
إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

دیوان المدیریةاسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2009/07/01 دمحم محمود احمد حسین 2205444 كفـءكفـء12011/07/04 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2009/03/01 مصطفى صالح دمحم على یاسین 1716739 كفـءكفـء22011/03/01 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 

ادفواسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو الفضل سرور التجاریة 1988/04/08 عبد الحمید جابر عیسي علي 34729 كفـءكفـء12008/10/31 وكیل مدرسة بجدول- معلم أول أ 

یعمل بالدیوان 1980/09/01 بكیر سعد امین بكیر 13539 كفـءكفـء22008/10/31 موجھ أول

یعمل بالدیوان 1989/11/01 سوسن عبدالعزیز جادالرب عبدهللا 25077 كفـءكفـء32012/09/19 دكتوراهموجھ

الشھید فراج االبتدائیة بالنزل 2000/05/15 الحسن دمحم احمد ركابى 25387 كفـءكفـء42010/01/27 أمین مكتبة أول

الشھداء االعدادیة 1998/02/10 ایناس دمحم سمیر احمد عبد الرحیم 30308 كفـءكفـء52008/10/31 أمین مكتبة أول

مصنع السكر الثانویة 2008/07/01 اسماء احمد على دمحم 2364561 كفـءكفـء62011/07/04 أخصائى صحافة وإعالم

أدفو الثانویة الفنیة بنات 2008/07/01 سارة عبدااللھ دمحم حسن 2384055 كفـءكفـء72011/07/04 أخصائى صحافة وإعالم

السیدة خدیجة الثانویة بنات 2009/07/01 ھانى مصطفى امین معوض 2370672 كفـءكفـء82011/07/04 أخصائى صحافة وإعالم

القنان االعدادیة المشتركة 2009/07/01 ابراھیم عبدالرازق محمود موسى 2208138 كفـءكفـء92011/07/04 أخصائى تكنولوجیا

فاطمة الزھراء االعدادیة 2009/07/01 احمد عبدالقادر حسین مصطفى 2240220 كفـءكفـء102011/07/04 أخصائى تكنولوجیا

حاجر ادفو االعدادیة 2008/07/01 الشیماء حامد حسن حامد 2370670 كفـءكفـء112011/07/04 أخصائى تكنولوجیا

الشھداء االعدادیة 2009/07/01 تامر عبد الخالق احمد ھاللى 2387376 كفـءكفـء122011/07/04 أخصائى تكنولوجیا

فصول ملحقة ام المؤمنین االعدادیة بنات 2009/07/01 روبیر رمزى عزیز تادرس 2206256 كفـءكفـء132011/07/04 أخصائى تكنولوجیا

2008/07/01 العوضالب االعدادیة سھام احمد جابر دمحم 2268809 كفـءكفـء142011/07/04 أخصائى تكنولوجیا

سیدى االدفوى االبتدائیة 2009/07/01 صفاء خضرى صادق حمید 2237199 كفـءكفـء152011/07/04 أخصائى تكنولوجیا

القنادلھ االبتدائیة 2008/05/12 عبدالعظیم حسن عبدالعال ابراھیم 2260478 كفـءكفـء162011/07/04 أخصائى تكنولوجیا

ادفو بنین االبتدائیة 2009/07/01 فاطمة دمحم البدرى عویس حسینى 2382442 كفـءكفـء172011/07/04 أخصائى تكنولوجیا
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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 

ادفواسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السباعیة االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 دمحم شعبان بكر احمد 2392702 كفـءكفـء182011/07/04 أخصائى تكنولوجیا

القنادلة االعدادیة 2009/07/01 دمحم عید نجار على 2166957 كفـءكفـء192011/07/04 أخصائى تكنولوجیا

الرمادى بحرى االبتدائیة المسائیة 2009/07/01 مصطفى محمود توفیق عالم 2159552 كفـءكفـء202011/07/04 أخصائى تكنولوجیا

التربیة الفكریة بكوم االمیر ابتدائى 2008/07/01 الزھراء عزالدین عثمان حسین 2331458 كفـءكفـء212011/07/04 أخصائى نفسى

أدفو الثانویة الفنیة بنات 2008/07/01 سلمھ عبدالرازق عبدالمعطى دمحم 2384053 كفـءكفـء222011/07/04 أخصائى نفسى

ادفو بنین االبتدائیة 2008/07/01 شرین دمحم عبدالسمیع حفنى 2238989 كفـءكفـء232011/07/04 أخصائى نفسى

السباعیة الثانویة بنین 2009/07/01 عبدالرحیم على دمحم على 2306254 كفـءكفـء242011/07/04 أخصائى نفسى

التربیة الفكریة بالشرونھ ابتدائى 2008/05/13 عماد نافع فرج متى 2390049 كفـءكفـء252011/07/04 أخصائى نفسى

الحصایا الثانویة المشتركة 2008/07/01 فوزیة السید محمود على 2374437 كفـءكفـء262011/07/04 أخصائى نفسى

الحصایا للتربیة الفكریة ابتدائى 2008/07/01 ھاجر سعد دمحم احمد 2390085 كفـءكفـء272011/07/04 أخصائى نفسى

العوینیة االبتدائیة 2008/07/01 حنان حسن دمحم محمود 2193105 كفـءكفـء282011/07/04 أخصائى اجتماعى

الخوى االعدادیة 2008/07/01 رضا عبد الفتاح حسین محجوب 1516917 كفـءكفـء292011/07/04 أخصائى اجتماعى

معروف االبتدائیة 2008/07/01 زینب عبد الجید سعید فرج 1563368 كفـءكفـء302011/03/01 أخصائى اجتماعى

احمد دمحم عید بالخرازة االبتدائیة 2009/07/01 سماح دمحم امین بدوى 1516913 كفـءكفـء312011/07/04 أخصائى اجتماعى

الشماخیة االبتدائیة القدیمة 2008/07/01 صفیھ دمحم حسین دمحم 1516910 كفـءكفـء322011/07/04 أخصائى اجتماعى

ادفو بنین االبتدائیة 2008/07/01 عال دمحم عصام الدین عبد البارى دمحم 1516919 كفـءكفـء332011/07/04 أخصائى اجتماعى

حاجر البصیلیھ الوسطى االبتدائیة 2008/07/01 فاطمھ السایح عبد الطالب دمحم 1516925 كفـءكفـء342011/07/04 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 

ادفواسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كلح الكرنك االعدادیة 2008/07/01 فندیھ دمحم امبابى معوض 1516915 كفـءكفـء352011/07/14 أخصائى اجتماعى

العوینیة االبتدائیة 2008/07/01 نوره احمد ابو زید دمحم 1516912 كفـءكفـء362011/07/04 أخصائى اجتماعى

ابطال ینایر االعدادیة 1991/09/01 عثمان ابراھیم احمد بكر 24535 كفـءكفـء372008/10/31 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1981/09/01 یونس احمد حسین جاد 2120031 كفـءكفـء382010/01/27 معلم أول أ

2002/05/01 الثانویة المشتركة بالصعایدة والكلح السید دمحم عبد الرحیم السید 27891 كفـءكفـء392012/07/05 دكتوراهمعلم أول

ادفو الثانویة الزراعیة 2001/05/01 دالیا احمد ابراھیم خلیل 34794 كفـءكفـء402012/07/05 ماجیستیرمعلم أول

السباعیة الثانویة بنین 1999/02/10 رجب عبدالجلیل سیدین احمد 30852 كفـءكفـء412008/10/31 معلم أول

الشراونھ بحرى االعدادیة 1987/04/25 شعبان جمعة على ابراھیم 19863 كفـءكفـء422008/10/31 معلم أول

الشراونھ بحرى االعدادیة 1998/06/17 عبد الموجود مصطفى دمحم حسن 27190 كفـءكفـء432008/10/31 معلم أول

یعمل بالدیوان 2002/05/01 مرسى حسن مرسى عبیدهللا 35565 كفـءكفـء442012/07/05 ماجیستیرمعلم أول

الشرفا االبتدائیة 1983/06/30 نصیر عبد السید موسى جرجس 17458 كفـءكفـء452008/10/31 معلم أول

أدفو الثانویة الصناعیة بنین 2002/05/01 نوره مصطفى ابراھیم محمود 33925 كفـءكفـء462012/07/05 ماجیستیرمعلم أول

البیاض االبتدائیة 2008/03/01 ابتسام ابراھیم جرجس حنا 2197293 كفـءكفـء472011/02/24 معلم

الشرفا االبتدائیة 2007/01/17 ابتسام احمد برسى عبد الباسط 36538 كفـءكفـء482011/07/04 معلم

نجع الكیال االبتدائیة 2008/07/01 ابتسام برعى انور دمحم 2193131 كفـءكفـء492011/07/04 معلم

ام المؤمنین االعدادیة بنات 2008/07/01 ابتسام بسطاوى احمد عبدالقادر 2378146 كفـءكفـء502011/07/04 معلم

احمد دمحم عید بالخرازة االبتدائیة 2009/03/01 ابتسام عبد االلھ احمد دمحم 1517168 كفـءكفـء512011/02/24 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

ادفواسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الرى بالرش األبتدائیة 2009/07/01 ابراھیم احمد دمحم نایل 2277369 كفـءكفـء522011/07/04 معلم

السالم االبتدائیة بوادى الردیسیة 2009/03/01 ابراھیم بسطاوى احمد عبد القادر 1515425 كفـءكفـء532011/02/24 معلم

منصور مشالى االعدادیة 2009/03/01 ابراھیم زین العابدین سلیمان على 1518934 كفـءكفـء542011/02/24 معلم

السراج االبتدائیة القدیمة 2009/03/01 ابراھیم طھ ابراھیم على 34132 كفـءكفـء552011/02/24 معلم

البیاض االبتدائیة 2008/01/12 ابراھیم عبد الحفیظ دمحم احمد 35998 كفـءكفـء562011/02/24 معلم

العطوانى االعدادیة الجدیدة 2009/03/01 ابراھیم عبد الصمد ابراھیم دمحم 1513463 كفـءكفـء572011/02/28 معلم

مجمع اللغات الرسمى بادفو 2009/03/01 ابو الحسن عبد الھادى ابراھیم على 1517133 كفـءكفـء582011/02/24 معلم

مصنع السكر الثانویة 2009/07/01 ابوالحسن سالم یونس زیدان 2209912 كفـءكفـء592011/07/04 معلم

االشراف االبتدائیة بوادى الصعایدة 2008/11/04 ابوبكر عبدالحارث عبدربھ على 1572680 كفـءكفـء602011/07/04 معلم

الشھید عبد الصادق االبتدائیة  بالقارة 2008/03/01 اجالل محمود حسن سلیم 1517699 كفـءكفـء612011/02/24 معلم

البحیرة االعدادیة 2008/07/01 احسان  عباس یوسف محمود 2365724 كفـءكفـء622011/04/01 معلم

المریناب االعدادیة 2008/07/01 احالم دمحم احمد جادو 2280660 كفـءكفـء632011/07/04 معلم

الطوناب االعدادیة المشتركة 2008/03/01 احالم دمحمصالح عمر یوسف 2252954 كفـءكفـء642011/02/24 معلم

عزبة المصرى االبتدائیة الحدیثھ 2009/07/01 احمد  حافظ سید حسین 2384316 كفـءكفـء652011/07/04 معلم

التربیة الفكریة بالفوزة ابتدائى 2009/03/01 احمد حسن رفاعى الطیب 1516476 كفـءكفـء662011/02/28 معلم

ش احمد حسن غزالى االعدادیة 2009/07/01 احمد حسین بدوى حسب ربھ 2339670 كفـءكفـء672011/07/04 معلم

وادى عبادى ثان االعدادیة 2009/07/01 احمد حسین دمحم قناوى 2268823 كفـءكفـء682011/07/04 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 

ادفواسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ش احمد حسن غزالى االعدادیة 2009/07/01 احمد ربیع الحباشى على جادو 2204363 كفـءكفـء692011/07/04 معلم

القنان االعدادیة الجدیدة 2009/07/01 احمد سعد محمود سلیمان 2263053 كفـءكفـء702011/07/04 معلم

المحامید االعدادیة 2009/03/01 احمد سعدى احمد حمدان 2179900 كفـءكفـء712011/02/27 معلم

2009/07/01 العوضالب االعدادیة احمد سید حسن ابراھیم 2369359 كفـءكفـء722011/04/01 معلم

ام المؤمنین االعدادیة بنات 2009/07/01 احمد شوقى احمد  حامد 2377191 كفـءكفـء732011/07/04 معلم

الشھید دمحم عالم سعید االبتدائیة 2009/03/01 احمد عبد الحمید یس طھ 36930 كفـءكفـء742011/02/24 معلم

النصر للفوسفات االعدادیة 2008/05/11 احمد عبد الكریم محمود سلیم 2277360 كفـءكفـء752011/07/04 معلم

النزل االعدادیة 2009/07/01 احمد عبدالمنعم دمحم على 2268898 كفـءكفـء762011/07/04 معلم

وادى عبادى ثان االعدادیة 2009/07/01 احمد فؤاد عبد المنعم حسن 2198154 كفـءكفـء772011/07/04 معلم

فصول اعدادى-  السباعیة غرب للتربیة الفكریة 2009/07/01 احمد محفوظ حسن دمحم 2168590 كفـءكفـء782011/07/04 معلم

شمال المدینة االبتدائیة 2009/07/01 احمد دمحم عبدالسالم احمد 2330616 كفـءكفـء792011/07/04 معلم

سعد عرفھ االبتدائیة 2009/03/01 احمد دمحم عطا عبد هللا 1517788 كفـءكفـء802011/02/24 معلم

ام ركبة االبتدائیة 2009/03/01 احمد دمحم علي حامد 36489 كفـءكفـء812011/02/24 معلم

احمد ابراھیم عید االعدادیة 2009/07/01 احمد دمحم دمحم ابراھیم 2268589 كفـءكفـء822011/07/04 معلم

2009/07/01 الثانویة المشتركة بالصعایدة والكلح احمد دمحم نوبى دمحم 2240345 كفـءكفـء832011/07/04 معلم

المعماریة االعدادیة الجدیدة 2009/07/01 احمد دمحمصبرى احمدكمال حسین 2238956 كفـءكفـء842011/07/04 معلم

ادفو الثانویة بنین 2009/07/01 احمد محمود  حسنین طھ 2277345 كفـءكفـء852011/07/04 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ادفواسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبد هللا حسین االعدادیة 2009/07/01 احمد محمود عبدالعاطى دمحم 2208395 كفـءكفـء862011/07/04 معلم

الزوایدیھ االبتدائیة 2009/03/01 احمد معوض مھلل ابراھیم 1517069 كفـءكفـء872011/02/24 معلم

ش احمد حسن غزالى االعدادیة 2009/07/01 احمد وفدى عبدالظاھر حسن 2237216 كفـءكفـء882011/07/04 معلم

الزھراء االبتدائیة بالحاجر 2008/01/12 ادھم دمحم سباعى دمحم 1512325 كفـءكفـء892011/02/27 معلم

الحصایااالعدادیةالجدیدة 2009/07/01 اسالم خلیل عابدین خلیل 2339790 كفـءكفـء902011/07/04 معلم

احمد ابراھیم عید االعدادیة 2008/03/01 اسالم سعد على عامر 1519190 كفـءكفـء912011/02/24 معلم

الرمادى بحرى الثانویــة الصناعیة المشـتركة 2009/07/01 اسالم دمحم عبدالدایم دمحم 2264644 كفـءكفـء922011/07/04 معلم

عبد العظیم یونس االعدادیةالمشتركة 2008/07/01 اسماء السید موسي علي 2376199 كفـءكفـء932011/07/04 معلم

الحصایااالعدادیةالجدیدة 2008/03/01 اسماء بدرى حسن دمحم 37139 كفـءكفـء942011/02/24 معلم

بنات النیل االبتدائیة 2008/03/01 اسماء جابر دمحم على 1513363 كفـءكفـء952011/02/27 معلم

الردیسیة الثانویة الصناعیة المشتركة 2008/07/01 اسماء حامد یوسف حسنین 2358243 كفـءكفـء962011/07/04 معلم

ریاض اطفال الشراونة قبلى 2009/03/01 اسماء حسن محمود احمد 1516656 كفـءكفـء972011/02/24 معلم

الشھید احمد عبدهللا رزق 2008/03/01 اسماء زكى اسماعیل االمین 2253269 كفـءكفـء982011/02/27 معلم

الرقیقین االبتدائیة 2009/03/01 اسماء سید حسن دمحمین 2237308 كفـءكفـء992011/02/28 معلم

مجمع البصیلیھ بحرى االبتدائیة 2009/03/01 اسماء صبرى جابر موسى 1517254 كفـءكفـء1002011/02/24 معلم

الشھید دمحم عالم سعید االبتدائیة 2008/03/01 اسماء عبد هللا بشیر محمود 1517053 كفـءكفـء1012011/02/24 معلم

السراج االبتدائیة القدیمة 2009/03/01 اسماء عبدالجلیل عوض هللا دمحم 2252951 كفـءكفـء1022011/02/24 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

ادفواسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یحیى حسب هللا. ریاض اطفال ش 2008/07/01 اسماء عبدالواحد حسین ابراھیم 2391088 كفـءكفـء1032011/07/04 معلم

الفوزه االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 اسماء على دمحم خلیل 1517114 كفـءكفـء1042011/02/24 معلم

عبد العظیم یونس االعدادیةالمشتركة 2008/07/01 اسماء دمحم امین عامر 2198374 كفـءكفـء1052011/07/04 معلم

ریاض اطفال السالم بالمویسات 2008/07/01 اسماء دمحم مدنى دمحم 2353059 كفـءكفـء1062011/07/04 معلم

حاجر البصیلیھ بحرى االبتدائیة 2008/03/01 اسماء مسلم عوض هللا دمحم 1512243 كفـءكفـء1072011/02/24 معلم

أدفو الثانویة الصناعیة بنین 2008/07/01 اسماء نصر طھ احمد 2371122 كفـءكفـء1082011/07/04 معلم

الشھید عبد الصادق االبتدائیة  بالقارة 2009/03/01 اسماعیل وھب هللا سید عبدالجلیل 36878 كفـءكفـء1092011/02/24 معلم

مصنع السكر الثانویة 2008/07/01 اسمھان ابوالقاسم احمد موسى 2264642 كفـءكفـء1102011/07/04 معلم

فصول الخرازه األعدادیھ 2009/03/01 اشرف ابو العال محمود احمد 1516463 كفـءكفـء1112011/02/24 معلم

حسین عبده االعدادیة 2008/01/29 اشرف دمحم عبد العزیز حسین 1512287 كفـءكفـء1122011/02/24 معلم

مجمع الردیسیة قبلى األبتدائیة 2007/08/12 أشرف دمحم قاسم طھ 36013 كفـءكفـء1132011/02/24 معلم

ادفو الحدیثة االعدادیة 2007/09/18 اغابى نبیل حبیب جرجس 2237315 كفـءكفـء1142011/07/04 معلم

الكلح شرق االبتدائیة القدیمة 2008/03/01 إكرام أحمد صدیق كریم 37033 كفـءكفـء1152011/02/24 معلم

االیمان االعدادیة بوادى الصعایده 2009/03/01 اكرام رمضان عبدالحق سالم 2210013 كفـءكفـء1162011/02/24 معلم

ریاض اطفال ادفو بنین لغات 2008/07/01 اكرام سید عباس سلیمان 2368529 كفـءكفـء1172011/07/04 معلم

الشیخ یس االبتدائیة 2008/03/01 اكرام عبدهللا دمحم احمد 2224710 كفـءكفـء1182011/02/24 معلم

بنات النیل االبتدائیة 2008/03/01 اكرام لیثى دمحم حراجى 37126 كفـءكفـء1192011/02/27 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ادفو الحدیثة االعدادیة 2009/07/01 اكرم بركھ ابوزید ھاللى 2260200 كفـءكفـء1202011/07/04 معلم

الخوى االعدادیة 2009/03/01 البدرى دمحم سید ضوى 36812 كفـءكفـء1212011/02/24 معلم

فصول اللغات االعدادیة 2009/07/01 التھامى عبدالمجید دمحم احمد 2208164 كفـءكفـء1222011/07/04 معلم

البصیلیھ قبلى االبتدائیة 2009/07/01 الحسین مصطفى بیومى محمود 2198914 كفـءكفـء1232011/07/04 معلم

2009/07/01 ریاض اطفال ابو صادق الزھراء احمد عبدالحفیظ دمحم 2237231 كفـءكفـء1242011/07/04 معلم

العدوة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 الزھراء سیداحمد سلیم عبدهللا 2205975 كفـءكفـء1252011/07/04 معلم

القومیة العربیة االبتدائیة بخور الزق 2008/03/01 الزھراء عبدالرحیم عبدالواحد عبدالالھى 2211226 كفـءكفـء1262011/02/24 معلم

عزبة المصرى االبتدائیة القدیمھ 2008/03/01 الزھراء دمحم ابراھیم حسن 36962 كفـءكفـء1272011/02/27 معلم

الرمادى بحرى االبتدائیة المسائیة 2009/03/01 الشاذلى دمحمعلى نور على 2224780 كفـءكفـء1282011/02/24 معلم

القنان االعدادیة الجدیدة 2009/03/01 الشریف رمضان عبدالمجید طھ 2240527 كفـءكفـء1292011/02/24 معلم

عثمان بن عفان االعدادیة 2008/03/01 الشیماء حربى ابراھیم حسن 1512303 كفـءكفـء1302011/02/24 معلم

النخل االعدادیة المشتركة 2008/03/01 الشیماء شاذلى حسن دمحم 2211296 كفـءكفـء1312011/02/24 معلم

أحمد إبراھیم الشـریف الثانویة الصناعیة  بالبصیلیة 2009/07/01 الھام احمد ابراھیم محمود 2291445 كفـءكفـء1322011/07/04 معلم

فصول اللغات االعدادیة 2008/07/01 الھام سعد ابراھیم احمد 2240328 كفـءكفـء1332011/07/04 معلم

ریاض اطفال القنان الجدیدة 2008/07/01 الھام سعد احمد موسى 1516905 كفـءكفـء1342011/07/04 معلم

ملحقة الرحماب االبتدائیة 2009/07/01 الھام عبد العزیز عوض احمد 1517765 كفـءكفـء1352011/07/04 معلم

ناصر حسن على االبتدائیة 2009/03/01 الھام دمحم احمد حجاجى 1517126 كفـءكفـء1362011/02/24 معلم
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الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

یحیى حسب هللا. ریاض اطفال ش 2008/03/01 ام ھاشم تقادم غانم عبد الرحمن 1516522 كفـءكفـء1372011/02/24 معلم

النجار االبتدائیة 2008/03/01 آمال أحمد حسن أحمد 37028 كفـءكفـء1382011/02/24 معلم

الحصایااالعدادیةالجدیدة 2008/07/01 امال فھمى ربیعى طھ 2332979 كفـءكفـء1392011/07/04 معلم

الحبارى االعدادیة الجدیدة 2008/03/01 آمال دمحم احمد محمود 37106 كفـءكفـء1402011/02/27 معلم

ریاض اطفال عزبة تلى 2009/07/01 امال دمحم مصطفى عبد هللا 1516665 كفـءكفـء1412011/07/04 معلم

عمر بن عبد العزیز االعدادیة 2009/07/01 امانى حسنى دمحم احمد 2360054 كفـءكفـء1422011/07/04 معلم

المریناب االبتدائیة 2008/03/01 امانى سید موسى حماد 2252963 كفـءكفـء1432011/02/24 معلم

البیاض االبتدائیة 2009/03/01 امتثال جاد الكریم عبد الستار الطاھر 1516083 كفـءكفـء1442011/02/24 معلم

حاجر ادفو االبتدائیة 2009/03/01 امل صالح ابو الوفا ادفاوى 2245009 كفـءكفـء1452011/02/27 معلم

المریناب االبتدائیة 2008/03/01 امل صالح حامد اسماعیل 10106 كفـءكفـء1462011/02/24 معلم

العكارمیةاالعدادیةالمشتركة 2009/03/01 امل عوض هللا یسن طاھر 2224711 كفـءكفـء1472011/02/24 معلم

ریاض اطفال السالم بالمویسات 2008/07/01 امل لطفى ابراھیم احمد عبد الجلیل 1516658 كفـءكفـء1482011/07/04 معلم

السالم االبتدائیة بالمواسات 2008/03/01 امل دمحم احمد حسین 2206284 كفـءكفـء1492011/02/24 معلم

عزبة المصرى االعدادیة 2009/03/01 امل دمحم طھ احمد 1572642 كفـءكفـء1502011/02/24 معلم

ریاض اطفال الرحماب 2011/03/01 امل محمود خلف ادم 1516585 كفـءفوق المتوسط1512011/02/24 معلم

الزھراء االعدادیة بالحاجر 2008/07/01 امل محمودھاشم دمحم حسین 2211281 كفـءكفـء1522011/07/04 معلم

عبد هللا حسین االعدادیة 2008/07/01 امنة عبدالھادى عبدالخالق احمد 2280639 كفـءكفـء1532011/07/04 معلم
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المریناب االبتدائیة 2009/07/01 امنة دمحم حسن بازید 2338906 كفـءكفـء1542011/07/04 معلم

عبد العظیم یونس االعدادیةالمشتركة 2008/03/01 امنھ زین العابدین عفیفى حسن 1512024 كفـءكفـء1552011/02/24 معلم

احمد ابراھیم عید االعدادیة 2008/07/01 امنھ عبدالرحمن احمد عبدالرحمن 2240323 كفـءكفـء1562011/07/04 معلم

أدفو الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 امنھ محمود عبدهللا ابراھیم 2371261 كفـءكفـء1572011/07/04 معلم

ریاض اطفال السباعیة بنات 2009/07/01 امیرة  دمحم حنفى سلیمان 2399610 كفـءكفـء1582011/07/04 معلم

فصول اعداد مھنى المحامید الصناعیة 2008/07/01 امیرة عبدالعزیز ظھرى احمد 2370026 كفـءكفـء1592011/07/04 معلم

الشراونھ بحرى االعدادیة 2008/03/01 أمیرة علي أبوزید حمدان 36716 كفـءكفـء1602011/02/27 معلم

2008/03/01 نجع ھیكل األعدادیھ امیرة دمحملطفى عبدالرحیم على 2224716 كفـءكفـء1612011/02/24 معلم

ریاض اطفال القنان الجدیدة 2008/03/01 امیره احمد عبد الرازق عثمان 1516580 كفـءكفـء1622011/02/24 معلم

ادفو بنین االبتدائیة 2007/10/01 امیره عادل حنا اقالدیوس 1515063 كفـءكفـء1632011/02/24 معلم

وادى عباد اول االبتدائیة 2009/03/01 امیره عبدربھ احمد ضیف 2245202 كفـءكفـء1642011/02/24 معلم

الكرابلة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 امیره عید عابدین احمد 2260961 كفـءكفـء1652011/07/04 معلم

مجمع اللغات الرسمى بادفو 2008/03/01 امیره دمحم حسن حسین 1515163 كفـءكفـء1662011/02/24 معلم

الحصایا القدیمة االعدادیة 2008/07/01 امیره دمحم عبد هللا حامد 2277375 كفـءكفـء1672011/07/04 معلم

البصیلیة الثانویة الصناعیة بنین 2008/03/01 امیره دمحم دمحم محمود 1516143 كفـءكفـء1682011/02/24 معلم

حسین عبده االعدادیة 2008/07/01 امیره نصر على محمود 2283325 كفـءكفـء1692011/07/04 معلم

احمد ابراھیم عید االعدادیة 2009/03/01 امین احمد امین احمد 2224728 كفـءكفـء1702011/02/24 معلم
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حاجر البصیلیھ الوسطى االبتدائیة 2008/03/01 امینھ عبد الكریم عبد العزیز الضوى 1517855 كفـءكفـء1712011/02/24 معلم

ریاض اطفال السباعیة بنات 2008/03/01 امینھ عبد هللا ابوالمجد دمحم االمین 1516651 كفـءكفـء1722011/02/27 معلم

عبد هللا حسین االعدادیة 2008/07/01 انتصار احمد عبدالحلیم دمحم 2266414 كفـءكفـء1732011/07/04 معلم

الغنیمیة االعدادیة 2008/07/01 انتصار ركابى عابدین جمعھ 2280661 كفـءكفـء1742011/07/04 معلم

مجمع الردیسیة قبلى األبتدائیة 2009/07/01 انتصار عبد المطلب دمحم إبراھیم 36633 كفـءكفـء1752011/07/04 معلم

المریناب االبتدائیة 2008/03/01 انتصار كمال الدین دمحم نور محمود 36523 كفـءكفـء1762011/02/24 معلم

الحجز بحرى االبتدائیة 2009/03/01 انتصار دمحم احمد جاب هللا 36953 كفـءكفـء1772011/02/24 معلم

المعماریة االعدادیة الجدیدة 2009/07/01 انعام محمود مصطفى عیسى 2268908 كفـءكفـء1782011/07/04 معلم

ریاض اطفال ادفو بنین لغات 2008/07/01 انوار خالد دمحم حسین 1516570 كفـءكفـء1792011/07/04 معلم

الشھید البدرى عالم االبتدائیة 2008/03/01 ایات حامد سعد حامد 2240243 كفـءكفـء1802011/02/24 معلم

اللدید االبتدائیة 2008/07/01 ایرین رومانى رشدى فھمى 2391206 كفـءكفـء1812011/07/04 معلم

سعید عبدالعزیز االبتدائیة بالشماخیھ. ش 2008/03/01 إیرین عطیة إبراھیم بقطر 36957 كفـءكفـء1822011/02/24 معلم

النصر للفوسفات االعدادیة 2008/07/01 ایرین غالى اسكندر غالى 2277382 كفـءكفـء1832011/07/04 معلم

العطوانى القدیمة االعدادیة 2008/03/01 ایرین ھرفى عازر بقطر 2252961 كفـءكفـء1842011/02/27 معلم

ریاض اطفال الفوزه الجدیدة 2008/07/01 ایرینى فوزى روفائیل معوض 2176156 كفـءكفـء1852011/07/04 معلم

الشھید عبد الصادق االبتدائیة  بالقارة 2008/03/01 ایمان ابراھیم سید دمحم 2213832 كفـءكفـء1862011/02/24 معلم

2008/07/01 ریاض اطفال عثمان بن عفان ایمان احمد سید طھ 2260962 كفـءكفـء1872011/07/04 معلم
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سیدى االدفوى االبتدائیة 2008/03/01 ایمان السید حسین دمحم 36752 كفـءكفـء1882011/02/27 معلم

الرمادى قبلى االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 ایمان بدر الدین دمحم احمد 36967 كفـءكفـء1892011/02/24 معلم

ریاض اطفال الطوناب الجدیدة 2009/03/01 ایمان جامع احمد غانم 1516647 كفـءكفـء1902011/02/24 معلم

ابوبكرالصدیق االعدادیة المشتركة 2006/10/01 ایمان جبر هللا عامر سلیمان 1512083 كفـءكفـء1912011/02/24 معلم

الكیال االعدادیة 2008/07/01 ایمان حسین دمحم مكى 2206265 كفـءكفـء1922011/07/04 معلم

الطوناب االعدادیة المشتركة 2008/07/01 ایمان حمدى احمد ابوالعال 2213775 كفـءكفـء1932011/07/04 معلم

مصنع السكر االعدادیة 2008/07/01 ایمان خضرى دمحم ابراھیم 2208382 كفـءكفـء1942011/07/04 معلم

2008/07/01 الشماخیةاالعدادیة ایمان ربیع السید محمود 2393965 كفـءكفـء1952011/07/04 معلم

2009/03/01 ریاض اطفال سیدى االدفاوى ایمان عامر حمدان عامر 1516642 كفـءكفـء1962011/02/14 معلم

االصالح االبتدائى الصباحیة 2008/03/01 ایمان عبد الوھاب دمحم احمد 36893 كفـءكفـء1972011/03/24 معلم

البصیلیة الوسطى األبتدائیة 2008/03/01 ایمان عبدالعزیز احمد خلیل 2251999 كفـءكفـء1982011/02/24 معلم

القنان االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 ایمان عبدالفتاح ابراھیم سالم 36790 كفـءكفـء1992011/02/24 معلم

الرمادى بحرى الثانویــة الصناعیة المشـتركة 2009/07/01 ایمان عبداللطیف دمحم توفیق 2386978 كفـءكفـء2002011/07/04 معلم

الشھید یحیى حسب هللا االبتدائیة 2008/03/01 ایمان عبدهللا حسین حسان 37166 كفـءكفـء2012011/02/24 معلم

ریاض اطفال العدوه شرق 2008/07/01 ایمان عبدهللا عبدالرضى ابراھیم 2378204 كفـءكفـء2022011/07/04 معلم

دار الھنا االبتدائیة 2009/03/01 ایمان فتحى احمد مصطفى 36941 كفـءكفـء2032011/02/24 معلم

الشھید على اسماعیل االبتدائیة 2008/07/01 ایمان فرح صادق حسن 2199529 كفـءكفـء2042011/07/04 معلم
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الصعایده بحرى االبتدائیة 2008/03/01 ایمان لبیب احمد الدردیر 36713 كفـءكفـء2052011/02/24 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2009/03/01 ایمان دمحم عبد العظیم على 1519184 كفـءكفـء2062011/02/24 معلم

العیطاب االبتدائیة 2006/10/01 ایمان دمحم على دمحم 2254100 كفـءكفـء2072011/02/24 معلم

2008/07/01 نجع ھیكل األعدادیھ ایمان دمحمالنوبى دمحم ابوزید 2197238 كفـءكفـء2082011/07/04 معلم

القنان االبتدائیة القدیمة 2008/03/01 ایمان دمحمالیمنى متولى على 2229301 كفـءكفـء2092011/02/24 معلم

ریاض اطفال عزبة المصرى القدیمة 2008/07/01 ایمان محمود مصرى محمود 2287533 كفـءكفـء2102011/07/04 معلم

الحصایا الثانویة المشتركة 2009/07/01 ایمن جابر مھلل سلیمان 36135 كفـءكفـء2112011/07/04 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2009/03/01 ایمن محمود عبد القادر محمود 1517713 كفـءكفـء2122011/02/24 معلم

المحامید الثانویة الصناعیة المشتركة 2008/07/01 ایناس عبدالعزیز ظھرى احمد 2245119 كفـءكفـء2132011/07/04 معلم

السباعیة الثانویة بنین 2008/07/01 ایناس دمحم سعید شھوان جبریل 2366772 كفـءكفـء2142011/07/04 معلم

عزبة المصرى االبتدائیة القدیمھ 2009/03/01 باتعھ دمحم امین على 37055 كفـءكفـء2152011/02/24 معلم

احمد دمحم عید بالخرازة االبتدائیة 2009/03/01 باھى ابراھیم خضرى احمد 2244986 كفـءكفـء2162011/02/24 معلم

الحبارى االعدادیة الجدیدة 2008/07/01 بخیتة جاد سلیمان رمضان 2268901 كفـءكفـء2172011/07/04 معلم

2009/07/01 ریاض اطفال سلیم جودة بخیتة جمال احمد عرابى 2360460 كفـءكفـء2182011/07/04 معلم

سعید عبدالعزیز االبتدائیة بالشماخیھ. ش 2008/03/01 بخیتة عبدالمجید فھمى محمود 2198564 كفـءكفـء2192011/02/24 معلم

أدفو الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 بدر ابراھیم محمود  احمد 2379179 كفـءكفـء2202011/07/04 معلم

ریاض اطفال القنان القدیمة 2008/03/01 بشائر دمحم عبد الرحمن موسى 1516574 كفـءكفـء2212011/02/24 معلم

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

7438of 6747 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 

ادفواسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الكرابلة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 بغدادى عابدین دمحم ابوالسعد 2267869 كفـءكفـء2222011/07/04 معلم

الشراونة قبلى االعدادیة 2008/05/12 بھاء الدین حسین ادم دمحم على 2277361 كفـءكفـء2232011/07/04 معلم

مجمع البصیلیھ بحرى االبتدائیة 2009/07/01 بیومى الضوى دمحم عبد المطلب 1516485 كفـءكفـء2242011/07/04 معلم

الخوى االبتدائیة 2009/03/01 تامر سلمان احمد عبد هللا 1765340 كفـءكفـء2252011/02/24 معلم

2009/07/01 ریاض اطفال السباعیة الجدیدة تركیة احمد بدرى عبدالعال 2305319 كفـءكفـء2262011/07/04 معلم

فصول اللغات االعدادیة 2008/07/01 تریزا اقالدیوس شحات سیفین 2277352 كفـءكفـء2272011/07/04 معلم

المریناب االعدادیة 2008/03/01 تھانى احمد عبد المجید محمود 2159542 كفـءكفـء2282011/02/24 معلم

ریاض اطفال الرمادى قبلى الجدیدة 2008/07/01 توحیدة بدرالدین دمحماحمد دمحم 2237187 كفـءكفـء2292011/07/04 معلم

الرمادى بحرى االبتدائیة المسائیة 2009/03/01 ثریا خلیل عابدین خلیل 2166656 كفـءكفـء2302011/02/24 معلم

شمال المدینة االبتدائیة 2009/07/01 ثناء ابوالعال عثمان حسین 2211349 كفـءكفـء2312011/07/04 معلم

ریاض اطفال العیطاب 2009/07/01 ثناء حجاجى حسنین توفیق 1516643 كفـءكفـء2322011/07/04 معلم

سعد عرفھ االبتدائیة 2008/03/01 ثناء عبد الرازق عبد الغنى عبد هللا 36811 كفـءكفـء2332011/02/24 معلم

الرمادى بحرى الثانویــة الصناعیة المشـتركة 2008/07/01 جمال حامد امین حسن 2271080 كفـءكفـء2342011/07/04 معلم

نجع ھالل االبتدائیة الجدیدة 2008/01/12 جمال سالم وھبى محجوب 1517089 كفـءكفـء2352011/02/24 معلم

مجمع اللغات الرسمى بادفو 2009/07/01 جمال عبد الحمید احمد مصطفى 1517781 كفـءكفـء2362011/07/04 معلم

ریاض اطفال المریناب 2008/07/01 جمیلة دمحمالصغیر بشیر حسن 2253305 كفـءكفـء2372011/07/04 معلم

محطة ادفو االبتدائیة 2008/03/01 جنفیال فایز مسعود شنودة 2214587 كفـءكفـء2382011/02/24 معلم
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الشھید حمزه على االبتدائیة 2008/03/01 جورجیت سمیر توما فاخورى 2078121 كفـءكفـء2392011/02/24 معلم

العكارمیةاالعدادیةالمشتركة 2009/07/01 حامد سعد دمحمخیر یحیا 2241518 كفـءكفـء2402011/07/04 معلم

النخل االعدادیة المشتركة 2009/07/01 حسام الدین صالح ابوزید حامد 2230385 كفـءكفـء2412011/07/04 معلم

الردیسیة الثانویة المشتركة 2009/07/01 حسام دمحم رشیدى احمد 2205521 كفـءكفـء2422011/07/04 معلم

الصعایدة بحرى االعدادیة 2009/03/01 حسن احمد دمحم حسن 1513404 كفـءكفـء2432011/02/24 معلم

الشھید سالم عطا دمحم حسن 2009/07/01 حسن عبد الستار ابراھیم حسن 2162619 كفـءكفـء2442011/07/04 معلم

كلح الجبل االعدادیھ المشتركھ 2009/07/01 حسن عطا دمحم عبدالطاھر 2287539 كفـءكفـء2452011/07/04 معلم

الحبارى االعدادیة الجدیدة 2008/07/01 حسناء سعد ابراھیم احمد 2208370 كفـءكفـء2462011/07/04 معلم

النصر للفوسفات االعدادیة 2009/03/01 حسین السید على دمحم 2228518 كفـءكفـء2472011/02/24 معلم

الحبارى االبتدائیة الجدیدة 2008/07/01 حسین عبید هللا محمود عبدالرضى 2210926 كفـءكفـء2482011/07/04 معلم

السباعیھ بنات االبتدائیة 2008/03/01 حلیمة یونس عبدالغالى دمحم 2209993 كفـءكفـء2492011/02/24 معلم

احمد ابراھیم عید االعدادیة 2009/07/01 حمدى احمد حسن حماد 2198520 كفـءكفـء2502011/07/04 معلم

ادفو الثانویة بنین 2009/07/01 حمدى بیومى على حسن 2382065 كفـءكفـء2512011/07/04 معلم

ابو صادق االبتدائیة 2008/03/01 حمیدة احمد حسین احمد 2225043 كفـءكفـء2522011/02/28 معلم

الشھید على عباس آدم االبتدائیة 2009/03/01 حنان اسماعیل حسین حمید 1515864 كفـءكفـء2532011/02/27 معلم

الشھید دمحم محمود االبتدائیة 2008/03/01 حنان عبدالظاھر عبدالرحیم حسن 36904 كفـءكفـء2542011/02/24 معلم

سعید عبدالعزیز بالشماخیة. ریاض اطفال ش 2008/03/01 حنان عطیھ دمحم عبد المنطلب 1516602 كفـءكفـء2552011/02/24 معلم
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منصور مشالى االعدادیة 2009/07/01 حنان عوض هللا دمحم ابوالحسن 2260959 كفـءكفـء2562011/07/04 معلم

الشھید عبد الحمید دمحم حسین االبتدائیة 2008/07/01 حنان دمحم الدندراوي طھ احمد 36462 كفـءكفـء2572011/07/04 معلم

المریناب االبتدائیة 2008/03/01 حوریة ابوالوفا احمد حسن 37017 كفـءكفـء2582011/02/24 معلم

كلح الجبل االعدادیھ المشتركھ 2008/01/13 خالد حسیب حامد حسن 1517703 كفـءكفـء2592011/02/24 معلم

الكرابلة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 خالد سعد دمحمخیر یحیا 2270138 كفـءكفـء2602011/07/04 معلم

الشھید عبد الحمید دمحم حسین االبتدائیة 2008/03/01 خدیجة حسنین عید دمحم 37136 كفـءكفـء2612011/02/27 معلم

الشھید یحیى حسب هللا االبتدائیة 2008/03/01 خضرة تقادم غانم عبدالرحمن 33930 كفـءكفـء2622011/02/24 معلم

المحامید االعدادیة 2009/07/01 خضرة نجار امام غانم 2198547 كفـءكفـء2632011/07/04 معلم

الحبارى القدیمة االعدادیة 2009/07/01 دعاء ادفاوى حسن عبدالرحیم 2238793 كفـءكفـء2642011/07/04 معلم

المحامید الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/07/01 دعاء جادو حسین دمحم 2199566 كفـءكفـء2652011/07/04 معلم

محطة ادفو االبتدائیة 2009/03/01 دعاء محمود عبد الكریم خلیل 1514823 كفـءكفـء2662011/02/24 معلم

ریاض اطفال الفوزه الجدیدة 2009/07/01 دعاء مصطفى سعد ابراھیم 2247503 كفـءكفـء2672011/07/04 معلم

االصالح االبتدائى الصباحیة 2008/07/01 راشا حامد عاید اسد 1511091 كفـءكفـء2682011/07/04 معلم

الشھید سالم عطا دمحم حسن 2009/03/01 راضیھ ربیعى عبد المحسن احمد 1517854 كفـءكفـء2692011/02/27 معلم

مصنع السكر االبتدائیة 2008/03/01 رانده مختار عبد التواب مصطفى 37247 كفـءكفـء2702011/02/24 معلم

سعید عبدالعزیز االبتدائیة بالشماخیھ. ش 2008/03/01 رانیا حسین احمد عثمان 1516265 كفـءكفـء2712011/02/24 معلم

كلح الجبل االعدادیھ المشتركھ 2008/07/01 رجاء احمد امین باشا 2278800 كفـءكفـء2722011/07/04 معلم
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الفوزة االعدادیة الجدیدة 2008/07/01 رجاء دمحم حسین رضوان 2206350 كفـءكفـء2732011/07/04 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2009/03/01 رجب طھ حسین دمحم 1513503 كفـءكفـء2742011/02/27 معلم

ادفو بنین االبتدائیة 2008/03/01 رحمھ دمحم عبد العظیم احمد 37079 كفـءكفـء2752011/02/24 معلم

بنات النیل االبتدائیة 2008/03/01 رشا ابوزید حسیب عربى 2224870 كفـءكفـء2762011/02/28 معلم

الشھید سالم عطا دمحم حسن 2008/03/01 رشا دمحم خلیل محمود 2224706 كفـءكفـء2772011/02/24 معلم

الشھید عبد الھادى االبتدائیة 2008/03/01 رضا جمعھ على سلیم 1517183 كفـءكفـء2782011/02/27 معلم

الشھید دمحم محمود االبتدائیة 2008/07/01 رضا زكى موسى صالح 2078104 كفـءكفـء2792011/07/04 معلم

الردیسیة الثانویة الصناعیة المشتركة 2008/07/01 رضا محى الدین حسن دمحم 2366570 كفـءكفـء2802011/07/04 معلم

مجمع اللغات الرسمى بادفو 2009/03/01 رضا مرزوق على حسانین 1512143 كفـءكفـء2812011/03/24 معلم

الشھید عبد القادر طھ االعدادیة 2008/03/01 رضا ناصر احمد اسماعیل 1515544 كفـءكفـء2822011/02/24 معلم

2008/07/01 الثانویة المشتركة بالصعایدة والكلح رضى مھلل عبدالحلیم دمحم 2291085 كفـءكفـء2832011/07/04 معلم

البیاض االبتدائیة 2008/01/11 رمضان احمد جبرهللا على 2185660 كفـءكفـء2842011/02/24 معلم

2008/05/12 العوضالب االعدادیة رمضان عبدالغنى احمد محمود 2237353 كفـءكفـء2852011/07/04 معلم

السباعیھ بنین االبتدائیة 2008/03/01 روحیھ سعد دمحم بكیر 2252949 كفـءكفـء2862011/02/24 معلم

المحامید الثانویة المشتركة 2008/07/01 روضھ صالح حسن عثمان 2271098 كفـءكفـء2872011/07/04 معلم

الشراونة الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/07/01 رؤوف شعبان احمد دمحم 2287082 كفـءكفـء2882011/07/04 معلم

عبد الصادق حسن بالقارة. ریاض اطفال ش 2008/03/01 زمزم عبد الراضى احمد عبد الحلیم 1516561 كفـءكفـء2892011/02/24 معلم
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احمد دمحم عید بالخرازة االبتدائیة 2009/03/01 زھراء جابر حسن دمحم 1516497 كفـءكفـء2902011/02/24 معلم

ریاض اطفال نجع ھالل الجدیدة 2009/07/01 زھرة احمد على احمد 2268818 كفـءكفـء2912011/07/04 معلم

الساحل االبتدائیة 2009/03/01 زین العابدین عمر جمال الضوى 1517104 كفـءكفـء2922011/02/24 معلم

ریاض اطفال السباعیة بنات 2008/03/01 زینب ابراھیم على دمحم 1516632 كفـءكفـء2932011/02/27 معلم

الردیسیة الثانویة الصناعیة المشتركة 2008/07/01 زینب ابراھیم محمود ادم 2363035 كفـءكفـء2942011/07/04 معلم

ریاض اطفال وادى عبادى ثان 2009/07/01 زینب احمد طھ احمد 2208129 كفـءكفـء2952011/07/04 معلم

الشھید دمحم عالم سعید االبتدائیة 2008/03/01 زینب احمد دمحم طھ 1517831 كفـءكفـء2962011/02/24 معلم

المحامید الثانویة الصناعیة المشتركة 2008/07/01 زینب بدرى عبدالحكیم احمد 2368585 كفـءكفـء2972011/07/04 معلم

الشھید دمحم عالم سعید االبتدائیة 2008/07/01 زینب حسن سلیم دمحم 1517049 كفـءكفـء2982011/07/04 معلم

الشھداء االعدادیة 2008/03/01 زینب حسین دمحم عبدالقادر 2240665 كفـءكفـء2992011/02/28 معلم

ریاض اطفال المریناب 2008/03/01 زینب سعد هللا صالح احمد 1516551 كفـءكفـء3002011/02/24 معلم

الردیسیة شرق االعدادیة 2009/07/01 زینب شعبان ابوزید خلیل 2268909 كفـءكفـء3012011/07/04 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة 2008/03/01 زینب شعبان محمود حسین 37184 كفـءكفـء3022011/02/24 معلم

الشیخ مصطفى االعدادیة 2009/07/01 زینب طھ دمحم طھ 2383750 كفـءكفـء3032011/07/04 معلم

ملحقة الرحماب االبتدائیة 2008/03/01 زینب عبد الرحمن محمود مدنى 1739604 كفـءكفـء3042011/02/24 معلم

نجع ھیكل االبتدائیة 2008/03/01 زینب عبد العال جبریل احمد 37099 كفـءكفـء3052011/02/24 معلم

نجع السایح االبتدائیة 2008/03/01 زینب عبد النبى متولى السید 1517214 كفـءكفـء3062011/02/24 معلم
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شمال المدینة االبتدائیة 2009/03/01 زینب عبدالخالق ابوزید حسین 2214619 كفـءكفـء3072011/03/24 معلم

حاجر المویسات االبتدائیة 2008/03/01 زینب عبدالرازق احمد عمر 37027 كفـءكفـء3082011/02/24 معلم

الكلح شرق االبتدائیة القدیمة 2008/03/01 زینب مجاھد سید محمود 1517063 كفـءكفـء3092011/02/24 معلم

حاجر السباعیة االعدادیة 2008/07/01 زینب دمحم ابوزید عبد المجید 2368119 كفـءكفـء3102011/07/04 معلم

الشھید البدرى عالم االبتدائیة 2008/07/01 زینب دمحم احمد دمحم 1517898 كفـءكفـء3112011/07/04 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة 2008/07/01 زینب دمحم دمحم احمد 2372379 كفـءكفـء3122011/07/04 معلم

عبد هللا حسین االعدادیة 2009/07/01 زینب محى الدین دمحم حسنین 2280643 كفـءكفـء3132011/07/04 معلم

القنان االبتدائیة الجدیدة 2008/07/01 زینب منصور دمحم ابراھیم 1517066 كفـءكفـء3142011/07/04 معلم

البصیلیھ الوسطى االعدادیة 2008/03/01 زینب وھبى رمضان دمحم 36850 كفـءكفـء3152011/02/27 معلم

ریاض اطفال نجع ھالل الجدیدة 2011/03/01 زینب یوسف دمحم عیسى 2176103 كفـءكفـء3162011/04/13 معلم

الشراونة بحرى االبتدائیة 2008/03/01 سارة عطیة ابراھیم بقطر 2224746 كفـءكفـء3172011/02/24 معلم

أدفو الثانویة الصناعیة بنین 2008/03/01 سارة محمود عبد الكریم خلیل 1512203 كفـءكفـء3182011/02/27 معلم

سعید عبدالعزیز بالشماخیة. ریاض اطفال ش 2008/03/01 سامیھ عبد الدایم عیسى عبد الرسول 1516931 كفـءكفـء3192011/02/24 معلم

عزبة المصرى االبتدائیة القدیمھ 2009/03/01 سامیھ دمحم جادو محمود 1512163 كفـءكفـء3202011/02/27 معلم

حسین عبده االبتدائیة  بكوم االمیر 2008/03/01 ست احمد یاسین موسى 36958 كفـءكفـء3212011/02/24 معلم

الغنیمیة االعدادیة 2008/07/01 ست عبدهللا دمحم صالح 2240473 كفـءكفـء3222011/07/04 معلم

ریاض اطفال الشماخیة القدیمة 2008/07/01 ست دمحم عبدالمجید احمد 2256932 كفـءكفـء3232011/07/04 معلم

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

7438of 6753 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 

ادفواسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال معروف بالنزل 2008/07/01 سحر حسب هللا احمد خلیل 2368586 كفـءكفـء3242011/07/04 معلم

عزبة المصرى االبتدائیة القدیمھ 2008/03/01 سحر ربیعى عبد المحسن احمد 1515004 كفـءكفـء3252011/02/24 معلم

2008/07/01 الشماخیةاالعدادیة سحر رمضان دمحم حسین 2357493 كفـءكفـء3262011/07/04 معلم

ریاض اطفال القنان القدیمة 2008/07/01 سحر عبد الوارث عیسى دمحم 1516927 كفـءكفـء3272011/07/04 معلم

الشرفا االبتدائیة 2008/07/01 سحر عبداللطیف دمحم عبدالحلیم 36977 كفـءكفـء3282011/07/04 معلم

حاجر ادفو االعدادیة 2009/07/01 سحر فرج محمود جاد 2376173 كفـءكفـء3292011/07/04 معلم

الشھید دمحم عالم سعید االبتدائیة 2009/03/01 سحر دمحم رشیدى احمد 2172754 كفـءكفـء3302011/02/24 معلم

الكرابلة االعدادیة المشتركة 2008/07/01 سعاد سعد االمین دمحم 2357492 كفـءكفـء3312011/04/01 معلم

الرقیقین االبتدائیة 2009/07/01 سعاد شاذلى عبد هللا دمحم 1517375 كفـءكفـء3322011/07/04 معلم

المریناب االعدادیة تعلیم اساسي 2008/07/01 سعاد صالح دمحم احمد 2288699 كفـءكفـء3332011/07/04 معلم

أحمد إبراھیم الشـریف الثانویة الصناعیة  بالبصیلیة 2008/07/01 سعدیة سید طھ حسن 2287658 كفـءكفـء3342011/07/04 معلم

الجربوات االبتدائیة 2008/03/01 سعدیة كمال یوسف عوض هللا 37217 كفـءكفـء3352011/02/24 معلم

سعید عبدالعزیز االبتدائیة بالشماخیھ. ش 2008/07/01 سعیده رفاعى عبدالعزیز دمحم 2185706 كفـءكفـء3362011/07/04 معلم

2009/07/01 نجع ھیكل األعدادیھ سفیان سعد عیسى دمحم 2266884 كفـءكفـء3372011/07/04 معلم

حاجر البصیلیھ الوسطى االبتدائیة 2008/07/01 سكینة ابراھیم حسن ادم 36986 كفـءكفـء3382011/07/04 معلم

ریاض اطفال النجار 2009/03/01 سلمى السید عبدالمجید عثمان 2185024 كفـءكفـء3392011/02/24 معلم

حسین عبده االبتدائیة  بكوم االمیر 2008/03/01 سلمى حسینى ابراھیم عبده 1517903 كفـءكفـء3402011/02/24 معلم
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الغنیمیة االبتدائیة الجدیدة 2008/07/01 سلمى عبدالسالم دمحم احمد 2319045 كفـءكفـء3412011/07/04 معلم

الشھید البدرى عالم االبتدائیة 2008/03/01 سلوى عبد الغفار دمحم مدنى 1519178 كفـءكفـء3422011/02/24 معلم

الشھید صالح نصر االبتدائیة 2008/03/01 سلوى كمال یوسف عوض هللا 1517882 كفـءكفـء3432011/02/24 معلم

الردیسیة االعدادیة 2008/07/01 سلوى محمود احمد محمود 2243127 كفـءكفـء3442011/07/04 معلم

الشھید عبد الصادق االبتدائیة  بالقارة 2008/03/01 سلوى یوسف قناوى عبدالحلیم 36671 كفـءكفـء3452011/02/24 معلم

الرمادى بحرى االبتدائیة الصباحیة 2009/03/01 سماح جابر بدرى محمود 1514883 كفـءكفـء3462011/02/27 معلم

ادفو الحدیثة االبتدائیة 2008/03/01 سماح حسن عبدربھ مغازى 2214636 كفـءكفـء3472011/02/27 معلم

الشرفا االبتدائیة 2008/03/01 سماح خلیل عبد السالم خلیل 1517824 كفـءكفـء3482011/02/24 معلم

الزوایدیھ االبتدائیة 2008/03/01 سماح سعودى خلیل حسین 1517159 كفـءكفـء3492011/02/24 معلم

الشھید على عید االبتدائیة بالرتاج 2008/07/01 سماح عبدالفتاح عید على 2199661 كفـءكفـء3502011/07/04 معلم

مجمع البصیلیھ بحرى االبتدائیة 2007/02/21 سماح عید احمد عمر 2206273 كفـءكفـء3512011/02/24 معلم

ریاض اطفال احمد ابراھیم عید 2008/03/01 سماح عید حماد ابراھیم 1516509 كفـءكفـء3522011/02/24 معلم

القنان االبتدائیة الجدیدة 2007/01/17 سماح دمحم الشریف عبد النعیم احمد 1511844 كفـءكفـء3532011/02/24 معلم

ریاض اطفال البصیلیة الوسطى 2008/07/01 سمر ھاشم فؤاد بغدادى 2399728 كفـءكفـء3542011/07/04 معلم

الشیخ على االبتدائیة 2009/03/01 سمرة حامد احمد على 2199531 كفـءكفـء3552011/02/27 معلم

ریاض اطفال الكرنك القدیمة 2009/03/01 سمیحھ سالم بشارى دمحم 1516661 كفـءكفـء3562011/02/24 معلم

الشھید عبدهللا عبدالراضى احمد 2008/03/01 سمیرة موسى احمد موسى 1511123 كفـءكفـء3572011/02/24 معلم
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وادى الردیسیة االعدادیة 2008/07/01 سمیھ  یس احمد یس 2305324 كفـءكفـء3582011/07/04 معلم

ام شلبایة االبتدائیة 2008/07/01 سمیھ دمحم حسن دمحم 2298518 كفـءكفـء3592011/07/04 معلم

الشرفا االبتدائیة 2008/03/01 سمیھ نبیل ابو العال دمحم 1517199 كفـءكفـء3602011/02/24 معلم

أدفو الثانویة الفنیة بنات 2008/07/01 سناء  عبدالحلیم حسن احمد 2362331 كفـءكفـء3612011/07/04 معلم

أدفو الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 سناء حسن حامد داود 2371037 كفـءكفـء3622011/07/04 معلم

المحامید االعدادیة 2008/03/01 سناء عبد الراضى عبد الرحیم سلیمان 36875 كفـءكفـء3632011/02/24 معلم

عزبة المصرى االبتدائیة القدیمھ 2008/03/01 سناء مجاھد محمود عبدالرضى 1572639 كفـءكفـء3642011/02/24 معلم

2009/07/01 ریاض اطفال سلیم جودة سناء مصطفى  سید دمحم 2394711 كفـءكفـء3652011/07/04 معلم

الصعایده قبلى بنین االبتدائیة 2009/07/01 سھام جمعة عابدین جمعة 2376812 كفـءكفـء3662011/07/04 معلم

ابو غالب االبتدائیة 2008/07/01 سھام صالح دمحم احمد 2288697 كفـءكفـء3672011/07/04 معلم

القنادلة االعدادیة 2008/07/01 سھیر جابر عبدالعظیم حسین 2245258 كفـءكفـء3682011/07/04 معلم

عبد العظیم یونس االبتدائیة 2008/03/01 سھیر عبده دمحم احمد 1515367 كفـءكفـء3692011/02/24 معلم

الشھید سعد عبده االبتدائیة 2009/03/01 سھیلة محمود دمحم اسماعیل 2211040 كفـءكفـء3702011/02/24 معلم

المریناب االعدادیة 2009/07/01 سوازان عبدالمجید حسن على 2371818 كفـءكفـء3712011/07/04 معلم

البراسى االبتدائیة 2009/03/01 سوازان فراج دمحم عثمان 1517736 كفـءكفـء3722011/02/24 معلم

المعماریة األعدادیة المشتركة 2008/07/01 سوزان عبدالعزیز عالم عطاهللا 2190413 كفـءكفـء3732011/07/04 معلم

الشھید سالم عطا دمحم حسن 2011/03/01 سوسن محمود عوض على 2190143 كفـءكفـء3742011/02/27 معلم
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نجع العرب االبتدائیة 2009/07/01 سید صالح حسین محمود 2338624 كفـءكفـء3752011/07/04 معلم

الشھید دمحم محمود االبتدائیة 2009/03/01 سیده جبریل خلیل عثمان 1517138 كفـءكفـء3762011/02/24 معلم

الكلح شرق الجدیدة االعدادیة 2008/07/01 سیده حسن غانم حسن 2199671 كفـءكفـء3772011/07/04 معلم

الفوزه شرق االبتدائیة 2008/03/01 سیده خلیفھ دمحم احمد 37094 كفـءكفـء3782011/02/24 معلم

حسین عبده االعدادیة 2008/03/01 سیده دمحم امین دمحم 1571429 كفـءكفـء3792011/02/24 معلم

ابطال ینایر االعدادیة 2008/05/12 شاكر دمحمصالح سید على 2198359 كفـءكفـء3802011/07/04 معلم

الشماخیة االبتدائیة القدیمة 2009/07/01 شحات خلیفھ احمد عبد المجید 2244994 كفـءكفـء3812011/07/04 معلم

الردیسیة الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/07/01 شرین سعدالدین عبدالعزیز حسن 2205524 كفـءكفـء3822011/07/04 معلم

القنان االعدادیة الجدیدة 2008/05/22 شعبان الشغبى جمعھ على 2384058 كفـءكفـء3832011/07/04 معلم

عثمان بن عفان االعدادیة 2008/07/01 شفا حسن عبده احمد 2361921 كفـءكفـء3842011/07/04 معلم

المعماریة األعدادیة المشتركة 2008/07/01 شھدان عادل عبدالباسط محمود 2364493 كفـءكفـء3852011/07/04 معلم

وادى عباد ثان االبتدائیة 2008/07/01 شولمیث مجدى وزیر بولس 2293099 كفـءكفـء3862011/07/04 معلم

البراسى االبتدائیة 2009/03/01 شیماء ابراھیم عبدهللا جوده 2252838 كفـءكفـء3872011/02/27 معلم

فصول ملحقة ام المؤمنین االعدادیة بنات 2009/07/01 شیماء احمد دمحم احمد 2247200 كفـءكفـء3882011/07/04 معلم

الملیكیة االعدادیة 2009/07/01 شیماء احمد محمود قاسم 2211253 كفـءكفـء3892011/07/04 معلم

الزوایدیھ االبتدائیة 2008/03/01 شیماء حسن عبد الطالب محمود 1515985 كفـءكفـء3902011/02/24 معلم

الشراونة بحرى االبتدائیة 2008/07/01 شیماء سعد ادم دمحمعلى 2237445 كفـءكفـء3912011/07/04 معلم

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

7438of 6757 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 

ادفواسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حاجر المویسات االبتدائیة 2008/03/01 شیماء سلیمان احمد سلیمان 2199574 كفـءكفـء3922011/02/24 معلم

ابو صادق االبتدائیة 2009/03/01 شیماء سلیمان عید على 1517071 كفـءكفـء3932011/02/28 معلم

فصول ملحقة ام المؤمنین االعدادیة بنات 2008/07/01 شیماء صابر حسین سالم 2328319 كفـءكفـء3942011/07/04 معلم

المحامید الثانویة المشتركة 2008/07/01 شیماء على حراجى احمد 2361926 كفـءكفـء3952011/07/04 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة 2008/03/01 شیماء دمحم یوسف دمحم 1512323 كفـءكفـء3962011/02/24 معلم

ریاض اطفال السالم بالمویسات 2008/03/01 شیماء معوض مھلل ابراھیم 1516598 كفـءكفـء3972011/02/24 معلم

الشھید سعد عبده االبتدائیة 2008/07/01 شیماء ناجح دمحم ربیعى 2260963 كفـءكفـء3982011/07/04 معلم

عزبة المصرى االبتدائیة القدیمھ 2008/03/01 شیماء یوسف جمعھ عبدالسالم 37065 كفـءكفـء3992011/02/24 معلم

ادفو الثانویة بنین 2009/07/01 صابر عبد المجید عامر ابراھیم 2162145 كفـءكفـء4002011/07/04 معلم

الشھید عبد الصادق االبتدائیة  بالقارة 2008/03/01 صابرة رمضان حسن احمد 37038 كفـءكفـء4012011/02/24 معلم

الشھید دمحم عبدالدایم ابراھیم 2008/05/12 صالح سلیم دمحم خلیل 2260201 كفـءكفـء4022011/07/04 معلم

ام شلبایة االبتدائیة 2008/03/01 صباح عبد العال خلیل ابراھیم 1516504 كفـءكفـء4032011/02/24 معلم

سعید عبدالعزیز االبتدائیة بالشماخیھ. ش 2008/07/01 صباح عبد القادر امین عبد القادر 1517040 كفـءكفـء4042011/07/04 معلم

الردیسیة الثانویة الصناعیة المشتركة 2008/07/01 صفاء ابوالفتوح یس اسد 2371273 كفـءكفـء4052011/07/04 معلم

الشھید عبد الھادى االبتدائیة 2009/03/01 صفاء احمد ابو زید یونس 37121 كفـءكفـء4062011/02/27 معلم

حاجر ادفو االعدادیة 2008/07/01 صفاء جمعھ دمحم حسنین 2199546 كفـءكفـء4072011/07/04 معلم

الشرفا االبتدائیة 2008/07/01 صفاء ربیع حسین ھاشم 2252781 كفـءكفـء4082011/07/04 معلم
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الشھید على عید االبتدائیة بالرتاج 2008/03/01 صفاء سید دمحم خلیل 2245107 كفـءكفـء4092011/02/24 معلم

الشرفا االبتدائیة 2009/03/01 صفاء صبرى ابراھیم على 1512204 كفـءكفـء4102011/02/24 معلم

الشیخ ابراھیم مدنى الطیب االبتدائیة 2008/07/01 صفاء عبد الرازق محمود حسن 2190125 كفـءكفـء4112011/07/04 معلم

حسین عبده االبتدائیة  بكوم االمیر 2008/03/01 صفاء عبد الفتاح عبد الباسط احمد 1512286 كفـءكفـء4122011/02/24 معلم

سیدى االدفوى االبتدائیة 2008/03/01 صفاء عبد المنعم ربیعى عبد المحسن 36927 كفـءكفـء4132011/02/27 معلم

الغنیمیة االعدادیة 2008/03/01 صفاء على سنوسى دمحم 2224709 كفـءكفـء4142011/02/24 معلم

المعماریة االعدادیة الجدیدة 2008/07/01 صفاء دمحم السید ابراھیم 2260202 كفـءكفـء4152011/07/04 معلم

ریاض اطفال الردیسیة شرق 2008/07/01 صفاء دمحم عبدهللا دمحم 2378212 كفـءكفـء4162011/07/04 معلم

الشیخ مصطفى االعدادیة 2008/07/01 صفاء دمحم على محمود 2206274 كفـءكفـء4172011/07/04 معلم

حاجر السباعیھ االبتدائیة 2008/03/01 صفاء محمود عبد الرضى ابراھیم 1515943 كفـءكفـء4182011/01/27 معلم

أحمد إبراھیم الشـریف الثانویة الصناعیة  بالبصیلیة 2008/07/01 صفیھ عبدالعال ابراھیم محمود 2198470 كفـءكفـء4192011/07/04 معلم

احمد ابراھیم عید االعدادیة 2008/07/01 صفیھ مھدى طلحھ حسن 2277386 كفـءكفـء4202011/07/04 معلم

السالم االعدادیة بالحجز 2009/07/01 صالح دمحم السید محمود 2399555 كفـءكفـء4212011/07/04 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2008/01/12 صالح دمحم عبد السالم احمد 1517775 كفـءكفـء4222011/02/24 معلم

المریناب االبتدائیة 2009/03/01 طھ خالد عبدالعزیز ھاللى 2210933 كفـءكفـء4232011/02/24 معلم

الشھامھ االعدادیھ المشتركھ 2009/03/01 طھ ھاشم دمحم ھاشم 2224723 كفـءكفـء4242011/02/24 معلم

عزبة المصرى االعدادیة 2009/03/01 ظھره عبده جنیدى دمحم 2233062 كفـءكفـء4252011/02/27 معلم
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العطوانى االعدادیة الجدیدة 2003/06/28 عادل بشارة غالي جرجس 35830 كفـءكفـء4262011/02/24 معلم

الشھید عبد الھادى االبتدائیة 2009/03/01 عاطف زغلول دمحم سایح 1512263 كفـءكفـء4272011/02/27 معلم

الغنیمیة االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 عامر على محمود على 1517034 كفـءكفـء4282011/02/24 معلم

معروف االبتدائیة 2008/03/01 عایدة احمد حسن احمد 37032 كفـءكفـء4292011/02/27 معلم

2008/03/01 ریاض اطفال السباعیة الجدیدة عایده احمد دمحم ادم 1516652 كفـءكفـء4302011/02/27 معلم

المحامید الثانویة الصناعیة المشتركة 2008/07/01 عائشة عبدالنبى دردیر حسنین 2376811 كفـءكفـء4312011/07/04 معلم

نجع العرب االبتدائیة 2009/03/01 عبد السالم حربى عبد الرحیم دمحم 1511043 كفـءكفـء4322011/02/24 معلم

الشھید عبد الصادق االبتدائیة  بالقارة 2009/03/01 عبد السالم عامر احمد دمحم 37153 كفـءكفـء4332011/02/24 معلم

عبد هللا حسین االعدادیة 2009/03/01 عبد النبى مسلوب مھلل محروس 2204413 كفـءكفـء4342011/02/24 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2009/03/01 عبدالحارث دمحم محمود دمحم 2252298 كفـءكفـء4352011/02/27 معلم

الشھید عبد القادر طھ االعدادیة 2009/07/01 عبدالعزیز عبدالشافى السید السایح 2271120 كفـءكفـء4362011/07/04 معلم

العوینیة االعدادیة 2009/07/01 عبدالقادر دمحم عبدالقادر سالم 2360426 كفـءكفـء4372011/07/04 معلم

مجمع البصیلیھ بحرى االبتدائیة 2008/03/01 عبدهللا جابر خلیل حسین 36613 كفـءكفـء4382011/02/24 معلم

الكرابلة االعدادیة المشتركة 2008/05/12 عبدالمولى عبدالحمید احمد علوب 2224889 كفـءكفـء4392011/07/04 معلم

المحامید االعدادیة 2009/07/01 عبدالناصر احمد على احمد 2240201 كفـءكفـء4402011/07/04 معلم

العوینیة االعدادیة 2010/05/22 عبدالناصر محمود حسن على 2284568 كفـءكفـء4412011/07/04 معلم

ریاض اطفال السباعیة بنات 2009/07/01 عبیر  سعد بشیر موسى 2310338 كفـءكفـء4422011/07/04 معلم
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دار الھنا االبتدائیة 2009/03/01 عبیر احمد امین ابراھیم 1515243 كفـءكفـء4432011/02/24 معلم

الشماخیة االبتدائیة القدیمة 2008/07/01 عبیر صالح عبدالباسط عبدالصادق 2185676 كفـءكفـء4442011/07/04 معلم

الشھداء االعدادیة 2008/07/01 عبیر عبدالعزیز دمحم احمد 2168466 كفـءكفـء4452011/07/04 معلم

الردیسیة الثانویة الصناعیة المشتركة 2008/07/01 عبیر عبدهللا احمد محمود 2366668 كفـءكفـء4462011/07/04 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2009/03/01 عرفة فتحى موسى احمد 37220 كفـءكفـء4472011/02/24 معلم

الشھید احمد عبدهللا رزق 2009/07/01 عرفھ سید عباس محمود 1517907 كفـءكفـء4482011/07/04 معلم

الشیخ سلیمان على علیوى الثانویة 2008/07/01 عزة عباس ابوزید احمد 2280663 كفـءكفـء4492011/07/04 معلم

السباعیھ بنات االبتدائیة 2008/07/01 عزه دمحم حسن على 2277383 كفـءكفـء4502011/07/04 معلم

ریاض اطفال عزبة تلى 2009/07/01 عفاف حمدان احمد خلیل 1516645 كفـءكفـء4512011/07/04 معلم

العطوانى القدیمة االعدادیة 2008/07/01 عفاف عبدالرازق ابراھیم دمحم 2238993 كفـءكفـء4522011/07/04 معلم

دار الھناءاإلعدادیة 2008/07/01 عفاف على متولى دمحم 2240337 كفـءكفـء4532011/07/04 معلم

ام المؤمنین االعدادیة بنات 2008/07/01 عال عبد الحمید محمود حسن 2190116 كفـءكفـء4542011/07/04 معلم

الشھید احمد عبدالمنعم االبتدائیة 2008/05/15 عالء احمد دسوقى احمد 2224897 كفـءكفـء4552011/07/04 معلم

الشراونة قبلى االبتدائیة 2009/03/01 عالء الدین سید احمد دمحم 2189481 كفـءكفـء4562011/02/24 معلم

الشماخیة االبتدائیة القدیمة 2009/03/01 عالء السید خلیل مصطفى 2211340 كفـءكفـء4572011/02/24 معلم

سعید عبدالعزیز االبتدائیة بالشماخیھ. ش 2009/03/01 عالء جمعة فھمى عالم 2181043 كفـءكفـء4582011/02/24 معلم

اللدید االعدادیة 2009/07/01 عالء عبده عالءالدین مصطفى 2199569 كفـءكفـء4592011/07/04 معلم
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العكارمیھ االبتدائیة 2008/03/01 عالء عید عبد الرحیم ابراھیم 1518922 كفـءكفـء4602011/02/24 معلم

الشھید سعد عبده االبتدائیة 2008/07/01 على جمعھ ھاللى عبد الطاھر 1517043 كفـءكفـء4612011/07/04 معلم

الطوناب االعدادیة المشتركة 2009/03/01 على حسن على ابراھیم 2251978 كفـءكفـء4622011/02/27 معلم

العوضالب االبتدائیة 2009/07/01 علیاء على دمحم خلیل 2374223 كفـءكفـء4632011/07/04 معلم

العطوانى االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 علیھ دمحم عبدالكریم حسن 2291785 كفـءكفـء4642011/07/04 معلم

االیمان االعدادیة بوادى الصعایده 2008/03/01 عمر حسن عبدهللا على 2253911 كفـءكفـء4652011/02/24 معلم

حاجر ادفو االعدادیة 2009/03/01 عواطف عبدالظاھر سید یاسین 2224720 كفـءكفـء4662011/02/24 معلم

ریاض اطفال الزوایدیة 2008/07/01 عواطف دمحم متولى حسین 1516513 كفـءكفـء4672011/07/04 معلم

الشھید الرائد ابو الوفا  االبتدائیة 2008/03/01 عوض محروس دمحم سلیمان 1517869 كفـءكفـء4682011/02/24 معلم

االبتدائیة)الجالء سابقا(الشیخ سالم دمحم ھاللى  2009/03/01 غادة عبد الباسط ادفاوى رمضان 1517707 كفـءكفـء4692011/02/24 معلم

المعماریة االعدادیة الجدیدة 2008/03/01 غادة دمحم عیسى دمحم 2168602 كفـءكفـء4702011/02/24 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة 2008/03/01 غاده اسماعیل مھلل علیوى 1518929 كفـءكفـء4712011/02/24 معلم

االصالح االبتدائى الصباحیة 2009/03/01 غاده دمحم مرسى اسماعیل 1517721 كفـءكفـء4722011/03/24 معلم

الملكیة االبتدائیة 2008/03/01 غنیة مروان دمحمعلى عوض هللا 2211264 كفـءكفـء4732011/02/24 معلم

عزبة المصرى االعدادیة 2008/03/01 فاتن احمد مصطفى عوض هللا 37115 كفـءكفـء4742011/02/24 معلم

القنان االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 فاتن عبد الستار دمحم حسین 1517807 كفـءكفـء4752011/02/24 معلم

الطوناب اآلبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 فاتن عبدهللا أحمد دمحم 37010 كفـءكفـء4762011/02/24 معلم
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المؤھل 
األعلي

االبتدائیة)الجالء سابقا(الشیخ سالم دمحم ھاللى  2007/11/01 فاطمة ابراھیم محمود احمد 2211155 كفـءكفـء4772011/02/27 معلم

التحریر االعدادیة بالحاجر 2008/07/01 فاطمة احمد حسن احمد 2290502 كفـءكفـء4782011/07/04 معلم

الردیسیة شرق االبتدائیة 2008/03/01 فاطمة احمد عبدالراضى احمد 2211207 كفـءكفـء4792011/02/24 معلم

ابو غالب االبتدائیة 2009/03/01 فاطمة احمد دمحم عبید هللا 2210910 كفـءكفـء4802011/02/24 معلم

المریناب االعدادیة تعلیم اساسي 2008/03/01 فاطمة احمد دمحم كریم 36911 كفـءكفـء4812011/02/24 معلم

الصعایدة بحرى االعدادیة 2008/03/01 فاطمة بدرى یوسف حسیب 2166922 كفـءكفـء4822011/02/27 معلم

ریاض اطفال احمد ابراھیم عید 2009/07/01 فاطمة سعد احمد على 2305320 كفـءكفـء4832011/07/04 معلم

السراج االبتدائیة القدیمة 2008/03/01 فاطمة صالح الدین احمد حسین 2252955 كفـءكفـء4842011/02/24 معلم

الشھید عبد الصادق االبتدائیة  بالقارة 2008/03/01 فاطمة عباس صاوى حسن 36663 كفـءكفـء4852011/02/24 معلم

القنادلة االعدادیة 2008/07/01 فاطمة عبد الحارس ابراھیم على 2389575 كفـءكفـء4862011/07/04 معلم

الردیسیة االعدادیة 2008/07/01 فاطمة عبدالرحمن السید محمود 2208149 كفـءكفـء4872011/07/04 معلم

عبد العظیم یونس االعدادیةالمشتركة 2008/07/01 فاطمة عبدالصبور  حماد مصطفى 2359365 كفـءكفـء4882011/07/04 معلم

عبد العظیم یونس االعدادیةالمشتركة 2008/07/01 فاطمة عبدالفتاح حسن دمحم 2378217 كفـءكفـء4892011/07/04 معلم

الشیخ مصطفى االبتدائیة 2008/03/01 فاطمة عبدالواحد على عبدالواحد 36544 كفـءكفـء4902011/02/24 معلم

ریاض اطفال السیاعیة بنین 2009/07/01 فاطمة دمحم المنیر دمحم خلیل 2305321 كفـءكفـء4912011/07/04 معلم

نجع ھیكل االبتدائیة 2008/03/01 فاطمة دمحم سالمان حسن 2197195 كفـءكفـء4922011/02/24 معلم

سیدى االدفوى االبتدائیة 2008/03/01 فاطمة یوسف عبد العزیز حسنین 36527 كفـءكفـء4932011/02/24 معلم
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الرمادى قبلى االبتدائیة القدیمة 2009/03/01 فاطمةالزھراء دمحمكمال تقادم السید 2252777 كفـءكفـء4942011/02/24 معلم

المعماریة االعدادیة الجدیدة 2008/03/01 فاطمھ القاضى السید امین 1513024 كفـءكفـء4952011/02/24 معلم

الحبارى االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 فاطمھ حمدان جابر عیسى 1516481 كفـءكفـء4962011/07/04 معلم

الكلح شرق القدیمة االعدادیة 2008/03/01 فاطمھ سالم عبد الحمید سلیمان 1512284 كفـءكفـء4972011/02/27 معلم

ابو غالب االبتدائیة 2008/03/01 فاطمھ صالح عبدالعال عبیدهللا 2224740 كفـءكفـء4982011/02/24 معلم

الشھید دمحم عالم سعید االبتدائیة 2008/07/01 فاطمھ عبد هللا بشیر محمود 2160147 كفـءكفـء4992011/07/04 معلم

القنان االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 فاطمھ عبد الواحد صادق على 1517879 كفـءكفـء5002011/02/24 معلم

ریاض اطفال النجار 2009/03/01 فاطمھ على احمد دمحم 1516617 كفـءكفـء5012011/02/24 معلم

نجع ھیكل االبتدائیة 2008/03/01 فاطمھ دمحم احمد حسین 37062 كفـءكفـء5022011/02/24 معلم

الرمادى قبلى االبتدائیة القدیمة 2008/07/01 فاطمھ دمحم على ابراھیم 36666 كفـءكفـء5032011/07/04 معلم

ریاض اطفال بنات النیل 2009/07/01 فاطمھ محمود مھدى حسین 1516563 كفـءكفـء5042011/07/04 معلم

ریاض اطفال السالم بالمویسات 2008/07/01 فاطمھ موسى عبد النبى موسى 1516544 كفـءكفـء5052011/07/04 معلم

الشیخ یس االبتدائیة 2008/03/01 فایزة احمد ابراھیم خلیل 2245828 كفـءكفـء5062011/02/24 معلم

العطوانى القدیمة االعدادیة 2008/07/01 فایزة سالم على محمود 2319020 كفـءكفـء5072011/07/04 معلم

البصیلیة الثانویة المشتركة 2009/07/01 فایزة عادل دمحمالیمنى عبدالرحیم 2243139 كفـءكفـء5082011/07/04 معلم

ابوبكرالصدیق االعدادیة المشتركة 2009/07/01 فرج هللا جابر احمد عبدالرحیم 2287536 كفـءكفـء5092011/07/04 معلم

العدوة شرق االبتدائیة 2008/07/01 فرحھ منصور احمد حامد 36557 كفـءكفـء5102011/07/04 معلم
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الشھید على عید االبتدائیة بالرتاج 2008/07/01 فلایر ربیع حسین على 2358240 كفـءكفـء5112011/07/04 معلم

المحامید الثانویة الصناعیة المشتركة 2008/07/01 كریمة خلف مكى حامد 2362594 كفـءكفـء5122011/07/04 معلم

الشھید سعد عبده االبتدائیة 2008/03/01 كریمة دمحم عبدالكریم حسین 36928 كفـءكفـء5132011/02/24 معلم

الشرفا االبتدائیة 2007/11/04 كریمھ سالم ابراھیم سالم 1512003 كفـءكفـء5142011/02/24 معلم

نجع ھیكل االبتدائیة 2008/03/01 كریمھ عبد السمیع احمد عبد الرحمن 1512283 كفـءكفـء5152011/02/24 معلم

الشھید عبد الھادى االبتدائیة 2008/07/01 كریمھ عبده حسن دمحم 2277398 كفـءكفـء5162011/07/04 معلم

الحصایااالعدادیةالجدیدة 2008/03/01 كریمھ دمحم احمد المھدى 1515667 كفـءكفـء5172011/02/27 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2009/03/01 كمال سعدى دردیر دمحم 31763 كفـءكفـء5182011/02/24 معلم

المحامید االعدادیة 2008/07/01 كملیا غالى داود حنا 2193142 كفـءكفـء5192011/07/04 معلم

البیاض االبتدائیة 2008/07/01 كوثر عبد الرحیم أحمد محجمد 36907 كفـءكفـء5202011/07/04 معلم

وادى عباد اول االبتدائیة 2009/03/01 لمیاء ابراھیم حماد عبد الصادق 36944 كفـءكفـء5212011/02/24 معلم

الكلح شرق الجدیدة االعدادیة 2008/03/01 لولیة عبده على عبد الدایم 2205277 كفـءكفـء5222011/02/24 معلم

الشیخ على االبتدائیة 2009/03/01 لیلى دمحم الراوى على 1513564 كفـءكفـء5232011/02/27 معلم

المریناب االعدادیة 2008/03/01 ماجده حامد طھ حسن 1517079 كفـءكفـء5242011/02/27 معلم

ریاض اطفال احمد ابراھیم عید 2008/07/01 مارسیل بشیر غالى سولایر 1516627 كفـءكفـء5252011/07/04 معلم

الشھید احمد عبدهللا رزق 2008/07/01 ماریا مسعد حلیم سیدھم 2226098 كفـءكفـء5262011/07/16 معلم

عبدالعزیز حسیب عبادى  االبتدائیة 2008/07/01 محاسن محمود احمد عبد الجلیل 32694 كفـءكفـء5272011/07/04 معلم
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على بن ابى طالب االبتدائیة 2009/03/01 دمحم ابراھیم عیسى ابراھیم 1510983 كفـءكفـء5282011/02/24 معلم

منصور مشالى االعدادیة 2008/05/12 دمحم احمد راشد عبدهللا 2224926 كفـءكفـء5292011/07/04 معلم

الشھداء االعدادیة 2009/07/01 دمحم احمد سعد بدرى 2208141 كفـءكفـء5302011/07/04 معلم

البصیلیھ الوسطى االعدادیة 2008/03/01 دمحم اسماعیل دمحم محمود 1518933 كفـءكفـء5312011/02/24 معلم

مجمع اللغات الرسمى بادفو 2009/03/01 دمحم جمعة بدرى احمد 37013 كفـءكفـء5322011/02/24 معلم

الردیسیة الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/07/01 دمحم حسن دمحم عبدالجلیل 2364560 كفـءكفـء5332011/07/04 معلم

حاجر ادفو االبتدائیة 2009/03/01 دمحم صالح الدین ابو الحسن ابراھیم 1517860 كفـءكفـء5342011/02/27 معلم

ادفو الثانویة الزراعیة 2009/07/01 دمحم عامر ثابت ابوالمجد 2208145 كفـءكفـء5352011/07/04 معلم

نجع السایح االبتدائیة 2009/03/01 دمحم عبد الرازق دمحم یوسف 1515783 كفـءكفـء5362011/02/24 معلم

منصور مشالى االعدادیة 2009/03/01 دمحم عبد الرحمن محمود  مدنى 2225923 كفـءكفـء5372011/02/24 معلم

الشراونة الوسطى االبتدائیة 2009/03/01 دمحم عبد الصابر دمحم عمر 1517093 كفـءكفـء5382011/02/24 معلم

كلج الكرنك االبتدائیة القدیمھ 2008/03/01 دمحم عبد القادر أمین محمود 36777 كفـءكفـء5392011/02/24 معلم

القنان االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 دمحم عبدالرازق دمحم عبدالرحمن 2214708 كفـءكفـء5402011/02/24 معلم

الرمادى بحرى الثانویــة الصناعیة المشـتركة 2009/07/01 دمحم عبدالمطلب مصرى عبدهللا 2280641 كفـءكفـء5412011/07/04 معلم

الشھید سالم عطا دمحم حسن 2009/07/01 دمحم عبده على دمحم 2198457 كفـءكفـء5422011/07/04 معلم

ش احمد حسن غزالى االعدادیة 2009/07/01 دمحم عزالدین عبدالباسط دمحم 2339676 كفـءكفـء5432011/07/04 معلم

نجع العرب االعدادیة 2009/07/01 دمحم عطا حسن حسین 2332698 كفـءكفـء5442011/07/04 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

الفوزه االبتدائیة القدیمة 2008/01/11 دمحم على عبدربھ احمد 2252948 كفـءكفـء5452011/02/24 معلم

الرى بالرش األبتدائیة 2009/03/01 دمحم عوض هللا نصر عبدالماجد 2243166 كفـءكفـء5462011/02/27 معلم

حاجر المویسات االبتدائیة 2009/03/01 دمحم فتحى عبد الباسط بدرى 23167 كفـءكفـء5472011/02/24 معلم

المعماریة األعدادیة المشتركة 2009/07/01 دمحم فوزى دمحم خلیفة 2333441 كفـءكفـء5482011/07/04 معلم

البیاض االبتدائیة 2009/03/01 دمحم كامل مغربى حسن 1517098 كفـءكفـء5492011/02/24 معلم

الشھامة األبتدائیة 2009/03/01 دمحم محمود امین عبد العظیم 1515486 كفـءكفـء5502011/02/24 معلم

الجمعاویھ االبتدائیة 2009/07/01 دمحم محمود وھبي مغربي 36253 كفـءكفـء5512011/07/04 معلم

أدفو الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 دمحم یحیى دسوقى یوسف 2362398 كفـءكفـء5522011/07/04 معلم

ابو غالب االبتدائیة 2009/07/01 دمحم یس حامد یس 36934 كفـءكفـء5532011/07/04 معلم

عزبة المصرى االعدادیة 2009/03/01 دمحمابوالنصر بدرى عبدالعال حامد 1517190 كفـءكفـء5542011/02/24 معلم

كلح الجبل االعدادیھ المشتركھ 2009/07/01 محمود ابراھیم دمحم عوض 2260204 كفـءكفـء5552011/07/04 معلم

الشیخ عامر االبتدائیة 2009/07/01 محمود ابراھیم محمود عبد الرضى 2367601 كفـءكفـء5562011/07/04 معلم

مصنع السكر االعدادیة 2009/07/01 محمود بدرى محمود دمحم 2206356 كفـءكفـء5572011/07/04 معلم

البیاض االبتدائیة 2009/03/01 محمود حمیدان مصطفى دمحم 37261 كفـءكفـء5582011/02/24 معلم

الرمادى قبلى الصناعیة المشترك 2009/03/01 محمود سعید صالح على 36620 كفـءكفـء5592011/02/24 معلم

الفوزة االعدادیة الجدیدة 2009/07/01 محمود عبدالسالم بكرى دمحم 36630 كفـءكفـء5602011/04/01 معلم

مجمع اللغات الرسمى بادفو 2008/03/01 محمود عبدالسالم دمحم احمد 2206279 كفـءكفـء5612011/02/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البصیلیة الثانویة الصناعیة بنین 2008/03/01 محمود عبدالقادر جمعة سالم 2225038 كفـءكفـء5622011/02/24 معلم

ادفو الثانویة بنین 2009/07/01 محمود فیصل عبدالمنعم سعید 2379175 كفـءكفـء5632011/07/04 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2009/03/01 محمود دمحم یوسف دمحم 36659 كفـءكفـء5642011/02/24 معلم

عبد العظیم یونس االعدادیةالمشتركة 2008/05/13 محمود مصطفى احمد السید 2258579 كفـءكفـء5652011/07/04 معلم

الشھید حسن عوض االبتدائیة 2009/03/01 مختار عبدالوھاب على احمد 35006 كفـءكفـء5662011/02/24 معلم

نجع العرب االبتدائیة 2009/07/01 مختار فھمى جادو دمحم 2259550 كفـءكفـء5672011/07/04 معلم

سلیم جودة االعدادیة 2009/03/01 مدحت رمضان دمحم برسى 2168866 كفـءكفـء5682011/02/24 معلم

ابوبكرالصدیق االعدادیة المشتركة 2008/07/01 مدیحھ سعید على بربرى 2277400 كفـءكفـء5692011/07/04 معلم

الشھید دمحم محمود االبتدائیة 2008/03/01 مرثا عادل فرح سلیمان 1514924 كفـءكفـء5702011/02/24 معلم

البصیلیة الوسطى األبتدائیة 2008/07/01 مرزوقھ بدرى حسین حسن 1518064 كفـءكفـء5712011/07/04 معلم

سعد عرفھ االبتدائیة 2008/03/01 مرفت سالم سید حسن 37016 كفـءكفـء5722011/02/24 معلم

مصنع السكر االبتدائیة 2008/07/01 مرفت فرغلى فؤاد على 2284563 كفـءكفـء5732011/07/04 معلم

الزعیرات االعدادیة 2009/07/01 مروة جابر عبدالعزیز متولى 2338420 كفـءكفـء5742011/07/04 معلم

النخل االعدادیة المشتركة 2008/07/01 مروة عابدین احمد عمر 2354943 كفـءكفـء5752011/07/04 معلم

محمود دمحم حمد المرینابى ث 2008/07/01 مروة عبدالحفیظ دمحم عبدالمولى 2209935 كفـءكفـء5762011/07/04 معلم

أدفو الثانویة الصناعیة بنین 2008/07/01 مروة عبدالقادر دمحم حسن 2370555 كفـءكفـء5772011/07/04 معلم

أدفو الثانویة الصناعیة بنین 2008/07/01 مروة عبده احمد حسن 2376810 كفـءكفـء5782011/07/04 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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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال مجمع اللغات التجریبى 2009/03/01 مروه جابر احمد عبد الرحیم 1517029 كفـءكفـء5792011/02/27 معلم

الزھراء االعدادیة بالحاجر 2008/03/01 مروه كامل عبد العاطى السید 2177223 كفـءكفـء5802011/02/24 معلم

القنادلھ االبتدائیة 2008/03/01 مروه دمحم صالح دمحم 2214693 كفـءكفـء5812011/02/24 معلم

الشطیب األبتدائیة 2008/03/01 مریم بدرى عبد العال عبد هللا 36388 كفـءكفـء5822011/02/27 معلم

ابو غالب االبتدائیة 2008/03/01 مریم عابدین عبدالرازق محمود 2245825 كفـءكفـء5832011/02/24 معلم

الفوزة االعدادیة القدیمة 2008/03/01 مریم عطیھ یعقوب اندراوس 1516490 كفـءكفـء5842011/02/24 معلم

منصور مشالى االعدادیة 2009/07/01 مریم على عثمان دمحم 2293098 كفـءكفـء5852011/07/04 معلم

عبد هللا حسین االعدادیة 2009/07/01 مصرى دمحمالسمانى یوسف دمحم 2260203 كفـءكفـء5862011/07/04 معلم

الكلح شرق القدیمة االعدادیة 2008/03/01 مصریة ھاللى دمحم یوسف 2209970 كفـءكفـء5872011/02/27 معلم

مجمع البصیلیھ بحرى االبتدائیة 2008/03/01 مصریھ فتحى عبد الرازق حسن 1519152 كفـءكفـء5882011/02/24 معلم

البصالى اآلبتدائیة 2009/07/01 مصطفى ابراھیم دمحم على 2260199 كفـءكفـء5892011/07/04 معلم

الشھید یحیى حسب هللا االبتدائیة 2009/03/01 مصطفى احمد دمحم احمد 1516469 كفـءكفـء5902011/02/24 معلم

النخل االعدادیة المشتركة 2009/07/01 مصطفى بدرى طھ احمد 2386813 كفـءكفـء5912011/07/04 معلم

الشراونھ بحرى االعدادیة 2009/07/01 مصطفى جاد یونس دمحم 2306239 كفـءكفـء5922011/07/04 معلم

الردیسیة الثانویة المشتركة 2009/07/01 مصطفى سید عطیتو احمد 1511963 كفـءكفـء5932011/07/04 معلم

عبد العظیم یونس االعدادیةالمشتركة 2008/07/01 مصطفى صبرى  مدنى عبدالجلیل 2310358 كفـءكفـء5942011/07/04 معلم

أدفو الثانویة الصناعیة بنین 2008/07/01 مصطفى طھ حسن احمد 2268899 كفـءكفـء5952011/07/04 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

السالم االعدادیة بالحجز 2009/03/01 مصطفى عبدهللا حامد احمد 2214720 كفـءكفـء5962011/02/27 معلم

سعد عرفھ االبتدائیة 2009/03/01 مصطفى عبده حسنین عید 1546431 كفـءكفـء5972011/02/24 معلم

ادفو الثانویة بنین 2008/07/01 مصطفى على حسان عبدالحلیم 2243161 كفـءكفـء5982011/07/04 معلم

الكرابلة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 مصطفى عوض هللا على دمحم 2268820 كفـءكفـء5992011/07/04 معلم

البصیلیة الوسطى األبتدائیة 2008/01/12 مصطفى دمحم عبده دمحم 1517836 كفـءكفـء6002011/02/24 معلم

الشھید عبد الصادق االبتدائیة  بالقارة 2009/07/01 مصطفي عبده جادو طھ 2395728 كفـءكفـء6012011/07/04 معلم

ابطال ینایر االعدادیة 2009/03/01 معالى دمحم المرسى دمحم 1512285 كفـءكفـء6022011/02/24 معلم

البصیلیة الوسطى األبتدائیة 2008/03/01 ملكة خلیل داود خلیل 2185083 كفـءكفـء6032011/02/24 معلم

منصور مشالى االعدادیة 2008/07/01 ملكیة سید بغدادي احمد 2268591 كفـءكفـء6042011/07/04 معلم

الشھامھ االعدادیھ المشتركھ 2009/07/01 ممدوح عبدالوھاب احمد محمود 2287084 كفـءكفـء6052011/07/04 معلم

الشیخ یس االبتدائیة 2009/03/01 منال حسن ابوزید دمحم 2253293 كفـءكفـء6062011/02/24 معلم

الحصایا الثانویة المشتركة 2008/07/01 منال حماد عبدهللا حامد 2240334 كفـءكفـء6072011/07/04 معلم

الغنیمیة االعدادیة 2008/03/01 منال كامل عبد العاطى السید 2177267 كفـءكفـء6082011/02/24 معلم

ریاض اطفال مجمع البصیلیة بحرى 2008/07/01 منال ممدوح محمود عبدالطالب 2211128 كفـءكفـء6092011/07/04 معلم

وادى عبادى ثان االعدادیة 2008/07/01 منصور حسن على دمحم 2268806 كفـءكفـء6102011/07/04 معلم

احمد ابراھیم عید االبتدائیة 2008/03/01 منى ابوالعال على رزق هللا 2224799 كفـءكفـء6112011/02/24 معلم

ام المؤمنین االعدادیة بنات 2008/07/01 منى احمد بركات احمد 2268902 كفـءكفـء6122011/07/04 معلم
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 یعتمد ؛
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المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال الشراونة قبلى 2009/07/01 منى احمد محمود  احمد 2368193 كفـءكفـء6132011/07/04 معلم

2008/03/01 ریاض اطفال السباعیة الجدیدة منى ادم امین محمود 1516653 كفـءكفـء6142011/02/27 معلم

الكلح شرق القدیمة االعدادیة 2008/07/01 منى جمال محمود دمحم 2206269 كفـءكفـء6152011/07/04 معلم

بنات النیل االبتدائیة 2008/03/01 منى حسن على عبید 1519173 كفـءكفـء6162011/02/27 معلم

الشماخیة االبتدائیة القدیمة 2008/03/01 منى حسن محمود دمحم 37236 كفـءكفـء6172011/02/24 معلم

سعید عبدالعزیز االبتدائیة بالشماخیھ. ش 2008/03/01 منى حسن موسى على 1517890 كفـءكفـء6182011/02/24 معلم

2008/03/01 نجع ھیكل األعدادیھ منى حسین دمحم ابراھیم 1512063 كفـءكفـء6192011/02/24 معلم

الشیخ على االبتدائیة 2008/03/01 منى حسین دمحم مكى 1518925 كفـءكفـء6202011/02/27 معلم

القنان االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 منى حسین مصطفى حسین 1517149 كفـءكفـء6212011/02/24 معلم

مصنع السكر االعدادیة 2008/07/01 منى رمضان عبدالرازق ابوزید 2208135 كفـءكفـء6222011/07/04 معلم

حاجر البصیلیة االعدادیة 2008/07/01 منى سعید منیر موسى 2393946 كفـءكفـء6232011/07/04 معلم

الساحل االبتدائیة 2009/03/01 منى سید احمد حسنین 1517111 كفـءكفـء6242011/02/24 معلم

الوقاداب االبتدائیة 2008/03/01 منى عبادى نادى عطیت هللا 1517725 كفـءكفـء6252011/02/24 معلم

اللدید االبتدائیة 2009/03/01 منى عبد المجید دمحم زید 37192 كفـءكفـء6262011/02/24 معلم

الصعایده قبلى بنین االبتدائیة 2009/03/01 منى عبدالقادر مھلل بالل 2210944 كفـءكفـء6272011/02/24 معلم

الفوزه االبتدائیة القدیمة 2008/03/01 منى عبدهللا دمحم عبدالحلیم 2210152 كفـءكفـء6282011/02/24 معلم

البصیلیة الثانویة الصناعیة بنین 2008/07/01 منى عطیتو عباس ابوزید 2199542 كفـءكفـء6292011/07/04 معلم

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

7438of 6771 Page 2017/03/23

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

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

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
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الكادر
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

العوینیة االبتدائیة 2008/07/01 منى دمحم األمین محمود حامد 36948 كفـءكفـء6302011/07/04 معلم

الكرابلة االعدادیة المشتركة 2008/07/01 منى دمحم على عبید هللا 2395687 كفـءكفـء6312011/07/04 معلم

السالم االبتدائیة بوادى الردیسیة 2009/03/01 منى دمحم دمحم حسین 2214739 كفـءكفـء6322011/02/24 معلم

2008/03/01 ریاض اطفال البیاض منى محمود احمد على 1516576 كفـءكفـء6332011/02/24 معلم

الجمعاویھ االبتدائیة 2008/03/01 منى محمود حسن محمود 36923 كفـءكفـء6342011/02/24 معلم

الشھید فراج االبتدائیة بالنزل 2008/03/01 مني صابر أحمد سلیمان 36938 كفـءكفـء6352011/02/24 معلم

المحامید االعدادیة 2007/10/19 منیره عبد العال عبد المجید عثمان 2205500 كفـءكفـء6362011/07/04 معلم

ابطال ینایر االعدادیة 2008/03/01 مھا صالح عبدالرحمن ابراھیم 2211328 كفـءكفـء6372011/02/27 معلم

ریاض اطفال الكرابلة للتعلیم اساسى 2008/03/01 مھا دمحم المرسى دمحم 1516592 كفـءكفـء6382011/02/24 معلم

الشھید سالم عطا دمحم حسن 2009/07/01 مھدیة محمود بخیت دمحم 2359903 كفـءكفـء6392011/06/27 معلم

2009/07/01 الشماخیةاالعدادیة میالد حلمى بشارة خلیل 2193168 كفـءكفـء6402011/07/04 معلم

الملكیة االبتدائیة 2008/03/01 نادیة دمحم محمود خلیل 37241 كفـءكفـء6412011/02/24 معلم

السباعیة الثانویة بنات 2009/07/01 نادیة یمنى ابوزید اسماعیل 2245481 كفـءكفـء6422011/07/04 معلم

القومیة العربیة االبتدائیة بخور الزق 2008/03/01 نادیھ انور حسن كرار 1519165 كفـءكفـء6432011/02/24 معلم

الزھراء االعدادیة بالحاجر 2008/03/01 نانسى جرجس فھمى معوض 2245005 كفـءكفـء6442011/02/24 معلم

2009/07/01 السراج االبتدائیة الجدیدة ناھد بدري محمود عبدهللا 36592 كفـءكفـء6452011/07/04 معلم

ریاض لغات نجع ھیكل 2008/07/01 ناھد حسین عثمان دمحم 2390406 كفـءكفـء6462011/07/04 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

السراج االبتدائیة القدیمة 2008/03/01 ناھد دمحم غانم حسن 36266 كفـءكفـء6472011/02/24 معلم

منصور مشالى االعدادیة 2009/03/01 ناھد محمود السید محمود 1515824 كفـءكفـء6482011/02/24 معلم

الحصایا القدیمة االعدادیة 2009/07/01 نبیلة عبید دمحم احمد 2238983 كفـءكفـء6492011/07/04 معلم

مجمع الردیسیة قبلى األبتدائیة 2009/03/01 نبیھھ دمحم غانم حسن 1517753 كفـءكفـء6502011/02/24 معلم

الردیسیة الثانویة الصناعیة المشتركة 2008/07/01 نجاة حسنى یوسف دمحم 2375677 كفـءكفـء6512011/07/04 معلم

النصراب االبتدائیة 2009/03/01 نجاة دمحم بدرى ابراھیم 1517716 كفـءكفـء6522011/02/24 معلم

سعید عبدالعزیز االبتدائیة بالشماخیھ. ش 2008/03/01 نجاح بزید بسطاوى فراج 1518927 كفـءكفـء6532011/02/24 معلم

البصیلیة الوسطى األبتدائیة 2008/03/01 نجاح حسن دمحم حسنین 2209919 كفـءكفـء6542011/02/24 معلم

الزوایدیھ االبتدائیة 2008/07/01 نجاح عبد الرازق موسى على 1510946 كفـءكفـء6552011/07/04 معلم

ریاض اطفال السباعیة بنات 2009/07/01 نجاح عبدالرحمن على یوسف 2310339 كفـءكفـء6562011/07/04 معلم

سعد عرفھ االبتدائیة 2008/03/01 نجاح فوزى دمحم موسى 36578 كفـءكفـء6572011/02/24 معلم

ریاض اطفال شمال المدینة 2009/03/01 نجاح دمحم یوسف خلیل 1516604 كفـءكفـء6582011/03/24 معلم

ریاض اطفال السراج الجدیدة 2008/07/01 نجالء حسن یسن حامد 2247199 كفـءكفـء6592011/07/04 معلم

المریناب االبتدائیة 2009/03/01 نجالء صبرى یوسف یسن 1707988 كفـءكفـء6602011/04/23 معلم

القنان االعدادیة الجدیدة 2008/07/01 نجالء فتحى طھ احمد 2198408 كفـءكفـء6612011/07/04 معلم

العدوة شرق االبتدائیة 2008/03/01 نجالء دمحم عبدهللا على 2245325 كفـءكفـء6622011/01/27 معلم

القنادلة االعدادیة 2008/07/01 نجالء دمحمعبده عبدالرازق ربیعى 2206259 كفـءكفـء6632011/07/04 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال مجمع اللغات التجریبى 2008/08/01 نجوى عبد المنعم احمد حسن 1517022 كفـءكفـء6642011/02/27 معلم

عبد العظیم یونس االعدادیةالمشتركة 2008/07/01 نجوى ھاشم برسى محمود 2331451 كفـءكفـء6652011/07/04 معلم

ریاض اطفال القومیة العربیة بخور الزق 2009/03/01 نرمین بشرى عطا هللا منصور 1516663 كفـءكفـء6662011/02/24 معلم

فصول الخرازه األعدادیھ 2008/07/01 نسرین ھاشم بشارى دمحم 2280658 كفـءكفـء6672011/07/04 معلم

احمد دمحم عید بالخرازة االبتدائیة 2009/07/01 نسمة محمود احمد دمحم 2351006 كفـءكفـء6682011/07/04 معلم

القنان االبتدائیة الجدیدة 2008/07/01 نسمھ سعد دمحم طھ 1516500 كفـءكفـء6692011/07/04 معلم

الفوزة االعدادیة الجدیدة 2008/03/01 نسمھ دمحم حمزه دمحم 2206343 كفـءكفـء6702011/02/24 معلم

مجمع البصیلیھ بحرى االبتدائیة 2008/03/01 نسمھ مصطفى موسى طھ 1516459 كفـءكفـء6712011/02/24 معلم

اللدید االعدادیة 2009/07/01 نشأت انور موسى میخائیل 2205519 كفـءكفـء6722011/07/04 معلم

الشھید الرائد ابو الوفا  االبتدائیة 2008/03/01 نصر عبد الجابر دمحم احمد 1517077 كفـءكفـء6732011/02/24 معلم

ریاض اطفال حسین عبده بكوم االمیر 2009/03/01 نصره دمحم حسن محمود 1516622 كفـءكفـء6742011/02/24 معلم

البصیلیة الوسطى األبتدائیة 2008/03/01 نعمة سالم ابراھیم سالم 2253948 كفـءكفـء6752011/02/24 معلم

الردیسیة الثانویة المشتركة 2008/07/01 نعمھ ابراھیم احمد دمحم 2206339 كفـءكفـء6762011/07/04 معلم

حاجر الباللیص االبتدائیة 2008/03/01 نعمھ اللیثى عبد القادر مھلل 37023 كفـءكفـء6772011/02/24 معلم

الحصایا القدیمة االعدادیة 2008/07/01 نعمھ جابر احمد یوسف 2237328 كفـءكفـء6782011/07/04 معلم

المعماریة االعدادیة الجدیدة 2009/07/01 نعمھ عبد الشافى السید السایح 2277385 كفـءكفـء6792011/07/04 معلم

2008/03/01 السراج االبتدائیة الجدیدة نعمھ عیسى على احمد 2211243 كفـءكفـء6802011/02/24 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فاطمة الزھراء االعدادیة 2008/07/01 نعمھ دمحم ابراھیم  احمد 2278799 كفـءكفـء6812011/07/04 معلم

سعید عبدالعزیز االبتدائیة بالشماخیھ. ش 2008/07/01 نعمھ یوسف جمعھ على 1517887 كفـءكفـء6822011/07/04 معلم

الردیسیة الثانویة الصناعیة المشتركة 2008/07/01 نفیسة  عطیتو محمود على 2375678 كفـءكفـء6832011/07/04 معلم

المعماریة األعدادیة المشتركة 2008/07/01 نھى عبدالحمید اسماعیل سالم 2240239 كفـءكفـء6842011/07/04 معلم

حاجر ادفو االعدادیة 2008/07/01 نھى على دمحم على 2341211 كفـءكفـء6852011/07/04 معلم

السباعیھ بنات االبتدائیة 2008/07/01 نھى فوزى عمر  رمضان 2366262 كفـءكفـء6862011/07/04 معلم

جزیرة الفوزة االبتدائیة 2008/03/01 نوره دمحم توفیق ابو الحسن 1512005 كفـءكفـء6872011/02/24 معلم

القنان االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 نیفین حفظى اسكندر غالى 1519194 كفـءكفـء6882011/02/24 معلم

وادى عبادى ثان االعدادیة 2009/07/01 نیفین حلمى صبحى شحاتھ 2206255 كفـءكفـء6892011/07/04 معلم

القومیة العربیة االبتدائیة بخور الزق 2008/03/01 نیفین عطیھ مرقص ابراھیم 36519 كفـءكفـء6902011/02/27 معلم

فصول ملحقة ام المؤمنین االعدادیة بنات 2009/07/01 ھاجر ابراھیم الصغیر دمحم 2262201 كفـءكفـء6912011/07/04 معلم

2008/07/01 ریاض اطفال القنادلة ھاجر جبریل رضوان عوض 1516539 كفـءكفـء6922011/07/04 معلم

المحامید الثانویة المشتركة 2009/07/01 ھاجر عبدهللا المغربى احمد موسى 2205505 كفـءكفـء6932011/07/04 معلم

ریاض اطفال الحریة 2008/07/01 ھاجر منصور احمد منصور 2237466 كفـءكفـء6942011/07/04 معلم

ریاض اطفال معروف بالنزل 2008/07/01 ھالة جبریل حسین احمد 2368588 كفـءكفـء6952011/07/04 معلم

الجربوات االبتدائیة 2008/07/01 ھالة حمدنا هللا مھلل حسن 2211060 كفـءكفـء6962011/07/04 معلم

المریناب االبتدائیة 2009/07/01 ھالة صدقى ھارون على 2243140 كفـءكفـء6972011/07/04 معلم
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االصالح االبتدائى الصباحیة 2008/03/01 ھالھ احمد عبد الرحیم عبد الرحمن 1517041 كفـءكفـء6982011/02/24 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة 2008/03/01 ھالھ ربیع السید محمود 2198424 كفـءكفـء6992011/02/24 معلم

نجع ھالل االعدادیة 2008/03/01 ھالھ عبد الحمید متولى على 36637 كفـءكفـء7002011/02/24 معلم

السماحة االبتدائیة بوادى الصعایدة 2009/07/01 ھانى تقى صادق احمد 2185651 كفـءكفـء7012011/07/04 معلم

العكارمیھ االبتدائیة 2009/03/01 ھانى دمحمخیر یحیى حسن 2238789 كفـءكفـء7022011/02/24 معلم

الشھید عبد الھادى االبتدائیة 2008/07/01 ھبة ادفاوى سلیم ادفاوى 37145 كفـءكفـء7032011/07/04 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة 2009/07/01 ھبة الشغبى جمعة على 2248146 كفـءكفـء7042011/07/04 معلم

العطوانى االبتدائیة الجدیدة 2008/07/01 ھبة عبد الرضى دمحم حسن 2172760 كفـءكفـء7052011/07/04 معلم

نجع السایح االبتدائیة 2009/03/01 ھبھ خیشھ عبدالعزیز عثمان 2252824 كفـءكفـء7062011/02/24 معلم

نجع السایح االبتدائیة 2008/07/01 ھبھ ربیع موسى احمد 2277406 كفـءكفـء7072011/07/04 معلم

كلج الكرنك االبتدائیة القدیمھ 2008/07/01 ھبھ عبدالستار بغدادى على 2213790 كفـءكفـء7082011/07/04 معلم

مجمع البصیلیھ بحرى االبتدائیة 2008/03/01 ھبھ دمحم جمعة احمد 2214748 كفـءكفـء7092011/02/24 معلم

ریاض اطفال الشیخ على 2008/03/01 ھبھ دمحم عباس دمحم على 1516596 كفـءكفـء7102011/02/27 معلم

الشھید احمد عبدالمنعم االبتدائیة 2008/07/01 ھدى ابازید امیر عبدالكریم 2287053 كفـءكفـء7112011/07/04 معلم

البیاض االبتدائیة 2009/03/01 ھدى احمد دمحم ادم 2224792 كفـءكفـء7122011/02/27 معلم

الشھید حسن عوض االبتدائیة 2009/03/01 ھدى عبدالصبور احمد دمحم 2252818 كفـءكفـء7132011/02/24 معلم

حامد نادى االبتدائیة بالمحامید 2009/07/01 ھدى عبدالمطلب احمد موسى 2372398 كفـءكفـء7142011/07/04 معلم
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الردیسیة الثانویة الصناعیة المشتركة 2008/07/01 ھدى دمحم احمد ابراھیم 2374883 كفـءكفـء7152011/07/04 معلم

القنان االبتدائیة القدیمة 2008/03/01 ھدى دمحم الضیفى دمحم 36458 كفـءكفـء7162011/02/24 معلم

الرمادى قبلى االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 ھدى دمحم باغر احمد 2252958 كفـءكفـء7172011/02/24 معلم

ریاض اطفال مجمع اللغات التجریبى 2008/03/01 ھناء ابو السعود حسن محمود 1517024 كفـءكفـء7182011/02/28 معلم

الشیخ ابراھیم مدنى الطیب االبتدائیة 2008/03/01 ھناء احمد مغربى دمحم 2211082 كفـءكفـء7192011/02/24 معلم

الشراونة الوسطى االبتدائیة 2008/03/01 ھناء جابر عبدالفتاح دمحم 36512 كفـءكفـء7202011/02/24 معلم

الحبارى القدیمة االعدادیة 2008/07/01 ھناء ربیعى عبدالمحسن احمد 2305325 كفـءكفـء7212011/07/04 معلم

الشھید عبدهللا عبدالراضى احمد 2009/03/01 ھناء عبد الفتاح عبد الرضى بسطاوى 2170958 كفـءكفـء7222011/02/27 معلم

خور الزق االعدادیة 2008/03/01 ھناء عبد ربھ منصور میخائیل 35978 كفـءكفـء7232011/02/24 معلم

مجمع البصیلیھ بحرى االبتدائیة 2008/07/01 ھناء علي عبد الباسط علي 36810 كفـءكفـء7242011/07/04 معلم

حاجر السباعیة االعدادیة 2008/07/01 ھناء نورالدین احمد بغدادى 2237245 كفـءكفـء7252011/07/04 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة 2008/07/01 ھند شعبان عبدالعال محمود 2252732 كفـءكفـء7262011/07/04 معلم

الشرفا االبتدائیة 2007/01/17 ھند عبدالرضى دمحم عبدالحلیم 36978 كفـءكفـء7272011/02/24 معلم

نجع ھیكل االبتدائیة 2008/03/01 ھند عطیتو احمد عیسى 1517815 كفـءكفـء7282011/02/24 معلم

ابو الفضل سرور التجاریة 1996/12/01 ھند مصطفي عبد القادر حسانین 29357 كفـءكفـء7292010/01/27 معلم

احمد ابراھیم عید االعدادیة 2008/07/01 ھند یحیى امین جمعھ 2185619 كفـءكفـء7302011/07/04 معلم

بنات النیل االبتدائیة 2009/03/01 ھند یوسف امین طھ 2206293 كفـءكفـء7312011/02/24 معلم
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الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

ادفواسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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األعلي

مجمع البصیلیھ بحرى االبتدائیة 2008/03/01 ھویدا دمحم شھوان جبریل 37235 كفـءكفـء7322011/02/24 معلم

ریاض اطفال كلح الجبل القدیمة 2009/07/01 ھیام ابراھیم دسوقى احمد 2264645 كفـءكفـء7332011/07/04 معلم

الشھداء االعدادیة 2008/07/01 ھیام دمحم ربیع دمحم 2260960 كفـءكفـء7342011/07/04 معلم

الشیخ على االعدادیة 2008/07/01 ھیام یونس عبدهللا سالمة 2243137 كفـءكفـء7352011/07/04 معلم

الرمادى قبلى االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 وائل  طارق  سعید ابراھیم 2195887 كفـءكفـء7362011/07/04 معلم

ادفو الحدیثة االعدادیة 2009/07/01 وائل ابراھیم دمحم بشیر 2237291 كفـءكفـء7372011/07/04 معلم

مصنع السكر الثانویة 2011/07/01 وائل دمحم ابراھیم على 2288645 كفـءكفـء7382011/07/16 معلم

وادى الردیسیة االعدادیة 2008/01/12 وجیھ فرج مجلع جرجس 36506 كفـءكفـء7392011/02/24 معلم

المحامید الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/07/01 وردة احمد عبدهللا الحقابى 2358244 كفـءكفـء7402011/07/04 معلم

العیطاب االبتدائیة 2008/03/01 وردة فؤاد نادى عبدالرحیم 2198501 كفـءكفـء7412011/02/24 معلم

ریاض اطفال بنات النیل 2009/03/01 وسام فائق اسعد المحالوى 1516530 كفـءكفـء7422011/02/28 معلم

الشھید دمحم عبدالدایم ابراھیم 2008/03/01 وفاء احمد على احمد 37203 كفـءكفـء7432011/02/24 معلم

الشیخ عامر االبتدائیة 2008/03/01 وفاء بدرى حسن دمحم 37087 كفـءكفـء7442011/02/24 معلم

مصنع السكر الثانویة 2008/03/01 وفاء حربى السید عامر 1511023 كفـءكفـء7452011/02/24 معلم

االصالح االبتدائى الصباحیة 2009/03/01 وفاء صالح احمد دمحم 2210951 كفـءكفـء7462011/02/24 معلم

العدوة شرق االبتدائیة 2008/03/01 وفاء عبد الودود عبد الكریم حسن 36662 كفـءكفـء7472011/02/27 معلم

الفوزه شرق االبتدائیة 2008/07/01 وفاء دمحم احمد على 2370027 كفـءكفـء7482011/07/04 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 

ادفواسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

كلح الجبل الثانویة الصناعیة المشتركة 2008/07/01 وفاء یوسف دسوقى احمد 36858 كفـءكفـء7492011/07/04 معلم

أدفو الثانویة الصناعیة بنین 2008/07/01 والء احمد محمود سعد 2260817 كفـءكفـء7502011/07/04 معلم

الردیسیة الثانویة الصناعیة المشتركة 2008/07/01 والء عبدالرازق حسن على 2364495 كفـءكفـء7512011/07/04 معلم

وادى عبادى ثان االعدادیة 2008/07/01 والء عبدهللا حسن سعد 2267857 كفـءكفـء7522011/07/04 معلم

شمال المدینة االبتدائیة 2009/03/01 والء كامل ابوالحسن ابراھیم 2240358 كفـءكفـء7532011/03/24 معلم

المریناب االعدادیة تعلیم اساسي 2008/07/01 والء مھران حسن غانم 2268590 كفـءكفـء7542011/07/04 معلم

محمود دمحم حمد المرینابى ث 2008/07/01 والء یوسف جاد حسن 2371389 كفـءكفـء7552011/07/04 معلم

الحصایا الثانویة المشتركة 2009/03/01 ولید ابو الفضل محمود ابراھیم 1512044 كفـءكفـء7562011/02/24 معلم

2009/03/01 الشماخیةاالعدادیة ولید جمعة دمحم عبد الباسط 36588 كفـءكفـء7572011/02/24 معلم

كلح الكرنك االعدادیة 2009/07/01 وھیبة عبدالمنعم احمد حسن 2237387 كفـءكفـء7582011/07/04 معلم

2008/01/12 السراج االبتدائیة الجدیدة یاسر دمحم عبد الالھى خلیل 36797 كفـءكفـء7592011/02/24 معلم

الشھید عبد الحمید دمحم حسین االبتدائیة 2008/03/01 یاسمین حامد أحمد عبد العال 36940 كفـءكفـء7602011/02/24 معلم

عبد العظیم یونس االعدادیةالمشتركة 2008/07/01 یاسمین دمحم جادو سلمان 2395768 كفـءكفـء7612011/07/04 معلم

العكارمیةاالعدادیةالمشتركة 2009/07/01 یاسمین ناصر دمحم حامد 2260958 كفـءكفـء7622011/07/04 معلم

الشھید سالم عطا دمحم حسن 2008/07/01 یسرا یس حازم یوسف 2263056 كفـءكفـء7632011/07/04 معلم

التحریر االبتدائیة بالحاجر 2008/05/12 یوسف احمد یوسف احمد 2204370 كفـءكفـء7642011/07/04 معلم
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األعلي

1984/10/04 جمال عبد الناصر ماجده عبدالعظیم على نصر 15065 كفـءكفـء12009/10/04 وكیل مدرسة بجدول- معلم أول أ 

الجمھوریة المشتركة 1985/09/01 دمحم اسامة حسین فرغلى السید 1576824 كفـءكفـء22008/10/31 وكیل مدرسة بجدول- معلم أول أ 

الناصریة االعدادیة الجدیدة بنات 1987/09/01 منصوره عابد طلب اسماعیل 16355 كفـءكفـء32009/10/04 وكیل مدرسة بجدول- معلم أول أ 

رجب حسنین 1993/06/22 سید الحسن النور غالب دمحم 15412 كفـءكفـء42008/10/31 وكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول أ 

یعمل بالدیوان 1989/09/01 ناصر عبد الحمید جالل جمعھ 19362 كفـءكفـء52009/10/04 موجھ

احمد صابر االعدادیة 2009/06/27 امانى عبد الفتاح بدوى حسنین 2203136 كفـءكفـء62011/07/04 أخصائى صحافة وإعالم

الزعیم جمال عبد الناصر المشترك 2009/07/01 امل احمد على دمحم 2208174 كفـءكفـء72011/02/28 أخصائى صحافة وإعالم

الفراعنة بأبى سمبل 2009/06/27 مروة زكریا عبده على 1753550 كفـءكفـء82011/07/04 أخصائى صحافة وإعالم

محفوظ مرغنى 2008/05/13 ابراھیم حسن عبد الرحیم ابراھیم 2198980 كفـءكفـء92011/07/04 أخصائى تكنولوجیا

اسوان الجدیدة المتمیزة للغات 2009/06/27 احمد رفعت عبد الحى دمحم 2198204 كفـءكفـء102011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

الناصریة بنین 2009/06/27 احمد دمحمعاشور ھاللى یوسف 2391322 كفـءكفـء112011/07/04 أخصائى تكنولوجیا

نجیب محفوظ التجریبیة  للغات فرنسي 2009/06/27 اسامھ جبرائیل ساویرس سیدھم 2202887 كفـءكفـء122011/07/04 أخصائى تكنولوجیا

عمر بن الخطاب بنات 2009/06/27 دعاء سعد صالح حج دمحم 2099983 كفـءكفـء132011/07/04 أخصائى تكنولوجیا

الشھید مجدى كامل الدسوقى 2008/07/01 روضھ ابراھیم عبد الرحمن احمد 2198231 كفـءكفـء142011/07/04 أخصائى تكنولوجیا

ابو الریش الوسطى االبتدائیة 2008/07/01 والء على عبد الكافى دمحم كرمى 2098942 كفـءكفـء152011/07/04 أخصائى تكنولوجیا

عبد القادر امبابى االعدادیة 2008/05/11 یاسر عبدهللا رفاغى دمحم 2103945 كفـءكفـء162011/07/04 أخصائى تكنولوجیا

على ناصر 2008/07/01 ھبھ الزاھر ابراھیم على 2204733 كفـءكفـء172011/07/04 أخصائى نفسى
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یعمل بالدیوان 1991/03/04 أمجد وحید الدین احمد جابر 16050 كفـءكفـء182012/08/01 دكتوراهأخصائى اجتماعى خبیر

الخطارة سكة حدید 2008/07/01 اسماء ربیع موسى خیرى 2157452 كفـءكفـء192011/07/04 أخصائى اجتماعى

سینة طھ االبتدائیة 2011/11/01 اسماء دمحم حامد احمد 2111778 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى اجتماعى

مدرسة رمضان ارباب االبتدائیة 2009/07/01 الشیماء ایمن نور الدین عبد السمیع احمد 1557636 كفـءكفـء212011/07/04 أخصائى اجتماعى

على ناصر 2009/06/27 دعاء  رفعت عبد العزیز احمد 2394469 كفـءكفـء222011/07/04 أخصائى اجتماعى

خور عواضة الجدیدة 2008/07/01 رابعھ رمضان حسن ابراھیم 1717191 كفـءكفـء232011/07/04 أخصائى اجتماعى

توماس و عافیة االبتدائیة 2009/06/27 رزق  عبد الھادى عبد المولى  عبد اللطیف 2204747 كفـءكفـء242011/07/04 أخصائى اجتماعى

عزبة النھضة للتعلیم االساسى 2008/07/01 رشا صبحى دمحم جمال 1717415 كفـءكفـء252011/07/04 أخصائى اجتماعى

الشھید احمد عبده ابراھیم 2008/07/01 زینب عبد الراضى دمحم حندوق 1552194 كفـءكفـء262011/07/04 أخصائى اجتماعى

دمحم مكاوى یعقوب 2011/07/01 زینب عوض هللا توفیق دمحم 1726472 كفـءكفـء272011/06/27 أخصائى اجتماعى

السیدة نفیسة 2009/07/01 سحر عالم على  حسن 2094458 كفـءكفـء282011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمحم مكاوى یعقوب 2011/07/01 سھام طایع ابوسكار خلیفة 1721484 كفـءكفـء292011/06/27 أخصائى اجتماعى

السالم بابى سمبل 2008/07/02 صباح دمحم صالح حسن 2055193 كفـءكفـء302011/04/01 أخصائى اجتماعى

خور عواضة الجدیدة االبتدائیة 2008/07/01 عائشة عبده وھبى حسن 1561340 كفـءكفـء312011/02/14 أخصائى اجتماعى

الشھید شلبي 2008/07/01 عزة عبد الراضى عبد الحفیظ عبد المجید 1730718 كفـءكفـء322011/07/04 أخصائى اجتماعى

على ناصر 2009/03/01 لمیاء احمد بدرالدین الزقلوبى 1716147 كفـءكفـء332011/02/14 أخصائى اجتماعى

عبد الرؤف حسنین 2008/07/01 مروه احمد عبده دمحم 1721665 كفـءكفـء342011/07/04 أخصائى اجتماعى
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تقسیم الصداقة 2008/06/27 mمریم میشیل عجایبى عطا 2250139 كفـءكفـء352011/07/04 أخصائى اجتماعى

ابطال اكتوبر 2009/07/01 منى دمحم لبیب دمحم 2257781 كفـءكفـء362011/07/16 أخصائى اجتماعى

ابو سمبل السیاحیة 2008/06/27 ھبة دمحم احمد محمود 2236540 كفـءكفـء372011/06/27 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیة ببھریف 2008/07/01 وفاء دمحم حسن محمود 1553463 كفـءكفـء382011/07/04 أخصائى اجتماعى

اسوان الثانویة للبنات 1994/09/01 احمد دمحم عبید مكى 1520634 كفـءكفـء392012/06/01 دكتوراهمعلم أول أ

نجیب محفوظ التجریبیة  للغات فرنسي 1994/08/01 سمیرة طھ السید احمد 1571192 كفـءكفـء402012/06/01 ماجیستیرمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 1984/09/01 طارق عبد الغفور دمحم نور 21890 كفـءكفـء412009/10/31 معلم أول أ

السادات اإلبتدائیة المشتركة 2002/10/22 ابتسام حسن عبدالفتاح احمد 36737 كفـءكفـء422012/04/01 ماجیستیرمعلم أول

المواساة 2002/05/07 احمد دمحم حسنى دمحم 35807 كفـءكفـء432012/04/01 ماجیستیرمعلم أول

على ناصر 1989/09/01 ایمان احمد محمود عبدالمجید 27692 كفـءكفـء442008/10/31 معلم أول

عمر بن الخطاب بنات 2000/05/15 جمالت احمد قاسم احمد 34363 كفـءكفـء452008/10/31 معلم أول

فتحى منصور دمحم 1983/06/30 حكیمھ سیفین نظیر مینا 16157 كفـءكفـء462010/01/26 معلم أول

دمحم مكاوى یعقوب 2002/05/07 سحر الشاذلي سیف الدین حسن 35005 كفـءكفـء472012/02/26 ماجیستیرمعلم أول

مجمع ابو الریش بحرى 2000/04/15 سناء دمحم احمد دمحم 2175076 كفـءكفـء482009/10/01 معلم أول

المھندس دمحم حسین ھالل الثانویة المیكانیكیة بنین 2002/05/01 شیرى رفعت شایب بولس 1713787 كفـءكفـء492012/04/01 ماجیستیرمعلم أول

الشھید دمحم محسن شعیب الفنیھ للبنات 1995/09/01 صفاء أحمد ابراھیم أحمد 32915 كفـءكفـء502010/01/26 معلم أول

االمام على المسائیة 2003/10/01 صفاء مصطفى محمود على 36728 كفـءكفـء512012/06/01 ماجیستیرمعلم أول
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عبد الصبور عبد الرحمن الجبالوى 1999/02/10 فاطمھ انور عبدالغنى بخیت 29082 كفـءكفـء522009/10/04 معلم أول

رجب حسنین 1989/09/01 فاطمھ عبده دمحم مغازى 27396 كفـءكفـء532009/01/31 معلم أول

ابو الریش الوسطى االبتدائیة 1980/06/01 فایزه امام دمحم حسن 14927 كفـءكفـء542009/10/04 معلم أول

بشایر الخیر االبتدائیة 1990/02/23 مصطفى شاذلي حسن نمر 16502 كفـءكفـء552009/10/04 معلم أول

الشھید دمحم عبد الوارث الصباحیة 2000/07/02 منال خلیفھ حامد خلیل 28141 كفـءكفـء562010/01/27 معلم أول

الشھید دمحم محسن شعیب الفنیھ للبنات 2002/05/01 نجالء حجاج دمحم متولى 35176 كفـءكفـء572012/04/01 ماجیستیرمعلم أول

الناصریة بنین 2003/07/01 نجوى ابراھیم رفاعى محمود 1521960 كفـءكفـء582012/06/01 ماجیستیرمعلم أول

الشھید دمحم محسن شعیب الفنیھ للبنات 1986/09/01 یسریة دمحم توفیق دمحم عبدهللا 20343 كفـءكفـء592008/10/31 معلم أول

الشھید حمدى 2009/07/01 ابتسام السید احمد یونس 2096538 كفـءكفـء602011/07/04 معلم

حسین مرسال الثانویة الفنیة الصناعیة بنات 
بالمحمودیة

2008/02/14 إحسان على دمحمین طاھر 2214553 كفـءكفـء612011/06/17 معلم

السالم بابى سمبل 2009/08/01 احمد زكى دمحم حسن 2341457 كفـءكفـء622011/06/27 معلم

العقاد الثانویة بنین 2009/07/01 احمد عبد الحمید محمود على 1715079 كفـءكفـء632011/07/04 معلم

ابو سمبل السیاحیة الثانویة 2008/05/27 احمد عبد العلیم عبد النبى دمحم 2234054 كفـءكفـء642011/07/04 معلم

ابو الحسن الشازلى 2009/06/27 احمد عبد الفتاح دمحم محمود 2200590 كفـءكفـء652011/07/04 معلم

الشھید دمحم عبد الوارث الجدیدة 2009/06/27 احمد دمحم حسن احمد 2165638 كفـءكفـء662011/07/04 معلم

العقاد الثانویة بنین 2008/01/11 احمد دمحم محمود عبد هللا 2163699 كفـءكفـء672011/02/24 معلم

نوبى حسن سعید 2009/07/01 احمد محمود دمحم حسن 36758 كفـءكفـء682011/07/04 معلم
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القبة الجدیدة 2009/07/01 احمد مغربى على دمحم 2200602 كفـءكفـء692011/07/04 معلم

كیما 2009/06/27 اسامة فتحى حسنین دمحم 2149750 كفـءكفـء702011/07/04 معلم

جمال عبد الناصر الثانویة 2009/06/27 اسامھ ابو الحجاج دمحم عبد القوى 1548382 كفـءكفـء712011/07/04 معلم

المھندس ابو العباس ابا زیدلغات تجریبى 2009/03/01 اسامھ احمد الطیب عبد الشكور نصر هللا 36834 كفـءكفـء722011/02/24 معلم

الفصل الواحد بعزبة المرشح 2009/03/01 استر واصف بشیر داود 36965 كفـءكفـء732011/02/14 معلم

احمد اللیثى 2008/07/01 اسماء جابر عبد النعیم مختار 2097805 كفـءكفـء742011/07/04 معلم

النھضة بكیما 2009/07/01 اسماء ربیع  احمد سید 2174811 كفـءكفـء752011/07/04 معلم

اللغات التجریبیة المتمیزة بصحارى 2009/06/27 اسماء سعید دمحم سعید 2200621 كفـءكفـء762011/07/04 معلم

احمد ابا زید اللغات التجریبى 2010/03/01 اسماء صالح الدین دمحم حسن 1721303 كفـءكفـء772011/03/23 معلم

اللغات التجریبیة المتمیزة بصحارى 2009/03/01 اسماء عبده محمود شحات 37130 كفـءكفـء782011/02/24 معلم

احمد ابا زید اللغات التجریبى 2009/07/01 اسماء فتحى  نجار دمحم 2391794 كفـءكفـء792011/07/04 معلم

على مبارك االعدادیة 2008/03/01 أسماء دمحم صالح دمحم 1639740 كفـءكفـء802011/03/01 معلم

الجھوریة المشتركة ریاض اطفال 2009/03/01 اسماء دمحم مرغنى دمحم 1726410 كفـءكفـء812011/02/24 معلم

عزبة النھضة االبتدائیة 2009/03/01 اسماء منصور على حامد 1707887 كفـءكفـء822011/02/24 معلم

اللغات التجریبیة المتمیزة بصحارى 2009/03/01 اشرف اسماعیل ابراھیم دمحم 36638 كفـءكفـء832011/02/24 معلم

عمر بن الخطاب بنات 2009/03/01 إعتماد موسى عبد الرحمن سلمان 1706233 كفـءكفـء842011/04/23 معلم

احمد ابا زید اللغات التجریبى 2009/07/01 االء عبد هللا حسبو ناصر 2206439 كفـءكفـء852011/07/04 معلم
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ملحقة دار المعلمین 2008/07/01 الزھراء یوسف دمحم احمد 2144008 كفـءكفـء862011/07/04 معلم

عبد الرازاق طھ 2009/07/01 الشیماء احمد نجدى ابراھیم 1784923 كفـءكفـء872011/07/04 معلم

الجھوریة المشتركة ریاض اطفال 2009/07/01 الشیماء اسعد مرسى عبد اللطیف 2144786 كفـءكفـء882011/07/04 معلم

عبد هللا حسین 2008/07/01 الفت الفى صموئیل یوسف 2097869 كفـءكفـء892011/07/04 معلم

ابو الریش قبلى االعدادیة المشتركة 2009/06/27 الھام محمود عبده ابراھم 2125783 كفـءكفـء902011/07/04 معلم

خالد بن الولید الصباحیة 2008/03/01 الیصابات فاروق داود عیسى 1515625 كفـءكفـء912011/03/01 معلم

عبد القادر امبابى االعدادیة 2008/07/01 امانى جمال حسن احمد 2143985 كفـءكفـء922011/07/04 معلم

محفوظ مرغنى 2007/10/01 ٠امجد اسماعیل ابراھیم  37245 كفـءكفـء932011/02/24 معلم

الشھید حمدى 2009/03/01 امل جمال عباس عابدین 37317 كفـءكفـء942011/02/24 معلم

ریاض اطفال نجیب محفوظ التجریبیة لغات فرنسى 2009/07/01 امنیھ اشرف عبد السمیع عبد الباسط 2121796 كفـءكفـء952011/07/04 معلم

مدرسة اسوان الجدیدة المتمیزة للغات 2008/07/01 امیر رومانى فرج متیاس 36699 كفـءكفـء962011/07/04 معلم

المھندس ابو العباس ابا زیدلغات تجریبى 2008/03/01 امیرة صالح فوزى محمود 1717072 كفـءكفـء972011/02/24 معلم

المھندس ابو العباس ابا زید االعدادیة 2009/03/01 امیرة عبداللطیف شرف دمحم 2050449 كفـءكفـء982011/03/01 معلم

دمحم صالح حرب الفنیة المتقدمة الصناعیة 2010/07/01 امیره سعد سعید منصور 2171749 كفـءكفـء992011/07/25 معلم

االعقاب بحرى 2009/07/01 امیره مصطفى دمحم دمحم 2200635 كفـءكفـء1002011/07/04 معلم

العروة الوثقى 2009/03/01 امیمھ كامل احمد دمحم 597818 كفـءكفـء1012011/06/27 معلم

النھضة 2009/03/01 امیمھ دمحم مرغنى صالح 2249979 كفـءكفـء1022011/02/24 معلم

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

7438of 6785 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 

اسواناسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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تقسیم الصداقة 2008/07/01 ایرینى عباس بشیر روفائیل 2096481 كفـءكفـء1032011/07/04 معلم

)ریاض أطفال(عبد المالك عوضون  2009/07/01 ایرینى ناجح یوسف تاوضروس 2097362 كفـءكفـء1042011/07/04 معلم

على ناصر 2008/03/01 ایمان احمد نظیر رضوان 2249851 كفـءكفـء1052011/02/24 معلم

عزبة النھضة للتعلیم االساسى 2009/07/01 ایمان حسن بسطاوى ابراھیم 2100029 كفـءكفـء1062011/07/04 معلم

ریاض اطفال نجیب محفوظ التجریبیة لغات فرنسى 2009/07/01 ایمان حسن حسان یوسف 2121807 كفـءكفـء1072011/07/04 معلم

الشھید عبد المالك عوضون 2009/07/01 ایمان رجب ابراھیم علي 2178080 كفـءكفـء1082011/07/04 معلم

على مبارك االبتدائیة 2008/03/01 ایمان سعد دمحم حمزة 2255788 كفـءكفـء1092011/02/24 معلم

احمد ابا زید اللغات التجریبى 2008/07/01 ایمان سید طایع النوبي 1721408 كفـءكفـء1102011/07/04 معلم

الشھید حمدى 2009/07/01 ایمان عبد الفتاح عبد الراضى عبد الكامل احمد 2149270 كفـءكفـء1112011/07/04 معلم

مدرسة النور للمكفوفین 2009/07/01 ایمان دمحم عبدالرحیم ابراھیم 2208375 كفـءكفـء1122011/07/04 معلم

كمال عباس ناصر 2011/07/01 ایھاب دمحم سیف النصر مصطفى جابر 2402264 كفـءكفـء1132011/04/01 معلم

اللغات التجریبیة المتمیزة بصحارى 2008/06/27 بثینھ دمحم حسن صالح 2206492 كفـءكفـء1142011/07/04 معلم

ابو الحسن الشازلى 2009/07/01 بسمة  حرز ابوبكر  دمحم 2177067 كفـءكفـء1152011/07/04 معلم

الشھید عبد هللا محمود شحات 2009/07/25 بسمھ باسیلى اسحق باسیلى 2233785 كفـءكفـء1162011/07/04 معلم

اسوان الثانویة الفندقیة المتقدمة 2009/07/01 بسمھ صالح الدین بسطاوى احمد 2200689 كفـءكفـء1172011/07/01 معلم

ابطال بدر الصباحیة 2009/07/01 بسمھ صالح عبد القادر دمحم 2200726 كفـءكفـء1182011/07/04 معلم

الشھید عبد المالك عوضون 2009/03/01 بسمھ على احمد نور 1517082 كفـءكفـء1192011/02/27 معلم
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العروبة 2008/07/01 بلقیس فاروق عبدالرحمن على 2186339 كفـءكفـء1202011/07/04 معلم

كمال عباس ناصر 2009/02/14 بنیامین  یوسف بباوى  بولس 2155105 كفـءكفـء1212011/07/01 معلم

دمحم مكاوى یعقوب 2008/01/13 بیتر فایق ارسان جرجس 1744131 كفـءكفـء1222011/02/24 معلم

توماس وعافیة 2006/06/30 بیشوى لبیب سام جرجس 2095343 كفـءكفـء1232011/07/04 معلم

كالبشة الجدیدة االبتدائیة 2008/05/12 تامر فتحى عبد الوارث احمد 2198168 كفـءكفـء1242011/07/04 معلم

فوزیھ عبدهللا حامد التجاریة 2008/07/01 تغرید ركابى عطیتو توفیق 2099939 كفـءكفـء1252011/07/04 معلم

الجھوریة المشتركة ریاض اطفال 2009/03/01 تھانى على دمحم دمحم 1726367 كفـءكفـء1262011/02/24 معلم

احمد ابا زید اللغات التجریبى 2009/07/01 ثریا عصمت عثمان االشقر 2206548 كفـءكفـء1272011/07/04 معلم

عمر بن الخطاب بنات 2009/07/01 جاكلین لطفى شفیق مكسیموس 2149505 كفـءكفـء1282011/07/04 معلم

النھضة 2009/03/01 جرجس  رومانى فرج متیاس 2122817 كفـءكفـء1292011/02/24 معلم

بشایر الخیر االبتدائیة 2009/07/01 جمعھ محمود عبدالعاطى دمحم 1716230 كفـءكفـء1302011/06/27 معلم

اللواء امین الشریف 2009/07/01 جمیلة جمال عبد الناصر عبد العزیز دمحم 2096634 كفـءكفـء1312011/07/04 معلم

ابو سمبل السیاحیة 2009/03/01 جیھان بدرى عبد الاله احمد 1557734 كفـءكفـء1322011/02/24 معلم

نجیب محفوظ التجریبیة 2009/03/01 حسنین عبد الحمید حسنین احمد 1705753 كفـءكفـء1332011/02/24 معلم

الشھید عبد هللا محمود شحات 2009/03/01 حسین رشاد عبد الرحمن دمحم 1555155 كفـءكفـء1342011/02/24 معلم

نجیب محفوظ التجریبیة 2009/03/01 حسین دمحم مرسى حسن 1551660 كفـءكفـء1352011/02/24 معلم

العروبة 2009/07/01 حنان محمود صیام سلیمان 2170061 كفـءكفـء1362011/07/01 معلم
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ابطال بدر الصباحیة 2009/03/01 خدیجھ ابراھیم دمحم عبد القادر 1561593 كفـءكفـء1372011/03/01 معلم

دمحم مكاوى یعقوب 2011/03/01 خدیجھ عطیتو عبادى نصار 2244930 كفـءكفـء1382011/02/24 معلم

الجمھوریة 2009/03/01 دعاء دمحم عادل كامل عبد المجید 2244978 كفـءكفـء1392011/03/01 معلم

عبد الصبور عبد الرحمن الجبالوى 2008/07/01 دوالجى فخرى لبیب غالى 2098962 كفـءكفـء1402011/07/04 معلم

الشھید دمحم محسن شعیب الفنیھ للبنات 2004/03/22 ذات النطاقین یحیى مصطفى عبد الجلیل 2169889 كفـءكفـء1412011/07/04 معلم

المھندس دمحم حسین ھالل الثانویة المیكانیكیة بنین 2009/07/01 رامى جمیل شوقى جرجس 2102320 كفـءكفـء1422011/07/04 معلم

بھریف 2009/07/01 راندا دمحم عبد المجید احمد 2100852 كفـءكفـء1432011/07/04 معلم

السیدة نفیسة 2006/10/01 رانیا صألح الدین دمحم ابراھیم 36787 كفـءكفـء1442011/02/14 معلم

احمد صابر االعدادیة 2009/06/27 رانیا عبد المنعم عدلى دمحم 2182016 كفـءكفـء1452011/07/04 معلم

السالم  ببھریف 2006/03/01 رانیا عز الدین عبد المنعم ابراھیم 37282 كفـءكفـء1462011/02/24 معلم

العروة الوثقى 2009/03/01 رجاء محمود شحات حفنى 1705553 كفـءكفـء1472011/02/24 معلم

2008/06/27 احمد طھ حسین الثانویة رشا جمال عزیز ھندى 2100352 كفـءكفـء1482011/07/04 معلم

عبد الخالق بدر عالم 2009/03/01 رضا موسى عبد الرحمن سلمان 1716114 كفـءكفـء1492011/03/01 معلم

احمد ابا زید اللغات التجریبى 2008/07/01 رضوى عبد الجلیل جالل عبد الجلیل 2161851 كفـءكفـء1502011/07/04 معلم

عبد الخالق بدر عالم 2009/07/01 رغده دمحم عبد النبى  عبید 2153349 كفـءكفـء1512011/07/01 معلم

الجمھوریة المشتركة 2008/06/27 رفیدة سمیر فھمى فضل هللا 2097864 كفـءكفـء1522011/07/04 معلم

المھندس ابو العباس ابا زید 2009/03/01 رمضان صبرى دمحم مرغنى 1581329 كفـءكفـء1532011/02/24 معلم
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عبد الجلیل حسنین المشتركة 2009/07/01 رنده عبده مجلى زیدان 2200958 كفـءكفـء1542011/07/04 معلم

السیدة نفیسة 2009/03/01 ریة عبد الرازق عثمان احمد 37105 كفـءكفـء1552011/03/01 معلم

تقسیم الصداقة 2008/07/01 ریتا جمیل موسى عطیھ 2199711 كفـءكفـء1562011/07/04 معلم

العروة الوثقى االعدادیة 2009/06/27 ریم جمعھ محفوظ ابراھیم 2209401 كفـءكفـء1572011/07/04 معلم

حضانة مدرسة على ناصر االبتدائي 2007/09/02 زینب احمد سعید الشین 1716138 كفـءكفـء1582011/02/24 معلم

السیدة نفیسة ریاض اطفال 2009/03/01 زینب اسماعیل فوزى محمود  القاضى 2172427 كفـءكفـء1592011/02/24 معلم

مجمع ھمیمى الجبالوى 2009/07/01 زینب سالم دمحم مصطفى 2097821 كفـءكفـء1602011/07/04 معلم

الشھید عمید ممدوح عثمان اإلبتدائیة 2009/03/01 زینب عبد الكریم جعفر حسن 2253520 كفـءكفـء1612011/02/24 معلم

حسین مرسال الثانویة الفنیة الصناعیة بنات 
بالمحمودیة

2008/02/14 زینب مبارك الصغیر خطاب 2214567 كفـءكفـء1622011/06/27 معلم

االمام على 2009/07/01 سارة احمد بدون دمحم 2097762 كفـءكفـء1632011/07/04 معلم

ریاض اطفال نجیب محفوظ التجریبیة لغات فرنسى 2009/03/01 ساره سعد سامى عبد السید 1701527 كفـءكفـء1642011/02/28 معلم

ابطال اكتوبر 2008/07/01 ساره فرید حسن عبد اللطیف 2166642 كفـءكفـء1652011/07/04 معلم

السدر 2009/07/01 سامیة احمد السید دمحم 2255291 كفـءكفـء1662011/07/04 معلم

عبد هللا حسین ریاض اطفال 2009/03/01 سحر عبد الرؤف محمود دمحم 1705252 كفـءكفـء1672011/02/24 معلم

خالد بن الولید المسائیة 2009/07/01 سحر عبد الناصر عبدة دمحم 2215750 كفـءكفـء1682011/07/16 معلم

2009/07/01 جمال عبد الناصر سعاد دمحمصالح عبدهللا  ضوى 2179016 كفـءكفـء1692011/07/04 معلم

السالم االبتدائیة 2009/07/01 سعیدة عبدهللا دمحم عبد الكریم 1551591 كفـءكفـء1702011/06/27 معلم
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كیما الصباحیة 2009/03/01 سعیده ابراھیم دمحم عمرون 2244883 كفـءكفـء1712011/02/24 معلم

احمد ابا زید اللغات التجریبى 2010/03/01 سعیده دمحم السكري ابوالفضل 1721543 كفـءكفـء1722011/03/23 معلم

المھندس ابو العباس ابا زید االعدادیة 2009/03/01 سلمان نادى خمیس جودة 2212835 كفـءكفـء1732011/03/01 معلم

الشھید روضاوى حسین 2009/07/01 سماح دمحمعلى دمحم سر الختم عبد المجید 2160634 كفـءكفـء1742011/07/04 معلم

احمد ابا زید اللغات التجریبى 2009/07/01 سمر حربى دمحم مریعز 2206456 كفـءكفـء1752011/07/04 معلم

اسوان الثانویة للبنات 2008/07/01 سمر حسان اصولى حسن 2376176 كفـءكفـء1762011/06/27 معلم

احمد ابا زید اللغات التجریبى 2009/07/01 سمیحھ على سعید مصطفى 2206450 كفـءكفـء1772011/07/04 معلم

االمام على المسائیة 2009/07/01 سھیر  سیداحمد عبد الرحمن الطیب 2185383 كفـءكفـء1782011/06/27 معلم

دمحم مكاوى یعقوب 2009/07/01 سھیر السید دمحم حسن 2371299 كفـءكفـء1792011/07/04 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنین 2009/07/01 سوزان  دمحم احمد فرح 2174798 كفـءكفـء1802011/07/04 معلم

الصداقة 2009/06/27 سوزان احمد اسماعیل عبد الحافظ 2095196 كفـءكفـء1812011/07/04 معلم

العقاد الثانویة بنین 2008/07/01 سید سعد دمحم احمد 2244862 كفـءكفـء1822011/04/01 معلم

احمد عبد المجید زھران 2009/03/01 شاذلى حسین دمحم محمود 2256186 كفـءكفـء1832011/02/14 معلم

عبد هللا حسین 2009/06/27 شاذلى عبد الستار دمحم حسن 2126554 كفـءكفـء1842011/07/04 معلم

االقباط 2011/07/01 شیماء ابراھیم عاشور عبد اللطیف 2340562 كفـءكفـء1852011/07/13 معلم

عبد القادر امبابى االعدادیة 2008/07/01 شیماء حسن عبد العال ابراھیم 2201315 كفـءكفـء1862011/07/04 معلم

الخطارة سكة حدید 2009/07/01 شیماء حسین على احمد 2102285 كفـءكفـء1872011/07/04 معلم
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العروة الوثقى 2008/07/01 شیماء عبد الوھاب عبد السید دمحم 2186795 كفـءكفـء1882011/07/04 معلم

دمحم مكاوى یعقوب 2009/03/01 شیماء دمحم صالح الدین احمد 2047742 كفـءكفـء1892011/02/24 معلم

عزبة النھضة للتعلیم االساسى 2009/07/01 شیماء دمحم عبد اللطیف على 2202752 كفـءكفـء1902011/07/04 معلم

على مبارك االبتدائیة 2011/03/01 صباح احمد علي دمحم 742369 كفـءكفـء1912011/03/03 معلم

خور عواضة الجدیدة 2009/07/01 صفاء عمر على حسنین 2097286 كفـءكفـء1922011/07/04 معلم

احمد ماھر 2009/07/01 صفاء ماھر اسماعیل عبد ربھ 2099011 كفـءكفـء1932011/07/04 معلم

اللغات التجریبیة المتمیزة بصحارى 2009/03/01 صفاء دمحم سید یوسف 37083 كفـءكفـء1942011/02/28 معلم

الرائد محمود یعقوب الجدیدة 2009/03/01 صفاء دمحم عباس حسن 2244894 كفـءكفـء1952011/03/01 معلم

مجمع عزیز ابراھیم للتعلیم األساسى 2009/07/01 صالح احمد حسین مكى 1632528 كفـءكفـء1962011/07/04 معلم

شوقى عابد االعدادیةبنات 2009/03/01 طارق عبد العزیز عثمان بشیر 1705700 كفـءكفـء1972011/02/24 معلم

احمد ابا زید اللغات التجریبى 2009/07/01 عائشھ عالء الدین ماھر اسماعیل 2206445 كفـءكفـء1982011/07/04 معلم

الناصریة االعدادیة الجدیدة بنات 2008/03/01 عبد الحمید یوسف حسین على 1581235 كفـءكفـء1992011/02/24 معلم

احمد نصر سنجق 2009/06/27 عبد الرحمن دمحم حامد ابراھیم 2136256 كفـءكفـء2002011/07/04 معلم

المھندس دمحم حسین ھالل الثانویة المیكانیكیة بنین 2009/06/27 عزو رسمى عبد الحافظ ادم 2134786 كفـءكفـء2012011/07/04 معلم

الشھید عبدهللا محمود شحات ریاض اطفال 2009/07/01 عفاف االمیر نجدى امبابى 597668 كفـءكفـء2022011/06/04 معلم

مجمع ھمیمى الجبالوى 2009/07/01 عفاف عبدهللا عبید دمحم 2097321 كفـءكفـء2032011/07/04 معلم

قسطل 2009/07/01 على عبد الوھاب دمحم دمحم 2201328 كفـءكفـء2042011/07/04 معلم
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جزیرة سھیل اإلبتدائیة 2009/03/01 على كمال احمد دمحم 1581174 كفـءكفـء2052011/02/24 معلم

( المدرسة الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج 
)كمال نوبى 

2009/06/27 على دمحم رفعت محمود مدنى 2172563 كفـءكفـء2062011/07/04 معلم

اللواء امین الشریف 2009/07/01 غادة ابراھیم ابو المجد على 2377709 كفـءكفـء2072011/02/14 معلم

العروبة 2008/07/01 غادة عبد الكریم عبدهللا عبد الكریم 1707854 كفـءكفـء2082011/07/04 معلم

االعقاب بحرى 2008/05/12 غبلایر لطفى روفائیل عبد المالك 2390769 كفـءكفـء2092011/07/01 معلم

الشھید عمید ممدوح عثمان اإلبتدائیة 2009/07/01 فاطمة  سعید  فھمى  محمود 2177075 كفـءكفـء2102011/07/01 معلم

على مبارك لریاض االطفال 2009/07/01 فاطمة الزھراء خلیل عبد الخالق سلیمان 2178059 كفـءكفـء2112011/07/04 معلم

ابو الریش قبلى االعدادیة المشتركة 2009/07/01 فاطمة سلیم دمحم خلیل 2261110 كفـءكفـء2122011/07/01 معلم

مجمع ھمیمى الجبالوى 2009/07/01 فاطمة عبد الصبور عبد الوھاب احمد 1721093 كفـءكفـء2132011/07/04 معلم

عزبة النھضة االبتدائیة 2008/03/01 فاطمة عبدهللا ابو دوح على 1550580 كفـءكفـء2142011/02/14 معلم

ابو الریش قبلى االعدادیة المشتركة 2009/03/01 فاطمة كمال مالحظ مسعود 1767061 كفـءكفـء2152011/02/21 معلم

السالم االبتدائیة 2009/03/01 فاطمة دمحم رضوان حلبى 1550416 كفـءكفـء2162011/02/24 معلم

على مبارك االبتدائیة 2011/07/01 فاطمھ احمد على صدیق 2223076 كفـءكفـء2172011/07/07 معلم

االمام على 2009/07/01 فاطمھ الزھراء حمدى دمحم البدرى 2199731 كفـءكفـء2182011/07/04 معلم

عبد الرازاق طھ 2008/03/01 فاطمھ تونسى كامل حمزه 2178267 كفـءكفـء2192011/02/24 معلم

بدریھ حامد االعدادیة 2009/06/27 فاطمھ صالح عباس دمحم 2200586 كفـءكفـء2202011/07/04 معلم

الشھید دمحم عبد الوارث الصباحیة 2009/03/01 فاطمھ عبد الفتاح احمد محمود 37035 كفـءكفـء2212011/02/14 معلم
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نجیب محفوظ التجریبیة  للغات فرنسي 2009/06/27 فاطمھ فؤاد عبده نصر 2182095 كفـءكفـء2222011/07/04 معلم

عبد الحمید عبد الغفور 2009/06/27 فاطمھ دمحم صالح دمحم شمت 2097751 كفـءكفـء2232011/07/04 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنین 2009/07/01 فوزى دمحم عبدالسمیع رزیقى 2393610 كفـءكفـء2242011/07/04 معلم

مدرسة اسوان الجدیدة الرسمیة المتمیزة للغات 2009/07/01 فیبى ثروت عزیز عبد هللا 2206435 كفـءكفـء2252011/07/04 معلم

محفوظ مرغنى 2008/03/01 فیبى فرح جید عبید هللا 2244926 كفـءكفـء2262011/02/24 معلم

الشھید عبد المالك عوضون 2009/03/01 فیروز زكریا سعید صلیب 2244909 كفـءكفـء2272011/02/24 معلم

دمحم محمود الباین 2009/07/01 كامیلیا صبرى محمود حمزة 2248164 كفـءكفـء2282011/07/04 معلم

السالم ببھریف 2009/02/14 لبنى فتحى عبد المنعم  ھمیمى 2170952 كفـءكفـء2292011/07/01 معلم

احمد نصر سنجق 2011/07/07 لیلى جمعھ دمحم جیالنى 2377186 كفـءكفـء2302011/07/07 معلم

عبد الجلیل حسنین المشتركة 2008/03/01 لیلى دمحم عبد المجید عمر 2171914 كفـءكفـء2312011/03/01 معلم

كیما 2011/03/01 مارسیل ایلیا صبري حنا 37368 كفـءكفـء2322011/02/14 معلم

ابو الریش قبلى االعدادیة المشتركة 2009/07/01 مارلین ماھر عازر جاد 2277372 كفـءكفـء2332011/07/04 معلم

الشھید عبد المالك عوضون 2009/07/01 مارى رزیق جاد بولس 2179855 كفـءكفـء2342011/07/04 معلم

اللغات التجریبیة المتمیزة بصحارى 2009/07/01 مارى فایز نور موسى 2167518 كفـءكفـء2352011/07/04 معلم

حضانة مدرسة على ناصر االبتدائي 2009/07/01 مارى ماھر شوقى اندراوس 2097265 كفـءكفـء2362011/07/04 معلم

دمحم عبد الظاھر 2009/03/01 mماریا سمیر نعیم عطا 36839 كفـءكفـء2372011/02/24 معلم

نوبى حسن سعید 2008/03/01 ماریان عزمى قدیس میخائیل 37048 كفـءكفـء2382011/04/01 معلم
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دمحم مكاوى یعقوب 2011/03/01 مارین شحات سابا سید 2210282 كفـءكفـء2392011/03/01 معلم

دار النعیم 2009/07/01 مایكل جابر وھیب ابراھیم 2394241 كفـءكفـء2402011/07/01 معلم

الشھید احمد دیاب 2009/03/01 مایكل حشمت مختار بباوى 1714935 كفـءكفـء2412011/02/24 معلم

الشھید حمدى 2009/03/01 دمحم  منصور دمحم حسن 2257245 كفـءكفـء2422011/02/24 معلم

كیما الجدیدة 2009/03/01 دمحم احمد عبدالجید احمد 2236548 كفـءكفـء2432011/02/24 معلم

اللغات التجریبیة المتمیزة بصحارى 2009/03/01 دمحم حسین ابراھیم حسن 2236581 كفـءكفـء2442011/06/27 معلم

العقاد الثانویة بنین 2009/06/27 دمحم راشد مختار دمحم 2152915 كفـءكفـء2452011/07/01 معلم

مجمع عبد المجید حسین 2009/07/01 دمحم عبد الحمید محمود على 1580939 كفـءكفـء2462011/07/04 معلم

اللغات التجریبیة المتمیزة بصحارى 2009/03/01 دمحم على  دمحم صالح 2163711 كفـءكفـء2472011/02/24 معلم

المھندس دمحم حسین ھالل الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/06/27 دمحم فراج حداد خلیل 2202649 كفـءكفـء2482011/07/04 معلم

بشایر الخیر االبتدائیة 2009/03/01 دمحم فكرى حماده متولى 1716224 كفـءكفـء2492011/02/24 معلم

النھضة 2009/07/01 دمحم فؤاد عبید احمد 2371826 كفـءكفـء2502011/07/01 معلم

اسوان الجدیدة المتمیزة للغات 2010/07/01 دمحم كمال الدین عطیة حسن 2176326 كفـءكفـء2512011/07/25 معلم

الفراعنة بأبى سمبل 2009/07/01 محمود ابراھیم حامد دمحم 2367516 كفـءكفـء2522011/04/01 معلم

كیما الثانویة 2009/03/01 محمود سلیمان دمحم سلیمان 1706282 كفـءكفـء2532011/02/24 معلم

اللغات التجریبیة المتمیزة بصحارى 2009/03/01 محمود عبد القادر عبد الرحمن الطیب 2228101 كفـءكفـء2542011/04/01 معلم

كمال عباس ناصر 2009/07/01 محمود عبدالوھاب محمود عبد الجلیل 2277359 كفـءكفـء2552011/07/25 معلم
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المستقبل 2009/07/01 محمود فوزى عبد التام بشارة 1581264 كفـءكفـء2562011/07/04 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنین 2011/03/01 محمود دمحم احمد السید 2228145 كفـءكفـء2572011/02/14 معلم

2008/07/01 اكتوبر المشتركة٦ مرثا صفوت یس صالح 2096640 كفـءكفـء2582011/07/04 معلم

الشھید عبد المالك عوضون 2009/03/01 مرفت سمیر فكرى زكرى 2236603 كفـءكفـء2592011/02/24 معلم

الشھید عبد المالك عوضون 2008/07/01 مروة  احمد احمد دمحمالشریف 2179031 كفـءكفـء2602011/07/04 معلم

العروبة 2009/07/01 مروة احمد عبد الماجد حسن 36500 كفـءكفـء2612011/04/01 معلم

رمضان ارباب للتعلیم االساسى 2009/03/01 مروة احمد دمحم حمدون 1705837 كفـءكفـء2622011/02/24 معلم

روضة ممدوح عثمان 2009/07/01 مروة احمد مصطفى محمود 2097249 كفـءكفـء2632011/07/04 معلم

الشھید عمید ممدوح عثمان اإلبتدائیة 2009/07/01 مروة دمحم ربیع عبدهللا 2192563 كفـءكفـء2642011/07/04 معلم

العروبة 2009/06/16 مروة دمحم عبده دمحم 2173219 كفـءكفـء2652011/07/01 معلم

مجمع دمحم منیر 2009/06/27 مروه احمد عبد العزیز محمود 2200902 كفـءكفـء2662011/07/04 معلم

محفوظ مرغنى 2008/07/01 مروه رافت عبد الرحیم خلیفھ 2232446 كفـءكفـء2672011/07/04 معلم

)االعدادي(االمل للصم وضعاف السمع  2007/11/12 مروه على عبد اللطیف حسن 2180699 كفـءكفـء2682011/02/24 معلم

بدریھ حامد االعدادیة 2008/07/01 مروه فتحى عبدالحلیم  دمحم 2373678 كفـءكفـء2692011/06/27 معلم

عزبة النھضة االبتدائیة 2009/07/01 مروه قناوى عثمان مصطفى 2201379 كفـءكفـء2702011/07/04 معلم

اللغات التجریبیة المتمیزة بصحارى 2009/03/01 مروه محمود مصطفى حفنى 2214626 كفـءكفـء2712011/06/26 معلم

الشھید عبد المالك عوضون 2008/07/01 مریم  مجدى بولس اسكندر 2100280 كفـءكفـء2722011/07/04 معلم
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نوبى حسن سعید 2009/07/01 مریم اسعد نجیب بسطا 2096014 كفـءكفـء2732011/07/04 معلم

الناصریة االعدادیة الجدیدة بنات 2008/11/12 مریم دمحم على الخطیب 2048584 كفـءكفـء2742011/03/01 معلم

المواساة 2009/07/01 مصطفى احمد فرید دمحم 2233590 كفـءكفـء2752011/07/04 معلم

كمال عباس ناصر 2009/07/01 مصطفى احمد دمحم سلیمان 2095785 كفـءكفـء2762011/07/04 معلم

مدرسة اسوان الجدیدة المتمیزة للغات 2009/07/01 مصطفى عبد السالم دمحم  موسى دمحم 2171071 كفـءكفـء2772011/06/27 معلم

النھضة بكیما 2009/07/01 مصطفى عبد الفتاح مصطفى دمحم 1715021 كفـءكفـء2782011/07/01 معلم

العروبة 2009/06/27 مصطفى محمود حسین دمحمعاشور 2100291 كفـءكفـء2792011/07/04 معلم

السالم االبتدائیة 2009/07/01 منال صابر بلتاجى صابر 34072 كفـءكفـء2802011/07/04 معلم

الشھید مجدى كامل الدسوقى 2011/02/14 منال طھ سلیمان طھ 1752725 كفـءكفـء2812011/02/24 معلم

كمال عباس ناصر 2011/07/01 منى  على دمحم الصغیر 2302339 كفـءكفـء2822011/07/13 معلم

احمد ماھر 2008/07/01 منى احمد راشد على 2201539 كفـءكفـء2832011/07/04 معلم

ابطال بدر الصباحیة 2009/06/27 منى احمد عبد العزیز محمود 2232506 كفـءكفـء2842011/07/04 معلم

احمد ابا زید اللغات التجریبى 2008/03/01 منى حسن محمود عبد العظیم 1720976 كفـءكفـء2852011/03/23 معلم

عبد القادر امبابى االعدادیة 2008/07/01 منى شفیع دمحم احمد 2359329 كفـءكفـء2862011/07/01 معلم

السالم ببھریف 2009/06/27 منى دمحم ابراھیم حسن 2103906 كفـءكفـء2872011/07/04 معلم

االعقاب الكبرى 2009/07/01 منى دمحم المنیر لطفى ابراھیم 2394522 كفـءكفـء2882011/07/04 معلم

كالبشة الجدیدة االعدادیة 2009/06/27 موسى محمود عبد الراضى ابراھیم 2199683 كفـءكفـء2892011/07/04 معلم
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دمحم مكاوى یعقوب 2009/06/27 مى یحیى شاھین جمعھ 2096601 كفـءكفـء2902011/07/04 معلم

المھندس ابو العباس ابا زید االعدادیة 2006/10/01 میرفت دمحم عبد الرؤف محمود 29046 كفـءكفـء2912011/02/24 معلم

عبد الصبور عبد الرحمن الجبالوى 2008/05/12 میشیل سامى شحاتھ ابراھیم 2389083 كفـءكفـء2922011/06/02 معلم

على مبارك االبتدائیة 2008/02/14 میالد فایق صموئیل فلسطین 36739 كفـءكفـء2932011/02/24 معلم

ابطال بدر الصباحیة 2008/07/01 نجاح سمانى ابراھیم محمود 1511104 كفـءكفـء2942011/07/04 معلم

مصطفى كامل 2008/06/27 نجالء ابوزید توغان دمحم 2099862 كفـءكفـء2952011/07/04 معلم

ھدى شعراوى 2009/06/27 نجالء منصور  عبد الطیف عثمان 2099036 كفـءكفـء2962011/07/04 معلم

عبد الرازاق طھ 2010/07/01 نجوى ضاحى عبدالرازق دمحم 2391026 كفـءكفـء2972011/07/04 معلم

السالم بابى سمبل 2009/07/01 نسمة فتحى وھبى حسن 2206382 كفـءكفـء2982011/07/04 معلم

مجمع عبد المجید حسین 2009/06/27 نشوه نبیل عبد العظیم دمحم 2096463 كفـءكفـء2992011/07/04 معلم

مجمع ھمیمى الجبالوى 2009/07/01 نصرة عبد الباقى سید على 1704906 كفـءكفـء3002011/07/04 معلم

رجب حسنین 2009/07/01 نعمة الراوى على ابراھیم 2052992 كفـءكفـء3012011/07/04 معلم

الشھید عبد هللا محمود شحات 2009/03/01 نعمھ احمد ابازید مكى 2236641 كفـءكفـء3022011/02/24 معلم

الشھید عبدهللا محمود شحات ریاض اطفال 2009/03/01 نعیمھ محمود ابراھیم على 1552296 كفـءكفـء3032011/02/24 معلم

المھندس دمحم حسین ھالل الثانویة المیكانیكیة بنین 2009/06/27 ننسى عبد المنعم احمد عثمان 2102327 كفـءكفـء3042011/07/04 معلم

ابو الریش الوسطى االبتدائیة 2008/07/01 نھى سمیر دمحم عبد الراضى 2100388 كفـءكفـء3052011/07/04 معلم

خالد بن الولید الصباحیة 2008/07/01 نھى عبده دمحم دھب 2149676 كفـءكفـء3062011/07/04 معلم
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كیما الجدیدة 2009/06/27 نور الھدى ماھر حسن السمان 2233620 كفـءكفـء3072011/07/04 معلم

فتحى منصور دمحم 2008/07/01 نیفین عریان ابراھیم عبادى 2102312 كفـءكفـء3082011/07/04 معلم

العروبة 2008/07/01 ھاجر مصطفى  صالح مصطفى 2179369 كفـءكفـء3092011/07/01 معلم

الجمھوریة المشتركة 2009/07/01 ھالھ فوزى دمحم على 2200574 كفـءكفـء3102011/07/04 معلم

المھندس دمحم حسین ھالل الثانویة المیكانیكیة بنین 2009/07/01 ھانى جرجس عطاهللا ابراھیم 2104978 كفـءكفـء3112011/07/04 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنین 2008/05/11 ھانى ھارون ھاشم احمد 2100286 كفـءكفـء3122011/07/04 معلم

رجب حسنین 2009/07/01 ھبھ السید  الیمنى حسین 2201566 كفـءكفـء3132011/07/04 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنین 2008/07/01 ھبھ سیف النصر  على دمحم 2166681 كفـءكفـء3142011/07/01 معلم

العروبة 2009/03/01 ھبھ عبد هللا محمود عبد الباسط 2236681 كفـءكفـء3152011/03/01 معلم

على مبارك لریاض االطفال 2009/06/27 ھبھ دمحم احمد على 2100023 كفـءكفـء3162011/07/04 معلم

مصطفى كامل 2008/07/01 ھبھ دمحم عباس احمد 2277356 كفـءكفـء3172011/07/04 معلم

2009/03/01 الشھید احمد اللیثى ھدرا حنا سامى فاخورى 2236687 كفـءكفـء3182011/02/24 معلم

السیدة نفیسة ریاض اطفال 2009/07/01 ھدى طھ عبدهللا ابراھیم 2200572 كفـءكفـء3192011/07/04 معلم

الشھید دمحم عبد الوارث الصباحیة 2009/03/01 ھدیھ انور حسین زیدان 2254804 كفـءكفـء3202011/06/26 معلم

الفراعنة بأبى سمبل 2009/06/27 ھشام دمحم احمد محمود 2105246 كفـءكفـء3212011/07/04 معلم

على مبارك لریاض االطفال 2008/03/01 ھناء حجاج عبدهللا على 1717511 كفـءكفـء3222011/02/24 معلم

العروة الوثقى 2008/03/01 ھناء خلیفة عبد العظیم احمد 1719322 كفـءكفـء3232011/02/24 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

على ناصر 2009/03/01 ھناء زغلول صدقى  بباوى 2179038 كفـءكفـء3242011/02/24 معلم

العروبة 2008/03/01 ھناء سید عبد الھادى قاسم 1717016 كفـءكفـء3252011/02/24 معلم

الشھید عبدهللا محمود شحات ریاض اطفال 2009/03/01 ھند سید احمد عبد هللا 1705277 كفـءكفـء3262011/02/24 معلم

الشھید عمید ممدوح عثمان اإلبتدائیة 2009/03/01 ھند صالح الدین دمحم احمد 37019 كفـءكفـء3272011/02/24 معلم

دمحم صالح حرب الفنیة المتقدمة الصناعیة 2009/06/27 ھیثم دمحم مرغنى موسى 2205557 كفـءكفـء3282011/07/04 معلم

العروبة 2011/03/01 وائل عید ربیع ابوزید 1702531 كفـءكفـء3292011/02/24 معلم

الشھید عمید ممدوح عثمان اإلبتدائیة 2009/07/01 وردة دمحم علي ابو الحسن 2177962 كفـءكفـء3302011/07/04 معلم

دمحم صالح حرب الفنیة المتقدمة الصناعیة 2008/07/01 وفاء دمحم مرسى دمحم 2100273 كفـءكفـء3312011/07/04 معلم

الشھید عمید ممدوح عثمان اإلبتدائیة 2009/03/01 وفاء محمود بسطاوى حسن 2052187 كفـءكفـء3322011/03/22 معلم

مجمع ابو الریش بحرى 2009/07/01 وفاء منصور عثمان عبد الرحمن 2391800 كفـءكفـء3332011/07/04 معلم

2009/07/01 اكتوبر التجاریھ٦ والء ابو النصر مصطفى على 2097776 كفـءكفـء3342011/07/04 معلم

دمحم مكاوى یعقوب 2009/07/01 ولید  محمود حسین  دمحم 2255813 كفـءكفـء3352011/07/04 معلم

نوبى حسن سعید 2009/03/01 یاسر نصرالدین عزب دمحم 1725230 كفـءكفـء3362011/02/24 معلم

عبد الرازاق طھ 2006/12/25 یاسمین ابراھیم ابو الوفا مصطفى 2201588 كفـءكفـء3372011/07/04 معلم

احمد عبد المجید زھران 2009/07/01 یثرب اشرف دمحم یاسین 2201609 كفـءكفـء3382011/07/04 معلم

حضانة مدرسة على ناصر االبتدائي 2007/09/02 یسرا عامر منصور عرابى 1716122 كفـءكفـء3392011/02/24 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

كوم امبواسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفارسیة األعدادیة المشتركة 2010/03/01 ایمان محمود دمحم محمود 2249683 كفـءكفـء12011/02/14 أمین مكتبة

ابراھیم بشیر مصطفى الثانویة بنات الجدیدة 2010/07/01 رحمھ ثابت عبید سلیمان 2357499 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

نجع عواض 2011/07/01 طھ على دمحم موسى 2394391 كفـءكفـء32011/04/01 أمین مكتبة

كوم امبو الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 دمحم  بدرى عبد الرحیم  اسماعیل 2389569 كفـءكفـء42011/04/01 أمین مكتبة

العباسیة 2011/03/01 ابتسام دمحم على سعید 2214478 كفـءكفـء52011/03/01 أخصائى صحافة وإعالم

ام المؤمنین بكوم امبو 2010/03/01 ایمان مصطفى دمحم رضوان 36848 كفـءكفـء62011/02/14 أخصائى صحافة وإعالم

ابراھیم بشیر مصطفى الثانویة بنات الجدیدة 2011/07/01 مرفت عبد المنعم موسى احمد 2403318 كفـءكفـء72011/04/01 أخصائى صحافة وإعالم

الریفیة الجدیدة 2011/07/01 منال دمحم یوسف احمد 37073 كفـءكفـء82011/04/01 أخصائى صحافة وإعالم

مدرسة البیارة االبتدائیة 2011/03/01 یاسر حسین عبد هللا السمان 2244982 كفـءكفـء92011/02/28 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید حجازى عبد الفتاح محمود حجازى 2011/07/01 ایھاب مجدى زكى فیلبس 2395702 كفـءكفـء102011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

عرب كیما ع 2011/07/01 بیتر وصفى عبد السید عبد المالك 2359327 كفـءكفـء112011/04/01 أخصائى تكنولوجیا

االسماعیلیة االعدادیھ 2011/07/01 صفوت منیر دانیال میخائیل 2402198 كفـءكفـء122011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

فصول الرغامة شرق المشتركة  ع 2010/05/12 طارق عید العومى بكرى 2389566 كفـءكفـء132011/04/01 أخصائى تكنولوجیا

كرم الدیب 2011/07/01 عبد المسیح برسوم اقالیدوس عبد المسیح 2395810 كفـءكفـء142011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

الرغامة البلد االعدادیة 2010/05/12 محمود ابوالمجد مامون دمحم 2375566 كفـءكفـء152011/04/01 أخصائى تكنولوجیا

السیدة نفیسة بنات 2010/07/01 ایمان احمد نوبى على 2395808 كفـءكفـء162011/04/01 أخصائى نفسى

على دمحم موسى 2010/07/01 زینب احمد حسین على 2244955 كفـءكفـء172011/02/14 أخصائى نفسى
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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 

كوم امبواسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید محمود طھ 2011/07/01 اسماء عبد العظیم احمد محمود 2250029 كفـءكفـء182011/04/01 أخصائى اجتماعى

احمد اللیثى 2010/07/01 اسماء دمحم اسماعیل على 2244984 كفـءكفـء192011/04/01 أخصائى اجتماعى

على دمحم موسى 2010/07/01 ایمان عبد الستار یس حامد 1722330 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید محمود سلیمان 2011/07/01 رباب دمحم بصري بسطاوي 1735216 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى اجتماعى

عزبة على سلیمان 2010/07/01 زینب احمد حسین بكر 2244960 كفـءكفـء222011/04/01 أخصائى اجتماعى

عواد االبتدائیة بسلوا 2008/10/01 زینب دمحم على ابراھیم 2244914 كفـءكفـء232011/04/01 أخصائى اجتماعى

االمام على زین العابدین 2010/07/01 سحر حسین محمود حسن 1743255 كفـءكفـء242011/02/14 أخصائى اجتماعى

العلیقات 2007/11/12 شیرین نصیف حكیم عطاهللا 2250270 كفـءكفـء252011/04/01 أخصائى اجتماعى

عمر بن عبد العزیز 2010/07/01 شیماء بسطاوى احمد دمحم 2228014 كفـءكفـء262011/04/01 أخصائى اجتماعى

مدرسة البیارة االبتدائیة 2010/07/01 صابرین دمحم حسانین حسین 2244900 كفـءكفـء272011/04/01 أخصائى اجتماعى

التجریبیة للغات 2010/07/01 صفاء فتحى دمحم االمیر 1722549 كفـءكفـء282011/04/01 أخصائى اجتماعى

مجمع محمود القھمورى للغات اعدادى 2010/07/01 طاھره احمد موسى دمحم 2207406 كفـءكفـء292011/04/01 أخصائى اجتماعى

حضانة على موسى االبتدائیة 2010/07/01 مدیحھ دمحم عید بدرى محمود 2250208 كفـءكفـء302011/04/01 أخصائى اجتماعى

الریفیة الجدیدة 2010/07/01 منى دمحم مصطفى حسن 2236579 كفـءكفـء312011/04/01 أخصائى اجتماعى

الشھید خالد عبد النبى حامد عبد النعیم 2010/07/01 نجالء عبد الوھاب محمود عثمان 2236613 كفـءكفـء322011/04/01 أخصائى اجتماعى

فاطمة الزھراء 2010/07/01 نجوى دمحم دین دمحم صالح 2250301 كفـءكفـء332011/02/14 أخصائى اجتماعى

عوض موسى ریاض اطفال 2010/07/01 نھلة صالح حسین احمد 2236633 كفـءكفـء342011/04/01 أخصائى اجتماعى
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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 

كوم امبواسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشیخ دمحممتولى الشعراوى ریاض اطفال 2010/07/01 ھاجر عبد المنعم احمد دمحم 1728234 كفـءكفـء352011/04/01 أخصائى اجتماعى

القھمورى بحجازة 2000/05/15 امل عبد هللا دمحم ابراھیم 34587 كفـءكفـء362008/10/31 معلم أول

كوم امبو الثانویة الفنیة بنات 1992/09/01 حمزه فخرى حسن وزیرى 30004 كفـءكفـء372008/10/31 معلم أول

كوم امبو الثانویة الصناعیة بنین 1984/12/01 دمحم رضوان عبدالموجود على 17256 كفـءكفـء382010/01/27 معلم أول

كوم امبو الثانویة الزراعیة 1993/12/01 منى عبد هللا محمود مصطفى 23018 كفـءكفـء392009/08/23 معلم أول

كوم امبو الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 عنایات فواز عبدالراضى دردیر  2389646 كفـءكفـء402011/04/01 معلم

على دمحم موسى 2011/03/01 ابتسام األمین ابراھیم عبد الجلیل 36966 كفـءكفـء412011/02/14 معلم

عبد البارى یوسف 2011/03/01 ابتسام سید ابراھیم موسى 36873 كفـءكفـء422011/02/14 معلم

العتمور المستجد 2009/03/01 ٠ابتسام عبد الھادى عبد الحمید  2250059 كفـءكفـء432011/02/14 معلم

المنشیة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 ابراھیم ابو السعود دمحم محمود 36316 كفـءكفـء442011/04/01 معلم

فطیرة 2011/07/01 ابراھیم ركابى عبد المجید عمر 34556 كفـءكفـء452011/04/01 معلم

دمحم حسین عثمان االعدادیھ 2011/03/01 ابراھیم سید احمد سلمان 2250261 كفـءكفـء462011/02/14 معلم

السلسلھ بحرى االعدادیھ 2011/03/01 ابراھیم عبد الباقي سلطان احمد 1744948 كفـءكفـء472011/02/14 معلم

الشھید أبراھیم یوسف 2011/07/01 ابراھیم دمحم االمین على 2389572 كفـءكفـء482011/04/01 معلم

السیدة فاطمة الزھراء 2011/07/01 ابو الحسن عبد الفتاح  دمحم حسن 2361927 كفـءكفـء492011/04/01 معلم

المنشیة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 ابو الفضل صدیق یوسف عبد المجید 34916 كفـءكفـء502011/04/01 معلم

سبیل العرب االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ابو القاسم دمحم ھاشم سلیم 37289 كفـءكفـء512011/04/01 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 

كوم امبواسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

على بن أبى طالب 2011/07/01 ابو المجد على احمد عبد السید 33227 كفـءكفـء522011/07/01 معلم

الفارسیة 2010/03/01 ابو عوف دمحم على حسن 35023 كفـءكفـء532011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق 2010/01/13 ابوالحسن محمود دسوقى حسین 2244979 كفـءفوق المتوسط542011/02/14 معلم

الشھید خالد عبد النبى حامد عبد النعیم 2011/07/01 ابوالخیر محمود ابراھیم دمحم 2244996 كفـءكفـء552011/04/01 معلم

فاطمة الزھراء 2010/03/01 احالم احمد حسن محمود 2255592 كفـءكفـء562011/02/14 معلم

الریفیة االبتدائیة 2010/03/01 احالم سید احمد حسن 2244987 كفـءكفـء572011/02/14 معلم

الشریف أسماعیل 2011/03/01 احالم صادق ركابى على 37233 كفـءكفـء582011/02/14 معلم

الشھید احمد دمحم مرعى ابراھیم 2010/03/01 احالم عبده ابراھیم ابوزید 2225948 كفـءكفـء592011/02/14 معلم

السبیل بحرى 2010/07/01 ٠احالم مصطفى شحات  2250241 كفـءكفـء602011/07/01 معلم

جعفر الصادق 2010/07/01 أحالم یوسف حامد على 1744248 كفـءكفـء612011/04/01 معلم

طھ حسین 2011/07/01 احمد  محمود احمد دمحم 2389573 كفـءكفـء622011/04/01 معلم

ابورواى 2011/03/01 احمد ابراھیم سید عبدالجلیل 34928 كفـءكفـء632011/02/14 معلم

المنشیة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 احمد ابو بكر العبید ابو بكر 2394451 كفـءكفـء642011/04/01 معلم

المنشیة شرق 2008/05/24 احمد امین محمود خلیل 37193 كفـءكفـء652011/04/01 معلم

الصدقیة ت أ 2011/03/01 أحمد بشیر دردیر الصاوى 1735625 كفـءكفـء662011/02/14 معلم

اسماعیل احمد محمود 2009/11/13 احمد جبر هللا دمحم عبده 33503 كفـءكفـء672011/02/28 معلم

السالم للبنین 2011/03/01 احمد حسب هللا خلیفھ خمیس 2253521 كفـءكفـء682011/02/14 معلم
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الشھید احمد دمحم مرعى ابراھیم 2011/03/01 احمد حسن دمحم حامد 2250201 كفـءكفـء692011/02/28 معلم

الشھید عبد النبى 2007/03/01 احمد سعید احمد مصطفى 32148 كفـءكفـء702011/02/14 معلم

فارس  االعدادیھ 2011/07/01 احمد سلیمان على دمحم احمد 37131 كفـءكفـء712011/02/14 معلم

جعفر الصادق ع 2011/07/01 احمد سید دمحمدین دمحم عمران 2277396 كفـءكفـء722011/06/27 معلم

خالد بن الولید االعدادیھ 2007/10/01 احمد شوقي دمحم موسى 31852 كفـءكفـء732011/02/14 معلم

عزبة العرب 2006/10/01 احمد عبد الراضى حسان محمود 34167 كفـءكفـء742011/04/01 معلم

السید سعید 2011/07/01 احمد عبد الرؤف دمحم سعید عبد البارى 36943 كفـءكفـء752011/02/14 معلم

مدرسة الشھید دمحم خالد الثانویھ بنین 2008/10/09 احمد عبد السالم حسن ابراھیم 2363842 كفـءكفـء762011/02/14 معلم

العدوة 2011/07/01 احمد عبد العظیم احمد دمحم 35357 كفـءكفـء772011/04/01 معلم

سلوا الثانویة الفنیة بنات 2010/03/01 احمد عبد العلیم احمد ابراھیم 2250255 كفـءكفـء782011/02/14 معلم

الرغامة البلد االعدادیة 2011/03/01 احمد عبدالفتاح حسین احمد 37443 كفـءكفـء792011/02/14 معلم

النجاجرة ع 2011/03/01 احمد عبدالفتاح دمحم على 2250158 كفـءكفـء802011/03/01 معلم

كوم امبو قبلى 2010/07/01 احمد عبدهللا دمحم احمد 2244990 كفـءكفـء812011/04/01 معلم

الشھید أبراھیم یوسف 2007/10/01 احمد عبده مدنى عبد الحلیم 2249901 كفـءكفـء822011/02/14 معلم

السالم للبنین 2011/07/01 احمد عجمي دمحم مبارك 34244 كفـءكفـء832011/02/14 معلم

الشھید عبد النبى 2006/08/13 احمد عطا دمحم محمود 36573 كفـءكفـء842011/06/27 معلم

السیدة نفیسة بنات 2011/03/01 ٠احمد قرني دمحم  1735358 كفـءكفـء852011/02/28 معلم
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الشھید فتحى امین 2011/03/01 احمد دمحم احمد بدوي عطیة زیدان 1713219 كفـءكفـء862011/02/14 معلم

الوحدة بالعتمور قبلى 2011/07/01 احمد دمحم عبادى دمحم 2249889 كفـءكفـء872011/04/01 معلم

سبیل العرب االعدادیھ الجدیده 2011/03/01 احمد دمحم عبد الحلیم دمحم 37338 كفـءكفـء882011/02/14 معلم

عواد االبتدائیة بسلوا 2004/12/26 احمد دمحم عبد القادر دمحم 1720644 كفـءكفـء892009/05/10 معلم

ام المؤمنین بكوم امبو 2010/05/20 احمد دمحم عبد هللا عثمان 36012 كفـءكفـء902011/04/01 معلم

النجاجرة ع 2011/07/01 احمد دمحم عبد الھادى احمد 2245001 كفـءكفـء912011/04/01 معلم

السیدة نفیسة بنات 2011/07/01 احمد دمحم فتحي مرسي 36134 كفـءكفـء922011/04/01 معلم

مجمع المنشیة 2006/08/17 احمد دمحم قناوي دمحم 34377 كفـءكفـء932011/02/28 معلم

العباسیة عرب ع 2011/07/01 احمد محمود یوسف عبد هللا 2394219 كفـءكفـء942011/04/01 معلم

القراریش األعدادیة 2011/07/01 احمد مصطفى  سلیم  عبد المعطى 2262661 كفـءكفـء952011/04/01 معلم

فطیرة 2011/07/01 احمد مصطفى احمد ایوب 37320 كفـءكفـء962011/04/01 معلم

سلوا قبلى الثانویة 2010/01/13 احمد مصطفى سعید احمد 2180741 كفـءكفـء972011/02/27 معلم

النجاجرة ع 2007/10/01 احمد مصطفى دمحم خلیل 37398 كفـءكفـء982011/02/28 معلم

الوحدة بالعتمور قبلى 2011/03/01 احمد موسى احمد دمحم 36755 كفـءكفـء992011/02/14 معلم

الشریف أسماعیل 2011/07/01 احمد نور طاھر موسى 37446 كفـءكفـء1002011/04/01 معلم

الشھید عبد النبى 2007/10/01 اسامة یوسف احمد خلیل 37422 كفـءكفـء1012011/02/28 معلم

مجمع محمود القمھورى تجریبى لغات 2011/07/01 اسامھ دمحم بغدادى حسن 2390609 كفـءكفـء1022011/04/01 معلم

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

7438of 6805 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 

كوم امبواسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

التوفیقیھ االعدادیھ 2010/03/01 استیر فوزى نعیم جاد هللا 2250271 كفـءكفـء1032011/02/14 معلم

السالم للبنین 2011/03/01 اسالم  محمود دمحم خلف 2250020 كفـءكفـء1042011/02/14 معلم

االمام على زین العابدین 2010/03/01 اسماء ابراھیم صالح ابراھیم 2244981 كفـءكفـء1052011/02/14 معلم

الشھید احمد ابراھیم حسب هللا 2010/07/01 اسماء ابراھیم دمحم سلیمان 36563 كفـءكفـء1062011/04/01 معلم

مجمع المنشیة 2010/03/01 اسماء ابوالمجد دمحم دمحم 36481 كفـءكفـء1072011/02/14 معلم

الشھید محمود طھ 2011/03/01 اسماء احمد حسین على 2249879 كفـءكفـء1082011/02/14 معلم

االمام على زین العابدین 2010/03/01 اسماء السید علي حامد ابراھیم 36830 كفـءكفـء1092011/02/14 معلم

العتمور المستجد ع 2010/07/01 اسماء بصرى شرقاوى موسى 2393873 كفـءكفـء1102011/02/28 معلم

السادات بنین 2006/10/01 اسماء حسن عبد الحمید حسن 2214745 كفـءكفـء1112011/04/01 معلم

سلوا قبلى ع 2010/03/01 اسماء حسن عبدة احمد على 2250254 كفـءكفـء1122011/02/14 معلم

اقلیت قبلى 2011/03/01 اسماء شحات حسین ابراھیم 2249848 كفـءكفـء1132011/02/14 معلم

السبیل مكى 2010/07/01 اسماء عبد الرازق محمود حسان 2277379 كفـءكفـء1142011/04/01 معلم

البصالى 2010/03/01 أسماء عبد الفتاح أحمد محمود 1707678 كفـءكفـء1152011/02/14 معلم

مدرسة النجاجرة االبتدائیة الصباحیھ 2010/07/01 اسماء عبد القادر دمحم  طھ 2255348 كفـءكفـء1162011/02/14 معلم

العدوة ع 2010/03/01 اسماء عبد هللا دمحم  عبد العظیم 2249904 كفـءكفـء1172011/02/14 معلم

الریفیة الجدیدة 2010/03/01 اسماء عزت دمحم جاد 36701 كفـءكفـء1182011/02/24 معلم

العلیقات 2008/11/12 اسماء على  احمد دمحم 2249839 كفـءكفـء1192011/02/14 معلم
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الشھید خالد عبد النبى حامد عبد النعیم 2010/03/01 اسماء على دمحم سعید على 2249718 كفـءكفـء1202011/02/14 معلم

الوحدة بالعتمور قبلى 2010/03/01 اسماء فراج عبدالسید دمحم 2244993 كفـءكفـء1212011/02/14 معلم

عثمان بن عفان بااللبان 2010/07/01 اسماء دمحم احمد حسین 2393233 كفـءكفـء1222011/04/01 معلم

اقلیت 2010/03/01 اسماء دمحم جبرهللا مكى 2249702 كفـءكفـء1232011/02/28 معلم

االعدادیھ.الشبیكة 2010/07/01 اسماء دمحم حیدر احمد 2249739 كفـءكفـء1242011/04/01 معلم

روضة عمر بن عبد العزیز 2010/03/01 اسماء دمحم على محمود 2250009 كفـءكفـء1252011/02/26 معلم

سالمون االعدادیة 2010/07/01 اسماء دمحم فتحي مرسي 35593 كفـءكفـء1262011/04/01 معلم

الشھید خالد عبد النبى حامد عبد النعیم 2010/07/01 اسماء محمود سید دمحم 37069 كفـءكفـء1272011/02/14 معلم

فطیرة المشتركةاالعدادیھ 2011/03/01 اسماء محمود نوح عبد المجید 37039 كفـءكفـء1282011/02/14 معلم

القراریش المشتركة 2010/07/01 اسماء مصطفى عبد الرازق دمحم 1739420 كفـءكفـء1292011/04/01 معلم

)اعدادى (ملحقة ابو رواى االبتدائیة  2011/03/01 اسماعیل عبد الباقي سلطان احمد 1722533 كفـءكفـء1302011/02/28 معلم

ابویر 2011/07/01 اشرف احمد جاد عبد الباسط 34466 كفـءكفـء1312011/04/01 معلم

الخور بحرى 2011/03/01 اشرف خضرى حسن حسانین 2245010 كفـءكفـء1322011/02/14 معلم

الشھید احمد مصطفى عوض الراوى 2010/01/23 اشرف سید على ایوب 2244977 كفـءكفـء1332011/02/14 معلم

العتمور قبلى 2010/05/12 اشرف سید علیان دمحم 2178955 كفـءكفـء1342011/04/01 معلم

مجمع محمود القھمورى للغات اعدادى 2011/03/01 اشرف عبد الغفور النوبى احمد 37455 كفـءكفـء1352011/02/14 معلم

االسماعیلیة 2011/07/01 اشرف عبد الفتاح دمحم مصطفى 34153 كفـءكفـء1362011/02/14 معلم
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االمام على بن ابى طالب بحجازة 2011/07/01 اشرف موسى على مصطفى 35889 كفـءكفـء1372011/04/01 معلم

القھمورى بحجازة 2010/07/01 اعتماد سید طاھر دمحم 2368574 كفـءكفـء1382011/04/01 معلم

دمحم طاھر االنصارى 2010/07/01 اعتماد فتحي دمحم دمحم 36455 كفـءكفـء1392011/02/14 معلم

عزبة العرب 2010/03/01 اكرام ربیع دمحم احمد 36935 كفـءكفـء1402011/02/14 معلم

جعفر الصادق 2011/03/01 الحسین دمحم االمین على 32646 كفـءكفـء1412011/02/14 معلم

عرب كیما ع 2010/01/12 الحسینى  احمد دمحم حسن 2249844 كفـءكفـء1422011/02/14 معلم

سبعة قبلى االبتدائیة 2011/07/01 السایح محمود احمد مصطفي 2395730 كفـءكفـء1432011/04/01 معلم

الشروق االبتدائیھ 2011/07/01 الشیماء جمال حجاجى حسن 2362208 كفـءكفـء1442011/04/01 معلم

الرغامة شرق 2010/07/01 الشیماء یوسف ابو المجد عیسى 2245006 كفـءكفـء1452011/04/01 معلم

مدرسة المھندس دمحم مبارك االبتدائیة 2010/03/01 الفت العزب الدالل زكیر 37108 كفـءكفـء1462011/02/14 معلم

دمحم ذكى على االبتدائیة 2010/07/01 الھام دمحم احمد دمحم 2402085 كفـءكفـء1472011/04/01 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/01 الھام دمحم حسین ابراھیم 37468 كفـءكفـء1482011/02/20 معلم

السیدة فاطمة الزھراء 2010/07/01 الھام دمحم على احمد 2366013 كفـءكفـء1492011/04/01 معلم

السبیل مكى 2010/07/01 الھام دمحم محمود حسان 33815 كفـءكفـء1502011/06/27 معلم

سلوا بنات بحرى 2010/03/01 ام كلثوم حسن محمود حسن 2225951 كفـءكفـء1512011/02/14 معلم

الشھید مینا عادل انور زكى 2006/10/01 ام كلثوم محمود سید على 35503 كفـءكفـء1522011/06/27 معلم

السبیل مكى 2010/07/01 امال شحات جادالكریم مرزوق 2249802 كفـءكفـء1532011/07/01 معلم
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مجمع كفور كوم امبو االبتدائیة 2010/03/01 آمال عزمى عزیز بسادة 34324 كفـءكفـء1542011/02/28 معلم

جبل السلسلة 2010/03/01 امال دمحم عبدالفتاح عبدالحلیم 2249842 كفـءكفـء1552011/02/14 معلم

العتمور بحرى االعدادیة 2010/07/01 امانى  عطاm  سعید  ایوب 2277344 كفـءكفـء1562011/04/01 معلم

العتمور المستجد ع 2010/07/01 امانى ابوالحسن ایوب الجالس 2250080 كفـءكفـء1572011/04/01 معلم

االمام على زین العابدین 2010/07/01 امانى على عبد هللا دمحم 37021 كفـءكفـء1582011/04/01 معلم

عمر بن عبد العزیز 2010/03/01 اماني مصطفى دمحم علي 35589 كفـءكفـء1592011/02/24 معلم

الرغامة غرب 2011/03/01 امل احمد عبد الرحیم محمود 37365 كفـءكفـء1602011/02/14 معلم

ع...سبعة قبلى 2010/03/01 امل حسن مصطفى حسن 2207836 كفـءكفـء1612011/02/27 معلم

سلوا بنات بحرى 2010/07/01 امل صابر احمد دمحم 2358355 كفـءكفـء1622011/04/01 معلم

االعدادیھ.الشبیكة 2010/07/01 امل عبد الجید اسماعیل خلیفة 2368112 كفـءكفـء1632011/04/01 معلم

الشیخ عبد العال 2011/07/01 أمل فتحي أبو بكر عبد التام 1735251 كفـءكفـء1642011/04/01 معلم

العتمور المستجد 2010/07/01 امنة دمحم عبداللطیف عبد الھادي 34053 كفـءكفـء1652011/04/01 معلم

التجریبیة للغات 2011/03/01 آمنة محمود سید أحمد دمحم 34480 كفـءكفـء1662011/02/14 معلم

الشھید عبد العظیم غانم غندور ع 2010/07/01 امنة محمود على احمد 2389565 كفـءكفـء1672011/04/01 معلم

سلوا بنات بحرى 2010/03/01 امنھ عبدالمنعم دمحمادم برسى 2250305 كفـءكفـء1682011/02/14 معلم

مجمع محمود القھمورى للغات اعدادى 2011/07/01 امنیة كمال موسى احمد 2378944 كفـءكفـء1692011/04/01 معلم

السادات بنین 2010/03/01 امنیھ محمود على محمود 2250274 كفـءكفـء1702011/02/14 معلم
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مدرسة النجاجرة االبتدائیة الصباحیھ 2011/03/01 امیرة بدري عبد السمیع دمحم 37469 كفـءكفـء1712011/02/14 معلم

كوم امبو الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 امیره مصطفى یوسف على 2250242 كفـءكفـء1722011/02/14 معلم

االمام على بن ابى طالب بحجازة 2010/03/01 أمیمة الشاذلي أحمد حسین 1743040 كفـءكفـء1732011/02/14 معلم

الكـاجـوج الثانویة الصناعیة بنین 2010/07/01 امیمة حسن سید دمحم 2395774 كفـءكفـء1742011/06/28 معلم

احمد اللیثى 2010/07/01 امیمة دمحم السید عبد الحفیظ مصطفى 32144 كفـءكفـء1752011/06/27 معلم

المنشیة شرق 2006/08/12 امین حمدنا هللا امین سعد 36217 كفـءكفـء1762011/02/14 معلم

عبد البارى یوسف 2011/03/01 أمین دمحم أمین على 1738240 كفـءكفـء1772011/02/14 معلم

االعدادیھ.الشبیكة 2010/03/01 انتصار سعید دمحم ابراھیم 36833 كفـءكفـء1782011/02/28 معلم

مجمع المنشیة 2011/03/01 انجى جمیل انور بطرس 2236541 كفـءكفـء1792011/02/14 معلم

االمام الحسین 2011/07/01 انور عوض هللا ابراھیم عوض هللا 36654 كفـءكفـء1802011/04/01 معلم

السبیل مكى 2010/07/01 اودیت جبرائیل عبید عبد المالك 2277405 كفـءكفـء1812011/04/01 معلم

عرب كیما ع 2010/03/01 اوعاد سید ملیجى عبد السید 2250298 كفـءكفـء1822011/02/14 معلم

السیدة فاطمة الزھراء 2010/07/01 ایات ابراھیم حسین حمید 2314338 كفـءكفـء1832011/04/01 معلم

ام القرى للفصل الواحد 2011/03/01 ایرینى مراد خلیل ابراھیم 2178509 كفـءكفـء1842011/02/28 معلم

الشھید حجازى عبد الفتاح محمود حجازى 2010/07/01 ایرینى وجدى الكسان رزق هللا 2357553 كفـءكفـء1852011/04/01 معلم

دمحم ذكى على االبتدائیة 2010/07/01 ایزیس احمد دمحم على 2376181 كفـءكفـء1862011/04/01 معلم

كوم امبو الثانویة الفنیة بنات 2010/07/01 ایفا جرجس شحاتة توفیق 2389563 كفـءكفـء1872011/04/01 معلم
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العباسیة عرب ع 2011/07/01 ایلیا فوزى ملك رومان 2278802 كفـءكفـء1882011/04/01 معلم

االمام الحسین 2010/07/01 ایمان احمد السید حمدنا هللا عبد المنعم 32373 كفـءكفـء1892011/04/01 معلم

الشازلیة 2011/03/01 ایمان بدرى دمحم حامد دمحم 2249947 كفـءكفـء1902011/02/14 معلم

دمحم حسین عثمان االعدادیھ 2011/07/01 ایمان خالد على دمحم 2389576 كفـءكفـء1912011/04/01 معلم

مجمع المنشیة 2011/03/01 ایمان دانیال شفیق بولس 2178923 كفـءكفـء1922011/02/28 معلم

جبل السلسلة 2010/03/01 ایمان ربیع على عبد السید 36445 كفـءكفـء1932011/02/14 معلم

كوم امبو الثانویة الصناعیة بنین 2010/07/01 ایمان عبد الفتاح حسین عمر 2175820 كفـءكفـء1942011/04/01 معلم

الرغامة غرب 2011/03/01 ایمان عبد الموجود  احمد  دمحم 2249939 كفـءكفـء1952011/02/14 معلم

الرغامة غرب 2010/03/01 ایمان عبد الھادى ابراھیم سلمان 37103 كفـءكفـء1962011/02/14 معلم

جبل السلسلة 2011/03/01 ایمان عبدالحمید ابراھیم حسن 2249902 كفـءكفـء1972011/02/14 معلم

المساعید والشطب ع المشتركة 2010/07/01 ایمان عبده دمحم احمد 2277357 كفـءكفـء1982011/04/01 معلم

االمام على بن ابى طالب بحجازة 2010/03/01 ایمان على دمحم ابراھیم 2250278 كفـءكفـء1992011/02/14 معلم

القراریش المشتركة 2010/03/01 ایمان محفوظ عرفان جابر 37171 كفـءكفـء2002011/02/28 معلم

مجمع المنشیة 2010/03/01 ایمان محمود على عبد القادر 2244992 كفـءكفـء2012011/02/14 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االعدادیھ 2010/03/01 ایمان ولیم شحاتة توفیق 1735877 كفـءكفـء2022011/02/14 معلم

الشھید ایمن ركابى احمد على 2010/03/01 ایمان یوسف احمد محمود 1741046 كفـءكفـء2032011/02/14 معلم

الشھید محمود طھ 2011/07/01 ایمن احمد دمحم محمود 36747 كفـءكفـء2042011/04/01 معلم
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كرم الدیب 2010/07/01 ایمن حسن دمحم على حامد 35004 كفـءكفـء2052011/04/01 معلم

الشریف أسماعیل 2011/03/01 ایمن خلیفة احمد على 35283 كفـءكفـء2062011/02/14 معلم

سلوا قبلى ع 2011/07/01 ایمن عبد الستار سعید اسماعیل 2402179 كفـءكفـء2072011/04/01 معلم

االسماعیلیة 2011/07/01 ایمن عبد الكریم على محمود 37374 كفـءكفـء2082011/04/01 معلم

الفؤادیھ الجدیده 2011/07/01 ایمن دمحم حسین مصطفى 34762 كفـءكفـء2092011/04/01 معلم

عزبة على سلیمان 2010/01/12 ایمن دمحم عید حسن احمد 36612 كفـءكفـء2102011/02/28 معلم

الخور بحرى االعدادیھ المشتركھ 2011/07/01 ایمن محمود احمد عبد المولى 2389567 كفـءكفـء2112011/04/01 معلم

الشھید دمحم یس دمحم یس 2010/03/01 ایناس احمد صغیر احمد 2249759 كفـءكفـء2122011/02/28 معلم

مدرسة الشھید دمحم خالد الثانویھ بنین 2007/10/01 ایھاب شاذلى موسى على 2179129 كفـءكفـء2132011/04/01 معلم

فاطمة الزھراء 2010/07/01 باتعھ عبدالحمید دمحم صالح 2236535 كفـءكفـء2142011/02/14 معلم

العتمور المستجد 2006/10/01 بثینة دمحم علي سعید دمحم 36472 كفـءكفـء2152011/02/14 معلم

الخور بحرى االعدادیھ المشتركھ 2006/10/01 بثینھ حسن احمد حمید 2244974 كفـءكفـء2162011/02/14 معلم

2010/03/01 كوم امبو الثانویة التجاریة بثینھ عبدالعال عبدالمجید دمحم 2244888 كفـءكفـء2172011/02/14 معلم

دمحم متولى الشعراوى 2006/10/01 بسمة حجاج دمحم صالح 36239 كفـءكفـء2182011/02/14 معلم

أحمد اللیثى لریاض األطفال 2011/07/01 بسمھ احمد ابراھیم عبد المنعم 2244972 كفـءكفـء2192011/04/01 معلم

النجاجرة ع 2010/07/01 بسمھ احمد دمحم احمد 2244895 كفـءكفـء2202011/07/01 معلم

الرغامة شرق 2010/03/01 بسیمھ دمحم على حسن 2244890 كفـءكفـء2212011/02/28 معلم
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عزبة على سلیمان 2011/07/01 بھاء  دمحم  یوسف  محمود 2366735 كفـءكفـء2222011/04/01 معلم

السالم للبنین 2011/03/01 بھاء بدرى عبدالرؤف على 2249639 كفـءكفـء2232011/02/14 معلم

الشھید ابوزید حامد ناظر ع 2011/07/01 بوال وجیھ منیر عازر 2362238 كفـءكفـء2242011/04/01 معلم

الوحدة بالعتمور قبلى 2011/07/01 بولس لمعى بولس عیسى 36738 كفـءكفـء2252011/04/01 معلم

دمحم ذكى على االبتدائیة 2011/03/01 بیشوى فایز نجیب جندى 37263 كفـءكفـء2262011/02/14 معلم

العدوة ع 2011/03/01 تادرس فائق تادرس مسدارى 2257779 كفـءكفـء2272011/02/26 معلم

جعفر الصادق ع 2011/07/01 تامر عبد الحفیظ عمر احمد 2376196 كفـءكفـء2282011/04/01 معلم

دمحم ذكى على االبتدائیة 2010/05/18 تامر مصطفى عثمان عبد هللا 34647 كفـءكفـء2292011/07/01 معلم

النجاجرة ع 2010/07/01 تریزه انور میخائیل شنودة 2277390 كفـءكفـء2302011/04/01 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/01 تریزه رومانى عبد المالك جاد 34495 كفـءكفـء2312011/02/14 معلم

الشھید محمود طھ 2011/07/01 تقادم على دمحم االسد 2402600 كفـءكفـء2322011/04/01 معلم

عواد االبتدائیة بسلوا 2011/03/01 تقادم دمحم محمود على 36567 كفـءكفـء2332011/02/14 معلم

الشھید عقیل حسین 2011/07/01 ثابت شوقى زكى ابراھیم 2236544 كفـءكفـء2342011/02/24 معلم

ابویر ریاض اطفال 2011/03/01 ثریا  یاسین على  حسین 2260286 كفـءكفـء2352011/02/14 معلم

القراریش المشتركة 2010/03/01 ثریا احمد عبدالرحمن عبدهللا 2244954 كفـءكفـء2362011/02/14 معلم

الشھید محمود سلیمان 2011/07/01 ثناء عوض احمد موسى 2244998 كفـءكفـء2372011/04/01 معلم

االمام على زین العابدین 2010/03/01 ثناء دمحم سید على 36788 كفـءكفـء2382011/02/14 معلم

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

7438of 6813 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 

كوم امبواسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید عبد النبى 2006/08/13 جابر عبدالالھى على ابراھیم 2244959 كفـءكفـء2392011/03/01 معلم

الشھید خالد عبد النبى حامد عبد النعیم 2010/01/12 ٠جاد المولى دمحم جاد المولى  35309 كفـءكفـء2402011/02/14 معلم

النجاجرة ع 2011/07/01 جرجس اسعد عبد المالك مغریوس 2369367 كفـءكفـء2412011/04/01 معلم

التوفیقیھ االعدادیھ 2011/03/01 جرجس فارس واصف محارب 2213883 كفـءكفـء2422011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 جمال احمد عبدالرحیم خلیل 2244952 كفـءكفـء2432011/02/14 معلم

دمحم عرابى بالرغامة غرب 2011/07/01 جورج زكریا سیحة جورجى 2357058 كفـءكفـء2442011/04/01 معلم

دمحم طاھر االنصارى 2010/07/01 جیھان نوبى جمعھ دمحم 2244932 كفـءكفـء2452011/04/01 معلم

اسماعیل احمد محمود 2011/03/01 حامد على  احمد حامد 2122695 كفـءكفـء2462011/02/14 معلم

المنشیة بحرى 2011/07/01 حامد محمود على الطیب 33538 كفـءكفـء2472011/04/01 معلم

مجمع محمود القمھورى تجریبى لغات 2011/03/01 حسام عبدالعزیز عبدالرحیم جاد 2244863 كفـءكفـء2482011/02/14 معلم

مجمع محمود القھمورى للغات اعدادى 2011/03/01 حسام محمود حسن صغیر 2244864 كفـءكفـء2492011/02/14 معلم

السیدة نفیسة بنات 2011/07/01 حسن ابراھیم خلیل حامد 2357488 كفـءكفـء2502011/04/01 معلم

مدرسة الشھید دمحم خالد الثانویھ بنین 2010/11/01 حسن احمد دمحم ھمیمى 1751975 كفـءكفـء2512011/04/01 معلم

السبیل مكى 2011/03/01 حسن حجاج دمحم صالح 2225963 كفـءكفـء2522011/03/01 معلم

مجمع محمود القھمورى للغات اعدادى 2007/10/01 حسن خیرى دمحم احمد 2218602 كفـءكفـء2532011/02/14 معلم

القراریش األعدادیة 2011/07/01 حسن زكریا ابوالعال احمد 2262662 كفـءكفـء2542011/04/01 معلم

جعفر الصادق 2011/03/01 حسن سید احمد درویش 2244869 كفـءكفـء2552011/02/14 معلم
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المؤھل 
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االمام الحسین 2011/03/01 حسن سید دمحم حامد 1738200 كفـءكفـء2562011/02/14 معلم

ام المؤمنین بكوم امبو 2011/07/01 ٠حسن عبد الدایم محمود  35204 كفـءكفـء2572011/04/01 معلم

المنشیة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 حسن عبد الوھاب مدنى دمحم 34829 كفـءكفـء2582011/04/01 معلم

طھ حسین 2010/05/13 حسن عبدالرحیم  دمحم حسن 2366266 كفـءكفـء2592011/04/01 معلم

ابورواى 2010/05/11 حسن عرفة سلطان احمد 1722451 كفـءكفـء2602011/02/14 معلم

سالمون االعدادیة 2006/08/12 حسن دمحم احمد الصادق 2365441 كفـءكفـء2612011/04/01 معلم

االمام الحسین 2010/07/01 حسن دمحم السید احمد عبد ربھ 35059 كفـءكفـء2622011/02/14 معلم

القھمورى بحجازة 2011/03/01 حسن دمحم حامد دمحم 2216598 كفـءكفـء2632011/02/14 معلم

مجمع محمود القھمورى للغات اعدادى 2011/07/01 حسن مرعزى السمان احمد 2236650 كفـءكفـء2642011/04/01 معلم

احمد عرابى بكوم امبو 2007/10/04 حسن یوسف دمحم حامد 36732 كفـءكفـء2652011/02/14 معلم

أحمد فرج هللا أحمد/ الشھید  2011/03/01 حسن یوسف مھدى حسن 2253523 كفـءكفـء2662011/02/14 معلم

مجمع محمود القمھورى تجریبى لغات 2011/03/01 حسین ابراھیم حسین حمید 35449 كفـءكفـء2672011/02/20 معلم

ابو عیـــد 2011/03/01 حسین احمد حسین ابراھیم 36894 كفـءكفـء2682011/02/14 معلم

القھمورى بحجازة 2007/10/01 حسین احمد علیان ابراھیم 2244875 كفـءكفـء2692011/02/14 معلم

الكمبیل بالمنشیة بحرى االبتدائیة 2011/07/01 حسین احمد محمود مكى 2244871 كفـءكفـء2702011/04/01 معلم

الفؤادیھ الجدیده 2011/07/01 حسین حسن احمد حسن 2244868 كفـءكفـء2712011/04/01 معلم

عمر بن الخطاب بكوم امبو 2008/10/01 حسین صالح الدین حسن 1772278 كفـءكفـء2722011/04/01 معلم
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مجمع المنشیة 2011/07/01 حسین عراقى احمد مكى 2394742 كفـءكفـء2732011/04/01 معلم

سبیل العرب االعدادیھ الجدیده 2011/03/01 حسین دمحم طھ حسن 2250118 كفـءكفـء2742011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 حسین دمحم عبد العظیم بالش 1744312 كفـءكفـء2752011/02/14 معلم

الوحدة بالعتمور قبلى 2011/07/01 حسین محمود احمد دمحم 2402229 كفـءكفـء2762011/04/01 معلم

حضانة على موسى االبتدائیة 2010/03/01 حلیمة احمد عبد الظاھر دمحم 1722179 كفـءكفـء2772011/02/14 معلم

أحمد فرج هللا أحمد/ الشھید  2011/03/01 حلیمة موسى على ابراھیم 37342 كفـءكفـء2782011/02/14 معلم

ابویر 2011/07/01 حلیمة نصرالدین على محمود 2244884 كفـءكفـء2792011/04/01 معلم

االمام على بن ابى طالب بحجازة 2010/07/01 حلیمھ عابدین على محمود 2245007 كفـءكفـء2802011/04/01 معلم

الشھید عبد النبى 2011/07/01 حماده سیداحمد ابراھیم احمد 2174691 كفـءكفـء2812011/04/01 معلم

الضما االعدادیة المشتركة 2011/07/01 حماده محمود على دمحم 2365471 كفـءكفـء2822011/04/01 معلم

المنشیة قبلى 2011/07/01 حمدى  على  حامد عاشور 2364254 كفـءكفـء2832011/04/01 معلم

المنشیة بحرى 2011/07/01 حمدى حراجى حسین دمحم 2236662 كفـءكفـء2842011/04/01 معلم

ابو عیـــد 2011/03/01 حمدى حسین دمحم سلیمان 2244867 كفـءكفـء2852011/02/14 معلم

جعفر الصادق 2011/03/01 حمدى على عرابى على 33958 كفـءكفـء2862011/02/14 معلم

الشھید احمد دمحم مرعى ابراھیم 2011/03/01 حمدى دمحم ابراھیم احمد 29595 كفـءكفـء2872011/02/28 معلم

الریفیة الجدیدة 2010/07/01 حمدیة ابوالحجاج فھمى دمحم 2244882 كفـءكفـء2882011/04/01 معلم

النجاجرة ع 2010/07/01 حمدیھ ابراھیم احمد ابراھیم 2277389 كفـءكفـء2892011/04/01 معلم
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الخور بحرى 2010/03/01 حمیدة جبر حسن احمد 2250277 كفـءكفـء2902011/02/14 معلم

العتمور قبلى االعدادیھ 2010/03/01 حمیده شاذلى دمحم عوض 2236654 كفـءكفـء2912011/02/14 معلم

الشھید عقیل حسین 2011/03/01 ٠حنا فؤاد اقالدیوس  1735299 كفـءكفـء2922011/02/14 معلم

عزبة على سلیمان 2010/07/01 حنان ابراھیم حسین دمحم 2395658 كفـءكفـء2932011/04/01 معلم

الرغامة غرب 2011/03/01 حنان الغریب عبد الموجود احمد 2236656 كفـءكفـء2942011/02/14 معلم

احمد دمحم موسى الثانویة بنات 2010/03/01 حنان بدوى عزب معوض 2236657 كفـءكفـء2952011/02/14 معلم

العباسیة 2010/03/01 حنان حسین موسى خلیل 36931 كفـءكفـء2962011/02/14 معلم

حضانة على موسى االبتدائیة 2010/07/01 حنان خلیفھ احمد على 2277354 كفـءكفـء2972011/04/01 معلم

طھ حسین 2010/03/01 حنان عبد الحمید عبده عباس 2236666 كفـءكفـء2982011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء 2010/03/01 حنان دمحم موسى دمحم 36574 كفـءكفـء2992011/02/14 معلم

الشھید ایمن ركابى احمد على 2011/03/01 حنان محمود احمد محمود 2250247 كفـءكفـء3002011/02/14 معلم

فصول ام المؤمنین للصم وضعاف السمع 2010/03/01 حنان ودیع شحاتة بشاى 37301 كفـءكفـء3012011/02/14 معلم

فصول الرغامة شرق المشتركة  ع 2011/07/01 خالد احمد  صغیر احمد 2366263 كفـءكفـء3022011/04/01 معلم

جعفر الصادق 2011/07/01 خالد احمد دمحم على 2244953 كفـءكفـء3032011/04/01 معلم

االمام مالك 2011/07/01 خالد حسن سعید دمحم 2244927 كفـءكفـء3042011/04/01 معلم

جعفر الصادق 2010/01/27 خالد سید دمحم سید 2244928 كفـءكفـء3052011/02/14 معلم

السید سعید بجزیرة سلوا قلبى 2006/10/01 خالد عبد الحفیظ دمحم على 36792 كفـءكفـء3062011/02/28 معلم
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على دمحم موسى 2010/05/12 خالد على احمد على 2394414 كفـءكفـء3072011/04/01 معلم

عزبة على سلیمان 2011/07/01 خالد موسى أحمد دمحم 33867 كفـءكفـء3082011/04/01 معلم

دمحم طاھر االنصارى 2010/03/01 خدیجة احمد سید خمیس 37082 كفـءكفـء3092011/02/14 معلم

سلوا بنات بحرى 2006/10/01 خلف خلیفة دمحم درویش 2221685 كفـءكفـء3102011/02/14 معلم

العتمور المستجد 2006/08/12 خلیل صدیق دمحم محمود 36181 كفـءكفـء3112011/04/01 معلم

فاطمة الزھراء 2010/07/01 دالیا دمحم حامد سلیمان 37251 كفـءكفـء3122011/04/01 معلم

الشھید على عبد الظاھر 2010/03/01 دعاء احمد مصطفى طھ 36740 كفـءكفـء3132011/02/28 معلم

مبارك االعدادیة المشتركة بسلوا قبلى 2011/03/01 دعاء صالح سعید اسماعیل 2245004 كفـءكفـء3142011/02/14 معلم

القھمورى بحجازة 2011/03/01 دعاء عبد الستار دمحم احمد 1780050 كفـءكفـء3152011/02/14 معلم

روضة المنشیة شرق 2007/11/12 دینا حامد حسین علي 1735826 كفـءكفـء3162011/02/14 معلم

الشھید عبد النبى 2006/10/01 رانیا عبد الفتاح عبد الغفار على 37085 كفـءكفـء3172011/02/28 معلم

الزعیم جمال عبد الناصر 2010/03/01 رانیا عبد الھادى احمد طلب 2244940 كفـءكفـء3182011/02/14 معلم

المنشیة قبلى 2011/03/01 راویة حسن دمحم حامد 2250206 كفـءكفـء3192011/02/28 معلم

االسماعیلیة 2011/03/01 ٠راویة دمحم سعید احمد  37418 كفـءكفـء3202011/02/14 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االعدادیھ 2011/03/01 راویھ احمد دمحم  متولى 2255748 كفـءكفـء3212011/02/14 معلم

الرغامة غرب 2006/10/04 رجاء وجیھ دانیال ابو سیف 37370 كفـءكفـء3222011/02/24 معلم

االحمدیة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 رحاب جمعھ على  مبارك 2230966 كفـءكفـء3232011/02/14 معلم

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

7438of 6818 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 

كوم امبواسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مدرسة الشھید دمحم خالد الثانویھ بنین 2010/07/01 رحیلھ سعید جاد  عطا 2277397 كفـءكفـء3242011/04/01 معلم

الكاجوج االعدادیة بنات 2010/07/01 رشا ابراھیم عیدون خلیل 2395676 كفـءكفـء3252011/04/01 معلم

عزبة العرب 2011/03/01 رشا احمد محمود عبد الفتاح 37314 كفـءكفـء3262011/02/14 معلم

االسماعیلیة 2010/03/01 رشا جابر یس دمحم 2244946 كفـءكفـء3272011/02/14 معلم

عمر بن عبد العزیز 2010/07/01 رشا جمعھ احمد دمحم 37100 كفـءكفـء3282011/02/14 معلم

مجمع كفور كوم امبو االبتدائیة 2010/03/01 رشا حجازى دمحم مرسى 2052957 كفـءكفـء3292011/02/14 معلم

الشھید السید احمد السید 2010/03/01 رشا حسن مصطفى حسن 37076 كفـءكفـء3302011/02/14 معلم

مبارك االعدادیة المشتركة بسلوا قبلى 2010/03/01 رشا عبد الظاھر احمد عوض هللا 36828 كفـءكفـء3312011/02/14 معلم

الزعیم جمال عبد الناصر 2010/03/01 رشا عبد هللا عباس على 2244944 كفـءكفـء3322011/02/14 معلم

كرم الدیب االعدادیھ 2011/03/01 رشا عبد هللا دمحم على 37432 كفـءكفـء3332011/02/14 معلم

ام المؤمنین بكوم امبو 2010/07/01 رشا دمحم حسن علي 36806 كفـءكفـء3342011/04/01 معلم

العتمور المستجد 2011/03/01 رضا جبریل احمد على 37307 كفـءكفـء3352011/02/14 معلم

سبیل العرب االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 رضا دمحم دمحم حامد 2179496 كفـءكفـء3362011/04/01 معلم

روضة الرغامة شرق 2010/07/01 رضى دمحم السید سعد 1739629 كفـءكفـء3372011/04/01 معلم

الشھید احمد ابراھیم حسب هللا 2010/03/01 ركابیة عبد المنعم أحمد دمحم 1771859 كفـءكفـء3382011/02/14 معلم

العتمور المستجد 2010/07/01 ركابیة عبده برعي احمد 1722540 كفـءكفـء3392011/07/01 معلم

الزعیم جمال عبد الناصر 2007/12/29 رمضان دمحم عبادى عبد الحلیم 37174 كفـءكفـء3402011/04/01 معلم
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السبیل بحرى 2011/07/01 رمضان موسى دمحم سالم 32562 كفـءكفـء3412011/04/01 معلم

عثمان بن عفان بااللبان 2010/07/01 روما وفقى غطاس العبادى 2244938 كفـءكفـء3422011/04/01 معلم

العتمور قبلى االعدادیھ 2011/07/01 رئیسھ عبدة عبدالعزیز محمود 2249918 كفـءكفـء3432011/06/26 معلم

الرغامة شرق 2010/05/14 زكریا دمحم حسن ابراھیم 33295 كفـءكفـء3442011/07/01 معلم

العتمور المستجد ع 2010/03/01 زھرة دمحم احمد علي 37095 كفـءكفـء3452011/02/28 معلم

طھ حسین 2011/03/01 زین العابدین احمد دمحم احمد 36185 كفـءكفـء3462011/02/14 معلم

روضة فطیرة المسائیة 2010/07/01 زینب  دمحم على  تمساح 2252811 كفـءكفـء3472011/04/01 معلم

الشھید حجازى عبد الفتاح محمود حجازى 2008/10/01 زینب حسن عبد الرحمن قناوى 37383 كفـءكفـء3482011/02/14 معلم

الشھید احمد مصطفى عوض الراوى 2010/03/01 زینب صدیق دمحم عطا 36694 كفـءكفـء3492011/02/28 معلم

الشھید مینا عادل انور زكى 2010/03/01 ٠زینب عبد الظاھر حسن  1735266 كفـءكفـء3502011/02/28 معلم

مجمع المنشیة 2010/03/01 زینب على سالم عبدربھ 36595 كفـءكفـء3512011/02/14 معلم

البصالى االعدادیة 2011/03/01 زینب علي ابراھیم حسن 37361 كفـءكفـء3522011/02/14 معلم

الشریف أسماعیل 2010/03/01 زینب دمحم احمد طھ 2256146 كفـءكفـء3532011/02/14 معلم

الشھید خالد عبد النبى حامد عبد النعیم 2010/03/01 زینب دمحم احمد عویضھ 2244951 كفـءكفـء3542011/02/28 معلم

عواد االبتدائیة بسلوا 2010/03/01 زینب دمحم سعید محمود حسن 1738305 كفـءكفـء3552011/02/14 معلم

عزبة العرب 2011/03/01 زینب دمحم سمان الصاوي 1735720 كفـءكفـء3562011/02/14 معلم

دمحم حسین عثمان االعدادیھ 2010/03/01 زینب دمحم صالح محمود 2244908 كفـءكفـء3572011/02/14 معلم
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على سلیمان ع 2011/03/01 زینب دمحم على یسن 2250262 كفـءكفـء3582011/02/14 معلم

احمد على االبتدائیة الخاصة 2011/03/01 زینب دمحم علي محمود 37329 كفـءكفـء3592011/02/14 معلم

العدوة 2011/07/01 زینب محمود حسب هللا علي دمحم 36985 كفـءكفـء3602011/04/01 معلم

السید سعید 2010/07/01 زینب محمود دمحم احمد 2395698 كفـءكفـء3612011/04/01 معلم

الشھید على عبد الظاھر 2010/03/01 زینب محمود دمحم محمود 2250302 كفـءكفـء3622011/02/14 معلم

الوحدة بالعتمور قبلى 2010/03/01 زینب مصطفى احمد جاد 2250299 كفـءكفـء3632011/03/01 معلم

سبیل العرب االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ساره على دمحم ابراھیم 37425 كفـءكفـء3642011/02/14 معلم

السیدة نفیسة بنات 2010/03/01 ساره فاروق دمحم زكى 2244866 كفـءكفـء3652011/02/14 معلم

فصول ام المؤمنین للصم وضعاف السمع 2011/07/01 ساره محمود عبد هللا دمحم 2230977 كفـءكفـء3662011/02/14 معلم

النجاجرة ع 2010/07/01 ساره یوحنا نسیم مرقس 2277351 كفـءكفـء3672011/04/01 معلم

كوم امبو قبلى ع 2006/10/01 سالى ظریف حبیب سعید 35289 كفـءكفـء3682011/02/14 معلم

دمحم حسین عثمان االعدادیھ 2010/07/01 سامیة باغر یوسف ھیكل 2378937 كفـءكفـء3692011/04/01 معلم

الشھید مینا عادل انور زكى 2007/11/15 سامیة عبدالحفیظ عالم حامد 2236547 كفـءكفـء3702011/02/14 معلم

العباسیة 2011/07/01 سامیھ احمد ابراھیم دمحم 32467 كفـءكفـء3712011/04/01 معلم

السبیل بحرى 2010/03/01 سامیھ حسین على محمود 2244861 كفـءكفـء3722011/02/14 معلم

الشازلیة 2011/07/01 سامیھ ركابى عبدالحافظ احمد 2236600 كفـءكفـء3732011/04/01 معلم

المنشیة قبلى 2010/07/01 سامیھ منیر دانیال میخائیل 2277402 كفـءكفـء3742011/02/24 معلم
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عواد االبتدائیة بسلوا 2010/03/01 سحر ابو العال احمد محمود 37149 كفـءكفـء3752011/02/28 معلم

مجمع كفور كوم امبو االبتدائیة 2010/07/01 سحر الطاھر دمحم احمد 36323 كفـءكفـء3762011/04/01 معلم

عزبة على سلیمان 2010/03/01 سحر حسن على احمد 2244876 كفـءكفـء3772011/02/14 معلم

عبد البارى یوسف 2010/03/01 سحر حسین عطیتو حسین 2244855 كفـءكفـء3782011/02/28 معلم

التجریبیة للغات 2010/03/01 سحر سعد هللا موسى على 2244887 كفـءكفـء3792011/02/14 معلم

الشھید احمد دمحم مرعى ابراھیم 2010/03/01 سحر عبد الحلیم  الطاھر دمحم 2214531 كفـءكفـء3802011/02/14 معلم

الشھید عبد النبى 2007/10/01 سحر عبد الصبور محمود حسن 37219 كفـءكفـء3812011/04/01 معلم

العباسیة عرب ع 2011/07/01 سحر دمحم ابراھیم مھدي 1735680 كفـءكفـء3822011/04/01 معلم

سلو للتربیة الفكریة 2010/07/01 سحر محمود حامد عبد الجلیل 2394482 كفـءكفـء3832011/04/01 معلم

سبعة بحرى األبتدائیة 2010/03/01 سعاد اسماعیل مصطفى موسى 2236627 كفـءكفـء3842011/02/14 معلم

المنشیة بحرى 2010/07/01 سعاد السید عرابى خلیل 2376178 كفـءكفـء3852011/04/01 معلم

الشھید أبراھیم یوسف 2010/07/01 سعاد صالح مدنى عبدالحلیم 2236632 كفـءكفـء3862011/07/01 معلم

الرغامة شرق 2011/03/01 سعاد عبد الصبور مصطفى ابوزید 37298 كفـءكفـء3872011/02/28 معلم

االحمدیة 2011/03/01 سعاد عبد المحیي محمود مصطفى 1744352 كفـءكفـء3882011/02/14 معلم

الشھید مینا عادل انور زكى 2010/07/01 سعاد محمود النادى عبد المجید 2389578 كفـءكفـء3892011/04/01 معلم

الشھید خالد عبد النبى حامد عبد النعیم 2010/01/12 سعد حسین عثمان دمحم 2244857 كفـءكفـء3902011/02/14 معلم

على سلیمان ع 2010/01/11 سعدى ابراھیم محمود سلیمان 2236604 كفـءكفـء3912011/02/28 معلم
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العتمور قبلى 2011/07/01 سعدیة احمد حسن سعید 37426 كفـءكفـء3922011/06/27 معلم

مبارك االعدادیة المشتركة بسلوا قبلى 2007/10/01 سعدیة عبدربھ دمحم احمد 29057 كفـءكفـء3932011/02/14 معلم

احمد اللیثى 2011/07/01 سعید اسماعیل حیدر مصطفى 1720843 كفـءكفـء3942011/04/01 معلم

السیدة زینب 2010/07/01 سعید عبدالوھاب دمحم طاھر دمحم 2236635 كفـءكفـء3952011/04/01 معلم

السیدة نفیسة بنات 2011/07/01 سعید محمود دمحم مصطفى 2376185 كفـءكفـء3962011/04/01 معلم

العتمور قبلى االعدادیھ 2010/07/01 سعیده  سعید حراجى  حسن 2277346 كفـءكفـء3972011/02/14 معلم

الكمبیل بالمنشیة بحرى االبتدائیة 2010/07/01 سعیده بدوى عبد العال احمد 2307538 كفـءكفـء3982011/02/14 معلم

كوم امبو قبلى 2011/03/01 سعیده دمحم احمد دمحم رمضان 2244853 كفـءكفـء3992011/02/14 معلم

عبد البارى یوسف 2010/07/01 سالفھ دمحم مصطفى یس 2236608 كفـءكفـء4002011/04/01 معلم

االسماعیلیة 2011/03/01 سلفانا ظریف حبیب سیفین 37433 كفـءكفـء4012011/02/14 معلم

عمر بن عبد العزیز 2010/03/01 سلمى صفوت سعد صوفى 2236584 كفـءكفـء4022011/02/14 معلم

على دمحم موسى 2010/03/01 سلمى مصطفى دمحمعلى احمد 2236630 كفـءكفـء4032011/02/14 معلم

ریاض اطفال ش عواد 2010/03/01 سلوى عباس العقاد داوود 2244886 كفـءكفـء4042011/02/14 معلم

الشھید على عبد الظاھر 2010/07/01 سلوى محمود عبد العزیز موسى 2395796 كفـءكفـء4052011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء 2010/07/01 سماح احمد سلیمان احمد 2244872 كفـءكفـء4062011/02/14 معلم

العتمور قبلى االعدادیھ 2011/07/01 سماح خلیل احمد دمحم 2395788 كفـءكفـء4072011/04/01 معلم

العتمور المستجد ع 2010/03/01 سماح صفوت سعد صوفى 2250251 كفـءكفـء4082011/02/14 معلم
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مجمع محمود القمھورى تجریبى لغات 2011/03/01 سماح دمحم دمحم یونس 2236587 كفـءكفـء4092011/02/28 معلم

مدرسة البیارة االبتدائیة 2011/03/01 سماح دمحم محى الدین ابو الوفا 1707903 كفـءكفـء4102011/02/14 معلم

العتمور المستجد ع 2010/03/01 سماح مصطفى احمد حسن 2250260 كفـءكفـء4112011/02/14 معلم

العتمور قبلى 2010/03/01 سمیة عباس حسانین احمد 36379 كفـءكفـء4122011/02/14 معلم

الشھید ابوزید حامد ناظر ع 2010/07/01 سمیرة السید  عبد القادر عبد الجلیل 2277368 كفـءكفـء4132011/04/01 معلم

عواد االبتدائیة بسلوا 2011/07/01 سمیرة محمود یسن عیس 2102307 كفـءكفـء4142011/07/04 معلم

الرغامة شرق 2010/07/01 سمیره عبد العال محمود بركات 36486 كفـءكفـء4152011/04/01 معلم

المنشیة بحرى 2010/03/01 سمیھ جابر احمد جاد 2250022 كفـءكفـء4162011/02/14 معلم

احمد عرابى بكوم امبو 2011/07/01 سمیھ دمحم حجاج محمود 2244881 كفـءكفـء4172011/04/01 معلم

الشریف أسماعیل 2011/03/01 سمیھ یس دمحم احمد 2244878 كفـءكفـء4182011/02/14 معلم

اقلیت 2010/07/01 سناء ابراھیم صالح عیسى 2244874 كفـءكفـء4192011/04/01 معلم

عوض موسى 2011/07/01 سناء احمد دمحم على صالح 2244859 كفـءكفـء4202011/07/01 معلم

الشھید فتحى امین 2010/03/01 سناء جاد الكریم شحاتھ بكرى 2244880 كفـءكفـء4212011/02/14 معلم

مدرسة المھندس دمحم مبارك االبتدائیة 2010/03/01 سناء شاذلى دمحم اسماعیل 2236595 كفـءكفـء4222011/02/14 معلم

الشھید خالد عبد النبى حامد عبد النعیم 2010/03/01 سناء عبد الفتاح احمد دمحم 2244997 كفـءكفـء4232011/02/14 معلم

مدرسة النجاجرة االبتدائیة الصباحیھ 2010/07/01 سناء فرید دیاب احمد 36809 كفـءكفـء4242011/02/14 معلم

ام المؤمنین بكوم امبو 2010/07/01 سناء مصطفى دمحم سعید 2250017 كفـءكفـء4252011/04/01 معلم
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دمحم ذكى على االبتدائیة 2011/03/01 سھیر حمدان حمزه احمد 2067685 كفـءكفـء4262011/02/21 معلم

السادات بنین 2010/07/01 سھیر عبده دمحم حسن 2277404 كفـءكفـء4272011/04/01 معلم

الشھید احمد مصطفى عوض الراوى 2010/03/01 سھیر على محمود عبد العال 36467 كفـءكفـء4282011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2006/10/02 سھیر محمود دمحم احمد 37162 كفـءكفـء4292011/07/01 معلم

المنشیة الجدیدة االبتدائیة 2010/07/01 سوزان عطیة تومھ تكال 2393248 كفـءكفـء4302011/04/01 معلم

العتمور بحرى االعدادیة 2010/07/01 سوزان عیاد فؤاد بشارة 2360838 كفـءكفـء4312011/07/01 معلم

الشھید على عبد الجلیل بالسبیل 2011/07/01 سید امین طھ سلطان 2236590 كفـءكفـء4322011/04/01 معلم

الشھید فتحى امین 2010/03/01 سید حسن بدرى دمحم 2056444 كفـءكفـء4332011/02/28 معلم

عواد االبتدائیة بسلوا 2011/07/01 سید عبد هللا احمد دمحم 37452 كفـءكفـء4342011/04/01 معلم

على دمحم موسى 2011/07/01 سید عبد الھادى دمحم احمد 2122363 كفـءكفـء4352011/04/01 معلم

على بن أبى طالب 2010/05/19 سید عمر مصطفى عوض هللا 2236614 كفـءكفـء4362011/04/01 معلم

اسماعیل احمد محمود 2010/03/01 سید فتح هللا دمحم شحات 1743488 كفـءكفـء4372011/02/14 معلم

عزبة على سلیمان 2011/07/01 سید دمحم االمین سید احمد 2244852 كفـءكفـء4382011/02/14 معلم

المنشیة بحرى 2011/03/01 سید دمحم حسانى عبدهللا 2250060 كفـءكفـء4392011/02/28 معلم

على دمحم موسى 2011/03/01 سید مكى طة ابراھیم 37132 كفـءكفـء4402011/02/14 معلم

الرغامة شرق 2010/07/01 سیدة سید دمحم احمد 35924 كفـءكفـء4412011/04/01 معلم

عواد االبتدائیة بسلوا 2007/12/29 سیف الدین على دمحم احمد 34390 كفـءكفـء4422011/04/01 معلم
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على بن أبى طالب 2011/03/01 شاذلى  موسى عبد الحمید محمود 2250202 كفـءكفـء4432011/02/28 معلم

ابو عیـــد 2011/07/01 شاذلى حسن ابراھیم عامر 2250198 كفـءكفـء4442011/02/14 معلم

السلسلة بحرى 2010/05/15 شاذلى عبد الحمید عبد الرحیم ابو العال 1722480 كفـءكفـء4452011/06/27 معلم

مجمع كفور كوم امبو االبتدائیة 2007/11/01 شاذلى عبد الوھاب احمد موسى 2250141 كفـءكفـء4462011/03/01 معلم

الصدقیة ت أ 2011/03/01 شاذلى قاعود حسین دمحم 2218626 كفـءكفـء4472011/02/14 معلم

ابورواى 2011/07/01 شاذلى كلیب رفاعى ابوالعال 2244931 كفـءكفـء4482011/04/01 معلم

االمام على بن ابى طالب بحجازة 2007/10/01 شاذلى دمحم احمد دمحم 2244937 كفـءكفـء4492011/03/01 معلم

مجمع محمود القھمورى للغات اعدادى 2011/03/01 شاذلى دمحم حفنى مكى 2214756 كفـءكفـء4502011/02/14 معلم

العباسیة عرب ع 2011/03/01 شاذلى دمحم یوسف عبدهللا 2221610 كفـءكفـء4512011/02/28 معلم

المنشیة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 شاذلي سید احمد دمحم الطاھر 1735339 كفـءكفـء4522011/02/14 معلم

طھ حسین 2011/07/01 شاذلي سید محمود علي 36018 كفـءكفـء4532011/04/01 معلم

مدرسة النجاجرة االبتدائیة الصباحیھ 2010/07/01 شاذلیة عبد الشافى حسن احمد 34196 كفـءكفـء4542011/04/01 معلم

السید سعید بجزیرة سلوا قلبى 2011/07/01 شاكر دمحم دمحم صالح توفیق 2244939 كفـءكفـء4552011/04/01 معلم

فاطمة الزھراء 2010/07/01 شربات عبد الستار بدري احمد 2395736 كفـءكفـء4562011/02/14 معلم

الفؤادیھ الجدیده 2011/03/01 شریف توفیق ضمرانى عبادى 2236671 كفـءكفـء4572011/02/14 معلم

الكـاجـوج الثانویة الصناعیة بنین 2011/03/01 شریف محمود دمحم حسن 2221635 كفـءكفـء4582011/02/14 معلم

العتمور بحرى االعدادیة 2006/10/04 شریفة مھلل حسین محمود 37072 كفـءكفـء4592011/02/14 معلم
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الشھید مینا عادل انور زكى 2007/10/01 شریفھ عوض محمود صالح 2236534 كفـءكفـء4602011/02/14 معلم

الشازلیة 2011/03/01 شریفھ مختار عبدالحق على 2236669 كفـءكفـء4612011/02/14 معلم

المنشیة الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 شرین خیر لمعى شحاتھ 2249659 كفـءكفـء4622011/02/14 معلم

طھ حسین 2008/03/02 شرین رفعت رزق هللا ایوب 37089 كفـءكفـء4632011/02/14 معلم

الشھید فتحى امین 2006/10/01 شرین میالد مرقص عبدالقدوس 2244934 كفـءكفـء4642011/02/28 معلم

)اعدادى (ملحقة ابو رواى االبتدائیة  2011/07/01 شعبان فوزى فرید احمد 35486 كفـءكفـء4652011/04/01 معلم

فصول فارس الثانویة العامة المشتركة 2011/03/01 شكر هللا حسیب باشا بشاى 32780 كفـءكفـء4662011/02/14 معلم

العدوة ع 2010/03/01 شیماء ابو العلمین عبد هللا احمد 2250273 كفـءكفـء4672011/02/14 معلم

عواد االبتدائیة بسلوا 2011/07/01 شیماء احمد حسن عبد المنعم 2402720 كفـءكفـء4682011/04/01 معلم

العدوة 2011/03/01 شیماء احمد یس صالح 2250246 كفـءكفـء4692011/02/14 معلم

الشھید عواد االبتدائیھ التجریبیھ 2010/03/01 شیماء امین احمد عبد المنعم 2250266 كفـءكفـء4702011/02/14 معلم

كوم امبو الثانویة الفنیة بنات 2010/07/01 شیماء صابر ابراھیم عبداللطیف 2389562 كفـءكفـء4712011/04/01 معلم

الشریف أسماعیل 2010/07/01 شیماء عبد الفتاح دمحم محمود 2395737 كفـءكفـء4722011/04/01 معلم

مجمع محمود القمھورى تجریبى لغات 2010/03/01 شیماء عبد المنعم حسن نور الدین 2250256 كفـءكفـء4732011/02/14 معلم

السالم للبنین 2010/03/01 شیماء عبد الھادى على  عمر عبد الباسط 2253524 كفـءكفـء4742011/02/28 معلم

السبیل بحرى ع 2010/07/01 شیماء عبدرب الرسول كمال عبد هللا 2393877 كفـءكفـء4752011/04/01 معلم

التجریبیة للغات 2010/03/01 شیماء دمحم المندوه عرفة 1734233 كفـءكفـء4762011/02/14 معلم
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الضما االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شیماء دمحم عدیسى دمحم 2365404 كفـءكفـء4772011/04/01 معلم

الرغامة بلد الثانویة الصناعیة بنین 2010/03/01 شیماء موسى حمدناm كریم 2250051 كفـءكفـء4782011/02/14 معلم

احمد على االبتدائیة الخاصة 2011/07/01 شیماء یوسف ادم دمحم 37411 كفـءكفـء4792011/04/01 معلم

)اعدادى (ملحقة ابو رواى االبتدائیة  2011/07/01 صابر حمدى حسن امین 2367596 كفـءكفـء4802011/04/01 معلم

مدرسة المھندس دمحم مبارك االبتدائیة 2011/07/01 صابر دمحم شھاب الدین احمد جمعھ 2277364 كفـءكفـء4812011/04/01 معلم

مجمع محمود القمھورى تجریبى لغات 2011/07/01 صابر محمود حسن دمحم 2236642 كفـءكفـء4822011/04/01 معلم

فصول الرغامة شرق المشتركة  ع 2010/07/01 صابرین كامل فھیم دمحم 2394237 كفـءكفـء4832011/04/01 معلم

الشھید عبد العزیز حسان 2010/05/23 صالح دمحم احمد حسین 34967 كفـءكفـء4842011/04/01 معلم

القراریش األعدادیة 2010/05/12 صالح دمحم على إبراھیم 2162127 كفـءكفـء4852011/07/01 معلم

سبعة بحرى األبتدائیة 2011/07/01 صدام جابر احمد دمحم 2244969 كفـءكفـء4862011/02/14 معلم

الشریف أسماعیل 2010/03/01 صفاء احمد عبد الظاھر دمحم 2255750 كفـءكفـء4872011/02/14 معلم

سلوا بنات بحرى 2010/03/01 صفاء احمد مصطفى حسین 2236645 كفـءكفـء4882011/02/14 معلم

السبیل بحرى ع 2010/07/01 صفاء السید احمد دمحم عبد الرحمن 2395654 كفـءكفـء4892011/04/01 معلم

الشھید عقیل للتربیھ الفكریھ 2010/07/01 صفاء حسبو دمحم عبداللة 1707928 كفـءكفـء4902011/04/01 معلم

عواد االبتدائیة بسلوا 2011/03/01 صفاء حسن دمحم حامد 2244893 كفـءكفـء4912011/02/28 معلم

المنشیة بحرى 2011/07/01 صفاء عبد الفتاح ابراھیم على 2403076 كفـءكفـء4922011/04/01 معلم

الشھید محمود طھ 2011/03/01 صفاء عبد هللا على یس 2244889 كفـءكفـء4932011/02/14 معلم
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مدرسة النجاجرة االبتدائیة الصباحیھ 2011/03/01 صفاء عبدالستار دمحم حامد 2236648 كفـءكفـء4942011/02/14 معلم

االمام على زین العابدین 2011/03/01 صفاء على یس على 1739583 كفـءكفـء4952011/04/01 معلم

الشھید احمد مصطفى عوض الراوى 2011/03/01 صفاء علي محمود عبد العال 37257 كفـءكفـء4962011/02/14 معلم

الزعیم جمال عبد الناصر 2011/03/01 صفاء فراج شحات جاد 37343 كفـءكفـء4972011/02/14 معلم

القھمورى بحجازة 2011/07/01 صفاء كمال امین دمحم 2277388 كفـءكفـء4982011/04/01 معلم

سبیل العرب االعدادیھ الجدیده 2011/07/01 صفاء دمحم القاضى احمد 2244999 كفـءكفـء4992011/02/14 معلم

العباسیة عرب ع 2010/07/01 صفاء یوسف عباس احمد 2363062 كفـءكفـء5002011/04/01 معلم

االسماعیلیة االعدادیھ 2010/07/01 صفیة  دمحم  بسطاوى دمحم 2367598 كفـءكفـء5012011/04/01 معلم

اقلیت 2011/03/01 صفیھ طھ ابراھیم عیسى 2236651 كفـءكفـء5022011/02/14 معلم

الشھید خالد عبد النبى حامد عبد النعیم 2010/05/12 صالح  احمد سعید دمحم 2403086 كفـءكفـء5032011/04/01 معلم

المنشیة بحرى 2011/07/01 صالح احمد دمحم صالح 35531 كفـءكفـء5042011/04/01 معلم

فصول الرغامة شرق المشتركة  ع 2011/07/01 صالح حسین دمحم احمد 2372664 كفـءكفـء5052011/04/01 معلم

العتمور قبلى 2011/07/01 صالح دمحم عبد الستار  امیر 2403097 كفـءكفـء5062011/06/27 معلم

عزبة العرب 2011/03/01 ضاحى شاذلى شحات اسماعیل 36653 كفـءكفـء5072011/02/28 معلم

سلوا الثانویة الفنیة بنات 2010/07/01 ضیفھ عوض عثمان عالم 2277408 كفـءكفـء5082011/04/01 معلم

المنشیة بحرى 2011/03/01 ضیفى عویس محمود احمد 2250044 كفـءكفـء5092011/02/14 معلم

االحمدیة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 طارق شعبان دمحم عبد القادر 2250264 كفـءكفـء5102011/02/14 معلم
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الشھید مینا عادل انور زكى 2007/10/01 طھ شحات دمحم احمد 30552 كفـءكفـء5112011/04/01 معلم

مدرسة المھندس دمحم مبارك االبتدائیة 2011/03/01 طھ عبدالمتجلى احمد محمود 2244925 كفـءكفـء5122011/02/14 معلم

العدوة ع 2011/03/01 طھ دمحم احمد طھ دمحم 2244923 كفـءكفـء5132011/02/26 معلم

الخور قبلى 2010/03/17 عادل خضرى اشماعیل یوسف 2250300 كفـءكفـء5142011/04/01 معلم

العقاد بفارس االعدادیة 2011/07/01 عادل رومانى فتحى  سیفین 2363055 كفـءكفـء5152011/04/01 معلم

الشازلیة 2011/07/01 عادل فراج حمدناm مرسال 2394374 كفـءكفـء5162011/04/01 معلم

سلوا قبلى الثانویة 2006/08/13 عاصم ابراھیم احمد حسن 36015 كفـءكفـء5172011/04/01 معلم

السید سعید بجزیرة سلوا قلبى 2011/07/01 عاطف دمحم عبد القادر عبید 34883 كفـءكفـء5182011/04/01 معلم

الشھید عبد العزیز حسان 2010/07/01 عایدة  كامل حنفى دمحم 2395680 كفـءكفـء5192011/04/01 معلم

عوض موسى ریاض اطفال 2010/07/01 عایدة ركابى احمد على 2381552 كفـءكفـء5202011/04/01 معلم

مجمع محمود القھمورى للغات اعدادى 2010/01/12 عبد الحارس جمال عبد السمیع خلیفھ 2256144 كفـءكفـء5212011/02/14 معلم

االمام مالك 2011/03/01 عبد الحافظ دمحم یوسف ابراھیم 36937 كفـءكفـء5222011/02/14 معلم

الشھید محمود سلیمان 2011/07/01 عبد الحمید دمحم احمد حمد 32909 كفـءكفـء5232011/04/01 معلم

العباسیة عرب ع 2011/03/01 عبد الدایم النجار ابراھیم دمحم 2249998 كفـءكفـء5242011/02/28 معلم

العلیقات االعدادیة المشتركھ 2011/07/01 عبد الرحمن دمحم محمود دمحم 2376194 كفـءكفـء5252011/04/01 معلم

مدرسة الشھید دمحم خالد الثانویھ بنین 1996/02/16 عبد الرحیم  مصطفى  جامع دمحم 2023357 كفـءكفـء5262010/01/27 معلم

المنشیة بحرى 2011/07/01 عبد الكریم یمنى الطیب موسى 34960 كفـءكفـء5272011/04/01 معلم
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عرب كیما االبتدائیة 2011/07/01 ٠عبد المنعم ابراھیم عبد الجلیل  33565 كفـءكفـء5282011/04/01 معلم

الشھید فتحى امین 2011/07/01 عبد المنعم شاذلى دمحم شاطر 2375568 كفـءكفـء5292011/04/01 معلم

سبیل العرب االعدادیھ الجدیده 2011/03/01 عبد الموجود یوسف قناوى حسن 36729 كفـءكفـء5302011/02/14 معلم

فارس  االعدادیھ 2011/03/01 عبدالرحیم روبى یسن رفاعى 2244854 كفـءكفـء5312011/02/14 معلم

الشھید أبراھیم یوسف 2011/07/01 عبدالصبور دمحم حسانى طھ 2366970 كفـءكفـء5322011/04/01 معلم

خالد بن الولید للتعلیم االساسى 2011/07/01 عبدالعظیم مصطفى عثمان دمحم 33781 كفـءكفـء5332011/04/01 معلم

الشھید احمد دمحم مرعى ابراھیم 2011/03/01 عبدالفتاح طھ عبدالمجید طھ 2250257 كفـءكفـء5342011/02/14 معلم

خالد بن الولید للتعلیم االساسى 2011/07/01 عبدالمحسن صالح دمحم ابوزید 34810 كفـءكفـء5352011/04/01 معلم

الخور قبلى 2010/07/01 عبیر احمد عبد الفتاح سلیم 2392486 كفـءكفـء5362011/04/01 معلم

سلوا قبلى الثانویة 2010/03/01 عبیر سعد احمد ابراھیم 1741211 كفـءكفـء5372011/02/14 معلم

العتمور قبلى االعدادیھ 2011/03/01 عبیر دمحم عبدالغنى على 2221692 كفـءكفـء5382011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء 2010/03/01 عبیر مصطفى عبد الراضى عبد المنعم 2250303 كفـءكفـء5392011/02/28 معلم

الصدقیة ت أ 2011/07/01 عبیر نوبى جوده عمرین 2225936 كفـءكفـء5402011/02/14 معلم

العتمور المستجد 2011/07/01 عثمان صالح محمود احمد 2376200 كفـءكفـء5412011/02/14 معلم

الكاجوج االعدادیة بنات 2010/07/01 عزة اسماعیل دمحم عوض هللا 2402630 كفـءكفـء5422011/04/01 معلم

الشھید مینا عادل انور زكى 2006/10/04 عزة ركابى حسن السید 2244849 كفـءكفـء5432011/02/14 معلم

الشیخ دمحممتولى الشعراوى ریاض اطفال 2010/07/01 عزة سید احمد نفادى 2368458 كفـءكفـء5442011/04/01 معلم
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الریفیة الجدیدة 2010/07/01 عزة شعبان عبدهللا دمحم 2244856 كفـءكفـء5452011/04/01 معلم

العلیقات 2007/11/12 عزة عبد الرحمن دمحم احمد 2250310 كفـءكفـء5462011/02/14 معلم

االسماعیلیة 2010/03/01 عزة دمحم احمد دمحم 2244848 كفـءكفـء5472011/02/14 معلم

كوم امبو قبلى ع 2011/03/01 عزه مصطفى حسن جیالنى 2218592 كفـءكفـء5482011/02/14 معلم

عثمان بن عفان بااللبان 2010/03/01 عزیزه العذب الدالل زكیر 35466 كفـءكفـء5492011/02/14 معلم

مجمع كفور كوم امبو االبتدائیة 2010/05/13 عصام احمد زكى على 2236551 كفـءكفـء5502011/06/24 معلم

ابورواى 2011/07/01 عصام عبید عثمان علي 1744926 كفـءكفـء5512011/04/01 معلم

الرغامة البلد االعدادیة 2010/07/01 عال عبد الرحمن دمحم سعید عبد الرحمن 2277371 كفـءكفـء5522011/04/01 معلم

الرغامة غرب 2011/07/01 عال دمحم  الصادق دمحم 2395673 كفـءكفـء5532011/04/01 معلم

الشروق االبتدائیھ 2011/03/01 عال دمحم على حسین 2250304 كفـءكفـء5542011/02/14 معلم

سبیل العرب االعدادیھ الجدیده 2009/04/01 عالء الدین جابر دمحم  الصادق 2250311 كفـءكفـء5552011/02/14 معلم

الشریف أسماعیل 2011/03/01 عالء خلیفة احمد على 2250312 كفـءكفـء5562011/02/14 معلم

النجاجرة ع 2011/03/01 عالء سعدي علي احمد 37313 كفـءكفـء5572011/02/14 معلم

السید سعید 2011/07/01 عالء فتحى عبده احمد 2250306 كفـءكفـء5582011/04/01 معلم

مجمع محمود القھمورى للغات اعدادى 2010/07/01 على  شحات على درویش 2363847 كفـءكفـء5592011/04/01 معلم

2011/07/02 كوم امبو الثانویة التجاریة على انور دمحم بیومى 2376183 كفـءكفـء5602011/04/01 معلم

مجمع محمود القھمورى للغات اعدادى 2010/07/01 على عبد الحمید ابو دوح حسین 35702 كفـءكفـء5612011/04/01 معلم
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الشھید خالد عبد النبى حامد عبد النعیم 2011/07/01 على مصطفى عابدین احمد 36860 كفـءكفـء5622011/04/01 معلم

سبعة بحرى األبتدائیة 2007/10/01 علي عبد الجابر علي حسن 1735879 كفـءكفـء5632011/02/14 معلم

العدوة 2011/07/01 علي دمحم علي مر الجواب 34894 كفـءكفـء5642011/04/01 معلم

المنشیة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 ٠عماد الدین دمحم علي  1735318 كفـءكفـء5652011/04/01 معلم

السبیل بحرى 2011/03/01 عمر السید حامد امین 37012 كفـءكفـء5662011/02/14 معلم

مدرسة النجاجرة االبتدائیة الصباحیھ 2011/03/01 عمرو عبدالشكور عویس عثمان 2244839 كفـءكفـء5672011/02/28 معلم

الكمبیل بالمنشیة بحرى االبتدائیة 2008/11/06 عید سلیمان عید عبد هللا 2250313 كفـءكفـء5682011/02/14 معلم

ف التربیة الفكریةالكاجوج الملحقة 2010/03/01 غادة  عبد الرازق مصطفى موسى 2250279 كفـءكفـء5692011/02/14 معلم

اقلیت 2010/03/01 غادة احمد عبدهللا ادریس 2244860 كفـءكفـء5702011/02/14 معلم

عثمان بن عفان بااللبان 2010/03/01 غادة ربیع احمد السید 36760 كفـءكفـء5712011/02/28 معلم

الرغامة البلد االعدادیة 2010/07/01 غادة محمود عبدالبارى مكى 2244964 كفـءكفـء5722011/04/01 معلم

العتمور المستجد ع 2008/11/12 غاده صالح عوض احمد 2250281 كفـءكفـء5732011/02/28 معلم

الشھید احمد ابراھیم حسب هللا 2010/03/01 فاتن حلمى دمحم محمود 2250030 كفـءكفـء5742011/02/14 معلم

السید سعید 2010/07/01 فاتن صبرى عبد النبى احمد 2402419 كفـءكفـء5752011/04/01 معلم

النجاجرة ع 2011/03/01 فاطمة ابوالحجاج نجار حسین دمحم 2228244 كفـءكفـء5762011/02/14 معلم

مجمع كفور كوم امبو االبتدائیة 2010/07/01 فاطمة احمد دمحم خضرى 2214496 كفـءكفـء5772011/04/01 معلم

مجمع المنشیة 2010/03/01 فاطمة بدوى عثمان دمحم 1750320 كفـءكفـء5782011/04/01 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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مدرسة النجاجرة االبتدائیة الصباحیھ 2011/07/01 فاطمة رفاعي جاد الطیري 37269 كفـءكفـء5792011/04/01 معلم

كوم امبو قبلى ع 2011/07/01 فاطمة عبد الحمید دردیر عمر 37283 كفـءكفـء5802011/04/01 معلم

على سلیمان ع 2010/03/01 فاطمة علي عبد الحفیظ مصطفى 36763 كفـءكفـء5812011/02/14 معلم

العتمور المستجد 2010/03/01 فاطمة غریب موسى احمد 1722576 كفـءكفـء5822011/02/14 معلم

الشھید احمد دمحم مرعى ابراھیم 2010/03/01 فاطمة دمحم محمود أحمد 36586 كفـءكفـء5832011/02/14 معلم

العباسیة عرب ع 2010/03/01 فاطمة دمحمین مغاذى عبد الوارث 36766 كفـءكفـء5842011/02/14 معلم

الشریف أسماعیل 2010/03/01 فاطمة محمود عبد العزیز موسى 1741114 كفـءكفـء5852011/02/14 معلم

الشھید على عبد الظاھر 2010/03/01 فاطمة محمود علي عثمان 1741177 كفـءكفـء5862011/02/14 معلم

دمحم طاھر االنصارى 2010/03/01 فاطمھ احمد االمیر احمد 2244916 كفـءكفـء5872011/02/14 معلم

كوم امبو قبلى 2011/03/01 فاطمھ احمد عبدهللا صغیر 2236661 كفـءكفـء5882011/02/14 معلم

دمحم حسین عثمان االعدادیھ 2010/03/01 فاطمھ الزھراء حسین سویلم دمحم 2236653 كفـءكفـء5892011/02/28 معلم

السبیل بحرى 2010/07/01 فاطمھ الطاھر شیبةالحمد سلیم 2236660 كفـءكفـء5902011/04/01 معلم

مجمع محمود القھمورى للغات اعدادى 2011/03/01 فاطمھ حسن صادق ابراھیم 2250026 كفـءكفـء5912011/02/14 معلم

االمام على بن ابى طالب بحجازة 2010/07/01 فاطمھ سید أحمد احمد حامد 2244904 كفـءكفـء5922011/04/01 معلم

ابراھیم بشیر مصطفى الثانویة بنات الجدیدة 2010/07/01 فاطمھ صالح عبد الرحیم  االمین 2277358 كفـءكفـء5932011/04/01 معلم

الكاجوج االعدادیة بنات 2011/03/01 فاطمھ صالح دمحم على 37401 كفـءكفـء5942011/02/14 معلم

احمد اللیثى 2007/10/01 فاطمھ عبد العظیم دمحم احمد 31524 كفـءكفـء5952011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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السیدة زینب 2010/07/01 فاطمھ عبده احمد حسن 37125 كفـءكفـء5962011/04/01 معلم

كوم امبو قبلى ع 2010/03/01 فاطمھ عید دمحم عبدالكریم 2236655 كفـءكفـء5972011/02/14 معلم

الشریف أسماعیل 2010/07/01 فاطمھ دمحم حامد سنارى 2236663 كفـءكفـء5982011/04/01 معلم

كرم الدیب االعدادیھ 2010/03/01 فاطمھ دمحم عبد الرحیم عبد الحق 2225928 كفـءكفـء5992011/02/14 معلم

العدوة ع 2010/03/01 فاطمھ دمحم عبدالحفیظ عامر 2250268 كفـءكفـء6002011/02/26 معلم

مدرسة المھندس دمحم مبارك االبتدائیة 2006/10/01 فاطمھ موسى احمد ابراھیم 2236659 كفـءكفـء6012011/04/01 معلم

الشھید احمد مصطفى عوض الراوى 2010/03/01 فایزة احمد دمحم حسانین 2236665 كفـءكفـء6022011/02/14 معلم

مجمع محمود القھمورى للغات اعدادى 2010/03/01 فایزة دمحم فایز عبد اللطیف 1744121 كفـءكفـء6032011/02/14 معلم

االسماعیلیة 2010/03/01 فایزه محمود دمحم مصطفى 2244911 كفـءكفـء6042011/02/14 معلم

نصرالدین دمحم منصور االبتدائیھ 2011/07/01 فتحى دمحم احمد ركابى االمین 2244913 كفـءكفـء6052011/04/01 معلم

الشھید عبد النبى 2010/07/01 فتحیة عبد الستار احمد عبد الحلیم 36186 كفـءكفـء6062011/07/01 معلم

سلوا بنات بحرى 2010/03/01 فتحیة عبدة حامد محمود 2236658 كفـءكفـء6072011/02/14 معلم

الشھید خالد عبد النبى حامد عبد النعیم 2010/03/01 فتحیة یس دمحم احمد االمین 2214600 كفـءكفـء6082011/04/01 معلم

كرم الدیب 2010/07/01 فداء محمود ابو زید ابراھیم 2402970 كفـءكفـء6092011/04/01 معلم

عرب كیما ع 2010/03/01 فھیمھ یونس دمحم محمود 2218560 كفـءكفـء6102011/02/14 معلم

الشھید عبد العزیز حسان 2010/03/01 فوز حمود یوسف عبد المجید 36234 كفـءكفـء6112011/02/14 معلم

عرب كیما االبتدائیة 2011/07/01 فیصل سعد الدین دمحم حسین 2244921 كفـءكفـء6122011/07/01 معلم
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االسماعیلیة 2011/03/01 فیفى لمعى ابوالغیط عبد الشھید 2228266 كفـءكفـء6132011/02/14 معلم

المنشیة قبلى 2007/10/01 قاسم احمد عبد المتعال دمحم 34945 كفـءكفـء6142011/07/01 معلم

البصالى 2010/03/01 كارولین فؤاد اقالدیوس خلھ 2244935 كفـءكفـء6152011/02/14 معلم

المنشیة شرق 2010/05/14 كامل سعدى احمد عبدالكریم 2244885 كفـءكفـء6162011/02/14 معلم

مجمع كفور كوم امبو االبتدائیة 2011/07/01 كامیلیا االمیر احمد بكرى 2398814 كفـءكفـء6172011/04/01 معلم

الشھید احمد دمحم مرعى ابراھیم 2011/03/01 كرم  احمد اللیثى عثمان 2122381 كفـءكفـء6182011/02/14 معلم

االسماعیلیة االعدادیھ 2011/03/01 كریمة دمحم الفار الضوى 2244942 كفـءكفـء6192011/02/14 معلم

مدرسة النجاجرة االبتدائیة الصباحیھ 2010/07/01 كریمھ سید احمد عبد السید 2277366 كفـءكفـء6202011/02/14 معلم

التجریبیة للغات 2010/03/01 كریمھ دمحم عبد هللا دمحم 2244936 كفـءكفـء6212011/02/14 معلم

دمحم متولى الشعراوى 2010/07/01 كریمھ یحى نصر عبدالرحیم 2244945 كفـءكفـء6222011/04/01 معلم

الشھید خالد عبد النبى حامد عبد النعیم 2010/03/01 كریمھ یسن على ابراھیم 2244947 كفـءكفـء6232011/02/14 معلم

الكـاجـوج الثانویة الصناعیة بنین 2008/10/01 كمال دمحم محمود احمد 2395720 كفـءكفـء6242011/04/01 معلم

دمحم حسین عثمان االعدادیھ 2010/07/01 كوثر عثمان احمد عبد الكریم 2394056 كفـءكفـء6252011/04/01 معلم

دمحم عرابى بالرغامة غرب 2011/07/01 لیلى االمیر دمحم  محمود 2402503 كفـءكفـء6262011/04/01 معلم

الشھید مینا عادل انور زكى 2006/10/01 لیلى حسن السید عصران 2236545 كفـءكفـء6272011/04/01 معلم

روضة سبعة بحرى 2010/03/01 لیلى عامر خلیفة زاید 2244896 كفـءكفـء6282011/02/14 معلم

التوفیقیة 2010/03/01 لیلى على عبدالمجید ھاشم 2244897 كفـءكفـء6292011/02/14 معلم
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خالد بن الولید االعدادیھ 2010/03/01 لیلى دمحم احمد دمحم على 37335 كفـءكفـء6302011/02/14 معلم

العدوة ع 2010/03/01 لیلى دمحم سید اسماعیل 2244898 كفـءكفـء6312011/02/14 معلم

الشریف أسماعیل 2010/03/01 لیلى دمحم عبد المجید دمحم 2250238 كفـءكفـء6322011/02/14 معلم

الشھید أبراھیم یوسف 2010/03/01 ماجدة عبد الحفیظ دمحم على موسى 33961 كفـءكفـء6332011/02/14 معلم

ریاض اطفال ش عواد 2010/07/01 ماجدة عبد الرازق دمحم عبد المنعم 2395750 كفـءكفـء6342011/04/01 معلم

احمد على االبتدائیة الخاصة 2010/03/01 ماجدة محمود عالم محمود 36781 كفـءكفـء6352011/02/14 معلم

عمر بن عبد العزیز 2010/03/01 ماجده دمحم شھاب الدین احمد جمعھ 2236577 كفـءكفـء6362011/02/14 معلم

الرغامة البلد االعدادیة 2010/07/01 مارى جرجس ادیب جاد هللا 2389582 كفـءكفـء6372011/04/01 معلم

عزبة العرب 2010/03/01 مارى جوزیف جرجس سمعان 2236607 كفـءكفـء6382011/02/14 معلم

فصول فارس الثانویة العامة المشتركة 2010/07/01 مارى حلبم عبد المالك جاد 2403107 كفـءكفـء6392011/04/01 معلم

الشھید حجازى عبد الفتاح محمود حجازى 2011/07/01 ماري نعیم فخري ساویرس 1728272 كفـءكفـء6402011/04/01 معلم

احمد دمحم موسى الثانویة بنات 2011/07/01 ماریا میالد زكى موسى 2168508 كفـءكفـء6412011/04/01 معلم

البصالى االعدادیة 2010/07/01 ماریانا رفعت بقطر سدرة 2382197 كفـءكفـء6422011/04/01 معلم

العباسیة 2011/03/01 ماریانا روماني جاد  مواس 1722510 كفـءكفـء6432011/02/28 معلم

جعفر الصادق 2010/03/01 مجده موسى دمحم صالح دمحم 2180690 كفـءكفـء6442011/02/14 معلم

االسماعیلیة 2011/07/01 ٠محاسن مصطفى عباس  36772 كفـءكفـء6452011/02/14 معلم

كوم امبو قبلى ع 2010/03/01 محروسة سید دمحم خلیل 36562 كفـءكفـء6462011/02/28 معلم

-----------------------------------
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الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

كوم امبواسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المنشیة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 محسوب فرید سلیمان شحات 2236589 كفـءكفـء6472011/04/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 دمحم  عبد الفتاح  دمحم  عبد هللا 2360312 كفـءكفـء6482011/04/01 معلم

المنشیة قبلى 2011/07/01 دمحم  محمود دمحم ھباش 2364247 كفـءكفـء6492011/04/01 معلم

الشیخ عبد العال 2010/01/12 دمحم ابراھیم عبدهللا دمحم 1743659 كفـءكفـء6502011/02/14 معلم

العقاد بفارس االعدادیة 2011/07/01 دمحم ابو القاسم  ابراھیم محمود 2366778 كفـءكفـء6512011/04/01 معلم

ع...سبعة قبلى 2011/03/01 دمحم ابوالحسن محمود عبدهللا 2221680 كفـءكفـء6522011/02/14 معلم

الحجندیة االعدادیھ 2011/03/01 دمحم احمد حسن احمد 37487 كفـءكفـء6532011/02/14 معلم

المنشیة قبلى 2011/07/01 دمحم احمد سالم احمد 2277391 كفـءكفـء6542011/04/01 معلم

الفؤادیھ الجدیده 2011/03/01 دمحم احمد عبید دمحم 35038 كفـءكفـء6552011/02/14 معلم

احمد على االبتدائیة الخاصة 2010/01/12 دمحم احمد على احمد 2236576 كفـءكفـء6572011/02/14 معلم

المنشیة الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 دمحم احمد دمحم ابراھیم 36971 كفـءكفـء6582011/02/14 معلم

ع...سبعة قبلى 2011/07/01 دمحم احمد دمحم خلف هللا 2359328 كفـءكفـء6592011/04/01 معلم

الشھید أبراھیم یوسف 2011/07/01 دمحم احمد دمحم على 2366265 كفـءكفـء6602011/04/01 معلم

الشھید فتحى امین 2010/05/13 دمحم احمد دمحم محمود 2236558 كفـءكفـء6612011/04/01 معلم

الشھید عبد العزیز حسان 2011/03/01 دمحم احمد دمحم یوسف 35327 كفـءكفـء6622011/02/14 معلم

االعدادیھ.الشبیكة 2011/07/01 دمحم احمد محمود احمد دمحم 2403121 كفـءكفـء6632011/04/01 معلم

مجمع محمود القمھورى تجریبى لغات 2011/03/01 دمحم ادریس ابوالحسن دمحم 2236549 كفـءكفـء6642011/02/14 معلم
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مجمع محمود القمھورى تجریبى لغات 2010/05/12 دمحم اسماعیل محمود حمزة 2393871 كفـءكفـء6652011/04/01 معلم

سبعة بحرى األبتدائیة 2011/07/01 دمحم امین دمحم خلیل 2236557 كفـءكفـء6662011/04/01 معلم

طھ حسین 2011/03/01 دمحم بدرى احمد سعید 2178483 كفـءكفـء6672011/02/14 معلم

الرغامة غرب 2011/07/01 دمحم بكري ابراھیم محمود 37224 كفـءكفـء6682011/04/01 معلم

المنشیة شرق 2006/08/01 دمحم جمعھ محمود ھاشم 26139 كفـءكفـء6692011/04/01 معلم

مدرسة الشھید دمحم خالد الثانویھ بنین 2007/10/01 دمحم حسین دمحم سید 2178512 كفـءكفـء6702011/04/01 معلم

العبابدة ملحقة بسلمون 2011/07/01 دمحم رضوان حسین احمد 2389571 كفـءكفـء6712011/04/01 معلم

مجمع كفور كوم امبو االبتدائیة 2011/07/01 دمحم رمضان مجلى بدرى 36871 كفـءكفـء6722011/04/01 معلم

الكمبیل بالمنشیة بحرى االبتدائیة 2011/07/01 دمحم سعدى سید على 2236552 كفـءكفـء6732011/04/01 معلم

االحمدیة 2011/03/01 دمحم سید احمد حسن 37207 كفـءكفـء6742011/02/14 معلم

مدرسة الشھید دمحم خالد الثانویھ بنین 2011/03/01 دمحم سید احمد حسین 33975 كفـءكفـء6752011/02/14 معلم

مجمع محمود القمھورى تجریبى لغات 2011/07/01 دمحم سید احمد دمحم 2366172 كفـءكفـء6762011/04/01 معلم

سلوا قبلى الثانویة 2011/07/01 دمحم سید ركابى احمد 2395706 كفـءكفـء6772011/04/01 معلم

نصرالدین دمحم منصور االبتدائیھ 2011/07/01 دمحم صالح عبد القادر سید 36856 كفـءكفـء6782011/04/01 معلم

أحمد فرج هللا أحمد/ الشھید  2011/03/01 دمحم صالح الدین على ابراھیم 2236561 كفـءكفـء6792011/02/14 معلم

الكاجوج االعدادیة بنات 2010/03/01 دمحم عبد الحفیظ سعید محمود 36618 كفـءكفـء6802011/02/14 معلم

السیدة فاطمة الزھراء 2011/07/01 دمحم عبد السالم دمحم موسى 2277394 كفـءكفـء6812011/04/01 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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السید سعید بجزیرة سلوا قلبى 2011/07/01 دمحم عبد العظیم  احمد محمود 36829 كفـءكفـء6822011/02/14 معلم

الرغامة البلد االعدادیة 2011/07/01 دمحم عبد الفتاح دمحم الفخرى 2365638 كفـءكفـء6832011/04/01 معلم

الشھید خالد عبد النبى حامد عبد النعیم 2010/05/12 دمحم عثمان دمحم اسماعیل 36314 كفـءكفـء6842011/04/01 معلم

الشھید احمد مصطفى عوض الراوى 2011/07/01 دمحم عوض دمحم عبد النبى 33909 كفـءكفـء6852011/04/01 معلم

الشریف أسماعیل 2011/07/01 دمحم فتحى دمحم صالح یسن 2366167 كفـءكفـء6862011/04/01 معلم

مسلم كرار بالصدقیة 2011/07/01 دمحم فكرى عطا احمد 34499 كفـءكفـء6872011/07/01 معلم

دمحم حسین عثمان االعدادیھ 2010/05/22 دمحم محفوظ حسین الطیب 2371856 كفـءكفـء6882011/04/01 معلم

ابو عیـــد 2011/03/01 دمحم دمحمعلى سلیمان حسن 2179885 كفـءكفـء6892011/02/14 معلم

كوم امبو قبلى 2011/03/01 دمحم محمود احمد محمود 37349 كفـءكفـء6902011/02/14 معلم

كوم امبو الثانویة الصناعیة بنین 2006/08/11 دمحم محمود حسین یوسف 2376191 كفـءكفـء6912011/04/01 معلم

مسلم كرار بالصدقیة 2010/07/01 دمحم محمود ذكى عبدالباقى 36173 كفـءكفـء6922011/04/01 معلم

الزعیم جمال عبد الناصر 2011/03/01 دمحم محمود یوسف عبد هللا 37375 كفـءكفـء6932011/02/14 معلم

مجمع المنشیة 2011/03/01 دمحم محمود یوسف دمحم 36604 كفـءكفـء6942011/02/14 معلم

عزبة العرب 2011/07/01 دمحم مصطفى ابراھیم عید 2250018 كفـءكفـء6952011/04/01 معلم

العدوة 2011/07/01 دمحم مصطفى احمد موسى 35013 كفـءكفـء6962011/04/01 معلم

سلوا قبلى ع 2011/03/01 دمحم مصطفى صالح اسماعیل 2225918 كفـءكفـء6972011/02/28 معلم

مدرسة الشھید دمحم خالد الثانویھ بنین 2011/07/01 دمحم مصطفى عثمان على 2403223 كفـءكفـء6982011/04/01 معلم
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أحمد فرج هللا أحمد/ الشھید  2011/03/01 دمحم مصطفى دمحم احمد بكر 37395 كفـءكفـء6992011/02/14 معلم

الشھید عقیل للتربیھ الفكریھ 2011/03/01 دمحم یاسین رفاعي دمحم 1735182 كفـءكفـء7002011/02/14 معلم

مجمع المنشیة 2011/07/01 دمحم یوسف احمد ابراھیم 2236586 كفـءكفـء7012011/06/27 معلم

المنشیة بحرى 2011/07/01 محمود اسماعیل دمحم عبد المجید 2277409 كفـءكفـء7022011/04/01 معلم

احمد عرابى بكوم امبو 2007/10/01 محمود الغریب عبدالموجود احمد 36990 كفـءكفـء7032011/04/01 معلم

عرب كیما االبتدائیة 2011/07/01 محمود اللیثي البدري سالمان 1735878 كفـءكفـء7042011/04/01 معلم

االسماعیلیة 2011/03/01 محمود بسطاوى حسین احمد 33546 كفـءكفـء7052011/02/14 معلم

الفؤادیھ الجدیده 2011/03/01 محمود جمعة موسى دمحم 36855 كفـءكفـء7062011/02/14 معلم

الفارسیة األعدادیة المشتركة 2011/03/01 محمود حسن بكرى مكى 2180700 كفـءكفـء7072011/02/28 معلم

الرغامة بلد الثانویة الصناعیة بنین 2007/10/01 محمود حسین ابراھیم اسماعیل 2395719 كفـءكفـء7082011/04/01 معلم

العتمور قبلى 2010/05/13 محمود سالمھ برعى احمد 2236555 كفـءكفـء7092011/07/01 معلم

جعفر الصادق 2011/03/01 محمود سید علي حسین 1738178 كفـءكفـء7102011/02/14 معلم

الشھید عبد العزیز حسان 2007/09/12 محمود سید دمحم احمد 1739517 كفـءكفـء7112011/02/14 معلم

الرغامة بلد الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 محمود طاھر على دمحم 2395152 كفـءكفـء7122011/04/01 معلم

دمحم طاھر االنصارى 2011/07/01 محمود عبد الحمید دمحم شحات 33803 كفـءكفـء7132011/04/01 معلم

فصول ام المؤمنین للصم وضعاف السمع 2011/07/01 محمود عبد الرازق احمد دمحم 2369342 كفـءكفـء7142011/04/01 معلم

ابو عیـــد 2010/03/20 محمود عبد السید احمد  موسى 2250045 كفـءكفـء7152011/02/14 معلم
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المنشیة بحرى 2010/05/12 محمود على  دمحم علیان 2277381 كفـءكفـء7162011/04/01 معلم

التوفیقیة 2011/07/01 محمود علي ابراھیم حسن 37525 كفـءكفـء7172011/04/01 معلم

دمحم طاھر االنصارى 2011/03/01 محمود فتحى دمحم دمحم 2236582 كفـءكفـء7182011/02/01 معلم

على دمحم موسى 2011/03/01 محمود دمحم اسماعیل عبد الباسط 37300 كفـءكفـء7192011/02/14 معلم

فطیرة المشتركةاالعدادیھ 2011/03/01 محمود دمحم المھدى محمود عبد الفراج 36081 كفـءكفـء7202011/02/14 معلم

الزعیم جمال عبد الناصر 2011/07/01 محمود دمحم عوض عرفات 37007 كفـءكفـء7212011/04/01 معلم

ام المؤمنین بكوم امبو 2011/07/01 محمود دمحم محى الدین ابو الوفا 2376177 كفـءكفـء7222011/04/01 معلم

االسماعیلیة االعدادیھ 2011/07/01 محمود نصر ابازید موسى 2365650 كفـءكفـء7232011/04/01 معلم

الشریف أسماعیل 2011/07/01 محمود یوسف دمحم ابراھیم 36946 كفـءكفـء7242011/04/01 معلم

الشھید أبراھیم یوسف 2011/07/01 مدنى احمد مدنى عبد الحلیم 34761 كفـءكفـء7252011/04/01 معلم

الشھید احمد ابراھیم حسب هللا 2010/03/01 مدیحة ابراھیم على دمحم 37022 كفـءكفـء7262011/02/14 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االعدادیھ 2010/07/01 مرثا عزمى ساویرس قدیس 2402047 كفـءكفـء7272011/04/01 معلم

ام المؤمنین بكوم امبو 2007/10/01 مرفت دانیال میخائیل صموئیل 1743009 كفـءكفـء7282011/02/14 معلم

الرغامة البلد االعدادیة 2010/07/01 مروة ابو الحجاج  احمد على 2394613 كفـءكفـء7292011/04/01 معلم

السید سعید 2006/10/01 مروة جبریل دمحم یسین 36319 كفـءكفـء7302011/02/14 معلم

السید سعید 2011/07/01 مروة جمال احمد یسن 2395665 كفـءكفـء7312011/04/01 معلم

سالمون االعدادیة 2010/03/01 مروة حسین عبدالمنعم حسین 2221698 كفـءكفـء7322011/02/14 معلم
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السیدة نفیسة بنات 2011/03/01 مروة سید امین دمحم 37337 كفـءكفـء7332011/02/14 معلم

مدرسة المھندس دمحم مبارك االبتدائیة 2010/07/01 مروة عبد المنعم مرتضى بربش 1707933 كفـءكفـء7342011/04/01 معلم

كوم امبو قبلى ع 2010/07/01 مروة دمحم االمین دمحم یوسف 2385437 كفـءكفـء7352011/07/01 معلم

الشھید حجازى عبد الفتاح محمود حجازى 2010/07/01 مروة دمحم حسین محمود 2401286 كفـءكفـء7362011/04/01 معلم

على دمحم موسى 2010/03/01 مروة مصطفى صالح دمحم 36476 كفـءكفـء7372011/02/14 معلم

السیدة نفیسة بنات 2011/03/01 مروة مصطفى عثمان عبدهللا 1735823 كفـءكفـء7382011/02/14 معلم

الریفیة الجدیدة 2011/03/01 مروه احمد جاد احمد 2253522 كفـءكفـء7392011/02/14 معلم

مجمع كفور كوم امبو االبتدائیة 2010/07/01 مروه حسین عبد الغنى  عبد العزیز 2360243 كفـءكفـء7402011/04/01 معلم

سبعة قبلى االبتدائیة 2010/07/01 مروه دمحم بكرى دمحم 2363061 كفـءكفـء7412011/04/01 معلم

مدرسة البیارة االبتدائیة 2007/10/04 مروه محمود مختار عبد الماجد 37498 كفـءكفـء7422011/02/14 معلم

الكاجوج بنین ع 2010/03/01 مروه مصطفى ابراھیم عبدهللا 2236559 كفـءكفـء7432011/02/26 معلم

فطیرة 2011/03/01 مریم ابو زید حامد دمحم 34014 كفـءكفـء7442011/02/14 معلم

مبارك االعدادیة المشتركة بسلوا قبلى 2007/11/12 مریم احمد حامد محمود 1744169 كفـءكفـء7452011/02/14 معلم

دمحم طاھر االنصارى 2010/03/01 مریم جالس ملطى ھارون 36685 كفـءكفـء7462011/02/28 معلم

الرغامة شرق 2010/07/01 مریم جمال جاد سالمھ 2236554 كفـءكفـء7472011/04/01 معلم

العلیقات االعدادیة المشتركھ 2010/03/01 مریم شكرى نسیم عوض 2250003 كفـءكفـء7482011/04/01 معلم

الریفیة الجدیدة 2010/03/01 مریم صبحى لبیب غبلایر 37385 كفـءكفـء7492011/02/14 معلم
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الشھید على عبد الجلیل بالسبیل 2011/03/01 مریم صالح سامى ولسن 2180696 كفـءكفـء7502011/02/14 معلم

الشازلیة 2010/03/01 مریم طلعت فؤاد عبد السید 2236596 كفـءكفـء7512011/02/14 معلم

المنشیة قبلى 2010/03/01 مریم دمحم عرابي عبید هللا 36984 كفـءكفـء7522011/02/14 معلم

السیدة نفیسة بنات 2011/07/01 مریم وصفى توماس میخائیل 2277377 كفـءكفـء7532011/04/01 معلم

الخور بحرى 2010/03/01 مریم یوسف بقطر سدره 2225959 كفـءكفـء7542011/02/28 معلم

كوم امبو الثانویة الصناعیة بنین 2010/07/01 مشیرة احمد دمحم نصیر 2390613 كفـءكفـء7552011/04/01 معلم

السید سعید 2010/03/01 مشیره  عبد الحفیظ محمود دمحم 2250179 كفـءكفـء7562011/02/28 معلم

الشھید احمد مصطفى عوض الراوى 2011/07/01 مشیره دمحم نور سید فراج 2250276 كفـءكفـء7572011/04/01 معلم

المنشیة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 مصطفى  جاد  محمود  حسین 2365662 كفـءكفـء7582011/04/01 معلم

عزبة العرب 2011/07/01 مصطفى  سید احمد دمحم الطاھر 2277395 كفـءكفـء7592011/04/01 معلم

خالد بن الولید االعدادیھ 2011/07/01 مصطفى  دمحم حامد دمحم 2369403 كفـءكفـء7602011/04/01 معلم

عزبة العرب 2011/07/01 مصطفى ابراھیم حسن  شحاتة 2365661 كفـءكفـء7612011/04/01 معلم

الرغامة البلد االعدادیة 2011/07/01 مصطفى احمد على  دمحم 2366261 كفـءكفـء7622011/04/01 معلم

السبیل مكى 2011/03/01 مصطفى احمد محمود حسین 2250280 كفـءكفـء7632011/02/26 معلم

مسلم كرار بالصدقیة 2010/07/01 مصطفى احمد مدنى عمر 36600 كفـءكفـء7642011/02/14 معلم

سلوا قبلى الثانویة 2011/07/01 مصطفى حامد حسن عمر 2394682 كفـءكفـء7652011/04/01 معلم

مجمع محمود القمھورى تجریبى لغات 2011/07/01 مصطفى حسن رضى ابراھیم 2180419 كفـءكفـء7662011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

كوم امبو الثانویة الصناعیة بنین 2007/09/13 مصطفى حمدى على حسن 2236583 كفـءكفـء7672011/04/01 معلم

مجمع المنشیة 2011/07/01 مصطفى عاكف دمحم على 2250025 كفـءكفـء7682011/04/01 معلم

فطیرة المشتركةاالعدادیھ 2011/03/01 مصطفى عبد القادر أحمد عبد الفراج 1743506 كفـءكفـء7692011/02/14 معلم

فطیرة 2007/10/01 مصطفى عبد اللطیف احمد محمود 36505 كفـءكفـء7702011/02/28 معلم

العلیقات االعدادیة المشتركھ 2011/07/01 مصطفى عبد النبى ضوى حماد 2394572 كفـءكفـء7712011/04/01 معلم

النجاجرة ع 2011/03/01 مصطفى عبدالعال عبد المجید دمحم 37229 كفـءكفـء7722011/02/14 معلم

المنشیة بحرى 2011/03/01 مصطفى عبده عبادى على 37355 كفـءكفـء7732011/02/14 معلم

االمام على بن ابى طالب بحجازة 2011/03/01 مصطفى على احمد سید 34221 كفـءكفـء7742011/03/01 معلم

ابویر 2011/03/01 مصطفى على دمحم عبد هللا 37113 كفـءكفـء7752011/02/14 معلم

السالم للبنین 2008/11/28 مصطفى فاوى دمحم امبابى 2250218 كفـءكفـء7762011/02/14 معلم

كوم امبو الثانویة الصناعیة بنین 2008/10/01 مصطفى دمحم بكرى دمحم 2376172 كفـءكفـء7772011/04/01 معلم

على بن أبى طالب 2010/01/12 مصطفى محمود حسین عثمان 2180486 كفـءكفـء7782011/02/14 معلم

العتمور المستجد 2011/07/01 مصطفى محمود عبد الجواد احمد 2368096 كفـءكفـء7792011/04/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 مصطفى محمود كامل سید احمد 2178346 كفـءكفـء7802011/02/28 معلم

الشھید ایمن ركابى احمد على 2011/07/01 مصطفى یس على ابراھیم 36412 كفـءكفـء7812011/04/01 معلم

السید سعید بجزیرة سلوا قلبى 2007/09/23 مصطفى یوسف دمحم احمد 1745026 كفـءكفـء7822011/02/28 معلم

على بن أبى طالب 2011/07/01 معوض طھ عبد الرحیم دمحم 35107 كفـءكفـء7832011/04/01 معلم
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العباسیة االعدادیة الجدیدة 2010/03/01 منال شكرى عزیز عبد المالك 2257810 كفـءكفـء7842011/02/14 معلم

الشھید احمد دمحم مرعى ابراھیم 2010/03/01 منال دمحم االمین سید احمد 36499 كفـءكفـء7852011/02/14 معلم

عواد االبتدائیة بسلوا 2010/03/01 منال مصطفى أحمد تكرونى 35591 كفـءكفـء7862011/02/14 معلم

الشھید على عبد الجلیل بالسبیل 2010/03/01 منال یوسف ادم دمحم 2180695 كفـءكفـء7872011/02/14 معلم

أحمد فرج هللا أحمد/ الشھید  2010/03/01 منى احمد السنارى عبد الجلیل 2250267 كفـءكفـء7882011/02/14 معلم

الضما االعدادیة المشتركة 2007/10/01 منى االمیر صالح طھ 36998 كفـءكفـء7892011/04/01 معلم

الضما االعدادیة المشتركة 2007/10/01 منى السید دمحم امین 37388 كفـءكفـء7902011/02/28 معلم

القھمورى بحجازة 2010/03/01 منى بدرى عبد الكریم یحیى 1562867 كفـءكفـء7912011/02/14 معلم

السید سعید 2010/03/01 منى حسین دمحم عطیتو 2250161 كفـءكفـء7922011/02/28 معلم

سلوا بنات بحرى 2011/07/01 منى خلیفة حسن عثمان 1738282 كفـءكفـء7932011/04/01 معلم

العتمور قبلى االعدادیھ 2010/03/01 منى سعد الدین ابراھیم االمین 37339 كفـءكفـء7942011/02/14 معلم

عواد االبتدائیة بسلوا 2010/07/01 منى سعدى ابراھیم دمحم 35793 كفـءكفـء7952011/04/01 معلم

فصول الرغامة شرق المشتركة  ع 2010/07/01 منى سید اسماعیل الطیرى 2214658 كفـءكفـء7962011/04/01 معلم

القھمورى بحجازة 2010/03/01 منى شاذلى مصطفى دمحم 37228 كفـءكفـء7972011/02/14 معلم

عمر بن عبد العزیز 2010/03/01 منى عبد الرحمن دمحم احمد 36919 كفـءكفـء7982011/02/24 معلم

احمد على االبتدائیة الخاصة 2011/07/01 منى عبد الصبور محمود دمحم 37363 كفـءكفـء7992011/04/01 معلم

مدرسة المھندس دمحم مبارك االبتدائیة 2011/03/01 منى عبد العال احمد على 37230 كفـءكفـء8002011/02/14 معلم
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عزبة العرب 2010/03/01 منى عبد هللا عباس على 37064 كفـءكفـء8012011/02/14 معلم

مدرسة المھندس دمحم مبارك االبتدائیة 2008/11/12 منى عبد الھادى نوبى على 2250031 كفـءكفـء8022011/02/14 معلم

العقاد بفارس االعدادیة 2011/03/01 منى عبدالبارى حامد ابراھیم 2249863 كفـءكفـء8032011/02/14 معلم

كوم امبو قبلى 2010/03/01 منى على اسماعیل عبد الھادي 35488 كفـءكفـء8042011/02/14 معلم

القھمورى بحجازة 2010/03/01 منى علیان ابراھیم على 2214730 كفـءكفـء8052011/03/01 معلم

االعدادیھ.الشبیكة 2011/07/01 منى علیان دمحم على نصر 2290159 كفـءكفـء8062011/04/01 معلم

الشھید ابوزید حامد ناظر ع 2010/07/01 منى فؤاد دمحم شاطر 2392479 كفـءكفـء8072011/04/01 معلم

الشھید احمد مصطفى عوض الراوى 2011/07/01 منى مجاھد دمحم احمد 1744974 كفـءكفـء8082011/04/01 معلم

العلیقات 2010/07/01 منى دمحم الصاوى حماد 2395695 كفـءكفـء8092011/04/01 معلم

ابو عیـــد 2011/03/01 منى دمحم على توفیق حامد 2250199 كفـءكفـء8102011/02/14 معلم

الشھید على عبد الظاھر 2011/07/01 منى دمحم مصطفى عبد المنعم 37140 كفـءكفـء8112011/04/01 معلم

الشھید حجازى عبد الفتاح محمود حجازى 2011/03/01 منى محمود الصادق احمد 2228198 كفـءكفـء8122011/02/14 معلم

احمد اللیثى 2010/03/01 منى محمود حسین الشاطر 1744936 كفـءكفـء8132011/02/28 معلم

القراریش المشتركة 2011/07/01 منى مرغنى عبد الرحیم حمزه 37333 كفـءكفـء8142011/04/01 معلم

العتمور قبلى 2011/03/01 منى موسى احمد دمحم 37325 كفـءكفـء8152011/02/14 معلم

الشھید على عبد الظاھر 2010/03/01 منى یس عیسى داود 1722252 كفـءكفـء8162011/02/14 معلم

دمحم حسین عثمان االعدادیھ 2010/07/01 مني دمحم الماحي عبدهللا 2376201 كفـءكفـء8172011/04/01 معلم
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الكـاجـوج الثانویة الصناعیة بنین 2010/07/01 مھا  ممدوح صموئیل سیفین 2395783 كفـءكفـء8182011/04/01 معلم

االمام مالك 2010/03/01 مھا عبد الحافظ مھدى حسن 2236588 كفـءكفـء8192011/02/28 معلم

المنشیة الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 مھیب مزارحى سالمھ بطرس 2236591 كفـءكفـء8202011/02/14 معلم

العتمور بحرى 2008/11/01 موسى شمس ابراھیم دمحم 2236574 كفـءكفـء8212011/02/14 معلم

جعفر الصادق ع 2011/03/01 موسى محمود طھ دمحم 2250272 كفـءكفـء8222011/02/14 معلم

مجمع كفور كوم امبو االبتدائیة 2010/03/01 میرفت وھیب شحاتة میخائیل 35535 كفـءكفـء8232011/02/14 معلم

الشھید فتحى امین 2010/03/01 مینا شوقى ایوب سعید 2250249 كفـءكفـء8242011/02/14 معلم

مخیمر االبتدائیة 2011/03/01 ناجى عبد المسیح رزق عبد المالك 33558 كفـءكفـء8252011/02/14 معلم

المساعید والشطب ع المشتركة 2011/03/01 نادیة حمدان احمد عبد هللا 31658 كفـءكفـء8262011/02/28 معلم

االمام على بن ابى طالب بحجازة 2010/03/01 نادیة موسى على مصطفى 2236626 كفـءكفـء8272011/03/01 معلم

العلیقات 2007/10/01 نارمین منیر اسحاق دوس 37421 كفـءكفـء8282011/02/14 معلم

الشھید دمحم یس دمحم یس 2010/03/01 ناریمان موسى سعید میخائیل 2236646 كفـءكفـء8292011/02/14 معلم

الشھید عبد العظیم غانم غندور ع 2010/03/01 ناھد طاھر احمد ابراھیم 2230971 كفـءكفـء8302011/03/01 معلم

سلوا بنات بحرى 2010/03/01 ناھد عبد االلھ حامد محمود 36793 كفـءكفـء8312011/02/14 معلم

سلوا قبلى ع 2010/07/01 نبیلة دمحم صدیق احمد یس دمحم سعید 2395747 كفـءكفـء8322011/07/01 معلم

الرغامة شرق 2010/03/01 نجاح عبدالسید على ابوزید 36795 كفـءكفـء8332011/02/14 معلم

احمد دمحم موسى الثانویة بنات 2011/07/01 نجالء  لطفى حسن عبدالرحیم 2362986 كفـءكفـء8342011/02/14 معلم
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العلیقات 2010/03/01 نجالء عوض فؤاد صغیر 2236570 كفـءكفـء8352011/02/14 معلم

الشھید عبد العظیم غانم غندور ع 2010/03/01 نجالء فتحى یاسین عیسى 2244971 كفـءكفـء8362011/02/14 معلم

دمحم عرابى بالرغامة غرب 2010/07/01 نجالء دمحم على دمحم 2236619 كفـءكفـء8372011/04/01 معلم

مبارك االعدادیة المشتركة بسلوا قبلى 2010/07/01 نجوى ابراھیم حسین سعدهللا 2366769 كفـءكفـء8382011/04/01 معلم

القھمورى بحجازة 2010/03/01 نجوى طاھر احمد ابراھیم 2216607 كفـءكفـء8392011/02/14 معلم

السید سعید 2010/03/01 نجوى دمحم سعید محمود 1735832 كفـءكفـء8402011/02/14 معلم

االسماعیلیة 2011/03/01 نجوى موسى حسن احمد 36897 كفـءكفـء8412011/02/14 معلم

االمام على زین العابدین 2010/03/01 ندا احمد عوض هللا طھ 1744229 كفـءكفـء8422011/02/14 معلم

الرغامة شرق 2011/07/01 نعمات دمحم حسن ابراھیم 36572 كفـءكفـء8432011/07/01 معلم

دمحم متولى الشعراوى 2007/10/01 نعمات دمحم حسن احمد 2236536 كفـءكفـء8442011/04/01 معلم

سلوا قبلى ع 2010/03/01 نعمة دمحم السید سعد 37186 كفـءكفـء8452011/03/01 معلم

عمر بن الخطاب بكوم امبو 2010/03/01 نعمھ ابو الحسن ابوزید نصر 2236637 كفـءكفـء8462011/02/14 معلم

دمحم متولى الشعراوى 2007/10/01 ٠نعمھ عبد الھادى على  2236611 كفـءكفـء8472011/02/14 معلم

العتمور المستجد 2011/03/01 نفیسھ دمحم حسان محمود 2236575 كفـءكفـء8482011/02/14 معلم

الشھید ابوزید حامد ناظر ع 2010/03/01 نھلھ دمحم مصطفى صدیق 2236572 كفـءكفـء8492011/02/14 معلم

العتمور قبلى 2010/07/01 نھى زكریا دمحم علي احمد 1735876 كفـءكفـء8502011/04/01 معلم

طھ حسین 2010/07/01 نھى سید احمد دمحم الطاھر 2365442 كفـءكفـء8512011/04/01 معلم
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كرم الدیب 2010/03/01 نھى مصطفى دمحم على 2236553 كفـءكفـء8522011/02/14 معلم

مجمع المنشیة 2011/03/01 نوح یونس مرسى نور الدین 33583 كفـءكفـء8532011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء 2010/03/01 نور الھدى دمحم مصطفى حسین 2230973 كفـءكفـء8542011/02/14 معلم

االمام الحسین 2010/03/01 نورا اسماعیل اللیثى احمد 36775 كفـءكفـء8552011/02/14 معلم

مدرسة المھندس دمحم مبارك االبتدائیة 2010/07/01 نورا عبد الفتاح دمحم مصطفى 37102 كفـءكفـء8562011/04/01 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/07/01 نورة زكى یحیى زكى 37250 كفـءكفـء8572011/04/01 معلم

الحروبة االبتدائیة 2010/03/01 نوره صالح یوسف تغیان 2236644 كفـءكفـء8582011/02/14 معلم

الرغامة البلد االعدادیة 2010/03/01 نیفین بشاره مكارى بشاره 2244995 كفـءكفـء8592011/02/14 معلم

عثمان بن عفان بااللبان 2010/03/01 نیفین بنویوت نبیھ اسكندر 2236647 كفـءكفـء8602011/02/14 معلم

السیدة فاطمة الزھراء 2010/07/01 نیفین رومیل عدلى العبد 2277370 كفـءكفـء8612011/04/01 معلم

السبیل بحرى ع 2010/07/01 نیفین فوزى عبد السید یعقوب 2365440 كفـءكفـء8622011/04/01 معلم

احمد عرابى بكوم امبو 2007/11/13 ھاجر سید أمین دمحم 1740953 كفـءكفـء8632011/02/14 معلم

الشھید على عبد الظاھر 2010/07/01 ھاجر دمحم احمد عبد الراضى 2236673 كفـءكفـء8642011/04/01 معلم

الشازلیة 2011/07/01 ھالة شعبان فاضل موسى 2395669 كفـءكفـء8652011/04/01 معلم

ام المؤمنین بكوم امبو 2010/03/01 ھالة فخرى على ابراھیم 36861 كفـءكفـء8662011/02/14 معلم

على دمحم موسى 2010/07/01 ھالة دمحم صالح حامد علي 1743100 كفـءكفـء8672011/04/01 معلم

ملحقة السلسلة االبتدائیة 2011/03/01 ھالھ احمد عمر عبد المجید 2253664 كفـءكفـء8682011/02/14 معلم
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على بن أبى طالب 2010/03/01 ھالھ فاروق جحیش یوسف 2250000 كفـءكفـء8692011/02/14 معلم

االمام على بن ابى طالب بحجازة 2006/10/01 ھالھ مصطفى احمد دمحم 37209 كفـءكفـء8702011/02/14 معلم

العدوة 2011/07/01 ھبة  دمحم احمد محسب 2367513 كفـءكفـء8712011/02/14 معلم

العقاد بفارس االعدادیة 2011/07/01 ھبة حسنى محمود دمحم 2403640 كفـءكفـء8722011/04/01 معلم

عزبة على سلیمان 2010/03/01 ھبة عبد الفتاح محمود ابراھیم 1741079 كفـءكفـء8732011/02/14 معلم

الشھید خالد عبد النبى حامد عبد النعیم 2010/07/01 ھبھ زین العابدین عبد هللا احمد 2236678 كفـءكفـء8742011/04/01 معلم

على دمحم موسى 2010/07/01 ھبھ عبد النبى صالح دمحم 2394729 كفـءكفـء8752011/04/01 معلم

الشھید عبد النبى 2007/12/11 ھدى احمد عطیتو عبد هللا 2218549 كفـءكفـء8762011/02/14 معلم

الشھید احمد دمحم مرعى ابراھیم 2010/03/01 ھدى حسین احمد مكى 2174748 كفـءكفـء8772011/02/14 معلم

الشریف أسماعیل 2011/03/01 ھدى رضوان حسین احمد 2230968 كفـءكفـء8782011/02/14 معلم

كوم امبو قبلى 2010/07/01 ھدى ركابى جاد احمد 2244844 كفـءكفـء8792011/04/01 معلم

فاطمة الزھراء 2010/03/01 ھدى رمضان دمحم حسن 2243132 كفـءكفـء8802011/02/14 معلم

العباسیة االعدادیة الجدیدة 2010/07/01 ھدى شبیب سعید اسماعیل 2388228 كفـءكفـء8812011/02/14 معلم

الشریف أسماعیل 2010/03/01 ھدى على حامد ابراھیم 2236683 كفـءكفـء8822011/02/14 معلم

العباسیة عرب ع 2010/07/01 ھدى دمحم احمد عبد العزیز 2218991 كفـءكفـء8832011/04/01 معلم

فاطمة الزھراء 2010/03/01 ھدى دمحم عبد التواب عثمان 2236670 كفـءكفـء8842011/02/14 معلم

احمد اللیثى 2010/07/01 ھدى محمود األمین محمود 1721359 كفـءكفـء8852011/02/14 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االسماعیلیة 2010/03/01 ھدى محمود حسن عبد المجید 37198 كفـءكفـء8862011/02/14 معلم

الشھید على عبد الجلیل بالسبیل 2011/03/01 ٠ھدى مصطفى یوسف  1735285 كفـءكفـء8872011/02/14 معلم

روضة الشریف اسماعیل 2011/03/01 ھدى موسى سید دمحم 2244845 كفـءكفـء8882011/02/28 معلم

االمام الحسین 2010/03/01 ھدى یسن دمحم یسن 37394 كفـءكفـء8892011/02/14 معلم

المنشیة الجدیدة االبتدائیة 2010/03/01 ھدیر عادل دمحم عبد هللا 2236667 كفـءكفـء8902011/02/14 معلم

عبد البارى یوسف 2011/07/01 ھشام احمد عبد الحلیم  ادم 2243094 كفـءكفـء8912011/04/01 معلم

العبابدة ملحقة بسلمون 2011/07/01 ھمام سید دمحم بكرى 2362225 كفـءكفـء8922011/04/01 معلم

طھ حسین 2010/07/01 ھمت مصطفى عبد الفتاح شحاتة 36854 كفـءكفـء8932011/04/01 معلم

مجمع المنشیة 2010/03/01 ھناء حمود یوسف عبد المجید 37212 كفـءكفـء8942011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب بكوم امبو 2010/03/01 ھناء خیر لمعى شحاتھ 2243107 كفـءكفـء8952011/02/14 معلم

الشھید عبد العظیم غانم غندور ع 2010/07/01 ھناء شحات حسب هللا  غندور 2243105 كفـءكفـء8962011/04/01 معلم

مبارك االعدادیة المشتركة بسلوا قبلى 2011/03/01 ھناء شمعون تاوضروس عطیھ 2243109 كفـءكفـء8972011/02/14 معلم

المنشیة بحرى 2011/03/01 ھناء عبد الفتاح ابراھیم على 2243112 كفـءكفـء8982011/02/14 معلم

المساعید والشطب ع المشتركة 2010/07/01 ھناء عبد هللا حسن دمحم 34813 كفـءكفـء8992011/06/27 معلم

الشھید أبراھیم یوسف 2010/03/01 ھناء على دمحم سعید على 2243100 كفـءكفـء9002011/04/01 معلم

السالم للبنین 2010/03/01 ھناء فتحى احمد سید 2243097 كفـءكفـء9012011/04/01 معلم

اقلیت قبلى 2010/03/01 ھناء دمحم مصطفى حسین 2236674 كفـءكفـء9022011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الخور قبلى للفصل الواحد 2010/07/01 ھنادى على انور دمحم 2199257 كفـءكفـء9032011/04/01 معلم

السالم بالكاجوج 2011/07/01 ھند حامد محمود حامد 2395759 كفـءكفـء9042011/04/01 معلم

روضة ملحقة السلسة 2010/07/01 ھند حسن احمد حمید 2244843 كفـءكفـء9052011/04/01 معلم

خالد بن الولید االعدادیھ 2010/07/01 ھند علي عبد الحمید احمد 2395740 كفـءكفـء9062011/04/01 معلم

مجمع محمود القمھورى تجریبى لغات 2011/07/01 ھند دمحم احمد بكر 2221596 كفـءكفـء9072011/04/11 معلم

القھمورى بحجازة 2010/07/01 ھنیھ دمحم حامد دمحم 2243120 كفـءكفـء9082011/04/01 معلم

الخور قبلى 2010/03/01 ھویدا  عبد الستار عبد الحلیم  سلیم 2178645 كفـءكفـء9092011/02/14 معلم

الرغامة غرب 2010/07/01 ھویدا سید احمد دمحم 2366175 كفـءكفـء9102011/04/01 معلم

ف التربیة الفكریةالكاجوج الملحقة 2011/07/01 ھویدا عبد الرازق مصطفى موسى 2395765 كفـءكفـء9112011/04/01 معلم

أحمد فرج هللا أحمد/ الشھید  2010/03/01 ھیام احمد زین العابدین سید 2250040 كفـءكفـء9122011/02/14 معلم

الرغامة شرق 2011/03/01 ھیام لویز صالح ابراھیم 2256145 كفـءكفـء9132011/02/14 معلم

القھمورى بحجازة 2011/07/01 ھیام دمحم حسانى عبد هللا 37188 كفـءكفـء9142011/04/01 معلم

سبیل العرب االعدادیھ الجدیده 2007/10/01 ھیثم مصطفى حسن اسماعیل 37208 كفـءكفـء9152011/02/14 معلم

الشروق االبتدائیھ 2011/03/01 ھیثم مصطفى سید بدرى 1754201 كفـءكفـء9162011/02/14 معلم

مجمع كفور كوم أمبو لریاض األطف 2011/03/01 ورده شافع دمحم شافع 2253525 كفـءكفـء9172011/02/14 معلم

المنشیة قبلى 2010/07/01 وفاء ابراھیم عربى ابراھیم 2389580 كفـءكفـء9182011/06/27 معلم

احمد على االبتدائیة الخاصة 2007/10/01 وفاء حسن مھدى سالم 2230976 كفـءكفـء9192011/02/14 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

الشھید أبراھیم یوسف 2010/07/01 وفاء عبد العاطى دمحم مكى 2244962 كفـءكفـء9202011/04/01 معلم

السید سعید 2010/07/01 وفاء عبد هللا حسن یوسف 37127 كفـءكفـء9212011/02/14 معلم

سبعة قبلى االبتدائیة 2010/07/01 وفاء عبید هللا عبد الدایم عبید هللا 36908 كفـءكفـء9222011/04/01 معلم

االمام الحسین 2007/11/12 وفاء دمحم عبد الدایم صالح 2244968 كفـءكفـء9232011/02/14 معلم

السیدة نفیسة بنات 2010/07/01 وفاء دمحم عبدهللا دمحم 2357495 كفـءكفـء9242011/04/01 معلم

السبیل بحرى ع 2010/03/01 والء بكري احمد قناوي 36791 كفـءكفـء9252011/02/28 معلم

حضانة على موسى االبتدائیة 2010/03/01 والء دمحم االمین حامد احمد 2244970 كفـءكفـء9262011/02/14 معلم

الشھید على عبد الجلیل بالسبیل 2011/07/01 ولید عبدالحمید امین عبدالعاطى 2244950 كفـءكفـء9272011/04/01 معلم

مدرسة الشھید دمحم خالد الثانویھ بنین 2011/07/01 ولید غریب عبد العال دمحم 2402524 كفـءكفـء9282011/02/14 معلم

الحجندیة االعدادیھ 2011/03/01 ولید دمحم السید جعفر عبد المنعم 2230970 كفـءكفـء9292011/02/14 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االعدادیھ 2011/03/01 یاسر حسن محمود رشیدي 1735198 كفـءكفـء9302011/02/26 معلم

االمام على بن ابى طالب بحجازة 2010/01/14 یحیى عبد الحمید احمد ابراھیم 2244980 كفـءكفـء9312011/03/01 معلم

الشریف أسماعیل 2011/07/01 یس عبده ركابى عثمان 34236 كفـءكفـء9322011/04/01 معلم

المساعید والشطب ع المشتركة 2010/03/01 یسمین احمد  متولى عبد الحلیم 2250245 كفـءكفـء9332011/02/14 معلم

عوض موسى 2011/07/01 یسن محمود على دمحم 2366168 كفـءكفـء9342011/02/28 معلم

سلوا قبلى ع 2011/07/01 یوسف عبد الحفیظ دمحم سعید ابراھیم 2395725 كفـءكفـء9352011/04/01 معلم

عبد البارى یوسف 2011/03/01 یوسف عبدالعزیز یوسف مصطفى 32501 كفـءكفـء9362011/04/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2011/07/01 یوسف دمحم احمد دمحم 2365473 كفـءكفـء9372011/04/01 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 
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كالبشة الثانویة الفنیة بنات 2008/07/01 ایمان بدر الدین عثمان دمحم 2387384 كفـءكفـء12011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

المالكى بنات االبتدائیة 2008/03/01 جیھان عوض دمحم حسین 34700 كفـءكفـء22011/03/23 أخصائى صحافة وإعالم

یعمل بالدیوان 2009/07/01 مختار محمود مختار دمحم 2388030 كفـءكفـء32011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

ارمنا االعدادیة 2008/07/01 الزھراء بھاءالدین على صالح 2168477 كفـءكفـء42011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

مجمع كالبشة االبتدائیة 2008/07/01 اسماء محمود دمحم صالح 2388253 كفـءكفـء52011/07/25 أخصائى نفسى

أبوھور االبتدائیة 1996/03/19 سمیحة خلیل دمحم نور 23931 كفـءكفـء62008/10/30 أخصائى اجتماعى أول

مجمع عتیبة االبتدائیة 2008/07/01 الفت جمال عبدالمنعم دمحم 2052371 كفـءكفـء72011/07/25 أخصائى اجتماعى

مجمع المالكى اإلبتدائیة 2008/07/01 امال صالح عثمان عدالن 2174496 كفـءكفـء82011/07/25 أخصائى اجتماعى

المالكى االعدادیة 2008/07/01 امال عثمان مھدى حسن 2175543 كفـءكفـء92011/07/25 أخصائى اجتماعى

مجمع عتیبة االبتدائیة 2008/07/01 امیرة عبده دمحم عبدالمولى 2052206 كفـءكفـء102011/07/25 أخصائى اجتماعى

ابوھور االعدادیة 2008/07/01 ایناس حسین عوض دمحم 1563394 كفـءكفـء112011/07/25 أخصائى اجتماعى

بالنة اول االبتدائیة 2008/07/01 سعیدة عبدالرحمن دمحم عبده 2055187 كفـءكفـء122011/07/25 أخصائى اجتماعى

ادندان االعدادیة 2009/07/01 سمیھ دمحم عبدالرحیم أحمد 2182902 كفـءكفـء132011/07/25 أخصائى اجتماعى

عنیبھ ثان االبتدائیة 2008/07/01 سناء حسن احمد دمحم 2175339 كفـءكفـء142011/07/25 أخصائى اجتماعى

ابو سنبل االبتدائیة 2008/07/01 غادة رجب عبدالغفور عمر 2176104 كفـءكفـء152011/07/25 أخصائى اجتماعى

قسطل االعدادیة 2008/07/01 كریمة یس دمحم یس 1547638 كفـءكفـء162011/07/25 أخصائى اجتماعى

عنیبة االعدایة الریاضیة 2008/07/01 مایسة حسن دمحم عثمان 2173636 كفـءكفـء172011/07/25 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

قسطل االبتدائیة 2008/07/01 میرفت جمال عبدالفتاح دمحم 2174434 كفـءكفـء182011/07/25 أخصائى اجتماعى

المالكى بنات االبتدائیة 2008/07/01 ھدى عثمان الحسن دمحم 2175366 كفـءكفـء192011/07/25 أخصائى اجتماعى

الشیخ مرسى على االعدادیة 2008/07/01 ھدى دمحم عرابي رفاعي 1744149 كفـءكفـء202011/07/25 أخصائى اجتماعى

توشكى شرق االبتدائیة 1999/11/28 أمیمة حسین مرسي دمحم 28706 كفـءكفـء212009/10/30 معلم أول

توشكى غرب االبتدائیة 2000/07/02 ایمان منیر دمحم ابراھیم 29407 كفـءكفـء222009/08/30 معلم أول

الشاذلیة االبتدائیة 2008/07/01 ابتسام سید دمحم عبد الغفور 2179209 كفـءكفـء232011/07/25 معلم

المالكى بنات االبتدائیة 2008/07/01 ابتسام صالح عبدالفراج سرور 2166147 كفـءكفـء242011/07/25 معلم

ریاض أطفال مجمع عنیبة االبتدائیة 2008/03/01 احالم صبرى دمحم عبد الفتاح 2049293 كفـءكفـء252011/03/23 معلم

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2009/07/01 احمد ایوب دمحم على 2168882 كفـءكفـء262011/07/25 معلم

توشكى الثانویة المشتركة 2009/03/01 احمد عثمان الحسن دمحم 2159061 كفـءكفـء272011/03/23 معلم

الجنینة و الشباك االعدادیة 2011/03/01 احمد مامون عبدالحمید عبد الحاكم 2221653 كفـءكفـء282011/02/14 معلم

الجنینة و الشباك االعدادیة 2009/07/01 احمد دمحم ایوب دمحم 2166077 كفـءكفـء292011/07/25 معلم

كالبشة االعدادیة المشتركة 2007/10/01 احمد دمحم محمود عبد هللا 1562727 كفـءكفـء302011/03/23 معلم

وادى خریت االعدادیة 2009/07/01 احمد منیر یوسف صالح 2202875 كفـءكفـء312011/07/25 معلم

ریاض اطفال كروسكو 2009/07/01 ازھار احمد دمحم عبده 1563003 كفـءكفـء322011/07/25 معلم

عنیبة االعدایة الریاضیة 2009/03/01 أسامة مجاھد دمحم أحمد 36140 كفـءكفـء332011/03/23 معلم

توماس و عافیة االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 اسراء دمحم محمود دمحم 2046786 كفـءكفـء342011/03/23 معلم
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فصول ملحقة الدكة االعدادیة 2009/03/01 اسماء ابوبكر عبدالرازق عوض هللا 1563134 كفـءكفـء352011/03/23 معلم

نصراالبتدائیة 2008/03/01 أسماء أحمد عباس دمحم 36987 كفـءكفـء362011/03/23 معلم

مجمع المالكى اإلبتدائیة 2008/07/01 اسماء احمد وداعة عبد هللا 2391002 كفـءكفـء372011/07/25 معلم

مجمع كالبشة االبتدائیة 2008/03/01 اسماء حسن عبد المقصود دمحم 36610 كفـءكفـء382011/03/23 معلم

نصر التجاریة المشتركة 2008/03/01 اسماء سراج الدین مصطفى خلیل 2056688 كفـءكفـء392011/03/23 معلم

توشكى غرب االبتدائیة 2008/07/01 اسماء عبد الحمید دمحم عبد الجلیل 2174047 كفـءكفـء402011/07/25 معلم

الجنینة و الشباك االعدادیة 2008/07/01 اسماء عبد المنعم مكى خلیل 2334838 كفـءكفـء412011/07/25 معلم

اآلمال االعدادیة 2008/03/01 اسماء عثمان حسن عبد الولى 2174375 كفـءكفـء422011/03/23 معلم

الدیوان األبتدائیة 2008/07/01 اسماء دمحم سلیمان ابایزید 2179377 كفـءكفـء432011/07/25 معلم

الجنینة و الشباك االعدادیة 2008/07/01 اسماء محمود حسن حسین 2276918 كفـءكفـء442011/07/25 معلم

كالبشة االعدادیة المشتركة 2008/03/01 اسماء یوسف عبدالذاكر حسن 2050481 كفـءكفـء452011/03/23 معلم

بالنة ثان االبتدائیة 2008/03/01 اسیل جعفر سلیمان احمد 2056812 كفـءكفـء462011/03/23 معلم

وادى خریت االعدادیة 2008/02/12 اشرف عبد اللطیف بدوى دمحم 36369 كفـءكفـء472011/03/23 معلم

ادندان االعدادیة 2008/03/01 اعتماد جمعة ریحان داوود 2052160 كفـءكفـء482011/03/23 معلم

توشكى الثانویة المشتركة 2009/03/01 الحسین احمد سعید طلبھ 23507 كفـءكفـء492011/02/14 معلم

توشكى شرق األعدادیة 2008/03/01 الفت صالح عكاشھ صالح 1680770 كفـءكفـء502011/03/23 معلم

دمحم صالح الدین الباقر الثانویة 2008/07/01 ألفت یاقوت أوشي دمحم 35192 كفـءكفـء512011/03/25 معلم
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توشكى شرق األعدادیة 2008/03/01 إلھام سعد الدین عابدین دمحم 1640017 كفـءكفـء522011/03/23 معلم

شاترمة االبتدائیة 2008/07/01 ام كلثوم صالح ابراھیم عوض 2392842 كفـءكفـء532011/07/25 معلم

مجمع عتیبة االبتدائیة 2008/03/01 امانى احمد عبدالرحمن حسین 2174477 كفـءكفـء542011/03/23 معلم

ارمنا الثانویة المشتركة 2008/03/01 امانى عبد الفتاح بكرى یسن 1680761 كفـءكفـء552011/03/23 معلم

السیالة والمحرقة 2009/03/01 امانى مصطفى سید عبدالقادر 1562746 كفـءكفـء562011/03/23 معلم

ریاض أطفال مجمع عنیبة االبتدائیة 2008/03/01 امیرة شعبان احمد عباس 2052376 كفـءكفـء572011/03/23 معلم

بالنة ثالث االبتدائیة 2009/03/01 امیرة عبدالرازق عباس عابدین 2053007 كفـءكفـء582011/03/23 معلم

اآلمال االعدادیة 2008/03/01 امیرة على جمعة عباس 2174400 كفـءكفـء592011/03/23 معلم

قسطل االعدادیة 2008/03/01 امیرة دمحم امام مرغنى 1550441 كفـءكفـء602011/03/23 معلم

مرواو االبتدائبة 2008/03/01 امیره عاكف دمحم على شاطر 2256784 كفـءكفـء612011/03/23 معلم

كروسكو 2008/07/01 امیمة عبد المتعال دمحم احمد 2174352 كفـءكفـء622011/02/25 معلم

المنار االعدادیة 2009/07/01 امین حماد سید محمود 2190235 كفـءكفـء632011/07/25 معلم

العالقى االبتدائیة 2008/03/01 انتصار عبد الغنى على غالب 35290 كفـءكفـء642011/03/23 معلم

عنیبھ ثان االبتدائیة 2008/03/01 آیات أحمد عبدالرحمن حسین 1640086 كفـءكفـء652011/03/23 معلم

ریاض أطفال العبور االبتدائیة 2008/03/01 ایمان جمال دمحم جمال 2179448 كفـءكفـء662011/03/23 معلم

الشیخ مرسى على االعدادیة 2008/07/01 ایمان حسن سید دمحم 2388333 كفـءكفـء672011/07/25 معلم

قورتة ثالث االعدادیة 2008/07/01 ایمان عبید صادق عبید 2174423 كفـءكفـء682011/07/25 معلم
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المالكى بنات االبتدائیة 2008/03/01 ایمان محى الدین عبد النعیم عبد هللا 33562 كفـءكفـء692011/03/23 معلم

الشیخ مرسى على االعدادیة 2011/07/01 ایمن  سالمة  ابراھیم  موسى 2364249 كفـءكفـء702011/07/01 معلم

ابو سمبل االعدادیة الدولیة المشتركة 2009/03/01 ایمن ثابت دمحم شریف 1550412 كفـءكفـء712011/03/23 معلم

بالنة االعدادیةالحدیثة 2008/03/01 ایناس صادق عبدالمتعال صادق 1550428 كفـءكفـء722011/03/23 معلم

توشكى الثانویة المشتركة 2009/03/01 باخوم انور میخائیل شنوده 1728102 كفـءكفـء732011/03/23 معلم

وادى خریت االعدادیة 2008/07/01 بدیعة ایوب محمود دمحم 2388756 كفـءكفـء742011/07/25 معلم

نصر التجاریة المشتركة 2007/10/16 تامر دمحم جمال دمحم 1639984 كفـءكفـء752011/03/23 معلم

توشكى الثانویة المشتركة 2008/03/01 تھانى عبد الظاھر جاسر على 2179130 كفـءكفـء762011/03/23 معلم

بالنة رابع االبتدائیة 2011/07/01 جابر سید مجلى على 32316 كفـءكفـء772011/04/01 معلم

دار السالم االبتدائیة 2009/07/01 جاكلین سافین عدلى عبد الشھید 2402519 كفـءكفـء782011/07/25 معلم

عمر بن الخطاب 2008/05/17 جمال الدین منشاوى محمود احمد 33507 كفـءكفـء792011/07/25 معلم

ادندان االبتدائیة 2008/03/01 جنات دمحم خیرى حسین 2056462 كفـءكفـء802011/07/25 معلم

توشكى الثانویة المشتركة 2008/03/01 جنیھة دمحم خلیل دمحم 1548252 كفـءكفـء812011/03/23 معلم

نصر التجاریة المشتركة 2008/03/01 جیھان أیوب دمحم علي 1640068 كفـءكفـء822011/03/23 معلم

الشیخ مرسى على االعدادیة 2009/03/01 حاتم عبده ابراھیم عبد الرحیم 2172479 كفـءكفـء832011/03/23 معلم

یعمل بالدیوان 2009/03/01 حرم بشیر خلیل جمعة 2054184 كفـءكفـء842011/03/23 معلم

ابو سنبل االبتدائیة 2008/01/12 حسن جابر دمحم ابوالحسن 2056532 كفـءكفـء852011/03/23 معلم
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نجع العرب االعدادیة 2009/03/01 حسن دمحم حسین دمحم 2191123 كفـءكفـء862011/03/23 معلم

دمحم صالح الدین الباقر الثانویة 2009/07/01 حمدى محمود فھمى عبید 2171923 كفـءكفـء872011/04/01 معلم

عنیبة االعدادیة 2008/07/01 خدیجة فتحى حسین خلیل 2047566 كفـءكفـء882011/03/23 معلم

قورتة ثالث االعدادیة 2008/03/01 خدیجة دمحم احمد حسین 2056768 كفـءكفـء892011/03/23 معلم

ریاض أطفال المضیق االبتدائیة 2008/07/01 دعاء ابراھیم عبد هللا دمحم 1581767 كفـءكفـء902011/07/25 معلم

الدكة االبتدائیة 2009/03/01 دعاء عبد المنعم دمحم ابراھیم 2172059 كفـءكفـء912011/03/23 معلم

دابود أول االبتدائیة 2009/07/01 دنیا دمحم عبده على 2199764 كفـءكفـء922011/07/25 معلم

ارمنا االبتدائیة 2009/07/01 راضیة احمد دمحم سلیمان 2210228 كفـءكفـء932011/07/25 معلم

بالنة الثانویة المشتركة 2009/03/01 راندا محسن ابراھیم جمال 2056577 كفـءكفـء942011/02/14 معلم

توماس و عافیة االعدادیة 2008/03/01 رانیا صالح فتحى ابراھیم 1547688 كفـءكفـء952011/03/23 معلم

نصراالبتدائیة 2008/07/01 رانیا عوض الكریم دمحم عثمان 2179069 كفـءكفـء962011/07/25 معلم

دابود ثان االبتدائیة 2009/03/01 رباب دمحم عبدالباسط على 2168497 كفـءكفـء972011/03/23 معلم

الدكة االعدادیة 2008/03/01 ربیعة منیر مصطفى دمحم 37034 كفـءكفـء982011/03/23 معلم

بالنة ثالث االبتدائیة 2008/01/14 رجب على البدرى جاد الكریم دمحم 33065 كفـءكفـء992011/03/23 معلم

مرواو االبتدائبة 2008/07/01 رحاب حسب هللا احمد دمحم 2193351 كفـءكفـء1002011/07/25 معلم

نجع العرب 2008/07/01 رشا جمال حسین دمحم 2390182 كفـءكفـء1012011/07/25 معلم

الجنینة والشباك االبتدائیة 2008/03/01 رشا سلیمان داود شمس 1555988 كفـءكفـء1022011/03/23 معلم
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دھمیت االعدادیة 2008/03/01 رشا على دمحم على 36964 كفـءكفـء1032011/03/23 معلم

نصراالبتدائیة 2008/03/01 رضا حلمى عثمان قناوى 36660 كفـءكفـء1042011/03/23 معلم

وادى خریت االبتدائیة الجدیدة 2008/07/01 رضوه على عثمان اسماعیل 2172755 كفـءكفـء1052011/07/25 معلم

عنیبة االعدایة الریاضیة 2007/10/01 زكى ابراھیم احمد عمر 2047539 كفـءكفـء1062011/03/23 معلم

مجمع المالكى اإلبتدائیة 2008/03/01 زھیوات على داود على 2168893 كفـءكفـء1072011/03/23 معلم

ریاض أطفال وادى خریط االبتدائیة 2008/07/01 زینب  جمال جبریل  على 2168065 كفـءكفـء1082011/07/25 معلم

مجمع عتیبة االبتدائیة 2011/03/01 زینب رمضان مھلل محمود 37287 كفـءكفـء1092011/02/14 معلم

بالنة ثان االبتدائیة 2008/07/01 سارة جمال تاجر دمحم 2170090 كفـءكفـء1102011/07/25 معلم

فتحى محى الدین االبتدائیة 2008/03/01 سالى دمحم سیف الدین یسن 36689 كفـءكفـء1112011/03/23 معلم

الشیخ طھ دمحم سلیمان االعدادیة 2008/03/01 سامیة رمضان عبدالحلیم اسماعیل 2054222 كفـءكفـء1122011/03/23 معلم

نصر االبتدائیة  ریاض االطفال 2008/07/01 سعدة عبد الجبار دمحم عبد الجواد 2198278 كفـءكفـء1132011/07/25 معلم

فتحى محى الدین االبتدائیة 2008/03/01 سعدیة احمد عبده ابراھیم 2175944 كفـءكفـء1142011/03/23 معلم

كشتمنة غرب االبتدائیة 2008/03/01 سعدیة محمود عبد القادر عبد هللا 36508 كفـءكفـء1152011/03/23 معلم

2009/07/01 ریاض اطفال ادندان االبتدائیة سماح توفیق حسن طیب 2190698 كفـءكفـء1162011/07/25 معلم

ریاض اطفال مرواو االبتدائیة 2009/07/01 سماح عوض حسن عبد الجلیل 2388231 كفـءكفـء1172011/07/25 معلم

دمحم صالح الدین الباقر الثانویة 2008/05/27 سمیر  عبد الحمید علي مسلم 2391930 كفـءكفـء1182011/07/25 معلم

بالنة االعدادیةالحدیثة 2008/03/01 سناء حمدى حسن دمحم 2165891 كفـءكفـء1192011/03/23 معلم
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األعلي

دھمیت االعدادیة 2008/03/01 سھا عبد الغفور عبد هللا دمحم 2169872 كفـءكفـء1202011/03/23 معلم

المالكى االعدادیة 2009/03/01 سید عبد العظیم حسن على 37242 كفـءكفـء1212011/03/23 معلم

مدرسة الدكة اإلبتدائیة الملحقة باإلعدادیة 2009/03/01 سید دمحم عبدالغفور محمود 33949 كفـءكفـء1222011/03/23 معلم

بالنة ثالث االبتدائیة 2008/03/01 شاھیناز شعبان لبیب مرسى 1550467 كفـءكفـء1232011/03/23 معلم

بالنة الثانویة المشتركة 2008/07/01 شریھان اسماعیل احمد حسن 2204928 كفـءكفـء1242011/07/25 معلم

دھمیت االعدادیة 2009/07/01 شعبان ابراھیم ھالل محمود 2397556 كفـءكفـء1252011/07/25 معلم

فصول ملحقة الدكة االعدادیة 2008/03/01 شوقیة میرغنى دمحم رضوان 2169785 كفـءكفـء1262011/03/23 معلم

المالكى االعدادیة 2009/07/01 شیماء سلیمان صالح دمحم 2394144 كفـءكفـء1272011/07/25 معلم

الجنینة و الشباك االعدادیة 2008/07/01 شیماء شریف جالل عثمان 37061 كفـءكفـء1282011/03/23 معلم

بالنة ثان االبتدائیة 2009/07/01 شیماء عوض دمحم سعد الدین 2172827 كفـءكفـء1292011/07/25 معلم

الشاذلیة االبتدائیة 2009/03/01 شیماء فتحى ابراھیم دمحم 2179658 كفـءكفـء1302011/03/23 معلم

نجع العرب 2008/03/01 شیماء دمحم مبارك على 2048546 كفـءكفـء1312011/03/23 معلم

كالبشة االعدادیة المشتركة 2008/07/01 صابحھ جالل مصطفى حسن 2168719 كفـءكفـء1322011/07/25 معلم

توشكى غرب االبتدائیة 2008/03/01 صابرین عبدالرحیم رضوان على 1562850 كفـءكفـء1332011/03/23 معلم

المضیق االبتدائیة 2009/03/01 صابرین دمحم احمد مرغنى 1560671 كفـءكفـء1342011/03/23 معلم

ریاض أطفال وادى خریط االبتدائیة 2008/03/01 صابرین دمحم حسین دمحم 2048456 كفـءكفـء1352011/03/23 معلم

كامل یعقوب الثانویة الصناعیة بنین 2008/07/01 صفاء حسین بسطاوى حسن 2196989 كفـءكفـء1362011/07/25 معلم
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المؤھل 
األعلي

دھمیت االعدادیة 2009/03/01 صفاء عبد الحمید دمحم ابراھیم 37144 كفـءكفـء1372011/03/23 معلم

توشكى شرق األعدادیة 2009/03/01 صفاء عبد العظیم دمحم خلیل 34213 كفـءكفـء1382011/03/23 معلم

نصراالبتدائیة 2009/07/01 صفاء دمحم اسماعیل ابوبكر 2182178 كفـءكفـء1392011/07/25 معلم

ارمنا االعدادیة 2008/07/01 صفاء دمحم سلیمان دمحم 2390308 كفـءكفـء1402011/07/25 معلم

نصراالبتدائیة 2008/07/01 صفاء محمود دمحم أحمد 2182981 كفـءكفـء1412011/07/25 معلم

الشیخ طھ دمحم سلیمان االعدادیة 2008/03/01 صفاء وھبى حسن احمد 2052997 كفـءكفـء1422011/03/23 معلم

دھمیت االعدادیة 2006/10/30 عائشھ شیبة الحمد محمود الرشیدى 2250307 كفـءكفـء1432011/03/23 معلم

ابوھور االعدادیة 2006/08/12 عبد هللا سیف الدین نور الدین احمد 1560761 كفـءكفـء1442011/03/23 معلم

وادى خریت االعدادیة 2009/07/01 عبدالرحیم عبداسمیع عبدالرحیم توفیق 2182139 كفـءكفـء1452011/03/25 معلم

عمر بن الخطاب 2009/03/01 عبدهللا احمد فایز حسین دمحم 2188746 كفـءكفـء1462011/03/23 معلم

بالنة االعدادیةالحدیثة 2008/03/01 عبیر دمحم صادق دمحم 36976 كفـءكفـء1472011/03/23 معلم

الشیخ طھ دمحم سلیمان االعدادیة 2008/03/01 عدلیھ سید احمد عبد الجلیل رفاعى 1561285 كفـءكفـء1482011/03/23 معلم

بالنة ثالث االبتدائیة 2009/07/01 عزة جمال الدین فتحى دمحم 2192911 كفـءكفـء1492011/07/25 معلم

توشكى شرق االبتدائیة 2008/03/01 عزة عبدالغفار عبدهللا عابدین 37232 كفـءكفـء1502011/03/23 معلم

عمر بن الخطاب 2007/10/01 عزة محمود بحر حسین 37179 كفـءكفـء1512011/07/25 معلم

عنیبة االعدایة الریاضیة 2008/11/12 عصام شرف الدین دمحم على 1680783 كفـءكفـء1522011/03/23 معلم

كشتمنة غرب االبتدائیة 2008/03/01 عفاف محمود دمحم صغیر 37036 كفـءكفـء1532011/03/23 معلم
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األعلي

توماس و عافیة االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 عالء رجب أحمد كرم 2183337 كفـءكفـء1542011/07/25 معلم

السیالة و المحرقة االعدادیة 2009/03/01 عالءالدین محمود عوض مھدى 2047639 كفـءكفـء1552011/03/23 معلم

السیالة و المحرقة االعدادیة 2009/03/01 علیاء شعبان حسن دھب 37178 كفـءكفـء1562011/03/23 معلم

توشكى الثانویة المشتركة 2008/01/21 عماد الدین شاذلي دمحم شاطر 35177 كفـءكفـء1572011/03/23 معلم

دمحم صالح الدین الباقر الثانویة 2009/07/01 عمرو دمحم عوض هللا احمد 2200833 كفـءكفـء1582011/07/25 معلم

ابریم االعدادیة 2008/11/12 غریب عبد هللا ابراھیم عوض 1680790 كفـءكفـء1592011/03/23 معلم

كالبشة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 فاطمة بدر الدین عثمان دمحم 36448 كفـءكفـء1602011/03/23 معلم

نجع العرب 2008/07/01 فاطمة حسن دمحم سلیمان 2165869 كفـءكفـء1612011/07/25 معلم

الجنینة و الشباك االعدادیة 2007/10/01 فاطمة صابر عثمان مرغنى 35084 كفـءكفـء1622011/07/25 معلم

عنیبھ ثان االبتدائیة 2008/07/01 فاطمة صالح راشد صالح 2170027 كفـءكفـء1632011/07/25 معلم

نجع العرب االعدادیة 2008/03/01 فاطمة عادل دمحم سلیمان 2052197 كفـءكفـء1642011/03/23 معلم

ابو سنبل االبتدائیة 2008/03/01 فاطمة عبد العزیز حسن بالل 36385 كفـءكفـء1652011/03/23 معلم

نجع العرب 2008/07/01 فاطمة عبد الفتاح فؤاد دمحم 36813 كفـءكفـء1662011/07/25 معلم

الشیخ مرسى على االعدادیة 2008/03/01 فاطمة عبید صادق عبید 2052182 كفـءكفـء1672011/03/23 معلم

وادى خریت االعدادیة 2008/03/01 فاطمة عثمان عباس احمد 37253 كفـءكفـء1682011/03/23 معلم

بالنة ثالث االبتدائیة 2009/03/01 فاطمة لطفى عبدهللا حسن 2056694 كفـءكفـء1692011/03/23 معلم

دار السالم االبتدائیة 2008/07/01 فاطمة دمحم امین دمحم  ابراھیم 2401819 كفـءكفـء1702011/07/25 معلم
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ریاض اطفال مجمع بالنة 2008/03/01 فاطمة دمحم ماھر اسماعیل 2056655 كفـءكفـء1712011/03/23 معلم

ابو حنضل االعدادیة 2011/03/01 فاطمھ على حسن مكى 2218583 كفـءكفـء1722011/03/01 معلم

مصمص االبتدائیة 2009/03/01 فتحیة یحیى جمال عبدالسید 2172457 كفـءكفـء1732011/03/23 معلم

ریاض أطفال توشكى غرب االبتدائیة 2008/03/01 فوزیة عثمان حسن عثمان 2052175 كفـءكفـء1742011/03/23 معلم

بالنة رابع االبتدائیة 2009/07/01 كامل عوض مأمون قناوى 2169768 كفـءكفـء1752011/07/25 معلم

بالنة االعدادیةالجدیدة 2008/07/01 كوثر دمحم أحمد متولي 2391832 كفـءكفـء1762011/07/25 معلم

نصر التجاریة المشتركة 2008/03/01 لقاء دمحم دمحم على 2175978 كفـءكفـء1772011/03/23 معلم

بالنة االعدادیةالجدیدة 2008/03/01 مآثر وھبى حسن احمد 1550613 كفـءكفـء1782011/03/23 معلم

نجع العرب 2008/03/01 مایسة دمحم احمد دمحم 2050403 كفـءكفـء1792011/03/23 معلم

كالبشة الثانویة المشتركة 2008/11/12 مبارك عثمان لبیب ابراھیم 2165901 كفـءكفـء1802011/03/23 معلم

بالنة ثان االبتدائیة 2008/05/22 دمحم احمد بكرى محمود 2397715 كفـءكفـء1812011/03/23 معلم

بالنة االعدادیةالحدیثة 2009/07/01 دمحم احمد سلیم احمد 2393060 كفـءكفـء1822011/07/25 معلم

الكرامة االعدادیة ت اساسى 2008/07/01 دمحم احمد نبیل عبدهللا دمحم طھ 2168368 كفـءكفـء1832011/07/01 معلم

عبد الستار میرغنى االعدادیة 2008/07/01 دمحم حسین صالح عثمان 2206455 كفـءكفـء1842011/07/25 معلم

توماس و عافیة االعدادیة 2009/07/01 دمحم سمیر دمحم حسین 2178234 كفـءكفـء1852011/07/25 معلم

یعمل بالدیوان 2008/01/18 دمحم صابر جالل احمد 2179514 كفـءكفـء1862011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2009/03/01 دمحم صالح الدین ابراھیم عبدالرحیم 2047533 كفـءكفـء1872011/03/23 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 

نصراسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

توشكى الثانویة المشتركة 2009/02/28 دمحم دمحم بدرى دمحم 2204810 كفـءكفـء1882011/02/28 معلم

المالكى االعدادیة 2009/07/01 دمحم مراد مصطفى احمد 2388360 كفـءكفـء1892011/07/25 معلم

دھمیت االعدادیة 2009/03/01 محمود فوزى دمحم الطاھر 2167444 كفـءكفـء1902011/03/23 معلم

وادى خریت االعدادیة 2009/03/01 مدحت دمحم رضا محى الدین على 2168553 كفـءكفـء1912011/03/23 معلم

توماس و عافیة االعدادیة 2008/03/01 مدیحة كامل على حسین 1680776 كفـءكفـء1922011/03/23 معلم

نجع العرب 2008/07/01 مرزوقة عبد اللطیف دمحم احمد 33820 كفـءكفـء1932011/07/25 معلم

الشیخ مرسى على االعدادیة 2008/03/01 مرفت عبید صادق عبید 2174399 كفـءكفـء1942011/03/22 معلم

دھمیت االبتدائیة الجدیدة المشتركة 2008/03/01 مروة عبد الحمید دمحم ابراھیم 35712 كفـءكفـء1952011/03/23 معلم

ابوسمبل االعدادیة الجدیدة 2008/03/01 مروة محروس صالح عبدالغفور 2050475 كفـءكفـء1962011/03/23 معلم

الدیوان األبتدائیة 2009/03/01 مروة دمحم عبدهللا مرسى 1561327 كفـءكفـء1972011/03/23 معلم

فصول ملحقة الدكة االعدادیة 2009/03/01 مروة دمحم مأمون دمحم 1581783 كفـءكفـء1982011/03/23 معلم

العالقى االبتدائیة 2008/07/01 مروى عمر دمحم عبد العال 37330 كفـءكفـء1992011/07/25 معلم

نصر الثانویة الفنیة بنات بالنوبة 2009/03/01 مریم عبد المنعم دمحم سلیمان 1561427 كفـءكفـء2002011/03/23 معلم

دار السالم االبتدائیة 2008/07/01 مریم على عیسى لباب 2162144 كفـءكفـء2012011/06/27 معلم

السبوع والسنقارى االبتدائیة 2008/07/01 مریم مراد مصطفي أحمد 2391809 كفـءكفـء2022011/07/25 معلم

دمحم صالح الدین الباقر الثانویة 2009/07/01 مصطفى محمود احمد دمحم 2191188 كفـءكفـء2032011/07/25 معلم

عبد الستار میرغنى االعدادیة 2009/03/01 منال حسن بحر محمود 37427 كفـءكفـء2042011/03/23 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

نصراسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الكنوز 2008/03/01 منال سعد عبد الحمید عبد السید 36864 كفـءكفـء2052011/03/23 معلم

بالنة االعدادیةالحدیثة 2009/03/01 منال شعبان سید محى الدین 1561313 كفـءكفـء2062011/03/23 معلم

توماس و عافیة االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 منى جمعة حسن احمد 2052152 كفـءكفـء2072011/03/22 معلم

بالنة اول االبتدائیة 2009/07/01 منى شعبان بدر دمحم 2392020 كفـءكفـء2082011/07/25 معلم

الكنوز 2008/03/01 منى دمحم حسن جمال 2169915 كفـءكفـء2092011/03/23 معلم

توشكى شرق األعدادیة 2008/03/01 مني عبدالغني عالم بدوي 1640143 كفـءكفـء2102011/03/23 معلم

عنیبة االعدادیة 2009/03/01 مھا صبرى دمحم حسن 2172201 كفـءكفـء2112011/03/23 معلم

قسطل االعدادیة 2008/03/01 مھا عبدالفتاح علي یوسف 2178280 كفـءكفـء2122011/03/23 معلم

ابوھور االعدادیة 2009/03/01 موسى جمعھ احمد یسن 2250244 كفـءكفـء2132011/03/23 معلم

شاترمة االبتدائیة 2008/03/01 نادیة ادریس سعید على 34694 كفـءكفـء2142011/03/23 معلم

كامل یعقوب الثانویة الصناعیة بنین 2008/07/01 ناریمان عبداللطیف دمحم عثمان 2068326 كفـءكفـء2152011/07/25 معلم

دار السالم ریاض االطفال 2008/03/01 ناھد دمحم حسن محمود 2056473 كفـءكفـء2162011/03/23 معلم

مجمع كالبشة ریاض االطفال 2008/07/01 ناھد مصطفى على حسن 2174184 كفـءكفـء2172011/07/25 معلم

نصر الثانویة الفنیة بنات بالنوبة 2008/03/01 نجالء عبد هللا عبد العزیز محمود 35510 كفـءكفـء2182011/03/22 معلم

عبد الستار میرغنى االعدادیة 2010/07/01 نصره خلیل واصف عبد المسیح 2277393 كفـءكفـء2192011/04/01 معلم

دمحم صالح الدین الباقر الثانویة 2008/03/01 نعمة محروس احمد سلیمان 34194 كفـءكفـء2202011/03/22 معلم

ریاض أطفال مصمص االبتدائیة 2008/07/01 نعمة دمحم على دمحم على 2047666 كفـءكفـء2212011/07/25 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 

نصراسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المالكى االعدادیة 2008/07/01 نھلة نعمان صالح على 2169985 كفـءكفـء2222011/07/25 معلم

ابوسمبل االعدادیة الجدیدة 2008/03/01 نھى جمال احمد دمحم 2044195 كفـءكفـء2232011/03/23 معلم

مصمص االبتدائیة 2008/03/01 نوال دمحم سید احمد 33876 كفـءكفـء2242011/03/23 معلم

االمبركاب االبتدائیة 2009/07/01 نورا شحات عبد الملك حامد 1581827 كفـءكفـء2252011/07/25 معلم

بالنة ثالث االبتدائیة 2008/03/01 نورة صابر دمحم حسین 2056798 كفـءكفـء2262011/03/23 معلم

المضیق االبتدائیة 2009/07/01 نوره محمود حسین صالح 2388250 كفـءكفـء2272011/07/25 معلم

بالنة اول االبتدائیة 2008/07/01 ھالة سلیمان صالح دمحم 2056571 كفـءكفـء2282011/07/25 معلم

بالنة اول االبتدائیة 2008/07/01 ھانم عواض دمحم على 2191091 كفـءكفـء2292011/07/25 معلم

نجع العرب 2009/07/01 ھانى قاسم دمحم اسماعیل 2216941 كفـءكفـء2302011/07/25 معلم

بالنة ثالث االبتدائیة 2008/03/01 ھبة ابراھیم قناوى مرسى 2055292 كفـءكفـء2312011/03/23 معلم

نصراالبتدائیة 2008/03/01 ھبة بخیت على حسین 2050425 كفـءكفـء2322011/03/23 معلم

دھمیت االعدادیة 2008/03/01 ھبة فتح هللا جمعة شاطر 2173713 كفـءكفـء2332011/03/23 معلم

بالنة اول االبتدائیة 2009/07/01 ھبة ماھر محجوب حسن 2179778 كفـءكفـء2342011/07/25 معلم

اآلمال االعدادیة 2008/03/01 ھبة محجوب سلیم على 2180833 كفـءكفـء2352011/03/23 معلم

ابو سمبل شرق االبتدائیة 2009/07/01 ھبھ حسن دمحم عبده 2393110 كفـءكفـء2362011/07/28 معلم

قسطل االعدادیة 2008/07/01 ھند فتحى احمد جابر 2388705 كفـءكفـء2372011/07/25 معلم

ریاض اطفال وادى العرب 2008/07/01 ھویدا كرار مسلم كرار 2388268 كفـءكفـء2382011/07/25 معلم

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

7438of 6869 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 

نصراسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشیخ مرسى على االعدادیة 2009/07/01 وائل دمحم حامد صادق 2389128 كفـءكفـء2392011/07/25 معلم

عبد الستار میرغنى االعدادیة 2009/03/01 وداد احمد دمحم على 2168422 كفـءكفـء2402011/03/23 معلم

كامل یعقوب الثانویة الصناعیة بنین 2008/07/01 وردة محمود احمد دمحم 2215576 كفـءكفـء2412011/07/25 معلم

عنیبة االعدادیة 2009/03/01 وسام ادریس عمر عبدالعزیز 1639973 كفـءكفـء2422011/03/23 معلم

توشكى شرق األعدادیة 2008/03/01 وفاء دمحمین حقار دمحمین 1640127 كفـءكفـء2432011/07/25 معلم

ارمنا االعدادیة 2008/07/01 والء عوض فاروق خضارى 2169912 كفـءكفـء2442011/07/25 معلم

المالكى االعدادیة 2009/07/01 ولید دمحم حسن دمحم 2179290 كفـءكفـء2452011/07/25 معلم

ابو حنضل االعدادیة 2009/07/01 یاسر دمحم جمال دمحم 2309058 كفـءكفـء2462011/07/25 معلم

نجع العرب 2007/10/01 یاسر محمود عبدالحمید سلیم 2047547 كفـءكفـء2472011/03/23 معلم

ریاض أطفال توشكى غرب االبتدائیة 2008/07/01 یاسمین احمد عبدالرحیم  عیسى 2178016 كفـءكفـء2482011/07/25 معلم

دار السالم االبتدائیة 2009/07/01 یحیى سلیمان دھب سلیمان 1550396 كفـءكفـء2492011/07/25 معلم

توشكى شرق األعدادیة 2008/03/01 یسرا رمضان عبد الغفور سلیمان 36901 كفـءكفـء2502011/03/23 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

دراواسوان ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الطویسة الثانویة الصناعیة بنین 2008/05/12 احمد محمود عبد الكریم  احمد 2183308 كفـءكفـء12011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

بنبان الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 مروة سنوسى  حسب هللا سنوسى 2179587 كفـءكفـء22011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

دراو الثانویة بنین 2009/07/01 منتھى عبد الشكور صالح طھ 2175754 كفـءكفـء32011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عمر حسین عبدهللا محمود 2008/07/01 نفیسة مصطفى ضیف محمود 2173189 كفـءكفـء42011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

المنصوریة الوسطى 2009/07/01 اسماء ربیع دمحم عبد الرازق 1803992 كفـءكفـء52011/07/01 أخصائى اجتماعى

الجعافرة االبتدائیة المشتركة 2007/11/01 أمل عبد الفتاح عثمان عبدهللا 1707801 كفـءكفـء62011/07/01 أخصائى اجتماعى

الرقبة االبتدائیة الصباحیة 2009/07/01 حنان احمد دمحم على 1715798 كفـءكفـء72011/07/01 أخصائى اجتماعى

نجع الحجر االبتدائیة 2009/07/01 رجاء سلیمان صالح عواض 1750186 كفـءكفـء82011/07/01 أخصائى اجتماعى

الحربیاب االبتدائیة المشتركة 2008/07/01 سوسن  السید صالح بشیر 2178959 كفـءكفـء92011/07/01 أخصائى اجتماعى

العبابده 2009/07/01 صباح عبد الحفیظ عبد الحلیم عبد الجلیل 1719045 كفـءكفـء102011/07/01 أخصائى اجتماعى

الطویسة االبتدائیة 2009/07/01 مروة  حسن  دمحم حسن 2166633 كفـءكفـء112011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشیخ عامر الجدیدة 2008/07/01 نیرمین عبد ربھ ریاض جرجس 1710904 كفـءكفـء122011/07/01 أخصائى اجتماعى

االتحاد العربى االبتدائیة 2009/07/01 ھدى حسن احمد حسن 1715952 كفـءكفـء132011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنبان بحرى 2009/07/01 وفاء دمحم السید مصطفى حسن 1791798 كفـءكفـء142011/07/01 أخصائى اجتماعى

الغابة االعدادیة 1997/09/01 تغرید مصطفى احمد مكى 33484 كفـءكفـء152009/08/01 معلم أول

الشیخ عامر الجدیدة 1996/09/01 تیسیر مصطفى مرسي أحمد 32212 كفـءكفـء162010/01/27 معلم أول

دراو الثانویة الفنیة بنات 1992/09/01 فادیھ دمحم احمد حسن 27318 كفـءكفـء172010/08/01 معلم أول
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بنبان قبلى 1995/11/06 ناصر سعد سلیمان ابراھیم 23376 كفـءكفـء182008/12/01 معلم أول

یعمل بالدیوان 2003/07/01 ھبھ احمد مكى حسن 1544440 كفـءكفـء192012/06/01 ماجیستیرمعلم أول

دراو الثانویة الفنیة بنات 2008/07/01 ابتسام عبد الفتاح محمود على 2096050 كفـءكفـء202011/07/01 معلم

الحربیاب االعدادیة 2008/01/13 احمد بدرى سعید حمزة 1716013 كفـءكفـء212011/03/01 معلم

حسین عطیة هللا 2009/07/01 احمد رجب عبد الودود حسن 1711962 كفـءكفـء222011/07/01 معلم

المنصوریة قبلى االعدادیة 2009/03/01 أحمد دمحم حسن حامد 1707972 كفـءكفـء232011/03/01 معلم

الشیخ القطب األعدادیة 2009/07/01 احمد مصطفى قرباوى  دمحم 2165696 كفـءكفـء242011/07/01 معلم

الطویسة االبتدائیة 2009/07/01 اسامة مصطفى دمحم الطیب 31283 كفـءكفـء252011/07/01 معلم

الغابة االبتدائیة 2009/07/01 اسراء شوقى حسین امین 1744332 كفـءكفـء262011/07/01 معلم

دراو االعدادیة المشتركة 2009/03/01 اسماء بدرى أنور دمحم 2155094 كفـءكفـء272011/03/01 معلم

الجعافرة اإلعدادیة قبلى 2009/07/01 اسماء عثمان احمد عثمان 2290160 كفـءكفـء282011/07/01 معلم

الحربیاب االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 اسماء على مصطفى مسلوب 36882 كفـءكفـء292011/03/01 معلم

الرتاج االبتدائیة 2008/07/01 اسماء محمود دمحم ابراھیم 2177828 كفـءكفـء302011/07/01 معلم

الكروم غرب للفصل الواحد 2009/07/01 إكرام  حامد سلیمان صالح 2166636 كفـءكفـء312011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2009/07/01 الحسن طھ عبد الناصر خلیفة 2218207 كفـءكفـء322011/07/01 معلم

دراو الثانویة بنین 2007/05/01 الشیماء حسین ابراھیم عبدهللا 36408 كفـءكفـء332011/03/01 معلم

الشھید عمر حسین عبدهللا محمود 2008/03/01 امانى عبد الرازق دمحم عبد الظاھر 1715786 كفـءكفـء342011/03/01 معلم
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األعلي

دراو االعدادیة المشتركة 2008/03/01 امانى عطاm على حسن 1722862 كفـءكفـء352011/03/01 معلم

ابو ھور 2009/03/01 أمل  سید حسین  صالح 2156376 كفـءكفـء362011/03/01 معلم

الشیخ عامر القدیمة 2009/03/01 أمل النحاس عبد الظاھر محمحد 1707884 كفـءكفـء372011/03/01 معلم

الجعافرة اإلعدادیة قبلى 2009/07/01 آمنھ  لطفى عبد الكریم  عبد المولى 2163678 كفـءكفـء382011/07/01 معلم

الشیخ عامر الجدیدة 2009/07/01 آمنھ عبدالسید  محمود عبد العال 2163855 كفـءكفـء392011/07/01 معلم

ابو ھور 2007/11/05 أمیرة  طھ  عبد المجید  برسى 2107475 كفـءكفـء402011/03/01 معلم

دراو الثانویة بنین 2009/07/01 امیرة ابراھیم على ابراھیم 2175662 كفـءكفـء412011/07/01 معلم

الشیخ ابراھیم األعدادیة 2008/03/01 امیرة عبد الفراج محمود احمد 1715773 كفـءكفـء422011/03/01 معلم

الشھید عبدالرازق احمد دمحم على 2007/11/01 انتصار عبد الراضى عبد اللطیف على 1716080 كفـءكفـء432011/07/01 معلم

الشیخ عامر القدیمة 2006/10/01 انتصار عوض هللا سلطان دمحم على 36774 كفـءكفـء442011/03/01 معلم

دراو االبتدائیة بنین 2008/07/01 آیات  عبد الھادى دمحم احمد 2174808 كفـءكفـء452011/03/01 معلم

الشیخ عامر الجدیدة 2006/10/01 ایرین البیر متري حسب هللا 37005 كفـءكفـء462011/03/01 معلم

الجعافرة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 ایمان ابراھیم عامر حسن 2371663 كفـءكفـء472011/07/01 معلم

الغابة االبتدائیة 2009/07/01 إیمان احمد عوض هللا اسماعیل 1707751 كفـءكفـء482011/07/01 معلم

ابو ھور 2009/07/01 ایمان السید عوض عبده 1715785 كفـءكفـء492011/07/01 معلم

الجعافرة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 إیمان حسن عبد العظیم  ابراھیم 2179611 كفـءكفـء502011/07/01 معلم

الرتاج االبتدائیة 2009/07/01 إیمان عوض هللا على  عوض هللا 2179628 كفـءكفـء512011/04/23 معلم
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األعلي

الشھید عبدالرازق احمد دمحم على 2009/07/01 إیمان دمحم صدیق دمحم 1704783 كفـءكفـء522011/07/01 معلم

السادات 2009/07/01 إیمان دمحم كامل مھدى 1707646 كفـءكفـء532011/07/01 معلم

دراو الثانویة بنین 2007/01/18 بتول عبد الرازق حسین دمحم على 34737 كفـءكفـء542011/07/01 معلم

نجع ونس 2009/03/01 بتول عبدالكریم عبدهللا عبدالكریم 36501 كفـءكفـء552011/03/01 معلم

نجع الحجراإلعدادیة 2008/07/01 بخیتة  عوض عابدین احمد 2178159 كفـءكفـء562011/07/01 معلم

الشھید عمر حسین عبدهللا محمود 2008/03/01 بسمة سید حسن دمحم على 1716108 كفـءكفـء572011/03/01 معلم

بنبان الوسطى االعدادیة 2009/03/01 حامد دمحم عابدین احمد 2159114 كفـءكفـء582011/07/01 معلم

بنبان الثانویة المشتركة 2009/07/01 حسام محمود الشاذلى عبد هللا  دمحمعلى 2179873 كفـءكفـء592011/07/01 معلم

الشیخ ابراھیم 2009/03/01 حسن ابراھیم  حسن خلیل 2166658 كفـءكفـء602011/03/01 معلم

دراو الثانویة بنین 2009/07/01 حسن فراج  حسن جاد 2245819 كفـءكفـء612011/07/01 معلم

دراو بنات االبتدائیة 2011/07/01 حسن دمحم حسن دمحم على 34504 كفـءكفـء622011/04/01 معلم

المنصوریة الوسطى 2009/07/01 حسین  عمار عبد الولى عبد هللا 2172152 كفـءكفـء632011/07/01 معلم

الشیخ ابراھیم األعدادیة 2009/03/01 حسین عطیة فتح هللا ابراھیم 1707856 كفـءكفـء642011/03/01 معلم

المنصوریة قبلى االعدادیة 2008/11/01 حمدى عبد الوھاب عبد المطلب دمحم 1705349 كفـءكفـء652011/03/01 معلم

السادات االبتدائیة 2009/07/01 حمدیة حامد عامر حامد 2244877 كفـءكفـء662011/04/23 معلم

الشھید طیار 2009/03/01 حنان حسن دمحم احمد 35768 كفـءكفـء672011/03/01 معلم

دراو االبتدائیة بنین 2009/03/01 حنان خلف دمحم على 2165708 كفـءكفـء682011/07/01 معلم
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الرقبة االبتدائیة الصباحیة 2009/03/01 حنان فتحى رشدى  احمد 2163740 كفـءكفـء692011/03/01 معلم

الرقبة الجدیدة 2009/07/01 حنان دمحم مھدى طاھر 1719035 كفـءكفـء702011/07/01 معلم

الزبیر بن العوام 2009/07/01 خدیجة مصطفى دمحم ابراھیم على 1707924 كفـءكفـء712011/07/01 معلم

الشھید عبدالرازق احمد دمحم على 2008/07/01 دعاء  دمحم احمد  سید 2186571 كفـءكفـء722011/07/01 معلم

الشھید عمر حسین عبدهللا محمود 2008/07/01 دعاء  دمحم احمد دمحم 2162014 كفـءكفـء732011/07/01 معلم

دمحم حسین عطیة 2010/03/01 دالل سید احمد عبدالرحمن الطیب 36995 كفـءكفـء742011/03/01 معلم

نجع ونس 2009/03/01 رانیا طنیوس لمعى عبادى 1707858 كفـءكفـء752011/03/01 معلم

الشیخ ابراھیم األعدادیة 2009/03/01 رانیا كامل رمضان بغدادى 2155059 كفـءكفـء762011/07/01 معلم

الرقبة االبتدائیة الصباحیة 2009/07/01 راویة  عوض هللا احمد على 2166650 كفـءكفـء772011/07/01 معلم

القفطیة االبتدائیة 2008/03/01 رشا أحمد عبد البارى مكى 36651 كفـءكفـء782011/03/23 معلم

الشیخ ابراھیم األعدادیة 2009/07/01 رشا سلیمان عبدهللا سلیمان 2163867 كفـءكفـء792011/07/01 معلم

بنبان قبلى 2009/03/01 رشا عبد الرحیم احمد على 1744220 كفـءكفـء802011/03/01 معلم

دراو االعدادیة المشتركة 2009/03/01 رشا دمحم سلیمان اسماعیل 2155089 كفـءكفـء812011/07/01 معلم

دراو االبتدائیة بنین 2009/03/01 رشا مسلم لمعى عبادى 1719298 كفـءكفـء822011/03/01 معلم

السادات االبتدائیة 2009/03/01 رمضان  حسن  محمود دمحم 2162023 كفـءكفـء832011/03/01 معلم

دراو االعدادیة المشتركة 2009/07/01 رومانى یوسف ناجى یوسف 2162027 كفـءكفـء842011/07/01 معلم

الشیخ عامر القدیمة لریاض االطفال 2009/03/01 ریتا مسلم لمعى عبادى 1707600 كفـءكفـء852011/03/01 معلم
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الشھید عمر حسین عبدهللا محمود 2009/07/01 ریھام عبدالعزیز على عبدالرحمن 2157907 كفـءكفـء862011/07/01 معلم

ابو ھور 2009/03/01 زھرة العال ربیع دمحم على 1721412 كفـءكفـء872011/02/26 معلم

المنصوریة قبلى الصباحیة 2008/02/01 زین دمحم سید عبد الحارس محمود 1642160 كفـءكفـء882011/07/01 معلم

الشھید عمر حسین عبدهللا محمود 2009/03/01 زینب  على  حسین  محمود 2155111 كفـءكفـء892011/03/01 معلم

بنبان الوسطى االعدادیة 2009/03/01 زینب حامد على دمحم 1707879 كفـءكفـء902011/03/01 معلم

دراو بنین ریاض اطفال 2009/07/01 زینب عبد الكریم سید احمد 2175960 كفـءكفـء912011/07/01 معلم

دراو بنات االبتدائیة 2009/07/01 زینب فاروق دمحم محمود 2155081 كفـءكفـء922011/04/23 معلم

مجمع الشطب االبتدائیة 2008/03/01 زینب دمحم سعد سعید 1707866 كفـءكفـء932011/03/01 معلم

الغابة االعدادیة 2008/03/01 زینب دمحم عوض عبدالوھاب 2162607 كفـءكفـء942011/03/01 معلم

دراو بنات االبتدائیة 2009/07/01 ساره  محمود كامل سلیمان 2179649 كفـءكفـء952011/07/01 معلم

الغابة االعدادیة 2009/07/01 ساره صالح صدقى موسى 2172642 كفـءكفـء962011/06/27 معلم

الرتاج االبتدائیة 2009/07/01 سامیة فؤاد مھدى دمحم 2175934 كفـءكفـء972011/07/01 معلم

االتحاد العربى االبتدائیة 2009/03/01 ست نصر دمحم حسن 37059 كفـءكفـء982011/04/23 معلم

الشھید عبدالرازق احمد دمحم على 2008/03/01 سحر عبد الماجد حامد عبد الماجد 2166644 كفـءكفـء992011/03/01 معلم

مجمع الشطب االبتدائیة 2009/07/01 سحر دمحم غانم دمحم 2173201 كفـءكفـء1002011/03/01 معلم

دراو الثانویة بنات 2008/07/01 سعاد ابراھیم  اسماعیل  على 2179683 كفـءكفـء1012011/07/01 معلم

الشھید طیار لریاض االطفال 2009/03/01 سعاد دمحم محمود دمحم 1750053 كفـءكفـء1022011/03/01 معلم
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الشھید عبدالرازق احمد دمحم على 2009/07/01 سعاد نصر الدین أحمد حسن 37147 كفـءكفـء1032011/07/01 معلم

االتحاد العربى االبتدائیة 2009/03/01 سعده عبد السید حسن عبد الحلیم 1744320 كفـءكفـء1042011/03/01 معلم

دراو االعدادیة المشتركة 2008/07/01 سكینة  حسن  صالح احمد 2155114 كفـءكفـء1052011/07/01 معلم

بنبان الثانویة الزراعیة 2009/03/01 سلمى رجب عبد الودود حسن 1711968 كفـءكفـء1062011/03/01 معلم

نجع الحجر االبتدائیة 2008/03/01 سلوى حسین صالح دمحم 36549 كفـءكفـء1072011/03/01 معلم

الجعافرة اإلعدادیة قبلى 2007/11/05 سلوى عابدین حسب هللا حمد 1754113 كفـءكفـء1082011/03/01 معلم

الشیخ فضل 2009/07/01 سلیم  عبد الستار سلیم  احمد 2182337 كفـءكفـء1092011/07/01 معلم

دراو االعدادیة المشتركة 2009/03/01 سماح دمحم عبد الوھاب احمد 2166635 كفـءكفـء1102011/03/01 معلم

الشطب 2008/03/01 سمر عبد الصبور دمحم صغیر 1706464 كفـءكفـء1112011/04/23 معلم

بنبان بحرى 2009/07/01 سمیحة  حسن محمود دمحم 2185826 كفـءكفـء1122011/07/01 معلم

الكالحین 2008/07/01 سمیرة صابر دمحم على 1707966 كفـءكفـء1132011/03/01 معلم

دراو بنات االبتدائیة 2009/07/01 سمیھ احمد مصطفى احمد 2174790 كفـءكفـء1142011/07/01 معلم

مجمع الشطب االبتدائیة 2009/03/01 سمیھ دمحم عبد الرحمن محمود 35026 كفـءكفـء1152011/03/01 معلم

الرقبة الجدیدة 2008/11/01 سھام نجیب دمحم محمود 1715828 كفـءكفـء1162011/07/26 معلم

الجعافرة االعدادیة بحرى 2009/03/01 سھیر ذكي حسن عبدهللا 2178028 كفـءكفـء1172011/07/01 معلم

بنبان قبلى 2009/03/01 سوزان سالمة حسین عثمان 1754274 كفـءكفـء1182011/03/01 معلم

القفطیة االبتدائیة 2009/07/01 سوسن عبد الواحد أحمد آدم 36581 كفـءكفـء1192011/07/01 معلم
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الكالحین 2008/07/01 سید احمد عبد العظیم حسین محمود 1711952 كفـءكفـء1202011/03/01 معلم

المنصوریة قبلى االعدادیة 2009/07/01 سید ركابى ابوبكر طة 2162149 كفـءكفـء1212011/07/01 معلم

ابو ھور 2009/03/01 سیدة حسین  سعید  یوسف 2167532 كفـءكفـء1222011/02/26 معلم

الطویسة الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 شاذلى جاد اسماعیل سلیمان 2162563 كفـءكفـء1232011/07/01 معلم

دراو الثانویة بنین 2011/07/01 شاذلي عبد الحمید درویش حسانین 36722 كفـءكفـء1242011/04/01 معلم

نجع ونس 2009/03/01 شازلى سید احمد دمحم 1704788 كفـءكفـء1252011/03/01 معلم

نجع الحجراإلعدادیة 2008/07/01 شیماء احمد دمحم ركابى 2162034 كفـءكفـء1262011/07/01 معلم

دراو االبتدائیة بنین 2009/03/01 شیماء حامد على عثمان 1721384 كفـءكفـء1272011/03/01 معلم

الشھید عمر حسین عبدهللا محمود 2007/07/01 شیماء دمحم عوض هللا دمحم 1706317 كفـءكفـء1282011/03/01 معلم

طھ دمحم صالح 2009/03/01 شیماء مصطفي احمد عبد المعطي 2177588 كفـءكفـء1292011/03/01 معلم

الزبیر بن العوام 2008/03/01 صابرین عبد الحمید على حسین 1711985 كفـءكفـء1302011/03/01 معلم

الشھید عبدالرازق احمد دمحم على 2009/07/01 صالح دمحم صالح عبدالرحمن 2162136 كفـءكفـء1312011/07/01 معلم

الشیخ عامر القدیمة 2008/11/15 صالحة سعید محمود احمد 1716151 كفـءكفـء1322011/03/01 معلم

الجعافرة اإلعدادیة قبلى 2009/03/01 صفاء حسب هللا دمحم سید 1752778 كفـءكفـء1332011/03/01 معلم

الشیخ عامر االبتدائیة الجدیدة 2006/10/01 صفاء حسن دمحم حسن 36513 كفـءكفـء1342011/03/01 معلم

الشیخ ابراھیم األعدادیة 2009/03/01 صفاء على  مصطفى عبدالعال 2162002 كفـءكفـء1352011/03/01 معلم

الشطب 2008/07/01 صفاء فتحى ابراھیم دمحم 2157940 كفـءكفـء1362011/07/01 معلم
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الشھید طیار 2009/03/01 صفاء دمحم حسن دمحم جبریل 1707931 كفـءكفـء1372011/03/01 معلم

القفطیة االعدادیة 2009/03/01 صفاء دمحم على احمد 2190223 كفـءكفـء1382011/07/01 معلم

الشطب 2009/03/01 طھ احمد طھ سعید 1716003 كفـءكفـء1392011/04/23 معلم

الطویسة المشتركة 2009/07/01 طھ دمحم عبد الراضى ھمام 2182379 كفـءكفـء1402011/07/01 معلم

الشیخ فضل االبتدائیة 2009/09/01 عاطف مصطفى حسن على 2166669 كفـءكفـء1412011/07/01 معلم

المنصوریة قبلى الصباحیة 2009/07/01 عبد هللا حسن احمد معوض 33986 كفـءكفـء1422011/07/26 معلم

القفطیة االبتدائیة 2011/03/01 عبد هللا عبد العزیز محمود عبد الرحمن 37356 كفـءكفـء1432011/02/28 معلم

الشھید طیار 2009/03/01 عبلة حسین على اسماعیل 36456 كفـءكفـء1442011/03/01 معلم

الشھید عمر حسین عبدهللا محمود 2009/03/01 عبیر شاذلى عبدالعزیز دمحم 2244846 كفـءكفـء1452011/03/01 معلم

الرقبة االبتدائیة الصباحیة 2009/07/01 عبیر محمود حسن محمود 35139 كفـءكفـء1462011/07/01 معلم

دراو بنات االبتدائیة 2009/07/01 عزیزة سعد دمحم محمود 2390904 كفـءكفـء1472011/07/01 معلم

بنبان الوسطى االبتدائیة 2009/03/01 عصام  دمحم حامد احمد 2166684 كفـءكفـء1482011/03/01 معلم

یعمل بالدیوان 2009/03/01 عصام احمد عباس دمحم 2157861 كفـءكفـء1492011/03/01 معلم

دراو الثانویة بنات 2009/03/01 عصام حسین على اسماعیل 1705699 كفـءكفـء1502011/03/01 معلم

الرقبة االبتدائیة الصباحیة 2009/07/01 عطیات فتحى مصطفى احمد 35349 كفـءكفـء1512011/07/01 معلم

الطویسة الثانویة الصناعیة بنین- فصول ملحقة  2010/03/01 عفاف دمحم عبد الوھاب حسین 1712224 كفـءكفـء1522011/03/01 معلم

یعمل بالدیوان 2009/07/01 على دمحم سعید حسن 2236537 كفـءكفـء1532011/07/01 معلم
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الحربیاب االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 عمرو جامع دمحم صالح 37393 كفـءكفـء1542011/03/01 معلم

الشھید طیار لریاض االطفال 2009/07/01 غاده رضوان عبد العظیم رضوان 2245000 كفـءكفـء1552011/07/01 معلم

الجعافرة االعدادیة بحرى 2009/07/01 فادیة دمحم عبدهللا احمد 2164023 كفـءكفـء1562011/07/01 معلم

الشھید عبدالرازق احمد دمحم على 2008/03/01 فاطمة احمد على توفیق 1707946 كفـءكفـء1572011/03/01 معلم

دراو االعدادیة المشتركة 2008/03/01 فاطمة احمد مصطفى محمود 37216 كفـءكفـء1582011/07/01 معلم

بنبان الوسطى االعدادیة 2008/07/01 فاطمة الزھراء عبد الوھاب  عبد السید  دمحم 2179704 كفـءكفـء1592011/07/01 معلم

طھ دمحم صالح 2008/03/01 فاطمة حسن عبدالسید صالح 2166647 كفـءكفـء1602011/03/01 معلم

مجمع الشطب االبتدائیة 2009/07/01 فاطمة عبد الحمید جاد عبد الفتاح 2168058 كفـءكفـء1612011/07/01 معلم

الرقبة االبتدائیة الصباحیة 2008/03/01 فاطمة عبد القادر عبد الماجد صالح 1760306 كفـءكفـء1622011/07/01 معلم

الشیخ ابراھیم 2008/03/01 فتحیة دمحم احمد محمود 2157549 كفـءكفـء1632011/03/01 معلم

دراو الثانویة بنات 2008/07/01 فیبى  منیر مسعود منصور 2179126 كفـءكفـء1642011/07/01 معلم

المنصوریة الوسطى 2009/07/01 mفیبى سمیر نعیم  عطا 2179100 كفـءكفـء1652011/07/01 معلم

الشیخ عامر القدیمة 2009/03/01 كاملة  دمحم محمود دمحم 2173196 كفـءكفـء1662011/03/01 معلم

الشھید عبدالرازق احمد دمحم على 2008/07/01 كریمة  ابو الحسن احمد عبد الماجد 2162011 كفـءكفـء1672011/07/01 معلم

بنبان الثانویة الفنیة بنات 2009/03/01 ماریھام موریس اسكندر بشارة 2250265 كفـءكفـء1682011/03/01 معلم

الشھید طیار 2009/03/01 مجدة شفیق عبد المالك موسى 1707915 كفـءكفـء1692011/03/01 معلم

نجع ونس 2009/07/01 دمحم حسن احمد سلیم 2177882 كفـءكفـء1702011/07/01 معلم
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بنبان قبلى 2009/07/01 دمحم حسن سعید احمد 2183881 كفـءكفـء1712011/07/01 معلم

الشیخ فضل االبتدائیة 2009/07/01 دمحم حسنى دمحم دیاب 2193641 كفـءكفـء1722011/06/27 معلم

الشھید طیار 2009/07/01 دمحم عبد العظیم دمحم احمد 1707954 كفـءكفـء1732011/07/01 معلم

الشیخ عامر الجدیدة 2008/10/04 دمحم عبد المنعم دمحم احمد 1715780 كفـءكفـء1742011/03/01 معلم

الغابة االبتدائیة 2009/07/01 دمحم عبدة صالح حسین 2167109 كفـءكفـء1752011/07/01 معلم

الرقبة االعدادیة 2009/07/01 دمحم دمحم عباس دمحم 2162042 كفـءكفـء1762011/07/01 معلم

حسین عطیة هللا 2009/07/01 دمحم منصور عبد الودود حسن 2181895 كفـءكفـء1772011/07/01 معلم

الشطب 2009/07/01 محمود حسن على عبدالمجید 2293703 كفـءكفـء1782011/04/23 معلم

دراو الثانویة بنات 2009/07/01 محمود عبدالوھاب محمود حسن 2162622 كفـءكفـء1792011/07/01 معلم

الشھید عمر حسین عبدهللا محمود 2009/07/01 محمود على عبدالوھاب عبدالكریم 2245003 كفـءكفـء1802011/07/01 معلم

المنصوریة قبلى مسائى 2009/07/01 محمود دمحم حسن حامد 2167164 كفـءكفـء1812011/07/01 معلم

دراو االعدادیة المشتركة 2009/07/01 محمود دمحم صالح دمحمخیر طھ 2178180 كفـءكفـء1822011/07/01 معلم

العبابده 2009/07/01 محمود دمحمرمضان على محمود 2182273 كفـءكفـء1832011/07/03 معلم

الشیخ عامر القدیمة 2006/10/01 مرفت  امین  دمحم نجم الدین 2179543 كفـءكفـء1842011/07/01 معلم

بنبان الوسطى االبتدائیة 2009/03/01 مرفت انور لویس فیلبس 1710743 كفـءكفـء1852011/03/01 معلم

دراو بنین ریاض اطفال 2008/07/01 مروة عبد الھادى دمحم احمد 2166663 كفـءكفـء1862011/07/01 معلم

القفطیة االبتدائیة 2009/03/01 مروة عبد الوھاب عبد القادر عبد الرحمن 37160 كفـءكفـء1872011/03/01 معلم
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دراو الثانویة بنین 2009/03/01 مروة عبد الوھاب لیثى عثمان 1716064 كفـءكفـء1882011/03/01 معلم

القفطیة االعدادیة 2007/11/05 مروة عبدهللا دمحم صالح 1707957 كفـءكفـء1892011/03/01 معلم

دراو االعدادیة المشتركة 2008/07/01 مروة على  زین العابدین  حسین 2184122 كفـءكفـء1902011/07/01 معلم

الشیخ ابراھیم األعدادیة 2009/03/01 مروة دمحم حسن عثمان 37063 كفـءكفـء1912011/07/01 معلم

نجع ونس 2009/03/01 مروة محمود دمحم على 1705478 كفـءكفـء1922011/03/01 معلم

بنبان قبلى 2009/03/01 مریانا یوسف منصور ابو سیف 1710590 كفـءكفـء1932011/03/01 معلم

دراو بنین ریاض اطفال 2009/07/01 مریم  عدلى جورجى بولس 2163975 كفـءكفـء1942011/07/01 معلم

الحربیاب االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 مصطفى حامد على عثمان 2391270 كفـءكفـء1952011/07/01 معلم

المنصوریة بحرى االعدادیة 2008/07/01 مصطفى عبدالعاطى حسن محمود 2076477 كفـءكفـء1962011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2009/03/01 مصطفى دمحم عبدالقادر عبدالرحمن 2076472 كفـءكفـء1972011/03/01 معلم

الشطب 2009/07/01 مصطفى مھنا عبد المنعم  دمحم 2371048 كفـءكفـء1982011/04/23 معلم

بنبان قبلى 2009/03/01 منال بدرى دمحم على 36745 كفـءكفـء1992011/03/01 معلم

الشیخ ابراھیم األعدادیة 2008/03/01 منال حسنین سید حسنین 36498 كفـءكفـء2002011/03/01 معلم

روضة مدرسة الرقبة الجدیدة 2008/11/01 منال عامر دمحم منصور 1710672 كفـءكفـء2012011/07/01 معلم

الكالحین 2008/07/03 منى  سید دمحم محمود عتیق 2183282 كفـءكفـء2022011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2010/03/01 منى ابو الحسن سعد على 1712157 كفـءكفـء2032011/03/01 معلم

القفطیة االبتدائیة 2009/03/01 منى أحمد زكى بھنساوى 34490 كفـءكفـء2042011/03/01 معلم
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طھ دمحم صالح 2008/03/01 منى دیاب سعید مكى 36163 كفـءكفـء2052011/03/01 معلم

الزبیر بن العوام 2009/07/01 منى ربیع محمود مصطفى 1704793 كفـءكفـء2062011/07/01 معلم

دراو بنین ریاض اطفال 2009/07/01 منى صالح حجاج دمحم 2164057 كفـءكفـء2072011/07/01 معلم

الشھید عبدالرازق احمد دمحم على 2008/07/01 منى صالح على حسین 2162009 كفـءكفـء2082011/07/01 معلم

الجعافرة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 منى عبد الحلیم عبد الشافى عبد المولى 1753117 كفـءكفـء2092011/03/01 معلم

بنبان قبلى 2008/07/01 منى عبد العاطى حسن  محمود 2394159 كفـءكفـء2102011/07/01 معلم

بنبان بحرى 2009/03/01 منى عبد العزیز عبد الحمید عبد السید 1715941 كفـءكفـء2112011/03/01 معلم

دراو االعدادیة المشتركة 2009/03/01 منى عبد الوھاب عبد القادر عبد الرحمن 36526 كفـءكفـء2122011/07/01 معلم

الشھید عمر حسین عبدهللا محمود 2011/03/01 منى عبدالفتاح دمحم على 2162176 كفـءكفـء2132011/03/01 معلم

الطویسة الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 منى عبید مصطفى  على 2166639 كفـءكفـء2142011/07/01 معلم

الجعافرة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 منى عوض هللا على عوض هللا 2391821 كفـءكفـء2152011/07/01 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 منى دمحم اسماعیل عبدهللا 2175909 كفـءكفـء2162011/07/01 معلم

الغابة االعدادیة 2008/07/01 منى دمحم الباشا حامد 2165688 كفـءكفـء2172011/07/01 معلم

القفطیة االعدادیة 2008/03/01 منى دمحم بغدادى جاد الكریم 1707947 كفـءكفـء2182011/07/01 معلم

الشیخ ابراھیم األعدادیة 2009/07/01 مینا عیاد بطرس خلیل 2174030 كفـءكفـء2192011/06/27 معلم

الرقبة االعدادیة 2006/10/01 نادیة صالح عبداللطیف صالح 35490 كفـءكفـء2202011/07/01 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 نادیة فتحى عبد العال محمود 31559 كفـءكفـء2212011/07/01 معلم
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الشیخ ابراھیم األعدادیة 2008/03/01 نادیة فتحى عید متولى 1716070 كفـءكفـء2222011/07/01 معلم

الغابة االعدادیة 2009/03/01 ناصر عبدالراضى عبداللطیف على 35129 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم

الغابة االعدادیة 2008/03/01 ناھد عبد الرحمن خالد دمحم 1715820 كفـءكفـء2242011/03/01 معلم

حسین عطیة هللا 2006/12/01 ناھد فتحى مصطفى احمد 1760605 كفـءكفـء2252011/07/01 معلم

الجعافرة االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 نبویة احمد عبد الحافظ محمود 1753051 كفـءكفـء2262011/03/01 معلم

القفطیة االعدادیة 2008/07/01 نبویة عالم مرغنى عبد الجلیل 2185712 كفـءكفـء2272011/07/01 معلم

مجمع الشطب االبتدائیة 2009/07/01 نجالء ابراھیم  بشیر  كرار 2186416 كفـءكفـء2282011/07/01 معلم

الشھید عمر حسین عبدهللا محمود 2007/03/01 نفیسة حافظ مصطفى عبد الباسط 1707617 كفـءكفـء2292011/03/01 معلم

الجعافرة االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 نوال جمال حسین أحمد 36514 كفـءكفـء2302011/03/01 معلم

القفطیة االبتدائیة 2011/07/01 نورا حسن محمود دمحم 2166666 كفـءكفـء2312011/07/01 معلم

الغابة االعدادیة 2008/07/01 نورین حافظ مترى جرجس 2162020 كفـءكفـء2322011/06/27 معلم

الكالحین 2010/07/01 ھاشم عبد هللا خلیفة حسن 34570 كفـءكفـء2332011/07/01 معلم

الشھید عمر حسین عبدهللا محمود 2009/07/01 ھالة جمال اسماعیل احمد 2165766 كفـءكفـء2342011/07/01 معلم

دراو بنات االبتدائیة 2009/07/01 ھالھ مصطفى عبدالوھاب محمود 2396347 كفـءكفـء2352011/07/01 معلم

الكالحین 2007/05/01 ھبة مرغنى عبد الرحیم حمزة 1707982 كفـءكفـء2362011/03/01 معلم

الطویسة االبتدائیة 2009/03/01 ھبھ احمد حسن احمد 1744395 كفـءكفـء2372011/03/01 معلم

الشیخ ابراھیم األعدادیة 2009/07/01 ھبھ حسن عبد المجید  برسى 2342030 كفـءكفـء2382011/07/01 معلم
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بنبان الوسطى االعدادیة 2009/07/01 ھبھ رمضان  ابراھیم  یوسف 2164074 كفـءكفـء2392011/07/01 معلم

الزبیر بن العوام 2009/03/01 ھبھ صالح عوض حسن 37412 كفـءكفـء2402011/03/01 معلم

دراو الثانویة بنین 2009/03/01 ھبھ صالح دمحم عبد هللا 1712218 كفـءكفـء2412011/03/01 معلم

الشیخ عامر القدیمة 2008/03/01 ھبھ عبد هللا عبد الجلیل دمحم 1707853 كفـءكفـء2422011/03/01 معلم

الطویسة الثانویة الصناعیة بنین 2008/07/01 ھدى السید أحمد دمحم صالح 36973 كفـءكفـء2432011/07/01 معلم

ابو ھور 2009/03/01 ھدى صالح محمود مھدى 36569 كفـءكفـء2442011/02/26 معلم

االتحاد العربى االبتدائیة 2009/07/01 ھدى دمحم احمد ابراھیم 1800906 كفـءكفـء2452011/07/01 معلم

الشیخ عامر القدیمة 2009/03/01 ھدى دمحم طاھر محمود 1705293 كفـءكفـء2462011/03/01 معلم

طھ دمحم صالح 2008/03/01 ھدى مصطفى حسن احمد 2244818 كفـءكفـء2472011/03/01 معلم

الرتاج االبتدائیة 2009/03/01 ھدى مصطفى رمضان ابراھیم 1750084 كفـءكفـء2482011/04/23 معلم

الكروم ذات الفصل الواحد بدراو 2009/03/01 ھناء عبد هللا عبد الجلیل عرفھ 1719313 كفـءكفـء2492011/03/01 معلم

بنبان بحرى 2008/03/01 mھناء فتحى فھیم عطا 1715840 كفـءكفـء2502011/04/23 معلم

مجمع الشطب االبتدائیة 2009/03/01 ھویدا صالح حامد حسن 1707900 كفـءكفـء2512011/03/01 معلم

المنصوریة قبلى االعدادیة 2009/07/01 ھیثم ركابى سالمة عبدالفتاح 2167025 كفـءكفـء2522011/07/01 معلم

السادات االبتدائیة 2009/03/01 وردة احمد دمحم العربى احمد صادق 2160070 كفـءكفـء2532011/03/01 معلم

طھ دمحم صالح 2009/07/01 وفاء بشیر دمحم ابراھیم 2244967 كفـءكفـء2542011/07/01 معلم

الغابة االبتدائیة 2009/03/01 وفاء سید سعد عبد الباري 1707824 كفـءكفـء2552011/03/01 معلم
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الشیخ عامر الجدیدة 2009/07/01 وفاء دمحم عبد العاطى عبد الحفیظ 2244965 كفـءكفـء2562011/07/01 معلم

حسین عطیة هللا 2010/03/01 یاسمین مصطفى على النوبى 1760683 كفـءكفـء2572011/03/01 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  
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