
إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

اسنااالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السریب 2011/07/01 احمد جابر توفیق دمحم 2339750 كفـءكفـء12011/07/07 أمین مكتبة

2011/07/01 السریب االعدادیة احمد جمال دمحم حسن 2398934 كفـءكفـء22011/07/07 أمین مكتبة

النھضة بجزیرة راجح 2011/07/01 احمد فراج ابوالنصر حامد 2216206 كفـءكفـء32011/07/07 أمین مكتبة

نجع دمحم عامر 2011/07/01 احمد یوسف فھمى دمحم 2216199 كفـءكفـء42011/07/07 أمین مكتبة

جزیرة كیمان المطاعنة تعلیم أساسى 2011/07/01 اسماء  عطیة مصطفى حسن 2241866 كفـءكفـء52011/07/07 أمین مكتبة

الشھداء االعدادیة بالكوم االحمر 2011/07/01 الحسینى الدوشى احمد عبدالقادر 2269030 كفـءكفـء62011/07/07 أمین مكتبة

الدیر االبتدائیة الحدیثة للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایناس سید عبدالمحسن عبدالقادر 2402682 كفـءكفـء72011/07/07 أمین مكتبة

ساحل الطومیةالجدیدة 2011/07/01 حجاج فراج امین احمد 2216185 كفـءكفـء82011/07/07 أمین مكتبة

القرایا ع 2011/07/01 خالد زكى عبدالقادر منصور 2229501 كفـءكفـء92011/07/07 أمین مكتبة

كومیر 2011/07/01 سلطان احمد صالح دمحم 2398912 كفـءكفـء102011/07/07 أمین مكتبة

نجع عزیز للتعلیم األساسى 2011/07/01 شیماء  النوبى  عبدالصبور عبدالرحیم 2216219 كفـءكفـء112011/07/01 أمین مكتبة

ابوبكر الصدیق ع بالدیر 2011/07/01 ضحى عبد العظیم رمضان حسن 2280718 كفـءكفـء122011/07/07 أمین مكتبة

ترعة ناصر االعدادیة 2011/07/01 عبد الجلیل دمحم عبد الجلبل معوض 2286281 كفـءكفـء132011/07/07 أمین مكتبة

اعدادى-  الجبلین تعلیم اساسى  2011/07/01 عبد الناصر دمحم على عمر 2287095 كفـءكفـء142011/07/07 أمین مكتبة

العضایمھ الجدیدة 2011/07/01 mعبدالكریم السید  عبد الكریم عوضا 2286259 كفـءكفـء152011/07/07 أمین مكتبة

الشیخ احود تعلیم اساسى 2011/07/01 عرفات عبدالبارى الطاھر عبدالكریم 2399043 كفـءكفـء162011/07/07 أمین مكتبة

الجھینات ع 2011/07/01 عیسى سلیمان حمدان احمد 2399007 كفـءكفـء172011/07/07 أمین مكتبة
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ساحل الدقیرة االبتدائیھ 2011/07/01 فاطمھ جمعھ  عبدربھ نصرهللا 2383833 كفـءكفـء182011/07/07 أمین مكتبة

أبو قش للتعلیم األساسى 2011/07/01 فراج الحفنى بكرى عبدالجلیل 2284863 كفـءكفـء192011/07/07 أمین مكتبة

اصفون الجدیدة 2011/07/01 فراج صدیق احمد سلیم 2402291 كفـءكفـء202011/07/07 أمین مكتبة

جزیرة كیمان المطاعنة 2011/07/01 دمحم حفنى ركابى سلیم 2397092 كفـءكفـء212011/07/07 أمین مكتبة

كیمان المطاعة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم عبدهللا عباس عبدالجلیل 2284046 كفـءكفـء222011/07/07 أمین مكتبة

جزیرة راجح 2011/07/01 محمود صالح محمود حامد 2243538 كفـءكفـء232011/07/07 أمین مكتبة

محطة المطاعنة شرق 2011/07/01 محمود عبدالسالم ابوالوفا احمد 2212938 كفـءكفـء242011/07/07 أمین مكتبة

االمام على بالدیر 2011/07/01 محمود عبدالكریم حسن سید 2384956 كفـءكفـء252011/07/07 أمین مكتبة

حاجر المساویة للتعلیم األساسى 2011/07/01 محمود دمحم فرغلى دمحم 2221688 كفـءكفـء262011/07/07 أمین مكتبة

عبد الظاھر الطیب 2011/07/07 مروه ممدوح عبدالرحمن مصطفى 2226716 كفـءكفـء272011/07/07 أمین مكتبة

الشھید صالح الدین نوبى بالمعال 2011/07/01 منال دمحم عوض ابراھیم 2211580 كفـءكفـء282011/07/07 أمین مكتبة

النواصر الجدیدة بالنجوع بحرى 2011/07/01 منى رجب عامر عبید 2213261 كفـءكفـء292011/07/07 أمین مكتبة

العضایمة تعلیم اساسي 2011/07/01 نورا دمحم السید  قناوى 2284865 كفـءكفـء302011/07/07 أمین مكتبة

المساویة الجدیدة 2011/07/01 ھناء احمد فراج السید 2284867 كفـءكفـء312011/07/07 أمین مكتبة

فاطمة الزھراء الثانویة المشتركة 2011/07/01 یاسر دمحم على احمد 2286819 كفـءكفـء322011/07/07 أمین مكتبة

الشیخ رزق االعدادبة المشتركة 2011/07/01 الحسین ھشام سیداحمد دمحم 2401511 كفـءكفـء332011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

اسنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 السید عبدالھادى السید دمحم 2306996 كفـءكفـء342011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم
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أم المؤمنین اإلعدادیة بنات بطفنیش 2011/07/01 النجار الصدیق عبدالجلیل دمحم 2317549 كفـءكفـء352011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

فاطمة الزھراء الثانویة المشتركة 2011/07/01 امال عبدالفتاح طة  محمود 2230554 كفـءكفـء362011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

إسنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 حسن  دمحم طلب عبدالدایم صالح 2245898 كفـءكفـء372011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

إسنا الثانویة الصناعیھ الفنیة بنات 2011/07/01 زینب عبدالفتاح سلطان حسین 2397077 كفـءكفـء382011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

المطاعنة االعدادیة 2011/07/01 سھیر كامل دمحم حسن 2210636 كفـءكفـء392011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

الدیر الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 سید دمحم محمود جودة 2239549 كفـءكفـء402011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

اسنا االبتدائیھ الحدیثھ 2011/07/01 شیماء عوض ابراھیم معوض 2395405 كفـءكفـء412011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

كومیر االعدادیة 2011/07/01 طارق عباس عمران احمد 2402306 كفـءكفـء422011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

ابوبكر الصدیق ع بالدیر 2011/07/01 على ایراھیم دمحم على معالوى 2277415 كفـءكفـء432011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

س. على بدر ت  2011/07/01 عمران ركابى الضوى سلیمان 2395452 كفـءكفـء442011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

إسنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم  طة احمد طة 2245998 كفـءكفـء452011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

الحمیدات االعدادیة الحدیثة 2011/07/01 محمود دمحم نوبى احمد 2287180 كفـءكفـء462011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

الشغب الحدیثة ع 2011/07/01 منى احمد دمحم ابوبكر 2384949 كفـءكفـء472011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

صالح الدین االعدادیة بنات 2011/07/01 منى ربیع خضرى مصطفى 2289340 كفـءكفـء482011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

الكیمان االبتدائیھ الحدیثھ المشتركھ 2011/07/01 موسى دمحم یونس دمحم 2286218 كفـءكفـء492011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

أم المؤمنین اإلعدادیة بنات بطفنیش 2011/07/01 اسماء عبدالراضى دمحم سلیمان 2263602 كفـءكفـء502011/07/07 أخصائى نفسى

التربیة الفكریة 2011/07/01 اسماء فكرى عبد المنعم السمانى 2212444 كفـءكفـء512011/07/07 أخصائى نفسى
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اصفون االعدادیة 2011/07/01 اسماء دمحم عبدالستار  على 2378819 كفـءكفـء522011/07/07 أخصائى نفسى

النمسا الثانویة المشتركة 2011/07/01 الحسین عبدالوھاب دمحم احمد 2292008 كفـءكفـء532011/07/07 أخصائى نفسى

فاطمة الزھراء الثانویة المشتركة 2011/07/01 الشیماء طھ محمود عبدالاله 2268176 كفـءكفـء542011/07/07 أخصائى نفسى

اصفون االعدادیة 2011/07/01 حسن  ابودوح الدالى احمد 2378590 كفـءكفـء552011/07/07 أخصائى نفسى

صالح الدین االعدادیة بنات 2011/07/01 حنان دمحم عبد الفتاح معوض 2288427 كفـءكفـء562011/07/07 أخصائى نفسى

المساویة 2011/07/01 خدیجھ ابراھیم یونس حسن 2401137 كفـءكفـء572011/07/07 أخصائى نفسى

المطاعنة االعدادیة 2011/07/01 ریھام حسن دمحم دمحم 2210638 كفـءكفـء582011/07/07 أخصائى نفسى

المساویة االعدادیة 2011/07/01 رئیسھ دمحم عبدالرؤف دمحم 2395384 كفـءكفـء592011/07/07 أخصائى نفسى

2011/07/01 كیمان المطاعنة الثانویة المشتركة سعدیة ابوالمجد مصطفى محمود 2288431 كفـءكفـء602011/07/07 أخصائى نفسى

القرایا ع 2011/07/01 سمیره عبادى النوبى مجاھد 2389999 كفـءكفـء612011/07/07 أخصائى نفسى

إسنا الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 شیرین عبدالفتاح ابوالمجد دمحم 2259342 كفـءكفـء622011/07/07 أخصائى نفسى

االمام على بن ابى طالب الثانویھ المشتركة 2011/07/01 شیرین علوانى احمد عبید هللا 2359911 كفـءكفـء632011/07/07 أخصائى نفسى

اسنا االعدادیة بنات 2011/07/01 شیماء سیف الدین جالل على 2214251 كفـءكفـء642011/07/07 أخصائى نفسى

مدرسھ اسنا الفنیھ المتقدمھ للشئون الفندقیھ والخدمات 
)نظام الخمس سنوات(السیاحیھ 

2011/07/01 صفاء حسین عباس حسین 2402293 كفـءكفـء652011/07/07 أخصائى نفسى

إسنا الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 عطا ربیع عبدالعزیز سالم 2212174 كفـءكفـء662011/07/07 أخصائى نفسى

الحلیلة األعدادیة 2011/07/01 فاطمة عبدالوھاب عبدالعزیز على 2286849 كفـءكفـء672011/07/07 أخصائى نفسى

جزیرةراجح االعدادیة المشتركة 2011/07/01 فایزة عبده رشیدى متلقح 2216879 كفـءكفـء682011/07/07 أخصائى نفسى
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إسنا الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 كریمھ دمحم ابوطالب كامل  دمحم 2385783 كفـءكفـء692011/07/07 أخصائى نفسى

الشھید عبد المنعم ریاض باسنا 2011/07/01 كوثر عبدالرحیم دمحم مغازى 2239462 كفـءكفـء702011/07/07 أخصائى نفسى

اســنا الثانویة بنات 2011/07/01 منال فرج جاد متولى 2379715 كفـءكفـء712011/07/07 أخصائى نفسى

الشھید عبد الھادى عبد العال بالدیر شرق 2011/07/01 منى دمحم جادهللا ابوالحسن 2284861 كفـءكفـء722011/07/07 أخصائى نفسى

اسنا االعدادیة بنات 2011/07/01 نجوى شیبھ الحمد خلیفة خلیل 2397098 كفـءكفـء732011/07/07 أخصائى نفسى

أم المؤمنین اإلعدادیة بنات بطفنیش 2011/07/01 نھى عبدالفتاح دمحم عبدالرحیم 2317359 كفـءكفـء742011/07/07 أخصائى نفسى

الشیخ رزق االعدادبة المشتركة 2011/07/01 نوره  دمحم  احمد عبداللطیف 2359936 كفـءكفـء752011/07/07 أخصائى نفسى

الشھید عبد الستار محمود على 2011/07/01 ھاجر  دمحم عبدالفتاح  دمحم على 2400939 كفـءكفـء762011/07/07 أخصائى نفسى

النمسا االعدادیة 2011/07/01 ھیام احمد دمحم احمد 2322658 كفـءكفـء772011/07/07 أخصائى نفسى

اسنا الرسمیھ للغات 2011/07/01 وفاء عمر حسن احمد 2211569 كفـءكفـء782011/07/07 أخصائى نفسى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 یحى دمحم احمد عبدالرحمن 2389463 كفـءكفـء792011/07/07 أخصائى نفسى

الغریرة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد ابوالمجد احمد على 2402299 كفـءكفـء802011/07/07 أخصائى اجتماعى

الشھید ھاشم سیداحمداالبتدائیة 2011/07/01 احمد سیداحمد ابوالحسن احمد 2267855 كفـءكفـء812011/07/07 أخصائى اجتماعى

القضا 2011/07/01 احمد عبدالحمید احمد دمحم 2292133 كفـءكفـء822011/07/07 أخصائى اجتماعى

نجع دمحم غریب االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 الشاذلى فراج دمحم حسن 2403119 كفـءكفـء832011/07/07 أخصائى اجتماعى

االمام على بن ابى طالب الثانویھ المشتركة 2011/07/01 دمحم ابوالمجد دمحم امین 2398997 كفـءكفـء842011/07/07 أخصائى اجتماعى

توماس الوسطى 2011/07/01 دمحم عبدالعزیز دمحم فكرى الضوي 2253532 كفـءكفـء852011/07/01 أخصائى اجتماعى
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السجاجنة االبتدائیة بالشغب 2011/07/01 دمحم عبدالقادر دمحم على عبدالقادر 2390070 كفـءكفـء862011/07/07 أخصائى اجتماعى

الشھید ھاشم سید احمد ریاض اطفال 2011/07/01 مروه یوسف رزق دمحم 2249959 كفـءكفـء872011/07/07 أخصائى اجتماعى

اصفون االعدادیة 1984/05/30 مصطفي دمحم حسن دمحم 694576 كفـءكفـء882010/01/23 معلم خبیر

یعمل بالدیوان 1994/07/11 أحمد جبریل مغازى السید 723710 كفـءكفـء892012/05/21 ماجیستیرمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 1994/07/11 سعد دمحم ابراھیم حسن 1761438 كفـءكفـء902012/05/21 ماجیستیرمعلم أول أ

س. مستعمرة الرى ت  1992/09/01 شادیة یوسف عبد العال عطیتو 719987 كفـءكفـء912009/02/17 معلم أول أ

فاطمة الزھراء الثانویة المشتركة 1999/01/31 عبد الرحیم احمد عبد القادر احمد 730426 كفـءكفـء922012/09/26 دكتوراهمعلم أول أ

1999/01/31 الشغب االعدادیة فرج حسین محمود مدنى 729260 كفـءكفـء932012/09/26 دكتوراهمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 1990/12/01 دمحم ابراھیم دمحم عویضھ 712438 كفـءكفـء942009/02/17 معلم أول أ

المطاعنھ االبتدائیھ المشتركة 1992/11/01 أبوالمجد كمال تركى حمدان 720258 كفـءكفـء952010/01/23 معلم أول

وحدة النمسا المجمعة 1990/09/01 ایمن دمحم عبدالرضى موسى 1794727 كفـءكفـء962010/01/23 معلم أول

2002/05/01 كیمان المطاعنة الثانویة المشتركة دمحم عبدالفتاح دمحم عبدهللا 741993 كفـءكفـء972012/06/21 ماجیستیرمعلم أول

الشھید عبد المجید دمحم الجیالنى 1992/11/01 دمحم مصطفى على حسن 724686 كفـءكفـء982009/02/17 معلم أول

المجلیة ذات الفصل الواحد بالحلة 1987/09/01 نوال سلمان سلیم سلمان 709256 كفـءكفـء992009/02/17 معلم أول

النجوع قبلى االعدادیة 2011/02/22 ابتسام عبد المعز احمد عبد هللا 1767084 كفـءكفـء1002011/02/28 معلم

البدرى حباتر بأسنا 2011/02/22 ابتھال عبدهللا عبدالكریم جالل 2252791 كفـءكفـء1012011/02/28 معلم

فاطمة الزھراء الثانویة المشتركة 2011/02/22 ابراھیم عبد  الرحیم دمحم محمود 742519 كفـءكفـء1022011/02/28 معلم
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إسنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 ابراھیم عبد الرزاق دمحم ابراھیم 2227709 كفـءكفـء1032011/07/07 معلم

س. على بدر ت  2011/07/01 ابراھیم عبدالحمید احمد احمد 2208444 كفـءكفـء1042011/07/07 معلم

ابوزعفھ االعدادیھ 2011/07/01 ابراھیم عبدالسالم حسین عبدالھادى 2400075 كفـءكفـء1052011/07/07 معلم

اسنا الثانویة الزراعیة 2011/02/22 ابراھیم عبدالصبور دمحم حسن 2228626 كفـءكفـء1062011/02/28 معلم

اسنا الرسمیھ للغات 2011/07/01 ابراھیم منصور النوبى منصور 2267780 كفـءكفـء1072011/07/07 معلم

القرایا االبتدائیھ المشتركة 2011/02/22 ابو الحسن ابو العباس عبد المجید احمد 1767847 كفـءكفـء1082011/02/28 معلم

الكیمان االبتدائیھ الحدیثھ المشتركھ 2011/07/01 ابو عوف دمحم عبدالجلیل على 740148 كفـءكفـء1092011/07/07 معلم

الطوناب االبتدائیھ للتعلیم االساسى 2011/07/01 ابوالحجاج  عبدالسید احمد دمحم 2212968 كفـءكفـء1102011/07/07 معلم

عزبھ حیمد للتعلیم االساسى 2011/02/22 ابوالفضل عبدهللا عبدالدایم احمد 2227718 كفـءكفـء1112011/02/28 معلم

السـالم بالنجوع قبلى 2011/02/22 ابوبكر دمحم ابوالوفا الصادق 2223169 كفـءكفـء1122011/02/28 معلم

الحمیدات شرق االبتدائیة 2011/02/22 احالم جمال احمد دمحم 1768038 كفـءكفـء1132011/02/22 معلم

الجھینات ع 2011/07/01 احمد  ربیع مدنى حسانین 2208654 كفـءكفـء1142011/07/07 معلم

عزبة الخزان المشتركة 2011/02/22 احمد االمیر ابراھیم دمحم 1762648 كفـءكفـء1152011/02/28 معلم

السالم االعدادیة بالنجوع قبلى. 2011/02/22 احمد البدرى یسن رشیدى 2228348 كفـءكفـء1162011/02/28 معلم

اسنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 احمد السید ابراھیم خلیل 2286839 كفـءكفـء1172011/07/07 معلم

الدیر االعدادیة الحدیثة 2011/02/22 احمد جابر دمحم ابوالحسن 2227713 كفـءكفـء1182011/02/28 معلم

إسنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/02/22 احمد خضیرى احمد خضرى 2228359 كفـءكفـء1192011/02/28 معلم
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إسنا الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 احمد ربیع مدنى عمران 2255192 كفـءكفـء1202011/07/07 معلم

اسنا الرسمیھ للغات 2011/07/01 احمد سالمھ فراج نصر 2226034 كفـءكفـء1212011/07/07 معلم

اصفون الجدیدة 2011/02/22 احمد شعبان دمحم خلیل 2225431 كفـءكفـء1222011/02/28 معلم

الشغب الحدیثة ع 2011/07/01 احمد عباس عبداللطیف كیالنى 2384950 كفـءكفـء1232011/07/07 معلم

ترعة ناصر االعدادیة 2011/07/01 احمد عبد المطلب خضر دمحم 2209519 كفـءكفـء1242011/07/07 معلم

إسنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 احمد عبدالحمید قناوى ھمام 2249862 كفـءكفـء1252011/07/07 معلم

النجوع بحرى االعدادیة 2011/02/22 احمد عبدالدایم احمد طھ 2226096 كفـءكفـء1262011/02/28 معلم

الشیخ الشعراوى االبتدائیة بالدیر 2011/02/22 ٠احمد عبدالسالم عبدالعال  2227732 كفـءكفـء1272011/02/28 معلم

عبد الظاھر الطیب 2011/07/01 احمد عبدالعاطى عبدالعال على 2288884 كفـءكفـء1282011/07/07 معلم

ابتدائي- الجبلین تعلیم اساسى  2011/07/01 احمد عبدالفتاح احمد دمحم 2400987 كفـءكفـء1292011/07/07 معلم

الدیر الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 احمد عبدالكریم دمحم على 2239559 كفـءكفـء1302011/07/07 معلم

2011/07/01 الشغب االعدادیة احمد عبداللطیف دمحم سلیم 2378964 كفـءكفـء1312011/07/07 معلم

باویل للتعلیم االساسى 2011/02/22 احمد عبدهللا عبدالعزیز حسن 2226160 كفـءكفـء1322011/02/22 معلم

اسنا االعدادیة بنین 2011/07/01 احمد على رشدى  ابراھیم باشا 2207934 كفـءكفـء1332011/07/07 معلم

الشھید دمحم محمود خلیل 2011/07/01 احمد كامل ابازید موسى 2225416 كفـءكفـء1342011/07/07 معلم

النجوع قبلى 2011/07/01 احمد دمحم رضوان على 1551608 كفـءكفـء1352011/07/04 معلم

عمر بن الخطاب  بالحلة 2011/02/22 احمد دمحم عبد الجلیل دمحم 2229638 كفـءكفـء1362011/02/28 معلم

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

7438of 7269 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 

اسنااالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كومیر االعدادیة 2011/07/01 احمد دمحم عبد اللطیف دمحم 2212436 كفـءكفـء1372011/07/07 معلم

الدیر االبتدائیة الحدیثة للتعلیم االساسى 2011/02/22 احمد دمحم على محمود 2213035 كفـءكفـء1382011/02/28 معلم

باویل للتعلیم االساسى 2011/02/22 أرمیا  صبحى یونان شنودة 2223170 كفـءكفـء1392011/02/28 معلم

2011/07/01 الشغب االعدادیة اسامة احمد  دمحم سلیم 2378963 كفـءكفـء1402011/07/07 معلم

السالم االبتدائیھ بحاجر كومیر 2011/07/01 اسامھ على سید دمحم 2226733 كفـءكفـء1412011/07/07 معلم

عبد الظاھر الطیب 2011/07/01 اسالم عبدهللا عبدالعزیز حسن 2395400 كفـءكفـء1422011/07/07 معلم

الشیخ رزق االعدادبة المشتركة 2011/07/01 اسماء  دمحم رمضان  ابوالحسن 2377184 كفـءكفـء1432011/07/07 معلم

2011/02/22 السریب ریاض اطفال اسماء ابوزغیمر رشیدى  حسن 2225980 كفـءكفـء1442011/02/28 معلم

ناصر االبتدائیة باسنا ریاض اطفال 2011/07/01 اسماء جبریل بدوى عبدالعزیز 2402297 كفـءكفـء1452011/07/01 معلم

الشھید محمود حسن سید بالدیر 2011/07/01 اسماء حامد عبدالدایم حامد 2388163 كفـءكفـء1462011/07/07 معلم

اسنا االعدادیة بنین 2011/07/01 اسماء حسن احمد البغدادى احمد 2209004 كفـءكفـء1472011/07/07 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة بالشغب 2011/02/22 اسماء حسین دمحم حسین 742341 كفـءكفـء1482011/02/22 معلم

إسنا الثانویة الصناعیھ الفنیة بنات 2011/07/01 اسماء رمضان عبدالستار حفنى 2239609 كفـءكفـء1492011/07/07 معلم

العضایمة الجدیده ریاض اطفال 2011/07/01 اسماء سلمان دمحم احمد 2254456 كفـءكفـء1502011/07/07 معلم

الشھیدعبدالحمیددمحم عوض ریاض اطفال 2011/07/01 اسماء عامر حسن ابراھیم 2230306 كفـءكفـء1512011/07/07 معلم

وحدة النمسا المجمعة 2011/07/01 اسماء عبدالحمید عبده حسنین 2212219 كفـءكفـء1522011/07/07 معلم

صالح الدین الحدیثة ریاض اطفال 2011/07/01 اسماء عبدالرسول عبدالرحیم احمد 2238954 كفـءكفـء1532011/07/07 معلم
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اصفون الجدیدة 2011/02/22 اسماء كمال امین دمحم 2210614 كفـءكفـء1542011/02/28 معلم

ریاض اطفال الشھید عبدالمنعم ریاض 2011/07/01 اسماء دمحم ابوطالب دمحم 2207186 كفـءكفـء1552011/07/07 معلم

جزیرة كیمان المطاعنةتعلیم أساسى 2011/07/01 اسماء دمحم االمیر جعفر دمحم 2395391 كفـءكفـء1562011/07/07 معلم

السالم بنجع احمد سعید تعلیم اساسى 2011/07/01 اسماء مسلم محمود دمحم 2395455 كفـءكفـء1572011/07/07 معلم

الغریرة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 اسماعیل توفیق سلیم احمد 2269022 كفـءكفـء1582011/07/07 معلم

المعال ع 2011/07/01 اشرف عبدالصبور دمحم احمد 2211573 كفـءكفـء1592011/07/07 معلم

2011/07/01 حیمد االعدادیھ اشرف دمحم عبد الرازق دمحم 2237391 كفـءكفـء1602011/07/07 معلم

الشیخ الشعراوى االبتدائیة بالدیر 2011/02/22 اشرف محمود شحات محمود 2210622 كفـءكفـء1612011/02/28 معلم

اصفون الثانویة المشتركة 2011/07/01 األمیر لطفى على خلیفھ 2225436 كفـءكفـء1622011/07/07 معلم

الزنیقھ 2011/07/01 االمیرة الضوى ابوالحجاج دمحم 2227734 كفـءكفـء1632011/07/07 معلم

الشیخ احود تعلیم اساسى ریاض اطفال 2011/07/01 االمیرة لطفى  احمد  دمحم 2223818 كفـءكفـء1642011/07/07 معلم

فاطمة الزھراء باصفون 2011/02/22 االمیره احمد دمحم عبدالرشید 2216194 كفـءكفـء1652011/02/28 معلم

النجوع بحرى االعدادیة 2011/07/01 الحسینى عبدالخالق دمحم موسى 2241865 كفـءكفـء1662011/07/07 معلم

حاجر كومیراالبتدائیة 2011/07/01 السید حامد احمد حسن 2211571 كفـءكفـء1672011/07/07 معلم

النواصر الجدیدة بالنجوع بحرى 2011/02/22 السید عبد الرازق عبد الحمید السید 1767356 كفـءكفـء1682011/02/28 معلم

2011/07/01 كیمان المطاعنة الثانویة المشتركة السید على دمحم رضوان 2284859 كفـءكفـء1692011/07/07 معلم

المطاعنة االعدادیة 2011/07/01 السید دمحم احمد عبدالرحمن 2389481 كفـءكفـء1702011/07/07 معلم
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2011/07/01 الدبابیة االعدادیة الشاذلى احمد خلیل احمد 2387605 كفـءكفـء1712011/07/07 معلم

النقراشى باسنا 2011/02/22 الشاذلى حسن امین ابراھیم 2211479 كفـءكفـء1722011/02/28 معلم

الكوم االحمر 2011/07/07 الشحات احمد الدردیر دمحم 734343 كفـءكفـء1732011/07/07 معلم

كومیر الجدیدة 2011/02/22 الشیماء حامد عالم رزق 1767477 كفـءكفـء1742011/02/28 معلم

صالح الدین الحدیثة ریاض اطفال 2011/07/01 الشیماء عبدالمقصود عبدالتواب جاد الرب 2219536 كفـءكفـء1752011/07/07 معلم

ناصر االبتدائیة بأسنا 2011/07/01 الشیماء عزالدین عبدالحمید خضرى 2402263 كفـءكفـء1762011/07/07 معلم

المطاعنھ االبتدائیھ المشتركة 2011/02/22 الشیماء دمحم  السید دمحم 1767468 كفـءكفـء1772011/02/28 معلم

القرایا ع 2011/07/01 الشیماء دمحم ابازید حسین 2395356 كفـءكفـء1782011/07/07 معلم

س. مستعمرة الرى ت  2011/02/22 الشیماء دمحم النوبى دمحم 2225422 كفـءكفـء1792011/02/22 معلم

الشیخ الطاھر ریاض اطفال 2011/02/22 الشیماء دمحم محمود على 2223810 كفـءكفـء1802011/02/28 معلم

اسنا الثانویة للبنین 2011/02/22 الطاھر قرشى الطاھر حسانین 1758030 كفـءكفـء1812011/02/28 معلم

المساویة المشتركة ریاض اطفال 2011/07/01 الفت زكریا سیدھم محارب 2287199 كفـءكفـء1822011/07/07 معلم

إسنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 النوبى احمد دمحم احمد 2250342 كفـءكفـء1832011/07/07 معلم

القریھ االبتدائیھ المشتركة باسنا 2011/02/22 الھام احمد دمحم على 742531 كفـءكفـء1842011/02/22 معلم

س. على بدر ت  2011/07/01 الھام جمال احمد حسن 2376990 كفـءكفـء1852011/07/07 معلم

2011/07/01 طھ جامع ریاض اطفال الھام عبد الدایم مدنى دمحم 2212383 كفـءكفـء1862011/07/07 معلم

السید عبد الدایم 2011/07/01 الھام عبدالحمید احمد عبدالعال 2288878 كفـءكفـء1872011/07/07 معلم
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فاطمة الزھراء الثانویة المشتركة 2011/02/22 الھام منصور احمد طھ 741984 كفـءكفـء1882011/02/28 معلم

النواصر الجدیدة بالنجوع بحرى 2011/02/22 ام كلثوم دمحم جاد الكریم عبد الجلیل 1775573 كفـءكفـء1892011/02/28 معلم

إسنا الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 ام دمحم احمد فراج دمحم 2263605 كفـءكفـء1902011/07/07 معلم

2011/07/01 النواصر الجدیدة ریاض اطفال ام ھاشم على  عباس عبدالمجید 2219539 كفـءكفـء1912011/07/07 معلم

الكیمان االبتدائیھ الحدیثھ ریاض اطفال 2011/07/01 ام ھاشم دمحم عبدالجلیل محمود 2238945 كفـءكفـء1922011/07/07 معلم

المطاعنة االعدادیة 2011/07/01 ام ھاشم دمحم عمر دمحم 1757221 كفـءكفـء1932011/07/07 معلم

ناصر االبتدائیة باسنا ریاض اطفال 2011/02/22 امال جرجس حلمى داود 2226592 كفـءكفـء1942011/02/28 معلم

كومیر الجدیدة 2011/02/22 امال حسین عبدالدایم دمحم 2214246 كفـءكفـء1952011/02/28 معلم

السیده نفیسھ ریاض اطفال 2011/02/22 امال رمضان النوبى على 2223164 كفـءكفـء1962011/02/28 معلم

الشیخ رزق االعدادبة المشتركة 2011/02/22 امال دمحم حسن على 2226015 كفـءكفـء1972011/02/22 معلم

الشھید یوسف محمود یونس بالمعال ریاض 2011/07/01 امانى سلمان خلف محمود 2242488 كفـءكفـء1982011/07/07 معلم

الحمیدات شرق االبتدائیة ریاض 2011/02/22 امانى سید احمد الضوى احمد 2230524 كفـءكفـء1992011/02/28 معلم

المساویة المشتركة ریاض اطفال 2011/07/01 امانى عبد العال زكى دمحم 2212396 كفـءكفـء2002011/07/07 معلم

النمسا االعدادیة 2011/07/01 امانى عبدالعاطى دمحم عبدالرحمن 2400957 كفـءكفـء2012011/07/07 معلم

الشھید دمحم نور ریاض اطفال 2011/02/22 امانى عبدالمحسن دمحم عبدالجلیل 2225460 كفـءكفـء2022011/02/28 معلم

وحدة النمسا ریاض اطفال 2011/02/22 امانى فارس ابراھیم حسانین 742868 كفـءكفـء2032011/02/28 معلم

2011/07/01 العضایمة تعلیم اساسى   ریاض اطفال امل احمد  السید احمد 2254454 كفـءكفـء2042011/07/07 معلم
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2011/02/22 العضایمة تعلیم اساسى   ریاض اطفال امل خلیفة قناوي السید 742185 كفـءكفـء2052011/02/28 معلم

ریاض اطفال الشھید عبدالمنعم ریاض 2011/07/01 امل عبدالرحمن  على مسعد 2207111 كفـءكفـء2062011/07/07 معلم

ریاض اطفال)أ.ت(جزیرة كیمان المطاعنة  2011/07/01 امل عسران محمود عسران 2223841 كفـءكفـء2072011/07/07 معلم

الدیر الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 امل نوبى دمحم احمد 1757133 كفـءكفـء2082011/07/07 معلم

المساویة المشتركة ریاض اطفال 2011/07/07 امنھ عبد الصبور دمحم ابراھیم 2212395 كفـءكفـء2092011/07/07 معلم

الدیر الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/02/22 امنھ عید مصطفى حامد 2227626 كفـءكفـء2102011/02/28 معلم

2011/07/01 المعالت اعدادى امیرة عبده عباس السید 2286851 كفـءكفـء2112011/07/07 معلم

الشھید ھاشم سید احمد ریاض اطفال 2011/02/22 امیره سید احمد دمحم جمال الدین دمحم ابوالحسن 2226067 كفـءكفـء2122011/02/28 معلم

السالم بنجع احمد سعید تعلیم اساسى 2011/02/22 امیره مجاھد رمضان دمحم 1767497 كفـءكفـء2132011/02/28 معلم

أم المؤمنین اإلعدادیة بنات بطفنیش 2011/07/01 امیره وھبھ دریاس عازر 2317483 كفـءكفـء2142011/07/07 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض باسنا 2011/07/01 انتصار رمضان معوض دمحم 1757472 كفـءكفـء2152011/07/07 معلم

النجوع بحرى االعدادیة 2011/07/01 انجى عبدالكریم حسن عبدالكریم 2284875 كفـءكفـء2162011/07/07 معلم

الكیمان االبتدائیھ الحدیثھ المشتركھ 2011/02/22 انعام ذكى سعد الصغیر 2210433 كفـءكفـء2172011/02/28 معلم

السالم بالدیایبة ریاض اطفال 2011/07/01 ایات احمد عبد الراضى احمد 2211422 كفـءكفـء2182011/07/07 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/22 ایلیا سعد كامل سفین 2225412 كفـءكفـء2192011/02/28 معلم

المساویھ االبتدائیة الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 ایمان  عبدالصبور دمحم ابراھیم 2227754 كفـءكفـء2202011/07/07 معلم

أم المؤمنین اإلعدادیة بنات بطفنیش 2011/07/01 ایمان  فایز حنا خلیل 2317182 كفـءكفـء2212011/07/07 معلم
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النجوع بحرى االعدادیة 2011/07/01 ایمان جرجس حلمى داود 2286820 كفـءكفـء2222011/07/07 معلم

القریة الجدیدة 2011/02/22 ایمان عبد الخالق احمد دمحم 1775268 كفـءكفـء2232011/02/28 معلم

اصفون الجدیدة 2011/02/22 ایمان عبد الغنى عبد الرضى دمحم 742833 كفـءكفـء2242011/02/28 معلم

الشھید عبد المجید دمحم الجیالنى 2011/02/22 ایمان عبدالحاكم احمد عبدالعال 597964 كفـءكفـء2252011/02/22 معلم

المساویة االعدادیة 2011/07/01 ایمان عبدالعظیم ابراھیم احمد 2355618 كفـءكفـء2262011/07/07 معلم

الدیر المشتركة 2011/02/22 ایمان كمال احمد على 1767957 كفـءكفـء2272011/02/28 معلم

الشغب الحدیثة ع 2011/07/01 ایمان دمحم بدرى  محمود 2384946 كفـءكفـء2282011/07/07 معلم

١توماس وعافیة ع  2011/07/01 ایمان دمحم فرغلى دمحم 2207905 كفـءكفـء2292011/07/07 معلم

إسنا الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 ایمان محمود ابوالوفا شرقاوى 2254459 كفـءكفـء2302011/07/07 معلم

مدرسھ اسنا الفنیھ المتقدمھ للشئون الفندقیھ والخدمات 
)نظام الخمس سنوات(السیاحیھ 

2011/07/01 ایمان محمود دمحم ابراھیم 2377825 كفـءكفـء2312011/07/07 معلم

2011/02/22 العضایمة االعدادیة تعلیم اساسى ایمن  رزق عبدهللا حسین 2223166 كفـءكفـء2322011/02/28 معلم

توماس الوسطى 2011/07/01 أیمن الصغیر الضوي دمحم 1768054 كفـءكفـء2332011/07/07 معلم

س. باویل ت  2011/07/01 ایمن زكریا سیدھم محارب 2400523 كفـءكفـء2342011/07/07 معلم

الشھید دمحم محمود خمیس بالحلة 2011/07/01 ایمن سعید محمود حسین 2227712 كفـءكفـء2352011/07/07 معلم

النجوع بحرى االعدادیة 2011/07/01 ایمن صالح الدین احمد على 2207938 كفـءكفـء2362011/07/07 معلم

العضایمة الجدیده ریاض اطفال 2011/07/01 ایناس عبید الرشیدى دمحم 2211567 كفـءكفـء2372011/07/07 معلم

إسنا الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 ایناس ناجي سعید بخیت 737806 كفـءكفـء2382011/07/07 معلم
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2011/02/22 كیمان المطاعنة الثانویة المشتركة ایھاب حلمي ابو الفضل دمحم 1767106 كفـءكفـء2392011/02/22 معلم

الطوناب االبتدائیھ للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایھاب طھ احمد ابو الحسن 1777561 كفـءكفـء2402011/07/07 معلم

الشھید ھاشم سیداحمداالبتدائیة 2011/07/01 بدرى فراج البدرى محمود 2402298 كفـءكفـء2412011/07/07 معلم

الدیر الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 بدرى دمحم محمود أبوبكر 2207912 كفـءكفـء2422011/07/07 معلم

2011/02/22 كیمان المطاعنة الثانویة المشتركة بھاء الدین دمحم عبدالعزیز ابوالمجد 2226896 كفـءكفـء2432011/02/28 معلم

كیمان المطاعنة االبتدائیة 2011/07/01 بھاء دمحم عبدالسمیع ابراھیم 2209549 كفـءكفـء2442011/07/07 معلم

حاجر كومیر االعدادیة 2011/07/01 بھیة خلیل الضوى ابوالعال 2263679 كفـءكفـء2452011/07/07 معلم

الشھداء االبتدائیھ بالغریره 2011/07/01 بیتر فخرى بدیر بطرس 2364801 كفـءكفـء2462011/07/07 معلم

النجوع بحرى االعدادیة 2011/07/01 تقادم عبدالظاھر الطیب احمد 2226727 كفـءكفـء2472011/07/07 معلم

2011/07/01 عزبة البرج ریاض اطفال تھانى السید موسى دمحم على 2213983 كفـءكفـء2482011/07/07 معلم

جزیرةراجح االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ثابت عبید الدندراوى حمدان 2209526 كفـءكفـء2492011/07/07 معلم

كومیر الجدیدة 2011/07/01 ثابت دمحم حسین دمحم 2226152 كفـءكفـء2502011/07/07 معلم

الشھید عبدالجلیل عبدالحلیم ریاض 2011/02/22 ثناء عبدالقادر عمران عبدالعزیز 2223149 كفـءكفـء2512011/02/22 معلم

النجوع بحرى االعدادیة 2011/02/22 ثناء عبدالمغیث بكرى على 2216213 كفـءكفـء2522011/02/28 معلم

سیدى احمد بن ادریس  ریاض اطفال 2011/02/22 ثومھ رمضان ابوالمجد احمد 2226742 كفـءكفـء2532011/02/28 معلم

النجوع بحرى االعدادیة 2011/02/22 جعفر الطاھر دمحم موسى 2226182 كفـءكفـء2542011/02/28 معلم

اســنا الثانویة بنات 2011/07/01 جمعھ محمود رمضان احمد 2395451 كفـءكفـء2552011/07/07 معلم

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

7438of 7276 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
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النجوع بحرى االعدادیة 2011/07/01 جمالت عبدالكریم رمضان محمود 2263780 كفـءكفـء2562011/07/07 معلم

النجوع قبلى االعدادیة 2011/07/01 جورج اسحاق توفیق بشارة 2208675 كفـءكفـء2572011/07/01 معلم

اسنا الثانویة للبنین 2011/07/01 جیریل على دمحم على 2225387 كفـءكفـء2582011/07/07 معلم

ریاض اطفال الشھید مصطفى دمحم عبدربھ ابوالعباس 
باصفون

2011/07/01 جیھان  دمحماالمیر جعفر دمحم 2255216 كفـءكفـء2592011/07/07 معلم

كیمان المطاعنة االبتدائیة 2011/07/01 جیھان احمد دمحم عبدالجلیل 2263603 كفـءكفـء2602011/07/07 معلم

االمام على بن ابى طالب الثانویھ المشتركة 2011/07/01 جیھان ربیع زكى موسى 2355619 كفـءكفـء2612011/07/07 معلم

الشھید عبد الستار محمود على 2011/02/22 جیھان سلیم عبدالرحیم عبدهللا 2211577 كفـءكفـء2622011/02/28 معلم

القرایا االبتدائیھ المشتركة 2011/07/01 جیھان كریم احمد حسانین 2211566 كفـءكفـء2632011/07/07 معلم

البدرى حباتر بأسنا 2011/07/01 جیھان دمحم محمود حسن 2385604 كفـءكفـء2642011/07/07 معلم

الشھید دمحمنور على دیاب االبتدائیة 2011/02/22 حسام الدین جاد بدرى جاد 2232370 كفـءكفـء2652011/02/28 معلم

النواصر الجدیدة بالنجوع بحرى 2011/07/01 حسن  النوبى حیدر وھبان 2398974 كفـءكفـء2662011/07/07 معلم

السالم االبتدائیھ بحاجر كومیر 2011/07/01 حسن  حسین الضوى ابوالعال 2223842 كفـءكفـء2672011/07/07 معلم

الشھید جابر دمحم ابراھیم 2011/07/01 حسن  على  حسن احمد 2387780 كفـءكفـء2682011/07/07 معلم

اصفون االعدادیة 2011/02/22 حسن سید احمد سعد 1757709 كفـءكفـء2692011/02/28 معلم

ساحل الطومیةالجدیدة 2011/07/01 حسن شحات احمد دمحم 2216179 كفـءكفـء2702011/07/07 معلم

الشیخ احود تعلیم اساسى 2011/02/22 حسن عبد الراضي احمد علي 1767830 كفـءكفـء2712011/02/28 معلم

الحلة االعدادیة 2011/07/01 حسن عبد العزیز ابراھیم حسین 2208454 كفـءكفـء2722011/07/07 معلم
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الدیر الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 حسن عبده سید احمد 2239576 كفـءكفـء2732011/07/07 معلم

الشیخ رزق االعدادبة المشتركة 2011/02/22 حسن دمحم حسین احمد 1757315 كفـءكفـء2742011/02/28 معلم

2011/07/07 كیمان المطاعنة الثانویة المشتركة حسنى دمحم ابودوح صالح 1757366 كفـءكفـء2752011/07/07 معلم

المطاعنة االعدادیة 2011/02/22 حسین احمد حسن احمد 2226725 كفـءكفـء2762011/02/28 معلم

الشھید عبد الجلیل عبدالحلیم بزرنیخ 2011/02/22 حسین السید حسین حسن 742008 كفـءكفـء2772011/02/28 معلم

كیمان المطاعة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 حسین مصطفى  ابراھیم دمحم 2378593 كفـءكفـء2782011/07/07 معلم

إسنا الثانویة الصناعیھ الفنیة بنات 2011/07/01 حلوان عبده دمحم اسماعیل 2239596 كفـءكفـء2792011/07/07 معلم

النجوع قبلى 2011/02/22 حمدى دمحم امیر دمحم 2212437 كفـءكفـء2802011/02/28 معلم

الحمیدات شرق االبتدائیة 2011/02/22 حمدي دمحم عبد الكریم متولي 742299 كفـءكفـء2812011/02/28 معلم

نجع سعید ریاض اطفال 2011/07/01 حمدیة فرج هللا  عبدالغالى احمد 2173741 كفـءكفـء2822011/07/07 معلم

الغریرة االعدادیة بنات 2011/07/01 حمدیة دمحم احمد  عبدالرحیم 2219532 كفـءكفـء2832011/07/07 معلم

١الشھید مختار احمد داوود بتوماس  2011/02/22 حنان السید الشحات بسطاوى 2226802 كفـءكفـء2842011/02/28 معلم

.ناصر االعدادیة للبنین اسنا 2011/07/01 حنان ثمیر شاروبیم جرجس 2208425 كفـءكفـء2852011/07/07 معلم

كیمان المطاعة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 حنان دمحم احمد ابوبكر 2263604 كفـءكفـء2862011/07/07 معلم

القرایا االبتدائیھ المشتركة  ریاض اطفال 2011/07/01 حوریھ حسین عباس حسین 2226906 كفـءكفـء2872011/07/07 معلم

الدیر االبتدائیة الحدیثة للتعلیم االساسى 2011/07/01 حیاة دمحم سید احمد خلیل 2286282 كفـءكفـء2882011/07/07 معلم

السالم االبتدائیھ بحاجر كومیر 2011/02/22 خالد عبد الباقى طھ  احمد 2211389 كفـءكفـء2892011/02/28 معلم
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النھضة بجزیرة راجح 2011/02/22 خالد دمحم عبدالعزیز بدوى 2227693 كفـءكفـء2902011/02/28 معلم

المعال ع 2011/07/01 خیرى فھمى احمد فرج 1757947 كفـءكفـء2912011/07/07 معلم

عمر بن الخطاب بالشغب 2011/02/22 دعاء عبد الرؤف دمحم الدالل 1776135 كفـءكفـء2922011/02/28 معلم

القریھ االبتدائیھ المشتركھ ریاض اطفال 2011/07/01 دعاء عبدالصبور ابوالمجد موسى 2207182 كفـءكفـء2932011/07/07 معلم

النجوع بحرى االعدادیة 2011/02/22 دعاء عبدالوھاب رشیدى اسماعیل 2226729 كفـءكفـء2942011/02/28 معلم

س. الطوناب ع ت  2011/07/01 دعاء دمحم امین محمود 2263844 كفـءكفـء2952011/07/07 معلم

الغریرة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دعاء دمحم محمود عبد الرحیم 2362987 كفـءكفـء2962011/07/07 معلم

الدقیرة االعدادیة 2011/07/01 دمیانة ولیم غالى بولس 2208386 كفـءكفـء2972011/07/07 معلم

الدبابیة ریاض اطفال 2011/07/01 دمیانھ عیاد عطیھ جرجس 2226083 كفـءكفـء2982011/07/07 معلم

القرایا ع 2011/07/01 دیاب على عبدالغنى حسین 2378266 كفـءكفـء2992011/07/07 معلم

اسنا االعدادیة بنات 2011/07/01 رانیا سمیر ریاض قدیس 2358135 كفـءكفـء3002011/07/07 معلم

نجع سعید شرق 2011/02/22 راویة ابراھیم جابر ابراھیم 2210626 كفـءكفـء3012011/02/28 معلم

السـالم بالنجوع قبلى 2011/02/22 رجاء سید  دمحم محمود 2223816 كفـءكفـء3022011/02/28 معلم

ساحل القرایا 2011/02/22 رحاب  عبدالوھاب عبدالكریم محمود 2212419 كفـءكفـء3032011/02/28 معلم

الشھید محمود دمحم طھ بالحلیلة 2011/02/22 رحاب حسن على  دمحم 2226171 كفـءكفـء3042011/02/28 معلم

النجوع قبلى 2011/07/01 رحاب عبدالمغنى السعید ابوبكر دمحم 742441 كفـءكفـء3052011/07/07 معلم

اسنا االبتدائیھ الحدیثھ 2011/02/22 رحاب دمحم جمال دمحم الھمیمى صقر 742575 كفـءكفـء3062011/02/28 معلم
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الشھید محمود حسن سید بالدیر 2011/02/22 رشا منجي عبد الكریم دمحم 1767790 كفـءكفـء3072011/02/28 معلم

نجع عزیز للتعلیم األساسى ریاض اطفال 2011/02/22 رضا رزق حسنین  عبدالمجید 2223151 كفـءكفـء3082011/02/28 معلم

الشھید ھاشم سیداحمداالبتدائیة 2011/07/01 رضا عید مصطفى حامد 1757768 كفـءكفـء3092011/07/07 معلم

ابوزعفھ االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 رضوان سعد دمحم اسماعیل 2387603 كفـءكفـء3102011/07/07 معلم

الزنیقھ 2011/02/22 رضیھ عبدالحمید فھمى النجار 2227746 كفـءكفـء3112011/02/28 معلم

الدیر  المشتركھ ریاض اطفال 2011/07/01 رقیھ ابراھیم جابر ابراھیم 2348100 كفـءكفـء3122011/07/07 معلم

2011/02/22 الشھید محمود حسن سید بالدیر ریاض ركابیة دمحم احمد حسن 2226135 كفـءكفـء3132011/02/28 معلم

الجھینات ع 2011/07/01 رمضان احمد دمحم احمد 2212440 كفـءكفـء3142011/07/07 معلم

١توماس وعافیة ع  2011/07/01 رمضان حسن دمحم حماد 2358128 كفـءكفـء3152011/07/07 معلم

2011/07/01 النواصر الجدیدة ریاض اطفال ریة  رمضان عبداللة عبدالمولى 2219541 كفـءكفـء3162011/07/07 معلم

النمسا االعدادیة 2011/07/01 ریم السید شعبان احمد 2264460 كفـءكفـء3172011/07/07 معلم

إسنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/02/22 ریھام رأفت دمحم عبد الرحیم 1767039 كفـءكفـء3182011/02/28 معلم

جزیرة كیمان المطاعنة 2011/02/22 زكریا جادالكریم احمد غزالى 2226912 كفـءكفـء3192011/02/28 معلم

السالم االبتدائیھ بحاجر كومیر 2011/02/22 زكریا صدیق عبد المتعال دمحم 2236158 كفـءكفـء3202011/02/28 معلم

الدقیرة االعدادیة 2011/02/22 زكریا محفوظ اندراوس عوض 1757747 كفـءكفـء3212011/02/28 معلم

طفنیس 2011/02/22 زھراء موسي المنشاوي دمحم 1767714 كفـءكفـء3222011/02/28 معلم

الكوم االحمر 2011/02/22 زینب  على  دمحم جالل 2223839 كفـءكفـء3232011/02/28 معلم
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األعلي

عمار بن یاسر بالحلیلة 2011/07/01 زینب  محمود دمحم حسین 2239490 كفـءكفـء3242011/07/07 معلم

السیده نفیسھ ریاض اطفال 2011/07/01 زینب احمد دمحم عبدالجلیل 2207195 كفـءكفـء3252011/07/07 معلم

احمد عبدالحمید الدردیرى االبتدائیھ/ح .الشھید المقدم أ 2011/02/22 زینب البدرى عبدة احمد 2212403 كفـءكفـء3262011/02/28 معلم

اعدادى-  سطیح تعلیم اساسى  2011/02/22 زینب السید حفني احمد 1766789 كفـءكفـء3272011/02/28 معلم

سیدى الخضرى باسنا 2011/02/22 زینب هللا جابو جالل عبدالكریم 2226719 كفـءكفـء3282011/02/28 معلم

الشھید محمود حسن سید بالدیر 2011/02/22 زینب جابر دمحم عبدهللا 2210619 كفـءكفـء3292011/02/28 معلم

الشھید دمحم محمود خمیس بالحلة 2011/07/01 زینب جبرهللا عبدالجلیل احمد 2226778 كفـءكفـء3302011/07/07 معلم

عزبة البرج للتعلیم االساسى اعدادى 2011/07/01 زینب حجاج احمد على 2400967 كفـءكفـء3312011/07/07 معلم

2011/07/01 الشھید محمود حسن سید بالدیر ریاض زینب حسین محمود دمحم 2226108 كفـءكفـء3322011/07/07 معلم

مصطفى حجاجى حلمى/ الشھید 2011/02/22 زینب ربیع على یسن 2226861 كفـءكفـء3332011/02/28 معلم

الغریرة االعدادیة بنات 2010/03/01 زینب سلیمان شحاتھ احمد 2244958 كفـءكفـء3342011/03/01 معلم

سیدى احمد بن ادریس االبتدائیة بالدیر 2011/02/22 زینب سید احمد جاد هللا ركابى 2210621 كفـءكفـء3352011/02/28 معلم

ابوبكر الصدیق ع بالدیر 2011/02/22 زینب سیداحمد دمحم ابراھیم 2227776 كفـءكفـء3362011/02/28 معلم

عبد الظاھر الطیب 2011/07/01 زینب عبدالرازق كامل طھ 2226187 كفـءكفـء3372011/07/07 معلم

2011/02/22 الترعھ  المشتركھ ریاض اطفال زینب عبدالرؤؤف احمد على 2223846 كفـءكفـء3382011/02/28 معلم

جزیرة كیمان المطاعنة تعلیم أساسى 2011/07/01 زینب عبدالصبور مصطفى رضوان 2216162 كفـءكفـء3392011/07/07 معلم

االمام على بالدیر ریاض اطفال 2011/07/01 زینب عبدالفتاح عبدهللا مرسى 2207197 كفـءكفـء3402011/07/07 معلم
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األعلي

الشیخ رزق االعدادبة المشتركة 2011/02/22 زینب عطیھ محمود دمحم 1757147 كفـءكفـء3412011/02/28 معلم

الترعة الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 زینب قاسم عبد الحمید شاكر 2364562 كفـءكفـء3422011/07/07 معلم

2011/02/22 الشھید محمود حسن سید بالدیر ریاض زینب دمحم  عبدالسالم محمود 2226139 كفـءكفـء3432011/02/28 معلم

المطاعنة االعدادیة 2011/02/22 زینب دمحم الیمنى عبدهللا 1761355 كفـءكفـء3442011/02/28 معلم

الشیخ االمیر بالحمیدات ریاض اطفال 2011/02/22 زینب دمحم طھ احمد 2226079 كفـءكفـء3452011/02/28 معلم

إسنا الفنیة التجاریة بنات 2011/02/22 زینب دمحم عبدالحمید ابوالمجد 1757374 كفـءكفـء3462011/02/22 معلم

السـالم بالنجوع قبلى 2011/02/22 زینب دمحم نور الدین الجلعان احمد 741856 كفـءكفـء3472011/02/28 معلم

المساویة االعدادیة 2011/07/01 زینب محمود السید دمحم 2263640 كفـءكفـء3482011/07/07 معلم

2011/02/22 الشغب االعدادیة زینب محمود حسین على 2228389 كفـءكفـء3492011/02/28 معلم

الشیخ الطاھر االبتدائیة بسطیح 2011/07/01 زینب محمود دمحم ابراھیم 2219535 كفـءكفـء3502011/07/07 معلم

الشھید دمحم محمود خمیس بالحلة 2011/07/01 زینب معوض نجار عبدالجلیل 2226770 كفـءكفـء3512011/07/07 معلم

المعال ع 2011/02/22 زینب نوبي ابراھیم اللیسي 1766827 كفـءكفـء3522011/02/28 معلم

2011/02/22 العضایمة االعدادیة تعلیم اساسى ساره عبد الودود احمد مدني 1766708 كفـءكفـء3532011/02/28 معلم

2011/02/22 بیومى الزناتى ریاض اطفال ساره عبدالصمد عبدهللا طھ 742768 كفـءكفـء3542011/02/28 معلم

الشھید عبد الجلیل عبدالحلیم بزرنیخ 2011/07/01 سالمة عبدهللا على عبدهللا 2207861 كفـءكفـء3552011/07/07 معلم

المساویھ االبتدائیة الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 سالى صبرى فھمى عبدالباسط 2400216 كفـءكفـء3562011/07/07 معلم

طفنیس 2011/07/01 سامیھ ابوالمجد مصطفى محمود 2288429 كفـءكفـء3572011/07/07 معلم
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األعلي

عزبة العبابدة بزرنیخ 2011/02/22 سامیھ احمد رمضان دمحم 2227743 كفـءكفـء3582011/02/28 معلم

المساویة 2011/07/01 سامیھ عبدالعظیم دمحم احمد 1757662 كفـءكفـء3592011/07/07 معلم

مستعمرة الرى ریاض اطفال 2011/07/01 سامیھ محمود دمحم على 2395411 كفـءكفـء3602011/07/07 معلم

2011/07/01 طھ جامع ریاض اطفال سحر احمد صدیق احمد 2229359 كفـءكفـء3612011/07/07 معلم

الشھید محمود حسن سید بالدیر 2011/07/01 سحر عبدالعزیز عبدالدایم دمحم 1757485 كفـءكفـء3622011/07/01 معلم

المعال ع 2011/07/07 سحر دمحم احمد عباس 1762371 كفـءكفـء3632011/07/07 معلم

الخلفاء الراشدین بطفنیس 2011/02/22 سحر موسى المنشاوى دمحم 2226058 كفـءكفـء3642011/02/28 معلم

المعالت ریاض اطفال 2011/07/01 سعاد احمد محمود على 2401140 كفـءكفـء3652011/06/27 معلم

الشیخ احود تعلیم اساسى ریاض اطفال 2011/07/01 سعاد السید احمد محمود 2226071 كفـءكفـء3662011/07/07 معلم

طفنیس 2011/02/22 سعاد عبدالراضى ابراھیم عبدالقادر 2223162 كفـءكفـء3672011/02/28 معلم

ایتدائى- سطیح تعلیم اساسى  2011/02/22 سعاد دمحم على دمحم 2227671 كفـءكفـء3682011/02/28 معلم

الحمیدات شرق االبتدائیة 2011/07/01 سعید حسب النبى  محمود دمحم 2220279 كفـءكفـء3692011/07/07 معلم

كومیر 2011/07/01 سعید دمحم احمد عبدالمالك 2368024 كفـءكفـء3702011/07/01 معلم

الشیخ الطاھر ریاض اطفال 2011/02/22 سلوى عبدالعزیز محمود حجازى 2219534 كفـءكفـء3712011/02/28 معلم

الكیمان االبتدائیھ الحدیثھ ریاض اطفال 2011/07/01 سلوى على دمحم جالل 2207162 كفـءكفـء3722011/07/07 معلم

الدیر االبتدائیھ الحدیثھ 2011/02/22 سلوى دمحم خلیفة صادق 2220200 كفـءكفـء3732011/02/28 معلم

الشغب الحدیثة ع 2011/02/22 سلوى دمحم ربیع علوانى دمحم 742467 كفـءكفـء3742011/02/28 معلم
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٣معاذ بن جبل ع بتوماس  2011/02/22 سماح  طة عبدالدایم السمانى 2235730 كفـءكفـء3752011/02/28 معلم

ترعة ناصر االعدادیة 2011/07/01 سماح بدران خلیل محمود 2364681 كفـءكفـء3762011/07/07 معلم

النجوع قبلى 2011/07/01 سماح عبدالرحیم حسن بخیت 2226858 كفـءكفـء3772011/07/07 معلم

الشھید ھاشم سید احمد ریاض اطفال 2011/07/01 سماح مصطفى توفیق دمحم 2226150 كفـءكفـء3782011/07/07 معلم

ساحل الدقیرة االبتدائیھ 2011/02/22 سمرة محفوظ میخائیل بولس 1767818 كفـءكفـء3792011/02/28 معلم

النواصر الجدیدة بالنجوع بحرى 2011/02/22 سمعان رزق جرس قدیس 2223838 كفـءكفـء3802011/02/28 معلم

الشھید عبد الھادى عبد العال بالدیر شرق 2011/02/22 سمیحة دمحمالھوارى خضرى طھ 2211564 كفـءكفـء3812011/02/28 معلم

الشھداء االبتدائیھ بالغریره 2011/07/01 سمیره دمحم موسى دمحم 2253046 كفـءكفـء3822011/07/07 معلم

2011/02/22 الشغب االعدادیة سمیھ احمد یسن احمد 1758068 كفـءكفـء3832011/02/28 معلم

الكوم االحمر 2011/07/01 سناء عبدالفتاح الحفنى الصادق 2226050 كفـءكفـء3842011/07/07 معلم

س. الطوناب ع ت  2011/07/01 سھا سعد السید حزین 1757243 كفـءكفـء3852011/07/07 معلم

القضا ریاض اطفال 2011/07/01 سھام احمد عبدالغالى احمد 2207169 كفـءكفـء3862011/07/07 معلم

طفنیس 2011/02/22 سھام حسن ابراھیم حسن 2219537 كفـءكفـء3872011/02/28 معلم

المساویة الجدیدة 2011/07/01 سھام حفنى كریم حفنى 1762205 كفـءكفـء3882011/07/07 معلم

وحدة النمسا ریاض اطفال 2011/02/22 سھیر احمد دمحم ابراھیم 2227701 كفـءكفـء3892011/02/28 معلم

ساحل القرایا االبتدائیة ریاض اطفال 2011/07/01 سھیر عبدالجلیل دمحم توفیق 2395381 كفـءكفـء3902011/07/07 معلم

كومیر الجدیدة 2011/02/22 سوزي عبد الحمید ابازید محمود 1775647 كفـءكفـء3912011/02/28 معلم
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2011/03/01 على بدر ریاض اطفال سوسن عبد هللا نوبى محمود 1552299 كفـءكفـء3922011/02/24 معلم

كومیر االعدادیة 2011/07/01 سوسن محمود ابراھیم دمحم 2210635 كفـءكفـء3932011/07/07 معلم

صالح الدین االعدادیة بنات 2011/02/22 سوسنھ داود سلیمان داود 2212408 كفـءكفـء3942011/02/28 معلم

عزبة الخزان المشتركة 2011/02/22 سومھ رمضان حسن دمحم 2212431 كفـءكفـء3952011/02/28 معلم

جزیرة كیمان المطاعنة تعلیم أساسى 2011/02/22 سومیة  عبدالراضى جالل حسن 2223843 كفـءكفـء3962011/02/22 معلم

الشھید عبد الھادى عبد العال بالدیر شرق 2011/02/22 سید احمد حسن احمد دمحم 1766985 كفـءكفـء3972011/02/28 معلم

اسنا الرسمیھ للغات 2011/02/22 سید احمد عبد الجلیل سید احمد على 2211568 كفـءكفـء3982011/02/28 معلم

الحمیدات االعدادیة الحدیثة 2011/07/01 سید احمد دمحم سعد عامر 2209515 كفـءكفـء3992011/07/07 معلم

الدیر االبتدائیة الحدیثة للتعلیم االساسى 2011/07/01 سید جابر عبد الجلیل فاضل 1767643 كفـءكفـء4002011/07/07 معلم

السالم بالدبابیة 2011/07/01 سیده عبدالكریم دمحم خلیل 742645 كفـءكفـء4012011/07/07 معلم

الشھید عبد الھادى عبد العال بالدیر شرق 2011/02/22 سیده عبده على حسن 1762490 كفـءكفـء4022011/02/22 معلم

نجع سعید االعدادیة 2011/07/01 سیف الدین ابراھیم جادهللا الطیب 2227825 كفـءكفـء4032011/07/07 معلم

سیدى احمد بن ادریس االبتدائیة بالدیر 2011/02/22 شادیھ دمحم الھوارى خضرى 2211562 كفـءكفـء4042011/02/28 معلم

سیدى احمد بن ادریس االبتدائیة بالدیر 2011/02/22 شاذلي دمحم عبد هللا ھمیمي 1767342 كفـءكفـء4052011/02/28 معلم

جزیرة كیمان المطاعنة 2011/07/01 شعبان احمد جاد سلیم 2392784 كفـءكفـء4062011/07/07 معلم

الشھید جابر دمحم ابراھیم 2011/07/01 شعبان عبدالرحمن احمد توفیق 2387790 كفـءكفـء4072011/07/07 معلم

المعال ع 2011/02/22 شعبان دمحم خلیل عبدالرحیم 2213026 كفـءكفـء4082011/02/28 معلم
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السالم بالنجوع قبلى ریاض 2011/07/01 شیرین عبدالنعیم على دمحم 2384955 كفـءكفـء4092011/07/07 معلم

الشھید جابر دمحم ابراھیم 2011/02/22 شیرین ماھر الیاس تاوضروس 1767209 كفـءكفـء4102011/02/28 معلم

ریاض اطفال)أ.ت(جزیرة كیمان المطاعنة  2011/07/01 شیماء  السید توفیق محمود تریك 2241878 كفـءكفـء4112011/07/07 معلم

النواصر الجدیدة بالنجوع بحرى 2011/07/01 شیماء  عبدالرحمن عبدالكریم سلیمان 2223824 كفـءكفـء4122011/07/07 معلم

صالح الدین الحدیثة ریاض اطفال 2011/07/01 شیماء  ھارون دمحم حسن 2207105 كفـءكفـء4132011/07/07 معلم

عزبة البرج للتعلیم االساسى اعدادى 2011/07/01 شیماء عبدالسمیع احمد حسن 2400949 كفـءكفـء4142011/07/07 معلم

2011/07/01 طھ جامع ریاض اطفال شیماء عربى بغدادى نور 2286121 كفـءكفـء4152011/07/07 معلم

الدیر  المشتركھ ریاض اطفال 2011/07/01 شیماء عید  فھمى یحیى 2226199 كفـءكفـء4162011/07/07 معلم

الشیخ رزق االعدادبة المشتركة 2011/07/01 صابر دمحم عبدهللا عبدهللا 2355757 كفـءكفـء4172011/07/07 معلم

اسنا الثانویة للبنین 2011/02/22 صابرین محسن الطاھر السید 2230568 كفـءكفـء4182011/02/28 معلم

الحمیدات شرق ع 2011/07/01 صباح عبدالجلیل عبدالكریم دمحم 2241864 كفـءكفـء4192011/07/07 معلم

جزیرةراجح االعدادیة المشتركة 2011/07/01 صباح فراج على احمد 2287200 كفـءكفـء4202011/07/07 معلم

الشھداء االبتدائیھ بالغریره 2011/02/22 صبحة دمحم  محمود على 2223821 كفـءكفـء4212011/02/28 معلم

2011/07/01 الشھید عبد المجید دمحم الجیالنى ریاض صبرنا عویس سید احمد جادالكریم 740667 كفـءكفـء4222011/07/07 معلم

الجھینات ع 2011/07/01 صبرین بسطاوى دمحم دمحم 2380025 كفـءكفـء4232011/07/07 معلم

كومیر االعدادیة 2011/07/01 صفاء  عبدالدایم  حسن دمحم 2376989 كفـءكفـء4242011/07/07 معلم

الشھید یوسف محمود یونس بالمعال ریاض 2011/02/22 صفاء  فرج على  عطیت اللة 2228119 كفـءكفـء4252011/02/28 معلم
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2011/07/01 عزبة البرج ریاض اطفال صفاء  دمحم احمد رضوان 2213936 كفـءكفـء4262011/07/07 معلم

سیدى احمد بن ادریس اعدادى 2011/07/01 صفاء احمد دمحم حسن 2212165 كفـءكفـء4272011/07/07 معلم

السـالم بالنجوع قبلى 2011/02/22 صفاء االمیر دمحم رشاد 2210624 كفـءكفـء4282011/02/28 معلم

الشھید مصطفى دمحم عبدربھ ابوالعباس المشتركھ 
باصفون

2011/07/01 صفاء االمیر دمحم محمود 2236128 كفـءكفـء4292011/07/07 معلم

الترعة االبتدائیھ المشتركة 2011/02/22 صفاء حسین بالل حسین 1776228 كفـءكفـء4302011/02/28 معلم

النمسا الثانویة المشتركة 2011/07/01 صفاء سلطان مغازى سلطان 2400992 كفـءكفـء4312011/07/07 معلم

المساویة المشتركة ریاض اطفال 2011/02/22 صفاء عبد السمیع  عبد الدایم  دمحم 2212397 كفـءكفـء4322011/02/28 معلم

نجع سعید ریاض اطفال 2011/02/22 صفاء عبد النعیم دمحم حسین 2216709 كفـءكفـء4332011/02/28 معلم

نجع دمحم غریب االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 صفاء دمحم صادق احمد 2220284 كفـءكفـء4342011/02/28 معلم

الحلة االعدادیة 2011/07/01 صفاء دمحم عارف احمد 2207900 كفـءكفـء4352011/07/07 معلم

الشھداء للتعلیم االساسى اعدادي بطفنیس 2011/07/01 صفاء دمحم نجیب دمحم عبدهللا 2263601 كفـءكفـء4362011/07/07 معلم

البدرى حباتر بأسنا 2011/07/01 صفاء منصور  على  احمد 2378594 كفـءكفـء4372011/07/07 معلم

س. باویل ت  2011/07/01 صموئیل شنودة بولس ابراھیم 2214263 كفـءكفـء4382011/07/07 معلم

كومیر االعدادیة 2011/02/22 ضیاء سلیمان مغازى  احمد 2211454 كفـءكفـء4392011/02/28 معلم

الغریرة االعدادیة 2011/02/22 طارق على احمد النجار 740267 كفـءكفـء4402011/02/28 معلم

اصفون االعدادیة 2011/07/01 طارق دمحم موسى عبدالمطلب 2208666 كفـءكفـء4412011/07/01 معلم

فاطمة الزھراء الثانویة المشتركة 2011/07/01 طھ احمد طھ احمد 742321 كفـءكفـء4422011/07/07 معلم
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س. مستعمرة الرى ت  2011/02/22 طھ دمحم دندراوي خضري 1766761 كفـءكفـء4432011/02/28 معلم

حاجر كومیراالبتدائیة 2011/07/01 عادل ابوالحسن دمحم حمدین 2372309 كفـءكفـء4442011/07/07 معلم

المساویة االعدادیة 2011/02/22 عادل احمد جادالكریم حسن 2227737 كفـءكفـء4452011/02/28 معلم

الحلة الثانویة المشتركة 2011/07/01 عاطف دمحم محمود دمحم معال 2377183 كفـءكفـء4462011/07/07 معلم

الزنیقھ 2011/07/01 عامر صالح دمحم على 2398945 كفـءكفـء4472011/07/07 معلم

الشھداء للتعلیم االساسى بطفنیس 2011/02/22 عائشة احمد دمحم احمد 2214228 كفـءكفـء4482011/02/28 معلم

الخلفاء الراشدین ریاض 2011/07/01 عائشة عبدالصبور مصطفى  رضوان 2228146 كفـءكفـء4492011/07/07 معلم

الشھیدعبدالحمیددمحم عوض ریاض اطفال 2011/07/01 عائشة على دمحم خیر عمر 2207171 كفـءكفـء4502011/07/07 معلم

إسنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 عبد الدایم مصطفى سعید رجب 2249903 كفـءكفـء4512011/07/07 معلم

سیدى احمد بن ادریس اعدادى 2011/07/01 عبد الكریم دمحم حسین على 2207928 كفـءكفـء4522011/07/07 معلم

احمد عبدالحمید الدردیرى االبتدائیھ/ح .الشھید المقدم أ 2011/02/22 عبدالدایم اللیثى سعد معوض 2212411 كفـءكفـء4532011/02/28 معلم

اصفون الجدیدة 2011/02/22 عبدالرحمن سعدى احمد عبدالرحمن 2228418 كفـءكفـء4542011/02/28 معلم

النواصر الجدیدة بالنجوع بحرى 2011/02/22 عبدالرحیم عبدالفتاح دمحم احمد 2226925 كفـءكفـء4552011/02/28 معلم

السالم بالدبابیة 2011/07/01 عبدالرسول بكرى أحمد حسین 742307 كفـءكفـء4562011/07/07 معلم

نجع دمحم غریب االعدادیة المشتركھ 2011/07/01 عبدالرؤف النوبى محمود خطاب 2226721 كفـءكفـء4572011/07/07 معلم

النجوع بحرى االعدادیة 2011/02/22 عبدالقادر عمار عیسى حسن 2228615 كفـءكفـء4582011/02/28 معلم

2011/02/22 الدبابیة االعدادیة عبدالمنصف عبدالكریم عبدالرحیم حسانین 2217014 كفـءكفـء4592011/02/28 معلم
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إسنا الثانویة الصناعیھ الفنیة بنات 2011/07/01 عبدالمنصف عبدالمعز عبدالسمیع عطیة 2395362 كفـءكفـء4602011/07/07 معلم

اسنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 عبدالمنعم  عبدالمعطى ابوبكر دمحم 2399035 كفـءكفـء4612011/07/07 معلم

س. باویل ت  2011/07/01 عبدالمنعم عبدالرازق عبداللطیف احمد 2395342 كفـءكفـء4622011/07/07 معلم

النجوع بحرى االعدادیة 2011/07/01 عبدالناصر  دمحم  احمد حسین 2241863 كفـءكفـء4632011/07/07 معلم

مصطفى حجاجى حلمى/ الشھید 2011/02/22 عبدالنبى طایع احمد ضوى 2217011 كفـءكفـء4642011/02/28 معلم

الحلة الثانویة المشتركة 2011/02/22 عبلھ عبدهللا سیف النصر عبدهللا 2226142 كفـءكفـء4652011/02/28 معلم

محطة المطاعنة االعدادیة 2011/07/01 عبیر  دمحمالشافعى عباس دمحم 2210618 كفـءكفـء4662011/07/07 معلم

ابوبكر الصدیق بالشغب ریاض 2011/07/01 عبیر احمد مصطفى حفنى 2395306 كفـءكفـء4672011/07/07 معلم

عبد الظاھر الطیب 2011/02/22 عبیر دمحم شمس الدین الشیباني مصطفي 1777292 كفـءكفـء4682011/02/28 معلم

حاجر كومیر االعدادیة 2011/07/01 عبیر دمحم مصطفى ادم 2216221 كفـءكفـء4692011/07/07 معلم

ابوزعفھ االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 عبیر منصور السید جالل 1777175 كفـءكفـء4702011/02/28 معلم

االمام على بالدیر 2011/02/22 عرفھ دمحم سید دمحم 1762003 كفـءكفـء4712011/02/28 معلم

س. باویل ت  2011/07/01 عزة احمد ابراھیم دمحم 2210631 كفـءكفـء4722011/07/07 معلم

اسنا االعدادیة بنین 2011/07/01 عزة دمحم فكرى عبدالحمید 2216215 كفـءكفـء4732011/07/07 معلم

ابوبكر الصدیق ع بالدیر 2011/02/22 عزت فراج عبد الجلیل احمد 2227777 كفـءكفـء4742011/02/28 معلم

اسنا الثانویة للبنین 2011/07/01 عزمى سمیر مجلع سیفین 2208687 كفـءكفـء4752011/07/07 معلم

القرایا ع 2011/07/01 عزه ابراھیم محمود ابراھیم 2263681 كفـءكفـء4762011/07/07 معلم
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الغریرة االعدادیة بنات 2011/02/22 عزه عبدالحارس حسین دمحم 2226185 كفـءكفـء4772011/02/28 معلم

عبد الظاھر الطیب 2011/02/22 عفاف النحاس عبدالحلیم حجاجى 2227679 كفـءكفـء4782011/02/28 معلم

الشھید ھاشم سیداحمداالبتدائیة 2011/02/22 عفاف عبده دمحم محمود 1767936 كفـءكفـء4792011/02/28 معلم

الشیخ الطاھر االبتدائیة بسطیح 2011/02/22 عفاف على احمد السید 2220286 كفـءكفـء4802011/02/28 معلم

العضایمھ الجدیدة 2011/02/22 عفاف محمود مخیمر احمد 1775481 كفـءكفـء4812011/02/28 معلم

السالم بالدبابیة 2011/07/01 عالء الدین محمود وھب هللا دمحم 2212115 كفـءكفـء4822011/07/07 معلم

س. مستعمرة الرى ت  2011/02/22 عالء ربیع عبد الكریم عبد ربھ 1766947 كفـءكفـء4832011/02/28 معلم

الترعھ االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 عالء شحات عیسى عبدالكریم 2227735 كفـءكفـء4842011/07/07 معلم

2011/02/22 الدبابیة االعدادیة عالء عبدالحكیم دمحم خلیل 2211592 كفـءكفـء4852011/02/22 معلم

الشھید ھاشم سیداحمداالبتدائیة 2011/02/22 علویھ دمحم رفعت زین العابدین دمحم 1777235 كفـءكفـء4862011/02/28 معلم

الشیخ االمیر االبتدائیة بالحمیدات شرق 2011/07/01 على امین دمحم محمود 2213274 كفـءكفـء4872011/07/07 معلم

2011/07/01 كیمان المطاعنة الثانویة المشتركة على جبریل دمحم محمود 2400978 كفـءكفـء4882011/07/07 معلم

مدرسھ اسنا الفنیھ المتقدمھ للشئون الفندقیھ والخدمات 
)نظام الخمس سنوات(السیاحیھ 

2011/07/01 على عبد الفراج احمد محمود 2208619 كفـءكفـء4892011/07/07 معلم

اسنا الرسمیھ للغات 2011/07/01 على عبدالسالم عبدالرحمن دمحم 2238286 كفـءكفـء4902011/07/07 معلم

2011/02/22 كیمان المطاعنة الثانویة المشتركة على دمحم على موسى 2213282 كفـءكفـء4912011/02/28 معلم

السالم بالدبابیة 2011/07/01 على دمحم نوبى ابراھیم 2211317 كفـءكفـء4922011/07/07 معلم

اصفون الجدیدة 2011/02/22 علیاء جمال الدین  حسن  عمران 2223826 كفـءكفـء4932011/02/28 معلم
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العطالت االبتدائیةالمشتركة 2011/02/22 عماد زكي نظیر عبد ربھ 1767923 كفـءكفـء4942011/02/28 معلم

2011/07/01 حیمد االعدادیھ عمر  ناصر ابوالحسن  دمحم 2223844 كفـءكفـء4952011/07/07 معلم

الدبابیة 2011/07/01 عمر احمد عبد الراضى احمد 2214648 كفـءكفـء4962011/07/07 معلم

س. باویل ت  2011/07/01 عمر عبدالباقى عبدالمجید سلیمان 1762161 كفـءكفـء4972011/07/07 معلم

الدیر االبتدائیھ الحدیثھ 2011/02/22 عمر دمحم سید احمد 2227780 كفـءكفـء4982011/02/28 معلم

السالم االبتدائیھ بحاجر كومیر 2011/07/01 عمرو السید حسن احمد 2210642 كفـءكفـء4992011/07/07 معلم

الحلة االعدادیة 2011/07/01 عمرو بدرى السنجق دمحم 2208645 كفـءكفـء5002011/07/07 معلم

السریب 2011/02/22 عمرو عبدالفتاح على احمد 2227694 كفـءكفـء5012011/02/28 معلم

الشھید عبد المجید دمحم الجیالنى 2011/07/01 عمرو منصور السید جالل 741372 كفـءكفـء5022011/07/07 معلم

الغریرة االعدادیة 2011/02/22 عویس  محمود دمحم عمر 2223807 كفـءكفـء5032011/02/28 معلم

الشیخ رزق االعدادبة المشتركة 2011/07/01 عویس حجاجى حسانى احمد 2213270 كفـءكفـء5042011/07/07 معلم

السید عبد الدایم 2011/02/22 غاده رشیدى سعید رجب 1757126 كفـءكفـء5052011/02/28 معلم

محطة المطاعنة شرق 2011/02/22 غالیة دمحم احمد سید احمد 2214250 كفـءكفـء5062011/02/28 معلم

كیمان المطاعة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 غنى حسین احمد عبدهللا 1757067 كفـءكفـء5072011/07/01 معلم

وحدة النمسا ریاض اطفال 2011/07/01 فاتن السید عبد الوھاب توفیق 2212389 كفـءكفـء5082011/07/07 معلم

طفنیس 2011/07/01 فاتن دمحم بكرى على 2226179 كفـءكفـء5092011/07/07 معلم

الدبابیة ریاض اطفال 2011/02/22 فاتن محمود وھب هللا دمحم 742734 كفـءكفـء5102011/02/28 معلم
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2011/07/01 طھ جامع ریاض اطفال فاطمة احمد الحسانى السید 2207199 كفـءكفـء5112011/07/07 معلم

الشھید عبد الھادى عبد العال بالدیر شرق 2011/07/01 فاطمة احمد سعد رسالن 2263646 كفـءكفـء5122011/07/07 معلم

النجوع بحرى االعدادیة 2011/07/01 فاطمة احمد عبدربة احمد 2213108 كفـءكفـء5132011/07/07 معلم

السالم االعدادیة بالنجوع قبلى. 2011/07/01 فاطمة البدرى  بدران الضوى 2175915 كفـءكفـء5142011/07/07 معلم

الجھینات ع 2011/07/01 فاطمة السید دمحم حسن 2240557 كفـءكفـء5152011/07/07 معلم

كیمان المطاعنة االبتدائیة 2011/02/22 فاطمة تھامى عباس على 2210377 كفـءكفـء5162011/02/28 معلم

2011/07/01 الشھید محمود حسن سید بالدیر ریاض فاطمة حمزة نوبى محمود 2226130 كفـءكفـء5172011/07/07 معلم

المطاعتھ الحدیثة ریاض اطفال 2011/07/01 فاطمة سعدى احمد دمحم 2229460 كفـءكفـء5182011/07/07 معلم

كیمان المطاعة االعدادیة المشتركة 2011/02/22 فاطمة عبده رسالن عمر 2223146 كفـءكفـء5192011/02/28 معلم

ساحل القرایا االبتدائیة ریاض اطفال 2011/07/01 فاطمة دمحم عوض الطاھر 2207184 كفـءكفـء5202011/07/07 معلم

الحمیدات شرق االبتدائیة 2011/02/22 فاطمھ احمد حمد هللا معوض 1767430 كفـءكفـء5212011/02/28 معلم

جزیرة كیمان المطاعنةتعلیم أساسى 2011/07/01 فاطمھ الطاھر الحفنى احمد 742032 كفـءكفـء5222011/07/07 معلم

الحمیدات شرق االبتدائیة ریاض 2011/07/01 فاطمھ جمعھ احمد مغربى 2348105 كفـءكفـء5232011/07/07 معلم

عزبة العبابدة بزرنیخ 2011/07/01 فاطمھ شحاتھ محمود احمد 2400500 كفـءكفـء5242011/07/07 معلم

2011/02/22 ریاض اطفال٢توماس فاطمھ صالح عبده جبر 2211540 كفـءكفـء5252011/02/28 معلم

السید عبد الدایم 2011/07/01 فاطمھ عباس دمحم احمد 1766892 كفـءكفـء5262011/07/07 معلم

١الشھید مختار احمد داوود بتوماس  2011/02/22 فاطمھ عبد المطلب ابو دوح طھ 1775734 كفـءكفـء5272011/02/28 معلم

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

7438of 7292 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 

اسنااالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مصطقى حجاجى حلمى ریاض اطفال/ الشھید 2011/02/22 فاطمھ عبدالحمید عباس احمد 2226878 كفـءكفـء5282011/02/28 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة بالشغب 2011/07/01 فاطمھ عبدالرسول دسوقى حسانین 2396850 كفـءكفـء5292011/07/07 معلم

س. باویل ت  2011/07/01 فاطمھ عبدالرسول دمحم سلیم 2379724 كفـءكفـء5302011/07/07 معلم

الحلة الثانویة المشتركة 2011/02/22 فاطمھ عبدالرضى دمحم على ضوى 2226140 كفـءكفـء5312011/02/28 معلم

الشیخ االمیر بالحمیدات ریاض اطفال 2011/07/01 فاطمھ عبدالسید على عبدالمنعم 2384959 كفـءكفـء5322011/07/07 معلم

س. مستعمرة الرى ت  2011/02/22 فاطمھ عبدالقادر بكرى احمد 1757623 كفـءكفـء5332011/02/28 معلم

مصطفى حجاجى حلمى/ الشھید 2011/02/22 فاطمھ علوانى دمحم محمود 742294 كفـءكفـء5342011/02/28 معلم

الشھید ھاشم سید احمد ریاض اطفال 2011/07/01 فاطمھ عید سید احمد صادق 2228216 كفـءكفـء5352011/07/07 معلم

سیدى الخضرى باسنا 2011/07/01 فاطمھ دمحم على دمحم 2395419 كفـءكفـء5362011/07/07 معلم

سیدى احمد بن ادریس  ریاض اطفال 2011/07/01 فاطمھ مرزوق عبدهللا رزق 2253537 كفـءكفـء5372011/07/07 معلم

الحلیلة األعدادیة 2011/07/01 فاطمھ معال عبد الكریم عثمان 2216988 كفـءكفـء5382011/07/07 معلم

كیمان المطاعة االعدادیة المشتركة 2011/02/22 فاطمھ یوسف بكرى مصطفى 2228742 كفـءكفـء5392011/02/28 معلم

الشیخ االمیر بالحمیدات ریاض اطفال 2011/02/22 فایزة سید على حامد 2226078 كفـءكفـء5402011/02/28 معلم

الدیر االبتدائیة الحدیثة للتعلیم االساسى 2011/07/01 فایزة كامل على اسماعیل 2229732 كفـءكفـء5412011/07/07 معلم

محطة المطاعنة شرق 2011/02/22 فراج جاد سید احمد احمد 2228640 كفـءكفـء5422011/02/28 معلم

النجوع قبلى 2011/07/01 كریمان دمحم بغدادى دمحم 2223043 كفـءكفـء5432011/07/07 معلم

إسنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 كریمة الضوى ابراھیم عبدالنبى 2208539 كفـءكفـء5442011/07/07 معلم
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نجع عزیز للتعلیم األساسى ریاض اطفال 2011/07/01 كریمة حسن   دمحم  على 2207174 كفـءكفـء5452011/07/07 معلم

الشھید محمود حسن سید بالدیر 2011/02/22 كریمة عبداللة بزید محمود 2227691 كفـءكفـء5462011/02/28 معلم

الدیر االبتدائیة الحدیثة للتعلیم االساسى 2011/07/01 كریمھ احمد طھ دمحم 2226113 كفـءكفـء5472011/07/07 معلم

الشیخ رزق االعدادبة المشتركة 2011/07/01 كریمھ سید احمد محمود سقاده 2381944 كفـءكفـء5482011/07/07 معلم

الحمیدات شرق االبتدائیة 2011/02/22 كوثر دمحم عید سید احمد على 2210617 كفـءكفـء5492011/02/28 معلم

المساویة االعدادیة 2011/07/01 كوثر دمحم دمحم دمحم 2287139 كفـءكفـء5502011/07/07 معلم

اصفون االعدادیة 2011/07/01 كوثر مصطفى السید دمحم 2208649 كفـءكفـء5512011/07/07 معلم

احمدابراھیم مجاھد ب 2011/02/22 لوئیس راضى بشرى ارسالیوس 2223157 كفـءكفـء5522011/02/28 معلم

الشھید عبد المجید دمحم الجیالنى 2011/02/22 مارى زكریا كامل فلسطین 2227748 كفـءكفـء5532011/02/28 معلم

اسنا االعدادیة بنین 2011/07/01 مایكل سمیر ریاض قدیس 2208572 كفـءكفـء5542011/07/07 معلم

كومیر الجدیده  ریاض اطفال 2011/02/22 محاسن حسبو دمحم سعید 741885 كفـءكفـء5552011/02/28 معلم

اسنا الرسمیھ للغات 2011/07/01 محسب احمد احمد دمحم 2232963 كفـءكفـء5562011/07/07 معلم

التربیة الفكریة 2011/07/01 محسن دمحم دمحم احمد 2226027 كفـءكفـء5572011/07/07 معلم

االمام على بن ابى طالب الثانویھ المشتركة 2011/07/01 دمحم  احمد فتحى دمحم فھمى فاضل 2359425 كفـءكفـء5582011/07/07 معلم

الدیر االعدادیة الحدیثة 2011/07/01 دمحم ابراھیم عبدالقادر محمود 2207923 كفـءكفـء5592011/07/07 معلم

الكوم االحمر 2011/07/01 دمحم ابوالحجاج دمحم اسماعیل 2214168 كفـءكفـء5602011/07/07 معلم

الغریرة االعدادیة بنات 2011/02/22 دمحم احمد السید احمد 739602 كفـءكفـء5612011/02/28 معلم
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الحلة االعدادیة 2011/07/01 دمحم احمد مجلى احمد 2388308 كفـءكفـء5622011/07/07 معلم

مدرسھ اسنا الفنیھ المتقدمھ للشئون الفندقیھ والخدمات 
)نظام الخمس سنوات(السیاحیھ 

2011/02/22 دمحم احمد دمحم احمد 2228632 كفـءكفـء5632011/02/28 معلم

إسنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم احمد دمحم انور توفیق 2213241 كفـءكفـء5642011/07/07 معلم

السـالم بالنجوع قبلى 2011/07/01 دمحم احمد دمحم على 2398953 كفـءكفـء5652011/07/07 معلم

اسنا الرسمیھ للغات 2011/02/22 دمحم السید رمضان المندوة 741948 كفـءكفـء5662011/02/22 معلم

١توماس وعافیة ع  2011/07/01 دمحم الطیب احمد سعد احمد 2227707 كفـءكفـء5672011/07/07 معلم

باویل للتعلیم االساسى 2011/02/22 دمحم العربى عبدالھادى دمحم سالم 2226898 كفـءكفـء5682011/02/28 معلم

المعال ع 2011/02/22 دمحم بدرى احمد دمحم 2226894 كفـءكفـء5692011/02/28 معلم

2011/07/01 العطالت االعدادیھ دمحم بدوى عبدالكریم دمحم 2253055 كفـءكفـء5702011/07/07 معلم

الشیخ رزق االعدادبة المشتركة 2011/07/01 دمحم جابر محمود حسین 2395446 كفـءكفـء5712011/07/07 معلم

الدیر الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 دمحم جمعة دمحم محمود 2239534 كفـءكفـء5722011/07/07 معلم

اسنا الرسمیھ للغات 2011/02/22 دمحم حسنى شاكر احمد 2213255 كفـءكفـء5732011/02/28 معلم

نجع سعید شرق 2011/07/01 دمحم حسین على احمد 2152204 كفـءكفـء5742011/07/07 معلم

الشیخ الشعراوى االبتدائیة بالدیر 2011/02/22 دمحم رزق دمحم اسماعیل 2212189 كفـءكفـء5752011/02/28 معلم

النمسا الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم رمضان الضوى احمد 2239507 كفـءكفـء5762011/07/07 معلم

الحمیدات شرق االبتدائیة 2011/02/22 دمحم رمضان نوبى احمد 2226163 كفـءكفـء5772011/02/22 معلم

على بدر 2011/02/22 دمحم سلمان عبد العظیم علي 1768015 كفـءكفـء5782011/02/28 معلم
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2011/07/01 كیمان المطاعنة الثانویة المشتركة دمحم صدیق  دمحم  الحفنى 2378592 كفـءكفـء5792011/07/07 معلم

إسنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم عبد الباسط سید احمد دمحم 2249944 كفـءكفـء5802011/07/07 معلم

الشھید جابر دمحم ابراھیم 2011/02/22 دمحم عبد الخالق حسن محمود 1767978 كفـءكفـء5812011/02/28 معلم

مستعمرة الري بأسنا 2011/02/22 دمحم عبد الوھاب ابوالسعود محمود 2213229 كفـءكفـء5822011/02/28 معلم

النجوع بحرى االعدادیة 2011/02/22 دمحم عبدالباسط دمحم الصغیر 2226134 كفـءكفـء5832011/02/22 معلم

الجھینات ع 2011/07/01 دمحم عبدالدایم عبدالرازق الضوى 2210637 كفـءكفـء5842011/07/07 معلم

اصفون االعدادیة 2011/07/01 دمحم عبدالصبور دمحم عبدالرحمن 1757337 كفـءكفـء5852011/07/07 معلم

حاجر المساویة للتعلیم األساسى 2011/07/01 دمحم عبدالوھاب  عبدالجلیل على 2226151 كفـءكفـء5862011/07/07 معلم

الدیر الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 دمحم عبدة خلف اللة قرنى 2241881 كفـءكفـء5872011/07/07 معلم

الشیخ رزق االعدادبة المشتركة 2011/02/22 دمحم على سید احمد سعید 1762567 كفـءكفـء5882011/02/22 معلم

التربیة الفكریة بحاجر كومیر 2011/02/22 دمحم قاسم عبد الحمید شاكر 1767864 كفـءكفـء5892011/02/28 معلم

اسنا االعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم منصور سعد احمد 2253529 كفـءكفـء5902011/07/07 معلم

الدیر االعدادیة الحدیثة 2011/02/22 دمحم نوبى احمد محمود 2226893 كفـءكفـء5912011/02/28 معلم

القضا 2011/07/01 محمود ابراھیم عبدالباسط عبدالرحیم 2210627 كفـءكفـء5922011/07/07 معلم

المساویة االعدادیة 2011/07/01 محمود احمد زین احمد 2395423 كفـءكفـء5932011/07/07 معلم

2011/02/22 الشغب االعدادیة محمود احمد نوبى حسین 1761380 كفـءكفـء5942011/02/28 معلم

النجوع بحرى االعدادیة 2011/02/22 محمود السید عباس السید 2216829 كفـءكفـء5952011/02/28 معلم
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السالم بنجع احمد سعید تعلیم اساسى 2011/02/22 محمود توفیق دمحم  التایھ 2226750 كفـءكفـء5962011/02/28 معلم

السادات ع زرنیخ 2011/07/01 محمود ربیع عامر ابراھیم 2395397 كفـءكفـء5972011/07/07 معلم

اسنا الرسمیھ للغات 2011/07/01 محمود صابر على محمود 2387205 كفـءكفـء5982011/07/07 معلم

النجوع بحرى االعدادیة 2011/02/22 محمود عبدالحمید متولى دمحم 2210639 كفـءكفـء5992011/02/28 معلم

نجع عزیز للتعلیم األساسى اإلبتدائیة 2011/02/22 محمود فراج على احمد 2227723 كفـءكفـء6002011/02/28 معلم

اصفون الثانویة المشتركة 2011/07/01 محمود دمحم احمد البیومى 2232442 كفـءكفـء6012011/07/07 معلم

إسنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 محمود دمحم احمد داود 2379052 كفـءكفـء6022011/07/07 معلم

حاجر كومیراالبتدائیة 2011/07/01 محمود دمحم احمد طھ 2254455 كفـءكفـء6032011/07/07 معلم

الدیر االبتدائیة الحدیثة للتعلیم االساسى 2011/02/22 محمود دمحم اسماعیل احمد 2212154 كفـءكفـء6042011/02/22 معلم

إسنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 محمود دمحم السید احمد على 2377944 كفـءكفـء6052011/07/07 معلم

اسنا الرسمیھ للغات 2011/07/01 محمود دمحم عبداللطیف احمد 2208565 كفـءكفـء6062011/07/07 معلم

الحلة االعدادیة 2011/07/01 محمود مصطفى  نصر  عبدهللا 2208661 كفـءكفـء6072011/07/07 معلم

صالح الدین االعدادیة بنات 2011/02/22 مدلین موریس زاھر معوض 2216220 كفـءكفـء6082011/02/28 معلم

اسنا االعدادیة بنین 2011/07/01 مدنى صدقى مدنى  عمر 2380635 كفـءكفـء6092011/07/07 معلم

الشھید محمود دمحم طھ بالحلیلھ ریاض 2011/02/22 مدیحة احمد شاور ابراھیم 2226174 كفـءكفـء6102011/02/28 معلم

الحلة االعدادیة 2011/07/01 مدیحة السید ابوالحسن جاد الكریم 2220213 كفـءكفـء6112011/07/07 معلم

مستعمرة الرى ریاض اطفال 2011/07/01 مدیحة شعبان ھاشم دمحم 2210643 كفـءكفـء6122011/07/07 معلم
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الدبابیة ریاض اطفال 2011/02/22 مدیحھ محمود مھاجر حسین 742711 كفـءكفـء6132011/02/28 معلم

وحدة النمسا ریاض اطفال 2011/02/22 مرفت عبدالفتاح السید عبدالقادر 742955 كفـءكفـء6142011/02/28 معلم

المساویھ االبتدائیة الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 مروة احمد دمحم احمد 2207179 كفـءكفـء6152011/07/07 معلم

النجوع قبلى 2011/02/22 مروة عبدالتواب دمحم مكى 2223030 كفـءكفـء6162011/02/28 معلم

المساویھ االبتدائیة الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 مروة عبدالفتاح على عبدالجلیل 2254458 كفـءكفـء6172011/07/07 معلم

١توماس وعافیة ع  2011/07/01 مروة ماھر حسین دمحم 2207935 كفـءكفـء6182011/07/07 معلم

اصفون االعدادیة 2011/07/01 مروه  ابراھیم  محمود سلیم 2378820 كفـءكفـء6192011/07/07 معلم

الشھید عبد المجید دمحم الجیالنى 2011/02/22 مروه عبدالبر دمحم مرغنى 2228772 كفـءكفـء6202011/02/28 معلم

ناصر االبتدائیة بأسنا 2011/02/22 مروه عبدالسمیع ابوالمجد  نور 2227644 كفـءكفـء6212011/02/28 معلم

النجوع بحرى االعدادیة 2011/02/22 مروه دمحم النوبى عبدالعال 2227741 كفـءكفـء6222011/02/28 معلم

ابوبكر الصدیق ع بالدیر 2011/07/01 مروه محمود  ابراھیم  دمحم 2379719 كفـءكفـء6232011/07/07 معلم

الشھید دمحمنور على دیاب االبتدائیة 2011/02/22 مریم حلیم شاروبیم روفائیل 1757741 كفـءكفـء6242011/02/28 معلم

.ناصر االعدادیة للبنین اسنا 2011/02/22 مریم صالح الدین حسن محمود 1766688 كفـءكفـء6252011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب ریاض اطفال 2011/07/01 مریم محارب تادرس جرجس 2286818 كفـءكفـء6262011/07/07 معلم

.ناصر االعدادیة للبنین اسنا 2011/02/22 مریم مكرم سامى طانیوس 1757496 كفـءكفـء6272011/02/28 معلم

اصفون الثانویة المشتركة 2011/07/01 مصطفى  عبدالرسول دمحم سلمان 2223848 كفـءكفـء6282011/07/07 معلم

اسنا االعدادیة بنات 2011/07/01 مصطفى احمد مصطفى  برسى 2387419 كفـءكفـء6292011/07/07 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 

اسنااالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فاطمة الزھراء الثانویة المشتركة 2011/07/01 مصطفى رجب سید عبد العزیز 2208402 كفـءكفـء6302011/07/01 معلم

محطة المطاعنة االعدادیة 2011/07/01 مصطفى سید عبدالقادر حسین 2355758 كفـءكفـء6312011/07/07 معلم

اسنا االعدادیة بنات 2011/02/22 مصطفى عبدالوارث مصطفى دمحم 2227648 كفـءكفـء6322011/02/28 معلم

الحمیدات شرق االبتدائیة 2011/02/22 مصطفى عبدالوھاب ربیع عبداللطیف 2210620 كفـءكفـء6332011/02/28 معلم

الشغب الثانویھ الزراعیھ 2011/02/22 مصطفى محمود احمد فضیل 2229697 كفـءكفـء6342011/02/22 معلم

ریاض اطفال الشھید مصطفى دمحم عبدربھ ابوالعباس 
باصفون

2011/07/01 مغربیھ عبدالفتاح احمد على 2395323 كفـءكفـء6352011/07/07 معلم

كومیر االعدادیة 2011/07/01 ممدوح مختار دمحم عبدالدایم 2227650 كفـءكفـء6362011/07/07 معلم

بیومى الزناتى 2011/02/22 منال شمس الدین دمحم حسانین احمد 741643 كفـءكفـء6372011/02/22 معلم

المطاعنھ االبتدائیھ الحدیثھ 2011/07/01 منال ضوى عبد الرازق دمحم 2226936 كفـءكفـء6382011/07/07 معلم

اصفون االعدادیة 2011/07/01 منال عبد الرؤف احمد عبد هللا 2208695 كفـءكفـء6392011/07/07 معلم

الكوم االحمر 2011/02/22 منال على جعلوص على 2210610 كفـءكفـء6402011/02/28 معلم

احمد عبدالحمید الدردیرى ریاض/ ح .الشھید المقدم أ 2011/07/01 منال عوض هللا امین  عبدهللا 2335818 كفـءكفـء6412011/07/07 معلم

نجع العرب االبتدائیة 2011/02/22 منال عید دمحم عمران 2227740 كفـءكفـء6422011/02/22 معلم

المطاعنة االعدادیة 2011/07/01 منجھ محمود دمحم حسن 1757760 كفـءكفـء6432011/07/07 معلم

النجوع قبلى 2011/02/22 منصور احمد بدوى اسماعیل 2227721 كفـءكفـء6442011/02/28 معلم

نجع سعید االعدادیة 2011/07/01 منصوره  سالم بسطاوى  دمحم 2377185 كفـءكفـء6452011/07/07 معلم

السالم االبتدائیھ بحاجر كومیر 2011/07/01 منى ابراھیم دمحم حسن 2207926 كفـءكفـء6462011/07/07 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

اسنااالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النواصر الجدیدة بالنجوع بحرى 2011/02/22 منى بدر دمحم عمر 2226045 كفـءكفـء6472011/02/28 معلم

حاجر المساویة للتعلیم األساسى 2011/02/22 منى بسطاوى ابراھیم دمحم 742684 كفـءكفـء6482011/02/28 معلم

الدیر االبتدائیة الحدیثة للتعلیم االساسى 2011/02/22 منى جابر محمود شحات 2211594 كفـءكفـء6492011/02/28 معلم

العضایمة تعلیم اساسي 2011/02/22 منى حجازى دمحم دمحم 1757531 كفـءكفـء6502011/02/28 معلم

اسنا الرسمیھ للغات 2011/07/01 منى صالح احمد دمحم 2395358 كفـءكفـء6512011/07/07 معلم

ریاض اطفال الشھید عبدالمنعم ریاض 2011/02/22 منى طلعت كامل احمد 2211565 كفـءكفـء6522011/02/28 معلم

القریھ االبتدائیھ المشتركة باسنا 2011/07/01 منى عبدالرحیم على ابراھیم 1757562 كفـءكفـء6532011/07/07 معلم

الشھید محمود دمحم طھ بالحلیلھ ریاض 2011/07/01 منى عبدالرضى حسین دمحم 2207160 كفـءكفـء6542011/07/07 معلم

ساحل القرایا 2011/02/22 منى على حسین السید 2227634 كفـءكفـء6552011/02/28 معلم

احمد عبدالحمید الدردیرى االبتدائیھ/ح .الشھید المقدم أ 2011/07/01 منى عمر احمد محمود 2229436 كفـءكفـء6562011/07/07 معلم

مصطفى حجاجى حلمى/ الشھید 2011/02/22 منى دمحم على احمد 2226887 كفـءكفـء6572011/02/28 معلم

الشیخ الطاھر ریاض اطفال 2011/07/01 منى دمحم متولى عبدالجلیل 2254446 كفـءكفـء6582011/07/07 معلم

الغریرة االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 منى محمود احمد دمحم 2223809 كفـءكفـء6592011/02/28 معلم

الخلفاء الراشدین بطفنیس 2011/02/22 منى محمود دمحم سلیم 2227666 كفـءكفـء6602011/02/28 معلم

السالم بنجع احمد سعید تعلیم اساسى 2011/02/22 منى مختار دمحم عبدالدایم 2226910 كفـءكفـء6612011/02/22 معلم

الدیر االبتدائیة الحدیثة للتعلیم االساسى 2011/02/22 مني ابراھیم محمود ابراھیم 1767291 كفـءكفـء6622011/02/28 معلم

الشیخ ابراھیم مغازى 2011/02/22 مھا سعید دمحم سعید 2227638 كفـءكفـء6632011/02/28 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

اسنااالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المعالت االبتدائیة 2011/07/01 مؤمن احمد ضیاء الدین ابراھیم عبدالرحیم 2230545 كفـءكفـء6642011/07/07 معلم

النمسا الثانویة المشتركة 2011/07/01 میخائیل عبد مریم سعد جرجس 2210641 كفـءكفـء6652011/07/07 معلم

اصفون الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 میرفت رجب سید  عبدالعزیز 2219540 كفـءكفـء6662011/07/07 معلم

العضایمة الجدیده ریاض اطفال 2011/07/01 میرفت شھید فخرى فھمى 2287198 كفـءكفـء6672011/07/07 معلم

2011/02/22 السریب ریاض اطفال نادیة عبدهللا ھجرس عبدهللا 2225984 كفـءكفـء6682011/02/28 معلم

نجع عزیز للتعلیم األساسى اإلبتدائیة 2011/02/22 نادیھ یوسف سید ابراھیم 2226764 كفـءكفـء6692011/02/28 معلم

الدیر المشتركة 2011/07/01 ناھد محمود احمد دمحم 2286821 كفـءكفـء6702011/07/07 معلم

حاجر المساویة للتعلیم األساسى 2011/07/01 نبیلھ مجاھد حسن دمحم 2211559 كفـءكفـء6712011/07/07 معلم

الشغب الحدیثة ع 2011/02/22 نجاح ابراھیم دمحم عبدالمطلب 2226890 كفـءكفـء6722011/02/28 معلم

حاجر كومیر االعدادیة 2011/07/01 نجاح عبد الكریم عبده یونس 1766662 كفـءكفـء6732011/07/07 معلم

عبد الظاھرالطیب ریاض اطفال 2011/02/22 نجاح عبدالجواد السید حسین 2219542 كفـءكفـء6742011/02/28 معلم

االمام على بالدیر ریاض اطفال 2011/07/01 نجاح دمحم رشیدى دمحم 2207192 كفـءكفـء6752011/07/07 معلم

2011/07/01 العضایمة تعلیم اساسى   ریاض اطفال نجاح محمود نور حماد 2207190 كفـءكفـء6762011/07/07 معلم

إسنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 نجار دمحم ابوالوفا عبدالجلیل 2249078 كفـءكفـء6772011/07/07 معلم

الكیمان االبتدائیھ الحدیثھ المشتركھ 2011/07/01 نجالء ابوالفتوح المھدى دمحم 2210397 كفـءكفـء6782011/07/07 معلم

عزبة یوسف ذات الفصل الواحد 2009/06/05 نجالء حسن احمد ابراھیم 2283043 كفـءكفـء6792011/10/30 ماجیستیرمعلم

محطة المطاعنة شرق 2011/07/01 نجوان عبد الرحمن احمد سلبم 2287091 كفـءكفـء6802011/07/07 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 

اسنااالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحمیدات شرق االبتدائیة 2011/02/22 نجوه جابر عبدالرحیم احمد 2226156 كفـءكفـء6812011/02/28 معلم

الشیخ احود تعلیم اساسى ریاض اطفال 2011/07/01 نجوى على دمحم محمود 2290653 كفـءكفـء6822011/07/07 معلم

اصفون االعدادیة 2011/07/01 نرمین عبدالمعطى ابوبكر دمحم 2380405 كفـءكفـء6832011/07/07 معلم

صالح الدین االعدادیة بنات 2011/02/28 نرمین نسیم فلبس بشاره 1767162 كفـءكفـء6842011/02/28 معلم

اســنا الثانویة بنات 2011/07/01 نشوة شوقى احمد  دمحم 2226221 كفـءكفـء6852011/07/07 معلم

ابوبكر الصدیق ع بالدیر 2011/07/01 نصره احمد دمحم الشبلى 2331838 كفـءكفـء6862011/07/07 معلم

بیومى الزناتى 2011/02/22 نعمت عبدالخالق سلیم احمد 2228644 كفـءكفـء6872011/02/28 معلم

االمام على بالدیر ریاض اطفال 2011/07/01 نعمھ احمد حسین ابراھیم 2207177 كفـءكفـء6882011/07/07 معلم

ابوبكر الصدیق بالشغب ریاض 2011/07/01 نعمھ على دمحم حفوضة 2395315 كفـءكفـء6892011/07/07 معلم

مصطفى حجاجى حلمى/ الشھید 2011/02/22 نعمھ مصطفى على محمود 2226881 كفـءكفـء6902011/02/28 معلم

اسنا الرسمیھ للغات 2011/07/01 نعیمھ على دمحم على 2238292 كفـءكفـء6912011/07/07 معلم

توماس الوسطى 2011/02/22 نفیسة احمد دمحم عثمان 2220134 كفـءكفـء6922011/02/28 معلم

السالم االبتدائیھ بحاجر كومیر 2011/02/22 نفیسة عبدالباسط ابوالمجد عبدالباسط 2214249 كفـءكفـء6932011/02/28 معلم

١توماس وعافیة ع  2011/02/22 نفیسھ ابراھیم معوض ابراھیم 1762295 كفـءكفـء6942011/02/28 معلم

النجوع قبلى 2011/02/22 نھا حسن النوبي علي 1767563 كفـءكفـء6952011/02/28 معلم

ساحل القرایا 2011/07/01 نھلھ عید عبدالرحیم عبدالباسط 742650 كفـءكفـء6962011/07/07 معلم

كیمان المطاعنة االبتدائیة 2011/02/22 نوال  عبدالفتاح  دمحم  عبدالرسول 2223840 كفـءكفـء6972011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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اسنااالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع عزیز للتعلیم األساسى اإلبتدائیة 2011/02/22 نور دمحم رضوان عبدالكریم 2227728 كفـءكفـء6982011/02/28 معلم

الترعة الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 نورا رمضان  عبدالكریم ابوبكر 2223847 كفـءكفـء6992011/07/07 معلم

إسنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/02/22 نورا عبدالتواب صبحى یسن 1760742 كفـءكفـء7002011/02/28 معلم

2011/02/22 الشھید محمود حسن سید بالدیر ریاض نورة شھاب عبدالوھاب فرج 2226144 كفـءكفـء7012011/02/28 معلم

ترعة ناصر االعدادیة 2011/02/22 نوره احمد الضوى دمحم 2119338 كفـءكفـء7022011/02/28 معلم

كومیر الجدیدة 2011/02/22 نوره عبده دمحم على 2227606 كفـءكفـء7032011/02/28 معلم

الدیر الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 نوھا سعد عبدالمنعم رسالن 2175980 كفـءكفـء7042011/07/07 معلم

المطاعنھ االبتدائیھ المشتركة 2011/02/22 ھالة  اسحق  مینا  موسى 2223845 كفـءكفـء7052011/02/28 معلم

ابوبكر الصدیق ع بالدیر 2011/07/01 ھالھ احمد دمحم احمد 2379536 كفـءكفـء7062011/07/07 معلم

اسنا االبتدائیھ الحدیثھ 2011/07/01 ھالھ دمحم بسطاوى مرسى 2252893 كفـءكفـء7072011/07/07 معلم

عمر بن الخطاب  بالحلة 2011/02/22 ھالھ محمود ابوزید دمحم 2226773 كفـءكفـء7082011/02/28 معلم

الحلة االعدادیة 2011/07/01 ھانم دمحم النوبى عبدالعال 2263654 كفـءكفـء7092011/07/07 معلم

ریاض اطفال الشھید مصطفى دمحم عبدربھ ابوالعباس 
باصفون

2011/07/01 ھبة  عبدالعظیم النجار مصطفى 2269067 كفـءكفـء7102011/07/07 معلم

الشھید عبدالجلیل عبدالحلیم ریاض 2011/07/01 ھبھ احمد دمحم احمد 2230351 كفـءكفـء7112011/07/07 معلم

النجوع قبلى 2011/02/22 ھبھ الضیفي یس مرسي 1767622 كفـءكفـء7122011/02/28 معلم

السالم االعدادیة بالنجوع قبلى. 2011/07/01 ھبھ بدر اسماعیل بدر 2253037 كفـءكفـء7132011/07/07 معلم

العضایمة تعلیم اساسي 2011/02/22 ھبھ بسطاوي ابراھیم دمحم 1776271 كفـءكفـء7142011/02/28 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

اسنااالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

إسنا الفنیة التجاریة بنات 2011/02/22 ھبھ زكریا ابراھیم حامد 2228775 كفـءكفـء7152011/02/28 معلم

2011/02/22 الدبابیة االعدادیة الحدیثة ھبھ صالح عبدالقادر عبدربھ 742591 كفـءكفـء7162011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب ریاض اطفال 2011/02/22 ھبھ عابد على سلیمان 2229610 كفـءكفـء7172011/02/28 معلم

الشھید مصطفى دمحم عبدربھ ابوالعباس المشتركھ 
باصفون

2011/07/01 ھبھ عبد الباري محمود رمضان 1775793 كفـءكفـء7182011/07/07 معلم

ابوزعفھ االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 ھبھ عبد الرؤف ابو زید عبدالجلیل 1767581 كفـءكفـء7192011/02/22 معلم

الشھید دمحم نور ریاض اطفال 2011/07/01 ھبھ دمحم احمد منصور 2227683 كفـءكفـء7202011/07/07 معلم

اسنا االعدادیة بنات 2011/07/01 ھبھ دمحمصدیق عبدالفتاح دمحم 1757635 كفـءكفـء7212011/07/07 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض باسنا 2011/02/22 ھدى النحاس دمحم سید 2227630 كفـءكفـء7222011/02/28 معلم

ترعة ناصر االعدادیة 2011/02/22 ھدى ماھر سید شاكر 2225509 كفـءكفـء7232011/02/22 معلم

الشھید محمود حسن سید بالدیر 2011/07/01 ھدى دمحم عید سیداحمد 2388173 كفـءكفـء7242011/07/07 معلم

القضا 2011/07/01 ھدى دمحم محمود احمد 2213074 كفـءكفـء7252011/07/07 معلم

نجع عزیز للتعلیم األساسى ریاض اطفال 2011/02/22 ھدى یوسف سید ابراھیم 2226791 كفـءكفـء7262011/02/28 معلم

القرایا ع 2011/07/01 ھدیھ  ابراھیم عبدربھ  السید 2382191 كفـءكفـء7272011/07/07 معلم

اصفون االعدادیة 2011/07/01 ھناء ابوالمجد بدر جودة 2212194 كفـءكفـء7282011/07/01 معلم

2011/07/01 العضایمة االعدادیة تعلیم اساسى ھناء جمیل ابو النیل حسن 2210634 كفـءكفـء7292011/07/07 معلم

الشھید ھاشم سید احمد ریاض اطفال 2011/07/01 ھناء حسین  محمود حسین 2207158 كفـءكفـء7302011/07/07 معلم

١توماس وعافیة ع  2011/07/01 ھناء عبدالحارس النجار دمحم 1761890 كفـءكفـء7312011/07/07 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 

اسنااالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الدیر الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/02/22 ھناء عبدالحارس سید احمد الصادق 2227685 كفـءكفـء7322011/02/28 معلم

الشیخ الشعراوى االبتدائیة بالدیر 2011/02/22 ھناء عبدالعزیز احمد حسن 2226018 كفـءكفـء7332011/02/28 معلم

ترعة ناصر االعدادیة 2011/02/22 ھناء ماھر سید شاكر 1766920 كفـءكفـء7342011/02/22 معلم

ایتدائى- سطیح تعلیم اساسى  2011/07/01 ھناء دمحم احمد الحفني 1775837 كفـءكفـء7352011/07/07 معلم

مدرسھ اسنا الفنیھ المتقدمھ للشئون الفندقیھ والخدمات 
)نظام الخمس سنوات(السیاحیھ 

2011/07/01 ھناء دمحم حسن عبدالحمید 2392744 كفـءكفـء7362011/07/07 معلم

ریاض اطفال الشھید مصطفى دمحم عبدربھ ابوالعباس 
باصفون

2011/07/01 ھناء دمحم عبدالجلیل یونس 2226060 كفـءكفـء7372011/07/01 معلم

الحمیدات االعدادیة الحدیثة 2011/07/01 ھناء دمحم على احمد 2287179 كفـءكفـء7382011/07/07 معلم

الشھید عبد الجلیل عبدالحلیم بزرنیخ 2011/07/01 ھناء یوسف حسن احمد 2227739 كفـءكفـء7392011/07/07 معلم

2011/07/01 الشھید عبد المجید دمحم الجیالنى ریاض ھند حسن توفیق حسن 742861 كفـءكفـء7402011/07/07 معلم

اصفون الجدیدة ریاض اطفال 2011/02/22 ھویدا السید عبدالعزیز على 2228806 كفـءكفـء7412011/02/22 معلم

البدرى حباتر ریاض اطفال 2011/07/01 ھویدا خیر عبدالرضى ابراھیم 2207167 كفـءكفـء7422011/07/07 معلم

السادات ع زرنیخ 2011/02/22 ھویدا عبد الخالد سید حسین 1767222 كفـءكفـء7432011/02/28 معلم

مدرسھ اسنا الفنیھ المتقدمھ للشئون الفندقیھ والخدمات 
)نظام الخمس سنوات(السیاحیھ 

2011/02/22 ھویدا ھارون بسطاوى بدرى 2219538 كفـءكفـء7442011/02/28 معلم

السید عبد الدایم 2011/07/01 ھویده الدسوقى امین عبدالكریم 2227742 كفـءكفـء7452011/07/07 معلم

الشھداء االبتدائیھ بالغریره 2011/02/22 وردة احمد دمحم عمر 2223144 كفـءكفـء7462011/02/28 معلم

البدرى حباتر بأسنا 2011/02/22 وردة الضوى حسن على 2213237 كفـءكفـء7472011/02/28 معلم

النجوع بحرى االعدادیة 2011/02/22 ورده عبدالجواد ناصر سعد 2226919 كفـءكفـء7482011/02/22 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

اسنااالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جزیرة كیمان المطاعنة تعلیم أساسى 2011/07/01 ورده متولى مكى على 2364432 كفـءكفـء7492011/07/07 معلم

الكیمان االبتدائیھ الحدیثھ المشتركھ 2011/07/01 وفاء السید فراج حفنى 2226111 كفـءكفـء7502011/07/07 معلم

القرایا االبتدائیھ المشتركة  ریاض اطفال 2011/07/01 وفاء السید دمحم السید 2226909 كفـءكفـء7512011/07/07 معلم

الشھداء للتعلیم االساسى اعدادي بطفنیس 2011/07/01 وفاء صالح احمد عبدالعال 2207932 كفـءكفـء7522011/07/07 معلم

وحدة النمسا ریاض اطفال 2011/02/22 وفاء عبدالعاطى احمد عبدالدایم 742968 كفـءكفـء7532011/02/28 معلم

الشھداء للتعلیم االساسى بطفنیس 2011/02/22 وفاء عبدالعزیز دمحم ابراھیم 2227669 كفـءكفـء7542011/02/28 معلم

اصفون االعدادیة 2011/02/22 وفاء دمحم عبدالفتاح عطیتو 742706 كفـءكفـء7552011/02/28 معلم

الشیخ رزق االعدادبة المشتركة 2011/07/01 والء احمد ابراھیم حسنین 1757552 كفـءكفـء7562011/07/07 معلم

ابو بكر الصدیق باسنا 2011/07/01 والء جابر سید احمد  معوض 2216222 كفـءكفـء7572011/07/07 معلم

الجھینات ع 2011/07/01 والء دمحم العربى دمحم احمد 2263867 كفـءكفـء7582011/07/07 معلم

حاجر المساویة للتعلیم األساسى 2011/02/22 والء دمحم سلیم خیر 2212406 كفـءكفـء7592011/02/28 معلم

2011/07/01 المعالت اعدادى یاسر رمضان فرغل احمد 2395335 فوق المتوسطفوق المتوسط7602011/07/07 معلم

حاجر كومیر االعدادیة 2011/02/22 یاسر سالمھ بدر حامد 2209376 كفـءكفـء7612011/02/28 معلم

االمام على بن ابى طالب الثانویھ المشتركة 2011/07/01 یاسر دمحم عبدالظاھر طھ 2392810 كفـءكفـء7622011/07/07 معلم

اسنا االعدادیھ المھنیھ 2011/07/01 یاسر محمود السید طنطاوى 1757309 كفـءكفـء7632011/07/07 معلم

اصفون الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 یاسمین ذوالكفل ابوالوفا عبدالغفار 2238963 كفـءكفـء7642011/07/07 معلم

اصفون االعدادیة 2011/02/22 یاسمین عبدالعظیم عبدالجلیل ابراھیم 1761915 كفـءكفـء7652011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

اسنااالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النواصر الجدیدة بالنجوع بحرى 2011/02/22 یاسمین منصور احمد طھ 1767998 كفـءكفـء7662011/02/28 معلم

حاجر كومیر االعدادیة 2011/07/01 یاسین حسین عبدالدایم دمحم 2395457 كفـءكفـء7672011/07/07 معلم

على بدر 2011/02/22 یاسین عبدالرحمن جابر عبدالرحمن 2226094 كفـءكفـء7682011/02/28 معلم

2011/07/01 العضایمة االعدادیة تعلیم اساسى یحیى زكریا ابراھیم على 2216217 كفـءكفـء7692011/07/07 معلم

فاطمة الزھراء الثانویة المشتركة 2011/02/22 یحیى دمحم ابوالمجد نور 2232928 كفـءكفـء7702011/02/28 معلم

حاجر المساویة للتعلیم األساسى 2011/07/01 یسرى السید عیسوى السید 2364687 كفـءكفـء7712011/07/07 معلم

إسنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 یوسف على محمود عبدالبارى 2250318 كفـءكفـء7722011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

ارمنتاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغرز االبتدائیة المشتركة بالحائط 2011/07/01 احمد النوبى احمد یوسف 2277261 كفـءكفـء12011/07/07 أمین مكتبة

ام المؤمنین االعدادیة المشتركة 2011/07/01 احمد حسن دمحم على 2367720 كفـءكفـء22011/07/07 أمین مكتبة

ابوبكر الصدیق االبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 جمعة دمحم احمد الناصح 2363484 كفـءكفـء32011/07/07 أمین مكتبة

الغرز االبتدائیة المشتركة بالحائط 2011/07/01 نورا دمحم احمد دمحم 2363522 كفـءكفـء42011/07/07 أمین مكتبة

السادات االبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 اسماء عبد الھادى عبادى الطیرى 2363500 كفـءكفـء52011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

النصراالبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 اسماء احمد العادلى اسماعیل 2262325 كفـءكفـء62011/07/07 أخصائى نفسى

السادات االبتدائیة بالمراعزه 2011/07/01 اسماء محسوب دمحم عامر 2251127 كفـءكفـء72011/07/07 أخصائى نفسى

الرزیقات بحرى االعدادیة 2011/07/01 انتصار احمد جاد نور الدین 2234205 كفـءكفـء82011/07/07 أخصائى نفسى

ارمنت االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 انتصار عبد الحمید حسن احمد 2286764 كفـءكفـء92011/07/07 أخصائى نفسى

المحامید الثانویة المشتركة 2011/07/01 ایمان محسوب امین بصرى 2251802 كفـءكفـء102011/07/07 أخصائى نفسى

ارمنت االعدادیة بنات 2011/07/01 تھانى دمحم احمد سید 2326158 كفـءكفـء112011/07/07 أخصائى نفسى

أرمنت  الصناعیة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 حماده على  دمحم بغدادى 2396298 كفـءكفـء122011/07/07 أخصائى نفسى

ارمنت االبتدائیة بنات 2011/07/01 حنان السعدى حسانین دمحم 2258409 كفـءكفـء132011/07/07 أخصائى نفسى

الصف االعدادیة بأرمنت الحیط 2011/07/01 حیات محمود على الطاھر 2283039 كفـءكفـء142011/07/07 أخصائى نفسى

الرزیفات بحرى االبتدائیة 2011/07/01 رشا احمد محمود عمر 2253241 كفـءكفـء152011/07/07 أخصائى نفسى

السالم االبتدائیة بارمنت الحائط 2011/07/01 رشا على یوسف ابو الیزید 2361010 كفـءكفـء162011/07/07 أخصائى نفسى

ارمنت الحیط االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 رشا دمحم عبدالمجید حفنى 2228569 كفـءكفـء172011/07/07 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 

ارمنتاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ارمنت الحائط االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 سعیده دمحم ابو الحجاج دمحم 2285866 كفـءكفـء182011/07/07 أخصائى نفسى

ابوبكر الصدیق االبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 سومیھ حسین عبد هللا دمحم 2363904 كفـءكفـء192011/07/07 أخصائى نفسى

ارمنت الحیط االعدادیة بنات 2011/07/01 شیماء دمحم حسین برعى 2254770 كفـءكفـء202011/07/07 أخصائى نفسى

أرمنت- المحامید بحرى االعدادیة  2011/07/01 صفاء ابو الحجاج دمحم محمود 2258403 كفـءكفـء212011/07/07 أخصائى نفسى

الشھید عثمان مكي االعدادیة 2011/07/01 صفاء السعدى على اسماعیل 2262343 كفـءكفـء222011/07/07 أخصائى نفسى

ام المؤمنین االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عزه دمحم  النوبى احمد 2382836 كفـءكفـء232011/07/07 أخصائى نفسى

السادات االبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 فاطمة مرعزى رضوان البربرى 2285859 كفـءكفـء242011/07/07 أخصائى نفسى

ارمنت االعدادیة بنات 2011/07/01 فاطمھ احمد حسن السعدى 2295185 كفـءكفـء252011/07/07 أخصائى نفسى

الحریة االبتدائیھ بالرزیقات بحرى 2011/07/01 مدیحة الطاھر احمد حسین 2281981 كفـءكفـء262011/07/07 أخصائى نفسى

ارمنت الحیط االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مرفت عبد الفتاح  الظاھر احمد 2277469 كفـءكفـء272011/07/07 أخصائى نفسى

الغرز االبتدائیة الجدیدة بالحیط 2011/07/01 مرفت دمحم حسن سلطان 2363520 كفـءكفـء282011/07/07 أخصائى نفسى

ارمنت الثانویة التجاریة 2011/07/01 ناھد عبدهللا احمد طھ 2232672 كفـءكفـء292011/07/07 أخصائى نفسى

حاجر الحیط الشرقى االبتدائیة 2011/07/01 نجالء فوزى ابراھیم لبیب 2366903 كفـءكفـء302011/07/07 أخصائى نفسى

ارمنت الثانویة بنات 2011/07/01 نجوى بدوى احمد دمحم 2257009 كفـءكفـء312011/07/07 أخصائى نفسى

أرمنت الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 ھبھ زین العابدین حسان عبدالحمید 2254551 كفـءكفـء322011/07/07 أخصائى نفسى

النصراالبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 امانى عبدة رضا حسین 2279727 كفـءكفـء332011/07/07 أخصائى اجتماعى

الشھید عثمان مكي االعدادیة 2011/07/01 حنان عبد الوھاب دمحم عبد الرحیم 2255155 كفـءكفـء342011/07/07 أخصائى اجتماعى
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

ارمنتاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أرمنت- المحامید بحرى االعدادیة  2011/07/01 صابرین محمود حسن محمود 2364388 كفـءكفـء352011/07/07 أخصائى اجتماعى

حاجر الرزیقات بحرى ع تعلیم اساسى 2011/07/01 عماد عبد الباقى عبد الحلیم بغدادى 2285421 كفـءفوق المتوسط362011/07/07 أخصائى اجتماعى

ابوبكر الصدیق االبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 كوثر احمد الطاھر ماجد 2206747 كفـءكفـء372011/07/07 أخصائى اجتماعى

الجروف االعدادیة تعلیم أساسى 1986/01/01 محمود مأمون الدردیرى دمحم 699869 كفـءكفـء382009/02/17 معلم خبیر

حاجر الحیط الشرقى االبتدائیة 1982/11/01 ماھر راسم لبیب خلیل 696431 كفـءكفـء392009/02/17 معلم أول أ

حاجرالحیط الشرقي االبتدائیة ت اساسى 1982/09/01 دمحم حسن العادلى على 743601 كفـءكفـء402009/02/17 معلم أول أ

الرزیقات قبلى االعدادیة 1981/06/30 دمحم على جابر احمد 693274 كفـءكفـء412009/02/17 معلم أول أ

حاجر ارمنت الحیط االعدادیة 2004/07/01 حمادة دمحم حسین شرقاوى 734795 كفـءكفـء422012/08/15 دكتوراهمعلم أول

الرزیقات قبلى االعدادیة 2002/05/01 عبیر احمد الطاھر مرعى 737570 كفـءكفـء432012/04/01 ماجیستیرمعلم أول

المحامید الثانویة المشتركة 2002/05/01 على السید حسن عبدهللا 741331 كفـءكفـء442012/04/01 ماجیستیرمعلم أول

الرزیفات قبلى االبتدائیة 1987/11/01 دمحم عبدالرحمن دمحم مكي 21590 كفـءكفـء452010/01/27 معلم أول

ارمنت الحیط االعدادیة بنین 1999/03/31 ناصر رضا السید على 728988 كفـءكفـء462009/02/17 معلم أول

الرزیفات قبلى االبتدائیة 2011/07/01 احمد  دمحم القاضى حامد 2388789 كفـءكفـء472011/07/07 معلم

الرزیفات قبلى االبتدائیة 2011/07/01 احمد عبد المنعم عطا  السید 2285871 كفـءكفـء482011/07/07 معلم

ارمنت الثانویة بنین 2011/07/01 احمد فتحى احمد عمر 2279729 كفـءكفـء492011/07/07 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 احمد دمحم الطاھر الشاطر 2374554 كفـءكفـء502011/07/07 معلم

الغرز االبتدائیة المشتركة بالحائط 2011/02/22 أحمد دمحم حسن السعدى 2227435 كفـءكفـء512011/02/28 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

ارمنتاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحریة االبتدائیة بالمراعزة 2011/07/01 احمد دمحم عبدالحمید على 2281545 كفـءكفـء522011/07/07 معلم

الغرز االبتدائیة المشتركة بالحائط 2011/07/01 احمد محمود ابراھیم مكى 2285879 كفـءكفـء532011/07/07 معلم

ارمنت االعدادیة بنات 2011/07/01 احمد ممدوح عبد الرحیم دمحم 2386227 كفـءفوق المتوسط542011/07/07 معلم

الغرز االبتدائیة المشتركة بالحائط 2011/07/01 ازھار عبد العاطى ابراھیم حسانین 2276705 كفـءكفـء552011/07/07 معلم

نجع دنقل االبتدائیة 2011/07/01 ازھار محمود على الطاھر 2262327 كفـءكفـء562011/07/07 معلم

المحامید الثانویة المشتركة 2011/07/01 أسماء ابو الحجاج دمحم عبد الكریم 2227504 كفـءكفـء572011/07/07 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 اسماء ابو الحسن على دمحم 2365169 كفـءكفـء582011/07/07 معلم

التربیة الفكریة اعداد مھني 2011/07/01 أسماء احمد الطاھر مرعى 2227588 كفـءكفـء592011/07/07 معلم

ارمنت الحیط الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 اسماء احمد النوبى محمود 2226735 كفـءكفـء602011/07/07 معلم

ارمنت الثانویة التجاریة 2011/07/01 اسماء احمد محمود دمحم 2233087 كفـءكفـء612011/07/07 معلم

ارمنت الثانویة بنین 2011/07/01 اسماء زكى على عمر 2251660 كفـءكفـء622011/07/07 معلم

الریاینة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 أسماء سید حسین عبد السالم 2276450 كفـءكفـء632011/07/07 معلم

السادات االبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 اسماء سید دمحم ابراھیم 2228034 كفـءكفـء642011/07/07 معلم

السادات االبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 اسماء عبد الحمید العادلى النوبى 2285858 كفـءكفـء652011/07/07 معلم

ارمنت الحیط االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 أسماء عبد الشافى احمد عبد القادر 2227429 كفـءكفـء662011/02/28 معلم

الغرز االبتدائیة المشتركة بالحائط 2011/02/22 أسماء عبد الصبور صالح دمحم 2226784 كفـءفوق المتوسط672011/02/28 معلم

ارمنت الحیط االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 اسماء عبد العاطى الدردیر ابو الحسن 2277475 كفـءكفـء682011/07/07 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 

ارمنتاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغرز االبتدائیة الجدیدة بالحیط 2011/07/01 اسماء عبد العاطى سعد  دمحم 2380751 كفـءكفـء692011/07/07 معلم

نجع دنقل االبتدائیة 2011/07/01 أسماء عبد المجید دمحم ادم 2277249 كفـءكفـء702011/07/07 معلم

الرزیفات بحرى االبتدائیة 2011/07/01 أسماء على عبید على 2255164 كفـءكفـء712011/07/07 معلم

الشھید عبد الرحمن ابو الحجاج االبتدائیة 2011/07/01 أسماء متولى ابوالمجد االمیر 2258411 كفـءكفـء722011/07/07 معلم

حاجر الرزیقات بحرى ریاض اطفال 2011/07/01 اسماء دمحم حسین الصاوى 2282855 كفـءكفـء732011/07/07 معلم

عائشة أم المؤمنین ع بنات بالریانیة 2011/07/01 أسماء نوبى على ابو الیزید 2282838 كفـءكفـء742011/07/07 معلم

الشھید احمد دمحم االمیر االبتدائیة 2011/07/01 أسماعیل خلیفة أبراھیم ملك 2226003 كفـءكفـء752011/07/07 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 اسمھان خضرى دمحم عصران 2276700 كفـءكفـء762011/07/07 معلم

المحامید بحرى ریاض اطفال 2011/07/01 اكرام النوبى حكیم بشارة 2363480 كفـءكفـء772011/07/07 معلم

الدیمقراط االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 الزھراء جادالرب الصادق دمحم 2225986 كفـءكفـء782011/02/28 معلم

المحامید بحرى االبتدائیة 2011/07/01 الزھراء عبدة حسین دمحم 2230360 كفـءكفـء792011/07/07 معلم

الشھید عبدالرحمن ابوالحجاج ریاض اطفال 2011/07/01 الزھراء دمحم الطاھر السمان 2285513 كفـءكفـء802011/07/07 معلم

الحریة االبتدائیھ بالرزیقات بحرى 2011/07/01 الشیماء جابر الطاھر درویش 2279741 كفـءكفـء812011/07/07 معلم

السالم االبتدائیة بارمنت الحائط 2011/07/01 العزب سید عبید قناوى 2363489 كفـءكفـء822011/07/07 معلم

نجع دنقل االبتدائیة 2011/07/01 العزب دمحم السید عبد العال 2364800 كفـءكفـء832011/07/07 معلم

الحوزة االبتدائیة المشتركة 2011/02/28 الفت مالك خیر یؤنس صلیب 2207065 كفـءكفـء842011/02/28 معلم

ارمنت االعدادیة بنات 2011/07/01 ام كلثوم دمحم حسان السمان 2226318 كفـءكفـء852011/07/07 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 

ارمنتاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حاجرأرمنت الغربي االبتدائیة 2011/07/01 امال حسان الضوى سلیمان 2345752 كفـءكفـء862011/07/07 معلم

الشھید عبد الرحمن ابو الحجاج االبتدائیة 2011/07/01 امال على عبید على 2276519 كفـءكفـء872011/07/07 معلم

ارمنت الحائط االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 امانى النوبى حمزه النوبى 2285863 كفـءكفـء882011/07/07 معلم

ارمنت االعدادیة الحدیثة 2011/02/22 أمانى حسن أحمد حسین 2227016 كفـءكفـء892011/02/28 معلم

الرزیقات بحرى ریاض اطفال 2011/07/01 امانى صالح محمود احمد 2285511 كفـءكفـء902011/07/07 معلم

نجع البحر االبتدائیة ریاض اطفال 2011/02/22 امانى عبد الستار دمحم المندوه 742909 كفـءكفـء912011/02/28 معلم

الشھید عثمان مكي االعدادیة 2011/07/01 امل عبد النعیم دمحم حسن 2262342 كفـءفوق المتوسط922011/07/07 معلم

الغرز االبتدائیة الجدیدة بالحیط 2011/02/22 أمل عبد الوھاب حسن احمد 2229557 كفـءكفـء932011/02/28 معلم

أرمنت الثانویة الفنیة بنات 2011/02/22 امل دمحم عبد الراضى دمحم 2232628 كفـءكفـء942011/02/28 معلم

السادات االبتدائیة بالمراعزه 2011/02/22 امیة دمحم على فرحات 2226583 كفـءكفـء952011/02/28 معلم

الرزیفات قبلى االبتدائیة 2011/02/22 أمیر حنا اندراوس حنا 2225493 كفـءكفـء962011/02/28 معلم

ارمنت االبتدئیة بنین ریاض اطفال 2011/02/22 أمیرة مصطفى احمد على 2235235 كفـءكفـء972011/02/28 معلم

حاجر ارمنت الحیط االعدادیة 2011/07/01 امیره دمحم احمد ابوالیزید 2281907 كفـءكفـء982011/07/07 معلم

الغرز االبتدائیة الجدیدة بالحیط 2011/07/01 امیمة خضرى  دمحم حسین 2382428 كفـءكفـء992011/07/07 معلم

السادات االبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 أمیمة فتحى ابو المجد مكى 2282358 كفـءكفـء1002011/07/07 معلم

السادات االبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 انتصار بصرى دمحم على 2282363 كفـءكفـء1012011/07/07 معلم

فصول السادات االعدادیة بالمراعزه 2011/07/01 ایات العریان احمد مسلوب 2281778 كفـءفوق المتوسط1022011/07/07 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 

ارمنتاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ام المؤمنین االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایات محمود النادى عبد الراضى 2277239 كفـءكفـء1032011/07/07 معلم

الشھید عبد الرحمن ابو الحجاج االبتدائیة 2011/02/22 ایرین سفین ابو سیف قرین 2225371 كفـءكفـء1042011/02/28 معلم

ارمنت االبتدائیة بنات 2011/07/01 ایفت فایز فھمى جرجس 2380543 كفـءكفـء1052011/07/07 معلم

أرمنت  الصناعیة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 ایلیا ولیم جرجس منصور 2353160 كفـءكفـء1062011/07/07 معلم

حاجرالحیط الشرقي االبتدائیة ت اساسى 2011/07/01 ایمان ادم عبد العال حسان 2347147 كفـءكفـء1072011/07/07 معلم

الغرز الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 ایمان العزب یوسف على 2212714 كفـءكفـء1082011/06/28 معلم

الشھید عبد الرازق الفرشوطى االبتدائیة 2011/02/22 ایمان عبد الحمید الطاھر سلطان 2226184 كفـءكفـء1092011/02/28 معلم

الغرز االبتدائیة الجدیدة بالحیط 2011/07/01 ایمان عبد هللا محمود احمد 2381568 كفـءكفـء1102011/07/07 معلم

نجع دنقل االبتدائیة 2011/03/01 ایمان عبده عباس السید 1594056 كفـءكفـء1112011/02/21 معلم

الرزیفات بحرى االبتدائیة 2011/07/01 ایمان دمحم احمد ابراھیم 2363472 كفـءكفـء1122011/07/01 معلم

نجع البقالة یأرمنت الحیط 2011/07/01 ایمان دمحم حسن احمد 2361009 كفـءكفـء1132011/07/07 معلم

حاجر الریانیة االبتدائیة 2011/07/01 ایمان محمود حسین صالح 2262321 كفـءكفـء1142011/07/07 معلم

حاجر الریاینة ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایمان مرعزى السعدى دمحم 2254568 كفـءكفـء1152011/07/07 معلم

الرزیقات بحرى ریاض اطفال 2011/07/01 ایناس احمد الطاھر احمد 2226279 كفـءكفـء1162011/07/07 معلم

الغرز االبتدائیة المشتركة بالحائط 2011/07/01 ایناس دمحم سید كامل 2276541 كفـءكفـء1172011/07/07 معلم

نجع دنقل االبتدائیة 2011/07/01 ایھاب الدردیر دمحم حسن 2243128 كفـءكفـء1182011/07/07 معلم

الغرز االبتدائیة الجدیدة بالحیط 2011/07/01 بھجت النوبى علوانى بكرى 2365071 كفـءكفـء1192011/07/07 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ارمنتاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید عبدالرحمن ابوالحجاج ریاض اطفال 2011/07/01 ثریا احمد عبدالعزیز اسماعیل 2211563 كفـءكفـء1202011/07/07 معلم

ارمنت االعدادیة الحدیثة 2011/07/01 جالل ابوالمجد على دمحم 2226209 كفـءكفـء1212011/07/07 معلم

ارمنت الحیط الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 جھاد عبد الستار احمد مدنى 2282841 كفـءكفـء1222011/07/07 معلم

ام المؤمنین االعدادیة المشتركة 2011/07/01 جیھان دمحم عبد الرحمن ابو بكر 2226197 كفـءكفـء1232011/07/07 معلم

ابوبكر الصدیق ریاض اطفال 2011/07/01 جیھان محمود دمحم الطیرى 2232400 كفـءكفـء1242011/07/07 معلم

حاجر الحیط الشرقى االبتدائیة 2009/07/01 حافظ یوسف اسكندر جرجس 2225543 كفـءكفـء1252011/07/07 معلم

نجع الغوال االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/07/01 حجاجى احمد حجاجى جاد هللا 2253527 كفـءكفـء1262011/07/07 معلم

الغرز االبتدائیة المشتركة بالحائط 2011/07/01 حسن دمحم الدردیر احمد 2279743 كفـءكفـء1272011/07/07 معلم

أرمنت الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 حسنیھ كامل دمحم على 2255981 كفـءكفـء1282011/07/07 معلم

فصول السادات االعدادیة بالمراعزه 2011/07/01 حسین احمد دمحم ابراھیم 2378606 كفـءكفـء1292011/07/07 معلم

مدرسھ الشھید دمحم رافت الصن االبتدائیھ لغات 2011/07/01 حسین دمحم عمران بسطاوى 2277968 كفـءكفـء1302011/07/07 معلم

الغرز الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 حكمت حسن دمحم حسن 2365438 كفـءكفـء1312011/07/07 معلم

ارمنت الحیط الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 حلیمة النوبى دبوك على 2378848 كفـءكفـء1322011/07/07 معلم

نجع الغوال االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/07/01 حمادة سلطان یوسف احمد 2258401 كفـءكفـء1332011/07/07 معلم

أرمنت- المحامید بحرى االعدادیة  2011/02/22 حماده یسن عبد القادر احمد 2225962 كفـءكفـء1342011/02/28 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 حمیدة النوبى دمحم حسین 2363357 كفـءكفـء1352011/07/07 معلم

الرزیفات بحرى االبتدائیة 2011/07/01 حنان ابو فكار السید مدواس 2255158 كفـءكفـء1362011/07/07 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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ارمنتاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الدیمقراط االعدادیة المشتركة 2011/02/22 حنان أحمد  جاد أحمد 2225507 كفـءكفـء1372011/02/28 معلم

حاجر الریاینة االبتدائیة تعلیم االساسى 2011/07/01 حنان سید حسن بصرى 2286762 كفـءكفـء1382011/07/07 معلم

ارمنت الحیط الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 حنان فتحى ابو المجد  مكى 2255154 كفـءكفـء1392011/07/07 معلم

عائشة أم المؤمنین ع بنات بالریانیة 2011/07/01 حوریة سعید النوبى السعدى 2359854 كفـءكفـء1402011/07/07 معلم

حاجر الحیط الشرقى االبتدائیة 2011/07/01 خالد محمود ابو المجد احمد 2285439 كفـءكفـء1412011/07/07 معلم

حاجر الریاینة ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 خالد محمود دمحم جاد هللا 2277241 كفـءكفـء1422011/07/07 معلم

حاجرأرمنت الغربي االبتدائیة 2011/07/01 خیرات محمود اسماعیل حجازى 2358221 كفـءكفـء1432011/07/07 معلم

عائشة أم المؤمنین ع بنات بالریانیة 2011/07/01 دالیا سید المأمون احمد 2364798 كفـءكفـء1442011/07/07 معلم

الریاینة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دعاء ابراھیم حسین دمحم 2277456 كفـءكفـء1452011/07/07 معلم

الحوزة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دعاء حسن احمد بغدادى 2281760 كفـءكفـء1462011/07/07 معلم

الریاینة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دعاء حسن مصطفى رضوان 2381844 كفـءكفـء1472011/07/07 معلم

ابوبكر الصدیق ریاض اطفال 2011/07/01 دعاء محمود عبد هللا شرقاوى 2255152 كفـءكفـء1482011/07/07 معلم

الحریة االبتدائیة بالمراعزة 2011/02/22 رابعھ محمود ملك حسن 596464 كفـءكفـء1492011/02/28 معلم

الرزیفات بحرى االبتدائیة 2011/07/01 رشا حسین دمحم ابراھیم 2234255 كفـءكفـء1502011/07/07 معلم

الحریة االبتدائیة بالمراعزة 2011/07/01 رشا مصطفى اسماعیل قاسم 2326126 كفـءكفـء1512011/07/07 معلم

حاجر الحیط الشرقى االبتدائیة 2011/02/22 رضوان العزب طایع دمحم 2226730 كفـءكفـء1522011/02/28 معلم

فصول السادات االعدادیة بالمراعزه 2011/07/01 رضیھ عبدالفتاح خضرى الطاھر 1725477 كفـءكفـء1532011/07/07 معلم
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تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

ارمنتاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع الغوال االعدادیة تعلیم اساسى 2011/07/01 رمضان دمحم حسن محمود 2277489 كفـءكفـء1542011/07/07 معلم

الغرز االبتدائیة المشتركة بالحائط 2011/02/22 رندا سیف الدین على احمد 2227402 كفـءكفـء1552011/02/28 معلم

الدیمقراط الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 رندا عبده مصطفى یوسف 742782 كفـءكفـء1562011/07/07 معلم

النصراالبتدائیة بارمنت الحیط 2011/02/22 رھام فیكتور شاكر سالمھ 2211138 كفـءكفـء1572011/02/28 معلم

حاجر الریانیة االبتدائیة 2011/02/22 رومانى عید سامى دریاس 2225426 كفـءكفـء1582011/02/28 معلم

فصول السادات االعدادیة بالمراعزه 2011/02/22 رومانى فیلیب لبیب اسحق 2226286 كفـءكفـء1592011/02/28 معلم

حاجر الریاینة ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 زكى ابراھیم خلیل الطیب 2345198 كفـءكفـء1602011/07/07 معلم

ارمنت الحائط االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 زمزم عبد العاطى دمحم حسین 2289698 كفـءكفـء1612011/07/07 معلم

التربیة الفكریة اعداد مھني 2011/07/01 زھراء عبد الدایم دیاب احمد 2365164 كفـءكفـء1622011/07/07 معلم

السادات االبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 زینب ابراھیم على یوسف 2381545 كفـءكفـء1632011/07/07 معلم

السادات االبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 زینب بكرى مصطفى عبد الجلیل 2285861 كفـءكفـء1642011/07/07 معلم

الرزیفات قبلى االبتدائیة 2011/07/01 زینب حسین على حسن 2373343 كفـءكفـء1652011/07/07 معلم

الغرز االبتدائیة المشتركة بالحائط 2011/07/01 زینب خضرى یوسف دمحم 2386097 كفـءكفـء1662011/07/07 معلم

حاجر ارمنت الحیط االعدادیة 2011/07/01 زینب رضا دمحم على 2226484 كفـءكفـء1672011/07/07 معلم

الشھید عبد الرازق الفرشوطى االبتدائیة 2011/07/01 زینب عطا توفیق بصرى 2366215 كفـءكفـء1682011/07/07 معلم

ارمنت الحیط االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 زینب محسوب  سلیم دمحم 2381734 كفـءكفـء1692011/07/07 معلم

الرزیفات بحرى االبتدائیة 2011/07/01 زینب محمود  عمر على 2255160 كفـءكفـء1702011/07/07 معلم

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

7438of 7317 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

ارمنتاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الرزیقات قبلى ریاض اطفال 2011/02/22 زینب محمود احمد االمیر 2226147 كفـءكفـء1712011/02/22 معلم

المحامید بحرى ریاض اطفال 2011/07/01 زینب موسى على مھدى 2363477 كفـءكفـء1722011/07/07 معلم

أرمنت الثانویة الفنیة بنات 2011/02/22 سارة احمد على دمحم 2245846 كفـءكفـء1732011/02/28 معلم

حاجر الحیط الشرقى االبتدائیة 2011/02/22 سامح النوبى بخیت مقار 2225547 كفـءكفـء1742011/02/28 معلم

الحریة االبتدائیھ بالرزیقات بحرى 2011/07/01 سامیة  متولى سید دمحم 2276464 كفـءكفـء1752011/07/07 معلم

الرزیفات قبلى االبتدائیة 2011/07/01 سامیة دمحم النجار على 2285872 كفـءكفـء1762011/07/07 معلم

الرزیفات بحرى االبتدائیة 2011/07/01 سامیة دمحم خلیل عطیتو 2277464 كفـءكفـء1772011/07/17 معلم

أرمنت الثانویة الفنیة بنات 2011/02/22 سامیھ احمد على دمحم 2245830 كفـءكفـء1782011/02/28 معلم

حاجر الریاینة ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 سحر احمد كامل حسن 2277244 كفـءكفـء1792011/07/07 معلم

ارمنت الحیط االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سحر العادلى احمد على 2364799 كفـءكفـء1802011/07/07 معلم

ارمنت االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سحر على الطاھر على 2276712 كفـءكفـء1812011/07/07 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2011/02/22 سحر دمحم احمد حسن 2225527 كفـءكفـء1822011/02/22 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة بارمنت الحیط 2011/02/22 سعاد أبو بكر دمحم مكى 2229511 كفـءكفـء1832011/02/28 معلم

الرزیفات بحرى االبتدائیة 2011/07/01 سلوى عبد الوھاب احمد رسالن 2226282 كفـءكفـء1842011/07/07 معلم

الحریة االبتدائیة بالمراعزة 2011/02/22 سلوى عبده  السمان عبد العال 2205829 كفـءكفـء1852011/07/07 معلم

اوالد دھمش االبتدائیة 2011/02/22 سلوى على دمحم جاد الكریم 2225485 كفـءكفـء1862011/02/28 معلم

الرزیفات بحرى االبتدائیة 2011/07/01 سمیة دمحم دمحم على 2232493 كفـءكفـء1872011/07/07 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 

ارمنتاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الرزیقات بحرى ریاض اطفال 2011/02/22 سمیحة دمحم حسن محمود 2226281 كفـءكفـء1882011/02/28 معلم

حاجر الریانیة االبتدائیة 2011/07/01 سمیحة دمحم عبد الحفیظ  دمحم 2277246 كفـءكفـء1892011/07/07 معلم

السالم االبتدائیة بارمنت الحائط 2011/07/01 سمیرة احمد على الصادق 2363498 كفـءكفـء1902011/07/07 معلم

أرمنت- المحامید بحرى االعدادیة  2011/07/01 سمیھ الغریب یسین دمحم 2363457 كفـءكفـء1912011/07/07 معلم

نجع البقالة یأرمنت الحیط 2011/07/01 سھیر سید احمد على 2262329 كفـءكفـء1922011/07/07 معلم

ارمنت الحیط الجدیدة ریاض اطفال 2011/02/22 سومیھ دمحم حمید دمحم 2211174 كفـءكفـء1932011/02/28 معلم

الحریة االبتدائیھ بالرزیقات بحرى 2011/07/01 سیدة بغدادى یوسف دمحم 2279736 كفـءكفـء1942011/07/07 معلم

الشھید عبد الرحمن ابو الحجاج االبتدائیة 2011/07/01 شربات بدوى احمد دمحم 2276456 كفـءكفـء1952011/07/07 معلم

الرزیفات قبلى االبتدائیة 2011/07/01 شرین یوسف عبد الدایم حسین 2226188 كفـءكفـء1962011/07/07 معلم

حاجر الریاینة ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 شریھان سید حسن دمحم 2262330 كفـءكفـء1972011/07/07 معلم

الغرز االبتدائیة الجدیدة بالحیط 2011/07/01 شفا خیرى دمحم دمحم 2382420 كفـءكفـء1982011/07/07 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 شھیرة جمال عبدة دمحم 2353765 كفـءكفـء1992011/07/07 معلم

الرزیقات قبلى ریاض اطفال 2011/07/01 شیرین الحداد احمد حماد 2226208 كفـءكفـء2002011/07/07 معلم

ارمنت االعدادیة بنات 2011/07/01 شیماء ابوالمجد على دمحم 2365730 كفـءكفـء2012011/07/07 معلم

السالم االبتدائیة بارمنت الحائط 2011/07/01 شیماء احمد حندقھا احمد 2361011 كفـءكفـء2022011/07/07 معلم

نجع دنقل ریاض اطفال 2011/07/01 شیماء حسان الطاھر حسن 2277253 كفـءكفـء2032011/07/07 معلم

ابوبكر الصدیق ریاض اطفال 2011/07/01 شیماء خضرى دمحم عصران 2360429 كفـءكفـء2042011/07/07 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ارمنتاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع دنقل االبتدائیة 2011/07/01 شیماء على عبد العزیز دمحم 2277242 كفـءكفـء2052011/07/07 معلم

فصول السادات االعدادیة بالمراعزه 2011/07/01 شیماء كمال دمحم على 2226612 كفـءكفـء2062011/07/07 معلم

ارمنت الحیط االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 شیماء دمحم ابو الحجاج دمحم 2277468 كفـءكفـء2072011/07/07 معلم

مدرسھ الشھید دمحم رافت الصن ریاض اطفال لغات 2011/02/22 شیماء دمحم على احمد 2226177 كفـءكفـء2082011/02/28 معلم

ارمنت االبتدائیة بنین 2011/07/01 شیماء محمود مصطفى على 2227017 كفـءكفـء2092011/07/07 معلم

ام المؤمنین االعدادیة المشتركة 2011/07/01 صالح دمحم رجب احمد 2277248 كفـءكفـء2102011/07/07 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/22 صباح عبدالباري دمحم محمود 597757 كفـءكفـء2112011/02/28 معلم

حاجر الریاینة ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 صبرى سیدھم عطیة بطرس 2225441 كفـءكفـء2122011/07/07 معلم

ارمنت الثانویة بنات 2011/07/01 صبرین یوسف ابراھیم حسن 2227629 كفـءكفـء2132011/07/07 معلم

المحامید بحرى ریاض اطفال 2011/07/01 صفاء ابراھیم دمحم خلیل 2281939 كفـءكفـء2142011/07/07 معلم

الجروف االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/07/01 صفاء السعدى النوبى احمد 2243442 كفـءكفـء2152011/07/07 معلم

الشھید عبد الرحمن ابو الحجاج االبتدائیة 2011/02/22 صفاء النادى فتحى النادى 2226464 كفـءكفـء2162011/02/28 معلم

الشھید احمد دمحم االمیر االبتدائیة 2011/02/22 صفاء سعدى النوبى عبد هللا 2226207 كفـءكفـء2172011/02/28 معلم

الرزیفات قبلى االبتدائیة 2011/07/01 صفاء دمحم احمد عبد العال 2228478 كفـءكفـء2182011/07/07 معلم

الغرز االبتدائیة المشتركة بالحائط 2011/07/01 صفاء دمحم امین مكى 2363327 كفـءكفـء2192011/07/07 معلم

المحامید بحرى االبتدائیة 2011/07/01 صفاء دمحم دمحم احمد 2371646 كفـءكفـء2202011/07/07 معلم

الرزیفات بحرى االبتدائیة 2011/02/22 صفوت شوقى یسى شنودة 2226752 كفـءكفـء2212011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ارمنت الثانویة بنین 2011/07/01 طة حسین العادلى على 2282847 كفـءكفـء2222011/07/07 معلم

نجع دنقل االبتدائیة 2011/07/01 عادل دمحم حسن احمد 2277240 كفـءكفـء2232011/07/07 معلم

أرمنت- المحامید بحرى االعدادیة  2011/02/22 عامر عبد الفتاح حسین مكى 2227462 كفـءكفـء2242011/02/28 معلم

الرزیفات بحرى االبتدائیة 2011/07/01 عامر عبد الكریم دمحم حفنى 2281878 كفـءكفـء2252011/07/07 معلم

حاجرالحیط الشرقي االبتدائیة ت اساسى 2011/02/22 عایدة عبد الراضى دمحم على 2225538 كفـءكفـء2262011/02/28 معلم

الغرز االبتدائیة المشتركة بالحائط 2011/07/01 عائشة السایح عبد الدایم حسن 2276711 كفـءكفـء2272011/07/07 معلم

ارمنت االبتدائیة بنین 2011/07/01 عائشھ عبدالفتاح على دمحم 2262322 كفـءكفـء2282011/07/07 معلم

حاجرأرمنت الغربي االبتدائیة 2011/07/01 عبد الرحیم ابو الوفا السعدى كنزى 2363783 كفـءكفـء2292011/07/07 معلم

الرزیقات بحرى االعدادیة 2011/07/01 عبد الرحیم حسن دمحم ابراھیم 2285442 كفـءكفـء2302011/07/07 معلم

الشھید عثمان مكي االعدادیة 2011/07/01 عبد الموجود دمحم عبد الرحمن بكرى 2277488 كفـءكفـء2312011/07/07 معلم

أرمنت- المحامید بحرى االعدادیة  2011/07/01 عبدالحكم حسانین عمر حسانین 2279732 كفـءكفـء2322011/07/07 معلم

الحوزة االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 عبدهللا حسانى عبدهللا ابوبكر 2226133 كفـءكفـء2332011/02/22 معلم

الریانیة االعدادیة بنین 2011/07/01 عبیر احمد الخضرى عثمان 2262344 كفـءكفـء2342011/07/07 معلم

السادات االبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 عبیر على الصادق كریم 2286538 كفـءكفـء2352011/07/07 معلم

المحامید الثانویة المشتركة 2011/07/01 عزة أسماعیل  محمود اسماعیل 2225435 كفـءكفـء2362011/07/07 معلم

ارمنت الحیط الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 عزه حسن بصرى قناوى 2378655 كفـءكفـء2372011/07/07 معلم

ارمنت الثانویة بنین 2011/07/01 عفاف السید احمد الطاھر 2278179 كفـءكفـء2382011/07/07 معلم

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

7438of 7321 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 

ارمنتاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أرمنت- المحامید بحرى االعدادیة  2011/07/01 عالء الدوشى احمد  دمحم 2373541 كفـءكفـء2392011/07/07 معلم

ارمنت الحیط االعدادیة بنین 2011/07/01 عالء محمود ابو المجد احمد 2288990 كفـءكفـء2402011/07/07 معلم

الغرز االبتدائیة الجدیدة بالحیط 2011/02/22 على العادلى حمدى عمر 2227443 كفـءكفـء2412011/02/28 معلم

الحوزة االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 على حسانى محمود على 2226039 كفـءكفـء2422011/02/28 معلم

حاجر ارمنت الحیط االعدادیة 2011/07/01 على رضا على  عبد الجلیل 2209740 كفـءكفـء2432011/07/07 معلم

الصف االعدادیة بأرمنت الحیط 2011/07/01 عماد عبدالفتاح الشاذلى ابراھیم 2279719 كفـءكفـء2442011/07/07 معلم

ارمنت االبتدائیة بنین 2011/07/01 عماد محمود ابو المجد نصر الدین 2362803 كفـءكفـء2452011/07/07 معلم

ام المؤمنین االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عمر  فتحى  حسن  احمد 2209171 كفـءكفـء2462011/02/28 معلم

الشھید عبد الرازق الفرشوطى االبتدائیة 2011/07/01 عمرو دمحم احمد عبد النعیم 2365493 كفـءكفـء2472011/07/07 معلم

الغرز االبتدائیة الجدیدة بالحیط 2011/07/01 عواطف عبد الفتاح دمحم حمید 2277474 كفـءكفـء2482011/07/07 معلم

ابوبكر الصدیق ریاض اطفال 2011/07/01 عواطف دمحم ذكى احمد 2226205 كفـءكفـء2492011/07/07 معلم

الرزیقات بحرى االعدادیة 2011/07/01 غریب عبد الراضى رضا احمد 2365075 كفـءكفـء2502011/07/07 معلم

الرزیفات قبلى االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة  ابو المجد على  احمد 2396375 كفـءكفـء2512011/07/07 معلم

حاجر المحامید بحرى ریاض اطفال 2011/07/01 فاطمة  دمحم دمحم عبد القادر 2253227 كفـءكفـء2522011/07/07 معلم

ام المؤمنین االعدادیة المشتركة 2011/02/22 فاطمة حسین النوبى دمحم 2226194 كفـءكفـء2532011/02/28 معلم

عائشة أم المؤمنین ع بنات بالریانیة 2011/07/01 فاطمة رجب عبد الوھاب عبد الھادى 2227680 كفـءكفـء2542011/07/07 معلم

النصراالبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 فاطمة عبد الرازق دمحم حسین 2229670 كفـءكفـء2552011/07/07 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 

ارمنتاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المحامید بحرى االبتدائیة 2011/02/22 فاطمة عبد الكریم على دمحم 2225981 كفـءكفـء2562011/02/28 معلم

الغرز االبتدائیة الجدیدة بالحیط 2011/07/01 فاطمة عبدهللا ابو الوفا خدیر 2381570 كفـءكفـء2572011/07/07 معلم

حاجر الریاینة االبتدائیة تعلیم االساسى 2011/07/01 فاطمة عبید على عبد اللة 2277245 كفـءكفـء2582011/07/07 معلم

الحوزة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 فاطمة على شرقاوى دمحم 2277252 كفـءكفـء2592011/07/07 معلم

الریاینة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 فاطمة دمحم على حماد 2364392 كفـءكفـء2602011/07/07 معلم

الشھید عبد الرازق الفرشوطى االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة محمود الشورة احمد 2366214 كفـءكفـء2612011/07/07 معلم

السادات االبتدائیة بارمنت الحیط 2011/02/22 فاطمھ حسنى نجدى عبد القادر 1574704 كفـءكفـء2622011/02/28 معلم

السادات االبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 فاطمھ على دمحم مكى 2282361 كفـءكفـء2632011/07/07 معلم

السادات االبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 فاطمھ دمحم عبدالفضیل  عبدهللا 2282850 كفـءكفـء2642011/07/07 معلم

أرمنت- المحامید بحرى االعدادیة  2011/02/22 فاطمھ دمحم دمحم االمین عباس 2225967 كفـءكفـء2652011/02/28 معلم

الغرز االبتدائیة الجدیدة بالحیط 2011/07/01 فایزة حمور كامل النوبى 2382423 كفـءكفـء2662011/07/07 معلم

ارمنت االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ففیان عزمى اسكندر   صلیب 2211591 كفـءكفـء2672011/07/07 معلم

نجع الغوال االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/07/01 قناوى نجار دمحم حفنى 2253533 كفـءكفـء2682011/07/07 معلم

فصول السادات االعدادیة بالمراعزه 2011/07/01 كاملة محمود عبد اللطیف ابراھیم 2282844 كفـءكفـء2692011/07/07 معلم

نجع دنقل االبتدائیة 2011/07/01 كریمات دمحم عبدالفضیل عبدهللا 2277238 كفـءكفـء2702011/07/07 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2011/02/22 كریمة أبو الحجاج سلیم احمد 2229613 كفـءكفـء2712011/02/28 معلم

حاجر الرزیقات بحرى ع تعلیم اساسى 2011/07/01 كریمة حسین الظھرى حسانى 2365167 كفـءكفـء2722011/07/07 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 

ارمنتاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حاجر ارمنت الحیط االعدادیة 2011/02/22 كریمة كمال السید دمحم 2225540 كفـءكفـء2732011/02/28 معلم

مدرسھ الشھید دمحم رافت الصن ریاض اطفال لغات 2011/07/01 كوثر دمحم  الشاذلى العدیسى 2353165 كفـءكفـء2742011/07/07 معلم

الصف االعدادیة بأرمنت الحیط 2011/02/22 كوثر دمحم بصرى یوسف 2230712 كفـءكفـء2752011/02/28 معلم

حاجرأرمنت الغربي االبتدائیة 2011/02/22 لمیاء عبد العزیز عبد العال أبراھیم 2230631 كفـءكفـء2762011/02/28 معلم

حاجر الحیط الشرقى االبتدائیة 2011/07/01 لیلى عبدالحمید ابوالمجد مكى 2363859 كفـءكفـء2772011/07/07 معلم

أرمنت- المحامید بحرى االعدادیة  2011/02/22 ماجده ولیم شكرى امین 1589294 كفـءكفـء2782011/02/28 معلم

حاجر الریاینة االبتدائیة تعلیم االساسى 2011/02/22 مارى فوكیة شاكر سالمة 2225816 كفـءكفـء2792011/02/28 معلم

ارمنت االبتدائیة بنات 2011/07/01 مایسة دمحم سید حسن 2211598 كفـءكفـء2802011/07/07 معلم

الدیمقراط االعدادیة المشتركة 2011/02/22 محارب شوقى جرجس ملطى 2225450 كفـءكفـء2812011/02/28 معلم

نجع الغوال االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/07/01 محارب مرقص ناشد قدیس 2364789 كفـءكفـء2822011/07/07 معلم

ارمنت الثانویة التجاریة 2011/02/22 دمحم احمد دمحم أدم 2228400 كفـءكفـء2832011/02/22 معلم

أرمنت- المحامید بحرى االعدادیة  2011/07/01 دمحم االمیر دمحم حسن 2262333 كفـءكفـء2842011/07/07 معلم

الجروف االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/07/01 دمحم النوبى دمحم عبد القادر 2285867 كفـءكفـء2852011/07/07 معلم

أرمنت- المحامید بحرى االعدادیة  2011/02/22 دمحم جاد الرب الصادق دمحم 2225956 كفـءكفـء2862011/02/28 معلم

الحریة االبتدائیة بالمراعزة 2011/07/01 دمحم حسن على دمحم 2364394 كفـءكفـء2872011/07/07 معلم

حاجر الحیط الشرقى االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عبد هللا فتحى الطاھر 2366902 كفـءكفـء2882011/07/07 معلم

نجع العرب االبتدائیة 2011/02/22 دمحم عبدة مصطفى یوسف 2226502 كفـءكفـء2892011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

ارمنتاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ارمنت الحائط االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 دمحم فتحى ابوالمجد مكى 2219243 كفـءكفـء2902011/07/07 معلم

ارمنت الحیط االعدادیة بنین 2011/02/22 دمحم دمحم بصرى أدم 2227561 كفـءكفـء2912011/02/28 معلم

التربیة الفكریة االبتدائیة بحاجر ارمنت 2011/07/01 دمحم دمحم عمر احمد 2276706 كفـءكفـء2922011/07/07 معلم

الشھید عبد الرحمن ابو الحجاج االبتدائیة 2011/07/01 محمود عبود حسین على 2365742 كفـءكفـء2932011/07/07 معلم

التربیة الفكریة اعداد مھني 2011/07/01 مدیحة حسن عبد الراضى یوسف 2363326 كفـءكفـء2942011/07/07 معلم

الحریة االبتدائیة بالمراعزة 2011/07/01 مدیحة ھالل عثمان عبد القادر 2353763 كفـءكفـء2952011/07/07 معلم

حاجر الریاینة االبتدائیة تعلیم االساسى 2011/07/01 مدیحھ علي دمحم مكي 2365158 كفـءكفـء2962011/07/07 معلم

الغرز االبتدائیة الجدیدة بالحیط 2011/07/01 مدیحھ دمحم ابو الغول دمحم 2286765 كفـءكفـء2972011/07/07 معلم

حاجر الرزیقات بحرى ع تعلیم اساسى 2011/02/22 مرفت ابو الیمین بباوى عبد هللا 2225520 كفـءفوق المتوسط2982011/02/28 معلم

ارمنت االبتدائیة بنات 2011/02/22 مرفت منتصر عیاد عباس 2226023 كفـءكفـء2992011/02/28 معلم

الحوزة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مروة احمد ابو المجد احمد 2276544 كفـءكفـء3002011/07/07 معلم

ارمنت االعدادیة الحدیثة 2011/07/01 مروه دمحمامین مصطفى دمحم 2277960 كفـءكفـء3012011/07/07 معلم

ارمنت االبتدائیة بنات 2011/07/01 مریانا صبحى غبلایر الجندى 2380549 كفـءكفـء3022011/07/07 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 مریانة متواضع فانوس سیفین 2373538 كفـءكفـء3032011/07/07 معلم

مدرسھ الشھید دمحم رافت الصن االعدادیھ لغات 2011/02/22 مریم خلف جرجس عوض 2230700 كفـءكفـء3042011/02/28 معلم

مدرسھ الشھید دمحم رافت الصن االبتدائیھ لغات 2011/07/01 مریم عبد هللا فاخورى سلیمان 2281551 كفـءكفـء3052011/07/07 معلم

نجع البقالة یأرمنت الحیط 2011/07/01 مكى محمود ابراھیم مكى 2285440 كفـءكفـء3062011/07/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الرزیفات بحرى االبتدائیة 2011/02/22 منال حسین دمحم ابراھیم 2226280 كفـءكفـء3072011/02/28 معلم

حاجر الرزیقات بحرى االبتدائیة ت اساسى 2011/02/22 منال عوض سعید عوض 2225533 كفـءفوق المتوسط3082011/02/28 معلم

نجع الغوال االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/07/01 منى السید دمحم سلطان 2253530 كفـءكفـء3092011/07/07 معلم

الرزیقات بحرى ریاض اطفال 2011/02/22 منى حسین جاد مكى 742594 كفـءكفـء3102011/02/28 معلم

الغرز االبتدائیة المشتركة بالحائط 2011/02/22 منى عبد الجواد مختار حسن 2227413 كفـءكفـء3112011/02/28 معلم

الرزیفات بحرى االبتدائیة 2011/07/01 منى دمحم حسان ابراھیم 2255161 كفـءكفـء3122011/07/07 معلم

الرزیفات بحرى االبتدائیة 2011/07/01 منى دمحم حماد دمحم 2255179 كفـءكفـء3132011/07/07 معلم

نجع البقالة یأرمنت الحیط 2011/07/01 منى دمحم عمرون دمحم 2285445 كفـءكفـء3142011/07/07 معلم

عائشة أم المؤمنین ع بنات بالریانیة 2011/02/22 منى دمحم یوسف عبد الكریم 2226804 كفـءكفـء3152011/02/28 معلم

نجع البحر االبتدائیة ریاض اطفال 2011/02/22 میرفت عبد الرازق الشورى حفنى 2226129 كفـءكفـء3162011/02/28 معلم

الدیمقراط االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 نادیة عبد الحافظ یوسف عبد الكریم 2231481 كفـءكفـء3172011/02/28 معلم

أرمنت- المحامید بحرى االعدادیة  2011/07/01 نادیة مصطفى دمحم احمد 2262339 كفـءكفـء3182011/07/07 معلم

أرمنت- المحامید بحرى االعدادیة  2011/02/22 ناھد ابراھیم السید احمد 2227516 كفـءكفـء3192011/02/28 معلم

السادات االبتدائیة بالمراعزه 2011/07/01 ناھد الفاضل مكى احمد 2362800 كفـءكفـء3202011/07/07 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 ناھد سید احمد السید 2229587 كفـءكفـء3212011/07/07 معلم

الریاینة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نبویھ احمد دمحم حسن 2364396 كفـءكفـء3222011/07/07 معلم

ارمنت االبتدائیة بنین 2011/07/01 نجالء الدردیر دمحم حسن 2244446 كفـءكفـء3232011/07/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ارمنتاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

ابوبكر الصدیق االبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 نجالء فتحى طایع احمد 2361012 كفـءكفـء3242011/07/07 معلم

الشھید احمد دمحم االمیر االبتدائیة 2011/07/01 نجالء فتحى دمحم سلیمان 2279731 كفـءكفـء3252011/07/07 معلم

الحریة االبتدائیة بالمراعزة 2011/07/01 نجالء دمحم الطاھر دمحم 2333721 كفـءكفـء3262011/07/07 معلم

حاجر الریاینة االبتدائیة تعلیم االساسى 2011/07/01 نجوى حجاج یوسف عبد الرحیم 2347146 كفـءكفـء3272011/07/07 معلم

ارمنت الثانویة التجاریة 2011/07/01 نجوى حسن ابراھیم دمحم 2262334 كفـءكفـء3282011/07/07 معلم

الشھید احمد دمحم االمیر االبتدائیة 2011/07/01 نجوى عبد الرحمن دمحم طایع 2225502 كفـءكفـء3292011/07/07 معلم

الرزیفات قبلى االبتدائیة 2011/07/01 نجوى عبده على عوض 2391136 كفـءكفـء3302011/07/07 معلم

السادات االبتدائیة بالمراعزه 2011/07/01 نجوى على الطاھر على 2361014 كفـءكفـء3312011/07/07 معلم

السالم االبتدائیة بارمنت الحائط 2011/02/22 نجوى على حسین حسان 2228650 كفـءكفـء3322011/02/28 معلم

ام المؤمنین االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نرمین جمعة دسوقى حسن 2295179 كفـءكفـء3332011/07/07 معلم

مدرسھ الشھید دمحم رافت الصن االبتدائیھ لغات 2011/07/01 نرمین شكر هللا سعید عبد المالك 2279721 كفـءكفـء3342011/07/07 معلم

حاجر الرزیقات بحرى ع تعلیم اساسى 2011/07/01 نرمین عبد النور لوقا میخائیل 2226724 كفـءكفـء3352011/07/07 معلم

المحامید بحرى ریاض اطفال 2011/07/01 نرمین محمود على نصیر 2364133 كفـءكفـء3362011/07/07 معلم

الدیمقراط االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نرمین نبیل نجیب اسكندر 2233072 كفـءكفـء3372011/07/07 معلم

حاجر الرزیقات بحرى ع تعلیم اساسى 2011/02/22 نسرین عبد النور لوقا میخائیل 2226714 كفـءكفـء3382011/02/28 معلم

الریاینة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نسمھ عزالدین ابوالمعارف كریم 2286761 كفـءكفـء3392011/07/07 معلم

الصف االعدادیة بأرمنت الحیط 2011/07/01 نشأت الشایب كامل مجلع 2207739 كفـءكفـء3402011/07/01 معلم
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الكادر
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المؤھل 
األعلي

الغرز االبتدائیة الجدیدة بالحیط 2011/07/01 نعمة احمد عباس ابراھیم 2286763 كفـءكفـء3412011/07/07 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 نعمة عبد العاطى احمد عبد المعطى 2228524 كفـءكفـء3422011/07/07 معلم

الغرز االبتدائیة الجدیدة بالحیط 2011/07/01 نعمة عبد الفتاح  ابراھیم احمد 2381856 كفـءكفـء3432011/07/07 معلم

الریاینة االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 نفیسھ احمد كامل احمد 2225971 كفـءكفـء3442011/02/28 معلم

الشھید احمد دمحم االمیر االبتدائیة 2011/07/01 نفیسھ عبد الباسط دمحم ابراھیم 2364641 كفـءكفـء3452011/07/07 معلم

أرمنت- المحامید بحرى االعدادیة  2011/02/22 نفیسھ على دمحم احمد 2227524 كفـءكفـء3462011/02/22 معلم

حاجر الحیط الشرقى االبتدائیة 2011/07/01 نھا احمد سید حسن 2363495 كفـءكفـء3472011/07/07 معلم

ام المؤمنین االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نھى النوبى الضوى دمحم 2277243 كفـءكفـء3482011/07/07 معلم

حاجر ارمنت الحیط االعدادیة 2011/07/01 نیفین مرجان انطون سیفین 2281910 كفـءكفـء3492011/07/07 معلم

الغرز االبتدائیة الجدیدة بالحیط 2011/07/01 ھاجر احمد سلیم خلیفة 2363504 كفـءكفـء3502011/07/07 معلم

الشھید احمد دمحم االمیر ریاض اطفال 2011/02/22 ھاجر حسن احمد عبد الحمید 2226120 كفـءكفـء3512011/02/28 معلم

ارمنت الحیط االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھاجر دمحم احمد عثمان 2226745 كفـءكفـء3522011/07/07 معلم

الصف االعدادیة بأرمنت الحیط 2011/07/01 ھالھ النوبى سید عبد الحلیم 2366560 كفـءكفـء3532011/07/07 معلم

نجع دنقل االبتدائیة 2011/07/01 ھالھ دمحم عبدالعزیز عبدالفتاح 2159193 كفـءكفـء3542011/07/07 معلم

حاجر الرزیقات بحرى ع تعلیم اساسى 2011/07/01 ھانى لطفى سیدھم بطرس 2279752 كفـءفوق المتوسط3552011/07/07 معلم

ارمنت الحائط االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ھبا عبد الستار احمد مدنى 2282843 كفـءكفـء3562011/07/07 معلم

الشھید عبد الرحمن ابو الحجاج االبتدائیة 2011/07/07 ھبة ابو الجود عبادى دمحم 2243209 كفـءكفـء3572011/07/07 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

أرمنت الثانویة الفنیة بنات 2011/02/22 ھبة احمد عامر على 2245879 كفـءكفـء3582011/02/28 معلم

الحریة االبتدائیة بالمراعزة 2011/07/01 ھبة حسین احمد حسانین 2230228 كفـءكفـء3592011/07/07 معلم

نجع البقالة یأرمنت الحیط 2011/02/22 ھبة عبد الدایم قناوى احمد 2225530 كفـءكفـء3602011/02/28 معلم

الغرز االبتدائیة الجدیدة بالحیط 2011/02/22 ھبة عبد الوھاب حسن احمد 2229542 كفـءكفـء3612011/02/28 معلم

الحریة االبتدائیھ بالرزیقات بحرى 2011/07/01 ھبة على عبد الحمید  احمد 2279730 كفـءكفـء3622011/07/07 معلم

ارمنت الحیط االعدادیة بنین 2011/07/01 ھبة دمحم احمد محمود 2364391 كفـءكفـء3632011/07/07 معلم

نجع دنقل االبتدائیة 2011/07/01 ھبة دمحم جابر على 2277247 كفـءكفـء3642011/07/01 معلم

الرزیقات بحرى االعدادیة 2011/07/01 ھبھ سید احمد السید 2215881 كفـءكفـء3652011/07/07 معلم

نجع دنقل االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ شعبان دمحم احمد 2194369 كفـءكفـء3662011/07/16 معلم

فصول السادات االعدادیة بالمراعزه 2011/07/01 ھبھ عبدالعاطى حسانى دمحم 2218596 كفـءكفـء3672011/07/07 معلم

ارمنت االعدادیة الحدیثة 2011/07/01 ھبھ نبیل عبد الحمید  عبد الباقى 2276439 كفـءكفـء3682011/07/07 معلم

الدیمقراط االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھدى  سعد على حسین 2225497 كفـءكفـء3692011/07/07 معلم

الغرز االبتدائیة الجدیدة بالحیط 2011/07/01 ھدى سعدى النوبى عبد هللا 2382130 كفـءكفـء3702011/07/07 معلم

حاجرأرمنت الغربي االبتدائیة 2011/07/01 ھدى عبد الباسط غباشى على 2230536 كفـءكفـء3712011/07/07 معلم

الشھید عبد الرازق الفرشوطى االبتدائیة 2011/07/01 ھدى عبد الجواد احمد حفنى 2230349 كفـءكفـء3722011/07/07 معلم

الشھید احمد دمحم االمیر ریاض اطفال 2011/02/22 ھدى عبدالرؤوف دمحم احمد 742587 كفـءكفـء3732011/02/28 معلم

حاجرالحیط الشرقي االبتدائیة ت اساسى 2011/07/01 ھدى فوزى النوبى سلیمان 2347144 كفـءكفـء3742011/07/07 معلم
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الدیمقراط االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھدى دمحم احمد اسماعیل 2364386 كفـءكفـء3752011/07/07 معلم

الشھید احمد دمحم االمیر االبتدائیة 2011/02/22 ھناء زكى احمد بصرى 2226204 كفـءكفـء3762011/02/28 معلم

النصراالبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 ھناء سید دمحم احمد 2262324 كفـءكفـء3772011/07/07 معلم

النصراالبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 ھناء دمحم ابراھیم دمحم 2262323 كفـءكفـء3782011/07/07 معلم

التربیة الفكریة اعداد مھني 2011/07/01 ھناء دمحم النادى حسین 2229693 كفـءكفـء3792011/07/07 معلم

الرزیقات بحرى االعدادیة 2011/07/01 ھناء محمود امین مكى 2234151 كفـءكفـء3802011/07/07 معلم

الغرز االبتدائیة المشتركة بالحائط 2011/07/01 ھند عبد الفتاح مرتضى المنفى 2276717 كفـءكفـء3812011/07/07 معلم

ارمنت الحیط االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھنیة جبرة تادرس دریاس 2347148 كفـءكفـء3822011/07/01 معلم

السادات االبتدائیة بالمراعزه 2011/07/01 ھویدا حسان نور االمیر 2226115 كفـءكفـء3832011/07/07 معلم

نجع البحر االبتدائیة 2011/07/01 ھویدا رمضان حفنى دمحم 2289063 كفـءكفـء3842011/07/07 معلم

حاجرالحیط الشرقي االبتدائیة ت اساسى 2011/07/01 ھویدا عزب دمحم سالم 2347151 كفـءكفـء3852011/07/07 معلم

نجع البقالة یأرمنت الحیط 2011/07/01 ھویدا كامل دمحم ابو الحجاج 2285438 كفـءكفـء3862011/07/07 معلم

الغرز االبتدائیة المشتركة بالحائط 2011/07/01 ھیام عبدالعاطى العادلى برعى 2347793 كفـءكفـء3872011/07/07 معلم

الحریة االبتدائیھ بالرزیقات بحرى 2011/07/01 وائل محمود فرید دمحم 2253528 كفـءكفـء3882011/07/07 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 وفاء ابو المجد احمد دمحم 2363383 كفـءكفـء3892011/07/07 معلم

الشھید عبد الرحمن ابو الحجاج االبتدائیة 2011/07/01 وفاء أحمد ابو الحمد أحمد 2226684 كفـءكفـء3902011/07/07 معلم

الغرز االبتدائیة المشتركة بالحائط 2011/07/01 وفاء حسین حسن احمد 2282379 كفـءكفـء3912011/07/07 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 

ارمنتاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحریة االبتدائیة بالمراعزة 2011/02/22 وفاء زغلول عبد الحمید دمحم 2206732 كفـءكفـء3922011/02/28 معلم

النصراالبتدائیة بارمنت الحیط 2011/07/01 وفاء عطیتو دمحم ابو زید 2285865 كفـءكفـء3932011/07/07 معلم

حاجر الریاینة االبتدائیة تعلیم االساسى 2011/07/01 والء دمحم أبو الحجاج أمین 2258402 كفـءكفـء3942011/07/07 معلم

السالم االبتدائیة بارمنت الحائط 2011/07/01 والء محمود احمد  عمر 2363501 كفـءكفـء3952011/07/07 معلم

حاجر ارمنت الحیط الشرقى ع تعلیم اساسى 2011/07/01 ولید احمد فضل احمد 2279750 كفـءكفـء3962011/07/07 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2011/07/01 یاسر  دمحم احمد دمحم 2365162 كفـءكفـء3972011/07/07 معلم

حاجر الریاینة االبتدائیة تعلیم االساسى 2011/07/01 یاسر رمضان احمد خلیل 2289061 كفـءكفـء3982011/07/07 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 

دیوان المدیریةاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1990/09/29 عبد هللا حسین العادلى على 717129 كفـءكفـء12012/08/15 دكتوراهمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 2011/07/01 صفوت سعدى دمحم خلیفھ 2213610 كفـءكفـء22011/07/07 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/22 عفاف بكرى على عبدالعال 2208384 كفـءكفـء32011/02/28 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 مجدى سعد قالده تداروس 2209059 كفـءكفـء42011/07/07 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 

مدینةاألقصراالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الرسمیة للغات فرنسى بالزناقطة 2000/08/28 فیفان نصري صالح شنودة 598094 كفـءكفـء12012/06/21 ماجیستیروكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول 

مدرسة التربیة الفكریة بالكرنك 1984/11/01 امال احمد ابراھیم عشرى 590627 كفـءكفـء22010/03/31 أمین مكتبة أول  أ

طیبة االعدادیة بنین 2011/07/01 امانى دمحم حسین السید 2107174 كفـءكفـء32011/07/07 أمین مكتبة

نجع دمحم موسى االبتدائیة بالحب 2011/07/01 ایمان حجاج حفنى دمحم 2088665 كفـءكفـء42011/07/07 أمین مكتبة

طھ حسین للصم وضعاف السمع 2011/07/01 ایمان عبد الواجد احمد عبد اللة 2214107 كفـءكفـء52011/07/07 أمین مكتبة

دمحم حجاج علي محمود/ الجندي شھید  2011/07/01 باتعة حسین احمد عبید 2211600 كفـءكفـء62011/07/07 أمین مكتبة

احمس 2011/07/01 جمیلة عبد النبى  مرتضى عویس 2088713 كفـءكفـء72011/07/07 أمین مكتبة

الشیخ ابو العال 2011/07/01 حنان فوزى احمد سالم 2217457 كفـءكفـء82011/07/07 أمین مكتبة

مشایخ عطیھ األبتدائیة 2011/07/01 دالیا دمحم عبد الفتاح عبدالباسط 2088595 كفـءكفـء92011/07/07 أمین مكتبة

االقصر الفنیة التجاریة بنات 2011/02/22 دعاء سید احمد دمحم 2207310 كفـءكفـء102011/02/28 أمین مكتبة

األقصر الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 دینا عبد الرحیم دمحم الملقب العادلى 2102929 كفـءكفـء112011/07/07 أمین مكتبة

العوامیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 زینب دمحم سید الطیرى 2211771 كفـءكفـء122011/07/07 أمین مكتبة

الشیخ على 2011/02/22 سمر عبد الحمید محمود عجمي 1804845 كفـءكفـء132011/02/28 أمین مكتبة

الزناقطھ 2011/07/01 شیرین ابو الحجاج سلیم عبد الواحد 2216617 كفـءكفـء142011/07/07 أمین مكتبة

منشاة العمارى 2011/07/01 شیماء جاد هللا ذكى فھیم 2339267 كفـءكفـء152011/07/17 أمین مكتبة

ام المومنین االعدادیة بنات 2011/07/01 لمیاء دمحم یس عبد الرحیم 2100549 كفـءكفـء162011/07/07 أمین مكتبة

القباحى الشرقى 2011/07/01 دمحم الغریب دمحم عبد السالم 2088761 كفـءكفـء172011/07/07 أمین مكتبة

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مدینةاألقصراالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابوبكرالصدیق الرسمیة للغات انجلیزى 2011/07/01 میرفت ثروت صلیب جرجس 2072634 كفـءكفـء182011/07/07 أمین مكتبة

مجمع ابو الجود التعلیمى االبتدائى 2011/07/01 ناھد صبحى كلیم موسى 2100547 كفـءكفـء192011/07/07 أمین مكتبة

الكرنك 2011/07/01 ھالھ سید سعید الضوى 2088740 كفـءكفـء202011/07/07 أمین مكتبة

احمس 2011/02/22 ھالھ دمحم عبید دمحم 2064628 كفـءكفـء212011/02/28 أمین مكتبة

ام المؤمنین ث بنات 2011/07/01 ھبھ صالح محمود حسن 2104563 كفـءكفـء222011/07/14 أمین مكتبة

الكرنك 2011/07/01 اسماء  جمال على ابراھیم 2088681 كفـءكفـء232011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

االقصر الثانویة للبنات 2011/07/01 امنة فؤاد احمد عبد اللطیف 2088527 كفـءكفـء242011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

نجع العرب األبتدائیة 2011/07/01 إیمان رمضان حسن أحمد 2291433 كفـءكفـء252011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنین 2011/07/01 ایمان عوض هللا احمد دمحم 2260042 كفـءكفـء262011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

طیبة الثانویة المشتركة 2011/07/01 بسمھ جالل عبدالمجید عبدالرحمن 2088691 كفـءكفـء272011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

ام المومنین االعدادیة بنات 2011/07/01 سحر عمر عبد العزیز عوض 2206873 كفـءكفـء282011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

مصطفى كامل تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/01 عفاف راضى شحات دمحم 2218127 كفـءكفـء292011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

سیدى ابو الحجاج 2011/07/01 غادة عبد الرحیم دمحم احمد 2090398 كفـءكفـء302011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

وادى الملكات 2011/07/01 منیرة دمحم عبد الراضى دمحم 2097685 كفـءكفـء312011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

األقباط األعدادیة بنین 2011/07/01 ھاجر دمحم عبده دمحم 2100567 كفـءكفـء322011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

االقصر الفنیة التجاریة بنات 2011/07/07 احمد مرغلى دمحم على 2206289 كفـءكفـء332011/04/01 أخصائى نفسى

منشاة العماري االعدادیة بنات 2011/07/01 اسماء عبد العاطى عبد الجلیل مكى 2088757 كفـءكفـء342011/07/07 أخصائى نفسى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مدینةاألقصراالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السیدة عائشة االعدادیة ینات 2011/07/01 امل البدرى اسماعیل السعدى 2194492 كفـءكفـء352011/07/07 أخصائى نفسى

عمر بن الخطاب االعدادیة بنات 2011/07/01 ایمان حسان دمحم سلیم 2107176 كفـءكفـء362011/07/07 أخصائى نفسى

االقصر االعدادیة بنات 2011/07/01 ثناء رزق یوسف بنیامین 2215704 كفـءكفـء372011/07/07 أخصائى نفسى

ام النور 2011/07/01 جاكلین جمال بشیر بقطر 2088558 كفـءكفـء382011/07/07 أخصائى نفسى

مدرسة التربیة الفكریة بالكرنك 2011/07/01 حنان اوسامة السید عبد المنطلب 2208490 كفـءكفـء392011/07/07 أخصائى نفسى

الكرنك 2011/07/01 صفاء صالح بدرى مرغنى 2216005 كفـءكفـء402011/07/07 أخصائى نفسى

ابوبكرالصدیق الرسمیة للغات انجلیزى 2011/07/01 عفاف دمحم السید عبدربھ 2102873 كفـءكفـء412011/07/07 أخصائى نفسى

االقصر الثانویة للبنات 2011/07/01 مرفت محمود محمود دمحم 2091181 كفـءكفـء422011/07/07 أخصائى نفسى

منشاة العمارى 2011/07/01 مروه دمحم حسن اسماعیل 2081663 كفـءكفـء432011/07/07 أخصائى نفسى

االقصر الثانویة الفندقیة 2011/07/01 مریم فھیم رزق القمص متى 2225425 كفـءكفـء442011/07/07 أخصائى نفسى

االقصر الثانویة الفندقیة 2011/07/01 منى طلب احمد على 2208542 كفـءكفـء452011/07/07 أخصائى نفسى

الرسمیة للغات فرنسى بالزناقطة 2011/07/01 مھا رمضان حسن شبیب 2208526 كفـءكفـء462011/07/07 أخصائى نفسى

األقصر الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 نانسى عزت فارس یسى 2090903 كفـءكفـء472011/07/07 أخصائى نفسى

العوامیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھبھ على حسن حسان 2211769 كفـءكفـء482011/07/07 أخصائى نفسى

الزناقطھ 2011/07/01 ھدى مرتضى عبدهللا عبدالجلیل 2214063 كفـءكفـء492011/07/07 أخصائى نفسى

االقصر ع المھنیة 1994/07/11 نعمھ صبحى مرقس توفیق 597988 كفـءكفـء502009/10/08 أخصائى اجتماعى أول

عمر بن الخطاب االعدادیة بنات 2011/07/01 ابتسام احمد البربرى سلیم 2107171 كفـءكفـء512011/07/07 أخصائى اجتماعى

-----------------------------------
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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مدینةاألقصراالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مصطفى كامل تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/01 احالم خلیفھ حمدان عامر 2215426 كفـءكفـء522011/07/07 أخصائى اجتماعى

مشایخ عطیھ األبتدائیة 2011/07/01 أسماء حجاج دمحم محمود 2222384 كفـءكفـء532011/07/07 أخصائى اجتماعى

الخطباء االبتدائیھ الجدیده 2011/07/01 اسماء شوقى عمر دمحم 2222321 كفـءكفـء542011/07/07 أخصائى اجتماعى

الزناقطھ 2011/02/22 أسماء عبد الفتاح  أمیر  جادهللا 2063382 كفـءكفـء552011/02/28 أخصائى اجتماعى

سیدى ابو الحجاج 2011/07/01 اسماء عبد النبي عدلي عیسي 1804948 كفـءكفـء562011/07/07 أخصائى اجتماعى

طھ حسین للصم وضعاف السمع 2011/07/01 امل على الطاھر خلیل 2088548 كفـءكفـء572011/07/07 أخصائى اجتماعى

االقصر االعدادیة بنات الجدیدة 2011/02/22 امل دمحم نبیل عبد هللا قناوى 1593958 كفـءكفـء582011/02/28 أخصائى اجتماعى

السیدة عائشة االعدادیة ینات 2011/07/01 إیرین جورج مكرم جرجس 2098760 كفـءفوق المتوسط592011/07/07 أخصائى اجتماعى

نجع بدران األبتدائیة 2011/07/01 ایمان  عصام دمحم عبد العزیز 2207383 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشیخ على 2011/07/01 ایمان فؤاد زیدان قاسم 2088581 كفـءكفـء612011/07/07 أخصائى اجتماعى

القباحى الغربى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 إیمان متولى حسب النبى متولى 2216858 كفـءكفـء622011/07/07 أخصائى اجتماعى

األقباط األعدادیة بنین 2011/07/01 ایناس احمدصفوت حسین احمد 2207842 كفـءكفـء632011/07/07 أخصائى اجتماعى

االقصر االعدادیة بنات الجدیدة 2011/07/01 بدریة سید حمزة حسن 2088600 كفـءكفـء642011/07/07 أخصائى اجتماعى

طارق بن زیاد 2011/07/01 تریزة مرقص خلیل عبید 2100541 كفـءكفـء652011/07/07 أخصائى اجتماعى

الشیخ ابو العال 2011/07/01 جیھان بدیر حكیم بدیر 2208506 كفـءكفـء662011/07/07 أخصائى اجتماعى

نجع بدران األبتدائیة 2011/07/01 جیھان مصطفى دمحم حسان 2088672 كفـءكفـء672011/07/07 أخصائى اجتماعى

التجریبیة الریاضیة اعدادى 2011/07/01 حسام الدین رجب عیسى خلیل 2090421 كفـءكفـء682011/07/07 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مدینةاألقصراالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع الطویل االبتدائیة 2011/07/01 زینب صالح احمد جامع 2090335 كفـءكفـء692011/07/07 أخصائى اجتماعى

ام المؤمنین ث بنات 2011/07/01 سارة كمال یوسف دمحم 2097680 كفـءكفـء702011/07/07 أخصائى اجتماعى

دمحم حجاج علي محمود/ الجندي شھید  2011/07/01 سحر موریس قدیس جرجس 2097689 كفـءكفـء712011/07/07 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب االعدادیة بنین 2011/07/01 سعاد عزب ابوالحسن ادم 2088419 كفـءكفـء722011/07/07 أخصائى اجتماعى

العوامیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سماح مصطفى صابر احمد 2090433 كفـءكفـء732011/07/07 أخصائى اجتماعى

منشاه العمارى االعدادیة بنین 2011/07/01 سناء احمد عبید احمد 2100550 كفـءكفـء742011/07/07 أخصائى اجتماعى

منشاة العمارى تعلیم اساسى ابتدائى 2011/07/01 سھام احمد عربى محمود 2211726 كفـءكفـء752011/07/07 أخصائى اجتماعى

ام المؤمنین ث بنات 2011/07/01 سوزان صالح احمد مكى 2090182 كفـءكفـء762011/07/07 أخصائى اجتماعى

العوامیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سومیھ حجاج على دمحم 2086446 كفـءكفـء772011/07/07 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب االعدادیة بنات 2011/07/01 شرین شایب لبیب عبدالمسیح 2107159 كفـءكفـء782011/07/07 أخصائى اجتماعى

القباحى الغربى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شیماء حسین دمحم احمد 2216897 كفـءكفـء792011/07/07 أخصائى اجتماعى

االقصر االعدادیة بنات الجدیدة 2011/07/01 عزه سلطان أحمد عبد الرحمن 2222341 كفـءكفـء802011/07/07 أخصائى اجتماعى

الشیخ على 2011/07/01 فاطمة سید احمد فھمى احمد 1608005 كفـءكفـء812011/07/07 أخصائى اجتماعى

االقصر الثانویة الفندقیة 2011/07/01 فاطمة مصطفى كامل بشیرى 2063231 كفـءكفـء822011/07/07 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب االعدادیة بنات 2011/07/01 فؤادة سعد جاد الكریم یحیى 2131176 كفـءكفـء832011/07/07 أخصائى اجتماعى

االقصر االعدادیة بنات 2011/07/01 كرستین منیر فؤاد فیلبس 2088418 كفـءكفـء842011/07/07 أخصائى اجتماعى

طیبة االعدادیة بنین 2011/07/01 ماجدة كامل محمود احمد 2091187 كفـءكفـء852011/07/07 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مدینةاألقصراالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع الطویل االبتدائیة 2011/07/01 مارى اسكندر  ابراھیم اسكندر 2090343 كفـءكفـء862011/07/07 أخصائى اجتماعى

االقصر الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 مارى بشارة وحید رزق 2206876 كفـءكفـء872011/02/28 أخصائى اجتماعى

منشاة العماري االعدادیة بنات 2011/07/01 ماریت وھبة جریس یس 2226701 كفـءكفـء882011/07/07 أخصائى اجتماعى

منشاة العماري االعدادیة بنات 2011/07/01 مرثا ذكرى عطیة تاوضروس 2207142 كفـءكفـء892011/07/07 أخصائى اجتماعى

الكرنك ریاض اطفال 2011/07/01 مروة جمال عبد الناصر محمود دمحم 2090185 كفـءكفـء902011/07/07 أخصائى اجتماعى

الجندي شھید دمحم حجاج علي محمود 2011/07/01 مریانا راجى واقیم ارتین 2090470 كفـءكفـء912011/07/07 أخصائى اجتماعى

الخطباء االبتدائیھ الجدیده 2011/07/01 مریم القس كیرلس لمعى امین 2215808 كفـءكفـء922011/07/07 أخصائى اجتماعى

العوامیة االعدادیة المشتركة 2011/02/22 منال عبد الباقى حسن رسالن 1605436 كفـءكفـء932011/02/28 أخصائى اجتماعى

االقصر االعدادیة بنین 2011/07/01 منى عبد الوھاب عبید دمحم 2088711 كفـءكفـء942011/07/07 أخصائى اجتماعى

االمام الحسین 2011/07/01 ناھد یحى مصطفى احمد 2266694 كفـءكفـء952011/07/07 أخصائى اجتماعى

الكرنك 2011/07/01 نجوى ابراھیم طواب العبد 2090183 كفـءكفـء962011/07/07 أخصائى اجتماعى

الكرنك 2011/07/01 نجوى عبدة الناصح عبد اللة 2111475 كفـءكفـء972011/07/07 أخصائى اجتماعى

مشایخ عطیھ األبتدائیة 2011/07/01 نرمین عیاد تقى جاد 2211733 كفـءكفـء982011/07/07 أخصائى اجتماعى

ام المومنین االعدادیة بنات 2011/07/01 نعمة میالد ملیك داود 2090456 كفـءكفـء992011/07/07 أخصائى اجتماعى

مصطفى كامل تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/01 نھا صبرى دمحم بدرى 2215567 كفـءكفـء1002011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشیخ ابو العال 2011/07/01 نور االسالم فاروق دمحم محمود 2088613 كفـءكفـء1012011/07/07 أخصائى اجتماعى

عمر بن عبد العزیز 2011/07/01 ھالة جاد الكریم عبد الراضى دمحم 2090180 كفـءكفـء1022011/07/07 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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مدینةاألقصراالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر بن الخطاب 2011/07/01 ھالھ وھبى شفیق جبرائیل 2090906 كفـءكفـء1032011/07/07 أخصائى اجتماعى

ام المؤمنین ث بنات 2011/07/01 ھایدى نبیل  شبیب صدیق 2090938 كفـءكفـء1042011/07/07 أخصائى اجتماعى

االقصر االعدادیة بنات 2011/02/22 ھبھ حافظ شفیق تاوضروس 2051828 كفـءكفـء1052011/02/28 أخصائى اجتماعى

الزناقطھ 2011/07/01 ھبھ دمحم حرزهللا متلقح 2219795 كفـءكفـء1062011/07/01 أخصائى اجتماعى

العوامیة االعدادیة المشتركة 1980/09/01 مرثا شاكر عبدالملك حنا 589455 كفـءكفـء1072010/03/31 معلم خبیر

یعمل بالدیوان 1979/09/01 آمال رجب منتصر ابراھیم 588887 كفـءكفـء1082009/01/01 معلم أول أ

العوامیة االعدادیة المشتركة 1991/10/01 حنان مصطفى مصطفى دمحم الشاطبي 593688 فوق المتوسطفوق المتوسط1092010/03/31 معلم أول أ

االقصر االعدادیة بنات 1986/09/01 صفوت ساویرس ابراھیم بولس 591129 كفـءكفـء1102009/01/11 معلم أول أ

منشاه العمارى االعدادیة بنین 1992/09/01 عبد الرؤوف احمد عبدربھ دمحم 594267 كفـءكفـء1112009/01/11 معلم أول أ

العوامیھ 1982/06/30 عبدالرحیم عبداللطیف دمحم دمحم 589178 كفـءكفـء1122009/10/08 معلم أول أ

عمر بن الخطاب االعدادیة بنین 1985/09/01 لوریس واصف سدره دمیان 591883 كفـءكفـء1132009/01/11 معلم أول أ

العوامیة االعدادیة المشتركة 1984/09/01 مرفت منیر عبد الشھید سعید 591548 كفـءكفـء1142009/01/11 معلم أول أ

ام المومنین االعدادیة بنات 1982/09/10 منى اسكندر شحاتة سیفین 590345 كفـءكفـء1152009/01/11 معلم أول أ

طارق بن زیاد 1982/09/01 میرفت واصف سدره دمیان 591091 كفـءكفـء1162010/03/31 معلم أول أ

األقصر الثانویة الزخرفیة بنین 1984/12/01 نادیھ حنا عبد الشھید سعید 588863 كفـءكفـء1172009/10/08 معلم أول أ

الحریة االبتدائیة 2003/07/01 الشیماء فراج دمحم حسن 1566758 كفـءكفـء1182012/04/01 ماجیستیرمعلم أول

سیدى ابو الحجاج 1987/11/01 الھام یوسف مصطفى یحیى 592308 كفـءكفـء1192009/01/11 معلم أول
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

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

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سیدى ابو الحجاج 2003/07/01 امانى المھتدى عبد الجواد دمحم 596980 كفـءكفـء1202012/04/01 ماجیستیرمعلم أول

عمر بن الخطاب 1988/11/01 راعوث لبیب حنا مرجان 593577 كفـءكفـء1212010/03/31 معلم أول

الشیخ على 1987/09/01 مصطفى عباس بدوي حسین 590242 دون المتوسطدون المتوسط1222009/01/11 معلم أول

نجع الطویل االبتدائیة 2003/07/01 نھا موسى أنس دمحم 597300 كفـءكفـء1232012/05/31 ماجیستیرمعلم أول

االقصر الثانویة بنین 2011/07/01 ابتسام محروس عبد العزیز دمحم 2216030 كفـءكفـء1242011/07/07 معلم

الخطباء االبتدائیھ الجدیده 2011/02/22 ابراھیم دمحم مرتضى احمد 597946 كفـءكفـء1252011/02/28 معلم

القباحي الشرقي ع المشتركة 2011/07/01 أحمد خضر عباس عبده 2214132 كفـءكفـء1262011/07/07 معلم

التجریبیة الریاضیة الثانویة 2011/07/01 احمد سید عبدالراضى دمحم 2215738 كفـءكفـء1272011/07/07 معلم

القباحى الشرقى 2011/07/01 احمد فاروق یوسف اسماعیل 2216058 كفـءكفـء1282011/07/07 معلم

االقصر االعدادیة بنات الجدیدة 2011/02/22 احمد دمحم شرقاوى سلیم 2052571 كفـءكفـء1292011/02/28 معلم

العوامیة االعدادیة المشتركة 2011/07/07 احمد نجم الدین یمنى حامد 2221545 كفـءكفـء1302011/07/07 معلم

االمام الحسین 2011/07/01 أزھار كمال مصرى صھیون 2190595 كفـءكفـء1312011/07/07 معلم

طیبة االعدادیة بنین 2011/07/01 اسامھ ابراھیم عبد المسیح اسرافیل 2210956 كفـءكفـء1322011/07/07 معلم

مصطفى كامل تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/01 استر البیر لبیب حبیب 2098763 كفـءكفـء1332011/07/07 معلم

ام المؤمنین ث بنات 2011/07/01 إستر سمیر بشیر جرجس 2090914 كفـءكفـء1342011/07/07 معلم

نجع دمحم موسى االبتدائیة بالحب 2011/07/01 اسماء انور دمحم بغدادى 2293043 كفـءكفـء1352011/07/07 معلم

القباحى الغربى االعدادیة المشتركة 2011/02/22 اسماء بغدادى دمحم سلیمان 597785 كفـءكفـء1362011/02/28 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مدینةاألقصراالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

طیبة الجدیدة للتعلیم االساسي اعدادي 2011/07/01 أسماء عبد الوھاب بكرى السید 2269021 كفـءكفـء1372011/07/07 معلم

القباحى الغربى االعدادیة المشتركة 2011/02/22 اسماء عبدالجواد عبدالجلیل عبدالرحیم 2072013 كفـءكفـء1382011/02/28 معلم

ابو الجود 2011/02/22 اسماء فتحى عبد القادر بیومى 596742 كفـءكفـء1392011/02/28 معلم

نجع الطویل االبتدائیة 2011/07/01 اسماء دمحم احمد عبد هللا 2088565 كفـءكفـء1402011/07/07 معلم

منشاه العمارى االعدادیة بنین 2011/07/01 اشرف عبادى احمد دمحم 2217694 كفـءكفـء1412011/07/07 معلم

نجع القباحى الغربى 2011/02/28 اغابى ناجح ثابت  متى 2069011 كفـءكفـء1422011/02/28 معلم

القباحى الشرقى 2011/07/01 اكرم ودیع عزیز جرس 2090896 كفـءكفـء1432011/07/07 معلم

االمام الحسین 2011/07/01 الشیماء بخیت محمود احمد 2090184 كفـءكفـء1442011/07/07 معلم

ابوبكرالصدیق الرسمیة للغات انجلیزى 2011/02/22 الشیماء دمحم حجازي بشاري 597925 كفـءكفـء1452011/02/28 معلم

نجع القباحى الغربى 2011/07/01 الشیماء یوسف عبدالظاھر عبد القادر 1604508 كفـءكفـء1462011/07/07 معلم

االقصر الثانویة بنین 2011/07/01 الطیب سید حجاج دمحم 2255982 كفـءكفـء1472011/07/07 معلم

نجع بدران األبتدائیة 2011/02/22 الفت عبدالمقصود عبدالالھى عبدالخیر 597736 كفـءكفـء1482011/02/28 معلم

منشاه العمارى االعدادیة بنین 2011/07/01 المدثر سالم احمد دمحم 2214532 كفـءكفـء1492011/07/07 معلم

وادى الملكات 2011/07/01 الھام سید ابو الفضل دمحم 2211602 كفـءكفـء1502011/07/07 معلم

الشھداء بالعوامیھ 2011/02/22 الھام فاروق دمحم بیومى 597711 كفـءكفـء1512011/02/28 معلم

نجع الطویل االبتدائیة 2011/07/01 ام كلثوم سالم احمد  محمود 2390816 كفـءكفـء1522011/07/07 معلم

الشیخ على 2011/02/22 امال الطواب دیاب جمعھ 1599802 كفـءكفـء1532011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مدینةاألقصراالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشاة العمارىتعلیم اساسى اعدادى 2011/02/22 امال محمود عبد الصبور محمود 2054981 كفـءكفـء1542011/02/28 معلم

صالح الدین 2011/07/01 امانى ابراھیم دمحم احمد 2211788 كفـءكفـء1552011/07/07 معلم

االقصر الثانویة للبنات 2011/02/22 امانى احمد حسین خلیل 2067087 كفـءكفـء1562011/02/28 معلم

نجع الطویل االبتدائیة 2011/02/22 امانى شوقى حنا داود 597485 كفـءكفـء1572011/02/28 معلم

سیدى ابو الحجاج 2011/02/22 امانى عاشور عثمان دمحم 2051816 كفـءكفـء1582011/02/28 معلم

منشاة العماري االعدادیة بنات 2011/07/01 امانى عبد هللا ابراھیم عبدون 2217685 كفـءكفـء1592011/07/07 معلم

ابوبكرالصدیق الرسمیة للغات انجلیزى 2011/07/01 امانى عبد النبى دمحم حسن 2091198 كفـءكفـء1602011/07/07 معلم

ام المومنین االعدادیة بنات 2011/02/22 امانى عبدالستار دمحم عبد الواحد 2067472 كفـءكفـء1612011/02/28 معلم

العوامیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 امانى دمحم السید عبدالجلیل 2222902 كفـءكفـء1622011/07/07 معلم

سیدى ابو الحجاج 2011/02/22 امانى محمود عبد العال محمود 1579014 كفـءكفـء1632011/02/28 معلم

الرسمیة للغات فرنسى بالزناقطة 2011/07/01 امل احمد دمحم سید 2241307 كفـءكفـء1642011/07/07 معلم

القباحى الشرقى 2011/02/22 امل شحات فخرى عوض 2073417 كفـءكفـء1652011/02/28 معلم

نجع بدران األبتدائیة 2011/02/22 امنھ عبدالغفار احمد محمود 2216606 كفـءكفـء1662011/02/28 معلم

الشھداء بالعوامیھ 2011/07/01 أمیرة المنشاوى عبدالقوى الزول 2209368 كفـءكفـء1672011/07/07 معلم

األقباط األعدادیة بنین 2011/07/01 امیرة رومانى بسخرون عبد المالك 2207882 كفـءكفـء1682011/07/07 معلم

مجمع ابو الجود التعلیمى ریاض اطفال 2011/07/01 امیرة دمحم مجلى دمحم 2211787 كفـءكفـء1692011/07/07 معلم

ابوبكرالصدیق الرسمیة للغات انجلیزى 2011/07/01 امیرة محمود على حسین 2090355 كفـءكفـء1702011/07/07 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 

مدینةاألقصراالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر بن الخطاب االعدادیة بنات 2011/07/01 امیمة عبد الفتاح عبد المنعم حمادة 2097683 كفـءكفـء1712011/07/07 معلم

االقصر الثانویة بنین 2011/02/22 امیمة نور الدین متولى حسان 2207896 كفـءكفـء1722011/02/28 معلم

االقصر الثانویة للبنات 2011/07/01 امینة محیى الدین دمحم عثمان 2097162 كفـءكفـء1732011/07/07 معلم

القباحى الغربى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایرین فكتور سیفین منسى 2213146 كفـءكفـء1742011/07/07 معلم

الرسمیة للغات فرنسى بالزناقطة 2011/07/01 ایفت بخیت زكى مرقس 2217508 كفـءكفـء1752011/07/07 معلم

وادى الملكات 2011/07/01 ایفیت عبدمریم ملك سولایر 2210995 كفـءكفـء1762011/07/07 معلم

التجریبیة الریاضیة اعدادى 2011/07/01 ایلیا دانیال حبیب سلیمان 2135886 كفـءكفـء1772011/07/01 معلم

نجع القباحى الغربى 2011/07/01 ایمان ألفرید ادوارد سعد 2211466 كفـءكفـء1782011/07/07 معلم

الخطباء االبتدائیھ الجدیده 2011/07/01 إیمان حجاج دمحم محمود 2218046 كفـءكفـء1792011/07/07 معلم

التجریبیة الریاضیة اعدادى 2011/07/01 ایمان حلمى دمحم عبد هللا 2234280 كفـءكفـء1802011/07/07 معلم

ام المومنین االعدادیة بنات 2011/07/01 ایمان عبدالمالك عبدالمسیح اندراوس 2207075 كفـءكفـء1812011/07/07 معلم

ابوبكرالصدیق الرسمیة للغات انجلیزى 2011/07/01 ایمان دمحم ابوالقاسم  احمد  عمر 2206984 كفـءكفـء1822011/07/07 معلم

الشھداء ریاض اطفال 2011/02/22 ایمان دمحمالمھدى عبد الرحمن حسین 2223752 كفـءكفـء1832011/02/28 معلم

وادى الملكات 2011/02/22 ایمان معاطي برشاوي عطا 597908 كفـءكفـء1842011/02/28 معلم

االقصر االعدادیة بنات 2011/07/01 ایناس  وصفى فرنسیس میخائیل 2151339 كفـءكفـء1852011/07/07 معلم

الحریة االبتدائیة 2011/07/01 ایناس دمحم یوسف دمحم 1616538 كفـءكفـء1862011/07/07 معلم

األقصر الثانویة الزخرفیة بنین 2011/07/01 ایناس نوبى دمحم حسن 2222710 كفـءكفـء1872011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مدینةاألقصراالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االقصر االعدادیة بنین 2011/07/01 اینجى عزت غردون یسى 2090893 كفـءكفـء1882011/07/07 معلم

نجع بدران ریاض اطفال 2011/02/22 باتعة حسن على فتح هللا 1592279 كفـءكفـء1892011/02/28 معلم

القباحى الشرقى 2011/02/22 باسم اسحق فاخورى برسوم 2075561 كفـءكفـء1902011/02/28 معلم

االقصر الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 بسمھ ابوالمجد احمد دمحم 2221395 كفـءكفـء1912011/07/07 معلم

الخطباء االبتدائیھ الجدیده 2011/07/01 بلقیس صالح عبد العزیز دمحم 2217974 كفـءكفـء1922011/07/07 معلم

األقباط األعدادیة بنین 2011/02/22 بھاء الدین احمد فكرى دمحم 2129637 كفـءكفـء1932011/02/28 معلم

االقصر الفنیة التجاریة بنات 2011/02/22 تحیھ محمود عثمان ابراھیم 2212727 كفـءكفـء1942011/02/28 معلم

صالح الدین ریاض اطفال 2011/07/01 تریفینا ممدوح منصور عبد المالك 2183897 كفـءكفـء1952011/07/07 معلم

االمام الحسین 2011/02/22 تھانى سعدى قناوى دمحم خیر 2216711 كفـءكفـء1962011/02/28 معلم

االقصر الفنیة التجاریة بنات 2011/02/22 تھانى فخرى عزیز توفیق 2209156 كفـءكفـء1972011/02/28 معلم

الزناقطھ 2011/02/22 تھاني دمحم قاسم عبدالقادر 597901 كفـءكفـء1982011/02/28 معلم

الرسمیة للغات فرنسى بالزناقطة 2011/02/22 تیسیر سید حسن حجاجى 597565 كفـءكفـء1992011/02/28 معلم

االمام الحسین 2011/07/01 جاكلین حافظ اقالدیوس اسكندر 2185220 كفـءكفـء2002011/07/07 معلم

الزناقطھ 2011/02/22 جرجس الشایب سامي جورجي 597431 كفـءكفـء2012011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنین 2011/07/01 جرجس صبرى صالح جودة 2088398 كفـءكفـء2022011/07/07 معلم

نجع الطویل االبتدائیة 2011/07/01 جواھر احمد ضوى احمد 2089919 كفـءكفـء2032011/07/07 معلم

ام النور 2011/07/01 جورج جمیل منسى جرجس 2157680 كفـءكفـء2042011/07/07 معلم
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القباحى الغربى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 جورجیت جرجس وصفي ناشد 2209287 كفـءكفـء2052011/07/07 معلم

االقصر الثانویة للبنات 2011/02/22 جیھان مبارك دمحم على 2177552 كفـءكفـء2062011/02/28 معلم

مجمع ابو الجود التعلیمى االبتدائى 2011/07/01 حاتم دمحم ابوالحجاج یوسف حسن 2218199 كفـءكفـء2072011/07/07 معلم

القباحى الشرقى 2011/07/01 حسن سعید حسن اسماعیل 2214140 كفـءكفـء2082011/07/07 معلم

القباحى الشرقى 2011/02/22 حسن صالح عبدالحمید طھ 597680 كفـءكفـء2092011/02/28 معلم

االقصر االعدادیة بنین 2011/07/01 حسن دمحم السید عوض 2207393 كفـءكفـء2102011/07/07 معلم

سیدى ابو الحجاج ریاض اطفال 2011/07/01 حفصة رفعت یوسف حسن 2241406 كفـءكفـء2112011/07/07 معلم

االقصر الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 حمادة حفنى سید احمد 2214514 كفـءكفـء2122011/07/07 معلم

طیبة الثانویة المشتركة 2011/07/01 حمدى  فؤاد دمحم لبیب 2208553 كفـءكفـء2132011/07/07 معلم

نجع دمحم موسى االبتدائیة بالحب 2011/02/22 حمدي یوسف ابوالوفا مكي 597933 كفـءكفـء2142011/02/28 معلم

صالح الدین 2011/02/22 حنان یوسف دمحم سعدهللا 2207598 كفـءكفـء2152011/02/22 معلم

األقباط األعدادیة بنین 2011/02/22 خالد على سلیم احمد 2129646 كفـءكفـء2162011/02/28 معلم

احمس 2011/07/01 خالد دمحم العادلي دمحم 597921 كفـءكفـء2172011/07/07 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/22 خالد دمحم عبد المجید جوھر 597694 كفـءكفـء2182011/02/28 معلم

القباحى الغربى االعدادیة المشتركة 2011/02/22 دالیا دمحم احمد نور 2086142 كفـءكفـء2192011/02/28 معلم

األقصر الثانویة الزخرفیة بنین 2011/07/01 دعاء احمدجمال اسماعیل احمد 2225976 كفـءكفـء2202011/07/07 معلم

احمس 2011/02/22 دعاء النجدى دمحم یوسف 597742 كفـءكفـء2212011/02/28 معلم

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

7438of 7345 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 

مدینةاألقصراالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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االقصر الفنیة التجاریة بنات 2011/02/22 دمیانھ رومانى جبره اقالدیوس 2069023 كفـءكفـء2222011/02/28 معلم

األقصر الثانویة الفنیة بنات 2011/02/22 دوالجى منیر ونیس محارب 2097165 كفـءكفـء2232011/02/28 معلم

سیدى ابو الحجاج ریاض اطفال 2011/07/01 دولت عراقى دمحم حلمى احمد 2217485 كفـءكفـء2242011/07/07 معلم

السلیمى 2011/02/22 دیانا دمحم زین العابدین دمحم 1585923 كفـءكفـء2252011/02/28 معلم

االقصر الفنیة التجاریة بنات 2011/02/22 دینا احمد السید دمحم 2066680 كفـءكفـء2262011/02/28 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/02/22 رابحة عبدالعزیز محمود احمد 597609 كفـءكفـء2272011/02/28 معلم

السیدة عائشة االعدادیة ینات 2011/02/22 راشا حبشى ابو الحسن ادم 2207610 كفـءكفـء2282011/02/28 معلم

مصطفى كامل تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/01 راندا جورج بولس حنا 2144120 كفـءكفـء2292011/07/07 معلم

الحریة ریاض اطفال 2011/02/22 رانیا شحات ابراھیم حسن 1604512 كفـءكفـء2302011/02/28 معلم

العوامیة ریاض اطفال 2011/07/01 رانیا عبد السالم محمود السنوسي 1594189 كفـءكفـء2312011/07/07 معلم

مجمع ابو الجود التعلیمى االبتدائى 2011/07/01 راویھ عبدالرحیم عباس الضوى 2218082 كفـءكفـء2322011/07/07 معلم

القباحى الشرقى 2011/02/22 رشا حربى شمروخ على 597955 كفـءكفـء2332011/02/28 معلم

الزناقطھ 2011/07/01 رشا فوزى عرفجى یاسین 2214875 كفـءكفـء2342011/07/07 معلم

نجع الطویل ریاض اطفال 2011/07/01 رشا دمحم حفني الدردیر 2229458 كفـءكفـء2352011/07/07 معلم

منشاة العمارى 2011/07/01 رغده ضیاء الدین أحمد مصطفى 2335048 كفـءكفـء2362011/07/07 معلم

احمس 2011/02/22 رقیھ عبدو عبدالظاھر دمحم 597262 كفـءكفـء2372011/02/28 معلم

طیبة الجدیدة للتعلیم االساسي اعدادي 2011/07/01 رمضان اللیثى سعد  معوض 2359945 كفـءكفـء2382011/07/07 معلم
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نجع العرب األبتدائیة 2011/02/22 رندا رومانى عدلى اسكندر 2130725 كفـءكفـء2392011/02/28 معلم

نجع بدران األبتدائیة 2011/07/01 رنده عبده دمحم جاد الرب 2396478 كفـءكفـء2402011/07/07 معلم

االقصر الثانویة الفندقیة 2011/07/01 رومانى ماھر بشاره سلیمان 2208231 كفـءكفـء2412011/07/07 معلم

احمس 2011/07/01 ریھام ادوادر عبد النور غبلایر 2190285 كفـءكفـء2422011/07/07 معلم

ام النور 2011/07/01 ریھام یوحنا مسدارى زكرى 2375141 كفـءكفـء2432011/07/07 معلم

منشاة العمارىتعلیم اساسى اعدادى 2011/02/22 زھرة حسن صدیق احمد 1605878 كفـءكفـء2442011/02/28 معلم

السلیمى 2011/02/22 زینب احمد محمود ابوزید 597629 كفـءكفـء2452011/02/28 معلم

االقصر الثانویة الفندقیة 2011/02/22 زینب جمعھ حسین محمود 2063244 كفـءكفـء2462011/02/28 معلم

الزناقطھ  ریاض اطفال 2011/02/22 زینب حسانى جامع دمحم 1591814 كفـءكفـء2472011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب 2011/07/01 زینب حسن بكرى حسن 2218478 كفـءكفـء2482011/07/07 معلم

منشاة العمارى ریاض اطفال 2011/02/22 زینب ربیع دمحم االدفاوى 2215786 كفـءكفـء2492011/02/28 معلم

الشیخ على 2011/07/01 زینب طایع محمود احمد 2213161 كفـءكفـء2502011/07/07 معلم

نجع الطویل االبتدائیة 2011/07/01 زینب عبدالحمید احمد حسن 597088 كفـءكفـء2512011/07/07 معلم

نجع دمحم موسى االبتدائیة بالحب 2011/02/22 زینب عزمى منقارى ابراھیم 597619 كفـءكفـء2522011/02/28 معلم

نجع الخطباء ریاض اطفال 2011/02/22 زینب دمحم حسین احمد 2063152 كفـءكفـء2532011/02/28 معلم

الشھداء ریاض اطفال 2011/07/01 زینب مصطفى علوى احمد 2209400 كفـءكفـء2542011/07/07 معلم

االقصر الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 ساره سید احمد امین 2225432 كفـءكفـء2552011/07/07 معلم
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نجع العرب األبتدائیة 2011/07/01 سامیة الضوى محمود عبد الاله 2090560 كفـءكفـء2562011/07/07 معلم

االمام الحسین 2011/02/22 سحر الطیرى محمود عبد الراضى 597771 كفـءكفـء2572011/02/28 معلم

االقصر الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 سعد عیاد جرجس عبید 2218595 كفـءكفـء2582011/07/07 معلم

الكرنك االعدادیة بنین 2011/02/22 سعیدة سید محمود احمد 597245 كفـءكفـء2592011/02/28 معلم

االقصر الثانویة التجاریة بنین 2011/07/01 سكینھ جمال حسن احمد 2213614 كفـءكفـء2602011/07/07 معلم

االقصر ع المھنیة 2011/07/01 سلوى لورنس ملیك بشاره 2222972 كفـءكفـء2612011/07/07 معلم

نجع بدران األبتدائیة 2011/02/22 سلوى دمحم احمد الجیالنى 597740 كفـءكفـء2622011/02/22 معلم

عمر بن الخطاب 2011/02/22 سلوى محمود مدبولي عبد هللا 1584035 كفـءكفـء2632011/02/28 معلم

الكرنك 2011/07/01 سماح سعید العادلى حسن 2211786 كفـءكفـء2642011/07/07 معلم

الحریة االبتدائیة 2011/02/22 سماح دمحم حسن خلیل 597803 كفـءكفـء2652011/02/28 معلم

االمام الحسین 2011/07/01 سمیرة سعید عبد الراضى سلیم 2215660 كفـءكفـء2662011/07/07 معلم

مجمع ابو الجود التعلیمى ریاض اطفال 2011/02/22 سمیھ احمد عثمان طایع 1587624 كفـءكفـء2672011/02/28 معلم

االقصر الفنیة التجاریة بنات 2011/02/22 سناء سیداحمد سعدالدین حامد 2213596 كفـءكفـء2682011/02/28 معلم

نجع العرب األبتدائیة 2011/07/01 سناء محمود دمحم حسین 591008 كفـءكفـء2692011/07/07 معلم

ابوبكرالصدیق الرسمیة للغات انجلیزى 2011/07/01 سھام بدوى احمد عبد الرحمن 2073399 كفـءكفـء2702011/07/07 معلم

الزناقطھ 2011/07/01 سوزان سمیر برسوم اسرائیل 2215864 كفـءكفـء2712011/07/07 معلم

االقصر الفنیة التجاریة بنات 2011/02/22 سوسن سید علي عبد الباسط 2156267 كفـءكفـء2722011/02/28 معلم
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الرسمیة للغات فرنسى بالزناقطة 2011/03/01 سوسنھ االمیر رزق هللا منصور 1725903 كفـءكفـء2732011/02/28 معلم

صالح الدین ریاض اطفال 2011/02/22 سوسو إبراھیم مرسى فرج 2207740 كفـءكفـء2742011/02/28 معلم

الزناقطھ 2011/02/22 سومیة فراج احمد عبد الكریم 2100560 كفـءكفـء2752011/02/28 معلم

طارق بن زیاد 2011/07/01 شرین عطیھ عبد النور عبد المالك 2208540 كفـءكفـء2762011/07/07 معلم

مشایخ عطیھ األبتدائیة 2011/07/01 شیرین حسانى خلیل یوسف 2222241 كفـءكفـء2772011/07/07 معلم

االقصر االعدادیة بنین 2011/07/01 شیرین دمحم عبد الفتاح عبد الباسط 2142929 كفـءكفـء2782011/07/07 معلم

العوامیة ریاض اطفال 2011/07/01 شیماء أبو الفتوح أحمد قرقار 1594184 كفـءكفـء2792011/07/07 معلم

نجع الطویل االبتدائیة 2011/07/01 شیماء بدرى عبد الباقى دمحم 2088693 كفـءكفـء2802011/07/07 معلم

عمربن عبدالعزیز ریاض اطفال 2011/02/22 شیماء بدوى دمحم حسین 1592277 كفـءكفـء2812011/02/28 معلم

الكرنك االعدادیة بنین 2011/07/01 شیماء راغب دمحم طھ 2146046 كفـءكفـء2822011/07/07 معلم

االقصر االعدادیة بنات 2011/07/01 شیماء سید بغدادى شبیب 2206613 كفـءكفـء2832011/07/07 معلم

االقصر االعدادیة بنات 2011/07/01 شیماء عبد المنعم احمد على 2151328 كفـءكفـء2842011/07/07 معلم

نجع بدران األبتدائیة 2011/02/22 شیماء عبدوا احمد معوض 597819 كفـءكفـء2852011/02/28 معلم

الشھداء بالعوامیھ 2011/07/01 شیماء فتاح بدوى احمد 2209428 كفـءكفـء2862011/07/07 معلم

السیدة عائشة االعدادیة ینات 2011/07/01 شیماء محمود احمد ابراھیم 2228707 كفـءكفـء2872011/07/07 معلم

االقصر االعدادیة بنین 2011/02/22 شیماء محمود دمحم عبد الرحیم 1589001 كفـءكفـء2882011/02/28 معلم

الشھداء بالعوامیھ 2011/07/01 شیماء یوسف فكرى احمد 2211032 كفـءفوق المتوسط2892011/07/07 معلم

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

7438of 7349 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 

مدینةاألقصراالقصر ::
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الزناقطھ 2011/02/22 صابرین السید فتحى عدلى 1596595 كفـءكفـء2902011/02/28 معلم

القباحى الغربى ریاض اطفال 2011/02/22 صابرین حسانى إبراھیم على 2216481 كفـءكفـء2912011/02/28 معلم

نجع الطویل االبتدائیة 2011/02/22 صالحة محمود موسي سید 598019 كفـءكفـء2922011/02/28 معلم

االقصر الثانویة التجاریة بنین 2011/02/22 صبرین صدقى كامل ابراھیم 2212686 كفـءكفـء2932011/02/28 معلم

نجع العرب األبتدائیة 2011/02/22 صفاء احمد ابو المجد دمحم 2229654 كفـءكفـء2942011/02/28 معلم

القباحى الغربى االعدادیة المشتركة 2011/02/22 صفاء احمد یوسف حسن 2083793 كفـءكفـء2952011/02/28 معلم

احمس 2011/07/01 صفاء بغدادى دمحم خلیفة 2091160 كفـءكفـء2962011/07/07 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2011/07/01 صفاء عبد الرازق عبد الرحیم سلیمان 2090479 كفـءكفـء2972011/07/07 معلم

الخطباء االبتدائیھ الجدیده 2011/07/01 صفاء فؤاد بشیر حسین 2389523 كفـءكفـء2982011/07/07 معلم

مجمع ابو الجود التعلیمى االبتدائى 2011/02/22 صفاء دمحم على حامد 596500 كفـءكفـء2992011/02/28 معلم

منشاة العمارى 2011/07/01 صلیب ثروت كامل فلسطین 2090545 كفـءكفـء3002011/07/07 معلم

ابوبكرالصدیق الرسمیة للغات انجلیزى 2011/02/22 ضحى ابو المجد محمود على 597977 كفـءكفـء3012011/02/28 معلم

السلیمى 2011/07/01 عاطف صبحى بساده یوسف 2366623 كفـءكفـء3022011/07/07 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنین 2011/02/22 عامر خطاب احمد عمر 1592268 كفـءكفـء3032011/02/28 معلم

احمس 2011/02/22 عائشة عبد الالة عبد الرشید اسماعیل 597559 كفـءكفـء3042011/02/28 معلم

العوامیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عبد الرحیم دمحم محمود حسن 2211773 كفـءكفـء3052011/07/07 معلم

االقصر الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 عبد الناصر سید دمحم طایع 2227567 كفـءكفـء3062011/07/07 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 

مدینةاألقصراالقصر ::
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القباحى الشرقى 2011/07/01 عبدهللا حسن دمحم احمد 2088729 كفـءكفـء3072011/07/07 معلم

مصطفى كامل تعلیم اساسى اعدادى 2011/02/22 عبدهللا عبدالفتاح عرابى احمد 2100630 كفـءكفـء3082011/02/28 معلم

خالد بن الولید الثانویة 2011/02/22 عبدالمعز دمحمصفوت دمحم بغدادى 2061291 كفـءكفـء3092011/02/28 معلم

االقصر الفنیة التجاریة بنات 2011/02/22 عبیر عبد الجلیل عبد هللا راضى عبد الجلیل 2215434 كفـءكفـء3102011/02/28 معلم

الزناقطھ 2011/02/22 عبیر ناجح عطیة موسى 597752 كفـءكفـء3112011/02/28 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2011/02/22 عزة عیسى یوسف عبدالالھى 597855 كفـءكفـء3122011/02/28 معلم

نجع بدران األبتدائیة 2011/02/22 عطیات سید عبد الرحمن عبید 1601021 كفـءكفـء3132011/02/28 معلم

األقصر الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 عالء حسن احمد دمحم العشى 2069774 كفـءكفـء3142011/07/07 معلم

االمام الحسین 2011/02/22 عالء سعید حسن إسماعیل 2190521 كفـءكفـء3152011/02/28 معلم

طھ حسین للصم وضعاف السمع 2011/07/01 عالء عبد المقصود حسن دمحم 2208507 كفـءكفـء3162011/07/07 معلم

األقباط األعدادیة بنین 2011/07/01 عماد روبیل بولس باسیلى 2207856 كفـءكفـء3172011/07/07 معلم

العوامیھ 2011/02/22 عمرو بغدادي دمحم طھ 597410 كفـءكفـء3182011/02/28 معلم

االمام الحسین 2011/02/22 عمرو دمحم حرز هللا یوسف 597089 كفـءكفـء3192011/02/28 معلم

االقصر الفنیة التجاریة بنات 2011/02/22 عواطف ارمانیوس ذكى غالى 2208409 كفـءكفـء3202011/02/22 معلم

الرسمیة للغات فرنسى بالزناقطة 2011/07/01 غادة دمحم احمد عبد القادر 2156773 كفـءكفـء3212011/07/01 معلم

نجع العرب األبتدائیة 2011/07/01 غادة دمحم حسن خلیفة 2211599 كفـءكفـء3222011/07/07 معلم

الشیخ على 2011/02/22 غادة محمود حیدر حامد 597870 كفـءكفـء3232011/02/28 معلم
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التجریبیة الریاضیة الثانویة 2011/02/22 غاده عوض عبد العزیز دمحم 2213581 كفـءكفـء3242011/02/28 معلم

دمحم موسى ریاض اطفال 2011/02/22 فاتن رشدى احمد جالل 1591991 كفـءكفـء3252011/02/28 معلم

نجع بدران األبتدائیة 2011/07/01 فاطمة  احمد  فھیم عبد القادر 2396490 كفـءكفـء3262011/07/07 معلم

نجع بدران األبتدائیة 2011/07/01 فاطمة الزھراء احمد عطیتو ابراھیم 2396496 كفـءكفـء3272011/07/07 معلم

احمس 2011/07/01 فاطمة الزھراء جامع محمود مصطفى 2131208 كفـءكفـء3282011/07/07 معلم

طارق بن زیاد 2011/02/22 فاطمة الزھراء سید سعد محمود 596835 كفـءكفـء3292011/02/28 معلم

مصطفى كامل تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/01 فاطمة الزھراء عبد الحمید مصطفى حامد 2097675 كفـءكفـء3302011/07/07 معلم

احمس 2011/07/01 فاطمة السید حسین على 2211784 كفـءكفـء3312011/07/07 معلم

الرسمیة للغات فرنسى بالزناقطة 2011/07/01 فاطمة بخیت السید احمد 2090574 كفـءكفـء3322011/07/07 معلم

االقصر الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 فاطمة حسان احمد دمحم 2214032 كفـءكفـء3332011/07/07 معلم

مجمع ابو الجود التعلیمى االبتدائى 2011/02/22 فاطمة عاشور حسین سلیم 597737 كفـءكفـء3342011/02/28 معلم

سیدى ابو الحجاج 2011/07/01 فاطمة عبد اللطیف عباس  مرسى 2090363 كفـءكفـء3352011/07/07 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/02/22 فاطمة عبدالباقي عبدالسمیع تمساح 597733 كفـءكفـء3362011/02/28 معلم

منشاة العمارى 2011/02/22 فاطمة عصام دمحم عبدالعزیز 596473 كفـءكفـء3372011/02/28 معلم

صالح الدین ریاض اطفال 2011/02/22 فاطمة دمحم رفعت دمحم محمود 2207770 كفـءكفـء3382011/02/28 معلم

االقصر الفنیة التجاریة بنات 2011/02/22 فاطمھ العزب دمحم عبدالرازق 2208503 كفـءكفـء3392011/02/28 معلم

طیبة الجدیدة للتعلیم االساسي ابتدائ 2011/07/01 فاطمھ عبدالعزیز دمحم احمد 2228321 كفـءكفـء3402011/07/07 معلم
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طارق بن زیاد ریاض اطفال 2011/07/01 كرستین جورج عدلى رمزى 2228619 كفـءكفـء3412011/07/07 معلم

األقصر الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 كرم عبدالموجود دمحم دمحمین 2097164 كفـءكفـء3422011/07/07 معلم

االمل ابتدائى صم و ضعاف سمع 2011/02/22 كریم السید فتحى عدلى 597551 كفـءكفـء3432011/02/28 معلم

االقصر االعدادیة بنین 2011/02/22 كریمھ على طایع دمحم 597847 كفـءكفـء3442011/02/28 معلم

طیبة الثانویة المشتركة 2011/07/01 كیرلس جرجس ونس غابیوس 2368720 كفـءكفـء3452011/07/07 معلم

احمس 2011/02/22 لبنى دمحم نجیب عبد الظاھر 596947 كفـءكفـء3462011/02/28 معلم

طھ حسین للصم وضعاف السمع 2011/02/22 لیلى سید عبد الراضى دمحم 2218289 كفـءكفـء3472011/02/28 معلم

مصطفى كامل تعلیم اساسى اعدادى 2011/02/22 ماجد ممدوح حلمى فرید 2213001 كفـءكفـء3482011/02/28 معلم

األقصر الثانویة الزخرفیة بنین 2011/07/01 مارفى ظریف عدلى نسیم 2135954 كفـءكفـء3492011/07/07 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنات 2011/07/01 مارلین منیر شكرى غالى 2165157 كفـءكفـء3502011/07/07 معلم

القباحى الشرقى 2011/07/01 مارى عبد المالك عدلى تكال 2205926 كفـءكفـء3512011/07/07 معلم

عمر بن الخطاب 2011/07/01 ماریا امیل صبرى رفلھ 2207405 كفـءكفـء3522011/07/01 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2011/02/22 ماریان محارب زكى امین 2213190 كفـءكفـء3532011/02/28 معلم

وادى الملكات 2011/07/01 ماریانا ثروت سامى حنا 2299161 كفـءكفـء3542011/07/07 معلم

نجع العرب األبتدائیة 2011/02/22 مایسھ احمد الصادق السید 2060807 كفـءكفـء3552011/02/28 معلم

العوامیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مایكل ودیع حافظ قنانى 2217456 كفـءكفـء3562011/07/07 معلم

األقصر الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/02/22 محسن عبد الحق ادریس سعید 2212723 كفـءكفـء3572011/02/28 معلم
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االقصر الفنیة التجاریة بنات 2011/02/22 دمحم ابراھیم الدسوقى جالل مدنى 1597656 كفـءكفـء3582011/02/28 معلم

طارق بن زیاد 2011/02/22 دمحم احمد عبد الرحمن حسن 596996 كفـءكفـء3592011/02/28 معلم

االمام الحسین 2011/02/22 دمحم سید على دمحم 597497 كفـءكفـء3602011/02/28 معلم

األقباط األعدادیة بنین 2011/02/22 دمحم فھمى احمد سلیم 2069281 كفـءكفـء3612011/02/28 معلم

الكرنك االعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم نحاس حسانى ابراھیم 2100555 كفـءكفـء3622011/07/07 معلم

مصطفى كامل تعلیم اساسى اعدادى 2011/02/22 محمود احمد بغدادى مھدى 2218157 كفـءكفـء3632011/02/28 معلم

ابوبكرالصدیق الرسمیة للغات انجلیزى 2011/02/22 محمود الغریب دمحم عبد السالم 1603796 كفـءكفـء3642011/02/28 معلم

االقصر الفنیة التجاریة بنات 2011/02/22 محمود حمدى دمحم سالم 1584027 كفـءكفـء3652011/02/28 معلم

االقصر الفنیة التجاریة بنات 2011/02/22 محمود عادل حسین على 1597626 كفـءكفـء3662011/02/28 معلم

نجع القباحى الغربى 2011/02/22 محمود عبده سید احمد ابراھیم 2075599 كفـءكفـء3672011/02/28 معلم

الشیخ على 2011/02/22 محمود دمحم سید الناصح 597732 كفـءكفـء3682011/02/28 معلم

االقصر االعدادیة بنین 2011/07/01 مدحت  مجدى حلمى بشیر 2088705 كفـءكفـء3692011/07/07 معلم

مجمع ابو الجود التعلیمى ریاض اطفال 2011/02/22 مدیحة فتحى سلیم على 2215834 كفـءكفـء3702011/02/28 معلم

طارق بن زیاد 2011/02/22 مرثا سالمان نظیر بسطوروس 2185250 كفـءكفـء3712011/02/28 معلم

الرسمیة للغات فرنسى بالزناقطة 2011/07/01 مرفت امیر لبیب عبد الشھید 2100553 كفـءكفـء3722011/07/07 معلم

وادى الملكات 2011/07/01 مرفت محسوب طنیوس بقطر 2090908 كفـءكفـء3732011/07/07 معلم

الكرنك 2011/02/22 مروة احمد حفني سید 597561 كفـءكفـء3742011/02/28 معلم
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احمس 2011/02/22 مروة احمد محمود احمد 2064644 كفـءكفـء3752011/02/28 معلم

منشاة العمارى تعلیم اساسى ابتدائى 2011/07/01 مروة عبد الصادق امین عبد الصادق 2214646 كفـءكفـء3762011/07/07 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/02/22 مروة عبد اللطیف عبد الغفور یوسف 1592272 كفـءكفـء3772011/02/28 معلم

الشھداء ریاض اطفال 2011/02/22 مروة محمود عبید احمد 2214922 كفـءكفـء3782011/02/28 معلم

الزناقطھ 2011/07/01 مروه احمد حسن یحیى 2210399 كفـءكفـء3792011/07/07 معلم

عمر بن الخطاب 2011/07/01 مریانا امیر شھدى محارب 2211731 كفـءكفـء3802011/07/07 معلم

القباحى الشرقى 2011/07/01 مریانا ماھر منیر یواقیم 2205914 كفـءكفـء3812011/07/07 معلم

ام المومنین االعدادیة بنات 2011/07/01 مریانا میالد توماس یوسف 2217527 كفـءكفـء3822011/07/07 معلم

الكرنك 2011/02/22 مریم أسعد جاد جندى 2190491 كفـءكفـء3832011/02/28 معلم

ابوبكرالصدیق الرسمیة للغات انجلیزى 2011/07/01 مریم ثروت سعد اللة الیاس 2206968 كفـءكفـء3842011/07/07 معلم

مشایخ عطیھ األبتدائیة 2011/02/22 مریم سالم شنودة حسب هللا 2219371 كفـءكفـء3852011/02/28 معلم

االقصر الثانویة الفندقیة 2011/02/22 مریم صلیب زكي فلتس 2208500 كفـءكفـء3862011/02/28 معلم

منشاة العماري االعدادیة بنات 2011/07/07 مریم عدلى جاد ابراھیم 2218635 كفـءكفـء3872011/07/07 معلم

االقصر الثانویة للبنات 2011/07/01 مصطفى   دمحم مصطفى مرسى 2053181 فوق المتوسطكفـء3882011/07/07 معلم

االقصر الثانویة الفندقیة 2011/07/01 مصطفى عبد الفتاح بشیر سقاو 2211789 كفـءكفـء3892011/07/07 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/02/22 منار عوض محمود احمد 1592275 كفـءكفـء3902011/02/28 معلم

مشایخ عطیھ األبتدائیة 2011/07/01 منال رومانى عبد المالك جاد 2090178 كفـءكفـء3912011/07/07 معلم
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منشاه العمارى االعدادیة بنین 2011/07/01 منال ظریف نظیر میخائیل 2208485 كفـءكفـء3922011/07/07 معلم

مصطفى كامل تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/01 منى احمد عبد الرحمن دمحم 1605843 كفـءكفـء3932011/07/07 معلم

الخطباء االبتدائیھ الجدیده 2011/07/01 منى ربیع حامد  احمد 2215765 كفـءكفـء3942011/07/07 معلم

االقصر الثانویة الفندقیة 2011/02/22 منى شحات ابراھیم دمحم 2217471 كفـءكفـء3952011/02/28 معلم

منشاة العمارى تعلیم اساسى ابتدائى 2011/07/01 منى عبد الواجد العبد احمد 2213947 كفـءكفـء3962011/07/07 معلم

االقصر الثانویة للبنات 2011/07/01 منى مترى كامل جرجس 2222232 كفـءكفـء3972011/07/07 معلم

ام المومنین االعدادیة بنات 2011/02/22 مھا الطواب شرقاوى سعدهللا 2212749 كفـءكفـء3982011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنین 2011/07/01 مھا دمحم عباس الراغب 2260039 كفـءكفـء3992011/07/07 معلم

نجع دمحم موسى االبتدائیة بالحب 2011/02/22 مھدیة عبدالحفیظ خیر اسماعیل 596955 كفـءكفـء4002011/02/28 معلم

وادى الملكات 2011/02/22 موسى دمحم حجازى بشارى 597518 كفـءكفـء4012011/02/28 معلم

الشیخ ابو العال 2011/07/01 میرى عبده شحاتھ عبدالنور 2225410 كفـءكفـء4022011/07/07 معلم

االقصر االعدادیة بنات الجدیدة 2011/07/01 میریت عطا زكى قالده 2226700 كفـءكفـء4032011/07/07 معلم

االقصر الثانویة بنین 2011/07/01 مینا عبد المسیح سرجیوس مقار 2211790 كفـءكفـء4042011/07/07 معلم

االمام الحسین 2011/07/01 مینا میالد سعد جاد هللا 2340855 كفـءكفـء4052011/07/07 معلم

صالح الدین ریاض اطفال 2011/02/22 نجاة دمحم محمود خلیل 2207727 كفـءكفـء4062011/02/28 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/07/01 نجاح صالح احمد جامع 2090179 كفـءكفـء4072011/07/07 معلم

منشاة العمارى 2011/07/01 نجاه دمحم سعدى دمحم 2209882 كفـءكفـء4082011/07/07 معلم
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سیدى ابو الحجاج ریاض اطفال 2011/02/22 نجالء فتحى عباس الشیخ 2217520 كفـءكفـء4092011/02/28 معلم

الزناقطھ 2011/07/01 نجالء كامل دمحم على 2134679 كفـءكفـء4102011/07/07 معلم

صالح الدین 2011/07/01 نجوان احمد دمحم على 2217548 كفـءكفـء4112011/07/07 معلم

االقصر الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 نجوى دمحم بیومى سلمان 2215657 كفـءكفـء4122011/07/07 معلم

االقصر الثانویة للبنات 2011/07/01 نجوى یمنى الجھالن السید 2090890 كفـءكفـء4132011/07/07 معلم

طیبة الجدیدة للتعلیم االساسي اعدادي 2011/07/01 نرمین لمعى بطرس طانیوس 2088676 كفـءكفـء4142011/07/07 معلم

منشاة العمارى 2011/02/22 نرمین میشیل ثروت لبیب 1596686 كفـءكفـء4152011/02/28 معلم

مشایخ عطیھ األبتدائیة 2011/07/01 نرمین نبیل ناشد جرجس 2215307 كفـءكفـء4162011/07/07 معلم

نجع الطویل ریاض اطفال 2011/07/01 نرمین نصحى بخیت بولس 2088669 كفـءكفـء4172011/07/07 معلم

منشاة العماري االعدادیة بنات 2011/07/01 نرمین یونان یوسف فلسطین 2218829 كفـءكفـء4182011/07/07 معلم

الكرنك االعدادیة بنین 2011/07/01 نسرین عبدالحسیب سعدى احمد 1746155 كفـءكفـء4192011/07/07 معلم

الخطباء االبتدائیھ الجدیده 2011/07/01 نشوى نشأت ودیع حبیب 2218241 كفـءكفـء4202011/07/07 معلم

صالح الدین 2011/02/22 نصر الدین أحمد خضري أحمد 1594200 كفـءكفـء4212011/02/28 معلم

نجع العرب األبتدائیة 2011/02/22 نعمات شرقاوى مصطفى رضوان 597689 كفـءكفـء4222011/02/28 معلم

الشھداء ریاض اطفال 2011/07/01 نعمة ابو الحجاج حسین جابر 2229506 كفـءكفـء4232011/07/07 معلم

ام المومنین االعدادیة بنات 2011/07/01 نعمة احمد دمحم حسن 2090181 كفـءكفـء4242011/07/07 معلم

ام النور 2011/02/22 نعمة برسوم ریاض ابراھیم 2152369 كفـءكفـء4252011/02/22 معلم
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الشھداء بالعوامیھ 2011/07/01 نعمة عبد الحمید دمحم عبد الرحیم 2218798 كفـءكفـء4262011/07/07 معلم

طیبة الجدیدة ریاض أطفال 2011/02/22 نعمة نقى عبد النور منقریوس 2227649 كفـءكفـء4272011/02/28 معلم

الخطباء االبتدائیھ الجدیده 2011/02/22 نفیسة دمحم كمال عبید 597639 كفـءكفـء4282011/02/28 معلم

مشایخ عطیھ األبتدائیة 2011/02/22 نفیسة محمود شفیق خلیل 597910 كفـءكفـء4292011/02/28 معلم

االقصر االعدادیة بنین 2011/07/01 نفیسھ دمحم على احمد 2218789 كفـءكفـء4302011/07/07 معلم

الحریة االبتدائیة 2011/07/01 نھا أبوالحجاج بدوى أحمد 2218284 كفـءكفـء4312011/07/07 معلم

نجع الطویل االبتدائیة 2011/07/01 نھاد سید دمحم ھوى 2090328 كفـءكفـء4322011/07/07 معلم

الزناقطھ 2011/07/01 نھلھ دمحم خریشى دیاب 2214539 كفـءكفـء4332011/07/07 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2011/07/01 نورا سید محمود احمد 2218728 كفـءكفـء4342011/07/07 معلم

ام النور 2011/07/01 نیفین حنا غالى حسب اللة 2218575 كفـءكفـء4352011/07/01 معلم

السیدة عائشة االعدادیة ینات 2011/07/01 نیفین سمیر جابر ابادیر 1595883 كفـءكفـء4362011/07/07 معلم

نجع دمحم موسى االبتدائیة بالحب 2011/02/22 نیفین عدلى موسى عبدالمالك 597848 كفـءكفـء4372011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنات 2011/07/01 ھالھ أحمد محمود الطیب 2214970 كفـءكفـء4382011/07/07 معلم

احمس 2011/02/22 ھالھ عبدالباقى خلیل جامع 596694 كفـءكفـء4392011/02/28 معلم

صالح الدین 2011/07/01 ھالھ عویس سلیم احمد 2211776 كفـءكفـء4402011/07/07 معلم

عمر بن الخطاب 2011/02/22 ھبھ اسماعیل دمحم اسماعیل 597892 كفـءكفـء4412011/02/28 معلم

سیدى ابو الحجاج 2011/07/01 ھبھ حسن إبراھیم یوسف 2218268 كفـءكفـء4422011/07/07 معلم
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عمر بن الخطاب االعدادیة بنات 2011/07/01 ھدى حسن سلیمان مصطفى 2221494 كفـءكفـء4432011/07/07 معلم

طارق بن زیاد 2011/02/22 ھدى حسن عدلي احمد 2159183 كفـءكفـء4442011/02/28 معلم

سیدى ابو الحجاج ریاض اطفال 2011/02/22 ھدى محمود دمحم عبدالدایم 2216924 كفـءكفـء4452011/02/28 معلم

مجمع ابو الجود التعلیمى ریاض اطفال 2011/02/22 ھالنة بشرى سالمة العبادى 2226292 كفـءكفـء4462011/02/28 معلم

منشاة العمارى 2011/07/01 ھناء  عبدالباسط سلیمان على 2218661 كفـءكفـء4472011/07/07 معلم

السلیمى 2011/02/22 ھناء عبد الجواد طھ حسین 2060792 كفـءكفـء4482011/02/28 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2011/07/01 ھناء دمحم النوبى الطیب 2211762 كفـءكفـء4492011/07/07 معلم

نجع الطویل االبتدائیة 2011/02/22 ھناء محمود حمدان عبد الراضى 2085578 كفـءكفـء4502011/02/28 معلم

الرسمیة للغات فرنسى بالزناقطة 2011/07/01 ھند رفعت احمد یونس 2216920 كفـءكفـء4512011/07/07 معلم

االقصر الثانویة بنین 2011/02/22 ھند عبد الواجد احمد عبد هللا 2224117 كفـءكفـء4522011/02/28 معلم

خالد بن الولید الثانویة 2011/07/01 ھند دمحم سید ھارون 2220876 كفـءكفـء4532011/02/28 معلم

الكرنك االعدادیة بنین 2011/07/01 ھویدا دمحم الصغیر عبد الرشید اسماعیل 2098762 كفـءكفـء4542011/07/07 معلم

السلیمى 2011/02/22 ھویدا مصطفي دمحم االتفاوي 597585 كفـءكفـء4552011/02/28 معلم

نجع القباحى الغربى 2011/02/22 ھویدة خضر عباس عبدة 2214127 كفـءكفـء4562011/02/28 معلم

احمس 2011/07/01 ھیام ذكى عبد العزیز محمود 2388413 كفـءكفـء4572011/07/07 معلم

القباحى الشرقى 2011/07/01 ھیام سید فھمى إبراھیم 2217956 كفـءكفـء4582011/07/07 معلم

عمر بن الخطاب 2011/02/22 وفاء حسن الطاھر حسن 2159241 كفـءكفـء4592011/02/28 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مدینةاألقصراالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القباحى الغربى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 وفاء خیرى امین دكرونى 597610 كفـءكفـء4602011/03/01 معلم

عمر بن الخطاب 2011/07/01 وفاء سلطان احمد عبدالرحیم 595892 كفـءكفـء4612011/07/07 معلم

النور للمكفوفین باالقصر 2011/02/22 وفاء طواب طاھر اسماعیل 597041 كفـءكفـء4622011/02/28 معلم

طارق بن زیاد ریاض اطفال 2011/02/22 وفاء دمحم عبد العزیز حسین 2208571 كفـءكفـء4632011/02/28 معلم

التجریبیة الریاضیة الثانویة 2011/02/22 والء على احمد دمحم السید 2189601 كفـءكفـء4642011/02/28 معلم

منشاه العمارى االعدادیة بنین 2011/07/01 والء دمحم حسانى دمحم 2222836 كفـءكفـء4652011/07/07 معلم

وادى الملكات 2011/02/22 والء دمحم عبد الوھاب دمحم 2100356 كفـءكفـء4662011/02/28 معلم

الرسمیة للغات فرنسى بالزناقطة 2011/02/22 والء یحى دمحم االدفاوى 2214943 كفـءكفـء4672011/02/28 معلم

األقصر الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/02/22 ولید دمحم حفنى دمحم 2212775 كفـءكفـء4682011/02/28 معلم

الشھداء بالعوامیھ 2011/07/01 وئام ابراھیم دمحم لبیب 2210454 كفـءكفـء4692011/07/07 معلم

نجع القباحى الغربى 2011/07/01 یاسمین عبد الحق سعدى عبد الحاكم 597698 كفـءكفـء4702011/07/07 معلم

صالح الدین 2011/07/01 یاسمین عبد هللا ابراھیم عبد هللا 2211778 كفـءكفـء4712011/07/07 معلم

القباحى الشرقى 2011/02/22 یاسمین عبد الناصر امین ھمام 597718 كفـءكفـء4722011/02/28 معلم

االمل ابتدائى صم و ضعاف سمع 2011/07/01 یاسمین عزیز حنا باخوم 2215459 كفـءكفـء4732011/07/07 معلم

الحریة االبتدائیة 2011/07/01 یسرا فوزى حامد سید 2218739 كفـءكفـء4742011/07/07 معلم

االقصر االعدادیة بنات الجدیدة 2011/03/01 یمنى  حسن ضوى مكى 2209972 كفـءكفـء4752011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

البیاضیةاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

رواج االبتدائیة 2011/07/07 ابتسام عبدالھادى جادالرب على 1606260 كفـءكفـء12011/07/07 أمین مكتبة

الروافعة االبتدائیة المشتركة 2011/07/07 احمد حجاج احمد احمد 2071453 كفـءكفـء22011/07/07 أمین مكتبة

نجع الشیخ االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد رفاعى احمد حسین 2074039 كفـءكفـء32011/07/07 أمین مكتبة

الروافعة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد محمود عبدالراضى سید 2074338 كفـءكفـء42011/07/07 أمین مكتبة

الرضوانیة االعدادیة المشتركة 2011/07/07 اسماء احمد عربى عبدالرحمن 2086143 كفـءكفـء52011/07/07 أمین مكتبة

الدویكات االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایمن امین دردیر دمحم 2230345 كفـءكفـء62011/07/07 أمین مكتبة

ا  اعدادي- القضا  ت  2011/07/01 دعاء نور احمد خیر 2230442 كفـءكفـء72011/07/07 أمین مكتبة

الحبیل االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 رحاب ابراھیم احمد ربیع 2071931 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

دمحم خیر االبتدائیة 2011/07/01 زینب دمحم احمد دمحم 2092554 كفـءكفـء92011/07/07 أمین مكتبة

ابتدائي) أ.ت(عمار بن یاسر  2011/07/01 فاطمة  احمد عبد هللا احمد 2252647 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

على بن ابى طالب 2011/07/07 دمحم احمد على حسن 2072798 كفـءكفـء112011/07/07 أمین مكتبة

الشیخ صالح احمد رضوان االبتدائیة 2011/07/01 ناھد احمد دمحم جیالنى 2084682 كفـءكفـء122011/07/01 أمین مكتبة

البغدادى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نجوى عبده صغیر احمد 2079282 كفـءكفـء132011/07/07 أمین مكتبة

الشیخ الذھبى االبتدائیة 2011/07/01 وفاء مصطفى دمحم عثمان 2212885 كفـءكفـء142011/07/07 أمین مكتبة

الحبیل االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 میساء احمد ھریدى یوسف 2072787 كفـءكفـء152011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشیخ الذھبى االبتدائیة 2011/07/07 ازھار عبدالحمید عبدالرسول عبدالرحمن 2072722 كفـءكفـء162011/07/07 أخصائى نفسى

رواج االبتدائیة 2011/07/01 ایمان دمحم عبود على 2073889 كفـءكفـء172011/07/07 أخصائى نفسى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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البیاضیةاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الرضوانیة االعدادیة المشتركة 2011/07/07 حالوتھم دمحم بغدادى غلیون 2086144 كفـءكفـء182011/07/07 أخصائى نفسى

الدویكات االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دعاء دمحم دمحم صدیق احمد 2074392 كفـءكفـء192011/07/07 أخصائى نفسى

ابتدائي) أ.ت(عمار بن یاسر  2011/07/07 زینب حسانى دمحم احمد 2072624 كفـءكفـء202011/07/07 أخصائى نفسى

البغدادى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 صابرین سیداحمد ابراھیم بشیر 2078149 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى نفسى

الدویكات االعدادیة المشتركة 2011/07/01 صفاء صالح سلیم حسن 1605909 كفـءكفـء222011/07/07 أخصائى نفسى

الحبیل االعدادیة 2011/07/01 صفاء عربى ابراھیم اسماعیل 2073688 كفـءكفـء232011/07/01 أخصائى نفسى

البیاضیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/07 فاطمھ عبدالرازق عبدالعزیز على 2071901 كفـءكفـء242011/07/07 أخصائى نفسى

الشھید سید زكریا خلیل الثانویة 2011/07/01 منى عبداللطیف  احمد خیر 2071963 كفـءكفـء252011/07/01 أخصائى نفسى

عمار بن یاسر للتعلیم االساسي اعدادى 2011/07/07 مھا مصطفى دمحم نور 2072630 كفـءكفـء262011/07/07 أخصائى نفسى

یعمل بالدیوان 1994/10/13 سید سیداحمد شحات حسن 593852 كفـءكفـء272012/05/31 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول أ

البیاضیة االعدادیة للبنات 2011/02/22 الھام على ھمام دمحم 2098456 كفـءكفـء282011/02/22 أخصائى اجتماعى

التحریر االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 امل احمد دمحم ابراھیم 2071794 كفـءكفـء292011/07/01 أخصائى اجتماعى

الحبیل االعدادیة 2011/07/01 امل نجیب احمدفؤاد احمد 2072037 كفـءكفـء302011/07/01 أخصائى اجتماعى

الروافعة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ایات انور صدیق فتح هللا 2071431 كفـءكفـء312011/07/01 أخصائى اجتماعى

الحبیل االعدادیة 2011/07/01 ایمان مصطفى بدوى ابراھیم 2072029 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى اجتماعى

الروافعة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 بوسى حسن عطیھ قط 2073757 كفـءكفـء332011/07/07 أخصائى اجتماعى

عمار بن یاسر للتعلیم االساسي اعدادى 2011/07/07 جالل عبدربھ عبدالقادر دمحم 2098923 كفـءكفـء342011/07/07 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

البیاضیةاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النصر االعدادیة 2011/07/01 جھاد احمد ابوالمجد احمد 2095136 كفـءكفـء352011/07/07 أخصائى اجتماعى

الدویكات االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حسناء دمحم الشیبانى عبدالسمیع احمد 2072713 كفـءكفـء362011/07/07 أخصائى اجتماعى

الشھید سید زكریا خلیل الثانویة 2011/07/07 حنان احمد السعدى حسن 2072041 كفـءكفـء372011/07/07 أخصائى اجتماعى

ا  اعدادي- القضا  ت  2011/07/07 حنان سعدى بالل بدرى 2179962 كفـءكفـء382011/07/07 أخصائى اجتماعى

عمار بن یاسر للتعلیم االساسي اعدادى 2011/07/01 دالیا عبدالنبى دمحم حسن 2072623 كفـءكفـء392011/07/07 أخصائى اجتماعى

ا  اعدادي- القضا  ت  2011/07/01 زینب بدوى غزالى عثمان 2095139 كفـءكفـء402011/07/01 أخصائى اجتماعى

الرضوانیة االعدادیة المشتركة 2011/07/07 سامیھ رمضان دمحم على 2084130 كفـءكفـء412011/07/07 أخصائى اجتماعى

معاذ بن جبل األبتدائیة 2011/07/01 سحر محمود عید عبدالنبى 2078072 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى اجتماعى

أ  ریاض اطفال- عمار بن یاسر ت  2011/07/01 سحر منصور یوسف حسن 597691 كفـءكفـء432011/07/07 أخصائى اجتماعى

دمحم خیر االبتدائیة 2011/07/01 شفا صالح دمحم ابراھیم 2092578 كفـءكفـء442011/07/07 أخصائى اجتماعى

البیاضیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/07 شیرین حمدى محمود سیداحمد 2071891 كفـءكفـء452011/07/07 أخصائى اجتماعى

معاذ بن جبل األبتدائیة 2011/07/01 صفاء صابر عبدالحمید عید 2072749 كفـءكفـء462011/07/07 أخصائى اجتماعى

الشیخ الذھبى االبتدائیة 2011/07/07 عایده سیداحمد حسین یوسف 2072765 كفـءكفـء472011/07/07 أخصائى اجتماعى

الشیخ الذھبي ریاض اطفال 2011/02/22 فاطمھ احمد الشاذلى حسین ابراھیم 1613014 كفـءكفـء482011/02/22 أخصائى اجتماعى

الشیخ البغدادى االبتدائیة 2011/07/01 فاطمھ حامد دمحم سید 2073638 كفـءكفـء492011/07/07 أخصائى اجتماعى

الدویكات االعدادیة المشتركة 2011/07/01 فاطمھ رمضان دمحم محمود 2073653 كفـءكفـء502011/07/07 أخصائى اجتماعى

ابتدائي) أ.ت(عمار بن یاسر  2011/07/01 فاطمھ سیداحمد دمحم عبدالجلیل 2072625 كفـءكفـء512011/07/07 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 

البیاضیةاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

رواج االبتدائیة 2011/07/01 فاطمھ فوزى دمحم احمد 2102158 كفـءكفـء522011/07/07 أخصائى اجتماعى

الروافعة االبتدائیة المشتركة 2011/07/07 دمحم عبده سالمھ دمحم 2071399 كفـءكفـء532011/07/07 أخصائى اجتماعى

دمحم خیر االبتدائیة 2011/07/01 مروه دمحم احمد محمود 2092558 كفـءكفـء542011/07/07 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 مروه دمحم خطاب شقیر 2097163 كفـءكفـء552011/07/07 أخصائى اجتماعى

ابتدائي) أ.ت(عمار بن یاسر  2011/07/01 منى دمحم عبدالراضى یوسف 2096993 كفـءكفـء562011/07/07 أخصائى اجتماعى

البغدادى االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 نفیسھ نبوى محمود مكى 2084794 كفـءكفـء572011/02/22 أخصائى اجتماعى

البغدادى االبتدائیة المشتركة 2011/07/07 نھلھ دمحم محمود على 2251339 كفـءكفـء582011/07/07 أخصائى اجتماعى

االعدادیة المھنیة بالبیاضیھ 2011/07/01 نیفین عبدالفتاح دمحم حسن 2073740 كفـءكفـء592011/07/07 أخصائى اجتماعى

نجع الشیخ االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نیفین دمحمابوالقاسم دمحم الطیب صالح 2073929 كفـءكفـء602011/07/07 أخصائى اجتماعى

ابتدائي) أ.ت(البدادرة   2011/07/01 ھبھ احمد عیسى مدنى 2211765 كفـءكفـء612011/07/07 أخصائى اجتماعى

رواج االبتدائیة 2011/02/22 ھبھ دمحم عباس بصرى 2102160 كفـءكفـء622011/02/22 أخصائى اجتماعى

الشیخ البغدادى االبتدائیة 2011/02/22 ھدى عبدالمنعم احمد طھ 2084157 كفـءكفـء632011/02/22 أخصائى اجتماعى

البغدادى االعدادیة 2011/07/07 ھناء عادل دمحم مرزوق 2081734 كفـءكفـء642011/07/07 أخصائى اجتماعى

البغدادى االعدادیة 2011/07/01 یسرا بدوى دمحم عثمان 2072821 كفـءكفـء652011/07/07 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1984/10/25 مجدى سعدى بساده یوسف 2183317 كفـءكفـء662009/10/08 معلم أول

على بن ابى طالب 2011/07/01 ساره   شاكر  توفیق  بشاره   2245245 كفـءكفـء672011/07/16 معلم

الروافعة االبتدائیة المشتركة 2011/07/07 ابراھیم عبدالنبى ابراھیم احمد 2072806 كفـءكفـء682011/07/07 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 

البیاضیةاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البغدادى االعدادیة 2011/02/22 احالم صالح سید احمد حامد 1604133 كفـءكفـء692011/01/22 معلم

دمحم خیر االبتدائیة 2011/02/22 احمد خیر حسین حسن 2084066 كفـءكفـء702011/02/22 معلم

الرضوانیة االعدادیة المشتركة 2011/07/07 احمد عبدالسالم عربى عرابى 2084937 كفـءكفـء712011/07/07 معلم

دمحم خیر ریاض اطفال 2011/07/01 اسماء السعدى احمد على 2282854 كفـءكفـء722011/07/07 معلم

ریاض أطفال- الروافعة 2011/02/22 اسماء دمحم امین حسین 2082441 كفـءكفـء732011/02/22 معلم

معاذ بن جبل األبتدائیة 2011/02/22 امال دمحم دمحم عوض 597860 كفـءكفـء742011/02/22 معلم

الشھید سید زكریا خلیل الثانویة 2011/07/07 امل الصغیر فتح هللا محمود 2097711 كفـءكفـء752011/07/07 معلم

دمحم خیر ریاض اطفال 2011/02/22 امل حسن احمد دمحم 2092541 كفـءكفـء762011/02/22 معلم

الشیخ صالح احمد رضوان االبتدائیة 2011/07/01 امل دمحمعبده حسن ابراھیم 2072739 كفـءكفـء772011/07/01 معلم

دمحم خیر االبتدائیة 2011/07/07 امیمة عربى ابراھیم اسماعیل 2138112 كفـءكفـء782011/07/07 معلم

الحبیل االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 امیمھ احمد ایوب حسان 597586 كفـءكفـء792011/02/22 معلم

ابتدائي) أ.ت(عمار بن یاسر  2011/07/01 امینة سید احمد احمد سید 2134017 كفـءكفـء802011/07/07 معلم

الشیخ صالح احمد رضوان االبتدائیة 2011/02/22 انوار محمود حمزه حسن 2072621 كفـءكفـء812011/02/22 معلم

ریاض أطفال- الروافعة 2011/02/22 ایات شاذلى فھمى على 2082449 كفـءكفـء822011/02/22 معلم

البغدادى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ایمان جمال دیاب حسین 2230383 كفـءكفـء832011/07/01 معلم

البیاضیة االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 ایمان سید صدیق احمد 1603518 كفـءكفـء842011/02/22 معلم

الرضوانیة االعدادیة المشتركة 2011/02/22 ایمان دمحم صالح دمحمالمأمون 2071288 كفـءكفـء852011/02/22 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

البیاضیةاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید سید زكریا خلیل الثانویة 2011/07/01 ایناس نصرى ماكن جرجس 2087686 كفـءكفـء862011/07/01 معلم

ابتدائي) أ.ت(البدادرة   2011/07/01 بدویھ سعدى احمد خلیفھ 2190466 كفـءكفـء872011/07/07 معلم

البغدادى االعدادیة 2011/07/07 ثریا احمد دمحم على 2081729 كفـءكفـء882011/07/07 معلم

الحبیل االعدادیة 2011/02/22 حسن بكرى احمد حسین 2074321 كفـءكفـء892011/02/22 معلم

الحبیل االعدادیة 2011/07/01 حسن دمحم احمد دمحم 2222054 كفـءكفـء902011/07/01 معلم

رواج االبتدائیة 2011/02/22 خالد عبد المنعم احمد محمود 597816 كفـءكفـء912011/02/22 معلم

على بن ابى طالب 2011/07/01 دعاء احمد كامل اسماعیل 2161173 كفـءكفـء922011/07/01 معلم

رواج االبتدائیة 2011/07/07 دعاء فوزى فواز محمود 2071658 كفـءكفـء932011/07/07 معلم

البدادرة تعلیم اساسى اعدادى 2011/02/22 دعاء محمود احمد عمر 2206586 كفـءكفـء942011/02/22 معلم

البدادرة تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/01 راعوث القس یوحنا نصیف مكسیموس 2207412 كفـءكفـء952011/07/07 معلم

التحریر االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 رشا عبده دمحم محمود 2078033 كفـءكفـء962011/02/22 معلم

على بن ابى طالب 2011/02/22 زینب احمد نوبى عثمان 596586 كفـءكفـء972011/02/22 معلم

الشیخ صالح احمد رضوان االبتدائیة 2011/02/22 زینب جمعة خلیفة حسن 597830 كفـءكفـء982011/02/22 معلم

التحریر االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 زینب سلیمان احمد عبدالمجید 2073839 كفـءكفـء992011/07/01 معلم

الحبیل االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 زینب فتحى كامل حسن 2204088 كفـءكفـء1002011/07/07 معلم

البغدادى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 زینب دمحم البغدادى رشیدى 2081082 كفـءكفـء1012011/07/01 معلم

البیاضیة االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 زینب دمحم عبد الوھاب على 597754 كفـءكفـء1022011/02/22 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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البیاضیةاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابتدائي) أ.ت(البدادرة   2011/02/22 زینب دمحم عبداللطیف عبدهللا 596119 كفـءكفـء1032011/02/22 معلم

على بن ابى طالب 2011/02/22 زینب دمحم عید سالم 1595307 كفـءكفـء1042011/02/22 معلم

ابتدائي) أ.ت(عمار بن یاسر  2011/07/01 زینب محمود امین حسین 2156729 كفـءكفـء1052011/07/07 معلم

عمار بن یاسر للتعلیم االساسي اعدادى 2011/07/01 سالى مصطفى كمال دمحم القط 2092359 كفـءكفـء1062011/07/07 معلم

ابتدائي) أ.ت(البدادرة   2011/07/07 سامیھ سید دمحم عبدالقادر 2071810 كفـءكفـء1072011/07/07 معلم

ابتدائي) أ.ت(البدادرة   2011/02/22 سحر احمد عبداللطیف عبدهللا 597773 كفـءكفـء1082011/02/22 معلم

الشیخ البغدادى االبتدائیة 2011/02/22 سحر محمود دمحم عید 596436 كفـءكفـء1092011/02/22 معلم

الحبیل االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 سعاد اسماعیل نوبي موسى 597534 كفـءكفـء1102011/02/22 معلم

البغدادى االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 سعاد دمحم عبدالسید رزق هللا 597811 كفـءكفـء1112011/02/22 معلم

الدویكات االبتدائیة المشتركة 2011/07/07 سكینة دمحم محمود على 2230369 كفـءكفـء1122011/07/07 معلم

البغدادى االعدادیة 2011/07/01 سماح حسن عبدالعال حسن 2072843 كفـءكفـء1132011/07/07 معلم

ابتدائي) أ.ت(عمار بن یاسر  2011/02/22 سماح مصطفى دمحم احمد 597846 كفـءكفـء1142011/02/22 معلم

ریاض أطفال- الروافعة 2011/02/22 سمیره بغدادى احمد جاد المولى 2092360 كفـءكفـء1152011/02/22 معلم

البدادرة  ریاض اطفال 2011/02/22 سناء بغدادى شحات خلیل 2099428 كفـءكفـء1162011/02/22 معلم

على بن ابى طالب 2011/02/22 شحاتة مصطفى مكى حمید 596875 كفـءكفـء1172011/02/22 معلم

الشیخ الذھبى االبتدائیة 2011/07/01 شریفھ محمود حسین یوسف 2072629 كفـءكفـء1182011/07/07 معلم

البیاضیة الثانویة التجاریة المشتركة 2011/02/22 شریھان عبدالستار دمحم حسن 2069092 كفـءكفـء1192011/02/22 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

البیاضیةاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الدویكات االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 شریھان عبدالعزیز حسن احمد 2065753 كفـءكفـء1202011/02/22 معلم

الدویكات االعدادیة المشتركة 2011/02/22 شیماء احمد خلیل احمد 2071287 كفـءكفـء1212011/02/22 معلم

نجع الشیخ االبتدائیة المشتركة 2011/07/07 شیماء احمد دمحم احمد 2072757 كفـءكفـء1222011/07/07 معلم

الروافعة االبتدائیة المشتركة 2011/07/07 شیماء شحتو فواز دمحم 2225334 كفـءكفـء1232011/07/07 معلم

رواج االبتدائیة 2011/03/01 شیماء عبد الرحیم قناوى ابو بكر 1570539 كفـءكفـء1242011/03/01 معلم

دمحم خیر ریاض اطفال 2011/02/22 شیماء عبدالمحسن طھ دمحم 2092549 كفـءكفـء1252011/02/22 معلم

على بن ابى طالب 2011/02/22 شیماء عطا مطر احمد 597853 كفـءكفـء1262011/02/22 معلم

الدویكات االعدادیة المشتركة 2011/07/01 صفاء شعبان محمود حسن 2156741 كفـءكفـء1272011/07/07 معلم

البیاضیة الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 عبدهللا انور صدیق فتح هللا 2069045 كفـءكفـء1282011/07/01 معلم

البیاضیة االعدادیة للبنات 2011/07/07 عبیر ادوارد عیسى غطاس 2207146 كفـءكفـء1292011/07/07 معلم

أ  ریاض اطفال- عمار بن یاسر ت  2011/02/22 عبیر بغدادى دمحم علیان 1770581 كفـءكفـء1302011/02/22 معلم

الشھید سید زكریا خلیل الثانویة 2011/07/07 عالء بغدادى دمحم ابوبكر 2221074 كفـءكفـء1312011/07/07 معلم

البغدادى االبتدائیة المشتركة 2011/07/07 على جمعھ على عبد النعیم 2210096 كفـءكفـء1322011/07/07 معلم

الروافعة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عمر سعد عربى عرابى 2074310 كفـءكفـء1332011/07/07 معلم

ابتدائي) أ.ت(عمار بن یاسر  2011/02/22 غادة حمدي محمود سید 1574694 كفـءكفـء1342011/02/22 معلم

دمحم خیر االبتدائیة 2011/02/22 غادة عاشور محمود منتصر 597765 كفـءكفـء1352011/02/22 معلم

الروافعة االبتدائیة المشتركة 2011/07/07 غاده معروف حسین خلف هللا 2138894 كفـءكفـء1362011/07/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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البیاضیةاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

البغدادي ریاض اطفال 2011/02/22 فاتن دمحم حسن احمد 1695801 كفـءكفـء1372011/02/22 معلم

الرضوانیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 فاطمة حجاج الطیري بغدادي 1584054 كفـءكفـء1382011/07/07 معلم

الروافعة االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 فاطمة سعدي خلیل دمحم 597812 كفـءكفـء1392011/02/22 معلم

علي بن ابي طالب ریاض اطفال 2011/02/22 فاطمة دمحم سید احمد نور 1595336 كفـءكفـء1402011/02/22 معلم

دمحم خیر االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة مصطفى ذكى دمحم 2393964 كفـءكفـء1412011/07/07 معلم

ابتدائي) أ.ت(عمار بن یاسر  2011/07/01 فاطمة یسن احمد محمود 2141695 كفـءكفـء1422011/07/07 معلم

الدویكات االبتدائیة المشتركة 2011/07/07 فاطمھ  دمحم  قاسم  احمد 2226581 كفـءكفـء1432011/07/07 معلم

ریاض أطفال- الروافعة 2011/02/22 فاطمھ احمد عابدین دمحم 2082460 كفـءكفـء1442011/02/22 معلم

الدویكات االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 فاطمھ الدردیر دمحم قناوى 597295 كفـءكفـء1452011/02/22 معلم

الحبیل االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 فاطمھ الطاھر دمحم عبداللطیف 597557 كفـءكفـء1462011/02/22 معلم

الشیخ الذھبي ریاض اطفال 2011/07/07 فاطمھ جامع خلیل عبدالحلیم 2217721 كفـءكفـء1472011/07/07 معلم

البغدادى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 فاطمھ سید احمد رشیدى حسن 2071923 كفـءكفـء1482011/07/01 معلم

الدویكات االعدادیة المشتركة 2011/02/22 فاطمھ دمحم عطیھ احمد 2089883 كفـءكفـء1492011/02/22 معلم

البغدادى االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 فاطمھ دمحم على دمحم 2230399 كفـءكفـء1502011/02/22 معلم

ابتدائي) أ.ت(عمار بن یاسر  2011/07/01 فاطمھ مصطفى احمد ابراھیم 2360609 كفـءكفـء1512011/07/07 معلم

عمار بن یاسر للتعلیم االساسي اعدادى 2011/02/22 فاطمھ یوسف حسن ابراھیم 2073803 كفـءكفـء1522011/02/22 معلم

الشیخ صالح احمد رضوان االبتدائیة 2011/02/22 فتحیة دمحم تاج الدین عفیفي 597406 كفـءكفـء1532011/02/22 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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البیاضیةاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النصر االعدادیة 2011/07/01 فدوى دمحمالبغدادى رشیدى احمد 2227558 كفـءكفـء1542011/07/07 معلم

الشیخ البغدادى االبتدائیة 2011/02/22 كریمة صالح عبدالراضي دمحم 597714 كفـءكفـء1552011/02/22 معلم

التحریر االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 كریمھ عبدالرحیم بغدادى عبدالرحیم 2072706 كفـءكفـء1562011/07/01 معلم

الحبیل االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 لبنى دمحم صدیق على 597764 كفـءكفـء1572011/02/22 معلم

ابتدائي) أ.ت(البدادرة   2011/02/22 ماري الشایب عبده موسي 597941 كفـءكفـء1582011/02/22 معلم

الرضوانیة االعدادیة المشتركة 2011/02/22 دمحم احمد ابوالفضل حسن 2086441 كفـءكفـء1592011/02/22 معلم

البغدادى االبتدائیة المشتركة 2011/07/07 دمحم احمد محمود احمد 596879 كفـءكفـء1602011/07/07 معلم

الروافعة االبتدائیة المشتركة 2011/07/07 دمحم على دمحم ابراھیم 2071300 كفـءكفـء1612011/07/07 معلم

التحریر االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 محمود انور صدیق دمحم 2073963 كفـءكفـء1622011/07/01 معلم

الشیخ صالح احمد رضوان االبتدائیة 2011/07/01 محمود رزیقى حسین احمد 2072021 كفـءكفـء1632011/07/07 معلم

التحریر االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مدیحة بغدادى ابو الفضل دمحم 2141592 كفـءكفـء1642011/07/01 معلم

دمحم خیر االبتدائیة 2011/07/01 مروة دمحم ابراھیم ابو القاسم 2161237 كفـءكفـء1652011/07/01 معلم

البغدادى االعدادیة 2011/02/22 مروة نوبي سید ابراھیم 597553 كفـءكفـء1662011/02/22 معلم

التحریر االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 مروه احمد حامد عبد هللا 1596631 كفـءكفـء1672011/02/22 معلم

البدادرة تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/01 مریانھ فرج هللا فخرى جرجس 2212896 كفـءكفـء1682011/07/07 معلم

البدادرة تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/07 مصطفى سعدى بالل بدرى 2134052 كفـءكفـء1692011/07/07 معلم

الروافعة االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 منال احمد حامد دمحم 597854 كفـءكفـء1702011/02/22 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشیخ صالح احمد رضوان االبتدائیة 2011/02/22 منال حسانى شفیق خلیل 2084706 كفـءكفـء1712011/02/22 معلم

دمحم خیر االبتدائیة 2011/02/22 منال سید دمحم حسان 597755 كفـءكفـء1722011/07/22 معلم

البغدادى االعدادیة 2011/07/07 منال عبدالرؤف حسن بھلول 2142116 كفـءكفـء1732011/07/07 معلم

الشیخ البغدادى االبتدائیة 2011/07/01 منتھى سید احمد دمحم عبد النعیم 2255742 كفـءكفـء1742011/07/07 معلم

البیاضیة االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 منى خیر صالح دمحم 1608076 كفـءكفـء1752011/02/22 معلم

البیاضیة الثانویة التجاریة المشتركة 2011/02/22 منى سید سیداحمد عبید 2069104 كفـءكفـء1762011/02/22 معلم

معاذ بن جبل األبتدائیة 2011/02/22 منى عبدالمنطلب دمحم الصغیر عبداللطیف 2227538 كفـءكفـء1772011/02/22 معلم

ابتدائي) أ.ت(عمار بن یاسر  2011/07/01 منى دمحمعثمان دمحمالصادق عبدالرحمن 2072628 كفـءكفـء1782011/07/07 معلم

دمحم خیر االبتدائیة 2011/02/22 منى دمحمعلى دمحم الزاھر 595995 كفـءكفـء1792011/02/22 معلم

ابتدائي) أ.ت(البدادرة   2011/02/22 مني تمساح منصور غطاس 597776 كفـءكفـء1802011/02/22 معلم

الرضوانیة االعدادیة المشتركة 2011/02/22 مھا سید احمد عبد الرحمن یونس 1605865 كفـءكفـء1812011/02/22 معلم

الشیخ صالح احمد رضوان االبتدائیة 2011/07/01 مھا عبدالرؤف دمحم ابراھیم 2071693 كفـءكفـء1822011/07/01 معلم

ا  اعدادي- القضا  ت  2011/07/01 مینا عدلى موسى عبدالمالك 2090899 كفـءكفـء1832011/07/07 معلم

البیاضیة االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 ناھد عادل حسن دمحم 597526 كفـءكفـء1842011/02/22 معلم

البغدادى االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 نجاح دمحم سید احمد 597772 كفـءكفـء1852011/02/22 معلم

الرضوانیة االعدادیة المشتركة 2011/07/07 نجاح نوبى فھمى حسن 2089929 كفـءكفـء1862011/07/07 معلم

البغدادى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نجالء دمحم صدیق حسن 2071305 كفـءكفـء1872011/07/07 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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البیاضیةاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الدویكات االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نسمھ انور صدیق دمحم 2071512 كفـءكفـء1882011/07/07 معلم

البدادرة تعلیم اساسى اعدادى 2011/02/22 نصرة النوبى دمحم طھ 597729 كفـءكفـء1892011/02/22 معلم

معاذ بن جبل األبتدائیة 2011/07/01 نعمھ دمحم عبد الوھاب على 2210137 كفـءكفـء1902011/07/07 معلم

على بن ابى طالب 2011/02/22 نفیسة خلیفة محمود سالم 598041 كفـءكفـء1912011/02/22 معلم

على بن ابى طالب 2011/07/07 نفیسة دمحم صالح احمد 2170994 كفـءكفـء1922011/07/07 معلم

على بن ابى طالب 2011/02/22 نفیسھ جبران شعیب علي 597055 كفـءكفـء1932011/02/22 معلم

أ  ریاض اطفال- عمار بن یاسر ت  2011/02/22 نھا دمحمالصغیر عبادى حسن 1695794 كفـءكفـء1942011/02/22 معلم

الرضوانیة االعدادیة المشتركة 2011/07/07 نورا عبده دمحم احمد 2141567 كفـءكفـء1952011/07/07 معلم

البیاضیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/07 ھالھ حسین عبدالمولى دمحم 2071296 كفـءكفـء1962011/07/07 معلم

الشھید سید زكریا خلیل الثانویة 2011/07/07 ھانى سیداحمد احمد صالح 2134012 كفـءكفـء1972011/07/07 معلم

الشیخ صالح احمد رضوان االبتدائیة 2011/02/22 ھبا سید ابوالمجد حزین 597164 كفـءكفـء1982011/02/22 معلم

عمار بن یاسر للتعلیم االساسي اعدادى 2011/07/01 ھبة احمد عبود حسن 2134034 كفـءكفـء1992011/07/07 معلم

عمار بن یاسر للتعلیم االساسي اعدادى 2011/07/07 ھبھ سمیر عبدالمطلب احمد 2240754 كفـءكفـء2002011/07/07 معلم

ابتدائي) أ.ت(عمار بن یاسر  2011/07/07 ھدى دمحم ابراھیم محمود 2071680 كفـءكفـء2012011/07/07 معلم

الحبیل االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھدى دمحم عادلى حسان 1596935 كفـءكفـء2022011/07/01 معلم

الرضوانیة االعدادیة المشتركة 2011/07/07 ھناء عبدالفتاح امین احمد 2354950 كفـءكفـء2032011/07/07 معلم

ابتدائي- أ - القضا ت  2011/02/22 ھناء دمحم سلیمان احمد 2207526 كفـءكفـء2042011/02/22 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

البیاضیةاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الروافعة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھناء دمحم سید احمد دمحم 2071483 كفـءكفـء2052011/07/07 معلم

ا  اعدادي- القضا  ت  2011/07/01 وائل دمحم على ابراھیم 2224022 كفـءكفـء2062011/07/01 معلم

الشیخ صالح احمد رضوان االبتدائیة 2011/02/22 وفاء حسن خلیفة حسن 596668 كفـءكفـء2072011/02/22 معلم

نجع الشیخ االبتدائیة المشتركة 2011/07/07 والء جمال یوسف على 2134014 كفـءكفـء2082011/07/07 معلم

البغدادى االعدادیة 2011/07/01 یاسر عبد هللا احمد دمحم 2229052 كفـءكفـء2092011/07/01 معلم

الحبیل االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 یسریة عبدالعزیز خضري احمد 597700 كفـءكفـء2102011/02/28 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

القـــــرنھاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السناینة االبتدائیة 2011/07/01 احمد العزب یوسف محمود 2207416 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

العصارة 2008/01/06 الشریف سعدى عبد الباسط دمحم 2206288 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

وادى الملوك 2011/07/01 الطیب محمود الراوى محمود 2194911 كفـءكفـء32011/02/28 أمین مكتبة

الضبعیة االعدادیة بنات 2011/03/01 امال غریب على عمر 2207567 كفـءكفـء42011/02/14 أمین مكتبة

القرنھ 2011/07/01 ایمن دمحم طایع دمحم 2206755 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

الضبعیة االعدادیة بنین 2010/03/01 سحر السید كجھ احمد 2211098 كفـءكفـء62011/03/01 أمین مكتبة

حاجر االقالتة 2011/07/01 دمحم  صدقى عباس ابراھیم 2208394 كفـءكفـء72011/02/28 أمین مكتبة

نجع البركة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم فوزى عرفجى یاسین 2206554 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

الضبعیة 2011/03/01 ھالھ احمد عبد هللا یوسف 2206674 كفـءكفـء92011/02/28 أمین مكتبة

خالد بن الولید االبتدائیة 2011/07/01 والء دمحم یوسف مصطفى 2401750 كفـءكفـء102011/06/28 أمین مكتبة

السالم بالضبعیة 2011/07/01 ایناس رفعت طاھر مدنى 2206713 كفـءكفـء112011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الضبعیة 2011/07/01 سھام محمود  الطیب كجھ 2208317 كفـءكفـء122011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

القرنة الثانویة المشتركة 2011/03/01 ایمان احمد بغدادى على 2066693 كفـءكفـء132011/02/28 أخصائى نفسى

نجع الجســــــر االعدادیة 2011/07/01 صباح حسان   محمود   حسن 2208694 كفـءكفـء142011/02/28 أخصائى نفسى

الضبعیة االعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم النوبى احمد طراخان 2228533 كفـءكفـء152011/07/01 أخصائى نفسى

الضبعیة االعدادیة بنات 2011/07/01 نفیسھ خضیر ابوالحسن حسن 2211246 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى نفسى

وادى الملوك 2011/07/01 ھالة سید طایع رضوان 2194855 كفـءكفـء172011/02/28 أخصائى نفسى

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

7438of 7374 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

القـــــرنھاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القرنھ 2011/07/01 ھدى النوبى حسین احمد 2209300 كفـءكفـء182011/07/01 أخصائى نفسى

االقالتة 2011/07/01 ھدى حسین طایع  جاویش 2210185 كفـءكفـء192011/07/07 أخصائى نفسى

نجع الحدادین 2011/07/01 احمد دمحم السید عوض 2210067 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى اجتماعى

نجع الفرشوطى 2011/07/01 اسماء حسین عطیھ النعمانى 2209189 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى اجتماعى

القبلى قموال 2011/07/01 ام كلثوم عبد العزیز مرتضى عبد القادر 2212053 كفـءكفـء222011/07/01 أخصائى اجتماعى

السالم بالضبعیة 2011/07/01 امال محسوب فراج احمد 1574730 كفـءكفـء232011/02/28 أخصائى اجتماعى

الشھید حسن دمحم جالل للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایمان دمحم حفنى احمد دردیر 2207316 كفـءكفـء242011/07/07 أخصائى اجتماعى

ابن الجراح االبتدائیة 2011/03/01 بدویھ  عبد الفضیل  عبد الظاھر  دمحم 2208530 كفـءكفـء252011/06/27 أخصائى اجتماعى

القرنة الثانویة المشتركة 2011/07/01 حنان خلیفة احمد یاسین 2206711 كفـءكفـء262011/02/28 أخصائى اجتماعى

الحریة بالحدادین 2011/07/01 دعاء فتاح مرتضى دمحم 2206746 كفـءكفـء272011/07/01 أخصائى اجتماعى

حاجر الضبعیة 2009/01/06 راندا دمحم احمد على 2212881 كفـءكفـء282011/02/28 أخصائى اجتماعى

القبلى قموال 2011/03/01 رقیھ دمحم حیدر دمحم على 2212119 كفـءكفـء292011/03/01 أخصائى اجتماعى

نجع البركة االبتدائیة 2011/07/01 سلمات عباس جبر عبد المجید 2206728 كفـءكفـء302011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشیخ عامر 2011/07/01 سوزان حسن احمد دمحم 1585886 كفـءكفـء312011/07/01 أخصائى اجتماعى

المالحة تعلیم اساسى 2011/07/01 سید عبد الھادى  عادلى سلیم 2209069 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى اجتماعى

نجع الكوم للتعلیم االساسى 2011/07/01 سید محمود ابو السعود دمحم 2207566 كفـءكفـء332011/02/28 أخصائى اجتماعى

الشیخ عامر االعدادیة 2011/07/01 صابرین عبد الشافى مامون دمحم 2207506 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

القـــــرنھاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع البركھ للتعلیم االساسى 2011/03/01 صباح عباس جبر عبد المجید 2206749 كفـءكفـء352011/02/28 أخصائى اجتماعى

الشھید سید زكریا خلیل بالرواجح 2011/07/01 عامر فؤاد عبد الظاھر عبد العظیم 2206037 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمحم فرید للتعلیم االساسى 2011/07/01 عائشھ على احمد صالح 2209276 كفـءكفـء372011/02/28 أخصائى اجتماعى

حاجر االقالتة االعدادیة 2011/07/01 فاتن دمحم عبد العال عمر 2210663 كفـءكفـء382011/02/28 أخصائى اجتماعى

الضبعیة االعدادیة بنات 2011/07/01 فاطمھ ابو المجد الطاھر محمود 2207149 كفـءكفـء392011/06/27 أخصائى اجتماعى

الغربى قاموال االعدادیة 2011/07/01 فایزة احمد عثمان طایع 1587622 كفـءكفـء402011/02/28 أخصائى اجتماعى

الضبعیة ریاض اطفال 2010/07/01 فدوى محمود صدیق صادق 2206596 كفـءكفـء412011/07/07 أخصائى اجتماعى

العصارة االعدادیة 2011/07/01 فواكة سید دمحم زكیر 2206308 كفـءكفـء422011/06/27 أخصائى اجتماعى

العصارة 2011/07/01 لیلى احمد عبد الراضى زكیر 2206305 كفـءكفـء432011/07/07 أخصائى اجتماعى

الغربى قاموال االعدادیة 2011/07/01 دمحم عطا بدرى عبد المحسن 2206023 كفـءكفـء442011/06/27 أخصائى اجتماعى

حاجر االقالتة 2011/03/01 مروة عربى دمحم على 2207719 كفـءكفـء452011/06/27 أخصائى اجتماعى

السید نور الدین الثانویة المشتركة 2011/07/01 مشیره یوسف عبد الرسول یوسف 2212128 كفـءكفـء462011/02/28 أخصائى اجتماعى

االقالتة االعدادیة 2011/07/01 منى سعدى عزیز ماجد 2211263 كفـءكفـء472011/07/01 أخصائى اجتماعى

السادات االعدادیة 2011/07/01 نجاه عبدالراضى احمد النوبى 2209202 كفـءكفـء482011/07/07 أخصائى اجتماعى

نجع الجسر بالضبعیة 2011/07/01 نعمة بغدادى دمحم الطاھر 2206709 كفـءكفـء492011/02/28 أخصائى اجتماعى

السالم بالضبعیة 2011/03/01 نورا حسن  الصغیر  مصطفى 2208165 كفـءكفـء502011/02/28 أخصائى اجتماعى

الضبعیة االعدادیة المھنیة 2011/07/01 وفاء حسانى دمحم ابراھیم 2211254 كفـءكفـء512011/02/28 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 

القـــــرنھاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القبلى قاموال االعدادیة 2011/07/01 والء حمدى عبد المبدى دمحم 2209055 كفـءكفـء522011/07/01 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید االبتدائیة 1983/09/01 ھالل فؤاد النجار حسین 590663 كفـءكفـء532009/01/11 معلم أول أ

وادى الملوك 1990/09/01 نعمھ بكرى مناع دمحم 594401 فوق المتوسطفوق المتوسط542009/01/11 معلم أول

القرنھ 2011/03/01 ابتسام دمحم احمد دمحم 597481 كفـءكفـء552011/03/01 معلم

نجع البركة للتعلیم االساسى 2011/03/01 أحالم أحمد شوقى دمحم 2071619 كفـءكفـء562011/03/01 معلم

حاجر الضبعیة 2011/03/01 احالم سید سید احمد 596797 كفـءكفـء572011/03/01 معلم

نجع حسان ریاض اطفال 2008/01/01 احالم عبده ابادیر موسى 2206722 كفـءكفـء582011/03/01 معلم

نجع الجسر بالضبعیة 2011/03/01 احالم مرقص نور سالمھ 597967 كفـءكفـء592011/03/01 معلم

المالحة تعلیم اساسى 2011/03/01 احمد ابراھیم على دمحم 2207693 كفـءكفـء602011/02/28 معلم

السادات االعدادیة 2011/07/01 احمد حسن  دمحم شحات 2209110 كفـءكفـء612011/07/01 معلم

الضبعیة 2011/07/01 احمد خیرى دمحم عوض 2223099 كفـءكفـء622011/07/01 معلم

السناینة االبتدائیة 2011/07/01 احمد سعدى دمحم احمد 2207754 كفـءكفـء632011/02/28 معلم

نجع الفرشوطى 2011/03/01 احمد عبد العاطى رشیدى سالمة 597578 كفـءكفـء642011/02/28 معلم

السید نور الدین الثانویة المشتركة 2011/07/01 احمد عبد هللا دمحم طھ 2212705 كفـءكفـء652011/06/28 معلم

الضبعیة 2011/03/01 احمد عبدالموجود عمر ابوزید 596902 كفـءكفـء662011/03/01 معلم

الشیخ عامر االعدادیة 2011/07/01 احمد عطا بدرى عبد المحسن 2205969 كفـءكفـء672011/06/28 معلم

نجع الحدادین 2011/07/01 احمد على حسان احمد 2206762 كفـءكفـء682011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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القـــــرنھاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابن الجراح االبتدائیة 2011/03/01 احمد فتحي دمحم عباس 596897 كفـءكفـء692011/03/01 معلم

الطارف 2011/07/01 احمد كمال محمود على 2207475 كفـءكفـء702011/07/07 معلم

السید نور الدین الثانویة المشتركة 2011/07/01 أحمد دمحم خالد دمحم 2207906 كفـءكفـء712011/06/28 معلم

العصارة االعدادیة 2011/07/01 احمد دمحم طھ محمود 2206280 كفـءكفـء722011/06/27 معلم

السناینة االبتدائیة 2011/03/01 احمد محمود دمحم عبدالعظیم 596579 كفـءكفـء732011/02/28 معلم

نجع حسان 2011/07/01 أروى ابراھیم  عبد الحلیم  ھنداوي 2226635 كفـءكفـء742011/07/07 معلم

سعد زغلول الرسمیة لغات 2011/07/01 اسماء  ابراھیم  دمحم احمد 2209355 كفـءكفـء752011/07/01 معلم

القبلى قموال 2011/07/01 اسماء رمضان دمحم محمود 2208173 كفـءكفـء762011/07/01 معلم

االقالتة االعدادیة 2011/07/01 اسماء سید  شافعى دمحم 2209430 كفـءكفـء772011/07/07 معلم

نجع الجســــــر االعدادیة 2010/07/01 أسماء عبد الباقى أحمد دمحم 2208600 كفـءكفـء782011/02/28 معلم

الشھید حسن دمحم جالل ریاض اطفال 2011/03/01 اسماء دمحم احمد دمحم 1585942 كفـءكفـء792011/06/28 معلم

الضبعیة االعدادیة بنات 2010/07/01 اسماء دمحم اسماعیل احمد 2154448 كفـءكفـء802011/02/14 معلم

السناینة االبتدائیة 2011/07/01 الشاذلى جمال على موسى 2206298 كفـءكفـء812011/02/28 معلم

ابن الجراح االبتدائیة 2011/07/01 الشیماء سید على العریان 2207760 كفـءكفـء822011/06/28 معلم

نجع البركة االبتدائیة 2011/07/01 الطاھر ابراھیم احمد معوض 2205941 كفـءكفـء832011/07/01 معلم

نجع الفرشوطى 2011/03/01 الفت رافت عزمي عطیة 597942 كفـءكفـء842011/02/28 معلم

وادى الملوك 2011/03/01 النجاریة احمد دمحم مكى 597263 كفـءكفـء852011/02/28 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

القـــــرنھاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم فرید للتعلیم االساسى 2011/07/01 ام الخیر على دمحم عمار 2206707 كفـءكفـء862011/02/28 معلم

نجع الكوم للتعلیم االساسى 2011/07/01 امال البدرى اسماعیل السعدى 2216603 كفـءكفـء872011/07/07 معلم

نجع البركة للتعلیم االساسى 2011/03/01 امال باشیر عبدالرحیم دمحم 597775 كفـءكفـء882011/03/01 معلم

نجع الجســــــر االعدادیة 2010/07/01 امال عبد الموجود دمحم علوان 2226195 كفـءكفـء892011/02/28 معلم

ابن الجراح االبتدائیة 2011/03/01 امال فھمى شحات غابھ 2208449 كفـءكفـء902011/02/28 معلم

القرنة األعدادیھ 2011/03/01 امانى امیل ریاض غبلایر 2206352 كفـءكفـء912011/07/01 معلم

الشھید حسن دمحم جالل للتعلیم االساسى 2011/03/01 امانى ثابت ذكى یوسف 597862 كفـءكفـء922011/03/01 معلم

وادى الملوك 2011/03/01 امل رمضان ابوالحجاج عباس 597945 كفـءكفـء932011/02/28 معلم

الشھید حسن دمحم جالل للتعلیم االساسى 2010/03/01 امل صالح كامل ابراھیم 597820 كفـءكفـء942011/02/28 معلم

ابن الجراح االبتدائیة 2011/07/01 امل محمود التھامى حسن 2211603 كفـءكفـء952011/07/01 معلم

الشھید حسن دمحم جالل للتعلیم االساسى 2011/03/01 أمیرة عبد العاطى فكرى حسین 2226192 كفـءكفـء962011/02/28 معلم

الشیخ عامر االعدادیة 2011/07/01 أمیره عبد الحلیم على دمحم 2207723 كفـءكفـء972011/07/07 معلم

السادات االعدادیة 2011/07/01 امیمة حسین حسن على 2207596 كفـءكفـء982011/06/27 معلم

نجع حبشى للتعلیم االساسى 2011/03/01 انعام حامد دمحم ابراھیم 2213840 كفـءكفـء992011/03/01 معلم

الضبعیة االعدادیة المھنیة 2011/07/01 ایرین عادلى سامى جاد 2214546 كفـءكفـء1002011/07/01 معلم

السید نور الدین الثانویة المشتركة 2011/07/01 ایلیا یوسف صدقى بساده 2339758 كفـءكفـء1012011/07/07 معلم

نجع البركة للتعلیم االساسى 2008/01/01 ایمان رشیدى دندراوى فرج هللا 597927 كفـءكفـء1022011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

القـــــرنھاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع الجســــــر االعدادیة 2011/03/01 ایمان سید التھامى دمحم 2206739 كفـءكفـء1032011/02/28 معلم

حاجر االقالتة االعدادیة 2011/07/01 إیمان فراج إبراھیم دمحم 2216506 كفـءكفـء1042011/07/01 معلم

القبلى قموال 2011/07/01 ایمان دمحم حسین عابد 597556 كفـءكفـء1052011/07/01 معلم

الشھید حسن دمحم جالل للتعلیم االساسى 2011/03/01 ایمان محمود دمحم عبد المحسن 1595460 كفـءكفـء1062011/03/01 معلم

االقالتة االعدادیة 2011/07/01 ایمان معوض عبد الجلیل عبید 2210159 كفـءكفـء1072011/07/01 معلم

الشیخ عامر 2011/03/01 بدوي كمال حمدتة بحیري 597996 كفـءكفـء1082011/02/28 معلم

الضبعیة ریاض اطفال 2011/07/01 بسمة دمحم الصادق حسن 1578450 كفـءكفـء1092011/07/07 معلم

الشیخ عامر 2011/03/01 تھانى محسوب العطیفى عبدالرحیم محمود 597934 كفـءكفـء1102011/02/28 معلم

العمدة الطاھر االبتدائیة 2011/03/01 ثروت الطیب الطاھر حسان 586908 كفـءكفـء1112011/02/28 معلم

القبلى قموال 2011/07/01 جھاد عبد المنعم عقاب عبد المنعم 2207335 كفـءكفـء1122011/07/01 معلم

االقالتة 2011/03/01 جیھان ابراھیم السید ابراھیم 597635 كفـءكفـء1132011/03/01 معلم

وادى الملوك 2011/07/01 حسام دمحم سعد هللا دمحم 2194871 كفـءكفـء1142011/02/28 معلم

الشھید حسن دمحم جالل للتعلیم االساسى 2011/03/01 حسن حسان عمران دمحم 597654 كفـءكفـء1152011/02/28 معلم

السید نور الدین الثانویة المشتركة 2011/07/01 حسن یوسف  حسین  عبادي 2209239 كفـءكفـء1162011/07/01 معلم

السالم بالضبعیة 2011/03/01 حسنة احمد مرتضى دمحم 597513 كفـءكفـء1172011/02/28 معلم

الشھید سید زكریا خلیل بالرواجح 2011/07/01 حسنى سید دمحم سلیمان 2211477 كفـءكفـء1182011/06/27 معلم

نجع حبشي للتعلیم االساسى 2011/07/01 حسنى عبد النافع احمد عبد هللا 2206283 كفـءكفـء1192011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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القـــــرنھاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابن الجراح االبتدائیة 2011/03/01 حسین صبرى عبد الباسط احمد 1587272 كفـءكفـء1202011/02/28 معلم

سعد زغلول الرسمیة لغات 2011/03/01 حسین دمحم احمد حفنى 1569140 كفـءكفـء1212011/02/28 معلم

نجع البركة للتعلیم االساسى 2011/07/01 حماده على محمود على 2206576 كفـءكفـء1222011/02/28 معلم

ابن الجراح االبتدائیة 2011/03/01 حمدى السید انور قناوى 596457 كفـءكفـء1232011/03/01 معلم

الغربى قاموال االعدادیة 2011/07/01 حمدیھ دمحم بدر حسن 2396493 كفـءكفـء1242011/07/07 معلم

ابن الجراح االبتدائیة 2011/03/01 حمیده فتحى حسب هللا جعلوص 2211348 كفـءكفـء1252011/02/28 معلم

سعد زغلول الرسمیة لغات 2011/07/01 حنان العزب الشاذلى محمود 2370019 كفـءكفـء1262011/02/28 معلم

السادات االعدادیة 2011/07/01 دعاء  عادل قرشى حسانین 2207677 كفـءكفـء1272011/06/27 معلم

االقالتة 2011/07/01 دعاء جمال شحات دمحم 2211780 كفـءكفـء1282011/07/07 معلم

العصارة 2011/03/01 رانیا میجر ماركو عطاهللا 597747 كفـءكفـء1292011/03/01 معلم

نجع الفرشوطى 2011/07/07 رشا زكریا محمود عبد الرازق 2138926 كفـءكفـء1302011/07/07 معلم

القبلى قموال 2011/03/01 رشا عاطف عبدالحكم فرید 597601 كفـءكفـء1312011/03/01 معلم

نجع الحدادین 2011/07/01 رضوى ضوى عبد المبدى عباس 2207449 كفـءكفـء1322011/06/28 معلم

نجع الفرشوطى 2011/07/01 رغدة رضا طاھر حسین 2194886 كفـءكفـء1332011/02/28 معلم

االقالتة 2011/07/01 رغده سعد هللا یوسف احمد 1584048 كفـءكفـء1342011/07/07 معلم

حاجر الضبعیة 2011/07/01 رمضان  جالل  العادلي على 2215908 كفـءكفـء1352011/07/07 معلم

الطارف 2011/07/01 رومانى رشدى غالى مشرقى 2210965 كفـءكفـء1362011/07/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

القـــــرنھاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الضبعیة االعدادیة بنین 2011/07/01 ریھام بغدادى احمد على 2206878 كفـءكفـء1372011/07/01 معلم

الشیخ عامر االعدادیة 2011/03/01 زكریا صبرى دمحم محمود 2206660 كفـءكفـء1382011/02/28 معلم

الغربى قاموال االعدادیة 2011/03/01 زینب  على عبد هللا حسن 2206715 كفـءكفـء1392011/03/01 معلم

نجع البركة االبتدائیة 2011/07/01 زینب حمید حجاج ابو السعود 2210390 كفـءكفـء1402011/07/07 معلم

نجع الحدادین االعدادیة 2011/07/01 زینب عباس دمحم حسانى 2211601 كفـءكفـء1412011/07/07 معلم

الشھید حسن دمحم جالل للتعلیم االساسى 2011/07/01 زینب عبد الرؤف حسین محمود 2138971 كفـءكفـء1422011/07/01 معلم

الحریة بالحدادین 2011/03/01 زینب محمود احمد عمر 597741 كفـءكفـء1432011/03/01 معلم

الغربى  قموال االبتدائیة 2011/07/01 سالى وھبى ناجى متى 2090564 كفـءكفـء1442011/02/28 معلم

القرنة الثانویة المشتركة 2010/03/01 سامیة سید احمد كارم 2205919 كفـءكفـء1452011/06/27 معلم

نجع حسان 2011/03/01 سامیھ جمال عبد الناصر دمحم 2211492 كفـءكفـء1462011/03/01 معلم

الشیخ عامر االعدادیة 2011/07/01 سامیھ جمال محمود احمد 2218293 كفـءكفـء1472011/07/01 معلم

الضبعیة االعدادیة بنات 2011/07/01 سحر كامل خیر دمحم 2212114 كفـءكفـء1482011/06/27 معلم

الضبعیة ریاض اطفال 2011/07/01 سعاد احمد حسن احمد 1578428 كفـءكفـء1492011/07/07 معلم

القرنة األعدادیھ 2011/07/01 سعاد دمحم الحفنى مھدى 2206604 كفـءكفـء1502011/07/01 معلم

الشھید حسن دمحم جالل للتعلیم االساسى 2011/07/01 سعدى على سعدى دمحم 2208968 كفـءكفـء1512011/06/27 معلم

حاجر االقالتة 2011/07/01 سعید ابو السعود دمحم على 2207540 كفـءكفـء1522011/07/07 معلم

الزمامى األعدادیھ 2011/07/01 سالمھ دمحم حامد جادل 2206757 كفـءكفـء1532011/07/07 معلم
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خالد بن الولید االبتدائیة 2011/07/01 سلوى فاروق ابراھیم عطا هللا 2206986 كفـءكفـء1542011/07/07 معلم

وادى الملوك 2011/03/01 سلوي دمحم محمود دمحم 1573463 كفـءكفـء1552011/02/28 معلم

الضبعیة 2011/03/01 سمیھ دمحم عبد العزیز احمد 2207132 كفـءكفـء1562011/03/01 معلم

السالم بالضبعیة 2011/03/01 سناء عبد الجواد حسن بشاري 597930 كفـءكفـء1572011/03/01 معلم

الضبعیة ریاض اطفال 2011/03/01 سھام احمد دمحم بصرى 1585941 كفـءكفـء1582011/03/01 معلم

السالم بالضبعیة 2011/07/01 سھام حسن عبید مكى 2211125 كفـءكفـء1592011/07/01 معلم

الشیخ عامر 2011/03/01 سوزان عاطف عبد العال عبد المنعم 2211441 كفـءكفـء1602011/02/28 معلم

دمحم فرید للتعلیم االساسى 2011/03/01 سید احمد الطیب عالم عبد المجید 1588990 كفـءكفـء1612011/03/01 معلم

السید نور الدین الثانویة المشتركة 2011/03/01 سید محمود حسین حسان 2206648 كفـءكفـء1622011/03/01 معلم

القرنھ 2011/07/01 سیدة عبد الرازق احمد دمحم 596503 كفـءكفـء1632011/07/07 معلم

حاجر االقالتة 2011/03/01 سیدة فتحي دمحم حسن 596262 كفـءكفـء1642011/02/28 معلم

نجع البركة للتعلیم االساسى 2008/01/01 شفیقھ ھرون جحا ھرون 597092 كفـءكفـء1652011/02/28 معلم

القبلى قموال 2011/03/01 شھد  دمحم عبد الفتاح  عبد الباسط 2208487 كفـءكفـء1662011/03/01 معلم

الشیخ عامر 2011/07/01 شھیره عبد الصمد حسان بھلول 2207079 كفـءكفـء1672011/07/01 معلم

الضبعیة االعدادیة بنات 2011/07/01 شیماء سید ریاض حسانین 2210674 كفـءكفـء1682011/06/27 معلم

القبلى قاموال االعدادیة 2011/07/01 شیماء محمود احمد موسى 2209809 كفـءكفـء1692011/07/07 معلم

الضبعیة االعدادیة بنات 2011/07/01 صفاء صابر ھاشم عبد هللا 2211280 كفـءكفـء1702011/06/28 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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األعلي

الشھید حسن دمحم جالل للتعلیم االساسى 2011/03/01 صفاء عبد النعیم محمود عبد النعیم 2175186 كفـءكفـء1712011/02/28 معلم

الضبعیة االعدادیة بنین 2011/03/01 صفاء عبد الوھاب سید  أحمد 2208589 كفـءكفـء1722011/02/28 معلم

الحریة بالحدادین 2011/03/01 صفاء عبدالموجود حسن على 1605692 كفـءكفـء1732011/02/28 معلم

ابن الجراح االبتدائیة 2011/03/01 صفاء محمود موسى عبد هللا 597845 كفـءكفـء1742011/03/01 معلم

الحریة بالحدادین 2011/03/01 ضى احمد حسانین احمد 2206743 كفـءكفـء1752011/03/01 معلم

وادى الملوك 2011/03/01 عایدة احمد محمود حسن 2194836 كفـءكفـء1762011/02/28 معلم

القرنة األعدادیھ 2011/07/01 عایده محمود احمد سید 2222211 كفـءكفـء1772011/07/01 معلم

الضبعیة االعدادیة بنین 2011/07/01 عائشة عبد النبى دمحم الدردیرى 2146021 كفـءكفـء1782011/07/07 معلم

نجع حسان 2011/03/01 عائشھ سعدى عباس سلیمان 2208495 كفـءكفـء1792011/03/01 معلم

نجع الحدادین 2011/03/01 عائشھ دمحم عبد المحسن دمحم 1605703 كفـءكفـء1802011/02/28 معلم

االقالتة 2011/07/01 عبد الرحمن عبد الرحیم بصرى بخیت 2359872 كفـءكفـء1812011/07/07 معلم

نجع الحدادین االعدادیة 2011/03/01 عبد الرحیم مفتاح الطاھر محمود 1589032 كفـءكفـء1822011/02/28 معلم

نجع البركة للتعلیم االساسى 2011/03/01 عبد الرضى امین سید یوسف 2207625 كفـءكفـء1832011/02/28 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 عبد الاله دمحم حسن طایع 2209936 كفـءكفـء1842011/06/27 معلم

القبلى قموال 2011/03/01 عبدالھادى دسوقى اسماعیل احمد 1589298 كفـءكفـء1852011/03/01 معلم

نجع البركة للتعلیم االساسى 2011/03/01 عبدالواحد عوض عبدالحافظ احمد 596796 كفـءكفـء1862011/02/28 معلم

ابن الجراح االبتدائیة 2011/03/01 عبیر  دمحم  یونس حسن 2208518 كفـءكفـء1872011/03/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

السادات االعدادیة 2011/07/01 عزة دمحم حسن دمحم 2207001 كفـءكفـء1882011/07/07 معلم

ابن الجراح االبتدائیة 2011/03/01 عزه سید احمد على 1605696 كفـءكفـء1892011/02/28 معلم

حاجر االقالتة 2011/07/01 عصمت عدلى دمحم خلیل 2208436 كفـءكفـء1902011/06/28 معلم

الغربى  قموال االبتدائیة 2011/03/01 عطیات دمحم حسن الزھري 597873 كفـءكفـء1912011/02/28 معلم

ابن الجراح االبتدائیة 2011/03/01 عال دمحم فخرى دمحم 597976 كفـءكفـء1922011/03/01 معلم

السید نور الدین الثانویة المشتركة 2011/03/01 عالء النوبى الراوى ابراھیم 2226210 كفـءكفـء1932011/02/28 معلم

سعد زغلول الرسمیة لغات 2011/03/01 على بغدادي احمد حسن 1584041 كفـءكفـء1942011/02/28 معلم

دمحم فرید للتعلیم االساسى 2011/07/01 على دمحم حسن طاھر 2206295 كفـءكفـء1952011/07/01 معلم

نجع البركة االبتدائیة 2011/07/01 عواطف رمضان دمحم ھاشم 2205968 كفـءكفـء1962011/07/07 معلم

الضبعیة االعدادیة بنین 2010/07/01 غاده عبد العاطى مصطفى فراج 2208954 كفـءكفـء1972011/07/01 معلم

السالم بالضبعیة 2011/07/01 فاتن احمد السید حفنى 1568455 كفـءكفـء1982011/07/01 معلم

الشھید حسن دمحم جالل للتعلیم االساسى 2011/07/01 فاتن حنا تاوضروس یوسف 2211034 كفـءكفـء1992011/07/07 معلم

ابن الجراح االبتدائیة 2010/07/01 فاتن سید عمر یوسف 2210190 كفـءكفـء2002011/06/28 معلم

حاجر االقالتة 2011/07/01 فاطمة خیري عبدالموجود احمد 596787 كفـءكفـء2012011/02/28 معلم

نجع البركھ للتعلیم االساسى 2011/07/01 فاطمة عبد الناصر ادریس سالم 2206708 كفـءكفـء2022011/02/28 معلم

نجع البركة للتعلیم االساسى 2011/03/01 فاطمة مھدى خلیل حمدهللا 1589284 كفـءكفـء2032011/02/28 معلم

نجع حسان 2011/03/01 فاطمھ عبد العاطى احمد سلیمان 597865 كفـءكفـء2042011/02/28 معلم
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العصارة 2011/07/01 فاطمھ دمحم ابراھیم احمد 2239238 كفـءكفـء2052011/07/07 معلم

الشھید حسن دمحم جالل ریاض اطفال 2010/02/22 فایزه مجلى عبد المطلب سالم 596990 كفـءكفـء2062011/02/28 معلم

الشیخ عامر 2011/07/01 كاملیا محمود دمحم سعید 2227614 كفـءكفـء2072011/07/07 معلم

نجع حسان 2011/07/01 كرم فرشوطى حسن سالم 2211329 كفـءكفـء2082011/06/26 معلم

نجع البركة االبتدائیة 2011/07/01 كریمان احمد حامد سالم 2205960 كفـءكفـء2092011/07/07 معلم

سعد زغلول الرسمیة لغات 2011/03/01 كریمان أحمد دمحم یوسف 2211019 كفـءكفـء2102011/03/01 معلم

االقالتة 2011/03/01 كریمھ سعید جالل شعیب 2210119 كفـءكفـء2112011/02/28 معلم

الشھید حسن دمحم جالل ریاض اطفال 2010/02/22 كریمھ سید العزب عبد الرحیم 597590 كفـءكفـء2122011/06/28 معلم

السادات االعدادیة 2011/07/01 كریمھ عبد الحمید فرشوطى دمحم 2207090 كفـءكفـء2132011/07/07 معلم

نجع حسان ریاض اطفال 2011/03/01 كریمھ فرشوطى حسن سالم 2206710 كفـءكفـء2142011/03/01 معلم

نجع البركة للتعلیم االساسى 2011/07/01 كریمھ مھدى خلیل حمدهللا 2205977 كفـءكفـء2152011/02/28 معلم

المالحة تعلیم اساسى 2011/03/01 ماریانا رافت فوزى قدیس 2206562 كفـءكفـء2162011/03/01 معلم

دمحم فرید للتعلیم االساسى 2011/03/01 دمحم  احمد  فؤاد دمحم 2227406 كفـءكفـء2172011/03/01 معلم

وادى الملوك 2011/07/01 دمحم ابوالحجاج عبدالحافظ العادلي 1573728 كفـءكفـء2182011/02/28 معلم

القرنة الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم احمد محمود دمحم 2206411 كفـءكفـء2192011/02/28 معلم

الشیخ عامر االعدادیة 2011/07/01 دمحم الطیب الطاھر حسان 2210025 كفـءكفـء2202011/07/07 معلم

ابن الجراح االبتدائیة 2011/03/01 دمحم ثروت الشاطر دمحم 2207645 كفـءكفـء2212011/02/28 معلم
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السید نور الدین الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم جمال عبد الناصر دمحم شحات 2207914 كفـءكفـء2222011/06/28 معلم

الشھید حسن دمحم جالل للتعلیم االساسى 2011/03/01 دمحم حسین على حسن 596456 كفـءكفـء2232011/02/28 معلم

الشھید حسن دمحم جالل للتعلیم االساسى 2011/03/01 دمحم خیرى عبدالموجود احمد 2206676 كفـءكفـء2242011/02/28 معلم

السادات االعدادیة 2011/07/01 دمحم خیرى فرشوطى احمد 2205935 كفـءكفـء2252011/07/01 معلم

نجع الحدادین االعدادیة 2011/07/01 دمحم سید احمد على 2206759 كفـءكفـء2262011/07/07 معلم

دمحم فرید للتعلیم االساسى 2011/03/01 دمحم طایع الضوى خلیل 597275 كفـءكفـء2272011/03/01 معلم

االقالتة االعدادیة 2011/07/01 دمحم عبدالمحسن محمود دمحم 2212654 كفـءكفـء2282011/07/01 معلم

العصارة 2011/07/01 دمحم محمود دمحم اسماعیل 2207493 كفـءكفـء2292011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 محمود احمد عبد الباسط  دمحم 2208591 كفـءكفـء2302011/02/28 معلم

نجع حبشي للتعلیم االساسى 2011/03/01 مرثا لویز ابراھیم بولس 1590067 كفـءكفـء2312011/03/01 معلم

الضبعیة االعدادیة بنات 2011/07/01 مرفت سعد جرجس حبشى 2396340 كفـءكفـء2322011/07/07 معلم

االقالتة 2011/07/01 مروه حسین فوزى دمحم 2209974 كفـءكفـء2332011/02/28 معلم

القبلى قاموال االعدادیة 2011/07/01 مروه عبداآلخر  دمحم احمد 2207299 كفـءكفـء2342011/07/07 معلم

نجع الكوم للتعلیم االساسى 2011/03/01 مریم  ولیم صرافیل عمیش 2207136 كفـءكفـء2352011/02/28 معلم

الضبعیة االعدادیة المھنیة 2011/03/01 مشیرة حسان العربي دمحم 597939 كفـءكفـء2362011/02/28 معلم

القرنھ 2011/07/01 مشیره دمحم حسن شبیب 2217558 كفـءكفـء2372011/07/01 معلم

نجع البركة للتعلیم االساسى 2011/03/01 معاذ طاھر خلیل حمد هللا 596859 كفـءكفـء2382011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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القـــــرنھاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الضبعیة 2011/03/01 ممدوح فوزي النوبي سلیمان 595617 كفـءكفـء2392011/02/28 معلم

الزمامى 2011/07/01 منصف حنا تاوضروس یوسف 2208997 كفـءكفـء2402011/07/07 معلم

نجع الكوم للتعلیم االساسى 2011/03/01 منى عبدالحمید قاسم حسین 597597 كفـءكفـء2412011/03/01 معلم

حاجر االقالتة 2011/07/01 منى دمحم فؤاد جاد 2208167 كفـءكفـء2422011/06/26 معلم

حاجر االقالتة 2011/03/01 مني احمد علي دمحم 597929 كفـءكفـء2432011/02/28 معلم

حاجر االقالتة االعدادیة 2011/03/01 مني سید حسن عجالن 597880 كفـءكفـء2442011/03/01 معلم

القبلى قموال 2011/03/01 مني دمحم ادم عبدهللا 596851 كفـءكفـء2452011/03/01 معلم

نجع الحدادین االعدادیة 2011/03/01 میرفت  عبد الحق  أحمد  عبد الرحمن 2208573 كفـءكفـء2462011/03/01 معلم

القبلى قموال 2011/07/01 میرفت سید حفنى حسین 2207350 كفـءكفـء2472011/07/01 معلم

حاجر االقالتة 2011/03/01 نادیھ احمد على دمحم 597677 كفـءكفـء2482011/02/28 معلم

العصارة 2010/07/01 نادیھ دمحم زغلول جابر 2207085 كفـءكفـء2492011/07/01 معلم

السادات االعدادیة 2011/07/01 نادیھ مصطفى ابو الحجاج على 2212133 كفـءكفـء2502011/07/07 معلم

الضبعیة ریاض اطفال 2011/03/01 ناھد صبرى قرشى حسنین 2206659 كفـءكفـء2512011/03/01 معلم

الزمامى األعدادیھ 2011/07/01 نجاح دمحم سید احمد 2206871 كفـءكفـء2522011/07/07 معلم

العصارة االعدادیة 2010/07/01 نجدى دمحم نجدى طھ 2207298 كفـءكفـء2532011/06/27 معلم

القبلى قموال 2011/07/01 نجالء احمد دمحم حسان 2207711 كفـءكفـء2542011/07/01 معلم

العمدة الطاھر االبتدائیة 2011/07/01 نجالء المھدى الدكرونى سالم 2215488 كفـءكفـء2552011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

القـــــرنھاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االقالتة االعدادیة 2009/01/06 نجوى عبد الھادي احمد  دمحم 2209436 كفـءكفـء2562011/07/01 معلم

الشھید حسن دمحم جالل للتعلیم االساسى 2011/07/01 نجوى مصطفى سید دمحم 2227621 كفـءكفـء2572011/06/27 معلم

نجع البركة االبتدائیة 2011/03/01 نسمھ فرید العبد دمحم 1567977 كفـءكفـء2582011/02/28 معلم

نجع البركھ للتعلیم االساسى 2011/03/01 نصر الدین دمحم ابو الحجاج ابو السعود 2206760 كفـءكفـء2592011/02/28 معلم

االقالتة 2011/03/01 نعمة رمضان جالل دمحم 1585797 كفـءكفـء2602011/02/28 معلم

نجع حسان ریاض اطفال 2011/03/01 نعمھ حسن احمد حسن 2207403 كفـءكفـء2612011/02/28 معلم

الضبعیة االعدادیة بنات 2011/07/01 نعمھ دمحم خالد دمحم 2207612 كفـءكفـء2622011/07/07 معلم

الضبعیة االعدادیة بنین 2011/07/01 نورا شحات ابراھیم حسن 2210043 كفـءكفـء2632011/07/01 معلم

الشھید سید زكریا خلیل بالرواجح 2011/03/01 نیفین زكریا ناشد محارب 2210675 كفـءكفـء2642011/02/28 معلم

نجع البركھ للتعلیم االساسى 2011/07/01 نیفین دمحم كمال دمحم 2206574 كفـءكفـء2652011/02/28 معلم

االقالتة 2011/07/01 نیفین میالد سعد جاداللـھ 2218748 كفـءكفـء2662011/07/07 معلم

القرنة األعدادیھ 2011/03/01 نیفین نبیل غطاس جرجس 2206319 كفـءكفـء2672011/02/28 معلم

القرنة األعدادیھ 2011/07/01 ھاجر عبد الفتاح اسماعیل محمود 2216537 كفـءكفـء2682011/06/27 معلم

العمدة الطاھر االبتدائیة 2011/03/01 ھالة دمحم عبد القادر النوبى 597503 كفـءكفـء2692011/02/28 معلم

الضبعیة االعدادیة بنین 2011/03/01 ھالھ  رضا  أحمد  على 2208597 كفـءكفـء2702011/02/28 معلم

االقالتة االعدادیة 2011/07/01 ھالھ عباس سید النجار 2207131 كفـءكفـء2712011/07/01 معلم

نجع حسان 2011/03/01 ھبة رمضان دمحم عثمان 597705 كفـءكفـء2722011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

القـــــرنھاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم فرید للتعلیم االساسى 2011/07/07 ھبة محمود مغربى حفنى 2288082 كفـءكفـء2732011/07/07 معلم

السالم بالضبعیھ 2011/07/01 ھبھ عبد المتعال دمحم  عباس 2207134 كفـءكفـء2742011/07/01 معلم

االقالتة 2011/03/01 ھبھ محمود سید احمد 2207768 كفـءكفـء2752011/02/28 معلم

الشھید حسن دمحم جالل للتعلیم االساسى 2011/07/01 ھبھ میخائیل عزیز جرجس 2210955 كفـءكفـء2762011/07/01 معلم

دمحم فرید للتعلیم االساسى 2011/03/01 ھدى حسن احمد حسانین 1586036 كفـءكفـء2772011/03/01 معلم

الطارف 2009/07/01 ھدى حسن احمد عبد الرحمن 2207382 كفـءكفـء2782011/07/01 معلم

نجع حسان 2011/03/01 ھدى محمود علي دمحم 597758 كفـءكفـء2792011/02/28 معلم

الطارف 2011/03/01 ھدیات عبد الالھي دمحم أحمد 1584019 كفـءكفـء2802011/03/01 معلم

حاجر االقالتة 2011/03/01 ھدیة احمد عبدهللا یوسف 596490 كفـءكفـء2812011/02/28 معلم

حاجر الضبعیة 2011/03/01 ھناء السید حسنى عبید 2208477 كفـءكفـء2822011/03/01 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2011/07/01 ھند سید احمد حسن 2208549 كفـءكفـء2832011/02/28 معلم

الطارف 2011/07/01 ھند عبد العلیم دمحم عبد العلیم 2218101 كفـءكفـء2842011/07/07 معلم

السید نور الدین الثانویة المشتركة 2011/07/01 ھیام مصطفى حسن دمحم 2206877 كفـءكفـء2852011/07/01 معلم

نجع الكوم للتعلیم االساسى 2011/03/01 وردة یوسف دمحم الضوى 597756 كفـءكفـء2862011/03/01 معلم

نجع البركة للتعلیم االساسى 2011/03/01 ورده دمحمالسعدى عبد الحمید احمد 597897 كفـءكفـء2872011/02/28 معلم

الشھید سید زكریا خلیل بالرواجح 2011/03/01 وفاء عرابي دمحم احمد 597703 كفـءكفـء2882011/02/28 معلم

االقالتة 2011/07/01 والء عبد المقصود الطاھر على 2252504 كفـءكفـء2892011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

القـــــرنھاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید حسن دمحم جالل للتعلیم االساسى 2011/03/01 والء فتحى زكى عبد المجید 2175205 كفـءكفـء2902011/02/28 معلم

الضبعیة 2011/03/01 ولید دمحم احمد دمحم 1578970 كفـءكفـء2912011/02/28 معلم

السید نور الدین الثانویة المشتركة 2011/03/01 یاسر دمحم عمران دمحم 2175168 كفـءكفـء2922011/02/28 معلم

القبلى قموال 2011/07/01 یاسمین مسعود بیومى على 2090464 كفـءكفـء2932011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الزینیـــةاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الزینیة قبلى االعدادیة 2011/07/01 سحر جادالكریم عبدون جادالكریم 2216108 كفـءكفـء12011/07/07 أمین مكتبة

الزینیة بحرى 2011/07/01 شرین النوبى دمحم خلیل 1598262 كفـءكفـء22011/07/07 أمین مكتبة

الزعیم مصطفى كامل بالمدامود 2011/07/01 لیلى فكرى جوده على 2216066 كفـءكفـء32011/07/07 أمین مكتبة

)أ.ت(دمحم متولى الشعراوى بالمدامود ب  2011/07/01 دمحم عبدالغنى فھمى عالم 2226053 كفـءكفـء42011/07/07 أمین مكتبة

ابو على االبتدائیةالمشتركة 2011/07/01 دمحم مصطفى الطاھر حسین 2250399 كفـءكفـء52011/07/07 أمین مكتبة

الشیخ حسن االبتدائیةبالزینیةقب 2011/07/01 مروه دمحم سالم على 2216119 كفـءكفـء62011/07/07 أمین مكتبة

سیدى احمد بن ادریس 2011/07/01 نجالء عبد العاطى فرغل ابراھیم 2210980 كفـءكفـء72011/07/07 أمین مكتبة

جمال عبد الناصر االعدادیة 2011/07/01 ھالھ احمد حلمى عرمان 2213105 كفـءكفـء82011/07/07 أمین مكتبة

صعایدة االقصر 2011/07/01 ھناء دمحم حسین النجار 2215547 كفـءكفـء92011/07/07 أمین مكتبة

عبد الرؤف بدوى 2011/07/01 ھند دمحم حسین النجار 2215893 كفـءكفـء102011/07/07 أمین مكتبة

سیدى احمد بن ادریس 2011/07/01 شاھنده موسى مصطفى حسن 2211047 كفـءكفـء112011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم متولى الشعراوى تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/01 عمر شحات احمد دمحم 2209828 كفـءكفـء122011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

الزینیة قبلى االعدادیة 2011/07/01 مارى ونیس ماضى بشیر 2215716 كفـءكفـء132011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

الزینیة بحرى 2011/07/01 اسماء عبد الرؤف البدرى دمحم 2213965 كفـءكفـء142011/07/07 أخصائى نفسى

صعایدة االقصر 2011/07/01 شیماء الحسینى حیدر دمحم 2215571 كفـءكفـء152011/07/07 أخصائى نفسى

العشي الثانویة المشتركة 2011/07/01 صفاء سید احمد طھ 2209165 كفـءكفـء162011/07/07 أخصائى نفسى

جمال عبد الناصر االعدادیة 2011/07/01 فتحیھ دمحم وھیب محمود 2213080 كفـءكفـء172011/07/07 أخصائى نفسى
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الزینیة قبلى االعدادیة 2011/07/01 فردوس عبدالغنى عبدالظاھر احمد 2215406 كفـءكفـء182011/07/07 أخصائى نفسى

الزینیھ بحري ذات الفصل الواحد 2000/08/28 فاطمة دمحمالطاھر احمد عبدالواحد 595545 كفـءكفـء192012/04/01 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول

نجع دمحم عامر 2011/07/01 احمد عبده احمد عبد الراضى 2209046 كفـءكفـء202011/07/07 أخصائى اجتماعى

الزینیة الثانویة 2011/07/01 اسماء ضیاءالدین دمحم احمد 2085720 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى اجتماعى

جمال عبد الناصر االعدادیة 2011/07/01 اسماعیل  اسماعیل یسن اسماعیل 2213050 كفـءكفـء222011/07/07 أخصائى اجتماعى

ابو على االبتدائیةالمشتركة 2011/07/01 اشرف دمحم فھمى ادم 2226061 كفـءكفـء232011/07/07 أخصائى اجتماعى

ابو على االبتدائیةالمشتركة 2011/07/01 ایرین صبرى صالح جوده 2250398 كفـءكفـء242011/07/07 أخصائى اجتماعى

على بخیت االبتدائیة بالعشى 2011/07/01 بدوى عبید احمد محمود 2213997 كفـءكفـء252011/07/07 أخصائى اجتماعى

عبد الرؤف بدوى 2011/07/01 تھانى  دمحم وھبى على 2209871 كفـءكفـء262011/07/07 أخصائى اجتماعى

الزعیم مصطفى كامل بالمدامود 2011/07/01 خالد دمحم یونس احمد 2213918 كفـءكفـء272011/07/07 أخصائى اجتماعى

عبید علي االعدادیة 2011/07/01 خدیجھ فتحى ایوب دمحم 2215416 كفـءكفـء282011/07/07 أخصائى اجتماعى

العشى الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 دالیا عبد الرحمن دمحم متولى 2213036 كفـءكفـء292011/07/07 أخصائى اجتماعى

الھرامشة 2011/07/01 دمیانھ شاروبیم اسطفانوس دریاس 2213985 كفـءكفـء302011/07/07 أخصائى اجتماعى

الشیخ حسن االبتدائیةبالزینیةقب 2011/07/01 رشا احمد حسین النجار 2213885 كفـءكفـء312011/07/07 أخصائى اجتماعى

الصعایده االعدادیة 2011/07/01 رفاعى عبید على عبد الجلیل 2209823 كفـءكفـء322011/07/07 أخصائى اجتماعى

الزینیة بحرى 2011/07/01 سامح على مدنى حسن 2213953 كفـءكفـء332011/07/07 أخصائى اجتماعى

الحریة االبتدائیةبالعشى 2011/07/01 سامیھ عبد الحمید ذكى حسن 2209204 كفـءكفـء342011/07/07 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

سیدى احمد بن ادریس 2011/07/01 سحر سعدالدین احمد شعالن 2211143 كفـءكفـء352011/07/07 أخصائى اجتماعى

الزینیة بحرى 2011/07/01 سوزان نصحى عبدوا جرجس 2213896 كفـءكفـء362011/07/07 أخصائى اجتماعى

عبید علي االعدادیة 2011/07/01 صباح خضرى الضوى حسین 2215444 كفـءكفـء372011/07/07 أخصائى اجتماعى

الدندراوى االعدادیة 2011/07/01 صبرى یسرى مرتضى عبد الوارث 2209821 كفـءكفـء382011/07/07 أخصائى اجتماعى

العشى االعدادیة 2011/07/01 عبدالرحیم احمد اسماعیل دمحم 2215907 كفـءكفـء392011/07/07 أخصائى اجتماعى

صعایدة االقصر 2011/07/01 فاطمھ عبدالحمید باسیمى عبدالحمید 1598152 كفـءكفـء402011/07/07 أخصائى اجتماعى

العشي الثانویة المشتركة 2011/07/01 فاطمھ محفوظ دمحم احمد 2209261 كفـءكفـء412011/07/07 أخصائى اجتماعى

الحریة االبتدائیةبالعشى 2011/07/01 لبنى فخرى احمد حسین 2209252 كفـءكفـء422011/07/07 أخصائى اجتماعى

المدامود 2011/07/01 دمحم بشیر حسن ابرھیم 2226046 كفـءكفـء432011/07/07 أخصائى اجتماعى

عمرو بن العاص ب 2011/07/01 دمحم یونس زكى یوسف 2220899 كفـءكفـء442011/07/07 أخصائى اجتماعى

الزینیة للتعلیم االساسي ابتدائي 2011/07/01 مروه عشاوى سعید على 2214990 كفـءكفـء452011/07/07 أخصائى اجتماعى

سیدى احمد بن ادریس 2011/07/01 منى عبد الرازق یونس باسیمى 2211106 كفـءكفـء462011/07/07 أخصائى اجتماعى

وحده العشى 2011/07/01 ناھد بدوى بدرى شحاتھ 2216080 كفـءكفـء472011/07/07 أخصائى اجتماعى

جمال عبد الناصر االعدادیة 2011/07/01 ناھد حجاج جمعھ دمحم 2215650 كفـءكفـء482011/07/07 أخصائى اجتماعى

الزینیة للتعلیم االساسي ابتدائي 2011/07/01 نجالء دمحم صالح عباس 2214984 كفـءكفـء492011/07/07 أخصائى اجتماعى

الصعایده االعدادیة 2011/07/01 نعمھ ماضى بشیر بطرس 2215663 كفـءكفـء502011/07/07 أخصائى اجتماعى

العشى االعدادیة 2011/07/01 ھالة احمد عبد الغفار عبد الرحمن 2190544 كفـءكفـء512011/07/07 أخصائى اجتماعى
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الوحدة المجمعة بالزینیة قبلى 2011/02/22 ھالھ سعید دمحم حسین 2208567 كفـءكفـء522011/02/28 أخصائى اجتماعى

الوحدة المجمعة بالزینیة قبلى 2011/07/01 ھالھ سلیمان ابرھیم دمحم 2211360 كفـءكفـء532011/07/07 أخصائى اجتماعى

)أ.ت(دمحم متولى الشعراوى بالمدامود ب  2011/07/01 یاسر ابوالحمد احمد الشرقاوى 2214048 كفـءكفـء542011/07/07 أخصائى اجتماعى

الزعیم مصطفى كامل بالمدامود 1983/11/01 احمد نوبى حسان مكى 591034 كفـءكفـء552009/01/11 معلم أول أ

الزینیة قبلى االعدادیة 2002/05/01 لبني عبده عبدالحاكم عمر 596891 كفـءكفـء562012/04/01 ماجیستیرمعلم أول

دمحم متولى الشعراوى تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/01 ابراھیم حسین حسانى رشیدى 2396211 كفـءكفـء572011/07/07 معلم

الزینیة بحرى 2011/07/01 ابراھیم رشدى على الدندراوى 2375133 كفـءكفـء582011/07/07 معلم

الشیخ حسن االبتدائیةبالزینیةقب 2011/02/22 ابو الحسن سید عبد الحكیم احمد 596561 كفـءكفـء592011/02/28 معلم

العشى االعدادیة 2011/07/01 احالم احمد مصطفى صالح 2217646 كفـءكفـء602011/07/07 معلم

ابو علي ریاض اطفال 2011/07/01 احالم دمحم عبدالرحمن عبدالدایم 1695785 كفـءكفـء612011/07/07 معلم

الشیخ حسن االبتدائیةبالزینیةقب 2011/02/22 احالم محمود حسن اسماعیل 597750 كفـءكفـء622011/02/28 معلم

عمرو بن العاص ب 2011/07/01 احمد عبدالجابر دمحم حسین 2244686 كفـءكفـء632011/07/07 معلم

الزینیة الثانویة 2011/07/01 احمد فتح اللـھ حسانین دمحم 2215467 كفـءكفـء642011/07/07 معلم

عبد الرؤف بدوى 2011/07/01 احمد قناوى مصطفى غزالى 2209883 كفـءكفـء652011/07/07 معلم

العشى االعدادیة 2011/07/01 استر قط لمعى امین 2215867 كفـءكفـء662011/07/07 معلم

الزعیم مصطفى كامل بالمدامود 2011/07/01 اسعد جرجاوى حسین احمد 2207685 كفـءكفـء672011/07/07 معلم

وحده العشى 2011/07/01 اسماء جابر دمحم عبودى 2221548 كفـءكفـء682011/07/07 معلم
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األعلي

عمرو بن العاص ب 2011/07/01 اسماء سعید بدرى یوسف 2228717 كفـءكفـء692011/07/07 معلم

الزعیم مصطفى كامل بالمدامود 2011/02/22 اسماء عبدالقادر دمحم عبد الھادى 597659 كفـءكفـء702011/02/28 معلم

عمرو بن العاص ب 2011/02/22 اسماء دمحم بغدادى دمحم 2250039 كفـءكفـء712011/02/24 معلم

الوحدة المجمعة بالزینیة قبلى 2011/07/01 اسماء دمحم عبدالرحمن ابراھیم 2218849 كفـءكفـء722011/07/07 معلم

عبد الرؤف بدوى 2011/07/01 اكرام ابوالمجد عمران رضوان 2218840 كفـءكفـء732011/07/07 معلم

عمرو بن العاص ب 2011/02/22 الھام سعدى احمد سلیم 1600329 كفـءكفـء742011/02/28 معلم

ابو على االبتدائیةالمشتركة 2011/07/01 ام كلثوم محمود جاد الرب دمحم 597909 كفـءكفـء752011/07/07 معلم

الشیخ حسن االبتدائیةبالزینیةقب 2011/02/22 امال بدوى عبد الكریم رمضان 597612 كفـءكفـء762011/02/28 معلم

مدرسة العشى التجاریة 2011/02/22 امل دمحم احمد على 2208372 كفـءكفـء772011/02/28 معلم

دمحم عامر األبتدائیة الجدیدة 2011/02/22 امنة عبد النبى بسطاوى السمان 597480 كفـءكفـء782011/02/28 معلم

العشى االعدادیة 2011/07/01 امیره  بنیامین ماھر الیاس 2236292 كفـءكفـء792011/07/07 معلم

جمال عبد الناصر االعدادیة 2011/07/01 امیره حسن دسوقى عبدالجلیل 2218768 كفـءكفـء802011/07/07 معلم

الزینیة بحرى 2011/02/22 انتصار دمحم سعید على 1601008 كفـءكفـء812011/02/28 معلم

صعایدة االقصر 2011/02/22 انوار دمحم منصور دمحم الصادق دمحم 597519 كفـءكفـء822011/02/28 معلم

سیدى احمد بن ادریس 2011/02/22 انوار مصطفى یونس على 597779 كفـءكفـء832011/02/28 معلم

الزینیة قبلى االعدادیة 2011/07/01 انور حفنى دمحم خلیل 2211301 كفـءكفـء842011/07/07 معلم

الزینیة بحرى 2011/02/22 اومیمة خدیوي موسي خلیل 597969 كفـءكفـء852011/02/28 معلم
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نجع دمحم عامر 2011/07/01 ایرینى ممدوح صبحى یوسف 2209228 كفـءكفـء862011/07/16 معلم

عبد الرؤف بدوى 2011/07/01 ایمان فوكیھ صھیون غطاس 2209863 كفـءكفـء872011/07/07 معلم

العشي الثانویة المشتركة 2011/07/01 ایمن  فوزى حراجى عبد الالھى 2215780 كفـءكفـء882011/07/07 معلم

الزینیة للتعلیم االساسي ابتدائي 2011/02/22 ایمن مصطفى عبد العاطى ھاشم 597382 كفـءكفـء892011/02/28 معلم

عبد الرؤف بدوى 2011/02/22 ایناس ساروفیم اسطفانوس دریاس 597815 كفـءكفـء902011/02/28 معلم

الھرامشة 2011/07/01 ایھاب  عادل شوقى غردون 2226088 كفـءكفـء912011/07/07 معلم

الشیخ حسن االبتدائیةبالزینیةقب 2011/07/01 بسمة دمحم رفعت دمحم محمود 2223703 كفـءكفـء922011/07/07 معلم

الصعایده االعدادیة 2011/07/01 بیتر رافت فوزى محارب 2207586 كفـءكفـء932011/07/07 معلم

)أ.ت(دمحم متولى الشعراوى بالمدامود ب  2011/07/01 بیومى نوبى احمد عمر 2209804 كفـءكفـء942011/07/07 معلم

وحده العشى 2011/02/22 جابر وھب هللا محمود احمد 597335 كفـءكفـء952011/02/28 معلم

نجع جاد الكریم 2011/02/22 جورج زاھر استاوروا غالي 597836 كفـءكفـء962011/02/28 معلم

وحده العشى 2011/02/22 حسن صدیق عشري دمحم 597701 كفـءكفـء972011/02/28 معلم

الحریة االبتدائیةبالعشى 2011/07/01 حسناء عبد المجید بغدادى موسى 2209345 كفـءكفـء982011/07/07 معلم

نجع جاد الكریم 2011/07/01 حسین خریشى دمحم دمحمین 595922 كفـءكفـء992011/07/07 معلم

الزینیة للتعلیم االساسي ابتدائي 2011/07/01 حسین دمحم عبد الحق خضرى یوسف 2394136 كفـءكفـء1002011/07/07 معلم

الھرامشة 2011/07/01 حمدى حجاج دمحم یوسف 2214942 كفـءكفـء1012011/07/07 معلم

العشي الثانویة المشتركة 2011/02/22 حمدى دمحم محمود على 2207512 كفـءكفـء1022011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الزینیـــةاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الزینیة الثانویة 2011/02/22 حمیده جمعھ عبدالمحسن احمد 2213576 كفـءكفـء1032011/02/28 معلم

الزعیم مصطفى كامل بالمدامود 2011/07/01 حنان  عجایبى عطیھ جرجس 2217657 كفـءكفـء1042011/07/07 معلم

صعایدة االقصر 2011/07/01 حنان الدسوقى دمحم ابراھیم 2213684 كفـءكفـء1052011/07/07 معلم

العشى االعدادیة 2011/07/01 حنان عبدالفتاح ابوالحسن محمود 2215681 كفـءكفـء1062011/07/07 معلم

الحریة االبتدائیةبالعشى 2011/07/01 حنان دمحم احمد ادم 2217537 كفـءكفـء1072011/07/07 معلم

ابو على االبتدائیةالمشتركة 2011/02/22 حنان دمحم عبدالرحمن عبدالدایم 2230448 كفـءكفـء1082011/02/28 معلم

صعایدة االقصر 2011/02/22 حنان مخلص نجیب منسى 1600274 كفـءكفـء1092011/02/28 معلم

)أ.ت(دمحم متولى الشعراوى بالمدامود ب  2011/07/01 حنان وھیب نسیم سالمھ 2214965 كفـءكفـء1102011/07/07 معلم

الحریة االبتدائیةبالعشى 2011/07/01 خالد على عبدالرحمن احمد 2209339 كفـءكفـء1112011/07/07 معلم

جمال عبد الناصر االعدادیة 2011/07/01 خالد دمحم ابراھیم عبد الالھى 2213070 كفـءكفـء1122011/07/07 معلم

ابو على االبتدائیةالمشتركة 2011/07/01 دعاء على احمد شبیب 597688 كفـءكفـء1132011/07/07 معلم

دمحم متولى الشعراوى تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/01 دعاء دمحم بدرى ابراھیم 2222881 كفـءكفـء1142011/07/07 معلم

الزعیم مصطفى كامل بالمدامود 2011/02/22 رانیا حسن مدنى حسن 1601016 كفـءكفـء1152011/02/28 معلم

الزینیھ قبلى للتعلیم اساسى األعدادیھ 2011/07/01 رباب كتبى عبدالعظیم مرسى 2266870 كفـءكفـء1162011/07/07 معلم

الزینیة قبلى االعدادیة 2011/02/22 رجاء یحیى ھاشم یوسف 2208557 كفـءكفـء1172011/02/28 معلم

مدرسة العشى التجاریة 2011/07/01 رجب فتحى دمحم عبدالمولى 2221552 كفـءكفـء1182011/07/07 معلم

الزینیة قبلى االعدادیة 2011/07/01 رسمیھ عبدالمنعم عبدالحافظ دمحم 2228731 كفـءكفـء1192011/07/07 معلم

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

7438of 7398 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 

الزینیـــةاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمرو بن العاص ب 2011/02/22 رشا سعد طالب سلیمان 1599902 كفـءكفـء1202011/02/28 معلم

صعایدة االقصر 2011/02/22 رشا عبدة احمد محمود 597938 كفـءكفـء1212011/02/28 معلم

الشیخ حسن االبتدائیةبالزینیةقب 2011/07/01 رندا روماني ودیع حلیم 2347292 كفـءكفـء1222011/07/07 معلم

سیدى احمد بن ادریس 2011/07/01 رندا فوزى لمعى مكارى 2217545 كفـءكفـء1232011/07/07 معلم

دمحم متولى الشعراوى تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/01 ریھام وجدى ابرھیم غبلایر 2222998 كفـءكفـء1242011/07/07 معلم

سیدى احمد بن ادریس 2011/07/01 زمزم دمحم وھیب محمود 2211200 كفـءكفـء1252011/07/07 معلم

دمحم متولى الشعراوى تعلیم اساسى اعدادى 2011/02/22 زینب حنفي حسین توفیق 597339 كفـءكفـء1262011/02/28 معلم

عبد الرؤف بدوى 2011/02/22 زینب شعبان سید دمحم 597665 كفـءكفـء1272011/02/28 معلم

عبید علي االعدادیة 2011/02/22 زینب شوقى محمود الراوى 1603715 كفـءكفـء1282011/02/28 معلم

الزینیة بحرى 2011/02/22 زینب عبد النبى عدلى عیسى 597568 كفـءكفـء1292011/02/28 معلم

2011/07/01 المدامود بحرى للفصل الواحد سارة نبیل جید اثناسیوس 2222848 كفـءكفـء1302011/07/07 معلم

نجع جاد الكریم 2011/07/01 سامى عمر احمد عبداللـھ 2310698 كفـءكفـء1312011/07/07 معلم

الھرامشة 2011/07/01 سامیة عبدالرحمن مصطفى عبید 2218667 كفـءكفـء1322011/07/07 معلم

الزینیة بحرى 2011/07/01 سعیده یوسف ابراھیم عبداللـھ 2245880 كفـءكفـء1332011/07/07 معلم

الزینیة للتعلیم االساسي ابتدائي 2011/02/22 سلمة یوسف حسنى یوسف 595753 كفـءكفـء1342011/02/28 معلم

نجع دمحم عامر 2011/07/01 سماح سامى عبدالحمید احمد 2220989 كفـءكفـء1352011/07/07 معلم

الشیخ حسن االبتدائیةبالزینیةقب 2011/07/01 سماح نادر مصرى صھیون 2347143 كفـءكفـء1362011/07/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الزینیـــةاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع جاد الكریم 2011/07/01 سماح یوسف یونان عجایبى 2252471 كفـءكفـء1372011/07/07 معلم

الوحدة المجمعة بالزینیة قبلى 2011/02/22 سماسم دمحم احمد القاضى 597813 كفـءكفـء1382011/02/28 معلم

جمال عبد الناصر االعدادیة 2011/07/01 سمر مرعى احمد سید 2225342 كفـءكفـء1392011/07/07 معلم

الزینیة للتعلیم االساسي ابتدائي 2011/07/01 سمیره احمد الملقب جمال عبد الشافى ابراھیم 2208576 كفـءكفـء1402011/07/07 معلم

الحریة االبتدائیةبالعشى 2011/02/22 سناء دمحم محمود على 597869 كفـءكفـء1412011/02/28 معلم

نجع دمحم عامر 2011/02/22 سھیر طھ متولى عبد العظیم 597924 كفـءكفـء1422011/02/28 معلم

صعایدة االقصر 2011/07/01 سھیر لطفى سعید اقالدیوس 589098 كفـءكفـء1432011/07/07 معلم

الزینیة قبلى االعدادیة 2011/02/22 سومیھ بركات على بركات 2207541 كفـءكفـء1442011/02/28 معلم

الزینیة الثانویة 2011/07/01 سید عبدالستار الحاوى احمد 2217667 كفـءكفـء1452011/07/07 معلم

الحریة االبتدائیةبالعشى 2011/07/01 شربات عبد العاطى دمحم محمود 2209269 كفـءكفـء1462011/07/07 معلم

سیدى احمد بن ادریس 2011/02/22 شھیرة عبدالحق حسن عبدهللا 597788 كفـءكفـء1472011/02/28 معلم

العشى االعدادیة 2011/07/01 شیماء احمد فھمى عامر 2217503 كفـءكفـء1482011/07/07 معلم

الدندراوى االعدادیة 2011/03/01 شیماء بسطاوي حجاج بسطاوي 1589019 كفـءكفـء1492011/07/01 معلم

وحده العشى 2011/07/01 شیماء حسین قناوى محمود 2222830 كفـءكفـء1502011/07/07 معلم

الشیخ حسن ریاض اطفال 2011/07/01 شیماء عبد الصابر  عبد الھادى احمد 2064666 كفـءكفـء1512011/07/07 معلم

الوحدة المجمعة بالزینیة قبلى 2011/07/01 شیماء عبدالراضى مدنى عبید 2250401 كفـءكفـء1522011/07/07 معلم

الزعیم مصطفى كامل ریاض اطفال 2011/02/22 شیماء مصطفى محمود عبد الالھى 2054902 كفـءكفـء1532011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحریة االبتدائیةبالعشى 2011/07/01 صابر عبد النبى فكرى دمحم 2215618 كفـءكفـء1542011/07/07 معلم

الزینیة بحرى 2011/07/01 صابرین ناصر نوبى دمحم 2217664 كفـءكفـء1552011/07/07 معلم

نجع دمحم عامر 2011/02/22 صفاء تقى دمحم البدرى 1596652 كفـءكفـء1562011/02/28 معلم

الزینیة بحرى 2011/07/01 صفاء حسنى بصرى دمحم 2217514 كفـءكفـء1572011/07/07 معلم

وحده العشى 2010/03/01 صفاء خلیفة حمدان عامر 597649 كفـءكفـء1582011/02/28 معلم

جمال عبد الناصر االعدادیة 2011/07/01 صفاء دمحم جادالكریم دمحم 2218584 كفـءكفـء1592011/07/07 معلم

الشیخ حسن االبتدائیةبالزینیةقب 2011/07/01 صفاء نادى موسى محمود 2217500 كفـءكفـء1602011/07/07 معلم

وحده العشى 2011/02/22 ضیاء الدین صالح ضاحى محمود 597672 كفـءكفـء1612011/02/28 معلم

الشیخ حسن االبتدائیةبالزینیةقب 2011/02/22 طارق بدرى ھاشم دمحم 596401 كفـءكفـء1622011/02/28 معلم

الزینیة الثانویة 2011/02/22 عاطف فتحى خلیفھ عجمى 2208552 كفـءكفـء1632011/07/07 معلم

المدامود 2011/07/01 عائشة على عبدالوھاب عبدالكریم 2222892 كفـءكفـء1642011/07/07 معلم

مدرسة العشى التجاریة 2011/02/22 عبد الراضى ھاشم احمد غزالى 2208448 كفـءكفـء1652011/02/28 معلم

الزینیة قبلى االعدادیة 2011/07/01 عبد الكریم خلف اللـھ مصطفى غزالى 2391763 كفـءكفـء1662011/07/07 معلم

الھرامشة 2011/02/22 عبد المتعال امام احمد مسعود 596636 كفـءكفـء1672011/02/28 معلم

الحریة االبتدائیةبالعشى 2011/07/01 عبلھ احمد ذكى دمحم 2222826 كفـءكفـء1682011/07/07 معلم

على بخیت االبتدائیة بالعشى 2011/07/01 عرفھ یوسف عجمى محمود 2223028 كفـءكفـء1692011/07/07 معلم

نجع دمحم عامر 2011/07/01 عزه فایز حسن الطیب 2220997 كفـءكفـء1702011/07/07 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 

الزینیـــةاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحریة االبتدائیةبالعشى 2011/07/01 عزه ھاشم فھمى فضل اللـھ 2215020 كفـءكفـء1712011/07/07 معلم

ابو على االبتدائیةالمشتركة 2011/07/01 عزیزه عبده دمحم یوسف 2161215 كفـءكفـء1722011/07/07 معلم

الزینیة الثانویة 2011/07/01 عالء عاشور زكى مسعود 2215728 كفـءكفـء1732011/07/07 معلم

عبید علي االعدادیة 2011/07/01 على احمد نوبى جاد 2223053 كفـءكفـء1742011/07/07 معلم

دمحم متولى الشعراوى تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/01 عماد دمحم احمد دمحم 2209817 كفـءكفـء1752011/07/07 معلم

ابو على االبتدائیةالمشتركة 2011/07/01 عمر طنطاوى عبدالراضى عبداللـھ 2394327 كفـءكفـء1762011/07/07 معلم

مدرسة العشى التجاریة 2011/07/01 غاده ھمام امین ھمام 2208497 كفـءكفـء1772011/07/07 معلم

الزینیة بحرى 2011/02/22 فاطمة عبد الرحمن عباس مرسى 597524 كفـءكفـء1782011/02/28 معلم

الزینیھ األعدادیھ المھنیة 2011/07/01 فاطمة عبدالقادر دمحم عبدالھادى 2217660 كفـءكفـء1792011/07/07 معلم

جمال عبد الناصر االعدادیة 2011/07/01 فاطمة عبداللـھ لبیب احمد 2217626 كفـءكفـء1802011/07/07 معلم

الوحدة المجمعة بالزینیة قبلى 2011/07/01 فاطمھ احمد عبدالغفار عبد الرحمن 2211374 كفـءكفـء1812011/07/07 معلم

العشي الثانویة المشتركة 2011/02/22 فاطمھ الزھراء دمحم على احمد 2209212 كفـءكفـء1822011/02/28 معلم

العشى االعدادیة 2011/07/01 فاطمھ رمضان فتح اللـھ موسى 2215748 كفـءكفـء1832011/07/07 معلم

الوحدة المجمعة بالزینیة قبلى 2011/07/01 فاطمھ سید احمد دمحم 2217522 كفـءكفـء1842011/07/07 معلم

الوحدة المجمعة بالزینیة قبلى 2011/02/22 فاطمھ سید ریاض دسوقى 1600109 كفـءكفـء1852011/02/28 معلم

الزعیم مصطفى كامل بالمدامود 2011/02/22 فاطمھ محمود مصطفى حسین 2207670 كفـءكفـء1862011/02/28 معلم

الشیخ حسن االبتدائیةبالزینیةقب 2011/07/01 فاطمھ یوسف عبدالباقى قرعانى 2223083 كفـءكفـء1872011/07/07 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 

الزینیـــةاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الزینیة للتعلیم االساسي ابتدائي 2011/02/22 كریمة مصطفى حجاج دمحم 597858 كفـءكفـء1882011/02/28 معلم

الزعیم مصطفى كامل بالمدامود 2011/02/22 لبني عبدالجواد الدردیري عبدهللا 597147 كفـءكفـء1892011/02/28 معلم

الحریة االبتدائیةبالعشى 2011/02/22 لمیاء ابراھیم عبدالسمیع عبدالقادر 2213625 كفـءكفـء1902011/02/28 معلم

ابو على االبتدائیةالمشتركة 2011/07/01 لمیاء الشاذلى ابو الوفا سرور 2402759 كفـءكفـء1912011/07/07 معلم

الشیخ حسن االبتدائیةبالزینیةقب 2011/02/22 لیلى دمحم نسیم احمد 597940 كفـءكفـء1922011/02/28 معلم

مدرسة ابو على االعدادیة المشتركة 2011/02/22 ماجد نصر میالد سویرس 1598175 كفـءكفـء1932011/02/28 معلم

)أ.ت(دمحم متولى الشعراوى بالمدامود ب  2011/02/22 مارسیل تاوضروس ارمانیوس جورجیوس 597935 كفـءكفـء1942011/02/28 معلم

)أ.ت(دمحم متولى الشعراوى بالمدامود ب  2011/07/01 ماریان مخائیل جرجس یوسف 2222983 كفـءكفـء1952011/07/07 معلم

نجع دمحم عامر 2011/07/01 ماریان نعیم مھاود اندراوس 2221293 كفـءكفـء1962011/07/07 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 ماریانھ محارب شنوده سیفین 2221307 كفـءكفـء1972011/07/07 معلم

الشیخ حسن االبتدائیةبالزینیةقب 2011/07/01 دمحم احمد الطواب مھران 2399758 كفـءكفـء1982011/07/07 معلم

العشى االعدادیة 2011/07/01 دمحم احمد دمحم طاھر 2209031 كفـءكفـء1992011/07/07 معلم

العشى االعدادیة 2011/07/01 دمحم احمد محى الدین احمد 2209173 كفـءكفـء2002011/07/07 معلم

وحده العشى 2011/07/01 دمحم جمال عبدالجلیل حسین 2218607 كفـءكفـء2012011/07/07 معلم

صعایدة االقصر 2011/02/22 دمحم حسین بخیت دمحم 596822 كفـءكفـء2022011/02/28 معلم

نجع جاد الكریم 2011/02/22 دمحم حسین موسي دمحم 596626 كفـءكفـء2032011/02/28 معلم

مدرسة العشى التجاریة 2011/07/01 دمحم سلطان دمحم احمد 2208491 كفـءكفـء2042011/07/07 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 

الزینیـــةاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المدامود 2011/02/22 دمحم عبدالستار العادلي عبدالراضي 597982 كفـءكفـء2052011/02/28 معلم

وحده العشى 2011/07/01 دمحم محمود على ابوزید 2218862 كفـءكفـء2062011/07/07 معلم

دمحم عامر األبتدائیة الجدیدة 2011/02/22 دمحم نجدى عبد الموال حماد 596529 كفـءكفـء2072011/02/28 معلم

الدندراوى االعدادیة 2011/07/01 محمود ابراھیم دمحم شحات 2223050 كفـءكفـء2082011/07/07 معلم

نجع جاد الكریم 2011/07/01 محمود سعد شحات احمد 2222868 كفـءكفـء2092011/07/07 معلم

الزینیة بحرى 2011/02/22 محمود دمحم یسین احمد 1601028 كفـءكفـء2102011/02/28 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/22 محمود مرعى نطر حسن 597748 كفـءكفـء2112011/02/28 معلم

العشى االعدادیة 2011/07/01 مرثا اسعد جاد جندى 2214971 كفـءكفـء2122011/07/07 معلم

عبید علي االعدادیة 2011/07/01 مرسیل ولیم اسطفانوس دریاس 2215029 كفـءكفـء2132011/07/07 معلم

عمرو بن العاص ب 2011/02/22 مرفت عزیز شحات سیفین 2208512 كفـءكفـء2142011/02/28 معلم

سیدى احمد بن ادریس 2011/02/22 مروة سعدى دمحم النوبى 1605123 كفـءكفـء2152011/02/28 معلم

)أ.ت(دمحم متولى الشعراوى بالمدامود ب  2011/07/01 مریم ریمون عبداللـھ حنا 2215879 كفـءكفـء2162011/07/07 معلم

الزینیة بحرى 2011/07/01 مریم نسیم بسطوروس جورجیوس 2185186 كفـءكفـء2172011/07/07 معلم

الوحدة المجمعة بالزینیة قبلى 2011/02/22 منال جعفر احمد الصغیر 597979 كفـءكفـء2182011/02/28 معلم

الزینیة قبلى االعدادیة 2011/07/01 منال عبدالناصر یونان عطیھ 2218807 كفـءكفـء2192011/07/07 معلم

المدامود 2011/02/22 منى سید احمد محمود 2209448 كفـءكفـء2202011/02/28 معلم

الزینیة للتعلیم االساسي ابتدائي 2011/07/01 منى عبد القادر عبدالمجید  عبدالعال 2215002 كفـءكفـء2212011/07/07 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 

الزینیـــةاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحریة االبتدائیةبالعشى 2011/02/22 منى عبدالحمید احمد دمحم 1612948 كفـءكفـء2222011/02/28 معلم

)أ.ت(دمحم متولى الشعراوى بالمدامود ب  2011/07/01 موسى خلیل خضرى خلیل 2209025 كفـءكفـء2232011/07/07 معلم

الزینیة الثانویة 2011/07/01 موسى محمود وھبى محمود 2213974 كفـءكفـء2242011/07/07 معلم

الزینیة قبلى االعدادیة 2011/02/22 میرفت نعیم نقى معوض 2208546 كفـءكفـء2252011/07/07 معلم

العشي الثانویة المشتركة 2011/07/01 میشیل اسعد یونان جوارجى 2378837 كفـءكفـء2262011/07/07 معلم

دمحم عامر األبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ناجح عبدالنبى احمد حسن 2214029 كفـءكفـء2272011/07/07 معلم

نجع جاد الكریم 2011/07/01 ناھد محارب حبیب محارب 2222842 كفـءكفـء2282011/07/07 معلم

الزعیم مصطفى كامل بالمدامود 2011/02/22 ناھد میجر ماركو عطا هللا 596207 كفـءكفـء2292011/02/28 معلم

الزعیم مصطفى كامل بالمدامود 2011/02/22 نجالء احمد دمحم متولى 1606881 كفـءكفـء2302011/02/28 معلم

عبد الرؤف بدوى 2011/02/22 نجالء خیرى ابراھیم الشھیر مصطفى عبدالوارث 1600252 كفـءكفـء2312011/02/28 معلم

سیدى احمد بن ادریس 2011/02/22 نجوى خیرى ابراھیم الشھیرمصطفى عبد الوارث 597321 كفـءكفـء2322011/02/28 معلم

مدرسة العشى التجاریة 2011/07/01 نرمین غریب لبیب ابراھیم 2218765 كفـءكفـء2332011/07/07 معلم

العشى الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 نرمین میالد توفیق جاد 2222991 كفـءكفـء2342011/07/07 معلم

الزینیة بحرى 2011/07/01 نسمھ ساروفیم اسطفانوس دریاس 2215015 كفـءكفـء2352011/07/07 معلم

ابو على االبتدائیةالمشتركة 2011/02/22 نصر الدین احید احمد ابراھیم 595939 كفـءكفـء2362011/02/28 معلم

وحده العشى 2011/07/01 نظره دمحم الضوى دمحم 2396429 كفـءكفـء2372011/07/07 معلم

وحدة العشي ریض اطفال 2011/02/22 نعمھ نوبى دمحم عبدالنعیم 2217494 كفـءكفـء2382011/02/28 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الزینیـــةاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الدندراوى االعدادیة 2011/03/01 نیفین ظریف عفیفي فرنسیس 1589040 كفـءكفـء2392011/07/01 معلم

عبد الرؤف بدوى 2011/07/01 نیفین یوسف یعقوب ضیف 2218700 كفـءكفـء2402011/07/07 معلم

العشي الثانویة المشتركة 2011/02/22 ھالة عدلى توفیق شنودة 1589287 كفـءكفـء2412011/06/28 معلم

دمحم عامر األبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ھالھ عبدالحق محمود عبداللـھ 2214037 كفـءكفـء2422011/07/07 معلم

الدندراوى االعدادیة 2011/07/01 ھانى احمد یوسف عبدالكریم 2221525 كفـءكفـء2432011/07/07 معلم

مدرسة العشى التجاریة 2011/07/01 ھانى ناجح ابادیر عبد النور 2208156 كفـءكفـء2442011/07/07 معلم

)أ.ت(دمحم متولى الشعراوى بالمدامود ب  2011/02/22 ھبة دمحم فتحى دمحم عبد هللا 597716 كفـءكفـء2452011/02/28 معلم

وحده العشى 2011/07/01 ھبھ احمد حسن على 2214010 كفـءكفـء2462011/07/07 معلم

سیدى احمد بن ادریس 2011/07/01 ھبھ الرشیدى دمحم سباق 2223063 كفـءكفـء2472011/07/07 معلم

الزینیة بحرى 2011/02/22 ھبھ خدیوى سلیم فراج 1601049 كفـءكفـء2482011/02/28 معلم

مدرسة ابو على االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھبھ عبدالمنعم عطیتو شحات 2218644 كفـءكفـء2492011/07/07 معلم

الشیخ حسن االبتدائیةبالزینیةقب 2011/07/01 ھدى دمحم مبابى الرمزى 2218587 كفـءكفـء2502011/07/07 معلم

صعایدة االقصر 2011/02/22 ھناء ابو الحسن یوسف حسن 597683 كفـءكفـء2512011/02/28 معلم

الشیخ حسن االبتدائیةبالزینیةقب 2011/02/22 ھناء االدھم احمد حامد 1605564 كفـءكفـء2522011/02/28 معلم

الصعایده االعدادیة 2011/07/01 ھناء حنین ابوسخیرون حنین 2221389 كفـءكفـء2532011/07/07 معلم

عبد الرؤف بدوى 2011/02/22 ھناء عبد الغنى شفیق دمحم 1598176 كفـءكفـء2542011/02/28 معلم

دمحم متولى الشعراوى تعلیم اساسى اعدادى 2011/02/22 ھناء عطا هللا قدیس  یعقوب 2208502 كفـءكفـء2552011/02/28 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الزینیـــةاالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الزینیة بحرى 2011/07/01 ھند دمحم لبیب دمحم 2217531 كفـءكفـء2562011/07/07 معلم

المدامود 2011/07/01 ھند مسعود احمد طھ 2222873 كفـءكفـء2572011/07/07 معلم

نجع دمحم عامر 2011/07/01 ھویده شوقى ابوالمجد خلیل 2275558 كفـءكفـء2582011/07/07 معلم

سیدى احمد بن ادریس 2011/02/22 وفاء ابراھیم جالل علي 597831 كفـءكفـء2592011/02/28 معلم

عمرو بن العاص ب 2011/07/01 یوسف طھ تھامى على 2220920 كفـءكفـء2602011/07/07 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الطوداالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع قباح االبتدائیة 2011/07/01 احمد دمحم احمد حسن 2134108 كفـءكفـء12011/07/07 أمین مكتبة

الشھید ابوالمجد حسین االبتدائیة 2011/02/22 باتعھ النوبى على موسى 2210667 كفـءكفـء22011/02/28 أمین مكتبة

الفتاتیح االبتدائیة 2011/07/01 زكریا فوزى دمحم احمد 2086381 كفـءكفـء32011/07/07 أمین مكتبة

حاجر العدیسات االعدادیة 2011/07/01 زینب عدلى حسن احمد 2073649 كفـءكفـء42011/07/07 أمین مكتبة

الحسینات 2011/07/01 سحر احمد ضوى احمد 2085016 كفـءكفـء52011/07/07 أمین مكتبة

الشیخ السنوسى االبتدائیة 2011/02/22 سناء رجب عربى احمد 1610182 كفـءكفـء62011/02/28 أمین مكتبة

نجع الوحدة االعدادیة 2011/07/01 سوریھ السعدى عبادى حسین 2089876 كفـءكفـء72011/07/07 أمین مكتبة

على العدیسى الثانویة المشتركة 2011/07/01 سید عبدالفتاح احمد على 2217695 كفـءكفـء82011/07/07 أمین مكتبة

العدیسات االعدادیة 2011/02/22 عائشھ بكرى احمد على 2100644 كفـءكفـء92011/02/28 أمین مكتبة

الندافین االعدادیة 2011/07/01 عبدالصمد حسن جالل احمد 2218530 كفـءكفـء102011/07/07 أمین مكتبة

حاجر العدیسات 2011/07/01 عطیات  غریب أحمد  دمحم 2392885 كفـءكفـء112011/07/07 أمین مكتبة

الشھید فتحى حكیم االبتدائیة 2011/07/01 دمحم  عبد الرحیم  دمحم  عبد الرحیم 2138761 كفـءفوق المتوسط122011/07/07 أمین مكتبة

العبابدة للتعلیم األساسي 2011/07/01 محمود عبدالعاطى احمد دمحم 2104527 كفـءكفـء132011/07/07 أمین مكتبة

الطود 2011/07/01 منى حسن سید حسن 2236189 كفـءكفـء142011/07/07 أمین مكتبة

الحریة 2011/07/01 منى عید عبدالسالم دمحم 2074402 كفـءكفـء152011/07/07 أمین مكتبة

مجمع المریس للتعلیم اساسى 2011/07/01 نعمھ  عبد الرحیم  دمحم  عبد الرحیم 2208659 كفـءكفـء162011/07/07 أمین مكتبة

نجع مكى اسماعیل االعدادیة 2011/07/01 نفیسھ احمد دمحم احمد 2087721 كفـءكفـء172011/07/07 أمین مكتبة
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الطوداالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المریس االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 اسماء  سعد دمحم عمران 2206875 كفـءكفـء182011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید فتحى حكیم االبتدائیة 2011/07/01 ھند مھنى احمد طایع 2209053 كفـءكفـء192011/07/07 أخصائى صحافة وإعالم

الشھداء االبتدائیة بالطود 2011/07/01 ایمان السید شكرى عمر 2085012 كفـءكفـء202011/07/07 أخصائى تكنولوجیا

المھیدات االبتدائیة 2011/07/01 مدیحھ حسن ابوالمجد دمحم 2087712 كفـءكفـء212011/07/07 أخصائى تكنولوجیا

نجع الجسور 2011/07/01 نجاریھ عبدالمطلب احمد على 2084030 كفـءكفـء222011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

حاجر العدیسات 2011/07/01 امل عبدالرؤوف احمدالدردیر محمود 2094319 كفـءكفـء232011/07/07 أخصائى نفسى

نجع الوحدة االبتدائیة بالطود 2011/07/01 حنان عبدالنبى النوبى بدرى 2097061 كفـءكفـء242011/07/07 أخصائى نفسى

حاجر العدیسات االعدادیة 2011/02/22 سید ناصر على حسن 2079874 كفـءكفـء252011/02/28 أخصائى نفسى

عبد العزیز العدیسى 2011/07/01 شیماء ابراھیم عامر على 2072674 كفـءكفـء262011/07/07 أخصائى نفسى

القطان االبتدائیة 2011/07/01 عبدالعزیز دمحم سعید الجلھومى 2097713 كفـءكفـء272011/06/27 أخصائى نفسى

مجمع المریس للتعلیم اساسى 2011/07/01 علیاء  عبد العاطى عباس سلیمان 2210654 كفـءكفـء282011/06/27 أخصائى نفسى

التحریر الثانویة المشتركة بالعدیسات 2011/07/01 فاطمھ رشوان احمد رشوان 2074089 كفـءكفـء292011/07/07 أخصائى نفسى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 دمحمالمدثر احمد عبدالرؤوف ابراھیم احمد 2074415 كفـءكفـء302011/06/27 أخصائى نفسى

المریس االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 والء  بغدادي  أحمد  إسماعیل 2209739 كفـءكفـء312011/07/07 أخصائى نفسى

عمر بن الخطاب للتعلیم األساسي 2011/07/01 احمد عبد العال موسى عبد العال 2212657 كفـءكفـء322011/07/07 أخصائى اجتماعى

الخوالد األبتدائیة 2011/07/01 احمد دمحم عبدالوھاب رسالن 2089166 كفـءكفـء332011/07/07 أخصائى اجتماعى

القطان ریاض اطفال 2011/07/01 اسماء عبد البارى على احمد 2074358 كفـءكفـء342011/07/07 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 

الطوداالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المھیدات االبتدائیة 2011/07/01 النوبى احمد بسطاوى محمود 2218918 كفـءكفـء352011/07/07 أخصائى اجتماعى

األمام الشعراوي 2011/07/01 امال السایح السنوسى احمد 2072876 كفـءكفـء362011/07/07 أخصائى اجتماعى

عبد العزیز العدیسى 2011/07/01 امال محمود حسن یوسف 2072664 كفـءكفـء372011/07/07 أخصائى اجتماعى

الشھید احمد مرتضى تعلیم اساسي 2011/07/01 امال محمود على احمد 2074205 كفـءكفـء382011/07/07 أخصائى اجتماعى

نجع الوحدة االعدادیة 2011/07/01 امانى ابوالحجاج خلیل دمحم 2078142 كفـءكفـء392011/07/07 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد المنعم العدیسى 2011/07/01 امانى عبدالصبور دمحم نوبى 2095122 كفـءكفـء402011/07/07 أخصائى اجتماعى

نجع الوحدة االبتدائیة بالطود 2011/07/01 امل على حسن ابوزید 2229046 كفـءكفـء412011/07/07 أخصائى اجتماعى

عبد العزیز العدیسى 2011/07/01 آیات عمر عبدالعزیز احمد 2072669 كفـءكفـء422011/07/07 أخصائى اجتماعى

العدیسات االعدادیة 2011/02/22 ایمان احمد محمود دمحم 1610193 كفـءكفـء432011/02/28 أخصائى اجتماعى

على العدیسى الثانویة المشتركة 2011/02/22 ایمان دمحم احمد شحات 1610167 كفـءكفـء442011/02/28 أخصائى اجتماعى

الشھید احمد مرتضى تعلیم اساسي 2011/07/01 ایمن صالح دمحم احمد عبدالرحیم 2084108 كفـءكفـء452011/07/07 أخصائى اجتماعى

نجع الشیخ ابو بكر بالطود 2011/07/01 تھانى الشاذلى النوبى عبدالسید 2074051 كفـءكفـء462011/07/07 أخصائى اجتماعى

نجع مكى اسماعیل االعدادیة 2011/07/01 حسن احمد حسن بغدادى 2089918 كفـءكفـء472011/07/07 أخصائى اجتماعى

الطود 2011/07/01 حمدى حسین محمود حسن 2084017 كفـءكفـء482011/07/07 أخصائى اجتماعى

المھیدات االبتدائیة 2011/07/01 دعاء سید دمحم محمود 2213967 كفـءكفـء492011/07/07 أخصائى اجتماعى

الشھداء االبتدائیة بالطود 2011/07/01 رجاء ابواالرشاد الطیرى احمد 2087719 كفـءكفـء502011/07/07 أخصائى اجتماعى

نجع الشیخ سلطان 2011/07/01 رجب عبده قناوى دمحم 2217585 كفـءكفـء512011/07/07 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 

الطوداالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید محمود النوبى االعدادیة بنات 2011/07/01 رحاب مصطفى  عبد الباسط على 2208237 كفـءكفـء522011/07/07 أخصائى اجتماعى

المریس االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 رقیة السید النوبي السید 597984 كفـءكفـء532011/07/07 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب للتعلیم األساسى 2011/07/01 ریم احمد حسن یحى 2223572 كفـءكفـء542011/07/07 أخصائى اجتماعى

نجع الوحدة االبتدائیة بالطود 2011/07/01 سحر خیرى بغدادى احمد 2071836 كفـءكفـء552011/07/07 أخصائى اجتماعى

الحسینات 2011/07/01 سحر دمحم احمد الصغیر 2085680 كفـءكفـء562011/07/07 أخصائى اجتماعى

السادات 2011/07/01 سلوى على مصطفى احمد 2083055 كفـءكفـء572011/07/07 أخصائى اجتماعى

حاجر العدیسات االعدادیة 2011/07/01 سھیر دمحم التھامى یوسف 2073646 كفـءكفـء582011/07/07 أخصائى اجتماعى

العبابدة للتعلیم األساسي 2011/07/01 سید صابر محمود احمد 2218925 كفـءكفـء592011/07/07 أخصائى اجتماعى

العدیسات  الثانویة  التجاریة  المشتركة 2011/07/01 سیده بدرى دمحم ابراھیم 2073640 كفـءكفـء602011/07/07 أخصائى اجتماعى

علي العدیسي االعدادیة 2011/07/01 شیماء عبدالحكیم احمد دمحم 2071627 كفـءكفـء612011/07/07 أخصائى اجتماعى

الظھیر الصحراوى 2011/07/01 صفاء دمحم عبده عمر 2224150 كفـءكفـء622011/07/07 أخصائى اجتماعى

العبور 2011/07/01 عبد الغنى دمحم حسن البازى 2213952 كفـءكفـء632011/07/07 أخصائى اجتماعى

الشیخ السنوسى االبتدائیة 2011/07/01 عبدالعاطى دمحم عبدهللا یونس 2071997 كفـءكفـء642011/07/07 أخصائى اجتماعى

نجع مكى اسماعیل االعدادیة 2011/07/01 عبیر عبدهللا الضوى عبدالنعیم 2089897 كفـءكفـء652011/07/07 أخصائى اجتماعى

القطان االبتدائیة 2011/07/01 عالء عبدالرحیم دمحمالملقب عبدالرسول النوبى 2078056 كفـءكفـء662011/07/07 أخصائى اجتماعى

التحریر االبتدائیة بالمریس 2011/02/22 عمر عبدالعزیز عمران عبدالبارى 1581387 كفـءكفـء672011/02/28 أخصائى اجتماعى

نجع الشیخ ابو بكر بالطود 2011/07/01 فاطمھ احمد جادالكریم عبدهللا 2084779 كفـءكفـء682011/07/07 أخصائى اجتماعى

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

7438of 7411 Page 2017/03/23

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الطوداالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

نجع مكى اسماعیل االعدادیة 2011/07/01 فتحیھ اسماعیل احمد صغیر 2073643 كفـءكفـء692011/07/07 أخصائى اجتماعى

نجع قباح االبتدائیة 2011/07/01 فتحیھ یسرى احمد عبدالرسول 2085682 كفـءكفـء702011/07/07 أخصائى اجتماعى

الطود االعدادیة المھنیة 2011/07/01 دمحم عبدالصبور دمحم خلیل 2073709 كفـءكفـء712011/07/07 أخصائى اجتماعى

نجع الوحدة االعدادیة 2011/07/01 محمود ابوزید جیالنى احمد 2232142 كفـءكفـء722011/07/07 أخصائى اجتماعى

نجع الدار للتعلیم االساسي 2011/07/01 منتصر عبد الحمید دمحم على 1604001 كفـءكفـء732011/07/07 أخصائى اجتماعى

العدیسات  الثانویة  التجاریة  المشتركة 2011/07/01 منى احمد دمحم حسین 2207580 كفـءكفـء742011/02/28 أخصائى اجتماعى

الشھداء االبتدائیة بالطود 2011/07/01 منى بشیر سید دمحم 2106700 كفـءكفـء752011/07/07 أخصائى اجتماعى

المریس االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 منى عبد هللا على دمحم 2208199 كفـءكفـء762011/07/07 أخصائى اجتماعى

نحع الدار للتعلیم االساسي 2011/02/22 مھا احمد عبود وھب هللا دمحم 2087808 كفـءكفـء772011/02/28 أخصائى اجتماعى

الطود 2011/07/01 ناھد محمود الشافعى عبادى 2211127 كفـءكفـء782011/07/07 أخصائى اجتماعى

العبابده للتعلیم االساسى 2011/07/01 نجوى ابراھیم احمد ابوالحسن 2090999 كفـءكفـء792011/07/07 أخصائى اجتماعى

الفتاتیح االبتدائیة 2011/07/01 نجوى احمد ابراھیم الرشیدى 2074430 كفـءكفـء802011/07/07 أخصائى اجتماعى

الحریة 2011/07/01 نعمھ دمحم اسماعیل دمحم 2071569 كفـءكفـء812011/07/07 أخصائى اجتماعى

المھیدات االبتدائیة 2011/07/01 نوبى على دمحم عبدالغنى 2087710 كفـءكفـء822011/07/07 أخصائى اجتماعى

على بن ابى طالب االبتدائیة 2011/07/01 ھالھ عبد هللا احمد حسین 2206990 كفـءكفـء832011/07/07 أخصائى اجتماعى

الندافین 2011/07/01 ھالھ عبدالحق زكى یوسف 2074289 كفـءكفـء842011/07/07 أخصائى اجتماعى

النوبة 2011/07/01 ھالھ دمحم عید حسن 2071831 كفـءكفـء852011/07/07 أخصائى اجتماعى
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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

حاجر الطود تعلیم أساسي 2011/02/22 ھبھ عبد هللا دمحم اسماعیل 1611683 كفـءكفـء862011/02/28 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد المنعم العدیسى 2011/07/01 ھبھ محمود ابراھیم االمیر 2095134 كفـءكفـء872011/07/07 أخصائى اجتماعى

العدیسات 2011/07/01 ھناء ابراھیم احمد حسن 2073997 كفـءكفـء882011/07/07 أخصائى اجتماعى

الحسینات 2011/07/01 ھناء احمد دمحم احمد 2174072 كفـءكفـء892011/07/07 أخصائى اجتماعى

البروج للتعلیم االساسي 2011/07/01 ھناء عبدالمنعم احمد فضل 2080055 كفـءكفـء902011/07/07 أخصائى اجتماعى

نجع الجسور 2011/07/01 وفاء عبدالفتاح امین احمد 2074193 كفـءكفـء912011/07/07 أخصائى اجتماعى

نجع ابو عنان االبتدائیھ 2011/07/01 وفاء عبدالمعین على زین العابدین 2225911 كفـءكفـء922011/07/07 أخصائى اجتماعى

األمام الشعراوي 2011/07/01 یامنھ عبدالصالحین احمد حسین 2078037 كفـءكفـء932011/07/07 أخصائى اجتماعى

الشھید احمد مرتضى تعلیم اساسي 1979/09/01 اسماعیل على اسماعیل ابراھیم 589902 كفـءكفـء942009/01/11 معلم أول أ

على العدیسى الثانویة المشتركة 1993/12/01 فضلون فھمى قناوى حسانین 593407 كفـءكفـء952009/01/11 معلم أول أ

المھیدات االبتدائیة 2011/07/01 ابراھیم  سعدى دمحم فاوى  2394826 كفـءكفـء962011/07/07 معلم

النصر االبتدائیة 2011/02/22 ابراھیم نصر لوقا بطرس 597928 كفـءكفـء972011/02/28 معلم

الشھید ابوالمجد حسین االبتدائیة 2011/07/01 ابراھیم یوسف احمد عبد العظیم 2205949 كفـءكفـء982011/07/07 معلم

مجمع المریس للتعلیم اساسى 2011/02/22 ابو الحجاج  عبد الفتاح   دمحم  لبیب 2208696 كفـءكفـء992011/02/28 معلم

المھیدات ریاض اطفال 2011/07/01 احالم على دمحم على 2087690 كفـءكفـء1002011/07/07 معلم

حاجر العدیسات ریاض اطفال 2011/02/22 احالم كمال امین الطاھر 1604051 كفـءكفـء1012011/02/28 معلم

الشھید احمد مرتضى تعلیم اساسى 2011/07/01 احمد خلیل احمد خلیل 1613759 كفـءكفـء1022011/07/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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الطوداالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع  أبو الحمد للتعلیم األساسي ابتدائي 2011/07/01 احمد صالح سیداحمد حامد 2224018 كفـءكفـء1032011/07/07 معلم

نجع الدار للتعلیم االساسي 2011/07/01 احمد طھ دمحم احمد 2074276 كفـءكفـء1042011/07/07 معلم

الشھید ابوالمجد حسین االبتدائیة 2011/02/22 احمد عبد الشكور عبد هللا احمد 1575263 كفـءكفـء1052011/02/28 معلم

الخوالد األبتدائیة 2011/02/22 احمد عبد الفتاح على دمحم 1597588 كفـءكفـء1062011/02/28 معلم

الشھید فتحى حكیم االبتدائیة 2011/07/01 احمد عبد الفتاح دمحم یوسف 2142193 كفـءكفـء1072011/06/27 معلم

العبور 2011/02/22 احمد عبدالستار دمحم عبدهللا 595878 كفـءكفـء1082011/02/28 معلم

العدیسات االعدادیة 2011/02/22 احمد عبدالھادي دمحم عبد القادر 597896 كفـءكفـء1092011/02/28 معلم

حاجر العدیسات االعدادیة 2011/02/22 احمد دمحم احمد عمر 597529 كفـءكفـء1102011/02/28 معلم

حاجر الطود تعلیم أساسي 2011/07/01 احمد دمحم حسین دمحم 2086874 كفـءكفـء1112011/07/07 معلم

على العدیسى الثانویة المشتركة 2011/02/22 احمد دمحم حمزه دمحم 1606002 كفـءكفـء1122011/02/28 معلم

العبابدة للتعلیم األساسي 2011/07/01 احمد محمود احمد على 597674 كفـءكفـء1132011/07/07 معلم

النوبة 2011/02/22 ازھار دمحم حسن بغدادي 597068 كفـءكفـء1142011/02/28 معلم

حاجر العدیسات 2011/02/22 اسماء احمد امین احمد 2104523 كفـءكفـء1152011/02/28 معلم

القطان االبتدائیة 2011/07/01 اسماء احمد نوبى دمحم 2143733 كفـءكفـء1162011/07/07 معلم

نجع مكى اسماعیل االعدادیة 2011/07/01 اسماء احمد یس دمحم 2226062 كفـءكفـء1172011/07/07 معلم

الحریة 2011/07/01 اسماء السعدى سلیم دمحم 2156696 كفـءكفـء1182011/07/07 معلم

نجع الدار للتعلیم االساسي 2011/02/22 اسماء خیري احمد یوسف 597424 كفـءكفـء1192011/02/28 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

العدیسات االعدادیة 2011/02/22 اسماء سید جابر حسین 597823 كفـءكفـء1202011/02/28 معلم

علي العدیسي االعدادیة 2011/07/01 اسماء عبد العزیز یوسف دمحم 2210355 كفـءكفـء1212011/07/07 معلم

المھیدات االبتدائیة 2011/02/22 اسماء عبد هللا دمحم مدنى 1611809 كفـءكفـء1222011/02/28 معلم

نجع مكى اسماعیل االعدادیة 2011/02/22 اسماء على حسن على 2089925 كفـءكفـء1232011/02/28 معلم

نجع الوحدة االعدادیة 2011/07/01 اسماء عوض احمد  دمحم 2374452 كفـءكفـء1242011/07/07 معلم

الشھید ابوالمجد حسین االبتدائیة 2011/07/01 اسماء فولى الشاطر طایع 2208462 كفـءكفـء1252011/07/07 معلم

العدیسات االعدادیة 2011/07/01 اسماء دمحم احمد محمود 2134027 كفـءكفـء1262011/07/07 معلم

الحسینات 2011/07/01 اسماء دمحم النوبى دمحم 2362722 كفـءكفـء1272011/07/07 معلم

نجع مكى اسماعیل االعدادیة 2011/02/22 اسماء دمحم دسوقي الطیري 597808 كفـءكفـء1282011/02/28 معلم

عبد العزیز العدیسي 2011/02/22 اسماء دمحم عطیة حسین 2081668 كفـءكفـء1292011/02/28 معلم

الشھید شعیب االعدادیة المشتركة 2011/02/22 اسماء محمود  ریاض طایع 2208676 كفـءكفـء1302011/02/28 معلم

الحریة 2011/02/22 اكرام السعدي سلیم دمحم 597993 كفـءكفـء1312011/02/28 معلم

البروج للتعلیم االساسي 2011/02/22 اكرام على احمد مكى 1622405 كفـءكفـء1322011/02/28 معلم

المریس االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 الفت عیسى فرح غالى 2071444 كفـءكفـء1332011/07/07 معلم

حاجر الطود تعلیم أساسي 2011/02/22 الھام علي احمد علي 597695 كفـءكفـء1342011/02/28 معلم

حاجر العدیسات ریاض اطفال 2011/02/22 امال سید عبد المطلب محمود 1600445 كفـءكفـء1352011/02/28 معلم

نجع ابو عنان االبتدائیھ 2011/02/22 امال سید دمحم الطاھر 597888 كفـءكفـء1362011/02/28 معلم
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الطوداالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العدیسات  الثانویة  التجاریة  المشتركة 2011/02/22 امال عبد الجواد محمود الحایق 2212861 كفـءكفـء1372011/02/28 معلم

الفتاتیح االبتدائیة 2011/02/22 امانى عبدالصبور احمد بصرى 597734 كفـءكفـء1382011/02/28 معلم

مجمع المریس للتعلیم اساسى 2011/07/01 أمانى دمحم حسان أبراھیم 2255163 كفـءكفـء1392011/07/07 معلم

الشھید فتحى حكیم 2011/02/22 أماني دمحم سید احمد 1581312 كفـءكفـء1402011/02/28 معلم

حاجر الطود تعلیم أساسي 2011/02/22 اماني دمحم دمحم یونس 597992 كفـءكفـء1412011/02/28 معلم

الشھید احمد مرتضى تعلیم اساسي 2011/02/22 امل احمد دمحم الضوى 597670 كفـءكفـء1422011/02/28 معلم

الطود 2011/07/01 امل مصطفى احمد حسن 2141457 كفـءكفـء1432011/07/07 معلم

نجع  أبو الحمد للتعلیم األساسي ابتدائي 2011/02/22 امل یوسف عیسي ابراھیم 597915 كفـءكفـء1442011/02/28 معلم

الشیخ السنوسى االبتدائیة 2011/02/22 امنھ بدوى احمد الصغیر 2078048 كفـءكفـء1452011/02/28 معلم

الشھید محمود النوبى االعدادیة بنات 2011/02/22 امنھ سید عبدالمجید المرعزى 2206712 كفـءكفـء1462011/02/28 معلم

حاجر العدیسات االعدادیة 2011/07/01 امنھ عبد الحافظ محمود دمحم 2161085 كفـءكفـء1472011/07/07 معلم

نجع مكى اسماعیل االعدادیة 2011/07/01 أمیر  منتصر  عیاد   عباس 2209099 كفـءكفـء1482011/07/07 معلم

نجع مكى اسماعیل االعدادیة 2011/02/22 امیره السید على حسن 1613561 كفـءكفـء1492011/02/28 معلم

األمام الشعراوي 2011/07/01 امیره حسن كامل مھدى 2071458 كفـءكفـء1502011/07/07 معلم

علي العدیسي االعدادیة 2011/07/01 امیره محمود حسین احمد 2260038 كفـءكفـء1512011/07/07 معلم

مجمع المریس للتعلیم اساسى 2011/07/01 امیمھ كامل سید  فراج 2210913 كفـءكفـء1522011/06/27 معلم

نجع الوحدة االبتدائیة بالطود 2011/02/22 امینة عبدالباري دمحم احمد 597947 كفـءكفـء1532011/02/28 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الطوداالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العبابدة للتعلیم األساسي 2011/02/22 انتصار احمد عبد الرحیم احمد 597726 كفـءكفـء1542011/02/28 معلم

المھیدات االبتدائیة 2011/02/22 انتصار عبد الرؤف حسین دمحم 597560 كفـءكفـء1552011/02/28 معلم

الحسینات 2011/07/01 انھار عبدالحافظ محمود دمحم 2071378 كفـءكفـء1562011/07/07 معلم

الندافین االعدادیة 2011/07/01 ایات فتحى فؤاد على 2161189 كفـءكفـء1572011/07/07 معلم

الشھید عبد المنعم العدیسى 2011/02/22 ایرین سمیر خلیل سعید 597789 كفـءكفـء1582011/02/28 معلم

نجع الدار للتعلیم االساسي 2011/07/01 ایمان  عبد الجواد ابراھیم  دمحم 2208686 كفـءكفـء1592011/07/07 معلم

الشھید احمد مرتضى تعلیم اساسى 2011/07/01 ایمان  عبد الصبور احمد  دمحم على 2378817 كفـءكفـء1602011/06/27 معلم

مجمع المریس للتعلیم اساسى 2011/07/01 ایمان احمد دمحم ابو الحجاج 2208590 كفـءكفـء1612011/07/07 معلم

حاجر العدیسات 2011/07/01 ایمان احمد یوسف عبدالحلیم 738809 كفـءكفـء1622011/07/07 معلم

مجمع المریس للتعلیم اساسى 2011/07/01 ایمان السید السعدى طایع 2369797 كفـءكفـء1632011/07/01 معلم

علي العدیسي االعدادیة 2011/07/01 ایمان العربى احمد مسعود 2071372 كفـءكفـء1642011/07/07 معلم

نجع ابو عنان االبتدائیھ 2011/07/01 ایمان بدرى االمیر احمد 2071386 كفـءكفـء1652011/07/07 معلم

التحریر االبتدائیة بالمریس 2011/02/22 ایمان حسین دمحم یوسف 2207305 كفـءكفـء1662011/02/28 معلم

األمام الشعراوي 2011/07/01 ایمان سید خلیل طھ 2293222 كفـءكفـء1672011/07/16 معلم

نجع ابو عنان االبتدائیھ 2011/07/01 ایمان سید على محمود 2134059 كفـءكفـء1682011/07/07 معلم

العدیسات 2011/02/22 ایمان شافعي موسي عمر 597971 كفـءكفـء1692011/02/28 معلم

الحسینات 2011/07/01 ایمان عبدهللا دمحم اسماعیل 2074381 كفـءكفـء1702011/07/07 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 

الطوداالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

على بن ابى طالب االبتدائیة 2011/07/01 ایمان على عبد هللا السید 2207140 كفـءكفـء1712011/07/07 معلم

البروج للتعلیم االساسي 2011/07/01 ایمان على دمحم على 2073852 كفـءكفـء1722011/07/07 معلم

الشھداء االبتدائیة بالطود 2011/02/22 ایمان دمحم امین ابراھیم احمد 2078164 كفـءكفـء1732011/02/28 معلم

جزیرة ارمنت الحیط تعلیم اساسى اعدادي 2011/07/01 ایمان یوسف  عبد الراضى عبد العال 2401505 كفـءكفـء1742011/07/07 معلم

البروج للتعلیم االساسي 2011/07/01 ایمن حسن دمحم حسانین 2207481 كفـءكفـء1752011/07/07 معلم

الشھید فتحى حكیم االبتدائیة 2011/07/01 ایمن حسن یوسف عبدالعاطى 2239203 كفـءكفـء1762011/07/07 معلم

الشھید فتحى حكیم االبتدائیة 2011/02/22 ایھاب ایثاب مترى بولس 2225941 كفـءكفـء1772011/02/28 معلم

البروج للتعلیم االساسي 2011/07/01 ایھاب عبد الحمید محمود احمد 2161100 كفـءكفـء1782011/07/07 معلم

على العدیسى الثانویة المشتركة 2011/02/22 بستانى على ابراھیم على 596468 كفـءكفـء1792011/02/28 معلم

البروج للتعلیم االساسي 2011/07/01 بغدادى احمد دمحم على 2167308 كفـءكفـء1802011/07/07 معلم

نجع الدار للتعلیم االساسي 2011/07/01 بھاء الدین محمود عطیھ حسین 2135849 كفـءكفـء1812011/07/07 معلم

مجمع المریس للتعلیم اساسى 2011/07/01 تحیة دمحم  على  دمحم 2209128 كفـءكفـء1822011/07/07 معلم

حاجر الطود تعلیم اساسي 2011/02/22 ثریا دمحم عبد المنعم مدنى 1619923 كفـءكفـء1832011/02/28 معلم

السادات 2011/02/22 جمال سید على حسین 597403 كفـءكفـء1842011/02/28 معلم

الندافین االعدادیة 2011/07/01 جیھان سید جابر حسین 2173540 كفـءكفـء1852011/07/07 معلم

الشھید شعیب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 حجاج ادریس دمحم احمد 2208975 كفـءكفـء1862011/07/07 معلم

الخوالد األبتدائیة 2011/07/01 حجاج النوبى دمحم حسانین 2089160 كفـءكفـء1872011/07/07 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

نجع الوحدة االبتدائیة بالطود 2011/07/01 حجاج سید احمد دمحم 2087698 كفـءكفـء1882011/07/07 معلم

العبابدة للتعلیم األساسي 2011/02/22 حجاجیھ دمحم عبدالنعیم حسیبو 2091001 كفـءكفـء1892011/02/28 معلم

التحریر الثانویة المشتركة بالعدیسات 2011/02/22 حسن دمحم حسن الطیرى 2055049 كفـءكفـء1902011/02/28 معلم

نجع مكى اسماعیل االعدادیة 2011/02/22 حسنى مكى ابو الحسن سلیمان 2210217 كفـءكفـء1912011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم األساسى 2011/07/01 حسین  عكاشھ احمد  دمحم 2208417 كفـءكفـء1922011/07/07 معلم

الطود االعدادیة 2011/02/22 حسین احمد جاد الكریم عبد هللا 595630 كفـءكفـء1932011/02/28 معلم

نجع ابو عنان االبتدائیھ 2011/07/01 حمدى دمحم محمود احمد 2173518 كفـءكفـء1942011/06/27 معلم

البروج للتعلیم االساسي 2011/07/01 حنان  حسانى محمود  على 2366347 كفـءكفـء1952011/07/07 معلم

الظھیر الصحراوى 2011/02/22 حنان صابر حسین حسن 597415 كفـءكفـء1962011/02/28 معلم

نجع الجسور 2011/02/22 حنان دمحم احمد دمحم 1609844 كفـءكفـء1972011/02/28 معلم

نجع الشیخ أبو بكر  ریاض أطفال 2011/02/22 حنان دمحم دمحم بشیر 1609653 كفـءكفـء1982011/02/28 معلم

نجع أبو الحمد للتعلیم األساسي إعدادي 2011/02/22 حنان یوسف عیسى ابراھیم 1605968 كفـءكفـء1992011/02/28 معلم

العبابده للتعلیم االساسى 2011/07/01 خالد النوبى اسماعیل سلیم 2073783 كفـءكفـء2002011/07/07 معلم

النوبة 2011/02/22 خدیجة طھ سید احمد على 1605130 كفـءكفـء2012011/02/28 معلم

علي العدیسي االعدادیة 2011/07/01 خضره محمود مرغنى الصغیر 2212158 كفـءكفـء2022011/07/07 معلم

مجمع المریس للتعلیم اساسى 2011/02/22 دعاء حسن ابو بكر حسین 597768 كفـءكفـء2032011/02/28 معلم

نجع مكى اسماعیل االعدادیة 2011/02/22 دعاء فؤاد عبدالعظیم دمحم 1607360 كفـءكفـء2042011/02/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

العبور 2011/02/22 دالل جابر ابراھیم احمد 597932 كفـءكفـء2052011/02/28 معلم

نجع ابو عنان االبتدائیھ 2011/07/01 رانیا حمدناهللا احمد ابراھیم 2252441 كفـءكفـء2062011/07/07 معلم

حاجر العدیسات 2011/07/01 راویھ دمحم حجاج عوض 2229049 كفـءكفـء2072011/07/07 معلم

الشھید عبد المنعم العدیسى 2011/02/22 رباب دمحم بركات دمحم 2095124 كفـءكفـء2082011/02/28 معلم

العبابدة للتعلیم األساسي 2011/07/01 رجب عبد الجواد حسن عثمان 597297 كفـءكفـء2092011/07/07 معلم

نجع الشیخ سلطان 2011/02/22 رجب نصر عبد العزیز عبد هللا 1598117 كفـءكفـء2102011/02/28 معلم

العدیسات  الثانویة  التجاریة  المشتركة 2011/07/01 رحاب دمحم كمال احمد 2228509 كفـءكفـء2112011/02/28 معلم

نجع الدار للتعلیم االساسي 2011/07/01 رشا ابوالوفا الراوى دمحم 2174107 كفـءكفـء2122011/07/07 معلم

نجع الوحدة االبتدائیة بالطود 2011/07/01 رشا على حامد محمود 2218758 كفـءكفـء2132011/07/07 معلم

المھیدات االبتدائیة 2011/07/01 رشا دمحم على دمحم 2212143 كفـءكفـء2142011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم األساسى 2011/07/01 رضوان  عبد الوھاب رسالن دمحم 2211076 كفـءكفـء2152011/07/07 معلم

الندافین 2011/02/22 رضوانیة یوسف احمد على 1610144 كفـءكفـء2162011/02/28 معلم

نجع أبو الحمد للتعلیم األساسي إعدادي 2011/07/01 زین العابدین حنفي عباس على 597826 كفـءكفـء2172011/07/07 معلم

الشیخ السنوسى االبتدائیة 2011/02/22 زینب احمد الطاھر احمد 1609940 كفـءكفـء2182011/02/28 معلم

نجع الوحدة االعدادیة 2011/02/22 زینب حسانى عبد الحمید محمود 2207431 كفـءكفـء2192011/02/28 معلم

نجع الجسور 2011/02/22 زینب حسن عبد النعیم ابراھیم 1601217 كفـءكفـء2202011/02/28 معلم

القطان االبتدائیة 2011/02/22 زینب سعدي سید احمد 597645 كفـءكفـء2212011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حاجر الطود تعلیم أساسي 2011/02/22 زینب عبد هللا على دمحم 597970 كفـءكفـء2222011/02/28 معلم

القطان االبتدائیة 2011/02/22 زینب كامل عبد الفتاح دمحم 1603809 كفـءكفـء2232011/02/28 معلم

القطان االبتدائیة 2011/02/22 زینب دمحم عبد الرحمن سید 1604187 كفـءكفـء2242011/02/28 معلم

الندافین االعدادیة 2011/07/01 زینب دمحم عبدالوھاب رسالن 2087707 كفـءكفـء2252011/07/07 معلم

حاجر الطود تعلیم أساسي 2011/02/22 زینب محمود دمحم سید 1613674 كفـءكفـء2262011/02/28 معلم

ریاض أطفال-نجع الوحدة  2011/07/01 زینب محمود دمحم محمود 1622403 كفـءكفـء2272011/07/07 معلم

العدیسات  الثانویة  التجاریة  المشتركة 2011/07/01 زینب مرتضى احمد بخیت 2214114 كفـءكفـء2282011/07/07 معلم

الخوالد األبتدائیة 2011/02/22 زینب یوسف ابراھیم دمحم 2085681 كفـءكفـء2292011/02/28 معلم

الشھید عبد المنعم العدیسى 2011/02/22 سامیة احمد عبدالعزیز احمد 597783 كفـءكفـء2302011/02/28 معلم

العبابده للتعلیم االساسى 2011/02/22 سامیھ فؤاد عبدالراضى سلیم 1598342 كفـءكفـء2312011/02/28 معلم

نجع الوحدة االبتدائیة بالطود 2011/07/01 سحر صالح راجح دردیرى 2396452 كفـءكفـء2322011/07/07 معلم

الشھید احمد مرتضى تعلیم اساسى 2011/02/22 سحر على حسان على 1605982 كفـءكفـء2332011/02/28 معلم

حاجر العدیسات 2011/02/22 سعاد احمد المعتصم دمحم حسن 597638 كفـءكفـء2342011/02/28 معلم

السالم االبتدائیة 2011/07/01 سعاد احمد عبد الجلیل درویش 2217716 كفـءكفـء2352011/06/27 معلم

الظھیر الصحراوى 2011/02/22 سعاد النجار عبدالباسط ابراھیم 2090383 كفـءكفـء2362011/02/28 معلم

نحع الدار للتعلیم االساسي 2011/02/22 سعاد عبدالصالحین احمد حسین 597963 كفـءكفـء2372011/02/28 معلم

الشھداء االبتدائیة بالطود 2011/07/01 سعاد دمحم خضري دمحم 597902 كفـءكفـء2382011/07/07 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الطوداالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید احمد مرتضى تعلیم اساسى 2011/07/01 سعاد دمحم على دمحم على 2086366 كفـءكفـء2392011/07/07 معلم

المھیدات االبتدائیة 2011/02/22 سعدیة دمحم شاكر احمد خلیل 1611768 كفـءكفـء2402011/02/28 معلم

العدیسات  الثانویة  التجاریة  المشتركة 2011/02/22 سعدیھ العادلى احمد سلیمان 1597672 كفـءكفـء2412011/02/28 معلم

الحریة 2011/02/22 سلوي صالح محمود حسن 597920 كفـءكفـء2422011/02/28 معلم

العبور 2011/07/01 سماح  أحمد  سید أحمد 2366349 كفـءكفـء2432011/07/07 معلم

األمام الشعراوي 2011/07/01 سماح على احمد على 2072643 كفـءكفـء2442011/07/07 معلم

حاجر الطود تعلیم اساسي 2011/02/22 سمر سید ابو الحجاج حفنى 1609711 كفـءكفـء2452011/02/28 معلم

نجع قباح االبتدائیة 2011/02/22 سمیة احمد ابوالمعارف دمحم 597502 كفـءكفـء2462011/02/28 معلم

العبور 2011/02/22 سمیحھ احمد حسین احمد 1598427 كفـءكفـء2472011/02/28 معلم

عبد العزیز العدیسى 2011/07/01 سمیره احمد محمود عید 2087709 كفـءكفـء2482011/07/07 معلم

نجع الشیخ أبو بكر  ریاض أطفال 2011/02/22 سمیھ عبد العزیز دمحم احمد 1601387 كفـءكفـء2492011/02/28 معلم

مجمع المریس للتعلیم اساسى 2011/07/01 سناء بغدادي  أحمد  إسماعیل 2209734 كفـءكفـء2502011/07/07 معلم

الشھداء االبتدائیة بالطود 2011/02/22 سناء عویس دمحم علیوه 1608019 كفـءكفـء2512011/02/28 معلم

الندافین 2011/07/01 سناء منصور جرجس قدیس 2227545 كفـءكفـء2522011/07/07 معلم

الشھداء االبتدائیة بالطود 2011/02/22 سھا النوبى احمد دمحم 2087718 كفـءكفـء2532011/02/28 معلم

العدیسات االعدادیة 2011/02/22 سھام احمد ذكى مدنى 1605891 كفـءكفـء2542011/02/28 معلم

المریس االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 سھام النوبى  عمران عبد البارى 2225516 كفـءكفـء2552011/07/07 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 

الطوداالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الطود 2011/02/22 سھام عبده جمعھ بغدادى 1610171 كفـءكفـء2562011/02/28 معلم

الشھید فتحى حكیم االبتدائیة 2011/07/01 سھام على دمحم عثمان 2262326 كفـءكفـء2572011/07/07 معلم

العدیسات 2011/07/01 سھام دمحم بركات دمحم 2097714 كفـءكفـء2582011/07/07 معلم

المریس االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 سھیر كامل احمد عبدالعال 2211158 كفـءكفـء2592011/07/07 معلم

نجع الدار للتعلیم االساسي 2011/07/01 سھیر دمحم احمد شحات 2141710 كفـءكفـء2602011/07/07 معلم

نجع مكى اسماعیل االعدادیة 2011/02/22 سھیر محمود بدرى الضوى 1635800 كفـءكفـء2612011/02/28 معلم

نجع ابو عنان االبتدائیھ 2011/07/01 سوزان عبید عبدالنور میخائیل 2074235 كفـءكفـء2622011/07/07 معلم

المریس االبتدائیة الجدیدة 2011/02/22 سوزان دمحم حسین عبد الرحیم 2205853 كفـءكفـء2632011/02/28 معلم

حاجر العدیسات االعدادیة 2011/07/01 سوسن رجب عربى احمد 2354952 كفـءكفـء2642011/07/07 معلم

العدیسات  الثانویة  التجاریة  المشتركة 2011/02/22 سومھ یوسف احمد على 1597695 كفـءكفـء2652011/02/28 معلم

العدیسات  الثانویة  التجاریة  المشتركة 2011/07/01 سومیھ على حسین حسن 1597708 كفـءكفـء2662011/07/07 معلم

العدیسات االعدادیة 2011/02/22 سومیھ دمحم احمد دمحم 1610203 كفـءكفـء2672011/02/28 معلم

عبد العزیز العدیسى 2011/07/01 سید احمد النوبى عبید 2353645 كفـءكفـء2682011/07/07 معلم

البروج للتعلیم االساسي 2011/07/01 سیده حنفى محمود موسى 2080065 كفـءكفـء2692011/07/07 معلم

األمام الشعراوي 2011/07/01 سیده دمحم حسن دمحم 2074072 كفـءكفـء2702011/07/07 معلم

التحریر االبتدائیة بالمریس 2011/07/01 سیف االسالم دمحم عبد الباسط محمود 2206753 كفـءكفـء2712011/07/07 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم األساسي 2011/02/22 شادیة دمحم حمزة حسن 598134 كفـءكفـء2722011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الطوداالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھداء االبتدائیة بالطود 2011/07/01 شادیھ النجار على ابراھیم 2071985 كفـءكفـء2732011/07/07 معلم

ریاض أطفال- الحریة  2011/02/22 شادیھ محمود مرتضى على 2040801 كفـءكفـء2742011/02/28 معلم

نجع قباح االبتدائیة 2011/02/22 شحات عبدربھ احمد حسین 597296 كفـءكفـء2752011/02/28 معلم

الشھداء االبتدائیة بالطود 2011/02/22 شحاتھ عربى عبدالمنعم على 2087725 كفـءكفـء2762011/02/28 معلم

نجع أبو عنان ریاض اطفال 2011/07/01 شربات صغیر على ابراھیم 1609663 كفـءكفـء2772011/07/07 معلم

الحسینات 2011/07/01 شرین دمحم الطاھر السعدى 2083886 كفـءكفـء2782011/07/07 معلم

الحسینات 2011/07/01 شریھان احمد قناوى احمد 2135093 كفـءكفـء2792011/07/07 معلم

األمام الشعراوي 2011/02/22 شیماء احمد دمحم حفنى 1598369 كفـءكفـء2802011/02/28 معلم

القطان االبتدائیة 2011/02/22 شیماء حسن عبدالفتاح دمحم 2100697 كفـءكفـء2812011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم األساسى 2011/07/01 شیماء سید احمد اسماعیل 2212711 كفـءكفـء2822011/06/28 معلم

نجع ابو عنان االبتدائیھ 2011/07/01 شیماء سید احمد عبد الوھاب احمد 2138850 كفـءكفـء2832011/07/07 معلم

الحسینات 2011/07/01 شیماء سید صغیر دمحم 2085025 كفـءكفـء2842011/07/07 معلم

العدیسات  الثانویة  التجاریة  المشتركة 2011/02/22 شیماء طھ سید احمد على 2069066 كفـءكفـء2852011/02/28 معلم

الحسینات 2011/02/22 شیماء عبدالالھى عبدالرحمن سید 2085683 كفـءكفـء2862011/02/28 معلم

حاجر العدیسات 2011/02/22 شیماء دمحم حسن بغدادى 597894 كفـءكفـء2872011/02/28 معلم

العدیسات 2011/07/01 شیماء محمود دردیر بشارى 2135080 كفـءكفـء2882011/07/07 معلم

علي العدیسي االعدادیة 2011/02/22 شیماء نجار دمحم ابوزید 1613635 كفـءكفـء2892011/02/28 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الطوداالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

على العدیسى الثانویة المشتركة 2011/07/01 صابرین حسن خلیل قناوى 2087696 كفـءكفـء2902011/07/07 معلم

حاجر العدیسات االعدادیة 2011/07/01 صابرین حسن على حسن 2215636 كفـءكفـء2912011/07/17 معلم

نجع قباح االبتدائیة 2011/02/22 صابرین غریب مرسى رزیقى 597685 كفـءكفـء2922011/02/28 معلم

الحسینات 2011/02/22 صافیھ السعدى على حسن 2085031 كفـءكفـء2932011/02/28 معلم

التحریر الثانویة المشتركة بالعدیسات 2011/07/01 صباح السید شكرى عمر 2097712 كفـءكفـء2942011/07/07 معلم

التحریر الثانویة المشتركة بالعدیسات 2011/02/22 صبرین بدرى على مصطفى 597483 كفـءكفـء2952011/02/28 معلم

الشھید ابوالمجد حسین االبتدائیة 2011/07/01 صفاء احمد عبد هللا على 2217535 كفـءكفـء2962011/07/07 معلم

العبور 2011/02/22 صفاء جابر ابراھیم احمد 1598387 كفـءكفـء2972011/02/28 معلم

نجع الدار تعلیم أساسي ریاض أطفال 2011/07/01 صفاء خالد محمود احمد 2092544 كفـءكفـء2982011/07/07 معلم

الشھید فتحى حكیم االبتدائیة 2011/02/22 صفاء خیرى النادى یونس 1609989 كفـءكفـء2992011/02/28 معلم

العبابدة للتعلیم األساسي 2011/07/01 صفاء سید محمود احمد 2229044 كفـءكفـء3002011/07/07 معلم

الشھید ابوالمجد حسین االبتدائیة 2011/02/22 صفاء عبد العاطي دمحم مفتاح 1581359 كفـءكفـء3012011/02/28 معلم

المھیدات االبتدائیة 2011/02/22 صفاء عبدالستار احمد دمحم 597923 كفـءكفـء3022011/02/28 معلم

مجمع المریس للتعلیم األساسي 2011/07/01 صفاء عبدالعاطى عبدالحمید مرعزى 1726226 كفـءكفـء3032011/07/07 معلم

الشھداء االبتدائیة بالطود 2011/07/01 صفاء كمال صدیق دمحم 2310478 كفـءكفـء3042011/07/07 معلم

نحع الدار للتعلیم االساسي 2011/07/01 صفاء محمود الطیرى حسن 2071420 كفـءكفـء3052011/06/27 معلم

المھیدات االبتدائیة 2011/02/22 صالح عبد الصبور دمحم خلیل 1608394 كفـءكفـء3062011/02/28 معلم
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المھیدات االبتدائیة 2011/02/22 صموئیل مرید زخارى غطاس 1612938 كفـءكفـء3072011/02/28 معلم

على العدیسى الثانویة المشتركة 2011/02/22 ضیاء عبدالفتاح یونس حفنى 1613729 كفـءكفـء3082011/02/28 معلم

نجع الوحدة االعدادیة 2011/07/01 طھ عبدالمنعم عبدالمنطلب دمحم 2210020 كفـءكفـء3092011/06/27 معلم

المریس االبتدائیة الجدیدة 2011/02/22 عایدة العزب دمحم عوض 597244 كفـءكفـء3102011/02/28 معلم

جزیرة ارمنت للتعلم األساسي 2011/02/22 عایده أحمد عمر أحمد 2211126 كفـءكفـء3112011/02/28 معلم

العدیسات الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/02/22 عایده دمحم عبدهللا عمرون 2096631 كفـءكفـء3122011/02/28 معلم

الشھید ابوالمجد حسین االبتدائیة 2011/07/01 عبد الخالق سلیمان دمحم سلیمان 2234330 كفـءكفـء3132011/07/07 معلم

جزیرة ارمنت للتعلم األساسي 2011/07/01 عبد هللا  دمحم عبد الجلیل احمد 2206752 كفـءكفـء3142011/07/07 معلم

العدیسات 2011/02/22 عبد المالك بخیت عبد المالك میخائیل 597861 كفـءكفـء3152011/02/22 معلم

نحع الدار للتعلیم االساسي 2011/07/01 عبد المنعم رشدى عبد العال سلیم 2212103 كفـءكفـء3162011/06/27 معلم

القطان االبتدائیة 2011/07/01 عبدالرحیم عبدالموجود على دمحم 2382247 كفـءكفـء3172011/07/07 معلم

الشھید شعیب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عبدهللا عبد الجواد  دمحم محمود 2209027 كفـءكفـء3182011/07/07 معلم

العدیسات االعدادیة 2011/02/22 عبدهللا دمحم محمود عبدالمنعم 597794 كفـءكفـء3192011/02/28 معلم

الشھداء االبتدائیة بالطود 2011/02/22 عبیر دمحم حسانى محبوب 597523 كفـءكفـء3202011/02/28 معلم

الشھید ابوالمجد حسین االبتدائیة 2011/07/01 عبیر محمود  كامل  خلیل 2210671 كفـءكفـء3212011/07/07 معلم

النوبة 2011/07/01 عبیر محمود دمحم اسماعیل 2223707 كفـءكفـء3222011/07/07 معلم

التحریر الثانویة المشتركة بالعدیسات 2011/02/22 عثمان عبدالفتاح نوبى سلیم 1613779 كفـءكفـء3232011/02/28 معلم
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الخوالد األبتدائیة 2011/07/01 عرفات بدرى عباس عبدالراضى 2218535 كفـءكفـء3242011/07/07 معلم

الفتاتیح االبتدائیة 2011/02/22 عزة احمد ابراھیم الرشیدى 597886 كفـءكفـء3252011/02/28 معلم

الشھداء لریاض االطفال بالطود 2011/02/22 عزة احمد قناوى احمد 1609150 كفـءكفـء3262011/02/28 معلم

الشھید ابوالمجد حسین االبتدائیة 2011/07/01 عزه جابر عیسى درویش 2210666 كفـءكفـء3272011/07/07 معلم

الشھید ابوالمجد حسین االبتدائیة 2011/07/01 عزه دمحم  مكى  دمحم 2396926 كفـءكفـء3282011/07/07 معلم

المریس االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 عزه دمحم مھدى  عبد العظیم 2208668 كفـءكفـء3292011/07/07 معلم

علي العدیسي االعدادیة 2011/07/01 عصام احمد دمحم عبدالرحمن 2399032 كفـءكفـء3302011/07/07 معلم

العدیسات  الثانویة  التجاریة  المشتركة 2011/07/01 عصام رحمة هللا ابو الوفا عبد اللطیف 2212824 كفـءكفـء3312011/07/07 معلم

حاجر العدیسات االعدادیة 2011/07/01 عطیات   النوبى   امین   احمد 2208673 كفـءكفـء3322011/07/07 معلم

العبور 2011/02/22 عالء عبد الحمید دمحم عیسى 2208533 كفـءكفـء3332011/02/28 معلم

نجع أبو الحمد للتعلیم األساسي إعدادي 2011/07/01 على سید على دمحم 2134006 كفـءكفـء3342011/07/07 معلم

نجع الشیخ سلطان 2011/02/22 على عبد العاطى جامع عبد الرحمن 1604195 كفـءكفـء3352011/02/28 معلم

البروج للتعلیم االساسي 2011/07/01 عمر احمد احمد دمحم 2210061 كفـءكفـء3362011/07/07 معلم

المھیدات االبتدائیة 2011/07/01 عمر حسین ربیع حسین 2262439 كفـءكفـء3372011/07/07 معلم

عبد العزیز العدیسى 2011/07/01 عمرو جالل عباس دمحم 2072696 كفـءكفـء3382011/06/27 معلم

المریس االبتدائیة الجدیدة 2011/02/22 غاده احمد رشید الحفنى 1605688 كفـءكفـء3392011/02/28 معلم

الشھید احمد مرتضى تعلیم اساسي 2011/02/22 فاتن اسماعیل دمحم احمد 2087727 كفـءكفـء3402011/02/28 معلم
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الشھید احمد مرتضى تعلیم اساسي 2011/07/01 فاتن على عبدهللا صالح 2078041 كفـءكفـء3412011/07/07 معلم

الشھداء االبتدائیة بالطود 2011/02/22 فادیة جمیل اسحق معوض 597956 كفـءكفـء3422011/02/28 معلم

مجمع المریس للتعلیم األساسي 2011/07/01 فادیھ العادلى  ابراھیم  حسن 2210669 كفـءكفـء3432011/07/07 معلم

الشھید ابوالمجد حسین االبتدائیة 2011/07/01 فارس فتح هللا محمود عمر 2207143 كفـءكفـء3442011/07/07 معلم

نجع الجسور 2011/02/22 فاطمة احمد سید دمحم 597582 كفـءكفـء3452011/02/28 معلم

الحریة 2011/07/01 فاطمة بدرى احمد دمحم 2156635 كفـءكفـء3462011/07/07 معلم

حاجر العدیسات 2011/07/01 فاطمة بدرى االمیر احمد 2143720 كفـءكفـء3472011/07/07 معلم

النصر االبتدائیة 2011/02/22 فاطمة حجاج الزھرى دمحم 597904 كفـءكفـء3482011/02/28 معلم

مجمع المریس للتعلیم اساسى 2011/07/01 فاطمة رمضان عبد الحاكم  شحات 2389638 كفـءكفـء3492011/07/07 معلم

مجمع المریس للتعلیم اساسى 2011/02/22 فاطمة سید فارس حامد 1773074 كفـءكفـء3502011/02/22 معلم

الندافین 2011/03/01 فاطمة عبد الرازق حسین حسان 1516186 كفـءكفـء3512011/02/24 معلم

نجع الجسور 2011/07/01 فاطمة عبد العاطى حسانین احمد 2156713 كفـءكفـء3522011/07/07 معلم

النوبة 2011/02/22 فاطمة عبد اللطیف دمحم دشناوى 597891 كفـءكفـء3532011/02/28 معلم

الشھید عبد المنعم العدیسى 2011/02/22 فاطمة عبدالعاطي دمحم علي 597884 كفـءكفـء3542011/02/28 معلم

حاجر الطود تعلیم اساسي 2011/02/22 فاطمة عبدالفتاح دمحم اسماعیل 597814 كفـءكفـء3552011/02/28 معلم

علي العدیسي االعدادیة 2011/02/22 فاطمة عبدالمنعم دمحم علي 597809 كفـءكفـء3562011/02/28 معلم

الحسینات 2011/02/22 فاطمة دمحم محمود طھ 1609606 كفـءكفـء3572011/02/28 معلم
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نجع الشیخ سلطان ریاض اطفال 2011/07/01 فاطمة یوسف دمحم احمد 1601430 كفـءكفـء3582011/07/07 معلم

العدیسات االعدادیة 2011/07/01 فاطمھ  غریب احمد  عبد الرحیم 2396499 كفـءكفـء3592011/07/07 معلم

العبور 2011/07/01 فاطمھ احمد النوبى دمحم 2083054 كفـءكفـء3602011/07/07 معلم

نجع الشیخ سلطان 2011/07/01 فاطمھ احمد برسى على 2072646 كفـءكفـء3612011/07/07 معلم

النوبة 2011/02/22 فاطمھ احمد دمحم الصغیر احمد 2221066 كفـءكفـء3622011/02/14 معلم

الحریة 2011/07/01 فاطمھ الزھراء حسن دمحم حسن 2238051 كفـءكفـء3632011/07/07 معلم

التحریر الثانویة المشتركة بالعدیسات 2011/07/01 فاطمھ الزھراء عبدالعاطى الطاھر احمد 2072833 كفـءكفـء3642011/07/07 معلم

حاجر الطود تعلیم أساسي 2011/07/01 فاطمھ الضوى عبدهللا محمود 2087691 كفـءكفـء3652011/07/07 معلم

األمام الشعراوي 2011/02/22 فاطمھ حسین عبدالعاطى حسین 2078025 كفـءكفـء3662011/02/28 معلم

العدیسات االعدادیة 2011/02/22 فاطمھ عبدالحق احمد عثمان 2096398 كفـءكفـء3672011/02/28 معلم

الشھید عبد المنعم العدیسي 2011/02/22 فاطمھ على وداعھ حسین 2095120 كفـءكفـء3682011/02/28 معلم

عبد العزیز العدیسى 2011/07/01 فاطمھ محمود عبدالعاطى عبدالقادر 2226030 كفـءكفـء3692011/07/07 معلم

نجع قباح االبتدائیة 2011/07/01 فایزه احمد عبده بغدادى 2217710 كفـءكفـء3702011/07/07 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم األساسي 2010/07/01 فلایر عبدالعال على دمحم 1574121 كفـءكفـء3712011/03/01 معلم

الشھداء االبتدائیة بالطود 2011/07/01 فوزیھ  السید  احمد السید 2209313 كفـءكفـء3722011/07/07 معلم

نجع الوحدة االبتدائیة بالطود 2011/02/22 كریمة النجار الصادق مكي 597817 كفـءكفـء3732011/02/28 معلم

حاجر العدیسات 2011/02/22 كریمة جعفر بدرى دمحم 597931 كفـءكفـء3742011/02/28 معلم
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القطان االبتدائیة 2011/02/22 كریمة رمضان خلیل احمد 597667 كفـءكفـء3752011/02/28 معلم

المھیدات االبتدائیة 2011/02/22 كریمة دمحم مصطفى عیسى 1611790 كفـءكفـء3762011/02/28 معلم

العدیسات االعدادیة 2011/02/22 كریمھ سید على صادق 2100637 كفـءكفـء3772011/02/28 معلم

الشھداء االبتدائیة بالطود 2011/07/01 كوثر حجاج خلیل دمحم 597155 كفـءكفـء3782011/07/07 معلم

عبد العزیز العدیسى 2011/07/01 كوثر عبدالفتاح عبدالمقصود مكى 2253831 كفـءكفـء3792011/07/07 معلم

نجع الشیخ ابو بكر بالطود 2011/02/22 لبني دمحم نوبي احمد 597583 كفـءكفـء3802011/02/28 معلم

نحع الدار للتعلیم االساسي 2011/02/22 لبیبة الضوي عبدالعال سلیم 597751 كفـءكفـء3812011/02/28 معلم

الندافین االعدادیة 2011/07/01 لیلى  عبد الحق ابو المجد  دمحم 2374187 كفـءكفـء3822011/07/07 معلم

الحریة 2011/02/22 لیلى سعدى سلیم یوسف 597856 كفـءكفـء3832011/02/28 معلم

نجع قباح ریاض أطفال 2011/02/22 مارسیل بشارة ولیم بشارة 1609140 كفـءكفـء3842011/02/28 معلم

نجع الدار للتعلیم االساسي 2011/07/01 محاسن محمود عبد الموجود زاید 2212153 كفـءكفـء3852011/07/07 معلم

الندافین االعدادیة 2011/07/01 دمحم   عبد الرءوف عبد المنعم  على 2366350 كفـءكفـء3862011/07/07 معلم

الندافین 2011/07/01 دمحم  عبد الحمید  حسن  أحمد 2398655 كفـءكفـء3872011/07/07 معلم

الشھداء االبتدائیة بالطود 2011/02/22 دمحم احمد جادالكریم عبدهللا 2078012 كفـءكفـء3882011/02/28 معلم

نجع الشیخ سلطان 2011/07/01 دمحم احمد عبدالرحمن احمد 2071973 كفـءكفـء3892011/07/07 معلم

البروج للتعلیم االساسي 2011/07/01 دمحم السید دمحم حسین 2206416 كفـءكفـء3902011/07/07 معلم

الطود االعدادیة 2011/07/01 دمحم العربى احمد مسعود 2223712 كفـءكفـء3912011/07/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید شعیب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم حسن عبد هللا بشیر 2210112 كفـءكفـء3922011/07/07 معلم

نجع ابو عنان االبتدائیھ 2011/07/01 دمحم حسن دمحم مكى 2087705 كفـءكفـء3932011/07/07 معلم

المریس االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 دمحم حسین فضل دكرونى 2206758 كفـءكفـء3942011/07/07 معلم

على العدیسى الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم حمدى دمحمصالح دمحمعلى 2100638 كفـءكفـء3952011/06/27 معلم

السادات 2011/02/22 دمحم حنفي عباس علي 597558 كفـءكفـء3962011/02/28 معلم

نجع الوحدة االعدادیة 2011/07/01 دمحم خیرى احمد محمود 2071979 كفـءكفـء3972011/07/07 معلم

التحریر الثانویة المشتركة بالعدیسات 2011/07/01 دمحم ربیع سعدى صالح 2356343 كفـءكفـء3982011/06/27 معلم

نجع الشیخ سلطان 2011/07/01 دمحم سید دمحم محمود 2071989 كفـءكفـء3992011/07/07 معلم

الطود االعدادیة 2011/07/01 دمحم عبد الحمید دمحم عبد الرحیم 2244521 كفـءكفـء4002011/07/07 معلم

البروج للتعلیم االساسي 2011/07/01 دمحم عبدالوھاب محمود عبدالوھاب 2087700 كفـءكفـء4012011/07/07 معلم

العبور 2011/07/01 دمحم عبده األمیر  أحمد 2366348 كفـءكفـء4022011/07/07 معلم

الشھید حسین سالمة الثانویة المشتركة بالمریس 2011/07/01 دمحم عثمان احمد حسن 1575284 كفـءكفـء4032011/07/07 معلم

الشھید ابوالمجد حسین االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عدلى النوبى یونس 2194859 كفـءكفـء4042011/07/07 معلم

العبور 2011/07/01 دمحم عراقى ابو المجد عراقى 2156679 كفـءكفـء4052011/07/07 معلم

الشھید فتحى حكیم االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عزالدین النوبى سلیم 2206372 كفـءكفـء4062011/07/07 معلم

الشھید ابوالمجد حسین االبتدائیة 2011/07/01 دمحم غباشي الدكروني طرخان 2210196 كفـءكفـء4072011/07/07 معلم

نجع الوحدة االعدادیة 2011/07/01 دمحم دمحم سید احمد نور 2141671 كفـءكفـء4082011/07/07 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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الطوداالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المریس االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 دمحم محمود عبد القادر دمحم 2206751 كفـءكفـء4092011/07/07 معلم

نجع الجسور 2011/07/01 محمود احمد عبدالقادر احمد 2239200 كفـءكفـء4102011/07/07 معلم

مجمع المریس للتعلیم اساسى 2011/07/01 محمود جمال  العادلى احمد 2208697 كفـءكفـء4112011/06/27 معلم

العبابدة للتعلیم األساسي 2011/02/22 محمود عبدالراضى عبدالحمید بكرى 1606948 كفـءكفـء4122011/02/28 معلم

المھیدات االبتدائیة 2011/02/22 محمود دمحم جابر اسماعیل 2089407 كفـءكفـء4132011/02/28 معلم

نجع مكى اسماعیل االعدادیة 2011/02/22 محمود دمحم حسن بغدادى 1613696 كفـءكفـء4142011/02/28 معلم

مجمع المریس للتعلیم اساسى 2011/07/01 محمود دمحم على دمحم 2212646 كفـءكفـء4152011/07/07 معلم

على العدیسى الثانویة المشتركة 2011/02/22 محمود منصور ابراھیم النوبى 1610173 كفـءكفـء4162011/02/28 معلم

الحسینات 2011/02/22 مدیحة النوبي توفیق اسماعیل 597510 كفـءكفـء4172011/02/28 معلم

العبابدة للتعلیم األساسي 2011/02/22 مدیحھ على دمحم سلیمان 1613128 كفـءكفـء4182011/02/28 معلم

نجع الوحدة االعدادیة 2011/02/22 مدیحھ كامل عبادى احمد 2097274 كفـءكفـء4192011/02/28 معلم

الشھید عبد المنعم العدیسى 2011/02/22 مرثا ظریف فؤاد منصور 1611723 كفـءكفـء4202011/02/28 معلم

حاجر العدیسات 2011/07/01 مرفت امین حامد بكر 2181071 كفـءكفـء4212011/07/07 معلم

علي العدیسي االعدادیة 2011/02/22 مروه عبدالحمید عباس بغدادى 1613582 كفـءكفـء4222011/02/28 معلم

مجمع المریس للتعلیم األساسي 2011/02/22 مروه عبدالوھاب الدردیر فراج 1606360 كفـءكفـء4232011/02/28 معلم

الحریة 2011/07/01 مروه دمحم ابراھیم دمحمریان 2087702 كفـءكفـء4242011/07/07 معلم

المریس االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 مریم بشرى عزیز عطیھ 2218714 كفـءكفـء4252011/07/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الطوداالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العدیسات االعدادیة 2011/07/01 مریم مجلع سعد سالمة 2206396 كفـءكفـء4262011/07/07 معلم

مجمع المریس للتعلیم اساسى 2011/07/01 مصطفى  دمحم  جاد  األمین 2209730 كفـءكفـء4272011/07/07 معلم

نجع الشیخ سلطان 2011/07/01 مصطفى احمد ابوالمجد یوسف 2098934 كفـءكفـء4282011/07/07 معلم

العدیسات االعدادیة 2011/02/22 مصطفى دمحم یوسف الطاھر 596748 كفـءكفـء4292011/02/28 معلم

الظھیر الصحراوى 2011/02/22 مصطفي احمد حسانین ابراھیم 597804 كفـءكفـء4302011/02/28 معلم

علي العدیسي االعدادیة 2011/02/22 مالك مریس یسي عبدالمالك 597899 كفـءكفـء4312011/02/22 معلم

التحریر االبتدائیة بالمریس 2011/02/22 منال العادلى عبد الباسط على 2225523 كفـءكفـء4322011/02/28 معلم

الشھید عبد المنعم العدیسى 2011/02/22 منال حسن احمد الطاھر 2095129 كفـءكفـء4332011/02/28 معلم

التحریر الثانویة المشتركة بالعدیسات 2011/02/22 منال حمدناهللا عبدهللا محمود 597564 كفـءكفـء4342011/02/28 معلم

نجع الشیخ سلطان 2011/02/22 منال دمحم احمد دمحم 2232649 كفـءكفـء4352011/02/28 معلم

القطان ریاض اطفال 2011/07/01 منال یوسف محمود النوبى 1691566 كفـءكفـء4362011/07/07 معلم

المھیدات االبتدائیة 2011/07/01 منى احمد دمحم ابراھیم 2221326 كفـءكفـء4372011/07/07 معلم

الفتاتیح االبتدائیة 2011/02/22 منى السعدى عیسى ابراھیم 2085679 كفـءكفـء4382011/02/28 معلم

نجع ابو عنان االبتدائیھ 2011/07/01 منى بدوى احمد دمحم 2156604 كفـءكفـء4392011/07/07 معلم

الشھید عبد المنعم العدیسى 2011/07/01 منى حسن احمد الطاھر 2080049 كفـءكفـء4402011/07/07 معلم

الشھید ابوالمجد حسین االبتدائیة 2011/07/01 منى عبد المعبود رابع احمد 2208180 كفـءكفـء4412011/07/07 معلم

ریاض أطفال- الحریة  2011/07/01 منى عبدالسید دمحم مصطفى 2236275 كفـءكفـء4422011/07/07 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
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الكادر
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٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

حاجر العدیسات 2011/02/22 منى دمحم الصغیر عبداللطیف احمد 1597971 كفـءكفـء4432011/02/28 معلم

نجع مكى اسماعیل االعدادیة 2011/07/01 منى دمحم عثمان رمضان 2213961 كفـءكفـء4442011/07/07 معلم

الطود 2011/07/01 میرفت  سید  امین  الطیب 2209272 كفـءكفـء4452011/07/07 معلم

الشھید عبد المنعم العدیسى 2011/02/22 میرفت امین عبد الرحمن خالد 1775433 كفـءكفـء4462011/02/28 معلم

العدیسات االعدادیة 2011/02/22 میرفت عبدالحمید دمحم احمد 2100633 كفـءكفـء4472011/02/28 معلم

القطان االبتدائیة 2011/02/22 نادیة محمود مرتضي علي 597926 كفـءكفـء4482011/02/28 معلم

العدیسات  الثانویة  التجاریة  المشتركة 2011/02/22 نادیھ عبدالبارى عیسى دمحم 1597571 كفـءكفـء4492011/02/28 معلم

الشھید ابوالمجد حسین االبتدائیة 2011/07/01 ناھد عبد الجواد حسین قاعود 2206880 كفـءكفـء4502011/07/07 معلم

حاجر العدیسات 2011/02/22 ناھد دمحم صادق سید 597153 كفـءكفـء4512011/02/28 معلم

الشھداء االبتدائیة بالطود 2011/02/22 ناھد دمحم عبده عمر 597906 كفـءكفـء4522011/02/28 معلم

العدیسات االعدادیة 2011/02/22 نجاة النوبى حفنى مكى 2100632 كفـءكفـء4532011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم األساسى 2011/07/01 نجاح محمود عبد الرحمن دمحم 2212841 كفـءكفـء4542011/07/07 معلم

الحسینات 2011/07/01 نجالء النوبى احمد بكر 2074020 كفـءكفـء4552011/07/07 معلم

الشھداء االبتدائیة بالطود 2011/02/22 نجالء صالح سعدى دمحم 1600485 كفـءكفـء4562011/02/28 معلم

جزیرة ارمنت للتعلم األساسي 2011/02/22 نجالء عبد الفتاح  احمد فراج 2211157 كفـءكفـء4572011/02/28 معلم

حاجر العدیسات 2011/07/01 نجوى ابراھیم دمحم ابراھیم 2223527 كفـءكفـء4582011/06/27 معلم

المھیدات االبتدائیة 2011/07/01 نجوى احمد عبادى عماره 2087692 كفـءكفـء4592011/07/07 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الطوداالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المھیدات االبتدائیة 2011/02/22 نجوى عبدالموجود مصطفى دمحم 597868 كفـءكفـء4602011/02/28 معلم

مجمع المریس للتعلیم اساسى 2011/07/01 نجوى على  أحمد إبراھیم 2210670 كفـءكفـء4612011/07/07 معلم

نجع الدار تعلیم أساسي ریاض أطفال 2011/07/01 نجوى دمحم ابو الوفا حسین 1600451 كفـءكفـء4622011/07/07 معلم

الشھید ابوالمجد حسین ریاض اطفال 2011/02/22 نجوي مصطفي عبد الباسط علي 597780 كفـءكفـء4632011/02/28 معلم

المھیدات االبتدائیة 2011/02/22 نحمدوه السید ابو المجد فرحات 1611749 كفـءكفـء4642011/02/28 معلم

جزیرة ارمنت للتعلم األساسي 2011/07/01 نرمین عطاء یعقوب متى 2209363 كفـءكفـء4652011/07/07 معلم

المھیدات االبتدائیة 2011/02/22 نصرة جابر دمحم رضوان 597839 كفـءكفـء4662011/02/28 معلم

جزیرة ارمنت للتعلم األساسي 2011/07/01 نصره حسب هللا حافظ حسب هللا 2212166 كفـءكفـء4672011/07/07 معلم

الشھداء االبتدائیة بالطود 2011/02/22 نعمات مصطفى بدرى الضوى 2084037 كفـءكفـء4682011/02/28 معلم

المریس االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 نعمة  احمد حسن بصرى 2206872 كفـءكفـء4692011/07/17 معلم

جزیرة أرمنت ریاض اطفال 2011/02/22 نعمھ سید احمد رضا 2211175 كفـءكفـء4702011/02/28 معلم

العبور 2011/07/01 نعمھ عبدالحمید احمد دمحم 2087694 كفـءكفـء4712011/07/07 معلم

الحریة 2011/02/22 نعمھ دمحم سید ابراھیم 1599071 كفـءكفـء4722011/02/28 معلم

مجمع المریس للتعلیم اساسى 2011/07/01 نعمھ محمود دمحم عثمان 2206879 كفـءكفـء4732011/07/07 معلم

نجع ابو عنان االبتدائیھ 2011/02/22 نفیسھ سید محمود احمد 1606901 كفـءكفـء4742011/02/28 معلم

الشیخ السنوسى االبتدائیة 2011/07/01 نفیسھ دمحم حسن احمد 2087703 كفـءكفـء4752011/07/07 معلم

التحریر الثانویة المشتركة بالعدیسات 2011/02/22 نفیسھ منصور حسین ابراھیم 2228608 كفـءكفـء4762011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الطوداالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جزیرة ارمنت الحیط تعلیم اساسى اعدادي 2011/07/01 نھا دمحم إبراھیم على 2219464 كفـءكفـء4772011/07/07 معلم

جزیرة ارمنت للتعلم األساسي 2011/02/22 نھا نقى عبد النور منقریوس 2227642 كفـءكفـء4782011/02/28 معلم

الحسینات 2011/02/22 نوال احمد حسن مھدى 1605077 كفـءكفـء4792011/02/28 معلم

العبور 2011/07/01 نوبى جابر حافظ دمحم 2213916 كفـءكفـء4802011/07/07 معلم

المھیدات االبتدائیة 2011/02/22 ھاجر صالح بكرى الفاوى 597492 كفـءكفـء4812011/02/28 معلم

الندافین 2011/02/22 ھاجر عبادى دمحم عمر 1608419 كفـءكفـء4822011/02/28 معلم

المریس االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ھاشم دمحم جاد هللا ابراھیم 2206754 كفـءكفـء4832011/07/07 معلم

الظھیر الصحراوى 2011/07/01 ھالھ  عبد الفتاح  دمحم  حسن 2394661 كفـءكفـء4842011/07/07 معلم

الطود 2011/02/22 ھالھ احمد محمود االمیر 597918 كفـءكفـء4852011/02/28 معلم

األمام الشعراوي 2011/07/01 ھالھ دمحم یوسف دمحم 2156618 كفـءكفـء4862011/07/07 معلم

الحریة 2011/07/01 ھالھ موسى عبدالراضى طنطاوى 2218774 كفـءكفـء4872011/07/07 معلم

المھیدات االبتدائیة 2011/02/22 ھالھ نادر فؤاد بطرس 1607368 كفـءكفـء4882011/02/28 معلم

مجمع المریس للتعلیم اساسى 2004/07/01 ھانى النوبى على دمحم 2225998 كفـءكفـء4892011/02/14 معلم

الظھیر الصحراوى 2011/07/01 ھبھ  دمحم على  ابراھیم 2218656 كفـءكفـء4902011/07/07 معلم

حاجر الطود تعلیم اساسي 2011/02/22 ھبھ احمدالنوبي دمحم فتح هللا 597954 كفـءكفـء4912011/02/28 معلم

الفتاتیح االبتدائیة 2011/02/22 ھبھ حسن یوسف محمود 597981 كفـءكفـء4922011/02/22 معلم

نجع مكى اسماعیل االعدادیة 2011/07/01 ھبھ دمحم حسن ابراھیم 2212177 كفـءكفـء4932011/07/07 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الطوداالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید فتحى حكیم االبتدائیة 2011/02/22 ھبھ دمحم سید أحمد 597806 كفـءكفـء4942011/02/28 معلم

السادات 2011/02/22 ھبھ دمحم دمحم احمد 597797 كفـءكفـء4952011/02/28 معلم

حاجر الطود تعلیم أساسي 2011/02/22 ھبھ دمحم مصطفى احمد 2086870 كفـءكفـء4962011/02/28 معلم

القطان االبتدائیة 2011/02/22 ھبھ یوسف ابراھیم خلیل 595569 كفـءكفـء4972011/02/28 معلم

التحریر الثانویة المشتركة بالعدیسات 2011/07/01 ھدى عبدالمنعم دمحم خلیل 2207080 كفـءكفـء4982011/07/07 معلم

العدیسات االعدادیة 2011/07/01 ھدى عطیھ مرتضى حسانین 2255017 كفـءكفـء4992011/07/07 معلم

البروج للتعلیم االساسي 2011/07/01 ھدى دمحم ابراھیم بشیر 2228303 كفـءكفـء5002011/07/07 معلم

الشھید عبد المنعم العدیسي 2011/07/01 ھدى دمحم حسن الضوى 2095119 كفـءكفـء5012011/07/07 معلم

المریس ریاض اطفال الجدیدة 2011/02/22 ھدي سعد الدین النوبي علي 597887 كفـءكفـء5022011/02/28 معلم

نجع الشیخ سلطان 2011/02/22 ھالل احمد مرعزي دمحم 597664 كفـءكفـء5032011/02/28 معلم

حاجر الطود تعلیم اساسي 2011/02/22 ھناء عبدالجواد عبدالقادر مكي 595346 كفـءكفـء5042011/02/28 معلم

الحسینات 2011/07/01 ھناء عبدالحمید دمحم نوبى 2217624 كفـءكفـء5052011/07/07 معلم

الشھداء االبتدائیة بالطود 2011/02/22 ھناء على محمود احمد 1604177 كفـءكفـء5062011/02/28 معلم

المھیدات االبتدائیة 2011/02/22 ھناء دمحم جابر اسماعیل 597874 كفـءكفـء5072011/02/28 معلم

حاجر العدیسات االعدادیة 2011/02/22 ھند احمد زین العابدین على 1610184 كفـءكفـء5082011/02/28 معلم

الشھید عبد المنعم العدیسى 2011/07/01 ھند حسن عبدالفتاح دمحمعلى 2084198 كفـءكفـء5092011/07/07 معلم

الشھید عبد المنعم العدیسى 2011/07/01 ھند عبد الراضى عبد المنعم دمحم 2143842 كفـءكفـء5102011/07/07 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 

الطوداالقصر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المھیدات االبتدائیة 2011/02/22 ھویدا عبد الرحمن على الضوى 597715 كفـءكفـء5112011/02/28 معلم

نجع  أبو الحمد للتعلیم األساسي ابتدائي 2011/02/22 ھویدا عبدالھادي مصطفي سعدي 597958 كفـءكفـء5122011/02/28 معلم

حاجر العدیسات 2011/02/22 ھویدا محمود الدردیر رشوان 597304 كفـءكفـء5132011/02/28 معلم

مجمع المریس للتعلیم اساسى 2011/07/01 ھیام لطفى دمحم محمود 1598239 كفـءكفـء5142011/07/07 معلم

المھیدات ریاض اطفال 2011/02/22 ورده نوبى ادم على 1611905 كفـءكفـء5152011/02/28 معلم

العدیسات االعدادیة 2011/07/01 وفاء احمد ابراھیم عبد النعیم 2218910 كفـءكفـء5162011/07/07 معلم

الطود االعدادیة 2011/07/01 وفاء احمد دمحم سید 2072650 كفـءكفـء5172011/07/07 معلم

نجع قباح االبتدائیة 2011/02/22 وفاء جمعھ محمود احمد 1606582 كفـءكفـء5182011/02/28 معلم

حاجر العدیسات 2011/02/24 وفاء عبد المنعم عبد المطلب عبد المنعم 36852 كفـءكفـء5192011/02/24 معلم

حاجر العدیسات االعدادیة 2011/02/22 وفاء دمحم حامد دمحم 2094318 كفـءكفـء5202011/02/28 معلم

الندافین 2011/02/22 وفاء دمحم خلیل احمد 1610161 كفـءكفـء5212011/02/28 معلم

مجمع المریس للتعلیم اساسى 2011/07/01 ولید عبد الناصر رضى الطاھر 2366935 كفـءكفـء5222011/07/07 معلم

الشھید شعیب االعدادیة المشتركة 2011/02/22 ولید محمود حسین دمحم 1757580 كفـءكفـء5232011/02/28 معلم

ریاض أطفال- الحریة  2011/02/22 یاسمین عبدالوھاب الدردیر فراج 1606381 كفـءكفـء5242011/02/28 معلم

جزیرة ارمنت الحیط تعلیم اساسى اعدادي 2011/02/22 یسرا عبد العاطى أحمد عبد القادر 2211198 كفـءكفـء5252011/02/28 معلم

الشھید ابوالمجد حسین االبتدائیة 2011/07/01 یوسف بغدادى یوسف ابراھیم 2261659 كفـءكفـء5262011/06/27 معلم
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