 2188753 كفـءكفـء16932011/06/27 معلم

بنى حماد 2011/02/22 منال عبدالجواد على دمحم 2163231 كفـءكفـء16942011/02/14 معلم

طھنشا 2011/07/01 منال كرم حسنى عبدالحكیم 2163486 كفـءكفـء16952011/06/27 معلم

طھ حسین 2010/07/01 منال دمحم على دمحم 2152358 كفـءكفـء16962011/06/27 معلم

)١(بنى احمد  2011/07/01 منال مرزوق كامل جرجس 2376552 كفـءكفـء16972011/06/27 معلم

النصر بدمشاو ھاشم 2011/07/01 منال ممدوح جالل جاد 2267164 كفـءكفـء16982011/06/27 معلم

على بن ابى طالب ب بنین 2011/07/01 منال ودیع حكیم شحاتھ 2163278 كفـءكفـء16992011/06/27 معلم

بھدال 2010/07/01 منتصر ابوالیزید على طلب 2275917 كفـءكفـء17002011/06/27 معلم

ُالمرح 2011/07/01 منتصر خلیفة عبد الرؤوف سلیمان 2334279 كفـءكفـء17012011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

البرجابةاالبتدائیة بنات 2011/07/01 منجھ شواط حسین عبد الرحمن 2159649 كفـءكفـء17022011/06/27 معلم

دمحم فرید 2010/07/01 منى  أحمد محمود حسن 2164016 كفـءكفـء17032011/06/27 معلم

مھنى ابو حلفایة االعدادیة 2011/07/01 منى  عبد هللا  صدیق  حافظ 2168855 كفـءكفـء17042011/06/27 معلم

)١(كفر المنصورة ب الجدیدة  2011/02/22 منى  فتحى كامل وھبھ 2149966 كفـءكفـء17052011/02/14 معلم

١طھ مصطفى  2010/07/01 منى احمد سید عبدالحكیم 2152281 كفـءكفـء17062011/06/27 معلم

فصول الدوادیھ 2011/07/01 منى احمد شقراني طنطاوي 2219116 كفـءكفـء17072011/06/27 معلم

المطاھرة البحریة 2011/07/01 منى احمد دمحم عبدالرحمن 2177637 كفـءكفـء17082011/06/27 معلم

الثانویة الصناعیة بشرق النیل 2011/07/01 منى جمال حكیم عبدهللا 2157756 كفـءكفـء17092011/06/27 معلم

١طھنا الجبل 2011/03/02 منى خلف طھ أحمد 2150003 كفـءكفـء17102011/02/28 معلم

كفر المنصورة االعدادیة بنین 2005/09/12 منى ذكى عبدالقادر على 2350058 كفـءكفـء17112011/06/27 معلم

2011/07/01 تلة٢طھ مصطفى  منى رشاد احمد خلیفھ 2155782 كفـءكفـء17122011/06/27 معلم

الفاروق للتعلیم االساسى 2011/02/22 منى صدیق طاھر على 2157293 كفـءكفـء17132011/02/14 معلم

)١(البرجابة بنین رقم 2010/02/22 منى صالح الدین شحاتة على 2147983 كفـءكفـء17142011/02/14 معلم

١/البتدائیةبنین رقم١طھنشا 2010/07/01 منى طھ یوسف متولى 2270929 كفـءكفـء17152011/06/27 معلم

أبو فلیو للتعلیم االساسى 2010/07/01 منى عبدالحمید عبدالمحسن دمحم 2152347 كفـءكفـء17162011/06/27 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/07/01 منى عبدالرحیم توفیق دمحم 2150775 كفـءكفـء17172011/06/27 معلم

كفر المنصوره الصناعیھ بنات 2010/02/22 منى عبدالمنعم عبدالغنى سالم 2152034 كفـءكفـء17182011/02/14 معلم
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بھدال 2011/07/01 منى عثمان تونى زیدان 2144564 كفـءكفـء17192011/06/27 معلم

زاویة سلطان 2011/07/01 منى على دمحم شحاتھ 2150966 كفـءكفـء17202011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2011/03/02 منى دمحم احمد قمصان 2165663 كفـءكفـء17212011/02/28 معلم

الحریة االعدادیة بنین بالمنیا الجدیدة 2011/02/22 منى دمحم حمدى امین نوح 2147783 كفـءكفـء17222011/02/14 معلم

دمشاو ھاشم 2011/07/01 منى دمحم رمضان دمحم 2167659 كفـءكفـء17232011/06/27 معلم

المنیا الفنیة المتقدمةالمشتركة 2011/07/01 منى دمحم عبد الكریم بھنساوى 2179220 كفـءكفـء17242011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2010/02/22 منى دمحم عبدالظاھر بدر 2149480 كفـءكفـء17252011/02/14 معلم

دمشیر للتعلیم األساسى ب 2010/02/22 منى دمحم عبدالفتاح على 2168316 كفـءكفـء17262011/02/14 معلم

)١(بنى احمد  2010/07/01 منى دمحمكمال عبد السالم نصر 2152338 كفـءكفـء17272011/06/27 معلم

مرقس حنا 2010/03/02 منى مخلوف دمحم عبد العلیم 2181923 كفـءكفـء17282011/02/28 معلم

الحوارتة 2006/02/02 منى موسى سلیم موسى 2223547 كفـءكفـء17292011/02/14 معلم

مجمع تلھ للتعلیم األساسي الجدیدة 2010/02/22 منى ناصر توفیق مھنى 2151771 كفـءكفـء17302011/02/22 معلم

فصول البرجایة الثانویة 2011/02/22 منیرة مصطفى دمحم على 2155789 كفـءكفـء17312011/02/14 معلم

المنیا الثانویة الریاضیة بنات 2011/07/01 منیره فاروق احمد حسانین 2164240 كفـءكفـء17322011/06/27 معلم

١السالم ب  2011/02/22 مھا احمد سید محروس 2152202 كفـءكفـء17332011/02/14 معلم

المنیا الثانویة الریاضیة بنات 2005/08/23 مھا حسین كامل خفاجة 2153850 كفـءكفـء17342011/02/14 معلم

المنیا الفنیة المتقدمةالمشتركة 2006/09/09 مھا خلف انور على 2155551 كفـءكفـء17352011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

٢التجریبیھ المشتركة رقم  2011/07/01 مھا سید دمحم كمال خلف 2360158 كفـءكفـء17362011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢زاویة سلطان  مھا عبدالباقى حجازى دمحم 2175258 كفـءكفـء17372011/06/27 معلم

١صفط الشرقیة  2010/03/02 مھا عثمان عبدالباقى عثمان 2163974 كفـءكفـء17382011/02/28 معلم

شلبى للتعلیم االساسى 2011/02/22 مھا عنتر على دمحم 2156042 كفـءكفـء17392011/02/14 معلم

١بھدال 2011/07/01 مھا فاروق بدوى دمحم 2157272 كفـءكفـء17402011/06/27 معلم

١صفط الخمار بنین  2010/07/01 مھا فتحى عثمان دمحم 2151605 كفـءكفـء17412011/06/27 معلم

النصر بدمشاو ھاشم 2011/02/22 مھران صالح عبدالمقصود صالح 2151506 كفـءكفـء17422011/02/14 معلم

مھدیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 مھني عباس دمحم عبد الفتاح 2172046 كفـءكفـء17432011/06/27 معلم

١كفر المنصورة  2010/07/01 مورا ماھر بشرى خلیل 2160275 كفـءكفـء17442011/06/27 معلم

نزلة عبید األعدادیة 2011/07/01 موسى عبید عزیز مرزوق 2150975 كفـءكفـء17452011/06/27 معلم

١طھنا الجبل 2011/07/01 موفق دمحم جبل دیاب 2289792 كفـءكفـء17462011/06/27 معلم

یونس صمیدة االعدادیة 2011/02/22 مؤمن  رجب دمحم جاد 2149462 كفـءكفـء17472011/02/14 معلم

دوار شعراوى االبتدائیة 2011/02/22 مؤمن محمود عبد العلیم عبد الصالحین 2162472 كفـءكفـء17482011/02/14 معلم

ینایر االعدادیة بنات٢٥مدرسة  2011/07/01 مؤمن مختار احمد عبد الموجود 2150117 كفـءكفـء17492011/06/27 معلم

مرزوق الغزالى 2011/03/02 مى دمحم سلیمان دمحم سلیمان 2152623 كفـءكفـء17502011/02/28 معلم

المنیا الجدیدة الرسمیھ للغات 2011/02/22 مي دمحم السید حسونھ 2168336 كفـءكفـء17512011/02/14 معلم

١دیر عطیة  2010/02/22 میادة أبو السباع دمحم دمحم 2149962 كفـءكفـء17522011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المنیا الجدیدة الرسمیھ للغات 2011/02/22 میادة حسین دمحم دمحم 2149958 كفـءكفـء17532011/02/14 معلم

ابناء الثورة 2011/07/01 میاده دمحم صفوت حسن صفوت عبدالرحمن 2157318 كفـءكفـء17542011/06/27 معلم

ادمو 2011/03/02 میخائیل ناجح ذكى قسطنجى 2149065 كفـءكفـء17552011/02/28 معلم

١دماریس  2011/07/01 میرفت  عبد العال  بیومى كامل 2172007 كفـءكفـء17562011/06/27 معلم

صفط اللبن االعدادیة المشتركة 2011/07/01 میرفت حنا اسحق حنین 2365296 كفـءكفـء17572011/06/27 معلم

٢-بنى احمد بنین  2011/03/02 میرى رفعت وھبھ جرجس 2165954 كفـءكفـء17582011/02/28 معلم

ابناء الثورة 2011/06/27 میس دمحم دمحم عبد العال 2288324 كفـءكفـء17592011/06/27 معلم

2011/03/02 االبتدائیة٢نزلة عبید الجدیدة  میشیل خلیل صادق خلیل 2148445 كفـءكفـء17602011/02/28 معلم

2011/07/01 المستشار محمود  تعلیم اساسى میكل كمال نجیب كامل 2301926 كفـءكفـء17612011/06/27 معلم

صفط اللبن االعدادیة المشتركة 2010/02/22 میمى رمزى مزارع جاب هللا 2161477 كفـءكفـء17622011/02/14 معلم

نزلة عبید األعدادیة 2011/07/01 مینا حنین كامل حنین 2152583 كفـءكفـء17632011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢نزلة عبید الجدیدة  مینا شوقى حنین جرجس 2393658 كفـءكفـء17642011/06/27 معلم

المنیا الفنیة ( الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج 
(

2011/07/01 مینا نادى شاكر ابراھیم 2157839 كفـءكفـء17652011/06/27 معلم

ابو سیف نایف 2011/07/01 ناجح عبد الحلیم ابراھیم  خلیفة 2287621 كفـءكفـء17662011/06/27 معلم

٢حضانة نزلة عبید الجدیدة 2011/07/01 نادره عبد المسیح صاروفیم عبید 2286131 كفـءكفـء17672011/06/27 معلم

فصول البرجایة الثانویة 2011/02/22 نادى فرج اسعد برسوم 2218203 كفـءكفـء17682011/02/14 معلم

عقیلة سعد 2011/07/01 نادى لیسى دمحم لیسى 2265758 كفـءكفـء17692011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

الجمھوریة 2010/03/02 نادیة  دمحمعلي  عثمان علي الدین 2149793 كفـءكفـء17702011/02/28 معلم

حضانة بنى حماد 2011/07/01 نادیة سمیر صدقى شفیق 2194301 كفـءكفـء17712011/06/27 معلم

اللمطى 2010/02/22 نادیة طھ كامل عطا 2150084 كفـءكفـء17722011/02/14 معلم

الفتح 2010/07/01 نادیة على عبد الكافى احمد 2264681 كفـءكفـء17732011/06/27 معلم

٢دیر عطیة  2011/07/01 نادیھ بیومى دمحم عبدالسمیع 2158561 كفـءكفـء17742011/06/27 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/07/01 نادیھ شعبان عثمان دمحم 2268047 كفـءكفـء17752011/06/27 معلم

١دماریس  2010/07/01 نادیھ شعراوي دمحم صاوي 2223318 كفـءكفـء17762011/06/27 معلم

مبروك سلطان 2011/03/02 نادیھ ضاحى عیاد عثمان 2168210 كفـءكفـء17772011/02/28 معلم

مجمع  مبارك للتعلیم االساسي 2011/07/01 نادیھ عبدالمالك عبدالفتاح سالم 2272457 كفـءكفـء17782011/06/27 معلم

تلة بنات 2010/07/01 نادیھ منیر فرج ابادیر 2286674 كفـءكفـء17792011/06/27 معلم

١صفط الشرقیة  2010/07/01 نادیھ یحى عبدالعزیز عثمان 2268974 كفـءكفـء17802011/06/27 معلم

الصالح 2010/02/22 ناریمان خلف حبیب میخائیل 2236244 كفـءكفـء17812011/02/22 معلم

المنیا الفنیة المتقدمةالمشتركة 2010/07/01 ناصر عبد هللا خلیل سید 2163846 كفـءكفـء17822011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2010/07/01 نانسى سمیر شحاتة مجلى 2171618 كفـءكفـء17832011/06/27 معلم

االبتدائیة٣البرجایة بنین  2011/07/01 نانسى ماھر جید سالمھ 2203345 كفـءكفـء17842011/06/27 معلم

مجمع  مبارك للتعلیم االساسي 2011/02/22 ناھد  حسین  عبد الجواد  حسین 2169636 كفـءكفـء17852011/02/14 معلم

حضانة البرجایة الجدیدة ب 2008/09/22 ناھد سید كامل حسین 2275258 كفـءكفـء17862011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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شلبى 2011/02/22 ناھد شحاتة أحمد على 1645164 كفـءكفـء17872011/02/14 معلم

البرجایة الجدیدة 2011/03/02 ناھد عطا إسماعیل محمود 2171571 كفـءكفـء17882011/02/28 معلم

المنیا الثانویة الجدیدة  بنین شرق النیل 2011/07/01 ناھد محروس متولى یوسف 2163823 كفـءكفـء17892011/06/27 معلم

2011/03/02 االبتدائیة٢زاویة سلطان  ناھد دمحم عبد الرحمن مسعود 2150898 كفـءكفـء17902011/02/28 معلم

وحدة طوخ الخیل 2011/07/01 ناھد دمحم مھنى درویش 2154411 كفـءكفـء17912011/06/27 معلم

١بنى احمد 2011/07/01 ناھد دمحمربیع سیف حمزة 2150028 كفـءكفـء17922011/07/01 معلم

العبور االبتدائیة 2011/07/01 نبیلة یوسف ملطى حنا 2149369 كفـءكفـء17932011/06/27 معلم

العبور االبتدائیة 2010/02/22 نبیلھ جابر دمحم قندیل 2168272 كفـءكفـء17942011/02/14 معلم

الفاروق للتعلیم االساسى 2010/07/01 نبیلھ عدلى عبید برسوم 2155633 كفـءكفـء17952011/06/27 معلم

١صفط الشرقیة  2010/07/01 نبیلھ على شحاتھ عبد السمیع 2284200 كفـءكفـء17962011/06/27 معلم

١حضانة سوادة االبتدائیة رقم 2011/02/22 نجاة أنور عبد المجید حمودة 2159076 كفـءكفـء17972011/02/14 معلم

بنى دمحم سلطان الجدیدة ب 2011/02/22 نجاة عبدالتواب حلیم سید 2163813 كفـءكفـء17982011/02/14 معلم

٢زھرة  2011/07/01 نجاة دمحم دمحم عبدالجواد 2149070 كفـءكفـء17992011/06/27 معلم

2009/01/13 شیمي الببالوي نجاح صموئیل اسكندر جمیان 2156860 كفـءكفـء18002011/02/22 معلم

عثمان ھارون 2011/02/22 نجاح عبدالدایم عبدالحمید احمد 2158584 كفـءكفـء18012011/02/14 معلم

الشھید حمدى على عبد الحمید 2011/07/01 نجاح دمحم نورالدین إبراھیم ھالل 2149079 كفـءكفـء18022011/06/27 معلم

فصول ادمو االعدادیة 2010/07/01 نجالء حداد حسان اسماعیل 2289245 كفـءكفـء18032011/06/27 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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المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢صفط الشرقیة  2011/02/22 نجالء حسنى فرغلى عبد اللطیف 2149542 كفـءكفـء18042011/02/14 معلم

طارق بن زیاد 2011/02/22 نجالء رمضان سید حسن 2157288 كفـءكفـء18052011/02/14 معلم

٢زھرة  2011/07/01 نجالء سید دمحم عبد الغنى 2174534 كفـءكفـء18062011/06/27 معلم

كفر المنصوره الرسمیھ للغات 2010/07/01 نجالء طھ دمحم احمد 2397724 كفـءكفـء18072011/06/27 معلم

النیل 2011/07/01 نجالء عبد الرؤف دمحم عبد الرحیم 2282642 كفـءكفـء18082011/06/27 معلم

سعید عبد المسیح باشا االبتدائیة 2010/07/01 نجالء عزمى احمد عبدالرحیم 2168250 كفـءكفـء18092011/06/27 معلم

بھدال 2011/02/22 نجالء على أحمد أحمد 2150873 كفـءكفـء18102011/02/22 معلم

دمحم عبد هللا بصفط الغربیة 2011/02/22 نجالء على أحمد فواز 2149261 كفـءكفـء18112011/02/14 معلم

عمار بن یاسر االبتدائیة 2010/07/01 نجالء على دمحم عبد المحسن 2268978 كفـءكفـء18122011/06/27 معلم

الفندقیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 نجالء على دمحم على 2163997 كفـءكفـء18132011/06/27 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2009/08/19 نجالء فتحى جرجس شحاتھ 2150085 كفـءكفـء18142011/02/28 معلم

السالم الثانویة بنات 2010/07/01 نجالء فتحى حسن عبد الغنى 2147680 كفـءكفـء18152011/06/27 معلم

مجمع تلھ للتعلیم األساسي الجدیدة 2010/07/01 نجالء فتحى سید عبده 2277459 كفـءكفـء18162011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2011/02/22 نجالء فتحى فاضل صادق 2163259 كفـءكفـء18172011/02/14 معلم

نزلة الفالحین االبتدائیة 2011/07/01 نجالء دمحم سالم دمحم 2158852 كفـءكفـء18182011/06/27 معلم

حضانة امبارك إدریس 2011/03/02 نجالء دمحم صالح امین 2197035 كفـءكفـء18192011/02/28 معلم

الحى السادس تعلیم اساسى 2010/02/22 نجالء دمحم عبد المجید عبد الھادى 1141370 كفـءكفـء18202011/02/14 معلم

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

7438of 4737 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 

المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القبلیة 2010/07/01 نجالء وفقى عبد المحسن فراج 2150123 كفـءكفـء18212011/06/27 معلم

٢بنى دمحم سلطان للتعلیم األساسى  2011/02/22 نجوى  إبراھیم  دمحم  قناوى 2175234 كفـءكفـء18222011/02/14 معلم

عثمان ھارون 2011/02/22 نجوى  حسن  خمیس  مقرب 2168720 كفـءكفـء18232011/02/14 معلم

منشاة الدھب القبلیة 2010/02/22 نجوى إبراھیم عبد الھادى إبراھیم 2150110 كفـءكفـء18242011/02/14 معلم

دوار شعراوى االبتدائیة 2011/02/22 نجوى إبراھیم عبد الوكیل مبروك 2149943 كفـءكفـء18252011/02/14 معلم

نزلة الفالحین االبتدائیة 2010/07/01 نجوى ابراھیم دمحم سید 2158817 كفـءكفـء18262011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢زاویة سلطان  نجوى احمد دمحم ابواللیل 2156721 كفـءكفـء18272011/06/27 معلم

١حضانة تلة بنات  2010/07/01 نجوى جمال احمد على 2268976 كفـءكفـء18282011/06/27 معلم

طوة الجدیدة 2010/07/01 نجوى خلف عبدالغنى حسین 2154564 كفـءكفـء18292011/06/27 معلم

١/تلة بنات رقم 2011/03/02 نجوى ربیع حسین مخلوف 2149309 كفـءكفـء18302011/02/28 معلم

حضانة شیمى الببالوى بطوة 2010/07/01 نجوى سید دمحم حسن 2162839 كفـءكفـء18312011/06/27 معلم

الفندقیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 نجوى عبد الرحیم دمحم عبد العال 2164003 كفـءكفـء18322011/06/27 معلم

١دماریس  2011/02/22 نجوى كمال كامل مھنى 2163242 كفـءكفـء18332011/02/14 معلم

السعیدیة 2010/07/01 نجوى محروس سید ابراھیم 2155379 كفـءكفـء18342011/06/27 معلم

التوحید 2010/02/22 نجوى دمحم بھى الدین دمحم أنس 2145382 كفـءكفـء18352011/02/14 معلم

التوحید 2010/02/22 نجوى نور یوسف السید 1141271 كفـءكفـء18362011/02/14 معلم

تلھ الثانویھ المشتركھ 2011/02/22 ندا فتحى حسن مرزوق 2148608 كفـءكفـء18372011/02/14 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 

المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/03/02 االبتدائیة٢نزلة عبید الجدیدة  نرمین ناجى حبیب طوسة 2149934 كفـءكفـء18382011/02/28 معلم

شباب التحریر 2004/07/01 نرمین نبیل فؤاد فھیم 2007557 كفـءكفـء18392009/11/11 معلم

2010/07/01 شیمي الببالوي نریمان جرجس فھیم مرزوق 2282722 كفـءكفـء18402011/06/27 معلم

زاویة سلطان 2011/07/01 نسرین سید  دمحم داكر 2168878 كفـءكفـء18412011/06/27 معلم

الفولى 2010/02/22 نسرین ممدوح دمحم حامد 2148254 كفـءكفـء18422011/02/14 معلم

نزلة العساكر بزاویة سلطان 2011/02/22 نسمة خلف عبد الفتاح احمد 2154456 كفـءكفـء18432011/02/14 معلم

طارق بن زیاد 2011/07/01 نسمھ دمحم ابراھیم منصور 2157000 كفـءكفـء18442011/06/27 معلم

بنى دمحم سلطان الجدیدة ب 2010/07/01 نشوة ولیم مكرم صالح 2162718 كفـءكفـء18452011/06/27 معلم

كفر المنصوره الرسمیھ للغات 2010/02/22 نشوى عبدالرحیم كامل عمر 2157316 كفـءكفـء18462011/02/14 معلم

سوادة المشتركة 2010/07/01 نشوى دمحم نشأت احمد رمضان 2258301 كفـءكفـء18472011/06/27 معلم

١طوه  2011/03/02 نعمات خلف عبدالجواد سلیمان 2152852 كفـءكفـء18482011/02/28 معلم

طوخ الخیل 2011/07/01 نعمھ عمر عبدالظاھر طلب 2269619 كفـءكفـء18492011/06/27 معلم

مرزوق الغزالى 2011/02/22 نفیسة  حامد  دمحم  أحمد 2175116 كفـءكفـء18502011/02/14 معلم

كفر المنصورة ب المتمیزة بنات 2011/07/01 نفیسة طھ ابراھیم سطوحى 2150389 كفـءكفـء18512011/06/27 معلم

٢تلة بنات  2002/05/01 نفیسھ محمود دمحم خلیفھ 1136631 كفـءكفـء18522010/04/26 معلم

٢/طھنشا بنات رقم 2010/07/01 نھا احمد دمحم عبدالنعیم 2158557 كفـءكفـء18532011/06/27 معلم

١زھرة  2011/07/01 نھا عبد الشكور ابراھیم دمحم 2155490 كفـءكفـء18542011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١السالم ب  2011/02/22 نھاد عصام أبوزید حسن 2148242 كفـءكفـء18552011/02/14 معلم

كدوان تعلیم اساسى 2011/07/01 نھاد فتحى نجیب عبد الحلیم 2147755 كفـءكفـء18562011/06/27 معلم

)١(كفر المنصورة ب الجدیدة  2008/09/25 نھاد وفیق محمود تاج الدین 2157282 كفـءكفـء18572011/02/14 معلم

كفر المنصورة الرسمیھ ا لمتمیزة االبتدائیة لغات 2010/07/01 نھال رشاد عبدالمجید شكل 2267998 كفـءكفـء18582011/06/27 معلم

الحوارتة 2011/03/02 نھھ دمحم صالح على 2220132 كفـءكفـء18592011/02/28 معلم

منشاة الدھب القبلیة 2011/02/22 نھى احمد احمد عبد الجواد 2150014 كفـءكفـء18602011/02/14 معلم

یونس صمیدة الثانویة 2011/07/01 نھى أحمد صدیق منصور 2150863 كفـءكفـء18612011/06/27 معلم

)١(كفر المنصورة ب الجدیدة  2011/02/22 نھى أمین ابراھیم زیان 2167312 كفـءكفـء18622011/02/14 معلم

االبعادیة ذات الفصل 2007/10/13 نھى توفیق محفوظ عبدالعلیم 2288685 كفـءكفـء18632011/03/29 معلم

احمد عرابى 2010/02/22 نھى ربیع سید دمحم 2155431 كفـءكفـء18642011/02/22 معلم

١حضانة دماریس االبتدائیة  2010/02/22 نھى سعید سید دمحم 2190743 كفـءكفـء18652011/02/14 معلم

٢طوة  2010/07/01 نھى دمحم شحاتھ اسماعیل 2155731 كفـءكفـء18662011/06/27 معلم

شلبى 2010/03/02 نوال احمد على احمد 2150126 كفـءكفـء18672011/02/28 معلم

صفط الخمار ع بنین 2011/07/01 نور فنجرى دمحم عبدالفتاح 2268250 كفـءكفـء18682011/06/27 معلم

العروبة بعزاقة 2011/02/22 نور دمحم احمد دمحم 2152775 كفـءكفـء18692011/02/14 معلم

اللمطى 2008/09/09 نورا احمد  حسن احمد 2152753 كفـءكفـء18702011/02/14 معلم

١طھنا الجبل 2010/07/01 نورا محمود دمحم ابراھیم 2266248 كفـءكفـء18712011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

الحدیثة الریاضیة بنات 2011/07/01 نورة سیف النصر صافى عقیلة 2185223 كفـءكفـء18722011/06/27 معلم

2010/07/01 شیمي الببالوي نورة عاشور اسماعیل جبالى 2159084 كفـءكفـء18732011/06/27 معلم

تلھ الثانویھ المشتركھ 2011/02/22 نورة عمر خلیفة طراف 2154512 كفـءكفـء18742011/02/14 معلم

تلة بنات 2008/03/15 نورة فتحى احمد دمحم 2178976 كفـءكفـء18752011/02/14 معلم

عمار عالق للتعلیم االساسي 2011/03/02 نورة دمحم عبد الوھاب عبد الصابور 2156610 كفـءكفـء18762011/02/28 معلم

البرجایة الجدیدة 2010/03/02 نورة مخلف خلف هللا سید 2177491 كفـءكفـء18772011/02/28 معلم

نزلة العساكر بزاویة سلطان 2011/02/14 نوره حنفى محمود دمحم 2150954 كفـءكفـء18782011/02/14 معلم

٢زاویة سلطان  2011/07/01 نوره زكریا أبو حمدة دمحم 2162843 كفـءكفـء18792011/06/27 معلم

١كفر المنصورة  2011/07/01 نوره طلعت عبدالحكیم عبدالرحمن 2267150 كفـءكفـء18802011/06/27 معلم

مبروك سلطان 2010/07/01 نوره عبد الرازق محمود دمحم 2287492 كفـءكفـء18812011/06/27 معلم

الشھید حمدى على عبد الحمید 2010/02/22 نوره على عبدالجواد على 2252509 كفـءكفـء18822011/02/14 معلم

بنى حماد 2010/03/02 نیرمین نادى سلیم  عبد ربھ 2150121 كفـءكفـء18832011/02/28 معلم

الحى المتمیز للتعلیم االساسى 2011/03/02 نیرمین نبیل مللك بشاى 1607084 كفـءكفـء18842011/02/28 معلم

المنیا الصناعیة بنات 2011/07/01 نیقین فرج  أنور  جورجى 2162358 كفـءكفـء18852011/06/27 معلم

١ماقوسة  2010/07/01 نیللى سید دمحم عبد الحكیم 2150005 كفـءكفـء18862011/06/27 معلم

طارق بن زیاد 2010/02/22 ھالة دمحم ربیع احمد 2148675 كفـءكفـء18872011/02/14 معلم

بنى مھدى 2010/07/01 ھالة نبیل على عبد الغنى 2149989 كفـءكفـء18882011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المنیا الصناعیة بنات 2008/04/03 ھالھ احمد على ابراھیم عبدهللا 2150712 كفـءكفـء18892011/06/27 معلم

كفر المنصوره الصناعیھ بنات 2010/07/01 ھالھ احمد على محمود 2152989 كفـءكفـء18902011/06/27 معلم

عمر مكرم 2010/07/01 ھالھ حمدى عبدالحلیم سید 2156300 كفـءكفـء18912011/06/27 معلم

كفر المنصورة الرسمیھ ا لمتمیزة االبتدائیة لغات 2010/03/02 ھالھ صالح دمحم ابراھیم 1133700 كفـءكفـء18922011/02/28 معلم

المستقبل ببنى احمد 2011/02/22 ھالھ على حسن حسین 2163819 كفـءكفـء18932011/02/14 معلم

١طوه  2010/07/01 ھالھ دمحم حسین احمد 2152037 كفـءكفـء18942011/06/27 معلم

دمشاو ھاشم 2011/02/22 ھالھ دمحم عزت محمود خلیل 2150035 كفـءكفـء18952011/02/14 معلم

٢طھنا الجبل االبتدائیة الجدیدة  2011/07/01 ھالھ دمحم نجیب الداخلى حلمى محمود على 2172442 كفـءكفـء18962011/06/27 معلم

١بھدال 2011/07/01 ھانى دوس اسلمان متى 2157271 كفـءكفـء18972011/06/27 معلم

)١(البرجابة بنین رقم 2007/07/01 ھانى سامى شحاتھ اسعد 2158752 كفـءكفـء18982011/06/27 معلم

شلبى 2011/02/22 ھانى عادل فرج خلیل 2148362 كفـءكفـء18992011/02/14 معلم

عبد الجابر دمحم على ع 2011/07/01 ھانى عادل لبیب اسكندر 2288853 كفـءكفـء19002011/06/27 معلم

یونس صمیدة 2011/07/01 ھانى عبدهللا زكى بنیامین 2158792 كفـءكفـء19012011/06/27 معلم

بنى مھدى 2011/07/01 ھانى كمال اسحق وھبھ 2157159 كفـءكفـء19022011/06/27 معلم

تلة ع للتعلیم االساسى 2011/02/22 ھانى دمحم عبد الظاھر دمحم 2067376 كفـءكفـء19032011/02/28 معلم

فصول ادمو االعدادیة 2003/03/16 ھانى یوسف اسكندر یوسف 2203778 كفـءكفـء19042011/06/27 معلم

فصول صفط اللبن الثانویة 2011/02/22 ھاني میخائیل جید میخائیل 2217858 كفـءكفـء19052011/02/14 معلم

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

7438of 4742 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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المنیاالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نزلة عبید األعدادیة 2011/07/01 ھایدى عبد المالك عبید فرج 2149883 كفـءكفـء19062011/06/27 معلم

اللمطى 2010/07/01 ھایدى عدلى كامل مقار 2158302 كفـءكفـء19072011/06/27 معلم

الفولى 2010/07/01 ھایدى نبیل شوقى ایوب 2154527 كفـءكفـء19082011/06/27 معلم

)١(بنى احمد  2010/07/01 ھبة ثابت نصیف مجلى 2149983 كفـءكفـء19092011/06/27 معلم

١صفط الخمار بنین  2011/02/22 ھبة جابر سید حسونھ 2171220 كفـءكفـء19102011/02/14 معلم

بنى دمحم سلطان للتعلیم االساسى 2010/03/02 ھبة حمیدو دمحم عثمان 2159068 كفـءكفـء19112011/02/28 معلم

عثمان بن عفان 2010/02/22 ھبة شناوى محمود احمد 2160426 كفـءكفـء19122011/02/14 معلم

عبد الجابر دمحم على ع 2011/07/01 ھبة صالح عبد الباقى بدران 2149878 كفـءكفـء19132011/06/27 معلم

السالم ع بنات 2010/07/01 ھبة فرج ودیع استمالك 1141148 كفـءكفـء19142011/06/27 معلم

شباب التحریر 2010/02/22 ھبة فلیب خلیفة عبد هللا 2173030 كفـءكفـء19152011/02/14 معلم

نزلة الفالحین 2011/03/02 ھبة دمحم رشدى عبد الحافظ 2174042 كفـءكفـء19162011/02/28 معلم

بھدال 2011/07/01 ھبة دمحم دمحم على فرج 2157342 كفـءكفـء19172011/06/27 معلم

١سوادة  2010/03/02 ھبة یحیى دمحم رزق 2159060 كفـءكفـء19182011/02/28 معلم

١سوادة  2011/02/22 ھبھ  سید سالمة  دمحم 2175350 كفـءكفـء19192011/02/14 معلم

االنجیلیة االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ  یوسف عبده رزق 2150730 كفـءكفـء19202011/06/27 معلم

االعدادیةالمھنیة بنات بالمنیا 2011/02/22 ھبھ احمد موسى عبدة 2162038 كفـءكفـء19212011/02/14 معلم

المطاھرة البحریة 2010/07/01 ھبھ حسین حسین عبدهللا 2165171 كفـءكفـء19222011/06/27 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

١حضانة سوادة االبتدائیة رقم 2011/07/01 ھبھ سعید عبدالمجید محمود 2158570 كفـءكفـء19232011/06/27 معلم

مجمع تلھ للتعلیم األساسي الجدیدة 2010/07/01 ھبھ سید صالح ابراھیم 2268507 كفـءكفـء19242011/06/27 معلم

بنى مھدى 2011/07/01 ھبھ سید مرسى عبد المجید 2175130 كفـءكفـء19252011/06/27 معلم

الحى المتمیز بالمنیا الجدیده 2011/03/02 ھبھ سیف النصر على حسین 1140394 كفـءكفـء19262011/02/28 معلم

كفر المنصورة االعدادیة بنات 2008/09/09 ھبھ شادى دمحم عبدالمنعم 2154451 كفـءكفـء19272011/02/14 معلم

عبد الجابر دمحم على ع 2011/07/01 ھبھ شحاتھ دمحم عبد الراضى 2151325 كفـءكفـء19282011/06/27 معلم

صفط الخمار الریفیة 2011/07/01 ھبھ طھ عبدالرازق عمر 2269601 كفـءكفـء19292011/06/27 معلم

الناصریة 2011/07/01 ھبھ عبدااللھ عبدالرحمن دمحم 2269000 كفـءكفـء19302011/06/27 معلم

١دمشیر 2011/07/01 ھبھ عثمان تونى احمد 2268258 كفـءكفـء19312011/06/27 معلم

صفط اللبن االعدادیة المشتركة 2010/07/01 ھبھ كامل محمود سعید 2168620 كفـءكفـء19322011/06/27 معلم

٢السالم االبتدائیة  2010/02/22 ھبھ دمحم عبد السالم خلف 2147972 كفـءكفـء19332011/02/14 معلم

االعدادیة بنات 2008/03/01 ھبھ دمحم عبد الوھاب عبد الناصر 2177573 كفـءكفـء19342011/06/27 معلم

الشعب 2011/07/01 ھبھ دمحم دمحم رضوان 2159619 كفـءكفـء19352011/06/27 معلم

العبور االبتدائیة 2010/07/01 ھبھ محمود حسن عباس 2266455 كفـءكفـء19362011/06/27 معلم

المنیا الفنیة ( الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج 
(

2010/02/22 ھبھ مصطفى احمد عباس 2161607 كفـءكفـء19372011/02/14 معلم

دمشیر للتعلیم األساسى 2011/07/01 ھبھ یوسف لطیف صدیق 2157337 كفـءكفـء19382011/06/27 معلم

الفتح 2011/02/22 ھدى  سعد  دمحم على 2175185 كفـءكفـء19392011/02/14 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 
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المؤھل 
األعلي

حضانة شیمى الببالوى بطوة 2011/07/01 ھدى  طھ  عبد الرازق  عمر 2172404 كفـءكفـء19402011/06/27 معلم

١سوادة  2011/07/01 ھدى  دمحم على  سید 2173486 كفـءكفـء19412011/06/27 معلم

القرایشة 2011/02/22 ھدى ابراھیم نجیب عبدالمجید 2150955 كفـءكفـء19422011/02/14 معلم

١/البتدائیةبنین رقم١طھنشا 2010/03/02 ھدى أحمد محمود خلیل 2172955 كفـءكفـء19432011/02/28 معلم

صفط اللبن االعدادیة المشتركة 2011/02/22 ھدى حسان محفوظ حسین 2177400 كفـءكفـء19442011/02/14 معلم

البرجابةاالبتدائیة بنات 2010/02/22 ھدى حسن محمود على 2147640 كفـءكفـء19452011/02/22 معلم

الفتح 2010/07/01 ھدى زكریا خلف شحاتھ 2167665 كفـءكفـء19462011/06/27 معلم

بنى دمحم سلطان 2010/07/01 ھدى شادى دمحم مھنى 2152232 كفـءكفـء19472011/06/27 معلم

دمشاو ھاشم 2011/07/01 ھدى صالح دمحم عبدالرحیم 2150917 كفـءكفـء19482011/06/27 معلم

محجوب االبتدائیة 2010/07/01 ھدى عبدالغنى اسماعیل ابراھیم 2163226 كفـءكفـء19492011/06/27 معلم

بنى حسن االشراف 2011/02/22 ھدى عبدالناصر خلف فتح الباب 2157325 كفـءكفـء19502011/02/14 معلم

طھنشا الجدیدة 2010/07/01 ھدى فوزى عبد الھادى ھندى 2174520 كفـءكفـء19512011/06/27 معلم

حضانة ماقوسة 2010/07/01 ھدى دمحم عبد الحمید مرسى 2149898 كفـءكفـء19522011/06/27 معلم

الفندقیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 ھدى محمود أحمد حسن 2163992 كفـءكفـء19532011/06/27 معلم

المنیا االعدادیة الثانویة الجدیدة بالمنیا الجدیدة بنات 2011/03/02 ھدى مختار حسن عبد العلیم 2147798 كفـءكفـء19542011/02/28 معلم

٢صفط الخمار االبتدائیة بنین  2011/07/01 ھدى نادى احمد محمود 2152337 كفـءكفـء19552011/06/27 معلم

٢ریدة  2010/07/01 ھدیات صالح دمحم مھنى 2150101 كفـءكفـء19562011/06/27 معلم
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٢صفط الشرقیة  2010/07/01 ھدیھ بدر ریاض عبدالحافظ 2282721 كفـءكفـء19572011/06/27 معلم

تلة بنین 2010/07/01 ھدیھ على اسماعیل عباس 2276477 كفـءكفـء19582011/06/27 معلم

دمحم حمد ابو شناف 2009/01/01 ھشام بدیر على عالم 2155051 كفـءكفـء19592011/07/01 معلم

المنیا الفنیة المتقدمةالمشتركة 2006/05/10 ھشام حسین احمد حسن 2167395 كفـءكفـء19602011/06/27 معلم

دمشیر للتعلیم األساسى 2011/07/01 ھشام عبد المنعم الشیخ مصطفى على 2156934 كفـءكفـء19612011/06/27 معلم

الحى المتمیز بالمنیا الجدیده 2011/07/01 ھشام محمود دمحم دمحم 2400840 كفـءكفـء19622011/06/27 معلم

البرجایة 2011/07/01 ھشام یوسف مصطفى یوسف 2148220 كفـءكفـء19632011/06/27 معلم

دمشیر للتعلیم األساسى ب 2010/02/22 ھمت سعید انس خلیل 2155532 كفـءكفـء19642011/02/14 معلم

االسماعیلیة 2008/10/14 ھمت مصطفى إبراھیم حسن 2186822 كفـءكفـء19652011/02/28 معلم

ناصف االعدادیة بنین 2011/07/01 ھمت مصطفى دمحم حسانین 2292922 كفـءكفـء19662011/06/27 معلم

فصول العوام االعدادیة 2011/02/22 ھناء أبو الحسن تونى حسن 2150875 كفـءكفـء19672011/02/14 معلم

مجمع تلھ للتعلیم األساسي الجدیدة 2009/07/11 ھناء ابوالعیون صالح حسین 2268972 كفـءكفـء19682011/06/27 معلم

سوادة المشتركة 2011/07/01 ھناء بر عبده عبدالحمید 2154591 كفـءكفـء19692011/06/27 معلم

ابناء الثورة 2010/02/22 ھناء ثروت جاد الرب رضوان 2147799 كفـءكفـء19702011/02/14 معلم

المنیا الفنیة المتقدمةالمشتركة 2011/07/01 ھناء حنا حبیب عبد المالك 2150488 كفـءكفـء19712011/06/27 معلم

الداودیة 2011/03/02 ھناء دانیال عبد المسیح رزق 1141452 كفـءكفـء19722011/02/28 معلم

فصول دیر عطیة 2011/07/01 ھناء رشدى حسن سلیم 2149618 كفـءكفـء19732011/06/27 معلم
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١طوه  2010/07/01 ھناء سید حامد ابراھیم 2168476 كفـءكفـء19742011/06/27 معلم

االنجیلیة االبتدائیة 2010/07/01 ھناء صابر  دمحم  علي 2276366 كفـءكفـء19752011/06/27 معلم

٢التجریبیھ المشتركة رقم  2007/09/09 ھناء صالح الدین إسماعیل عیسى تونى 2162383 كفـءكفـء19762011/02/14 معلم

٢ریدة  2010/07/01 ھناء صالح عید الفتاح عبد الدایم 2150098 كفـءكفـء19772011/06/27 معلم

االحرار بنات 2010/07/01 ھناء صالح محمود صبره 2150152 كفـءكفـء19782011/06/27 معلم

عثمان بن عفان 2011/07/01 ھناء ضاحى عبدالرحمن دمحم 2157280 كفـءكفـء19792011/06/27 معلم

١طھ مصطفى  2010/02/22 ھناء طھ دمحم دمحم 2152221 كفـءكفـء19802011/02/14 معلم

صفط الخمار بنات 2010/07/01 ھناء عبد المنعم یحیى احمد 2177321 كفـءكفـء19812011/06/27 معلم

االخصاص 2008/03/15 ھناء عبد النبى عثمان أحمد 2172823 كفـءكفـء19822011/07/01 معلم

مجمع تلھ للتعلیم االساسى الجدیده 2011/07/01 ھناء على ابراھیم محمود 2283700 كفـءكفـء19832011/06/27 معلم

ابو یعقوب 2010/07/01 ھناء فتحى احمد جادالرب 2268493 كفـءكفـء19842011/06/27 معلم

الفولى 2011/02/22 ھناء فخري اسحق یواقیم 2222769 كفـءكفـء19852011/02/14 معلم

المنیا الصناعیة بنات 2010/02/22 ھناء كمال نجیب خلیل 2158555 كفـءكفـء19862011/02/14 معلم

١السالم ب  2011/03/02 ھناء دمحم عبد الغنى حسین 2150880 كفـءكفـء19872011/02/28 معلم

أبو فلیو للتعلیم االساسى 2010/03/02 ھناء دمحم عبد الوھاب مجاھد 2173036 كفـءكفـء19882011/02/28 معلم

كفر المنصورة االعدادیة بنات 2010/07/01 ھناء دمحم نجیب الداخلى حلمى محمود 2267151 كفـءكفـء19892011/06/27 معلم

الوحدة المجمعة بتلة 2011/02/22 ھناء محمود كیالنى عثمان 2149419 كفـءكفـء19902011/02/14 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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دمشیر للتعلیم األساسى 2010/07/01 ھناء مخیمر عمر خلیل 2284198 كفـءكفـء19912011/06/27 معلم

مرقس حنا 2011/02/22 ھناء نبیل عدلى حنین 2214925 كفـءكفـء19922011/02/14 معلم

بنى دمحم سلطان للتعلیم االساسى 2010/07/01 ھناء یوسف ولیم فھمى 2277999 كفـءكفـء19932011/06/27 معلم

المنیا الجدیدة الرسمیھ للغات 2004/07/01 ھند ابو العیون دمحم امین عبود 1137026 كفـءكفـء19942009/02/26 معلم

مجمع تلھ للتعلیم األساسي الجدیدة 2011/02/22 ھند صالح دمحم أحمد 2150878 كفـءكفـء19952011/02/14 معلم

الفتح 2003/12/09 ھند كریم عبده ابراھیم 2147671 كفـءكفـء19962011/02/14 معلم

١التجریبیھ المشتركة رقم  2011/07/01 ھند دمحم مختار حسن 2182247 كفـءكفـء19972011/06/27 معلم

یونس صمیدة الثانویة 2011/02/22 ھنى عطاى كامل عثمان 2157806 كفـءكفـء19982011/02/14 معلم

٢السالم االبتدائیة  2010/03/02 ھویدا احمد خلف دمحم 2157310 كفـءكفـء19992011/02/28 معلم

٢طھنا الجبل االبتدائیة الجدیدة  2010/07/01 ھویدا خلف شاكر أحمد 2285102 كفـءكفـء20002011/06/27 معلم

١/تلة بنات رقم 2011/02/22 ھویدا محمود دمحم حسن 2152861 كفـءكفـء20012011/02/14 معلم

٢/تلھ بنین رقم  2011/02/22 ھویدا مصطفى عبد الباقى مخلوف 2152715 كفـءكفـء20022011/02/14 معلم

١زھرة  2010/07/01 ھویده مختار رشاد دمحم 2168341 كفـءكفـء20032011/06/27 معلم

البرجایة الجدیدة 2010/07/01 ھیام دمحم ماضى على دمحم 2162271 كفـءكفـء20042011/06/27 معلم

السالم ع بنات 2010/07/01 ھیام محى الدین دمحم عبداللطیف 2157276 كفـءكفـء20052011/06/27 معلم

فصول صفط اللبن الثانویة 2008/03/21 ھیثم  رمضان حجازى احمد 2148394 كفـءكفـء20062011/06/27 معلم

عزاقة االعدادیة المشتركة 2011/03/02 ھیثم عمر محمود دمحم 2150097 كفـءكفـء20072011/02/28 معلم
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)١(كفر المنصورة ب الجدیدة  2011/02/22 ھیثم فاروق احمد مھران 2171031 كفـءكفـء20082011/02/14 معلم

٢صفط الشرقیة  2010/03/02 وائل ابراھیم عبده حسن 2149285 كفـءكفـء20092011/02/28 معلم

نزلة فرج هللا 2011/02/22 وائل جمیل أنیس جورجى 2152043 كفـءكفـء20102011/02/14 معلم

الفاروق للتعلیم االساسى 2011/07/01 وائل حسن سعد زغلول حسن 2149086 كفـءكفـء20112011/06/27 معلم

النیل 2011/02/22 وائل حسین مجاھد مھنى 2149088 كفـءكفـء20122011/02/14 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٧الكمال بقریة  وائل خلف أبو زید على 2164103 كفـءكفـء20132011/06/27 معلم

فصول صفط اللبن الثانویة 2006/03/21 وائل سعد سكران محمود 2178206 كفـءكفـء20142011/06/27 معلم

صفط الخمار بنات 2011/02/22 وائل عبدالرحمن ابراھیم عبدالرحمن 2155795 كفـءكفـء20152011/02/14 معلم

یونس صمیدة 2011/03/02 وائل على عبدالسالم دمحم 2149084 كفـءكفـء20162011/02/28 معلم

الفتح 2011/07/01 وائل دمحم الحنفى فكرى دمحم 2285179 كفـءكفـء20172011/06/27 معلم

الشھید حمدى على عبد الحمید 2011/07/01 وائل محمود عبد المعبود عبد هللا 2258356 كفـءكفـء20182011/06/27 معلم

كدوان تعلیم اساسى 2011/02/22 وائل نصرت دمحم ابراھیم 2150050 كفـءكفـء20192011/02/14 معلم

ادمو 2011/02/22 وحید سعید عبد السید خلیل 2158968 كفـءكفـء20202011/02/14 معلم

١طھنا الجبل 2011/02/22 وحید على شعراوى ضاحى 2149998 كفـءكفـء20212011/02/14 معلم

نزلة العساكر بزاویة سلطان 2011/07/01 وردة صالح طھ عثمان 2150134 كفـءكفـء20222011/06/27 معلم

دمشاو ھاشم 2011/02/22 وردة دمحم أحمد حسین 2174551 كفـءكفـء20232011/02/14 معلم

الحوارتة 2011/02/22 ورده على دمحم دمحم 2162436 كفـءكفـء20242011/02/14 معلم
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الشرفا االعدادیة للتعلیم األساسى 2011/07/01 وسام احمد ابوسریع فرج هللا 2152189 كفـءكفـء20252011/06/27 معلم

دمشاو ھاشم 2011/02/22 وفاء  دمحم عزت محمود خلیل 2150944 كفـءكفـء20262011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب 2011/02/22 وفاء اسماعیل على اسماعیل 2158859 كفـءكفـء20272011/02/14 معلم

عثمان بن عفان 2010/07/01 وفاء بكر عبدالودود دمحم 2185603 كفـءكفـء20282011/06/27 معلم

الشیخ عیسى للتعلیم االساسى 2011/07/01 وفاء جمال دمحم حسین 2387471 كفـءكفـء20292011/06/27 معلم

وحدة طوخ الخیل 2011/07/01 وفاء حسن عبد الحكیم موسى 2266214 كفـءكفـء20302011/06/27 معلم

دمشیر للتعلیم األساسى ب 2010/07/01 وفاء سعودى محمود ابراھیم 2276581 كفـءكفـء20312011/06/27 معلم

نزلة العساكر بزاویة سلطان 2011/07/01 وفاء سمیر اسماعیل مھنى 2157135 كفـءكفـء20322011/06/27 معلم

طھنشا الثانویة 2011/07/01 وفاء طھ دمحم عطا 2166491 كفـءكفـء20332011/06/27 معلم

صفط الخمار بنات 2010/07/01 وفاء عبدالبارى عبدهللا عبدالمحسن 2158567 كفـءكفـء20342011/06/27 معلم

٢صفط الخمار االبتدائیة بنین  2011/02/22 وفاء عبدالحمید السید عبدالواحد 2151401 كفـءكفـء20352011/02/14 معلم

٢ماقوسة  2010/02/22 وفاء على  عدلى على 2152374 كفـءكفـء20362011/02/14 معلم

١زھرة  2010/02/22 وفاء فتحى كامل دمحم 2152746 كفـءكفـء20372011/02/14 معلم

٢طوة  2010/07/01 وفاء دمحم عبده دمحم 2152329 كفـءكفـء20382011/06/27 معلم

البرجابةاالبتدائیة بنات 2011/03/02 وفاء نصر نجیب رزق اللة 2150793 كفـءكفـء20392011/02/28 معلم

عقیلة سعد 2011/07/01 وفاء نور حسن دمحم 2171579 كفـءكفـء20402011/06/27 معلم

امشیط 2011/07/01 وفاء یوسف عبدالحافظ دمحم 2268969 كفـءكفـء20412011/06/27 معلم
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المنیا المیكانیكیة 2004/07/01 والء الدین دمحم عبدالعزیز على 1130828 كفـءكفـء20422009/02/26 معلم

عمر بن الخطاب 2010/07/01 والء جمعة سید جالل 2152089 كفـءكفـء20432011/06/27 معلم

التعلیم األساسى بالمجاوره األولى 2010/07/01 والء جمیل محمود ابراھیم 2268917 كفـءكفـء20442011/06/27 معلم

١/البتدائیةبنین رقم١طھنشا 2011/07/01 والء حسین رفاعى احمد 2160232 كفـءكفـء20452011/06/27 معلم

التحریر 2010/02/22 والء حمدى دمحم سلیمان 2150111 كفـءكفـء20462011/02/14 معلم

التعلیم األساسى بالمجاوره األولى 2011/02/22 والء خالد دمحم عزالعرب على 2172257 كفـءكفـء20472011/02/14 معلم

الفندقیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 والء خلف عبداللطیف على 2277482 كفـءكفـء20482011/06/27 معلم

١كفر المنصورة  2011/07/01 والء رمسیس حبیب جبرائیل 2150120 كفـءكفـء20492011/06/27 معلم

حضانة بنى دمحم سلطان الجدیدة 2011/07/01 والء رؤوف عبد السالم عبد الرؤوف 2169825 كفـءكفـء20502011/06/27 معلم

١ماقوسة  2010/10/09 والء صالح ابو الیزید صالح 2150088 كفـءكفـء20512011/02/28 معلم

١كفر المنصورة  2010/03/02 والء عبد الھادى محسب عبد العلیم 2153803 كفـءكفـء20522011/03/02 معلم

االحرار االعدادیة بنین 2006/09/19 والء دمحم قدرى دمحم موسى 2172972 كفـءكفـء20532011/02/14 معلم

سعید عبد المسیح باشا االبتدائیة 2010/07/01 والء مختار احمد عبدالموجود 2270911 كفـءكفـء20542011/06/27 معلم

الوحدة المجمعة بتلة 2010/02/22 والء مصطفى ابراھیم احمد 2153148 كفـءكفـء20552011/02/14 معلم

١/البتدائیةبنین رقم١طھنشا 2010/07/01 والء نادى دمحم عثمان 2266216 كفـءكفـء20562011/06/27 معلم

فصول بنى دمحم سلطان 2011/07/01 ولید سید مرسى عبدالمجید 2177653 كفـءكفـء20572011/06/27 معلم

بنى مھدى 2011/07/01 ولید دمحم رمضان مھنى 2258362 كفـءكفـء20582011/06/27 معلم
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صفط الخمار الریفیة 2011/03/02 یاسر احمد محمود دمحم 1136250 كفـءكفـء20592011/02/28 معلم

مفتاح قریوى 2011/07/01 یاسر اسماعیل شحاتھ احمد 2171292 كفـءكفـء20602011/06/27 معلم

دمحم فرید 2002/04/01 یاسر رمضان سید مدكور 2150011 كفـءكفـء20612011/06/27 معلم

المنیا الثانویة بنین 2011/07/01 یاسر عبدالرؤوف دمحم محمود 2177627 كفـءكفـء20622011/06/27 معلم

امشیط 2011/07/01 یاسر عبدهللا عبدالنعیم دمحم 2168283 كفـءكفـء20632011/06/27 معلم

طوخ الخیل االعدادیة 2011/07/01 یاسمین جمال دمحم المھدى أمین 2175440 كفـءكفـء20642011/06/27 معلم

ھدى شعراوى 2010/07/01 یاسمین عید احمد دمحم 2270918 كفـءكفـء20652011/06/27 معلم

كفر المنصورة االعدادیة بنات 2011/07/01 یاسمین فرغلى خلف عبد الخالق 2163874 كفـءكفـء20662011/06/27 معلم

الحى السادس تعلیم اساسى 2011/07/01 یاسمین دمحم كمال رشدى عبد الغنى 2223201 كفـءكفـء20672011/06/27 معلم

فصول ادمو االعدادیة 2011/07/01 یحیى كمال فرج حنا 2157349 كفـءكفـء20682011/06/27 معلم

مبروك سلطان 2010/03/02 یحیي ذكى دمحم على 2152055 كفـءكفـء20692011/02/28 معلم

ادمو 2011/07/01 یسرى اسلمان ذكى خلیل 2149069 كفـءكفـء20702011/06/27 معلم

دمشاو ھاشم 2011/02/22 یسرى دمحم حسن دمحم 2155801 كفـءكفـء20712011/02/14 معلم

نزلة العساكر بزاویة سلطان 2011/07/01 یسریة أحمد دمحم سالم 2174412 كفـءكفـء20722011/06/27 معلم

المنیا الفنیة المتقدمةالمشتركة 2011/02/22 یسن دمحم نجیب خلف هللا 2163805 كفـءكفـء20732011/02/14 معلم

)١(البرجابة بنین رقم 2004/08/30 یوسف دمحم فھمى اسماعیل 2150429 كفـءكفـء20742011/06/27 معلم

١نزلة عبید  2007/11/01 یونان مكرم برسوم بطرس 2154845 كفـءكفـء20752011/04/01 معلم

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

7438of 4752 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
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التعیین
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ملوى الثانویھ بنات 1986/01/01 على صالح دمحم صالح 1106827 كفـءكفـء12012/08/26 دكتوراهمدیر مدرسة- معلم خبیر  

دروة الثانویة 1989/09/01 عبدالعزیز دمحم علي حسن 1811274 كفـءكفـء22012/08/26 دكتوراهوكیل مدرسة متفرغ- معلم خبیر 

نواى الثانویة 1987/12/01 عبد الرازق سید عبد الرحمن علي 1105628 كفـءكفـء32009/02/26 مدیر مدرسة- معلم أول أ 

عزبة جاد هللا 1981/06/30 یحیي سعد سید طھ 1571756 كفـءكفـء42009/11/11 وكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول أ 

النھضة بملوى 2011/07/01 اسماء وجیھ دمحم ابراھیم 2268916 كفـءكفـء52011/06/27 أمین مكتبة

البركة 2010/07/01 ایناس اسامھ دمحم عبد العال 2187572 كفـءكفـء62011/06/27 أمین مكتبة

١التابوت الجدیدة 2005/09/05 علیھ عبد الرحیم حسانین حسین 2266824 كفـءكفـء72011/06/27 أمین مكتبة

ابو حامد الغزالى بملوى 2011/07/01 اسماء حسانین ھاشم دمحم 2283959 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

دروة المشتركة 2010/07/01 شیرین دمحم اسماعیل ابراھیم 2268842 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

السادات االعدادیة 2011/03/02 شیماء حسن ذكى حسین 1588729 كفـءكفـء102011/02/28 أخصائى صحافة وإعالم

الرحمة بالشیخ شبیكة الجدیدة ب 2011/07/01 صابر دمحم عبد الحى حسن 2387831 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الشیخ شبیكة االعدادیة 2011/07/01 دمحم رشدى دمحم عبدالقادر 2167603 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الجالء بالروضة 2010/07/01 مروه دمحم عبد العظیم دمحم 2282899 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

١دروه 2010/07/01 مصطفى جبر على حسین 2275908 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الرائد دمحم حامد عبدالحكیم طھ 2011/07/01 ھبة ماھر حبیب زكى 2358477 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الشیخ حسین 2011/07/01 ھبھ دمحم ماھر شحاتھ دمحم 2390814 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

ملوى الثانویة الزراعیة 2011/07/01 وائل عادل شحاتة توفیق 2354278 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم
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المؤھل 
األعلي

ام القرى تعلیم اساسى 2011/07/01 سامیھ سمیر على مصطفى 2267044 كفـءكفـء182011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

ملوى الثانویة بنین 2011/07/01 محمود مصطفى دمحم مصطفى 2266058 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

)ابتدائى(سنجرج للتعلیم االساسى  2011/07/01 مصطفى ابراھیم احمد حسین 2266356 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

جالل الشرقیة 2010/07/01 مینا  نزیھ كامل شحاتھ 2240637 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

دروة للتعلیم األساسى ع 2010/07/01 احالم اسماعیل یوسف ابو غالیھ 2263388 كفـءكفـء222011/06/27 أخصائى نفسى

ام قمص االعدادیة 2010/07/01 اسماء على عبد الحكیم دمحم 2387207 كفـءكفـء232011/06/27 أخصائى نفسى

عمر بن الخطاب تعلیم اساسي 2010/07/01 اسماء فتح هللا ربیع عبدالاله 2151441 كفـءكفـء242011/07/31 أخصائى نفسى

األشمونین االعدادیة 2010/07/01 اسماء ماھر سید مسعود 1141013 كفـءكفـء252011/06/27 أخصائى نفسى

دیروط ام نخلة 2011/07/01 امل صالح ابو طالب فرج 2268730 كفـءكفـء262011/06/27 أخصائى نفسى

تندة بنات 2011/07/01 امل عمر احمد دمحم 2387218 كفـءكفـء272011/06/27 أخصائى نفسى

الشیخ حسین 2011/07/01 ایمان فاروق على دمحم 2273495 كفـءكفـء282011/06/27 أخصائى نفسى

ملوى الثانویة الزراعیة 2011/07/01 ایمن ودیع فایز اسكندر 2267404 كفـءكفـء292011/06/27 أخصائى نفسى

العاشر من رمضان بھور 2011/07/01 حنان البي أمین عبد الشافي 2145670 كفـءكفـء302011/06/27 أخصائى نفسى

عمر بن الخطاب تعلیم اساسي 2010/07/01 حنان فتحى عبدالحفیظ دمحم 2158828 كفـءكفـء312011/06/27 أخصائى نفسى

نزلة تندة 2010/07/01 سناء دمحم فؤاد عبدالحى 2170422 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى نفسى

١الروضة 2010/07/01 شیماء عبد الفتاح ھاشم دمحم 2144717 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى نفسى

الروضة بنات 2010/07/01 صفیھ اكرام عالم عرفان 2301105 كفـءكفـء342011/02/14 أخصائى نفسى
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دیرأبو حنس للتعلیم االساسى 2010/01/23 عماد برسوم نجیب برسوم 2340765 كفـءكفـء352011/06/27 أخصائى نفسى

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2010/07/01 فاتن حلمى عبد الحمید احمد 2161471 كفـءكفـء362011/06/27 أخصائى نفسى

ملوى الثانویھ بنات 2004/07/01 لمیاء عبد هللا یاسین سید 1136699 كفـءكفـء372009/02/26 أخصائى نفسى

رمسیس ع بنین 2011/07/01 محمود صبرى دمحم عبد الرحیم 2272980 كفـءكفـء382011/06/27 أخصائى نفسى

بنى خالد تعلیم أساسى ابتدائى 2010/07/01 نجالء صالح دمحم عبد الرحیم 2266323 كفـءكفـء392011/06/27 أخصائى نفسى

عرب ابو قلتة 2010/07/01 نجوى حامد یونس بخیت 2387591 كفـءكفـء402011/06/27 أخصائى نفسى

المحرص المشتركة 2010/07/01 ھبھ فتحى دمحم عبد الحكیم 2156740 كفـءكفـء412011/06/27 أخصائى نفسى

المحرص الثانویة المشتركة 2011/07/01 ھند رشاد عبدالمنعم راشد 2200746 كفـءكفـء422011/06/27 أخصائى نفسى

العروبة بابشادات 2005/09/11 وائل فاروق موسى حسن 2265799 كفـءكفـء432011/06/27 أخصائى نفسى

یعمل بالدیوان 1987/10/01 اسماء حسین عثمان عبد الرحیم 1106875 كفـءكفـء442009/11/11 أخصائى اجتماعى أول أ

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2010/07/01 اخالص محمود عبدالعظیم تونى 2151352 كفـءكفـء452011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢الشیخ حسین 2008/06/12 اسماء احمد دمحم دمحم 1141306 كفـءكفـء462011/06/27 أخصائى اجتماعى

)ابتدائى(سنجرج للتعلیم االساسى  2011/07/01 أسماء حسن دمحم مصطفى 2161230 كفـءكفـء472011/06/27 أخصائى اجتماعى

مبارك منصور بھور 2011/07/01 اسماء حشمت دمحم عبدالجواد 2266979 كفـءكفـء482011/06/27 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب بالروضة كیر 2010/02/22 اسماء طھ دمحم مھنى 2171922 كفـءكفـء492011/02/14 أخصائى اجتماعى

ابشادات الجدیدة 2008/02/08 اسماء عاطف احمد على 2348424 كفـءكفـء502011/06/27 أخصائى اجتماعى

االزھار بدیروط ام نخلة 2010/07/01 اسماء عبد الفتاح ذكى  تونى 2296980 كفـءكفـء512011/06/27 أخصائى اجتماعى
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االدارة 2011/03/02 اسماء یحیى كامل راشد 2144268 كفـءكفـء522011/02/28 أخصائى اجتماعى

ملوى بنات 2010/03/02 أشجان یوسف فھیم صالح 1141710 كفـءكفـء532011/02/28 أخصائى اجتماعى

١الروضة 2010/03/02 الشیماء محمود عید على 2170003 كفـءكفـء542011/02/28 أخصائى اجتماعى

ابو حامد الغزالى بملوى 2009/09/10 امنة ناصر عبد المالك رضوان 2049798 كفـءكفـء552011/06/27 أخصائى اجتماعى

دمحم یوسف عبدالعظیم بمنشاة المغالقة/ الرائد 2010/07/01 امنھ ناجح عبد الستار احمد 2270120 كفـءكفـء562011/06/27 أخصائى اجتماعى

ف دیروط ام نخلة الثانویة 2011/07/01 أمیرة على ماھر احمد 1141726 كفـءكفـء572011/06/27 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2010/03/02 ایمان اسماعیل اصمعي شمس الدین 2171396 كفـءكفـء582011/02/28 أخصائى اجتماعى

النصر بملوى 2009/05/11 ایمان زغلول نجیب عازر 2163580 كفـءكفـء592011/06/27 أخصائى اجتماعى

امھات المستقبل بنات 2011/07/01 ایمان دمحم حسین عبد هللا 2181070 كفـءكفـء602011/06/27 أخصائى اجتماعى

الرائد دمحم حامد عبدالحكیم طھ 2010/07/01 ایمان دمحم نور الدین محمود احمد 2267678 كفـءكفـء612011/06/27 أخصائى اجتماعى

معصرة ملوى الثانویة المشتركة 2011/07/01 ایمن احمد دمحم عبد الباقى 2278839 كفـءكفـء622011/06/27 أخصائى اجتماعى

محمودسیدعثمان عسقالنى/رقیب شرطھ/الشھید 2011/07/01 ایمن فیض عبد الحلیم عثمان 2145650 كفـءكفـء632011/06/27 أخصائى اجتماعى

قصر ھور 2011/03/02 ایمن مصطفى عبدالشكور حافظ 1578555 كفـءكفـء642011/02/28 أخصائى اجتماعى

امھات المستقبل بنات 2010/07/01 ایناس عبد الرحمن عسقالني دمحم 2162788 كفـءكفـء652011/06/27 أخصائى اجتماعى

رستم األعدادیة 2010/07/01 تھانى مصطفى عبدالحمید ابراھیم 2325698 كفـءكفـء662011/06/27 أخصائى اجتماعى

مصطفى عمرو االبتدائیة بیكن 2011/02/22 حمدي جمال علي حمدان 2144912 كفـءكفـء672011/02/14 أخصائى اجتماعى

١الشیخ حسین 2010/02/22 خالد احمد بكر ابراھیم 2142751 كفـءكفـء682011/02/14 أخصائى اجتماعى
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سیف النصر الشرقیة 2011/07/01 خلف موسى كامل موسى 2167624 كفـءكفـء692011/06/27 أخصائى اجتماعى

مبارك تعلیم اساسى تندة 2008/06/14 خیریة جمیل عبدالستار شحات 2156566 كفـءكفـء702011/06/27 أخصائى اجتماعى

حضانة مجمع التحریر الرسمیة 2010/02/22 دعاء فوزى على رضوان 2249185 كفـءكفـء712011/02/14 أخصائى اجتماعى

السادات االعدادیة 2010/02/22 دعاء دمحم علي احمد 2151302 كفـءكفـء722011/02/14 أخصائى اجتماعى

الریرمون 2010/07/01 رباب حسن راشد عبد الحكیم 2285364 كفـءكفـء732011/06/27 أخصائى اجتماعى

ام قمص اإلبتدائیة الجدیده 2010/07/01 رشا  عوض عوني عبد المتجلي 2146064 كفـءكفـء742011/06/27 أخصائى اجتماعى

جعویر 2009/07/25 رشا دمحم نجیب عبده 2356303 كفـءكفـء752011/06/27 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب بالروضة كیر 2010/07/01 رفقھ فكرى وھبھ سیحھ 2282879 كفـءكفـء762011/06/27 أخصائى اجتماعى

المحرص الثانویة المشتركة 2010/07/01 رقیة احمد طھ عبد الرازق 1575850 كفـءكفـء772011/06/27 أخصائى اجتماعى

١النیل  2011/07/01 زینب عبد الرحیم عبد النظیر مصلوح 2149623 كفـءكفـء782011/06/27 أخصائى اجتماعى

رمسیس ع بنین 2010/07/01 سامیھ  احمد دمحم عبدالرحمن 2066403 كفـءكفـء792011/06/27 أخصائى اجتماعى

الرائد دمحم حامد عبدالحكیم طھ 2011/07/01 شیماء نصر احمد دمحم 2144419 كفـءكفـء802011/06/27 أخصائى اجتماعى

ملوى االعدادیة بنین 2008/08/30 عبیر صدقى شرابین عبد السید 2277757 كفـءكفـء812011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشیخ عباده 2011/07/01 على فایز عبداللطیف على 2392059 كفـءكفـء822011/06/27 أخصائى اجتماعى

جعویر ع 2011/07/01 عمر حسن عبد النعیم امین 2334358 كفـءكفـء832011/06/27 أخصائى اجتماعى

النھضة بملوى 2007/11/01 غادة طلعت احمد دمحم 2366865 كفـءكفـء842011/06/27 أخصائى اجتماعى

مبارك تعلیم اساسى تندة 2011/07/01 فاطمھ صالح محمود عبد العال 2279734 كفـءكفـء852011/06/27 أخصائى اجتماعى
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قصر ھور 2011/07/01 فیفیان لمعى زخارى فرج 2267661 كفـءكفـء862011/06/27 أخصائى اجتماعى

السادات االعدادیة 2011/07/01 مارجو عاطف عزیز كیرلس 2270240 كفـءكفـء872011/06/26 أخصائى اجتماعى

االشمونین الثانویة المشتركة 2007/04/01 دمحم على عبدالستار عبدالباقى 2144442 كفـءكفـء882011/06/27 أخصائى اجتماعى

االقباط بنین االبتدائیة 2004/10/19 مرفت یعقوب ریاض قریاقص 1130458 كفـءكفـء892011/02/14 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید باالشمونین 2011/07/01 مروة عبد الحمید احمد مسعد 1588463 كفـءكفـء902011/06/27 أخصائى اجتماعى

)اعدادى(سنجرج للتعلیم األساسى  2011/07/01 مروى العربى احمد نصر 2159001 كفـءكفـء912011/06/27 أخصائى اجتماعى

2006/10/17 اتقااالعدادیة تعلیم اساسى مصطفى دمحم عبدالبارى بكر 1575526 كفـءكفـء922011/06/27 أخصائى اجتماعى

الروضة بنات 2010/07/01 منى زكریا مھنى عبد الرحمن 2282898 كفـءكفـء932011/06/27 أخصائى اجتماعى

البیاضیة الجدیدة 2007/03/01 میمى صادق حبیب فنجرى 2177165 كفـءكفـء942011/06/27 أخصائى اجتماعى

تندة ع للتعلیم االساسى 2010/07/01 نجالء فتحى عبد الحكیم عبد الرحیم 2387216 كفـءكفـء952011/06/27 أخصائى اجتماعى

عزبة مھران 2011/07/01 نرمین رضا نعیم تایھ 1576030 كفـءكفـء962011/06/27 أخصائى اجتماعى

نواى الثانویة 2010/02/22 ھاجر دمحم علي دمحم شكیوى 2149167 كفـءكفـء972011/02/14 أخصائى اجتماعى

االزھار بدیروط ام نخلة 2011/07/01 ھالة طھ ھاشم مصطفى 2144308 كفـءكفـء982011/06/27 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب تعلیم اساسي 2010/07/01 ھانم محمود عبدهللا خلیفة 2166417 كفـءكفـء992011/06/27 أخصائى اجتماعى

ف دیروط ام نخلة الثانویة 2010/07/01 ھبة رؤف ربیع حماد 2063947 كفـءكفـء1002011/06/27 أخصائى اجتماعى

البركة كیر 2010/07/01 ھبھ شعبان عبد الرحیم عبد العلیم 2268726 كفـءكفـء1012011/06/27 أخصائى اجتماعى

السادات االعدادیة 2011/07/01 ھناء حبیب حزین شحاتھ 2275907 كفـءكفـء1022011/06/27 أخصائى اجتماعى
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جالل الشرقیة تعلیم اساسى 2011/07/01 وائل دمحم دمحم شعبان 2167709 كفـءكفـء1032011/07/01 أخصائى اجتماعى

تندة للتعلیم األساسى االبتدائیة 2011/07/01 یاسر فرحان محمود عبدالمحسن 1137789 كفـءكفـء1042011/06/27 أخصائى اجتماعى

ناصر بدیر ابو حنس 2011/03/02 یوسف ذكرى وھبة سیحة 1576136 كفـءكفـء1052011/02/28 أخصائى اجتماعى

تندة الثانویة المشتركة 1989/11/01 أسامھ فتحى أحمد حسین 1112068 كفـءكفـء1062012/08/26 دكتوراهمعلم خبیر

ملوى الثانویة بنین 1989/09/01 عنتر سداد عقل حیص 1762708 كفـءكفـء1072009/02/26 معلم أول أ

ملوى الثانویھ بنات 1988/09/01 عواطف صابر عبد الغنى مصطفى 1114893 كفـءكفـء1082009/02/26 معلم أول أ

معصرة ملوى الثانویة المشتركة 1987/09/01 عواطف فرغلى عبده حسین 1112033 كفـءكفـء1092009/02/26 معلم أول أ

الجھاد بملوى 1993/09/01 لوسى جرجس مقار جرجس 1123215 كفـءكفـء1102009/11/11 معلم أول أ

یوسف الكیالنى الثانویھ بابشادات 1988/12/01 دمحم سویلم احمد دمحم 1115940 كفـءكفـء1112009/02/26 معلم أول أ

ملوى الثانویھ بنات 1989/11/01 مرفت دمحم على حمودة 1100580 كفـءكفـء1122009/02/26 معلم أول أ

حضانة الشیخ حسین 1995/09/01 أمل فرغل تھامى احمد 1129196 كفـءكفـء1132009/02/26 معلم أول

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 1998/12/30 ایھاب زكریا وھبھ فرج 1143694 كفـءكفـء1142009/02/26 معلم أول

الرائد دمحم حامد عبدالحكیم طھ 1995/09/01 حنان عبد الھادى عبد السالم احمد 2115200 كفـءكفـء1152009/11/11 معلم أول

بنى خالد 1999/05/12 سید راضى عبد العزیز راضى 1128739 كفـءكفـء1162009/02/26 معلم أول

جالل الشرقیة 1988/09/01 عبد الرشید احمد سید احمد سید 2015118 كفـءكفـء1172009/11/11 معلم أول

سعد بن ابى وقاص بملوى 1986/11/01 كوثر عبد العزیز عبد الجلیل مرسي 2005498 كفـءكفـء1182009/11/11 معلم أول

حضانة الشیخ حسین 1998/12/26 لمیاء على ھالل حسن 1133597 كفـءكفـء1192009/02/26 معلم أول
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العسقالنى 1986/09/01 منى محمود ابراھیم دمحم 1113972 كفـءكفـء1202009/02/26 معلم أول

ملوى بنات 1990/09/01 یحیى سمیر عبد المجید تونى 2024252 كفـءكفـء1212009/11/11 معلم أول

قلبا 2011/03/02 ابتسام جالل دمحم عبدهللا 2173552 كفـءكفـء1222011/02/28 معلم

نجع النزیز االبتدائیة 2011/03/02 ابتسام حسن دمحم حسن 2162766 كفـءكفـء1232011/02/28 معلم

نواى للتعلیم االساسى 2010/03/02 ابتسام سامى ثابت مرقص 2098420 كفـءكفـء1242011/02/28 معلم

سیف النصرالشرقیة 2010/03/02 ابتسام سید مصطفى عطاهللا 1575572 كفـءكفـء1252011/02/28 معلم

١الروضة 2010/02/22 ابتسام عزت طھ عمر 2168738 كفـءكفـء1262011/02/14 معلم

رستم 2010/03/02 ابتسام مصطفى كمال ثابت 1575585 كفـءكفـء1272011/02/28 معلم

مصطفى كامل 2011/03/02 ابراھیم بطرس ولسن شكر 2145186 كفـءكفـء1282011/02/28 معلم

دمحم والى 2011/02/22 ابراھیم رجب عبد الحمید عبد الحافظ 2145640 كفـءكفـء1292011/02/14 معلم

دیر البرشا للتعلیم األساسى اعدادى 2010/03/02 ابراھیم عاطف ابراھیم سالمة 2148522 كفـءكفـء1302011/02/28 معلم

الریرمون 2011/02/22 ابراھیم دمحم حسانین دمحم 2187915 كفـءكفـء1312011/02/14 معلم

ناصر الثانویة التجاریة 2011/03/02 إبراھیم ناجى على ابو السعود 1588663 كفـءكفـء1322011/02/28 معلم

عرب ابو قلتة االعدادیة 2011/03/02 ابو الفتوح علي عبد النعیم جبر 2143628 كفـءكفـء1332011/02/28 معلم

تندة الثانویة المشتركة 2011/02/22 ابو بكر سمیر عبدالجابر عبداللطیف 2170383 كفـءكفـء1342011/02/14 معلم

محمودسیدعثمان عسقالنى/رقیب شرطھ/الشھید 2011/02/22 ابو بكر مختار عبد الجلیل مھنى 2063880 كفـءكفـء1352011/02/14 معلم

قصر ھور الجدیدة 2010/02/22 أبوبكر عبدالموجود عبدالنعیم عثمان 1624650 كفـءكفـء1362011/02/14 معلم
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یحیي العرینى یونس تعلیم اساسى 2008/11/15 اثار عبدالرحمن دمحم مبروك 2167492 كفـءكفـء1372011/02/28 معلم

ابشادات الجدیدة 2004/03/21 احالم دمحم رشدى عبد الحكیم 2187333 كفـءكفـء1382011/06/27 معلم

تندة ع للتعلیم االساسى 2011/02/22 احمد  امام  امین مصطفى 2170382 كفـءكفـء1392011/02/14 معلم

جالل الغربیة 2010/03/02 احمد  عبدالستار  علي  حسین 2012562 كفـءكفـء1402011/02/28 معلم

ناصر الثانویة التجاریة 2011/07/01 احمد ابراھیم دمحم ابراھیم 2158845 كفـءكفـء1412011/06/27 معلم

مصطفى كامل 2011/03/02 احمد بدوي عبد الرحیم دمحم 2149251 كفـءكفـء1422011/02/28 معلم

وحدة المعصرة 2011/03/02 احمد جمال دمحم علي 2148481 كفـءكفـء1432011/02/28 معلم

سیف الغربیة الثانویة المشتركة 2006/03/15 احمد حسن عبد الصبور سید 2162891 كفـءكفـء1442011/07/01 معلم

یحي العرینى یونس تعلیم اساسى 2010/07/01 احمد ربیع سید ابو زید 2339733 كفـءكفـء1452011/06/27 معلم

االتحاد بقلندول 2011/02/22 احمد سعید شحاتھ عبدالرحمن 2170971 كفـءكفـء1462011/02/14 معلم

المحرص 2011/03/02 احمد سید عبدالمنعم دمحم 1574796 كفـءكفـء1472011/02/28 معلم

وحدة نواى 2011/07/01 احمد شعبان حامد سید 2163932 كفـءكفـء1482011/06/27 معلم

شعراوى 2011/02/22 احمد شعبان عبد الحسیب احمد 1734517 كفـءكفـء1492011/02/14 معلم

شرموخ 2009/10/25 احمد شوقى عبدالحمید حسن 2166344 كفـءكفـء1502011/02/28 معلم

عرب ابو قلتة االعدادیة 2011/03/02 أحمد صالح عبدالرحیم صالح 1626082 كفـءكفـء1512011/02/28 معلم

ام قمص االعدادیة 2011/02/22 احمد صفوت فوزى خلیل 1566987 كفـءكفـء1522011/02/14 معلم

ام تسعة 2011/02/22 احمد صالح عرفان حسین 2045067 كفـءكفـء1532011/02/14 معلم
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عدلى یكن 2011/02/22 احمد صالح عید عبدالنبى 2045070 كفـءكفـء1542011/02/14 معلم

١ابو قلتة 2011/02/22 احمد ضاحي سعید عبد الرحیم 2148929 كفـءكفـء1552011/02/14 معلم

الریرمون 2011/02/22 احمد عادل سید محمود 2177068 كفـءكفـء1562011/02/14 معلم

١منشاه المغالقة 2010/02/22 احمد عامر خلف فؤاد 2142516 كفـءكفـء1572011/02/14 معلم

2011/07/01 نزلة البرشا المشتركة الثانویة احمد عباس حسین عباس 2188031 كفـءكفـء1582011/07/01 معلم

ابشادات الجدیدة 2011/02/22 احمد عبد البدیع بشندى على 2186779 كفـءكفـء1592011/02/14 معلم

العاشر من رمضان بھور 2006/03/24 احمد عبد الرحمن علي عبد الصالحین 2173929 كفـءكفـء1602011/06/27 معلم

یوسف الكیالنى الثانویھ بابشادات 2011/03/02 احمد عزت عبد اللطیف عبد الرحمن 2149763 كفـءكفـء1612011/02/28 معلم

دیروط ام نخلة االعدادیة 2011/02/22 احمد عشیري عبد الجواد فرج 2148843 كفـءكفـء1622011/02/14 معلم

قصر ھور الجدیدة 2006/03/20 احمد عیسى عبدالصبور عبد النعیم 1592348 كفـءكفـء1632011/06/27 معلم

االشمونین الثانویة المشتركة 2011/07/01 احمد فتحي حسین دمحم 2150814 كفـءكفـء1642011/06/27 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2007/04/01 احمد فھمى دمحم احمد 2160204 كفـءكفـء1652011/06/27 معلم

بنى خالد 2011/07/01 احمد كامل  تونى  علي 2021266 كفـءكفـء1662011/06/27 معلم

أبو قلتة االبتدائیة الجدیدة 2006/08/28 احمد كمال محمود دمحم 2148928 كفـءكفـء1672011/03/01 معلم

قلندول 2008/09/11 احمد دمحم حسن عبد هللا 2187578 كفـءكفـء1682011/02/14 معلم

الریرمون 2011/03/02 احمد دمحم طلعت سید یوسف 2177124 كفـءكفـء1692011/02/28 معلم

عاطف عثمان بقلبا 2008/11/23 أحمد دمحم عبد الرحمن أحمد 1588777 كفـءكفـء1702011/02/28 معلم

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

7438of 4762 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 

ملوىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2011/02/22 احمد دمحم عبدالراضى احمد 2151315 كفـءكفـء1712011/02/14 معلم

شرموخ 2011/07/01 احمد دمحم على عبد هللا 2268181 كفـءكفـء1722011/06/27 معلم

ھور الجدیدة 2011/02/22 احمد دمحم منیر عبد الكریم سیف 2141002 كفـءكفـء1732011/02/14 معلم

عزبة جاد هللا 2011/02/22 احمد دمحمصفوت دمحمنجیب دمحم 2144449 كفـءكفـء1742011/02/14 معلم

الرائد دمحم حامد عبدالحكیم طھ 2007/09/16 احمد مروان شحاتھ كارم 2167538 كفـءكفـء1752011/02/28 معلم

١التابوت الجدیدة 2006/07/06 احمد مصطفى احمد ھمام 2171644 كفـءكفـء1762011/06/27 معلم

تندة االبتدائیھ المشتركة 2011/02/22 احمد مصطفى عبد العزیز  مصطفى 2145397 كفـءكفـء1772011/02/14 معلم

قلبا 2009/03/13 احمد مصطفى عبود سید 2181328 كفـءكفـء1782011/06/27 معلم

١ھور 2011/07/01 احمد مظھر عبد النعیم فنجري 2174321 كفـءكفـء1792011/06/27 معلم

سیف النصر الشرقیة 2011/02/22 احمد منصور دمحم عقل 2170460 كفـءكفـء1802011/02/14 معلم

تونا الجبل االبتدائیة 2011/07/01 احمد منیر توفیق علي 2144661 كفـءكفـء1812011/06/27 معلم

دیر البرشا للتعلیم األساسى ب 2011/03/02 احمد موسى صابر موسى 2148491 كفـءكفـء1822011/02/28 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 احمد ناجى صدیق عبد الرحیم 2160184 كفـءكفـء1832011/06/27 معلم

دیر ابو حنس اإلبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 احمد نبیل عبد الحمید سعد 2145550 كفـءكفـء1842011/06/27 معلم

البیاضیة الجدیدة 2011/03/02 احمد نیازى عبد العظیم احمد 1573564 كفـءكفـء1852011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2011/07/01 احمد ھدراوى عبد المنعم دمحم 2268090 كفـءكفـء1862011/06/27 معلم

االتحاد بقلندول 2011/07/01 احمد ھوارى  احمد ھوارى 2009149 كفـءكفـء1872011/07/01 معلم
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تادرس 2008/10/02 أدھم دمحم مصطفى دمحم لطفى 1142076 كفـءكفـء1882011/02/14 معلم

بنى خالد 2011/07/01 ارین  عبوده  حنا  عبوده 2021267 كفـءكفـء1892011/06/27 معلم

العروبة بابشادات 2010/07/01 ارین نبیل اسحق مھنى 2265800 كفـءكفـء1902011/06/27 معلم

جالل الغربیة 2011/03/02 اسامة احمد حسن جمعھ 2142072 كفـءكفـء1912011/02/28 معلم

ابشادات 2005/08/30 اسامة صالح دمحم عبد الرحیم 2173989 كفـءكفـء1922011/02/14 معلم

قلندول االبتدائیة 2009/09/24 اسامة نجاح سلیمان عبد السید 2153417 كفـءكفـء1932011/02/14 معلم

دیروط ام نخلة االعدادیة 2011/07/01 اسامھ جمال ابراھیم دمحم 2161402 كفـءكفـء1942011/06/27 معلم

ملوى االعدادیة بنین 2011/02/22 اسامھ رمضان حسین بردیسى 2178964 كفـءكفـء1952011/02/14 معلم

2011/03/02 اتقااالعدادیة تعلیم اساسى اسامھ فاروق طھ سید 2143770 كفـءكفـء1962011/02/28 معلم

٢سنجرج 2011/03/02 اسامھ دمحم حسن حجازى 1137295 كفـءكفـء1972011/02/28 معلم

روضة تندة تعلیم اساسى 2010/02/22 اسالم انور عرفان محمود 2170397 كفـءكفـء1982011/02/14 معلم

ام قمص االعدادیة 2011/07/01 اسالم حامد عبدالرحمن حسن 2151368 كفـءكفـء1992011/06/27 معلم

١السواھجھ االبتدائیة 2010/02/22 اسماء  رجب  علي  عبدالھادى 2039855 كفـءكفـء2002011/02/14 معلم

دمحم یوسف عبدالعظیم بمنشاة المغالقة/ الرائد 2011/07/01 اسماء ابراھیم عبد العزیز عطا 2173597 كفـءكفـء2012011/06/27 معلم

تندة للتعلیم األساسى االبتدائیة 2010/02/22 اسماء ابو الحمد دمحم علي 2153537 كفـءكفـء2022011/02/14 معلم

اتقا 2010/02/03 اسماء ابو المكارم عیسى خلف 2160451 كفـءكفـء2032011/06/27 معلم

االتحاد بقلندول 2010/07/01 اسماء احمد حلمى عبد الواحد دمحم 2269062 كفـءكفـء2042011/06/27 معلم

-----------------------------------
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١ھور 2010/02/22 اسماء احمد عبدالرحیم عبدالحلیم 2187837 كفـءكفـء2052011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء بھور كیر 2011/07/01 اسماء احمد على ابراھیم 2144633 كفـءكفـء2062011/06/27 معلم

قصر ھور 2011/03/02 اسماء احمد دمحم احمد 1584573 كفـءكفـء2072011/02/28 معلم

)ابتدائى(سنجرج للتعلیم االساسى  2010/03/02 اسماء أمیر رضوان سید 2149665 كفـءكفـء2082011/02/28 معلم

عاطف عثمان بقلبا 2011/02/22 اسماء حربى دمحم عبدهللا 2145109 كفـءكفـء2092011/02/14 معلم

التحریر بنین بملوى 2011/02/22 اسماء ربیع احمد دمحم 2148227 كفـءكفـء2102011/02/14 معلم

قلبا 2011/03/02 اسماء ربیعى دمحم كامل 2152440 كفـءكفـء2112011/02/28 معلم

تندة اإلبتدائیة الجدیدة 2010/03/02 اسماء رجب عبد الرحمن حسن 2166321 كفـءكفـء2122011/02/28 معلم

١الروضة 2011/07/01 اسماء رجب عرفان حسانین 2153562 كفـءكفـء2132011/06/27 معلم

)قلبا ( روضة عاطف عثمان  2011/02/22 اسماء رشدى ھاشم محمود 1735259 كفـءكفـء2142011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب بحمدى 2009/10/09 اسماء رمضان حافظ سلیم 1609330 كفـءكفـء2152011/02/14 معلم

البراجیل 2004/09/06 اسماء سعد الدین زكى شازلى 2266413 كفـءكفـء2162011/06/27 معلم

روضة اطفال ام المؤمنین بالعرین البحري 2010/07/01 أسماء سید فضل احمد 2144264 كفـءكفـء2172011/06/27 معلم

قلندول االبتدائیة 2011/02/22 اسماء سید دمحم توني 2153546 كفـءكفـء2182011/02/14 معلم

ابراھیم عوض 2010/07/01 اسماء سید یوسف دمحم 2267043 كفـءكفـء2192011/06/27 معلم

تندة االبتدائیھ المشتركة 2011/02/22 اسماء شحاتھ دمحم عبد هللا 2170441 كفـءكفـء2202011/02/14 معلم

١نزلة تونا 2011/03/02 أسماء صفوت توني عبد الحمید 2148247 كفـءكفـء2212011/03/01 معلم

-----------------------------------
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االشمونین الثانویة المشتركة 2009/09/09 اسماء صالح اسماعیل دمحم الجندي 2151376 كفـءكفـء2222011/02/14 معلم

قلبا المشتركة 2010/07/01 اسماء صالح على ابراھیم 2175138 كفـءكفـء2232011/06/27 معلم

١العرین البحرى  2008/11/10 اسماء عادل محمود عبد النبى 1588460 كفـءكفـء2242011/02/28 معلم

العروبة بابشادات 2011/02/22 اسماء عباس عبدالرحیم عباس 2146724 كفـءكفـء2252011/02/14 معلم

المحرص 2007/05/26 اسماء عبد الرحمن علي حسن 2145469 كفـءكفـء2262011/06/27 معلم

حضانة البراجیل 2008/09/19 اسماء عبد المجید علي دمحم 2151367 كفـءكفـء2272011/02/28 معلم

خالد بن الولید باالشمونین 2010/03/02 اسماء عبدهللا حسن على 2164088 كفـءكفـء2282011/02/28 معلم

المعصرة بنات كیر 2010/02/22 اسماء عبدالوھاب عبدالحكیم عبدالوھاب 1799569 كفـءكفـء2292011/02/14 معلم

٢الشیخ حسین 2011/02/22 اسماء عزالدین عبدالسالم اسماعیل 2170417 كفـءكفـء2302011/02/14 معلم

النیل-حضانة ملوى الرسمیة  2011/07/01 أسماء عزت توفیق عبد العال 2144265 كفـءكفـء2312011/06/27 معلم

ام المؤمنین بالعرین البحري 2010/02/22 اسماء عشیري عبد الجواد  فرج 2160442 كفـءكفـء2322011/02/14 معلم

)ابتدائى(بنى حافظ للتعلیم األساسى  2010/03/02 اسماء عمر عبدهللا حسان 2170418 كفـءكفـء2332011/02/28 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2010/07/01 اسماء فاروق محمود احمد 2160583 كفـءكفـء2342011/06/27 معلم

2010/07/01 االبتدائیة٢البرشا الجدیدة رقم  اسماء فاروق مسعود عبدالمعطي 1623847 كفـءكفـء2352011/06/27 معلم

ام المؤمنین  االعدادیة بنات 2010/02/22 اسماء فتحى احمد عبدالباقى 1606685 كفـءكفـء2362011/02/14 معلم

١دروه 2010/02/22 أسماء فتحي عبد الظاھر احمد 2152051 كفـءكفـء2372011/02/14 معلم

عبدهللا اسماعیل ب 2011/03/02 اسماء فؤاد عبد الرحمن احمد 2148794 كفـءكفـء2382011/06/27 معلم

-----------------------------------
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ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2010/04/01 اسماء فوزى صادق احمد 2160491 كفـءكفـء2392011/06/27 معلم

األشمونین االعدادیة 2011/02/22 اسماء كمال احمد عبد العزیز 2171812 كفـءكفـء2402011/02/14 معلم

تونا الجبل االبتدائیة 2009/10/09 اسماء دمحم امین موسى 1622896 كفـءكفـء2412011/02/28 معلم

ابشادات الجدیدة 2010/02/22 اسماء دمحم سید سلطان 2161068 كفـءكفـء2422011/02/14 معلم

ف دیروط ام نخلة الثانویة 2011/07/01 اسماء دمحم شحاتھ مرسي 2145509 كفـءكفـء2432011/06/27 معلم

ابو حامد الغزالى بملوى 2008/10/22 اسماء دمحم صدیق عبدالسالم یوسف 2173563 كفـءكفـء2442011/02/14 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2008/09/14 اسماء دمحم عبد الرحیم حسن 2161264 كفـءكفـء2452011/06/27 معلم

١التابوت الجدیدة 2006/09/05 اسماء دمحم عبد المجید عطوان 2268915 كفـءكفـء2462011/06/27 معلم

قصر ھور الجدیدة 2011/07/01 اسماء دمحم عبد النعیم احمد 2179132 كفـءكفـء2472011/06/27 معلم

قلبا 2011/03/02 اسماء دمحم عبدالحمید عبدالعاطى 2173538 كفـءكفـء2482011/02/28 معلم

)اعدادى(سنجرج للتعلیم األساسى  2010/02/22 اسماء دمحم مختار عالم 2173628 كفـءكفـء2492011/02/14 معلم

العرین البحري األعدادیة 2006/08/27 أسماء دمحم مھنى أحمد 1588843 كفـءكفـء2502011/02/14 معلم

١روضة وحدة تنده  2011/02/22 أسماء دمحم نبیل عبد السمیع دمحم 2142515 كفـءكفـء2512011/02/14 معلم

دمحم زھرى بنواى 2010/03/02 اسماء دمحم یوسف یوسف 2170423 كفـءكفـء2522011/02/28 معلم

رستم 2010/07/01 اسماء محمود عبدالبصیر عبدالھادى 1575621 كفـءكفـء2532011/06/27 معلم

العروبة بابشادات 2011/02/22 اسماء مدحت دمحم على 2146478 كفـءكفـء2542011/02/14 معلم

روضة ام قمص الجدیده 2011/07/01 اسماء ممدوح دمحم حسن 2167692 كفـءكفـء2552011/06/27 معلم

-----------------------------------
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دیر البرشا للتعلیم األساسى اعدادى 2011/07/01 اسماء ناجي دمحم عبد الباقي 2148559 كفـءكفـء2562011/06/27 معلم

احمد سمیر والى االبتدائیة 2010/07/01 اسماء وھیدى احمد وھیدى 2063927 كفـءكفـء2572011/07/01 معلم

٢ابشادات اإلعدادیة الجدیده  2010/02/22 اسماعیل رشاد حسن ابراھیم 2174033 كفـءكفـء2582011/02/14 معلم

دمحم یوسف عبدالعظیم بمنشاة المغالقة/ الرائد 2011/07/01 اسماعیل والى  عبد العظیم متولى 2268740 كفـءكفـء2592011/06/27 معلم

المحرص المشتركة 2011/07/01 اشجان على كامل عبد الجابر 2175104 كفـءكفـء2602011/06/27 معلم

االتحاد بقلندول 2011/03/02 اشرف جادالكریم ممدوح عبدالعلیم 1566998 كفـءكفـء2612011/02/28 معلم

مصطفى عمرو االبتدائیة بیكن 2011/07/01 اشرف صابر  دمحم عبد الباقي 2144917 كفـءكفـء2622011/06/27 معلم

قلبا المشتركة 2011/03/02 اشرف عاطف حامد علي 2148330 كفـءكفـء2632011/02/14 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2008/05/08 اشرف فتحى اسماعیل دمحم 2160069 كفـءكفـء2642011/06/27 معلم

احمد سمیر والى االبتدائیة 2010/03/02 اشرف فتحى عبد المجید خلیل 2063893 كفـءكفـء2652011/02/28 معلم

البراجیل 2011/03/02 اشرف مجاور عبدالحسیب قاسم 2156507 كفـءكفـء2662011/02/28 معلم

عرب ابو قلتة 2011/07/01 اكرام احمد توني حسانین 2143647 كفـءكفـء2672011/06/27 معلم

وحدة قلندول 2006/02/08 اكرم  كرومر  سعد موسي 2009158 كفـءكفـء2682011/07/01 معلم

)قلبا ( روضة عاطف عثمان  2010/07/01 االء احمد حسین دمحم 2140979 كفـءكفـء2692011/06/27 معلم

الروضة بنین 2005/10/10 الحسینى دمحم فھمى عباس 1573464 كفـءكفـء2702011/06/27 معلم

عثمان بن عفان 2011/02/22 الرملى عبدالغنى صبره نمر 1747413 كفـءكفـء2712011/02/22 معلم

تونا الجبل االبتدائیة 2011/02/22 الزھراء احمد عبدالصادق على 2142291 كفـءكفـء2722011/02/14 معلم

-----------------------------------
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سیف النصر الشرقیة 2011/07/01 الزھراء حمدي عبد المعز سید 2151922 كفـءكفـء2732011/06/27 معلم

اإلدارة تعلیم اساسى اعدادى 2010/07/01 الشیماء احمد ھاللى احمد 2319219 كفـءكفـء2742011/06/27 معلم

)ابتدائى(سنجرج للتعلیم االساسى  2010/03/02 الشیماء جمال الدین عبد البصیر دمحم 2142472 كفـءكفـء2752011/02/28 معلم

العروبة بابشادات 2010/02/22 الشیماء سمیر عبدالغني عبدالسالم 1627317 كفـءكفـء2762011/02/22 معلم

روضة البركة الجدیدة 2010/03/02 الشیماء سمیر ھاشم احمد 2162072 كفـءكفـء2772011/02/28 معلم

ف دیروط ام نخلة الثانویة 2011/07/01 الشیماء شرف الدین خلیفة عبد السید 2396372 كفـءكفـء2782011/06/27 معلم

روضة سنجرج للتعلیم االساسى 2010/03/02 الشیماء عطا غریب شحاتھ 2170991 كفـءكفـء2792011/02/28 معلم

١روضة وحدة تنده  2011/03/02 الشیماء علي أمین أسماعیل 1627307 كفـءكفـء2802011/02/28 معلم

عزبة جاد هللا 2010/07/01 الشیماء فوزي عبد العزیز  عبد النعیم 2170273 كفـءكفـء2812011/06/27 معلم

ملوى الثانویھ بنات 2011/07/01 الشیماء ماھر دمحم حسن 2170270 كفـءكفـء2822011/06/27 معلم

معصرة ملوى الثانویة المشتركة 2011/07/01 الشیماء محمود عبدالنعیم دمحم 2180650 كفـءكفـء2832011/06/27 معلم

١الروضة 2010/07/01 الشیماء مصطفى عبدالعزیز  مصطفى 2357687 كفـءكفـء2842011/06/27 معلم

طارق بن زیاد 2011/07/01 العالم سعد صادق دمحم 1582017 كفـءكفـء2852011/06/27 معلم

عبدهللا اسماعیل ب 2004/09/09 الفت رمسیس جورجى مترى 2266000 كفـءكفـء2862011/06/27 معلم

المعصرةاالبتدائیة بنات 2003/07/01 ألفت دمحم فھمى ابراھیم 1140097 كفـءكفـء2872009/02/26 معلم

قلندول 2011/07/01 المعتز باm عثمان عالم دمحم 2162301 كفـءكفـء2882011/06/27 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 ام كلثوم ھالل فرج عبد السالم 2163888 كفـءكفـء2892011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

ملوىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بدر الجدیدة ب 2011/03/02 ام ھاشم جابر دمحم صالح 1575816 كفـءكفـء2902011/02/28 معلم

ابشادات الجدیدة 2008/02/05 أم ھاشم دمحم عبدالرحمن منصور 1627282 كفـءكفـء2912011/06/27 معلم

االیمان بدروه 2010/03/02 امال  محمود عبدالباقى  عبدالحافظ 2012565 كفـءكفـء2922011/02/28 معلم

جالل الغربیة 2011/02/22 امال احمد عبد الجواد یوسف 2142082 كفـءكفـء2932011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب تعلیم اساسي 2010/07/01 امال خلف عبدالحكیم عبدالرازق 2151465 كفـءكفـء2942011/06/27 معلم

ناصر بدیر ابو حنس 2010/07/01 امال سامى حبیب عبد المسیح 2162315 كفـءكفـء2952011/06/27 معلم

البیاضیة الجدیدة 2007/10/09 امانى  عبدالغفار  حنین زكرى 2174856 كفـءكفـء2962011/02/14 معلم

ام المؤمنین 2011/07/01 امانى راغب الدمرداش دمحم 2266066 كفـءكفـء2972011/06/27 معلم

رستم 2011/03/02 امانى ربیع دمحم دمحم 1575578 كفـءكفـء2982011/02/28 معلم

وحدة دروه 2010/03/02 أمانى زقلف مرعى زقلف 2050706 كفـءكفـء2992011/02/28 معلم

دروة المشتركة 2011/03/02 امانى صالح عبد الكریم حسین 2144799 كفـءكفـء3002011/02/28 معلم

١ابشادات 2011/02/22 امانى صالح عبدالحمید على 2166444 كفـءكفـء3012011/02/14 معلم

2010/07/01 االبتدائیة٢البرشا الجدیدة رقم  امانى عاطف سعد حسن 2262726 كفـءكفـء3022011/06/27 معلم

تندة بنین 2010/07/01 امانى عبدالغنى دمحم عبدالحلیم 2180642 كفـءكفـء3032011/06/27 معلم

نزلة تندة 2010/07/01 امانى عزالدین خلیفة عبدالسید 2145098 كفـءكفـء3042011/06/27 معلم

البرشا 2011/02/22 امانى دمحم رفعت عبد المحسن 2178949 كفـءكفـء3052011/02/14 معلم

نجع مركب تعلیم اساسى 2011/02/22 امانى مصطفى عبدالنعیم حسین 2013755 كفـءكفـء3062011/02/14 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 

ملوىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دروة للتعلیم األساسى االبتدائیة 2009/09/28 امانى نبیل عبدالجلیل عبدالمتجلى 1586777 كفـءكفـء3072011/02/14 معلم

مصطفى كامل 2005/05/09 اماني ایلیا شاكر حنا 2145157 كفـءكفـء3082011/02/28 معلم

سنجرج االبتدائیة رقم ا 2011/07/01 اماني منصف عبد الحمید احمد 2161180 كفـءكفـء3092011/07/01 معلم

١دروه 2009/10/20 امل ثابت حزین شحاتة 1574776 كفـءكفـء3102011/02/28 معلم

وحدة دروه 2010/07/01 أمل زغلول یاسین  عبد الحسیب 2152044 كفـءكفـء3112011/06/27 معلم

ابراھیم عوض 2010/07/01 امل صالح سید عبد الصلیح 2144900 كفـءكفـء3122011/06/27 معلم

عثمان بن عفان 2011/07/01 امل عاشور كامل احمد 1747549 كفـءكفـء3132011/06/27 معلم

قلبا المشتركة 2010/07/01 امل عبد السالم حسن عبد السالم 2270098 كفـءكفـء3142011/06/27 معلم

١ملحقة المعلمین رقم  2010/02/22 أمل علي عبد الرحمن دمحم 2162078 كفـءكفـء3152011/02/14 معلم

رستم 2010/03/02 أمل فولي عمار دمحم 2149151 كفـءكفـء3162011/02/28 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2010/04/03 امل دمحم جمال عبد الجابر على 2168593 كفـءكفـء3172011/06/27 معلم

النھضة بملوى 2009/02/26 امل دمحم سید محمود 2142305 كفـءكفـء3182011/06/27 معلم

وحدة قلندول 2010/03/02 امل دمحم عبد العظیم دمحم 2169574 كفـءكفـء3192011/02/28 معلم

البراجیل 2002/08/26 امل مفتاح احمد سماح 1591039 كفـءكفـء3202011/06/27 معلم

دیر البرشا للتعلیم األساسى ب 2008/06/02 امل نبیل عطیة كرلس 2145755 كفـءكفـء3212011/06/27 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2005/04/01 امل یوسف دمحم على 2161175 كفـءكفـء3222011/06/27 معلم

١ھور 2010/02/22 امنھ عثمان عبد الوھاب عثمان 1141383 كفـءكفـء3232011/02/14 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 

ملوىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

روضة سنجرج للتعلیم االساسى 2011/02/22 أمیرة حامد  عبد الكریم حسین 2149147 كفـءكفـء3242011/02/14 معلم

مصطفى كامل 2006/04/13 امیرة عادل باتستھ مھني 2145218 كفـءكفـء3252011/02/14 معلم

العاشر من رمضان بھور 2010/07/01 أمیرة علي عبد الرحمن احمد 2144749 كفـءكفـء3262011/07/01 معلم

روضة تندة تعلیم اساسى 2010/07/01 أمیرة فتحي دمحم عبد الرحیم 2211449 كفـءكفـء3272011/06/27 معلم

١وحدة تنده  2011/07/01 امیرة فخري عبد الحي عبد الرحیم 2145452 كفـءكفـء3282011/06/27 معلم

یحیي العرینى یونس تعلیم اساسى 2006/08/28 امیرة كمال دمحم على 2063849 كفـءكفـء3292011/02/14 معلم

االزھار بدیروط ام نخلة 2010/03/02 أمیرة مصطفى بیومي دمحم 2142043 كفـءكفـء3302011/02/28 معلم

التابوت الجدیدة االبتدائیة 2009/01/03 أمیرة یوسف سید یوسف 2140983 كفـءكفـء3312011/06/27 معلم

تندة االبتدائیھ المشتركة 2010/07/01 امیره عاطف على احمد 2375443 كفـءكفـء3322011/06/27 معلم

١الروضة 2010/07/01 امیره فكرى عبداللطیف سرحان 2173621 كفـءكفـء3332011/06/27 معلم

االمل للصم وضعاف السمع ابتدائى 2005/04/23 امیره مصطفى خالد دمحم 2146067 كفـءكفـء3342011/02/14 معلم

ناصر الثانویة التجاریة 2010/07/01 امیره معزوز نصیف عبد المالك 2164039 كفـءكفـء3352011/06/27 معلم

االمام مالك ب 2011/02/22 امیمة عادل علي عبد الواحد 2188002 كفـءكفـء3362011/02/14 معلم

المعصرة بنات كیر 2011/03/02 امیمھ مختار عبد المنعم عبد الرشید 2147450 كفـءكفـء3372011/02/28 معلم

عبدهللا اسماعیل ب 2011/03/02 أمینة صابر دمحم حسن 2149186 كفـءكفـء3382011/02/28 معلم

عثمان بن عفان 2010/07/01 انجى شحاتھ كتشنر حنانیا 2266712 كفـءكفـء3392011/06/27 معلم

دیرأبو حنس للتعلیم االساسى 2003/08/17 انجى مالك رشدى عبده 2265798 كفـءكفـء3402011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ملوىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ملوى الثانویھ بنات 2010/02/22 انجى وجیھ شحاتھ حنا 2167617 كفـءكفـء3412011/02/14 معلم

تندة االنجیلیة 2010/02/22 ایرینى  عربي  خلیل  شكر هللا 2071991 كفـءكفـء3422011/02/14 معلم

البیاضیة الجدیدة 2010/09/16 ایرینى عید صابر ایوب 2180621 كفـءكفـء3432011/02/14 معلم

)اعدادى ( ملوى تعلیم اساسى  2011/02/22 ایرینى فایز شرقاوى ینى 1606727 كفـءكفـء3442011/02/14 معلم

تندة للتعلیم األساسى االبتدائیة 2011/02/22 ایرینى منصور یعقوب جرجس 1585101 كفـءكفـء3452011/02/14 معلم

بنى خالد 2011/02/22 ایریني ثروت حنین عبدالملك 1627290 كفـءكفـء3462011/02/14 معلم

١منشاه المغالقة 2011/03/02 ایمان  دمحم رأفت  فوزى  خلیل 2064153 كفـءكفـء3472011/02/28 معلم

سیف الغربیة اإلعدادیة 2011/02/22 ایمان ابراھیم احمد على 2168313 كفـءكفـء3482011/02/14 معلم

ناصر الثانویة التجاریة 1998/03/02 ایمان احمد فوزى محمود 2158944 كفـءكفـء3492011/06/27 معلم

خالد بن الولید باالشمونین 2011/02/22 ایمان احمد یسرى على محمود 2170456 كفـءكفـء3502011/02/14 معلم

نواى االعدادیة المشتركة 2010/02/22 ایمان حسن دمحم لؤى 2169632 كفـءكفـء3512011/02/14 معلم

تندة ع للتعلیم االساسى 2011/02/22 ایمان حلمى دمحم عبدالعزیز 2170428 كفـءكفـء3522011/02/14 معلم

یحیى العرینىللتعلیم االساسى 2011/07/01 ایمان ربیع دمحم عبدالمجید 2172085 كفـءكفـء3532011/06/27 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2004/11/24 ایمان رجب نسیم سعید 2266119 كفـءكفـء3542011/06/27 معلم

جالل الغربیة 2010/02/22 ایمان زكریا بولس عبدهللا 2173524 كفـءكفـء3552011/02/14 معلم

المعصرةاالبتدائیة بنات 2011/03/02 ایمان سالم دمحم سالم 2168201 كفـءكفـء3562011/02/28 معلم

نزلة تندة 2010/02/22 ایمان سید دمحم فتح الباب 2170421 كفـءكفـء3572011/02/14 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 

ملوىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حضانة أطفال بنى خالد للتعلیم األساسى 2011/07/01 ایمان شكرى دمحم محمود 2171959 كفـءكفـء3582011/06/27 معلم

وحدة قلندول 2011/02/22 ایمان عبدهللا عبدالغنى احمد 2177053 كفـءكفـء3592011/02/14 معلم

دمحم والى 2010/07/01 ایمان فتحي سید مھني 2170006 كفـءكفـء3602011/06/27 معلم

مصطفى كامل 2007/11/11 ایمان فرج مناس ھرتیفان 2153654 كفـءكفـء3612011/02/14 معلم

روضة اطفال ام المؤمنین بالعرین البحري 2010/07/01 ایمان فؤاد امام مھران 2277778 كفـءكفـء3622011/06/27 معلم

٢الشیخ حسین 2010/02/22 ایمان قطب عبدالواحد دمحم 2174813 كفـءكفـء3632011/02/14 معلم

عاطف عثمان بقلبا 2011/02/22 ایمان كامل حامد رشوان 1607858 كفـءكفـء3642011/02/14 معلم

ملوى الثانویة بنین 2010/07/01 ایمان ماھر دمحم خلیل 2144383 كفـءكفـء3652011/06/27 معلم

١منشاه المغالقة 2011/03/02 ایمان دمحم احمد امین 2151351 كفـءكفـء3662011/02/28 معلم

١التابوت الجدیدة 2010/07/01 ایمان دمحم التونى مختار 2156459 كفـءكفـء3672011/06/27 معلم

ملوى بنات 2010/07/01 ایمان دمحم ربیع محمود عبد الدایم 1140552 كفـءكفـء3682011/06/27 معلم

وحدة قلندول 2010/07/01 إیمان دمحم عربي دمحم عبد الغني 2144744 كفـءكفـء3692011/06/27 معلم

قصر ھور الجدیدة 2011/07/01 ایمان محمود توفیق خلیل 1627408 كفـءكفـء3702011/06/27 معلم

وحدة المعصرة 2008/11/02 ایمان مرسى راغب مرسى 2170409 كفـءكفـء3712011/02/28 معلم

تونا الجبل االبتدائیة 2011/02/22 إیمان مصطفى عبدالعال عبدالقادر 1620607 كفـءكفـء3722011/02/14 معلم

قصر ھور الجدیدة 2003/12/15 ایمان منازع عبدالنعیم عبدالباقي 1627441 كفـءكفـء3732011/06/27 معلم

رستم 2010/07/01 ایمان ناجح عبد الحكم اسماعیل 2160557 كفـءكفـء3742011/06/27 معلم
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یحي العرینى یونس تعلیم اساسى 2010/07/01 ایمان ناجى دمحم احمد 2275906 كفـءكفـء3752011/06/27 معلم

وحدة قلندول 2011/02/22 ایمان نجاح سلیمان عبد السید 2144706 كفـءكفـء3762011/02/14 معلم

دیرأبو حنس للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایمن سلیم راوبین بسطا 2179276 كفـءكفـء3772011/06/27 معلم

النھضة بملوى 2010/04/03 ایناس جمال محمود على 2152376 كفـءكفـء3782011/06/27 معلم

تندة الثانویة المشتركة 2011/02/22 ایناس شعبان احمد عیسى 1750987 كفـءكفـء3792011/02/14 معلم

البرشا 2010/07/01 ایناس ظریف عبد النور سیداروس 2266378 كفـءكفـء3802011/06/27 معلم

تندة ع للتعلیم االساسى 2011/02/22 ایناس فاروق محمود احمد 2173894 كفـءكفـء3812011/02/14 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2010/04/02 ایناس فضل دمحم طھ 2160530 كفـءكفـء3822011/06/27 معلم

دیرأبو حنس للتعلیم االساسى 2005/03/20 ایناس كمال فؤاد طوس 2163900 كفـءكفـء3832011/06/27 معلم

2010/07/01 اتقااالعدادیة تعلیم اساسى ایناس مختار عبد الصالحین عبد الرحمن 2177289 كفـءكفـء3842011/06/27 معلم

خالد بن الولید باالشمونین 2011/03/02 ایھاب وجیھ دمحم ابراھیم 2151345 كفـءكفـء3852011/02/28 معلم

السالم 2011/03/02 باسم جرجس طونى توما 2150383 كفـءكفـء3862011/02/28 معلم

قلندول 2011/02/22 باسم جمال غایس خلیل 2175286 كفـءكفـء3872011/02/14 معلم

2008/12/08 نزلة البرشا المشتركة الثانویة باسم نسان جرجس مقار 2145142 كفـءكفـء3882011/02/14 معلم

ملوى الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 باھر جمال الكسان وھبھ 2162227 كفـءكفـء3892011/06/27 معلم

ام المؤمنین بالعرین البحري 2010/02/22 بدریة عمر دمحم المھدى 2200396 كفـءكفـء3902011/03/01 معلم

مصطفى كامل 2010/03/02 بسام فارس حلیم فارس 2145213 كفـءكفـء3912011/02/28 معلم
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وحدة قلندول 2011/02/22 بسمة حمدي ابراھیم فرج 2144798 كفـءكفـء3922011/02/14 معلم

حضانة مبارك تعلیم اساسى تنده 2008/10/22 بسمة دمحم فرید دمحم 2169727 كفـءكفـء3932011/06/27 معلم

2010/07/01 نزلة البرشا المشتركة الثانویة بسمھ حنا مزیون حزین 2156809 كفـءكفـء3942011/06/27 معلم

دروة للتعلیم األساسى ع 2010/07/01 بسمھ عاطف جمیل فرنسیس 2263394 كفـءكفـء3952011/06/27 معلم

دمحم والى 2010/02/22 بسمھ عشیرى عبدالجواد فرج 1586572 كفـءكفـء3962011/02/14 معلم

الجالء بالروضة 2010/02/22 بطة مھدى عبد الحسیب دمحم 1572797 كفـءكفـء3972011/02/14 معلم

البرشا 2011/07/01 بطرس الویس غرباس قریاقص 2178997 كفـءكفـء3982011/06/27 معلم

١الروضة 2010/07/01 بطھ فوزى جاھین عبد الصادق 2283002 كفـءكفـء3992011/06/27 معلم

احمد سمیر والى االبتدائیة 2010/03/02 بوسي مراد محمود دمحم 2144901 كفـءكفـء4002011/02/28 معلم

وحدة نزلة الیرشا 2010/03/19 بولس صدقي صادق شحاتھ 2187895 كفـءكفـء4012011/06/27 معلم

بنى خالد تعلیم اساسى اعدادى 2011/03/02 بیشوى ابراھیم خلیل ملطى 1584018 كفـءكفـء4022011/02/28 معلم

جالل الشرقیة 2006/01/01 بیشوى اسحق عزیز ابراھیم 2148140 كفـءكفـء4032011/02/14 معلم

ابتدائى-دیر أبو حنس للتعلیم االساسى 2011/07/01 بیشوى القس اسحق ثابت توفیق 2387827 كفـءكفـء4042011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء بھور كیر 2011/03/02 بیشوي ثروت كامل ابراھیم 2007722 كفـءكفـء4052011/02/28 معلم

جالل الشرقیة تعلیم اساسى 2009/10/09 تراضى احمد محفوظ سیف 1574816 كفـءكفـء4062011/02/14 معلم

١منشاه المغالقة 2004/03/18 تریزه فونس سعید حنا 2163595 كفـءكفـء4072011/06/27 معلم

قلبا 2011/03/02 تھانى سطوحى عبدالحمید عبدالعال 1620587 كفـءكفـء4082011/02/28 معلم
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ام المؤمنین بالعرین البحري 2010/03/02 تھانى سعد صادق دمحم 2142283 كفـءكفـء4092011/02/28 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة بملوى 2011/02/22 تھانى سعد عبدهللا رمضان 2144628 كفـءكفـء4102011/02/14 معلم

قلندول االبتدائیة 2011/02/22 تھاني جمیل بشرى ویصا 2153588 كفـءكفـء4112011/02/14 معلم

المعصرة المشتركة 2008/10/21 جاكلین یوسف لمعى عبد هللا 2170995 كفـءكفـء4122011/02/28 معلم

دمحم زھرى بنواى 2005/08/30 جمال احمد رشدى على 1734635 كفـءكفـء4132011/02/14 معلم

١ابشادات 2011/02/22 جمال جالل شحاتھ ابوزید 2156484 كفـءكفـء4142011/02/14 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢البرشا الجدیدة رقم  جمال حسین ھاشم شریف 1623768 كفـءكفـء4152011/06/27 معلم

تندة الثانویة المشتركة 2011/07/01 جمال رشدي عبد الخالق دمحم 2170399 كفـءكفـء4162011/06/27 معلم

جعویر 2004/03/15 جمال طلبھ صابر فقاعي 2145668 كفـءكفـء4172011/06/27 معلم

عزبة مھران االعدادیة 2009/09/04 جمعھ دمحم عبد المنعم فرج هللا 2153430 كفـءكفـء4182011/02/28 معلم

الجالء بالروضة 2011/02/22 جمیانھ صبحى  حبیب  اندراوس 2060436 كفـءكفـء4192011/02/14 معلم

قلبا المشتركة 2011/07/01 جمیلھ رمیحى دمحم عثمان 2267409 كفـءكفـء4202011/06/27 معلم

نواى االعدادیة المشتركة 2007/09/17 جورج ایلیا میخائیل غبروس 2281900 كفـءكفـء4212011/06/27 معلم

البیاضیة الجدیدة 2011/07/01 جورج حنا نظیم بندى 2177123 كفـءكفـء4222011/06/27 معلم

2008/01/17 نزلة البرشا المشتركة الثانویة جورج سام بنیامین نخالوى 2265851 كفـءكفـء4232011/06/27 معلم

ناصر الثانویة التجاریة 2011/07/01 جوزیف شحاتھ صادق شحاتھ 2158962 كفـءكفـء4242011/06/27 معلم

ملوى الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 جوزیف صبرى رضا صموئیل 2162213 كفـءكفـء4252011/06/27 معلم
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نجع مركب االعدادیة للتعلیم االساسي 2011/07/01 جوزیف فتحى یوسف فنجرى 2325901 كفـءكفـء4262011/06/27 معلم

البیاضیة الجدیدة 2009/11/03 جوزیفین خیرى فوزى شحاتھ 2177026 كفـءكفـء4272011/02/14 معلم

١الروضة 2011/03/02 جیھان بھجت احمد عبدالعلیم 2168495 كفـءكفـء4282011/02/28 معلم

االزھار بدیروط ام نخلة 2011/03/02 جیھان سعد مصطفى جمعة 2142065 كفـءكفـء4292011/02/28 معلم

البراجیل 2002/10/10 جیھان عبدالحمید عبدالعظیم دمحم 2146587 كفـءكفـء4302011/07/01 معلم

قصر ھور 2010/02/22 جیھان عبدالعزیز احمد دمحم 1584544 كفـءكفـء4312011/02/14 معلم

قصر ھور 2011/02/22 جیھان عبدالعلیم دمحم عبدالعلیم 1584846 كفـءكفـء4322011/02/14 معلم

٢الریرمون 2010/02/22 جیھان عثمان بكر مصطفى 1574608 كفـءكفـء4332011/02/14 معلم

١الشیخ حسین 2010/02/22 جیھان على حسین محمود 2168365 كفـءكفـء4342011/02/14 معلم

اتقا 2011/07/01 حاتم دمحم مختار سید 2267042 كفـءكفـء4352011/06/27 معلم

ابشادات 2004/01/02 حازم دمحم خلیفھ دمحم 2145107 كفـءكفـء4362011/06/27 معلم

المحرص 2011/07/01 حربى فتحى ناجى امین 2268066 كفـءكفـء4372011/06/27 معلم

المحرص 2011/02/22 حسام رفعت حفظى عبدالجابر 1574628 كفـءكفـء4382011/02/14 معلم

شعراوى تعلیم اساسى اعدادى 2008/07/12 حسام عز العرب صادق محمود 2146199 كفـءكفـء4392011/02/14 معلم

مبارك تعلیم اساسى تندة 2010/02/22 حسن  نبیل حسن سلیمان 2250840 كفـءكفـء4402011/02/14 معلم

وحدة نزلة الیرشا 2008/12/13 حسن خلف طھ جالل 2145201 كفـءكفـء4412011/02/28 معلم

ابشادات كیر 2011/07/01 حسن ناجى عبدالعظیم عبدالرحمن 2150594 كفـءكفـء4422011/06/27 معلم
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ملوىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم یوسف عبدالعظیم بمنشاة المغالقة/ الرائد 2011/02/22 حسناء اسماعیل دمحم احمد 2152366 كفـءكفـء4432011/02/14 معلم

٢سنجرج 2010/07/01 حسنى فاروق احمد حسن 2170385 كفـءكفـء4442011/06/27 معلم

المحرص الثانویة المشتركة 2011/02/22 حسنى محمود فرج حسانین 2175607 كفـءكفـء4452011/02/14 معلم

وحدة نواى 2011/07/01 حسونة حسن رمضان حسن 2151338 كفـءكفـء4462011/06/27 معلم

الروضة الثانویة المشتركة 2011/07/01 حسین معوض عبد الرحیم دمحم 2144400 كفـءكفـء4472011/06/27 معلم

المحرص 2011/02/22 حمادة ابو بكر عبد الغنى دمحم 1574804 كفـءكفـء4482011/02/14 معلم

نواى االعدادیة المشتركة 2011/02/22 حمادة عبد الراضى جمعة احمد 2187583 كفـءكفـء4492011/02/14 معلم

فصول ملحقة بمدرسةنزلةتندةاالبتدائیة 2011/07/01 حماده سداد عبدالحكیم حسین 2013794 كفـءكفـء4502011/06/27 معلم

دمحم والى 2011/03/02 حماده سید عبدالرحمن معوض 2142172 كفـءكفـء4512011/02/28 معلم

اإلدارة تعلیم اساسى اعدادى 2011/03/02 حماده عبد المعتمد عبد الرحیم علي 2141551 كفـءكفـء4522011/02/28 معلم

طارق بن زیاد 2011/07/01 حماده عقل ابو الیزید احمد 2168488 كفـءكفـء4532011/06/27 معلم

دیروط ام نخلة 2011/07/01 حمدیة دمحم ابراھیم جابر 2145647 كفـءكفـء4542011/06/27 معلم

١وحدة تنده  2010/02/22 حمدیة مسعود مصطفى سعداوى 2170036 كفـءكفـء4552011/02/14 معلم

ھور الجدیدة 2002/09/01 حمزة عزات عبدالرحیم عبدالحلیم 1626036 كفـءكفـء4562011/02/14 معلم

االمام مالك ب 2011/07/01 حنا جادالكریم جرجس حنا 2187844 كفـءكفـء4572011/06/27 معلم

ملوى االعدادیة الحدیثة بنین 2006/12/13 حنا فؤاد شوقى شحاتھ 2152454 كفـءكفـء4582011/02/28 معلم

بنى خالد تعلیم أساسى ابتدائى 2010/07/01 حنان حسن احمد عبد هللا 2161063 كفـءكفـء4592011/06/27 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

ملوىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

تادرس 2011/07/01 حنان عادل بھجت عبدالحمید 2168453 كفـءكفـء4602011/06/27 معلم

دیر ابو حنس اإلبتدائیة الجدیدة 2010/02/22 حنان عزت رشدي میخائیل 2145549 كفـءكفـء4612011/02/14 معلم

١السواھجھ االبتدائیة 2008/08/18 حنان عوض عباس عبد العلیم 2146918 كفـءكفـء4622011/02/14 معلم

روضة البركة الجدیدة 2010/03/02 حنان لطفى زكریا دمحم 2188104 كفـءكفـء4632011/02/28 معلم

البركة كیر 2011/03/02 حنان دمحم عزت شحاتھ 2150230 كفـءكفـء4642011/02/28 معلم

یحیي العرینى یونس تعلیم اساسى 2008/09/09 حنان مصطفى دمحم نصر 2063882 كفـءكفـء4652011/02/28 معلم

التحریر بنین بملوى 2011/07/01 حنان مالك صادق عیاد 2151194 كفـءكفـء4662011/06/27 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 حنان میالد شحاتھ موسى 2266998 كفـءكفـء4672011/06/27 معلم

اإلدارة تعلیم اساسى اعدادى 2010/02/22 حنان نادى عبدالجابر عبدالرحیم 2146490 كفـءكفـء4682011/02/14 معلم

االدارة 2011/07/01 حنان یوسف محمود حسن 2186213 كفـءكفـء4692011/06/27 معلم

)تعلیم اساسى(عبدالجواد طھ سلیمان ابتدائى  2011/02/22 خالد عبد العظیم محفوظ محمود 2149674 كفـءكفـء4702011/02/14 معلم

ابشادات الجدیدة 2003/03/21 خالد فضل عبد النعیم تھامي 2160690 كفـءكفـء4712011/07/01 معلم

ناصر الثانویة التجاریة 2010/02/22 خالد دمحم عثمان عبدالخالق 1136014 كفـءكفـء4722011/02/14 معلم

وحدة المعصرة 2011/03/02 خالد دمحم دمحم ابراھیم 1623741 كفـءكفـء4732011/02/28 معلم

١حمزاوى  2011/07/01 خالد مصطفي طھ حسن 1608895 كفـءكفـء4742011/06/27 معلم

١البرشا الجدیدة  2009/03/13 خدیجھ احمد اسماعیل ابراھیم 2179819 كفـءكفـء4752011/06/27 معلم

بنى روح ع 2006/09/11 خالف عبد السالم حافظ عثمان 2174354 كفـءكفـء4762011/06/27 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

ملوىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یوسف الكیالنى الثانویھ بابشادات 2011/07/01 خلف هللا عبد المجید عبد النعیم سید 2175661 كفـءكفـء4772011/07/01 معلم

ابراھیم عوض 2011/03/02 خلف فتوح دمحم احمد 1592431 كفـءكفـء4782011/02/28 معلم

دیرأبو حنس للتعلیم االساسى 2001/01/11 خیره فرحات رمزى بشرى 2267862 كفـءكفـء4792011/06/27 معلم

وحدة نزلة الیرشا 2011/02/22 دالیا حمدي فرغل حسن 2148808 كفـءكفـء4802011/02/14 معلم

البراجیل 2008/07/19 دالیا رفعت عبد الحمید فنجري 2151332 كفـءكفـء4812011/02/28 معلم

البركة كیر 2011/02/22 دالیا سامى عبد الغنى عبد الموجود 2004265 كفـءكفـء4822011/02/14 معلم

االتحاد بقلندول 2011/02/22 دالیا عید فنجري عثمان 2146905 كفـءكفـء4832011/02/14 معلم

١وحدة تنده  2008/09/30 دالیا فایز مسعود ابراھیم 2170396 كفـءكفـء4842011/02/14 معلم

قلندول االبتدائیة 2011/02/22 دالیا فتحي ابو الحسن فنجري 2187989 كفـءكفـء4852011/02/14 معلم

سیف الغربیة اإلعدادیة 2011/07/01 دالیا نتاج عبد الجلیل مھنى 2063905 كفـءكفـء4862011/06/27 معلم

شرموخ 2011/02/22 دعاء اكرام دمحم ربیع جاد 2166472 كفـءكفـء4872011/02/14 معلم

حضانة األزھار بتونا الجبل 2008/06/01 دعاء حسن محمود عبد اللطیف 1141622 كفـءكفـء4882011/06/27 معلم

١التابوت الجدیدة 2010/03/02 دعاء صالح احمد سید 2171016 كفـءكفـء4892011/02/28 معلم

دمحم والى 2011/07/01 دعاء عادل بھجت عبد الحمید 2270239 كفـءكفـء4902011/07/01 معلم

محمودسیدعثمان عسقالنى/رقیب شرطھ/الشھید 2011/02/22 دعاء عبد العال خلیفة عبد العال 2171988 كفـءكفـء4912011/02/14 معلم

بنى روح 2011/07/01 دعاء دمحم عبد الرؤوف مرسي 2141973 كفـءكفـء4922011/06/27 معلم

البركة كیر 2010/07/01 دعاء یحى عبد اللطیف سطوحى 2171818 كفـءكفـء4932011/06/27 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

ملوىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ایھاب زیدان االبتدائیة 2010/07/01 دنیا خلف فؤاد اصمعى 2067800 كفـءكفـء4942011/06/27 معلم

قصر ھور الجدیدة 2007/04/01 دھب أحمد داخلي عبدالحمید 1627349 كفـءكفـء4952011/06/27 معلم

معصرة ملوى الثانویة المشتركة 2011/07/01 دینا فرغلى محمود دمحم 2180612 كفـءكفـء4962011/06/27 معلم

مصطفى كامل 2006/06/28 ذكي خلیل ذكي خلیل 2145178 كفـءكفـء4972011/02/14 معلم

ام تسعة 2009/03/15 ذیاد عبدالحكیم  فؤاد دمحم 2070740 كفـءكفـء4982011/07/01 معلم

تندة للتعلیم األساسى االبتدائیة 2011/02/22 راجى  عادل  زكى  قالده 2012507 كفـءكفـء4992011/02/14 معلم

ابتدائى-دیر أبو حنس للتعلیم االساسى 2010/03/02 راضى فضل هللا جمعھ حبیب 2179364 كفـءكفـء5002011/02/28 معلم

مصطفى كامل 2005/08/25 رامي نادي زكي موسى 2145251 كفـءكفـء5012011/03/01 معلم

بنى حافظ االعدادیة للتعلیم األساسى 2003/03/15 راندا جورج انیس منقریوس 2162482 كفـءكفـء5022011/06/27 معلم

دیر البرشا للتعلیم األساسى اعدادى 2008/10/09 راندا خیرت قزمان عبدالمالك 1574745 كفـءكفـء5032011/02/14 معلم

العاشر من رمضان بھور 2011/07/01 رانیا احمد فواد عبدالجلیل ابوزید 1607712 كفـءكفـء5042011/06/27 معلم

دیر البرشا للتعلیم األساسى اعدادى 2010/02/22 رانیا عبدالتواب عجایبى ینى 1606747 كفـءكفـء5052011/02/14 معلم

قلبا المشتركة 2010/02/22 رانیا على زكى ثابت 2175172 كفـءكفـء5062011/02/14 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2010/07/01 رانیا یحیى عبد الھادى عبد هللا 2161274 كفـءكفـء5072011/06/27 معلم

١الروضة 2011/02/22 رانیا یعقوب منقریوس حنا 2169993 كفـءكفـء5082011/02/14 معلم

نجع مركب تعلیم اساسى 2011/02/22 راویة حسن على مسعود 1133492 كفـءكفـء5092011/02/14 معلم

دیر ابو حنس اإلبتدائیة الجدیدة 2006/07/28 راویة رزق عثمان عبد الرحمن 2145543 كفـءكفـء5102011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
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 

ملوىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفنیة الصناعیة 2011/03/02 رباب عبد الشافى عبد ربھ مرسى 2141127 كفـءكفـء5112011/02/28 معلم

٢وحدة تندة المجمعة رقم  2009/10/09 رباب عصام الدین عبد هللا  أحمد 2153530 كفـءكفـء5122011/02/14 معلم

٢الشیخ حسین 2009/10/19 رباب على احمد راضى 2167719 كفـءكفـء5132011/02/28 معلم

فصول ملحقة بمدرسةنزلةتندةاالبتدائیة 2006/03/23 رباح دمحم محمود تغیان 2144806 كفـءكفـء5142011/06/27 معلم

وحدة دروه 2007/07/01 ربیع رمضان ابراھیم عبده 2273490 كفـءكفـء5152011/06/27 معلم

ابشادات 2007/10/06 ربیع سعد عبد الحكیم سعد 1592466 كفـءكفـء5162011/02/28 معلم

ملوى الثانویھ بنات 2011/03/02 رجاء طھ احمد على 2147526 كفـءكفـء5172011/02/28 معلم

نزلة تندة 2010/07/01 رجب رمضان عبدهللا احمد 2168441 كفـءكفـء5182011/06/27 معلم

العلم واالیمان بنزلة تونا 2011/07/01 رجب فضل دمحم عبد الھادي 2144650 كفـءكفـء5192011/06/27 معلم

سنجرج االبتدائیة رقم ا 2011/02/22 رحاب بكر أمین ابراھیم 2162067 كفـءكفـء5202011/02/14 معلم

اإلدارة تعلیم اساسى اعدادى 2010/02/22 رحاب فواز  فھمى دمحم 2006893 كفـءكفـء5212011/02/14 معلم

١السواھجھ االبتدائیة 2010/07/01 رحاب نظمى عبد الحفیظ ابراھیم 2277821 كفـءكفـء5222011/06/27 معلم

عاطف عثمان بقلبا 2011/03/02 رشا ربیع عبدالغنى سطوحى 2152573 كفـءكفـء5232011/02/28 معلم

قصر ھور الجدیدة 2007/08/26 رشا رفعت عبدالحمید فنجري 1627236 كفـءكفـء5242011/02/14 معلم

2011/02/22 االبتدائیة٢البرشا الجدیدة رقم  رشا سعد امین ھاشم 2180336 كفـءكفـء5252011/02/14 معلم

ناصر بدیر ابو حنس 2011/07/01 رشا سمیر سعید عبد المحسن 1140423 كفـءكفـء5262011/06/27 معلم

قصر ھور الجدیدة 2011/02/22 رشا سید دمحم سالمة 1627276 كفـءكفـء5272011/02/14 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 

ملوىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

روضة سنجرج للتعلیم االساسى 2010/02/22 رشا عبد العزیز خلیل احمد 2151822 كفـءكفـء5282011/02/14 معلم

قصر ھور 2011/02/22 رشا عبد هللا  طھ عبد الرحیم 2151919 كفـءكفـء5292011/02/14 معلم

)ابتدائى(سنجرج للتعلیم االساسى  2011/07/01 رشا عبد المالك عبد الودود مصطفى 2149706 كفـءكفـء5302011/06/27 معلم

قصر ھور 2008/09/10 رشا على عبد الحكیم على 1590921 كفـءكفـء5312011/02/14 معلم

عزبة صادق اإلبتدائیة 2006/10/02 رشا عمر ابراھیم عمر 1586714 كفـءكفـء5322011/02/14 معلم

٢سنجرج 2010/07/01 رشا فاروق فراج سید 2146755 كفـءكفـء5332011/06/27 معلم

االتحاد بقلندول 2011/07/01 رشا فتحي محمود دمحم 2170426 كفـءكفـء5342011/07/01 معلم

تندة االنجیلیة 2011/07/01 رشا فنجري فرجاني عبد المولى 2170266 كفـءكفـء5352011/07/26 معلم

كاشف 2007/09/13 رشا فؤاد عبدالرحمن احمد 1623836 كفـءكفـء5362011/02/22 معلم

المعصرة الجدیدة 2011/02/22 رشا ماھر دمحم عباس 1140765 كفـءكفـء5372011/02/14 معلم

)ابتدائى(سنجرج للتعلیم االساسى  2011/02/22 رشا دمحم امین عثمان 2146074 كفـءكفـء5382011/03/01 معلم

)ابتدائى(سنجرج للتعلیم االساسى  2011/03/02 رشا دمحم جمیل عوض احمد 1622985 كفـءكفـء5392011/02/28 معلم

دمحم زھرى بنواى 2010/02/22 رشا دمحم حسین عبدهللا 2177021 كفـءكفـء5402011/02/14 معلم

الروضة الثانویة المشتركة 2010/07/01 رشا دمحم صابر خمیس حسن 2166477 كفـءكفـء5412011/06/27 معلم

سیف النصر الشرقیة 2010/07/01 رشا دمحم عبد الحمید عبد الباقى 2168459 كفـءكفـء5422011/06/27 معلم

المعصرةاالبتدائیة بنات 2011/02/22 رشا دمحم عبد العلیم یوسف 2150824 كفـءكفـء5432011/02/14 معلم

عدلى یكن 2010/03/02 رشا دمحم فتحي عبد السمیع قطب 2140786 كفـءكفـء5442011/03/02 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 

ملوىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خالد بن الولید باالشمونین 2011/03/02 رشا دمحم نیازى موسى 1608080 كفـءكفـء5452011/03/01 معلم

١الریرمون 2009/10/09 رشا محمود دمحم اسماعیل 2144904 كفـءكفـء5462011/03/01 معلم

الثانویھ الزخرفیھ للبنات 2006/03/20 رضا دانیال زكى وھبھ 2142062 كفـءكفـء5472011/06/27 معلم

)تعلیم اساسى(عبدالجواد طھ سلیمان ابتدائى  2011/03/02 رضا عبد الحكیم علي توني 2149639 كفـءكفـء5482011/02/28 معلم

جالل الشرقیة 2009/10/04 رضا عبدالفتاح عبدالحفیظ عبدالوھاب 1586215 كفـءكفـء5492011/02/28 معلم

شرموخ 2011/02/22 رضا غزال عبدالحمید عبدالحلیم 2158839 كفـءكفـء5502011/02/14 معلم

اإلدارة تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/01 رضا لولي سید عثمان 2142448 كفـءكفـء5512011/06/27 معلم

اإلدارة تعلیم اساسى ابتدائى 2007/07/23 رضا دمحم مدحت توفیق 2146651 كفـءكفـء5522011/06/27 معلم

ابتدائى-دیر أبو حنس للتعلیم االساسى 2011/02/22 رضا مملوك كریم یعقوب 2179480 كفـءكفـء5532011/02/14 معلم

١دروه 2010/03/02 رضا مھنى احمد مھنى 2167548 كفـءكفـء5542011/02/28 معلم

٢الریرمون 2011/03/02 رغداء خلیف دمحم كمال 2149172 كفـءكفـء5552011/02/28 معلم

قصر ھور 2010/03/02 رغده صبحي میخائیل عبد المالك 2151917 كفـءكفـء5562011/02/28 معلم

١ملحقة المعلمین رقم  2010/04/29 رغده دمحم انور عبد الحكیم  عبد الغني 2172322 كفـءكفـء5572011/06/27 معلم

بنى روح 2011/02/22 رقیھ عبدالسالم حافظ عثمان 2146730 كفـءكفـء5582011/02/14 معلم

العلم واالیمان بنزلة تونا 2011/03/02 رمضان عبد الدایم عبد الصبور عبد الدایم 1596983 كفـءكفـء5592011/02/28 معلم

١نزلة تونا 2011/07/01 رمضان ناجح عبد العظیم عبد الحكم 1592414 كفـءكفـء5602011/06/27 معلم

١الروضة 2010/03/02 رنا فتحى حلمى دمحم 2170220 كفـءكفـء5612011/03/01 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

ملوىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١العرین البحرى  2008/01/07 رندا احمد عبدالحمید دمحم 2142266 كفـءكفـء5622011/02/28 معلم

١التابوت الجدیدة 2005/09/06 روزالین  موسى سلیمان داود 2266065 كفـءكفـء5632011/06/27 معلم

نبیل حمدى تعلیم اساسى 2011/03/02 رومانى وجیھ نقى اسحاق 2156363 كفـءكفـء5642011/02/28 معلم

البرشا 2007/09/04 ریمون رأفت اسحق شنوده 2145238 كفـءكفـء5652011/02/14 معلم

ملوى الثانویة الصناعیة بنین 2004/11/23 ریمون عاطف رشید عیاد 2162199 كفـءكفـء5662011/06/27 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2010/06/03 ریموندا قلینى سعید قلینى 2163876 كفـءكفـء5672011/06/27 معلم

٢وحدة تندة المجمعة رقم  2009/10/01 ریمونده ممدوح عید جید 2148157 كفـءكفـء5682011/02/14 معلم

١التابوت الجدیدة 2010/02/22 ریھام حامد عثمان دمحم 2186863 كفـءكفـء5692011/02/14 معلم

البیاضیة االعدادیة الجدیدة 2011/02/22 ریھام رفیق  راتب  اخنوخ 2070895 كفـءكفـء5702011/02/14 معلم

یحیي العرینى یونس تعلیم اساسى 2011/07/01 ریھام سعد على حسن 2144455 كفـءكفـء5712011/06/27 معلم

السواھجة تعلیم أساسى اعدادى 2010/07/01 ریھام فھیم جاد هللا كراس 2268827 كفـءكفـء5722011/06/27 معلم

االیمان بدروه 2004/11/08 ریھام دمحم برعى جالل 2050704 كفـءكفـء5732011/02/14 معلم

2010/07/01 االبتدائیة٢البرشا الجدیدة رقم  ریھام نادى سلیم تادرس 2284838 كفـءكفـء5742011/06/27 معلم

ھور الجدیدة 2011/07/01 زانھ امام على مرسى 1590900 كفـءكفـء5752011/07/01 معلم

بنى خالد تعلیم أساسى ابتدائى 2005/09/06 زاھر راجي ریاض حنا 2145673 كفـءكفـء5762011/03/02 معلم

ام المؤمنین بالعرین البحري 2011/02/22 زینب  ناجى  صدیق  عبدالرحیم 2039854 كفـءكفـء5772011/02/14 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2008/09/25 زینب حسن البنا مختار حافظ 2161164 كفـءكفـء5782011/06/27 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

ملوىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خالد بن الولید باالشمونین 2010/03/02 زینب رشدى احمد على 2164020 كفـءكفـء5792011/02/28 معلم

)ابتدائى(سنجرج للتعلیم االساسى  2011/07/01 زینب سمیر عبد السالم ابراھیم 2144477 كفـءكفـء5802011/06/27 معلم

جالل الشرقیة 2011/03/02 زینب عبدالتواب  دمحم مبارك 2156479 كفـءكفـء5812011/02/28 معلم

قلبا المشتركة 2011/07/01 زینب عنتر سنوسى خلیل 2143801 كفـءكفـء5822011/06/27 معلم

١الشیخ حسین 2010/07/01 زینب فاروق دمحم حسین 2150821 كفـءكفـء5832011/06/27 معلم

ابراھیم عوض 2011/07/01 زینب مصطفى حلمى مرسى 2166270 كفـءكفـء5842011/06/27 معلم

١منشاه المغالقة 2010/07/01 زینب ناجي عید محمود 2149237 كفـءكفـء5852011/06/27 معلم

بنى روح 2009/10/09 زینب نشأت دمحم عبد االمام 1588459 كفـءكفـء5862011/02/14 معلم

تونا الجبل االبتدائیة 2007/10/14 زینب یوسف حسین اسماعیل 2144377 كفـءكفـء5872011/02/14 معلم

ام المؤمنین 2007/10/22 سارة عبد الرحمن ریاض عبد الرحمن 2148141 كفـءكفـء5882011/02/14 معلم

روضة ابو بكر الصدیق بالروضة 2010/07/01 سالمھ صالح عثمان دمحم 2272400 كفـءكفـء5892011/06/27 معلم

الجالء بالروضة 2010/02/22 سالى دمحم عبد المجید سالم 1572765 كفـءكفـء5902011/02/14 معلم

ملوى الثانویة الزراعیة 2011/02/22 سامح سمیر تاوضروس عبد المسیح 2150304 كفـءكفـء5912011/02/14 معلم

االتحاد بقلندول 2011/07/01 سامح عاید نبیھ حبیب 2161084 كفـءكفـء5922011/07/01 معلم

البرشا 2011/03/02 سامح غریب باسلیوس غریب 1622021 كفـءكفـء5932011/03/01 معلم

وحدة نواى 2011/02/22 سامح ماھر جرجس امین 1592495 كفـءكفـء5942011/02/14 معلم

ملوى الثانویة بنین 2009/05/05 سامح مجدى منیر عوض هللا 2145465 كفـءكفـء5952011/02/28 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 

ملوىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١العرین البحرى  2011/02/22 سامي عاطف احمد تغیان 2148931 كفـءكفـء5962011/02/14 معلم

یحیي العرینى یونس تعلیم اساسى 2010/02/22 سامیة احمد عبد هللا عبد االمام 2049804 كفـءكفـء5972011/02/14 معلم

حضانة وحدة نواى 2010/02/22 سامیة عبد الستار راتب عبود 2143786 كفـءكفـء5982011/02/14 معلم

العسقالنى 2011/02/22 سامیة على احمد متولى 1574576 كفـءكفـء5992011/02/14 معلم

١وحدة تنده  2010/03/02 سامیة دمحم حسن ابو السباع 2170020 كفـءكفـء6002011/02/28 معلم

البیاضیة االعدادیة الجدیدة 2010/07/01 سامیھ جرجس شكر امین 2160570 كفـءكفـء6012011/06/27 معلم

اإلدارة تعلیم اساسى اعدادى 2004/04/28 سامیھ عادل اسحق ینى 1591912 كفـءكفـء6022011/06/27 معلم

١نزلة تونا ست الحبایب عبد التواب عبد الصادق عبد الرسول2011/07/01 2144670 كفـءكفـء6032011/07/01 معلم

١ھور 2011/02/22 سحر احمد عزب خلیفة 2151915 كفـءكفـء6042011/02/14 معلم

١السواھجھ االبتدائیة 2011/02/22 سحر احمد كامل مھني 2146921 كفـءكفـء6052011/02/22 معلم

١منشاه المغالقة 2010/07/01 سحر احمد محرم أمین علي 2170429 كفـءكفـء6062011/02/14 معلم

١الریرمون 2011/03/02 سحر احمد دمحم علي 2145552 كفـءكفـء6072011/02/28 معلم

قصر ھور الجدیدة 2010/02/22 سحر سعد حسن جاد المولى 2153515 كفـءكفـء6082011/02/14 معلم

)تعلیم اساسى(عبدالجواد طھ سلیمان ابتدائى  2010/07/01 سحر على درویش مصطفى 1131388 كفـءكفـء6092011/06/27 معلم

)تعلیم اساسى(عبدالجواد طھ سلیمان ابتدائى  2011/02/22 سحر عمر بكر دمحم 2142089 كفـءكفـء6102011/02/14 معلم

جالل الشرقیة 2008/08/25 سحر فتحى طلبة عبدالقادر 2147485 كفـءكفـء6112011/02/28 معلم

تندة ع للتعلیم االساسى 2010/07/01 سحر دمحم عید دمحم حماد 2325981 كفـءكفـء6122011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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ملوىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشیخ عبادة الجدیدة 2002/09/22 سخى فتحى محمود دمحم 1568121 كفـءكفـء6132011/06/27 معلم

١التابوت الجدیدة 2010/02/22 سریة رجب اسماعیل محمود 2170432 كفـءكفـء6142011/02/14 معلم

ابو حامد الغزالى بملوى 2009/01/18 سعاد جاد الكریم مطاوع محمود 2164065 كفـءكفـء6152011/06/27 معلم

المعصرة الجدیدة 2011/02/22 سعاد دمحم عطا رمضان 2169869 كفـءكفـء6162011/02/22 معلم

جالل الشرقیة تعلیم اساسى 2008/04/23 سعدیة عثمان احمد عبدالمتجلى 2177719 كفـءكفـء6172011/06/27 معلم

ناصر الثانویة التجاریة 2011/07/01 سلفیا شوقى زكى ساویرس 2164071 كفـءكفـء6182011/06/27 معلم

رستم األعدادیة 2011/03/02 سلوى سعید سید سعید 2143788 كفـءكفـء6192011/02/28 معلم

اقباط دیر ابوحنس 2011/03/02 سلوى شوقى زكى ساویرس 2156691 كفـءكفـء6202011/02/28 معلم

عبدهللا اسماعیل ب 2011/02/22 سلوى صابر احمد علي 2144319 كفـءكفـء6212011/02/14 معلم

ایھاب زیدان االبتدائیة 2011/02/22 سلوى عبد الظاھر عبد السمیع عبد العال 2141569 كفـءكفـء6222011/02/14 معلم

المعصرةاالبتدائیة بنات 2011/07/01 سلوى فتحى عبدالعظیم محمود 2168208 كفـءكفـء6232011/06/27 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2005/04/04 سلوى دمحم عبد الرسول عبد الباقى 2161225 كفـءكفـء6242011/06/27 معلم

)اعدادى(سنجرج للتعلیم األساسى  2011/02/22 سلوى ھاشم دمحم عبود 1755272 كفـءكفـء6252011/02/14 معلم

المعصرة الجدیدة 2010/07/01 سماح احمد عبد المجید مرسي 2144890 كفـءكفـء6262011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2011/02/22 سماح مصطفى عباس خلف 2151215 كفـءكفـء6272011/02/14 معلم

دیروط ام نخلة االعدادیة 2011/03/02 سمر جمال الدین دمحم موسى 2174299 كفـءكفـء6282011/02/28 معلم

قلبا المشتركة 2011/02/22 سمر عبد العزیز عبد الرؤوف عبد العزیز 2147630 كفـءكفـء6292011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ملوىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابراھیم عوض 2009/09/01 سمر دمحم سید محمود 2141956 كفـءكفـء6302011/06/27 معلم

شعراوى 2011/07/01 سمیر جرجس بشرى بولس 2143267 كفـءكفـء6312011/06/27 معلم

ملوى الثانویة بنین 2010/02/22 سمیر رأفت نادر سعد 2148332 كفـءكفـء6322011/02/14 معلم

١الروضة 2011/02/22 سمیھ  عالء الدین  كمال  امین 2023051 كفـءكفـء6332011/02/14 معلم

حضانة البراجیل 2006/09/03 سناء ربیع عبد العظیم دمحم 2151271 كفـءكفـء6342011/02/28 معلم

٢وحدة تندة المجمعة رقم  2010/07/01 سناء منصف محرم عبدالعلیم 2170407 كفـءكفـء6352011/06/27 معلم

االشمونین الثانویة المشتركة 2010/07/01 سھا عز الدین خلیفة عبد السید 2170268 كفـءكفـء6362011/06/27 معلم

روضة دروة للتعلیم االساسى 2009/09/18 سھا دمحم  احمد محمود 2167653 كفـءكفـء6372011/02/14 معلم

مصطفى كامل 2005/11/22 سھام جمیل اسحق ھرمینا 2265845 كفـءكفـء6382011/06/27 معلم

١ابشادات 2010/02/22 سھام خلف احمد عمر 2156407 كفـءكفـء6392011/03/01 معلم

قصر ھور الجدیدة 2004/07/23 سھام راضى عبد العزیز راضى 1734664 كفـءكفـء6402011/02/14 معلم

ناصر الثانویة التجاریة 2008/06/30 سھام سمیر فخرى مكارى 1140391 كفـءكفـء6412011/06/27 معلم

١منشاه المغالقة 2010/02/22 سھام طھ دمحم طھ 2188184 كفـءكفـء6422011/02/14 معلم

طة حسین 2011/02/22 سھام عاطف حامد عسران 2144823 كفـءكفـء6432011/02/14 معلم

خالد بن الولید باالشمونین 2010/02/22 سھام عباده ابوالحسن بریق 2146736 كفـءكفـء6442011/02/14 معلم

تندة ع للتعلیم االساسى 2002/09/06 سھام ملیجي مصطفى ملیجي 2268816 كفـءكفـء6452011/06/27 معلم

حمزاوى 2011/03/02 سھام موریث رزق مطر 2175415 كفـءكفـء6462011/02/28 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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ملوىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البركة 2011/02/22 سھیر على دمحم عبد هللا 2188135 كفـءكفـء6472011/02/14 معلم

سیف النصرالشرقیة 2007/04/24 سھیر دمحم ناجي أمین 2160458 كفـءكفـء6482011/03/01 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2011/07/01 سوزان ادوار یوسف میخائیل 2268088 كفـءكفـء6492011/06/27 معلم

شرموخ 2011/07/01 سوزان اسحق سولایر عبد المالك 1626908 كفـءكفـء6502011/07/01 معلم

شرموخ 2010/07/01 سوزان رجب عامر حسن 2161392 كفـءكفـء6512011/06/27 معلم

أبو قلتة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/02 سوزان فاروق علي موسى 2148933 كفـءكفـء6522011/02/28 معلم

ابشادات الجدیدة 2008/12/19 سوزان كمال عبد الحكیم مھنى 2186813 كفـءكفـء6532011/02/28 معلم

الشیخ عبادة الجدیدة 2011/07/01 سوسن شعبان عرفان حسین 2144773 كفـءكفـء6542011/06/27 معلم

ناصر بدیر ابو حنس 2011/07/01 سوسن فتحى ھلباوى دمحم على 2181039 كفـءكفـء6552011/07/01 معلم

روضة سنجرج للتعلیم االساسى 2010/07/01 سوسن دمحم مختار عالم 2149724 كفـءكفـء6562011/06/27 معلم

ملحقة المعلمین اإلبتدائیة 2011/02/22 سوسنھ ابوالیمین عطیھ بشاى 2169972 كفـءكفـء6572011/02/14 معلم

الثانویھ الزخرفیھ للبنات 2006/03/20 سوسنھ لیشع شاكر عبدالملك 2141200 كفـءكفـء6582011/06/27 معلم

البراجیل 2007/08/23 سید توني دمحم عبد الناصر 2143591 كفـءكفـء6592011/02/14 معلم

النھضة الجدیدة بتونا الجبل 2004/09/28 سید حسن احمد دمحم 2048935 كفـءكفـء6602011/02/14 معلم

رستم 2010/03/02 سید دمحم قاسم دمحم 2151248 كفـءكفـء6612011/02/28 معلم

ملوى الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 سید منصور ناصر دمحم 2162263 كفـءكفـء6622011/06/27 معلم

منشاه الملكیة 2010/07/01 سیدة فرغل شحاتھ مصطفى 2144357 كفـءكفـء6632011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ملوىالمنیا ::

تاریخ شغل 
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الكادر
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المؤھل 
األعلي

فصول ملحقة مصطفى عمرو 2011/02/22 سیمون سمیر بشرى میخائیل 1574759 كفـءكفـء6642011/02/14 معلم

دروة المشتركة 2010/02/22 شادى دمحم فایزالعرینى اسماعیل تونى 2152443 كفـءكفـء6652011/02/14 معلم

روضة اطفال نزلة تندة 2011/02/22 شادیة علي عبد السمیع احمد 2170416 كفـءكفـء6662011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب تعلیم اساسي 2011/07/01 شادیة عمر عبد العزیز مھنى 2161421 كفـءكفـء6672011/06/27 معلم

الشیخ شبیكة االعدادیة 2011/07/01 شریف مرزوق مھني توني 2142103 كفـءكفـء6682011/06/27 معلم

بنى خالد 2011/03/02 شرین  عبدالقادر  بركھ هللا حسانین 2021269 كفـءكفـء6692011/02/28 معلم

قصر ھور الجدیدة 2011/02/22 شرین أیدور لمعي استانیس 1627257 كفـءكفـء6702011/02/14 معلم

التحریر بملوى 2011/02/22 شرین ثابت توفیق حنا 2168760 كفـءكفـء6712011/02/14 معلم

دیروط ام نخلة االعدادیة 2011/07/01 شرین دمحم حسن خلیل 2168328 كفـءكفـء6722011/06/27 معلم

تادرس 2010/02/22 شرین نبیل مسامح دمحم 1139806 كفـءكفـء6732011/02/14 معلم

الروضة بنین 2011/03/02 شرین ھاشم دمحم احمد 2148566 كفـءكفـء6742011/02/28 معلم

قلندول 2010/02/22 شریھان اسماعیل عبد السمیع دمحم 2153403 كفـءكفـء6752011/02/14 معلم

االتحاد بقلندول 2010/02/22 شریھان جمال سعد مصطفى 2171066 كفـءكفـء6762011/02/14 معلم

تندة للتعلیم األساسى االبتدائیة 2009/10/09 شریھان عنتر دمحم علي 2169674 كفـءكفـء6772011/02/14 معلم

نبیل حمدى تعلیم اساسى 2006/10/12 شعبان تغیان عبد الحلیم حسن 2151243 كفـءكفـء6782011/02/14 معلم

اقباط دیر ابوحنس 2008/11/16 شنودة ادوارد نور خلیل 2145135 كفـءكفـء6792011/02/14 معلم

جعویر ع 2011/07/01 شنودة یوسف خلیل ملطى 2355674 كفـءكفـء6802011/06/27 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
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األعلي

عاطف عثمان بقلبا 2010/07/01 شوق عادل كامل دمحم 2266407 كفـءكفـء6812011/06/27 معلم

١البرشا الجدیدة  2011/02/22 شیري ابراھیم كامل حنا 1621966 كفـءكفـء6822011/02/14 معلم

قلندول االبتدائیة 2011/02/22 شیرین اسحق حبیب توفیق 2153606 كفـءكفـء6832011/02/14 معلم

نجع النزیز االبتدائیة 2011/03/02 شیرین جمال الدین عبدالحمید احمد 2050703 كفـءكفـء6842011/02/28 معلم

البیاضیة الجدیدة 2005/05/01 شیرین سمیر عبدالوھاب خلھ 2152504 كفـءكفـء6852011/06/27 معلم

االتحاد بقلندول 2011/02/22 شیرین شحاتة حسن دمحم 1596907 كفـءكفـء6862011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب تعلیم اساسي 2010/02/22 شیرین صبحى نسیم خلیل 2151160 كفـءكفـء6872011/02/14 معلم

2010/07/01 االبتدائیة٢البرشا الجدیدة رقم  شیرین عاطف سیحھ سكر 2267610 كفـءكفـء6882011/07/01 معلم

حضانة خالد بن الولید باألشمونین 2010/03/02 شیرین عبدالتواب راشد حسین 2180063 كفـءكفـء6892011/02/28 معلم

دیرأبو حنس للتعلیم االساسى 2011/02/22 شیرین نادى زكریا فلتس 1581510 كفـءكفـء6902011/02/14 معلم

الشیخ عباده 2011/03/02 شیماء  دمحم توفیق  محمود 2045076 كفـءكفـء6912011/02/28 معلم

نواى للتعلیم االساسى 2010/07/01 شیماء احمد حسین دمحم 2146088 كفـءكفـء6922011/06/27 معلم

سیف النصرالشرقیة 2010/07/01 شیماء احمد عثمان على 2281980 كفـءكفـء6932011/06/27 معلم

نواى االعدادیة المشتركة 2011/02/22 شیماء احمد دمحم عبد هللا 2169906 كفـءكفـء6942011/02/14 معلم

البراجیل 2010/07/01 شیماء اسماعیل عبد السمیع دمحم 2151232 كفـءكفـء6952011/06/27 معلم

احمد سمیر والى االبتدائیة 2010/02/22 شیماء تونى سید احمد 2167515 كفـءكفـء6962011/02/14 معلم

ام المؤمنین  االعدادیة بنات 2011/07/01 شیماء جمال الدین عبدالفضیل شحاتھ 1571674 كفـءكفـء6972011/06/27 معلم
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تادرس 2011/03/02 شیماء راجح عبد الستار عطا 1587910 كفـءكفـء6982011/02/28 معلم

١الروضة 2010/02/22 شیماء زكریا عبد العلیم عبد المجید 1573186 كفـءكفـء6992011/02/14 معلم

ام قمص 2010/07/01 شیماء شلقامي مختار شلقامي 2151224 كفـءكفـء7002011/06/27 معلم

االزھار ب تونا الجبل 2011/07/01 شیماء صابر حسانین مھران 2144353 كفـءكفـء7012011/06/27 معلم

االزھار بدیروط ام نخلة 2011/07/01 شیماء صالح دمحم صالح 2173465 كفـءكفـء7022011/06/27 معلم

روضة تندة تعلیم اساسى 2011/07/01 شیماء طلعت مصطفى دمحم 2172284 كفـءكفـء7032011/06/27 معلم

دیروط ام نخلة 2010/07/01 شیماء عبد الحمید احمد ابراھیم 2142460 كفـءكفـء7042011/06/27 معلم

ملوى الثانویة الصناعیة بنین 2009/08/22 شیماء عبد المجلى على حمدان 2163801 كفـءكفـء7052011/07/01 معلم

طة حسین 2011/03/02 شیماء عبدالرزاق عبدالاله سریع 2177048 كفـءكفـء7062011/02/28 معلم

بنى خالد 2011/03/02 شیماء عبدالقادر  بركة هللا حسانین 2021268 كفـءكفـء7072011/02/28 معلم

١ابشادات 2011/02/22 شیماء عزت عبدالمحسن خمیس 2156372 كفـءكفـء7082011/02/14 معلم

بنى خالد تعلیم أساسى ابتدائى 2010/03/02 شیماء علي سید جاد 2160696 كفـءكفـء7092011/02/28 معلم

المحرص 2011/07/01 شیماء فاروق مصطفى سطوحى 2156659 كفـءكفـء7102011/06/27 معلم

روضة البركة الجدیدة 2010/02/22 شیماء فرغل عبد السمیع احمد 1735274 كفـءكفـء7112011/02/14 معلم

2011/02/22 نزلة البرشا المشتركة الثانویة شیماء مجدى ھاشم سیف النصر 2151144 كفـءكفـء7122011/02/14 معلم

٢وحدة تندة المجمعة رقم  2009/03/07 شیماء دمحم اسامة ابراھیم  اسماعیل 2164095 كفـءكفـء7132011/02/14 معلم

االزھار بدیروط ام نخلة 2011/02/22 شیماء دمحم الصغیر كامل حسانین 1586691 كفـءكفـء7142011/02/14 معلم
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المعصرةاالبتدائیة بنات 2011/03/02 شیماء دمحم امین دمحم 2168329 كفـءكفـء7152011/02/28 معلم

المحرص المشتركة 2011/07/01 شیماء دمحم سعد دمحم 2150466 كفـءكفـء7162011/06/27 معلم

٢وحدة تندة المجمعة رقم  2009/10/09 شیماء دمحم طھ علي 2148192 كفـءكفـء7172011/02/14 معلم

الرائد دمحم حامد عبدالحكیم طھ 2011/07/01 شیماء دمحم عبد الغنى دمحم 2156655 كفـءكفـء7182011/06/27 معلم

دیروط ام نخلة االعدادیة 2011/02/22 شیماء دمحم على موسى 2168351 كفـءكفـء7192011/02/14 معلم

2010/02/22 االبتدائیة٢البرشا الجدیدة رقم  شیماء دمحم قاسم مصطفى 1623849 كفـءكفـء7202011/03/01 معلم

٢الشیخ حسین 2011/07/01 شیماء مدحت قطب احمد 2013732 كفـءكفـء7212011/07/26 معلم

سعد بن ابى وقاص بملوى 2004/05/30 شیماء مدحت كامل علي 2149245 كفـءكفـء7222011/06/27 معلم

عزبة جاد هللا 2011/02/22 شیماء مرسي عبد السالم سلیمان 2148130 كفـءكفـء7232011/02/14 معلم

طة حسین 2010/02/22 شیماء مصطفى تونى على 2144470 كفـءكفـء7242011/02/14 معلم

احمد سمیر والى االبتدائیة 2010/02/22 شیماء مصطفى عبدالعظیم عبدالرسول 2144898 كفـءكفـء7252011/02/14 معلم

الجھاد االبتدائیة بالسواھجھ 2010/09/25 شیماء ناجح مراد عثمان 2141758 كفـءكفـء7262011/02/14 معلم

وحدة قلندول 2011/03/02 صابر  صالح عرفان حسین 2066794 كفـءكفـء7272011/03/01 معلم

بنى خالد 2008/06/21 صابر احمد بدوي اسماعیل 2143715 كفـءكفـء7282011/06/27 معلم

١الروضة 2011/07/01 صابر حلمى دمحم حسن 1572953 كفـءكفـء7292011/06/27 معلم

نزلة تونا الجبل االعدادیة 2011/07/01 صابر فتحى عبد العظیم على 2169575 كفـءكفـء7302011/06/27 معلم

وحدة نواى 2011/02/22 صابر دمحم عبد الجواد بدران 2143965 كفـءكفـء7312011/02/14 معلم
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سیف النصر الغربیة االبتدائیة 2008/11/17 صابر دمحم عبد الرحیم احمد 2142504 كفـءكفـء7322011/02/28 معلم

الشیخ حسین 2011/07/01 صابرین احمد مصطفى عبد الحلیم 2173687 كفـءكفـء7332011/06/27 معلم

تندة االنجیلیة 2010/02/22 صابرین جالل زكي محمود 2164083 كفـءكفـء7342011/02/14 معلم

حضانة مبارك تعلیم اساسى تنده 2008/03/15 صابرین عربي دمحم عبد هللا 2170413 كفـءكفـء7352011/02/28 معلم

خالد بن الولید باالشمونین 2010/07/01 صابرین محفوظ عبد المعز سعد 2266067 كفـءكفـء7362011/06/27 معلم

مبارك منصور بھور 2011/03/02 صالح محمود على سالمان 2179123 كفـءكفـء7372011/02/28 معلم

قصر ھور الجدیدة 2003/03/08 صباح رفعت عبد المحسن دمحم 2143396 كفـءكفـء7382011/06/27 معلم

١الروضة 2010/02/22 صباح دمحم على عبد الرازق 1573365 كفـءكفـء7392011/02/14 معلم

)اعدادى(سنجرج للتعلیم األساسى  2011/07/01 صبریة مصطفي دمحم محمود 2260365 كفـءكفـء7402011/06/27 معلم

ناصر الثانویة التجاریة 2011/07/01 صبرین عبد الغنى تھامى مرزوق 2164032 كفـءكفـء7412011/06/27 معلم

محمودسیدعثمان عسقالنى/رقیب شرطھ/الشھید 2011/02/22 صفاء  سعد  داخلي عبد الستار 2171960 كفـءكفـء7422011/02/14 معلم

البراجیل 2011/07/01 صفاء احمد عبدالاله احمد 2253481 كفـءكفـء7432011/06/27 معلم

المعصرة الجدیدة 2011/07/01 صفاء جاد جادهللا دمحم 2167715 كفـءكفـء7442011/06/27 معلم

بدر الجدیدة ب 2005/09/27 صفاء شوقي عبد الحمید ابو الحسن 1575825 كفـءكفـء7452011/02/28 معلم

المحرص 2010/07/01 صفاء عبدهللا عبدالعلیم عبدهللا 2260555 كفـءكفـء7462011/06/27 معلم

ام المؤمنین  االعدادیة بنات 2010/07/01 صفاء دمحم ابراھیم دمحم 2147765 كفـءكفـء7472011/07/01 معلم

)تعلیم اساسى(عبدالجواد طھ سلیمان ابتدائى  2010/02/22 صفاء دمحم عصام عبد الحمید سعد 2146127 كفـءكفـء7482011/02/14 معلم
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دیر البرشا للتعلیم األساسى ب 2008/10/27 صفوت یونان جندي سربانة 1575936 كفـءكفـء7492011/02/28 معلم

روضة البركة الجدیدة 2010/02/22 صفیناز مجدى خلف سید 2188196 كفـءكفـء7502011/02/14 معلم

وحدة دروه 2011/07/01 صالح عمر موسى عبد الرحمن 2268398 كفـءكفـء7512011/07/01 معلم

١ھور 2009/03/30 ضاحى حسن عبدالقادر جادهللا 2009229 كفـءكفـء7522011/06/27 معلم

جعویر 2006/09/18 ضاحي حلمي صادق عبد النبي 2145733 كفـءكفـء7532011/02/14 معلم

العاشر من رمضان بھور 2011/07/01 ضحى عبد النعیم ابراھیم بیھ 2151021 كفـءكفـء7542011/06/27 معلم

البراجیل 2011/07/01 طارق رشاد دمحم ابراھیم 2334331 كفـءكفـء7552011/06/27 معلم

٢سنجرج 2011/07/01 طاھر  ابوالفتوح سامح زكى 2170387 كفـءكفـء7562011/06/27 معلم

جالل الغربیة 2011/07/01 طاھرة مصطفى عبد الرحیم عبد الواحد 2160668 كفـءكفـء7572011/06/27 معلم

عثمان بن عفان 2010/07/01 طھ شحاتھ على عبد الفتاح 2276922 كفـءكفـء7582011/07/01 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2008/05/08 عادل عبد المجید عباس عبد الحفیظ 2159224 كفـءكفـء7592011/06/27 معلم

طة حسین 2010/07/01 عادل عز الدین عبد الغنى دمحم 2267094 كفـءكفـء7602011/06/27 معلم

االشمونین الثانویة المشتركة 2006/04/01 عادل كمال دمحم عبد الناصر 2178984 كفـءكفـء7612011/06/27 معلم

العلم واالیمان بنزلة تونا 2011/07/01 عاطف زغلول شفیق شحاتھ 2149443 كفـءكفـء7622011/06/27 معلم

مصطفى كامل 2008/04/09 عاطف نسیم رزق جرجس 2145168 كفـءكفـء7632011/06/27 معلم

قصر ھور الجدیدة 2007/03/20 عبد االول حسن احمد سیف 1591112 كفـءكفـء7642011/06/27 معلم

أبو قلتة االبتدائیة الجدیدة 2011/02/22 عبد الباري احمد دمحم عبد الباري 2143604 كفـءكفـء7652011/02/14 معلم
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بدر الجدیدة ب 2011/07/01 عبد الحمید ناجح عبد الحمید ابو الحسن 2144915 كفـءكفـء7662011/06/27 معلم

اإلدارة تعلیم اساسى ابتدائى 2011/07/01 عبد الرحمن علي دمحم علي 2144266 كفـءكفـء7672011/06/27 معلم

اقباط دیر ابوحنس 2010/07/01 عبد الرحمن دمحم بھجت عبد الرحمن نصر 2145541 كفـءكفـء7682011/06/27 معلم

وحدة نزلة الیرشا 2008/12/13 عبد الرحیم عبد الكریم عبد الحمید احمد 2145192 كفـءكفـء7692011/02/28 معلم

محمود حسن االبتدائیةبأم برق 2011/07/01 عبد العزیز دمحم ممدوح احمد عبد هللا 2320778 كفـءكفـء7702011/06/27 معلم

2011/07/01 اتقااالعدادیة تعلیم اساسى عبد الغنى احمد محمود عبد الغنى 2266969 كفـءكفـء7712011/06/27 معلم

تادرس 2005/07/04 عبد المعتمد وفقي  عبده سعد 2174280 كفـءكفـء7722011/06/27 معلم

نجع مركب تعلیم اساسى 2011/07/01 عبدالرحمن حسین دمحم حسن 2009231 كفـءكفـء7732011/06/27 معلم

١التابوت الجدیدة 2009/03/13 عبدالرحیم حسین عبد الرحیم سید 1588758 كفـءكفـء7742011/06/27 معلم

١ابشادات 2010/03/07 عبدالعلیم ابراھیم عبدالعلیم عبدالمجید 2156496 كفـءكفـء7752011/06/27 معلم

نجع العاقولة االبتدائیة 2011/07/01 عبدالقادر عبدالنبى شحاتھ ابراھیم 2171791 كفـءكفـء7762011/06/27 معلم

٢سنجرج 2011/07/01 عبدهللا سداد عبدالحكیم حسین 2167566 كفـءكفـء7772011/06/27 معلم

دمحم والى 2011/07/01 عبدهللا عبدالبدیع عبدهللا عباده 2164007 كفـءكفـء7782011/06/27 معلم

ابراھیم عوض 2011/02/22 عبدالنبى ابراھیم عسقالنى كریم 1596976 كفـءكفـء7792011/02/14 معلم

الشیخ شبیكة االعدادیة 2011/07/01 عبدالوھاب  عثمان  عبدالوھاب  احمد 2012561 كفـءكفـء7802011/06/27 معلم

روضة سیف النصر 2011/03/02 عبیر ابراھیم شحاتھ ابراھیم 1623915 كفـءكفـء7812011/02/28 معلم

ام قمص 2010/07/01 عبیر أحمد  عبد الرحمن ابو الحسن 2202642 كفـءكفـء7822011/06/27 معلم
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األعلي

تندة االبتدائیھ المشتركة 2010/07/01 عبیر احمد عیسى ضیف 2142042 كفـءكفـء7832011/06/27 معلم

ملوى الثانویة الصناعیة بنین 2006/05/07 عبیر حماد على حسانین 2162242 كفـءكفـء7842011/06/27 معلم

االزھار ب تونا الجبل 2009/10/09 عبیر ربیع عبدالرزاق عبدالوھاب 1588512 كفـءكفـء7852011/02/14 معلم

بنى خالد تعلیم أساسى ابتدائى 2010/02/22 عبیر رجب خمیس عبد العال 2161077 كفـءكفـء7862011/02/14 معلم

األشمونین االعدادیة 2010/02/22 عبیر رضا على عبدالمولى 2168342 كفـءكفـء7872011/02/14 معلم

)تعلیم اساسى(عبدالجواد طھ سلیمان ابتدائى  2011/02/22 عبیر سید شحاتھ دمحم 2146084 كفـءكفـء7882011/02/14 معلم

دروة الثانویة 2011/07/01 عبیر عبد المالك عدلى بكر 2266128 كفـءكفـء7892011/06/27 معلم

)تعلیم اساسى(عبدالجواد طھ سلیمان ابتدائى  2011/02/22 عبیر عمر دمحمفضل حسین 1574553 كفـءكفـء7902011/02/14 معلم

سنجرج االبتدائیة رقم ا 2011/03/02 عبیر فتحى رشدى عبدالمنعم 2170391 كفـءكفـء7912011/02/28 معلم

التحریر بملوى 2007/11/13 عبیر فوزى توفیق دمحم 1588461 كفـءكفـء7922011/02/14 معلم

البیاضیة الجدیدة 2008/10/01 عبیر فوزى عبدالعزیز عبدالنعیم 2174812 كفـءكفـء7932011/02/14 معلم

المحرص 2011/03/02 عبیر دمحم عبدالحكیم دمحم 2166433 كفـءكفـء7942011/02/28 معلم

دروة المشتركة 2010/07/01 عبیر منصور دمحم عقل 2266816 كفـءكفـء7952011/06/27 معلم

النھضة الجدیدة بتونا الجبل 2011/07/01 عثمان  علي محمود حسن 2356297 كفـءكفـء7962011/06/27 معلم

تونا الجبل االبتدائیة 2009/10/10 عثمان زكى ناشد سید 2144384 كفـءكفـء7972011/02/14 معلم

نبیل والى 2010/03/02 عرفان فتحى عرفان عبدالمقصود 2163993 كفـءكفـء7982011/02/28 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة بالروضة 2011/03/02 عزة  جمعھ مصطفي عبدالرحمن 2045071 كفـءكفـء7992011/02/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

بنى خالد تعلیم اساسى اعدادى 2003/09/01 عزة حمدى سید دمحم 2185445 كفـءكفـء8002011/02/28 معلم

الشیخ عباده 2010/07/01 عزة رجب عرفان حسین 2144789 كفـءكفـء8012011/07/01 معلم

دروة الثانویة 2010/07/01 عزة عبد الھادي دمحم مرسي 2145483 كفـءكفـء8022011/06/27 معلم

مبارك تعلیم اساسى تندة 2009/02/28 عزة فاروق عثمان حسین 2169606 كفـءكفـء8032011/02/14 معلم

قلبا 2011/03/02 عزة دمحم اسماعیل علي 2148275 كفـءكفـء8042011/02/28 معلم

مصطفى كامل 2010/05/04 عزة ھالل زكي وھبة 2145466 كفـءكفـء8052011/06/27 معلم

٢ابشادات اإلعدادیة الجدیده  2011/02/22 عزت ابوحسیبة عبدالعواض على 1733737 كفـءكفـء8062011/02/14 معلم

)اعدادى(سنجرج للتعلیم األساسى  2011/07/01 عزه جمیل كامل قاسم 2268284 كفـءكفـء8072011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2011/02/22 عزه عبدالنعیم دمحم مھران 2151360 كفـءكفـء8082011/02/14 معلم

جعویر 2005/09/12 عزه فولي ثابت عبد الموجود 2145764 كفـءكفـء8092011/02/28 معلم

االتحاد بقلندول 2011/02/22 عسقالنى صالح دمحم على 2170982 كفـءكفـء8102011/02/14 معلم

العاشر من رمضان بھور 2010/07/01 عصام أبوبكر عمر صدیق 1626092 كفـءكفـء8112011/06/27 معلم

العلم واالیمان بنزلة تونا 2011/07/01 عصام الدین دیاب عبد الغفار عبد النبي 2144597 كفـءكفـء8122011/06/27 معلم

١الروضة 2009/05/18 عصام بكر مصطفى شمس الدین 2170011 كفـءكفـء8132011/06/27 معلم

نزلة تندة 2011/07/01 عصام عنتر موسى حسین 2144631 كفـءكفـء8142011/06/27 معلم

ابو ریان اإلعدادیة 2009/12/13 عصام دمحم جمال دمحم دمحم 1626936 كفـءكفـء8152011/06/27 معلم

االزھار ب تونا الجبل 2008/09/19 عصمت عنتر عبدالرزاق عبد الوھاب 1588907 كفـءكفـء8162011/02/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

روضة احمد سمیر والى 2010/07/01 عفاف خلف محمود عبدالخالق 2013727 كفـءكفـء8172011/06/27 معلم

االمام مالك ب 2010/02/22 عفاف فؤاد عبد المعز احمد 2188019 كفـءكفـء8182011/02/14 معلم

فصول ملحقةبمدرسةام تسعة االبتدائیة 2011/02/22 عال فاروق محمود حمزة 2040282 كفـءكفـء8192011/02/14 معلم

بنى روح ع 2010/07/01 عال فتحى محمود دمحم الجالب 2268476 كفـءكفـء8202011/06/27 معلم

األشمونین االعدادیة 2009/12/27 عال دمحم على جمعة 2150623 كفـءكفـء8212011/02/14 معلم

االدارة 2011/07/01 عال مھران حسن جوده 2187835 كفـءكفـء8222011/06/27 معلم

البركة كیر 2011/07/01 عالء احمد على احمد 2145477 كفـءكفـء8232011/06/27 معلم

دیر البرشا للتعلیم األساسى ب 2011/07/01 عالء الدین عبد النبي عبد الحكیم دمحم 2148515 كفـءكفـء8242011/07/01 معلم

سعد بن ابى وقاص بملوى 2004/08/23 عالء خیرى دمحم عبد العال 1596869 كفـءكفـء8252011/02/14 معلم

سیف النصر الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 عالء عثمان أمین علي 2146054 كفـءكفـء8262011/07/01 معلم

ابشادات 2009/10/19 عالء فتحى احمد سید 2181382 كفـءكفـء8272011/02/28 معلم

بنى خالد 2010/07/01 عالء ممدوح على تونى 1584078 كفـءكفـء8282011/06/27 معلم

الشیخ عبادة الجدیدة 2011/03/02 عالء یحى عبد الحمید دمحم 1576140 كفـءفوق المتوسط8292011/02/28 معلم

قلندول 2011/02/22 عالء یحي ربیعي  فرغلي 2170403 كفـءكفـء8302011/02/14 معلم

رستم 2009/02/12 علوان عبدالرازق علوان حمد 1575548 كفـءكفـء8312011/06/27 معلم

شرموخ 2011/03/02 على سید عبدالنعیم على 2166364 كفـءكفـء8322011/02/28 معلم

نزلة تونا الجبل االعدادیة 2011/02/22 على منیر مفتاح دمحم 1587176 كفـءكفـء8332011/03/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

عرب ابو قلتة االعدادیة 2005/03/22 علي احمد عبد النعیم احمد 2143639 كفـءكفـء8342011/06/27 معلم

نزلة تونا الجبل االعدادیة 2011/07/01 علي عبد العال علي عبد العال 2144686 كفـءكفـء8352011/06/27 معلم

١نزلة تونا 2011/07/01 علي عبود علي عبود 2150815 كفـءكفـء8362011/06/27 معلم

تادرس 2011/03/02 علي فتحي عبد الكریم دمحم 2160693 كفـءكفـء8372011/02/28 معلم

الشیخ حسین 2010/07/01 علیاء دمحم على جاد الرب 2146051 كفـءكفـء8382011/06/27 معلم

دیر البرشا للتعلیم األساسى اعدادى 2011/03/01 عماد سمیر عبدة غبلایر 2124454 كفـءكفـء8392011/03/03 معلم

االشمونین الثانویة المشتركة 2003/12/15 عماد عاشور خلیفة ھالل 2146633 كفـءكفـء8402011/06/27 معلم

الشیخ عبادة الجدیدة 2011/03/02 عماد دمحم دمحم خلیفة 1573424 كفـءكفـء8412011/02/28 معلم

البیاضیة الجدیدة 1988/09/01 عماد مستقیم باسلیوس حنا 1104245 كفـءكفـء8422011/01/01 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢البرشا الجدیدة رقم  عمر خلف احمد عثمان 1623782 كفـءكفـء8432011/07/02 معلم

خالد بن الولید باالشمونین 2011/07/01 عمر مصطفى صبره نمر 2266068 كفـءكفـء8442011/06/27 معلم

الشیخ عبادة االعدادیةالمشتركة 2007/09/06 عمرو  جمال  الشیخ عبدالحمید احمد 2009156 كفـءكفـء8452011/02/28 معلم

ملوى الثانویة بنین 2009/10/10 عمرو زین العابدین سید حافظ 1622965 كفـءكفـء8462011/02/14 معلم

تونا الجبل االبتدائیة 2007/08/27 عمرو دمحم عبد الرحمن بركات 1588868 كفـءكفـء8472011/02/14 معلم

بنى حافظ االعدادیة للتعلیم األساسى 2008/10/01 عنتر دیب احمد سالم 1574595 كفـءكفـء8482011/02/14 معلم

سیف الغربیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 عید سید احمد امین 2288080 كفـءكفـء8492011/06/27 معلم

اتقا 2010/02/22 غادة حامد ابراھیم دمحم 2160479 كفـءكفـء8502011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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األعلي

االزھار ب تونا الجبل 2011/03/02 غادة شكرى عبد الحمید صالح 1588885 كفـءكفـء8512011/02/28 معلم

المعصرة بنات كیر 2010/07/01 غادة عاطف احمد عثمان 1588772 كفـءكفـء8522011/06/27 معلم

عزبة عبد الحكیم 2011/02/22 غادة مصباح عبدالوھاب ابراھیم 1574779 كفـءكفـء8532011/02/14 معلم

دمحم یوسف عبدالعظیم بمنشاة المغالقة/ الرائد 2010/07/01 غاده صدقى احمد یوسف 2174281 كفـءكفـء8542011/06/27 معلم

األشمونین االعدادیة 2011/02/22 غاده عبد الصبور توفیق رشوان 2169882 كفـءكفـء8552011/02/14 معلم

المحرص المشتركة 2010/07/01 غاده محمود احمد نادر 2150545 كفـءكفـء8562011/06/27 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2008/08/13 غاده محمود عباس احمد 2161157 كفـءكفـء8572011/06/27 معلم

ف دیروط ام نخلة الثانویة 2010/07/01 غاده موریس صادق شحاتھ 2265963 كفـءكفـء8582011/06/27 معلم

دیر البرشا للتعلیم األساسى اعدادى 2011/07/01 غزال ناجي عبدالحمید عبدالنعیم 1621984 كفـءكفـء8592011/07/01 معلم

قصر ھور الجدیدة 2008/11/09 غزالة عثمان عبدالمعز عبدالعزیز 1627252 كفـءكفـء8602011/02/14 معلم

احمد سمیر والى االبتدائیة 2011/07/01 فاتن فاروق عبد الستار احمد 2144899 كفـءكفـء8612011/06/27 معلم

الرحمة بالشیخ شبیكة الجدیدة ب 2010/02/22 فاتن فیض عبدالحفیظ احمد 2167530 كفـءكفـء8622011/02/14 معلم

تونا الجبل االبتدائیة 2011/07/01 فاتن مثال دمحم جاد الرب 1589012 كفـءكفـء8632011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء بالروضة 2006/01/27 فاتن محمود دمحم اسماعیل 2144313 كفـءكفـء8642011/06/27 معلم

االزھار بدیروط ام نخلة 2011/02/22 فاضل خلف خضر مناع 1141208 كفـءكفـء8652011/02/14 معلم

المعصرة بنات كیر 2011/02/22 فاطمة الزھراء سمیر ھاشم احمد 2170402 كفـءكفـء8662011/02/14 معلم

١السواھجھ االبتدائیة 2005/09/07 فاطمة خلف عبد الرحیم دمحم 2146906 كفـءكفـء8672011/02/28 معلم
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وحدة دروه 2011/07/01 فاطمة عبدالھادى یحى دمحم 2167684 كفـءكفـء8682011/06/27 معلم

ملوى الثانویة بنین 2005/06/11 فاطمة علي عبد العزیز احمد 2148576 كفـءكفـء8692011/02/14 معلم

روضة تندة تعلیم اساسى 2011/07/01 فاطمة فرحان محمود عبد المحسن 2170384 كفـءكفـء8702011/06/27 معلم

العروبة بابشادات 2011/02/22 فاطمة دمحم سید سلطان 1734628 كفـءكفـء8712011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2011/07/01 فاطمة محمود احمد زھران 2387670 كفـءكفـء8722011/06/27 معلم

)ابتدائى( ملوى تعلیم أساسى  2007/01/04 فاطمھ احمد دیب عبدالسالم 1621910 كفـءكفـء8732011/02/14 معلم

تندة االنجیلیة 2010/02/22 فاطمھ توفیق عبدالحكیم عبدالرحیم 1139838 كفـءكفـء8742011/02/14 معلم

ملوى بنات 2011/07/01 فاطمھ جمال صبرى على 2177111 كفـءكفـء8752011/06/27 معلم

١الروضة 2006/01/29 فاطمھ زكریا عبدالحفیظ درویش 2169983 كفـءكفـء8762011/02/14 معلم

مبارك تعلیم اساسى تندة 2008/02/13 فاطمھ سامح حسن منصور 2170425 كفـءكفـء8772011/06/27 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 فاطمھ طلعت محمود عبد الرحیم 2161248 كفـءكفـء8782011/06/27 معلم

سیف النصرالشرقیة 2011/07/01 فاطمھ عاطف محمود دمحم 1623007 كفـءكفـء8792011/06/27 معلم

2011/02/22 االبتدائیة٢البرشا الجدیدة رقم  فاطمھ عبدالباقي دمحم امین 1623880 كفـءكفـء8802011/02/14 معلم

١العرین البحرى  2010/07/01 فاطمھ عبدالصبور مھنى عبدالرحیم 2142324 كفـءكفـء8812011/07/27 معلم

دروة للتعلیم األساسى االبتدائیة 2010/02/22 فاطمھ على موسى عبد الرحمن 2152807 كفـءكفـء8822011/02/14 معلم

١ھور 2011/03/02 فاطمھ فتحى عبدالرشید عثمان 2181335 كفـءكفـء8832011/02/28 معلم

دمحم والى 2010/07/01 فاطمھ فراج عزیز عثمان 2171656 كفـءكفـء8842011/06/27 معلم
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خالد بن الولید باالشمونین 2010/03/02 فاطمھ دمحم سعید محمود عبد النبى 1140669 كفـءكفـء8852011/03/01 معلم

المعصرة المشتركة 2011/07/01 فاطمھ دمحم فتحى زیان 2173532 كفـءكفـء8862011/06/27 معلم

المحرص 2010/03/02 فاطمھ محمود احمد حسن 2166458 كفـءكفـء8872011/02/28 معلم

قلبا 2010/07/01 فاطمھ مصطفى حلمى مرسى 2180037 كفـءكفـء8882011/06/27 معلم

١الروضة 2011/02/22 فایزة مخیمر سعد عوض 1573298 كفـءكفـء8892011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2010/07/01 فایزه على احمد تھامى 2151185 كفـءكفـء8902011/06/27 معلم

السواھجة تعلیم أساسى اعدادى 2011/03/02 فتحى عون ساوى عبد الفتاح 2140872 كفـءكفـء8912011/02/28 معلم

مصطفى كامل 2011/07/01 فیفى سالمة حنین جید 2265848 كفـءكفـء8922011/06/27 معلم

ملوى الثانویة الصناعیة بنین 2009/03/16 فیفیان فاروق نصیف صالح 2163765 كفـءكفـء8932011/06/27 معلم

الروضة الثانویة المشتركة 2010/02/22 فیفیان مایز فخري ساویرس 2143947 كفـءكفـء8942011/02/14 معلم

وحدة نواى 2010/07/01 فیفیان نادى موسى جرجس 2278165 كفـءكفـء8952011/06/27 معلم

البرشا 2011/02/22 فیوال سمیر نجیب شحاتھ 2154546 كفـءكفـء8962011/02/14 معلم

دمحم زھرى بنواى 2011/02/22 فیولیت ثروت ارمانیوس میخائیل 2170444 كفـءكفـء8972011/02/14 معلم

البركة 2011/02/22 قدریة احمد علي حسن 2148146 كفـءكفـء8982011/03/01 معلم

جالل الغربیة 2010/03/30 كرستین عصمت عبده جرجس 2162530 كفـءكفـء8992011/07/01 معلم

خالد بن الولید باالشمونین 2008/11/08 كرستین قلیني سعید قلیني 1141678 كفـءكفـء9002011/02/14 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2010/07/01 كریستین اسعد عیاد اسعد 2160249 كفـءكفـء9012011/06/27 معلم
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ام المؤمنین بالعرین البحري 2011/02/22 كریمھ ابراھیم  احمد محفوظ 2039853 كفـءكفـء9022011/02/14 معلم

ایھاب زیدان االبتدائیة 2011/07/01 لمیاء عبد الحمید احمد ابراھیم 2387184 كفـءكفـء9032011/06/27 معلم

بنى خالد تعلیم أساسى ابتدائى 2011/07/01 لوسى فلتس حبیب فلتس 2266319 كفـءكفـء9042011/06/27 معلم

تندة االبتدائیھ المشتركة 2011/03/02 لوال كامل  ریاض  كامل 2012509 كفـءكفـء9052011/02/28 معلم

االدارة 2010/07/01 لولى سعد سعید سلایر 2146643 كفـءكفـء9062011/06/27 معلم

اتقا 2009/10/20 لیدیا وجیھ فؤاد عبد المالك 2149195 كفـءكفـء9072011/02/28 معلم

وحدة قلندول 2011/07/01 لیلى طاھر عبد الحمید عبد الرحمن 2144827 كفـءكفـء9082011/06/27 معلم

البیاضیة االعدادیة الجدیدة 2007/11/26 ماجد مكرم سعد سعید 2166284 كفـءكفـء9092011/02/28 معلم

العسقالنى 2005/08/09 ماجد ممدوح ناشد یوسف 2163693 كفـءكفـء9102011/02/14 معلم

١ھور 2009/02/23 ماجد ممدوح نودى حنین 2151317 كفـءكفـء9112011/02/14 معلم

٢وحدة تندة المجمعة رقم  2010/02/22 ماجدة مراد محمود دمحم 2148171 كفـءكفـء9122011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء بھور كیر 2011/07/01 ماجده  دمحم عبدالمنصف عبدالقادر 2181860 كفـءكفـء9132011/06/27 معلم

نزلة البرشا 2007/02/13 ماجده رشاد جالل على 2282858 كفـءكفـء9142011/06/27 معلم

البیاضیة االعدادیة الجدیدة 2010/03/02 ماجده فاروق رزق بسطاوروس 2181053 كفـءكفـء9152011/02/28 معلم

وحدة قلندول 2011/07/01 ماجده قلتھ ودیع عازر 2159611 كفـءكفـء9162011/06/27 معلم

نواى االعدادیة المشتركة 2010/02/22 ماجده وفاء حكیم عطاهللا 2144426 كفـءكفـء9172011/02/14 معلم

بدر بالشرافیة 2008/11/29 مادلین نشأت ماھر ودیع سوس 2200837 كفـءكفـء9182011/02/28 معلم
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ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2010/08/02 مارجو بھیج صادق ینى 2160523 كفـءكفـء9192011/06/27 معلم

الروضة بنین 2010/07/01 مارسا سمیر توفیق مرقس 2169927 كفـءكفـء9202011/06/27 معلم

احمد سمیر والى االبتدائیة 2010/07/01 مارسیل مجدى حنا زخارى 2163653 كفـءكفـء9212011/06/27 معلم

الروضة بنین 2010/02/22 مارى صبره مانولى سربانھ 1592052 كفـءكفـء9222011/02/22 معلم

سیف النصر الغربیة االبتدائیة 2011/02/22 ماري اسحق ابراھیم اسعد 1623888 كفـءكفـء9232011/02/14 معلم

)ابتدائى(سنجرج للتعلیم االساسى  2011/07/01 ٠ماري مرقص فارس  1708236 كفـءكفـء9242011/07/01 معلم

مصطفى كامل 2005/09/08 ماري نور  نسیم عبده 2145129 كفـءكفـء9252011/02/14 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2007/03/23 ماریام سامى زكى فرج 2161282 كفـءكفـء9262011/06/27 معلم

البیاضیة االعدادیة الجدیدة 2010/03/02 ماریام محسن نصیف بولس 1140268 كفـءكفـء9272011/02/28 معلم

وحدة قلندول 2005/10/11 ماریان اسحق جندى طناس 2270079 كفـءكفـء9282011/06/27 معلم

دمحم والى 2010/03/02 ماریان جرجس لبیب اقالدیوس 2143941 كفـءكفـء9292011/02/28 معلم

١التابوت الجدیدة 2010/02/22 ماریان جمیل زكي شحاتھ 2144267 كفـءكفـء9302011/02/14 معلم

نبیل والى الفنیة الصناعیة بنات 2008/04/04 ماریان سمیر فوزى بسالیوس 2163818 كفـءكفـء9312011/06/27 معلم

اقباط دیر ابوحنس 2007/06/22 ماریان ناجى وھبھ صالح 2266820 كفـءكفـء9322011/06/27 معلم

دیر البرشا للتعلیم األساسى اعدادى 2010/07/01 ماریان نبیل میخائیل زكى 2148387 كفـءكفـء9332011/06/27 معلم

ملوى الثانویة الصناعیة بنین 2008/04/01 ماریان وجیھ طلعت جرجس 2163831 كفـءكفـء9342011/06/27 معلم

)اعدادى(سنجرج للتعلیم األساسى  2011/07/01 ماریان وجیھ عدلى عجبان 2275905 كفـءكفـء9352011/06/27 معلم
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ھور الجدیدة 2011/03/02 ماھر رجب دمحم على 1592400 كفـءكفـء9362011/02/28 معلم

المعصرة الجدیدة 2011/07/01 ماھر محمود عبد الباقى دمحم 2267696 كفـءكفـء9372011/06/27 معلم

االقباط بنین االبتدائیة 2011/07/01 مایسة احمد فرغلى دمحم منیر یوسف 1574922 كفـءكفـء9382011/06/27 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2001/03/18 مایسھ احمد اسماعیل احمد 2161183 كفـءكفـء9392011/06/27 معلم

عزبة مھران االعدادیة 2011/02/22 مایسھ شوقى عبد المنعم عبد الجابر 2143503 كفـءكفـء9402011/02/14 معلم

ابشادات الجدیدة 2007/03/18 مایكل عزت عزیز مھنى 1588464 كفـءكفـء9412011/06/27 معلم

دیر البرشا للتعلیم األساسى اعدادى 2011/03/02 مایكل فایز بشرى ابادیر 2179347 كفـءكفـء9422011/02/28 معلم

ملوى الثانویة الصناعیة بنین 1995/08/01 مجدى زكریا بركات عطیة 2123474 كفـءكفـء9432010/04/26 معلم

نبیل حمدى تعلیم اساسى 2011/07/01 مجدى عبدالعلیم دمحم عبدالعلیم 2143260 كفـءكفـء9442011/06/27 معلم

الرائد دمحم حامد عبدالحكیم طھ 2011/07/01 محاسن صالح حافظ فرغل 2167660 كفـءكفـء9452011/06/27 معلم

نجع ھریدى 2011/02/22 محرم عباس عبد السالم علي 2141346 كفـءكفـء9462011/02/14 معلم

نواى االعدادیة المشتركة 2011/02/22 محسن محسن شاكر على 2006901 كفـءكفـء9472011/02/14 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 دمحم ابراھیم احمد حسین 2160195 كفـءكفـء9482011/06/27 معلم

١الروضة 2011/03/02 دمحم احمد ھاشم سید 2166381 كفـءكفـء9492011/02/28 معلم

دیروط ام نخلة 2008/09/09 دمحم اسماعیل امین دمحم 2146892 كفـءكفـء9502011/02/14 معلم

١البرشا الجدیدة  2011/07/01 دمحم اسماعیل عباس صالح 2179613 كفـءكفـء9512011/06/27 معلم

العاشر من رمضان بھور 2011/07/01 دمحم األمین مراد عبد الكریم عبد التواب 2143401 كفـءكفـء9522011/06/27 معلم
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محمود حسن االبتدائیةبأم برق 2011/07/01 دمحم امبارك عیسى امبارك 2171797 كفـءكفـء9532011/06/27 معلم

ابو قلتة االعدادیة 2007/09/15 دمحم تقى داخلى سید 2388773 كفـءكفـء9542011/06/27 معلم

قصر ھور الجدیدة 2011/02/22 دمحم جمال فرج توفیق 1626050 كفـءكفـء9552011/02/14 معلم

ابشادات 2007/03/19 دمحم حسن حجازي محمود 1627327 كفـءكفـء9562011/06/27 معلم

وحدة قلندول 2010/07/01 دمحم حسن شعبان احمد 2144760 كفـءكفـء9572011/06/27 معلم

رستم 2010/03/02 دمحم حسن عبدالنبى حسانین 2074924 كفـءكفـء9582011/02/28 معلم

وحدة المعصرة 2011/02/22 دمحم حسین عبدالجلیل  دمحم 2167702 كفـءكفـء9592011/02/14 معلم

تندة بنات 2011/07/01 دمحم حسین فرغل حسن 2283939 كفـءكفـء9602011/06/27 معلم

اتقا 2004/10/18 دمحم حلمي سید خلیل 2151035 كفـءكفـء9612011/07/01 معلم

ابراھیم عوض 2011/07/01 دمحم حماد ریاض حماد 1588811 كفـءكفـء9622011/06/27 معلم

ھور الجدیدة 2011/03/02 دمحم حمدى سالم طرفاوى 2171971 كفـءكفـء9632011/02/28 معلم

نواى االعدادیة المشتركة 2011/02/22 دمحم خضر زكي احمد 2149571 كفـءكفـء9642011/02/14 معلم

تندة بنین 2011/07/01 دمحم رشدى عباس عمار 2346134 كفـءكفـء9652011/06/27 معلم

دیر البرشا للتعلیم األساسى ب 2009/03/28 دمحم رمضان سید احمد دمحم 1578128 كفـءكفـء9662011/06/27 معلم

اإلدارة تعلیم اساسى ابتدائى 2011/02/22 دمحم رمضان دمحم عند المحسن 1734588 كفـءكفـء9672011/02/14 معلم

ھور الجدیدة 2010/03/02 دمحم رمضان ناجى دمحم 2172072 كفـءكفـء9682011/02/28 معلم

یحي العرینى یونس تعلیم اساسى 2011/03/02 دمحم سعد أبو زید أحمد 2055221 كفـءكفـء9692011/02/28 معلم
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البراجیل 2011/07/01 دمحم سعد عبد الكریم عطیة 2355799 كفـءكفـء9702011/06/27 معلم

الروضة الثانویة المشتركة 2011/03/02 دمحم سمیر عبد الجابر عبد اللطیف 2170406 كفـءكفـء9712011/02/28 معلم

ابشادات 2011/03/02 دمحم سید علیوه حسن 2145990 كفـءكفـء9722011/02/28 معلم

عزبة عبد الحكیم 2011/02/22 دمحم سید محمود علي 2145270 كفـءكفـء9732011/02/14 معلم

تونا الجبل االبتدائیة 2011/02/22 دمحم شحاتھ سعد حسن 2048937 كفـءكفـء9742011/02/14 معلم

وحدة المعصرة 2011/03/02 دمحم شوقى على حسانین 2150418 كفـءكفـء9752011/02/28 معلم

الروضة الثانویة المشتركة 2011/02/22 دمحم صالح دمحم صالح 2047876 كفـءكفـء9762011/02/14 معلم

نواى الثانویة 2011/07/01 دمحم صالح عبد الحسیب طھ 2150812 كفـءكفـء9772011/06/27 معلم

البیاضیة االعدادیة الجدیدة 2011/07/01 دمحم عاطف محمود سید 1574961 كفـءكفـء9782011/06/27 معلم

١البرشا الجدیدة  2011/07/01 دمحم عبد الرحیم رضوان عثمان 2145545 كفـءكفـء9792011/06/27 معلم

تونا الجبل 2010/02/22 دمحم عبد العزیز خمیس عید 2151196 كفـءكفـء9802011/02/14 معلم

المعصرة المشتركة 2005/09/01 دمحم عبد العزیز محمود دكروري 2153974 كفـءكفـء9812011/02/14 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2000/11/15 دمحم عبد العظیم رشوان دمحم 2159200 كفـءكفـء9822011/06/27 معلم

وحدة المعصرة 2011/03/02 دمحم عبد هللا  عبد الرحیم دمحم 2145280 كفـءكفـء9832011/02/28 معلم

ف دیروط ام نخلة الثانویة 2007/12/04 دمحم عبد المنعم اسماعیل عبد الجابر 2148862 كفـءكفـء9842011/02/14 معلم

)تعلیم اساسى(عبدالجواد طھ سلیمان ابتدائى  2011/07/01 دمحم عبدالحمید علي  قمصان 2012570 كفـءكفـء9852011/06/27 معلم

أبو قلتة االبتدائیة الجدیدة 2008/02/08 دمحم عبدالعظیم عبدالوھاب صالح 1626018 كفـءكفـء9862011/06/27 معلم
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تندة ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 دمحم عبدالكریم عبدهللا دمحم 2171784 كفـءكفـء9872011/06/27 معلم

عزبة صادق اإلبتدائیة 2011/02/22 دمحم عبدهللا عبدالنظیر شعبان 1586551 كفـءكفـء9882011/02/14 معلم

نزلة تونا الجبل االعدادیة 2011/07/01 دمحم عثمان عبد الرشید توسن 2356290 كفـءكفـء9892011/06/27 معلم

نزلة البرشا 2011/02/22 دمحم عز الدین عبد السالم اسماعیل 2177420 كفـءكفـء9902011/02/14 معلم

االزھار ب تونا الجبل 2011/02/22 دمحم على تونى عید 1588822 كفـءكفـء9912011/02/14 معلم

دیر البرشا للتعلیم األساسى اعدادى 2011/07/01 دمحم على عبد العزیز عبد النبى 2282878 كفـءكفـء9922011/06/27 معلم

السادات االعدادیة 2010/03/24 دمحم على عبد العظیم دمحم 2171775 كفـءكفـء9932011/02/14 معلم

العبور بالملكیة 2003/08/24 دمحم علي عبد النعیم سید 2170411 كفـءكفـء9942011/02/14 معلم

الروضة الثانویة المشتركة 2005/11/16 دمحم عمر على عبد الرحمن 2015981 كفـءكفـء9952011/03/03 معلم

الشیخ عبادة الجدیدة 2011/07/01 دمحم فتحى نجیب خلیل 2281918 كفـءكفـء9962011/07/01 معلم

البراجیل 2005/03/15 دمحم فتحي عبد الحمید مبروك 2151040 كفـءكفـء9972011/06/27 معلم

رستم األعدادیة 2007/09/03 دمحم فوزى سید عبدالعزیز 1575600 كفـءكفـء9982011/03/01 معلم

ملوى الثانویة بنین 2011/07/01 دمحم قناوى عبد الھادي احمد 2145540 كفـءكفـء9992011/06/27 معلم

١ھور 2004/08/27 دمحم كامل محفوظ كامل 2181398 كفـءكفـء10002011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب تعلیم اساسي 2010/02/22 دمحم لطفى دمحم على 2151118 كفـءكفـء10012011/02/14 معلم

سنجرج االبتدائیة رقم ا 2010/03/02 دمحم محمود ابراھیم  عبدالجواد 2012564 كفـءكفـء10022011/02/28 معلم

بنى خالد تعلیم أساسى ابتدائى 2010/07/01 دمحم محمود عبد الحكیم ابو زید 2160683 كفـءكفـء10032011/06/27 معلم

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

7438of 4811 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 

ملوىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عثمان بن عفان 2011/02/22 دمحم محمود عبدالعزیز دمحم 1620799 كفـءكفـء10042011/02/14 معلم

ناصر الثانویة التجاریة 2011/07/01 دمحم مصطفى حلمى مرسى 2158825 كفـءكفـء10052011/06/27 معلم

ابو ریان 2008/03/16 دمحم مصطفي  خلف عبدالعزیز 2009150 كفـءكفـء10062011/02/14 معلم

دروة المشتركة 2011/02/22 دمحم مكرم عبید دمحم 2144745 كفـءكفـء10072011/02/14 معلم

دیروط ام نخلة االعدادیة 2011/07/01 دمحم ممدوح حسونة عبد الرسول 2142030 كفـءكفـء10082011/06/27 معلم

١حمزاوى  2009/10/09 دمحم مھنى  دمحم عبدالحكیم 2013669 كفـءكفـء10092011/02/14 معلم

نجع العاقولة االبتدائیة 2011/02/22 دمحم ناجح  دمحم خضر 2012559 كفـءكفـء10102011/02/14 معلم

بنى خالد تعلیم أساسى ابتدائى 2011/07/01 دمحم ناجى عبد البصیر مصطفى 2268608 كفـءكفـء10112011/06/27 معلم

المحرص 2011/02/22 دمحم ناجي دمحم احمد 2144918 كفـءكفـء10122011/02/14 معلم

ف دیروط ام نخلة الثانویة 2010/02/22 دمحم نادى عبد المجید دمحم 2144757 كفـءكفـء10132011/02/14 معلم

الجھاد بملوى 2011/02/22 دمحم ناصف عبد السالم احمد 2168145 كفـءكفـء10142011/02/14 معلم

ابو قلتة االعدادیة 2011/02/22 محمود بكر إبراھیم أحمد 2008341 كفـءكفـء10152011/02/14 معلم

نجع ھریدى 2011/07/01 محمود حسانین طھ حسانین 2141433 كفـءكفـء10162011/06/27 معلم

قلندول 2011/07/01 محمود حلمى محمود عبدالرحمن 2070158 كفـءكفـء10172011/06/27 معلم

ام قمص االعدادیة 2011/07/01 محمود رمضان دمحم مصطفى 1750978 كفـءكفـء10182011/06/27 معلم

بنى خالد تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/01 محمود سعد  فرج هللا عبد العال 2143659 كفـءكفـء10192011/06/27 معلم

وحدة قلندول 2003/09/09 محمود سید دمحم موسى 1566999 كفـءكفـء10202011/02/28 معلم
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البیاضیة الجدیدة 2008/08/10 محمود عثمان محمود عامر 1566996 كفـءكفـء10212011/02/14 معلم

قلندول 2011/02/22 محمود عطا عبد المجید عالم 2153467 كفـءكفـء10222011/02/14 معلم

االزھار ب تونا الجبل 2011/02/22 محمود على دمحم عبدالحسیب 1575788 كفـءكفـء10232011/02/14 معلم

ام المؤمنین بالعرین البحري 2008/10/09 محمود فراج صافي مصطفى 2141748 كفـءكفـء10242011/02/14 معلم

بنى روح 2010/02/22 محمود فرغل سید دمحم 2151214 كفـءكفـء10252011/02/14 معلم

معصرة ملوى الثانویة المشتركة 2011/07/01 محمود دمحم حسین عبدالحمید 1622917 كفـءكفـء10262011/06/27 معلم

عرب ابو قلتة 2006/01/15 محمود دمحم حشمت دمحم 2143595 كفـءكفـء10272011/06/27 معلم

السواھجھ تعلیم اساسى ابتدائى 2008/10/19 محمود دمحم عبد العزیز احمد 2146899 كفـءكفـء10282011/02/14 معلم

الشیخ عبادة الجدیدة 2011/02/22 محمود دمحم عبد اللطیف منصور 1576134 كفـءكفـء10292011/02/14 معلم

البرشا 2010/07/01 محمود دمحم عبد الھادي عبد الباقي 2161131 كفـءكفـء10302011/07/01 معلم

ناصر الثانویة التجاریة 2011/07/01 محى الدین نایل ناجى عبد القادر 2158898 كفـءكفـء10312011/06/27 معلم

الشیخ شبیكة االعدادیة 2011/07/01 مختار خلف عبد الحافظ مرسى 2144801 كفـءكفـء10322011/06/27 معلم

طة حسین 2008/10/21 مختار رشدى دمحم سیف 2172096 كفـءكفـء10332011/02/28 معلم

2011/02/22 اتقااالعدادیة تعلیم اساسى مختار عطا محمود سعید 1574785 كفـءكفـء10342011/02/14 معلم

البیاضیة الجدیدة 2009/05/13 مدحت ابراھیم الدسوقى احمد خلیل 1567258 كفـءكفـء10352011/02/28 معلم

المحرص 2006/08/23 مدحت نادى بشرى مجلى 2187591 كفـءكفـء10362011/02/14 معلم

الجھاد االبتدائیة بالسواھجھ 2009/10/20 مدیحة كامل عبد النظیر معروف 2141757 كفـءكفـء10372011/03/01 معلم
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قصر ھور الجدیدة 2010/07/01 مدیحھ دمحم داخلى جالل 2153347 كفـءكفـء10382011/06/27 معلم

البرشا 2011/02/22 مراد ھارون عبد المالك مسعد 2153477 كفـءكفـء10392011/02/14 معلم

مصطفى كامل 2011/07/01 مرثا جون لبیب زاخر 2145461 كفـءكفـء10402011/06/27 معلم

)تعلیم اساسى ( روضة البیاضیة  2010/07/01 مرثا كمال عوض باسلیوس 2151304 كفـءكفـء10412011/06/27 معلم

البیاضیة الجدیدة 2009/10/09 مرثا نشأت فؤاد فارس 2174854 كفـءكفـء10422011/02/14 معلم

مبارك تعلیم اساسى تندة 2009/08/09 مرسیل وجیھ صدیق فارس 2170431 كفـءكفـء10432011/02/14 معلم

دیر البرشا للتعلیم األساسى اعدادى 2008/10/04 مرفت بدر جاب هللا ابو الیمین 2148307 كفـءكفـء10442011/06/27 معلم

البراجیل 2010/07/01 مرفت رمضان احمد عبد الفتاح 2151042 كفـءكفـء10452011/06/27 معلم

ناصر الثانویة التجاریة 2011/07/01 مرفت شحاتھ جاد حنس 2164087 كفـءكفـء10462011/06/27 معلم

١وحدة تنده  2008/11/19 مرفت صموئیل مرزوق عبد المالك 2169712 كفـءكفـء10472011/02/14 معلم

عثمان بن عفان 2010/07/01 مرفت عبد النبي زكي عبد الجواد 2140967 كفـءكفـء10482011/06/27 معلم

وحدة دروه 2010/03/02 مرفت فرج یوسف علوان 2167522 كفـءكفـء10492011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب تعلیم اساسي 2010/02/22 مرفت دمحم حسن ابو الیزید 2151199 كفـءكفـء10502011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب تعلیم اساسي 2010/03/02 مرفت دمحم سید عبدالحكیم 2152408 كفـءكفـء10512011/02/28 معلم

نزلة تندة 2011/07/01 مروة رجب فؤاد دمحم 2145093 كفـءكفـء10522011/06/27 معلم

١ابشادات 2010/07/01 مروة طنطاوي عبد الرازق احمد 2141992 كفـءكفـء10532011/06/27 معلم

دمحم والى 2011/03/02 مروة عزت دمحم طھ 1586834 كفـءكفـء10542011/02/28 معلم
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عزبة صادق اإلبتدائیة 2011/07/01 مروة فاروق عبد العزیز احمد 2148282 كفـءكفـء10552011/06/27 معلم

البركة 2010/02/22 مروة فتحى عبدالوھاب ابو العال 1586811 كفـءكفـء10562011/02/14 معلم

العروبة بابشادات 2011/02/22 مروة محروس ابوزید كامل 2171665 كفـءكفـء10572011/02/14 معلم

العروبة بابشادات 2011/02/22 مروة دمحم سید دمحم 2145114 كفـءكفـء10582011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب بالروضة كیر 2011/02/07 مروة مرتجى عبدهللا رزق جفالن 1591906 كفـءكفـء10592011/06/27 معلم

شرموخ 2011/02/22 مروه احمد فرغلى دمحم منیر یوسف 2166404 كفـءكفـء10602011/02/14 معلم

١منشاه المغالقة 2010/02/05 مروه جبر دمحم محمود 2149596 كفـءكفـء10612011/06/27 معلم

)ابتدائى( ملوى تعلیم أساسى  2011/03/02 مروه جمال دمحم اسماعیل 2170415 كفـءكفـء10622011/02/28 معلم

مصطفى عمرو االبتدائیة بیكن 2011/02/22 مروه ربیع عبدالمقصود حسین 2156381 كفـءكفـء10632011/02/14 معلم

١الریرمون 2010/03/02 مروه ربیع عد اللطیف عبد العزیز 2149181 كفـءكفـء10642011/02/14 معلم

جعویر 2010/09/30 مروه سعید فرغلي دمحم 2145781 كفـءكفـء10652011/02/28 معلم

قصر ھور 2011/07/01 مروه شرف رشاد صبره 2266832 كفـءكفـء10662011/06/27 معلم

قلندول االبتدائیة 2011/02/22 مروه صالح صالح على 2151139 كفـءكفـء10672011/02/14 معلم

فصول ملحقةبمدرسةام تسعة االبتدائیة 2010/02/22 مروه صالح عبد العزیز مرسى 2146117 كفـءكفـء10682011/02/14 معلم

الرحمة بالشیخ شبیكة الجدیدة ب 2011/03/02 مروه عبدالعزیز عبدالمجید محمود 1574283 كفـءكفـء10692011/02/28 معلم

ملوى االعدادیة الحدیثة بنین 2011/02/22 مروه عبدالغنى دمحم عبدالحلیم 2177084 كفـءكفـء10702011/02/14 معلم

روضة سنجرج للتعلیم االساسى 2010/03/02 مروه دمحم ابراھیم دمحم 2149691 كفـءكفـء10712011/02/28 معلم
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١البرشا الجدیدة  2011/03/02 مروه دمحم احمد حسانین 2148821 كفـءكفـء10722011/02/28 معلم

تندة االنجیلیة 2011/07/01 مروه دمحم سید دمحم 2179408 كفـءكفـء10732011/06/27 معلم

المعصرة بنات كیر 2010/02/22 مروه محمود احمد الصغیر 1586208 كفـءكفـء10742011/02/14 معلم

سیف النصرالشرقیة 2008/10/19 مروه مدحت محمود دمحم 2164089 كفـءكفـء10752011/02/14 معلم

سنجرج االبتدائیة رقم ا 2011/02/22 مروه ممدوح مھنى احمد 2142643 كفـءكفـء10762011/02/14 معلم

نواى االعدادیة المشتركة 2011/02/22 مریان كمال حمید حنس 2096587 كفـءكفـء10772011/02/14 معلم

البركة 2010/07/01 مریم حمدي ھاشم مصطفى 2169517 كفـءكفـء10782011/06/27 معلم

دیر البرشا للتعلیم األساسى اعدادى 2011/07/01 مریم داود عبد المالك ملطى 2387443 كفـءكفـء10792011/06/27 معلم

ھور الجدیدة 2010/07/01 مریم رفعت عازر باسلیوس 2190211 كفـءكفـء10802011/06/27 معلم

دیر ابو حنس اإلبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 مریم سعد سید سعید 2152695 كفـءكفـء10812011/06/27 معلم

كاشف 2010/02/22 مریم صالح فؤاد عبد النور 1141181 كفـءكفـء10822011/02/14 معلم

تندة االبتدائیھ المشتركة 2008/09/09 مریم فونس سعید حنا 2163637 كفـءكفـء10832011/02/14 معلم

البیاضیة الجدیدة 2011/07/01 مریم مكرم صموئیل میخائیل 2151181 كفـءكفـء10842011/07/17 معلم

وحدة قلندول 2011/02/22 مریم نعیم جاد هللا كراس 1567040 كفـءكفـء10852011/02/14 معلم

دیر ابو حنس اإلبتدائیة الجدیدة 2009/03/25 مریم وجیھ زكي جبران 2145536 كفـءكفـء10862011/06/27 معلم

روضة عزبة صادق بدروه 2010/02/22 مزھجره عبد الحفیظ دمحم سلیمان 2149601 كفـءكفـء10872011/02/14 معلم

مبارك تعلیم اساسى تندة 2010/07/01 مشیره منصور دمحم عقل 2267045 كفـءكفـء10882011/06/27 معلم
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حمزاوى 2008/05/10 مصطفى احمد فھمى مھنى 1567223 كفـءكفـء10892011/06/27 معلم

ابو ریان 2006/07/22 مصطفى توحید عبد العلیم طھ 1567026 كفـءكفـء10902011/02/28 معلم

السالم 2011/07/01 مصطفى رجب دمحم مصطفى 2269759 كفـءكفـء10912011/06/27 معلم

١ابو قلتة 2011/02/22 مصطفى دمحم شحاتھ عبد الحمید 2143611 كفـءكفـء10922011/02/14 معلم

قصر ھور الجدیدة 2011/03/02 مصطفى دمحم عبد الحمید حمزاوى 2144393 كفـءكفـء10932011/02/28 معلم

١نزلة تونا 2011/07/01 مصطفى محمود توفیق علي 2148932 كفـءكفـء10942011/06/27 معلم

تادرس 2002/08/01 مصطفى معني علي علیوه 2141001 كفـءكفـء10952011/02/28 معلم

شرموخ 2009/10/09 مصطفي عبد العزیز عبد الحكیم عبد الرازق 1575782 كفـءكفـء10962011/02/14 معلم

البرشا 2002/12/22 مكارى سمیر موسى ھارون 2267731 كفـءكفـء10972011/06/27 معلم

نزلة البرشا 2008/11/06 مكاریوس عزیز شفیق فلبس 2145149 كفـءكفـء10982011/02/14 معلم

مصطفى كامل 2011/02/22 ممتاز جمال فضل فرج 2145223 كفـءكفـء10992011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب بحمدى 2011/03/02 ممدوح لبیب ودیع برسوم 2150809 كفـءكفـء11002011/02/28 معلم

االزھار بدیروط ام نخلة 2011/03/01 منال بالل احمد محمود 2075783 كفـءكفـء11012011/03/07 معلم

١وحدة تنده  2003/09/11 منال حافظ دمحم حافظ 2169548 كفـءكفـء11022011/02/28 معلم

المعصرة الجدیدة 2011/02/22 منال رفعت عبدالحفیظ دمحم 1623909 كفـءكفـء11032011/02/14 معلم

احمد سمیر والى االبتدائیة 2010/07/01 منال رمضان فوزى عبدهللا 2173474 كفـءكفـء11042011/06/27 معلم

وحدة نواى 2010/07/01 منال شحاتھ نجیب خلیل 2276988 كفـءكفـء11052011/06/27 معلم
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ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2004/07/22 منال صابر ربیعى حسن 1135794 كفـءكفـء11062011/06/27 معلم

محمود حسن االبتدائیةبأم برق 2008/07/26 منال صالح احمد مصطفى 2169851 كفـءكفـء11072011/02/14 معلم

االمام مالك ب 2011/07/01 منال عبد النعیم عبد الحكیم حسین 2188046 كفـءكفـء11082011/06/27 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2010/07/01 منال عزت عبد العظیم عبد الھادى 2161373 كفـءكفـء11092011/06/27 معلم

تندة للتعلیم األساسى االبتدائیة 2010/07/01 منال فتح مصطفى صالح 2142496 كفـءكفـء11102011/06/27 معلم

ابشادات كیر 2011/07/01 منال محمود عبد البدیع عبد القادر 2177154 كفـءكفـء11112011/06/27 معلم

شرموخ 2010/07/01 منال مھنى مسعود مھنى 2387667 كفـءكفـء11122011/06/27 معلم

١الشیخ حسین 2010/07/01 منجھ رفعت عبد الحمید دمحم 2283925 كفـءكفـء11132011/06/27 معلم

الرحمة بالشیخ شبیكة الجدیدة ب 2011/07/01 منجى رشدى دمحم عبدالقادر 2167555 كفـءكفـء11142011/06/27 معلم

جعویر 2005/09/04 منصور مصطفى عبد الحمید سلیم 2145791 كفـءكفـء11152011/02/28 معلم

ابو ریان 2010/03/02 منى  اكرام  دمحم ربیع 2009153 كفـءكفـء11162011/02/28 معلم

١الروضة 2010/03/02 منى  عبدالھادى  عبد العظیم دمحم 2045072 كفـءكفـء11172011/02/28 معلم

ایھاب زیدان االبتدائیة 2010/07/01 منى احمد عبد الحفیظ مھني 2162818 كفـءكفـء11182011/06/27 معلم

تندة للتعلیم األساسى االبتدائیة 2005/12/09 منى خلف هللا ابوزید دمحم 2170410 كفـءكفـء11192011/02/14 معلم

البراجیل 2008/11/07 منى ربیع ابواللیل قناوى 2143185 كفـءكفـء11202011/02/28 معلم

العبور بالملكیة 2006/03/10 منى زكریا میخائیل سمعان 2267142 كفـءكفـء11212011/06/27 معلم

االتحاد بقلندول 2011/07/01 منى سمیر كامل عثمان 2171038 كفـءكفـء11222011/06/27 معلم
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تندة ع للتعلیم االساسى 2011/03/02 منى عبد السالم حافظ عثمان 2140826 كفـءكفـء11232011/02/28 معلم

دیر البرشا للتعلیم األساسى اعدادى 2006/04/01 منى عبد النور ساویرس بباوى 2148412 كفـءكفـء11242011/06/27 معلم

مبارك تعلیم اساسى تندة 2007/06/30 منى عمرو دمحم توني 2169589 كفـءكفـء11252011/02/14 معلم

جالل الشرقیة 2011/03/02 منى فرغل سید عبد الغني 2151200 كفـءكفـء11262011/02/28 معلم

١الروضة 2010/07/01 منى فؤاد مصطفى دمحم 2144767 كفـءكفـء11272011/06/27 معلم

االزھار ب تونا الجبل 2007/09/01 منى محمود على عبد العال 1588790 كفـءكفـء11282011/02/14 معلم

یحیي العرینى یونس تعلیم اساسى 2011/02/22 منى منصور سید سعید 2063889 كفـءكفـء11292011/02/14 معلم

وحدة دروه 2011/07/01 منى نتاج عبد الجلیل مھني 2143839 كفـءكفـء11302011/06/27 معلم

١الریرمون 2010/02/22 منى یوسف دمحم مرسى 1574754 كفـءكفـء11312011/02/14 معلم

العسقالنى 2011/02/22 مھا جمیل فوزى دمحم 2174314 كفـءكفـء11322011/02/14 معلم

یحیي العرینى یونس تعلیم اساسى 2011/07/01 مھا حمدى لطفى عبدالحكیم 1575836 كفـءكفـء11332011/06/27 معلم

منشاة الملكیة 2007/09/06 مھا عبدالفتاح محمود سلیمان 2330264 كفـءكفـء11342011/06/27 معلم

نبیل حمدى تعلیم اساسى 2011/02/22 مھا دمحم فؤاد فتحى 1587898 كفـءكفـء11352011/02/14 معلم

ابراھیم عوض 2010/03/02 مھا مصطفى عدلي عبد الحكیم 2170434 كفـءكفـء11362011/02/28 معلم

تندة االنجیلیة 2011/07/01 مھا موسى فھمى باسلیوس 2267119 كفـءكفـء11372011/06/27 معلم

عزبة جاد هللا 2010/02/22 مھتاب كمال دمحم تونى 1572103 كفـءكفـء11382011/02/14 معلم

العبور بالملكیة 2009/10/09 مورا كرومر ثابت شكر هللا 2177065 كفـءكفـء11392011/02/14 معلم
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بدر الجدیدة ب 2009/01/01 موزه عبدالمالك عبدالرحمن ابوالحسین 2200832 كفـءكفـء11402011/06/27 معلم

مصطفى كامل 2011/02/22 موسى جاد بولس فرج 2145248 كفـءكفـء11412011/02/14 معلم

حمزاوى 2011/07/01 مؤمن عبد الھادى طھ ابراھیم 2265856 كفـءكفـء11422011/06/27 معلم

تندة االنجیلیة 2011/02/22 مون حنا حبیب جرجس 2151152 كفـءكفـء11432011/02/14 معلم

الثانویھ الزخرفیھ للبنات 2011/07/01 مى دمحم فوزى على 2142435 كفـءكفـء11442011/06/27 معلم

سیف النصر الشرقیة 2011/02/22 مي عادل عبد الستار عبد العال 2175313 كفـءكفـء11452011/02/14 معلم

االزھار ب تونا الجبل 2006/09/08 میرفت على حسین اسماعیل 1588628 كفـءكفـء11462011/02/28 معلم

٢رورضة البرشا الجدیدة  2011/07/01 میرفت فایز موسى رزق هللا 1623941 كفـءكفـء11472011/06/27 معلم

نجع النزیز االبتدائیة 2010/07/01 میرفت محمود مرعي زقلف 2162829 كفـءكفـء11482011/06/27 معلم

سیف النصرالشرقیة 2010/07/01 میشیل شحاتھ كتشنر حنانیا 2142163 كفـءكفـء11492011/06/27 معلم

الثانویھ الزخرفیھ للبنات 2009/03/16 میشیل مرزوق عجایبى توما 2142637 كفـءكفـء11502011/06/27 معلم

دیرأبو حنس للتعلیم االساسى 2011/03/02 میالد فایز موسى عبد المالك 2154486 كفـءكفـء11512011/02/28 معلم

دیرأبو حنس للتعلیم االساسى 2011/07/01 مینا سمیح زغلول صادق 2179011 كفـءكفـء11522011/06/27 معلم

ام القرى للتعلیم االساسى بدروة 2011/02/22 ناجي عبد العزیز دمحم حسانین 2148847 كفـءكفـء11532011/02/22 معلم

الثانویھ الزخرفیھ للبنات 2009/03/16 نادى جرجس لبیب جرجس 2142253 كفـءكفـء11542011/06/27 معلم

وحدة قلندول 2011/03/02 نادى كیالنى جمیل عبد النعیم 1567241 كفـءكفـء11552011/02/28 معلم

االزھار ب تونا الجبل 2006/01/08 نادى مصطفى عبدالعظیم عمر 2150200 كفـءكفـء11562011/06/27 معلم
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ف دیروط ام نخلة الثانویة 2011/03/02 نادي مرزوق فرج هللا مرزوق 2141502 كفـءكفـء11572011/02/28 معلم

ملوى الثانویة بنین 2010/07/01 نادیة بكر احمد بكر 2144376 كفـءكفـء11582011/06/27 معلم

السادات االعدادیة 2011/07/01 نادیة شعبان عطیة  حسن 2171383 كفـءكفـء11592011/07/01 معلم

روضة اطفال ام المؤمنین بالعرین البحري 2010/07/01 نادیة عمر عبد الكریم عمر 2170419 كفـءكفـء11602011/06/27 معلم

خالد بن الولید باالشمونین 2011/02/22 نادیة محمود علي حافظ 2143932 كفـءكفـء11612011/02/14 معلم

جعویر 2009/10/01 نادیة مصطفى ابراھیم حسن 1587919 كفـءكفـء11622011/02/14 معلم

العلم واالیمان بنزلة تونا 2010/02/22 نادیة مھیوب حسن ابراھیم 2144677 كفـءكفـء11632011/02/14 معلم

االتحاد بقلندول 2010/02/22 نادیھ  دمحم مختار  عبد الرحیم  طھ 2171001 كفـءكفـء11642011/02/14 معلم

ھور الجدیدة 2011/02/22 نادیھ ثابت فرج جاد هللا 1590836 كفـءكفـء11652011/02/14 معلم

نزلة تندة 2010/02/22 نادیھ رمضان احمد حسین 2144616 كفـءكفـء11662011/02/14 معلم

یوسف الكیالنى الثانویھ بابشادات 2011/07/01 نادیھ عادل نان فرنسیس 2396602 كفـءكفـء11672011/06/27 معلم

نجع مركب تعلیم اساسى 2011/02/22 نادیھ فتحى عبدالعظیم عبدالكریم 2160601 كفـءكفـء11682011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة بالروضة 2006/09/21 ناریمان عادل ذكى سربانة 1140209 كفـءكفـء11692011/06/27 معلم

الجھاد االبتدائیة بالسواھجھ 2011/07/01 ناریمان فرغل اسماعیل مصطفى 1571955 كفـءكفـء11702011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب تعلیم اساسي 2009/01/13 ناصر احمد عبد المنعم عبد العلیم 2144913 كفـءكفـء11712011/02/14 معلم

المحرص 2011/02/22 ناصر احمد عبدالحكیم احمد 1574740 كفـءكفـء11722011/02/14 معلم

الروضة بنات 2010/07/01 ناصر رجب حسین سید 2144726 كفـءكفـء11732011/06/27 معلم
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طارق بن زیاد 2011/02/22 ناصر فتحى رشدى عبدالوھاب 2144435 كفـءكفـء11742011/02/14 معلم

دیرأبو حنس للتعلیم االساسى 2011/03/02 نانسى ثروت صدقى میخائیل 2144692 كفـءكفـء11752011/02/28 معلم

١البرشا الجدیدة  2010/07/01 نانسى جمیل بسطاوروس غطاس 2265185 كفـءكفـء11762011/06/27 معلم

البرشا 2011/03/02 نانسى رأفت حنا صلیب 1565545 كفـءكفـء11772011/02/28 معلم

دمحم زھرى بنواى 2010/07/01 نانسى فتحى عدلى حنا هللا 2267384 كفـءكفـء11782011/06/27 معلم

دیر ابو حنس اإلبتدائیة الجدیدة 2009/10/09 نانسي ماھر فوزي مجر 2145556 كفـءكفـء11792011/02/14 معلم

تندة بنین 2010/07/01 ناھد رجب حسب النبى سویلم 2326018 كفـءكفـء11802011/06/27 معلم

بنى خالد 2011/02/22 ناھد رجب خمیس عبدالعال 2156423 كفـءكفـء11812011/02/14 معلم

مبارك تعلیم اساسى تندة 2004/03/16 ناھد زكریا مصطفى زكي 2170267 كفـءكفـء11822011/06/27 معلم

قلبا 2003/03/16 ناھد صبحى كوستھ عیاد 2162342 كفـءكفـء11832011/06/27 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2008/04/11 ناھد موسى سلیمان جرجس 2161128 كفـءكفـء11842011/06/27 معلم

اإلدارة تعلیم اساسى اعدادى 2011/02/22 ناھد یوسف عبد المجید عبد العزیز 2144893 كفـءكفـء11852011/02/14 معلم

عرب ابو قلتة االعدادیة 2011/07/01 نبیل حامد عبد الحفیظ خلیل 2143634 كفـءكفـء11862011/06/27 معلم

دمحم زھرى بنواى 2010/02/22 نبیلھ دمحم دمحم عبد الباقي 1137050 كفـءكفـء11872011/02/14 معلم

١الروضة 2010/07/01 نبیھ مخیمر عبد المجید دمحم 2144776 كفـءكفـء11882011/06/27 معلم

تندة للتعلیم األساسى االبتدائیة 2008/10/22 نجاح ھاشم احمد شلقامى 2170427 كفـءكفـء11892011/02/14 معلم

ملوى الثانویة بنین 2006/01/08 نجار امیر الصعید نجار ابراھیم 2180604 كفـءكفـء11902011/06/27 معلم
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ملوى الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 نجاه ابراھیم بشاى ابراھیم 2163743 كفـءكفـء11912011/06/27 معلم

العاشر من رمضان بھور 2011/07/01 نجالء ابوبكر عمر صدیق 1607674 كفـءكفـء11922011/06/27 معلم

١الریرمون 2011/07/01 نجالء احمد عبدالحكم محمود 2151129 كفـءكفـء11932011/07/01 معلم

)ابتدائى(سنجرج للتعلیم االساسى  2010/02/22 نجالء انور دمحم مصطفى 2169698 كفـءكفـء11942011/02/14 معلم

بنى خالد تعلیم اساسى اعدادى 2010/07/01 نجالء عید ھاشم احمد 2179428 كفـءكفـء11952011/06/27 معلم

روضة أطفال عزبة رستم 2004/09/06 نجالء فتحى احمد عبد الباقى 2265352 كفـءكفـء11962011/06/27 معلم

حضانة عمر بن الخطاب 2010/07/01 نجالء فتحى یاسین حسن 2268082 كفـءكفـء11972011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢البرشا الجدیدة رقم  نجالء فتحي علي حسین 1623790 كفـءكفـء11982011/06/27 معلم

)ابتدائى(سنجرج للتعلیم االساسى  2011/02/22 نجالء دمحم جابر عبد الحكیم متولى 2162068 كفـءكفـء11992011/02/14 معلم

رستم 2011/03/02 نجالت ابراھیم رسمى دمحم 1575613 كفـءكفـء12002011/02/28 معلم

وحدة دروه 2010/09/15 نجوى  دمحم اسماعیل عبدالحمید 2167539 كفـءكفـء12012011/02/14 معلم

١البرشا الجدیدة  2009/03/13 نجوى ابراھیم دمحم ابراھیم 1622031 كفـءكفـء12022011/06/27 معلم

عبدهللا اسماعیل ب 2011/02/22 نجوى جمال دمحم على 1141136 كفـءكفـء12032011/02/14 معلم

١ابشادات 2010/07/01 نجوى حسین مرزوق عبد الرازق 2150810 كفـءكفـء12042011/06/27 معلم

١السواھجھ االبتدائیة 2011/02/22 نجوى درویش حسین توفیق 1141528 كفـءكفـء12052011/02/14 معلم

ھور المشتركة 2005/03/15 نجوى سید عمر دمحم 2155093 كفـءكفـء12062011/06/27 معلم

١ابو قلتة 2011/03/02 نجوى عبدالقادر عبدالظاھر دمحم 2163215 كفـءكفـء12072011/02/28 معلم
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االمام مالك ب 2010/07/01 نجوي عشیري دمحم عبدالجواد 1623893 كفـءكفـء12082011/06/27 معلم

مصطفى كامل 2004/08/23 نرمین عید توفیق مرقس 2149578 كفـءكفـء12092011/02/14 معلم

٢وحدة تندة المجمعة رقم  2010/07/01 نرمین كرم مسعود جید 2265846 كفـءكفـء12102011/06/27 معلم

دیرأبو حنس للتعلیم االساسى 2011/07/11 نرمین ماھر سلیمان عزب 2268393 كفـءكفـء12112011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب تعلیم اساسي 2011/02/22 نرمین نزیھ نعیم ینى 2151172 كفـءكفـء12122011/02/14 معلم

١روضة وحدة تنده  2010/03/02 نسرین حمدي كامل دمحم 2170414 كفـءكفـء12132011/02/28 معلم

االزھار ب تونا الجبل 2007/02/22 نسرین كمال محمود دمحم 1588784 كفـءكفـء12142011/02/14 معلم

دمحم زھرى بنواى 2010/02/22 نسرین نبیل شكري ابسخرون 2170450 كفـءكفـء12152011/02/14 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2007/12/13 نسرین یسى طنیوس عبد المسیح 2160225 كفـءكفـء12162011/06/27 معلم

یحیي العرینى یونس تعلیم اساسى 2010/07/01 نسمة احمد عبدالحفیظ مھنى 1574875 كفـءكفـء12172011/06/27 معلم

وحدة المعصرة 2011/02/22 نسمھ احمد عبدالنعیم دمحم 2167717 كفـءكفـء12182011/02/14 معلم

قلبا 2011/07/01 نسمھ حسام عبدالرازق زین 2173516 كفـءكفـء12192011/06/27 معلم

الجالء بالروضة 2010/02/22 نسمھ عبدالمقصود عبدالرحیم صالح 2045074 كفـءكفـء12202011/02/14 معلم

تادرس 2011/02/22 نسمھ على جمعھ حسانین 1578629 كفـءكفـء12212011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء بالروضة 2011/02/22 نسمھ فرغل  عبدالمعتمد  دمحم 2045068 كفـءكفـء12222011/02/14 معلم

دمحم زھرى بنواى 2011/02/22 نشوى جرجس خلیل جرجس 2170448 كفـءكفـء12232011/02/14 معلم

اتقا 2010/02/22 نشوى عبد الكریم دمحم أمین 2160499 كفـءكفـء12242011/02/14 معلم
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دیروط ام نخلة 2010/02/22 نشوى عزت دمحم طھ 2188154 كفـءكفـء12252011/02/14 معلم

أبو قلتة االبتدائیة الجدیدة 2011/02/22 نشوى كمال حلمي دمحم 2148934 كفـءكفـء12262011/02/14 معلم

تندة االبتدائیھ المشتركة 2011/02/22 نعناعھ  صبرى صادق  مجلى 2012508 كفـءكفـء12272011/02/14 معلم

یحیي العرینى یونس تعلیم اساسى 2007/02/10 نعیمة شحاتة دمحم على 1588743 كفـءكفـء12282011/02/14 معلم

محمود حسن االبتدائیةبأم برق 2010/07/01 نعیمھ  یوسف  ریاض  امبارك 2012566 كفـءكفـء12292011/06/27 معلم

ابشادات الجدیدة 2010/07/01 نھا جابر مصطفى ابو الحسن 2266575 كفـءكفـء12302011/07/01 معلم

الرائد دمحم حامد عبدالحكیم طھ 2011/02/22 نھال عادل دمحم مفتاح 2140963 كفـءكفـء12312011/03/01 معلم

١الشیخ حسین 2011/02/22 نھى ربیع صالح عبدالغنى 2177776 كفـءكفـء12322011/02/14 معلم

قلبا المشتركة 2011/07/01 نھى صالح دمحم دمحم بلیغ 2266156 كفـءكفـء12332011/06/27 معلم

قلبا المشتركة 2011/07/01 نھى دمحم كامل عبد الرحیم حسن 2144826 كفـءكفـء12342011/06/27 معلم

العاشر من رمضان بھور 2011/07/01 نھیر عبدالخالق عبدالمحیي عبدالرحمن 2181917 كفـءكفـء12352011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء بھور كیر 2011/02/22 نوال حسین أحمد حسن 2175381 كفـءكفـء12362011/02/14 معلم

عزبة عبد الحكیم 2011/02/22 نور الھدى دمحم سعد حسین 2144895 كفـءكفـء12372011/02/14 معلم

عزبة عبد الحكیم 2010/02/22 نورا دمحم شحاتھ مرسي 2146118 كفـءكفـء12382011/02/14 معلم

تندة بنات 2011/02/22 نوره احمد عبدالرشید  احمد 2177086 كفـءكفـء12392011/02/14 معلم

دیر البرشا للتعلیم األساسى ب 2010/03/02 نوره ثابت بیومي حسن 2148776 كفـءكفـء12402011/02/28 معلم

جالل الشرقیة تعلیم اساسى 2008/07/23 نوره حمدي عبد الحفیظ عبد العال 2145472 كفـءكفـء12412011/06/27 معلم
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)ابتدائى(سنجرج للتعلیم االساسى  2010/03/02 نوره عبادة عبد الحلیم عبد المولى 2149541 كفـءكفـء12422011/02/28 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة بملوى 2011/02/22 نوره كسبان عبدالرحیم راشد 2073203 كفـءكفـء12432011/02/14 معلم

ام قمص االعدادیة 2011/07/01 نیره وصفى دمحم ادم 2179187 كفـءكفـء12442011/06/27 معلم

١ابشادات 2010/02/22 نیفین ابراھیم ایوب عیاد 1140965 كفـءكفـء12452011/02/28 معلم

قلندول 2010/03/02 نیفین ارمیا انجلى اسكاروس 2156649 كفـءكفـء12462011/02/28 معلم

البیاضیة الجدیدة 2010/07/01 نیفین القمص داود میخائیل مرجان 2155620 كفـءكفـء12472011/06/27 معلم

الفنیة الصناعیة 2011/07/01 نیفین جاد الرب ینى بسطا 2156627 كفـءكفـء12482011/06/27 معلم

ملوى الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 نیفین جمیل اخنوخ فریز 2163841 كفـءكفـء12492011/06/27 معلم

دیروط ام نخلة االعدادیة 2011/02/22 نیفین حنا اسحق ھرمینا 2179162 كفـءكفـء12502011/02/14 معلم

ابتدائى-دیر أبو حنس للتعلیم االساسى 2011/02/22 نیفین سري فوزي باسلیوس 2145537 كفـءكفـء12512011/02/28 معلم

ابراھیم عوض 2003/09/21 نیفین عادل اسحق ینى 2266416 كفـءكفـء12522011/06/07 معلم

البیاضیة االعدادیة الجدیدة 2011/02/22 نیفین نادى فایز فرنسیس 2177036 كفـءكفـء12532011/02/14 معلم

البیاضیة االعدادیة الجدیدة 2011/07/01 نیفین نادى یوسف موسى 2270498 كفـءكفـء12542011/06/27 معلم

١التابوت الجدیدة 2007/11/18 نیفین نبیل عدلى حنا هللا 2387175 كفـءكفـء12552011/06/27 معلم

مبارك تعلیم اساسى تندة 2011/07/01 ھالة جمال حسن ابراھیم 2170265 كفـءكفـء12562011/06/27 معلم

طارق بن زیاد 2011/02/22 ھالة رشاد دمحم ابراھیم 2144461 كفـءكفـء12572011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب تعلیم اساسي 2010/07/01 ھالة دمحم عبدالغني دمحم 1575071 كفـءكفـء12582011/06/27 معلم
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ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2008/03/25 ھالھ رؤوف شفیق اندراوس 2161138 كفـءكفـء12592011/06/27 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 ھالھ ماھر حبیب زكى 2271938 كفـءكفـء12602011/07/01 معلم

سیف النصر الشرقیة 2008/07/15 ھالھ دمحم حافظ دمحم 2268303 كفـءكفـء12612011/06/27 معلم

الفنیة الصناعیة 2008/06/09 ھانى خیرى موریس بسطا 1140489 كفـءكفـء12622011/06/27 معلم

تونا الجبل االبتدائیة 2011/02/22 ھانى صالح أحمد حسین 1620668 كفـءكفـء12632011/02/14 معلم

دروة للتعلیم األساسى ع 2011/07/01 ھانى طھ حسن عبد الحلیم 2275909 كفـءكفـء12642011/06/27 معلم

بنى خالد تعلیم اساسى اعدادى 2011/02/22 ھانى عطا مجلى مسعود 2153488 كفـءكفـء12652011/02/14 معلم

البراجیل 2007/04/02 ھاني حمدي مھران عبد الحكیم 2141940 كفـءكفـء12662011/06/27 معلم

السواھجة تعلیم أساسى اعدادى 2011/02/22 ھاني علي احمد حسین 2169811 كفـءكفـء12672011/02/14 معلم

اتقا 2011/07/01 ھاني دمحم عبد العلیم حسین 2160531 كفـءكفـء12682011/06/27 معلم

عثمان بن عفان 2011/07/01 ھاني مصطفى عبد الرحمن  رضوان 2143403 كفـءكفـء12692011/06/27 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2007/09/06 ھایدى سرور راغب عبد السید 2160558 كفـءكفـء12702011/06/27 معلم

البیاضیة الجدیدة 2011/02/22 ھایدي عاطف خلیل عیاد 2171395 كفـءكفـء12712011/02/28 معلم

مصطفى كامل 2007/06/30 ھایدي نبیل رشدي حبیب 2145502 كفـءكفـء12722011/06/27 معلم

تندة االبتدائیھ المشتركة 2011/02/22 ھبة راغب صادق بسطا 1623288 كفـءكفـء12732011/02/14 معلم

حضانة وحدة دروة المجمعھ 2009/09/25 ھبة ربیع عمر دمحم اسماعیل 1588654 كفـءكفـء12742011/02/14 معلم

التحریر بنین بملوى 2004/07/01 ھبة دمحم مھنى عبدالرحمن 1139460 كفـءكفـء12752009/02/26 معلم
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قلبا 2011/02/22 ھبة مصطفى مغاورى ھاشم 1596895 كفـءكفـء12762011/02/14 معلم

٢وحدة تندة المجمعة رقم  2011/02/22 ھبةهللا سید عبدالعزیز كلیب 1138359 كفـءكفـء12772011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة بالروضة 2010/07/01 ھبھ بكر  صالح حسن 2045069 كفـءكفـء12782011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب تعلیم اساسي 2010/07/01 ھبھ تاوضروس نصیف صالح 2268078 كفـءكفـء12792011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب تعلیم اساسي 2011/07/01 ھبھ جالل ابراھیم دمحم 2177858 كفـءكفـء12802011/06/27 معلم

سیف النصرالشرقیة 2008/11/15 ھبھ جمال عبده بدیر 1590065 كفـءكفـء12812011/02/14 معلم

قصر ھور الجدیدة 2011/03/02 ھبھ حسن عبدالرحیم عبدالحمید 2171669 كفـءكفـء12822011/02/28 معلم

وحدة نواى 2011/02/22 ھبھ رمضان احمد عبد الفتاح 2143828 كفـءكفـء12832011/02/14 معلم

نواى للتعلیم االساسى 2011/03/02 ھبھ زین العابدین احمد مصطفى 2175361 كفـءكفـء12842011/02/28 معلم

روضة اطفال قلندول الجدیدة 2010/07/01 ھبھ طھ عبد النعیم ھاشم 2387989 كفـءكفـء12852011/06/27 معلم

المعصرةاالبتدائیة بنات 2010/07/01 ھبھ فتحى دمحم عبد العظیم 1572093 كفـءكفـء12862011/06/27 معلم

نواى الثانویة 2010/02/22 ھبھ كمال توفیق دمحم 2144325 كفـءكفـء12872011/02/14 معلم

البیاضیة الجدیدة 2009/10/09 ھبھ ماھر ریاض عزیز 2169563 كفـءكفـء12882011/02/14 معلم

حضانة وحدة دروة المجمعھ 2010/11/01 ھبھ دمحم حسن شلقامي 2140945 كفـءكفـء12892011/02/28 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2011/03/02 ھبھ دمحم ربیع عبد الحمید احمد 2181050 كفـءكفـء12902011/02/28 معلم

البیاضیة الجدیدة 2004/06/17 ھبھ دمحم طاھر دمحم تونى 2174810 كفـءكفـء12912011/02/14 معلم

وحدة قلندول 2010/02/22 ھبھ دمحم عزیز احمد 2144796 كفـءكفـء12922011/02/14 معلم
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عثمان بن عفان 2006/07/16 ھبھ دمحم مدحت توفیق 2142209 كفـءكفـء12932011/02/14 معلم

خالد بن الولید باالشمونین 2010/07/01 ھبھ محمود على حافظ 2187825 كفـءكفـء12942011/06/27 معلم

ملوي الثانویة الجدیدة بنین 2010/07/01 ھبھ مزیون ھاشم احمد 2268063 كفـءكفـء12952011/06/27 معلم

المعصرةاالبتدائیة بنات 2007/09/09 ھبھ منیر لبیب سعد 2151025 كفـءكفـء12962011/02/14 معلم

یوسف الكیالنى الثانویھ بابشادات 2010/07/01 ھبھ ناجح عباس مرسي 2141982 كفـءكفـء12972011/06/27 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2008/03/17 ھبھ نبیل عبد الرازق عمر 2161260 كفـءكفـء12982011/06/27 معلم

البیاضیة االعدادیة الجدیدة 2010/07/01 ھبھ وجیھ رومان عزیز 2150504 كفـءكفـء12992011/06/27 معلم

االیمان بدروه 2010/07/01 ھدى  یوسف  احمد سلیم 2012568 كفـءكفـء13002011/06/27 معلم

١دروه 2010/07/01 ھدى سمیر رفعت عبد الحفیظ 2142480 كفـءكفـء13012011/06/27 معلم

ابشادات الجدیدة 2005/09/22 ھدى سید عبد المجید صرمانى 2267093 كفـءكفـء13022011/07/01 معلم

طة حسین 2011/03/02 ھدى سید دمحم عبدالمنعم 2177043 كفـءكفـء13032011/02/28 معلم

دروة للتعلیم األساسى االبتدائیة 2009/09/25 ھدى طھ عبد المالك دمحم 2162800 كفـءكفـء13042011/02/14 معلم

١ابشادات 2006/04/10 ھدى قرنى فرغلى عبداللطیف 2180568 كفـءكفـء13052011/02/14 معلم

سیف النصر الغربیة االبتدائیة 2011/02/22 ھدى دمحم دمحم عطا 2167589 كفـءكفـء13062011/02/14 معلم

عاطف عثمان بقلبا 2011/02/22 ھدیة ابراھیم عبد الرحیم عبد الھادي 2151031 كفـءكفـء13072011/02/14 معلم

ابو قلتة االعدادیة 2011/07/01 ھشام حسن دمحم شعبان 2153436 كفـءكفـء13082011/06/27 معلم

رستم األعدادیة 2011/07/01 ھشام عبد الصبور تونى عوف 2162282 كفـءكفـء13092011/06/27 معلم
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جالل باشا الغربیة 2011/07/01 ھشام دمحمرجب دمحم فھمي عبدالرحمن 1140862 كفـءكفـء13102011/06/27 معلم

دیروط ام نخلة 2010/03/02 ھمت ربیع دمحم عبدالعال 2252125 كفـءكفـء13112011/02/28 معلم

اتقا 2011/02/22 ھناء جمال دمحم خلیفة 2160513 كفـءكفـء13122011/02/14 معلم

بنى خالد تعلیم أساسى ابتدائى 2007/10/24 ھناء جمعة شوقي ابو زید 2161059 كفـءكفـء13132011/02/14 معلم

خالد بن الولید باالشمونین 2011/02/22 ھناء حامد على بكر 2144358 كفـءكفـء13142011/02/14 معلم

المحرص 2011/02/22 ھناء حمدي عبد التواب دمحم 2161072 كفـءكفـء13152011/02/14 معلم

بنى خالد تعلیم أساسى ابتدائى 2010/02/22 ھناء طلعت كامل دمحم 2156470 كفـءكفـء13162011/02/14 معلم

روضة سنجرج للتعلیم االساسى 2011/02/22 ھناء عبد الستار درویش عاید 2144889 كفـءكفـء13172011/02/14 معلم

١ابشادات 2011/02/22 ھناء عبدالتواب شحاتھ عبدالظاھر 2156397 كفـءكفـء13182011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب بحمدى 2008/05/01 ھناء عبدالمجید شحاتھ عبدالرحیم 2143273 كفـءكفـء13192011/06/27 معلم

١العرین البحرى  2011/07/01 ھناء فتحى عبدالحسیب طھ 2142315 كفـءكفـء13202011/06/27 معلم

المحرص 2010/03/02 ھناء دمحم حافظ بشر 1132179 كفـءكفـء13212011/02/28 معلم

2010/07/01 اتقااالعدادیة تعلیم اساسى ھناء دمحم حافظ خلیفة 1584024 كفـءكفـء13222011/06/27 معلم

االدارة 2011/02/22 ھناء دمحم طھ دمحم 2167723 كفـءكفـء13232011/02/14 معلم

حضانة األزھار بتونا الجبل 2010/07/01 ھناء مشھور یسن مرسى 2188201 كفـءكفـء13242011/06/27 معلم

٢الشیخ حسین 2005/07/01 ھناء نبیل عدلى حناهللا 2277800 كفـءكفـء13252011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء بالروضة 2010/02/22 ھناء یوسف احمد شمس الدین 1572872 كفـءكفـء13262011/02/14 معلم
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بنى روح 2010/03/02 ھند یحیى دمحم مرسي الھند 2141999 كفـءكفـء13272011/02/28 معلم

الجالء بالروضة 2011/02/22 ھنیھ یوسف  موسي  یوسف 2060439 كفـءكفـء13282011/02/14 معلم

2008/05/04 نزلة البرشا المشتركة الثانویة ھویدا صدیق نصیف موسى 2144365 كفـءكفـء13292011/06/27 معلم

عثمان بن عفان 2010/03/02 ھویدا عشیري مھران سطوحي 2151807 كفـءكفـء13302011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب تعلیم اساسي 2011/02/22 ھویدا فوزى عمر عبدالمنعم 1574763 كفـءكفـء13312011/02/14 معلم

عبدهللا اسماعیل ب 2010/02/22 ھویدا دمحم جالل محمود 2144907 كفـءكفـء13322011/02/14 معلم

٢الشیخ حسین 2011/02/22 ھیام نبیة حسن جاد 2161273 كفـءكفـء13332011/02/14 معلم

ام قمص 2011/02/22 ھیبت عبد الھادي كامل علي 2146100 كفـءكفـء13342011/02/14 معلم

جعویر 2011/03/02 ھیثم عاطف سید اسماعیل 2145814 كفـءكفـء13352011/02/28 معلم

البرشا 2011/07/01 وائل رفعت حبیب وھبة 2161313 كفـءكفـء13362011/06/27 معلم

فصول ملحقةبمدرسةام تسعة االبتدائیة 2008/11/19 وائل عبد الباسط أحمد دمحم 1574146 كفـءكفـء13372011/02/14 معلم

تندة بنات 2009/04/12 وائل دمحم أحمد حسین 1626007 كفـءكفـء13382011/06/27 معلم

اتقا 2008/01/29 وردة مصطفى النحاس عبد البصیر جمعة 2141965 كفـءكفـء13392011/02/14 معلم

اقباط دیر ابوحنس 2010/07/01 وفاء جمیل رزق حنس 1138015 كفـءكفـء13402011/06/27 معلم

تونا الجبل االبتدائیة 2008/04/07 وفاء ربیع دمحم دمحم 2144370 كفـءكفـء13412011/02/14 معلم

١البرشا الجدیدة  2011/07/01 وفاء عادل باتستھ مھنى 2179845 كفـءكفـء13422011/06/27 معلم

شرموخ 2010/07/01 وفاء عادل عبدالرحیم عبدالمھیمن 1575091 كفـءكفـء13432011/06/27 معلم
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الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

تندة االنجیلیة 2009/02/14 وفاء عبد المنعم مجلع اسطس 2171670 كفـءكفـء13442011/02/14 معلم

ام القرى تعلیم اساسى 2011/03/02 وفاء عبدالكریم عبدهللا دمحم 2160154 كفـءكفـء13452011/03/28 معلم

خالد بن الولید باالشمونین 2010/07/01 وفاء عثمان احمد طھ 2267079 كفـءكفـء13462011/06/27 معلم

١السواھجھ االبتدائیة 2010/02/22 وفاء دمحم حافظ خلیفة 2146907 كفـءكفـء13472011/02/14 معلم

ابشادات الجدیدة 2011/07/01 والء  فاروق موسى حسن 2171643 كفـءكفـء13482011/06/27 معلم

قصر ھور 2011/07/01 والء احمد دمحم عثمان 2266594 كفـءكفـء13492011/06/27 معلم

المعصرةاالبتدائیة بنات 2010/02/22 والء احمدشوقى عبدالفتاح احمد 2151192 كفـءكفـء13502011/02/14 معلم

قلندول 2011/03/01 والء حسنى العشماوى دمحم 2221826 كفـءكفـء13512011/03/04 معلم

ام المؤمنین 2006/09/11 والء رشدى عبدالعلیم  مھران 2166469 كفـءكفـء13522011/02/28 معلم

ھور المشتركة 2006/08/28 والء زكي زكریا بسطا 2145795 كفـءكفـء13532011/02/14 معلم

ام المؤمنین بالعرین البحري 2007/08/29 والء صفوت العرینى دمحم حماد 2142273 كفـءكفـء13542011/02/14 معلم

حضانة وحدة نواى 2010/02/22 والء صالح عبد الحمید علي 2140964 كفـءكفـء13552011/02/14 معلم

العاشر من رمضان بھور 2011/07/01 والء صالح دمحم أمین 2143398 كفـءكفـء13562011/06/27 معلم

٢الشیخ حسین 2011/07/01 والء عاطف یوسف عمر 2013757 كفـءكفـء13572011/06/27 معلم

ملوى الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2006/04/01 والء عبد العزیز عباس احمد 2161115 كفـءكفـء13582011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء بھور كیر 2011/07/01 والء عبدالمعتمد داخلي عبدالعلیم 1627355 كفـءكفـء13592011/06/27 معلم

روضة البركة الجدیدة 2011/03/02 والء عسقالنى دمحم على 2188209 كفـءكفـء13602011/02/28 معلم
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابشادات الجدیدة 2011/07/01 والء دمحم حسن شلقامى 2185073 كفـءكفـء13612011/06/27 معلم

حضانة ایھاب زیدان 2010/07/01 والء دمحم عبد الوھاب دمحم 2151812 كفـءكفـء13622011/06/27 معلم

١وحدة تنده  2011/07/01 ولید ثابت درویش دمحم 2266444 كفـءكفـء13632011/06/27 معلم

العلم واالیمان بنزلة تونا 2011/07/01 ولید راید وھمان عطا 2150816 كفـءكفـء13642011/06/27 معلم

١حمزاوى  2006/01/08 ولید سلیمان احمد على 2150422 كفـءكفـء13652011/06/27 معلم

دیروط ام نخلة االعدادیة 2011/02/22 ولید سید عبدالعلیم عبدالمالك 2167503 كفـءكفـء13662011/02/14 معلم

١وحدة تنده  2008/03/31 ولید عید عبد المجید عبد الرازق 2170412 كفـءكفـء13672011/02/14 معلم

االیمان بدروه 2011/07/01 ولید دمحم سید احمد 2167577 كفـءكفـء13682011/06/27 معلم

خالد بن الولید باالشمونین 2011/07/01 یارا احمد دمحم عبدالمالك 2163969 كفـءكفـء13692011/06/27 معلم

تونا الجبل االبتدائیة 2009/10/28 یاسر احمد دمحم تونى 2144346 كفـءكفـء13702011/02/14 معلم

ملوى الثانویة بنین 2011/03/02 یاسر طھ احمد دمحم الصنادیقي 2148116 كفـءكفـء13712011/02/28 معلم

الروضة بنین 2005/06/22 یاسر دمحم عبد الحكیم عبد الحمید 1567027 كفـءكفـء13722011/02/14 معلم

یوسف الكیالنى الثانویھ بابشادات 2009/10/22 یاسر ممدوح قطب عبدالنعیم 1605103 كفـءكفـء13732011/02/14 معلم

مصطفى كامل 2008/04/19 یاسر نبیل جندي مسعد 2145163 كفـءكفـء13742011/02/14 معلم

االقباط بنین االبتدائیة 2010/02/22 یاسمین رجب فؤاد دمحم 2150817 كفـءكفـء13752011/02/14 معلم

المعصرةاالبتدائیة بنات 2011/02/22 یاسمین عادل حسن دمحم 2168322 كفـءكفـء13762011/02/14 معلم

ھور الجدیدة 2011/07/01 یحى ابراھیم دمحم عبد الحلیم 1592524 كفـءكفـء13772011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

محمودسیدعثمان عسقالنى/رقیب شرطھ/الشھید 2011/03/02 یحیي رشدى اسماعیل عبد السمیع 2063876 كفـءكفـء13782011/02/28 معلم

دروة للتعلیم األساسى ع 2011/07/01 یوسف  عمر  موسي  عبدالرحمن 2012560 كفـءكفـء13792011/06/27 معلم

األشمونین االعدادیة 2011/02/22 یوسف صالح عباس مھران 2170394 كفـءكفـء13802011/02/14 معلم

تونا الجبل االبتدائیة 2008/11/07 یوسف عبدالحسیب دمحم عبدالكریم 2144364 كفـءكفـء13812011/02/14 معلم

مصطفى كامل 2007/09/15 یوسف كمال كامل جریس 2265842 كفـءكفـء13822011/06/27 معلم

البرشا 2011/07/01 یوسف دمحم عبد الرحمن معروف 2267742 كفـءكفـء13832011/06/27 معلم

دیر البرشا للتعلیم األساسى اعدادى 2011/03/02 یونان منازع ناشد سویرس 2148315 كفـءكفـء13842011/02/28 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

یعمل بالدیوان 1983/11/01 سوسن زینھم دمحم عزمى 1743704 كفـءكفـء12009/11/11 موجھ

١نزلة العمودین  2011/07/01 رابعة إسماعیل عبد الغنى إسماعیل 2172991 كفـءكفـء22011/06/27 أمین مكتبة

منقطین الجدیدة 2011/07/01 سناء نجاح سعد على 2185208 كفـءكفـء32011/06/27 أمین مكتبة

قلوصنا ع بنات 2011/07/01 شیماء جمال عبد الغنى دمحم 2286673 كفـءكفـء42011/06/27 أمین مكتبة

البیھو الثانویة المشتركة 2010/07/01 فریجة  عبد هللا حسین دمحم 2181224 كفـءكفـء52011/06/27 أمین مكتبة

2011/07/01 بالعمودین١العبور  مریم ابراھیم شكر هللا یعقوب 1707111 كفـءكفـء62011/06/27 أمین مكتبة

١العھد الجدید بنات  2011/07/01 میرنیت سویرس عبد المسیح وھبھ 2171842 كفـءكفـء72011/06/27 أمین مكتبة

شاكر ابراھیم ب 2011/07/01 والء سید زیدان طلبھ 2328760 كفـءكفـء82011/06/27 أمین مكتبة

عثمان بن عفان 2007/10/15 احمد ناحى حلمى عبد الوكیل 2386591 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

مجمع قلوصنا 2011/07/01 اسماء حسن دمحم الصغیر عثمان 2216325 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

2010/07/01 االبتدائیة١اطسا بنین  اسماء دمحم دمحم محمود 2231882 كفـءكفـء112011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشعراویة االبتدائیة 2011/03/02 ایمان عثمان احمد عبد الغفار 1141230 كفـءكفـء122011/03/02 أخصائى صحافة وإعالم

طلعت حرب الصناعیة بنین بشوشة 2010/07/01 دینا  عید صادق یوسف 2248192 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الحدیثة بنات 2010/07/01 شیماء محمود حسن دمحم 2289811 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

سلیمان عمار 2011/07/01 عبد الرحمن سلطان دمحم حسین 2284069 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

نزلة داود 2011/07/01 ھناء ماھر دمحم محمود 2223657 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

السالم االبتدائیة 1996/09/01 عبدالعزیز حسن على سید 1803481 فوق المتوسطفوق المتوسط172009/02/26 أخصائى تكنولوجیا أول
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المؤھل 
األعلي

سعد زغلول االبتدائیة 1996/05/28 نادى سعد مالك بطرس 1125970 كفـءكفـء182009/02/26 أخصائى تكنولوجیا أول

سمالوط القبطیة للبنین 1995/09/01 یوسف سعد ناشد واصف 2113799 كفـءكفـء192009/02/26 أخصائى تكنولوجیا أول

٢سمالوط البلد بنات  2010/07/01 إبتسام ربیع فؤاد دمحم 2292979 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

التوفیقیة االعدادیة المشتركة 2010/07/01 اسالم كعبور دمحم زیادة 2177558 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الطیبة 2011/07/01 باسم رفعت حنا حرز 2284668 كفـءكفـء222011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

نزلة العمودین 2010/07/01 بھاء دمحم محمود عبد الحافظ 2280418 كفـءكفـء232011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

2011/07/01 یولیو االبتدائیة٢٣ابناء  دعاء ابو بكر  دمحم احمد 2284021 كفـءكفـء242011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

معصرة سمالوط بنات 2010/07/01 رانیا دمحم سلیمان یعقوب 2284651 كفـءكفـء252011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الفتح االبتدائیة 2011/07/01 رضا جمال على عبد الناصر 2280331 كفـءكفـء262011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/07/01 دمحم  جمال علوان دمحم 2288421 كفـءكفـء272011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

دلقام االعدادیة تعلیم أساسى 2011/07/01 ھناء دمحم ارغب رمضان 2220064 كفـءكفـء282011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الشھید رمضان حسن الشقرانى االبتدائیة 2011/07/01 ولید الصایم عبد الغنى دمحم 2285120 كفـءكفـء292011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

٢العھد الجدید بنات  2011/03/02 امانى حسین دمحم رمضان 2173990 كفـءكفـء302011/02/28 أخصائى نفسى

دلقام االبتدائیة 2011/07/01 ایفلین سمعان ادیب عوض 2181889 كفـءكفـء312011/06/27 أخصائى نفسى

عزبة القمادیر للتعلیم األساسى 2004/07/01 بولس كمال نصیف رزیق 1138388 كفـءكفـء322009/02/26 أخصائى نفسى

الجالء االبتدائیة 2011/07/01 جمیل سلیمان شكر هللا سلیمان 2285142 كفـءكفـء332011/06/27 أخصائى نفسى

ساقیة داقوف االعدادیة 2004/07/01 ضاحى خیرى رجب احمد 1138276 كفـءكفـء342009/11/11 أخصائى نفسى
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إدارة مدیریة
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التعیین
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تاریخ شغل 
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

١السوبى  2011/07/01 عبد لویس عبدالنور لبیب 2217151 كفـءكفـء352011/06/27 أخصائى نفسى

سمالوط القبطیة للبنین 2010/07/01 فاطمة الزھراء جمال عبد الظاھر مھدي 2288406 كفـءكفـء362011/06/27 أخصائى نفسى

عمر بن الخطاب 2011/07/01 ماجده عبدهللا بركات عبدالخالق 2223984 كفـءكفـء372011/06/27 أخصائى نفسى

قلوصنا الثانویةالمشتركة 2011/07/01 نجوى ابراھیم ذكى حسانین 2372240 كفـءكفـء382011/06/27 أخصائى نفسى

2011/07/01 االبتدائیة١اطسا بنین  ھبھ دمحم فھمي دمحم 2248721 كفـءكفـء392011/06/27 أخصائى نفسى

قلوصنا بنات 2010/07/01 ھناء ناجي عبد مقار 2216345 كفـءكفـء402011/06/27 أخصائى نفسى

السوبى 2011/07/01 یحیى طھ شلقامى یحیى 2285245 كفـءكفـء412011/06/27 أخصائى نفسى

سمالوط الفنیة للبنات 1993/03/11 عفاف عطیة عبد هللا تادرس 1095129 كفـءكفـء422009/11/11 أخصائى اجتماعى أول أ

١العوایسة  2011/07/01 اسماء دمحم احمد عید  2181592 كفـءكفـء432011/06/27 أخصائى اجتماعى

منقطین الجدیدة 2011/07/01 ابتسام حسن على عبود 2190263 كفـءكفـء442011/06/27 أخصائى اجتماعى

عثمان بن عفان 2011/07/01 أحمد عبد الدایم أبو العزایم أحمد 2181687 كفـءكفـء452011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 االبتدائیة٣االعتزاز  أحمد دمحم عثمان دمحم 2188927 كفـءكفـء462011/06/27 أخصائى اجتماعى

العور االبتدائیة 2011/07/01 ارنست ممدوح مرجان یني 2223343 كفـءكفـء472011/06/27 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید االعدادیة 2010/07/01 اسامة علي نور الدین دمحم علي 2217240 كفـءكفـء482011/06/27 أخصائى اجتماعى

قلوصنا بنات 2011/07/01 اسالم احمد سید ابراھیم 2191171 كفـءكفـء492011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 االبتدائیة١البیھو  أشرف صالح دمحم صالح 2185200 كفـءكفـء502011/06/27 أخصائى اجتماعى

ابوطھیر االبتدائیة 2011/07/01 اشرف عبدالرازق یونس علي 2248708 كفـءكفـء512011/06/27 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

منشاة الشریعى للتعلیم األساسى 2010/07/01 أمل جابر دمحم سنوسى 2222958 كفـءكفـء522011/06/27 أخصائى اجتماعى

بنى غنى االعدادیة للتعلیم األساسى 2010/07/01 أمل دمحم على أبوزید 2177708 كفـءكفـء532011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢نزالى طحا  2011/07/01 امیر ثابت فلبس حبیب 2219807 كفـءكفـء542011/06/27 أخصائى اجتماعى

معصرة سمالوط بنات 2010/07/01 انوار دمحم عبد المحسن اسماعیل 2220009 كفـءكفـء552011/06/27 أخصائى اجتماعى

العور االبتدائیة 2011/07/01 ایمان فاروق ونیس دوس 2220987 كفـءكفـء562011/06/27 أخصائى اجتماعى

الطیبة تعلیم اساسي 2011/07/01 أیمن رشدي فوزي بسطوروس 2247350 كفـءكفـء572011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 بالعمودین١العبور  جانیت عوض نجیب جرجس 2188975 كفـءكفـء582011/06/27 أخصائى اجتماعى

دفش 2011/07/01 جورجى عادل حنا غالى 2217609 كفـءكفـء592011/06/27 أخصائى اجتماعى

المقارین االبتدائیة 2011/07/01 حبیب یوسف عیاد جرجس 2223985 كفـءكفـء602011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 االبتدائیة١اطسا بنین  حسام ابراھیم شلقامي خلیفة 2248730 كفـءكفـء612011/06/27 أخصائى اجتماعى

قلوصنا االعدادیة بنین 2011/07/01 حمادة امام دمحم امام 2188718 كفـءكفـء622011/06/28 أخصائى اجتماعى

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 حنان ابراھیم عبد المحسن بیومى 2287575 كفـءكفـء632011/06/27 أخصائى اجتماعى

بوجة االبتدائیة 2011/07/01 خالد امین سنوسى امین 2221009 كفـءكفـء642011/06/27 أخصائى اجتماعى

فصول عبد القوي صالح 2011/07/01 راضى مراجع دمحم عیسى 2222395 كفـءكفـء652011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢نزلة العمودین  2011/07/01 راندا رفعت فایق داود 2214999 كفـءكفـء662011/06/27 أخصائى اجتماعى

الحلمیة االعدادیة تعلیم اساسى 2010/02/22 رانیا حربي دمحم دمحم 2219133 كفـءكفـء672011/02/14 أخصائى اجتماعى

١التحریر االبتدائیة بنین  2010/07/01 رباب دمحم نجیب دمحم 2223087 كفـءكفـء682011/06/27 أخصائى اجتماعى
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشأة الشریعى للتعلیم االساسى 2011/07/01 رجب مبروك عبد الجلیل حسن 2229320 كفـءكفـء692011/06/27 أخصائى اجتماعى

قلوصنا االعدادیة بنین 2010/07/01 رضا یونان حنا عبد السید 2221570 كفـءكفـء702011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢مجمع بنى غنى  2011/07/01 ریمون صبري عیاد برالم 2390432 كفـءكفـء712011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢مجمع بنى غنى  2010/07/01 ریھام كرم احمد دمحم 2173647 كفـءكفـء722011/06/27 أخصائى اجتماعى

البیھو المشتركة 2010/07/01 رئیسة  زین العابدین  دمحم ضاحي 2207238 كفـءكفـء732011/06/27 أخصائى اجتماعى

بنى غنى تعلیم اساسى 2010/07/01 زینب دمحم دمحم ابواللیل 2222775 كفـءكفـء742011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 االبتدائیة٢التوفیقیة  سارة دمحم فیصل عبد هللا 2287535 كفـءكفـء752011/06/27 أخصائى اجتماعى

١سمالوط البلد بنات  2011/07/01 سحر حمزه توفیق لیثي 2223966 كفـءكفـء762011/06/27 أخصائى اجتماعى

١السراریة  2011/07/01 سعاد فوزى عید دمحم 2231880 كفـءكفـء772011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢الروبى  2011/07/01 سید نور الدین سید حسین 2185280 كفـءكفـء782011/06/27 أخصائى اجتماعى

سمالوط الثانویة الزراعیة 2010/07/01 شنودة خلیل مرقص صالح خلیل 2217156 كفـءكفـء792011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢قلوصنا بنین  2011/07/01 شیرین سرافیل رزق ابو السعد 2280599 كفـءكفـء802011/06/27 أخصائى اجتماعى

نزلة شادى 2011/07/01 صفاء نادى دمحم عبد العظیم 2371908 كفـءكفـء812011/06/27 أخصائى اجتماعى

سمالوط الثانویة الزراعیة 2010/03/02 صفیة على یحي صالح 2185324 كفـءكفـء822011/02/28 أخصائى اجتماعى

٢دیر سمالوط  2010/07/01 صالح خلف هللا احمد دمحم 2217640 كفـءكفـء832011/06/27 أخصائى اجتماعى

منشأة بدیني تعلیم اساسي 2010/07/01 عبد النبى دمحم المھدى دمحم عیسوى 2284023 كفـءكفـء842011/06/27 أخصائى اجتماعى

جبل الطیر البحریة 2010/07/01 عزت دمحم ابراھیم دمحم 2222480 كفـءكفـء852011/06/27 أخصائى اجتماعى
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األعلي

عمر بن الخطاب 2011/07/01 علیاء شھاب توفیق دمحم 2173342 كفـءكفـء862011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید موریس فرج جوارجى االعدادیة 2011/07/01 عماد  ولیم عبد هللا  عبد المالك 2248078 كفـءكفـء872011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید احمد عباس الرسمیة للغات 2011/07/01 عمر دمحم على عبد الرحمن 2171848 كفـءكفـء882011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢التحریر االبتدائیة بنین  2011/07/01 عمرو أحمد شحاتھ أحمد 2184194 كفـءكفـء892011/06/27 أخصائى اجتماعى

عرب الزینة للتعلیم االساسى 2011/07/01 فاطمة احمد محمود دمحم 2252020 كفـءكفـء902011/06/27 أخصائى اجتماعى

سمالوط الریفیة 2010/07/01 فوقیة على نادى على 2190414 كفـءكفـء912011/06/27 أخصائى اجتماعى

الجزائر للتعلیم األساسى ع 2011/03/02 لمیاء یوسف كیالنى دمحم 2221573 كفـءكفـء922011/02/28 أخصائى اجتماعى

كوم اللوفى 2010/07/01 مایكل صبحى لویز جورجى 2181155 كفـءكفـء932011/06/27 أخصائى اجتماعى

معصرة سمالوط بنات 2011/06/27 مایكل یوسف عزیز میخائیل 2307359 كفـءكفـء942011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشراینة 2011/07/01 محسن دمحم احمد عید هللا 2219947 كفـءكفـء952011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢دیر سمالوط  2010/07/01 محسن نور الدین بالش عبد الفتاح 2216679 كفـءكفـء962011/06/27 أخصائى اجتماعى

ملحق دیر سمالوط 2011/07/01 دمحم رجب كامل یوسف 2173815 كفـءكفـء972011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/07/01  تعلیم اساسى٢طرفا القبلیة  دمحم عارف احمد حسین 2285221 كفـءكفـء982011/06/27 أخصائى اجتماعى

الحلمیة االعدادیة تعلیم اساسى 2011/07/01 دمحم عبد المحسن دمحم شریف 2284566 كفـءكفـء992011/06/27 أخصائى اجتماعى

السراریة للتعلیم األساسى االعدادیة 2011/07/01 دمحم ناجى عبد الرحمن دمحم 2182163 كفـءكفـء1002011/06/27 أخصائى اجتماعى

١سمالوط البلد بنات  2011/07/01 محمود احمد عثمان دمحم 2223660 كفـءكفـء1012011/06/27 أخصائى اجتماعى

البیھو المشتركة 2011/03/02 محمود على دمحم دمحم 2186745 كفـءكفـء1022011/02/28 أخصائى اجتماعى
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قصر عمار 2011/07/01 محمود عمار دمحم محمود 2234536 كفـءكفـء1032011/06/27 أخصائى اجتماعى

البیھو الثانویة المشتركة 2011/07/01 محمود فتحى عبد الوھاب سید 2184145 كفـءكفـء1042011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 االبتدائیة١البیھو  محمود دمحم حسن على 2181238 كفـءكفـء1052011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 االبتدائیة١البیھو  محمود دمحم عبد العلیم عبد النبى 2222248 كفـءكفـء1062011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢نزالى طحا  2010/07/01 محمود دمحم عبد النعیم أحمد 2234985 كفـءكفـء1072011/06/27 أخصائى اجتماعى

قلوصنا الثانویةالمشتركة 2008/10/03 مدحت مجدى بشرى مكسیموس 2171892 كفـءكفـء1082011/02/14 أخصائى اجتماعى

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2010/03/02 مریم  قدیس عزیز جرجس 2223002 كفـءكفـء1092011/03/02 أخصائى اجتماعى

دفش 2010/07/01 مریم عبد المسیح عوض تاوضروس 2280279 كفـءكفـء1102011/06/27 أخصائى اجتماعى

سمالوط الثانویة بنات الجدیدة 2010/07/01 مریم فؤاد عدلى فوزى 1140949 كفـءكفـء1112011/06/27 أخصائى اجتماعى

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 مریم مكرم نصیف زاخر 2284665 كفـءكفـء1122011/06/27 أخصائى اجتماعى

الحتاحتة االبتدائیة 2011/07/01 مصطفى ناجى قاسم على 2280178 كفـءكفـء1132011/06/27 أخصائى اجتماعى

١شوشة  2005/06/19 منصور سالم على صالح 2215629 كفـءكفـء1142011/06/27 أخصائى اجتماعى

2010/07/01 االبتدائیة١الخمایشة  منى خلف هللا أحمد دمحم 2174168 كفـءكفـء1152011/06/27 أخصائى اجتماعى

مجمع اسطال 2011/07/01 میخائل لبیب بولس حنا 2307338 كفـءكفـء1162011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 بالعمودین١العبور  میالد ادوار اسحق كامل 2334293 كفـءكفـء1172011/06/27 أخصائى اجتماعى

مجمع منقطین 2011/02/22 ناھد دمحم احمد عبد الرحیم 2223375 كفـءكفـء1182011/02/14 أخصائى اجتماعى

البیھو المشتركة 2010/03/02 نجاة رمضان مخلوف متیم 2181207 كفـءكفـء1192011/02/28 أخصائى اجتماعى
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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 

سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

١العھد الجدید بنات  2010/03/02 نجالء مراد طلب مراد 2232426 كفـءكفـء1202011/02/28 أخصائى اجتماعى

٢سمالوط  المشتركة الحدیثة  2011/07/01 نشوة أحمد دمحم الحایس 2179407 كفـءكفـء1212011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢سمالوط  المشتركة الحدیثة  2010/07/01 نھلة  مجدى نور الدین بالش 2220016 كفـءكفـء1222011/06/27 أخصائى اجتماعى

سمالوط الفنیة للبنات 2010/07/01 نھى دمحم محمود ابو زید 2267683 كفـءكفـء1232011/06/27 أخصائى اجتماعى

سمالوط  االعدادیة بنات 2010/07/01 ھبھ رجب عبدالعلیم  دمحم 2147835 كفـءكفـء1242011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢سمالوط البلد بنات  2011/03/02 ھبھ عبد المتعال عبد الرجال أحمد 2154232 كفـءكفـء1252011/02/28 أخصائى اجتماعى

بنى خالد االعدادیة 2011/07/01 ھالل رشدى جابر احمد 2181682 كفـءكفـء1262011/06/27 أخصائى اجتماعى

١طرفا القبلیة رقم  2011/07/01 ھناء شعبان على دمحم 2221342 كفـءكفـء1272011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 یولیو االبتدائیة٢٣ابناء  ھناء عبد الوھاب الحبیبى عبد اللطیف 2181185 كفـءكفـء1282011/06/27 أخصائى اجتماعى

السراریة االعدادیة 2011/07/01 ھیثم فاروق ابو غنیمة احمد 2387631 كفـءكفـء1292011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابوسیف االصھب االبتدائیة 2001/01/07 وائل على خلیل اسماعیل 2383917 كفـءكفـء1302011/06/27 أخصائى اجتماعى

البیھو المشتركة 2011/07/01 وردة خلف عامر على 2231884 كفـءكفـء1312011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢المعصرة بنین  2010/07/01 وفاء فوزى سعد حنا 2189696 كفـءكفـء1322011/06/27 أخصائى اجتماعى

فصول الجالء االعدادیة 2011/07/01 یاسر دمحم عبدالوكیل على 2334374 كفـءكفـء1332011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢المعصرة بنین  2010/07/01 یسرا  عادل خلیفة السید 2174123 كفـءكفـء1342011/06/27 أخصائى اجتماعى

سمالوط الثانویة الزراعیة 1993/10/13 لبنى ابراھیم عبدالمجید قشیرى 1738817 كفـءكفـء1352012/09/24 دكتوراهمعلم خبیر

طحا الثانویة المشتركة 1988/09/01 احمد  دمحم علي  دمحم 2155151 كفـءكفـء1362009/02/26 معلم أول أ
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1982/06/30 احمد دمحم احمد سید 1755693 كفـءكفـء1372009/02/26 معلم أول أ

فصول عبد القوي صالح 1988/10/17 جمعة حسن عبدهللا عبد الجواد 1111588 كفـءكفـء1382009/02/26 معلم أول أ

العوایسة المشتركة 1986/01/01 شعبان  سعداوي  عبد  دمحم 2011060 كفـءكفـء1392009/02/26 معلم أول أ

1984/09/11 یولیو االبتدائیة٢٣ابناء  صباح جمال خلف احمد 1727535 كفـءكفـء1402009/02/26 معلم أول أ

داقوف 1991/11/30 عبد الحكیم صبري أحمد متولى 1108123 كفـءكفـء1412009/02/26 معلم أول أ

ابو سیدھم 1993/08/02 عبدهللا خالد عبدهللا دمحم 1120126 كفـءكفـء1422009/11/11 معلم أول أ

قلوصنا الثانویةالمشتركة 1993/11/11 عصام خلف دمحم خلف 1117058 كفـءكفـء1432009/02/26 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1983/09/01 عفاف زكریا حسین على 1761811 كفـءكفـء1442009/02/26 معلم أول أ

1992/09/01 االبتدائیة٢الجزائر  دمحم احمد عبد الفتاح احمد 2048705 كفـءكفـء1452009/11/11 معلم أول أ

سمالوط المعماریة الزخرفیة 1992/10/30 مختار عبد المنعم دمحم قندیل 1818358 كفـءكفـء1462009/09/22 معلم أول أ

عبدالقوى صالح 1993/12/01 میمي عبد الوھاب ابراھیم عیسي 1702396 كفـءكفـء1472009/02/26 معلم أول أ

1993/02/15 تعلیم اساسى٢طرفا القبلیة  ھدیة دمحم عثمان عیسى 1727353 كفـءكفـء1482009/11/11 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1982/06/30 ھناء میالد برسوم جرجس 1738960 كفـءكفـء1492009/02/26 معلم أول أ

طحا الثانویة المشتركة 1994/10/13 یوسف خلیل عبدالسید عبدالشھید 1111741 كفـءكفـء1502009/02/26 معلم أول أ

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 1995/09/01 مدحت  نجیب رمزى متى  2003764 كفـءكفـء1512009/02/26 معلم أول

ملحق دیر سمالوط 1993/08/01 ابوحلیبى دمحم خلف دمحم 1118381 كفـءكفـء1522009/02/26 معلم أول

١نزلة العمودین  1984/11/18 اسماعیل ابراھیم دمحم ابراھیم 1790117 كفـءكفـء1532009/11/11 معلم أول
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

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

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

1997/06/16 االبتدائیة١الجزائر  امل فایز فھیم على 1787544 كفـءكفـء1542009/02/26 معلم أول

مجمع منقطین 1994/07/11 أمیر بباوى مھنى فانوس 1743132 كفـءكفـء1552009/08/26 معلم أول

1998/11/11 االبتدائیة١الجزائر  ایرین ابراھیم اسحق حبیب 1799108 كفـءكفـء1562009/02/26 معلم أول

فصول االعدادیة بعزبة بشرى 1987/09/01 بدوي علي معوض بدوي 1485342 كفـءكفـء1572009/02/26 معلم أول

یعمل بالدیوان 1989/09/01 جماالت عمرو عبد المحسن دمحم 1821799 كفـءكفـء1582009/02/26 معلم أول

1994/10/13 یولیو االبتدائیة٢٣ابناء  خیرى حسن دمحم سلیم 1727488 كفـءكفـء1592009/09/26 معلم أول

جبل الطیر البحریة ت أ 1998/11/11 رجب على احمد دمحم 1738776 كفـءكفـء1602009/02/26 معلم أول

نزلة داود 1998/11/26 سحر دمحم اسماعیل عبد الباقي 2010719 كفـءكفـء1612009/08/26 معلم أول

حسین منازع االبتدائیة 1982/10/25 سعد دمحم حسین عبد الجید 2001386 كفـءكفـء1622009/02/26 معلم أول

مجمع البیھو 1994/10/13 سید عبد البصیر عبد الرازق حسین 1706746 كفـءكفـء1632009/11/11 معلم أول

یعمل بالدیوان 2002/05/01 شعبان عبدالحكیم دمحم سید 1809869 كفـءكفـء1642012/08/26 دكتوراهمعلم أول

١دیر سمالوط  1984/09/01 صبحي دمحم حسن أبو زید 1803825 كفـءكفـء1652009/09/26 معلم أول

ملحق دیر سمالوط 1999/01/30 صالح عبدالمنعم دمحم ابراھیم 1134610 كفـءكفـء1662009/02/26 معلم أول

الروبى ع بسمالوط 1996/12/01 عادل ملك سعد عبدالملك 1131270 كفـءكفـء1672009/11/11 معلم أول

ابو سیدھم 1990/11/01 عبد الناصر مراد عبد الرحمن على 1077474 كفـءكفـء1682009/02/26 معلم أول

دفش االبتدائیة 1994/10/13 عبدهللا عوض جعمیط عبدالسالم 1805589 كفـءكفـء1692009/09/26 معلم أول

یعمل بالدیوان 1984/09/01 على انور شنوى مفتاح 1738470 كفـءكفـء1702009/02/26 معلم أول
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

سمالوط الثانویة الزراعیة 1993/07/11 على عبدالبصیر عبدالرازق حسین 1821035 كفـءكفـء1712009/02/26 معلم أول

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 1996/09/01 علي رمضان علي سید 1738923 كفـءكفـء1722009/02/26 معلم أول

2003/07/01 االبتدائیة١الجزائر  علیا محروس محمود عبد الرحیم 1798256 كفـءكفـء1732012/08/26 دكتوراهمعلم أول

الشھید موریس فرج جوارجى االعدادیة 1994/07/11 عماد الدین حربي عبدالغني احمد 1821909 كفـءكفـء1742009/02/26 معلم أول

دلقام االبتدائیة 1998/11/11 عماد ولیم مجلى ابراھیم 1779065 كفـءكفـء1752009/02/26 معلم أول

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 1996/11/24 عمر على عبدالاله دمحم 1672608 كفـءكفـء1762009/02/26 معلم أول

سمالوط الثانویة بنات الجدیدة 1996/07/01 عید فوزى ابسخیرون ابراھیم 1711662 كفـءكفـء1772009/02/26 معلم أول

فصول عبد القوي صالح 1989/10/17 فرج خلیفة عبدالسالم فرج 1698610 كفـءكفـء1782009/02/26 معلم أول

السالم بنات 1996/09/01 فرحانھ دمحم احمد دمحم 1130374 كفـءكفـء1792009/02/26 معلم أول

٢فصول االعدادیة بقریة الوفاء  1994/10/13 كساب دمحم دمحم عبد الواحد 1743936 كفـءكفـء1802009/11/11 معلم أول

طلعت حرب الصناعیة بنین بشوشة 1982/09/01 دمحم ابو الوفا دمحم ابراھیم 1778325 كفـءكفـء1812009/02/26 معلم أول

قلوصنا الثانویةالمشتركة 1999/09/06 دمحم عبد السالم دمحم على 1648982 كفـءكفـء1822009/02/26 معلم أول

فصول االمل بمدرسة اطسا 1988/09/01 محمود دمحم قطیعي حسن 2011629 كفـءكفـء1832009/11/11 معلم أول

سمالوط الفنیة للبنات 1983/06/30 منى ضاحى حسین محبوب 1095223 كفـءكفـء1842009/02/26 معلم أول

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 1996/11/24 میالد فاروق بشرى اسحق 1672748 كفـءكفـء1852009/02/26 معلم أول

دلقام االبتدائیة 1994/10/13 نادر فرید سعد بباوى 1778903 كفـءكفـء1862009/11/11 معلم أول

١دیر سمالوط  1984/09/01 نوال رشاد أحمد عبد هللا 1806057 كفـءكفـء1872009/02/26 معلم أول
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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

فصول ریاض االطفال الملحقة على خالد بن الولید 2010/07/01 ابتسام احمد ماھر صالح مراد 2216382 كفـءكفـء1882011/06/27 معلم

حضانة الشراینة 2010/07/01 ابتسام توفیق یعقوب صمؤئیل 2386374 كفـءكفـء1892011/06/27 معلم

مجمع البیھو 2010/02/22 ابتسام حسنى خلف دمحم 2171993 كفـءكفـء1902011/02/14 معلم

2010/07/01 االبتدائیة٢الخمایشة  ابتسام حسین عبد الحمید أحمد 2189612 كفـءكفـء1912011/06/27 معلم

١قلوصنا بنین  2010/07/01 ابتسام عاطف دمحم عبد الغنى 2223105 كفـءكفـء1922011/06/27 معلم

الجالء االبتدائیة 2011/07/01 إبتسام دمحم دمحم أبو طالب 2188597 كفـءكفـء1932011/06/27 معلم

النقیب الشھید السید على السید سلیمان 2010/07/01 ابتھاج حنین فریج فانوس 2284043 كفـءكفـء1942011/06/27 معلم

قلوصنا بنات 2010/03/02 ابراھیم  فرغلى احمد عبد الرحیم 2188941 كفـءكفـء1952011/02/28 معلم

قلوصنا الثانویةالمشتركة 2010/03/02 إبراھیم السید رجب دمحم 2217513 كفـءكفـء1962011/02/28 معلم

ملحقة شاكر ابراھیم االعدادیة 2011/07/01 ابراھیم جمال الدین عبد العزیز طھ 2218172 كفـءكفـء1972011/02/14 معلم

الشیخ عبدالاله االبتدائیة 2011/07/01 ابراھیم حسن جاب هللا ابراھیم 2189574 كفـءكفـء1982011/06/27 معلم

طلعت حرب الصناعیة بنین بشوشة 2011/07/01 ابراھیم عبدهللا ابراھیم على 2203855 كفـءكفـء1992011/06/27 معلم

٢الروبى  2011/02/22 إبراھیم على كامل دمحم 2216691 كفـءكفـء2002011/02/14 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٣االعتزاز  ابراھیم كمال دمحم ابراھیم 1141059 كفـءكفـء2012011/06/27 معلم

منشاة بدینى اعدادى 2009/10/26 إبراھیم دمحم عطا على 2234541 كفـءكفـء2022011/02/28 معلم

2011/03/02 تعلیم اساسى٢طرفا القبلیة  ابراھیم محمود عثمان ابراھیم 2235030 كفـءكفـء2032011/02/28 معلم

الشھداء 2011/02/22 إبراھیم مصطفى إبراھیم حسن 2172249 كفـءكفـء2042011/02/22 معلم
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المؤھل 
األعلي

عرب الزینة تعلیم اساسي 2010/07/01 احسان احمد یسري دمحم 2223942 كفـءكفـء2052011/06/27 معلم

مجمع قلوصنا 2011/03/02 أحالم سعد اسحق سعید 2234993 كفـءكفـء2062011/02/28 معلم

١دیر سمالوط رقم  2010/07/01 احالم ضاحي االزھري دمحم 2223950 كفـءكفـء2072011/06/27 معلم

٢نزالى طحا  2008/05/29 احالم نعیم نصیف جرجس 2135470 كفـءكفـء2082011/02/14 معلم

السراریة تعلیم اساسى 2011/07/01 احمد  ضاحى دمحم موسى 2387861 كفـءكفـء2092011/06/27 معلم

الشھید رمضان حسن الشقرانى االبتدائیة 2011/07/01 احمد ابو العید دمحم مسعود 2285127 كفـءكفـء2102011/06/27 معلم

٢الروبى  2010/07/01 أحمد أبو بكر إبراھیم أبو بكر 2216776 كفـءكفـء2112011/06/27 معلم

2011/06/27 االبتدائیة٢الجزائر  أحمد أبوالنیل دمحم عبد الفتاح 2221485 كفـءكفـء2122011/06/27 معلم

القطوشة تعلیم اساسى ب 2011/03/02 احمد اسماعیل على طلیبة 2188617 كفـءكفـء2132011/02/28 معلم

١السوبى  2011/03/02 احمد امام اسماعیل طوسن 2217166 كفـءكفـء2142011/02/28 معلم

العابد االبتدائیة 2010/03/02 أحمد انور أحمد عبد هللا 2229348 كفـءكفـء2152011/02/28 معلم

مجمع منقطین 2011/07/01 احمد بشر محمود بشر 2284072 كفـءكفـء2162011/06/27 معلم

١الشھید دمحم دمحم عبدالرحمن المصرى  2011/03/02 احمد جابر زناتى عبدهللا 2250440 كفـءكفـء2172011/02/28 معلم

شاكر ابراھیم ب 2011/02/22 أحمد جمال عبد الفتاح أمین 2220119 كفـءكفـء2182011/02/14 معلم

2011/03/02 االبتدائیة١الخمایشة  أحمد جمال عبد الناصر أحمد أحمد 2217549 كفـءكفـء2192011/02/28 معلم

الشراینة 2011/03/02 أحمد جمال دمحم دمحم 2188662 كفـءكفـء2202011/02/28 معلم

٢السوبى  2011/02/22 احمد حسن عبد الحلیم دمحم 2187917 كفـءكفـء2212011/02/14 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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األعلي

١شوشة  2011/07/01 احمد حسن عبد النبى عثمان 2189584 كفـءكفـء2222011/06/27 معلم

الشھید رمضان حسن الشقرانى االبتدائیة 2011/07/01 احمد حسین امین حسین 2171868 كفـءكفـء2232011/06/27 معلم

العور االبتدائیة 2002/03/15 أحمد حكیم سنوسى حسین 2220798 كفـءكفـء2242011/06/27 معلم

مجمع البیھو 2010/02/22 احمد حلمى قطب محمود 1743727 كفـءكفـء2252011/02/14 معلم

الحتاحتة االبتدائیة 2011/03/02 احمد حماد على ابوزید 2221053 كفـءكفـء2262011/02/28 معلم

الروبى ع بسمالوط 2010/07/01 أحمد حمدى شعراوى فاضل 2216715 كفـءكفـء2272011/06/27 معلم

١المعصرة بنین  2011/03/02 أحمد حمدى عبد السمیع حسانین 2220975 كفـءكفـء2282011/02/28 معلم

١التحریر االبتدائیة بنین  2011/03/02 أحمد راضى عوض دمحم 2189591 كفـءكفـء2292011/02/28 معلم

خالد بن الولید االعدادیة 2011/03/02 أحمد ربیع أحمد بیومى 2177559 كفـءكفـء2302011/02/28 معلم

عطیة كیالنى االبتدائیة 2011/07/01 أحمد رجب متولى موسى 2188584 كفـءكفـء2312011/06/27 معلم

2011/07/01  تعلیم اساسى٢طرفا القبلیة  أحمد رمضان عبد العلیم موسى 2235039 كفـءكفـء2322011/06/27 معلم

الروبى ع بسمالوط 2011/07/01 أحمد سامى وردانى صالح 2172125 كفـءكفـء2332011/06/27 معلم

مجمع منقطین 2011/07/01 احمد سعید جبر عبد العال 2215880 كفـءكفـء2342011/06/27 معلم

القطوشة تعلیم اساسى ب 2011/06/27 أحمد سید فھمى دمحم 2220806 كفـءكفـء2352011/06/27 معلم

السراریة للتعلیم األساسى االعدادیة 2011/07/01 أحمد شعبان دمحم فرغلى 2221475 كفـءكفـء2362011/06/27 معلم

١طرفا القبلیة رقم  2011/07/01 احمد شعبان ھاشم دمحم 2284084 كفـءكفـء2372011/06/27 معلم

العكایشة الحدیثة 2011/07/01 أحمد شلقامى أحمد سراج 2190212 كفـءكفـء2382011/06/27 معلم
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ملحق دیر سمالوط 2011/07/01 احمد صابر محمود عبد هللا 2174092 كفـءكفـء2392011/06/27 معلم

عمار ادریس للتعلیم األساسى 2011/07/01 أحمد صالح حسن على 2235035 كفـءكفـء2402011/06/27 معلم

الثورة االبتدائیة بعزبة بشرى 2011/02/22 احمد طھ احمد دمحم 2188903 كفـءكفـء2412011/02/14 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 احمد عبد السالم ابراھیم عبد السالم 2280320 كفـءكفـء2422011/06/27 معلم

الغرباوى 2011/07/01 احمد عبد العال رجب على 2283124 كفـءكفـء2432011/06/27 معلم

الرخاء االبتدائیة 2011/07/01 احمد عبد هللا حجازى حسن 2223540 كفـءكفـء2442011/06/27 معلم

الشیخ عبدالاله االبتدائیة 2011/07/01 أحمد عبدالرحمن علي زاید 2222767 كفـءكفـء2452011/06/27 معلم

داقوف تعلیم اساسي 2011/07/01 احمد عبدالرحمن محجوب ادریس 2251818 كفـءكفـء2462011/06/27 معلم

2011/03/02 االبتدائیة٢ساقیة داقوف  احمد عبدالعاطي علي عبدالعاطي 2218439 كفـءكفـء2472011/02/28 معلم

بنى الحكم االبتدائیة 2011/03/02 احمد عبدهللا حسن دمحم 2171840 كفـءكفـء2482011/02/28 معلم

الجالء االبتدائیة 2011/02/22 أحمد عزت دمحم خلیل 2188613 كفـءكفـء2492011/02/14 معلم

ابوسیدھم القبلیة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 احمد عطا علي احمد 2215264 كفـءكفـء2502011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 احمد عطیھ عبد الراضى مھران 2386022 كفـءكفـء2512011/06/27 معلم

2011/02/22 االبتدائیة١البیھو  احمد على احمد على 2223032 كفـءكفـء2522011/02/14 معلم

عمار ادریس للتعلیم االساسى 2011/07/01 أحمد على خلف مراد 2235040 كفـءكفـء2532011/06/27 معلم

السراریة للتعلیم األساسى االعدادیة 2010/03/02 أحمد على دمحم خلف 2215895 كفـءكفـء2542011/02/28 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢الجزائر  أحمد عمر إبراھیم عمر 2215977 كفـءكفـء2552011/06/27 معلم
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الغرباوى 2010/07/01 أحمد عمر أحمد على 2181805 كفـءكفـء2562011/06/27 معلم

٢السادات  2011/03/02 احمد عوض لیثي دمحم 2223385 كفـءكفـء2572011/02/28 معلم

بنى خالد االعدادیة 2010/03/02 أحمد فتحى دمحم عبد الجواد 2215930 كفـءكفـء2582011/02/28 معلم

كوم اللوفي  تعلیم اساسي 2011/03/02 أحمد فیصل خلف دمحم 2173794 كفـءكفـء2592011/02/28 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢ابوغزالى  أحمد لطفي كمال الدین دمحم 2222765 كفـءكفـء2602011/06/27 معلم

الفتح االبتدائیة 2011/03/02 احمد ماھر عبد الجلیل مھنى 2181247 كفـءكفـء2612011/02/28 معلم

الشیخ عبدالاله االبتدائیة 2011/02/28 احمد ماھر دمحم حسن 2173921 كفـءكفـء2622011/02/28 معلم

دیر جبل الطیر الحدیثة 2011/07/01 أحمد دمحم أحمد شقرانى 2187067 كفـءكفـء2632011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 احمد دمحم الطیب اسماعیل شیمي 2167830 كفـءكفـء2642011/06/27 معلم

قلوصنا االعدادیة بنین 2011/03/02 أحمد دمحم أمین حسانین 2221465 كفـءكفـء2652011/02/28 معلم

فصول االعدادیة بعزبة بشرى 2011/07/01 احمد دمحم حسن احمد 2224140 كفـءكفـء2662011/06/27 معلم

٢دیر سمالوط  2011/03/02 أحمد دمحم عبد الغنى على 2190175 كفـءكفـء2672011/02/28 معلم

بنى خالد االعدادیة 2011/07/01 أحمد دمحم فتح الباب ابراھیم 2222441 كفـءكفـء2682011/06/27 معلم

٢الروبى  2011/03/02 أحمد دمحم قیاتى عثمان محمود 2216748 كفـءكفـء2692011/02/28 معلم

نزلة العمودین 2010/03/02 احمد دمحم محمود دمحم 2222286 كفـءكفـء2702011/02/28 معلم

١دیر سمالوط  2011/07/01 احمد دمحم مھنى خلف 2223557 كفـءكفـء2712011/06/27 معلم

٢دیر سمالوط  2011/07/01 احمد دمحمالصغیر محمود ابوالعال 2220892 كفـءكفـء2722011/06/27 معلم
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سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2004/07/01 احمد معبد دمحم احمد 1672889 كفـءكفـء2732009/02/26 معلم

عرب الزینة للتعلیم االساسى 2011/03/02 أحمد نجم محمود بیومي 2247342 كفـءكفـء2742011/02/28 معلم

الشیخ عبد الالة االعدادیة 2011/06/27 احمد نصر الدین محمود دمحم 2173542 كفـءكفـء2752011/06/27 معلم

بوجة االبتدائیة 2010/07/01 احمد یوسف زكي خلیل 2218442 كفـءكفـء2762011/06/27 معلم

دیر جبل الطیر الحدیثة 2010/07/01 ارینى نادى جاد حنا 2221003 كفـءكفـء2772011/06/27 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2010/07/01 ازھار جمال الدین احمد دمحم 2184049 كفـءكفـء2782011/06/27 معلم

السد العالى 2008/02/28 أسامة على عبد القادر دیاب 2234542 كفـءكفـء2792011/06/27 معلم

الشویخ االبتدائیة 2011/07/01 أسامة قاسم على قاسم 2229293 كفـءكفـء2802011/06/27 معلم

القطوشة تعلیم اساسى اعدادى 2011/03/02 اسامة كامل خلیفة عبدالعزیز 2216364 كفـءكفـء2812011/02/28 معلم

الشھید موریس فرج جوارجى االعدادیة 2010/07/01 اسامھ عبد الخالق ناشد عیاد 2284220 كفـءكفـء2822011/06/27 معلم

مجمع اسطال 2011/03/02 اسامھ دمحم نجیب عبدالعظیم عثمان 2218389 كفـءكفـء2832011/02/28 معلم

سمالوط القبطیة للبنین 2010/02/22 استیر عبد المسیح داود عبد المسیح 2223621 كفـءكفـء2842011/02/14 معلم

ابوطھیر االبتدائیة 2011/03/02 اسحق ثابت یعقوب جادهللا 2248710 كفـءكفـء2852011/02/28 معلم

الطیبة تعلیم اساسي 2010/03/02 أسحق خمیس مرزوق مینا 2191368 كفـءكفـء2862011/02/28 معلم

2010/07/01 االبتدائیة١الجزائر  أسعد فاروق ویصا بطرس 2181291 كفـءكفـء2872011/06/27 معلم

العكایشة الحدیثة 2011/03/02 إسالم عالم عبد القادر محمود 2190183 كفـءكفـء2882011/02/28 معلم

مجمع قلوصنا 2011/03/02 إسالم فارس عبد الحمید أحمد 2234998 كفـءكفـء2892011/02/28 معلم
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الشعراویة االبتدائیة 2010/07/01 أسماء  خلف بسیونى حسانین 2148006 كفـءكفـء2902011/07/26 معلم

٢مجمع طحا  2010/07/01 اسماء  عبد الرحمن  عبد الحكیم  احمد 2276418 كفـءكفـء2912011/06/27 معلم

سمالوط الفنیة للبنات 2010/07/01 اسماء  كمال  شحاتة یوسف 2334202 كفـءكفـء2922011/06/27 معلم

داود یوسف االبتدائیة 2011/07/01 اسماء  دمحم دمحم متولى 2222337 كفـءكفـء2932011/06/27 معلم

٢شوشة  2011/03/02 اسماء ابراھیم كامل بدران 2215296 كفـءكفـء2942011/02/28 معلم

١نزالى طحا  2010/07/01 أسماء أبو بكر دمحم عبد العلیم 2224151 كفـءكفـء2952011/06/27 معلم

٢البیھو االبتدائیة المشتركة  2011/02/22 اسماء احمد الجنیدى دمحم 2185123 كفـءكفـء2962011/02/14 معلم

١دیر سمالوط  2010/07/01 اسماء أحمد سید  دمحم 2222269 كفـءكفـء2972011/06/27 معلم

الشیخ عبدالاله االبتدائیة 2011/03/02 أسماء أحمد على أحمد 2173878 كفـءكفـء2982011/02/28 معلم

١قلوصنا بنین  2010/03/02 اسماء امام دمحم امام 2190186 كفـءكفـء2992011/02/28 معلم

2011/03/02 االبتدائیة٢اطسا بنین  اسماء ثابت احمد حسین 2188994 كفـءكفـء3002011/02/28 معلم

١قلوصنا بنین  2011/03/02 اسماء جمال ابو اللیل دمحم 2189316 كفـءكفـء3012011/02/28 معلم

١دیر سمالوط  2010/07/01 اسماء جمال حامد على 2223928 كفـءكفـء3022011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١ابوغزالى  أسماء جمعة خلف أحمد 2214891 كفـءكفـء3032011/06/27 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة 2011/06/27 أسماء حسن تونى دمحم 2238278 كفـءكفـء3042011/06/27 معلم

١حسن باشا  2010/07/01 اسماء حسن دمحم حسن 2219105 كفـءكفـء3052011/06/27 معلم

بنى غنى تعلیم اساسى 2010/07/01 اسماء خلف هللا احمد على 2189376 كفـءكفـء3062011/06/27 معلم
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سمالوط االعدادیة بنین 2010/07/01 اسماء خیرى عبدالحلیم عبد الحمید 2223631 كفـءكفـء3072011/06/27 معلم

سمالوط- شوشة االعدادیة  2010/03/02 اسماء رجب صغیر دمحم 2181783 كفـءكفـء3082011/02/28 معلم

قلوصنا االعدادیة بنین 2011/02/22 أسماء رجب عبد الفتاح طلب 2149945 كفـءكفـء3092011/02/14 معلم

٢دیر سمالوط  2010/07/01 أسماء رفعت مھدى عبد الحكیم 2221466 كفـءكفـء3102011/06/27 معلم

الطیبة 2011/03/02 أسماء رمضان عبد القادر على 2181234 كفـءكفـء3112011/02/28 معلم

٢العھد الجدید بنات  2011/07/01 اسماء زین العابدین دمحم الریدي 2216327 كفـءكفـء3122011/06/27 معلم

عرب الزینة تعلیم اساسي 2010/07/01 اسماء سعید عبدالباسط دمحم 2217255 كفـءكفـء3132011/06/27 معلم

منقطین 2011/03/02 أسماء سعید نور الدین سطوحى 2177373 كفـءكفـء3142011/02/28 معلم

نزلة شادى 2011/07/01 اسماء سید زیدان طلبھ 2222957 كفـءكفـء3152011/06/27 معلم

البیھو الثانویة المشتركة 2010/03/02 اسماء شمس الدین دمحم دمحم 2187905 كفـءكفـء3162011/02/28 معلم

حضانة عرب الزینة االبتدائیة 2010/07/01 أسماء صالح الدین خلف إبراھیم 2173689 كفـءكفـء3172011/06/27 معلم

عزبة دمحم صمیدة 2011/07/01 اسماء صالح عبد الفتاح عبد المنعم 2289875 كفـءكفـء3182011/06/27 معلم

٣شوشة  2011/02/28 اسماء صالح دمحم عبد الغنى 2248161 كفـءكفـء3192011/02/28 معلم

الجزائر للتعلیم االساسي 2011/07/01 اسماء طلعت  میھوب عامر 2217539 كفـءكفـء3202011/06/27 معلم

قلوصنا الثانویةالمشتركة 2010/07/01 أسماء عبد الحمید على شلقامى 2223024 كفـءكفـء3212011/06/27 معلم

٢العھد الجدید بنات  2010/03/02 أسماء عبد الرحیم توفیق على 2162221 كفـءكفـء3222011/02/28 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2011/03/02 أسماء عبد الغنى منیسى برعى 2186962 كفـءكفـء3232011/02/28 معلم
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٢سمالوط  المشتركة الحدیثة  2011/07/01 اسماء عبدالحمید محمود عطاهللا 2223923 كفـءكفـء3242011/06/27 معلم

الشراینة 2011/07/01 اسماء على  نادى سیف 2222254 كفـءكفـء3252011/06/27 معلم

سلیمان عمار 2011/03/02 اسماء على دمحم عبدالوھاب 2172190 كفـءكفـء3262011/02/28 معلم

٢حضانة الروبى  2011/07/01 أسماء فاروق حسن سلیمان 2181656 كفـءكفـء3272011/06/27 معلم

2010/07/01 االبتدائیة٢ساقیة داقوف  اسماء فایز عبدالمجید سنوسي 2218384 كفـءكفـء3282011/06/27 معلم

٢حضانة الجزائر  2011/07/01 اسماء فتح الباب احمد دمحم 2223617 كفـءكفـء3292011/06/27 معلم

مجمع قلوصنا 2011/07/01 اسماء فتحى عبد الحكیم دمحم 2251859 كفـءكفـء3302011/06/27 معلم

منشأة بدیني تعلیم اساسي 2011/07/01 اسماء فرج هللا دمحم دمحم 2184161 كفـءكفـء3312011/06/27 معلم

اطسا بنات االبتدائیة 2011/07/01 اسماء فضل دمحم عبد الرحمن 2386586 كفـءكفـء3322011/06/27 معلم

نزلة داود 2011/03/02 اسماء ماھر بلیغ دمحم 2215212 كفـءكفـء3332011/02/28 معلم

١سمالوط البلد بنات  2010/02/22 اسماء مجدى دمحم بیومى 2184140 كفـءكفـء3342011/02/14 معلم

الشعراویة 2010/03/02 اسماء دمحم احمد سید 2190735 كفـءكفـء3352011/02/28 معلم

الحلمیة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/07/01 اسماء دمحم احمد عبدالناصر 2219120 كفـءكفـء3362011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة 2010/07/01 أسماء دمحم أمین أحمد 2173836 كفـءكفـء3372011/06/27 معلم

السادات 2010/07/01 اسماء دمحم عبد الجلیل عبد النبى 2287602 كفـءكفـء3382011/06/27 معلم

٢شوشة  2010/07/01 أسماء دمحم عبد الجواد آدم 2184211 كفـءكفـء3392011/06/27 معلم

منشأة الشریعى للتعلیم االساسى 2011/07/01 اسماء دمحم على سلیمان 2172020 كفـءكفـء3402011/06/27 معلم
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معصرة سمالوط بنات 2011/07/03 اسماء دمحم دمحم احمد 2189536 كفـءكفـء3412011/06/27 معلم

2011/03/02 االبتدائیة٢الخمایشة  أسماء دمحم دمحم دمحم امین 2238285 كفـءكفـء3422011/02/28 معلم

السالم االبتدائیة 2010/02/22 اسماء دمحم ھشام وھبة جبر 2189461 كفـءكفـء3432011/02/14 معلم

٢حضانة التوفیقیة  2011/07/01 اسماء محمود عبد اللطیف دمحم قطیعى 2232435 كفـءكفـء3442011/06/27 معلم

١الشھید دمحم دمحم عبدالرحمن المصرى  2010/07/01 اسماء مصطفى احمد على 2280480 كفـءكفـء3452011/06/27 معلم

كوم اللوفي  تعلیم اساسي 2010/02/22 اسماء مصطفى دمحم دمحم 2221024 كفـءكفـء3462011/02/22 معلم

منقطین الجدیدة 2011/07/01 أسماء یوسف حسن عبد العلیم 2292972 كفـءكفـء3472011/06/27 معلم

ابوسیدھم االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/03/02 اسماعیل  عبد الوھاب یاسین دمحم 2223041 كفـءكفـء3482011/02/28 معلم

فصول الطیبة االبتدائیة الملحقة على الطیبة االعدادیة 2011/02/22 اسماعیل احمد محمود عبدالمولى 2217288 كفـءكفـء3492011/02/14 معلم

مجمع البیھو 2011/03/02 اسماعیل خلف رشاد دمحم 2188639 كفـءكفـء3502011/02/28 معلم

الحلمیة االعدادیة تعلیم اساسى 2011/07/01 اسماعیل دمحم عبدالصانع متولي 2219117 كفـءكفـء3512011/06/27 معلم

العوایسة المشتركة 2010/07/01 اسمھان سعد حسن عبدالرحیم 2217282 كفـءكفـء3522011/06/27 معلم

عزبة دمحم صمیدة 2011/07/01 اشرف  عبدالعواض  عبد هللا  دمحم 2220001 كفـءكفـء3532011/06/27 معلم

الشھید رمضان حسن الشقرانى االبتدائیة 2011/02/22 اشرف  مخیمر تونى عبدالعلیم 2217611 كفـءكفـء3542011/02/22 معلم

النقیب الشھید السید على السید سلیمان 2011/02/22 اشرف احمد حنفى عبد هللا 2248308 كفـءكفـء3552011/02/14 معلم

العابد االبتدائیة 2010/07/01 أشرف جمعة عبد الحمید عبد الرحمن 2229357 كفـءكفـء3562011/06/27 معلم

الشراینة 2011/07/01 اشرف ربیع قناوى دمحم 2386564 كفـءكفـء3572011/06/27 معلم
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طرفا البحریة 2011/03/02 اشرف عبد الباسط دمحم أحمد 2220851 كفـءكفـء3582011/02/28 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2011/02/22 اشرف عثمان إمام دمحم 2185255 كفـءكفـء3592011/02/14 معلم

عزبة القمادیر للتعلیم األساسى 2011/07/01 اشرف فؤاد خمیس جید 2287601 كفـءكفـء3602011/06/27 معلم

منشأة بدیني تعلیم اساسي 2011/07/01 أشرف دمحم شعراوى ابراھیم 2188797 كفـءكفـء3612011/06/27 معلم

فصول الجالء االعدادیة 2010/03/02 اشرف دمحم عبد الواحد دمحم 2179169 كفـءكفـء3622011/02/28 معلم

ابوطھیر االبتدائیة 2011/03/02 اشرف مفتاح طاھر علي 2248715 كفـءكفـء3632011/06/26 معلم

٢الطیبة  2011/06/27 اشرف موسى على مصطفى عامر 2222417 كفـءكفـء3642011/06/27 معلم

عمار ادریس للتعلیم االساسى 2010/03/02 أشرف یحیى عطیة دمحم 2235034 كفـءكفـء3652011/02/28 معلم

طحا 2010/07/01 اصالح علي اسماعیل دمحم 2219104 كفـءكفـء3662011/06/27 معلم

معصرة سمالوط بنات 2011/07/01 اغابى یونان ولسن توفیق 2158300 كفـءكفـء3672011/07/01 معلم

2010/03/02 االبتدائیة٢ساقیة داقوف  اكرام احمد محمود دمحم 2216343 كفـءكفـء3682011/02/28 معلم

١المشتركة  2011/06/27 اكرامي سید عبدالوھاب سنوسي 2223297 كفـءكفـء3692011/06/27 معلم

٢حضانة التوفیقیة  2010/07/01 الشیماء  مدحت سعید دمحم 2215659 كفـءكفـء3702011/06/27 معلم

مجمع البیھو 2011/03/02 الشیماء عزت جبر ابو القاسم 2215501 كفـءكفـء3712011/02/28 معلم

٢سمالوط البلد بنات  2011/07/01 الشیماء فارس عبدالستار علي 2215250 كفـءكفـء3722011/06/27 معلم

الشھداء 2010/02/22 الشیماء دمحم أحمد اسماعیل 2220127 كفـءكفـء3732011/02/14 معلم

حضانة مجمع البیھو 2010/07/01 الشیماء دمحم مھدى أحمد 1805860 كفـءكفـء3742011/06/27 معلم
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سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/06/27 الفت  صالح  دمحم ابراھیم 2286162 كفـءكفـء3752011/06/27 معلم

٢السوبى  2011/07/01 ألفت دمحم عمر مھنى 2188826 كفـءكفـء3762011/06/27 معلم

داقوف تعلیم اساسي 2011/07/01 الفت نان فھیم جرجس 2386727 كفـءكفـء3772011/06/27 معلم

٢سمالوط  المشتركة الحدیثة  2008/10/18 الھام جمال جمعة على 2184239 كفـءكفـء3782011/02/28 معلم

الحتاحتة االبتدائیة 2010/07/01 إلھام عزت خلف برغوث 2186903 كفـءكفـء3792011/06/27 معلم

2011/02/22 االبتدائیة٢اطسا بنین  الھام فتحى دمحم ابراھیم 2188910 كفـءكفـء3802011/02/14 معلم

١سمالوط البلد بنات  2010/02/22 الھام فوزى سید سعید 2184195 كفـءكفـء3812011/02/14 معلم

مجمع قلوصنا 2010/03/02 الھام دمحم عبد العزیز مرسى 2222498 كفـءكفـء3822011/02/28 معلم

نزلة اسطال االبتدائیة 2010/07/01 الیاس أمین الیاس فتوح 2282658 كفـءكفـء3832011/06/27 معلم

الجزائر للتعلیم االساسى 2011/07/01 الیصابات شفیق عزیز غبلایر 2223622 كفـءكفـء3842011/06/27 معلم

٢شوشة  2004/03/15 ام الرزق عبد العظیم محمود حسین 2184230 كفـءكفـء3852011/06/27 معلم

منشأة الشریعى 2010/07/01 ام ھاشم حسین ابوالعال حسین 2217249 كفـءكفـء3862011/06/27 معلم

بنى غنى تعلیم اساسى 2010/03/02 أم ھاشم رمضان عبدالحلیم دكرورى 2173977 كفـءكفـء3872011/02/28 معلم

مجمع قلوصنا 2010/07/01 امال حسن بسیونى احمد 2283138 كفـءكفـء3882011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢التوفیقیة  امال حمادة عبد الحلیم احمد 2232414 كفـءكفـء3892011/06/27 معلم

سمالوط الفنیة للبنات 2011/02/28 امال طلعت دمحم فرج 2221398 كفـءكفـء3902011/02/28 معلم

الجزائر للتعلیم األساسى ع 2004/07/01 امال عامر احمد دمحم 1787556 كفـءكفـء3912009/02/26 معلم
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2011/07/01 االبتدائیة١الجزائر  امال فاروق ذكى احمد 1141051 كفـءكفـء3922011/06/27 معلم

نزلة داود 2010/03/02 امال ماھر بلیغ دمحم 2189416 كفـءكفـء3932011/02/28 معلم

داقوف 2011/03/02 امال محمود عبد الحمید عبدالنعیم 2188923 كفـءكفـء3942011/02/28 معلم

2010/07/01 االبتدائیة١الجزائر  امال نادي سولایر مكسیموس 2218414 كفـءكفـء3952011/06/27 معلم

١العوایسة  2010/02/22 امانى احمد فؤاد دمحم 2191172 كفـءكفـء3962011/02/14 معلم

حضانة الشھید احمد عباس الرسمیة للغات 2010/07/01 أمانى أسامة عبد الحمید عبد الوھاب 2189421 كفـءكفـء3972011/06/27 معلم

سمالوط الفنیة للبنات 2011/07/01 امانى اسماعیل لطفى محمود 2356793 كفـءكفـء3982011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 امانى عبد الحمید محمود عطا هللا 2249801 كفـءكفـء3992011/06/27 معلم

قلوصنا الثانویةالمشتركة 2011/07/01 اماني صابر لمعي اسحاق 2357428 كفـءكفـء4002011/06/27 معلم

١حضانة الروبي  2004/07/01 اماني متولي حامد متولي 2008975 كفـءكفـء4012009/11/11 معلم

سمالوط  الثانویة بنین 2010/03/02 اماني دمحم حسین دمحم 2217835 كفـءكفـء4022011/03/02 معلم

2010/02/22 االبتدائیة١الخمایشة  اماني محمود علي محمود 2223371 كفـءكفـء4032011/02/28 معلم

نزلة شادى 2011/02/22 إمبیشى عبد النبى عبد العظیم فایز 2172004 كفـءكفـء4042011/02/14 معلم

بنى غنى ع بنین 2010/07/01 أمجد أنطونى فرج هللا طوبیا 2285211 كفـءكفـء4052011/06/27 معلم

٢دیر سمالوط  2010/02/22 امل  خلف توفیق دمحم 2248145 كفـءكفـء4062011/02/14 معلم

معصرة سمالوط بنات 2010/02/28 أمل أحمد الصغیر عوض 2220032 كفـءكفـء4072011/02/28 معلم

سمالوط الفنیة للبنات 2010/07/01 أمل ثابت مسعد جاد 2179312 كفـءكفـء4082011/06/27 معلم
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٢الطیبة  2010/07/01 أمل جریس فناویل جریس 2179367 كفـءكفـء4092011/06/27 معلم

2011/07/01 بالعمودین١العبور  امل خلیل عید غطاس 2386582 كفـءكفـء4102011/06/27 معلم

٢البیھو االبتدائیة المشتركة  2010/03/02 أمل صالح عبد هللا عبده 2172036 كفـءكفـء4112011/02/28 معلم

حضانة الشھید احمد عباس الرسمیة للغات 2010/07/01 أمل على خلف على 2189450 كفـءكفـء4122011/06/27 معلم

منشأة بدینى 2011/02/22 أمل عواد دسوقى عبد السالم 2179262 كفـءكفـء4132011/02/14 معلم

المقارین االبتدائیة 2011/07/01 امل مبروك عبدالسالم خلیفھ 2223977 كفـءكفـء4142011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 امل دمحم فتحى دمحم منیر دمحم 2178019 كفـءكفـء4152011/06/27 معلم

عرب الزینة تعلیم اساسي 2003/07/01 امل محمود رضا دمحم 1722747 كفـءكفـء4162009/09/26 معلم

الطیبة 2011/02/22 امل محى الدین دمحم متولى 2224127 كفـءكفـء4172011/02/14 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١ابوغزالى  أمل مصرى شحاتة زاید 2214914 كفـءكفـء4182011/06/27 معلم

مجمع منقطین 2011/03/02 أمنة أحمد إسماعیل حافظ 2182074 كفـءكفـء4192011/02/28 معلم

سمالوط القبطیة للبنین 2011/02/22 امنة رمضان حجازى جاد 2189539 كفـءكفـء4202011/02/14 معلم

٢العوایسة  2011/07/01 امنة عبده فتح الباب ابراھیم 2222482 كفـءكفـء4212011/06/27 معلم

مجمع منقطین 2011/05/11 امنھ رجب عبدالفتاح حسن 2223373 كفـءكفـء4222011/05/11 معلم

١سمالوط البلد بنات  2010/02/22 آمنھ شلقامى على حسین 2172414 كفـءكفـء4232011/02/14 معلم

2010/07/01 االبتدائیة٢اطسا بنین  امنھ مخلوف عبدالغفار دمحم 2248717 كفـءكفـء4242011/06/27 معلم

الشریعى الجدیدة االبتدائیة 2010/07/01 امورة فؤاد دمحم احمد 2181876 كفـءكفـء4252011/06/27 معلم
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سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 امیر  توفیق  اسحق  جرجس 2286104 كفـءكفـء4262011/06/27 معلم

2011/02/22 االبتدائیة١الخمایشة  امیرة  عجایبى فایز عیاد 2215565 كفـءكفـء4272011/02/22 معلم

روضة دمحم صمیده للتعلیم االساسى 2011/07/01 أمیرة  محمود زكى على 2219914 كفـءكفـء4282011/06/27 معلم

نزلة داود 2010/07/01 أمیرة حسین دمحم رمضان 2238282 كفـءكفـء4292011/06/27 معلم

منقطین 2011/07/01 امیرة سلیمان دمحم سلیمان 2402082 كفـءكفـء4302011/06/27 معلم

قصر عمار 2011/07/01 أمیرة سید محمود طھ 2234498 كفـءكفـء4312011/06/27 معلم

2011/02/28 االبتدائیة٢الجزائر  امیرة عبد الحمید احمد دمحم 2226601 كفـءكفـء4322011/02/28 معلم

نزلة العمودین 2011/03/02 امیرة عدلى كامل بطرس 2221046 كفـءكفـء4332011/02/28 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2011/03/02 امیرة دمحم سلیمان عمر 2173868 كفـءكفـء4342011/02/28 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة 2010/03/02 أمیره رشدى سید دمحم 2224103 كفـءكفـء4352011/02/28 معلم

2011/03/02 االبتدائیة٢ساقیة داقوف  امیمة انور فھیم دمحم 2218416 كفـءكفـء4362011/02/28 معلم

سمالوط- شوشة االعدادیة  2011/02/22 امیمة ربیع احمد عبد المجید 2215927 كفـءكفـء4372011/02/14 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2010/03/02 امیمة فوزى عید دمحم 2186953 كفـءكفـء4382011/02/28 معلم

١دیر سمالوط  2010/02/22 امیمھ جمعھ خلف علي 2223925 كفـءكفـء4392011/02/14 معلم

عبدالمجید راجح 2011/07/01 أمیمھ ربیعي دمحم علي 2219098 كفـءكفـء4402011/06/27 معلم

٢العھد الجدید بنات  2011/03/02 امیمھ عبدالجواد حسن زاید 2223326 كفـءكفـء4412011/02/28 معلم

2010/07/01 االبتدائیة٣االعتزاز  أمینة دمحم عبد الرحمن دمحم 2190233 كفـءكفـء4422011/06/27 معلم
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سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول ریاض االطفال الملحقة على خالد بن الولید 2010/07/01 امینة دمحم محمود دمحمین 2250661 كفـءكفـء4432011/06/27 معلم

دلقام االبتدائیة 2010/07/01 إناس احمد ابو الفضل السید 2287439 كفـءكفـء4442011/06/27 معلم

٢نزلة العمودین  2011/07/01 إناس رشدى على رشوان 2287490 كفـءكفـء4452011/06/27 معلم

منقطین 2011/07/01 أنجة دمحم أحمد عبد الرحیم 2190255 كفـءكفـء4462011/06/27 معلم

الجزائر للتعلیم االساسي 2010/03/02 انجي عبدالفادي نصیف رفلھ 2217842 كفـءكفـء4472011/02/28 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة 2010/07/01 انشراح دمحم حسین دمحم 2217863 كفـءكفـء4482011/06/27 معلم

٢سمالوط البلد بنات  2011/02/22 انعام حسن على سید 2173950 كفـءكفـء4492011/02/14 معلم

الحدیثة بنات 2010/03/02 انعام ذكى كامل محمود 2187848 كفـءكفـء4502011/02/28 معلم

حضانة منقطین الجدیدة 2011/07/01 أنعام دمحم دمحم أحمد 2234431 كفـءكفـء4512011/06/27 معلم

١حسن باشا  2010/07/01 أنوار  حنین  جاد  حنین 2218154 كفـءكفـء4522011/06/27 معلم

عزبة المختار تعلیم اساسى ابتدائى 2011/07/01 أنوار أبو سمره عبد الرحمن عاید 2190340 كفـءكفـء4532011/06/27 معلم

الشریعى الجدیدة االبتدائیة 2010/03/02 انوار احمد عزت عبد العظیم ابراھیم 2188016 كفـءكفـء4542011/02/28 معلم

١نزلة العمودین  2011/07/01 انوار سید عقل دمحم 2186809 كفـءكفـء4552011/06/27 معلم

عرب الزینة تعلیم اساسي 2010/07/01 أنوار علوانى حسن اسماعیل 2223054 كفـءكفـء4562011/06/27 معلم

٢مجمع بنى غنى  2010/03/02 انوار ناجح حبیب مرقس 2173605 كفـءكفـء4572011/02/28 معلم

مجمع اسطال 2011/07/01 انیسة دمحم نجاح صالح عبدالعاطى 2216349 كفـءكفـء4582011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 أوعاد  مكادى  وردانى  دمحم 2349800 كفـءكفـء4592011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اطسا بنات االبتدائیة 2011/03/02 ایات خالد توني عبید 2250667 كفـءكفـء4602011/02/28 معلم

مجمع قلوصنا 2011/03/02 ایات زیان دمحم على 2222492 كفـءكفـء4612011/02/28 معلم

سمالوط الفنیة للبنات 2010/07/01 آیات دمحم عبد الحكیم اسماعیل 2334180 كفـءكفـء4622011/06/27 معلم

الجزائر للتعلیم االساسي 2011/02/22 ایات محمود دمحم الصغیر ابراھیم 2217839 كفـءكفـء4632011/02/14 معلم

سمالوط الفنیة للبنات 2010/07/01 ایرین بشرى لبیب موسي 2356784 كفـءكفـء4642011/06/27 معلم

الشعراویة 2011/07/01 ایرینى سمیر رزق هللا بشریدة 2185219 كفـءكفـء4652011/06/27 معلم

سمالوط الفنیة للبنات 2010/06/27 ایرینى صالح عزیز غطاس 2328579 كفـءكفـء4662011/06/27 معلم

سمالوط الفنیة للبنات 2010/03/02 ایرینى وجیھ یعقوب كامل 2221019 كفـءكفـء4672011/02/28 معلم

2010/07/01 االبتدائیة٢الخمایشة  ایزیس عادل نصیف حنا 2190210 كفـءكفـء4682011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 ایفیان منیر  ناروز برسوم 2286122 كفـءكفـء4692011/06/27 معلم

عزبة القمادیر للتعلیم األساسى 2011/07/01 ایلین فاروق شخلول بسطوروس 2179153 كفـءكفـء4702011/06/27 معلم

٢مجمع طحا  2011/07/01 ایلین موریس فھمى توما 2288302 كفـءكفـء4712011/07/01 معلم

٢شوشة  2006/04/05 ایمان  احمد ابو العزایم  احمد 2222172 كفـءكفـء4722011/06/27 معلم

بنى الحكم االبتدائیة 2010/07/01 ایمان  متولي  دمحم دمحم 2171820 كفـءكفـء4732011/06/27 معلم

الحتاحتة االبتدائیة 2011/02/22 ایمان  مجدى خلیل یونس 2223514 كفـءكفـء4742011/02/14 معلم

سمالوط االعدادیة بنین 2011/02/22 ایمان  دمحم زیادة دمحم 2172289 كفـءكفـء4752011/02/14 معلم

الغرباوى االبتدائیة 2011/02/22 ایمان ابو بكر اسماعیل سید 2184058 كفـءكفـء4762011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة
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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

2011/03/02 االبتدائیة١اطسا بنین  ایمان احمد حسن دمحم 2188926 كفـءكفـء4772011/02/28 معلم

مجمع قلوصنا 2011/02/22 ایمان احمد عاشور عبد المنعم 1139796 كفـءكفـء4782011/02/14 معلم

٢البیھو االبتدائیة المشتركة  2010/07/01 إیمان أسامھ دمحم بدوي 2204864 كفـءكفـء4792011/06/27 معلم

الجالء االبتدائیة 2011/07/01 إیمان حسن ریاض أحمد 2187903 كفـءكفـء4802011/06/27 معلم

١قلوصنا بنین  2011/02/22 ایمان حسین عبدالرحمن سمیح 2215168 كفـءكفـء4812011/02/14 معلم

سمالوط الفنیة للبنات 2007/03/29 ایمان حنا عبد المسیح بباوي 2356788 كفـءكفـء4822011/06/27 معلم

٢العوایسة  2010/03/02 ایمان حنفى محمود حسن 2222496 كفـءكفـء4832011/02/28 معلم

المشیر عبد الحكیم عامر الثانویة 2010/07/01 ایمان خالد یونس دمحم 2181301 كفـءكفـء4842011/06/27 معلم

مجمع قلوصنا 2011/03/02 إیمان خلف دمحم خلف 2235009 كفـءكفـء4852011/02/28 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢التوفیقیة  ایمان ربیع عبد الحمید دمحم 2189473 كفـءكفـء4862011/06/27 معلم

نزلة داود 2010/03/02 إیمان ربیع على دمحم 2182119 كفـءكفـء4872011/02/28 معلم

منشأة الشریعى للتعلیم االساسى 2011/03/02 إیمان ربیعى دمحم دمحم 2184289 كفـءكفـء4882011/02/28 معلم

عرب الزینة تعلیم اساسي 2008/05/16 ایمان رمضان أحمد عبد الباقى 2189598 كفـءكفـء4892011/06/27 معلم

٢سمالوط البلد بنات  2010/03/02 ایمان رمضان احمد عرابى 2171901 كفـءكفـء4902011/02/28 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2011/03/02 ایمان رمضان بدري طایع 2215290 كفـءكفـء4912011/02/28 معلم

معصرة سمالوط بنات 2010/07/01 ایمان سید طلبھ سالمھ 2284576 كفـءكفـء4922011/06/27 معلم

٢دیر سمالوط  2011/07/01 إیمان سید مھنى خلیل 2179213 كفـءكفـء4932011/06/27 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
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المؤھل 
األعلي

حضانة مجمع قلوصنا 2010/07/01 ایمان شعبان شحاتھ سید 2223081 كفـءكفـء4942011/06/27 معلم

بوجة االبتدائیة 2011/07/01 ایمان صبره شحاتھ ابراھیم 2219108 كفـءكفـء4952011/06/27 معلم

١العوایسة  2010/07/01 ایمان صالح خفاجى دمحم 2219908 كفـءكفـء4962011/06/27 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة 2010/03/02 ایمان عبد التواب دمحم شحاتة 2185205 كفـءكفـء4972011/02/28 معلم

قلوصنا الثانویةالمشتركة 2010/02/22 ایمان عبد الدایم فھمى  السید 2189571 كفـءكفـء4982011/02/14 معلم

عرب الزینة تعلیم اساسي 2011/03/02 ایمان عبدهللا احمد دمحم 2250438 كفـءكفـء4992011/02/28 معلم

٢البیھو االبتدائیة المشتركة  2010/07/01 ایمان فاروق دمحم حسن 2217869 كفـءكفـء5002011/06/27 معلم

حضانة الطیبة تعلیم اساسى 2010/07/01 ایمان فریج بشاره فرج 2282458 كفـءكفـء5012011/06/27 معلم

١حضانة السوبى  2010/07/01 ایمان لویس كامل سلیمان 2183976 كفـءكفـء5022011/06/27 معلم

نزلة اسطال االبتدائیة 2011/07/01 ایمان مبروك مھني دمحم 2216377 كفـءكفـء5032011/06/27 معلم

الحتاحتة االبتدائیة 2011/03/02 إیمان دمحم شحاتة أحمد 2173740 كفـءكفـء5042011/02/28 معلم

مجمع قلوصنا 2010/07/01 ایمان دمحم عبدالحكیم دمحم 2217250 كفـءكفـء5052011/06/27 معلم

نزلة داود 2010/07/01 ایمان دمحم فارس حامد 2248300 كفـءكفـء5062011/06/27 معلم

الطیبة تعلیم اساسي 2010/02/22 إیمان دمحم لیسى عبد الرحیم 2191371 كفـءكفـء5072011/02/14 معلم

١قلوصنا بنین  2010/03/02 ایمان محمود ابوعوف حسین 2216367 كفـءكفـء5082011/02/28 معلم

التوفیقیة االعدادیة المشتركة 2010/07/01 ایمان محمود جمال احمد 2216332 كفـءكفـء5092011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة 2010/03/02 إیمان محمود رشید ھوارى 2191221 كفـءكفـء5102011/02/28 معلم
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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
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األعلي

حضانة مجمع منقطین 2011/07/01 ایمان محمود عبد الكریم عبد السالم 2399478 كفـءكفـء5112011/06/27 معلم

٢الروبى  2011/03/02 إیمان محمود فھیم دمحم 2216688 كفـءكفـء5122011/02/28 معلم

جبل الطیر القبلیة تعلیم اساسى 2009/03/02 ایمان محي الدین بكر حسن 2248727 كفـءكفـء5132011/02/14 معلم

١مجمع طحا  2011/07/01 إیمان معوض حسانین على 2220151 كفـءكفـء5142011/06/27 معلم

الثورة االبتدائیة بعزبة بشرى 2010/07/01 ایمان نادى خلیل صموئیل 2287938 كفـءكفـء5152011/06/27 معلم

حضانة بنى غنى تعلیم اساسى 2010/07/01 ایمان نبیل دمحم حمدى 2181671 كفـءكفـء5162011/06/27 معلم

الجزائر للتعلیم االساسي 2011/07/01 ایمان نظیم متى حنا 2217854 كفـءكفـء5172011/06/27 معلم

٢العوایسة  2003/07/01 ایمان یوسف فایز جرجس 1732876 كفـءكفـء5182009/02/26 معلم

١طرفا القبلیة رقم  2011/03/02 ایمن  فوزى على  جاد 2223072 كفـءكفـء5192011/02/28 معلم

الشریعى الجدیدة االبتدائیة 2011/02/22 أیمن إبراھیم عبد الرازق محمود 2221436 كفـءكفـء5202011/02/14 معلم

قلوصنا الثانویةالمشتركة 2011/06/27 ایمن احمد سعد مغربى 2220942 كفـءكفـء5212011/02/27 معلم

الكمال المشتركة 2011/07/01 ایمن حكیم شحاتة حنا 2287958 كفـءكفـء5222011/06/27 معلم

ملحقة شاكر ابراھیم االعدادیة 2011/02/22 ایمن رمضان ابراھیم صدیق 2221020 كفـءكفـء5232011/02/14 معلم

داقوف تعلیم اساسي 2011/03/02 ایمن صالح نصر حسن 2189407 كفـءكفـء5242011/02/28 معلم

٢السادات  2011/03/02 ایمن عبدالحكیم سیف عبدالحفیظ 2223395 كفـءكفـء5252011/02/28 معلم

الثورة االبتدائیة بعزبة بشرى 2011/03/02 ایمن عبید ذكى شحاتة 2223521 كفـءكفـء5262011/02/28 معلم

نزلة داود 2010/07/01 أیمن عنتر مصطفى كمال 2217596 كفـءكفـء5272011/06/27 معلم
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سمالوط المعماریة الزخرفیة 2010/07/01 أیمن عید عبد السالم دمحم 2401328 كفـءكفـء5282011/06/27 معلم

طحا 2011/02/22 أیمن فوزى یوسف جرجس 2172194 كفـءكفـء5292011/02/14 معلم

٢البیھو االبتدائیة المشتركة  2011/07/01 ایمن دمحم احمد دمحم 2282643 كفـءكفـء5302011/06/27 معلم

٢نزلة العمودین  2011/07/01 ایمن منیر خلیل ابو الیمین 2285239 كفـءكفـء5312011/06/27 معلم

دفش االبتدائیة 2011/07/01 ایمن نادى ابراھیم واصف 2286660 كفـءكفـء5322011/06/27 معلم

عرب الزینة تعلیم اساسي 2010/03/02 ایناس حسین كامل دمحم 2220824 كفـءكفـء5332011/02/28 معلم

١حسن باشا  2011/02/22 ایناس صالح سید صالح 2218147 كفـءكفـء5342011/02/14 معلم

مجمع منقطین 2011/02/22 ایناس عبدالسالم سید خلف 2223370 كفـءكفـء5352011/02/14 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 ایناس عبدالمنعم على حسین 2187650 كفـءكفـء5362011/06/27 معلم

سمالوط االعدادیة بنین 2010/03/02 ایناس دمحم احمد سید 2222508 كفـءكفـء5372011/02/28 معلم

الشھید موریس فرج جوارجى االعدادیة 2011/02/22 ایھاب حجازى على احمد 2181128 كفـءكفـء5382011/02/14 معلم

البیھو المشتركة 2011/03/02 ایھاب حسن عبد هللا مھنى 2188866 كفـءكفـء5392011/02/28 معلم

الروبى ع بسمالوط 2011/03/02 إیھاب سامى وردانى صالح 2216708 كفـءكفـء5402011/02/28 معلم

١مجمع طحا  2011/07/01 ایھاب سید البیومى عبد الحمید سید 2189657 كفـءكفـء5412011/06/27 معلم

خالد بن الولید االعدادیة 2011/03/02 إیھاب صابر عبد الحمید مراد 2219916 كفـءكفـء5422011/02/28 معلم

الشریعى الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 ایھاب ممدوح شعبان عبد الغنى 2248178 كفـءكفـء5432011/06/27 معلم

الغرباوى 2011/07/01 بباوي یوسف تاوضروس شنودا 2219121 كفـءكفـء5442011/06/27 معلم
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طلعت حرب الصناعیة بنین بشوشة 2010/07/01 بدر عمار عبدالفتاح عمار 2367345 كفـءكفـء5452011/06/27 معلم

النقیب الشھید السید على السید سلیمان 2011/02/22 بدریة جمعة دمحم على 2248242 كفـءكفـء5462011/02/14 معلم

٢سمالوط  المشتركة الحدیثة  2010/03/02 بدویھ عثمان حافظ محمود 2217269 كفـءكفـء5472011/02/28 معلم

بنى غنى تعلیم اساسى 2011/07/01 بدیعة ناجى بدوى دمحم 2174141 كفـءكفـء5482011/06/27 معلم

٢حضانة الجزائر  2011/07/01 بسمة ابو بكر دمحم حسن 2223623 كفـءكفـء5492011/06/27 معلم

الشراینة 2011/03/02 بشیر دمحم على أحمد 2171932 كفـءكفـء5502011/02/28 معلم

نزلة شادى 2011/03/02 بطرس نجیب سعید عبد الشھید 2172124 كفـءكفـء5512011/02/28 معلم

١شوشة  2011/03/02 بالل اسماعیل حسن توني 2217260 كفـءكفـء5522011/02/28 معلم

فصول ابو سیدھم القبلیة الملحقة ع 2011/07/01 بلبل رجب دمحم أحمد 2181846 كفـءكفـء5532011/06/27 معلم

٢نزالى طحا  2010/07/01 بھاء إبراھیم خلیل حسن 2172277 كفـءكفـء5542011/06/27 معلم

عزبة ناصر تعلیم اساسى االبتدائیة 2011/07/01 بھاء الدین حسین لبیب عبد المقصود 2215638 كفـءفوق المتوسط5552011/06/27 معلم

منشأة الشریعى 2011/07/01 بھلول عبد الحكم مرزبان حسین 2184162 كفـءكفـء5562011/06/27 معلم

ملحقة شاكر ابراھیم االعدادیة 2010/07/01 بھیھ عبد العظیم دمحم دسوقى 2284059 كفـءكفـء5572011/06/27 معلم

٢السوبى  2010/03/02 بوسى یوسف عقل درویش 2187964 كفـءكفـء5582011/02/28 معلم

الجالء االبتدائیة 2011/03/02 بوھیثا یمنى عبد العزیز شحاتة 2187965 كفـءكفـء5592011/02/28 معلم

بنى غنى تعلیم اساسى 2011/07/01 بیشوى القس بسطوروس لوقا فیلبس 2285223 كفـءكفـء5602011/06/27 معلم

2011/03/02 االبتدائیة٢التوفیقیة  بیشوى سمیر راشد بطرس 2215971 كفـءكفـء5612011/02/28 معلم
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ساقیة داقوف االبتدائیة 2010/03/02 بیشوى قسطندى مالك عیاد 2217516 كفـءكفـء5622011/02/28 معلم

طلعت حرب الصناعیة بنین بشوشة 2010/07/01 بیشوي مالك ولسن واصف 2215204 كفـءكفـء5632011/07/03 معلم

الشراینة 2011/03/02 تامر دمحم على دمحم 2172156 كفـءكفـء5642011/02/28 معلم

ملحقة شاكر ابراھیم االعدادیة 2011/03/02 تامر مدحت فھمى سیدھم 1588643 كفـءكفـء5652011/02/28 معلم

٢البیھو االبتدائیة المشتركة  2010/07/01 تریزا عبید زكى خلیل 2215181 كفـءكفـء5662011/06/27 معلم

سمالوط  االعدادیة بنات 2011/07/01 تریزة شفیق عزیز غبلایر 2181701 كفـءكفـء5672011/06/27 معلم

2011/02/22 یولیو االبتدائیة٢٣ابناء  تغرید كمال عبدالظاھر مھدي 2215286 كفـءكفـء5682011/02/14 معلم

داقوف تعلیم اساسي 2011/07/01 تھانى بشرى شخلول واصف 2282480 كفـءكفـء5692011/06/27 معلم

١مجمع طحا  2011/02/22 تھانى خلف قسطندى صلیب 2183950 كفـءكفـء5702011/02/14 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 تھانى صالح على عبد اللطیف 2368809 كفـءكفـء5712011/07/01 معلم

الطیبة تعلیم اساسي 2011/07/01 تھاني صالح عبدالفتاح عبدالمنعم 2398422 كفـءكفـء5722011/06/27 معلم

السد العالى 2010/02/22 توفیق دمحم توفیق دمحم 2215604 كفـءكفـء5732011/02/14 معلم

منشاة الشریعى 2010/03/02 توني ابوالعزایم شعبان ابراھیم 2222766 كفـءكفـء5742011/02/28 معلم

مھدى سالم 2011/02/28 تیسیر زغلول سعد مسلم 2247344 كفـءكفـء5752011/02/28 معلم

2011/02/22 االبتدائیة١البیھو  ثریا نبیل شوقى عوض 2223543 كفـءكفـء5762011/02/14 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١اطسا بنین  ثناء سیف النصر  عبد هللا نصر 2405787 كفـءكفـء5772011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/03/02 جانیت نبیھ فرج هللا خلیل 2181841 كفـءكفـء5782011/02/28 معلم
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الجالء االبتدائیة 2011/03/02 جرجس سعید عبد هللا توفیق 2187953 كفـءكفـء5792011/02/28 معلم

اطسا بنات االبتدائیة 2011/03/02 جرجس سمیر ابراھیم سعد 1743752 كفـءكفـء5802011/02/28 معلم

فصول بوجة االعدادیة الملحقة 2011/02/22 جرجس كامل حنین جرجس 2172179 كفـءكفـء5812011/02/14 معلم

الطیبة تعلیم اساسي 2010/07/01 جرمین عاطف فرح بطرس 2156828 كفـءكفـء5822011/06/27 معلم

منشاة الشریعى للتعلیم األساسى 2004/07/01 جالل طھیر دمحم حفیظ 2219979 كفـءكفـء5832011/06/27 معلم

٢دیر سمالوط  1990/10/01 جمال أحمد أبوسمرة أحمد 2154241 كفـءكفـء5842011/02/22 معلم

قصر عمار 2011/07/01 جمال دمحم نادى جمال یونس جمال 2234521 كفـءكفـء5852011/06/27 معلم

نزلة شادى 2011/07/01 جمال محمود دمحم عیسى 2287524 كفـءكفـء5862011/06/27 معلم

عزبة ناصر تعلیم اساسى االعدادیة 2004/08/03 جمعة  رشدى حداد ابراھیم 2185382 كفـءكفـء5872011/02/14 معلم

عطیة كیالنى االبتدائیة 2011/03/02 جمعة حامد كمال حسن 2231876 كفـءكفـء5882011/02/28 معلم

المیمون االبتدائیة 2011/07/01 جمعة عبد الستار دمحم خلیل 2191420 كفـءكفـء5892011/06/27 معلم

نزلة العمودین 2010/07/01 جمیلة سید وھبة حنا 2285138 كفـءكفـء5902011/06/27 معلم

١نزلة العمودین  2011/03/02 جمیلة صبح صادق غطاس 2186794 كفـءكفـء5912011/02/28 معلم

المقارین االبتدائیة 2011/07/01 جمیلھ راضي فھمي عبدالوھاب 2223975 كفـءكفـء5922011/06/27 معلم

١السوبى  2011/07/01 جورج ناجح ایوب یوسف 2217153 كفـءكفـء5932011/06/28 معلم

الشھداء 2011/03/02 جوزیف عادل أنیس شحاتة 2179193 كفـءكفـء5942011/02/28 معلم

2011/03/02 االبتدائیة١التوفیقیة  جیھان جمعة فؤاد جمعة 2222486 كفـءكفـء5952011/02/28 معلم
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2010/07/01 االبتدائیة١الخمایشة  جیھان ربیع احمد بیومى 2282421 كفـءكفـء5962011/06/27 معلم

٢دیر سمالوط  2010/07/01 جیھان رمضان أحمد دمحم 2221486 كفـءكفـء5972011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 جیھان عبد السند سعد عبد السید 2386588 كفـءكفـء5982011/06/27 معلم

٢مجمع طحا  2011/07/01 جیھان عبد هللا أحمد دمحم 2224145 كفـءكفـء5992011/06/27 معلم

٢العھد الجدید بنات  2010/02/22 جیھان محمود دمحم ثابت 2215617 كفـءكفـء6002011/02/14 معلم

ابوسیف االصھب االبتدائیة 2011/03/02 حاتم حمدى دمحم مخلوف 2220096 كفـءكفـء6012011/02/28 معلم

جبل الطیر البحریة ت أ 2011/07/01 حامد دمحم دمحم حسن 2258704 كفـءكفـء6022011/06/27 معلم

٢القطوشة  2011/07/01 حجاج سید دمحم حسن 2190225 كفـءكفـء6032011/06/27 معلم

مصطفى عامر  تعلیم اساسي 2011/07/01 حجاج عبد الرازق تغانى ابراھیم 2220941 كفـءكفـء6042011/06/27 معلم

العكایشة الحدیثة 2008/03/17 حجاج محروس عبد العزیز یاسین 2190231 كفـءكفـء6052011/06/27 معلم

شاكر ابراھیم ب 2011/07/01 حربى خلف نظیم مھنى 2221054 كفـءكفـء6062011/06/27 معلم

٢فصول االعدادیة بقریة الوفاء  2002/09/06 حسام الدین احمد ابراھیم دمحم 2276598 كفـءكفـء6072011/06/26 معلم

مجمع اسطال 2011/07/01 حسام الدین محمود ابراھیم دمحم 2295183 كفـءكفـء6082011/06/27 معلم

منقطین 2011/03/02 حسام الدین محمود دمحم أحمد 2220849 كفـءكفـء6092011/02/28 معلم

الزھراء االبتدائیة 2011/07/01 حسام سماح دمحم دمحم 2181779 كفـءكفـء6102011/06/27 معلم

بنى خالد االعدادیة 2010/07/01 حسام دمحم عبد دمحم 2222455 كفـءكفـء6112011/07/01 معلم

بنى غنى تعلیم اساسى 2011/07/01 حسن اسماعیل عبدالوھاب اسماعیل 2217242 كفـءكفـء6122011/06/27 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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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 

سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قلوصنا ع بنات 2011/07/01 حسن سوبى دمحم على 2217490 كفـءكفـء6132011/06/27 معلم

عزبة القمادیر 2011/07/01 حسن على دمحم على 2222180 كفـءكفـء6142011/06/27 معلم

٢دیر سمالوط  2010/03/02 حسن فتحى صغیر سالمة 2171953 كفـءكفـء6152011/02/28 معلم

2011/07/01 بالعمودین١العبور  حسن دمحم عبد الھادى حسن 2306738 كفـءكفـء6162011/06/27 معلم

2010/03/02 االبتدائیة٢الخمایشة  حسناء دمحم مراد جمعة 2179275 كفـءكفـء6172011/02/28 معلم

المیمون 2011/03/02 حسین سعد حسین مصطفى 2215455 كفـءكفـء6182011/02/28 معلم

١العوایسة  2011/03/02 حسین شوقى دمحم شرقاوى 2220833 كفـءكفـء6192011/02/28 معلم

١مجمع طحا  2011/07/01 حسین عبد هللا حسین مرسى 2220155 كفـءكفـء6202011/06/27 معلم

منشأة بدینى 2010/03/02 حسین دمحم حسین عبد الرحمن 2220811 كفـءكفـء6212011/02/28 معلم

السراریة االعدادیة 2011/07/01 حسین محمود معروف جبلى 2187038 كفـءكفـء6222011/06/27 معلم

١العھد الجدید بنات  2011/03/02 حمادة احمد على خلف 2189457 كفـءكفـء6232011/02/28 معلم

ابوعاید االبتدائیة 2011/03/02 حمادة حسین عبد هللا حسین 2222168 كفـءكفـء6242011/02/28 معلم

منشأة بدیني تعلیم اساسي 2011/02/22 حمادة سعید دمحم دمحم 2188880 كفـءكفـء6252011/02/22 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 حمادة دمحم محمود ابو اللیل 2386026 كفـءكفـء6262011/06/27 معلم

التوفیقیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 حماده ربیع على احمد 2283118 كفـءكفـء6272011/06/27 معلم

2011/03/02 االبتدائیة١الجزائر  حماده سعد إبراھیم خلیل 2215916 كفـءكفـء6282011/02/28 معلم

ابوطھیر االبتدائیة 2011/07/01 حماده عبدهللا مجلي الجارحي 2248705 كفـءكفـء6292011/06/26 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 

سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قلوصنا الثانویةالمشتركة 2001/09/07 حماده علي اسماعیل علي 2288430 كفـءكفـء6302011/06/27 معلم

جبل الطیر البحریة 2011/07/01 حماده دمحم دمحم حسن 2217866 كفـءكفـء6312011/06/27 معلم

السراریة للتعلیم األساسى االعدادیة 2011/03/02 حماده محمود عبد هللا محمود 2215961 كفـءكفـء6322011/02/28 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 حمدى  خیرى محرم حسن 2286129 كفـءكفـء6332011/06/27 معلم

١حسن باشا  2011/07/01 حمدى عبد الجابر حسن عبد الرازق 2172309 كفـءكفـء6342011/06/27 معلم

سلیمان عمار 2011/07/01 حمدى على دمحم دمحم 2172000 كفـءكفـء6352011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١ابوغزالى  حمزة عبد العزیز صالح إبراھیم 2214948 كفـءكفـء6362011/06/27 معلم

شاكر ابراھیم ب 2011/02/22 حمیدة صالح عبد السالم یوسف 2172102 كفـءكفـء6372011/02/14 معلم

٢الشھید دمحم دمحم عبدالرحمن المصرى  2010/07/01 حمیدة علي عبدالجلیل حمیدة 2248699 كفـءكفـء6382011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 حنا  سعد  حنا  جاد هللا 2286141 كفـءكفـء6392011/06/27 معلم

العور االبتدائیة 2011/07/01 حنا یوسف حنا رزق 2220947 كفـءكفـء6402011/06/27 معلم

سمالوط  االعدادیة بنات 2010/07/01 حنان  ابو طالب  أحمد  عبد العزیز 2220042 كفـءكفـء6412011/06/27 معلم

حضانة العوایسة 2011/07/01 حنان  سالمة على سالمة 2220891 كفـءكفـء6422011/06/27 معلم

طلعت حرب الصناعیة بنین بشوشة 2010/07/01 حنان  عید صادق یوسف 2367346 كفـءكفـء6432011/06/27 معلم

سمالوط  الثانویة بنین 2007/07/01 حنان ابراھیم عبد المعین قلیعى 2220117 كفـءكفـء6442011/06/27 معلم

٢المعصرة بنین  2011/02/22 حنان حماد عبد هللا محمود 2221010 كفـءكفـء6452011/02/14 معلم

حضانة المعصرة بنات 2010/07/01 حنان شعبان مرسى محمود 2215593 كفـءكفـء6462011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
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 

سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

طحا 2011/02/22 حنان صالح حسن شلقامي 2219100 كفـءكفـء6472011/02/14 معلم

القطوشة تعلیم اساسى ب 2003/07/01 حنان صفوت زكي ناروز 1775537 كفـءكفـء6482009/11/11 معلم

٢مجمع طحا  2011/07/01 حنان على سالم دمحم 2184081 كفـءكفـء6492011/06/27 معلم

عبدالقوى صالح 2010/07/01 حنان فاروق حسن سلیمان 2250668 كفـءكفـء6502011/06/27 معلم

٢دیر سمالوط  2010/07/01 حنان فوزى عید دمحم 2248360 كفـءكفـء6512011/06/27 معلم

حضانة مجمع قلوصنا 2010/07/01 حنان قاعود علي شلبى 2181104 كفـءكفـء6522011/06/27 معلم

بنى الحكم االبتدائیة 2011/07/01 حنان كاشف دمحم دمحم 2184282 كفـءكفـء6532011/06/27 معلم

١مجمع طحا  2011/02/22 حنان كمال نجیب دمیان 2183945 كفـءكفـء6542011/02/14 معلم

١قلوصنا بنین  2010/07/01 حنان دمحم عید محسب 2217616 كفـءكفـء6552011/06/27 معلم

الغرباوى االبتدائیة 2011/07/01 حنان مكرم برسوم عازر 2292965 كفـءكفـء6562011/06/27 معلم

الجزائر للتعلیم االساسي 2011/03/02 حنان مالك وھبھ عبد 2217848 كفـءكفـء6572011/02/28 معلم

١السوبى  2011/07/01 حنان ناجي شكري نصر 2217154 كفـءكفـء6582011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/06/27 حنان نبیل وھبھ عبد الملك 2178084 كفـءكفـء6592011/06/27 معلم

2010/07/01 االبتدائیة١الجزائر  حنان نوار نسیم جرجس 2190219 كفـءكفـء6602011/06/27 معلم

ابوطھیر االبتدائیة 2010/02/03 حنفي محمود عبدهللا وھبھ 2248698 كفـءكفـء6612011/02/28 معلم

اطسا بنات االبتدائیة 2011/07/01 حوریة سعودى حسانین على 2280160 كفـءكفـء6622011/06/27 معلم

٢السوبى  2011/03/02 خالد  جمال جمال ابراھیم 2187911 كفـءكفـء6632011/02/28 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 

سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید احمد عباس الرسمیة للغات 2011/03/02 خالد  جمعة دمحم عبد الجلیل 2217486 كفـءكفـء6642011/02/28 معلم

منشأة بدیني تعلیم اساسي 2011/02/22 خالد  دمحم احمد عبد الغنى 2181141 كفـءكفـء6652011/02/14 معلم

طحا 2010/02/22 خالد سلطان احمد على 2221034 كفـءكفـء6662011/02/14 معلم

سلیمان عمار 2011/03/02 خالد صالح محمود منازع 2171908 كفـءكفـء6672011/02/28 معلم

بوجة االبتدائیة 2011/02/22 خالد عبد الرحمن خلیل غانم 2172221 كفـءكفـء6682011/02/14 معلم

الطیبة تعلیم اساسي 2011/07/01 خالد فتحى عبد العلیم على 2286627 كفـءكفـء6692011/06/27 معلم

١دیر سمالوط  2011/07/01 خالد قطب  عبدالعزیز قطب 2386959 كفـءكفـء6702011/06/27 معلم

ابوسیدھم القبلیة الجدیدة االبتدائیة 2011/02/22 خالد دمحم ربیع شعراوى احمد 2189390 كفـءكفـء6712011/02/14 معلم

الطیبة 2004/07/01 خالد دمحم عبد الفتاح عبد الجواد 1743788 كفـءكفـء6722009/02/26 معلم

ابوسیدھم االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 خالد دمحم علي عبدالجواد 2215269 كفـءكفـء6732011/06/27 معلم

عزبة ناصر تعلیم اساسى االبتدائیة 2008/09/19 خالد دمحم معوض حامد 2150243 كفـءكفـء6742011/02/28 معلم

اطسا االعدادیة بنین 2011/07/01 خدیجة بدر دمحم دمحم 2224153 كفـءكفـء6752011/06/27 معلم

الجزائر للتعلیم االساسي 2011/07/01 خدیجة یوسف ابراھیم عمر 2189466 كفـءكفـء6762011/07/01 معلم

١الشھید دمحم دمحم عبدالرحمن المصرى  2011/07/01 خدیجھ حجازي عبدالرحمن المصري 2217286 كفـءكفـء6772011/06/27 معلم

٢العھد الجدید بنات  2010/07/01 خضرة كساب خیرى دمحم 2217579 كفـءكفـء6782011/06/27 معلم

عزبة القمادیر 2011/07/01 خلف  محمود عبد الحكیم  دمحم 2222261 كفـءكفـء6792011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢الجزائر  خلف ابراھیم محمود ابراھیم 1535933 كفـءكفـء6802011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ابوعاید االبتدائیة 2010/03/02 خلف حمیدة أحمد عبد الجابر 2222173 كفـءكفـء6812011/02/28 معلم

العور االبتدائیة 2011/07/01 خلف سمعان حنا عبد السید 2220844 كفـءكفـء6822011/06/27 معلم

ابوطھیر االبتدائیة 2010/03/02 خلف شادى دمحم دمحم 2222434 كفـءكفـء6832011/02/28 معلم

السوبى 2011/03/02 خلف شعبان دمحم دمحم 2216384 كفـءكفـء6842011/02/28 معلم

العور االبتدائیة 2003/01/18 خلف عبد القادر دمحم رمضان 2220970 كفـءكفـء6852011/06/27 معلم

ابوطھیر االبتدائیة 2011/03/02 خلف عبدهللا عابد علي 2248703 كفـءكفـء6862011/02/28 معلم

الشویخ االبتدائیة 2011/03/02 خلف فتحى مرسى خلیفة 2229259 كفـءكفـء6872011/02/28 معلم

١طرفا القبلیة  2011/07/01 خلود عبد الحمید دمحم عالم 2221578 كفـءكفـء6882011/06/27 معلم

بنى خالد االعدادیة 2011/07/01 خلیفة رمضان احمد عبد طالب 2250671 كفـءكفـء6892011/06/27 معلم

العابد االبتدائیة 2011/06/27 خلیل إبراھیم دمحم عبدالرازق 2229367 كفـءكفـء6902011/06/27 معلم

حسن ابراھیم غیضان االعدادیة 2006/03/20 خلیل ضیف هللا عبد الجواد على 2216766 كفـءكفـء6912011/06/27 معلم

١حسن باشا  2010/07/01 خمیس سیدھم حرز حنا 2218192 كفـءكفـء6922011/06/27 معلم

المیمون 2011/03/02 خمیس عبد هللا على دمحم 2191378 كفـءكفـء6932011/02/28 معلم

منشأة بدیني تعلیم اساسي 2010/07/01 دالیا أحمد بدوى دمحم 2181202 كفـءكفـء6942011/06/27 معلم

مھدى سالم 2011/03/02 دالیا أحمد وھیب عبد الرحمن 2216743 كفـءكفـء6952011/02/28 معلم

حضانة الشیخ عبدااله 2011/07/01 دالیا جمال دمحم على 2189403 كفـءكفـء6962011/06/27 معلم

نزلة داود 2010/03/02 دالیا عبد العزیز دمحم ابراھیم 2185527 كفـءكفـء6972011/02/28 معلم
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حضانة الشھید احمد عباس الرسمیة للغات 2010/07/01 دعاء ابو النور ابوبكر حسن 2181082 كفـءكفـء6982011/06/27 معلم

٢دیر سمالوط  2011/03/02 دعاء احمددمحم مھدى عبد الحكیم 2174005 كفـءكفـء6992011/03/02 معلم

١الروبى  2011/07/01 دعاء بھاء الدین عبد المنعم دمحم 2222165 كفـءكفـء7002011/07/01 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2011/03/02 دعاء على سلیمان عمر 2181196 كفـءكفـء7012011/02/28 معلم

خالد بن الولید االعدادیة 2011/02/22 دعاء على عبد هللا دمحم 2172308 كفـءكفـء7022011/02/14 معلم

دلقام للتعلیم االساسى 2011/07/01 دعاء فتحي دمحم احمد 2217160 كفـءكفـء7032011/06/27 معلم

الفتح االبتدائیة 2011/07/01 دعاء دمحم انور دمحم 2184033 كفـءكفـء7042011/06/27 معلم

منقطین الجدیدة 2011/07/01 دعاء دمحم عبد الحمید مراد 2220962 كفـءكفـء7052011/06/27 معلم

معصرة سمالوط بنات 2010/07/01 دعاء دمحم محمود عبدالمعبود 2207239 كفـءكفـء7062011/06/27 معلم

١دیر سمالوط  2010/07/01 دعاء ناجى حسن درویش 2221532 كفـءكفـء7072011/06/27 معلم

الحتاحتة االبتدائیة 2010/03/02 دالل صالح معبد عبدالحفیظ 2222265 كفـءكفـء7082011/02/28 معلم

سمالوط الثانویة بنات القدیمة 2010/07/01 دالل عدلى فؤاد ذكى 2348874 كفـءكفـء7092011/06/27 معلم

١نزالى طحا  2011/02/22 دمیانة فاروق اسحق جرجس 2219835 كفـءكفـء7102011/02/14 معلم

١سمالوط البلد بنات  2010/03/02 دمیانة فایق شاكر عبدهللا 2215177 كفـءكفـء7112011/02/28 معلم

١المعصرة بنین  2011/07/01 دمیانھ فكرى غطاس بانوب 2188749 كفـءكفـء7122011/06/27 معلم

ابوسیف االصھب االبتدائیة 2008/10/16 راضیة  خالد ابراھیم محمود 2220091 كفـءكفـء7132011/02/14 معلم

١دیر سمالوط  2011/06/27 رافت كساب خلف هللا جارحى 2188766 كفـءكفـء7142011/06/27 معلم
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الشھید رمضان حسن الشقرانى االبتدائیة 2010/03/02 راندا  محمود عبدالعزیز مھني 2215224 كفـءكفـء7152011/02/28 معلم

٢شوشة  2007/09/27 راندا مجدى نور الدین بالش 2188978 كفـءكفـء7162011/02/14 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة 2010/03/02 رانده دمحم فھمى تھامى 2224095 كفـءكفـء7172011/03/02 معلم

2011/02/22 بالعمودین١العبور  رانیا بدیر اسحق حنا 2186947 كفـءكفـء7182011/02/14 معلم

منشأة بدینى 2010/10/01 رانیا صدیق عوض عمار 2179345 كفـءكفـء7192011/02/14 معلم

مصطفى عامر  تعلیم اساسي 2011/02/22 رانیا كامل دمحم علي 2216369 كفـءكفـء7202011/02/14 معلم

مجمع قلوصنا 2011/02/22 رانیا مجدى جابر مكسیموس 2235044 كفـءكفـء7212011/02/14 معلم

٢دیر سمالوط  2011/02/14 رانیا دمحم حجازى عبدالحمید 2173934 كفـءكفـء7222011/02/14 معلم

الشیخ عبدالاله االبتدائیة 2010/03/02 رانیا نور الدین حسین على 2189482 كفـءكفـء7232011/02/28 معلم

ابوسیف االصھب االبتدائیة 2010/03/28 راویة على دمحم عبد المجید 2249245 كفـءكفـء7242011/06/27 معلم

الطیبة 2011/07/01 رایقة سبع صادق طوسة 2184113 كفـءكفـء7252011/07/01 معلم

٢الطیبة  2011/02/28 رباب جابر دمحم على 2181667 كفـءكفـء7262011/02/28 معلم

٢سمالوط البلد بنات  2011/03/02 رباب سعد محمود دمحم 2172329 كفـءكفـء7272011/02/28 معلم

سعد زغلول االبتدائیة 2009/10/24 رباب دمحم حسن دمحم 2184209 كفـءكفـء7282011/02/28 معلم

قلوصنا ع بنات 2010/07/01 رباب دمحم طلبھ مناع خلیل 2372238 كفـءكفـء7292011/06/27 معلم

٢شوشة  2004/04/29 رباب دمحم فتحى أحمد دمحم 2186938 كفـءكفـء7302011/02/14 معلم

١مجمع طحا  2011/02/22 رباب ممدوح فولى یوسف 2248361 كفـءكفـء7312011/02/14 معلم

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

7438of 4877 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 

سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١التحریر االبتدائیة بنین  2003/06/28 ربیع ابراھیم لیثى عبد الصمد 2189436 كفـءكفـء7322011/02/14 معلم

١شوشة  2005/06/09 ربیع سالم على صالح 2189665 كفـءكفـء7332011/06/27 معلم

الجزائر للتعلیم االساسي 2011/03/02 ربیع فتحى عبد القادر عثمان 2221506 كفـءكفـء7342011/02/28 معلم

١العھد الجدید بنین  2011/07/01 ربیع مغربى دمحم یاسین 2217574 كفـءكفـء7352011/07/26 معلم

السالم االبتدائیة 2010/03/02 ربیعة عبد الغنى دمحم دمحم 2181174 كفـءكفـء7362011/02/28 معلم

الطیبة تعلیم اساسي 2010/07/01 ربیعى عبد الشافى دمحم على 2222363 كفـءكفـء7372011/06/27 معلم

نزلة اسطال االبتدائیة 2010/03/02 ربیعي فھمي محمود دمحم 2216365 كفـءكفـء7382011/02/28 معلم

١شوشة  2011/02/14 رجاء زینھم رسمى عبد الحكیم 2222283 كفـءكفـء7392011/02/14 معلم

١قلوصنا بنین  2011/03/02 رجب السید رجب دمحم 2188661 كفـءكفـء7402011/02/28 معلم

كوم اللوفي  تعلیم اساسي 2011/06/27 رجب عزات دمحم سید 2189684 كفـءكفـء7412011/06/27 معلم

عبدالقوى صالح 2011/02/28 رجب فاروق عبد الغنى عبدهللا 2222293 كفـءكفـء7422011/02/28 معلم

سمالوط الفنیة للبنات 2011/07/01 رحاب  خلف دمحم سید 2334199 كفـءكفـء7432011/06/27 معلم

٢سمالوط البلد بنات  2010/02/22 رحاب ربیع محمود سید 2186846 كفـءكفـء7442011/02/14 معلم

البیھو المشتركة 2011/07/01 رحاب عاشور عبدالمطلب عبداللطیف 2172008 كفـءكفـء7452011/06/27 معلم

٢السوبى  2010/03/02 رحاب عبد الدایم اسماعیل على 2187994 كفـءكفـء7462011/02/28 معلم

٢شوشة  2011/07/01 رحاب فتحى محمود خالد 2185248 كفـءكفـء7472011/06/27 معلم

الروبى ع بسمالوط 2011/03/02 رحاب دمحم ابراھیم دمحم 2221588 كفـءكفـء7482011/02/28 معلم
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كوم اللوفي 2010/07/01 رحاب دمحم عباس الریدى 2173738 كفـءكفـء7492011/07/01 معلم

سمالوط  االعدادیة بنات 2010/03/02 رحاب مدحت سعید  دمحم 2181109 كفـءكفـء7502011/02/28 معلم

سمالوط االعدادیة بنین 2010/03/02 رشا  احمد دمحم عبد هللا 2224148 كفـءكفـء7512011/02/28 معلم

عرب الزینة تعلیم اساسي 2010/07/01 رشا  عادل  صدیق عیسى 2222252 كفـءكفـء7522011/06/27 معلم

١المشتركة  2010/02/22 رشا  یحى  دمحم محمود 2215730 كفـءكفـء7532011/02/14 معلم

نزلة داود 2010/07/01 رشا أحمد ماضى عزایم أحمد 2220828 كفـءكفـء7542011/06/27 معلم

٢مجمع طحا  2011/07/01 رشا جمال ریاض عبد الحمید 2222270 كفـءكفـء7552011/06/27 معلم

بنى غنى تعلیم اساسى 2010/03/02 رشا جمال عبد الناصر دمحم فلفل محمود 2190377 كفـءكفـء7562011/02/28 معلم

١المعصرة بنین  2010/03/02 رشا حسن على شلبى 2235047 كفـءكفـء7572011/03/28 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2011/03/02 رشا خلف رشاد دمحم 2232415 كفـءكفـء7582011/02/28 معلم

طحا الثانویة المشتركة 2011/02/22 رشا ربیع زاھى دمحم 2181245 كفـءكفـء7592011/02/14 معلم

الشریعى الجدیدة االبتدائیة 2006/01/07 رشا سید بیومى اسماعیل 2181847 كفـءكفـء7602011/06/27 معلم

مجمع قلوصنا 2011/03/02 رشا سید دمحم معوض 2217525 كفـءكفـء7612011/02/28 معلم

2010/07/01 االبتدائیة١الخمایشة  رشا شافعى صرمانى دمحم 2222504 كفـءكفـء7622011/07/01 معلم

عزبة ناصر تعلیم اساسى االبتدائیة 2011/07/01 رشا صالح صالح عبدالناصر 2223328 كفـءفوق المتوسط7632011/06/27 معلم

مجمع منقطین 2011/07/01 رشا ضاحي دسوقي ابراھیم 2223372 كفـءكفـء7642011/06/27 معلم

سعد زغلول االبتدائیة 2010/02/22 رشا عبد المنعم عبد الوھاب ابراھیم 2224123 كفـءكفـء7652011/02/14 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 

سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجمع البیھو 2010/07/01 رشا عزت عید دمحم 2217861 كفـءكفـء7662011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 رشا فتحى دمحم الصغیر سعد 2368807 كفـءكفـء7672011/06/27 معلم

مجمع منقطین 2011/07/01 رشا فتحي دمحم احمد 2223369 كفـءكفـء7682011/06/27 معلم

٢قلوصنا بنین  2010/07/01 رشا فولى دمحم على 2217618 كفـءكفـء7692011/07/01 معلم

بنى الحكم االبتدائیة 2010/07/01 رشا دمحم دمحم دمحم 2172055 كفـءكفـء7702011/06/27 معلم

2010/07/01 االبتدائیة١الخمایشة  رشا نادى فھمى دمحم 2189516 كفـءكفـء7712011/07/01 معلم

مھدى سالم 2005/05/01 رشا نجیب دمحم عبدالمقصود 2247348 كفـءكفـء7722011/06/27 معلم

2010/07/01 االبتدائیة١التوفیقیة  رشدى محروس عبد العلیم سرحان 2289786 كفـءكفـء7732011/06/27 معلم

الجزائر للتعلیم األساسى ع 2011/03/02 رضا  ابو القاسم دمحم احمد 2221557 كفـءكفـء7742011/02/28 معلم

ابوسیف االصھب االبتدائیة 2009/03/16 رضا  دمحم على صالح 2220002 كفـءكفـء7752011/06/27 معلم

الشریعى الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 رضا ابو بكر حافظ محمود 2223016 كفـءكفـء7762011/06/27 معلم

حضانة الشھید احمد عباس الرسمیة للغات 2010/07/01 رضا احمد دمحم دمحم 2223931 كفـءكفـء7772011/07/01 معلم

بني خالد االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 رضا جمال عبد الغنى دمحم 2386566 كفـءكفـء7782011/06/27 معلم

الطیبة 2011/03/02 رضا سمعان حنا صلیب 2184057 كفـءكفـء7792011/02/28 معلم

2010/03/02 االبتدائیة١الجزائر  رضا صبحى عزیز سلم 2181281 كفـءكفـء7802011/02/28 معلم

مصطفى عامر  تعلیم اساسي 2011/03/02 رضا علي عبدالباسط دمحم 2216360 كفـءكفـء7812011/02/28 معلم

2011/03/02 ابو طھیر االعدادیة فصول ملحقة رضا فایز بشرى عبد الشھید 2222317 كفـءكفـء7822011/02/28 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 

سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجمع منقطین 2011/07/01 رضا فیض هللا عبد العظیم حسین 2215894 كفـءكفـء7832011/06/27 معلم

مجمع قلوصنا 2011/03/02 رضا دمحم حسین على 2217530 كفـءكفـء7842011/02/28 معلم

الحلمیة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/07/01 رضا دمحم عبد الصانع متولى 2315646 فوق المتوسطكفـء7852011/06/27 معلم

عرب الزینة تعلیم اساسي 2010/07/01 رضا مطاوع دمحم توني 2217257 كفـءكفـء7862011/06/27 معلم

فصول ابو سیدھم القبلیة الملحقة ع 2011/03/02 رضا ناشد زكى ابراھیم 2235024 كفـءكفـء7872011/02/28 معلم

دفش االبتدائیة 2011/07/01 رضا وجیھ راشد غالي 2216379 كفـءكفـء7882011/06/27 معلم

المقارین االبتدائیة 2011/07/01 رضا وجیھ مھدي حسن 2223982 كفـءكفـء7892011/06/27 معلم

العكایشة الحدیثة 2010/03/02 رغدة شعبان جالل اسماعبل 2190166 كفـءكفـء7902011/02/28 معلم

الحتاحتة االبتدائیة 2011/07/01 رغدة دمحم الطیبى محمود على 2234561 كفـءكفـء7912011/06/27 معلم

٢التحریر االبتدائیة بنین  2010/02/22 رغدة دمحم شوقى فؤاد عبد السالم 2250320 كفـءكفـء7922011/02/14 معلم

الشریعى الجدیدة االبتدائیة 2011/02/22 رغده حسین عبدالعظیم دمحم 2222772 كفـءكفـء7932011/02/14 معلم

شاكر ابراھیم ب 2011/02/22 رفعت  عوض سامى نصر 2221062 كفـءكفـء7942011/02/14 معلم

طحا 2010/02/22 رفقھ رزق دانیال قدس 2234982 كفـءكفـء7952011/02/14 معلم

٣شوشة  2010/03/02 رقیة مجدى  دمحم عبدهللا 2173529 كفـءكفـء7962011/02/28 معلم

١شوشة  2010/03/02 رقیة محمود عبدالحفیظ فاضل 2215293 كفـءكفـء7972011/02/28 معلم

2010/07/01 االبتدائیة٢الخمایشة  رقیھ ابودسوقي عبدالعظیم دمحم 2223406 كفـءكفـء7982011/06/27 معلم

العكایشة الحدیثة 2011/07/01 رمضان عبد العظیم عبد الفضیل حسن 2190240 كفـءكفـء7992011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
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 

سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

داقوف تعلیم اساسي 2011/07/01 رمضان عبدالصالحین دمحم اسماعیل 2223980 كفـءكفـء8002011/07/01 معلم

2010/02/22 االبتدائیة٢الخمایشة  رمضان فولى فوزى خلیفة 2217509 كفـءكفـء8012011/02/14 معلم

بنى غنى تعلیم اساسى 2011/07/01 رھام جمعة عبد الحكیم روبى 2223511 كفـءكفـء8022011/06/27 معلم

١نزالى طحا  2010/07/01 روزالین یوسف كیرلس یعقوب 2284142 كفـءكفـء8032011/06/27 معلم

2011/03/02 االبتدائیة٢الخمایشة  روزیت سعد عدلى فھیم 2182171 كفـءكفـء8042011/02/28 معلم

الشریعى الجدیدة االبتدائیة 2010/02/22 روقیة عید توفیق لیثى 2249846 كفـءكفـء8052011/02/14 معلم

١دیر سمالوط  2011/06/27 رومانى مالك ودیع كامل 2285215 كفـءكفـء8062011/07/01 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة 2011/02/28 رویدا خلف رمیحى دمحم 2224115 كفـءكفـء8072011/02/28 معلم

2011/03/02 االبتدائیة١اطسا بنین  ریحاب فیصل سنوسى أبو اللیل 2181144 كفـءكفـء8082011/02/28 معلم

الشھداء 2011/07/01 ریمون حنا نجیب عیاد 2284058 كفـءكفـء8092011/06/27 معلم

سمالوط القبطیة للبنین 2010/02/22 رینیھ فایز بشرى جرجاوي 2223922 كفـءكفـء8102011/02/14 معلم

نزلة شادى 2010/07/01 ریھاب عبدهللا دمحم عبدالعال 2219111 كفـءكفـء8112011/06/27 معلم

٢دیر سمالوط  2010/07/01 ریھاب دمحم فھمى دمحم 2174043 كفـءكفـء8122011/06/27 معلم

قلوصنا بنات 2010/07/01 ریھام جمال حنا طوبیا 2179380 كفـءكفـء8132011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة الزراعیة 2011/07/01 ریھام زین عبدالحمید مراد 2165388 كفـءكفـء8142011/06/27 معلم

قلوصنا ع بنات 2011/03/02 ریھام عادل راضي اسحق 2250618 كفـءكفـء8152011/02/28 معلم

٢الروبى  2011/07/01 ریھام عبد الرازق كیالنى عبد الرازق 2157167 كفـءكفـء8162011/06/27 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١دیر سمالوط رقم  2010/07/01 ریھام عبد المعین دمحم ابراھیم 2181098 كفـءكفـء8172011/06/27 معلم

٢نزلة العمودین  2011/02/22 زوزو أمیل شحاتھ مھنى 2172076 كفـءكفـء8182011/02/14 معلم

١دیر سمالوط  2011/07/01 زین دمحم دمحم وافى 2215594 كفـءكفـء8192011/06/27 معلم

حسین شاھین االبتدائیة 2010/02/22 زیناھم عبد المنعم عبد هللا عبد العال 2188920 كفـءكفـء8202011/02/14 معلم

حضانة العوایسة 2010/07/01 زینب  شعبان عبد الغنى سید 2220882 كفـءكفـء8212011/06/27 معلم

2011/03/02 االبتدائیة١البیھو  زینب  دمحم دمحم ابراھیم 2223531 كفـءكفـء8222011/02/28 معلم

نزلة داود 2011/07/01 زینب رشدي فھمي دمحم 2215254 كفـءكفـء8232011/06/27 معلم

٢البیھو االبتدائیة المشتركة  2011/07/01 زینب سھیل حلمي عبدالحلیم 2217874 كفـءكفـء8242011/06/27 معلم

٢مجمع بنى غنى  2010/02/22 زینب شمس ذكي حسین 2222758 كفـءكفـء8252011/02/14 معلم

بنى الحكم االبتدائیة 2010/03/02 زینب عبد الرحمن شفیق احمد 2171918 كفـءكفـء8262011/02/28 معلم

٢سمالوط البلد بنات  2007/09/27 زینب على أحمد عبد العلیم 2185631 كفـءكفـء8272011/02/14 معلم

مجمع البیھو 2011/07/01 زینب فاروق جمعھ دمحم 2293009 كفـءكفـء8282011/07/01 معلم

جبل الطیر البحریة تعلیم اساسى 2010/03/02 زینب دمحم صالح علي 2250669 كفـءكفـء8292011/02/28 معلم

عرب الزینة تعلیم اساسي 2010/02/22 زینب محمود على عبد الرحیم 2184186 كفـءكفـء8302011/02/14 معلم

المقارین االبتدائیة 2011/07/01 زینب مصطفى عبدالحكیم صالح 2223976 كفـءكفـء8312011/06/27 معلم

2010/03/02 االبتدائیة٢الجزائر  زینب ممدوح فھمى دمحم 2231886 كفـءكفـء8322011/02/14 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2010/07/01 زینب یحیى احمد دمحم 2215183 كفـءكفـء8332011/06/27 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الجزائر للتعلیم االساسي 2011/03/02 زینب یوسف محمود ابراھیم 2181152 كفـءكفـء8342011/02/28 معلم

2011/03/02 االبتدائیة٢الخمایشة  سارة على رجب دمحم 2190198 كفـءكفـء8352011/02/28 معلم

قصر عمار 2011/07/01 سالم على سالم دمحم 2221014 كفـءكفـء8362011/06/26 معلم

خالد بن الولید االعدادیة 2011/07/01 سالمة  عبد العاطى كامل خلف 2186862 كفـءكفـء8372011/06/27 معلم

طرفا البحریة 2011/07/01 سامح سید حنا قالدة 2220754 كفـءكفـء8382011/06/27 معلم

الشھید رمضان حسن الشقرانى االبتدائیة 2011/07/01 سامى جرجس لبیب حنا 2383920 كفـءكفـء8392011/06/27 معلم

طرفا البحریة 2011/03/02 سامى نجیب فھیم روفائیل 2184284 كفـءكفـء8402011/02/28 معلم

سلیمان عمار 2010/07/01 سامیة أحمد على حمزة 2172220 كفـءكفـء8412011/06/27 معلم

كوم اللوفي  تعلیم اساسي 2010/07/01 سامیة رجب عبد العظیم على 2214973 كفـءكفـء8422011/06/27 معلم

الشریعى الجدیدة االبتدائیة 2011/03/02 سامیة طلبة دمحم أحمد 2171967 كفـءكفـء8432011/02/28 معلم

الطیبة تعلیم اساسي 2011/03/02 سامیة عادل فام برسوم 2189505 كفـءكفـء8442011/02/28 معلم

العور االبتدائیة 2011/03/02 سامیة فھمى قسطندى حنین 2182150 كفـءكفـء8452011/02/28 معلم

حضانة مجمع منقطین 2011/07/01 سامیة فیصل زكریا جالل 2184146 كفـءكفـء8462011/06/27 معلم

داقوف تعلیم اساسي 2011/07/01 سحر  دمحم  دمحم سید 2217510 كفـءكفـء8472011/07/01 معلم

٢المعصرة بنین  2011/03/02 سحر  نور الدین حسین على 2248307 كفـءكفـء8482011/02/28 معلم

كوم اللوفى 2010/07/01 سحر بیومى دمحم دمحم 2285748 كفـءكفـء8492011/06/27 معلم

الشریعى الجدیدة االبتدائیة 2010/02/22 سحر سعید عثمان ابراھیم 2189495 كفـءكفـء8502011/02/14 معلم
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الكادر
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

١سمالوط البلد بنات  2010/07/01 سحر شعبان خلف عبد الرحمن 2284241 كفـءكفـء8512011/06/27 معلم

ملحق دیر سمالوط 2011/07/01 سحر شعبان على حسین 2181130 كفـءكفـء8522011/06/27 معلم

مھدى سالم 2011/07/01 سحر عبدالحكیم محمود مسلم 2247347 كفـءكفـء8532011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 سحر على دمحم احمد 2286093 كفـءكفـء8542011/06/27 معلم

عزبة دمحم صمیدة 2011/07/01 سحر مفتاح دمحم احمد 2280359 كفـءكفـء8552011/06/27 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة 2010/07/01 سعاد أحمد زین العابدین سیف أمان 2186917 كفـءكفـء8562011/06/27 معلم

١المشتركة  2003/07/01 سعاد حسنى خلیفة السید 1137068 كفـءكفـء8572009/02/26 معلم

١الروبى  2010/03/02 سعاد سید حسن عارف 2185364 كفـءكفـء8582011/02/28 معلم

السالم االبتدائیة 2010/03/02 سعاد عبد الرحیم توفیق على 2181183 كفـءكفـء8592011/02/28 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢الخمایشة  سعاد عزایم حسانین سید 2215173 كفـءكفـء8602011/06/27 معلم

مھدى سالم 2011/07/01 سعد الدین عبدالسالم طھماوي عبد السالم 2247343 كفـءكفـء8612011/06/27 معلم

2000/03/15 االبتدائیة١التوفیقیة  سعدیة عبد ربھ دمحم مصطفى 2181102 كفـءكفـء8622011/06/27 معلم

١السوبى  2006/06/30 سعودى انور عتریس أبو اللیل 2220790 كفـءكفـء8632011/06/27 معلم

فصول الطیبة االبتدائیة الملحقة على الطیبة االعدادیة 2011/03/02 سعید ثروت سعید دمحم 2184009 كفـءكفـء8642011/02/28 معلم

١العھد الجدید بنین  2011/02/22 سعید سمیر سعد مؤنس 2190252 كفـءكفـء8652011/02/14 معلم

العكایشة الحدیثة 2011/03/02 سعید نادى أمین مراد 2190298 كفـءكفـء8662011/02/28 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2010/02/22 سعیدة عبد الحكیم اسماعیل حسین 2189546 كفـءكفـء8672011/02/14 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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سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قلوصنا الثانویةالمشتركة 2011/07/01 سالمة كمال الزین دمحم 2219889 كفـءكفـء8682011/06/27 معلم

قصر عمار 2011/03/02 سالمة ناجى عبد السالم على 2234512 كفـءكفـء8692011/02/28 معلم

ابوعاید االبتدائیة 2010/03/02 سلطان زین محمود مرعى 2222197 كفـءكفـء8702011/02/28 معلم

العور االبتدائیة 2010/03/02 سلطان عثمان تونى عثمان 2220745 كفـءكفـء8712011/02/28 معلم

قصر عمار 2011/02/22 سلوى خضر عبدالعلیم دمحم 2221073 كفـءكفـء8722011/02/14 معلم

مجمع البیھو 2010/07/01 سلوى وصفى ذكى جرجس 2215754 كفـءكفـء8732011/06/27 معلم

الجزائر للتعلیم األساسى ع 2011/03/02 سلیم حمادي دمحم ابراھیم 2217834 كفـءكفـء8742011/02/28 معلم

ملحق دیر سمالوط 2010/02/22 سماح أحمد على خلف 2181122 كفـءكفـء8752011/02/14 معلم

٢القطوشة  2011/07/01 سماح جرجس عوض حنین 2217641 كفـءكفـء8762011/06/27 معلم

الثورة االبتدائیة بعزبة بشرى 2011/03/02 سماح خلف فنجرى صابر 2188954 كفـءكفـء8772011/02/28 معلم

2010/02/22 االبتدائیة٢الجزائر  سماح شقراني عبدالمنعم كامل 2217856 كفـءكفـء8782011/02/14 معلم

طلعت حرب الصناعیة بنین بشوشة 2011/07/01 سمبة أحمد دمحم علي 2282760 كفـءكفـء8792011/06/27 معلم

دفش االبتدائیة 2010/02/22 سمر جمال عبد الرازق دمحم 2182023 كفـءكفـء8802011/02/14 معلم

سمالوط الفنیة للبنات 2011/03/02 سمر فتحي سید إبراھیم 2189227 كفـءكفـء8812011/02/28 معلم

١حضانة الروبي  2010/07/01 سمر دمحم احمد ملیجى 2172456 كفـءكفـء8822011/06/27 معلم

2011/03/02 االبتدائیة٢اطسا بنین  سمر محمود عبد العظیم ابراھیم 1743821 كفـءكفـء8832011/03/02 معلم

منشأة بدیني تعلیم اساسي 2011/07/01 سمیة دمحم عبد هللا دمحم 2234551 كفـءكفـء8842011/06/27 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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سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

شاكر ابراھیم ب 2011/07/01 سمیرة فایز یونان  حنین 2385865 كفـءكفـء8852011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة 2003/07/01 سمیرة فوزى عبدالھادى حسن 1819614 كفـءكفـء8862009/02/26 معلم

منشأة بدینى 2011/02/28 سناء ابراھیم یوسف حنا 2250660 كفـءكفـء8872011/07/01 معلم

٢مجمع بنى غنى  2011/07/01 سناء جوده جاد الرب  جوده 2173613 كفـءكفـء8882011/06/27 معلم

١العوایسة  2010/07/01 سناء حنا شاكر حنا 2187053 كفـءكفـء8892011/06/27 معلم

١دیر سمالوط  2011/02/28 سناء رفعت عبدالظاھر حسن 2223963 كفـءكفـء8902011/02/28 معلم

بنى الحكم االبتدائیة 2011/07/01 سناء شحاتھ ابراھیم عبد الحفیظ 2386919 كفـءكفـء8912011/06/27 معلم

الشریعى الجدیدة االبتدائیة 2004/01/17 سناء عبد الوھاب كامل دمحم 2186931 كفـءكفـء8922011/06/27 معلم

١السوبى  2010/07/01 سناء عدلى  جورجى  اسعد 2173641 كفـءكفـء8932011/06/27 معلم

طلعت حرب الصناعیة بنین بشوشة 2010/07/01 سناء عمر عبد  الحمید دمحم 2292998 كفـءكفـء8942011/06/27 معلم

٢سمالوط البلد بنات  2011/07/01 سناء كامل عثمان دمحم 2189595 كفـءكفـء8952011/06/27 معلم

مھدى سالم 2011/02/28 سناء مناع عبدالعظیم عبداللطیف 2247345 كفـءكفـء8962011/02/28 معلم

١العوایسة  2011/02/22 سناء منصور وانیس یونان 2191206 كفـءكفـء8972011/02/14 معلم

الزھراء االبتدائیة 2011/07/01 سنوسي احمد سنوسي عبدالخالق 2223310 كفـءكفـء8982011/06/27 معلم

النقیب الشھید السید على السید سلیمان 2011/02/22 سھا رفاعى عبد الغفار دمحم 2179271 كفـءكفـء8992011/02/14 معلم

طحا 2010/07/01 سھام جمال راسخ زیدان 2220146 كفـءكفـء9002011/06/27 معلم

سمالوط االعدادیة بنین 2010/03/02 سھام خمیس عبدهللا عبدالجواد 2217235 كفـءكفـء9012011/02/28 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 
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الكادر
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

ابوطھیر االبتدائیة 2011/03/02 سھام عبدالجابر عمار عباس 2248704 كفـءكفـء9022011/02/28 معلم

دلقام االبتدائیة 2011/07/01 سھام دمحم احمد عبد الرحمن 2185184 كفـءكفـء9032011/06/27 معلم

ملحق دیر سمالوط 2010/03/02 سھام دمحم خلف ابوزید 2223932 كفـءكفـء9042011/02/28 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2011/03/02 سھام وصفى ذكى جرجس 2232407 كفـءكفـء9052011/02/28 معلم

٢السوبى  2010/07/01 سھیر مخلوف علي دمحم 2215289 كفـءكفـء9062011/06/27 معلم

الشعراویة 2010/07/01 سوزان احمد زین العابدین سیف 2223360 كفـءكفـء9072011/06/27 معلم

سمالوط  االعدادیة بنات 2011/07/01 سوزان ثابت علي عبدالعزیز 2216342 كفـءكفـء9082011/06/27 معلم

سمالوط الفنیة للبنات 2011/06/27 سوزان حفظ هللا كامل ملك 2334245 كفـءكفـء9092011/06/27 معلم

٢المعصرة بنین  2010/02/22 سوزان صادق حنا عوض 2189513 كفـءكفـء9102011/02/14 معلم

٢حضانة التوفیقیة  2011/03/02 سوزان عطیة عبد العاطى دمحم 2220080 كفـءكفـء9112011/02/28 معلم

داود یوسف االبتدائیة 2011/07/01 سوزان ماضى  عبد المعید عثمان 2222457 كفـءكفـء9122011/06/27 معلم

عزبة القمادیر 2011/07/01 سوزان نور الدین حسین على 2221514 كفـءكفـء9132011/06/27 معلم

٢دیر سمالوط  2011/07/01 سونیھ لطفي عبد المعطي محمود 2220953 كفـءكفـء9142011/06/27 معلم

قلوصنا بنات 2011/03/02 سید زیان أحمد دمحم 2217532 كفـءكفـء9152011/02/28 معلم

بوجة االبتدائیة 2011/07/01 سید على حسن عبده 2334289 كفـءكفـء9162011/06/27 معلم

2010/03/02 بالعمودین١العبور  سید دمحم عیسى سعداوى 2188005 كفـءكفـء9172011/02/28 معلم

2011/02/22 االبتدائیة٢الجزائر  سید یونس أحمد إبراھیم 2217536 كفـءكفـء9182011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

2010/07/01 االبتدائیة٢التوفیقیة  سیدة شلبى دمحم دمحم 2226609 كفـءكفـء9192011/06/27 معلم

ابوسیدھم االبتدائیة للتعلیم االساسى 2010/07/01 سیف شعبان سیف دمحم 2190310 كفـءكفـء9202011/06/27 معلم

الحدیثة بنات 2011/07/01 سیلفیا نبیل امین عبد السید 2280598 كفـءكفـء9212011/06/27 معلم

١قلوصنا بنین  2011/02/28 سینا فؤاد عبد العظیم على 2173686 كفـءكفـء9222011/02/28 معلم

الطیبة تعلیم اساسي 2011/07/01 شادى تایب عبد العظیم دمحم 2222385 كفـءكفـء9232011/06/27 معلم

٢دیر سمالوط  2011/07/01 شاذلى طھ إبراھیم دمحم 2221546 كفـءكفـء9242011/06/27 معلم

نزلة داود 2010/03/02 شاریھان حسنى فتح الباب اسماعیل 2181774 كفـءكفـء9252011/02/28 معلم

حضانة مجمع البیھو 2011/07/01 شامیة عیاد فریج تادرس 2189640 كفـءكفـء9262011/07/03 معلم

منقطین 2011/02/22 شاھیناز ربیع على حسین 2177467 كفـءكفـء9272011/02/14 معلم

الطیبة 2011/07/01 شاھیناز سعید دمحم سعید 2184005 كفـءكفـء9282011/07/26 معلم

السراریة تعلیم اساسى 2010/03/02 شحات كمال عبد الرحمن ابراھیم 2221536 كفـءكفـء9292011/02/28 معلم

١طرفا القبلیة رقم  2011/07/01 شحات دمحم أحمد عامر 2221526 كفـءكفـء9302011/06/27 معلم

الثورة االبتدائیة بعزبة بشرى 2011/07/01 شحاتة ابو القاسم شحاتة متولى 2349397 كفـءكفـء9312011/06/27 معلم

منقطین 2011/03/02 شحاتة أحمد دمحم على 2220862 كفـءكفـء9322011/02/28 معلم

العور االبتدائیة 2011/02/22 شحاتة فؤاد عبد المالك حنین 2220918 كفـءكفـء9332011/02/14 معلم

مصطفى عامر  تعلیم اساسي 2011/03/02 شحاتھ دمحم علي حسانین 2216385 كفـءكفـء9342011/02/28 معلم

٤العزیمة  2010/02/22 شربات حسن محروص حسن 2223108 كفـءكفـء9352011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشأة بدینى 2011/02/28 شریف جمعة حامد دمحم 2221413 كفـءكفـء9362011/02/28 معلم

شوشة الثانویة المشتركة 2011/07/01 شریف دمحم رشدى دمحم 2221407 كفـءكفـء9372011/07/03 معلم

٢الطیبة  2011/06/27 شریف ولیم جورجى ویصا 2288933 كفـءكفـء9382011/06/27 معلم

١قلوصنا بنین  2010/03/02 شریفة فاروق دمحم سلیمان 2238290 كفـءكفـء9392011/02/28 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 شرین  بباوى ناشد میخائیل 2286164 كفـءكفـء9402011/06/27 معلم

مجمع منقطین 2011/03/02 شرین اسحق تادرس حنا 2223366 كفـءكفـء9412011/02/28 معلم

مجمع اسطال 2011/03/02 شرین بباوي یعقوب بطرس 2216337 كفـءكفـء9422011/02/28 معلم

١الشھید دمحم دمحم عبدالرحمن المصرى  2011/02/22 شرین فرج اسعد برسوم 2216356 كفـءكفـء9432011/02/14 معلم

السوبى 2010/03/02 شرین دمحم احمد دمحم 2188657 كفـءكفـء9442011/02/28 معلم

مجمع اسطال 2010/03/02 شرین ناجي عبدالفتاح عبدهللا 2216324 كفـءكفـء9452011/02/28 معلم

السادات 2011/02/22 شرین نادى ناشد فرج 2184166 كفـءكفـء9462011/02/14 معلم

١المشتركة  2010/02/22 شرین نمیر عبدالملك فرج 2215283 كفـءكفـء9472011/02/14 معلم

منقطین 2011/03/02 شعبان سمیر راضى عثمان 2220866 كفـءكفـء9482011/02/28 معلم

ابوطھیر االبتدائیة 2011/03/02 شعبان عبدالنعیم عبدالحمید دمحم 2248713 كفـءكفـء9492011/02/28 معلم

معصرة سمالوط بنات 2010/02/22 شعبان على سید دمحم 2181711 كفـءكفـء9502011/02/14 معلم

فصول مدرسة العور االعدادیة 2002/09/06 شعبان على عبد هللا سالمھ 2283119 كفـءكفـء9512011/06/27 معلم

قلوصنا االعدادیة بنین 2011/02/28 شعبان فایز دمحم دمحم 2223610 كفـءكفـء9522011/02/28 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 

سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حسین منازع االبتدائیة 2011/07/01 شعیب جمال عبد المجید عبد الرسول 2223064 كفـءكفـء9532011/06/27 معلم

منشأة بدینى 2009/11/10 شنودة صبحى اسكندر خلیل 2220972 كفـءكفـء9542011/06/27 معلم

طرفا 2011/07/01 شنودة عدلى ابراھیم تادرس 2222512 كفـءكفـء9552011/06/27 معلم

٢السادات  2010/03/02 شنوده بشرى إبراھیم صالح 2219878 كفـءكفـء9562011/02/28 معلم

حضانة الشیخ عبدااله 2011/07/01 شھیرة على عبد الحكم على 2189428 كفـءكفـء9572011/06/27 معلم

نزلة داود 2010/02/22 شھیره عبد النبى عبد الوھاب سنوسى 2235045 كفـءكفـء9582011/02/14 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2010/03/02 شھیره ماھر عبد دمحم موسى 2217270 كفـءكفـء9592011/03/02 معلم

طلعت حرب الصناعیة بنین بشوشة 2010/07/01 شیرى جورج ولیم میخائیل 2292999 كفـءكفـء9602011/06/27 معلم

٢السادات  2011/03/02 شیرین سامى مسعود ذكى 2220900 كفـءكفـء9612011/02/28 معلم

حضانة بنى غنى تعلیم اساسى 2011/07/01 شیرین شكرى حنا سولایر 2181787 كفـءكفـء9622011/06/27 معلم

سمالوط الفنیة للبنات 2011/06/27 شیرین عادل كامل سدراك 2334248 كفـءكفـء9632011/06/27 معلم

جبل الطیر القبلیة تعلیم اساسى 2011/03/02 شیرین دمحم دمحم یوسف 2217859 كفـءكفـء9642011/03/02 معلم

١التحریر االبتدائیة بنین  2010/03/02 شیرین مالك شفیق فھمي 2217274 كفـءكفـء9652011/02/28 معلم

داقوف تعلیم اساسي 2011/03/02 شیماء  ابو العزایم دكرورى عبد هللا 2188981 كفـءكفـء9662011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب 2010/07/01 شیماء  شمس الدین عبد العظیم دمحم 2181879 كفـءكفـء9672011/06/27 معلم

2011/02/22 االبتدائیة١التوفیقیة  شیماء  عاشور عبد الحمید زھران 2148898 كفـءكفـء9682011/02/14 معلم

١مجمع طحا  2011/07/01 شیماء  على حسن دمحم 2222281 كفـءكفـء9692011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١شوشة  2011/07/01 شیماء  دمحم عبد هللا دمحم 2181096 كفـءكفـء9702011/06/27 معلم

2011/03/02 االبتدائیة١البیھو  شیماء ابراھیم احمد دمحم 2223061 كفـءكفـء9712011/02/28 معلم

2011/03/02 االبتدائیة٢ابوغزالى  شیماء أبو العزایم ریاض أحمد 2173993 كفـءكفـء9722011/02/28 معلم

١الشھید دمحم دمحم عبدالرحمن المصرى  2011/07/01 شیماء ابوطاقیھ خلیفھ عبدالقادر 2217280 كفـءكفـء9732011/06/27 معلم

نزلة داود 2010/07/01 شیماء احمد امین علم الدین 2189394 كفـءكفـء9742011/06/27 معلم

عرب الزینة تعلیم اساسي 2010/03/02 شیماء أحمد دمحم دمحم 2174019 كفـءكفـء9752011/02/28 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2010/07/01 شیماء جمال دمحم احمد 2215182 كفـءكفـء9762011/06/27 معلم

٢دیر سمالوط  2010/07/01 شیماء حجازى حسن دمحم 2185185 كفـءكفـء9772011/06/27 معلم

دفش 2011/07/01 شیماء خالد خلف ذكى 2184267 كفـءكفـء9782011/06/27 معلم

سمالوط االعدادیة بنین 2011/02/22 شیماء رفعت سعد سلیمان 2172272 كفـءكفـء9792011/02/14 معلم

٢العھد الجدید بنات  2010/02/22 شیماء زیدان توني زیدان 2223958 كفـءكفـء9802011/02/14 معلم

عرب الزینة للتعلیم االساسى 2010/07/01 شیماء سعید عبدالوھاب اسماعیل 2215149 كفـءكفـء9812011/06/27 معلم

نزلة داود 2011/07/01 شیماء سمیر عبد هللا عید 2190190 كفـءكفـء9822011/06/27 معلم

حضانة الحتاحتة 2011/06/27 شیماء سید أحمد نویرى 2220154 كفـءكفـء9832011/06/27 معلم

2010/03/02 االبتدائیة١الخمایشة  شیماء سید عبد الحكیم خلف 2188688 كفـءكفـء9842011/02/28 معلم

مجمع قلوصنا 2010/03/02 شیماء سید دمحم على 2235006 كفـءكفـء9852011/02/28 معلم

١سمالوط البلد بنات  2010/02/28 شیماء شمس الدین دمحم دمحم 2188886 كفـءكفـء9862011/03/02 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 

سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/01 االبتدائیة١البیھو  شیماء صفوت ابراھیم حسن 2173509 كفـءكفـء9872011/06/27 معلم

دلقام االبتدائیة 2011/02/22 شیماء عبد هللا عبد السالم حسن 2184098 كفـءكفـء9882011/02/14 معلم

مجمع البیھو 2010/07/01 شیماء عزت عید دمحم 2248718 كفـءكفـء9892011/06/27 معلم

كوم اللوفي 2011/02/28 شیماء على احمد ندا تونى 2189628 كفـءكفـء9902011/02/28 معلم

مجمع اسطال 2011/02/22 شیماء على خلف دمحم 2219893 كفـءكفـء9912011/02/14 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢الخمایشة  شیماء علي حسن صاوى 2216378 كفـءكفـء9922011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة بنات الجدیدة 2011/07/01 شیماء فاروق لبیب عبد الحمید 2224098 كفـءكفـء9932011/06/27 معلم

عرب الزینة للتعلیم االساسى 2010/07/01 شیماء فیض هللا على اسماعیل 2181086 كفـءكفـء9942011/06/27 معلم

عرب الزینة تعلیم اساسي 2011/02/28 شیماء قاسم مصطفى سرور 2184181 كفـءكفـء9952011/02/28 معلم

منقطین 2011/07/01 شیماء قدرى تونى خلف 2162059 كفـءكفـء9962011/06/27 معلم

مجمع منقطین 2011/02/22 شیماء ماھر عبدالجلیل مھني 2223365 كفـءكفـء9972011/02/14 معلم

سمالوط الفنیة للبنات 2011/07/01 شیماء محسن جمعھ عبدالغنى 2203871 كفـءكفـء9982011/06/27 معلم

حضانة الشھید احمد عباس الرسمیة للغات 2010/07/01 شیماء دمحم حسن ضاحى 2223073 كفـءكفـء9992011/06/27 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2011/02/28 شیماء دمحم فولى عبدالرحمن 2231873 كفـءكفـء10002011/02/28 معلم

١قلوصنا بنین  2010/07/01 شیماء دمحم دمحم على عبد العظیم 2184188 كفـءكفـء10012011/06/27 معلم

اسطال 2011/07/01 شیماء دمحم نجاح صالح عبد العاطى 2289790 كفـءكفـء10022011/06/27 معلم

عرب الزینة تعلیم اساسي 2009/01/01 شیماء محمود حلمى على 2219931 كفـءكفـء10032011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١مجمع طحا  2011/02/22 شیماء مصطفى إبراھیم حسن 2220140 كفـءكفـء10042011/02/14 معلم

مجمع منقطین 2011/03/02 شیماء مصطفى دمحم أحمد 2181324 كفـءكفـء10052011/02/28 معلم

حضانة عثمان بن عفان 2011/07/01 شیماء وفاء ابو زید  موسى 2222469 كفـءكفـء10062011/06/27 معلم

السوبى 2003/09/06 صابر حسن على اسماعیل 2285124 كفـءكفـء10072011/06/27 معلم

ساقیة داقوف االبتدائیة 2010/07/01 صابر حسین دمحم عمیرة 2217571 كفـءكفـء10082011/06/27 معلم

الشھید احمد عباس الرسمیة للغات 2010/03/02 صابر فاروق احمد عبد الرحیم 2220986 كفـءكفـء10092011/02/28 معلم

شوشة الثانویة المشتركة 2011/07/01 صابر كامل عثمان دمحم 2223000 كفـءكفـء10102011/06/27 معلم

ابوسیدھم القبلیة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 صابر محمود على  على 2223079 كفـءكفـء10112011/06/27 معلم

١دیر سمالوط  2010/03/02 صابرین خلیفھ خلف دمحم 2223921 كفـءكفـء10122011/02/28 معلم

حضانة الشھید احمد عباس الرسمیة للغات 2010/03/02 صابرین دمحم عبد الرحیم زارع 2190328 كفـءكفـء10132011/02/28 معلم

الثورة االبتدائیة بعزبة بشرى 2010/03/02 صافى عوده حسن عبد الصمد 2188999 كفـءكفـء10142011/02/28 معلم

١سمالوط البلد بنات  2010/07/01 صافیناز ربیع على حسین 2172351 كفـءكفـء10152011/06/27 معلم

2011/03/02 بالعمودین١العبور  صالح صدیق أحمد مخلوف 2188015 كفـءكفـء10162011/02/28 معلم

سلیمان عمار 2011/03/02 صالحة دمحم فراج حسن 2172159 كفـءكفـء10172011/02/28 معلم

2010/07/01 االبتدائیة١الخمایشة  صالحھ حسن دمحم سلیم 2223927 كفـءكفـء10182011/06/27 معلم

عرب الزینة للتعلیم االساسى 2010/07/01 صباح  عباس دمحم علیان 2050770 كفـءكفـء10192011/06/27 معلم

الشھید ابراھیم عید تونى 2010/07/01 صباح  دمحم دمحم عثمان 2287038 كفـءكفـء10202011/06/27 معلم
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٢السوبى  2011/07/01 صباح ابو اللیل عتریس ابو اللیل 2187960 كفـءكفـء10212011/06/27 معلم

١دیر سمالوط  2010/07/01 صباح احمد دمحم زھران 2223930 كفـءكفـء10222011/06/27 معلم

الحتاحتة االبتدائیة 2010/03/02 صباح جمعة توفیق عبد الكریم 2223536 كفـءكفـء10232011/03/02 معلم

٢مجمع بنى غنى  2011/03/02 صباح خلف سعید احمد 2222982 كفـءكفـء10242011/02/28 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/02 صباح عطیة على محمود 2181754 كفـءكفـء10252011/02/28 معلم

١قلوصنا بنین  2010/03/02 صباح فولي عبدالحمید حسانین 2216333 كفـءكفـء10262011/02/28 معلم

الحلمیة االعدادیة تعلیم اساسى 2010/07/01 صباح دمحم حسن حسین 2286081 كفـءكفـء10272011/06/27 معلم

١دیر سمالوط رقم  2010/07/01 صباح دمحم حسین دمحم 2223924 كفـءكفـء10282011/06/27 معلم

الجزائر للتعلیم االساسي 2011/03/02 صباح یوسف قسطنجى صلیب 2187961 كفـءكفـء10292011/03/02 معلم

2010/07/01 االبتدائیة١البیھو  صباح یونان یسى جرجس 2248722 كفـءكفـء10302011/06/27 معلم

الشیخ عبدالاله االبتدائیة 2011/02/28 صدام دمحم دمحم احمد 2171854 كفـءكفـء10312011/02/28 معلم

قلوصنا بنات 2011/02/22 صفا ناجح حسن عبداللطیف 2215218 كفـءكفـء10322011/02/14 معلم

الشھید رمضان حسن الشقرانى االبتدائیة 2010/03/02 صفاء  نادى دمحم فتحى روبى 2217648 كفـءكفـء10332011/02/28 معلم

2010/07/01 االبتدائیة٢الجزائر  صفاء ابوالسعود عبود عویس 2218408 كفـءكفـء10342011/06/27 معلم

حضانة مجمع قلوصنا 2010/07/01 صفاء احمد البدوي دمحم حسن 2216355 كفـءكفـء10352011/06/27 معلم

الحتاحتة االبتدائیة 2010/03/02 صفاء أحمد عبد الحمید عثمان 2220167 كفـءكفـء10362011/02/28 معلم

قلوصنا الثانویةالمشتركة 2011/07/01 صفاء احمد عید احمد 2217831 كفـءكفـء10372011/06/28 معلم
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١السراریة  2010/07/01 صفاء خلف عبد الغنى عبد الموجود 2215887 كفـءكفـء10382011/06/27 معلم

دلقام االبتدائیة 2011/07/01 صفاء رجب جمعة دمحم 2190277 كفـءكفـء10392011/06/27 معلم

ابوطھیر االبتدائیة 2011/07/01 صفاء سید ابراھیم خلیل 2221064 كفـءكفـء10402011/06/27 معلم

حضانة المعصرة بنات 2010/07/01 صفاء صالح عبد العظیم عبادة 2215761 كفـءكفـء10412011/06/27 معلم

دلقام االبتدائیة 2011/07/01 صفاء دمحم عبدالرحیم زارع 2216374 كفـءكفـء10422011/06/27 معلم

2011/02/28 االبتدائیة٢الخمایشة  صفاء محمود دمحم سید 2215151 كفـءكفـء10432011/02/28 معلم

قلوصنا االعدادیة بنین 2010/03/02 صفاء مصطفى دمحم حسن 2223098 كفـءكفـء10442011/02/28 معلم

الطیبة 2011/07/01 صفاء ھدیة دردیر حمد 2184171 كفـءكفـء10452011/06/27 معلم

سمالوط  االعدادیة بنات 2010/03/02 صفیة دمحم مرعى عبد الغني 2181796 كفـءكفـء10462011/02/28 معلم

طلعت حرب الصناعیة بنین بشوشة 2011/07/01 صالح خیرى سنوسى حسن 2292993 كفـءكفـء10472011/06/27 معلم

فصول الشراینة االعدادیة 2011/03/02 صالح عید محمود خلف 2174083 كفـءكفـء10482011/02/28 معلم

عزبة دمحم صمیدة االعدادیة 2010/03/02 صالح ناصر صالح حسین 2220996 كفـءكفـء10492011/02/28 معلم

العور االبتدائیة 2005/03/20 صالح یس أبواللیل سید 2220936 كفـءكفـء10502011/06/27 معلم

٢قلوصنا بنین  2011/07/01 صلیب غبلایر عطیھ موسى 2221560 كفـءكفـء10512011/06/27 معلم

مصطفى عامر  تعلیم اساسي 2011/07/01 صموئیل سمیر مسعود فھمي 2216380 كفـءكفـء10522011/06/27 معلم

التوفیقیة االعدادیة المشتركة 2011/03/02 صمؤئیل سمیر ناشد عزیز 2177106 كفـءكفـء10532011/02/28 معلم

قلوصنا االعدادیة بنین 2011/02/22 ضاحى زینھم محمود حسن 2222179 كفـءكفـء10542011/02/14 معلم
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٢القطوشة  2011/03/02 ضاحى عبد الخالق كمال على 2190160 كفـءكفـء10552011/02/28 معلم

نزلة داود 2010/03/02 ضاویة  مقرب شحات مقرب 2171952 كفـءكفـء10562011/02/28 معلم

2010/03/02 االبتدائیة١الخمایشة  ضحى أحمد دكرورى دمحمین 2235048 كفـءكفـء10572011/02/28 معلم

قلوصنا االعدادیة بنین 2011/06/27 ضحى عطا هللا مقرحى عبد الجواد 2223593 كفـءكفـء10582011/06/27 معلم

الشیخ عبدالاله االبتدائیة 2011/03/02 ضیاء الدین دمحم شعراوى عبد الجید 2189425 كفـءكفـء10592011/02/28 معلم

سمالوط الریفیة 2011/03/02 ضیاء صابر عبد الحمید مراد 2189476 كفـءكفـء10602011/02/28 معلم

جبل الطیر القبلیة 2010/03/02 طارق حسن ھالل یوسف 2217860 كفـءكفـء10612011/02/28 معلم

١المعصرة بنین  2010/03/02 طارق خلف علي حسن 2218385 كفـءكفـء10622011/02/28 معلم

١شوشة  2009/02/10 طارق على ابراھیم صالح 2189527 كفـءكفـء10632011/06/27 معلم

الفتح االبتدائیة 2011/07/01 طارق دمحم حسن عثمان 2217152 كفـءكفـء10642011/06/27 معلم

الكمال المشتركة 2011/03/02 طارق یوسف عقل درویش 2188859 كفـءكفـء10652011/02/28 معلم

٢دیر سمالوط  2011/07/01 طاھر ابراھیم خلف احمد 2306723 كفـءكفـء10662011/06/27 معلم

١دیر سمالوط  2011/07/01 طھ عاشور محمود دمحم 2249500 كفـءكفـء10672011/06/27 معلم

عزبة دمحم صمیدة االعدادیة 2011/02/28 ظریف فلتاؤوس جید دمیان 2222335 كفـءكفـء10682011/02/28 معلم

الجزائر للتعلیم األساسى ع 2011/03/02 عادل احمد تھامي دمحم 2216366 كفـءكفـء10692011/02/28 معلم

مجمع قلوصنا 2010/02/22 عادل أحمد دمحم أحمد 2217566 كفـءكفـء10702011/02/14 معلم

الحلمیة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/07/01 عادل جابر عبد الحكیم دمحم 2219781 كفـءكفـء10712011/06/27 معلم
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٢السوبى  2010/03/02 عادل سلیمان كامل دمحم 2187928 كفـءكفـء10722011/02/28 معلم

حسین منازع االبتدائیة 2010/03/02 عادل سید دمحم على 2223091 كفـءكفـء10732011/02/28 معلم

سلیمان عمار 2011/03/02 عادل عبد الجواد دمحم عبد الرحمن 2171974 كفـءكفـء10742011/02/28 معلم

مھدى سالم 2011/03/02 عادل عبد العظیم طھماوى عبد السالم 2185372 كفـءكفـء10752011/02/28 معلم

الحلمیة االعدادیة تعلیم اساسى 2011/03/02 عادل دمحم أحمد دمحم 2219119 كفـءكفـء10762011/02/14 معلم

فصول بوجة االعدادیة الملحقة 2011/07/01 عادل مكرم لبیب مجلى 2288319 كفـءكفـء10772011/06/27 معلم

البیھو المشتركة 2011/03/02 عارف قطب محمود متولي 2223358 كفـءكفـء10782011/02/28 معلم

عطیة كیالنى االبتدائیة 2010/07/01 عاشور دیاب صدیق احمد 2287549 كفـءكفـء10792011/06/27 معلم

الزھراء االبتدائیة 2011/02/22 عاشور قاسم عبدالرحمن عبدالجلیل 2223332 كفـءكفـء10802011/02/14 معلم

٢قلوصنا بنین  2011/07/01 عاصم صالح دمحم سید 2221441 كفـءكفـء10812011/06/27 معلم

مصطفى عامر  تعلیم اساسي 2011/03/02 عاطف اسكندر حنا جرجس 2185258 كفـءكفـء10822011/02/28 معلم

القطوشة تعلیم اساسى اعدادى 2002/09/07 عاطف جمال جمال ابراھیم 2287558 كفـءكفـء10832011/06/27 معلم

١شوشة  2005/10/19 عاطف طھ أحمد على 2189678 كفـءكفـء10842011/02/28 معلم

١طرفا القبلیة رقم  2011/03/02 عاطف على ابراھیم ضاحى 2223084 كفـءكفـء10852011/02/28 معلم

الطیبة تعلیم اساسي 2011/07/01 عاطف متى بحر یواقیم 2222347 كفـءكفـء10862011/07/01 معلم

١دیر سمالوط  2011/07/01 عاطف دمحم ابراھیم السید 2172075 كفـءكفـء10872011/06/27 معلم

الشھید رمضان حسن الشقرانى االبتدائیة 2011/07/01 عاطف ناجى دمحم حسن 2188900 كفـءكفـء10882011/06/27 معلم
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سمالوط  الثانویة بنین 2011/07/01 عالیھ عبدالباقي عبدالقادر عبدالغني 2218381 كفـءكفـء10892011/06/27 معلم

بنى غنى تعلیم اساسى 2011/03/02 عامر ابوالعزایم ریاض احمد 2222762 كفـءكفـء10902011/02/28 معلم

٢التحریر االبتدائیة بنین  2005/09/09 عامر جابر شلقامى مرسى 2184055 كفـءكفـء10912011/02/28 معلم

2011/07/01  تعلیم اساسى٢طرفا القبلیة  عامر رمضان عبد الوھاب عبد العاطى 2285227 كفـءكفـء10922011/06/27 معلم

منشأة بدیني تعلیم اساسي 2011/03/02 عامر یوسف  دمحم یوسف 2222297 كفـءكفـء10932011/02/28 معلم

عرب الزینة تعلیم اساسي 2011/07/01 عایده سید كامل عبدهللا 2217230 كفـءكفـء10942011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 عائشة  شعبان دمحم داش 2367729 كفـءكفـء10952011/06/27 معلم

الشھید احمد عباس الرسمیة للغات 2011/07/01 عائشة أحمد دمحم على 2223045 كفـءكفـء10962011/06/27 معلم

حضانة الحتاحتة 2010/07/01 عائشة رمضان مرسي محمود 2223362 كفـءكفـء10972011/06/27 معلم

مجمع البیھو 2010/03/02 عائشة دمحم عبد الحمید حسن 2215466 كفـءكفـء10982011/02/28 معلم

٢المعصرة بنین  2010/02/22 عائشة یحى دمحم صدقى 2188948 كفـءكفـء10992011/02/14 معلم

١نزلة العمودین  2011/07/01 عایشھ دمحم سالم سلیمان 2186802 كفـءكفـء11002011/06/27 معلم

2011/07/01 بالعمودین١العبور  عبد التواب دمحم خلف عیسى 2189687 كفـءكفـء11012011/06/27 معلم

الشھید دمحم ابراھیم محمود االبتدائیة 2011/07/01 عبد الحافظ سالم خلف عبد الحافظ 2184283 كفـءكفـء11022011/06/27 معلم

عمار ادریس للتعلیم االساسى 2011/07/01 عبد الحفیظ جمعة محمود حسن 2235038 كفـءكفـء11032011/06/27 معلم

منشاة الشریعى للتعلیم األساسى 2011/03/02 عبد الحكیم  احمد عبد الحكیم  دمحم 2222354 كفـءكفـء11042011/02/28 معلم

ابوسیدھم االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/03/02 عبد الحكیم نصحى عبد الحكیم عبدالوھاب 2190203 كفـءكفـء11052011/02/28 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 

سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابوعاید االبتدائیة 2011/07/01 عبد الحمید سرى غیاض تونى 2222205 كفـءكفـء11062011/06/27 معلم

عرب الزینة للتعلیم االساسى 2011/03/02 عبد الرحمن خیرى على دمحم 2182096 كفـءكفـء11072011/02/28 معلم

2011/07/01  تعلیم اساسى٢طرفا القبلیة  عبد الرحمن رمضان عبد الرحمن عابد 2287557 كفـءكفـء11082011/06/27 معلم

ابوعاید االبتدائیة 2010/07/01 عبد السالم جمعة عبد الحكیم خلیفة 2222215 كفـءكفـء11092011/06/27 معلم

التوفیقیة االعدادیة المشتركة 2011/02/22 عبد السالم عزات عبد السالم منصور 2217555 كفـءكفـء11102011/02/14 معلم

الطیبة 2005/04/07 عبد العلیم فتحى عبد العلیم على 2184148 كفـءكفـء11112011/06/27 معلم

المیمون االبتدائیة 2010/07/01 عبد الفتاح أنور عبد الفتاح دمحم 2215483 كفـءكفـء11122011/06/27 معلم

عمار ادریس للتعلیم االساسى 2011/03/02 عبد القادر جالل حامد عالم 2235028 كفـءكفـء11132011/02/28 معلم

منشاة الشریعى للتعلیم األساسى 2010/02/22 عبد هللا اسماعیل دمحم احمد 2223008 كفـءكفـء11142011/02/14 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 عبد هللا زیدان تونى زیدان 2260020 كفـءكفـء11152011/06/26 معلم

بني خالد االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 عبد هللا شعبان حافظ على 2222466 كفـءكفـء11162011/06/27 معلم

١العوایسة  2011/07/01 عبد هللا عبد الرؤوف قطب دمحم 2221427 كفـءكفـء11172011/06/27 معلم

منشأة بدینى 2011/07/01 عبد هللا عبد الغنى دمحم بیومى 2215676 كفـءكفـء11182011/06/27 معلم

شوشة الثانویة المشتركة 2010/03/02 عبد هللا على أحمد دمحم 2189459 كفـءكفـء11192011/02/22 معلم

منقطین الجدیدة 2011/07/01 عبد هللا دمحم نجاح فھمى عبد الغنى 2181308 كفـءكفـء11202011/06/27 معلم

شوشة الثانویة المشتركة 2011/02/22 عبد المحسن غالى عباس عرفات 2184136 كفـءكفـء11212011/02/14 معلم

المشیر عبد الحكیم عامر الثانویة 2011/07/01 عبد المسیح مكرم بطرس بدار 2188622 كفـءكفـء11222011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
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 

سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

شوشة الثانویة المشتركة 2009/01/02 عبد الناصر محمود دمحم حسانین 2215518 كفـءكفـء11232011/06/27 معلم

الحتاحتة االبتدائیة 2004/07/01 عبد النبى عبد العزیز شنوى مفتاح 1743840 كفـءكفـء11242009/11/11 معلم

مصطفى عامر  تعلیم اساسي 2011/02/22 عبد النبى دمحم عبد النبى عمر 2217560 كفـءكفـء11252011/02/22 معلم

السراریة تعلیم اساسى 2010/07/01 عبد الواحد احمد دمحم احمد 2219883 كفـءكفـء11262011/06/27 معلم

١دیر سمالوط  2011/03/02 عبد محروس یونس دمحم 2250339 كفـءكفـء11272011/02/28 معلم

١دیر سمالوط  2011/03/02 عبدالحمید مسعود عبدالحمید ابراھیم 2223929 كفـءكفـء11282011/02/28 معلم

عبدهللا عبدالسالم 2011/07/01 عبدهللا حسین سلیمان حمد 2221016 كفـءكفـء11292011/06/27 معلم

سلیمان عمار 2011/03/02 عبدهللا سلطان دمحم حسین 2171934 كفـءكفـء11302011/02/28 معلم

2011/02/28 االبتدائیة٢اطسا بنین  عبدهللا دمحم عبدالجید وافي 2217864 كفـءكفـء11312011/02/28 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢ابوغزالى  عبدالمعطي دمحم األصمعي خالف 2222770 كفـءكفـء11322011/06/27 معلم

١العھد الجدید بنین  2010/07/01 عبلھ شداد جمعھ دمحم 2383912 كفـءكفـء11332011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 عبیر  فایق  دمحم محمود 2387143 كفـءكفـء11342011/06/27 معلم

حضانة الطیبة تعلیم اساسى 2011/07/01 عبیر  فولى احمد حماد 2222477 كفـءكفـء11352011/07/01 معلم

منشأة الشریعى 2011/03/02 عبیر ابراھیم راشد ابراھیم 2217232 كفـءكفـء11362011/02/28 معلم

2010/03/02 یولیو االبتدائیة٢٣ابناء  عبیر حسن فھمى دمحم 2220977 كفـءكفـء11372011/02/28 معلم

شاكر ابراھیم ب 2011/02/22 عبیر رفعت محمود اسماعیل 2181250 كفـءكفـء11382011/02/14 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة 2011/03/02 عبیر عبد الجید دمحم تھامى 2224111 كفـءكفـء11392011/02/28 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 

سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/01 االبتدائیة٢التوفیقیة  عبیر عبد المطلب دمحم على 2179192 كفـءكفـء11402011/06/27 معلم

٢القطوشة  2011/06/27 عبیر عبد الوھاب حسین مھنى 2217615 كفـءكفـء11412011/06/27 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2010/07/01 عبیر على دمحم لیسى 2172392 كفـءكفـء11422011/06/27 معلم

مجمع قلوصنا 2010/02/22 عبیر كمال دمحم أحمد 2181106 كفـءكفـء11432011/02/14 معلم

الفتح االبتدائیة 2011/07/01 عبیر دمحم ربیع نصر الدین علي 2219124 كفـءكفـء11442011/06/27 معلم

سمالوط االعدادیة بنین 2011/07/01 عبیر محمود وصفى ابوالحسین احمد 2223629 كفـءكفـء11452011/06/27 معلم

مھدى سالم 2011/07/01 عثمان رجب سلطان دمحم 2219932 كفـءكفـء11462011/06/27 معلم

السالم بنات 2011/07/01 عجایبى بشرى كامل حنا 2222950 كفـءكفـء11472011/06/27 معلم

منشأة الشریعى للتعلیم االساسى 2011/07/01 عرفات عبد الفتاح دمحم حسن 2222986 كفـءكفـء11482011/06/27 معلم

السوبى 2011/03/02 عرفھ دمحم عبد القادر دمحم 2220878 كفـءكفـء11492011/02/28 معلم

2011/02/22 االبتدائیة١اطسا بنین  عزة احمد عبد العظیم على 2189001 كفـءكفـء11502011/02/14 معلم

١شوشة  2011/03/02 عزة اسماعیل لطفى دمحم 2223524 كفـءكفـء11512011/02/28 معلم

حضانة العوایسة 2011/07/01 عزة جمال خلف دمحم 2220925 كفـءكفـء11522011/06/28 معلم

بنى غنى تعلیم اساسى 2011/03/02 عزة خمیس عبده حمودة 2223490 كفـءكفـء11532011/02/28 معلم

١التحریر االبتدائیة بنین  2010/03/02 عزة رجب على حسین 2185606 كفـءكفـء11542011/02/28 معلم

١قلوصنا بنین  2010/03/02 عزة رجب دمحم دمحم 2216335 كفـءكفـء11552011/02/28 معلم

الطیبة تعلیم اساسي 2011/07/01 عزة عبد العظیم ابراھیم حسن 2287965 كفـءكفـء11562011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢سمالوط  المشتركة الحدیثة  2010/07/01 عزة عبد العواض حسن عبد العظیم 2404466 كفـءكفـء11572011/06/27 معلم

الحتاحتة االبتدائیة 2010/02/22 عزة كامل شلقامى  جمعة 2220171 كفـءكفـء11582011/02/14 معلم

٢التحریر االبتدائیة بنین  2010/07/01 عزة كرم دمحم دمحم 2190259 كفـءكفـء11592011/06/27 معلم

١السوبى  2011/03/02 عزة محروس دمحم درملي 2217141 كفـءكفـء11602011/02/28 معلم

2011/03/02 االبتدائیة١البیھو  عزة دمحم رشاد دمحم 2224087 كفـءكفـء11612011/02/28 معلم

٢شوشة  2009/10/01 عزة دمحم على فتح الباب 2185477 كفـءكفـء11622011/02/14 معلم

مجمع قلوصنا 2011/03/02 عزة دمحم دمحم على 2235002 كفـءكفـء11632011/02/28 معلم

١السراریة  2010/07/01 عزت عیاد عزیز حنا 2392964 كفـءكفـء11642011/06/27 معلم

١السراریة  2011/03/02 عزت دمحم منشاوى إبراھیم 2215764 كفـءكفـء11652011/02/28 معلم

نزلة داود 2011/07/01 عزت نادي مخیمر دمحم 2216371 كفـءكفـء11662011/06/27 معلم

بنى غنى ع بنین 2011/07/01 عزت وردانى حسن خلیل 2288327 كفـءكفـء11672011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 عزه خلف هللا احمد حبشى 2292980 كفـءكفـء11682011/06/27 معلم

١حضانة الروبي  2004/07/01 عزه شلقامي صقر سلیمان 1665895 كفـءكفـء11692009/02/26 معلم

الشیخ عبدالاله االبتدائیة 2011/03/02 عزه كارم أحمد طھ 2189488 كفـءكفـء11702011/02/28 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢الجزائر  عزه دمحم احمد عزب 2280429 كفـءكفـء11712011/06/27 معلم

١القطوشة  2011/07/01 عزیزة مینا عبدالملك مینا 2257442 كفـءكفـء11722011/06/27 معلم

٢البیھو االبتدائیة المشتركة  2010/07/01 عزیزه فاروق توفیق حسن 2217870 كفـءكفـء11732011/06/27 معلم
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الحلمیة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/07/01 عصام أحمد عبد الحكیم صالح 2220886 كفـءكفـء11742011/06/27 معلم

سعد زغلول االبتدائیة 2007/02/28 عصام حمدى حسن دمحم 2186966 كفـءكفـء11752011/06/27 معلم

مجمع منقطین 2011/07/01 عصام سعد دمحم عبد الغنى 2220949 كفـءكفـء11762011/06/27 معلم

معصرة سمالوط بنات 2011/02/28 عصام سید محمود حسن 2220744 كفـءكفـء11772011/03/01 معلم

٢دیر سمالوط  2010/02/22 عصمت قاسم عبد اللطیف سرور 2219794 كفـءكفـء11782011/02/26 معلم

ابوعاید االبتدائیة 2011/07/01 عطیة دمحم موسى ابو الحسین 2222192 كفـءكفـء11792011/06/27 معلم

سمالوط  االعدادیة بنات 2011/03/02 عفاف  جالل  فتحى دمحم 2220051 كفـءكفـء11802011/02/28 معلم

كوم اللوفي  تعلیم اساسي 2002/09/03 عفاف حمدى حسن دمحم 2173764 كفـءكفـء11812011/02/28 معلم

2011/03/02 یولیو االبتدائیة٢٣ابناء  عفاف فھمى حسانین دمحم 2181108 كفـءكفـء11822011/02/28 معلم

الشھید رمضان حسن الشقرانى االبتدائیة 2010/03/02 عال بدر دمحم احمد 2217623 كفـءكفـء11832011/02/28 معلم

اطسا بنات االبتدائیة 2011/07/01 عال خلف عبد الغنى حمایة 2214841 كفـءكفـء11842011/06/27 معلم

٢البیھو االبتدائیة المشتركة  2010/07/01 عال ربیع دمحم عبداللیطف 2172078 كفـءكفـء11852011/06/27 معلم

2010/07/01 االبتدائیة٢اطسا بنین  عال علي عبدالحفیظ دمحم 2217148 كفـءكفـء11862011/06/27 معلم

فصول الشراینة االعدادیة 2010/03/02 عال دمحم عبد الحى عبد الفتاح 2181079 كفـءكفـء11872011/02/28 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 عال دمحم نجیب دمحم 2160792 كفـءكفـء11882011/06/27 معلم

التوفیقیة االعدادیة المشتركة 2010/03/02 عالء حمدى عثمان عبد اللطیف 2221434 كفـءكفـء11892011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب 2011/02/22 عالء دبركي حسن مھني 2223944 كفـءكفـء11902011/02/14 معلم
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مجمع منقطین 2011/03/02 عالء دمحم عبدالعزیز دمحم 2223374 كفـءكفـء11912011/02/28 معلم

حضانة الشھید احمد عباس الرسمیة للغات 2010/07/01 علویة جمال شقرانى ابو اللیل 2215686 كفـءكفـء11922011/06/27 معلم

شوشة الثانویة المشتركة 2011/07/01 على احمد عبد القادر حسین 2284582 كفـءكفـء11932011/06/27 معلم

سمالوط- شوشة االعدادیة  2011/03/02 على جابر حسن عبد الواحد 2181814 كفـءكفـء11942011/02/28 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 على رمضان احمد عرابى 2221006 كفـءكفـء11952011/06/27 معلم

١السوبى  2011/07/01 على رمضان تونى سید 2220783 كفـءكفـء11962011/06/27 معلم

شوشة الثانویة المشتركة 2010/03/02 على صالح یونس عرفات 2215478 كفـءكفـء11972011/02/28 معلم

١شوشة  2011/07/01 على طحاوى دمحم سطوحى 2189533 كفـءكفـء11982011/06/27 معلم

فصول الشراینة االعدادیة 2011/07/01 على دمحم صالح دمحم 2224154 كفـءكفـء11992011/06/27 معلم

2011/03/02 االبتدائیة١ابوغزالى  على محمود سالم سلیم 2214967 كفـءكفـء12002011/02/28 معلم

قلوصنا بنات 2011/03/02 على محمود شحاتة دمحم 2219855 كفـءكفـء12012011/02/28 معلم

الشیخ عبدالاله االبتدائیة 2011/07/01 على مخلوف عبد المعطى السید 2189479 كفـءكفـء12022011/06/27 معلم

الشھید رمضان حسن الشقرانى االبتدائیة 2011/02/28 علي خلیفھ صمیده سید 2222764 كفـءكفـء12032011/02/28 معلم

مھدى سالم 2002/07/19 علي دسوقي عبدالسالم أحمد 2247339 كفـءكفـء12042011/02/28 معلم

١دیر سمالوط  2010/07/01 علي فیض ابواللیل علي 2223926 كفـءكفـء12052011/06/27 معلم

عبدالصالحین عالق 2010/07/01 علیا عبد المولى عبد العاطى دمحم 2289880 كفـءكفـء12062011/06/27 معلم

التوفیقیة االعدادیة المشتركة 2011/03/02 علیاء شحاتة عبد الوھاب احمد 2191181 كفـءكفـء12072011/02/28 معلم
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منشأة بدیني تعلیم اساسي 2011/03/02 عماد  دمحم ذكى حسین 2220019 كفـءكفـء12082011/02/28 معلم

منشأة بدیني تعلیم اساسي 2008/02/02 عماد جمعھ حسن ابراھیم 2220938 كفـءكفـء12092011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة الزراعیة 2011/06/27 عماد حفظ هللا كامل ملك 2358147 كفـءكفـء12102011/06/27 معلم

الحتاحتة االبتدائیة 2008/10/11 عماد حمدى كامل عمر 2232460 كفـءكفـء12112011/02/28 معلم

ابوطھیر االبتدائیة 2011/02/22 عماد حمدي عزام دمحم 2248706 كفـءكفـء12122011/02/22 معلم

١السوبى  2011/07/01 عماد سید جمال ابراھیم 2287548 كفـءكفـء12132011/06/27 معلم

دیر جبل الطیر الحدیثة 2011/03/02 عماد شحاتة وھبة مقار 2187896 كفـءكفـء12142011/02/28 معلم

المشیر عبد الحكیم عامر الثانویة 2011/02/28 عماد ماھر عبید جید 2223979 كفـءكفـء12152011/02/28 معلم

٢مجمع طحا  2011/07/01 عماد مالك عیاد یوسف 2386398 كفـءكفـء12162011/06/27 معلم

٢السادات  2011/02/22 عماد مالك لبیب كیرلس 2223397 كفـءكفـء12172011/02/14 معلم

خالد بن الولید االعدادیة 2010/03/02 عماد نزالوي جریس مسعود 2215206 كفـءكفـء12182011/02/28 معلم

داود یوسف االبتدائیة 2002/07/15 عمار  جودة عبد هللا  دمحم 2222398 كفـءكفـء12192011/06/27 معلم

١دیر سمالوط  2011/06/27 عمار حسن فھمى دمحم 2189484 كفـءكفـء12202011/06/27 معلم

بنى خالد االبتدائیة 2011/07/01 عمر محمود رشید ھوارى 2182131 كفـءكفـء12212011/06/27 معلم

السالم بنات 2004/07/01 عمران عبدالجابر حسن سید 1135848 كفـءكفـء12222009/11/11 معلم

بنى غنى ع بنین 2004/07/01 عمران فتحى دمحم بیومى 1134705 كفـءكفـء12232009/11/11 معلم

السالم بنات 2011/02/22 عمرو جمال شعیب ابراھیم 2219110 كفـءكفـء12242011/02/14 معلم
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2010/07/01 االبتدائیة١البیھو  عنایات ایلیا حنا حنین 2386872 كفـءكفـء12252011/06/27 معلم

١حسن باشا  2011/07/01 عنتر دمحم عبدالصمد دمحم 2221058 كفـءكفـء12262011/06/27 معلم

مجمع البیھو 2011/07/01 عواد دمحم عبد هللا حنطور 2219859 كفـءكفـء12272011/06/27 معلم

ابوطھیر االبتدائیة 2011/07/01 عوض عباس یونس عباس 2248700 كفـءكفـء12282011/06/26 معلم

ابوسیدھم االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 عیاد نمر عیاد عطاهللا 2215265 كفـءكفـء12292011/06/27 معلم

١القطوشة  2011/07/01 عید امین حنین یوسف 2188683 كفـءكفـء12302011/06/27 معلم

2011/03/02 االبتدائیة٢التوفیقیة  عید شعبان محمود حسین 2223393 كفـءكفـء12312011/02/28 معلم

الجزائر للتعلیم األساسى ع 2011/03/02 عید عطا سعد واصف 2217823 كفـءكفـء12322011/02/28 معلم

منشأة بدینى 2010/03/02 عیسى سید احمد عبد هللا 2183947 كفـءكفـء12332011/02/28 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 غادة  ماضى  محمود على 2286098 كفـءكفـء12342011/06/27 معلم

٢دیر سمالوط  2011/07/01 غادة ابراھیم عزالدین دمحم 2215195 كفـءكفـء12352011/06/27 معلم

بنى غنى تعلیم اساسى 2011/03/02 غادة جمال دمحم على 2223498 كفـءكفـء12362011/02/28 معلم

١المعصرة بنین  2011/07/01 غادة حموده عرابى سید 2287586 كفـءكفـء12372011/06/27 معلم

١مجمع طحا  2011/07/01 غادة دمحم سید عبد الرحمن 2141881 كفـءكفـء12382011/06/27 معلم

مھدى سالم 2010/07/01 غادة دمحم دمحم حسین 2247346 كفـءكفـء12392011/06/27 معلم

الطیبة 2011/07/01 غاده توحید عبد الظاھر حسن 2282462 كفـءكفـء12402011/06/27 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة 2011/03/02 غاده جمعة مرعى دمحم 2224119 كفـءكفـء12412011/02/28 معلم
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٢الطیبة  2010/07/01 غاده خلف دمحم مرزوق 2253862 كفـءكفـء12422011/06/27 معلم

2010/02/22 یولیو االبتدائیة٢٣ابناء  غاده فتحي عبدالحمید مراد 2219130 كفـءكفـء12432011/02/22 معلم

بوجة االبتدائیة 2011/02/22 غاده مختار عبدالحلیم دمحم 2223380 كفـءكفـء12442011/02/22 معلم

مھدى سالم 2011/07/01 غریب على لبیب أحمد 2219925 كفـءكفـء12452011/06/27 معلم

٢مجمع بنى غنى  2011/03/02 غنیم عبد الحكم دمحم ابراھیم 2173499 كفـءكفـء12462011/02/28 معلم

منقطین الجدیدة 2011/07/01 غنیھ دمحم یونس احمد 2404017 كفـءكفـء12472011/06/27 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/02 فاطمة  أبو العزایم زغلول عبدالرحمن 2181702 كفـءكفـء12482011/02/28 معلم

الشھید دمحم ابراھیم محمود االبتدائیة 2010/03/02 فاطمة  رضوان اسماعیل على 2231874 كفـءكفـء12492011/02/28 معلم

١المعصرة بنین  2010/03/02 فاطمة  مكادى وردانى دمحم 2181085 كفـءكفـء12502011/02/28 معلم

حضانة الشھید احمد عباس الرسمیة للغات 2011/07/01 فاطمة الزھراء عمر عبد العزیز ابراھیم 2220078 كفـءكفـء12512011/06/27 معلم

١العھد الجدید بنات  2010/03/02 فاطمة الزھراء دمحم  محمود دمحمین 2251103 كفـءكفـء12522011/02/28 معلم

دلقام للتعلیم االساسى 2011/07/01 فاطمة جمال على السید 2234454 كفـءكفـء12532011/06/27 معلم

مجمع البیھو 2011/07/01 فاطمة جمعة دمحم حسن 2215602 كفـءكفـء12542011/06/27 معلم

قلوصنا بنات 2010/07/01 فاطمة جمیل محمود على 2189426 كفـءكفـء12552011/07/03 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 فاطمة حسن خلف دمحم 2278798 كفـءكفـء12562011/06/27 معلم

١طرفا القبلیة  2011/07/01 فاطمة حسن عبد الحكیم حسن 2221574 كفـءكفـء12572011/06/27 معلم

نزلة اسطال االبتدائیة 2010/07/01 فاطمة خلف عبدالرحمن علي 2216375 كفـءكفـء12582011/07/01 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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سعد زغلول االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة خلف دمحم عبد الغنى 2185247 كفـءكفـء12592011/06/27 معلم

١شوشة  2011/03/02 فاطمة ربیع جمال خلف 2185197 كفـءكفـء12602011/02/28 معلم

البیھو المشتركة 2011/03/02 فاطمة سید دمحم الھاللى 2223517 كفـءكفـء12612011/02/28 معلم

2011/03/02 االبتدائیة٢الجزائر  فاطمة شحاتة سید  سلیم 2232387 كفـءكفـء12622011/02/28 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة 2010/03/02 فاطمة على عبد الرحیم توتة 2234567 كفـءكفـء12632011/02/28 معلم

مھدى سالم 2011/07/01 فاطمة فاروق حسن عبد العلیم 2385672 كفـءكفـء12642011/06/27 معلم

طحا الثانویة المشتركة 2011/07/01 فاطمة قاسم أحمد عبد المجید 2181093 كفـءكفـء12652011/06/27 معلم

الشراینة 2010/07/01 فاطمة دمحم الصغیر عبد الجواد عبد القادر 2232419 كفـءكفـء12662011/06/27 معلم

بنى غنى تعلیم اساسى 2010/07/01 فاطمة دمحم ربیع كامل 2173940 كفـءكفـء12672011/06/27 معلم

فصول الشراینة االعدادیة 2010/07/01 فاطمة دمحم شحاتھ دمحم 2356432 كفـءكفـء12682011/06/27 معلم

٢مجمع طحا  2011/07/01 فاطمة دمحم عبد العال دمحم 2218159 كفـءكفـء12692011/06/27 معلم

2010/03/02 االبتدائیة١البیھو  فاطمة دمحم فھمى عبد القادر 2223582 كفـءكفـء12702011/02/28 معلم

2010/02/22 االبتدائیة٢اطسا بنین  فاطمة دمحم دمحم محمود 2252018 كفـءكفـء12712011/02/14 معلم

حضانة القمادیر 2011/06/27 فاطمة محمود حسنین حسین 2254338 كفـءكفـء12722011/07/03 معلم

٢سمالوط البلد بنات  2011/03/02 فاطمة محمود مصطفى السباعى 2184205 كفـءكفـء12732011/02/28 معلم

2010/03/02 االبتدائیة١الخمایشة  فاطمھ حشمت حسین عبداللطیف 2217838 كفـءكفـء12742011/02/28 معلم

المقارین االبتدائیة 2011/03/02 فاطمھ حمیده احمد عبدالجابر 2223983 كفـءكفـء12752011/02/28 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

الجالء االبتدائیة 2011/07/01 فاطمھ رجب عبدالصالحین اسماعیل 2219103 كفـءكفـء12762011/06/27 معلم

٢الروبى  2011/03/02 فاطمھ سید شحاتة دمحم 2249887 كفـءكفـء12772011/02/28 معلم

منقطین الجدیدة 2011/03/02 فاطمھ عرابي حسن عبدالعزیز 2223340 كفـءكفـء12782011/02/28 معلم

2011/03/02 االبتدائیة٢ساقیة داقوف  فاطمھ عید محمود قندیل 2218379 كفـءكفـء12792011/02/28 معلم

٢الروبى  2011/07/01 فاطمھ دمحم أحمد جارحى 2216720 كفـءكفـء12802011/06/27 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة 2010/07/01 فاطمھ دمحم قاسم حسن 2217875 كفـءكفـء12812011/06/27 معلم

الطیبة تعلیم اساسي 2010/03/02 فایز فوزى أسحق مرقس 2191385 كفـءكفـء12822011/02/28 معلم

داقوف تعلیم اساسي 2011/07/01 فتحى  عثمان توفیق دمحم 2397030 كفـءكفـء12832011/07/26 معلم

حسن ابراھیم غیضان االبتدائیة 2003/02/16 فتحى دمحم عبد ربھ مجاور 2216758 كفـءكفـء12842011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة 2010/02/22 فتحیة  محمود حسن عبد العال 2248140 كفـءكفـء12852011/02/14 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 فدوى  شحاتة  صیان  شحاتة 2286177 كفـءكفـء12862011/06/27 معلم

الحلمیة االعدادیة تعلیم اساسى 2011/03/02 فرج جالل عثمان فرج 2216359 فوق المتوسطكفـء12872011/02/28 معلم

عمار ادریس للتعلیم االساسى 2011/07/01 فرج مبروك دمحم عبد السالم 2282558 كفـءكفـء12882011/06/27 معلم

الزھراء االبتدائیة 2011/02/22 فرحات میخائیل فھمي میخائیل 2223302 كفـءكفـء12892011/02/14 معلم

عرب الزینة تعلیم اساسي 2011/07/01 فرحانة شاكر عبدالفتاح حسن 2215216 كفـءكفـء12902011/06/27 معلم

الشریعى الجدیدة االبتدائیة 2004/09/08 فردوس سعداوى عبد دمحم 2181851 كفـءكفـء12912011/02/28 معلم

2011/02/22 االبتدائیة٢التوفیقیة  فریالة ابو السباع عبد الغنى عبد هللا 2189438 كفـءكفـء12922011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

عزبة المختار تعلیم اساسى ابتدائى 2011/07/01 فریجة تونى دمحم تونى 2190152 كفـءكفـء12932011/06/27 معلم

الغرباوى االبتدائیة 2011/07/01 فریجة مخلوف عبد الغنى عبد الدایم 2181273 كفـءكفـء12942011/07/01 معلم

٢البیھو االبتدائیة المشتركة  2011/07/01 فرید قاسم مراد أحمد 2172117 كفـءكفـء12952011/06/27 معلم

٢شوشة  2011/07/01 فضل شداد توفیق دمحم 2215713 كفـءكفـء12962011/06/27 معلم

٢السوبى  2010/07/01 فضل صابر تونى درغام 2285119 كفـءكفـء12972011/06/27 معلم

2010/03/02 االبتدائیة١الخمایشة  فكاھة دمحم  الصغیر صمیدة 2224131 كفـءكفـء12982011/02/28 معلم

الجزائر للتعلیم االساسي 2010/02/22 فھد دمحم ابراھیم دمحم 2217846 كفـءكفـء12992011/02/14 معلم

سمالوط- شوشة االعدادیة  2011/07/01 فؤاد عبد المحسن فؤاد حسن 2382908 كفـءكفـء13002011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 فواز دمحم شحاتھ اسماعیل 2387201 كفـءكفـء13012011/06/27 معلم

مصطفى عامر  تعلیم اساسي 2010/07/01 فوزیة كامل  علي  دمحم 2253744 كفـءكفـء13022011/06/26 معلم

فصول بوجة االعدادیة الملحقة 2011/02/22 فوزیة دمحم حفنى عبد الحمید 2220169 كفـءكفـء13032011/02/14 معلم

عثمان بن عفان 2007/03/15 فولى خلیفة مفتاح صالح 2215700 كفـءكفـء13042011/06/27 معلم

بنى غنى تعلیم اساسى 2010/07/01 فیبى أورى فرحان یوسف 2173896 كفـءكفـء13052011/06/27 معلم

شوشة الثانویة المشتركة 2011/02/22 فیصل دمحم محمود بشر 2249221 كفـءكفـء13062011/02/14 معلم

١شوشة  2011/02/22 فیفیان ولسن فوزى عیاد 2189298 كفـءكفـء13072011/02/14 معلم

نزلة العمودین 2011/03/02 قاسم  عبد المحسن ابو اللیل  دمحم 2217666 كفـءكفـء13082011/02/28 معلم

منشأة بدیني تعلیم اساسي 2003/05/19 قاسم سعید أحمد دمحم 2247340 كفـءكفـء13092011/02/28 معلم
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األعلي

سمالوط  الثانویة بنین 2011/03/02 قطب فؤاد حسن درویش 2179155 كفـءكفـء13102011/02/28 معلم

نزلة العمودین 2004/07/01 كارمنس عطا جرجس اسطفانوس 1702986 كفـءكفـء13112009/02/26 معلم

الشویخ االبتدائیة 2011/03/02 كامل عبد الفتاح كامل أحمد 2229308 كفـءكفـء13122011/02/28 معلم

مصطفى عامر  تعلیم اساسي 2010/07/01 كامل نادى كامل دمحم 2283120 كفـءكفـء13132011/06/26 معلم

قلوصنا االعدادیة بنین 2011/02/22 كامیلیا نبیل عبد النعیم صالح 2221618 كفـءكفـء13142011/02/14 معلم

منقطین 2011/03/02 كرستین اسحق تادرس حنا 2183943 كفـءكفـء13152011/02/28 معلم

السالم بنات 2011/07/01 كرستین سلیمان یوسف اسحق 2250665 كفـءكفـء13162011/06/27 معلم

حضانة نزلة العمودین 2010/07/01 كرستین مكرم باسیلي سمعان 2189704 كفـءكفـء13172011/06/27 معلم

زغلول عبد الرحمن االعدادیة 2010/07/01 كرستین مالك فرنسیس اسعد 2283616 كفـءكفـء13182011/06/27 معلم

2010/03/02 یولیو االبتدائیة٢٣ابناء  كریستین خلف حنا یوسف 2217273 كفـءكفـء13192011/02/28 معلم

بنى غنى االعدادیة للتعلیم األساسى 2011/07/01 كریمان أحمد دمحم دمحم 2219129 كفـءكفـء13202011/06/27 معلم

2010/03/02 االبتدائیة١ابوغزالى  كریمة أورى سید منصور 2214927 كفـءكفـء13212011/02/28 معلم

الفتح االبتدائیة 2011/02/22 كریمة محمود عبد الكریم عبد السالم 2220071 كفـءكفـء13222011/02/14 معلم

عرب الزینة للتعلیم االساسى 2011/02/22 كریمھ ابراھیم دمحم محمود 2250664 كفـءكفـء13232011/02/14 معلم

2011/03/02 االبتدائیة١الخمایشة  كمال شعبان مخلوف دمحم 2181830 كفـءكفـء13242011/02/28 معلم

٢القطوشة  2011/07/01 كمیل یونان اسكاروس سعید 2216376 كفـءكفـء13252011/06/27 معلم

حضانة الشراینة 2004/07/01 كوثر عبد النبى دمحم عبد العلیم 1749727 كفـءكفـء13262009/02/26 معلم
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سمالوط االعدادیة بنین 2011/03/02 لبنى  مجدى دمحم دمحم 2181761 كفـءكفـء13272011/02/28 معلم

الطیبة 2011/07/01 لبنى دمحم ابو بكر االلفى 2184124 كفـءكفـء13282011/06/27 معلم

بنى غنى تعلیم اساسى 2010/07/01 للیان بشرى أبسخیرون جرجس 2174066 كفـءكفـء13292011/06/27 معلم

منشأة الشریعى 2011/07/01 للیان نصحي جاد یونان 2217233 كفـءكفـء13302011/06/27 معلم

الشیخ عبدالاله االبتدائیة 2010/03/02 لمیاء حسن البنا محى الدین محمود 2189464 كفـءكفـء13312011/02/28 معلم

النقیب الشھید السید على السید سلیمان 2010/07/01 لمیاء عبید كرم رومان 2283604 كفـءكفـء13322011/06/27 معلم

سمالوط  االعدادیة بنات 2011/02/22 لمیاء علىالجمام جمال كامل 2155778 كفـءكفـء13332011/02/14 معلم

خالد بن الولید االعدادیة 2010/02/22 لمیاء فتحى حمزة سید 2187984 كفـءكفـء13342011/02/14 معلم

حضانة القمادیر 2010/02/22 لمیاء دمحم رمضان خلف 2250340 كفـءكفـء13352011/02/14 معلم

٢السادات  2010/07/01 لمیاء محمود حسن درویش 2223401 كفـءكفـء13362011/06/27 معلم

سمالوط  الثانویة بنین لمیاء مصطفى النحاس عبد الفتاح دمحم ابو السعود2011/07/01 2286670 كفـءكفـء13372011/06/27 معلم

ابوسیدھم القبلیة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 لوزه دمحم نصرالدین صالح 2215259 كفـءكفـء13382011/06/27 معلم

١السوبى  2011/03/02 لوسي سمیر ابراھیم جریس 2217140 كفـءكفـء13392011/02/28 معلم

الحتاحتة 2011/07/01 لیلى  امام شحاتھ دمحم 2289824 كفـءكفـء13402011/06/27 معلم

2010/07/01 االبتدائیة١البیھو  لیلى سامى ھاشم عبد هللا 2185214 كفـءكفـء13412011/06/27 معلم

منشأة بدینى 2011/07/01 لیلى فاروق عبد العظیم عبدالرحمن 2221480 كفـءكفـء13422011/06/27 معلم

2010/07/01 یولیو االبتدائیة٢٣ابناء  لیلى دمحم عبد العلیم دمحم 2185546 كفـءكفـء13432011/06/27 معلم
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2010/07/01 االبتدائیة٢الجزائر  لیلى محمود كامل ابراھیم 2218397 كفـءكفـء13442011/06/27 معلم

١دیر سمالوط  2011/02/28 لیلى مراد سید دمحم 2182041 كفـءكفـء13452011/02/28 معلم

منقطین الجدیدة 2011/03/02 ماجد عزیز رزق عبد الملك 2190155 كفـءكفـء13462011/02/28 معلم

٢السوبى  2011/07/01 ماجد نمر نجیب صادق 2380544 كفـءكفـء13472011/06/27 معلم

٢الوفاء  2011/03/02 ماجد یوسف كامل وھبة 2188837 كفـءكفـء13482011/03/28 معلم

١قلوصنا بنین  2010/02/28 ماجدة حنا لبیب حنا 2223094 كفـءكفـء13492011/02/28 معلم

سمالوط القبطیة للبنین 2011/07/01 ماجدة سیف یونان بولس 2190388 كفـءكفـء13502011/06/27 معلم

2011/03/02 االبتدائیة٢الخمایشة  ماجدة فاروق عبد المتجلى عبد السید 2181791 كفـءكفـء13512011/02/28 معلم

مجمع اسطال 2011/02/22 ماجدة فایز طنیوس خلیل 2183858 كفـءكفـء13522011/02/22 معلم

١نزلة العمودین  2011/07/01 ماجدة فایز عبد هللا دمحم 2171602 كفـءكفـء13532011/06/27 معلم

٣شوشة  2010/03/02 ماجدة مالك فریج ملیكھ 2181180 كفـءكفـء13542011/02/28 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 ماجده نادي توفیق عزیز 2218434 كفـءكفـء13552011/06/28 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2010/02/22 مادلین نبیل كامل صلیب 2248338 كفـءكفـء13562011/02/26 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١التوفیقیة  مادلین یوسف موسى داود 2190216 كفـءكفـء13572011/06/27 معلم

القطوشة تعلیم اساسى ب 2011/07/01 مارسیل فكرى غطاس بانوب 2188808 كفـءكفـء13582011/06/27 معلم

2010/02/22 االبتدائیة٢الخمایشة  مارسیل ماھر بشرى عطیة 2215789 كفـءكفـء13592011/02/14 معلم

داقوف تعلیم اساسي 2011/03/02 مارسیل ناجح مینا مشرقى 2189377 كفـءكفـء13602011/02/28 معلم
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فصول االعدادیة بعزبة بشرى 2010/07/01 مارى عوض نجیب جرجس 2158547 كفـءكفـء13612011/06/27 معلم

سمالوط االعدادیة بنین 2010/02/22 مارى منسى یعقوب بطرس 2220969 كفـءكفـء13622011/02/14 معلم

الشراینة 2011/07/01 مارى یوسف عبد الملك یوسف 2277966 كفـءكفـء13632011/06/27 معلم

٢السادات  2011/03/02 ماري عفت فوزي ناشد 2223402 كفـءكفـء13642011/02/28 معلم

١نزالى طحا  2011/02/22 ماریا عیاد عبدالمسیح یوسف 2219095 كفـءكفـء13652011/02/22 معلم

حضانة بنى غنى تعلیم اساسى 2010/07/01 ماریان عید لویز فریج 2181804 كفـءكفـء13662011/06/27 معلم

2010/07/01 االبتدائیة١الخمایشة  ماریانا حبیب حنین غبلایر 2219128 كفـءكفـء13672011/06/27 معلم

١المعصرة بنین  2010/07/01 ماریانا وحید اسكندر رزق هللا 2307339 كفـءكفـء13682011/06/27 معلم

ملحق دیر سمالوط 2010/07/01 ماھر حلمى صغیر یوسف 2285735 كفـءكفـء13692011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١ابوغزالى  ماھر دمحم مھنى مبروك 2389671 كفـءكفـء13702011/06/27 معلم

١مجمع طحا  2011/07/01 مایكل ثابت اسحق شحاتھ 2386396 كفـءكفـء13712011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة الزراعیة 2010/07/01 مایكل شارلى سعد جریس 1140571 كفـءكفـء13722011/06/27 معلم

2011/02/22 بالعمودین١العبور  مایكل مبارك یوسف حنا 2189695 كفـءكفـء13732011/02/14 معلم

٢السوبى  2011/03/02 مبارك خلف سلیمان جمعة 2220775 كفـءكفـء13742011/02/28 معلم

سمالوط الثانویة بنات القدیمة 2010/03/02 مجدولین سعد جندى بباوى 2181822 كفـءكفـء13752011/02/28 معلم

الشریعى الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 مجدى خلیفة على شعبان 2181200 كفـءكفـء13762011/06/27 معلم

المیمون 2011/03/02 مجدى ربیعى عبد الرحمن حمیده 2215502 كفـءكفـء13772011/02/28 معلم
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العور االبتدائیة 2011/07/01 مجدى سعید بكتر سعید 2188593 كفـءكفـء13782011/06/27 معلم

مھدى سالم 2011/07/01 مجدى دمحم سالم مھدى 2234544 كفـءكفـء13792011/06/27 معلم

٢الطیبة  2010/07/01 مجدى دمحم عبد المقصود عبدالمجید 2284107 كفـءكفـء13802011/06/27 معلم

منشأة الشریعى 2002/03/16 مجدي عید احمد عباس 2217239 كفـءكفـء13812011/06/27 معلم

٢دیر سمالوط  2010/07/01 محاسن فاروق عبد العظیم عبد الرحمن 2221453 كفـءكفـء13822011/06/27 معلم

سمالوط  الثانویة بنین 2011/07/01 محجوب نصرة ضرار راسخ 2223316 كفـءكفـء13832011/06/27 معلم

٢السوبى  2011/07/01 محروس احمد تسم احمد السید 2187951 كفـءكفـء13842011/06/27 معلم

المقارین االبتدائیة 2011/03/02 محروس دمحم عبدالنبي خلف هللا 2223971 كفـءكفـء13852011/02/28 معلم

الشھید رمضان حسن الشقرانى االبتدائیة 2010/07/01 محروسھ دمحم عبد الفتاح دمحم 2285742 كفـءكفـء13862011/06/27 معلم

سمالوط  الثانویة بنین 2011/07/01 محروص عیاد عبد هللا عبد السید 2289784 كفـءكفـء13872011/06/27 معلم

داود یوسف االبتدائیة 2011/03/02 محسن صالح محمود إبراھیم 2222266 كفـءكفـء13882011/02/28 معلم

نزلة اسطال االبتدائیة 2010/07/01 دمحم  محمود عبد العال على 2290609 كفـءكفـء13892011/06/27 معلم

الشراینة 2011/02/22 دمحم إبراھیم عبدالرازق محمود 2247341 كفـءكفـء13902011/02/14 معلم

الجزائر للتعلیم األساسى ع 2011/07/01 دمحم ابو القاسم دمحم احمد 2221566 كفـءكفـء13912011/06/27 معلم

١الروبى  2002/05/03 دمحم أحمد ابراھیم دمحم 2171891 كفـءكفـء13922011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 دمحم احمد دردیر قاسم 2402376 كفـءكفـء13932011/06/27 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/01 دمحم احمد عبد الحمید الجنیدى 2289807 كفـءكفـء13942011/06/27 معلم
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١دیر سمالوط  2011/07/01 دمحم احمد عثمان دمحم 2285743 كفـءكفـء13952011/07/01 معلم

١العھد الجدید بنات  2011/07/01 دمحم أحمد ماضى عزایم أحمد 2220837 كفـءكفـء13962011/06/27 معلم

سمالوط االعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم احمد دمحم عبد الغنى 2288332 كفـءكفـء13972011/06/26 معلم

عزبة دمحم صمیدة االعدادیة 2011/07/01 دمحم أحمد دمحم عمران 2220027 كفـءكفـء13982011/06/27 معلم

ملحق دیر سمالوط 2010/03/02 دمحم اشرف ناجى دمحم 2171880 كفـءكفـء13992011/02/28 معلم

2010/03/02 االبتدائیة٢ساقیة داقوف  دمحم الشریف سید ماضي دمحم 2218391 كفـءكفـء14002011/02/28 معلم

2011/03/02 االبتدائیة١الجزائر  دمحم العربى دمحم شرموخ 2221503 كفـءكفـء14012011/02/28 معلم

داود یوسف االبتدائیة 2011/07/01 دمحم انور ابراھیم حسن 2222372 كفـءكفـء14022011/06/27 معلم

النقیب الشھید السید على السید سلیمان 2011/07/01 دمحم انور عبدالعزیز عبدالحمید 2222771 كفـءكفـء14032011/06/27 معلم

الحتاحتة االبتدائیة 2011/02/22 دمحم بھنساوى دمحم طنطاوى 2214905 كفـءكفـء14042011/02/14 معلم

بنى خالد االعدادیة 2010/07/01 دمحم ثروت حسنى ممتثل 2182148 كفـءكفـء14052011/06/27 معلم

2011/02/28 االبتدائیة١الجزائر  دمحم جمعة رواق عبد 2215825 كفـءكفـء14062011/02/28 معلم

الزھراء االبتدائیة 2010/07/01 دمحم جمعھ دمحم ابراھیم 2223337 كفـءكفـء14072011/06/27 معلم

2010/03/02 تعلیم اساسى٢طرفا القبلیة  دمحم حامد كیالنى األدھس 2185310 كفـءكفـء14082011/02/28 معلم

العور االبتدائیة 2011/03/02 دمحم حسام الدین عزمى ذكى 2220906 كفـءكفـء14092011/02/28 معلم

المقارین االبتدائیة 2011/07/01 دمحم حسان مھدي حسان 2223978 كفـءكفـء14102011/06/27 معلم

سمالوط- شوشة االعدادیة  2011/02/22 دمحم حسانین منازع على 2184147 كفـءكفـء14112011/02/14 معلم
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السراریة تعلیم اساسى 2011/03/02 دمحم حسن أحمد حسن 2187860 كفـءكفـء14122011/02/28 معلم

١العھد الجدید بنات  2011/03/02 دمحم حسن محمود حسن 2189444 كفـءكفـء14132011/02/28 معلم

الجزائر للتعلیم األساسى ع 2011/07/01 دمحم حسونھ حسن دمحم 2289788 كفـءكفـء14142011/06/27 معلم

الحدیثة بنات 2010/03/02 دمحم حمدى عبد الحكیم احمد احمد 2189312 كفـءكفـء14152011/02/28 معلم

2011/02/22 االبتدائیة١الخمایشة  دمحم خلف حسین عمر 2181732 كفـءكفـء14162011/02/14 معلم

2010/07/01  تعلیم اساسى٢طرفا القبلیة  دمحم خلف عبد الحكیم خلف 2285217 كفـءكفـء14172011/06/27 معلم

منشأة بدینى 2011/07/01 دمحم خلف نظیم دمحم 2181163 كفـءكفـء14182011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١التوفیقیة  دمحم خیري محرم حسن 2223334 كفـءكفـء14192011/06/27 معلم

٢دیر سمالوط  2011/07/01 دمحم دیاب دمحم حسن 2220960 كفـءكفـء14202011/06/27 معلم

بني خالد االبتدائیة الجدیدة 2010/07/01 دمحم رجب خلف بیومى 2222470 كفـءكفـء14212011/06/27 معلم

الطیبة 2011/07/01 دمحم رجب دمحم عبد الجلیل 2388581 كفـءكفـء14222011/06/27 معلم

١قلوصنا بنین  2010/03/02 دمحم رضى دمحم عبد الوھاب عبد هللا 2188610 كفـءكفـء14232011/02/28 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 دمحم رفعت محسن دمحم 2369747 كفـءكفـء14242011/06/27 معلم

المھنیة اعدادي 2004/08/05 دمحم سعودى عبد العال ابراھیم 2284258 كفـءكفـء14252011/06/27 معلم

٢السادات  2010/07/01 دمحم سمیح سالم دمحم 2280522 كفـءكفـء14262011/06/27 معلم

الشھید رمضان حسن الشقرانى االبتدائیة 2011/03/02 دمحم سمیر حماد على 2189552 كفـءكفـء14272011/02/28 معلم

٢دیر سمالوط  2011/07/01 دمحم سید خلف حسین 2188771 كفـءكفـء14282011/06/27 معلم
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فصول الطیبة االبتدائیة الملحقة على الطیبة االعدادیة 2008/09/23 دمحم سید عباس سید 2154244 كفـءكفـء14292011/02/04 معلم

حسن ابراھیم غیضان االعدادیة 2004/03/06 دمحم شحاتھ عبد الكریم عبد اللطیف 2284238 كفـءكفـء14302011/06/27 معلم

السراریة للتعلیم األساسى االعدادیة 2011/03/02 دمحم شعبان مصطفى مبارك 2221579 كفـءكفـء14312011/02/28 معلم

بوجة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم شعیب عبدالحمید شعیب 2219112 كفـءكفـء14322011/06/27 معلم

الشھید ابراھیم عید تونى 2011/02/22 دمحم شلبى عبد العزیز خلیفة 2181722 كفـءكفـء14332011/02/14 معلم

قصر عمار 2011/07/01 دمحم صالح عبد الجواد على 2234505 كفـءكفـء14342011/06/27 معلم

داود یوسف االبتدائیة 2011/07/01 دمحم صالح عثمان عبد السالم 2222450 كفـءكفـء14352011/06/27 معلم

١السوبى  2011/03/02 دمحم صالح دمحم علي 2217147 كفـءكفـء14362011/02/28 معلم

العور االبتدائیة 2010/03/02 دمحم ضیاءالدین حنفى محمود ابو اللیل 2220752 كفـءكفـء14372011/02/28 معلم

طلعت حرب الصناعیة بنین بشوشة 2011/07/01 دمحم عباس دمحم علیان 1627125 كفـءكفـء14382011/07/01 معلم

عزبة القمادیر للتعلیم األساسى 2010/03/02 دمحم عبد الجابر خلیفة خلیل 2222953 كفـءكفـء14392011/02/28 معلم

طحا 2011/02/14 دمحم عبد الحمید دمحم عبدالسمیع 2221047 كفـءكفـء14402011/02/14 معلم

مجمع منقطین 2011/03/02 دمحم عبد الصبور عبد الظاھر عمر 2220901 كفـءكفـء14412011/02/28 معلم

٢الروبى  2011/03/02 دمحم عبد هللا محمود دمحم 2216842 كفـءكفـء14422011/02/28 معلم

عزبة القمادیر 2011/07/01 دمحم عبد المعز عبد الواحد دمحم 2222194 كفـءكفـء14432011/06/27 معلم

قلوصنا الثانویةالمشتركة 2011/03/02 دمحم عبدالحمید احمد دمحم 2216326 كفـءكفـء14442011/02/28 معلم

ابوسیدھم االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/03/02 دمحم عبدالاله دمحم سعید 2223981 كفـءكفـء14452011/02/28 معلم
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منقطین الجدیدة 2011/07/01 دمحم عبدالوھاب محمود بشر 2215280 كفـءكفـء14462011/06/27 معلم

منقطین 2011/03/02 دمحم عرفات خلیفة حسن 2183934 كفـءكفـء14472011/02/28 معلم

البیھو الثانویة المشتركة 2011/03/02 دمحم عزام فولي عبدالعلیم 2223314 كفـءكفـء14482011/02/28 معلم

الشھید دمحم ابراھیم محمود االبتدائیة 2011/02/22 دمحم على دمحم دمحم 2185105 كفـءكفـء14492011/03/01 معلم

١السراریة  2011/03/02 دمحم عمار دمحم دمحم 2187881 كفـءكفـء14502011/02/28 معلم

منقطین 2010/03/02 دمحم عید  عبد الحلیم خلف هللا 2220028 كفـءكفـء14512011/02/28 معلم

فصول الشراینة االعدادیة 2011/02/22 دمحم عید دمحم عبد اللطیف 2186993 كفـءكفـء14522011/02/14 معلم

٢مجمع بنى غنى  2011/07/01 دمحم فاروق دمحم ریدى 2220856 كفـءكفـء14532011/06/27 معلم

الفتح االبتدائیة 2011/07/01 دمحم فاروق دمحم عثمان 2287577 كفـءكفـء14542011/06/27 معلم

الشھید موریس فرج جوارجى االعدادیة 2011/03/02 دمحم فایز حسنى دمحم 2215614 كفـءكفـء14552011/02/28 معلم

شوشة الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم فتح هللا دمحم عبدهللا 2215276 كفـءكفـء14562011/06/27 معلم

١السوبى  2011/07/01 دمحم فرحات عبد الوھاب على 2386920 كفـءكفـء14572011/06/27 معلم

٢نزلة العمودین  2011/03/02 دمحم فولى على أبو العال 2188012 كفـءكفـء14582011/02/28 معلم

قلوصنا ع بنات 2003/09/01 دمحم قاسم خلیفة موسى 2183990 كفـءكفـء14592011/02/28 معلم

2011/02/22 بالعمودین١العبور  دمحم ماھر حماد على 2189697 كفـءكفـء14602011/02/14 معلم

٢مجمع بنى غنى  2011/03/02 دمحم ماھر رشدى عبد الحمید 2173514 كفـءكفـء14612011/02/28 معلم

المیمون االبتدائیة 2011/07/01 دمحم مبروك حسن عباس 2215491 كفـءكفـء14622011/06/27 معلم
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2011/07/01 یولیو االبتدائیة٢٣ابناء  دمحم دمحم المھدى دمحم 2181993 كفـءكفـء14632011/06/27 معلم

الجزائر للتعلیم االساسي 2011/03/02 دمحم دمحم راتب سالم 2221567 كفـءكفـء14642011/02/28 معلم

داود یوسف االبتدائیة 2011/03/02 دمحم محمود شحاتھ على 2222345 كفـءكفـء14652011/02/28 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 دمحم محمود عبد الحكیم عبد الدایم 2386027 كفـءكفـء14662011/06/27 معلم

ابوسیدھم االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/03/02 دمحم محمود على على 2216702 كفـءكفـء14672011/02/28 معلم

منشاة الشریعى للتعلیم األساسى 2010/07/01 دمحم محمود دمحم سنوسى 2223029 كفـءكفـء14682011/06/27 معلم

سمالوط االعدادیة بنین 2011/03/02 دمحم مختار عبد النعیم مرسى 2220933 كفـءكفـء14692011/02/28 معلم

١السراریة  2011/03/02 دمحم مخلوف دمحم أحمد 2215940 كفـءكفـء14702011/02/28 معلم

السراریة االعدادیة 2011/07/01 دمحم مصطفى ذكى مصطفى 2285728 كفـءكفـء14712011/06/27 معلم

نزلة شادى 2011/02/22 دمحم مصطفى عبد العال على الشریف 2222946 كفـءكفـء14722011/02/14 معلم

قلوصنا االعدادیة بنین 2011/03/02 دمحم مصطفى عبدالسالم دمحم 2218400 كفـءكفـء14732011/02/28 معلم

الشھداء 2011/02/22 دمحم ممدوح عبد الفتاح متولى 2220135 كفـءكفـء14742011/02/14 معلم

سمالوط  الثانویة بنین 2011/06/27 دمحم ممدوح دمحم دمحم محروس 2215272 كفـءكفـء14752011/06/27 معلم

داقوف تعلیم اساسي 2011/03/02 دمحم ناجى عبد الفتاح عبد هللا 2188732 كفـءكفـء14762011/02/28 معلم

دیر جبل الطیر 2011/03/02 دمحم نظمى دمحم عبد العزیز 2215953 كفـءكفـء14772011/02/28 معلم

ساقیة داقوف االبتدائیة 2011/03/02 دمحم وجیھ دمحم ابو زید 2222186 كفـءكفـء14782011/02/28 معلم

القطوشة تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/01 دمحم وفائي الدین علي حسانین 2217829 كفـءكفـء14792011/06/27 معلم
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الفتح االبتدائیة 2011/02/22 دمحم وھبھ أحمد وھبھ 2184066 كفـءكفـء14802011/02/14 معلم

٢القطوشة  2010/07/01 محمود إبراھیم شاذلى دمحم 2217631 كفـءكفـء14812011/06/27 معلم

مجمع اسطال 2011/07/01 محمود ابودسوقي عبدالعظیم دمحم 2216347 كفـءكفـء14822011/06/27 معلم

الشھید ابراھیم عید تونى 2011/02/28 محمود أحمد دمحم عثمان 2219903 كفـءكفـء14832011/02/28 معلم

منقطین 2011/07/01 محمود تمام محمود علي 2223300 كفـءكفـء14842011/06/27 معلم

نزلة داود 2007/04/02 محمود تونى دمحم دمحم 2220846 كفـءكفـء14852011/06/27 معلم

مجمع اسطال 2011/07/01 محمود جمال حسین النشار 2216344 كفـءكفـء14862011/06/27 معلم

٢البیھو االبتدائیة المشتركة  2011/07/01 محمود جمعة توفیق على 2172129 كفـءكفـء14872011/06/27 معلم

السراریة االعدادیة 2009/10/24 محمود حسن كامل حسن 2215833 كفـءكفـء14882011/02/28 معلم

الشویخ االبتدائیة 2011/02/22 محمود حمدى عزام دمحم 2229288 كفـءكفـء14892011/02/14 معلم

2010/03/02 االبتدائیة٢الجزائر  محمود خلف تھامى دمحم 2215968 كفـءكفـء14902011/02/28 معلم

١السراریة  2011/03/02 محمود خلف عبد الرسول أحمد 2215811 كفـءكفـء14912011/02/28 معلم

2011/02/22 االبتدائیة١اطسا بنین  محمود خلف دمحم علي 2248716 كفـءكفـء14922011/02/14 معلم

2011/02/22 االبتدائیة١ابوغزالى  محمود خیرى عاید حسین 2214980 كفـءكفـء14932011/02/14 معلم

كوم اللوفي  تعلیم اساسي 2011/02/22 محمود ربیعى دمحم دمحم 2173779 كفـءكفـء14942011/02/14 معلم

2005/01/17 االبتدائیة٣االعتزاز  محمود رمضان دمحم حسن 2172108 كفـءكفـء14952011/06/26 معلم

١دیر سمالوط  2011/07/01 محمود سید دمحم عبد الغنى 2221358 كفـءكفـء14962011/06/27 معلم

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

7438of 4922 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 

سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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١السراریة  2011/07/01 محمود سید دمحم دمحم 2221495 كفـءكفـء14972011/06/27 معلم

عزبة ناصر تعلیم اساسى االبتدائیة 2002/10/16 محمود عبد الفتاح عبد الواحد على 2172019 كفـءكفـء14982011/06/26 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١البیھو  محمود عبد هللا عبد الغنى یوسف 2188730 كفـءكفـء14992011/06/27 معلم

الحتاحتة االبتدائیة 2004/11/06 محمود عطیھ جاب هللا ھارون 2307178 كفـءكفـء15002011/06/27 معلم

سمالوط  الثانویة بنین 2011/06/27 محمود عنتر مصطفى كمال 2215279 كفـءكفـء15012011/06/27 معلم

٢دیر سمالوط  2011/03/02 محمود غندور ابراھیم عبد الرحمن 2173784 كفـءكفـء15022011/02/28 معلم

النقیب الشھید السید على السید سلیمان 2010/03/02 محمود فتحى احمد على 2179343 كفـءكفـء15032011/02/28 معلم

٢قلوصنا بنین  2011/07/01 محمود دمحم احمد محمود 2221449 كفـءكفـء15042011/06/27 معلم

عزبة دمحم صمیدة 2011/07/01 محمود دمحم عبد الحكیم قاسم 2224091 كفـءكفـء15052011/06/27 معلم

2011/03/02 االبتدائیة٢الجزائر  محمود دمحم عبد الحمید معروف 2215877 كفـءكفـء15062011/02/28 معلم

سمالوط  الثانویة بنین 2009/01/01 محى دمحم مھنى یونس 2187996 كفـءكفـء15072011/06/27 معلم

الشھید احمد عباس الرسمیة للغات 2011/03/02 مختار خالف خلف متیم 2181140 كفـءكفـء15082011/02/28 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/01 مختار عبد الحمید دمحم ابراھیم 2189616 كفـءكفـء15092011/06/27 معلم

بوجة االبتدائیة 2011/07/01 مختار عبدهللا ابراھیم دمحم 2219093 كفـءكفـء15102011/06/27 معلم

عبدالصالحین عالق 2011/07/01 مختار عزیز عبد العظیم شلقامى 2191397 كفـءكفـء15112011/06/27 معلم

2011/02/28 االبتدائیة٢الجزائر  مخلوف سید رشدى سید 2215847 كفـءكفـء15122011/02/28 معلم

زغلول عبد الرحمن االعدادیة 2004/08/23 مخلوف فرج عباس سید 2185260 كفـءكفـء15132011/02/14 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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عمار ادریس للتعلیم األساسى 2011/03/02 مخلوف منازع صاوى بسراوى 2235025 كفـءكفـء15142011/02/28 معلم

١حسن باشا  2011/07/01 مدحت عاشور عبد الفتاح خلف 2288359 كفـءكفـء15152011/06/27 معلم

السادات 2010/07/01 مدلین عبدالفادي ثابت عبدالملك 2217165 كفـءكفـء15162011/06/27 معلم

١قلوصنا بنین  2010/07/01 مدیحة  كمال جمعة  علي 2276347 كفـءكفـء15172011/06/27 معلم

مجمع اسطال 2010/07/01 مدیحة دمحم توفیق دمحم 2216372 كفـءكفـء15182011/06/27 معلم

الفتح االبتدائیة 2011/03/02 مرثا بشریده سمعان بانوب 2182133 كفـءكفـء15192011/02/28 معلم

2010/07/01 االبتدائیة١الخمایشة  مرثا عبد مریم فھمى مقار 2188008 كفـءكفـء15202011/06/27 معلم

٢مجمع بنى غنى  2010/03/02 مرثا قصدى ابراھیم ابو المقدس كامل 2173566 كفـءكفـء15212011/02/28 معلم

2010/03/02 االبتدائیة٢ابوغزالى  مرزق عاید حنا مرقس 2222773 كفـءكفـء15222011/02/28 معلم

سمالوط الفنیة للبنات 2010/03/02 مرسا عبید ذكى خلیل 2218641 كفـءكفـء15232011/02/28 معلم

الحتاحتة االبتدائیة 2011/03/02 مرسا كمال سعید فرج 2173750 كفـءكفـء15242011/02/28 معلم

البیھو المشتركة 2010/03/02 مرفت  ابو القاسم سنوسى مرسى 2222505 كفـءكفـء15252011/02/28 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 مرفت  میخائیل  ایوب   یوسف 2286175 كفـءكفـء15262011/06/27 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2011/03/02 مرفت جمال دمحم دمحم 2215180 كفـءكفـء15272011/02/28 معلم

2011/02/22 االبتدائیة٢الخمایشة  مرفت حسنى اسماعیل ابراھیم 2173978 كفـءكفـء15282011/03/01 معلم

الشیخ عبدالاله االبتدائیة 2010/07/01 مرفت حلمى دمحم ھریدى 2189528 كفـءكفـء15292011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة 2010/02/22 مرفت حمید عبد الرحمن عوض 2181828 كفـءكفـء15302011/02/14 معلم
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الشھید ابراھیم عید تونى 2010/07/01 مرفت ربیع سید دمحم 2203710 كفـءكفـء15312011/06/27 معلم

١دیر سمالوط  2010/07/01 مرفت رمضان دمحم خلیفھ 2215184 كفـءكفـء15322011/06/27 معلم

الشریعى الجدیدة االبتدائیة 2010/02/22 مرفت صابر ابراھیم سید 2250314 كفـءكفـء15332011/02/14 معلم

حضانة نزلة العمودین 2011/07/01 مرفت علي حداد زوید 2223359 كفـءكفـء15342011/06/27 معلم

قلوصنا الثانویةالمشتركة 2010/07/01 مرفت غبلایر یعقوب غبلایر 2288313 كفـءكفـء15352011/06/26 معلم

١نزالى طحا  2011/07/01 مرفت فؤاد حبیب حنین 2234977 كفـءكفـء15362011/06/27 معلم

طلعت حرب الصناعیة بنین بشوشة 2011/07/01 مرفت كامل عبده فرج 2292991 كفـءكفـء15372011/07/01 معلم

2010/07/01 االبتدائیة١الجزائر  مرفت كرم فھیم حنین 2190246 كفـءكفـء15382011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة بنات القدیمة 2010/07/01 مرفت محمود نصر حسن 2223376 كفـءكفـء15392011/06/27 معلم

٢الوفاء  2011/07/01 مرفت منیر مرغني علي 2161702 كفـءكفـء15402011/06/27 معلم

عرب الزینة للتعلیم االساسى 2010/03/02 مرفت ورداني علي دمحم 2223920 كفـءكفـء15412011/02/28 معلم

منقطین 2004/07/01 مرفت یوسف كامل یوسف 1698751 كفـءكفـء15422009/11/11 معلم

منشأة بدینى 2011/07/01 مروة انور على محمود 2179252 كفـءكفـء15432011/06/27 معلم

بعزبة بشرى- الثورة   2011/07/01 مروة بھاء الدین راضى حسن 2188943 كفـءكفـء15442011/06/27 معلم

٢سمالوط  المشتركة الحدیثة  2010/07/01 مروة حسنى سطوحى دمحم 2257878 كفـءكفـء15452011/06/27 معلم

الطیبة تعلیم اساسي 2011/07/01 مروة صالح عثمان عبد السالم 2215463 كفـءكفـء15462011/06/27 معلم

مجمع منقطین 2011/07/01 مروة ضاحى دمحم على 2181797 كفـءكفـء15472011/06/27 معلم
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دلقام االعدادیة تعلیم أساسى 2011/03/02 مروة عبدالقادر حسن عبدهللا 2215246 كفـءكفـء15482011/02/28 معلم

سمالوط  االعدادیة بنات 2011/03/02 مروة عید محمود مھنى 2220939 كفـءكفـء15492011/02/28 معلم

الشھید احمد عباس الرسمیة للغات 2011/02/22 مروة دمحم قیاتى عثمان محمود 2185342 كفـءكفـء15502011/02/14 معلم

سمالوط الثانویة الزراعیة 2010/03/02 مروة دمحم دمحم علي موسى 2217228 كفـءكفـء15512011/02/28 معلم

٢حضانة التوفیقیة  2010/03/02 مروة محمود دمحم سید 2173644 كفـءكفـء15522011/02/28 معلم

١شوشة  2010/07/01 مروة منیسي نمر سید 2215287 كفـءكفـء15532011/06/27 معلم

مھدى سالم 2011/06/27 مروة ناجح سعد مسلم 2220063 كفـءكفـء15542011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 مروة ناجى حلمى عبد الوكیل 2234549 كفـءكفـء15552011/06/27 معلم

2011/02/22 االبتدائیة١الخمایشة  مروة نبیل وھبة میخائیل 2188731 كفـءكفـء15562011/02/14 معلم

مجمع منقطین 2011/07/01 مروة نظام احمد عبد هللا 2184020 كفـءكفـء15572011/07/01 معلم

داقوف 2010/02/22 مروه  عبد الحكیم محمود منصور 2215982 كفـءكفـء15582011/02/14 معلم

٢البیھو االبتدائیة المشتركة  2010/07/01 مروه عبد الناصر عبد الوھاب ابراھیم 2282598 كفـءكفـء15592011/03/28 معلم

2010/02/22 االبتدائیة٢الجزائر  مروه عبدالعظیم عبدالرحیم علي 2217822 كفـءكفـء15602011/02/14 معلم

السوبى 2010/03/02 مروه محمود صالح عبدالغني 2223378 كفـءكفـء15612011/02/28 معلم

مجمع البیھو 2010/03/02 مروى  عزت عید دمحم 2215527 كفـءكفـء15622011/02/28 معلم

٢القطوشة  2011/02/22 مروى سعد سید عبد النبى 2219772 كفـءكفـء15632011/03/14 معلم

الحدیثة بنات 2011/03/02 مروى دمحم عبد الجواد امین 2215938 كفـءكفـء15642011/02/28 معلم
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٢البیھو االبتدائیة المشتركة  2010/07/01 مریام سعودى روفائیل میخائیل 2181203 كفـءكفـء15652011/06/27 معلم

بنى غنى تعلیم اساسى 2010/07/01 مریان ثابت عبد هللا یونان 2174100 كفـءكفـء15662011/06/27 معلم

بنى غنى تعلیم اساسى 2010/03/02 مریانة بشرى جاد حنا 2174082 كفـءكفـء15672011/02/28 معلم

منقطین الجدیدة 2011/03/02 مریم  مالك سمعان عبد المالك 2248247 كفـءكفـء15682011/02/28 معلم

٢القطوشة  2011/07/01 مریم  ناجح  تاوضروس  نخلة 2387142 كفـءكفـء15692011/07/03 معلم

بنى غنى ع بنین 2010/07/01 مریم اورى فرحان یوسف 2221028 كفـءكفـء15702011/06/27 معلم

العكایشة الحدیثة 2010/02/22 مریم بباوى نسیم یوسف 2190271 كفـءكفـء15712011/02/14 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2010/03/02 مریم رجب احمد مرسي 2215211 كفـءكفـء15722011/02/28 معلم

2011/07/01 بالعمودین١العبور  مریم زوھیر اسحق ناشد 2287623 كفـءكفـء15732011/06/27 معلم

2011/03/02 االبتدائیة١التوفیقیة  مریم سمیر راشد بطرس 2217852 كفـءكفـء15742011/02/28 معلم

2010/07/01 االبتدائیة٢الجزائر  مریم سمیر عبد بولس 2222467 كفـءكفـء15752011/06/27 معلم

الطیبة 2011/02/22 مریم شحاتة عبد هللا شحاتة 2184106 كفـءكفـء15762011/02/14 معلم

دفش االبتدائیة 2011/07/01 مریم صبحي كامل بشاي 2217164 كفـءكفـء15772011/06/27 معلم

حضانة النقیب الشھید السید على السید سلیمان 2011/07/01 مریم صفوت شفیق واصف 2248185 كفـءكفـء15782011/06/27 معلم

الجزائر للتعلیم االساسي 2010/07/01 مریم عطا سعد واصف 2215776 كفـءكفـء15792011/06/27 معلم

حضانة بنى غنى تعلیم اساسى 2010/03/02 مریم فخرى حنا صلیب 2181776 كفـءكفـء15802011/02/28 معلم

دفش 2010/07/01 مریم فخرى خلف سعید 2287528 كفـءكفـء15812011/06/27 معلم
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األعلي

الحلمیة االبتدائیة تعلیم اساسى 2010/07/01 مریم فوزي خلیل شحاتھ 2219132 كفـءكفـء15822011/06/27 معلم

دفش االبتدائیة 2011/02/22 مریم كرومر میخائیل جرجس 2223597 كفـءكفـء15832011/02/14 معلم

١المشتركة  2010/07/01 مریم ماھر بشرى مقار 2257944 كفـءكفـء15842011/06/27 معلم

قلوصنا ع بنات 2011/03/02 مریم مجدى ایوب كامل 2178045 كفـءكفـء15852011/02/28 معلم

٢مجمع بنى غنى  2011/07/01 مریم مجدى ناشد شحاتة 2214920 كفـءكفـء15862011/06/27 معلم

١المعصرة بنین  2010/02/22 مریم دمحم سنوسي عبدالجواد 2223941 كفـءكفـء15872011/02/14 معلم

مجمع منقطین 2011/07/01 مریم مالك عبد النور عبد المالك 2181296 كفـءكفـء15882011/06/27 معلم

دفش االبتدائیة 2011/07/01 مریم نادى جارد عبد 2286658 كفـءكفـء15892011/06/27 معلم

مجمع البیھو 2011/03/02 مریم نبیل نمر عزب 2215543 كفـءكفـء15902011/02/28 معلم

حسن ابراھیم غیضان االبتدائیة 2004/09/04 مسعد سید حسن عثمان 2285722 كفـءكفـء15912011/06/27 معلم

الزھراء االبتدائیة 2011/07/01 مسعود شعبان جارد سوبي 2223295 كفـءكفـء15922011/06/27 معلم

١دیر سمالوط  2010/07/01 مشھور یحیى سید دمحم 2222324 كفـءكفـء15932011/07/01 معلم

سلیمان عمار 2011/03/02 مشیرة عبد العال دمحم دمحم 2172136 كفـءكفـء15942011/02/28 معلم

٢قلوصنا بنین  2011/02/22 مشیل نعیم ابراھیم مینا 2188670 كفـءكفـء15952011/02/14 معلم

قصر عمار 2011/07/01 مصرى دمحم دمحم خلیل 2234525 كفـءكفـء15962011/06/27 معلم

فصول عبد القوي صالح 2011/03/02 مصطفى  عبد الستار غریب محمود 2224134 كفـءكفـء15972011/02/28 معلم

ساقیة داقوف االبتدائیة 2011/07/01 مصطفى أحمد حسن دمحم 2217541 كفـءكفـء15982011/06/27 معلم

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

7438of 4928 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 

سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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العكایشة الحدیثة 2011/07/01 مصطفى أحمد دمحم شحاتة 2190194 كفـءكفـء15992011/06/27 معلم

مھدى سالم 2011/07/01 مصطفى جمال طھماوى عبد السالم 2219940 كفـءكفـء16002011/06/27 معلم

القطوشة تعلیم اساسى اعدادى 2011/03/02 مصطفى سعید  دمحم عبد الصالحین 2219815 كفـءكفـء16012011/02/28 معلم

داقوف تعلیم اساسي 2010/03/02 مصطفى سید عبد الحكیم خلف 2217521 كفـءكفـء16022011/02/28 معلم

سمالوط االعدادیة بنین 2007/09/15 مصطفى سید مصطفى عبد الجید 2285099 كفـءكفـء16032011/06/27 معلم

٢شوشة  2010/03/02 مصطفى عبد الرازق خلف حسین 2185323 كفـءكفـء16042011/02/28 معلم

الحدیثة بنات 2010/03/02 مصطفى عبد هللا على أحمد 2220923 كفـءكفـء16052011/02/28 معلم

٣شوشة  2011/03/02 مصطفى عبدهللا خلیل عبدهللا 2184094 كفـءكفـء16062011/02/28 معلم

الشھید احمد عباس الرسمیة للغات 2010/03/02 مصطفى عزت بدران مصطفى 1139032 كفـءكفـء16072011/02/22 معلم

السادات 2011/07/01 مصطفى دمحم فرج إبراھیم 2220930 كفـءكفـء16082011/06/27 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة 2010/03/02 مصطفى مخلوف أحمد دمحم 2172056 كفـءكفـء16092011/02/28 معلم

بنى غنى تعلیم اساسى 2011/07/01 مصطفى نصر الدین ضاحى حمودة 2315678 كفـءكفـء16102011/06/27 معلم

سمالوط- شوشة االعدادیة  2011/03/02 مصطفى نور الدین علیش عمار 2223580 كفـءكفـء16112011/03/02 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢التوفیقیة  مكاسب سعداوى محمود دمحم 2189486 كفـءكفـء16122011/06/27 معلم

ابوسیدھم القبلیة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 مالك فایز غطاس سیحة 2235036 كفـءكفـء16132011/06/27 معلم

فصول عبد القوي صالح 2011/03/02 ممدوح خالد سید عبد الغنى 2222340 كفـءكفـء16142011/02/28 معلم

١دیر سمالوط  2011/07/01 ممدوح خمیس تھامى على 2221571 كفـءكفـء16152011/06/27 معلم
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ساقیة داقوف االبتدائیة 2011/07/01 ممدوح سعد الدین طھ عبد الدایم 2217505 كفـءكفـء16162011/06/27 معلم

مجمع منقطین 2011/07/01 ممدوح یوسف میخائیل فلیبس 2386771 كفـءكفـء16172011/06/27 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2010/03/02 منار محمود عبد الفتاح عامر 2232389 كفـءكفـء16182011/02/28 معلم

١المشتركة  2010/02/22 منال  عبد الخالق ابراھیم عبد السالم 2174054 كفـءكفـء16192011/02/14 معلم

حضانة النقیب الشھید السید على السید سلیمان 2011/07/01 منال  لمعى منیر زكى 2219430 كفـءكفـء16202011/06/27 معلم

2010/02/22 بالعمودین١العبور  منال ابراھیم شكر هللا یعقوب 2189670 كفـءكفـء16212011/02/14 معلم

٢قلوصنا بنین  2010/02/28 منال أحمد البدوى دمحم حسن 2238274 كفـءكفـء16222011/02/28 معلم

2011/03/02 االبتدائیة١الجزائر  منال أحمد فؤاد منصور طھ 2231885 كفـءكفـء16232011/02/28 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١البیھو  منال احمد مھنى السید 2181489 كفـءكفـء16242011/06/27 معلم

كوم اللوفي  تعلیم اساسي 2010/07/01 منال حبیب نسیم عبدهللا 2308238 كفـءكفـء16252011/06/27 معلم

سمالوط االعدادیة بنین 2004/07/01 منال سمیر فوزي جورجى 2003825 كفـءكفـء16262009/11/11 معلم

٢دیر سمالوط  2010/03/02 منال شحاتة فرغلى شحاتة 2173825 كفـءكفـء16272011/02/28 معلم

١دیر سمالوط  2011/03/02 منال صبح توني احمد 2223943 كفـءكفـء16282011/02/28 معلم

٢نزلة العمودین  2010/03/02 منال عادل بحر حبیب 2187918 كفـءكفـء16292011/02/28 معلم

٢المعصرة بنین  2011/07/01 منال فاروق عثمان عید 2220050 كفـءكفـء16302011/06/27 معلم

٢دیر سمالوط  2011/02/22 منال فاضل على دمحم 2184031 كفـءكفـء16312011/02/14 معلم

فصول ریاض االطفال الملحقة على خالد بن الولید 2010/07/01 منال فوزى فرج یوسف 2189617 كفـءكفـء16322011/06/27 معلم
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الجزائر للتعلیم األساسى ع 2011/07/01 منال دمحم احمد حسن الزھرى 2177992 كفـءكفـء16332011/06/27 معلم

ملحقة شاكر ابراھیم االعدادیة 2011/02/22 منال دمحم عبد هللا عبد الرحیم 2220156 كفـءكفـء16342011/02/14 معلم

١قلوصنا بنین  2010/02/22 منال محمود على محمود 2219786 كفـءكفـء16352011/02/14 معلم

منقطین الجدیدة 2011/03/02 منال منیر بطرس عیاد 2248359 كفـءكفـء16362011/02/28 معلم

٢نزلة العمودین  2011/07/01 منال نبیل شلبى جندى 2214899 كفـءكفـء16372011/06/27 معلم

١قلوصنا بنین  2010/02/22 منال یحى عبد الرحمن احمد 2181652 كفـءكفـء16382011/02/14 معلم

حضانة الشراینة 2010/07/01 منت هللا دمحم صفوت خلف 2219999 كفـءكفـء16392011/06/27 معلم

2011/07/01 بالعمودین١العبور  منجة صدقى محمود أحمد 2189674 كفـءكفـء16402011/06/27 معلم

١طرفا القبلیة رقم  2011/07/01 منجھ حسبن دمحم عمیرة 2402105 كفـءكفـء16412011/06/27 معلم

٢السادات  2011/02/22 منجھ نصیف نخلھ فرج 2250670 كفـءكفـء16422011/02/14 معلم

العكایشة الحدیثة 2011/03/02 منصور خلیفة شقرانى دمحم 2190187 كفـءكفـء16432011/02/28 معلم

١العوایسة  2011/07/01 منصور نظیر عبد الحمید على 2222463 كفـءكفـء16442011/06/27 معلم

مجمع اسطال 2011/02/22 منى إبراھیم رمضان على 2219808 كفـءكفـء16452011/02/14 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/06/27 منى احمد بازید دمحم 2387684 كفـءكفـء16462011/06/27 معلم

طحا الثانویة المشتركة 2011/06/27 منى أحمد دمحم أحمد 2172034 كفـءكفـء16472011/06/27 معلم

منشأة بدیني تعلیم اساسي 2011/07/01 منى إسماعیل دمحم خلیفة 2214898 كفـءكفـء16482011/06/27 معلم

بنى الحكم االبتدائیة 2003/07/01 منى انور روفائیل میخائیل 1761979 كفـءكفـء16492009/02/26 معلم
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ابوبكر الصدیق االبتدائیة 2010/07/01 منى جمعھ دمحم دمحم 2217862 كفـءكفـء16502011/06/27 معلم

2010/07/01 االبتدائیة١البیھو  منى حسن النادى ابراھیم 2223039 كفـءكفـء16512011/06/27 معلم

منقطین 2010/02/22 منى رجب حسانین صدیق 2188702 كفـءكفـء16522011/02/14 معلم

حضانة الطیبة تعلیم اساسى 2004/07/01 منى سعد شاكر سعد 1727497 كفـءكفـء16532009/02/26 معلم

٢التحریر االبتدائیة بنین  2010/07/01 منى شحاتة احمد عمار 2217149 كفـءكفـء16542011/06/27 معلم

نزلة داود 2011/07/01 منى صالح انور سید 2248719 كفـءكفـء16552011/06/27 معلم

٢مجمع بنى غنى  2011/02/22 منى عبد الحمید نادي احمد 2173489 كفـءكفـء16562011/02/14 معلم

مھدى سالم 2010/07/01 منى عبد الفتاح عبد العلیم صالح 2376011 كفـءكفـء16572011/06/27 معلم

٢البیھو االبتدائیة المشتركة  2010/07/01 منى عبدالمخلف رجب عثمان 2217872 كفـءكفـء16582011/06/27 معلم

٢الشھید دمحم دمحم عبدالرحمن المصرى  2010/07/01 منى على سعد على 2179225 كفـءكفـء16592011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١الخمایشة  منى على دمحم مرزوق 2149974 كفـءكفـء16602011/06/27 معلم

2010/03/02 االبتدائیة١الخمایشة  منى فاروق عبد هللا مھنى 2189449 كفـءكفـء16612011/02/28 معلم

منقطین 2011/03/02 منى فولى فتوح  عبد الموجود 2181120 كفـءكفـء16622011/02/28 معلم

١الشھید دمحم دمحم عبدالرحمن المصرى  2010/02/14 منى قطب سید علي 2248707 كفـءكفـء16632011/02/14 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2010/03/02 منى كامل عثمان دمحم 2185568 كفـءكفـء16642011/02/28 معلم

٢المعصرة بنین  2010/02/22 منى كمال كامل مھني 2223940 كفـءكفـء16652011/02/14 معلم

2011/03/02 تعلیم اساسى٢طرفا القبلیة  منى لبیب وانیس میرھم 2185333 كفـءكفـء16662011/02/28 معلم
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حضانة عثمان بن عفان 2011/07/01 منى دمحم على دمحم 2216833 كفـءكفـء16672011/06/27 معلم

الروبى ع بسمالوط 2004/07/01 منى دمحم قیاتى عثمان محمود 1698740 كفـءكفـء16682009/02/26 معلم

2011/03/02 االبتدائیة٢الخمایشة  منى دمحم دمحم دمحم 2181191 كفـءكفـء16692011/02/28 معلم

١السوبى  2010/03/02 منى دمحم محمود دمحم 2174007 كفـءكفـء16702011/02/28 معلم

ملحق دیر سمالوط 2010/07/01 منى دمحم محمود ھریدى 2181113 كفـءكفـء16712011/06/27 معلم

٢شوشة  2007/03/15 منى محمود مھنى على 2179278 كفـءكفـء16722011/06/27 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/02 منى مفتاح سیف النصر ابراھیم 2172214 كفـءكفـء16732011/02/28 معلم

2010/07/01 بالعمودین١العبور  منى موریس ھرمینا جرجس 2224160 كفـءكفـء16742011/06/27 معلم

مجمع البیھو 2011/06/27 منى نجیب ابسخرون داود 2386868 كفـءكفـء16752011/06/27 معلم

زغلول عبد الرحمن االعدادیة 2011/07/01 مني  فاروق  جمعة  دمحم 2181222 كفـءكفـء16762011/06/27 معلم

الطیبة تعلیم اساسي 2011/03/02 منیر سید اسحق ابراھیم 2222380 كفـءكفـء16772011/02/28 معلم

٢القطوشة  2011/07/01 منیر عبد المسیح جید سمعان 2190351 كفـءكفـء16782011/06/27 معلم

الشھید رمضان حسن الشقرانى االبتدائیة 2011/03/02 مھا  حسن سید اسماعیل 2217633 كفـءكفـء16792011/02/28 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 مھا  رشدى دمحم  السید 2286172 كفـءكفـء16802011/06/27 معلم

٢حضانة الروبى  2011/07/01 مھا أحمد على موسى 2216788 كفـءكفـء16812011/06/27 معلم

قلوصنا الثانویةالمشتركة 2010/03/02 مھا أنور رؤفائیل میخائیل 2221036 كفـءكفـء16822011/02/28 معلم

بنى الحكم االبتدائیة 2011/03/02 مھا جمال دمحم عبد الفتاح 2179331 كفـءكفـء16832011/02/28 معلم
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الفتح االبتدائیة 2011/07/01 مھا عرابى دمحم احمد 2232393 كفـءكفـء16842011/06/27 معلم

بنى غنى االعدادیة للتعلیم األساسى 2010/03/02 مھا فتحى أحمد على 2173919 كفـءكفـء16852011/02/28 معلم

٢العھد الجدید بنات  2011/02/22 مھا دمحم ثابت دمحم 2181769 كفـءكفـء16862011/02/14 معلم

2011/03/02 االبتدائیة١ابوغزالى  مھا مالك فریج ملیكھ 2214871 كفـءكفـء16872011/02/28 معلم

السراریة تعلیم اساسى 2011/03/02 مھران أحمد طھ مراد 2187080 كفـءكفـء16882011/02/28 معلم

2010/07/01 االبتدائیة٢اطسا بنین  مواھب احمد دمحم دمحم 2248725 كفـءكفـء16892011/06/27 معلم

حضانة مجمع قلوصنا 2011/07/01 موزة خلف دمحم محمود 2223096 كفـءكفـء16902011/06/27 معلم

الحلمیة االعدادیة تعلیم اساسى 2011/02/22 موسى صادق بباوى غبلایر 2221420 كفـءكفـء16912011/02/14 معلم

الفتح االبتدائیة 2011/07/01 مؤمن اسماعیل دمحم على 2220760 كفـءكفـء16922011/06/27 معلم

الطیبة تعلیم اساسي 2011/07/01 مؤمن جرجس ناشد عبد هللا 2181218 كفـءكفـء16932011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١التوفیقیة  مؤمنة جمعھ فؤاد جمعھ 2218412 كفـءكفـء16942011/06/27 معلم

2010/07/01 االبتدائیة٢التوفیقیة  مؤمنھ مكرم عبدالقادر مازن 2223407 كفـءكفـء16952011/06/27 معلم

٢القطوشة  2011/03/02 مؤنس دمحم أمین دمحم 2219822 كفـءكفـء16962011/02/28 معلم

الشیخ عبدالاله االبتدائیة 2011/03/02 مى صالح عبد الجید محمود 2189565 كفـءكفـء16972011/02/28 معلم

بنى غنى تعلیم اساسى 2010/03/02 مى مھنى دمحم فؤاد رضوان 2214883 كفـءكفـء16982011/02/28 معلم

خالد بن الولید االعدادیة 2010/07/01 میخائیل داود میخائیل یونان 2282518 كفـءكفـء16992011/06/27 معلم

بنى الحكم االبتدائیة 2011/06/27 میرفت جاھین ابراھیم دمحم 2398125 كفـءكفـء17002011/06/27 معلم
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اطسا المحطة االعدادیة فصول ملحقة 2010/07/01 میرفت حلیم شاكر تادرس 2248724 كفـءكفـء17012011/06/27 معلم

الزھراء االبتدائیة 2011/07/01 میرفت شحاتھ احمد عمار 2223304 كفـءكفـء17022011/06/27 معلم

١حسن باشا  2011/07/01 میرفت ماھر زكي تادرس 2219113 كفـءكفـء17032011/06/27 معلم

الفتح االبتدائیة 2011/07/01 میرفیت سعد دمحم عبد هللا 2182094 كفـءكفـء17042011/06/27 معلم

٢قلوصنا بنین  2011/07/01 میرى منیر عزمى رفلھ 2190238 كفـءكفـء17052011/06/27 معلم

نزلة العمودین 2004/07/01 میكل حنا نجیب عیاد 1703009 كفـءكفـء17062009/02/26 معلم

٢حضانة التوفیقیة  2010/06/27 میمى یوسف داود عبد 2232420 كفـءكفـء17072011/06/27 معلم

١شوشة  2003/03/30 مینا جبرائیل خلھ ویصا 2215278 كفـءكفـء17082011/06/27 معلم

ابوسیدھم االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/03/02 مینا رأفت قلینى فرج هللا 2217496 كفـءكفـء17092011/02/28 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١الجزائر  مینا مقار بولس مقار 2280439 كفـءكفـء17102011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١الجزائر  مینا نصحى عوض سمسوم 2280458 كفـءكفـء17112011/06/27 معلم

طلعت حرب الصناعیة بنین بشوشة 2011/07/01 مینا نصحى كرم ابراھیم 2293016 كفـءكفـء17122011/06/27 معلم

نزلة اسطال االبتدائیة 2010/03/02 ناجح خلف سنوسي دیاب 2216363 كفـءكفـء17132011/02/28 معلم

١دیر سمالوط  2011/02/28 ناجح دیاب دمحم حسن 2220794 كفـءكفـء17142011/02/28 معلم

2010/03/02 االبتدائیة٢الجزائر  ناجح محمود دمحم دمحم 2218393 كفـءكفـء17152011/02/28 معلم

2010/02/22 االبتدائیة٢الجزائر  ناجح نصر الدین دمحم عبد الھادى 2219845 كفـءكفـء17162011/02/14 معلم

٢شوشة  2000/01/06 ناجح نور الدین علیش عمار 2288422 كفـءكفـء17172011/06/27 معلم
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الطیبة تعلیم اساسي 2011/07/01 ناجحة  عید عزیز حنین 2288888 كفـءكفـء17182011/06/27 معلم

بنى غنى ع بنین 2011/03/02 ناجى اشرف ناجى دمحم 2173507 كفـءكفـء17192011/02/28 معلم

فصول عبد القوي صالح 2011/03/02 ناجى دمحم كامل مرسى 2222299 كفـءكفـء17202011/02/28 معلم

الحلمیة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/07/01 نادبھ اسحق بشرى یونان 2403581 كفـءكفـء17212011/06/27 معلم

مجمع منقطین 2011/07/01 نادى احمد دمحم عبد النعیم 2220980 كفـءكفـء17222011/06/27 معلم

قصر عمار 2011/07/01 نادى لبیب بنیامین عطیة 2234534 كفـءكفـء17232011/06/27 معلم

مجمع قلوصنا 2010/03/02 نادى دمحمین عبد الرحمن دمحمین 2219834 كفـءكفـء17242011/02/28 معلم

١مجمع طحا  2011/02/22 نادى نصر حبیب  حنین 2217675 كفـءكفـء17252011/02/14 معلم

بنى غنى تعلیم اساسى 2011/03/02 نادي سعید شحاتھ مجلي 2222768 كفـءكفـء17262011/02/28 معلم

المیمون 2011/03/02 نادي عبدالنعیم عبدالحمید دمحم 2248712 كفـءكفـء17272011/02/28 معلم

٢الطیبة  2011/07/01 نادي دمحم عبدالغني عبدالموجود 2217294 كفـءكفـء17282011/06/27 معلم

فصول االمل بمدرسة اطسا 2010/03/02 نادیة  محمود عبد ربھ ابراھیم 2222419 كفـءكفـء17292011/03/02 معلم

٢السوبى  2011/07/01 نادیة احمد على عبد الحافظ 2287564 كفـءكفـء17302011/06/27 معلم

١العوایسة  2010/03/02 نادیة أحمد دمحم بدینى 2191187 كفـءكفـء17312011/03/02 معلم

مجمع قلوصنا 2011/03/02 نادیة حسن أحمد عبد الكریم 2235013 كفـءكفـء17322011/02/28 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١البیھو  نادیة على بدرى ابراھیم 2223017 كفـءكفـء17332011/06/27 معلم

الحتاحتة االبتدائیة 2011/07/01 نادیة كمال سعید فرج 2186940 كفـءكفـء17342011/06/27 معلم
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٢نزالى طحا  2011/07/01 نادیھ أحمد عبدالعزیز طھ 2219101 كفـءكفـء17352011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة الزراعیة 2011/07/01 نادیھ امام حسن على 2328879 كفـءكفـء17362011/06/27 معلم

طحا 2004/07/01 نادیھ رمضان دمحم عامر 2007069 كفـءكفـء17372009/02/26 معلم

2010/07/01 االبتدائیة٢التوفیقیة  نادیھ وھیب ایلیا عیاد 1141015 كفـءكفـء17382011/06/27 معلم

عبدالصالحین عالق 2010/07/01 نارمین ابودغار عبد الدایم  ابودغار 2288300 كفـءكفـء17392011/06/27 معلم

بنى غنى ع بنین 2010/07/01 ناریمان صبرى عیاد برالم 2221050 كفـءكفـء17402011/06/27 معلم

2011/02/22 تعلیم اساسى٢طرفا القبلیة  ناصر خلیفة عبد العظیم جمعة 2235019 كفـءكفـء17412011/02/14 معلم

السالم بنات 2011/07/01 ناصر على حسن السید 2218177 كفـءكفـء17422011/06/27 معلم

مجمع قلوصنا 2008/10/22 نانسى ادوار مكرم شاكر 2266010 كفـءكفـء17432011/06/27 معلم

مجمع قلوصنا 2010/08/23 نانسى مجدى باسیلى برسوم 2171864 كفـءكفـء17442011/02/14 معلم

٤العزیمة  2011/03/02 نانسى نصحى جابر جرجس 2215538 كفـءكفـء17452011/02/28 معلم

سمالوط الفنیة للبنات 2011/07/01 نانسي جابر حنا یوسف 2208926 كفـءكفـء17462011/06/27 معلم

داقوف 2010/07/01 ناھد سمیر ذكى برسوم 2290524 كفـءكفـء17472011/06/27 معلم

فصول االعدادیة بعزبة بشرى 2011/03/02 ناھد سید قاسم دمحم 2214880 كفـءكفـء17482011/02/28 معلم

٢حضانة الجزائر  2011/02/22 ناھد شحاتھ توني فھیم 2224096 كفـءكفـء17492011/02/14 معلم

٢حضانة بنى غنى  2004/12/17 ناھد صالح عزیز صالح 2173746 كفـءكفـء17502011/06/27 معلم

طلعت حرب الصناعیة بنین بشوشة 2010/07/01 ناھد عثمان عبد العظیم عبده 2293010 كفـءكفـء17512011/06/27 معلم
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قلوصنا ع بنات 2011/07/01 ناھد كحالوى شحاتة خلیل 2182035 كفـءكفـء17522011/06/27 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/01 نبیلة اسحق شلبى حنا 2185287 كفـءكفـء17532011/06/27 معلم

الروبى ع بسمالوط 2011/03/02 نبیلھ طھ أحمد حموده 2216698 كفـءكفـء17542011/02/28 معلم

منشأة بدیني تعلیم اساسي 2010/07/01 نبیلھ دمحم احمد حسین 2397487 كفـءكفـء17552011/06/27 معلم

البیھو الثانویة المشتركة 2010/03/02 نجالء احمد فوزى حلمى 2187970 كفـءكفـء17562011/02/28 معلم

الجزائر للتعلیم االساسي 2010/07/01 نجالء حزین حبیب حنین 2360149 كفـءكفـء17572011/06/27 معلم

١الشھید دمحم دمحم عبدالرحمن المصرى  2011/03/02 نجالء خالف عبدالعظیم محمود 2250343 كفـءكفـء17582011/02/28 معلم

مھدى سالم 2005/12/02 نجالء رشید یس عكوش 2247349 كفـءكفـء17592011/06/27 معلم

عزبة المختار تعلیم اساسى ابتدائى 2011/03/02 نجالء زین العابدین شحاتة أحمد 2181835 كفـءكفـء17602011/03/02 معلم

بنى خالد االبتدائیة 2009/11/07 نجالء سمیر محسن أحمد 2191209 كفـءكفـء17612011/02/14 معلم

نزلة داود 2010/03/02 نجالء سید اسماعیل عبدالاله 2190199 كفـءكفـء17622011/02/28 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2011/03/02 نجالء عبد المنعم صادق عبد الواحد 2223036 كفـءكفـء17632011/02/28 معلم

البیھو المشتركة 2010/07/01 نجالء فتحى عبد الوھاب السید 2187892 كفـءكفـء17642011/06/27 معلم

داقوف 2011/03/02 نجالء دمحم الشافعى عطاء دمحم 2217547 كفـءكفـء17652011/02/14 معلم

١المعصرة بنین  2007/01/22 نجالء مختار أحمد صدقى 2186773 كفـءكفـء17662011/02/14 معلم

مجمع منقطین 2011/07/01 نجالء ناجح عمار دمحم 2181318 كفـءكفـء17672011/06/27 معلم

الحتاحتة االبتدائیة 2011/06/27 نجوى ابراھیم  كیالنى دمحم 2220074 كفـءكفـء17682011/06/27 معلم
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ابوسیدھم االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 نجوى ابراھیم محمود حسن 2182032 كفـءكفـء17692011/06/27 معلم

نزلة داود 2011/07/01 نجوى ربیع علي اسماعیل 2216352 كفـءكفـء17702011/06/27 معلم

سمالوط  االعدادیة بنات 2010/07/01 نجوى رضا شوقى موسى 2372184 كفـءكفـء17712011/06/27 معلم

٤العزیمة  2011/02/22 نجوى صالح عبد البدیع حسان 2219952 كفـءكفـء17722011/02/14 معلم

بوجة االبتدائیة 2011/07/01 نجوى فتحى عبد الظاھر احمد 2224152 كفـءكفـء17732011/06/27 معلم

نزلة داود 2010/07/01 نجوى قطب دمحم أحمد 2223049 كفـءكفـء17742011/06/27 معلم

٢نزالى طحا  2011/07/01 نجوى نجاح عزیز عیاد 2288351 كفـءكفـء17752011/06/27 معلم

بوجة االبتدائیة 2011/07/01 نجیة محمود احمد عبد الحكیم 2224155 كفـءكفـء17762011/06/27 معلم

١المشتركة  2011/03/02 ندا السید حافظ رشاد بیومي 2217142 كفـءكفـء17772011/02/28 معلم

سمالوط الفنیة للبنات 2010/07/01 نرمین ابراھیم عطیة بباوى 2172217 كفـءكفـء17782011/06/27 معلم

٢مجمع بنى غنى  2011/07/01 نرمین حبیب نسیم عبد هللا 2173580 كفـءكفـء17792011/06/27 معلم

سمالوط الفنیة للبنات 2011/07/01 نرمین سلیم عبد المسیح روفائیل 2334211 كفـءكفـء17802011/06/27 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2011/07/01 نرمین صالح عزیز غطاس 2172205 كفـءكفـء17812011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة الزراعیة 2010/07/01 نرمین عادل عبد نجیب 2380540 كفـءكفـء17822011/06/27 معلم

مجمع قلوصنا 2010/03/02 نرمین عبدالفتاح احمد عبدالوھاب 2250662 كفـءكفـء17832011/02/28 معلم

عزبة القمادیر 2011/02/22 نرمین نجاح عزیز عیاد 2219096 كفـءكفـء17842011/02/22 معلم

مھدى سالم 2011/07/01 نزھھ زغلول سعد مسلم 2385522 كفـءكفـء17852011/06/27 معلم
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الفتح االبتدائیة 2011/03/02 نسرین فتحى لطفى عبد الفتاح 2184047 كفـءكفـء17862011/02/28 معلم

١شوشة  2011/03/02 نسرین دمحم سید دمحم 2215294 كفـءكفـء17872011/02/28 معلم

١المعصرة بنین  2011/07/01 نسرین نبیل سامى غالى 2181271 كفـءكفـء17882011/06/27 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2010/03/02 نسمة عبد الستار غریب محمود 2220123 كفـءكفـء17892011/02/28 معلم

مھدى سالم 2011/02/22 نسمة دمحم عبد الجلیل صالح 2179242 كفـءكفـء17902011/02/14 معلم

مصطفى عامر  تعلیم اساسي 2011/07/01 نسیم ادیب لبیب حنا 2283125 كفـءكفـء17912011/06/26 معلم

القطوشة تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/01 نسیم صلیب  ناشد  متى 2286634 كفـءكفـء17922011/06/27 معلم

جبل الطیر البحریة ت أ 2011/03/02 نسیم ناجح بسخرون شحاتھ 2248729 كفـءكفـء17932011/03/02 معلم

2011/03/02 االبتدائیة٢الخمایشة  نشوى عامر خلیفة سنوسى 2181157 كفـءكفـء17942011/02/28 معلم

ملحقة شاكر ابراھیم االعدادیة 2011/02/22 نشوى عبد الحكیم دمحم احمد 2224147 كفـءكفـء17952011/02/14 معلم

١المعصرة بنین  2010/02/22 نشوى یحى محمود حسن 2173700 كفـءكفـء17962011/02/14 معلم

الطیبة 2010/07/01 نعمة راجح عبد الجید  ابو زید 2220954 كفـءكفـء17972011/06/27 معلم

١دیر سمالوط رقم  2010/07/01 نعمة عاشور احمد شتا 2223100 كفـءكفـء17982011/07/01 معلم

2010/03/02 بالعمودین١العبور  نعمة كامل یعقوب توفیلس 2189658 كفـءكفـء17992011/02/28 معلم

2011/07/01 بالعمودین١العبور  نعمة كمال سعید فرج 2187937 كفـءكفـء18002011/06/27 معلم

الشراینة 2010/07/01 نعمة منیب دمحم فتح الباب 2231881 كفـءكفـء18012011/06/27 معلم

مھدى سالم 2010/07/01 نعمة ناجح محمود عبد هللا 2249400 كفـءكفـء18022011/06/27 معلم
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نزلة داود 2011/07/01 نعمت صالح جابر أحمد 2188680 كفـءكفـء18032011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 نفیسة محمود عبدالمنعم دمحم ریدي 2278801 كفـءكفـء18042011/06/27 معلم

المھنیة اعدادي 2011/03/02 ننھ سید فرج سید 2181268 كفـءكفـء18052011/02/28 معلم

٢شوشة  2008/03/24 نھا  حمدى دكرورى  دمحم 2222185 كفـءكفـء18062011/06/27 معلم

الحدیثة بنات 2010/07/01 نھا  عیسى محمود صادق 2217518 كفـءكفـء18072011/06/27 معلم

حضانة ابو سیدھم للتعلیم االساسى 2011/07/01 نھا احمد احمد حسن 2222472 كفـءكفـء18082011/06/24 معلم

بنى الحكم االبتدائیة 2011/06/27 نھا جمال دمحم عبدالفتاح 2222759 كفـءكفـء18092011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2010/03/02 نھاد  فایز عبد الوھاب  كیالني 2250319 كفـءكفـء18102011/02/28 معلم

الحتاحتة االبتدائیة 2011/07/01 نھاد عمر أحمد عثمان 2234559 كفـءكفـء18112011/06/27 معلم

نزلة شادى 2011/02/22 نھاد مبروك ابراھیم خلف 2232368 كفـءكفـء18122011/02/14 معلم

منقطین الجدیدة 2011/03/02 نھلة االدھم دمحم الحداد 2220079 كفـءكفـء18132011/02/28 معلم

منقطین 2011/07/01 نھلة سید سالم شحاتة 2177528 كفـءكفـء18142011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 نھى حسین بدري أحمد 2176691 كفـءكفـء18152011/06/27 معلم

٢السوبى  2010/03/02 نھى خلف مھنى دمحم منصور 2187991 كفـءكفـء18162011/02/28 معلم

سمالوط- شوشة االعدادیة  2010/03/02 نھى مجدى دمحم دمحم 2189606 كفـءكفـء18172011/02/28 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2010/07/01 نوال شعبان  محمود حنفى 2248168 كفـءكفـء18182011/06/27 معلم

2010/07/01 االبتدائیة١اطسا بنین  نورا احمد حسین قاسم 2248726 كفـءكفـء18192011/06/27 معلم
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الشھید رمضان حسن الشقرانى االبتدائیة 2010/07/01 نورا عاشور على دمحم 2190217 كفـءكفـء18202011/06/27 معلم

الغرباوى 2011/02/22 نورا عبدالقادر عبد العظیم دمحم 2181111 كفـءكفـء18212011/02/14 معلم

منقطین 2011/03/02 نورا عرابى حسن عبد العزیز 2181788 كفـءكفـء18222011/02/28 معلم

دلقام االبتدائیة 2011/03/02 نورا قاسم عبد العظیم أحمد 2182087 كفـءكفـء18232011/02/28 معلم

٢نزلة العمودین  2011/07/01 نورا قاسم عبد العظیم عبد الجواد 2214957 كفـءكفـء18242011/06/27 معلم

الشھید رمضان حسن الشقرانى االبتدائیة 2010/02/22 نورة جمعة عبد العظیم زید 2232422 كفـءكفـء18252011/02/14 معلم

الطیبة تعلیم اساسي 2011/03/02 نورة حمدى كامل  میخائیل 2222320 كفـءكفـء18262011/02/28 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١الخمایشة  نوره ربیع سعد دمحم 2223405 كفـءكفـء18272011/07/01 معلم

منشاة الشریعى للتعلیم األساسى 2010/07/01 نوره شكرى رزق قریاقص 2223065 كفـءكفـء18282011/06/27 معلم

طلعت حرب الصناعیة بنین بشوشة 2010/07/01 نوره عادل عبد نجیب 2293736 كفـءكفـء18292011/06/27 معلم

حضانة العوایسة 2010/07/01 نوف دمحم خلیفة دمحم 2220907 كفـءكفـء18302011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 نیفین  سیف  صادق  حنین 2286176 كفـءكفـء18312011/06/27 معلم

2010/07/01 االبتدائیة١البیھو  نیفین صالح قاعود سالم 2223584 كفـءكفـء18322011/06/27 معلم

٢العوایسة  2010/07/01 نیفین لبیب ذكى شخلول 2219923 كفـءكفـء18332011/06/27 معلم

منشأة بدیني تعلیم اساسي 2010/02/22 نیفین مجدي بشرى جورجي 2219131 كفـءكفـء18342011/02/14 معلم

١سمالوط البلد بنات  2010/02/22 نیللى محمود حسن درویش 2184080 كفـءكفـء18352011/02/14 معلم

منشأة الشریعى 2011/07/01 نیللي دمحم عبدالسمیع حسانین 2217252 كفـءكفـء18362011/06/27 معلم
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الجزائر للتعلیم االساسي 2011/03/02 ھاجر یوسف احمد علي 2217850 كفـءكفـء18372011/02/28 معلم

٢التحریر االبتدائیة بنین  2010/07/01 ھالة  وحید سید خلف 2247819 كفـءكفـء18382011/06/27 معلم

مجمع اسطال 2011/07/01 ھالة احمد ذكي احمد 2216350 كفـءكفـء18392011/06/27 معلم

ابوسیدھم االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 ھالة حمزة سیف احمد 2215219 كفـءكفـء18402011/06/27 معلم

منقطین 2011/02/22 ھالة عبد المنعم ایراھیم عبد السالم 2189554 كفـءكفـء18412011/04/01 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 ھالة فایق حنا ھواش 2248181 كفـءكفـء18422011/06/27 معلم

فصول الشراینة االعدادیة 2011/03/02 ھالة نظمى بدر خلف 2248313 كفـءكفـء18432011/02/28 معلم

سمالوط االعدادیة بنین 2011/02/22 ھالھ امام حسین على 2189686 كفـءكفـء18442011/02/28 معلم

الطیبة تعلیم اساسي 2010/03/02 ھالھ ثابت تاوضروس عیاد 2191375 كفـءكفـء18452011/02/28 معلم

نزلة داود 2011/02/22 ھالھ رفعت كامل مھدلى 2196653 كفـءكفـء18462011/02/16 معلم

عرب الزینة للتعلیم االساسى 2010/03/02 ھالھ عاشور زكى دمحم 2182185 كفـءكفـء18472011/02/28 معلم

٢شوشة  2011/07/01 ھالھ عاشور دمحم السید 2280464 كفـءكفـء18482011/06/27 معلم

بوجة االبتدائیة 2011/07/01 ھالھ على عبدالعظیم ابوسدیرة 2221068 كفـءكفـء18492011/06/27 معلم

منقطین الجدیدة 2011/03/02 ھانى إبراھیم حسانین إبراھیم 2181811 كفـءكفـء18502011/02/28 معلم

١العھد الجدید بنات  2011/03/02 ھانى شحاتة عزیز مرشد 2185353 كفـءكفـء18512011/02/28 معلم

داقوف 2011/03/02 ھانى شعبان عمار عبد الجواد 2181118 كفـءكفـء18522011/02/28 معلم

١السوبى  2011/07/01 ھانى عزت دمحم اسماعیل 2285262 كفـءكفـء18532011/06/27 معلم
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النصر االبتدائیة تعلیم اساسى 2010/07/01 ھانى دمحم وردانى على 2215644 كفـءكفـء18542011/06/27 معلم

٢السوبى  2010/03/02 ھایدى دمحم توفیق مھنى 2187978 كفـءكفـء18552011/02/28 معلم

٢التحریر االبتدائیة بنین  2010/07/01 ھایدى نادى بشرى جرس 2181873 كفـءكفـء18562011/06/27 معلم

٢نزلة العمودین  2011/03/02 ھبة  جاد المولى ابراھیم على 2214888 كفـءكفـء18572011/02/28 معلم

الجزائر للتعلیم االساسي 2011/07/01 ھبة  سمیر  محمود دمحم 2217544 كفـءكفـء18582011/06/27 معلم

سمالوط االعدادیة بنین 2010/07/01 ھبة ابراھیم عبدهللا  محمود 2220945 كفـءكفـء18592011/01/01 معلم

١العوایسة  2011/07/01 ھبة جمال خلف دمحم 2191194 كفـءكفـء18602011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١اطسا بنین  ھبة خلف ناجى على 2238294 كفـءكفـء18612011/06/27 معلم

الطیبة 2011/03/02 ھبة صالح عثمان عبد السالم 2184017 كفـءكفـء18622011/02/28 معلم

عزبة ناصر تعلیم اساسى االبتدائیة 2011/07/01 ھبة طھ كامل ثالوث 2222235 كفـءفوق المتوسط18632011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٣االعتزاز  ھبة عبید محمود السید 2188891 كفـءكفـء18642011/06/27 معلم

فصول االمل بمدرسة اطسا 2010/03/02 ھبة عزت عید دمحم 2215516 كفـءكفـء18652011/02/28 معلم

سمالوط  االعدادیة بنات 2011/07/01 ھبة فتح هللا عبد الباقى دمحم 2217528 كفـءكفـء18662011/06/27 معلم

مجمع البیھو 2011/03/02 ھبة فتحى احمد عبد الجواد 2215481 كفـءكفـء18672011/02/28 معلم

سمالوط  الثانویة بنین 2010/07/01 ھبة كارم جمال خلف 2401943 كفـءكفـء18682011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 ھبة ماھر دمحم شعبان 2162946 كفـءكفـء18692011/06/27 معلم

طحا 2011/02/14 ھبة دمحم رمضان  عبد الحكیم 2184132 كفـءكفـء18702011/02/22 معلم
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2011/07/01 االبتدائیة٢التوفیقیة  ھبة دمحم ناجح دمحم حجاب 2217145 كفـءكفـء18712011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة بنات القدیمة 2011/07/01 ھبة ممدوح فھمى إبراھیم 2177089 كفـءكفـء18722011/06/27 معلم

معصرة سمالوط بنات 2007/09/25 ھبة ناجى دمحم على 2186804 كفـءكفـء18732011/02/14 معلم

دلقام االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ  نجاتى  عبد الغنى  عبد الرحیم 2172266 كفـءكفـء18742011/07/01 معلم

نزلة شادى 2010/02/22 ھبھ ابوبكر دمحم عبدالعلیم 2219115 كفـءكفـء18752011/02/14 معلم

٢السوبى  2011/03/02 ھبھ خلف عبد الحمید ابراھیم 2187974 كفـءكفـء18762011/02/28 معلم

٢حضانة بنى غنى  2011/07/01 ھبھ سلیمان كامل مجلى 2173720 كفـءكفـء18772011/06/27 معلم

٢التحریر االبتدائیة بنین  2010/02/22 ھبھ طلعت علي سرور 2250338 كفـءكفـء18782011/02/14 معلم

عثمان بن عفان 2011/07/01 ھبھ على محمود رشوان 2386941 كفـءكفـء18792011/06/27 معلم

الشراینة 2011/07/01 ھبھ علي سلیمان علي 2217857 كفـءكفـء18802011/06/27 معلم

كوم اللوفى 2011/07/01 ھبھ دمحم اسماعیل حسن 2181148 كفـءكفـء18812011/06/27 معلم

الشھید احمد عباس الرسمیة للغات 2010/07/01 ھبھ دمحم عبد هللا على 2282463 كفـءكفـء18822011/06/27 معلم

الفتح االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ دمحم نجیب حسن عبد الغنى 2182110 كفـءكفـء18832011/06/27 معلم

حسین شاھین االبتدائیة 2010/02/22 ھبھ ملكى بسخیرون حبیب 2214918 كفـءكفـء18842011/02/14 معلم

منشأة بدینى 2010/10/01 ھدى أبو السباع إبراھیم سلیمان 2179389 كفـءكفـء18852011/02/14 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2010/03/02 ھدى احمد حسن دمحم 2217262 كفـءكفـء18862011/02/28 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة 2011/03/02 ھدى خلف رمیحى دمحم 2224092 كفـءكفـء18872011/02/28 معلم
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الشھید احمد عباس الرسمیة للغات 2010/07/01 ھدى صالح محمود شحاتھ 2284641 كفـءكفـء18882011/06/27 معلم

عبدالصالحین عالق 2011/02/22 ھدى عبد الحمید عوض دمحم 2191412 كفـءكفـء18892011/02/14 معلم

الشیخ عبدالاله االبتدائیة 2010/03/02 ھدى لطفى امین حسن 2189506 كفـءكفـء18902011/02/28 معلم

حضانة العوایسة 2011/07/01 ھدى دمحم جابر خالد 2220914 كفـءكفـء18912011/06/27 معلم

٢الطیبة  2010/03/02 ھدى دمحم جالل سید سعید 2217278 كفـءكفـء18922011/02/28 معلم

٢دیر سمالوط  2010/07/01 ھدى دمحم كالمل دمحم 2217245 كفـءكفـء18932011/06/27 معلم

٢شوشة  2010/07/01 ھدى نور الدین عبد العواض حسین 2220034 كفـءكفـء18942011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2011/03/02 ھدیل دمحم خیرى عبد الغنى 2181789 كفـءكفـء18952011/02/28 معلم

المیمون 2010/03/02 ھدیھ عبدالنبي حمیدة عبدالرحمن 2248714 كفـءكفـء18962011/02/28 معلم

١السوبى  2010/07/01 ھشام حماده مأمون حماده حماده 2182007 كفـءكفـء18972011/06/27 معلم

١السوبى  2011/07/01 ھشام سلیمان أحمد سلیمان 2261724 كفـءكفـء18982011/06/27 معلم

بنى غنى تعلیم اساسى 2010/07/01 ھناء  خلیل ذكى دمحم 2179236 كفـءكفـء18992011/06/27 معلم

حسن ابراھیم غیضان االبتدائیة 2007/03/07 ھناء ابراھیم سیف النصر ابراھیم 2185272 كفـءكفـء19002011/06/27 معلم

البیھو المشتركة 2011/06/27 ھناء احمد فتحى احمد 2181230 كفـءكفـء19012011/06/27 معلم

٢دیر سمالوط  2010/02/22 ھناء السید اسماعیل خلیل 2173851 كفـءكفـء19022011/02/14 معلم

١السراریة  2011/03/02 ھناء ثروت حسنى ممتثل 2215791 كفـءكفـء19032011/02/28 معلم

دلقام للتعلیم االساسى 2011/07/01 ھناء جمال الدین عبد الحمید دمحم 2184043 كفـءكفـء19042011/06/27 معلم
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٢قلوصنا بنین  2010/07/01 ھناء جمال علي دمحم 2216368 كفـءكفـء19052011/06/27 معلم

١قلوصنا بنین  2010/03/02 ھناء حمدى عثمان عبد اللطیف 2223103 كفـءكفـء19062011/02/28 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 ھناء ربیع على دمحم 2387144 كفـءكفـء19072011/06/27 معلم

نزلة داود 2011/07/01 ھناء رجب عبد العظیم على 2221541 كفـءكفـء19082011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢اطسا بنین  ھناء زھران جمعة على 2188733 كفـءكفـء19092011/06/27 معلم

١قلوصنا بنین  2010/07/01 ھناء شحاتھ فرغلى شحاتھ 2282460 كفـءكفـء19102011/06/27 معلم

٢المعصرة بنین  2010/02/28 ھناء صابر احمد دمحم 2178171 كفـءكفـء19112011/02/28 معلم

مجمع قلوصنا 2010/07/01 ھناء عبد الحمید أحمد سعید 2235014 كفـءكفـء19122011/06/17 معلم

٣شوشة  2010/03/02 ھناء عبد العزیز مھنى دمحم 2181190 كفـءكفـء19132011/02/28 معلم

منقطین الجدیدة 2011/07/01 ھناء عبد هللا دمحم أحمد 2220040 كفـءكفـء19142011/06/27 معلم

اطسا المحطة االعدادیة فصول ملحقة 2010/07/01 ھناء عبدالسالم خالد خلیل 2157327 كفـءكفـء19152011/06/27 معلم

الشھید احمد عباس الرسمیة للغات 2011/02/22 ھناء علي احمد علي 2215198 كفـءكفـء19162011/02/14 معلم

2010/07/01 االبتدائیة٢التوفیقیة  ھناء عید رمضان خلف 2184116 كفـءكفـء19172011/06/27 معلم

2010/03/02 یولیو االبتدائیة٢٣ابناء  ھناء فؤاد ھاشم سلیم 2172196 كفـءكفـء19182011/02/28 معلم

١دیر سمالوط  2011/07/01 ھناء كحالوى شحاتة خلیل 2221504 كفـءكفـء19192011/06/27 معلم

١دیر سمالوط  2010/07/01 ھناء لطفي صادق السید 2215203 كفـءكفـء19202011/06/27 معلم

٢العوایسة  2010/02/22 ھناء دمحم احمد دمحم 2231883 كفـءكفـء19212011/02/14 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2010/03/02 االبتدائیة٢اطسا بنین  ھناء دمحم أحمد دمحم 2189561 كفـءكفـء19222011/02/28 معلم

١شوشة  2010/03/02 ھناء دمحم خیرى عبد الغنى 2220857 كفـءكفـء19232011/02/28 معلم

حضانة عرب الزینة االبتدائیة 2007/12/14 ھناء دمحم سلیمان عبدالرحمن 2165674 كفـءكفـء19242011/02/14 معلم

حضانة مجمع قلوصنا 2011/03/02 ھناء دمحم شحاتة فھمى 2169201 كفـءكفـء19252011/03/02 معلم

طلعت حرب الصناعیة بنین بشوشة 2010/07/01 ھناء دمحم نعمانى دمحم 2367532 كفـءكفـء19262011/06/27 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2010/03/02 ھناء مصطفى كمال أحمد 2184251 كفـءكفـء19272011/02/28 معلم

٢القطوشة  2010/02/22 ھناء میالد نصیف رفلھ 2217652 كفـءكفـء19282011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2010/02/22 ھناء نادي عثمان حسن 2216330 كفـءكفـء19292011/02/14 معلم

١نزالى طحا  2010/02/22 ھناء نصیف حنا عبد المالك 2183928 كفـءكفـء19302011/02/14 معلم

الشریعى الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 ھند حنفى محمود حسن 2219936 كفـءكفـء19312011/06/27 معلم

2010/07/01 االبتدائیة١الخمایشة  ھند خلف هللا عبم المنعم دمحم 2223599 كفـءكفـء19322011/06/27 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة 2011/03/02 ھنیة  جمال محمود سطوحى 2181824 كفـءكفـء19332011/02/28 معلم

٢السادات  2010/07/01 ھویدا جمال عبدالمنعم علي 2223403 كفـءكفـء19342011/06/27 معلم

مجمع منقطین 2011/07/01 ھویدا رجب حماد علي 2223367 كفـءكفـء19352011/06/27 معلم

اطسا بنات االبتدائیة 2011/02/22 ھویدا عمر داخلى أحمد 2181256 كفـءكفـء19362011/02/14 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة 2010/07/01 ھیام ابو الفتوح حسانین محمود 2185237 كفـءكفـء19372011/06/27 معلم

مھدى سالم 2010/07/01 ھیام جمیل دمحم دمحم 2215214 كفـءكفـء19382011/06/27 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 

سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١السراریة  2010/07/01 ھیام خلف هللا احمد حسن 2222460 كفـءكفـء19392011/06/27 معلم

الجزائر للتعلیم االساسي 2010/03/02 ھیام عبدااللھ ابراھیم احمد 2217837 كفـءكفـء19402011/02/28 معلم

١الشھید دمحم دمحم عبدالرحمن المصرى  2010/07/01 ھیام كمال عبد العلیم إبراھیم 2254339 كفـءكفـء19412011/06/27 معلم

ابوسیدھم القبلیة الجدیدة االبتدائیة 2011/03/02 ھیام كمال عبدالرحمن صغیر 2215281 كفـءكفـء19422011/02/28 معلم

الروبى ع بسمالوط 2011/07/01 ھیثم جمال  عید احمد 2293008 كفـءكفـء19432011/06/27 معلم

الشراینة 2011/03/02 ھیثم دمحم دمحم حسن 2187886 كفـءكفـء19442011/02/28 معلم

١دیر سمالوط  2011/03/02 ھیمن حلمى احمد دمحم 2219989 كفـءكفـء19452011/02/28 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2011/07/01 وائل  مصطفى عب المحسن  محمود 2181188 كفـءكفـء19462011/06/27 معلم

مجمع منقطین 2011/03/02 وائل خلف عبد هللا ابو الحسن 2220840 كفـءكفـء19472011/02/28 معلم

الشیخ عبدالاله االبتدائیة 2011/07/01 وائل عبد العاطى عبد المحسن جاد 2214987 كفـءكفـء19482011/07/01 معلم

١شوشة  2011/03/02 وائل على شقرانى دمحم 2215559 كفـءكفـء19492011/02/07 معلم

سمالوط االعدادیة بنین 2011/07/01 وائل دمحم زغلول عبد الحكیم 2284061 كفـءكفـء19502011/06/27 معلم

السادات 2011/03/02 وجیھ فرج عبید فرج 2220852 كفـءكفـء19512011/02/28 معلم

حضانة القمادیر 2011/07/01 وجیھھ  قضاوى ابو العال حسین 2254881 كفـءكفـء19522011/06/27 معلم

٢قلوصنا بنین  2011/03/02 وردة احمد حسن عبد الرحمن 2188777 كفـءكفـء19532011/02/28 معلم

سعد زغلول االبتدائیة 2010/07/01 وردة حسین أحمد مھدى 2179295 كفـءكفـء19542011/06/27 معلم

منشأة الشریعى للتعلیم االساسى 2004/07/01 وردة رمضان حجازي جاد 1684066 كفـءكفـء19552009/11/11 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 

سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢البیھو االبتدائیة المشتركة  2011/07/01 وردة صابر نادى دمحم 2172105 كفـءكفـء19562011/07/01 معلم

قلوصنا ع بنات 2010/07/01 وردة دمحم ابراھیم دمحم 2278078 كفـءكفـء19572011/06/27 معلم

مجمع قلوصنا 2010/07/01 وردة دمحم كامل دمحم 2189702 كفـءكفـء19582011/06/27 معلم

2010/07/01 االبتدائیة١البیھو  وردة دمحم دمحم دمحم 2222391 كفـءكفـء19592011/06/27 معلم

حضانة مجمع قلوصنا 2010/07/01 ورده توني علي دمحم 2223955 كفـءكفـء19602011/06/27 معلم

اطسا بنات االبتدائیة 2011/03/02 ورده جمال سلیمان دمحم 2188741 كفـءكفـء19612011/03/02 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢الخمایشة  ورده سعد اسماعیل دمحم 2223404 كفـءكفـء19622011/06/27 معلم

قلوصنا بنات 2011/03/02 ورده دمحم عبده دمحم 2218411 كفـءكفـء19632011/02/28 معلم

حضانة الشھید احمد عباس الرسمیة للغات 2010/03/02 ورده یوسف محمود یوسف 2190749 كفـءكفـء19642011/03/28 معلم

عرب الزینة تعلیم اساسي 2010/03/02 وفاء بغدادى راضى عثمان 1731516 كفـءكفـء19652011/02/28 معلم

١طرفا القبلیة رقم  2011/02/22 وفاء حسن دمحم على 2221554 كفـءكفـء19662011/02/14 معلم

السادات 2010/07/01 وفاء خالد توفیق عبد العال 2373307 كفـءكفـء19672011/06/27 معلم

الشعراویة االبتدائیة 2010/03/02 وفاء رجب ابراھیم رجب 2217290 كفـءكفـء19682011/02/28 معلم

١العھد الجدید بنین  2010/07/01 وفاء سید كامل عبدهللا 2217247 كفـءكفـء19692011/06/27 معلم

سمالوط االعدادیة بنین 2011/07/01 وفاء شلقامى على حسین 2183986 كفـءكفـء19702011/06/27 معلم

نزلة العمودین 2011/02/22 وفاء عبد السالم خالد خلیل 1578205 كفـءكفـء19712011/02/14 معلم

١قلوصنا بنین  2011/03/02 وفاء عبد هللا رجب دمحم 2188757 كفـءكفـء19722011/02/28 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 

سمالوطالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢قلوصنا بنین  2010/07/01 وفاء عبدالقادر دمحم محففوظ 2218406 كفـءكفـء19732011/06/27 معلم

قصر عمار 2011/03/02 وفاء على محمود عبد الرحمن 2234491 كفـءكفـء19742011/02/28 معلم

سعد زغلول االبتدائیة 2001/01/09 وفاء علي محمود دمحم 2223330 كفـءكفـء19752011/06/27 معلم

٢سمالوط البلد بنات  2011/03/02 وفاء دمحم یونس احمد 2248422 كفـءكفـء19762011/02/28 معلم

٢نزالى طحا  2011/07/01 وفاء مالك وھیب كامل 2172428 كفـءكفـء19772011/06/27 معلم

ساقیة داقوف االبتدائیة 2011/07/01 وفاء ناجى بردھونى دمحم 2217563 كفـءكفـء19782011/06/27 معلم

2011/03/02 االبتدائیة٢التوفیقیة  وفدى ربیع راشد صادق 2217561 كفـءكفـء19792011/02/28 معلم

كوم اللوفى 2010/07/01 والء بھي الدین لیثي سید 2365586 كفـءكفـء19802011/06/27 معلم

الشھید دمحم ابراھیم محمود االبتدائیة 2011/07/01 والء خلف حلمي كامل 2223596 كفـءكفـء19812011/06/27 معلم

اطسا بنات االبتدائیة 2011/07/01 والء خلف عبد الغنى حمایة 2186837 كفـءكفـء19822011/06/27 معلم

معصرة سمالوط بنات 2010/02/22 والء سمیر احمد دمحم 2215284 كفـءكفـء19832011/02/14 معلم

منقطین 2011/07/01 والء سمیر لطفي عبدهللا 2223368 كفـءكفـء19842011/06/27 معلم

١التحریر االبتدائیة بنین  2010/03/02 والء عبد الحمید محمود عطا هللا 2188007 كفـءكفـء19852011/02/28 معلم

١سمالوط البلد بنات  2010/02/22 والء عبد المحسن عید دمحم 2183981 كفـءكفـء19862011/02/14 معلم

١المشتركة  2010/02/28 والء عبدالتواب دمحم الشیمي 2219122 كفـءكفـء19872011/02/28 معلم

١العوایسة  2010/07/01 والء فارس عبد الستار على 2219873 كفـءكفـء19882011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 والء دمحم حمیدة سید 2367728 كفـءكفـء19892011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
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المؤھل 
األعلي

مجمع منقطین 2011/07/01 والء دمحم رمضان خلف 2223321 كفـءكفـء19902011/06/27 معلم

سمالوط الثانویة التجاریة بنات 2011/03/02 والء دمحم مختار خلف محمود 2234556 كفـءكفـء19912011/02/28 معلم

٢دیر سمالوط  2010/07/01 والء مدحت سعید دمحم 2392110 كفـءكفـء19922011/06/27 معلم

المیمون 2011/07/01 ولید  راجى حسنى عبد الغنى 2222364 كفـءكفـء19932011/07/01 معلم

الجالء االبتدائیة 2011/02/22 ولید  عزات  توفیق  كامل 2248304 كفـءكفـء19942011/02/14 معلم

فصول الطیبة االبتدائیة الملحقة على الطیبة االعدادیة 2011/02/22 ولید جاد عباس سعد 2222993 كفـءكفـء19952011/02/22 معلم

الشراینة 2011/07/01 ولید حجازى فھمى أحمد 2217627 كفـءكفـء19962011/06/27 معلم

منقطین الجدیدة 2011/02/22 ولید عبد الناصر رضا دمحم 2250058 كفـءكفـء19972011/02/14 معلم

الروبى ع بسمالوط 2011/03/02 ولید دمحم خلف مقیدم 2221607 كفـءكفـء19982011/02/28 معلم

١شوشة  2011/02/22 ولید مصطفى عبد السالم دمحم 2215658 كفـءكفـء19992011/02/14 معلم

١العوایسة  2011/07/01 ولید یحى دمحم دمحم 2182120 كفـءكفـء20002011/06/27 معلم

١حسن باشا  2011/07/01 یاسر إبراھیم حسن دمحم 2172393 كفـءكفـء20012011/06/27 معلم

١السوبى  2006/01/02 یاسر أبو السعود دمحم عبد هللا 2220767 كفـءكفـء20022011/06/27 معلم

٢نزلة العمودین  2011/03/02 یاسر خلف هللا دمحم جاد الرب 2188024 كفـءكفـء20032011/02/28 معلم

قصر عمار 2011/07/01 یاسر خلیفة عبد الحكیم دمحم 2234529 كفـءكفـء20042011/06/27 معلم

١العوایسة  2011/07/01 یاسر شعبان دمحم حسن 2191141 كفـءكفـء20052011/06/28 معلم

بنى الحكم االبتدائیة 2011/07/01 یاسر عبد الرزاق عبد هللا دمحم 2306002 كفـءكفـء20062011/06/27 معلم
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الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

منشاة الشریعى للتعلیم األساسى 2010/02/22 یاسمین ابراھیم حسن محمود 2222763 كفـءكفـء20072011/02/14 معلم

١دیر سمالوط  2010/03/02 یاسمین عنتر جمعة دمحم 2250205 كفـءكفـء20082011/02/28 معلم

١العوایسة  2011/07/01 یامنة على جدامى نصر 2191156 كفـءكفـء20092011/06/27 معلم

السراریة للتعلیم األساسى االعدادیة 2010/07/01 یحى دسوقى دمحم احمد 2387859 كفـءكفـء20102011/07/01 معلم

١دیر سمالوط  2011/07/01 یحیى فتحي فرید علي 2223959 كفـءكفـء20112011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١البیھو  یحیى دمحم شحاتھ دمحم 2223023 كفـءكفـء20122011/06/27 معلم

٢نزالى طحا  2010/02/22 یسریة لبیب انجلى عبد المالك 2181231 كفـءكفـء20132011/02/14 معلم

شوشة الثانویة المشتركة 2011/07/01 یوسف بخیت جرجس خلیل 2284666 كفـءكفـء20142011/06/27 معلم

السراریة االعدادیة 2011/03/02 یوسف سمیر كامل أحمد 2222448 كفـءكفـء20152011/02/28 معلم

ابوسیدھم االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/03/02 یوسف عادل أمین یعقوب 2217501 كفـءكفـء20162011/02/28 معلم

دفش االبتدائیة 2011/07/01 یونان محروس فلیبس مجلى 2286656 كفـءكفـء20172011/06/27 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الجندیة المشتركة 1986/10/01 فتحى دمحم دمحم مصلوح 1095421 كفـءكفـء12009/02/26 وكیل مدرسة بجدول- معلم أول أ 

شلقام 1986/09/01 فتحى دمحم عبد المطلب السید 1106005 كفـءكفـء22008/10/30 وكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول أ 

یعمل بالدیوان 1982/06/30 عاشور محمود عبد الحمید دمحم سعودى 1810338 كفـءكفـء32009/02/26 موجھ

منشاة بكیر 2011/07/01 الزھراء على حسن ابراھیم 2267769 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

ام المؤمنین ع بنات 2011/02/22 ایمان جمال حسن شعبان 2203788 كفـءكفـء52011/02/16 أمین مكتبة

طمبو االعدادیة بنین 2010/07/01 سماح دمحم ابوزید حسن 2203780 كفـءكفـء62011/07/01 أمین مكتبة

بنى مزارالثانویة الزراعیة 2011/07/01 سوسن دمحم صفوت عثمان 2147999 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

الفدائیة 2011/02/28 فاطمھ اسماعیل دمحم عبد المطلب 1141981 كفـءكفـء82011/07/28 أمین مكتبة

١شلقام  2008/01/08 فاطمھ رجب عبدالنعیم حافظ 2149044 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

بنى مزار الثانویة  الفنیة التجاریة بنات 2010/07/01 منال احمد جمال دمحم 2392288 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 1995/09/01 رمضان اسماعیل مرسى محمود 2114949 كفـءكفـء112009/11/11 أخصائى صحافة واعالم أول

بنى مزار الثانویة  الفنیة التجاریة بنات 2010/07/01 اسماء على دمحم على 2200742 كفـءكفـء122011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الفرجان االعدادیة 2011/07/01 السید عبدالوھاب السید عبدهللا 2203363 كفـءكفـء132011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2010/02/22 انجى جابر عبدالرحیم احمد 2147955 كفـءكفـء142011/03/17 أخصائى صحافة وإعالم

العروبة االعدادیة المشتركة 2006/12/18 ایمان دمحم دمحم مرسى 2173895 كفـءكفـء152011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم بھجات ع 2011/07/01 ایناس رجب ابوزید حسن 2203695 كفـءكفـء162011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

بنى مزار الصناعیة 2006/09/17 ایناس دمحم احمد على 2202368 كفـءكفـء172011/02/22 أخصائى صحافة وإعالم
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المؤھل 
األعلي

كفر الغرباوى 2011/02/22 سمر احمد احمد دمحم 2200910 كفـءكفـء182011/02/22 أخصائى صحافة وإعالم

بنات.ع.الجرنوس  2006/09/08 على رزق عاید عبد الغنى 1140375 كفـءكفـء192011/03/02 أخصائى صحافة وإعالم

سیوة المشتركة 2011/07/01 لیلى سید دمحم مرزوق 1140484 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

بنى مزارالثانویة الزراعیة 2011/07/01 مینا حنا بشرى ابراھیم 2203880 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

١شلقام  2011/07/01 نجاة دمحم عبدالعظیم عبدالوھاب 2359638 كفـءكفـء222011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

بنى مزار الفنیة بنات 2011/07/01 نفین ولى میالد رومان 2157515 كفـءكفـء232011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

مدرسة االمل للصم وضعاف السمع 2010/05/15 ھالھ دمحم حسن دمحم 2203681 كفـءكفـء242011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید اسماعیل أحمد اسماعیل باعطو 2011/07/11 ھناء دمحم عبدالظاھر حماده 2283483 كفـءكفـء252011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

المعطن االبتدائیة 2009/10/05 وفاء حمدى خلیفھ دمحم 2203341 كفـءكفـء262011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

بنى مزار الثانویة  الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 والء عبد الحمید على أمین 2360302 كفـءكفـء272011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الجالء للتعلیم االساسى 2010/07/01 یاسمین رفعت حسن یسن 2203291 كفـءكفـء282011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

النظامیة 2011/02/22 فاطمھ مرسى محمود مرسى 2203494 كفـءكفـء292011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

٢بنى صامت الحدیثة رقم  2009/07/11 نھا حنا ابراھیم شكر اللة 2370450 كفـءكفـء302011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

الشیخ مصطفى عبدالرازق بنات 2011/07/01 ھمت دمحم عبد الظاھر حمادة 2269045 كفـءكفـء312011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

العروبة االعدادیة المشتركة 2010/07/01 اسماء عادل دمحم دمحم 2146113 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى نفسى

نزلة عمرو 2010/02/22 الفت ناصر عبدالحمید احمد 2201205 كفـءكفـء332011/02/16 أخصائى نفسى

العروبة االعدادیة المشتركة 2010/07/01 امل رجب احمد عبدالمطلب 2201644 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى نفسى
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المؤھل 
األعلي

١الشیخ دمحم بھجات خلیل رقم  2011/07/01 ایمان على على سعودى 2201835 كفـءكفـء352011/07/01 أخصائى نفسى

١ابناء الثورة  2011/07/01 ایمان لطفى وھبھ مترى 2173782 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى نفسى

١ابشاق  2011/07/01 ایمان دمحم راضى سعید 2200496 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى نفسى

احمد انور عبد العزیز 2010/03/02 ایمان محمود دمحم محمود عمیره 2196395 كفـءكفـء382011/02/28 أخصائى نفسى

ابو حرب للتعلیم االساسى 2011/07/01 حنان حسن فولى احمد 2201196 كفـءكفـء392011/07/01 أخصائى نفسى

2011/03/02 دمحم مرسى االعدادیة حنان عمر بكر عمر 2145977 كفـءكفـء402011/02/28 أخصائى نفسى

الجندیة المشتركة 2011/07/01 خالد صابر اسماعیل ابراھیم 2156049 كفـءكفـء412011/07/01 أخصائى نفسى

كفر الشیخ ابراھیم 2010/07/01 دالیا احمد موسى احمد 1612667 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى نفسى

الجالء للتعلیم االساسى 2011/07/01 دعاء قیاتى مصطفى دمحم 1572548 كفـءكفـء432011/07/01 أخصائى نفسى

الجندیة المشتركة 2011/07/01 دعاء مراد عبدالوھاب مراد 2384356 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى نفسى

٢بنى على  2010/07/01 ساره علي علي السید 2160963 كفـءكفـء452011/07/01 أخصائى نفسى

شلقام 2011/07/01 سآلمھ جمیل بوسف عبد العظیم 1597687 كفـءكفـء462011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید دمحم صادق االبتدائیة بطمبو 2011/07/01 شیماء سید ابراھیم ھالل 2105490 كفـءكفـء472011/07/01 أخصائى نفسى

فصول ابو رجب االعدادیة 2004/07/01 عبد الجواد أبوبكر عوض خیر هللا 1136879 كفـءكفـء482009/11/11 أخصائى نفسى

طمبو االعدادیة بنات 2010/07/01 عفاف راضى احمد عاشور 2152079 كفـءكفـء492011/07/01 أخصائى نفسى

النیل االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ُعال على احمد جابر 2195220 كفـءكفـء502011/07/01 أخصائى نفسى

بنى مزار الصناعیة 2011/07/01 على عبد الموجود دمحم سالم 1140226 كفـءكفـء512011/07/01 أخصائى نفسى

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

بنى مزار الثانویة  الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 فاطمھ فایز دمحم ابوغنیمھ 2390127 كفـءكفـء522011/07/01 أخصائى نفسى

الناصریة 2011/07/01 فاطمھ فتحى اسماعیل بحر 2169299 كفـءكفـء532011/07/01 أخصائى نفسى

٢القیس  2011/07/01 كلثوم عتریس دمحم عبدالكریم 2201151 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى نفسى

كفر الغرباوى 2011/07/01 مارلین معوض حلیم سیدھم 1592771 كفـءكفـء552011/07/01 أخصائى نفسى

ساقوال 2009/04/22 دمحم مجدى عبدالواھاب ابراھیم 2159195 كفـءكفـء562011/07/01 أخصائى نفسى

شھداء الصحابة 2011/02/22 مروه امین دمحم امین 2202548 كفـءكفـء572011/02/22 أخصائى نفسى

١القیس  2004/08/29 منى شعبان دمحم زاید 2173856 كفـءكفـء582011/02/22 أخصائى نفسى

٢ابناء الثورة  2011/03/02 نادیھ عادل حبیب مرقص 2171935 كفـءكفـء592011/02/28 أخصائى نفسى

الجالء للتعلیم االساسى 2010/07/01 ناھد محمود طھ احمد 2148114 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى نفسى

دمحم بھجات ع 2011/07/01 نعمت صالح دمحم السید 1138961 كفـءكفـء612011/07/01 أخصائى نفسى

منشاة ابو عزیز االعدادیة 2008/11/17 ھبھ احمد دمحم ابوالعال 2173838 كفـءكفـء622011/02/28 أخصائى نفسى

١شلقام  2007/01/05 ھبھ طلعت على عبدالعظیم 2149042 كفـءكفـء632011/07/01 أخصائى نفسى

اشروبة االعدادیة بنات 2010/07/01 ھدى عبدالمنعم دسوقى عبدالجواد 2196745 كفـءكفـء642011/07/01 أخصائى نفسى

بنى على المشتركة 2011/07/01 وسام دمحم ابوالفتح حسن 2200121 كفـءكفـء652011/07/01 أخصائى نفسى

بنى مزار االعدادیة بنین 1998/11/11 بدران عبد الشافى عبد القادر سید 1750488 كفـءكفـء662009/02/26 أخصائى اجتماعى أول

٢السعدیة االبتدائیة رقم  2011/07/01 ابتسام جادهللا علوان شریف 2202397 كفـءكفـء672011/07/01 أخصائى اجتماعى

نزلة الدلیل 2011/03/02 أبراھیم السید إبراھیم على 1134772 كفـءكفـء682011/03/02 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 

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١الناصریة  2011/07/01 ابراھیم حنا جبرائیل شاكر 2268846 كفـءكفـء692011/07/01 أخصائى اجتماعى

نجع العرب االبتدائیة 2011/07/01 ابراھیم سلیمان معوض حنا 2194944 كفـءكفـء702011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنى مزار الصناعیة 2011/07/01 احمد سعید فھیم دمحم 2149863 كفـءكفـء712011/07/01 أخصائى اجتماعى

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2011/07/01 احمد صدقى احمد دمحم 2268858 كفـءكفـء722011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنى مزار الصناعیة 2011/07/01 احمد ماھر دمحم دمحم 2203563 كفـءكفـء732011/07/01 أخصائى اجتماعى

١القیس  2011/07/01 احمد محجوب عبدالعزیز مجحوب 2203104 كفـءكفـء742011/07/01 أخصائى اجتماعى

الناصریة 2006/09/07 احمد دمحم دمحم عبدالنبى 2200816 كفـءكفـء752011/02/28 أخصائى اجتماعى

عزبة خلیل بك 2011/03/02 احمد معروف كامل ابو اللیل 1133892 كفـءكفـء762011/03/02 أخصائى اجتماعى

بنى مزار االعدادیة بنین 2008/03/27 اسماء احمد عبدالحمید ابراھیم 2196375 كفـءكفـء772011/07/01 أخصائى اجتماعى

حضانة الشھید اسماعیل احمد اسماعیل باعطو 2011/07/01 اسماء حسین محمود حسین 2196382 كفـءكفـء782011/07/01 أخصائى اجتماعى

مدرسة االمل للصم وضعاف السمع 2006/01/18 اسماء سیف االسالم دمحم زكى 2200630 كفـءكفـء792011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنى مزار الثانویة  الفنیة التجاریة بنات 2010/07/01 اسماء عبدالعلیم ابواللیل على 2202045 كفـءكفـء802011/07/01 أخصائى اجتماعى

١الجرنوس االبتدائیة رقم  2011/07/01 اشرف الطویل یعقوب یوسف 2283438 كفـءكفـء812011/07/01 أخصائى اجتماعى

منشاة بكیر 2011/07/01 آالء دمحم أحمد دمحم 2396449 كفـءكفـء822011/07/01 أخصائى اجتماعى

١حضانة الشیخ فضل  2010/07/01 الشیماء دمحم شلقامى السید 2268859 كفـءكفـء832011/07/01 أخصائى اجتماعى

النظامیة 2010/07/01 الشیماء دمحم صابر عبدالجواد 2206698 كفـءكفـء842011/07/01 أخصائى اجتماعى

١الشیخ فضل  2011/07/01 الھام فؤاد یوسف احمد 2171789 كفـءكفـء852011/07/01 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول أبشاق الثانویة المشتركة 2010/07/01 امانى احمد محمود دمحم 2197806 كفـءكفـء862011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنى مزار الثانویة للبنات 2007/09/07 آمنھ دمحم دمحم مرسى 2200102 كفـءكفـء872011/02/22 أخصائى اجتماعى

١حضانة التحریر  2011/07/01 امنیھ فكرى احمد رزق 2175435 كفـءكفـء882011/07/01 أخصائى اجتماعى

١اشروبة  2010/07/01 امیره عبدالعزیز دمحم عبدالعلیم 2202044 كفـءكفـء892011/07/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2010/07/01 امیره دمحم رضا ربیع دمحم 2147975 كفـءكفـء902011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢ابو جرج رقم  2010/02/22 انھار دمحم حسنین حسن 1132499 كفـءكفـء912011/07/01 أخصائى اجتماعى

الجالء للتعلیم االساسى 2011/07/01 اودیت سمیر زخارى رزیق 2202046 كفـءكفـء922011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢حضانة صندفا االبتدائیة رقم  2011/07/01 ایمان احمد احمد دردیر 2377115 كفـءكفـء932011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم القرنى عبدالكریم 2006/08/27 ایمان اسحق عدلى فوزى 1140997 كفـءكفـء942011/02/16 أخصائى اجتماعى

١الفدائیة  2010/03/02 ایمان رجب محمود اسماعیل 1130016 كفـءكفـء952011/03/02 أخصائى اجتماعى

فصول التربیة الفكریة بالبھنسا االبتدائیة 2005/09/02 ایمان عبدالغنى صبره دمحم 2197049 كفـءكفـء962011/02/16 أخصائى اجتماعى

2010/07/01 دمحم مرسى االعدادیة ایمان دمحم مدحت احمد 2199886 كفـءكفـء972011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم صادق االبتدائیة بطمبو 2011/07/01 ایمان دمحم مصطفى الزقاقي 2395156 كفـءكفـء982011/07/01 أخصائى اجتماعى

ام المؤمنین ع بنات 2010/07/01 ایمان مرقس حبشى عیاد 2203773 كفـءكفـء992011/07/01 أخصائى اجتماعى

الثانویة الجدیدة للبنین 2011/07/01 ایمن خلیل حسن خلیل 2367477 كفـءكفـء1002011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 للتعلیم االساسي١السعدیة  ایناس جمعھ دمحم عبد الحفیظ 2158908 كفـءكفـء1012011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابو حرب للتعلیم االساسى 2010/07/01 ایناس نجاح محمود متولى 2160041 كفـءكفـء1022011/07/01 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى مزار الصناعیة 2007/07/01 بھجت احمدالبدرى دمحم احمد 2148056 كفـءكفـء1032011/02/28 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/02/22 جانیت حنا سیحھ یعقوب 2239840 كفـءكفـء1042011/02/16 أخصائى اجتماعى

بنى مزار الثانویة  الفنیة التجاریة بنات 2011/02/22 جیھان حلمى عزیز معوض 2201411 كفـءكفـء1052011/02/22 أخصائى اجتماعى

عثمان بن عفان 2010/07/01 جیھان ذكى حنا غالى 2290203 كفـءكفـء1062011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابو الھوى 2011/07/01 جیھان دمحم مرعى عبد الحمید 2277343 كفـءكفـء1072011/07/01 أخصائى اجتماعى

االقباط 2006/09/01 حسام بدرى انور عبدالرحمن 2285278 كفـءكفـء1082011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢ساقوال  2011/07/01 حسن صالح دمحم احمد 1140702 كفـءكفـء1092011/07/01 أخصائى اجتماعى

بردونة االشراف 2011/02/22 حسین دمحم سید قذافى 1612751 كفـءكفـء1102011/02/16 أخصائى اجتماعى

عزبة تادرس للتعلیم االساسى 2011/07/01 حمدى جمعة زكى كامل 2372286 كفـءكفـء1112011/07/01 أخصائى اجتماعى

طھ حسین االعدادیة المشتركة 2011/02/22 حنان حسن یوسف عثمان 1141321 كفـءكفـء1122011/02/14 أخصائى اجتماعى

شھداء الصحابة 2010/02/22 حنان دمحم حسن قمصان 1132676 كفـءكفـء1132011/02/16 أخصائى اجتماعى

الشھداء الصالحین 2004/01/12 خالد صالح حسن ابراھیم 2149800 كفـءكفـء1142011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنى مزار الثانویة  الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 دعاء عاشور عبدالعاطى دمحم 2149845 كفـءكفـء1152011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنى مزار الثانویة للبنات 2010/07/01 دینا فیصل جابر سید 2200612 كفـءكفـء1162011/07/01 أخصائى اجتماعى

العروبة االعدادیة المشتركة 2010/07/01 رانیا كمال یوسف عبد هللا 2235104 كفـءكفـء1172011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنى مزار الثانویة  الفنیة التجاریة بنات 2010/07/01 راویة دمحم عثمان السید 1592196 كفـءكفـء1182011/07/01 أخصائى اجتماعى

االقباط 2010/07/01 رحاب احمد احمد دمحم 2175551 كفـءكفـء1192011/07/01 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

بنى مزار الفنیة بنات 2011/07/01 رحاب صألح فولى دمحم 1140760 كفـءكفـء1202011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنى مزار الثانویة  الفنیة التجاریة بنات 2010/07/01 رشا ربیع احمد عبدالعزیز 2157859 كفـءكفـء1212011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنى مزار الثانویة العامة 2010/02/22 رشا رجب احمد عبد المطلب 2196778 كفـءكفـء1222011/07/01 أخصائى اجتماعى

علي فھمي االبتدائیة 2009/02/04 رشا صالح عبدالحمید دمحم 2201988 كفـءكفـء1232011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابو العودین 2010/07/01 رشا فوزى سعد رزق 2201568 كفـءكفـء1242011/07/01 أخصائى اجتماعى

حضانة الغرباوى 2011/07/01 رشا دمحم عبدالغنى خلیل 2202564 كفـءكفـء1252011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید اسماعیل أحمد اسماعیل باعطو 2002/10/21 رشدان مرعى رشدان على 2399983 كفـءكفـء1262011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢التحریر  2010/03/02 رضا دمحم صالح ابراھیم 1602754 كفـءكفـء1272011/02/28 أخصائى اجتماعى

الجالء للتعلیم االساسى 2011/02/22 رغده فوزى سعد رزق 2174762 كفـءكفـء1282011/02/16 أخصائى اجتماعى

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2011/07/01 ریھام راجى كوكب اسكندر 2202456 كفـءكفـء1292011/07/01 أخصائى اجتماعى

نزلة الدلیل 2010/07/01 زھراء دمحم خلف على 2149798 كفـءكفـء1302011/07/01 أخصائى اجتماعى

١الشیخ دمحم بھجات خلیل رقم  2001/02/28 سالم احمد توفیق دمحم حسن 2389694 كفـءكفـء1312011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابو العودین 2011/07/01 سامیھ عادل بدرالدین دمحم 2201582 كفـءكفـء1322011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢طمبو االبتدائیة رقم 2011/07/01 سماح احمد دمحم امین 2207155 كفـءكفـء1332011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنى مزار الثانویة  الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 سوزان بطرس زكى سلوانس 2216997 كفـءكفـء1342011/07/01 أخصائى اجتماعى

١نزلة عمرو  2011/07/01 سوزى سعد عدلى فھیم 2147947 كفـءكفـء1352011/07/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2010/02/16 شرین صالح عثمان ابراھیم 2148061 كفـءكفـء1362011/02/16 أخصائى اجتماعى
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بنى مزار الثانویة  الفنیة التجاریة بنات 2010/07/01 شیرین صبحى سامى میخائیل 2220262 كفـءكفـء1372011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنى مزار الثانویة  الفنیة التجاریة بنات 2010/07/01 شیماء عبدالنبى رجب عبود 2281138 كفـءكفـء1382011/07/01 أخصائى اجتماعى

١حضانة اشروبة رقم  2011/07/01 شیماء فتحى محمود اسماعیل 2202465 كفـءكفـء1392011/07/01 أخصائى اجتماعى

١ابشاق  2011/07/01 شیماء دمحم محمود عثمان 2196541 كفـءكفـء1402011/07/01 أخصائى اجتماعى

١الجالء األبتدائیة رقم  2011/07/01 صباح عبد المحسن محمود عبدالمنعم 2148065 كفـءكفـء1412011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشیخ مصطفى عبدالرازق بنات 2003/08/09 صفیة محمود دمحم عبد اللة 2368134 كفـءكفـء1422011/07/01 أخصائى اجتماعى

الجرنوس ع بنین 2011/07/01 صالح عبد المنعم عبد العظیم دمحم 2277387 كفـءكفـء1432011/07/01 أخصائى اجتماعى

١حضانة الشیخ فضل  2011/07/01 ضحى عبد الفتاح عبد المعبود عبدالعزیز 2267745 كفـءكفـء1442011/07/01 أخصائى اجتماعى

حضانة أحمد أنور 2011/07/01 عبیر اسماعیل دمحم عبدالحمید 2386559 كفـءكفـء1452011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشیخ عطا 2011/07/01 عبیر دمحم صابر ریدى 2198788 كفـءكفـء1462011/07/01 أخصائى اجتماعى

الجالء للتعلیم االساسى 2010/07/01 عدال مرقص حبشى عیاد 2389637 كفـءكفـء1472011/07/01 أخصائى اجتماعى

كفر العزباوى 2011/07/01 عفاف راضى عبد الغفار صدیق 1593015 كفـءكفـء1482011/07/01 أخصائى اجتماعى

٣الشیخ فضل االبتدائیة رقم  2011/07/01 عالء صبحى فالح دمحم 2201190 كفـءكفـء1492011/07/01 أخصائى اجتماعى

١الشیخ دمحم بھجات خلیل رقم  2008/10/17 عالء دمحم نجیب عبد الفتاح على 1592205 كفـءكفـء1502011/02/28 أخصائى اجتماعى

١بنى صامت  2000/08/18 على فتحى دیاب عبدالغنى 2195884 كفـءكفـء1512011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم احمد دمحم عبدالعظیم 2004/04/01 عماد بكر فرج عبدالنبى 2203101 كفـءكفـء1522011/07/01 أخصائى اجتماعى

١السالم الحدیثة االبتدائیة رقم 2010/07/01 عویمر جابر حافظ سالمة 2103571 كفـءكفـء1532011/07/01 أخصائى اجتماعى
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٢بنى على  2010/07/01 غاده سعد دمحم دمحم 2197776 كفـءكفـء1542011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢حضانة التحریر رقم 2011/07/01 فاتن ممدوح على سید 2200608 كفـءكفـء1552011/07/01 أخصائى اجتماعى

٤اشروبة  2011/07/01 فادیھ حنا شحاتھ حنا 2161263 كفـءكفـء1562011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢حضانة الشیخ فضل االبتدائیة رقم  2011/07/01 فاطمة حسن دمحم حسن 2152066 كفـءكفـء1572011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢ابشاق  2010/07/01 فاطمھ على حسن جاد 2386944 كفـءكفـء1582011/07/01 أخصائى اجتماعى

ف السالم الحدیثة االعدادیة 2011/07/01 فرغلى فتحى دمحم عبد الموجود 2103604 كفـءكفـء1592011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢طمبو االبتدائیة رقم 2011/07/01 كریم دمحم دمحم امین 2277341 كفـءكفـء1602011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشیخ عطا 2010/07/01 كوثر عبد الموجود طة حسین 2385967 كفـءكفـء1612011/07/01 أخصائى اجتماعى

شمس الدین للتعلیم االساسى 2011/07/01 ماجده على سعد دمحم 2196645 كفـءكفـء1622011/07/01 أخصائى اجتماعى

١نزلة عمرو  2011/07/01 مجده میخائیل یعقوب اسحق 2390324 كفـءكفـء1632011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنى مزار الصناعیة 2010/07/01 دمحم ابراھیم عثمان ابراھیم 2386213 كفـءكفـء1642011/07/01 أخصائى اجتماعى

صندفا الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم ابراھیم عزیز عبدالعزیز 2201349 كفـءكفـء1652011/07/01 أخصائى اجتماعى

فصول نجع العرب اإلعدادیة 2011/07/01 دمحم ربیع ابراھیم طلبھ 2159118 كفـءكفـء1662011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم احمد دمحم عبدالعظیم 2006/08/28 دمحم صبحى غانم عبد الحكیم 2103593 كفـءكفـء1672011/02/16 أخصائى اجتماعى

النیل االعدادیة المشتركة 2003/07/20 دمحم فضل سید حسن 2203584 كفـءكفـء1682011/07/01 أخصائى اجتماعى

منشاة جالل 2011/07/01 دمحم فكرى حسن على 2203263 كفـءكفـء1692011/07/01 أخصائى اجتماعى

١القیس  2011/07/01 دمحم دمحمرضا عبدالرازق یوسف 2202036 كفـءكفـء1702011/07/01 أخصائى اجتماعى
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كفر العزباوى 2004/10/09 محمود احمد دمحم احمد 2389129 كفـءكفـء1712011/07/01 أخصائى اجتماعى

النیل االعدادیة المشتركة 2010/07/01 مروه  حسن دمحم احمد 2151938 كفـءكفـء1722011/07/01 أخصائى اجتماعى

)ریاض اطفال ( المعطن االبتدائیة  2010/07/01 مروه سعید محمود دمحم 2149923 كفـءكفـء1732011/07/01 أخصائى اجتماعى

صندفا الثانویة المشتركة 2011/07/01 مروه ماھر ابراھیم خلیل 2385041 كفـءكفـء1742011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابو جلبان للتعلیم االساسى 2011/07/01 مریانة داود یسي سلیمان 2390061 كفـءكفـء1752011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢طة حسین  2010/07/01 مریم فرید عوض دمیان 2203635 كفـءكفـء1762011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم القرنى عبدالكریم 2011/07/01 مصطفى ربیع احمد دمحم 2283508 كفـءكفـء1772011/07/01 أخصائى اجتماعى

الصعایدة االعدادیة 2011/07/01 ممدوح دمحم حامد ابوالعال 2201178 كفـءكفـء1782011/07/01 أخصائى اجتماعى

فصول التربیة الفكریة الشیخ فضل 2011/07/01 منال دمحم طلب ابراھیم 2152071 كفـءكفـء1792011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابو حرب 2010/07/01 منال دمحم محمود ابراھیم 2202454 كفـءكفـء1802011/07/01 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال على فھمى 2011/07/01 منى سید عبد الحفیظ رمضان 2194251 كفـءكفـء1812011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنى مزار الثانویة للبنات 2005/07/01 میمو كرنالیوس عزیز جید 2146160 كفـءكفـء1822011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنى مزار الصناعیة 2011/07/01 نادر دمحم عبد الجید علي 2266016 كفـءكفـء1832011/07/01 أخصائى اجتماعى

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2008/10/01 نادیة ادوارد یوسف اسحاق 1141720 كفـءكفـء1842011/02/16 أخصائى اجتماعى

٣أشروبة االبتدائیة رقم  2011/07/01 ناصر عبد المعز حسن یونس 2399644 كفـءكفـء1852011/07/01 أخصائى اجتماعى

طمبو االعدادیة بنات 2003/08/29 ناھد جمال دمحم دمحم 2149819 كفـءكفـء1862011/02/16 أخصائى اجتماعى

النظامیة 2010/02/22 نجالء رجب رمضان حسن 2203704 كفـءكفـء1872011/03/17 أخصائى اجتماعى

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

7438of 4964 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 

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢طة حسین  2011/07/01 نجوى ابراھیم على احمد 2201989 كفـءكفـء1882011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابو العباس 2010/07/01 نرمین شفیق جید اسحق 2149925 كفـءكفـء1892011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنى مزار الفنیة بنات 2011/07/01 نسرین سعید خلیل حسین 2396324 كفـءكفـء1902011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢طة حسین  2011/07/01 نھى على عكاشھ دمحم 2171804 كفـءكفـء1912011/07/01 أخصائى اجتماعى

حضانة الطیارحسن لطفى 2010/07/01 نیفین نعیم داود مینا 2201987 كفـءكفـء1922011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢طة حسین  2008/03/29 ھایدى منیر حنا مقار 2292204 كفـءكفـء1932011/07/01 أخصائى اجتماعى

٣أشروبة االبتدائیة رقم  2010/07/01 ھبا جابر زكي عبد النور 2396284 كفـءكفـء1942011/07/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2010/07/01 ھبھ احمد محمود احمد 2196775 كفـءكفـء1952011/07/01 أخصائى اجتماعى

١حضانة الجندیة رقم  2010/07/01 ھبھ حسن عبدالحمید عبدالغنى 2200619 كفـءكفـء1962011/07/01 أخصائى اجتماعى

الخلیل ابراھیم البندارى 2010/07/01 ھبھ شعبان خلف مرسى 2277355 كفـءكفـء1972011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢طمبو  2010/07/01 ھبھ عبد الرازق صادق دمحم 2384886 كفـءكفـء1982011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢ابو جرج رقم  2010/07/01 ھبھ عید رمضان حسن 2377230 كفـءكفـء1992011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢ابو جرج رقم  2010/02/22 ھبھ محمود سعید دمحم 2196761 كفـءكفـء2002011/07/01 أخصائى اجتماعى

منشاة بكیر 2007/01/05 ھدیھ فضل دمحم عطیھ 1586085 كفـءكفـء2012011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢اشروبھ االبتدائیة رقم  2011/07/01 ھناء جابر نجیب ابراھیم 2200441 كفـءكفـء2022011/07/01 أخصائى اجتماعى

١نزلة عمرو  2011/07/01 ھناء شحاتھ دمحم شحاتھ 2200042 كفـءكفـء2032011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢حضانةبنى على  2010/07/01 ھناء فاروق امین دمحم 2391147 كفـءكفـء2042011/07/01 أخصائى اجتماعى
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ابو جلبان للتعلیم االساسى 2011/07/01 ھناء مكرم نجیب حنا 2177140 كفـءكفـء2052011/07/01 أخصائى اجتماعى

معصرة حجاج 2011/07/01 ھیثم عبدالحلیم حسانین دمحم 2367530 كفـءكفـء2062011/07/26 أخصائى اجتماعى

بنى مزار الثانویة العامة 2010/01/01 وفاء عبد الوھاب احمد عبد هللا 2148892 كفـءكفـء2072011/07/01 أخصائى اجتماعى

الجندیة المشتركة 2010/07/01 وفاء دمحم صفوت سید دمحم 2156710 كفـءكفـء2082011/07/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1994/10/13 تھانى دمحم عوض عبد العال 1123307 كفـءكفـء2092012/09/24 دكتوراهمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1994/10/13 مصطفى احمد كمال عبد الفتاح 1120278 كفـءكفـء2102012/09/24 دكتوراهمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1997/11/11 احمد عید محمود السید 1127846 كفـءكفـء2112012/08/26 دكتوراهمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 1993/07/11 بكرى دمحم ابراھیم غریانى 1107176 كفـءكفـء2122009/02/26 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1982/09/01 حسام دمحم خضر دمحم احمد 1644673 كفـءكفـء2132013/08/18 دكتوراهمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 1992/09/01 خالد على البدرى دمحم قندیل 2116961 كفـءكفـء2142009/12/01 معلم أول أ

احمد انور عبد العزیز 1998/11/11 ألفت حمزة دكروري علي 1128730 كفـءكفـء2152009/07/11 معلم أول

فصول ابو جرج الثانویة المشتركة 2000/07/01 آمال دمحم محمود دمحم 1134716 كفـءكفـء2162009/02/26 معلم أول

بردونة االشراف 1998/11/11 بھانھ السید دمحم حسن 1134853 كفـءكفـء2172009/02/26 معلم أول

بنى مزار الثانویة للبنات 2004/07/01 حسن عثمان حسن دمحم 1126473 كفـءكفـء2182012/08/26 دكتوراهمعلم أول

٢قضب دمحم مرسى / المرحوم  1986/01/11 عاطف عبد الرشید على سلیمان 1117751 كفـءكفـء2192009/07/01 معلم أول

١ابناء الثورة  1990/09/01 عبد الرحیم عید دمحم على 1119639 كفـءكفـء2202009/08/23 معلم أول

٢صفط ابو جرح  1987/11/01 عبیر عبد الرحمن محمود أبو زید 1113644 كفـءكفـء2212009/11/11 معلم أول
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بنى مزار الصناعیة 1997/09/01 عالء عبد المنعم دمحم على 1125229 كفـءكفـء2222009/11/11 معلم أول

البھنسا الحدیثة 1994/10/13 دمحم حسن عبد العظیم حسن 1128365 كفـءكفـء2232009/11/11 معلم أول

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2002/05/01 محمود عید محمود السید 2406189 كفـءكفـء2242013/08/18 دكتوراهمعلم أول

حسن ساطع االبتدائیة 2011/07/01 العربى احمد متولى خلیفھ  2161729 كفـءكفـء2252011/07/01 معلم

١القیس  2010/07/01 ابتسام احمد عبد الحمید احمد 2159799 كفـءكفـء2262011/07/01 معلم

٢طمبو االبتدائیة رقم 2008/01/21 ابتسام جمال ربیع جابر 1137062 كفـءكفـء2272011/02/22 معلم

نزلة الدلیل 2011/02/22 ابتسام حسن دمحم دمحم 2202709 كفـءكفـء2282011/07/01 معلم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2010/02/22 ابتسام عبد العظیم ابو زید حسین 1592209 كفـءكفـء2292011/02/16 معلم

٢بنى على  2011/02/22 ابتسام فكرى حسن على 2202196 كفـءكفـء2302011/02/22 معلم

٢القیس  2004/04/11 ابتسام دمحم عبد الحمید دمحم 2378941 كفـءكفـء2312011/07/01 معلم

الثانویة الجدیدة للبنین 2011/07/01 ابتسام دمحم دمحم محمود المجلى 2289766 كفـءكفـء2322011/07/01 معلم

نجع العرب االبتدائیة 2011/02/22 ابرام حسباm امین دوس 2194969 كفـءكفـء2332011/02/16 معلم

٢الناصریة  2011/02/22 ابرام سلیمان الیاس جید 2177269 كفـءكفـء2342011/02/16 معلم

فصول التربیة الفكریة الشیخ فضل 2010/05/20 ابراھیم جمال رزق فرجانى 2175688 كفـءكفـء2352011/07/01 معلم

النیل االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ابراھیم حسان ابراھیم شناف 2203431 كفـءكفـء2362011/07/01 معلم

ابطوجة 2006/04/05 ابراھیم حسین عبد الحلیم ابو زید 1129922 كفـءكفـء2372011/02/28 معلم

١الناصریة  2011/07/01 ابراھیم حلمى دمحم ابراھیم 2200995 كفـءكفـء2382011/07/11 معلم
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دمحم بھجات ع 2007/03/18 ابراھیم صدقى السید احمد 2202199 كفـءكفـء2392011/07/01 معلم

فصول بلھ االعدادیة 2006/09/14 ابراھیم عبد الصبور دمحم نجیب 2389038 كفـءكفـء2402011/07/01 معلم

اشروبة االعدادیة بنین 2011/07/01 ابراھیم دمحم ابراھیم طلبھ 2203859 كفـءكفـء2412011/07/01 معلم

١نزلة عمرو  2011/03/02 ابراھیم ممدوح كمال ابراھیم 1141925 كفـءكفـء2422011/02/28 معلم

الضبعى 2010/07/01 احالم جمعھ محمود صالح 2202568 كفـءكفـء2432011/07/01 معلم

اشروبة االعدادیة بنین 2010/07/01 احالم عاشور عبدالحمید امین 2149841 كفـءكفـء2442011/07/01 معلم

٢البھنسا رقم  2011/02/22 احالم دمحم زكى عبدالعزیز 2198325 كفـءكفـء2452011/02/16 معلم

١الشیخ دمحم بھجات خلیل رقم  2011/07/01 احمد  ابراھیم  دمحم ابراھیم 2361657 كفـءكفـء2462011/07/01 معلم

سیوة 2011/07/01 أحمد  مؤمن قندیل أمین 2396279 كفـءكفـء2472011/07/01 معلم

صندفا الثانویة المشتركة 2010/07/01 احمد ابراھیم احمد عبداللطیف 2198333 كفـءكفـء2482011/07/01 معلم

الجندیة المشتركة 2011/02/22 احمد ابراھیم علي عبد هللا 1136420 كفـءكفـء2492011/02/16 معلم

ساقوال 2011/07/01 احمد ابراھیم دمحم السید 2187942 كفـءكفـء2502011/07/01 معلم

٣الشیخ فضل االبتدائیة رقم  2011/02/22 احمد ابراھیم دمحم دمحم 2200922 كفـءكفـء2512011/02/16 معلم

بنى مزار الصناعیة 2004/03/15 احمد ابو الیزید احمد حسن 2203797 كفـءكفـء2522011/07/01 معلم

منشاة بكیر 2002/09/11 احمد السید احمد عثمان 2276476 كفـءكفـء2532011/07/01 معلم

الخلیل ابراھیم البندارى 2007/01/05 احمد بدرى حسن عبد الحكیم 2266970 كفـءكفـء2542011/07/01 معلم

ساقوال 2011/03/02 احمد ثابت كمال عبد هللا 2183733 كفـءكفـء2552011/02/28 معلم
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٢شلقام االبتدائیة رقم  2011/02/28 احمد جابر احمد عبد الجواد 1141933 كفـءكفـء2562011/02/28 معلم

صندفا الثانویة المشتركة 2011/07/01 احمد جمال رجب عثمان 2149204 كفـءكفـء2572011/07/01 معلم

٢صفط ابو جرح  2011/02/22 احمد جمال طھ احمد 1602750 كفـءكفـء2582011/02/22 معلم

٣أشروبة االبتدائیة رقم  2011/07/01 احمد ربیع السید احمد 2198661 كفـءكفـء2592011/07/01 معلم

الشھید دمحم احمد دمحم عبدالعظیم 2011/03/02 احمد شحاتھ حسین دمحم 2202238 كفـءكفـء2602011/02/28 معلم

سیوة 2011/07/01 احمد شلقامى السید عبدالعال 2196373 كفـءكفـء2612011/07/01 معلم

ابو العباس 2011/03/02 احمد صابر دمحم على 2201994 كفـءكفـء2622011/02/28 معلم

١طة حسین  2011/03/02 احمد طلبھ محمود احمد 2148107 كفـءكفـء2632011/02/28 معلم

فصول حماضة االعدادیة 2008/09/06 احمد طلعت عبدالباسط حسن 2203096 كفـءكفـء2642011/02/28 معلم

الجالء للتعلیم االساسى 2011/07/01 احمد عادل عبد اللطیف دمحم 2167168 كفـءكفـء2652011/07/01 معلم

١الشیخ فضل  2010/07/01 احمد عبد الحى احمد دمحم 2105508 كفـءكفـء2662011/07/01 معلم

غطاس بباوى 2010/03/02 احمد عبدالسالم دمحم دمحم 2203274 كفـءكفـء2672011/02/28 معلم

بنى مزار الثانویة العامة 2011/07/01 احمد على امین دمحم 2397928 كفـءكفـء2682011/07/01 معلم

١قضب دمحم مرسى / المرحوم  2011/07/01 احمد على كمال كامل 2200660 كفـءكفـء2692011/07/01 معلم

٢ابو جرج رقم  2011/02/16 احمد على كمال محمود 2146214 كفـءكفـء2702011/02/16 معلم

١الجالء األبتدائیة رقم  2011/07/01 احمد على دمحم بكر 2159901 كفـءكفـء2712011/07/01 معلم

١القیس  2011/07/01 احمد على دمحم دمحم 2277376 كفـءكفـء2722011/07/01 معلم
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على بن ابى طالب 2008/12/10 احمد عمر عبدالحمید على 2183847 كفـءكفـء2732011/07/01 معلم

بنات.ع.الجرنوس  2010/07/01 احمد فاروق دمحم عبد الفتاح 2239118 كفـءكفـء2742011/07/01 معلم

ام الساس 2011/03/02 احمد فایز احمد احمد 2198883 كفـءكفـء2752011/02/28 معلم

١القیس  2011/07/01 احمد فتحى عثمان دمحم 2201164 كفـءكفـء2762011/07/01 معلم

نزلة جلف 2011/02/22 احمد فتحى دمحم احمد 2161150 كفـءكفـء2772011/02/16 معلم

مدرسة األمل للصم وضعاف السمع 2011/07/01 احمد فیصل ابراھیم مفتاح 2203340 كفـءكفـء2782011/07/01 معلم

بنات.ع.الجرنوس  2011/07/01 احمد دمحم احمد عبد هللا 2273200 كفـءكفـء2792011/07/01 معلم

٢بنى صامت الحدیثة رقم  2011/07/01 احمد دمحم السید احمد 2159026 كفـءكفـء2802011/07/01 معلم

الجرنوس ع بنین 2011/07/01 احمد دمحم حسن احمد 2147141 كفـءكفـء2812011/07/01 معلم

٢وحدة الجرنوس  2011/07/01 احمد دمحم سلیمان عبد الغنى 2148046 كفـءكفـء2822011/07/01 معلم

الثانویة الجدیدة للبنین 2011/07/01 احمد دمحم صابر احمد 2203842 كفـءكفـء2832011/07/01 معلم

شلقام 2002/04/01 احمد دمحم عبد الرحمن دمحم 2203768 كفـءكفـء2842011/07/01 معلم

٢وحدة الجرنوس  2005/09/09 احمد دمحم دمحم احمد 2149025 كفـءكفـء2852011/02/28 معلم

بنى على الثانویة العامة المشتركة 2011/02/22 احمد دمحمرضا عبدالغنى عبدالعزیز 2200122 كفـءكفـء2862011/07/01 معلم

النیل االعدادیة المشتركة 2011/03/02 احمد محمود عبد الحفیظ عبد العزیز 1598938 كفـءكفـء2872011/03/02 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 احمد مصطفى عبدالعواضى رفاعى 2187657 كفـءكفـء2882011/07/01 معلم

صندفا الثانویة المشتركة 2011/07/01 احمد مصطفى عبدالوھاب صادق 2203769 كفـءكفـء2892011/07/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

٢ابو جرج رقم  2011/07/01 احمد مغاورى عبدالواحد عجمى 1137952 كفـءكفـء2902011/07/01 معلم

فصول التربیة الفكریة الشیخ فضل 2011/07/01 احمد نبیل دمحم عبدالمقصود 2390011 كفـءكفـء2912011/07/01 معلم

حماضة 2011/07/01 احمد واعى حسن حمزاوى 2169703 كفـءكفـء2922011/07/01 معلم

١نزلة عمرو  2011/07/01 ادوارد عاید صلیب حنا 2147950 كفـءكفـء2932011/07/01 معلم

٢بنى على  2011/02/22 اروا فاروق دمحم حسن 2202190 كفـءكفـء2942011/02/22 معلم

٢الشیخ فضل  2011/07/01 ازھار دمحم دمحم ابراھیم 2160939 كفـءكفـء2952011/07/01 معلم

بردونة األشراف الثانویة 2011/02/22 اسامة احمد محمود عبد الغني 1704813 كفـءكفـء2962011/02/16 معلم

بردونة االشراف 2011/07/01 اسامة لطفى ابراھیم احمد 1602753 كفـءكفـء2972011/07/01 معلم

١الجالء األبتدائیة رقم  2011/03/02 اسامھ نبیل لبیب رمزى 2195021 كفـءكفـء2982011/02/28 معلم

بنى مزار الفنیة بنات 2006/05/22 استیف عزت نجیب عوض 2203111 كفـءكفـء2992011/07/01 معلم

بنى مزار الثانویة العامة 2011/02/22 اسحق فلیب حنا غبلایر 1140902 كفـءكفـء3002011/02/16 معلم

١حضانة التحریر  2011/07/01 اسرار قطب انور دمحم 2203887 كفـءكفـء3012011/07/01 معلم

الجندیة المشتركة 2011/07/01 اسالم احمد دمحم السید 2286063 كفـءكفـء3022011/07/01 معلم

٢الشیخ فضل  2011/07/01 اسماء ابراھیم عبدالغفار عبدالعلیم 2205086 كفـءكفـء3032011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2010/07/01 اسماء احمد ابوبكر موسى 2203414 كفـءكفـء3042011/07/01 معلم

١حضانة التحریر  2011/07/01 اسماء احمد دمحم ابوالعال 2203886 كفـءكفـء3052011/06/27 معلم

شھداء الصحابة 2011/07/01 اسماء اسماعیل عباس احمد 1570240 كفـءكفـء3062011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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الوظیفة علي 
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

طمبو االعدادیة بنین 2010/07/01 اسماء بكر فھمى خلیفھ 2203258 كفـءكفـء3072011/07/01 معلم

١القیس  2010/07/01 اسماء حسن عبد العاطي دمحم 2159815 كفـءكفـء3082011/07/01 معلم

بنى مزار الثانویة للبنات 2005/09/11 اسماء حسن على على 2389020 كفـءكفـء3092011/07/01 معلم

بنى مزار الثانویة  الفنیة التجاریة بنات 2011/03/02 اسماء حسین عبدالعظیم حسین 2200736 كفـءكفـء3102011/03/02 معلم

١طمبو األبتدائیة رقم 2010/07/01 اسماء حماده دمحم دمحم 2198761 كفـءكفـء3112011/07/01 معلم

٣أشروبة االبتدائیة رقم  2011/07/01 أسماء درویش احمد درویش 2165727 كفـءكفـء3122011/07/01 معلم

١اشروبة  2011/07/01 اسماء ربیع السید عید 2390809 كفـءكفـء3132011/07/01 معلم

١ساقوال  2010/07/01 اسماء رشدى عبد المجید حسین 2163099 كفـءكفـء3142011/07/01 معلم

ابوبكر الصدیق 2011/07/01 اسماء شحاتھ على ابو سمره 2277380 كفـءكفـء3152011/07/01 معلم

٢الشیخ فضل  2006/08/21 اسماء صبحى غانم عبدالحكیم 2195161 كفـءكفـء3162011/02/22 معلم

منشاه ابو عزیز 2009/07/24 اسماء صالح دمحمربیع دمحم 2146176 كفـءكفـء3172011/07/01 معلم

١شلقام  2011/02/22 اسماء عبد الغفار احمد عبد الغفار 1141486 كفـءكفـء3182011/02/22 معلم

١الجرنوس االبتدائیة رقم  2011/03/02 اسماء عالم عبدالعظیم عبداللطیف 2202341 كفـءكفـء3192011/02/28 معلم

طمبو االعدادیة بنین 2010/02/22 اسماء على عبدالمطلب عمر 2203453 كفـءكفـء3202011/02/22 معلم

ابشاق تعلیم اساسى 2011/02/22 اسماء عمر على معوض 2173806 كفـءكفـء3212011/02/26 معلم

١طمبو األبتدائیة رقم 2011/07/01 اسماء فكرى احمد رزق 2151943 كفـءكفـء3222011/07/01 معلم

حضانة الضبعى 2011/02/22 اسماء دمحم حسن ابراھیم 1600960 كفـءكفـء3232011/02/16 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 
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المؤھل 
األعلي

٢حضانة اشروبة  2011/07/01 اسماء دمحم حسنى دمحم 2200440 كفـءكفـء3242011/07/01 معلم

غطاس بباوى 2011/07/01 اسماء دمحم رجب دمحم 2390032 كفـءكفـء3252011/07/01 معلم

النیل االعدادیة المشتركة 2011/07/01 اسماء دمحم شلقامى السید 2201194 كفـءكفـء3262011/07/01 معلم

١حضانة اشروبة رقم  2011/07/01 اسماء دمحم صالح الدین كامل 2202471 كفـءكفـء3272011/07/01 معلم

نزلة الدلیل 2010/03/02 اسماء دمحم عبد الحكیم احمد 1598926 كفـءكفـء3282011/02/28 معلم

١الشیخ فضل  2011/07/01 اسماء دمحم عبدالحى قاسم 2200991 كفـءكفـء3292011/07/01 معلم

ساقوال للتعلیم االساسى 2006/01/07 اسماء دمحم عبدالعلیم محمود 2198730 كفـءكفـء3302011/07/01 معلم

٢طة حسین  2011/03/02 اسماء دمحم عبدالغنى دمحم 2173975 كفـءكفـء3312011/02/28 معلم

منشاه ابو عزیز 2011/02/22 اسماء دمحم فیصل عبدالحمید 2148019 كفـءكفـء3322011/02/16 معلم

١نزلة عمرو  2011/07/01 اسماء دمحم دمحم حلمى دردیر 2372537 كفـءكفـء3332011/07/01 معلم

١شلقام  2010/07/01 اسماء محمود حسن حسن 2386224 كفـءكفـء3342011/07/01 معلم

٢حضانة التحریر رقم 2011/07/01 اسماء محمود عبدالمنعم دسوقى 2203885 كفـءكفـء3352011/07/01 معلم

حضانة بنى مزار االعدادیة بنین 2011/02/22 أسماء محمود كامل ابوزید 2154102 كفـءكفـء3362011/02/16 معلم

الشھداء الصالحین 2008/10/04 أسماء مختار ھاشم توفیق 2153156 كفـءكفـء3372011/02/16 معلم

الجندیة المشتركة 2010/07/01 اسماء مرعى دمحم عبدالعاطى 2374706 كفـءكفـء3382011/07/01 معلم

الشعب 2011/03/02 اسماء مصطفى رسمى عبدالمجید 2202443 كفـءكفـء3392011/02/28 معلم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2008/02/11 اسماء مصطفى عبدالعال فتح الباب 2200681 كفـءكفـء3402011/02/16 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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ابو جرج 2010/03/02 اسماء ناجح دمحم حسانین 2203891 كفـءكفـء3412011/02/28 معلم

شمس الدین 2011/07/01 اسماعیل حموده ابراھیم عبد الرحیم 2399849 كفـءكفـء3422011/07/01 معلم

٤اشروبة االبتدائیة رقم 2011/07/01 اسماعیل مختار اسماعیل  عبد الجواد 2401621 كفـءكفـء3432011/07/01 معلم

١الشیخ دمحم بھجات خلیل رقم  2011/02/28 اشرف ابو النجا دمحم دكرورى 2196591 كفـءكفـء3442011/02/28 معلم

مھدى ابو العید 2011/02/22 اشرف صالح عبد اللطیف السید 2159155 كفـءكفـء3452011/02/16 معلم

البھنسا الحدیثة 2006/03/23 اشرف قاسم كامل عوض 2203356 كفـءكفـء3462011/07/01 معلم

الجرنوس ع بنین 2006/08/28 اشرف دمحم عبد العظیم السید 1609651 كفـءكفـء3472011/02/16 معلم

١شلقام  2003/05/27 اشرف مصطفى ابراھیم عبد الجواد 2051722 كفـءكفـء3482011/07/01 معلم

شھداء الصحابة 2011/07/01 اقبال صالح الدین شحاتھ ابراھیم 2196782 كفـءكفـء3492011/07/01 معلم

فصول أشروبة الثانویة المشتركة 2011/02/22 أالء عادل ابو بكر دمحم 2154132 كفـءكفـء3502011/02/16 معلم

١طمبو األبتدائیة رقم 2010/07/01 الحسناء بكر فھمى خلیفھ 2203233 كفـءكفـء3512011/07/01 معلم

النظامیة 2011/03/02 الخطیب محمود محمود دمحم 2201991 كفـءكفـء3522011/02/28 معلم

العروبة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 الزھراء سید عزت عبد الغنى 2401911 كفـءكفـء3532011/07/01 معلم

١التحریر 2011/02/22 الزھراء دمحم فایز دمحم عبد العلیم 2174220 كفـءكفـء3542011/07/01 معلم

اعطو ع بنین 2011/02/22 الزھراء مممدوح صدیق سعید 2202896 كفـءكفـء3552011/07/01 معلم

١شلقام  2008/02/16 السید احمد السید حسن 1126242 كفـءكفـء3562011/02/16 معلم

العروبة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 الشیماء احمد سید احمد 2203715 كفـءكفـء3572011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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األعلي

١البھنسا  2010/07/01 الشیماء احمد صالح محسب 2389714 كفـءكفـء3582011/07/01 معلم

بنى مزار الفنیة بنات 2003/08/13 الشیماء اسماعیل محرم شحاتھ 2152094 كفـءكفـء3592011/07/01 معلم

٢صفط ابو جرح  2008/03/30 الشیماء جمال طھ احمد 2174765 كفـءكفـء3602011/07/01 معلم

بنى مزار الثانویة للبنات 2011/02/22 الشیماء كمال عبدالحافظ دمحم 2203229 كفـءكفـء3612011/02/16 معلم

طمبو االعدادیة بنات 2010/07/01 الشیماء كمال دمحم عبد الوھاب 2183741 كفـءكفـء3622011/07/01 معلم

بنى مزار الثانویة  الفنیة التجاریة بنات 2010/02/22 الشیماء دمحم رمضان عبد الرحمن 2218141 كفـءكفـء3632011/02/14 معلم

شمس الدین للتعلیم االساسى 2010/07/01 الشیماء دمحم عصفور عبد الحلیم 1611317 كفـءكفـء3642011/07/01 معلم

عزبة خلیل بك 2005/08/28 الشیماء دمحم محمود یونس 2202018 كفـءكفـء3652011/02/16 معلم

٢السعدیة االبتدائیة رقم  2011/03/02 العربى دمحم اسماعیل دمحم 2202175 كفـءكفـء3662011/02/28 معلم

ابو حرب للتعلیم االساسى 2011/02/22 الھام ابراھیم عبدالفتاح ابراھیم 2201998 كفـءكفـء3672011/02/22 معلم

٢السالم الحدیثة االبتدائیة رقم  2011/03/02 الھام ابراھیم كامل دمحم 2103602 كفـءكفـء3682011/02/28 معلم

٢حضانة اشروبة  2011/07/01 الھام ربیع محمود دمحم 2200442 كفـءكفـء3692011/07/01 معلم

٣أشروبة االبتدائیة رقم  2011/07/01 الھام شعبان بنیھ عبدالظاھر 2198642 كفـءكفـء3702011/07/01 معلم

ابطوجة 2011/03/02 الھام یاسین على یونس 1610358 كفـءكفـء3712011/02/28 معلم

نزلة عمرو 2010/07/01 ام ھاشم انور عبدالحمید عبداللطیف 2217583 كفـءكفـء3722011/07/01 معلم

١منشاة الیوسفى  2010/07/01 ام ھاشم حسین حسن على 2174776 كفـءكفـء3732011/07/01 معلم

القیس الثانویة المشتركة 2010/07/01 امال على احمد زیدان 2201154 كفـءكفـء3742011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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 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
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢منشاة الیوسفى رقم  2011/02/22 امال كمال ا براھیم احمد 2200100 كفـءكفـء3752011/02/22 معلم

٢ابشاق  2011/07/01 امانى  عید اسماعیل عبدالرازق 2200106 كفـءكفـء3762011/07/01 معلم

بنى مزار الفنیة بنات 2011/07/01 امانى احمد عبدهللا احمد 2203870 كفـءكفـء3772011/07/01 معلم

٢الناصریة  2011/07/01 امانى حمدى حسن ابراھیم 2177125 كفـءكفـء3782011/07/01 معلم

٤اشروبة االبتدائیة رقم 2011/07/01 امانى ربیع السید عید 2198759 كفـءكفـء3792011/07/01 معلم

كفر الشیخ ابراھیم ع 2008/10/27 امانى دمحم احمد دمحم 2149848 كفـءكفـء3802011/07/01 معلم

٢السعدیة االبتدائیة رقم  2011/03/02 امانى دمحم السید كامل 2200493 كفـءكفـء3812011/02/28 معلم

بنى مزار الفنیة بنات 2011/07/01 امانى دمحم محمود احمد 2287238 كفـءكفـء3822011/07/01 معلم

الجالء للتعلیم االساسى 2010/02/22 امانى محمود ابراھیم السعید 2203626 كفـءكفـء3832011/07/01 معلم

الشعب 2010/07/01 امانى ناجى صابر عبدالجواد 2285212 كفـءكفـء3842011/07/01 معلم

نزلة الدلیل 2011/07/01 اماني جورج حنا مرقص 2160928 كفـءكفـء3852011/07/01 معلم

١حضانة الفدائیة  2010/02/22 امل احمد عبدالغنى احمد 2149860 كفـءكفـء3862011/02/16 معلم

ابو حرب 2011/07/01 امل السید احمد متولى 2160062 كفـءكفـء3872011/07/01 معلم

٢نزلة عمرو االبتدائیة رقم  2011/07/01 امل حسن دمحم دمحم 1584292 كفـءكفـء3882011/07/01 معلم

١الجندیة  2005/02/23 امل راضى عازر حنا 2201176 كفـءكفـء3892011/07/01 معلم

السناریة 2011/07/01 امل رزق اسحق رزق 2202542 كفـءكفـء3902011/07/01 معلم

االقباط 2010/07/01 امل رمضان على عمران 2203459 كفـءكفـء3912011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البھنسا الحدیثة 2001/07/01 امل شلبى على صالح 2203347 كفـءكفـء3922011/07/01 معلم

٢الشیخ فضل  2011/03/01 امل عبد الحمید احمد عبد الحمید 1598981 كفـءكفـء3932011/03/01 معلم

ام الساس االعدادیة بام الساس 2011/07/01 امل فاروق عبدالحلیم حسین 2271479 كفـءكفـء3942011/07/01 معلم

الجالء للتعلیم االساسى 2010/07/01 امل دمحم على دمحم 2202047 كفـءكفـء3952011/07/01 معلم

حضانة طھ حسین 2011/02/16 امل دمحم كویس دمحم 2203892 كفـءكفـء3962011/02/16 معلم

النظامیة 2010/03/02 امل محمود عبد العاطى ابو العال 2248248 كفـءكفـء3972011/02/28 معلم

١ابشاق  2002/08/26 امل مرقص كامل بطرس 2196535 كفـءكفـء3982011/02/22 معلم

١الشیخ فضل  2011/02/22 امنھ السید شلقامى السید 2201191 كفـءكفـء3992011/02/16 معلم

٢نزلة عمرو االبتدائیة رقم  2010/02/22 أمنھ شعبان عبدالعظیم حمدان 2151097 كفـءكفـء4002011/02/14 معلم

نزلة عمرو 2011/02/28 امنھ صالح احمد حسن 2203288 كفـءكفـء4012011/02/28 معلم

نزلة عمرو 2011/02/16 امنھ دمحم عبدالباسط السید 2148059 كفـءكفـء4022011/07/01 معلم

١قضب دمحم مرسى / المرحوم  2010/07/01 امنیة دمحم احمد عبد الرحیم 2161867 كفـءكفـء4032011/07/01 معلم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2011/02/22 امنیھ دمحم السید احمد 2148057 كفـءكفـء4042011/02/22 معلم

العروبة االعدادیة المشتركة 2010/03/02 امنیھ دمحم عباس عبدالغنى 2202158 كفـءكفـء4052011/02/28 معلم

١طة حسین  2008/11/07 امیر عبداللطیف مراد مراد 1140685 كفـءكفـء4062011/02/16 معلم

٢ابشاق  2011/03/02 امیرة رافت دمحم دمحم 2200489 كفـءكفـء4072011/02/28 معلم

بنى مزار الصناعیة 2011/07/01 امیره ابراھیم الدسوقى احمد 2203857 كفـءكفـء4082011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر الشیخ ابراھیم ع 2010/02/22 امیره كمال فوزى اسكاروس 2203724 كفـءكفـء4092011/02/16 معلم

١شلقام  2005/03/24 امیره دمحم امین احمد 2196600 كفـءكفـء4102011/07/01 معلم

١ابناء الثورة  2011/02/22 امیره دمحم عصام دمحم 2200702 كفـءكفـء4112011/03/22 معلم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2010/03/02 امیمة سالم دمحم عبد الجواد 1592712 كفـءكفـء4122011/02/28 معلم

١حضانة أبناء الثورة  2010/02/22 امیمة دمحم سید بغدادى 1569975 كفـءكفـء4132011/02/16 معلم

٢طة حسین  2009/03/16 امینة ابو الفضل عبد الحكیم ایوب 1612650 كفـءكفـء4142011/07/01 معلم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2011/07/01 امینة احمد احمد احمد 1570292 كفـءكفـء4152011/07/01 معلم

احمد انور عبد العزیز 2011/07/01 انتصار حسین دمحم احمد 2386557 كفـءكفـء4162011/07/01 معلم

٢القیس  2005/10/17 أنتصار صالح دمحم عبد الباقى 2155612 كفـءكفـء4172011/07/01 معلم

٢القیس  2002/04/01 انتصار عاشور جمعھ دردیر 2203441 كفـءكفـء4182011/07/01 معلم

حضانة بنى مزار االعدادیة بنین 2011/07/01 انتصار دمحم فھمى عبدالحكیم 2217005 كفـءكفـء4192011/07/01 معلم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2011/03/02 انطونیوس ممدوح نصیف سالمھ 2200823 كفـءكفـء4202011/02/28 معلم

)ابتدائى( تعلیم اساسى ١السعدیة 2010/07/01 انعام سید حافظ مصطفى 2161697 كفـءكفـء4212011/07/01 معلم

ابو العباس 2010/03/29 انھار ابراھیم عبد العظیم ابراھیم 1611259 كفـءكفـء4222011/07/01 معلم

١ابناء الثورة  2011/07/01 انوار عبدالعظیم دمحم احمد 2201690 كفـءكفـء4232011/07/01 معلم

٢ابو جرج رقم  2011/02/16 اوعاد رضا عثمان على 2195707 كفـءكفـء4242011/07/01 معلم

منشاه جالل االعدادیة 2011/07/01 اوعاد دمحم دمحم فتح الباب 2287898 كفـءكفـء4252011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١نزلة عمرو  2011/02/28 آیات سید على دمحم 1141410 كفـءكفـء4262011/02/28 معلم

١الشیخ فضل  2011/07/01 آیات على كامل سید 2105492 كفـءكفـء4272011/07/01 معلم

الخلیل ابراھیم البندارى 2008/08/23 ایرین بباوي خلیل  دانیال 2219395 كفـءكفـء4282011/02/22 معلم

حضانة طھ حسین 2011/02/22 ایرین نظمى لطیف بانوب 2154104 كفـءكفـء4292011/02/16 معلم

١الشیخ دمحم بھجات خلیل رقم  2010/07/01 ایرین یعقوب عبد المالك عیاد 2391205 كفـءكفـء4302011/07/01 معلم

١اشروبة  2010/02/22 ایمان ابراھیم سعد دمحم 2198141 كفـءكفـء4312011/07/01 معلم

العروبة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایمان ابراھیم شحاتھ عبد الرسول 2396430 كفـءكفـء4322011/07/01 معلم

١ابشاق  2002/01/20 ایمان ابراھیم عبد العاطى حماده 2202678 كفـءكفـء4332011/07/01 معلم

بنات.ع.الجرنوس  2011/07/01 ایمان ابوالیل عبدالغفار دمحم 2149027 كفـءكفـء4342011/07/01 معلم

على بن ابى طالب 2011/07/01 ایمان احمد ابو بكر دمحم 1139582 كفـءكفـء4352011/06/27 معلم

٢طمبو االبتدائیة رقم 2008/10/09 ایمان احمد عبدالعزیز دمحم 2200114 كفـءكفـء4362011/02/16 معلم

الجالء للتعلیم االساسى 2006/12/15 ایمان احمد عمر یوسف 2203617 كفـءكفـء4372011/07/01 معلم

الشیخ عطا 2010/07/01 ایمان احمد دمحم محمود 2385555 كفـءكفـء4382011/07/01 معلم

٢اشروبھ االبتدائیة رقم  2011/02/22 ایمان اسلیمان عبدالعظیم ابوبكر 2200445 كفـءكفـء4392011/02/16 معلم

نزلة الدلیل 2009/10/23 ایمان حسن احمد محمود 2149055 كفـءكفـء4402011/02/28 معلم

٢الشیخ فضل  2008/10/13 ایمان حلیم حسین عبد الحلیم 2103590 كفـءكفـء4412011/02/16 معلم

٤اشروبة االبتدائیة رقم 2011/07/01 ایمان درویش احمد درویش 2386203 كفـءكفـء4422011/07/01 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

شھداء الصحابة 2011/02/22 ایمان رجب على عبدالعزیز 2201526 كفـءكفـء4432011/02/16 معلم

اشروبة االعدادیة بنات 2011/07/01 ایمان رجب فتحى على 2203238 كفـءكفـء4442011/07/01 معلم

٢ابناء الثورة  2011/02/22 ایمان رضا سعد على 2148063 كفـءكفـء4452011/07/01 معلم

كفر العزباوى 2009/01/01 ایمان سعد على شحاتھ 2149125 كفـءكفـء4462011/07/01 معلم

االقباط 2011/07/01 ایمان سعید دمحم شلقامى 2203799 كفـءكفـء4472011/07/01 معلم

كفر العزباوى 2011/07/01 ایمان شعبان الفولى عبداللطیف 1140438 كفـءكفـء4482011/07/01 معلم

احمد انور عبد العزیز 2011/02/22 ایمان شعبان دمحم علي 1611464 كفـءكفـء4492011/02/26 معلم

١حضانة الفدائیة  2010/02/22 ایمان صفوت قاسم خلیل 2203759 كفـءكفـء4502011/02/16 معلم

٣أشروبة االبتدائیة رقم  2010/03/02 ایمان صالح زكى سلومھ 2163703 كفـءكفـء4512011/07/01 معلم

١البھنسا  2011/02/22 ایمان ضاحى عبد الغنى عبد اللطیف 1600956 كفـءكفـء4522011/02/16 معلم

٣أشروبة االبتدائیة رقم  2011/07/01 ایمان عامر عبدهللا مھنى 2199847 كفـءكفـء4532011/07/01 معلم

٢القیس  2006/09/07 ایمان عبدالعاطى عبداللطیف احمد 2200120 كفـءكفـء4542011/03/17 معلم

٢القیس  2008/05/05 ایمان عبدالعزیز محمود عبدالحلیم 2200429 كفـءكفـء4552011/07/01 معلم

٢القیس  2010/07/01 ایمان عبدالفتاح عبدالقادر دمحم 2201155 كفـءكفـء4562011/07/01 معلم

ابو حرب 2011/03/02 ایمان عبدالوارث عبدالوھاب عبدالمعبود 2201722 كفـءكفـء4572011/02/28 معلم

شلقام 2011/07/01 ایمان عزمى ابراھیم دكروى 2203529 كفـءكفـء4582011/07/01 معلم

١نزلة عمرو  2010/03/02 ایمان على احمد عبدالغنى 2200008 كفـءكفـء4592011/02/28 معلم
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األعلي

٢البھنسا رقم  2010/07/01 ایمان على عبدالعظیم على 2196359 كفـءكفـء4602011/07/01 معلم

٢القیس  2011/02/22 ایمان عید طلب احمد 2201157 كفـءكفـء4612011/02/16 معلم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2011/02/22 ایمان فاروق سعد دمحم 2149409 كفـءكفـء4622011/02/16 معلم

بنى مزار الثانویة  الفنیة التجاریة بنات 2002/10/12 ایمان قطب عبد الظاھر عویس 1586086 كفـءكفـء4632011/02/16 معلم

٢السعدیة االبتدائیة رقم  2011/07/01 ایمان ماھر عبد الرازق دمحم 2203035 كفـءكفـء4642011/07/01 معلم

١الشیخ دمحم بھجات خلیل رقم  2010/02/22 ایمان ماھر دمحم حسن 2202554 كفـءكفـء4652011/02/22 معلم

١حضانة طمبو رقم  2011/07/01 ایمان دمحم الجنیدى دمحم 1608287 كفـءكفـء4662011/07/01 معلم

١الشیخ دمحم بھجات خلیل رقم  2010/03/02 ایمان دمحم السعید حمیده 2196499 كفـءكفـء4672011/03/02 معلم

دمحم بھجات ع 2010/02/22 ایمان دمحم بھاءالدین رجب ابراھیم 2149128 كفـءكفـء4682011/02/16 معلم

٢الشیخ فضل  2011/07/01 ایمان دمحم خلف دمحم 2195594 كفـءكفـء4692011/07/01 معلم

١قضب دمحم مرسى / المرحوم  2010/02/22 ایمان دمحم صفوت عبد الغنى عبد هللا 2154316 كفـءكفـء4702011/07/01 معلم

)ابتدائى( تعلیم اساسى ١السعدیة 2011/07/01 ایمان دمحم عبد الحمید ابراھیم 1141621 كفـءكفـء4712011/07/01 معلم

بردونة االشراف 2011/07/01 ایمان دمحم عبد النبى دمحم 1572556 كفـءكفـء4722011/07/01 معلم

٢شلقام االبتدائیة رقم  2010/07/01 ایمان دمحم على على 2196582 كفـءكفـء4732011/07/01 معلم

الطاھرة 2011/02/22 ایمان دمحم فولى سالم 2202758 كفـءكفـء4742011/02/16 معلم

١القیس  2007/07/28 ایمان دمحم دمحم مرسى 2201166 كفـءكفـء4752011/02/22 معلم

١شلقام  2011/07/01 ایمان دمحم محمود دمحم 2202720 كفـءكفـء4762011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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األعلي

الجندیة المشتركة 2011/07/01 ایمان محمود ابراھیم احمد 2149120 كفـءكفـء4772011/07/01 معلم

١القیس  2011/07/01 ایمان منیر احمد دمحم 2171883 كفـءكفـء4782011/07/01 معلم

منشاه ابو عزیز 2011/02/22 ایمان ناجح جمال محمود 2201438 كفـءكفـء4792011/02/22 معلم

حضانة صفط أبوجرج 2011/02/28 ایمان نجاح دمحم دمحم 2194931 كفـءكفـء4802011/03/02 معلم

حضانة أم الساس 2011/03/02 ایمان یسرى مصطفى السید 2196490 كفـءكفـء4812011/02/28 معلم

بنى مزارالثانویة الزراعیة 2011/07/01 أیمن صبحى سامى میخائیل 2173725 كفـءكفـء4822011/07/01 معلم

فصول ابو جرج الثانویة المشتركة 2006/09/09 ایمن عبد الفتاح طلبة اسماعیل 1140954 كفـءكفـء4832011/02/28 معلم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2004/10/02 ایمن دمحم عبداللطیف حسین 2157553 كفـءكفـء4842011/07/01 معلم

احمد انور عبد العزیز 2006/03/26 ایمن دمحمزكى دمحم امین 2200512 كفـءكفـء4852011/07/01 معلم

2010/03/02 ریاض اطفال٣اشروبة االبتدائیة رقم  ایناس ثابت عبدالوھاب عبدهللا 2163694 كفـءكفـء4862011/07/01 معلم

دمحم بھجات ع 2010/07/01 ایناس سلیمان فرید أبو اللیل 2154136 كفـءكفـء4872011/07/01 معلم

2010/03/02 ریاض اطفال٣اشروبة االبتدائیة رقم  ایناس صالح زكى سلومھ 2163663 كفـءكفـء4882011/07/01 معلم

الشیخ عطا 2011/07/01 ایناس محمود دمحم محمود 1611366 كفـءكفـء4892011/07/01 معلم

ام الساس 2010/07/01 ایھاب عزت مھنى میالد 2166415 كفـءكفـء4902011/07/01 معلم

الثانویة الجدیدة للبنین 2006/03/21 ایھاب میخائیل لبیب میخائیل 2202526 كفـءكفـء4912011/07/01 معلم

الثانویة الجدیدة للبنین 2008/03/15 بدر انور عبد الحمید عبد اللطیف 1598959 كفـءكفـء4922011/02/28 معلم

عزبة یوسف 2005/01/08 بدري رمضان عاشور عبد العزیز 2224132 كفـءكفـء4932011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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األعلي

٢الجندیة  2011/03/02 بدریھ ابراھیم دمحم نمر 2146189 كفـءكفـء4942011/02/28 معلم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2010/02/22 برسیس عازر شفیق بسطا 1141196 كفـءكفـء4952011/02/16 معلم

٢صفط ابو جرح  2010/02/22 بسمھ الھم احمد سید 2202735 كفـءكفـء4962011/02/16 معلم

النظامیة 2010/02/22 بسمھ عزالدین عبدالحمید دمحم عثمان 2202257 كفـءكفـء4972011/02/16 معلم

٢قضب دمحم مرسى / المرحوم  2003/09/12 بشایر السید  دمحم السید 2386810 كفـءكفـء4982011/06/27 معلم

فصول أشروبة الثانویة المشتركة 2011/07/01 بطرس بشاى بطرس معوض 1592189 كفـءكفـء4992011/07/01 معلم

الشھید دمحم صادق االبتدائیة بطمبو 2011/02/22 بھاء دمحم شحاتھ سعید 2202031 كفـءكفـء5002011/02/16 معلم

البھنسا تعلیم اساسى 2011/03/02 بوسى وحید نمر احمد 2149786 كفـءكفـء5012011/03/17 معلم

الناصریة 2010/03/02 بوال یوسف معوض حنا 2202783 كفـءكفـء5022011/02/28 معلم

بنى مزار الصناعیة 2011/07/01 بیتر رمزى جبران ابراھیم 2203856 كفـءكفـء5032011/07/01 معلم

الطاھرة 2011/07/01 تامر حسن دمحم دمحم 2169708 كفـءكفـء5042011/07/01 معلم

١الجالء األبتدائیة رقم  2011/07/01 تھانى بدوى احمد دمحم 2202565 كفـءكفـء5052011/07/01 معلم

١ابو جرج  2010/07/01 تھانى حجازى عبدالعلیم  عبدالجید 2153130 كفـءكفـء5062011/07/01 معلم

ابطوجة 2007/05/16 تھانى سید ابوبكر عمر 2203883 كفـءكفـء5072011/07/01 معلم

ابو العباس 2010/07/01 تھانى ممدوح دمحم احمد 2387666 كفـءكفـء5082011/07/01 معلم

٢شلقام االبتدائیة رقم  2007/01/05 تیسیر عبد الغنى خلف عبد الغنى 1612726 كفـءكفـء5092011/07/01 معلم

ابطوجة 2011/07/01 ثریا صبحى دمحم عبد العاطى 2292009 كفـءكفـء5102011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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األعلي

الشھداء الصالحین 1999/09/19 ثناء حیدر عبد الوھاب جابین 1612779 كفـءكفـء5112011/02/16 معلم

بنى مزار الثانویة  الفنیة التجاریة بنات 2010/07/01 ثناء یوسف یعقوب مرزوق 2203863 كفـءكفـء5122011/07/01 معلم

الثوره للتعلیم االساسى 2004/09/19 جاكلین سبع ذكى شحاتھ 2203875 كفـءكفـء5132011/02/22 معلم

العصیات 2008/10/24 جالل احمد دمحم ابراھیم 2161087 كفـءكفـء5142011/02/28 معلم

الطاھرة 2011/07/01 جالل دمحم جالل دمحم 2393553 كفـءكفـء5152011/07/01 معلم

الطاھرة 2011/02/22 جمال احمد عبدالعزیز حسن 2200799 كفـءكفـء5162011/02/16 معلم

١طمبو األبتدائیة رقم 2010/07/01 جمال احمد كامل زاید 2194450 كفـءكفـء5172011/07/01 معلم

٢وحدة الجرنوس  2011/02/22 جمال احمد دمحم السید 1136586 كفـءكفـء5182011/02/22 معلم

حسن ساطع االبتدائیة 2011/07/01 جمعة عبدهللا حسب هللا دمحم 2200125 كفـءكفـء5192011/07/01 معلم

الخلیل ابراھیم البندارى 2011/02/16 جمعھ سید مرعي سرحان 1137666 كفـءكفـء5202011/02/16 معلم

١بنى صامت  2010/03/02 جمعھ نجیب على دمحم 2200861 كفـءكفـء5212011/02/28 معلم

١حضانة أبناء الثورة  2005/07/09 جمیلھ دمحم عبدالجواد حمد 2202545 كفـءكفـء5222011/02/16 معلم

مدرسة األمل للصم وضعاف السمع 2011/02/22 جوزیف ایوب عطا ایوب 2213151 كفـءكفـء5232011/02/16 معلم

١ابو جرج  2004/07/03 جیھان   شعبان حسن  حسین 2144474 كفـءكفـء5242011/07/01 معلم

النظامیة 2010/07/01 جیھان ابراھیم یؤنس صبح 2200452 كفـءكفـء5252011/07/01 معلم

٢السعدیة االبتدائیة رقم  2011/02/22 جیھان حسین عبدالعزیز دمحم 2210817 كفـءكفـء5262011/02/28 معلم

بردونة االشراف 2008/03/15 جیھان عبدالستار بدوى خلیفة 1572549 كفـءكفـء5272011/07/01 معلم
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى مزارالثانویة الزراعیة 2011/07/01 جیھان دمحم عبدالعظیم امین 2203862 كفـءكفـء5282011/07/01 معلم

حماضة 2010/07/01 حاتم مھدى دمحم رشدى 2196402 كفـءكفـء5292011/07/01 معلم

شلقام ث المشتركة 2011/02/22 حازم خلیل السید خلیل 2202006 كفـءكفـء5302011/02/16 معلم

حماضة 2011/07/01 حجازى ابراھیم دمحم مھنى 2200865 كفـءكفـء5312011/07/01 معلم

المعطن االبتدائیة 2011/02/22 حجازى ثابت دردیر ابراھیم 2199583 كفـءكفـء5322011/02/22 معلم

١الشیخ دمحم بھجات خلیل رقم  2008/10/22 حجھ السید عباس دمحم 2194909 كفـءكفـء5332011/07/01 معلم

سیوة 2011/07/01 حرس عبدالجواد عمر عالق 2161301 كفـءكفـء5342011/07/01 معلم

نزلة عمرو 2010/04/16 حسام احمد مصطفى دمحم 2151781 كفـءكفـء5352011/07/01 معلم

منشاة ابو عزیز االعدادیة 2010/02/18 حسام عبد العزیز محمود كامل عثمان 2105480 كفـءكفـء5362011/07/01 معلم

٢صندفا االبتدائیة رقم  2011/02/22 حسان طلعت عزیز حسان 2198344 كفـءكفـء5372011/02/16 معلم

بنى على الثانویة العامة المشتركة 2011/03/02 حسانین سید احمد حسانین 2203061 كفـءكفـء5382011/02/28 معلم

المعطن االبتدائیة 2011/07/01 حسن حمدى حسن السید 2199237 كفـءكفـء5392011/07/01 معلم

منشاة بكیر 2011/07/01 حسن ذكى عبدالھادى حسن 2201177 كفـءكفـء5402011/07/01 معلم

صندفا الثانویة المشتركة 2010/02/22 حسن عبد الرحمن حسن مرسى 1610360 كفـءكفـء5412011/02/28 معلم

ابو العباس 2011/03/02 حسن عبدالرحمن على دمحم 2161969 كفـءكفـء5422011/02/28 معلم

بنات.ع.الجرنوس  2011/07/01 حسن على عبدالرحمن حسین 2203861 كفـءكفـء5432011/07/01 معلم

السلسلة تعلیم اساسى 2011/07/01 حسن فوزى حسن قطب 2201716 كفـءكفـء5442011/07/01 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٣الشیخ فضل االبتدائیة رقم  2005/03/21 حسن دمحم رشاد عثمان 2166712 كفـءكفـء5452011/07/01 معلم

اشروبة االعدادیة بنات 2011/02/22 حسن محمود امین صالح 1597637 كفـءكفـء5462011/02/16 معلم

١السالم الحدیثة االبتدائیة رقم 2010/03/29 حسن مفتاح عبدالحمید مفتاح 2171629 كفـءكفـء5472011/07/01 معلم

حضانة أبشاق 2010/03/02 حسناء احمد على احمد 2202650 كفـءكفـء5482011/02/28 معلم

٤اشروبة  2010/02/22 حسناء سارى عبدالسالم عبدالعزیز 2196675 كفـءكفـء5492011/07/01 معلم

الفرجان االعدادیة 2008/10/24 حسناء صالح مبروك السید 2159181 كفـءكفـء5502011/02/28 معلم

١الجرنوس االبتدائیة رقم  2008/10/10 حسنى     ابراھیم دمحم حسن 2147138 كفـءكفـء5512011/02/22 معلم

٤اشروبة االبتدائیة رقم 2011/07/01 حسنى ابراھیم سنى دمحم 2198760 كفـءكفـء5522011/07/01 معلم

حضانة الغرباوى 2005/09/08 حسنیة عبد الرؤوف عثمان حمودة 1592842 كفـءكفـء5532011/03/02 معلم

الناصریة 2011/07/01 حسین حسن دمحم حسن 2194951 كفـءكفـء5542011/07/01 معلم

١منشاة الیوسفى  2011/02/22 حسین على صالح جاب هللا 2196754 كفـءكفـء5552011/02/14 معلم

الشھید دمحم احمد دمحم عبدالعظیم 2000/09/08 حسین فرغلى دمحم حسن 2147888 كفـءكفـء5562011/02/16 معلم

٢الشیخ فضل  2002/01/14 حسین دمحم على عثمان 2168894 كفـءكفـء5572011/07/01 معلم

السلسة 2005/11/06 حسین مصطفى دمحم مصطفى 2149137 كفـءكفـء5582011/02/28 معلم

احمد انور عبد العزیز 2004/09/11 حشمت دمحم اسماعیل كامل 2200514 كفـءكفـء5592011/07/01 معلم

٢الناصریة  2007/01/22 حفصھ احمد حسن مرسى 2200943 كفـءكفـء5602011/02/16 معلم

الفرجان االعدادیة 2011/07/01 حلمى وھیب بشرى عرموش 2362403 كفـءكفـء5612011/07/01 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 

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٣الشیخ فضل االبتدائیة رقم  2011/07/01 حماد لطفى امام حماد 2171810 كفـءكفـء5622011/07/01 معلم

العصیات 2011/07/01 حمادة دمحم رشاد عثمان 2391060 كفـءكفـء5632011/07/01 معلم

اشروبة االعدادیة بنین 2010/07/01 حمادة محمود كامل مبروك 2386328 كفـءكفـء5642011/07/01 معلم

السعدیة 2008/04/09 حماده احمد على حسن 2203840 كفـءكفـء5652011/07/01 معلم

٢الناصریة  2011/03/02 حماده حمدى ابراھیم فھیم 2183987 كفـءكفـء5662011/02/28 معلم

٣بنى على رقم  2011/03/02 حماده رجب صبره دمحم 2151168 كفـءكفـء5672011/02/28 معلم

اعطو ع بنین 2009/10/29 حماده عبدالغنى على دمحم 2196588 كفـءكفـء5682011/02/28 معلم

شھداء الصحابة 2011/07/01 حماده فتحى السید عبدالكریم 2203553 كفـءكفـء5692011/07/01 معلم

معصرة حجاج 2011/07/01 حماده دمحم احمد دمحم 2149855 كفـءكفـء5702011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/02 حماده دمحم حسن دمحم 2183956 كفـءكفـء5712011/02/28 معلم

شھداء الصحابة 2011/07/01 حماده دمحم عبدالوھاب صادق 2203273 كفـءكفـء5722011/07/01 معلم

الثوره للتعلیم االساسى 2003/09/15 حماده دمحم عویس السید 2203784 كفـءكفـء5732011/07/01 معلم

سیف النصر االعدادیة بالشالبى 2011/03/02 حماده دمحمالقیاتى احمد حسین 2203280 كفـءكفـء5742011/02/16 معلم

)ابتدائى( تعلیم اساسى ١السعدیة 2011/03/02 حماده محمود توفیق عبدالجید 2203243 كفـءكفـء5752011/02/28 معلم

١السالم الحدیثة االبتدائیة رقم 2011/07/01 حماده نمر فوزى دمحم 2103598 كفـءكفـء5762011/07/01 معلم

نزلة جلف 2011/07/01 حمدى جمعھ على رزق 2198352 كفـءكفـء5772011/07/01 معلم

العروبة االعدادیة المشتركة 2004/10/16 حمیده راضى على عبدالعزیز 2203023 كفـءكفـء5782011/07/01 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 

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١الشیخ دمحم بھجات خلیل رقم  2011/07/01 حنان السید دمحم عبدهللا 2202729 كفـءكفـء5792011/07/01 معلم

الشھید دمحم احمد دمحم عبدالعظیم 2011/07/01 حنان جمال على عبد العزیز 2158868 كفـءكفـء5802011/07/01 معلم

٣الشیخ فضل االبتدائیة رقم  2011/07/01 حنان حبیب رومانى تادروس 2201186 كفـءكفـء5812011/07/01 معلم

١بنى صامت  2011/03/02 حنان عطا كامل ابراھیم 2201983 كفـءكفـء5822011/02/28 معلم

الخلیل ابراھیم البندارى 2010/02/16 حنان على دمحم بكر 2159904 كفـءكفـء5832011/02/16 معلم

٢شلقام االبتدائیة رقم  2011/07/01 حنان فاید احمد مصطفى 2148128 كفـءكفـء5842011/07/01 معلم

بنى مزار الثانویة  الفنیة التجاریة بنات 2001/12/13 حنان فایق عیاد عبده 2203864 كفـءكفـء5852011/07/01 معلم

١ابشاق  2011/02/16 حنان فتحى عبد المنعم دمحم 1600943 كفـءكفـء5862011/02/16 معلم

١الشیخ دمحم بھجات خلیل رقم  2011/07/01 حنان دمحم عبدهللا سیف 2283574 كفـءكفـء5872011/07/01 معلم

١الشیخ دمحم بھجات خلیل رقم  2011/07/01 حنان دمحم عید دمحم 2202052 كفـءكفـء5882011/07/01 معلم

٣أشروبة االبتدائیة رقم  2006/12/11 حنان دمحم دمحم یسین 2201494 كفـءكفـء5892011/07/01 معلم

١القیس  2002/03/18 حنان محمود شوكت على دمحم غفارى 2150845 كفـءكفـء5902011/07/01 معلم

فصول العصیات االعدادیة 2010/07/01 خالد جمال دمحم على 2203590 كفـءكفـء5912011/07/01 معلم

٣أشروبة االبتدائیة رقم  2011/02/28 خالد ربیع السید عبدالمحسن 1134289 كفـءكفـء5922011/02/28 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/22 خالد رشدى دمحم طلبھ 2195927 كفـءكفـء5932011/02/16 معلم

الجالء للتعلیم االساسى 2011/02/28 خالد زكى ھریدى خالد 2202429 كفـءكفـء5942011/03/02 معلم

السعدیة 2008/10/15 خالد صالح محمود عبدالعزیز 2202695 كفـءكفـء5952011/02/28 معلم

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

7438of 4988 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 

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القیس الثانویة المشتركة 2011/07/01 خالد صفوت دمحم مرزوق 2286465 كفـءكفـء5962011/07/01 معلم

بردونة االشراف 2011/07/01 خالد عبد العاطى حسن دمحم 2171792 كفـءكفـء5972011/07/01 معلم

١بنى صامت  2011/03/02 خالد عبد هللا عید دمحم 2195903 كفـءكفـء5982011/07/01 معلم

طمبو االعدادیة بنین 2011/07/01 خالد دمحم شلقامى دمحم 2165787 كفـءكفـء5992011/07/01 معلم

شھداء الصحابة 2011/07/01 خالد دمحم على على 2289262 كفـءكفـء6002011/07/01 معلم

نزلة الدلیل 2011/03/02 خالد مصطفى عبدالحمید السید 2196771 كفـءكفـء6012011/02/28 معلم

صندفا الثانویة المشتركة 2011/07/01 خالد ھالل كامل حسن 2185149 كفـءكفـء6022011/07/01 معلم

حضانة الغرباوى 2011/02/28 خدیجھ دمحم جمعھ دمحم 2148101 كفـءكفـء6032011/02/28 معلم

سیوة المشتركة 2011/07/01 خلف ربیع سعید معبد 2394428 كفـءكفـء6042011/07/01 معلم

حسن ساطع االبتدائیة 2011/03/02 خلف سعد على عبدالجواد 2161955 كفـءكفـء6052011/03/02 معلم

حسن ساطع االبتدائیة 2011/02/22 خلف سعد كامل احمد 2161692 كفـءكفـء6062011/02/16 معلم

٢وحدة الجرنوس  2005/08/19 خلف عبد الوھاب عبد الغنى دمحم 1134789 كفـءكفـء6072011/02/16 معلم

الطاھرة 2010/07/01 خلف على عبد هللا حسن 2151918 كفـءكفـء6082011/07/01 معلم

شلقام 2011/07/01 خلف دمحم عبد العال محمود صابر 2154139 كفـءكفـء6092011/07/01 معلم

١الناصریة  2011/03/02 خمیس سمیح ذكى احمد 2165933 كفـءكفـء6102011/02/28 معلم

١الشیخ دمحم بھجات خلیل رقم  2011/07/01 دالیا دمحم بسیط احمد 2283571 كفـءكفـء6112011/07/01 معلم

٢شلقام االبتدائیة رقم  2011/07/01 دعاء احمد على محمود 2157614 كفـءكفـء6122011/07/01 معلم

-----------------------------------
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  
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١الشیخ دمحم بھجات خلیل رقم  2010/07/01 دعاء رشدى عبد العظیم لملوم 2174760 كفـءكفـء6132011/07/01 معلم

١القیس  2011/07/01 دعاء رضا خلیفھ عبدالعزیز 2203267 كفـءكفـء6142011/07/01 معلم

١شلقام  2011/07/01 دعاء سیف عبد الحسیب احمد 2163096 كفـءكفـء6152011/07/01 معلم

٢وحدة الجرنوس  2011/02/22 دعاء صفوت حمدى عبدالوھاب 2146222 كفـءكفـء6162011/02/16 معلم

احمد انور عبد العزیز 2010/04/03 دعاء عبد المنعم احمد طلب 1608252 كفـءكفـء6172011/07/01 معلم

العروبة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دعاء عبدهللا مصطفى عبدالحلیم 2203647 كفـءكفـء6182011/07/01 معلم

١حضانة الفدائیة  2011/03/02 دعاء عبدالمطلب احمد عبدالعزیز 2203763 كفـءكفـء6192011/03/02 معلم

علي فھمي االبتدائیة 2007/11/13 دعاء دمحم السید حسانین 2148058 كفـءكفـء6202011/02/28 معلم

نزلة الدلیل 2011/02/22 دعاء دمحم عمر دمحم 2171865 كفـءكفـء6212011/02/22 معلم

كفر الشیخ ابراھیم ع 2011/02/22 دعاء دمحم دمحم دمحم 2202567 كفـءكفـء6222011/02/16 معلم

١القیس  2011/07/01 دعاء محمود سید عباس 2268001 كفـءكفـء6232011/07/01 معلم

١شلقام  2011/07/01 دالل خالد عبدالرحمن حسین 2202002 كفـءكفـء6242011/07/01 معلم

١بنى صامت  2011/07/01 دالل دمحم ابوالنیل مرسى 2201982 كفـءكفـء6252011/07/01 معلم

٢التحریر  2011/02/22 دینا دمحم مختار ریحان 2174285 كفـءكفـء6262011/07/01 معلم

٢ابشاق  2010/07/01 رابعھ احمد غلى معوض 2200495 كفـءكفـء6272011/07/01 معلم

١الجندیة  2011/07/01 رابعھ عبدهللا تونى دمحم 2148067 كفـءكفـء6282011/07/01 معلم

٤اشروبة االبتدائیة رقم 2011/07/01 راحیل صالح یعقوب تادرس 2218347 كفـءكفـء6292011/07/01 معلم
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منشاة جالل 2011/07/01 رافت وھبھ فكرى شحاتھ 2196747 كفـءكفـء6302011/07/01 معلم

٢ابو جرج رقم  2011/02/28 راندا طوسن عبدالوھاب دمحم 2174318 كفـءكفـء6312011/02/28 معلم

شمس الدین للتعلیم االساسى 2010/07/01 رانده میالد فھیم جرجس 2396291 كفـءكفـء6322011/07/01 معلم

بنى مزار الثانویة  الفنیة التجاریة بنات 2004/12/18 رانیا احمدالبدوى حسن دمحم 2149927 كفـءكفـء6332011/07/01 معلم

كفر العزباوى 2009/01/27 رانیا رضا دمحم محمود 2389021 كفـءكفـء6342011/07/01 معلم

١الشیخ دمحم بھجات خلیل رقم  2010/07/01 رانیا طاھر عبد الغنى السید 2286019 كفـءكفـء6352011/07/01 معلم

طھ حسین االعدادیة المشتركة 2011/02/22 رانیا عبد الجابر عبد الوھاب عبد الصمد 2171964 كفـءكفـء6362011/02/22 معلم

كفر ابو العودین 2011/03/02 راویھ دمحم حسن مالك 2196663 كفـءكفـء6372011/02/28 معلم

بنى مزار الثانویة للبنات 2011/07/01 راینا على كامل على 2156040 كفـءكفـء6382011/07/01 معلم

١الشیخ دمحم بھجات خلیل رقم  2010/07/01 رباب ابراھیم عید عبدالغنى 2277339 كفـءكفـء6392011/07/01 معلم

ابو حرب 2010/07/01 رباب حسن عبدالحلیم مصطفى 2203295 كفـءكفـء6402011/07/01 معلم

٢ابناء الثورة  2009/11/27 رباب رجب شعبان جادالرب 2194868 كفـءكفـء6412011/02/16 معلم

١طة حسین  2011/07/01 رباب سعید على احمد 2200934 كفـءكفـء6422011/07/01 معلم

النظامیة 2010/02/22 رباب عبدالوھاب  عبدالجواد عبدالوھاب 2167053 كفـءكفـء6432011/02/16 معلم

حضانة طھ حسین 2002/09/05 رباب على محمود دمحم 2201185 كفـءكفـء6442011/02/28 معلم

٢ابو جرج رقم  2010/07/01 رباب دمحم جمال احمد حسن 2287882 كفـءكفـء6452011/07/01 معلم

٢القیس  2011/03/02 ربعھ خمیس على ھارون 2201867 كفـءكفـء6462011/02/28 معلم
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شلقام ث المشتركة 2010/07/01 ربیع  محمود دمحم عبد الوھاب 2175218 كفـءكفـء6472011/07/01 معلم

ابوبكر الصدیق 2011/02/22 ربیع حامد دمحم دمحم 2161738 كفـءكفـء6482011/02/22 معلم

١شلقام  2011/07/01 ربیع حسن رجب دمحم 2386236 كفـءكفـء6492011/07/01 معلم

مدرسة األمل للصم وضعاف السمع 2011/03/02 ربیع رجب حلمى عبدالعلیم 2202033 كفـءكفـء6502011/02/28 معلم

حماضة 2011/07/01 ربیع شحاتھ حلمى دمحم 2196404 كفـءكفـء6512011/07/01 معلم

٢الناصریة  2011/02/22 ربیع شعبان عطوه صالح 2200827 كفـءكفـء6522011/02/16 معلم

ابوبكر الصدیق 2006/01/16 ربیع صالح دمحم عبدالجابر 2198879 كفـءكفـء6532011/07/01 معلم

النیل االعدادیة المشتركة 2004/06/02 ربیع عبدهللا على احمد 2203601 كفـءكفـء6542011/07/01 معلم

الثورة  للتعلیم االساسى 2011/07/01 ربیع دمحم عبد الرحمن دمحم 1584299 كفـءكفـء6552011/07/01 معلم

الثانویة الجدیدة للبنین 2011/02/22 ربیع مصطفى عبدالعزیز على 2203330 كفـءكفـء6562011/02/16 معلم

١الجندیة  2011/07/01 ربیع مصطفى دمحم حسن 2148051 كفـءكفـء6572011/07/01 معلم

شھداء الصحابة 2011/07/01 ربیعى حسین شبیب عبدالكریم 2203750 كفـءكفـء6582011/07/01 معلم

فصول أبشاق الثانویة المشتركة 2011/02/22 رجاء حسن دمحم احمد 2203321 كفـءكفـء6592011/02/22 معلم

٢اشروبھ االبتدائیة رقم  2005/12/14 رجاء حیدر عبدالوھاب جابین 2198181 كفـءكفـء6602011/02/16 معلم

٣أشروبة االبتدائیة رقم  2011/03/02 رجاء رجب حسن احمد 2196569 كفـءكفـء6612011/03/02 معلم

١الجرنوس االبتدائیة رقم  2011/07/01 رجب ابو الكرامات بدران عبد الھادى 2377297 كفـءكفـء6622011/07/01 معلم

الناصریة 2011/07/01 رجب حسن دمحم حسن 2202837 كفـءكفـء6632011/07/01 معلم
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بلة المستجدة 2011/07/01 رجب حیدر یسن دمحم 2151022 كفـءكفـء6642011/07/01 معلم

٢السالم الحدیثة االبتدائیة رقم  2010/07/01 رجب دمحم كامل عبد السمیع 2103600 كفـءكفـء6652011/07/01 معلم

ساقوال 2003/01/24 رجب محمود ابراھیم احمد 2199933 كفـءكفـء6662011/07/01 معلم

٢وحدة الجرنوس  2011/02/22 رحاب جالل دمحم حسن 2162018 كفـءكفـء6672011/02/22 معلم

الجندیة المشتركة 2011/07/01 رحاب عبدالناصر عبدالعظیم دمحم 2156775 كفـءكفـء6682011/07/01 معلم

كفر ابو العودین 2011/02/22 رحاب عزمى عمرى احمد 2198146 كفـءكفـء6692011/07/22 معلم

ابو حرب 2008/03/03 رحاب دمحم احمد احمد 2147874 كفـءكفـء6702011/02/16 معلم

٤اشروبة االبتدائیة رقم 2011/02/22 رحاب دمحم قیاتى عبد الحلیم 1141260 كفـءكفـء6712011/02/16 معلم

حضانة بنى مزار االعدادیة بنین 2011/07/01 رحاب محمود محمود حسین 2154090 كفـءكفـء6722011/07/01 معلم

١التحریر 2010/07/01 رحاب مناع صابر احمد 2201202 كفـءكفـء6732011/07/01 معلم

٤اشروبة االبتدائیة رقم 2011/07/01 رحیل كامل ابراھیم خلیل 2386541 كفـءكفـء6742011/07/01 معلم

2010/07/01 دمحم مرسى االعدادیة رشا جمال دمحم رضوان 2389783 كفـءكفـء6752011/07/01 معلم

١القیس  2008/10/16 رشا حسن بخیت حمدهللا 2201199 كفـءكفـء6762011/02/22 معلم

الجالء للتعلیم االساسى 2010/02/16 رشا حسن حسن عبدالمجید 2148100 كفـءكفـء6772011/02/16 معلم

١نزلة عمرو  2010/02/16 رشا حشمت دكرورى دمحم 2197731 كفـءكفـء6782011/02/28 معلم

٢صندفا االبتدائیة رقم  2011/07/01 رشا ربیع عبدهللا مھنى 2200055 كفـءكفـء6792011/07/01 معلم

الشھداء الصالحین 2011/07/01 رشا سعد ابراھیم مرزبان 1612756 كفـءكفـء6802011/07/01 معلم
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١حضانة أبناء الثورة  2005/08/28 رشا شعبان خلف عبدالغنى 1569914 كفـءكفـء6812011/02/16 معلم

ابشاق 2010/07/01 رشا صالح كمال عبدهللا 2202660 كفـءكفـء6822011/07/01 معلم

٢التحریر  2004/03/18 رشا صالح راجى جبرائیل 2201158 كفـءكفـء6832011/07/01 معلم

الجالء للتعلیم االساسى 2006/08/26 رشا عاطف عبدالعظیم احمد 2149797 كفـءكفـء6842011/02/22 معلم

٢حضانةبنى على  2011/02/22 رشا عبدالحمید لملوم صمیده 2197692 كفـءكفـء6852011/02/16 معلم

١شلقام  2006/11/05 رشا عبدالظاھر  شحاتھ عبدالطیف 2151946 كفـءكفـء6862011/02/22 معلم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2005/11/08 رشا على دمحم دمحم 1600946 كفـءكفـء6872011/03/02 معلم

بنات.ع.الجرنوس  2011/02/22 رشا فاروق دمحم راشد 2202169 كفـءكفـء6882011/02/22 معلم

الناصریة 2011/07/01 رشا كامل طلبھ طلبھ 2151906 كفـءكفـء6892011/07/01 معلم

١حضانة القیس رقم 2011/07/01 رشا كمال على عبداللطیف 2203889 كفـءكفـء6902011/07/01 معلم

ابو حرب للتعلیم االساسى 2011/07/01 رشا دمحم ابراھیم دمحم 2386228 كفـءكفـء6912011/07/01 معلم

بنى مزار الصناعیة 2011/07/01 رشا دمحم احمد دمحم 2203845 كفـءكفـء6922011/07/01 معلم

الشھید دمحم صادق االبتدائیة بطمبو 2010/03/02 رشا دمحم كامل عبد العظیم حسن 2198639 كفـءكفـء6932011/02/28 معلم

حضانة نزلة جلف 2010/02/22 رشا دمحم دمحم حسن 2174786 كفـءكفـء6942011/02/26 معلم

حضانة بردونة االشراف 2010/07/01 رشا دمحم مروان عبدالحلیم 2167884 كفـءكفـء6952011/07/01 معلم

كفر الشیخ ابراھیم 2011/07/01 رشا ممدوح عبد النعیم عید 1592862 كفـءكفـء6962011/07/01 معلم

٢صندفا االبتدائیة رقم  2010/07/01 رشا منیر كتكوت نصرهللا 2198171 كفـءكفـء6972011/07/01 معلم
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١اشروبة  2011/07/01 رشا منیر دمحم عبد الباقى 1140955 كفـءكفـء6982011/07/01 معلم

١دیر السنقوریة رقم  2010/07/01 رشا ناجح عبد العزیز على 2162057 كفـءكفـء6992011/07/01 معلم

بردونة األشراف الثانویة 2010/07/01 رشاد رشاد دمحم جلول 2184011 كفـءكفـء7002011/07/01 معلم

٢الشالبى رقم  2007/02/23 رضا ابراھیم دمحم عاید 2198940 كفـءكفـء7012011/07/01 معلم

الثانویة الجدیدة للبنین 2009/04/10 رضا احمد ابو زید دمحم 2105535 كفـءكفـء7022011/07/01 معلم

الخلیل ابراھیم البندارى 2011/03/02 رضا اسماعیل حسن اسماعیل 1134804 كفـءكفـء7032011/02/28 معلم

٢صفط ابو جرح  2007/09/10 رضا جمال احمد دمحم 1141017 كفـءكفـء7042011/02/28 معلم

٢منشاة الیوسفى رقم  2006/11/12 رضا حیدر عبد الوھاب جابین 2190526 كفـءكفـء7052011/01/01 معلم

المعطن االبتدائیة 2003/08/03 رضا رفاعى حسن مھنى 2182361 كفـءكفـء7062011/02/28 معلم

نزلة عمرو 2010/04/06 رضا سعد عطاهللا میخائیل 2151820 كفـءكفـء7072011/07/01 معلم

فصول ابو جرج الثانویة المشتركة 2011/03/02 رضا صفوت حنا سولایر 2202001 كفـءكفـء7082011/02/28 معلم

١طمبو األبتدائیة رقم 2007/09/01 رضا على حسن دمحم 2375080 كفـءكفـء7092011/07/01 معلم

العروبة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رضا على محمود دمحم 2393522 كفـءكفـء7102011/07/01 معلم

بنى مزار الثانویة العامة 2004/01/01 رضا على مرسى احمد 2196774 كفـءكفـء7112011/07/01 معلم

فصول حماضة االعدادیة 2011/07/01 رضا دمحم ابراھیم احمد 2203090 كفـءكفـء7122011/07/01 معلم

ابشاق تعلیم اساسى 2011/02/22 رضا دمحم دمحم امبابى 2203064 كفـءكفـء7132011/02/16 معلم

فصول ابو جرج الثانویة المشتركة 2010/02/22 رفعت حسین احمد شعبان 1133644 كفـءكفـء7142011/02/22 معلم
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المؤھل 
األعلي

المعطن االبتدائیة 2011/02/22 رفقى ابراھیم سنوسى ابراھیم 2180153 كفـءكفـء7152011/02/16 معلم

بنى مزارالثانویة الزراعیة 2011/07/01 رفیق فؤاد حنین یعقوب 2393559 كفـءكفـء7162011/07/01 معلم

٤اشروبة  2010/02/22 رقیھ خلف صادق دمحم 2224158 كفـءكفـء7172011/02/16 معلم

ابطوجة 2010/02/22 رقیھ ماضى عبدالرحمن دمحم 2203795 كفـءكفـء7182011/02/16 معلم

ابطوجة 2011/07/01 رمضان سعید دمحم ابراھیم 2196380 كفـءكفـء7192011/07/01 معلم

الشھید اسماعیل أحمد اسماعیل باعطو 2007/10/08 رندا عبدالغنى عبدالحمید عبدالغنى 2200506 كفـءكفـء7202011/02/16 معلم

١الجالء األبتدائیة رقم  2010/07/01 رندا فیلبس فوزى جرجس 2195915 كفـءكفـء7212011/07/01 معلم

دمحم بھجات ع 2011/07/01 رنده مختار عباس عبد الحلیم 2260184 كفـءكفـء7222011/07/01 معلم

١نزلة عمرو  2010/03/02 روزه قسطور عبد هللا یوسف 2105502 كفـءكفـء7232011/02/28 معلم

الشھید دمحم صادق االبتدائیة بطمبو 2010/07/01 ریم دمحم ابو بكر دمحم 2387555 كفـءكفـء7242011/07/01 معلم

بنى مزار الثانویة  الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 ریموندة نادى ابراھیم لبیب 2187663 كفـءكفـء7252011/06/27 معلم

بنى مزارالثانویة الزراعیة 2011/02/22 رینیھ رمزى راجى رزق 2149048 كفـءكفـء7262011/02/16 معلم

٢حضانة صندفا االبتدائیة رقم  2011/02/22 ریھام  عاطف فیلبس اخنوخ 2219517 كفـءكفـء7272011/02/22 معلم

حضانة نزلة عمرو 2011/03/02 ریھام ابراھیم دمحم مھنى 2147742 كفـءكفـء7282011/02/28 معلم

٢ابشاق  2011/02/22 زكریا احمد دمحم على 1134717 كفـءكفـء7292011/02/16 معلم

الضبعى 2011/07/01 زین دمحم بكرى مصطفى 1562844 كفـءكفـء7302011/07/01 معلم

العروبة االعدادیة المشتركة 2011/02/22 زینب  حمدى احمد حسانین 2210792 كفـءكفـء7312011/02/22 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

١الفدائیة  2010/07/01 زینب احمد عبد البر حسن 2145847 كفـءكفـء7322011/07/01 معلم

١اشروبة  2011/07/01 زینب اسماعیل شعبان السید 2149852 كفـءكفـء7332011/07/01 معلم

١الناصریة  2011/07/01 زینب شحاتھ حلمى دمحم 2196773 كفـءكفـء7342011/07/01 معلم

النیل االعدادیة المشتركة 2010/07/01 زینب شحاتھ مھنى حافظ 2303400 كفـءكفـء7352011/07/01 معلم

الشھید دمحم صادق االبتدائیة بطمبو 2010/07/01 زینب صالح احمد دمحم كامل 2273278 كفـءكفـء7362011/07/01 معلم

احمد انور عبد العزیز 2011/03/02 زینب عبدالرحیم دمحم معبد 2202037 كفـءكفـء7372011/02/28 معلم

فصول ابو رجب االعدادیة 2011/03/02 زینب غزال فرج عبدالسالم 2165860 كفـءكفـء7382011/02/28 معلم

بلة المستجدة 2011/07/01 زینب فتحى اسماعیل طوسن 2248421 كفـءكفـء7392011/07/01 معلم

٢صفط ابو جرح  1997/08/11 زینب فرغل احمد فرغل 2386937 كفـءكفـء7402011/07/01 معلم

الجالء للتعلیم االساسى 2011/03/02 زینب دمحم رافت یوسف حافظ 2161653 كفـءكفـء7412011/03/02 معلم

البھنسا الحدیثة 2009/01/27 زینب مصطفى كامل فرجانى 1598223 كفـءكفـء7422011/02/16 معلم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2011/07/01 سارة یحیى دمحم احمد 2203888 كفـءكفـء7432011/07/01 معلم

بنى مزارالثانویة الزراعیة 2011/02/22 ساره سمیر مصطفى سلیمان 2149017 كفـءكفـء7442011/07/01 معلم

حضانة طھ حسین 2011/03/02 ساره فوزى على خلیل 2158945 كفـءكفـء7452011/02/28 معلم

بنى على المشتركة 2008/08/29 ساره دمحم رفعت عبدالحكیم 2200431 كفـءكفـء7462011/02/16 معلم

نزلة جلف 2011/07/01 ساره مصطفى عبد العلیم احمد 2161617 كفـءكفـء7472011/07/01 معلم

بردونة األشراف الثانویة 2011/02/22 سالم سعد دمحم على 1135727 كفـءكفـء7482011/02/16 معلم
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فصول حماضة االعدادیة 2011/07/01 سالم سلیمان دیاب مرعى 2389644 كفـءكفـء7492011/07/01 معلم

الشھداء الصالحین 2010/07/01 سالمین دمحم ذكى حسن 1612770 كفـءكفـء7502011/07/01 معلم

ابطوجة 2006/06/02 سامح عادل سعد بطرس 2154319 كفـءكفـء7512011/07/01 معلم

شمس الدین للتعلیم االساسى 2010/07/01 سامیھ حجازى على احمد 2198731 كفـءكفـء7522011/07/01 معلم

٢دیر السنقوریة  2007/11/15 سامیھ خمیس سلیمان فام 2198752 كفـءكفـء7532011/02/16 معلم

الشھید دمحم صادق االبتدائیة بطمبو 2006/08/27 سامیھ فایز فرید اسماعیل 2201997 كفـءكفـء7542011/02/16 معلم

الشیخ عطا 2004/10/02 سامیھ دمحم سلیمان سعد 2198786 كفـءكفـء7552011/07/01 معلم

علي فھمي االبتدائیة 2005/03/20 سحر ابراھیم احمد عامر 2162455 كفـءكفـء7562011/07/01 معلم

٢قضب دمحم مرسى / المرحوم  2009/02/22 سحر احمد حسن احمد 2235398 كفـءكفـء7572011/06/27 معلم

٢البھنسا رقم  2011/07/01 سحر السید فھیم جمعھ 1135205 كفـءكفـء7582011/07/01 معلم

كفر العزباوى 2006/08/26 سحر ثروت شاكر دمحم 1592893 كفـءكفـء7592011/02/16 معلم

حضانة الضبعى 2011/07/01 سحر جمال مرسى على 2150156 كفـءكفـء7602011/07/01 معلم

احمد انور عبد العزیز 2011/07/01 سحر عبد العزیز عبد الرازق دمحم 2277367 كفـءكفـء7612011/07/01 معلم

١القیس  2010/07/01 سحر عبد النبي جاد الرب شحاتھ 2161873 كفـءكفـء7622011/07/01 معلم

ام الساس االعدادیة بام الساس 2004/03/15 سحر عبدالعزیز حسن سطوحى 2203068 كفـءكفـء7632011/07/01 معلم

كفر الشیخ ابراھیم 2010/04/07 سحر عثمان حسن عثمان 1612657 كفـءكفـء7642011/07/01 معلم

الصباح البحریة االبتدائیة 2011/07/01 سحر على على سعودى 2203261 كفـءكفـء7652011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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األعلي

١بنى على  2011/07/01 سحر على نور رزق 2201200 كفـءكفـء7662011/07/01 معلم

حضانة الغرباوى 2010/02/22 سحر فالح مھران عبد الغنى 1592877 كفـءكفـء7672011/02/16 معلم

شھداء الصحابة 2005/01/06 سحر دمحم محروس ابراھیم 2203109 كفـءكفـء7682011/07/01 معلم

٢صفط ابو جرح  1999/11/11 سحر یسرى بكر على 2386936 كفـءكفـء7692011/07/01 معلم

ابو حرب 2011/07/01 سعاد  دمحم عبدالتواب دمحم 2396183 كفـءكفـء7702011/07/01 معلم

اشروبة االعدادیة بنات 2010/02/22 سعاد ابوالمكارم حسن عبدالنعیم 2203236 كفـءكفـء7712011/02/16 معلم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2008/04/23 سعاد حسن صالح حسانین 2200041 كفـءكفـء7722011/07/01 معلم

٢الشالبى رقم  2011/07/01 سعاد خلیفھ راضى خلیفھ 2200112 كفـءكفـء7732011/07/01 معلم

الطاھرة 2010/07/01 سعاد دمحم حسن محمود 2195936 كفـءكفـء7742011/07/01 معلم

2011/02/28 ریاض اطفال٣اشروبة االبتدائیة رقم  سعاد دمحم ذكى صادق 2165753 كفـءكفـء7752011/07/01 معلم

ابو العباس 2006/03/21 سعدیة عادل عبد الحمید فولى 1611265 كفـءكفـء7762011/07/01 معلم

٢الشیخ فضل  2011/07/01 سعدیھ احمد ابوالعال اسماعیل 2201415 كفـءكفـء7772011/07/01 معلم

١حضانة أبناء الثورة  2004/09/29 سعدیھ على مسعد دمحم 2149861 كفـءكفـء7782011/02/16 معلم

اوالد الشیخ 2011/07/01 سعودى دمحم حسن دمحم 2202524 كفـءكفـء7792011/07/01 معلم

١الشیخ دمحم بھجات خلیل رقم  2006/09/05 سعید دمحم سعید احمد 2149803 كفـءكفـء7802011/02/16 معلم

الجندیة المشتركة 2011/07/01 سالمھ دكرورى عبد العظیم دمحم 2380601 كفـءكفـء7812011/07/01 معلم

٢ابو جرج رقم  2010/02/22 سلوى حجازى عبدالعلیم عبدالجید 1138398 كفـءكفـء7822011/02/22 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 

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشیخ عطا 2011/07/01 سلوى عمیره ابراھیم دمحم 2198789 كفـءكفـء7832011/07/01 معلم

البھنسا تعلیم اساسى 2010/07/01 سلوى فارس على حسن 2201338 كفـءكفـء7842011/07/01 معلم

الثورة  للتعلیم االساسى 2010/02/22 سلوى وحید وردانى ابراھیم 2202201 كفـءكفـء7852011/07/01 معلم

٢الناصریة  2011/03/02 سماح فتحى رمضان على 2195618 كفـءكفـء7862011/02/28 معلم

ابو رجب 2011/07/01 سمر عزمى مصطفى طھ 2386207 كفـءكفـء7872011/07/01 معلم

١الشیخ فضل  2011/02/16 سمیة احمد دمحم احمد عزام 2200979 كفـءكفـء7882011/02/16 معلم

ساقوال للتعلیم االساسى 2011/07/01 سمیحة دمحم احمد عبد الجواد 2267101 كفـءكفـء7892011/07/01 معلم

نجع العرب االبتدائیة 2011/07/01 سمیر اخنوخ عیاد تاوضروس 2368746 كفـءكفـء7902011/07/01 معلم

٢ابو جرج رقم  2011/07/01 سمیر لمعى وھبھ فانوس 2370441 كفـءكفـء7912011/07/01 معلم

حضانة الجندیة االعدادیة 2011/03/02 سمیھ جمال عبد العزیز دمحم 2203895 كفـءكفـء7922011/03/02 معلم

١صندفا رقم 2011/07/01 سنیھ وطني زغلول صادق 1138290 كفـءكفـء7932011/07/01 معلم

٢ساقوال  2011/07/01 سھام اسماعیل عبد الغنى عبد الواحد 2147849 كفـءكفـء7942011/07/01 معلم

العروبة االعدادیة المشتركة 2007/01/17 سھام عبدالرؤف حلمى احمد 2203633 كفـءكفـء7952011/07/01 معلم

٢الجندیة  1995/05/06 سھام فھمى میخائیل العبد 2164352 كفـءكفـء7962011/07/01 معلم

١الشیخ فضل  2011/07/01 سھام قطب حسن دمحم 2195919 كفـءكفـء7972011/07/01 معلم

١القیس  2009/05/21 سھیر حمدى احمد عبدالرحمن 2150847 كفـءكفـء7982011/07/01 معلم

بردونة االشراف 2011/07/01 سھیر عبد هللا سرحان ابراھیم 2381087 كفـءكفـء7992011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر الغرباوى 2010/07/01 سھیر دمحم احمد بركات 2149121 كفـءكفـء8002011/07/01 معلم

حضانة نزلة عمرو 2011/07/01 سوزان خیرى عمر دردیر 2214804 كفـءكفـء8012011/07/01 معلم

)ابتدائى( تعلیم اساسى ١السعدیة 2011/03/02 سوسن احمد الدسوقى محمود احمد 2200000 كفـءكفـء8022011/02/28 معلم

١قضب دمحم مرسى / المرحوم  2011/02/22 سوسن صالح عبدالحى اسماعیل 2160543 كفـءكفـء8032011/02/22 معلم

الجالء للتعلیم االساسى 2011/07/01 سید سید حسن عویس 2196406 كفـءكفـء8042011/07/01 معلم

الشھید دمحم القرنى عبدالكریم 2010/07/01 سید صدقى السید احمد 2399284 كفـءكفـء8052011/07/01 معلم

ابشاق تعلیم اساسى 2009/02/06 سید دمحم سید على 2150852 كفـءكفـء8062011/07/01 معلم

١شلقام  2011/07/01 سیدة محمود عبدالعلیم حسین 2196616 كفـءكفـء8072011/07/01 معلم

الجالء للتعلیم االساسى 2011/07/01 شادیھ اسماعیل عبدالعظیم على 2202156 كفـءكفـء8082011/07/01 معلم

كفر الشیخ ابراھیم 2008/08/26 شحاتھ أحمد حمیدة إبراھیم 1141473 كفـءكفـء8092011/02/16 معلم

١الناصریة  2011/03/02 شحاتھ حسن لملوم حسن 2200959 كفـءكفـء8102011/02/28 معلم

علي فھمي االعدادیة 2009/03/05 شحاتھ رجب شعبان دمحم 2202407 كفـءكفـء8112011/07/01 معلم

2010/07/01 تعلیم اساسي١حضانة السعدیة  شربات عبدالغنى عبدالرازق عبدالغنى 2201171 كفـءكفـء8122011/07/01 معلم

الخلیل ابراھیم البندارى 2010/07/01 شریف حسن احمد فراج 1136724 كفـءكفـء8132011/07/01 معلم

الثانویة الجدیدة للبنین 2004/03/24 شریف شحاتھ عیاد روفائیل 2202042 كفـءكفـء8142011/07/01 معلم

الشیخ عطا 2010/07/01 شریف عبد الفتاح دمحم  عبدالغنى 2148032 كفـءكفـء8152011/07/01 معلم

كفر الشیخ ابراھیم 2006/09/01 شریف محروس حسن دمحم 2371565 كفـءكفـء8162011/07/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمد انور عبد العزیز 2011/02/22 شریفھ بكر فھمى خلیفھ 2198163 كفـءكفـء8172011/02/16 معلم

الخلیل ابراھیم البندارى 2010/03/02 شرین احمد دمحمزكى دمحم 2200015 كفـءكفـء8182011/02/17 معلم

الثوره للتعلیم االساسى 2011/07/01 شرین عمرو عبدربھ حماده 2198728 كفـءكفـء8192011/07/01 معلم

عزبة یوسف 2011/07/01 شرین كامل حیدر دمحم 2163420 كفـءكفـء8202011/07/01 معلم

١الفدائیة  2011/07/01 شرین دمحم صابر مصطفى 2161393 كفـءكفـء8212011/07/01 معلم

القیس الثانویة المشتركة 2011/07/01 شریھان عید احمد دمحم 2203209 كفـءكفـء8222011/07/01 معلم

اشروبة االعدادیة بنین 2001/08/27 شعبان السید عبدالجواد على 2165773 كفـءكفـء8232011/02/16 معلم

السلسلة تعلیم اساسى 2010/02/22 شعبان عید حسن ابراھیم 2201708 كفـءكفـء8242011/02/16 معلم

الشعب 2003/12/29 شمیاء محمود ابراھیم عبدهللا 2196500 كفـءكفـء8252011/07/01 معلم

بنى مزار الفنیة بنات 2011/02/22 شنودة فؤاد عدلى فوزى 1139635 كفـءكفـء8262011/02/16 معلم

على بن ابى طالب 2010/07/01 شھیره احمد حسن دمحمالواحى 2202997 كفـءكفـء8272011/07/01 معلم

ابو حرب 2011/07/01 شھیره حسن عبد الوھاب على 2194926 كفـءكفـء8282011/07/01 معلم

الشھید دمحم احمد دمحم عبدالعظیم 2011/07/01 شھیره رشدى عبدالحمید عبدالغنى 2202316 كفـءكفـء8292011/07/01 معلم

بنى مزار الصناعیة 2010/07/01 شھیره عادل فولى حسن 2194920 كفـءكفـء8302011/07/01 معلم

٢الشیخ فضل  2011/07/01 شیرین قطب دمحم حسان 1598963 كفـءكفـء8312011/07/01 معلم

علي فھمي االبتدائیة 2009/06/02 شیرین دمحم على دمحم 2164350 كفـءكفـء8322011/07/01 معلم

٢القیس  2011/07/01 شیرین محمود سعد السید 2158988 كفـءكفـء8332011/07/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حضانة طھ حسین 2010/03/02 شیرین یحي دمحم ضاحى 2162264 كفـءكفـء8342011/02/28 معلم

االقباط 2011/03/02 شیماء احمد طھ محمود 2202210 كفـءكفـء8352011/03/02 معلم

٢طمبو االبتدائیة رقم 2009/10/12 شیماء احمد عبدالصمد احمد 2201513 كفـءكفـء8362011/02/22 معلم

2011/02/16 ریاض اطفال٣اشروبة االبتدائیة رقم  شیماء اسماعیل دمحم حلمى 2165747 كفـءكفـء8372011/02/16 معلم

١حضانة أبناء الثورة  2005/09/08 شیماء السید عبدالمجید السید 1569970 كفـءكفـء8382011/02/28 معلم

ابو الھوى 2010/07/01 شیماء بھجت ریاض عبد النعیم 2277342 كفـءكفـء8392011/07/01 معلم

علي فھمي االبتدائیة 2009/10/13 شیماء حسین فوزى دمحم 2199158 كفـءكفـء8402011/07/01 معلم

١دیر السنقوریة رقم  2011/07/01 شیماء حمادة رفعت بیومى 1593214 كفـءكفـء8412011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 شیماء حمدى دمحم حماد جاد المولى 1575938 كفـءكفـء8422011/07/01 معلم

شھداء الصحابة 2011/07/01 شیماء رمضان دمحم دمحم 2202908 كفـءكفـء8432011/07/01 معلم

شلقام 2011/07/01 شیماء سالمة عباس عبد العال 2154146 كفـءكفـء8442011/07/01 معلم

الثوره للتعلیم االساسى 2011/07/01 شیماء عبدالحمید على جالل 2217155 كفـءكفـء8452011/07/01 معلم

١شلقام  2010/07/01 شیماء عبدالظاھر شحاتھ عبداللطیف 2196611 كفـءكفـء8462011/07/01 معلم

١شلقام  2011/03/02 شیماء عبدهللا امین دمحم 2196606 كفـءكفـء8472011/03/02 معلم

٢القیس  2006/12/14 شیماء محسن دمحم حسن 2148064 كفـءكفـء8482011/02/28 معلم

ابو رجب 2010/07/01 شیماء دمحم أبراھیم  دمحم 2155585 كفـءكفـء8492011/07/01 معلم

٢صندفا االبتدائیة رقم  2009/11/02 شیماء دمحم حسن على 2200052 كفـءكفـء8502011/02/14 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 

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٣الشیخ فضل االبتدائیة رقم  2011/07/01 شیماء دمحم خورشید عبدالحمید 2201405 كفـءكفـء8512011/07/01 معلم

حضانة بردونة االشراف 2011/02/22 شیماء دمحم عبد الرحمن عبد الھادى 1572563 كفـءكفـء8522011/02/16 معلم

احمد انور عبد العزیز 2010/07/01 شیماء دمحم عبدهللا دمحم 2203221 كفـءكفـء8532011/07/01 معلم

حضانة أبشاق 2011/03/02 شیماء دمحم عمر حسن 2202544 كفـءكفـء8542011/02/28 معلم

احمد انور عبد العزیز 2009/03/24 شیماء دمحم مسعد دمحم 2202547 كفـءكفـء8552011/07/01 معلم

النظامیة 2010/07/01 صابرین ربیع عبد الحلیم ابراھیم 2151057 كفـءكفـء8562011/07/01 معلم

الضبعى 2011/02/22 صالح حسن ابراھیم دمحم 2158175 كفـءكفـء8572011/02/16 معلم

٢ابشاق  2011/02/22 صباح رمضان عبدهللا عبدالسمبع 2201591 كفـءكفـء8582011/02/16 معلم

١الشیخ فضل  2002/03/23 صباح عاكف صالح دمحم 2200987 كفـءكفـء8592011/07/01 معلم

١ساقوال  2008/10/14 صباح عبدهللا زكى احمد 2149041 كفـءكفـء8602011/02/16 معلم

عزبة خلیل بك 2010/07/01 صبرى فالح عبد الحلیم على 1611262 كفـءكفـء8612011/07/01 معلم

١قضب دمحم مرسى / المرحوم  2011/02/16 صفا صالح محمود على 1592943 كفـءكفـء8622011/02/16 معلم

البھنسا الحدیثة 2010/07/01 صفا عبد الفتاح عبد القادر دمحم 1570215 كفـءكفـء8632011/07/01 معلم

النیل االعدادیة المشتركة 2011/07/01 صفاء ابوزید سنوسى ابو زید 2377257 كفـءكفـء8642011/07/01 معلم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 1998/08/28 صفاء احمد على دمحم 2168775 كفـءكفـء8652011/02/16 معلم

٢الشیخ فضل  2011/07/01 صفاء سعید حمزة عبدالوھاب 2386099 كفـءكفـء8662011/07/01 معلم

٢ساقوال  2010/02/22 صفاء عبد العظیم دمحم مبروك 1138658 كفـءكفـء8672011/02/22 معلم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

١منشاة الیوسفى  2011/07/01 صفاء على عبدالعظیم على 2149170 كفـءكفـء8682011/07/01 معلم

الشھید دمحم القرنى عبدالكریم 2011/07/01 صفاء عمر عبدالحمید على 2161048 كفـءكفـء8692011/07/01 معلم

النیل االعدادیة المشتركة 2011/07/01 صفاء قیس عثمان دمحم 2151920 كفـءكفـء8702011/07/01 معلم

احمد انور عبد العزیز 2011/03/02 صفاء دمحم انور دمحم 2159314 كفـءكفـء8712011/02/28 معلم

بنى مزارالثانویة الزراعیة 2011/03/02 صفاء محمود ابراھیم عبدهللا 2198137 كفـءكفـء8722011/07/01 معلم

٢صندفا االبتدائیة رقم  2010/02/22 صفاء مندى كامل ابراھیم 2200051 كفـءكفـء8732011/02/16 معلم

١ابو جرج  2011/07/01 صفاء مندي سلطان دمحم 2215222 كفـءكفـء8742011/06/27 معلم

حضانة بردونة االشراف 2010/07/01 صفاء ناجى دمحم جبریل 1572568 كفـءكفـء8752011/07/01 معلم

٢ساقوال  2010/02/23 صفاء وحید رضوان دمحم 2148104 كفـءكفـء8762011/02/16 معلم

الناصریة 2003/01/29 صفوت دمحم حسن على 2196765 كفـءكفـء8772011/02/16 معلم

٢ابو جرج رقم  2011/07/01 صفیھ جمال انور على 1141890 كفـءكفـء8782011/07/01 معلم

حسن ساطع االبتدائیة 2011/07/01 صالح دمحم احمد عبداللطیف 2202535 كفـءكفـء8792011/07/01 معلم

صندفا الثانویة المشتركة 2011/03/02 صموئیل جابر شحاتھ عبد 2159430 كفـءكفـء8802011/02/28 معلم

منشاه ابو عزیز 2010/03/02 صموئیل فایز سالمھ یوسف 2148022 كفـءكفـء8812011/02/28 معلم

شھداء الصحابة 2011/07/01 صموئیل نبیل القمص بطرس اسحق 2389461 كفـءكفـء8822011/07/01 معلم

١بنى صامت  2011/07/01 ضحى بدرى على حمد 2171821 كفـءكفـء8832011/07/01 معلم

بنات.ع.الجرنوس  2011/07/01 طھ ابراھیم عبد الحلیم على 2149031 كفـءكفـء8842011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى على المشتركة 2011/02/11 طھ فاروق عبد العلیم مرسى 1570200 كفـءكفـء8852011/07/01 معلم

الجندیة المشتركة 2011/07/01 عادل رؤوف فھیم سوس 2381226 كفـءكفـء8862011/07/01 معلم

ابو الھوى 2011/02/22 عادل كمال دمحم مصطفى 1133632 كفـءكفـء8872011/02/26 معلم

الشعب 2010/07/01 عادل دمحم احمد دمحم 2203331 كفـءكفـء8882011/07/01 معلم

ابوبكر الصدیق 2011/07/01 عادل دمحم دمحم اسماعیل 2272118 كفـءكفـء8892011/07/01 معلم

النیل االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عاشور شعبان دمحم على 2103584 كفـءكفـء8902011/07/01 معلم

الجرنوس ع بنین 2011/07/01 عاشور عنتر السید أحمد 2157098 كفـءكفـء8912011/07/01 معلم

٢وحدة الجرنوس  2011/07/01 عاطف ابراھیم رمضان جاد 2149021 كفـءكفـء8922011/07/01 معلم

طھ حسین االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عاطف سامى فؤاد ابراھیم 2203774 كفـءكفـء8932011/07/01 معلم

٤اشروبة االبتدائیة رقم 2011/02/22 عامر جمعة یونس دمحم 1612759 كفـءكفـء8942011/02/16 معلم

دمحم بھجات ع 1999/07/09 عامر على دمحم دمحم 2283937 كفـءكفـء8952011/07/01 معلم

٢بنى على  2010/02/22 عایده ماھر اقالدیوس عبدالملك 2285279 كفـءكفـء8962011/07/01 معلم

١الجرنوس االبتدائیة رقم  2005/08/29 عبد الجواد حلمى عبد الوھاب حسن 1133893 كفـءكفـء8972011/02/22 معلم

الجرنوس ع بنین 2011/07/01 عبد الجواد على دمحم على 2157096 كفـءكفـء8982011/07/01 معلم

الجرنوس ع بنین 2011/07/01 عبد الجواد دمحم عبد الغني مبروك 2158266 كفـءكفـء8992011/07/01 معلم

الثانویة الجدیدة للبنین 2006/11/01 عبد الحكیم مصطفى عبد الحكیم مصطفى 1612640 كفـءكفـء9002011/02/28 معلم

فصول نجع العرب اإلعدادیة 2011/07/01 عبد السالم  عاشور عبد السالم على 2172387 كفـءكفـء9012011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

١بنى صامت  2010/03/02 عبد هللا احمد محمود محمود 2200748 كفـءكفـء9022011/02/28 معلم

على بن ابى طالب 2007/02/08 عبد هللا راضي دمحم عطیة 2270878 كفـءكفـء9032011/07/01 معلم

١شلقام  عبد الناصر                       دمحم نصرالدین عبدالقادر2011/07/01 2147877 كفـءكفـء9042011/07/01 معلم

٢وحدة الجرنوس  2010/07/01 عبدالجواد ربیع السید ابراھیم 2283363 كفـءكفـء9052011/07/01 معلم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2011/07/01 عبدالرحمن محمود كامل دمحم 2201173 كفـءكفـء9062011/07/01 معلم

الخلیل ابراھیم البندارى 2005/08/27 عبدالسالم دمحم فرید عبدالعزیز ابواللیل 1138026 كفـءكفـء9072011/02/16 معلم

الثانویة الجدیدة للبنین 2010/07/01 عبدالعزیز احمد عبدالعزیز عبدالحلیم 2202476 كفـءكفـء9082011/07/01 معلم

فصول أشروبة الثانویة المشتركة 2011/07/01 عبدهللا خلیفھ احمد عبدالغفار 2203253 كفـءكفـء9092011/07/01 معلم

٢صفط ابو جرح  2005/09/09 عبدهللا طھ احمد خلیل 2167059 كفـءكفـء9102011/02/28 معلم

عزبة تادرس للتعلیم االساسى 2011/07/01 عبدهللا عبد العزیز شوبك ابراھیم 2303341 كفـءكفـء9112011/07/01 معلم

بلة المستجدة 2010/03/02 عبدهللا دمحم عبدهللا عبدالمولى 2157501 كفـءكفـء9122011/02/28 معلم

القیس الثانویة المشتركة 2011/07/01 عبدهللا محمود برعى عبدالغنى 2278439 كفـءكفـء9132011/07/01 معلم

ف السالم الحدیثة االعدادیة 2010/07/01 عبدالوھاب دمحم عبد الوھاب دمحم 2202777 كفـءكفـء9142011/07/01 معلم

حضانة صفط أبوجرج 2011/07/01 عبیر حسن على حسن 1134585 كفـءكفـء9152011/07/01 معلم

منشاه ابو عزیز 2010/07/01 عبیر سعد یعقوب مجلى 2386394 كفـءكفـء9162011/07/01 معلم

كفر الشیخ ابراھیم 2010/06/21 عبیر عبد العزیز سید عبدالعزیز 2200019 كفـءكفـء9172011/07/01 معلم

١حضانة أبناء الثورة  2007/08/25 عبیر عبدالمنعم عبد الحمید عبد هللا 1569905 كفـءكفـء9182011/02/28 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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المؤھل 
األعلي

غطاس بباوى 2009/07/01 عبیر عمر حسن على 2162050 كفـءكفـء9192011/07/01 معلم

الجالء للتعلیم االساسى 2011/07/01 عبیر دمحم عبد الستار احمد 2154328 كفـءكفـء9202011/07/01 معلم

١الشیخ دمحم بھجات خلیل رقم  2003/07/02 عثمان محرم على ابو اللیل 1133205 كفـءكفـء9212011/07/01 معلم

بردونة االشراف 2010/07/01 عثمان دمحم عثمان ابو زید 2267127 كفـءكفـء9222011/07/01 معلم

النیل االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عرفات احمد عبدالحكیم زیدان 2283584 كفـءكفـء9232011/07/01 معلم

٢ابشاق  2001/07/16 عز عبدالعزیز احمد دمحم 2150850 كفـءكفـء9242011/07/01 معلم

١البھنسا  2010/07/01 عزة عبد الجواد السید على 1612746 كفـءكفـء9252011/07/01 معلم

الخلیل ابراھیم البندارى 2010/07/01 عزة دمحم ابوغنیمھ عبدهللا 2386585 كفـءكفـء9262011/07/01 معلم

الثانویة الجدیدة للبنین 2011/02/22 عزت بانوب صادق بانوب 1612776 كفـءكفـء9272011/02/22 معلم

فصول أشروبة الثانویة المشتركة 2010/02/22 عزت حسن علي حسن 1611432 كفـءكفـء9282011/02/16 معلم

الجرنوس ع بنین 2010/07/01 عزت حلمي عبد العظیم ابراھیم 2158265 كفـءكفـء9292011/07/01 معلم

بنى مزاراالعدادیة  بنات 2011/07/01 عزه سید عبد العال ابو العال 2391552 كفـءكفـء9302011/07/01 معلم

الشعب 2011/02/22 عزه عادل دمحم دمحم 2203866 كفـءكفـء9312011/02/16 معلم

١الفدائیة  2011/07/01 عزه عبدالغنى دمحم دمحم 2149806 كفـءكفـء9322011/07/01 معلم

٢القیس  2006/10/17 عزه عبدهللا اسماعیل عبدهللا 2203444 كفـءكفـء9332011/07/01 معلم

٢قضب دمحم مرسى / المرحوم  2011/07/01 عزیزه صالح احمد حسن 2200500 كفـءكفـء9342011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/02 عصام ابو المجد بركات حسن 2103563 كفـءكفـء9352011/02/28 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

دمحم بھجات ع 2011/07/01 عصام بدرى كمال دمحم 2268019 كفـءكفـء9362011/07/01 معلم

الشیخ عطا االعدادیة المشتركة 2010/07/01 عصام صالح حلمى عبد المولى 2267734 كفـءكفـء9372011/07/01 معلم

٢الجندیة  2011/07/01 عصام فخرى  جاولى صادق 2283421 كفـءكفـء9382011/07/01 معلم

١طة حسین  2011/07/01 عفاف حمدى دمحم عقل 2201984 كفـءكفـء9392011/07/01 معلم

الناصریة 2011/07/01 عفاف راضى حسین احمد 2183938 كفـءكفـء9402011/07/01 معلم

١بنى صامت  2011/07/01 عفاف فتحى توفیق السید 2195931 كفـءكفـء9412011/07/01 معلم

١الجالء األبتدائیة رقم  2009/01/30 عال رمضان دمحم دمحم 1612758 كفـءكفـء9422011/02/22 معلم

البھنسا الحدیثة 2004/07/25 عال دمحم علي دمحم 1570273 كفـءكفـء9432011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب 2008/01/12 عالء احمد عبد هللا دمحم 2147749 كفـءكفـء9442011/02/16 معلم

اشروبة االعدادیة بنین 2001/09/10 عالء ثابت عبد الوھاب عبد هللا 2191130 كفـءكفـء9452011/07/01 معلم

فصول ابو الھوى االعدادیة المشتركة 2008/12/04 عالء حامد عبد النعیم قاسم 1130877 كفـءكفـء9462011/02/16 معلم

الجرنوس ع بنین 2005/09/01 عالء رزق عاید عبد الغنى 2149011 كفـءكفـء9472011/02/16 معلم

٢الناصریة  2011/07/01 عالء محروس عبدالعلیم مصطفى 2177188 كفـءكفـء9482011/07/01 معلم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2011/07/01 عالء محمود عبد الحمید عبد الغنى 2103568 كفـءكفـء9492011/07/01 معلم

البھنسا الجدیدة االبتدائیة 2008/03/15 على حسن احمد رضوان 2159135 كفـءكفـء9502011/02/16 معلم

عزبة خلیل بك 2011/07/01 على حسن دمحم حسن 2157571 كفـءكفـء9512011/07/01 معلم

١الجرنوس االبتدائیة رقم  2010/07/01 على حلمى احمد عبدالوھاب 2147140 كفـءكفـء9522011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١الناصریة  2011/07/01 على رجب على عبدالغنى 2165818 كفـءكفـء9532011/07/01 معلم

الخلیل ابراھیم البندارى 2011/07/01 على سعید فھیم دمحم 1140805 كفـءكفـء9542011/07/01 معلم

١الجندیة  2011/03/02 على سیف محمود سیف 2200598 كفـءكفـء9552011/02/28 معلم

صندفا الثانویة المشتركة 2011/02/22 على صالح احمد ابراھیم 2197058 كفـءكفـء9562011/02/16 معلم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2007/06/23 على عبدالشافى مندراوى موسى 2206697 كفـءكفـء9572011/02/16 معلم

١ابشاق  2011/02/22 على عبدالقادر عبدالرحمن على 2198774 كفـءكفـء9582011/02/16 معلم

مدرسة األمل للصم وضعاف السمع 2011/02/22 على عمر ابراھیم راشد 2198780 كفـءكفـء9592011/02/16 معلم

فصول أشروبة الثانویة المشتركة 2010/02/22 على فرید دمحم حسن 2174769 كفـءكفـء9602011/02/16 معلم

١نزلة عمرو  2010/03/02 على دمحم شحاتھ سعید 2200003 كفـءكفـء9612011/02/28 معلم

ف السالم الحدیثة االعدادیة 2011/07/01 على دمحم على سلیمان 2203597 كفـءكفـء9622011/07/01 معلم

فصول حماضة االعدادیة 2006/11/02 على دمحم على دمحم 2200972 كفـءكفـء9632011/02/28 معلم

١بنى على  2011/07/01 علي فكري حسن علي 2158167 كفـءكفـء9642011/07/01 معلم

٢بنى صامت الحدیثة رقم  2011/07/01 علي دمحم ابراھیم دمحم 2390773 كفـءكفـء9652011/07/01 معلم

٣بنى على رقم  2011/07/01 علیاء عادل عفیفى عبدالغنى 1142088 كفـءكفـء9662011/07/01 معلم

الشیخ مصطفى عبدالرازق بنات 2011/07/01 علیھ عبدالحمید على مصلوح 2203858 كفـءكفـء9672011/07/01 معلم

الثانویة الجدیدة للبنین 2011/02/22 عماد بولس نصیف غالى 2151914 كفـءكفـء9682011/02/16 معلم

كفر العزباوى 2011/07/01 عماد حمدى دمحم مرسى 2175192 كفـءكفـء9692011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مھدى ابو العید 2003/06/16 عماد ربیع عبد هللا  مھنى 2190476 كفـءكفـء9702011/07/01 معلم

الناصریة 2011/07/01 عماد سمیر ابراھیم غطاس 2196764 كفـءكفـء9712011/07/01 معلم

ابو جلبان للتعلیم االساسى 2006/09/16 عماد لندى حنا عریان 2165882 كفـءكفـء9722011/02/28 معلم

١القیس  2008/11/14 عماد دمحم راضى عبد 2202039 كفـءكفـء9732011/02/22 معلم

١الناصریة  2011/07/01 عمر رشدى عبدالحمید عبدالغنى 2165861 كفـءكفـء9742011/07/01 معلم

الثانویة الجدیدة للبنین 2005/08/23 عمر دمحم ابراھیم دمحم 1140061 كفـءكفـء9752011/02/22 معلم

الطاھرة 2006/05/08 عمر دمحم عید خلیل 2200965 كفـءكفـء9762011/02/28 معلم

علي فھمي االبتدائیة 2011/07/01 عمر محمود دمحم محمود 2149006 كفـءكفـء9772011/07/01 معلم

٢القیس  2011/07/01 عمر مشاضى عبدالغنى عبدالعزیز 2149858 كفـءكفـء9782011/07/01 معلم

اشروبة االعدادیة بنین 1998/12/17 عمر نادى دمحم احمد 2200036 كفـءكفـء9792011/02/16 معلم

الفرجان االعدادیة 2008/10/03 عمران ربیعى عمران دمحم 2203276 كفـءكفـء9802011/07/01 معلم

شمس الدین للتعلیم االساسى 2011/07/01 عمرو صالح بیومى ابراھیم 2196635 كفـءكفـء9812011/07/01 معلم

١طمبو األبتدائیة رقم 2011/07/01 عمرو على كمال كامل 2200113 كفـءكفـء9822011/07/01 معلم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2011/02/22 عمرو على محمود دمحم 2200898 كفـءكفـء9832011/02/16 معلم

بنى مزار الثانویة العامة 2011/07/01 عمرو دمحم عبدهللا احمد 2149820 كفـءكفـء9842011/07/01 معلم

١نزلة عمرو  2011/03/02 عمرو دمحم كمال عثمان ابراھیم 2197657 كفـءكفـء9852011/02/28 معلم

)ابتدائى( تعلیم اساسى ١السعدیة 2011/07/01 عواطف عبدالصبور عبدالرازق عبدالغنى 2202403 كفـءكفـء9862011/07/01 معلم

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

7438of 5011 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 

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مھدى ابو العید 2007/03/01 عوض سید على عبدالرحمن 2203753 كفـءكفـء9872011/07/01 معلم

ابو جلبان للتعلیم االساسى 2011/07/01 عوض صلیب عبدالمسیح حنا 2177091 كفـءكفـء9882011/07/01 معلم

١ابشاق  2011/07/01 عید جمعھ حافظ حمیده 2202152 كفـءكفـء9892011/07/01 معلم

عزبة تادرس للتعلیم االساسى 2011/07/01 عید رضا دمحم عبدالعلیم 2203247 كفـءكفـء9902011/07/01 معلم

العروبة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عید سید عروج السید 2150849 كفـءكفـء9912011/07/01 معلم

الفرجان االعدادیة 2011/07/01 عیسى رضا نور مصطفى 2203278 كفـءكفـء9922011/07/01 معلم

٢الناصریة  2011/07/01 عیشھ على ابراھیم دمحم 2202552 كفـءكفـء9932011/07/01 معلم

منشاه ابو عزیز 2010/02/22 غادة ثابت عازر جرجس 2184961 كفـءكفـء9942011/02/16 معلم

١منشاة الیوسفى  2010/07/01 غاده سید عبدالحلیم دمحم 2384978 كفـءكفـء9952011/07/01 معلم

الشعب 2011/03/02 غاده فایز دمحم ابوغنیمھ 2200643 كفـءكفـء9962011/03/02 معلم

نزلة جلف 2010/07/01 غاده دمحم عثمان على 2174783 كفـءكفـء9972011/07/01 معلم

احمد انور عبد العزیز 2008/02/24 غالیھ دسوقى السید احمد 2149053 كفـءكفـء9982011/07/01 معلم

١السالم الحدیثة االبتدائیة رقم 2011/07/01 غانم كمال دمحم كامل 2392284 كفـءكفـء9992011/07/01 معلم

١القیس  2010/02/22 فاتن احمد محمود موسى 2201165 كفـءكفـء10002011/02/22 معلم

١القیس  2010/02/22 فاتن السید على مسعد 2202186 كفـءكفـء10012011/02/22 معلم

الشیخ عطا 2011/07/01 فاتن خلف حیدر عثمان 2198784 كفـءكفـء10022011/07/01 معلم

١الشیخ فضل  2011/07/01 فاتن عبد العزیز دمحم عبد الرحمن 2396353 كفـءكفـء10032011/07/01 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 

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

شمس الدین 2007/04/29 فاتن دمحم على محمود 2147982 كفـءكفـء10042011/02/28 معلم

٢شلقام االبتدائیة رقم  2010/07/01 فادى صبحى دمحم عبد شعیره 1130294 كفـءكفـء10052011/07/01 معلم

١القیس  2008/10/24 فادیھ دمحم الفاتح عبدالحمید بخیت 2202421 كفـءكفـء10062011/02/22 معلم

١الشیخ فضل  2009/03/16 فارس سعید عبد الحكیم دمحم 2105486 كفـءكفـء10072011/07/01 معلم

كفر الغرباوى 2004/07/01 فاطمة الزھراء سید دمحم دمحم 1139546 كفـءكفـء10082009/11/11 معلم

ساقوال للتعلیم االساسى 2011/07/01 فاطمة صالح أحمد دمحم 2155619 كفـءكفـء10092011/06/27 معلم

ابو حرب للتعلیم االساسى 2010/07/01 فاطمة عصمت دمحم احمد 2286501 كفـءكفـء10102011/07/01 معلم

علي فھمي االبتدائیة 2006/01/07 فاطمة دمحم احمد دمحم 1139682 كفـءكفـء10112011/07/01 معلم

٢طة حسین  2011/03/02 فاطمھ  ربیع على جوھر 2207242 كفـءكفـء10122011/07/01 معلم

٢الفدائیة  2009/10/18 فاطمھ ابراھیم احمد دمحم 2194844 كفـءكفـء10132011/02/28 معلم

٢القیس  2010/07/01 فاطمھ احمد دمحم اسماعیل 2201167 كفـءكفـء10142011/07/01 معلم

الثورة  للتعلیم االساسى 2007/08/19 فاطمھ اسلمان عبدالعظیم دمحم 1141718 كفـءكفـء10152011/07/01 معلم

ام الساس 2010/07/01 فاطمھ اسماعیل دمحم اسماعیل 2167232 كفـءكفـء10162011/07/01 معلم

٢شلقام االبتدائیة رقم  2011/02/22 فاطمھ الزھراء احمد عبدالجواد احمد 2157652 كفـءكفـء10172011/02/16 معلم

كفر ابو العودین 2011/03/02 فاطمھ حسن مفتاح قاسم 2149842 كفـءكفـء10182011/03/02 معلم

الجالء للتعلیم االساسى 2010/03/02 فاطمھ صالح رجب احمد 2203669 كفـءكفـء10192011/02/28 معلم

٢وحدة الجرنوس  2011/02/16 فاطمھ عبد الوھاب احمد دمحم 2149058 كفـءكفـء10202011/02/16 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 

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عزبة تادرس للتعلیم االساسى 2011/07/01 فاطمھ عبدالرحیم على الجلداوى 2147943 كفـءكفـء10212011/07/01 معلم

١الجندیة  2011/02/22 فاطمھ عبدالعظیم عبدالغنى عبدالحلیم 2160259 كفـءكفـء10222011/02/16 معلم

٢السعدیة االبتدائیة رقم  2011/07/01 فاطمھ عبدالھادى عبدالھادى عبدالمقصود 2283910 كفـءكفـء10232011/07/01 معلم

كفر ابو العودین 2010/07/01 فاطمھ فتحاm عبدالقوى دمحم 2149789 كفـءكفـء10242011/07/01 معلم

حضانة أبشاق 2010/03/02 فاطمھ فتحى احمد حسانین 2202048 كفـءكفـء10252011/02/28 معلم

حضانة السلسلة تعلیم اساسى 2011/07/01 فاطمھ مبروك معتمد عبدهللا 2197871 كفـءكفـء10262011/07/01 معلم

شلقام 2011/07/01 فاطمھ دمحم بحیرى متولى 2198724 كفـءكفـء10272011/07/01 معلم

2011/07/01 تعلیم اساسي١حضانة السعدیة  فاطمھ دمحم ربیع على عبدالعزیز 2201170 كفـءكفـء10282011/07/01 معلم

٢ابشاق  2010/03/02 فاطمھ دمحم فوزى محمود 2196777 كفـءكفـء10292011/02/28 معلم

االقباط 2010/07/01 فاطمھ دمحم محمود سالمھ 2149119 كفـءكفـء10302011/07/01 معلم

بنى مزاراالعدادیة  بنات 2004/08/20 فاطمھ دمحمرضا ربیع دمحم صیام 2149122 كفـءكفـء10312011/03/02 معلم

منشاة بكیر 2011/07/01 فاطمھ محمود احمد ابراھیم 2201172 كفـءكفـء10322011/07/01 معلم

البھنسا الحدیثة 2001/07/01 فاطمھ محمود اسماعیل نمر 2203359 كفـءكفـء10332011/07/01 معلم

١القیس  2006/02/09 فاطمھ محمود كامل جمال حافظ 2201161 كفـءكفـء10342011/03/02 معلم

الجندیة المشتركة 2010/07/01 فاطمھ مصطفى عبد الوھاب دمحم 2203231 كفـءكفـء10352011/07/01 معلم

بلة المستجدة 2011/07/01 فایز احمد اسماعیل محمود 2150853 كفـءكفـء10362011/07/01 معلم

السناریة 2011/07/01 فایز دمحم جبریل على 1141085 كفـءكفـء10372011/07/01 معلم
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النظامیة 2008/05/21 فایزة احمد عبدهللا دمحمحسن 2164188 كفـءكفـء10382011/07/01 معلم

١بنى صامت  2010/07/01 فایزة السید دمحم السید 2159580 كفـءكفـء10392011/07/01 معلم

ف السالم الحدیثة االعدادیة 2011/07/01 فتحى ثابت فضل على 2183882 كفـءكفـء10402011/07/01 معلم

السلسة 2011/07/01 فتحى قطب أبو غنیمة ابراھیم 2149801 كفـءكفـء10412011/07/01 معلم

ساقوال للتعلیم االساسى 2002/10/08 فتحى مصطفى دمحم غرباوى 1129230 كفـءكفـء10422011/02/28 معلم

١الشالبى األبتدائیة رقم 2011/03/02 فتحیھ عتیق دمحم محمود 2196525 كفـءكفـء10432011/02/28 معلم

الشھید اسماعیل أحمد اسماعیل باعطو 2003/08/14 فرج حیدر عبدالرحمن عبدالوھاب 2199932 كفـءكفـء10442011/07/01 معلم

نزلة الدلیل 2007/02/22 فریدة دمحم أحمد جالل 1136403 كفـءكفـء10452011/02/16 معلم

ابطوجة 2011/07/01 فضل فاروق عبد الفتاح على 2373283 كفـءكفـء10462011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب 2008/01/18 ففیان عاطف لبیب جریس 2203114 كفـءكفـء10472011/07/01 معلم

الناصریة 2011/07/01 فوزى احمد محمود حسن 2202857 كفـءكفـء10482011/07/01 معلم

٢صفط ابو جرح  2010/07/01 فوزیھ رجب محمود اسماعیل 2195644 كفـءكفـء10492011/07/01 معلم

١قضب دمحم مرسى / المرحوم  2010/07/01 فیبى عازر شفیق بسطا 2384892 كفـءكفـء10502011/07/01 معلم

٢ابشاق  2010/07/01 فیبى مالك عدلى فوزى 2389655 كفـءكفـء10512011/07/01 معلم

الجندیة المشتركة 2011/07/01 فیصل  نجیب حمدى دمحم 2384359 كفـءكفـء10522011/07/01 معلم

١ابناء الثورة  2011/07/01 فیفى عبدالوھاب احمد صالح 2147963 كفـءكفـء10532011/07/01 معلم

٢دیر السنقوریة  2008/03/15 قاسم عبدهللا ابراھیم صدیق 2198754 كفـءكفـء10542011/07/01 معلم
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الجندیة المشتركة 2011/07/01 كارم عبدهللا دمحم عبدالعظیم 2384351 كفـءكفـء10552011/07/01 معلم

٢الناصریة  2011/07/01 كامل دمحم كامل دمحم 2177107 كفـءكفـء10562011/07/01 معلم

الشیخ مصطفى عبد الرازق بنین 2009/01/15 كاملیا عبدالعظیم عبدالحلیم دمحم 2195748 كفـءكفـء10572011/07/01 معلم

١نزلة عمرو  2011/02/22 كرستینا ماھر عزت یسى 2198771 كفـءكفـء10582011/02/16 معلم

الشیخ عطا 2003/09/10 كرم رجب حسن ھمام 2385963 كفـءكفـء10592011/07/01 معلم

كفر العزباوى 2007/08/27 كرم دمحم سید عبد الرحمن 1592746 كفـءكفـء10602011/02/16 معلم

الشیخ مصطفى عبد الرازق بنین 2011/07/01 كریم دمحم ابراھیم عبد اللطیف 2265706 كفـءكفـء10612011/07/01 معلم

١الجندیة  2011/07/01 كریمة على احمد امین 2156044 كفـءكفـء10622011/07/01 معلم

فصول أشروبة الثانویة المشتركة 2009/03/29 كمال عبد هللا دمحم الجدامي 1133292 كفـءكفـء10632011/07/01 معلم

٢الشیخ فضل  2011/07/01 كوثر دمحم مغربى على 2195603 كفـءكفـء10642011/07/01 معلم

٢اشروبھ االبتدائیة رقم  2011/07/01 لقیة علي دمحم الجدامى 1617136 كفـءكفـء10652011/07/01 معلم

٢نزلة عمرو االبتدائیة رقم  2011/07/01 لمیاء أحمد مصطفى دمحم 1141828 كفـءكفـء10662011/07/01 معلم

الصباح البحریة االبتدائیة 2011/03/02 لمیاء بدر دمحم عبدالقادر 1620012 كفـءكفـء10672011/02/28 معلم

٢وحدة الجرنوس  2011/07/01 لمیاء رزق احمد عبد الباسط 1140901 كفـءكفـء10682011/07/01 معلم

بنى مزار االعدادیة بنین 2006/09/27 لورانس سمیر عزیز ابراھیم 2105494 كفـءكفـء10692011/02/28 معلم

الشیخ مصطفى عبدالرازق بنات 2010/07/01 لیلى احمد احمد ابراھیم 2277384 كفـءكفـء10702011/07/01 معلم

١قضب دمحم مرسى / المرحوم  2010/02/22 لیلى شلقامى على عبد الفضیل 1611352 كفـءكفـء10712011/02/16 معلم
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٢اشروبھ االبتدائیة رقم  2010/03/02 لیلى فرح السید جرجس 2200444 كفـءكفـء10722011/02/28 معلم

الشھداء الصالحین 2005/01/08 لیلى دمحم اسماعیل مصطفى 1612745 كفـءكفـء10732011/07/01 معلم

الطاھرة 2011/07/01 ماجد شحاتھ عید لبیب 2203428 كفـءكفـء10742011/07/01 معلم

فصول أشروبة الثانویة المشتركة 2011/03/02 ماجد عطیھ عیاد تاوضروس 2203222 كفـءكفـء10752011/02/28 معلم

٢ابو جرج رقم  2011/07/01 ماجدة حسن مرسى حسن 1140756 كفـءكفـء10762011/07/01 معلم

بنى مزار الثانویة العامة 2007/03/22 ماجدة شوقى خلیل حنا 2152297 كفـءكفـء10772011/06/27 معلم

الجالء للتعلیم االساسى 2010/07/01 ماجدة عنتر رمزي زاخر 2158022 كفـءكفـء10782011/07/01 معلم

حضانة أم الساس 2011/07/01 ماجده دمحم عبدالرحمن عمر 2196483 كفـءكفـء10792011/07/01 معلم

١الجالء األبتدائیة رقم  2003/09/16 ماجده دمحم محمود احمد 2242581 كفـءكفـء10802011/07/01 معلم

١طة حسین  2009/08/11 ماجي كرنالیوس عزیز جید 2158029 كفـءكفـء10812011/07/01 معلم

١الشیخ دمحم بھجات خلیل رقم  2011/07/01 ماركو سامى جورج بشاره 2301833 كفـءكفـء10822011/07/01 معلم

٢التحریر  2011/07/01 مارى حنا عزیز توفیق 2162239 كفـءكفـء10832011/07/01 معلم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2011/03/02 مارى سامى حبیب غالى 2157891 كفـءكفـء10842011/02/28 معلم

ف نزلة الدلیل 2010/02/22 مارى لطفى جندى متى 2203403 كفـءكفـء10852011/02/16 معلم

٢الشالبى رقم  2011/02/22 مارى مرقص عبده حنا 2152086 كفـءكفـء10862011/02/16 معلم

طھ حسین االعدادیة المشتركة 2011/03/02 ماریام عبدهللا بشرى حنا 2203299 كفـءكفـء10872011/02/28 معلم

٢التحریر  2011/07/01 ماریانا سمیر شخلول جرجس 2389807 كفـءكفـء10882011/07/01 معلم
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ابو حرب للتعلیم االساسى 2006/01/09 ماریانا نادى رمزى عبدالسید 2160025 كفـءكفـء10892011/07/01 معلم

٢دیر السنقوریة  2011/01/05 مارین حنا شحاتھ حنا 2396548 كفـءكفـء10902011/07/01 معلم

سیوة 2011/02/22 ماھر فرنسیس عیاد بولس 2196372 كفـءكفـء10912011/02/16 معلم

٢وحدة الجرنوس  2010/07/01 ماھر مصطفى احمد عبدالجواد 2289264 كفـءكفـء10922011/07/01 معلم

كفر ابو العودین 2011/02/22 مجده رجب صبره دمحم 2200050 كفـءكفـء10932011/02/16 معلم

حضانة الطیارحسن لطفى 2010/07/01 مجده دمحم جمعھ على 2196401 كفـءكفـء10942011/07/01 معلم

١الشیخ فضل  2003/08/25 مجدى ابوالیل عبداللطیف بخیت 2168868 كفـءكفـء10952011/02/16 معلم

١السالم الحدیثة االبتدائیة رقم 2011/07/01 مجدى رجب احمد شلبى 2103610 كفـءكفـء10962011/07/01 معلم

١شلقام  2009/09/27 مجدى صالح طھ احمد 2202022 كفـءكفـء10972011/02/22 معلم

حماضة 2011/07/01 مجدي صالح لبیب یوسف 2396329 كفـءكفـء10982011/07/01 معلم

كفر الشیخ ابراھیم 2009/02/24 محاسن إبراھیم دمحم إبراھیم 1141691 كفـءكفـء10992011/07/01 معلم

كفر الشیخ ابراھیم 2002/09/01 محاسن على محمود السید 1130838 كفـءكفـء11002011/02/16 معلم

نزلة عمرو 2005/08/28 محاسن مصطفى أحمد على 1141257 كفـءكفـء11012011/02/16 معلم

الخلیل ابراھیم البندارى 2011/07/01 محب خلف حنا جاد 2396162 كفـءكفـء11022011/07/01 معلم

صندفا الثانویة المشتركة 2010/03/02 محب یعقوب لمعى اسحق 2203239 كفـءكفـء11032011/02/28 معلم

الطاھرة 2011/07/01 دمحم ابراھیم خلیفة على 2151913 كفـءكفـء11042011/07/01 معلم

الطاھرة 2000/08/21 دمحم ابراھیم عبید عثمان 2196770 كفـءكفـء11052011/02/16 معلم
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١قضب دمحم مرسى / المرحوم  2011/07/01 دمحم ابراھیم عطیھ ابراھیم 1138718 كفـءكفـء11062011/07/01 معلم

ابطوجة 2010/07/01 دمحم ابراھیم دمحم ابراھیم 2283940 كفـءكفـء11072011/07/01 معلم

١طمبو األبتدائیة رقم 2007/10/29 دمحم ابراھیم دمحم عثمان 2367324 كفـءكفـء11082011/07/01 معلم

٢صفط ابو جرح  2011/03/02 دمحم احمد عبدالحمید حسن 2202010 كفـءكفـء11092011/02/28 معلم

الطاھرة 2011/07/01 دمحم احمد عبدالغنى عبدالحلیم 2202772 كفـءكفـء11102011/07/01 معلم

١القیس  2010/07/01 دمحم احمد على عبد المجید 2154113 كفـءكفـء11112011/07/01 معلم

البھنسا تعلیم اساسى 2011/07/01 دمحم اسماعیل دمحم ابراھیم 2149134 كفـءكفـء11122011/07/01 معلم

٢التحریر  2011/03/02 دمحم الدرویش دمحم بھجات 2202000 كفـءكفـء11132011/03/02 معلم

٣الجندیة االبتدائیة رقم  2011/03/02 دمحم السید حسین خالد 2157953 كفـءكفـء11142011/07/01 معلم

بنى مزار االعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم حسن احمد عبدالعال 2203333 كفـءكفـء11152011/07/01 معلم

١الجندیة  2006/05/25 دمحم حسن عبد الرحیم احمد 2148098 كفـءكفـء11162011/02/16 معلم

العروبة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم حسن دمحم راشد 2203506 كفـءكفـء11172011/07/01 معلم

٢دیر السنقوریة  2011/07/01 دمحم حسنین حسن دمحم 2200105 كفـءكفـء11182011/07/01 معلم

ابو العباس االعدادیة 2008/02/23 دمحم حسین دمحمالصغیر دمحم 2149040 كفـءكفـء11192011/02/28 معلم

بردونة االشراف 2011/03/02 دمحم راشد احمد دمحم 1602767 كفـءكفـء11202011/02/28 معلم

٢السالم الحدیثة االبتدائیة رقم  2010/05/02 دمحم ربیع انور عبد العزیز 2103579 كفـءكفـء11212011/07/01 معلم

٢وحدة الجرنوس  2011/02/22 دمحم ربیع حسن احمد 1129009 كفـءكفـء11222011/02/22 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 

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١القیس  2009/02/23 دمحم رجب السید محمود 1136144 كفـءكفـء11232011/07/01 معلم

منشاة جالل 2011/07/01 دمحم رضا راشد عبد العزیز 2396165 كفـءكفـء11242011/07/01 معلم

سیوة 2010/07/01 دمحم سعد ذكى عبدالوھاب 2159439 كفـءكفـء11252011/07/01 معلم

صندفا الثانویة المشتركة 2011/02/22 دمحم سلیمان سلیمان دمحم 2203550 كفـءكفـء11262011/02/16 معلم

كفر ابو العودین 2011/07/01 دمحم سید عبد اللة حسن 2367312 كفـءكفـء11272011/07/01 معلم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2010/02/17 دمحم شعبان سعد على 2149396 كفـءكفـء11282011/07/01 معلم

١الجالء األبتدائیة رقم  2011/02/22 دمحم صالح عباس عبدالعظیم 2200511 كفـءكفـء11292011/02/16 معلم

بنى على المشتركة 2011/07/01 دمحم عاشور جادالرب حسن 2203676 كفـءكفـء11302011/07/01 معلم

ام الساس االعدادیة بام الساس 2011/07/01 دمحم عبد الباقي عبد الفتاح جاب هللا 2392033 كفـءكفـء11312011/07/01 معلم

فصول حماضة االعدادیة 2008/10/24 دمحم عبد الحلیم ابراھیم السید 2103617 كفـءكفـء11322011/02/16 معلم

١القیس  2010/03/02 دمحم عبد الحمید حافظ احمد 1612631 كفـءكفـء11332011/02/22 معلم

بلة المستجدة 2011/07/01 دمحم عبد الحمید حماده دمحم 2151096 كفـءكفـء11342011/07/01 معلم

عزبة خلیل بك 2005/10/09 دمحم عبد الدایم البدرى محمود 1133128 كفـءكفـء11352011/02/28 معلم

المعطن االبتدائیة 2011/03/02 دمحم عبد الستار دمحم دمحم 2182358 كفـءكفـء11362011/02/28 معلم

الجرنوس ع بنین 2008/09/05 دمحم عبد العظیم خلیفة عبد الحفیظ 1134121 كفـءكفـء11372011/02/28 معلم

ابو العباس 2005/11/01 دمحم عبدهللا على دمحم 2161964 كفـءكفـء11382011/02/28 معلم

فصول ابو جرج الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم عبدهللا دمحم السید 2148949 كفـءكفـء11392011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفرجان االعدادیة 2011/07/01 دمحم عبدالوھاب احمد على 2160164 كفـءكفـء11402011/07/01 معلم

الضبعى 2011/07/01 دمحم عبدالوھاب دكرورى ابوسریع 2194386 كفـءكفـء11412011/07/01 معلم

١الجرنوس االبتدائیة رقم  2000/03/15 دمحم على حسن عبد الصمد 1120789 كفـءكفـء11422011/07/01 معلم

شلقام 2011/02/22 دمحم علىالصغیر على حسین 2149014 كفـءكفـء11432011/02/16 معلم

٢السالم الحدیثة االبتدائیة رقم  2005/03/21 دمحم عمر عبدالحمید على 2177358 كفـءكفـء11442011/07/01 معلم

ابشاق 2010/03/02 دمحم عید اسماعیل عبدالرازق 2202684 كفـءكفـء11452011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب 2011/07/01 دمحم فاروق عبدالعلیم مرسى 2203767 كفـءكفـء11462011/07/01 معلم

معصرة حجاج 2005/06/21 دمحم فتحى مرتضى دمحم 2373248 كفـءكفـء11472011/07/01 معلم

٢ساقوال  2011/07/01 دمحم فؤاد برعى یوسف 2187932 كفـءكفـء11482011/07/01 معلم

منشاة جالل 2011/03/02 دمحم فیصل عبدالعزیز السید 2203266 كفـءكفـء11492011/02/28 معلم

المعطن االبتدائیة 2007/01/16 دمحم قطب عبدالعظیم على 2199224 كفـءكفـء11502011/07/01 معلم

بنى مزار الثانویة للبنات 2004/01/01 دمحم قطب محمود دمحم 2155470 كفـءكفـء11512011/07/01 معلم

شھداء الصحابة 2010/07/01 دمحم لطفى صادق عبداللطیف 2203257 كفـءكفـء11522011/07/01 معلم

المعطن االبتدائیة 2004/06/03 دمحم ماضى سعد علوانى 2149896 كفـءكفـء11532011/02/28 معلم

بنات.ع.الجرنوس  2011/07/01 دمحم دمحم احمد عبدالباسط 2149036 كفـءكفـء11542011/07/01 معلم

ابطوجة 2011/07/01 دمحم دمحم احمد على 2147858 كفـءكفـء11552011/07/01 معلم

الثانویة الجدیدة للبنین 2011/02/28 دمحم دمحم احمد مرعى 1612678 كفـءكفـء11562011/02/28 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 

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االقباط 2011/07/01 دمحم دمحم محمود عثمان 1562751 كفـءكفـء11572011/07/01 معلم

بنى على الثانویة العامة المشتركة 2011/07/01 دمحم محمود توفیق عبد الجید 2154118 كفـءكفـء11582011/07/01 معلم

٢بنى صامت الحدیثة رقم  2010/04/03 دمحم محمود سید عباس 2171795 كفـءكفـء11592011/07/01 معلم

١شلقام  2004/04/01 دمحم محمود دمحم دمحم 2151956 كفـءكفـء11602011/07/01 معلم

طھ حسین االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم مصطفى على حسن 1128496 كفـءكفـء11612011/07/01 معلم

بنى مزار الصناعیة 2011/07/01 دمحم مصطفى دمحم دمحم 2203852 كفـءكفـء11622011/07/01 معلم

١الناصریة  2011/03/02 دمحم ممدوح توفیق عبدالغنى 2148998 كفـءكفـء11632011/03/02 معلم

١ساقوال  2003/08/30 دمحم وفقى دمحم عبدالوھاب 2180203 كفـءكفـء11642011/02/16 معلم

٢الناصریة  2011/07/01 دمحم یحیى عدلى احمد 2169690 كفـءكفـء11652011/07/01 معلم

ابطوجة 2011/07/01 محمود ابراھیم عطیھ ابراھیم 2147879 كفـءكفـء11662011/07/01 معلم

بنى على المشتركة 2009/03/27 محمود ابراھیم عفیفى دمحم 2366762 كفـءكفـء11672011/07/01 معلم

الفرجان االعدادیة 2006/03/02 محمود احمد امین اسماعیل 1572469 كفـءكفـء11682011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/02 محمود رشاد دمحم احمد 1141583 كفـءكفـء11692011/02/28 معلم

دمحم بھجات ع 2011/07/01 محمود عطا دمحم ابراھبم 2286024 كفـءكفـء11702011/07/01 معلم

١شلقام  2009/03/18 محمود على ابراھیم عبد الجواد 2051719 كفـءكفـء11712011/02/14 معلم

٢القیس  2011/03/02 محمود دمحم احمد قاسم 1602757 كفـءكفـء11722011/02/28 معلم

حسن ساطع االبتدائیة 2011/02/22 محمود دمحم شلقامى دمحم 2161751 كفـءكفـء11732011/02/16 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 

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى على الثانویة العامة المشتركة 2006/08/29 محمود دمحم عباس عبدالغنى 2202672 كفـءكفـء11742011/02/16 معلم

١طمبو األبتدائیة رقم 2006/09/05 محمود دمحم عبد العلیم احمد 2198650 كفـءكفـء11752011/02/16 معلم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2011/07/01 محمود دمحم عثمان على 2198153 كفـءكفـء11762011/07/01 معلم

بنى على المشتركة 2011/07/01 مدحت كمال شاكر عبد المسیح 2153140 كفـءكفـء11772011/07/01 معلم

الناصریة 2011/07/01 مدحت مالك شوقى بطرس 2203087 كفـءكفـء11782011/07/01 معلم

٢صندفا االبتدائیة رقم  2011/07/01 مدیحھ رجب دمحم على 2197876 كفـءكفـء11792011/07/01 معلم

2010/03/02 ریاض اطفال٣اشروبة االبتدائیة رقم  مدیحھ رشاد احمد دمحم 2163685 كفـءكفـء11802011/07/01 معلم

١بنى على  2010/03/02 مدیحھ سعد دمحم دمحم 1136555 كفـءكفـء11812011/02/28 معلم

٢ابو جرج رقم  2011/03/02 مدیحھ سالمھ سلیم سلیمان 2198783 كفـءكفـء11822011/07/01 معلم

بنى مزار االعدادیة بنین 2010/07/01 مرجریت فؤاد مرزوق بشاى 2148039 كفـءكفـء11832011/06/27 معلم

مدرسة األمل للصم وضعاف السمع 2007/08/22 مرفت احمد مصطفى عبد الغنى 1141296 كفـءكفـء11842011/02/28 معلم

العروبة االعدادیة المشتركة 2007/03/17 مرفت جمال على حمیده 2203018 كفـءكفـء11852011/07/01 معلم

الشیخ مصطفى عبد الرازق بنین 2011/07/01 مرفت رجب احمد دمحم 2203776 كفـءكفـء11862011/07/01 معلم

٢حضانة السعدیة  2010/03/02 مرفت رجب دمحم عبدالرحمن 2201156 كفـءكفـء11872011/02/28 معلم

١القیس  2002/11/08 مرفت فاروق احمد حسن 2201162 كفـءكفـء11882011/02/22 معلم

النیل االعدادیة المشتركة 2011/02/22 مرفت كامل عبدالھادى جبریل 2202947 كفـءكفـء11892011/02/16 معلم

ابو العباس 2011/02/28 مرفت دمحم ابراھیم دمحم 1611343 كفـءكفـء11902011/02/28 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 

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١نزلة عمرو  2010/02/22 مرفت دمحم محمود عثمان 2151786 كفـءكفـء11912011/02/16 معلم

اوالد الشیخ 2011/03/02 مرفت وحید مرسى صبره 2159046 كفـءكفـء11922011/02/28 معلم

٢اشروبھ االبتدائیة رقم  2010/07/01 مرفت وھبھ جرجس كامل 2197561 كفـءكفـء11932011/07/01 معلم

المعطن االبتدائیة 2010/07/01 مروة حسن حسن حافظ 2163085 كفـءكفـء11942011/07/01 معلم

بنى مزار الصناعیة 2010/02/22 مروة سمیر ابراھیم عبد الفتاح 1592676 كفـءكفـء11952011/02/22 معلم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2004/12/05 مروة شعبان ابراھیم سعید 2149431 كفـءكفـء11962011/02/28 معلم

بنى مزار الفنیة بنات 2011/07/01 مروة كمال زكى عبد الھادى 2369396 كفـءكفـء11972011/07/01 معلم

بنى على المشتركة 2010/02/22 مروة دمحم خالد اسماعیل 1570255 كفـءكفـء11982011/02/16 معلم

ابو حرب للتعلیم االساسى 2011/02/22 مروة دمحم عبد السالم اسماعیل 2144940 كفـءكفـء11992011/02/16 معلم

)ابتدائى( تعلیم اساسى ١السعدیة 2011/07/01 مروة محمود ابوعوف طلب 2154297 كفـءكفـء12002011/07/01 معلم

ابو حرب 2004/09/03 مروة نادى على سید 1586087 كفـءكفـء12012011/02/16 معلم

نزلة الدلیل 2011/07/01 مروه ابراھیم امین كامل 2196670 كفـءكفـء12022011/07/01 معلم

علي فھمي االبتدائیة 2011/03/02 مروه احمد اسماعیل عبدالنعیم 2200432 كفـءكفـء12032011/07/01 معلم

١القیس  2011/07/01 مروه عادل راضى دمحم 2149859 كفـءكفـء12042011/07/01 معلم

٢ابناء الثورة  2011/02/22 مروه عبدالحمید عبدالعزیز عبدالحلیم 2168763 كفـءكفـء12052011/02/22 معلم

اشروبة االعدادیة بنین 2004/11/03 مروه عبدالعظیم ذكى عبدالعظیم 2203260 كفـءكفـء12062011/07/01 معلم

بنى مزار الثانویة للبنات 2010/02/22 مروه على شحاتھ على 2203719 كفـءكفـء12072011/03/17 معلم

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

7438of 5024 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 

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بردونة االشراف 2011/02/22 مروه عیسى زكى عبدالعزیز 2198365 كفـءكفـء12082011/02/16 معلم

١حضانة القیس رقم 2010/02/22 مروه دمحم مسعد دمحم 2203890 كفـءكفـء12092011/02/16 معلم

٢حضانة صندفا االبتدائیة رقم  2011/07/01 مروه محمود اسماعیل احمد 2201759 كفـءكفـء12102011/07/01 معلم

١بنى صامت  2011/07/01 مروه مصطفى عبدالعظیم عبدالمجید 2171838 كفـءكفـء12112011/07/01 معلم

٢ابناء الثورة  2011/07/01 مریم حنا بشرى ابراھیم 2198005 كفـءكفـء12122011/07/01 معلم

١ابشاق  2011/03/02 مریم سروت نان شحاتھ 2196537 كفـءكفـء12132011/03/02 معلم

٢الناصریة  2011/07/01 مریم صبحى بھلول جرجس 2169302 كفـءكفـء12142011/07/01 معلم

٢صندفا االبتدائیة رقم  2011/02/16 مریم عید مالك میخائیل 1140841 كفـءكفـء12152011/02/22 معلم

٢ابناء الثورة  2008/04/15 مریم فرویز بندى مسعد 1588997 كفـءكفـء12162011/02/16 معلم

١بنى صامت  2011/07/01 مریم دمحم عمر دمحم 2171850 كفـءكفـء12172011/07/01 معلم

٢بنى صامت الحدیثة رقم  2011/02/16 مریم مكرم اخنوخ عیاد 2169076 كفـءكفـء12182011/02/16 معلم

٢صفط ابو جرح  2008/09/25 مریم مالك عدلى فوزى 2196392 كفـءكفـء12192011/02/16 معلم

الشھداء الصالحین 2009/03/22 مشیرة حسن دمحم ابراھیم 1612772 كفـءكفـء12202011/07/01 معلم

٢صفط ابو جرح  2011/07/01 مصطفى  سمیر شاكر دمحم 2202012 كفـءكفـء12212011/07/01 معلم

ام الساس االعدادیة بام الساس 2011/07/01 مصطفى احمد شلقامى دمحم 2203766 كفـءكفـء12222011/07/01 معلم

اشروبة االعدادیة بنین 2011/07/01 مصطفى احمد عبدالجید عثمان 2183867 كفـءكفـء12232011/07/01 معلم

طمبو االعدادیة بنین 2011/02/22 مصطفى احمد عبدالمنعم السید 2203794 كفـءكفـء12242011/02/22 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 

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢وحدة الجرنوس  2011/07/01 مصطفى حافظ على على 2190684 كفـءكفـء12252011/07/01 معلم

احمد انور عبد العزیز 2003/05/19 مصطفى زكى كامل جادالحق 2198152 كفـءكفـء12262011/07/01 معلم

حسن ساطع االبتدائیة 2011/03/02 مصطفى شعبان دمحم ابراھیم 2161958 كفـءكفـء12272011/03/02 معلم

منشاة بكیر 2002/05/15 مصطفى صالح عبد الحلیم عید 2401249 كفـءكفـء12282011/07/01 معلم

ابو العباس االعدادیة 2011/02/22 مصطفى عامر على محمود 1602778 كفـءكفـء12292011/02/16 معلم

١ابناء الثورة  2008/12/17 مصطفى عبد الحكیم دمحم عبد  الجواد 2174820 كفـءكفـء12302011/02/28 معلم

طمبو االعدادیة بنین 2001/07/01 مصطفى عبد العظیم مصطفى امام 1138313 كفـءكفـء12312009/02/26 معلم

الناصریة 2011/07/01 مصطفى عبد الوھاب اسماعیل عبد هللا 2151910 كفـءكفـء12322011/07/01 معلم

الطاھرة 2008/10/08 مصطفى عبدهللا عبدالباسط حسن 2201806 كفـءكفـء12332011/02/16 معلم

٢بنى صامت الحدیثة رقم  2011/02/28 مصطفى محمود توفیق احمد 2147901 كفـءكفـء12342011/02/28 معلم

١الناصریة  2005/02/20 معوض صادق ابراھیم صادق 2196405 كفـءكفـء12352011/02/28 معلم

دیر السنقوریة 2011/07/01 مكاریوس فرج عطیھ میخائیل 2203548 كفـءكفـء12362011/07/01 معلم

فصول ابو جرج الثانویة المشتركة 2011/02/22 مالك فارس مالك یونان 2203700 كفـءكفـء12372011/02/16 معلم

الجالء للتعلیم االساسى 2003/10/11 منار سید دمحم عبدالغنى 2203603 كفـءكفـء12382011/03/02 معلم

ابطوجة 2011/07/01 منال احمد عبده حسن 2199195 كفـءكفـء12392011/07/01 معلم

١القیس  2010/07/01 منال خلف عبدالفتاح على 2150846 كفـءكفـء12402011/07/01 معلم

بردونة االشراف 2011/03/02 منال رضا امین كامل 2196665 كفـءكفـء12412011/03/02 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 

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حضانة طھ حسین 2011/07/01 منال سامى مالك توما 2184206 كفـءكفـء12422011/06/27 معلم

اشروبة االعدادیة بنات 2011/07/01 منال عبد الحمید امین عطا اللة 2286918 كفـءكفـء12432011/07/01 معلم

)ابتدائى( تعلیم اساسى ١السعدیة 2011/03/02 منال عبدالحمید ابراھیم عبدالغنى 2201472 كفـءكفـء12442011/02/28 معلم

البھنسا الحدیثة 2001/04/09 منال دمحم دمحم حسن 2203353 كفـءكفـء12452011/07/01 معلم

اشروبة االعدادیة بنین 2011/07/01 منال مصرى عبدالعال مرسى 2149850 كفـءكفـء12462011/07/01 معلم

٢قضب دمحم مرسى / المرحوم  2011/03/02 منال وھیب یعقوب وھبھ 2157812 كفـءكفـء12472011/07/01 معلم

البھنسا الحدیثة 2002/05/01 منال یوسف حسن رشوان 2203362 كفـءكفـء12482011/07/01 معلم

١القیس  2000/11/09 منجھ عبدالصبور عبدالرازق عبد الغنى 2200453 كفـءكفـء12492011/02/16 معلم

الطاھرة 2011/07/01 منجھ عدلى عبد العال حمد 2151905 كفـءكفـء12502011/07/01 معلم

١القیس  2003/03/15 منجھ دمحم دمحم جنیدى 2150848 كفـءكفـء12512011/07/01 معلم

١ابو جرج  2010/07/01 منى ابراھیم السید حسین 1132962 كفـءكفـء12522011/07/01 معلم

بنات.ع.الجرنوس  2011/07/01 منى ابو الدھب دمحم حسن 2149033 كفـءكفـء12532011/07/01 معلم

بنى مزار الثانویة  الفنیة التجاریة بنات 2010/07/01 منى احمد صادق احمد 2203865 كفـءكفـء12542011/07/01 معلم

٤اشروبة االبتدائیة رقم 2011/07/01 منى اسلیمان عبدالعظیم ابوبكر 2160174 كفـءكفـء12552011/07/01 معلم

الشیخ عطا 2005/05/01 منى بدیوى حسن على 1612652 كفـءكفـء12562011/07/01 معلم

١بنى على  2010/02/22 منى بھى الدین احمد عبدالمجید 2201209 كفـءكفـء12572011/02/16 معلم

الثورة  للتعلیم االساسى 2009/12/01 منى خلیفة على سعید عبد هللا 1592207 كفـءكفـء12582011/02/28 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢طة حسین  2010/07/01 منى سمیر رمزي ایوب 2173037 كفـءكفـء12592011/07/01 معلم

احمد انور عبد العزیز 2011/07/01 منى سید صدیق دمحم 1141649 كفـءكفـء12602011/07/01 معلم

على بن ابى طالب 2010/02/22 منى صالح احمد عبد هللا 2154159 كفـءكفـء12612011/02/22 معلم

٣الجندیة االبتدائیة رقم  2011/02/22 منى على بكیر على 2157751 كفـءكفـء12622011/07/01 معلم

١الشیخ فضل  2011/07/01 منى على كامل حمزة 2105524 كفـءكفـء12632011/07/01 معلم

١حضانة أبناء الثورة  2010/07/01 منى محمود احمد حسن 1569980 كفـءكفـء12642011/07/01 معلم

حضانة البھنسا تعلیم اساسى 2011/03/02 منى محمود شعبان احمد 2197840 كفـءكفـء12652011/02/28 معلم

٢ابشاق  2010/07/01 منى محمود شلقامى حسن 2200002 كفـءكفـء12662011/07/01 معلم

١صندفا رقم 2011/07/01 منى مصطفى عبدالوھاب على 2202438 كفـءكفـء12672011/07/01 معلم

الشھداء الصالحین 2007/08/08 منى مصطفى كامل فرجانى 1612753 كفـءكفـء12682011/02/28 معلم

١البھنسا  2011/07/01 مھا حمدان عبدالغنى عبداللطیف 2196358 كفـءكفـء12692011/07/01 معلم

١ابشاق  2010/03/02 مھا رافت دمحم دمحم 2202150 كفـءكفـء12702011/02/28 معلم

العصیات 2011/03/02 مھا صالح دمحم عبد المجید 2161105 كفـءكفـء12712011/02/28 معلم

٢الشیخ فضل  2011/07/01 مھا على سید على 2152068 كفـءكفـء12722011/07/01 معلم

احمد انور عبد العزیز 2010/07/01 مھا عمران حسن ابراھیم 2159335 كفـءكفـء12732011/07/01 معلم

٢الشیخ فضل  2011/07/01 مھا ماھر دمحم عبدالحكیم 2195183 كفـءكفـء12742011/07/01 معلم

الخلیل ابراھیم البندارى 2010/07/01 مھا دمحم اسماعیل محجوب 2200013 كفـءكفـء12752011/07/01 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١حضانة الفدائیة  2010/03/02 مھا دمحم شحاتھ سعید 2200007 كفـءكفـء12762011/02/28 معلم

١ابشاق  2010/03/02 مھا دمحم عید عبدالعظیم 2196532 كفـءكفـء12772011/02/28 معلم

١حضانة الفدائیة  2010/03/02 مھا دمحم موسى السید غنوم 2202546 كفـءكفـء12782011/02/28 معلم

الشھداء الصالحین 2010/07/01 مھا مشاضى یسین یونس 2198144 كفـءكفـء12792011/07/01 معلم

الجندیة المشتركة 2010/07/01 مھاب محمود على عبدالحق 2203490 كفـءكفـء12802011/07/01 معلم

ابشاق 2010/03/02 مھدیھ عبدالعزیز دمحم عبدالغنى 2202149 كفـءكفـء12812011/02/28 معلم

البھنسا تعلیم اساسى 2011/07/01 مھیدى سعد عطیة منصور 2175673 كفـءكفـء12822011/07/01 معلم

٢بنى صامت الحدیثة رقم  2011/07/01 مؤمن ربیع حسن على 2181650 كفـءكفـء12832011/07/01 معلم

ابو العباس 2009/02/16 مؤمن شحاتھ عطیة عبد هللا 1611338 كفـءكفـء12842011/07/01 معلم

فصول بلھ االعدادیة 2010/07/01 مؤمن عبدهللا سید محمود 2203056 كفـءكفـء12852011/07/01 معلم

١قضب دمحم مرسى / المرحوم  2008/07/21 مى سید جاد قاسم 1586084 كفـءكفـء12862011/07/01 معلم

ابو العباس 2011/03/02 میخائیل جابر یوسف شحاتھ 2203309 كفـءكفـء12872011/02/28 معلم

١اشروبة  2011/02/22 میخائیل عبدالمسیح بباوى عبد 2159409 كفـءكفـء12882011/02/16 معلم

شمس الدین للتعلیم االساسى 2011/03/02 میرفت مجدى حنا غالى 1141640 كفـءكفـء12892011/02/28 معلم

بنى مزارالثانویة الزراعیة 2010/07/01 میرھام وجیھ عطا هللا شخلول 2367468 كفـءكفـء12902011/07/01 معلم

فصول التربیة الفكریة الشیخ فضل 2011/07/01 میال د عیاد جابر   غطاس 2168261 كفـءكفـء12912011/07/01 معلم

منشاة ابو عزیز االعدادیة 2011/07/01 میالد بباوى فھیم میخائیل 2177233 كفـءكفـء12922011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول أشروبة الثانویة المشتركة 2010/07/01 میالد موریس كمال اسكندر 2151921 كفـءكفـء12932011/07/01 معلم

ابو جلبان للتعلیم االساسى 2011/03/02 مینا بطرس خیرى قیصر 2196767 كفـءكفـء12942011/07/01 معلم

الشھید اسماعیل أحمد اسماعیل باعطو 2005/11/07 مینا سروت میخائیل حنا 2196378 كفـءكفـء12952011/02/28 معلم

بنى مزار الفنیة بنات 2011/07/01 مینا شكرى اسكندر عبدالملك 2151094 كفـءكفـء12962011/07/01 معلم

٢الشیخ فضل  2011/07/01 مینا عوض معوض عبد المالك 2191116 كفـءكفـء12972011/07/01 معلم

معصرة حجاج 2010/07/01 مینا موریس كامل مخایئل 2203755 كفـءكفـء12982011/07/01 معلم

١الجالء األبتدائیة رقم  2011/07/01 مینا نبیل یوسف تادرس 2190499 كفـءكفـء12992011/07/01 معلم

٢السعدیة االبتدائیة رقم  2010/02/22 ناجح عاى السید امبارك 1138739 كفـءكفـء13002011/02/26 معلم

بلة المستجدة 2011/07/01 ناجح فولى احمد السید 2150854 كفـءكفـء13012011/07/01 معلم

شھداء الصحابة 2011/07/01 نادیة أبراھیم الدسوقى السید فھیم 2155607 كفـءكفـء13022011/07/01 معلم

٢القیس  2004/10/24 نادیة احمد شعبان شعبان 2149434 كفـءكفـء13032011/03/02 معلم

شلقام 2011/07/03 نادیة حسن عبد الوھاب  محمود 2152208 كفـءكفـء13042011/07/01 معلم

منشاه ابو عزیز 2010/07/01 نادیة رشدى جرجس برسوم 2271538 كفـءكفـء13052011/07/01 معلم

ساقوال للتعلیم االساسى 2010/07/01 نادیھ رجب دمحم عبد المعبود 2198725 كفـءكفـء13062011/07/01 معلم

٣أشروبة االبتدائیة رقم  2011/07/01 نادیھ عید عدلى یونان 2202539 كفـءكفـء13072011/07/01 معلم

١القیس  2011/07/01 نادیھ فتحى لبیب مصطفى 2203268 كفـءكفـء13082011/07/01 معلم

٢صندفا االبتدائیة رقم  2011/02/22 نادیھ محمود اسماعیل احمد 1597784 كفـءكفـء13092011/02/16 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 

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١اشروبة  2011/07/01 نارمین سالمھ عبدهللا السید 2149851 كفـءكفـء13102011/07/01 معلم

عزبة الصعایدة األبتدائیة 2011/07/01 ناصر خلیفھ صالح دمحم 2203339 كفـءكفـء13112011/07/01 معلم

كفر ابو العودین 2008/03/27 ناصر عبد النبى عبد هللا عبد القوى 2190666 كفـءكفـء13122011/07/01 معلم

العروبة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ناصر دمحم راضى یوسف 2203860 كفـءكفـء13132011/07/01 معلم

١الجندیة  2011/07/01 ناصر محمود دمحم سلیمان 2148099 كفـءكفـء13142011/07/01 معلم

منشاه ابو عزیز 2010/07/01 نانسى ثابت عازر جرجس 2267380 كفـءكفـء13152011/07/01 معلم

٢الشیخ فضل  2011/07/01 نانسى منیر فرج عبید 2392860 كفـءكفـء13162011/07/01 معلم

٢بنى صامت الحدیثة رقم  2010/07/01 ناني مالك مكاري عوض 2160935 كفـءكفـء13172011/07/01 معلم

بنى مزار الفنیة بنات 2010/03/02 ناھد شاكر ولیم شاكر 2154324 كفـءكفـء13182011/02/28 معلم

الجندیة المشتركة 2010/07/01 ناھد صفوت سید اسماعیل 2269412 كفـءكفـء13192011/07/01 معلم

١التحریر 2011/03/02 ناھد عبد الحمید احمد عبد الحمید 1599007 كفـءكفـء13202011/02/28 معلم

٢ابو جرج رقم  2011/03/02 ناھد دمحم حماد دمحم 2195653 كفـءكفـء13212011/02/28 معلم

بردونة االشراف 2008/03/15 ناھد دمحم دمحم دمحم 1572551 كفـءكفـء13222011/07/01 معلم

١الناصریة  2006/11/25 نبیل حنا تكال میخائیل 2165957 كفـءكفـء13232011/02/28 معلم

٢بنى على  2008/10/07 نبیلھ سامى رسل ابادیر 2197682 كفـءكفـء13242011/02/16 معلم

٢وحدة الجرنوس  2011/07/01 نبیلھ یوسف احمد عبد الحمید 2399449 كفـءكفـء13252011/07/01 معلم

٣الشیخ فضل االبتدائیة رقم  2011/07/01 نجاة احمد فولى احمد الفولى 1598950 كفـءكفـء13262011/07/01 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الطاھرة 2011/07/01 نجاة دمحم  حسین عباس 2381082 كفـءكفـء13272011/07/01 معلم

فصول أبشاق الثانویة المشتركة 2010/07/01 نجات فتحي أنور بردیس 2396200 كفـءكفـء13282011/07/01 معلم

الثورة ریاض اطفال باعطوا 2011/03/02 نجاح قطب دمحم احمد 2174824 كفـءكفـء13292011/02/28 معلم

كفر الشیخ ابراھیم 2007/08/26 نجالء عبد الصمد إبراھیم حسن 1141391 كفـءكفـء13302011/02/16 معلم

ابو حرب 2011/07/01 نجالء عزمى دمحم عبدالظاھر 2202262 كفـءكفـء13312011/07/01 معلم

٢حضانة صندفا االبتدائیة رقم  2011/02/22 نجالء على دمحم ابوالعال 2228486 كفـءكفـء13322011/02/16 معلم

الجندیة المشتركة 2010/03/02 نجالء فتحى رمضان على 2200508 كفـءكفـء13332011/02/28 معلم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2010/03/02 نجالء فتحى دمحم احمد 2145110 كفـءكفـء13342011/02/28 معلم

ام الساس 2011/03/02 نجالء دمحم المھدي جاد هللا علواني 1141711 كفـءكفـء13352011/02/28 معلم

كفر العزباوى 2004/08/24 نجالء نزیھ دمحم احمد 1592930 كفـءكفـء13362011/02/22 معلم

علي فھمي االبتدائیة 2002/02/19 نجوى سید حسین على 2174780 كفـءكفـء13372011/07/01 معلم

٢ساقوال  2011/07/01 نجوى صفتى صابر مرسى 2200510 كفـءكفـء13382011/07/01 معلم

١اشروبة  2008/01/04 نجوى عبدالحمید حماد عبدالجواد 2148110 كفـءكفـء13392011/07/01 معلم

١القیس  2011/03/02 نجوى دمحمالشافعى عطاء دمحم 2189534 كفـءكفـء13402011/02/28 معلم

الجالء للتعلیم االساسى 2011/02/22 نجوى مصطفى حسن دمحم 2212314 كفـءكفـء13412011/02/16 معلم

شلقام 2011/07/01 نجوى منتصر دمحم على 2288438 كفـءكفـء13422011/07/01 معلم

١قضب دمحم مرسى / المرحوم  2011/07/01 نجوى نظیف دمحم نظیف 2149131 كفـءكفـء13432011/07/01 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
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بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢ساقوال  2011/02/22 نجیب بدوى دمحم نجیب 1131186 كفـءكفـء13442011/02/16 معلم

١الشیخ دمحم بھجات خلیل رقم  2011/02/28 نرمین حبیب أرمیا عبد المسیح 1584289 كفـءكفـء13452011/02/28 معلم

١نزلة عمرو  2010/07/01 نرمین دمحم مدحت احمد دمحم 2161785 كفـءكفـء13462011/07/01 معلم

٢صندفا االبتدائیة رقم  2011/07/01 نسرین عازر قلدس جرجس 2202436 كفـءكفـء13472011/07/01 معلم

٢طمبو االبتدائیة رقم 2010/07/01 نسرین على زاید مرسى 2159270 كفـءكفـء13482011/07/01 معلم

١حضانة القیس رقم 2009/08/24 نسمھ جمال عباس عبدالغنى 2201169 كفـءكفـء13492011/02/16 معلم

٣أشروبة االبتدائیة رقم  2004/08/13 نشات كامل دمحم احمد 2149843 كفـءكفـء13502011/02/16 معلم

الثوره للتعلیم االساسى 2011/07/01 نشوة دمحم احمد السید 2157109 كفـءكفـء13512011/07/01 معلم

٢الفدائیة  2011/03/02 نشوى عبد التواب عبدالجلیل ابوزید 2174201 كفـءكفـء13522011/07/01 معلم

٢بنى صامت الحدیثة رقم  2004/08/13 نشوى محمود عبدالعلیم دبدوب 2147894 كفـءكفـء13532011/02/16 معلم

منشاة جالل 2011/02/22 نضال فوزى عبد العزیز دمحم 1140970 كفـءكفـء13542011/02/16 معلم

2010/07/01 دمحم مرسى االعدادیة نعمھ محمود دمحم دمحم 2149123 كفـءكفـء13552011/07/01 معلم

شھداء الصحابة 2011/07/01 نعیمھ فتحى عبدالحمید احمد 2203360 كفـءكفـء13562011/07/01 معلم

٢نزلة عمرو االبتدائیة رقم  2010/02/22 نفیسة ابراھیم محمود نعمان 2182573 كفـءكفـء13572011/02/16 معلم

الشیخ مصطفى عبد الرازق بنین 2010/02/22 نفیسھ دمحم عبدالحمید حسن 1135099 كفـءكفـء13582011/02/16 معلم

كفر الشیخ ابراھیم 2010/02/22 نھا صالح رجب احمد 1611328 كفـءكفـء13592011/02/16 معلم

شھداء الصحابة 2011/07/01 نھا دمحم دمحم حسن 2196779 كفـءكفـء13602011/07/01 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١ابو جرج  2011/03/02 نھال حسین دمحم دمحم حسین 2174250 كفـءكفـء13612011/07/01 معلم

٣أشروبة االبتدائیة رقم  2011/07/01 نھى احمد عبد النعیم خلیفھ 2198665 كفـءكفـء13622011/07/01 معلم

شھداء الصحابة 2011/07/01 نھى رفعت عبدالواحد احمد 2203262 كفـءكفـء13632011/07/01 معلم

طمبو االعدادیة بنات 2007/07/01 نھى عبدالمنعم صادق عبد الواحد 2202531 كفـءكفـء13642011/02/28 معلم

دمحم بھجات ع 2003/02/21 نور دمحم دمحم حسن 2273198 كفـءكفـء13652011/07/01 معلم

١ابو جرج  2011/03/02 نورا رمضان دمحم على 2202389 كفـءكفـء13662011/02/28 معلم

١القیس  2010/07/01 نورا عبد الحمید صالح عبد الحمید 2163984 كفـءكفـء13672011/07/01 معلم

١الجرنوس االبتدائیة رقم  2006/08/26 نورا عالم عبد العظیم عبد اللطیف 1140857 كفـءكفـء13682011/02/22 معلم

كفر العزباوى 2010/03/02 نورا فؤاد محمود رضوان 2151942 كفـءكفـء13692011/02/22 معلم

١القیس  2005/11/28 نورا دمحم عبدالعظیم السید 2149856 كفـءكفـء13702011/02/22 معلم

١ساقوال  2011/07/01 نورا مغربى حسن عبد العاطى 2396569 كفـءكفـء13712011/07/01 معلم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2007/08/30 نورا نمر اسحق ابراھیم 2202543 كفـءكفـء13722011/02/16 معلم

١صندفا رقم 2010/02/21 نوره خلیل عبدهللا خلیل 2202432 كفـءكفـء13732011/07/01 معلم

الجالء للتعلیم االساسى 2010/02/22 نوره سمیر توفیق حنا 2202385 كفـءكفـء13742011/02/22 معلم

٤اشروبة االبتدائیة رقم 2011/07/01 نوره شحاتھ عبد الحفیظ على 1141474 كفـءكفـء13752011/07/01 معلم

البھنسا تعلیم اساسى 2011/07/01 نوره عزمى عبدالعال دمحم 2196363 كفـءكفـء13762011/07/01 معلم

بنى مزار الثانویة  الفنیة التجاریة بنات 2010/07/01 نوره مصطفى احمد احمد البارودى 2384858 كفـءكفـء13772011/07/01 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١ابناء الثورة  2008/01/18 نوره ھانى راضى عبد التواب 2219802 كفـءكفـء13782011/07/01 معلم

١حضانة أبناء الثورة  2005/09/09 نوسھ شعبان عبدالحمید ابراھیم 1569916 كفـءكفـء13792011/02/16 معلم

١نزلة عمرو  2010/07/01 نیفین ولیم توفیق حنا 2147945 كفـءكفـء13802011/07/01 معلم

بنى مزار الفنیة بنات 1997/05/18 ھالة حسان مراد على 2152096 كفـءكفـء13812011/07/01 معلم

٣بنى على رقم  2011/07/01 ھالھ احمد اسماعیل دمحم 2196748 كفـءكفـء13822011/07/01 معلم

كفر الغرباوى 2011/07/01 ھالھ ثروت عبد العظیم دمحم 2396528 كفـءكفـء13832011/07/01 معلم

١الجندیة  2011/03/02 ھالھ خمیس دیاب اسماعیل 2200604 كفـءكفـء13842011/02/28 معلم

٤اشروبة االبتدائیة رقم 2001/09/09 ھالھ درویش احمد درویش 2386212 كفـءكفـء13852011/07/01 معلم

بنى على المشتركة 2010/07/01 ھالھ رضا شحاتھ احمد 2202960 كفـءكفـء13862011/07/01 معلم

بنى مزار الثانویة  الفنیة التجاریة بنات 2005/10/19 ھالھ سید ابو بكر عمر 1582288 كفـءكفـء13872011/02/16 معلم

بنى مزاراالعدادیة  بنات 2010/02/22 ھالھ على احمد امین 2198863 كفـءكفـء13882011/02/16 معلم

١طمبو األبتدائیة رقم 2011/03/02 ھالھ لوقا اسطفانوس رومان 2168732 كفـءكفـء13892011/02/28 معلم

١ساقوال  2009/03/04 ھالھ دمحم احمد عبد الرحیم 2151948 كفـءكفـء13902011/07/01 معلم

عزبة یوسف 2011/07/01 ھانى زكى دمحم عبدهللا 2200437 كفـءكفـء13912011/07/01 معلم

٣الجندیة االبتدائیة رقم  2011/02/22 ھانى سید دمحم عبدالواھاب 2157789 كفـءكفـء13922011/07/01 معلم

حماضة 2011/03/02 ھانى منسى فھمى مجلى 2200872 كفـءكفـء13932011/02/28 معلم

بنى مزار الفنیة بنات 2011/07/01 ھایدى صبحى ابراھیم دوس 2203779 كفـءكفـء13942011/07/01 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشعب 2011/07/01 ھایدى یعقوب میخائیل غبلایر 1141841 كفـءكفـء13952011/07/01 معلم

بني مزار الرسمیة المتمیزة للغات 2008/01/05 ھبة احمد دمحم فراج 2154093 كفـءكفـء13962011/07/01 معلم

اشروبة االعدادیة بنین 2007/08/28 ھبة بدرى دمحم اسماعیل 2151827 كفـءكفـء13972011/07/01 معلم

١حضانة أبناء الثورة  2010/02/22 ھبھ احمد سید ابراھیم 2149862 كفـءكفـء13982011/02/16 معلم

السناریة 2010/02/22 ھبھ احمد دمحم على 2158850 كفـءكفـء13992011/02/16 معلم

١البھنسا  2010/02/22 ھبھ رضا على جبر 1597706 كفـءكفـء14002011/02/16 معلم

١ابو جرج  2010/07/01 ھبھ سمیر فھمى فرج هللا 2195678 كفـءكفـء14012011/07/01 معلم

٢القیس  2006/06/02 ھبھ عباس مصطفى احمد 2201160 كفـءكفـء14022011/07/01 معلم

احمد انور عبد العزیز 2011/03/02 ھبھ على خطاب ابراھیم 2198174 كفـءكفـء14032011/02/28 معلم

نزلة جلف 2010/07/01 ھبھ على دمحم عبدالمجید 2227620 كفـءكفـء14042011/07/01 معلم

٢طمبو االبتدائیة رقم 2009/11/24 ھبھ ماھر سید اسماعیل 2147960 كفـءكفـء14052011/02/16 معلم

طمبو االعدادیة بنین 2010/07/01 ھبھ ماھر كامل دمحم 2203449 كفـءكفـء14062011/07/01 معلم

دیر السنقوریة 2011/02/22 ھبھ دمحم احمد عبدالجواد 2203536 كفـءكفـء14072011/02/16 معلم

الشھید دمحم القرنى عبدالكریم 2011/07/01 ھبھ دمحم حسن عبد العزیز 2154149 كفـءكفـء14082011/07/01 معلم

١القیس  2008/10/26 ھبھ دمحم سیف عباس على 1141851 كفـءكفـء14092011/02/28 معلم

١الشیخ فضل  2011/03/02 ھبھ محمود سعدهللا على 2202551 كفـءكفـء14102011/02/28 معلم

شھداء الصحابة 2011/07/01 ھبھ محمود دمحم على 2202928 كفـءكفـء14112011/07/01 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الثورة  للتعلیم االساسى 2008/08/30 ھبھ یسي كامل قدس 1141124 كفـءكفـء14122011/02/28 معلم

٢ابو جرج رقم  2011/07/01 ھدى  دمحم حسن سعد 2146155 كفـءكفـء14132011/02/16 معلم

نزلة الدلیل 2011/02/22 ھدى احمد عبد هللا دمحم 2202560 كفـءكفـء14142011/02/16 معلم

٣الشیخ فضل االبتدائیة رقم  2009/10/23 ھدى بدرى دیاب عبدالمقصود 2201361 كفـءكفـء14152011/02/28 معلم

بنى مزار الثانویة للبنات 2011/07/01 ھدى حسین احمد السید 2200595 كفـءكفـء14162011/07/01 معلم

حضانة البھنسا 2010/02/22 ھدى رجب صالح احمد 1600963 كفـءكفـء14172011/02/16 معلم

٢صندفا االبتدائیة رقم  2011/02/22 ھدى شحاتھ عبدالحلیم دمحم 2201463 كفـءكفـء14182011/02/16 معلم

ابو العباس 2011/03/02 ھدى طھ حسن دمحم 2147852 كفـءكفـء14192011/03/02 معلم

العصیات 2011/07/01 ھدى عبد العزیز دمحم محمود 2162879 كفـءكفـء14202011/07/01 معلم

٢نزلة عمرو االبتدائیة رقم  2011/07/01 ھدى على عثمان على 2384874 كفـءكفـء14212011/07/01 معلم

٣الشیخ فضل االبتدائیة رقم  2001/03/21 ھدى على كامل حمزه 2272158 كفـءكفـء14222011/07/01 معلم

2011/07/01 تعلیم اساسي١حضانة السعدیة  ھدى عید عبدالموجود تونى 2202570 كفـءكفـء14232011/07/01 معلم

ساقوال 2011/02/22 ھدى ممدوح على على 1141907 كفـءكفـء14242011/02/16 معلم

اوالد الشیخ 2011/03/02 ھدیھ ابراھیم عباس على 2159070 كفـءكفـء14252011/02/28 معلم

١التحریر 2011/02/22 ھشام احمد اسماعیل حسن 2201198 كفـءكفـء14262011/02/22 معلم

ف السالم الحدیثة االعدادیة 2011/07/01 ھشام عبد الحمید احمد عبد الحمید 2287381 كفـءكفـء14272011/07/26 معلم

١الناصریة  2011/07/01 ھالل ابوالفتوح حسین دمحم 2165842 كفـءكفـء14282011/07/01 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الضبعى 2010/03/02 ھمام رمضان السید دمحم 1565921 كفـءكفـء14292011/02/28 معلم

نزلة عمرو 2005/09/18 ھمت خالد ابراھیم حسن الطوخى 2273203 كفـءكفـء14302011/07/01 معلم

١ساقوال  2009/03/04 ھنا رضا مدین عبد الوھاب 2180400 كفـءكفـء14312011/07/01 معلم

الشھداء الصالحین 2008/12/04 ھناء احمد رجب مرسى 2201333 كفـءكفـء14322011/07/01 معلم

١الجالء األبتدائیة رقم  2011/03/15 ھناء حمزه عبد الحمید دمحم 1612742 كفـءكفـء14332011/02/16 معلم

٢منشاة الیوسفى رقم  2011/07/01 ھناء صالح عید عبد الحلیم 1593180 كفـءكفـء14342011/07/01 معلم

ابطوجة 2011/03/02 ھناء على حامد عبدالحمید 2199128 كفـءكفـء14352011/07/01 معلم

٢شلقام االبتدائیة رقم  2011/03/02 ھناء دمحم امین دمحم 1608575 كفـءكفـء14362011/02/28 معلم

٢ابشاق  2011/02/22 ھناء دمحم انور دمحم 2158884 كفـءكفـء14372011/02/16 معلم

١حضانة طمبو رقم  2011/07/01 ھناء دمحم عبد الرحیم  محمود 2201671 كفـءكفـء14382011/07/01 معلم

ابو رجب 2008/11/17 ھناء محمود ابراھیم عبدهللا 2147940 كفـءكفـء14392011/02/28 معلم

٢القیس  2007/03/29 ھناء مصطفى على السید 2203874 كفـءكفـء14402011/07/01 معلم

١الجرنوس االبتدائیة رقم  2005/11/28 ھناء مصطفى دمحم عبدالوھاب 1139065 كفـءكفـء14412011/07/01 معلم

الشعب 2008/10/16 ھند ابوالسعود احمد عبدالجواد 2202008 كفـءكفـء14422011/02/16 معلم

١ابشاق  2010/07/01 ھند حسن عبد الحمید عبد الغني 2159601 كفـءكفـء14432011/07/01 معلم

معصرة حجاج 2011/07/01 ھند صالح على مھدى 2199999 كفـءكفـء14442011/07/01 معلم

٢صفط ابو جرح  2010/07/01 ھند عبدالغنى عید عبدالغنى 2386758 كفـءكفـء14452011/07/01 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 

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١الجرنوس االبتدائیة رقم  2011/07/01 ھند دمحم احمد ابراھیم 1141755 كفـءكفـء14462011/07/01 معلم

الجالء للتعلیم االساسى 2011/07/01 ھند دمحم عبد الحمید دردیر 2200665 كفـءكفـء14472011/07/01 معلم

١ابو جرج  2011/02/22 ھند دمحم دمحم ابراھیم 2195663 كفـءكفـء14482011/02/16 معلم

٢ابناء الثورة  2011/07/01 ھند مصطفى على السید 2173661 كفـءكفـء14492011/07/01 معلم

شمس الدین 2010/07/01 ھنیة حامد على یونس 2387074 كفـءكفـء14502011/07/01 معلم

الشھید دمحم صادق االبتدائیة بطمبو 2010/02/22 ھنیھ عبدهللا طھ عبدهللا 2198158 كفـءكفـء14512011/02/16 معلم

١ابناء الثورة  2004/11/15 ھویدا احمد البدرى دمحم احمد 2271561 كفـءكفـء14522011/07/01 معلم

حضانة صندفا 2010/02/22 ھویدا عبدهللا صبره دمحم 2197031 كفـءكفـء14532011/02/16 معلم

فصول ابو جرج الثانویة المشتركة 2011/07/01 ھویدا دمحم ابراھیم عبداللطیف 2216289 كفـءكفـء14542011/07/30 معلم

٢طمبو االبتدائیة رقم 2008/10/25 ھویده جمال دمحم دمحم 2148106 كفـءكفـء14552011/02/28 معلم

١القیس  2004/10/11 ھیام صالح عبدالحمید دمحم 2202163 كفـءكفـء14562011/02/22 معلم

العروبة االعدادیة المشتركة 2010/07/01 ھیام عثمان احمد حسن 2287546 كفـءكفـء14572011/07/01 معلم

١نزلة عمرو  2010/02/22 ھیبھ راضى عازر حنا 2197592 كفـءكفـء14582011/02/22 معلم

١ساقوال  2005/09/29 وائل عبدالرحمن احمد عبدالرحمن 2147142 كفـءكفـء14592011/02/16 معلم

١ابو جرج  2011/03/02 وائل دمحم اسماعیل دمحم 2202271 كفـءكفـء14602011/07/01 معلم

بنى مزار الثانویة  الفنیة التجاریة بنات 2010/07/01 وائل نبیل یوسف تادرس 2182803 كفـءكفـء14612011/07/01 معلم

2008/10/09 دمحم مرسى االعدادیة وردة االمیر ابراھیم ابراھیم 1139196 كفـءكفـء14622011/02/16 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 

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول أبشاق الثانویة المشتركة 2010/02/22 ورده ابراھیم عفیفى دمحم 2203645 كفـءكفـء14632011/02/16 معلم

١ابشاق  2011/07/01 ورده انور بردیسى خلف 2196751 كفـءكفـء14642011/07/01 معلم

١ساقوال  2011/02/22 وزنھ دمحم احمد عبد الرحیم 2184729 كفـءكفـء14652011/07/01 معلم

العروبة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 وسام حسین ابراھیم عبد اللطیف 2389742 كفـءكفـء14662011/07/01 معلم

ف نزلة الدلیل 2008/10/14 وسام على یحي على 2195591 كفـءكفـء14672011/02/22 معلم

٢القیس  2010/07/01 وصفھ دمحم جمال اسماعیل 2203283 كفـءكفـء14682011/07/01 معلم

دمحم بھجات ع 2003/04/03 وفاء حسن دمحم احمد 2202701 كفـءكفـء14692011/07/01 معلم

دمحم بھجات ع 2000/09/17 وفاء سباق دمحم بھجات 1129482 كفـءكفـء14702009/02/26 معلم

١طة حسین  2011/07/01 وفاء سمیر رمزى حنا 2194266 كفـءكفـء14712011/07/01 معلم

١الشیخ دمحم بھجات خلیل رقم  2007/03/20 وفاء شحاتھ دمحم محمود 2196394 كفـءكفـء14722011/07/01 معلم

١شلقام  2011/02/22 وفاء عبدالعظیم اسماعیل عبدالجواد 2201614 كفـءكفـء14732011/02/22 معلم

السعدیة 2010/03/02 وفاء عزت دمحم عبدالعلیم 1572531 كفـءكفـء14742011/02/28 معلم

٢اشروبھ االبتدائیة رقم  2006/07/19 وفاء على احمد حسین 2162013 كفـءكفـء14752011/07/01 معلم

شمس الدین 2011/02/22 وفاء دمحم دمحم الشاذلى 2201880 كفـءكفـء14762011/02/16 معلم

مدرسة األمل للصم وضعاف السمع 2010/02/22 وفاء دمحمالبدرى راضى عبدالعال 2194783 كفـءكفـء14772011/07/01 معلم

المعطن االبتدائیة 2009/03/15 وفاء منیر حسن صالح 2202562 كفـءكفـء14782011/07/01 معلم

٢الجندیة  2010/07/01 والء  علي احمد دمحم 2391104 كفـءكفـء14792011/07/01 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 

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر الغرباوى 2010/07/01 والء اسماعیل خمیس عثمان 2199910 كفـءكفـء14802011/07/01 معلم

اعطو ع بنین 2011/07/01 والء اسماعیل محمود دمحم 2198870 كفـءكفـء14812011/07/01 معلم

بنى مزار الصناعیة 2011/07/01 والء بدر دمحم عبدالقادر 2203850 كفـءكفـء14822011/07/01 معلم

١طمبو األبتدائیة رقم 2010/07/01 والء جمال عبدالوھاب محمود 2196385 كفـءكفـء14832011/07/01 معلم

٢حضانة صندفا االبتدائیة رقم  2010/03/02 والء جمال دمحم حسن 2197879 كفـءكفـء14842011/02/28 معلم

٢صفط ابو جرح  2010/07/01 والء رجب أبوزید حسن 1140822 كفـءكفـء14852011/07/01 معلم

ریاض اطفال السالم الحدیثة 2011/07/01 والء رجب عبد الرازق عبدالحلیم 2145128 كفـءكفـء14862011/07/01 معلم

شلقام 2010/07/01 والء سید راضى اسماعیل 2148060 كفـءكفـء14872011/07/01 معلم

دمحم بھجات ع 2011/03/02 والء عبد الفتاح السعید دمحم 1584296 كفـءكفـء14882011/07/01 معلم

الشعب 2010/03/02 والء دمحم صفوت احمد اسماعیل 2154156 كفـءكفـء14892011/02/22 معلم

فصول أشروبة الثانویة المشتركة 2011/03/02 والء دمحم كامل كامل 2158143 كفـءكفـء14902011/02/28 معلم

١البھنسا  2011/03/02 والء مختار ھاشم توفیق 1597935 كفـءكفـء14912011/02/28 معلم

٢ابشاق  2011/02/22 ولید على على سالم 1141429 كفـءكفـء14922011/02/16 معلم

٢القیس  2011/07/01 ولید محمود مندى حافظ 2277365 كفـءكفـء14932011/07/01 معلم

٢السعدیة االبتدائیة رقم  2011/07/01 یاسر راضى عبدالواحد قاضى 2151023 كفـءكفـء14942011/07/01 معلم

بنى مزار الصناعیة 2009/05/21 یاسر صالح دمحم عبدالفتاح 2203853 كفـءكفـء14952011/07/01 معلم

الثانویة الجدیدة للبنین 2011/07/01 یاسر على ابراھیم عبد الفضیل 2153149 كفـءكفـء14962011/07/01 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 

بنى مزارالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حماضة 2005/01/09 یاسر دمحم ابوالشیخ دمحم 2196403 كفـءكفـء14972011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2007/10/31 یاسمین كمال كامل دمحم 2202668 كفـءكفـء14982011/07/01 معلم

الطاھرة 2011/07/01 یحیا عدلى عبدالعال حمد 2200856 كفـءكفـء14992011/07/01 معلم

2011/03/02 دمحم مرسى االعدادیة یسرا فرغلى دمحم حسن 1592243 كفـءكفـء15002011/02/22 معلم

كفر الشیخ ابراھیم 2009/11/29 یسرى عبد المعز عبد الدایم عثمان 1599021 كفـءكفـء15012011/02/16 معلم

سیوة 2011/02/22 یوسف صالح یعقوب تادرس 2196370 كفـءكفـء15022011/02/16 معلم

نزلة عمرو 2009/11/10 یوسف دمحم عادل ھاشم یوسف 2156637 كفـءكفـء15032011/07/01 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الكرم 2010/07/01 اسماء جابر حسن حسنین 2159642 كفـءكفـء12011/06/27 أمین مكتبة

احمد توفیق 2010/07/01 اسماء مجدى سعد عبدالوھاب 2288038 كفـءكفـء22011/06/27 أمین مكتبة

ابو الصفااالعدادیة 2003/07/01 ثروت فرج خلیل ابراھیم 1138248 كفـءكفـء32012/08/26 دكتوراهأخصائى صحافة واعالم أول

مصطفى التونى 2011/07/01 جنات حامد محمود دمحم 1138247 كفـءكفـء42011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

منھرى الرسمیة الجدیدة 2011/07/01 دمحم عید ابو العال عید 2158632 كفـءكفـء52011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

ابو قرقاص الصناعیة 2010/07/01 مصطفى عثمان صادق ھالل 2156919 كفـءكفـء62011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

صالح سالم االبتدائیة بالفكریة 2011/07/01 نادیھ رمضان على حسب النبى 2268239 كفـءكفـء72011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

ام االبطال 2011/07/01 امل عادل امیل قاصد 2147712 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

٢طلعت حرب  2010/07/01 امیره صبرى حبیب خلیل 2150823 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

االتحاد االعدادیة المشتركة 2010/07/01 جاكلین وجیھ ولیم زكى 2157693 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الحریة ب بزاویة حاتم 2011/07/01 جمیل طلعت خلیفھ احمد 2267467 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

السالم 2011/07/01 جیھان عادل امیل قاصد 2157331 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

كاتولیك الفكریة 2011/07/01 رانده أمیر غالي زاخر 2153864 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

وحدة أبیوھا 2011/07/01 رحاب رمضان سید على 2268516 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

بنى حسن الشروق 2010/07/01 عصام سمیر لبیب فرج 2268256 كفـءكفـء152011/06/26 أخصائى تكنولوجیا

١منھرى الرسمیة رقم  2010/07/01 كریستین عادل سامى برسوم 2157689 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الكرم 2011/07/01 ماریان ماھر سامى حبیب 2150717 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى تكنولوجیا
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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األعلي

منشاة الفكریة 2011/07/01 دمحم فتحى ابراھیم احمد 2156971 كفـءكفـء182011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

صالح سالم االبتدائیة بالفكریة 2010/07/01 منار عثمان صادق ھالل 2156915 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

شرارة 2010/07/01 منال بشرى لبیب غبلایر 1137913 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

كوم الزھیر 2010/07/01 مینا فرنسیس عطیھ طوبیا 2162626 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

قاسم امین  االعدادیة بنات 2011/07/01 نانسى جرجس سعید یعقوب 2160672 كفـءكفـء222011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

منشاة دعبس 2011/07/01 اسالم ربیع نجیب خلف 2156903 كفـءكفـء232011/06/27 أخصائى نفسى

بنى سعید االعدادیة 2011/07/01 رمضان خلف هللا عبدالحكیم حسن 2266983 كفـءكفـء242011/06/27 أخصائى نفسى

قاسم امین  االعدادیة بنات 2010/07/01 عال فوزى محمود احمد 2158311 كفـءكفـء252011/06/27 أخصائى نفسى

االمل بالعیسویة االعدادیة 2011/07/01 دمحم یسرى مسامح دمحم 2158660 كفـءكفـء262011/06/27 أخصائى نفسى

صالح سالم االبتدائیة بالفكریة 2010/07/01 مریم عادل زارع غبلایر 2168691 كفـءكفـء272011/06/27 أخصائى نفسى

أبوقرقاص الثانویة الصناعیة للبنات 2011/07/01 ھبھ احمد عبد الحلیم احمد 2154187 كفـءكفـء282011/06/27 أخصائى نفسى

١الشھید على وافى  2011/07/01 احمد دمحم حمدى محمود 2155048 كفـءكفـء292011/06/27 أخصائى اجتماعى

أبوقرقاص الثانویة الصناعیة للبنات 2010/03/02 اسماء عبد الحمید احمد معاز 2161743 كفـءكفـء302011/02/28 أخصائى اجتماعى

١بلنصورة رقم  2010/07/01 اسماء فولى ابراھیم یاسین 2150598 كفـءكفـء312011/06/27 أخصائى اجتماعى

احمد دمحم عبده اسماعیل الثانویة بنین/الشھید الرائد 2010/07/01 امال كامل عوض كامل 2147257 كفـءكفـء322011/06/27 أخصائى اجتماعى

جریس 2010/07/01 امانى عبد الفتاح سعد مرسى 2155378 كفـءكفـء332011/06/27 أخصائى اجتماعى

صالح الدین 2010/07/01 امل ھمام على اسماعیل 2152985 كفـءكفـء342011/06/27 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة
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التعیین
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الوظیفة علي 

الكادر
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

عزبة فتح الباب 2011/07/01 انور ماھر نایل حفنى 1132538 كفـءكفـء352011/06/27 أخصائى اجتماعى

منتوت 2010/07/01 ایمان مصطفى خلیل جبر 2161766 كفـءكفـء362011/06/27 أخصائى اجتماعى

بنى سعید 2011/07/01 ایمن عبدالرحیم عبدالعزیز عبدالرحیم 1138680 كفـءكفـء372011/06/27 أخصائى اجتماعى

بني عبید الجدیدة 2008/12/01 رشا جالل عبد المحسن توفیق 2158633 كفـءكفـء382011/02/28 أخصائى اجتماعى

بنى عبید االعدادیة بنات 2010/03/02 رشا خلف عبد الرحیم عثمان 1141097 كفـءكفـء392011/02/28 أخصائى اجتماعى

أبیوھا الثانویة 2009/01/01 سامیھ سامى سلیمان صالح 2150478 كفـءكفـء402011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢صنیم االبتدائیة  2010/07/01 سوسو جمال الدین بكر عبد القادر مخیمر 2155070 كفـءكفـء412011/06/27 أخصائى اجتماعى

بنى عبید االعدادیة بنات 2011/03/02 صفاء على محمود على 1141886 كفـءكفـء422011/02/28 أخصائى اجتماعى

النحال 2011/03/02 صالح دمحم عبده على 1128069 كفـءكفـء432011/02/28 أخصائى اجتماعى

بنى سعید االعدادیة 2011/07/01 طة فتحى صالح دمحم 1139812 كفـءكفـء442011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢طلعت حرب  2010/03/02 عبیر ابو المجد دمحم رسالن 2151078 كفـءكفـء452011/02/28 أخصائى اجتماعى

صالح سالم االبتدائیة بالفكریة 2007/10/15 مارسا نصیر یعقوب جاد السید 1141557 كفـءكفـء462011/02/28 أخصائى اجتماعى

فتح الباب االعدادیة 2011/07/01 محسن عبد الرحیم متولى عثمان 2148912 كفـءكفـء472011/06/27 أخصائى اجتماعى

١الفقاعى رقم  2011/02/22 دمحم خلف حمیده ابوغدیھ 1131324 كفـءكفـء482011/02/14 أخصائى اجتماعى

منشاة دعبس 2011/07/01 محمود حمدى عبد السمیع محمود 2158694 كفـءكفـء492011/06/27 أخصائى اجتماعى

كفر لبس 2011/07/01 مروه سید دمحم علوان 2156842 كفـءكفـء502011/06/27 أخصائى اجتماعى

السالم 2010/07/01 مریان كرم یسى لوقا 2170192 كفـءكفـء512011/06/27 أخصائى اجتماعى
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التعیین
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

١بنى خیار  2010/07/01 منى ابو طالب عبد الحلیم دمحم 1140138 كفـءكفـء522011/06/27 أخصائى اجتماعى

الحریة ب بزاویة حاتم 2011/07/01 ناجى صالح عبد القادر ابوبكر 1130932 كفـءكفـء532011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢حتشبسوت  2010/07/01 ھبھ احمد عبد الحمید اسماعیل 2149821 كفـءكفـء542011/06/27 أخصائى اجتماعى

المستقبل االبتدائیة ببنى خیار 2010/07/01 ھدى فتحى مغربى على 2268508 كفـءكفـء552011/06/27 أخصائى اجتماعى

أبوقرقاص الثانویة الصناعیة للبنات 2010/07/01 ھناء حنا روزفلت حنا 2158682 كفـءكفـء562011/06/27 أخصائى اجتماعى

أبوقرقاص الثانویة الصناعیة للبنات 1989/11/01 عبد الحكیم دمحم أمین عبد الرحمن 1091954 كفـءكفـء572012/08/26 دكتوراهمعلم خبیر

وحدة أبیوھا 1997/09/01 اسماء سید عبدالحكیم سید 1131976 كفـءكفـء582012/08/26 دكتوراهمعلم أول أ

احمد دمحم عبده اسماعیل الثانویة بنین/الشھید الرائد 1997/11/26 ایمان حسن سید حزین 1118491 كفـءكفـء592012/08/26 دكتوراهمعلم أول أ

ادیب وھبة 1991/12/01 زینب عاطف دمحم عثمان 1726974 كفـءكفـء602009/11/11 معلم أول أ

ابو قرقاص الصناعیة 1984/09/01 كمال دمحم عبد المطلوب على 1100087 كفـءكفـء612009/02/26 معلم أول أ

ابو قرقاص الصناعیة 1997/09/01 محمود دمحم قسم هللا على 1127679 كفـءكفـء622012/08/26 دكتوراهمعلم أول أ

الثانویة الجدیدة بنات 1999/06/29 احمد اسماعیل قشیرى اسماعیل 1122941 كفـءكفـء632009/02/26 معلم أول

قاسم امین  االعدادیة بنات 2003/07/01 امانى خالد على حسن 1137095 كفـءكفـء642012/08/26 دكتوراهمعلم أول

فصول االمل بمنشاة الفكریة 1992/11/01 رؤوف رشاد على ابوزید 2193152 كفـءكفـء652011/01/01 معلم أول

ابو جناح 2004/07/01 دمحم حسن عبد الظاھر حسن 1131781 كفـءكفـء662012/08/26 دكتوراهمعلم أول

الثانویة الجدیدة بنات 2011/07/01 ابتسام احمد فتحى عباس 2155741 كفـءكفـء672011/06/27 معلم

مكین 2010/07/01 ابتسام جمال عبد الھادى شحاتھ 2159661 كفـءكفـء682011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

نجیب برعى 2011/02/22 ابتسام عشرى احمد على 2157306 كفـءكفـء692011/02/14 معلم

٢منشأة دعبس  2010/07/01 ابتسام كامل رشاد دمحم 2159902 كفـءكفـء702011/06/27 معلم

عبد الرحمن اسماعیل حسانین 2011/07/01 ابتسام یوسف دمحم زناتى 1141680 كفـءكفـء712011/06/27 معلم

بنى عبید االعدادیة بنین 2005/09/01 ابراھیم دمحم محمود احمد 2154106 كفـءكفـء722011/02/14 معلم

١كوم الزھیر  2011/03/02 ابو اللیل دمحم عبد الجلیل على 2159943 كفـءكفـء732011/02/28 معلم

١بلنصورة رقم  2011/07/01 ابو زید حسنى ھالل ندیم 1134073 كفـءكفـء742011/06/27 معلم

كوم المحرص ع 2011/03/02 ابو عمار عبد النبى دمحم اسماعیل 2158708 كفـءكفـء752011/02/28 معلم

ساقیة موسى 2011/03/02 احالم فاروق على دمحم 1734571 كفـءكفـء762011/02/28 معلم

٢محفوظ أسالم  2011/03/02 احالم دمحم على حسن 2158669 كفـءكفـء772011/02/28 معلم

ابیوھا 2011/07/01 احالم مسامح عیسى یحى 2272461 كفـءكفـء782011/06/27 معلم

الشیخ مبارك 2011/07/01 احمد احمد دمحم عبدالنبى 2268980 كفـءكفـء792011/06/27 معلم

٢منشأة دعبس  2010/03/02 احمد بدر اسماعیل عوض 2159682 كفـءكفـء802011/02/28 معلم

االتحاد االعدادیة المشتركة 2011/03/02 احمد جابر حسن حسانین 2158618 كفـءكفـء812011/02/28 معلم

١بلنصورة رقم  2011/07/01 احمد حسن احمد عبدالناصر 2267148 كفـءكفـء822011/06/27 معلم

ساقیة موسى 2011/03/02 احمد حسن امین شحاتھ 1140918 كفـءكفـء832011/02/28 معلم

جریس 2002/05/01 احمد خلف احمد موسى 1134762 كفـءكفـء842011/02/28 معلم

نزلة السرو 2006/07/24 احمد رمضان عبد العظیم یوسف 2148914 كفـءكفـء852011/02/28 معلم
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عرب كفر لبس 2011/07/01 أحمد سند عبد الناصر دمحم 1130428 كفـءكفـء862011/06/27 معلم

ادیب وھبة 2010/03/02 احمد شحاتھ عبد الحكیم جركس 1132675 كفـءكفـء872011/02/28 معلم

الحاج سید للتعلیم االساسى 2011/03/02 احمد شحاتھ دمحم احمد 1567032 كفـءكفـء882011/02/28 معلم

٢الشھید على وافى  2008/10/22 أحمد عبد الحمید دمحم دمحم 1131297 كفـءكفـء892011/02/28 معلم

البربا الكبرى 2008/01/05 احمد عبد الرحیم عبد هللا ابو اللیل 2151459 كفـءكفـء902011/06/27 معلم

البربا الكبرى 2011/03/02 احمد عبد الاله دمحم عبد المولى 2153324 كفـءكفـء912011/02/28 معلم

الحاج سید للتعلیم االساسى 2011/07/01 احمد عبد المعز احمد ابوزید 1566991 كفـءكفـء922011/06/27 معلم

احمد دمحم عبده اسماعیل الثانویة بنین/الشھید الرائد 2011/03/02 احمد عبد الواحد دمحم دمحم 2156865 كفـءكفـء932011/02/28 معلم

٢المطاھرة القبلیة االبتدائیة  2010/07/01 احمد عمر احمد خالد 2153114 كفـءكفـء942011/06/27 معلم

٢المطاھرة القبلیة االبتدائیة  2010/07/01 احمد فوزى احمد محمود 2153953 كفـءكفـء952011/06/27 معلم

الشیخ تمى 2011/03/02 احمد فیض هللا عبد الرحمن سرحان 2158663 كفـءكفـء962011/02/28 معلم

احمد دمحم عبده اسماعیل الثانویة بنین/الشھید الرائد 2011/07/01 احمد قاسم عبد الحكیم عثمان 2157142 كفـءكفـء972011/06/27 معلم

ابو الصفااالعدادیة 2011/07/01 احمد قاسم مھنى حسن 1596649 كفـءكفـء982011/06/27 معلم

حماده طھ رفاعى/ الشھید جندى مجند 2011/07/01 احمد كمال عبد الموجود عبد الحمید 2161124 كفـءكفـء992011/06/27 معلم

عرب السلطان حسن للتعلیم االساسي 2011/03/02 احمد محرم ابو اللیل ابو الیزید 2150984 كفـءكفـء1002011/02/28 معلم

فتح الباب االعدادیة 2011/03/02 احمد دمحم احمد حسین 2156137 كفـءكفـء1012011/02/28 معلم

ابو قرقاص الثانویة التجاریة بنات 2006/02/17 أحمد دمحم بھدال على 1124584 كفـءكفـء1022011/06/27 معلم
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جریس 2011/07/01 احمد دمحم رجب جامعى عثمان 2159854 كفـءكفـء1032011/06/27 معلم

٢نزلة جریس  2011/07/01 احمد دمحم زین عبدالجواد 2266942 كفـءكفـء1042011/06/27 معلم

عرب الحسون ع 2011/07/01 احمد دمحم عبدالمجید نجدى 2267907 كفـءكفـء1052011/06/27 معلم

بنى خیار الثانویة المشتركة 2011/07/01 احمد دمحم على ابراھیم 2151034 كفـءكفـء1062011/06/27 معلم

احمد دمحم عبده اسماعیل الثانویة بنین/الشھید الرائد 2011/07/01 احمد دمحم على عبد السالم 2156613 كفـءكفـء1072011/06/27 معلم

عائشة بنت أبى بكر ب 2011/03/02 احمد محمود احمد دمحم 2158684 كفـءكفـء1082011/02/28 معلم

بنى دمحم شعراوى 2011/03/02 احمد مصطفى عبد هللا عبد الحافظ 1141304 كفـءكفـء1092011/02/28 معلم

ابو قرقاص الثانویة الزراعیة 2005/09/12 احمد مصطفى على حسن 2292559 كفـءكفـء1102011/06/27 معلم

عمربن الخطاب االعدادیة بكفر الفیلة 2009/11/04 احمد ناجى ابراھیم سید 1141704 كفـءكفـء1112011/02/28 معلم

١كوم الزھیر  2011/07/01 ازھار صابر صالح بكر 1139214 كفـءكفـء1122011/06/27 معلم

حضانة الشھید على وافى 2010/07/01 ازھار على فھمى ابو اللیل 2160624 كفـءكفـء1132011/06/27 معلم

السالم االعدادیة بنزلة جریس 2010/07/01 اسامة قدیس منیر حكیم 1138607 كفـءكفـء1142011/06/27 معلم

الشیخ تمى 2011/07/01 اسامھ احمد عبد الحافظ حسن 2156092 كفـءكفـء1152011/06/27 معلم

٢صنیم االبتدائیة  2011/03/02 اسامھ دمحم على سید 2153339 كفـءكفـء1162011/02/28 معلم

ریحانة 2011/07/01 اسامھ یحیى فخرى محمود 1140844 كفـءكفـء1172011/06/27 معلم

١الكرم الغربى  2010/07/01 استر زغلول فھمى واصف 1132785 كفـءكفـء1182011/06/27 معلم

بنى دمحم شعراوى 2010/03/02 استیر اسحق ریاض خلیل 1141422 كفـءكفـء1192011/02/28 معلم
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١منھرى الرسمیة رقم  2011/07/01 استیر شحاتھ سامى داود 2157029 كفـءكفـء1202011/06/27 معلم

شرارة 2011/07/01 اسحق سعد جاد سعد 1128073 كفـءكفـء1212011/06/27 معلم

البربا الكبرى 2011/02/22 اسحق عادل غالى یسى 2148905 كفـءكفـء1222011/02/14 معلم

عیسى سید دمحم دمحم/ الشھید جندى 2010/07/01 اسحق مشال بقطر ابو الیمین 2151037 كفـءكفـء1232011/06/27 معلم

عبد السالم دمحم خلیل ع 2011/07/01 اسالم مصطفى زكى دمحم 2154222 كفـءكفـء1242011/06/27 معلم

النحال 2011/07/01 اسلمان فتحى إبراھیم موسى 1141203 كفـءكفـء1252011/06/27 معلم

بنى سعید 2010/07/01 اسماء ابوبكر محمود خلف 2270221 كفـءكفـء1262011/06/27 معلم

منشاة الفكریة 2010/07/01 اسماء اسماعیل احمد طلبھ 2157206 كفـءكفـء1272011/06/27 معلم

الكرم 2007/09/30 اسماء اسماعیل دمحم سید 1141002 كفـءكفـء1282011/02/14 معلم

١وحدة جریس  2011/02/22 اسماء حسن شحاتھ محمود 2164499 كفـءكفـء1292011/02/14 معلم

احمد توفیق 2010/03/02 اسماء ربیع عبد هللا حسین 1140849 كفـءكفـء1302011/02/28 معلم

ساقیة موسى 2011/02/22 اسماء رشدى عبدالمنعم حسن 2221423 كفـءكفـء1312011/02/22 معلم

٢حتشبسوت  2010/03/02 أسماء رمضان حسن سید 1141106 كفـءكفـء1322011/02/28 معلم

١الكرم الغربى  2011/03/02 اسماء سعید حماد دمحم 1141811 كفـءكفـء1332011/02/28 معلم

صالح سالم االبتدائیة بالفكریة 2011/03/02 اسماء سید احمد عبد الحلیم 2148156 كفـءكفـء1342011/02/28 معلم

١بنى خیار  2011/03/02 اسماء عباس عدلى عباس 2154274 كفـءكفـء1352011/02/28 معلم

وحدة أبیوھا 2011/07/01 اسماء عبد الرحیم السید  عبد هللا 2156142 كفـءكفـء1362011/06/27 معلم
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الشیخ مبارك 2011/03/02 اسماء عبد الظاھر دمحم مھنى 2159587 كفـءكفـء1372011/02/28 معلم

عبد الرحمن اسماعیل حسانین 2011/07/01 اسماء عبد العاطى كمال یوسف 1588708 كفـءكفـء1382011/06/27 معلم

ساقیة موسى 2010/07/01 اسماء عبد الفتاح كامل على 2158699 كفـءكفـء1392011/06/27 معلم

ابیوھا 2011/02/22 اسماء عبد الكریم عبد هللا دمحم 2158692 كفـءكفـء1402011/02/14 معلم

االتحاد االبتدائیة 2011/03/02 اسماء عبد هللا حمدى سید 2164126 كفـءكفـء1412011/02/28 معلم

شرارة 2010/07/01 أسماء عبد الھادى مرسى عبد الرحمن 1140730 كفـءكفـء1422011/06/27 معلم

السحالة 2010/07/01 اسماء على عباس مرسى 2154534 كفـءكفـء1432011/06/27 معلم

الحریة ب بزاویة حاتم 2011/07/01 اسماء على عبد الباقى عبد الرحمن 2158298 كفـءكفـء1442011/06/27 معلم

شرارة 2011/07/01 اسماء عمر على عبد الحمید 2156083 كفـءكفـء1452011/06/27 معلم

االقباط االرثوزكس بالفكریة 2011/03/02 اسماء فتحى حافظ عثمان 1141967 كفـءكفـء1462011/02/28 معلم

وحدة أبیوھا 2011/07/01 اسماء فتحى عبد هللا احمد 2163870 كفـءكفـء1472011/06/27 معلم

١كوم الزھیر  2011/07/01 اسماء فتحى عبد المفید عبد الجواد 2158709 كفـءكفـء1482011/06/27 معلم

بنى حسن الجدیدة 2010/02/22 اسماء مالك عبد الحمید محمود 2154955 كفـءكفـء1492011/02/14 معلم

حماده طھ رفاعى/ الشھید جندى مجند 2011/02/22 اسماء محسن فتحى دمحم 2155082 كفـءكفـء1502011/02/14 معلم

الشیخ مبارك 2010/03/02 اسماء دمحم اسماعیل رضوان 2152983 كفـءكفـء1512011/02/28 معلم

٢حضانة المطاھرة القبلیة  2011/07/01 اسماء دمحم ربیع صابر حسن 1135986 كفـءكفـء1522011/06/27 معلم

١البربا الكبرى رقم  2011/02/22 اسماء دمحم ربیع مرسى دسوقى 1596931 كفـءكفـء1532011/02/14 معلم
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عبد الرحمن اسماعیل حسانین 2011/03/02 اسماء دمحم شحاتھ عبد الباقى 2155709 كفـءكفـء1542011/02/28 معلم

منشاة دعبس 2011/07/01 اسماء دمحم كرم حسن 2158309 كفـءكفـء1552011/06/27 معلم

١محفوظ أسالم  2011/07/01 اسماء دمحم دمحم كامل 2158620 كفـءكفـء1562011/06/27 معلم

نزلة جوید 2010/03/02 اسماء دمحم محمود دمحم 2154091 كفـءكفـء1572011/02/28 معلم

١وحدة سفاى  2010/03/02 اسماء محمود احمد ریس 2158649 كفـءكفـء1582011/02/28 معلم

منشاة الفكریة 2011/03/02 اسماء محمود منتصر دسوقى وھبھ 2150263 كفـءكفـء1592011/02/28 معلم

صالح سالم االبتدائیة بالفكریة 2004/09/18 اسماء مصطفى حسین مھنى 1138012 كفـءكفـء1602011/02/28 معلم

١الكرم الغربى  2011/03/02 اسماء مصطفى حماد عطیفى 2159938 كفـءكفـء1612011/02/28 معلم

ابو قرقاص الثانویة الزراعیة 2010/07/01 اسماء مصطفى فھیم سطوحى 1141896 كفـءكفـء1622011/06/27 معلم

عجوه االبتدائیة 2010/03/02 اسماء وھبھ كامل متولى 1596919 كفـءكفـء1632011/02/28 معلم

منسافیس 2010/03/02 اسماعیل خلف اسماعیل عبد المولى 2158667 كفـءكفـء1642011/02/28 معلم

كوم المحرص ع 2011/03/02 اشرف ابراھیم عبد العلیم قناوى 2158685 كفـءكفـء1652011/02/28 معلم

ابو قرقاص الصناعیة 2011/07/01 اشرف بدر برتى ادیب 2151592 كفـءكفـء1662011/06/27 معلم

دمحم على عفیفى بنین 2011/03/02 اشرف حمزه عبد العزیز حمزه 1567267 كفـءكفـء1672011/02/28 معلم

كوم المحرص ع 2010/02/22 اشرف صدیق صدقى یوسف 2156996 كفـءكفـء1682011/02/14 معلم

الجمالیة 2011/07/01 اشرف عبد العال خالد عبد العزیز 2154231 كفـءكفـء1692011/06/27 معلم

دمحم على عفیفى بنین 2011/07/01 اشرف عبد المھیمن صالح احمد 1567245 كفـءكفـء1702011/06/27 معلم
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ریحانة 2010/07/01 اشرف فتحى احمد حسانین 1132502 كفـءكفـء1712011/06/27 معلم

عرب الحسون البحریة 2011/03/02 اشرف دمحم عبد السالم تونى 2158621 كفـءكفـء1722011/02/28 معلم

عزبة الدیابة 2011/07/01 اشرف دمحم دمحم احمد 2287578 كفـءكفـء1732011/06/27 معلم

ابیوھا 2010/03/02 اكرام خالد ماضى فضل 2152952 كفـءكفـء1742011/02/28 معلم

١طلعت حرب  2011/03/02 اكرام مصطفى على  مصطفى 2157299 كفـءكفـء1752011/02/28 معلم

الكرم 2011/02/22 الحسینى على كدوانى عبد القادر 2154228 كفـءكفـء1762011/02/14 معلم

منشاة الفكریة 2011/07/01 الشیماء جمال شعالن دمحم 2150755 كفـءكفـء1772011/06/27 معلم

١الكرم الغربى  2011/07/01 الشیماء فرغل رمضان سید 2157026 كفـءكفـء1782011/06/27 معلم

١نزلة اسمنت االبتدائیة رقم  2010/07/01 الشیماء ماھر عبد العظیم حسن 2149616 كفـءكفـء1792011/06/27 معلم

بنى دمحم شعراوى 2010/07/01 الشیماء دمحم ابراھیم مفتاح 2157016 كفـءكفـء1802011/06/27 معلم

أبوقرقاص الثانویة الصناعیة للبنات 2008/04/30 الشیماء محمود احمد دمحم 2150818 كفـءكفـء1812011/06/27 معلم

ابو قرقاص البلد 2010/02/22 الفت دمحم عبد الرحیم مبارك 2162206 كفـءكفـء1822011/02/14 معلم

ابو قرقاص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 الفت مشھور دمحم على 2157598 كفـءكفـء1832011/06/27 معلم

منشاة زعفرانھ االبتدائیة 2010/07/01 الھام احمد مصطفى ابراھیم 2164247 كفـءكفـء1842011/06/27 معلم

وحدة أبیوھا 2010/03/02 ام كلثوم دمحم عبد المجید دمحم 2156932 كفـءكفـء1852011/02/28 معلم

شرارة األعدادیة 2010/07/01 امال حسن عبد الفتاح حسن 2158612 كفـءكفـء1862011/06/27 معلم

السالم 2010/03/02 امال خمیس یوسف حنا 2160211 كفـءكفـء1872011/02/28 معلم
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ادیب وھبة 2011/07/01 امال فوزى زارع حنا 2155066 كفـءكفـء1882011/06/27 معلم

كوم الزھیر 2010/07/01 امال وھبھ اسحق جرجس 2158683 كفـءكفـء1892011/06/27 معلم

النحال 2011/07/01 امانى احمد دمحم قاسم 2154471 كفـءكفـء1902011/06/27 معلم

حماده طھ رفاعى/ الشھید جندى مجند 2011/02/22 امانى جمال كامل متولى 2161760 كفـءكفـء1912011/02/14 معلم

السرو 2011/07/01 امانى حسن اسماعیل دمحم 2166316 كفـءكفـء1922011/06/27 معلم

مكین 2011/07/01 امانى حسین على احمد 2163810 كفـءكفـء1932011/06/27 معلم

ادیب وھبة 2011/02/22 امانى عادل امیل قاصد 2157009 كفـءكفـء1942011/02/14 معلم

بني عبید الجدیدة 2010/07/01 امانى عبد هللا دمحم بھدالى 2157195 كفـءكفـء1952011/06/27 معلم

نزلة حرز 2011/03/02 امانى فایز ابراھیم عجیب 2151027 كفـءكفـء1962011/02/28 معلم

االتحاد االعدادیة المشتركة 2011/07/01 امانى كمال احمد بخیت 2158280 كفـءكفـء1972011/06/27 معلم

منتوت 2008/10/30 امانى دمحم بكر حسن 1141921 كفـءكفـء1982011/02/28 معلم

ام االبطال 2010/02/22 امانى ناجح عبد الرحمن محمود 1141275 كفـءكفـء1992011/02/14 معلم

ابو قرقاص الصناعیة 2011/07/01 امجد ابراھیم لمعى سدره 2158647 كفـءكفـء2002011/06/27 معلم

االقباط االرثوزكس بالفكریة 2010/03/02 امل احمد السید دمحم السید 2155014 كفـءكفـء2012011/02/28 معلم

١جالل دسوقى  2011/03/02 امل احمد عبد التواب على 2155739 كفـءكفـء2022011/02/28 معلم

وحدة أبیوھا 2011/03/02 امل جمال عبد الدایم عبد الحافظ 2153599 كفـءكفـء2032011/02/28 معلم

نزلة النخل االعدادیة 2011/02/22 امل حلمى یسى خلیل 2158604 كفـءكفـء2042011/02/14 معلم
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الكرم 2011/03/02 امل خلف عبد العاطى عبد السند 2157304 كفـءكفـء2052011/02/28 معلم

١بنى خیار  2011/03/02 امل خلف عبد الكریم یاسین 1128558 كفـءكفـء2062011/02/28 معلم

١بنى خیار  2011/07/01 امل خلف على جاد 2159907 كفـءكفـء2072011/06/27 معلم

ساقیة موسى 2010/07/01 أمل علي فوزي عبد الغني 2171373 كفـءكفـء2082011/06/27 معلم

كوم المحرص ع 2011/03/02 امل فوزى عقل بولس 2158671 كفـءكفـء2092011/02/28 معلم

النحال 2010/07/01 امل دمحم عبد الرحیم حمیده 2165303 كفـءكفـء2102011/06/27 معلم

منتوت 2011/03/11 امل دمحم دمحم ادریس 2151067 كفـءكفـء2112011/06/27 معلم

٢حتشبسوت  2005/03/15 امل دمحم محمود حسن 1134023 كفـءكفـء2122011/06/27 معلم

منشاة الفكریة 2010/07/01 امنھ احمد الدردیرى وھبھ على 2158590 كفـءكفـء2132011/06/27 معلم

البربا الكبرى 2011/07/01 امنھ احمد متولى على 2158275 كفـءكفـء2142011/06/27 معلم

السرو 2008/03/15 امنھ طھ فھمى عبد المالك 2159683 كفـءكفـء2152011/02/28 معلم

السلطان حسن 2011/07/01 امیرة عبد النظیر رشدان ابو زید 1139282 كفـءكفـء2162011/06/27 معلم

منتوت 2008/10/29 امیره خلیفھ عبد الدایم عبد السند 2157220 كفـءكفـء2172011/02/28 معلم

حضانة جمال برعى 2011/03/02 امیره سمیر سامى زكى 2229024 كفـءكفـء2182011/02/28 معلم

النحال 2010/07/01 امیره شعبان توفیق یوسف 2154105 كفـءكفـء2192011/06/27 معلم

حضانة جمال برعى 2011/07/01 امیره عادل برسوم خلیل 2267906 كفـءكفـء2202011/06/27 معلم

ساقیة موسى 2010/03/02 امیره غالى بشاره حنا 2153095 كفـءكفـء2212011/02/28 معلم
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جریس 2011/03/02 امیره منصور احمد قندیل 2159639 كفـءكفـء2222011/02/14 معلم

السالم االعدادیة بنزلة جریس 2010/07/01 امیره نصحى ناروز ابسخرون 2159697 كفـءكفـء2232011/06/27 معلم

ابو قرقاص الصناعیة 2011/07/01 امین سالمھ امین مكسیموس 2155771 كفـءكفـء2242011/06/27 معلم

الكرم 2010/02/22 امینة ربیع عبد الجابر زید 1139146 كفـءكفـء2252011/02/14 معلم

ریحانة 2011/02/28 أمینة عبدالنبى محمود وھبة 2149374 كفـءكفـء2262011/02/28 معلم

قاسم أمین ب بنزلة اسمنت 2010/07/01 امینھ محیى اسكندر حبشى 2268519 كفـءكفـء2272011/06/27 معلم

دمحم على عفیفى بنین 2011/07/01 انجى عامر احمد عید 1567256 كفـءكفـء2282011/06/27 معلم

ابو قرقاص البلد 2010/02/22 انجى عزت عزیز حنا 2157946 كفـءكفـء2292011/02/14 معلم

١وحدة جریس  2010/07/01 انوار صبره جابر عبدالحمید 2268991 كفـءكفـء2302011/06/27 معلم

الدیابة 2010/07/01 انور عبد الرحمن عثمان عبد السند 1125018 كفـءكفـء2312011/06/27 معلم

احمد توفیق 2010/03/02 ایات فوزى كامل متولى 2151073 كفـءكفـء2322011/02/28 معلم

١وحدة جریس  2011/02/22 ایات محمود نصر عبد الرحیم 2158689 كفـءكفـء2332011/02/14 معلم

دمحم على عفیفى بنین 2011/07/01 ایفا سمیر بشیر یوسف 2145555 كفـءكفـء2342011/06/27 معلم

حضانة الجدامى 2010/07/01 ایفلین لبیب طوسون جورجى 2150612 كفـءكفـء2352011/06/27 معلم

الزھراء االبتدائیةببنى خیار 2011/03/02 ایفھ جاب هللا  عبید جاب هللا 2158658 كفـءكفـء2362011/02/28 معلم

منھرى الرسمیة الجدیدة 2010/07/01 ایمان إبراھیم یوسف فرج 1141043 كفـءكفـء2372011/06/27 معلم

النور ذات الفصل الواحد 2007/10/20 ایمان ابوبكر السید بكر 2413014 كفـءكفـء2382011/11/01 ماجیستیرمعلم
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٢ابیوھا االبتدائیة  2011/07/01 ایمان احمد صادق دمحم 2168530 كفـءكفـء2392011/06/27 معلم

بنى عبید االعدادیة بنین 2006/12/16 ایمان السید دمحم احمد 1132825 كفـءكفـء2402011/06/27 معلم

بنى حسن الجدیدة 2011/07/01 ایمان الھم كمال عبد الرحمن 2160380 كفـءكفـء2412011/06/27 معلم

المستقبل االبتدائیة ببنى خیار 2011/07/01 ایمان حسن احمد دمحم 1141332 كفـءكفـء2422011/06/27 معلم

قاسم امین  االعدادیة بنات 2010/07/01 ایمان حسن على حسن 2153682 كفـءكفـء2432011/06/27 معلم

عبد الرحمن اسماعیل حسانین 2011/07/01 ایمان حسنى دمحم سید 2161723 كفـءكفـء2442011/06/27 معلم

االقباط االرثوزكس بالفكریة 2007/09/20 ایمان حسین عید أحمد 1122060 كفـءكفـء2452009/02/26 معلم

بنى دمحم شعراوى 2009/02/04 ایمان حكیم نصر هللا بخیت 2212581 كفـءكفـء2462011/02/14 معلم

١منشاة دعبس  2010/07/01 ایمان رمضان عبد العظیم یوسف 2157345 كفـءكفـء2472011/06/27 معلم

قاسم امین  االعدادیة بنات 2011/03/02 ایمان سلیمان ابراھیم سلیمان 2151693 كفـءكفـء2482011/02/28 معلم

ابیوھا 2011/07/01 ایمان سمیر عبدالبدیع عبدالغفار 2161411 كفـءكفـء2492011/06/27 معلم

جریس 2010/02/22 ایمان سید دمحم ابو الحسن 2159884 كفـءكفـء2502011/02/14 معلم

حضانة عبدالرحمن اسماعیل حسانین 2011/07/01 ایمان شعبان احمد دمحم 2159863 كفـءكفـء2512011/06/27 معلم

١وحدة جریس  2011/07/01 ایمان طھ احمد قندیل 2272961 كفـءكفـء2522011/06/27 معلم

ساقیة موسى 2010/07/01 ایمان عبدهللا حمدى سید 2276661 كفـءكفـء2532011/06/27 معلم

١الكرم الغربى  2011/07/01 ایمان عمر كامل مصطفى 2161249 كفـءكفـء2542011/06/27 معلم

١الكرم الغربى  2010/07/01 ایمان فتحى عمر حسن 2268118 كفـءكفـء2552011/06/27 معلم
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نزلة جوید 2010/07/01 إیمان فوزى عباس صالح 1137328 كفـءكفـء2562011/06/27 معلم

عبد الرحمن اسماعیل حسانین 2010/07/01 ایمان فوزى دمحم عبد هللا 2154100 كفـءكفـء2572011/06/27 معلم

١الكرم الغربى  2010/07/01 ایمان كامل مھنى كامل 2152959 كفـءكفـء2582011/06/27 معلم

ابو قرقاص الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 أیمان محفوظ عبد الشافى أحمد 1135250 كفـءكفـء2592011/06/27 معلم

بنى حسن الشروق 2010/07/01 ایمان دمحم احمد حنبولى 2157044 كفـءكفـء2602011/06/27 معلم

منشاة زعفرانھ االعدادیة 2011/07/01 ایمان دمحم زاخر سلیمان 2158319 كفـءكفـء2612011/06/27 معلم

االمل 2010/07/01 ایمان دمحم على خفاجى 2157277 كفـءكفـء2622011/06/27 معلم

منشاة زعفرانھ االبتدائیة 2007/07/20 أیمان محمود دمحم نصر 1136195 كفـءكفـء2632011/06/27 معلم

االقباط االرثوزكس بالفكریة 2010/03/02 ایمان مكرم عبد العظیم شحاتھ 2154092 كفـءكفـء2642011/02/28 معلم

الكرم 2010/07/01 ایمان نبیل فھیم نصر 2153627 كفـءكفـء2652011/06/27 معلم

بنى حسن الشروق 2011/03/02 ایمن خلف هللا رشدى شكرى 2157047 كفـءكفـء2662011/02/28 معلم

١بنى خیار  2011/07/01 ایمن خلیل ابراھیم جاب هللا 1139807 كفـءكفـء2672011/06/27 معلم

البربا االبتدائیة الجدیدة 2011/03/02 ایمن عبد المنعم فخرى حفنى 1135190 كفـءكفـء2682011/02/28 معلم

بنى موسى 2011/07/01 ایمن دمحم عبد النعیم على 1141745 كفـءكفـء2692011/06/27 معلم

صالح الدین 2011/03/02 ایمن محمود رزق على 2158615 كفـءكفـء2702011/02/28 معلم

١كوم الزھیر  2011/07/01 ایناس حسن اسماعیل دمحم 2152988 كفـءكفـء2712011/06/27 معلم

التحریر 2010/07/02 ایناس طانیوس عز طوس 2155714 كفـءكفـء2722011/02/28 معلم
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جریس 2011/02/22 ایناس مرتضى محمود سید 1141077 كفـءكفـء2732011/02/14 معلم

عرب الحسون البحریة 2011/07/01 ایھاب احمد یوسف تونى 2158625 كفـءكفـء2742011/06/27 معلم

نزلة النخل االعدادیة 2011/03/02 ایھاب الدین مجدى عبد الحكم تونى 2153969 كفـءكفـء2752011/02/28 معلم

ادیب وھبة 2010/02/22 ایھاب خلیل میخائیل اسحق 2159886 كفـءكفـء2762011/02/14 معلم

ابو جناح 2011/07/01 ایھاب عبد الرحیم دمحم عبد الرحیم 2156132 كفـءكفـء2772011/06/27 معلم

١الكرم الغربى  2011/07/01 ایھاب فتحى دمحم على 1132436 كفـءكفـء2782011/06/27 معلم

عرب السلطان حسن للتعلیم االساسي 2011/07/01 ایھاب مصطفى دمحم رزق 2154095 كفـءكفـء2792011/06/27 معلم

االتحاد االعدادیة المشتركة 2010/03/02 باسم دمحم مجلى حسن 2163767 كفـءكفـء2802011/02/28 معلم

صالح سالم االبتدائیة بالفكریة 2011/02/22 باسم نجات صموئیل جرجس 1137895 كفـءكفـء2812011/02/14 معلم

ریحانة 2010/03/02 بسمة عبد الرحیم دمحم حسن 1139558 كفـءكفـء2822011/02/28 معلم

منشأة النصر 2011/07/01 بسمھ عبد الرحمن عبد الحمید عبد الرحمن 2166007 كفـءكفـء2832011/06/27 معلم

الثانویة الجدیدة بنات 2010/01/01 بسمھ دمحم سید عبد الھادى 2155095 كفـءكفـء2842011/06/27 معلم

وحدة أبیوھا 2010/03/02 بسمھ دمحم صبحى سید 2156977 كفـءكفـء2852011/02/28 معلم

١حتشبسوت رقم  2011/07/01 بسمھ دمحم عبد الاله دمحم 2158701 كفـءكفـء2862011/06/27 معلم

الحاج سید للتعلیم االساسى 2011/03/02 بكر امین دمحم على 1567042 كفـءكفـء2872011/02/28 معلم

احمد دمحم عبده اسماعیل الثانویة بنین/الشھید الرائد 2010/02/22 بكر سید صادق محمود 2150724 كفـءكفـء2882011/02/14 معلم

الحسینیة 2011/03/02 بلیغ عطوه عبد العلیم مصطفى 2152937 كفـءكفـء2892011/02/28 معلم

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

7438of 5059 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 

ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفقاعى االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 بھاء الدین حسن عید فرج 2266923 كفـءكفـء2902011/06/27 معلم

كوم الزھیر 2010/07/01 بھاء بشرى شحاتھ حرز 2268981 كفـءكفـء2912011/06/27 معلم

١طلعت حرب  2011/07/01 بھاء حسن حماد عبد النبى 1134109 كفـءكفـء2922011/06/27 معلم

االمل بالعیسویة االعدادیة 2011/03/02 بھاء رجب امین دمحم 2152977 كفـءكفـء2932011/02/28 معلم

منتوت 2010/02/22 تریزة سید كامل حنس 1576181 كفـءكفـء2942011/02/14 معلم

ام االبطال 2010/03/02 تریزه داود یسى عازر 1141214 كفـءكفـء2952011/02/28 معلم

١الشھید على وافى  2011/07/01 تفاحھ سید عبد الكریم دمحم 2157275 كفـءكفـء2962011/06/27 معلم

٢ابیوھا االبتدائیة  2010/07/01 تھانى دمحم خلف دمحم سلیمان 1130758 كفـءكفـء2972011/06/27 معلم

النحال 2010/07/01 توتة عمر دمحم دمحم 1141357 كفـءكفـء2982011/06/27 معلم

١وحدة جریس  2002/05/07 توفیق جمال عبد الحكیم توفیق 1128928 كفـءكفـء2992011/06/27 معلم

ریحانة االعدادیة 2011/07/01 توھامى صالح دمحم حسین 1135203 كفـءكفـء3002011/06/27 معلم

الحسانیة ع 2011/03/02 ثروت رجب دمحم حسن 2181121 كفـءكفـء3012011/02/28 معلم

ابو قرقاص البلد 2011/07/01 ثریا حمدى دمحم احمد 2153838 كفـءكفـء3022011/06/27 معلم

نزلة جوید 2010/07/01 ثناء سید عبد الحمید دمحم 2287579 كفـءكفـء3032011/06/27 معلم

الجدامى 2010/07/01 ثناء عبدالتواب دمحم عبدالحلیم 2266245 كفـءكفـء3042011/06/27 معلم

جالل دسوقى 2010/07/01 ثناء عید دمحم عمر 2157642 كفـءكفـء3052011/06/27 معلم

عبد الرحمن اسماعیل حسانین 2011/02/22 جانیت عدلى ابراھیم تادرس 2188565 كفـءكفـء3062011/02/14 معلم
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وحدة أبیوھا 2011/07/01 جمال انور عبدالراضى مرسى 2268263 كفـءكفـء3072011/06/27 معلم

١نزلة اسمنت االبتدائیة رقم  2010/02/22 جمال عاطف ثابت دانیال 2156103 كفـءكفـء3082011/02/28 معلم

اسمنت ع 2011/02/22 جمال على توفیق مبروك 1135041 كفـءكفـء3092011/02/28 معلم

الشھید محمود اصالن 2011/07/01 جمال دمحم على شحاتھ مبارك 2158327 كفـءكفـء3102011/06/27 معلم

منسافیس 2011/07/01 جھاد عادل دمحم یوسف 2159604 كفـءكفـء3112011/06/27 معلم

منشاة الفكریة 2011/07/01 جورجینا عادل یوسف قلینى 2157794 كفـءكفـء3122011/06/27 معلم

ابیوھا 2011/02/22 جوزیف سالم نجیب سالم 2250243 كفـءكفـء3132011/02/14 معلم

ابیوھا 2011/07/01 جولیت عدلى اسكندر رزق 2148927 كفـءكفـء3142011/06/27 معلم

١حتشبسوت رقم  2010/07/01 جیھان احمد دمحم احمد 2157022 كفـءكفـء3152011/06/27 معلم

الجمالیة 2010/07/01 جیھان خلف دمحم احمد 2155097 كفـءكفـء3162011/06/27 معلم

١نزلة اسمنت االبتدائیة رقم  2003/06/16 جیھان سروجى مصطفى عبد العال 2150785 كفـءكفـء3172011/02/28 معلم

١جالل دسوقى  2010/07/01 جیھان شاھر رشاد ابراھیم 2153207 كفـءكفـء3182011/06/27 معلم

وحدة أبیوھا 2010/07/01 جیھان طلعت فرغل احمد 2156980 كفـءكفـء3192011/06/27 معلم

ارثوزكس منھرى 2011/07/01 جیھان عبدهللا ویصا منشاوى 2267461 كفـءكفـء3202011/06/27 معلم

ارثوزكس منھرى 2011/07/01 جیھان مجدى ادیب جورجى 2161703 كفـءكفـء3212011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/02 حاتم رجب دمحم حسین 2185299 كفـءكفـء3222011/02/28 معلم

١بنى خیار  2010/03/02 حامد ابراھیم عبد الحمید عبد السالم 2153004 كفـءكفـء3232011/02/28 معلم
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٢سفاى رقم  2011/07/01 حرم حلمى مرزوق على 2154559 كفـءكفـء3242011/06/27 معلم

الشیخ مبارك 2011/07/01 حسام الدین دمحم ابراھیم موسى 2152996 كفـءكفـء3252011/06/27 معلم

ریحانة 2011/06/27 حسن احمد حسن جمعھ 1140371 كفـءكفـء3262011/06/27 معلم

بنى سعید 2011/03/02 حسن احمد عبد الكریم حسانین 2151017 كفـءكفـء3272011/02/28 معلم

بنى عبید االعدادیة بنات 2011/03/02 حسن على محمود على 2148552 كفـءكفـء3282011/02/28 معلم

جریس 2011/03/02 حسناء على راشد عبد الباقى 2159880 كفـءكفـء3292011/02/28 معلم

اسمنت ع 1987/05/01 حسنى فتحى ابوزید حسین 1127588 كفـءكفـء3302009/11/11 معلم

عرب كفر لبس 2011/07/01 حسنى دمحم عبدالحمید حسن 2268229 كفـءكفـء3312011/06/27 معلم

شیبة الشرقیة للتعلیم االساسي 2010/07/01 حسین ابراھیم سالم حماد 1568175 كفـءكفـء3322011/06/27 معلم

عرب كفر لبس 2011/07/01 حسین سید صادق محمود 2266258 كفـءكفـء3332011/06/27 معلم

احمد دمحم عبده اسماعیل الثانویة بنین/الشھید الرائد 2010/07/01 حسین مسامح حسین لیثى 2156101 كفـءكفـء3342011/06/27 معلم

ابو الصفااالعدادیة 2010/03/02 حسین نبیل بیھ توفیق 2159690 كفـءكفـء3352011/02/28 معلم

المستقبل االبتدائیة ببنى خیار 2010/03/02 حماده ابراھیم عبد الحمید عبد السالم 2159811 كفـءكفـء3362011/02/28 معلم

١بنى خیار  2010/02/22 حماده بكر دمحم امین 2153000 كفـءكفـء3372011/02/14 معلم

عمربن الخطاب االعدادیة بكفر الفیلة 2011/03/02 حماده عبد الرحیم حسن عبد الولى 2157145 كفـءكفـء3382011/02/28 معلم

االتحاد االعدادیة المشتركة 2011/02/22 حماده دمحم جابر السید 1135486 كفـءكفـء3392011/02/14 معلم

١كوم الزھیر  2010/03/02 حماده دمحم محمود دمحم 2159945 كفـءكفـء3402011/02/28 معلم
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ابو قرقاص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 حمدى عبد اللطیف حمد مكى 2156117 كفـءكفـء3412011/06/27 معلم

عبد الرحمن اسماعیل حسانین 2011/07/01 حمدیھ عبد الھادى عبد المقصود مھدى 2166416 كفـءكفـء3422011/06/27 معلم

كوم الزھیر 2011/07/01 حمیده عبد القادر احمد دمحم 2159939 كفـءكفـء3432011/06/27 معلم

حضانة كوم المحرص 2011/07/01 حنان اسماعیل دمحم على 2267158 كفـءكفـء3442011/06/27 معلم

١كوم الزھیر  2010/03/02 حنان حسن عبد النعیم عبد الجابر 1140275 كفـءكفـء3452011/02/28 معلم

ابو قرقاص الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 حنان رضا یسى مینا 2156121 كفـءكفـء3462011/06/27 معلم

نزلة جوید 2011/03/02 حنان رمضان حماده دردیر 2152958 كفـءكفـء3472011/02/28 معلم

١كوم الزھیر  2011/07/01 حنان طھ عبد الستار حسانین 1130417 كفـءكفـء3482011/06/27 معلم

القشیرى االبتدائیة 2011/03/02 حنان على دمحم عبد الھادى 1139341 كفـءكفـء3492011/02/28 معلم

مصطفى التونى 2011/03/02 حنان مختار احمد فھمى دمحم 2155096 كفـءكفـء3502011/02/28 معلم

الجمالیة 2011/07/01 حنان مصطفى عبد اللطیف مصطفى 2150402 كفـءكفـء3512011/06/27 معلم

عرب الحسون البحریة 2011/02/28 حنان مفرح حكیم میخائیل 2161750 كفـءكفـء3522011/02/28 معلم

نزلة السرو 2011/07/01 حنان یونس یوسف دمحم 2155552 كفـءكفـء3532011/06/27 معلم

منشاء النصر االعدادیة 2011/07/01 خالد جمال فھمى حسن 1134897 كفـءكفـء3542011/06/27 معلم

ساقیة موسى 2011/03/02 خالد حسن امین شحاتھ 2157139 كفـءكفـء3552011/02/28 معلم

صالح الدین 2011/02/22 خالد خلف دمحم حسن 1604243 كفـءكفـء3562011/02/14 معلم

السالم االعدادیة بنزلة جریس 2010/07/01 خالد عبدالعزیز عبدالغفار عبدالعزیز 2266927 كفـءكفـء3572011/06/27 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عرب یونس عقیلة 2009/10/15 خالد دمحم حشمت نجیب 2158629 كفـءكفـء3582011/02/28 معلم

الجدامى 2011/07/01 خالد دمحم محمود حسین 1135714 كفـءكفـء3592011/06/27 معلم

منشأة النصر 2011/07/01 خدیجھ حسنى دمحم سید 2385895 كفـءكفـء3602011/06/27 معلم

١كوم الزھیر  2011/03/02 خلف دمحم متولى نصار 2156957 كفـءكفـء3612011/02/28 معلم

١منھرى الرسمیة رقم  2011/02/22 خلف نجیب اسكندر جرجس 2153975 كفـءكفـء3622011/02/14 معلم

النحال 2011/03/02 خلیفة دمحم كمال سید خلیفة 1133533 كفـءكفـء3632011/02/28 معلم

شیبة الشرقیة للتعلیم االساسي 2010/07/19 خلیل ابراھیم سالم حماد 1567231 كفـءكفـء3642011/02/28 معلم

عربان السلطان حسن 2011/07/01 خیر زكى یوسف رزق هللا 2158626 كفـءكفـء3652011/06/27 معلم

منشاء النصر االعدادیة 2011/07/01 دافید سمیر یوسف حنین 2155696 كفـءكفـء3662011/06/27 معلم

النویرات 2011/02/22 دالیا حسن عبد المنعم سید 2156134 كفـءكفـء3672011/02/14 معلم

جمال برعى 2003/09/04 دالیا ربیعى دمحم سید 2149379 كفـءكفـء3682011/02/28 معلم

١كوم الزھیر  2011/07/01 دالیا صالح عبد الرحمن جمعھ 2157961 كفـءكفـء3692011/06/27 معلم

الشیخ تمى االبتدائیة 2011/07/01 دالیا عبد العزیز عبد الظاھر عبد العزیز 2158283 كفـءكفـء3702011/06/27 معلم

منشاة دعبس 2010/03/02 دالیا دمحم على فرجانى 2159589 كفـءكفـء3712011/02/28 معلم

١بلنصورة رقم  2011/07/01 دعاء احمد عبد الفتاح یوسف 2157222 كفـءكفـء3722011/06/27 معلم

نزلة النخل االعدادیة 2011/02/22 دعاء حسن دمحم عبد الحكیم 2157021 كفـءكفـء3732011/02/14 معلم

السالم االعدادیة بنزلة جریس 2010/07/01 دعاء مصطفى توفیق دمحم 1141052 كفـءكفـء3742011/06/27 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 

ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عیسى سید دمحم دمحم/ الشھید جندى 2010/07/01 دعاء مصطفى یوسف دمحم 2268350 كفـءكفـء3752011/06/27 معلم

١بلنصورة رقم  2011/07/01 دھب عبد النبى دمحم عبد النبى 1140411 كفـءكفـء3762011/06/27 معلم

ادیب وھبة 2011/03/02 دیانا مالك منیر سامى 2159888 كفـءكفـء3772011/02/28 معلم

أبوقرقاص الثانویة الصناعیة للبنات 2010/07/01 دینا رفعت فھیم صلیب 2158575 كفـءكفـء3782011/06/27 معلم

نزلة اسمنت االعدادیة 2011/07/01 دینا فایز شاكر جورجى 2159633 كفـءكفـء3792011/06/27 معلم

الشیخ مبارك 2011/07/01 رافت صابر عبد الحكم دمحم 1137496 كفـءكفـء3802011/06/27 معلم

١بلنصورة رقم  2011/07/01 رأفت عیسى دمحم عبدالعلیم 2267147 كفـءكفـء3812011/06/27 معلم

ابو قرقاص الصناعیة 2011/07/01 رامى عزت فھیم تادرس 2158645 كفـءكفـء3822011/06/27 معلم

١نزلة جریس  2011/03/02 رانیا ابراھیم یعقوب خلیل 2160507 كفـءكفـء3832011/02/28 معلم

قاسم امین  االعدادیة بنات 2011/02/22 رانیا اشرف عبد القادر راشد 2157788 كفـءكفـء3842011/02/14 معلم

ارثوزكس منھرى 2010/03/02 رانیا سمیر سامى فایز 2152687 كفـءكفـء3852011/02/28 معلم

١حتشبسوت رقم  2011/03/02 رانیا عبده دمحم عثمان 2157033 كفـءكفـء3862011/02/28 معلم

١نزلة جریس  2010/03/02 رانیا فضل لبیب میخائیل 1140614 كفـءكفـء3872011/02/28 معلم

منتوت 2007/10/14 رانیا كمال محمود مصطفى 1140922 كفـءكفـء3882011/02/14 معلم

التحریر 2011/02/22 رانیا محسن اسماعیل مبارك 2156991 كفـءكفـء3892011/02/14 معلم

ابو قرقاص الثانویة التجاریة بنات 2011/02/22 رانیا دمحم جابر السید 2157648 كفـءكفـء3902011/02/14 معلم

١الشھید على وافى  2011/07/01 رانیا مصطفى كمال اسماعیل 2154805 كفـءكفـء3912011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
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 

ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى عبید االعدادیة بنین 2007/10/09 رباب یحیى مجدى شلقامى 2152938 كفـءكفـء3922011/02/28 معلم

١بنى خیار  2010/07/01 ربیع احمد خلف عبد المقصود 1137512 كفـءكفـء3932011/06/27 معلم

دمحم على عفیفى بنین 2011/03/02 ربیع توفیق عبد الحمید عباده 1567232 كفـءكفـء3942011/02/28 معلم

ابیوھا 2011/03/02 ربیع حسن على دمحم 2156109 كفـءكفـء3952011/02/28 معلم

منشاة زعفرانھ االبتدائیة 2011/07/01 ربیع فوزى احمد عبد الغنى 2158635 كفـءكفـء3962011/06/27 معلم

١كوم الزھیر  2011/03/02 ربیع دمحم عبد العزیز راشد 1132020 كفـءكفـء3972011/02/28 معلم

نزلة النخل االعدادیة 2011/07/01 ربیع دمحم على عبد الوھاب 2159663 كفـءكفـء3982011/06/27 معلم

١بلنصورة رقم  2010/03/02 رحاب احمد محمود دمحم 1141770 كفـءكفـء3992011/02/28 معلم

١كوم الزھیر  2010/03/02 رحاب حسن عبد اللطیف دمحم 1140203 كفـءكفـء4002011/02/28 معلم

١جالل دسوقى  2010/07/01 رحاب دمحم ربیع عبد الغنى 2156937 كفـءكفـء4012011/06/27 معلم

شرارة 2010/02/22 رشا ابراھیم دمحم احمد 2156085 كفـءكفـء4022011/02/14 معلم

مكین 2011/02/22 رشا ابوزید عبد الحمید ابوزید 1140983 كفـءكفـء4032011/02/14 معلم

١منشاة دعبس  2011/03/02 رشا جمال محمود شحاتھ 2156997 كفـءكفـء4042011/02/28 معلم

بني حسن الشروق الثانویة المشتركة 2011/07/01 رشا حسن صالح عراقى 1140503 كفـءكفـء4052011/06/27 معلم

١بلنصورة رقم  2011/03/02 رشا رمسیس نصیف میخائیل 2160492 كفـءكفـء4062011/02/28 معلم

أبوقرقاص الثانویة الصناعیة للبنات 2010/07/01 رشا سمیر ولیم بطرس 2158576 كفـءكفـء4072011/06/27 معلم

ریحانة االعدادیة 2011/07/01 رشا شحاتھ عبد الجواد مرسى 2157144 كفـءكفـء4082011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
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 

ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قاسم امین  االعدادیة بنات 2010/02/22 رشا عادل عبد المقصود دمحم 2158691 كفـءكفـء4092011/02/14 معلم

حضانة جمال برعى 2011/07/01 رشا عبدالعلیم دمحم على 2268518 كفـءكفـء4102011/06/27 معلم

١منشاة دعبس  2010/07/01 رشا دمحم عبد الفتاح دمحم 2154204 كفـءكفـء4112011/06/27 معلم

السرو 2010/07/01 رشا مكرم حسن عبد الھادى 2157146 كفـءكفـء4122011/06/27 معلم

الشھید محمود اصالن 2010/07/01 رضا ابو المكارم صادق عثمان 2277473 كفـءكفـء4132011/06/27 معلم

الزھراء االبتدائیةببنى خیار 2011/07/01 رضا خلف زاید جلبى 2154257 كفـءكفـء4142011/06/27 معلم

ابو جناح 2011/07/01 رضا رجب عبدالفضیل عبدالشكور 2268553 كفـءكفـء4152011/06/27 معلم

نزلة النخل االعدادیة 2010/02/22 رضا سید عبد الحكیم سید 2150908 كفـءكفـء4162011/02/14 معلم

عبد السالم دمحم خلیل ع 2000/07/14 رضا شحاتھ جمعھ عبد الرحمن 2153949 كفـءكفـء4172011/02/28 معلم

الشھید محمود اصالن 2011/03/02 رضا طلعت ثابت یوسف 2159667 كفـءكفـء4182011/02/28 معلم

االمل 2011/02/28 رضا على رضا سلیمان 1133679 كفـءكفـء4192011/02/28 معلم

ریحانة االعدادیة 2011/02/22 رضا دمحم تونى بكر 2151151 كفـءكفـء4202011/02/14 معلم

نزلة جوید 2011/07/01 رضا دمحم عبد المعطى عبد الحافظ 2160318 كفـءكفـء4212011/06/27 معلم

عیسى سید دمحم دمحم/ الشھید جندى 2011/03/02 رضا دمحم على شحاتھ امبارك 1139894 كفـءكفـء4222011/02/28 معلم

مكین 2011/07/01 رضا دمحم مشھور سداتى 1136198 كفـءكفـء4232011/06/27 معلم

الشیخ تمى 2011/07/01 رضا محمود طلعت عمر مھنى 2150527 كفـءكفـء4242011/06/27 معلم

منشاة زعفرانھ االبتدائیة 2010/07/01 رضا مصطفى خلیل جبر 2153109 كفـءكفـء4252011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
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 

ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١جالل دسوقى  2011/07/01 رضوان فتحى عبد الرشید دمحم 1138249 كفـءكفـء4262011/06/27 معلم

١بلنصورة رقم  2011/07/01 رفعت حسان رفعت حمیده 1133273 كفـءكفـء4272011/06/27 معلم

ابو قرقاص الثانویة التجاریة بنات 2004/03/20 رقیة عبد النعیم نجیب عبده 1134205 كفـءكفـء4282011/06/27 معلم

١كوم الزھیر  2011/03/02 رمضان حسانین عبد الجلیل حسانین 2154141 كفـءكفـء4292011/02/28 معلم

عیسى سید دمحم دمحم/ الشھید جندى 2010/07/01 رمضان عبد الصالحین عبدالجواد ابراھیم 2267510 كفـءكفـء4302011/06/27 معلم

االمل 2011/06/27 رمضان فتحى على عبد الحافظ 2162595 كفـءكفـء4312011/06/27 معلم

الفقاعى االبتدائیة الجدیدة 2011/03/02 رندا سید عبد الرازق ابراھیم 1604259 كفـءكفـء4322011/02/28 معلم

حماده طھ رفاعى/ الشھید جندى مجند 2011/03/02 رؤیة احمد محمود عبد الحفیظ 2155025 كفـءكفـء4332011/02/28 معلم

منتوت 2009/10/01 رویدا عبد الماجد یوسف دمحم 2151066 كفـءكفـء4342011/02/28 معلم

ابو الصفااالعدادیة 2010/03/02 ریم متولى عبد الرحیم فرغلى 2157541 كفـءكفـء4352011/02/28 معلم

منسافیس 2011/03/02 ریھام عیاد شبانھ فنجرى 2147800 كفـءكفـء4362011/02/28 معلم

بنى خیار 2011/07/01 ریھان عادل یوسف حنین 2272447 كفـءكفـء4372011/06/27 معلم

٢منشأة دعبس  2011/07/01 زیزى عاطف یحى عبد الفتاح 2157326 كفـءكفـء4382011/06/27 معلم

نزلة جوید 2011/03/02 زینب احمد حسن سید 2154577 كفـءكفـء4392011/02/28 معلم

٢الشھید على وافى  2011/03/02 زینب ربیع ضیف اسماعیل 2159917 كفـءكفـء4402011/02/28 معلم

الشیخ مبارك 2010/07/01 زینب صالح الدین عبد العظیم دمحم 2157184 كفـءكفـء4412011/06/27 معلم

قاسم امین الثانویة بنات 2008/10/01 زینب عبد العزیز احمد عبد هللا 2151076 كفـءكفـء4422011/06/27 معلم
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الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

المستقبل االبتدائیة ببنى خیار 2010/07/01 زینب عبد العزیز دمحم قاسم 1142335 كفـءكفـء4432011/06/27 معلم

قاسم امین  االعدادیة بنات 2010/03/02 زینب عبد هللا حمدى سید 1138259 كفـءكفـء4442011/02/28 معلم

الكرم 2011/03/02 زینب عبد الودود على عبد البارى 2151058 كفـءكفـء4452011/02/28 معلم

المطاھرة القبلیة 2010/07/01 زینب عصمت ابراھیم دسوقى 2151032 كفـءكفـء4462011/06/27 معلم

عزبة جورجى االبتدائیة 2011/07/01 زینب عطیھ دمحم احمد 2150396 كفـءكفـء4472011/06/27 معلم

قاسم امین  االعدادیة بنات 2011/02/22 زینب دمحم عبد العزیز اسماعیل 2157778 كفـءكفـء4482011/02/14 معلم

منسافیس 2011/02/22 زینب دمحم على خلیل 1141632 كفـءكفـء4492011/02/14 معلم

مكین 2011/03/02 زینب دمحم دمحم محمود ابراھیم 2165992 كفـءكفـء4502011/02/28 معلم

عبد السالم دمحم االبتدائیة 2010/02/22 زینب محمود شاكر عبد الرحیم 2156986 كفـءكفـء4512011/02/14 معلم

حضانة عبدالرحمن اسماعیل حسانین 2011/07/01 زینب مخیمر عبد الرجال ابو غدیر 2157636 كفـءكفـء4522011/06/27 معلم

٢طلعت حرب  2011/02/22 ساره احمد دمحم احمد 2156956 كفـءكفـء4532011/02/14 معلم

منشاة دعبس 2011/02/22 ساره ربیع محمود دمحم 2148918 كفـءكفـء4542011/02/14 معلم

بنى سعید 2011/07/01 ساره سامى ابراھیم عبد المالك 2158634 كفـءكفـء4552011/06/27 معلم

ادیب وھبة 2010/07/01 ساره ماھر عشم هللا رزق هللا 2159637 كفـءكفـء4562011/06/27 معلم

الثانویة الجدیدة بنات 2011/03/01 ساره محمود سید حسن 2164498 كفـءكفـء4572011/06/27 معلم

٢محفوظ أسالم  2011/03/02 سالمھ دمحم حسین دمحم 2164255 كفـءكفـء4582011/02/28 معلم

منتوت 2010/07/01 سامیھ عزمى دمحم حسن 2155743 كفـءكفـء4592011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صالح الدین 2010/07/01 سامیھ محمود احمد حسن 2152961 كفـءكفـء4602011/06/27 معلم

مكین 2011/07/01 سحر ابوزید عبدالحمید ابوزید 2276565 كفـءكفـء4612011/06/27 معلم

السحالة االعدادیة 2011/03/02 سحر عثمان احمد رمضان 2178953 كفـءكفـء4622011/02/28 معلم

١وحدة سفاى  2010/07/01 سحر عید احمد دمحم 2160653 كفـءكفـء4632011/06/27 معلم

الجمالیة 2010/07/01 سحر فتحى دمحم حسن 2150406 كفـءكفـء4642011/06/27 معلم

الثانویة الجدیدة بنات 2010/07/01 سحر مصطفى فؤاد احمد 2155740 كفـءكفـء4652011/06/27 معلم

بنى دمحم شعراوى 2011/03/02 سعاد حسن عبد الرحمن عبد العلیم 2150924 كفـءكفـء4662011/02/28 معلم

عبد الرحمن اسماعیل حسانین 2011/07/01 سعاد دمحم احمد ابوزید 2385635 كفـءكفـء4672011/06/27 معلم

١منشاة دعبس  2011/07/01 سعاد دمحم كمال الدین عبد الرحمن 2165070 كفـءكفـء4682011/06/27 معلم

الفقاعى االعدادیة 2011/07/01 سعد رجب اسماعیل عبد الحلیم 2157362 كفـءكفـء4692011/06/27 معلم

١الكرم الغربى  2001/10/11 سعدیھ خلیل حسن راغب 2266636 كفـءكفـء4702011/06/27 معلم

١الشھید على وافى  2011/03/02 سعدیھ عزت على ابراھیم 2157210 كفـءكفـء4712011/02/28 معلم

٢صنیم االبتدائیة  2010/02/22 سعید عبد الرحیم ربیع عبد الرحیم 2157315 كفـءكفـء4722011/02/14 معلم

نزلة السرو 2002/09/14 سالمھ سلمان عبد العلیم عبد الرحمن 1135235 كفـءكفـء4732011/02/28 معلم

منشاة زعفرانھ االعدادیة 2011/07/01 سلمات على احمد على 2151309 كفـءكفـء4742011/06/27 معلم

الحسینیة 2011/07/01 سلوى رشدى ابراھیم مھنى 2158587 كفـءكفـء4752011/06/27 معلم

منتوت 2011/07/01 سلوى عبد السالم شوقى عبد الجواد 2157048 كفـءكفـء4762011/06/27 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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ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

ساقیة موسى 2011/07/01 سلوى كمال نجاتى عبد القادر 2158690 كفـءكفـء4772011/06/27 معلم

شیبة الشرقیة للتعلیم االساسي 2011/02/22 سلیم صالح عید عبد النبى 1567270 كفـءكفـء4782011/02/14 معلم

ساقیة موسى 2011/02/22 سماح سعد انور حسن 2165134 كفـءكفـء4792011/02/14 معلم

حماده طھ رفاعى/ الشھید جندى مجند 2010/07/01 سماح عبد العزیز حامد عبد هللا 2157341 كفـءكفـء4802011/06/27 معلم

حماده طھ رفاعى/ الشھید جندى مجند 2011/03/02 سمر على ماھر طلب عبد الغنى 2152914 كفـءكفـء4812011/02/28 معلم

مكین 2011/07/01 سمر دمحم حسین سیف النصر 2154816 كفـءكفـء4822011/06/27 معلم

الحریة ب بزاویة حاتم 2010/07/11 سمر دمحم زكى عثمان 2268246 كفـءكفـء4832011/06/27 معلم

١وحدة جریس  2010/02/22 سمیرة محمود عبدالرحیم مرسى 1138652 كفـءكفـء4842011/02/14 معلم

مصطفى التونى 2011/03/02 سمیھ ربیع عبد هللا حسین 2157285 كفـءكفـء4852011/02/28 معلم

٢ابیوھا االبتدائیة  2010/02/22 سمیھ سید حسن على 2161834 كفـءكفـء4862011/02/14 معلم

صالح الدین للتعلیم االساسى 2011/03/02 سمیھ شعبان عبده سید 2152618 كفـءكفـء4872011/02/28 معلم

٢حضانة ابیوھا  2010/07/01 سناء احمد عزت عبد الوھاب حفنى 2150618 كفـءكفـء4882011/06/27 معلم

صالح الدین 2011/03/02 سناء خیرى محمود عبد الحافظ 1139782 كفـءكفـء4892011/02/28 معلم

الوسیمیة االبتدائیة بالفكریة 2009/02/24 سناء فتحى عبد الحمید عبد المنعم 1141618 كفـءكفـء4902011/06/27 معلم

عرب الحسون البحریة 2010/07/01 سناء دمحم شحاتھ عطوه 2158278 كفـءكفـء4912011/06/27 معلم

١كوم المحرص  2010/03/02 سناء دمحم عبد العزیز عبد الجلیل 2158711 كفـءكفـء4922011/02/28 معلم

وحدة أبیوھا 2010/07/01 سنیھ سمیر حلمى حسن 2180877 كفـءكفـء4932011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
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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

١حتشبسوت رقم  2011/02/22 سھام صالح رضا عبد الغنى 2157200 كفـءكفـء4942011/02/14 معلم

١الكرم الغربى  2011/07/01 سھره سمیر عبد البصیر جمعھ 2153144 كفـءكفـء4952011/06/27 معلم

عبد الرحمن اسماعیل حسانین 2011/03/02 سھیر عبد الھادى دمحم على 2159862 كفـءكفـء4962011/02/28 معلم

١الكرم الغربى  2006/06/18 سھیر مختار على احمد 1140917 كفـءكفـء4972011/06/27 معلم

٢طلعت حرب  2009/10/19 سوزان  سلیمان یوسف اسحق 2156896 كفـءكفـء4982011/02/28 معلم

منتوت 2006/09/19 سومیھ عمر زیان كرار 2151068 كفـءكفـء4992011/02/28 معلم

عزبة جورجى االبتدائیة 2011/07/01 سید احمد سباعى دمحم 2267917 كفـءكفـء5002011/06/27 معلم

بنى دمحم شعراوى 2011/02/22 سید احمد سید عبد هللا 2153973 كفـءكفـء5012011/02/14 معلم

الحاج سید للتعلیم االساسى 2008/10/07 سید اسماعیل دمحم شمس 1567053 كفـءكفـء5022011/02/14 معلم

الجمالیة 2011/07/01 سید حسن قناوى عبد المجید 1131234 كفـءكفـء5032011/06/27 معلم

عجوه االبتدائیة 2010/07/01 سید سعد حسن دمحم 1130336 كفـءكفـء5042011/06/27 معلم

١الكرم الغربى  2011/07/01 سید عبد الباسط عبد المحسن على 1588600 كفـءكفـء5052011/06/27 معلم

النحال 2008/03/15 سید على دمحم على 2159671 كفـءكفـء5062011/02/28 معلم

المطاھرة الشرقیة 2011/02/22 سید دمحم حسین على 2159927 كفـءكفـء5072011/02/28 معلم

كاتولیك الفكریة 2001/08/19 شادیھ عثمان حسن على 1141544 كفـءكفـء5082011/02/14 معلم

نزلة جوید 2011/02/22 شاھیناز ھدیة دمحم سید 1139984 كفـءكفـء5092011/02/14 معلم

الشیخ تمى االبتدائیة 2011/07/01 شحاتة دمحم عبد الجلیل جمیل 1140559 كفـءكفـء5102011/06/27 معلم

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

7438of 5072 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 

ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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األعلي

عرب السلطان حسن للتعلیم االساسي 2011/07/01 شحاتھ عیاد سلیمان عبد المالك 1140403 كفـءكفـء5112011/06/27 معلم

ابو قرقاص الصناعیة 2011/07/01 شریف جرجس عبد السید اسعد 2155763 كفـءكفـء5122011/06/27 معلم

عبد الرحمن اسماعیل حسانین 2011/03/02 شریف طھ یوسف دمحم 1133900 كفـءكفـء5132011/02/28 معلم

بني حسن الشروق الثانویة المشتركة 2011/07/01 شریف عاشور عبد الحمید زھران 1140887 كفـءكفـء5142011/06/27 معلم

عمربن الخطاب االعدادیة بكفر الفیلة 2011/07/01 شریف عبد الباقى دمحم احمد 1141887 كفـءكفـء5152011/06/27 معلم

منشأة النصر 2010/07/01 شرین ابراھیم حبیب مجلى 2150901 كفـءكفـء5162011/06/27 معلم

١كوم الزھیر  2011/02/22 شرین حسن دمحم جاد 1141882 كفـءكفـء5172011/02/14 معلم

االتحاد االبتدائیة 2011/03/02 شرین رافت ماھر شفیق 1140826 كفـءكفـء5182011/02/28 معلم

منشأة النصر 2011/03/02 شرین شعبان حلمى دمحم 2157338 كفـءكفـء5192011/02/28 معلم

٢منشأة دعبس  2011/07/01 شرین عبد الرحمن عبد الحمید عبد الرحمن 2157027 كفـءكفـء5202011/06/27 معلم

حضانة جمال برعى 2011/03/02 شرین عبد الرحیم ریاض مھنى 2154874 كفـءكفـء5212011/02/28 معلم

منھرى الرسمیة الجدیدة 2011/03/02 شرین عزیز شفیق حنین 1141285 كفـءكفـء5222011/02/28 معلم

المطاھرة القبلیة االعدادیة 2011/03/02 شرین دمحم حسین طلبھ 2147686 كفـءكفـء5232011/02/28 معلم

١الشھید على وافى  2011/03/02 شرین دمحم عبد السالم علیوه 2151074 كفـءكفـء5242011/02/28 معلم

بني عبید الجدیدة 2008/10/21 شرین ناصف فھیم نصر 1141863 كفـءكفـء5252011/02/28 معلم

دمحم على عفیفى بنین 2011/03/02 شعبان سید عطیھ دمحم 1567250 كفـءكفـء5262011/02/28 معلم

١حتشبسوت رقم  2011/03/02 شیرین اسحق عبد المالك ملقھ 2155426 كفـءكفـء5272011/02/28 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 

ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١الشھید على وافى  2008/10/15 شیرین بسطا رمزى حنا 2167689 كفـءكفـء5282011/02/28 معلم

١وحدة جریس  2010/07/01 شیرین عماد حنا ھارون 2154280 كفـءكفـء5292011/06/27 معلم

المطاھرة القبلیة االعدادیة 2011/03/02 شیرین نبیل عبد العزیز دمحم 2158287 كفـءكفـء5302011/02/28 معلم

منتوت 2011/07/01 شیماء احمد ابوبكر خلیل 2150723 كفـءكفـء5312011/06/27 معلم

بنى حسن الجدیدة 2011/02/22 شیماء حمدى نصیر منازع 2158273 كفـءكفـء5322011/02/14 معلم

المطاھرة القبلیة االعدادیة 2011/03/02 شیماء خلیفھ محمود شحاتھ 2157261 كفـءكفـء5332011/02/28 معلم

المطاھرة الشرقیة 2011/03/02 شیماء سید حسین خمیس 2154140 كفـءكفـء5342011/02/28 معلم

شرارة 2011/06/27 شیماء سید درویش مصطفى 2180880 كفـءكفـء5352011/06/27 معلم

صالح سالم االبتدائیة بالفكریة 2011/07/01 شیماء شعبان دمحم حسین 1140370 كفـءكفـء5362011/06/27 معلم

١وحدة جریس  2011/07/01 شیماء عبد العظیم عرفان دمحم 1139448 كفـءكفـء5372011/06/27 معلم

١نزلة جریس  2011/03/02 شیماء عصام عماد الدین دمحم 2165213 كفـءكفـء5382011/02/28 معلم

٢سفاى رقم  2010/07/01 شیماء عطیھ عبد المجید غانم 2157019 كفـءكفـء5392011/06/27 معلم

١كوم المحرص  2011/07/01 شیماء على احمد الزیات 2159941 كفـءكفـء5402011/06/27 معلم

منسافیس 2010/07/01 شیماء على حسانین دمحم 2370933 كفـءكفـء5412011/06/27 معلم

نزلة اسمنت االعدادیة 2011/03/02 شیماء فاروق توفیق عبد الحكیم 2180883 كفـءكفـء5422011/02/28 معلم

عبد الرحمن اسماعیل حسانین 2011/03/02 شیماء فولى سید دمحم 2159859 كفـءكفـء5432011/02/28 معلم

أبوقرقاص الثانویة الصناعیة للبنات 2010/03/02 شیماء ماھر عبد الرحمن حسین 2155394 كفـءكفـء5442011/02/28 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 

ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١طلعت حرب  2010/02/22 شیماء دمحم ممدوح احمد ابو اللیل 1140510 كفـءكفـء5452011/02/14 معلم

٢طلعت حرب  2011/07/01 شیماء دمحم یسرى عبد الباقى دردیرى 2156979 كفـءكفـء5462011/06/27 معلم

حماده طھ رفاعى/ الشھید جندى مجند 2011/03/02 شیماء محمود ریاض على 2153129 كفـءكفـء5472011/02/28 معلم

ابو قرقاص الصناعیة 2011/07/01 شیماء مصطفى احمد كامل 2151664 كفـءكفـء5482011/06/27 معلم

أبوقرقاص الثانویة الصناعیة للبنات 2011/07/01 شیماء یحیى خلف عبد الرحیم 2141437 كفـءكفـء5492011/06/27 معلم

المستقبل االبتدائیة ببنى خیار 2011/02/22 شیماء یحیى فاوى حسن 1604253 كفـءكفـء5502011/02/14 معلم

وحدة أبیوھا 2010/07/01 شیماء یوسف عبدالوھاب على 2272958 كفـءكفـء5512011/06/27 معلم

١الكرم الغربى  2011/07/01 صابره احمد عبد العزیز حسانین 2157226 كفـءكفـء5522011/06/27 معلم

٢صنیم االبتدائیة  2010/03/02 صابرین شعبان دمحم عبد العلیم 1596637 كفـءكفـء5532011/02/28 معلم

١صنیم  2010/03/02 صابرین عبد الفتاح زكى عبد الغنى 1140823 كفـءكفـء5542011/02/28 معلم

حماده طھ رفاعى/ الشھید جندى مجند 2011/03/02 صابرین مصطفى عبد الرحمن دمحم 1142080 كفـءكفـء5552011/02/28 معلم

عیسى سید دمحم دمحم/ الشھید جندى 2011/07/01 صالح حسن دمحم محمود 2154254 كفـءكفـء5562011/06/27 معلم

٢صنیم االبتدائیة  2011/03/02 صباح فاروق دمحم عبد الباقى 1596938 كفـءكفـء5572011/02/28 معلم

جمال برعى 2011/07/01 صحر رفعت حجازى حسن 2153842 كفـءكفـء5582011/06/27 معلم

النویرات 2011/03/02 صفاء حسنى عبد الحافظ احمد 2159836 كفـءكفـء5592011/02/28 معلم

ابو قرقاص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 صفاء دمحم صدقى كمال 2156120 كفـءكفـء5602011/06/27 معلم

نزلة السرو 2011/02/22 صفوت اسحق ریاض خلیل 1140455 كفـءكفـء5612011/02/14 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 

ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السرو 2011/03/02 صفوت صمویل غالى متى 2156975 كفـءكفـء5622011/02/28 معلم

الشھید محمود اصالن 2011/07/01 صالح امین اسماعیل دمحم 1128489 كفـءكفـء5632011/06/27 معلم

االمل بالعیسویة االعدادیة 2011/03/02 صالح ضاحى عطیان مخیمر 2153177 كفـءكفـء5642011/02/28 معلم

دمحم على عفیفى بنین 2011/03/02 صموئیل سمیر عزت سعید 1567239 كفـءكفـء5652011/02/28 معلم

االمل بالعیسویة االعدادیة 2010/03/02 طارق عبد المجید دمحم دمحم 2158628 كفـءكفـء5662011/02/28 معلم

الشیخ مبارك 2010/07/01 طارق دمحم احمد دمحم 2157049 كفـءكفـء5672011/06/27 معلم

حماده طھ رفاعى/ الشھید جندى مجند 2010/07/01 طاھرة شحاتھ طلب عبد الغنى 2157343 كفـءكفـء5682011/06/27 معلم

١منشاة دعبس  2011/03/02 طھ حسن عیسى جاد 2150390 كفـءكفـء5692011/02/28 معلم

السرو 2011/07/01 طھ حسین عبد الحمید دمحم 2158129 كفـءكفـء5702011/06/27 معلم

منشأة النصر 2011/07/01 طھ فتحى رمضان احمد 2153289 كفـءكفـء5712011/06/27 معلم

عبد السالم دمحم خلیل ع 2011/07/01 عادل احمد عبدالرحیم مبارك 2266435 كفـءكفـء5722011/06/27 معلم

نزلة اسمنت االعدادیة 2001/04/16 عادل شعبان عبد العزیز ابو العال 1132197 كفـءكفـء5732011/06/27 معلم

١زاویة حاتم  2011/07/01 عادل عبدالحمید طھ شحاتھ 2277451 كفـءكفـء5742011/06/27 معلم

عرب الحسون البحریة 2010/07/01 عادل عبدالفتاح عبدالحمید حسن 2267911 كفـءكفـء5752011/06/27 معلم

نزلة النخل االعدادیة 2011/02/22 عادل میالد شفیق سلیمان 2148692 كفـءكفـء5762011/02/14 معلم

االمل بالعیسویة االعدادیة 2011/03/02 عادل یحى سام اسحق 2156851 كفـءكفـء5772011/02/28 معلم

اسمنت ع 2011/02/22 عادل یعقوب یوسف قسطھ 2153191 كفـءكفـء5782011/02/14 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 

ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االتحاد االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عازه كامل عوض عبد اللطیف 2151314 كفـءكفـء5792011/06/27 معلم

نجیب برعى 2011/07/01 عاطف صابر عبدالمقصود سعد 2270927 كفـءكفـء5802011/06/27 معلم

الحاج سید للتعلیم االساسى 2010/03/02 عامر على دمحم دمحم 2150419 كفـءكفـء5812011/02/28 معلم

منتوت 2011/07/01 عامر كامل حسین اسلمان 2265698 كفـءكفـء5822011/06/27 معلم

الشیخ تمى االبتدائیة 2011/03/02 عامر نبیل حمدى احمد 2158282 كفـءكفـء5832011/02/28 معلم

ادیب وھبة 2010/07/01 عائشة دمحم دمحم نطر 2160646 كفـءكفـء5842011/06/27 معلم

شیبة الشرقیة للتعلیم االساسي 2011/07/01 عبد التواب عبد الحمید دمحم حمزاوى 1567247 كفـءكفـء5852011/06/27 معلم

السالم االعدادیة بنزلة جریس 2011/07/01 عبد الرحمن شادى دمحم احمد 2153117 كفـءكفـء5862011/06/27 معلم

منسافیس 2011/02/22 عبد الرحمن طھ عبد الرحمن عبد الرحیم 2155732 كفـءكفـء5872011/02/14 معلم

ابو الصفا 2011/03/02 عبد الكریم عمر عبد السالم عثمان 2155750 كفـءكفـء5882011/02/28 معلم

١صنیم  2011/02/22 عبد هللا عبد الحكیم دمحم دمحم 1132434 كفـءكفـء5892011/02/14 معلم

منتوت 2010/07/01 عبدالقادر توحید عبدالقادر مدكور 2268989 كفـءكفـء5902011/06/27 معلم

القشیرى االبتدائیة 2011/03/02 عبیر ابراھیم خلیل دمحم 2154115 كفـءكفـء5912011/02/28 معلم

١الشھید على وافى  2007/10/24 عبیر ابوزید سطوحى سعد 2159673 كفـءكفـء5922011/02/14 معلم

قاسم امین  االعدادیة بنات 2011/02/22 عبیر احمد حافظ عثمان 2157776 كفـءكفـء5932011/02/14 معلم

١بلنصورة رقم  2011/07/01 عبیر احمد فرید عبدالعزیز احمد 2279756 كفـءكفـء5942011/06/27 معلم

عبد الرحمن اسماعیل حسانین 2011/03/02 عبیر السید دمحم عمر 2152947 كفـءكفـء5952011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ساقیة موسى 2010/02/22 عبیر عاطف ثابت دمحم 1138346 كفـءكفـء5962011/02/14 معلم

ابو قرقاص الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 عبیر عطا سلیم ابوزید 2158312 كفـءكفـء5972011/06/27 معلم

١بلنصورة رقم  2011/07/01 عبیر على جالل على 2277465 كفـءكفـء5982011/06/27 معلم

٢ابیوھا االبتدائیة  2010/07/01 عبیر دمحم خلیل ابراھیم 2164275 كفـءكفـء5992011/06/27 معلم

ساقیة موسى 2011/03/02 عبیر دمحم عبد الحسیب حموده 2158698 كفـءكفـء6002011/02/28 معلم

عبد الرحمن اسماعیل حسانین 2010/07/01 عبیر دمحم عبد الموجود مرسى 2157359 كفـءكفـء6012011/06/27 معلم

مكین 2011/07/01 عبیر مصطفى عبد الرحیم ابراھیم 1135165 كفـءكفـء6022011/06/27 معلم

عبد الرحمن اسماعیل حسانین 2010/03/02 عبیر یونس احمد غانم 2153125 كفـءكفـء6032011/02/28 معلم

المطاھرة القبلیة االعدادیة 2010/03/02 عثمان عبد النبى عثمان اسماعیل 2152992 كفـءكفـء6042011/02/28 معلم

السحالة 2007/08/29 عزت احمد محمود عبد الكریم 2158713 كفـءكفـء6052011/02/14 معلم

السرو 2011/02/22 عزه ابو الفتوح حسنى احمد 2148772 كفـءكفـء6062011/02/14 معلم

١جالل دسوقى  2010/07/01 عزه احمد اسماعیل حسانین 2277479 كفـءكفـء6072011/06/27 معلم

حماده طھ رفاعى/ الشھید جندى مجند 2011/07/01 عزه احمد رجب صدیق 2157348 كفـءكفـء6082011/06/27 معلم

الشیخ تمى االبتدائیة 2011/03/02 عزه انور مشھور سداتى 1588618 كفـءكفـء6092011/02/28 معلم

الحسینیة 2011/07/01 عزه حسن فرغلى على 2278060 كفـءكفـء6102011/06/27 معلم

عجوه االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عزه عبد العال مخلوف عبد العال 2152677 كفـءكفـء6112011/06/27 معلم

بنى عبید االعدادیة بنین 2003/08/24 عزه عبد الغنى عبد السالم عبد العال 2157932 كفـءكفـء6122011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة
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ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

نزلة جوید 2010/07/01 عزه عبد الفتاح عبد الحلیم ابوزید 2152987 كفـءكفـء6132011/06/27 معلم

دمحم على عفیفى بنین 2011/07/01 عشور حمدان دمحم سلیمان 1567243 كفـءكفـء6142011/06/27 معلم

١الفقاعى رقم  2010/07/01 عصام عبد الرحمن عبد العزیز عبد الجلیل 1132646 كفـءكفـء6152011/06/27 معلم

عزبة جورجى االبتدائیة 2011/03/02 عصام فوزى عمر عبد المنعم 2158340 كفـءكفـء6162011/02/28 معلم

النویرات 2009/01/13 عصام دمحم احمد عثمان 2151077 كفـءكفـء6172011/02/14 معلم

الشھید محمود اصالن 2011/07/01 عصام دمحم محمود احمد 2148008 كفـءكفـء6182011/06/27 معلم

شیبة الشرقیة للتعلیم االساسي 2008/01/18 عصام محمود دیاب حسن 1567263 كفـءكفـء6192011/06/27 معلم

الشھید محمود اصالن 2011/07/01 عصام مرسى عبد العلیم دمحم 2158328 كفـءكفـء6202011/06/27 معلم

مكین 2011/07/01 عصام نجاح محمود ھمام 2151344 كفـءكفـء6212011/06/27 معلم

ارثوزكس منھرى 2011/07/01 عصمت عادل ولسن حنا 2155432 كفـءكفـء6222011/06/27 معلم

عجوه االعدادیة المشتركة 2005/09/01 عال إبراھیم غزالى إبراھیم 1139623 كفـءكفـء6232011/02/14 معلم

الشھید محمود اصالن 2011/07/01 عالء حامد داخلى دمحم 2158594 كفـءكفـء6242011/06/27 معلم

منتوت 2002/08/08 عالء دكرورى عرفان حسن 2151065 كفـءكفـء6252011/02/14 معلم

١جالل دسوقى  2011/07/01 عالء سلیمان عبد السند سلیمان 1140498 كفـءكفـء6262011/06/27 معلم

عمربن الخطاب االعدادیة بكفر الفیلة 2011/07/01 عالء صالح الدین عبد الوھاب دمحم 2150738 كفـءكفـء6272011/06/27 معلم

نجع الدك االبتدائیة 2010/02/22 عالء عادل شحاتھ ایوب 2161389 كفـءكفـء6282011/02/14 معلم

عجوه االبتدائیة 2011/06/27 عالء على عوض سلیمان 2153205 كفـءكفـء6292011/06/27 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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ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢المطاھرة القبلیة االبتدائیة  2010/07/01 عالء دمحم احمد دمحم 2156907 كفـءكفـء6302011/06/27 معلم

كوم المحرص ع 2011/07/01 عالء موسى ابو العال موسى 1140428 كفـءكفـء6312011/06/27 معلم

منشأة النصر 2011/02/22 على ابراھیم على ابراھیم 2159373 كفـءكفـء6322011/02/14 معلم

الشھید محمود اصالن 2011/03/02 على حسن خلف عبد المقصود 2154252 كفـءكفـء6332011/02/28 معلم

١جالل دسوقى  2011/07/01 على حسن عبد العزیز عثمان 1140536 كفـءكفـء6342011/06/27 معلم

الشھید محمود اصالن 2011/07/01 على حسن دمحم سید 1137657 كفـءكفـء6352011/06/27 معلم

الحریة ب بزاویة حاتم 2011/07/01 على حسین دمحم مصطفى 2155682 كفـءكفـء6362011/06/27 معلم

نزلة جوید 2011/02/22 على حیدر على حسن 2154134 كفـءكفـء6372011/02/14 معلم

احمد دمحم عبده اسماعیل الثانویة بنین/الشھید الرائد 2011/07/01 على سید صادق محمود 2153286 كفـءكفـء6382011/06/27 معلم

عمربن الخطاب االعدادیة بكفر الفیلة 2011/07/01 على عبدالحى على سید 2267882 كفـءكفـء6392011/06/27 معلم

عزبة جورجى االبتدائیة 2011/07/01 على عبدالرشید احمد موسى 2268233 كفـءكفـء6402011/07/01 معلم

دمحم على عفیفى بنین 2011/07/01 على عید احمد دمحم 1567265 كفـءكفـء6412011/06/27 معلم

المطاھرةالشرقیة االعدادیة 2008/03/21 على محروص محفوظ عبد السند 2158686 كفـءكفـء6422011/02/14 معلم

١نزلة جریس  2011/07/01 على دمحم رتیب دمحم 2268248 كفـءكفـء6432011/06/27 معلم

جورجى االعدادیھ 2011/03/02 على دمحم سید دمحم 2157041 كفـءكفـء6442011/02/28 معلم

نزلة السرو 2011/02/22 على دمحم طلعت عبد الحكیم 2153184 كفـءكفـء6452011/02/14 معلم

ابیوھا 2010/07/01 على دمحم فخرى سعداوى 2278356 كفـءكفـء6462011/06/27 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 

ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

عبد السالم دمحم االبتدائیة 2005/09/15 علیھ ابراھیم غزالى ابراھیم 2156989 كفـءكفـء6472011/02/28 معلم

اسمنت ع 2012/01/22 عماد احمد فضل احمد 1139931 كفـءكفـء6482011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2006/01/02 عمر عبد التواب مھنى دمحم 1133295 كفـءكفـء6492011/06/27 معلم

بنى حسن الشروق 2011/03/02 عمر فكرى احمد طلبھ 2156665 كفـءكفـء6502011/02/28 معلم

مكین 2011/07/01 عید عبد الرحمن جنیدى على 2158342 كفـءكفـء6512011/06/27 معلم

دمحم على عفیفى بنین 2011/07/01 عید عطیھ حسین جمعھ 1567254 كفـءكفـء6522011/06/27 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة 2011/02/22 عید فتحى دمحم عبد هللا 2150704 كفـءكفـء6532011/02/14 معلم

١نزلة جریس  2011/03/02 غاده ابراھیم یعقوب خلیل 2160522 كفـءكفـء6542011/02/28 معلم

عرب یونس عقیلة 2011/03/02 غاده احمد امین دمحم عبد العلیم 1595031 كفـءكفـء6552011/02/28 معلم

جالل دسوقى 2010/07/01 غاده احمد على دمحم 1138535 كفـءكفـء6562011/06/27 معلم

منسافیس 2010/07/01 غاده ماھر دمحم احمد 2147793 كفـءكفـء6572011/06/27 معلم

بنى عبید االعدادیة بنین 2008/04/13 غاده مصطفى ابراھیم مرزوق 2151294 كفـءكفـء6582011/06/27 معلم

١الكرم الغربى  2010/07/01 غاده مكرم على عرفان 2157247 كفـءكفـء6592011/06/27 معلم

نزلة السرو 2011/03/02 غالى فرحان تامر عبد المالك 2151336 كفـءكفـء6602011/02/28 معلم

١الشھید على وافى  2011/03/02 فاتن كامل عبد الحمید عثمان 2150969 كفـءكفـء6612011/02/28 معلم

النحال 2011/02/22 فادى عصام وھبھ شفیق 2157208 كفـءكفـء6622011/02/14 معلم

عبد السالم دمحم االبتدائیة 2011/02/14 فاطمة بھاءالدین غانم دمحم 2236538 كفـءكفـء6632011/02/14 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 

ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

١جالل دسوقى  2010/07/01 فاطمة تونى صالح حسین 2164231 كفـءكفـء6642011/06/27 معلم

نزلة حرز 2008/03/15 فاطمة صفاء عبد الرحمن على 2165036 كفـءكفـء6652011/02/28 معلم

منشاة الفكریة المھنیة بنین 2011/07/01 فاطمھ احمد خالد ضرار 2148920 كفـءكفـء6662011/06/27 معلم

عبد الرحمن اسماعیل حسانین 2010/07/01 فاطمھ السید احمد رفاعى 2161784 كفـءكفـء6672011/06/27 معلم

١كوم الزھیر  2011/03/02 فاطمھ جمال راتب عبد الباقى 2159940 كفـءكفـء6682011/02/28 معلم

١جالل دسوقى  2011/03/02 فاطمھ عوض حسن عبد العال 1138860 كفـءكفـء6692011/02/28 معلم

١جالل دسوقى  2011/07/01 فاطمھ یوسف ابراھیم عبد العزیز 2155727 كفـءكفـء6702011/06/27 معلم

السلطان حسن 2011/03/02 فایز عبد الغفار حسین عبد الحافظ 2153186 كفـءكفـء6712011/02/28 معلم

نزلة جوید 2011/07/01 فایزه احمد عبد الحمید بركات 2160323 كفـءكفـء6722011/06/27 معلم

١زاویة حاتم  2011/07/01 فایزه على عبد الفتاح على 2347538 كفـءكفـء6732011/06/27 معلم

دمحم على عفیفى بنین 2011/02/22 فتحى سید احمد عبد هللا 1567248 كفـءكفـء6742011/02/14 معلم

كوم المحرص ع 2011/07/01 فتحى شعبان ناجى عیسى 2268237 كفـءكفـء6752011/06/27 معلم

دمحم على عفیفى بنین 2010/07/01 فتحى مھاود جمعھ عامر 1567252 كفـءكفـء6762011/06/27 معلم

بنى دمحم شعراوى 2010/03/02 فتحیة سید احمد حموده 1138452 كفـءكفـء6772011/02/28 معلم

عبد الرحمن اسماعیل حسانین 2010/07/01 فتوح یحیا الدمرداش عبد القادر 1131132 كفـءكفـء6782011/06/27 معلم

ساقیة موسى 2011/07/01 فرغل جمال دمحم سلیمان 1139586 كفـءكفـء6792011/06/27 معلم

السلطان حسن 2011/07/01 فرغلى دمحم فخرى دمحم 1140616 كفـءكفـء6802011/06/27 معلم
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نزلة السرو 2010/07/01 فریده مھنى احمد مھنى 2152925 كفـءكفـء6812011/06/27 معلم

الشھید محمود اصالن 2011/03/02 فضل دمحم مراد محمود 2153745 كفـءكفـء6822011/02/28 معلم

٢منشأة دعبس  2011/07/01 فوزیھ دمحم عبد العال عطیھ 2267876 كفـءكفـء6832011/06/27 معلم

جالل دسوقى 2010/07/01 فیفي خلف عبد العاطى حسانین 1133127 كفـءكفـء6842011/06/27 معلم

منھرى الرسمیة الجدیدة 2011/07/01 فیفیان سمیر میخائیل عبده 2153578 كفـءكفـء6852011/06/27 معلم

منشاء النصر االعدادیة 2011/02/22 فیفیان وصفى رتیب واصف 2168697 كفـءكفـء6862011/02/14 معلم

ابو قرقاص الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 فیلت عاطف مرقص سلوانى 2159923 كفـءكفـء6872011/06/27 معلم

عرب كفر لبس 2011/07/01 قذافى صالح احمد جمعھ 2266443 كفـءكفـء6882011/07/01 معلم

منتوت 2000/07/23 كامل سید كامل حسن 1127050 كفـءكفـء6892011/02/14 معلم

ابو قرقاص الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 كریستین كمال كامل بطرس 2159920 كفـءكفـء6902011/06/27 معلم

جریس 2011/02/22 كریم دمحم نیازى ابراھیم 2161819 كفـءكفـء6912011/02/14 معلم

٢ابیوھا االبتدائیة  2010/07/01 كریمة احمد عبد الكافى مرسى 2164271 كفـءكفـء6922011/06/27 معلم

االمل 2011/07/01 كسبان بركات دمحم یونس 2268998 كفـءكفـء6932011/06/27 معلم

ام االبطال 2011/02/22 كلیوباترا فاروق عطا عبد البصیر 2158639 كفـءكفـء6942011/02/14 معلم

١كوم المحرص  2010/07/01 كمالھ یونان اسحق یونان 2267905 كفـءكفـء6952011/06/27 معلم

بنى حسن الجدیدة 2011/07/01 كوثر حسین ابراھیم حمبولى 2158272 كفـءكفـء6962011/06/27 معلم

السرو 2011/07/01 لبنى بھدالى دمحم بھدالى 1588603 كفـءكفـء6972011/06/27 معلم
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٢ابیوھا االبتدائیة  2009/08/22 لبنى دمحم دمحم سید 2268264 كفـءكفـء6982011/06/27 معلم

االتحاد االعدادیة المشتركة 2010/02/22 للیان صالح راغب جرجس 2156976 كفـءكفـء6992011/02/14 معلم

حضانة الشھید على وافى 2010/07/01 لمیاء سطوحى دمحم سطوحى 2150583 كفـءكفـء7002011/06/27 معلم

منتوت 2011/07/01 لمیاء كرم كامل احمد 2157043 كفـءكفـء7012011/06/27 معلم

جریس 2011/03/02 لمیاء دمحم  عبد الجابر خلیل 2157039 كفـءكفـء7022011/02/28 معلم

الجدامى 2010/07/01 لمیاء دمحم الجبالى احمد عبد هللا 2262732 كفـءكفـء7032011/06/27 معلم

١طلعت حرب  2010/07/01 لیلى سید حسن على 2148452 كفـءكفـء7042011/06/27 معلم

١وحدة جریس  2010/07/01 لیلى فاروق معاذ ابراھیم 2266201 كفـءكفـء7052011/06/27 معلم

٢ابیوھا االبتدائیة  2011/07/01 لیلى فتحى راوى عبد الجواد 2157018 كفـءكفـء7062011/06/27 معلم

١جالل دسوقى  2011/02/22 لیلى دمحم عبدالاله عبدالحفیظ 2167451 كفـءكفـء7072011/02/14 معلم

عربان السلطان حسن 2010/03/02 ماجده اسحق یوسف حنین 2155753 كفـءكفـء7082011/02/28 معلم

عبد السالم دمحم خلیل ع 2010/07/01 ماجده خلف دمحم عبد الرحیم 2159896 كفـءكفـء7092011/06/27 معلم

١الفقاعى رقم  2010/02/22 ماجده سید یوسف طلبھ 2158676 كفـءكفـء7102011/02/14 معلم

الجدامى 2011/07/01 ماجده محمود احمد قناوى 2266446 كفـءكفـء7112011/06/27 معلم

الجمالیة 2011/02/22 ماجده ممدوح دمحم عبد الكریم 2150961 كفـءكفـء7122011/02/14 معلم

االتحاد االبتدائیة 2010/03/02 ماجده منیر عوض بشرى 1140992 كفـءكفـء7132011/02/28 معلم

٢طلعت حرب  2010/07/01 ماجده یواقیم اندراوس خلیل 2273738 كفـءكفـء7142011/06/27 معلم
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١كوم الزھیر  2011/02/22 مادلین سامى وھیب بخیت 2157292 كفـءكفـء7152011/02/14 معلم

١كوم المحرص  2011/02/22 مارى فایز بھجت صموئیل 2157031 كفـءكفـء7162011/02/14 معلم

نزلة اسمنت االعدادیة 2010/03/02 ماریان اسحق رؤوف زخارى 1140296 كفـءكفـء7172011/02/28 معلم

منشاء النصر االعدادیة 2010/07/01 ماریان عادل وانیس جرجس 2156096 كفـءكفـء7182011/06/27 معلم

السالم 2011/02/22 ماریان فواز فخرى حنا 2158670 كفـءكفـء7192011/02/14 معلم

١نزلة جریس  2010/03/02 ماریانا میخائیل مرقص میخائیل 2153660 كفـءكفـء7202011/02/28 معلم

بني عبید الجدیدة 2007/12/01 مایسة ابراھیم عبدالبصیر خلیفة 1140102 كفـءكفـء7212011/02/28 معلم

منتوت 2010/03/02 مایسة رجب عارف رضوان 1140178 كفـءكفـء7222011/02/28 معلم

السالم االعدادیة بنزلة جریس 2011/03/02 مایكل ابراھیم حكیم امجد 2156972 كفـءكفـء7232011/02/28 معلم

ارثوزكس منھرى 2011/03/02 مایكل منیر حنا یوسف 1141617 كفـءكفـء7242011/02/28 معلم

عبد السالم دمحم خلیل ع 2011/03/02 مبارك احمد دمحم منشاوى 1140511 كفـءكفـء7252011/02/28 معلم

١الكرم الغربى  2011/07/01 مجده سرجیوس ابراھیم سرجیوس 2161321 كفـءكفـء7262011/06/27 معلم

عائشة بنت أبى بكر ب 2010/02/22 مجده ناصف رزق برسوم 1141010 كفـءكفـء7272011/02/14 معلم

السرو 2011/07/01 مجدولین عفت شفیق جوده 2156093 كفـءكفـء7282011/06/27 معلم

االتحاد االعدادیة المشتركة 2010/07/01 مجدى طلعت راشد یوسف 2268559 كفـءكفـء7292011/06/27 معلم

ابو الصفا 2011/03/02 مجدى دمحم عبد الباسط خلف 2153308 كفـءكفـء7302011/02/28 معلم

١بلنصورة رقم  2011/07/01 محاسن رجب عبدالعزیز دمحم 2279755 كفـءكفـء7312011/06/27 معلم
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نزلة جوید 2010/07/01 محاسن عبدالنعیم عبدالعلیم خالف 1139713 كفـءكفـء7322011/06/27 معلم

١كوم الزھیر  2011/03/02 محسن عبدالرحمن عبدالعزیز عبدالجلیل 1129387 كفـءكفـء7332011/02/28 معلم

١كوم المحرص  2011/02/22 محسن عویس حافظ عبد الغنى 1137724 كفـءكفـء7342011/02/14 معلم

بنى سعید 2011/07/01 دمحم ابو الحماید رسمى احمد 2151020 كفـءكفـء7352011/06/27 معلم

منشاة الفكریة 2010/03/02 دمحم ابو السباع دمحم اسماعیل 2153197 كفـءكفـء7362011/02/28 معلم

١بنى خیار  2011/03/02 دمحم ابو عویضة صادق شكر 2154278 كفـءكفـء7372011/02/28 معلم

شرارة األعدادیة 2011/07/01 دمحم احمد على ابو العال 2156099 كفـءكفـء7382011/06/27 معلم

عیسى سید دمحم دمحم/ الشھید جندى 2011/02/22 دمحم جمال عبد العظیم عبد الوھاب 1137897 كفـءكفـء7392011/02/14 معلم

منھرى 2011/03/02 دمحم حسانین سعداوى عثمان 2161242 كفـءكفـء7402011/02/28 معلم

قاسم امین الثانویة بنات 2011/07/01 دمحم حسن عبد المجید حسن 1135925 كفـءكفـء7412011/06/27 معلم

٢محفوظ أسالم  2009/01/01 دمحم حسن على محمود 1135088 كفـءكفـء7422011/06/27 معلم

بلنصورة الثانویة المشتركة 2011/02/22 دمحم حسین على حسن 2166209 كفـءكفـء7432011/02/14 معلم

عیسى سید دمحم دمحم/ الشھید جندى 2011/07/01 دمحم حمزه مخیمر حمزه 2154256 كفـءكفـء7442011/06/27 معلم

٢الشھید على وافى  2011/02/22 دمحم خلف عبد الجواد حسین 2156139 كفـءكفـء7452011/02/14 معلم

بنى خیار الثانویة المشتركة 2011/03/02 دمحم خلیفة إبراھیم خلیل 1131383 كفـءكفـء7462011/02/28 معلم

بني عبید الجدیدة 2011/02/22 دمحم ربیع دمحم سلیمان 2150956 كفـءكفـء7472011/02/14 معلم

ابو قرقاص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 دمحم رجب صابر دمحم 1139866 كفـءكفـء7482011/06/27 معلم
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منشاة زعفرانھ االعدادیة 2011/03/02 دمحم رمضان سید على 2161813 كفـءكفـء7492011/02/28 معلم

القشیرى االبتدائیة 2011/03/02 دمحم سعد عبد الظاھر زھرى 2154112 كفـءكفـء7502011/02/28 معلم

القشیرى االبتدائیة 2011/07/01 دمحم سعودى عبدالظاھر زھرى 2266253 كفـءكفـء7512011/06/27 معلم

عبد السالم دمحم خلیل ع 2004/08/30 دمحم شعبان شحاتھ عزقالنى 2156993 كفـءكفـء7522011/02/14 معلم

٢طلعت حرب  2010/07/01 دمحم شوقى دمحم دمحم 1120325 كفـءكفـء7532011/06/27 معلم

منسافیس 2011/02/22 دمحم صالح عبد السند سلیمان 2155724 كفـءكفـء7542011/02/14 معلم

عمربن الخطاب االعدادیة بكفر الفیلة 2011/03/02 دمحم طھ ربیع عبد الرحیم 2158579 كفـءكفـء7552011/02/28 معلم

كوم المحرص ع 2011/02/22 دمحم طھ عبد الستار حسانین 1134110 كفـءكفـء7562011/02/14 معلم

منسافیس 2011/03/02 دمحم عارف دمحم عبد العلیم 2157209 كفـءكفـء7572011/02/28 معلم

نزلة جوید 2011/03/02 دمحم عبد البدیع عبد الحلیم ابوزید 2159669 كفـءكفـء7582011/02/28 معلم

الحریة ب بزاویة حاتم 2011/02/28 دمحم عبد التواب عبد الكریم حسانین 1141448 كفـءكفـء7592011/02/28 معلم

بنى موسى 2011/07/01 دمحم عبد الرحمن حسن دمحم 2157364 كفـءكفـء7602011/06/27 معلم

عبد السالم دمحم خلیل ع 2011/03/02 دمحم عبد الرحمن عبد المجید ھاشم 2161452 كفـءكفـء7612011/02/28 معلم

الحاج سید للتعلیم االساسى 2011/02/22 دمحم عبد العاطى عبد هللا على 1567051 كفـءكفـء7622011/02/14 معلم

احمد دمحم عبده اسماعیل الثانویة بنین/الشھید الرائد 2011/07/01 دمحم عبد العال عبد البدیع رضوان 1133407 كفـءكفـء7632011/06/27 معلم

منتوت 2011/02/22 دمحم عبد العلیم دمحم على 2158585 كفـءكفـء7642011/02/14 معلم

٢طلعت حرب  2011/07/01 دمحم عبد الكریم عبد الرحمن خلیل 1133388 كفـءكفـء7652011/06/27 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

منشاة الفكریة 2011/03/02 دمحم عبد الكریم عبد هللا دمحم 2158599 كفـءكفـء7662011/02/28 معلم

منتوت 2000/08/23 دمحم عبد الماجد یوسف دمحم 2151070 كفـءكفـء7672011/02/14 معلم

احمد دمحم عبده اسماعیل الثانویة بنین/الشھید الرائد 2011/07/01 دمحم عبد المغنى ریاض ابو الخیر 1131015 كفـءكفـء7682011/06/27 معلم

حماده طھ رفاعى/ الشھید جندى مجند 2011/02/14 دمحم عثمان عبد الحمید راشد 1133294 كفـءكفـء7692011/02/14 معلم

ابو جناح 2011/07/01 دمحم على احمد دمحم 2158608 كفـءكفـء7702011/06/27 معلم

مصطفى التونى 2011/07/01 دمحم على توفیق دمحم 1132433 كفـءكفـء7712011/06/27 معلم

النویرات 2008/04/26 دمحم على حسن عبدالراضى 1140513 كفـءكفـء7722011/02/28 معلم

السحالة 2011/02/22 دمحم على عباس مرسى 2150980 كفـءكفـء7732011/02/14 معلم

شیبة الشرقیة للتعلیم االساسي 2010/03/02 دمحم على عوض دمحم 2158614 كفـءكفـء7742011/02/28 معلم

دمحم على عفیفى بنین 2011/07/01 دمحم على دمحم اسماعیل 1567262 كفـءكفـء7752011/06/27 معلم

١الشھید على وافى  2010/03/02 دمحم عمر دمحم دمحم 1139603 كفـءكفـء7762011/02/28 معلم

السرو 2003/01/30 دمحم عوض ھالل ابراھیم 2152920 كفـءكفـء7772011/06/27 معلم

النحال 2011/07/01 دمحم فاروق دمحم احمد 1140055 كفـءكفـء7782011/06/27 معلم

ساقیة موسى 2010/07/01 دمحم فتحى حسن دمحم 2386141 كفـءكفـء7792011/06/26 معلم

عبد السالم دمحم االبتدائیة 2010/03/02 دمحم فتحى عبد السالم معروف 2157003 كفـءكفـء7802011/02/28 معلم

السحالة االعدادیة 2011/07/01 دمحم فرغلى حنفى عبد  العزیز 1141993 كفـءكفـء7812011/06/27 معلم

الشیخ تمى االبتدائیة 2011/03/02 دمحم فوزى احمد طلبھ 1588703 كفـءكفـء7822011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریحانة االعدادیة 2011/03/02 دمحم فیض محمود احمد 2157004 كفـءكفـء7832011/02/28 معلم

١منشاة دعبس  2011/03/02 دمحم كمال دمحم على 2156984 كفـءكفـء7842011/02/28 معلم

الشھید محمود اصالن 2011/03/02 دمحم محرم ابو اللیل ابوالیزید 2155283 كفـءكفـء7852011/02/28 معلم

ساقیة موسى 2011/03/02 دمحم دمحم سید عثمان 1588668 كفـءكفـء7862011/02/28 معلم

المطاھرة الشرقیة 2011/07/01 دمحم دمحم فضل احمد یونس 1129185 كفـءكفـء7872011/06/27 معلم

١محفوظ أسالم  2011/07/01 دمحم دمحم یوسف مرسى 1139302 كفـءكفـء7882011/06/27 معلم

ریحانة 2011/07/01 دمحم محمود سلطان محمود 2156988 كفـءكفـء7892011/06/27 معلم

ابو الصفااالعدادیة 2011/07/01 دمحم محمود عبد الوھاب فایز 2158627 كفـءكفـء7902011/06/27 معلم

ساقیة موسى 2011/02/22 دمحم ممدوح عبد هللا دمحم 2158695 كفـءكفـء7912011/02/22 معلم

عبد السالم دمحم خلیل ع 2011/07/01 دمحم ناجى احمد عبد الناصر 2157020 كفـءكفـء7922011/06/27 معلم

جریس 2011/03/02 دمحم نبیل دمحم عبد العلیم 1141914 كفـءكفـء7932011/02/28 معلم

مكین 2010/02/22 دمحم نجاح محمود ھمام 2159662 كفـءكفـء7942011/02/14 معلم

احمد دمحم عبده اسماعیل الثانویة بنین/الشھید الرائد 2010/07/01 محمود ابو السعود حسن امام 2157024 كفـءكفـء7952011/06/27 معلم

١منشاة دعبس  2011/03/02 محمود ابو بكر دمحم دمحم 2153303 كفـءكفـء7962011/02/28 معلم

بنى حسن الشروق 2010/03/02 محمود جابر حسن حسنین 2161822 كفـءكفـء7972011/02/28 معلم

احمد دمحم عبده اسماعیل الثانویة بنین/الشھید الرائد 2010/02/22 محمود حسن احمد دمحم 2155751 كفـءكفـء7982011/02/14 معلم

الكرم 2010/02/22 محمود زین العابدین دمحم سید 1596613 كفـءكفـء7992011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عیسى سید دمحم دمحم/ الشھید جندى 2011/03/02 محمود سید محمود عبد الناصر 2169936 كفـءكفـء8002011/02/28 معلم

االمل بالعیسویة االعدادیة 2011/07/01 محمود طة عبد الكریم عطا 1123304 كفـءكفـء8012011/06/27 معلم

نزلة السرو 2011/03/02 محمود عبد الباسط عبد المحسن على 1588711 كفـءكفـء8022011/02/28 معلم

صالح الدین 2010/03/02 محمود عبد الحسیب عبد الحمید فولى 2148513 كفـءكفـء8032011/02/28 معلم

عرب الحسون البحریة 2011/07/01 محمود عبدالبدیع عبدالكریم عبدالرحیم 2267912 كفـءكفـء8042011/06/27 معلم

اسمنت ع 2011/07/01 محمود عبدالحكیم عبدالعزیز محمود 1140496 كفـءكفـء8052011/06/27 معلم

الشیخ مبارك 2011/07/01 محمود على جاد الرب على 2159846 كفـءكفـء8062011/06/27 معلم

دمحم على عفیفى بنین 2004/01/18 محمود على محمود دمحم 1567253 كفـءكفـء8072011/06/27 معلم

المستقبل االبتدائیة ببنى خیار 2011/03/02 محمود محرم خلف عباس 2155752 كفـءكفـء8082011/02/28 معلم

المطاھرةالشرقیة االعدادیة 2008/03/15 محمود دمحم زكى احمد 2154224 كفـءكفـء8092011/06/27 معلم

ابو قرقاص الصناعیة 2011/07/01 محمود دمحم صفوت اسماعیل 2154931 كفـءكفـء8102011/06/27 معلم

منتوت 2011/02/22 محمود دمحم صالح عبد الظاھر احمد 2157040 كفـءكفـء8112011/02/14 معلم

بنى عبید االعدادیة بنات 2011/07/01 محمود دمحم عبد البصیر خلیفھ 1141756 كفـءكفـء8122011/06/27 معلم

جریس 2010/03/02 محمود دمحم عبد الحمید دمحم 2157050 كفـءكفـء8132011/02/28 معلم

السحالة 2011/07/01 محمود دمحم عبد ربھ حسن 1129773 كفـءكفـء8142011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/02 مختار دمحم حلمى عبد الحلیم 2152998 كفـءكفـء8152011/02/28 معلم

١حتشبسوت رقم  2011/07/01 مخلص ماھر عثمان كرار 2158680 كفـءكفـء8162011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منھرى الرسمیة الجدیدة 2010/03/02 مدلین عمرى ثابت تاوضروس 2159931 كفـءكفـء8172011/02/28 معلم

المطاھرة الشرقیة 2011/03/02 مراد عبد المولى احمد عبد هللا 2157023 كفـءكفـء8182011/02/28 معلم

١كوم المحرص  2011/07/01 مرثا كامل حرز سمعان 1143242 كفـءكفـء8192011/06/27 معلم

بنى سعید 2011/03/02 مرسھ فرج شحاتھ جید 2159688 كفـءكفـء8202011/02/28 معلم

منتوت 2011/07/01 مرفت احمد تونى احمد 2268562 كفـءكفـء8212011/06/27 معلم

عیسى سید دمحم دمحم/ الشھید جندى 2002/05/01 مرفت رفعت محمود عبد الحمید 1138250 كفـءكفـء8222010/04/26 معلم

١الشھید على وافى  2008/10/15 مرفت عبد الحكیم عبد الباقى جاد 1136632 كفـءكفـء8232011/02/28 معلم

١حتشبسوت رقم  2010/07/01 مرفت فتحى احمد موسى 2159595 كفـءكفـء8242011/06/27 معلم

منتوت 2011/03/02 مرفت محمود سیف رزق 2155723 كفـءكفـء8252011/02/28 معلم

١الفقاعى رقم  2010/03/02 مرفت مصطفى حجاج یوسف 1141398 كفـءكفـء8262011/02/28 معلم

عبد الرحمن اسماعیل حسانین 2011/03/02 مرفت نجاح صدقى شفیق 2157034 كفـءكفـء8272011/02/28 معلم

منھرى الرسمیة الجدیدة 2010/02/22 مرفت نصیف انیس غبلایر 1140946 كفـءكفـء8282011/02/14 معلم

الثانویة الجدیدة بنات 2010/03/02 مروة عبدالاله جابر مصطفى 1138656 كفـءكفـء8292011/02/28 معلم

حضانة عبدالرحمن اسماعیل حسانین 2011/07/01 مروه احمد سعید عبد الباقى 2156143 كفـءكفـء8302011/06/27 معلم

الشیخ مبارك 2010/07/01 مروه احمد عبد الحمید احمد 1140486 كفـءكفـء8312011/06/27 معلم

الوسیمیة االبتدائیة بالفكریة 2011/02/22 مروه جمال الدین شحاتھ دمحم 2150930 كفـءكفـء8322011/02/14 معلم

النویرات 2011/07/01 مروه حسن عبد المنعم سید 1139892 كفـءكفـء8332011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریحانة 2011/03/02 مروه خلف ربیع عباس 2180886 كفـءكفـء8342011/02/28 معلم

أبوقرقاص الثانویة الصناعیة للبنات 2011/03/02 مروه زین العابدین عبد الكریم عطا 2151041 كفـءكفـء8352011/02/28 معلم

جمال برعى 2011/03/02 مروه سعد عبد المنعم دمحم 2155077 كفـءكفـء8362011/02/28 معلم

٢المطاھرة القبلیة االبتدائیة  2011/03/02 مروه صابر دمحم ابراھیم 2156992 كفـءكفـء8372011/02/28 معلم

بنى عبید االعدادیة بنین 2010/03/02 مروه عبد المعز دمحم عابدین 2154802 كفـءكفـء8382011/02/28 معلم

نزلة جوید 2011/03/02 مروه عزت عثمان فھیم 2158336 كفـءكفـء8392011/02/28 معلم

مصطفى التونى 2010/03/02 مروه فاروق عطیفى جاب هللا 2148924 كفـءكفـء8402011/02/28 معلم

بنى دمحم شعراوى 2010/03/02 مروه فرغلى عبد النعیم حسن 2159598 كفـءكفـء8412011/02/28 معلم

صالح الدین 2010/03/02 مروه دمحم ابراھیم مفتاح 1140941 كفـءكفـء8422011/02/28 معلم

ابو قرقاص الصناعیة 2011/07/01 مروه دمحم على احمد 2156262 كفـءكفـء8432011/06/27 معلم

١وحدة جریس  2006/10/21 مروه دمحم على عثمان دمحم 2165961 كفـءكفـء8442011/02/28 معلم

عبد السالم دمحم خلیل ع 2011/07/01 مروه دمحم عمر حافظ 2160667 كفـءكفـء8452011/06/27 معلم

١كوم الزھیر  2010/07/01 مروه مصطفى فرغل على 2269629 كفـءكفـء8462011/06/27 معلم

صالح الدین 2011/07/01 مریام فضل فارس غبلایر 2152803 كفـءكفـء8472011/06/27 معلم

االتحاد االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مریام فوزى سامى جرجس 2155733 كفـءكفـء8482011/06/27 معلم

السالم 2011/07/01 مریان لبیب شفیق لبیب 2159635 كفـءكفـء8492011/06/27 معلم

منھرى الرسمیة الجدیدة 2009/10/19 مریان وصفى سام شحات 2155520 كفـءكفـء8502011/02/28 معلم
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الكرم 2009/01/01 مریم جرجس ابراھیم حنین 2159563 كفـءكفـء8512011/06/27 معلم

صالح سالم االبتدائیة بالفكریة 2011/03/02 مریم حنا بولس سالم 2158304 كفـءكفـء8522011/02/28 معلم

السالم 2011/03/02 مریم خلیل میخائیل اسحق 2161372 كفـءكفـء8532011/02/28 معلم

٢المطاھرة القبلیة االبتدائیة  2011/03/02 مریم سعد حنا ناعوم 2154239 كفـءكفـء8542011/02/28 معلم

١منھرى الرسمیة رقم  2010/06/22 مریم سیدھم صموئیل قلینى 2155684 كفـءكفـء8552011/02/14 معلم

ابو قرقاص البلد 2010/03/02 مریم عادل فرج هللا فرج 2159929 كفـءكفـء8562011/02/28 معلم

نزلة حرز 2010/07/01 مریم وجیھ صدیق فارس 2267144 كفـءكفـء8572011/06/27 معلم

عرب الحسون ع 2011/02/14 مساعد عبد الشافى احمد دمحم 1129952 كفـءكفـء8582011/02/14 معلم

٢المطاھرة القبلیة االبتدائیة  2011/02/14 مشیره ابراھیم عبد الرحیم تونى 2148622 كفـءكفـء8592011/02/14 معلم

مكین 2010/03/02 مشیره جمال عبد الھادى شحاتھ 1136920 كفـءكفـء8602011/02/28 معلم

١طلعت حرب  2011/07/01 مصطفى ابراھیم عبد اللطیف حسن 1140158 كفـءكفـء8612011/06/27 معلم

٢ابیوھا االبتدائیة  2011/07/01 مصطفى خلف عبدالغنى عبدهللا 2278058 كفـءكفـء8622011/06/27 معلم

الزھراء االبتدائیةببنى خیار 2010/03/02 مصطفى خلف محمود زكى 2154098 كفـءكفـء8632011/02/28 معلم

منھرى الرسمیة الجدیدة 2006/03/17 مصطفى رافت احمد خلیفة 1119482 كفـءكفـء8642011/06/27 معلم

احمد دمحم عبده اسماعیل الثانویة بنین/الشھید الرائد 2011/02/22 مصطفى صقر زكى دمحم 1141288 كفـءكفـء8652011/02/14 معلم

الحاج سید للتعلیم االساسى 2011/03/02 مصطفى عبد العاطى عبد هللا على 1567228 كفـءكفـء8662011/02/28 معلم

شیبة الشرقیة للتعلیم االساسي 2011/07/01 مصطفى عزت عبد الرحمن ابراھیم 1567275 كفـءكفـء8672011/06/27 معلم
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٢الشھید على وافى  2011/03/02 مصطفى دمحم جالل عبد الفتاح 2157279 كفـءكفـء8682011/02/28 معلم

بنى عبید االعدادیة بنین 2011/02/22 مصطفى دمحم حمدى محمود 2155053 كفـءكفـء8692011/02/14 معلم

االمل 2011/07/01 مصطفى دمحم عبد الحمید عبد االمیر 2158624 كفـءكفـء8702011/06/27 معلم

١زاویة حاتم  2011/07/01 مصطفى مندى دمحم حافظ 2158277 كفـءكفـء8712011/06/27 معلم

ابو الصفا 2011/03/02 معتز لملوم عبد اللطیف عبد الرحمن 2155748 كفـءكفـء8722011/02/28 معلم

ابیوھا 2011/07/01 ممدوح عمر احمد خالد 2153720 كفـءكفـء8732011/06/27 معلم

بنى عبید االعدادیة بنات 2011/07/01 منار دمحم حسن دمحم 2158630 كفـءكفـء8742011/06/27 معلم

التحریر 2011/03/02 منال  عزت عثمان فھیم 2159456 كفـءكفـء8752011/02/28 معلم

ابو قرقاص البلد 2011/03/02 منال حلمى سعد خلیل 2169626 كفـءكفـء8762011/02/28 معلم

الكرم 2010/07/01 منال سعد سید عبد اللطیف 2157234 كفـءكفـء8772011/06/27 معلم

الشیخ مبارك األعدادیة 2010/07/01 منال سعد دمحم حسن 2154941 كفـءكفـء8782011/06/27 معلم

٢المطاھرة القبلیة االبتدائیة  2010/03/02 منال سلیمان دمحم مھنى 2156911 كفـءكفـء8792011/02/28 معلم

ابو قرقاص الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 منال سمیر صادق سعید 2162569 كفـءكفـء8802011/06/27 معلم

نزلة السرو 2008/02/17 منال شحاتھ دمحم شحاتھ 2157030 كفـءكفـء8812011/06/27 معلم

حماده طھ رفاعى/ الشھید جندى مجند 2011/03/02 منال عبد الھادى عبد الواحد متولى 1141601 كفـءكفـء8822011/02/28 معلم

جریس 2005/01/21 منال عثمان احمد دمحم 2151259 كفـءكفـء8832011/02/14 معلم

١الكرم الغربى  2010/07/01 منال كمال احمد بخیت 2154201 كفـءكفـء8842011/06/27 معلم
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عبد الرحمن اسماعیل حسانین 2011/03/02 منال دمحم احمد عبد المحسن 2158650 كفـءكفـء8852011/02/28 معلم

االتحاد االبتدائیة 2010/07/01 منال منیر اسعد اسحق 2162522 كفـءكفـء8862011/06/27 معلم

ارثوزكس منھرى 2010/03/02 منال نادى حبیب جرجس 2159933 كفـءكفـء8872011/02/28 معلم

١وحدة جریس  2011/07/01 منجھ دمحم عبد الحمید حسن 2268231 كفـءكفـء8882011/06/27 معلم

٢حتشبسوت  2010/07/01 منى ابو الفتوح حسنى احمد 2160620 كفـءكفـء8892011/06/27 معلم

١طلعت حرب  2010/07/01 منى احمد عبد العال محمود 1133697 كفـءكفـء8902011/06/27 معلم

١جالل دسوقى  2010/07/01 منى احمد عبد المنعم دمحم 2156963 كفـءكفـء8912011/06/27 معلم

الشیخ مبارك 2010/03/02 منى انور شفیق حنین 2152984 كفـءكفـء8922011/02/28 معلم

قاسم امین  االعدادیة بنات 2010/03/02 منى صالح احمد دمحم 2153757 كفـءكفـء8932011/02/28 معلم

حضانة صالح سالم 2010/03/02 منى صالح عبد الصمد عبد الرحمن 2180898 كفـءكفـء8942011/02/28 معلم

ابو قرقاص الثانویة الزراعیة 2009/10/19 منى عبد الرحمن دمحم خلیفھ 2151075 كفـءكفـء8952011/02/28 معلم

١وحدة سفاى  2010/07/01 منى عبد العزیز صدقى عبد الغنى 2157028 كفـءكفـء8962011/06/27 معلم

ابو جناح 2011/07/01 منى عبد العظیم احمد مرسى 1124934 كفـءكفـء8972011/06/27 معلم

الشیخ مبارك 2011/03/02 منى على اسماعیل رضوان 2155722 كفـءكفـء8982011/02/28 معلم

ابو قرقاص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 منى عمر عبد المطلوب عمر 1135444 كفـءكفـء8992011/06/27 معلم

االتحاد االبتدائیة 2011/02/22 منى دمحم احمد محمود 2159928 كفـءكفـء9002011/02/14 معلم

النحال 2011/07/01 منى دمحم حسن دمحم 2158343 كفـءكفـء9012011/06/27 معلم
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عبد الرحمن اسماعیل حسانین 2011/07/01 منى دمحم عبد الحلیم احمد 1588658 كفـءكفـء9022011/06/27 معلم

١بلنصورة رقم  2010/07/01 منى دمحم عبد السالم تونى 2273741 كفـءكفـء9032011/06/27 معلم

أبوقرقاص الثانویة الصناعیة للبنات 2000/05/01 منى دمحم على عبد العزیز 1139754 كفـءكفـء9042009/11/11 معلم

عبد الرحمن اسماعیل حسانین 2011/07/01 منى مساعد عبد الوھاب عبد هللا 2155734 كفـءكفـء9052011/06/27 معلم

السالم 2010/03/02 منى منیر اسعد اسحق 2159935 كفـءكفـء9062011/02/28 معلم

السالم 2010/07/01 منى ناثان مینا حنا 2266920 كفـءكفـء9072011/06/27 معلم

عبد الرحمن اسماعیل حسانین 2011/03/02 منى وجیھ ادیب روفائیل 2162215 كفـءكفـء9082011/02/28 معلم

السالم 2011/03/02 مھا احمد محمود احمد 2164139 كفـءكفـء9092011/02/28 معلم

منتوت 2011/03/02 مھا جمال خلف مھنى 2160563 كفـءكفـء9102011/02/28 معلم

مصطفى التونى 2011/07/01 مھا رضى شلقامى علوان 2153932 كفـءكفـء9112011/06/27 معلم

صالح سالم االبتدائیة بالفكریة 2010/03/02 مھا عبد الحكیم عبد الباقى جاد 2156080 كفـءكفـء9122011/02/28 معلم

منسافیس 2011/07/01 مھا عطا هللا عبد هللا دمحم 2151252 كفـءكفـء9132011/06/27 معلم

١الكرم الغربى  2010/07/01 مھا دمحم عبد الرحمن احمد 2155078 كفـءكفـء9142011/06/27 معلم

عیسى سید دمحم دمحم/ الشھید جندى 2011/07/01 مؤمن امین اسماعیل دمحم 1134942 كفـءكفـء9152011/06/27 معلم

١الكرم الغربى  2010/07/01 میرفت رجب رزق بكرى 1134264 كفـءكفـء9162011/06/27 معلم

وحدة أبیوھا 2011/03/02 میرفت عزت عثمان فھیم 2157371 كفـءكفـء9172011/02/28 معلم

١منشاة دعبس  2011/07/01 میرفت دمحم عبد المحسن مخیمر 1140607 كفـءكفـء9182011/06/27 معلم
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كفر لبس 2011/06/27 میالد عاطف خلیل ابراھیم 2159691 كفـءكفـء9192011/06/27 معلم

عیسى سید دمحم دمحم/ الشھید جندى 2011/03/02 میالد كمال كامل بشاى 2150911 كفـءكفـء9202011/02/28 معلم

بنى حسن الشروق 2010/02/22 میالد مكرم اسحق نمر 2169634 كفـءكفـء9212011/02/14 معلم

منشاء النصر االعدادیة 2011/02/22 مینا جمال نجیب تاوضروس 2157006 كفـءكفـء9222011/02/14 معلم

السالم االعدادیة بنزلة جریس 2011/03/02 مینا رفعت ریاض ھنرى 1141070 كفـءكفـء9232011/02/28 معلم

كوم الزھیر 2011/02/22 ناجح حسین السید حسین 1136685 كفـءكفـء9242011/02/14 معلم

بنى عبید االعدادیة بنین 2010/03/02 نادیة فؤاد دمحم خالد 1136710 كفـءكفـء9252011/02/28 معلم

عبد السالم دمحم خلیل ع 2010/07/01 نادیھ توفیق احمد عثمان 2159898 كفـءكفـء9262011/06/27 معلم

مصطفى التونى 2011/07/01 نادیھ رجب مناع عبد الرحمن 2157162 كفـءكفـء9272011/06/27 معلم

٢المطاھرة القبلیة االبتدائیة  2011/02/14 نادیھ شحاتھ موسى جورجى 2180879 كفـءكفـء9282011/02/14 معلم

بنى حسن الجدیدة 2011/03/02 نادیھ عبد الھادى میصر صقر 2156929 كفـءكفـء9292011/02/28 معلم

كوم المحرص ع 2011/03/02 نادیھ على شحاتھ دمحم 2148921 كفـءكفـء9302011/02/28 معلم

١منھرى الرسمیة رقم  2011/03/02 نادیھ فوزى وھیب فریج 2156102 كفـءكفـء9312011/02/28 معلم

منسافیس 2011/07/01 نادیھ قاسم عبد الوارث على 2146549 كفـءكفـء9322011/06/27 معلم

نزلة جوید 2010/07/01 نادیھ دمحم عدوى دمحم 2153142 كفـءكفـء9332011/06/27 معلم

عبد السالم دمحم خلیل ع 2010/07/01 ناصر كمال احمد عبد القادر 2154595 كفـءكفـء9342011/06/27 معلم

الشیخ مبارك 2011/07/01 ناصر مصطفى دمحم عبد الغنى 1120971 كفـءكفـء9352011/06/27 معلم
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بنى حسن الشروق 2010/07/01 ناصر مكرم خلف حسن 1125025 كفـءكفـء9362011/06/27 معلم

عبد الرحمن اسماعیل حسانین 2011/02/22 ناھد عبد الجابر حلمى موسى 2159912 كفـءكفـء9372011/02/14 معلم

نزلة السرو 2011/07/01 ناھد عبد الرشید زیدان دمحم 2148917 كفـءكفـء9382011/06/27 معلم

٢ابیوھا االبتدائیة  2010/03/02 ناھد دمحم حسن كامل 2158554 كفـءكفـء9392011/02/28 معلم

١الشھید على وافى  2009/10/01 نبویة على شحاتھ عبد العظیم 2159911 كفـءكفـء9402011/02/14 معلم

بنى دمحم شعراوى 2010/07/01 نبویھ سلیمان كامل عبد الباقى 2156942 كفـءكفـء9412011/06/27 معلم

كوم المحرص ع 2010/02/22 نبیل غالى عبد المالك مسعود 2157157 كفـءكفـء9422011/02/14 معلم

ساقیة موسى 2010/02/22 نجاح جمال فوزى حسان 2157037 كفـءكفـء9432011/02/14 معلم

٢ابیوھا االبتدائیة  2010/02/22 نجالء بھاء الدین صادق احمد عفیفي 2171376 كفـءكفـء9442011/02/14 معلم

٢ابیوھا االبتدائیة  2010/07/01 نجالء جابر دمحم حسن 1134521 كفـءكفـء9452011/06/27 معلم

الثانویة الجدیدة بنات 2010/07/01 نجالء حسین دمحم حسین 1120019 كفـءكفـء9462011/06/27 معلم

١بنى خیار  2011/02/28 نجالء عبد العال الشیخ دمحم عبد العال 1140544 كفـءكفـء9472011/02/28 معلم

بلنصورة 2010/03/02 نجالء عمر اسماعیل عبد المولى 1141026 كفـءكفـء9482011/02/28 معلم

١كوم المحرص  2011/02/22 نجالء عویس حافظ عبد الغنى 2158710 كفـءكفـء9492011/02/14 معلم

١وحدة جریس  2010/07/11 نجالء فتحى ابراھیم دمحم 2266985 كفـءكفـء9502011/06/27 معلم

الحسینیة 2011/03/02 نجالء فتحى شحات عبدالصمد 1141302 كفـءكفـء9512011/02/28 معلم

االتحاد االعدادیة المشتركة 2010/07/01 نجالء فتحى عبد السالم على 2157042 كفـءكفـء9522011/06/27 معلم
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البربا االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 نجالء فتحى عبد الھادى سنوسى 2157187 كفـءكفـء9532011/06/27 معلم

اسمنت 2011/03/02 نجالء فضل عبد المغنى دمحم 2150790 كفـءكفـء9542011/02/28 معلم

١كوم الزھیر  2011/07/01 نجالء دمحم ربیع دمحم دمحم 2158707 كفـءكفـء9552011/06/27 معلم

٢نزلة جریس  2010/03/02 نجوى ابراھیم ایوب عیاد 2160503 كفـءكفـء9562011/02/28 معلم

منتوت 2011/07/01 نجوى ابوالسعود حسن امام 1141926 كفـءكفـء9572011/06/27 معلم

٢ابیوھا االبتدائیة  2010/07/01 نجوى فكرى اسماعیل عبد النبى 1139548 كفـءكفـء9582011/06/27 معلم

٢صنیم االبتدائیة  2011/03/02 نجوى فوزى اسكندر جرجس 2157312 كفـءكفـء9592011/02/28 معلم

ابو قرقاص البلد 2010/02/22 نجوى دمحم ربیع عبدالحمید مھنى 1140737 كفـءكفـء9602011/02/14 معلم

١زاویة حاتم  2010/07/01 نجوى دمحم صادق ابراھیم 2158299 كفـءكفـء9612011/06/27 معلم

نزلة النخل االعدادیة 2011/07/01 نرجس شریف سلیم ارمانیوس 2159638 كفـءكفـء9622011/06/27 معلم

١وحدة جریس  2010/02/22 نسرین حسین عبد الحمید دمحم 2158107 كفـءكفـء9632011/02/14 معلم

الكرم 2010/07/01 نسرین موریس عیاد سعد 2155730 كفـءكفـء9642011/06/27 معلم

١حتشبسوت رقم  2011/02/22 نسمھ دمحم عبد العال عطیھ 2154203 كفـءكفـء9652011/02/14 معلم

منشاة زعفرانھ االبتدائیة 2011/02/22 نسمھ ممدوح عبد السالم حسن 2154562 كفـءكفـء9662011/02/14 معلم

ابو قرقاص الصناعیة 2010/07/01 نفیسھ  دمحم ربیع حافظ خلیل 2151642 كفـءكفـء9672011/06/27 معلم

١الشھید على وافى  2011/03/02 نفیسھ احمد عبد هللا دمحم 2150592 كفـءكفـء9682011/02/28 معلم

١محفوظ أسالم  2011/02/22 نفین تقى ناروز جبرائیل 2155507 كفـءكفـء9692011/02/14 معلم
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منھرى 2011/03/02 ننسى عادل فوكیھ ینى 2150939 كفـءكفـء9702011/02/28 معلم

الحسینیة 2010/07/01 نھا خلیفھ اسماعیل دمحم 2266200 كفـءكفـء9712011/06/27 معلم

االتحاد االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نھاد عبد هللا دمحم بھدالى 2158631 كفـءكفـء9722011/06/27 معلم

ابو قرقاص الثانویة التجاریة بنات 2011/02/22 نھال عصام توفیق احمد 2148925 كفـءكفـء9732011/02/14 معلم

النحال 2011/07/01 نھلھ مكرم فرج عبد العلیم 2157015 كفـءكفـء9742011/06/27 معلم

السحالة االعدادیة 2011/03/02 نھى حسین حسن ابوالیزید 2155286 كفـءكفـء9752011/02/28 معلم

٢ابیوھا االبتدائیة  2010/07/01 نھى سمیر حلمى حسن 2180878 كفـءكفـء9762011/06/27 معلم

البربا الكبرى 2011/07/01 نھى فرغلي سید قندیل 2165236 كفـءكفـء9772011/06/27 معلم

المطاھرة القبلیة 2011/03/02 نوثھ شعبان نجیب عبد الباقى 1140710 كفـءكفـء9782011/02/28 معلم

السالم 2010/03/02 نورا أحمد عبد السمیع خلیل 1136864 كفـءكفـء9792011/02/28 معلم

٢ابیوھا االبتدائیة  2010/03/02 نورا حنا ناروز یوسف 2155613 كفـءكفـء9802011/02/28 معلم

بنى عبید االعدادیة بنات 2011/03/02 نورا عبد الاله دمحم عبد المولى 2153315 كفـءكفـء9812011/02/28 معلم

النحال 2010/07/01 نورا فوزى عبده دمحم 2160648 كفـءكفـء9822011/06/27 معلم

السالم 2010/03/02 نورا لطفى روفائیل عبد المالك 2151028 كفـءكفـء9832011/02/28 معلم

الشیخ مبارك 2011/07/01 نورا دمحم احمد دمحم 2158668 كفـءكفـء9842011/02/28 معلم

الجدامى 2011/07/01 نورا دمحم اسماعیل ھالل 1133716 كفـءكفـء9852011/06/27 معلم

١بلنصورة رقم  2010/03/02 نورا دمحم صابر عبد السالم دمحم 2159936 كفـءكفـء9862011/02/28 معلم
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مصطفى التونى 2011/02/22 نورا دمحم نیازى ابراھیم 2159659 كفـءكفـء9872011/02/14 معلم

بنى سعید االعدادیة 2011/07/01 نوره احمد عزات دمحم 2268354 كفـءكفـء9882011/06/27 معلم

١كوم المحرص  2011/02/22 نوره صموئیل رزق قلینى 2155659 كفـءكفـء9892011/02/14 معلم

١منشاة دعبس  2011/07/01 نوره فرید دمحم غالب 2157202 كفـءكفـء9902011/06/27 معلم

عبد الرحمن اسماعیل حسانین 2011/03/02 نیرمین فتحى دمحم ابوزید 2164224 كفـءكفـء9912011/02/28 معلم

١نزلة جریس  2011/03/02 نیفین عادل زارع غبلایر 2169978 كفـءكفـء9922011/02/28 معلم

نزلة جوید 2011/07/01 ھاجر دمحم عادل دمحم عثمان 2157353 كفـءكفـء9932011/06/27 معلم

الفقاعى االعدادیة 2010/07/01 ھالھ بسیونى دمحم عبدالسمیع 2161679 كفـءكفـء9942011/06/27 معلم

ساقیة موسى 2010/03/02 ھالھ حسنى على دمحم 2154171 كفـءكفـء9952011/02/28 معلم

١وحدة جریس  2011/07/01 ھالھ عبد المنعم دمحم حسن 2395238 كفـءكفـء9962011/06/27 معلم

النحال 2011/02/22 ھالھ فضل احمد على 1134370 كفـءكفـء9972011/02/14 معلم

١زاویة حاتم  2011/07/01 ھانى حامد عبدالحكیم احمد 2277461 كفـءكفـء9982011/06/27 معلم

ابیوھا 2011/02/22 ھانى حكیم ادیب عبد السید 2159628 كفـءكفـء9992011/02/14 معلم

ابو قرقاص الصناعیة 2011/07/01 ھانى سلیمان نجیب قلینى 2155770 كفـءكفـء10002011/06/27 معلم

ساقیة موسى 2010/07/01 ھانى عدلى اسكندر عبدالسید 2151405 كفـءكفـء10012011/06/27 معلم

عرب الحسون البحریة 2011/07/01 ھانى فاروق حبیب سعد 2158623 كفـءكفـء10022011/06/27 معلم

منتوت 2011/07/01 ھانى لویس یسى قلینى 2158675 كفـءكفـء10032011/06/27 معلم
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كفر لبس 2011/03/02 ھانى دمحم صادق محمود 2154129 كفـءكفـء10042011/02/28 معلم

السالم االعدادیة بنزلة جریس 2011/02/22 ھانى میخائیل ابراھیم اسحق 2157264 كفـءكفـء10052011/02/14 معلم

نزلة جوید 2011/07/01 ھبا مصطفى عبد المحسن على 2157188 كفـءكفـء10062011/06/27 معلم

صالح الدین للتعلیم االساسى 2011/03/02 ھبة عبد الحمید عبد العزیز زعفان 1135263 كفـءكفـء10072011/02/28 معلم

بنى دمحم شعراوى 2011/03/02 ھبھ احمد حمدان خیر 2150926 كفـءكفـء10082011/02/28 معلم

عبد الرحمن اسماعیل حسانین 2011/03/02 ھبھ حامد محمود دمحم 2153132 كفـءكفـء10092011/02/28 معلم

حماده طھ رفاعى/ الشھید جندى مجند 2010/07/01 ھبھ رجب رزق بكرى 2272449 كفـءكفـء10102011/06/27 معلم

مصطفى التونى 2010/03/02 ھبھ سمیر محمود دمحم 2152948 كفـءكفـء10112011/02/28 معلم

منھرى 2010/07/01 ھبھ صبرى حبیب خلیل 2157954 كفـءكفـء10122011/06/27 معلم

منشاة دعبس 2010/03/02 ھبھ صالح دمحم حسان 2158316 كفـءكفـء10132011/02/28 معلم

صالح الدین للتعلیم االساسى 2011/03/02 ھبھ ضاحى عبد المالك دمحم 2157017 كفـءكفـء10142011/02/28 معلم

مصطفى التونى 2008/11/07 ھبھ عبد المنعم مصطفى سید 2155092 كفـءكفـء10152011/02/28 معلم

نزلة جوید 2010/07/01 ھبھ عصام حلمى عمر 2159915 كفـءكفـء10162011/06/27 معلم

١الكرم الغربى  2010/07/01 ھبھ قاعود كامل عبد الوھاب 1140499 كفـءكفـء10172011/06/27 معلم

٢ابیوھا االبتدائیة  2010/07/01 ھبھ محمود شعبان احمد 2150945 كفـءكفـء10182011/06/27 معلم

حماده طھ رفاعى/ الشھید جندى مجند 2010/07/01 ھبھ مصطفى حسین مھنى 1135654 كفـءكفـء10192011/06/27 معلم

مصطفى التونى 2007/05/01 ھبھ نبیل محمود دمحم 1136951 كفـءكفـء10202011/06/27 معلم
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التعیین
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ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

على بن ابى طالب االعدادیة 2011/03/02 ھدى احمد محمود حافظ 2147996 كفـءكفـء10212011/02/28 معلم

عرب الحسون البحریة 2011/02/22 ھدى حنفى محمود عثمان 2161759 كفـءكفـء10222011/02/14 معلم

١وحدة جریس  2011/07/01 ھدى شعراوى سعد حسن 2154245 كفـءكفـء10232011/06/27 معلم

منشاة الفكریة 2011/03/02 ھدى عید فوزى احمد 2161648 كفـءكفـء10242011/02/28 معلم

مصطفى التونى 2010/03/02 ھدى محمود رفعت عبد الحفیظ 2161546 كفـءكفـء10252011/02/28 معلم

١وحدة سفاى  2010/07/01 ھمام محمود على عمار 2155755 كفـءكفـء10262011/06/27 معلم

٢حتشبسوت  2010/03/02 ھمت صالح الدین حسن مھنى 2159453 كفـءكفـء10272011/02/28 معلم

١الشھید على وافى  2010/07/01 ھناء احمد عبد الرحیم حماد 2157516 كفـءكفـء10282011/06/27 معلم

قاسم أمین ب بنزلة اسمنت 2011/02/22 ھناء احمد كمال طرشانى 2164500 كفـءكفـء10292011/02/14 معلم

الشھید محمود اصالن 2011/07/01 ھناء احمد ھالل دمحم 2153003 كفـءكفـء10302011/06/27 معلم

ارثوزكس منھرى 2011/03/02 ھناء بشاره میخائیل شحاتھ 2150938 كفـءكفـء10312011/02/28 معلم

منھرى 2010/03/02 ھناء بشرى یوسف توفیق 2164072 كفـءكفـء10322011/02/28 معلم

حماده طھ رفاعى/ الشھید جندى مجند 2011/02/22 ھناء جمیل عبوده عبد الرحمن 2158700 كفـءكفـء10332011/02/14 معلم

٢منشأة دعبس  2010/07/01 ھناء ضاحى دمحم بركات 2158589 كفـءكفـء10342011/06/27 معلم

قاسم امین  االعدادیة بنات 2009/11/04 ھناء عبد الحمید دمحم دمحم 2150973 كفـءكفـء10352011/02/28 معلم

اسمنت 2007/10/28 ھناء عدلى یوسف سعد 1140984 كفـءكفـء10362011/02/14 معلم

منھرى 2011/07/01 ھناء كمال عطا هللا دوس 2266450 كفـءكفـء10372011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المطاھرة القبلیة 2010/07/01 ھناء ماضى على ابراھیم 1136673 كفـءكفـء10382011/06/27 معلم

الحسینیة 2008/10/14 ھناء دمحم بكر حسن 1140051 كفـءكفـء10392011/02/14 معلم

عرب یونس عقیلة 2011/07/01 ھناء دمحم بكرى سلیمان 1139226 كفـءكفـء10402011/06/27 معلم

٢منشأة دعبس  2011/03/02 ھناء مصطفى احمد كامل 2157198 كفـءكفـء10412011/02/28 معلم

ابیوھا 2011/07/01 ھناء مكرم خلیل عبد المجید 2157294 كفـءكفـء10422011/06/27 معلم

١الشھید على وافى  2011/03/02 ھند جمال عبد الجلیل جمعھ 2164085 كفـءكفـء10432011/02/28 معلم

حضانة جمال برعى 2011/07/01 ھند حسین دمحم على 2154151 كفـءكفـء10442011/06/27 معلم

كوم الزھیر 2011/03/02 ھند خلف عبد العاطى حسانین 2161119 كفـءكفـء10452011/02/28 معلم

عجوه االبتدائیة 2008/10/01 ھند على سید على 1141264 كفـءكفـء10462011/02/14 معلم

٢ابیوھا االبتدائیة  2011/07/01 ھند محسن سید اسحق 2164105 كفـءكفـء10472011/06/27 معلم

كاتولیك الفكریة 2011/02/22 ھند دمحم عبد هللا دمحم 1141682 كفـءكفـء10482011/02/14 معلم

١كوم الزھیر  2011/03/02 ھنى سعد عبد الحمید بیومى 1134990 كفـءكفـء10492011/02/28 معلم

بلنصورة 2011/02/22 ھنى عبد الرحیم دمحم عبد الرحیم 1134588 كفـءكفـء10502011/02/14 معلم

١كوم الزھیر  2011/07/01 ھیام محروس جمیل ابوالعزم 1137193 كفـءكفـء10512011/06/27 معلم

ابو قرقاص الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 ھیام دمحم عبد الغنى دمحم 2159922 كفـءكفـء10522011/06/27 معلم

ابو قرقاص الصناعیة 2009/03/18 ھیثم فؤاد محمود احمد 2154913 كفـءكفـء10532011/06/27 معلم

ریحانة 2011/03/02 وائل احمد عبد الرازق رمضان 2153110 كفـءكفـء10542011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عربان السلطان حسن 2011/07/01 وائل دمحم نشأت دمحم نوار 2269001 كفـءكفـء10552011/06/27 معلم

١الشھید على وافى  2011/07/01 وجیھ فؤاد بشرى ویصا 1118123 كفـءكفـء10562011/06/27 معلم

١الكرم الغربى  2010/10/02 ودیعھ فوزى زارع حنا 1141190 كفـءكفـء10572011/02/28 معلم

١كوم الزھیر  2010/03/02 ورده امبابى عبدالعظیم دمحم 1140921 كفـءكفـء10582011/02/28 معلم

ساقیة موسى 2010/07/01 ورده حسن دمحم عبد الحمید 2161840 كفـءكفـء10592011/06/27 معلم

١بلنصورة رقم  2011/03/02 ورده حفظى شحات دمحم 2171668 كفـءكفـء10602011/02/28 معلم

١الشھید على وافى  2010/07/01 ورده نجاح دمحم احمد 1131536 كفـءكفـء10612011/06/27 معلم

١محفوظ أسالم  2011/07/01 ورده نجیب صادق احمد 2266794 كفـءكفـء10622011/06/27 معلم

نزلة جوید 2011/02/22 وفاء بھجت دمحم سیف 2158335 كفـءكفـء10632011/02/22 معلم

ابو قرقاص البلد 2001/06/12 وفاء سمیر سامى زكى 2157223 كفـءكفـء10642011/06/27 معلم

أبوقرقاص الثانویة الصناعیة للبنات 2011/07/01 وفاء صابر عزت دمحم 2163783 كفـءكفـء10652011/06/27 معلم

اسمنت 2011/07/01 وفاء محروس عطیھ نجیب 2155076 كفـءكفـء10662011/06/27 معلم

١زاویة حاتم  2010/02/22 وفاء دمحم احمد مفتاح 2158654 كفـءكفـء10672011/02/14 معلم

االقباط االرثوزكس بالفكریة 2011/03/02 وفاء دمحم عبدالاله دمحم 2158082 كفـءكفـء10682011/02/28 معلم

الزھراء االبتدائیةببنى خیار 2011/03/02 والء اصالن صدیق شكر 2159666 كفـءكفـء10692011/02/28 معلم

نجیب برعى 2011/07/01 والء سامح صادق احمد 1139209 كفـءكفـء10702011/06/27 معلم

الكرم 2010/03/02 والء سمیر حسن علیوة 1139765 كفـءكفـء10712011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اسمنت ع 2011/07/01 والء فاروق عبد المعز طنطاوى 1136657 كفـءكفـء10722011/06/27 معلم

مصطفى التونى 2011/03/02 والء دمحم شحاتھ عبد الباقى 2156086 كفـءكفـء10732011/02/28 معلم

الكرم 2011/03/02 والء مصطفى فضل عرابى 2148885 كفـءكفـء10742011/02/28 معلم

٢ابیوھا االبتدائیة  2010/07/01 ولید احمد حسان احمد 2155756 كفـءكفـء10752011/06/27 معلم

دمحم على عفیفى بنین 2011/07/01 ولید احمد ناجى احمد 1567266 كفـءكفـء10762011/06/27 معلم

حماده طھ رفاعى/ الشھید جندى مجند 2010/03/02 ولید ربیع عبد الجلیل دمحم 2154145 كفـءكفـء10772011/02/28 معلم

١كوم المحرص  2010/07/01 ولیم حلمى سعید ارمانیوس 2262721 كفـءكفـء10782011/06/27 معلم

ابو قرقاص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 وئام حماده عبد اللطیف عثمان 2157251 كفـءكفـء10792011/06/27 معلم

١كوم المحرص  2010/02/22 یاسر جمیل ایوب بطرس 2157296 كفـءكفـء10802011/02/14 معلم

شرارة األعدادیة 2010/03/02 یاسر حلمى كامل دمحم 2158688 كفـءكفـء10812011/02/28 معلم

١محفوظ أسالم  2011/07/01 یاسر عمر على عبدالحمید 2267459 كفـءكفـء10822011/06/27 معلم

ساقیة موسى 2011/07/01 یاسر لملوم دمحم على 2158284 كفـءكفـء10832011/06/27 معلم

٢صنیم االبتدائیة  2011/07/01 یاسر محمود دمحم محمود 1596624 كفـءكفـء10842011/06/27 معلم

حماده طھ رفاعى/ الشھید جندى مجند 2011/07/01 یاسمین عبد المغنى عبد الحافظ دمحم 2159855 كفـءكفـء10852011/06/27 معلم

نزلة حرز 2009/01/01 یاسین طھ عبد الستار فرج 2158338 كفـءكفـء10862011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/22 یحى عمر دمحم راشد 2153331 كفـءكفـء10872011/02/14 معلم

احمد دمحم عبده اسماعیل الثانویة بنین/الشھید الرائد 2010/07/01 یحى فخرى دمحم عبدالمقصود 2267518 كفـءكفـء10882011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ابوقرقاصالمنیا ::

تاریخ شغل 
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الكادر
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٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

١كوم الزھیر  2011/07/01 یوسف وھیب ثابت بسطاوروس 1140430 كفـءكفـء10892011/06/27 معلم

١نزلة اسمنت االبتدائیة رقم  2011/03/02 یونس سمیر عطا دمحم 1133070 كفـءكفـء10902011/02/28 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمد مسلم الثانویةالمشتركةبأبا البلد/الدكتور 1995/09/01 یاسر محمود كامل عبدالعظیم 1129905 كفـءكفـء12009/02/26 وكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول 

1990/09/01 شم البحریة الثانویة المشتركة خالد اسماعیل دمحم دمحم 1111735 كفـءكفـء22009/02/26 مدیر مدرسة- معلم أول أ 

احمد حسن االبتدائیة 1979/11/01 ایفت شحاتھ طنیوس حنا 1526574 كفـءكفـء32009/02/26 وكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول أ 

1982/06/13  شم البحریة االعدادیة المشتركة ماھر فرح بولس عبدالملك 1091772 كفـءكفـء42009/02/26 وكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول أ 

٢ العباسیة االبتدائیة رقم  1983/09/01 محمود انور على دمحم 1098402 كفـءكفـء52009/02/26 وكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول أ 

2011/07/03  احمد امبابى االعدادیة المشتركة نجالء دمحم عبد الوھاب عبد الجواد 2149413 كفـءكفـء62011/07/01 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2011/07/01 احمد راضى فتوح عبد الفتاح 2170808 كفـءكفـء72011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

2011/07/01  على عیسى االعدادیة احمد راضى دمحم عبد العظیم 2165104 كفـءكفـء82011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

عادل عید امین حبیب االعدادیة ببلھاسة/الشھید 2011/02/22 أمل یوسف موسى یوسف 1141223 كفـءكفـء92011/02/22 أخصائى صحافة وإعالم

مصطفى رجب العطار االعدادیة للبنات/ الشھید  2011/07/01 أمنھ یسرى دمحم عبد هللا 2285104 كفـءكفـء102011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

رضا عاشور الثانویة بنات/ الشھید 2011/07/01 أمنیة دمحم توفیق دمحم 2149422 كفـءكفـء112011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

محمود رضا االعدادیھ بنات بأبا البلد/ الشھید 2011/02/22 ایمان دمحم احمد دمحم 1141631 كفـءكفـء122011/02/22 أخصائى صحافة وإعالم

شم القبلیة الصناعیة 2004/07/01 أیھاب عبد الحكیم دمحم السید 2021709 كفـءكفـء132009/11/11 أخصائى صحافة وإعالم

2011/07/01 السالم االبتدائیة حفصة دمحم عبد الوھاب عبد اللطیف 2264964 كفـءكفـء142011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

2011/03/02  اللواء االبتدائیة رجاء دمحم رجائي عیسى 2149783 كفـءكفـء152011/03/02 أخصائى صحافة وإعالم

مغاغةالثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 سحر على دمحم على 2285237 كفـءكفـء162011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

٢ الحریة االبتدائیة رقم  2011/03/02 فاطمة عزیز انور الجھمي 2160947 كفـءكفـء172011/03/02 أخصائى صحافة وإعالم

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

7438of 5108 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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المؤھل 
األعلي

االنجیلیة االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 مروة ابراھیم ابراھیم أحمد 2150182 كفـءكفـء182011/02/22 أخصائى صحافة وإعالم

مغاغة الثانویة التجاریة للبنات 2011/07/01 مروة رفعت عبد الحكیم دمحم 2147243 كفـءكفـء192011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

2011/07/01  دھروط االعدادیة بنات نجوى السید  عبد الوھاب دمحم 2254911 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

2011/07/01  طة حسین االعدادیة ھدى  دمحم أحمد عبد السالم 2285247 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

احمد حسن االبتدائیة 2011/07/01 عائشة صفوت حسن عبد الجواد 2161665 كفـءكفـء222011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

2011/07/01 ام المؤمنین  االعدادیة بنات دمحم فاروق حسین عبد هللا 2156202 كفـءكفـء232011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

2011/07/01   منشأه نیازى االعدادیة ابراھیم فؤاد عبد اللطیف أحمد 2284977 كفـءكفـء242011/07/01 أخصائى نفسى

االقباط االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 أسماء أحمد محمود السید 2162212 كفـءكفـء252011/07/01 أخصائى نفسى

١  بنى خالد االبتدائیة رقم  2011/07/01 اسماء رجب عبد الحلیم احمد 2160916 كفـءكفـء262011/07/01 أخصائى نفسى

١ الحریة االبتدائیة رقم  2011/07/01 اماني دمحم احمد عثمان 2161762 كفـءكفـء272011/07/03 أخصائى نفسى

2011/07/01  عبد الحمید الملطاوى االبتدائیة أمل دمحم دمحم على 2382682 كفـءكفـء282011/07/01 أخصائى نفسى

مغاغة الصناعیة بنین 2011/03/02 أمیر بشارة بطرس تاوضروس 1140586 كفـءكفـء292011/03/02 أخصائى نفسى

٢  ناصر االبتدائیة  رقم  2011/07/01 امیمھ دمحم توفیق عبد الوھاب 2161767 كفـءكفـء302011/07/01 أخصائى نفسى

١ دیر الجرنوس االبتدائیة رقم  2011/07/01 ایمان عازر ابراھیم جریس 2387087 كفـءكفـء312011/07/01 أخصائى نفسى

٢ دیر الجرنوس االبتدائیة رقم  2011/07/03 بسمة شفیق فایز شفیق 1542217 كفـءكفـء322011/07/03 أخصائى نفسى

مغاغة الثانویة الجدیدة بنین 2011/07/01 بیتر حنا جرجس حنا 1140893 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى نفسى

٢  آبا االبتدائیة الجدیدة  2011/07/03 حنان رجب قاسم دمحم 2157558 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى نفسى
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المؤھل 
األعلي

االنجیلیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دالیا على خلف بكر 2150345 كفـءكفـء352011/07/01 أخصائى نفسى

احمد حسن االبتدائیة 2011/07/01 دعاء فولى كیالنى دمحم 2274489 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى نفسى

٢ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/07/01 رشا مصطفى السید رفاعى 1140811 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى نفسى

٣  دھروط االبتدائیة رقم  2011/07/01 رضا حماد دمحم ابراھیم 2162030 كفـءكفـء382011/07/01 أخصائى نفسى

2011/07/01 احمد عصمت الملطاوى زینب دمحم أحمد دمحم 2280430 كفـءكفـء392011/07/01 أخصائى نفسى

بنى خالد الثانویة المشتركة 2011/07/01 سامح یاسین علي احمد 1137585 كفـءكفـء402011/07/01 أخصائى نفسى

2011/02/22  طة حسین االعدادیة سعد زكریا سعد عبدالھادى 2161205 كفـءكفـء412011/02/22 أخصائى نفسى

٢ عباد شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/01 سعید علي احمد جبالي 1139707 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى نفسى

رضا عاشور الثانویة بنات/ الشھید 2011/07/01 شیماء سید دمحم عبد المجید 1594033 كفـءكفـء432011/07/01 أخصائى نفسى

٢  ناصر االبتدائیة  رقم  2011/07/01 شیماء علي منصور شندي 2160942 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى نفسى

١ الحریة االبتدائیة رقم  2011/07/01 صباح موریس ناشد یعقوب 2173035 كفـءكفـء452011/07/01 أخصائى نفسى

مغاغة الثانویة التجاریة للبنات 2011/07/01 فاطمة غریانى  شعبان ابراھیم 2274898 كفـءكفـء462011/07/03 أخصائى نفسى

٢  میانة االبتدائیة رقم  2011/07/03 دمحم عاشور موسى دمحم 1588207 كفـءكفـء472011/07/01 أخصائى نفسى

١  بني واللمس االبتدائیة رقم  2011/07/03 دمحم محفوظ ربیع احمد 1641794 كفـءكفـء482011/07/01 أخصائى نفسى

٢  دھروط االبتدائیة رقم  2011/07/03 محمود منصور ابو الحسن منصور 2289841 كفـءكفـء492011/07/03 أخصائى نفسى

االنجیلیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مروة بدوى معاذ حسان 2194031 كفـءكفـء502011/06/27 أخصائى نفسى

٢ دیر الجرنوس االبتدائیة رقم  2011/07/01 مریم لبیب فھمي حلیم 1542224 كفـءكفـء512011/07/03 أخصائى نفسى
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2011/07/01  عبد الحمید الملطاوى االبتدائیة مصطفى كامل مصطفى على 2289813 كفـءكفـء522011/07/01 أخصائى نفسى

١  ناصر االبتدائیة رقم  2011/02/22 منى محمود دمحم على 1594538 كفـءكفـء532011/07/31 أخصائى نفسى

٢ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/07/01 نبویة جمال محمود دمحم 1594511 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى نفسى

االقباط االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 ھبة بھاء الدین دمحم جابر 2161861 كفـءكفـء552011/07/01 أخصائى نفسى

2011/02/22 طھ حسین االبتدائیة ھبة عبد النبي احمد حموده 2149776 كفـءكفـء562011/02/22 أخصائى نفسى

مغاغةالثانویة الصناعیة بنات 2011/02/22 ھبة یوسف تادرس غبلایر 2155245 كفـءكفـء572011/02/22 أخصائى نفسى

2011/07/01 السالم االبتدائیة ھبھ شعبان محمود عمران 2159499 كفـءكفـء582011/07/01 أخصائى نفسى

٢ الحریة االبتدائیة رقم  2011/02/22 ھدى جمال فتحي شحاتھ 2159838 كفـءكفـء592011/07/01 أخصائى نفسى

1995/11/22  شارونة االعدادیة بنات الھام سعید جابر احمد 1118234 كفـءكفـء602009/02/26 أخصائى اجتماعى أول

1995/08/01   العباسیة االعدادیة خالد احمد حسن خلف 2002125 كفـءكفـء612009/02/26 أخصائى اجتماعى أول

1995/08/01  أبا االعدادیة بنین خلیفة احمد دمحم على 1127804 كفـءكفـء622009/02/26 أخصائى اجتماعى أول

حمیدة الجندى الثانویة التجاریة 1998/11/11 ھیبھ حسن على احمد 1557781 كفـءكفـء632009/02/26 أخصائى اجتماعى أول

2011/07/01 نزلة بلھاسة االبتدائیة أحالم عبد الجواد عبد الھادى عبد الجواد 2286582 كفـءكفـء642011/07/01 أخصائى اجتماعى

مغاغة الصناعیة بنین 2011/03/02 احمد  عبد النبي احمد حموده 2151982 كفـءكفـء652011/03/02 أخصائى اجتماعى

حمیدة الجندى الثانویة التجاریة 2011/07/01 احمد جمال حسن دمحم 2157921 كفـءكفـء662011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01  بثینة الملطاوي االبتدائیة أحمد حسن على حسن 2153045 كفـءكفـء672011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 السیدة حفصة اإلعدادیة بدھمرو احمد دمحم ربیع مرسى صالح 2387018 كفـءكفـء682011/07/01 أخصائى اجتماعى
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الخیریة االعدادیة بنین بمغاغة 2011/02/22 اسامة فولي دیاب عطیھ 2157992 كفـءكفـء692011/07/01 أخصائى اجتماعى

مغاغة الثانویة التجاریة للبنات 2011/07/01 اسماء شعبان علي دمحم 2160955 كفـءكفـء702011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01  دمحم ربیع عبد الجواد االبتدائیة اسماء عباس احمد دمحم 2178973 كفـءكفـء712011/07/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2010/07/01 اسماء عبد هللا السعید دمحم على 2163059 كفـءكفـء722011/07/01 أخصائى اجتماعى

حسین رمضان الستاوى ع بالشیخ زیاد/ الشھید  2011/07/01 اسماء فیصل حلمي عبد المقصود 2161691 كفـءكفـء732011/07/01 أخصائى اجتماعى

الصم والبكم بمغاغة 2011/07/01 اسماء دمحم زكي احمد 2159785 كفـءكفـء742011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 شارونة التجریبیة الجدیدة اشرف عیاد اسحق موسى 2160926 كفـءكفـء752011/07/01 أخصائى اجتماعى

مصطفى رجب العطار االعدادیة للبنات/ الشھید  2010/02/22 الھام شاكر احمد دمحم خمیس 2149765 كفـءكفـء762011/02/22 أخصائى اجتماعى

٢ شارونة االبتدائیة  رقم  2011/07/03 ام ھاشم شحاتھ موسى حسین 2155243 كفـءكفـء772011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01  دمحم ربیع عبد الجواد االبتدائیة ام ھاشم دمحم احمد علي 2158216 كفـءكفـء782011/07/03 أخصائى اجتماعى

٣ شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/01 امال احمد عبد العظیم دمحم 2162865 كفـءكفـء792011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢ الكوم االخضر االبتدائیة رقم  2011/07/01 أمل حنا معوض جرجس 2317118 كفـءكفـء802011/07/01 أخصائى اجتماعى

١رمضان فایز دمحم بلھاسة / الشھید  2011/03/02 أمل صالح سالم حسن 1137542 كفـءكفـء812011/03/02 أخصائى اجتماعى

2011/07/01  دمحم ربیع عبد الجواد االبتدائیة امل عبد المنعم دمحم احمد عثمان 2158244 كفـءكفـء822011/07/01 أخصائى اجتماعى

مصطفى رجب العطار االعدادیة للبنات/ الشھید  2010/02/22 امیرة دمحم جابر مرسي 1135930 كفـءكفـء832011/02/22 أخصائى اجتماعى

2011/07/01  احمد امبابى االعدادیة المشتركة امیمة علي دسوقي دمحم 2160957 كفـءكفـء842011/07/03 أخصائى اجتماعى

2010/07/01 ام المؤمنین  االعدادیة بنات آیات دمحم معتوق السید 2173004 كفـءكفـء852011/07/01 أخصائى اجتماعى

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

مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عادل عید امین حبیب االعدادیة ببلھاسة/الشھید 2011/07/01 ایمان احمد محمود عبد اللطیف 2171806 كفـءكفـء862011/07/01 أخصائى اجتماعى

محمود رضا االعدادیھ بنات بأبا البلد/ الشھید 2011/07/01 إیمان شعبان حسن عبد الجواد 1137316 كفـءكفـء872011/07/01 أخصائى اجتماعى

2010/07/01   نزلة بلھاسة االعدادیة ایمان دمحم سید جمعة 2160610 كفـءكفـء882011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01  محمود عبد الرازق االبتدائیة ایمان نبیل ابادیر ذكي 2159399 كفـءكفـء892011/07/01 أخصائى اجتماعى

١ عباد شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/03 ایمن على دمحم حسین 2158151 كفـءكفـء902011/07/01 أخصائى اجتماعى

ایمن صالح عبد العال االعدادیة بالتحریر/ الشھید 2011/07/01 بدران عدلى بدران على 2153077 كفـءكفـء912011/07/01 أخصائى اجتماعى

النقیب حسام یاسر ابو بكر االعدادیة /   الشھید 
بأشنین

2011/07/01 بطة عادل معوض میخائیل 2157090 كفـءكفـء922011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢رمضان فایز دمحم بلھاسھ / الشھید 2011/07/01 تغرید تونى عبد الرحمن احمد 2266590 كفـءكفـء932011/07/03 أخصائى اجتماعى

2011/07/01  یوسف صدقى اآلبتدائیة تغرید دمحم بدر الدین على دمحم عبد الجواد 2280259 كفـءكفـء942011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/03/02  طة حسین االعدادیة جاكلین صموئیل ودیع حبشي 2155244 كفـءكفـء952011/03/02 أخصائى اجتماعى

احمد یونس االبتدائیة 2011/07/01 حسین طلبة عبدالقوى دمحم 2278193 كفـءكفـء962011/07/03 أخصائى اجتماعى

٢  آبا االبتدائیة الجدیدة  2011/07/01 حنان احمد على احمد 2157440 كفـءكفـء972011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/03/02   منشأه نیازى االعدادیة خلف فوزى عبد هللا ابراھیم 2164885 كفـءكفـء982011/03/02 أخصائى اجتماعى

2011/07/01  عزیزة فھمى االبتدائیة دسوقى احمد صالح عبد هللا 2162286 كفـءكفـء992011/07/03 أخصائى اجتماعى

دمحم عبد الكریم الثانویة المشتركة ببرطباط/  الشھید 2011/02/22 رجب مرعى على دمحم 1127152 كفـءكفـء1002011/02/22 أخصائى اجتماعى

مغاغة الثانویة التجاریة للبنات 2011/07/01 رحاب ابراھیم على تھامى 2150201 كفـءكفـء1012011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01  شارونة االعدادیة بنات رشا دردیري عبد العال حسین 2159574 كفـءكفـء1022011/07/01 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مغاغة الثانویة الجدیدة بنین 2011/07/01 رضا  مسعد عبد ربھ حجازى 2277660 كفـءكفـء1032011/07/03 أخصائى اجتماعى

2011/03/02 البالعزتین االبتدائیة رضا اسماعیل عبد هللا زیدان 1135875 كفـءكفـء1042011/03/02 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 احمد الباسل االبتدائیة رضا امین دمحم حسین 2171630 كفـءكفـء1052011/07/01 أخصائى اجتماعى

١ الكوم االخضر االبتدائیة رقم  2011/07/01 رضا دیاب جابر زیدان 1133576 كفـءكفـء1062011/07/03 أخصائى اجتماعى

2011/07/01  دمحم ربیع عبد الجواد االبتدائیة زینب رجب دمحم دمحم 2158237 كفـءكفـء1072011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 التحریر االبتدائیة سالم عبد هللا عبد القادر دمحم 2285659 كفـءكفـء1082011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 قفادة االبتدائیة الجدیدة سحر دمحم ربیع أحمد 1141075 كفـءكفـء1092011/07/01 أخصائى اجتماعى

االنجیلیة االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 سلوى زكى حسین احمد 1133314 كفـءكفـء1102011/02/22 أخصائى اجتماعى

2011/07/01  عبد الحمید الملطاوى االبتدائیة سید مصطفى عبد العاطى عبدالنبى 2284460 كفـءكفـء1112011/07/01 أخصائى اجتماعى

مغاغة الثانویة التجاریة للبنات 2011/02/22 شیماء مصطفى حسن محمود 1584231 كفـءكفـء1122011/02/22 أخصائى اجتماعى

حسین رمضان الستاوى ع بالشیخ زیاد/ الشھید  2011/02/22 صفاء دمحم نجیب على 2159062 كفـءكفـء1132011/02/22 أخصائى اجتماعى

٢ الشیخ زیاد االبتدائیة رقم  2011/07/01 صفیھ حماد عبد العظیم ابراھیم عامر 2286286 كفـءكفـء1142011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01  عباد شارونة االعدادیة بنین صالح أدھم أحمد حسن 2148118 كفـءكفـء1152011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 دھمرواالبتدائیة  للتعلیم األساسى طھ احمد عبد العزیز دمحم 2155197 كفـءكفـء1162011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/02/22  الزورة االعدادیة ظریف عزیز وھبة بشیر 2163397 كفـءكفـء1172011/07/01 أخصائى اجتماعى

الكوم االخضر االعدادیة المشتركة 2003/03/30 عبیر دمحم عبد الجواد عبد اللطیف 1133695 كفـءكفـء1182011/07/03 أخصائى اجتماعى

١  كفر المداور االبتدائیة رقم  2011/07/01 عفاف ابراھیم احمد دمحم 1130159 كفـءكفـء1192011/07/01 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/01 أسماء بنت ابى بكر االبتدائیة عالء خالد دمحم عزام 1584227 كفـءكفـء1202011/07/01 أخصائى اجتماعى

احمد یونس االبتدائیة 2011/07/01 عالء عیسى على دمحم 2157153 كفـءكفـء1212011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 مغاغة الثانویة بنین على جابر صالح على 1141915 كفـءكفـء1222011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/02/22 مغاغة الثانویة بنین علي سید عثمان عرابي 1134607 كفـءكفـء1232011/02/22 أخصائى اجتماعى

2011/07/01  عباد شارونة االعدادیة بنین عمرو ابراھیم عبد الجواد احمد 1138613 كفـءكفـء1242011/07/01 أخصائى اجتماعى

١ شم البحریة االبتدائیة رقم  2011/03/02 فاطمة أحمد عبد العظیم عبد الصمد 2154400 كفـءكفـء1252011/03/02 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 قفادة االبتدائیة الجدیدة فاطمة دمحم فایز حسان 1594147 كفـءكفـء1262011/07/01 أخصائى اجتماعى

الصم والبكم بمغاغة 2011/07/01 مایسة دمحم مرسى مرسى 2156692 كفـءكفـء1272011/07/03 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 الزورة االبتدائیة مجدي میالد سعید صالح 2183396 كفـءكفـء1282011/07/03 أخصائى اجتماعى

الخیریة االعدادیة بنین بمغاغة 2011/02/22 دمحم أحمد سمیر شحاتة سلیمان 2147674 كفـءكفـء1292011/02/22 أخصائى اجتماعى

ابو بشت اآلبتدائیة 2011/02/22 دمحم البشتى عبد اللطیف دمحم عبد اللطیف 2163172 كفـءكفـء1302011/02/22 أخصائى اجتماعى

2011/07/01  سیف النصر االعدادیة دمحم خلف صادق طة 2150784 كفـءكفـء1312011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/03  حسین منیسى االعدادیة دمحم محمود الدروي السید 2160871 كفـءكفـء1322011/07/01 أخصائى اجتماعى

ھانى عیدعبدالمالك جزیرة شارونة ع/ الشھید 2011/07/01 دمحم مصطفى یحیى مرسى 2276638 كفـءكفـء1332011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/03  أحمد یونس االعدادیة محمود فاروق أبو الفتح عبد العلیم 2266874 كفـءكفـء1342011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢ الكوم االخضر االبتدائیة رقم  2011/07/01 مر فت مكرم  صموئیل میخائیل 2146583 كفـءكفـء1352011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01  احمد امبابى االعدادیة المشتركة مرفت صالح دمحم حسین 2149467 كفـءكفـء1362011/07/01 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/01 حمیدة الجندى االبتدائیة مرفت نبیل دمحم محمود 2161946 كفـءكفـء1372011/07/01 أخصائى اجتماعى

١ شم القبلیة االبتدائیة رقم  2011/02/22 مریان نصر شاكر شنوده 1141144 كفـءكفـء1382011/02/22 أخصائى اجتماعى

١  ناصر االبتدائیة رقم  2010/07/01 مریم عبد هللا شفیق سمعان 2280839 كفـءكفـء1392011/07/01 أخصائى اجتماعى

رضا عاشور الثانویة بنات/ الشھید 2011/07/01 منجة حمدى فھیم دمحم 1612440 كفـءكفـء1402011/07/01 أخصائى اجتماعى

رضا عاشور الثانویة بنات/ الشھید 2011/07/01 مھا صبري عبد الجید عبد هللا 2159831 كفـءكفـء1412011/07/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 مؤمن دمحم عبد الرحیم شیمي 2158253 كفـءكفـء1422011/07/01 أخصائى اجتماعى

كیر-  العباسیة االبتدائیة 2011/07/01 میرفت رسمى ملیك شحات 2161218 كفـءكفـء1432011/07/01 أخصائى اجتماعى

١  بني واللمس االبتدائیة رقم  2011/07/01 میشیل شفیق فایز شفیق 2289659 كفـءكفـء1442011/07/01 أخصائى اجتماعى

١  برطباط االبتدائیة رقم  2011/07/01 میالد شحاتھ یوسف شحاتھ 2159590 كفـءكفـء1452011/07/01 أخصائى اجتماعى

قفادة االبتدائیة 2011/07/03 نادیھ جابر العبد میخائیل 1139337 كفـءكفـء1462011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 مغاغة الثانویة بنین ناصر دمحم عبد الوھاب سرحان 2276640 كفـءكفـء1472011/07/03 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 الزھراء االبتدائیة ببرطباط نبویة على مصطفى دمحم 2266921 كفـءكفـء1482011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢  قلیني فھمي االبتدائیة رقم  2011/07/01 نجالء احمد عباس على 2171715 كفـءكفـء1492011/07/03 أخصائى اجتماعى

2011/07/01  نزلة بني خلف االبتدائیة نجالء سعداوي عوض ابو بكر 1140812 كفـءكفـء1502011/07/03 أخصائى اجتماعى

2011/07/01  أبا االعدادیة بنین نجوى ربیع دمحم عبدالجواد 1136165 كفـءكفـء1512011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢ العباسیة االبتدائیة رقم  2011/07/01 نجوي بیومي دمحم علي 1131696 كفـءكفـء1522011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 عزبة الصعایدة االعدادیة نسرین حنا روفائیل عبد الملك 2150157 كفـءكفـء1532011/07/01 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2010/02/22  احمد امبابى االعدادیة المشتركة نشوى دمحم موسى دمحم 2171596 كفـءكفـء1542011/02/22 أخصائى اجتماعى

دمحم عبد الكریم الثانویة المشتركة ببرطباط/  الشھید 2011/07/01 نعمة دمحم شوبك حسین حسن 2289606 كفـءكفـء1552011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/03 شارونة التجریبیة الجدیدة نور الھدى حلمي شحاتھ علي 2160936 كفـءكفـء1562011/07/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 نوسھ دمحم فتحى دمحم 1130863 كفـءكفـء1572011/07/01 أخصائى اجتماعى

الكوم االخضر االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نیفین نبیل سیدھم جرجس 2196381 كفـءكفـء1582011/07/01 أخصائى اجتماعى

مغاغة الصناعیة بنین 2011/07/03 ھانى كمال شرقاوى عبدالمسیح 1133931 كفـءكفـء1592011/07/03 أخصائى اجتماعى

2011/07/01  دیر الجرنوس االعدادیة ھبة اسحق فھیم لوقا 1139992 كفـءكفـء1602011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01  دھروط االعدادیة بنات ھبة فتحي جمعة علي 1139469 كفـءكفـء1612011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢ الحریة االبتدائیة رقم  2011/07/01 ھبة دمحم كمال سماح عبد الحلیم 2149769 كفـءكفـء1622011/07/03 أخصائى اجتماعى

مغاغة الثانویة التجاریة للبنات 2011/07/01 ھبة دمحم دمحم عبداللة 1594581 كفـءكفـء1632011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/03 منشأة نیازى اآلبتدائیة ھبھ دمحم عبدالستار عبدالمجید 1142003 كفـءكفـء1642011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 الشلقامى االبتدائیة ھدى فؤاد دمحم احمد 1130963 كفـءكفـء1652011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01  عمرو بن العاص االبتدائیة ھشام اكرام عرفان محمود عبد الجواد 2257626 كفـءكفـء1662011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢  بنى خالد االبتدائیة رقم  2011/03/02 ھمت دمحم دمحم أمین ابراھیم 2154598 كفـءكفـء1672011/03/02 أخصائى اجتماعى

١  قلینى االبتدائیة رقم  2011/07/01 ھناء جمعة قرني احمد 1141791 كفـءكفـء1682011/07/01 أخصائى اجتماعى

مصطفى رجب العطار االعدادیة للبنات/ الشھید  2011/07/01 ھناء حسني حسین غیتھ 1134758 كفـءكفـء1692011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢  ناصر االبتدائیة  رقم  2011/07/01 ھناء ھریدى محمود ھریدى 2159486 كفـءكفـء1702011/07/01 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/02/22 ھند محمو د عبد العظیم دمحم 1140908 كفـءكفـء1712011/02/22 أخصائى اجتماعى

٢ شم البحریة االبتدائیة رقم  2011/07/01 ھویده عبد الوھاب نجیب عبد الوھاب 2284970 كفـءكفـء1722011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 الشلقامى االبتدائیة وفاء احمد على دمحم 1141529 كفـءكفـء1732011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 یوسف صدقى والء محمود عبد العظیم قوضى 2150369 كفـءكفـء1742011/07/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1986/09/01 سامي لطفي سالمھ جرجس 1821139 كفـءكفـء1752012/08/26 دكتوراهمعلم خبیر

1980/10/26 مغاغة الثانویة بنین عادل فرج هللا حنا جرجس 1091790 كفـءكفـء1762009/02/26 معلم خبیر

رضا عاشور الثانویة بنات/ الشھید 1983/12/01 دمحم احمد منتصر عبد الجواد حسین 1102716 كفـءكفـء1772012/09/01 دكتوراهمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1989/09/01 محمود دمحم عبد العظیم عبد هللا 1111940 كفـءكفـء1782012/08/26 دكتوراهمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1994/07/11 احمد عبد العظیم ابراھیم دمحم 1111202 كفـءكفـء1792009/02/26 معلم أول أ

حمیدة الجندى الثانویة التجاریة 1986/10/01 السید حسن أحمد عجمى 1497278 كفـءكفـء1802009/02/26 معلم أول أ

1987/09/01 ام المؤمنین  االعدادیة بنات سامي شوقي صادق اسعد 1108708 كفـءكفـء1812009/02/26 معلم أول أ

مغاغة الثانویة التجاریة للبنات 1987/10/01 سعید زكي احمد مصطفى 1821231 كفـءكفـء1822009/02/26 معلم أول أ

1989/11/01   نزلة بلھاسة االعدادیة سلیمان احمد عبد الجواد علي 1077498 كفـءكفـء1832009/02/26 معلم أول أ

شم القبلیة الصناعیة 1993/08/02 عصام عبد المنعم دمحم علي 1120362 كفـءكفـء1842009/11/11 معلم أول أ

مغاغة الثانویة التجاریة للبنات 1989/11/01 عالء الدین دمحم فوزى إبراھیم 1101845 كفـءكفـء1852009/02/26 معلم أول أ

مغاغة الصناعیة بنین 1983/06/30 احمد دمحم مھدى على 1100966 كفـءكفـء1862009/02/26 معلم أول

1995/09/01   مالطیة االعدادیة أزھار عبد العظیم ابو الفضل حسانین 1129314 كفـءكفـء1872009/02/26 معلم أول
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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 

مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

1996/07/01  كفر المداور االعدادیة السید ابوزید زكى ابوزید 1125917 كفـءكفـء1882009/08/26 معلم أول

1995/09/01  أبا االعدادیة بنین ام ھاشم عبد الغنى عبد البدیع عبد الباقى 1129396 كفـءكفـء1892009/02/26 معلم أول

٢ ناصر رقم  1997/09/01 امانى بشارة بطرس تاوضروس 2000801 كفـءكفـء1902009/11/11 معلم أول

٢ الحریة االبتدائیة رقم  1986/11/01 أمل شعبان محمود عمران 1116325 كفـءكفـء1912011/02/26 معلم أول

1988/09/01  بثینة الملطاوي االبتدائیة جابر جابر دمحم دمحم 1117825 كفـءكفـء1922009/02/26 معلم أول

یعمل بالدیوان 1994/08/01 جمال عطیھ دمحم فراج 1121577 كفـءكفـء1932009/02/26 معلم أول

1997/09/01   مالطیة االعدادیة رجاء رشدى دمحم نصر 627157 كفـءكفـء1942008/11/30 معلم أول

1984/11/01  الراشیدیة االبتدائیة سمیة عبدالفتاح ابراھیم دمحم 1142847 كفـءكفـء1952009/02/26 معلم أول

٢  قلیني فھمي االبتدائیة رقم  1988/09/01 سوسو جالل حسن على 1116288 كفـءكفـء1962009/12/26 معلم أول

یعمل بالدیوان 1986/09/01 شندى احمد عبدالمطلب شندى 1811099 كفـءكفـء1972009/08/26 معلم أول

1989/06/30  شیحة االعدادیة عثمان فتح الباب محمود جاد 1110807 كفـءكفـء1982009/02/26 معلم أول

مغاغةالثانویة الصناعیة بنات 1987/09/01 عزة فؤاد أحمد على المال 1117644 كفـءكفـء1992009/11/11 معلم أول

یعمل بالدیوان 1990/09/01 عطا محمود دمحم دمحم 1122130 كفـءكفـء2002009/02/26 معلم أول

1994/09/08   العباسیة االعدادیة على دمحمفكرى على احمد 2000746 كفـءكفـء2012009/02/26 معلم أول

1992/09/01 عزبة الصعایدة االبتدائیة منال عید زكي عبد العظیم 1126828 كفـءكفـء2022009/02/26 معلم أول

٢   آبا الجدیدة رقم  2011/02/22 عبیر احمد دمحم على  2157464 كفـءكفـء2032011/02/22 معلم

١  برطباط االبتدائیة رقم  2011/03/02 ابتھال رجب عبدالعزیز طلب 1141138 كفـءكفـء2042011/03/02 معلم

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

7438of 5119 Page 2017/03/23

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

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

 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اللواء 2011/07/03 ابتھال محمود دمحم دمحم 1141638 كفـءكفـء2052011/07/01 معلم

النقیب حسام یاسر ابو بكر االعدادیة /   الشھید 
بأشنین

2011/03/02 أبرام عادل عزیز مجلى 2148287 كفـءكفـء2062011/03/02 معلم

رضا عاشور الثانویة بنات/ الشھید 2011/02/22 أبراھیم جمال السید محمود 2155543 كفـءكفـء2072011/02/22 معلم

2011/02/22  أبا االعدادیة بنین ابراھیم زكى عبد المعبود أحمد 2152213 كفـءكفـء2082011/02/22 معلم

2011/02/22 التحریر االبتدائیة ابراھیم شرقاوي علي السید 1118036 كفـءكفـء2092011/02/22 معلم

2011/07/01 الزورة االبتدائیة ابراھیم ماھر ابراھیم دمحم 1138084 كفـءكفـء2102011/07/03 معلم

حسین رمضان الستاوى ع بالشیخ زیاد/ الشھید  2011/07/01 ابراھیم دمحم عرابي فھیم 2161624 كفـءكفـء2112011/07/01 معلم

2011/02/22 التحریر االبتدائیة ابراھیم میكائیل ابراھیم السید 2163342 كفـءكفـء2122011/02/22 معلم

2011/02/22  أطنیة االعدادیة المشتركة ابو زید رزق عبد الجید حسن 2152008 كفـءكفـء2132011/02/22 معلم

2011/03/02  عزیزة فھمى االبتدائیة احسان سید دمحم احمد 2162258 كفـءكفـء2142011/03/02 معلم

دمحم عبد الصمد سعید بشارونة للبنین/  الشھید 2011/07/03 احالم ماضي رشاد علي 2159572 كفـءكفـء2152011/07/01 معلم

2011/03/02  الراشیدیة االبتدائیة احمد  نادى جبر حسین 2181241 كفـءكفـء2162011/03/02 معلم

2011/07/03 زاویة الجدامى االبتدائیة احمد ابراھیم عبد اللطیف مصطفي 1139800 كفـءكفـء2172011/07/03 معلم

2011/02/22  بنى واللمس االعدادیة احمد احمد دمحم عویس 1641752 كفـءكفـء2182011/02/22 معلم

2011/07/01  ابو بشت االعدادیة احمد السید عبد الجواد احمد 2164972 كفـءكفـء2192011/07/01 معلم

2011/07/01  أطنیة االعدادیة المشتركة أحمد حمدى أبو الفتوح أحمد 2274779 كفـءكفـء2202011/07/01 معلم

2011/07/01  أطنیة االعدادیة المشتركة احمد حمدى احمد منتصر 2163912 كفـءكفـء2212011/07/01 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم عبد الكریم الثانویة المشتركة ببرطباط/  الشھید 2011/03/02 أحمد حمدى على محجوب 2147186 كفـءكفـء2222011/03/02 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 احمد حمدي عبدالوھاب عبد اللطیف 1140743 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم

2011/07/01  كوم الحاصل االعدادیة احمد خالد دمحم عبد الجواد 1141660 كفـءكفـء2242011/07/01 معلم

2011/02/22  على عیسى االبتدائیة احمد خیرى دمحم احمد 1588240 كفـءكفـء2252011/02/22 معلم

2011/07/01  دمحم ابراھیم االبتدائیة احمد رجب علي عبد الصمد 2158248 كفـءكفـء2262011/07/01 معلم

2011/07/01 زاویة الجدامى االبتدائیة أحمد رمضان سید عبد الموجود 1141874 كفـءكفـء2272011/07/01 معلم

حسین رمضان الستاوى ع بالشیخ زیاد/ الشھید  2011/03/02 احمد زغلول دمحم عبدالعظیم 1139820 كفـءكفـء2282011/03/02 معلم

2011/02/22 شم البحریة الثانویة المشتركة احمد سعد دمحم احمد 2152002 كفـءكفـء2292011/02/22 معلم

حمیدة الجندى الثانویة التجاریة 2011/03/02 احمد سید حسین عبد هللا 2160951 كفـءكفـء2302011/03/02 معلم

2011/02/22  الراشیدیة االعدادیة المشتركة احمد سیف النصر ابراھیم دمحم 2161352 كفـءكفـء2312011/02/22 معلم

2011/07/01  على عیسى االبتدائیة احمد شعبان دمحم اسلمان 2155203 كفـءكفـء2322011/07/01 معلم

2011/07/01  على عیسى االعدادیة احمد صالح سید دمحم 2165091 كفـءكفـء2332011/07/01 معلم

2011/07/01 البالعزتین االبتدائیة أحمد عبد الجواد ابراھیم عبد الجواد 2280440 كفـءكفـء2342011/07/01 معلم

2011/07/01  بنى واللمس االعدادیة أحمد عبد الغفار دمحم قطب 2156220 كفـءكفـء2352011/07/01 معلم

٢ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/07/01 احمد عبد المنعم عبد اللطیف احمد 1594474 كفـءكفـء2362011/07/01 معلم

كیر بقفادة-فاطمة الزھراء االبتدائیة للبنات 2011/07/01 أحمد عبدالجواد دمحم عبداللطیف 1136285 كفـءكفـء2372011/07/01 معلم

ھانى عیدعبدالمالك جزیرة شارونة ع/ الشھید 2011/03/22 احمد عرفة دمحم دمحم عثمان 2163103 كفـءكفـء2382011/03/02 معلم

-----------------------------------
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/02/22  أحمد موسى االعدادیة أحمد على دمحم خالد 2165232 كفـءكفـء2392011/02/22 معلم

2010/07/01 الشلقامى االبتدائیة احمد فایز محمود عبد الفضیل 2163054 كفـءكفـء2402011/07/01 معلم

2011/02/22  عمربن عبدالعزیزاالبتدائیة بعلى حلمى احمد فتحى حسن سالمة 2164138 كفـءكفـء2412011/07/01 معلم

2011/07/01  دھروط االعدادیة بنین احمد كامل جمعة عبدالنبى 1129430 كفـءكفـء2422011/07/01 معلم

2011/07/01 الزھراء االبتدائیة ببرطباط احمد لملوم عبد هللا علي 2160914 كفـءكفـء2432011/07/01 معلم

2011/07/01 شارونة التجریبیة الجدیدة احمد دمحم ابراھیم حسانین 1138333 كفـءكفـء2442011/07/03 معلم

2011/03/02 السیدة حفصة اإلعدادیة بدھمرو احمد دمحم احمد حسن 1612428 كفـءكفـء2452011/03/02 معلم

ھانى عیدعبدالمالك جزیرة شارونة ع/ الشھید 2011/07/01 احمد دمحم رجب على 2170820 كفـءكفـء2462011/07/01 معلم

2011/02/22  نزلة بني خلف االبتدائیة احمد دمحم دمحم مبروك 2157701 كفـءكفـء2472011/02/22 معلم

2011/02/22  بنى خالداالعدادیة احمد محمود عبد الوھاب سلیمان 1141453 كفـءكفـء2482011/02/22 معلم

2011/07/03  كوم الحاصل اآلبتدائیة ادھم سعد راضي عرابي 1140563 كفـءكفـء2492011/07/01 معلم

٢  كفر المداور االبتدائیة رقم  2011/02/22 اروى ابراھیم الدسوقى دمحم 1140395 كفـءكفـء2502011/02/22 معلم

٢  بنى خالد االبتدائیة رقم  2011/02/22 ازھار ابوالغیث صالح حسن 1141994 كفـءكفـء2512011/02/22 معلم

2011/03/02   نزلة بلھاسة االعدادیة أسامة  یحیى زكى على 2160603 كفـءكفـء2522011/03/02 معلم

٢ ناصر رقم  2011/02/22 إسعاد یسري دمحم عبد هللا 2181675 كفـءكفـء2532011/02/22 معلم

2011/07/01  شم البحریة االعدادیة المشتركة اسالم احمد امین احمد 2163170 كفـءكفـء2542011/07/01 معلم

١  دھروط االبتدائیة رقم  2011/07/01 اسالم احمد دمحم شندى 1594514 كفـءكفـء2552011/07/03 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

١  دھمرو االبتدائیة رقم  2011/02/22 اسماء احمد زكي عبد العزیز 1141629 كفـءكفـء2562011/02/22 معلم

2011/03/02 عزبة الصعایدة االبتدائیة اسماء احمد سعد عبدالحمید 2159462 كفـءكفـء2572011/03/02 معلم

االقباط/  حضانة  2011/03/02 أســــــماء أحمــــــد عبد الغنى عبد العزیز 2156192 كفـءكفـء2582011/03/02 معلم

١  میانة االبتدائیة رقم  2011/02/22 اسماء احمد دمحم حسن 2162241 كفـءكفـء2592011/02/22 معلم

2011/07/01 عباد شارونة االعدادیة بنات اسماء بدر دمحم دمحم 2162585 كفـءكفـء2602011/07/01 معلم

2011/02/22  على عیسى االعدادیة اسماء جمعة ابو العز احمد 1588180 كفـءكفـء2612011/02/22 معلم

2011/02/22  بثینة الملطاوي االبتدائیة أسماء حمدى خمیس دمحم 2152381 كفـءكفـء2622011/02/22 معلم

2011/07/01 احمد عصمت الملطاوى اسماء حمدى لبیب السید 2171680 كفـءكفـء2632011/07/01 معلم

شم القبلیة الصناعیة 2011/07/03 اسماء راشد عبد الحلیم راشد 2292370 كفـءكفـء2642011/07/01 معلم

2011/03/02  عبد الحمید الملطاوى االبتدائیة اسماء راضى عبد الحفیظ مرجان 2173238 كفـءكفـء2652011/03/02 معلم

2011/07/01 قفادة االبتدائیة الجدیدة أسماء رجب عبدالفضیل عبدالجواد 1140940 كفـءكفـء2662011/07/01 معلم

حمیدة الجندى الثانویة التجاریة 2011/02/22 اسماء رجب دمحم سعد 1554513 كفـءكفـء2672011/02/22 معلم

١  بني واللمس االبتدائیة رقم  2011/07/01 اسماء رضا معبد على 2163097 كفـءكفـء2682011/07/01 معلم

اللواء 2011/02/22 اسماء رمضان ابو بكر  محمود 2162045 كفـءكفـء2692011/02/22 معلم

٢ ناصر رقم  2011/07/01 اسماء رمضان احمد على 1594573 كفـءكفـء2702011/07/01 معلم

١ العباسیة االبتدائیة رقم  2011/07/01 اسماء سعد حمدى دمحم 2173228 كفـءكفـء2712011/07/01 معلم

١  بنى خالد االبتدائیة رقم  2011/07/01 اسماء سید عبد هللا ادریس 2160915 كفـءكفـء2722011/07/01 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مغاغةالثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 اسماء سید قرني ابراھیم 2155192 كفـءكفـء2732011/07/03 معلم

2011/03/02 عزبة الصعایدة االبتدائیة اسماء شاھین عوض ابو بكر 2161090 كفـءكفـء2742011/03/02 معلم

٢ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/02/22 اسماء شعبان شلقامى عبد المجید 1594536 كفـءكفـء2752011/02/22 معلم

١  بنى خالد االبتدائیة رقم  2011/02/22 اسماء شعبان مصطفى احمد 2160917 كفـءكفـء2762011/07/01 معلم

٢ عباد شارونة االبتدائیة رقم  2011/03/02 اسماء صالح عبد العظیم حسن 1587635 كفـءكفـء2772011/03/02 معلم

2010/07/01 بطران للتعلیم االساسي االبتدائیة اسماء عامر عبدالحمید ابراھیم 2161694 كفـءكفـء2782011/07/01 معلم

2011/02/22 السیدة حفصة اإلعدادیة بدھمرو اسماء عباس جابر عبد الجواد 2160815 كفـءكفـء2792011/02/22 معلم

2011/07/01  بطران االعدادیة أسماء عبد الحكیم  منصور بشندى 2289611 كفـءكفـء2802011/07/01 معلم

فصول االمل االعدادیھ المھنیھ للصم وضعاف 2011/03/22 أســــــــــماء عبد الرحمن ھمام عبد الرحمن 2152176 كفـءكفـء2812011/02/22 معلم

شم القبلیة الصناعیة 2011/07/01 اسماء عبد العظیم دمحم خلیفة 1584204 كفـءكفـء2822011/07/01 معلم

2011/02/22 منشأة نیازى اآلبتدائیة اسماء عبد هللا علي عبد هللا 2158137 كفـءكفـء2832011/02/22 معلم

2011/02/22  احمد امبابى االعدادیة المشتركة اسماء على دمحم حسن 1588186 كفـءكفـء2842011/02/22 معلم

٢  میانة االبتدائیة رقم  2011/07/01 اسماء عید عبد الفتاح دمحم 2172987 كفـءكفـء2852011/07/01 معلم

٢  كفر المداور االبتدائیة رقم  2011/02/22 اسماء فاروق كامل على 1612422 كفـءكفـء2862011/02/22 معلم

مغاغة الثانویة التجاریة للبنات 2011/07/01 اسماء فاروق دمحم عثمان 2379830 كفـءكفـء2872011/07/01 معلم

2011/07/01  قرارة االعدادیة المشتركة اسماء فرج عباس عبدالجواد 1608945 كفـءكفـء2882011/07/01 معلم

2011/07/01  احمد امبابى االعدادیة المشتركة اسماء كمال دمحم عبد الحمید 2254980 كفـءكفـء2892011/07/01 معلم
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تاریخ شغل 
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

٢  العباسیة رقم  2011/07/01 اسماء دمحم احمد علي 2162046 كفـءكفـء2902011/07/01 معلم

حضانھ كوم الحاصل 2011/02/22 اسماء دمحم السید دمحم 2170843 كفـءكفـء2912011/02/22 معلم

١  دھمرو االبتدائیة رقم  2011/02/22 اسماء دمحم حسن دمحم 1594482 كفـءكفـء2922011/02/22 معلم

2011/02/22  أطنیة االعدادیة المشتركة اسماء دمحم سر الختم دمحم اسماعیل 2160812 كفـءكفـء2932011/02/22 معلم

فصول االمل االعدادیھ المھنیھ للصم وضعاف 2011/03/02 أسماء دمحم على دمحم بكر 2146829 كفـءكفـء2942011/03/02 معلم

2011/03/02 احمد الباسل االبتدائیة اسماء دمحم دمحم دمحم مصطفى 2171625 كفـءكفـء2952011/03/02 معلم

2011/07/01  الراشیدیة االعدادیة المشتركة اسماء محمود ابراھیم دمحم 1138507 كفـءكفـء2962011/07/01 معلم

حمیدة الجندى الثانویة 2009/04/23 أسماء مصطفى على دمحم 2152870 كفـءكفـء2972011/02/22 معلم

2011/07/01  على باشا فھمى االبتدائیة القبلیة اسماء ناجى دمحم دمحم 2159134 كفـءكفـء2982011/07/01 معلم

2011/07/03  الزورة االعدادیة أسماء نزیة عبد المجید السید 2156235 كفـءكفـء2992011/07/01 معلم

2009/09/27  دھروط االعدادیة بنات اسماء نور الدین ابو الحسن السید 1606927 كفـءكفـء3002011/07/01 معلم

٢ ناصر رقم  2011/07/01 اسماء یحیى عبد العظیم دمحم 2158982 كفـءكفـء3012011/07/01 معلم

٢ جزیرة شارونة االبتدائیة رقم  2011/02/22 اسماعیل عبد العزیز دمحم اسماعیل 2160846 كفـءكفـء3022011/02/22 معلم

2011/07/03  أحمد یونس االعدادیة أشرف أبوجبل محمود أحمد 2288223 كفـءكفـء3032011/07/01 معلم

2011/07/01  برطباط االعدادیة اشرف جمعھ حسن دمحم 2276520 كفـءكفـء3042011/07/01 معلم

2011/07/01  عمربن عبدالعزیزاالبتدائیة بعلى حلمى اشرف خلف احمد عبد الوھاب 2160883 كفـءكفـء3052011/07/01 معلم

٢ جزیرة شارونة االبتدائیة رقم  2011/02/22 اشرف سعد حنا صادق 2159822 كفـءكفـء3062011/02/22 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 

مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/02/22 الشلقامى االبتدائیة اشرف عبد الجواد عبد الرازق عبد الجواد 2164712 كفـءكفـء3072011/07/01 معلم

2011/02/22  عزیزة فھمى االعدادیة اشرف دمحم احمد عیسى 2162269 كفـءكفـء3082011/02/22 معلم

2011/03/02 فاطمة الزھراء االبتدائیة بدھمرو اشرف دمحم السید دمحم 2164091 كفـءكفـء3092011/03/02 معلم

٢  كفر المداور االبتدائیة رقم  2005/09/09 اشرف محمود دمحم السید 2159255 كفـءكفـء3102011/03/02 معلم

2011/07/01  الدشلوط االعدادیة اشرف منیر عبد العظیم حسن 2161837 كفـءكفـء3112011/07/03 معلم

2011/07/03 قفادة االبتدائیة الجدیدة اشرف یوسف ادوار یوسف 2159143 كفـءكفـء3122011/07/03 معلم

١شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/01 اشعیاء عادل حبیب ابراھیم 2159584 كفـءكفـء3132011/07/01 معلم

٢  بنى خالد االبتدائیة رقم  2011/03/02 أكرام عبد الرازق عویس علم الدین 2154650 كفـءكفـء3142011/03/02 معلم

2011/07/03 للتعلیم االساسى٢ بني واللمس االبتدائیة رقم  أكرام على عبد المقصود أحمد 2387172 كفـءكفـء3152011/07/01 معلم

١ جزیرة شارونھ االبتدائیة رقم  2011/07/01 اكرم صموئیل كامل خلیل 2149780 كفـءكفـء3162011/07/01 معلم

2011/07/01 الشلقامى االبتدائیة الزھراء أبوالعال دمحم أبوالعال 1138996 كفـءكفـء3172011/07/01 معلم

حسین رمضان الستاوى ع بالشیخ زیاد/ الشھید  2011/07/01 الزھراء مصطفى احمد مرزوق 2161677 كفـءكفـء3182011/07/01 معلم

2011/07/01  بطران االعدادیة السید جمال عبد الحلیم ابراھیم 2161739 كفـءكفـء3192011/07/01 معلم

٢  كفر المداور االبتدائیة رقم  2011/07/01 الشیماء جمعة عكوش دمحم 2340266 كفـءكفـء3202011/07/03 معلم

2011/02/16 نزلة بنى خلف الشیماء حماده دمحم عبد النعیم 2203761 كفـءكفـء3212011/02/22 معلم

حمیدة الجندى الثانویة التجاریة 2011/03/02 الشیماء خلیفة دمحم عبدالحفیظ 2238625 كفـءكفـء3222011/03/02 معلم

كیر-  العباسیة االبتدائیة 2011/07/01 الفت بدوى شعبان احمد 2161199 كفـءكفـء3232011/07/03 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 

مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اللواء 2011/02/22 الھام شاھین عوض ابو بكر 2162016 كفـءكفـء3242011/02/22 معلم

2011/02/22  أبا االعدادیة بنین الھام عثمان عبد الغنى مبارك 1594497 كفـءكفـء3252011/03/22 معلم

مغاغة الثانویة التجاریة للبنات 2011/03/02 ألھام دمحم احمد عثمان 2154761 كفـءكفـء3262011/03/02 معلم

٢ العباسیة االبتدائیة رقم  2011/07/03 الھام محمود على جبالى 2290202 كفـءكفـء3272011/07/01 معلم

مغاغة الثانویة التجاریة للبنات 2011/07/01 الھام محمود دمحم أحمد 2149373 كفـءكفـء3282011/07/03 معلم

2011/07/03  عبد الحمید الملطاوى االبتدائیة ام ھاشم ابو العز احمد الصاوى 2173235 كفـءكفـء3292011/07/03 معلم

٢ اطنیھ االبتدائیة رقم  2011/07/01 ام ھاشم عید شعبان یوسف 1140876 كفـءكفـء3302011/07/01 معلم

2012/08/01  شم القبلیة االعدادیة امارة جابر عبد اللطیف احمد 2156806 كفـءكفـء3312012/07/21 ماجیستیرمعلم

٢ العباسیة االبتدائیة رقم  2011/02/22 امال ثابت دمحم مفتاح 2161130 كفـءكفـء3322011/02/22 معلم

مغاغة الصناعیة بنین 2011/07/01 امال فایز حنا سعید 1142880 كفـءكفـء3332011/07/01 معلم

2011/07/01 الشلقامى االبتدائیة امال دمحم احمد محمود 2157493 كفـءكفـء3342011/07/01 معلم

2011/07/01  نزلة عصر االبتدائیة امانى عبد الرحمن عبد الوھاب صالح 2292901 كفـءكفـء3352011/07/01 معلم

٢  برطباط االبتدائیة رقم  2011/07/03 امانى عزمى شوربجى احمد 1137662 كفـءكفـء3362011/07/03 معلم

١ جزیرة شارونھ االبتدائیة رقم  2011/03/02 امانى مالك اسحق عبد المالك 1587627 كفـءكفـء3372011/03/02 معلم

2011/07/01 بنى خلف االعدادیة امانى یحیى عبد العظیم دمحم 2158927 كفـءكفـء3382011/07/03 معلم

١ جزیرة شارونھ االبتدائیة رقم  2011/07/01 اماني بشارة توفیق عوض 2155234 كفـءكفـء3392011/07/01 معلم

2011/07/01 مغاغة الثانویة بنین اماني حسني احمد مصطفي 1143511 كفـءكفـء3402011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/02/22  نزلة بني خلف االبتدائیة اماني شعبان دمحم حمد 1137409 كفـءكفـء3412011/02/14 معلم

2011/07/01  قفادة االعدادیة المشتركة أمجد حنا حبیب فرج 2305645 كفـءكفـء3422011/07/01 معلم

٢رمضان فایز دمحم بلھاسھ / الشھید 2011/03/02 امل احمد حسن دمحم 2173229 كفـءكفـء3432011/03/02 معلم

2011/07/01 بطران للتعلیم االساسي االبتدائیة امل حمدى محمود عبد الودود 1140911 كفـءكفـء3442011/07/01 معلم

2011/07/01 عزبة الصعایدة االعدادیة امل رمضان احمد سالم 2160953 كفـءكفـء3452011/07/01 معلم

2011/03/02 الشلقامى االبتدائیة امل دمحم احمد على 2163030 كفـءكفـء3462011/03/02 معلم

مغاغةالثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 امل دمحم احمد دمحم 1136991 كفـءكفـء3472011/07/03 معلم

2011/07/01   العباسیة االعدادیة امل دمحم دمحم خلف 1136850 كفـءكفـء3482011/07/01 معلم

١ العباسیة االبتدائیة رقم  2011/07/01 أمل دمحم دمحم دمحم 1136608 كفـءكفـء3492011/07/01 معلم

١ اطنیة االبتدائیھ رقم  2011/07/01 امل نظیر طلعت عبد الوھاب 2161773 كفـءكفـء3502011/07/01 معلم

2011/07/01 الزورة االبتدائیة امنة حافظ عبد الجواد حافظ 2158049 كفـءكفـء3512011/07/01 معلم

2011/07/01   العباسیة االعدادیة امنیھ رمسیس نجیب خلیل 2173247 كفـءكفـء3522011/07/03 معلم

2011/02/22  كوم الحاصل اآلبتدائیة امورة دمحم عبد الحفیظ دمحم 2170845 كفـءكفـء3532011/03/22 معلم

2011/02/22 الزھراء االبتدائیة ببرطباط اموره عزمي شوربجي احمد 2160904 كفـءكفـء3542011/02/22 معلم

٢ جزیرة شارونة االبتدائیة رقم  2011/02/22 أمیر كریم بطرس بنیامین 1135306 كفـءكفـء3552011/02/22 معلم

١ عباد شارونة االبتدائیة رقم  2011/03/02 امیرة جمعة رمضان احمد 2159771 كفـءكفـء3562011/07/01 معلم

2011/07/01  برطباط االعدادیة امیرة رجب مبروك حافظ 2159806 كفـءكفـء3572011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/03/02 دھمرواالبتدائیة  للتعلیم األساسى امیرة سعد على احمد 2170045 كفـءكفـء3582011/03/02 معلم

2011/07/01 الشلقامى االبتدائیة امیرة سمیر عوض میخائیل 2156881 كفـءكفـء3592011/07/01 معلم

٢ ناصر رقم  2011/02/22 امیرة عصام الدین حلمي عبد المقصود 2162048 كفـءكفـء3602011/02/22 معلم

2011/07/01  محمود عبد الرازق االبتدائیة امیرة دمحم احمد دمحم 2159351 كفـءكفـء3612011/07/03 معلم

مغاغة الثانویة التجاریة للبنات 2011/07/03 أمیرة ولسن عیاد جرجس 2149283 كفـءكفـء3622011/07/01 معلم

٢ الشیخ زیاد االبتدائیة رقم  2011/07/01 امیمة توفیق حماد دمحم 1142073 كفـءكفـء3632011/07/01 معلم

١ الكوم االخضر االبتدائیة رقم  2011/07/03 أمیمة مخلوف حسین أحمد 2156290 كفـءكفـء3642011/07/01 معلم

ابو بشت اآلبتدائیة 2011/07/03 أمین فولى السید عبد الطیف 2157130 كفـءكفـء3652011/07/01 معلم

2011/07/01 محمود احمد عبد الرازق انتصار محمود دمحم احمد 2163045 كفـءكفـء3662011/07/01 معلم

١ العباسیة االبتدائیة رقم  2011/02/22 أنجة كمال عزیز عبدالغنى 1141525 كفـءكفـء3672011/02/22 معلم

حمیدة الجندى الثانویة التجاریة 2011/03/02 انجى رمضان سید عبد الموجود 2161407 كفـءكفـء3682011/03/02 معلم

٢ جزیرة شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/01 انجي سعید عزمي بولس 2159851 كفـءكفـء3692011/07/01 معلم

٢  برطباط االبتدائیة رقم  2011/07/01 انھار فاروق عبد الجواد دمحم 2159507 كفـءكفـء3702011/07/01 معلم

2011/07/01  عبد الحمید الملطاوى االبتدائیة انوار دمحم دمحم احمد 1141024 كفـءكفـء3712011/07/01 معلم

2011/07/03  الراشیدیة االعدادیة المشتركة أنور احمد عبد الكریم  یونس 2149761 كفـءكفـء3722011/07/01 معلم

2011/03/02   مالطیة االعدادیة ایرینى ذكى سولایر اسطاور 2173244 كفـءكفـء3732011/02/28 معلم

2011/07/01  شم البحریة االعدادیة المشتركة ایرینى عادل كامل رزق هللا 1141207 كفـءكفـء3742011/07/01 معلم
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2011/02/22 للتعلیم االساسى١ أشنین االبتدائیة رقم  ایفون اسحق ابراھیم زكى 1141254 كفـءكفـء3752011/02/22 معلم

٢ ناصر رقم  2011/03/02 ایفون نبیة كامل عبد المالك 2164756 كفـءكفـء3762011/07/01 معلم

االقباط االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ایمان احمد دمحم السید 2157983 كفـءكفـء3772011/07/01 معلم

رضا عاشور الثانویة بنات/ الشھید 2011/07/01 ایمان تایب رشدي شناوي 2158161 كفـءكفـء3782011/07/01 معلم

2011/02/22 فاطمة الزھراءبدھمرو ایمان زغلول عبد العظیم خمیس 1602719 كفـءكفـء3792011/02/22 معلم

٢ الكوم االخضر االبتدائیة رقم  2011/07/03 ایمان سعد عبد الحمید دمحم 2146471 كفـءكفـء3802011/07/01 معلم

2011/07/03  عزیزة فھمى االعدادیة ایمان سید  حجازى حافظ 2289621 كفـءكفـء3812011/07/01 معلم

مغاغة الصناعیة بنین 2011/07/01 ایمان سید محمود احمد 2155214 كفـءكفـء3822011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/03 ایمان صالح عبد الحمید  ابو زید 2161540 كفـءكفـء3832011/07/01 معلم

2011/03/02 عباد شارونة االعدادیة بنات ایمان طة عبد الجابر دمحم 2157103 كفـءكفـء3842011/03/02 معلم

٤ شارونة االبتدائیة رقم  2011/02/22 ایمان عادل حبیب ابراھیم 1141635 كفـءكفـء3852011/02/22 معلم

١ قلینى فھمى رقم  2011/03/02 ایمان عبد هللا مھدي عبد اللطیف 2158183 كفـءكفـء3862011/03/02 معلم

2011/03/02 قرارة اآلبتدائیة إیمان عزمى یوسف حنا 2178862 كفـءكفـء3872011/03/02 معلم

2011/02/22  قرارة االعدادیة المشتركة ایمان علي دسوقي دمحم 2160952 كفـءكفـء3882011/02/22 معلم

االقباط/  حضانة  2011/02/22 إیمان فؤاد إبراھیم أحمد 1496785 كفـءكفـء3892011/02/22 معلم

2011/02/22 بطران للتعلیم االساسي االبتدائیة ایمان دمحم احمد دمحم 2161769 كفـءكفـء3902011/02/22 معلم

مغاغة الثانویة التجاریة للبنات 2011/07/01 ایمان دمحم عبد التواب دمحم 2148881 كفـءكفـء3912011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة
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األعلي

٢ شارونة االبتدائیة  رقم  2011/02/22 ایمان دمحم عبد الغني زاید 1132972 كفـءكفـء3922011/02/22 معلم

2011/07/01 عزبة الصعایدة االعدادیة ایمان دمحم ھیبة عبد اللطیف 2159617 كفـءكفـء3932011/07/01 معلم

٢  دھروط االبتدائیة رقم  2011/07/01 ایمان محمود حسن دمحم 2171679 كفـءكفـء3942011/07/01 معلم

2011/07/01 نزلة بلھاسة االبتدائیة ایمان مصطفي حسین قطب 1142130 كفـءكفـء3952011/07/01 معلم

2011/07/01  شم البحریة االعدادیة المشتركة ایمان مكرم یونان میخائیل 1597340 كفـءكفـء3962011/07/01 معلم

2011/03/02  نزلة بنى خلف االعدادیة ایمان یحیى عبد العظیم دمحم 2158822 كفـءكفـء3972011/03/02 معلم

2011/02/22  كفر الصالحین االبتدائیة ایمن السید امین احمد 1140106 كفـءكفـء3982011/02/22 معلم

2011/07/01  قرارة االعدادیة المشتركة ایمن دمحم سید حسن 2163757 كفـءكفـء3992011/07/03 معلم

2011/02/22  قرارة االعدادیة المشتركة ایمن دمحم علي عویس 2160864 كفـءكفـء4002011/02/22 معلم

١ عباد شارونة االبتدائیة رقم  2011/03/02 ایمن دمحم نجیب عبد الوھاب 2159756 كفـءكفـء4012011/03/02 معلم

2011/02/22  عباد شارونة االعدادیة بنین ایمن محمود حسن دمحم 2161039 كفـءكفـء4022011/02/22 معلم

2011/03/02 قرارة اآلبتدائیة ایمن محمود دمحم علي 2160848 كفـءكفـء4032011/03/02 معلم

2011/02/22  نزلة بني خلف االبتدائیة إیناس رمضان دمحم حسن 1141878 كفـءكفـء4042011/02/22 معلم

2011/07/01   مالطیة االعدادیة ایناس نادي حبیب جاد هللا 1542228 كفـءكفـء4052011/07/01 معلم

2011/03/02 السیدة حفصة اإلعدادیة بدھمرو إیھاب جمال السید حسن 1141692 كفـءكفـء4062011/03/02 معلم

2011/03/02 عزبة الصعایدة االبتدائیة باتعة سعد سید علي 2173009 كفـءكفـء4072011/03/02 معلم

١ قلینى فھمى رقم  2011/07/03 بثینھ  عباس جابر عبد الجواد 2157886 كفـءكفـء4082011/07/01 معلم
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٣ شارونة االبتدائیة رقم  2011/02/22 بدوي علي محمود دمحم 1128423 كفـءكفـء4092011/02/22 معلم

2009/10/10  الراشیدیة االبتدائیة بسمات عبد العزیز دمحم عبد العزیز 2161417 كفـءكفـء4102011/02/22 معلم

2011/07/01 مغاغة الثانویة بنین بسمة دمحم عبد الحمید حسین 2155210 كفـءكفـء4112011/07/01 معلم

2011/03/12  بنى خلف االبتدائیة بطة حسن شعبان على 2158805 كفـءكفـء4122011/03/02 معلم

٢  آبا االبتدائیة الجدیدة  2011/02/22 بطة عبد العظیم دمحم حسین 2157425 كفـءكفـء4132011/02/22 معلم

2011/02/22 عزبة الصعایدة االبتدائیة بوسى صالح صموئیل اسحق 1641802 كفـءكفـء4142011/02/22 معلم

كیر-  العباسیة االبتدائیة 2011/07/01 بوسي سید محمود ھریدي 2161780 كفـءكفـء4152011/07/01 معلم

2011/03/02 قرارة اآلبتدائیة بیتر حنا یوسف سلیمان 1141204 كفـءكفـء4162011/03/02 معلم

2011/07/01  اوالد الشیخ االبتدائیة تامر سید دمحم عبد المحسن 1140435 كفـءكفـء4172011/07/01 معلم

١ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/07/01 تامر صبحى حسن السید 2157744 كفـءكفـء4182011/07/03 معلم

١ عباد شارونة رقم  2011/02/22 تغرید علي ابراھیم عبد الجواد 2159767 كفـءكفـء4192011/02/22 معلم

٤ شارونة االبتدائیة رقم  2011/02/22 تھانى دمحم عبد اللطیف دكرورى 2146620 كفـءكفـء4202011/02/22 معلم

2011/07/01  قفادة االعدادیة المشتركة تھانى دمحمامبابى اسماعیل مصطفى 2157086 كفـءكفـء4212011/07/01 معلم

٢  بنى خالد االبتدائیة رقم  2011/02/22 تھانى محمود زكى عبد اللطیف 1598715 كفـءكفـء4222011/02/22 معلم

١  بني واللمس االبتدائیة رقم  2011/02/22 تھانى محمودرشدى ذكى مصرى 1126324 كفـءكفـء4232011/02/22 معلم

2011/02/22  شارونة االعدادیة بنات تھاني عاشور احمد ناصر 2159566 كفـءكفـء4242011/02/22 معلم

ایمن صالح عبد العال االعدادیة بالتحریر/ الشھید 2011/02/22 توفیق ھنرى توفیق تاوضروس 2153084 كفـءكفـء4252011/02/22 معلم
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١  برطباط االبتدائیة رقم  2011/02/22 تیسیر علي عبد العظیم اسماعیل 2159594 كفـءكفـء4262011/02/22 معلم

2011/03/02 السیدة حفصة اإلعدادیة بدھمرو ثریا احمد عبد اللطیف حسن 1611880 كفـءكفـء4272011/03/02 معلم

٢  بنى خالد االبتدائیة رقم  2011/02/22 ثناء أحمد عباس على 2154633 كفـءكفـء4282011/02/22 معلم

2011/07/01 احمد عصمت الملطاوى ثناء دمحم زیان مصطفى 2182301 كفـءكفـء4292011/07/01 معلم

١ شم البحریة االبتدائیة رقم  2011/03/02 ثناء محمود حسن دمحم 1598742 كفـءكفـء4302011/03/02 معلم

١  دھمرو االبتدائیة رقم  2011/02/22 جابر دمحم جابر حسن 1138431 كفـءكفـء4312011/02/22 معلم

٢ عباد شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/01 جاكلین نشأت  صموئیل جریس 2155236 كفـءكفـء4322011/07/01 معلم

٣ اشنین االبتدائیة رقم  2011/07/01 جمال راضي عباس خلیفھ 2162026 كفـءكفـء4332011/07/03 معلم

٢ الشیخ زیاد االبتدائیة رقم  2011/02/22 جمال شحاتھ عبد الوھاب دمحم 1127862 كفـءكفـء4342011/02/22 معلم

2011/07/01  نزلة بنى خلف االعدادیة جمال دمحم عبدالشافي دمحم 1140620 كفـءكفـء4352011/07/01 معلم

2011/07/01 بنى خلف االعدادیة جمال معوض الھم مبروك 2164831 كفـءكفـء4362011/07/01 معلم

الكوم االخضر االعدادیة المشتركة 2011/03/02 جماالت فولى كامل حسن 2151286 كفـءكفـء4372011/07/01 معلم

٢  میانة االبتدائیة رقم  2009/09/11 جمعة احمد شحاتة شعبان 1584196 كفـءكفـء4382011/02/22 معلم

2011/07/01 دھمرواالبتدائیة  للتعلیم األساسى جمعھ عبد العظیم حسن اسماعیل 2155195 كفـءكفـء4392011/07/01 معلم

2011/03/02 نزلة بلھاسة االبتدائیة جمعھ على حسین قاسم 2163203 كفـءكفـء4402011/07/01 معلم

2011/02/22  بنى خلف االبتدائیة جمالت سید كامل ابراھیم 2158811 كفـءكفـء4412011/02/22 معلم

٢ شارونة االبتدائیة  رقم  2011/02/22 جنات حلمي شحاتھ علي 2155230 كفـءكفـء4422011/02/22 معلم
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١  دھروط االبتدائیة رقم  2011/02/22 جھان دمحم قطب حسن 2163213 كفـءكفـء4432011/02/22 معلم

2010/07/01  طنبدى االعدادیة جیھان أحمد ابوبكر دمحم 1134204 كفـءكفـء4442011/07/01 معلم

٢  كفر المداور االبتدائیة رقم  2011/02/22 جیھان خلف عبد هللا طھ 2159340 كفـءكفـء4452011/07/01 معلم

كیر-  العباسیة االبتدائیة 2011/02/22 جیھان سید احمد عبدالحمید 1134180 كفـءكفـء4462011/02/22 معلم

2011/02/22 التحریر االبتدائیة حامد عدلى بدران على 2163346 كفـءكفـء4472011/03/22 معلم

2011/07/01  شم البحریة االعدادیة المشتركة حجاج احمد ماھر احمد دمحم 1137996 كفـءكفـء4482011/07/01 معلم

2011/03/02 زاویة الجدامى االبتدائیة حسام الدین مصطفي احمد دمحم 1131254 كفـءكفـء4492011/03/02 معلم

١ شم البحریة االبتدائیة رقم  2011/03/02 حسن ابوغنیمة حسن احمد 1119180 كفـءكفـء4502011/07/01 معلم

2011/02/22  الزورة االعدادیة حسن عبد العظیم عبد الوھاب دمحم 2163389 كفـءكفـء4512011/02/22 معلم

٢  برطباط االبتدائیة رقم  2011/07/01 حسن فتحى دمحم احمد 1137638 كفـءكفـء4522011/07/01 معلم

مغاغة الصناعیة بنین 2011/07/01 حسن دمحم حسن شندي 2161815 كفـءكفـء4532011/07/03 معلم

2011/07/01  دھروط االعدادیة بنین حسناء دمحم دمحم عبد القادر 2194794 كفـءكفـء4542011/07/01 معلم

2011/03/02 الشلقامى االبتدائیة حسین محمود احمد دمحم 2157633 كفـءكفـء4552011/03/02 معلم

2011/02/22  قفادة االعدادیة المشتركة حكمت احمد عبد الحلیم دمحم 2159615 كفـءكفـء4562011/02/22 معلم

2011/07/03  الدشلوط االعدادیة حلیمة دمحم عبد الجید عبد العزیز 2188938 كفـءكفـء4572011/03/01 معلم

2011/07/01 البالعزتین االبتدائیة حمادة احمد عبدالباسط على 1141358 كفـءكفـء4582011/07/01 معلم

2011/03/02  على عیسى االبتدائیة حمادة عاشور احمد دمحم 2155199 كفـءكفـء4592011/03/02 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 
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تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/01   دمحم ابراھیم االعدادیة حمدان بالل دمحم مھنى 2197498 كفـءكفـء4602011/07/01 معلم

2011/07/01  شم البحریة االعدادیة المشتركة حمدى عطیة دمحم فراج 1127776 كفـءكفـء4612011/07/01 معلم

احمد یونس االبتدائیة 2011/03/02 حمدى نصیف حنا وھبھ 1604860 كفـءكفـء4622011/07/01 معلم

2011/02/22  شارونة االعدادیة بنات حنا كمال فانوس حنا 1140238 كفـءكفـء4632011/02/22 معلم

١  برطباط االبتدائیة رقم  2011/02/22 حنان ابراھیم عبد الحمید دمحم 2159596 كفـءكفـء4642011/02/22 معلم

حمیدة الجندى الثانویة التجاریة 2011/07/01 حنان جمعة أحمد عبد اللطیف 2283928 كفـءكفـء4652011/07/01 معلم

٢ الحریة االبتدائیة رقم  2007/01/06 حنان سید علي حسین 2149767 كفـءكفـء4662011/02/22 معلم

2011/02/22  یوسف صدقى االعدادیة حنان على دمحم ابراھیم 2163064 كفـءكفـء4672011/03/22 معلم

2011/07/01 عزبة الصعایدة االبتدائیة حنان فولى دمحم عبد السالم 1138337 كفـءكفـء4682011/07/01 معلم

٢ عباد شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/03 حنان محروس سلیمان شنوده 1130920 كفـءكفـء4692011/07/01 معلم

2011/02/22 دھمرواالبتدائیة  للتعلیم األساسى حنان دمحم دمحم على 1136921 كفـءكفـء4702011/02/22 معلم

مغاغة الصناعیة بنین 2011/07/01 حنان محمود ابراھیم على 1132925 كفـءكفـء4712011/07/01 معلم

2011/07/01  نزلة بني خلف االبتدائیة خالد عاید عبد الخالق ابراھیم 2157773 كفـءكفـء4722011/07/03 معلم

2011/02/22 بطران للتعلیم االساسي االبتدائیة خالد عبد الشافي دمحم علي السید 2159847 كفـءكفـء4732011/02/22 معلم

2011/02/22  نزلة بني خلف االبتدائیة خالد على توفیق جاد الرب 2170894 كفـءكفـء4742011/03/22 معلم

2011/02/22 الزورة االبتدائیة خالد فتحى دمحم احمد 2163198 كفـءكفـء4752011/02/22 معلم

2011/03/02  نزلة بني خلف االبتدائیة خالد یحیى عبد العزیز عبدالحمید 1141418 كفـءكفـء4762011/03/02 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/01  قفادة االعدادیة المشتركة خدیجھ رجب احمد ابو زید 1594135 كفـءكفـء4772011/07/01 معلم

٢ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/07/01 خضره دمحم دمحم صالح 2155196 كفـءكفـء4782011/07/01 معلم

٢  كفر المداور االبتدائیة رقم  2011/03/02 خلیفة حسن خلیفة جاد الحق 2156333 كفـءكفـء4792011/03/02 معلم

2011/02/22  دیر الجرنوس االعدادیة خیر حنا یعقوب حنا 2163384 كفـءكفـء4802011/02/22 معلم

١ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/07/01 خیرى جمعھ احمد الدسوقى 1124092 كفـءكفـء4812011/07/01 معلم

حمیدة الجندى الثانویة التجاریة 2011/07/01 دالیا السید دمحممكین دمحمدمحم عبد الجواد 2148237 كفـءكفـء4822011/07/01 معلم

٢ جزیرة شارونة االبتدائیة رقم  2011/03/02 دالیا حسن حسین سالمھ 2159849 كفـءكفـء4832011/03/02 معلم

2011/07/01  عزیزة فھمى االعدادیة دعاء رفعت عبد الحكیم دمحم 2164845 كفـءكفـء4842011/07/01 معلم

ھانى عیدعبدالمالك جزیرة شارونة ع/ الشھید 2009/10/16 دعاء سلطان على سلطان 2148805 كفـءكفـء4852011/02/22 معلم

حمیدة الجندى الثانویة 2011/07/01 دعاء سید ابراھیم       سید 2164929 كفـءكفـء4862011/07/01 معلم

2011/02/22 ام المؤمنین  االعدادیة بنات دعاء ھریدى دمحم ھریدى 2154774 كفـءكفـء4872011/02/22 معلم

٢ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/07/01 دالل عبد هللا احمد دمحم 2159866 كفـءكفـء4882011/07/01 معلم

٢  آبا االبتدائیة الجدیدة  2011/07/01 دالل فایز فھمى عبد الفتاح 2284637 كفـءكفـء4892011/07/01 معلم

٢ شارونة االبتدائیة  رقم  2011/07/01 دیانا میالد كمال عیاد 2282362 كفـءكفـء4902011/07/01 معلم

2011/02/22 بطران للتعلیم االساسي االبتدائیة رابعة ربیع زكي مصطفى 2159326 كفـءكفـء4912011/02/22 معلم

حمیدة الجندى الثانویة التجاریة 2011/07/01 رابعھ دمحم احمد دمحم 1555054 كفـءكفـء4922011/07/01 معلم

2011/07/01 الزھراء االبتدائیة ببرطباط رامى رأفت كامل صالح 2266925 كفـءكفـء4932011/07/03 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

مغاغةالثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 راندا فتحى فھمى حنین 1597349 كفـءكفـء4942011/07/01 معلم

2009/11/25 الشلقامى االبتدائیة راندا دمحم عباس ربیع 2171612 كفـءكفـء4952011/03/02 معلم

١ جزیرة شارونھ االبتدائیة رقم  2011/07/03 رانیا حسن السید عبد الوھاب 1138805 كفـءكفـء4962011/07/01 معلم

حسین رمضان الستاوى ع بالشیخ زیاد/ الشھید  2011/02/22 رانیا رجب ابو السعود محمود 2161695 كفـءكفـء4972011/02/22 معلم

2011/07/03 الشلقامى االبتدائیة رانیا سمیر دمحم احمد 2159356 كفـءكفـء4982011/07/03 معلم

محمود رضا االعدادیھ بنات بأبا البلد/ الشھید 2011/02/22 رانیا فاروق حسین عبد هللا 2152022 كفـءكفـء4992011/02/22 معلم

2011/07/03 خالد بن الولید االبتدائیة رانیا محمود بادي دمحم 2157820 كفـءكفـء5002011/07/01 معلم

2011/02/22  دیر الجرنوس االعدادیة رانیة فوزي سعد رزق 2158259 كفـءكفـء5012011/02/22 معلم

٢  برطباط االبتدائیة رقم  2011/02/22 رایقة عزمي شوربجي احمد 2159491 كفـءكفـء5022011/02/22 معلم

2011/07/01  أطنیة االعدادیة المشتركة رباب أحمد كامل محمود حسن 2160097 كفـءكفـء5032011/07/01 معلم

2011/02/22 قرارة اآلبتدائیة رباب قطب احمد قطب 2160844 كفـءكفـء5042011/02/22 معلم

2011/07/01 احمد الباسل االبتدائیة رباب دمحم رشدي دمحم 2171615 كفـءكفـء5052011/07/18 معلم

2011/07/01  عمربن عبدالعزیزاالبتدائیة بعلى حلمى ربیع نادى دمحم احمد 2164160 كفـءكفـء5062011/07/01 معلم

٢  أطنیة رقم 2011/02/22 رجاء حسن عبد الحمید مصطفى 2158230 كفـءكفـء5072011/02/22 معلم

١ اطنیة االبتدائیھ رقم  2011/02/22 رجاء عبد اللطیف صالح عبد القادر 2151989 كفـءكفـء5082011/02/22 معلم

اللواء 2011/07/01 رجاء عزت دمحم على 2165063 كفـءكفـء5092011/07/01 معلم

١رمضان فایز دمحم بلھاسة / الشھید  2011/07/01 رجاء عید امین حبیب 2161803 كفـءكفـء5102011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/01 قفادة االبتدائیة الجدیدة رجب احمد ربیع عبدالحلیم 1604573 كفـءكفـء5112011/07/01 معلم

2011/07/03 شارونة التجریبیة الجدیدة رجب سعید دمحم عبد الغني 1123317 كفـءكفـء5122011/07/03 معلم

2011/03/02 قرارة اآلبتدائیة رجب عاید دسوقي ابراھیم 1129486 كفـءكفـء5132011/03/02 معلم

٢ شارونة االبتدائیة  رقم  2011/07/01 رجب دمحم ربیع دمحم عبد الوھاب 2276658 كفـءكفـء5142011/07/01 معلم

2011/03/02 الشلقامى االبتدائیة رجب دمحم على احمد 1077528 كفـءكفـء5152011/03/02 معلم

٣  دھروط االبتدائیة رقم  2011/07/01 رحاب احمد دمحم صالح 1592211 كفـءكفـء5162011/06/27 معلم

٢ اطنیھ االبتدائیة رقم  2011/07/03 رحاب رمضان محمود دمحمابو العال 2162316 كفـءكفـء5172011/07/03 معلم

2011/02/22  الراشیدیة االبتدائیة رحاب عادل ابراھیم دمحم 1141495 كفـءكفـء5182011/07/01 معلم

٢  العباسیة رقم  2011/07/01 رحاب محمود سعد دمحم 2162053 كفـءكفـء5192011/07/01 معلم

2011/07/01  الراشیدیة االبتدائیة رشا إبراھیم علي رضوان 1141585 كفـءكفـء5202011/07/01 معلم

2011/07/03  بطران االعدادیة رشا احمد حسن سلیمان 2159818 كفـءكفـء5212011/07/01 معلم

٢  دھروط االبتدائیة رقم  2011/07/01 رشا أحمد سلیم صابر 2173241 كفـءكفـء5222011/07/01 معلم

١  كفر المداور االبتدائیة رقم  2011/03/02 رشا احمد عبد الرحمن على 1594478 كفـءكفـء5232011/07/01 معلم

٢رمضان فایز دمحم بلھاسھ / الشھید 2011/07/01 رشا أحمد دمحم عبد الرحمن 2280344 كفـءكفـء5242011/07/01 معلم

2009/10/30 الشلقامى االبتدائیة رشا جمال ابراھیم احمد 2163008 كفـءكفـء5252011/02/22 معلم

١رمضان فایز دمحم بلھاسة / الشھید  2011/02/22 رشا جمعة سالم احمد 2163204 كفـءكفـء5262011/02/22 معلم

2011/02/22 عزبة الصعایدة االعدادیة رشا خیرى رفعت السید 2164939 كفـءكفـء5272011/02/22 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 

مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مغاغة الثانویة التجاریة للبنات 2011/07/03 رشا ربیع محمود عبد الجواد 2165120 كفـءكفـء5282011/07/01 معلم

2011/07/01  عباد شارونة االعدادیة بنین رشا رمزى لبیب رمزى 2161042 كفـءكفـء5292011/07/01 معلم

ھانى عیدعبدالمالك جزیرة شارونة ع/ الشھید 2011/03/02 رشا سري ثابت سالم 2152009 كفـءكفـء5302011/07/01 معلم

ھانى عیدعبدالمالك جزیرة شارونة ع/ الشھید 2011/02/22 رشا سید عثمان عرابي 2149766 كفـءكفـء5312011/02/22 معلم

٢ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/02/22 رشا عبد الرازق دمحم طة 1594523 كفـءكفـء5322011/02/22 معلم

2011/07/01  یوسف صدقى اآلبتدائیة رشا عبد اللطیف ابو ھشیمة عبد اللطیف 1141674 كفـءكفـء5332011/07/01 معلم

2011/07/01  دھروط االعدادیة بنات رشا على دمحم عبد الفتاح 1606936 كفـءكفـء5342011/07/01 معلم

2011/07/01  الراشیدیة االبتدائیة رشا فرج دمحم كامل 1594554 كفـءكفـء5352011/07/01 معلم

٢  كفر المداور االبتدائیة رقم  2011/07/03 رشا دمحم جمال صبره 2155212 كفـءكفـء5362011/07/01 معلم

2011/02/22 قرارة اآلبتدائیة رشا دمحم راضى السید 2147488 كفـءكفـء5372011/02/22 معلم

2011/07/03  دمحم ربیع عبد الجواد االبتدائیة رشا دمحم عبد الكریم احمد 2158234 كفـءكفـء5382011/07/03 معلم

مغاغة الثانویة الجدیدة بنین 2011/07/01 رشا دمحم ماھر فضل هللا 2175465 كفـءكفـء5392011/07/03 معلم

2011/03/02  عبد الحمید الملطاوى االبتدائیة رشا دمحم دمحم احمد 1588238 كفـءكفـء5402011/03/02 معلم

٢ جزیرة شارونة االبتدائیة رقم  2011/02/22 رشا دمحم مطیع احمد احمد 2159845 كفـءكفـء5412011/02/22 معلم

ھانى عیدعبدالمالك جزیرة شارونة ع/ الشھید 2011/07/03 رشا محیى كامل ماضى 1141387 كفـءكفـء5422011/07/01 معلم

١  میانة االبتدائیة رقم  2008/11/14 رشا نور الدین ھریدى عبد هللا 2162229 كفـءكفـء5432011/02/22 معلم

2011/07/01 التحریر االبتدائیة رضا ابراھیم یاسین عبد الغفار 2163345 كفـءكفـء5442011/07/01 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/02/22  نزلة بنى خلف االعدادیة رضا احمد حماد حسن 2163857 كفـءكفـء5452011/02/14 معلم

2011/07/01  دھروط االعدادیة بنین رضا جمال عبد الفتاح دمحم 2161593 كفـءكفـء5462011/07/01 معلم

2011/02/22 الزورة االبتدائیة رضا حسن مصطفى دمحم 2163200 كفـءكفـء5472011/02/22 معلم

٢  دھروط االبتدائیة رقم  2011/07/01 رضا طھ على دمحم 2171701 كفـءكفـء5482011/07/01 معلم

2011/07/03  شم القبلیة االعدادیة رضا عبد هللا طلبة حسین 2284634 كفـءكفـء5492011/07/01 معلم

٢ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/07/01 رضا عبدالحمید رفاعى اسماعیل 1594552 كفـءكفـء5502011/07/01 معلم

2011/03/02  كفر المداور االعدادیة رضا فراج السید حسن 1604666 كفـءكفـء5512011/02/28 معلم

١  دھروط االبتدائیة رقم  2011/07/01 رضوان عزام دمحم السید 1137771 كفـءكفـء5522011/07/01 معلم

١  بنى خالد االبتدائیة رقم  2011/07/03 رضوان دمحم أمین السید دمحم 1136930 كفـءكفـء5532011/07/03 معلم

١  دھروط االبتدائیة رقم  2011/02/22 رضوى داود دمحم داود 2163211 كفـءكفـء5542011/02/22 معلم

2011/07/01  أوالد الشیخ االعدادیة رضى سعید عبد الحكم فتح الباب 2152007 كفـءكفـء5552011/07/01 معلم

١رمضان فایز دمحم بلھاسة / الشھید  2011/03/02 رقیة شعبان عثمان دمحم 1608817 كفـءكفـء5562011/03/02 معلم

١ جزیرة شارونھ االبتدائیة رقم  2011/02/22 رقیة غالب دمحم ابراھیم 2149777 كفـءكفـء5572011/07/01 معلم

2011/07/01  كوم الحاصل االعدادیة رقیھ احمد الجلوى دمحم 2164666 كفـءكفـء5582011/07/03 معلم

2011/07/03 قرارة اآلبتدائیة رقیھ قطب دمحم عبد الجواد 2159755 كفـءكفـء5592011/07/01 معلم

2011/07/01  بنى خلف االبتدائیة رنده دمحم عبد الوھاب احمد 2158799 كفـءكفـء5602011/07/01 معلم

مغاغةالثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 روزالین ایوب موسى ساویرس 1138389 كفـءكفـء5612011/07/01 معلم
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7438of 5140 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 

مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/01 عزبة الصعایدة االعدادیة ریھام اسماعیل احمد ابراھیم 2163956 كفـءكفـء5622011/07/01 معلم

2011/02/22  یوسف صدقى اآلبتدائیة ریھام حاتم احمد دمحم 2182321 كفـءكفـء5632011/02/22 معلم

2011/07/01  عبد الحمید الملطاوى االبتدائیة ریھام عادل ملیكة مرقس 1132182 كفـءكفـء5642011/07/01 معلم

2011/07/01  شم القبلیة االعدادیة ریھام فاروق حسین عبد هللا 1134263 كفـءكفـء5652011/07/01 معلم

مصطفى رجب العطار االعدادیة للبنات/ الشھید  2011/07/01 ریھان دمحم شعبان دمحم 2159786 كفـءكفـء5662011/07/01 معلم

حمیدة الجندى الثانویة التجاریة 2011/07/01 زھار سعد ابراھیم دمحم 1108625 كفـءكفـء5672011/06/27 معلم

2011/07/01  برطباط االعدادیة زوزان عبد المنعم عبد الرازق محمود 1129431 كفـءكفـء5682011/07/03 معلم

احمد مسلم الثانویةالمشتركةبأبا البلد/الدكتور 2011/07/03 زین العابدین دمحم عبد الرحمن ابراھیم 2151797 كفـءكفـء5692011/07/01 معلم

٢ اطنیھ االبتدائیة رقم  2011/07/01 زینب ابراھیم صفى الدین أحمد 2150519 كفـءكفـء5702011/06/27 معلم

٢  آبا االبتدائیة الجدیدة  2011/07/01 زینب امبابى اسماعیل مصطفى 2157502 كفـءكفـء5712011/07/01 معلم

2004/04/01 عزبة الصعایدة االبتدائیة زینب بھجت حافظ عبده 1137758 كفـءكفـء5722011/07/01 معلم

مغاغة الثانویة التجاریة للبنات 2011/07/03 زینب حلمي دمحم موسى 2157977 كفـءكفـء5732011/07/01 معلم

١الشھید رمضان فایز بلھاسة / حضانة  2011/02/22 زینب راضي عبد العظیم ابو بكر 1140490 كفـءكفـء5742011/02/22 معلم

٣  دھروط االبتدائیة رقم  2011/02/22 زینب طوسون ابو جبل محمود 1594126 كفـءكفـء5752011/02/22 معلم

٢ ناصر رقم  2011/02/22 زینب عبد التواب كامل خمیس 1140117 كفـءكفـء5762011/02/22 معلم

١شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/01 زینب عبد العظیم دمحم ابراھیم 1139271 كفـءكفـء5772011/07/01 معلم

٢ عباد شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/01 زینب عبدالعظیم شحاتھ حسن 2158046 كفـءكفـء5782011/07/03 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 

مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢ اطنیھ االبتدائیة رقم  2011/07/01 زینب على دمحم عبد الناصر 1138405 كفـءكفـء5792011/07/01 معلم

١ جزیرة شارونھ االبتدائیة رقم  2011/02/22 زینب علي عبد الغني ابو زید 2149775 كفـءكفـء5802011/02/22 معلم

١ اطنیة االبتدائیھ رقم  2011/07/01 زینب قناوى دمحم مصباح 1594785 كفـءكفـء5812011/07/01 معلم

١ شم البحریة االبتدائیة رقم  2011/03/02 زینب دمحم رجب حسان 1142942 كفـءكفـء5822011/03/02 معلم

2011/02/22 الشلقامى االبتدائیة زینب مصطفى عبد هللا دمحم 2163011 كفـءكفـء5832011/02/22 معلم

٢ جزیرة شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/01 زینب ھاشم دمحم حسن 1140753 كفـءكفـء5842011/07/01 معلم

١ العباسیة االبتدائیة رقم  2011/07/01 زینب یوسف وھبھ ابو اللیل 2160961 كفـءكفـء5852011/07/01 معلم

2011/02/22   العباسیة االعدادیة سارة معتصم احمد ابراھیم 2151985 كفـءكفـء5862011/02/22 معلم

١شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/03 سامح رفعت فؤاد اسكندر 1136176 كفـءكفـء5872011/07/01 معلم

دمحم عبد الصمد سعید بشارونة للبنین/  الشھید 2011/03/02 سامح منیر حبیب ابراھیم 1140829 كفـءكفـء5882011/03/02 معلم

2011/02/22 الزورة االبتدائیة سامى رجب ابراھیم عبدالسالم 2163199 كفـءكفـء5892011/02/22 معلم

2011/03/02 الزورة االبتدائیة سامیة احمد جودة دمحم 2163188 كفـءكفـء5902011/03/02 معلم

٢  كفر المداور االبتدائیة رقم  2011/07/01 سامیة دمحم عبدالمقصود فتح الباب 1137390 كفـءكفـء5912011/07/03 معلم

١ بنى واللمس رقم  2011/07/01 سحر احمد دمحم حسن 2157430 كفـءكفـء5922011/07/01 معلم

محمود رضا االعدادیھ بنات بأبا البلد/ الشھید 2009/07/11 سحر حسن   عبدالجواد خلیل 2385644 كفـءكفـء5932011/07/01 معلم

2011/02/22  عزیزة فھمى االبتدائیة سحر رجب انور حمیدة 2162208 كفـءكفـء5942011/02/22 معلم

2011/07/01 للتعلیم االساسى١ أشنین االبتدائیة رقم  سحر دمحم شعبان عمر 2159290 كفـءكفـء5952011/07/01 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١  دھروط االبتدائیة رقم  2011/03/02 سحر مصطفى دمحم ابوغنیمة 2163209 كفـءكفـء5962011/03/02 معلم

2011/07/01  برطباط االعدادیة سعاد دمحم دمحم فولھ 1135559 كفـءكفـء5972011/07/01 معلم

١ شم البحریة االبتدائیة رقم  2003/07/01 سعد عبد القوى عبد هللا عبد القوى 1137570 كفـءكفـء5982009/02/26 معلم

احمد مسلم الثانویةالمشتركةبأبا البلد/الدكتور 2011/02/22 سعودي مكرم اسكندر فام 2160948 كفـءكفـء5992011/07/01 معلم

مغاغةالثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 سكینة دمحم عبد هللا احمد 1138119 كفـءكفـء6002011/07/03 معلم

2011/07/01 احمد الباسل االبتدائیة سالمھ احمد دمحم علي 1141571 كفـءكفـء6012011/07/01 معلم

2011/07/01 عزبة الصعایدة االبتدائیة سلوى ابوحامد احمد عبد الحكیم 2159478 كفـءكفـء6022011/07/01 معلم

٢ ناصر رقم  2011/02/22 سلوى حمادة حمادة دمحم 1594590 كفـءكفـء6032011/02/22 معلم

١ جزیرة شارونھ االبتدائیة رقم  2011/07/03 سلوى صفوت عبد المجید حسین 2160887 كفـءكفـء6042011/07/01 معلم

2011/03/02 عزبة الصعایدة االبتدائیة سلوى نور الدین دمحم یوسف 1140095 كفـءكفـء6052011/03/02 معلم

١ الكوم االخضر االبتدائیة رقم  2008/09/19 سماح رمضان فاوى حراجى 2156310 كفـءكفـء6062011/07/01 معلم

١ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/07/01 سمر عبد التواب عبد المحسن عبد الحفیظ 1594517 كفـءكفـء6072011/07/01 معلم

١ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/03/02 سمیة رشدى حسین محمود 2161645 كفـءكفـء6082011/03/02 معلم

2011/02/22  بنى واللمس االعدادیة سمیة صفوت عبد المجید حسین 2156245 كفـءكفـء6092011/02/22 معلم

١ الشیخ زیاد االبتدائیة رقم  2011/07/01 سمیة مصطفى حسن  عبد الھادى 2173243 كفـءكفـء6102011/07/01 معلم

٢ دیر الجرنوس االبتدائیة رقم  2011/07/03 سمیر مكسیموس فرج مكسیموس 2163194 كفـءكفـء6112011/07/03 معلم

١ العباسیة االبتدائیة رقم  2011/03/02 سمیره علوي ثابت عثمان 2160965 كفـءكفـء6122011/03/02 معلم
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2011/02/22  كوم الحاصل اآلبتدائیة سناء رضا حسن حسین 2166959 كفـءكفـء6132011/02/22 معلم

عمر بن عبد العزیز بزاویة الجدامى االعدادیة 2011/07/01 سنیة عمران علي عمران 2155233 كفـءكفـء6142011/07/01 معلم

مغاغة الصناعیة بنین 2011/07/01 سھام احمد دمحم نصر 1141483 كفـءكفـء6152011/07/01 معلم

حمیدة الجندى الثانویة التجاریة 2011/07/01 سھام رجب دمحم أبراھیم 2148533 كفـءكفـء6162011/07/01 معلم

الكوم االخضر االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سھام فاروق حبیب صلیب 2152011 كفـءكفـء6172011/07/01 معلم

٢ جزیرة شارونة االبتدائیة رقم  2011/02/22 سھام فایز السید ابراھیم 2159835 كفـءكفـء6182011/02/22 معلم

١ شم البحریة االبتدائیة رقم  2011/03/02 سھام دمحم احمد مصطفى 1141875 كفـءكفـء6192011/03/02 معلم

٢  دھروط رقم  2011/03/02 سھام دمحم قرنى حسن 2171645 كفـءكفـء6202011/03/02 معلم

١  بني واللمس االبتدائیة رقم  2011/02/22 سھیر احمد دمحم دمحم 1641785 كفـءكفـء6212011/02/22 معلم

2011/02/22  عبد الحمید الملطاوى االبتدائیة سھیر عادل ودیع حنا 1142248 كفـءكفـء6222011/03/22 معلم

2011/07/01 دھمرواالبتدائیة  للتعلیم األساسى سھیر على عبد الباسط أبو بكر 2154425 كفـءكفـء6232011/07/03 معلم

عادل عید امین حبیب االعدادیة ببلھاسة/الشھید 2011/07/01 سوزان سمیر زیادى حنین 2146692 كفـءكفـء6242011/07/03 معلم

٢ دیر الجرنوس االبتدائیة رقم  2011/03/02 سوزان مالك صادق عبد المالك 1542226 كفـءكفـء6252011/03/02 معلم

٢  برطباط االبتدائیة رقم  2011/07/01 سومیة مقبول عبد الكریم دمحم 2159807 كفـءكفـء6262011/07/03 معلم

٣ شارونة االبتدائیة رقم  2011/02/22 سید ابراھیم عارف مھدي 1137346 كفـءكفـء6272011/02/22 معلم

2011/03/02  أوالد الشیخ االعدادیة سید دمحم ناجح على عبدهللا 2162303 كفـءكفـء6282011/03/02 معلم

2011/07/03  دمحم ربیع عبد الجواد االبتدائیة شادیة ابراھیم دمحم دمحم 2157478 كفـءكفـء6292011/07/01 معلم
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كیر-  العباسیة االبتدائیة 2011/07/01 شاھندة دمحم سید احمد 2161185 كفـءكفـء6302011/07/01 معلم

٢ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/07/01 شحاتھ محمود احمد دمحم 2159869 كفـءكفـء6312011/07/01 معلم

٢ جزیرة شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/03 شربات جمعھ عبد ربھ حجازي 2159833 كفـءكفـء6322011/07/03 معلم

2011/07/03 زاویة الجدامى االبتدائیة شربات محمود عاید على 2162109 كفـءكفـء6332011/07/01 معلم

٢ شم القبلیة االبتدائیة رقم  2011/02/22 شریف احمد دمحم على 1133665 كفـءكفـء6342011/02/22 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/22 شریف جمال عبد هللا جودة 2157107 كفـءكفـء6352011/03/22 معلم

٣  دھروط االبتدائیة رقم  2011/07/03 شعبان احمد عبدالعظیم جادالحق 2274499 كفـءكفـء6362011/07/03 معلم

2011/07/01  على عیسى االبتدائیة شعبان احمد دمحم عبدالھادى 2161637 كفـءكفـء6372011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 شعبان جابر فرج بخیت 1137911 كفـءكفـء6382011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 شعبان حسن حسن جابر 1594479 كفـءكفـء6392011/07/01 معلم

٢ جزیرة شارونة االبتدائیة رقم  2011/03/02 شعبان غریانى شعبان أبراھیم 2173260 كفـءكفـء6402011/03/02 معلم

عادل عید امین حبیب االعدادیة ببلھاسة/الشھید 2011/02/22 شنوده عید یعقوب جرجس 2158262 كفـءكفـء6412011/02/22 معلم

١ اطنیة االبتدائیھ رقم  2011/02/22 شیرین شنوده بولس شنوده 2151991 كفـءكفـء6422011/02/22 معلم

احمد مسلم الثانویةالمشتركةبأبا البلد/الدكتور 2011/07/01 شیرین عادل سلیمان جریس 2090559 كفـءكفـء6432011/07/01 معلم

ھانى عیدعبدالمالك جزیرة شارونة ع/ الشھید 2010/07/01 شیرین عبد الحمید دمحم حسن 2158853 كفـءكفـء6442011/07/01 معلم

2011/03/02 قرارة اآلبتدائیة شیرین فرج جرجس قلیني 2160850 كفـءكفـء6452011/03/02 معلم

عمر بن عبد العزیز بزاویة الجدامى االعدادیة 2011/03/02 شیرین دمحم محمود متولي 2155232 كفـءكفـء6462011/03/02 معلم

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

7438of 5145 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 

مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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ھانى عیدعبدالمالك جزیرة شارونة ع/ الشھید 2004/04/23 شیرین مصطفى علي دمحم 2149772 كفـءكفـء6472011/02/22 معلم

٣  دھروط االبتدائیة رقم  2011/03/02 شیرین مصطفى كامل عبد الكریم 2162021 كفـءكفـء6482011/07/01 معلم

2011/02/22  كوم الحاصل اآلبتدائیة شیماء  حسین احمد ماضى 2170842 كفـءكفـء6492011/02/22 معلم

٢  برطباط االبتدائیة رقم  2011/07/01 شیماء  ناجى مقبول عبد الكریم 2170847 كفـءكفـء6502011/07/01 معلم

2011/02/22  كفر الصالحین االبتدائیة شیماء احمد رشاد عبد الستار 2163177 كفـءكفـء6512011/02/22 معلم

مغاغة الثانویة الجدیدة بنین 2011/02/22 شیماء جمال زغلول احمد 2159784 كفـءكفـء6522011/02/22 معلم

2011/02/22 بنى خلف االعدادیة شیماء حسن حسن عبد الحسیب 2163936 كفـءكفـء6532011/02/22 معلم

2011/02/22  سیف النصر االعدادیة شیماء حسن دمحم عبد الحمید 2163073 كفـءكفـء6542011/02/22 معلم

١  میانة االبتدائیة رقم  2005/08/29 شیماء خیرى شحاتة دمحم 1588191 كفـءكفـء6552011/02/22 معلم

٢رمضان فایز دمحم بلھاسھ / الشھید 2011/02/22 شیماء سید دمحم شلقامي 2160839 كفـءكفـء6562011/02/22 معلم

١ كفر المداور رقم  2011/03/02 شیماء صادق فرحات عبد هللا 2161854 كفـءكفـء6572011/03/02 معلم

كیر-  العباسیة االبتدائیة 2011/02/22 شیماء عبد العظیم عبد الرحیم  ابراھیم 2163183 كفـءكفـء6582011/02/22 معلم

اللواء 2011/07/01 شیماء عبد القادر عبد الرحیم محمود 2156667 كفـءكفـء6592011/07/01 معلم

2011/07/03 الشلقامى االبتدائیة شیماء عبد هللا احمد محمود 2163021 كفـءكفـء6602011/07/01 معلم

2011/07/03 قرارة اآلبتدائیة شیماء علي غانم عبد الكریم 2160837 كفـءكفـء6612011/07/01 معلم

٣  دھروط االبتدائیة رقم  2011/07/01 شیماء فتحى دمحم على 2163022 كفـءكفـء6622011/07/01 معلم

٢  كفر المداور االبتدائیة رقم  2011/02/22 شیماء كامل عبد الوھاب ابراھیم 2161789 كفـءكفـء6632011/02/22 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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2011/03/02  شیحة االبتدائیة شیماء دمحم احمد على 2163182 كفـءكفـء6642011/03/02 معلم

١  بني واللمس االبتدائیة رقم  2011/02/22 شیماء دمحم رضا سلیمان عبدالجید 1641827 كفـءكفـء6652011/02/22 معلم

حمیدة الجندى الثانویة التجاریة 2011/02/22 شیماء دمحم عبد العزیز عبد الرحمن 2153052 كفـءكفـء6662011/07/01 معلم

2011/07/01 قفادة االبتدائیة الجدیدة شیماء دمحممنیر ابوھنطش دمحم 2278192 كفـءكفـء6672011/07/01 معلم

2011/02/22  بنى خلف االبتدائیة شیماء محمود عبد المحسن عبد القادر 2158883 كفـءكفـء6682011/02/22 معلم

2011/02/22   العباسیة االعدادیة شیماء مصطفى على دمحم 2161722 كفـءكفـء6692011/02/22 معلم

2011/02/22 بطران للتعلیم االساسي االبتدائیة شیماء موسى علي موسى 2159333 كفـءكفـء6702011/07/01 معلم

2011/02/22  قفادة االعدادیة المشتركة شیماء ناجي دمحم دمحم 2159381 كفـءكفـء6712011/02/22 معلم

2011/07/01 الزورة االبتدائیة صابر فتحى ذكى دمحم 2163202 كفـءكفـء6722011/07/01 معلم

٢  برطباط االبتدائیة رقم  2011/07/01 صابر فؤاد صابر حسن 2159534 كفـءكفـء6732011/07/01 معلم

2011/07/03  شیحة االبتدائیة صالح عبد المنعم عبد العظیم دمحم 2159516 كفـءكفـء6742011/07/01 معلم

١  بنى خالد االبتدائیة رقم  2011/07/01 صالح علي صالح مرسي 1137055 كفـءكفـء6752011/07/01 معلم

2011/03/02 بنى خلف االعدادیة صالح عوض عبد الحمید السید 1137361 كفـءكفـء6762011/03/02 معلم

مغاغة الثانویة التجاریة للبنات 2011/07/01 صباح  فولى صادق على 2149345 كفـءكفـء6772011/07/01 معلم

الشلقامى/ حضانة  2011/07/03 صباح احمد دمحم على 2163038 كفـءكفـء6782011/07/01 معلم

2011/07/01 السالم االبتدائیة صباح جرجس بقطر سالمة 1108773 كفـءكفـء6792011/07/01 معلم

٣ شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/03 صباح سید سید عبد المجید 1138258 كفـءكفـء6802011/07/01 معلم
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2011/07/01  برطباط االعدادیة صدیقھ نظیر جبر احمد 2159798 كفـءكفـء6812011/07/01 معلم

2011/07/01  شارونة االعدادیة بنات صفاء حسن عبد الغنى مخلوف 2173252 كفـءكفـء6822011/07/01 معلم

2011/07/01 زاویة الجدامى االبتدائیة صفاء رجب ابراھیم دمحم 1137918 كفـءكفـء6832011/07/01 معلم

2011/02/22 فاطمة الزھراء االبتدائیة بدھمرو صفاء سمیر عبد العظیم خمیس 2156529 كفـءكفـء6842011/02/22 معلم

2011/07/01 سیف النصر االبتدائیة صفاء صالح سعد امین 1141705 كفـءكفـء6852011/07/01 معلم

2011/07/01 عباد شارونة االعدادیة بنات صفاء طاھر ابراھیم على 2162565 كفـءكفـء6862011/07/01 معلم

2010/07/01  عزیزة فھمى االعدادیة صفاء على دمحم حسن 2279859 كفـءكفـء6872011/07/01 معلم

١  دھمرو االبتدائیة رقم  2011/07/01 صفاء دمحم سید على 1594541 كفـءكفـء6882011/07/01 معلم

2011/07/01  نزلة عصر االبتدائیة صفاء مغربي حسن عبد العاطى 1138499 كفـءكفـء6892011/07/01 معلم

احمد یونس االبتدائیة 2011/02/22 صالح نادى حسن على 2157143 كفـءكفـء6902011/02/22 معلم

٢ الكوم االخضر االبتدائیة رقم  2011/07/01 صموئیل حنا صموئیل بطرس 1141276 كفـءكفـء6912011/07/01 معلم

2011/03/02  اوالد الشیخ االبتدائیة صموئیل عاطف فخري مجلي 2173018 كفـءكفـء6922011/03/02 معلم

2011/07/01  سیف النصر االعدادیة صموئیل ممدوح رمزى توفیق 2162435 كفـءكفـء6932011/07/01 معلم

٢  بنى خالد االبتدائیة رقم  2011/03/02 طارق ماھر دمحم ابراھیم 1542229 كفـءكفـء6942011/03/02 معلم

2011/07/01 فاطمة الزھراء االبتدائیة بدھمرو طاھر خلیفة دمحم عبد اللطیف 2387204 كفـءكفـء6952011/07/03 معلم

2011/07/01  الراشیدیة االبتدائیة طاھرة سید طھ دمحم 2172996 كفـءكفـء6962011/07/01 معلم

2011/03/02 السیدة حفصة اإلعدادیة بدھمرو طة حسن السید دمحم 1612413 كفـءكفـء6972011/07/01 معلم
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احمد مسلم الثانویةالمشتركةبأبا البلد/الدكتور 2011/03/02 طھ شریف صالح مرسي 2173006 كفـءكفـء6982011/03/02 معلم

2011/07/01 شارونة التجریبیة الجدیدة طھ عبد الحمید احمد دمحم 1143288 كفـءكفـء6992011/07/01 معلم

2011/03/02 حمیدة الجندى االبتدائیة طھ دمحم احمد حسین 2161936 كفـءكفـء7002011/07/01 معلم

2011/07/01 السیدة حفصة اإلعدادیة بدھمرو طھ دمحم حسن دمحم عبدهللا 2370590 كفـءكفـء7012011/07/01 معلم

2011/02/22  دھروط االعدادیة بنات طھ محمود دمحم فتح الباب 2157808 كفـءكفـء7022011/02/22 معلم

2011/07/01 الزورة االبتدائیة عادل ضاحي عبد الحكم السید 2160908 كفـءكفـء7032011/07/01 معلم

ایمن صالح عبد العال االعدادیة بالتحریر/ الشھید 2011/03/02 عادل عبد المنعم عطیة مازق 1139246 كفـءكفـء7042011/03/02 معلم

عمر بن عبد العزیز بزاویة الجدامى االعدادیة 2011/07/01 عادل دمحم عبد العزیز على 2170834 كفـءكفـء7052011/07/01 معلم

٣ شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/01 عاشور احمد علي دمحم 1136379 كفـءكفـء7062011/07/01 معلم

2011/03/02  كفر الصالحین االبتدائیة عاشور حسن عبد اللطیف احمد 2160870 كفـءكفـء7072011/03/02 معلم

2011/07/01   العباسیة االعدادیة عاطف ابراھیم رزق ابراھیم 2341449 كفـءكفـء7082011/07/01 معلم

١ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/02/22 عائشة إبراھیم شمس الدین إبراھیم 1135298 كفـءكفـء7092011/02/22 معلم

١  دھمرو االبتدائیة رقم  2011/07/01 عائشة دمحم بدر الدین عبد الجید عبد الحمید 1608815 كفـءكفـء7102011/07/01 معلم

2011/07/01  أحمد موسى االعدادیة عبد الباقى سعید حسن عبد الوھاب 2387206 كفـءكفـء7112011/07/01 معلم

2011/07/01  كفر الصالحین االبتدائیة عبد الجواد لطفي دمحم عبد الوھاب 2160877 كفـءكفـء7122011/07/01 معلم

٣ شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/01 عبد الحلیم حمزه علي حمزه 1126878 كفـءكفـء7132011/07/01 معلم

شم القبلیة الصناعیة 2011/02/22 عبد الرحمن شحاتة عبد الجواد عبد العظیم 1606912 كفـءكفـء7142011/02/22 معلم
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2011/02/22  كفر الصالحین االعدادیة عبد العزیز عبد اللة دمحم عبداللة 1641823 كفـءكفـء7152011/02/22 معلم

2011/07/01  شارونة االعدادیة بنات عبد العظیم خلف عبد العظیم تھامى 2159547 كفـءكفـء7162011/07/01 معلم

حمیدة الجندى الثانویة التجاریة 2011/07/01 عبد اللة شحاتة عبد الجواد عبد العظیم 2387032 كفـءكفـء7172011/07/01 معلم

دمحم عبد الصمد سعید بشارونة للبنین/  الشھید 2001/01/01 عبد اللطیف عبد هللا دمحم سیف 2163776 كفـءكفـء7182011/07/01 معلم

2011/07/01  محمود عبد الرازق االبتدائیة عبد هللا جابر كامل حسن 2290199 كفـءكفـء7192011/07/01 معلم

2011/03/02   العباسیة االعدادیة عبد المعبود  دمحم شلقامي نمر 2159763 كفـءكفـء7202011/03/02 معلم

2011/07/01  شارونة االعدادیة بنات عبد المنعم  حلیم  عبد الوھاب دمحم 2159569 كفـءكفـء7212011/07/01 معلم

١  دھمرو االبتدائیة رقم  2011/03/02 عبد الوھاب ابراھیم عبد الوھاب على 1142168 كفـءكفـء7222011/03/02 معلم

2011/07/03  الزورة االعدادیة ٠عبد الوھاب الخط عبد الوھاب دسوقى  2163377 كفـءكفـء7232011/07/03 معلم

2003/09/06  دھروط االعدادیة بنات عبدالعزیز رجب عبد العزیز دمحم 2270300 كفـءكفـء7242011/07/01 معلم

2011/07/01  شارونة االعدادیة بنات عبدهللا دمحم عبدهللا ابراھیم 1518085 كفـءكفـء7252011/07/01 معلم

2011/07/01  احمد امبابى االعدادیة المشتركة عبیر أحمد دمحم على 2268309 كفـءكفـء7262011/07/03 معلم

2009/01/21  بثینة الملطاوي االبتدائیة عبیر اسامة عبد الفتاح صالح 1141373 كفـءكفـء7272011/07/01 معلم

١ شم البحریة االبتدائیة رقم  2010/07/03 عبیر حمدى محمود عبد الودود 2163175 كفـءكفـء7282011/07/01 معلم

2011/07/01 ام المؤمنین  االعدادیة بنات عبیر عبد الوھاب توفیق عبد الوھاب 2147297 كفـءكفـء7292011/07/01 معلم

2011/07/01  أحمد موسى االعدادیة عبیر لبیب تاوضروس مسعد 1139541 كفـءكفـء7302011/07/01 معلم

٣  دھروط االبتدائیة رقم  2011/07/01 عبیر دمحم عبدالرؤوف عبد الحمید 1542234 كفـءكفـء7312011/07/01 معلم
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٤ شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/03 عبیر دمحم دمحم عبد هللا 1125298 كفـءكفـء7322011/07/01 معلم

2011/07/01 قفادة االبتدائیة الجدیدة عبیر محمود دمحم احمد 2159163 كفـءكفـء7332011/07/01 معلم

١ شم البحریة االبتدائیة رقم  2011/03/02 عبیر یوسف عبد المولى حدوت 2159370 كفـءكفـء7342011/03/02 معلم

حمیدة الجندى الثانویة التجاریة 2011/07/01 عثمان دمحم عبد الحلیم عبد الجواد 2148863 كفـءكفـء7352011/07/01 معلم

2011/07/01 شم البحریة الثانویة المشتركة عدوي ماھر دمحم علي 2159790 كفـءكفـء7362011/07/03 معلم

2011/07/01  بنى خالداالعدادیة عربى سید أحمد عبد العلیم 2155463 كفـءكفـء7372011/07/01 معلم

حمیدة الجندى الثانویة التجاریة 2011/02/22 عربى شعبان عبدالعظیم عثمان 2153048 كفـءكفـء7382011/02/22 معلم

٢ شارونة االبتدائیة  رقم  2011/02/22 عزة ابراھیم عبد القادر ابراھیم 2155226 كفـءكفـء7392011/07/01 معلم

٢ الشیخ زیاد االبتدائیة رقم  2011/03/02 عزة احمد كامل دیاب 1140027 كفـءكفـء7402011/07/01 معلم

2011/02/22  قفادة االعدادیة المشتركة عزة أحمد دمحم حسین 2152275 كفـءكفـء7412011/07/01 معلم

2011/03/02  طنبدى االعدادیة عزة حسن عبد الفتاح غانم 2159783 كفـءكفـء7422011/03/02 معلم

١ دیر الجرنوس االبتدائیة رقم  2011/02/22 عزة سمیر حنا یوسف 1141893 كفـءكفـء7432011/02/22 معلم

٢ اطنیھ االبتدائیة رقم  2011/07/03 عزة دمحم كامل عبد ربة 2150437 كفـءكفـء7442011/07/03 معلم

احمد یونس االبتدائیة 2011/03/02 عزة مصطفى عبد هللا كامل 1141212 كفـءكفـء7452011/03/02 معلم

2011/07/01  كوم الحاصل اآلبتدائیة عزة مصطفى مختار دمحم 2284649 كفـءكفـء7462011/07/01 معلم

2011/07/01 شارونة التجریبیة الجدیدة عزه احمد على شتیوه 2292842 كفـءكفـء7472011/07/01 معلم

١ عباد شارونة االبتدائیة رقم  2011/03/02 عزه صالح سالم مفتاح قاسم 1140404 كفـءكفـء7482011/03/02 معلم
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2011/11/01 السیدة حفصة اإلعدادیة بدھمرو عزه عاید عبد الوھاب  طرھونى 2277742 كفـءكفـء7492011/07/01 معلم

١ عباد شارونة االبتدائیة رقم  2011/03/02 عزه محروس سعدا هللا صالح 1140900 كفـءكفـء7502011/03/02 معلم

2011/07/01  كوم الحاصل اآلبتدائیة عصام شالبي عبد الوھاب دمحم 1135913 كفـءكفـء7512011/07/01 معلم

٢ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/03/02 عصام ظھران دمحم خلیل 1134912 كفـءكفـء7522011/03/02 معلم

2011/07/01  أحمد یونس االعدادیة عطیات عبد الباسط على على 2153059 كفـءكفـء7532011/07/01 معلم

١ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/07/01 عطیات دمحم حسن درویش 2161730 كفـءكفـء7542011/07/01 معلم

احمد یونس االبتدائیة 2011/07/01 عفاف أحمد إبراھیم أحمد 1126007 كفـءكفـء7552011/07/01 معلم

ھانى عیدعبدالمالك جزیرة شارونة ع/ الشھید 2011/07/01 عفاف راضى على سید 2277449 كفـءكفـء7562011/07/01 معلم

2011/07/01  عبد الحمید الملطاوى االبتدائیة عفاف دمحم دمحم على 2171718 كفـءكفـء7572011/07/01 معلم

2011/07/01 خالد بن الولید االبتدائیة عفاف دمحم محمود احمد سلطان 2157951 كفـءكفـء7582011/07/03 معلم

١  كفر المداور االبتدائیة رقم  2011/02/22 عال فاروق  أحمد حفناوى 2147397 كفـءكفـء7592011/02/22 معلم

2011/07/01  شارونة االعدادیة بنات عال دمحم ابراھیم حسین 2266576 كفـءكفـء7602011/07/01 معلم

2011/07/01  قفادة االعدادیة المشتركة عال محمود عبد الوھاب أحمد 2157089 كفـءكفـء7612011/07/01 معلم

شم القبلیة الصناعیة 2009/10/11 عالء رمضان فاوى حراجى 2156920 كفـءكفـء7622011/02/22 معلم

2011/07/01  على عیسى االعدادیة عالء صالح سید دمحم 2165076 كفـءكفـء7632011/07/01 معلم

٢ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/03/02 عالء منصور عبد المنعم خلیفھ 2158206 كفـءكفـء7642011/03/02 معلم

2011/03/02   مالطیة االعدادیة عالء نبیل ابراھیم حسن 2156910 كفـءكفـء7652011/03/02 معلم
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١  برطباط االبتدائیة رقم  2011/02/22 على احمد طھ على 1141409 كفـءكفـء7662011/02/22 معلم

٢  دھروط االبتدائیة رقم  2011/07/01 على صابر تمام صابر 2171702 كفـءكفـء7672011/07/01 معلم

2011/07/01  أوالد الشیخ االعدادیة على عبد هللا عبد الوھاب حسین 2387034 كفـءكفـء7682011/07/01 معلم

٣ شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/03 على مطاوع عبد العظیم دمحم 2269239 كفـءكفـء7692011/07/01 معلم

٤ شارونة االبتدائیة رقم  2005/06/09 علي حسن عبد الوھاب عبد الغني 1139075 كفـءكفـء7702011/02/22 معلم

2011/07/01   دمحم ابراھیم االعدادیة علي شمردل مھني عبد اللطیف 2158251 كفـءكفـء7712011/07/01 معلم

2011/02/22 قرارة اآلبتدائیة علي طلعت بدر دمحم 1131357 كفـءكفـء7722011/07/01 معلم

٣ شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/01 علي دمحم علي دمحم 1125945 كفـءكفـء7732011/07/03 معلم

١  دھروط االبتدائیة رقم  2011/07/01 علیاء دمحم على یسین 2163210 كفـءكفـء7742011/07/01 معلم

2011/07/01  محمود عبد الرازق االبتدائیة علیاء ھالل كامل علي 2159372 كفـءكفـء7752011/07/01 معلم

2011/02/22 الزھراء االبتدائیة ببرطباط علیھ عبد الھادي السید عبد اللطیف 2160909 كفـءكفـء7762011/02/22 معلم

حمیدة الجندى الثانویة 2011/07/01 عماد حسنى یوسف حنا 1138483 كفـءكفـء7772011/07/01 معلم

2011/07/01 أسماء بنت ابى بكر االبتدائیة عماد عزیز عطیھ موسى 1140883 كفـءكفـء7782011/07/01 معلم

2011/02/22 عزبة الصعایدة االعدادیة عماد فارس محمود على 1604734 كفـءكفـء7792011/02/22 معلم

دمحم عبد الكریم الثانویة المشتركة ببرطباط/  الشھید 2011/07/01 عمر جابر دمحم ابراھیم 1136700 كفـءكفـء7802011/07/03 معلم

2011/03/02  كوم الحاصل اآلبتدائیة عمر حسن عبد هللا ابراھیم 1141879 كفـءكفـء7812011/03/02 معلم

٢ جزیرة شارونة االبتدائیة رقم  2011/02/22 عمر دمحم دمحم محمود 1135978 كفـءكفـء7822011/02/22 معلم
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حمیدة الجندى الثانویة التجاریة 2011/07/01 عمرو دمحم نور الدین دمحم محمود 2148845 كفـءكفـء7832011/07/01 معلم

١ عباد شارونة االبتدائیة رقم  2011/02/22 عوض مالك رزق عبد المالك 2159762 كفـءكفـء7842011/07/01 معلم

2011/07/03 الزورة االبتدائیة عید دمحم عبد العلیم مرسى 1134536 كفـءكفـء7852011/07/01 معلم

اللواء 2011/07/01 غادة ابراھیم ابو سریع سید 2159045 كفـءكفـء7862011/07/01 معلم

2010/02/22  طة حسین االعدادیة غادة حسن السید احمد 2161742 كفـءكفـء7872011/02/22 معلم

2011/07/01 احمد الباسل االبتدائیة غادة رجب عبد العظیم دمحم 2158242 كفـءكفـء7882011/07/01 معلم

2011/07/03 عزبة الصعایدة االبتدائیة غادة صبحى فتحى قطب 1140745 كفـءكفـء7892011/07/01 معلم

2011/02/22  محمود عبد الرازق االبتدائیة غادة دمحم منیر أبو ھنطش افندى دمحم 2159389 كفـءكفـء7902011/02/22 معلم

2011/03/02  أوالد الشیخ االعدادیة غالى شوقى خلیل شنودة 2164168 كفـءكفـء7912011/03/02 معلم

2011/03/02  كفر المداور االعدادیة فاتن عادل صادق عبد العلیم 2160826 كفـءكفـء7922011/03/02 معلم

2011/02/22  نزلة بني خلف االبتدائیة فاتن یوسف رمضان عبدالحلیم 2156902 كفـءكفـء7932011/07/01 معلم

٢ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/07/01 فاطمة  صفوت حسن عبد الجواد 2151150 كفـءكفـء7942011/07/03 معلم

٣ شارونة االبتدائیة رقم  2011/02/22 فاطمة حسن دمحم حسین 2162872 كفـءكفـء7952011/02/22 معلم

١ جزیرة شارونھ االبتدائیة رقم  2008/09/14 فاطمة رجب دمحم سعد 2149774 كفـءكفـء7962011/02/22 معلم

2011/02/22 الشلقامى االبتدائیة فاطمة سالمھ سلیم سلیمان 2173013 كفـءكفـء7972011/02/22 معلم

2011/07/01  احمد امبابى االعدادیة المشتركة فاطمة سیف النصر على دمحم 2289658 كفـءكفـء7982011/07/01 معلم

2009/04/16  الراشیدیة االبتدائیة فاطمة عبد المحسن دمحم سید 2163180 كفـءكفـء7992011/07/03 معلم
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حمیدة الجندى الثانویة التجاریة 2011/07/03 فاطمة فتحى دمحم أحمد 2148482 كفـءكفـء8002011/07/01 معلم

اللواء 2011/03/02 فاطمة فرج احمد عبداللة 2164745 كفـءكفـء8012011/03/02 معلم

مغاغة الثانویة التجاریة للبنات 2011/07/01 فاطمة مجدى عبد الغنى عبد الوھاب 2149672 كفـءكفـء8022011/07/01 معلم

١ شم البحریة االبتدائیة رقم  2011/03/02 فاطمة دمحم عبد الملك عبد الصمد 2154453 كفـءكفـء8032011/03/02 معلم

2011/02/22  دمحم ربیع عبد الجواد االبتدائیة فاطمة دمحم عبدهللا اسماعیل 1141428 كفـءكفـء8042011/02/22 معلم

2011/07/01  أحمد یونس االعدادیة فاطمة دمحم دمحم السید 2277448 كفـءكفـء8052011/07/01 معلم

2011/07/01  شم البحریة االعدادیة المشتركة فاطمة نزیة  عبد المجید السید 2154818 كفـءكفـء8062011/07/01 معلم

١ عباد شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/03 فاطمة ھارون دمحم عبد الجواد 2274638 كفـءكفـء8072011/07/01 معلم

2011/03/02 شم البحریة الثانویة المشتركة فتحى احمد عباس على 2163903 كفـءكفـء8082011/03/02 معلم

2011/02/22 السیدة حفصة اإلعدادیة بدھمرو فتحى دمحم دمحم على 1594480 كفـءكفـء8092011/07/01 معلم

2011/07/01   منشأه نیازى االعدادیة فرج دمحم على سلیمان 2162384 كفـءكفـء8102011/07/01 معلم

2011/03/02  برطباط االعدادیة فرید عبد هللا أحمد دمحم 2157116 كفـءكفـء8112011/03/02 معلم

2011/07/01  احمد امبابى االعدادیة المشتركة فوزیة عدلى دمحم عبد العظیم 2150791 كفـءكفـء8122011/07/01 معلم

٢ العباسیة االبتدائیة رقم  2011/02/22 فوزیھ دمحم محمود توفیق 1604496 كفـءكفـء8132011/02/22 معلم

حمیدة الجندى الثانویة 2011/07/01 قاسم عبد هللا دمحم دمحم 2286653 كفـءكفـء8142011/07/01 معلم

اللواء 2011/07/03 قدریة حجازي دمحم حافظ 2182238 كفـءكفـء8152011/07/01 معلم

2011/02/22 زاویة الجدامى االبتدائیة قرنى حسن قرنى حسن 2162108 كفـءكفـء8162011/02/22 معلم
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٢ عباد شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/01 كاترین مجدى صادق مرقص 2158092 كفـءكفـء8172011/07/01 معلم

2011/02/22 الزھراء االبتدائیة ببرطباط كامل صلیب كامل یواقیم 1143532 كفـءكفـء8182011/02/22 معلم

2011/03/02 الدشلوط االبتدائیة كامل عبد الستار كامل احمد 2185731 كفـءكفـء8192011/03/02 معلم

2011/07/01 احمد عصمت الملطاوى كروان عاشور سنوسى عبد الوھاب 2180487 كفـءكفـء8202011/07/01 معلم

٢  دھروط االبتدائیة رقم  2011/07/01 كریستین نصر فؤاد نصر 2171699 كفـءكفـء8212011/07/01 معلم

مغاغةالثانویة الصناعیة بنات 2011/07/03 كریستینا مكرم رمزى مجلى 1597354 كفـءكفـء8222011/07/01 معلم

2011/02/22  عبد الحمید الملطاوى االبتدائیة كریمة حسین عثمان على 1588235 كفـءكفـء8232011/02/22 معلم

2011/02/22 فاطمة الزھراءبدھمرو كریمھ  دمحم دمحم احمد 2181686 كفـءكفـء8242011/02/22 معلم

2011/07/01   العباسیة االعدادیة كریمھ دمحم انور على دمحم مدكور 1123235 كفـءكفـء8252011/07/01 معلم

2011/07/03  یوسف صدقى اآلبتدائیة لبنى السید دمحم مكین 2153820 كفـءكفـء8262011/07/01 معلم

2011/02/22 أسماء بنت ابى بكر االبتدائیة لبنى حنفى محمود حسین 1584208 كفـءكفـء8272011/02/22 معلم

٣  دھروط االبتدائیة رقم  2011/07/03 لبنى على فتحى على 1141066 كفـءكفـء8282011/07/01 معلم

١ عباد شارونة االبتدائیة رقم  2011/03/02 لطفیھ شوقى على على 1133442 كفـءكفـء8292011/07/01 معلم

١  میانة االبتدائیة رقم  2011/02/22 لمیاء زغلول عبد الفتاح جبر 2153032 كفـءكفـء8302011/02/22 معلم

2011/03/22  أحمد یونس االعدادیة لمیاء عبد المنعم عبد الحفیظ عمر 2151816 كفـءكفـء8312011/03/22 معلم

2004/06/20  احمد امبابى االعدادیة المشتركة لیلى حمدى فھیم دمحم 1130914 كفـءكفـء8322011/02/22 معلم

١شارونة االبتدائیة رقم  2011/02/22 لیلى صابر على  دمحم 2159583 كفـءكفـء8332011/02/22 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢ العباسیة االبتدائیة رقم  2011/02/22 لیلى دمحم عبد الوھاب اسماعیل 2161616 كفـءكفـء8342011/02/22 معلم

2011/07/01 شم البحریة الثانویة المشتركة لیلي دمحم نظیر احمد 1138873 كفـءكفـء8352011/07/01 معلم

٢ جزیرة شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/03 ماجد حنا بنیامین حنا 1137817 كفـءكفـء8362011/07/03 معلم

احمد یونس االبتدائیة 2011/07/03 ماجدة یوسف ناشد یوسف 2277441 كفـءكفـء8372011/07/03 معلم

2011/07/01  محمود عبد الرازق االبتدائیة ماجده علي عبدهللا عبدالفضیل 1140050 كفـءكفـء8382011/07/01 معلم

كیر-  العباسیة االبتدائیة 2011/02/22 مارجلیت سعید فرج جاد اللة 2161228 كفـءكفـء8392011/02/22 معلم

٢ الكوم االخضر االبتدائیة رقم  2011/03/02 مارى روفائیل صبحى روفائیل 2147694 كفـءكفـء8402011/03/29 معلم

مغاغةالثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 ماریان ادوارد شفیق ابراھیم 1140667 كفـءكفـء8412011/07/01 معلم

مغاغةالثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 ماریان شوقى عزیز عطا هللا 1140634 كفـءكفـء8422011/07/01 معلم

شیحة/   حضانة  2011/07/01 ماریان عماد الدین اسحق فانیوس 2158034 كفـءكفـء8432011/07/01 معلم

٢ شارونة االبتدائیة  رقم  2011/07/01 ماریان عماد فایز بولس 2155237 كفـءكفـء8442011/07/01 معلم

2011/03/01  نزلة عصر االبتدائیة ماریان وھیب یعقوب  یواقیم 2071899 كفـءكفـء8452011/02/14 معلم

محمود رضا االعدادیھ بنات بأبا البلد/ الشھید 2011/02/22 ماضي احمد ماضي ابراھیم 2159374 كفـءكفـء8462011/02/22 معلم

رضا عاشور الثانویة بنات/ الشھید 2011/07/03 مایبل عادل سلیمان جریس 2162098 كفـءكفـء8472011/07/03 معلم

رضا عاشور الثانویة بنات/ الشھید 2011/07/01 مایبل ممدوح حنا حنا 2282321 كفـءكفـء8482011/07/01 معلم

٢ جزیرة شارونة االبتدائیة رقم  2011/03/02 مایكل رأفت نصیف جندي 2173008 كفـءكفـء8492011/03/02 معلم

شم القبلیة الصناعیة 2011/07/01 مجدى فؤاد اسحق شحاتھ 2162102 كفـءكفـء8502011/07/01 معلم
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2008/11/01  على عیسى االبتدائیة دمحم ابراھیم عبدالعزیز أحمد 2155198 كفـءكفـء8512011/03/02 معلم

٢ اشنین االبتدائیة رقم  2011/07/03 دمحم ابو الحجاج دمحم احمد 2159603 كفـءكفـء8522011/07/01 معلم

كیر بقفادة-فاطمة الزھراء االبتدائیة للبنات 2011/02/22 دمحم أحمد عبد المنعم دمحم 2152487 كفـءكفـء8532011/02/22 معلم

2010/07/01 الزورة االبتدائیة دمحم احمد على مبروك 2163192 كفـءكفـء8542011/07/03 معلم

2011/07/03  برطباط االعدادیة دمحم احمد على دمحم 2184808 كفـءكفـء8552011/07/03 معلم

2011/07/01  شارونة االعدادیة بنات دمحم احمد دمحم سید 1578317 كفـءكفـء8562011/07/01 معلم

٢  برطباط االبتدائیة رقم  2011/07/03 دمحم احمد دمحم عبد العظیم 2159514 كفـءكفـء8572011/07/01 معلم

2011/03/02 السیدة حفصة اإلعدادیة بدھمرو دمحم احمد دمحم عبد الوھاب 2160817 كفـءكفـء8582011/07/01 معلم

2011/07/03  بثینة الملطاوي االبتدائیة دمحم أحمدین كامل دمحم 2153037 كفـءكفـء8592011/07/01 معلم

عمر بن عبد العزیز بزاویة الجدامى االعدادیة 2011/02/22 دمحم بحر على سلیم 2170840 كفـءكفـء8602011/02/22 معلم

٢ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/02/22 دمحم جابر عبد الحمید عبد الوھاب 1594547 كفـءكفـء8612011/02/22 معلم

رضا عاشور الثانویة بنات/ الشھید 2011/02/22 دمحم جمال صالح دمحم 2148133 كفـءكفـء8622011/07/01 معلم

2010/02/22 دھمرواالبتدائیة  للتعلیم األساسى دمحم جمال عبد اللطیف حسن  خمیس 1604468 كفـءكفـء8632011/02/22 معلم

٣ شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/03 دمحم حسن دمحم احمد 2162894 كفـءكفـء8642011/07/01 معلم

2008/10/08  على عیسى االبتدائیة دمحم حمدي خمیس دمحم 1140345 كفـءكفـء8652011/02/22 معلم

٢  كفر المداور االبتدائیة رقم  2011/02/22 دمحم حمدي سعید عبد اللطیف 1130513 كفـءكفـء8662011/02/14 معلم

2011/03/02 زاویة الجدامى االبتدائیة دمحم راضى كامل عمار 2162070 كفـءكفـء8672011/03/02 معلم

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

7438of 5158 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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المؤھل 
األعلي

2011/03/02  یوسف صدقى اآلبتدائیة دمحم ربیع علي دمحم 2153808 كفـءكفـء8682011/03/02 معلم

2011/03/02  طنبدى االعدادیة دمحم رمضان حسن على 1138475 كفـءكفـء8692011/03/02 معلم

2011/07/03 قفادة االبتدائیة الجدیدة دمحم رمضان دمحم ابراھیم 1594140 كفـءكفـء8702011/07/01 معلم

١  بني واللمس االبتدائیة رقم  2006/08/22 دمحم سعودى عبد العظیم حافظ 2378293 كفـءكفـء8712011/07/03 معلم

2006/08/23  بنى خلف االبتدائیة دمحم شحاتھ خیرى شحاتھ 2151115 كفـءكفـء8722011/02/22 معلم

٢  برطباط االبتدائیة رقم  2011/07/03 دمحم صادق عبد الوھاب العبد 2159522 كفـءكفـء8732011/07/01 معلم

2011/02/22  یوسف صدقى االعدادیة دمحم صالح السید صالح 2163077 كفـءكفـء8742011/02/22 معلم

2011/07/03 زاویة الجدامى االبتدائیة دمحم عاشور احمد سلیمان 2162073 كفـءكفـء8752011/07/01 معلم

2011/02/22   العباسیة االعدادیة دمحم عبد التواب كامل  خمیس 2158780 كفـءكفـء8762011/02/22 معلم

2011/07/03 زاویة الجدامى االبتدائیة دمحم عبد الحمید ابراھیم عثمان 2162107 كفـءكفـء8772011/07/01 معلم

2011/03/02 أسماء بنت ابى بكر االبتدائیة دمحم عبد الرحیم دمحم احمد 2160882 كفـءكفـء8782011/03/01 معلم

2011/03/02 عزبة الصعایدة االعدادیة دمحم عبد العظیم السید دمحم 2159610 كفـءكفـء8792011/07/01 معلم

٢ شارونة االبتدائیة  رقم  2011/07/03 دمحم عبد الغني عبد القوي ابراھیم 2155225 كفـءكفـء8802011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/02 دمحم عبید عبد الفتاح اسماعیل 2163362 كفـءكفـء8812011/03/02 معلم

حمیدة الجندى الثانویة التجاریة 2011/07/03 دمحم عزام جودة عبد هللا 2292838 كفـءكفـء8822011/07/01 معلم

٢  برطباط االبتدائیة رقم  2011/07/03 دمحم عزیز عبد العظیم احمد 2159488 كفـءكفـء8832011/07/01 معلم

2011/07/03 السیدة حفصة اإلعدادیة بدھمرو دمحم علي عید عبد المقصود 2160823 كفـءكفـء8842011/07/01 معلم
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األعلي

١ الشیخ زیاد االبتدائیة رقم  2011/03/02 دمحم عمر عبد العظیم دمحم 2157804 كفـءكفـء8852011/03/02 معلم

2011/07/03  برطباط االعدادیة دمحم فتح الباب أحمد دمحم 2274639 كفـءكفـء8862011/07/01 معلم

2011/07/03  اوالد الشیخ االبتدائیة دمحم قندیل دمحم دمحم 2173000 كفـءكفـء8872011/07/01 معلم

2011/07/03  كوم الحاصل االعدادیة دمحم محروس عبد الوھاب عبد اللطیف 2164379 كفـءكفـء8882011/07/01 معلم

دمحم عبد الصمد سعید بشارونة للبنین/  الشھید 2011/02/22 دمحم دمحم احمد ناصر 1578313 كفـءكفـء8892011/02/22 معلم

٢ جزیرة شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/03 دمحم دمحم عبد الصمد قاسم 1121623 كفـءكفـء8902011/07/01 معلم

٢ شم القبلیة االبتدائیة رقم  2011/03/02 دمحم دمحم على دمحم 2254179 كفـءكفـء8912011/03/02 معلم

٣ شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/03 دمحم محمود حافظ دمحم 1126807 كفـءكفـء8922011/07/03 معلم

2011/02/22  نزلة عصر االبتدائیة دمحم محمود سلیمان احمد 2164354 كفـءكفـء8932011/02/22 معلم

2004/07/01  أحمد یونس االعدادیة دمحم مصطفى رمضان دمحم 1136421 كفـءكفـء8942009/02/26 معلم

2011/03/02  كفر الصالحین االبتدائیة دمحم نجیب یوسف حافظ 2160866 كفـءكفـء8952011/03/02 معلم

2011/02/22  شارونة االعدادیة بنات محمود احمد خلیفة دمحم 1600773 كفـءكفـء8962011/02/22 معلم

2011/07/01  أبا االعدادیة بنین محمود حسن درویش لیلھ 2153062 كفـءكفـء8972011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/22 محمود رجب سعید دمحم 1132175 كفـءكفـء8982011/02/22 معلم

النقیب حسام یاسر ابو بكر االعدادیة /   الشھید 
بأشنین

2011/02/22 محمود سعد دمحم السید 2161513 كفـءكفـء8992011/02/22 معلم

2011/07/03   العباسیة االعدادیة محمود علي دمحم احمد 2161652 كفـءكفـء9002011/07/01 معلم

احمد مسلم الثانویةالمشتركةبأبا البلد/الدكتور 2011/07/03 محمود عید دمحم عبد العزیز 2237261 كفـءكفـء9012011/07/01 معلم
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األعلي

2011/03/02 قرارة اآلبتدائیة محمود فاروق ماھر حسن 1142112 كفـءكفـء9022011/03/02 معلم

2011/07/03  كفر المداور االعدادیة محمود قطب دمحم قطب 2280321 كفـءكفـء9032011/07/01 معلم

2004/07/01  على عیسى االبتدائیة محمود دمحم إبراھیم احمد 1604695 كفـءكفـء9042009/02/26 معلم

2011/03/02  كوم الحاصل اآلبتدائیة محمود مرسي مبروك احمد 2160876 كفـءكفـء9052011/03/02 معلم

2011/03/02 الدشلوط االبتدائیة مختار احمد دمحم بسیونى 1602857 كفـءكفـء9062011/03/02 معلم

دمحم عبد الكریم الثانویة المشتركة ببرطباط/  الشھید 2011/07/01 مدحت فایز اسحق حنا 1123322 كفـءكفـء9072011/07/01 معلم

2011/07/01 قرارة اآلبتدائیة مدلین فوزي حلیم یوسف 2160841 كفـءكفـء9082011/07/01 معلم

2011/02/22  بثینة الملطاوي االبتدائیة مرسا فلبس رزق رزق 2153034 كفـءكفـء9092011/02/22 معلم

2011/02/22 الشلقامى االبتدائیة مرفت  عبد الناصر السید جالل 2162963 كفـءكفـء9102011/07/01 معلم

2009/10/14  أبا االعدادیة بنین مرفت الحسینى حسن احمد 1594173 كفـءكفـء9112011/02/22 معلم

2011/02/22  الراشیدیة االبتدائیة مرفت حسن جالل حسن 2161397 كفـءكفـء9122011/02/22 معلم

١ دیر الجرنوس االبتدائیة رقم  2011/03/02 مرفت سلیمان یوسف سلیمان 2158012 كفـءكفـء9132011/03/02 معلم

2011/07/01  بثینة الملطاوي االبتدائیة مرفت شكرى میخائیل عبد المسیح 2163817 كفـءكفـء9142011/07/01 معلم

2011/03/02  شارونة االعدادیة بنات مرمر یوسف القمص یوحنا 2159560 كفـءكفـء9152011/03/02 معلم

٢ جزیرة شارونة االبتدائیة رقم  2011/02/22 مروة ابراھیم الدسوقي احمد حسن 1142032 كفـءكفـء9162011/02/22 معلم

2011/03/02  عباد شارونة االعدادیة بنین مروة أحمد الریدى السید 2161046 كفـءكفـء9172011/03/02 معلم

حضانھ فاطمھ الزھراء بقفاده 2011/02/22 مروة احمد رمضان طلبة 2164722 كفـءكفـء9182011/02/22 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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تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

١ عباد شارونة رقم  2011/03/02 مروة احمد صادق احمد 2159760 كفـءكفـء9192011/03/02 معلم

٢ الشیخ زیاد االبتدائیة رقم  2011/07/03 مروة جمعة السید جمعة 2155010 كفـءكفـء9202011/07/03 معلم

٢ جزیرة شارونة االبتدائیة رقم  2011/02/22 مروة راعي دمحم عبد الرحمن 2159827 كفـءكفـء9212011/02/22 معلم

2011/07/01 بنى خلف االعدادیة مروة سرى ثابت سالم 2163919 كفـءكفـء9222011/07/03 معلم

مغاغةالثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 مروة صبحى عبد الجواد ابراھیم 2266899 كفـءكفـء9232011/07/01 معلم

ابو بشت اآلبتدائیة 2011/02/22 مروة على عبد الحفیظ عبد الرحمن 1141979 كفـءكفـء9242011/02/22 معلم

٢ ناصر رقم  2011/07/01 مروه سید ابراھیم سید 2153884 كفـءكفـء9252011/07/01 معلم

٢  آبا االبتدائیة الجدیدة  2011/02/22 مروه محمود دمحم دمحم 2157520 كفـءكفـء9262011/02/22 معلم

٢  برطباط االبتدائیة رقم  2011/03/02 مروى دمحم عبدالحمید حسن 1137212 كفـءكفـء9272011/03/02 معلم

2011/07/01  كفر المداور االعدادیة مریان ظریف زاخر حنا 2188085 كفـءكفـء9282011/06/27 معلم

2011/07/01  الزورة االعدادیة مریان نجیب بشرى صادق 2160910 كفـءكفـء9292011/07/01 معلم

2011/02/22  احمد امبابى االعدادیة المشتركة مریانا صموئیل نعیم غالى 2154848 كفـءكفـء9302011/02/22 معلم

2011/02/22  طنبدى االعدادیة مریانھ ممدوح جورج باسلیوس 1141679 كفـءكفـء9312011/02/22 معلم

١ جزیرة شارونھ االبتدائیة رقم  2011/03/02 مریانھ ودیع بولس فام 1140059 كفـءكفـء9322011/03/02 معلم

2011/07/01  على باشا فھمى االبتدائیة القبلیة مریة عبید حبیب خلیل 2158843 كفـءكفـء9332011/07/01 معلم

الكوم االخضر االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مریم ایلیا فایز عبدة 2161503 كفـءكفـء9342011/07/01 معلم

كیر-  العباسیة االبتدائیة 2011/07/01 مریم بباوى شحاتة وھبة 2265728 كفـءكفـء9352011/07/03 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

2011/07/01  طة حسین االعدادیة مریم عبد الشھید حنا باسلیوس 2154860 كفـءكفـء9362011/07/01 معلم

2011/03/02  طنبدى االعدادیة مریم كرم اسكندر طنیوس 2159789 كفـءكفـء9372011/03/02 معلم

حمیدة الجندى الثانویة التجاریة 2011/03/02 مریم مجدى نصیر ایوب 2161811 كفـءكفـء9382011/07/01 معلم

مغاغةالثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 مریم ودیع عزیز ابراھیم 1597341 كفـءكفـء9392011/07/01 معلم

2011/02/22 شم البحریة الثانویة المشتركة مصطفى خمیس محمود طایع 2159562 كفـءكفـء9402011/02/22 معلم

2011/07/01  قرارة االعدادیة المشتركة مصطفى رجب دمحم على 2151790 كفـءكفـء9412011/07/01 معلم

2011/03/02 بنى خلف االعدادیة مصطفى رمضان محمود منصور 2163883 كفـءكفـء9422011/03/02 معلم

٣  دھروط االبتدائیة رقم  2011/07/01 مصطفى علي دمحم علي 2162036 كفـءكفـء9432011/07/01 معلم

١رمضان فایز دمحم بلھاسة / الشھید  2004/07/01 مصطفى دمحم إبراھیم احمد 1134799 كفـءكفـء9442009/02/26 معلم

٢ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/03/02 مصطفى دمحم بدوى عبد العال 2156821 كفـءكفـء9452011/03/02 معلم

2011/02/22  عمربن عبدالعزیزاالبتدائیة بعلى حلمى مصطفى دمحم جمعة احمد 2164143 كفـءكفـء9462011/02/22 معلم

٢ عباد شارونة االبتدائیة رقم  2011/02/22 مصطفى دمحم مصطفى دمحم 2158141 كفـءكفـء9472011/02/22 معلم

١ شم القبلیة االبتدائیة رقم  2011/03/02 مطیعة حسن علي حسن 2158172 كفـءكفـء9482011/03/02 معلم

١  بني واللمس االبتدائیة رقم  2005/03/01 معتز ادریس طلبة اسماعیل 1641773 كفـءكفـء9492011/07/01 معلم

2011/07/01  كفر الصالحین االبتدائیة ممدوح سمیر حبیب مجلي 2160874 كفـءكفـء9502011/07/01 معلم

١ جزیرة شارونھ االبتدائیة رقم  2011/02/22 منال  فتحي امین عبد المجید 2149782 كفـءكفـء9512011/07/01 معلم

2011/02/22   حمیدة الجندى االعدادیة منال  دمحم نبیل على ابراھیم 2147170 كفـءكفـء9522011/02/22 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

١ جزیرة شارونھ االبتدائیة رقم  2005/09/19 منال احمد سلطان دمحم 2149768 كفـءكفـء9532011/02/22 معلم

2011/02/22 الزھراء االبتدائیة ببرطباط منال مندي عبد العظیم الجندي 2160912 كفـءكفـء9542011/02/22 معلم

٢  دھروط االبتدائیة رقم  2011/07/01 منجھ محمود على ابراھیم 1141514 كفـءكفـء9552011/07/03 معلم

٢ الشیخ زیاد االبتدائیة رقم  2011/03/02 منصور السید عبد اللطیف احمد 2157957 كفـءكفـء9562011/03/02 معلم

حسین رمضان الستاوى ع بالشیخ زیاد/ الشھید  2011/02/12 منى احمد صادق احمد 1139391 كفـءكفـء9572011/02/22 معلم

2011/07/01 عباد شارونة االعدادیة بنات منى احمد دمحم عبد العظیم 1139760 كفـءكفـء9582011/07/01 معلم

الكوم االخضر االعدادیة المشتركة 2011/07/01 منى جمال الدین احمد دمحم مصطفى 2276663 كفـءكفـء9592011/07/01 معلم

١  بنى خالد االبتدائیة رقم  2011/03/02 منى حیدر عویس علم الدین 2160920 كفـءكفـء9602011/03/02 معلم

حمیدة الجندى الثانویة التجاریة 2011/07/01 منى رجب ابراھیم دمحم 1555047 كفـءكفـء9612011/07/01 معلم

2011/07/01  أحمد الباسل منى رجب حسین دمحم 1135864 كفـءكفـء9622011/07/03 معلم

2011/07/01  دھروط االعدادیة بنین منى صالح عبدالمجید عبد هللا 2269760 كفـءكفـء9632011/07/01 معلم

٢ اطنیھ االبتدائیة رقم  2011/02/22 منى عزمى زكى عبد الجواد 2161941 كفـءكفـء9642011/02/22 معلم

مصطفى رجب العطار االعدادیة للبنات/ الشھید  2011/02/22 منى فتحى جمال عبده 1604774 كفـءكفـء9652011/02/22 معلم

٢ ناصر رقم  2011/02/22 منى دمحم رمضان عبدالوھاب 1496727 كفـءكفـء9662011/07/01 معلم

2011/03/02  الزورة االعدادیة منى دمحمبدر الدین ابراھیم دمحم 2163348 كفـءكفـء9672011/03/02 معلم

احمد مسلم الثانویةالمشتركةبأبا البلد/الدكتور 2011/07/03 منى محمود عبد هللا على 2090556 كفـءكفـء9682011/07/01 معلم

احمد یونس االبتدائیة 2011/07/01 منى مصطفى أحمد محمود 2157161 كفـءكفـء9692011/07/03 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

١رمضان فایز دمحم بلھاسة / الشھید  2011/07/01 منى موسى عبد الوھاب حسن 2161794 كفـءكفـء9702011/07/01 معلم

١  برطباط االبتدائیة رقم  2011/07/03 منى نجیب بشرى صادق 2159591 كفـءكفـء9712011/07/01 معلم

2011/07/01 الرسمیة٤ شارونة رقم مني جمعة ابراھیم احمد 1141101 كفـءكفـء9722011/07/01 معلم

2011/07/01 احمد عصمت الملطاوى منیرة دمحم علي ابراھیم 2155207 كفـءكفـء9732011/07/03 معلم

٤ شارونة االبتدائیة رقم  2011/02/22 مھا ابراھیم عبد اللطیف مصطفي 1140971 كفـءكفـء9742011/02/22 معلم

2011/07/01 دھمرواالبتدائیة  للتعلیم األساسى مھا الفولى جدامى حسانین 2258150 كفـءكفـء9752011/07/01 معلم

2011/02/22 قفادة االبتدائیة الجدیدة مھا حسن دمحم حسن 2159225 كفـءكفـء9762011/07/01 معلم

٣ اشنین االبتدائیة رقم  2011/07/01 مھا فتحى جمعة على 2277447 كفـءكفـء9772011/07/01 معلم

٢ ناصر رقم  2010/07/01 مھا كریم مفتاح دمحم 2161146 كفـءكفـء9782011/07/01 معلم

٢  دھروط االبتدائیة رقم  2010/02/22 مھا دمحم ابراھیم مرسى 2171710 كفـءكفـء9792011/07/01 معلم

2010/02/22  بثینة الملطاوي االبتدائیة مھا دمحم عید على 2153036 كفـءكفـء9802011/03/22 معلم

احمد حسن االبتدائیة 2011/07/03 مى مصطفى السید دمحم حماده 2161797 كفـءكفـء9812011/07/01 معلم

١ جزیرة شارونھ االبتدائیة رقم  2011/07/01 میبول فھیم ابراھیم  فھیم 2387430 كفـءكفـء9822011/07/03 معلم

٢رمضان فایز دمحم بلھاسھ / الشھید 2011/03/02 میریام نصحى نجیب كامل 2160245 كفـءكفـء9832011/03/02 معلم

٢ جزیرة شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/01 میریھان مكرم حبیب مكسیموس 2155235 كفـءكفـء9842011/07/01 معلم

شم القبلیة الصناعیة 2011/02/22 میكل نشأت  صموئیل جریس 2170810 كفـءكفـء9852011/02/22 معلم

٢ شارونة االبتدائیة  رقم  2011/02/22 میالد بشارة توفیق عوض 2155239 كفـءكفـء9862011/03/02 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

2011/03/02 للتعلیم االساسى١ أشنین االبتدائیة رقم  مینا ابو الھنا بباوى فانوس 2159304 كفـءكفـء9872011/03/02 معلم

دمحم عبد الكریم الثانویة المشتركة ببرطباط/  الشھید 2011/03/02 مینا جمال داود تاوضروس 2158264 كفـءكفـء9882011/07/01 معلم

2011/02/22  طنبدى االعدادیة مینا سمیر یوسف میخائیل 2173005 كفـءكفـء9892011/07/01 معلم

2011/02/22 الزورة االبتدائیة مینا شرقاوى شحاتة یوسف 1141188 كفـءكفـء9902011/02/22 معلم

2011/02/22   منشأه نیازى االعدادیة مینا صبري ولسن یواقیم 2178669 كفـءكفـء9912011/02/22 معلم

2011/03/02 الزورة االبتدائیة مینا صموئیل عیاد بطرس 2163193 كفـءكفـء9922011/03/02 معلم

النقیب حسام یاسر ابو بكر االعدادیة /   الشھید 
بأشنین

2011/07/03 مینا صموئیل نعیم غالى 2287463 كفـءكفـء9932011/07/03 معلم

حمیدة الجندى الثانویة 2011/02/22 مینا عاید حنا ابراھیم 2160597 كفـءكفـء9942011/02/22 معلم

2011/02/22  عبد الحمید الملطاوى االبتدائیة مینا فؤاد نادى جرجس 1140427 كفـءكفـء9952011/07/01 معلم

حمیدة الجندى الثانویة 2011/07/01 مینا نبیل رمزى مجلى 1608943 كفـءكفـء9962011/07/01 معلم

٢ جزیرة شارونة االبتدائیة رقم  2011/02/22 نادره انور حنین حنا 2159830 كفـءكفـء9972011/02/22 معلم

كیر-  العباسیة االبتدائیة 2011/07/03 نادیة  أحمد شحاتة حسن 2146488 كفـءكفـء9982011/07/01 معلم

2011/03/01 نزلة بلھاسة االبتدائیة نادیة  محمود معوض دمحم 2155540 كفـءكفـء9992011/03/01 معلم

ابو بشت اآلبتدائیة 2011/02/22 نادیة احمد عبد العظیم احمد 1138472 كفـءكفـء10002011/02/22 معلم

٢  العباسیة رقم  2011/02/22 نادیة اسماعیل دمحم دمحم حسن 1604488 كفـءكفـء10012011/02/22 معلم

عبد الحمید الملطاوى/   حضانة  2011/02/22 نادیة خمیس حسن حسین 2171713 كفـءكفـء10022011/02/22 معلم

٢ اطنیھ االبتدائیة رقم  2011/07/03 نادیة عادل عبد السالم خمیس 2153737 كفـءكفـء10032011/07/03 معلم
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التعیین
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تاریخ شغل 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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2011/07/01  دمحم ربیع عبد الجواد االبتدائیة نادیة لویز مرقس ابراھیم 2280878 كفـءكفـء10042011/07/01 معلم

2009/10/19  دھروط االعدادیة بنین نادیة دمحم سامى دمحم فؤاد 2171641 كفـءكفـء10052011/03/02 معلم

١ كفر المداور رقم  2011/03/02 نادیھ صبحي زكي عطیھ 2161853 كفـءكفـء10062011/03/02 معلم

محمود رضا االعدادیھ بنات بأبا البلد/ الشھید 2011/07/01 ناردین صلیب یوسف صلیب 2276708 كفـءكفـء10072011/07/01 معلم

2011/07/01 زاویة الجدامى االبتدائیة نارمین كمال فھیم یوسف 2162110 كفـءكفـء10082011/07/03 معلم

١ اطنیة االبتدائیھ رقم  2011/07/01 نانسى  ناجى جرجس ملیكة 2147274 كفـءكفـء10092011/07/01 معلم

٢ اشنین االبتدائیة رقم  2005/12/11 نانسى بباوى شفیق عدراوى 2146565 كفـءكفـء10102011/02/22 معلم

2011/07/01 عزبة الصعایدة االعدادیة نانسى شكرى فؤاد ابراھیم 1136745 كفـءكفـء10112011/07/03 معلم

مصطفى رجب العطار االعدادیة للبنات/ الشھید  2011/07/01 نانسى عزت منصور اسرائیل منصور 2164957 كفـءكفـء10122011/07/01 معلم

٣  دھروط االبتدائیة رقم  2006/03/02 نانى صموئیل ابراھیم قالدة 1126610 كفـءكفـء10132011/07/01 معلم

2011/02/22  عزیزة فھمى االعدادیة ناھد عبد العظیم دمحم غبد العظیم 2157420 كفـءكفـء10142011/02/22 معلم

2011/03/02 عزبة الصعایدة االبتدائیة ناھد مجدى ثابت حبیب 1604743 كفـءكفـء10152011/03/02 معلم

2009/10/21  الراشیدیة االبتدائیة نبیلة دمحم توفیق احمد 2157422 كفـءكفـء10162011/07/01 معلم

2010/07/01  طنبدى االعدادیة نبیھا رجب عبدهللا السید 1125153 كفـءكفـء10172011/07/01 معلم

2011/07/01   حمیدة الجندى االعدادیة نبیھھ حافظ عبد الھادي سلیمان 2160818 كفـءكفـء10182011/07/01 معلم

٢  دھروط االبتدائیة رقم  2011/07/01 نجاة جمال دمحم عبداللطیف 1140467 كفـءكفـء10192011/07/01 معلم

٢  آبا االبتدائیة الجدیدة  2011/02/22 نجاة عبد هللا دمحم حسن 1140722 كفـءكفـء10202011/02/22 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢رمضان فایز دمحم بلھاسھ / الشھید 2011/02/22 نجاه احمد دمحم احمد 2163206 كفـءكفـء10212011/02/22 معلم

2011/07/03 منشأة نیازى اآلبتدائیة نجالء ابراھیم حماد عبد اللطیف 2158122 كفـءكفـء10222011/07/01 معلم

2011/07/01  كوم الحاصل اآلبتدائیة نجالء احمد رشاد عبد الستار 2170846 كفـءكفـء10232011/07/01 معلم

الخیریة االعدادیة بنین بمغاغة 2011/02/22 نجالء أحمد فوزى عبد المجید السید 2151778 كفـءكفـء10242011/02/22 معلم

2011/07/01  عبد الحمید الملطاوى االبتدائیة نجالء احمد محمود احمد 2171712 كفـءكفـء10252011/07/03 معلم

2011/02/22  الراشیدیة االبتدائیة نجالء زكریا سعد عبد الھادي 2157998 كفـءكفـء10262011/02/22 معلم

٢  آبا االبتدائیة الجدیدة  2011/02/22 نجالء سمیر سعداوى عبد الجواد 2157508 كفـءكفـء10272011/02/22 معلم

2011/02/22 للتعلیم االساسى٢ بني واللمس االبتدائیة رقم  نجـــالء سیـــد فــــؤاد شحاتھ 1140827 كفـءكفـء10282011/02/22 معلم

2011/07/01   حمیدة الجندى االعدادیة نجالء شعبان سید دمحم 1135305 كفـءكفـء10292011/07/01 معلم

٢  كفر المداور االبتدائیة رقم  2011/03/02 نجالء دمحم احمد عبدالعال 1140469 كفـءكفـء10302011/07/01 معلم

مغاغةالثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 نجالء دمحم فولي دمحم 2155189 كفـءكفـء10312011/07/01 معلم

2011/07/03  بنى خلف االبتدائیة نجالء مصطفى دمحم صالح 2159877 كفـءكفـء10322011/07/03 معلم

االقباط االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نجوان دمحم كامل احمد 1138515 كفـءكفـء10332011/07/01 معلم

مصطفى رجب العطار االعدادیة للبنات/ الشھید  2011/02/22 نجوى ابراھیم الدسوقي احمد حسن 2161614 كفـءكفـء10342011/02/22 معلم

مغاغة الثانویة الجدیدة بنین 2011/07/01 نجوى جرجس ملیكة حنا 1116553 كفـءكفـء10352011/07/01 معلم

2011/07/01 قفادة االبتدائیة الجدیدة نجوى حجازى عبد العلیم عبد الجید 2159122 كفـءكفـء10362011/07/01 معلم

2008/07/01  على باشا فھمى االبتدائیة القبلیة نجوى صابر عبدهللا عثمان 1139874 كفـءكفـء10372011/07/01 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

2011/03/02  عزیزة فھمى االبتدائیة نجوى عبد اللة دمحم احمد 1584201 كفـءكفـء10382011/03/02 معلم

محمود رضا االعدادیھ بنات بأبا البلد/ الشھید 2011/07/01 نجوى دمحم علي ابراھیم 2152019 كفـءكفـء10392011/07/01 معلم

قفادة االبتدائیة 2011/07/01 نجوى یوسف عبد المولى حدوت 1594130 كفـءكفـء10402011/07/01 معلم

2007/08/23 حمیدة الجندى االبتدائیة نرمین فاروق حبیب صلیب 2161943 كفـءكفـء10412011/02/22 معلم

١  میانة االبتدائیة رقم  2011/02/22 نرمین نبیل حنا مسیحة 2154518 كفـءكفـء10422011/02/22 معلم

١ شم القبلیة االبتدائیة رقم  2011/03/02 نزیھ عبد الوھاب عبد  الفتاح 2158196 كفـءكفـء10432011/02/22 معلم

٢ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/07/03 نسرین سعد مصطفى على 1584233 كفـءكفـء10442011/07/03 معلم

كیر-  العباسیة االبتدائیة 2011/02/22 نسرین على السید احمد 2161176 كفـءكفـء10452011/02/22 معلم

2011/07/01  اوالد الشیخ االبتدائیة نشوى حسن طھ عبد الجواد 2160888 كفـءكفـء10462011/07/01 معلم

2011/07/03  طنبدى االعدادیة نصر حسین خلیفھ رضوان 2159782 كفـءكفـء10472011/07/03 معلم

2011/07/01 نزلة بلھاسة االبتدائیة نصر رمضان عبدالوھاب محمود 1133663 كفـءكفـء10482011/07/01 معلم

2011/07/03 للتعلیم االساسى٢ بني واللمس االبتدائیة رقم  نصره عبد الرحیم دمحم عبد الفضیل 1133283 كفـءكفـء10492011/07/01 معلم

2011/07/03 شم البحریة الثانویة المشتركة نعمة  رشدى عطیة روفائیل 2155563 كفـءكفـء10502011/07/01 معلم

محمود رضا االعدادیھ بنات بأبا البلد/ الشھید 2011/07/03 نعمھ جابر حسین دمحم 2152018 كفـءكفـء10512011/07/01 معلم

٤ شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/03 نفیسة عبد العلیم جابر سلیمان 1135222 كفـءكفـء10522011/07/01 معلم

2011/07/01  أحمد موسى االعدادیة نفیسة دمحم الشیخ عبد العال عبد الجواد 2156914 كفـءكفـء10532011/07/03 معلم

١ جزیرة شارونھ االبتدائیة رقم  2011/07/03 نفین وھبة ذكرى روفائیل 2277450 كفـءكفـء10542011/07/01 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/02/22  عزیزة فھمى االعدادیة نھا دمحم سید عیسى 1606922 كفـءكفـء10552011/02/22 معلم

مغاغة الثانویة التجاریة للبنات 2011/07/01 نھال ابراھیم الشناوى دمحم 2188821 كفـءكفـء10562011/07/01 معلم

2011/07/01 للتعلیم االساسى١ أشنین االبتدائیة رقم  نھلة ریان صالح سلیم 1129641 كفـءكفـء10572011/07/01 معلم

٢ ناصر رقم  2011/02/22 نھلھ وجیھ دمحم فوزى حسین 1141816 كفـءكفـء10582011/02/22 معلم

2011/03/02  شیحة االبتدائیة نھى شعبان دمحم بدیوى 2154462 كفـءكفـء10592011/03/02 معلم

2011/03/02  على عیسى االبتدائیة نور فراج ابراھیم عبد المولى 2155200 كفـءكفـء10602011/03/02 معلم

ابو بشت اآلبتدائیة 2011/07/01 نورا خیرى  عباس قناوى 2154476 كفـءكفـء10612011/07/01 معلم

اللواء 2011/02/22 نورا رأفت دمحم حافظ 2161850 كفـءكفـء10622011/02/22 معلم

٢ عباد شارونة االبتدائیة رقم  2011/02/22 نورا زیدان السید زیدان 1138657 كفـءكفـء10632011/07/01 معلم

٣ شارونة االبتدائیة رقم  2011/02/22 نورا دمحم على دمحم 1138309 كفـءكفـء10642011/02/02 معلم

١ شم البحریة االبتدائیة رقم  2011/07/03 نورة جابر كیالنى حمودة 2154447 كفـءكفـء10652011/07/03 معلم

حسین رمضان الستاوى ع بالشیخ زیاد/ الشھید  2011/02/22 نورة صالح عبد الوھاب عبد الجواد 2161572 كفـءكفـء10662011/02/22 معلم

2011/07/01 قرارة اآلبتدائیة نورما حجازي دمحم ابو العال 2159825 كفـءكفـء10672011/07/01 معلم

2011/07/01  اوالد الشیخ االبتدائیة نوره جمال احمد احمد 2172995 كفـءكفـء10682011/07/01 معلم

2011/02/22 نزلة بلھاسة االبتدائیة نوره رؤوف جرجس قلینى 2163207 كفـءكفـء10692011/02/22 معلم

١ جزیرة شارونھ االبتدائیة رقم  2011/02/22 نوره شعبان عبد العظیم عثمان 2149762 كفـءكفـء10702011/02/22 معلم

2011/07/01 احمد عصمت الملطاوى نوره عدلى دمحم عبد العظیم 2178844 كفـءكفـء10712011/07/01 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

رضا عاشور الثانویة بنات/ الشھید 2006/07/20 نوره دمحم احمد مقرب 2155218 كفـءكفـء10722011/07/01 معلم

١  بنى خالد االبتدائیة رقم  2011/03/02 نوره دمحم اسماعیل دمحم 2160919 كفـءكفـء10732011/03/02 معلم

١  كفر المداور االبتدائیة رقم  2011/07/01 نیفین طلعت زاھر رزق هللا 2155220 كفـءكفـء10742011/07/01 معلم

2011/07/01  كفر المداور االعدادیة نیفین على جمعة حسن 2263787 كفـءكفـء10752011/07/01 معلم

ھانى عیدعبدالمالك جزیرة شارونة ع/ الشھید 2011/07/03 نیفین دمحم عبد هللا دمحم 2171586 كفـءكفـء10762011/07/01 معلم

2011/07/03 شارونة التجریبیة الجدیدة ھاشم سید احمد عبد هللا 1126165 كفـءكفـء10772011/07/03 معلم

مغاغةالثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 ھالة أحمد دمحم أبراھیم 2153067 كفـءكفـء10782011/07/01 معلم

2011/07/01  أحمد الباسل ھالة عامر احمد دمحم 2171628 كفـءكفـء10792011/07/01 معلم

2011/07/01 عزبة الصعایدة االبتدائیة ھالة علي عبد الغني ابو زید 2159556 كفـءكفـء10802011/07/01 معلم

2011/02/22  قفادة االعدادیة المشتركة ھالة دمحم صادق دمحم 2157092 كفـءكفـء10812011/07/01 معلم

٢ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/02/22 ھالة نمر سیف حدوت 2159881 كفـءكفـء10822011/02/22 معلم

٤ شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/03 ھانم حمدى دمحم أبراھیم 2146660 كفـءكفـء10832011/07/01 معلم

مغاغة الثانویة الجدیدة بنین 2011/07/01 ھانى أحمد راضى  عمران 2270679 كفـءكفـء10842011/07/01 معلم

2011/03/02  احمد امبابى االعدادیة المشتركة ھانى رضا حبیب أیوب 2147647 كفـءكفـء10852011/03/02 معلم

٣ اشنین االبتدائیة رقم  2010/03/02 ھانى سعد دمحم السید 1594117 كفـءكفـء10862011/03/02 معلم

2011/07/01  عباد شارونة االعدادیة بنین ھانى عاطف وھبة سلیمان 2153049 كفـءكفـء10872011/07/01 معلم

2011/02/22 احمد الباسل االبتدائیة ھاني عیسى علي دمحم 2159395 كفـءكفـء10882011/02/22 معلم

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

7438of 5171 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 

مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢  برطباط االبتدائیة رقم  2011/07/01 ھایدي نجاح شحاتھ ابراھیم 2159515 كفـءكفـء10892011/07/01 معلم

١  برطباط االبتدائیة رقم  2011/07/01 ھبا دمحم فھمى احمد 1139399 كفـءكفـء10902011/07/01 معلم

٢ جزیرة شارونة االبتدائیة رقم  2011/02/22 ھبة ابراھیم الدسوقي عبد اللطیف اسماعیل 2160828 كفـءكفـء10912011/02/22 معلم

2011/02/22  دمحم ربیع عبد الجواد االبتدائیة ھبة احمد سعد احمد 1594122 كفـءكفـء10922011/02/22 معلم

2011/02/22 الزھراء االبتدائیة ببرطباط ھبة أوسامي دمحم عبد اللطیف 2160913 كفـءكفـء10932011/02/22 معلم

٢  برطباط االبتدائیة رقم  2011/02/22 ھبة جمال دمحم عبد اللطیف 2159506 كفـءكفـء10942011/02/22 معلم

2011/07/03  قرارة االعدادیة المشتركة ھبة رمضان عبد الحمید احمد 2160808 كفـءكفـء10952011/07/01 معلم

احمد یونس االبتدائیة 2011/02/22 ھبة سعد دمحم عبد الوھاب 2157171 كفـءكفـء10962011/02/22 معلم

2011/07/01 السیدة حفصة اإلعدادیة بدھمرو ھبة شعبان قرنى حسن 2170825 كفـءكفـء10972011/07/01 معلم

محمود رضا االعدادیھ بنات بأبا البلد/ الشھید 2011/07/03 ھبة صفوت عبد المجید حسین 2159378 كفـءكفـء10982011/07/01 معلم

2011/03/02  شم القبلیة االعدادیة ھبة صالح شحاتھ علي 2159620 كفـءكفـء10992011/07/01 معلم

2011/02/22 بطران للتعلیم االساسي االبتدائیة ھبة عبد المنعم عبد السالم ابو بكر 2159309 كفـءكفـء11002011/02/22 معلم

١شارونة االبتدائیة رقم  2011/03/15 ھبة عوض توفیق عوض 1600767 كفـءكفـء11012011/02/22 معلم

٢  میانة االبتدائیة رقم  2011/02/22 ھبة فتوح عبد العظیم عبد الوھاب 2153043 كفـءكفـء11022011/02/22 معلم

١  كفر المداور االبتدائیة رقم  2011/02/22 ھبة دمحم كمال على 1598722 كفـءكفـء11032011/02/22 معلم

٢  برطباط االبتدائیة رقم  2011/03/02 ھبة نجاح شحاتھ إبراھیم 1140076 كفـءكفـء11042011/03/02 معلم

١ عباد شارونة االبتدائیة رقم  2011/03/02 ھبة ھارون دمحم عبد الجواد 2159759 كفـءكفـء11052011/03/02 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 

مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/03/02  احمد امبابى االعدادیة المشتركة ھبة یحي مصطفى صابر ابراھیم 2153914 كفـءكفـء11062011/03/02 معلم

١  دھمرو االبتدائیة رقم  2011/02/22 ھبة یوسف حسن دمحم 2156490 كفـءكفـء11072011/02/22 معلم

٢  بنى خالد رقم 2011/03/02 ھبھ احمد السید محمود 1141451 كفـءكفـء11082011/03/02 معلم

١  میانة االبتدائیة رقم  2011/07/01 ھبھ امین حسن على 1136749 كفـءكفـء11092011/07/01 معلم

2011/07/01  أطنیة االعدادیة المشتركة ھبھ جمال محمود دمحم 1140530 كفـءكفـء11102011/07/01 معلم

2011/07/01 الشلقامى االبتدائیة ھبھ جمعھ فھمي السید 1141644 كفـءكفـء11112011/07/01 معلم

١ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/07/01 ھبھ ربیع عثمان احمد 1141182 كفـءكفـء11122011/07/01 معلم

٣  دھروط االبتدائیة رقم  2011/07/01 ھبھ سید دمحم عبد هللا 1140365 كفـءكفـء11132011/07/01 معلم

2011/02/22   حمیدة الجندى االعدادیة ھبھ عید دمحم علي 1141960 كفـءكفـء11142011/02/22 معلم

الكوم االخضر االعدادیة المشتركة 2005/05/01 ھبھ دمحم صادق محمود 1140520 كفـءكفـء11152011/07/03 معلم

2011/02/22 حمیدة الجندى االبتدائیة ھبھ یحي علي دمحم 1141465 كفـءكفـء11162011/02/22 معلم

١  میانة االبتدائیة رقم  2011/03/02 ھدى  دمحم عبد العظیم جمعة 2178853 كفـءكفـء11172011/03/02 معلم

2011/03/02 دھمرواالبتدائیة  للتعلیم األساسى ھدى احمد دمحم عبد الجواد 1141278 كفـءكفـء11182011/03/02 معلم

2011/03/02 للتعلیم االساسى١ أشنین االبتدائیة رقم  ھدى سعد السعدى محمود 2159275 كفـءكفـء11192011/03/02 معلم

١  برطباط االبتدائیة رقم  2011/07/01 ھدى عبد الحكم ابراھیم ابو زید 2159525 كفـءكفـء11202011/07/01 معلم

١  دھروط االبتدائیة رقم  2011/02/22 ھدى كمال عبد هللا زیادي 2173017 كفـءكفـء11212011/02/22 معلم

١ قلینى فھمى رقم  2011/02/22 ھدى دمحم حسن السید 1140933 كفـءكفـء11222011/02/22 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 

مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١ الشیخ زیاد االبتدائیة رقم  2011/03/02 ھدي سعد رشید عبد المقصود 1141703 كفـءكفـء11232011/03/02 معلم

١  بنى خالد االبتدائیة رقم  2011/02/22 ھشام علي عبد اللطیف دمحم 2159496 كفـءكفـء11242011/02/22 معلم

٢ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/03/02 ھشام مصطفى السید رفاعى 1139141 كفـءكفـء11252011/03/02 معلم

2011/07/01  الراشیدیة االبتدائیة ھال حسن دمحم فرغلى 1131994 كفـءكفـء11262011/07/03 معلم

٢  برطباط االبتدائیة رقم  2011/07/01 ھمت دمحم رشدى عبد ربھ 2202563 كفـءكفـء11272011/07/01 معلم

مغاغة الثانویة التجاریة للبنات 2011/02/22 ھمت مصطفى اسماعیل احمد 2171599 كفـءكفـء11282011/02/22 معلم

2010/02/22 ام المؤمنین  االعدادیة بنات ھناء احمد ربیع فخرى 1141445 كفـءكفـء11292011/02/22 معلم

٢  كفر المداور االبتدائیة رقم  2011/02/22 ھناء حسین عبد النعیم علي 2158258 كفـءكفـء11302011/07/01 معلم

2011/02/22 فاطمة الزھراء االبتدائیة بدھمرو ھناء صبرى حسن بدیر 1602741 كفـءكفـء11312011/07/01 معلم

2011/02/22 للتعلیم االساسى٢ بني واللمس االبتدائیة رقم  ھناء صالح صادق ابراھیم 2148102 كفـءكفـء11322011/02/22 معلم

٢ الكوم االخضر االبتدائیة رقم  2011/03/02 ھناء عادل فكرى شنودة 2161661 كفـءكفـء11332011/03/02 معلم

حضانھ فاطمھ الزھراء بقفاده 2011/02/22 ھناء عبد التواب عبد العظیم احمد 2164735 كفـءكفـء11342011/02/22 معلم

١ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/07/01 ھناء عطیة شنودة أیوب 2386942 كفـءكفـء11352011/07/01 معلم

٢ الشیخ زیاد االبتدائیة رقم  2011/02/22 ھناء دمحم ذكي دمحم 2161788 كفـءكفـء11362011/02/22 معلم

١ طنبدى االبتدائیة رقم  2011/07/01 ھناء دمحم نجییب زكى حسن 2265723 كفـءكفـء11372011/07/03 معلم

١  كفر المداور االبتدائیة رقم  2011/03/02 ھناء نجاح شحاتھ ابراھیم 1141531 كفـءكفـء11382011/03/02 معلم

2011/02/22 قرارة اآلبتدائیة ھناء یحیى على دمحم 1584237 كفـءكفـء11392011/02/22 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

٢  دھروط االبتدائیة رقم  2011/07/01 ھند السید فرج دمحم 1140127 كفـءكفـء11402011/07/01 معلم

2011/03/02   حمیدة الجندى االعدادیة ھند دمحم ماھر احمد عبد اللطیف 2160821 كفـءكفـء11412011/03/02 معلم

2011/07/01 خالد بن الولید االبتدائیة ھومیمة عاشور ابراھیم عبد الغفار 2280467 كفـءكفـء11422011/07/01 معلم

2011/07/01 الشلقامى االبتدائیة ھویدا خلف دمحم عبداللطیف 2163006 كفـءكفـء11432011/07/01 معلم

٢رمضان فایز دمحم بلھاسھ / الشھید 2011/03/02 ھویدا عبد الفتاح مھني عبد الجواد 2155222 كفـءكفـء11442011/07/01 معلم

2011/07/01  الراشیدیة االبتدائیة ھویدا دمحم حسن احمد 1549014 كفـءكفـء11452011/07/01 معلم

2011/07/01 عزبة الصعایدة االعدادیة ھویدا دمحم دمحم عبد العظیم 2159618 كفـءكفـء11462011/07/01 معلم

٢  میانة االبتدائیة رقم  2011/02/22 ھیام رضى أحمد دمحم 2162164 كفـءكفـء11472011/02/22 معلم

2011/07/01 عزبة الصعایدة االبتدائیة ھیام مرعي ذكي عبد اللطیف 2173023 كفـءكفـء11482011/07/01 معلم

2011/02/22 خالد بن الولید االبتدائیة ھیام نصحي عبد السید حنا 2157937 كفـءكفـء11492011/03/02 معلم

2011/02/22 التحریر االبتدائیة وائل سالم بدران على 2163343 كفـءكفـء11502011/02/22 معلم

حمیدة الجندى الثانویة التجاریة 2011/02/22 وائل شكرى سمعان جاورجیوس 2153050 كفـءكفـء11512011/07/01 معلم

١ عباد شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/01 وردة دمحم ابراھیم دمحم 2159769 كفـءكفـء11522011/07/01 معلم

2011/02/22  أبا االعدادیة بنین ورده عبدالحمید دمحم عبدالحمید 1132709 كفـءكفـء11532011/02/22 معلم

كیر بقفادة-فاطمة الزھراء االبتدائیة للبنات 2011/07/03 ورده دمحم ابراھیم دمحم 2276639 كفـءكفـء11542011/07/01 معلم

2011/03/02  شارونة االعدادیة بنات وسیم صموئیل نجیب صموئیل 2158160 كفـءكفـء11552011/03/02 معلم

١شارونة االبتدائیة رقم  2011/03/02 وفاء احمد عبد الحمید عبد العظیم 2160937 كفـءكفـء11562011/03/02 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مغاغةالثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 وفاء أدھم جامع عبد الحفیظ 2149660 كفـءكفـء11572011/07/01 معلم

١ كفر المداور رقم  2011/03/02 وفاء حمدي محمود عبد الغني 1134727 كفـءكفـء11582011/03/02 معلم

2011/02/22  بثینة الملطاوي االبتدائیة وفاء عزت عبد الفتاح صالح 2181550 كفـءكفـء11592011/02/22 معلم

2011/07/01  برطباط االعدادیة وفاء كمال صابر حسن 1140442 كفـءكفـء11602011/07/01 معلم

2011/07/01 فاطمة الزھراء االبتدائیة بدھمرو وفاء مسعود دمحم رشوان 2181547 كفـءكفـء11612011/07/01 معلم

2011/03/02  شارونة االعدادیة بنات وفاء منیر حبیب ابراھیم 2160938 كفـءكفـء11622011/03/02 معلم

2011/07/01  الراشیدیة االبتدائیة والء ابراھیم نادي دمحم 2159839 كفـءكفـء11632011/07/01 معلم

٢ جزیرة شارونة االبتدائیة رقم  2011/02/22 والء راعي دمحم عبد الرحمن 2159842 كفـءكفـء11642011/02/22 معلم

2011/07/01 حمیدة الجندى االبتدائیة والء رجب احمد دمحم 2161938 كفـءكفـء11652011/07/01 معلم

ھانى عیدعبدالمالك جزیرة شارونة ع/ الشھید 2011/03/02 والء سلطان على سلطان 2152161 كفـءكفـء11662011/03/02 معلم

٢ عباد شارونة االبتدائیة رقم  2011/07/01 والء عادل بدرالدین دمحم 2202559 كفـءكفـء11672011/07/01 معلم

١  برطباط االبتدائیة رقم  2011/03/02 والء مراد حلمى عبد العظیم 1141624 كفـءكفـء11682011/03/02 معلم

٢  آبا االبتدائیة الجدیدة  2011/07/01 والء یعقوب على ابراھیم 2157486 كفـءكفـء11692011/07/01 معلم

2011/03/02  دیر الجرنوس االعدادیة ولید احمد عبد  الحكیم احمد 1136041 كفـءكفـء11702011/03/02 معلم

2011/02/22 عزبة الصعایدة االبتدائیة ولید السید مھران احمد 2158255 كفـءكفـء11712011/02/22 معلم

2011/03/02 قفادة االبتدائیة الجدیدة ولید رزق اسحق رزق 2159203 كفـءكفـء11722011/03/02 معلم

2011/03/02 الدشلوط االبتدائیة ولید دمحم احمد حسین 1612417 كفـءكفـء11732011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مغاغةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢ عباد شارونة االبتدائیة رقم  2011/03/02 ولید مرعى مھنى سطوحى 1133426 كفـءكفـء11742011/03/02 معلم

رضا عاشور الثانویة بنات/ الشھید 2011/03/02 وھیب فایز كامل جرجس 2161052 كفـءكفـء11752011/03/02 معلم

٢ العباسیة االبتدائیة رقم  2011/07/01 یاسر فاروق حسن أحمد 2384384 كفـءكفـء11762011/07/01 معلم

2011/07/01  نزلة بني خلف االبتدائیة یاسر دمحم ابراھیم عبد الجواد 2275939 كفـءكفـء11772011/07/01 معلم

2011/03/02  دمحم ابراھیم االبتدائیة یاسر یحیي سلیمان علي 1141588 كفـءكفـء11782011/03/02 معلم

١ قلینى فھمى رقم  2011/07/01 یاسمین عبد الحمید حسین ابراھیم 2157900 كفـءكفـء11792011/07/01 معلم

2011/02/22 احمد عصمت الملطاوى یامنة عكاشة  احمد على 2158902 كفـءكفـء11802011/03/02 معلم

ھانى عیدعبدالمالك جزیرة شارونة ع/ الشھید 2011/03/02 یحیى طلبھ علي طلبھ 2160950 كفـءكفـء11812011/03/02 معلم

حمیدة الجندى الثانویة التجاریة 2011/07/01 یسرى رمضان على أسماعیل 2149322 كفـءكفـء11822011/07/03 معلم

2011/07/01 زاویة الجدامى االبتدائیة یوسف جرجس ادوارد سعد 1140682 كفـءكفـء11832011/07/01 معلم

2011/07/01  أحمد موسى االعدادیة یوسف ناروز ذكى جرجس 2277038 كفـءكفـء11842011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

دیر مواسالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 رندا نادى ابسخرون فرحان 2158024 كفـءكفـء12011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

النصر ببني عمران االبتدائیة 2009/01/01 سامیھ نصار دمحم حسین 2154905 كفـءكفـء22011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

االعدادیة الحدیثة بدیر مواس 2009/01/01 كرستینا فاروق لبیب فرج هللا 2148451 كفـءكفـء32011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 مریم صالح زرعي صمویل 2389068 كفـءكفـء42011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

عبد الناصر حسن االبتدائیة 2009/01/01 معانى احمد جوید حمید 2103338 كفـءكفـء52011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

االتحاد اإلعدادیة بدیرمواس 2009/07/11 ناھد عبدالتواب ھاشم حسنین 2241559 كفـءكفـء62011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

عمر بن عبد العزیز اإلعدادیة 2009/07/11 صباح شمعون زكي عبدالمالك 2262938 كفـءكفـء72011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الرحمانیة االبتدائیة 2009/07/11 ماریھان صبرى حنا صلیب 2265418 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

العماریة الغربیة اإلعدادیة 2009/07/11 صباح عبدالعلیم عبدالعزیز أحمد 1138941 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى نفسى

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 عبیر صالح فوزى دمحم 2156182 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى نفسى

عبد المتجلى أسعداالعدادیة بدیر مواس 2008/03/15 ابتسام حسین على حسن 1141046 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى اجتماعى

العماریة الغربیة اإلعدادیة 2009/01/01 احالم فتحى عبدالمنعم مصطفى 2159167 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى اجتماعى

عمر بن عبد العزیز اإلعدادیة 2009/01/01 أحمد بكر دمحم قطب 2153437 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى اجتماعى

تانوف اإلعدادیة 2009/01/01 احمد دمحم احمد محمود 1141289 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى اجتماعى

عبد الباقى ھندى االبتدائیة 2008/03/15 اسماء صفوت عبدالجابر نصار 1141476 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیة بالرحمانیة 2009/01/01 اسماء عاطف الھم عبدالمحسن 2161683 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى اجتماعى

سعد زغلول االبتدائیة 2008/03/15 اسماء عبدالحافظ محمود عبدالحافظ 1142071 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

دیر مواسالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفاروق عمر بن الخطاب االبتدائیة 2009/01/01 اسماء فتحى دمحم  عبدالباقى 2253488 كفـءكفـء182011/06/27 أخصائى اجتماعى

حضانة اسامة بن زید 2009/01/01 اسماء محمود دمحم دمحم 2171046 كفـءكفـء192011/07/01 أخصائى اجتماعى

السادات اإلعدادیة بدیرمواس 2009/01/01 امال ابوبكر فھیم طلبھ 2161737 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى اجتماعى

االبتدائیة) ٢(دیر مواس الجدیدة رقم 2009/01/01 امال كرم لوندى حنا 2162223 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى اجتماعى

االقباط االبتدائیة 2008/03/15 امانى دمحم حشمت دمحم 2157608 كفـءكفـء222011/06/27 أخصائى اجتماعى

حضانة السالم االعدادیة 2009/01/01 امل شحاتھ جندي شحاتھ 2149164 كفـءكفـء232011/06/27 أخصائى اجتماعى

العاشر من رمضان االبتدائیة 2009/01/01 ایمان حسانین صدیق حزین 2161628 كفـءكفـء242011/06/27 أخصائى اجتماعى

االتحاد اإلعدادیة بدیرمواس 2008/03/15 ایمان صالح كفلى مؤمن 1141604 كفـءكفـء252011/02/28 أخصائى اجتماعى

البنات االبتدائیة 2008/03/15 ایمان عبدالرحمن یوسف محمود 2105058 كفـءكفـء262011/06/27 أخصائى اجتماعى

جزیرة تل بنى عمران اإلعدادیة 2009/01/01 ایمان دمحم دمحم محمود 1141259 كفـءكفـء272011/06/27 أخصائى اجتماعى

عبد المتجلى أسعداالعدادیة بدیر مواس 2008/03/15 ایمان ممدوح فوزى ابراھیم 2157670 كفـءكفـء282011/02/14 أخصائى اجتماعى

العماریة الغربیة اإلعدادیة 2009/01/01 تھانى صدقى تامر مصرى 2158938 كفـءكفـء292011/06/27 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید االبتدائیة 2009/01/01 ثمر مصطفى ھاشم عبدالصبور 1141773 كفـءكفـء302011/06/27 أخصائى اجتماعى

نزلة عبد المسیح االبتدائیة 2008/03/15 جماالت صدیق عبدالحمید عبدالجواد 2146220 كفـءكفـء312011/06/27 أخصائى اجتماعى

عمر بن عبد العزیز اإلعدادیة 2008/03/15 حسن فتح على حسن 1578507 كفـءكفـء322011/02/14 أخصائى اجتماعى

عمرو بن العاص اإلعدادیة 2008/03/15 حمدى دمحم عبد الحى حسن 1138762 كفـءكفـء332011/06/27 أخصائى اجتماعى

2008/03/15 على بن ابى طالب اإلعدادیة بالتل رضا رمضان عبدالسمیع عامر 1573640 كفـءكفـء342011/06/27 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

السادات اإلعدادیة بدیرمواس 2009/07/11 رضا عبدالصبور عبد الناصر دمحم 2275765 كفـءكفـء352011/06/27 أخصائى اجتماعى

نزلة محمود االبتدائیة 2009/01/01 رفعت عزت اقالدیوس حنا 2159119 كفـءكفـء362011/06/27 أخصائى اجتماعى

نزلة عبد المسیح اإلعدادیة 2009/01/01 روزان نجاح  زكى طناس 2126468 كفـءكفـء372011/06/27 أخصائى اجتماعى

االتحاد اإلعدادیة بدیرمواس 2009/01/01 سامیھ مصطفى عبدالرشید عید 2156273 كفـءكفـء382011/06/27 أخصائى اجتماعى

النصر ببني عمران االبتدائیة 2009/01/01 سحر دمحم احمد نصر 2162670 كفـءكفـء392011/06/27 أخصائى اجتماعى

حضانة الحسایبة 2009/01/01 سناء حمدى فھمى دمحم 2106723 كفـءكفـء402011/06/27 أخصائى اجتماعى

البنین االبتدائیة بدیرمواس 2009/01/01 سھام سمیر صبره مھران 2158815 كفـءكفـء412011/06/27 أخصائى اجتماعى

العبور االبتدائیة 2008/03/15 سوزان فتحى فراج مھران 1139199 كفـءكفـء422011/02/28 أخصائى اجتماعى

امھات المستقبل االبتدائیة 2008/03/15 شرین عصیمي دمحم عصیمي 1141179 كفـءكفـء432011/06/27 أخصائى اجتماعى

البنات االبتدائیة 2009/01/01 شیرین على احمد طلبھ 2146467 كفـءكفـء442011/06/27 أخصائى اجتماعى

السادات اإلعدادیة بدیرمواس 2008/03/15 شیماء شعبان عبدالجابر محروس 2162209 كفـءكفـء452011/06/27 أخصائى اجتماعى

السادات االبتدائیة بدیرمواس 2008/03/15 صفیھ عبد الصبور عبد المحسن ابراھیم 1137231 كفـءكفـء462011/02/14 أخصائى اجتماعى

نزلة سعیداالبتدائیة 2009/01/01 عاطف رفعت عزیز شخلول 2099882 كفـءكفـء472011/06/27 أخصائى اجتماعى

االتحاد اإلعدادیة بدیرمواس 2008/03/15 عبیر عبدالتواب مفضل عثمان 1588567 كفـءكفـء482011/02/14 أخصائى اجتماعى

العماریة الغربیة اإلعدادیة 2009/07/11 عبیر فوزي عبدالحفیظ عبدهللا 2322201 كفـءكفـء492011/06/27 أخصائى اجتماعى

البنین االبتدائیة بدیرمواس 2009/01/01 عبیر ماھر عبدالرحمن مناع 2134709 كفـءكفـء502011/06/27 أخصائى اجتماعى

2009/01/01 حضانة دمحم ابو العیون ع عزه خیرى عبدالحكیم عبدالمحسن 2162863 كفـءكفـء512011/07/02 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

حضانة عبد الباقى ھندى 2008/03/15 عزه نصار عبدالرحیم جالل 2102560 كفـءكفـء522011/02/14 أخصائى اجتماعى

عبد العلیم بك سمھان االبتدائیة 2009/01/01 عال عبدالرازق سنوسى توفیق 2153491 كفـءكفـء532011/06/27 أخصائى اجتماعى

راشد سالمة اإلبتدائیة 2009/01/01 عواطف وصفى فایق جاد السید 2146180 كفـءكفـء542011/06/27 أخصائى اجتماعى

النصر ببني عمران االبتدائیة 2008/03/15 فاتن فؤاد عبدالمحسن سیف 2157436 كفـءكفـء552011/06/27 أخصائى اجتماعى

البنین االبتدائیة بدیرمواس 2008/03/15 فاطمة مصطفى ثابت محمود 2146571 كفـءكفـء562011/02/28 أخصائى اجتماعى

حضانة عزب التل 2009/01/01 فاطمھ الزھراء دمحم دمحم عبدالمجید 2391339 كفـءكفـء572011/06/27 أخصائى اجتماعى

السادات اإلعدادیة بدیرمواس 2009/01/01 لمیاء ابراھیم دمحم عبدالرحمن 2335019 كفـءكفـء582011/06/27 أخصائى اجتماعى

الزھراء بالزعازعة االبتدائیة 2008/03/15 دمحم عثمان دمحم عبد الرجال 1140776 كفـءكفـء592011/06/27 أخصائى اجتماعى

االمل للصم والبكم بامھات المستقبل اعدادى 2008/03/15 مدیحھ فتحى عبدالحكیم حسین 1140014 كفـءكفـء602011/06/27 أخصائى اجتماعى

أبو خلقة األعدادیة 2009/01/01 مرفت ابراھیم موسى مرزوق 2156811 كفـءكفـء612011/06/27 أخصائى اجتماعى

عزب التل االعدادیة 2009/01/01 مروه دمحم محمود سلیمان 2367056 كفـءكفـء622011/06/27 أخصائى اجتماعى

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 مروه مصطفى عبدالعظیم دمحم 2158854 كفـءضعیف632011/06/27 أخصائى اجتماعى

أسامة بن زیداإلعدادیة 2008/03/15 مروى دمحم عبدالمالك عبدالرحمن 2145306 كفـءكفـء642011/06/27 أخصائى اجتماعى

مصطفى كامل االبتدائیة بدلجا 2009/07/11 مصطفى امیر عبدالحمید سباق 2389726 كفـءكفـء652011/06/27 أخصائى اجتماعى

حضانة جزیرة تل بنى عمران ع 2009/01/01 منى دمحم على زیدان 2145278 كفـءكفـء662011/06/27 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیة بالرحمانیة 2008/03/15 موزه عبدهللا توفیق عبدالحلیم 2255100 كفـءكفـء672011/02/28 أخصائى اجتماعى

نزلة عبد المسیح اإلعدادیة 2009/01/01 نادیة عبد العاطي مرزوق شحاتة 2226175 كفـءكفـء682011/06/27 أخصائى اجتماعى
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حضانة ھدى شعراوي ب 2009/07/11 نادیھ فایق سیحھ سعد 2396564 كفـءكفـء692011/06/27 أخصائى اجتماعى

عزبة الوجاك االعدادیة 2008/03/15 نادیھ مرعى عبدالصبور على 2163728 كفـءكفـء702011/02/28 أخصائى اجتماعى

جزیرة تل بنى عمران االبتدائیة 2009/01/01 ناھد عبدالعزیز ثابت علي الدین 2149390 كفـءكفـء712011/06/27 أخصائى اجتماعى

عبد المتجلى أسعداالعدادیة بدیر مواس 2008/03/15 ناھد محمود عبدالنظیر عبدالرحمن 2157453 كفـءكفـء722011/06/27 أخصائى اجتماعى

السوالم االبتدائیة الجدیدة 2008/03/15 نسرین محمود خیرى عبدالحكیم 1142030 كفـءكفـء732011/06/27 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال المنار 2009/01/01 نھلھ احمد راتب سید 2162812 كفـءكفـء742011/06/27 أخصائى اجتماعى

تل بنى عمران الثانویة 2008/03/15 نورا دمحم سلیمان محمود 1140989 كفـءكفـء752011/06/27 أخصائى اجتماعى

حضانة عزب التل 2009/01/01 نیفین بشرى فرج بشاى 2311478 كفـءكفـء762011/06/27 أخصائى اجتماعى

حضانة عزب التل 2009/01/01 ھبھ صبرى حسن عبدالرحیم 2161285 كفـءكفـء772011/06/27 أخصائى اجتماعى

نزلة سعیداالبتدائیة 2009/01/01 ھشام احمد شعبان على 2098946 كفـءكفـء782011/06/27 أخصائى اجتماعى

عزب التل االبتدائیة 2008/03/15 ھناء عبدالعزیز ثابت علي الدین 1578160 كفـءكفـء792011/02/28 أخصائى اجتماعى

حضانة الحسایبة 2009/01/01 وردة دمحم ناجى عبدالسالم ابوكریشة 2106322 كفـءكفـء802011/06/27 أخصائى اجتماعى

االتحاد اإلعدادیة بدیرمواس 2009/01/01 ولید دمحم محمود دمحم 2156702 كفـءكفـء812011/06/27 أخصائى اجتماعى

تانوف اإلعدادیة 1991/09/29 عبد التواب حامد تھامي رضوان 1117913 كفـءكفـء822012/09/01 دكتوراهمعلم خبیر

االتحاد اإلعدادیة بدیرمواس 1993/08/02 عمر عبدالعظیم تھامى دمحم 1783320 كفـءكفـء832012/08/26 دكتوراهمعلم خبیر

1988/12/01 على بن ابى طالب اإلعدادیة بالتل أحمد عبد الكریم عبد الجابر احمد 1107656 كفـءكفـء842009/11/11 معلم أول أ

نزلة البدرمان اإلعدادیة 1991/09/01 صفوت علي عبدالنعیم طارف 1111876 كفـءكفـء852009/11/11 معلم أول أ
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

البنین االبتدائیة بدیرمواس 1980/09/01 ماجده أمین حسین على 1635382 كفـءكفـء862009/02/26 معلم أول أ

جزیرة تل بنى عمران االبتدائیة 1980/06/01 دمحم سعید رمضان سعید 1089394 كفـءكفـء872009/11/11 معلم أول أ

بنى سالم اإلعدادیة 1998/11/11 دمحم صبرى محفوظ دمحم 1114448 كفـءكفـء882012/09/24 دكتوراهمعلم أول أ

الشیخ متولى ألشعراوى االعدادیة 1994/07/11 محیى الدین دمحم عبدالسمیع احمد 1120547 كفـءكفـء892009/02/26 معلم أول أ

أسامة بن زیداإلعدادیة 1998/11/11 آمنة حسن عبد المجید حسین 1132451 كفـءكفـء902009/02/26 معلم أول

السادات اإلعدادیة بدیرمواس 1984/12/11 حمدین دمحم احمد یوسف 1095312 كفـءكفـء912009/11/01 معلم أول

دیر مواس الصناعیة 1985/11/28 دمحم فؤاد احمد دمحم 1666469 كفـءكفـء922009/11/11 معلم أول

عبد السالم توني االبتدائیة 2008/03/15 ایات فتحى عبداللطیف عبدالوھاب  2133316 كفـءكفـء932011/06/27 معلم

عزبة الوجاك االبتدائیة 2009/07/11 شیرین وجیھ جرجس فلتس  2300438 كفـءكفـء942011/06/27 معلم

ھدى شعراوى االبتدائیة 2008/03/15 دمحم مصطفى احمد عباس  2105026 كفـءكفـء952011/06/27 معلم

جزیرة تل بنى عمران االبتدائیة 2009/07/11 ابتسام عبدالموجود احمد عمر 2311500 كفـءكفـء962011/06/27 معلم

على بن أبى طالب االبتدائیة بعزب التل 2008/03/15 أبتسام مكرم فلتس بشارة 1128848 كفـءكفـء972011/02/28 معلم

ھدى شعراوى االبتدائیة 2008/03/15 ابتسام یحیى دمحم على 2391337 كفـءكفـء982011/06/27 معلم

كفر خزام االبتدائیة 2009/07/11 ابرام شمعون تایب رزیق 2309499 كفـءكفـء992011/06/27 معلم

سیسكو االبتدائیة 2008/03/15 ابراھیم احمد حسن عطیھ 2252122 كفـءكفـء1002011/02/28 معلم

منشأة خزام االبتدائیة 2008/03/15 ابراھیم زناتى ابراھیم دمحم 1131879 كفـءكفـء1012011/02/28 معلم

السادات االبتدائیة بدیرمواس 2008/03/15 ابوالحسن فرغلى دمحم سلیم 2133216 كفـءكفـء1022011/06/27 معلم
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تانوف االبتدائیة 2008/03/15 ابوزید عبدالرحمن ابوزید شحاتھ 1135809 كفـءكفـء1032011/02/14 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 اثار احمد عبد الحفیظ دمحم 2222371 كفـءكفـء1042011/06/27 معلم

الرحمانیة اإلعدادیة 2009/01/01 احسان فتحى بكیر عبدالناصر 2390201 كفـءكفـء1052011/06/27 معلم

اودة باشا االبتدائیة 2008/03/15 احالم احمد عبد المعطي عبد العاطي 2149366 كفـءكفـء1062011/02/14 معلم

ھلباوى عبد الباقى اإلبتدائیة 2008/03/15 احالم عكرمة معبد عبد المھدي 1133519 كفـءكفـء1072011/06/26 معلم

حضانة اباظھ االبتدائیة 2009/01/01 احالم فتحى عبدالنظیر عبدالحلیم 2159213 كفـءكفـء1082011/06/27 معلم

الشیخ عباس االبتدائیة 2008/03/15 احمد  طلعت على عبدالرحیم 2153699 كفـءكفـء1092011/02/28 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة بدلجا 2008/03/15 احمد امیر عبدالحمید سباق 1132046 كفـءكفـء1102011/02/28 معلم

الحسایبة االبتدائیة 2008/03/15 احمد امین اسماعیل حسین 2163572 كفـءكفـء1112011/06/27 معلم

ابو خلقة االبتدائیة 2008/03/15 احمد جلبى عبدالرازق جلبى 2157581 كفـءكفـء1122011/06/27 معلم

عزبة الوجاك االبتدائیة 2008/03/15 احمد حافظ مھنى احمد 2105272 كفـءكفـء1132011/02/14 معلم

الشیماء بنات اإلعدادیة 2009/07/11 احمد حامد احمد جادهللا 2303342 كفـءكفـء1142011/06/27 معلم

االبتدائیة) ١(دیر مواس الجدیدة رقم  2008/03/15 أحمد حامد غندور درغام 1139694 كفـءكفـء1152011/02/14 معلم

ھدى شعراوى االبتدائیة 2008/03/15 احمد حسن عبد المرتضى عبد القادر 1132044 كفـءكفـء1162011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2008/03/15 احمد حسین صالح حسین 1134654 كفـءكفـء1172011/02/28 معلم

الحسن بن على ب الجدیدة 2008/03/15 احمد حسین محرم حسین 2152434 كفـءكفـء1182011/02/28 معلم

الحاج دمحم موسى االبتدائیة 2009/07/11 احمد حمدى عبدالجلیل دمحم 2325778 كفـءكفـء1192011/06/27 معلم
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تل بنى عمران اإلعدادیة 2008/03/15 أحمد حمدى دمحم فواز 1140542 كفـءكفـء1202011/02/14 معلم

نزلة سعیداالبتدائیة 2008/03/15 احمد راجح عبدالبصیر شاذلى 2158145 كفـءكفـء1212011/06/27 معلم

ایوب االعدادیة 2008/03/15 احمد سالم عبدالمجید سالم 2229677 كفـءكفـء1222011/06/27 معلم

البنین االبتدائیة بدیرمواس 2008/03/15 أحمد عبد التواب قاید حمودة 1140930 كفـءكفـء1232011/06/27 معلم

النھضة االبتدائیة 2008/03/15 احمد عبدالحسیب دمحم حفنى 2156351 كفـءكفـء1242011/02/28 معلم

على بن أبى طالب االبتدائیة بدلجا 2009/01/01 احمد عبدالرحمن تونى حسین 1140627 كفـءكفـء1252011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة بالرحمانیة 2008/03/15 احمد عبدالرحیم عبدالمھیمن عبدهللا 1578107 كفـءكفـء1262011/06/27 معلم

على بن أبى طالب االبتدائیة بدلجا 2008/03/15 احمد عبداللطیف احمد عبدهللا 1130917 كفـءكفـء1272011/02/28 معلم

ھلباوى عبد الباقى اإلبتدائیة 2008/03/15 احمد عثمان مفضل عثمان 1137420 كفـءكفـء1282011/06/27 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 احمد عمر دمحم سید 2151213 كفـءكفـء1292011/06/27 معلم

الرحمانیة االبتدائیة 2009/01/01 أحمد عید حماد دمحم 1137381 كفـءكفـء1302011/06/27 معلم

الشیماء بنات اإلعدادیة 2008/03/15 احمد فاروق دمحم زیدان 1138801 كفـءكفـء1312011/02/28 معلم

االبتدائیة) ١(دیر مواس الجدیدة رقم  2008/03/15 احمد فتحى عبدالتواب قطب 2394410 كفـءكفـء1322011/06/27 معلم

على بن أبى طالب االبتدائیة بعزب التل 2008/03/15 أحمد كامل عبد الحكیم عبد العال 1137712 كفـءكفـء1332011/06/27 معلم

2008/03/15 اللواء مھران االبتدائیة احمد كمال توفیق احمد 1704676 كفـءكفـء1342011/06/27 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2008/03/15 احمد لیسى دمحم اللیسى 2163564 كفـءكفـء1352011/02/14 معلم

الثورة اإلعدادیة 2008/03/15 احمد دمحم ابوالفتوح عبدالرحمن عبدالباقى 2153278 كفـءكفـء1362011/02/14 معلم
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دمحم ابو العیون االعدادیة 2008/03/15 احمد دمحم جمیل دمحم 2147175 كفـءكفـء1372011/02/14 معلم

عبد الباقى ھندى االبتدائیة 2008/03/15 احمد دمحم سالم دمحم 1135663 كفـءكفـء1382011/06/27 معلم

نزلة سعید اإلعدادیة 2008/03/15 احمد دمحم شھیب عبدالرحمن على 2099903 كفـءكفـء1392011/06/27 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 احمد دمحم صالح الدین مھنى 2151137 كفـءكفـء1402011/06/27 معلم

الشیخ متولى ألشعراوى االعدادیة 2008/03/15 احمد دمحم قرشى دمحم 1704668 كفـءكفـء1412011/06/27 معلم

الشیخ عباس االبتدائیة 2008/03/15 احمد دمحم كیالنى عبد الوھاب 1137883 كفـءكفـء1422011/06/27 معلم

نزلة البدرمان االبتدائیة 2008/03/15 احمد دمحم مجدى عبد هللا فؤاد 1140851 كفـءكفـء1432011/02/14 معلم

راشد سالمة اإلبتدائیة 2008/03/15 احمد محمود بلیغ عثمان 2161349 كفـءكفـء1442011/06/27 معلم

نزلة عبد المسیح االبتدائیة 2008/03/15 احمد محمود دمحم عبد القادر 1139169 كفـءكفـء1452011/02/28 معلم

الحریة االبتدائیة 2008/03/15 احمد محى الدین عبدالحافظ حسین 2153920 كفـءكفـء1462011/02/28 معلم

الثورة اإلعدادیة 2009/07/11 احمد ناجى  حمید طھ 2317650 كفـءكفـء1472011/06/27 معلم

عزبة الوجاك االبتدائیة 2008/03/15 احمد ھالل خطاب حسن 2241543 كفـءكفـء1482011/02/14 معلم

المدرسة التجریبیة للغات بدیرمواس 2008/03/15 ارین ممدوح فارس رومان 2162268 كفـءكفـء1492011/06/27 معلم

الحسایبة االبتدائیة 2008/03/15 ارینى موریس ھرمینا جرجس 2161187 كفـءكفـء1502011/02/14 معلم

سیسكو االبتدائیة 2008/03/15 اسامة احمد فؤاد شعبان أحمد 1133063 كفـءكفـء1512011/06/27 معلم

الرحمانیة االبتدائیة 2008/03/15 اسامھ جاب هللا عبدالجابر جاب هللا 2158202 كفـءكفـء1522011/06/27 معلم

أبو خلقة األعدادیة 2008/03/15 اسامھ فكرى رتیب مسعد 2152718 كفـءكفـء1532011/02/14 معلم
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الثورة اإلعدادیة 2008/03/15 اسامھ محمود عابدین حسن 1579157 كفـءكفـء1542011/02/28 معلم

دیر مواس الصناعیة 2009/01/01 اسالم صبري عبد المنعم موسي 1621924 كفـءكفـء1552011/06/27 معلم

نزلة سعیداالبتدائیة 2008/03/15 اسماء احمد عبد الظاھر عبد الجلیل 2149423 كفـءكفـء1562011/02/28 معلم

عبد الباقى ھندى االبتدائیة 2008/03/15 اسماء احمد عبدالفضیل سید 2149707 كفـءكفـء1572011/02/28 معلم

عبد الباقى ھندى االبتدائیة 2008/03/15 اسماء حسین عبدالكریم دمحم 2157669 كفـءكفـء1582011/02/28 معلم

البنات االبتدائیة 2009/01/01 اسماء حمزة بكر دیاب 2304770 كفـءكفـء1592011/06/27 معلم

اسمو العروس االعدادیة 2009/07/11 اسماء سعد عبدهللا سیف 2347780 كفـءكفـء1602011/06/27 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 اسماء سعد كامل عمر 2145153 كفـءكفـء1612011/06/27 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2008/03/15 اسماء سعدالدین عبدالسمیع على 1588592 كفـءكفـء1622011/02/28 معلم

حضانة الحسایبة 2008/03/15 اسماء سعید رفاعى حسین 2106718 كفـءكفـء1632011/02/28 معلم

الحسایبة االبتدائیة 2008/03/15 اسماء سید عبدهللا عسقالني 2154417 كفـءكفـء1642011/02/14 معلم

الرحمانیة االبتدائیة 2009/07/11 اسماء سید دمحم عبدالستار 2304923 كفـءكفـء1652011/06/27 معلم

١الحاج قندیل االبتدائیة رقم  2009/07/11 اسماء صابر عبدالعزیز عبدالعال 2329755 كفـءكفـء1662011/06/27 معلم

حضانة على بن أبى طالب بالتل 2008/03/15 اسماء طھ محمود دمحم 2220769 كفـءكفـء1672011/02/14 معلم

البنین االبتدائیة بدیرمواس 2008/03/15 اسماء عاطف محمود دمحم 1137722 كفـءكفـء1682011/02/14 معلم

جزیرة تل بنى عمران االبتدائیة 2009/07/11 اسماء عبدالجابر حسین عبدالدایم 2317918 كفـءكفـء1692011/06/27 معلم

نزلة سعیداالبتدائیة 2009/01/01 اسماء عبدالعزیز احمد عمر 2153298 كفـءكفـء1702011/06/27 معلم
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اوالد مرجان االبتدائیة 2008/03/15 اسماء عبدالفتاح حسن عبدالرحیم 2252938 كفـءكفـء1712011/02/28 معلم

البدرمان االبتدائیة المشتركة 2009/07/11 اسماء فتحى عبدالتواب قطب 2393224 كفـءكفـء1722011/06/27 معلم

البدرمان االبتدائیة المشتركة 2008/03/15 اسماء فتحى على عباس 2133552 كفـءكفـء1732011/06/27 معلم

١الحاج قندیل االبتدائیة رقم  2008/03/15 اسماء دمحم ابو اللیل لیثى 1141986 كفـءكفـء1742011/02/28 معلم

فصول بني عمران الثانویة العامة 2009/01/01 اسماء دمحم حسن مصرى 2160203 كفـءكفـء1752011/06/27 معلم

2008/03/15 اللواء مھران االبتدائیة اسماء دمحم سید غندور 2146698 كفـءكفـء1762011/06/27 معلم

ھلباوى عبد الباقى اإلبتدائیة 2008/03/15 أسماء دمحم شحاتھ عبد الرحیم 1141053 كفـءكفـء1772011/02/28 معلم

ھلباوى عبد الباقى اإلبتدائیة 2008/03/15 اسماء دمحم عمر على 2156760 كفـءكفـء1782011/02/14 معلم

على بن أبى طالب االبتدائیة بعزب التل 2008/03/15 اسماء دمحم نجیب احمد خیري 2220785 كفـءكفـء1792011/02/28 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2008/03/15 اسماء محمود رضوان دمحم 1141888 كفـءكفـء1802011/06/27 معلم

ھدى شعراوى االبتدائیة 2008/03/15 اسماء محمود عبدالبدیع دمحم 2100342 كفـءكفـء1812011/02/14 معلم

البنین االبتدائیة بدیرمواس 2008/03/15 اسماء ممدوح احمد حسن 2156820 كفـءكفـء1822011/02/28 معلم

الحریة االبتدائیة 2008/03/15 اسماء ناجى حمید طھ 1141215 كفـءكفـء1832011/02/28 معلم

الثورة اإلعدادیة 2009/07/11 اسماعیل ابوبكر عبدالملك حسانین 2317640 كفـءكفـء1842011/06/27 معلم

دلجا المشتركة اإلعدادیة 2009/01/01 اشرف  نبیھ عزیز حنین 2099914 كفـءكفـء1852011/06/27 معلم

بنى سالم اإلعدادیة 2008/03/15 اشرف احمد كامل احمد 1133001 كفـءكفـء1862011/06/27 معلم

دیر مواس الصناعیة 2009/01/01 اشرف احمد دمحم احمد 1621885 كفـءكفـء1872011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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األعلي

على سید االبتدائیة 2008/03/15 أشرف حسین عبد العال ابراھیم 1140869 كفـءكفـء1882011/06/27 معلم

كفر خزام االبتدائیة 2008/03/15 أشرف خلف عبد العزیز مشرف 1137077 كفـءكفـء1892011/06/27 معلم

تانوف االبتدائیة 2008/03/15 اشرف عبدالفھیم عبدالقادر ابوزید 2156332 كفـءكفـء1902011/02/28 معلم

عبد الناصر حسن االبتدائیة 2008/03/15 اشرف على مسعود عیسى 2162440 كفـءكفـء1912011/02/28 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 اشرف عمر احمد محمود 2145209 كفـءكفـء1922011/06/27 معلم

الحسایبة االبتدائیة 2008/03/15 أشرف ماھر دمحم مجلي 2147185 كفـءكفـء1932011/06/27 معلم

النصر ببني عمران االبتدائیة 2009/07/11 اشرف دمحم عباس حزین 2330199 كفـءكفـء1942011/06/27 معلم

الشیماء بنات اإلعدادیة 2008/03/15 اشرف دمحم عبد الالة عبد الجواد 1139149 كفـءكفـء1952011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة 2009/01/01 اشرف موسى حنا رزق هللا 2157476 كفـءكفـء1962011/06/27 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة بدلجا 2009/07/11 اشرف یاسین محمود دمحم 1135448 كفـءكفـء1972011/06/27 معلم

اباظة االبتدائیة 2009/01/01 اقبال عبدالاله عبدالرحیم ریان 2150358 كفـءكفـء1982011/06/27 معلم

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2011/07/02 اكرام فكرى عبدالحفیظ عالم 2266386 كفـءكفـء1992011/06/27 معلم

الحسایبة االبتدائیة 2009/07/11 األمیره فوزي عبدالفھیم  توفیق 2260321 كفـءكفـء2002011/06/27 معلم

عزب طوخ االبتدائیة 2008/03/15 الشیماء عبد اللة عبد الحكیم مناع 1141399 كفـءكفـء2012011/02/28 معلم

دیرمواس الثانویة بنات 2008/03/15 الشیماء دمحم عبدالرشید مكادي 1563648 كفـءكفـء2022011/02/14 معلم

ریاض اطفال المنار 2008/03/15 الشیماء نقراشى عبدالعاطى رضوان 2163749 كفـءكفـء2032011/06/27 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2009/07/11 الطاف حامد دمحم حامد 2259609 كفـءكفـء2042011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

على سید االبتدائیة 2008/03/15 العربى صفوت عبدالصبور احمد 2159037 كفـءكفـء2052011/02/14 معلم

االمل للصم والبكم بامھات المستقبل ب 2008/03/15 الھام  ناجح ابوزید شحاتھ 2146636 كفـءكفـء2062011/02/28 معلم

حضانة تانوف 2008/03/15 الھام جابر مھنى حسن 2156908 كفـءكفـء2072011/02/28 معلم

ھلباوى عبد الباقى اإلبتدائیة 2008/03/15 الھام عبدالعزیز دمحم عبدالجید 2247599 كفـءكفـء2082011/06/27 معلم

على سید االبتدائیة 2009/07/11 ام كلثوم ابراھیم عید عبدالموجود 2394626 كفـءكفـء2092011/06/27 معلم

عزبة أیوب االبتدائیة 2008/03/15 ام ھاشم صابر عبدالسمیع خلیل 1140838 كفـءكفـء2102011/06/27 معلم

تل بنى عمران اإلعدادیة 2009/07/11 امال ادریس على ادریس 2330318 كفـءكفـء2112011/06/27 معلم

االبتدائیة) ٢(دیر مواس الجدیدة رقم 2008/03/15 آمال صدیق دمحم علي 2220149 كفـءكفـء2122011/02/14 معلم

السادات اإلعدادیة بدیرمواس 2009/01/01 آمال قاید عبدالاله احمد 1143488 كفـءكفـء2132011/06/27 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2008/03/15 امال محمود بكر خلف هللا 2157462 كفـءكفـء2142011/06/27 معلم

السالم االعدادیة بدیرمواس 2008/03/15 امانى شحاتھ عبدالرشید سالمھ 2158007 كفـءكفـء2152011/02/14 معلم

عبد السالم توني االبتدائیة 2008/03/15 امانى صدقى دمحم عبدالعلیم 2133366 كفـءكفـء2162011/02/28 معلم

شروق االبتدائیة 2008/03/15 امانى صفوت صابر على 2157709 كفـءكفـء2172011/02/14 معلم

امھات المستقبل االبتدائیة 2009/07/11 امانى عبدهللا عمر خلیفھ 2384656 كفـءكفـء2182011/06/27 معلم

اودة باشا االبتدائیة 2008/03/15 امانى عربى طھ دمحم 1140731 كفـءكفـء2192011/02/28 معلم

االتحاد اإلعدادیة بدیرمواس 2008/03/15 امانى فتحى فراج مھران 2021188 كفـءكفـء2202011/06/27 معلم

االتحاد اإلعدادیة بدیرمواس 2008/03/15 امانى فتحى دمحم بدر 2153559 كفـءكفـء2212011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الكادر
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المؤھل 
األعلي

عبد الباقى ھندى االبتدائیة 2008/03/15 امانى كامل على عبدالعلیم 2151531 كفـءكفـء2222011/02/28 معلم

السادات االبتدائیة بدیرمواس 2009/07/11 امانى دمحم حسین محمود 1135854 كفـءكفـء2232011/06/27 معلم

العاشر من رمضان االبتدائیة 2008/03/15 أمانى مختار معبدى حسین 1140525 كفـءكفـء2242011/02/28 معلم

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2008/03/15 اماني احمد دمحم حسن 2171966 كفـءكفـء2252011/02/14 معلم

السادات االبتدائیة بدیرمواس 2009/07/11 امل ابوبكر عبدالصبور دمحم 2304778 كفـءكفـء2262011/06/27 معلم

حضانة امھات المستقبل 2008/03/15 امل احمد عبدالمنعم شحاتھ 2161327 كفـءكفـء2272011/06/27 معلم

حضانة راشد سالمة ب 2009/01/01 امل بكر عبدالجابر مرسى 2146213 كفـءكفـء2282011/06/27 معلم

عبد الباقى ھندى االبتدائیة 2009/07/01 امل زغلول انور علي الدین 2264920 كفـءكفـء2292011/07/01 معلم

حضانة منشاة خزام 2009/01/01 امل صابر دمحم مصطفي 2388592 كفـءكفـء2302011/06/27 معلم

ریاض اطفال المنار 2008/03/15 امل عباس احمد  خمیس 2221376 كفـءكفـء2312011/02/28 معلم

جزیرة تل بنى عمران اإلعدادیة 2008/03/15 امل عبدهللا حسانین عبدالعلیم 2163770 كفـءكفـء2322011/02/28 معلم

عبد المتجلى أسعداالعدادیة بدیر مواس 2008/03/15 أمل فایز لویس زخارى 1564912 كفـءكفـء2332011/06/27 معلم

وحدة نزلة البدرمان االبتدائیة 2009/01/01 امل كمال خلف عبدالحكیم 2146477 كفـءكفـء2342011/06/27 معلم

االبتدائیة) ١(دیر مواس الجدیدة رقم  2009/01/01 امل محمود عبدالحمید دمحمین 2154640 كفـءكفـء2352011/06/27 معلم

العبور االبتدائیة 2008/03/15 أمل مصطفى عبد الوھاب مصطفى 1139520 كفـءكفـء2362011/02/28 معلم

عزب طوخ االبتدائیة 2008/03/15 امیرة عبد الوارث عبد الصبور عبد الوارث 1140890 كفـءكفـء2372011/02/14 معلم

العاشر من رمضان االبتدائیة 2008/03/15 امیرة دمحم حلمى عبدالكریم 2152537 كفـءكفـء2382011/02/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

2008/03/15 اللواء مھران االبتدائیة أمیرة مراد نصر مھني 2226191 كفـءكفـء2392011/02/28 معلم

امھات المستقبل االبتدائیة 2008/03/15 امیره احمد محفوظ شمردن 2154495 كفـءكفـء2402011/06/27 معلم

2008/03/15 اللواء مھران االبتدائیة أمیمة صالح بیومي ھدیة 1140740 كفـءكفـء2412011/06/27 معلم

حضانة عبد السالم تونى 2008/03/15 امیمھ جمال دمحم على 2133298 كفـءكفـء2422011/02/14 معلم

اودة باشا االبتدائیة 2009/01/01 امیمھ عبدالعاطى شحاتھ احمد 2189589 كفـءكفـء2432011/06/27 معلم

الشھیدمالزم أول یحیى أحمدعبدالمالك اإلعدادیة 2008/03/15 امیمھ دمحم فھمى عبدالرحیم 2163606 كفـءكفـء2442011/02/14 معلم

عبد الحافظ عبد المتجلى االبتدائیة 2008/03/15 انتصار احمد جمال الدین محمود 2157960 كفـءكفـء2452011/02/14 معلم

منشأة خزام االبتدائیة 2008/03/15 انتصار عشیرى دمحم عبدالحمید 2145433 كفـءكفـء2462011/02/28 معلم

عمر بن عبد العزیز اإلعدادیة 2009/07/11 انتصار ھاشم دمحم ابوالعال 1131448 كفـءكفـء2472011/06/27 معلم

عزب طوخ االبتدائیة 2008/03/15 انجى لیشع شاكر عبد الملك 1141658 كفـءكفـء2482011/02/14 معلم

امھات المستقبل االبتدائیة 2009/07/11 انشراح صالح جاد الرب عبد الرحیم 1141088 كفـءكفـء2492011/06/26 معلم

نزلة سعیداالبتدائیة 2009/07/11 انعام عبدالحافظ دمحم ابوالعال 2303404 كفـءكفـء2502011/06/27 معلم

نزلة عبد المسیح االبتدائیة 2009/01/01 اودیت صموئیل ساویرس مرقس 2160512 كفـءكفـء2512011/06/27 معلم

شروق االبتدائیة 2008/03/15 أیسم فكرى رتیب مسعد 2252058 كفـءكفـء2522011/02/14 معلم

الحسن بن على ب الجدیدة 2008/03/15 ایمان ابراھیم ابو خطوه طوسون 2152362 كفـءكفـء2532011/02/14 معلم

كفر خزام االبتدائیة 2008/03/15 ایمان احمد عبدالقادر على 2231855 كفـءكفـء2542012/07/07 ماجیستیرمعلم

الرحمانیة االبتدائیة 2008/03/15 ایمان احمد دمحم دمحمین 2187955 كفـءكفـء2552011/02/14 معلم
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األعلي

اودة باشا االبتدائیة 2008/03/15 ایمان ادوار نصیف ابسخرون 2160618 كفـءكفـء2562011/02/28 معلم

الفاروق عمر بن الخطاب االبتدائیة 2008/03/15 ایمان جرجس عبدالقدوس حنا 2253485 كفـءكفـء2572011/02/14 معلم

الحسایبة االبتدائیة 2008/03/15 ایمان جالل منصور برعى 2252098 كفـءكفـء2582011/02/28 معلم

عبد الباقى ھندى االبتدائیة 2008/03/15 ایمان حسام الدین عبد الرحمن مھنى 1139982 كفـءكفـء2592011/02/28 معلم

كفر خزام االبتدائیة 2008/03/15 ایمان ربیع عبد الاله بكر 1140816 كفـءكفـء2602011/02/28 معلم

عبد الباقى ھندى االبتدائیة 2008/03/15 ایمان شعبان عبدالرشید صدیق 2154948 كفـءكفـء2612011/02/28 معلم

المحطة االبتدائیة 2009/07/11 ایمان صبره احمد سید 2389747 كفـءكفـء2622011/06/27 معلم

المدرسة الرسمیة للغات 2008/03/15 ایمان عبدالرازق طلعت فرغلى 2160264 كفـءكفـء2632011/02/28 معلم

حضانة اسامة بن زید 2008/03/15 ایمان فتحى زید نمر 2147489 كفـءكفـء2642011/06/27 معلم

الزھراء بالزعازعة االبتدائیة 2008/03/15 ایمان فوزى عبدالموجود دمحم 1139798 كفـءكفـء2652011/02/28 معلم

عزبة الحاج قندیل االبتدائیة 2009/01/01 ایمان فوزى ھاشم دردیر 2250258 كفـءكفـء2662011/06/27 معلم

عبد المتجلى أسعداالعدادیة بدیر مواس 2009/07/11 ایمان دمحم عبدالستار جمعھ 2303561 كفـءكفـء2672011/06/27 معلم

امھات المستقبل االبتدائیة 2008/03/15 ایمان دمحم عبدالعظیم محمود 1578061 كفـءكفـء2682011/02/14 معلم

الحریة االبتدائیة 2008/03/15 ایمان مخیمر على مخیمر 1141502 كفـءكفـء2692011/02/28 معلم

على بن أبى طالب االبتدائیة بدلجا 2009/07/11 ایمان مكرم فلتس بشارة 2319986 كفـءكفـء2702011/06/27 معلم

الفاروق عمر بن الخطاب االبتدائیة 2009/01/01 ایمان یونان لنجى اخنوخ 1140779 كفـءكفـء2712011/06/28 معلم

نزلة عبد المسیح االبتدائیة 2008/03/15 ایمن سعد زغلول میخائیل 2146172 كفـءكفـء2722011/02/14 معلم
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الشیماء بنات اإلعدادیة 2008/03/15 ایمن شفیق داود عبید 2155537 كفـءكفـء2732011/02/28 معلم

دمحم ابو العیون االعدادیة 2004/07/01 ایمن ضاحى جاد عبد الرحمن 1134657 كفـءكفـء2742009/02/26 معلم

ایوب االعدادیة 2009/07/11 أیمن كامل عبدالنبي علي 2262204 كفـءكفـء2752011/06/27 معلم

النھضة االبتدائیة 2009/07/11 أیمن كویس أحمد أبو الحسین 2266410 كفـءكفـء2762011/06/27 معلم

عمرو بن العاص اإلعدادیة 2009/07/11 ایمن لوندى ذكى مشرقى 2390046 كفـءكفـء2772011/06/27 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 ایمن دمحم صفوت دمحم نجیب دمحم 2145180 كفـءكفـء2782011/06/27 معلم

المدرسة التجریبیة للغات بدیرمواس 2008/03/15 ایناس عادل امین غبلایر 2146422 كفـءكفـء2792011/02/14 معلم

العاشر من رمضان االبتدائیة 2008/03/15 ایھاب بھى الدین احمد على 2153863 كفـءكفـء2802011/02/28 معلم

نزلة عبد المسیح االبتدائیة 2008/03/15 ایھاب سمعان بباوى ملك 2146417 كفـءكفـء2812011/02/28 معلم

نزلة البدرمان اإلعدادیة 2008/03/15 ایھاب شارف عبدالغنى محمود 2145455 كفـءكفـء2822011/06/27 معلم

السادات االبتدائیة بدیرمواس 2009/01/01 ایھاب عبد التواب عبد الصبور احمد 1138693 كفـءكفـء2832011/06/27 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2008/03/15 بدر نادى برعى احمد 1140479 كفـءكفـء2842011/02/28 معلم

جزیرة تل بنى عمران االبتدائیة 2008/03/15 بدعى دمحم دمحم عبدالوھاب 2157922 كفـءكفـء2852011/02/28 معلم

ابو خلقة االبتدائیة 2008/03/15 بربرى عبدالنبى بربرى بربرى 2021661 كفـءكفـء2862011/02/14 معلم

الحریة االبتدائیة 2009/07/11 بسمھ نادر زكى سالمھ 2309710 كفـءكفـء2872011/06/27 معلم

عبد الحافظ عبد المتجلى االبتدائیة 2009/07/11 بشایر زاھر فھمى عبدالمالك 2309778 كفـءكفـء2882011/06/27 معلم

النھضة االبتدائیة 2009/07/11 بشایر علیوه عبدالجواد دمحم 2329701 كفـءكفـء2892011/06/27 معلم
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االقباط االبتدائیة 2008/03/15 بطة نور الدین عبداللطیف عبد الفضیل 2160052 كفـءكفـء2902011/02/14 معلم

دلجا المشتركة اإلعدادیة 2009/07/11 بطھ سید احمد سید 1140591 كفـءكفـء2912011/06/27 معلم

اسمو العروس االعدادیة 2009/07/01 بھاء الدین عرفات عبدالمالك ابوزید 2287921 كفـءكفـء2922011/06/27 معلم

أبو خلقة األعدادیة 2009/01/01 بھاءالدین احمد قطب احمد 2156782 كفـءكفـء2932011/06/27 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/09/01 بوسى عمادالدین صالح عبدالحكیم 2151125 كفـءكفـء2942011/06/27 معلم

حضانة عبد الناصر حسن ب 2009/01/01 بوسي احمد عبدالناصر حسن 2149208 كفـءكفـء2952011/06/27 معلم

العاشر من رمضان االبتدائیة 2008/03/15 بیاضة مختار معبدى حسین 1139727 كفـءكفـء2962011/02/28 معلم

اباظة االبتدائیة 2009/01/01 تریزه ابو العز ضبع تكال 2150400 كفـءكفـء2972011/06/27 معلم

حضانة عبد الباقى ھندى 2009/01/01 تغرید زیدان جاد سلیمان 2103862 كفـءكفـء2982011/06/27 معلم

حضانة نزلة سعید االبتدائیة 2008/03/15 تھانى دمحم شھیب عبدالرحمن على 2102575 كفـءكفـء2992011/02/14 معلم

على بن أبى طالب االبتدائیة بعزب التل 2009/07/11 تھانى دمحم عباس عبدالقادر 2396553 كفـءكفـء3002011/06/27 معلم

2008/03/15 اللواء مھران االبتدائیة تھانى دمحم مجاھد یونس 1704629 كفـءكفـء3012011/02/28 معلم

السالم االعدادیة بدیرمواس 2008/03/15 ثابت ایوب خلیل بسطاروس 1564901 كفـءكفـء3022011/06/27 معلم

وحدة نزلة البدرمان االبتدائیة 2008/03/15 ثروت مزارع جاب هللا بشاى 2157449 كفـءكفـء3032011/02/28 معلم

االتحاد اإلعدادیة بدیرمواس 2008/03/15 ثریا جاد خلیفة جاد 1131721 كفـءكفـء3042011/02/14 معلم

ریاض اطفال المنار 2009/01/01 ثناء مكرم بشرى مشرقى 2388362 كفـءكفـء3052011/06/27 معلم

ھلباوى عبد الباقى اإلبتدائیة 2008/03/15 جاحر مطاوع عبدالكریم احمد 1140522 كفـءكفـء3062011/06/27 معلم
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الفاروق عمر بن الخطاب االبتدائیة 2008/03/15 جاكلین وحید بقطر الیاس 2253503 كفـءكفـء3072011/02/14 معلم

اإلبتدائیة- الناصریة تعلیم أساسى 2008/03/15 جعفر دمحم نصار احمد 2156190 كفـءكفـء3082011/02/28 معلم

ام المؤمنین االبتدائیة 2008/03/15 جمال عبد العزیز منصور تونى 1138068 كفـءكفـء3092011/06/27 معلم

ام المؤمنین االبتدائیة 2008/03/15 جمال دمحم عبدالتواب احمد 2163596 كفـءكفـء3102011/02/14 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 جیجى عطیھ بسطا حنا 2145203 كفـءكفـء3112011/06/27 معلم

ایوب االعدادیة 2008/03/15 جیھادى ثابت عبد المجید عبد العلیم 1134496 كفـءكفـء3122011/06/27 معلم

عزب التل االبتدائیة 2009/01/01 جیھان عونى احمد ابوالحسین 2156677 كفـءكفـء3132011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2009/07/11 حربیھ صابر دمحم عبدالكریم 2398163 كفـءكفـء3142011/06/27 معلم

الشھیدمالزم أول یحیى أحمدعبدالمالك اإلعدادیة 2009/07/11 حسام عمر احمد دمحم 2328909 كفـءكفـء3152011/06/27 معلم

عزبة أیوب االبتدائیة 2008/03/15 حسنیة ناجى حسن عبدالناصر 1140491 كفـءكفـء3162011/06/27 معلم

اسمو العروس االعدادیة 2009/01/01 حسین  ناجى ابراھیم حامد 2105568 كفـءكفـء3172011/06/27 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 حسین احمد حسین احمد 2151155 كفـءكفـء3182011/06/27 معلم

النصر ببني عمران االبتدائیة 2008/03/15 حسین اسماعیل عبد المالك دمحم 2237424 كفـءكفـء3192011/06/27 معلم

سیسكو االبتدائیة 2008/03/15 حسین حمدى فھمى دمحم 2153265 كفـءكفـء3202011/06/27 معلم

عمرو بن العاص اإلعدادیة 2008/03/15 حلیمة على عبد الوھاب حسانین 1140527 كفـءكفـء3212011/02/14 معلم

نزلة البدرمان اإلعدادیة 2009/07/11 حمادة صیاح عمر عبدالستار 2285243 كفـءكفـء3222011/06/28 معلم

عزب طوخ االبتدائیة 2009/07/11 حماده صالح رفاعى دمحم 2302781 كفـءكفـء3232011/06/27 معلم
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ھلباوى عبد الباقى اإلبتدائیة 2008/03/15 حماده دمحم جمعھ احمد 2156187 كفـءكفـء3242011/02/28 معلم

الرحمانیة االبتدائیة 2008/03/15 حماده دمحم عبد القادر دمحم 1136726 كفـءكفـء3252011/06/27 معلم

على مبارك االبتدائیة 2008/03/15 حماده محمود قطب دمحم 2154511 كفـءكفـء3262011/02/28 معلم

راشد سالمة اإلبتدائیة 2008/03/15 حمدى عبدالعظیم سلیم على 1700421 كفـءكفـء3272011/02/28 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 حمدى دمحم عبدربھ طھ 2151159 كفـءكفـء3282011/06/27 معلم

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2009/07/11 حمدي ابو المجد دمحم جبالي 2266603 كفـءكفـء3292011/06/27 معلم

بنى حرام المشتركة 2009/01/01 حمزة على مھنى موسى 1135595 كفـءكفـء3302011/06/27 معلم

تانوف االبتدائیة 2008/03/15 حنان ابراھیم محمود مسعود 2252964 كفـءكفـء3312011/02/28 معلم

منشأة خزام االبتدائیة 2008/03/15 حنان احمد عبدالمطلب احمد 2252970 كفـءكفـء3322011/02/28 معلم

حضانة امھات المستقبل 2008/03/15 حنان رفعت فؤاد طلبھ 2105531 كفـءكفـء3332011/02/28 معلم

البنین االبتدائیة بدیرمواس 2008/03/15 حنان صبره عبدالمالك حسن 2148432 كفـءكفـء3342011/06/27 معلم

على بن أبى طالب االبتدائیة بعزب التل 2008/03/15 حنان عمر عبد العظیم أمین 1565720 كفـءكفـء3352011/02/28 معلم

االبتدائیة) ٢(دیر مواس الجدیدة رقم 2008/03/15 حنان دمحم عبد الحمید دمحم 2240818 كفـءكفـء3362011/02/28 معلم

ھلباوى عبد الباقى اإلبتدائیة 2009/07/11 حنان دمحم عبدالسالم یوسف 1133255 كفـءكفـء3372011/06/26 معلم

حضانة العماریة الشرقیة ب 2009/01/01 حنان مصطفى دمحم ضاھر 2133482 كفـءكفـء3382011/06/27 معلم

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2009/07/11 حنفى محمود احمد جبالى 2391307 كفـءكفـء3392011/06/27 معلم

ھلباوى عبد الباقى اإلبتدائیة 2008/03/15 حنفي محمود دمحم عبدالصادق 1128839 كفـءكفـء3402011/02/28 معلم
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سیسكو االبتدائیة 2008/03/15 خالد احمد فؤاد شعبان 2154812 كفـءكفـء3412011/06/27 معلم

اودة باشا االبتدائیة 2008/03/15 خالد حمدى عبدالرحیم عبدالكریم 2105132 كفـءكفـء3422011/02/14 معلم

ھلباوى عبد الباقى اإلبتدائیة 2009/01/01 خالد عبد الراضي دمحم ابراھیم 2154421 كفـءكفـء3432011/06/26 معلم

الرحمانیة االبتدائیة 2008/03/15 خالد دمحم بكرى امین دمحم 2252965 كفـءكفـء3442011/02/28 معلم

الثورة اإلعدادیة 2009/07/11 خالد موسى عبدالرحمن موسى 2317548 كفـءكفـء3452011/06/27 معلم

حضانة اللواء مھران ببنى حرام 2008/03/15 خدیجة سامى دمحم عید 2158818 كفـءكفـء3462011/02/14 معلم

اسمو العروس االعدادیة 2008/03/15 دافید ثروت شوقى مسعد 1626896 كفـءكفـء3472011/02/14 معلم

حضانة اللواء مھران ببنى حرام 2008/03/15 دالیا سنجر طاھر دمحم 1683609 كفـءكفـء3482011/02/14 معلم

تانوف االبتدائیة 2008/03/15 دالیا شبیب عبدالرحیم ریان 1141761 كفـءكفـء3492011/02/14 معلم

تانوف االبتدائیة 2008/03/15 دالیا كامل على مصطفى 1141435 كفـءكفـء3502011/02/28 معلم

عبد الباقى ھندى االبتدائیة 2008/03/15 دالیا مفرح ایوب جرس 2152458 كفـءكفـء3512011/02/14 معلم

النھضة االبتدائیة 2008/03/15 دعاء حفظى عبود عبدالرحیم 1140332 كفـءكفـء3522011/02/28 معلم

االتحاد اإلعدادیة بدیرمواس 2008/03/15 دعاء عاطف محمود دمحم 1575959 كفـءكفـء3532011/02/14 معلم

ھدى شعراوى االبتدائیة 2008/03/15 دالل عبدالمعبود دمحم عبدالمعبود 1578126 كفـءكفـء3542011/02/28 معلم

النھضة االبتدائیة 2009/01/01 دالل محرم دمحم سنوسى 1126063 كفـءكفـء3552011/06/27 معلم

رزق عبد الحمید االعدادیة 2008/03/15 دیفید عاطف سیداروس عبدهللا 2160460 كفـءكفـء3562011/02/14 معلم

ایوب االعدادیة 2009/01/01 دینا عبدالمالك ابراھیم خرستیان 2230072 كفـءكفـء3572011/06/27 معلم
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عزبة الحاج قندیل االبتدائیة 2008/03/15 رابعھ على حسانین عبدالنبى 1585120 كفـءكفـء3582011/06/27 معلم

عزبة الوجاك االعدادیة 2009/07/11 راجیھ سرى دمحم عبدالعلیم 2317683 كفـءكفـء3592011/06/27 معلم

نزلة سعید اإلعدادیة 2009/07/11 راضى فتح هللا سید  على 2331580 كفـءكفـء3602011/06/27 معلم

عبد الناصر حسن االبتدائیة 2008/03/15 راقیھ ابوزید جوده غندور 1140247 كفـءكفـء3612011/02/14 معلم

حضانة السادات االعدادیة 2008/03/15 راندا رزق عبد الشھید جرجس 1571926 كفـءكفـء3622011/02/28 معلم

العماریة الشرقیة االبتدائیة 2008/03/15 راندا صالح عبدالناصر عابد 2105684 كفـءكفـء3632011/02/14 معلم

أسامة بن زیداإلعدادیة 2009/01/01 راندا دمحم عبدالفتاح سلیمان 2145335 كفـءكفـء3642011/06/27 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 راندا محمود دمحم بھنساوى 2151279 كفـءكفـء3652011/06/27 معلم

مصطفى عمراالبتدائیة 2009/07/11 رانیا عبدالمالك حسن احمد 2311618 كفـءكفـء3662011/06/27 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 راویة عبدالفتاح حسن محجوب 2185239 كفـءكفـء3672011/06/27 معلم

جزیرة تل بنى عمران اإلعدادیة 2008/03/15 رباب بكر احمد دمحم 1562197 كفـءكفـء3682011/02/28 معلم

عزبة أیوب االبتدائیة 2009/01/01 ربیع كامل على دمحم 2286601 كفـءكفـء3692011/06/27 معلم

على مبارك االبتدائیة 2008/03/15 ربیع مكرم توفیق عالم 2252119 كفـءكفـء3702011/02/28 معلم

المحطة االبتدائیة 2008/03/15 ربیعة فنجرى عبدالحلیم رضوان 2153373 كفـءكفـء3712011/06/27 معلم

نزلة البدرمان االبتدائیة 2008/03/15 رجب شوقى دمحم سلیم 2157640 كفـءكفـء3722011/02/28 معلم

١الحاج قندیل االبتدائیة رقم  2009/07/11 رجب عبدالحكیم عبدالمنعم ابراھیم 2303461 كفـءكفـء3732011/06/27 معلم

المدرسة التجریبیة للغات بدیرمواس 2009/01/01 رشا احمد عبدالجابر نصار 2161701 كفـءكفـء3742011/06/27 معلم
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البنات االبتدائیة 2008/03/15 رشا احمد یحیى عبدالحمید عبدالمولى 1805084 كفـءكفـء3752011/02/14 معلم

راشد سالمة اإلبتدائیة 2008/03/15 رشا حسن سیف حسن 2301203 كفـءكفـء3762011/06/27 معلم

حضانة عبد الباقى ھندى 2008/03/15 رشا حسین حمدان محمود 2153528 كفـءكفـء3772011/02/28 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 رشا رشدى امین حنا 2221351 كفـءكفـء3782011/06/27 معلم

السادات االبتدائیة بدیرمواس 2009/07/11 رشا سید دمحم سید رشوان 2306698 كفـءكفـء3792011/06/28 معلم

الرحمانیة االبتدائیة 2008/03/15 رشا سیدھم فھیم سیدھم 2146727 كفـءكفـء3802011/02/14 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2008/03/15 رشا صابر كامل حفنى 2162637 كفـءكفـء3812011/06/27 معلم

حضانة ابو خلقة االعدادیة 2008/03/15 رشا صالح على صالح 2161302 كفـءكفـء3822011/02/28 معلم

العماریة الشرقیة االبتدائیة 2008/03/15 رشا صالح عبدالجواد عبدالرحمن 2133178 كفـءكفـء3832011/02/14 معلم

تل بنى عمران اإلعدادیة 2009/07/11 رشا عبد المالك حسن احمد 1135123 كفـءكفـء3842011/06/27 معلم

السالم االعدادیة بدیرمواس 2009/07/11 رشا دمحم احمد جمعھ 2303640 كفـءكفـء3852011/06/27 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/07/11 رشا دمحم حافظ محمود مكادى 1140243 كفـءكفـء3862011/06/27 معلم

المدرسة التجریبیة للغات بدیرمواس 2008/03/15 رشا دمحم على فرج 2158921 كفـءكفـء3872011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة بالرحمانیة 2008/03/15 رشا معتمد صالح عبدالعزیز 1575871 كفـءكفـء3882011/02/28 معلم

دلجا المشتركة اإلعدادیة 2008/03/15 رضا ابراھیم دمحم حسن 1134464 كفـءكفـء3892011/06/27 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 رضا احمد ابراھیم شفاء 2151273 كفـءكفـء3902011/06/27 معلم

حضانة منشاة خزام 2009/01/01 رضا احمد عبدالرحیم حسین 2391332 كفـءكفـء3912011/06/27 معلم
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وحدة نزلة البدرمان االبتدائیة 2008/03/15 رضا رمزى ملك قالده 2022579 كفـءكفـء3922011/02/28 معلم

البنین االبتدائیة بدیرمواس 2008/03/15 رضا سالم دمحم احمد 2147320 كفـءكفـء3932011/02/28 معلم

تانوف اإلعدادیة 2008/03/15 رضا عمرو امین عبد الظاھر 1139308 كفـءكفـء3942011/02/22 معلم

الرحمانیة االبتدائیة 2008/03/15 رضا فتحى عبدالرشید عید 2252944 كفـءكفـء3952011/02/28 معلم

السادات اإلعدادیة بدیرمواس 2008/03/15 رضا دمحم عبد الرازق عثمان 1695751 كفـءكفـء3962011/06/27 معلم

ابو خلقة االبتدائیة 2009/01/01 رضا نجاح زھرى صیاح 2157765 كفـءكفـء3972011/06/27 معلم

الرحمانیة االبتدائیة 2008/03/15 رضي احمد كامل ابوكریشھ 1578137 كفـءكفـء3982011/06/27 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/07/11 رضي احمد دمحم بھنساوي 2389731 كفـءكفـء3992011/06/27 معلم

2008/03/15 اللواء مھران االبتدائیة رفعت فایق میالد جید 1135697 كفـءكفـء4002011/02/14 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2008/03/15 رمضان ریاض عبدالحكیم خلیفھ 2160586 كفـءكفـء4012011/02/28 معلم

نزلة عبد المسیح االبتدائیة 2008/03/15 رمضان دمحم عبد الغنى دمحم 1131793 كفـءكفـء4022011/02/14 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 رندا صالح ھاشم دمحم 2145158 كفـءكفـء4032011/06/27 معلم

حضانة بنى عمران 2009/01/01 رندا ممدوح زخارى خلیل 2102600 كفـءكفـء4042011/06/27 معلم

الرحمانیة اإلعدادیة 2008/03/15 رومانى أمیر  شاكر سمعان 2098375 كفـءكفـء4052011/02/14 معلم

عزبة الوجاك االبتدائیة 2008/03/15 رومانى فاروق ابراھیم خرستیان 1141954 كفـءكفـء4062011/06/27 معلم

السوالم االبتدائیة الجدیدة 2009/07/11 ریھام منعم ابراھیم میخائیل 2348998 كفـءكفـء4072011/06/27 معلم

االتحاد اإلعدادیة بدیرمواس 2009/07/11 زكیھ برعى مختار برعى 2287441 كفـءكفـء4082011/06/27 معلم

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

7438of 5201 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 

دیر مواسالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 زمزم صالح خلیفھ فاضل 2151231 كفـءكفـء4092011/06/27 معلم

دلجا المشتركة اإلعدادیة 2009/01/01 زھجر أحمد طھ عبد الظاھر 2216810 كفـءكفـء4102011/06/27 معلم

عبد الباقى ھندى االبتدائیة 2009/07/11 زینب حموده عبدالراضي عبدهللا 2260301 كفـءكفـء4112011/06/27 معلم

السادات االبتدائیة بدیرمواس 2008/03/15 زینب رفعت دمحم حسانین 2252957 كفـءكفـء4122011/02/14 معلم

حضانة السادات االعدادیة 2008/03/15 زینب سالم دمحم احمد 2160332 كفـءكفـء4132011/02/28 معلم

١الحاج قندیل االبتدائیة رقم  2009/01/01 زینب سعید   رفاعى حسین 2150305 كفـءكفـء4142011/06/27 معلم

عمر بن عبد العزیز اإلعدادیة 2008/03/15 زینب صالح عبدالاله عبدالتواب 2163563 كفـءكفـء4152011/02/28 معلم

البنات االبتدائیة 2008/03/15 زینب عبد التواب قاید حمودة 1140191 كفـءكفـء4162011/02/14 معلم

السادات اإلعدادیة بدیرمواس 2008/03/15 زینب عثمان عبدالحفیظ حسین 2156255 كفـءكفـء4172011/02/14 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 زینب على دمحم على قاسم 2145171 كفـءكفـء4182011/06/27 معلم

2008/03/15 ریاض اطفال أوده باشا زینب عید عبدالجابر عبدالسمیع 2105522 كفـءكفـء4192011/02/14 معلم

السادات االبتدائیة بدیرمواس 2009/07/11 زینب فاروق عرابى حماد 2300465 كفـءكفـء4202011/06/27 معلم

عبد الباقى ھندى االبتدائیة 2008/03/15 زینب دمحم عبدالغنى اسماعیل 2163599 كفـءكفـء4212011/02/28 معلم

الحسایبة االبتدائیة 2008/03/15 زینب دمحم فاضل نعمان 1575941 كفـءكفـء4222011/02/28 معلم

تل بنى عمران االبتدائیة 2008/03/15 زینب دمحم دمحم حسن 2149173 كفـءكفـء4232011/06/27 معلم

راشد سالمة اإلبتدائیة 2009/07/11 ساره صالح احمد دمحم 2266382 كفـءكفـء4242011/06/27 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 سالى جمال  نسیم راغب 2151147 كفـءكفـء4252011/06/27 معلم
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عمر بن عبد العزیز اإلعدادیة 2008/03/15 سالى سمیر جلیات یوسف 2098557 كفـءكفـء4262011/02/14 معلم

المنار االبتدائیة 2009/01/01 سالي كامل جوھر مینا 2149141 كفـءكفـء4272011/06/27 معلم

نزلة البدرمان االبتدائیة 2008/03/15 سامح شاھین داخلى على 2146456 كفـءكفـء4282011/02/14 معلم

١الحاج قندیل االبتدائیة رقم  2008/03/15 سامح فؤاد دمحم دمحم ابوالعال 2145810 كفـءكفـء4292011/02/28 معلم

سیسكو االبتدائیة 2008/03/15 سامى  مھنى مسعود فرج 2148365 كفـءكفـء4302011/02/14 معلم

شروق االبتدائیة 2008/03/15 سامى رؤوف ابو الیمین مسعود 1128818 كفـءكفـء4312011/06/27 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2008/03/15 سامیة عبد الموجود احمد عمر 2154412 كفـءكفـء4322011/06/27 معلم

السوالم االبتدائیة الجدیدة 2008/03/15 سامیھ جالل عبدالعزیز طلبھ 1140878 كفـءكفـء4332011/06/27 معلم

حضانة اباظھ االبتدائیة 2009/01/01 سامیھ كامل سید حسن 2030366 كفـءكفـء4342011/06/27 معلم

عبد الباقى ھندى االبتدائیة 2008/03/15 سامیھ دمحم احمد حسین 2162487 كفـءكفـء4352011/02/28 معلم

السادات االبتدائیة بدیرمواس 2008/03/15 سحر أبوالعال سرحان أبوالعال 1140556 كفـءكفـء4362011/06/27 معلم

عبد الناصر حسن االبتدائیة 2008/03/15 سحر جعفر أحمد السید 1571880 كفـءكفـء4372011/02/14 معلم

حضانة اباظھ االبتدائیة 2009/01/01 سحر عبدالرحیم عبدالعظیم عبدالرحیم 2150338 كفـءكفـء4382011/06/27 معلم

المحطة االبتدائیة 2008/03/15 سحر عبدالمالك حسن احمد 2157898 كفـءكفـء4392011/02/28 معلم

على سید االبتدائیة 2008/03/15 سحر كریم دمحم تھامي 1141800 كفـءكفـء4402011/02/14 معلم

السادات االبتدائیة بدیرمواس 2008/03/15 سحر محسن امین ابوالدھب 1140624 كفـءكفـء4412011/02/28 معلم

عزب طوخ االبتدائیة 2009/07/11 سحر دمحم عبدالعظیم احمد 2302782 كفـءكفـء4422011/06/27 معلم

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

7438of 5203 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 

دیر مواسالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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عبد العلیم بك سمھان االبتدائیة 2008/03/15 سحر ممدوح صادق احمد 1141862 كفـءكفـء4432011/02/28 معلم

اوالد مرجان االبتدائیة 2008/03/15 سعاد صبرى فؤاد حسین 2255094 كفـءكفـء4442011/06/27 معلم

عزبة الحاج قندیل االبتدائیة 2008/03/15 سعاد على حسن آدم 2253469 كفـءكفـء4452011/02/28 معلم

االمل للصم والبكم بامھات المستقبل ب 2008/03/15 سعده رجب عبد العلیم رمضان 2149715 كفـءكفـء4462011/02/14 معلم

أسامة بن زیداإلعدادیة 2009/10/01 سعدیة دمحم احمد حسن 1137041 كفـءكفـء4472011/06/27 معلم

راشد سالمة اإلبتدائیة 2009/07/11 سكینة حموده عبدالراضي عبدهللا 2260376 كفـءكفـء4482011/06/27 معلم

حضانة جزیرة تل بنى عمران ب 2009/01/01 سلوى جمال عبدالقادر عبدالرحیم 2161589 كفـءكفـء4492011/06/27 معلم

عبد الباقى ھندى االبتدائیة 2008/03/15 سلوى مخیمر عبد الصبور دمحم 1139927 كفـءكفـء4502011/02/28 معلم

السالم االبتدائیة بالرحمانیة 2009/07/11 سلوي جمال حسن حسانین 2313060 كفـءكفـء4512011/06/27 معلم

الثورة اإلعدادیة 2009/07/11 سلیمھ عبدالرزاق عبدالحسیب دمحم 2317665 كفـءكفـء4522011/07/02 معلم

امھات المستقبل االبتدائیة 2008/03/15 سماح احمد دمحم ابراھیم 2170408 كفـءكفـء4532011/02/14 معلم

نزلة سعیداالبتدائیة 2008/03/15 سماح احمد محمود عبدالحلیم 2160637 كفـءكفـء4542011/02/14 معلم

الحسایبة االبتدائیة 2009/07/11 سماح جالل منصور برعى 2352380 كفـءكفـء4552011/06/27 معلم

بنى حرام المشتركة 2008/03/15 سماح صفوت عمر عبدالجابر 1129911 كفـءكفـء4562011/06/27 معلم

شروق االبتدائیة 2008/03/15 سماح غانم حسین ابراھیم 2252974 كفـءكفـء4572011/02/28 معلم

عمر بن عبد العزیز اإلعدادیة 2008/03/15 سماح نصار ھاشم ابوزید 2120870 كفـءكفـء4582011/02/28 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2008/03/15 سمر احمد عبدالصبور على 1588588 كفـءكفـء4592011/02/28 معلم
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النصر ببني عمران االبتدائیة 2008/03/15 سمر عبدالرحمن عبدالمحسن ابراھیم 2163575 كفـءكفـء4602011/02/28 معلم

تانوف االبتدائیة 2008/03/15 سمیر دمحم جادالكریم دمحم 2254034 كفـءكفـء4612011/02/14 معلم

االبتدائیة) ٢(دیر مواس الجدیدة رقم 2008/03/15 سمیرة صالح عبدالتواب عبدالجواد 2150778 كفـءكفـء4622011/06/27 معلم

ھدى شعراوى االبتدائیة 2009/07/11 سناء صالح فؤاد طلبھ 2390237 كفـءكفـء4632011/06/27 معلم

عثمان بن عفان اإلعدادیة 2009/01/01 سناء عزمى عبدالقادر عبدالعزیز 2156203 كفـءكفـء4642011/06/26 معلم

حضانة عبدالحافظ عبدالمتجلى 2009/07/11 سناء دمحم عنتر صالح 2328139 كفـءكفـء4652011/06/27 معلم

حضانة منشاة خزام 2008/03/15 سناء منجى نصیف خلیل 2253478 كفـءكفـء4662011/02/14 معلم

االتحاد اإلعدادیة بدیرمواس 2009/07/11 سھا  عبد الرحمن احمد عبدالباقى 2287438 كفـءكفـء4672011/06/27 معلم

الرحمانیة االبتدائیة 2008/03/15 سھام احمد عبدالمطلب على 2146719 كفـءكفـء4682011/03/24 معلم

وحدة نزلة البدرمان االبتدائیة 2008/03/15 سھام جبر حسن عبدهللا 2157471 كفـءكفـء4692011/06/27 معلم

2008/03/15 على بن ابى طالب اإلعدادیة بالتل سھام سید حماده خلف هللا 2160103 كفـءكفـء4702011/06/26 معلم

حضانة امھات المستقبل 2009/01/01 سھام طلعت دمحم عبدالمجید 2335047 كفـءكفـء4712011/07/02 معلم

نزلة عبد المسیح االبتدائیة 2009/01/01 سھام فكرى رتیب مسعد 2105721 كفـءكفـء4722011/06/27 معلم

٢الحاج قندیل االبتدائیة رقم 2008/03/15 سھام محمود احمد عبدهللا 2145860 كفـءكفـء4732011/02/14 معلم

دلجا االبتدائیة بنین 2008/03/15 سھیر حسین على عبدالرحیم 2154623 كفـءكفـء4742011/02/28 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 سھیر حفظى عبدالمنعم ابراھیم 2145144 كفـءكفـء4752011/06/27 معلم

العبور االبتدائیة 2008/03/15 سھیر ربیع حسین دمحم 2163568 كفـءكفـء4762011/02/28 معلم
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المحطة االبتدائیة 2008/03/15 سھیر عباس عبد البدیع حسن 1132033 كفـءكفـء4772011/06/27 معلم

على بن أبى طالب االبتدائیة بعزب التل 2009/07/11 سھیر عبدالعزیز دمحم سلیمان 2266409 كفـءكفـء4782011/06/27 معلم

السادات االبتدائیة بدیرمواس 2008/03/15 سھیر فؤاد خلیفة سالم 2156370 كفـءكفـء4792011/06/27 معلم

اباظة االبتدائیة 2008/03/15 سھیر دمحم سالم دمحم 2153938 كفـءكفـء4802011/06/27 معلم

عبد المتجلى أسعداالعدادیة بدیر مواس 2008/03/15 سوزان اسحق لویس زخارى 2160159 كفـءكفـء4812011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة بالرحمانیة 2008/03/15 سوزان سعدهللا شاكر مسعود 2255099 كفـءكفـء4822011/02/28 معلم

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2008/03/15 سوزان محمود صالح على 2157971 كفـءكفـء4832011/02/14 معلم

نزلة محمود االبتدائیة 2008/03/15 سوسن محمود عبدالكریم زیدان 2252946 كفـءكفـء4842011/06/27 معلم

البنین االبتدائیة بدیرمواس 2009/07/11 سونیا دمحم دمحم عمر 2309438 كفـءكفـء4852011/06/27 معلم

لوقا الجعیدى االبتدائیة 2008/03/15 سید  ابراھیم ابو العیون دمحم ھمام 2301167 كفـءكفـء4862011/06/27 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/07/11 سید احمد منصور سالم 2259411 كفـءكفـء4872011/06/27 معلم

عزبة الحاج قندیل االبتدائیة 2008/03/15 سید توفیق شحاتھ توفیق 2153956 كفـءكفـء4882011/02/26 معلم

٢الحاج قندیل االبتدائیة رقم 2009/07/11 سید سعد عبدالنعیم بدیر 2259413 كفـءكفـء4892011/06/27 معلم

عبد الرحمن ابو المكارم الثانویة المشتركة 2008/03/15 سید فراج سعید عبدالناصر 2255109 كفـءكفـء4902011/06/27 معلم

أبو خلقة األعدادیة 2009/07/11 سید فولى كاشف شاكر 1136003 كفـءكفـء4912011/07/21 معلم

عمر بن عبد العزیز اإلعدادیة 2008/03/15 سید نصرالدین عبدالرحیم عبدالعال 2133242 كفـءكفـء4922011/02/14 معلم

الحاج قندیل اإلعدادیة 2008/03/15 شادیة  عبدالحمید احمد عبد السالم 2150275 كفـءكفـء4932011/06/27 معلم
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحسایبة االبتدائیة 2009/01/01 شادیھ سرحان احمد یوسف 2306658 كفـءكفـء4942011/06/27 معلم

االبتدائیة) ٢(دیر مواس الجدیدة رقم 2008/03/15 شادیھ كامل سید حسن 1588614 كفـءكفـء4952011/06/27 معلم

على سید االبتدائیة 2008/03/15 شاھیناز طھ ثابت عثمان 2157495 كفـءكفـء4962011/06/27 معلم

امھات المستقبل االبتدائیة 2008/03/15 شاھیناز عزمى طھ حسن 2394429 كفـءكفـء4972011/06/27 معلم

عمرو بن العاص اإلعدادیة 2008/03/15 شبیب مغامس خالد سیف 1126140 كفـءكفـء4982011/02/14 معلم

الحاج دمحم موسى االبتدائیة 2008/03/15 شحاتھ لمعى واقیم جید 2159000 كفـءكفـء4992011/02/14 معلم

٢الحاج قندیل االبتدائیة رقم 2008/03/15 شحاتھ دمحم عبدالجابر حسن 2252940 كفـءكفـء5002011/02/14 معلم

السادات االبتدائیة بدیرمواس 2009/01/01 شربات عبدالنعیم سید حسن 2157836 كفـءكفـء5012011/06/27 معلم

تانوف االبتدائیة 2008/03/15 شربات عزب حبیب عزب 2148571 كفـءكفـء5022011/02/28 معلم

عثمان بن عفان اإلعدادیة 2009/07/11 شربات محمود خلیفة عبدالعزیز 2330502 كفـءكفـء5032011/06/26 معلم

العماریة الغربیة اإلعدادیة 2008/03/15 شریف دمحم دمحم عبد القادر 1129258 كفـءكفـء5042011/02/14 معلم

سعد زغلول االبتدائیة 2008/03/15 شرین سعد رزق هللا مسعد 2147164 كفـءكفـء5052011/02/14 معلم

تل بنى عمران االبتدائیة 2008/03/15 شرین سلیمان حسن احمد 1139902 كفـءكفـء5062011/02/28 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 شرین صابر دمحم عبدالمجید 2161247 كفـءكفـء5072011/06/27 معلم

تانوف اإلعدادیة 2009/07/11 شرین فایز لویس زخاري 2257583 كفـءكفـء5082011/06/27 معلم

البنین االبتدائیة بدیرمواس 2009/07/11 شرین فتحى عبدالرحمن عبدالمجید 2348996 كفـءكفـء5092011/06/27 معلم

حضانة منشاة خزام 2008/03/15 شرین دمحم عبدالرحیم دمحم 2162317 كفـءكفـء5102011/06/28 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 

دیر مواسالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھیدمالزم أول یحیى أحمدعبدالمالك اإلعدادیة 2008/03/15 شعبان خلیفھ عبدالمالك عبدالباسط 2105554 كفـءكفـء5112011/02/28 معلم

فصول بني عمران الثانویة العامة 2008/03/15 شنھاز رفعت عبدالرشید دمحم 2160088 كفـءكفـء5122011/06/27 معلم

عبد السالم توني االبتدائیة 2008/03/15 شھاب ابراھیم مخلوف عبدالنعیم 2133234 كفـءكفـء5132011/02/14 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 شیرى ابراھیم فرمن ملك 2145194 كفـءكفـء5142011/06/27 معلم

االبتدائیة) ٢(دیر مواس الجدیدة رقم 2009/01/01 شیرین حنا ابراھیم حنا 2152462 كفـءكفـء5152011/06/27 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2008/03/15 شیرین فرویز ابادیر دمیان 2160569 كفـءكفـء5162011/02/28 معلم

البدرمان االبتدائیة المشتركة 2009/01/01 شیرین ممدوح  أیوب  مصطفى 2172052 كفـءكفـء5172011/06/27 معلم

عبد السالم توني االبتدائیة 2008/03/15 شیماء احمد حسن عطیة 2133269 كفـءكفـء5182011/02/28 معلم

راشد سالمة اإلبتدائیة 2008/03/15 شیماء احمد عبد المطلب علي 1140707 كفـءكفـء5192011/02/28 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 شیماء برعى توفیق برعى 2151256 كفـءكفـء5202011/06/27 معلم

حضانة الحسایبة 2008/03/15 شیماء ربیع حسین دمحم 1575921 كفـءكفـء5212011/02/28 معلم

نزلة البدرمان اإلعدادیة 2008/03/15 شیماء عادل نجدى دمحم 2147523 كفـءكفـء5222011/03/21 معلم

العماریة الشرقیة االبتدائیة 2008/03/15 شیماء عبد الرحیم عبد العال دمحم 2021164 كفـءكفـء5232011/02/14 معلم

االقباط االبتدائیة 2008/03/15 شیماء عبدالصبور محمود خلیل 2146612 كفـءكفـء5242011/02/14 معلم

عبد الحافظ عبد المتجلى االبتدائیة 2008/03/15 شیماء عمادالدین على جاد الحق 2162169 كفـءكفـء5252011/02/14 معلم

على مبارك االبتدائیة 2008/03/15 شیماء قناوى على قناوى 2154672 كفـءكفـء5262011/02/28 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2008/03/15 شیماء محمود عقیلي علي 2149201 كفـءكفـء5272011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
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 

دیر مواسالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االبتدائیة) ١(دیر مواس الجدیدة رقم  2008/03/15 صابر خفاجى زیان عبد المتجلى 1135276 كفـءكفـء5282011/02/28 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 صابر صالح ابو طالب فرج 2220131 كفـءكفـء5292011/06/27 معلم

عثمان بن عفان اإلعدادیة 2008/03/15 صابر عبدالبصیر عبدالحكیم شعبان 1600005 كفـءكفـء5302011/02/14 معلم

العماریة الشرقیة االبتدائیة 2008/03/15 صابر دمحم احمد عثمان 2133465 كفـءكفـء5312011/02/14 معلم

السالم االعدادیة بدیرمواس 2009/07/11 صابرین علي سعید مصطفي 2266384 كفـءكفـء5322011/06/27 معلم

المنار االبتدائیة 2008/03/15 صباح احمد عبدالمعطى عبدالعاطى 2160627 كفـءكفـء5332011/02/14 معلم

حضانة عبد السالم تونى 2008/03/15 صباح جالل عبدهللا جمعھ 2133352 كفـءكفـء5342011/02/28 معلم

اودة باشا االبتدائیة 2009/01/01 صباح خلف سعید ابراھیم 2157527 كفـءكفـء5352011/06/27 معلم

االبتدائیة) ٢(دیر مواس الجدیدة رقم 2008/03/15 صباح على عبدالراضى عبدالمنعم 2252950 كفـءكفـء5362011/06/27 معلم

تانوف اإلعدادیة 2009/01/01 صبریة عبد المعبود مھني ھوارى 2199235 كفـءكفـء5372011/06/27 معلم

دیرمواس الثانویة بنات 2009/01/01 صبرین زكي عبد القادر علي 2256591 كفـءكفـء5382011/06/27 معلم

المنار االبتدائیة 2008/03/15 صفاء بكر دمحم عمر 2163673 كفـءكفـء5392011/02/28 معلم

نزلة عبد المسیح اإلعدادیة 2009/07/11 صفاء خمیس یوسف أحمد 2258071 كفـءكفـء5402011/06/27 معلم

على بن أبى طالب االبتدائیة بدلجا 2008/03/15 صفاء سمیر عبد الحمید حسین 2253824 كفـءكفـء5412011/06/27 معلم

الرحمانیة االبتدائیة 2008/03/15 صفاء عبدالحمید سید حسین 2146200 كفـءكفـء5422011/02/28 معلم

االمل االبتدائیة بدلجا 2008/03/15 صفاء عبدالحمید محمود عبدالستار 2147354 كفـءكفـء5432011/06/27 معلم

اسمو العروس االبتدائیة 2008/03/15 صفاء عبدالرحمن دمحم احمد 2162246 كفـءكفـء5442011/02/28 معلم
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7438of 5209 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 

دیر مواسالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العماریة الغربیة اإلعدادیة 2009/07/11 صفاء عبدالمطلب عبد الحكیم  حسین 2293471 كفـءكفـء5452011/06/27 معلم

أسامة بن زیداإلعدادیة 2009/07/11 صفاء عیاط دمحم عیاط 2324384 كفـءكفـء5462011/06/27 معلم

جزیرة تل بنى عمران االبتدائیة 2008/03/15 صفاء محمود ابو زید احمد 1565661 كفـءكفـء5472011/02/28 معلم

2008/03/15 ریاض اطفال أوده باشا صفاء نافع احمد مھنى 2252099 كفـءكفـء5482011/02/28 معلم

االقباط االبتدائیة 2009/01/01 صفاء یوسف عبد الصبور عمر 1565644 كفـءكفـء5492011/07/01 معلم

الرحمانیة االبتدائیة 2008/03/15 صفوت احمد دمحم سید 2252943 كفـءكفـء5502011/02/14 معلم

راشد سالمة اإلبتدائیة 2008/03/15 صفوت محمود عبدالحمید عبدالحلیم 2146646 كفـءكفـء5512011/02/14 معلم

تانوف االبتدائیة 2008/03/15 صفیھ دمحم عبدالرحمن محمود 2022581 كفـءكفـء5522011/06/27 معلم

الشیخ عباس االبتدائیة 2008/03/15 صالح حسین صالح حسین 2226497 كفـءكفـء5532011/06/27 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2008/03/15 صالح عبدالمالك عبدالبدیع عبدالمالك 1137482 كفـءكفـء5542011/06/27 معلم

مصطفى عمراالبتدائیة 2008/03/15 ضیاء الحق حسن عبدالحفیظ دمحم 1138666 كفـءكفـء5552011/06/27 معلم

ابو خلقة االبتدائیة 2008/03/15 طارق احمد عبدالعظیم  ھالل 2102541 كفـءكفـء5562011/02/14 معلم

عزبة الحاج قندیل االبتدائیة 2008/03/15 طارق حسنى احمد ابوالحسن 2146592 كفـءكفـء5572011/02/28 معلم

الشھیدمالزم أول یحیى أحمدعبدالمالك اإلعدادیة 2009/07/11 طارق دمحم  احمد حسین 2389719 كفـءكفـء5582011/06/27 معلم

عمرو بن العاص اإلعدادیة 2008/03/15 طھ حسین امین حسن 1704647 كفـءكفـء5592011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2008/03/15 عابدین حسن على احمد 2148388 كفـءكفـء5602011/06/27 معلم

االبتدائیة) ٢(دیر مواس الجدیدة رقم 2008/03/15 عادل دمحماالنور عبدالحكیم بیومى 2153848 كفـءكفـء5612011/02/28 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 

دیر مواسالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحسایبة االبتدائیة 1987/05/01 عاطف احمد عبدالستار حسن 1108619 كفـءكفـء5622009/02/26 معلم

اإلبتدائیة- الناصریة تعلیم أساسى 2008/03/15 عاطف محمود مسعد سلیمان 2105758 كفـءكفـء5632011/07/02 معلم

اوالد مرجان االعدادیة 2009/01/01 عاطف ھراس طھ عبدالرازق 2156832 كفـءكفـء5642011/07/01 معلم

جزیرة تل بنى عمران االبتدائیة 2008/03/15 عائشة حسن دمحم على 2150326 كفـءكفـء5652011/02/14 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 عائشھ احمد دمحم العایق دمحم 2151184 كفـءكفـء5662011/06/27 معلم

االبتدائیة) ٢(دیر مواس الجدیدة رقم 2009/07/11 عائشھ محمود عبدالحمید عیسى 2300462 كفـءكفـء5672011/06/27 معلم

على سید االبتدائیة 2008/03/15 عبد البدیع سعد عبدالبدیع احمد 1575912 كفـءكفـء5682011/02/14 معلم

ھلباوى عبد الباقى اإلبتدائیة 2008/03/15 عبد الحفیظ خفاجي عبد الحفیظ خلیفة 1138172 كفـءكفـء5692011/06/27 معلم

نزلة عبد المسیح اإلعدادیة 2009/01/01 عبد الراضى عمر دمحم عبد النبى 1132081 كفـءكفـء5702011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة بالرحمانیة 2008/03/15 عبد الرحمن دمحم ثابت عبد العال 1565729 كفـءكفـء5712011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2008/03/15 عبد الرحیم فتحى ریاض أحمد 1140608 كفـءكفـء5722011/06/27 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2008/03/15 عبد العزیز على عبد العزیز دمحم 1140424 كفـءكفـء5732011/02/14 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2008/03/15 عبد الغفار عبد المجید عبد الرحمن مبروك 1140515 كفـءكفـء5742011/02/23 معلم

الثورة اإلعدادیة 2008/03/15 عبدالحمید طلعت كامل عبدالحكم 2394459 كفـءكفـء5752011/06/27 معلم

مصطفى عمراالبتدائیة 2008/03/15 عبدالرحمن حمدى دمحم عبدالوھاب 2022613 كفـءكفـء5762011/06/27 معلم

أبو خلقة األعدادیة 2009/07/11 عبدالشكور عبدالمھیمن عبدالشكور دمحم 2330239 كفـءكفـء5772011/06/27 معلم

التحریر االبتدائیة بدلجا 2009/01/01 عبدالغفار ابراھیم دمحم ابراھیم 2153791 كفـءكفـء5782011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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عزبة الوجاك االبتدائیة 2008/03/15 عبدالكریم محمود عمار عبدالكریم 2152877 كفـءكفـء5792011/06/27 معلم

عمر بن عبد العزیز اإلعدادیة 2008/03/15 عبدهللا  عوض خلیفھ دمحم 2153287 كفـءكفـء5802011/02/14 معلم

عبد السالم توني االبتدائیة 2008/03/15 عبدهللا فرید توفیق عبدالمالك 2133248 كفـءكفـء5812011/02/14 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2008/03/15 عبدربھ دمحم عبدالحفیظ دمحم 2146093 كفـءكفـء5822011/02/14 معلم

عزبة الحاج قندیل االبتدائیة 2008/03/15 عبیر احمد یونس عبدالحفیظ 1704640 كفـءكفـء5832011/02/14 معلم

االبتدائیة) ١(دیر مواس الجدیدة رقم  2008/03/15 عبیر جھادى رشدى دمحم 2255113 كفـءكفـء5842011/02/28 معلم

جزیرة تل بنى عمران االبتدائیة 2008/03/15 عبیر سمیر دمحم أحمد 2238926 كفـءكفـء5852011/02/14 معلم

السادات االبتدائیة بدیرمواس 2009/07/11 عبیر صالح عبدالرحمن حسین 2317759 كفـءكفـء5862011/06/27 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2008/03/15 عبیر عاطف عمر عبد الجابر 2140811 كفـءكفـء5872011/02/14 معلم

السادات االبتدائیة بدیرمواس 2008/03/15 عبیر دمحم على  جمعھ 2253491 كفـءكفـء5882011/06/27 معلم

كفر خزام االبتدائیة 2008/03/15 عبیر یسرى كامل عبدالسمیع 2157651 كفـءكفـء5892011/02/28 معلم

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2008/03/15 عتاب حمدى یونس حمدان 1138083 كفـءكفـء5902011/06/27 معلم

على بن أبى طالب االبتدائیة بعزب التل 2009/07/11 عدویة مصطفي حسن مصطفي 2262880 كفـءكفـء5912011/06/27 معلم

٢الحاج قندیل االبتدائیة رقم 2008/03/15 عزة عبدالغني عباس تغیان 1132527 كفـءكفـء5922011/06/27 معلم

على بن أبى طالب االبتدائیة بعزب التل 2008/03/15 عزة ممدوح صادق احمد 1137627 كفـءكفـء5932011/02/28 معلم

المحطة االبتدائیة 2009/09/11 عزه سید احمد سید 2262197 كفـءكفـء5942011/06/27 معلم

نزلة البدرمان اإلعدادیة 2008/03/15 عزه عبده عبدالرحیم عبدالرحمن 2226493 كفـءكفـء5952011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

ھدى شعراوى االبتدائیة 2008/03/15 عزه كمال الدین عبدالجلیل سلیم 2161141 كفـءكفـء5962011/02/28 معلم

الثورة اإلعدادیة 2009/01/01 عزیز نبیھ عزیز حنین 2248538 كفـءكفـء5972011/06/27 معلم

العاشر من رمضان االبتدائیة 2008/03/15 عزیزه عبد الكریم حلمى عبدالكریم 2151370 كفـءكفـء5982011/02/28 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2008/03/15 عصام احمد عبد الرحمن دمحم 1141172 كفـءكفـء5992011/06/27 معلم

٢الحاج قندیل االبتدائیة رقم 2008/03/15 عصام جاد الرب عبد المالك دمحم 1134636 كفـءكفـء6002011/02/14 معلم

أسامة بن زیداإلعدادیة 2008/03/15 عصام سعد على صابر 2105650 كفـءكفـء6012011/02/28 معلم

ھلباوى عبد الباقى اإلبتدائیة 2008/03/15 عصام عبد العظیم عبدالحكیم شعبان 1140328 كفـءكفـء6022011/02/14 معلم

2008/03/15 اللواء مھران االبتدائیة عصام غازي أحمد عبود 1663848 كفـءكفـء6032011/02/14 معلم

الحسایبة االبتدائیة 2008/03/15 عصام دمحم احمد نصر 2151462 كفـءكفـء6042011/06/27 معلم

2008/03/15 على بن ابى طالب اإلعدادیة بالتل عصام دمحم محفوظ سیف 2152300 كفـءكفـء6052011/06/27 معلم

السادات االبتدائیة بدیرمواس 2009/07/11 عفاف عبدالعال عبدالرسول دمحم 2253492 كفـءكفـء6062011/06/27 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2008/03/15 عفاف على عبدالفتاح عبدالسمیع 2151858 كفـءكفـء6072011/02/28 معلم

حضانة علي بن ابي طالب بدلجا 2008/03/15 عفاف عوض فھمى حسانین 2156524 كفـءكفـء6082011/07/01 معلم

عبد الحافظ عبد المتجلى االبتدائیة 2009/07/11 عال ابراھیم عبد الرحمن بدومھ 2267944 كفـءكفـء6092011/06/27 معلم

الناصریة المشتركة االبتدائیة 2008/03/15 عالء سلیم یونس عبدالسالم 2156219 كفـءكفـء6102011/02/28 معلم

البطرخانة االبتدائیة 2008/03/15 عالء عادل نجدى دمحم 1141161 كفـءكفـء6112011/02/14 معلم

السادات االبتدائیة بدیرمواس 2008/03/15 عالء عبدالكریم قاید حمودة 2161125 كفـءكفـء6122011/02/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

تل بنى عمران االبتدائیة 2008/03/15 عالء فتحى احمد دمحم 2151388 كفـءكفـء6132011/06/27 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2008/03/15 عالء فتحى عبدالرحمن خمیس 1139947 كفـءكفـء6142011/02/14 معلم

١الحاج قندیل االبتدائیة رقم  2009/07/11 عالء محفوظ سبع حسین 2347354 كفـءكفـء6152011/06/27 معلم

رزق عبد الحمید االعدادیة 2011/07/01 عالء محمود عبدالحكیم حسین 2324407 كفـءكفـء6162011/06/27 معلم

سیسكو االبتدائیة 2008/03/15 على حسن على دمحم 1136617 كفـءكفـء6172011/06/27 معلم

البطرخانة االبتدائیة 2008/03/15 على راوى على احمد 2145942 كفـءكفـء6182011/02/14 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2008/03/15 على سلیمان حسن سلیمان 2147334 كفـءكفـء6192011/02/28 معلم

العماریة الغربیة اإلعدادیة 2009/01/01 على شعبان عبد المعتمد یوسف 2156924 كفـءكفـء6202011/06/27 معلم

البطرخانة االبتدائیة 2008/03/15 على طھ عبدالمالك دمحم 2145923 كفـءكفـء6212011/02/14 معلم

اسمو العروس االعدادیة 2009/01/01 على عادل حسین دمحم 2156930 كفـءكفـء6222011/06/27 معلم

عمر بن عبد العزیز اإلعدادیة 2009/07/11 علي  ھمام دمحم احمد 2389728 كفـءكفـء6232011/06/27 معلم

أبو خلقة األعدادیة 2008/03/15 علي احمد مراد عبد الستار 1140326 كفـءكفـء6242011/02/14 معلم

الثورة اإلعدادیة 2009/01/01 علي شعبان   أحمد علي 2258049 كفـءكفـء6252011/06/27 معلم

اودة باشا االبتدائیة 2008/03/15 علیا حسن عبد البدیع حسن 2149400 كفـءكفـء6262011/02/14 معلم

عزبة الحاج قندیل االبتدائیة 2008/03/15 علیا سلیمان مفضل بدران 2146695 كفـءكفـء6272011/02/14 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2008/03/15 علیھ دمحم بكرى امین دمحم 2162177 كفـءكفـء6282011/02/14 معلم

عزبة الحاج قندیل االبتدائیة 2008/03/15 عماد بكر عطیھ احمد 2252973 كفـءكفـء6292011/02/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

أبو خلقة األعدادیة 2008/03/15 عماد ناجى عبد البارى عبد الوھاب 1140886 كفـءكفـء6302011/02/28 معلم

التحریر االبتدائیة بدلجا 2009/07/11 عمر  دمحم عمر احمد 2333720 كفـءكفـء6312011/06/27 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 عمر احمد عبدالفتاح احمد 2151132 كفـءكفـء6322011/06/27 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 عمر احمد عبدالمتجلى دمحم 2151202 كفـءكفـء6332011/06/27 معلم

بنى سالم اإلعدادیة 2008/03/15 عمر عیاط دمحم عیاط 2157466 كفـءكفـء6342011/02/28 معلم

رزق عبد الحمید االعدادیة 2008/03/15 عمرو صدقى صبره دمحم 2099894 كفـءكفـء6352011/02/28 معلم

االبتدائیة) ٢(دیر مواس الجدیدة رقم 2008/03/15 عمرو دمحم احمد صابر 2150395 كفـءكفـء6362011/02/14 معلم

عزبة الحاج قندیل االبتدائیة 2008/03/15 عواطف عبدالباسط جاد الرب ابوزید 2146650 كفـءكفـء6372011/06/27 معلم

اسمو العروس الثانویة العامة 2009/07/11 عونى  ناجى شاكر  صلیب 2328860 كفـءكفـء6382011/07/01 معلم

تل بنى عمران اإلعدادیة 2009/01/01 عید حسین سلیمان على 2156449 كفـءكفـء6392011/06/27 معلم

ھدى شعراوى االبتدائیة 2008/03/15 عیشھ دمحم دمحم موسى 1130583 كفـءكفـء6402011/06/27 معلم

االقباط االبتدائیة 2008/03/15 غادة  دمحم سعید فرج 2147329 كفـءكفـء6412011/02/28 معلم

البنین االبتدائیة بدیرمواس 2008/03/15 غادة احمد عبدالمعز دمحم 2104685 كفـءكفـء6422011/02/14 معلم

العبور االبتدائیة 2008/03/15 غادة سرى دمحم عبدالعلیم 2146663 كفـءكفـء6432011/02/28 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2008/03/15 غادة صالح شحاتھ دمحم 2253498 كفـءكفـء6442011/06/27 معلم

النھضة االبتدائیة 2009/07/11 غاده ابوالحسین زیدان دمحم 2347787 كفـءكفـء6452011/06/27 معلم

عزب التل االبتدائیة 2008/03/15 غاده حنس  ولیم ریاض 2133262 كفـءكفـء6462011/02/14 معلم
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األعلي

عزب التل االعدادیة 2008/03/15 غاده دمحم حامد دمحم 2156837 كفـءكفـء6472011/02/28 معلم

الرحمانیة االبتدائیة 2008/03/15 غصون احمد عبدالنعیم حسن 2157437 كفـءكفـء6482011/02/28 معلم

عبد الباقى ھندى االبتدائیة 2008/03/15 فاتن عادل حسین دمحم 2162243 كفـءكفـء6492011/02/28 معلم

على بن أبى طالب االبتدائیة بعزب التل 2009/07/11 فاتن علي عبدالوھاب علي 2371805 كفـءكفـء6502011/06/27 معلم

المنار االبتدائیة 2009/01/01 فاتن عید عبد الجابر عبد السمیع 2151684 كفـءكفـء6512011/06/27 معلم

الحسایبة االبتدائیة 2008/03/15 فاتن دمحم دمحم حسن 1592194 كفـءكفـء6522011/06/27 معلم

االبتدائیة) ١(دیر مواس الجدیدة رقم  2009/01/01 فاطمة احمد دمحم ابراھیم 2304772 كفـءكفـء6532011/06/27 معلم

حضانة جزیرة تل بنى عمران ع 2008/03/15 فاطمة جاد دمحم على 2145309 كفـءكفـء6542011/02/28 معلم

عزب التل االبتدائیة 2008/03/15 فاطمة خلیفة دمحم عبد الغنى 1134125 كفـءكفـء6552011/06/27 معلم

المحطة االبتدائیة 2008/03/15 فاطمة عبد المجید حسن عبد المجید 1592179 كفـءكفـء6562011/02/28 معلم

ھلباوى عبد الباقى اإلبتدائیة 2008/03/15 فاطمة عزمي عبدالقادر عبدالعزیز 1133505 كفـءكفـء6572011/06/27 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2008/03/15 فاطمة عمر احمد مصطفي 1138059 كفـءكفـء6582011/06/27 معلم

عبد الباقى ھندى االبتدائیة 2008/03/15 فاطمة دمحم ابراھیم دمحم 1140352 كفـءكفـء6592011/06/27 معلم

عزب التل االبتدائیة 2008/03/15 فاطمة دمحم عبدالحمید عبدالجابر 2157738 كفـءكفـء6602011/06/27 معلم

الشھیدمالزم أول یحیى أحمدعبدالمالك اإلعدادیة 2008/03/15 فاطمة ناجى أحمد حسانین 1140354 كفـءكفـء6612011/02/14 معلم

االبتدائیة) ٢(دیر مواس الجدیدة رقم 2008/03/15 فاطمھ احمد عبدالحافظ عبدالقادر 2252019 كفـءكفـء6622011/06/27 معلم

الشیماء بنات اإلعدادیة 2008/03/15 فاطمھ احمد دمحم سكران 2154653 كفـءكفـء6632011/06/27 معلم
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الحریة االبتدائیة 2008/03/15 فاطمھ خلف حمید عاید 2152601 كفـءكفـء6642011/02/28 معلم

العماریة الشرقیة االبتدائیة 2009/07/11 فاطمھ رجب محمود دمحم 1137160 كفـءكفـء6652011/06/27 معلم

سیسكو االبتدائیة 2008/03/15 فاطمھ سمیر دمحم حسن 2163713 كفـءكفـء6662011/02/28 معلم

العماریة الغربیة اإلعدادیة 2008/03/15 فاطمھ محمود امبارك محمود 1140573 كفـءكفـء6672011/02/14 معلم

الحریة االبتدائیة 2009/07/11 فایزة احمد علي احمد 2333378 كفـءكفـء6682011/06/27 معلم

تل بنى عمران االبتدائیة 2008/03/15 فایزه عبدهللا عطاالكریم احمد 2181237 كفـءكفـء6692011/06/27 معلم

الثورة اإلعدادیة 2008/03/15 فتحى دمحم سعید عبدالناصر 2252941 كفـءكفـء6702011/06/27 معلم

2011/03/01 على بن ابى طالب اإلعدادیة بالتل فتحیة عبد الكریم عبد الواحد خلف 2266376 كفـءكفـء6712011/06/27 معلم

عمرو بن العاص اإلعدادیة 2008/03/15 فوزیة علي عبد الوھاب حسانین 2149574 كفـءكفـء6722011/02/14 معلم

البنین االبتدائیة بدیرمواس 2008/03/15 فیبي فلن یوسف حنا 2241550 كفـءكفـء6732011/02/14 معلم

عثمان بن عفان اإلعدادیة 2009/07/11 قاعود دمحم عبدالرحمن خلیل 2266396 كفـءكفـء6742011/06/27 معلم

دیر مواس الثانویة العامة بنین 2009/07/11 قاید عواد عبدالرحیم مزیون 2317604 كفـءكفـء6752011/06/27 معلم

دیر مواس الصناعیة 2009/01/01 كامل علي عبد الحمید عبد الدایم 1594795 كفـءكفـء6762011/06/27 معلم

البنین االبتدائیة بدیرمواس 2008/03/15 كریستین سند فھیم حبشى 2092926 كفـءكفـء6772011/02/14 معلم

حضانة الرحمانیة 2008/03/15 كریمة حمدى محمود خمیس 2162309 كفـءكفـء6782011/02/28 معلم

راشد سالمة اإلبتدائیة 2008/03/15 كریمة عبد الحمید بلیغ جاد المولي 1135210 كفـءكفـء6792011/02/28 معلم

الثورة اإلعدادیة 2009/07/11 كمال رمزى عبدالكریم عطیھ 2317698 كفـءكفـء6802011/06/27 معلم
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١الحاج قندیل االبتدائیة رقم  2009/07/11 كوثر حسن دمحم حسن علي 2303442 كفـءكفـء6812011/06/27 معلم

2009/07/11 اللواء مھران االبتدائیة لمیاء عبد الفتاح ھاشم دمحم 2268912 كفـءكفـء6822011/06/27 معلم

السادات االبتدائیة بدیرمواس 2009/07/11 لمیاء فتحى دمحم على 2309880 كفـءكفـء6832011/06/27 معلم

االتحاد اإلعدادیة بدیرمواس 2008/03/15 لورا وصفى یوسف فرج 2156850 كفـءكفـء6842011/02/14 معلم

االتحاد اإلعدادیة بدیرمواس 2008/03/15 لوریس خیرى عزمى زكى 2153593 كفـءكفـء6852011/06/27 معلم

اباظة االبتدائیة 2008/03/15 لؤى صالح على دمحم 2250263 كفـءكفـء6862011/06/27 معلم

حضانة عبدالحافظ عبدالمتجلى 2008/03/15 لیلى اسماعیل دمحم بخیت 2163628 كفـءكفـء6872011/02/14 معلم

نزلة عبد المسیح االبتدائیة 2008/03/15 ماجد كمال فھمى شحاتھ 2146212 كفـءكفـء6882011/02/28 معلم

ھلباوى عبد الباقى اإلبتدائیة 2009/01/01 ماجد منیر فرج عبید 1140601 كفـءكفـء6892011/06/27 معلم

عمر بن عبد العزیز اإلعدادیة 2009/01/01 ماجدة طلعت ذكى جندى 1140335 كفـءكفـء6902011/06/27 معلم

تانوف االبتدائیة 2008/03/15 ماجدة دمحم عبدالرشید اسماعیل 1134453 كفـءكفـء6912011/06/27 معلم

عزبة الوجاك االعدادیة 2009/01/01 ماجده جرجس كامل بباوى 2156900 كفـءكفـء6922011/06/27 معلم

اوالد مرجان االبتدائیة 2008/03/15 ماجده دردیر دیاب ابواللیل 2255852 كفـءكفـء6932011/06/27 معلم

تانوف اإلعدادیة 2008/03/15 مادلین صموئیل حلمى مسعود 2153571 كفـءكفـء6942011/02/28 معلم

بیرم التونسى االبتدائیة 2008/03/15 مارجو نبیل ابسخیرون فرحان 2146497 كفـءكفـء6952011/02/14 معلم

وحدة نزلة البدرمان االبتدائیة 2008/03/15 مارى جمال كامل كیرلس 2157477 كفـءكفـء6962011/02/14 معلم

الشھیدمالزم أول یحیى أحمدعبدالمالك اإلعدادیة 2008/03/15 مارى زغلول حافظ إسكندر 2153603 كفـءكفـء6972011/02/14 معلم
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السادات اإلعدادیة بدیرمواس 2008/03/15 مارى طلعت فایق عبده 2156615 كفـءكفـء6982011/02/14 معلم

بنى سالم اإلعدادیة 2008/03/15 مارى فرح جاب هللا سدراك 2160257 كفـءكفـء6992011/02/14 معلم

دیر مواس الصناعیة 2009/01/01 ماري سعد سلیم اسحق 1594767 كفـءكفـء7002011/06/27 معلم

الفاروق عمر بن الخطاب االبتدائیة 2009/01/01 ماریان جمال كامل كیرلس 2253500 كفـءكفـء7012011/06/27 معلم

االقباط االبتدائیة 2008/03/15 ماریان رؤوف شكرى عطیھ 2146104 كفـءكفـء7022011/02/28 معلم

عزبة الوجاك االعدادیة 2008/03/15 مانرفا موسى بدیع مھنى 1565548 كفـءكفـء7032011/02/28 معلم

حضانة الرحمانیة 2008/03/15 مایسھ سعد مراد خلیفھ 2161463 كفـءكفـء7042011/02/28 معلم

سیسكو االبتدائیة 2008/03/15 مایكل رمزي مزارع جاب هللا 2228618 كفـءكفـء7052011/06/27 معلم

عبد الناصر حسن االبتدائیة 2008/03/15 مایكل سعید میخائیل كیرلس 1603704 كفـءكفـء7062011/02/14 معلم

السادات اإلعدادیة بدیرمواس 2008/03/15 مایكل لبیب نصیف لبیب 2160119 كفـءكفـء7072011/06/27 معلم

ھلباوى عبد الباقى اإلبتدائیة 2008/03/15 مبروكة ماھر قرشى عبدالمجید 2145941 كفـءكفـء7082011/06/27 معلم

االتحاد اإلعدادیة بدیرمواس 2008/03/15 متى كرم فریج جادهللا 2229669 كفـءكفـء7092011/02/14 معلم

السالم االعدادیة بدیرمواس 2009/07/11 مجدى سعید حبشى طیاب 2285230 كفـءكفـء7102011/06/27 معلم

ھلباوى عبد الباقى اإلبتدائیة 2008/03/15 مجدى كامل عطا مھنى 2145915 كفـءكفـء7112011/06/27 معلم

االعدادیة الحدیثة بدیر مواس 2008/03/15 مجدى یحیى عبد المجید سید 1577508 كفـءكفـء7122011/06/27 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2008/03/15 محاسن على سیف محمود 2146148 كفـءكفـء7132011/02/28 معلم

النصر ببني عمران االبتدائیة 2008/03/15 محروس امام عبد الحلیم مرزوق 2105253 كفـءكفـء7142011/06/27 معلم
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ھلباوى عبد الباقى اإلبتدائیة 2008/03/15 محسن امان فكري عبدالقادر 1131120 كفـءكفـء7152011/06/27 معلم

الشیخ متولى ألشعراوى االعدادیة 2008/03/15 محسن دیاب مبروك ابو العال 2105091 كفـءكفـء7162011/06/27 معلم

التحریر االبتدائیة بدلجا 2008/03/15 محسن صفوت عبدااله دمحم 2162566 كفـءكفـء7172011/02/28 معلم

دیر مواس الثانویة العامة بنین 2009/07/11 محسن على لیسى على 1139466 كفـءكفـء7182011/06/27 معلم

الحاج دمحم موسى االبتدائیة 2008/03/15 دمحم  سید محفوظ عبدالعال 2153282 كفـءكفـء7192011/06/27 معلم

نزلة البدرمان اإلعدادیة 2008/03/15 دمحم احمد ریاض حسین 2145462 كفـءكفـء7202011/02/28 معلم

تل بنى عمران االبتدائیة 2008/03/15 دمحم احمد سید حسن 1131835 كفـءكفـء7212011/06/27 معلم

االمل االبتدائیة بدلجا 2008/03/15 دمحم احمد سید حماده 2147195 كفـءكفـء7222011/02/14 معلم

عبد الناصر حسن االبتدائیة 2008/03/15 دمحم أحمد عبد الناصر حسن 1571852 كفـءكفـء7232011/06/27 معلم

شروق االبتدائیة 2009/07/11 دمحم احمد عبدالحفیظ احمد 2252976 كفـءكفـء7242011/06/27 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2008/03/15 دمحم احمد عبدالرحمن على 2156384 كفـءكفـء7252011/06/27 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 دمحم احمد عبدالمالك عیسوى 2151262 كفـءكفـء7262011/06/27 معلم

الشھیدمالزم أول یحیى أحمدعبدالمالك اإلعدادیة 2008/03/15 دمحم احمد على ابو الحسن 1578459 كفـءكفـء7272011/06/27 معلم

٢الحاج قندیل االبتدائیة رقم 2008/03/15 دمحم احمد دمحم حامد 2147281 كفـءكفـء7282011/06/27 معلم

سیسكو االبتدائیة 2008/03/15 دمحم احمد مرداش حماد 1565719 كفـءكفـء7292011/02/28 معلم

دلجا المشتركة اإلعدادیة 2009/01/01 دمحم حسن عبدالعلیم حسن 2150237 كفـءكفـء7302011/06/27 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2008/03/15 دمحم حسن دمحم عبدالوھاب 2146130 كفـءكفـء7312011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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دلجا االبتدائیة بنین 2008/03/15 دمحم حسن دمحم على 1566789 كفـءكفـء7322011/02/28 معلم

جزیرة تل بنى عمران االبتدائیة 2008/03/15 دمحم حسین دمحم سلیمان 2153269 كفـءكفـء7332011/06/27 معلم

النھضة االبتدائیة 2008/03/15 دمحم حمدان عبد الحكیم احمد 1132507 كفـءكفـء7342011/02/28 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 دمحم خلف عبدالصبور مھنى 2161231 كفـءكفـء7352011/06/27 معلم

عمر بن عبد العزیز اإلعدادیة 2009/07/11 دمحم خلف عبدالمنعم عثمان 2259412 كفـءكفـء7362011/06/27 معلم

اودة باشا االبتدائیة 2008/03/15 دمحم خلف عبدالنعیم ابوالعال 2252968 كفـءكفـء7372011/02/28 معلم

2008/03/15 على بن ابى طالب اإلعدادیة بالتل دمحم خلیفة عبد المحسن على 1135191 كفـءكفـء7382011/02/28 معلم

دلجا المشتركة اإلعدادیة 2009/01/01 دمحم خلیفة دمحم عمر 2099308 كفـءكفـء7392011/06/27 معلم

الشیخ عباس االبتدائیة 2008/03/15 دمحم خلیل دمحم خلیل 1138275 كفـءكفـء7402011/06/27 معلم

نزلة محمود االبتدائیة 2008/03/15 دمحم خیرى كامل دمحم 1139314 كفـءكفـء7412011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة بالرحمانیة 2008/03/15 دمحم رجب عبد العزیز معروف 1141730 كفـءكفـء7422011/06/27 معلم

عزب التل االبتدائیة 2008/03/15 دمحم سید عبدالصبور عبدالوارث 2105589 كفـءكفـء7432011/02/14 معلم

دیر مواس الصناعیة 2002/05/01 دمحم شحاتھ محمود خلیفة 1139565 كفـءكفـء7442009/11/11 معلم

عثمان بن عفان اإلعدادیة 2008/03/15 دمحم صابر خفاجي دمحم 1564942 كفـءكفـء7452011/02/14 معلم

النھضة االبتدائیة 2008/03/15 دمحم صبرى امین عبدالمعز 2252942 كفـءكفـء7462011/06/27 معلم

التحریر االبتدائیة بدلجا 2008/03/15 دمحم صفوت عبدالاله دمحم 2105039 كفـءكفـء7472011/02/28 معلم

االتحاد اإلعدادیة بدیرمواس 2004/07/01 دمحم عبد هللا سنوسي سلیم 1595961 كفـءكفـء7482009/02/26 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

نزلة البدرمان اإلعدادیة 2009/01/01 دمحم عبدالتواب عبدالحفیظ حسین 2160178 كفـءكفـء7492011/06/27 معلم

اباظة االبتدائیة 2008/03/15 دمحم عبدالحسیب دمحم حفنى 2163621 كفـءكفـء7502011/06/27 معلم

جزیرة تل بنى عمران اإلعدادیة 2009/01/01 دمحم عبدالحفیظ محمود حماد 2248558 كفـءكفـء7512011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة بالرحمانیة 2008/03/15 دمحم عبدالرحمن احمد سطوحى 2237436 كفـءكفـء7522011/06/27 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2008/03/15 دمحم عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن 2021664 كفـءكفـء7532011/06/27 معلم

نزلة محمود االبتدائیة 2008/03/15 دمحم عبدالعلیم عباس عبدالعلیم 2102520 كفـءكفـء7542011/06/27 معلم

الثورة اإلعدادیة 2009/07/11 دمحم عبدالغفار عبدالدایم عبدالغفار 2317624 كفـءكفـء7552011/06/27 معلم

دیر مواس الثانویة العامة بنین 2009/07/11 دمحم عبدالفتاح عبدالمغیث عبدالمجید 2303219 كفـءكفـء7562011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة بالرحمانیة 2008/03/15 دمحم عبدالفضیل مسعد عبد الفضیل 1109738 كفـءكفـء7572011/06/27 معلم

العاشر من رمضان االبتدائیة 2008/03/15 دمحم عبدالكریم عبدالرحمن على 2146138 كفـءكفـء7582011/06/27 معلم

زعبرة االبتدائیة 2008/03/15 دمحم عبدالمعز عبدالعزیز عبدالرحمن 2255105 كفـءكفـء7592011/02/14 معلم

تل بنى عمران اإلعدادیة 2009/07/11 دمحم عبدالمنعم احمد عبدالرحمن 2387107 كفـءكفـء7602011/06/27 معلم

ھدى شعراوى االبتدائیة 2008/03/15 دمحم عبدالنبي دمحم علي 1141449 كفـءكفـء7612011/02/28 معلم

تل بنى عمران اإلعدادیة 2008/03/15 دمحم عرفان عبدالحفیظ دمحم 2156404 كفـءكفـء7622011/02/14 معلم

شروق االبتدائیة 2008/03/15 دمحم على عبدالمعطى عبد العاطى 2153305 كفـءكفـء7632011/06/27 معلم

وحدة نزلة البدرمان االبتدائیة 2008/03/15 دمحم عونى احمد احمد 2157456 كفـءكفـء7642011/02/28 معلم

على بن أبى طالب االبتدائیة بدلجا 2009/07/11 دمحم عید حسین دمحم 2388724 كفـءكفـء7652011/06/27 معلم
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األعلي

تانوف اإلعدادیة 2009/01/01 دمحم عیسى عبدالناصر عیسى 2153335 كفـءكفـء7662011/06/27 معلم

الشیماء بنات اإلعدادیة 2008/03/15 دمحم فاروق  دمحم زیدان 2250253 كفـءكفـء7672011/02/28 معلم

نزلة البدرمان اإلعدادیة 2008/03/15 دمحم فاروق دمحم سلیم 2145904 كفـءكفـء7682011/02/14 معلم

العماریة الشرقیة االبتدائیة 2008/03/15 دمحم فتحى عبدالرحمن خمیس 1135248 كفـءكفـء7692011/06/27 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة بدلجا 2009/07/11 دمحم فتحي عبدالاله سید 2342538 كفـءكفـء7702011/06/27 معلم

االبتدائیة) ١(دیر مواس الجدیدة رقم  2008/03/15 دمحم فوزى دمرداش حماد 1139060 كفـءكفـء7712011/02/14 معلم

على مبارك االبتدائیة 2008/03/15 دمحم كامل احمد جالل 2154693 كفـءكفـء7722011/06/27 معلم

الفاروق عمر بن الخطاب االبتدائیة 2008/03/15 دمحم كرم عبدالفضیل ابراھیم 2253490 كفـءكفـء7732011/06/27 معلم

عبد الناصر حسن االبتدائیة 2008/03/15 دمحم كمال عبد البدیع عبدالغفار 1571911 كفـءكفـء7742011/02/14 معلم

تانوف االبتدائیة 2008/03/15 دمحم كمال فتحى ابو خنجر 2152392 كفـءكفـء7752011/06/27 معلم

عمرو بن العاص اإلعدادیة 2009/01/01 دمحم مجلع فرحات فداوي 1137378 كفـءكفـء7762011/06/27 معلم

راشد سالمة اإلبتدائیة 2008/03/15 دمحم محروص دمحم على 2105260 كفـءكفـء7772011/02/14 معلم

العماریة الشرقیة االبتدائیة 2008/03/15 دمحم دمحم حسانین ابراھیم 1134635 كفـءكفـء7782011/06/27 معلم

2009/07/11 اللواء مھران االبتدائیة دمحم دمحم حسانین سلیمان 2266341 كفـءكفـء7792011/06/27 معلم

االمل االبتدائیة بدلجا 2008/03/15 دمحم دمحم نجیب عبدالحلیم عبدالحمید 2147264 كفـءكفـء7802011/06/27 معلم

نزلة البدرمان اإلعدادیة 2008/03/15 دمحم مختار دمحم على 1139389 كفـءكفـء7812011/02/28 معلم

عبد الرحمن ابو المكارم الثانویة المشتركة 2009/07/11 دمحم مخیمر دمحم احمد 2328894 كفـءكفـء7822011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

تانوف االبتدائیة 2008/03/15 دمحم نبیھ علي اسماعیل 2230682 كفـءكفـء7832011/02/28 معلم

2009/07/11 اللواء مھران االبتدائیة دمحم نجاح فؤاد سید 2266355 كفـءكفـء7842011/06/27 معلم

ابو خلقة االبتدائیة 2008/03/15 دمحم نجیب جاد الكریم دمحم 2145474 كفـءكفـء7852011/02/28 معلم

٢الحاج قندیل االبتدائیة رقم 2008/03/15 دمحم نصار محمود ابوالدھب 2156532 كفـءكفـء7862011/02/14 معلم

اسمو العروس االعدادیة 2008/03/15 دمحم نصر نورالدین حماد 2146517 كفـءكفـء7872011/02/14 معلم

2009/07/11 اللواء مھران االبتدائیة محمود  صابر عبدالحلیم محمود 2266337 كفـءكفـء7882011/06/27 معلم

تانوف اإلعدادیة 2008/03/15 محمود  عاطف محمود دمحم 2160068 كفـءكفـء7892011/06/27 معلم

على سید االبتدائیة 2008/03/15 محمود ابوالسعود عبدالحمید خلیفة 2309922 كفـءكفـء7902011/06/27 معلم

١الحاج قندیل االبتدائیة رقم  2009/07/11 محمود أحمد دمحم عبد المالك 1129308 كفـءكفـء7912011/06/27 معلم

السالم االعدادیة بدیرمواس 2009/01/01 محمود احمد محمود دمحم 2331559 كفـءكفـء7922011/06/27 معلم

السوالم االبتدائیة الجدیدة 2008/03/15 محمود خلف خلیفة دمحم 1138037 كفـءكفـء7932011/06/27 معلم

اإلبتدائیة- الناصریة تعلیم أساسى 2008/03/15 محمود رمضان دمحم احمد 1603718 كفـءكفـء7942011/02/28 معلم

عبد الناصر حسن االبتدائیة 2008/03/15 محمود سمیر راغب ابوزید 1571944 كفـءكفـء7952011/06/27 معلم

بیرم التونسى االبتدائیة 2008/03/15 محمود سید دمحم حسین 1136011 كفـءكفـء7962011/06/27 معلم

سیسكو االبتدائیة 2008/03/15 محمود صالح كفلى مؤمن 1565705 كفـءكفـء7972011/02/14 معلم

سیسكو االبتدائیة 2008/03/15 محمود عبد الستار مطر دمحم 1128843 كفـءكفـء7982011/02/28 معلم

اسمو العروس الثانویة العامة 2008/03/15 محمود عبدالودود دمحم علي 2285201 كفـءكفـء7992011/06/27 معلم
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دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 محمود عبدالوھاب دمحم نصر 2145187 كفـءكفـء8002011/06/27 معلم

دیر مواس الصناعیة 2009/01/01 محمود فرغلي عبد الھادي احمد 1622088 كفـءكفـء8012011/06/27 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2008/03/15 محمود دمحم احمد لیسى 1588596 كفـءكفـء8022011/06/27 معلم

االتحاد اإلعدادیة بدیرمواس 2009/01/01 محمود دمحم حسب النبى نجم 2179828 كفـءكفـء8032011/06/27 معلم

مصطفى عمراالبتدائیة 2008/03/15 محمود دمحم حسن علي 2153541 كفـءكفـء8042011/02/28 معلم

االبتدائیة) ١(دیر مواس الجدیدة رقم  2008/03/15 محمود دمحم محمود عبد المالك 1140317 كفـءكفـء8052011/06/27 معلم

عمرو بن العاص اإلعدادیة 2008/03/15 محمود دمحم محمود عبدهللا 2149588 كفـءكفـء8062011/06/27 معلم

2008/03/15 اللواء مھران االبتدائیة محمود محمود صابر نایل 1674681 كفـءكفـء8072011/02/14 معلم

على بن أبى طالب االبتدائیة بعزب التل 2008/03/15 مدحت احمد عبدالحفیظ احمد 1588610 كفـءكفـء8082011/06/27 معلم

الشیخ متولى ألشعراوى االعدادیة 2008/03/15 مدحت عبدالحكیم عبدالعزیز عطیة 2146685 كفـءكفـء8092011/02/14 معلم

تل بنى عمران االبتدائیة 2008/03/15 مدیحھ دمحم عبدالرحمن حفنى 2152294 كفـءكفـء8102011/02/28 معلم

رزق عبد الحمید االعدادیة 2009/01/01 مرام ایمن دمحم ذكى 2160481 كفـءكفـء8112011/06/27 معلم

تانوف اإلعدادیة 2008/03/15 مرثا فكرى عبده واصف 2145468 كفـءكفـء8122011/02/14 معلم

عزبة الحاج قندیل االبتدائیة 2009/07/11 مرفت صالح احمد دمحم 2300457 كفـءكفـء8132011/06/27 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 مرفت طیاب معزوز لوقا 2145130 كفـءكفـء8142011/06/27 معلم

االتحاد اإلعدادیة بدیرمواس 2009/07/11 مرفت عبدالحافظ احمد محمود 2319980 كفـءكفـء8152011/06/27 معلم

راشد سالمة اإلبتدائیة 2008/03/15 مرفت دمحم عبد العلیم أبوسدیرة 2256537 كفـءكفـء8162011/06/27 معلم
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دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 مرفت دمحم دمحم ابوزید 2145127 كفـءكفـء8172011/06/27 معلم

السادات االبتدائیة بدیرمواس 2008/03/15 مروة السیددمحم توفیق حسان 1141236 كفـءكفـء8182011/06/27 معلم

2008/03/15 اللواء مھران االبتدائیة مروة صبحي دمحم عبدالقوي 1686956 كفـءكفـء8192011/02/14 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2008/03/15 مروة دمحم نجاح عبد الحفیظ حسانین 2133563 كفـءكفـء8202011/02/14 معلم

االمل للصم والبكم بامھات المستقبل ب 2008/03/15 مروة مدحت احمد القشیري 2161094 كفـءكفـء8212011/02/14 معلم

امھات المستقبل االبتدائیة 2008/07/21 مریانا فایق ملك قلتھ 2215134 كفـءكفـء8222011/02/14 معلم

االبتدائیة) ٢(دیر مواس الجدیدة رقم 2008/03/15 مریم شحاتھ مسعد كراس 2097082 كفـءكفـء8232011/02/14 معلم

حضانة عزب التل 2008/03/15 مریم عبد القدوس حبیب عبد القدوس 1589198 كفـءكفـء8242011/02/14 معلم

السالم االعدادیة بدیرمواس 2009/01/01 مریم لبان حنا یوسف 1630665 كفـءكفـء8252011/06/27 معلم

ھلباوى عبد الباقى اإلبتدائیة 2009/07/11 مساعد یوسف خلف جادالرب 1135332 كفـءكفـء8262011/06/27 معلم

االبتدائیة) ١(دیر مواس الجدیدة رقم  2009/07/11 مسمیھ جمال عبدهللا یني 2273379 كفـءكفـء8272011/06/27 معلم

أسامة بن زیداإلعدادیة 2008/03/15 مشیرة حمدى عبدالغنى دمحم 2145322 كفـءكفـء8282011/02/28 معلم

حضانة امھات المستقبل 2008/03/15 مشیره دمحم على زیدان 1141650 كفـءكفـء8292011/06/27 معلم

الرحمانیة االبتدائیة 2008/03/15 مصطفى ابراھیم على زكى 2151408 كفـءكفـء8302011/06/27 معلم

السالم االعدادیة بدیرمواس 2009/07/11 مصطفى ابوزید رضوان ابوزید 2287953 كفـءكفـء8312011/06/27 معلم

على بن أبى طالب االبتدائیة بدلجا 2008/03/15 مصطفى احمد ابراھیم عبدالرحیم 2156483 كفـءكفـء8322011/02/28 معلم

عزبة أیوب االبتدائیة 2008/03/15 مصطفى سالم سید دمحم 2253465 كفـءكفـء8332011/02/28 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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٢الحاج قندیل االبتدائیة رقم 2008/03/15 مصطفى سعد احمد على 2158213 كفـءكفـء8342011/02/28 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 مصطفى سعد دمحم احمد 2145183 كفـءكفـء8352011/06/27 معلم

الناصریة المشتركة االبتدائیة 2008/03/15 مصطفى عبدالحسیب عبدالولى عبدالمالك 2229661 كفـءكفـء8362011/02/14 معلم

الثورة اإلعدادیة 2009/01/01 مصطفى دمحم زیدان فراج 2153534 كفـءكفـء8372011/06/27 معلم

امھات المستقبل االبتدائیة 2008/03/15 مصطفي سمیر خیري محمود 1141732 كفـءكفـء8382011/06/27 معلم

عمر بن عبد العزیز اإلعدادیة 2009/07/11 مصطفي عبد اللطیف أحمد حسین 2258227 كفـءكفـء8392011/06/27 معلم

عمر بن عبد العزیز اإلعدادیة 2008/03/15 مقبل ماھر صدیق شحاتھ 2156916 كفـءكفـء8402011/06/27 معلم

االمل االبتدائیة بدلجا 2008/03/15 مكرم  عبدالجواد عبدالنعیم مكرم هللا 2145425 كفـءكفـء8412011/02/14 معلم

االبتدائیة) ٢(دیر مواس الجدیدة رقم 2008/03/15 منال سراج الدین انور عبدالرحیم 2253463 كفـءكفـء8422011/06/27 معلم

الرحمانیة اإلعدادیة 2008/03/15 منال عبدالرازق ھیكل شلبى 2098399 كفـءكفـء8432011/06/27 معلم

على سید االبتدائیة 2008/03/15 منال على حسن ابراھیم 1128086 كفـءكفـء8442011/02/28 معلم

عمر بن عبد العزیز اإلعدادیة 2009/07/11 منال علي توني عبد الرحیم 2266398 كفـءكفـء8452011/06/27 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2008/03/15 منال فتحى دمحم طھ 1588580 كفـءكفـء8462011/06/27 معلم

الحسن بن على ب الجدیدة 2008/03/15 منال دمحم حسین بھلول 2152411 كفـءكفـء8472011/06/27 معلم

ریاض أطفال خالد بن الولید 2009/01/01 منال دمحم دمحم عمر 1141639 كفـءكفـء8482011/06/27 معلم

حضانة السالم االعدادیة 2008/03/15 منال میخائیل شحاتھ یوسف 1588550 كفـءكفـء8492011/02/28 معلم

السالم االعدادیة بدیرمواس 2008/03/15 منتصر دمحم سلیم علي 2149695 كفـءكفـء8502011/02/14 معلم
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النھضة االبتدائیة 2008/03/15 منجة جمال محمود مرسى 1141250 كفـءكفـء8512011/06/27 معلم

التحریر االبتدائیة بدلجا 2008/03/15 منصور متولى عبدالعلیم سید 2105182 كفـءكفـء8522011/02/28 معلم

التحریر االبتدائیة بدلجا 2009/07/11 منى  صالح دمحم حسانین 2309642 كفـءكفـء8532011/06/27 معلم

النصر ببني عمران االبتدائیة 2008/03/15 منى أحمد أبو السعود محمود 1141687 كفـءكفـء8542011/06/27 معلم

ھلباوى عبد الباقى اإلبتدائیة 2008/03/15 منى حشمت حامد احمد 2145933 كفـءكفـء8552011/06/26 معلم

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2008/03/15 منى حیدر أمین كریم 1137226 كفـءكفـء8562011/02/28 معلم

ابو خلقة االبتدائیة 2008/03/15 منى خلف عبدالكریم عبدالصبور 2146121 كفـءكفـء8572011/02/14 معلم

حضانة بنى عمران 2008/03/15 منى خیرى عبدالرشید عبدالكریم 2161716 كفـءكفـء8582011/06/27 معلم

اوالد مرجان االبتدائیة 2008/03/15 منى شوقى عبدالرحیم دمحم 2160213 كفـءكفـء8592011/02/28 معلم

٢الحاج قندیل االبتدائیة رقم 2008/03/15 منى صالح أحمد حسن 1139617 كفـءكفـء8602011/06/27 معلم

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2009/07/11 منى صبرى عبدالجواد احمد 1133373 كفـءكفـء8612011/06/27 معلم

عزب التل االبتدائیة 2008/03/15 منى طلعت احمد دمحم 2255860 كفـءكفـء8622011/02/28 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2008/03/15 منى فتحى عبدالرحیم عبدالعال 2105632 كفـءكفـء8632011/02/28 معلم

اسمو العروس االبتدائیة 2008/03/15 منى فخرى فخرى نصیر 2160418 كفـءكفـء8642011/02/14 معلم

مصطفى عمراالبتدائیة 2008/03/15 منى دمحم احمد سلیمان 2146578 كفـءكفـء8652011/06/27 معلم

حضانة جزیرة تل بنى عمران ع 2008/03/15 منى محمود على محمود 2145302 كفـءكفـء8662011/02/28 معلم

اسمو العروس االبتدائیة 2008/03/15 منى نجاح عبدالبدیع عبدهللا 2162182 كفـءكفـء8672011/06/27 معلم
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2008/03/15 اللواء مھران االبتدائیة مھا موریس نجیب دویسھ 2120816 كفـءكفـء8682011/02/28 معلم

السادات االبتدائیة بدیرمواس 2008/03/15 َمھیرة عبد الوكیل ادم أحمد 1571873 كفـءكفـء8692011/02/14 معلم

االبتدائیة) ٢(دیر مواس الجدیدة رقم 2008/03/15 مھیرة علي مخیمر عثمان 2161109 كفـءكفـء8702011/02/28 معلم

ھلباوى عبد الباقى اإلبتدائیة 2008/03/15 موزة فاروق بركات على 2145881 كفـءكفـء8712011/06/27 معلم

الشیماء بنات اإلعدادیة 2009/07/11 موسى  توفیق موسى طانیوس 2285218 كفـءكفـء8722011/06/27 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة بدلجا 2008/03/15 موسى یوسف عبدالحافظ موسى 2390102 كفـءكفـء8732011/02/28 معلم

جزیرة تل بنى عمران االبتدائیة 2008/03/15 میرفت شافعى دمحم دمحم 2230084 كفـءكفـء8742011/02/28 معلم

دلجا المشتركة اإلعدادیة 2009/01/01 میرفت شوقى عبدهللا عویضة 2156743 كفـءكفـء8752011/06/27 معلم

الرحمانیة اإلعدادیة 2008/03/15 میشیل مجدى موسى روفائیل 2098425 كفـءكفـء8762011/02/28 معلم

الحسایبة االبتدائیة 2008/03/15 میمي جمال عبدالحمید سلیم 2149673 كفـءكفـء8772011/06/27 معلم

المحطة االبتدائیة 2008/03/15 ناجي صالح ناجي ھمام 1132455 كفـءكفـء8782011/02/14 معلم

السادات االبتدائیة بدیرمواس 2008/03/15 نادیة احمد ابراھیم سویلم 2252953 كفـءكفـء8792011/02/28 معلم

امھات المستقبل االبتدائیة 2008/03/15 نادیة انور دمحم احمد 1140671 كفـءكفـء8802011/02/28 معلم

العبور االبتدائیة 2008/03/15 نادیة ثابت عبدالستار حسان 2145418 كفـءكفـء8812011/06/27 معلم

عمر بن عبد العزیز اإلعدادیة 2008/03/15 نادیة جالل عبدهللا جمعھ 2133253 كفـءكفـء8822011/02/14 معلم

ھدى شعراوى االبتدائیة 2011/03/21 نادیة عبدهللا عبدالعاطى حسان 2105667 كفـءكفـء8832011/02/28 معلم

شروق االبتدائیة 2008/03/15 نادیة لطفى عبد الكریم عبدالعال 2157700 كفـءكفـء8842011/02/28 معلم

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

7438of 5229 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 

دیر مواسالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نزلة سعیداالبتدائیة 2008/03/15 نادیة ماجد شمشول عبدهللا 1142190 كفـءكفـء8852011/02/14 معلم

النھضة االبتدائیة 2008/03/15 نادیة دمحم عبدالعظیم احمد 2255107 كفـءكفـء8862011/06/27 معلم

حضانة جزیرة تل بنى عمران ب 2008/03/15 نادیة دمحم عبدالعظیم عبدهللا 1134003 كفـءكفـء8872011/02/28 معلم

حضانة جزیرة تل بنى عمران ب 2008/03/15 نادیھ احمد ابوزید عریف 2161604 كفـءكفـء8882011/02/28 معلم

دیر مواس الثانویة العامة بنین 2009/01/01 نادیھ احمد دمحم عبد المقصود 2105779 كفـءكفـء8892011/06/27 معلم

عزب التل االبتدائیة 2009/07/11 نادیھ شوقى دمحم حسین 2400309 كفـءكفـء8902011/06/27 معلم

ابو خلقة االبتدائیة 2008/03/15 نادیھ عبد الرحیم عبد المھیمن عبدهللا 1140207 كفـءكفـء8912011/02/28 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 نادیھ عبدالودود دمحم على 2224769 كفـءكفـء8922011/06/27 معلم

منشأة خزام االبتدائیة 2009/01/01 ناریمان عبد السالم عیسى عبد الرحمن 1136351 كفـءكفـء8932011/06/27 معلم

االمل للصم والبكم بامھات المستقبل ب 2008/03/15 ناصر  حسن عبدالصبور حسن 2147273 كفـءكفـء8942011/02/28 معلم

تل بنى عمران االبتدائیة 2008/03/15 ناصر حمدى عباس دمحم 1141064 كفـءكفـء8952011/06/27 معلم

عبد السالم توني االبتدائیة 2008/03/15 ناصر دمحم محمود دكرورى 2133204 كفـءكفـء8962011/02/14 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2008/03/15 نانسى سمیر خلیل دمحم 1141835 كفـءكفـء8972011/06/27 معلم

دلجا المشتركة اإلعدادیة 2009/01/01 نانسى كرم عبدالكریم ریاض 2156631 كفـءكفـء8982011/06/27 معلم

العماریة الغربیة اإلعدادیة 2009/01/01 نانسي جمال نجیب تاوضروس 1594781 كفـءكفـء8992011/06/27 معلم

صالح سالم االبتدائیة المشتركة بطوخ 2008/03/15 نانسي ماھر سلیمان خرستیان 1622064 كفـءكفـء9002011/02/14 معلم

الرحمانیة االبتدائیة 2008/03/15 ناھد ابراھیم محمود معوض 1612120 كفـءكفـء9012011/06/27 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

دیر مواسالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

على سید االبتدائیة 2008/03/15 ناھد شوقى دمحم ھمام 1132857 كفـءكفـء9022011/02/28 معلم

جزیرة تل بنى عمران االبتدائیة 2008/03/15 ناھد صالح عبد الرازق جاد 1139568 كفـءكفـء9032011/02/28 معلم

الحسایبة االبتدائیة 2008/03/15 ناھد نادى یونس على 1135591 كفـءكفـء9042011/02/28 معلم

نزلة البدرمان اإلعدادیة 2011/07/01 نبیل مصطفى عمر مراد 2145489 كفـءكفـء9052011/06/27 معلم

اسمو العروس االعدادیة 2011/07/01 نجالء بدر محمود ابراھیم 2347774 كفـءكفـء9062011/06/27 معلم

امھات المستقبل االبتدائیة 2008/03/15 نجالء جمال فوزى دمحم 2163697 كفـءكفـء9072011/02/14 معلم

بنى حرام المشتركة 2009/01/01 نجالء صبحى توفیق عبدالناصر 2148368 كفـءكفـء9082011/06/27 معلم

امھات المستقبل االبتدائیة 2008/03/15 نجالء فتحي عبدالرحمن حسن 1140828 كفـءكفـء9092011/02/14 معلم

اودة باشا االبتدائیة 2008/03/15 نجالء دمحم فرغل دمحم 1142182 كفـءكفـء9102011/02/28 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 نجالء محمود مرسى احمد 2151242 كفـءكفـء9112011/06/27 معلم

ابو خلقة االبتدائیة 2008/03/15 نجالء ناجي عبد المنعم عبد الرازق 2154395 كفـءكفـء9122011/06/27 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2008/03/15 نجوى شحاتھ عبدالفتاح دمحم 2255097 كفـءكفـء9132011/02/28 معلم

أبو خلقة األعدادیة 2009/01/01 نجوى عبدالسالم محمود مزیون 2248458 كفـءكفـء9142011/06/27 معلم

حضانة بنى عمران 2008/03/15 نجوى فتحى فراج مھران 2135784 كفـءكفـء9152011/02/28 معلم

الناصریة المشتركة االبتدائیة 2008/03/15 نرجس احمد عبدالقادر علي 1131724 كفـءكفـء9162011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة بالرحمانیة 2009/07/11 نرمین ثروت حلمى زكى 2349172 كفـءكفـء9172011/06/27 معلم

عزبة الوجاك االعدادیة 2008/03/15 نرمین ممتاز كمال مرشد 1565550 كفـءكفـء9182011/06/27 معلم

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

7438of 5231 Page 2017/03/23
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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 

دیر مواسالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبد المتجلى أسعداالعدادیة بدیر مواس 2009/01/01 نسمة احمد مراد عبدالستار 2156617 كفـءكفـء9192011/06/27 معلم

بنى حرام المشتركة 2008/03/15 نسیم صبحى فرج هللا سعید 2148395 كفـءكفـء9202011/02/14 معلم

الحسایبة االبتدائیة 2009/01/01 نشوى امیل عزت مرزوق 2181959 كفـءكفـء9212011/06/27 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2008/03/15 نشوى غریب دمحم اسماعیل 1695752 كفـءكفـء9222011/06/27 معلم

المحطة االبتدائیة 2009/07/11 نعمھ عبدالتواب عبدالجلیل سلیم 2285259 كفـءكفـء9232011/06/27 معلم

أسامة بن زیداإلعدادیة 2008/03/15 نعمھ دمحم عبد الحمید عبد الجابر 1695754 كفـءكفـء9242011/06/27 معلم

دلجا المشتركة اإلعدادیة 2008/03/15 نعیم یوسف عیاد موسى 2157862 كفـءكفـء9252011/02/28 معلم

عزبة الوجاك االبتدائیة 2008/03/15 نفیسة ربیع عبد العزیز ابوزید 1139841 كفـءكفـء9262011/06/27 معلم

النصر ببني عمران االبتدائیة 2008/03/15 نفیسة عبدالرحمن احمد محمود 1575986 كفـءكفـء9272011/02/14 معلم

جزیرة تل بنى عمران االبتدائیة 2009/07/11 نفیسة دمحم عبدالحكیم علي 2260284 كفـءكفـء9282011/06/27 معلم

تانوف اإلعدادیة 2011/07/01 نھا عبدالرحمن احمد عبدالباقى 2335004 كفـءكفـء9292011/06/27 معلم

حضانة السالم االعدادیة 2008/03/15 نھى حسن سیف حسن 2162302 كفـءكفـء9302011/02/28 معلم

جزیرة تل بنى عمران اإلعدادیة 2008/03/15 نھى عبدهللا عبدالحفیظ خالف 2145293 كفـءكفـء9312011/02/14 معلم

بنى سالم اإلعدادیة 2008/03/15 نواره دمحم احمد عبد الرحمن 2156186 كفـءكفـء9322011/02/14 معلم

حضانة نزلة سعید االبتدائیة 2008/03/15 نوال احمد عبدالحكیم محمود 2150366 كفـءكفـء9332011/02/28 معلم

حضانة عزب التل 2008/03/15 نورا محمود علي محمود 2220759 كفـءكفـء9342011/02/14 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2009/07/11 نوره صالح عبدالجواد عبدالرحمن 2311602 كفـءكفـء9352011/06/27 معلم

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

7438of 5232 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 

دیر مواسالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 نیفین  عبدالفتاح  محمود سلیمان 2145119 كفـءكفـء9362011/06/27 معلم

عبد المتجلى أسعداالعدادیة بدیر مواس 2008/03/15 نیفین مرزق امین عبدالمسیح 2163588 كفـءكفـء9372011/02/28 معلم

امھات المستقبل االبتدائیة 2009/01/01 نیفین ناثان زكى ناروز 2281678 كفـءكفـء9382011/06/27 معلم

دیر مواس الصناعیة 2009/07/11 نیفین یحى حنا جرجس 2398367 كفـءكفـء9392011/06/27 معلم

المحطة االبتدائیة 2009/07/11 ھاجر حسن عباس ابوزید 2390026 كفـءكفـء9402011/07/27 معلم

عبد الحافظ عبد المتجلى االبتدائیة 2008/03/15 ھاشم نقراشى عبدالحافظ عبدالمتجلى 2157696 كفـءكفـء9412011/02/14 معلم

البدرمان االبتدائیة المشتركة 2009/01/01 ھالة عبدالعزیز موسى عبدالرحمن 2145766 كفـءكفـء9422011/06/27 معلم

البنین االبتدائیة بدیرمواس 2008/03/15 ھالة نبیل دمحم سالمة 2148525 كفـءكفـء9432011/02/28 معلم

حضانة الفاروق عمر بن الخطاب 2008/03/15 ھالھ احمدفؤاد عبدالحلیم عبد الحمید 2163565 كفـءكفـء9442011/02/28 معلم

بیرم التونسى االبتدائیة 2008/03/15 ھالھ جمال عبدالمعطى عبدالعاطى 2160379 كفـءكفـء9452011/02/14 معلم

ریاض اطفال المنار 2008/03/15 ھالھ شاذلى دمحم اسماعیل 2162793 كفـءكفـء9462011/02/14 معلم

المرحوم محمود عبد الفھیم االبتدائیة 2008/03/15 ھانى ابراھیم اسماعیل خلیل 2102479 كفـءكفـء9472011/02/28 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2008/03/15 ھانى احمد دمحم طایع 2145889 كفـءكفـء9482011/06/27 معلم

االتحاد اإلعدادیة بدیرمواس 2008/03/15 ھانى دمحم جاد الكریم دمحم 2157715 كفـءكفـء9492011/06/27 معلم

صالح سالم االبتدائیة المشتركة بطوخ 2008/03/15 ھانى نصیب توفیق غبلایر 1141496 كفـءكفـء9502011/02/28 معلم

ھدى شعراوى االبتدائیة 2008/03/15 ھاني عبد المنعم حسن عبد المنعم 2253998 كفـءكفـء9512011/02/28 معلم

دیر مواس الصناعیة 2009/01/01 ھاني دمحم عبد الحمید علي 1621997 كفـءكفـء9522011/06/27 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

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

دیر مواسالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االتحاد اإلعدادیة بدیرمواس 2008/03/15 ھایدى سمیر ذكى جرجس 2156685 كفـءكفـء9532011/02/14 معلم

امھات المستقبل االبتدائیة 2008/03/15 ھبة احمد ابواللیل عبدة 1141801 كفـءكفـء9542011/06/27 معلم

راشد سالمة اإلبتدائیة 2008/03/15 ھبة أحمد صبره حسن 1140948 كفـءكفـء9552011/02/28 معلم

حضانة عبد الباقى ھندى 2009/01/01 ھبة صالح عبدالصبور ھندي 1141277 كفـءكفـء9562011/06/27 معلم

2008/03/15 حضانة دمحم ابو العیون ع ھبة طلعت علي مصطفي 1588630 كفـءكفـء9572011/02/14 معلم

النصر ببني عمران االبتدائیة 2009/07/11 ھبة علي عبدالوھاب علي 2371789 كفـءكفـء9582011/06/27 معلم

بنى حرام المشتركة 2008/03/15 ھبة عونى عبدالرحمن عبدالعال 1140446 كفـءكفـء9592011/06/27 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 ھبة یحیى صادق عبدالتواب 2145167 كفـءكفـء9602011/06/27 معلم

رزق عبد الحمید االعدادیة 2009/01/01 ھبھ ابراھیم حسن احمد 2160494 كفـءكفـء9612011/06/27 معلم

نزلة سعیداالبتدائیة 2008/03/15 ھبھ جادالكریم احمد على 2102583 كفـءكفـء9622011/02/14 معلم

عبد الحافظ عبد المتجلى االبتدائیة 2008/03/15 ھبھ جمال عبدالسند داھش 2157889 كفـءكفـء9632011/06/27 معلم

نزلة سعیداالبتدائیة 2009/01/01 ھبھ حسنى حسن سید 2154932 كفـءكفـء9642011/06/27 معلم

دلجا المشتركة اإلعدادیة 2008/03/15 ھبھ سعد عبدالبدیع ریاض 2254560 كفـءكفـء9652011/02/28 معلم

عبد الباقى ھندى االبتدائیة 2008/03/15 ھبھ لیثى شاكر لیثى 2147314 كفـءكفـء9662011/02/28 معلم

دیرمواس الثانویة التجاریة 2009/01/01 ھبھ دمحم عبدالمحسن سیف 2151228 كفـءكفـء9672011/06/27 معلم

شروق االبتدائیة 2008/03/15 ھبھ مصطفى شحاتھ موسى 1588627 كفـءكفـء9682011/02/28 معلم

عزبة الحاج قندیل االبتدائیة 2008/03/15 ھبھ ممدوح فولى دمحم 2163265 كفـءكفـء9692011/02/14 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 

دیر مواسالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حضانة تانوف 2008/03/15 ھبھ ھالل اسماعیل رستم 2162283 كفـءكفـء9702011/02/28 معلم

السادات االبتدائیة بدیرمواس 2008/03/15 ھدى ابراھیم عبداللطیف عبدالفضیل 2148404 كفـءكفـء9712011/02/28 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2009/07/11 ھدى احمد عباس احمد 2393220 كفـءكفـء9722011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة بالرحمانیة 2008/03/15 ھدى عبدالرحیم عبدالجابر عبدالرحیم 1578084 كفـءكفـء9732011/06/27 معلم

االمل االبتدائیة بدلجا 2008/03/15 ھدى عطا عبدالمحسن عبدالناصر 2147301 كفـءكفـء9742011/06/27 معلم

حضانة السادات االعدادیة 2009/01/01 ھدى فاروق عبدالباقى تھامى 2160311 كفـءكفـء9752011/06/27 معلم

المحطة االبتدائیة 2009/01/01 ھدى محفوظ محمود دردیرى 2154915 كفـءكفـء9762011/06/27 معلم

اسمو العروس االبتدائیة 2008/03/15 ھدى دمحم كامل عبدالعلیم 2162188 كفـءكفـء9772011/02/14 معلم

البدرمان االبتدائیة المشتركة 2009/07/11 ھدي سالم حسین عبدالمجید 2279322 كفـءكفـء9782011/06/27 معلم

١الحاج قندیل االبتدائیة رقم  2009/07/11 ھدي عبدالفھیم عبدالسمیع حسن 2330539 كفـءكفـء9792011/06/27 معلم

السادات اإلعدادیة بدیرمواس 2009/07/11 ھدي علي عبدالمجید عبدالجابر 2317482 كفـءكفـء9802011/06/27 معلم

السادات االبتدائیة بدیرمواس 2009/01/01 ھدي كمال انور علي الدین 2160079 كفـءكفـء9812011/06/27 معلم

الشھیدمالزم أول یحیى أحمدعبدالمالك اإلعدادیة 2008/03/15 ھدي یوسف عبدالمالك فراج 2153584 كفـءكفـء9822011/02/28 معلم

بنى سالم اإلعدادیة 2008/03/15 ھمت احمد فؤاد عبدالعزیز 2161394 كفـءكفـء9832011/06/27 معلم

المدرسة التجریبیة للغات بدیرمواس 2008/03/15 ھناء  عزب حبیب عزب 2030356 كفـءكفـء9842011/02/14 معلم

اسمو العروس االبتدائیة 2008/03/15 ھناء حسان حسن احمد 2146634 كفـءكفـء9852011/02/14 معلم

العاشر من رمضان االبتدائیة 2008/03/15 ھناء صبري احمد على 1575952 كفـءكفـء9862011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

دیر مواسالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حضانة راشد سالمة ب 2009/01/01 ھناء عبدالفتاح عبدالرحیم احمد 2161481 كفـءكفـء9872011/06/27 معلم

المدرسة التجریبیة للغات بدیرمواس 2009/01/01 ھناء على حسین فولى 2161286 كفـءكفـء9882011/06/27 معلم

على سید االبتدائیة 2009/01/01 ھناء عمر رزق عثمان 2162889 كفـءكفـء9892011/06/27 معلم

الرحمانیة االبتدائیة 2009/07/11 ھناء دمحم عبدالحمید سلیم 1135452 كفـءكفـء9902011/06/27 معلم

النھضة االبتدائیة 2008/03/15 ھناء دمحم قندیل دمحم 2252078 كفـءكفـء9912011/06/27 معلم

2008/03/15 على بن ابى طالب اإلعدادیة بالتل ھویدا صبحى عبدهللا دمحم 1139305 كفـءكفـء9922011/06/26 معلم

االمل االبتدائیة بدلجا 2008/03/15 ھیام عبدالكریم دمحم صالح 2147357 كفـءكفـء9932011/06/27 معلم

السالم االعدادیة بدیرمواس 2009/01/01 ھیثم ربیع ملیجي عبدالمحسن 2171218 كفـءكفـء9942011/06/27 معلم

االعدادیة الحدیثة بدیر مواس 2008/03/15 ھیثم دمحم على مصطفى 2098832 كفـءكفـء9952011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة بالرحمانیة 2008/03/15 ھیثم نتعى فرغلى جاد 2148527 كفـءكفـء9962011/02/28 معلم

االتحاد اإلعدادیة بدیرمواس 2008/03/15 وجدى عزت صالح عطیھ 2156879 كفـءكفـء9972011/06/27 معلم

عبد الباقى ھندى االبتدائیة 2009/07/11 وجیھھ عابد احمد على 1128946 كفـءكفـء9982011/06/27 معلم

عثمان بن عفان اإلعدادیة 2008/03/15 وسیم كامل جوھر مینا 1564910 كفـءكفـء9992011/02/14 معلم

االبتدائیة) ١(دیر مواس الجدیدة رقم  2009/10/01 وفاء  فتحى عبدالظاھر سالم 2266555 كفـءكفـء10002011/06/27 معلم

الحاج دمحم موسى االبتدائیة 2008/03/15 وفاء سید فھمى دمحم 2157772 كفـءكفـء10012011/02/28 معلم

الفاروق عمر بن الخطاب االبتدائیة 2008/03/15 وفاء صالح فراج مھران 2253501 كفـءكفـء10022011/06/27 معلم

البنین االبتدائیة بدیرمواس 2008/03/15 وفاء مرعى صبره حسن 2152313 كفـءكفـء10032011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

دیر مواسالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اباظة االبتدائیة 2008/03/15 والء جمال جبر ابوزید 2148564 كفـءكفـء10042011/02/28 معلم

السادات االبتدائیة بدیرمواس 2009/01/01 والء طھ صالح عبد الحكم 1621875 كفـءكفـء10052011/06/27 معلم

عزب التل االبتدائیة 2009/01/01 والء عاطف عبدالرحمن عبدالوھاب 2153474 كفـءكفـء10062011/06/27 معلم

كفر خزام االبتدائیة 2008/03/15 والء عبدالقادر دمحم عبدالقادر 1077500 كفـءكفـء10072011/02/22 معلم

االعدادیة الحدیثة بدیر مواس 2008/03/15 والء متولى سید متولى 2248443 كفـءكفـء10082011/06/27 معلم

بنى حرام المشتركة 2009/07/01 والء محمود عباس فرج 2276058 كفـءكفـء10092011/06/27 معلم

عزبة أیوب االبتدائیة 2008/03/15 والء ممدوح احمد محمود 1141919 كفـءكفـء10102011/02/28 معلم

نزلة البدرمان اإلعدادیة 2008/03/15 ولید دمحم شكري امین عبد السمیع 1130606 كفـءكفـء10112011/02/28 معلم

تانوف االبتدائیة 2008/03/15 ولید محمود یونس كریم 2147201 كفـءكفـء10122011/06/27 معلم

النھضة االبتدائیة 2008/03/15 ولید ھراس طھ عبد الرازق 2147246 كفـءكفـء10132011/06/27 معلم

نزلة البدرمان اإلعدادیة 2008/03/15 یاسر احمد عیسى جاد 2145448 كفـءكفـء10142011/06/27 معلم

اسمو العروس الثانویة العامة 2008/03/15 یاسر رجائى ماضى دمحم 2153291 كفـءكفـء10152011/06/27 معلم

تانوف االبتدائیة 2008/03/15 یاسر صالح حمید غانم 1133453 كفـءكفـء10162011/06/27 معلم

الدكتور دمحم ابو العیون الثانویة 2009/07/11 یاسر كمال دمحمعلي فرحات 2281858 كفـءكفـء10172011/07/01 معلم

صالح سالم االبتدائیة المشتركة بطوخ 2008/10/21 یاسر ناجح عمرو دمحمین 1140181 كفـءكفـء10182011/02/14 معلم

عبد الباقى ھندى االبتدائیة 2008/03/15 یاسمین فیصل ابوالفتوح عبدالسالم 2150678 كفـءكفـء10192011/06/27 معلم

منشأة خزام االبتدائیة 2008/03/15 یامنة دمحم عبدالحمید عبد العواض 1141471 كفـءكفـء10202011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

دیر مواسالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االبتدائیة) ١(دیر مواس الجدیدة رقم  2009/01/01 یسریھ علىالدین شعبان علىالدین 2158044 كفـءكفـء10212011/06/27 معلم

الرحمانیة اإلعدادیة 2008/03/15 یوسف جمیل عزیز عبدهللا 2098404 كفـءكفـء10222011/02/28 معلم

ام المؤمنین االبتدائیة 2008/03/15 یوسف مصطفى دمحم عبدالمولى 1134143 كفـءكفـء10232011/06/27 معلم

عزبة الحاج قندیل االبتدائیة 2008/03/15 یونان غطاس سعد هللا جورجي 2022048 كفـءكفـء10242011/02/14 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 

مطاىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1983/09/01 عمر احمد عثمان حسین 1106263 كفـءكفـء12009/02/26 وكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول أ 

یعمل بالدیوان 1979/09/01 مجدى سید عبدالعزیز ابو بكر 1092666 كفـءكفـء22009/02/26 موجھ

یعمل بالدیوان 2011/07/01 ابراھیم على ابراھیم احمد 1136515 كفـءكفـء32011/06/27 أمین مكتبة

١النصر رقم 2010/07/01 دعاء شوقت عبدالحمید عبدالغنى 2170652 كفـءكفـء42011/06/27 أمین مكتبة

السوایطة االبتدائیة 2011/07/01 ربیع رجب عبدالحفیظ عبدالمقصود 1138460 كفـءكفـء52011/06/27 أمین مكتبة

عمر مكرم 2011/03/02 عبد الغنى نجیب اسماعیل عبدالغنى 2180941 كفـءكفـء62011/02/28 أمین مكتبة

الفنیة بنات بمطاى 1998/11/11 سماح دمحم دمحم  عبد الفتاح 1135334 كفـءكفـء72009/02/26 أخصائى صحافة واعالم أول

یعمل بالدیوان 1995/12/01 محمود احمد عبد الجواد خلیل 1701059 كفـءكفـء82009/09/26 أخصائى صحافة واعالم أول

عنانى الثانویة المشتركة 2011/03/02 أحمد رجب أحمد عبد الباقى 1141688 كفـءكفـء92011/02/28 أخصائى صحافة وإعالم

٢الشعب رقم  2011/07/01 امیرة فرج شحاتة یعقوب 2165595 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

١الشھداء رقم  2011/07/01 امیره عادل سیحھ جرجس 1141307 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

خالد بن الولید االبتدائیة 2011/07/01 حمدى ھارون ابراھیم عبود 1138386 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

عمر بن الخطاب 2011/07/01 رشا دمحم سید اسماعیل 2161687 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الجـــالء 2011/07/01 فاطمھ نشات عبد العال احمد 1141467 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

مطاى الصناعیة 2011/07/01 دمحم عبدالحلیم عبدالباسط عثمان 1142017 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

١جوادة رقم 2010/07/01 نھا عطیة دمحم احمد 1141503 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

٢االصالح الزراعى رقم  2011/03/02 یاسر محمود حسن یوسف 1140788 كفـءكفـء172011/02/28 أخصائى صحافة وإعالم
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الجـــالء 2011/07/01 ایفلین متى عیاد كامل 2180917 كفـءكفـء182011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

١االصالح الزراعى رقم  2010/07/01 ایمان سمیر صادق سعید 2151072 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/07/01 اشرف احمد سید محمود 2397050 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى نفسى

ابو بكر الصدیق 2011/07/01 امل عبد الستار امین موسى 1139675 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى نفسى

الجـــالء 2011/07/01 جمیلة عادل لبیب ابراھیم 1141858 كفـءكفـء222011/06/27 أخصائى نفسى

التقوى  بمنبال 2008/04/01 راشا دمحم شتیوى امام 1141769 كفـءكفـء232011/06/27 أخصائى نفسى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 عرفات احمد عثمان عطیة 2206783 كفـءكفـء242011/06/27 أخصائى نفسى

٢العروبة رقم  2011/07/01 لمیاء حفظى احمد دمحم 1141838 كفـءكفـء252011/06/27 أخصائى نفسى

٢الوحدة رقم  2011/07/01 مجدولین شكرى جرجس حنین 1136881 كفـءكفـء262011/06/27 أخصائى نفسى

الفداء فصول ملحقة 2010/07/01 دمحم احمد مھنى السید 1133293 كفـءكفـء272011/06/27 أخصائى نفسى

یعمل بالدیوان 1978/11/22 أمال دمحم سعید احمد 1091437 كفـءكفـء282009/02/26 أخصائى اجتماعى أول أ

یعمل بالدیوان 1998/11/11 على صالح مراد عبد الرحیم 1742963 كفـءكفـء292009/11/11 أخصائى اجتماعى أول

١جوادة رقم 2011/07/01 احمد حلمى حكم شاھین 2169197 كفـءكفـء302011/06/27 أخصائى اجتماعى

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 اسراء ابراھیم الدسوقى احمد حسن 2155923 كفـءكفـء312011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢منبال رقم 2011/02/22 اسماء حمدى امیل عبد الرحمن 2158522 كفـءكفـء322011/02/14 أخصائى اجتماعى

٣ابوان رقم  2011/03/02 اسماء دمحم عبدالوھاب ابوالعال 2190551 كفـءكفـء332011/02/28 أخصائى اجتماعى

مطاى االعدادیة بنات 2011/07/01 اسماء دمحم محمود عبد الشافى 1139629 كفـءكفـء342011/06/27 أخصائى اجتماعى

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

7438of 5240 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 

مطاىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢ابوان رقم 2011/07/01 اشجان یوسف احمد حسن 2159359 كفـءكفـء352011/06/27 أخصائى اجتماعى

منبال بنین 2011/07/01 اشرف نسیم بكلوج جرجس 1129189 كفـءكفـء362011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھداء الثانویة الفنیة بنات بمطاى 2011/07/01 الشیماء دمحم عامر دمحم 2156435 كفـءكفـء372011/06/27 أخصائى اجتماعى

النصر االعدادیة المشتركة 2011/07/01 امال رأفت متى برسوم 2155772 كفـءكفـء382011/06/27 أخصائى اجتماعى

الجـــالء 2011/07/01 امانى سید زاید على 2164022 كفـءكفـء392011/06/27 أخصائى اجتماعى

مرزوق االعدادیة المشتركة 2011/07/01 أمل سمیر فرنسیس بنیامین 1129204 كفـءكفـء402011/06/27 أخصائى اجتماعى

بنى عمار االعدادیة 2011/07/01 امل طلعت صباح عبد الشافى 2299636 كفـءكفـء412011/06/27 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب 2011/07/01 امل دمحم ربیع احمد 2170641 كفـءكفـء422011/06/27 أخصائى اجتماعى

عباس رحمى ابتدائى تعلیم اساسى 2010/07/01 امیرة حسنى فرحان حسن 2159524 كفـءكفـء432011/06/27 أخصائى اجتماعى

الثــورة 2010/07/01 ایمان حسین عبد المنعم عبداللطیف 1140385 كفـءكفـء442011/06/27 أخصائى اجتماعى

مطاى الثانویة بنین 2011/07/01 تامر جرجس صالح عبدالملك 1139388 كفـءكفـء452011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢الشھید دمحم خیرت رقم  2011/07/01 حسن فنجرى حدود خلف 1137968 كفـءكفـء462011/06/27 أخصائى اجتماعى

نخلة االبتدائیة 2011/07/01 خلف دمحم عبدهللا سید 2170585 كفـءكفـء472011/06/27 أخصائى اجتماعى

١النصر رقم 2010/03/02 رباب رجب حسن على 1141377 كفـءكفـء482011/02/28 أخصائى اجتماعى

سیلة الشرقیة االبتدائیة 2011/07/01 ربیع دمحم الدسوقى دمحم احمد 1129803 كفـءكفـء492011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢ابوان رقم 2011/02/22 رجاء على احمد على 1139774 كفـءكفـء502011/02/14 أخصائى اجتماعى

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2010/07/01 رشا سمیر محمود احمد 2174645 كفـءكفـء512011/06/27 أخصائى اجتماعى
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االتحاد بشاكر 2011/02/22 رشا فاروق حسان احمد 1140577 كفـءكفـء522011/02/14 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید االبتدائیة 2011/07/01 رضا دمحم على دمحم 1105968 كفـءكفـء532011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢النصر رقم  2011/07/01 زبیدة ابراھیم حسن دمحم 2193905 كفـءكفـء542011/06/27 أخصائى اجتماعى

عنانى االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 زیزى دمحم احمد عامر 2160723 كفـءكفـء552011/06/27 أخصائى اجتماعى

الفنیة بنات بمطاى 2011/07/01 زینب دمحم عبد الوھاب عبد الجواد 2347754 فوق المتوسطكفـء562011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢مرزوق رقم 2011/07/01 سناء یونان تامر عبدالمالك 2156669 كفـءكفـء572011/06/27 أخصائى اجتماعى

كوم والى االبتدائیة 2011/07/01 سھام احمد زین العابدین احمد 2160896 كفـءكفـء582011/06/27 أخصائى اجتماعى

١منشاة منبال رقم  2011/07/01 سھیر جوزیف عزیز عبد السید 2161992 كفـءكفـء592011/06/27 أخصائى اجتماعى

الجرما االبتدائیة 2011/07/01 سولایر داود سولایر یعقوب 2165867 كفـءكفـء602011/06/27 أخصائى اجتماعى

مطاى الثانویة  بنات 2011/07/01 شرین احمد دمحم معوض 1129680 كفـءكفـء612011/06/27 أخصائى اجتماعى

التقوى  بمنبال 2011/07/01 شرین ممدوح دمحم  خلف 2292798 كفـءكفـء622011/06/27 أخصائى اجتماعى

١ منبال رقم 2011/07/01 صحر منیر احمد جبریل 2159568 كفـءكفـء632011/06/27 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیة 2011/07/01 صفاء خلف محمود شعبان 2165584 كفـءكفـء642011/06/27 أخصائى اجتماعى

التحریر بنین 2011/07/01 عبد الرحمن البدرى عبد الرحمن دمحم 2159758 كفـءكفـء652011/06/27 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 عبدالجواد دمحم عبدالجواد حسن 2257449 كفـءكفـء662011/06/27 أخصائى اجتماعى

ابو حسیبة االبتدائیة 2011/07/01 عبدهللا ابوبكر دمحم ابوزید 2183911 كفـءكفـء672011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھیدعمرعدلى ببنى عمار 2011/07/01 عزه ابوبكر عبدالباقى حسین 2203163 كفـءكفـء682011/06/27 أخصائى اجتماعى
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١الشعب رقم 2011/02/22 عزه دمحم عبدالرحیم احمد 2170572 كفـءكفـء692011/02/14 أخصائى اجتماعى

مدرسة التربیة الفكریة 2011/07/01 عمرو كمال كامل عمر 2205552 كفـءكفـء702011/06/27 أخصائى اجتماعى

النصر االعدادیة المشتركة 2011/07/01 فادیة عیاد صلیب عبدهللا 2157439 كفـءكفـء712011/06/27 أخصائى اجتماعى

١العروبــة رقم  2011/07/01 فاطمة الزھراء دمحم رفعت دمحم نجیب 2165597 كفـءكفـء722011/06/27 أخصائى اجتماعى

بردنوھا االعدادیة بنات 2011/03/02 فاطمة جابر برشاوى عبد الرحمن 1126113 كفـءكفـء732011/02/28 أخصائى اجتماعى

٢عمر بن عبد العزیز  2011/07/01 فاطمة سید عبد الرحمن سلیمان 2164992 كفـءكفـء742011/06/27 أخصائى اجتماعى

بردنوھا االعدادیة بنین 2010/07/01 فتحى دمحم حسن احمد 2190780 كفـءكفـء752011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢العروبة رقم  2011/07/01 فیبى عدلى توفیق سعید 2392812 كفـءكفـء762011/06/27 أخصائى اجتماعى

عنانى االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 ماجدة عبدالنبى شحاتة امین 2159517 كفـءكفـء772011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢مرزوق رقم 2011/07/01 ماریان مالك اسكندر صادق 2158064 كفـءكفـء782011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید فاروق دمحم دمحم حسن 2011/02/22 مجدى شكرى توفیق میخائیل 1132756 كفـءكفـء792011/02/14 أخصائى اجتماعى

الكوادى االعدادیة تعلیم اساسى 2011/07/01 دمحم حلمى حكم شاھین 2281518 كفـءكفـء802011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢النصر رقم  2011/07/01 محمود دمحم خلف عبدالجید 1141958 كفـءكفـء812011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید فاروق دمحم دمحم حسن 2011/07/01 مختار على عبدالھادى احمد 1140683 كفـءكفـء822011/06/27 أخصائى اجتماعى

٣ابوان رقم  2011/07/01 مرسیة مالك عبد المالك حنا 1141342 كفـءكفـء832011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢منشأة منبال رقم  2011/07/01 مرفت نعمان متى حنا 2159075 كفـءكفـء842011/06/27 أخصائى اجتماعى

كوم والى االعدادیة 2011/07/01 مریان دانیال مجلى حنا 1141406 كفـءكفـء852011/06/27 أخصائى اجتماعى
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النھضــة 2011/07/01 مریانا عبدالمسیح لبیب حنا 2182569 كفـءكفـء862011/06/27 أخصائى اجتماعى

مطاي االعدادیة المھنیة بنین 2011/07/01 مریم عباس على حسن 2162041 كفـءكفـء872011/06/27 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیة 2011/03/02 مصطفى رجب عبدالقوى على 1140587 كفـءكفـء882011/02/28 أخصائى اجتماعى

الشھید موسى جالل 2011/07/01 ملوك قمر لبیب امام 1141319 كفـءكفـء892011/06/27 أخصائى اجتماعى

النھضــة 2010/07/01 منال احمد حسین دمحم 2154286 كفـءكفـء902011/06/27 أخصائى اجتماعى

١العروبــة رقم  2011/07/01 منال دمحم ابراھیم ابو العال 1135311 كفـءكفـء912011/06/27 أخصائى اجتماعى

١ منبال رقم 2011/07/01 منى بشرى فؤاد رومان 1136326 كفـءكفـء922011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢منبال رقم 2011/07/01 منى سمیح جالل زاید 1139785 كفـءكفـء932011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید موسى جالل 2011/07/01 منى فؤاد تاوضروس یس 1141784 كفـءكفـء942011/06/27 أخصائى اجتماعى

الفنیة بنات بمطاى 2011/03/02 منیرة جمال شحاتة على 1140160 كفـءكفـء952011/02/28 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم ناجى بفانا 2011/07/01 مھا سید لملوم ابراھیم 1140749 كفـءكفـء962011/06/27 أخصائى اجتماعى

منبال بنات 2011/07/01 میرفت ابراھیم حیدر عرابي 1140047 كفـءكفـء972011/06/27 أخصائى اجتماعى

كوم مطاى االعدادیة 2011/07/01 نجالء شوقى دمحم احمد 2164211 كفـءكفـء982011/06/27 أخصائى اجتماعى

١ابوان رقم  2011/07/01 نجوان خلف ابو بكر عبد هللا 1140533 كفـءكفـء992011/06/27 أخصائى اجتماعى

منبال بنین 2011/07/01 نجوى شعبان جمعھ مرعى 1136280 كفـءكفـء1002011/06/27 أخصائى اجتماعى

١الشھید دمحم خیرت  رقم 2011/07/01 نزیھ عطیة اسعد حنین 1131559 كفـءكفـء1012011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢الشھید دمحم قرنى رقم  2011/07/01 نعمھ حسن دمحم دمحم 2165586 كفـءكفـء1022011/06/27 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 

مطاىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١الشعب رقم 2010/07/01 نفیسة دمحم عبدهللا دمحم 2170576 كفـءكفـء1032011/06/27 أخصائى اجتماعى

١ابوان رقم  2011/07/01 نھى حمدى جمال عثمان 2166879 كفـءكفـء1042011/06/27 أخصائى اجتماعى

١حضانة الشھید دمحم قرنى  2011/07/01 نیفین رمانى غلیون مسعد 2174218 كفـءكفـء1052011/06/27 أخصائى اجتماعى

االتالت المشتركة 2011/07/01 نیفین نبیل لبیب حنا 2393568 كفـءكفـء1062011/06/27 أخصائى اجتماعى

١مرزوق  رقم  2010/07/01 ھالھ عزات فتحى دمحم 2158781 كفـءكفـء1072011/06/27 أخصائى اجتماعى

٤الوحدة رقم  2011/07/01 ھانى احمد دمحم دردیر 1140770 كفـءكفـء1082011/06/27 أخصائى اجتماعى

كوم والى االبتدائیة 2011/07/01 ھدى عید عبدالفتاج رزق 2189531 كفـءكفـء1092011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢العروبة رقم  2011/07/01 ھناء السید عبد المنعم حماد 2190724 كفـءكفـء1102011/06/27 أخصائى اجتماعى

منبال بنات 2011/07/01 ھناء سلیمان یعقوب سلیمان 1130273 كفـءكفـء1112011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھداء الثانویة الفنیة بنات بمطاى 2011/07/01 وفاء خلیل ابو بكر خلیل 1142082 كفـءكفـء1122011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢الشھداء رقم  2010/03/02 وفاء سعید دمحم موسى 1140441 كفـءكفـء1132011/02/28 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1989/10/18 محمود احمد دمحم معاذ 1114660 كفـءكفـء1142012/08/26 دكتوراهمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1991/12/01 اشرف شعبان احمد دمحم 1113089 كفـءكفـء1152009/02/26 معلم أول أ

التحریر بنین 1993/10/13 امال عطاهللا دمحم عطاهللا 1118086 كفـءكفـء1162009/02/26 معلم أول أ

ابو عزیز 1991/11/01 ایمان عبدالمسیح لبیب حنین 1121554 كفـءكفـء1172009/08/26 معلم أول أ

مطاى الصناعیة 1984/12/01 زینب یسن مھنى حسن 2175783 كفـءكفـء1182009/02/26 معلم أول أ

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 1997/09/01 شریف عبد الباقى دمحم مأمون الشریف 1133451 كفـءكفـء1192012/08/26 دكتوراهمعلم أول أ
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مطاىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1990/09/01 عبدالقادر صالح فتح الباب عبدالكریم 1116428 كفـءكفـء1202009/02/26 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1993/09/01 عزت دمحم عبد الحكیم متولى 1118510 كفـءكفـء1212009/02/26 معلم أول أ

الفنیة بنات بمطاى 1987/12/01 عفاف فایز دمحم عبد الوھاب 1112986 كفـءكفـء1222009/02/26 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1993/11/07 دمحم على ابراھیم على 1102335 كفـءكفـء1232009/11/11 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1992/09/01 محمود دمحم عبد هللا یونس 1122034 كفـءكفـء1242009/11/11 معلم أول أ

مطاى الصناعیة 1991/09/01 ناجح ابراھیم فرج هللا الفى 1118481 كفـءكفـء1252009/02/26 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1986/11/01 احمد عبدالغنى عبدالعزیز عثمان 1114746 كفـءكفـء1262009/02/26 معلم أول

یعمل بالدیوان 1987/05/01 جمیل حسن احمد حسین 1103862 كفـءكفـء1272009/02/26 معلم أول

یعمل بالدیوان 1986/09/01 عادل دمحم عبدالغفار ابراھیم 1115424 كفـءكفـء1282009/02/26 معلم أول

مطاى الصناعیة 1991/11/21 عبد الرحیم رشوان حسین رشوان 1102996 كفـءكفـء1292009/11/11 معلم أول

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 1999/03/20 غادة فرغلى طھ أحمد 1129043 كفـءكفـء1302009/02/26 معلم أول

الشھداء الثانویة الفنیة بنات بمطاى 1994/09/01 فاطمھ دمحم احمد اسماعیل 1128662 كفـءكفـء1312009/11/11 معلم أول

الجرما االبتدائیة 1987/09/01 كریم مسلم سالمھ محسن 1111915 كفـءكفـء1322009/02/26 معلم أول

الفنیة بنات بمطاى 2002/05/01 لمیاء محمود قطب حسن 1135082 كفـءكفـء1332012/08/26 دكتوراهمعلم أول

یعمل بالدیوان 1999/03/01 ھشام احمد ابو سمرة على 1131412 كفـءكفـء1342009/02/26 معلم أول

الشھید دمحم ناجى بفانا 2011/03/02 فرج فاروق عبد هللا عبد البارى  2158475 كفـءكفـء1352011/02/28 معلم

سیلة الشرقیة االبتدائیة 2011/02/22 ابراھیم عبد الحلیم دمحم دمحم 1140964 كفـءكفـء1362011/02/14 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 

مطاىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سیلة الشرقیة االبتدائیة 2011/02/22 ابوبكر دمحم طھ على 1141765 كفـءكفـء1372011/02/22 معلم

الخلفاء الراشدین 2011/02/22 احالم عبد القادر حسین زكى 2159732 كفـءكفـء1382011/02/14 معلم

٣ابوان رقم  2011/02/22 احالم دمحم حسن على 1141936 كفـءكفـء1392011/02/14 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/07/01 احمد انور  دمحم عبد الرحیم 2158536 كفـءكفـء1402011/06/27 معلم

أالصالح الزراعى االعدادیھ 2010/07/01 أحمد برھوم دمحم محرم 2387426 كفـءكفـء1412011/07/01 معلم

الشیخ حسن االعدادیة تعلیم اساسى 2011/07/01 احمد حافظ محمود عبداللطیف 2160718 كفـءكفـء1422011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/22 احمد حمدى امیل عبدالرحمن 2166786 كفـءكفـء1432011/02/14 معلم

٢الوحدة رقم  2011/07/01 احمد خضر دمحم احمد 1139945 كفـءكفـء1442011/06/27 معلم

مطاى الثانویة بنین 2011/07/01 احمد ذھنى خالد على 2155924 كفـءكفـء1452011/06/27 معلم

ابو عزیز 2011/07/01 احمد رجب ابراھیم دمحم 2165850 كفـءكفـء1462011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/02 احمد رجب محمود عبدالعاطى 1140697 كفـءكفـء1472011/02/28 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 احمد زكى عباس حافظ 2170073 كفـءكفـء1482011/06/27 معلم

١جوادة رقم 2010/03/02 احمد سعد زكى عبدالواحد 2170627 كفـءكفـء1492011/02/28 معلم

١الشعب رقم 2011/07/01 احمد صالح شلقامى دكرورى 1137833 كفـءكفـء1502011/06/27 معلم

مطاى الثانویة بنین 2010/03/02 احمد عبد الفتاح عبدهللا عبد الجواد 2160879 كفـءكفـء1512011/02/28 معلم

التحریر بنین 2011/07/01 احمد عبد النبي احمد دمحم 1129812 كفـءكفـء1522011/06/27 معلم

كوم مطاى االعدادیة 2011/07/01 احمد عبدالعزیز دمحم ابواللیل 2159956 كفـءكفـء1532011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مطاىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١الشعب رقم 2011/07/01 احمد عبدالمنعم دمحم احمد 1135377 كفـءكفـء1542011/06/27 معلم

ابوان المشتركة 2011/07/01 احمد عثمان صادق عثمان 1136570 كفـءكفـء1552011/06/27 معلم

الكفوراالعدادیة المشتركة 2011/07/01 احمد على احمد عبدالواحد 1140998 كفـءكفـء1562011/06/27 معلم

مطاى الثانویة بنین 2011/02/22 احمد على احمد على 2181490 كفـءكفـء1572011/02/22 معلم

عمر مكرم 2011/03/02 احمد على زین العابدین احمد 2158910 كفـءكفـء1582011/02/28 معلم

عمر مكرم 2010/03/02 احمد مجدى دمحم عبدالشافى 2183825 كفـءكفـء1592011/02/28 معلم

سیلة الشرقیة االعدادیة 2011/07/01 احمد محروس عبدالحفیظ دیاب 1138765 كفـءكفـء1602011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2010/03/02 احمد محسن حلمى السید 2169025 كفـءكفـء1612011/02/28 معلم

الروضة 2011/07/01 احمد دمحم احمد عبد العزیز 2293699 كفـءكفـء1622011/06/27 معلم

جوادة المشتركة 2011/03/02 احمد دمحم احمد دمحم 2170624 كفـءكفـء1632011/02/28 معلم

الحــریة 2010/07/01 احمد دمحم المرغني دمحم سید 1120630 كفـءكفـء1642011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/02 احمد دمحم عبدالجواد حسن 2165295 كفـءكفـء1652011/02/28 معلم

بردنوھا االعدادیة بنین 2011/03/02 احمد دمحم عزالدین ابو اللیل  حسین 1140306 كفـءكفـء1662011/02/28 معلم

سیلة الشرقیة االعدادیة 2011/02/22 احمد دمحم عشور ابراھیم 2170655 كفـءكفـء1672011/02/14 معلم

ابجاج الحطب االبتدائیة 2011/03/02 احمد دمحم فكرى احمد 2160845 كفـءكفـء1682011/02/28 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 احمد دمحم دمحم عبدهللا 2187795 كفـءكفـء1692011/06/27 معلم

الشھید موسى جالل 2011/07/01 ارینى فایز لبیب رزق 2166881 كفـءكفـء1702011/06/27 معلم
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االتالت المشتركة 2011/07/01 ارینى مكرم یعقوب حنین 2160921 كفـءكفـء1712011/06/27 معلم

االتالت االبتدائیة 2011/07/01 ازھار حجازى جاد ابراھیم 2159957 كفـءكفـء1722011/06/27 معلم

بنى عمار االعدادیة 2006/09/08 اسامھ جابر ابو بكر عبد الباقى 1139027 كفـءكفـء1732011/02/28 معلم

التجریبیة لغات 2011/02/22 اسامھ ولیم وھبھ جبرة 2160865 كفـءكفـء1742011/02/14 معلم

١الشھید دمحم قرنى رقم  2011/03/02 اسراء احمد عبد الظاھر صمیدة 1141481 كفـءكفـء1752011/02/28 معلم

منبال بنات 2011/07/01 اسعد عوض وھبھ اسعد 2162049 كفـءكفـء1762011/06/27 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة 2010/03/02 اسعد موریس فھمى توما 2155927 كفـءكفـء1772011/03/02 معلم

١جوادة رقم 2011/07/01 اسالم دمحم اریاض دمحم 2169191 كفـءكفـء1782011/06/27 معلم

ابجاج الحطب االبتدائیة 2012/08/01 اسماء ابراھیم دمحم احمد 2160859 كفـءكفـء1792012/07/07 ماجیستیرمعلم

صالح الدین 2010/07/01 اسماء ابو بكر احمد دمحم 1140290 كفـءكفـء1802011/06/27 معلم

التجریبیة لغات 2011/07/01 اسماء احمد دمحم رفاعى 1133198 كفـءكفـء1812011/06/27 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 اسماء احمد محمود عبدالباقى 2187651 كفـءكفـء1822011/06/27 معلم

مطاى التجریبیة لغات اعدادى 2010/02/22 اسماء جمال حسن شعبان 2200647 كفـءكفـء1832011/02/14 معلم

٣ابوان رقم  2011/03/02 اسماء جمعھ دمحم على 2190062 كفـءكفـء1842011/02/28 معلم

١جوادة رقم 2011/07/01 اسماء حسین احمد دمحم 2160827 كفـءكفـء1852011/06/27 معلم

حضانة النصر 2011/02/22 اسماء حمزة عبدالرحیم خلیل 2200527 كفـءكفـء1862011/02/14 معلم

النیل بالشیخ حسن 2011/07/01 اسماء خالد دمحم عبدالمنعم 2163946 كفـءكفـء1872011/06/27 معلم
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مطاي التجریبیة لغات ریاض اطفال 2010/02/22 اسماء خلف السید ابراھیم 2190407 كفـءكفـء1882011/02/14 معلم

١الشعب رقم 2010/03/02 اسماء رجب دمحم دمحم 1140449 كفـءكفـء1892011/02/28 معلم

االتالت االبتدائیة 2011/07/01 اسماء رمضان سید عبد العال 1138501 كفـءكفـء1902011/06/27 معلم

١حضانة ابوان  2011/02/22 اسماء زكى عبدالجواد دمحم 2191719 كفـءكفـء1912011/02/14 معلم

عمرو بن العاص 2011/07/01 اسماء زھنى خالد على 1140802 كفـءكفـء1922011/06/27 معلم

٣ابوان رقم  2010/03/02 اسماء سعید احمد ابراھیم 2190063 كفـءكفـء1932011/02/28 معلم

١الشھداء رقم  2011/07/01 اسماء سید مدین دمحم 2400348 كفـءكفـء1942011/06/27 معلم

٢ریاض اطفال ابوان رقم 2011/03/02 اسماء شحاتة دمحم عثمان 2157943 كفـءكفـء1952011/02/28 معلم

الشھیدعمرعدلى ببنى عمار 2005/09/11 اسماء صبرة ابوبكر عبدالباقى 2187640 كفـءكفـء1962011/02/28 معلم

متولى الشعراوى تعلیم اساسى ابتدائي 2011/03/02 اسماء عبد العظیم سلیمان فولى 2155719 كفـءكفـء1972011/02/28 معلم

١الشھید دمحم قرنى رقم  2011/07/01 اسماء عبد المحسن عبد الحى احمد 1136886 كفـءكفـء1982011/06/27 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2011/03/02 اسماء على احمد دمحم 1140460 كفـءكفـء1992011/02/28 معلم

ابو حسیبة االبتدائیة 2011/03/02 اسماء ماھر ابراھیم بساده 2190732 كفـءكفـء2002011/02/28 معلم

٣الوحدة رقم 2011/07/01 اسماء محروس رجب على 1140604 كفـءكفـء2012011/06/27 معلم

١حضانة الشھید دمحم قرنى  2011/03/02 اسماء دمحم احمد عیسى 2165279 كفـءكفـء2022011/02/28 معلم

١الشھید دمحم قرنى رقم  2011/07/01 اسماء دمحم شریف حسین 1141068 كفـءكفـء2032011/06/27 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2011/07/01 اسماء دمحم غریب احمد حسین 2271558 كفـءكفـء2042011/06/27 معلم

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

7438of 5250 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 

مطاىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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١الشھداء رقم  2010/07/01 اسماء دمحم فولى كامل حسن 1138078 كفـءكفـء2052011/06/27 معلم

١حضانة الشھید دمحم قرنى  2011/03/02 اسماء دمحم محمود عبدالقادر 2165287 كفـءكفـء2062011/02/28 معلم

١حضانة منبال 2011/03/02 اسماء دمحم مھنى حسن 2159570 كفـءكفـء2072011/02/28 معلم

ریاض اطفال ابوحسیبة 2011/03/02 اسماء محمود السید محمود 2154965 كفـءكفـء2082011/03/02 معلم

االتالت المشتركة 2011/07/01 اسماء محمود حسن مصطفى 2317510 كفـءكفـء2092011/06/27 معلم

الشھید موسى جالل 2011/07/01 اسماء محمود حمیدة عبد النبي 1140720 كفـءكفـء2102011/06/27 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2011/07/01 اسماعیل احمد دمحم دمحم 2191724 كفـءكفـء2112011/06/27 معلم

السوایطة االبتدائیة 2010/07/01 اشرف شحاتة كامل حنا 2158651 كفـءكفـء2122011/06/27 معلم

نخلة االبتدائیة 2011/07/01 اشرف على احمد على 1137339 كفـءكفـء2132011/06/27 معلم

الجـــالء 2011/07/01 اصالح دمحم عبد القادر السید 1119412 كفـءكفـء2142011/06/27 معلم

الثــورة 2011/02/22 اصالح مرسى عبد المطلب مرسى 2190035 كفـءكفـء2152011/02/14 معلم

٢النصر رقم  2010/07/01 الزھراء دمحم عامر دمحم 1140413 كفـءكفـء2162011/06/27 معلم

بردنوھا االعدادیة بنات 2011/03/02 الشاذلى دمحم حسن احمد 2190056 كفـءكفـء2172011/02/28 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 الشیماء حمدى دمحم ابراھیم 2391238 كفـءكفـء2182011/06/27 معلم

الجـــالء 2011/07/01 الشیماء سید سید دمحم 2189998 كفـءكفـء2192011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2010/03/02 الشیماء دمحم حافظ دمحم 2212035 كفـءكفـء2202011/02/28 معلم

الجـــالء 2010/02/22 الشیماء دمحم محمود احمد 1140881 كفـءكفـء2212011/02/14 معلم
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الخلفاء الراشدین 2011/02/22 الشیماء محمود عبدالسالم مسلم 2182585 كفـءكفـء2222011/02/14 معلم

٢الوحدة رقم  2011/03/02 الفت ذكى دمحمین بھلول 1141541 كفـءكفـء2232011/02/28 معلم

الكفور االبتدائیة 2011/02/22 الھام ابراھیم دمحم على خضراوى 2190016 كفـءكفـء2242011/02/14 معلم

مطاي االعدادیة المھنیة بنات 2011/07/01 الھام خلف عبد العزیز على 2262453 كفـءكفـء2252011/06/27 معلم

التجریبیة لغات 2011/03/02 الولید دمحم عبدالسالم حسن 2180979 كفـءكفـء2262011/02/28 معلم

٣ابوان رقم  2011/02/22 الیزابیث حنا صادق حنا 2190532 كفـءكفـء2272011/02/14 معلم

كوم والى االعدادیة 2011/07/01 ام الرزق كامل شلقامى حسنین 2162051 كفـءكفـء2282011/06/27 معلم

التجریبیة لغات 2010/03/02 امال عنتر محفوظ حسین 1135586 كفـءكفـء2292011/02/28 معلم

جوادة المشتركة 2011/07/01 امانى احمد فؤاد عبد الحفیظ 1139620 كفـءكفـء2302011/06/27 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2011/07/01 امانى جمعھ ذكى على 1141552 كفـءكفـء2312011/06/27 معلم

١العروبــة رقم  2011/07/01 امانى على دمحم عطا 2159379 كفـءكفـء2322011/06/27 معلم

الشھداء الثانویة الفنیة بنات بمطاى 2011/03/02 امل السید  شعبان عبدربھ 2174643 كفـءكفـء2332011/02/28 معلم

مطاى الثانویة  بنات 2011/03/02 امل حسن یوسف عثمان 2186878 كفـءكفـء2342011/02/28 معلم

١حضانة منشأة منبال رقم 2011/07/01 امل حنا شكرهللا رفلھ 2181601 كفـءكفـء2352011/06/27 معلم

٢العروبة رقم  2011/07/01 امل شعبان دمحم عطا 2180987 كفـءكفـء2362011/06/27 معلم

٢عمر بن عبد العزیز  2010/07/01 امل على دمحم على 1138697 كفـءكفـء2372011/06/27 معلم

١مرزوق  رقم  2010/07/01 امل مھدى عبدالعزیز عبدالفتاح 2158789 كفـءكفـء2382011/06/27 معلم
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ابو حسیبة االبتدائیة 2011/07/01 امل وجیھ عفیفى عبد الحى 1141845 كفـءكفـء2392011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/07/01 امنة دمحم دمحم عمران 2155342 كفـءكفـء2402011/06/27 معلم

١النصر رقم 2011/07/01 امنة محمود احمد دمحم 2166882 كفـءكفـء2412011/06/27 معلم

٣ابوان رقم  2011/02/22 امنھ عبد العزیز احمد عبد العزیز 2190064 كفـءكفـء2422011/02/14 معلم

عنانى االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 امیر دمحم كارم حامد دمحم عبد هللا 1137671 كفـءكفـء2432011/06/27 معلم

١ابوان رقم  2011/02/22 امیرة احمد خلف عبدالجواد 2191723 كفـءكفـء2442011/02/14 معلم

2011/03/02  كوم مطاى أمیرة عید عیاد موسى 1141241 كفـءكفـء2452011/02/28 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/03/02 امیرة قطب ابراھیم عبد الغنى 2180934 كفـءكفـء2462011/02/28 معلم

سیلة الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 امیرة یوسف شحات بولس 1135120 كفـءكفـء2472011/06/27 معلم

٢عمر بن عبد العزیز  2011/03/02 امیره جابر امام ابراھیم 2190760 كفـءكفـء2482011/02/28 معلم

١حضانة الوحدة  2011/02/22 أمیره خلیل بشرى لبیب 2157874 كفـءكفـء2492011/02/14 معلم

التجریبیة لغات 2011/07/01 امیره دمحم دمحم حسین 2190443 كفـءكفـء2502011/06/27 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/02/22 امیمھ امین أبو غنیمھ امین 2186856 كفـءكفـء2512011/02/14 معلم

بردنوھا االعدادیة بنات 2011/07/01 امین على عبد الحكیم مراد 2397040 كفـءكفـء2522011/06/27 معلم

الروضة االبتدائیة 2011/02/22 انتصار تونى على دمحم 1141641 كفـءكفـء2532011/02/14 معلم

الشھداء الثانویة الفنیة بنات بمطاى 1995/08/01 انتصار عبد الحمید عبد الغنى عبد السمیع 1113692 كفـءكفـء2542009/02/26 معلم

الفنیة بنات بمطاى 2011/07/01 ایة هللا دمحم حسن على 1141195 كفـءكفـء2552011/06/27 معلم
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الكادر
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المؤھل 
األعلي

أالصالح الزراعى االعدادیھ 2011/03/02 ایرین طنیوس غبلایر اسكندر 1141328 كفـءكفـء2562011/02/28 معلم

الجـــالء 2010/07/01 ایزیس فرید ذكى بانوب 1137462 كفـءكفـء2572011/06/27 معلم

٢منشأة منبال رقم  2011/07/01 إیفا القس اسحق ابراھیم سعد 2155277 كفـءكفـء2582011/06/27 معلم

١مرزوق  رقم  2011/07/01 ایفا عبدالمالك فؤاد سعد 2183852 كفـءكفـء2592011/06/27 معلم

االتالت المشتركة 2011/07/01 ایفون مجدى ملك یوسف 2180874 كفـءكفـء2602011/06/27 معلم

١النصر رقم 2011/07/01 ایمان ابراھیم طلبة  عبدالمعبود 2165657 كفـءكفـء2612011/06/27 معلم

١ابوان رقم  2011/02/22 إیمان أحمد خلف حسن 1138074 كفـءكفـء2622011/02/14 معلم

١عمر بن عبد العزیز  2011/02/22 ایمان اكرام عبدالرحمن دمحم 1141058 كفـءكفـء2632011/02/14 معلم

عمر مكرم 2011/02/22 ایمان بكر یاسین عبدالحلیم 2156131 كفـءكفـء2642011/02/14 معلم

٢النصر رقم  2011/07/01 ایمان بالل سید یوسف 2159362 كفـءكفـء2652011/06/27 معلم

سیلة الغربیة االبتدائیة 2011/03/02 ایمان حسن بكرى ابراھیم 1140606 كفـءكفـء2662011/02/28 معلم

٢الشعب رقم  2010/07/01 ایمان حسن على ابراھیم 2180925 كفـءكفـء2672011/06/27 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/02/22 ایمان حشمت ابراھیم فتح الباب 2166873 كفـءكفـء2682011/02/14 معلم

١االصالح الزراعى رقم  2011/07/01 ایمان حشمت دمحم عبدالنبى 2180922 كفـءكفـء2692011/06/27 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2009/03/16 ایمان حنین یعقوب حنین 2187782 كفـءكفـء2702011/06/27 معلم

٣ابوان رقم  2011/02/22 ایمان خلف عبد المنعم دمحم 1141653 كفـءكفـء2712011/02/14 معلم

١حضانة مرزوق  2011/07/01 إیمان ذكى شلقامى إبراھیم 2216827 كفـءكفـء2722011/06/27 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

١العروبــة رقم  2011/07/01 ایمان ذھنى خالد على 2180871 كفـءكفـء2732011/06/27 معلم

١ منبال رقم 2011/02/22 ایمان سعداوى دمحم سعداوى 2159954 كفـءكفـء2742011/02/14 معلم

الشھید طیار  علي دمحم على بیھ 2011/07/01 ایمان صالح ریان سعید 1132973 كفـءكفـء2752011/06/27 معلم

)صدیقة الفتیات ( الشیخ حسن  2007/02/11 ایمان عادل رشدى عبدالرحیم 2204607 كفـءكفـء2762011/02/21 معلم

٣ابوان رقم  2010/03/02 ایمان عارف حسین سید 2190506 كفـءكفـء2772011/02/28 معلم

١حضانة الشھید دمحم قرنى  2011/03/02 ایمان عبد اللطیف دمحم عبد اللطیف 1141662 كفـءكفـء2782011/02/28 معلم

متولى الشعراوى تعلیم اساسى ابتدائي 2010/03/02 ایمان عبد المنعم دمحم عبد الصمد 2190765 كفـءكفـء2792011/02/28 معلم

النھضــة 2011/03/02 ایمان على احمد ابراھیم 2154991 كفـءكفـء2802011/02/28 معلم

١ابوان رقم  2011/02/22 ایمان على كامل على 1140276 كفـءكفـء2812011/02/14 معلم

الروضة 2011/07/01 ایمان عمر صالح دمحم 1141283 فوق المتوسطكفـء2822011/06/27 معلم

٣منبال رقم 2004/05/03 ایمان دمحم ابراھیم دیاب 2155308 كفـءكفـء2832011/02/14 معلم

االتحاد بشاكر 2011/03/02 ایمان دمحم عبد العزیز على 1138835 كفـءكفـء2842011/02/28 معلم

ھوارة االبتدائیة 2011/07/01 ایمان دمحم منیسى احمد 2169024 كفـءكفـء2852011/06/27 معلم

٢الشھید دمحم قرنى رقم  2011/07/01 ایمان محمود احمد عثمان 2159367 كفـءكفـء2862011/06/27 معلم

١مرزوق  رقم  2011/07/01 ایمان مریس توفیق عبدالمالك 2168687 كفـءكفـء2872011/06/27 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/03/02 ایمان یحیى صادق عمار 2170569 كفـءكفـء2882011/02/28 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2011/07/01 ایمن دمحم عبد الحكیم فرج 2161332 كفـءكفـء2892011/06/27 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
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المؤھل 
األعلي

حضانة المرجوشى 2011/02/22 ایناس رجب عبد الكریم دمحم 2190546 كفـءكفـء2902011/02/14 معلم

الفنیة بنات بمطاى 2004/07/01 ایناس عبد الغفار احمد عبد الغفار 1138778 فوق المتوسطفوق المتوسط2912009/02/26 معلم

النھضــة 2011/02/22 ایھاب  صموئیل شكرى فھیم 2155039 كفـءكفـء2922011/02/14 معلم

عباس رحمى اعدادى تعلیم اساسى 2011/07/01 ایھاب ربیع دمحم عبدالعال 1140197 كفـءكفـء2932011/06/27 معلم

عباس رحمى ابتدائى تعلیم اساسى 2011/07/01 ایھاب عازر جابر بانوب 1137494 كفـءكفـء2942011/06/27 معلم

عباس رحمى اعدادى تعلیم اساسى 2011/07/01 ایھاب عاطف حسن یوسف 1137987 كفـءكفـء2952011/06/27 معلم

مطاى الثانویة  بنات 2005/01/07 ایھاب عبدهللا ذكى عبدهللا 2155765 كفـءكفـء2962011/06/27 معلم

مطاى الثانویة بنین 2011/02/22 باسم رضا عازر جید 1619583 كفـءكفـء2972011/02/14 معلم

مطاى الثانویة بنین 2011/07/01 باسم ماجد فھمى جرجس 2158526 كفـءكفـء2982011/06/27 معلم

أبو حسیبةاالعـــدادیھ 2010/07/01 بدریھ شحاتھ عبدالمجید دمحم 2160804 كفـءكفـء2992011/06/27 معلم

جوادة المشتركة 2011/07/01 بدوى دمحم ابراھیم عبد العلیم 1139593 كفـءكفـء3002011/06/27 معلم

١الوحدة رقم  2011/02/22 بدوى دمحم شحاتھ حسن 2159738 كفـءكفـء3012011/02/14 معلم

٢جوادة رقم  2011/02/22 بسام یوسف احمد حسن 1139539 كفـءكفـء3022011/02/14 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/02/22 بسمھ رجب سید عرابى 2186728 كفـءكفـء3032011/02/14 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/03/02 بھاء رمضان دمحم دمحم 2155768 كفـءكفـء3042011/02/28 معلم

بالل بن رباح االعدادیة 2011/07/01 بیشوى جرجس حنا ھارون 1140363 كفـءكفـء3052011/06/27 معلم

مطاى التجریبیة لغات اعدادى 2011/07/01 بیشوى سمیر نصیف عبید 2160788 كفـءكفـء3062011/06/27 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 
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المؤھل 
األعلي

مرزوق االعدادیة المشتركة 2011/03/02 تامر ثابت فرج معوض 2161994 كفـءكفـء3072011/02/28 معلم

٣منبال رقم 2011/07/01 تامر دمحم دمحم جارحى 2155304 كفـءكفـء3082011/06/27 معلم

٢عمر بن عبد العزیز  2011/07/01 تغرید رجب صالح حسان 1138244 كفـءكفـء3092011/06/27 معلم

١حضانة الوحدة  2011/03/02 تھانى حمادالتونى عبدهللا دمحم 1141903 كفـءكفـء3102011/02/28 معلم

٢ابوان رقم 2010/02/22 تھانى رشدى ابراھیم رزق 2159081 كفـءكفـء3112011/02/14 معلم

٢ابوان رقم 2011/02/22 ثریا نسیم نخلة فرج 2223628 كفـءكفـء3122011/02/14 معلم

٢الوحدة رقم  2011/02/22 ثناء نبیل شحاتھ منقریوس 1141468 كفـءكفـء3132011/02/14 معلم

٢العروبة رقم  2011/07/01 جازیھ صدقى احمد دمحم 1136509 كفـءكفـء3142011/06/27 معلم

التجریبیة لغات 2011/02/22 جاكلین عبد الشھید حنا یعقوب 1141130 كفـءكفـء3152011/02/14 معلم

النھضــة 2011/02/22 جرجس اسحق ابراھیم لبیب 2155028 كفـءكفـء3162011/02/14 معلم

الكفوراالعدادیة المشتركة 2011/02/22 جرجس بباوى نعیم السید 2173320 كفـءكفـء3172011/02/14 معلم

مطاى الثانویة بنین 2011/07/01 جمال خلف دمحم دردیر 1123598 كفـءكفـء3182011/06/27 معلم

١الشھداء رقم  2011/02/22 جمال على عبدالعزیز على 2170170 كفـءكفـء3192011/02/14 معلم

الخلفاء الراشدین 2011/07/01 جمال دمحم على احمد 1091158 كفـءكفـء3202011/06/27 معلم

١جوادة رقم 2011/02/22 جمال دمحمیسرى دمحم جمال 2170630 كفـءكفـء3212011/02/14 معلم

٣الوحدة رقم 2010/03/02 جمعة دمحم حسانین عبدالغنى 2170034 كفـءكفـء3222011/02/28 معلم

الشھید طیار  علي دمحم على بیھ 2011/02/22 جمیل دمحم دمحم دمحم ابو العال 2160640 كفـءكفـء3232011/02/14 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 

مطاىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

الفنیة بنات بمطاى 2011/07/01 جھاد طھ دمحم حسن 2316818 كفـءكفـء3242011/06/27 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2011/07/01 جواھر خلف احمد محمود 1140368 كفـءكفـء3252011/06/27 معلم

الكفور االبتدائیة 2010/03/02 جورج شحاتة جورجى جریس 1139261 كفـءكفـء3262011/02/28 معلم

مطاى الصناعیة 2011/07/01 جوزیف فاروق زكرى مكسیموس 1134575 كفـءكفـء3272011/06/27 معلم

التجریبیة لغات 2011/07/01 جیھاد عبدالحمید محمود دمحم القشیرى 2184964 كفـءكفـء3282011/06/27 معلم

٢الشعب رقم  2010/07/01 جیھان احمد دمحم ابراھیم 2219904 كفـءكفـء3292011/06/27 معلم

٢مرزوق رقم 2011/07/01 جیھان بھاءالدین دمحم على 2156680 كفـءكفـء3302011/06/27 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2009/03/16 جیھان حنین یعقوب حنین 2187798 كفـءكفـء3312011/06/27 معلم

٣منبال رقم 2011/03/02 حسام الدین ناصر سید دمحم 2155307 كفـءكفـء3322011/02/28 معلم

٣ابوان رقم  2011/07/01 حسن ابراھیم حسن عید 2169194 كفـءكفـء3332011/06/27 معلم

اوالد الشیخ على االعدادیة 2010/07/01 حسن احمد دمحم حسن 2159955 كفـءكفـء3342011/06/27 معلم

عثمان بن عفان االعدادیة 2011/03/02 حسناء فراج زین العابدین متولى 2161996 كفـءكفـء3352011/02/28 معلم

مطاى الثانویة بنین 2011/02/22 حسنى عبد الناصر دمحم دمحم 1140466 كفـءكفـء3362011/02/14 معلم

١العروبــة رقم  2011/07/01 حسین رمضان حسین حسانین 1124816 كفـءكفـء3372011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/02 حسین دمحم عمر عبد الغنى 2161997 كفـءكفـء3382011/02/28 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 حشمت دمحم أحمد عبدالحمید 2187796 كفـءكفـء3392011/06/27 معلم

كوم والى االبتدائیة 2010/03/02 حماد دمحم احمد جاد 2181597 كفـءكفـء3402011/02/28 معلم
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االتحاد بشاكر 2010/07/01 حمادة حمدى زكى حیدر 1131967 كفـءكفـء3412011/06/27 معلم

االتالت االبتدائیة 2011/07/01 حمام رجب مرسى إبراھیم 1125090 كفـءكفـء3422011/06/27 معلم

ابوان المشتركة 2010/02/22 حمدى صافى محمود دمحم 2160616 كفـءكفـء3432011/02/14 معلم

ابجاج الحطب االبتدائیة 2011/02/22 حمدى فایز خلف بدر 2160833 كفـءكفـء3442011/02/14 معلم

عنانى الثانویة المشتركة 2011/02/22 حمدى دمحم احمد شحاتة 2181486 كفـءكفـء3452011/02/14 معلم

ابجاج الحطب االبتدائیة 2011/03/02 حمدى محمود دمحمبن السید 2160857 كفـءكفـء3462011/02/28 معلم

مطاى التجریبیة لغات اعدادى 2011/03/02 حمیده رجب ابراھیم احمد 2159735 كفـءكفـء3472011/02/28 معلم

مطاي التجریبیة لغات ریاض اطفال 2010/02/22 حنان بدوى فھمى دمحم 2190589 كفـءكفـء3482011/02/14 معلم

االتالت المشتركة 2011/07/01 حنان حلمى دمحم طلبھ 1140628 كفـءكفـء3492011/06/27 معلم

٣الوحدة رقم 2011/03/02 حنان خلف ابراھیم احمد 1141970 كفـءكفـء3502011/02/28 معلم

منبال بنات 2011/07/01 حنان شحات موسى مرجان 2181596 كفـءكفـء3512011/06/27 معلم

صالح الدین 2011/07/01 حنان فرج حبیب شحاتھ 2297873 كفـءكفـء3522011/06/27 معلم

الشھداء الثانویة الفنیة بنات بمطاى 2011/03/02 حنان محمود احمد عبد الغفار 1141790 كفـءكفـء3532011/02/28 معلم

فانا االعدادیة المشتركة 2011/03/02 حنان مرعى عبد السالم الفخریة 1141071 كفـءكفـء3542011/02/28 معلم

الروضة االبتدائیة 2011/07/01 خالد ادریس على دمحم 2159743 كفـءكفـء3552011/06/27 معلم

مطاى الثانویة بنین 2011/07/01 خالد شعبان دمحم حسان 1140273 كفـءكفـء3562011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2011/07/01 خالد مخلوف یوسف متولى 2174649 كفـءكفـء3572011/06/27 معلم
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١ابوان رقم  2011/02/22 خضرة حسن صادق عثمان 2191726 كفـءكفـء3582011/02/14 معلم

١الشھید دمحم خیرت  رقم 2011/03/02 خلف عبدهللا شملول عبد القادر 2160872 كفـءكفـء3592011/03/02 معلم

منبال بنات 2011/07/01 خلف عوض عبد الغنى دمحم 1138360 كفـءكفـء3602011/06/27 معلم

بردنوھا االعدادیة بنین 2011/02/22 خمیس عبد الحفیظ شحاتة خمیس 1138465 كفـءكفـء3612011/02/14 معلم

جوادة المشتركة 2011/07/01 دالیا سوبى محمود حسانین 2181309 كفـءكفـء3622011/06/27 معلم

مطاى الثانویة  بنات 2011/07/01 دعاء خلف دمحم حسین الشافعى 2160731 كفـءكفـء3632011/06/27 معلم

خالد بن الولید ع 2011/07/01 دعاء عبد الحلیم فرحات عبد الفتاح 2304984 كفـءكفـء3642011/06/27 معلم

٢العروبة رقم  2011/03/02 دعاء دمحم احمد دمحم 2180743 كفـءكفـء3652011/02/28 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 دعاء دمحم على مرسى 2187661 كفـءكفـء3662011/06/27 معلم

١ابوان رقم  2011/02/22 دلبر عبد المعبود أحمد عبد المعبود 1138924 كفـءكفـء3672011/02/14 معلم

متولى الشعراوى تعلیم اساسى ابتدائي 2011/07/01 دمیانة صبحى ابراھیم اسكندر 2160235 كفـءكفـء3682011/06/27 معلم

منبال بنات 2011/02/22 دمیانھ میخائیل میخائیل مشرقى 1140774 كفـءكفـء3692011/02/14 معلم

االتحاد بشاكر 2011/02/22 رابعة عبد اللطیف  على محمود 2155002 كفـءكفـء3702011/02/14 معلم

الشھید فاروق دمحم دمحم حسن 2011/07/01 رابعھ خلف دمحم احمد 1140309 كفـءكفـء3712011/06/27 معلم

٢العروبة رقم  2011/07/01 راندا سمیر دمحم ابراھیم 2159802 كفـءكفـء3722011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة 2011/07/01 رانیا ابراھیم محمود عبدالرحیم 2165594 كفـءكفـء3732011/06/27 معلم

٢الشھید دمحم قرنى رقم  2011/03/02 رانیا بدار دمحم احمد 1141813 كفـءكفـء3742011/02/28 معلم
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ابوان المشتركة 2011/02/22 رانیا حسن فتح هللا حسن 1142161 كفـءكفـء3752011/02/14 معلم

مطاى الصناعیة 2011/07/01 رانیا حسني عبد الوھاب دمحم 2159261 كفـءكفـء3762011/06/27 معلم

١ منبال رقم 2008/03/01 راویھ حیضر احمد سید 2216353 كفـءكفـء3772011/06/27 معلم

الشھید فاروق دمحم دمحم حسن 2011/03/02 رباب حسین احمد دمحم 2165591 كفـءكفـء3782011/02/28 معلم

)ریاض اطفال ( الشعب االبتدائیة  2011/03/02 رباب صالح دمحم على 2170577 كفـءكفـء3792011/02/28 معلم

الجرما االعدادیة 2011/03/02 ربیع صالح دمحم كدوانى 1138567 كفـءكفـء3802011/02/28 معلم

االتحاد بشاكر 2011/07/01 ربیع عبدالحلیم احمد عبد الجواد 1121400 كفـءكفـء3812011/06/27 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/03/02 ربیع على دمحم حسان 1126751 كفـءكفـء3822011/02/28 معلم

٢النصر رقم  2011/07/01 ربیع دمحم عبدالعظیم عبدالرازق 1138291 كفـءكفـء3832011/06/27 معلم

2011/03/02 حضانةاالتحاد بشاكر ربیعھ سعد مرعى على 2190668 كفـءكفـء3842011/03/02 معلم

متولى الشعراوى تعلیم اساسى ابتدائي 2011/07/01 ربیعھ دمحم ھرماس عبدالمنعم 1130373 كفـءكفـء3852011/06/27 معلم

بنى عمار االعدادیة 2011/07/01 رجاء احمد حسن اسماعیل 1137697 كفـءكفـء3862011/06/27 معلم

حلوةالثانویةالمشتركة 2011/07/01 رجب عزالعرب عبدالمنعم دمحمالبردیسى 2181484 كفـءكفـء3872011/06/27 معلم

٣ابوان رقم  2011/03/02 رجب دمحم عبدالمعبود عبدالحكیم 2170587 كفـءكفـء3882011/02/28 معلم

٢مرزوق رقم 2010/03/02 رجب دمحم دمحم ابراھیم 2156590 كفـءكفـء3892011/02/28 معلم

السالم االبتدائیة 2011/07/01 رحاب حسام دمحم دردیر 2159407 كفـءكفـء3902011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة 2010/03/02 رحاب حسانین سید حسانین 2155922 كفـءكفـء3912011/02/28 معلم

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

7438of 5261 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 

مطاىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھداء الثانویة الفنیة بنات بمطاى 2011/02/22 رحاب سعد دمحم سلمان 2159753 كفـءكفـء3922011/02/14 معلم

بردنوھا االعدادیة بنات 2011/03/02 رحاب شحاتھ دمحم شحاتھ 1140225 كفـءكفـء3932011/02/28 معلم

مطاي االعدادیة المھنیة بنین 2011/02/22 رحاب دمحم عبدالمقصود حسین 1137951 كفـءكفـء3942011/02/14 معلم

عنانى االعدادیة للتعلیم االساسى 2010/07/01 رشا الحسینى نور الدین عبد العلیم 2300463 كفـءكفـء3952011/06/27 معلم

أالصالح الزراعى االعدادیھ 2004/08/12 رشا حسن عبد الحمید احمد 2190733 كفـءكفـء3962011/02/14 معلم

٢العروبة رقم  2011/07/01 رشا سمیر دمحم ابراھیم 1141340 كفـءكفـء3972011/06/27 معلم

نخلة االبتدائیة 2011/03/02 رشا عبدمریم عبید حنا 2170582 كفـءكفـء3982011/02/28 معلم

١الوحدة رقم  2011/03/02 رشا ماھر ابراھیم بساده 1136872 كفـءكفـء3992011/02/28 معلم

٢الشھید دمحم قرنى رقم  2011/03/02 رشا دمحم بكر عبد الحى 1141989 كفـءكفـء4002011/02/28 معلم

2010/03/02  كوم مطاى رشا مالك شفیق طوسة 2188747 كفـءكفـء4012011/02/28 معلم

٢النصر رقم  2011/07/01 رشا نادى دمحم دمحم 1141786 كفـءكفـء4022011/06/27 معلم

التقوى  بمنبال 2005/09/22 رشید فایز مصرى ھجرس 2166875 كفـءكفـء4032011/02/14 معلم

١جوادة رقم 2011/02/22 رضا احمد عبدالحمید مرسى 1131122 كفـءكفـء4042011/02/14 معلم

عمرو بن العاص 2011/07/01 رضا ثابت ابراھیم عبد السمیع 2160861 كفـءكفـء4052011/06/27 معلم

أبو حسیبةاالعـــدادیھ 2011/02/22 رضا عبد الفتاح اسماعیل دیاب 1141045 كفـءكفـء4062011/02/14 معلم

٢االصالح الزراعى رقم  2011/03/02 رضا عبدالفتاح دمحم احمد 2174635 كفـءكفـء4072011/02/28 معلم

متولى الشعراوى ریاض اطفال 2011/02/22 رضا عبدهللا على عبدالواحد 2155939 كفـءكفـء4082011/02/14 معلم
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مــزروع 2011/07/01 رضا عزالدین عبد حسن 2170092 كفـءكفـء4092011/06/27 معلم

١الشعب رقم 2011/03/02 رضا دمحم ربیع دمحم على 2165592 كفـءكفـء4102011/02/28 معلم

٣ابوان رقم  2011/07/01 رضا دمحم عز العرب عبد الغنى 1133276 كفـءكفـء4112011/06/27 معلم

أالصالح الزراعى االعدادیھ 2011/07/01 رضا مختار دمحم سالمان 2180745 كفـءكفـء4122011/06/26 معلم

عمر مكرم 2010/07/01 رمضان سید عبد الحافظ السید 1142473 كفـءكفـء4132011/06/27 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 رمضان سید دمحم محمود خلیفة 2187787 كفـءكفـء4142011/06/27 معلم

١العروبــة رقم  2011/07/01 رواء دمحم عبدالحكیم احمدحسن 2157924 كفـءكفـء4152011/06/27 معلم

عثمان بن عفان االعدادیة 2011/03/02 ریحاب ابراھیم توفیق دمحم 1140714 كفـءكفـء4162011/02/28 معلم

ابو عزیز 2011/02/22 زمزم عبد الرحمن دمحم شلقامى 2177077 كفـءكفـء4172011/02/14 معلم

مطاى الثانویة  بنات 2011/02/22 زھراء عبدالعزیز شحاتة على العشرى 2187642 كفـءكفـء4182011/02/14 معلم

١الوحدة رقم  2011/02/22 زھرة على عبد الحكیم مراد 2190773 كفـءكفـء4192011/02/14 معلم

متولى الشعراوى تعلیم اساسى ابتدائي 2011/03/02 زینب ابراھیم دمحم عبدالوھاب 2187638 كفـءكفـء4202011/02/28 معلم

١عمر بن عبد العزیز  2011/07/01 زینب خلف حسن احمد 1140809 كفـءكفـء4212011/07/01 معلم

٢االصالح الزراعى رقم  2011/07/01 زینب سراج الدین احمد طھ 2196361 كفـءكفـء4222011/06/27 معلم

٢جوادة رقم  2011/02/22 زینب عبدالنافع عبدهللا عبدالعال 2166874 كفـءكفـء4232011/02/14 معلم

عثمان بن عفان االعدادیة 2011/07/01 زینب غریانى كامل دمحم 1141102 كفـءكفـء4242011/06/28 معلم

الشھید موسى جالل 2011/07/01 زینب دمحم عقیلھ عبد الجواد 1141842 كفـءكفـء4252011/06/27 معلم
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على بن ابى طالب االبتدائیة 2011/03/02 زینب مرعى عبدالعظیم كامل 2171028 كفـءكفـء4262011/02/28 معلم

٢الشھید دمحم خیرت رقم  2011/07/01 زینھ صالح صالح طنطاوى 2181609 كفـءكفـء4272011/06/27 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 سارة سید زاید على 2187665 كفـءكفـء4282011/06/27 معلم

مطاى الثانویة بنین 2011/07/01 ساره تاضروس شخلول خیر هللا 1142215 كفـءكفـء4292011/06/27 معلم

منبال بنات 2008/09/07 سامح عطا ابو النور كسروى 2155306 كفـءكفـء4302011/02/28 معلم

الروضة االبتدائیة 2011/07/01 سامى دمحم توفیق على 1132446 كفـءكفـء4312011/06/27 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2001/01/01 سامیة ابراھیم عبدالمالك باسیلى 2187668 كفـءكفـء4322011/06/27 معلم

كوم مطاى االعدادیة 2010/07/01 سامیة ابراھیم میخائیل صلیب 2164209 كفـءكفـء4332011/06/27 معلم

٢مرزوق رقم 2010/03/02 سامیة شوقى نجیب جرجس 2156625 كفـءكفـء4342011/02/28 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2009/03/16 سامیة نبیة عبدالمالك مترى 2187656 كفـءكفـء4352011/06/27 معلم

٢الشعب رقم  2010/03/02 سحر ربیع دمحم فتح الباب 1141104 كفـءكفـء4362011/02/28 معلم

٢الوحدة رقم  2010/07/01 سحر عامر نصیف اقالدیوس 1141590 كفـءكفـء4372011/06/27 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2010/07/01 سعدیة عونى على ابراھیم 2187790 كفـءكفـء4382011/06/27 معلم

الفنیة بنات بمطاى 2011/07/01 سعدیھ ابراھیم احمد دردیر 1140312 كفـءفوق المتوسط4392011/06/27 معلم

ابو حسیبة االبتدائیة 2011/03/02 سعدیھ سید عبد الرحمن سلیمان 1141614 كفـءكفـء4402011/02/28 معلم

2011/02/22  كوم مطاى سلمى یاسین دمحم حسین 1140988 كفـءكفـء4412011/02/14 معلم

االبتدائیة المھنیة للصم والبكم 2010/03/02 سلوى بكر دمحم مھنى 2190451 كفـءكفـء4422011/02/28 معلم

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

7438of 5264 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 

مطاىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حضانة النھضة 2011/02/22 سلوى عبد الفتاح حنفى محمود 1141904 كفـءكفـء4432011/02/14 معلم

٢الشعب رقم  2011/03/02 سلوى عبد الفتاح عبدهللا عبد الجواد 1140947 كفـءكفـء4442011/02/28 معلم

١مرزوق  رقم  2010/03/02 سلوى فایز نبیھ شحاتھ 2190339 كفـءكفـء4452011/02/28 معلم

٢الوحدة رقم  2011/02/22 سلوى فرح زكى بانوب 2187636 كفـءكفـء4462011/02/14 معلم

االتحاد بشاكر 2011/03/02 سلوى ماھر عبدالسمیع احمد 2174611 كفـءكفـء4472011/02/28 معلم

الجـــالء 2011/07/01 سلوى مسعود مرعى على 2158055 كفـءكفـء4482011/06/27 معلم

الجرما االبتدائیة 2011/03/02 سلیمان ابراھیم سلطان سلیمان 1127372 كفـءكفـء4492011/02/28 معلم

الجـــالء 2011/02/22 سماح جمال عبد الحكیم ابوزید 1135555 كفـءكفـء4502011/02/14 معلم

١الشعب رقم 2011/07/01 سماح عبد العظیم محمود دمحم 1077481 كفـءكفـء4512011/06/27 معلم

٢االصالح الزراعى رقم  2011/07/01 سمر عبد الرشید مرشد عبد الرحیم 2159032 كفـءكفـء4522011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/22 سمر عبد هللا سعد رزق هللا 1141920 كفـءكفـء4532011/02/14 معلم

بردنوھا االعدادیة بنین 2011/02/22 سمیر اسحق سعید رزق 1141379 كفـءكفـء4542011/02/14 معلم

االبتدائیة المھنیة للصم والبكم 2011/02/22 سناء فایز ملیكھ نخلھ 1138379 كفـءكفـء4552011/02/14 معلم

مطاى الثانویة  بنات 2011/07/01 سناء میخائیل راشد میخائیل 2347990 كفـءكفـء4562011/06/27 معلم

٢الشعب رقم  2011/02/22 سنیھ عبدالجلیل مھدى دمحم 2180949 كفـءكفـء4572011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب 2011/07/01 سنیھ فاروق عبد ربھ عبد العزیز 1126122 كفـءكفـء4582011/06/27 معلم

مطاى االعدادیة بنات 2011/07/01 سھام عنتر دمحم توفیق 2181478 كفـءكفـء4592011/06/27 معلم
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١الشعب رقم 2010/03/02 سھیر رشدى احمد دمحم 1140334 كفـءكفـء4602011/02/28 معلم

مرزوق االعدادیة المشتركة 2011/03/02 سھیر شعراوى غنیمة عبدالرحیم 2170486 كفـءكفـء4612011/02/28 معلم

٣ابوان رقم  2011/02/22 سھیر عادل حنا روفائیل 2156114 كفـءكفـء4622011/02/14 معلم

متولى الشعراوى تعلیم اساسى اعدادى 2011/02/22 سوزان اسحق فرج هللا شحاتة 2161990 كفـءكفـء4632011/02/14 معلم

١مرزوق  رقم  2011/07/01 سوزان مرزوق عبدالمالك مرزوق 2158775 كفـءكفـء4642011/06/27 معلم

الشھید فاروق دمحم دمحم حسن 2011/02/22 سوزان نقولھ صلیب حبشى 1141939 كفـءكفـء4652011/02/14 معلم

صالح الدین 2011/07/01 سونیھ عوض وھبھ اسعد 2181599 كفـءكفـء4662011/06/27 معلم

االتالت المشتركة 2011/02/22 سید یوسف عبد العزیز على 1141504 كفـءكفـء4672011/02/22 معلم

السالم االبتدائیة 2010/07/01 سیده دمحم على احمد 2201201 كفـءكفـء4682011/06/27 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2010/02/22 شاھنده عمر راشد شحاتھ 2164171 كفـءكفـء4692011/02/14 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/02 شحات دمحم ربیع شلقامي على 1139537 كفـءكفـء4702011/02/28 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 شروق جمال عبدالرحمن دمحم 2187653 كفـءكفـء4712011/06/27 معلم

١مرزوق  رقم  2011/07/01 شرین  سمیر جید صادق 2158655 كفـءكفـء4722011/06/27 معلم

حضانة بالل بن رباح 2011/03/02 شرین سمیر زكى برسوم 2191722 كفـءكفـء4732011/02/28 معلم

٢منشأة منبال رقم  2011/02/22 شرین دمحم صابر ریدى 1592824 كفـءكفـء4742011/02/14 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 شنودة عید مالك ابراھیم 2187648 كفـءكفـء4752011/06/27 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 شھیرة حسن عبدالعال حسانین 2187670 كفـءكفـء4762011/06/27 معلم
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٢النصر رقم  2011/02/22 شیرین ممدوح دمحم دمحم 2166783 كفـءكفـء4772011/02/14 معلم

كوم والى االبتدائیة 2011/03/02 شیماء ابراھیم خلف حسن 1141873 كفـءكفـء4782011/02/28 معلم

مطاى الثانویة  بنات 2011/02/22 شیماء السید على دمحم 2165948 كفـءكفـء4792011/02/14 معلم

السالم االبتدائیة 2010/02/22 شیماء جمال عبدالمجید دمحم 2165593 كفـءكفـء4802011/02/14 معلم

الفنیة بنات بمطاى 2011/02/22 شیماء ربیع دمحم عبدالعال 2187655 كفـءفوق المتوسط4812011/02/14 معلم

١الشعب رقم 2011/07/01 شیماء رجب احمد عبد المجید 2277443 كفـءكفـء4822011/06/27 معلم

مطاى االعدادیة بنات 2011/02/22 شیماء رمضان دمحم دمحم 2180875 كفـءكفـء4832011/02/14 معلم

١الكوادى  رقم  2011/02/22 شیماء شحاتة شتیوى دمحم 2166878 كفـءكفـء4842011/02/14 معلم

٤الوحدة رقم  2011/03/02 شیماء عادل دسوقي دمحم منصور 1142059 كفـءكفـء4852011/02/28 معلم

٢الشعب رقم  2010/03/02 شیماء عادل عبدالحلیم حسن 2180939 كفـءكفـء4862011/02/28 معلم

مطاي التجریبیة لغات ریاض اطفال 2011/03/02 شیماء عبد الرحیم دمحم دمحم 2190620 كفـءكفـء4872011/02/28 معلم

مرزوق االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شیماء عید دمحم عثمان 2170479 كفـءكفـء4882011/06/27 معلم

التجریبیة لغات 2011/02/22 شیماء فوزى عبد الحى احمد 2190768 كفـءكفـء4892011/02/14 معلم

متولى الشعراوى تعلیم اساسى ابتدائي 2011/07/01 شیماء دمحم سید عبداللطیف 2182566 كفـءكفـء4902011/06/27 معلم

عمر مكرم 2011/02/22 شیماء محمود دمحم عبدالغفار 2170472 كفـءكفـء4912011/02/14 معلم

كوم البصل للتعلیم االساسي اعدادي 2011/03/02 شیماء نادى دمحم وحید الدین خلیل 2159072 كفـءكفـء4922011/02/28 معلم

كوم البصل للتعلیم االساسى ابتدائى 2011/07/01 صابرین عمر ابوبكر عبد الجید 2166877 كفـءكفـء4932011/06/27 معلم
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الشھید طیار  علي دمحم على بیھ 2011/02/22 صابرین دمحم دمحم ابوالعال 2160645 كفـءكفـء4942011/02/14 معلم

الشھید دمحم ناجى بفانا 2011/07/01 صافیة عبد العاطى عبدربة دمحم 1127682 كفـءكفـء4952011/06/27 معلم

ھوارة االبتدائیة 2011/07/01 صافیة عبدالموجود كیالنى مفتاح 2169021 كفـءكفـء4962011/06/27 معلم

الجرما االعدادیة 2011/03/02 صالح لطفى عبدالحمید حمیدة 2170471 كفـءكفـء4972011/02/28 معلم

كوم مطاى االعدادیة 2011/07/01 صالحین عاشور عبد البصیر حسن 1141224 كفـءكفـء4982011/06/27 معلم

كوم مطاى االعدادیة 2011/07/01 صباح حلیم عبد یعقوب 1140384 كفـءكفـء4992011/06/27 معلم

التقوى  بمنبال 2011/02/22 صباح عبدهللا فكرى دمحم 1141602 كفـءكفـء5002011/02/14 معلم

عباس رحمى ابتدائى تعلیم اساسى 2011/02/22 صباح دمحم دمحم دمحم 2180993 كفـءكفـء5012011/02/14 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2003/12/15 صبرى ادوارد لبیب خلة 2187794 كفـءكفـء5022011/06/27 معلم

٢حضانة العروبة  2011/03/02 صفاء احمد رشدى عثمان عبدهللا 2157905 كفـءكفـء5032011/02/28 معلم

الفنیة بنات بمطاى 2011/07/01 صفاء احمد على عوض 1137569 كفـءكفـء5042011/06/27 معلم

مرزوق االعدادیة المشتركة 2011/03/02 صفاء امبابى سعید دمحم 2156489 كفـءكفـء5052011/02/28 معلم

ابو عزیز 2011/03/02 صفاء حافظ دمحم ذكى 1139279 كفـءكفـء5062011/02/28 معلم

٢الشھید دمحم قرنى رقم  2011/07/01 صفاء طلعت عبد الحكیم فرج 1140416 كفـءكفـء5072011/06/27 معلم

١النصر رقم 2011/07/01 صفاء على محیسن دردیر 1142263 كفـءكفـء5082011/06/27 معلم

الفنیة بنات بمطاى 2011/03/02 صفاء دمحم زكى سلیمان 2162032 كفـءكفـء5092011/02/28 معلم

٢الشھید دمحم قرنى رقم  2011/03/02 صفاء دمحم صادق عبد المقصود 2181594 كفـءكفـء5102011/02/28 معلم
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٢الشعب رقم  2011/07/01 صفاء دمحم كیالنى حسن 2180947 كفـءكفـء5112011/06/27 معلم

مطاى الصناعیة 2000/09/17 صفوت حیدر دمحم دمحم 1106878 كفـءكفـء5122011/06/27 معلم

٣الوحدة رقم 2011/07/01 صالح عبدالحكیم دمحم دمحم 1131432 كفـءكفـء5132011/06/27 معلم

أبو حسیبةاالعـــدادیھ 2010/07/01 صالح دمحم صاوى دمحم 2163999 كفـءكفـء5142011/06/27 معلم

الكفور االبتدائیة 2003/03/15 صلیب جرس عزیز جرس 2155760 كفـءكفـء5152011/06/27 معلم

منبال بنین 2011/07/01 ضیاء الدین صالح فتح الباب موسى 1141431 كفـءكفـء5162011/06/27 معلم

٤الوحدة رقم  2011/07/01 طھ عبد الكریم راشد عبد الكریم 1137541 كفـءكفـء5172011/06/27 معلم

مطاى الثانویة بنین 2011/03/02 طھ على شافعى عبدهللا 1142027 كفـءكفـء5182011/02/28 معلم

عنانى االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 عادل دمحمنورالدین زین سیف 2160727 كفـءكفـء5192011/06/27 معلم

سیلة الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 عادل ناجح حبیب رفلھ 2155353 كفـءكفـء5202011/06/27 معلم

الجـــالء 2010/07/01 عایده ابراھیم عبدالمالك تاوضروس 1140626 كفـءكفـء5212011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة 2011/07/01 عبد الرحیم دمحم محمود عبد الشافي 1132498 كفـءكفـء5222011/06/27 معلم

مطاى الثانویة  بنات 2011/07/01 عبد الفتاح عصمت سنوسى حسن 1136567 كفـءكفـء5232011/06/27 معلم

بنى عمار االعدادیة 2011/07/01 عبد الكریم دمحم عبد الكریم عبد المقصود 1137815 كفـءكفـء5242011/06/27 معلم

التقوى  بمنبال 2011/07/01 عبد الناصر رمضان احمد دمحم 1130389 كفـءكفـء5252011/06/27 معلم

حلوة االعدادیة بنین 2011/07/01 عبد النبى رمضان ابراھیم جاد 1126572 كفـءكفـء5262011/06/27 معلم

كوم البصل للتعلیم االساسى ابتدائى 2011/07/01 عبیر شحاتھ عبد الرحمن مرسى 1129858 كفـءكفـء5272011/06/27 معلم
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أبو حسیبةاالعـــدادیھ 2011/02/22 عبیر عبد الحلیم فتحى عبد الغنى 1137158 كفـءكفـء5282011/02/14 معلم

أالصالح الزراعى االعدادیھ 2011/07/01 عبیر عزت دمحم ابوالیزید 2190000 كفـءكفـء5292011/06/27 معلم

١الشھید دمحم خیرت  رقم 2011/07/01 عبیر محى الدین احمد طھ 2160892 كفـءكفـء5302011/06/27 معلم

الكفوراالعدادیة المشتركة 2011/03/02 عثمان على عثمان ھارون 2189987 كفـءكفـء5312011/02/28 معلم

حلوةالثانویةالمشتركة 2011/07/01 عدلى احمد فرج ابراھیم 1129993 كفـءكفـء5322011/06/27 معلم

ابجاج الحطب االبتدائیة 2011/07/01 عدلى عوض فرج ابو بكر 2160840 كفـءكفـء5332011/06/27 معلم

عمر مكرم 2011/03/02 عرفات عبدالجلیل مھدى دمحم 2173315 كفـءكفـء5342011/02/28 معلم

مطاى الثانویة  بنات 2011/03/02 عزة ابو العیون ابراھیم دمحم 2190726 كفـءكفـء5352011/02/28 معلم

المرجـوشى 2011/07/01 عزة صابر حسین جمعھ 1130989 كفـءكفـء5362011/06/27 معلم

ابوان المشتركة 2010/07/01 عزة فاروق محمود دمحم 1116144 كفـءكفـء5372011/06/27 معلم

١الشھید دمحم خیرت  رقم 2011/07/01 عزة نصر عبد الوھاب عبد الغنى 2183965 كفـءكفـء5382011/06/27 معلم

الشھید فاروق دمحم دمحم حسن 2011/07/01 عزت عبدهللا على عبد الحكیم 1140766 كفـءكفـء5392011/06/27 معلم

١عمر بن عبد العزیز  2011/02/22 عزه احمد عبدالموجود احمد 2180981 كفـءكفـء5402011/02/14 معلم

اوالد الشیخ على االعدادیة 2011/07/01 عزه خضراوى خالد دمحم 1137786 كفـءكفـء5412011/06/27 معلم

الفنیة بنات بمطاى 2011/07/01 عزه سید دمحم عطا 1137699 كفـءكفـء5422011/06/27 معلم

٣ابوان رقم  2011/02/22 عزه شحاتھ عبد الرحمن مرسى 1132421 كفـءكفـء5432011/02/14 معلم

٢عمر بن عبد العزیز  2011/07/01 عزه دمحم محمود عبدالشافى 2170640 كفـءكفـء5442011/06/27 معلم
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خالد بن الولید االبتدائیة 2011/02/22 عزیزه خلیفھ دمحم خلیل 1131774 كفـءكفـء5452011/02/14 معلم

الشھید فاروق دمحم دمحم حسن 2011/03/02 عفاف جرجس یعقوب جرجس 1141189 كفـءكفـء5462011/02/28 معلم

مطاى االعدادیة بنات 2011/03/02 عفیفھ صابر عزمى یوسف 2191267 كفـءكفـء5472011/02/28 معلم

٢الشعب رقم  2011/07/01 عال امجد دمحم عثمان 2311502 كفـءكفـء5482011/06/27 معلم

١الوحدة رقم  2011/03/02 عال صالح عبد الصمد حسن 2190770 كفـءكفـء5492011/02/28 معلم

حلوة االعدادیة بنات 2011/07/01 عال دمحم دمحم عبدالجلیل 1136812 كفـءكفـء5502011/06/27 معلم

صالح الدین 2011/07/01 عال محمود دمحم حسن 2182580 كفـءكفـء5512011/06/27 معلم

مطاى الثانویة بنین 2011/02/22 عالء ابراھیم طلبھ عبد المعبود 1141997 كفـءكفـء5522011/02/14 معلم

النصر االعدادیة المشتركة 2007/03/31 على احمد على موسى 2155335 كفـءكفـء5532011/06/27 معلم

١جوادة رقم 2010/03/02 على حسانین نجیب حسانین 2169188 كفـءكفـء5542011/02/28 معلم

٢مرزوق رقم 2011/07/01 على صابر عابد دمحم 2156641 كفـءكفـء5552011/06/27 معلم

١جوادة رقم 2011/07/01 على دمحم امین حسن 1140595 كفـءكفـء5562011/06/27 معلم

ابوان المشتركة 2011/07/01 عماد خمیس شخلول حنا 1136607 كفـءكفـء5572011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/02 عماد دمحم عبد العزیز على 1138046 كفـءكفـء5582011/02/28 معلم

عثمان بن عفان االعدادیة 2011/02/22 عمر احمد عمر  دمحم 2162035 كفـءكفـء5592011/02/14 معلم

مطاى الثانویة بنین 2011/02/22 عمر عبد العلیم دمحم عبد العلیم 2161999 كفـءكفـء5602011/02/14 معلم

نخلة االبتدائیة 2011/03/02 عمرو سیف عمرو اسماعیل 2170584 كفـءكفـء5612011/02/28 معلم
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یعمل بالدیوان 2011/03/02 عمرو دمحم بكر عبد الحى 2159800 كفـءكفـء5622011/02/28 معلم

الجـــالء 2011/02/22 عواطف عرفة عبد الحلیم احمد 1141955 كفـءكفـء5632011/02/14 معلم

بردنوھا االعدادیة بنین 2011/02/22 عید حامد عبدالرسول احمد 1138271 كفـءكفـء5642011/02/14 معلم

٤الوحدة رقم  2011/07/01 عید عبد الوھاب سعید دمحم 1119823 كفـءكفـء5652011/06/27 معلم

منبال بنین 2011/07/01 عید دمحم سید دمحم 1134330 كفـءكفـء5662011/06/27 معلم

١ابوان رقم  2011/02/22 غادة احمد خلف عبدالجواد 2191725 كفـءكفـء5672011/02/14 معلم

٢الشھید دمحم خیرت رقم  2010/03/02 غادة جابر دمحم احمد 2183823 كفـءكفـء5682011/02/28 معلم

ابوان المشتركة 2011/03/02 فاتن مجدى قطب دمحم 1140944 كفـءكفـء5692011/02/28 معلم

١مرزوق  رقم  2011/07/01 فادیة عبدهللا عباس احمد 2160889 كفـءكفـء5702011/06/27 معلم

الشھیدعمرعدلى ببنى عمار 2007/10/10 فاطمة الزھراء جمال على عبد الباقى 1137330 كفـءكفـء5712011/02/28 معلم

الشھداء الثانویة الفنیة بنات بمطاى 2011/07/01 فاطمة حسن عبدالوھاب دمحم 2337300 كفـءكفـء5722011/06/27 معلم

االتالت االبتدائیة 2003/07/01 فاطمة سید عبد العزیز بشر 1136410 كفـءكفـء5732009/02/26 معلم

١ریاض اطفال جوادة  2011/03/02 فاطمة طھ حسن طھ 2159959 كفـءكفـء5742011/02/28 معلم

٢الشھید دمحم قرنى رقم  2011/07/01 فاطمة عباس احمد دردیر 2158078 كفـءكفـء5752011/06/27 معلم

متولى الشعراوى تعلیم اساسى ابتدائي 2011/07/01 فاطمة عبد النبي عبد الغني مرعي 1141433 كفـءكفـء5762011/06/27 معلم

١الشھید دمحم قرنى رقم  2011/07/01 فاطمة علم صاوى عبد الظاھر 1111105 كفـءكفـء5772011/06/27 معلم

متولى الشعراوى تعلیم اساسى ابتدائي 2011/03/02 فاطمة عمر عبد الحكیم دیاب 2180938 كفـءكفـء5782011/02/28 معلم

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

7438of 5272 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 

مطاىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

على بن ابى طالب االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة فتحى سید عبداللطیف 1141484 كفـءكفـء5792011/06/27 معلم

٣ابوان رقم  2011/02/22 فاطمھ جمعھ سعید خالد 1140755 كفـءكفـء5802011/02/14 معلم

مطاي التجریبیة لغات ریاض اطفال 2011/02/22 فاطمھ صبرى عبد الظاھر دمحم 2190677 كفـءكفـء5812011/02/14 معلم

١عمر بن عبد العزیز  2011/07/01 فاطمھ عمر احمد حسن 1141848 كفـءكفـء5822011/06/27 معلم

الفنیة بنات بمطاى 2011/07/01 فاطمھ فایز على فولى 1139155 فوق المتوسطكفـء5832011/06/27 معلم

مطاى الثانویة  بنات 2011/02/22 فاطمھ دمحم طلب جاد الحق 2162008 كفـءكفـء5842011/02/14 معلم

١الشھداء رقم  2011/03/02 فاطمھ مخلوف محمود دمحم 2190850 كفـءكفـء5852011/02/28 معلم

١الشعب رقم 2011/07/01 فتحى سید كامل عبدالسالم 1132093 كفـءكفـء5862011/06/27 معلم

٢جوادة رقم  2011/02/22 فرغلى سعد زكى حسن 1129752 كفـءكفـء5872011/02/14 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 فرید حنا غطاس حنا 2187658 كفـءكفـء5882011/06/27 معلم

مــزروع 2011/07/01 فولى عاشور دمحم فرغلى 2160836 كفـءكفـء5892011/06/27 معلم

سیلة الشرقیة االعدادیة 2010/07/01 قذافى جمعھ ناصر حسن 1134945 كفـءكفـء5902011/06/27 معلم

حلوةالثانویةالمشتركة 2011/07/01 كامل على كامل خزیم 2159748 كفـءكفـء5912011/06/27 معلم

مطاي التجریبیة لغات ریاض اطفال 2011/02/22 كرستین عطا بقطر شحاتة 2155937 كفـءكفـء5922011/02/14 معلم

متولى الشعراوى تعلیم اساسى ابتدائي 2010/03/02 كرستین منیر شكرى كامل 2166876 كفـءكفـء5932011/02/28 معلم

التجریبیة لغات 2011/02/22 كرستینا لویز عبدالملك لویز 2180984 كفـءكفـء5942011/02/14 معلم

١عمر بن عبد العزیز  2011/07/01 كریمة سید محمود طھ 1137999 كفـءكفـء5952011/06/27 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مطاىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بالل بن رباح االعدادیة 2011/07/01 كمال على كمال سید 1137763 كفـءكفـء5962011/06/27 معلم

٤الوحدة رقم  2011/03/02 لبنى دمحم بھاء الدین عبد العزیز دمحم 2190848 كفـءكفـء5972011/02/28 معلم

١مرزوق  رقم  2010/07/22 لملوم دمحم لملوم ابراھیم 2158657 كفـءكفـء5982011/06/27 معلم

٢مرزوق رقم 2011/03/02 لمیاء سید لملوم ابراھیم 1141984 كفـءكفـء5992011/02/28 معلم

بردنوھا االعدادیة بنین 2011/07/01 لمیاء عبدهللا ابراھیم السید 1141498 كفـءكفـء6002011/06/27 معلم

ابو حسیبة االبتدائیة 2011/07/01 لیلى دیاب على دمحم 1138481 كفـءكفـء6012011/06/27 معلم

ابو عزیز 2011/07/01 ماجد ودیع عیاد جرجس 1133847 كفـءكفـء6022011/06/27 معلم

منبال بنات 2011/02/22 ماجدة سید عمر عبد الرازق 2162006 كفـءكفـء6032011/02/14 معلم

٢منشأة منبال رقم  2011/03/02 ماجدة صلیب جرجس میخائیل 1141611 كفـءكفـء6042011/02/28 معلم

الشھداء الثانویة الفنیة بنات بمطاى 2010/07/01 ماجدة ماھر راضى یونان 2180869 كفـءكفـء6052011/06/27 معلم

١عمر بن عبد العزیز  2011/07/01 ماجده حسن عبدالحكیم سید 2180992 كفـءكفـء6062011/06/27 معلم

الجـــالء 2011/07/01 ماجده نبیل لبیب جرجس 1140873 كفـءكفـء6072011/06/27 معلم

مطاى الصناعیة 2010/07/01 ماركو عادل فایز بنیامین 2188403 كفـءكفـء6082011/06/27 معلم

الشھید فاروق دمحم دمحم حسن 2011/02/22 مارى اسحق نجیب اسحق 1141716 كفـءكفـء6092011/02/14 معلم

عنانى للتعلیم االساسى 2011/02/22 مارى رؤوف ناجى جوھر 2156628 كفـءكفـء6102011/02/14 معلم

مرزوق االعدادیة المشتركة 2011/03/02 مارى عبدالمالك فؤاد سعد 2170489 كفـءكفـء6112011/02/28 معلم

١االصالح الزراعى رقم  2011/02/22 مارى فایز سعد رزق هللا 2180931 كفـءكفـء6122011/02/14 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 

مطاىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مطاى االعدادیة بنات 2010/07/01 مارى ماھر عیاد مقار 2257441 كفـءكفـء6132011/06/27 معلم

منبال بنات 2011/02/22 مارى مالك اسكندر صادق 2173332 كفـءكفـء6142011/02/14 معلم

٢حضانة منبال  2011/02/22 ماریان رزق هللا ثابت اسكندر 2157450 كفـءكفـء6152011/02/14 معلم

حضانة عنانى للتعلیم االساسى 2011/07/01 مارین عوض زكري حنین 2216348 كفـءكفـء6162011/06/27 معلم

مطاى الثانویة بنین 2011/07/01 مازن على دمحم على 1141648 كفـءكفـء6172011/06/27 معلم

ھوارة االبتدائیة 2011/07/01 ماھر معمدانى یعقوب یوسف 1135316 كفـءكفـء6182011/06/27 معلم

الكفور االبتدائیة 2011/07/01 مایزة دمحم شتیوى حسن 2150970 كفـءكفـء6192011/06/27 معلم

االتالت االبتدائیة 2011/07/01 مایسھ دمحم دمحم یسرى دمحم 2159014 كفـءكفـء6202011/06/27 معلم

الروضة االبتدائیة 2011/07/01 مایكل ناجى  ابراھیم خلیل 2397066 كفـءكفـء6212011/07/01 معلم

السوایطة االبتدائیة 2010/02/22 مجدى ماھر صموئیل مقار 2158646 كفـءكفـء6222011/02/14 معلم

الھماملة االعدادیة 2011/07/01 محسن حسن السید ابراھیم 2305806 كفـءكفـء6232011/06/27 معلم

الشھداء الثانویة الفنیة بنات بمطاى 2011/03/02 دمحم ابراھیم دمحم على 1141284 كفـءكفـء6242011/02/28 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 دمحم احمد احمد حسین 2187652 كفـءكفـء6252011/06/27 معلم

ابوان المشتركة 2006/10/20 دمحم احمد حسین  محمود 2368126 كفـءكفـء6262011/06/27 معلم

٢النصر رقم  2011/02/22 دمحم امجد دمحم عثمان 2156447 كفـءكفـء6272011/02/14 معلم

الشیخ حسن االعدادیة تعلیم اساسى 2011/07/01 دمحم جمال عبدالعزیز عبدالمجید 2164230 كفـءكفـء6282011/06/27 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2011/07/01 دمحم جمعة زكى على 2187639 كفـءكفـء6292011/06/27 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 

مطاىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر مكرم 2011/07/01 دمحم حسین احمد دمحم 2156541 كفـءكفـء6302011/06/27 معلم

الھماملة االعدادیة 2011/07/01 دمحم حسین عبدهللا حسین 2206786 كفـءكفـء6312011/06/27 معلم

ابوان المشتركة 2011/07/01 دمحم حسین دمحم على 2170581 كفـءكفـء6322011/06/27 معلم

١جوادة رقم 2010/07/01 دمحم حسین نظیم ابراھیم 1139035 كفـءكفـء6332011/06/27 معلم

٣الوحدة رقم 2011/03/02 دمحم خلف السید عبدالعزیز 2191612 كفـءكفـء6342011/02/28 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 دمحم خلف سعید عبدالنبى 2187635 كفـءكفـء6352011/06/27 معلم

مدرسة التربیة الفكریة 2011/02/22 دمحم خلف دمحم ابراھیم 1137559 كفـءكفـء6362011/02/14 معلم

عبد هللا عبد السالم 2011/07/01 دمحم رضا فرحات محمود دمحم 1140746 كفـءكفـء6372011/06/27 معلم

عنانى الثانویة المشتركة 2011/02/22 دمحم سعد دمحم صدیق 1140581 كفـءكفـء6382011/02/14 معلم

الفــــداء االبتدائیة 2011/03/02 دمحم سالمھ سلیم سالمان 1140564 كفـءكفـء6392011/02/28 معلم

بنى عمار االعدادیة 2010/02/22 دمحم شحاتة عبد الرحمن مرسى 2158933 كفـءكفـء6402011/02/14 معلم

٢الوحدة رقم  2011/07/01 دمحم شعبان خلف ابراھیم 2187634 كفـءكفـء6412011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2010/07/01 دمحم صالح الدین شلقامى عبد الغنى 1129099 كفـءكفـء6422011/06/27 معلم

عمر مكرم 2011/03/02 دمحم صالح حسن دمحم 1142374 كفـءكفـء6432011/02/28 معلم

مطاى الصناعیة 2005/03/15 دمحم عبد الحلیم فتحى عبدالغنى 2155747 كفـءكفـء6442011/06/27 معلم

٢الشھید دمحم خیرت رقم  2011/07/01 دمحم عبد الحمید منصور ابراھیم 2393508 كفـءكفـء6452011/06/27 معلم

٢جوادة رقم  2011/02/22 دمحم عبد الفتاح محمود عبد الفتاح 1140813 كفـءكفـء6462011/02/14 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 

مطاىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حلوة االعدادیة بنات 2011/07/01 دمحم عبدالحكیم دمحم دمحم 1137820 كفـءكفـء6472011/06/27 معلم

سیلة الغربیة االبتدائیة 2007/11/04 دمحم عبدالاله خلف حسن 1141372 كفـءكفـء6482011/02/28 معلم

٢الوحدة رقم  2011/07/01 دمحم عبدالمومن خلیفھ السید 1136759 كفـءكفـء6492011/06/27 معلم

١النصر رقم 2011/03/02 دمحم عبدالوھاب دمحم عبدالوھاب 2170634 كفـءكفـء6502011/02/28 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة 2011/07/01 دمحم على احمد عبد المجید 2391290 كفـءكفـء6512011/06/27 معلم

كوم البصل للتعلیم االساسى ابتدائى 2011/02/22 دمحم عونى خیرى عبدالرحیم 2170632 كفـءكفـء6522011/02/14 معلم

التحریر بنین 2011/07/01 دمحم عیسى احمد شایب 2261088 كفـءكفـء6532011/06/27 معلم

كوم مطاى االعدادیة 2011/07/01 دمحم فتحى دمحم دمحم 2164227 كفـءكفـء6542011/06/27 معلم

الكوادى االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/07/01 دمحم محروس عبد الحمید دمحم 2158500 كفـءكفـء6552011/06/27 معلم

٣الوحدة رقم 2010/03/02 دمحم محروس عبدالشافى دمحم 2191613 كفـءكفـء6562011/02/28 معلم

بردنوھا االعدادیة بنات 2011/03/02 دمحم دمحم الطیب دمحم على 1139577 كفـءكفـء6572011/02/28 معلم

١جوادة رقم 2011/02/22 دمحم محمود عبدالمعبود عبدالمجید 1140951 كفـءكفـء6582011/02/14 معلم

٣ابوان رقم  2011/07/01 دمحم محمود دمحم جمعھ 1135416 كفـءكفـء6592011/06/27 معلم

١الشعب رقم 2011/02/22 دمحم محمود دمحم عبد القادر 1134836 كفـءكفـء6602011/02/14 معلم

١ابوان رقم  2011/02/22 دمحم مخلوف عبدالفتاح عبدالعال 1129824 كفـءكفـء6612011/02/14 معلم

الشھیدعمرعدلى ببنى عمار 2011/02/22 دمحم مصطفى عبد البصیر عمر 2160822 كفـءكفـء6622011/02/14 معلم

٢الشھید دمحم خیرت رقم  2011/07/01 دمحم مصطفى عبدالعزیز السید 2170084 كفـءكفـء6632011/06/27 معلم
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١الشھید دمحم خیرت  رقم 2011/07/01 دمحم مندى عزیز شحاتھ 2160894 كفـءكفـء6642011/06/27 معلم

سیلة الشرقیة االعدادیة 2010/07/01 دمحم ھالل دمحم ھالل 1128684 كفـءكفـء6652011/06/27 معلم

مطاى الصناعیة 2010/07/01 محمود احمد على عوض 2155749 كفـءكفـء6662011/06/27 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2011/02/22 محمود خیرى حسن احمد 2155920 كفـءكفـء6672011/02/14 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2003/08/10 محمود زین العابدین محمود عبد الباقى 1132731 كفـءكفـء6682011/06/27 معلم

٢الشھید دمحم قرنى رقم  2011/07/01 محمود صفوت عبدالحكیم ابراھیم الخطیب 2165564 كفـءكفـء6692011/06/27 معلم

حلوةالثانویةالمشتركة 2011/07/01 محمود عبد البدیع محمود ابراھیم 2308159 كفـءكفـء6702011/06/27 معلم

١الشعب رقم 2011/07/01 محمود عبد المنعم دمحم احمد 2160878 كفـءكفـء6712011/06/27 معلم

١الشھید دمحم خیرت  رقم 2011/02/22 محمود على محمود دمحم 2181479 كفـءكفـء6722011/02/14 معلم

بردنوھا االعدادیة بنات 2011/07/01 محمود دمحم نجیب حسین حسن 2160798 كفـءكفـء6732011/06/23 معلم

٢عمر بن عبد العزیز  2011/02/22 محمود مصطفى سعید السید 2163953 كفـءكفـء6742011/02/22 معلم

مطاى االعدادیة بنات 2011/03/02 محى الدین عبدالحمید زكى دمحم 2163962 كفـءكفـء6752011/02/28 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/02 مختار عرابى عبد الفتاح عابد 1141895 كفـءكفـء6762011/02/28 معلم

١النصر رقم 2011/07/01 مدیحة  خلف ذكى دمحم 2165667 كفـءكفـء6772011/06/27 معلم

التقوى  بمنبال 2008/09/08 مدیحة شعبان عبد الغني دمحم 1140548 كفـءكفـء6782011/02/28 معلم

٢النصر رقم  2011/03/02 مدیحھ احمد دمحم محروس 1138643 كفـءكفـء6792011/02/28 معلم

٤الوحدة رقم  2011/03/02 مرسا شحات موسى مرجان 2190846 كفـءكفـء6802011/02/28 معلم
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٢الشھید دمحم قرنى رقم  2011/03/02 مرفت امین حافظ سید 2158961 كفـءكفـء6812011/02/28 معلم

عنانى الثانویة المشتركة 2011/07/01 مرفت ایوب صادق برسوم 2218436 كفـءكفـء6822011/06/27 معلم

االتالت المشتركة 2011/07/01 مرفت عادل فھیم بشاى 1141128 كفـءكفـء6832011/06/27 معلم

١حضانة ابوان  2011/02/22 مرفت نادى فوزى میخائیل 2191721 كفـءكفـء6842011/02/14 معلم

متولى الشعراوى تعلیم اساسى ابتدائي 2011/07/01 مروة ربیع سید عبد العلیم 2159385 كفـءكفـء6852011/06/27 معلم

كوم والى االبتدائیة 2011/07/01 مروة عبد هللا دمحم عبد العال 2157910 كفـءكفـء6862011/06/27 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/03/02 مروة عبد المنعم ابراھیم حسن 2158539 كفـءكفـء6872011/02/28 معلم

عباس رحمي ریاض اطفال تعلیم اساسى 2011/02/22 مروة دمحم السبع حسن محروس 1141485 كفـءكفـء6882011/02/14 معلم

١النصر رقم 2011/07/01 مروة دمحم عبد المطلب عبدهللا 1141850 كفـءكفـء6892011/06/27 معلم

٢ابوان رقم 2011/07/01 مروة دمحم عبدالحكیم عبدالظاھر 2159312 كفـءكفـء6902011/06/27 معلم

مطاى الصناعیة 2011/03/02 مروه دسوقى على عیسى 2159729 كفـءكفـء6912011/02/28 معلم

الفنیة بنات بمطاى 2011/07/01 مروه على دمحم على 1141975 كفـءكفـء6922011/06/27 معلم

الكوادى االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/07/01 مروى الحسینى نورالدین عبدالعلیم 2159043 كفـءكفـء6932011/06/27 معلم

مطاى الثانویة بنین 2011/03/02 مریان  سمیر زكى غالى 2154312 كفـءكفـء6942011/02/28 معلم

الكوادى االبتدائیة تعلیم اساسى 2010/07/01 مریم جابر عبدالقدوس مینا 2159513 كفـءكفـء6952011/06/27 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2009/03/16 مریم جرس عزیز جرس 2187785 كفـءكفـء6962011/06/27 معلم

٢منشأة منبال رقم  2010/02/22 مریم صلیب جرجس كامل 2155278 كفـءكفـء6972011/02/14 معلم
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١االصالح الزراعى رقم  2011/02/22 مریم عبدهللا فھمى سالمھ 2155338 كفـءكفـء6982011/02/14 معلم

الخلفاء الراشدین 2011/02/22 مریم كامل حبیب مرقص 2173318 كفـءكفـء6992011/02/14 معلم

متولى الشعراوى تعلیم اساسى ابتدائي 2010/07/01 مسعود رجب مسعود عثمان 2163971 كفـءكفـء7002011/06/27 معلم

١جوادة رقم 2011/03/02 مصطفى احمد جابر ابراھیم 1141012 كفـءكفـء7012011/02/28 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 مصطفى احمد رضا حسن دمحم 2187660 كفـءكفـء7022011/06/27 معلم

مطاى االعدادیة بنات 2011/03/02 مصطفى حسن عبدالرحمن على 2180927 كفـءكفـء7032011/02/28 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة 2011/02/22 مصطفى حسین دمحم حسین 2165898 كفـءكفـء7042011/02/14 معلم

مطاى الثانویة بنین 2011/07/01 مصطفى خلف دمحم ابراھیم 1140107 كفـءكفـء7052011/06/27 معلم

٢النصر رقم  2011/03/02 مصطفى زغلول عبد العظیم عبد اللطیف 1141243 كفـءكفـء7062011/02/28 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 مصطفى سعید احمد دمحم 2187659 كفـءكفـء7072011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/22 مصطفى صابر جاھین دمحم 1140308 كفـءكفـء7082011/02/14 معلم

١الشھید دمحم قرنى رقم  2011/03/02 مصطفى طلعت حسن ابراھیم 1140807 كفـءكفـء7092011/02/28 معلم

الشھید فاروق دمحم دمحم حسن 2011/07/01 مصطفى عبدهللا منصور عبد 1140436 كفـءكفـء7102011/06/27 معلم

2011/03/02  كوم مطاى مصطفى على على عبدالمعبود 2201280 كفـءكفـء7112011/02/28 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 مصطفى دمحم اسماعیل حسین 2187664 كفـءكفـء7122011/06/27 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/02 مصطفى دمحم صدیق دمحم 2155340 كفـءكفـء7132011/02/28 معلم

٣ابوان رقم  2011/02/22 مصطفى دمحمالبدرى دمحم عبدهللا 2170586 كفـءكفـء7142011/02/14 معلم
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ابوان المشتركة 2011/07/01 مصطفى نادى دمحم وحیدالدین خلیل 2160717 كفـءكفـء7152011/06/27 معلم

مطاى الثانویة بنین 2011/02/22 مكاریوس نجیب عازر میخائیل 1137616 كفـءكفـء7162011/02/14 معلم

عبد هللا عبد السالم 2011/07/01 مالك عیاد حنا واصف 2156577 كفـءكفـء7172011/06/27 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 ممدوح فھمى جریس فانوس 2187654 كفـءكفـء7182011/06/27 معلم

صالح الدین 2011/07/01 ممدوح دمحم صالح دمحم 1123865 كفـءكفـء7192011/06/27 معلم

منبال بنین 2008/09/09 منار احمد حسن سلطان 1141320 كفـءكفـء7202011/02/14 معلم

منبال بنات 2011/03/02 منال اندراوس خلیل خیرهللا 2162060 كفـءكفـء7212011/02/28 معلم

١العروبــة رقم  2011/03/02 منال عبد الفتاح دمحم دمحم 2190037 كفـءكفـء7222011/02/28 معلم

١النصر رقم 2010/07/01 منال دمحم على عبدالغنى 2165675 كفـءكفـء7232011/06/27 معلم

مطاى الصناعیة 2011/07/01 منال موریس كمال اسكندر 2202523 كفـءكفـء7242011/06/27 معلم

الفنیة بنات بمطاى 2011/07/01 منى  فتحى عباس دمحم 2293002 فوق المتوسطكفـء7252011/06/27 معلم

٢الشھید دمحم قرنى رقم  2011/02/22 منى البھلول عبده على 1141378 كفـءكفـء7262011/02/14 معلم

السالم االبتدائیة 2011/03/02 منى شعبان ابرھیم حسین 1140874 كفـءكفـء7272011/02/28 معلم

١ابوان رقم  2011/03/02 منى عبدالعلیم محمود دمحم 2187641 كفـءكفـء7282011/02/28 معلم

٣الوحدة رقم 2011/07/01 منى عبدهللا كامل دمحم 1135642 كفـءكفـء7292011/06/27 معلم

ابو حسیبة االبتدائیة 2011/07/01 منى عصمت دمحم عبدالحكیم 1140728 كفـءكفـء7302011/06/27 معلم

١الوحدة رقم  2011/03/02 منى على عبد الفتاح عبد العاطى 1141548 كفـءكفـء7312011/02/28 معلم
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صالح الدین 2011/03/02 منى على دمحم على 1141894 كفـءكفـء7322011/02/28 معلم

١ منبال رقم 2011/03/02 منى غطاس سلوانس ابراھیم 1131429 كفـءكفـء7332011/02/28 معلم

الجـــالء 2011/07/01 منى دمحم رفعت نجیب  دمحم 2162052 كفـءكفـء7342011/06/27 معلم

حضانة النھضة 2011/02/22 منى دمحم صالح ابراھیم 1142140 كفـءكفـء7352011/02/14 معلم

الفنیة بنات بمطاى 2011/07/01 منى دمحم عبدالعظیم عبداللطیف 1141794 كفـءكفـء7362011/06/27 معلم

الكفوراالعدادیة المشتركة 2011/03/02 منى محمود حافظ طنطاوى 2191278 كفـءكفـء7372011/02/28 معلم

الشھید فاروق دمحم دمحم حسن 2011/03/02 منى نجدهللا حافظ خلیفة 2201279 كفـءكفـء7382011/02/28 معلم

الشھید فاروق دمحم دمحم حسن 2011/07/01 منیره فاروق حنا تكال 2190775 كفـءكفـء7392011/06/27 معلم

متولى الشعراوى تعلیم اساسى ابتدائي 2011/03/02 مھا احمد حسن عبد اللطیف 1141669 كفـءكفـء7402011/02/28 معلم

٢ابوان رقم 2010/03/02 مھا احمد دمحم سید 2159089 كفـءكفـء7412011/02/28 معلم

الشھیدعمرعدلى ببنى عمار 2011/02/22 مھا خالد حفظى عبد الوھاب 1141056 كفـءكفـء7422011/02/14 معلم

٢الشھید دمحم خیرت رقم  2011/02/22 مھا خیرى محمود على 2203244 كفـءكفـء7432011/02/14 معلم

خالد بن الولید ع 2011/07/01 مھا رجب اسماعیل عبد الجید 2164348 كفـءكفـء7442011/06/27 معلم

عثمان بن عفان االعدادیة 2011/03/02 مھا سید حسین زكى 2173336 كفـءكفـء7452011/02/28 معلم

ابو حسیبة االبتدائیة 2011/02/22 مھا دمحم سید دمحم 1136827 كفـءكفـء7462011/02/14 معلم

التجریبیة لغات 2011/02/22 مؤمن حماد خلف هللا دسوقى 1141082 كفـءكفـء7472011/02/14 معلم

ابجاج الحطب االبتدائیة 2011/07/01 مؤمن دمحم عید حسن 2183814 كفـءكفـء7482011/06/27 معلم
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التقوى  بمنبال 2008/04/28 مى ماھر حیدر خلف 2166787 كفـءكفـء7492011/02/22 معلم

ابوان المشتركة 2011/03/02 مى دمحم عبدالوھاب عبدالجواد 2156135 كفـءكفـء7502011/02/28 معلم

النصر االعدادیة المشتركة 2011/07/01 میرى رزق هللا انور حنا 2155279 كفـءكفـء7512011/06/27 معلم

١حضانة منبال 2011/03/02 میمى احمد على موسى 2159573 كفـءكفـء7522011/02/28 معلم

ابوان المشتركة 2011/07/01 مینا جادهللا أبراھیم شھات 2148831 كفـءكفـء7532011/06/27 معلم

مطاى الصناعیة 2011/03/02 مینا حنا حبیب حنا 2173326 كفـءكفـء7542011/02/28 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2009/04/02 مینا عدلى ابراھیم شھات 2187645 كفـءكفـء7552011/06/27 معلم

الكفور االبتدائیة 2011/02/22 مینا موریس عازر ناشد 2189999 كفـءكفـء7562011/02/14 معلم

٢جوادة رقم  2011/03/02 نادى مكساموس میخائیل مكسیموس 1141404 كفـءكفـء7572011/02/28 معلم

١جوادة رقم 2011/07/01 نادى نسیم فوزى میخائیل 1135489 كفـءكفـء7582011/06/27 معلم

١مرزوق  رقم  2010/03/02 نادیة دكرورى طھ حسانین 1129219 كفـءكفـء7592011/02/28 معلم

١مرزوق  رقم  2011/07/01 نادیة مھدى عبدالعزیز عبدالفتاح 2170482 كفـءكفـء7602011/06/27 معلم

٢الشھداء رقم  2010/07/01 نادیھ شحات موسى مرجان 1139171 كفـءكفـء7612011/06/27 معلم

سیلة الشرقیة ریاض اطفال 2010/02/22 نادیھ عربى فھمى عبد الغنى 2190774 كفـءكفـء7622011/02/14 معلم

حضانة عمر بن الخطاب 2011/07/01 نادیھ دمحم سعید كامل مبارك 2190689 كفـءكفـء7632011/06/27 معلم

١النصر رقم 2010/07/01 نادیھ دمحم سید حمزه 1140748 كفـءكفـء7642011/06/27 معلم

التجریبیة لغات 2011/02/22 ناصر دمحم عاشور بیومى 2174618 كفـءكفـء7652011/02/14 معلم
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٣ابوان رقم  2011/02/22 ناھد احمد حمدى عبد الحكیم 1141424 كفـءكفـء7662011/02/14 معلم

متولى الشعراوى تعلیم اساسى ابتدائي 2011/07/01 ناھد اسحاق ذكى نصر 2190855 كفـءكفـء7672011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2011/02/22 ناھد سمیر خلیل بشاره 1141998 كفـءكفـء7682011/02/14 معلم

كوم البصل للتعلیم االساسى ابتدائى 2010/02/22 ناھد شحاتة عبدالرحمن مرسى 2159058 كفـءكفـء7692011/02/14 معلم

عمرو بن العاص 2011/07/01 ناھد محمود على  بیھ 2186454 كفـءكفـء7702011/06/27 معلم

حضانة النصر 2011/07/01 ناھد مساعد مشاضى عبدهللا 2159254 كفـءكفـء7712011/06/27 معلم

متولى الشعراوى تعلیم اساسى ابتدائي 2011/07/01 ناھد معروف كامل یونس 2159480 كفـءكفـء7722011/06/27 معلم

٢الشھداء رقم  2011/03/02 نایل دمحم صاوى دمحم 2198808 كفـءكفـء7732011/02/28 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2003/01/01 نبیلة نصیف صادق ابراھیم 2187646 كفـءكفـء7742011/06/27 معلم

االتحاد بشاكر 2007/03/22 نجاة دمحم طلب مقاوى 1141559 كفـءكفـء7752011/06/27 معلم

١ منبال رقم 2008/03/10 نجده شعبان عبد الغني دمحم 1137299 كفـءكفـء7762011/02/14 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2010/02/22 نجالء حسن محمود فرج 1138981 كفـءكفـء7772011/02/22 معلم

أالصالح الزراعى االعدادیھ 2011/02/22 نجالء حمدى سید عبدالسالم 2155742 كفـءكفـء7782011/02/14 معلم

السالم االبتدائیة 2011/07/01 نجالء عبدالفتاح عزالدین السید 2180872 كفـءكفـء7792011/06/27 معلم

)ریاض اطفال ( الشعب االبتدائیة  2011/02/22 نجالء عبدالوھاب دمحم احمد 2170573 كفـءكفـء7802011/02/14 معلم

حلوة االعدادیة بنات 2011/07/01 نجالء فتحى جمال شتیوى 2158066 كفـءكفـء7812011/06/27 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/03/02 نجالء دمحم عامر دمحم 1132191 كفـءكفـء7822011/02/28 معلم
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فصول مھنى ملحقة بالفنیة بنات 2011/07/01 نجالء دمحم عباس حسن 1138203 كفـءكفـء7832011/06/27 معلم

٣الوحدة رقم 2011/07/01 نجالء دمحم عثمان دمحم 2191614 كفـءكفـء7842011/06/27 معلم

٣حضانة منبال  2011/02/22 نجوى ابراھیم دیاب ابراھیم 2158514 كفـءكفـء7852011/02/14 معلم

بردنوھا االعدادیة بنین 2011/07/01 نجوى كامل ابراھیم برعى 1121899 كفـءكفـء7862011/06/27 معلم

مطاى التجریبیة لغات اعدادى 2006/11/28 نرمین نادى سلیمان خلیل 2288981 كفـءكفـء7872011/06/27 معلم

صالح الدین 2011/07/01 نسرین فالح على فولى 1141877 كفـءكفـء7882011/06/27 معلم

٢عمر بن عبد العزیز  2010/03/02 نسرین یوسف حنا عوض 2217265 كفـءكفـء7892011/02/28 معلم

٢مرزوق رقم 2011/07/01 نسیم عبد العزیز على ابو الحسن 1137142 كفـءكفـء7902011/06/27 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/02/22 نشوى على جمال على 2158535 كفـءكفـء7912011/02/14 معلم

١الشھید دمحم قرنى رقم  2011/07/01 نشوى دمحم احمد عثمان 1141922 كفـءكفـء7922011/06/27 معلم

الثــورة 2011/07/01 نشوى دمحم شریف حسین 1137768 كفـءكفـء7932011/06/27 معلم

مدرسة التربیة الفكریة 2005/04/01 نمر جرس عزیز جرس 2202828 كفـءكفـء7942011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة 2011/07/01 نھا صالح  عبدالصمد حسن 2170579 كفـءكفـء7952011/06/27 معلم

عثمان بن عفان االعدادیة 2011/03/02 نھاد على حسن خلیفة 2162025 كفـءكفـء7962011/02/28 معلم

عمر مكرم 2011/02/22 نھى سید عبدالمعز السید 2173534 كفـءكفـء7972011/02/14 معلم

٢النصر رقم  2011/07/01 نھى نادى نورالدین عبدالعلیم 1141807 كفـءكفـء7982011/06/27 معلم

متولى الشعراوى تعلیم اساسى ابتدائي 2011/03/02 نورا حسنى صاوى دمحم 1140657 كفـءكفـء7992011/02/28 معلم
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االتالت االبتدائیة 2011/02/22 نورة احمد عبد الوھاب عبد الجواد 1141976 كفـءكفـء8002011/02/14 معلم

صالح الدین 2011/02/22 نورة عادل لبیب ابراھیم 1140429 كفـءكفـء8012011/02/14 معلم

ابو عزیز 2011/07/01 نوره دمحم دمحم محمود 2333299 كفـءكفـء8022011/06/27 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2011/07/01 نوره مرعى عبدالعظیم كامل 1141091 كفـءكفـء8032011/06/27 معلم

االبتدائیة المھنیة للصم والبكم 2011/02/22 نیفین یعقوب مسعد حنا 1140931 كفـءكفـء8042011/02/14 معلم

١الشھید دمحم قرنى رقم  2011/07/01 نیھال نشأت دمحم شلقامى 2164960 كفـءكفـء8052011/06/27 معلم

مطاى الثانویة  بنات 2011/07/01 ھاجر محمود حسن علي 2171633 كفـءكفـء8062011/06/27 معلم

االتحاد بشاكر 2011/02/22 ھالة عبدهللا عبدالعزیز عبدالغنى 2174616 كفـءكفـء8072011/02/14 معلم

١النصر رقم 2011/07/01 ھالة على عبد الحكیم على 1140597 كفـءكفـء8082011/06/27 معلم

سیلة الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 ھالھ ابراھیم خلف حسن 2163083 كفـءكفـء8092011/06/27 معلم

مطاى الثانویة بنین 2011/07/01 ھالھ حسن نجیب عبد الفتاح 2159801 كفـءكفـء8102011/06/27 معلم

ابو حسیبة االبتدائیة 2011/07/01 ھالھ عبدالناصر دمحم عثمان 2183887 كفـءكفـء8112011/06/27 معلم

١العروبــة رقم  2011/07/01 ھالھ قطب حسن على 1140797 كفـءكفـء8122011/06/27 معلم

٢الشھید دمحم قرنى رقم  2011/02/22 ھالھ دمحم دمحم عبدالجید 2165973 كفـءكفـء8132011/02/14 معلم

النھضــة 2010/07/01 ھالھ دمحم دمحم عبدهللا 1140184 كفـءكفـء8142011/06/27 معلم

١الشھید دمحم قرنى رقم  2011/07/01 ھانم فاروق ابراھیم عثمان 2155919 كفـءكفـء8152011/06/27 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2011/07/01 ھانى احمد دمحم وحید 2171035 كفـءكفـء8162011/06/27 معلم
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یعمل بالدیوان 2011/07/01 ھانى جرجس ابراھیم حنین 2187647 كفـءكفـء8172011/06/27 معلم

٤الوحدة رقم  2011/07/01 ھانى جمعھ ابراھیم خلیل 1140212 كفـءكفـء8182011/06/27 معلم

ابوان المشتركة 2011/07/01 ھانى حافظ دمحم حافظ 1132856 كفـءكفـء8192011/06/27 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2011/07/01 ھانى راشد صدیق دمحم 1135740 كفـءكفـء8202011/06/27 معلم

الكفوراالعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھانى سمیر یعقوب جرجس 2159733 كفـءكفـء8212011/06/27 معلم

٢مرزوق رقم 2011/03/02 ھانى عزات فتحى دمحم 2156653 كفـءكفـء8222011/02/28 معلم

منبال بنین 2011/03/02 ھانى عید خلف عبد الفضیل 1126027 كفـءكفـء8232011/02/28 معلم

ابو عزیز 2011/02/22 ھانى كمال نجیب میالد 1142068 كفـءكفـء8242011/02/14 معلم

بردنوھا االعدادیة بنین 2011/03/02 ھانى دمحم صادق عبد المقصود 1140850 كفـءكفـء8252011/02/28 معلم

الخلفاء الراشدین 2011/02/22 ھانى محمود احمد حسن 2165931 كفـءكفـء8262011/02/22 معلم

كوم مطاى االعدادیة 2011/07/01 ھاني عبد الباسط متولي عبد السالم 1138002 كفـءكفـء8272011/06/27 معلم

الثــورة 2010/07/01 ھبة  بھجت طرھونى عبد الغنى 2248315 كفـءكفـء8282011/06/27 معلم

حضانة االصالح الزراعى 2011/02/22 ھبة بسیوني حسن دمحم 1140550 كفـءكفـء8292011/02/14 معلم

١الشعب رقم 2010/03/02 ھبة سمیر حسن شعبان 1141021 كفـءكفـء8302011/02/28 معلم

حضانة النصر 2011/07/01 ھبة صالح حسن دمحم 2170637 كفـءكفـء8312011/06/27 معلم

٢جوادة رقم  2011/03/02 ھبة فولى دمحم عبد اللطیف 1141831 كفـءكفـء8322011/02/28 معلم

٢الوحدة رقم  2011/03/02 ھبة كامل دمحم جاد 2170590 كفـءكفـء8332011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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مطاىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السالم االبتدائیة 2011/02/22 ھبھ احمد احمد حسین 2155921 كفـءكفـء8342011/02/14 معلم

مطاي التجریبیة لغات ریاض اطفال 2011/03/02 ھبھ سید احمد على 2190512 كفـءكفـء8352011/02/28 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/03/02 ھبھ عبدالواحد ابراھیم قطب 2180729 كفـءكفـء8362011/02/28 معلم

حضانة الكفور 2011/07/01 ھبھ كمال حیدر مرسى 2161056 كفـءكفـء8372011/06/27 معلم

ابوان المشتركة 2011/07/01 ھبھ دمحم على دمحم 2159772 كفـءكفـء8382011/06/27 معلم

الشھید دمحم ناجى بفانا 2011/03/02 ھبھ دمحم محمود سلیمان 2183868 كفـءكفـء8392011/02/28 معلم

٢الشھید دمحم خیرت رقم  2011/07/01 ھبھ موسى على موسى 2183820 كفـءكفـء8402011/06/27 معلم

٢منبال رقم 2011/03/02 ھبھ نشأت كامل عبدالعزیز 2181598 كفـءكفـء8412011/02/28 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2000/09/17 ھدى حسن كامل كفافى 1126150 كفـءكفـء8422009/08/26 معلم

١حضانة ابوان  2011/03/02 ھدى ذھنى مالك نخلة 2191720 كفـءكفـء8432011/02/28 معلم

١حضانة الشھید دمحم قرنى  2011/03/02 ھدى رمضان دمحم احمد 2164981 كفـءكفـء8442011/03/02 معلم

مدرسة التربیة الفكریة 2010/07/01 ھدى عبدالوھاب دمحم على 2163942 كفـءكفـء8452011/06/27 معلم

الكفور االبتدائیة 2010/07/01 ھدى دمحم السعودى عبد القادر 1140846 كفـءكفـء8462011/06/27 معلم

٢عمر بن عبد العزیز  2011/02/22 ھدى دمحم عبدالمنعم مرسى 2183895 كفـءكفـء8472011/02/14 معلم

مطاى الثانویة بنین 2011/07/01 ھمت حسن نجیب عبد الفتاح 1141388 كفـءكفـء8482011/06/27 معلم

٢الشعب رقم  2011/03/02 ھمت على دمحم على 1141656 كفـءكفـء8492011/02/28 معلم

٢النصر رقم  2010/03/02 ھنا دمحم دمحم دمحم 2156458 كفـءكفـء8502011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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مطاىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٣ابوان رقم  2011/07/01 ھناء ابراھیم احمد على 2190603 كفـءكفـء8512011/06/27 معلم

االتحاد بشاكر 2011/03/02 ھناء شحاتة ابراھیم فتح الباب 1141020 كفـءكفـء8522011/02/28 معلم

اعداد مھنى تربیة فكریة 2011/07/01 ھناء طلعت عثمان جامع 2173340 كفـءكفـء8532011/06/27 معلم

١مرزوق  رقم  2010/02/22 ھناء عطا دمحم عبد الحلیم 2155560 كفـءكفـء8542011/02/22 معلم

منبال بنات 2011/03/02 ھناء عید طنیوس خلیل 2162058 كفـءكفـء8552011/02/28 معلم

عنانى للتعلیم االساسى 2011/02/22 ھناء محمود عبدالكریم دمحم 2159495 كفـءكفـء8562011/02/14 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2007/03/17 ھناء منیر فرح حنا 1140592 كفـءكفـء8572011/06/27 معلم

خالد بن الولید ع 2011/03/02 ھند البدرى دمحم على 2155350 كفـءكفـء8582011/02/28 معلم

١جوادة رقم 2011/03/02 ھند دمحم حسن دمحم 2169196 كفـءكفـء8592011/02/28 معلم

عنانى الثانویة المشتركة 2011/07/01 ھنى صدقى كامل اسرائیل 2401297 كفـءكفـء8602011/06/27 معلم

التجریبیة لغات 2010/07/01 ھویدا السید عبدالمنعم حماد 1140523 كفـءكفـء8612011/06/27 معلم

االتالت المشتركة 2010/03/02 ھویده زكى عبدالسید مرزوق 2180909 كفـءكفـء8622011/02/28 معلم

١الشھید دمحم خیرت  رقم 2011/07/01 ھیام دمحم شوربجي احمد 2217244 كفـءكفـء8632011/06/27 معلم

عمر مكرم 2011/02/22 ھیام دمحم عبد العظیم دمحم 2159761 كفـءكفـء8642011/02/14 معلم

الفنیة بنات بمطاى 2011/02/22 ھیام دمحم دمحم خلیل 2162029 فوق المتوسطكفـء8652011/02/14 معلم

االتالت المشتركة 2010/07/01 وائل احمد ابو بكر عبد الحمید 1128916 كفـءكفـء8662011/06/27 معلم

ھوارة االبتدائیة 2010/07/01 وائل جابر دمحم احمد 2170053 كفـءكفـء8672011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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مطاىالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الكفور االبتدائیة 2011/02/22 وائل عادل حنا روفائیل 2155781 كفـءكفـء8682011/02/14 معلم

١الشھید دمحم خیرت  رقم 2011/07/01 وائل دمحم عبدالباسط عبدالجید 2160868 كفـءكفـء8692011/06/27 معلم

منبال بنات 2011/07/01 وردة احمد على موسى 2170473 كفـءكفـء8702011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2010/03/02 وسام صبحى دمحم عبدالصمد 2155938 كفـءكفـء8712011/02/28 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 وسام عبدالغفار احمد عبدالغفار 2187784 كفـءكفـء8722011/06/27 معلم

١حضانة مرزوق  2010/07/01 وفاء جمیل محمود على 2190265 كفـءكفـء8732011/06/27 معلم

١الوحدة رقم  2011/02/22 وفاء شحاتھ دمحم محمود 1141753 كفـءكفـء8742011/02/14 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2011/03/02 وفاء على حافظ عبدالجید 1140353 كفـءكفـء8752011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب 2010/03/02 وفاء محسن عدلي میخائیل 2223377 كفـءكفـء8762011/02/28 معلم

الشھید فاروق دمحم دمحم حسن 2011/03/02 وفاء وجیھ حنا جرجس 2164220 كفـءكفـء8772011/02/28 معلم

بردنوھا االعدادیة بنات 2011/03/02 وفاء یونان صموئیل جرجس 1140253 كفـءكفـء8782011/02/28 معلم

خالد بن الولید ع 2011/07/01 وال ء محروس رجب على 1141856 كفـءكفـء8792011/06/27 معلم

الشھید طیار  علي دمحم على بیھ 2011/02/22 والء احمد توفیق خمیس 1139175 كفـءكفـء8802011/02/14 معلم

٢العروبة رقم  2011/03/02 والء احمد حسن عبداللطیف 1141333 كفـءكفـء8812011/02/28 معلم

منبال بنین 2009/11/10 والء رمضان سید عبدالفتاح 2166872 كفـءكفـء8822011/02/14 معلم

١الشھید دمحم خیرت  رقم 2011/07/01 والء عطیة دمحم احمد 1140738 كفـءكفـء8832011/06/27 معلم

بردنوھا االعدادیة بنین 2011/02/22 والء فالح على فولى 1140879 كفـءكفـء8842011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

٢ابوان رقم 2011/02/22 والء فتحى عطیة دمحم 2159337 كفـءكفـء8852011/02/14 معلم

١الكوادى  رقم  2011/07/01 والء محمود احمد عثمان 1141282 كفـءكفـء8862011/06/27 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/03/02 یارا على شحاتة على السید 2165590 كفـءكفـء8872011/02/28 معلم

حضانة االصالح الزراعى 2011/02/22 یارة فاروق سید خلیل 1140545 كفـءكفـء8882011/02/14 معلم

بردنوھا االعدادیة بنات 2011/07/01 یاسر حسن شحاتھ خلیل 2162000 كفـءكفـء8892011/06/27 معلم

الخلفاء الراشدین 2011/07/01 یحى دمحم طلب مقاوى 2401778 كفـءكفـء8902011/06/27 معلم

مطاى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 یوستینا عادل ثابت عازر 2187644 كفـءكفـء8912011/06/27 معلم
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كود المعلمم
تاریخ 
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العدوةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الجھاد االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم عبد الحمید احمد عبد الرازق 2374964 كفـءكفـء12011/06/27 أمین مكتبة

العدوة االعدادیة بنات 2011/07/01 حنان دمحم ابراھیم عدوى 1709442 كفـءكفـء22011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

العدوة الثانویة الصناعیة 2011/07/01 اسماء دمحم احمد حسین مصلوح 2163987 كفـءكفـء32011/06/27 أخصائى نفسى

الشھید عصام صالح سعد االعدادیة ببنى وركان 2011/07/01 امل دمحم رجب عبد هللا 2384733 كفـءكفـء42011/06/27 أخصائى نفسى

منشأة حلفا تعلیم اساسي 2011/07/01 تھانى على على دمحم 2384887 كفـءكفـء52011/06/27 أخصائى نفسى

العدوة التجاریة المشتركة 2011/07/01 رشا احمد حسن عبد الوھاب 2163741 كفـءكفـء62011/06/27 أخصائى نفسى

البجھور تعلیم اساسي 2011/07/01 فاطمة عطا هللا عبد هللا ابراھیم 2185074 كفـءكفـء72011/06/27 أخصائى نفسى

كفر مھدى 2011/07/01 احمد عاكف عبد الحمید دمحم 2174214 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى اجتماعى

الجھاد الثانویة الزراعیة 2010/07/01 احمد عبد الحمید احمد عبد الرازق 2185654 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى اجتماعى

العدوة الثانویة الصناعیة 2011/07/01 أسماء صبحى منسى دمحم 2194041 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى اجتماعى

١برمشا االبتدائیة رقم  2011/07/01 الشازلى دمحم دمحم موسى 2181718 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى اجتماعى

قصر لملوم االبتدائیة 2011/07/01 الصابر دمحم ابو غرارة السید 2212191 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى اجتماعى

٣صفانیة االبتدائیةالجدیدة رقم  2011/07/01 ام ھاشم جمال دمحم على 2167304 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى اجتماعى

صفانیة االعدادیة بنین 2011/07/01 امل عرفة عبد السمیع عبد العال 2384742 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى اجتماعى

١البسقلون االبتدائیةرقم  2011/07/01 إنتصار رمضان احمد محمود 2202764 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى اجتماعى

البجھور للتعلیم األساسى 2011/07/01 باتعة على السید عیسى 2198983 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى اجتماعى

٤حضانة العدوة االبتدائیة رقم  2010/07/01 بسمة سعید دمحم فھیم 2172358 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى اجتماعى

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

7438of 5292 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 

العدوةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم لملوم االعدادیة 2011/07/01 بیتر ظریف یوسف عبد السید 2189556 كفـءكفـء182011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 تعلیم اساسي٥العدوة  ثریا احمد سعید دمحم المصرى 2186897 كفـءكفـء192011/07/01 أخصائى اجتماعى

صفانیة تعلیم اساسى 2011/07/01 جیھان على عبد هللا على 2181350 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى اجتماعى

٣العدوة االبتدائیة رقم  2011/07/01 حنان دمحم حسن دمحم الدیب 2154749 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى اجتماعى

العدوة التجاریة المشتركة 2007/09/27 رانیا ھنرى فھمى ناشد 2188961 كفـءكفـء222011/06/27 أخصائى اجتماعى

المسید الثانویة العامة 2011/07/01 رجب جدامى غریانى صالح 2378852 كفـءكفـء232011/06/27 أخصائى اجتماعى

دمحم لملوم تعلیم اساسى 2011/07/01 ریحاب ماھر دمحم عبد الفتاح 2384901 كفـءكفـء242011/06/27 أخصائى اجتماعى

عطف حیدر 2011/07/01 سامیة عبد الرازق دمحم منیسى 2168253 كفـءكفـء252011/06/27 أخصائى اجتماعى

بنى عامر االبتدائیة 2011/07/01 سمیرة سعید حسن عزام 2191173 كفـءكفـء262011/06/27 أخصائى اجتماعى

صفانیة تعلیم اساسي 2011/07/01 شادیة فرج صلیب بطرس 2182985 كفـءكفـء272011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢المھندس جمال عبد المجید موسى  2011/07/01 شرین فایز ابراھیم عبد الجید 2163723 كفـءكفـء282011/07/01 أخصائى اجتماعى

١المھندس جمال عبد المجید موسى  2011/07/01 صباح  طلعت عبد الستار نزالوى 2172208 كفـءكفـء292011/06/27 أخصائى اجتماعى

البسقلون 2011/07/01 صفاء عبد الحمید عبد العظیم على 2384920 كفـءكفـء302011/06/27 أخصائى اجتماعى

صفانیة ث المشتركة 2011/07/01 صفاء دمحم جمعة عبد الحلیم 2375676 كفـءكفـء312011/06/27 أخصائى اجتماعى

العدوة الثانویة المشتركة 2010/07/01 طھ رجب حافظ مدكور 2171261 كفـءكفـء322011/06/27 أخصائى اجتماعى

ابو ھدمة االبتدائیة 2011/07/01 عاشور على ابراھیم عبد اللطیف 2160176 كفـءكفـء332011/06/27 أخصائى اجتماعى

٣العدوة االبتدائیة رقم  2011/07/01 عبیر دمحم احمد  عبد اللطیف 2180224 كفـءكفـء342011/06/27 أخصائى اجتماعى
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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 

العدوةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

لملوم عبد الرحمن االبتدائیة 2011/07/01 عالء طھ عبد الحمید احمد 2168709 كفـءكفـء352011/07/01 أخصائى اجتماعى

البجھور للتعلیم األساسى 2011/07/01 عید الداخلى احمد ابراھیم 2168432 كفـءكفـء362011/06/27 أخصائى اجتماعى

١القایات تعلیم اساسى رقم  2011/07/01 عید دمحم عبد الجواد عبد اللطیف 2182180 كفـءكفـء372011/06/27 أخصائى اجتماعى

2010/07/01 ریاض اطفال٣صفانیة  فاتن عادل دمحم حمیدة 2180396 كفـءكفـء382011/06/27 أخصائى اجتماعى

العدوة ع بنین تعلیم أساسى 2010/07/01 لیلى عبد المقصود دمحم كامل عزام 2186911 كفـءكفـء392011/06/27 أخصائى اجتماعى

مدرسة الشھید مصطفى العطار االبتدائیة بالسلحدار 2011/07/01 دمحم جمعة عبد هللا رمضان 2164990 كفـءكفـء402011/06/27 أخصائى اجتماعى

مدرسة عبد الصمد عبد المقصود الثانویة العامة 2011/02/22 دمحم عبد العظیم صالح عامر 2154728 كفـءكفـء412011/02/14 أخصائى اجتماعى

كفر عبد الخالق االبتدائیة 2011/03/02 دمحم على عزت صالح على 2156508 كفـءكفـء422011/02/28 أخصائى اجتماعى

٣البسقلون االبتدائیة رقم  2011/03/02 مدحت  حفظى احمد رفاعى 2155473 كفـءكفـء432011/02/28 أخصائى اجتماعى

العدوة الثانویة الصناعیة 2011/07/01 مرفت ماھر حسین متولى 2194125 كفـءكفـء442011/06/27 أخصائى اجتماعى

١المھندس جمال عبد المجید موسى  2011/07/01 مروة ابراھیم عبد الصالحین ابراھیم 2188065 كفـءكفـء452011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢عطف حیدر االبتدائیة  2011/07/01 مروة حسن السید دمحم 2200940 كفـءكفـء462011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢سالقوس االبتدائیة  2011/07/01 مظھر سید دمحم سالم 2378924 كفـءكفـء472011/06/27 أخصائى اجتماعى

بنى عامر االبتدائیة 2011/07/01 مھا دمحم عبد الغفار على 2185832 كفـءكفـء482011/06/27 أخصائى اجتماعى

قصر الرقیب 2011/07/01 مؤمن فتحى عبد النبى حسین 2161207 كفـءكفـء492011/06/27 أخصائى اجتماعى

نزلة رمضان االبتدائیة 2011/07/01 ناھد رفعت دمحم عبد الطیف 2167108 كفـءكفـء502011/06/27 أخصائى اجتماعى

العدوة االعدادیة بنات 2011/07/01 ناھد عید محمود حسن 2194799 كفـءكفـء512011/06/27 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

العدوةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢العدوة االبتدائیة رقم 2009/03/16 نجالء سعد دمحم عبد الوھاب 2298465 كفـءكفـء522011/06/27 أخصائى اجتماعى

فصول نزلة رمضان االعدادیة 2011/07/01 نجوى الدیب مرسى احمد 2168414 كفـءكفـء532011/06/27 أخصائى اجتماعى

عزبة سلطان االبتدائیة 2011/07/01 نعمھ ربیع شلقامى على 2384613 كفـءكفـء542011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید عصام صالح سعد االعدادیة ببنى وركان 2011/07/01 نھال عبد العظیم ابوعمر حسن 2384870 كفـءكفـء552011/06/27 أخصائى اجتماعى

العدوة الثانویة الصناعیة 2011/07/01 نھى عمار دمحم دمحم 2181925 كفـءكفـء562011/06/27 أخصائى اجتماعى

منیسى االبتدائیة 2011/07/01 نھى ناجح على دمحم 2165877 كفـءكفـء572011/06/27 أخصائى اجتماعى

٣صفانیة االبتدائیةالجدیدة رقم  2011/07/01 نورا احمد دمحم حسن 2162577 كفـءكفـء582011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢البسقلون االبتدائیة  2011/07/01 ھاجر رفعت دمحم عبد اللطیف 2164635 كفـءكفـء592011/06/27 أخصائى اجتماعى

الساوى االبتدائیة 2011/07/01 ھبة سمیر فرج ابراھیم 2194765 كفـءكفـء602011/06/27 أخصائى اجتماعى

صفانیة ث المشتركة 2011/07/01 ھبة دمحم جالل دمحم 2187850 كفـءكفـء612011/06/27 أخصائى اجتماعى

١عطف حیدر االبتدائیة 2011/07/01 ھدى غطانى السید على 2167326 كفـءكفـء622011/06/27 أخصائى اجتماعى

زاویة برمشا االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ھناء السید حسن ابراھیم 2189368 كفـءكفـء632011/06/27 أخصائى اجتماعى

مدرسة الشریف تعلیم اساسى 2011/07/01 ھیام عبد الصمد حسن دمحم 2195713 كفـءكفـء642011/07/01 أخصائى اجتماعى

العدوة التجاریة المشتركة 2011/07/01 ھیام على دمحم دمحم 2384755 كفـءكفـء652011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢عطف حیدر االبتدائیة  2011/07/01 وفاء مصطفى عبد الحمید احمد 2384715 كفـءكفـء662011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢القایات االبتدائیة  1983/09/01 محمود دمحم على دمحم 1100675 كفـءكفـء672009/02/26 معلم أول أ

المسید الثانویة العامة 1991/09/01 ابراھیم عبد العظیم مرسى السید 2184182 كفـءكفـء682009/12/01 معلم أول
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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العدوةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٣صفانیة االبتدائیةالجدیدة رقم  1989/09/01 أمل دمحم كامل احمد على 1111557 كفـءكفـء692009/11/11 معلم أول

بنى عامر 1990/09/01 جمال عبد المنعم محمود عیسى 1122993 كفـءكفـء702009/10/30 معلم أول

١المھندس جمال عبد المجید موسى  2011/02/22 ابتسام دمحم حسین احمد 2172149 كفـءكفـء712011/02/14 معلم

الجھاد االبتدائیة 2011/07/01 ابراھیم راضى عید عبد المغیث 2374968 كفـءكفـء722011/06/27 معلم

العدوة التجاریة المشتركة 2010/05/10 ابراھیم زناتى دمحم محجوب 2188850 كفـءكفـء732011/06/27 معلم

برمشا للتعلیم االساسي 2011/07/01 ابراھیم فھمى رجب على 2194365 كفـءكفـء742011/06/27 معلم

عربان الشیخ مسعود تعلیم اساسى 2011/03/02 ابو الخیر محمود احمد دمحم 2167166 كفـءكفـء752011/02/28 معلم

الشیخ مسعود الجدیدة 2011/02/22 ابو النور فھمى سلطان عبد الجواد 2166165 كفـءكفـء762011/02/14 معلم

كفر المغربى تعلیم اساسي 2010/07/01 ابوزید دیاب على عبد هللا 2173638 كفـءكفـء772011/06/27 معلم

مدرسة الشھید مصطفى العطار االبتدائیة بالسلحدار 2010/03/02 إحسان جمعة شلقامى ریاض 2164944 كفـءكفـء782011/02/28 معلم

٢حضانة العدوة رقم  2011/02/22 احسان عبد الرازق عویس علم الدین 2163174 كفـءكفـء792011/02/14 معلم

الجھاد االبتدائیة 2011/07/01 احمد  فكرى راغب عطیة 2163669 كفـءكفـء802011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/22 احمد انور محمود خمیس 2159614 كفـءكفـء812011/02/22 معلم

العدوة ع بنین تعلیم أساسى 2010/07/01 احمد خلف على ھالل 2180265 كفـءكفـء822011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 احمد راجح عالم دمحم 2156456 كفـءكفـء832011/06/27 معلم

الطوبجى االبتدائیة 2011/07/01 احمد رجب السید جمعھ 2161455 كفـءكفـء842011/06/27 معلم

حامد سلیمان 2010/03/02 احمد رمضان على احمد 2161619 كفـءكفـء852011/02/28 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 
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المؤھل 
األعلي

بان العلم تعلیم اساسى 2010/03/02 احمد زكى دمحم دمحم الریدى 2172095 كفـءكفـء862011/03/02 معلم

٢القایات االبتدائیة  2011/03/02 احمد عبد الحمید محجوب ابراھیم 2160110 كفـءكفـء872011/02/28 معلم

عمرو السعدى تعلیم اساسي 2011/03/02 احمد عبد الدایم عباس دمحم 2161338 كفـءكفـء882011/02/28 معلم

٢سالقوس االبتدائیة  2011/07/01 احمد عبد العظیم عبدالفتاح  ابوزید 2162288 كفـءكفـء892011/06/27 معلم

ابو عقیلة االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 احمد عبد هللا احمد حسین 2161316 كفـءكفـء902011/02/14 معلم

قصر الرقیب 2011/07/01 احمد عبد هللا دمحم عبد هللا 2192562 كفـءكفـء912011/06/27 معلم

الساوى االبتدائیة 2011/07/01 احمد عبد الموجود حسن دمحم 2174227 كفـءكفـء922011/06/27 معلم

العدوة التجاریة المشتركة 2011/07/01 احمد عصام ریاض جاد المولى 2170818 كفـءكفـء932011/06/27 معلم

عطف حیدر 2011/03/02 احمد عطیة عبد العزیز عطیة 2181377 كفـءكفـء942011/02/28 معلم

كفر مھدى 2011/07/01 احمد على عبدالوھاب حسن 2187950 كفـءكفـء952011/06/27 معلم

٢الشیخ مسعود  2011/03/02 احمد على مصطفى على 2166057 كفـءكفـء962011/02/28 معلم

٢سالقوس االبتدائیة  2011/07/01 احمد علي احمد علي 2162261 كفـءكفـء972011/06/27 معلم

الشھید عصام صالح سعد االعدادیة ببنى وركان 2010/07/01 احمد فایز حافظ عبد المقصود 2186372 كفـءكفـء982011/06/27 معلم

المسید االبتدائیة 2011/07/01 احمد فتحى عبد الحلیم عبد اللطیف 2189429 كفـءكفـء992011/06/27 معلم

دمحم لملوم االعدادیة 2010/03/02 احمد فتحى دمحم دمحم االعور 2160093 كفـءكفـء1002011/02/28 معلم

٢عطف حیدر االبتدائیة  2011/07/01 احمد وحید سلیمان االسعد 2162724 كفـءكفـء1012011/06/27 معلم

١صفانیة االبتدائیة  2010/07/01 ازھار رجب على دمحم 2188062 كفـءكفـء1022011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الكادر
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الساوى االبتدائیة 2011/03/02 ازھار رمضان عبد الحمید خلیفة 2167043 كفـءكفـء1032011/02/28 معلم

العدوة التجاریة المشتركة 2011/03/02 ازھار صدیق مرعى توفیق 2163710 كفـءكفـء1042011/02/28 معلم

البجھور للتعلیم األساسى 2011/02/22 أزھار على طھ دمحم 2169718 كفـءكفـء1052011/02/14 معلم

المسید الثانویة العامة 2011/07/01 اسامة  صالح عبد العظیم  صالح 2163968 كفـءكفـء1062011/06/27 معلم

كفر المغربى تعلیم اساسي 2011/07/01 أسعد سید احمد عبد القوى 2173745 كفـءكفـء1072011/06/27 معلم

زاویة برمشا 2011/07/01 اسالم رجب عبد الحفیظ عبد اللطیف 2384716 كفـءكفـء1082011/06/27 معلم

٣البسقلون االبتدائیة رقم  2011/07/01 أسماء الشازلى دمحم على 2181689 كفـءكفـء1092011/06/27 معلم

٢سالقوس االبتدائیة  2010/07/01 اسماء جمال حمزة عبد الكریم 2162326 كفـءكفـء1102011/06/27 معلم

العدوة الثانویة الصناعیة 2000/05/01 اسماء رجب زناتى دمحم 1139826 كفـءكفـء1112008/10/30 معلم

٤صفانیة االبتدائیة رقم  2011/03/02 اسماء شعبان دمحم احمد 2167017 كفـءكفـء1122011/02/28 معلم

المسید االبتدائیة 2011/07/01 اسماء عیسى سلیمان عیسى 2165113 كفـءكفـء1132011/06/27 معلم

٤صفانیة االبتدائیة رقم  2011/03/02 اسماء دمحم عبد الحمید على 2167026 كفـءكفـء1142011/02/28 معلم

١عطف حیدر االبتدائیة 2011/03/02 اسماء مصطفى دمحم امین 2160324 كفـءكفـء1152011/02/28 معلم

٢القایات تعلیم اساسى رقم  2011/07/01 اشرف السعدى على دمحم 2192552 كفـءكفـء1162011/06/27 معلم

لملوم عبد الرحمن االبتدائیة 2010/07/01 اشرف حسن احمد عبدالسالم 1709022 كفـءكفـء1172011/06/27 معلم

١القایات تعلیم اساسي رقم  2011/07/01 اشرف رمضان رافع عیسى 2192608 كفـءكفـء1182011/06/27 معلم

المال االبتدائیة 2011/07/01 اشرف شعبان قاسم عبد هللا 2182151 كفـءكفـء1192011/06/27 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

كفر مھدى 2011/07/01 اشرف شوقى رجب دمحم 2379514 كفـءكفـء1202011/06/27 معلم

بان العلم تعلیم اساسى 2011/07/01 اشرف دمحم على كامل 2162279 كفـءكفـء1212011/06/27 معلم

٢الشیخ مسعود  2011/07/01 اشرف یمنى دمحم دمحم 2166266 كفـءكفـء1222011/06/27 معلم

٢الشیخ مسعود  2011/07/01 اقبال عطاm بدوى دمحم 2384880 كفـءكفـء1232011/06/27 معلم

البجھور للتعلیم األساسى 2011/07/01 اكرام زكریا عبد الرحمن سلیمان 2147156 كفـءكفـء1242011/06/27 معلم

بنى عامر االبتدائیة 2011/07/01 الخطیب دسوقى عبد العظیم دمحم 2171849 كفـءكفـء1252011/06/27 معلم

البسقلون 2011/07/01 الزھراء احمد رجب عبد السالم 2182739 كفـءكفـء1262011/06/27 معلم

٢القایات تعلیم اساسى رقم  2011/07/01 السید حمدى مصطفى دمحم 2182760 كفـءكفـء1272011/06/27 معلم

مدرسة سالقوس االعدادیة الجدیدة بنین 2011/07/01 السید عبد اللطیف جمعة عبد اللطیف 2162456 كفـءكفـء1282011/06/27 معلم

حامد سلیمان 2011/03/02 السید دمحم رضا عبد المنعم دمحم 2188009 كفـءكفـء1292011/02/28 معلم

نزلة رمضان االبتدائیة 2011/03/02 السیده ابراھیم عبدالعظیم محمود 2167079 كفـءكفـء1302011/02/28 معلم

المسید االبتدائیة 2011/02/28 الفت فاروق غطاس بباوى 2200952 كفـءكفـء1312011/02/28 معلم

العدوة االعدادیة بنات 2010/07/01 الھام محمود سید احمد 2194774 كفـءكفـء1322011/07/01 معلم

العدوة ع بنین تعلیم أساسى 2001/08/23 امال ممدوح عبد هللا دمحم تاج الدین 2162656 كفـءكفـء1332011/02/14 معلم

سمعان االبتدائیة 2010/07/01 أمانى ابراھیم عبد الرحیم قناوى 2168226 كفـءكفـء1342011/06/27 معلم

صفانیة ث المشتركة 2010/07/01 أمانى احمد رمضان احمد 2162337 كفـءكفـء1352011/06/27 معلم

١البسقلون االبتدائیةرقم  2011/07/01 امانى عادل احمد حسن 2164621 كفـءكفـء1362011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الكادر
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المؤھل 
األعلي

١العدوة االبتدائیة رقم 2010/03/02 امانى منسى ابراھیم حسین 2172305 كفـءكفـء1372011/04/28 معلم

٢برمشا االبتدائیة  2011/03/02 امجد منیر صدیق جرجس 2182903 كفـءكفـء1382011/02/28 معلم

١البسقلون االبتدائیةرقم  2011/07/01 أمل  حسن على حسن 2155503 كفـءكفـء1392011/06/27 معلم

٢القایات تعلیم اساسى رقم  2011/07/01 امل احمد كمال دمحم احمد 2163351 كفـءكفـء1402011/06/27 معلم

١صفانیة االبتدائیة  2011/03/02 امل احمد دمحم على 2170128 كفـءكفـء1412011/02/28 معلم

٢الشیخ مسعود  2011/07/01 امل خلف غریب دمحم 2163190 كفـءكفـء1422011/06/27 معلم

٤صفانیة االبتدائیة رقم  2011/07/01 أمل على عبد الغنى ابو زید 2187855 كفـءكفـء1432011/06/27 معلم

بنى عامر 2011/07/01 امل قرنى عزام دمحم 2171817 كفـءكفـء1442011/06/27 معلم

١برمشا االبتدائیة رقم  2011/03/02 أمل دمحم حسن عبد اللطیف 2174048 كفـءكفـء1452011/02/28 معلم

العدوة الثانویة المشتركة 2011/07/01 امل دمحم عبد المنعم خلیفة 2384732 كفـءكفـء1462011/06/27 معلم

الساوى االبتدائیة 2010/07/01 امیرة ابراھیم عبد الرحیم قناوى 2168230 كفـءكفـء1472011/06/27 معلم

مدرسة العقلیة تعلیم اساسى 2011/07/01 امیرة حمدى صادق احمد 2185393 كفـءكفـء1482011/06/27 معلم

العدوة االعدادیة بنات 2009/10/08 امیرة سعد دمحم عبد الوھاب 2172295 كفـءكفـء1492011/02/14 معلم

١العدوة االبتدائیة رقم 2011/03/02 امیرة سعید  صدیق دمحم 2172127 كفـءكفـء1502011/02/28 معلم

١عطف حیدر االبتدائیة 2011/07/01 امیرة عاطف یاسین احمد 2181644 كفـءكفـء1512011/06/27 معلم

٣صفانیة االبتدائیةالجدیدة رقم  2011/07/01 أمیز ربیعة خلیفة دمحم 2155439 كفـءكفـء1522011/06/27 معلم

سالقوس للتعلیم االساسي بنات 2009/08/25 امینة دمحم عبد اللطیف دمحم 2181338 كفـءكفـء1532011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

زاویة برمشا االبتدائیة الجدیدة 2011/02/22 انھار على عبد العظیم اسماعیل 2164908 كفـءكفـء1542011/02/14 معلم

٢القایات تعلیم اساسى رقم  2011/07/01 انھار ممدوح فرحات عبد هللا 2182864 كفـءكفـء1552011/06/27 معلم

مدرسة الشریف تعلیم اساسى 2011/02/22 ایفون مخلوف حنا ابادیر 2159246 كفـءكفـء1562011/02/28 معلم

المسید االبتدائیة 2011/07/01 ایمان احمد دمحم احمد 2163205 كفـءكفـء1572011/06/27 معلم

٣العدوة االبتدائیة رقم  2011/03/02 ایمان حسن فتح الباب احمد 2154773 كفـءكفـء1582011/02/28 معلم

العدوة ع بنین تعلیم أساسى 2010/07/01 ایمان ذكى حسین احمد 2165013 كفـءكفـء1592011/06/27 معلم

على عبد الرحمن االبتدائیة 2011/02/22 ایمان ربیع احمد دمحم 2161581 كفـءكفـء1602011/02/14 معلم

١صفانیة االبتدائیة  2010/03/02 ایمان سعد عبد هللا منشاوى 2166974 كفـءكفـء1612011/02/28 معلم

العدوة الثانویة الصناعیة 2010/07/01 ایمان عید على سعید 1139817 كفـءكفـء1622011/07/01 معلم

بعزاقة االبتدائیة المشتركة 2011/03/02 بدوى حسن دمحم على 2171995 كفـءكفـء1632011/02/28 معلم

ابو ھدمة االبتدائیة 2011/07/01 تامر  دمحم أبو العنین عبد العظیم 2160202 كفـءكفـء1642011/06/27 معلم

٢الشیخ مسعود  2011/07/01 تامر ضیف دمحم دمحم 2166153 كفـءكفـء1652011/06/27 معلم

صفانیة تعلیم اساسي 2011/07/01 تغارید رجب دمحمین ابوزید 2187876 كفـءكفـء1662011/06/27 معلم

عطف حیدر 2010/07/01 توفیق عبد الرازق دمحم سعد 2163731 كفـءكفـء1672011/06/27 معلم

حضانة منشاة حلفا تعلیم اساسى 2011/03/02 ثناء جمعة ابوالعز احمد 2174087 كفـءكفـء1682011/03/01 معلم

البجھور تعلیم اساسي 2011/07/01 ثناء فتحى  حسن احمد 2168487 كفـءكفـء1692011/06/27 معلم

الشریف تعلیم اساسي 2010/03/02 جمال جمعة على عبد اللطیف 2164978 كفـءكفـء1702011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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العدوةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر المغربى االبتدائیة 2010/07/01 جمال عاشور احمد ابراھیم 2173569 كفـءكفـء1712011/06/27 معلم

برمشا تعلیم اساسى 2011/07/01 جمال عبد هللا خمیس عبد هللا 2171237 كفـءكفـء1722011/06/27 معلم

كفر عبد الخالق االبتدائیة 2011/07/01 جمال محى الدین دمحم احمد 2154701 كفـءكفـء1732011/06/27 معلم

العدوة التجاریة المشتركة 2011/07/01 جمال ممدوح عبد هللا دمحم تاج الدین 2169678 كفـءكفـء1742011/06/27 معلم

١الشیخ مسعود االبتدائیة رقم  2010/07/01 جمعة احمد دمحم عیسى 2171785 كفـءكفـء1752011/06/27 معلم

الشیخ مسعود الجدیدة 2011/03/02 جمعة محمود احمد دمحم 2194342 كفـءكفـء1762011/02/28 معلم

٢بان العلم االبتدائیة  2011/07/01 جیھان احمد مصطفى مبروك 1709239 كفـءكفـء1772011/07/01 معلم

١العدوة االبتدائیة رقم 2011/07/01 جیھان رزق ابوبكر فرجانى 2384731 كفـءكفـء1782011/06/27 معلم

نزلة رمضان االبتدائیة 2011/03/02 جیھان طنطاوى حافظ عبد الجواد 2167085 كفـءكفـء1792011/02/28 معلم

١عطف حیدر االبتدائیة 2011/02/22 حجاج دمحم الصغیر ابراھیم سعداوى 2186393 كفـءكفـء1802011/02/14 معلم

بان العلم تعلیم اساسى 2011/07/01 حسام الدین دمحم ریاض اسعد 2164758 كفـءكفـء1812011/07/01 معلم

بنى عامر 2011/03/02 حسام خلیل شحاتة دمحم 2185718 كفـءكفـء1822011/02/28 معلم

كفر المغربى االبتدائیة 2011/07/01 حسن الداخلى احمد ابراھیم 2173606 كفـءكفـء1832011/06/27 معلم

العدوة التجاریة المشتركة 2011/02/22 حسن دمحم طھ معوض 1133412 كفـءكفـء1842011/02/14 معلم

صفانیة ث المشتركة 2011/07/01 حسناء احمد دمحم شحاتة 2379042 كفـءكفـء1852011/06/27 معلم

الشیخ مسعود الجدیدة 2011/07/01 حسین بشتى حسین احمد 2263002 كفـءكفـء1862011/06/27 معلم

العدوة الثانویة المشتركة 2011/07/01 حسین منیر جابر عامر 2173595 كفـءكفـء1872011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

العدوةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٣صفانیة االبتدائیةالجدیدة رقم  2010/07/01 حمیده مرزوق مرغلى دمحم 1709004 كفـءكفـء1882011/06/27 معلم

صفانیة االعدادیة بنین 2011/03/02 حنان شمردل سید سید 2162525 كفـءكفـء1892011/02/28 معلم

مدرسة العقلیة تعلیم اساسى 2011/03/02 حنان عادل زكى علم الدین دمحم 2161611 كفـءكفـء1902011/02/28 معلم

الشھید عصام صالح سعد االعدادیة ببنى وركان 2011/07/01 حنان على دمحم احمد الشازلى 2179204 كفـءكفـء1912011/06/27 معلم

العدوة التجاریة المشتركة 2011/07/01 حنان دمحم حسن دمحم 2185438 كفـءكفـء1922011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 خالد عبد العظیم عبد الوھاب احمد 2168672 كفـءكفـء1932011/06/27 معلم

مفوز طیبة تعلیم اساسي 2011/07/01 خالد عبد اللطیف دمحم دمحم 2190561 كفـءكفـء1942011/06/27 معلم

عطف حیدر 2011/07/01 خالد دمحم عبد هللا عبد المقصود 2160165 كفـءكفـء1952011/06/27 معلم

٣سالقوس االبتدائیة رقم  2011/07/01 خلیفة  حسن احمد عبد هللا 2155450 كفـءكفـء1962011/06/27 معلم

قصر الرقیب 2010/07/01 خلیفة  حسن دمحم ھدھودة 2161219 كفـءكفـء1972011/06/27 معلم

الصالحیة االبتدائیة 2011/07/01 خمیس أبوبكر السید عبد المجید 2181259 كفـءكفـء1982011/06/27 معلم

عمرو السعدى تعلیم اساسي 2011/07/01 خمیس صالح عبد الرسول بدر 2189458 كفـءكفـء1992011/07/01 معلم

مدرسة عبد الصمد عبد المقصود الثانویة العامة 2011/03/02 خمیس صبحى ابراھیم عبد الصالحین 2154688 كفـءكفـء2002011/02/28 معلم

١الشیخ مسعود االبتدائیة رقم  2011/07/01 خمیس دمحم داود دمحم 2198921 كفـءكفـء2012011/06/27 معلم

سالقوس للتعلیم االساسي بنات 2011/07/01 خیرى عطیة حسن دمحم 2189607 كفـءكفـء2022011/06/27 معلم

المسید االبتدائیة 2011/07/01 دعاء صبري ابو علم مصطفى عبد القادر 2157733 كفـءكفـء2032011/06/27 معلم

٢حضانة العدوة رقم  2011/07/01 دینا احمد حلمى لملوم 2384542 كفـءكفـء2042011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

العدوةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حضانة بنى وركان 2011/02/22 رانیا احمد توفیق دسوقى 2160437 كفـءكفـء2052011/02/14 معلم

زاویة برمشا 2010/02/22 ربیع جالل ابراھیم على 2164815 كفـءكفـء2062011/02/14 معلم

٢الشیخ مسعود  2011/07/01 ربیع رشاد سلیمان على 2165949 كفـءكفـء2072011/06/27 معلم

العدوة االعدادیة بنات 2011/07/01 ربیع رمضان دمحم ابراھیم 2161433 كفـءكفـء2082011/06/27 معلم

٢سالقوس االبتدائیة  2008/08/25 رجب احمد عبد الفتاح دمحم 2162273 كفـءكفـء2092011/03/01 معلم

عمرو السعدى تعلیم اساسي 2011/07/01 رجب حسن محمود الملیجى 2183927 كفـءكفـء2102011/06/27 معلم

برمشا تعلیم اساسى 2011/07/01 رجب عبد المنطلب دمحم عثمان 2181821 كفـءكفـء2112011/06/27 معلم

ابو عقیلة االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 رجب على دمحم موسى 2161296 كفـءكفـء2122011/02/14 معلم

سالقوس للتعلیم االساسي بنات 2011/07/01 رجب دمحم دمحم عبد الجواد 2189599 كفـءكفـء2132011/06/27 معلم

مدرسة العقلیة تعلیم اساسى 2011/02/22 رحاب على عبد الظاھر على 2161601 كفـءكفـء2142011/02/14 معلم

العدوة الثانویة المشتركة 2011/07/01 رشا حسن انور عبد هللا 2204776 كفـءكفـء2152011/06/27 معلم

برمشا للتعلیم االساسي 2011/07/01 رشا دمحم دمحم عبد هللا 2172425 كفـءكفـء2162011/06/27 معلم

٢عطف حیدر االبتدائیة  2011/07/01 رشا مصطفى عبد الحمید احمد 2186617 كفـءكفـء2172011/06/27 معلم

٢الشیخ مسعود  2011/03/02 رشا نور الدین دمحم سعد 2168528 كفـءكفـء2182011/02/28 معلم

زاویة برمشا االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 رضا رشاد دمحم احمد 2164875 كفـءكفـء2192011/06/27 معلم

الساوى االبتدائیة 2011/07/01 رضا سعد حسن عزام 2384707 كفـءكفـء2202011/07/01 معلم

صفانیة تعلیم اساسى 2011/07/01 رضا سعید حمیده عبد هللا 2186655 كفـءكفـء2212011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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العدوةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١الشیخ مسعود االبتدائیة رقم  2011/07/01 رضا سعید یوسف ابراھیم 2182173 كفـءكفـء2222011/06/27 معلم

المسید الثانویة العامة 2009/01/01 رضا عبد الوھاب محمود عبد الجواد 2168344 كفـءكفـء2232011/06/27 معلم

2011/07/01 تعلیم اساسى٦النصر  رضا عطیھ ریاض عبد الجواد 2182079 كفـءكفـء2242011/06/27 معلم

برمشا تعلیم اساسى 2011/07/01 رضا فرج عبد اللطیف على 2171009 كفـءكفـء2252011/06/27 معلم

دمحم لملوم تعلیم اساسى 2011/07/01 رضا فؤاد حسن دمحم 2384757 كفـءكفـء2262011/06/27 معلم

حامد سلیمان 2011/03/02 رضا دمحم عبد الرزاق عبد العلیم 2161560 كفـءكفـء2272011/02/28 معلم

بنى عامر 2011/07/01 رضى حسن دمحم عبد الجواد 2181316 كفـءكفـء2282011/06/27 معلم

المسید االبتدائیة 2011/07/01 رغدة عبد الرشید سعید عبد الرحمن 2157745 كفـءكفـء2292011/06/27 معلم

العدوة التجاریة المشتركة 2010/07/01 رغدة منصور ابراھیم دمحم 2194081 كفـءكفـء2302011/06/27 معلم

حامد سلیمان 2011/03/02 رمضان  فضل قاسم  حسن 2175171 كفـءكفـء2312011/02/28 معلم

حامد سلیمان 2011/07/01 رمضان ابو فاخرة دمحم عبد الفضیل 2188035 كفـءكفـء2322011/06/27 معلم

قصر لملوم االبتدائیة 2011/07/01 رمضان خمیس على قطب 2183948 كفـءكفـء2332011/06/27 معلم

١الشیخ مسعود االبتدائیة رقم  2011/07/01 رمضان عبد الحمید على عمر 2182022 كفـءكفـء2342011/06/27 معلم

منشأة حلفا تعلیم اساسي 2011/07/01 رمضان فضل دمحم دمحم 2171154 كفـءكفـء2352011/06/27 معلم

عربان الشیخ مسعود تعلیم اساسى 2011/03/02 رمضان كامل سعد دمحم 2167192 كفـءكفـء2362011/02/28 معلم

زاویة برمشا االبتدائیة الجدیدة 2011/02/22 رندا رجب عبد الحفیظ عبداللطیف 2164832 كفـءكفـء2372011/02/14 معلم

كفر عبد الخالق االبتدائیة 2011/07/01 رنیا دمحم محمود دمحم 2175207 كفـءكفـء2382011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

العدوةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢المھندس جمال عبد المجید موسى  2011/07/01 ریحاب عبد الوھاب فتحى عبد الوھاب 2163754 كفـءكفـء2392011/06/27 معلم

كفر المغربى االبتدائیة 2011/07/01 ریھام حاتم عبد السالم ابو زید 2174203 كفـءكفـء2402011/06/27 معلم

الساوى االبتدائیة 2011/07/01 زوبھ عبد الواحد عبد هللا ابراھیم 2175445 كفـءكفـء2412011/07/01 معلم

٢بان العلم االبتدائیة  2010/03/02 زینب عبدالوھاب السید عبدالوھاب 1704189 كفـءكفـء2422011/02/28 معلم

العدوة التجاریة المشتركة 2010/07/01 سالى رجب عبد هللا احمد 2188614 كفـءكفـء2432011/06/27 معلم

البجھور للتعلیم األساسى 2011/03/02 سامح حلمى لملوم ابراھیم 2168439 كفـءكفـء2442011/02/28 معلم

مفوز طیبة تعلیم اساسي 2011/07/01 سامح صالح عبد اللطیف مسعود 2190543 كفـءكفـء2452011/06/27 معلم

١سالقوس االبتدائیة  2011/02/22 سامح فوزى حبیب اسحق 2162449 كفـءكفـء2462011/02/14 معلم

العدوة التجاریة المشتركة 2010/07/01 سامح محمود ابراھیم عبد الوھاب 2167391 كفـءكفـء2472011/06/27 معلم

ابو عقیلة االعدادیة 2011/07/01 سامي مصطفى على موسى 2172265 كفـءكفـء2482011/06/27 معلم

الفالح االبتدائیة 2011/03/02 سامیة عبد هللا عطیة عوض 2186409 كفـءكفـء2492011/02/28 معلم

البجھور تعلیم اساسي 2011/07/01 سامیھ احمد طلبھ مھران 1709421 كفـءكفـء2502011/06/27 معلم

منشأة عبدهللا االبتدائیة 2011/03/02 سحر حسن على السید 2175744 كفـءكفـء2512011/02/28 معلم

صفانیة ث المشتركة 2010/07/01 سحر دمحم السید دمحم 2167366 كفـءكفـء2522011/06/27 معلم

صفانیة ث المشتركة 2011/02/22 سعاد صالح حسین دمحم 2170113 كفـءكفـء2532011/02/14 معلم

٢سالقوس االبتدائیة  2008/09/01 سعاد دمحم البكرى السید دمحم 2162367 كفـءكفـء2542011/02/14 معلم

على تاج الدین االبتدائیة 2011/07/01 سعد السید عبد هللا دیاب 2174242 كفـءكفـء2552011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
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 

العدوةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الساوى االبتدائیة 2011/07/01 سعدیة عبد الوھاب عبد السالم  احمد 2167011 كفـءكفـء2562011/06/27 معلم

١سالقوس االبتدائیة  2011/07/01 سعید ابراھیم حسن دمحم 2162462 كفـءكفـء2572011/06/27 معلم

فصول نزلة رمضان االعدادیة 2011/03/02 سعید دمحم ابراھیم توفیق 2169668 كفـءكفـء2582011/02/28 معلم

كفر عبد الخالق االبتدائیة 2011/07/01 سكینھ عیسى دمحم عبد الرحمن 2156523 كفـءكفـء2592011/06/27 معلم

صفانیة االعدادیة بنین 2011/07/01 سالمة مسعد ایوب عوض 2184030 كفـءكفـء2602011/06/27 معلم

المسید الثانویة العامة 2011/07/01 سلسبیل حسین راغب الفالح 2168315 كفـءكفـء2612011/06/27 معلم

بان العلم تعلیم اساسى 2011/07/01 سلوى عبد العال دمحم نعمان 2185338 كفـءكفـء2622011/06/27 معلم

١بان العلم رقم  2011/03/02 سلوى دمحم عبد العظیم احمد 2167001 كفـءكفـء2632011/02/28 معلم

بان العلم تعلیم اساسى 2010/07/01 سلیم راتب عبد الباقى سلیم 2185268 كفـءكفـء2642011/06/27 معلم

كفر المغربى تعلیم اساسي 2011/07/01 سلیمان دمحم سلیمان دمحم 2173549 كفـءكفـء2652011/06/27 معلم

منشأة عبدهللا االبتدائیة 2011/03/02 سلیمان میالد سلیمان عبد المسیح 2175513 كفـءكفـء2662011/02/28 معلم

٤العدوة االبتدائیة رقم  2010/03/02 سماح دمحم توفیق دمحم 2164702 كفـءكفـء2672011/02/28 معلم

١صفانیة االبتدائیة  2010/07/01 سید رجب مصطفى مبروك 2175482 كفـءكفـء2682011/06/27 معلم

١البجھور االبتدائیة رقم  2010/07/01 سید دمحم احمد الریدى 2384754 كفـءكفـء2692011/06/27 معلم

2011/07/01 المرحوم عبد المنعم حسن محمود االبتدائیة ببان العلم شادیة احمد طلبة مھران 2187890 كفـءكفـء2702011/06/27 معلم

زاویة برمشا 2011/02/22 شحاتة حلمى شحاتة حنین 2164805 كفـءكفـء2712011/02/14 معلم

بنى عامر االبتدائیة 2010/07/01 شربات حسن ابراھیم قاسم 2185777 كفـءكفـء2722011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
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 

العدوةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البسقلون 2010/07/01 شریف حمدى دمحم سیف 2171183 كفـءكفـء2732011/06/27 معلم

على عبد الرحمن االبتدائیة 2011/07/01 شریف راضى جعفر عبد المقصود 2181251 كفـءكفـء2742011/06/27 معلم

١المھندس جمال عبد المجید موسى  2011/07/01 شرین عبد الوھاب حسین راغب 2172242 كفـءكفـء2752011/06/27 معلم

ضیف هللا االبتدائیة 2003/07/01 شعبان خلف دمحم حسین 1136711 كفـءكفـء2762009/02/26 معلم

مدرسة عبد الصمد عبد المقصود الثانویة العامة 2011/03/02 شعبان رجب حسن عبد اللطیف 2182091 كفـءكفـء2772011/02/28 معلم

الساوى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شعبان شحاتة صالح دمحم 2186771 كفـءكفـء2782011/06/27 معلم

الجھاد الثانویة الزراعیة 2011/07/01 شعبان عبد الونیس على سعید 2378849 كفـءكفـء2792011/06/27 معلم

الساوى االعدادیة المشتركة 2010/07/01 شیرین دمحم جاد حسن 2186797 كفـءكفـء2802011/06/27 معلم

2011/07/01 المرحوم عبد المنعم حسن محمود االبتدائیة ببان العلم شیرین دمحم ناجى سعد ابراھیم 2187870 كفـءكفـء2812011/06/27 معلم

منشأة عبدهللا االبتدائیة 2011/07/01 شیرین میالد سلیمان عبد المسیح 2175500 كفـءكفـء2822011/06/27 معلم

الجھاد االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شیماء  شعبان احمد باز 2374959 كفـءكفـء2832011/06/27 معلم

١عطف حیدر االبتدائیة 2011/03/02 شیماء المعتصم عبد الصبور دمحم 2160345 كفـءكفـء2842011/02/28 معلم

المسید االبتدائیة 2011/02/22 شیماء عرفات محمود قطب 2156712 كفـءكفـء2852011/02/14 معلم

نزلة رمضان االبتدائیة 2011/07/01 شیماء كامل ابو بكر دمحم 2167092 كفـءكفـء2862011/06/27 معلم

العدوة الثانویة المشتركة 2011/03/02 شیماء دمحم جمال صبرة 2171052 كفـءكفـء2872011/02/28 معلم

١البجھور االبتدائیة رقم  2011/07/01 شیماء دمحم حمید محمود 2183014 كفـءكفـء2882011/06/27 معلم

١الشیخ مسعود االبتدائیة رقم  2011/07/01 صالح مرجان توفیق حبیب 2373123 كفـءكفـء2892011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

العدوةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عطف حیدر 2011/07/01 صباح خمیس رجب عبد الجواد 2168356 كفـءكفـء2902011/06/27 معلم

منشأة عبدهللا االبتدائیة 2010/07/01 صباح دمحم على ابراھیم 2175383 كفـءكفـء2912011/06/27 معلم

٣صفانیة االبتدائیةالجدیدة رقم  2011/03/02 صفاء حمدى عبد هللا على 2167316 كفـءكفـء2922011/02/28 معلم

صفانیة تعلیم اساسى 2011/07/01 صفاء رضا دمحم مبروك 2185346 كفـءكفـء2932011/06/27 معلم

صفانیة تعلیم اساسي 2011/02/22 صفاء سید دمحم عبد العزیز 2170094 كفـءكفـء2942011/02/14 معلم

١البسقلون االبتدائیةرقم  2011/07/01 صفاء عادل احمد حسن 2164624 كفـءكفـء2952011/06/27 معلم

قصر الرقیب االبتدائیة 2011/07/01 صفاء نصر السید ادم 2188723 كفـءكفـء2962011/06/27 معلم

كفر مھدى 2011/07/01 صفوت  عزیز على سیف 2380493 كفـءكفـء2972011/06/27 معلم

١العدوة االبتدائیة رقم 2011/02/22 صفیة دمحم عبد الحلیم سلیمان 2174248 كفـءكفـء2982011/02/14 معلم

٢القایات تعلیم اساسى رقم  2011/03/01 صالح شفیق صالح ابراھیم 2154712 كفـءكفـء2992011/02/28 معلم

سمعان االبتدائیة 2011/03/02 ضیاء الدین دمحم دردیر دمحم 1708955 كفـءكفـء3002011/02/28 معلم

عطف حیدر 2011/07/01 ضیاء دمحم احمد دمحم 2160381 كفـءكفـء3012011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 طلعت فاروق عبد المحسن دمحم 2188028 كفـءكفـء3022011/06/27 معلم

الشھید عصام صالح سعد االعدادیة ببنى وركان 2008/09/01 طھ سلیمان احمد جاد 2180352 كفـءكفـء3032011/06/27 معلم

ابو عقیلة االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 عادل حسین عبد الوھاب  دمحم 2181381 كفـءكفـء3042011/06/27 معلم

١الشیخ مسعود االبتدائیة رقم  2011/07/01 عادل عبد العظیم  صالح عامر 2198911 كفـءكفـء3052011/06/27 معلم

عمرو السعدى تعلیم اساسي 2010/07/01 عادل عید  دمحم عبد الفتاح 2183939 كفـءكفـء3062011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

العدوةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الساوى االعدادیة المشتركة 2011/03/02 عادل دمحم راغب على دمحم 2185745 كفـءكفـء3072011/02/28 معلم

مدرسة الشھید مصطفى العطار االبتدائیة بالسلحدار 2011/02/22 عادل دمحم شلقامى ابو زید 2164936 كفـءكفـء3082011/02/14 معلم

لملوم عبد الرحمن االبتدائیة 2011/03/02 عاشور جمعھ دمحم ابوزید 1704701 كفـءكفـء3092011/02/28 معلم

بان العلم تعلیم اساسى 2011/07/01 عاشور حلمى ابراھیم عبد اللطیف 2183002 كفـءكفـء3102011/06/27 معلم

مدرسة عبد الصمد عبد المقصود الثانویة العامة 2011/07/01 عاشور سعد كامل مھدى 2154704 كفـءكفـء3112011/06/27 معلم

٢عطف حیدر االبتدائیة  2011/07/01 عاشور صابر دمحم على 2162592 كفـءكفـء3122011/06/27 معلم

المسید الثانویة العامة 2011/02/22 عاطف قاسم خلیفة دمحم 2162601 كفـءكفـء3132011/02/14 معلم

نزلة االزھرى 2011/07/01 عایدة ممدوح عبد هللا دمحم 2160302 كفـءكفـء3142011/06/27 معلم

مدرسة عبد الصمد عبد المقصود الثانویة العامة 2011/07/01 عبد البارى على كامل مھدى 2166277 كفـءكفـء3152011/06/27 معلم

١عطف حیدر االبتدائیة 2011/07/01 عبد الرحمن زكى دمحم عبده 2384644 كفـءكفـء3162011/06/27 معلم

ابو ھدمة االبتدائیة 2011/07/01 عبد السالم دمحم ابراھیم العبد 2160221 كفـءكفـء3172011/06/27 معلم

١الشیخ مسعود االبتدائیة رقم  2011/07/01 عبد العظیم فاروق دمحم دمحم 2182144 كفـءكفـء3182011/06/27 معلم

٢سالقوس االبتدائیة  2010/07/01 عبد العلیم كرم احمد عبد العلیم 2162411 كفـءكفـء3192011/07/01 معلم

2011/07/01  تعلیم اساسى٥االقدام  عبد الغفار معوض عبد الغفار معوض 2156398 كفـءكفـء3202011/06/27 معلم

السعدى عبدالحمید االبتدائیة 2011/03/02 عبد هللا دمحم عبد المقصود عبد الكریم 2157845 كفـءكفـء3212011/02/28 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 عبد النبى  حسن  عبود احمد 2205450 كفـءكفـء3222011/06/27 معلم

العدوة الثانویة المشتركة 2011/07/01 عبد الوھاب  مدحت عبد الوھاب دمحم 2171837 كفـءكفـء3232011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

العدوةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشأة حلفا تعلیم اساسي 2011/07/01 عبد الوھاب سید عید عبد الجواد 2192556 كفـءكفـء3242011/06/27 معلم

العدوة التجاریة المشتركة 2010/07/01 عبیر حجازى شحاتة احمد 2160367 كفـءكفـء3252011/06/27 معلم

لملوم عبد الرحمن االبتدائیة 2011/07/01 عبیر سامى دمحم السید 2172280 كفـءكفـء3262011/06/27 معلم

١برمشا االبتدائیة رقم  2011/07/01 عبیر عاشور عثمان دمحم 2181661 كفـءكفـء3272011/06/27 معلم

البسقلون 2011/07/01 عثمان ذكریا خلف توفیق 2161265 كفـءكفـء3282011/06/27 معلم

على تاج الدین االبتدائیة 2011/02/22 عرفة حسن فرحات حسن 2166996 كفـءكفـء3292011/02/14 معلم

بان العلم تعلیم اساسى 2011/07/01 عزالدین فتحى دمحم دمحم 2185284 كفـءكفـء3302011/07/01 معلم

١العدوة االبتدائیة رقم 2011/03/02 عزة حسن حسین ابراھیم 2172168 كفـءكفـء3312011/02/28 معلم

البسقلون 2011/07/01 عصام الدین عبید حماد عبد الوھاب 2182752 كفـءكفـء3322011/06/27 معلم

سالقوس للتعلیم االساسي بنات 2011/07/01 عصام فتحى دمحم مرسى 2162353 كفـءكفـء3332011/06/27 معلم

برمشا للتعلیم االساسي 2011/03/02 عصمت شعبان عبد الغني طلبة 1139755 كفـءكفـء3342011/02/28 معلم

العدوة التجاریة المشتركة 2011/03/02 عفاف حسن فتح الباب ابراھیم 2174098 كفـءكفـء3352011/02/28 معلم

٤صفانیة االبتدائیة رقم  2011/07/01 عال ابو شوشة عبد السید سلیم 2155591 كفـءكفـء3362011/07/01 معلم

٢عطف حیدر االبتدائیة  2011/03/02 عال دمحم دمحم عبد اللطیف 2162696 كفـءكفـء3372011/02/28 معلم

منشأة حلفا االبتدائیة 2011/03/01 عالء حسن على ابراھیم 2188834 كفـءكفـء3382011/06/27 معلم

برمشا تعلیم اساسى 2011/03/02 عالء على احمد السید 2171265 كفـءكفـء3392011/06/27 معلم

الشیخ مسعود المشتركة 2011/07/01 عالء مسعود بدوى محمود 2182129 كفـءكفـء3402011/06/27 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

العدوةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بان العلم تعلیم اساسى 2011/07/01 على  سعد عبد الرحمن  احمد 2155568 كفـءكفـء3412011/06/27 معلم

المسید االبتدائیة 2011/07/01 على ابراھیم احمد خلف هللا 2156689 كفـءكفـء3422011/06/27 معلم

ابو عقیلة االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 على احمد على عبد الفتاح 2161288 كفـءكفـء3432011/02/14 معلم

١سالقوس االبتدائیة  2011/02/22 على حسن عبد الھادى عبد العظیم 2162535 كفـءكفـء3442011/02/14 معلم

مفوز طیبة تعلیم اساسي 2010/03/02 على شریعى دمحم محمود 2167200 كفـءكفـء3452011/02/28 معلم

منشاة حلفا تعلیم اساسى 2011/07/01 على كامل عثمان السید 2182913 كفـءكفـء3462011/06/27 معلم

١القایات تعلیم اساسى رقم  2011/03/02 على دمحم احمد على 2181790 كفـءكفـء3472011/02/28 معلم

المسید الثانویة العامة 2011/07/01 على دمحم سید صالح 2168279 كفـءكفـء3482011/06/27 معلم

العدوة التجاریة المشتركة 2011/07/01 عماد الدین ذكى دمحم دمحم الریدى 2188874 كفـءكفـء3492011/07/01 معلم

صفانیة تعلیم اساسى 2011/03/02 عماد الدین عزیز فوزى میخائیل 2181332 كفـءكفـء3502011/02/28 معلم

العدوة التجاریة المشتركة 2011/02/22 عماد رمزى حكیم بباوى 2194264 كفـءكفـء3512011/02/14 معلم

٢الشیخ مسعود  2011/07/01 عمر سعودى جاد الرب بركات 2165924 كفـءكفـء3522011/06/27 معلم

سالقوس للتعلیم االساسي بنات 2011/03/02 عمر دمحم السید علي 2161484 كفـءكفـء3532011/02/14 معلم

لملوم عبد الرحمن االبتدائیة 2011/07/01 عمرو حسن عبد الحمید  عبد الھادى 2183971 كفـءكفـء3542011/06/27 معلم

بان العلم تعلیم اساسى 2010/03/02 عمرو رجب عبد الھادى عبد الجواد 2183129 كفـءكفـء3552011/02/28 معلم

العدوة التجاریة المشتركة 2008/03/17 عمرو دمحم عبد الوھاب عبد الحمید 2188906 كفـءكفـء3562011/06/27 معلم

كفر عبد الخالق االبتدائیة 2011/03/02 عنتر دمحم احمد دمحم 2157705 كفـءكفـء3572011/02/28 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 

العدوةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١حضانة مدرسة العدوة  2011/02/22 عواطف دمحم دمحم دمحم 2185008 كفـءكفـء3582011/02/14 معلم

العدوة الثانویة المشتركة 2011/07/01 عوض دمحم ابراھیم احمد 2157752 كفـءكفـء3592011/06/27 معلم

١عطف حیدر االبتدائیة 2011/07/01 عید  سلیمان عیسى خلیفھ 2181385 كفـءكفـء3602011/06/27 معلم

بعزاقة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عید أبو غنیمة حسین نزالوى 2172058 كفـءكفـء3612011/06/27 معلم

العدوة التجاریة المشتركة 2011/07/01 غادة ابراھیم على رضوان 2163781 كفـءكفـء3622011/06/27 معلم

١حضانة البسقلون االبتدائیة رقم 2011/03/02 غادة محمود احمد محمود 2164629 كفـءكفـء3632011/02/28 معلم

ابو ھدمة االبتدائیة 2010/03/02 فاروق عید عبد السالم عبد العظیم 2160227 كفـءكفـء3642011/02/28 معلم

عطف حیدر 2011/03/02 فاطمة  عابدین ذكى مسعود 2167102 كفـءكفـء3652011/02/28 معلم

١البسقلون االبتدائیةرقم  2011/02/22 فاطمة عبد العاطى نادى احمد 2164695 كفـءكفـء3662011/02/14 معلم

العدوة التجاریة المشتركة 2010/03/02 فاطمة دمحم صابر عبد الرحمن 2185758 كفـءكفـء3672011/02/28 معلم

مدرسة منشاة عبد هللا االعدادیة 2011/07/01 فاطمة محمود دمحم دمحم 2189542 كفـءكفـء3682011/06/27 معلم

البجھور تعلیم اساسي 2011/07/01 فاطمھ محمود حافظ السید 1709382 كفـءكفـء3692011/06/27 معلم

١سالقوس االبتدائیة  2011/07/01 فرج هللا فاروق على عمار 2162498 كفـءكفـء3702011/06/27 معلم

مدرسة سالقوس االعدادیة الجدیدة بنین 2010/07/01 فرج كامل عبد الحمید دمحم 2181326 كفـءكفـء3712011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 فرج دمحم دمحم عبد الجواد 2162344 كفـءكفـء3722011/06/27 معلم

العدوة الثانویة المشتركة 2011/07/01 فواز ربیع صالح حسن 2385083 كفـءكفـء3732011/06/27 معلم

البسقلون 2011/03/02 فیصل عكاشة قمصان رفاعى 2194270 كفـءكفـء3742011/02/28 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 

العدوةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العدوة التجاریة المشتركة 2010/03/02 قاسم حسن عبد الحكیم عبد العظیم 2160387 كفـءكفـء3752011/02/28 معلم

مدرسة سالقوس االعدادیة الجدیدة بنین 2010/07/01 كامل نجاتى دمحم غریب 2189563 كفـءكفـء3762011/06/27 معلم

العدوة الثانویة المشتركة 2011/03/02 لمیاء احمد عبد الحمید احمد 2167137 كفـءكفـء3772011/02/28 معلم

مدرسة الشھید مصطفى العطار االبتدائیة بالسلحدار 2011/03/02 ماجد عید عیاد ابراھیم 2164966 كفـءكفـء3782011/02/28 معلم

١الشیخ مسعود االبتدائیة رقم  2011/03/02 ماجد لطفى كامل وسلواس 2182116 كفـءكفـء3792011/02/28 معلم

١ریاض اطفال عطف حیدر  2011/03/02 مائدة عقیلة عبد المنعم سلیمان 2172111 كفـءكفـء3802011/02/28 معلم

العدوة التجاریة المشتركة 2011/07/01 دمحم  حسین فؤاد عبد العظیم 2155412 كفـءكفـء3812011/06/27 معلم

2010/02/22  تعلیم اساسى٥االقدام  دمحم  راجح عالم دمحم 2155610 كفـءكفـء3822011/02/14 معلم

الفالح االبتدائیة 2010/07/01 دمحم  عمار حسانین عیسى 2160186 كفـءكفـء3832011/06/27 معلم

الساوى االعدادیة المشتركة 2011/03/02 دمحم  مختار عبد هللا  عبد الجواد 2154868 كفـءكفـء3842011/02/28 معلم

المسید الثانویة العامة 2011/02/22 دمحم ابراھیم دمحم االسعد 2181283 كفـءكفـء3852011/02/14 معلم

العدوة الثانویة المشتركة 2006/12/15 دمحم ابراھیم محمود راغب 2190654 كفـءكفـء3862011/06/27 معلم

عمرو السعدى تعلیم اساسي 2011/03/02 دمحم ابراھیم محمود دمحم 2183964 كفـءكفـء3872011/02/28 معلم

٢الشیخ مسعود  2011/07/01 دمحم ابو جبل توفیق دمحم 2166223 كفـءكفـء3882011/06/27 معلم

عطف حیدر 2010/07/01 دمحم احمد ابراھیم السید 2385031 كفـءكفـء3892011/06/27 معلم

١برمشا االبتدائیة رقم  2011/07/01 دمحم احمد احمد شعبان 2173579 كفـءكفـء3902011/06/27 معلم

مدرسة الشھید مصطفى العطار االبتدائیة بالسلحدار 2011/07/01 دمحم احمد عبد الرحیم احمد 2172446 كفـءكفـء3912011/06/27 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

العدوةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید عصام صالح سعد االعدادیة ببنى وركان 2011/03/02 دمحم ادھم دمحم فتح الباب 2183919 كفـءكفـء3922011/02/28 معلم

2011/07/01  تعلیم اساسى٥االقدام  دمحم السید زكى احمد 2156416 كفـءكفـء3932011/06/27 معلم

منشأة حلفا تعلیم اساسي 2011/07/01 دمحم جمعة عبد الحلیم دمحم 2174132 كفـءكفـء3942011/06/27 معلم

نزلة رمضان االبتدائیة 2011/07/01 دمحم حافظ احمد عبدهللا 2185198 كفـءكفـء3952011/06/27 معلم

٣القایات االبتدائیة  2011/07/01 دمحم حسن على حسن 2191121 كفـءكفـء3962011/06/27 معلم

بعزاقة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم خلف ابو اللیل عبد العزیز 2012959 كفـءكفـء3972011/06/27 معلم

العدوة التجاریة المشتركة 2010/07/01 دمحم رجب ابراھیم عبد السالم 2188829 كفـءكفـء3982011/06/27 معلم

المسید الثانویة العامة 2011/03/02 دمحم رجب عبد السالم ادھم 2192544 كفـءكفـء3992011/02/28 معلم

عطف حیدر 2011/02/22 دمحم رشوان عبد الغنى رشوان 2181392 كفـءكفـء4002011/02/14 معلم

٢القایات تعلیم اساسى رقم  2011/03/02 دمحم رمضان اسماعیل على 2166287 كفـءكفـء4012011/02/28 معلم

١القایات تعلیم اساسى رقم  2010/07/01 دمحم رمضان على دمحم 2182162 كفـءكفـء4022011/06/27 معلم

٢القایات تعلیم اساسى رقم  2011/07/01 دمحم عبد الجواد عبد العظیم عبد الجواد 2169661 كفـءكفـء4032011/06/27 معلم

سالقوس للتعلیم االساسي بنات 2006/12/20 دمحم عبد الحمید صادق على 2384681 كفـءكفـء4042011/06/27 معلم

الفالح االبتدائیة 2010/02/22 دمحم عبد هللا عبد العظیم احمد 2186378 كفـءكفـء4052011/02/14 معلم

الجھاد االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم عزت محمود عنبر 2185683 كفـءكفـء4062011/06/27 معلم

البسقلون 2011/03/02 دمحم عسقالنى یوسف دمحم 2173649 كفـءكفـء4072011/02/28 معلم

الجھاد االبتدائیة 2011/03/02 دمحم علوى حسین دمحم 2163661 كفـءكفـء4082011/02/28 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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العدوةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عطف حیدر 2010/07/01 دمحم على سید عبد العال 2384871 كفـءكفـء4092011/06/27 معلم

المسید الثانویة العامة 2003/03/21 دمحم على دمحم دمحم 2168259 كفـءكفـء4102011/06/27 معلم

١المھندس جمال عبد المجید موسى  2011/07/01 دمحم فراج عبد الرحمن سعداوى 2172228 كفـءكفـء4112011/06/27 معلم

زاویة برمشا 2010/07/01 دمحم قرنى حافظ سالم 2168290 كفـءكفـء4122011/06/27 معلم

١عطف حیدر االبتدائیة 2011/03/02 دمحم دمحم ربیع احمد عبد الوھاب 2162615 كفـءكفـء4132011/02/28 معلم

العدوة التجاریة المشتركة 2011/07/01 دمحم محمود دمحم عبد العلیم 2188864 كفـءكفـء4142011/06/27 معلم

العدوة الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم مندى حافظ طنطاوى 2186516 كفـءكفـء4152011/06/27 معلم

نزلة االزھرى 2010/07/01 محمود رجب ابراھیم عبد السالم 2194147 كفـءكفـء4162011/06/27 معلم

البسقلون 2011/03/02 محمود شعبان عویس امبابي 2157764 كفـءكفـء4172011/02/28 معلم

ضیف هللا االبتدائیة 2011/07/01 محمود عویس دمحم دیاب 2165815 كفـءكفـء4182011/06/27 معلم

عطف حیدر 2011/03/02 محمود دمحم نجیب الصیفى  حافظ 2160236 كفـءكفـء4192011/02/28 معلم

٣القایات االبتدائیة  2011/07/01 مدحت فتحى محسب أبو زید 2169809 كفـءكفـء4202011/06/27 معلم

صفانیة تعلیم اساسى 2011/03/02 مرفت ربیع عثمان محمود 2162516 كفـءكفـء4212011/02/28 معلم

صفانیة ث المشتركة 2011/07/01 مرفت فتحى على دمحم 2187968 كفـءكفـء4222011/06/27 معلم

العدوة الثانویة الصناعیة 2011/03/02 مروة حسن عبد هللا ابراھیم 2172401 كفـءكفـء4232011/06/27 معلم

الساوى االبتدائیة 2011/07/01 مروة سعد عبد هللا منشاوى 2190326 كفـءكفـء4242011/06/27 معلم

١بان العلم رقم  2011/02/22 مروة سعد دمحم عبد السمیع 2187857 كفـءكفـء4252011/02/14 معلم

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

7438of 5316 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 

العدوةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العدوة االعدادیة بنات 2011/07/01 مروة دمحم امین  سعد 2181290 كفـءكفـء4262011/06/27 معلم

العدوة التجاریة المشتركة 2011/07/01 مریام ذكى سولایر اسطاور 2188620 كفـءكفـء4272011/06/27 معلم

الشیخ مسعود المشتركة 2011/07/01 مریم لمعى ذكى موسى 2188089 كفـءكفـء4282011/06/27 معلم

٣صفانیة االبتدائیةالجدیدة رقم  2011/07/01 مریم یعقوب اسحق بولس 2183025 كفـءكفـء4292011/07/01 معلم

مدرسة سالقوس االعدادیة الجدیدة بنین 2011/07/01 مسعود دمحم عبد اللطیف موسى 2189614 كفـءكفـء4302011/06/27 معلم

عمرو السعدى تعلیم اساسي 2011/03/02 مسموع فایز عبد السالم عبد العظیم 2183957 كفـءكفـء4312011/02/28 معلم

سالقوس للتعلیم االساسي بنات 2010/03/02 مصطفى  كامل عبد العظیم  احمد 2168455 كفـءكفـء4322011/02/28 معلم

العدوة الثانویة المشتركة 2011/03/02 مصطفى جمعھ شحاتة دمحم 2170814 كفـءكفـء4332011/02/28 معلم

١الشیخ مسعود االبتدائیة رقم  2011/07/01 مصطفى على مصطفى دمحم 2182051 كفـءكفـء4342011/06/27 معلم

العدوة التجاریة المشتركة 2006/04/01 منال حبیب بطرس بنیامین 2188634 كفـءكفـء4352011/06/27 معلم

صفانیة ث المشتركة 2010/03/02 منال دمحم جمعھ عبد الحلیم 2167034 كفـءكفـء4362011/02/28 معلم

المسید االبتدائیة 2011/03/02 منال وزیر على عبد القادر 2156697 كفـءكفـء4372011/02/28 معلم

مدرسة منشاة عبد هللا االعدادیة 2011/03/02 منال یوسف حبیب عبد الشھید 2181298 كفـءكفـء4382011/02/28 معلم

ابو عقیلة االعدادیة 2011/07/01 منصور حامد مغنینى حامد 2161330 كفـءكفـء4392011/06/27 معلم

زاویة برمشا االبتدائیة الجدیدة 2011/03/02 منى ابو زید جمعة دمحم 2182971 كفـءكفـء4402011/02/28 معلم

العدوة االعدادیة بنات 2011/07/01 منى احمد حماد حسن 2194778 كفـءكفـء4412011/06/27 معلم

2011/03/02 المرحوم عبد المنعم حسن محمود االبتدائیة ببان العلم منى حسن بدر السید 2187866 كفـءكفـء4422011/02/28 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 

العدوةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢عطف حیدر االبتدائیة  2011/07/01 منى حسن عثمان دسوقى 1709334 كفـءكفـء4432011/06/27 معلم

البجھور للتعلیم األساسى 2011/07/01 منى حمدى كامل ابراھیم 2185087 كفـءكفـء4442011/06/27 معلم

العدوة الثانویة الصناعیة 2011/07/01 منى عبد اللطیف على ابراھیم 2165824 كفـءكفـء4452011/06/27 معلم

نزلة رمضان االبتدائیة 2010/03/02 منى عبد الوھاب توفیق فرغل 2185793 كفـءكفـء4462011/02/28 معلم

الساوى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 منى عبد الوھاب عبد السالم احمد 2186783 كفـءكفـء4472011/06/27 معلم

برمشا للتعلیم االساسي 2011/07/01 منى على قاسم عثمان 2171068 كفـءكفـء4482011/06/27 معلم

صفانیة ث المشتركة 2010/07/01 منى دمحم ابراھیم عبد الجواد 2154853 كفـءكفـء4492011/06/27 معلم

صفانیة تعلیم اساسي 2011/03/02 منى دمحم جالل محمود 2167286 كفـءكفـء4502011/02/28 معلم

صفانیة ث المشتركة 2010/07/01 منى دمحم رمضان احمد 2189578 كفـءكفـء4512011/06/27 معلم

البجھور للتعلیم األساسى 2011/07/01 منى دمحم فتحى عباس 2185054 كفـءكفـء4522011/06/27 معلم

٣صفانیة االبتدائیةالجدیدة رقم  2011/07/01 مھا جمعة دمحم السید 2384669 كفـءكفـء4532011/06/27 معلم

٣البسقلون االبتدائیة رقم  2011/07/01 مھا رمضان دمحم على 2181681 كفـءكفـء4542011/06/27 معلم

٢الشیخ مسعود  2011/07/01 مؤمن سید دمحم السید 2166094 كفـءكفـء4552011/07/01 معلم

صفانیة ث المشتركة 2011/02/22 میالد  فھمى حنا جرجس 2154842 كفـءكفـء4562011/02/14 معلم

2011/07/01  تعلیم اساسى٥االقدام  مینا مجدى فوزى صادق 2156429 كفـءكفـء4572011/06/27 معلم

المسید الثانویة العامة 2011/07/01 مینا ممدوح ماھر  یوسف 2168475 كفـءكفـء4582011/06/27 معلم

بنى عامر االبتدائیة 2011/07/01 ناجى حسن دمحم احمد 2384739 كفـءكفـء4592011/06/27 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

١سالقوس االبتدائیة  2011/07/01 ناجى عزمى اسحق حنا 2162491 كفـءكفـء4602011/06/27 معلم

١برمشا االبتدائیة رقم  2011/07/01 ناجى على یوسف أبو العال 2182001 كفـءكفـء4612011/06/27 معلم

ضیف هللا االبتدائیة 2011/03/02 نادیة ادھم  دمحم فتح الباب 2165754 كفـءكفـء4622011/02/28 معلم

2011/07/01 المرحوم عبد المنعم حسن محمود االبتدائیة ببان العلم ناصر على السید عوض 2175424 كفـءكفـء4632011/06/27 معلم

بان العلم تعلیم اساسى 2011/03/02 ناھد حسن النقراشى دمحم فؤاد حسن 2164779 كفـءكفـء4642011/02/28 معلم

٢زاویة برمشا  2011/07/01 ناھد شعبان حسین بیومى 2181395 كفـءكفـء4652011/06/27 معلم

برمشا للتعلیم االساسي 2010/03/02 نبیلة  اسحق قالدة تاوضروس 2171081 كفـءكفـء4662011/02/28 معلم

الفالح االبتدائیة 2011/03/02 نبیھھ ابراھیم دمحم صالح 2186436 كفـءكفـء4672011/02/28 معلم

٢بان العلم االبتدائیة  2010/07/01 نجاة احمد دمحم حسن 2187900 كفـءكفـء4682011/06/27 معلم

بنى عامر االبتدائیة 2011/02/22 نجاة دمحم حسین امام 2185817 كفـءكفـء4692011/02/14 معلم

٢المھندس جمال عبد المجید موسى  2011/03/02 نجفة دمحم زكى سعد 2163701 كفـءكفـء4702011/03/01 معلم

بان العلم تعلیم اساسى 2011/03/02 نجالء احمدفؤاد دمحم دمحم الشریعى 2164770 كفـءكفـء4712011/02/28 معلم

١البسقلون االبتدائیةرقم  2011/03/02 نجالء عبد الحمید  عبد العظیم على 2155493 كفـءكفـء4722011/02/28 معلم

نزلة االزھرى 2011/07/01 نجالء فتحى دمحم ابراھیم 2161541 كفـءكفـء4732011/06/27 معلم

العدوة التجاریة المشتركة 2011/07/01 نجالء دمحم عبد المنعم خلیفة 2188583 كفـءكفـء4742011/06/27 معلم

نزلة رمضان االبتدائیة 2011/07/01 نجالء دمحم على عبد الھادى 2181894 كفـءكفـء4752011/06/27 معلم

البجھور تعلیم اساسي 2011/02/22 نجوى عطا هللا عبد هللا ابراھیم 2185802 كفـءكفـء4762011/02/14 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

١صفانیة االبتدائیة  2011/07/01 نجوى فراج الصغیر عبد الرازق 2194750 كفـءكفـء4772011/06/27 معلم

٥حضانة العدوةاالبتدائیة رقم  2011/07/01 نرمین منیر كامل راشد 2165029 كفـءكفـء4782011/06/27 معلم

الصالحیة االبتدائیة 2010/03/02 نزیھھ ربیع ذغبى فولى 2181236 كفـءكفـء4792011/02/28 معلم

مدرسة عبد الصمد عبد المقصود الثانویة العامة 2011/07/01 نسمة على على احمد 2166253 كفـءكفـء4802011/06/27 معلم

كفر عبد الخالق االبتدائیة 2011/02/22 نشوى دمحم دمحم أمین ابراھیم 2154586 كفـءكفـء4812011/02/14 معلم

المسید الثانویة العامة 2011/07/01 نصر رجب دمحم دمحم 2160392 كفـءكفـء4822011/06/27 معلم

على عبد الرحمن االبتدائیة 2011/02/22 نعمة رمضان محمود احمد 2155555 كفـءكفـء4832011/02/14 معلم

العدوة الثانویة المشتركة 2011/01/01 نعمھ ثابت عبد الرؤف حامد 2186537 كفـءكفـء4842011/06/27 معلم

العدوة االعدادیة بنات 2010/07/01 نھا احمد رمضان احمد 2194781 كفـءكفـء4852011/06/27 معلم

العدوة ع بنین تعلیم أساسى 2011/02/22 نھا جمال دمحم رشاد  دمحم 2163773 كفـءكفـء4862011/02/14 معلم

2011/03/02 تعلیم اساسي٥العدوة  نھلھ عبد الحمید دمحم على 2165019 كفـءكفـء4872011/02/28 معلم

مدرسة سالقوس االعدادیة الجدیدة بنین 2010/07/01 نور  ظروف  عبد الظاھر  عبد اللطیف 2155404 كفـءكفـء4882011/06/27 معلم

عطف حیدر 2010/03/02 نور الدین حرباوى عبد المالك  كیالنى 2164851 كفـءكفـء4892011/02/28 معلم

١التربیة الفكریة بمدرسة العدوة االبتدائیة  2011/02/22 نور الھدى جمال أنور دمحم یوسف 2152190 كفـءكفـء4902011/02/14 معلم

برمشا للتعلیم االساسي 2011/07/01 نورة دمحم مدنى دمحم السید 2192786 كفـءكفـء4912011/06/27 معلم

مدرسة العقلیة تعلیم اساسى 2011/07/01 نیھال التونى دمحم احمد 2185460 كفـءكفـء4922011/06/27 معلم

١البسقلون االبتدائیةرقم  2011/03/02 ھالھ على على دمحم 2181709 كفـءكفـء4932011/02/28 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 

العدوةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١القایات تعلیم اساسي رقم  2010/07/01 ھانى جمال توفیق تادرس 2384751 كفـءكفـء4942011/06/27 معلم

منیسى االبتدائیة 2011/07/01 ھانى جمعة عبد الحمید عبد الغنى 2190617 كفـءكفـء4952011/06/27 معلم

صفانیة ث المشتركة 2011/02/22 ھانى على یونس دمحم 2183152 كفـءكفـء4962011/02/14 معلم

العدوة التجاریة المشتركة 2010/03/02 ھبة احمد دمحم حسن 2162644 كفـءكفـء4972011/02/28 معلم

الساوى االبتدائیة 2011/07/01 ھبة ربیع شلقامى على 2194756 كفـءكفـء4982011/06/27 معلم

2011/03/02 المرحوم عبد المنعم حسن محمود االبتدائیة ببان العلم ھبة رجب عبد الھادى عبد الجواد 2187861 كفـءكفـء4992011/02/28 معلم

١سالقوس االبتدائیة  2011/07/01 ھبة على السید عوض 2162511 كفـءكفـء5002011/06/27 معلم

منیسى االبتدائیة 2011/07/01 ھبة نصر الین عبد الجواد منیسى 2165844 كفـءكفـء5012011/06/27 معلم

العدوة التجاریة المشتركة 2010/07/01 ھبھ فتحى عبد الوھاب عبد الجواد 2188580 كفـءكفـء5022011/06/27 معلم

قصر الرقیب االبتدائیة 2011/03/02 ھدى عبد هللا عاید ھدھودة 2160260 كفـءكفـء5032011/02/28 معلم

الجھاد االبتدائیة 2010/03/02 ھدى على عباس سعید 2163677 كفـءكفـء5042011/02/28 معلم

مدرسة مفوزطیبة تعلیم اساسى 2011/03/02 ھدى محمود دمحم خلیل 2182034 كفـءكفـء5052011/02/28 معلم

١عطف حیدر االبتدائیة 2011/03/02 ھدى مصطفى لطفى ابراھیم دمحم 2160357 كفـءكفـء5062011/02/28 معلم

١حضانة مدرسة العدوة  2011/03/02 ھناء عابدین عبد العظیم  دمحم 2151173 كفـءكفـء5072011/02/28 معلم

العدوة الثانویة الصناعیة 2011/03/02 ھناء دمحم دمحم سعد 2161551 كفـءكفـء5082011/02/28 معلم

بنى عامر 2011/07/01 ھناء محمود دمحم عمار 2171796 كفـءكفـء5092011/06/27 معلم

١عطف حیدر االبتدائیة 2011/03/02 ھناء یوسف عبد القوى جاب هللا 2160375 كفـءكفـء5102011/02/28 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 

العدوةالمنیا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١البجھور االبتدائیة رقم  2010/07/01 ھند دمحم عاطف دمحم 2195878 كفـءكفـء5112011/06/27 معلم

الشھید عصام صالح سعد االعدادیة ببنى وركان 2011/07/01 وافیة  ابراھیم موسى حمد 2179165 كفـءكفـء5122011/07/01 معلم

٢سالقوس االبتدائیة  2009/11/22 وائل فتحى محمود دمحم 2162402 كفـءكفـء5132011/02/14 معلم

البجھور للتعلیم األساسى 2011/07/01 وائل دمحم نجیب حسن احمد 2185028 كفـءكفـء5142011/06/27 معلم

الشیخ مسعود الجدیدة 2011/07/01 ودیع مرجان توفیق حبیب 2188083 كفـءكفـء5152011/06/27 معلم

٣البسقلون االبتدائیة رقم  2011/07/01 وفاء حسن احمد حسن 2181677 كفـءكفـء5162011/06/27 معلم

٢سالقوس االبتدائیة  2008/08/27 وفاء قرنى دمحم محمود 2162393 كفـءكفـء5172011/02/14 معلم

البجھور تعلیم اساسي 2011/03/02 وفاء دمحم الشریعى على 2168499 كفـءكفـء5182011/02/28 معلم

الشھید عصام صالح سعد االعدادیة ببنى وركان 2009/03/01 وفاء دمحم یسرى محمود 2154686 كفـءكفـء5192011/03/07 معلم

٢القایات تعلیم اساسى رقم  2011/07/01 والء دمحم مھنى عبد اللطیف 2160126 كفـءكفـء5202011/06/27 معلم

نزلة رمضان االبتدائیة 2011/03/02 والء یحى احمد احمد 2167125 كفـءكفـء5212011/02/28 معلم

البسقلون 2011/07/01 ولید شعبان قمصان رفاعى 2182745 كفـءكفـء5222011/06/27 معلم

صفانیة ث المشتركة 2011/07/01 ولید عطیة دمحم عطیة 2167371 كفـءكفـء5232011/06/27 معلم

العدوة الثانویة الصناعیة 2011/07/01 یاسر سمیر قرنى ابراھیم 2194109 كفـءكفـء5242011/06/27 معلم

قصر الرقیب االبتدائیة 2011/07/01 یاسر عبد الستار موسى الشافعى 2160253 كفـءكفـء5252011/06/27 معلم

صفانیة ث المشتركة 2011/07/01 یاسمین عباس على دمحم 2167352 كفـءكفـء5262011/06/27 معلم

الساوى االعدادیة المشتركة 2011/03/02 یحیى خلیفة عبد السالم احمد 2175708 كفـءكفـء5272011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢سالقوس االبتدائیة  2011/07/01 یسرى على احمد دمحم 2182944 كفـءكفـء5282011/06/27 معلم

على تاج الدین االبتدائیة 2011/07/01 یوسف یعقوب اسحق بولس 2186382 كفـءكفـء5292011/06/27 معلم
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