
إدارة مدیریة

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 المدیریةالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1996/03/27 رحاب دمحم دمحم ربیع 454172 كفـءكفـء12012/09/10 دكتوراهأخصائى تكنولوجیا أول أ

یعمل بالدیوان 2008/10/05 احمد عادل مرسى ولى الدین 2063557 كفـءكفـء22011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2008/10/05 ایمان شاكر عبد الحمید جبر 1726144 كفـءكفـء32011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2008/10/05 جورج  بشرى اسعد حنا 2141598 كفـءكفـء42011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2008/03/10 منسى ابو النجا عبدالحلیم شكر 2220971 كفـءكفـء52011/07/20 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2008/10/05 دمحم فوزي عبدالھادي عبدالجلیل 2078846 كفـءكفـء62011/02/14 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

بندر دمنھورالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القومیة العربیة 2008/10/05 ابتسام خیري اسماعیل العطار 1551162 كفـءكفـء12011/07/20 أمین مكتبة

جمال الدین االفغانى 2004/10/01 ایمان حسن على معروف 2371588 كفـءكفـء22011/07/20 أمین مكتبة

بنى الجیشى الرسمیة للغات 2008/10/05 ایمان دمحم عادل حسن رحومة 406576 كفـءكفـء32011/07/20 أمین مكتبة

الرضوان المشتركة 2008/10/05 بسمة احمد الباز رمضان 2174245 كفـءكفـء42011/07/20 أمین مكتبة

االمام دمحم عبده االبتدائیة 2011/07/02 سماح فتحى نصر حامد 1520117 كفـءكفـء52011/04/01 أمین مكتبة

الملك فیصل بنین 2007/10/05 مروة فوزى عبد المجید ھالل 2121649 كفـءكفـء62011/03/28 أمین مكتبة

الفنیة بنات بدار معلمات دمنھور 2008/10/05 مروة محمود عبد المطلب البنا 2386820 كفـءكفـء72011/07/20 أمین مكتبة

الحسین للتعلیم االساسى 2007/10/05 مریم صبرى كامل جاب هللا 408956 كفـءكفـء82011/07/20 أمین مكتبة

اسماعیل الحبروك الرسمیة للغات 2008/10/05 نرمین  سعد خمیس حمید 2076585 كفـءكفـء92011/03/28 أمین مكتبة

دمحم الحبشى/الشھیدالرائد 2007/10/05 نھى نبیل دمحم فرفور 450737 كفـءكفـء102011/03/28 أمین مكتبة

عبد المعطى المسیرى بدمنھور 2008/10/05 ھشام عبد الحمید عبد السالم محمود 2238249 كفـءكفـء112011/03/28 أمین مكتبة

معاذ بن جبل الرسمیة للغات 2000/12/06 عالء الدین احمد دمحم حسین 2174312 كفـءكفـء122011/05/12 أخصائى صحافة واعالم أول

اسماعیل الحبروك الرسمیة للغات 2008/10/05 اسراء دمحم طلعت عبد الرحمن سلمان 2161210 كفـءكفـء132011/03/28 أخصائى صحافة وإعالم

فصول الحدیثة المھنیة للبنات 2011/03/28 احمد فاروق رجب شلبى 2156781 كفـءكفـء142011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

دمنھور الثانویة بنین 2008/10/05 احمد دمحم عبد المجید صوان 2135769 كفـءكفـء152011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

الجمھوریھ بنات 2008/10/05 اسماء ابراھیم دمحم النوام 2151385 كفـءكفـء162011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

اسماعیل الحبروك الرسمیة للغات 2008/10/05 دینا احمدرضا عبدالباسط الرشیدى 2161720 كفـءكفـء172011/03/28 أخصائى تكنولوجیا
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بندر دمنھورالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفنیة بنات بدار معلمات دمنھور 2008/10/05 دینا على احمد السقا 2173487 كفـءكفـء182011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

2007/10/05 اسماعیل الحبروك الرسمیة للغات رانیا احمد دمحم الباھى 2161656 كفـءكفـء192011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

معاذ بن جبل 2007/10/05 رانیا فاروق توفیق فتح هللا 2143048 كفـءكفـء202011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

وجیة اباظة ع بنین 2008/10/05 رشا  السید الرحمانى  مصطفى  الرحمانى 2382365 كفـءكفـء212011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

شبرا األعدادیھ بنات 2011/03/28 رشا كمال فوزى بقنینة 2162614 كفـءكفـء222011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

الجمھوریھ بنات 2008/10/05 رندا عادل مرسى رضوان 2151394 كفـءكفـء232011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

اسماعیل الحبروك الرسمیة للغات 2008/10/05 ریھام عبد العال عبد الحمید نوار 2047674 كفـءكفـء242011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

2008/10/05 ریاض االطفال احمد عرابى سوزان فتحى دمحم درویش 2157978 كفـءكفـء252011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

الملك فیصل بنین 2008/10/05 شریف دمحم محمود الشناوى 2152333 كفـءكفـء262011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

الملك فیصل بنین 2008/10/05 شیرین دمحم االمین دمحم اسماعیل 2166091 كفـءكفـء272011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

دمنھور الثانویة بنین 2011/03/28 عبد المحسن عبدالحمید دمحم الحبروك 2104961 كفـءكفـء282011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

احمد عرابى االبتدائیة 2011/07/20 عمر اسعد عبد الواحد حسن 2161573 كفـءكفـء292011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

عمر دمحم عوض/الشھید 2007/10/05 فایزة دمحم حسن المقطف 2154892 كفـءكفـء302011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

احمد عرابى االبتدائیة 2008/10/05 كریم دمحم توفیق عبدالشافى عبدالحمید 2160424 كفـءكفـء312011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

فصول طھ حسین االعدادیة المھنیة 2008/10/05 لورنا عبد المعطي رشاد عبد السید 2135765 كفـءكفـء322011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

ریاض أطفال دمحم فرید 2008/10/05 ماھیتاب دمحم دمحم حافظ 2163775 كفـءكفـء332011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

اسماعیل الحبروك الرسمیة للغات 2008/03/10 دمحم احمد دمحم قطوش 436473 كفـءكفـء342011/03/28 أخصائى تكنولوجیا
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بندر دمنھورالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول النور االعدادیة بدمنھور 2003/10/25 منى دمحم عبد العزیز جوھر 432162 كفـءكفـء352011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

فصول الحدیثة المھنیة للبنات 2011/07/20 مھا حمدي على عبدربھ 2141722 كفـءكفـء362011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

دمحم الحبشى/الشھیدالرائد 2004/10/01 میرفت أمین دمحم القاضي 410333 كفـءكفـء372011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

شبرا األعدادیھ بنات 2004/10/01 میشیل أسعد زكى دمیان 441034 كفـءكفـء382011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

فصول طھ حسین االعدادیة المھنیة 2008/10/05 نجالء فتحى دمحم درویش 2157965 كفـءكفـء392011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

دمنھور الصناعیة بنات 2003/10/01 نجوان دمحم محمود الكتامى 2164669 كفـءكفـء402011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

دمنھور الثانویة الزراعیة 2008/10/05 ھبة  كرم دمحم الوكیل 2116629 كفـءكفـء412011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

الشھید احمد عفت 2007/10/05 الشیماء محسن دمحم عبد هللا 2121635 كفـءكفـء422011/03/28 أخصائى نفسى

دمنھور الثانویة بنین 2008/10/05 دمحم عبدالمنعم ذكى الدقاق 2105038 كفـءكفـء432011/03/28 أخصائى نفسى

وجیة اباظة ع بنین 2008/10/05 دمحم نبیل حسن بعیص 2170086 كفـءكفـء442011/03/28 أخصائى نفسى

الفصول المھنیة عاشور العبد ع 1994/10/13 اشرف دمحم السعید الصعیدى 2179087 كفـءكفـء452011/05/12 أخصائى اجتماعى أول

فصول النور االعدادیة بدمنھور 1991/12/18 سحر السید دمحم أحمد 435774 كفـءكفـء462009/12/01 أخصائى اجتماعى أول

وجیة اباظة ع بنین 2008/10/05 إیمان دمحم على محمود غراب 2123529 كفـءكفـء472011/03/28 أخصائى اجتماعى

االمل للصم وضعاف السمع اعدادى 1987/09/01 عزة سعد عبد العزیز زغلولة 437927 كفـءكفـء482012/10/07 دكتوراهمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1991/09/01 مصطفى حامد عبد العزیز دعبیس 441657 كفـءكفـء492012/11/22 دكتوراهمعلم خبیر

عاشور العبد 1997/09/29 إیھاب خمیس عبد الغني إدریس 435972 كفـءكفـء502012/10/07 دكتوراهمعلم أول أ

الحبشى االبتدائیة بدمنھور 1993/11/30 ثناء السید جابر الشویخ 2017563 كفـءكفـء512009/11/04 معلم أول أ
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

دمنھور الصناعیة بنات 1995/08/01 رشا عطیھ دمحم عبد اللطیف 1668421 كفـءكفـء522012/06/01 ماجیستیرمعلم أول أ

عمرو بن العاص الرسمیة للغات 1992/09/01 سوزان قندیل دمحم الفقى 2175728 كفـءكفـء532010/10/19 معلم أول أ

دمنھور الثانویة بنین 1986/12/02 لؤى دمحم فھمي عبد الحمید نوار 1738686 كفـءكفـء542009/11/04 معلم أول أ

احمد محرم 1993/06/29 دمحم عثمان عبدالجواد نوار 1804054 كفـءكفـء552010/05/12 معلم أول أ

الملك فیصل بنین 1986/10/30 احمد  حسن على اغا 2117220 كفـءكفـء562009/08/01 معلم أول

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2000/12/25 امال صبرى عبد الشافى تفاحة 443371 كفـءكفـء572011/05/12 معلم أول

عمرو بن العاص الرسمیة للغات 2000/10/30 إیمان محمود محروس الزناتي 431402 كفـءكفـء582011/11/01 ماجیستیرمعلم أول

اسماعیل الحبروك الرسمیة للغات 1999/05/12 صفاء فرج احمد الشین 406262 كفـءكفـء592009/08/01 معلم أول

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2001/04/02 صفاء دمحم السعید مبروك عشبھ 1752619 كفـءكفـء602009/11/04 معلم أول

الجمھوریھ بنات 1999/05/12 عزیزة احمد عبد العلیم موسى 407031 كفـءكفـء612008/12/01 معلم أول

دمنھور الثانویة بنین 2000/12/09 منال سید ابراھیم مسعود 1747402 كفـءكفـء622012/06/12 ماجیستیرمعلم أول

عمر كامل الوكیل 2000/10/30 نھى حسن عبده بشارة 438931 كفـءكفـء632012/06/12 ماجیستیرمعلم أول

السالم االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 ابتسام ابراھیم احمد شرف الدین 2230230 كفـءكفـء642011/02/14 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2006/10/01 احمد  عبدالحمید احمد دمحم 2233120 كفـءكفـء652011/07/20 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2011/03/28 احمد رجب السید الشرقاوى 2145316 كفـءكفـء662011/03/23 معلم

وجیة اباظة ع بنین 2008/03/10 احمد سامى حامد حافظ 409426 كفـءكفـء672011/07/20 معلم

دمنھور الثانویة الزخرفیة بنین 2008/10/01 احمد سمیر سعد نعیم 2178927 كفـءكفـء682011/03/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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اسماعیل الحبروك الرسمیة للغات 2008/03/10 احمد دمحم ابراھیم الشیخ 408465 كفـءكفـء692011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2008/10/05 احمد دمحم سالمة محمود 2121452 كفـءكفـء702011/03/28 معلم

اسماعیل الحبروك الرسمیة للغات 2011/02/28 احمد دمحم مصطفى اسماعیل 2149997 كفـءكفـء712011/02/28 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2008/10/05 اسامة احمد ابراھیم العمورى 2121377 كفـءكفـء722011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة الزراعیة 2008/10/05 اسراء محمود رشاد احمد مامون 2198977 كفـءكفـء732011/07/20 معلم

جمال الدین االفغانى 2008/03/10 اسالم دمحمفایز دمحم ابو اسماعیل 2159247 كفـءكفـء742011/03/28 معلم

دمنھور الصناعیة بنات 2009/09/15 اسماء  صالح عبدالجلیل عبدالجواد 2283000 كفـءكفـء752011/03/28 معلم

دمنھور الصناعیة بنات 2008/10/05 اسماء حمدى دمحم الحفنى 2167667 كفـءكفـء762011/03/28 معلم

اسماعیل الحبروك الرسمیة للغات 2008/10/05 الھام أحمد دمحم الغرباوى 418611 كفـءكفـء772011/07/20 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2004/10/01 امیر دیمترى نقوال ندا 2173604 كفـءكفـء782011/03/28 معلم

دمنھور الصناعیة بنات 2007/10/05 امیرة السید عبدالمنعم الشریدى 2153872 كفـءكفـء792011/03/28 معلم

الرضوان المشتركة 2008/03/10 أمیرة صبرى عبد ربھ رزق 393946 كفـءكفـء802011/03/28 معلم

الحدیثھ االعدادیھ 2007/03/10 أمیرة عبد الرحمن أحمد الراقد 2121626 كفـءكفـء812011/07/20 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2008/10/05 امیمة توفیق عبدالمنعم دربك 2145346 كفـءكفـء822011/03/28 معلم

دمنھور الصناعیة بنات 2004/10/01 انصاف صالح احمد علوان 2153940 كفـءكفـء832011/03/28 معلم

مدینة النصر االبتدائیة 2009/09/15 ایمان ابراھیم عید ابوشبكة 2370046 كفـءكفـء842011/07/20 معلم

طھ حسین االعدادیھ 2008/03/10 ایمان احمد سعید  النعناعى 2170173 كفـءكفـء852011/03/28 معلم
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إدارة مدیریة
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تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمنھور الصناعیة بنات 2008/10/05 ایمان سعد محمود دندان 2153919 كفـءكفـء862011/07/20 معلم

الفنیة بنات بدار معلمات دمنھور 2007/10/05 ایمان عبدهللا انور جویلى 2175149 كفـءكفـء872011/07/20 معلم

الملك فیصل بنین 2004/10/01 إیمان دمحم عبد الحمید شمة 2045228 كفـءكفـء882011/03/28 معلم

دمنھور الصناعیة بنات 2004/10/01 ایمان مسعد محمود سرور 2153888 كفـءكفـء892011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2008/10/05 ایمن عصام حامد بسیوني 2099441 كفـءكفـء902011/03/28 معلم

الجمھوریھ بنات 2011/07/20 ایناس دمحم السعید فرفور 2371782 كفـءكفـء912011/04/01 معلم

سلیم البشرى 2007/03/10 ایناس دمحم السید النوام 391855 كفـءكفـء922011/03/28 معلم

عمرو بن العاص الرسمیة للغات 2008/10/05 ایھاب  دمحم فھمى نعیم 2385549 كفـءكفـء932011/04/01 معلم

دمنھور الصناعیة بنات 2007/10/05 بسنت محمود دمحم عمرو 2153866 كفـءكفـء942011/03/28 معلم

اسماعیل الحبروك الرسمیة للغات 2007/03/10 تامر فاروق عبدالعزیز مغربى 452547 كفـءكفـء952011/02/14 معلم

اسماعیل الحبروك الرسمیة للغات 2011/03/28 تامر دمحم دمحم جنیدى 400316 كفـءكفـء962011/03/28 معلم

الحدیثھ االعدادیھ 2008/09/15 جاكلین حسنى فھیم عوض هللا 2355591 كفـءكفـء972011/07/20 معلم

دمنھور الصناعیة بنات 2008/10/05 جمال دمحم دمحم حبیب 2166097 كفـءكفـء982011/03/28 معلم

القومیة العربیة 2011/07/20 جیالن دمحم حامد السید 2258442 كفـءكفـء992011/07/20 معلم

الرضوان الجدیدة االبتدائیة 2001/05/17 جیھان زكى دمحم على 2202142 كفـءكفـء1002011/05/12 معلم

عمرو بن العاص الرسمیة للغات 2008/03/10 حسام دمحم عبدالحمید كریم 408754 كفـءكفـء1012011/03/28 معلم

بنات شبرا االبتدائیة 2008/03/10 حسام دمحم عطیھ الجبلى 2166139 كفـءكفـء1022011/03/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

دمنھور الثانویة الزخرفیة بنین 2008/10/05 حماده سعید حسن زكرى 2213662 كفـءكفـء1032011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2004/10/01 حماده دمحم حامد شلبى 2121461 كفـءكفـء1042011/03/28 معلم

الحلمیة المشتركة 2011/03/28 دالیا بھاء نجیب دمحم 2166288 كفـءكفـء1052011/03/28 معلم

الشھید احمد عفت 2008/10/05 دالیا عبد الحمید عبد الرحمن  سلیمان  السكري 425097 كفـءكفـء1062011/07/20 معلم

جابر الغزالى االبتدائیة 2002/01/27 دینار سعد محمود الرجال 1695189 كفـءكفـء1072011/05/12 معلم

بنات شبرا االبتدائیة 2001/11/13 رانیا كمال دمحم ابو فاطمة 1700911 كفـءكفـء1082011/05/12 معلم

دمنھور الصناعیة بنات 2007/10/05 رجوح على عبده الشرقاوى 2153846 كفـءكفـء1092011/03/28 معلم

الفنیة بنات بدار معلمات دمنھور 2011/07/20 رحاب فاروق دمحم البشالوى 2168724 كفـءكفـء1102011/03/28 معلم

الفنیة بنات بدار معلمات دمنھور 2008/10/05 رشا سعد على عبدالسالم 2175141 كفـءكفـء1112011/07/20 معلم

مدحت صبرى االبتدائیة 2001/02/06 رشا عطیھ احمد حسین 1695050 كفـءكفـء1122011/05/12 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2008/10/05 رمضان حجازى اسماعیل دمحم القزاز 2121384 كفـءكفـء1132011/03/28 معلم

فاطمة الزھراء الثانویة بنات 2008/10/05 ریحاب زكي عبد الجواد البدوي 425095 كفـءكفـء1142011/03/28 معلم

اسماعیل الحبروك الرسمیة للغات 2009/09/15 ریھام  صبرى حسن  زاید 2383793 كفـءكفـء1152011/04/01 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2008/10/05 زكریا دمحم دمحم النعناعى 2145331 كفـءكفـء1162011/03/23 معلم

السیدة زینب 2008/03/10 سارة عبدالعزیز دمحم كامل 453113 كفـءكفـء1172011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2009/09/15 سعید  شعبان محمود شحاتھ 2383798 كفـءكفـء1182011/07/20 معلم

دمنھور الصناعیة بنات 2002/05/01 سماح شعبان دمحم الشازلي 1671897 كفـءكفـء1192011/05/12 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
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المؤھل 
األعلي

الحدیثھ االعدادیھ 2009/09/15 سمر حسام أحمد محمود 2355584 كفـءكفـء1202011/07/20 معلم

شبرا األعدادیھ بنات 2006/10/01 سمر زھیر دمحم رمضان 2121891 كفـءكفـء1212011/03/28 معلم

ناصر دمنھور الزراعیة 2008/10/05 سمر دمحم سمیر حسین جادهللا 2156457 كفـءكفـء1222011/07/20 معلم

دمنھور الصناعیة بنات 2004/10/01 سوزان سید دمحم سعید 2157928 كفـءكفـء1232011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2003/09/27 شعبان عرفة عبدالفتاح عجینة 2121414 كفـءكفـء1242011/03/28 معلم

الفنیة بنات بدار معلمات دمنھور 2007/10/05 شیرین على الرملى ابراھیم رجب 2166368 كفـءكفـء1252011/03/28 معلم

احمد عرابى االبتدائیة 2001/01/09 شیرین فاروق احمد عقده 2348765 كفـءكفـء1262011/05/12 معلم

عمر دمحم عوض/الشھید 2008/03/10 شیماء السید ابراھیم الحضرى 2166132 كفـءكفـء1272011/03/28 معلم

دمنھور الصناعیة بنات 2004/04/01 شیماء دمحم دمحم الشیمى 2153833 كفـءكفـء1282011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2008/10/05 صابر دمحم عبدالجواد عبدالحلیم 2116920 كفـءكفـء1292011/03/28 معلم

اسماعیل الحبروك الرسمیة للغات 2004/10/01 صادق محمود عبدالغني معلوم 398119 كفـءكفـء1302011/03/28 معلم

عمر دمحم عوض/الشھید 2009/09/15 صفاء احمد عبد المنعم  رضوان 2293298 كفـءكفـء1312011/07/20 معلم

دمنھور الصناعیة بنات 2008/10/05 صفاء خمیس دمحم عبدالسالم 2154900 كفـءكفـء1322011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2008/10/05 عادل احمد دمحم دمیس 2121374 كفـءكفـء1332011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2004/10/01 عادل نعیم عبداللطیف الطنطاوى 2121402 كفـءكفـء1342011/03/28 معلم

دمنھور الصناعیة بنات 2004/10/01 عبیر احمد فؤاد السید الشیخ 2153936 كفـءكفـء1352011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة الزخرفیة بنین 2008/10/05 عرفات مصباح رجب الھاشمى 2179163 كفـءكفـء1362011/03/28 معلم
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األعلي

دمحم الحبشى/الشھیدالرائد 2008/03/10 عال الشحات احمد اللقانى 2165945 كفـءكفـء1372011/03/28 معلم

دمنھور الصناعیة بنات 2008/10/05 عماد السید عبد القادر فرج 2173362 كفـءكفـء1382011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2008/10/05 عماد فاروق السید جادهللا غنیم 2167535 كفـءكفـء1392011/03/28 معلم

اسماعیل الحبروك الرسمیة للغات 2009/09/15 عمرو دمحم حسني رحال 2279618 كفـءكفـء1402011/04/01 معلم

بنى الجیشى الرسمیة للغات 2004/10/01 غادة السید سالمة النجیلى 2116942 كفـءكفـء1412011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة الزخرفیة بنین 2004/10/01 فوزیة دمحم حجازى البرلسى 2177260 كفـءكفـء1422011/03/28 معلم

الفنیة بنات بدار معلمات دمنھور 2008/10/05 مارى یعقوب صلیب یعقوب 2172801 كفـءكفـء1432011/07/20 معلم

الحدیثھ االعدادیھ 2007/03/10 ماریان سعید توفیق میخائیل 2156422 كفـءكفـء1442011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2011/07/20 ماھر حمدى دمحم شرف الدین 2175690 كفـءكفـء1452011/03/28 معلم

دمنھور الصناعیة بنات 2008/10/05 مجدى السعید دمحم الخطیب 2165606 كفـءكفـء1462011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2004/10/01 مجدى میشیل انیس میخائیل 2121381 كفـءكفـء1472011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة الزخرفیة بنین 2007/10/05 دمحم  صالح حامد رومیة 2158760 كفـءكفـء1482011/03/28 معلم

اسماعیل الحبروك الرسمیة للغات 2008/03/10 دمحم أحمد السید خلیفة 2209421 كفـءكفـء1492011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2008/10/05 دمحم السید دمحم الوكیل 2121407 كفـءكفـء1502011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2004/10/01 دمحم حسن دمحم سلطان 2121470 كفـءكفـء1512011/03/23 معلم

معاذ بن جبل 2008/03/10 دمحم سعید دمحم الجویلى 2084688 كفـءكفـء1522011/03/28 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة 2001/08/19 دمحم صالح الدین عبدالعزیز شمس 2165827 كفـءكفـء1532011/05/12 معلم
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عمرو بن العاص الرسمیة للغات 2008/03/10 دمحم عبد المنعم جودة  الضالع 2151776 كفـءكفـء1542011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2008/10/05 دمحم عبدهللا احمد االبیارى 2145338 كفـءكفـء1552011/03/28 معلم

دمنھور الصناعیة بنات 2009/09/15 دمحم على دمحم زقزوق 2383536 كفـءكفـء1562011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2008/10/05 دمحم فتحى كامل بسیونى 2120702 كفـءكفـء1572011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2006/12/19 دمحم مسعد رشدى نورالدین 2121404 كفـءكفـء1582011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2008/10/05 محمود دمحم عبدالرحمن محمود العبد 2151354 كفـءكفـء1592011/03/23 معلم

ناصر دمنھور الزراعیة 2008/10/05 مروة سعید حسن البردان 411180 كفـءكفـء1602011/07/20 معلم

الفنیة بنات بدار معلمات دمنھور 2008/03/10 مروة عطیة دمحم خلیفة 2202944 كفـءكفـء1612011/02/14 معلم

عمرو بن العاص الرسمیة للغات 2011/03/28 مروة على شحاتھ جنیدى 2178345 كفـءكفـء1622011/03/28 معلم

الملك فیصل بنین 2009/09/15 مروة دمحم بكر الطنطاوى 2277263 كفـءكفـء1632011/03/28 معلم

دمنھور الصناعیة بنات 2008/10/05 مروى دمحم عبدالجلیل دمحم 2157914 كفـءكفـء1642011/03/28 معلم

سلیم البشرى 2007/03/10 منى احمد محمود عبدالخالق 1543858 كفـءكفـء1652011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة الزراعیة 2008/10/05 منى صمیده دمحم صقر 2365070 كفـءكفـء1662011/07/20 معلم

طھ حسین االعدادیھ 2009/09/15 مھا دمحم عاشور شرف الدین 2273658 كفـءكفـء1672011/07/20 معلم

الحدیثھ االعدادیھ 2004/10/01 نانى أحمد محمود الشریف 2111794 كفـءكفـء1682011/07/20 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2008/10/05 نبیل كمال حسن دمحم على 2116928 كفـءكفـء1692011/03/28 معلم

دمنھور الصناعیة بنات 2008/10/05 نجالء عبدالحلیم دمحم عبد الرؤف حسن 451748 كفـءكفـء1702011/03/28 معلم
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الفنیة بنات بدار معلمات دمنھور 2007/10/05 نجالء فتحى حسین زمھریرة 451747 كفـءكفـء1712011/03/28 معلم

منشاة افالقة االبتدائیة 2008/03/10 نرمین سعد انیس حنا 2205989 كفـءكفـء1722011/03/28 معلم

الرضوان المشتركة 2008/10/05 نرمین منیر فرج یوسف 2172389 كفـءكفـء1732011/03/28 معلم

دمنھور الصناعیة بنات 2003/10/01 نسرین محمود على عبده 2154733 كفـءكفـء1742011/07/20 معلم

عمرو بن العاص الرسمیة للغات 2008/03/10 نوران محمود عبد الحلیم الجمل 2241078 كفـءكفـء1752011/03/28 معلم

الفنیة بنات بدار معلمات دمنھور 2008/10/05 نیھال دمحم دمحم الزلبانى 2166359 كفـءكفـء1762011/03/28 معلم

عبد المنعم ریاض 2000/10/30 ھالة حسن ابراھیم قاسم 2118417 كفـءكفـء1772010/10/19 معلم

عمرو بن العاص الرسمیة للغات 2007/03/10 ھالة مصطفي الحسیني القشالن 392175 كفـءكفـء1782011/03/28 معلم

الفنیة بنات بدار معلمات دمنھور 2008/10/05 ھانم دمحم السید سعدالدین 2173880 كفـءكفـء1792011/03/28 معلم

اسماعیل الحبروك الرسمیة للغات 2005/10/01 ھبة سمیر حلمى مكرم 450730 كفـءكفـء1802011/03/28 معلم

الفنیة بنات بدار معلمات دمنھور 2008/10/05 ھبة محمود احمد اسماعیل 2182850 كفـءكفـء1812011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة الزخرفیة بنین 2008/10/05 ھبھ دمحم نجیب صالح 2177231 كفـءكفـء1822011/03/28 معلم

دمنھور الصناعیة بنات 2008/10/05 ھند فتحى السید عبد العال 2153858 كفـءكفـء1832011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2008/10/05 وفاء دمحم سعد سعد الجمال 2145355 كفـءكفـء1842011/07/28 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2008/10/05 ولید دمحم احمد عیسى 2145320 كفـءكفـء1852011/03/28 معلم

دمنھور الثانویة المیكانیكیة 2008/10/05 یاسر محمود عبدالمنعم صومع 2145343 كفـءكفـء1862011/03/28 معلم
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التعیین
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انطونیادس 2008/10/05 ایمن كمال الدین حسین عبد الرازق 2197507 كفـءكفـء12011/03/28 أمین مكتبة

كفر الدوار المشتركة 2011/07/20 صابرین ابراھیم عبدالحلیم على 2203310 كفـءكفـء22011/07/20 أمین مكتبة

مدرسة السعرانیة الثانویة المشتركة 1988/06/03 حسن دمحم كامل عبدالحمید 448708 كفـءكفـء32009/11/04 أخصائى نفسى أول أ

صالح سالم الثانویة 2011/07/20 أسامھ دمحم دمحم قمیحھ 476343 كفـءكفـء42011/07/20 أخصائى نفسى

عمر بن الخطاب الثانویة الرسمیة لغات 2008/03/10 منى صادق عبد الھادى ابراھیم 475170 كفـءكفـء52011/02/14 أخصائى نفسى

كفر الدوار االعدادیة بنات 2008/10/05 ھند سلیمان عبد الحمید الطرینى 2151782 كفـءكفـء62011/07/20 أخصائى نفسى

ابراھیم عبد العال للتعلیم االساسى 2008/03/10 جیھان دمحم على دمحم 2169637 كفـءكفـء72011/07/20 أخصائى اجتماعى

مدرسة السیدة عائشة اإلبتدائیة 2008/03/10 سحر  جالل دمحم معجبة 2169665 كفـءكفـء82011/07/20 أخصائى اجتماعى

السالم االعدادیة بنات 2008/03/10 مروة أحمد عبد هللا عبد الخالق 475715 كفـءكفـء92011/07/20 أخصائى اجتماعى

كفر سلیم االبتدائیھ 1985/09/01 احمد علي عباس محمود معوض 1728983 كفـءكفـء102009/11/04 معلم أول

یعمل بالدیوان 1991/09/01 احمد دمحم سرور العبد 448682 كفـءكفـء112010/05/12 معلم أول

المصنع الجدیدة االبتدائیة 1999/05/12 اشرف دمحم عبدالرافع عبدالعاطى 443885 كفـءكفـء122009/11/04 معلم أول

طلعت حرب االعدادیة بالبیضا 2000/10/30 حنان إبراھیم عبد العزیز السید 1667328 كفـءكفـء132012/06/12 ماجیستیرمعلم أول

شدوان االبتدائیھ 1987/11/01 زینب دمحم ابوالعینین احمد 474729 كفـءكفـء142009/11/04 معلم أول

مدرسة المھنیة االعدادیة للبنات 1994/09/01 صفاء فتحى یوسف المغربى 2175091 كفـءكفـء152010/10/19 معلم أول

طلعت حرب االعدادیة بالبیضا 2000/12/25 ماجده دمحم مرسى راشد 445284 كفـءكفـء162012/06/12 ماجیستیرمعلم أول

 المدرسة الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج 
بالبیضا

2008/10/05 رشا شعبان سعد ماضى  2152525 كفـءكفـء172011/07/20 معلم
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المؤھل 
األعلي

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2002/05/01 ابراھیم احمد عید احمد مرعي 448475 كفـءكفـء182009/11/04 معلم

مرزوق السید مرزوق االبتدائیة 2008/03/10 ابراھیم فتحى دمحم على 2197496 كفـءكفـء192011/03/28 معلم

مدرسة السعرانیة االعدادیة المشتركة 2008/03/10 ابراھیم دمحم ابوالیزید بسیوني 397289 كفـءكفـء202011/07/20 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 ابراھیم دمحم احمد جوھر 2197158 كفـءكفـء212011/03/18 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 احالم رمضان سالمة بیومى 2168199 كفـءكفـء222011/02/14 معلم

مدرسة الحدائق االعدادیة بنین 2008/03/10 احمد بدر عبد العزیز قویدر 2232261 كفـءكفـء232011/03/28 معلم

عزیز المصرى االعدادیة بنین 2008/03/10 احمد جمال عبد الناصر احمد 2198316 كفـءكفـء242011/02/14 معلم

الكراكول الحدیثة 2008/03/10 احمد جمعة زكى محمود 2184133 كفـءكفـء252011/03/28 معلم

كفر الدوار االعدادیة بنات 2009/09/15 احمد رزق ھنداوى رمضان 2386104 كفـءكفـء262011/07/20 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 احمد عاطف دمحم ادریس 2185334 كفـءكفـء272011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة بنات 2011/02/14 احمد عبد الرحمن عبد المطلب الشافعي 2155883 كفـءكفـء282011/02/14 معلم

2008/03/10 البیضا االعدادیھ تعلیم اساسى احمد ماھر دمحم تاج الدین 2198148 كفـءكفـء292011/03/28 معلم

ابو صالح االعدادیھ الرسمیھ للغات 2011/02/28 احمد دمحم ابراھیم  على الھلوتى 477105 كفـءكفـء302011/02/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 احمد دمحم محمود مبروك 2168936 كفـءكفـء312011/03/28 معلم

صباغى البیضا المشتركة 2008/03/10 اسماء صالح دمحم سعد خاطر 2198862 كفـءكفـء322011/03/28 معلم

الكراكول الحدیثة 2008/03/10 أسماء دمحم عبد الونیس غازى 1565627 كفـءكفـء332011/03/28 معلم

البیضا الثانویة 2011/03/28 اسماء محمود یونس عبد العال 477545 كفـءكفـء342011/02/14 معلم
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مرزوق السید مرزوق االبتدائیة 2008/03/10 اشرف ابراھیم سیف النصر 2212568 كفـءكفـء352011/03/28 معلم

 المدرسة الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج 
بالبیضا

2008/03/10 اشرف انبیوه عبد الغنى انبیوه 449441 كفـءكفـء362011/03/28 معلم

كفرالدوار البلد االبتدائیھ 2008/03/10 اشرف دمحم عید دمحم عید 444864 كفـءكفـء372011/03/28 معلم

السعرانیة 2011/02/28 الزھراء حنفى محمود ملوك 2202569 كفـءكفـء382011/02/28 معلم

ھدى شعراوى اإلعدادیة بنات 2008/03/10 السید خلیفھ سعد سعد 2203346 كفـءكفـء392011/02/14 معلم

العكریشة االبتدائیھ المسائیة 2008/03/10 العربى دمحم مسعد السید 2182245 كفـءكفـء402011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 امال عبد النبى دمحم الصغیر 2167622 كفـءكفـء412011/03/28 معلم

العكریشة االبتدائیة الصباحیھ 2008/03/10 امانى حافظ منصور حافظ السنھورى 2182736 كفـءكفـء422011/03/28 معلم

القضاه االبتدائیة الصباحیة 2008/03/10 امانى سعید عبد الرحمن ھیبھ 444636 كفـءكفـء432011/03/28 معلم

مدرسة السیدة عائشة اإلبتدائیة 2008/03/10 امانى على عبد الرحمن  العفیف 2171808 كفـءكفـء442011/03/28 معلم

العكریشة 2011/02/28 اماني سلیمان السید عطاهللا 475589 كفـءكفـء452011/02/28 معلم

ابو صالح االبتدائیة 2008/03/10 امل سعید احمد عبد هللا مطر 444128 كفـءكفـء462011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 امنیة ھیبة هللا السید الشامى 2168979 كفـءكفـء472011/07/20 معلم

المھاجرین االبتدائیة المسائیة 2008/03/10 امیرة صبحى دمحم دمحم على باشا 2197625 كفـءكفـء482011/03/28 معلم

الحریر الصناعى االبتدائیة المشتركھ 2008/03/10 امیرة عبد الغنى ابراھیم ابراھیم 2234427 كفـءكفـء492011/03/28 معلم

الحدائق ع الجدیدة 2008/03/10 امیرة عوض عبد العاطى عبد المنعم 2193371 كفـءكفـء502011/03/28 معلم

المھاجرین االبتدائیة المسائیة 2008/03/10 امیره ابراھیم سراج ھیكل 2160971 كفـءكفـء512011/03/28 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

بندر كفر الدوارالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجمعة دفشو االبتدائیة 2008/03/10 انتصار  صبح السعید صبح 2198170 كفـءكفـء522011/03/28 معلم

المھاجرین االبتدائیة المسائیة 2008/03/10 انتصار جمعة احمد محمود الخراشى 2197777 كفـءكفـء532011/03/28 معلم

المراكبیة للتعلیم االساسى 2008/03/10 انتصار سالمان على قاسم 2234476 كفـءكفـء542011/03/28 معلم

ریاض اطفال صباغى البیضا المشتركھ 2008/02/14 ایات سعید مھنا السعداوي 2167952 كفـءكفـء552011/02/14 معلم

الشھید سعد تركى 2008/03/10 إیمان أحمد عبد الحمید  ابراھیم   برغش 444851 كفـءكفـء562011/03/28 معلم

بور سعید االعدادیھ 2008/03/10 ایمان اسماعیل دمحم الحلو 2169599 كفـءكفـء572011/03/28 معلم

كفر الدوار الزخرفیة 2008/10/05 ایمان الھاشمى دمحم یعقوب 2194062 كفـءكفـء582011/07/20 معلم

الحریر الصناعى 2008/03/10 ایمان جمعة عبد الجواد على 479066 كفـءكفـء592011/02/14 معلم

البیضا االبتدائیة الحدیثة 2008/03/10 ایمان زغلول دیاب احمد غانم 2200892 كفـءكفـء602011/03/28 معلم

 المدرسة الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج 
بالبیضا

2008/03/10 ایمان فتحى عرفة احمد 2153408 كفـءكفـء612011/03/28 معلم

المكمورة االعدادیة الحدیثة 2009/09/15 ایمان لبیب احمد دمحم ابراھیم الشرقاوى 2368238 كفـءكفـء622011/07/20 معلم

العكریشة االبتدائیھ المسائیة 2008/08/05 ایمان دمحم عبد العزیز النویشى 449480 كفـءكفـء632011/03/28 معلم

كفر الدوار الزخرفیة 2008/10/05 ایمان مھدى كامل یعقوب 2194058 كفـءكفـء642011/07/20 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 ایھاب دمحم عبد العزیز الغالى 2168788 كفـءكفـء652011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 بردیس عبدهللا حجازى ابو قمیحھ 2168951 كفـءكفـء662011/07/20 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2009/09/15 بسمھ عاطف البرت فخرى 2348407 كفـءكفـء672011/07/20 معلم

صباغى البیضا المشتركة 2008/03/10 تامر خیرى سید احمد البسیونى 2198855 كفـءكفـء682011/03/28 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

بندر كفر الدوارالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 تامر عبد المقصود عبد العظیم حنیش 2193171 كفـءكفـء692011/07/20 معلم

العكریشھ االعدادیھ المشتركة 2011/03/28 حاتم عبد السالم عبد الغنى دمحم 2198166 كفـءكفـء702011/03/28 معلم

مدرسة  الثانویة الفنیة التجاریة بكفر الدوار 2008/03/10 حازم طھ دمحم الشیشینى 446114 كفـءكفـء712011/03/28 معلم

عمر بن الخطاب الثانویة الرسمیة لغات 2011/02/28 حسام الدین مھدى أنور عبد المنعم 476251 كفـءكفـء722011/02/28 معلم

كفر الدوار الزخرفیة 2008/10/05 حسام عبده السید البلیھى 2193542 كفـءكفـء732011/07/20 معلم

كفر الدوار الزخرفیة 2008/10/05 حسنى عبد الرازق عبد الونیس مسعود 2193623 كفـءكفـء742011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 حماده ذكى حسن رومة 2169425 كفـءكفـء752011/03/28 معلم

مدرسة أبو صالح اإلعدادیة المشتركة 2008/03/10 حمدى عبداللة دمحم ابراھیم 444234 كفـءكفـء762011/07/20 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 حمدى دمحم عوض صالح 2185361 كفـءكفـء772011/07/20 معلم

السعرانیة االبتدائیھ 2006/02/01 حنان سعید غازى مرسى 2182384 كفـءكفـء782011/03/28 معلم

منشاة االوقاف االبتدائیة 2008/03/10 حنان محمود على عشماوى 2169591 كفـءكفـء792011/03/28 معلم

الحریر الصناعى االبتدائیة المشتركھ 2008/03/10 خدیجة دمحم احمد النمر 445844 كفـءكفـء802011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 دعاء صالح عبد الحمید  دغیدى 2193141 كفـءكفـء812011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 دعاء صالح محمود عبد الكریم 2200881 كفـءكفـء822011/07/20 معلم

مدرسة  الثانویة الفنیة التجاریة بكفر الدوار 2008/03/10 دعاء على غازى ابراھیم 2184013 كفـءكفـء832011/03/28 معلم

الشھید سعد تركى 2008/03/10 دعاء دمحم دمحم حمود 448058 كفـءكفـء842011/03/28 معلم

الحدیثة االعدادیھ بنات 2008/10/05 دعاء دمحم محمود دمحم السعدنى 2378510 كفـءكفـء852011/07/20 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 

بندر كفر الدوارالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر الدوار الزخرفیة 2008/10/05 راندا رمضان فتحى عیسى 2194072 كفـءكفـء862011/07/20 معلم

2008/03/10 البیضا االعدادیھ تعلیم اساسى رانیا رجب على نصیر 2153535 كفـءكفـء872011/03/28 معلم

مدرسة أبو صالح اإلعدادیة المشتركة 2009/09/15 رباب دمحم عبدربة كامل 2384586 كفـءكفـء882011/07/20 معلم

ریاض اطفال مجمعة دفشو 2008/03/10 رحاب حسین غریب السید 2198199 كفـءكفـء892011/03/28 معلم

عمر بن الخطاب الثانویة الرسمیة لغات 2008/03/10 رحاب كامل عبداللطیف ناجي 475540 كفـءكفـء902011/03/28 معلم

منشاة االوقاف االبتدائیة 2008/10/05 رحاب دمحم احمد شریشرة 2166126 كفـءكفـء912011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة بنات 2008/10/05 رشا احمد مصطفى ضحى 2152926 كفـءكفـء922011/03/28 معلم

المكمورة االعدادیة الحدیثة 2009/09/15 رشا حامد دمحم ندا 2296406 كفـءكفـء932011/07/20 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2011/07/20 رشا عاطف عطیة شومان 2185396 كفـءكفـء942011/07/20 معلم

كنج عثمان 2005/12/31 رشا عبدالعزیز ھنداوي دومھ 2167618 كفـءكفـء952011/02/14 معلم

ابو صالح االبتدائیة 2008/03/10 رشا عطیة عطیة شلتوت 477136 كفـءكفـء962011/02/14 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 رشا مبروك فتحى طایل 2169430 كفـءكفـء972011/03/28 معلم

المكمورة االعدادیة الحدیثة 2008/03/10 رشا دمحم رضا عبد الطیف ابو نعمة 2193273 كفـءكفـء982011/03/28 معلم

 المدرسة الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج 
بالبیضا

2008/03/10 رشا منصور ابراھیم عاشور 2182862 كفـءكفـء992011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة بنات 2008/10/05 رضا انور مصیلحى غنیمى 2153754 كفـءكفـء1002011/07/20 معلم

البیضا الثانویة 2008/10/05 رضا عبد المقصود شعبان حمادة 2233398 كفـءكفـء1012011/07/20 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 رضا دمحم ابراھیم ایوب 2171955 كفـءكفـء1022011/07/02 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 

بندر كفر الدوارالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحدائق ع الجدیدة 2008/03/10 سارة سید احمد دمحم 2193384 كفـءكفـء1032011/03/28 معلم

كفر الدوار االعدادیة بنات 2008/03/10 ساره زكریا دمحم النشار 1584440 كفـءكفـء1042011/02/28 معلم

كفر الدوار المشتركة 2011/03/28 سالى احمد عبد الغنى ابوریة 445948 كفـءكفـء1052011/03/28 معلم

الكراكول االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 سالى عبد العزیز السید نایل 445141 كفـءكفـء1062011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 سامى السید دمحم متولى 2167556 كفـءكفـء1072011/03/28 معلم

بنات كفر الدوار الصباحیة 2008/03/10 سحر دمحم سلیم بدر 447470 كفـءكفـء1082011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 سعد عمر سعد مدكور 2193166 كفـءكفـء1092011/03/28 معلم

بنات كفر الدوار المسائیة 2008/03/10 سعید عبد المولى عثمان مبارك 443477 كفـءكفـء1102011/03/28 معلم

الحدائق ع الجدیدة 2008/10/05 سلوى شحات حبیب الخرشوفى 2153435 كفـءكفـء1112011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 سماح احمد دمحم البنا 2182395 كفـءكفـء1122011/07/20 معلم

بنات كفر الدوار المسائیة 2008/03/10 سماح توفیق عبد الرحمن االحول 447415 كفـءكفـء1132011/03/28 معلم

 المدرسة الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج 
بالبیضا

2008/03/10 سماح جمعة شعبان عزام 448033 كفـءكفـء1142011/03/28 معلم

 المدرسة الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج 
بالبیضا

2011/02/28 سماح عطاهللا دمحم النحراوي 475889 كفـءكفـء1152011/02/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة بنات 2008/10/05 سناء محمود عبد العطیم دمحم رضوان 2152939 كفـءكفـء1162011/07/20 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة بنات 2008/10/05 سھام سعد على الشاذلى 2168179 كفـءكفـء1172011/07/20 معلم

عزیز المصرى االعدادیة بنین 2011/03/28 سھیر حسن اسماعیل شحاتھ 2198279 كفـءكفـء1182011/03/01 معلم

 المدرسة الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج 
بالبیضا

2008/03/10 سھیر دمحم علي حسن 477466 كفـءكفـء1192011/03/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
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كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 سوسن محمود محمود حمزة 2185410 كفـءكفـء1202011/07/20 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 شادیة شوقى عوض احمد ھلول 2185435 كفـءكفـء1212011/07/20 معلم

 المدرسة الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج 
بالبیضا

2008/03/10 شریف عبد الغفار على السحرتى 2198156 كفـءكفـء1222011/03/28 معلم

بور سعید االعدادیھ 2009/09/15 شیرین دمحم نجیب رجب ابو طالب 2378537 كفـءكفـء1232011/07/20 معلم

السعرانیة 2008/03/10 شیرین محمود عبد الجید شعیر 2198904 كفـءكفـء1242011/03/28 معلم

الشھید سعد تركى 2011/03/28 شیماء ابراھیم سعد موسى 448056 كفـءكفـء1252011/03/28 معلم

الكیماویات اإلعدادیة المشتركة 2008/10/05 شیماء جمال السید عبید 2356452 كفـءكفـء1262011/07/20 معلم

المكمورة االعدادیة الحدیثة 2008/03/10 شیماء عبدالحمید عبدالمنعم شعبان 2203373 كفـءكفـء1272011/02/14 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة بنات 2006/12/05 شیماء فوزى ذكى حسن 2154480 كفـءكفـء1282011/03/28 معلم

مدرسة السعرانیة الثانویة المشتركة 2008/03/10 شیماء دمحم كامل رسالن 2228023 كفـءكفـء1292011/03/28 معلم

العمدة االبتدائیة 2011/03/28 صابرین دمحم عبدالرحمن عجیلة 444236 كفـءكفـء1302011/03/28 معلم

بنات كفر الدوار المسائیة 2008/03/10 صباح على خمیس سالم 443494 كفـءكفـء1312011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 صبحي عامر عبدالحلیم الغول 398175 كفـءكفـء1322011/07/20 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 صالح احمد رشاد مرزوق 2169616 كفـءكفـء1332011/03/28 معلم

المكمورة االعدادیة الحدیثة 2008/03/10 صالح سمیر عبد المحسن منصور 475285 كفـءكفـء1342011/02/28 معلم

طلعت حرب االعدادیة بالبیضا 2008/03/10 ضحى دمحم دمحم احمد الفاضلى 2240641 كفـءكفـء1352011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 عادل احمد سنوسى بیومى 2168912 كفـءكفـء1362011/03/28 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 عبد  السالم زغلول عبد السالم          جمعة 2185316 كفـءكفـء1372011/03/28 معلم

كفر الدوار الزخرفیة 2008/10/05 عبد العزیز  عبد الستار عبد العزیز  الخطیب 2194046 كفـءكفـء1382011/03/28 معلم

صالح سالم الثانویة 2008/03/10 عبدالحمید دمحم عبدالحمید عبدالرحمن 2191657 كفـءكفـء1392011/02/14 معلم

مجمعة دفشو االبتدائیة 2008/03/10 عبیر السید حمیده على 476143 كفـءكفـء1402011/02/14 معلم

السد العالى االبتدائیة 2008/03/10 عبیر رمضان محمود عوض 2195214 كفـءكفـء1412011/03/28 معلم

 المدرسة الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج 
بالبیضا

2008/10/05 عبیر فؤاد دمحم خلیل 2152564 كفـءكفـء1422011/07/20 معلم

مدرسة الحریر الصناعى اإلعدادیة 2008/10/05 عزة بشیر عباس صابر 2165702 كفـءكفـء1432011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة بنات 2008/10/05 عزة عبدالوھاب زكى عبد الوھاب  قطوش 2152656 كفـءكفـء1442011/07/20 معلم

المكمورة االعدادیة الحدیثة 2008/10/05 عزه على  عبد الرؤف السید 2361660 كفـءكفـء1452011/07/20 معلم

كفر الدوار المشتركة 2011/03/28 عزیزة عبدالجید عبدالقادر سلیمان غنیمة 447724 كفـءكفـء1462011/03/28 معلم

2008/03/10 البیضا االعدادیھ تعلیم اساسى على  عبد العلیم دمحم احمد 2200600 كفـءكفـء1472011/03/28 معلم

ابو صالح االبتدائیة 2008/03/10 على عبدالحمید على النوام 444163 كفـءكفـء1482011/03/28 معلم

كفر الدوار الزخرفیة 2006/12/05 على مسعود یونس سعد 2193993 كفـءكفـء1492011/07/20 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 عماد  دمحم فتحى خلیل 2193102 كفـءكفـء1502011/07/20 معلم

كفر الدوار الزخرفیة 2008/10/05 عماد عبد العزیز ابراھیم نصار 2193596 كفـءكفـء1512011/07/20 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 عمرو عبد المولى احمد احمد الفرنوانى 2193158 كفـءكفـء1522011/03/28 معلم

كفر الدوار االعدادیة بنات 2008/03/10 عوض السید عبدالعزیز السكران 2152419 كفـءكفـء1532011/03/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السالم االعدادیة بنات 2008/03/10 غادة  دمحم محمود احمد 2234537 كفـءكفـء1542011/03/28 معلم

صالح سالم الثانویة 2011/07/20 غادة ادوارد كامل جرجس نخلة 2331452 كفـءكفـء1552011/07/20 معلم

عزیز المصرى االعدادیة بنین 2008/03/10 غادة عبد الفتاح رشوان عبد الحمید غانم 2198910 كفـءكفـء1562011/03/28 معلم

2009/09/15 البیضا االعدادیھ تعلیم اساسى غادة دمحم رمضان حفناوى 2356453 كفـءكفـء1572011/07/20 معلم

بنى كفر الدوار االبتدائیھ 2008/03/10 فاتن احمد دمحم البنا 2184037 كفـءكفـء1582011/03/28 معلم

الكراكول االبتدائیة المشتركة 2008/10/05 فاطمة طھ محمود أبو سارى 445134 كفـءكفـء1592011/07/20 معلم

ھدى شعراوى اإلعدادیة بنات 2009/09/15 فاطمھ الزین  مھدى الكربیجى 2385392 كفـءكفـء1602011/07/20 معلم

منشاه االوقاف 2008/03/10 فایزة سعید خمیس عبد المعطى 2198176 كفـءكفـء1612011/03/28 معلم

عزیز المصرى االعدادیة بنین 2009/09/15 فتحیة عبد العال مبروك صالح 2372668 كفـءكفـء1622011/07/20 معلم

بور سعید االعدادیھ 2008/03/10 فوزیة مجدى زیدان فاید 446761 كفـءكفـء1632011/03/28 معلم

المكمورة االعدادیة الحدیثة 2008/10/05 كرستینا جورج یوسف  یوسف 2361665 كفـءكفـء1642011/07/20 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 كمال  الصاوى عبد الفتاح السایس 2241238 كفـءكفـء1652011/07/20 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2009/09/15 لمیاء مختار ابراھیم ابوشدیدة 2348418 كفـءكفـء1662011/07/20 معلم

الحدیثة االعدادیھ بنات 2008/03/10 مارلین فھمي ابراھیم عیسى 2158611 كفـءكفـء1672011/03/28 معلم

 المدرسة الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج 
بالبیضا

2008/03/10 ماھر السید ابراھیم أبو زید 444853 كفـءكفـء1682011/03/28 معلم

ابو صالح ریاض اطفال الرسمیھ للغات 2011/07/20 مایسھ صالح دمحم عید صالح 2283250 كفـءكفـء1692011/07/20 معلم

كفر الدوار الزخرفیة 2009/09/15 مبروك دمحم ضیف الحالج 2359741 كفـءكفـء1702011/07/20 معلم
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المؤھل 
األعلي

العكریشھ االعدادیھ المشتركة 2008/03/10 محروسة دمحم دمحم سیداحمد عبد هللا 2152356 كفـءكفـء1712011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 محسن عاشور دمحم عطیة 2168974 كفـءكفـء1722011/03/28 معلم

كفر الدوار ث بنات دمحم  عبد المغنى عبد المنعم عبد المغنى الدخمیسى2008/10/05 2193109 كفـءكفـء1732011/04/06 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 دمحم  مبروك دمحم الجزار 2168804 كفـءكفـء1742011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 دمحم ابراھیم سعد شحاتة 2185288 كفـءكفـء1752011/03/28 معلم

كفر الدوار الزخرفیة 2008/10/05 دمحم احمد اسماعبل السید 2193941 كفـءكفـء1762011/07/20 معلم

عزیز المصرى االعدادیة بنین 2008/10/05 دمحم اسماعیل عبد السالم رضوان 447417 كفـءكفـء1772011/07/20 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 دمحم اسماعیل دمحم على جاد 2193176 كفـءكفـء1782011/03/28 معلم

العكریشھ االعدادیھ المشتركة 2008/08/05 دمحم بكر احمد بكر الشریف 479021 كفـءكفـء1792011/03/28 معلم

كفرالدوار البلد االبتدائیھ 2011/03/28 دمحم حسن عبد المجید الجزار 444865 كفـءكفـء1802011/03/28 معلم

طلعت حرب االعدادیة بالبیضا 2008/03/10 دمحم حسن علي دمحم 398147 كفـءكفـء1812011/03/28 معلم

الحدیثة االعدادیھ بنات 2008/03/10 دمحم حسین أحمد محمود 443985 كفـءكفـء1822011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 دمحم صبحى عبد العظیم منصور الشریف 2169435 كفـءكفـء1832011/03/28 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة الرسمیة لغات 2008/03/10 دمحم عادل حسین  صالح دمحم السریقوسي 475654 كفـءكفـء1842011/03/28 معلم

البیضا المتقدمھ التجاریھ 2009/09/15 دمحم عبد الجواد دمحم سلیمان 2236441 كفـءكفـء1852011/07/20 معلم

أ. الوراقیة االعدایة ت 2008/03/10 دمحم عبد اللطیف عبد الكریم 2182787 كفـءكفـء1862011/07/20 معلم

االمام على االبتدائیة 2006/02/21 دمحم عبد الوھاب ذكي عبد الوھاب 447418 كفـءكفـء1872011/03/28 معلم

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

7438of 3227 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 

بندر كفر الدوارالبحیرة ::

تاریخ شغل 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر الدوار االعدادیة بنات 2008/03/10 دمحم فتحى احمد عبد العاطى احمد 2166011 كفـءكفـء1882011/03/28 معلم

بور سعید االعدادیھ 2008/03/10 دمحم كامل دمحم عطیة 2152210 كفـءكفـء1892011/03/28 معلم

كفر الدوار الزخرفیة 2008/03/10 دمحم محمود احمد سعد 477617 كفـءكفـء1902011/03/28 معلم

العكریشة االبتدائیة الصباحیھ 2008/03/10 دمحم محمود عبد العزیز اغا 444690 كفـءكفـء1912011/03/28 معلم

العكریشھ االعدادیھ المشتركة 2008/03/10 دمحم محمود عطیة محمود 2198162 كفـءكفـء1922011/03/28 معلم

بور سعید االعدادیھ 2002/05/01 محمود أبراھیم أبوزید حموده 405639 كفـءكفـء1932010/10/19 معلم

مدرسة السعرانیة الثانویة المشتركة 2008/03/10 محمود بیومى ایو الخیر ابراھیم 2151734 كفـءكفـء1942011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 محمود سعید دمحم شعلة 2168136 كفـءكفـء1952011/03/28 معلم

منشاه االوقاف 2008/03/10 محمود فؤاد عبد العظیم یوسف 2182779 كفـءكفـء1962011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 محمود دمحم سعد النقیب 2405468 كفـءكفـء1972011/07/20 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة بنات 2008/10/05 مرفت  شعبان عوض عطیة 2153587 كفـءكفـء1982011/07/20 معلم

الشھید احمد عبد الحمید عبد المعطى االبتدائیھ 
الصباحیھ

2008/03/10 مروة ابراھیم احمد احمد عاشور 444122 كفـءكفـء1992011/03/28 معلم

العكریشة االبتدائیھ المسائیة 2008/08/05 مروة جابر احمد قاسم 2182207 كفـءكفـء2002011/03/28 معلم

أ. الوراقیة االعدایة ت 2009/09/15 مروة عزت عبد الغفار ناصف 2370477 كفـءكفـء2012011/07/20 معلم

الشھید أحمد عبد الحمید عبد المعطى المسائیھ 2008/10/05 مروه على هللا العزب دمحم 444638 كفـءكفـء2022011/03/28 معلم

مدرسة السعرانیة االعدادیة المشتركة 2008/03/10 مروه دمحم حامد دمحم ھاشم 449520 كفـءكفـء2032011/03/28 معلم

مدرسة  الثانویة الفنیة التجاریة بكفر الدوار 2008/03/10 مروه دمحم مصطفي موسي 1709313 كفـءكفـء2042011/04/06 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 

بندر كفر الدوارالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 مسعد دمحم عبد الفتاح سالم 2185228 كفـءكفـء2052011/03/28 معلم

القضاه االبتدائیة الصباحیة 2008/03/10 مصطفى بسیونى عوض مشعل 2182800 كفـءكفـء2062011/07/02 معلم

كفر الدوار الزخرفیة 2008/10/05 مصطفى عبد الغنى عبید عبد الغنى الصباغ 2193957 كفـءكفـء2072011/03/28 معلم

كفر الدوار الزخرفیة 2008/10/05 مصطفى محفوظ على ابو شھاوى 2193969 كفـءكفـء2082011/03/28 معلم

منشاه االوقاف 2011/02/28 مصطفى یونس كامل یونس 478331 كفـءكفـء2092011/02/28 معلم

كفر الدوار ث بنات 2008/03/10 منى القطب على القطب 477180 كفـءكفـء2102011/07/20 معلم

أ. الوراقیة االعدایة ت 2008/03/10 منى حسنى محمود ابراھیم 2201006 كفـءكفـء2112011/03/28 معلم

العكریشة االبتدائیة الصباحیھ 2008/10/05 منى فوزى ابراھیم عبد الكریم 444625 كفـءكفـء2122011/03/28 معلم

الكیماویات اإلعدادیة المشتركة 2008/03/10 منى دمحم دمحم على  عباده 475814 كفـءكفـء2132011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 مھران دمحم زكى حسب اللة 2171847 كفـءكفـء2142011/03/28 معلم

صالح سالم الثانویة 2008/03/10 مى احمد جمعة موسى 2151708 كفـءكفـء2152011/03/28 معلم

العكریشھ االعدادیھ المشتركة 2008/03/10 نجاح شرنوبى یوسف البلحى 2152316 كفـءكفـء2162011/03/28 معلم

البیضا تعلیم صناعي عام 2011/07/20 نجوى عبد الجلیل دمحم الشرنوبى 2193206 كفـءكفـء2172011/07/20 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 نجیب محفوظ سعد شاھین 2169462 كفـءكفـء2182011/03/28 معلم

الشھید أحمد عبد الحمید عبد المعطى المسائیھ 2008/03/10 نرمین صبحى یوسف عزیز 474346 كفـءكفـء2192011/02/14 معلم

ابو صالح ریاض اطفال الرسمیھ للغات 2011/07/20 نرمین میالد نسیم ابراھیم 2354165 كفـءكفـء2202011/07/20 معلم

الحدیثة االعدادیھ بنات 2008/03/10 نسرین فاروق دمحم دمحم على 2194834 كفـءكفـء2212011/03/28 معلم

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

7438of 3229 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 

بندر كفر الدوارالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر الدوار الثانویة الصناعیة بنات 2008/10/05 نشوى فتحى سلطان دمحم 2167592 كفـءكفـء2222011/03/28 معلم

ابو صالح االبتدائیة 2008/03/10 نھى سعید دمحم عبد الجواد النجار 444126 كفـءكفـء2232011/03/28 معلم

بنى كفر الدوار االبتدائیھ 2008/03/10 نھى عزمى على رمضان 2228010 كفـءكفـء2242011/03/28 معلم

الكراكول الحدیثة 2008/03/10 نھى ھاشم ابراھیم اسماعیل 445845 كفـءكفـء2252011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة بنات 2008/10/05 نوال جاد الرب دمحم عبدهللا 2154472 كفـءكفـء2262011/03/28 معلم

كفر الدوار المشتركة 2011/03/28 نورة حامد انور ھیكل 445949 كفـءكفـء2272011/03/28 معلم

ابو صالح االعدادیھ الرسمیھ للغات 2008/03/10 نورة صبحى على ابراھیم   الغندور 478348 كفـءكفـء2282011/02/28 معلم

عزیز المصرى االعدادیة بنین 2011/07/20 نیفین محمود عبد السالم الشوربجى 2372667 كفـءكفـء2292011/07/20 معلم

مدرسة القصر االبیض اإلبتدائیة 2008/03/10 ھاجر عبد العزیز اسماعیل حافظ 444852 كفـءكفـء2302011/03/28 معلم

المھاجرین االبتدائیة الصباحیھ 2008/03/10 ھادى دمحم احمد ماضى 2195156 كفـءكفـء2312011/03/28 معلم

العكریشة االبتدائیة الصباحیھ 2008/10/05 ھالة خمیس عبد العزیز عبید 444688 كفـءكفـء2322011/03/28 معلم

ابو صالح ریاض اطفال الرسمیھ للغات 2008/03/10 ھالة سعید دمحم عثمان 445135 كفـءكفـء2332011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة بنات 2009/09/15 ھالھ فتحي دمحم خلیف 2384599 كفـءكفـء2342011/07/20 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 ھانى عبد المنعم عبد الحلیم یوسف 2175466 كفـءكفـء2352011/07/20 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 ھانى میالد  بطرس بخیت غبلایر 2169467 كفـءكفـء2362011/07/20 معلم

الكراكول االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 ھبة عبد اللطبف دمحم على 2184144 كفـءكفـء2372011/03/28 معلم

بنات كفر الدوار المسائیة 2008/10/05 ھبة دمحم عبد المجید ابراھیم 2183998 كفـءكفـء2382011/04/06 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 

بندر كفر الدوارالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحدیثة االعدادیھ بنات 2009/09/15 ھبھ عبد العزیز محمود ریحان 2277827 كفـءكفـء2392011/07/20 معلم

كفر الدوار ث بنات 2011/07/20 ھدى  عبد الحمید دمحم السالمي 2123761 كفـءكفـء2402011/07/20 معلم

كفر الدوار الزخرفیة 2008/10/05 ھدى شاكر شاكر على 2193951 كفـءكفـء2412011/07/20 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 ھدى دمحم حسانین دمحم حسانین 2168227 كفـءكفـء2422011/07/20 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة الرسمیة لغات 2008/03/10 ھشام محمود  عبد الجید  عبد الرحمن  شعیر 475716 كفـءكفـء2432011/03/28 معلم

ھدى شعراوى اإلعدادیة بنات 2009/09/15 ھناء ابو الیزید عبد الشھید حجر 2378513 كفـءكفـء2442011/07/20 معلم

یعمل بالدیوان 2004/07/01 ھناء الطاھر على خلیف 1708364 كفـءكفـء2452009/11/04 معلم

العكریشة االبتدائیة الصباحیھ 2008/10/05 ھناء جمال دمحم روتان 444626 كفـءكفـء2462011/03/28 معلم

الوراقیة تعلیم اساسى 2008/03/10 ھناء رجب دمحم المھدى 2153457 كفـءكفـء2472011/03/28 معلم

مدرسة السیدة عائشة اإلبتدائیة 2008/10/05 ھند حمدى عبد العزیز مرسى 2171834 كفـءكفـء2482011/03/28 معلم

الشھید سعد تركى 2008/03/10 ھند عبد الحمید احمد عید 443474 كفـءكفـء2492011/03/28 معلم

ابو صالح الرسمیھ لغات 2008/03/10 وائل احمد جابر دمحم 444637 كفـءكفـء2502011/03/28 معلم

ابراھیم عبد العال للتعلیم االساسى 2008/03/10 وداد متولى محمود عرفھ 478863 كفـءكفـء2512011/02/28 معلم

ابراھیم عبد العال للتعلیم االساسى 2009/09/15 وسام توفیق عبد الرحمن االحول 2290179 كفـءكفـء2522011/07/04 معلم

البیضا االبتدائیة الحدیثة 2008/03/10 وفاء عوض احمد عبد العزیز 445843 كفـءكفـء2532011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة بنات 2008/03/10 وفاء دمحم عبده النجار 474753 كفـءكفـء2542011/03/28 معلم

االمام على االبتدائیة 2008/07/10 والء لطفي طھ الجندي 447464 كفـءكفـء2552011/03/28 معلم

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

بندر كفر الدوارالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

 المدرسة الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج 
بالبیضا

2009/09/15 ولید عبد الاله عبد الكریم موسى 2404341 كفـءكفـء2562011/07/02 معلم

2008/03/10 البیضا االعدادیھ تعلیم اساسى یارا دمحم عبد القوى مبارك 2165776 كفـءكفـء2572011/03/28 معلم

كفر الدوار الثانویة الصناعیة 2008/10/05 یاسر عوض رمضان یوسف 2167716 كفـءكفـء2582011/03/28 معلم

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

كوم حمادةالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2011/07/20 اسماعیل عوض رمضان الخولى 2361263 كفـءكفـء12011/07/20 أمین مكتبة

احمد حمد 2011/07/20 امیره ابراھیم سعید الفقى 2358371 كفـءكفـء22011/07/20 أمین مكتبة

دست االشراف ع 2011/03/28 شاریھان منیر عبد الفتاح حسن 433398 كفـءكفـء32011/03/28 أمین مكتبة

الطود الثانویة المشتركة 2011/07/20 عزة رمضان السید حسن 2208868 كفـءكفـء42011/07/20 أمین مكتبة

بنى بیبان االبتدائیة 2011/07/20 نعمھ دمحم احمد الشرقاوى 2386560 كفـءكفـء52011/07/20 أمین مكتبة

خربتا االعدادیة الحدیثة بنین 2011/03/28 ایمان صالح عبد الرحمن الفیل 2226822 كفـءكفـء62011/02/14 أخصائى صحافة وإعالم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/07/20 ھبھ خمیس مرسى ناجى 2256304 كفـءكفـء72011/07/20 أخصائى صحافة وإعالم

صالح سالم ع 2011/03/28 امل احمد اشد نوح 2228711 كفـءكفـء82011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

ع. كفر العیص  2011/03/28 حسام ابراھیم ابو العینین احمد 2114268 كفـءكفـء92011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

ف عبدهللا الشین ع بالطیریة 2011/03/28 شیماء عبد الرازق محمود ابو عیانة 2236621 كفـءكفـء102011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

كفر مجاھد 2011/03/28 عصام  زغلول دمحم ابو العینین 2060896 كفـءكفـء112011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

الحدین ع 2011/07/20 اسماء سامى احمد بارم 2384534 كفـءكفـء122011/07/20 أخصائى نفسى

دمحم عیسى موسى 2011/07/20 الشیماء عطیھ صمیدة  الفیل 2386563 كفـءكفـء132011/07/20 أخصائى نفسى

صالح سالم ع 2011/07/20 امل عبد المنعم عبد القوى حرفوش 2228085 كفـءكفـء142011/07/20 أخصائى نفسى

البریجات الجدیدة 2011/07/20 امل عثمان على  الصعیدى 2300383 كفـءكفـء152011/07/20 أخصائى نفسى

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/07/20 ایمان صالح سلیمان الفیومى 2392866 كفـءكفـء162011/07/20 أخصائى نفسى

2011/07/20 بنات٠ع٠السخاوى  ایمان عبد اللطیف حامد حمزاوى 2362481 كفـءكفـء172011/07/20 أخصائى نفسى
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الصواف ع 2011/07/20 ایمان دمحم عبد الحفیظ الشیخ 2345044 كفـءكفـء182011/07/20 أخصائى نفسى

ف علقام ع 2011/07/20 بسمھ جمال دمحم  نعمة هللا 2277798 كفـءكفـء192011/07/20 أخصائى نفسى

دست االشراف ع 2011/03/28 رشا دمحم عبد الرحمن الفیل 2114270 كفـءكفـء202011/03/28 أخصائى نفسى

شابور ع 2011/03/28 سھیر  دمحمنجیب دمحم نصر 2229314 كفـءكفـء212011/02/14 أخصائى نفسى

اإلرشاد التجریبیة الرسمیة لغات 2011/07/20 شرین عبد القادر محمود قبالن 2212357 كفـءكفـء222011/07/20 أخصائى نفسى

فھیمھ بسیونى شلش 2011/07/20 عزة عبد المقصود السید  عامر 2386569 كفـءكفـء232011/07/20 أخصائى نفسى

على حسن یونس/د 2011/07/20 عزه عبد الھادى شاكر الغزولى 2358014 كفـءكفـء242011/07/20 أخصائى نفسى

البریجات ع 2011/07/20 كریمة دمحم حسن القزاز 2269420 كفـءكفـء252011/07/20 أخصائى نفسى

بنى بیبان االبتدائیة 2011/07/20 مارلین فرج هللا السعید فرج هللا 2358028 كفـءكفـء262011/07/20 أخصائى نفسى

الحدین الثانویة المشتركة 2011/07/20 مروى اسماعیل اسماعیل سالم 2057446 كفـءكفـء272011/07/20 أخصائى نفسى

ف بولین الفواید 2011/07/20 منار محمود ابراھیم الدیب 2293636 كفـءكفـء282011/07/20 أخصائى نفسى

المستشار احمد على یونس الرسمیة للغات 2011/07/20 نجالء سعبد عبد الھادى عباسى 2386567 كفـءكفـء292011/07/20 أخصائى نفسى

قناطر كفر بولین 2011/03/28 ھناء عطاهللا عبد الجواد وھیدى 428414 كفـءكفـء302011/03/28 أخصائى نفسى

الزعیم مصطفى كامل 2011/07/20 وفاء دمحم السید الھرده 2301046 كفـءكفـء312011/07/20 أخصائى نفسى

ف كفر دمیتوة ع 1995/08/01 احمد دمحم عبد المجید حسین 467863 كفـءكفـء322012/06/01 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول أ

ف خنیزه ع 2011/07/20 السید محمود السید شعبان 2210804 كفـءكفـء332011/07/20 أخصائى اجتماعى

2011/07/20 بنات٠ع٠السخاوى  بسمة سامى دمحم فؤاد 2208867 كفـءكفـء342011/07/20 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

اإلرشاد التجریبیة الرسمیة لغات 2011/07/20 رشا صبحى سالم  اسماعیل على  سالم 2386672 كفـءكفـء352011/07/20 أخصائى اجتماعى

صالح سالم ع 2011/07/20 رشا عزب احمد عزب 2177308 كفـءكفـء362011/07/20 أخصائى اجتماعى

اإلرشاد التجریبیة الرسمیة لغات 2004/10/01 رنیا ممدوح محمود خیوه 2225359 كفـءكفـء372011/07/20 أخصائى اجتماعى

االرشاد االعدادیة 2011/03/28 ریحاب جابر ابراھیم مھدى 2233099 كفـءكفـء382011/02/14 أخصائى اجتماعى

احمد حمد 2011/03/28 دمحم نصرهللا دمحم على 473186 كفـءكفـء392011/03/28 أخصائى اجتماعى

اإلرشاد التجریبیة الرسمیة لغات 2011/07/20 محمود دمحم عبد هللا الحوشى 2228695 كفـءكفـء402011/07/20 أخصائى اجتماعى

الحدین ع 2007/03/29 ھانى فتحى دمحم الفیل 2100609 كفـءكفـء412011/07/20 أخصائى اجتماعى

ناصر ث بكوم حمادة 1989/12/02 دمحم عبد الفتاح ابراھیم ابو خلیل 473925 كفـءكفـء422012/08/01 دكتوراهمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1995/01/12 امال صبحى دمحم العقیلى 470871 كفـءكفـء432012/06/01 ماجیستیرمعلم أول أ

االرشاد االعدادیة 1993/09/01 بشیر عبدالعال ابراھیم عالم 471397 كفـءكفـء442009/11/04 معلم أول أ

ف كمال خیرت ع 1994/12/07 عبیر مرسى سلیمان أبو ریان 472490 كفـءكفـء452009/11/04 معلم أول أ

الجالء االبتدائیة بشابور 1979/09/27 فكریھ عبد النبي عبد المجید الشناوي 464540 كفـءكفـء462009/11/04 معلم أول أ

بالل عبد السالم خلیفة الثانویة 1984/10/15 مدحت سعید أحمد عبدالغفار 465099 كفـءكفـء472009/11/04 معلم أول أ

المامون االبتدائیة بالطیریة 1979/11/18 مصطفى یوسف دمحم عبدالنبى 469329 كفـءكفـء482009/11/04 معلم أول أ

على حسن یونس/د 1986/07/17 احمد صالح احمد جاد 465853 كفـءكفـء492009/11/04 معلم أول

الشھید عبد العزیز محمود سامون 2002/05/01 اسماعیل عبدالجواد عبدالحفیظ عبدالعاطى 464800 كفـءكفـء502012/04/01 ماجیستیرمعلم أول

كفر دمیتوة االبتدائیة 1987/10/03 امین دمحم السعید  نصر  ابو فاطمة 472342 كفـءكفـء512009/11/04 معلم أول
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المؤھل 
األعلي

الصفوة االبتدائیة 1992/10/04 انوار فتح هللا فتح هللا نانھ 468245 كفـءكفـء522012/04/01 دكتوراهمعلم أول

كفر دمیتوة االبتدائیة 1990/03/18 رمضان دمحم احمد الصعیدى 472344 كفـءكفـء532010/11/04 معلم أول

بیبان الرسمیة للغات 2002/05/15 صبحى عبد المنعم دمحم الخربتاوى 470248 كفـءكفـء542011/07/01 معلم أول

على حسن یونس/د 1985/02/21 صبرى مسعد حسن الدمیاطى 471949 كفـءكفـء552009/11/04 معلم أول

صالح سالم ع 2000/12/25 صفاء مبارك عبد السالم شعبان 470374 كفـءكفـء562011/07/20 معلم أول

ف كمال خیرت ع 1987/05/01 عادل اسماعیل عبد ربھ عباس 472495 كفـءكفـء572009/11/04 معلم أول

بیبان تعلیم أساسى 1991/11/01 عاشور لطفى عبدهللا عبدهللا 434987 كفـءكفـء582009/11/04 معلم أول

الشھید یوسف محمود عبد الحمید فت للتعلیم األساسى 2003/10/01 عبد المتعال دمحم منیر عبد المتعال  خطاب 2019405 كفـءكفـء592012/06/01 ماجیستیرمعلم أول

شابور ع 2000/10/30 فاطمة حسن حسن العبد 469961 كفـءكفـء602011/07/20 معلم أول

كفر العیص االبتدائیة 1987/09/16 محمود عبد الرحمن دمحم زھران 472292 كفـءكفـء612010/11/04 معلم أول

ابراھیم احمد فیاض 1990/10/03 ھدى دمحم دمحم خضر 465849 كفـءكفـء622009/11/04 معلم أول

ف كفر غرین 2000/10/30 ھناء حسین محمود الدیب 470446 كفـءكفـء632011/07/20 معلم أول

عزبة ریاض 2011/07/20 ابتسام احمد عبدالغنى حسین 414773 كفـءكفـء642011/07/20 معلم

شابور ع 2011/07/01 ابراھیم دمحم ابراھیم ابویوسف 2123493 كفـءكفـء652011/07/01 معلم

ریاض اطفال خنیزة للتعلیم االساسى 2011/03/01 احسان كمال عبدة النجار 2093342 كفـءكفـء662011/03/01 معلم

كوم شریك ع 2011/07/20 احالم الصافى امین سعدون 2302459 كفـءكفـء672011/07/20 معلم

قطب عبد الفتاح بدمتیوه 2011/03/28 احمد السید مصطفى اللقانى 2215268 كفـءكفـء682011/02/14 معلم
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األعلي

كوم حمادة ص 2011/03/28 احمد جابر احمد السنوسي 2208667 كفـءكفـء692011/03/28 معلم

كوم حمادة ص 2011/03/28 احمد جمال دمحم فھیم عبده 2232599 كفـءكفـء702011/02/28 معلم

أبیوقـا االعدادیة 2011/03/28 احمد سعید عبد المجید شحاتھ 2226535 كفـءكفـء712011/02/14 معلم

البریجات ع 2011/07/20 احمد صبرى رمضان النزیلى 2358018 كفـءكفـء722011/07/20 معلم

كوم حمادة ص 2011/03/28 احمد عاطف دمحم محجوب 2226569 كفـءكفـء732011/03/28 معلم

ریاض اطفال الطیریة الجدیدة 2011/03/28 ارزاق دمحم عبد العاطى مسعود 2210813 كفـءكفـء742011/03/28 معلم

احمد موسى زیدان االعدادیة 2011/07/20 أروى عطیة عبدهللا الخالدى 2253489 كفـءكفـء752011/07/20 معلم

الحدین ع 2011/07/20 اسامة مختار مبارك على مبارك 2238877 كفـءكفـء762011/07/20 معلم

عزبة خاطر 2011/03/28 اسالم عبدالنبي دمحم الكلنج 2118658 كفـءكفـء772011/03/28 معلم

ف عبدهللا الشین ع بالطیریة 2011/03/28 اسالم فارس أحمد موسى 414703 كفـءكفـء782011/02/28 معلم

احمد على یونس الرسمیة لغات 2011/03/28 اسماء امین اسماعیل شاھین 2176551 كفـءكفـء792011/03/28 معلم

ف عبدهللا الشین ع بالطیریة 2011/07/20 اسماء جمعھ عبدالسید فیاض 2386660 كفـءكفـء802011/07/20 معلم

عز الدین تعلیم اساسى 2011/07/20 اسماء حامد دمحم الكشكى 2252382 كفـءكفـء812011/07/20 معلم

ریاض اطفال بولین 2011/07/20 اسماء عبد العزیز دمحم فاید 2386599 كفـءكفـء822011/07/20 معلم

ریاض اطفال بیبان الرسمیة 2011/07/20 اسماء عبد الفتاح سلیمان عطا 2386594 كفـءكفـء832011/07/20 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/07/20 اسماء عسران عسران الجمل 2212321 كفـءكفـء842011/07/20 معلم

ف خنیزه ع 2011/03/28 اسماء على على بدر 2224914 كفـءكفـء852011/03/28 معلم

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

7438of 3237 Page 2017/03/23

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

كوم حمادةالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ف الزھیرى ع 2011/07/20 اسماء دمحم عبد الباقي بحیري 2346339 كفـءكفـء862011/07/20 معلم

عبد المنعم صابر االعدادیة/ف  2011/07/20 اسماء مرسى  السید دمحم 2391232 كفـءكفـء872011/07/20 معلم

البریجات ع 2011/07/20 اسماعیل دمحم  یاسین الشریف 2284352 كفـءكفـء882011/07/20 معلم

قناطر كفر بولین 2011/03/28 الزھراء حلمى خلیل الشیشیني 2218669 كفـءكفـء892011/02/28 معلم

دمحم احسان ابو على 2011/03/28 السعید عبدالقادر یونس عسكر 1788169 كفـءكفـء902011/03/28 معلم

كوم حمادة ص 2011/03/28 السید احمد سلیمان ابو زینة 2208662 كفـءكفـء912011/02/14 معلم

الحدین ع 2008/03/10 السید دمحم على الفالل 414702 كفـءكفـء922011/07/20 معلم

ف معنین االعدادیة 2011/03/28 السید محمود السید سلیم 2226808 كفـءكفـء932011/03/28 معلم

ف صالح سالم المھنیة 2011/03/28 الشیماء سمیح عبد العال یوسف 2229375 كفـءكفـء942011/03/28 معلم

عزبة الشریف االبتدائیة المشترك 2011/07/20 الھام جمال كامل عیسوى 2297065 كفـءكفـء952011/06/27 معلم

صالح سالم ع 2011/07/20 الھام دمحم رمضان المالكى 2333278 كفـءكفـء962011/07/20 معلم

دمحم عبد المنعم ایوب 2011/07/20 امال سمیر كمال حجازى 2386597 كفـءكفـء972011/07/01 معلم

بیبان تعلیم أساسى 2011/03/28 امال دمحم ابراھیم الشرقاوى 2215072 كفـءكفـء982011/02/14 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/28 امانى ابراھیم زكى الغنام 2229257 كفـءكفـء992011/02/14 معلم

اسحق زكریا ث 2011/07/20 امانى حسن نصر عبد العال 2301939 كفـءكفـء1002011/06/27 معلم

دمحم عبد العزیز الجمال ریاض اطفال 2011/07/20 امانى رمضان شیبة الحمد غانم 2349601 كفـءكفـء1012011/07/20 معلم

دمحم عبد العزیز الجمال ریاض اطفال 2011/03/28 أمانى عبد هللا عبد العزیز  الجمال 2218632 كفـءكفـء1022011/02/28 معلم
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ریاض اطفال خنیزة للتعلیم االساسى 2011/03/28 أمانى عبدالصمد عبدالعلیم الدیب 416483 كفـءكفـء1032011/03/28 معلم

كوم شریك 2011/03/28 امانى مبروك حافظ حنورة 2229026 كفـءكفـء1042011/02/28 معلم

قطب عبد الفتاح بدمتیوه 2011/03/28 امانى دمحم عبد المنعم عالم 2215068 كفـءكفـء1052011/02/14 معلم

الشھید ابراھیم زكریا الجعفراوى 2011/03/28 امانى دمحم مكین سرور 2215074 كفـءكفـء1062011/02/14 معلم

ع. كفر العیص  2011/07/20 امانى محمود على عبد الحمید راضى 2298358 كفـءكفـء1072011/07/20 معلم

عمر بن الخطاب 2011/07/20 اماني احمد محمود دغیدي 415216 كفـءكفـء1082011/07/20 معلم

عزب الزرقا االبتدائیة 2011/03/28 أماني عبدالرحیم غریب صیام 399059 كفـءكفـء1092011/07/20 معلم

ریاض اطفال االرشاد الرسمیة 2011/03/28 امل سمیر ابراھیم خلیل 2214260 كفـءكفـء1102011/03/28 معلم

الحدین 2011/07/20 امل عبد الستار احمد البیلي 2215260 كفـءكفـء1112011/07/20 معلم

دمحم امین البسومى 2011/07/20 أمل عبد النبى حسن الصیاد 2295123 كفـءكفـء1122011/07/20 معلم

عز الدین االبتدائیة 2011/07/20 امل عید عبدالعزیز ابوالغیط 2376542 كفـءكفـء1132011/07/01 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/03/28 امل مصطفى حسن سعد 2212279 كفـءكفـء1142011/03/28 معلم

المستشار احمد على یونس الرسمیة للغات 2008/03/10 أمیرة اسماعیل عطیة اسماعیل 398324 كفـءكفـء1152011/03/28 معلم

الفنیة بنات اسحق زكریا الصناعیة\ف  2011/07/20 امیرة السید عبد الغنى عبد العزیز 2233831 كفـءكفـء1162011/07/20 معلم

المامون االبتدائیة بالطیریة 2011/03/28 أمیرة دمحم شوقي بركات 429207 كفـءكفـء1172011/02/14 معلم

الفنیة بنات اسحق زكریا الصناعیة\ف  2011/03/28 امیرة دمحم عبد اللطیف غنیم 2229507 كفـءكفـء1182011/02/28 معلم

ریاض اطفال المأمون الرسمیة 2011/07/20 امیره عبده عجمى عبد العال 2225473 كفـءكفـء1192011/07/20 معلم
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ف كمال خیرت ع 2011/03/28 امیمة دمحم عبد المنعم عالم 2216447 كفـءكفـء1202011/02/28 معلم

كوم حمادة ص 2002/05/15 امین محمود امین الجیار 394582 كفـءكفـء1212011/07/20 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/07/20 ایات اسماعیل كامل شاھین 2296069 كفـءكفـء1222011/07/20 معلم

خربتا ع بنات 2011/07/20 آیات دمحم عبدالمقصود أبونعیمة 2253493 كفـءكفـء1232011/07/20 معلم

بالل عبد السالم خلیفة الثانویة 2011/03/28 آیة احمد دمحم علیوة 2057433 كفـءكفـء1242011/03/28 معلم

البریجات ع 2011/07/20 ایة عبد الفتاح على رضوان 2254005 كفـءكفـء1252011/07/20 معلم

الفنیة بنات اسحق زكریا الصناعیة\ف  2011/07/20 ایثار سمیر حامد خطاب 2385367 كفـءكفـء1262011/07/20 معلم

عمر بن الخطاب 2011/07/20 ایمان احمد عبد العظیم الدیب 2386598 كفـءكفـء1272011/07/20 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/03/28 ایمان جالل عبد اللطیف ابو نعیمھ 2212262 كفـءكفـء1282011/03/28 معلم

عبدالرسول النقیرة بنین 2011/07/20 ایمان حمدى دمحم غنیم حمد 2252879 كفـءكفـء1292011/07/02 معلم

كوم شریك 2011/07/20 ایمان رزق عبد القادر منصور 2386590 كفـءكفـء1302011/07/20 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/03/28 ایمان رمضان احمد دعبس 2228111 كفـءكفـء1312011/03/28 معلم

دمحم سلیمان بركات تعلیم أساسى 2011/07/20 ایمان صالح عبدالسالم  محمود 2385745 كفـءكفـء1322011/07/03 معلم

ریاض اطفال- تلبقا 2011/03/28 ایمان عبد الفتاح حسن حزین 417388 كفـءكفـء1332011/03/28 معلم

ریاض اطفال شبرا اوسیم 2011/03/28 ایمان عبد المجید دمحم خالد 2208691 كفـءكفـء1342011/03/28 معلم

خربتا ع بنات 2011/03/28 ایمان عبد الھادى عبد الفتاح ضرغام 2208869 كفـءكفـء1352011/02/28 معلم

نجع العرب 2011/07/20 ایمان عبدالرازق اسماعیل دمحم 2385379 كفـءكفـء1362011/07/20 معلم
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ع.ا.منشاة مھنات  2009/09/15 ایمان فتحى ابراھیم عامر 2378235 كفـءكفـء1372011/07/20 معلم

خنیرة للتعلیم االساسى 2011/03/28 ایمان فتحى كمال الدین عابید 2225338 كفـءكفـء1382011/03/28 معلم

بیبان تعلیم أساسى 2011/07/20 ایمان كمال عبدالمنعم ابراھیم یوسف 2391108 كفـءكفـء1392011/07/20 معلم

دمحم فتحى منصور 2011/03/28 ایمان دمحم ابراھیم شلبى 2225374 كفـءكفـء1402011/02/28 معلم

ف كفر غرین 2011/07/20 ایمان دمحم احمد یونس 2339196 كفـءكفـء1412011/07/20 معلم

واقد االعدادیة 2011/07/20 ایمان دمحم اسماعیل عرفھ 2347523 كفـءكفـء1422011/07/20 معلم

ف بولین الفواید 2011/07/20 ایمان دمحم مبروك الجمل 2385713 كفـءكفـء1432011/07/20 معلم

عبدالرسول النقیرة بنین 2011/07/20 ایمان محمود عبد الھادى الخواجة 2288634 كفـءكفـء1442011/07/20 معلم

ریاض اطفال شھداء ثورة ینابر 2011/03/28 ایمان مسعد عبد المطلب عبد هللا 2218701 كفـءكفـء1452011/03/28 معلم

دمحم عبدالفتاح حرحش 2011/07/20 ایناس عثمان فرید المغربى 2372415 كفـءكفـء1462011/06/27 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/07/20 ایناس معوض دمحم عبدهللا 2178511 كفـءكفـء1472011/07/20 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/07/20 بثینة دمحم حسانین نعیم 2212331 كفـءكفـء1482011/07/20 معلم

قندیل درویش بواقد 2011/03/28 بسمة عبد الرحمن دمحم على خضر 2229221 كفـءكفـء1492011/03/28 معلم

ف زاویھ خنیزه ع 2011/03/28 بسمھ علي دمحم محمود 398309 كفـءكفـء1502011/02/14 معلم

احمد یونس 2011/07/20 بسمھ دمحم  عبد السالم الدكش 2295126 كفـءكفـء1512011/07/20 معلم

ابو الخاوى 2011/07/20 بشیر عبد الستار محمود جبریل 2224876 كفـءكفـء1522011/07/20 معلم

كفر غانم االعدادى 2011/03/28 تامر رشاد عبدالحمید عوض 398178 كفـءكفـء1532011/02/14 معلم
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صالح الدین البرى 2011/03/28 تھانى احمد سعد ندا 2210799 كفـءكفـء1542011/03/28 معلم

الشھید یوسف محمود عبد الحمید فت للتعلیم األساسى 2011/03/28 تھانى عبد الكریم بریك عطیة 2210803 كفـءكفـء1552011/03/28 معلم

عبد الرحمن عبد الكریم الشیخ 2011/07/20 ثریا فوزى دمحم عبد الوكیل ھیكل 2386595 كفـءكفـء1562011/07/20 معلم

كوم حمادة ص 2011/07/20 جاكلین حبیب جورجى مرقص 2386657 كفـءكفـء1572011/07/02 معلم

الشھید یوسف محمود عبد الحمید فت للتعلیم األساسى 2011/03/28 جیھان احمد حامد عكاشة 2210807 كفـءكفـء1582011/02/28 معلم

ف زاویھ خنیزه ع 2011/07/20 جیھان السید كامل  حجاج 2373318 كفـءكفـء1592011/07/20 معلم

عزب الزرقا 2011/03/28 حافظة عبد الحمید عبد الرحیم اللمعى 2225728 كفـءكفـء1602011/03/28 معلم

كوم حمادة ص 2011/03/28 حسام جابر كمال ربیع 2208672 كفـءكفـء1612011/02/14 معلم

ملیحھ 2011/03/28 حسن محمود حسن رسالن 2183855 كفـءكفـء1622011/03/28 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2007/10/05 حسناء دمحم مبروك درغام 2212308 كفـءكفـء1632011/03/28 معلم

باحثة البادیة 2011/03/28 حما حسن دمحم االبیض 2232243 كفـءكفـء1642011/03/28 معلم

ریاض اطفال االرشاد الرسمیة 2011/03/28 حمدیھ محسن مبروك صالح 2226460 كفـءكفـء1652011/03/28 معلم

الفنیة بنات اسحق زكریا الصناعیة\ف  2011/07/20 حنان السید فتح  سعد 2385378 كفـءكفـء1662011/07/20 معلم

صالح الدین البرى 2011/07/20 حنان عبد الجواد عبد الحفیظ عبد العاطى 2357980 كفـءكفـء1672011/07/20 معلم

عبد الواحد البسومى الثانویة 2011/03/28 حنان عبدالنبى حسن الصیاد 1507163 كفـءكفـء1682011/03/28 معلم

الطود الجدیدة بنات 2011/03/28 حنان دمحم عبد الجواد السھلمى 2057442 كفـءكفـء1692011/02/28 معلم

ریاض اطفال قناطر كفر بولین 2011/03/28 حیات عدلى عبد الحلیم  عبد هللا 2229021 كفـءكفـء1702011/03/28 معلم
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كوم حمادة الثانویة الزراعیة 2008/10/05 خالد حسن عبدهللا فرج 2230775 كفـءكفـء1712011/07/20 معلم

عز الدین تعلیم اساسى 2011/03/28 خالد سعید عبدالرسول الحالج 2177629 كفـءكفـء1722011/03/28 معلم

المأمون الرسمیة للغات 2011/07/20 خالد عبدالحق إسماعیل عبد الحق 2364239 كفـءكفـء1732011/07/20 معلم

واقد االعدادیة 2011/07/20 خالد دمحم خیر هللا عبده 2386601 كفـءكفـء1742011/07/20 معلم

احمد على یونس الرسمیة لغات 2011/07/20 دالیا أحمد عبد العظیم أبو علفة 2234598 كفـءكفـء1752011/07/20 معلم

ف خنیزه ع 2011/07/20 دالیا بسیونى دمحم دلیور 2277760 كفـءكفـء1762011/07/20 معلم

باحثة البادیة 2011/03/28 دالیا حافظ شعبان الشخیبي 2215071 كفـءكفـء1772011/03/28 معلم

ریاض اطفال النجیلة الرسمیة 2011/07/20 دالیا غباشى دمحم على صقر 2302438 كفـءكفـء1782011/07/01 معلم

قطب عبد الفتاح بدمتیوه 2011/07/20 دالیا مبارك عبد المنعم  نصیر 2358026 كفـءكفـء1792011/07/20 معلم

ریاض اطفال شھداء ثورة ینابر 2011/03/28 دعاء احمد دمحم كحیل 2224918 كفـءكفـء1802011/03/28 معلم

2008/09/15  فاروق شلش دعاء ممدوح  عبد الفتاح شلش 2271140 كفـءكفـء1812011/07/20 معلم

علقام االبتدائیة 2011/07/20 دعاء یحیى عبدالعزیز الجارحى 2376531 كفـءكفـء1822011/07/20 معلم

كفر زیادة االبتدائیة 2011/03/28 دینا حافظ دمحم الفقي 2214266 كفـءكفـء1832011/03/28 معلم

ابو الخاوى 2011/07/20 دینا دمحم عبدالغفار بشیر 2275458 كفـءكفـء1842011/07/20 معلم

ابو الخاوى 2011/07/20 رابحة حمزة دمحم ابو اسماعیل 2378105 كفـءكفـء1852011/07/20 معلم

كوم حمادة ص 2011/07/20 رانیا دمحم فتحى دمحم اسماعیل ابو اسماعیل 2265307 كفـءكفـء1862011/07/20 معلم

ریاض اطفال عبد المنعم الحلیفى 2011/07/20 رباب بدر عبد القادر بدر 2349605 كفـءكفـء1872011/07/20 معلم
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صالح الدین البرى 2011/03/28 رباح ابراھیم عبد الناصر عبده 2210801 كفـءكفـء1882011/02/14 معلم

أبیوقـا االعدادیة 2011/07/20 رحاب احمد محمود فرج النجار 2386610 كفـءكفـء1892011/07/20 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/03/28 رحاب اسماعیل اغب جودة 2226564 كفـءكفـء1902011/03/28 معلم

احمد التھامى ع 2009/09/23 رحاب صالح  زغلول الشافعى 2357987 كفـءكفـء1912011/07/02 معلم

ریاض اطفال االرشاد الرسمیة 2011/03/28 رشا  دمحم دمحم الشرقاوى 2214257 كفـءكفـء1922011/03/28 معلم

كوم حمادة الثانویة الزراعیة 2008/10/05 رشا السعید على عاشور 2379758 كفـءكفـء1932011/07/20 معلم

كفر مجاھد ریاض اطفال 2011/03/28 رشا رمزى وھبھ عوض حنا 2232211 كفـءكفـء1942011/02/28 معلم

ابو الخاوى 2011/07/20 رشا رمضان كرام على 2257800 كفـءكفـء1952011/07/20 معلم

ف منشاه امین اسماعیل ع 2011/03/28 رشا شبل السید عبدالعزیز 398926 كفـءكفـء1962011/02/28 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2006/10/05 رشا شریف على عثمان 2178508 كفـءكفـء1972011/04/01 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/28 رشا فؤاد دمحم غانم 2228689 كفـءكفـء1982011/02/28 معلم

دست االشراف ع 2011/07/20 رشا كمال الدین احمد حسونة 2386732 كفـءكفـء1992011/07/20 معلم

ریاض اطفال شھداء ثورة ینابر 2011/03/28 رشا دمحم حسن زعزوع 2216414 كفـءكفـء2002011/03/28 معلم

2011/07/20 بنات٠ع٠السخاوى  رشا دمحم عبد ربھ موسى 2385182 كفـءكفـء2012011/07/01 معلم

عبدالرسول النقیرة بنین 2011/07/20 رشا دمحم على عبد المطلب 2386735 كفـءكفـء2022011/07/20 معلم

البریجات ع 2011/07/20 رشا محمود ابراھیم شیت 2255846 كفـءكفـء2032011/07/20 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2004/10/04 رشا منصور صابر غزالة 2225725 كفـءكفـء2042011/07/20 معلم
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البریجات ع 2011/07/20 رضا حسن عبد الفضیل طبلیة 2224922 كفـءكفـء2052011/07/20 معلم

ف كفر مجاھد ع المھنیة 2011/07/20 رضا دمحم احمد عویس 2346800 كفـءكفـء2062011/07/20 معلم

عبد الواحد البسومى الثانویة 2011/03/28 رضا دمحم دمحم أبو ریان 2233898 كفـءكفـء2072011/03/28 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/03/28 روضة زكریا عبد السالم غیث 2212293 كفـءكفـء2082011/03/28 معلم

مجمعة دست االشراف 2011/07/20 ریھام بشیر دمحم كامل الفیل 2228212 كفـءكفـء2092011/07/20 معلم

منشأة الشوربجى الشرقیة 2011/07/20 ریھام حمدى عبدالرحمن شریف 2386210 كفـءكفـء2102011/07/01 معلم

كوم حمادة ص 2011/07/20 سامح ابراھیم الدسوقى  إبراھیم دمحم حماد 2226694 كفـءكفـء2112011/07/20 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/03/28 سامیة حمدى رزق مصطفى 2212251 كفـءكفـء2122011/03/28 معلم

ف القالوات ع 2011/03/28 سامیة سعید عبد المجید شحاتھ 2228673 كفـءكفـء2132011/02/28 معلم

الجالء ع 2011/07/20 سامیة دمحم  السید االكرت 2236609 كفـءكفـء2142011/07/20 معلم

ابسوم الغربیة 2011/07/20 سامیة دمحم ابراھیم عمارة 2384027 كفـءكفـء2152011/07/20 معلم

ف كفر غرین 2011/07/20 سامیة دمحم السید دمحم دویدار 2335099 كفـءكفـء2162011/07/20 معلم

ف صالح سالم المھنیة 2011/03/28 سامیھ أحمد عبد المنعم عبد هللا تمیم 416915 كفـءكفـء2172011/03/28 معلم

الفنیة بنات اسحق زكریا الصناعیة\ف  2011/07/20 سامیھ السید اسماعیل السید 2348399 كفـءكفـء2182011/07/20 معلم

ف منشأة راضى ع 2011/07/20 سحر ابراھیم دمحم الجمل 2284866 كفـءكفـء2192011/07/20 معلم

الشھید یوسف محمود عبد الحمید فت للتعلیم األساسى 2011/07/20 سحر عاطف طاھر الواقدى 2386666 كفـءكفـء2202011/07/20 معلم

ریاض االطفال- الشھید محمود زین الدین التلت 2011/03/28 سعاد صالح عبد الرؤف دغیدى 2208872 كفـءكفـء2212011/02/14 معلم
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الشھید عبد العزیز محمود سامون 2011/03/28 سعید دمحم دمحم حجازى 2229996 كفـءكفـء2222011/02/14 معلم

ف شبرا اوسیم ع 2011/07/20 سلوى الشحات دمحم شبل 2386425 كفـءكفـء2232011/07/20 معلم

ریاض اطفال شھداء ثورة ینابر 2011/07/20 سلوى عبد المنعم دمحم زھران 2277578 كفـءكفـء2242011/07/20 معلم

ریاض اطفال البریجات الجدیدة 2011/07/20 سلوى مرتضي عبد القادر ابو طالب 2210815 كفـءكفـء2252011/07/20 معلم

زاویة مبارك ع 2011/03/28 سماح ابراھیم الصاوى الشیخ 2102237 كفـءكفـء2262011/03/28 معلم

كوم حمادة ص 2011/07/20 سماح دمحم عبدالغفار  شلش 2358554 كفـءكفـء2272011/07/20 معلم

الطود الجدیدة بنات 2011/07/20 سمر  طھ عبد الفتاح  عید 2149281 كفـءكفـء2282011/07/02 معلم

ریاض اطفال الصواف 2011/07/20 سمر دمحم خضیر عبد القادر 2293632 كفـءكفـء2292011/07/20 معلم

ف شبرا اوسیم ع 2011/03/28 سمیة السید حامد الزقزوق 2216462 كفـءكفـء2302011/02/14 معلم

ریاض اطفال- تلبقا 2011/03/28 سھا ابراھیم فوزى عامر 2215275 كفـءكفـء2312011/03/28 معلم

حضانة كفر زیادة 2011/03/28 سھام صالح عبد الغنى عزب 2214264 كفـءكفـء2322011/02/14 معلم

2011/03/28 شابور الثانویة المشتركة سھام عبد الصادق دمحم ھیكل 2229447 كفـءكفـء2332011/02/14 معلم

2011/07/20 بنات٠ع٠السخاوى  سھام عبد المنعم على رجب 2386725 كفـءكفـء2342011/07/20 معلم

ف عبدهللا الشین ع بالطیریة 2011/07/20 سھیر عبدالعزیز محى الدین محمود البندارى 2366143 كفـءكفـء2352011/07/20 معلم

دست االشراف ع 2011/03/28 سوزان حسن علي حسن 2187307 كفـءكفـء2362011/03/28 معلم

خنیرة للتعلیم االساسى 2011/07/20 سوزان سلیمان خلف اللة الزقیطى 2209159 كفـءكفـء2372011/07/20 معلم

ریاض االطفال- الشھید محمود زین الدین التلت 2011/07/20 سوزان سمیر دمحم زھران 2342780 كفـءكفـء2382011/07/20 معلم
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صالح سالم ع 2011/07/20 سوزان صبحى عبد الغفار على الشیخ یوسف 2365019 كفـءكفـء2392011/07/20 معلم

ریاض اطفال كفر سالمون 2011/03/28 سوزان عبد السالم عبد الرازق الصیرفي 2208684 كفـءكفـء2402011/02/14 معلم

الزعفرانى 2011/07/20 سوسو دمحم اسماعیل عبد الدایم 2215073 كفـءكفـء2412011/07/20 معلم

خربتا بنین الرسمیة 2011/03/28 شرین بشیر رمضان االشحط 2226500 كفـءكفـء2422011/02/14 معلم

ابیوقا 2011/03/28 شرین حلمى محمود ابو حسین 2208688 كفـءكفـء2432011/02/28 معلم

ف كمال خیرت ع 2011/03/28 شعبان على یوسف شعالن 2224932 كفـءكفـء2442011/02/28 معلم

كوم حمادة ص 2011/07/20 شعبان دمحم اسماعیل بدوى 2384540 كفـءكفـء2452011/07/20 معلم

ریاض اطفال بیبان الرسمیة 2011/07/20 شیماء  احمد دمحم الشلوفى 2386592 كفـءكفـء2462011/07/20 معلم

ف كفر زیاده ع 2011/07/20 شیماء ابراھیم عبد السالم الفقى 2229332 كفـءكفـء2472011/07/20 معلم

السعید الطویل 2011/07/20 شیماء ابراھیم عبد الكریم یونس 2225380 كفـءكفـء2482011/07/20 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/03/28 شیماء توفیق محمود ابو زید 2229160 كفـءكفـء2492011/03/28 معلم

ف كمال خیرت ع 2011/07/20 شیماء حلمى خلیل الشیشینى 2277561 كفـءكفـء2502011/07/20 معلم

2011/07/20  فاروق شلش شیماء حلمى عبد هللا احمد 2210810 كفـءكفـء2512011/07/20 معلم

منشاة مھنا االبتدائیة 2011/07/20 شیماء رجب ابوشناف الرمالوى 2352790 كفـءكفـء2522011/07/01 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/03/28 شیماء صبحى ابراھیم الحبروكى 2212284 كفـءكفـء2532011/03/28 معلم

ریاض اطفال شھداء ثورة ینابر 2008/03/10 شیماء صبحى اسماعیل سالم 2215061 كفـءكفـء2542011/02/14 معلم

كفر غانم االعدادى 2011/07/20 شیماء عبد الفتاح یحیى خلیل 2376538 كفـءكفـء2552011/07/01 معلم
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ف القالوات ع 2011/07/20 شیماء ماھر رجب طایل 2386606 كفـءكفـء2562011/07/20 معلم

ریاض اطفال بنى الطود 2011/07/20 شیماء دمحم عبد الستار المرشدى 2366910 كفـءكفـء2572011/07/20 معلم

ف صالح سالم المھنیة 2011/03/28 شیماء مراد غنیم الخولى 2228029 كفـءكفـء2582011/02/28 معلم

مجمعة شابور االبتدائیة 2011/03/28 شیماء مصطفى عبد الجواد المالح 2242369 كفـءكفـء2592011/02/28 معلم

ف صالح الدین عبد الحمید سلیم 2011/07/20 شیماء نجاح دمحم ماضى 2386607 كفـءكفـء2602011/07/20 معلم

عمر بن الخطاب 2011/07/20 صباح دمحم دمحم زاید 2277939 كفـءكفـء2612011/07/20 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/03/28 صبحیة غریب دمحم بركات 2179231 كفـءكفـء2622011/03/28 معلم

عزبة الخفوج االبتدائیة 2011/03/28 طارق عالء حسن ابوزینة 2188933 كفـءكفـء2632011/03/28 معلم

كفر دمتیوه 2011/02/22 عایدة بشاره شكرى عبد المالك 1812589 كفـءكفـء2642011/02/14 معلم

خنیرة للتعلیم االساسى 2011/07/20 عبد الحمید عاطف عبد الحمید ضرغام 2386600 كفـءكفـء2652011/07/20 معلم

دمحم سلیمان بركات تعلیم أساسى 2011/07/20 عبد العظیم رمضان عبد العظیم الزقزوق 2379977 كفـءكفـء2662011/07/20 معلم

كوم حمادة ص 2011/03/28 عبد هللا مصطفى دمحم سعید 2208663 كفـءكفـء2672011/02/14 معلم

واقد االعدادیة 2011/07/20 عبد الناصر جمال عبد الناصر ابراھیم 2378228 كفـءكفـء2682011/02/27 معلم

ابراھیم عثمان 2011/07/20 عبد الواحد دمحم عبد الواحد حرحش 2333421 كفـءكفـء2692011/07/20 معلم

االرشاد الرسمیة للغات 2011/07/20 عبیر عبد الرحمن عبد السالم عوض 2386558 كفـءكفـء2702011/07/20 معلم

عبدالرسول النقیرة بنین 2011/07/20 عزة  احمد عبد البصیر  الدیب 2386604 كفـءكفـء2712011/07/20 معلم

بعلقا\عزبة السد االبتدائیة المشتركة 2011/07/20 عزة  سعد مرازقي مصطفي سعد 2385374 كفـءكفـء2722011/07/20 معلم
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الرامى 2011/03/28 عزة احمد محمود خلف هللا 2086796 كفـءكفـء2732011/02/14 معلم

الحدین ع 2011/07/20 عزه كامل أحمد  حسن 2385710 كفـءكفـء2742011/07/20 معلم

ریاض اطفال بنى الطود 2011/07/20 عزه مبروك عوض زاید 2224857 كفـءكفـء2752011/07/20 معلم

الزعفرانى االبتدائیة 2011/11/28 عزه دمحم عبد العزیز سلیط 2087869 كفـءكفـء2762011/02/14 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/03/28 عفاف  دمحم فتحى غراب 2225721 كفـءكفـء2772011/03/28 معلم

ریاض اطفال االرشاد الرسمیة 2011/03/28 عال احمد صالح شعبان 2214259 كفـءكفـء2782011/03/28 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/03/28 عال دمحم السید عیسي 2212316 كفـءكفـء2792011/03/28 معلم

منشاة امین اسماعیل 2011/02/14 عالء احمد دمحم احمد العباسى 2207202 كفـءكفـء2802011/03/28 معلم

بیبان الرسمیة للغات 2011/03/28 عالء معوض كامل عمار 2091276 كفـءكفـء2812011/03/28 معلم

كوم حمادة ص 2011/03/28 على رمضان دمحم حلحول 2208660 كفـءكفـء2822011/02/14 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/07/20 علیاء ابراھیم عبد الستار القناوى 2226552 كفـءكفـء2832011/07/20 معلم

ریاض اطفال شھداء ثورة ینابر 2011/03/28 علیاء عبد الكریم على یوسف 2229038 كفـءكفـء2842011/03/28 معلم

القالوات االبتدائیة 2011/03/28 علیاء دمحم احمد شرف 2225428 كفـءكفـء2852011/02/14 معلم

علقام االبتدائیةالجدیدة 2011/03/28 عماد حمدى عبدالفتاح الدكرورى 426886 كفـءكفـء2862011/04/12 معلم

المأمون الرسمیة للغات 2011/03/28 عماد سامي بطرس عبدالملك 398264 كفـءكفـء2872011/06/27 معلم

علقام االبتدائیة 2011/03/28 عمر ابوالھون دمحم حسن باشھ 398221 كفـءكفـء2882011/03/28 معلم

االرشاد الرسمیة للغات 2008/03/10 عمرو أحمد دمحم عید 432036 كفـءكفـء2892011/03/28 معلم
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اإلرشاد التجریبیة الرسمیة لغات 2008/03/10 عمرو اسماعیل كامل  عبد الفتاح  دمحم 413539 كفـءكفـء2902011/03/28 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/03/28 عواطف مبروك یوسف شلتوت 2225723 كفـءكفـء2912011/03/28 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/03/28 غادة توفیق دمحم السھلمى 2178517 كفـءكفـء2922011/03/28 معلم

ف صالح الدین عبد الحمید سلیم 2011/07/20 غادة مبروك محروس الغمراوى 2386609 كفـءكفـء2932011/07/20 معلم

ف بولین الفواید 2011/03/28 غاده اسماعیل دمحم السبكى 2176547 كفـءكفـء2942011/03/28 معلم

الجالء ع 2004/10/01 فاتن دمحم عبد الاله الجمال 2229065 كفـءكفـء2952011/04/12 معلم

عبد المنعم صابر 2011/07/20 فاطمة عبد هللا على سعید 2215065 كفـءكفـء2962011/07/20 معلم

شابور ع 2011/07/20 فتح هللا عبد النبى فتح هللا احمد 2373320 كفـءكفـء2972011/07/20 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/03/28 فتحیة عبد المجید محمود ابراھیم 2212287 كفـءكفـء2982011/03/28 معلم

دمحم عبد العزیز الجمال ریاض اطفال 2011/07/20 فخریة دمحم عبد القادر بدر 2354103 كفـءكفـء2992011/07/20 معلم

صالح دیاب 2011/03/28 فھیم احمد فھیم خطاب 427001 كفـءكفـء3002011/03/28 معلم

كفر غانم 2011/07/20 لبنى عبد العزیز دمحم الحناوى 2208875 كفـءكفـء3012011/07/20 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2008/10/05 لمیاء عبدربة دمحم أبوحسن 2179516 كفـءكفـء3022011/03/28 معلم

كوم حمادة ص 2009/09/15 لیلى صبرى دمحم محمود زیان 2386194 كفـءكفـء3032011/07/20 معلم

الطود الجدیدة بنات 2011/07/20 مارجریت عزمى فرج هللا اسعد 2280281 كفـءكفـء3042011/07/20 معلم

ریاض اطفال دمحم عبد الفتاح حرحش 2008/03/10 مارى حبیب داود عبدالمسیح 1766949 كفـءكفـء3052011/04/01 معلم

صالح سالم ع 2011/03/28 ماریانا جرجس ابراھیم عوض هللا 2226682 كفـءكفـء3062011/02/14 معلم
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احمد على یونس الرسمیة لغات 2011/03/28 مبروك مبروك سعد المالح 2214374 كفـءكفـء3072011/03/28 معلم

كوم حمادة ص 2011/03/28 مبروكة السید حامد الزقزوق 2210808 كفـءكفـء3082011/02/14 معلم

ف شبرا اوسیم ع 2011/03/28 مجدى عاطف دمحم عبد القوى محجوب 2090981 كفـءكفـء3092011/02/14 معلم

االرشاد االعدادیة 2011/07/20 محسن دمحم عبد العظیم  شكر 2394019 كفـءكفـء3102011/07/20 معلم

كوم حمادة ص 2011/07/20 دمحم  اسماعیل ابراھیم العجمى 2208656 كفـءكفـء3112011/07/20 معلم

ف كفر غرین 2011/07/20 دمحم  عبد هللا فھیم بركات 2310819 كفـءكفـء3122011/07/20 معلم

فواد حمزة غریب 2011/03/28 دمحم أدم دمحم العشماوى 2221292 كفـءكفـء3132011/03/28 معلم

واقد االعدادیة 2011/07/20 دمحم أسامة محمود أبوزید 2271618 كفـءكفـء3142011/07/20 معلم

ف الزھیرى ع 2011/03/28 دمحم اسماعیل عبد السالم سالم 2238380 كفـءكفـء3152011/02/28 معلم

ف القالوات ع 2011/03/28 دمحم الشحات دمحم فاید 2225312 كفـءكفـء3162011/03/28 معلم

عزبة الجبل االبتدائیة بكفر زیادة 2011/03/28 دمحم حمادة حمزة خیر هللا 2218691 كفـءكفـء3172011/03/28 معلم

كوم حمادة ص 2011/03/28 دمحم شعبان ابو المكارم دمحم 2208671 كفـءكفـء3182011/03/28 معلم

احمد موسى زیدان االعدادیة 2011/07/20 دمحم صبري عبدالحمید البري 2385303 كفـءكفـء3192011/06/27 معلم

ابیوقا 2011/03/28 دمحم صالح الدین ذكى مھینة 2226643 كفـءكفـء3202011/02/28 معلم

فرج شاھین للتعلیم االساسى 2011/03/28 دمحم طارق ابراھیم خلیل 2200789 كفـءكفـء3212011/03/28 معلم

خربتا االعدادیة الحدیثة بنین 2011/03/28 دمحم عبد الفتاح امین عیسي 2225729 كفـءكفـء3222011/03/28 معلم

اسحق زكریا ث 2011/07/20 دمحم عبد هللا عبد السالم نصار 2269418 كفـءكفـء3232011/07/20 معلم
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الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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كوم حمادةالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عز الدین االبتدائیة 2011/03/28 دمحم عمر عبد الحفیظ الشخیبى 2224162 كفـءكفـء3242011/03/28 معلم

اسحق زكریا ث 2011/03/28 دمحم فتحي كامل عبد الكریم 413528 كفـءكفـء3252011/03/28 معلم

اإلرشاد التجریبیة الرسمیة لغات 2011/07/20 دمحم قطب  دمحم  البنا 2238874 كفـءكفـء3262011/07/20 معلم

عبد المنعم صابر 2011/02/23 دمحم قندیل عبداللطیف ابو اسماعیل 2139375 كفـءكفـء3272011/02/23 معلم

ف بولین الفواید 2011/07/20 دمحم دمحم أحمد كركاب 2231877 كفـءكفـء3282011/07/20 معلم

الجالء االبتدائیة بشابور 2011/07/20 دمحم نسیم عشرى عطیھ 2386603 كفـءكفـء3292011/07/20 معلم

كوم حمادة ص 2011/07/20 محمود  دمحم طلب بدر 2214371 كفـءكفـء3302011/07/20 معلم

دست االشراف ع 2011/07/20 محمود ابراھیم محمود العاكورى 2386608 كفـءكفـء3312011/07/20 معلم

خربتا االعدادیة الحدیثة بنین 2011/03/28 محمود دمحم محمود الشخیبى 2216472 كفـءكفـء3322011/02/28 معلم

خربتا االعدادیة الحدیثة بنین 2011/03/28 مدحت احمد على یعقوب 2216408 كفـءكفـء3332011/02/14 معلم

الجسطینى االبتدائیة 2011/03/28 مدحت سعید احمد حسونة 395482 كفـءكفـء3342011/03/28 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/07/20 مدیحة عبد هللا ابراھیم التلت 2212312 كفـءكفـء3352011/07/20 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/07/20 مدیحة مصطفى فتحى مرجان 2212324 كفـءكفـء3362011/07/20 معلم

دمحم عبد المنعم ایوب 2011/07/20 مروه احمد ابراھیم خضر 2386593 كفـءكفـء3372011/07/01 معلم

عزبة السد 2011/07/20 مریھام احمد دمحم سلیمان 2386655 كفـءكفـء3382011/07/20 معلم

السیدة صفیة 2011/07/20 مصر سعاد على حافظ بركات 2386713 كفـءكفـء3392011/07/20 معلم

ابسوم الشرقیة 2011/03/28 مصطفى دمحم عبد الجلیل الریس 2233812 كفـءكفـء3402011/03/28 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 

كوم حمادةالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابراھیم امام جبریل 2011/03/28 مصطفى محمود كمال حجاج 2220929 كفـءكفـء3412011/03/28 معلم

الشھید یوسف محمود عبد الحمید فت للتعلیم األساسى 2011/07/20 منال  شكري فرج زقزوق 2385491 كفـءكفـء3422011/07/20 معلم

ع.ا.منشاة مھنات  2011/07/20 منال شفیق عبد المجید ریحان 1722294 كفـءكفـء3432011/07/20 معلم

ریاض اطفال النقیدى 2011/03/28 منى جاد ابراھیم بالل 2229027 كفـءكفـء3442011/02/28 معلم

خربتا االعدادیة الحدیثة بنین 2011/07/02 منى دمحم احمد محمود ابوعیشة 2386720 كفـءكفـء3452011/07/20 معلم

ریاض اطفال زاویة البحر 2011/07/20 مھا طلعت عبد الغفار خالف 2277922 كفـءكفـء3462011/07/20 معلم

الفنیة بنات اسحق زكریا الصناعیة\ف  2011/07/20 مھا عبید عبد الفتاح قندیل 2214373 كفـءكفـء3472011/07/20 معلم

البریجات ع 2011/07/20 مھدى شبل عبدالمجید شریف 395590 كفـءكفـء3482011/06/27 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/07/20 مى فخرى زكریا الجعفراوى 2212267 كفـءكفـء3492011/07/20 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2007/10/05 میرفت احمد على یعقوب 2212298 كفـءكفـء3502011/03/28 معلم

ف كفر سالمون 2011/07/20 نادیة رجب عوض سلیمان 2277929 كفـءكفـء3512011/07/20 معلم

فرج شاھین للتعلیم االساسى 2011/07/20 نجاة إبراھیم حسن شاھین 2347785 كفـءكفـء3522011/07/20 معلم

فھیمة بسیونى شلش 2011/07/20 نجالء فتحى دمحم عبود 2370512 كفـءكفـء3532011/07/20 معلم

دمحم فتحى منصور 2011/03/28 نجوى  بشرى اسماعیل یحیا 2225403 كفـءكفـء3542011/03/28 معلم

كفر دمتیوه 2011/03/01 نجوى ابراھیم عبد العظیم االقطش 2101977 كفـءكفـء3552011/02/14 معلم

ف كفر زیاده ع 2011/03/28 نزیھ دمحم مرسى بركات 2216422 كفـءكفـء3562011/03/28 معلم

محمود عبداللطیف عید شحاتھ 2011/03/28 نسرین حمدتھ احمد ابو یوسف 426661 كفـءكفـء3572011/03/28 معلم

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

7438of 3253 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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كوم حمادةالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابسوم الشرقیة 2011/07/20 نسمھ رمضان دمحم عبدالجواد خلیل 2287629 كفـءكفـء3582011/07/20 معلم

دمحم عبد الحلیم العیسوى 2011/03/28 نشوى صالح عبد الفتاح جاد 2214258 كفـءكفـء3592011/03/28 معلم

أبیوقـا االعدادیة 2011/07/20 نعمة ابراھیم السید الحداد 2269220 كفـءكفـء3602011/07/20 معلم

الحدین 2011/03/28 نعمھ السید موسى السودانى 2225308 كفـءكفـء3612011/02/28 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/03/28 نھاد سعید حسین حسین 2229465 كفـءكفـء3622011/03/28 معلم

ع.ا.منشاة مھنات  2011/07/20 نھاد عادل فھیم حجازى 2359063 كفـءكفـء3632011/07/20 معلم

البریجات ع 2011/07/20 نھال عبدالرحمن علي زكریا 2255183 كفـءكفـء3642011/07/20 معلم

ملیحھ 2011/03/28 نھلة دمحم الناصر دمحم ابو النضر 2182018 كفـءكفـء3652011/02/28 معلم

احمد على یونس الرسمیة لغات 2011/07/20 نھى عبد الفتاح دمحم دلیور 2386652 كفـءكفـء3662011/07/20 معلم

أحمد على یونس الرسمیة لغات 2011/03/28 نورا سعید عیسي عیسي 2229025 كفـءكفـء3672011/03/28 معلم

الشھید یوسف محمود عبد الحمید فت للتعلیم األساسى 2011/03/28 نوره السید فتحى الحریف 2088488 كفـءكفـء3682011/03/28 معلم

عبد اللة نانا 2008/09/15 نوره صالح كامل ابو السید 2277567 كفـءكفـء3692011/07/21 معلم

الحدین 2011/07/20 ھاجر حمادة عبد الروؤف ندا 2340772 كفـءكفـء3702011/07/20 معلم

كوم حمادة الثانویة الزراعیة 2008/10/05 ھالھ عطیھ عبدالرحمن جبریل 2374235 كفـءكفـء3712011/07/20 معلم

ابراھیم عثمان 2011/03/28 ھبة دسوقى على الوكیل 2210809 كفـءكفـء3722011/03/28 معلم

البریجات الجدیدة 2009/09/15 ھبة عبدالفتاح دمحم عسكر 2385385 كفـءكفـء3732011/07/20 معلم

قطب عبد الفتاح بدمتیوه 2011/03/28 ھبة عبدهللا بساط القاسى 2160187 كفـءكفـء3742011/03/28 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 

كوم حمادةالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبد المنعم صابر ریاض اطفال 2011/07/20 ھبھ زغلول  السید صقر 2386596 كفـءكفـء3752011/07/20 معلم

احمد التھامى ع 2011/07/20 ھبھ دمحم حسن شربیلھ 2384545 كفـءكفـء3762011/07/20 معلم

ف صالح سالم المھنیة 2011/07/20 ھبھ دمحم یس حرحش 2386737 كفـءكفـء3772011/07/20 معلم

الشھید یوسف محمود عبد الحمید فت للتعلیم األساسى 2011/03/28 ھبھ محمود عز العرب السودانى 2229206 كفـءكفـء3782011/02/28 معلم

مجمعة كوم شریك 2011/03/28 ھدى كمال دمحم صالح 2208442 كفـءكفـء3792011/03/28 معلم

عبد اللة نانا 2011/03/28 ھمت عبد العزیز دمحم درویش 2215266 كفـءكفـء3802011/02/28 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/03/28 ھناء صبري دمحم االشقر 2212271 كفـءكفـء3812011/03/28 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/07/20 ھناء عبد المجید دمحم جبریل 2229039 كفـءكفـء3822011/07/20 معلم

الطود الجدیدة بنات 2011/07/20 ھناء عطیھ إبراھیم عبد العزیز 2356201 كفـءكفـء3832011/07/20 معلم

ابراھیم احمد فیاض 2011/07/20 ھند عبد المجید موسى زغمار 2386581 كفـءكفـء3842011/07/20 معلم

بیبان الرسمیة للغات 2011/07/20 ھویدا السید اسماعیل السید 2359885 كفـءكفـء3852011/06/27 معلم

االرشاد االعدادیة 2011/03/28 ھیام  السید اسماعیل مھدى 2232232 كفـءكفـء3862011/02/28 معلم

احمد موسى زیدان االعدادیة 2011/07/20 ھیام أحمد عبدالرؤوف أبوشوق 2265090 كفـءكفـء3872011/04/01 معلم

كوم حمادة ص 2011/03/18 ھیام عبدهللا ابراھیم الجندى 1546504 كفـءكفـء3882011/02/14 معلم

احمد یونس االبتدائیة بالنجیلة 2011/03/28 ھیثم دمحم السید ابو اسماعیل 2208681 كفـءكفـء3892011/03/28 معلم

كوم حمادة ص 2011/07/20 وائل عبد الحفیظ ابراھیم جنیدى 2226792 كفـءكفـء3902011/07/20 معلم

البریجات ع 2011/07/20 وفاء احمد دمحم بحیرى 2283577 كفـءكفـء3912011/07/20 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2011/07/20 وفاء دمحم متولى النجار 2212276 كفـءكفـء3922011/07/20 معلم

السیدة صفیة 2011/03/28 والء السید عبد الخالق حجاج 2225329 كفـءكفـء3932011/03/28 معلم

كوم حمادة ص 2002/05/01 والء الشحات ناصف والي 1733464 كفـءكفـء3942010/11/04 معلم

ف شبرا اوسیم ع 2011/07/20 ولید سالمھ دمحم عفیفى 2384662 كفـءكفـء3952011/07/20 معلم

ف خنیزه ع 2011/03/28 ولید دمحم نجیب أبوالریش عمار 398035 كفـءكفـء3962011/02/14 معلم

الفنیة بنات بدار معلمى كوم حمادة. ف 2008/10/05 وھبة رمزى وھبة بطرس 2178503 كفـءكفـء3972011/03/28 معلم

قطب عبد الفتاح بدمتیوه 2011/03/28 یسریة جالل دمحم مھدى 2208876 كفـءكفـء3982011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الدلنجاتالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سعد هللا ابو وافیھ 1989/06/30 میرفت إبراھیم أبوھالى سلطان 416670 كفـءكفـء12009/12/15 أمین مكتبة أول

حسن عاص بالدمحمیة 1989/06/30 نسیمة على على هللا االشقر 418182 كفـءكفـء22008/12/15 أمین مكتبة أول

الدلنجات ث بنات 1989/06/30 ھناء زكریا حسن ھاشم 414742 كفـءكفـء32008/12/15 أمین مكتبة أول

ابو صمادة االبتدائیة 2008/03/10 إیمان عبد الطیف عبد المقصود فصاد 417456 كفـءكفـء42011/04/01 أمین مكتبة

احمد ھویدى االبتدائیة 2008/10/05 دالیا فضل هللا عبدالمقصود عبدالغفار 1625806 كفـءكفـء52011/03/28 أمین مكتبة

زاویة حمور 2008/03/10 رضا عبد الجواد ضیف هللا عبد هللا 417296 كفـءكفـء62011/04/01 أمین مكتبة

ا.شعبان سعدبجزایر عیسى ت 2008/10/05 سناء خمیس مرعى عبدالقادر 1615934 كفـءكفـء72011/07/20 أمین مكتبة

السالم ع 2008/10/05 شیماء عبدالسمیع عبدالدایم حمیدة 2179640 كفـءكفـء82011/07/20 أمین مكتبة

ابو وافیة الكبرى؟ 2008/10/05 فؤاده محمود كمال یونس 2167787 كفـءكفـء92011/07/20 أمین مكتبة

أحمد عابدین عیاد 2004/10/01 ولید شفیق خیرت األشلم 416243 كفـءكفـء102011/03/28 أمین مكتبة

الدلنجات ص بنین 2009/09/15 دمحم ربیع رجب قاقا 2265086 كفـءكفـء112011/07/20 أخصائى صحافة وإعالم

الدلنجات ع بنین 2004/10/01 ایمان لطفى عبد المجید بالل 414577 كفـءكفـء122011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

مصطفى كامل ع 2004/10/01 بسیونى دمحم عبدهللا دمحم 1731520 كفـءكفـء132011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

بنى الدلنجات التجریبیة 2008/10/05 شریف السید دمحم الفقى 418991 كفـءكفـء142011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

ابو وافیة الكبرى؟ 2007/03/10 أحالم عبدالحمید امین الشیخ 2174515 كفـءكفـء152011/07/20 أخصائى اجتماعى

احمد عبد الغفار 2008/03/10 بسمة ناجى منصور الدرس 2197880 كفـءكفـء162011/07/20 أخصائى اجتماعى

رزاقة المشتركة 2005/03/01 جیھان أحمد عبدالعزیز قاسم 2155437 كفـءكفـء172011/07/20 أخصائى اجتماعى
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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 

الدلنجاتالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

زاویة ابو شوشة 2007/10/05 جیھان سعید على عجور 2166125 كفـءكفـء182011/07/20 أخصائى اجتماعى

العالمیة 2007/03/10 حنان عبدالحمید عبدالرازق القزاز 415822 كفـءكفـء192011/07/20 أخصائى اجتماعى

منشاه میت غمر. ف 2008/03/10 ربیع احمد علي سالم 418594 كفـءكفـء202011/07/20 أخصائى اجتماعى

ف الشناوى 2008/03/10 رمضان محمود حسن سعیفة 416452 كفـءكفـء212011/05/20 أخصائى اجتماعى

البراھمة الجدیدة ع 2007/03/10 سامى سعد جاب هللا متولى 415810 كفـءكفـء222011/04/01 أخصائى اجتماعى

اللحالح 2008/03/10 سامي یونان غطاس حنا 417349 كفـءكفـء232011/07/20 أخصائى اجتماعى

ف درشاى االعدادیة 2008/10/05 سعید مبروك عوض سعد 1617703 كفـءكفـء242011/07/20 أخصائى اجتماعى

عبد هللا العزیزى بالطیریة 2008/10/05 سمیرة سعید عبد القادر شریف 416244 كفـءكفـء252011/07/20 أخصائى اجتماعى

الغرباوى الجدیدة 2008/10/05 صفیة عبدة دمحم مصطفى 2084828 كفـءكفـء262011/07/20 أخصائى اجتماعى

ابو ورك 2008/03/10 عاشور جابر احمد على قاس 2098606 كفـءكفـء272011/07/20 أخصائى اجتماعى

الدیب الصناعیة المشتركة 2004/10/01 عبیر سعید عبد العاطى قاسم 414635 كفـءكفـء282011/03/28 أخصائى اجتماعى

الفتح االبتدائیة 2007/10/05 غادة عبدالمنعم صادق جادهللا ھندى 2169078 كفـءكفـء292011/07/20 أخصائى اجتماعى

بریك للتعلیم االساسى 2008/03/10 غادة عبدالوكیل عبدالمجید طایل 2183562 كفـءكفـء302011/07/20 أخصائى اجتماعى

ف سعد رحیم ع 2004/10/01 كریم على على رضوان 451687 كفـءكفـء312011/07/20 أخصائى اجتماعى

دمحم عادل ابو رقیق 2005/10/01 دمحم فاروق عبدالفتاح المعاملى 2121865 كفـءكفـء322011/04/01 أخصائى اجتماعى

نجع المغاربة للتعلیم االساسى 2004/10/01 دمحم فوزى شاكر ھندى 2166149 كفـءكفـء332011/07/20 أخصائى اجتماعى

الحجر المحروق 2008/03/10 مصطفى حلمى عطاهللا ھندى 2181649 كفـءكفـء342011/04/01 أخصائى اجتماعى
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الدلنجاتالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

زھور االمراء 2003/10/01 منال جمال أحمد البغدادى 2168240 كفـءكفـء352011/07/20 أخصائى اجتماعى

الدلنجات ث بنات 1981/12/01 سامي عبد المعبود یوسف العزب 415266 كفـءكفـء362008/12/15 معلم خبیر

الدلنجات ص بنین 1980/09/01 سمیره عبدالمنعم توفیق دمحم 1625654 كفـءكفـء372009/11/04 معلم خبیر

النھر ع. ف 1992/01/18 شعبان علي عبدالمقصود العموري 417630 كفـءكفـء382012/10/01 دكتوراهمعلم خبیر

المسین الثانویة المشتركة 1991/09/29 ثروت السید عبدالعاطى رحیم 2824476 كفـءكفـء392014/02/12 دكتوراهمعلم أول أ

االمام الحسین الثانویة المشتركة 1991/09/01 صبحى عبد اللطیف عبد الحمید الدنشالى 415650 كفـءكفـء402009/11/04 معلم أول أ

فؤاد الجعبرى 1999/05/12 ابراھیم ذكى ابراھیم عبدالجواد 414456 كفـءكفـء412009/11/04 معلم أول

الدلنجات الثانویة الزراعیة 1994/07/11 رضا محمود ابراھیم مشرف 2180560 كفـءكفـء422009/12/15 معلم أول

نبیل ذكى للتعلیم االساسى 1989/09/01 صبحى قاسى ھیبھ مصرى 418610 كفـءكفـء432009/11/04 معلم أول

العباس ع. ف  2000/12/25 عادل دمحم عبد هللا بصیص 479601 كفـءكفـء442012/06/12 دكتوراهمعلم أول

زھور االمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 1999/05/12 عبد المجید فرج عبد المجید عمرو 418352 كفـءكفـء452009/12/15 معلم أول

الدلنجات التجاریة للبنات 1998/11/17 عبدالناصر عبدالحفیظ محمود ھیوب 397215 كفـءكفـء462009/08/01 معلم أول

ف الشناوى 1999/05/12 نصر عبدالوكیل فرج حسین 416556 كفـءكفـء472009/11/04 معلم أول

الحریة الثانویة بنات 2008/03/10 ابتسام  نعمان عبدالعاطى جنیدى 2031012 كفـءكفـء482011/03/28 معلم

ریاض اطفال نبیل ذكى 2008/03/10 ابتسام جمال عبدالحمید دیاب 2113623 كفـءكفـء492011/04/01 معلم

للتعلیم االساسى/ ع / الكوم االحمر  2004/10/01 ابتسام عبدالجلیل علوانى عطیة 451574 كفـءكفـء502011/07/20 معلم

الدیب الصناعیة المشتركة 2009/09/15 ابراھیم جابر ابراھیم عیسى 2384399 كفـءكفـء512011/07/20 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 

الدلنجاتالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشاه میت غمر. ف 2009/09/15 ابراھیم دمحم دمحم المغربى 2338944 كفـءكفـء522011/07/20 معلم

زھور االمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 2008/10/05 أحمد السعید دمحم حزمان 2169041 كفـءكفـء532011/07/20 معلم

االمام الحسین 2008/10/05 أحمد رجب على شنیشن 2196042 كفـءكفـء542011/03/28 معلم

الدیب الصناعیة المشتركة 2011/07/20 احمد سعد دمحم جویلي 2385277 كفـءكفـء552011/07/20 معلم

عبد الفتاح الشناوى 2008/03/10 أحمد سالمة عوض عمر 414433 كفـءكفـء562011/03/28 معلم

٠ع٠ابومسعود  2008/10/05 أحمد صالح ابراھیم رمیح 2153771 كفـءكفـء572011/03/28 معلم

البنك االعدادیة 2009/09/15 أحمد ضیف هللا سعد عبدهللا مرزوق 2371455 كفـءكفـء582011/07/20 معلم

كوم عمارة 2008/03/10 أحمد عبدالقوى دمحم العمورى 2172636 كفـءكفـء592011/03/28 معلم

فصول أحمد رامى االعدادیة 2008/03/10 أحمد عبدالمعطى عبدالعاطى عبدالرحمن 416539 كفـءكفـء602011/07/28 معلم

وردة درشاى االبتدائیة 2008/03/10 احمد غریب دمحم شیخ روحھ 418315 كفـءكفـء612011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنین 2009/09/15 أحمد دمحم سعد دمحم 2265087 كفـءكفـء622011/07/20 معلم

الدلنجات ص بنین 2009/09/15 احمد مرسى نعیم مصطفى 2239604 كفـءكفـء632011/07/20 معلم

وردة درشاى االبتدائیة 2007/10/05 أحمد نوح مختار سعد 1632755 كفـءكفـء642011/07/20 معلم

رشاد القالواى بزاویة مسلم 2006/10/01 أسامة دمحم دمحم طایل 2161073 كفـءكفـء652011/03/28 معلم

نجع البراھمةالجدیدة االبتدائیة 2008/03/10 اسالم دمحم عبید فودة 414873 كفـءكفـء662011/03/28 معلم

الدلنجات ریاض أطفال 2009/09/15 أسماء السید حسن كحلھ 2384300 كفـءكفـء672011/04/01 معلم

قمحة؟ 2008/03/10 اسماء السید عبدالعظیم الفحل 1625817 كفـءكفـء682011/03/28 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 

الدلنجاتالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الصافى حمید ة 2007/03/10 أسماء جاد عبدالمقصود زھران 2153742 كفـءكفـء692011/03/28 معلم

نجع المغاربة 2008/10/05 اسماء راشد دمحم صبرة 2158838 كفـءكفـء702011/07/20 معلم

تاج عبد ربھ االعدادیة بالوفائیة 2009/09/15 أسماء عاطف عبدالقوى حرفوش 2284346 كفـءكفـء712011/04/15 معلم

ریاض اطفال اسكندرالقدیمة 2008/03/10 اسماء دمحم فؤدة دمحم 416776 كفـءكفـء722011/03/28 معلم

البنات االعدادیة القدیمة 2008/10/05 اسماء دمحم كمال دغیم 417256 كفـءكفـء732011/03/28 معلم

زھور االمراء 2007/03/10 اسماء دمحم دمحم الفحل 416454 كفـءكفـء742011/03/28 معلم

ابو كاشیك 2008/03/10 أسماء ممدوح موسى دمحم 417604 كفـءكفـء752011/03/28 معلم

رزاقة البلد االبتدائیة 2008/03/10 اسماعیل ناجى دمحم محمود 418738 كفـءكفـء762011/07/20 معلم

الدلنجات ص بنین 2009/09/15 أشرف عبدالباقى عبدالصمد أبوعیشة 2265088 كفـءكفـء772011/07/20 معلم

عبدالحمید موسى فضل 2008/03/10 أشرف عوض زكرى خمیس 2161044 كفـءكفـء782011/07/20 معلم

النھر 2008/10/05 أفراج دمحم عبدالفتاح بیومى 2114602 كفـءكفـء792011/07/20 معلم

العالمیة 2008/10/05 االء دمحم عبدالقوى مقاوى 2180091 كفـءكفـء802011/03/28 معلم

غراقة حامد 2008/03/10 السید عبد الحمید السید عفیفي 418627 كفـءكفـء812011/03/28 معلم

نجع المغاربة 2007/03/10 الشیماء حمدى أنور حسان 2154572 كفـءكفـء822011/07/20 معلم

دمحم عادل ابو رقیق 2007/03/10 الشیماء صبرى عبد هللا خلیل 416076 كفـءكفـء832011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنات 2006/12/04 الشیماء عبدالوھاب كامل كمال العلیمى 2181741 كفـءكفـء842011/07/20 معلم

عبد هللا العزیزى بالطیریة 2007/10/05 الشیماء عزت رحیل فرج رحیل 2154423 كفـءكفـء852011/03/28 معلم
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الحریة الثانویة بنات 2008/10/05 الشیماء دمحم عبدالحمید عیسى 416279 كفـءكفـء862011/07/20 معلم

زاویة ابو شوشة 2007/03/10 الھام السید فراج طلبة 2167342 كفـءكفـء872011/07/20 معلم

ف یونس حمیده ع 2008/10/05 إلھام صبحى أنور حقاق 395715 كفـءكفـء882011/07/20 معلم

2008/10/05 قریة طیبة آمال عبدالصادق دمحم دمحم 2213240 كفـءكفـء892011/03/28 معلم

الحریة الثانویة بنات 2008/10/05 آمال عبدالمنعم فتحى شحاتة 2168150 كفـءكفـء902011/03/28 معلم

السیدة فاطمة 2007/03/10 امانى عبدالمنعم دمحم ابوالسعود 2097453 كفـءكفـء912011/03/28 معلم

عبد الفتاح الشناوى 2008/03/10 امانى محروس دمحم الشرقاوى 416173 كفـءكفـء922011/03/28 معلم

)القدیمة ( ابو مسعود 2005/09/21 أمانى نبیل بغدادى شلبى 2165183 كفـءكفـء932011/03/28 معلم

البنات االعدادیة القدیمة 2007/03/10 امانى یوسف دمحم السخاوى 417257 كفـءكفـء942011/03/28 معلم

عبدالحلیم دغار 2007/03/10 اماني جاب هللا سلطان ادریس 417319 كفـءكفـء952011/03/28 معلم

ابو بكر الصدیق 2004/10/01 امل حسن اسماعیل الفار 416222 كفـءكفـء962011/03/28 معلم

وردة درشاى 2008/03/10 امل رضوان عبدالعزیز عیسى 2172071 كفـءكفـء972011/03/28 معلم

عزبة سالم االبتدائیة 2008/03/10 أمل على عبدهللا النمل 2228832 كفـءكفـء982011/07/20 معلم

الدلنجات ص بنات 2008/03/10 أمل دمحم عبد الواحد صقر 418045 كفـءكفـء992011/03/28 معلم

رزاقة المشتركة 2003/10/01 أمل دمحم فایز عبدالحلیم 2164600 كفـءكفـء1002011/03/28 معلم

كوم زمران ع 2008/10/05 امل دمحم محمود عبدالقوي 416702 كفـءكفـء1012011/04/01 معلم

ابو بكر الصدیق 2008/10/05 أمنیة دمحم السید حسون 2165800 كفـءكفـء1022011/07/20 معلم
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زاویھ ابوشوشھ القدیمة 2007/03/10 أمیرة على مصطفى األبحر 417029 كفـءكفـء1032011/03/28 معلم

الدیب 2008/03/10 أمیرة دمحم عبدالسالم حسن 416509 كفـءكفـء1042011/04/01 معلم

عبد الفتاح الشناوى 2008/03/10 امیره دمحم عبد العاطى تركى 416172 كفـءكفـء1052011/03/28 معلم

زاویھ ابو شوشھ ع. ف 2008/10/05 امین حسام الدین دمحم  امین 2165332 كفـءكفـء1062011/03/28 معلم

عزبة سالم االبتدائیة 2008/03/10 أمینة ربیع دمحم عباس 416257 كفـءكفـء1072011/03/28 معلم

كوم الحاصل ع. ف 2002/11/17 انتصار على كامل على 2184217 كفـءكفـء1082011/03/28 معلم

البستان للتعلیم االساسى 2008/03/10 أنس عبد الفتاح عبد هللا صالح 415187 كفـءكفـء1092011/03/28 معلم

عزبة سالم الثانویة الصناعیة بنات 2009/09/15 انشراح عبدهللا عبدالحلیم منصور 2390204 كفـءكفـء1102011/07/20 معلم

حامد سلیمان 2007/03/10 أنعام جمعة دمحم خفاجة 414634 كفـءكفـء1112011/07/20 معلم

ریاض اطفال الحجر المحروق 2005/11/19 انوار ماھر عبدالحمید البنا 2152957 كفـءكفـء1122011/03/28 معلم

عبدالحمید موسى فضل 2008/03/10 انوار دمحم یوسف عبدالحمید 2160234 كفـءكفـء1132011/04/01 معلم

ابراھیم عیسى  بكوم زمران 2004/10/23 أنور عبد القادر عبد اللطیف الفقى 416775 كفـءكفـء1142011/03/28 معلم

ابو بكر الصدیق 2008/03/10 ایمان أبوالیزید فتحى البیبانى 2169061 كفـءكفـء1152011/07/20 معلم

الشھید على عبداللطیف عبدالرحمن 2008/10/05 ایمان ابوبكر دمحم عبدهللا 2128114 كفـءكفـء1162011/03/28 معلم

البنك االعدادیة 2009/09/15 ایمان السید فرج عطیھ 2405519 كفـءكفـء1172011/07/20 معلم

عبدالحلیم دغار 2008/10/05 ایمان جبریل أحمد سعید 2168183 كفـءكفـء1182011/03/28 معلم

ابراھیم عیسى  بكوم زمران 2008/03/10 ایمان جبریل خالد مرزوق 414859 كفـءكفـء1192011/03/28 معلم
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المنشیة الجدیدة 2008/10/05 ایمان جمیل عبدالحمید الفقى 2168816 كفـءكفـء1202011/03/28 معلم

لریاض االطفال- ج - اسكندر  2004/10/01 ایمان ریاض على عبدالواحد 2174493 كفـءكفـء1212011/03/28 معلم

العباس ع. ف  2009/09/15 ایمان سعید أحمد عبده 2285423 كفـءكفـء1222011/07/20 معلم

رشاد القالواى بزاویة مسلم 2005/10/01 إیمان شاكر دمحمأبو الخیر خلیفة 416777 كفـءكفـء1232011/03/28 معلم

كوم الحاصل 2008/03/10 ایمان طھ دمحم ابراھیم 2170214 كفـءكفـء1242011/03/28 معلم

رزاقة البلد االبتدائیة 2008/03/10 ایمان عدالن خمیس فرھود 416999 كفـءكفـء1252011/03/28 معلم

ریاض اطفال نبیل ذكى 2008/03/10 ایمان على دمحم اللبودى 1606714 كفـءكفـء1262011/04/01 معلم

بنى الدلنجات التجریبیة 2007/10/05 إیمان عوض بالل علوانى 416524 كفـءكفـء1272011/03/28 معلم

رزاقة البلد االبتدائیة 2008/10/05 ایمان عوض عیسوى كشك 2203640 كفـءكفـء1282011/03/28 معلم

تامر عاطف عید بلحیمر/ الشھید  2008/10/05 ایمان فتحى حمدى الشطالوى 2174398 كفـءكفـء1292011/03/28 معلم

زھور االمراء 2008/03/10 إیمان فوزي دمحم الحداد 417435 كفـءكفـء1302011/07/20 معلم

خالد بن الولید تجریبى 2005/12/03 ایمان كمال الدین عبدالرحمن دمحم محمود 2164602 كفـءكفـء1312011/03/28 معلم

ف رحیل ع 2009/09/15 ایمان ماجدى عبد الحافظ ابو ھاشم 2320499 كفـءكفـء1322011/07/20 معلم

الدلنجات ص بنات 2008/03/10 ایمان ماھر دمحم عبدالقوي 416462 كفـءكفـء1332011/03/28 معلم

ف سعد رحیم ع 2007/03/10 ایمان دمحم جمال العطار 453118 كفـءكفـء1342011/03/28 معلم

سمیر ھندى بالناصریة 2004/10/01 إیمان دمحم دمحم حسنین 414632 كفـءكفـء1352011/07/20 معلم

نجع المغاربة 2007/03/10 إیمان محمود عبد السید الحكیم 418485 كفـءكفـء1362011/07/20 معلم
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دمحم زكریا عبد الھادى/ الشھید نقیب 2008/03/10 ایمان مصطفى عبد السالم عبد هللا 2210812 كفـءكفـء1372011/03/28 معلم

ابیا الحمراء الجدیدة 2004/11/01 ایمان معوض قاسم حمیدة 418497 كفـءكفـء1382011/03/28 معلم

الحجر المحروق للتعلیم األساسى 2009/09/15 إیمان نادر دمحم عبدالجلیل 2345392 كفـءكفـء1392011/04/01 معلم

كوم الحاصل ع. ف 2004/11/20 أیمن أحمد كمال الشابورى 2121848 كفـءكفـء1402011/03/28 معلم

بنى الدلنجات التجریبیة 2007/10/05 ایناس سمیر بغدادى شلبى 1615926 كفـءكفـء1412011/07/20 معلم

طیبةتعلیم اساسى بنات 2008/03/10 إیناس على خالد على عبدة 416258 كفـءكفـء1422011/03/28 معلم

كوم زمران ع 2007/03/10 إیناس على سعد سویدان 416525 كفـءكفـء1432011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنین 2008/03/10 ایناس فتحى اسماعیل العطار 2166487 كفـءكفـء1442011/03/28 معلم

المحافیض االبتدائیة 2007/03/10 إیناس لطفي عبدالمجید بالل 417163 كفـءكفـء1452011/03/28 معلم

بنى الدلنجات التجریبیة 2008/10/05 إیھاب دمحم على حسین الصعیدى 416256 كفـءكفـء1462011/07/20 معلم

الدلنجات ص بنین 2006/10/01 بدر مصطفى على الجرادى 2172753 كفـءكفـء1472011/07/20 معلم

الشرقاوى 2004/08/05 بدران احمد عبدالحلیم عبدالقوى 2126683 كفـءكفـء1482011/07/20 معلم

زاویة حمور 2007/03/10 براءة عبدالونیس جاب هللا الحموري 417164 كفـءكفـء1492011/04/01 معلم

اطلیمس القدیمة 2004/10/01 بسام ھناء فھمى حمیدة 414431 كفـءكفـء1502011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنات 2008/10/05 بسمھ عید قطب داود 2232576 كفـءكفـء1512011/07/20 معلم

سیدى عیسى 2007/03/10 بشرى عبدهللا كامل الركیب 2178337 كفـءكفـء1522011/03/28 معلم

إحمد رامى 2008/03/10 بالل محمود دمحم ابراھیم 415074 كفـءكفـء1532011/07/20 معلم
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قمحة؟ 2005/10/13 تحیة السید ابوبكر مبروك 2170262 كفـءكفـء1542011/03/28 معلم

منشاه میت غمر. ف 2008/03/10 تحیھ مشرف فھیم عبد الغنى 416916 كفـءكفـء1552011/03/28 معلم

ریاض االطفال- الناصریة 2003/10/01 تریزة حلیم جاد هللا رزق 1541314 كفـءكفـء1562011/03/28 معلم

منشاه میت غمر. ف 2007/03/10 تغرید السید عبدالحمید السید 2168797 كفـءكفـء1572011/03/28 معلم

ابوسعیفة 2008/10/05 تھانى جمال فتحى یونس 2169072 كفـءكفـء1582011/03/28 معلم

الحریة الثانویة بنات 2008/03/10 جابر صبرى ابو الیزید عبدالرازق 418875 كفـءكفـء1592011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنین 2007/10/05 جمعھ منصور حمزه ابراھیم 2172373 كفـءكفـء1602011/07/20 معلم

ابو صمادة ع 2009/09/15 جمیلھ دمحم عبدالمقصود مایلھ 2358569 كفـءكفـء1612011/07/20 معلم

كوم زمران الثانویة المشتركة 2008/03/10 حسام الدین بسیونى عواد عبدالرحیم 418847 كفـءكفـء1622011/07/20 معلم

ف درشاى االعدادیة 2008/03/10 حسام الدین عرفھ السید الفیومي 417365 كفـءكفـء1632011/03/28 معلم

الدیب الصناعیة المشتركة 2008/03/10 حسام عبد الزین عبد العاطي جادهللا 417328 كفـءكفـء1642011/03/28 معلم

عبد الفتاح الشناوى 2008/03/10 حسام علي علي شاھین 417307 كفـءكفـء1652011/03/28 معلم

زاویھ ابو شوشھ ع. ف 2009/09/15 حسن عبدالسمیع عبدالجواد مفتاح 2307939 كفـءكفـء1662011/07/20 معلم

منشاة میت غمر االبتدائیة 2005/10/15 حمادة امین حامد الشاذلي 417134 كفـءكفـء1672011/03/28 معلم

زھور االمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 2008/10/05 حمادة حسین دمحم الشرقاوى 2169031 كفـءكفـء1682011/03/28 معلم

زھور االمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 2009/09/15 حماده دمحم الصافى غزالھ 2387660 كفـءكفـء1692011/07/20 معلم

الدلنجات الثانویة بنین 2008/10/05 حمد هللا كمال عبدربھ الدیب 2114621 كفـءكفـء1702011/03/28 معلم
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المنشیة الجدیدة 2001/02/10 حمدى شكرى ابراھیم احمد 2161986 كفـءكفـء1712011/04/01 معلم

زھور االمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 2008/10/05 حمدى عبدالحمید عبدالنبى یونس 2181710 كفـءكفـء1722011/07/20 معلم

تاج عبد ربھ االعدادیة بالوفائیة 2009/09/15 حنان شعبان عبدالحمید حوتة 2284345 كفـءكفـء1732011/07/20 معلم

ابراھیم عیسى  بكوم زمران 2008/03/10 حنان شعبان عبدالمطلب الدیب 416259 كفـءكفـء1742011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنات 2007/03/10 حنان صالح محمود داود 416522 كفـءكفـء1752011/03/28 معلم

حسن عاص بالدمحمیة 2008/03/10 حنان دمحم دمحم الشامى 415809 كفـءكفـء1762011/07/20 معلم

عزبة رحیل 2008/10/05 حنان مسعود عبدالمقصود عبدهللا 2166518 كفـءكفـء1772011/03/28 معلم

ابو بكر الصدیق 2007/03/10 حنان نبوى دمحم الدیب 450490 كفـءكفـء1782011/03/28 معلم

عبداللة درویش االعدادیة 2007/10/05 خضرة عبدالوكیل سلیمان بكار 2178328 كفـءكفـء1792011/03/28 معلم

الشھید حسن عاصى 2008/03/10 دالیا حافظ احمد ابراھیم 414692 كفـءكفـء1802011/03/28 معلم

2009/09/15 خورشید٠ف دالیا سعید دمحم أبوالعزم 2265096 كفـءكفـء1812011/07/20 معلم

ابیا الحمراء الجدیدة 2004/10/01 دعاء احمد عشرى اسماعیل 416261 كفـءكفـء1822011/03/28 معلم

الدلنجات ع بنات الجدیدة 2004/10/04 دعاء أحمد محمود فیاض 2375235 كفـءكفـء1832011/07/20 معلم

كوم الحاصل 2008/03/10 دعاء سعید حسین الركوه 416221 كفـءكفـء1842011/03/28 معلم

عزبة سالم الثانویة الصناعیة بنات 2009/09/15 دعاء عاطف تاج الدین خطاب 2375891 كفـءكفـء1852011/04/01 معلم

الدیب 2009/09/15 دعاء عبدالمنعم الجوھرى خلف هللا 2385638 كفـءكفـء1862011/04/01 معلم

ابراھیم عیسى  بكوم زمران 2009/09/15 دعاء عبدالمنعم عبدالوھاب ونس 2384293 كفـءكفـء1872011/07/20 معلم
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سعد رحیم 2005/10/01 راضیھ محمود عبد العزیز محمود 417326 كفـءكفـء1882011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنات 2006/12/03 رانیا دمحم رفعت محمود ملوك 2177508 كفـءكفـء1892011/03/28 معلم

توفیق صالح بزمران النخل 2008/03/10 رجب عبدالونیس عبدالحمید دمحم 450317 كفـءكفـء1902011/04/01 معلم

سیدى حمد االبتدائیة 2003/10/01 رحاب زكریا قطب إبراھیم 417661 كفـءكفـء1912011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنات 2008/10/05 رحاب زین العابدین حنفى عامر 2177442 كفـءكفـء1922011/03/28 معلم

نجع المغاربة 2007/03/10 رحاب سامى شاكر ھندى 418620 كفـءكفـء1932011/03/28 معلم

اسكندر 2008/03/10 رزقة سعید حسن شاھین 2216027 كفـءكفـء1942011/07/20 معلم

ربیع دمحم على عصفور/ الشھید  2009/09/27 رشا السعید أحمد فیاض 2302059 كفـءكفـء1952011/07/20 معلم

عبد الفتاح الشناوى 2008/03/10 رشا حمدى محمود رجیعة 416075 كفـءكفـء1962011/03/28 معلم

ریاض اطفال ابیا الحمراء 2004/10/01 رشا عبد الحمید عبد الحمید الشیخ 416260 كفـءكفـء1972011/03/28 معلم

ف سعد رحیم ع 2008/10/05 رشا مبروك صالح عبدالرازق 2176294 كفـءكفـء1982011/03/28 معلم

ا.شعبان سعدبجزایر عیسى ت 2008/03/10 رشا دمحم عبدالجواد حرب 435008 كفـءكفـء1992011/03/28 معلم

أحمد عابدین عیاد 2009/09/15 رشا دمحم فتحى عبدالعزیز ھرماش 2360029 كفـءكفـء2002011/07/20 معلم

مؤسسة البستان 2008/03/10 رشا دمحم مصطفي ابراھیم 417325 كفـءكفـء2012011/03/28 معلم

مدرسة ناجى ابو زیادة االعدادیة المشتركة 2007/03/10 رشا محمود ابراھیم الفار 414996 كفـءكفـء2022011/04/01 معلم

على عبداللطیف/ الشھید/ریاض اطفال 2008/03/10 رشا یاسین یاسین عبدالمجید 2165245 كفـءكفـء2032011/04/01 معلم

الدلنجات ص بنین 2007/10/05 رضا بدوى دمحم دمحم المظالى 2172091 كفـءكفـء2042011/07/20 معلم
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اسكندر 2008/03/10 رضا ذكى الجالى السبیعى 2151650 كفـءكفـء2052011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنات 2008/03/10 رضا صبرى أبوزید عبدالحكیم 1615945 كفـءكفـء2062011/03/28 معلم

زھور االمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 2006/10/01 رضا عبدالرازق دمحم عیسى 2172262 كفـءكفـء2072011/03/28 معلم

ف مؤسسھ البستان 2005/10/18 رضا عید دمحم سلیمان 2126056 كفـءكفـء2082011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنین 2006/10/01 رضا دمحم دمحم مختار زین الدین 2170100 كفـءكفـء2092011/07/20 معلم

الدلنجات ص بنین 2008/10/05 رضا مرسى على الزعویلى 2172396 كفـءكفـء2102011/07/20 معلم

زاویھ ابو شوشھ ع. ف 2008/03/10 رضوان على حسین دمحم 1541331 كفـءكفـء2112011/07/20 معلم

عبداللة درویش االعدادیة 2009/09/15 رمضان ابراھیم التھامى عاشور 2385735 كفـءكفـء2122011/07/20 معلم

الدلنجات ریاض أطفال 2007/10/05 رندا فیصل حافظ نوار 2165358 كفـءكفـء2132011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنین 2003/10/01 رؤیات عوض عبدالسالم بكار 1615948 كفـءكفـء2142011/04/01 معلم

الدلنجات ص بنات 2008/10/05 ریم محمود عبدالتواب الشویخ 2177421 كفـءكفـء2152011/07/20 معلم

ابو ورك 2009/09/15 زینات خمیس دمحم خمیس 2302511 كفـءكفـء2162011/07/20 معلم

ابیا الحمراء الجدیدة 2004/10/01 زینب عوض شحاتھ خیرهللا 414633 كفـءكفـء2172011/03/28 معلم

ف سعد رحیم ع 2004/10/01 سالم سالم السید خلیل 414898 كفـءكفـء2182011/03/28 معلم

خورشید 2007/03/10 سالمھ ھاشم عبد الخالق عبد العزیز 428405 كفـءكفـء2192011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنات 2009/09/15 سالى بخاطرة محمود أبوبكر 2380624 كفـءكفـء2202011/07/20 معلم

اطلمیس ع 2009/09/15 سامح عبدالفتاح اسماعیل عبدالفتاح 2296002 كفـءكفـء2212011/07/20 معلم

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

7438of 3269 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 

الدلنجاتالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

توفیق صالح  بزمران النخل تعلیم اساس 2006/12/03 سامى  عبدهللا فرج عبدهللا 2104034 كفـءكفـء2222011/03/28 معلم

سعد هللا ابو وافیھ 2008/03/10 سامیة جالل دمحم احمد 2175972 كفـءكفـء2232011/03/28 معلم

خالد بن الولید تجریبى 2004/10/01 سامیة سعد بسیونى الشبراوى 418886 كفـءكفـء2242011/03/28 معلم

سعد رحیم 2007/03/10 سامیة عبد اللطیف راتب سعید 414897 كفـءكفـء2252011/03/28 معلم

وجیھ حسن صقر بزھور االمراء 2008/10/05 سامیة دمحم عبدالجواد ابوغزالة 2161979 كفـءكفـء2262011/07/20 معلم

كوم الحاصل 2008/03/10 سامیة ناجى دمحم قمیحھ 414485 كفـءكفـء2272011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنات 2004/10/17 سحر سعد السید موسى 2178514 كفـءكفـء2282011/03/28 معلم

الخلیلیة لریاض اطفال 2008/03/10 سحر دمحم أحمد مرسى عمار 2238099 كفـءكفـء2292011/04/01 معلم

ریاض اطفال الحجر المحروق 2008/03/10 سعادة سعید عبد الجواد شرف 418767 كفـءكفـء2302011/03/28 معلم

غراقھ حامد ع. ف 2008/10/05 سعد عبدالعزیز سالم عبدالعزیز 2161987 كفـءكفـء2312011/07/20 معلم

زاویة حمور 2008/03/10 سكره محمود سلیمان الجھادى 416550 كفـءكفـء2322011/03/28 معلم

ربیع دمحم على عصفور/ ریاض اطفال الشھید 2008/10/05 سلوى معوض حسین عمران 2167333 كفـءكفـء2332011/03/28 معلم

ابوورك االعدادیة 2008/03/10 سلیم عبدالجلیل دمحم عكارة 414494 كفـءكفـء2342011/07/20 معلم

مجمعة طیبة االبتدائیة 2007/03/10 سماح جمال دمحم لبیب سویدان 2197303 كفـءكفـء2352011/03/28 معلم

وردة درشاى 2008/09/15 سماح جمال محمود حسین مرعى 2299279 كفـءكفـء2362011/07/20 معلم

الكوم االحمر للتعلیم االساسى 2008/10/05 سماح عوض دمحم خمیس 1506740 كفـءكفـء2372011/03/28 معلم

رشاد القالواى بزاویة مسلم 2005/10/01 سماح كامل دمحم العباسى 419066 كفـءكفـء2382011/03/28 معلم
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ابراھیم عیسى  بكوم زمران 2008/03/10 سماح محمود شیبةالحمد غنیم 2161983 كفـءكفـء2392011/04/01 معلم

ابو كاشیك 2008/03/10 سماح مصطفى سالم ھندى 418274 كفـءكفـء2402011/03/28 معلم

أحمد سالم بسكران ریاض اطفال 2008/03/10 سمر عبدالونیس عبدالسالم شریف 2167320 كفـءكفـء2412011/03/28 معلم

كوم عمارة 2005/06/30 سمیر معوض دمحم ندا 2169053 كفـءكفـء2422011/03/28 معلم

للتعلیم االساسى/ ع / فضل اللة شعیب  2007/03/10 سمیرة جابر سعد عبد الرحمن 418496 كفـءكفـء2432011/03/28 معلم

ابو بكر الصدیق 2004/10/01 سمیرة عبدالحلیم السنوسى عمر 2164694 كفـءكفـء2442011/03/28 معلم

عبدالفتاح الشناوى 2009/09/15 سمیھ دمحم محمود عاصى 2384025 كفـءكفـء2452011/07/20 معلم

منشاه میت غمر. ف 2008/03/10 سھام دمحم علي یحیي 417823 كفـءكفـء2462011/03/28 معلم

زمران النخل 2008/03/10 سھیر فؤاد دمحم محمود 416582 كفـءكفـء2472011/04/01 معلم

سیدى حمد االبتدائیة 2008/03/10 سوزان عشم صبحى مسیحة 2153816 كفـءكفـء2482011/03/28 معلم

العالمیة 2006/11/30 سیف االسالم فتح هللا متولى  رفاعى 2161078 كفـءكفـء2492011/03/28 معلم

التعاون 2008/03/10 شبل على شبل حزین 414499 كفـءكفـء2502011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنین 2008/10/05 شرین محمود عبدالستار كریم 2255729 كفـءكفـء2512011/07/20 معلم

زھور االمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 2008/10/05 شعبان عبدالسید زكى قطب 2169037 كفـءكفـء2522011/07/20 معلم

دمحم عادل ابو رقیق 2007/03/10 شمة شكرى متولى أبوورك 1615953 كفـءكفـء2532011/03/28 معلم

ابوسعیفة 2007/03/10 شیرین میالد صالح جید 2167283 كفـءكفـء2542011/03/28 معلم

ابراھیم عیسى  بكوم زمران 2008/03/10 شیماء  عدس عبداللة ناصر 2201060 كفـءكفـء2552011/03/28 معلم
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زاویة مسلم ریاض اطفال 2004/10/01 شیماء أحمد  عبدالعال ابراھیم 2155558 كفـءكفـء2562011/07/20 معلم

عزبة رحیل 2008/03/10 شیماء سعید عبد النبى رحیل 414874 كفـءكفـء2572011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنات 2003/10/01 شیماء صبحى امام ابوزید 2179535 كفـءكفـء2582011/07/20 معلم

سیدى عیسى 2005/10/01 شیماء فھمي عبد الروءف عبد الحافظ 417295 كفـءكفـء2592011/03/28 معلم

الحجر المحروق ع 2009/09/15 شیماء محمود دمحم عسل 2267706 كفـءكفـء2602011/07/20 معلم

البستان للتعلیم االساسى 2008/10/05 صابر دمحم فرج حسین 2161981 كفـءكفـء2612011/03/28 معلم

مؤسسة البستان 2008/03/10 صابرین حمدي عبد السالم دمحم 417341 كفـءكفـء2622011/07/20 معلم

أحمد ھویدى 2008/03/10 صابرین سامى عبدالفتاح الدیب 1606661 كفـءكفـء2632011/03/28 معلم

ربیع دمحم على عصفور/ ریاض اطفال الشھید 2009/09/15 صافیناز أبوالعال مصطفى أبوالعال 2384285 كفـءكفـء2642011/07/20 معلم

الدلنجات ص بنات 2006/12/04 صباح السید عبد الرحمن الفخرانى 2185376 كفـءكفـء2652011/03/28 معلم

العباسى االبتدائیة 2008/03/10 صباح دمحم أحمد شیحة 1694256 كفـءكفـء2662011/07/20 معلم

نبیل السید ذكى للتعلیم االساسى 2009/09/15 صفا حمادة عبدالرؤف ندا 2302516 كفـءكفـء2672011/07/20 معلم

تامر عاطف عید لحیمر االبتدائیة/ الشھید 2008/03/10 صفاء جمعھ عبدالقادر رزق 416519 كفـءكفـء2682011/03/28 معلم

الدلنجات الثانویة الزراعیة 2009/05/28 صفاء عبدالمجید دمحم جودة 2265962 كفـءكفـء2692011/07/20 معلم

ف یونس حمیده ع 2008/03/10 صفاء دمحم عبد الحلیم المغربى 1544275 كفـءكفـء2702011/03/28 معلم

ابو صمادة االبتدائیة 2007/03/10 عایدة عبدالعزیز عبدالحمید طایل 1732895 كفـءكفـء2712011/03/28 معلم

نجع المغاربة 2004/10/01 عائشة دمحم عبد المقصود سالم 418884 كفـءكفـء2722011/03/28 معلم
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الشرقاوى 2009/09/15 عبد اللطیف مبروك سعید السقا 2371309 كفـءكفـء2732011/04/01 معلم

المنشیة الجدیدة 2008/03/10 عبدالحكیم دمحم عبدالمنعم عبدالحلیم 451702 كفـءكفـء2742011/07/20 معلم

كوم الحاصل ع. ف 2009/09/15 عبدالحمید قدرى دمحم عبدالحمید 2338274 كفـءكفـء2752011/07/20 معلم

فؤاد الجعبرى 2006/10/01 عبدالحمید ماھر عبدالحمید محروس 2114613 كفـءكفـء2762011/03/28 معلم

عبدالحمید حسن أبوورك  االعدادیة 2008/03/10 عبدالرحیم ابراھیم یوسف الشبكى 2154702 كفـءكفـء2772011/03/28 معلم

التعاون ع 2008/03/10 عبدالقادر كمال عبدهللا عبدالقوى 2166163 كفـءكفـء2782011/04/01 معلم

عبد الحلیم دغار تعلیم اساسى 2008/03/10 عبداللطیف عثمان عبدالمولى عبدالمقصود 414495 كفـءكفـء2792011/03/28 معلم

زھور االمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 2008/10/05 عبدهللا حسن عمران على 2169043 كفـءكفـء2802011/07/20 معلم

السحارة 2004/10/01 عبدالمنعم لطفى دمحم محمود 2121829 كفـءكفـء2812011/07/20 معلم

نجع البراھمةالجدیدة االبتدائیة 2004/10/16 عبیر دمحم فوزى عبد المنعم 414871 كفـءكفـء2822011/03/28 معلم

)القدیمة ( ابو مسعود 2004/10/01 عثمان منصور محمود عثمان 414432 كفـءكفـء2832011/07/20 معلم

)القدیمة ( ابو مسعود 2004/03/10 عرابى  ابراھیم كامل السعداوى 2161174 كفـءكفـء2842011/07/20 معلم

المحافیض االبتدائیة 2008/03/10 عزت سالمة اسماعیل مصرى 2161067 كفـءكفـء2852011/07/20 معلم

الدیب 2008/10/05 عزه ابوالعطا عبدالعال عبدالدایم 416451 كفـءكفـء2862011/04/01 معلم

سعد رحیم 2005/11/30 عصام شعبان دمحم عقل 2158774 كفـءكفـء2872011/03/28 معلم

أحمد عابدین عیاد 2009/09/15 عصام عبدالعظیم دمحم زاید الحوفى 2385664 كفـءكفـء2882011/07/20 معلم

احمد سالم بسكران 2007/03/10 عفاف جمعھ جمعھ امام 414444 كفـءكفـء2892011/03/28 معلم
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زاویة حمور 2007/03/10 عفاف عبدالحمید أحمد نصار 417165 كفـءكفـء2902011/03/28 معلم

ابو بكر الصدیق 2003/10/01 عفاف عطیھ امین راتب 414489 كفـءكفـء2912011/07/20 معلم

احمد سالم بسكران 2008/10/05 عال عبدالفتاح عبدالعزیز غنیم 2168125 كفـءكفـء2922011/03/28 معلم

ابو كاشیك 2008/10/05 عال عبدالاله عبدالعزیز دمحم درشاى 2169050 كفـءكفـء2932011/07/20 معلم

براكس ع.ف 2008/03/10 عالء احمد ابراھیم احمد 2111338 كفـءكفـء2942011/07/20 معلم

اللحالح 2008/03/10 عالء الدین عبد العاطي عمر ناصف 417364 كفـءكفـء2952011/07/20 معلم

زھور االمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 2008/10/05 عالء رمضان حسین عبدالمجید 2169046 كفـءكفـء2962011/07/20 معلم

الدیب 2009/09/15 على رجب على دمحم 2390224 كفـءكفـء2972011/07/20 معلم

منشاه میت غمر. ف 2009/09/15 على سعید على سرور 2371437 كفـءكفـء2982011/04/01 معلم

اسكندر ع.ف  2009/09/15 على دمحم على منصور 2265924 كفـءكفـء2992011/07/20 معلم

مدرسة ناجى ابو زیادة االعدادیة المشتركة 2009/09/15 علیاء مرسى أمین مرسى 2277962 كفـءكفـء3002011/07/20 معلم

عبد المجید صالح 2008/03/10 علیة على دمحم الشربینى 452874 كفـءكفـء3012011/07/20 معلم

عزبة سالم الثانویة الصناعیة بنات 2009/09/15 عماد حمدى صالح عبدالجواد 2384578 كفـءكفـء3022011/07/20 معلم

اللحالح 2008/03/10 عماد عبد الغني موسي حمدون 417351 كفـءكفـء3032011/03/28 معلم

ابو صمادة ع 2008/03/10 عماد عطیة عبدالعاطي الفتیاني 416371 كفـءكفـء3042011/03/28 معلم

الحجر المحروق ع 2009/04/13 عماد دمحم دمحم صقر 2372770 كفـءكفـء3052011/07/20 معلم

تاج عبد ربھ االعدادیة بالوفائیة 2008/10/05 غادة أحمد على دومة 2170115 كفـءكفـء3062011/03/28 معلم
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الدلنجات ص بنین 2007/03/10 غادة رشاد دمحم عویس 2165686 كفـءكفـء3072011/03/28 معلم

ام المؤمنین 2008/03/10 غادة سالم راغب اسماعیل 2167030 كفـءكفـء3082011/07/20 معلم

سمیر ھندى بالناصریة 2007/03/10 غادة عبد الرحمن ابراھیم زھران 417339 كفـءكفـء3092011/07/20 معلم

وردة درشاى االبتدائیة 2008/03/10 غادة عوض سعد فدان 418344 كفـءكفـء3102011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنات 2009/09/15 غادة دمحم ابراھیم القصبى 2265968 كفـءكفـء3112011/07/20 معلم

الدلنجات ص بنات 2006/12/03 فاتن جمعة عبدالحمید روشة 2181782 كفـءكفـء3122011/07/20 معلم

ابوسعیفة 2008/03/10 فاتن رمضان حسین مبروك 416176 كفـءكفـء3132011/03/28 معلم

توفیق صالح  بزمران النخل تعلیم اساس 2005/10/01 فاتن سالم عبدالعزیز بكر 2168223 كفـءكفـء3142011/04/01 معلم

عبد الفتاح الشناوى 2008/03/10 فاتن فتحى مسعود حمد 1507091 كفـءكفـء3152011/04/01 معلم

الدلنجات الثانویة الزراعیة 2009/09/15 فاطمة الزھراء مرتضى عبدالجواد رضوان الدیب 2265085 كفـءكفـء3162011/07/20 معلم

الدلنجات ص بنات 2006/12/07 فاطمة عبدالنبى حسن العلقامى 2177430 كفـءكفـء3172011/07/20 معلم

اللحالح 2008/03/10 فایز دمحم مبروك ھندي 417317 كفـءكفـء3182011/03/28 معلم

االمام الحسین 2008/03/10 فتحیة عبد العال مسعود ابو ملحة 418887 كفـءكفـء3192011/03/28 معلم

مؤسسة البستان 2008/03/10 فخر الدین ابراھیم دمحم حسن 417335 كفـءكفـء3202011/03/28 معلم

الالفى القزافى االعدادیة 2008/03/10 فخرى سعد عبد اللطیف ضیف هللا 414899 كفـءكفـء3212011/07/20 معلم

اطلمیس ع 2008/10/05 فریدة الحسینى أمین دمحم قلم 2165823 كفـءكفـء3222011/03/28 معلم

احمد عبد الغفار 2008/03/10 فھیمة كمال عبدهللا عبدالقوى 2178584 كفـءكفـء3232011/03/28 معلم
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اطلیمس الجدیدة 2008/10/05 فوزى مسعود عبدالحكیم اسماعیل 2097429 كفـءكفـء3242011/03/28 معلم

سالم جبریل 2007/03/10 فیروز عبدالسالم عبدالدایم زیدان 1625745 كفـءكفـء3252011/03/28 معلم

الشھید على عبداللطیف عبدالرحمن 2007/03/10 قدریة لطفى فرج ماضى 2169903 كفـءكفـء3262011/03/28 معلم

السالم ع 2007/03/10 قمرة دمحم فرج مجاور 418440 كفـءكفـء3272011/03/28 معلم

احمد عبد الغفار 2008/10/05 كرم حسین سالم الالفى 2158820 كفـءكفـء3282011/03/28 معلم

العروبة بحمور الجدیدة 2008/03/10 كرم رمضان رمضان ابراھیم 418571 كفـءكفـء3292011/03/28 معلم

اللحالح 2008/03/10 كرم عبد هللا دمحم مطاوع 418576 كفـءكفـء3302011/07/20 معلم

عزبة سالم االبتدائیة 2008/03/10 كرم محمود احمد جامع 2167112 كفـءكفـء3312011/03/28 معلم

خالد بن الولید التجریبیة ریاض اطفال 2008/03/10 كریمة السید ابراھیم الشاطر 2164704 كفـءكفـء3322011/03/28 معلم

سعد هللا ابو وافیھ 2008/03/10 كریمھ عزت شیبھ الحمد عبدالمقصود 2172053 كفـءكفـء3332011/03/28 معلم

عبد هللا العزیزى بالطیریة 2007/03/10 لبنى السید ممدوح احمد عبده 418995 كفـءكفـء3342011/03/28 معلم

عبود ریاض اطفال 2009/09/15 لبنى عبدالعزیز عزت حبكة 2265431 كفـءكفـء3352011/07/20 معلم

الصافى حمید ة 2007/03/10 لیلي سعد عبد المولي سعد 416425 كفـءكفـء3362011/03/28 معلم

نبیل ھویدى ع  بكفر لحیمر.ف 2008/03/10 لیلي یوسف دمحم خلیل 417660 كفـءكفـء3372011/03/28 معلم

خالد بن الولید تجریبى 2009/09/15 لینھ عبد الغنى دمحمعبد الغنى  مھینھ 2386426 كفـءكفـء3382011/07/20 معلم

زاویة ابو شوشة 2008/03/10 ماجدة صالح ابراھیم عبد العزیز 417286 كفـءكفـء3392011/03/28 معلم

عبداللة درویش االعدادیة 2008/03/10 مالك دمحم حلمى كامل ابووافیة 2083152 كفـءكفـء3402011/03/28 معلم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

وجیھ حسن صقر بزھور االمراء 2009/09/15 ماھر عبدالمنعم دمحم عبدالعاطى غزالھ 2344067 كفـءكفـء3412011/07/20 معلم

ابوورك االعدادیة 2008/10/05 ماھر عید  جاب هللا متولى 2098618 كفـءكفـء3422011/07/20 معلم

عبد الفتاح الشناوى 2008/03/10 محفوظة محمود مصطفى عبداللة 416128 كفـءكفـء3432011/03/28 معلم

أحمد عابدین عیاد 2008/03/10 دمحم إبرھیم عید خمیس 418042 كفـءكفـء3442011/03/28 معلم

االمام الحسین الثانویة المشتركة 2009/09/15 دمحم احمد عبدالھادي عمارة 2385285 كفـءكفـء3452011/07/20 معلم

الدلنجات ص بنین 2006/10/01 دمحم السید على السید 2172276 كفـءكفـء3462011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنین 2005/10/01 دمحم السید غانم السقا 2172250 كفـءكفـء3472011/03/28 معلم

اطلیمس القدیمة 2008/03/10 دمحم جالل على اسماعیل 2126052 كفـءكفـء3482011/03/28 معلم

الدیب 2004/10/26 دمحم جمال الدین حسین عبدالجلیل 2167782 كفـءكفـء3492011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنین 2008/03/10 دمحم حامد اسماعیل عبیدة طعیمة 2157723 كفـءكفـء3502011/03/28 معلم

الكوم االحمر للتعلیم االساسى 2008/03/10 دمحم حسنى عبدالحمید جیالنى 2154718 كفـءكفـء3512011/03/28 معلم

الدلنجات الثانویة بنین 2008/03/10 دمحم حنفي دمحم المصري 415223 كفـءكفـء3522011/03/28 معلم

عبداللة درویش االعدادیة 2009/09/15 دمحم رزق ابراھیم زكي 2299278 كفـءكفـء3532011/07/20 معلم

البنات االعدادیة القدیمة 2009/09/15 دمحم سعید  دمحم سیف الدین الشیخ 2268026 كفـءكفـء3542011/07/20 معلم

ع.العروبة بحمور الجدیدة  2008/03/10 دمحم صالح عبد الھادى صالح 414705 كفـءكفـء3552011/07/20 معلم

عبد المجید صالح 2005/11/23 دمحم طلب دمحم عبدالمجید ندا 2167146 كفـءكفـء3562011/03/28 معلم

ف بلتاجى ع 2008/03/10 دمحم عبد العاطى عید الجالى 418789 كفـءكفـء3572011/03/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

وردة درشاى االبتدائیة 2008/03/10 دمحم عبد الغني دمحم عبد الغني 418316 كفـءكفـء3582011/03/28 معلم

التعاون 2008/10/05 دمحم عبد المنعم احمد دبیان 418573 كفـءكفـء3592011/04/01 معلم

ابو ورك 2008/03/10 دمحم عبداللطیف دمحم على 414493 كفـءكفـء3602011/07/20 معلم

ابو وافیة الكبرى؟ 2008/10/05 دمحم عبدالمجید ابراھیم عبدالمجید 2154910 كفـءكفـء3612011/03/28 معلم

النھر 2008/10/05 دمحم عبدالمقصود دمحم السراج 2159039 كفـءكفـء3622011/07/20 معلم

اسكندر ع.ف  2009/09/15 دمحم عشرى ابراھیم بدر 2380177 كفـءكفـء3632011/07/20 معلم

قمحة؟ 2008/03/10 دمحم عطیة جمعھ بیومي 417332 كفـءكفـء3642011/03/28 معلم

رزاقة المشتركة 2005/10/15 دمحم على ابراھیم على 418574 كفـءكفـء3652011/03/28 معلم

التعاون 2008/03/10 دمحم على دمحم ابراھیم 418570 كفـءكفـء3662011/04/01 معلم

زھور االمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 2009/09/15 دمحم على دمحم الجارحى على خلیفة 2384406 كفـءكفـء3672011/04/01 معلم

زھور االمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 2008/10/05 دمحم فتحى عبدالمقصود عامر 2169034 كفـءكفـء3682011/07/20 معلم

اطلیمس القدیمة 2008/03/10 دمحم فخرى مختار حسین  اسماعیل 2074294 كفـءكفـء3692011/03/28 معلم

ا.شعبان سعدبجزایر عیسى ت 2008/03/10 دمحم دمحم ربیع زورة 2153982 كفـءكفـء3702011/03/28 معلم

عبد المجید صالح 2008/10/05 دمحم دمحم زكریا عبدالخالق زیدان 2174059 كفـءكفـء3712011/03/28 معلم

زھور االمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 2008/10/05 دمحم دمحم دمحم ناجى 2182380 كفـءكفـء3722011/07/20 معلم

الدلنجات ص بنین 2009/09/15 محمود السید دمحم عبدالعاطى 2380935 كفـءكفـء3732011/07/20 معلم

البستان الثانویة المشتركة 2008/03/10 محمود حماد محمود عبدالوھاب 2155586 كفـءكفـء3742011/04/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

العباسى االبتدائیة 2004/10/02 محمود غریب دمحم شیخ روحھ 414500 كفـءكفـء3752011/07/20 معلم

زھور االمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 2009/09/15 مدحت صالح على العلواني 2392816 كفـءكفـء3762011/04/01 معلم

عزبة سالم الثانویة الصناعیة بنات 2008/10/05 مدحت عبدالرؤوف عبدالمجید عبدالرازق 2103636 كفـءكفـء3772011/03/28 معلم

الحجر المحروق ع 2009/09/15 مدیحة حسین عبدالغنى عبدالمجید 2265092 كفـءكفـء3782011/04/01 معلم

توفیق صالح بزمران النخل 2008/03/10 مدیحة معوض عوض عبدالخالق محجوب 2177891 كفـءكفـء3792011/04/01 معلم

الدلنجات ص بنین 2002/10/01 مرفت دمحم دمحم عامر 417833 كفـءكفـء3802011/03/28 معلم

ریاض اطفال احمد رامى 2008/03/10 مرھان فكرى ابراھیم سعید 2166520 كفـءكفـء3812011/03/28 معلم

خالد بن الولید تجریبى 2007/03/10 مروه جمال احمد البغدادى 414995 كفـءكفـء3822011/03/28 معلم

نبیل ھویدى ع  بكفر لحیمر.ف 2009/09/15 مروه حماده عبدالرؤف ندا 2306833 كفـءكفـء3832011/04/01 معلم

الدلنجات ع بنات الجدیدة 2008/03/10 مروه فتحى عبدالسالم العبد 1544889 كفـءكفـء3842011/07/20 معلم

الدلنجات ع بنات الجدیدة 2008/03/10 مروه دمحم سألمھ سألمھ 419094 كفـءكفـء3852011/03/28 معلم

سالم جبریل 2008/10/05 مریم عبدالوكیل عبدالحلیم دمحم 2183034 كفـءكفـء3862011/03/28 معلم

عبد الفتاح الشناوى 2008/03/10 مصطفى سلیمان على عبدالحمید الجالى 2154676 كفـءكفـء3872011/07/20 معلم

البراھمة االبتدائیة 2008/03/10 مصطفى صقر عبدالمطلب صقر 2126671 كفـءكفـء3882011/04/01 معلم

االمام الحسین الثانویة المشتركة 2008/03/10 مصطفي عطیة عبد العظیم یونس 417334 كفـءكفـء3892011/03/28 معلم

بریك للتعلیم االساسى 2008/10/05 ملكة مسعود عبدالكریم عبدالونیس 2165988 كفـءكفـء3902011/04/01 معلم

ا.شعبان سعدبجزایر عیسى ت 2008/03/10 منار دمحم عبدهللا المھدى 452774 كفـءكفـء3912011/02/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

الدلنجات ص بنات 2006/12/03 منال بكر بكر الحوفى 2177480 كفـءكفـء3922011/03/28 معلم

جزایر عیس االعدادیة تعلیم اساسى 2008/03/10 منال عبدالعزیز عبدالعلیم عبید 451492 كفـءكفـء3932011/03/28 معلم

الدلنجات الثانویة الزراعیة 2008/10/05 منال عبدهللا مازن فرحات 2167519 كفـءكفـء3942011/03/28 معلم

خورشید 2007/03/10 منال دمحم محمود فلیفل 414482 كفـءكفـء3952011/07/20 معلم

كوم زمران الثانویة المشتركة 2008/10/05 منصور صالح امین حامد زیادة 2111321 كفـءكفـء3962011/03/28 معلم

عزبة رحیل 2007/10/05 منى رجب السید حمیدة 1625786 كفـءكفـء3972011/03/28 معلم

الدیب الصناعیة المشتركة 2008/10/05 منى شعیان على ابوعلیوة 2182366 كفـءكفـء3982011/07/20 معلم

ابیا الحمراء الجدیدة 2007/03/10 منى ظریف محمود أبوالخیر 416514 كفـءكفـء3992011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنات 2008/10/05 منى فایز عبدالرازق جاب هللا 2177524 كفـءكفـء4002011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنات 2006/12/04 منى ممدوح محمود عبدالحلیم 2177396 كفـءكفـء4012011/07/20 معلم

قمحة؟ 2008/03/10 مھا السید شفیق عبد المقصود 417448 كفـءكفـء4022011/03/28 معلم

وردة درشاى االبتدائیة 2007/03/10 مھا عبد المنعم عبد القوي دمحم سید احمد 418317 كفـءكفـء4032011/03/28 معلم

ابو بكر الصدیق 2007/10/05 نادیة حسنى دمحم الدیب 1606552 كفـءكفـء4042011/03/28 معلم

فضل اللة شعیب للتعلیم االساسى 2005/10/01 نادیة عید دمحم ابراھیم 418495 كفـءكفـء4052011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنین 2007/03/10 نادیھ سعید عبدالحمید فتح الباب 2170225 كفـءكفـء4062011/03/28 معلم

الحجر المحروق 2008/10/05 ناھد عبدالعاطى دمحم عبدالعاطى 2155621 كفـءكفـء4072011/03/28 معلم

عبدالحمید حسن أبوورك  ابتدائى 2004/10/01 ناھد عبداللطیف قاسم عبد البارى 2164616 كفـءكفـء4082011/03/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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الدلنجاتالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جزایر عیس االعدادیة تعلیم اساسى 2008/10/05 ناھد فاروق دمحم عمرو 395552 كفـءكفـء4092011/03/28 معلم

بلتاجى 2008/03/10 نبوى عبد الھادى عبد الحلیم صالح 418572 كفـءكفـء4102011/03/28 معلم

نبیل ھویدى ع  بكفر لحیمر.ف 2008/10/05 نبیھة دمحم محمود على یوسف 416404 كفـءكفـء4112011/03/28 معلم

اللحالح 2008/03/10 نجاة فؤاد حسانین أبو الروس 417290 كفـءكفـء4122011/07/20 معلم

ربیع دمحم على عصفور/ ریاض اطفال الشھید 2008/03/10 نجاة دمحم عبد القادر عبد هللا 1704273 كفـءكفـء4132011/03/28 معلم

رزاقة المشتركة 2007/10/05 نجاح دمحم على عصفور 2167437 كفـءكفـء4142011/03/28 معلم

حامد سلیمان 2007/03/10 نجالء حامد عبد المقصود دمحم 418885 كفـءكفـء4152011/03/28 معلم

ابراھیم عیسى  بكوم زمران 2008/03/10 نجالء عبد الغفار ابو سیف شرارة 419068 كفـءكفـء4162011/03/28 معلم

الخلیلیة لریاض اطفال 2008/03/10 نجالء عبدالعاطى عبدالسید یونس 2183256 كفـءكفـء4172011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنات 2008/10/05 نجالء فتحى عبدالسید راتب 2178516 كفـءكفـء4182011/03/28 معلم

سیدى حمد االبتدائیة 2003/09/21 نجالء محمود عبدالغنى دمحم 2165347 كفـءكفـء4192011/03/28 معلم

كوم عمارة 2008/03/10 نجوى إبراھیم عبدالعزیز ندا 417649 كفـءكفـء4202011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنین 2008/03/10 نجوى عبد السالم طایل عبد السالم 418722 كفـءكفـء4212011/03/28 معلم

ریاض االطفال- الناصریة 2007/03/10 نجوى دمحم حسین محمود 416174 كفـءكفـء4222011/03/28 معلم

الشھید على عبداللطیف عبدالرحمن 2008/03/10 نجیب دمحم نجیب دمحم بكر 417019 كفـءكفـء4232011/03/28 معلم

عزبة سالم الثانویة الصناعیة بنات 2008/10/05 نداء ھالل دمحم الفیل 2103651 كفـءكفـء4242011/03/28 معلم

خالد بن الولید التجریبیة ریاض اطفال 2008/10/05 نسرین السعید عبدالرازق على 2165728 كفـءكفـء4252011/03/28 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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الدلنجاتالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى الدلنجات التجریبیة 2008/03/10 نشوة مصطفى دمحم أبوشنب 2168086 كفـءكفـء4262011/03/28 معلم

الدلنجات ث بنات 2009/09/15 نعمھ دمحم ادریس حسن 2338818 كفـءكفـء4272011/07/20 معلم

زاویھ ابو شوشھ ع. ف 2007/10/05 نعمھ دمحم عبدالاله العجیبى 1546589 كفـءكفـء4282011/03/28 معلم

الدلنجات التجاریة للبنات 2007/03/10 نھا فتحي عبدهللا عبده 416453 كفـءكفـء4292011/03/28 معلم

أحمد ھویدى 2008/10/05 نھاد راضى حسن حسن یوسف 2152680 كفـءكفـء4302011/03/28 معلم

ابو صمادة ع 2009/09/15 نھال أحمد عبدالقوى یونس 2324542 كفـءكفـء4312011/07/20 معلم

السحارة 2008/03/10 نھال دمحم سعد على 2121869 كفـءكفـء4322011/03/28 معلم

الفتح االبتدائیة 2007/03/10 نھلة دمحم عبدالرحمن دمحم 2154985 كفـءكفـء4332011/04/01 معلم

الدلنجات ص بنین 2008/10/05 نھى شوقى دمحم عبد هللا ابو شوشة 2153930 كفـءكفـء4342011/07/20 معلم

نجع المغاربة 2008/03/10 نوال شوقي دمحم الحوفي 417451 كفـءكفـء4352011/03/28 معلم

وجیھ حسن صقر بزھور االمراء 2008/10/05 نورا عبدالمنعم عبدالقوى دمحم سیدأحمد 1546583 كفـءكفـء4362011/03/28 معلم

اسكندر الجدیدة للتعلیم االساسى 2007/03/10 نوھا سمیر دمحم عبدالعزیز 2165350 كفـءكفـء4372011/03/28 معلم

٠ع٠ االمام الحسین ٠ف 2009/09/15 ھاجر عبدالعظیم على حسن مطر 2392100 كفـءكفـء4382011/07/20 معلم

رزاقة المشتركة 2007/03/10 ھالة عابدین دمحم حسن 417602 كفـءكفـء4392011/03/28 معلم

احمد عبد الغفار 2008/10/05 ھالة عبدالنبى عبدالجواد دمحم 2175184 كفـءكفـء4402011/07/20 معلم

عبدالحمید حسن أبوورك  االعدادیة 2008/03/10 ھالة مصطفى دمحم خضر 2154794 كفـءكفـء4412011/03/28 معلم

دمحم زكریا عبد الھادى/ الشھید نقیب 2009/09/15 ھالھ محمود محمود زامل 2303215 كفـءكفـء4422011/07/20 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الدلنجاتالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى الدلنجات التجریبیة 2005/10/01 ھانى ابراھیم حسن ابو الیزید  سالمة 414900 كفـءكفـء4432011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنین 2005/10/01 ھانى سعید ابراھیم محمود 2172761 كفـءكفـء4442011/07/20 معلم

وجیھ حسن صقر بزھور االمراء 2006/11/26 ھانى شعبان عبدالحمید حوتة 2168599 كفـءكفـء4452011/03/28 معلم

احمد عبد الغفار 2008/10/05 ھانى عبدالعاطى عبدالعزیز على حمودة 2197230 كفـءكفـء4462011/07/20 معلم

الدلنجات ص بنات 2007/10/05 ھبة أحمد عبداللطیف ابراھیم 2184231 كفـءكفـء4472011/07/20 معلم

ابیا الحمراء الجدیدة 2008/03/10 ھبة حبشى احمد قدرى 414751 كفـءكفـء4482011/03/28 معلم

جزایر عیس االعدادیة تعلیم اساسى 2009/09/15 ھبة عبدالفتاح دمحم فرج هللا 2265097 كفـءكفـء4492011/07/20 معلم

الدلنجات ص بنات 2005/12/01 ھبة عبدالوھاب محمود بالل 2178499 كفـءكفـء4502011/03/28 معلم

ربیع دمحم على عصفور/ الشھید  2008/03/10 ھبة دمحم علي القط 417507 كفـءكفـء4512011/07/20 معلم

الدلنجات ع بنات الجدیدة 2009/09/15 ھبھ أحمد  أحمد عبد الحمید مزر 2283739 كفـءكفـء4522011/07/20 معلم

الدلنجات ص بنات 2009/09/15 ھبھ عبدالحلیم عطیھ خلیل 2380623 كفـءكفـء4532011/07/20 معلم

الدلنجات ص بنات 2009/09/15 ھبھ عبدالرحیم أحمد القزعھ 2380622 كفـءكفـء4542011/07/20 معلم

عزبة سالم الثانویة الصناعیة بنات 2009/09/15 ھبھ عبدالعظیم دمحم عمرو 2287627 كفـءكفـء4552011/07/20 معلم

الدلنجات ع بنات الجدیدة 2008/03/10 ھبھ دمحم عبدالحمید بركات 1523237 كفـءكفـء4562011/03/28 معلم

نجع البراھمةالجدیدة االبتدائیة 2008/03/10 ھدى اسماعیل دمحم غزالة 2167775 كفـءكفـء4572011/03/28 معلم

مجمعة طیبة االبتدائیة 2007/03/10 ھدى فھمي علي عبدالقادر 416352 كفـءكفـء4582011/03/28 معلم

نجع سعد لریاض االطفال 2008/03/10 ھدى كامل دمحم صالح 1617687 كفـءكفـء4592011/07/20 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الكادر
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المؤھل 
األعلي

مصطفى كامل ع 2007/03/10 ھدیة شوقى على الدیب 414872 كفـءكفـء4602011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنات 2004/10/05 ھدیة عبدالحمید مجاور عریبة 2184420 كفـءكفـء4612011/03/28 معلم

زاویھ ابو شوشھ ع. ف 2008/03/10 ھمت صالح حامد سالم 417822 كفـءكفـء4622011/03/28 معلم

كوم زمران ع 2007/03/10 ھمت مصطفى ابراھیم عید 414631 كفـءكفـء4632011/03/28 معلم

عبد المجید صالح 2008/03/10 ھناء حلمى محمود أبوحسین 2174506 كفـءكفـء4642011/03/28 معلم

)القدیمة ( ابو مسعود 2005/10/01 ھناء رشدى دمحم ضباب 2161145 كفـءكفـء4652011/07/20 معلم

كوم الحاصل 2009/09/15 ھناء رمضان بسیونى عبدهللا 2265435 كفـءكفـء4662011/07/20 معلم

رزاقة المشتركة 2004/10/31 ھناء سامى عبدالرحمن دمحم 2164608 كفـءكفـء4672011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنین 2004/10/01 ھناء عبد هللا دمحم یوسف 416137 كفـءكفـء4682011/03/28 معلم

عبدالحمید حسن أبوورك ریاض أطفال 2009/09/15 ھناء قدرى محمود عبدالوھاب 2265434 كفـءكفـء4692011/07/20 معلم

ابو كاشیك 2008/03/10 ھناء دمحم احمد دمحم 417318 كفـءكفـء4702011/07/20 معلم

عبد المجید صالح 2007/03/10 ھند مصطفى على عیسى 2165884 كفـءكفـء4712011/03/28 معلم

مؤسسة البستان 2008/03/10 ھویدا شاكر دمحم عبد المقصود  وحیده 417324 كفـءكفـء4722011/03/28 معلم

ف درشاى االعدادیة 2008/03/10 ھویدا على امبارك  عطیة 416277 كفـءكفـء4732011/03/28 معلم

الدیب الصناعیة المشتركة 2009/09/15 وائل عبدالمنعم فھیم عبدالغنى 2384404 كفـءكفـء4742011/07/20 معلم

الدلنجات ص بنین 2008/10/05 وائل دمحم محمود دمحم حسب هللا 2181721 كفـءكفـء4752011/03/28 معلم

تامر عاطف عید لحیمر االبتدائیة/ الشھید 2007/03/10 وردة السید ابو بكر مبروك 418626 كفـءكفـء4762011/04/01 معلم
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إدارة مدیریة
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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الدلنجات ث بنات 2008/03/10 وسام  حمدى عبدالھادى عبدالجلیل 2152505 كفـءكفـء4772011/03/28 معلم

ریاض االطفال- الناصریة 2007/03/10 وسام حامد عبد العزیز قریطم 414612 كفـءكفـء4782011/03/28 معلم

بنى الدلنجات ریاض اطفال التجریبیة 2009/09/15 وسام سامى دمحم دمحم طلعت 2383868 كفـءكفـء4792011/07/20 معلم

ناجى ابو زیادة بابى سعیفة 2008/03/10 وفاء احمد ابراھیم احمد 449972 كفـءكفـء4802011/03/28 معلم

نجع المغاربة 2005/10/16 والء أحمد ابراھیم المزین 2152703 كفـءكفـء4812011/03/28 معلم

مدرسة ناجى ابو زیادة االعدادیة المشتركة 2009/09/15 والء السعید عبدالحمید یونس 2265432 كفـءكفـء4822011/07/20 معلم

سعد هللا ابو وافیھ 2008/03/10 والء حسانین درویش دمحم 1694942 كفـءكفـء4832011/03/28 معلم

كوم الحاصل ع. ف 2009/09/15 والء عاطف غنام على فرج زاید 2335718 كفـءكفـء4842011/07/20 معلم

الدلنجات ص بنات 2006/12/03 ولید مصطفى عبدالمنعم شرف الدین 2182840 كفـءكفـء4852011/03/28 معلم

الدلنجات الثانویة بنین 2008/03/10 ولید نبیل دمحم بركات 1507130 كفـءكفـء4862011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنات 2008/10/05 یاسر السید عبدالقادر الدقاق 2181798 كفـءكفـء4872011/07/20 معلم

ابو مسعود االبتدائیة 2008/10/05 یاسر رجب عبدالسمیع عبدالرحیم 2154720 كفـءكفـء4882011/03/28 معلم

الدلنجات ص بنات 2006/12/03 یاسمین حسنین دمحم حسین 2181765 كفـءكفـء4892011/07/20 معلم

العباسى االبتدائیة 2008/03/10 یمن دمحم علي احمد 417385 كفـءكفـء4902011/07/20 معلم

الدلنجات ص بنین 2006/10/01 یونس محمود عبدالمقصود یونس 2177370 كفـءكفـء4912011/07/20 معلم
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عزبة زید االعدادیة 2011/07/20 اسماء رزق دمحم رفاعى النقیب 402757 كفـءكفـء12011/04/01 أمین مكتبة

ابوحمص االعدادیة للتعلیم االساسي 2011/07/20 ایناس سعد ذكى عبدالوھاب 400769 كفـءكفـء22011/04/01 أمین مكتبة

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/03/28 رحاب عبدالفتاح عبدالحمید البركى 393038 كفـءكفـء32011/03/28 أمین مكتبة

الحرفة االعدادیة 2011/07/20 دمحم یوسف عبد هللا الحناوي 391512 كفـءكفـء42011/07/20 أمین مكتبة

الحریة االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/20 محمود دمحم اسماعیل ابوغزالة 402482 كفـءكفـء52011/07/20 أمین مكتبة

الدراویة البحریة 2011/07/20 نجوى سعد مصطفى شھاب 401956 كفـءكفـء62011/07/20 أمین مكتبة

حمدى الشحات التجاریة للبنات 2011/07/20 ریھام طلعت حسین عبدلدایم 2189253 كفـءكفـء72011/07/20 أخصائى صحافة وإعالم

عبد العزیز مخیون االعدادیة 2011/07/20 زینب عبدهللا دمحم ضحاوى 2386155 كفـءكفـء82011/04/01 أخصائى صحافة وإعالم

ابوحمص الرسمیة المتمیزة االبتدائیة لغات 2011/07/20 عبد الستار دمحم عبد الستار عنتر 2269327 كفـءكفـء92011/04/01 أخصائى صحافة وإعالم

سحالى االعدادیة 2011/07/20 نجالء عاطف دمحم عبد الجواد 2376922 كفـءكفـء102011/07/20 أخصائى صحافة وإعالم

كیمان دمیسة االعدادیة 2011/07/20 یوسف ممدوح عبد المعطي عبد العال 2391094 كفـءكفـء112011/04/01 أخصائى صحافة وإعالم

بركھ غطاس االعدادیة 2011/07/20 ابراھیم عبدالعزیز عبد ربھ سرور 2398064 كفـءكفـء122011/04/01 أخصائى نفسى

طلمبات برسیق االعدادیة 2011/07/20 صفاء مسعود عبدالباسط عبدالجواد 2299106 كفـءكفـء132011/07/20 أخصائى نفسى

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/07/20 أمیرة صبرى ایوب الشیخ 1521954 كفـءكفـء142011/07/20 أخصائى اجتماعى

بنات أ ریاض أطفال 2011/07/20 دعاء احمد حسن بدر 391967 كفـءكفـء152011/04/01 أخصائى اجتماعى

بسنتواى االبتدائیة 2011/07/20 دینا حسن مسعود تركى 2196519 كفـءكفـء162011/04/01 أخصائى اجتماعى

كوم عزیزة االعدادیة 2011/07/20 سامى احمد محمود دمحم 401690 كفـءكفـء172011/04/01 أخصائى اجتماعى
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نقطة العربان 2011/07/20 سامى شحاتة دمحم اسماعیل 400734 كفـءكفـء182011/04/01 أخصائى اجتماعى

ابو ھواش االبتدائیة 2011/03/28 سامیة جمال الدین دمحم عتیبھ 400259 كفـءكفـء192011/03/28 أخصائى اجتماعى

الحرفة تعلیم اساسى ریاض أطفال 2011/07/20 سحر ربیع سید أحمد  النجیلى 401061 كفـءكفـء202011/07/20 أخصائى اجتماعى

عزبة زید االعدادیة 2011/07/20 سماح فوزى على زلط 1546290 كفـءكفـء212011/04/01 أخصائى اجتماعى

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/03/28 شیماء شحاتھ عبدالفتاح عبدالمجید 2175815 كفـءكفـء222011/03/28 أخصائى اجتماعى

قافلة االبتدائیة 2011/07/20 شیماء عبدالوھاب احمد سلیمان 391876 كفـءكفـء232011/07/20 أخصائى اجتماعى

الرزقة االبتدائیة 2011/07/20 شیماء دمحم عبدالعزبز ابراھیم 401410 كفـءكفـء242011/07/20 أخصائى اجتماعى

خمیس عبد الفتاح على مرسى 2011/03/28 صالح عبد الباقى مرسى رفاعى 401932 كفـءكفـء252011/03/28 أخصائى اجتماعى

الدسانسة االعدادیة 2011/07/20 عبیر ابراھیم سعد دمحم 400719 كفـءكفـء262011/04/01 أخصائى اجتماعى

بركھ غطاس االعدادیة 2011/03/28 عزیزه ابراھیم دسوقى مبروك 401792 كفـءكفـء272011/03/28 أخصائى اجتماعى

الدسانسة االعدادیة 2011/07/20 على ابراھیم عبدالمنعم ابراھیم سویف 2198917 كفـءكفـء282011/04/01 أخصائى اجتماعى

كوم صوان االبتدائیة 2011/07/20 فایزة دمحم عبد العاطي ھاشم 391480 كفـءكفـء292011/04/01 أخصائى اجتماعى

ابو حمص الثانویة المشتركة 2011/07/20 فریده عباس عبدهللا عبدهللا 401395 كفـءكفـء302011/07/20 أخصائى اجتماعى

ابوحمص للتعلیم االساسي 2011/03/28 لیلى عبدالحمید لطفى عودة 402553 كفـءكفـء312011/03/28 أخصائى اجتماعى

كیمان دمیسة 2011/07/20 دمحم صالح إبراھیم الرومي 1555649 كفـءكفـء322011/07/20 أخصائى اجتماعى

سحالى 2011/07/20 محمود احمد نعیم شنیار 2187957 كفـءكفـء332011/07/20 أخصائى اجتماعى

كفر عزاز االعدادیة 2011/07/20 مفید فؤاد بسیوني زید 1546610 كفـءكفـء342011/07/20 أخصائى اجتماعى
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الحریة تعلیم اساسى 2011/03/28 میرفت جابر عبدالحمید فریج 402489 كفـءكفـء352011/03/28 أخصائى اجتماعى

دمحم على البشبیشى 2011/07/20 نھى سعد كامل عبد الحمید 1544273 كفـءكفـء362011/04/01 أخصائى اجتماعى

االرشاد االعدادیة بنات 2011/07/20 نورة دمحم فتحي قمح 394474 كفـءكفـء372011/04/01 أخصائى اجتماعى

كفر حصام 2011/07/20 ھالة دمحم یوسف ریاض 391846 كفـءكفـء382011/07/20 أخصائى اجتماعى

ابوحمص للتعلیم االساسي 2011/07/20 ھدى احمد دمحم مزروع 2188443 كفـءكفـء392011/04/01 أخصائى اجتماعى

النخلة القبلیة االبتدائیة 2011/07/20 یاسر عبد هللا دمحم شجاع 400614 كفـءكفـء402011/04/01 أخصائى اجتماعى

قافلة االعدادیة 1990/01/09 مجدى حامد عبدربھ شحاتھ 401674 كفـءكفـء412009/11/04 معلم أول أ

ابو حمص ص الثانویة 1994/10/18 حمادة خلیفة على دمحم 392594 كفـءكفـء422009/11/04 معلم أول

بسنتواى االعدادیة 2000/12/25 حمادة مسعد السید المزین 391888 كفـءكفـء432012/06/12 ماجیستیرمعلم أول

عرفان و بركات االبتدائیة 1993/02/15 حنان نبیل عبد الحمید المدخوم 391799 كفـءكفـء442009/11/04 معلم أول

االعدادیة الجدیدة بنات 2000/12/25 زكي دمحم حامد عوف 391761 كفـءكفـء452012/06/12 ماجیستیرمعلم أول

بطورس االعدادیة 1985/02/12 فتحى زكریا سلیمان االدھم 401604 كفـءكفـء462010/05/12 معلم أول

كوم صوان االعدادیة 2002/05/01 مصطفى سالم دمحم على 402898 كفـءكفـء472012/06/12 ماجیستیرمعلم أول

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/03/28 ابتسام عبد السمیع عبد الحلیم خلف 1534811 كفـءكفـء482011/03/28 معلم

سحالى 2011/03/28 ابتسام دمحم دمحم اسماعیل 391579 كفـءكفـء492011/03/28 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/07/20 ابراھیم احمد دمحم ابوسالم 1534196 كفـءكفـء502011/04/01 معلم

النخلة القبلیة االبتدائیة 2011/03/28 ابراھیم احمد دمحم عوض 393993 كفـءكفـء512011/03/28 معلم
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بركھ غطاس االعدادیة 2011/07/20 ابراھیم السعید احمد الرفاعى 2405037 كفـءكفـء522011/04/01 معلم

عمران االعدادیة 2011/07/20 ابراھیم رجب سلیم مسعود 391482 كفـءكفـء532011/04/01 معلم

سالم الزیبق 2011/03/28 ابراھیم شحاتھ عبد الفتاح عبد المجید 402010 كفـءكفـء542011/03/28 معلم

قافلة االعدادیة 2011/07/20 ابراھیم صابر عبد المنعم عبد هللا 1544266 كفـءكفـء552011/07/20 معلم

الحدیثة 2011/07/20 ابراھیم عوض بسیونى فوده 2192098 كفـءكفـء562011/04/01 معلم

جرار االعدادیة 2011/07/20 ابراھیم دمحم ابراھیم الزواوى 2192129 كفـءكفـء572011/04/01 معلم

الصالحیة االعدادیة 2011/07/20 ابراھیم دمحم ابراھیم زید 2386472 كفـءكفـء582011/04/01 معلم

طلمبات حلق الجمل االعدادیة 2011/03/28 ابراھیم مساعد ابراھیم منصور 391677 كفـءكفـء592011/03/28 معلم

سمعان االعدادیة 2011/03/28 اثناسیوس یسرى ابراھیم عطاهللا 400473 كفـءكفـء602011/03/28 معلم

انور المفتى 2011/07/20 احسان بسیونى عوض صالح الجالى 2391458 كفـءكفـء612011/07/20 معلم

خمیس عبد الفتاح على مرسى 2011/03/28 إحسان خمیس دغش حسن درویش 401916 كفـءكفـء622011/03/28 معلم

الصاوى شكر 2011/03/28 أحالم حسب النبي دمحم القبارى 400441 كفـءكفـء632011/03/28 معلم

الجرادات االبتدائیة 2011/03/28 احالم عبدالمنعم عبدالھادى بدر 1526768 كفـءكفـء642011/03/28 معلم

النخلة القبلیة االعدادیة 2011/07/20 أحمد توفیق دمحم سید احمد 393996 كفـءكفـء652011/07/20 معلم

سید احمد نصار 2011/03/28 احمد جاد المولى یوسف  الشمسى 2188445 كفـءكفـء662011/03/28 معلم

عبدالمنعم حسین االعدادیة 2011/03/28 احمد حلمى عباس زاید 1524765 كفـءكفـء672011/03/28 معلم

ابوحمص االعدادیة للتعلیم االساسي 2011/03/28 احمد رجب عبدالغنى فریج 402803 كفـءكفـء682011/03/28 معلم
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الغابة االعدادیة 2011/07/20 احمد رجب مصطفى ابو زید 1543538 كفـءكفـء692011/04/01 معلم

بطورس االعدادیة 2011/07/20 احمد رزق سعد رزق 2375562 كفـءكفـء702011/04/01 معلم

دسونس االعدادیة 2011/03/28 أحمد صقر عبدالغنى عجمى 402536 كفـءكفـء712011/03/28 معلم

العشرة االعدادیة 2011/07/20 احمد عبد البارى عبد العزیز السعداوى 2375559 كفـءكفـء722011/07/20 معلم

الرباط االعدادیة 2011/03/28 احمد عبد الرحیم حسین عبد الرحیم 1530409 كفـءكفـء732011/03/28 معلم

ابوحمص الرسمیة المتمیزة االبتدائیة لغات 2011/07/20 احمد عبد المالك عبد العاطى على 1530414 كفـءكفـء742011/07/20 معلم

بطورس االعدادیة 2011/03/28 احمد عبدالحمید عبدالمقصود عبداللطیف 1525047 كفـءكفـء752011/03/28 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 احمد عطیة احمد دمحم االبطح 1535859 كفـءكفـء762011/03/28 معلم

جواد حسنى 2011/03/28 احمد على عبدهللا بلتاجى 402750 كفـءكفـء772011/03/28 معلم

الشھید إسالم دمحم السمدیسى 2011/03/28 احمد فرج دمحم اسماعیل 402696 كفـءكفـء782011/03/28 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 أحمد فكري دمحم خلیل 1534172 كفـءكفـء792011/03/28 معلم

الروینى 2011/07/20 احمد كامل عبده القالع 1519665 كفـءكفـء802011/07/20 معلم

الغابة االعدادیة 2011/03/28 احمد متولى دمحم خداش 402262 كفـءكفـء812011/03/28 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/03/28 احمد دمحم احمد سالم 2167646 كفـءكفـء822011/03/28 معلم

دسونس االعدادیة 2011/07/20 احمد دمحم احمد كحلة 402115 كفـءكفـء832011/04/01 معلم

التھامى االبتدائیة 2011/03/28 أحمد دمحم السید فرج 393992 كفـءكفـء842011/03/28 معلم

جرار االعدادیة 2011/03/28 احمد دمحم عبدالحمید عبدالمعطى 391986 كفـءكفـء852011/03/28 معلم
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االعدادیة الجدیدة بنات 2011/07/20 احمد دمحم دمحم سعد المرابط 394482 كفـءكفـء862011/04/01 معلم

صدقى االبتدائیة 2011/03/28 احمد مصطفى ابراھیم زید 1528866 كفـءكفـء872011/03/28 معلم

الشھید إسالم دمحم السمدیسى 2011/07/20 أحمد مصطفى سالم نوار 402484 كفـءكفـء882011/04/01 معلم

الحدیرى االبتدائیة 2011/03/28 احمد معوض عبدالجلیل حامد 401529 كفـءكفـء892011/03/28 معلم

الغابة 2011/07/20 اخالص عید داود محبوب 400612 كفـءكفـء902011/04/01 معلم

سمعان االعدادیة 2011/03/28 ادھم دمحم خلیل الشرقاوى 449995 كفـءكفـء912011/03/28 معلم

الزھراء ریاض أطفال 2011/03/28 ازھار عبدالمنعم عبدالھادى بدر 401355 كفـءكفـء922011/03/28 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2007/03/08 اسامة جمال ابراھیم قندیل 1634294 كفـءكفـء932009/11/04 معلم

الزینى االعدادیة 2011/07/20 اسامة على عبد الخالق مطاوع 2386471 كفـءكفـء942011/04/01 معلم

بطورس االبتدائیة 2011/07/20 اسامة مجدى دمحم القزاز 2402854 كفـءكفـء952011/07/20 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 اسامة دمحم ابراھیم ساسى 2193193 كفـءكفـء962011/03/28 معلم

زاویة نعیم االبتدائیة 2011/03/28 اسامة دمحم باشا عبد هللا 400407 كفـءكفـء972011/03/28 معلم

عمران االعدادیة 2011/03/28 إسراء فایز عبد العزیز زید 393945 كفـءكفـء982011/03/28 معلم

تل تقالة االبتدائیة 2011/03/28 اسعاد سعید حنفى دمحم 400564 كفـءكفـء992011/03/28 معلم

بطورس االعدادیة 2011/07/20 اسالم احمد فرغلى فراج 2387131 كفـءكفـء1002011/07/20 معلم

دمحم ابو رواش االعدادیة 2011/07/20 اسالم جالل احمد عجیز 2387028 كفـءكفـء1012011/04/01 معلم

جرار االعدادیة 2011/03/28 اسالم جمال دمحم نصر بكر 1535861 كفـءكفـء1022011/03/28 معلم
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بركة غطاس االبتدائیة ب 2011/03/28 اسالم خمیس دغش حسن 402732 كفـءكفـء1032011/03/28 معلم

جالل الشھاوى المشتركة 2011/03/28 اسالم صالح اسماعیل الشرقاوي 1559818 كفـءكفـء1042011/03/28 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2002/05/15 اسالم دمحم عبد العزیز عوض مخلوف 400885 كفـءكفـء1052009/11/04 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/03/28 اسماء ابو العینین على ابو العینین 2099435 كفـءكفـء1062011/03/28 معلم

ناصر االعدادیة المھنیة 2011/07/20 اسماء امام دمحم حمدون 392978 كفـءكفـء1072011/04/01 معلم

سحالى االعدادیة 2011/03/28 اسماء جالل دمحم بسیونى 393540 كفـءكفـء1082011/03/28 معلم

الزینى االبتدائیة 2011/03/28 اسماء على عبدالخالق مطاوع 400795 كفـءكفـء1092011/03/28 معلم

بنى دمسنا االبتدائیة 2011/03/28 اسماء عید دمحم ابراھیم سالم 399743 كفـءكفـء1102011/03/28 معلم

قافلة االبتدائیة 2011/03/28 اسماء دمحم قاسم حسین 1531125 كفـءكفـء1112011/03/28 معلم

ناصر االعدادیة بنین 2011/07/20 اسماء مسعد دمحم عبید 2345182 كفـءكفـء1122011/04/01 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/03/28 اسماء یسرى محمود الخولى 1534882 كفـءكفـء1132011/03/28 معلم

الروضة خیرى االعدادیة 2011/07/20 اسماعیل السید سعد ابراھیم 402298 كفـءكفـء1142011/07/20 معلم

كوم عزیزة 2011/03/28 اسماعیل محروس حموده مبارك 1520410 كفـءكفـء1152011/03/28 معلم

الروضة خیرى االعدادیة 2011/07/20 اشرف حسن على ابوسعید 402205 كفـءكفـء1162011/07/20 معلم

الجرادات االعدادیة 2011/03/28 اشرف عباس عبد العاطي ابودریع 1562227 كفـءكفـء1172011/03/28 معلم

عید اسماعیل محسن االبتدائیة 2011/07/20 اشرف عبدالكریم عبدالمجید العقارى 402137 كفـءكفـء1182011/07/20 معلم

الحدیري الثانویة 2011/07/20 أشرف عنتر الصاوى العطار 1528846 كفـءكفـء1192011/07/20 معلم
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ابو حمص ص الثانویة 2011/07/20 أشرف عید رمضان حمودة 1534191 كفـءكفـء1202011/04/01 معلم

تل تقالة االعدادیة 2011/07/20 اشرف دمحم سعد محمود 401955 كفـءكفـء1212011/04/01 معلم

الجرادات االعدادیة 2011/07/20 افراج سعید ابراھیم دمحم 401401 كفـءكفـء1222011/04/01 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2002/05/15 اكرام مصطفي كامل حسن 394238 كفـءكفـء1232009/11/04 معلم

طلمبات برسیق االعدادیة 2011/03/28 الخلیلي على حامد النجار 394010 كفـءكفـء1242011/03/28 معلم

بلقطر الغربیة االعدادیة 2011/07/20 السمخراطى محمود عبد الرحمن السمخراطى 1520950 كفـءكفـء1252011/07/20 معلم

طلمبات برسیق االعدادیة 2011/03/28 السید غازى السید نعمة هللا 402783 كفـءكفـء1262011/03/28 معلم

كیمان دمیسة االعدادیة 2011/07/20 السید دمحم صالح الدین  السید حبیشى 402706 كفـءكفـء1272011/04/01 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 السید دمحم غازي ابراھیم 392583 كفـءكفـء1282011/03/28 معلم

الصالحیة االعدادیة 2011/07/20 السید یوسف إبراھیم المدبولي 2384143 كفـءكفـء1292011/07/20 معلم

الحمراء القبلیة 2011/03/28 الشیماء على احمد دمحم 402089 كفـءكفـء1302011/03/28 معلم

البرنس 2011/07/20 الصافى جمعة عبداللطیف عبدهللا 393735 كفـءكفـء1312011/07/20 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/07/20 الصافى فرج عبدهللا اسماعیل 2190092 كفـءكفـء1322011/04/01 معلم

الغابة 2011/03/28 الصافى دمحم غریب زیتون 399765 كفـءكفـء1332011/03/28 معلم

الحدیرى االبتدائیة 2011/03/28 الفت صبحى شحاتھ محمود 401686 كفـءكفـء1342011/03/28 معلم

االعدادیة الجدیدة بنات 2011/07/20 الھادى دمحم كامل عبدهللا 1634794 كفـءكفـء1352011/04/01 معلم

الغابة ریاض االطفال 2011/03/28 الھام عبدالمنعم عبدالھادى بدر 2199762 كفـءكفـء1362011/03/28 معلم
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عزبة زید ریاض أطفال 2011/03/28 امال جابر دمحم عاشور 402652 كفـءكفـء1372011/03/28 معلم

البكوات االبتدائیة 2011/03/28 امال رمضان عبدالكریم صبحى 402207 كفـءكفـء1382011/03/28 معلم

قافلة ریاض أطفال 2011/03/28 امال عبد العلیم حامد ابوحجاب 1531124 كفـءكفـء1392011/03/28 معلم

ابو حمص الثانویة المشتركة 2011/07/20 امال فتحى  عبدالحمید  ابوزید 2384605 كفـءكفـء1402011/07/20 معلم

قافلة االبتدائیة 2011/03/28 امال دمحم عبدالعزیز دمحم 391988 كفـءكفـء1412011/03/28 معلم

الشھید إسالم دمحم السمدیسى 2011/03/28 امال دمحم دمحم عامر 2188041 كفـءكفـء1422011/03/28 معلم

دیر امس االعدادیة 2011/07/20 امال دمحم دمحم عبد المحسن 2346805 كفـءكفـء1432011/04/01 معلم

الجرادات االعدادیة 2011/07/20 آمال منجود دمحم موسي 1540337 كفـءكفـء1442011/07/20 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/07/20 امانى حامد دمحم شكبان 1534888 كفـءكفـء1452011/07/20 معلم

شاكر فرج ث 2011/07/20 امانى عبد الجلیل دمحم خضر 2326822 كفـءكفـء1462011/07/20 معلم

قناوى االعدادیة 2011/07/20 امانى عصام دمحم اسماعیل درویش 2380946 كفـءكفـء1472011/04/01 معلم

بلقطر الشرقیة 2011/03/28 أمانى فتحى دمحم نصار 402620 كفـءكفـء1482011/03/28 معلم

ابوحمص للتعلیم االساسي 2011/03/28 أمانى دمحم أنور على 1530739 كفـءكفـء1492011/03/28 معلم

دیر امس 2011/07/20 ّامانى منیر دمحم عبد الحفیظ 402021 كفـءكفـء1502011/04/01 معلم

بسنتواى االبتدائیة 2011/03/28 أماني سعید فرج عبد ربھ 1550869 كفـءكفـء1512011/03/28 معلم

منشاة دمسنا االعدادیة 2011/03/28 امل حامد فرج دغیدى 402249 كفـءكفـء1522011/03/28 معلم

صفر الكبرى االبتدائیة 2011/07/20 امل على عبدالعاطى عبدالعال 1529879 كفـءكفـء1532011/07/20 معلم
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عزاز االبتدائیة 2011/03/28 أمل دمحم حسن عبدالمجید 1525027 كفـءكفـء1542011/03/28 معلم

الحریة تعلیم اساسى 2011/03/28 امل دمحم حنفى دمحم 1526770 كفـءكفـء1552011/03/28 معلم

ناصر االعدادیة بنین 2011/07/20 امل محمود على محبوب 2205468 كفـءكفـء1562011/07/20 معلم

الرباط االعدادیة 2011/03/28 أمیر حامد خیر هللا رحیم 1520122 كفـءكفـء1572011/03/28 معلم

ابوحمص االعدادیة للتعلیم االساسي 2011/03/28 أمیرة المرسي أحمد مشعل 398305 كفـءكفـء1582011/03/28 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2002/05/15 أمیرة خلیفة السید دمحم 394362 كفـءكفـء1592009/11/04 معلم

بركھ غطاس االعدادیة 2011/03/28 أمیرة صالح ابراھیم مبروك 393974 كفـءكفـء1602011/03/28 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/07/20 امیرة على عبدالحى خفاجى 2268080 كفـءكفـء1612011/07/20 معلم

بسنتواى االبتدائیة 2011/03/28 أمیمھ عبد الحمید مرسى العبد 1528857 كفـءكفـء1622011/03/28 معلم

دمحم على البشبیشى ریاض اطفال 2011/03/28 امینة ابراھیم احمد دمحم 1524988 كفـءكفـء1632011/03/28 معلم

جواد حسنى 2011/07/20 امینة السید دمحم ابوالسعود 402749 كفـءكفـء1642011/07/20 معلم

دمحم على البشبیشى ریاض اطفال 2011/03/28 انجى جمال دمحم نصر 400561 كفـءكفـء1652011/03/28 معلم

الوكیل االبتدائیة 2011/07/20 انس ابراھیم ابو السعود شحاتھ 401033 كفـءكفـء1662011/04/01 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/07/20 أنوار مصطفى على نصیر 2193263 كفـءكفـء1672011/04/01 معلم

نقطة العربان 2011/07/20 ایات خمیس عبدالعزیز على 2386767 كفـءكفـء1682011/04/01 معلم

الغابة االعدادیة 2011/03/28 ایات محمود صابر سلیمان 2195261 كفـءكفـء1692011/03/28 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/07/20 ایرینى فایز ولیم یعقوب 2178505 كفـءكفـء1702011/04/01 معلم
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دمحم ابو رواش االعدادیة 2011/03/28 ایزیس صبري دمحم عبدالعاطي 393021 كفـءكفـء1712011/03/28 معلم

بلقطر الشرقیھ االعدادیة 2011/03/28 ایمان ابراھیم دمحم السید الصفطى 402334 كفـءكفـء1722011/03/28 معلم

الجرادات االعدادیة 2011/07/20 ایمان احمد عبدالجواد حالوه 401326 كفـءكفـء1732011/04/01 معلم

القروى االعدادیة 2011/07/20 ایمان السباعى رمضان خطاب 2390510 كفـءكفـء1742011/07/20 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/03/28 ایمان باm دمحم عبد السالم األشقر 394288 كفـءكفـء1752011/03/28 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/03/28 ایمان جادهللا عبدهللا سعید 2177498 كفـءكفـء1762011/03/28 معلم

جالل الشھاوي ریاض أطفال 2011/07/20 ایمان جمال محمود احمد 2390529 كفـءكفـء1772011/07/20 معلم

عرفان و بركات االبتدائیة 2011/03/28 ایمان حامد دمحم علي شكبان 391626 كفـءكفـء1782011/03/28 معلم

كیمان دمیسة ریاض أطفال 2011/07/20 ایمان حصافى دمحم عمارة 2387052 كفـءكفـء1792011/04/01 معلم

الجرادات االعدادیة 2011/03/28 ایمان حلمى عبداللطیف دمحم 401327 كفـءكفـء1802011/03/28 معلم

دیر امس 2011/03/28 ایمان حمدى احمد عمارة 403048 كفـءكفـء1812011/03/28 معلم

السوسى 2011/07/20 أیمان خمیس متولى اسماعیل 399812 كفـءكفـء1822011/04/01 معلم

ابو كباریة االبتدائیة 2011/03/28 ایمان رمضان عبد زیدان 1528543 كفـءكفـء1832011/03/28 معلم

القروى ریاض اطفال 2011/07/20 ایمان سعد عبد الغنى ابو یوسف 2387055 كفـءكفـء1842011/04/01 معلم

الجرادات االبتدائیة 2011/03/28 ایمان سالمة ابراھیم الشباسى 1546291 كفـءكفـء1852011/03/28 معلم

كوم عزیزة االعدادیة 2011/07/20 ایمان عبد الجلیل حمیده عبد الجلیل 2362099 كفـءكفـء1862011/04/01 معلم

الروضة القدیمة االبتدائیة 2011/07/20 ایمان عبد الناصر فرج عبد الصمد 1520129 كفـءكفـء1872011/04/01 معلم
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بنات أ ریاض أطفال 2011/03/28 ایمان عبدالعزیز دمحمى  بدر 2189256 كفـءكفـء1882011/03/28 معلم

الزینى االبتدائیة 2011/03/28 ایمان عراقى عبد القوى ابو سیف 1529241 كفـءكفـء1892011/03/28 معلم

االرشاد االعدادیة بنات 2011/03/28 ایمان على توفیق على 1518289 كفـءكفـء1902011/03/28 معلم

قافلة االبتدائیة 2011/03/28 ایمان فایز غمرى  عبد المقصود 2207487 كفـءكفـء1912011/03/28 معلم

شاكر فرج ث 2011/07/20 ایمان فتحى اتسید رزق 2195064 كفـءكفـء1922011/07/20 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/03/28 ایمان فیصل معوض یوسف 394292 كفـءكفـء1932011/03/28 معلم

سحالى تعلیم اساسى ابتدائى 2011/03/28 ایمان دمحم حامد الصاوى العطار 1569704 كفـءكفـء1942011/03/28 معلم

قافلة االبتدائیة 2011/07/20 ایمان دمحم خمیس عرفھ 1530411 كفـءكفـء1952011/04/01 معلم

حمدى الشحات التجاریة للبنات 2011/03/28 ایمان دمحم ربیع احمد الشین 392398 كفـءكفـء1962011/03/28 معلم

الصالحیة االعدادیة 2011/07/20 ایمان دمحم شوقي عمر الرومي 1552166 كفـءكفـء1972011/07/20 معلم

زاویة نعیم ریاض اطفال 2002/05/01 ایمان دمحم عبدهللا ابوراس 392723 كفـءكفـء1982009/11/04 معلم

مجمعة دمسنا ریاض اطفال 2011/07/20 ایمان دمحم عبدالمجید صوان 2385554 كفـءكفـء1992011/04/01 معلم

النخلة القبلیة االبتدائیة 2011/03/28 ایمان دمحم على نویجى 1520819 كفـءكفـء2002011/03/28 معلم

جرار االعدادیة 2011/03/28 ایمان دمحم دمحم طلبة 400590 كفـءكفـء2012011/03/28 معلم

بنات أ 2011/03/28 ایمان محمود درویش ابو خطوة 1530602 كفـءكفـء2022011/03/28 معلم

طلمبات حلق الجمل االعدادیة 2011/07/20 ایمن رمضان عبد الكریم تھامى 401959 كفـءكفـء2032011/07/20 معلم

الدسانسة االعدادیة 2011/03/28 ایمن عرفھ فھمى عرفھ 401393 كفـءكفـء2042011/03/28 معلم
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عزبة بركات 2011/03/28 ایمن على عبد اللطیف احمد 401111 كفـءكفـء2052011/03/28 معلم

نجع الزغبات 2011/03/28 ایمن نبیل السید محمود 402995 كفـءكفـء2062011/03/28 معلم

القروى االعدادیة 2011/07/20 ایناس جمعة خلیل منصور 2304488 كفـءكفـء2072011/04/01 معلم

دمحم على البشبیشى ریاض اطفال 2011/07/20 ایناس سعید خمیس المنصورى 2192108 كفـءكفـء2082011/04/01 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/07/20 باسم حسن عبدالعزیز عطیھ 400443 كفـءكفـء2092011/04/01 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 باسم شحاتة ابراھیم سید احمد 2167663 كفـءكفـء2102011/03/28 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 باسنت دمحم عبد العزیز دمحم 392928 كفـءكفـء2112011/03/28 معلم

ابوحمص الرسمیة المتمیزة االبتدائیة لغات 2011/07/20 بدر سعد نغمیش عبدة سلیمان 400645 كفـءكفـء2122011/07/20 معلم

الروضة القدیمة االبتدائیة 2011/03/28 بدر دمحم ابراھیم بسیونى 402340 كفـءكفـء2132011/03/28 معلم

االرشاد االعدادیة بنات 2011/07/20 بسام سعد حسین سلیمان 2328488 كفـءكفـء2142011/07/20 معلم

كوم صوان االعدادیة 2011/07/20 بسمة ذكي مرعي ذكى 391479 كفـءكفـء2152011/07/20 معلم

جالل الشھاوى المشتركة 2011/07/20 بسمة صالح احمد عارفین 2402805 كفـءكفـء2162011/04/01 معلم

دمسنا االعدادیة بنات 2011/07/20 بسمة عبد المنعم عبد العظیم عوض 2293480 كفـءكفـء2172011/07/20 معلم

عزاز االبتدائیة 2011/03/28 بسمھ حسنى عبدالمولى البقاش 401687 كفـءكفـء2182011/03/28 معلم

سحالى االعدادیة 2011/07/20 بسیونى دمحم ابراھیم بسیونى 2347334 كفـءكفـء2192011/04/01 معلم

تل تقالة االعدادیة 2011/07/20 بسیوني ھاشم یوسف السید 391574 كفـءكفـء2202011/04/01 معلم

الحریة تعلیم اساسى 2011/03/28 بشرى دمحم دمحم النوام 400440 كفـءكفـء2212011/03/28 معلم
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الحدیرى االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/03/28 بالل احمد دمحم وھدان 391571 كفـءكفـء2222011/03/28 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/07/20 بھجت شوقى دمحم ابراھیم 2233116 كفـءكفـء2232011/04/01 معلم

ابوحمص الرسمیة المتمیزة االبتدائیة لغات 2011/03/28 بوسى عبد التواب مصطفى عبد التواب 1545554 كفـءكفـء2242011/03/28 معلم

االعدادیة الجدیدة بنات 2011/03/28 تامر صبحي أحمد منصور 1540321 كفـءكفـء2252011/03/28 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 تامر دمحم فتح هللا الجبالى 2229341 كفـءكفـء2262011/03/28 معلم

النخلة القبلیة االعدادیة 2011/07/20 تامر دمحم مطراوى كرم 1543545 كفـءكفـء2272011/04/01 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 تامر دمحم ھنداوي مصطفي 1534151 كفـءكفـء2282011/03/28 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/28 تامر مصطفي حسین احمد 400455 كفـءكفـء2292011/03/28 معلم

بلقطر الغربیة االعدادیة 2011/03/28 تغرید محمود عبدالحمید عبد السید 402336 كفـءكفـء2302011/03/28 معلم

عزبة زید االعدادیة 2011/07/20 تفاحة مسعود دمحم مرسى 402735 كفـءكفـء2312011/04/01 معلم

الزھراء ریاض أطفال 2011/03/28 تھانى عبدالمنعم یوسف مرعى 403062 كفـءكفـء2322011/03/28 معلم

بلقطر الشرقیھ االعدادیة 2011/07/20 تیسیر عبدهللا دمحم بسیونى 402577 كفـءكفـء2332011/04/01 معلم

زاویة نعیم االبتدائیة 2011/03/28 جاب هللا دمحم احمد دمحم 391845 كفـءكفـء2342011/03/28 معلم

ابو الریش 2011/03/28 جابر سعید سعد فضل 2196506 كفـءكفـء2352011/03/28 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 جابر فرید حنیش عبدالرؤف 2120701 كفـءكفـء2362011/03/28 معلم

الروضة القدیمة االبتدائیة 2011/07/20 جالء دمحم سعد مبروك 402341 كفـءكفـء2372011/04/01 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 جمال جمعة دمحم قاسم 1534206 كفـءكفـء2382011/03/28 معلم
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ابو حمص الثانویة المشتركة 2011/07/20 جمال عباس عبد الغنى عامر 1529221 كفـءكفـء2392011/04/01 معلم

النخلة القبلیة االبتدائیة 2011/03/28 جمال عبد الناصر راغب عبد العاطى الزیات 399816 كفـءكفـء2402011/03/28 معلم

القصر االعدادیة 2011/07/20 جمال دمحم عبد الخالق عبد الخالق 391522 كفـءكفـء2412011/04/01 معلم

الصالحیة االعدادیة 2011/07/20 جمعة عبد القادر محمود قاسم 395252 كفـءكفـء2422011/04/01 معلم

الروضة خیرى االعدادیة 2011/07/20 جمعة دمحم عبد العزیز قندیل 1562217 كفـءكفـء2432011/07/20 معلم

زاویة نعیم االبتدائیة 2011/03/28 جمعھ مسعود توفیق سمیط 401116 كفـءكفـء2442011/03/28 معلم

عمران االعدادیة 2011/07/20 جیھان ابراھیم دمحم الصیاد 2331521 كفـءكفـء2452011/04/01 معلم

جالل الشھاوى المشتركة 2011/03/28 جیھان عباس فاید ابراھیم 401113 كفـءكفـء2462011/03/28 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/07/20 جیھان دمحم عبدالفتاح برغش 2269099 كفـءكفـء2472011/04/01 معلم

الصخرة االبتدائیة 2011/07/20 حربى شحاتھ عبد القادر الدخمیس 1518930 كفـءكفـء2482011/04/01 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 حسام احمد دمحم ابواحمد 2145324 كفـءكفـء2492011/03/28 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/03/28 حسام فؤاد احمد عبدالسالم 2181757 كفـءكفـء2502011/03/28 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 حسام دمحم دمحم حجازى 476014 كفـءكفـء2512011/03/28 معلم

الشیخ سلیمان االبتدائیة 2011/07/20 حسن سمیر حسن احمد 393732 كفـءكفـء2522011/04/01 معلم

الروضة خیرى االعدادیة 2011/03/28 حسن دمحم دمحم دومة 402239 كفـءكفـء2532011/03/28 معلم

الجرادات االعدادیة 2011/03/28 حسناء عبدهللا احمد دمحم 399798 كفـءكفـء2542011/03/28 معلم

كوم صوان االعدادیة 2011/03/28 حسنى عبد المنعم حسن حره 391662 كفـءكفـء2552011/03/28 معلم
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كوم عزیزة االعدادیة 2011/07/20 حسنى عبدالعظیم عبدالحفیظ قندیل 1524572 كفـءكفـء2562011/04/01 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 حسنى یحى دمحم ابواحمد 392189 كفـءكفـء2572011/03/28 معلم

القصر االعدادیة 2011/07/20 حماد حنفى محمود مرسى 401365 كفـءكفـء2582011/07/20 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 حمدى جمعة دمحم رفاعى 2168918 كفـءكفـء2592011/03/28 معلم

الخمسین االعدادیة 2011/07/20 حمدى جمعھ عبدالغنى حسین 2191942 كفـءكفـء2602011/04/01 معلم

عمران االعدادیة 2011/07/20 حمدى صبحى صالح حمد 2326799 كفـءكفـء2612011/04/01 معلم

النمیرى االبتدائیة 2011/03/28 حمدى صبحى عبد القادر عبد المقصود 1519949 كفـءكفـء2622011/03/28 معلم

كوم القناطر االعدادیة 2011/07/20 حمدى فرج حمیدة تاعب السعداوى 392753 كفـءكفـء2632011/04/01 معلم

النخلة القبلیة االبتدائیة 2011/03/28 حمدى مصطفى حجاج ابراھیم 400591 كفـءكفـء2642011/03/28 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 حمدیة حمدي احمد عمارة 1559761 كفـءكفـء2652011/03/28 معلم

بریدان 2011/03/28 حمدیة عبدالمولي عوض ابوحمد 393024 كفـءكفـء2662011/03/28 معلم

صدقى االبتدائیة 2011/07/20 حمدیھ نبوى عبد الغفار ابورحیم 1543536 كفـءكفـء2672011/04/01 معلم

قناوى االعدادیة 2011/03/28 حمزه احمد لبیب شرف الدین 401325 كفـءكفـء2682011/03/28 معلم

كوم عزیزة االعدادیة 2011/07/20 حنان ابراھیم عبد السالم عفیفى 2401715 كفـءكفـء2692011/04/01 معلم

بنات أ 2011/03/28 حنان أحمد یحى شكر 402454 كفـءكفـء2702011/03/28 معلم

دیر أمس ریاض أطفال 2011/07/20 حنان عبدالمولى عبدالقوى عبد المجید 401372 كفـءكفـء2712011/07/20 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/03/28 حنان علي عبدالرازق علي 1545113 كفـءكفـء2722011/03/28 معلم
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ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/07/20 حنان فؤاد مصطفى البنا 2191952 كفـءكفـء2732011/07/20 معلم

االعدادیة الجدیدة بنات 2011/07/20 حنان دمحم السید الغفیر 401914 كفـءكفـء2742011/04/01 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/07/20 حنان دمحم عبد السالم عوض هللا 1534818 كفـءكفـء2752011/07/20 معلم

القروى 2011/03/28 حنان دمحم عوض نصر 393006 كفـءكفـء2762011/03/28 معلم

عزبة زید االعدادیة 2011/07/20 حنان یحیى عبد العزیز والى 2392803 كفـءكفـء2772011/07/20 معلم

ابوحمص الثانویھ بنات 2011/03/28 خالد عبدالحلیم عبدالحافظ عبدالقادر 475465 كفـءكفـء2782011/03/28 معلم

جرار االعدادیة 2011/03/28 خالد عنتر الصاوى العطار 393026 كفـءكفـء2792011/03/28 معلم

الغابة 2011/07/20 خمیس ابراھیم محمود الشتري 391974 كفـءكفـء2802011/04/01 معلم

الحدیرى االبتدائیة 2011/07/20 خمیس احمد مرسى مبارك 2390513 كفـءكفـء2812011/04/01 معلم

كفر عزاز االعدادیة 2011/07/20 خمیس حامد دمحم عبد المنعم 1519999 كفـءكفـء2822011/04/01 معلم

بطورس االعدادیة 2011/07/20 خمیس رمضان سلیمان دمحم 402440 كفـءكفـء2832011/07/20 معلم

بطورس االعدادیة 2011/07/20 خمیس منصور مصطفى صالح 2391599 كفـءكفـء2842011/07/20 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 دالیا احمد دمحم ھارون 1535889 كفـءكفـء2852011/03/28 معلم

انور المفتى 2011/07/20 دالیا حسام الدین على العسكرى 2299166 كفـءكفـء2862011/04/01 معلم

الزھراء ریاض أطفال 2011/03/28 دالیا شوقى على شحاتھ على 2189261 كفـءكفـء2872011/03/28 معلم

بلقطر الشرقیھ االعدادیة 2011/07/20 دالیا صالح عبدالفتاح الشرنوبى 402208 كفـءكفـء2882011/04/01 معلم

الحدیرى االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/20 دالیا صالح ابراھیم شیحة 402754 كفـءكفـء2892011/07/20 معلم
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جرار االعدادیة 2009/09/15 دالیا عبد المنعم خضر بشارة 2387124 كفـءكفـء2902011/07/20 معلم

عید اسماعیل محسن االبتدائیة 2011/07/20 دالیا مجدى عبدالسالم معوض 402557 كفـءكفـء2912011/04/01 معلم

جالل الشھاوى المشتركة 2011/03/28 دعاء حسن امین ماضى 394492 كفـءكفـء2922011/03/28 معلم

العشرة 2011/07/20 دعاء صالح فتحى غازى 2388192 كفـءكفـء2932011/04/01 معلم

عبدالمنعم حسین االعدادیة 2011/07/20 دعاء عبدالمنعم عبدالحمید زعنون 402168 كفـءكفـء2942011/04/01 معلم

النخلة القبلیة االبتدائیة 2011/07/20 دعاء عطیة اسماعیل العكل 400610 كفـءكفـء2952011/04/01 معلم

الجرادات االعدادیة 2011/07/20 دعاء عمر الفاروق رمضان عسكر 1548049 كفـءكفـء2962011/04/01 معلم

السالم االعدادیة 2011/07/20 دالل عبدالقادر عبدالخالق شرف الدین 2346320 كفـءكفـء2972011/04/01 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/03/28 دنیا حافظ فتحى حافظ 2188439 كفـءكفـء2982011/03/28 معلم

الحرفة تعلیم اساسى 2011/03/28 دینا شحاتھ عبدالغنى متولى 393867 كفـءكفـء2992011/03/28 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 دینا عوض دمحم ابو لمون 2096128 كفـءكفـء3002011/03/28 معلم

ابوحمص الثانویھ بنات 2011/07/20 دینا دمحم خلیل المسیرى 393534 كفـءكفـء3012011/07/20 معلم

االعدادیة الجدیدة بنات 2011/07/20 رابعة عبدهللا على المتناوى 1548015 كفـءكفـء3022011/07/20 معلم

بنات أ 2011/03/28 راجیھ جمعھ جاد عزام 399667 كفـءكفـء3032011/03/28 معلم

السوسى االعدادیة 2011/03/28 راضى فرحات دمحم دومة 402238 كفـءكفـء3042011/03/28 معلم

ابوحمص الرسمیة المتمیزة االبتدائیة لغات 2011/03/28 راضي عبدهللا عبدالغني حسین 391584 كفـءكفـء3052011/03/28 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/07/20 راندا السید اسماعیل بكر 394290 كفـءكفـء3062011/07/20 معلم
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ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/07/20 راندا عبدالسالم بسیونى سید احمد بدوى 2187907 كفـءكفـء3072011/07/20 معلم

النخلة القبلیة االبتدائیة 2011/03/28 راندا ممدوح دمحم النقیب 401077 كفـءكفـء3082011/03/28 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/07/20 رانیا أحمد على النجار 2182822 كفـءكفـء3092011/04/01 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/03/28 رانیا اسماعیل ھنداوى دمحم 1548034 كفـءكفـء3102011/03/28 معلم

ناصر االعدادیة المھنیة 2011/03/28 رانیا سعید دمحم ابو العزم 392984 كفـءكفـء3112011/03/28 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/07/20 راویھ رمضان عبد المعطى الجناینى 2154492 كفـءكفـء3122011/07/20 معلم

بطورس االعدادیة 2011/07/20 رباح خمیس عبد الونیس عطیھ 2385762 كفـءكفـء3132011/07/20 معلم

العشرة االعدادیة 2011/07/20 ربیع ابراھیم یوسف عبد المنعم 2375557 كفـءكفـء3142011/07/20 معلم

الوكیل االبتدائیة 2011/03/28 رجاء حمدان عبد العاطى صبحى 1528845 كفـءكفـء3152011/03/28 معلم

كوم القناطر االعدادیة 2011/07/20 رجب عید ابراھیم عبدالعزیز 393864 كفـءكفـء3162011/04/01 معلم

الغابة 2011/07/20 رجب دمحم حامد شعبان 391969 كفـءكفـء3172011/04/01 معلم

جواد حسنى 2011/03/28 رحا ب عبدالمنعم عبدالعزىز سوىدان 402781 كفـءكفـء3182011/03/28 معلم

سمعان 2011/07/20 رحاب شحاتة فتحى برغش 450586 كفـءكفـء3192011/04/01 معلم

بركھ غطاس االعدادیة 2011/03/28 رحاب دمحم احمد البنا 401846 كفـءكفـء3202011/03/28 معلم

النخلة البحریة االعدادیة 2011/03/28 رحاب دمحم اسماعیل مبارك 399819 كفـءكفـء3212011/03/28 معلم

عزبة رجب االعدادیة 2011/07/20 رزق ابراھیم رزق الشاذلى 2395826 كفـءكفـء3222011/07/20 معلم

صدقى االبتدائیة 2011/03/28 رشا رشاد عبد الجلیل زید 1543535 كفـءكفـء3232011/03/28 معلم
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ابو حمص ص الثانویة 2011/07/20 رشا رمضان توفیق الشرقاوى 2177464 كفـءكفـء3242011/07/20 معلم

بركة غطاس االبتدائیة ب 2011/03/28 رشا رمضان موسي یونس 1547854 كفـءكفـء3252011/03/28 معلم

الجرادات ریاض أطفال 2011/03/28 رشا سعد صالح دمحم 1526776 كفـءكفـء3262011/03/28 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/03/28 رشا سمیر طھ حافظ 1528267 كفـءكفـء3272011/03/28 معلم

الزینى االبتدائیة 2011/03/28 رشا عبدالجواد ابراھیم زاید 2188454 كفـءكفـء3282011/03/28 معلم

عبد الحى النجار االبتدائیة 2011/03/28 رشا عبدالقوى عبدالحمید بھنسى 394489 كفـءكفـء3292011/03/28 معلم

عزاز االبتدائیة 2011/03/28 رشا فتحى دمحم سعد عفیفى 393862 كفـءكفـء3302011/03/28 معلم

النخلة البحریة 2011/03/28 رشا كامل حسین الحمراوى 2189270 كفـءكفـء3312011/03/28 معلم

الخمسین االعدادیة 2011/07/20 رشا متولى دمحم ابو على 2269047 كفـءكفـء3322011/07/20 معلم

الزھراء 2011/07/20 رشا دمحم عبدالھادي بدر 391502 كفـءكفـء3332011/04/01 معلم

الحریة تعلیم اساسى 2011/07/20 رشا دمحم على ھندى 423118 كفـءكفـء3342011/04/01 معلم

تل تقالة االعدادیة 2011/07/20 رشا دمحم دمحم صقر 2346803 كفـءكفـء3352011/04/01 معلم

تل تقالة االعدادیة 2011/07/20 رشا دمحم دمحم عبد الوھاب 1528901 كفـءكفـء3362011/04/01 معلم

حمدى الشحات التجاریة للبنات 2011/07/20 رشا دمحم محمود عبدهللا 2181744 كفـءكفـء3372011/04/01 معلم

مجمعة دمسنا االبتدائیة 2011/03/28 رشا محمود عبد السالم سلیم 1569638 كفـءكفـء3382011/03/28 معلم

الخمسین االعدادیة 2011/03/28 رشدى شعبان حسین دمحم 399683 كفـءكفـء3392011/03/28 معلم

قافلة االبتدائیة 2011/03/28 رشیدة ناجي عبد اللطیف عبد الرازق 1531127 كفـءكفـء3402011/03/28 معلم
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عبد هللا ابراھیم رمضان شكر 2011/03/28 رضا بشیر دمحم عبد الفتاح 391625 كفـءكفـء3412011/03/28 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2002/05/15 رضا حسب النبى مبروك حب هللا 1629306 كفـءكفـء3422009/11/04 معلم

انور المفتى االعدادیة 2011/03/28 رضا حسن السید دمحم 1525028 كفـءكفـء3432011/03/28 معلم

ابو حمص الثانویة المشتركة 2011/03/28 رضا حمزة عبد الحمید غراب 391569 كفـءكفـء3442011/03/28 معلم

الشھید إسالم دمحم السمدیسى 2011/03/28 رضا ربیع سید احمد النجیلى 1525029 كفـءكفـء3452011/03/28 معلم

الروضة القدیمة االبتدائیة 2011/07/20 رضا عزت دمحم مصطفى 402376 كفـءكفـء3462011/04/01 معلم

حمدى الشحات التجاریة للبنات 2011/07/20 رضا على عبدالعزیز دمحم الجماس 2192558 كفـءكفـء3472011/04/01 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 رضا دمحم حسنین نمر 1534214 كفـءكفـء3482011/03/28 معلم

الزینى ریاض اطفال 2011/03/28 رضا مسعود حسن یوسف 1529238 كفـءكفـء3492011/03/28 معلم

بلقطر الشرقیة 2011/07/20 رضا نصر دمحم عبدربھ 1519966 كفـءكفـء3502011/04/01 معلم

ابوحمص للتعلیم االساسي 2011/07/20 رقیة عبدالفتاح طھ القصاص 402490 كفـءكفـء3512011/04/01 معلم

ابوحمص الرسمیة المتمیزة االبتدائیة لغات 2011/03/28 رمضان جمعھ عبد الحمید رفاعى 1520823 كفـءكفـء3522011/03/28 معلم

الرویني اإلعدادیة 2011/03/28 رمضان جمیل عباس الشاعر 402004 كفـءكفـء3532011/03/28 معلم

الوكیل االعدادیة 2011/03/28 رمضان خمیس منصور ھنداوى 2175616 كفـءكفـء3542011/03/28 معلم

دیر امس 2011/03/28 روحیة عسران فھیم یونس 403049 كفـءكفـء3552011/03/28 معلم

الروضة الجدیدة االبتدائیة 2011/03/28 رومیسة فوزي دمحم ابوبكر 1562244 كفـءكفـء3562011/03/28 معلم

عزبة زید االعدادیة 2011/03/28 ریحاب عبدالسالم على سالم 402730 كفـءكفـء3572011/03/28 معلم
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قناوى االبتدائیة 2011/03/28 ریم عبد الفتاح عبد العاطى أبو قلھ 1520125 كفـءكفـء3582011/03/28 معلم

الجرن 2011/07/20 ریھام رضا حسین الكافورى 2387057 كفـءكفـء3592011/07/20 معلم

جواد حسنى 2011/03/28 ریھام سعید عبدالفتاح عیسى 402936 كفـءكفـء3602011/03/28 معلم

بركھ غطاس االعدادیة 2011/03/28 ریھام محى الدین دمحم فاضلى 2387694 كفـءكفـء3612011/07/20 معلم

بنات أ 2011/03/28 زاھیھ ابراھیم عبد العظیم عوض 1529233 كفـءكفـء3622011/03/28 معلم

دسونس االعدادیة 2011/03/28 زكریا محمود عمر حسن النوال 1530818 كفـءكفـء3632011/03/28 معلم

بریدان 2011/03/28 زھرة محمود غریب غراب 391568 كفـءكفـء3642011/03/28 معلم

مصطفى ابوالغیط 2011/07/20 زینب حازم دمحم زاید 2344158 كفـءكفـء3652011/07/20 معلم

قافلة االعدادیة 2011/07/20 زینب رجب محمود السھیلى 2386764 كفـءكفـء3662011/07/20 معلم

بلقطر الشرقیة ریاض أطفال 2011/03/28 زینب سعید محمود جمعة 1519891 كفـءكفـء3672011/03/28 معلم

قناوى االعدادیة 2011/07/20 زینب عبدربة محمود عثمان 2380950 كفـءكفـء3682011/04/01 معلم

الدسانسة االبتدائیة 2011/07/20 زینب على یوسف حسن 400156 كفـءكفـء3692011/04/01 معلم

دمحم حجازى 2011/03/28 زینب فرج محمود السھیلى 1532306 كفـءكفـء3702011/03/28 معلم

دمحم حجازى ریاض أطفال 2011/03/28 زینب فؤاد حسن السعداوى 402584 كفـءكفـء3712011/03/28 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2002/05/15 زینب قطب دمحم توفیق 394227 كفـءكفـء3722010/05/12 معلم

صفر االعدادیة تعلیم اساسي 2011/07/20 سارة طاھر عبدالقادر السید 2276202 كفـءكفـء3732011/07/20 معلم

بلقطر الشرقیة 2011/07/20 سارة دمحم حسن محمود كمیجة 1519984 كفـءكفـء3742011/04/01 معلم

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

7438of 3307 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 

ابوحمصالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النخلة البحریة 2011/03/28 سالم منصور شحاتھ عبد اللطیف 393995 كفـءكفـء3752011/03/28 معلم

عید اسماعیل محسن االبتدائیة 2011/07/20 سامح حسن عبدالعزیز ابراھیم 402176 كفـءكفـء3762011/04/01 معلم

بنى دمسنا االبتدائیة 2011/07/20 سامح كمال احمد شكر 2347040 كفـءكفـء3772011/04/01 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 سامح كمال حسن الحریف 2167696 كفـءكفـء3782011/03/28 معلم

بسنتواى االبتدائیة 2011/03/28 سامى دمحم حمدى كحلھ 391736 كفـءكفـء3792011/03/28 معلم

ابوحمص الثانویھ بنات 2011/07/20 سامي فرج عوض عوض 1544392 كفـءكفـء3802011/04/01 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/07/20 سامیة حامد عبدالحلیم حامد 2397804 كفـءكفـء3812011/04/01 معلم

دمسنا االعدادیة بنات 2011/07/20 سامیة سعد سالم قرقور 2389042 كفـءكفـء3822011/07/20 معلم

الشھید إسالم دمحم السمدیسى 2011/07/20 سامیة عید ابراھیم ابوطالب 402463 كفـءكفـء3832011/04/01 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2002/05/15 سامیھ دمحم انور ابوشنب 394246 كفـءكفـء3842009/11/04 معلم

السالم االعدادیة 2011/03/28 سحر سالم عبد المنعم سالم 392977 كفـءكفـء3852011/03/28 معلم

حمدى الشحات التجاریة للبنات 2011/03/28 سحر سالمة عبدالغنى سویف 402279 كفـءكفـء3862011/03/28 معلم

ناصر االعدادیة بنین 2011/03/28 سحر عبدالسالم عبدالسالم حسین 400510 كفـءكفـء3872011/03/28 معلم

زاویة نعیم ریاض اطفال 2011/03/28 سحر دمحم عبدالعزیز خضیر 401356 كفـءكفـء3882011/03/28 معلم

بسنتواى االبتدائیة 2011/07/20 سحر دمحم نجیب خلیل دمحم 400256 كفـءكفـء3892011/07/20 معلم

بسنتواى االعدادیة 2011/03/28 سحر مرضى عبد العاطى عشیبة 401013 كفـءكفـء3902011/03/28 معلم

الجرادات االعدادیة 2011/07/20 سحر مصطفى على الجمال 2390535 كفـءكفـء3912011/04/01 معلم
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ابو الخزر االبتدائیة 2011/03/28 سعاد ابراھیم  دمحم أبویوسف 1529890 كفـءكفـء3922011/03/28 معلم

بطورس االبتدائیة 2011/03/28 سعاد بسیونى عبدالوھاب بسیونى 2201454 كفـءكفـء3932011/03/28 معلم

الغابة االعدادیة 2011/03/28 سعاد دمحم عبدهللا عبدالغنى 1524578 كفـءكفـء3942011/03/28 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/03/28 سعاد دمحم عبدهللا ملوخیة 394291 كفـءكفـء3952011/03/28 معلم

بریدان االعدادیة 2011/03/28 سعد سالمة محمود عبدهللا 2187894 كفـءكفـء3962011/03/28 معلم

سحالى االعدادیة 2011/07/20 سعد صیرى عبد الفتاح رمضان 393538 كفـءكفـء3972011/07/20 معلم

دیر امس 2011/03/28 سعد دمحم باشا عمارة 403026 كفـءكفـء3982011/03/28 معلم

الحریة االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/03/28 سعید رمضان عید رمضان 2189260 كفـءكفـء3992011/03/28 معلم

كوم صوان االبتدائیة 2011/07/20 سعید ریاض عبدالسید دمحم 402459 كفـءكفـء4002011/04/01 معلم

دسونس االعدادیة 2011/03/28 سعید قطب سعید قطب 1530420 كفـءكفـء4012011/03/28 معلم

الوكیل االعدادیة 2011/03/28 سعید منصور عبد المنعم الدیب 1529896 كفـءكفـء4022011/03/28 معلم

الصاوى شكر 2011/03/28 سعیدة دمحم أحمد عرب 1546606 كفـءكفـء4032011/03/28 معلم

الحرفة االعدادیة 2011/07/20 سالمة جابر صابر سلیمان 2395828 كفـءكفـء4042011/07/20 معلم

النخلة البحریة االعدادیة 2011/07/20 سالمة رمضان عبد الغنى الطویل 2391598 كفـءكفـء4052011/07/20 معلم

عمران االعدادیة 2011/03/28 سالمة دمحم نجیب عبد السالم 391663 كفـءكفـء4062011/03/28 معلم

الرباط االبتدائیة 2011/03/28 سالمھ احمد متولى خالف 401411 كفـءكفـء4072011/03/28 معلم

خمیس عبد الفتاح على مرسى 2011/03/28 سلوى حسن عرفان رسالن 401933 كفـءكفـء4082011/03/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

كوم عزیزة االعدادیة 2011/07/20 سلوى دمحم عبد الحمید عبد العزیز 2362628 كفـءكفـء4092011/07/20 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2002/05/15 سماح انور حسن القزاز 394177 كفـءكفـء4102009/11/04 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/07/20 سماح خمیس عبدالقادر عبدالسید 2232643 كفـءكفـء4112011/07/20 معلم

عبد العزیز مخیون االعدادیة 2011/03/28 سماح سعد حسن ابو جھل 1590214 كفـءكفـء4122011/03/28 معلم

جالل الشھاوى المشتركة 2011/03/28 سماح سعید خمیس شعیب 394488 كفـءكفـء4132011/03/28 معلم

دمحم حجازى 2011/07/20 سماح دمحم محمود بدر 402289 كفـءكفـء4142011/07/20 معلم

زاویة نعیم ریاض اطفال 2011/07/20 سمر عطیھ كامل احمد 2372997 كفـءكفـء4152011/04/01 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 سمر دمحم عبدالعزیز طلبھ 2096121 كفـءكفـء4162011/03/28 معلم

عزبة زید االعدادیة 2011/03/28 سمیر رجب عبد الفتاح احمد 402079 كفـءكفـء4172011/03/28 معلم

االرشاد االعدادیة بنات 2011/03/28 سناء بسیونى عبدالعزیز عمارة 402935 كفـءكفـء4182011/03/28 معلم

كوم عزیزة 2011/07/20 سناء عبد المنعم یوسف مرعى 400611 كفـءكفـء4192011/04/01 معلم

جالل الشھاوى المشتركة 2011/03/28 سناء دمحم بسیونى البھجى 1521377 كفـءكفـء4202011/03/28 معلم

دیر امس االعدادیة 2011/07/20 سنبل محمود خمیس الحوفي 2384146 كفـءكفـء4212011/04/01 معلم

الجرن 2011/03/28 سنیة دمحم زكریا نعیم 401076 كفـءكفـء4222011/03/28 معلم

االعدادیة الجدیدة بنات 2011/07/20 سھا عصام الدین اسعد مطر 2388194 كفـءكفـء4232011/04/01 معلم

البكوات االبتدائیة 2011/07/20 سھام شحاتھ عوض زیادة 402041 كفـءكفـء4242011/07/20 معلم

الزھراء 2011/07/20 سوزان الحسینى عبد الحمید مرشدى 2345057 كفـءكفـء4252011/04/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

العشرة 2011/03/28 سوزان عادل حسن  ورده 402229 كفـءكفـء4262011/03/28 معلم

كوم عزیزة االعدادیة 2011/03/28 سوزان على عبد الرازق خلیفھ 1528159 كفـءكفـء4272011/03/28 معلم

سحالى تعلیم اساسى ابتدائى 2011/07/20 سوسن عطا هللا دمحم العطار 401900 كفـءكفـء4282011/07/20 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2002/05/15 سومیة فھمى عبدالمطلب النجار 394178 كفـءكفـء4292009/11/04 معلم

الغابة 2011/03/28 سید احمد دمحم سید احمد غنیم 391971 كفـءكفـء4302011/03/28 معلم

بسنتواى االبتدائیة 2011/03/28 شادیة مبروك حسین الطویل 1528904 كفـءكفـء4312011/03/28 معلم

ظھرسنداالبتدائیة المشتركة 2011/03/28 شادیة محمود عبدالمقصود عبدربھ 402121 كفـءكفـء4322011/03/28 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2002/08/03 شاھیناز حسان عبد الحمید سالم 400883 كفـءكفـء4332009/11/04 معلم

عبدالمنعم حسین االعدادیة 2011/07/20 شایمان زغلول صادق ابومیره 391755 كفـءكفـء4342011/04/01 معلم

عزبة بركات 2011/07/20 شحاتة جالل عبد الفضیل الشافعي 391665 كفـءكفـء4352011/04/01 معلم

الدسانسة االعدادیة 2011/07/20 شحاتھ أحمد حسین الشافعي 398260 كفـءكفـء4362011/04/01 معلم

عید اسماعیل محسن االبتدائیة 2011/07/20 شریف عطیھ حسن الشرقاوى 402180 كفـءكفـء4372011/04/01 معلم

ظھرسنداالبتدائیة المشتركة 2011/03/28 شریھان حامد دمحم عبدربھ 2190083 كفـءكفـء4382011/03/28 معلم

ابوحمص الرسمیة المتمیزة االبتدائیة لغات 2011/07/20 شعبان ابراھیم اسماعیل ابوغزالة 401972 كفـءكفـء4392011/04/01 معلم

زاویة نعیم االعدادیة 2011/07/20 شعبان دمحم شریف مصطفى 2394547 كفـءكفـء4402011/07/20 معلم

النخلة البحریة 2011/03/28 شیرین احمد على عبدالال 401532 كفـءكفـء4412011/03/28 معلم

برسیق تعلیم اساسى ریاض اطفال 2011/07/20 شیرین سعید على واصل 2395542 كفـءكفـء4422011/04/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

محلة كیل ریاض اطفال 2011/07/20 شیماء العربى متولى متولى 2276309 كفـءكفـء4432011/04/01 معلم

عزبة رجب االعدادیة 2011/07/20 شیماء جابر عبد هللا یونس 2398522 كفـءكفـء4442011/07/20 معلم

بسنتواى االبتدائیة 2011/03/28 شیماء حسن ابراھیم ابو سعدیھ 392938 كفـءكفـء4452011/03/28 معلم

ناصر االعدادیة المھنیة 2011/07/20 شیماء حسني عوض سرور 1529201 كفـءكفـء4462011/04/01 معلم

طلمبات حلق الجمل 2011/03/28 شیماء سالمة السید السقا 399792 كفـءكفـء4472011/03/28 معلم

القصر االبتدائیة 2011/07/20 شیماء عبدالمنعم عبدالھادى عبدالنبى 2303164 كفـءكفـء4482011/04/01 معلم

عزبة زید االعدادیة 2011/07/20 شیماء دمحم احمد ابراھیم 2386770 كفـءكفـء4492011/07/20 معلم

برسیق تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/20 صالح على دمحم محمود 1528851 كفـءكفـء4502011/07/20 معلم

عید اسماعیل محسن االبتدائیة 2011/03/28 صباح سعد حمیدة عبدالفتاح 402156 كفـءكفـء4512011/03/28 معلم

عبد العزیز مخیون االعدادیة 2011/03/28 صباح فوزى شحاتھ ابو خضرة 1529244 كفـءكفـء4522011/03/28 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/03/28 صباح دمحم جمعھ یوسف 394271 كفـءكفـء4532011/03/28 معلم

منشاة دمسنا االعدادیة 2011/07/20 صباح دمحم سعد خضر 1519479 كفـءكفـء4542011/04/01 معلم

انور المفتى 2011/03/28 صباح دمحم شحاتة عبد العاطى 409506 كفـءكفـء4552011/03/28 معلم

الدسانسة االبتدائیة 2011/03/28 صباح محمود مطراوى كرم 2190161 كفـءكفـء4562011/03/28 معلم

عبد العزیز مخیون االعدادیة 2011/03/28 صبحى خمیس سعد حرحش 1543631 كفـءكفـء4572011/03/28 معلم

كوم القناطر االبتدائیة 2011/07/20 صبرین سعد عبدهللا سعد 2189258 كفـءكفـء4582011/04/01 معلم

االرشاد االعدادیة بنات 2011/03/28 صبرین عبد الحمید عبد الحمید یوسف 1546280 كفـءكفـء4592011/03/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

االرشاد االعدادیة بنات 2011/03/28 صفاء جمعة عبدالمجید دمحم 399986 كفـءكفـء4602011/03/28 معلم

الزینى االعدادیة 2011/03/28 صفاء خلف هللا السید عامر 400842 كفـءكفـء4612011/03/28 معلم

سمعان 2011/07/20 صفاء عزاز عبدالحمید متولي 476659 كفـءكفـء4622011/04/01 معلم

عزبة زید 2011/07/20 صفاء كمال ابراھیم اسماعیل 1518316 كفـءكفـء4632011/04/01 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/07/20 صفاء دمحم السید عبد الدایم 394276 كفـءكفـء4642011/07/20 معلم

سحالي الثانویة المشتركة 2011/03/28 صالح عبدالفتاح عبدالواحد الشافعى 2187874 كفـءكفـء4652011/03/28 معلم

قافلة االعدادیة 2011/07/20 صالح على رضوان سعد 2387581 كفـءكفـء4662011/07/20 معلم

عزبة زید االعدادیة 2011/07/20 صالح محمود عبدالعزیز ناجى 402723 كفـءكفـء4672011/04/01 معلم

دمحم على البشبیشى 2011/03/28 ضیف الشحات ابراھیم الجندى 2181359 كفـءكفـء4682011/03/28 معلم

الخمسین االعدادیة 2011/07/20 طارق ابراھیم دمحم صقر 2387025 كفـءكفـء4692011/07/20 معلم

عزبة رجب االعدادیة 2011/07/20 عادل احمد عبد الحلیم عمارة 2387580 كفـءكفـء4702011/04/01 معلم

الدسانسة االعدادیة 2011/07/20 عادل سعید یوسف خلیل 394383 كفـءكفـء4712011/04/01 معلم

سحالى االعدادیة 2011/07/20 عادل عنتر الصاوى العطار 401030 كفـءكفـء4722011/04/01 معلم

شاكر فرج ث 2011/03/28 عادل ھنداوى عوض مبارك 401949 كفـءكفـء4732011/03/28 معلم

السوسى االعدادیة 2011/07/20 عاصم عبد الحمید دمحم السوسى 2387583 كفـءكفـء4742011/04/01 معلم

الوكیل االبتدائیة 2011/07/20 عاطف ابراھیم مصطفى ابراھیم 401958 كفـءكفـء4752011/07/20 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 عاطف مصطفى على محسن 392833 كفـءكفـء4762011/03/28 معلم
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عزاز االبتدائیة 2011/07/20 عالیة سعد دمحم الجندى 2345183 كفـءكفـء4772011/04/01 معلم

زاویة نعیم االبتدائیة 2011/07/20 عامر دمحم مندوه عبد العزیز 2238118 كفـءكفـء4782011/04/01 معلم

بنات أ 2011/03/28 عبد الرحمن سعد عبده البخشوان 1528843 كفـءكفـء4792011/03/28 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/03/28 عبد الفتاح ابراھیم دمحم خفاجى 394302 كفـءكفـء4802011/03/28 معلم

الوكیل االعدادیة 2011/03/28 عبد هللا رجب رجب سلطح 401118 كفـءكفـء4812011/03/28 معلم

جواد حسنى 2011/03/28 عبد هللا دمحم یوسف الھوارى 1520099 كفـءكفـء4822011/03/28 معلم

الدراویة البحریة 2011/07/20 عبد المنعم حسن علي حسن ابونعمة 400696 كفـءكفـء4832011/04/01 معلم

عزبة زید 2011/03/28 عبدالحلیم فتحى عبید النمكى 402187 كفـءكفـء4842011/03/28 معلم

مصطفى ابوالغیط االعدادیة 2011/07/20 عبدالعزیز محمود عبدالعزیز خضیر 402994 كفـءكفـء4852011/07/20 معلم

بلقطر الشرقیھ االعدادیة 2011/03/28 عبدهللا رضوان عبدالوھاب رضوان 402515 كفـءكفـء4862011/03/28 معلم

كوم صوان االعدادیة 2011/03/28 عبدهللا عاشور محمود السید 402136 كفـءكفـء4872011/03/28 معلم

بسنتواى االعدادیة 2011/07/20 عبدهللا محمود عبد الرحمن عبد العزیز 2402791 كفـءكفـء4882011/04/01 معلم

السالم االعدادیة 2011/07/20 عبده فتحى عبدالرحمن على 2380353 كفـءكفـء4892011/07/20 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/07/20 عبیر شحاتھ حسین صقر 394287 كفـءكفـء4902011/07/20 معلم

القصر االبتدائیة 2011/03/28 عتاب امین دمحم اسماعیل 1544248 كفـءكفـء4912011/03/28 معلم

النخلة القبلیة االعدادیة 2011/03/28 عرفھ محمود دمحم الطنانى 1520856 كفـءكفـء4922011/03/28 معلم

الصالحیة االبتدائیة 2011/03/28 عزة سعید عبدالفتاح حسن 402643 كفـءكفـء4932011/03/28 معلم
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ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/03/28 عزة شعبان ابراھیم المسیري 394282 كفـءكفـء4942011/03/28 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/07/20 عزة قطب دمحم توفیق 394296 كفـءكفـء4952011/07/20 معلم

دمحم ابو رواش االعدادیة 2011/07/20 عزة كمال عبد اللطیف قطب 2391200 كفـءكفـء4962011/07/20 معلم

دسونس االعدادیة 2011/07/20 عزة مجدى دمحم على الدیب 2380963 كفـءكفـء4972011/04/01 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/07/20 عزه على على خلیل 394294 كفـءكفـء4982011/07/20 معلم

كیمان دمیسة االعدادیة 2011/03/28 عصام فتحي إبراھیم عبد الواحد 1555645 كفـءكفـء4992011/03/28 معلم

عبد العزیز مخیون االعدادیة 2011/07/20 عصام محارب عطیة سالم 1541660 كفـءكفـء5002011/04/01 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/07/20 عفاف محمود عبدالمالك راضى 2191893 كفـءكفـء5012011/07/20 معلم

دمسنا االعدادیة بنات 2011/03/28 عالء جالل دمحم نصر 2193831 كفـءكفـء5022011/03/28 معلم

النخلة البحریة االعدادیة 2011/07/20 عالء فؤاد احمد ابراھیم 1552170 كفـءكفـء5032011/04/01 معلم

طلمبات برسیق االعدادیة 2011/07/20 عالء محفوظ عبد الرحمن عطیھ 401947 كفـءكفـء5042011/07/20 معلم

دمحم على البشبیشى 2011/03/28 عالء دمحم حسین الكالف 1546608 كفـءكفـء5052011/03/28 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/20 عالءالدین محمود سعید حسان 401971 كفـءكفـء5062011/07/20 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2000/12/25 على احمد السید على 2177422 كفـءكفـء5072010/10/19 معلم

بطورس االعدادیة 2011/03/28 على احمد عبدالكریم موسى 392561 كفـءكفـء5082011/03/28 معلم

الخمسین االعدادیة 2011/07/20 على بسیونى ابراھیم جعفر 395357 كفـءكفـء5092011/04/01 معلم

الجرادات االعدادیة 2011/07/20 على شعبان عبد المجید  حامد زید 391756 كفـءكفـء5102011/04/01 معلم
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زاویة نعیم االعدادیة 2011/07/20 على متولي حامد شعیب 391524 كفـءكفـء5112011/07/20 معلم

طلمبات حلق الجمل االعدادیة 2011/03/28 على دمحم على عبد الفتاح 1520030 كفـءكفـء5122011/03/28 معلم

عمران االبتدائیة 2011/03/28 على دمحم علي الطناني 398228 كفـءكفـء5132011/03/28 معلم

تل تقالة االعدادیة 2011/07/20 عماد سعید عامر ندا 2194139 كفـءكفـء5142011/04/01 معلم

الغابة االعدادیة 2011/07/20 عمرو أحمد دمحم العزالي 1555652 كفـءكفـء5152011/04/01 معلم

ابوحمص الثانویھ بنات 2011/07/20 عمرو على عوض نصر 2382851 كفـءكفـء5162011/07/20 معلم

سحالي الثانویة المشتركة 2011/03/28 عمرو دمحم سلیمان فؤاد 1567202 كفـءكفـء5172011/03/28 معلم

كیمان دمیسة االعدادیة 2011/07/20 عوض جالل دمحم عبد القوى 2288858 كفـءكفـء5182011/04/01 معلم

بطورس االبتدائیة 2011/07/20 عید شعبان عطیة عبدالمجید 392563 كفـءكفـء5192011/04/01 معلم

الدراویة البحریة 2011/03/28 غادة سمیر عبد الحلیم ابوغزالھ 1520140 كفـءكفـء5202011/03/28 معلم

خمیس عبد الفتاح على مرسى 2011/03/28 غادة دمحم دمحم عبد السید 401934 كفـءكفـء5212011/03/28 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 غادة دمحم نصر البربرى 392647 كفـءكفـء5222011/03/28 معلم

مجمعة دمسنا االبتدائیة 2011/03/28 غاده احمد عبد اللطیف البشبیشى 408132 كفـءكفـء5232011/03/28 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 غاده عبدالصادق كامل شعبان 2193750 كفـءكفـء5242011/03/28 معلم

الزھراء ریاض أطفال 2011/03/28 فاتن جابر دمحم عبدالحمید 1525023 كفـءكفـء5252011/03/28 معلم

الحدیرى االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/03/28 فارس عبد العزیز رزق قندیل 399817 كفـءكفـء5262011/03/28 معلم

النمیرى االعدادیة 2011/03/28 فارس فاروق طھ حامد 402535 كفـءكفـء5272011/03/28 معلم
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الروضة خیرى الجدیدة االعدادیة 2011/07/20 فارس مسعود عبد القادر شعبان 1562210 كفـءكفـء5282011/04/01 معلم

دمسنا االعدادیة بنات 2011/07/20 فاطمة احمد احمد الحشاش 451491 كفـءكفـء5292011/04/01 معلم

دیر امس 2011/07/20 فاطمة الزھراء مكاید عبد هللا قاسم بعیص 2395541 كفـءكفـء5302011/04/01 معلم

نقطة العربان 2011/03/28 فاطمة حسن عبدهللا سالمة 401112 كفـءكفـء5312011/03/28 معلم

مجمعة دمسنا االبتدائیة 2011/03/28 فاطمة حسن دمحم متولي 1569819 كفـءكفـء5322011/03/28 معلم

دسونس البلد االبتدائیة 2011/07/20 فاطمة صقر عبدالغنى ابوشھبة 2188446 كفـءكفـء5332011/04/01 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/07/20 فاطمھ ابو العینین على ابو العینین 394283 كفـءكفـء5342011/07/20 معلم

بنى دمسنا االبتدائیة 2011/03/28 فاطمھ سعید دمحم عیسى 391875 كفـءكفـء5352011/03/28 معلم

ابوحمص الثانویھ بنات 2011/07/20 فایز دمحم عبد الحمید عبد القادر 2387141 كفـءكفـء5362011/07/20 معلم

كوم صوان االعدادیة 2011/03/28 فتحى رمضان منصور جویلى 2179540 كفـءكفـء5372011/03/28 معلم

كوم صوان االعدادیة 2011/07/20 فراج صبري عبد الحمید عبد المولى 391513 كفـءكفـء5382011/07/20 معلم

التھامى االعدادیة 2011/03/28 فراج عبد الرازق عبدالغنى عبد الرازق 393998 كفـءكفـء5392011/03/28 معلم

الدسانسة االعدادیة 2011/03/28 فراج عطیة عبد الدایم ساسى 2185347 كفـءكفـء5402011/03/28 معلم

بطورس االعدادیة 2011/07/20 فرج اسماعیل حتیتة محمود 402516 كفـءكفـء5412011/07/20 معلم

عزاز االبتدائیة 2011/07/20 فرج بسیونى السید عمر 1538021 كفـءكفـء5422011/07/20 معلم

جرار االعدادیة 2011/03/28 فرج فاروق سبد نوار 402294 كفـءكفـء5432011/03/28 معلم

الوكیل االعدادیة 2011/07/20 فرحات عبد المعطى مرشدى دمحم 2392775 كفـءكفـء5442011/07/20 معلم
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الزینى االعدادیة 2011/07/20 فرحات یونس فرج منصور 1525039 كفـءكفـء5452011/04/01 معلم

االعدادیة الجدیدة بنات 2011/03/28 فؤاد حسین فؤاد قندیل 392751 كفـءكفـء5462011/03/28 معلم

عزبة زید االعدادیة 2011/03/28 فوزى عبدالنبى رمضان دمحم 2205626 كفـءكفـء5472011/03/28 معلم

عید اسماعیل محسن االبتدائیة 2011/07/20 فوزیة على مصطفى النمر 402195 كفـءكفـء5482011/04/01 معلم

الرزقة االبتدائیة 2011/03/28 فوزیھ سعد سیداحمد زید 401412 كفـءكفـء5492011/03/28 معلم

طلمبات برسیق االعدادیة 2011/07/20 كامل دمحم كامل شاھین 2335442 كفـءكفـء5502011/04/01 معلم

عزبة رجب 2011/03/28 كرم السید عبد الجلیل حسن 1520976 كفـءكفـء5512011/03/28 معلم

الجرادات االبتدائیة 2011/07/20 كرم علي علي عیسى 391567 كفـءكفـء5522011/04/01 معلم

عید اسماعیل محسن االبتدائیة 2011/07/20 كریمھ قطب دمحم الحجرى 2188448 كفـءكفـء5532011/04/01 معلم

النمیرى االعدادیة 2011/07/20 كیالنى عبد الغنى اسماعیل السخیتى 1519962 كفـءكفـء5542011/07/20 معلم

ابوحمص الرسمیة المتمیزة لغات ریاض اطفال 2011/03/28 لبنى نجاتى منصور عبدربھ 1519916 كفـءكفـء5552011/03/28 معلم

صفر تعلیم اساسى ریاض اطفال 2011/07/20 لمیاء ابراھیم سعید الشرقاوى 401074 كفـءكفـء5562011/07/20 معلم

الصخرة االبتدائیة 2011/07/20 لواحظ عبده دمحم عرابى 451493 كفـءكفـء5572011/04/01 معلم

صدقى االبتدائیة 2011/03/28 ماجدة دمحم دمحم التراس 1543537 كفـءكفـء5582011/03/28 معلم

الصخرة االبتدائیة 2011/03/28 مایسة عبد الستار عبد الحفیظ علي 1562296 كفـءكفـء5592011/03/28 معلم

البرنس 2011/03/28 مایسة محمود عبد العزیز السھیلى 1546289 كفـءكفـء5602011/03/28 معلم

صفر االعدادیة تعلیم اساسي 2011/03/28 مبروك محسن عیسى عبد هللا 401049 كفـءكفـء5612011/03/28 معلم
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الدراویة البحریة ریاض أطفال 2011/03/28 مبروكة حسن ابراھیم حسن 1528098 كفـءكفـء5622011/03/28 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2002/05/15 مبروكة سالم سعد علي 394254 كفـءكفـء5632010/05/12 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2002/05/15 مبروكة دمحم على شحاتھ 394266 كفـءكفـء5642010/05/11 معلم

كوم القناطر االعدادیة 2011/03/28 مجدى جمال شعبان ابراھیم 1543732 كفـءكفـء5652011/03/28 معلم

بطورس االعدادیة 2011/07/20 مجدى عوض عطیة مطاوع 402441 كفـءكفـء5662011/07/20 معلم

الروضة خیرى االعدادیة 2011/03/28 مجدى كمال حلمى عبداللطیف 402295 كفـءكفـء5672011/03/28 معلم

كوم عزیزة 2011/07/20 محروسة عبد الجواد حواش حواش 399820 كفـءكفـء5682011/04/01 معلم

ابوحمص االعدادیة للتعلیم االساسي 2011/07/20 محسن حسن رفاعى ابوالسعود 402522 كفـءكفـء5692011/07/20 معلم

الدراویة البحریة 2011/03/28 محسن رجب حسن الدخاخني 399823 كفـءكفـء5702011/03/28 معلم

ابو حمص الثانویة المشتركة 2011/03/28 دمحم ابراھیم اسماعیل دمحم 1547533 كفـءكفـء5712011/03/28 معلم

عزبة زید االعدادیة 2011/07/20 دمحم ابراھیم خلیل دمحم 402591 كفـءكفـء5722011/04/01 معلم

مصطفى ابوالغیط االعدادیة 2011/07/20 دمحم ابراھیم عبد الرازق عبد العزیز 2357872 كفـءكفـء5732011/07/20 معلم

الحریة االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/20 دمحم ابراھیم عبد القادر على 401957 كفـءكفـء5742011/07/20 معلم

مصطفى ابوالغیط االعدادیة 2011/07/20 دمحم ابراھیم دمحم ابراھیم 2388201 كفـءكفـء5752011/07/20 معلم

الخمسین االعدادیة 2011/03/28 دمحم أحمد اسماعیل عبادة 1528378 كفـءكفـء5762011/03/28 معلم

الصالحیة االعدادیة 2011/07/20 دمحم أحمد إسماعیل مدكور 2233548 كفـءكفـء5772011/04/01 معلم

الوكیل االعدادیة 2011/03/28 دمحم احمد رمضان یوسف 393997 كفـءكفـء5782011/03/28 معلم
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الزینى االعدادیة 2011/07/20 دمحم احمد شحات دمحم 393512 كفـءكفـء5792011/04/01 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2006/12/04 دمحم احمد دمحم جبریل 2100489 كفـءكفـء5802011/02/14 معلم

بسنتواى االعدادیة 2011/07/20 دمحم احمد دمحم حسن 394006 كفـءكفـء5812011/04/01 معلم

شاكر فرج ث 2011/03/28 دمحم احمد دمحم عوض 400592 كفـءكفـء5822011/03/28 معلم

الجرادات االعدادیة 2011/03/28 دمحم احمد محمود لبیب 2232343 كفـءكفـء5832011/03/28 معلم

كوم عزیزة 2011/03/28 دمحم اسماعیل عبد الفتاح اسماعیل 394007 كفـءكفـء5842011/03/28 معلم

مجمعة دمسنا االبتدائیة 2011/03/28 دمحم اسماعیل نوح حراز 2194281 كفـءكفـء5852011/03/28 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 دمحم السید رمضان القشالن 2168852 كفـءكفـء5862011/03/28 معلم

زاویة نعیم االعدادیة 2011/07/20 دمحم السید عبدالحلیم العریان 399800 كفـءكفـء5872011/07/20 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2002/05/15 دمحم السید دمحم طنطاوى 401928 كفـءكفـء5882009/11/04 معلم

الصالحیة االعدادیة 2011/07/20 دمحم الشحات دمحم محمود 402635 كفـءكفـء5892011/07/20 معلم

الوكیل االعدادیة 2011/03/28 دمحم امین احمد سالم 1528853 كفـءكفـء5902011/03/28 معلم

جواد حسنى 2011/07/02 دمحم بسیونى بسیونى ابوالسعود 1526396 كفـءكفـء5912011/04/01 معلم

الغابة االعدادیة 2011/03/28 دمحم حسن سعد حامد 402734 كفـءكفـء5922011/03/28 معلم

ابوحمص الرسمیة المتمیزة االبتدائیة لغات 2011/07/20 دمحم حسن عبد المجید دمحم 394018 كفـءكفـء5932011/04/01 معلم

كوم عزیزة االعدادیة 2011/03/28 دمحم حمیدة محمود دمحم 1519109 كفـءكفـء5942011/03/28 معلم

بطورس االعدادیة 2011/03/28 دمحم رجب على مبروك 402378 كفـءكفـء5952011/03/28 معلم
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الحرفة االعدادیة 2011/03/28 دمحم رجب مصطفى ابوزید 400771 كفـءكفـء5962011/03/28 معلم

كوم القناطر االعدادیة 2011/03/28 دمحم رضا عبدالمنعم عبدالاله 1526740 كفـءكفـء5972011/03/28 معلم

مصطفى ابوالغیط 2011/03/28 دمحم رمضان دمحم خلیل 394379 كفـءكفـء5982011/03/28 معلم

عزبة زید االعدادیة 2011/07/20 دمحم سعد دمحم اسماعیل 402733 كفـءكفـء5992011/07/20 معلم

القصر االعدادیة 2011/07/20 دمحم سعد دمحم الجندى 2400972 كفـءكفـء6002011/04/01 معلم

النمیرى االعدادیة 2011/07/20 دمحم سعد ناجى حمیدة 2388199 كفـءكفـء6012011/07/20 معلم

بنات أ 2011/07/20 دمحم سعید ابراھیم قمح 1546603 كفـءكفـء6022011/07/20 معلم

مصطفى أغا االعدادیة 2011/03/28 دمحم سعید زكریا عبد الجواد 1546628 كفـءكفـء6032011/03/28 معلم

االرشاد االعدادیة بنات 2011/07/20 دمحم شحات احمد عبید 401688 كفـءكفـء6042011/04/01 معلم

الخمسین االعدادیة 2011/07/20 دمحم شعبان ریاض العرجة 2387026 كفـءكفـء6052011/07/20 معلم

دمسنا االعدادیة بنات 2011/03/28 دمحم شعبان محمود شحاتھ 400442 كفـءكفـء6062011/03/28 معلم

جرار االعدادیة 2011/03/28 دمحم شعبان منصور عبد الغنى شبل 1543590 كفـءكفـء6072011/03/28 معلم

محلة كیل االبتدائیة 2011/03/28 دمحم شوقى عبدالمعطى دمحم 391754 كفـءكفـء6082011/03/28 معلم

سالم الزیبق 2011/07/20 دمحم صابر دمحم عبد الظاھر 402019 كفـءكفـء6092011/07/20 معلم

بركھ غطاس االعدادیة 2011/03/28 دمحم صالح ابراھیم مبروك 393975 كفـءكفـء6102011/03/28 معلم

البرنس 2011/07/20 دمحم صالح احمد خلیل 402206 كفـءكفـء6112011/07/20 معلم

بسنتواى االبتدائیة 2011/07/20 دمحم عبد الفتاح دمحم على 401946 كفـءكفـء6122011/04/01 معلم
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ابوحمص الثانویھ بنات 2011/03/28 دمحم عبد القوى عبد الھادى خلیل 401073 كفـءكفـء6132011/03/28 معلم

الزینى االبتدائیة 2011/07/20 دمحم عبد المنعم عبداللطیف عبد المنعم 1529227 كفـءكفـء6142011/04/01 معلم

منشاة دمسنا االعدادیة 2011/03/28 دمحم عبدالحلیم سعد البابلي 393005 كفـءكفـء6152011/03/28 معلم

عمران االبتدائیة 2011/03/28 دمحم عبدالعزیز السید ابوعیاشة 398252 كفـءكفـء6162011/03/28 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/07/20 دمحم عبدالعزیز عبدالسالم عسل 1535894 كفـءكفـء6172011/07/20 معلم

قافلة االبتدائیة 2011/03/28 دمحم عبدالھادى عبدالمنعم عبدهللا 2188442 كفـءكفـء6182011/03/28 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 دمحم عبدالھادي عبدالمعطي عبدهللا 1534218 كفـءكفـء6192011/03/28 معلم

كوم صوان االعدادیة 2011/03/28 دمحم عبده دمحم عبد الوھاب 1518293 كفـءكفـء6202011/03/28 معلم

طلمبات برسیق االعدادیة 2011/03/28 دمحم عطاهللا دمحم دمحم  مكى 403057 كفـءكفـء6212011/03/28 معلم

العشرة االعدادیة 2011/07/20 دمحم على دمحم الھنداوى 2375556 كفـءكفـء6222011/04/01 معلم

الغابة 2011/07/20 دمحم فایز عبده عبد السید 391970 كفـءكفـء6232011/04/01 معلم

الوكیل االعدادیة 2011/07/20 دمحم فؤاد ابراھیم االبطح 400781 كفـءكفـء6242011/04/01 معلم

عبدالمنعم حسین االعدادیة 2011/07/20 دمحم فؤاد عبدالكریم البنا 1526741 كفـءكفـء6252011/07/20 معلم

كیمان دمیسة 2011/03/28 دمحم فوزي اسماعیل عبدربھ 397766 كفـءكفـء6262011/03/28 معلم

الغابة االعدادیة 2011/07/20 دمحم محمود ابراھیم شحاتھ 402183 كفـءكفـء6272011/04/01 معلم

الحدیري الثانویة 2011/07/20 دمحم محمود یوسف مرعى 1545556 كفـءكفـء6282011/07/20 معلم

كفر حصام 2011/03/28 دمحم مرضى ابراھیم سعید 393863 كفـءكفـء6292011/03/28 معلم
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عزبة بركات 2011/03/28 دمحم مرعى ابراھیم مریز 401117 كفـءكفـء6302011/03/28 معلم

حمدى الشحات التجاریة للبنات 2011/03/28 دمحم مسعد دمحم عبدالمجید 402281 كفـءكفـء6312011/03/28 معلم

كیمان دمیسة 2011/03/28 دمحم مصطفى یوسف الزلباني 391547 كفـءكفـء6322011/03/28 معلم

عمران االعدادیة 2011/03/28 دمحم ھلیل عبداللطیف دمحم 391758 كفـءكفـء6332011/03/28 معلم

الدسانسة االعدادیة 2011/07/20 دمحم یونس السید یونس سویف 1520143 كفـءكفـء6342011/07/20 معلم

كوم صوان االعدادیة 2011/03/28 محمود ابراھیم عبد الوھاب ابراھیم 1518279 كفـءكفـء6352011/03/28 معلم

كوم عزیزة االعدادیة 2011/03/28 محمود ابراھیم دمحم سرحان 1526099 كفـءكفـء6362011/03/28 معلم

طلمبات برسیق االعدادیة 2011/07/20 محمود احمد دمحم سعد 2308541 كفـءكفـء6372011/07/20 معلم

صفر الكبرى االبتدائیة 2011/07/20 محمود جوده عبدهللا الحاطى 401070 كفـءكفـء6382011/07/20 معلم

الغابة االعدادیة 2011/03/28 محمود سالم عبدالمنعم سالم 402265 كفـءكفـء6392011/03/28 معلم

منشاة دمسنا االعدادیة 2011/07/20 محمود صابر جاد حجازى 401528 كفـءكفـء6402011/07/20 معلم

النخلة البحریة االعدادیة 2011/03/28 محمود عبد العزیز عوض عبد العزیز 1526179 كفـءكفـء6412011/03/28 معلم

جرار االعدادیة 2011/07/20 محمود عثمان عبد الرحمن جالل 1544263 كفـءكفـء6422011/04/01 معلم

االعدادیة الجدیدة بنات 2011/07/20 محمود عطیة عبدالسالم الفقى 2192021 كفـءكفـء6432011/07/20 معلم

طلمبات حلق الجمل االعدادیة 2011/07/20 محمود دمحم ابراھیم الوكیل 395479 كفـءكفـء6442011/04/01 معلم

الخمسین االعدادیة 2011/03/28 محمود دمحم عبد الحمید شھاوي 1552162 كفـءكفـء6452011/03/28 معلم

الصعایدة االعدادیة 2011/07/20 محمود دمحم عبدالمعطى بكر 402707 كفـءكفـء6462011/07/20 معلم
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الصالحیة االعدادیة 2011/07/20 محمود دمحم مصطفى دمحم موسى 477043 كفـءكفـء6472011/04/01 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 محمود یسن السید حمیدو 2167687 كفـءكفـء6482011/03/28 معلم

كفر حصام االعدادیة 2011/07/20 مختار رسالن عبد اللطیف محمود 391598 كفـءكفـء6492011/07/20 معلم

الحدیثة 2003/07/09 مدحت مبروك ابراھیم شندى 399887 كفـءكفـء6502009/11/04 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2002/05/15 مدیحة دمحم على شعبان 400765 كفـءكفـء6512009/11/04 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/03/28 مرسى دمحم على جبر 2168157 كفـءكفـء6522011/03/28 معلم

دیر امس 2011/03/28 مرفت صالح حسن جاب هللا 400424 كفـءكفـء6532011/03/28 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2002/05/15 مرفت محمود السید مسلم 394270 كفـءكفـء6542009/11/04 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/07/20 مروة احمد السعید احمد قاسم 1535857 كفـءكفـء6552011/04/01 معلم

جواد حسنى 2011/03/28 مروة بسیونى بسیونى ابوالسعود 402782 كفـءكفـء6562011/03/28 معلم

بركھ غطاس االعدادیة 2011/07/20 مروة حسني دمحم العقدة 2385591 كفـءكفـء6572011/04/01 معلم

الشھید إسالم دمحم السمدیسى 2011/03/28 مروة خمیس احمد جمعھ عماره 1530416 كفـءكفـء6582011/03/28 معلم

قناوى االعدادیة 2011/07/20 مروة فاروق حسن الجندى 2380953 كفـءكفـء6592011/04/01 معلم

الرزقة االبتدائیة 2011/03/28 مروة دمحم دمحم المدنى 1528156 كفـءكفـء6602011/03/28 معلم

دمحم على البشبیشى ریاض اطفال 2011/07/20 مروه احمد محمود حسن عنانى 1518926 كفـءكفـء6612011/04/01 معلم

عزاز االبتدائیة 2011/03/28 مروه عبدالنعیم أحمد عبدالنعیم 1537999 كفـءكفـء6622011/03/28 معلم

االعدادیة الجدیدة بنات 2011/03/28 مروه محمود ابراھیم جاب هللا 2192512 كفـءكفـء6632011/03/28 معلم
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دمحم على البشبیشى ریاض اطفال 2011/03/28 مروى جمال عباس امین 400589 كفـءكفـء6642011/03/28 معلم

سید احمد نصار 2011/03/28 مروي عبد الحكیم علي عشیبة 1569912 كفـءكفـء6652011/03/28 معلم

الصالحیة االعدادیة 2011/07/20 مسعد فؤاد محمود حجاج 402029 كفـءكفـء6662011/07/20 معلم

تل تقالة االبتدائیة 2011/07/20 مسعودة عبد الواحد دمحم القاضى 401973 كفـءكفـء6672011/07/20 معلم

ابو حمص الثانویة المشتركة 2011/07/20 مصطفى زكریا سعد شیبة 2254103 كفـءكفـء6682011/04/01 معلم

النخلة البحریة االعدادیة 2011/07/20 مصطفى كامل طھ القصاص 393994 كفـءكفـء6692011/07/20 معلم

طلمبات حلق الجمل 2011/03/28 مالحظ شلبى أحمد شلبى 399791 كفـءكفـء6702011/03/28 معلم

ریاض اطفال سحالى 2011/03/28 منال بسیونى عبد العزیز فریج 1530250 كفـءكفـء6712011/03/28 معلم

القروى 2011/03/28 منال سلیمان صابر كرم 402558 كفـءكفـء6722011/03/28 معلم

الزھراء 2011/03/28 منال ظریف حسن سید احمد 402766 كفـءكفـء6732011/03/28 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 منال عبد النعیم احمد عبد النعیم 392907 كفـءكفـء6742011/03/28 معلم

الشھید إسالم دمحم السمدیسى 2011/03/28 منال دمحم دمحم القزاز 399821 كفـءكفـء6752011/03/28 معلم

بلقطر الشرقیھ االعدادیة 2011/07/20 منال محمود سعید عبدالخالق 402626 كفـءكفـء6762011/07/20 معلم

الشیخ سلیمان االبتدائیة 2011/03/28 منال نظیم ابراھیم زید 1520974 كفـءكفـء6772011/03/28 معلم

عید اسماعیل محسن االبتدائیة 2011/07/20 منال یسرى انور زید 402185 كفـءكفـء6782011/04/01 معلم

كوم صوان االعدادیة 2014/07/20 منتصر أحمد على ابراھیم 402524 كفـءكفـء6792011/07/20 معلم

قافلة االعدادیة 2011/03/28 منصور دمحم دمحم البربرى 391987 كفـءكفـء6802011/03/28 معلم
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الغابة 2011/03/28 منى زكى زكى حمیدة 401060 كفـءكفـء6812011/03/28 معلم

عزبة رجب 2011/03/28 منى زكى عبد المقصود دیاب 1520977 كفـءكفـء6822011/03/28 معلم

الحرفة تعلیم اساسى 2011/03/28 منى سعد دمحم عبد الھادي 391509 كفـءكفـء6832011/03/28 معلم

جالل الشھاوى المشتركة 2011/03/28 منى سعید رمضان شلبى 1530601 كفـءكفـء6842011/03/28 معلم

عزاز االبتدائیة 2011/03/28 منى عبد العظیم دمحم كویلھ 400135 كفـءكفـء6852011/03/28 معلم

الروضة خیرى االعدادیة 2011/03/28 منى عبد المنعم محمود النعاس 391603 كفـءكفـء6862011/03/28 معلم

جرار ریاض أطفال 2011/03/28 منى عبدالمنعم عبدالعاطى مرجان 391757 كفـءكفـء6872011/03/28 معلم

منشاة دمسنا االعدادیة 2011/03/28 منى كمال السید النجار 391602 كفـءكفـء6882011/03/28 معلم

الزھراء ریاض أطفال 2011/03/28 منى دمحم ابراھیم على 1519954 كفـءكفـء6892011/03/28 معلم

بنى دمسنا االبتدائیة 2011/03/28 مني ابراھیم السید مبروك 1520151 كفـءكفـء6902011/03/28 معلم

بلقطر الشرقیة 2011/07/20 مھا صبرى حسین وھب هللا 402583 كفـءكفـء6912011/04/01 معلم

الصخرة االعدادیة 2011/03/28 مھا عبدالخالق شفیق  الفحام 2162086 كفـءكفـء6922011/03/28 معلم

الكشك االعدادیة 2011/07/20 مھا فكرى عباس خلیل 1525035 كفـءكفـء6932011/07/20 معلم

الحریة االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/20 مھران عبد الجید دمحم حجاج 391635 كفـءكفـء6942011/07/20 معلم

عزبة بركات 2011/03/28 موسى عطیة حامد ابراھیم 391599 كفـءكفـء6952011/03/28 معلم

طلمبات برسیق االعدادیة 2011/07/20 مى حسنى السید التونى 2397774 كفـءكفـء6962011/07/20 معلم

عبدالمنعم حسین االعدادیة 2011/07/20 میرفت السعید فتح هللا دعبیس 2344170 كفـءكفـء6972011/07/20 معلم
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بسنتواى االعدادیة 2011/03/28 ناجى عبد الوھاب موسى ابو ألف 391632 كفـءكفـء6982011/03/28 معلم

الدسانسة ریاض اطفال 2011/03/28 نادیة رمضان عبدالغنى الطویل 403061 كفـءكفـء6992011/03/28 معلم

عبدالمنعم حسین االبتدائیة 2011/07/20 نادیھ ابراھیم غازى ابراھیم 401364 كفـءكفـء7002011/04/01 معلم

قافلة االعدادیة 2011/03/28 ناریمان فوده عبدالمنعم دمحم 391874 كفـءكفـء7012011/03/28 معلم

بلقطر الغربیة 2011/07/20 نازك دمحم شوقى عبد الفتاح رمضان 1520945 كفـءكفـء7022011/07/20 معلم

االعدادیة الجدیدة بنات 2011/07/20 ناصر عبد الغنى قطب فریج 393955 كفـءكفـء7032011/04/01 معلم

كوم عزیزة االعدادیة 2011/07/20 ناھد احمد دمحم الرفاعى 2271598 كفـءكفـء7042011/07/20 معلم

القروى 2011/03/28 ناھد عبد هللا دمحم نعیم 401079 كفـءكفـء7052011/03/28 معلم

ابوحمص الثانویھ بنات 2011/07/20 نبیلة مجدى حنفى السمكرى 2276258 كفـءكفـء7062011/07/20 معلم

جواد حسنى 2011/07/20 نجاة حسن ابراھیم سلیم 403020 كفـءكفـء7072011/04/01 معلم

النخلة القبلیة االبتدائیة 2011/03/28 نجفة شعبان دمحم راغب 399818 كفـءكفـء7082011/03/28 معلم

صفر الكبرى االبتدائیة 2011/03/28 نجفة دمحم محمود عبد الفتاح 1529883 كفـءكفـء7092011/03/28 معلم

بنات أ ریاض أطفال 2011/03/28 نجفھ اسماعیل عبد الجواد منسى 1521567 كفـءكفـء7102011/03/28 معلم

ظھر سند االعدادیة 2011/03/28 نجالء جمعھ فرج جرامون 1545558 كفـءكفـء7112011/03/28 معلم

الدسانسة االعدادیة 2011/07/20 نجالء خالد یوسف احمد 2391597 كفـءكفـء7122011/04/01 معلم

برسیق تعلیم اساسى ابتدائى 2011/03/28 نجالء فتحى سعد دمحم 1544657 كفـءكفـء7132011/03/28 معلم

الحدیري الثانویة 2011/07/20 نجالت ابراھیم على درویش 2387024 كفـءكفـء7142011/04/01 معلم
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الوكیل االبتدائیة 2011/03/28 نجوى احمد على حسن الحنش 1528852 كفـءكفـء7152011/03/28 معلم

مجمعة دمسنا االبتدائیة 2011/03/28 نجوي مساعد عبد الفتاح مراجع 1569634 كفـءكفـء7162011/03/28 معلم

قناوى االبتدائیة 2011/03/28 ندرات دمحم ابراھیم دمحم 402114 كفـءكفـء7172011/03/28 معلم

جواد حسنى 2011/07/20 نرمین ماھر الراھب سلیمان 2399686 كفـءكفـء7182011/04/01 معلم

الحرفة تعلیم اساسى 2011/07/20 نسرین  نصحى سعد العبد 394455 كفـءكفـء7192011/04/01 معلم

الحریة االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/03/28 نسرین احمد راشد فراج 1542920 كفـءكفـء7202011/03/28 معلم

الدسانسة االبتدائیة 2011/03/28 نشوة محمود عبد النبي الزغاري 1550878 كفـءكفـء7212011/03/28 معلم

عزاز االبتدائیة 2011/07/20 نشوى ابراھیم ایوب عشري 391503 كفـءكفـء7222011/07/20 معلم

بركھ غطاس االعدادیة 2011/03/28 نصره ھنداوي عوض مبارك 400716 كفـءكفـء7232011/03/28 معلم

قافلة ریاض أطفال 2011/03/28 نظلى ابراھیم عبد الحلیم زید 400657 كفـءكفـء7242011/03/28 معلم

كوم صوان االعدادیة 2011/07/20 نعمات دمحم عبد الباري دمحم 391611 كفـءكفـء7252011/07/20 معلم

قافلة االبتدائیة 2011/03/28 نعمھ عبد الحاكم طوسون محمود 1530418 كفـءكفـء7262011/03/28 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2011/07/20 نعمھ عبد المنعم دمحم محمود 2236272 كفـءكفـء7272011/07/20 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2002/05/15 نعمھ قطب حسن عبد العاطى 400851 كفـءكفـء7282009/11/04 معلم

دمسنا االعدادیة بنات 2011/03/28 نھاد دمحم امین المورلى 399751 كفـءكفـء7292011/03/28 معلم

الحدیرى االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/20 نھلة دمحم احمد شیخ روحھ 394014 كفـءكفـء7302011/07/20 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 نھى رجب محمود النقیب 1519101 كفـءكفـء7312011/03/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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ابوحمص االعدادیة للتعلیم االساسي 2011/07/20 نوال فوزى قطب  دمحم  الشرقاوى 401945 كفـءكفـء7322011/04/01 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/07/20 نور عبد المنعم مسعود القریشى 2193150 كفـءكفـء7332011/07/20 معلم

عزاز االبتدائیة 2011/03/28 نورا دمحم عبالاله بلتاجى 2195265 كفـءكفـء7342011/03/28 معلم

الحرفة االعدادیة 2011/07/20 نورھان دمحم احمد زقزوق 2391587 كفـءكفـء7352011/07/20 معلم

كوم القناطر االعدادیة 2011/03/28 نیرمین صالح على اسماعیل 400576 كفـءكفـء7362011/03/28 معلم

ابو حمص الثانویة المشتركة 2011/03/28 ھاجر صالح الدین امین عمر 392165 كفـءكفـء7372011/03/28 معلم

القصر االبتدائیة 2011/03/28 ھالة أحمد عبد العزیز تفاحة 400205 كفـءكفـء7382011/03/28 معلم

ابوحمص الرسمیة المتمیزة االبتدائیة لغات 2011/03/28 ھالة فایز عبد الونیس حمد 394473 كفـءكفـء7392011/03/28 معلم

كوم عزیزة االعدادیة 2011/07/20 ھانم عبدالمنعم السید شرف 2266877 كفـءكفـء7402011/07/20 معلم

جواد حسنى 2011/03/28 ھانى حلمى عبدهللا بلتاجى 2194088 كفـءكفـء7412011/03/28 معلم

الخمسین االعدادیة 2011/03/28 ھانى دمحم عوض صالح 2194121 كفـءكفـء7422011/03/28 معلم

بلقطر الشرقیة 2011/03/28 ھانى محمود اسماعیل عبد السالم 1520973 كفـءكفـء7432011/03/28 معلم

الروضة القدیمة االبتدائیة 2011/07/20 ھانى نجیب حسین صالح 2388127 كفـءكفـء7442011/04/01 معلم

قناوى االعدادیة 2011/03/28 ھبة اسامة احمد جمیل 1541422 كفـءكفـء7452011/03/28 معلم

قناوى االبتدائیة 2011/03/28 ھبة السید زكي خلف هللا 391501 كفـءكفـء7462011/03/28 معلم

مصطفى أغا االبتدائیة 2011/07/20 ھبة سعد احمد شھاب 1569660 كفـءكفـء7472011/04/01 معلم

عزاز االبتدائیة 2011/03/28 ھبة سعید بھنسى دمحم 401062 كفـءكفـء7482011/03/28 معلم

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

7438of 3329 Page 2017/03/23

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

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

 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

جواد حسنى 2011/03/28 ھبة صفاء الدین حسن زغلول 402764 كفـءكفـء7492011/03/28 معلم

القصر االبتدائیة 2011/03/28 ھبة ناجي عبد الحمید عثمان 1542677 كفـءكفـء7502011/03/28 معلم

انور المفتى 2011/07/20 ھبھ ابراھیم عبد هللا خلف هللا 2394448 كفـءكفـء7512011/07/20 معلم

ابوحمص الرسمیة المتمیزة لغات ریاض اطفال 2011/03/28 ھبھ ابراھیم دمحم زلط 2196528 كفـءكفـء7522011/03/28 معلم

القروى االعدادیة 2011/03/28 ھبھ حسن حسن صقر 399744 كفـءكفـء7532011/03/28 معلم

الجرادات االبتدائیة 2011/03/28 ھبھ رجب عبد العزیز بركات 1521899 كفـءكفـء7542011/03/28 معلم

دیر امس االعدادیة 2011/07/20 ھبھ رمضان سعید عبد الدایم 2394743 كفـءكفـء7552011/04/01 معلم

حمدى الشحات التجاریة للبنات 2011/07/20 ھبھ شوقى عبد القادر ابو حمد 2373632 كفـءكفـء7562011/04/01 معلم

مجمعة دمسنا ریاض اطفال 2011/03/28 ھبھ على عوض نصر 392352 كفـءكفـء7572011/03/28 معلم

سحالى تعلیم اساسى ابتدائى 2011/07/20 ھبھ دمحم سلیمان ابوخلعھ 400792 كفـءكفـء7582011/04/01 معلم

طلمبات برسیق االعدادیة 2011/03/28 ھبھ دمحم ناجى دمحم 401587 كفـءكفـء7592011/03/28 معلم

عزبة زید ریاض أطفال 2011/03/28 ھدى جمعھ حامد یونس 401923 كفـءكفـء7602011/03/28 معلم

ابوحمص الثانویھ بنات 2011/03/28 ھدى حمدى دمحم القزاز 1525420 كفـءكفـء7612011/03/28 معلم

بریدان االعدادیة 2011/07/20 ھدى شوقي محمود عبدالوھاب 393023 كفـءكفـء7622011/07/20 معلم

شاكر فرج ث 2011/07/20 ھشام عبد الرحمن عبد السالم المرابط 2386000 كفـءكفـء7632011/07/20 معلم

بركة غطاس الثانویة 2011/07/20 ھشام دمحم غبدالحمید الخبیرى 2191961 كفـءكفـء7642011/07/20 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/03/28 ھشام نایف عبد الجید عبد المولي 1534212 كفـءكفـء7652011/03/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

دسونس البلد االبتدائیة 2011/03/28 ھمت مصطفى شحاتھ الجیشى 1532335 كفـءكفـء7662011/03/28 معلم

كوم عزیزة 2011/07/20 ھمت مصطفي كامل الجالي 1526073 كفـءكفـء7672011/04/01 معلم

القروى االعدادیة 2011/03/28 ھناء احمد سلیمان دغیم 402698 كفـءكفـء7682011/03/28 معلم

ابوحمص االعدادیة للتعلیم االساسي 2011/07/20 ھناء سمیر دمحم الروبى 400151 كفـءكفـء7692011/04/01 معلم

نقطة العربان ریاض اطفال 2011/03/28 ھناء عبد الفتاح عبید عرجاوى 1538693 كفـءكفـء7702011/03/28 معلم

صدقى االبتدائیة 2011/07/20 ھناء عبد الاله احمد خلیفھ 1543541 كفـءكفـء7712011/04/01 معلم

الزینى االبتدائیة 2011/03/28 ھناء عبدالدایم علوانى عبدالمجید 2189267 كفـءكفـء7722011/03/28 معلم

الجرن 2011/03/28 ھناء عید غازى ابراھیم 402270 كفـءكفـء7732011/03/28 معلم

عبدالمنعم حسین االبتدائیة 2011/03/28 ھناء كمال ابراھیم اللبودى 1526774 كفـءكفـء7742011/03/28 معلم

عید اسماعیل محسن االبتدائیة 2011/07/20 ھناء دمحم نوار سواح 402181 كفـءكفـء7752011/04/01 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/07/20 ھناء مختار السید مصباح 392649 كفـءكفـء7762011/07/20 معلم

عمران االبتدائیة 2011/07/20 ھنادى محمود عبدالرحمن ابوطھ 401397 كفـءكفـء7772011/04/01 معلم

ریاض اطفال سحالى 2011/07/20 ھنیھ عبدالقادر  احمد رمیح 2188440 كفـءكفـء7782011/04/01 معلم

بلقطر الغربیة االعدادیة 2011/03/28 ھویدا سالمة مصطفى النجار 402319 كفـءكفـء7792011/03/28 معلم

عزاز االبتدائیة 2011/03/28 ھویدا على ابراھیم السرجانى 1538101 كفـءكفـء7802011/03/28 معلم

االرشاد االعدادیة بنات 2011/03/28 ھیام دمحم محمود نافع 1519104 كفـءكفـء7812011/03/28 معلم

النخلة القبلیة االعدادیة 2011/07/20 ھیثم عبدالناصر راغب عبدالعاطى 1526603 كفـءكفـء7822011/07/20 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

جواد حسنى 2011/07/20 وائل حماده خضرجى سعد 1520090 كفـءكفـء7832011/04/01 معلم

كوم صوان االعدادیة 2011/07/20 وائل صبري عبد الونیس رضوان 391514 كفـءكفـء7842011/07/20 معلم

الحدیرى االبتدائیة 2011/03/28 وائل دمحم حسین كرم 2158073 كفـءكفـء7852011/03/28 معلم

الدراویة البحریة 2011/07/20 وداد عبد العزیز حسین شرف 400700 كفـءكفـء7862011/04/01 معلم

ابو حمص الصناعیھ بنات 2002/05/15 وسام سعید حنفي دمحم 450096 كفـءكفـء7872009/11/04 معلم

عزبة زید االعدادیة 2011/03/28 وسام دمحم عبدالحلیم حجازى 393727 كفـءكفـء7882011/03/28 معلم

جرار االعدادیة 2011/03/28 وفاء خیرى احمد عبد الرازق 399750 كفـءكفـء7892011/03/28 معلم

بسنتواى االعدادیة 2011/03/28 وفاء رزق دمحم مكى 402280 كفـءكفـء7902011/03/28 معلم

ابوحمص الرسمیة المتمیزة لغات ریاض اطفال 2011/03/28 وفاء سعید اسماعیل العطار 391880 كفـءكفـء7912011/03/28 معلم

النخلة البحریة 2011/07/20 وفاء صبري ایوب الشیخ 1536368 كفـءكفـء7922011/04/01 معلم

جواد حسنى 2011/03/28 وفاء عبد العزیز عبد المجید  جمعھ 391580 كفـءكفـء7932011/03/28 معلم

الحریة االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/03/28 وفاء دمحم ابراھیم ابوخضرة 1546644 كفـءكفـء7942011/03/28 معلم

دسونس البلد االبتدائیة 2011/07/20 والء ابراھیم ھنداوى فرج 2194054 كفـءكفـء7952011/04/01 معلم

السوسى 2011/03/28 والء عبد الحلیم دمحم ابراھیم 1531123 كفـءكفـء7962011/03/28 معلم

طلمبات حلق الجمل 2011/03/28 والء دمحم جمال سلیمان 399789 كفـءكفـء7972011/03/28 معلم

عبدالمنعم حسین االعدادیة 2011/07/20 والء دمحم عبداللطیف الشمسى 2405954 كفـءكفـء7982011/04/01 معلم

سالم الزیبق 2011/07/20 ولید ابراھیم السید الشناوى 403038 كفـءكفـء7992011/07/20 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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دیر امس االعدادیة 2011/03/28 ولید ابراھیم عبدالمنعم على 400796 كفـءكفـء8002011/03/28 معلم

ابوحمص االعدادیة للتعلیم االساسي 2011/07/20 ولید احمد احمد محمود بدر 2375561 كفـءكفـء8012011/07/20 معلم

كوم القناطر االعدادیة 2011/07/20 ولید عبدالفتاح عبدالعاطى محمود 1543735 كفـءكفـء8022011/07/20 معلم

سالم الزیبق 2011/07/20 یاسر ابوالفتح عبد الحمید شمسیة 402011 كفـءكفـء8032011/04/01 معلم

الحدیري الثانویة 2011/03/28 یاسر السعید دمحم كراویة 391582 كفـءكفـء8042011/03/28 معلم

ابو حمص ص الثانویة 2011/07/20 دمحم قاسم\ یاسر عبدهللا 401728 كفـءكفـء8052011/04/01 معلم

القروى 2011/07/20 یاسمین دمحم عبد الحمید ابو زیتحار 2387031 كفـءكفـء8062011/04/01 معلم

السالم االعدادیة 2011/03/28 یسرى احمد حسن عامر 400698 كفـءكفـء8072011/03/28 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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یعمل بالدیوان 2007/10/05 امل حصافى احمد الحمادى 2258104 كفـءكفـء12011/07/20 أمین مكتبة

ایتاى البارود المشتركة 2003/10/01 دعاء عبدالرؤوف محمود الدیب 394878 كفـءكفـء22011/07/20 أمین مكتبة

دمحم عبد العزیز مقلد الثانویة م 2008/10/05 رحاب السید درویش الفزایرى 2183960 كفـءكفـء32011/07/20 أمین مكتبة

ف انصارى سمك ث 2008/10/05 دمحم اسماعیل دمحم حسین 2249840 كفـءكفـء42011/07/20 أمین مكتبة

سالم عالم التجربیة لغات 2008/10/05 وفاء انور دمحم الصاوى 2252414 كفـءكفـء52011/07/20 أمین مكتبة

الشھید محمود قطب الثانویة بنات 2009/09/15 احمد عطیھ عبد الھادى الدیب 2386336 كفـءكفـء62011/07/20 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم عبد العزیز مقلد الثانویة م 2009/09/15 رشا حسن محمود سرور 2378794 كفـءكفـء72011/07/20 أخصائى صحافة وإعالم

یعمل بالدیوان 2009/09/15 عبدالسالم آدھم عبدالسالم الشرقاوى 2284348 كفـءكفـء82011/07/20 أخصائى صحافة وإعالم

مغیب االعدادیة 2008/10/05 دمحم رمضان عبد الحلیم جویده 2141602 كفـءكفـء92011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

شندید االعدادیة المشتركة 2008/10/05 دمحم عبد الحفیظ عبد الرازق عمارة 2230563 كفـءكفـء102011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

دمحم عبد السالم الصیرفى ع 2009/09/15 ایناس عبد الحكیم عبد العلیم سالمھ 2252425 كفـءكفـء112011/07/20 أخصائى نفسى

سالم عالم التجربیة لغات 2007/10/05 زینب عاطف دمحم مصباح ادریس 2168181 كفـءكفـء122011/03/28 أخصائى نفسى

العلویة األسالمیة األعدادیة بنكال العنب 2008/10/05 سماح السید ابراھیم قرعش 430404 كفـءكفـء132011/03/28 أخصائى نفسى

االحمدیة 2009/09/15 سیده ربیع على عبد الحمید 2256465 كفـءكفـء142011/07/20 أخصائى نفسى

ھیثم سامى حمد الفنیة بنات إیتاى البارود 2003/10/26 شرین محسن فتح هللا العسیلى 2165929 كفـءكفـء152011/07/20 أخصائى نفسى

دمحم عبد السالم الصیرفى ع 2008/10/05 صفاء عیسى مصطفى الھلباوى 2237152 كفـءكفـء162011/03/28 أخصائى نفسى

الشھید سلیمان یونس بالضھریة 2009/09/15 مھا كمال ابوالیزید ابوسعید 2255599 كفـءكفـء172011/07/20 أخصائى نفسى
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حلمى شحاتھ الشربینى بكفر الشیخ 2007/10/05 ھدى السعید عبد الصادق عبد المحسن 433726 كفـءكفـء182011/03/28 أخصائى نفسى

حیدر دبوس التجاریة المشتركة 2004/10/01 ھدى مفرح مبروك الكحكى 2165849 كفـءكفـء192011/07/20 أخصائى نفسى

حسین عبد اللة بتلبانھ 2009/09/15 ھیبھ فوزى عبد العزیز عبد هللا 2298858 كفـءكفـء202011/07/20 أخصائى نفسى

عبد التواب عیسى عزبة حوض فارس 2008/03/10 ایھاب عبد الواحد على عبد الواحد 2157876 كفـءكفـء212011/07/20 أخصائى اجتماعى

جزیرة الظھریة 2007/03/10 خالد ابراھیم علي قمر 431269 كفـءكفـء222011/07/20 أخصائى اجتماعى

العیون االبتدائیة ا 2005/11/12 ھالھ حامد عبدالرحمن دمحم حبت 2177746 كفـءكفـء232011/07/20 أخصائى اجتماعى

النقراشى االبتدائیة ب 2008/03/10 ھبھ نبیل دمحم قندیل 434194 كفـءكفـء242011/07/20 أخصائى اجتماعى

عزت النمر ث بنین 1999/05/12 عماد انور فرج البنداق 428741 كفـءكفـء252012/11/22 دكتوراهمعلم أول أ

السالم االبتدائیة ظھر الجمل 1997/09/01 جیھان صفوت دمحم سعد 433893 كفـءكفـء262009/11/04 معلم أول

جنبواى ع.ف 1998/12/18 حسنى دمحم دمحم عبد هللا 400194 كفـءكفـء272012/06/12 ماجیستیرمعلم أول

دقدوقة االبتدائیة 1992/01/01 حنان مصطفى احمد ضحا 2117193 كفـءكفـء282009/11/04 معلم أول

عزت النمر ث بنین 2000/12/25 رضا دمحم اسماعیل النجار 416729 كفـءكفـء292012/06/12 ماجیستیرمعلم أول

العتقا للتعلیم األساسى 1999/08/24 طارق محمود محمود أبو العال 431393 كفـءكفـء302012/06/12 دكتوراهمعلم أول

یعمل بالدیوان 1996/09/29 عفاف محمود دمحم الصاوى 434412 كفـءكفـء312009/11/04 معلم أول

انصارى سمك ع 1999/05/12 فاطمة دمحم حسین ابراھیم 431000 كفـءكفـء322009/11/15 معلم أول

فصول شبرا النونھ الثانویة 1990/02/05 دمحم سید أحمد عبد اللطیف فضل هللا 430710 كفـءكفـء332008/12/01 معلم أول

ف شبرا النونة االعدادیة 2008/03/10 ابتسام ابراھیم دمحم مرسال 2167073 كفـءكفـء342011/03/28 معلم
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مغیب االعدادیة 2008/10/05 ابتسام سعد دمحم حسانین 2238581 كفـءكفـء352011/07/20 معلم

محمود سعید حمروش بالخوالد 2008/03/10 إبراھیم محمود عبدالسید حمزة 398244 كفـءكفـء362011/03/28 معلم

)قادوس(صالح زكریا رضوان  2009/09/15 احسان دمحم عبد هللا الصعیدى 2357983 كفـءكفـء372011/07/20 معلم

)قادوس(صالح زكریا رضوان  2008/03/10 احمد اسماعیل احمد الجھادى 395248 كفـءكفـء382011/02/14 معلم

العیون االبتدائیة ا 2006/10/01 احمد السید دمحم بطور 2172012 كفـءكفـء392011/03/28 معلم

العلویة األسالمیة األعدادیة بنكال العنب 2008/03/10 أحمد حسن دمحم ملوخیة 433455 كفـءكفـء402011/07/20 معلم

بنین٠على عبدالنبى الفار  2011/07/20 احمد صبرى عبد الحمید احمد 2386659 كفـءكفـء412011/07/20 معلم

العلویة األسالمیة األعدادیة بنكال العنب 2008/03/10 أحمد عاطف دمحم حسن 398331 كفـءكفـء422011/03/28 معلم

بنین٠على عبدالنبى الفار  2005/08/23 احمد عطیة دمحم عطیة 2216785 كفـءكفـء432011/07/20 معلم

االبراھیمیة 2005/10/01 أحمد دمحم أحمد عبد النبي 433454 كفـءكفـء442011/03/28 معلم

الدكسوسیة 2008/03/10 احمد دمحم عبد العزیز متولى 435649 كفـءكفـء452011/03/28 معلم

املیط الجدیدة بنات 2008/10/05 احمد دمحم دمحم غالب 1558109 كفـءكفـء462011/03/28 معلم

صفط الحریة س  ح 2008/10/05 احمد مصطفى عبد الحفیظ عبیدو 2161681 كفـءكفـء472011/03/28 معلم

كفر محمود للتعلیم االساسى 2009/09/15 اسامة زكریا احمد ابوزید 2380602 كفـءكفـء482011/02/14 معلم

دمحم عبد العزیز مقلداعدادى بارمانیا 2009/09/15 اسامھ ناجى ممدوح رماح 2258443 كفـءكفـء492011/07/20 معلم

التوفیقیھ ع 2009/09/15 إسراء سمیر عبدالسالم العشرى 2285745 كفـءكفـء502011/07/20 معلم

عبد الھادى السقا ع 2009/09/15 اسراء عبد اللطیف عبد العظیم عابدین 2358526 كفـءكفـء512011/07/20 معلم
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األعلي

حلمى شحاتھ الشربینى بكفر الشیخ 2008/03/10 اسالم عبد السید ابراھیم حسین 2195640 كفـءكفـء522011/03/28 معلم

جنبواى ع.ف 2008/03/10 اسالم یسرى امین ونس 2154756 كفـءكفـء532011/07/20 معلم

اشلیمة االبتدائیة 2005/10/01 اسماء رجب حسن دمحم الدیب 2164667 كفـءكفـء542011/03/28 معلم

دمسنا االبتدائیة 2007/03/10 أسماء شاكر عبد العزیز حاتم 2184012 كفـءكفـء552011/03/28 معلم

لطفى االسطى 2009/09/15 اسماء صبرى اسماعیل صدقھ 2357795 كفـءكفـء562011/07/20 معلم

فصول فكرى بایتاى البارود 2008/10/05 أسماء عبد الشافى درویش أبوعمر 2165772 كفـءكفـء572011/03/28 معلم

املیط الجدیدة بنات 2009/09/15 اسماء عبدالعظیم فؤاد حجازى 2264527 كفـءكفـء582011/07/20 معلم

كفر محمود للتعلیم االساسى 2009/09/15 اسماء عطیھ احمد فرج طھ 2255634 كفـءكفـء592011/07/20 معلم

معنیا االعدادیھ 2009/09/15 أسماء فتحى ابراھیم رضوان 2395060 كفـءكفـء602011/07/20 معلم

دمحم عبد السالم الصیرفى ع 2008/09/15 اسماء دمحم صالح الدین أحمد حسونة 2265093 كفـءكفـء612011/07/20 معلم

حیدر دبوس التجاریة المشتركة 2009/09/15 أسماء دمحم دمحم بركات 2385959 كفـءكفـء622011/07/20 معلم

بنین٠على عبدالنبى الفار  2004/10/01 اشرف بھجت بولس بشرى 2204856 كفـءكفـء632011/07/20 معلم

العیون ع 2008/03/10 أشرف عبدالعال دمحم عبدالعال 414491 كفـءكفـء642011/03/28 معلم

دمحم توفیق دبوس 2004/10/02 أشرف عنتر إبراھیم عاشور 427407 كفـءكفـء652011/03/28 معلم

رمضان عبدالعاطى الدمنكى كفر محمود 2005/11/13 أشرف لطفى عبد السال م نصار 432035 كفـءكفـء662011/03/28 معلم

بنین٠على عبدالنبى الفار  2009/09/15 اشرف دمحم عبد المجید خضر 2385858 كفـءكفـء672011/07/20 معلم

نكال العنب 2008/03/10 اكرام عبد العال عبد السالم الدالى 2167050 كفـءكفـء682011/03/28 معلم
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جزیرة الظھریة 2008/03/10 اكرام دمحم علي دمحم 431267 كفـءكفـء692011/04/28 معلم

عزبة صبحى االبتدائیة 2004/11/13 الشحات أحمد دمحم عبد الشافى 430748 كفـءكفـء702011/03/28 معلم

االبراھیمیھ ع.ف 2009/09/15 الشرنوبي احمد الشرنوبي العقدة 2397576 كفـءكفـء712011/07/20 معلم

على احمد العربى النشو 2008/03/10 الھام ابراھیم رمضان ھنداوى 435105 كفـءكفـء722011/03/28 معلم

شبرا النونھ 2008/03/10 الھام رمزى رضوان دمحم حبیب 414613 كفـءكفـء732011/03/28 معلم

2008/03/10 ح االبتدائیة٠التوفیقیة س  الھام عبدالفتاح سیف النصر دمحم 2152929 كفـءكفـء742011/03/28 معلم

مجمعة نكال العنب االبتدائیة 2008/03/10 أمانى حسن السید عاشور 431211 كفـءكفـء752011/03/28 معلم

بنى نكال العنب 2005/10/01 أمانى عبدالنبى دمحم الباجورى 431218 كفـءكفـء762011/03/28 معلم

انصارى سمك ع 2009/09/15 أمانى منیر إبراھیم عبادة 2259621 كفـءكفـء772011/07/20 معلم

تلبانة 2007/03/10 أماني سعد السید الشرنوبي 433457 كفـءكفـء782011/03/28 معلم

بنین٠على عبدالنبى الفار  2004/10/01 امجد فخرى غطاس عبدالملك 2204862 كفـءكفـء792011/07/20 معلم

احمد النقرود بالعوامر 2008/03/10 أمل أحمد دمحم أبوزید 2166303 كفـءكفـء802011/03/28 معلم

السبعین تعلیم أساسي 2008/03/10 أمل السید عبد الخالق النجار 428456 كفـءكفـء812011/03/28 معلم

لطفى االسطى 2009/09/15 أمل صبحى عبد المنعم ھنداوى 2253158 كفـءكفـء822011/07/20 معلم

)ب ( النقراش 2009/09/15 امل عبد العاطى دمحم على 2279858 كفـءكفـء832011/07/20 معلم

العیون ب 2008/03/10 أمل دمحم عبد الحمید رشوان 2183970 كفـءكفـء842011/07/20 معلم

ف محلة عبید االعدادیة 2009/09/15 امل مصطفى عوض صدیق 2260822 كفـءكفـء852011/07/20 معلم
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ف شبرا النونة االعدادیة 2009/09/15 أمیر رمزى میخائیل سیداروس 2391852 كفـءكفـء862011/07/20 معلم

عبد الھادى السقا ع 2008/10/05 أمیرة صالح الدین عبد المنعم النكالوى 2169485 كفـءكفـء872011/03/28 معلم

العلویة األسالمیة األعدادیة بنكال العنب 2008/03/10 امیره السید احمد عالء الدین 2179047 كفـءكفـء882011/03/28 معلم

على احمد العربى بالنشو 2009/09/15 امیره صالح الدین دمحم رحاب 2284432 كفـءكفـء892011/07/02 معلم

ف النقراش ع 2009/09/15 امیمھ جمال واصف دمحم 2252429 كفـءكفـء902011/07/20 معلم

كوبرى حنفى األعدادیة 2008/03/10 امینھ دمحم عبد الواحد الشقرا 2179150 كفـءكفـء912011/03/28 معلم

حسنى شحاتھ السید صفط خالد 2007/03/10 انوار دمحم اسماعیل بدر 427602 كفـءكفـء922011/03/28 معلم

ھیثم سامى حمد الفنیة بنات إیتاى البارود 2011/03/28 ایات رجب عبده ھیكل 2228200 كفـءكفـء932011/02/14 معلم

احمد النقرود بالعوامر 2009/09/15 ایمان احمد على دمحم القنجھ 2390780 كفـءكفـء942011/07/20 معلم

العالیا 2008/03/10 ایمان احمدفتحى ابراھیم الخولى 430384 كفـءكفـء952011/03/28 معلم

محمود شلتوت ع بمنیة بنى منصور 2009/09/15 ایمان بدر ابوالیزید ابو شنب 2260421 كفـءكفـء962011/07/20 معلم

العیون االبتدائیة ا 2008/03/10 ایمان جابر ابراھیم الغراوى 2167251 كفـءكفـء972011/03/28 معلم

على الخولى 2007/03/10 ایمان حامد عبد الرحمن دمحمحبت 2177730 كفـءكفـء982011/03/28 معلم

العالیا اعدادى 2009/09/15 ایمان رمضان عبدالحلیم جویدة 2265095 كفـءكفـء992011/07/20 معلم

دمحم البتانونى بعزبة الكوم 2011/06/30 ایمان زاید یوسف زیاده 2071060 كفـءكفـء1002011/07/03 معلم

بنات نكال العنب 2008/03/10 ایمان سعد محسن شعیر 2166076 كفـءكفـء1012011/07/20 معلم

العالیا اعدادى 2009/09/15 ایمان عباس شعبان حالوة 2356191 كفـءكفـء1022011/07/20 معلم
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حسین سلیمان الروبى بجنبواى 2008/03/10 ایمان عبد العظیم على الشاذلى 2167000 كفـءكفـء1032011/03/28 معلم

ابراھیم السقا بنكال العنب 2008/03/10 ایمان عبد اللطیف احمد الزھیري 435732 كفـءكفـء1042011/07/20 معلم

2008/03/10 ح االبتدائیة٠التوفیقیة س  إیمان علي طھ عوض 398053 كفـءكفـء1052011/07/20 معلم

بالروقھ٠عمرو سلیمان  2008/03/10 ایمان قطب احمد صالح 2167204 كفـءكفـء1062011/03/28 معلم

2009/09/15 جبارس المشتركة ایمان متولى ریاض متولى 2387369 كفـءكفـء1072011/07/20 معلم

خمارة للتعلیم االساسى 2007/03/10 ایمان دمحم ابراھیم طھ 2182807 كفـءكفـء1082011/03/28 معلم

2005/10/01 كفر مساعد٠أ٠دمحم عبدالعزیز موسى  ایمان دمحم عبدالمنعم شوشة 427965 كفـءكفـء1092011/03/28 معلم

دقدوقة 2008/03/10 ایناس عبد المعطى دمحم عبد المعطى 431545 كفـءكفـء1102011/07/20 معلم

الكریونى االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 بدریة عبد الجید على بلبع 428065 كفـءكفـء1112011/03/28 معلم

البھى ع.ف 2009/09/15 بسمھ نصر جمعھ عویس 2386726 كفـءكفـء1122011/07/20 معلم

دمحم عبدالعزیز موسى كفرمساعد 2009/09/15 بوسى رجب محمود على 2345500 كفـءكفـء1132011/07/20 معلم

المستشار امین الحناوى بكفر عوانة ع 2009/09/15 بوسى دمحم احمد ابو الخشب 2262519 كفـءكفـء1142011/07/20 معلم

العلویة األسالمیة األعدادیة بنكال العنب 2008/10/05 بوسى دمحم عوض التمساحى 2165751 كفـءكفـء1152011/03/28 معلم

عزبة الكوم 2009/09/15 تحیة مصطفى عبداللطیف دمحم 2284431 كفـءكفـء1162011/07/20 معلم

الحوتة 2009/09/15 تغرید دمحم عبد الفتاح خضر 2386718 كفـءكفـء1172011/07/20 معلم

2007/03/10 الشفیعى االبتدائیة تھانى سعید عبدالفتاح  دمحم ابو عوض 430345 كفـءكفـء1182011/03/23 معلم

یحیى غازى دمسنا 2008/03/10 توحیدة رفعت ابراھیم غازى 2168817 كفـءكفـء1192011/07/20 معلم
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ھیثم سامى حمد الفنیة بنات إیتاى البارود 2011/07/20 ثناء دمحم عبد المجید النجار 2228273 كفـءكفـء1202011/07/20 معلم

ھیثم سامى حمد الفنیة بنات إیتاى البارود 2008/10/05 ثناء دمحم منصور عطیھ 2171846 كفـءكفـء1212011/03/28 معلم

توفیق راغب بالعتقا 2008/03/10 جمال حامد ابراھیم جودة 427962 كفـءكفـء1222011/03/28 معلم

دمحم شاكر مشالى بظھر التمساح 2008/03/10 جنات محمود عبد العظیم حاتم 432022 كفـءكفـء1232011/03/28 معلم

كوبرى حنفى االبتدائیة 2008/03/10 جیھان  ابراھیم حسین أحمد 2160115 كفـءكفـء1242011/04/01 معلم

عزبة صبحى االبتدائیة 2004/10/02 حامد سعید سعد عبد الفتاح 430687 كفـءكفـء1252011/03/28 معلم

معنیا االعدادیھ 2009/09/15 حسام احمد دمحم داود 2361449 كفـءكفـء1262011/07/20 معلم

الشھید عبد الفتاح سعید خلف صفط الحریة 2009/09/15 حسام الدین مصطفى اسماعیل دمحم 2265429 كفـءكفـء1272011/04/07 معلم

ھیثم سامى حمد الفنیة بنات إیتاى البارود 2009/09/15 حسناء دمحم وحید المغربى 2284438 كفـءكفـء1282011/07/20 معلم

الھاللیھ االبتدائیة 2008/03/10 حمدى اسماعیل دمحم بركات 430778 كفـءكفـء1292011/03/28 معلم

عبدالمعبود مشھور بصفط خالد 2009/09/15 حنان على دمحم السیسى 2368320 كفـءكفـء1302011/07/20 معلم

عبد التواب عیسى عزبة حوض فارس 2004/11/13 حنان دمحم أحمد اسماعیل عید 2171871 كفـءكفـء1312011/03/28 معلم

حسین عبد اللة بتلبانھ 2008/03/10 حنان دمحم أحمد ضحا 399061 كفـءكفـء1322011/03/28 معلم

مجمعة نكال العنب االبتدائیة 2008/03/10 حوریة عبدالرحمن ابراھیم دمحم ابوشادى 429131 كفـءكفـء1332011/07/20 معلم

رفاعى شبل اسماعیل بكفر مساعد 2004/10/01 خلود الصافي حامد حربي 428999 كفـءكفـء1342011/07/01 معلم

حافظ عبدالغنى عمرو معنیا 2007/03/10 دا لیا رجب عثمان عامر 428176 كفـءكفـء1352011/03/28 معلم

على احمد العربى النشو 2008/03/10 دالیا شرف الدین عبد السالم أبو عامر 432023 كفـءكفـء1362011/03/28 معلم
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دمحم شاكر مشالى ظھر التمساح 2009/09/15 دالیا محمود سرور مرعى 2262500 كفـءكفـء1372011/07/20 معلم

محمود سعید حمروش بالخوالد 2009/09/15 دعاء احمد عبد المقصود الزقیطى 2256570 كفـءكفـء1382011/07/20 معلم

احمد حسن عالم بالسوالم بحرى 2008/03/10 دعاء عاطف فتحي حربي 427963 كفـءكفـء1392011/03/28 معلم

الشھید سلیمان یونس بالضھریة 2009/09/15 دعاء كمال السید القلیبي 2289003 كفـءكفـء1402011/07/20 معلم

دمحم عبد العزیز مقلداعدادى بارمانیا 2007/10/05 رانیا عبد القوى دمحم عبد الحلیم 2252514 كفـءكفـء1412011/07/20 معلم

2008/03/10 مجمعة ارمنیا رانیھ محمود مصطفى مقلد 395041 كفـءكفـء1422011/03/28 معلم

بنین٠على عبدالنبى الفار  2008/10/05 راینا دمحم عبد العزیز الدقلھ 2200650 كفـءكفـء1432011/03/28 معلم

على احمد العربى بالنشو 2007/03/10 رحا ب عبد الرؤف السید ابراھیم 428175 كفـءكفـء1442011/07/20 معلم

النشو الجدیدة االبتدائیة 2008/10/01 رحاب ابراھیم عبد الحمید عبدالال 2200626 كفـءكفـء1452011/03/28 معلم

صبحى الغنیمى بنى جبارس 2007/03/10 رحاب السید دمحم مرسى 2184003 كفـءكفـء1462011/03/28 معلم

محمود شلتوت ع بمنیة بنى منصور 2009/09/15 رحاب جمال دمحم عنتر 2399382 كفـءكفـء1472011/07/20 معلم

مصطفى یحیى صالح بالحرمل 2008/10/05 رحاب عبد الجواد خمیس السعدى 2168360 كفـءكفـء1482011/03/28 معلم

الشھید محمود قطب الثانویة بنات 2008/03/10 رشا ابراھیم دمحم العبادى 2212933 كفـءكفـء1492011/03/28 معلم

كفر مساعد٠ب٠دمحم عبدالعزیز موسى 2008/03/10 رشا احمد حمدى سلمان 2167258 كفـءكفـء1502011/03/28 معلم

الشھید عبد الفتاح سعید خلف صفط الحریة 2009/09/15 رشا حسن دمحم فضل 2252442 كفـءكفـء1512011/07/20 معلم

صفط الحریة الجدیدة 2004/10/01 رشا دمحم ابراھیم عبدالقوى 2167934 كفـءكفـء1522011/03/28 معلم

حافظ عبدالغنى عمرو معنیا 2005/03/01 رضا السعید بسیونى عبدالقوى نوح 428407 كفـءكفـء1532011/03/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

حسین سلیمان الروبى بجنبواى 2007/03/10 رضا الشحات عطیھ حسن 2166986 كفـءكفـء1542011/03/28 معلم

العلویة األسالمیة األعدادیة بنكال العنب 2008/10/05 رضا عبد الرازق مرسى شلتوت 2165762 كفـءكفـء1552011/03/28 معلم

عزت النمر ث بنین 2004/10/02 رضا على دمحم عامر 2152650 كفـءكفـء1562011/03/28 معلم

الشھید سلیمان یونس بالضھریة 2009/09/15 رضا عید طھ عرایس 2263402 كفـءكفـء1572011/07/20 معلم

بنین٠على عبدالنبى الفار  2011/03/28 رضا منصور یونس عوض 2208674 كفـءكفـء1582011/03/28 معلم

حامد عبد العلیم نوارالحصوة 2008/03/10 رمضان ابراھیم طلبھ فلیفل 2191205 كفـءكفـء1592011/03/28 معلم

بنین٠على عبدالنبى الفار  2006/10/01 رمضان محسن فوزى الدمنكى 2226763 كفـءكفـء1602011/07/20 معلم

عمرو بن العاص التجریبیة 2008/03/10 زینب احمد دمحم عبد الجواد 395000 كفـءكفـء1612011/03/28 معلم

جعیف ع.ف 2009/09/15 زینب فؤاد أحمد شتا 2298839 كفـءكفـء1622011/07/20 معلم

الحوتة 2008/03/10 سارة سعد الدین عبد المقصود جعفر 2166989 كفـءكفـء1632011/03/28 معلم

رفاعى شبل اسماعیل بكفر مساعد 2009/09/15 سارة شعبان اسماعیل ابورایبة 2335189 كفـءكفـء1642011/07/20 معلم

بنین٠على عبدالنبى الفار  2006/10/01 سارة عمر فؤاد بدر 2229040 كفـءكفـء1652011/07/20 معلم

على الخولى 2008/03/10 سالى احمد دمحم فتح هللا عبد ربھ 2028682 كفـءكفـء1662011/03/28 معلم

عزبة صبحى االبتدائیة 2005/10/01 سامى أحمد دمحم السمكرى 430750 كفـءكفـء1672011/07/20 معلم

ابراھیم السقا بنكال العنب 2007/03/10 سامى عبده تھامى حماد 2166103 كفـءكفـء1682011/03/28 معلم

دمحم توفیق دبوس 2004/10/02 سامي بسیوني بسیوني زلوع 1709874 كفـءكفـء1692011/03/28 معلم

العیون ع 2009/09/15 سامیة عبد الفتاح طلبة النجار 2297059 كفـءكفـء1702011/07/20 معلم
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األعلي

توفیق راغب بالعتقا 2004/10/01 سامیة فؤاد دمحم عبدالغفار سلمان 427964 كفـءكفـء1712011/03/28 معلم

د حسین الصیرفى 2007/03/10 سحر السید السید السید 2176557 كفـءكفـء1722011/03/28 معلم

ابراھیم السقا بنكال العنب 2008/09/15 سحر عبد الحلیم عبد الحمید الغرابلى 2402556 كفـءكفـء1732011/07/20 معلم

الشھید عبد الفتاح سعید خلف صفط الحریة 2007/03/10 سحر كمال الدین مصطفى السعداوى 2183192 كفـءكفـء1742011/03/28 معلم

ف النقراش ع 2009/09/15 سحر محمود عبدالرؤف الخولى 2244576 كفـءكفـء1752011/07/20 معلم

االحمدیة 2009/09/15 سعاد سعید عبد الوھاب درویش 2290770 كفـءكفـء1762011/07/20 معلم

مجمعة النبیرة 2004/10/01 سعاد دمحم مصطفى دمحم السیوى 400470 كفـءكفـء1772011/07/20 معلم

جعیف ع.ف 2009/09/15 سعاد دمحم نصر مصطفى 2386515 كفـءكفـء1782011/07/30 معلم

صالح مراد بالشعیرة 2009/09/15 سعاد محمود محمود الوردیانى 2372064 كفـءكفـء1792011/07/20 معلم

تلبانة 2007/03/10 سعدیة عبد الفتاح محمود جاد 433458 كفـءكفـء1802011/03/28 معلم

بنین٠على عبدالنبى الفار  2008/10/05 سعید ممدوح احمد الجارحى 2191226 كفـءكفـء1812011/07/20 معلم

خمارة المشتركة 2007/03/10 سعیده دمحم عبد الجلیل األنصارى 2171855 كفـءكفـء1822011/03/28 معلم

رفاعى شبل اسماعیل بكفر مساعد 2009/09/15 سلمى احمد أیوب طھ 2253140 كفـءكفـء1832011/07/20 معلم

حلمى شحاتھ الشربینى بكفر الشیخ 2009/09/15 سلوى  عبد المعبود دمحم مصطفى الطنیخى 2387635 كفـءكفـء1842011/07/20 معلم

شندید 2004/10/01 سمیر كرم رزق هللا النجار 428316 كفـءكفـء1852011/03/28 معلم

بنین٠على عبدالنبى الفار  2008/10/05 سھام شعبان عبد المقصود الصباغ 2200636 كفـءكفـء1862011/03/28 معلم

حسن تاج الدین بالضھریة 2008/03/10 سھام مرسى امین الزیات 1564505 كفـءكفـء1872011/03/28 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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األعلي

مجمعة ششت االنعام الشھید احمد العاصى 2008/03/10 سوزان عبد الوھاب ابو العال  النشار 2168811 كفـءكفـء1882011/03/28 معلم

الشھید دمحم حسن الجمل 2004/10/01 سوسو جمعھ محمود عبد الرازق 431263 كفـءكفـء1892011/07/20 معلم

تلبانة 2007/03/10 شادیة رشاد عید أحمد 433459 كفـءكفـء1902011/03/28 معلم

على الخولى 2005/11/13 شریف مصطفى ریان الزھیرى 430382 كفـءكفـء1912011/03/28 معلم

رفاعى شبل اسماعیل بكفر مساعد 2007/03/10 شرین أجمد زكى عبد العال 2173849 كفـءكفـء1922011/03/28 معلم

دمحم عبد العزیز مقلد الثانویة م 2007/10/05 شرین دمحم السید عمران 2175938 كفـءكفـء1932011/03/28 معلم

كفر الحناوى االبتدائیة 2008/03/10 شعبان فضلى دمحم على 435104 كفـءكفـء1942011/03/28 معلم

دمحم عبد السالم الصیرفى ع 2008/09/15 شیماء جالل دمحم القشیط 2253180 كفـءكفـء1952011/07/20 معلم

فراولو 2009/09/15 شیماء صالح كمال دربالھ 2387291 كفـءكفـء1962011/07/20 معلم

العالیا 2007/03/10 شیماء عثمان عطیة النبراوى 2216840 كفـءكفـء1972011/03/28 معلم

عمرو بن العاص التجریبي 2007/10/05 شیماء على دمحم العطار 2362247 كفـءكفـء1982011/07/20 معلم

)قادوس(صالح زكریا رضوان  2009/09/15 شیماء كامل ادھم ورده 2258116 كفـءكفـء1992011/07/20 معلم

حسنى شحاتھ السید صفط خالد 2008/10/05 شیماء دمحم ابو الخیر السیسى 433396 كفـءكفـء2002011/07/20 معلم

شندید االعدادیة المشتركة 2009/09/15 شیماء محمود عبدالمجید عامر 2296399 كفـءكفـء2012011/07/20 معلم

الخوالد االبتدائیة للتعلیم االساسى ب 2011/03/01 صابرین حسن عبد المجید حسن أندحو 2133423 كفـءكفـء2022011/02/14 معلم

ف شبرا النونة االعدادیة 2009/09/15 صباح ابراھیم نجیب دمحم 2392413 كفـءكفـء2032011/07/20 معلم

كوبرى حنفى 2007/03/10 صباح عبد العلیم مبروك شنیشن 2183993 كفـءكفـء2042011/07/20 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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األعلي

البھى ع.ف 2007/03/10 صبحي أحمد عطیة غازي 428925 كفـءكفـء2052011/03/28 معلم

الخوالد االبتدائیة للتعلیم االساسى ب 2008/03/10 صبحیة أحمد أبو الیزید زاید 428459 كفـءكفـء2062011/07/20 معلم

فصول شبرا النونھ الثانویة 2009/09/15 صفاء سعید السید على عبدربھ 2265084 كفـءكفـء2072011/07/20 معلم

اشلیمة االبتدائیة 2008/03/10 صفاء عبد الرحمن انور الجرواني 408086 كفـءكفـء2082011/03/28 معلم

ھیثم سامى حمد الفنیة بنات إیتاى البارود 2008/10/05 صفاء مختار رمضان السجیعى 2201382 كفـءكفـء2092011/07/20 معلم

بنین٠على عبدالنبى الفار  2006/10/01 صالح حسنى دمحم البربرى 2236140 كفـءكفـء2102011/07/20 معلم

الشھید سلیمان یونس بالضھریة 2009/09/15 صالح عبد القادر أحمد المیت 2359908 كفـءكفـء2112011/07/20 معلم

نكال العنب 2009/09/15 ضحى فتحى على عاشور 2257169 كفـءكفـء2122011/07/20 معلم

العلویة األسالمیة األعدادیة بنكال العنب 2008/03/10 طارق السید دمحم مرسي الصعیدي 398355 كفـءكفـء2132011/03/28 معلم

مجمعة ارمانیا 2008/03/10 عاطف عوض عطیة یوسف 427600 كفـءكفـء2142011/03/28 معلم

مبروك السید سرادة تعلیم اساسى 2004/10/01 عامر دمحم عبدالفتاح الشندیدي 398069 كفـءكفـء2152011/03/28 معلم

بنین٠على عبدالنبى الفار  2009/09/15 عبد الغنى سالم عبد الغنى سالم 2386573 كفـءكفـء2162011/07/20 معلم

عمر بن العاص التجریبیة 2008/03/10 عبد هللا حسین عبد هللا النمر 2167650 كفـءكفـء2172011/03/28 معلم

اشلیمة االبتدائیة 2004/10/01 عبد الوكیل دمحم حمد العربى 428457 كفـءكفـء2182011/03/28 معلم

تلبانة 2008/10/05 عبدهللا سلیمان دمحم شریف 429742 كفـءكفـء2192011/07/20 معلم

انصارى سمك ع 2009/09/15 عبیر حسن حسن عرقات 2386314 كفـءكفـء2202011/07/20 معلم

كفر محمود للتعلیم االساسى 2009/09/15 عبیر حمدى احمد السقا 2258153 كفـءكفـء2212011/07/20 معلم
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حسین عبد اللة بتلبانھ 2009/09/15 عبیر عبد هللا دمحم فرج 2270059 كفـءكفـء2222011/07/20 معلم

٣احمد النقرود بالعوامر 2008/03/10 عبیر عبد المنعم محسن الدمنھورى 2166995 كفـءكفـء2232011/03/08 معلم

ھیثم سامى حمد الفنیة بنات إیتاى البارود 2008/10/05 عبیر عبدالرؤوف عبدهللا عبدالنبى 2179250 كفـءكفـء2242011/03/28 معلم

الشھید سلیمان یونس بالضھریة 2008/10/05 عبیر عبدالقادر عبدالرحمن ھلول 2168200 كفـءكفـء2252011/03/28 معلم

منیة بنى منصور 2009/09/15 عبیر كمال دمحم النجار 2263838 كفـءكفـء2262011/07/20 معلم

دقدوقة االبتدائیة 2008/03/10 عزة عبد الجواد عبد الفتاح السعدنى 435106 كفـءكفـء2272011/07/20 معلم

توفیق راغب بالعتقا 2008/03/10 عزه بردیسى عبدالرحیم  عبده 418877 كفـءكفـء2282011/07/20 معلم

حسنى شحاتھ السید صفط خالد 2009/09/15 عزه عبد النبى دمحم عبد الباقى 2290772 كفـءكفـء2292011/07/20 معلم

بنین٠على عبدالنبى الفار  2008/10/05 عزیز فوزى فرج ابراھیم 2201637 كفـءكفـء2302011/03/28 معلم

ف شبرا النونة االعدادیة 2011/07/01 عصام حسین رشاد القفاص 2143845 كفـءكفـء2312011/07/01 معلم

بنى جبارس 2008/03/10 عفاف عسران دمحم الفقى 2166355 كفـءكفـء2322011/07/20 معلم

التوفیقیة الجدیدة بعزبة شاكر 2008/03/10 عفاف دمحم دمحم البنا 2197690 كفـءكفـء2332011/04/21 معلم

عزبة الكوم 2008/03/10 عال عز الدین على شلبى 2267339 كفـءكفـء2342011/07/01 معلم

كفر الحاجــة االعدادیــة/ ف 2004/10/01 عالء رفاعي عبد اللطیف مبروك 428926 كفـءكفـء2352011/03/28 معلم

كامل كیشار بالروقة 2004/10/01 عماد دمحم عبد الونیس الشینبى 2165758 كفـءكفـء2362011/03/28 معلم

السوالم بحرى االعدادیة 2008/10/05 غادة دمحم دمحم ابوشادى 2165814 كفـءكفـء2372011/07/20 معلم

بنات نكال العنب 2008/03/10 غادة مختار دمحم سید أحمد ونس 435084 كفـءكفـء2382011/07/20 معلم
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مجمعة صفط الحریة ا 2007/03/10 غاده ھاشم دمحم على ھاشم 428448 كفـءكفـء2392011/02/14 معلم

ھیثم سامى حمد الفنیة بنات إیتاى البارود 2008/10/05 فاتن ابراھیم عبدالرحمن عمرو 2171819 كفـءكفـء2402011/03/28 معلم

دمحم عبد الحكیم عمار زبیدة 2008/03/10 فاتن فایز عبد العزیز ھدھد 2127020 كفـءكفـء2412011/07/20 معلم

العیون 2008/03/10 فاتن محمود راغب شبكة 2166427 كفـءكفـء2422011/07/20 معلم

ایتاى البارود الجدیدة 2009/09/15 فادیة دمحم محمود جعفر 2399975 كفـءكفـء2432011/07/20 معلم

العالیا اعدادى 2009/09/15 فاطمة عادل عزت عزاز 2385447 كفـءكفـء2442011/06/27 معلم

مجمعة صفط الحریة ب 2008/03/10 فاطمة كامل عبد القادر البغدادى 432024 كفـءكفـء2452011/03/28 معلم

املیط الجدیدة بنات 2007/03/10 فاطمة مصطفى ابراھیم مبروك السعدنى 2152197 كفـءكفـء2462011/03/28 معلم

النشو الجدیدة االبتدائیة 2008/03/10 فاطمھ رزق رزق عامر 477969 كفـءكفـء2472011/07/20 معلم

بنى جبارس 2004/05/01 فاطمھ عبد الحلیم ابراھیم شعیب 394984 كفـءكفـء2482011/03/28 معلم

بنین٠على عبدالنبى الفار  2004/10/01 فتوح دمحم احمد رمضان 435404 كفـءكفـء2492011/03/28 معلم

بنى نكال العنب 2008/03/10 فتوح معوض احمد سلیم 435103 كفـءكفـء2502011/07/20 معلم

مجمعة نكال العنب ع 2008/03/10 فوزى حسن سعد الھتھ 2165780 كفـءكفـء2512011/03/28 معلم

فصول شبرا النونھ الثانویة 2009/09/15 فوزى فتح هللا ابو الیزید غنیم 2374061 كفـءكفـء2522011/07/20 معلم

حسین عبد اللة بتلبانھ 2004/10/01 كریمھ صبحى حامد القفاص 2168371 كفـءكفـء2532011/03/28 معلم

على احمد العربى بالنشو 2009/09/15 لبنى عبد الفتاح عبد النبى إبراھیم 2253224 كفـءكفـء2542011/07/20 معلم

اشلیمة االبتدائیة 2007/03/10 لمیاء السید طلبھ بخیت 435731 كفـءكفـء2552011/03/28 معلم
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الشھید عبد الفتاح الحجار بعزبة عاصم 2009/09/15 لمیاء السید عبد هللا الزلوعھ 2254769 كفـءكفـء2562011/07/20 معلم

بنین٠على عبدالنبى الفار  2008/10/05 لمیاء حمدى احمد على ھواش 2200640 كفـءكفـء2572011/07/20 معلم

عبد التواب عیسى عزبة حوض فارس 2005/11/12 مبروكة عزت شعبان حسن 427601 كفـءكفـء2582011/03/28 معلم

املیط٠عبد العظیم قاسم 2007/03/10 مبروكھ محمود احمد نایل 431164 كفـءكفـء2592011/07/20 معلم

بنین٠على عبدالنبى الفار  2008/10/05 دمحم احمد ابراھیم البستاوى 2200645 كفـءكفـء2602011/03/28 معلم

جنبواى ع.ف 2008/10/05 دمحم احمد عبد اللطیف حماده 2167007 كفـءكفـء2612011/07/20 معلم

بنین٠على عبدالنبى الفار  2006/10/01 دمحم حسن حسانین بیوضة 2198413 كفـءكفـء2622011/03/28 معلم

كامل كیشار بالروقة 2008/03/10 دمحم خیرت عبد التواب ھدھد 2165737 كفـءكفـء2632011/03/28 معلم

بنین٠على عبدالنبى الفار  2006/10/01 دمحم شحاتھ دمحم ابراھیم احمد 2191220 كفـءكفـء2642011/03/28 معلم

جمال احمد منصور للتعلیم االساسى/الدكتور 2008/03/10 دمحم طنطاوى دمحم طھ 432658 كفـءكفـء2652011/07/20 معلم

العلویة األسالمیة األعدادیة بنكال العنب 2009/09/15 دمحم عبد الحمید ھنداوى خالد 2385752 كفـءكفـء2662011/07/20 معلم

دمحم توفیق دبوس 2008/10/05 دمحم عبد السالم عبد العلیم سالم 2168192 كفـءكفـء2672011/07/20 معلم

كامل كیشار بالروقة 2008/03/10 دمحم عبد الفتاح عبد المجید  حسن عبد الرؤف 2165750 كفـءكفـء2682011/03/28 معلم

ف النقراش ع 2008/03/10 دمحم عبدالمجید السید الظ 398170 كفـءكفـء2692011/03/28 معلم

مجمعة نكال العنب ع 2008/03/10 دمحم علي ابراھیم ایوب عتمان 399412 كفـءكفـء2702011/03/28 معلم

عبد الھادى السقا ع 2005/10/01 دمحم غانم عبد الدایم القزاز 2169551 كفـءكفـء2712011/03/28 معلم

مبروك السید سرادة تعلیم اساسى 2008/10/05 دمحم فتحى سعد عمران 2175992 كفـءكفـء2722011/07/20 معلم
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مجمعة صفط الحریة ب 2008/03/10 دمحم فتحي ابو الغیط السید ابوالغیط 400588 كفـءكفـء2732011/03/28 معلم

انصارى سمك ع 2008/03/10 دمحم ماھر عبدالحلیم خلیفة 450841 كفـءكفـء2742011/02/14 معلم

مغیب االعدادیة 2008/10/05 دمحم دمحم عیسى حسب هللا عمران 2178986 كفـءكفـء2752011/04/09 معلم

العتقا للتعلیم األساسى 2005/10/01 دمحم مرسى عبد الجید نصار 430342 كفـءكفـء2762011/03/28 معلم

خمارة للتعلیم االساسى 2008/03/10 دمحم ھالل السید خطیب 430343 كفـءكفـء2772011/07/20 معلم

بنین٠على عبدالنبى الفار  2008/10/05 دمحم وھبى حسنى حبیب 2200699 كفـءكفـء2782011/03/28 معلم

دمحم عبدالحكیم عمار بزبیدة 2008/03/10 محمود عبد الكریم محمود الشریف 429205 كفـءكفـء2792011/03/28 معلم

كفر الحاجــة االعدادیــة/ ف 2009/09/15 محىالدین رمضان عبد العلیم العلقامى 2240798 كفـءكفـء2802011/07/20 معلم

جزیرة الظھریة 2007/03/10 مدیحة دمحم دمحم السید 431268 كفـءكفـء2812011/07/20 معلم

ابراھیم السقا بنكال العنب 2007/03/10 مرسى شعبان مرسى الطیار 428412 كفـءكفـء2822011/03/28 معلم

ف زبیدة ع 2006/10/01 مرفت فكرى دمحم دمحم عبد الباقى حسین 2174383 كفـءكفـء2832011/03/28 معلم

یعمل بالدیوان 2008/03/10 مروا عبدالمجید دمحم الشیمى 430788 كفـءكفـء2842011/03/28 معلم

دمحم محمود الحصاوى ربع شندید 2008/03/10 مروه عاطف عبدالمقصود العطار 435644 كفـءكفـء2852011/03/28 معلم

السبعین تعلیم أساسي 2007/03/10 مروه دمحم محمود ابوعیانھ 418878 كفـءكفـء2862011/03/28 معلم

د حسین الصیرفى 2004/11/01 منال عطیة دمحم غازى 432794 كفـءكفـء2872011/03/28 معلم

)قادوس(صالح زكریا رضوان  2008/10/01 منى السید عبد العزیز ھندى 2252448 كفـءكفـء2882011/07/20 معلم

عزبة یوسف العسكرى االبتدائیة 2005/10/01 منى جالل دمحم عمر احمد 428406 كفـءكفـء2892011/07/20 معلم
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منیة بنى منصور 2008/10/05 منى حسن دمحم عمران 2257178 كفـءكفـء2902011/07/20 معلم

عزبة عثمان على 2008/03/10 منى حمزة أحمد حجازى 2169538 كفـءكفـء2912011/03/28 معلم

على احمد العربى بالنشو 2007/03/10 منى زكى كمال سعد عطیة 2167003 كفـءكفـء2922011/03/28 معلم

ھیثم سامى حمد الفنیة بنات إیتاى البارود 2008/10/05 منى عبد المنعم عز الدین الغریب 2201684 كفـءكفـء2932011/03/28 معلم

التوفیقیھ ع 2008/10/15 منى مصطفى عبد الحلیم أبوبركھ 2173832 كفـءكفـء2942011/07/20 معلم

مجمعة صفط الحریة ا 2007/03/10 مني دمحم فھمي المالكي 433456 كفـءكفـء2952011/03/28 معلم

على الخولى 2009/09/15 مھا محمود فتح هللا العسیلى 2254774 كفـءكفـء2962011/07/20 معلم

دمحم محمود مصطفى حربى بنكال/الشھید 2009/09/15 مھا مصطفى عبد الغنى الشھاوى 2303172 كفـءكفـء2972011/07/20 معلم

2004/10/01 كفر مساعد٠أ٠دمحم عبدالعزیز موسى  نادر دمحم محمود القفاص 2218743 كفـءكفـء2982011/03/28 معلم

ھیثم سامى حمد الفنیة بنات إیتاى البارود 2008/10/05 نبویھ صبحى احمد حسن حسبو 2171839 كفـءكفـء2992011/03/28 معلم

العالیا 2007/03/10 نجوان دمحم مبروك الشیخ 395032 كفـءكفـء3002011/03/28 معلم

جنبواى ع.ف 2009/09/15 نجوى ابراھیم دمحم دمحم حسب هللا 2335699 كفـءكفـء3012011/07/20 معلم

الشھید محمود قطب الثانویة بنات 2008/03/10 نجوى أمین عبد المجید دمحم مراد 2174405 كفـءكفـء3022011/03/28 معلم

الشھید دمحم حسن الجمل 2004/10/01 نجوى صدیق حلمى زاخر 2226769 كفـءكفـء3032011/03/28 معلم

دمحم عبد السالم الصیرفى ع 2009/09/15 نجوى فھمى دمحم عنتر الصیرفى 2290576 كفـءكفـء3042011/07/20 معلم

ماجدة الصیرفى 2008/03/10 نرمین عاطف دمحم القالع 2179054 كفـءكفـء3052011/03/28 معلم

مجمعة صفط الحریة ا 2005/10/01 نشوى جمال عبد السالم شتا 428458 كفـءكفـء3062011/07/28 معلم
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االحمدیة 2007/03/10 نھا شلبى دمحم عبد العزیز 2165826 كفـءكفـء3072011/03/28 معلم

حسن تاج الدین بالضھریة 2007/03/10 نھال دمحم السید الشبشیرى 2168379 كفـءكفـء3082011/03/28 معلم

ابراھیم السقا بنكال العنب 2008/03/10 نھي عبد المحسن عبد الحمید بدر 435733 كفـءكفـء3092011/03/28 معلم

الھوانم ع.ف 2009/09/15 نیفین عبدالرحمن محمود الصعیدى 2375471 كفـءكفـء3102011/07/20 معلم

حسنى الروبى جنبواى غرب 2004/10/01 نیفین دمحم كامل أبوغالى 2235949 كفـءكفـء3112011/03/28 معلم

عزبة یوسف العسكرى االبتدائیة 2007/03/10 ھالة محمود عبد السالم سلمان 429206 كفـءكفـء3122011/03/28 معلم

مجمعة صفط الحریة ا 2008/03/10 ھالھ راتب دمحم قندیل 428404 كفـءكفـء3132011/03/28 معلم

ابراھیم السقا بنكال العنب 2007/03/10 ھانم ریاض ابراھیم وقیع 435734 كفـءكفـء3142011/03/28 معلم

انصارى سمك ع 2008/10/05 ھانم دمحم دمحم القروطى 2176009 كفـءكفـء3152011/03/28 معلم

الخوالد االبتدائیة للتعلیم االساسى ب 2008/03/10 ھانى أحمد محروس الصقعان 2168399 كفـءكفـء3162011/03/28 معلم

2005/11/12 الشفیعى االبتدائیة ھانى عبد السالم عبد الحمید الزعویلى 430344 كفـءكفـء3172011/03/28 معلم

مجمعة ارمانیا 2008/03/10 ھانى دمحم توفیق الھوارى 1561315 كفـءكفـء3182011/03/28 معلم

حسن تاج الدین دمحم الظھریة 2007/10/05 ھبھ السید احمد قدره 2182984 كفـءكفـء3192011/07/20 معلم

تلبانة 2008/03/10 ھبھ خضر سعید خضر 2167227 كفـءكفـء3202011/03/28 معلم

بنین٠على عبدالنبى الفار  2008/03/10 ھبھ عبد العزیز دمحم عبد العظیم 434450 كفـءكفـء3212011/03/28 معلم

حسنى شحاتھ السید صفط خالد 2008/09/15 ھبھ دمحم مصطفى العباسى 2386518 كفـءكفـء3222011/06/30 معلم

جعیف 2009/09/15 ھبھ یاقوت عبد الفتاح الخولى 2279861 كفـءكفـء3232011/07/20 معلم
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دقدوقة االعدادیة/ ف 2009/09/15 ھدى شعبان عید عبد الونیس 2381376 كفـءكفـء3242011/07/20 معلم

املیط الجدیدة بنات 2008/03/10 ھدى دمحم ابراھیم مخیمر 2237305 كفـءكفـء3252011/03/28 معلم

توفیق راغب بالعتقا 2004/11/15 ھدى دمحم حامد مغیب 428040 كفـءكفـء3262011/03/28 معلم

االبراھیمیھ ع.ف 2009/09/15 ھدى دمحم عبد الونیس عبد الوھاب 2266900 كفـءكفـء3272011/07/20 معلم

الشھید محمود قطب الثانویة بنات 2006/10/01 ھشام دمحم أبو الفتوح شحاتھ 2168348 كفـءكفـء3282011/07/20 معلم

حامد عبد العلیم نوارالحصوة 2008/03/10 ھشام دمحم عبد السالم قطمھ 2167041 كفـءكفـء3292011/03/28 معلم

مجمعة صفط الحریة ا 2005/10/01 ھناء احمد سعد الجیار 2164677 كفـءكفـء3302011/03/28 معلم

حسنى شحاتھ السید صفط خالد 2004/10/01 ھناء احمد دمحم قرقر 433397 كفـءكفـء3312011/03/28 معلم

توفیق راغب بالعتقا 2004/11/13 ھناء اسماعیل یوسف حجاج 428039 كفـءكفـء3322011/03/28 معلم

دمحم عبد العزیز مقلداعدادى بارمانیا 2008/10/03 ھناء بسیونى دمحم السیسى 2191253 كفـءكفـء3332011/07/20 معلم

السوالم قبلى 2009/09/15 ھناء ثروت دمحم أبو عمھ 2371959 كفـءكفـء3342011/07/20 معلم

االبراھیمیة 2005/10/01 ھناء عبد المقصود ابو شوشھ رضوان 2161461 كفـءكفـء3352011/03/28 معلم

االبراھیمیة 2009/09/15 ھناء دمحم عبدالاله خلیل 2262547 كفـءكفـء3362011/07/20 معلم

دمحم عبدالعزیز موسى كفرمساعد 2005/01/02 ھند حسنى قاسم حماد 395057 كفـءكفـء3372011/03/28 معلم

التوفیقیة الجدیدة بعزبة شاكرللتعلیم 2008/03/10 ھند عزت عبد الھادى الشیخ 445139 كفـءكفـء3382011/03/28 معلم

جبارس 2008/10/05 ھیام فاروق على عبد هللا 2184008 كفـءكفـء3392011/07/20 معلم

مجمعة صفط الحریة ب 2007/03/10 وائل علي قندیل ابراھیم 398026 كفـءكفـء3402011/03/28 معلم
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كوبرى حنفى 2008/03/10 وجیھھ زھدى رجب الحاجرى 2167028 كفـءكفـء3412011/03/28 معلم

عسران عبد الكریم الضھریھ 2008/03/10 وسام دمحم عبد الحمید راضى 395118 كفـءكفـء3422011/03/28 معلم

المستشار امین الحناوى بكفر عوانة ع 2009/09/15 وطنیة مصطفى كامل موسى 2378940 كفـءكفـء3432011/07/20 معلم

بالروقھ٠عمرو سلیمان  2007/03/10 وفاء حلیم عبد المنعم عرفات 2167187 كفـءكفـء3442011/03/28 معلم

النشو الجدیدة االبتدائیة 2008/10/05 وفاء دمحم رشاد نصار 2176030 كفـءكفـء3452011/03/28 معلم

ایتاى البارود الجدیدة 2007/10/05 والء أحمد عبد الغنى دمحم 2184029 كفـءكفـء3462011/07/20 معلم

الشھید عبد الفتاح سعید خلف صفط الحریة 2009/09/15 والء عادل نصر االشقر 2252434 كفـءكفـء3472011/07/20 معلم

الشھید محمود قطب الثانویة بنات 2009/09/15 والء فتحى الصاوى أمین النحاس 2303169 كفـءكفـء3482011/07/20 معلم

حسین سلیمان الروبى بجنبواى 2008/03/10 ولید أحمد عبدالتواب ونس 2168078 كفـءكفـء3492011/03/28 معلم

كوبرى حنفى 2008/03/10 یسر عید حسین شلیم 2166385 كفـءكفـء3502011/07/20 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حامد عبد الرازق االعدادیة 2011/03/28 اسماعیل محیى علي العمري 397547 كفـءكفـء12011/03/28 أمین مكتبة

بمعلمى ابو المطام؟ الفنیة بنات ص. ف 2011/07/20 أمین رسالن كامل علي 2386875 كفـءكفـء22011/07/20 أخصائى صحافة وإعالم

كمال أبو عریضة/ الشھید  2011/07/20 خالد دمحم دمحم مرسي 397867 كفـءكفـء32011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

سیدى دمحم بمنشاة ثروت 2011/07/20 احمد ناجى یادم وحیدة 2255719 كفـءكفـء42011/06/27 أخصائى اجتماعى

المھدیة المشتركة 2011/07/20 أحمد یحي عبدهللا عامر 398088 كفـءكفـء52011/06/27 أخصائى اجتماعى

المھدیة المشتركة 2011/07/20 أمال وافي براني صالح 397828 كفـءكفـء62011/06/27 أخصائى اجتماعى

رزق درویش ا بزاویة صقر 2011/07/20 آیات فؤاد مصري الشلمة 398392 كفـءكفـء72011/06/27 أخصائى اجتماعى

الخمسین االبتدائیة المشتركة 2011/07/20 جمیل مبروك سعد جمعھ 398130 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى اجتماعى

ابو المطامیر المشتركة ص 2011/07/20 جیھان ربیع عبدالغنى ابراھیم 2256504 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى اجتماعى

النجیلى االبتدائیة 2011/03/28 حنان حلیم نجیب یوسف 399548 كفـءكفـء102011/03/28 أخصائى اجتماعى

دمحم منسى ا بزاویة سالم 2011/07/20 حنان دمحم كمال دمحم 398146 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى اجتماعى

كوم القدح االبتدائیة 2011/03/28 رمضان صبحي عبدالسالم جاد هللا 397761 كفـءكفـء122011/03/28 أخصائى اجتماعى

فؤاد عویس 2011/07/20 رھان طنطاوي مبارك خلیف 398144 كفـءكفـء132011/07/20 أخصائى اجتماعى

النجیلى 2011/07/20 زینب السید عبدالجلیل أبوشادى 399498 كفـءكفـء142011/07/20 أخصائى اجتماعى

ابو المطامیر النموذجیة 2011/07/20 سالى عفیفي دمحم دمحم 399487 كفـءكفـء152011/02/14 أخصائى اجتماعى

دمحم فرج حمادة 2011/03/28 سماح السید  دمحم بیبرس 398152 كفـءكفـء162011/03/28 أخصائى اجتماعى

مصنع الكروم االبتدائیة 2011/03/28 سھام الجارح أنور الجارح 398285 كفـءكفـء172011/03/28 أخصائى اجتماعى
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اوالد الشیخ 2005/10/01 سھیر اسماعیل شعبان سعد أبوزامل 398283 كفـءكفـء182011/06/27 أخصائى اجتماعى

ابو المطامیر المشتركة ص 2011/07/20 شریف عبدالمنعم عبدالسالم بریك 399549 كفـءكفـء192011/07/20 أخصائى اجتماعى

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2011/07/20 شعبان دمحم شعبان متولي 397732 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى اجتماعى

دمحم منسى ا بزاویة سالم 2011/07/20 عاصم فتح هللا مرسي سالم 398006 كفـءكفـء212011/03/28 أخصائى اجتماعى

الغرق البحرى االبتدائیة 2011/07/20 عبدالنبي علي عبدالنبي علي 398024 كفـءكفـء222011/07/20 أخصائى اجتماعى

جابر مندور تعلیم اساسي 2011/07/20 عبیر مرزوق دمحم حسن 398045 كفـءكفـء232011/06/27 أخصائى اجتماعى

النجیلى االبتدائیة 2011/07/20 عزه عبدالھادى محمود عبدالرازق 398402 كفـءكفـء242011/07/20 أخصائى اجتماعى

امین علوبة االبتدائیة 2011/03/28 علوبة عبدالحمید عبدالغني بسیونى 397484 كفـءكفـء252011/03/28 أخصائى اجتماعى

ابو ھدیمة االبتدائیة 2011/07/20 فایزة زكى موسى دمحم 2047828 كفـءكفـء262011/07/20 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/20 فرج جمعھ غازي عبدالقوي 397368 كفـءكفـء272011/03/28 أخصائى اجتماعى

ابو المطامیر المشتركة ص 2011/03/28 مارجریت عزت عزمي حكیم 398241 كفـءكفـء282011/03/28 أخصائى اجتماعى

ابو غرارة االبتدائیة 2011/03/28 محروس عبدالعزیز اسماعیل عبدالسمیع 397257 كفـءكفـء292011/03/28 أخصائى اجتماعى

حاتم ادریس  التجریبیھ 2011/07/20 دمحم السید توفیق مصري 398780 كفـءكفـء302011/06/27 أخصائى اجتماعى

ف زاویة سالم 2011/07/20 دمحم جمیل عباس محمود 398215 كفـءكفـء312011/07/20 أخصائى اجتماعى

اسماعیل جابر بالحمراء 2011/07/20 دمحم عبدالعزیز أحمد عطیة  عسر 399159 كفـءكفـء322011/07/20 أخصائى اجتماعى

دمحم بھنسى االبتدائیة ب بتروجى 2011/07/20 دمحم فتحى دمحم سالم 1564161 كفـءكفـء332011/07/20 أخصائى اجتماعى

ابو ھدیمھ المشتركة 2011/07/20 محمود دمحم دمحم احمد 2385520 كفـءكفـء342011/07/20 أخصائى اجتماعى
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الملك السنوسى االبتدائیة 2011/07/20 مریم مراجع جمعھ خالد 398184 كفـءكفـء352011/06/27 أخصائى اجتماعى

ابو المطامیر بحرى 2011/07/20 مسعد دمحم قاسم واعر 397799 كفـءكفـء362011/07/20 أخصائى اجتماعى

مصطفى كامل للتعلیم االساسي 2008/03/10 مفتاح عوض محمود ابوقفة 1677551 كفـءكفـء372011/06/28 أخصائى اجتماعى

دمحم سالم حسن 2011/07/20 منصور السید عبدالرحیم عبداللطیف 397969 كفـءكفـء382011/07/20 أخصائى اجتماعى

منشاة علوبة االبتدائیة 2011/07/20 منى دمحم دمحم عبد الرؤف 398166 كفـءكفـء392011/07/20 أخصائى اجتماعى

جناكلیس االبتدائیة المشتركة 2011/07/20 منیره علي حسین عبدهللا 398792 كفـءكفـء402011/07/20 أخصائى اجتماعى

العنانى االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 نرمین دمحم الزقزوق سرحان 399507 كفـءكفـء412011/03/28 أخصائى اجتماعى

بنى منشاة ثروت االبتدائیة 2011/07/20 ھدى فاروق دمحم أحمد 397470 كفـءكفـء422011/07/20 أخصائى اجتماعى

رزق درویش ا بزاویة صقر 2011/07/20 ھدى یونس عبدالغني النجار 397533 كفـءكفـء432011/06/27 أخصائى اجتماعى

كوم قناص 2011/07/20 وائل سعید بشبیشي عبدالحمید 398296 كفـءكفـء442011/07/20 أخصائى اجتماعى

الغرق البحرى االبتدائیة 2011/07/20 وائل على دمحم محفوظ 2169669 كفـءكفـء452011/07/20 أخصائى اجتماعى

النجیلى ع.ف 2011/03/28 وفاء عبدالھادى ابوبكر یونس 399527 كفـءكفـء462011/03/28 أخصائى اجتماعى

رضوان المالح االبتدائیة 2011/07/20 یونس احمد ربیع بریك حمیده 399496 كفـءكفـء472011/07/20 أخصائى اجتماعى

فؤاد عویس 1996/01/27 رحاب قناوى مبروك ضحا 397518 كفـءكفـء482012/07/25 دكتوراهمعلم أول أ

عبد ربھ للتعلیم االساسى 1982/10/12 سمیر دمحم جمعھ سویلم 396590 كفـءكفـء492010/11/25 معلم أول أ

فؤاد عویس 1995/08/04 أمل إبراھیم محمود دمحم 397051 كفـءكفـء502012/06/12 ماجیستیرمعلم أول

دمحم فرج حمادة 2002/05/15 سماح حسن عبدالعزیز سالم 397827 كفـءكفـء512012/06/12 ماجیستیرمعلم أول
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ابو المطامیر التجاریة 2011/07/20 ابتسام ابو الفتوح ونس شرموخ 2385517 كفـءكفـء522011/07/20 معلم

ابو المطامیر االعدادیة بنات 2011/07/20 ابتسام دمحم أحمد ابراھیم ھاللي 398303 كفـءكفـء532011/06/27 معلم

البسبینى االبتدائیة 2011/07/20 ابراھیم أحمد إبراھیم حسن  كشكي 397852 كفـءكفـء542011/07/20 معلم

مصنع الكروم االبتدائیة 2011/07/20 إبراھیم السید إبراھیم العبد 398183 كفـءكفـء552011/07/20 معلم

ابو المطامیر الثانویة بنین/ ف 2011/03/07 ابراھیم جاب هللا علي جاب هللا 398231 كفـءكفـء562011/06/27 معلم

امین علوبة االبتدائیة 2011/03/28 ابراھیم عبدالمنعم فودة على 398037 كفـءكفـء572011/03/28 معلم

كوم الفرج ع 2011/03/28 إبراھیم عمران دمحم الطیب 397914 كفـءكفـء582011/03/28 معلم

النجیلى ع.ف 2011/07/20 ابراھیم فرج عبد الرازق ابراھیم 2293472 كفـءكفـء592011/07/20 معلم

ابو المطامیر الصناعیة 2011/07/20 أبوالحمد ثابت محمود حسن 398206 كفـءكفـء602011/07/20 معلم

كوم الفرج االبتدائیة 2011/03/28 أبوزید منصور عبدالجواد قویدر 398161 كفـءكفـء612011/03/28 معلم

كوم الفرج ع 2011/07/20 أحمد  الشحات محمود علي 2385462 كفـءكفـء622011/07/20 معلم

ابو المطامیر االعدادیة بنات 2011/03/28 احمد السعید خلیفة احمد 2061083 كفـءكفـء632011/03/28 معلم

العنانى تعلیم اساسي 2011/03/28 أحمد حمدي كمال ربعھ 398320 كفـءكفـء642011/03/28 معلم

مصطفى عبد الوھاب ع بتروجى 2011/03/28 احمد صالح الدین مصطفي مصطفي 399470 كفـءكفـء652011/03/28 معلم

ابو المطامیر الصناعیة 2011/07/20 احمد عاشور كمال جنیدى 2274919 كفـءكفـء662011/03/28 معلم

ف زاویة سالم 2011/07/20 أحمد عبدالقادر حامد حماد 2401920 كفـءكفـء672011/07/20 معلم

عبد هللا السید عامر بالحمراء 2011/03/28 أحمد عبدالقادر عبدالحمید عبدالقادر 399156 كفـءكفـء682011/03/28 معلم
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ابو المطامیر الصناعیة 2011/07/20 احمد عبداللطیف خلیل النجار 398219 كفـءكفـء692011/07/20 معلم

اسماعیل جابر بالحمراء 2011/07/20 احمد دمحم بسیونى ریحان 2385412 كفـءكفـء702011/06/27 معلم

صمیدة االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 أحمد دمحم حسن السید 398330 كفـءكفـء712011/03/28 معلم

ابو المطامیر الثانویة بنین/ ف 2011/03/28 احمد دمحم دمحم ابو عوف 2229727 كفـءكفـء722011/03/28 معلم

صیدناوى االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 أحمد دمحم دمحم دمحم لكلوك 399133 كفـءكفـء732011/03/28 معلم

مصنع الكروم االبتدائیة 2011/03/28 أحمد دمحم نجیب دسوقي جعفر 398242 كفـءكفـء742011/03/28 معلم

ابو المطامیر التجاریة 2011/07/20 ارتیاح  عبد الواحد احمد مندور 2227182 كفـءكفـء752011/02/14 معلم

ابو المطامیر الثانویة بنین/ ف 2011/03/28 اسامة جمعة عوض جمعة 2179175 كفـءكفـء762011/03/28 معلم

التفتیش البحرى 2011/07/20 أسامة محمود علي حسان 397864 كفـءكفـء772011/07/20 معلم

النصر االبتدائیة بمحطة ا 2011/03/28 أسماء أبوالغیط دمحم منصور 398795 كفـءكفـء782011/03/28 معلم

ابو المطامیر المشتركة 2011/03/28 اسماء السید عبد الخالق الحلوجى 2065720 كفـءكفـء792011/03/28 معلم

العنانى تعلیم اساسي 2011/03/28 أسماء شوقي دمحم الحوفي 398282 كفـءكفـء802011/03/28 معلم

دمحم فرج حمادة 2011/07/20 أسماء صابر صالح علي 399140 كفـءكفـء812011/07/20 معلم

ابو المطامیر التجاریة 2011/03/28 اسماء فراج عبد العزیز عبد ربھ 2224144 كفـءكفـء822011/03/28 معلم

جناكلیس ع 2011/03/28 إسماعیل عبدالمجید قطب الصباغ 397493 كفـءكفـء832011/03/28 معلم

حامد عبد الرازق االعدادیة 2011/07/20 أشرف فتحي عبدالمعطي عبدالمجید 398373 كفـءكفـء842011/06/27 معلم

سیدى دمحم بمنشاة ثروت 2011/07/20 إكرام دمحم مسعود بسیوني 398388 كفـءكفـء852011/06/27 معلم
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ابو المطامیر الصناعیة 2011/03/28 السعید خمیس حسن نعمان 398332 كفـءكفـء862011/06/27 معلم

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2011/03/28 السید دمحم إبراھیم عقبة 398253 كفـءكفـء872011/03/28 معلم

المھدیة المشتركة 2011/03/28 السید دمحم عبده سید أحمد 398322 كفـءكفـء882011/03/28 معلم

ابوخطیب 2009/09/15 الشیماء ابراھیم سعد رشوان 2396236 كفـءكفـء892011/07/20 معلم

ریاض اطفال حاتم ادریس التجربیة 2011/03/28 الشیماء حبشي إبراھیم الصفتي 398358 كفـءكفـء902011/03/28 معلم

ابو المطامیر االعدادیة بنات 2011/03/28 الشیماء عادل فرج عبدالمالك 398142 كفـءكفـء912011/03/28 معلم

ابو ھدیمة االبتدائیة 2011/03/28 الشیماء عبد الحمید ابراھیم زقزوق 2060067 كفـءكفـء922011/02/14 معلم

الشھید دمحم عبد الرحمن الصباح 2011/07/20 الصافي سعد الصافي اسماعیل 2006756 كفـءكفـء932011/07/20 معلم

كوم الفرج االعدادیة 2011/03/28 ألفت خلیل عبد اللة واعر 399607 كفـءكفـء942011/03/28 معلم

ابو المطامیر االعدادیة بنات 2006/10/01 امال احمد یوسف صباح 2183362 كفـءكفـء952011/02/28 معلم

ابو المطامیر النموذجیة 2011/03/28 أمال عبدالمولى دمحم أحمد  الخولي 398292 كفـءكفـء962011/03/28 معلم

فرماج االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 امال مبروك عبد الحلیم عبد الحمید 2235444 كفـءكفـء972011/03/28 معلم

النجیلى االبتدائیة 2011/03/28 امانى حمیده بریك حمیده 399526 كفـءكفـء982011/03/28 معلم

كمال أبو عریضة/ الشھید  2011/03/28 أماني دمحم حسین عجوة 397853 كفـءكفـء992011/02/14 معلم

السالم االبتدائیة 2011/03/28 أمل إبراھیم دمحم اسماعیل 399243 كفـءكفـء1002011/03/28 معلم

النجیلى ع.ف 2011/07/20 امل عوض على القزاز 2293479 كفـءكفـء1012011/07/20 معلم

النجیلى االبتدائیة 2011/07/20 أمنیة دمحم عبدالواحد علي معزات 2385465 كفـءكفـء1022011/07/20 معلم
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فرج حمادة 2011/03/28 أمیرة شعبان حسن المنصوري 399006 كفـءكفـء1032011/03/28 معلم

ابو ھدیمة االبتدائیة 2011/07/20 امیرة مختار عطیة حسانین 2385391 كفـءكفـء1042011/06/27 معلم

النجیلى ع.ف 2011/03/28 امینة احمد عبد الحمید  عباس 2168769 كفـءكفـء1052011/03/28 معلم

مصنع الكروم االبتدائیة 2008/03/10 أمینة حصافي عطیة إدریس 398209 كفـءكفـء1062011/07/20 معلم

اوالد الشیخ 2011/03/28 امینة رمضان ابو سیف طویر 2173945 كفـءكفـء1072011/03/28 معلم

احمد یاسین 2011/03/28 إیریني سلیم فرید سولایر 398345 كفـءكفـء1082011/03/28 معلم

كوم القدح االبتدائیة 2011/07/20 إیمان السید دمحم عمار 2385505 كفـءكفـء1092011/07/20 معلم

ابوھیبة 2011/03/28 إیمان حامد شحاتھ علي 397821 كفـءكفـء1102011/03/28 معلم

عبد ربھ للتعلیم االساسى 2011/03/28 ایمان شعبان عبد الغنى الشافعى 2084849 كفـءكفـء1112011/02/14 معلم

بمعلمى ابو المطام؟ الفنیة بنات ص. ف 2011/03/28 ایمان عبد الرازق عبد المقصود عبد القادر 2169696 كفـءكفـء1122011/03/28 معلم

اوالد الشیخ ع.ف 2011/03/28 إیمان عبدالھادي دمحم السید 399020 كفـءكفـء1132011/02/14 معلم

ابو المطامیر الثانویة بنین/ ف 2011/07/20 إیمان فوزي دمحم علي 398405 كفـءكفـء1142011/07/20 معلم

مصنع الكروم االبتدائیة 2011/03/28 ایمان دمحم احمد طھ 2236340 كفـءكفـء1152011/02/14 معلم

دمحم فرج حمادة 2011/03/28 ایمان دمحم على عوض هللا 2234408 كفـءكفـء1162011/03/28 معلم

الیاسینیة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/20 ایمان محمود امین عطا هللا 2283579 كفـءكفـء1172011/07/20 معلم

جناكلیس االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 إیمان مھدي رجب السید 397996 كفـءكفـء1182011/03/28 معلم

اوالد الشیخ ع.ف 2011/03/28 ایمن السید عبدالعزیز حمیدة 399512 كفـءكفـء1192011/03/28 معلم
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ابو المطامیرالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو المطامیر الصناعیة 2011/07/20 ایمن دمحم نجیب تمامى 2224064 كفـءكفـء1202011/03/28 معلم

رزق درویش ا بزاویة صقر 2011/03/28 إیناس دمحم أبوزید بسیونى 398000 كفـءكفـء1212011/03/28 معلم

ابو المطامیر النموذجیة 2011/03/28 إیناس مفتاح عباس صالح 399274 كفـءكفـء1222011/03/28 معلم

ف زاویة سالم 2011/03/28 ایھاب صالح حلمى ابوسیف 2233115 كفـءكفـء1232011/03/28 معلم

الشھید دمحم عبد الرحمن الصباح 2011/03/28 ایھاب دمحم الزقزوق سرحان 2047835 كفـءكفـء1242011/03/28 معلم

كمال أبو عریضة/ الشھید  2011/03/28 بثینة عبدالعزیز السید نصیر 397873 كفـءكفـء1252011/02/14 معلم

ابو المطامیر االعدادیة بنات 2011/03/28 بریك عثمان دمحم عثمان 398279 كفـءكفـء1262011/03/28 معلم

احمد یاسین 2011/07/20 بسمة سعید ابراھیم عطا 2385424 كفـءكفـء1272011/06/27 معلم

ریاض اطفال حاتم ادریس التجربیة 2011/03/28 بسمة عبد الرحمن عبد الرازق دمحم 399617 كفـءكفـء1282011/03/28 معلم

ابو المطامیر التجاریة 2011/03/28 بسمھ دمحم أحمد عبدالجلیل 398351 كفـءكفـء1292011/03/28 معلم

ابو غرارة االبتدائیة 2011/03/28 بسمھ مصطفى أحمد الصباغ 398323 كفـءكفـء1302011/03/28 معلم

ابو المطامیر االعدادیة بنات 2011/03/28 بھاء الدین دمحم حسین ابراھیم 399251 كفـءكفـء1312011/03/28 معلم

سیدى دمحم بمنشاة ثروت 2011/07/20 تامر عبدالزین غازي عطیة 398318 كفـءكفـء1322011/07/20 معلم

السالم االبتدائیة 2011/03/28 تامر فؤاد فتحى غربى 2013266 كفـءكفـء1332011/03/28 معلم

ابو المطامیر الصناعیة 2011/03/28 تامر قناوى مبروك ضحا 2181941 كفـءكفـء1342011/03/28 معلم

اوالد الشیخ ع.ف 2011/03/28 تامر دمحم احمد شبل 2229459 كفـءكفـء1352011/03/28 معلم

الدمنیات ع 2011/03/28 جابر سعد عبدالحمید ابوشنب 397517 كفـءكفـء1362011/03/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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ابو المطامیرالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القریھ الثالثھ بذور للتعلیم االساسي 2011/07/20 جابر عبدالونیس عبدالجواد معزب 399247 كفـءكفـء1372011/06/27 معلم

ف یونس عرقوب ع 2011/03/28 جاد الرب عبدالكریم حامد یونس 398393 كفـءكفـء1382011/06/27 معلم

ابو المطامیر المشتركة ص 2011/07/20 جان جورج جان سولایر 2253863 كفـءكفـء1392011/06/27 معلم

النجیلى االبتدائیة 2011/03/28 جبھان عوض عبدالھادى یوسف 399499 كفـءكفـء1402011/07/26 معلم

كوم القدح 2011/03/28 جمال دمحم حسین دمحم 399472 كفـءكفـء1412011/03/28 معلم

ابوخطیب 2011/03/28 جمعھ رشاد عید أحمد 398369 كفـءكفـء1422011/03/28 معلم

اوالد الشیخ 2011/07/20 جمعھ سلیمان عبدالحمید سلیمان 398220 كفـءكفـء1432011/07/20 معلم

مصطفى عبد الوھاب ع بتروجى 2011/07/20 جمعھ عبدهللا محمود مندور 398108 كفـءكفـء1442011/07/20 معلم

ابو المطامیر االعدادیة بنات 2011/07/20 جھاد دمحم طلب على 2384477 كفـءكفـء1452011/07/20 معلم

فؤاد عویس 2011/03/28 جورجینا حبیب إبراھیم بشارة 397915 كفـءكفـء1462011/03/28 معلم

اوالد الشیخ ع.ف 2011/07/20 جورجینا نعیم نظیر ذكرى متیاس 2385402 كفـءكفـء1472011/06/27 معلم

ابو المطامیر النموذجیة 2011/03/28 جینفیف عماد عریان رزق هللا 1627752 كفـءكفـء1482011/03/28 معلم

ابو خطیب 2011/03/28 حامد رجب دمحم عبدالحمید 398288 كفـءكفـء1492011/03/28 معلم

الدمنیات ع 2011/03/28 حسام حسین موسى النجار 397675 كفـءكفـء1502011/03/28 معلم

ابوشناف بكدوة السوید 2011/03/28 حسن أحمد حسن خلیل 398226 كفـءكفـء1512011/03/28 معلم

ابو المطامیر بحرى 2011/07/20 حسن آدم مریر دمحم 398048 كفـءكفـء1522011/07/20 معلم

صالح الدین االیوبى 2011/07/20 حسن عبدالعلیم علي غیث 397876 كفـءكفـء1532011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

نجع مغیب للتعلیم االساسي 2011/03/28 حسن عید حسن رزق 397829 كفـءكفـء1542011/03/28 معلم

ابو المطامیر الصناعیة 2011/07/20 حسن فایز حسن موسى 2190453 كفـءكفـء1552011/07/20 معلم

جابر مندور تعلیم اساسي 2011/07/20 حسنیة رشاد محمود خطاب 2384331 كفـءكفـء1562011/07/20 معلم

الرابعة بذور للتعلیم االساسي 2011/03/28 حمادة سعید مصطفى عبدالخالق 398186 كفـءكفـء1572011/06/27 معلم

عبد الجلیل ندا للتعلیم األساسي 2011/03/28 حمدى دمحم عادل حمدى دمحم 398235 كفـءكفـء1582011/03/28 معلم

ابو غرارة االبتدائیة 2011/03/28 حمدي عبدالناصر عبداللطیف عبدالعزیز 398127 كفـءكفـء1592011/02/14 معلم

الغرق البحرى االبتدائیة 2011/07/20 حمدي دمحم محي الدین عبدالمجید 398115 كفـءكفـء1602011/07/20 معلم

عبد ربھ االبتدائیة 2011/03/28 حنان سعید محمود عطیة 398156 كفـءكفـء1612011/03/28 معلم

دمحم حواش االبتدائیة 2011/03/28 خالد ابراھیم عبد العزیز عبد الفتاح 2194501 كفـءكفـء1622011/03/28 معلم

نجع مغیب للتعلیم االساسي 2011/03/28 خالد بدر صالح إدریس 397481 كفـءكفـء1632011/07/26 معلم

كمال أبو عریضة/ الشھید  2011/03/28 خالد زكى عبد المنعم عبد الجلیل 2054407 كفـءكفـء1642011/02/14 معلم

جابر مندور تعلیم اساسي 2011/03/28 خالد سعد عبد الحمید عبد الرازق 2176175 كفـءكفـء1652011/03/28 معلم

بمعلمى ابو المطام؟ الفنیة بنات ص. ف 2011/03/28 خالد فرج دسوقي فرجاني 397759 كفـءكفـء1662011/03/28 معلم

الحاجر والطویل االبتدائیة 2011/07/20 خالد محمود إبراھیم السعدني 397587 كفـءكفـء1672011/07/20 معلم

ابو كریم االبتدائیة 2011/07/20 خلیل إبراھیم شحاتھ شجاع الدین 397865 كفـءكفـء1682011/02/14 معلم

ابو المطامیر الصناعیة 2011/03/28 خمیس توفیق اسماعیل دمحم 2057180 كفـءكفـء1692011/03/28 معلم

الحاجر والطویل االبتدائیة 2011/07/20 خمیس رمضان عبدالمعطي فرج 398329 كفـءكفـء1702011/03/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

منشاة علوبة االبتدائیة 2011/03/28 خمیس سلیمان عبداللطیف السحیمي 398370 كفـءكفـء1712011/02/14 معلم

دمحم حواش االبتدائیة 2011/03/28 خمیسة سعید ضیف جوید 2182076 كفـءكفـء1722011/03/28 معلم

دمحم فرج حمادة 2011/03/28 خمیسة لطفي عبدهللا علي 1547943 كفـءكفـء1732011/03/28 معلم

اسماعیل جابر بالحمراء 2011/07/20 خیري السید عبدالعال عطیة 399252 كفـءكفـء1742011/07/20 معلم

ابو المطامیر التجاریة 2011/03/28 خیري قاسم مفتاح ابراھیم 397926 كفـءكفـء1752011/03/28 معلم

جناكلیس االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 دالیا  دمحم على الفقى 2201019 كفـءكفـء1762011/03/28 معلم

مالونا االبتدائیة 2011/07/20 دعاء حامد عقل عجالن 2378118 كفـءكفـء1772011/07/20 معلم

الدمنیات ع 2011/03/28 دمیانة فایز بشرى مشرقى 398074 كفـءكفـء1782011/02/14 معلم

ادریس غیث 2011/07/20 دینا احمد شوقى دمحم عبدهللا 2174470 كفـءكفـء1792011/06/27 معلم

احمد یاسین 2011/03/28 دینا بدر فریز اندراوس 1758122 كفـءكفـء1802011/03/28 معلم

صمیدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 دینا حداد أمین عبدالجلیل 398333 كفـءكفـء1812011/03/28 معلم

ابو المطامیر النموذجیة 2011/03/28 راضى ابراھیم عبدهللا عبدالمجید 399513 كفـءكفـء1822011/03/28 معلم

كوم قناص 2011/07/20 رأفت عبدالسالم عبدالرحمن عبدالرحیم 397563 كفـءكفـء1832011/07/20 معلم

ابوخطیب 2011/07/20 راقى سعد عبد السالم عبد العزیز 2097835 كفـءكفـء1842011/07/20 معلم

ابو المطامیر الصناعیة 2009/09/15 رانیا دمحم زكى العالقى 2373704 كفـءكفـء1852011/07/20 معلم

ابو المطامیر االعدادیة بنات 2011/03/28 رباب احمد عبد الحق احمد 2061163 كفـءكفـء1862011/03/28 معلم

الشھید الكردى سلیمان 2011/07/20 رباب عبد الرحمن ابو المجد السید النجار 2384350 كفـءكفـء1872011/07/20 معلم
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الحریھ ع.ف 2011/07/20 ربیع حمیدة بیومي دمحم 398064 كفـءكفـء1882011/07/20 معلم

التفتیش البحرى 2011/03/28 ربیع منبي عبدالجلیل عبدالمجید 397988 كفـءكفـء1892011/03/28 معلم

٠ع٠ عزب الطود ٠ف 2011/03/28 ربیع موسى حویھ تھامي 398129 كفـءكفـء1902011/03/28 معلم

حامد عبد الرازق االعدادیة 2011/07/20 رجاء مصطفى عبد الحمید الخوسكى 2335478 كفـءكفـء1912011/06/27 معلم

ابو المطامیر االعدادیة بنات 2011/03/28 رحاب حامد دمحم البواب 2061140 كفـءكفـء1922011/03/28 معلم

ریاض اطفال حاتم ادریس التجربیة 2011/03/28 رحاب دمحم عبد العزیز عدالن 399620 كفـءكفـء1932011/02/14 معلم

اسماعیل جابر بالحمراء 2011/07/20 رشا السید كامل قنبر 2355728 كفـءكفـء1942011/07/20 معلم

دمحم عبد الحمید صقر 2011/03/28 رشا عبدالفتاح مسعود صقر 2125956 كفـءكفـء1952011/03/28 معلم

دمحم فرج حمادة 2011/03/28 رشا عبدهللا یونس ابوجبیر 398256 كفـءكفـء1962011/07/20 معلم

فؤاد عویس 2011/07/20 رشا على سعد قلج 2269238 كفـءكفـء1972011/06/27 معلم

الدمنیات ع 2011/03/28 رضا أحمد إبراھیم إبراھیم 398876 كفـءكفـء1982011/02/14 معلم

الحریھ ع.ف 2011/03/28 رضا عبد الحمید عبد العزیز سالمة 2014420 كفـءكفـء1992011/06/27 معلم

٠ع٠ السالم ٠ف 2011/07/20 رضا عطا ابراھیم سعد 2385459 كفـءكفـء2002011/06/27 معلم

صمیده كاشیك الثانویة بنین 2011/07/20 رضا على مبارك خلیف 2234526 كفـءكفـء2012011/06/27 معلم

التفتیش البحرى 2011/07/20 رضا نبوي عبدالرحیم ابراھیم 397631 كفـءكفـء2022011/03/28 معلم

مصنع الكروم االبتدائیة 2011/07/20 رمزى سامى رمزى غبلایر 2183931 كفـءكفـء2032011/07/20 معلم

ابو العدا 2011/07/20 رمضان دمحم السید البسومي 398104 كفـءكفـء2042011/07/20 معلم
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ف زاویة سالم 2011/03/28 روایح عبد الواحد أحمد مندور 397810 كفـءكفـء2052011/03/28 معلم

كوم القدح االبتدائیة 2011/07/04 رویدا ضیف دمحم ضیف العربي 2388236 كفـءكفـء2062011/07/13 معلم

ابو المطامیر التجاریة 2011/03/28 رویدا طایل على سلیمان 2183378 كفـءكفـء2072011/03/28 معلم

اسماعیل جابر بالحمراء 2011/07/20 ریھام حمادة یوسف عیسى 2385416 كفـءكفـء2082011/02/14 معلم

احمد یاسین 2011/03/28 ریھام دمحم حمیده السید 398768 كفـءكفـء2092011/03/28 معلم

بمعلمى ابو المطام؟ الفنیة بنات ص. ف 2011/03/28 زاھیة ناجي السید سیف النصر 398003 كفـءكفـء2102011/03/28 معلم

الدمنیات ع 2011/07/20 سالم عطیھ دامي دمحم ابو بكر 398756 كفـءكفـء2112011/06/27 معلم

دمحم بھنسى االبتدائیة ا بتروجى 2011/03/28 سامح أحمد عبدالحمید شاھین 397656 كفـءكفـء2122011/03/28 معلم

امین علوبة االبتدائیة 2011/07/20 سامح رمضان إبراھیم احمد 397608 كفـءكفـء2132011/03/28 معلم

ابو المطامیر الصناعیة 2011/03/28 سامى ابراھیم شحاتة شجاع الدین 2232971 كفـءكفـء2142011/03/28 معلم

ابو المطامیر الثانویة بنین/ ف 2011/03/28 سامي إبراھیم السید سعد 397382 كفـءكفـء2152011/03/28 معلم

النجیلى االبتدائیة 2011/07/20 سامي ابراھیم دمحم بریك 399544 كفـءكفـء2162011/06/27 معلم

نجع مغیب للتعلیم االساسي 2011/07/20 سامیة حسین عباس مسعود 2385512 كفـءكفـء2172011/06/27 معلم

الحریھ ع.ف 2011/07/20 سامیة رمضان حمد على  الشعبانى 398374 كفـءكفـء2182011/07/20 معلم

ابو المطامیر االعدادیة بنات 2011/07/20 سامیة سالم عبد الجید محمود 2269298 كفـءكفـء2192011/07/20 معلم

دمحم بھنسى االبتدائیة ا بتروجى 2011/03/28 سامیة عبد الحلیم عبد المجید مصطفى 2082453 كفـءكفـء2202011/03/28 معلم

جناكلیس االبتدائیة المشتركة 2004/10/01 سامیة عبدالجواد دمحم شتات 397931 كفـءكفـء2212011/03/28 معلم
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األعلي

دمحم سالم حسن 2006/10/01 سحر صلیب سلیمان سلیمان 2236374 كفـءكفـء2222011/03/28 معلم

كوم الفرج ع 2011/03/28 سحر عبدالستار دمحم النعاس 398300 كفـءكفـء2232011/03/28 معلم

ادریس غیث 2011/07/20 سحر فوزى عقیلى عبد المعطى 2340936 كفـءكفـء2242011/06/27 معلم

انور السادات 2011/07/20 سحر دمحم السید االكرت 398019 كفـءكفـء2252011/07/20 معلم

صیدناوى االبتدائیة المشتركة 2011/04/06 سریا عبدالرازق فرج عبدالرازق 397583 كفـءكفـء2262011/03/28 معلم

صمیده كاشیك الثانویة بنین 2011/03/28 سعاد سمیر عبد المنعم عبد المنعم 2173564 كفـءكفـء2272011/02/14 معلم

احمد یاسین 2011/03/28 سعاد عبدالسالم عبداللطیف بدوي 397164 كفـءكفـء2282011/03/28 معلم

جابر مندور تعلیم اساسي 2011/07/20 سعاد یونس عوض حمیدة 2193704 كفـءكفـء2292011/03/28 معلم

دمحم فرج حمادة 2011/03/28 سعد عبدالرحمن عبدالجواد عبدالرحمن 398210 كفـءكفـء2302011/03/28 معلم

ابو المطامیر الثانویة بنین/ ف 2011/03/28 سعد علي سعد إبراھیم 398258 كفـءكفـء2312011/03/28 معلم

عبد ربھ االبتدائیة 2011/03/28 سعد دمحم إبراھیم أحمد 396474 كفـءكفـء2322011/03/28 معلم

ابو المطامیر الثانویة بنین/ ف 2011/07/20 سعداوى حمید لطوفة مختار 2302878 كفـءكفـء2332011/07/20 معلم

مصنع الكروم االبتدائیة 2011/03/28 سعید شعبان سعید مصري 397877 كفـءكفـء2342011/03/28 معلم

ابو المطامیر الصناعیة 2011/07/20 سعید فرج اسماعیل عبد الباقي 1534148 كفـءكفـء2352011/04/01 معلم

فؤاد عویس 2011/07/20 سعید مبروك ابراھیم عتمان 397701 كفـءكفـء2362011/07/20 معلم

النجیلى ع.ف 2011/07/20 سعید دمحم عبد الفتاح االسیوطى 2293475 كفـءكفـء2372011/07/20 معلم

الحریھ ع.ف 2011/07/20 سعید دمحم دمحم بركات 2355746 كفـءكفـء2382011/07/20 معلم
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ابو المطامیر الصناعیة 2011/07/20 سعید محمود عبدهللا السید 2386102 كفـءكفـء2392011/07/20 معلم

ابو المطامیر المشتركة ص 2011/03/28 سكره أحمد عطیة دمحم عرفة 398009 كفـءكفـء2402011/03/28 معلم

حامد عبد الرازق االعدادیة 2011/03/28 سالمھ مسعود عوض ابراھیم 398314 كفـءكفـء2412011/03/28 معلم

ابو كریم االبتدائیة 2011/07/20 سلطانة محارب یوسف صابر 398143 كفـءكفـء2422011/07/20 معلم

الرابعة بذور للتعلیم االساسي 2011/07/20 سماح ایوب عبد اللطیف ایوب 2224159 كفـءكفـء2432011/07/20 معلم

بمعلمى ابو المطام؟ الفنیة بنات ص. ف 2002/05/01 سماح فؤاد زكى الشلمھ 2028113 كفـءكفـء2442009/08/01 معلم

العنانى تعلیم اساسي 2011/07/20 سماح محروس سعد حمادى 2400119 كفـءكفـء2452011/03/28 معلم

كوم الفرج ع 2011/07/20 سمر سعد سلیمان عطیة 399013 كفـءكفـء2462011/07/20 معلم

ادریس غیث 2011/07/20 سمر على شعبان دمحم 2368580 كفـءكفـء2472011/06/27 معلم

فرج حمادة 2011/07/20 سمر علي سعد الشال 2385503 كفـءكفـء2482011/07/20 معلم

ع.حاتم ادریس التجریبیة  2011/07/20 سمیر محمود مصطفى سلیم 2298378 كفـءكفـء2492011/07/20 معلم

احمد یاسین 2011/03/28 سھیر  نبیوة فرج صابر 398261 كفـءكفـء2502011/03/28 معلم

ابو المطامیر التجاریة 2011/03/28 سوزان عبود عبد الھادى عبد الغفار 477740 كفـءكفـء2512011/03/28 معلم

عبد الجلیل ندا للتعلیم األساسي 2011/07/20 سوزان فتحي دمحم صالح 398337 كفـءكفـء2522011/07/20 معلم

بمعلمى ابو المطام؟ الفنیة بنات ص. ف 2011/07/20 سوسو سعد علي منصور 2385399 كفـءكفـء2532011/07/20 معلم

٠ع٠ السالم ٠ف 2011/07/20 شادى دمحم عوض صبح 2199242 كفـءكفـء2542011/06/27 معلم

ابو المطامیر النموذجیة 2011/07/20 شحات رجب دمحم مرسى 2126009 كفـءكفـء2552011/06/27 معلم
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كوم القدح 2011/07/20 شربات دمحم عبد الفتاح عسكر 2385429 كفـءكفـء2562011/07/20 معلم

٠ع٠ عزب الطود ٠ف 2011/03/28 شعبان عزت   شعبان حسن 397944 كفـءكفـء2572011/03/28 معلم

ابو المطامیر االعدادیة بنات 2011/03/28 شیرین شاھین دمحم كامل مصطفى شاھین 398376 كفـءكفـء2582011/03/28 معلم

كمال أبو عریضة/ الشھید  2011/03/28 شیرین عبدالمنعم السید الشوره 2081186 كفـءكفـء2592011/02/14 معلم

ابو غرارة االبتدائیة 2011/07/20 شیرین دمحم عبدالفتاح یونس 2384338 كفـءكفـء2602011/07/20 معلم

ابو المطامیر الثانویة بنین/ ف 2011/03/28 شیماء صبحي عبدالعزیز سالم 398246 كفـءكفـء2612011/03/28 معلم

كوم الفرج االبتدائیة ریاض اطفال 2008/03/10 شیماء دمحم أحمد على 2230388 كفـءكفـء2622011/02/14 معلم

النصر االبتدائیة بمحطة ا 2011/07/20 صباح خفاجة حسن ھنداوي 398796 كفـءكفـء2632011/07/20 معلم

ابو خطیب 2011/07/20 صبحي دمحم عطیة غیث 398243 كفـءكفـء2642011/07/20 معلم

ابو المطامیر الصناعیة 2011/07/20 صبحي ناجي السید دمحم 398137 كفـءكفـء2652011/06/27 معلم

جناكلیس االبتدائیة المشتركة 2011/07/20 صدقى ناصف بشیر الروبى 2189660 كفـءكفـء2662011/07/20 معلم

العنانى تعلیم اساسي 2011/07/20 صفاء عبدالرازق عبدالجید خمیس 2399707 كفـءكفـء2672011/07/20 معلم

ابو المطامیر النموذجیة 2011/07/20 صالح سالم عبدالرحیم عبدالمجید 397712 كفـءكفـء2682011/07/20 معلم

الرابعة بذور للتعلیم االساسي 2011/07/20 صالح عبدالقادر عبدالحلیم عبدالحمید 398978 كفـءكفـء2692011/06/27 معلم

النجیلى ع.ف 2011/03/28 طارق بن زیاد عبدهللا سعداوى جمعھ 399503 كفـءكفـء2702011/03/28 معلم

امین علوبة االبتدائیة 2011/03/28 طلعت سعید دمحم حسین 398179 كفـءكفـء2712011/03/28 معلم

جناكلیس ع 2011/03/28 طلعت فرج عبدالواحد علي 397753 كفـءكفـء2722011/03/28 معلم
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مصنع الكروم االبتدائیة 2011/07/20 عادل حسن السید سالم 396975 كفـءكفـء2732011/02/14 معلم

٠ع٠ عزب الطود ٠ف 2011/03/28 عادل علي زیدان میھوب 398251 كفـءكفـء2742011/03/28 معلم

عبد الجلیل ندا للتعلیم األساسي 2011/03/28 عاطف شكرى عبد اللطیف سلمان 2166419 كفـءكفـء2752011/03/28 معلم

دمحم بھنسى االبتدائیة ا بتروجى 2011/03/28 عاطف دمحم حسین سالم 397649 كفـءكفـء2762011/03/28 معلم

عبد هللا السید عامر بالحمراء 2011/03/28 عالیھ منصور ناجي حمد 399014 كفـءكفـء2772011/03/28 معلم

ابوخطیب 2011/03/28 عباس طاھر خلیفة ابو شناف 2188736 كفـءكفـء2782011/03/28 معلم

ابو المطامیر االعدادیة بنات 2011/03/28 عبد الحمید مرضى عبدالحمید قریطم 449773 كفـءكفـء2792011/03/28 معلم

ع.حاتم ادریس التجریبیة  2011/03/28 عبد الرحمن دمحم حسن نصیر 2183404 كفـءكفـء2802011/06/27 معلم

النجیلى ع.ف 2011/03/28 عبد الستار عبدالاله  عبد الجلیل عوض 399565 كفـءكفـء2812011/03/28 معلم

ابو المطامیر الصناعیة 2011/07/20 عبد المحسن انور مرسى سالم 2236153 كفـءكفـء2822011/07/20 معلم

العنانى تعلیم اساسي 2011/03/28 عبد المنعم عبد الرازق على جمعة 2172026 كفـءكفـء2832011/03/28 معلم

نجع مغیب للتعلیم االساسي 2011/07/20 عبدالجواد فتحى صالح ادریس 1561830 كفـءكفـء2842011/06/27 معلم

الرابعة بذور للتعلیم االساسي 2011/07/20 عبدالرسول عوض عبد الرسول دمحم 397526 كفـءكفـء2852011/07/20 معلم

سنفا تعلیم اساسى 2005/10/13 عبدالعزیز عبدالقادر عبدالحمید بدر 397585 كفـءكفـء2862011/06/27 معلم

ع.حاتم ادریس التجریبیة  2011/03/28 عبدالفتاح السید عبدالفتاح عطیة 399030 كفـءكفـء2872011/03/28 معلم

مصطفى عبد الوھاب ع بتروجى 2011/03/28 عبداللطیف خلیل اسماعیل خلیل 398348 كفـءكفـء2882011/03/28 معلم

ادریس غیث 2011/03/28 عبدالمقصود عبدالستار عبدالمقصود اسماعیل 399261 كفـءكفـء2892011/03/28 معلم
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الیاسینیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/20 عبدالناصر عبدهللا عبدالحلیم یاسین 399108 كفـءكفـء2902011/03/28 معلم

بمعلمى ابو المطام؟ الفنیة بنات ص. ف 2011/07/20 عبیر ابراھیم عبدهللا عوض 2385500 كفـءكفـء2912011/07/20 معلم

ابو المطامیر النموذجیة 2011/03/28 عبیر جمعة عبد الحمید ھلیل 2025596 كفـءكفـء2922011/03/28 معلم

الحریھ ع.ف 2011/03/28 عبیر صبري عبدالحمید عزب 398263 كفـءكفـء2932011/02/26 معلم

بمعلمى ابو المطام؟ الفنیة بنات ص. ف 2011/03/28 عبیر علي مسعود اللمعي 399629 كفـءكفـء2942011/03/28 معلم

ع.حاتم ادریس التجریبیة  2011/03/28 عبیر محمود مرسى سالمة 2095339 كفـءكفـء2952011/03/28 معلم

٠ع٠ عزب الطود ٠ف 2011/07/20 عثمان محمود  حسین حمید 397467 كفـءكفـء2962011/07/20 معلم

ابو المطامیر التجاریة 2011/03/28 عزة رفعت دمحم حشیش 398245 كفـءكفـء2972011/02/14 معلم

ابوھیبة 2011/03/28 عزة كمال عبد الحلیم والى 449928 كفـءكفـء2982011/03/28 معلم

كمال أبو عریضة/ الشھید  2011/03/28 عزیزة فوزى عبد العظیم الحلوجى 2172476 كفـءكفـء2992011/06/27 معلم

عبد ربھ للتعلیم االساسى 2011/03/28 عصام عبدالرازق على جمعھ 399138 كفـءكفـء3002011/03/28 معلم

سنفا تعلیم اساسى 2011/03/28 عطیة مراجع إبراھیم مصطفى 398042 كفـءكفـء3012011/02/14 معلم

دمحم فرج حمادة 2011/07/20 عفاف اسماعیل عبدالعظیم مندور 398081 كفـءكفـء3022011/07/20 معلم

الحاجر والطویل االبتدائیة 2011/03/28 عال عبدالستار فرحات الشربیني 398187 كفـءكفـء3032011/03/28 معلم

العنانى تعلیم اساسي 2011/03/28 عالء الدین احمد طھ علي 399504 كفـءكفـء3042011/03/28 معلم

التفتیش البحرى 2011/07/20 عالء جمعة حامد كسبة 2046942 كفـءكفـء3052011/07/20 معلم

الرابعة بذور للتعلیم االساسي 2011/03/28 عالء دمحم أحمد دمحم 397991 كفـءكفـء3062011/03/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

ابوشناف بكدوة السوید 2011/03/28 على خلیل طة صوار 2095240 كفـءكفـء3072011/03/28 معلم

مصطفى عبد الوھاب ع بتروجى 2011/07/20 عماد حسن علي عبدالحلیم 2385516 كفـءكفـء3082011/06/27 معلم

صمیده كاشیك الثانویة بنین 2011/07/20 عماد غطاس الراھب سلیمان 2306679 كفـءكفـء3092011/06/27 معلم

ادریس غیث 2011/07/20 عمادحمدى عبد المجید عبد هللا صبح 2358483 كفـءكفـء3102011/06/27 معلم

ف یونس عرقوب ع 2011/03/28 عمر صبحي دمحم الجمل 397824 كفـءكفـء3112011/02/14 معلم

الرابعة بذور للتعلیم االساسي 2011/03/28 عمرو دمحم عبد الرازق بركات سالم 2197553 كفـءكفـء3122011/03/28 معلم

صمیدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 عید عبدالخالق فرج علي 397916 كفـءكفـء3132011/02/28 معلم

عبد الجلیل ندا للتعلیم األساسي 2011/07/20 عیسى دمحم سالم ابو عجیلة 2399984 كفـءكفـء3142011/07/20 معلم

عبد هللا السید عامر بالحمراء 2011/03/28 غادة عبدالحمید دمحم على 399165 كفـءكفـء3152011/03/28 معلم

احمد یاسین 2011/07/20 فاتن عبد العزیز عبد الحمید محفوظ 477216 كفـءكفـء3162011/07/20 معلم

ابو المطامیر النموذجیة 2011/07/20 فاتن دمحم خلیل دمحم 398211 كفـءكفـء3172011/06/27 معلم

دمحم عبد الحمید صقر 2011/03/28 فادیة غریب مبروك مسعود 398311 كفـءكفـء3182011/03/28 معلم

كمال أبو عریضة/ الشھید  2011/03/28 فاطمة دمحم عباس شداد 397925 كفـءكفـء3192011/02/14 معلم

ابو خطیب 2011/07/20 فایقة عبدالحمید فرج مراجع 2385485 كفـءكفـء3202011/07/20 معلم

كوم القدح االبتدائیة 2011/03/28 فتحیة رشاد عطیھ یونس 399307 كفـءكفـء3212011/03/28 معلم

ابو المطامیر المشتركة ص 2011/03/28 فتحیة عصام دمحم عبدالحمید عثمان 399166 كفـءكفـء3222011/02/28 معلم

دمحم بھنسى االبتدائیة ب بتروجى 2011/03/28 فتحیة مصطفى محمود دمحم 398208 كفـءكفـء3232011/03/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

ع.حاتم ادریس التجریبیة  2011/03/28 فرج عطا هللا عوض عبدالكریم 399263 كفـءكفـء3242011/03/28 معلم

كوم الفرج االبتدائیة 2011/03/28 فرج منصور عبدالجواد قویدر 398015 كفـءكفـء3252011/02/28 معلم

العنانى تعلیم اساسي 2009/09/15 فرحانة عبد الفضیل عوض سكران 2293483 كفـءكفـء3262011/07/20 معلم

انور السادات 2011/07/20 فریدة سالم امام النقراشي 2385445 كفـءكفـء3272011/07/20 معلم

ابو المطامیر الصناعیة 2011/07/20 فوزى مسعود عبد المالك ابراھیم 2235866 كفـءكفـء3282011/07/20 معلم

النجیلى االبتدائیة 2011/07/20 فیبي فرج صبحي السبكي 2385480 كفـءكفـء3292011/06/27 معلم

ابو المطامیر االعدادیة بنات 2011/03/28 كرستینا عماد عریان رزق هللا 1627840 كفـءكفـء3302011/03/28 معلم

الثالثھ بذور 2011/07/20 كریمة دمحم عبد الرازق بركات 2227194 كفـءكفـء3312011/07/20 معلم

ف زاویة سالم 2011/03/28 كوكب جالل دمحم عبدالحمید 398762 كفـءكفـء3322011/03/28 معلم

دمحم بھنسى االبتدائیة ا بتروجى 2011/03/28 لمیاء دمحم عبدالجواد سعد 397654 كفـءكفـء3332011/03/28 معلم

النصر االبتدائیة بمحطة ا 2011/07/20 لیلى فراج دمحم عبدالرازق 398767 كفـءكفـء3342011/07/20 معلم

كوم الفرج ع 2011/07/20 لیلي دمحم علي حسن 2380310 كفـءكفـء3352011/06/27 معلم

حاتم ادریس  التجریبیھ 2011/03/28 مال فایز عبد الخالق الفقى 2189025 كفـءكفـء3362011/03/28 معلم

ابو المطامیر المشتركة ص 2011/07/20 ماھر عبدالعزیز ابوزید حسب هللا 397762 كفـءكفـء3372011/07/26 معلم

٠ع٠ السالم ٠ف 2011/03/28 مجاھد طھ محمود مرجان 399248 كفـءكفـء3382011/02/14 معلم

٠ع٠ السالم ٠ف 2011/07/20 دمحم ابراھیم احمد عبد المجید 2390223 كفـءكفـء3392011/06/27 معلم

ابو المطامیر الثانویة بنین/ ف 2011/07/20 دمحم ابراھیم دمحم عطیة 2385282 كفـءكفـء3402011/07/20 معلم
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ابو المطامیر الصناعیة 2011/03/28 دمحم ابراھیم محمود الصافى 2205899 كفـءكفـء3412011/03/28 معلم

الدمنیات ع 2011/03/28 دمحم اسماعیل اسماعیل االغازى 2174323 كفـءكفـء3422011/03/28 معلم

ابو غرارة االبتدائیة 2011/03/28 دمحم أنور دمحم مسعود 398254 كفـءكفـء3432011/03/28 معلم

ف یونس عرقوب ع 2011/07/20 دمحم بدري عبدالعزیز أحمد 398031 كفـءكفـء3442011/07/20 معلم

٠ع٠ عزب الطود ٠ف 2011/03/28 دمحم بسیوني سعداوي عبدالحمید 398112 كفـءكفـء3452011/03/28 معلم

كوم الفرج االبتدائیة 2011/03/28 دمحم جمال علي عبدالسالم 398182 كفـءكفـء3462011/03/28 معلم

ع.حاتم ادریس التجریبیة  2011/07/20 دمحم حسام الدین دمحم فرج 398353 كفـءكفـء3472011/02/27 معلم

النجاح االبتدائیة 2011/07/20 دمحم خمیس دمحم السید 397521 كفـءكفـء3482011/06/27 معلم

عبدالسالم شاھر الدین الصیاد 2007/03/10 دمحم رأفت محمود رضوان 398168 كفـءكفـء3492011/07/20 معلم

فصول الفتح االعدادیة 2011/07/20 دمحم رجب سعد عبد المقصود 2378230 كفـءكفـء3502011/07/20 معلم

ابو المطامیر الصناعیة 2011/03/28 دمحم سعد صالح دمحم 399042 كفـءكفـء3512011/02/14 معلم

كوم قناص 2011/03/28 دمحم سعد عبد السمیع على 2182159 كفـءكفـء3522011/03/28 معلم

كوم القدح 2011/07/20 دمحم سعد عبدالعزیز الجزار 399473 كفـءكفـء3532011/06/27 معلم

ع.حاتم ادریس التجریبیة  2011/03/28 دمحم شعبان اسماعیل سالم 398404 كفـءكفـء3542011/06/27 معلم

ابوشناف بكدوة السوید 2011/03/28 دمحم صبحى دمحم عبد الحلیم   أبو النصر 2095235 كفـءكفـء3552011/03/28 معلم

اسماعیل جابر بالحمراء 2011/03/28 دمحم عبدالجلیل محمود عبد الجلیل 397745 كفـءكفـء3562011/02/14 معلم

دمحم عبد الحمید صقر 2011/03/28 دمحم عبدالحمید سلیمان الشنشوري 397874 كفـءكفـء3572011/07/26 معلم
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عبد ربھ للتعلیم االساسى 2011/07/20 دمحم عبدالقادر عبدالحمید یعقوب 397908 كفـءكفـء3582011/06/27 معلم

النصر االبتدائیة بمحطة ا 2011/03/28 دمحم عبدهللا عبدالحمید سالمھ 398793 كفـءكفـء3592011/03/28 معلم

ابو المطامیر الصناعیة 2011/03/28 دمحم عبدالمطلب فتح هللا بسیوني 398097 كفـءكفـء3602011/06/27 معلم

ابو المطامیر الثانویة بنین/ ف 2011/07/20 دمحم عبدالمنعم دمحم عمر 2359725 كفـءكفـء3612011/07/20 معلم

ابو المطامیر االعدادیة بنات 2011/03/28 دمحم عبدالمولى عبدالباسط عبدالمولى 2095308 كفـءكفـء3622011/03/28 معلم

ابو ھدیمھ المشتركة 2011/07/20 دمحم عطیة إبراھیم حسان 397625 كفـءكفـء3632011/07/20 معلم

الحاجر والطویل االبتدائیة 2011/07/20 دمحم علي الصافي علي 398021 كفـءكفـء3642011/06/27 معلم

الرابعة بذور للتعلیم االساسي 2011/03/28 دمحم علي عطا أبوسیف 398364 كفـءكفـء3652011/03/28 معلم

ابو المطامیر الصناعیة 2011/07/20 دمحم فارس یوسف إبراھیم 2384251 كفـءكفـء3662011/07/20 معلم

كوم القدح 2011/03/28 دمحم فایز ابراھیم كریم 399471 كفـءكفـء3672011/03/28 معلم

كوم الفرج ع 2011/03/28 دمحم فایز عبد الحمید عبد الكریم 2188699 كفـءكفـء3682011/03/28 معلم

التفتیش البحرى 2011/03/28 دمحم فوزى عبد الحلیم احمد 2183349 كفـءكفـء3692011/03/28 معلم

ابو المطامیر االعدادیة بنات 2011/03/28 دمحم محروس عبدالمطلب عبدالغفار 398356 كفـءكفـء3702011/07/26 معلم

بمعلمى ابو المطام؟ الفنیة بنات ص. ف 2011/07/20 دمحم مرسى عطیة عوض 2269278 كفـءكفـء3712011/07/20 معلم

ابو المطامیر الصناعیة 2011/07/20 دمحم ناجى دمحم سالم 2210479 كفـءكفـء3722011/07/20 معلم

دمحم عبد الحمید صقر 2011/07/20 دمحم نبیة دمحم الخولي 2385409 كفـءكفـء3732011/06/27 معلم

كوم الفرج ع 2011/03/28 دمحم یحي سالم زاید 398145 كفـءكفـء3742011/03/28 معلم
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صالح الدین االیوبى 2011/03/28 دمحم یوسف سعد عطیة 478899 كفـءكفـء3752011/03/28 معلم

٠ع٠ عزب الطود ٠ف 2011/03/28 محمود حمیدة ابو بكر محمود 2148748 كفـءكفـء3762011/03/28 معلم

الیاسینیة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/28 محمود حمیدة دمحم أحمد مرعي 399012 فوق المتوسطكفـء3772011/03/28 معلم

الشھید دمحم عبد الرحمن الصباح 2011/03/28 محمود رجب محمود الحوتى 398217 كفـءكفـء3782011/03/28 معلم

جناكلیس ع 2011/03/28 محمود علي السمان محمود 397938 كفـءكفـء3792011/03/28 معلم

دمحم حواش االبتدائیة 2011/03/28 محمود دمحم أحمد زغلول 399139 كفـءكفـء3802011/03/28 معلم

النجاح االبتدائیة 2011/03/28 مدحت مختار عبدالجواد عطیة 398347 كفـءكفـء3812011/06/27 معلم

الخمسین االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 مروان عبدالسالم ناجي فرجاني 397800 كفـءكفـء3822011/06/27 معلم

ابو المطامیر النموذجیة 2011/03/28 مروة شاھین عبدالحلیم ساري 398773 كفـءكفـء3832011/03/28 معلم

جابر مندور تعلیم اساسي 2011/03/28 مروة فایز عبد المجید عطیة 2168900 كفـءكفـء3842011/03/28 معلم

فؤاد عویس 2011/07/20 مصطفى إبراھیم حسن سعید 399337 كفـءكفـء3852011/07/20 معلم

فصول الفتح االعدادیة 2011/07/20 مصطفى حسین محمود الكحكى 2385428 كفـءكفـء3862011/06/27 معلم

صمیده كاشیك الثانویة بنین 2011/03/28 مصطفي اسماعیل احمد الفار 475655 كفـءكفـء3872011/03/28 معلم

الدمنیات ع 2011/03/28 ممدوح عبد الحكیم عبد الجلیل محمود 2174271 كفـءكفـء3882011/03/28 معلم

كمال أبو عریضة/ الشھید  2011/07/20 منال عبد العزیز  غیث عبد العزیز 2269280 كفـءكفـء3892011/06/27 معلم

شعیب تعلیم اساسي 2011/03/28 منال عبد العظیم عشماوى سلیمان 2065056 كفـءكفـء3902011/03/28 معلم

فرج حمادة 2011/03/28 منال قطب اسماعیل العنانى 2175386 كفـءكفـء3912011/03/28 معلم
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احمد یاسین 2011/07/20 منصورة أیوب شوربجي أیوب 397911 كفـءكفـء3922011/07/20 معلم

النصر االبتدائیة بمحطة ا 2011/03/28 منور سعد خیر هللا حمیدة 399129 كفـءكفـء3932011/03/28 معلم

دمحم فرج حمادة 2011/03/28 منى السید غازى محمود 2188992 كفـءكفـء3942011/03/28 معلم

العنانى تعلیم اساسي 2011/03/28 منى جمال الشحات عبدهللا 399510 كفـءكفـء3952011/03/28 معلم

اوالد الشیخ 2011/03/28 منى سعید خلیل مصباح 399508 كفـءكفـء3962011/03/28 معلم

دمحم فرج حمادة 2011/07/20 منى سعید نعیم علي 398354 كفـءكفـء3972011/07/20 معلم

عبد هللا السید عامر بالحمراء 2011/07/02 منى عبدالموجود عطیة أحمد عسر 399163 كفـءكفـء3982011/07/20 معلم

الرابعة بذور للتعلیم االساسي 2011/07/20 منى علي یوسف حسین 398267 كفـءكفـء3992011/07/20 معلم

النجیلى 2011/03/28 مني عبدالھادي محمود عبدالرازق 398401 كفـءكفـء4002011/03/28 معلم

الحریھ ع.ف 2011/03/28 مؤمن دمحم عبدالستار أبوقرین 398054 كفـءكفـء4012011/03/28 معلم

النجیلى االبتدائیة 2011/03/28 مؤمن دمحم مؤمن دمحم حمیده 399495 كفـءكفـء4022011/03/28 معلم

دمحمتوفیق حنفى 2011/07/20 نادر زكي حسن عیسوى 2173676 كفـءكفـء4032011/07/20 معلم

بمعلمى ابو المطام؟ الفنیة بنات ص. ف 2011/03/28 نادیة ابوالفتوح عبدالجواد بكار 399167 كفـءكفـء4042011/03/28 معلم

الیاسینیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/20 ناصف عبدالرازق عبدالعزیز حسن 399044 كفـءكفـء4052011/07/20 معلم

احمد یاسین 2011/03/28 ناھد عادل یوسف وھبھ 399547 كفـءكفـء4062011/03/28 معلم

كمال أبو عریضة/ الشھید  2011/03/28 نبیل علي توفیق سعد 398204 كفـءكفـء4072011/03/28 معلم

النصر االبتدائیة بمحطة ا 2011/07/20 نجاة دمحم محمود حبشى 2385426 كفـءكفـء4082011/07/20 معلم
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ابو المطامیر النموذجیة 2011/03/28 نجالء نصر حسن محمود 397655 كفـءكفـء4092011/03/28 معلم

بنى منشاة ثروت االبتدائیة 2011/03/28 . نجوى فؤاد أیوب اسكندر 397913 كفـءكفـء4102011/03/28 معلم

بمعلمى ابو المطام؟ الفنیة بنات ص. ف 2011/03/28 نشوة دمحم عبد السالم عبد القوى 2169944 كفـءكفـء4112011/03/28 معلم

ابو ھدیمھ المشتركة 2011/03/28 نصر عطیة عتیق  خلیل 2049334 كفـءكفـء4122011/03/28 معلم

ف كوم الفرج ث 2011/07/20 نھال بسیونى بسیونى اباظة 2349219 كفـءكفـء4132011/06/27 معلم

بمعلمى ابو المطام؟ الفنیة بنات ص. ف 2011/03/28 نھى ودیع ریاض عوض 398262 كفـءكفـء4142011/03/28 معلم

احمد یاسین 2011/07/20 نوح عبدالرؤف محمود نوح 398875 كفـءكفـء4152011/07/20 معلم

دمحم فرج حمادة 2011/03/28 نیفین دمحم وھبي مصطفى 397862 كفـءكفـء4162011/03/28 معلم

فؤاد عویس 2011/03/28 ھالة مفتاح عباس صالح 2061131 كفـءكفـء4172011/06/27 معلم

دمحم فرج حمادة 2011/03/28 ھالھ جودة عبدالحلیم الوحش 398018 كفـءكفـء4182011/03/28 معلم

اسماعیل جابر بالحمراء 2011/03/28 ھانى عبد السالم نصر السایح 2180245 كفـءكفـء4192011/03/28 معلم

النجیلى االبتدائیة 2011/03/28 ھانى علي عبدالنبي علي 399497 كفـءكفـء4202011/03/28 معلم

ع.حاتم ادریس التجریبیة  2011/07/20 ھبة هللا عبد الفتاح حسن حسین سلیم 2340910 كفـءكفـء4212011/06/27 معلم

صمیده كاشیك الثانویة بنین 2011/03/28 ھبھ حسن دمحم أبوخضرة 398287 كفـءكفـء4222011/03/28 معلم

دمحم فرج حمادة 2011/03/28 ھبھ شوقي أحمد على عاشور 398310 كفـءكفـء4232011/03/28 معلم

كمال أبو عریضة/ الشھید  2011/03/28 ھبھ عوانھ محمود الحناوي 398315 كفـءكفـء4242011/03/28 معلم

الیاسینیة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/20 ھبھ دمحم على عماره 2300405 كفـءكفـء4252011/07/26 معلم
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كوم الفرج ع 2011/07/20 ھدایة عبدالحلیم دمحم البربري 397778 كفـءكفـء4262011/07/20 معلم

عبد الجلیل ابو عطیة االبتدائیة 2011/03/28 ھدى خمیس دمحم ماضى 2235771 كفـءكفـء4272011/03/28 معلم

ادریس غیث 2011/07/20 ھدى سعید دمحم مصطفى السماحى 2368578 كفـءكفـء4282011/06/27 معلم

كوم الفرج ع 2011/07/20 ھدي  رمضان عطیة عبدالعظیم 2385356 كفـءكفـء4292011/07/20 معلم

ابو المطامیر النموذجیة 2011/07/02 ھدیر عبده السعید عبده 2304058 كفـءكفـء4302011/07/20 معلم

ع.حاتم ادریس التجریبیة  2011/03/28 ھشام حمدى ندا حسن 2168805 كفـءكفـء4312011/03/28 معلم

ف زاویة سالم 2011/07/20 ھشام عبد هللا على علوان 2385427 كفـءكفـء4322011/07/20 معلم

٠ع٠ السالم ٠ف 2011/07/20 ھناء ابراھیم ابراھیم دمحم 2385365 كفـءكفـء4332011/06/27 معلم

دمحم فرج حمادة 2011/07/20 ھناء عبد العزیز غریب عبد العزیز 2189590 كفـءكفـء4342011/07/20 معلم

النجیلى االبتدائیة 2008/03/10 ھناء عبدالرازق عبدالجید خمیس 399545 كفـءكفـء4352011/03/28 معلم

ابو المطامیر المشتركة 2011/03/28 ھناء على عوض هللا على 2190261 كفـءكفـء4362011/02/28 معلم

ابو المطامیر بحرى 2011/07/20 ھیام وافي براني صالح 398304 كفـءكفـء4372011/07/20 معلم

ابو ھدیمة االبتدائیة 2008/03/10 ھیثم السید عبد الحمید یوسف 2233560 كفـءكفـء4382011/06/27 معلم

الملك السنوسى االبتدائیة 2011/03/28 وائل رمضان عبدالمقصود ابوالخیر 397825 كفـءكفـء4392011/02/14 معلم

فرج حمادة 2011/07/20 والء حمدى دمحم القصبى 2385422 كفـءكفـء4402011/07/20 معلم

الفتح االبتدائیة 2011/03/28 والء عبدالحمید محمود منصور حمزة 398162 كفـءكفـء4412011/03/28 معلم

كوم الفرج ع 2011/07/20 والء مھدى عبد العزیز طعیمة 2287474 كفـءكفـء4422011/07/20 معلم
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القریھ الثالثھ بذور للتعلیم االساسي 2011/07/20 ولید أنور حمدون الھواري 398134 كفـءكفـء4432011/06/27 معلم

العنانى تعلیم اساسي 2011/03/28 ولید رشاد عبدالعلیم زاید 399505 كفـءكفـء4442011/03/28 معلم

ع.حاتم ادریس التجریبیة  2011/03/28 یاسر جمیل دمحم عبدالونیس 397952 كفـءكفـء4452011/02/14 معلم

بمعلمى ابو المطام؟ الفنیة بنات ص. ف 2011/03/28 یاسر سعد عوض رفاعى 2166294 كفـءكفـء4462011/03/28 معلم

٠ع٠ السالم ٠ف 2011/07/20 یاسر عبدالمعز أحمد دمحم 399245 كفـءكفـء4472011/06/27 معلم

صیدناوى االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 یوسف صبحي یوسف الوكیل 399136 كفـءكفـء4482011/03/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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رشیدالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ادفینا االعدادیة بالغابشة 2011/07/20 ایمان صبرى بسطاوى حسن 455208 كفـءكفـء12011/06/30 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2008/10/05 البدري علي محمود الحوفي 457296 كفـءكفـء22011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

النور االبتدائیة ص 2008/09/15 تیسیر فتحى دمحم مرعى 2371511 كفـءكفـء32011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

على المغربى ع 2004/07/01 عبیر أحمد دمحم محارم 1192753 كفـءكفـء42008/12/01 أخصائى تكنولوجیا

النور المسائیة المشتركة 2008/10/05 ھیثم عبد العزیز حسین شبایك 2226900 كفـءكفـء52011/06/30 أخصائى تكنولوجیا

رشید ع للبنات 2008/10/05 یسریة ابراھیم بدوى محارم 457830 كفـءكفـء62011/04/01 أخصائى تكنولوجیا

العش ع.ف 2008/10/05 جمال احمد جمال الفرس 2233937 كفـءكفـء72011/03/28 أخصائى اجتماعى

رشید ث بنین 1995/11/26 اسامھ مصطفى على الفیومى 457623 كفـءكفـء82012/07/25 ماجیستیرمعلم أول أ

ام المصریین للبنات 1980/09/01 زینات دمحم دمحم شحتوت 456570 كفـءكفـء92009/11/04 معلم أول أ

ام المصریین للبنات 1988/09/01 امینھ حسن على مشكاح 456950 كفـءكفـء102009/11/04 معلم أول

ابو بكر الصدیق 1990/11/01 سحر السید ابراھیم حسن 457103 كفـءكفـء112009/11/04 معلم أول

الزعفرانى والشھید عبد الناصر االبتدائیھ 2008/10/05 أبتسام حسن سعید القرمة 454370 كفـءكفـء122011/07/20 معلم

حوض السرایا االعدادیة التجریبیة 2008/10/05 ابراھیم حلمى دمحم مالك 2334598 كفـءكفـء132011/07/20 معلم

رشید الثانویة ص 2009/09/15 احمد دمحم عبد الجواد السخاوى 2371175 كفـءكفـء142011/07/20 معلم

الموازنھ ریاض اطفال 2008/03/10 اسرار عبدالحمید علي محمود 454676 كفـءكفـء152011/03/28 معلم

على المغربى ع 2009/09/15 اسماء احمد عبد الكریم سلیم 2382360 كفـءكفـء162011/07/20 معلم

ادفینا االعدادیة بالغابشة 2009/09/15 اسماعیل نصر هللا اسماعیل الشورة 2387135 كفـءكفـء172011/07/20 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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رشیدالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

رشید الثانویة ص 2009/09/15 السید فتحى السید یوسف 2371188 كفـءكفـء182011/07/20 معلم

أدفینـــا الجدیدة٠ف 2004/10/01 السیدة احمد ابراھیم الغریب 2236064 كفـءكفـء192011/06/30 معلم

ریاض اطفال صالح سالم 2008/03/10 امانى عباس عبد الفتاح عبد الجواد 457036 كفـءكفـء202011/03/28 معلم

على الجارم ریاض اطفال التجریبیة 2005/10/01 امانى دمحم رفعت زھو 457092 كفـءكفـء212011/04/06 معلم

الرمل المشتركة 2008/09/15 أمل علي عبد الرحیم علي 2347782 كفـءكفـء222011/07/20 معلم

زغلول ع بنین 2009/09/15 امیر دمحم عبد المحسن شومان 2383611 كفـءكفـء232011/06/30 معلم

دمحم احمد عرفھ الفنیة بنات 2008/10/05 امیرة دمحم ابراھیم نعیم 1698912 كفـءكفـء242011/07/20 معلم

الرمل ع 2008/10/05 انجى فوزى دمحم الحداد 455295 كفـءكفـء252011/03/28 معلم

أدفینـــا الجدیدة٠ف 2004/10/01 ایمان خمیس عبد الحمید ایوب 1639783 كفـءكفـء262011/03/28 معلم

ریاض اطفال حوض السرایا التجریبیھ 2011/03/01 ایمان دمحم محمود البربرى 457816 كفـءكفـء272011/03/28 معلم

ادفینا االعدادیة بالغابشة 2004/10/01 ایمن دمحم دمحم ابو عیطة 1705680 كفـءكفـء282011/04/06 معلم

رشید الثانویة ص 2011/07/01 بالل اسماعیل دمحم البشار 1720570 كفـءكفـء292011/07/20 معلم

مجمع رشید التعلیمى االعدادى 2001/11/16 رانیا دمحم السید جاب هللا 456932 كفـءكفـء302011/03/28 معلم

ادفینا االعدادیة بالغابشة 2009/09/15 رانیا مرسى حسن الصبروت 2293209 كفـءكفـء312011/07/20 معلم

الموازنة االعدادیھ للتعلیم االساسى 2002/05/01 رجـــاء احمد موسى صقر 421963 كفـءكفـء322010/10/19 معلم

الزھراء ع بنات 2008/10/05 رحاب على عبدالھادى الفالح 458262 كفـءكفـء332011/03/28 معلم

رشید ث بنین 2008/10/05 رشا یوسف متولى یوسف 458327 كفـءكفـء342011/03/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

رشید ع للبنات 2007/03/10 رشیدة دمحم رزق الصوت 1693104 كفـءكفـء352011/03/28 معلم

محلة االمیر االعدادیھ 2007/10/05 روحیھ ابراھیم دمحم زاھر 2227529 كفـءكفـء362011/03/28 معلم

رشید التجریبیة لغات الملحقة بالجدیة ع بنین 2008/03/10 زینب ابراھیم دمحم ذكریا حمام 457136 كفـءكفـء372011/03/28 معلم

ریاض االطفال بمجمع رشید 2008/03/10 زینب خمیس عبدة محارم 457741 كفـءكفـء382011/03/28 معلم

رشید ع للبنات 2009/09/15 زینب سعید حسن العدوى 2356603 كفـءكفـء392011/06/30 معلم

ریاض االطفال بمجمع رشید 2009/09/15 سحر سعید عطیة سلیم 2350339 كفـءكفـء402011/06/30 معلم

برج رشید الصباحیة 2007/10/05 سعیدة دمحم اسعد عوض 1692761 كفـءكفـء412011/03/28 معلم

ادفینا الثانویة بنات 2008/06/01 سماح دمحم خلیل تكتك 2229535 كفـءكفـء422011/04/06 معلم

ادفینا الثانویة بنات 2011/04/06 سماح یحیى حسن دمحم تكتك 1640097 كفـءكفـء432011/04/06 معلم

رشید التجاریة المشتركة 2008/10/05 سمر سمیر دمحم ھندى 454670 كفـءكفـء442011/03/28 معلم

رشید ع للبنات 2008/03/10 سمیة السید مصطفى ابو عبد اللة 2226880 كفـءكفـء452011/03/28 معلم

مجمع رشید التعلیمى االعدادى 2004/10/01 سھام عبد الصالح مصطفى أبوعجین 1694397 كفـءكفـء462011/03/28 معلم

ریاض اطفال الزعفرانى والشھید عبد الناصر 2008/03/10 سومھ عادل عبد الحمید سرور مالك 2234310 كفـءكفـء472011/07/20 معلم

دمحم احمد عرفھ الفنیة بنات 2008/10/05 شریف جمال عبد الحمید السبكى 2165602 كفـءكفـء482011/04/01 معلم

أدفینـــا الجدیدة٠ف 2009/09/15 شیرویت عبد الحمید عبد المنعم دمحم النحاس 2384663 كفـءكفـء492011/07/20 معلم

برج رشید ع 2008/10/05 شیماء السید عاصم دمحم الجمل 2366018 كفـءكفـء502011/04/06 معلم

رشید ث بنات 2008/10/05 شیماء عبد السالم حسن الشنوانى 458328 كفـءكفـء512011/03/28 معلم

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

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال حوض السرایا التجریبیھ 2009/09/15 شیماء فتح هللا دمحم تاج الدین 2384630 كفـءكفـء522011/06/30 معلم

محلة االمیر االعدادیھ 2007/10/05 صفاء فؤاد دمحم سلیمان 2056441 كفـءكفـء532011/04/06 معلم

ریاض اطفال حوض السرایا التجریبیھ 2005/10/01 صفاء دمحم محمود النحاس 2226709 كفـءكفـء542011/03/28 معلم

رشید الثانویة ص 2008/10/05 عبد الفتاح دمحم أحمد حجازي 1730221 كفـءكفـء552011/06/30 معلم

2011/07/20 المحیط ع عبد الھادي  صالح عبد الھادي أبو حجر 2347772 كفـءكفـء562011/07/20 معلم

ریاض اطفال حوض السرایا التجریبیھ 2004/10/01 عزة خمیس عبدالحمید ایوب 1598256 كفـءكفـء572011/07/20 معلم

الرمل المشتركة 2008/03/10 عزیزة جابر دمحم شعریة 2229440 كفـءكفـء582011/03/01 معلم

على الجارم االبتدائیھ التجریبیة 2009/09/15 عفاف جابر دمحم شعریھ 2349721 كفـءكفـء592011/06/30 معلم

على الجارم االعدادیھ التجریبىھ 2008/03/10 عال عبد المقصود دمحم العدوى 476336 كفـءكفـء602011/07/20 معلم

محلة االمیر ریاض اطفال 2007/03/10 عال عزت محروس قطارة 2230570 كفـءكفـء612011/03/28 معلم

دمحم احمد عرفھ الفنیة بنات 2006/10/01 على حسن حلمى الدیبانى 403451 كفـءكفـء622011/03/28 معلم

الموازنة االعدادیھ للتعلیم االساسى 2004/10/01 عمرو السید عبد المحسن شومان 1687302 كفـءكفـء632011/07/20 معلم

ام المحسنین 2007/03/10 غادة ابراھیم دمحم الحداد 456888 كفـءكفـء642011/03/01 معلم

رشید ع للبنات 2007/10/05 فاتن عطا اللة مصطفى برباس 2226842 كفـءكفـء652011/03/01 معلم

ادفینا االعدادیة بالغابشة 2008/10/05 فھیمة عبد العزیز بسیونى سالم 2227573 كفـءكفـء662011/03/28 معلم

ادفینا االعدادیة بالغابشة 2011/04/06 لمیاء دمحم محمود عطا هللا 2229492 كفـءكفـء672011/04/06 معلم

الكودیا ریاض اطفال 2009/09/15 محروسة عبد العزیز احمد دمحم خلة 2332798 كفـءكفـء682011/06/30 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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األعلي

رشید الثانویة ص 2008/10/05 دمحم أحمد عبد السالم تركى 1730152 كفـءكفـء692011/03/28 معلم

برج رشید ع 2009/09/15 دمحم السید السید جاد هللا 2353987 كفـءكفـء702011/07/20 معلم

2011/04/06 ادفینا التجاریةالمشتركة دمحم السید دمحم المنسى 454678 كفـءكفـء712011/04/06 معلم

حوض السرایا االعدادیة التجریبیة 2008/03/10 دمحم سعید عطیة سلیم 1640210 كفـءكفـء722011/03/28 معلم

الرمل ع 2004/10/01 دمحم عبد الوھاب عبد الرزاق سالم 455593 كفـءكفـء732011/03/28 معلم

ریاض اطفال حوض السرایا التجریبیھ 2008/03/10 مرفت حسنین بسیونى سالم 457814 كفـءكفـء742011/03/28 معلم

ادفینا االعدادیة بالغابشة 2009/09/15 مروة حسین عبد الكریم فتح هللا المحالوى 2397772 كفـءكفـء752011/07/20 معلم

ادفینا ع الجدیده 2008/10/05 نانسى عبد الحمید متولى منصور 2226722 كفـءكفـء762011/04/06 معلم

برج رشید ع 2009/09/15 نعمة فرج السید شخبة 2355647 كفـءكفـء772011/07/20 معلم

الشماسمة االعدادیھ 2009/09/15 نھال كمال دمحم االدكاوى 2384039 كفـءكفـء782011/07/20 معلم

رشید ع للبنات 2007/03/10 نھى امین امین السمرا 2149418 كفـءكفـء792011/03/28 معلم

رشید ع للبنات 2008/03/10 نورین أحمد سعد الصباغ 454677 كفـءكفـء802011/03/28 معلم

ادفینا االبتدائیة الجدیدة 2003/07/01 نورین عز الدین عبد الحمید فتح هللا 2094959 كفـءكفـء812009/08/20 معلم

العامریة الشرقیة 2005/10/01 ھالة ممدوح فؤاد أبو عرب 455192 كفـءكفـء822011/04/06 معلم

رشید ث بنین 2008/10/05 ھبة احمد الصاوى الغنام 1590437 كفـءكفـء832011/04/06 معلم

رشید الثانویة ص 2009/09/15 ھبة صالح خمیس سید احمد 2383768 كفـءكفـء842011/07/20 معلم

ابو مندور االبتدائیة 2008/10/05 ھدى مختار رمضان ابو زید 2226852 كفـءكفـء852011/03/01 معلم
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الكادر
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المؤھل 
األعلي

الساحل االعدادیھ 2009/09/15 ھند دمحم خلیل عطا 2357059 كفـءكفـء862011/07/20 معلم

مجمع رشید التعلیمى االعدادى 2008/10/05 ھند محمود دمحم اباظة 2226867 كفـءكفـء872011/04/06 معلم

مجمع رشید التعلیمى االعدادى 2007/03/10 وفاء صالح شحاتة السحت 2149528 كفـءكفـء882011/04/06 معلم

الزھراء ع بنات 2009/09/15 یاسمین دمحم ابراھیم الجمیل 2383775 كفـءكفـء892011/06/30 معلم

ام المحسنین 2008/10/05 یسریة دمحم على النشار 1640239 كفـءكفـء902011/03/28 معلم
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التعیین
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تقریر الكفایة لعام
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دمحم أحمد توفیق ناصر/ الشھید 2008/10/05 بسمة دمحم عبد الباسط سلیم 2182790 كفـءكفـء12011/03/28 أمین مكتبة

فصول ملحقة بمدرسة بنات العطف 2008/10/05 رانیا خمیس فتح هللا المصري 425719 كفـءكفـء22011/07/20 أمین مكتبة

فزارة االبتدائیة ب 2007/10/05 سلوى عبده ابراھیم دمحم عبد الفتاح 2189225 كفـءكفـء32011/07/20 أمین مكتبة

١٦عزبة  2008/10/05 غادة السعید ابراھیم رجب 2173295 كفـءكفـء42011/07/20 أمین مكتبة

كفر الرحمانیة 2008/10/05 ھالھ دمحم ابو النصر سلیمان 2163298 كفـءكفـء52011/07/20 أمین مكتبة

الزھور االعدادیة للتعلیم االساسى 2002/05/01 ایمان ابراھیم عبد الحمید سالم 424557 كفـءكفـء62012/06/12 ماجیستیرأخصائى صحافة وإعالم

سرنباى ع 2008/10/05 حسن سعید مصطفى اللقانى 424316 كفـءكفـء72011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

دیروط ع 2006/04/03 دمحم معروف اسماعیل حمادى 423439 كفـءكفـء82011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

منیة السعید ع.ف 2004/10/01 منتصر دمحم موسى جعفر 2173322 كفـءكفـء92011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

الزھور ع 2009/09/15 راماش شوقى سعد حوالھ 2382777 كفـءكفـء102011/07/20 أخصائى نفسى

١٦العزبة .ف 2009/09/15 شیماء دمحم  حسن  شومان 2288018 كفـءكفـء112011/07/20 أخصائى نفسى

المحمودیھ الصناعیھ بنات 2009/09/15 كریمان ثروت دمحم خمیس االدكاوى 2350661 كفـءكفـء122011/07/20 أخصائى نفسى

المحمودیة الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/09/15 نیفین مصطفى دمحم الفاضلى 2266752 كفـءكفـء132011/07/20 أخصائى نفسى

)السبخ ( التریسى االبتدائیة  2008/03/10 احمد السید احمد على 426483 كفـءكفـء142011/07/20 أخصائى اجتماعى

ف منشیة المغازى ع 2007/03/01 امال سعید حموده الشرقاوى 2167854 كفـءكفـء152011/07/20 أخصائى اجتماعى

عثمان عبد العال 2008/10/05 بسیونى أحمد دمحم بسیونى 405416 كفـءكفـء162011/03/28 أخصائى اجتماعى

الفار للتعلیم االساسى 2008/03/10 خالد عبد المقصود دمحم عبد العال 423027 كفـءكفـء172011/07/20 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

اریمون ب 2008/10/05 سحر على جمعة حمودة 424225 كفـءكفـء182011/07/20 أخصائى اجتماعى

احمد خلیل 2008/10/05 سمیح شعبان بیومى الطباخ 1616782 كفـءكفـء192011/03/28 أخصائى اجتماعى

ف رضوان الدیب ع 2008/10/05 شریف احمد محمود خلیفھ ھالل 1589850 كفـءكفـء202011/07/20 أخصائى اجتماعى

سیدى عقبة االبتدائیة 2008/03/10 فاطمھ عبدالرحیم عبدالحمید الشرقاوى 424794 كفـءكفـء212011/07/20 أخصائى اجتماعى

سندرینا 2008/10/05 دمحم احمد طاھر عبد الحمید ھالل 2158801 كفـءكفـء222011/07/20 أخصائى اجتماعى

شھداء بورسعید 2008/03/10 ننھ احمد سعد الكالف 424290 كفـءكفـء232011/07/20 أخصائى اجتماعى

شدرشة االبتدائیة المشتركة 2008/10/05 ھناء عبده یوسف نعیم 2385439 كفـءكفـء242011/07/20 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1994/07/11 ممدوح محروس احمد غریب 2020001 كفـءكفـء252010/11/25 معلم أول أ

الزھور ع 1999/06/30 احمد حسن عبدة البردینى 426516 كفـءكفـء262009/11/04 معلم أول

یعمل بالدیوان 1995/05/03 اسامة احمد رزق الصعیدى 1815693 كفـءكفـء272009/11/04 معلم أول

عبد الحمید مصطفى المنیاوى 1995/08/01 السید رشاد السید القط 426195 كفـءكفـء282009/11/04 معلم أول

شدرشة ع 2002/05/01 رضا البرنس دمحم الجبالى 426094 كفـءكفـء292012/06/12 ماجیستیرمعلم أول

المحمودیة الرسمیة لغات 2002/05/01 نھى السعید دمحم فرید حسنین 423295 كفـءكفـء302012/06/12 ماجیستیرمعلم أول

منیة السعید ع.ف 2008/10/05 ابتسام سعد دمحم شعیر 1519085 كفـءكفـء312011/07/20 معلم

المحمودیة ث صناعیة 2008/03/10 ابراھیم صبحى بدوى فرج هللا 2184754 كفـءكفـء322011/04/01 معلم

عثمان عبد العال 2009/09/15 ابراھیم عبد العلیم ابراھیم قندیل 2386423 كفـءكفـء332011/07/01 معلم

احمد عبد العزیز 2008/03/10 ابراھیم دمحم على ابو یوسف 423702 كفـءكفـء342011/03/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

المحمودیة ث صناعیة 2008/10/05 ابراھیم محمود یوسف ابو مقدم 2234507 كفـءكفـء352011/07/20 معلم

اریمون ا أبو المكارم فوزى عبد الرازق بسیونى الشیخ عمر2008/03/10 426545 كفـءكفـء362011/03/28 معلم

المحمودیة الصناعیة الكھربیة 2008/10/05 احمد ابراھیم محمود عامر 2166055 كفـءكفـء372011/03/28 معلم

ف الشیخ على ع 2008/03/10 احمد السید السید مشرف 2165605 كفـءكفـء382011/03/28 معلم

المحمودیة ث صناعیة 2006/12/03 احمد السید دمحم محمود عدس 2173909 كفـءكفـء392011/07/20 معلم

التریس ع.ف 2009/09/15 احمد حسن عبد الوھاب ھاشم 2354518 كفـءكفـء402011/07/20 معلم

شدرشة ع 2008/03/10 احمد حسن على دمحم النجار 402154 كفـءكفـء412011/03/28 معلم

المحمودیة ث صناعیة 2009/09/15 أحمد سعید فتحى فرجانى 2383919 كفـءكفـء422011/07/04 معلم

بنى المحمودیة االبتدائیة 2008/03/10 احمد عبد الخالق مصطفى حسانین 425806 كفـءكفـء432011/03/28 معلم

المحمودیة ث صناعیة 2009/09/15 احمد عبد الھادى احمد رزق عبد العاطى 2371180 كفـءكفـء442011/07/20 معلم

المحمودیة ث صناعیة 2008/10/05 احمد دمحم عبد الحمید اسماعیل 2165103 كفـءكفـء452011/03/28 معلم

المحمودیة ث صناعیة 2008/10/05 احمد ممدوح السید  البنا 2182781 كفـءكفـء462011/03/28 معلم

المحمودیة ث صناعیة 2008/03/10 اسامة دمحم حسن عبد اللطیف شھاب 2159035 كفـءكفـء472011/03/28 معلم

الفار للتعلیم االساسى 2009/09/15 اسراء  مسعد فؤاد بركات 2385782 كفـءكفـء482011/07/20 معلم

سنباده االعدادیة 2008/03/10 اسالم عبد المنعم عبد الحمید دمحم 423606 كفـءكفـء492011/02/28 معلم

احمد خلیل 2008/03/10 اسالم مصطفى رمزى الرجال 426677 كفـءكفـء502011/03/28 معلم

سنبادة المشتركة 2008/03/10 اسماء ابراھیم احمد سالم 425621 كفـءكفـء512011/03/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

سندرینا االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 اسماء جمعة دمحم عیسى 2173751 كفـءكفـء522011/03/28 معلم

ابو دنیا االعدادیة 2009/09/15 اسماء حسن عطیھ الحداد 2375558 كفـءكفـء532011/07/20 معلم

سندرینا االبتدائیة المشتركة 2005/10/22 اسماء زغلول عمر دمحم غالب 2173767 كفـءكفـء542011/03/28 معلم

المحمودیة الصناعیة الكھربیة 2006/10/01 اسماء مختار احمد شمعة 2166006 كفـءكفـء552011/03/28 معلم

المفتش للتعلیم االساسى 2009/09/15 السید ابراھیم دمحم عالم 2384101 كفـءكفـء562011/07/20 معلم

ابو دنیا االبتدائیة 2008/03/10 الشحات عبد المنعم حسن مصطفى 424020 كفـءكفـء572011/03/28 معلم

اریمون ع 2008/10/05 امال ممدوح على عطا دویدار 2169961 كفـءكفـء582011/03/28 معلم

مدرسة كوم النصر االبتدائیة ا 2008/03/10 أمانى على إبراھیم أبو طالب 425234 كفـءكفـء592011/03/28 معلم

مدرسة كوم النصر االبتدائیة ا 2005/10/22 أمانى محمود أحمد سرادة 423891 كفـءكفـء602011/03/28 معلم

المحمودیة الصناعیة الكھربیة 2008/10/05 امانى مسعد طھ المغازى 2166138 كفـءكفـء612011/03/28 معلم

بنات العطف االبتدائیة 2007/03/10 أماني دمحم عوض أبو العنین 426052 كفـءكفـء622011/03/28 معلم

اریمون ع 2008/03/10 امل ابراھیم عبد الھادى زغلول 2219587 كفـءكفـء632011/03/28 معلم

)السبخ ( التریسى االبتدائیة  2008/03/10 أمل السعید فتح هللا الطباخ 2254520 كفـءكفـء642011/07/20 معلم

المحمودیھ الصناعیھ بنات 2008/03/10 امل سمیر جالل عطا 2163287 كفـءكفـء652011/03/28 معلم

المحمودیة الثانویة بنات 2008/03/10 امل دمحم السید  محمود   الشرقاوى 422949 كفـءكفـء662011/03/28 معلم

اریمون 2008/10/05 امیرة عادل احمد عوده 2163283 كفـءكفـء672011/03/28 معلم

سیدى عقبة ع 2009/09/15 امیره حمزه دمحم الشربتلى 2288019 كفـءكفـء682011/07/20 معلم
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ریاض اطفال سندرینا 2007/10/05 انوار عبد العزیز محمود رمضان 2173817 كفـءكفـء692011/07/20 معلم

السعیدیة االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 ایمان احمد توفیق مرعى 426682 كفـءكفـء702011/03/28 معلم

الخزان االبتدائیة 2008/03/10 ایمان رشاد اسماعیل زنباع 425623 كفـءكفـء712011/03/28 معلم

ابو دنیا ریاض اطفال 2008/03/10 إیمان سعید دمحم المغربي 425634 كفـءكفـء722011/03/28 معلم

الزھور ع 2008/10/05 ایمان عبد هللا ابراھیم عون 2165044 كفـءكفـء732011/03/28 معلم

اریمون ریاض اطفال أ 2009/09/15 إیمان عمر مصطفى الشاذلى 2385095 كفـءكفـء742011/07/20 معلم

عبد المنعم عبد الجواد 2008/03/10 ایمان دمحم بسیونى عاشور 423538 كفـءكفـء752011/03/28 معلم

الخزان ع 2008/10/05 ایمن ابراھیم ابراھیم ندا 1590474 كفـءكفـء762011/03/28 معلم

الخزان ع 2009/09/15 ایمن رزق دمحم عبد الحمید 2289238 كفـءكفـء772011/07/20 معلم

ف خاطر ع 2008/10/05 ایمن دمحم عبد العظیم داود 2182755 كفـءكفـء782011/03/28 معلم

ف كفر نكال ع 2009/09/15 ایناس دمحم حسن الروبى 2320498 كفـءكفـء792011/07/20 معلم

صوابى االبتدائیة المشتركة 2005/10/22 بتول على دمحم ابو یوسف 425811 كفـءكفـء802011/03/28 معلم

اریمون ب 2008/03/10 بسمة الشحات عبده ریان 426547 كفـءكفـء812011/03/28 معلم

الخزان االبتدائیة 2008/03/10 بسمة دمحم دمحم السیسي 424414 كفـءكفـء822011/03/28 معلم

دیروط ع 2009/09/15 بسمة محمود یونس عبدة 2331447 كفـءكفـء832011/07/20 معلم

الشھید عبد هللا عاشور 2008/03/10 بسمھ احمد محمود شوقى 423030 كفـءكفـء842011/03/28 معلم

الخزان االبتدائیة 2008/03/10 بسمھ عبدالمنعم عبدالحلیم ابوراس 424412 كفـءكفـء852011/03/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

منشیة المغازى االبتدائیة 2008/03/10 بھیھ دمحم عبد الرحمن حماد 423537 كفـءكفـء862011/03/28 معلم

الزھراء 2008/03/10 جیھان احمد عبد الھادى المحالوى 426660 كفـءكفـء872011/03/28 معلم

مدرسة اللویھ ریاض اطغال 2009/09/15 جیھان محمود مرسى البھاص 2327359 كفـءكفـء882011/07/20 معلم

مدرسة كوم النصر االبتدائیة ا 2005/10/22 حامد عبد المولى ابراھیم مھنا 423522 كفـءكفـء892011/03/28 معلم

المحمودیة ث صناعیة 2009/09/15 حسام صالح حامد رومیة 2390560 كفـءكفـء902011/07/20 معلم

مدرسة كوم النصر 2009/09/15 حسن عبد المحسن محمود اسماعیل قلقیلة 2384462 كفـءكفـء912011/07/20 معلم

دمحم أحمد توفیق ناصر/ الشھید 2008/10/05 حسناء محمود احمد نعیم 423601 كفـءكفـء922011/03/28 معلم

فزارة االبتدائیة ب 2008/03/10 حسنى دمحم سعد عبدالرحیم 424638 كفـءكفـء932011/03/28 معلم

نظارة الروضة االبتدائیة 2008/03/10 حسنیة نصر تمیم األحوال 426719 كفـءكفـء942011/04/01 معلم

عبد الحمید المنیاوى للتعلیم االساسى 2008/03/10 حسین عبد العزیز دمحم الكمار 424019 كفـءكفـء952011/03/28 معلم

زكریا عطیة 2008/03/10 حمیدة دمحم احمد الشرقاوى 423007 كفـءكفـء962011/03/28 معلم

الشیخ على االبتدائیة 2008/03/10 حمیده ابراھیم عبد السالم الصعیدي 424413 كفـءكفـء972011/03/28 معلم

اریمون ع 2008/03/10 حنان كمال عبدالسالم الجوینى 425702 كفـءكفـء982011/03/28 معلم

المحمودیة ث صناعیة 2009/09/15 خالد ابراھیم احمد عالم 2390563 كفـءكفـء992011/07/20 معلم

الكشك االبتدائیة 2008/03/10 دالیا فاروق دمحم غنیم 425720 كفـءكفـء1002011/03/28 معلم

شدرشة االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 دعاء حماده على الشرقاوى 424269 كفـءكفـء1012011/03/28 معلم

)ب ( ریاض اطفال سرنباى  2008/10/05 دعاء دمحم عبد العظیم  النحاس 2169930 كفـءكفـء1022011/07/20 معلم
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إدارة مدیریة
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

سرنباى االبتدائیة ا 2008/03/10 دعاء مصطفى على عطیھ 2159179 كفـءكفـء1032011/07/20 معلم

اریمون ع 2009/09/15 دینا حمدى ناصف ناصف 2390168 كفـءكفـء1042011/07/20 معلم

دمحم أحمد توفیق ناصر/ الشھید 2008/03/10 دینا دمحم محمود قابیل 2170543 كفـءكفـء1052011/03/28 معلم

الخزان االبتدائیة 2008/03/10 راندا جابر فھمي بھنسي 425588 كفـءكفـء1062011/03/28 معلم

عبد الحمید المنیاوى للتعلیم االساسى 2008/10/05 رانیا بسیونى ابو المجد النیدانى 2165231 كفـءكفـء1072011/07/20 معلم

السالم 2009/09/15 رانیا سمیر دمحم رشاد حمدان 2386032 كفـءكفـء1082011/07/20 معلم

المحمودیة الصناعیة الكھربیة 2006/10/01 رانیا على احمد ھالل 2166111 كفـءكفـء1092011/03/28 معلم

احمد خلیل 2008/03/10 راویة سعید عبد الحمید الكفراوى 1616775 كفـءكفـء1102011/03/28 معلم

المحمودیة الصناعیة الكھربیة 2008/10/05 رجب دمحم رجب سرور 2165994 كفـءكفـء1112011/03/28 معلم

الشیخ على االبتدائیة 2008/03/10 رحاب عبد الغنى عبد هللا الھارونى 426717 كفـءكفـء1122011/07/20 معلم

المحمودیة الصناعیة الكھربیة 2008/10/05 رزق سعد غازى الجناینى 2166021 كفـءكفـء1132011/03/28 معلم

سرنباى االبتدائیة ا 2008/03/10 رشا السعید دمحم عاشور 425587 كفـءكفـء1142011/03/28 معلم

ریاض االطفال- النیل 2009/09/15 رشا شحاتھ حسن تركى 2383945 كفـءكفـء1152011/07/20 معلم

مدرسة المحمودیة ث بنین 2008/10/05 رشا عبد هللا دمحم الركایبى 2182931 كفـءكفـء1162011/02/14 معلم

المحمودیھ الصناعیھ بنات 2008/10/05 رضا السید على عامر 2181845 كفـءكفـء1172011/03/28 معلم

روضة المغازى 2008/03/10 رضا عبد الاله عبد المقصود رجب 423521 كفـءكفـء1182011/07/20 معلم

اریمون ب 2008/03/10 رضا دمحم عبد الفتاح أبو وردة 423535 كفـءكفـء1192011/03/28 معلم
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شدرشة ع 2009/09/15 رضوى حسنى دمحم سلیم 2292279 كفـءكفـء1202011/07/20 معلم

المحمودیة ث صناعیة 2008/03/10 رفیق حمزة عبد الرحمن راضى 2182771 كفـءكفـء1212011/07/20 معلم

مدرسة كوم النصر 2008/03/10 رمزى صابر عبد الشافى دمحم 2169996 كفـءكفـء1222011/03/28 معلم

المحمودیة الرسمیة لغات 2008/03/10 رمضان دمحم رمضان عبد الھادى 425648 كفـءكفـء1232011/03/28 معلم

روضة المغازى 2008/10/05 رمضان دمحم دمحم  خلیل  عجیز 2174099 كفـءكفـء1242011/03/28 معلم

شدرشة االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 رندا  نادر عبد الحكم القاضى 425810 كفـءكفـء1252011/03/28 معلم

ف منشیة المغازى ع 2007/03/15 ریھام محمود البدرواى دمحم بدراوى 478534 كفـءكفـء1262011/02/28 معلم

الفار للتعلیم االساسى 2008/03/10 ریھام مصطفى عبد اللطیف عیسى 2158834 كفـءكفـء1272011/03/28 معلم

المحمودیة ع الجدیدة 2008/03/10 زینب حسن مصطفى عطا 426403 كفـءكفـء1282011/03/28 معلم

المحمودیة ع الجدیدة 2004/12/12 زینب دمحمعصام امین طعیمھ 424866 كفـءكفـء1292011/03/28 معلم

١٦عزبة  2008/03/10 سارة مصطفى على الكفراوى 422558 كفـءكفـء1302011/03/28 معلم

المسعدة االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 سامیة جمال عبد الدایم شكر 425622 كفـءكفـء1312011/03/28 معلم

رضوان الدیب 2008/03/10 سحر أحمد محمود قندیل 2254974 كفـءكفـء1322011/02/28 معلم

عوض كشك 2008/03/10 سعدة ربیع عوض العسكري 425584 كفـءكفـء1332011/03/28 معلم

احمد عبد العزیز 2008/03/10 سعیدة السید ابراھیم الفقى 423581 كفـءكفـء1342011/02/28 معلم

الزھراء 2008/03/10 سعیدة سعید على عبادة 424888 كفـءكفـء1352011/02/14 معلم

المحمودیة ع بنات 2008/03/10 سعیدة محمود على السطوحى 426373 كفـءكفـء1362011/03/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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روضة المغازى 2008/03/10 سماح دمحم خلیل شرف الدین 423534 كفـءكفـء1372011/03/28 معلم

مدرسة كوم النصر ب 2008/03/10 سمیره سامى دمحم ابوشریبھ 2212636 كفـءكفـء1382011/07/20 معلم

ابراھیم دمحم ابراھیم الجمال/الشھید 2007/03/10 سمیره شحاتھ دمحم أحمد شرف الدین 426051 كفـءكفـء1392011/04/01 معلم

المحمودیھ الصناعیھ بنات 2004/10/01 سناء حسن دمحم زغلولة 2182976 كفـءكفـء1402011/07/20 معلم

ریاض اطفال عزبة الفار 2008/03/10 سھام جمال حمودة مشرف مشرف 425787 كفـءكفـء1412011/03/28 معلم

الخزان ع 2008/03/10 سھام حسین كامل الروینى 2158904 كفـءكفـء1422011/03/28 معلم

الكشك االبتدائیة 2008/03/10 سھام عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن السید 2167422 كفـءكفـء1432011/07/20 معلم

ابراھیم دمحم ابراھیم الجمال/الشھید 2006/02/12 سھام ماھر محمود الخیارى 2181867 كفـءكفـء1442011/03/28 معلم

روضة المغازى 2008/10/05 سھیر دمحم وحید الشریف 2167839 كفـءكفـء1452011/07/20 معلم

رضوان الدیب 2008/03/10 سوزان عبد الجواد عبد المجید شكر 426370 كفـءكفـء1462011/03/28 معلم

١٦العزبة .ف 2008/03/10 سوسن حمدى دمحم محفوظ 457386 كفـءكفـء1472011/03/28 معلم

عزبةالغرباوى االبتدائیة 2008/03/10 سونیا عید زكى خضز 423542 كفـءكفـء1482011/03/28 معلم

مدرسة المحمودیة ث بنین 2008/10/05 شاكر حرازى السید عوض 2158941 كفـءكفـء1492011/07/20 معلم

ابراھیم دمحم ابراھیم الجمال/الشھید 2008/05/26 شریھان دمحم عبد السالم الركایبى 426186 كفـءكفـء1502009/11/04 معلم

زكریا عطیة 2008/03/10 شعبان احمد نصر راضى 423008 كفـءكفـء1512011/03/28 معلم

ریاض اطفال فزارةأ 2008/03/10 شھیرة سعد عوض النجار 426062 كفـءكفـء1522011/07/20 معلم

اسعد ع.ف 2008/03/10 شیماء احمد على ابوخضره 426015 كفـءكفـء1532011/03/28 معلم
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المحمودیة الثانویة بنات 2004/10/01 شیماء بالل السید عید 425190 كفـءكفـء1542011/03/28 معلم

المحمودیھ الصناعیھ بنات 2006/12/03 شیماء حسن دمحم البنا 2180868 كفـءكفـء1552011/07/20 معلم

الربعمائھ 2008/03/10 شیماء حمدى عبد الھادى ابو الحسین 2173994 كفـءكفـء1562011/03/28 معلم

فزارة االبتدائیة ب 2008/03/10 شیماء شوقى كامل ابو خمیس 424622 كفـءكفـء1572011/03/28 معلم

المحمودیة ث صناعیة 2009/09/15 شیماء عبدالمجید عبدالعاطى الطباخ 2391456 كفـءكفـء1582011/07/20 معلم

)ب ( ریاض اطفال سرنباى  2008/03/10 شیماء دمحم حمدى عبد التواب القمرى 422518 كفـءكفـء1592011/03/28 معلم

صبرى القاضى ع 2008/10/05 شیماء دمحم وجید  قمرة 2164935 كفـءكفـء1602011/03/28 معلم

2006/12/02 ریاض اطفال بنات المحمودیة شیماء محمود سید احمد ابو عیطة 2173307 كفـءكفـء1612011/03/28 معلم

المحمودیة الصناعیة الكھربیة 2006/12/04 صالح عزیز الدین جمعة دمحم الشاذلى 2166131 كفـءكفـء1622011/03/28 معلم

المحمودیة ث صناعیة 2008/10/05 صبرى عبد هللا منصور المھدى 2166255 كفـءكفـء1632011/03/28 معلم

المحمودیة الصناعیة الكھربیة 2008/10/05 صبرى دمحم ابراھیم خضر 2165953 كفـءكفـء1642011/03/28 معلم

مصنا االبتدائیة 2008/03/10 صبرین ابو المعاطى محمود الصعیدى 424159 كفـءكفـء1652011/03/28 معلم

منیة السعید ع.ف 2008/10/05 صدیقة دمحم دمحم سیف قمرة 2173316 كفـءكفـء1662011/03/28 معلم

سرنباى ع 2008/03/10 صفاء السید سعید الشربینى 2159258 كفـءكفـء1672011/03/28 معلم

المحمودیھ الصناعیھ بنات 2009/09/15 صفاء عبد الھادى یوسف دبیان 2342960 كفـءكفـء1682011/07/20 معلم

الزھور ع 2009/09/15 صفاء دمحم نجیب كامل غازى 2382756 كفـءكفـء1692011/07/20 معلم

عبد الحمید المنیاوى للتعلیم االساسى 2008/03/10 صالح جالل دمحم الشلقاني 424484 كفـءكفـء1702011/03/28 معلم
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فیشا الثانویة التجاریة المشتركة 2008/05/10 طارق نعمان على مصطفى النحاس 450807 كفـءكفـء1712011/03/28 معلم

المحمودیة ث صناعیة 2006/12/11 عادل عوض ابراھیم البذرة 2165079 كفـءكفـء1722011/07/20 معلم

المحمودیة ث صناعیة 2008/10/05 عاطف عبد النبى دمحم عامر 2184751 كفـءكفـء1732011/03/28 معلم

عبد الحمید حواش بالحجر 2008/03/10 عالیة دمحم رمضان السمادیسى 424640 كفـءكفـء1742011/03/28 معلم

الخزان ع 2008/03/10 عبد هللا جمعھ عبد الغنى عبد هللا حفیضھ 2163293 كفـءكفـء1752011/02/28 معلم

المحمودیھ الصناعیھ بنات 2007/01/15 عبده رمضان عبده قرواش 2232820 كفـءكفـء1762011/03/28 معلم

المحمودیھ الصناعیھ بنات 2004/10/01 عبیر عباس درویش حسنین 2175725 كفـءكفـء1772011/03/28 معلم

المحمودیھ الصناعیھ بنات 2009/09/15 عبیر على عبد هللا حسین 2342964 كفـءكفـء1782011/07/20 معلم

فزارة االبتدائیة ب 2008/03/10 عزة عبد العزیز عبد المعطى بیومى الشربینى 423119 كفـءكفـء1792011/03/28 معلم

اریمون ا 2008/10/05 عزة عبد النبى حسن السواق 2167847 كفـءكفـء1802011/03/28 معلم

السعیدیة االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 عصام سعید مبروك بلبص 426683 كفـءكفـء1812011/03/28 معلم

منشیة المغازى االبتدائیة 2008/03/10 عصام عبد العاطى رجب عالم 426546 كفـءكفـء1822011/07/04 معلم

المحمودیھ الصناعیھ بنات 2009/09/15 عال مصطفى احمد القزاز 2361286 كفـءكفـء1832011/07/20 معلم

سرنباى االبتدائیة ا 2008/03/10 على مختار على السید 425624 كفـءكفـء1842011/03/28 معلم

شدرشة ع 2008/12/01 علیاء  احمد سلیمان عرابى 2269413 كفـءكفـء1852011/07/20 معلم

ف عوض كشك ع 2008/03/10 عماد حسن احمد مشرف 2165920 كفـءكفـء1862011/03/28 معلم

مدرسة كوم النصر 2009/09/15 فادیة رفعت عبد القادر شرف 2384461 كفـءكفـء1872011/07/20 معلم
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منشیة المغازى االبتدائیة 2008/03/10 فاطمة خمیس دمحم عطیھ  رصد 426553 كفـءكفـء1882011/03/28 معلم

اریمون ب 2005/10/22 فاطمة دمحم على بسیونى 425818 كفـءكفـء1892011/03/28 معلم

اریمون 2006/12/06 فاطمة مرسى عبد الھادى ابو الحسین 2164854 كفـءكفـء1902011/03/28 معلم

ریاض) كومبو( عبد الحمید المنیاوى  2008/03/10 فایزة أحمد سعد الكالف 426194 كفـءكفـء1912011/03/28 معلم

عبد الحمید حواش بالحجر 2008/03/10 فایزة عبدالحمید احمد نایل 424641 كفـءكفـء1922011/03/28 معلم

مدرسة اللویھ ریاض اطغال 2009/09/15 فنار دمحم كامل حرب 2384284 كفـءكفـء1932011/07/20 معلم

نظارة الروضة االبتدائیة 2008/03/10 فوزیة خمیس السید ابو حسین 426659 كفـءكفـء1942011/03/28 معلم

المحمودیھ الصناعیھ بنات 2009/09/15 كوثر احمد عبد السالم االشمونى 2342953 كفـءكفـء1952011/07/20 معلم

احمد عبد العزیز 2008/03/10 لبنى عبد الجلیل عبد الخالق فیاض 423582 كفـءكفـء1962011/03/28 معلم

مدرسة كوم النصر ب 2008/10/05 لطیفة رجب دمحم لبیب 2174122 كفـءكفـء1972011/07/20 معلم

الشیخ على ریاض اطفال 2009/09/15 لمیاء دمحم ابراھیم جعفر 2384292 كفـءكفـء1982011/07/20 معلم

المحمودیة ع الجدیدة 2008/03/10 مجدى ابراھیم احمد راشد 2173721 كفـءكفـء1992011/07/20 معلم

الكشك االبتدائیة 2008/03/10 دمحم أحمد دمحم الروبى 426552 كفـءكفـء2002011/03/28 معلم

المحمودیة ث صناعیة 2008/10/05 دمحم احمد دمحم الفقى 2191677 كفـءكفـء2012011/03/28 معلم

كفر الرحمانیة 2008/03/10 دمحم أحمد دمحم الكرادیسى 423536 كفـءكفـء2022011/03/28 معلم

المحمودیة الصناعیة الكھربیة 2008/10/05 دمحم السید دمحم السمدیسى 2167844 كفـءكفـء2032011/07/20 معلم

ابو دنیا االبتدائیة 2008/03/10 دمحم خمیس عبدالجواد أبوحسین 424474 كفـءكفـء2042011/03/28 معلم
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سیدى عقبة ع 2008/03/10 دمحم ذكى احمد غالب 2158653 كفـءكفـء2052011/03/28 معلم

الخزان ع 2009/09/15 دمحم سالم عبده الدیب 2385748 كفـءكفـء2062011/07/20 معلم

المحمودیة الصناعیة الكھربیة 2008/10/05 دمحم صالح عبد المعطى عمر 2165607 كفـءكفـء2072011/03/28 معلم

السعیدیة االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 دمحم عبد هللا یوسف شومان 426684 كفـءكفـء2082011/03/28 معلم

المحمودیة ث صناعیة 2008/10/05 دمحم عبده طھ الشاعر 2165072 كفـءكفـء2092011/03/28 معلم

المحمودیة الصناعیة الكھربیة 2006/12/04 دمحم على ابراھیم الشافعى 2165980 كفـءكفـء2102011/03/28 معلم

دیروط ع 2008/03/10 دمحم على عبد الواحد على نعیم 391636 كفـءكفـء2112011/03/28 معلم

رضوان الدیب 2008/03/10 دمحم فؤاد دمحم یونس 426372 كفـءكفـء2122011/03/28 معلم

الروضة ع.ف 2007/03/10 دمحم دمحم عبد الرحمن نوار 424194 كفـءكفـء2132011/03/28 معلم

ف رضوان الدیب ع 2008/10/05 دمحم دمحم محمود حسین 2188761 كفـءكفـء2142011/03/28 معلم

دیروط ع 2002/05/01 دمحم محمود محمود ابو سمك 2177782 كفـءكفـء2152009/11/04 معلم

المحمودیة التجاریة للبنات 2008/03/10 دمحم نزیة دمحم شرف 426401 كفـءكفـء2162011/07/20 معلم

اریمون ب 2008/03/10 محمود حسنى عبادى سعد 424021 كفـءكفـء2172011/03/28 معلم

المحمودیھ الصناعیھ بنات 2009/09/15 محمود عبد الرحیم عبد الفتاح ھالل 2289251 كفـءكفـء2182011/07/20 معلم

یعمل بالدیوان 2008/03/10 مدحت دمحم دمحم الشافعى 426667 كفـءكفـء2192011/03/28 معلم

ابو دنیا االبتدائیة 2008/03/10 مدیحة صبري دمحم حسن 399822 كفـءكفـء2202011/07/20 معلم

المحمودیة الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2008/10/05 مروة ابراھیم عمر جنیدى 2169968 كفـءكفـء2212011/03/28 معلم
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المحمودیةالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المحمودیة ث صناعیة 2008/10/05 مروة دمحم السعید  محمود خلف 2164976 كفـءكفـء2222011/03/28 معلم

سندرینا االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 مروة دمحم عبد العلیم مجاھد 423541 كفـءكفـء2232011/07/20 معلم

شھداء بورسعید 2008/03/10 مروة دمحم دمحم مراد 426180 كفـءكفـء2242011/03/28 معلم

حضانة دیروط 2008/10/05 مشیرة جمال دمحم اللبودى 2174202 كفـءكفـء2252011/03/28 معلم

عبد المنعم عبد الجواد ریاض اطفال 2009/09/15 مشیرة متولى عبد الغنى الزغبى 2294618 كفـءكفـء2262011/07/20 معلم

المحمودیة ث صناعیة 2008/10/05 مصطفى دمحم احمد عبد الصمد 2182776 كفـءكفـء2272011/03/28 معلم

اریمون ب 2008/03/10 منال دمحم دمحم عامر 426551 كفـءكفـء2282011/03/28 معلم

شدرشة ع 2008/10/05 منى احمد عبده عیسى 2175431 كفـءكفـء2292011/07/20 معلم

روضة المغازى 2008/03/10 منى خمیس ابراھیم أبو صالح 423540 كفـءكفـء2302011/03/28 معلم

فصول ملحقة بمدرسة بنات العطف 2007/03/10 منى خمیس دمحم عیاد 422566 كفـءكفـء2312011/03/28 معلم

)ب ( ریاض اطفال سرنباى  2009/09/15 منى رمضان عبد الحمید الرفاعى 2384065 كفـءكفـء2322011/07/20 معلم

المحمودیة الصناعیة الكھربیة 2003/10/01 منى على عباس ابو شھود 2165129 كفـءكفـء2332011/03/28 معلم

دیروط ع 2007/03/10 منى غازى رمضان ابو وردة 2177649 كفـءكفـء2342011/04/01 معلم

اریمون ع 2008/03/10 منى محروس سعید ابو حشیش 2165187 كفـءكفـء2352011/07/20 معلم

احمد خلیل 2008/03/10 منى دمحم انور المغربى 1616760 كفـءكفـء2362011/03/28 معلم

الزھور ع 2008/03/10 منى دمحم حسنین دمحم 425944 كفـءكفـء2372011/03/28 معلم

الكشك االبتدائیة 2008/03/10 مني عبدالمنعم دمحم دمحم متولي 424481 كفـءكفـء2382011/03/28 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

المحمودیةالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سندرینا االبتدائیة المشتركة 2004/11/01 مھا صبرى عبد الوھاب عطیة 2173777 كفـءكفـء2392011/03/28 معلم

مدرسة محمود سامى البارودى 2008/03/10 مى على أحمد الطباخ 424240 كفـءكفـء2402011/03/28 معلم

الزھور االعدادیة للتعلیم االساسى 2008/10/05 میادة یوسف دمحم یسن 424434 كفـءكفـء2412011/03/28 معلم

المحمودیھ الصناعیھ بنات 2004/10/01 میرفت عبد العزیز عبد اللطیف الطحاوى 2177917 كفـءكفـء2422011/07/20 معلم

ریاض اطفال التریسى 2009/09/15 میساء اسماعیل ابراھیم مدین 2385442 كفـءكفـء2432011/07/20 معلم

سرنباى ع 2009/09/15 نانسى فوزى حسن الشاعر 2347348 كفـءكفـء2442011/07/20 معلم

السبیل االبتدائیة 2008/03/10 ناھد علي دمحم الكرادیسي 425586 كفـءكفـء2452011/03/28 معلم

نظارة الروضة االبتدائیة 2008/03/10 نجالء جابر بسیونى بسیونى 426718 كفـءكفـء2462011/03/28 معلم

المحمودیة الصناعیة الكھربیة 2004/10/01 نجالء سعید دمحم داود 2173358 كفـءكفـء2472011/03/28 معلم

مدرسة اللویھ ریاض اطغال 2006/10/01 نجوى ابراھیم منصور ابراھیم 2167863 كفـءكفـء2482011/07/20 معلم

المحمودیھ الصناعیھ بنات 2006/12/04 نرمین احمد كامل شمعة 2175758 كفـءكفـء2492011/07/20 معلم

ریاض اطفال مصنا 2008/10/05 نسرین حسنى السید مصطفى سلیمان 426065 كفـءكفـء2502011/03/28 معلم

بنات العطف االبتدائیة 2008/10/05 نسرین دمحم حسنى العرجاوى 400155 كفـءكفـء2512011/02/28 معلم

المحمودیة ع بنات 2008/10/05 نسرین دمحم عثمان عبدالكریم 426402 كفـءكفـء2522011/03/28 معلم

كوم النصر ب 2009/09/15 نسمھ الحسینى بكیر على 2383744 كفـءكفـء2532011/04/01 معلم

دیروط ع 2013/03/27 نسمھ سعد دمحم یوسف خلیل 2572322 كفـءكفـء2542014/03/30 دكتوراهمعلم

المحمودیة الصناعیة الكھربیة 2008/10/05 نشوة عبد المحسن محمود خازندار 2166033 كفـءكفـء2552011/07/20 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 

المحمودیةالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سندرینا 2009/09/15 نشوى الصافى محمود ابو العز 2386929 كفـءكفـء2562011/07/20 معلم

نظارة الروضة االبتدائیة 2008/03/10 نشوى دمحم النجیلى موسى 423089 كفـءكفـء2572011/03/28 معلم

الروضة ع.ف 2008/03/10 نظیمة احمد دمحم على 2173333 كفـءكفـء2582011/04/01 معلم

اسعد ریاض اطفال 2008/03/10 نعمھ سلیمان عبد الرازق ابیش 2203385 كفـءكفـء2592011/02/14 معلم

حضانة دیروط 2009/09/15 نعمھ وھبى رجب حلبى 2384934 كفـءكفـء2602011/07/20 معلم

السعیدیة االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 نعیمة بسیونى السید بسیونى 425626 كفـءكفـء2612011/07/20 معلم

المحمودیة الصناعیة الكھربیة 2006/10/01 نھا عبد الفتاح عبد السالم الصفتى 2167845 كفـءكفـء2622011/07/20 معلم

دمحم أحمد توفیق ناصر/ الشھید 2004/10/01 نھلھ ماھر محمود الخیارى 425189 كفـءكفـء2632011/03/28 معلم

ریاض االطفال- النیل 2008/03/10 نوره السید شھاوى دمحم شھاوى 424378 كفـءكفـء2642011/03/28 معلم

السبیل االبتدائیة 2008/03/10 نیفین صالح اسماعیل یوسف 425808 كفـءكفـء2652011/03/28 معلم

المحمودیة ث صناعیة 2008/10/05 ھالة صالح الدین مختار الفقى 2165146 كفـءكفـء2662011/04/01 معلم

مدرسة كوم النصر 2009/09/15 ھالة صالح یوسف الصنم 2266038 كفـءكفـء2672011/04/01 معلم

المسعدة االبتدائیة المشتركة 2009/09/15 ھانم ابراھیم سعد اسماعیل 2266748 كفـءكفـء2682011/07/20 معلم

المحمودیة ث صناعیة 2008/10/05 ھانى السید دمحم السید الشاذلى 2164887 كفـءكفـء2692011/07/20 معلم

دمحم أحمد توفیق ناصر/ الشھید 2008/10/05 ھانى دمحم حسن شھاب 426498 كفـءكفـء2702011/07/20 معلم

المحمودیة بنین 2009/09/15 ھایدى رسمى وھیب ابادیر 2384464 كفـءكفـء2712011/07/20 معلم

المحمودیة ث صناعیة 2008/03/10 ھبة حمدى عبدالحمید سلیمان 426371 كفـءكفـء2722011/03/28 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

المحمودیةالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صوابى االبتدائیة المشتركة 2011/07/20 ھبة سمیر مصطفى بشارة 2306052 كفـءكفـء2732011/07/20 معلم

بركات االبتدائیة 2005/10/22 ھبة ماھر محمود الخیارى 1620065 كفـءكفـء2742011/03/28 معلم

الشھید عبد هللا عاشور 2008/03/10 ھبھ شوقى دمحم خفاجى 423028 كفـءكفـء2752011/03/28 معلم

السبیل االبتدائیة 2008/03/10 ھبھ عبد الحمید دمحم جالل الجوینى 2167849 كفـءكفـء2762011/02/14 معلم

ریاض اطفال مصنا 2009/03/01 ھبھ عبد المنعم دمحم كراویة 2054860 كفـءكفـء2772011/02/20 معلم

كفر نكال المشتركة 2007/03/10 ھبھ ماھر عبد السالم شویل 423835 كفـءكفـء2782011/02/28 معلم

دیروط االبتدائیة 2007/03/10 ھدى حسین مرسى الدخس 2167866 كفـءكفـء2792011/03/28 معلم

احمد عبد العزیز 2008/10/05 ھشام  رضا سعید الخیارى 2166226 كفـءكفـء2802011/07/20 معلم

ف منشیة المغازى ع 2008/10/05 ھشام شاھین عبد العزیز شاھین 2174074 كفـءكفـء2812011/07/20 معلم

دمحم أحمد توفیق ناصر/ الشھید 2008/03/10 ھناء سرور قطب كراویة 424731 كفـءكفـء2822011/03/28 معلم

اریمون ب 2008/03/10 ھناء كمال دمحم زلطة 426554 كفـءكفـء2832011/03/28 معلم

فیشا الثانویة التجاریة المشتركة 2008/03/10 وائل فاروق مرسى شحاتھ 424069 كفـءكفـء2842011/03/28 معلم

محمود سامى البارودى 2008/03/10 وفاء ابراھیم دمحم صقر 425717 كفـءكفـء2852011/03/28 معلم

نظارة الروضة االبتدائیة 2008/03/10 وفاء السید عبد الحمید مرسى 426681 كفـءكفـء2862011/03/28 معلم

سنباده االعدادیة 2009/09/15 وفاء عبد العاطى فتح هللا البیلى 2373272 كفـءكفـء2872011/07/20 معلم

یعمل بالدیوان 2008/03/10 وفاء على احمد الطباخ 2165600 كفـءكفـء2882011/03/28 معلم

ریاض) كومبو( عبد الحمید المنیاوى  2008/03/10 والء احمد عبد االفتاح سویدان 426237 كفـءكفـء2892011/03/28 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 

المحمودیةالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الخزان ع 2005/10/01 والء حمادة على مشرف 2175792 كفـءكفـء2902011/03/28 معلم

المسعدة االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 والء طلبة دمحم غانم 425627 كفـءكفـء2912011/03/28 معلم

عبد المنعم عبد الجواد 2008/03/10 والء عبدة على خیراللة 424469 كفـءكفـء2922011/03/28 معلم

سنبادة المشتركة 2008/03/10 والء فؤاد السعید طبانھ 425809 كفـءكفـء2932011/03/28 معلم

مدرسة كوم النصر االبتدائیة ا 2005/10/22 والء دمحم محمود سرادة 423892 كفـءكفـء2942011/03/28 معلم

سیدى عقبة ع 2009/09/15 والء یونس محمود عالم 2385991 كفـءكفـء2952011/07/20 معلم

عزبة المفتش 2008/03/10 ولید سعد عطیة عمر 425647 كفـءكفـء2962011/03/28 معلم

ف عوض كشك ع 2008/03/10 یاسر لملوم محمود مشرف 2165604 كفـءكفـء2972011/03/28 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 

شبراخیتالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

محلة قیس الثانویھ 2007/03/14 احمد ممدوح عبد الوھاب عاشور 2126976 كفـءكفـء12011/03/28 أمین مكتبة

ف جمال الكومى 2008/10/05 أسماء ماھر بسیوني خطاب 461755 كفـءكفـء22011/06/30 أمین مكتبة

االصالب ع.ف 2007/10/05 إیمان احمد عبدالمجید الصاوى 460730 كفـءكفـء32011/03/28 أمین مكتبة

شبراخیت االبتدائیھ بأرض االرشاد 2007/10/05 دعاء صبحى مبروك عباس 2169813 كفـءكفـء42011/03/28 أمین مكتبة

لقانة الثانویة 2008/10/05 فایده كامل كامل غبور 2200787 كفـءكفـء52011/04/01 أمین مكتبة

جزیرة نكال االبتدائیة 2009/09/15 دمحم السید دمحم المنغم 2386508 كفـءكفـء62011/06/30 أمین مكتبة

محلة بشر ع 2007/10/05 منى دمحم فرماوى محفوظ 2164691 كفـءكفـء72011/03/28 أمین مكتبة

الشباب االبتدائیھ التجریبیھ 2007/10/05 نجوى ابراھیم شرنوبى جاب هللا 2174117 كفـءكفـء82011/06/30 أمین مكتبة

شھداء اكتوبراالبتدائیھ 2009/09/15 بثینھ رفیق دمحم الجنادى 2386656 كفـءكفـء92011/06/30 أخصائى صحافة وإعالم

یعمل بالدیوان 2004/10/13 اشرف فاروق حامد الخیاط 2359830 كفـءكفـء102011/06/30 أخصائى تكنولوجیا

محمود ابو شلوع االبتدائیھ 2003/10/23 مسامح شحاتة شحاتة السكرى 461594 كفـءكفـء112011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

كفر خضیر ع.ف 2009/09/15 ایمان السید عبد اللطیف قرمان 2360900 كفـءكفـء122011/06/30 أخصائى نفسى

كفر مستناد الثانویھ الفنیھ بنات رسمى 2009/09/15 ایمان صبرى خمیس عبده 2384567 كفـءكفـء132011/06/30 أخصائى نفسى

الربدان ع 2009/09/15 شیماء احمد جاد هللا دمحم 2386668 كفـءكفـء142011/06/30 أخصائى نفسى

محلة بشر ع 2009/09/15 صفاء رمضان عبد الاله عسل 2386658 كفـءكفـء152011/06/30 أخصائى نفسى

ناصر االعدادیھ بنات 2011/08/06 منى رشاد عبد الحمید الحداد 2304288 كفـءكفـء162011/06/30 أخصائى نفسى

2008/03/10  كامل الخویسكى للتعلیم االساسى ع أحمد انصارى دمحم الخویسكى 450717 كفـءكفـء172011/03/28 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 

شبراخیتالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر ابو سمرة للتعلیم االساسى ع 2008/10/05 انتصار دمحم عوض زید 400144 كفـءكفـء182011/06/30 أخصائى اجتماعى

لقانة ع 2008/10/05 ایمان فتحى السید قنطوش 2200947 كفـءكفـء192011/06/30 أخصائى اجتماعى

محلة بشر ع 2008/10/05 دعاء دمحم عبد الباقى دمحم عبد الھادى رمضان 2160432 كفـءكفـء202011/06/30 أخصائى اجتماعى

عمر ابو سمرة تعلیم اساسى ابتدائي 2008/03/10 ریھام فتحى سعد ابو شمیال 2236204 كفـءكفـء212011/03/28 أخصائى اجتماعى

جزیرة نكال ع 2006/12/12 سمیر نجیب دمحم خلیفھ 2172049 كفـءكفـء222011/03/28 أخصائى اجتماعى

ابو سعید االبتدائیة 2008/10/05 قطب خلیل قطب خلیل 2164642 كفـءكفـء232011/06/30 أخصائى اجتماعى

ا٠مصطفى عتمان االعدادیة ت/ف 2008/03/10 ولید دمحم جاد عتمان 2129624 كفـءكفـء242011/06/30 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1981/11/01 امیمة دمحم احمد ندا 459235 كفـءكفـء252010/01/18 معلم خبیر

ریاض اطفال الشباب التجریبى 2001/05/01 شوق عبادة احمد النكالوى 461812 كفـءكفـء262012/06/12 ماجیستیرمعلم أول

ف شبراخیت المھنیة بمحلة فرنوى ع 1993/09/01 عوض هللا السعید عوض هللا طلحا 422047 فوق المتوسطفوق المتوسط272009/11/04 معلم أول

ریاض اطفال محلة نصر 2002/05/01 فاطمة حسن ابراھیم اللمسى 419822 كفـءكفـء282012/06/12 ماجیستیرمعلم أول

بنى لقانة االبتدائیة 1987/11/01 دمحم احمد دمحم مصطفى 462433 كفـءكفـء292009/11/04 معلم أول

منشاة حمادة تعلیم اساسى ابتدائي 1999/05/12 دمحم نصر السید عبدالحمید 462662 كفـءكفـء302009/11/04 معلم أول

شبراخیت الصناعیھ بنین 2008/10/05 ابراھیم السید دمحم ابو زینھ 2164671 كفـءكفـء312011/06/30 معلم

بابتوك.ع.فكرى بسیونى دراز 2006/12/19 ابراھیم دمحم السید رزق 2211122 كفـءكفـء322011/03/28 معلم

جمعة عبدالمنصف عمر/الشھید 2008/03/10 ابراھیم دمحم حسن عقل 2142658 كفـءكفـء332011/03/28 معلم

محلة قیس الثانویھ 2008/03/10 احمد السعید عبدالجید حماد 2386702 كفـءكفـء342011/06/30 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 

شبراخیتالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر السابى االبتدائیة 2009/09/15 احمد صدقى عبد الحمید الشامى 2383891 كفـءكفـء352011/06/30 معلم

شبراخیت االبتدائیھ بأرض االرشاد 2003/10/13 احمد صالح منصور شراره 2125130 كفـءكفـء362011/03/28 معلم

ا اعدادى٠الشھید حازم خضر ت 2008/03/10 احمد عبد الرازق سلیمان ابراھیم 2125098 كفـءكفـء372011/03/28 معلم

شبراخیت الصناعیھ بنین 2008/10/05 احمد عبد الرازق على المزین 2161552 كفـءكفـء382011/06/30 معلم

شبراخیت الصناعیھ بنین 2011/07/20 احمد عبد السالم احمد حجاج 2385857 كفـءكفـء392011/07/20 معلم

شبراخیت الصناعیھ بنین 2008/10/05 احمد دمحم سلیمان منصور 2161516 كفـءكفـء402011/06/30 معلم

شبراخیت الصناعیھ بنین 2008/10/05 احمد دمحم كمال دمحم االحمر 2164656 كفـءكفـء412011/06/30 معلم

عزبة فرنوى للتعلیم االساسى االعدادیة 2009/09/15 احمد دمحم دمحم البھواشى 2368321 كفـءكفـء422011/06/30 معلم

شبراخیت الصناعیھ بنین 2011/07/20 احمد یوسف دمحم البكرى 2386575 كفـءكفـء432011/07/20 معلم

كفر خضیر االبتدائیة المشتركة 2005/10/05 أسامة نصر الدین دمحم السقا 398203 كفـءكفـء442011/06/30 معلم

)بنین(كفر مستناد ع 2008/03/10 اسراء سالم ابراھیم سالم 475902 كفـءكفـء452011/03/28 معلم

ریاض اطفال عبد الخالق الدماطى 2009/09/15 اسماء الشحات مصطفى الشرنوبى 2386324 كفـءكفـء462011/06/30 معلم

الصنادیدى ع.ف 2009/09/15 اسماء سعید بسیونى دمحم 2385317 كفـءكفـء472011/06/30 معلم

ریاض اطفال كفر خضیر 2009/09/15 اسماء سعید دمحم النجار 2386466 كفـءكفـء482011/06/30 معلم

ریاض اطفال أم حكیم تعلیم اساسى 2008/10/05 اسماء دمحم محمود ناصر 2164958 كفـءكفـء492011/03/28 معلم

دمحم على ابو حرب ت أع/ ف 2008/03/10 اسماء محمود على الجلبھ 2008650 كفـءكفـء502011/06/30 معلم

ابو درة االبتدائیھ 2008/03/10 السید مرزوق بسیوني مرزوق 399130 كفـءكفـء512011/03/28 معلم

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

7438of 3408 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 

شبراخیتالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال المناشلھ 2009/09/15 ألفت مرسى دمحم خیر 2253220 كفـءكفـء522011/06/30 معلم

ریاض اطفال اورین 2009/09/15 الھام مھدى عبد الحمید عشیبھ 2362716 كفـءكفـء532011/06/30 معلم

2009/09/15 كفر الدفراوى للتعلیم االساسى ع امانى  عبدالوكیل عبداللطیف النجار 2255809 كفـءكفـء542011/06/30 معلم

الشباب االبتدائیھ التجریبیھ 2007/03/10 امانى ابراھیم عوض ورد 2165026 كفـءكفـء552011/03/28 معلم

محلة فرنوى االعدادیة 2009/09/15 امانى احمد عبدالعزیز جرابیع 2269158 كفـءكفـء562011/06/30 معلم

عزبة عمر تعلیم اساسى ابتدائى 2008/10/05 امل  یوسف حامد الخیاط 2261578 كفـءكفـء572011/06/30 معلم

امرى ع. ف 2007/03/10 امل احمد دمحم ابو النصر كشك 2159449 كفـءكفـء582011/03/28 معلم

شبرا خیت االعدادیة بنین 2007/10/05 امل انور حسن الفقى 2125818 كفـءكفـء592011/06/30 معلم

ریاض اطفال ابومنجوج 2009/09/15 امل عبد النبى عبد المقصود صالح 2401963 كفـءكفـء602011/06/30 معلم

الصنادیدى ع.ف 2008/10/05 امیرة خلیل احمد النكالوى 2168636 كفـءكفـء612011/06/30 معلم

الربدان ع 2004/10/01 امیرة عبد المولى دمحم كامل 463608 كفـءكفـء622011/03/28 معلم

اورین ع 2006/10/01 امیره انور عبد الغفار یوسف 2125933 كفـءكفـء632011/03/28 معلم

شبراخیت الصناعیھ بنین 2009/09/15 امین دمحم عبد الفتاح الشافعى 2386708 كفـءكفـء642011/06/30 معلم

كفر مستناد االبتدائیة 2005/10/01 ایمان ابراھیم حافظ شیحة 450723 كفـءكفـء652011/03/28 معلم

منشأة حمادة للتعیم االساسى ع 2004/10/01 ایمان ابراھیم عبد العزیز الطوفانى 2145051 كفـءكفـء662011/03/28 معلم

زمزم للتعلیم االساسى ع 2008/10/05 إیمان احمد ابراھیم بدران 461554 كفـءكفـء672011/03/28 معلم

محلة قیس الثانویھ 2006/12/07 ایمان احمد عبد المنعم جمعھ 2142660 كفـءكفـء682011/03/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شبراخیتالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال ابتوك 2005/12/28 ایمان السید بسیونى مشرى 2207533 كفـءكفـء692011/03/28 معلم

ریاض اطفال عزبة سعید 2008/09/15 ایمان عبدالحمید لطفى مطیر 2360976 كفـءكفـء702011/06/30 معلم

االصالب االبتدائیة 2008/03/10 ایمان على عبد هللا عنب 2154784 كفـءكفـء712011/03/28 معلم

دمحم على ابو حرب ت أع/ ف 2008/03/10 ایمان فتح هللا احمد الجندى 2103526 كفـءكفـء722011/03/28 معلم

امرى االبتدائیة 2004/10/01 ایمان دمحم عبد المعطى ابو خلیفھ 2159221 كفـءكفـء732011/03/28 معلم

محلة قیس الثانویھ 2007/03/10 ایمان دمحم دمحم النوحى 450011 كفـءكفـء742011/03/28 معلم

ریاض اطفال الدفراوىتعلیم اساسى 2006/03/18 ایمان دمحم دمحم عیسى 2248010 كفـءكفـء752011/03/28 معلم

ریاض اطفال ابتوك 2003/11/20 ایمان محمود عبدالجید بدر 461897 كفـءكفـء762011/03/28 معلم

شبرا خیت االعدادیة بنین 2008/10/05 ایناس جبالى عبدهللا جبالى 459597 كفـءكفـء772011/03/28 معلم

ابو منجوج االبتدائیة 2007/10/05 ایناس عزیز عبدة طایل 2167309 كفـءكفـء782011/03/28 معلم

منشأة حمادة للتعیم االساسى ع 2008/03/10 باسم عبد النبي دمحم السید 397918 كفـءكفـء792011/03/28 معلم

ریاض اطفال ابتوك 2005/11/30 بدر امین عبد السالم الشریف 2168186 كفـءكفـء802011/03/28 معلم

بابتوك.ع.فكرى بسیونى دراز 2009/09/15 بسمھ عیسى مشرف حسین 2254761 كفـءكفـء812011/06/30 معلم

فصول عبد الخالق الدماطى ع بفرنوى 2009/09/15 تھانى عبدالسالم حسن دبیان 2269139 كفـءكفـء822011/06/30 معلم

امرى االبتدائیة 2008/03/10 تیسیر رمضان عبدالوكیل مرعى 451626 كفـءكفـء832011/04/01 معلم

مصطفى عوض زبادى تعلیم اساسى ع 2008/03/10 جیھان احمد اسماعیل خراشى 2108882 كفـءكفـء842011/03/28 معلم

محلة فرنوى التجاریھ نظام السنوات الثالث 2008/03/10 حاتم دمحم جوده قطب حسن بوادي 476565 كفـءكفـء852011/02/28 معلم
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ا٠مصطفى عتمان االعدادیة ت/ف 2006/08/09 حامد دمحم دمحم صالح 2165066 كفـءكفـء862011/03/28 معلم

الشباب االبتدائیة 2008/10/05 حمدى عزت ابراھیم الجمل 1620082 كفـءكفـء872011/06/30 معلم

ریاض اطفال كفر مستناد 2009/09/15 حمیده یوسف یونس ابو سمره 2344967 كفـءكفـء882011/06/30 معلم

شھداءاكتوبر ع باسمانیا.ف 2009/09/15 حنان فوزى سیداحمد دمحم زین الدین 2265995 كفـءكفـء892011/06/30 معلم

شبراخیت الصناعیھ بنین 2009/09/15 خالد السعید دمحم خلیل 2378801 كفـءكفـء902011/06/30 معلم

عوض عباده رجب االبتدائیھ 2008/03/10 خالد عبدهللا أحمد عتریس 460047 كفـءكفـء912011/03/28 معلم

یوسف كمال االبتدائیة 2004/10/27 خالد عیسى مشرف حسین 2159387 كفـءكفـء922011/03/28 معلم

عزبة القھوجى تعلیم اساسى ع 2008/03/10 دعاء حامد دمحم غازى 400562 كفـءكفـء932011/03/28 معلم

كفر مستناد الثانویھ الفنیھ بنات رسمى 2004/10/02 دعاء على السنوسى عشیبھ 2167127 كفـءكفـء942011/03/28 معلم

یوسف كمال االبتدائیة 2008/10/05 دینا على محمود المزین 2234258 كفـءكفـء952011/03/28 معلم

امرى ع. ف 2009/09/15 راندا السید مصطفى الطوبجى 2386756 كفـءكفـء962011/03/28 معلم

ریاض اطفال جمیل عزیز یوسف 2009/09/15 رانده دمحم عادل دمحم  علیبھ 2362715 كفـءكفـء972011/07/20 معلم

2008/09/15 كفر الدفراوى للتعلیم االساسى ع رانیا رمضان السید محمود 2386754 كفـءكفـء982011/06/30 معلم

منشأة حمادة للتعیم االساسى ع 2008/09/15 رانیا رمضان محمود العتر 2386765 كفـءكفـء992011/06/30 معلم

ریاض اطفال القھوجى تعلیم اساسى 2008/10/05 رانیا عبد السالم عبد العاطى القھوجى 2161444 كفـءكفـء1002011/03/28 معلم

ریاض اطفال عوض عباده رجب 2009/09/15 راویھ دمحم عبد الغنى البیاع 2344664 كفـءكفـء1012011/06/30 معلم

لقانة ع 2009/09/15 رباب سمیر دمحم المعاملى 2386467 كفـءكفـء1022011/06/30 معلم
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ابو درة االبتدائیھ 2008/10/05 رحاب عبد السالم خلیل بدر 2173759 كفـءكفـء1032011/06/30 معلم

ریاض اطفال زقزوق 2008/03/10 رحاب محمود حامد الصاوى 418879 كفـءكفـء1042011/03/28 معلم

ریاض اطفال عوض عباده رجب 2009/09/15 رشا السید  ذكى ھیبھ 2386769 كفـءكفـء1052011/06/30 معلم

ابو منجوج االبتدائیة 2009/09/15 رشا عامر دمحم عامر  شعبان 2386511 كفـءكفـء1062011/06/30 معلم

ریاض اطفال محلة نصر 2007/03/10 رشا على دمحم الفحار 2168244 كفـءكفـء1072011/03/28 معلم

ابو سعید االبتدائیة 2008/03/10 رشا قدرى عنتر ورده 2173889 كفـءكفـء1082011/03/28 معلم

ناصر االعدادیھ بنات 2008/03/10 رشا دمحم عبدالمقصود مھینھ 2232983 كفـءكفـء1092011/03/28 معلم

ھاشم دمحم ھاشم ع 2008/10/05 رشاد شكر عبد العزیز زیدان 2175896 كفـءكفـء1102011/06/30 معلم

2004/10/13  كامل الخویسكى للتعلیم االساسى ع رضا أبو الحسن عبد الھادى خلیل 459850 كفـءكفـء1112011/03/28 معلم

عمر ابو سمرة تعلیم اساسى ابتدائي 2008/10/05 رضا السید السید الكومى 2151289 كفـءكفـء1122011/03/28 معلم

ریاض اطفال السعاده 2003/10/01 رضا عبدالرؤف السید الكومى 460796 كفـءكفـء1132011/06/30 معلم

شبراخیت الصناعیھ بنین 2008/10/05 رضا دمحم حسن كساب 2164662 كفـءكفـء1142011/06/30 معلم

منشأة حمادة للتعیم االساسى ع 2007/10/05 رضا دمحم فرماوي محفوظ 461216 كفـءكفـء1152011/03/28 معلم

الربدان ع 2008/03/10 رویدا دمحم صبري ابراھیم دمحم 460599 كفـءكفـء1162011/06/30 معلم

)بنین(كفر مستناد ع 2008/03/10 ریحاب الشرنوبى عبد المجید التحفة 2167382 كفـءكفـء1172011/03/28 معلم

ریاض اطفال الدفراوىتعلیم اساسى 2007/03/10 ریھام عوض دمحم النقیب 2160109 كفـءكفـء1182011/03/28 معلم

)بنین(كفر مستناد ع 2009/09/15 ریھان سعد مرسى الوحش 2344641 كفـءكفـء1192011/07/20 معلم
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كفر مستناد الثانویھ الفنیھ بنات رسمى 2009/09/15 زینب احمد ابراھیم جاد هللا 2385034 كفـءكفـء1202011/06/30 معلم

2009/09/15 كفر الدفراوى للتعلیم االساسى ع زینب دمحم كمال دمحم مرسى 2368000 كفـءكفـء1212011/06/30 معلم

شبراخیت الصناعیھ بنین 2004/10/16 سامي رجب رجب مصري 460129 كفـءكفـء1222011/03/28 معلم

ریاض اطفال على حافظ 2009/09/15 سامیھ جمال احمد سلیمان حبیب 2294418 كفـءكفـء1232011/06/30 معلم

عوض رجب اعدادى تعلیم اساسى 2008/03/10 سحر حسن دمحم كرسون 2159412 كفـءكفـء1242011/03/28 معلم

ریاض اطفال عبد الجلیل حماد 2004/10/02 سعاد یحى علیمى  خلیفھ 461867 كفـءكفـء1252011/03/28 معلم

الشھید رجب عیسى بنات االبتدائیھ 2003/11/01 سعادة یوسف ھندى  كمال 2151434 كفـءكفـء1262011/03/28 معلم

ھاشم دمحم ھاشم ع 2009/09/15 سعد دمحم سعد الكشحت 2385435 كفـءكفـء1272011/06/30 معلم

االصالب االبتدائیة 2004/11/07 سعوده خلیفة دمحم سعوده 462763 كفـءكفـء1282011/03/28 معلم

)بنین(كفر مستناد ع 2008/03/10 سعید عوض ابراھیم شھاوى 463227 كفـءكفـء1292011/03/28 معلم

كفر مستناد الثانویھ الفنیھ بنات رسمى 2009/09/15 سعیده  على ابراھیم فاضل 2304421 كفـءكفـء1302011/06/30 معلم

زقزوق ع 2008/03/10 سلوى أحمد فكرى أبو حارس 2059040 كفـءكفـء1312011/03/28 معلم

ریاض اطفال عبد الخالق الدماطى 2009/09/15 سماح صبرى امین غازى 2360984 كفـءكفـء1322011/06/30 معلم

ریاض اطفال منشاة حماده تعلیم اساسى 2009/09/15 سماح عبد الكریم عبد العزیز الشباسى 2258173 كفـءكفـء1332011/06/30 معلم

كفر مستناد الثانویھ الفنیھ بنات رسمى 2009/09/15 سماح عبد هللا احمد دمحم فرج 2320579 كفـءكفـء1342011/06/20 معلم

ریاض اطفال ابومنجوج 2004/10/02 سماح دمحم مصطفى المزین 461868 كفـءكفـء1352011/03/28 معلم

محلة قیس الثانویھ 2008/10/05 سماح نعیم دمحم خطاب 2103580 كفـءكفـء1362011/03/28 معلم
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ریاض اطفال كفر خضیر 2009/09/15 سمر عبده دمحم حجاج 2386462 كفـءكفـء1372011/06/30 معلم

محلة بشر ع 2008/09/15 سمیحة اسماعیل دمحم على العقدة 2398397 كفـءكفـء1382011/06/30 معلم

بابتوك.ع.فكرى بسیونى دراز 2009/09/15 سمیر دمحم احمد النقراشى 2357030 كفـءكفـء1392011/06/30 معلم

عزبة جمعة االبتدائیة 2008/03/10 سمیرة رافت عبد الغنى كیالنى 463599 كفـءكفـء1402011/03/28 معلم

دمحم حسنین ع بشبراریس/ الشھید مجند 2009/09/15 سھیر  خیرى دمحم الزمرانى 2386469 كفـءكفـء1412011/06/30 معلم

ف جمال الكومى 2008/03/10 سوزان رمضان دمحم بدوى 2168567 كفـءكفـء1422011/03/28 معلم

كفر مستناد الثانویھ الفنیھ بنات رسمى 2009/09/15 سونیا دمحم ابراھیم  محرم 2320578 كفـءكفـء1432011/06/20 معلم

ابو سعید االبتدائیة 2008/10/05 شاكر عبد الحمید عبد المنعم عیسى 2164632 كفـءكفـء1442011/03/28 معلم

اورین االبتدائیھ 2004/10/24 شاھیناز عبدهللا عبدالعزیز سیداحمد 463411 كفـءكفـء1452011/03/28 معلم

كفر مستناد الثانویھ الفنیھ بنات رسمى 2009/09/15 شربات دمحم حسن فرج كساب 2306659 كفـءكفـء1462011/06/30 معلم

ریاض اطفال امرى 2004/10/01 شرین السید دمحم الجمل 461870 كفـءكفـء1472011/03/28 معلم

ابو سعید االبتدائیة 2003/10/01 شیرین عبدالمنعم عبدالحلیم عقل 461976 كفـءكفـء1482011/03/28 معلم

عوض رجب اعدادى تعلیم اساسى 2009/09/15 شیماء رجب عبد المقصود عباس 2376900 كفـءكفـء1492011/06/30 معلم

الصنادیدى ع.ف 2009/09/15 شیماء فكرى عبد المنعم على اسماعیل 2357651 كفـءكفـء1502011/06/30 معلم

كفر مستناد الثانویھ الفنیھ بنات رسمى 2006/12/03 صباح عبد الحى اسماعیل جویلى 2211068 كفـءكفـء1512011/03/28 معلم

كفر خضیر ع.ف 2005/10/01 صبحي دمحم السید ابوالغیط 397806 كفـءكفـء1522011/06/30 معلم

ف یوسف كمال ع 2006/03/01 صفاء احمد عبد العزیز جرابیع 2105747 كفـءكفـء1532011/03/28 معلم
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ریاض اطفال السعاده 2008/03/10 صفاء نوح احمد العطار 2131094 كفـءكفـء1542011/03/28 معلم

ابو منجوج االبتدائیة 2008/10/05 عادل سعید السید ابوشنب 1595507 كفـءكفـء1552011/06/30 معلم

شبراخیت الصناعیھ بنین 2007/10/05 عاطف عبد الرسول ابراھیم سویلم 2161533 كفـءكفـء1562011/06/30 معلم

ناصر االعدادیھ بنات 2008/10/05 عبد هللا احمد دمحم حماده 2238418 كفـءكفـء1572011/06/30 معلم

سید احمد العسكرى االبتدائیھ 2008/10/05 عبد هللا دمحم عبدهللا شریدح 2151359 كفـءكفـء1582011/03/28 معلم

لقانة ع 2009/09/05 عبد المنعم مصطفى عبد السالم كشك 2360898 كفـءكفـء1592011/06/30 معلم

العزیزى االبتدائیة المشتركة 2008/10/05 عثمان عبد المولى عثمان بسیونى 2142659 كفـءكفـء1602011/06/30 معلم

كفر مستناد الثانویھ الفنیھ بنات رسمى 2007/01/30 عزه عصام الدین عبد السالم السیسى 2211086 كفـءكفـء1612011/03/28 معلم

ریاض اطفال عبد الخالق الدماطى 2009/09/15 عزه عماد عبد العلیم  الدیھى 2400534 كفـءكفـء1622011/06/30 معلم

محلة فرنوى االعدادیة 2008/10/05 عزیزة محمود عبد المقصود سعد 2232899 كفـءكفـء1632011/03/28 معلم

ریاض اطفال محلتصا 2009/09/15 عزیزه سعد دمحم عبد الحمید 2368309 كفـءكفـء1642011/06/30 معلم

كامل الخویسكى تعلیم اساسى ابتدائي 2008/10/05 عصمت سالم عبد الجواد مصطفى 2125847 كفـءكفـء1652011/03/28 معلم

لقانة الثانویة 2006/10/01 عفاف محمود ریاض المآمور 2110268 كفـءكفـء1662011/03/28 معلم

2004/10/27 كفر الدفراوى للتعلیم االساسى ع على حسن دمحم جویلى 2125238 كفـءكفـء1672011/06/30 معلم

مصطفى عوض زبادى تعلیم اساسى ع 2008/10/05 على رشاد سعد عوض 2105762 كفـءكفـء1682011/03/28 معلم

التربیة الفكریةبشبراخیت بمدرسةالنصر 2007/08/24 عمرو دمحم زین ایوب 2229431 كفـءكفـء1692011/03/28 معلم

دمحم اسماعیل تعلیم اساسى ع 2011/07/20 عمرو یوسف دمحم الجویلى 2384067 كفـءكفـء1702011/07/20 معلم
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مجمعة الربدان االبتدائیة 2005/12/11 فاطمة دمحم عباس شحاتھ  الخرادلى 2165000 كفـءكفـء1712011/06/30 معلم

عوض عباده رجب االبتدائیھ 2007/10/05 فاطمھ عبد الجید عبد الحمید موسى 2125978 كفـءكفـء1722011/03/28 معلم

مصطفى عوض زبادى تعلیم اساسى ع 2008/03/10 فاطمھ فتحى اسماعیل زبادى 2199121 كفـءكفـء1732011/03/28 معلم

فصول محلة قیس التجریبى اعدادى لغات 2007/03/10 فتحیھ دمحم محمود زغلول 2126962 كفـءكفـء1742011/03/28 معلم

ا اعدادى٠الشھید حازم خضر ت 2008/03/10 كامل فائق عبدالعظیم عبدالجواد 398232 كفـءكفـء1752011/03/28 معلم

امرى االبتدائیة 2008/10/05 كاملھ دمحم سعد نصر 2169623 كفـءكفـء1762011/03/28 معلم

ف یوسف كمال ع 2008/03/10 لمیس حلمى السید عكاشة 2131114 كفـءكفـء1772011/03/28 معلم

محلة قیس االبتدائیة التجریبیة للتعلیم االساسى 2009/09/15 مارى مطر اسعد ارمانیوس 2292278 كفـءكفـء1782011/06/30 معلم

كفر خضیر ع.ف 2005/10/01 دمحم  دمحمفكرى دمحم الماحى 2234065 كفـءكفـء1792011/03/28 معلم

الصنادیدى ع.ف 2009/09/15 دمحم ابو شعرایھ رشوان ابو بكر 2400557 كفـءكفـء1802011/07/20 معلم

الشباب االبتدائیة 2008/03/10 دمحم احمد عبد المجید الشقاوى 2174094 كفـءكفـء1812011/03/28 معلم

دمحم اسماعیل تعلیم اساسى ع 2008/03/10 دمحم اسماعیل على  الفقي 461757 كفـءكفـء1822011/03/28 معلم

اشرف احمد بربر الثانویة بنین/الشھید 2007/03/08 دمحم السعید بدر  دمحم 2126437 كفـءكفـء1832011/06/30 معلم

النصر االبتدائیة 2008/10/05 دمحم السید على عبد السالم شمخ 2125897 كفـءكفـء1842011/06/30 معلم

شبراخیت الصناعیھ بنین 2008/10/05 دمحم بسیونى عبد الفتاح بسیونى 2164847 كفـءكفـء1852011/06/30 معلم

شبراخیت الصناعیھ بنین 2008/10/05 دمحم جمعة عوض المزین 2208677 كفـءكفـء1862011/07/20 معلم

یوسف كمال االبتدائیة 2008/10/05 دمحم خالد عبد الغنى الجمسى 2153646 كفـءكفـء1872011/03/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

دمحم على ابو حرب ت أع/ ف 2006/10/01 دمحم عبد الحكیم دمحم ابو شلوع 2126984 كفـءكفـء1882011/03/28 معلم

شبراخیت االبتدائیة الجدیدة 2004/11/24 دمحم عبد الغني عبد الواحد المزین 2125257 كفـءكفـء1892011/03/28 معلم

النصر االبتدائیة 2004/10/20 دمحم عبد الفتاح عبد المجید  عدوى 2175935 كفـءكفـء1902011/03/28 معلم

بابتوك.ع.فكرى بسیونى دراز 2009/09/15 دمحم عبد المحسن  یوسف خمیس 2362713 كفـءكفـء1912011/06/30 معلم

شبراخیت الصناعیھ بنین 2009/09/15 دمحم فتح هللا احمد حجاج 2386654 كفـءكفـء1922011/06/30 معلم

البكوات ع 2006/12/12 دمحم دمحممحمود  بدوى  القلفاط 2227083 كفـءكفـء1932011/03/28 معلم

الصنادیدى االبتدائیة 2008/10/05 دمحم مختار دمحم رضوان 2143504 كفـءكفـء1942011/06/30 معلم

زقزوق ع 2009/09/15 دمحم نور الدین اسماعیل سرحان 2331004 كفـءكفـء1952011/06/30 معلم

ابودرة ع.ف 2009/09/15 محمود رشاد احمد السوسانى 2358086 كفـءكفـء1962011/07/20 معلم

عبد الجلیل حماد االبتدائیھ 2008/03/10 محمود على محمود النجار 397850 كفـءكفـء1972011/03/28 معلم

شبراخیت الصناعیھ بنین 2008/10/05 محمود دمحم أحمد الجمل 460048 كفـءكفـء1982011/06/30 معلم

شبراخیت الصناعیھ بنین 2002/05/01 مروى عبدالفتاح دمحم عبد العزیز 458479 كفـءكفـء1992009/11/04 معلم

ریاض اطفال منشآة حنا 2003/10/01 مریام كامل یعقوب عوض هللا 458689 كفـءكفـء2002011/03/28 معلم

جمعة عبدالمنصف عمر/الشھید 2008/10/05 مصطفى  محسن  سعد  الفقى 2109145 كفـءكفـء2012011/06/30 معلم

ا  ع بنات بمستناد٠جمیل عزیز ت  2009/09/15 منى مصطفى دمحم جمعھ 2348065 كفـءكفـء2022011/06/30 معلم

ف یوسف كمال ع 2008/03/10 مھجة احمد شوقى منیر علم الدین 2164890 كفـءكفـء2032011/03/28 معلم

ریاض اطفال عوض عباده رجب 2008/03/10 مى دمحم یونس موصلى 2160175 كفـءكفـء2042011/03/28 معلم
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األعلي

االصالب ع.ف 2008/10/05 میرفت سعد ابراھیم الفقى 2239740 كفـءكفـء2052011/03/28 معلم

ا٠مصطفى عتمان االعدادیة ت/ف 2008/09/15 نادیھ احمد عبد الرحمن عنب 2386556 كفـءكفـء2062011/06/30 معلم

ریاض اطفال كفر عثمان 2009/09/15 نادیھ میروك دمحم ابوشلوع 2360978 كفـءكفـء2072011/06/30 معلم

البكوات ع 2008/08/05 نجالء فتحى الحسینى القنوانى 2165720 كفـءكفـء2082011/03/28 معلم

ماقبل االبتدائىالتجریبى بمحلة قیس 2009/09/15 نسرین حسین عبدالونیس المیھى 2368311 كفـءكفـء2092011/06/30 معلم

محلة فرنوى االعدادیة 2009/09/15 نسمة على السید غازى 2297145 كفـءكفـء2102011/06/30 معلم

)بنین(كفر مستناد ع 2009/09/15 نشوى فوزي دمحم عساف 2283179 كفـءكفـء2112011/06/30 معلم

ریاض اطفال ابومنجوج 2009/08/05 نھى جھید عبد الحلیم فراج 2388326 كفـءكفـء2122011/06/30 معلم

ف كفر السابى ع 2005/10/01 نور الھدى محمود عوض الطیارى 2103633 كفـءكفـء2132011/06/30 معلم

محلة فرنوى االعدادیة 2008/03/10 نورا دمحم یوسف البیاع 2232941 كفـءكفـء2142011/03/28 معلم

ریاض اطفال جمیل عزیز یوسف 2008/03/10 نیفین عبد المنعم دمحم صالح 2132582 كفـءكفـء2152011/06/30 معلم

ف شبراخیت المھنیة بمحلة فرنوى ع 2004/10/01 نیفین على دمحم البحره 461756 كفـءكفـء2162011/03/28 معلم

ریاض اطفال المناشلھ 2008/03/10 ھالة دمحم عبد الباقى  عبد هللا  سالمة 2159324 كفـءكفـء2172011/03/28 معلم

ریاض اطفال كفر مستناد 2008/03/10 ھانم دمحم بسیونى مرعى 428067 كفـءكفـء2182011/03/28 معلم

2009/09/15 كفر الدفراوى للتعلیم االساسى ع ھانم دمحم عبدالعزیز عمر 2258798 كفـءكفـء2192011/06/30 معلم

الشباب االبتدائیھ التجریبیھ 2004/10/27 ھانى دمحم الشناوى الجمسى 2105738 كفـءكفـء2202011/03/28 معلم

جمعة عبدالمنصف عمر/الشھید 2009/09/15 ھانى یوسف حسین كامل 2386428 كفـءكفـء2212011/06/30 معلم
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المؤھل 
األعلي

االصالب االبتدائیة 2004/10/12 ھبة على صالح الدین العسكرى 2227502 كفـءكفـء2222011/06/30 معلم

ریاض اطفال كفر خضیر 2004/10/03 ھبھ احمد فتحى مجاھد 461855 كفـءكفـء2232011/03/28 معلم

مجمعة محلة فرنوى 2009/09/15 ھدى السید دمحم عبید 2360906 كفـءكفـء2242011/06/30 معلم

ریاض اطفال منشآة رزافة الجدیده 2004/10/02 ھدى فتحى دمحم ونس 461891 كفـءكفـء2252011/03/28 معلم

االصالب ع.ف 2007/03/10 ھدى دمحم عصام عبد القادر 2159431 كفـءكفـء2262011/03/28 معلم

زمزم المشتركھ للتعلیم االساسى 2008/10/05 ھدى دمحم محمود الصنادیدى 2154711 كفـءكفـء2272011/03/28 معلم

منشاة حمادة تعلیم اساسى ابتدائي 2009/09/15 ھدى مختار دمحم الحویط 2360903 كفـءكفـء2282011/06/30 معلم

اورین االبتدائیھ 2008/10/05 ھناء حسن عبد الغنى عثمان 2125194 كفـءكفـء2292011/03/28 معلم

شھداءاكتوبر ع باسمانیا.ف 2006/11/26 ھناء مصطفى عبدالحمید مرعى 2165043 كفـءكفـء2302011/03/28 معلم

الربدان ع 2009/09/15 ھند احمد دمحم عیسى 2296845 كفـءكفـء2312011/06/30 معلم

لقانة الثانویة 2004/10/01 ھند السید السید السقا 459686 كفـءكفـء2322011/03/28 معلم

عوض رجب اعدادى تعلیم اساسى 2009/05/28 ھند یوسف حسین كامل 2356215 كفـءكفـء2332011/06/30 معلم

شبراخیت االبتدائیھ بأرض االرشاد 2008/03/10 ھیثم رافت عبد الغنى كیالنى 463597 كفـءكفـء2342011/03/28 معلم

بابتوك.ع.فكرى بسیونى دراز 2009/09/15 ھیثم عیسى عبد الحلیم المزین 2384077 كفـءكفـء2352011/06/30 معلم

أ٠ریاض اطفال حازم خضر ت 2009/09/15 وردة محمود رجب شكر 2298884 كفـءكفـء2362011/06/30 معلم

االصالب ع.ف 2007/03/10 وفاء دمحم فؤاد القیم 2125955 كفـءكفـء2372011/03/28 معلم

كفر خضیر ع.ف 2008/03/10 وفاء مصطفى عبدالحمید مرعى 1585039 كفـءكفـء2382011/03/28 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال منشآة حنا 2009/09/15 والء انور عبد العزیز عسل 2386463 كفـءكفـء2392011/06/30 معلم

بابتوك.ع.فكرى بسیونى دراز 2007/10/05 والء سیداحمد حسین حرحش 2126000 كفـءكفـء2402011/03/28 معلم

محلة فرنوى االعدادیة 2008/03/10 ولید رجب ابراھیم الزرقا 451632 كفـءكفـء2412011/03/28 معلم

ابو منجوج االبتدائیة 2004/10/17 ولید عادل دمحم عبد العال   حرحش 463316 كفـءكفـء2422011/03/28 معلم

فصول عبد الخالق الدماطى ع بفرنوى 2008/03/10 ولید دمحم السید على الدالي 398200 كفـءكفـء2432011/06/30 معلم

ابو سعید االبتدائیة 2008/03/10 یاسر  عوض محمود غزالن 2160182 كفـءكفـء2442011/03/28 معلم

السعادة االبتدائیة 2005/11/06 یاسر عیسى احمد محفوظ 2125156 كفـءكفـء2452011/03/28 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 

حوش عیسىالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خلف هللا االعدادیة 2008/10/05 انور عبد اللطیف دمحم على عمار 453040 كفـءكفـء12011/02/28 أمین مكتبة

البستان االبتدائیة 2008/03/10 رانیھ عبدالفتاح عبدالعاطي مدین 2100918 كفـءكفـء22011/04/01 أمین مكتبة

الروضة ع 2008/10/05 عوض مرضي عبدالحلیم رفاعي 2093403 كفـءكفـء32011/04/01 أمین مكتبة

شلتوت للتعلیم االساسى 2009/09/15 فوزیة عسران نصر طھ 2296371 كفـءكفـء42011/04/01 أمین مكتبة

عبد العظیم بدیوى 2004/10/01 ھبھ حمدى الصوام الزعویلى 451750 كفـءكفـء52011/02/28 أمین مكتبة

الكوم االخضر ع بنات 1989/06/30 عنایات أحمد دمحم رزق 450580 كفـءكفـء62009/11/04 أخصائى صحافة واعالم أول

حوش عیسى التجاریة بنین 2009/09/15 ایمن كامل سعد سویدان 2259038 كفـءكفـء72011/04/01 أخصائى صحافة وإعالم

یعمل بالدیوان 2008/10/05 عمرو احمد عبدالغفور الحبشي 450030 كفـءكفـء82011/04/01 أخصائى تكنولوجیا

الشیخ ابراھیم بدیوى ث 2009/09/15 لمیاء على دمحم فؤاد قمره 2383325 كفـءكفـء92011/04/01 أخصائى نفسى

عبد المنعم الدمرداش المشتركة 2008/03/10 ابراھیم شوشان ابراھیم عبدالنبى 451520 كفـءكفـء102011/04/01 أخصائى اجتماعى

حوش عیسى الحدیثة الصباحیة 2007/03/10 اشجان عبداللطیف دمحم السمیرى 452554 كفـءكفـء112011/04/01 أخصائى اجتماعى

ممتاز الصغرى االبتدائیة 2007/03/10 اكرام احمد عبده على 451510 كفـءكفـء122011/04/01 أخصائى اجتماعى

الشھید یحیى الجزار 2007/10/05 امانى دمحم دمحم  خلیفة رمضان 450809 كفـءكفـء132011/04/01 أخصائى اجتماعى

السالم الصباحیة 2007/03/10 اماني صبحي عبدالرحمن خلیف 451405 كفـءكفـء142011/04/01 أخصائى اجتماعى

ام المؤمنین ع 2007/03/10 امیرة دمحم عبدالقوى السواحلى 451571 كفـءكفـء152011/02/14 أخصائى اجتماعى

حوش عیسى ع بنات 2008/03/10 إیمان كمال عمار السعودى 427360 كفـءكفـء162011/02/14 أخصائى اجتماعى

زویل 2004/10/01 ایھاب دمحم دمحم السید 451594 كفـءكفـء172011/04/01 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 

حوش عیسىالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حوش عیسى الحدیثة الصباحیة 2005/10/01 بسمة فتحى عبداللطیف بدیوى 451604 كفـءكفـء182011/02/14 أخصائى اجتماعى

عمـر بن الخطاب 2007/03/10 حنان احمد على الشریف 451596 كفـءكفـء192011/04/01 أخصائى اجتماعى

البرنسیسة االبتدائیة 2007/03/10 راویة طلب عبدالباقي  الحرفة 451401 كفـءكفـء202011/04/01 أخصائى اجتماعى

عثمان بن عفان 2007/10/05 رحاب دمحم الصوام الزعویلى 451697 كفـءكفـء212011/02/14 أخصائى اجتماعى

البستان االبتدائیة 2008/03/10 سالم شحات عبدالمجید السعداوى 451467 كفـءكفـء222011/02/14 أخصائى اجتماعى

المحطة القدیمة 2008/10/05 سالي محمود حمدي دمحم المدبولي 2083618 كفـءكفـء232011/04/01 أخصائى اجتماعى

الفقى االبتدائیة 2007/03/10 سعدیة دمحم ابوالیزید العجوانى 452520 كفـءكفـء242011/04/01 أخصائى اجتماعى

الشھید یحیى الجزار 2007/03/10 سلوى عدلى دمحم طویلة 449932 كفـءكفـء252011/04/01 أخصائى اجتماعى

الكوم االخضر ع بنین 2004/10/01 عبدالكریم حمیدة عبدالمولى جمعة 449921 كفـءكفـء262011/04/01 أخصائى اجتماعى

الشھید عز الدفراوى 2008/03/10 عزت محمود فتحى خضر 449999 كفـءكفـء272011/04/01 أخصائى اجتماعى

عمارة االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 ماھر حمیدة فرج رزق 451496 كفـءكفـء282011/04/01 أخصائى اجتماعى

مدرسة فرھاش اإلعدادیة المشتركة 2007/03/10 دمحم ابراھیم ابراھیم نصیر 451397 كفـءكفـء292011/02/14 أخصائى اجتماعى

الستمائة االبتدائیة 2007/03/10 دمحم على دمحم حسن 451415 كفـءكفـء302011/04/01 أخصائى اجتماعى

الریكو االبتدائیة 2011/07/20 ممدوح سالم السعید صقر 451749 كفـءكفـء312011/04/01 أخصائى اجتماعى

كفر الواق االبتدائیة 2007/03/10 منى حامد یوسف قریطم 451727 كفـءكفـء322011/04/01 أخصائى اجتماعى

یحیى زنقیر الصباحیة 2007/03/10 منى عبدالمنعم حسن سویسھ 450787 كفـءكفـء332011/04/01 أخصائى اجتماعى

عمر بن عبدالعزیز الرسمیة لغات 2008/10/05 میران فاروق فھمى قطرى 453122 كفـءكفـء342011/04/01 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 

حوش عیسىالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

على الشیخ 2007/03/10 نسرین على ابراھیم الدرس 451452 كفـءكفـء352011/04/01 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق 2007/03/10 نعیمة عبدالمالك شفیق عمارة 451417 كفـءكفـء362011/04/01 أخصائى اجتماعى

حوش عیسى ث 1997/10/08 احمد حمزة عمرى بركات 451275 كفـءكفـء372012/11/22 دكتوراهمعلم أول أ

الخربة ع 1982/09/19 رمضان عبدالغفار ابوالمجد ابومیرة 451954 كفـءكفـء382009/11/04 معلم أول أ

نجع الرزیمات االعدادیة 2002/05/15 سعید دمحم احمد المنزالوي 450123 كفـءكفـء392012/02/26 ماجیستیرمعلم أول

توفیق الحكیم 1982/10/12 على متولى على السید حجاج 451815 كفـءكفـء402009/11/04 معلم أول

الرزیمات ع.ف 1989/06/30 عواطف عبدالرازق عبدهللا مفتاح 450470 كفـءكفـء412009/11/04 معلم أول

الشھید یحیى الجزار 2002/05/01 منى على احمد بدر غزالى 450295 كفـءكفـء422012/06/12 ماجیستیرمعلم أول

عثمان بن عفان 2008/03/10 ابتسام دمحم احمد عبدالدایم 451504 كفـءكفـء432011/02/14 معلم

المنشیة الجدیدة بالمشارقة 2009/09/15 ابتسام دمحم عبدالمقصود صدقة 2266815 كفـءكفـء442011/04/01 معلم

ابو الشفاف ع.ف 2009/09/15 ابراھیم  فتحى ابراھیم الصفتى 2306885 كفـءكفـء452011/04/01 معلم

حوش عیسى الصناعیة بنین 2006/12/03 ابراھیم حمدي ابراھیم الطنیخي 2096135 كفـءكفـء462011/02/14 معلم

ف الستمائھ ع 2008/03/10 إبراھیم صالح ابرھیم السقا 397780 كفـءكفـء472011/02/14 معلم

ف الستمائھ ع 2009/09/15 ابراھیم صالح قطب السید بالل 2285358 كفـءكفـء482011/04/01 معلم

حوش عیسى الثانویة الزراعیة 2008/03/10 ابراھیم فایز مصطفي بھنسى 399414 كفـءكفـء492011/03/28 معلم

الرزیمات ع.ف 2005/10/01 ابراھیم محمود احمد عبدة 449922 كفـءكفـء502011/02/28 معلم

ابو الشفاف ع.ف 2009/09/15 ابوالعیون دمحم سالم دمحم 2295985 كفـءكفـء512011/02/14 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

حوش عیسىالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الریكو االبتدائیة 2007/03/10 اثار ربیع دمحم الفحام 453065 كفـءكفـء522011/02/14 معلم

الرزیمات ع.ف 2004/10/01 احمد ابراھیم احمد الغرباوى 451726 كفـءكفـء532011/02/14 معلم

الكوم االخضر ع بنات 2009/09/15 احمد ابراھیم دمحم عامر 2233159 كفـءكفـء542011/04/01 معلم

جالل قریطم ع 2008/03/10 احمد الشحات كمال البشبیشي 451644 كفـءكفـء552011/02/14 معلم

ممتاز الصغرى 2008/10/05 احمد حمود توفیق عمارة 451387 كفـءكفـء562011/02/14 معلم

الفنیة بنات 2006/10/01 احمد خیرى عبد السالم قندیل 2166083 كفـءكفـء572011/07/20 معلم

الخربة ع 2009/09/15 احمد خیري دمحم مصطفى 2288147 كفـءكفـء582011/04/01 معلم

الكوم االخضر ع بنین 2008/03/10 احمد رجب راشد حامد 451546 كفـءكفـء592011/07/20 معلم

جالل قریطم ع 2009/09/15 احمد عاطف امین الحنطور 2297158 كفـءكفـء602011/04/01 معلم

شلتوت للتعلیم االساسى 2004/10/01 أحمد عبد الوھاب عبد العال الحوفى 449929 كفـءكفـء612011/04/01 معلم

حوش عیسى الصناعیة بنین 2008/03/10 احمد عبدالحلیم دمحم النجار 451495 كفـءكفـء622011/02/14 معلم

جالل قریطم ع 2008/03/10 احمد عبدالمنعم عبداللطیف عبدالقادر 451841 كفـءكفـء632011/03/28 معلم

2004/10/01 االبتدائیة١٩حفص  احمد عبدالمنعم عبده شعبان 2195295 كفـءكفـء642011/04/01 معلم

الكوم االخضر ع بنات 2009/09/15 احمد على دمحم حسنین 2306952 كفـءكفـء652011/04/01 معلم

الفنیة بنات 2008/10/05 احمد دمحم عبدالعزیز طلبھ 2096131 كفـءكفـء662011/02/14 معلم

البرنسیسة االبتدائیة 2008/03/10 احمد محمود عبدالعظیم بیومي 451503 كفـءكفـء672011/04/01 معلم

عمارة االبتدائیة المشتركة 2009/09/15 احمد مرزوق عبدهللا القھوجى 2317576 كفـءكفـء682011/04/01 معلم

-----------------------------------
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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حوش عیسىالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خلف هللا االعدادیة 2008/03/10 احمد مصطفى سلیمان ھنیدي 452959 كفـءكفـء692011/03/28 معلم

الشھید یحیى الجزار 2009/09/15 احمد موسى عبدالكریم شحاتھ 2274482 كفـءكفـء702011/04/01 معلم

احمد حمد 2009/09/15 اسراء عبدالغفار على دمحم 2336658 كفـءكفـء712011/04/01 معلم

مدرسة فرھاش اإلعدادیة المشتركة 2008/03/10 اسالم عبد الجواد شعبان الفحام 451093 كفـءكفـء722011/02/14 معلم

عبدالمنعم ریاض االعدادیة 2008/03/10 اسالم یوسف محمود عبدالعلیم 452052 كفـءكفـء732011/03/28 معلم

حوش عیسى ع بنات 2009/09/15 اسماء احمد دمحم عریف 2253462 كفـءكفـء742011/04/01 معلم

حوش عیسى ع بنات 2004/10/01 اسماء احمد محمود دمحم مسعود 2076626 كفـءكفـء752011/07/20 معلم

عثمان بن عفان 2007/03/10 أسماء السعید السید البسیونى 451568 كفـءكفـء762011/03/28 معلم

الجنابھة االبتدائیة 2005/10/01 اسماء جابر على الصعیدي 451617 كفـءكفـء772011/04/01 معلم

الكوم االخضر ع بنات 2009/09/15 اسماء حنفي جمعھ دمحم 2339445 كفـءكفـء782011/04/01 معلم

عمـر بن الخطاب 2006/10/01 اسماء رمضان السید عبدالحمید 2076604 كفـءكفـء792011/02/28 معلم

الفنیة بنات 2008/03/10 اسماء صالح الشامخ الدفراوي 450726 كفـءكفـء802011/04/01 معلم

المنشیة الجدیدة بالمشارقة 2008/10/05 اسماء عادل عبدالحمید الشحات 2070854 كفـءكفـء812011/02/14 معلم

البستان ع 2007/03/10 أسماء عبد الفتاح احمد طھ 451653 كفـءكفـء822011/02/28 معلم

الحداد الوسطانى 2008/03/10 أسماء عبدالحمید حامد عبدالحمید 451699 كفـءكفـء832011/02/28 معلم

حوش عیسى ث 2009/09/15 اسماء عشري منیر عشري 2383343 كفـءكفـء842011/04/01 معلم

حوش عیسى الصناعیة بنین 2008/03/10 اسماء یحى زكریا القراشیلي 2109461 كفـءكفـء852011/03/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

الفنیة بنات 2009/09/15 اسماء یحي دمحم الرصد 2278760 كفـءكفـء862011/04/01 معلم

ف عمارة ع 2008/03/10 اسماعیل سعد عبدالسالم یونس 453020 كفـءكفـء872011/02/28 معلم

القظة االبتدائیة 2008/03/10 اسماعیل دمحم حسن األلفى 451661 كفـءكفـء882011/03/28 معلم

الریكو االعدادیة المشتركة 2008/03/10 أسمھان ربیع دمحم الفحام 449930 كفـءكفـء892011/02/14 معلم

الجنابھة االبتدائیة 2008/03/10 اشرف عبدالعاطى عبدالفتاح عبدالعاطى 451582 كفـءكفـء902011/02/28 معلم

خلف هللا االعدادیة 2007/03/10 اشرف عوض عبدالمقصود عوض 451470 كفـءكفـء912011/02/14 معلم

الكوم االخضر ع بنین 2008/03/10 اشرف دمحم على مصطفى 450001 كفـءكفـء922011/02/14 معلم

سعید وھبھ 2008/03/10 السعید جابر عبدالفتاح مسعود 2081961 كفـءكفـء932011/07/20 معلم

حوش عیسى الصناعیة بنین 2006/12/03 السید سعد السید الدیب 2099440 كفـءكفـء942011/04/01 معلم

الكوم االخضر ع بنات 2008/03/10 السید سالمة السید محمود سالمة 451526 كفـءكفـء952011/02/14 معلم

الخربة ع 2008/03/10 السید عبدالمنعم السید عسكر 395329 كفـءكفـء962011/04/01 معلم

ا.ت . ابو فرین  2004/10/01 الشحات ضیف شامخ حسین 452967 كفـءكفـء972011/04/01 معلم

حوش عیسى الصناعیة بنین 2006/12/03 الشھاوي دمحم سلیمان الشھاوي 2100488 كفـءكفـء982011/04/01 معلم

عكاشة االبتدائیة 2008/03/10 امال سعید حسن عبد العاطى 451524 كفـءكفـء992011/04/01 معلم

الفنیة بنات 2006/10/01 امال صالح عبدالعظیم صالح 2097519 كفـءكفـء1002011/03/28 معلم

الریكو االعدادیة المشتركة 2008/03/10 امال عبدالكریم عبدالنبي عطیھ 2162087 كفـءكفـء1012011/02/28 معلم

عثمان بن عفان 2007/03/10 امال دمحم عبداللطیف خضر 451557 كفـءكفـء1022011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

الكردود االبتدائیة 2007/03/10 امانى الشحات عبدالعزیز رمضان 451584 كفـءكفـء1032011/03/28 معلم

ریاض اطفال الشھید یحیى الجزار 2008/09/15 اماني فؤاد دمحم سلطان 2266812 كفـءكفـء1042011/04/01 معلم

العمرانھ االبتدائیة 2007/03/10 أماني دمحم نصر صالح 451628 كفـءكفـء1052011/02/14 معلم

الكردود االبتدائیة 2007/03/10 اماني مسعود بسیوني دربالھ 451622 كفـءكفـء1062011/03/28 معلم

ریاض اطفال الكوم االخضر 2008/10/05 أمل حسین دمحم السید 2121780 كفـءكفـء1072011/02/28 معلم

الفنیة بنات 2003/10/01 أمل عبدالشافى عبدالعزیز الشوربجى 450601 كفـءكفـء1082011/02/14 معلم

االبقعین االبتدائیة 2007/03/10 امل عبدالواحد سلطان السید 2048994 كفـءكفـء1092011/03/28 معلم

حافظ ابراھیم 2007/10/05 امیرة جمال یوسف البغدادي 2097494 كفـءكفـء1102011/03/28 معلم

المنشیة الجدیدة بالمشارقة 2007/10/05 امیرة عوض دمحم نصر مرعي 2048998 كفـءكفـء1112011/02/14 معلم

حافظ ابراھیم 2008/03/10 امیرة محمود ابراھیم غباشي 2097486 كفـءكفـء1122011/03/28 معلم

الریكو االعدادیة المشتركة 2009/09/15 امیمة صالح السید عطوه 2273659 كفـءكفـء1132011/04/01 معلم

عمر بن عبدالعزیز الرسمیة لغات 2009/09/15 انوار عبداللطیف رمضان عزام 2289519 كفـءكفـء1142011/04/01 معلم

الفنیة بنات 2006/10/01 أنوار دمحم موسى الفراش 2182808 كفـءكفـء1152011/03/28 معلم

فصول دمحم رفعت ع 2009/09/15 انور سعد عبدالسالم العربى 2302430 كفـءكفـء1162011/04/01 معلم

عباس العقاد االعدادیة 2008/03/10 انور مبروك رجب عطیھ 2106479 كفـءكفـء1172011/02/28 معلم

عكاشة 2008/03/10 انور دمحم الرومي  دمحم فلیفل 2087621 كفـءكفـء1182011/03/28 معلم

الكوم االخضر ع بنات 2009/09/15 ایمان اسماعیل دمحم مرسى 2296379 كفـءكفـء1192011/04/01 معلم
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كود المعلمم
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عمر بن عبدالعزیز الرسمیة لغات 2009/09/15 ایمان حمدي مرسي عارف 2246219 كفـءكفـء1202011/04/01 معلم

شلتوت للتعلیم االساسى 2007/03/10 ایمان سعید السید غازي 450719 كفـءكفـء1212011/02/28 معلم

الكوم االخضر ع بنین 2008/10/05 ایمان سالمة السید محمود سالمة 2087626 كفـءكفـء1222011/02/14 معلم

عثمان بن عفان 2008/10/05 ایمان شحاتھ مھدي عیسوي 2070877 كفـءكفـء1232011/02/14 معلم

كفر الواق االبتدائیة 2009/09/15 ایمان عبدالعزیز عبدالسالم على 2296999 كفـءكفـء1242011/04/01 معلم

الكوم االخضر ع بنات 2008/10/05 ایمان عبدالقادر دمحم حسن 2079420 كفـءكفـء1252011/03/28 معلم

عمر بن عبدالعزیز الرسمیة لغات 2008/10/05 ایمان عبدالمطلب دمحم قریطم 2230174 كفـءكفـء1262011/03/28 معلم

الشھید عز الدفراوى 2008/03/10 ایمان محروس احمد السكنیدي 451740 كفـءكفـء1272011/02/28 معلم

عبد المنعم ریاض 2011/07/20 ایمن كریم راشد بسنتي 2385297 كفـءكفـء1282011/02/14 معلم

نجع الرزیمات 2008/03/10 ایناس  عبدالوھاب عبدالقوى سالمھ 2237317 كفـءكفـء1292011/02/28 معلم

ممتاز الصغرى االبتدائیة 2007/03/10 ایناس احمد ابوالفتح زیدان 449998 كفـءكفـء1302011/03/28 معلم

ممتاز الكبرى االبتدائیة 2007/03/10 ایناس عبدالھادي الشحات عبدالمجید 2073038 كفـءكفـء1312011/03/28 معلم

السالم الصباحیة 2008/03/10 ایناس دمحم عبدالعزیز ھدیب 449958 كفـءكفـء1322011/02/14 معلم

عثمان بن عفان 2007/03/10 ایناس دمحم على الدرس 452555 كفـءكفـء1332011/02/14 معلم

الكوم االخضر ع بنین 2008/10/05 ایھاب عبدالمالك دمحم المغربي 2084411 كفـءكفـء1342011/02/14 معلم

انیس دوس 2007/03/10 بدریة صالح عبدالعزیز جاب هللا 450024 كفـءكفـء1352011/02/28 معلم

الحریة االبتدائیة 2008/03/10 بریكة عبدالنبي عبدالحمید الدیابي 451539 كفـءكفـء1362011/02/14 معلم
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الكوم االخضر بنات الجدیدة 2008/03/10 بسمة رجب عبداللطیف حسن 451598 كفـءكفـء1372011/02/14 معلم

الفنیة بنات 2008/10/05 بسمة مصطفى أدھم الرومي 2096130 كفـءكفـء1382011/02/14 معلم

الشھید یحیى الجزار 2009/09/15 بالل نصر عبدالمجید الشباط 2296060 كفـءكفـء1392011/04/01 معلم

حوش عیسى التجاریة بنین 2003/10/01 تكریم عبدالحمید دمحم الشیخ 453001 كفـءكفـء1402011/02/14 معلم

ابو الشقاف االبتدائیة المشتركة 2007/03/10 تھانى محمود ابراھیم حسین 449966 كفـءكفـء1412011/03/28 معلم

الجنابھة االبتدائیة 2008/03/10 تھاني ابراھیم على حسن 451762 كفـءكفـء1422011/02/14 معلم

محرز االبتدائیة 2008/03/10 تیسیر ربیع ھالل عمارة 450718 كفـءكفـء1432011/03/28 معلم

دمحم متولى الشعراوى 2008/03/05 تیسیر منصور رحیم عبدالونیس 2230331 كفـءكفـء1442011/04/26 معلم

الریكو االعدادیة المشتركة 2007/03/10 ثناء عبدالفتاح ھاشم سالم 451583 كفـءكفـء1452011/03/28 معلم

الشیخ ابراھیم بدیوى ث 2006/10/01 جرئ دمحم على دمحم عبد السید 2071336 كفـءكفـء1462011/03/28 معلم

خلیفة قریطم االبتدائیة 2008/03/10 جمال یوسف ابراھیم نصیر 451670 كفـءكفـء1472011/02/28 معلم

خلف هللا االعدادیة 2008/03/10 جمعة الصافى مرضى السكیوى 453101 كفـءكفـء1482011/02/14 معلم

فصول دمحم رفعت ع 2008/03/10 جمعھ السید جداوي عشري 451744 كفـءكفـء1492011/04/01 معلم

الشعراوى 2008/03/10 حسام رمضان التھامى حماد 451088 كفـءكفـء1502011/03/28 معلم

جالل قریطم ع 2008/03/10 حسام سعد حسن دمحم سالم 2195292 كفـءكفـء1512011/02/14 معلم

حافظ ابراھیم 2005/10/01 حسام ممدوح عبدالعاطي عبید 451734 كفـءكفـء1522011/03/28 معلم

عكاشة 2007/10/05 حسنى صالح الدین سعد مسعود 451602 كفـءكفـء1532011/02/28 معلم
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حوش عیسى الثانویة بنات 2008/03/10 حمادة دمحم نجیب شحاتھ سعید 449996 كفـءكفـء1542011/03/28 معلم

حرارة االبتدائیة 2008/03/10 حمادة مسعود عبد العزیز عكاشة 453086 كفـءكفـء1552011/04/01 معلم

الروضة ع 2008/03/10 حمدى عبدالحكیم عبدهللا البطوى 451713 كفـءكفـء1562011/02/28 معلم

عمارة االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 حمدى عبدالدایم عیسى سعد 451522 كفـءكفـء1572011/02/14 معلم

العمرانھ االبتدائیة 2008/10/05 حمدي احمد السید دمحم 2101303 كفـءكفـء1582011/02/14 معلم

ابو الشفاف ع.ف 2008/03/10 حمدي عبید عبدالعلیم عطیھ 451038 كفـءكفـء1592011/03/28 معلم

ممتاز الصغرى 2007/03/10 حنان شعبان دمحم الزینى 451512 كفـءكفـء1602011/03/28 معلم

القونى االعدادیة 2007/03/10 حنان عبدالقادر دمحم حسین 451618 كفـءكفـء1612011/02/14 معلم

حافظ ابراھیم تعلیم اساسى 2009/09/15 حنان دمحم سعید الجنبیھى 2296415 كفـءكفـء1622011/04/01 معلم

الحكومة 2008/03/10 خالد زین العابدین عثمان عبدالرحیم 451710 كفـءكفـء1632011/07/20 معلم

الشعراوى 2008/03/10 خالد عبدهللا دمحم حمودة 451964 كفـءكفـء1642011/02/14 معلم

ف االبقعین االعدادیة 2005/10/01 خالد عوض فھیم خمیس 451555 كفـءكفـء1652011/03/28 معلم

عمـر بن الخطاب 2008/03/10 خمیس فایز على محمود 451545 كفـءكفـء1662011/02/14 معلم

مصطفى على بالرزیمات المشتركة 2004/10/01 خمیس منصور كامل موسى 449918 كفـءكفـء1672011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق 2003/10/01 دالیا زكریا أحمد االشقر 451589 كفـءكفـء1682011/03/28 معلم

حرارة االبتدائیة 2007/03/10 دالیا عبدة السعید خنیفر 453085 كفـءكفـء1692011/02/28 معلم

الفنیة بنات 2009/09/15 دعاء احمد عبدالمنعم الشباسي 2264678 كفـءكفـء1702011/04/01 معلم
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المحطة القدیمة 2007/03/10 دعاء احمد محمود بركات 450023 كفـءكفـء1712011/02/14 معلم

عكاشة 2007/03/10 دعاء السید حامد متولى 2236087 كفـءكفـء1722011/02/28 معلم

الكوم االخضر ع بنات 2008/03/10 دعاء حبشى دمحم على سمك 453114 كفـءكفـء1732011/02/28 معلم

الكوم االخضر ع بنات 2008/03/10 دعاء سعد عبدالحمید صابر 452947 كفـءكفـء1742011/04/01 معلم

ابو الشقاف االبتدائیة المشتركة 2009/09/15 دعاء عبدالجواد عبداللطیف سلیمان 2297009 كفـءكفـء1752011/07/04 معلم

الشیخ ابراھیم بدیوى ث 2008/09/15 دعاء عبدالعزیز عبدالحى حفصھ 2308548 كفـءكفـء1762011/04/01 معلم

الكوم االخضر القدیمة 2008/03/10 دعاء على دمحم دھمان 452053 كفـءكفـء1772011/03/28 معلم

خلف هللا االعدادیة 2008/09/15 دعاء ناصر دمحم عبدالمالك 2382865 كفـءكفـء1782011/04/01 معلم

خلیفة قریطم االبتدائیة 2008/03/10 دالل فوزي عبدالعزیز دمحم 2078843 كفـءكفـء1792011/02/28 معلم

فرھاش االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 دمیانة تینان فرج قدوس 1547539 كفـءكفـء1802011/02/28 معلم

الفنیة بنات 2006/10/01 دمیانة رزق عوض عبدالمالك 2097517 كفـءكفـء1812011/02/28 معلم

المحطة القدیمة 2007/03/10 دینا أبوالمعاطى دمحم یونس 449774 كفـءكفـء1822011/02/14 معلم

ممتاز الصغرى 2005/10/01 رامي دمحم احمد الشامى 450720 كفـءكفـء1832011/04/01 معلم

خلیفة قریطم االبتدائیة 2007/03/10 راندا ابراھیم عبدالمطلب الملوي 2081962 كفـءكفـء1842011/02/14 معلم

الرزیمات ع.ف 2005/10/01 راندا دمحم كمال القاضى 449991 كفـءكفـء1852011/04/01 معلم

ابو ملوط االبتدائیة 2006/10/01 رانیا عادل امین بدیوي 2048999 كفـءكفـء1862011/04/01 معلم

ام المؤمنین ع 2009/09/15 رانیھ یوسف على قریطم 2384497 كفـءكفـء1872011/04/01 معلم
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الشھید یحیى الجزار 2007/03/10 راویة عثمان عبد الغنى حمادة 453067 كفـءكفـء1882011/02/14 معلم

عبد العظیم بدیوى 2008/03/10 راویة مجاور محمود الملوي 2070882 كفـءكفـء1892011/04/01 معلم

الفنیة بنات 2008/03/10 رباب اسماعیل احمد الخبیري 451633 كفـءكفـء1902011/02/14 معلم

عمـر بن الخطاب 2008/10/05 رباب سعید عباس حتاتھ 451170 كفـءكفـء1912011/02/14 معلم

محرز االبتدائیة 2009/09/15 رباب عوض دمحم خلیل النقیب 2273638 كفـءكفـء1922011/04/01 معلم

ممتاز الصغرى االبتدائیة 2005/10/01 رباح احمد دمحم مرسى عارف 449954 كفـءكفـء1932011/02/28 معلم

ابو الشفاف ع.ف 2008/03/10 ربیع منصور عبدالخالق الشطلة 451562 كفـءكفـء1942011/02/14 معلم

القونى االبتدائیة 2008/03/10 رجب احمد دمحم على 2234175 كفـءكفـء1952011/03/28 معلم

ف عمارة ع 2008/03/10 رجب على فتح هللا مؤمن 452905 كفـءكفـء1962011/03/28 معلم

الطباخ االبتدائیة 2009/09/15 رحاب حسین عبدالتواب شرارة 2301742 كفـءكفـء1972011/04/01 معلم

كفر الواق االبتدائیة 2007/03/10 رحاب سعد عوض فاید 451728 كفـءكفـء1982011/02/14 معلم

الشھید عز الدفراوى 2007/03/10 رحاب دمحم ابوالفتح المحص 451606 كفـءكفـء1992011/04/01 معلم

حوش عیسى الثانویة الزراعیة 2008/03/10 رحمة دمحم مطیع دمحم فتحي قریطم 2051190 كفـءكفـء2002011/03/10 معلم

حوش عیسى الثانویة الزراعیة 2011/03/01 رشا احمد لطفى بھجت عبد القوى یونس 449860 كفـءكفـء2012011/03/28 معلم

حوش عیسى الثانویة الزراعیة 2008/03/10 رشا اسماعیل بسیونى بكر 2237045 كفـءكفـء2022011/07/20 معلم

الحداد الوسطانى 2008/03/10 رشا حامد السنوسى شحاتھ 450022 كفـءكفـء2032011/03/28 معلم

البستان االبتدائیة 2005/10/01 رشا حسن عبد المجید السقا 451668 كفـءكفـء2042011/04/01 معلم
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ابو ملوط االبتدائیة 2003/10/01 رشا حسن عبدالفتاح ابو مریم 451689 كفـءكفـء2052011/02/14 معلم

الفنیة بنات 2004/07/27 رشا حسنى السید أحمد 449799 كفـءكفـء2062011/03/28 معلم

ف االبقعین االعدادیة 2009/09/15 رشا سلیمان عبدالباري سلیمان 2383336 كفـءفوق المتوسط2072011/04/01 معلم

ممتاز الكبرى االبتدائیة 2007/10/05 رشا صالح الدین عبدهللا العدوى 451677 كفـءكفـء2082011/03/28 معلم

الفنیة بنات 2004/09/01 رشا عبد المنعم عوض خمیس 449801 كفـءكفـء2092011/02/14 معلم

ام المؤمنین ع 2008/03/10 رشا فاروق انور شعت 453019 كفـءكفـء2102011/02/14 معلم

الفنیة بنات 2004/09/01 رشا فؤاد ربیع النوام 449802 كفـءكفـء2112011/02/14 معلم

حوش عیسى الثانویة بنات 2007/03/10 رشا محمود فتحى ماضى 451523 كفـءكفـء2122011/03/28 معلم

ابو ملوط االبتدائیة 2008/03/10 رشا مصطفى عبدالحمید ابوالریش 2070858 كفـءكفـء2132011/02/14 معلم

حافظ ابراھیم تعلیم اساسى 2008/03/10 رضا حسن عبد العظیم الجمل 450053 كفـءكفـء2142011/02/14 معلم

العكریشة 2006/10/01 رضا صالح عبدالعظیم صالح 2097505 كفـءكفـء2152011/03/28 معلم

انیس دوس ع 2008/03/10 رضا فؤاد دسوقي سكین 452951 كفـءكفـء2162011/03/28 معلم

القونى االعدادیة 2008/03/10 رمضان دمحم الصافى على 450083 كفـءكفـء2172011/04/01 معلم

على الشیخ 2008/03/10 روحیة عبدالوكیل عبدالغني حمید 450721 كفـءكفـء2182011/02/14 معلم

الریكو االعدادیة المشتركة 2008/03/10 ریھام ابراھیم حسن سالم 1756254 كفـءكفـء2192011/02/28 معلم

ابو الشفاف ع.ف 2008/03/10 ریھام ابراھیم دمحم صباح 2087619 كفـءكفـء2202011/02/14 معلم

البستان ع 2005/10/01 زكي احمد زكي موسى 450550 كفـءكفـء2212011/03/28 معلم
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الخربةاالبتدائیة المشتركة 2008/03/10 زوزو عبدالنبى محمود نعیم 449846 كفـءكفـء2222011/03/28 معلم

عثمان بن عفان 2007/10/05 زینب عطیة جاب هللا صالح 449638 كفـءكفـء2232011/04/01 معلم

شلتوت للتعلیم االساسى 2008/10/05 سامى سعد عبد الرحمن عطیة 449806 كفـءكفـء2242011/07/20 معلم

الحكومة 2008/03/10 سامى عبدالحمید عبدالمقصود خضرجى 449994 كفـءكفـء2252011/04/01 معلم

ابو الشقاف االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 سامى عبدالعاطى عبدالكریم عبدالدایم 450843 كفـءكفـء2262011/07/20 معلم

ممتاز الكبرى االبتدائیة 2008/03/10 سامیة انور عبدالحمید زیدان 452748 كفـءكفـء2272011/02/14 معلم

الرزیمات ع.ف 2008/10/05 سامیة فتوح دمحم عید 2087627 كفـءكفـء2282011/02/14 معلم

الفنیة بنات 2009/09/15 سبیلة جابر كمال ربیع 2296823 كفـءكفـء2292011/04/01 معلم

محرز االبتدائیة 2007/03/10 سعد جمیل مبروك الملوي 451466 كفـءكفـء2302011/03/28 معلم

حوش عیسى التجاریة بنین 2009/09/15 سعد عبد الحمید سعد الجناینى 2289079 كفـءكفـء2312011/04/01 معلم

شلتوت للتعلیم االساسى 2004/10/01 سعد عبدالجواد سعد إسماعیل مرجان 451595 كفـءكفـء2322011/04/01 معلم

حافظ ابراھیم تعلیم اساسى 2005/10/01 سعد عبدالمنصف على زالبیھ 450749 كفـءكفـء2332011/03/28 معلم

ممتاز الكبرى االبتدائیة 2008/03/10 سعد ماھر دمحم الشریف 451509 كفـءكفـء2342011/02/14 معلم

الریكو االعدادیة المشتركة 2005/10/01 سعدیة دمحم مھدي عفیفي 451561 كفـءكفـء2352011/02/14 معلم

ف الستمائھ ع 2008/03/10 سعید جاب هللا عوض مطراوى 451454 كفـءكفـء2362011/03/28 معلم

الجنابھة االبتدائیة 2008/03/10 سعید عبدهللا على حسن 449822 كفـءكفـء2372011/04/01 معلم

عكاشة االبتدائیة 2008/03/10 سعید دمحم دمحم رضوان 451619 كفـءكفـء2382011/03/28 معلم
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ف االبقعین االعدادیة 2008/10/05 سالمة عطیة عبد المالك السعداوى 449640 كفـءكفـء2392011/03/28 معلم

دمحم متولى الشعراوى 2008/03/10 سالمة محمود السید رزق 2089498 كفـءكفـء2402011/03/28 معلم

جالل قریطم ع 2007/03/10 سماح حسن حسین مصطفى 449892 كفـءكفـء2412011/03/28 معلم

القرینین االبتدائیة 2008/09/15 سماح حسن عبدالمجید خلیل 2383941 كفـءكفـء2422011/04/01 معلم

الطباخ االبتدائیة 2007/03/10 سماره عابدین دمحم حسن 451471 كفـءكفـء2432011/02/28 معلم

الفنیة بنات 2009/09/15 سمر رمضان محمود دمحم 2296820 كفـءكفـء2442011/04/01 معلم

مدرسة فرھاش اإلعدادیة المشتركة 2007/03/10 سمر عطاهللا خلیفة األحول 452924 كفـءكفـء2452011/02/28 معلم

الرزیمات ع.ف 2005/10/01 سمیر عبد الغفار عبد الفضیل عبد المجید 451092 كفـءكفـء2462011/02/28 معلم

الخربة ع 2008/10/05 سمیر عبدالصادق سعید اسماعیل 2230407 كفـءكفـء2472011/02/28 معلم

الفنیة بنات 2006/10/01 سھام سالمة دمحم رضوان 2096124 كفـءكفـء2482011/03/28 معلم

الجنابھة االبتدائیة 2008/03/10 سھام دمحم حسن عبد السالم 451601 كفـءكفـء2492011/02/14 معلم

الكوم االخضر الجدیدة 2007/03/10 سھیر عبدالمعطي محمود عبدالحمید 450822 كفـءكفـء2502011/03/28 معلم

عبد المنعم ریاض 2008/03/10 سوزان إبراھیم عبدالحي خلیفة 398268 كفـءكفـء2512011/04/01 معلم

مدرسة فرھاش اإلعدادیة المشتركة 2008/03/10 سومھ عبدالمالك مسعود ابوبكر 451671 كفـءكفـء2522011/02/28 معلم

الفنیة بنات 2005/10/01 شادیة السید عطاهللا عطا هللا 2099437 كفـءكفـء2532011/02/14 معلم

الشھید یحیى الجزار 2008/10/05 شاریھان على أحمد غزالى 450608 كفـءكفـء2542011/04/01 معلم

الكوم االخضر ع بنین 2008/03/10 شاكر رمضان عبدالحفیظ المشرقى 451481 كفـءكفـء2552011/04/01 معلم
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ام المؤمنین ع 2008/03/10 شریف عبدالمنعم دمحم عبدالمجید 451042 كفـءكفـء2562011/02/14 معلم

الروضة ع 2004/10/01 شریفة رجب عبدالعزیز على 453116 كفـءكفـء2572011/03/28 معلم

الكوم االخضر القدیمة 2008/03/10 شرین سعد على مطر 452979 كفـءكفـء2582011/02/14 معلم

الفنیة بنات 2008/10/05 شیرین حمدي دمحم مصباح 2096119 كفـءكفـء2592011/02/28 معلم

المنشیة الجدیدة بالمشارقة 2007/03/10 شیرین عبد المولى حسن فراج 451529 كفـءكفـء2602011/02/28 معلم

المنشیة الجدیدة بالمشارقة 2007/03/10 شیرین عبدالناصر العطوى السید 450729 كفـءكفـء2612011/02/14 معلم

المحطة القدیمة 2008/03/10 شیرین محمود غنیم الصماد 2195296 كفـءكفـء2622011/03/28 معلم

ممتاز الكبرى االبتدائیة 2007/03/10 شیماء رمضان عطیة غنیم 451513 كفـءكفـء2632011/02/14 معلم

ممتاز الكبرى االبتدائیة 2008/10/05 شیماء عبدالنبي طلبھ عز العرب 452986 كفـءكفـء2642011/04/01 معلم

عبد المنعم ریاض 2007/03/10 شیماء فرحات دمحم دمحم 2239767 كفـءكفـء2652011/03/28 معلم

القرینین االبتدائیة 2007/03/10 شیماء مبروك عبدالباقى قریطم 449772 كفـءكفـء2662011/03/28 معلم

الكوم االخضر ع بنین 2009/09/15 صابر عبدالعزیز دمحم سالم 2361312 كفـءكفـء2672011/04/01 معلم

عثمان بن عفان 2008/03/10 صابرین دمحم أحمد عبد الدایم 451614 كفـءكفـء2682011/02/28 معلم

الكوم االخضر ع بنات 2007/03/10 صباح احمد السید قطب 449845 كفـءكفـء2692011/02/14 معلم

احمد حمد بالحداد البحرى 2008/10/05 صباح عبدالعزیز الصافي دمحم 2117219 كفـءكفـء2702011/04/01 معلم

الكوم االخضر الجدیدة 2008/03/10 صباح دمحم عبدالمعطي شعبان 451527 كفـءكفـء2712011/02/28 معلم

الفنیة بنات 2004/10/01 صباح دمحم دمحم القحف 449800 كفـءكفـء2722011/04/01 معلم
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على بن ابى طالب ع 2009/09/15 صبحى ابراھیم عبدالرؤف حجر 2295224 كفـءكفـء2732011/04/01 معلم

الفنیة بنات 2008/03/10 صبحى خمیس محمود حسن 449993 كفـءكفـء2742011/02/28 معلم

الخربة ع 2009/09/15 صبحى سعدهللا دمحم على 2260999 كفـءكفـء2752011/04/01 معلم

حوش عیسى ث 2008/03/10 صبري عبدالحمید عبداللطیف دمحم 451673 كفـءكفـء2762011/03/28 معلم

حوش عیسى التجاریة بنین 2009/09/15 صبرین احمد عبدالصمد محمود 2384531 كفـءكفـء2772011/04/01 معلم

ریاض اطفال الكوم االخضر 2009/09/15 صفاء عادل ابراھیم عبدالحمید الزلباني 2289518 كفـءكفـء2782011/04/01 معلم

الكردود االبتدائیة 2007/03/10 صفاء عبدالمنعم دمحم عبدالمقصود 449771 كفـءكفـء2792011/02/28 معلم

جالل قریطم ع 2005/10/01 صالح محمود عبد الكریم دمحم 450921 كفـءكفـء2802011/02/28 معلم

الكوم االخضر ع بنین 2005/10/01 طھ احمد متولى السیداحمد 451558 كفـءكفـء2812011/04/01 معلم

انیس دوس ع 2007/03/10 عادل فكر السید عبدالخالق 451499 كفـءكفـء2822011/04/01 معلم

ابو الشقاف االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 عالیة محمود ابراھیم حسین 451712 كفـءكفـء2832011/07/20 معلم

ام المؤمنین ع 2007/03/10 عالیھ مبروك دمحم الصباغ 451831 كفـءكفـء2842011/02/28 معلم

االبقعین االبتدائیة 2008/03/10 عایدة جابر صمیدة دمحم 453009 كفـءكفـء2852011/02/14 معلم

الفنیة بنات 2008/10/05 عبد هللا حامد عبدالمقصود رسالن 2109457 كفـءكفـء2862011/02/14 معلم

ف االبقعین االعدادیة 2007/03/10 عبدالرحمن مبروك ابراھیم السید 451926 كفـءكفـء2872011/04/01 معلم

عمر بن عبدالعزیز الرسمیة لغات 2008/03/10 عبدالسالم رمضان عبدالسالم مسعود 450750 كفـءكفـء2882011/02/14 معلم

حوش عیسى ع بنات 2008/03/10 عبدهللا ابراھیم حسن رحیم 450000 كفـءكفـء2892011/04/01 معلم
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القظة االبتدائیة 2008/03/10 عبدالمجید حسین عبدالمجید داوود 451662 كفـءكفـء2902011/03/28 معلم

الكوم االخضر الجدیدة 2007/03/10 عبیر انور سلیمان البولیني 451877 كفـءكفـء2912011/03/28 معلم

البرنسیسة االبتدائیة 2007/03/10 عبیر سعید احمد عبدالجواد 451638 كفـءكفـء2922011/02/14 معلم

حرارة االبتدائیة 2007/03/10 عبیر دمحم عبد ربة جابر 453064 كفـءكفـء2932011/02/14 معلم

حوش عیسى الثانویة بنات 2007/03/10 عبیر دمحم عبدهللا الزعویلى 451575 كفـءكفـء2942011/02/28 معلم

توفیق الحكیم 2008/03/10 عز قرشي احمد دمحم 452468 كفـءكفـء2952011/02/14 معلم

ف عمارة ع 2005/10/01 عزت رزق غانم عز الدین 450636 كفـءكفـء2962011/03/28 معلم

القونى االبتدائیة 2007/03/10 عزت عبدالمنعم بسیوني الدیھي 451040 كفـءكفـء2972011/02/28 معلم

القونى االعدادیة 2005/10/01 عزمى رزق غانم عز الدین 450919 كفـءكفـء2982011/02/14 معلم

الخربة ع 2009/09/15 عزیزة حسن على عید 2258818 كفـءكفـء2992011/04/01 معلم

ابو الشقاف االبتدائیة المشتركة 2004/10/01 عزیزة عبدالغنى السنوسى عوض 450084 كفـءكفـء3002011/02/14 معلم

الفنیة بنات 2009/09/15 عزیزة على ابراھیم الشویخ 2296840 كفـءكفـء3012011/04/01 معلم

البستان ع 2005/10/01 عصام عبدالفتاح یاسین ابراھیم 450725 كفـءكفـء3022011/03/28 معلم

كفر الواق االبتدائیة 2008/03/10 عطیات خلیل یونس الحویلي 451548 كفـءكفـء3032011/02/28 معلم

عبد العظیم بدیوى 2007/03/10 عال جابر ابراھیم قریطم 451087 كفـءكفـء3042011/02/14 معلم

عمر بن عبدالعزیز الرسمیة لغات 2008/03/10 عال عبدالستار فرحات اسماعیل 449955 كفـءكفـء3052011/03/28 معلم

فرھاش االبتدائیة الجدیدة 2008/03/10 عالء احمد السید دمحم  عفش 451738 كفـءكفـء3062011/04/01 معلم
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ام المؤمنین ع 2006/10/01 عالء احمد حنفى دمحم احمد 2067126 كفـءكفـء3072011/02/28 معلم

الفنیة بنات 2004/10/01 عالء احمد فؤد البیاع 2109448 كفـءكفـء3082011/02/14 معلم

الخربة ع 2006/10/01 عالء صبحى عبدالرحمن جادهللا 2230233 كفـءكفـء3092011/04/01 معلم

ابو الشقاف االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 عالء عبدالعزیز دیاب سلیمان 451530 كفـءكفـء3102011/03/28 معلم

الطباخ االبتدائیة 2005/10/01 على حسنى الصاوى عبدالحمید 452078 كفـءكفـء3112011/03/28 معلم

ابو الشقاف االبتدائیة المشتركة 2007/03/10 على حماده محمود عطیھ 451691 كفـءكفـء3122011/02/14 معلم

حوش عیسى الصناعیة بنین 2006/12/04 على خیري على جوده 2100486 كفـءكفـء3132011/04/01 معلم

البرنسیسة االبتدائیة 2008/03/10 على زھدى سلیم صقر 449804 كفـءكفـء3142011/04/01 معلم

عكاشة 2009/09/15 على عبد الجواد على عبد الجواد 2289080 كفـءكفـء3152011/07/20 معلم

حوش عیسى الثانویة بنات 2008/10/05 على عبدهللا محمود دمحم 2097526 كفـءكفـء3162011/02/14 معلم

حبون الحطیة الجدیدة 2008/03/10 على فخرى على أبو ابراھیم 451623 كفـءكفـء3172011/03/28 معلم

الخربةاالبتدائیة المشتركة 2008/03/10 على محمود على عفیفي 451453 كفـءكفـء3182011/04/01 معلم

ممتاز الصغرى 2008/10/05 علیاء فارس على الشریف 2051192 كفـءكفـء3192011/03/28 معلم

االبقعین االبتدائیة 2007/03/10 علیاء یوسف عبدالعزیز السعداوي 451621 كفـءكفـء3202011/02/14 معلم

حوش عیسى ث 2008/03/10 عماد سیف حمیدة شاھین 450422 كفـءكفـء3212011/02/14 معلم

الكوم االخضر بنات الجدیدة 2008/03/10 عمادالدین عبدالعزیز دمحم على 2233414 كفـءكفـء3222011/02/28 معلم

كفر الواق االبتدائیة 2008/03/10 عمرو دمحم حمود عجیلة 450086 كفـءكفـء3232011/02/14 معلم
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ابو بكر الصدیق ع بنین 2008/03/10 عید على زكى أبوالعینین 451610 كفـءكفـء3242011/02/14 معلم

الریكو االعدادیة المشتركة 2008/10/05 غادة حامد عبدالباقى ابوقحف 452934 كفـءكفـء3252011/04/01 معلم

الطباخ االبتدائیة 2009/09/15 غادة زغلول مسلم رسالن 2278778 كفـءكفـء3262011/04/01 معلم

حرارة االبتدائیة 2008/10/05 غالیة سالمة دمحم على 2115790 كفـءكفـء3272011/04/01 معلم

الخربة ع 2008/03/10 فادیة انور عبدالحمید زیدان 449960 كفـءكفـء3282011/04/01 معلم

حوش عیسى التجاریة بنین 2004/10/01 فاطمة فتحى زكي السواحلى 451692 كفـءكفـء3292011/02/14 معلم

ممتاز الصغرى 2008/11/01 فاطمة نصر فھمي عودة 2278741 كفـءكفـء3302011/04/01 معلم

الفنیة بنات 2008/10/05 فرج حبشى  فرج فرج عوض 2109454 كفـءكفـء3312011/04/01 معلم

ف عمارة ع 2008/03/10 فرحانة عبدالمولى منصور علواني 2047041 كفـءكفـء3322011/02/14 معلم

نجع الرزیمات االعدادیة 2005/10/01 كرم اسماعیل عبدالمعطى ابراھیم 449988 كفـءكفـء3332011/04/01 معلم

الشھید یحیى الجزار 2008/03/10 كرم عبدالوھاب عبدالعزیز عرقات 451091 كفـءكفـء3342011/03/28 معلم

على الشیخ 2008/03/10 كرم دمحم ربیع سعید 451647 كفـءكفـء3352011/02/14 معلم

فرھاش االبتدائیة الجدیدة 2008/03/10 كریم سمیر غالى جرجس 451737 كفـءكفـء3362011/02/28 معلم

حراره ع 2004/11/01 كوثر عبد السالم حسین صقر 450377 كفـءكفـء3372011/02/14 معلم

المحطة القدیمة 2009/09/15 لمیاء شحات عبدالغني ابوفول 2379525 كفـءكفـء3382011/02/14 معلم

الریكو االعدادیة المشتركة 2009/09/15 لمیاء صبري حامد سعید 2384028 كفـءكفـء3392011/04/01 معلم

یحیى زنقیر الصباحیة 2007/03/10 لیلى عنتر حامد خضر 450732 كفـءكفـء3402011/02/14 معلم
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العكریشة 2006/10/01 ماجدة دمحم اسماعیل ابراھیم 2104634 كفـءكفـء3412011/03/28 معلم

القظة االبتدائیة 2008/03/10 ماھر حسین عبدالمجید داود 452500 كفـءكفـء3422011/02/28 معلم

محرز االبتدائیة 2003/11/01 مایسھ عبدالوكیل دمحم زنقیر 451590 كفـءكفـء3432011/03/28 معلم

ف االبقعین االعدادیة 2008/03/10 مجاور سالم نصر نوفل 451613 كفـءكفـء3442011/02/14 معلم

حوش عیسى الثانویة الزراعیة 2007/03/10 محروسة صالح على شعیب 2112658 كفـءكفـء3452011/03/28 معلم

عثمان بن عفان 2008/03/10 دمحم احمد حسانین دمحم 451559 كفـءكفـء3462011/03/28 معلم

عكاشة 2008/03/10 دمحم جابر دمحم عریف 451701 كفـءكفـء3472011/04/01 معلم

الخربة ع 2008/03/10 دمحم جودة ابراھیم عیسى 451498 كفـءكفـء3482011/02/14 معلم

الكوم االخضر ع بنین 2008/03/10 دمحم خالد احمد قریطم 450551 كفـءكفـء3492011/02/28 معلم

زویل 2004/10/01 دمحم سالم على یوسف 451521 كفـءكفـء3502011/04/01 معلم

الكوم االخضر ع بنین 2008/03/10 دمحم سعد خلیفة صالح 453005 كفـءكفـء3512011/02/14 معلم

الفنیة بنات 2008/10/05 دمحم سعید عبد ربھ ابو وردة 2193118 كفـءكفـء3522011/03/28 معلم

ابو بكر الصدیق 2008/03/10 دمحم سعید یوسف دمحم 451525 كفـءكفـء3532011/02/14 معلم

فرھاش االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 دمحم سمیر زكى عبد المجید 450709 كفـءكفـء3542011/03/28 معلم

ابو الشفاف ع.ف 2007/03/10 دمحم شعبان عبدلنبي رحومھ 398138 كفـءكفـء3552011/03/28 معلم

الكوم االخضر ع بنات 2005/10/01 دمحم صالح حسن درویش 451650 كفـءكفـء3562011/02/14 معلم

ا. ت. الحكومة  2008/03/10 دمحم طاھر عبدالمقصود جبران 451625 كفـءكفـء3572011/07/04 معلم
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ابو الشفاف ع.ف 2008/03/10 دمحم عبد المنعم خیر هللا رحیم 2059062 كفـءكفـء3582011/03/28 معلم

جالل قریطم ع 2008/03/10 دمحم عبد الھادى سعد زنقیر 2179890 كفـءكفـء3592011/03/28 معلم

الشعراوى 2008/03/10 دمحم عبدالعزیز دمحم عبدالعزیز 451043 كفـءكفـء3602011/02/14 معلم

عمر بن عبدالعزیز الرسمیة لغات 2006/10/27 دمحم عبدالعزیز یوسف ابوالفضل 2233158 كفـءكفـء3612011/04/01 معلم

ابو بكر الصدیق ع بنین 2008/03/10 دمحم عبدالعظیم دمحم سعید 2093501 كفـءكفـء3622011/03/28 معلم

حوش عیسى ث 2008/03/10 دمحم عبدالغنى على الزعویلى 452562 كفـءكفـء3632011/03/28 معلم

المنشیة الجدیدة بالمشارقة 2008/03/10 دمحم عبدالھادي عبدالحلیم مشرف 451552 كفـءكفـء3642011/04/01 معلم

العكریشة 2005/10/01 دمحم عوض سعید السید 451544 كفـءكفـء3652011/03/28 معلم

حافظ ابراھیم تعلیم اساسى 2004/10/01 دمحم عید على عبده 450840 كفـءكفـء3662011/02/14 معلم

الفنیة بنات 2008/10/05 دمحم فتحي سلیمان دمحم 2109451 كفـءكفـء3672011/02/14 معلم

دمحم رفعت 2008/03/10 دمحم فرج قطب جالل 451733 كفـءكفـء3682011/02/28 معلم

عزبة عشرة االبتدائیة 2005/10/01 دمحم مبروك عبدالمقصود الملوى 451420 كفـءكفـء3692011/02/14 معلم

عباس العقاد االعدادیة 2007/03/10 دمحم دمحم دمحم الحنبوشى 451688 كفـءكفـء3702011/02/28 معلم

البستان ع 2008/03/10 دمحم محمود عبدالمنعم عامر 450556 كفـءكفـء3712011/02/14 معلم

الكوم االخضر بنات الجدیدة 2008/10/05 دمحم مرضي حمودة الملوي 453119 كفـءكفـء3722011/02/28 معلم

الوراینة 2008/03/10 دمحم مسعود منصور طایع 450557 كفـءكفـء3732011/04/01 معلم

ف عمارة ع 2005/10/01 دمحم نصر احمد السحرتي 451674 كفـءكفـء3742011/03/28 معلم
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الشھید یحیى الجزار 2008/03/10 دمحم وصفي عبدالمنعم سویسى 451652 كفـءكفـء3752011/02/28 معلم

ف االبقعین االعدادیة 2008/03/10 محمود شعبان دمحم البنا 450735 كفـءكفـء3762011/02/28 معلم

ف عمارة ع 2008/03/10 محمود فضل هللا سالمة الشرقاوي 453024 كفـءكفـء3772011/04/01 معلم

ابو بكر الصدیق ع بنین 2008/03/10 محمود كمال عبدهللا كریم 2089499 كفـءكفـء3782011/02/28 معلم

حافظ ابراھیم تعلیم اساسى 2008/10/05 محمود دمحم عبدهللا القاضي 2105307 كفـءكفـء3792011/04/01 معلم

ابو ملوط االبتدائیة 2008/03/10 مدحت یسري اسماعیل الجمل 451631 كفـءكفـء3802011/04/01 معلم

حافظ ابراھیم تعلیم اساسى 2007/03/10 مرضیة سعد بسیونى دمحم 450184 كفـءكفـء3812011/04/01 معلم

الفنیة بنات 2006/10/01 مرفت سعید حسن سراج 2097507 كفـءكفـء3822011/02/28 معلم

الریكو االعدادیة المشتركة 2007/03/10 مرفت مبروك دمحم الصباغ 449964 كفـءكفـء3832011/02/28 معلم

الجنابھة االبتدائیة 2007/03/10 مرفت دمحم حسین   قطب 451581 كفـءكفـء3842011/02/14 معلم

فرھاش االبتدائیة المشتركة 2009/09/15 مروة ابراھیم الدمرداش الفرحاتي 2266809 كفـءكفـء3852011/04/01 معلم

الفقى االبتدائیة 2008/03/10 مروة سمیر عبدالحكیم النمر 2080300 كفـءكفـء3862011/02/14 معلم

انیس دوس ع 2007/10/01 مروة دمحم عبدهللا ابوزید 451675 كفـءكفـء3872011/03/28 معلم

ممتاز الصغرى االبتدائیة 2008/03/10 مروه عبدالحمید السید احمد 450724 كفـءكفـء3882011/04/01 معلم

شلتوت للتعلیم االساسى 2005/10/01 مسعد عبدالسالم عبدالمعطى عبدالسالم 451538 كفـءكفـء3892011/04/01 معلم

فصول دمحم رفعت ع 2009/09/15 مصطفى رشاد عثمان عبدالواحد 2295220 كفـءكفـء3902011/04/01 معلم

انیس دوس ع 2008/03/10 مصطفى فخرى مصطفى الكیالني 451746 كفـءكفـء3912011/02/28 معلم
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الروضة ع 2004/07/01 مصعب عبدالاله أعمر عفش 450379 كفـءكفـء3922009/11/04 معلم

ا.ت . ابو فرین  2005/10/01 مفتاح دمحم راغب علي 398124 كفـءكفـء3932011/03/28 معلم

دمحم رفعت 2008/03/10 منال حسین احمد طلحھ 451745 كفـءكفـء3942011/04/01 معلم

انیس دوس ع 2007/03/10 منال عبدالعزیز دمین قریطم 451479 كفـءكفـء3952011/02/14 معلم

البستان ع 2008/03/10 منى المتولى محمود صبره 450007 كفـءكفـء3962011/04/01 معلم

على بن ابى طالب 2008/10/05 منى حسن السید مندور 2087623 كفـءكفـء3972011/03/28 معلم

الكوم االخضر ع بنین 2008/03/10 منى رجب علوانى صالح 450680 كفـءكفـء3982011/04/29 معلم

الطباخ االبتدائیة 2008/03/10 منى سعید أحمد دمحم 451616 كفـءكفـء3992011/02/28 معلم

الفنیة بنات 2009/09/15 منى عبدالفتاح عبدالغني عفیفي 2254260 كفـءكفـء4002011/04/01 معلم

ابو الشفاف ع.ف 2009/09/15 منى محروس عطیھ عطیھ 2341427 كفـءكفـء4012011/04/01 معلم

الفنیة بنات 2009/09/15 منى دمحم ابوالرضا عبدالحكم عمران 2383596 كفـءكفـء4022011/07/20 معلم

حوش عیسى الثانویة الزراعیة 2009/09/27 منیب عبدالجواد عبید قلقیلة 2305878 كفـءكفـء4032011/04/01 معلم

محرز االبتدائیة 2004/10/01 مھا عبدالستار علواني الدفراوي 451698 كفـءكفـء4042011/02/14 معلم

ا.ت . ابو فرین  2009/09/15 مھدي سعید عبدالجلیل مھدي 2261000 كفـءكفـء4052011/04/01 معلم

الكوم االخضر الجدیدة 2008/10/05 مي ربیع دمحم الفحام 451478 كفـءكفـء4062011/03/28 معلم

الفنیة بنات 2009/09/15 میادة عبدهللا عطیة مسامیر 2296838 كفـءكفـء4072011/04/01 معلم

مصطفى على بالرزیمات المشتركة 2007/03/10 نادیة خطاب عمر سلیط 449992 كفـءكفـء4082011/02/14 معلم
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محرز االبتدائیة 2004/10/01 ناصف عبد الستار عبد الغنى الحرفة 449805 كفـءكفـء4092011/02/14 معلم

البستان االبتدائیة 2005/10/01 نبیل محمود اسماعیل مصرى 450716 كفـءكفـء4102011/04/01 معلم

الفنیة بنات 2008/10/05 نجالء جابر عبد الشافى الغرباوى 2193254 كفـءكفـء4112011/03/28 معلم

الشھید یحیى الجزار 2007/03/10 نجالء فتحى الصابر دمحم 449798 كفـءكفـء4122011/02/14 معلم

الستمائة 2007/03/10 نجالء دمحم یاسین دمحم عفیفى 395035 كفـءكفـء4132011/03/28 معلم

فرھاش االبتدائیة المشتركة 2009/09/15 نجوى ابراھیم الدمرداش الفرحاتي 2266811 كفـءكفـء4142011/04/01 معلم

عمر بن عبدالعزیز الرسمیة لغات 2007/03/10 نجوى على مھدى عرابى 449803 كفـءكفـء4152011/02/14 معلم

انیس دوس ع 2005/10/01 نزیھ على دمحم عرایس 449963 كفـءكفـء4162011/04/01 معلم

عمر بن عبدالعزیز الرسمیة لغات 2009/09/15 نسمة مرسي التھامي دمحم عشیبة 2258799 كفـءكفـء4172011/04/01 معلم

حوش عیسى التجاریة بنین 2007/03/10 نعمة دمحم شحاتھ الجیشى 451549 كفـءكفـء4182011/03/28 معلم

ممتاز الصغرى االبتدائیة 2007/03/10 نعمھ شاھین عبد المعطى   عبد الصبور 449979 كفـءكفـء4192011/02/14 معلم

البستان االبتدائیة 2008/03/10 نھا عبدالعاطى دمحم حمیدة 450801 كفـءكفـء4202011/02/14 معلم

الفنیة بنات 2009/09/15 نھلة رجب عبدالعال الشیخ 2308539 كفـءكفـء4212011/04/01 معلم

حوش عیسى الصناعیة بنین 2004/10/01 نھلة مسعود بحات الدفراوى 452903 كفـءكفـء4222011/03/28 معلم

الكوم االخضر الجدیدة 2008/03/10 نھى ایھاب احمد الرشیدى 451620 كفـءكفـء4232011/07/20 معلم

الفنیة بنات 2008/10/05 نھى عبدالفتاح رزق السطوحي 2096133 كفـءكفـء4242011/04/01 معلم

محرز االبتدائیة 2006/10/01 نھي احمد حسن فرفور 395414 كفـءكفـء4252011/02/28 معلم
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جالل قریطم ع 2008/03/10 نوال دمحم الصافى سعدهللا 452582 كفـءكفـء4262011/02/28 معلم

البستان ع 2008/10/05 نور عبدالوارث على عثمان 2237449 كفـءكفـء4272011/02/14 معلم

عباس العقاد االعدادیة 2008/03/10 نورا جمعة دمحم دمحم شرف 452482 كفـءكفـء4282011/03/28 معلم

مصطفى على بالرزیمات المشتركة 2008/03/10 نورا عبدالفتاح محمود عبدالنبي 452978 كفـءكفـء4292011/02/28 معلم

الكردود االبتدائیة 2008/03/10 نوره عبدالجواد مسعود عبدالجواد 452583 كفـءكفـء4302011/04/01 معلم

حوش عیسى الصناعیة بنین 2008/03/10 ھالة عزمى عبدالمحسن قریطم 2236202 كفـءكفـء4312011/03/28 معلم

ابو بكر الصدیق 2003/10/01 ھالة منصور اسماعیل شحاتھ 450786 كفـءكفـء4322011/03/28 معلم

البستان ع 2008/03/10 ھانى سعد محمود خلیل 451475 كفـءكفـء4332011/04/01 معلم

حوش عیسى التجاریة بنین 2009/09/15 ھانى صبحى عبدالكریم خمیس 2289082 كفـءكفـء4342011/04/01 معلم

القونى االبتدائیة 2007/10/05 ھانى دمحم السید خلیل 450085 كفـءكفـء4352011/02/28 معلم

نجع الرزیمات 2008/03/10 ھاني خمیس حجازي على حجازي 2105309 كفـءكفـء4362011/04/01 معلم

حوش عیسى الثانویة الزراعیة 2006/10/01 ھاني عبدالحمید حسین سالمة 2075058 كفـءكفـء4372011/02/14 معلم

الریكو االعدادیة المشتركة 2008/03/10 ھاني عبدالاله عبدالعال بیومي 452962 كفـءكفـء4382011/04/01 معلم

ف الستمائھ ع 2008/03/10 ھاني فرج عمر صقر 450555 كفـءكفـء4392011/04/01 معلم

الكوم االخضر الجدیدة 2008/10/05 ھاني دمحم ابراھیم احمد حمدان 2233160 كفـءكفـء4402011/02/28 معلم

البرنسیسة االبتدائیة 2007/03/10 ھبة سعید حسن الدیھي 451643 كفـءكفـء4412011/02/14 معلم

عمر بن عبدالعزیز الرسمیة لغات 2007/03/10 ھبة صبرى جودة  عقش 453066 كفـءكفـء4422011/02/14 معلم
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احمد حمد بالحداد البحرى 2007/03/10 ھبة عبدالعظیم عبدهللا الشیخ 452950 كفـءكفـء4432011/02/28 معلم

القرینین االبتدائیة 2007/10/05 ھبة عبدالمجید رمضان عبدالمجید 2070867 كفـءكفـء4442011/02/14 معلم

ریاض اطفال حوش عیسى الحدیثة 2008/09/15 ھبة عبدالواحد سلطان السید على 2255104 كفـءكفـء4452011/04/01 معلم

الفنیة بنات 2003/11/01 ھبة على حسن العسكري 451742 كفـءكفـء4462011/02/14 معلم

عمـر بن الخطاب 2007/03/10 ھبة عمر عبدالرحمن حتاتھ 449953 كفـءكفـء4472011/02/28 معلم

الریكو االعدادیة المشتركة 2007/03/10 ھبة مصطفى حمد الباح 452561 كفـءكفـء4482011/03/28 معلم

الرزیمات ع.ف 2007/10/05 ھبةهللا حامد خلیفة صقر 452559 كفـءكفـء4492011/04/01 معلم

السالم الصباحیة 2007/03/10 ھبھ جمال على سعدهللا 451639 كفـءكفـء4502011/03/28 معلم

عمارة االبتدائیة المشتركة 2009/09/15 ھبھ عادل السید حشیش 2305841 كفـءكفـء4512011/02/14 معلم

ف عمارة ع 2009/09/15 ھبھ عبدالعظیم عبداللطیف عبدالعظیم بدر 2301089 كفـءكفـء4522011/04/01 معلم

ف االبقعین االعدادیة 2009/09/15 ھبھ دمحم عبدالبارى محمود 2385042 كفـءكفـء4532011/04/01 معلم

الریكو االبتدائیة 2006/10/01 ھدى عبدالھادي عبدالرازق سعید 2232437 كفـءكفـء4542011/03/28 معلم

الشیخ ابراھیم بدیوى ث 2004/10/01 ھدى فوزى عوض حمید 451682 كفـءكفـء4552011/02/14 معلم

ف االبقعین االعدادیة 2007/03/10 ھدى مبروك عبدالمنعم مطراوى 449965 كفـءكفـء4562011/04/01 معلم

حرارة االبتدائیة 2008/10/05 ھدى دمحم احمد عبدالمجید 1561817 كفـءكفـء4572011/07/01 معلم

حرارة االبتدائیة 2008/10/05 ھمت مصطفى الدمحمي عطیة 2047897 كفـءكفـء4582011/04/01 معلم

ریاض اطفال الكوم االخضر 2008/03/10 ھناء رجب علواني صالح 2195293 كفـءكفـء4592011/03/28 معلم
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خلیفة قریطم االبتدائیة 2008/10/05 ھناء عبدالدایم عبدالونیس عوض 453139 كفـءكفـء4602011/04/01 معلم

احمد حمد بالحداد البحرى 2008/10/05 ھناء عبدالمنعم عبداللطیف محمود 2230260 كفـءكفـء4612011/04/01 معلم

مصطفى على بالرزیمات المشتركة 2004/10/01 ھناء عمر رجب عبدالرسول 449990 كفـءكفـء4622011/03/28 معلم

عمـر بن الخطاب 2008/10/05 ھند  عبدالفتاح ورداني عبده قاسم 2076666 كفـءكفـء4632011/02/28 معلم

العمرانھ االبتدائیة 2008/03/10 ھند احمد عبدالعزیز محمود 450542 كفـءكفـء4642011/04/01 معلم

الكوم االخضر الجدیدة 2008/03/10 ھند احمد عبدالمنعم الدفتار 451540 كفـءكفـء4652011/03/28 معلم

محرز االبتدائیة 2005/10/01 ھند سامي احمد الفحام 450728 كفـءكفـء4662011/03/28 معلم

الرزیمات ع.ف 2005/10/01 ھیثم محمود دمحم جمعة 449989 كفـءكفـء4672011/04/01 معلم

الفنیة بنات 2008/10/05 وائل دمحم عبدالقوي دمحم 2097511 كفـءكفـء4682011/02/14 معلم

شلتوت للتعلیم االساسى 2007/10/05 وداد عبدالمنعم عثمان الدفراوي 2049002 كفـءكفـء4692011/02/14 معلم

ممتاز الصغرى االبتدائیة 2007/03/10 وردة سعید عبدالسالم محمود 449957 كفـءكفـء4702011/02/28 معلم

ممتاز الصغرى االبتدائیة 2007/03/10 وفاء ابراھیم احمد ابو الخیر 449956 كفـءكفـء4712011/04/01 معلم

حوش عیسى ث 2008/03/10 وفاء عطیة ابراھیم مھدى 450008 كفـءكفـء4722011/04/01 معلم

الشھید یحیى الجزار 2004/10/01 وفاء دمحم غازى الفحام 453079 كفـءكفـء4732011/02/28 معلم

ابو الشفاف ع.ف 2009/09/15 والء اسماعیل شاھین الصیفى 2303352 كفـءكفـء4742011/04/01 معلم

كفر الواق االبتدائیة 2007/03/10 والء عزت ابراھیم الفخرانى 451567 كفـءكفـء4752011/02/14 معلم

الجنابھة االبتدائیة 2003/10/01 والء عوض سعد البستاوي 450548 كفـءكفـء4762011/02/14 معلم
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انیس دوس ع 2008/03/10 ولید زكریا احمد عبدالغني 450423 كفـءكفـء4772011/02/28 معلم

الریكو االبتدائیة 2004/10/01 وھیدة ربیع بدوى الصعیدى 451585 كفـءكفـء4782011/04/01 معلم

عبد المنعم الدمرداش المشتركة 2008/03/10 یاسر عبدالھادى غازى عوض 451724 كفـءكفـء4792011/04/01 معلم

عباس العقاد االعدادیة 2008/03/10 یاسر محمود مبروك عبدهللا 452904 كفـءكفـء4802011/03/28 معلم

سعید وھبھ 2005/10/01 یاسر نجاح صابر عزالدین 451609 كفـءكفـء4812011/03/28 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

وادى النطرونالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المامون االبتدائیة المشتركة 2011/07/20 احمد سعید عبدالنبى علي 1666432 كفـءكفـء12011/07/20 أخصائى اجتماعى

االمام مالك 2011/03/27 احمد عبدالحمید عبدالسالم عطیة 1687970 كفـءكفـء22011/03/27 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید االبتدائیة التجریبیة للغات 2011/07/20 احمد كمال دمحم عبد هللا 2385749 كفـءكفـء32011/07/20 أخصائى اجتماعى

االبتدائیة) ا(عمر بن الخطاب  2011/07/20 ازھار السید صقر السید 2236214 كفـءكفـء42011/07/20 أخصائى اجتماعى

بنى سالمة االعدادیة المشتركة 2011/07/20 حسین خمیس حسین اسماعیل 1692966 كفـءكفـء52011/07/20 أخصائى اجتماعى

االبتدائیة)ب ( عمر بن الخطاب  2004/10/01 كوثر أحمد سلیمان مبروك 2302840 كفـءكفـء62011/07/20 أخصائى اجتماعى

خالد عبدهللا عبدالمنعم مبروك/ الشھید  2011/07/20 لیلي فوزي عبدالمنعم مبروك 2228783 كفـءكفـء72011/07/20 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق االبتدائیة المشتركھ 2004/10/01 مایسھ السعید دمحم ربیع 2230672 كفـءكفـء82011/07/20 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیة المشتركھ 2011/07/20 ھدي حمدان عبدالفتاح حریبة 2375636 كفـءكفـء92011/07/20 أخصائى اجتماعى

وادى النطرون االعدادیة بنات 2011/03/28 ابتسام صالح دمحم الزفزافي 479615 كفـءكفـء102011/03/28 معلم

خالد بن الولید االعدادیةالتجریبیة للغات 2009/09/15 احمد سعد علوانى حمد 2398652 كفـءكفـء112011/07/20 معلم

وادى النطرون الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/21 احمد عبدالعاطى ابراھیم عبدالواحد 2398884 كفـءكفـء122011/07/21 معلم

االمام مالك االعدادیة المشتركة 2005/10/01 احمد دمحم دمحم عبد الواحد 2229397 كفـءكفـء132011/03/28 معلم

وادى النطرون الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/20 اسامة فتحي احمد دمحم 2385592 كفـءكفـء142011/07/20 معلم

دمحم شعبان فتحى سید أحمد/الشھید 2011/07/20 اسماء سعدالدین عثمان ھوي 2258400 كفـءكفـء152011/07/20 معلم

وادى النطرون االعدادیة بنات 2011/07/20 اسماء عبداللطیف كمال الترعاوي 2254450 كفـءكفـء162011/07/20 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة المشتركة 2011/07/20 اماني حمدي عبد الحمید محمود 2278879 كفـءكفـء172011/07/20 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 

وادى النطرونالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید مصطفى عابد االعدادیة المشتركة 2009/07/01 امینة كمال دمحم متولى 2100367 كفـءكفـء182011/07/01 معلم

االسراء و المعراج االبتدائیة 2008/03/10 امینھ عبد الغنى عبد العزیز عركز 2385768 كفـءكفـء192011/07/03 معلم

الحمراء االبتدائیة المشتركة 2005/10/01 انوار عبد القوى دمحم رحیم 2385757 كفـءكفـء202011/07/20 معلم

الشھید مصطفى عابد االعدادیة المشتركة 2011/07/20 ایمان ربیع احمد مبروك  رحیم 2228809 كفـءكفـء212011/07/20 معلم

االمام مالك االعدادیة المشتركة 2011/07/20 ایمن دمحم دمحم الفخرانى 2385765 كفـءكفـء222011/07/20 معلم

الشھید مصطفى عابد االعدادیة المشتركة 2011/07/20 تھانى صبحى عبد الجواد عبد الحمید 2385747 كفـءكفـء232011/07/20 معلم

وادى النطرون االعدادیة بنین 2011/03/28 حسناء فوزي على حسین جاھین 2227820 كفـءكفـء242011/05/01 معلم

الحمراء االعدادیة المشتركة 2011/07/03 حسین عبدالحمید عبدالعزیز سیف النصر 2227079 كفـءكفـء252011/07/03 معلم

الشھید مصطفى عابدالتجریبى 2011/07/20 حفصھ دمحم عبدالاله على 1638586 كفـءكفـء262011/07/20 معلم

خالد بن الولید االعدادیةالتجریبیة للغات 2009/09/15 حمدیة السید عبدالحمید عطیھ 2255168 كفـءكفـء272011/07/20 معلم

وادى النطرون االعدادیة بنین 2011/07/20 رانیا جمال أحمد  الفرماوى نصر 2254453 كفـءكفـء282011/07/20 معلم

الحمراء االبتدائیة المشتركة 2005/10/01 رشا السید ابراھیم السید 2385758 كفـءكفـء292011/07/20 معلم

وادى النطرون االعدادیة بنین 2011/07/20 سارة متولى عبد الؤمن ابو حسین 2400050 كفـءكفـء302011/07/20 معلم

الشھداء االعدادیة المشتركة 2008/03/10 سلیمان دمحم سلیمان السید 2227078 كفـءكفـء312011/07/20 معلم

حضانة خالد بن الولید التجریبیة للغات 2006/10/01 سماح محمود احمد شعیر 2228765 كفـءكفـء322011/03/28 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة التجریبیة للغات 2004/10/01 شیماء انس علي احمد 2227704 كفـءكفـء332011/03/10 معلم

وادى النطرون االعدادیة بنین 2011/02/28 شیماء عبد الغنى دمحم جاھین 2236497 كفـءكفـء342011/02/28 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 

وادى النطرونالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خالد بن الولید االبتدائیة التجریبیة للغات 2006/10/01 عایده دمحم شحاتھ حسن 2228919 كفـءكفـء352011/03/28 معلم

الحمراء االعدادیة المشتركة 2011/07/03 عصام دمحم حسن علي 479164 كفـءكفـء362011/07/03 معلم

االمام مالك االعدادیة المشتركة 2011/03/28 على ابراھیم عثمان حسن 2230633 كفـءكفـء372011/03/28 معلم

یعمل بالدیوان 2005/10/01 على أحمد على دمحم 2227801 كفـءكفـء382011/03/28 معلم

بنى سالمة االعدادیة المشتركة 2011/07/20 على دمحم على دمحم 2385767 كفـءكفـء392011/04/01 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة التجریبیة للغات 2008/03/10 فاطمة عبدالفتاح ابراھیم زامل 2082724 كفـءكفـء402011/04/01 معلم

وادى النطرون االعدادیة بنین 2011/07/20 لبني عبدالعزیز علي خلیل  عطیھ 2385593 كفـءكفـء412011/07/20 معلم

وادى النطرون الثانویة المشتركة 2004/10/01 دمحم سامى نجاح عبدالمؤمن 1589721 كفـءكفـء422011/07/20 معلم

االمام مالك االعدادیة المشتركة 2008/03/10 منال حمدى حسن جبر 2077818 كفـءكفـء432011/03/28 معلم

خالد بن الولید االعدادیةالتجریبیة للغات 2004/10/01 منى ابراھیم دمحم شتات 2234214 كفـءكفـء442011/03/28 معلم

حضانة خالد بن الولید التجریبیة للغات 2009/09/15 منى عبد الرؤف عبد الحمید عبد الرؤف 2380819 كفـءكفـء452011/07/20 معلم

وادى النطرون االعدادیة بنات 2005/10/01 مني احمد عبدالمطلب عبدالباري 2228793 كفـءكفـء462011/07/20 معلم

االمین االبتدائیة المشتركھ 2011/07/20 مني جاب هللا سلیمان بریك 2228798 كفـءكفـء472011/07/20 معلم

الطبرانى االبتدائیة المشتركة 2011/07/03 نبیل دمحم الشافعى عبد الحمید 2385761 كفـءكفـء482011/04/01 معلم

وادى النطرون االعدادیة بنات 2005/10/01 نسرین دمحم أحمد دمحم السید 1592226 كفـءكفـء492011/07/20 معلم

وادى النطرون االعدادیة بنین 2011/07/20 نورا شعبان عبدالموجود مخیمر 2255181 كفـءكفـء502011/07/03 معلم

االبتدائیة)ب ( عمر بن الخطاب  2011/07/01 نوره السید عبدالستار حامد 2374161 كفـءكفـء512011/07/20 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 

وادى النطرونالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المامون 2011/07/20 ھناء زكریا عبد العال الدسوقى 2240547 كفـءكفـء522011/07/20 معلم

الشھداء االعدادیة المشتركة 2007/03/10 وردة احمد سالم دمحم 2227077 كفـءكفـء532011/03/28 معلم

وادى النطرون االعدادیة بنات 2005/10/01 وفاء حامد عبد العزیز دمحم بدر 2385770 كفـءكفـء542011/07/20 معلم

خالد عبدهللا عبدالمنعم مبروك/ الشھید  2011/07/20 والء ثابت دمحم حسن 2228816 كفـءكفـء552011/07/20 معلم

االبتدائیة) ا(عمر بن الخطاب  2008/10/05 یاسمین یس  حسب الجابو فضل 2227453 كفـءكفـء562011/03/28 معلم

االمام مالك االعدادیة المشتركة 2011/07/20 یوسف دمحم یوسف عبد العزیز 2385754 كفـءكفـء572011/07/20 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 

الرحمانیةالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السالم االبتدائیة ب 2008/10/05 السید السید خلیفة العروي 1609274 كفـءكفـء12011/07/20 أمین مكتبة

احمد ابراھیم دمیس 2008/10/05 ایمان عطیة حسن الشیخ 2235643 كفـءكفـء22011/07/20 أمین مكتبة

ادھم ع.ف 2008/10/05 كریمة على سعد عامر 2407114 كفـءكفـء32011/07/20 أمین مكتبة

كفر الشیخ حسن االعدادیھ 2008/10/05 مایسة عبدالرحمن دمحم بدر 2212903 كفـءكفـء42011/07/20 أمین مكتبة

بنات الرحمانیة االعدادیة  التجریبیة 2008/09/15 حسناء السعید دمحم رزق 2383899 كفـءكفـء52011/07/20 أخصائى نفسى

اشرف البارودى ع.ف 2002/05/01 ناصر عبد المولى عبد الحمید رشوان 422000 كفـءكفـء62012/06/12 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول

نظارة المنشیة 2006/12/20 حمدى دمحم السید راضى 2395155 كفـءكفـء72011/07/20 أخصائى اجتماعى

دمحم أنور ناصر 2008/03/10 شفیقة حسب النبى دمحم العیسوى 407325 كفـءكفـء82011/07/20 أخصائى اجتماعى

الرحمانیة الثانویة الصناعیة بنات 2008/03/10 منال تاج الدین دمحم البربرى 2229828 كفـءكفـء92011/02/14 أخصائى اجتماعى

السید بندق 2008/03/10 ھالة محمود السید العوجى 2380538 كفـءكفـء102011/07/20 أخصائى اجتماعى

احمد ابراھیم دمیس 1981/06/30 احمد دمحم السید البیاضى 419819 كفـءكفـء112010/11/25 معلم أول أ

ف المجد ع 1989/12/01 دمحم دمحم علي المشد 419225 كفـءكفـء122009/11/04 معلم أول أ

ابن النفیس ع 2001/03/01 ھشام عبد القادر عبدة عطیة 426277 كفـءكفـء132012/06/12 ماجیستیرمعلم أول

نظارة المنشیة 2008/03/10 ابتسام ناجى دمحم رزق 2212815 كفـءكفـء142011/02/14 معلم

دیاب 2004/10/01 ابراھیم على حسین حرویس 2395161 كفـءكفـء152011/07/20 معلم

البكوات االبتدائیة 2004/07/01 احمد عبدالجواد عبدالجواد ابوشلوع 402769 كفـءكفـء162008/12/01 معلم

حسین الرشیدى 2008/10/05 احمد دمحم احمد ابو شھبة 2237234 كفـءكفـء172011/07/20 معلم
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الرحمانیة الثانویة الصناعیة 2007/10/05 احمد دمحم حسن الحدینى 2165027 كفـءكفـء182011/07/20 معلم

2008/10/05 عزبة المجد االعدادیة المشتركة احمد دمحم عبدالرحمن البانوبى 2240498 كفـءكفـء192011/07/20 معلم

الرحمانیة الثانویة الصناعیة 2009/09/15 احمد یحى مصطفى موحد 2379521 كفـءكفـء202011/07/20 معلم

الرحمانیھ ع 2004/10/01 احمد یسرى قطب الجمسى 424068 كفـءكفـء212011/02/14 معلم

بنات الرحمانیة االعدادیة  التجریبیة 2009/09/15 اسامةدمحم دمحم دمحم الصیاد 2271260 كفـءكفـء222011/07/20 معلم

الرحمانیة ث 2005/10/01 إسالم دمحم عبدالمنعم دمحم عبدالقادر عبید 397813 كفـءكفـء232011/02/14 معلم

بنات الرحمانیة ا 2008/03/10 اسماعیل شھدى دمحم صفار 2198217 كفـءكفـء242011/02/14 معلم

ریاض اطفال مدرسة السالم 2009/09/15 اشواق دمحم دمحم شلبى 2370620 كفـءكفـء252011/07/20 معلم

الرحمانیھ ع 2005/10/01 السعید عاطف السعید حلوسة 398281 كفـءكفـء262011/02/14 معلم

ف المجد ع 2008/09/15 السیدة محسن عبد الغنى البیدق 2371406 كفـءكفـء272011/07/20 معلم

دمحم النجیلى عبد العال 2008/03/10 الھام دمحم رشاد الفقى 2014415 كفـءكفـء282011/07/20 معلم

الرحمانیة الثانویة الصناعیة 2006/12/14 أمانى دمحم دمحم عبدالنبى 2234028 كفـءكفـء292011/02/14 معلم

ریاض اطفال مدرسة السالم 2004/11/24 أمل مبروك دمحم ابو طبیخ 2214080 كفـءكفـء302011/02/14 معلم

ریاض اطفال احمد ابراھیم دمیس 2007/03/10 امل دمحم ابراھیم زیدان 419827 كفـءكفـء312011/07/20 معلم

ف حسن قبودان ع 2009/09/15 امیرة حامد غنیمى فرحات 2331444 كفـءكفـء322011/07/20 معلم

اشرف البارودى ع.ف 2008/03/10 ایمان صالح اسماعیل دمحم 2212926 كفـءكفـء332011/02/14 معلم

زمزم ریاض اطفال 2007/10/05 ایمان عبد الرؤف حلمى دمحم 2165603 كفـءكفـء342011/07/20 معلم
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الشراقوة االبتدائیة 2006/03/25 إیمان عبدالمقصود دمحم البانوبى 2186770 كفـءكفـء352011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2000/12/31 ایمان دمحم دمحم أبوشھاب 421261 كفـءكفـء362009/11/04 معلم

ریاض اطفال مدرسة السالم 2008/10/01 ایمان یوسف على منیسى 2370624 كفـءكفـء372011/07/20 معلم

اللواء توفیق محمود سعد 2005/11/08 ایھاب جابر عبد الھادى العشرى 402020 كفـءكفـء382011/02/14 معلم

الجزایرى االبتدائیة 2005/11/10 بسام ابو المجد رمضان الناصف 401104 كفـءكفـء392011/02/14 معلم

ابن النفیس ع 2009/09/15 بسمة عبد التواب الكومى قطب 2369556 كفـءكفـء402011/07/20 معلم

2009/09/15 عزبة المجد االعدادیة المشتركة بسمھ  السید عوض شاھین 2344637 كفـءكفـء412011/07/20 معلم

جزیرة الرحمانیة االبتدائیة 2009/09/15 توحة احمد محمود المصرى 2342658 كفـءكفـء422011/07/20 معلم

الرحمانیة الثانویة الصناعیة بنات 2004/10/02 ثناء خمیس احمد خمیس 2167447 كفـءكفـء432011/02/14 معلم

النھضة الحدیثة 2005/10/02 جابر السعید محمود االمام 1584782 كفـءكفـء442011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2004/10/01 جمال دمحم دمحم المسیرى 2226516 كفـءكفـء452011/02/14 معلم

السید بندق 2005/04/07 جمالت عبدالحمید نفیس مشعل 2212699 كفـءكفـء462011/02/14 معلم

الرحمانیة الثانویة الصناعیة 2006/12/07 حامد محمود احمد األبحر 2232827 كفـءكفـء472011/02/14 معلم

بنات الرحمانیة االعدادیة  التجریبیة 2008/03/10 حمدى حسانین على عاشور 2254380 كفـءكفـء482011/07/20 معلم

الرحمانیة التجاریة 2008/10/05 حمدى دمحم حمدى الوكیل 2331558 كفـءكفـء492011/07/20 معلم

الرحمانیة الثانویة الصناعیة 2006/12/04 حنان دمحم احمد عطیة 2227483 كفـءكفـء502011/07/20 معلم

نظارة المنشیة 2008/10/05 حنان دمحم سعد عامر 1584645 كفـءكفـء512011/07/20 معلم
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الرحمانیة ث 2006/02/20 خالد عبدالعظیم معوض ابو خضرة 2224788 كفـءكفـء522011/02/14 معلم

ریاض اطفال احمد ابراھیم دمیس 2008/09/15 خضرة السید على اللھلوبى 2383976 كفـءكفـء532011/07/20 معلم

الرحمانیة ث 2004/10/01 دالیا علي عبد السالم عاشور 1609156 كفـءكفـء542011/02/14 معلم

السید بندق 2004/11/22 دعاء السعید دمحم رزق 2212713 كفـءكفـء552011/02/14 معلم

المجد أ 2008/09/15 دعاء السید سعد الحیوى 2370623 كفـءكفـء562011/07/20 معلم

ادھم ع.ف 2008/03/10 دعاء جالل رجب عبد الجلیل 426000 كفـءكفـء572011/02/14 معلم

البكوات االبتدائیة 2007/03/10 دولت نبیھ دمحم ابوزھره 451489 كفـءكفـء582011/02/14 معلم

القھوقیة االبتدائیة 2008/03/10 رافى دمحم یوسف عیسوي 398278 كفـءكفـء592011/02/14 معلم

بنات الرحمانیة االعدادیة  التجریبیة 2006/12/07 رانیا جمال حامد على دویدار 1593965 كفـءكفـء602011/02/14 معلم

ریاض اطفال دمحم عبدة الحمامصى 2008/10/05 راویة حسن محمود جالل 2229796 كفـءكفـء612011/02/14 معلم

دمحم عبدة الحمامصى 2008/10/05 رحاب حمزة یوسف الجبالى 2238701 كفـءكفـء622011/02/14 معلم

ریاض اطفال مدرسة السالم 2008/10/01 رشا السعید عبد السمیع صفار 2370622 كفـءكفـء632011/07/20 معلم

انور الصیحى ب بدرشابة 2009/09/15 رشا عبد السالم دمحم الرشیدى 2266744 كفـءكفـء642011/07/20 معلم

المصرى 2008/10/05 رضا ابراھیم متولى حشیش 2226885 كفـءكفـء652011/02/14 معلم

القھوقیة. ف 2004/10/01 رضا رمضان جوده حمیده 2183860 كفـءكفـء662011/02/14 معلم

ریاض اطفال نظارة االنشا 2008/03/10 رضا دمحم عفیفى خلیفة 2222288 كفـءكفـء672011/02/14 معلم

الكفر الجدید ع 2009/09/15 رغدة عبد اللطیف على الشربینى 2370431 كفـءكفـء682011/07/20 معلم

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

7438of 3457 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 

الرحمانیةالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال حمدى الجمل 2008/03/10 رغده عبداللطیف عبداللطیف شمس 2232571 كفـءكفـء692011/02/14 معلم

السید بندق 2007/10/05 رقیة دمحم محمود فاید 2220958 كفـءكفـء702011/02/14 معلم

انور الصیحى ب بدرشابة 2008/10/05 سارة دمحم رضا لطفى 2383959 كفـءكفـء712011/07/20 معلم

المجد أ 2007/10/05 سامیة رجب احمد الضبع 2232969 كفـءكفـء722011/02/14 معلم

سمخراط القدیمة 2008/10/05 سحر السید یونس جودة 2383951 كفـءكفـء732011/07/20 معلم

اللواء توفیق محمود سعد 2008/03/10 سحر سعید عبدهللا الحوشي 2197875 كفـءكفـء742011/02/14 معلم

ابو خراش ع.ف 2007/03/10 سحر عبداللطیف رائف االنصاري 398297 كفـءكفـء752011/02/14 معلم

ریاض اطفال نظارة المنیا 2008/03/10 سحر مبروك رجب شعبان 2218119 كفـءكفـء762011/04/14 معلم

ریاض اطفال درشابھ 2009/09/15 سریة دمحم احمد زیدان 2374458 كفـءكفـء772011/07/20 معلم

السید بندق االبتدائیة 2008/03/10 سعد فوزى حامد الدرشابى 2199571 كفـءكفـء782011/02/14 معلم

ریاض اطفال درشابھ 2009/09/15 سعیده ابراھیم عبد هللا ابو لیلة 2369557 كفـءكفـء792011/07/20 معلم

القھوقیة االبتدائیة 2007/03/10 سماح سعد عبدالعزیز مطر 451608 كفـءكفـء802011/07/20 معلم

الرحمانیة الثانویة الصناعیة 2008/10/05 سمیر منیر بغدادى شلبى 2232701 كفـءكفـء812011/07/20 معلم

اللواء توفیق محمود سعد 2004/10/01 سناء صالح حفناوى صالح 399525 كفـءكفـء822011/07/20 معلم

اشرف البارودى 2008/03/10 سوسن ابراھیم مصطفى وقیع 395274 كفـءكفـء832011/07/20 معلم

عزبة المجد ا 2008/10/05 شرین دمحم عبده شھاب 2383914 كفـءكفـء842011/07/20 معلم

كفر الشیخ حسن 2004/10/23 شیرین احمد دمحم خلیفة 2212893 كفـءكفـء852011/07/20 معلم
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السید بندق 2005/05/10 شیماء حامد حامد دویدار 2212872 كفـءكفـء862011/07/20 معلم

ریاض اطفال بویط 2008/10/05 شیماء عصام سالم   ناصر 1609388 كفـءكفـء872011/07/20 معلم

ریاض اطفال بنات الرحمانیة التجریبیة 2008/09/15 شیماء محمود احمد ابو غنیم 2370621 كفـءكفـء882011/07/20 معلم

ابراھیم الصیحى ع 2008/10/05 صباح أحمد دمحم ابو العیس 463807 كفـءكفـء892011/02/14 معلم

ابو خراش ع.ف 2004/10/01 صبرى عوض على محجوب 407404 كفـءكفـء902011/02/14 معلم

الرحمانیة الثانویة الصناعیة 2002/05/01 صبرى مرسي دمحم شرشوح 425318 كفـءكفـء912009/11/04 معلم

الرحمانیھ ع 2008/03/10 صبري علي جادهللا خمیس 476834 كفـءكفـء922011/03/28 معلم

الرحمانیة الثانویة الصناعیة بنات 2005/12/09 صبریھ عبدالمحسن دمحم على سراج 1593997 كفـءكفـء932011/02/14 معلم

ابن النفیس ع 2004/10/13 صفاء السعید دمحم الداودى 2227417 كفـءكفـء942011/02/14 معلم

منیة سالمة 2004/10/09 صفاء عبدالھادى دمحم سرحان 2233047 كفـءكفـء952011/07/20 معلم

ابراھیم الصیحى ع 2009/09/15 صفاء دمحم السید ابو تركیة 2383970 كفـءكفـء962011/07/20 معلم

بویط االبتدائیة 2008/10/05 عباس عبدالمنعم ابراھیم على 2232683 كفـءكفـء972011/02/14 معلم

ابونصیر 2005/02/06 عبد الجلیل حسن عبد الجلیل عكاشة 1584804 كفـءكفـء982011/02/14 معلم

الرحمانیة الثانویة الصناعیة 2006/12/03 عبده السید عبدالعاطى دمحم 2232837 كفـءكفـء992011/02/14 معلم

ف حسن قبودان ع 2009/09/15 عبده دمحم على سالمة 2375540 كفـءكفـء1002011/07/20 معلم

ابراھیم الصیحى ع 2008/10/05 عبیر حسن رفاعى دمحم النجار 1600987 كفـءكفـء1012011/07/20 معلم

السید بندق 2005/11/06 عبیر خلیل خلیل دحیدح 2224757 كفـءكفـء1022011/07/20 معلم
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إدارة مدیریة
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الرحمانیةالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المجد ا 2008/03/10 عبیر زغلول عبدالعزیز الحمراوى 2232648 كفـءكفـء1032011/02/14 معلم

ریاض اطفال كفر محلة داود 2003/03/08 عبیر فوزى عبده مطر 2222045 كفـءكفـء1042011/02/14 معلم

سمخراط القدیمة 2008/03/10 عتمان الشحات دمحم ابوجبین 2227192 كفـءكفـء1052011/02/14 معلم

ریاض اطفال بنات الرحمانیة 2007/03/10 عزة مصطفى خلیل فاید 421450 كفـءكفـء1062011/07/20 معلم

ریاض اطفال بنات الرحمانیة التجریبیة 2007/03/10 عفاف دمحم شفیق سعد 2225293 كفـءكفـء1072011/02/14 معلم

ع.بشیر اغا  2008/03/10 عالء عبد هللا ناجى رجب 451534 كفـءكفـء1082011/02/14 معلم

الرحمانیة الثانویة الصناعیة 2009/09/15 على دمحم حمدى حامد ترابیس 2391954 كفـءكفـء1092011/07/20 معلم

المجد ا 2008/03/10 على محمود على الحنفى 402636 كفـءفوق المتوسط1102011/02/14 معلم

ریاض اطفال مدرسة السالم 2008/10/01 غادة بسیونى دمحم شكر 2366898 كفـءكفـء1112011/07/20 معلم

دمحم أنور ناصر 2009/09/15 غادة شلبى عبید القصاص 2371623 كفـءكفـء1122011/07/20 معلم

ف المجد ع 2008/09/15 غادة عبد المنصف ابو المجد عبد الرازق 2356178 كفـءكفـء1132011/07/20 معلم

سمخراط القدیمة 2008/03/10 فاطمة عبدهللا احمد المفتق 2230289 كفـءكفـء1142011/02/14 معلم

الرحمانیة الثانویة الصناعیة بنات 2006/01/24 فتحیة فتحى دمحم خضیر 2232997 كفـءكفـء1152011/02/14 معلم

الرحمانیة ث 2006/12/14 فرج احمد السید شاھین 2229802 كفـءكفـء1162011/02/14 معلم

السید بندق 2005/11/06 فلایر احمد كمال الحداد 2212694 كفـءكفـء1172011/02/14 معلم

ریاض اطفال بنات الرحمانیة التجریبیة 2005/12/07 قدریة ضیف هللا ادریس عبدالكریم 2222065 كفـءكفـء1182011/02/14 معلم

سمخراط االبتدائیة الجدیدة 2008/03/10 قطب على عبدالحلیم جالل 2198228 كفـءكفـء1192011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الرحمانیةالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القھوقیة االبتدائیة 2004/10/01 كامل مصطفى محمود عقدة 397966 كفـءكفـء1202011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2008/03/10 لیلى جمعة عبدالحمید الطحان 2218676 كفـءكفـء1212011/02/14 معلم

ریاض اطفال دمحم عبدة الحمامصى 2008/03/10 لیلى حسن محمود جالل 2227181 كفـءكفـء1222011/02/14 معلم

الرحمانیة ث 2004/10/01 مجدى دمحم شكرى على خاطر 2386763 كفـءكفـء1232011/07/20 معلم

نظارة المنیا االبتدائیة 2004/07/01 دمحم ابوالعرب عبدالواحد الجعفراوى 399539 كفـءكفـء1242009/11/04 معلم

سمخراط االبتدائیة الجدیدة 2008/03/10 دمحم أحمد دمحم الكاشوري 398171 كفـءكفـء1252011/02/14 معلم

الرحمانیة الثانویة الصناعیة 2004/10/01 دمحم احمد دمحم على 2233996 كفـءكفـء1262011/03/28 معلم

الرحمانیة الثانویة الصناعیة 2008/10/05 دمحم جمال فتحى المشتولى 2233227 كفـءكفـء1272011/07/20 معلم

الرحمانیة الثانویة الصناعیة 2008/10/05 دمحم حامد ابوالیزید ھانى 2234320 كفـءكفـء1282011/07/20 معلم

انور الصیحى ب بدرشابة 2004/10/13 دمحم خلیل دمحم الحیوى 2229798 كفـءكفـء1292011/02/14 معلم

الرحمانیة ث 2008/03/10 دمحم رمضان عبده حمیده 2206342 كفـءكفـء1302011/02/14 معلم

االبرقجى 2008/03/10 دمحم على صابر حنیطة 2224767 كفـءكفـء1312011/02/14 معلم

الكفر الجدید ع 2005/10/01 دمحم فتوح دمحم عوض هللا 451624 كفـءكفـء1322011/02/14 معلم

االبرقجى 2009/09/15 دمحم فرج عبد الحلیم على الطرى 2380060 كفـءكفـء1332011/07/20 معلم

الرحمانیة ث 2004/10/03 دمحم دمحم دمحم فراج 2227382 كفـءكفـء1342011/02/14 معلم

التجریبیة) ب(بنات الرحمانیة االبتدائیة  2009/09/15 محمود بدوى بدوى الحیلة 2376797 كفـءكفـء1352011/07/20 معلم

الرحمانیة ث 2009/09/15 محمود خلیل ابراھیم الشیخ 2227368 كفـءكفـء1362011/07/20 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 

الرحمانیةالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الرحمانیة الثانویة الصناعیة 2008/10/05 محمود عبداللطیف محمود البانوبى 2212791 كفـءكفـء1372011/02/14 معلم

المجد ا 2009/09/15 محمود على یوسف االمام 2381937 كفـءكفـء1382011/07/20 معلم

الرحمانیة ث 2008/09/15 مروه دمحم الشرنوبى الشقاوى 2227370 كفـءكفـء1392011/07/20 معلم

القھوقیة. ف 2008/03/10 مصطفى عید رجب سعد 477894 كفـءكفـء1402011/04/12 معلم

2009/09/15 عزبة المجد االعدادیة المشتركة منار السعید عبدربھ سیداحمد 2362419 كفـءكفـء1412011/07/20 معلم

السید بندق 2006/10/26 منال رمضان ابراھیم خضیر 2212709 كفـءكفـء1422011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2007/03/10 منال دمحم شمس الدین النشرتي 399109 كفـءكفـء1432011/02/14 معلم

حضانة الجزایرى 2004/11/22 منى دمحم السعید الصماد 2227405 كفـءكفـء1442011/07/20 معلم

سمخراط االبتدائیة الجدیدة 2005/04/07 مھا دمحم السید االمام 2213041 كفـءكفـء1452011/02/14 معلم

دمحم عبدة الحمامصى 2009/09/15 مى رضا ریاض شبل الجنیدى 2378550 كفـءكفـء1462011/07/20 معلم

ابن النفیس ع 2006/01/24 مى فتحى دمحم خضیر 2232952 كفـءكفـء1472011/02/14 معلم

ف المجد ع 2006/11/25 نادیة دمحم على ابوزید 2237197 كفـءكفـء1482011/02/14 معلم

الرحمانیة الثانویة الصناعیة 2008/03/10 ناھد دمحم احمد غنیم 2212779 كفـءكفـء1492011/02/14 معلم

النھضة الحدیثة 2008/03/10 نجفة فرحات دمحم سرحان 2212912 كفـءكفـء1502011/02/14 معلم

التجریبیة) ب(بنات الرحمانیة االبتدائیة  2007/10/05 نجالء مرسى دمحم خطاب شرشوح 1594017 كفـءكفـء1512011/02/14 معلم

احمد ابراھیم زویل 2004/10/13 نجالت دمحم دمحم دمیس 2230778 كفـءكفـء1522011/02/14 معلم

ریاض اطفال بنات الرحمانیة التجریبیة 2008/09/15 نرمین صالح بكر الحالج 2374459 كفـءكفـء1532011/07/20 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 

الرحمانیةالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول البكوات االعدادیة 2009/09/15 نھال ابراھیم دمحم حموده 2289244 كفـءكفـء1542011/07/20 معلم

سمخراط االبتدائیة الجدیدة 2009/09/15 نیفین جمیل غالى یوسف 2383887 كفـءكفـء1552011/07/20 معلم

ریاض اطفال بنات الرحمانیة 2008/09/15 ھالة ابراھیم محمود الروینى 2366899 كفـءكفـء1562011/07/20 معلم

ریاض اطفال مدرسة السالم 2003/10/01 ھبة صبرى عبداللطیف صومع 2218636 كفـءكفـء1572011/02/14 معلم

حسین الرشیدى 2008/03/10 وائل دمحمالسعید عبدالحمید عطیھ 451736 كفـءكفـء1582011/02/14 معلم

الرحمانیھ ع 2004/10/09 وفاء صبرى على بوادى 2212883 كفـءكفـء1592011/02/14 معلم

ابو جبران ع.ف 2008/03/10 وفاء عبد المنجد عمر یوسف 475746 كفـءكفـء1602011/02/14 معلم

ابن النفیس ع 2009/09/15 والء زقزوق عبده سرحان 2375538 كفـءكفـء1612011/07/20 معلم

السید بندق 2005/02/21 والء كمال دمحم المسیرى 2214044 كفـءكفـء1622011/02/14 معلم

2008/03/10 عزبة المجد االعدادیة المشتركة ولید السید السید السكرى 2232527 كفـءكفـء1632011/02/14 معلم

دیاب 2007/10/05 یاسر حسن دمحم خلیفة 2198203 كفـءكفـء1642011/02/14 معلم

نظارة سمادیس ع 2004/10/03 یاسر شوقى مرسى سموكھ 475807 كفـءكفـء1652011/02/14 معلم

الرحمانیة الثانویة الصناعیة 2009/09/15 یوسف زیدان ابراھیم زیدان 2359742 كفـءكفـء1662011/07/20 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 

ادكوالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حراز االبتدائیة 2008/10/05 منى فتحى دمحم احمد قاسم 404438 كفـءكفـء12011/07/20 أمین مكتبة

2008/03/10 الجدیدة بنات٠ع٠مدرسة ادكو  حسام الدین علي دمحم قاسم 405602 كفـءكفـء22011/02/28 أخصائى صحافة وإعالم

ادكو الثانویة الزراعیة 2009/09/15 مجدى  على  على صالح 2384047 كفـءكفـء32011/03/01 أخصائى صحافة وإعالم

ادكو ع بنین الحدیثة 2008/10/05 عزة احمد دمحم الدالى 1590220 كفـءكفـء42011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

زیتون الرسمیة لغات االبتدائیة 2008/10/05 منال على ابراھیم عبد النبى 1589990 كفـءكفـء52011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

المعارف االعدادیة 2008/03/10 اكرامى سعد عقل شمیس 1595363 كفـءكفـء62011/03/28 أخصائى اجتماعى

الحریة الصباحیة 2008/03/10 السیدة فرج سالمة مونس 1595360 كفـءكفـء72011/03/28 أخصائى اجتماعى

ابوبكر الصدیق الثانویة بنات 2008/03/10 ایمان عبد السالم متولى البنا 404430 كفـءكفـء82011/07/20 أخصائى اجتماعى

اللبانى االبتدائیة المشتركة 2008/10/05 رشا توفیق احمد توفیق 403383 كفـءكفـء92011/07/20 أخصائى اجتماعى

ادكو الجدیدة الصباحیة 2008/10/05 ریھام دمحم حمیس أبو شناف 404199 كفـءكفـء102011/07/20 أخصائى اجتماعى

زیتون الرسمیة لغات االبتدائیة 2008/10/05 رئیفة عبد الرحمن حسن حسان 1590426 كفـءكفـء112011/07/20 أخصائى اجتماعى

٠ع٠ غرب ادكو ٠ف 2008/10/05 سلوى عبد الحمید على زبارة 404447 كفـءكفـء122011/07/20 أخصائى اجتماعى

عمرو بن العاص 2008/03/10 سمیحة دمحم على مدرة 403302 كفـءكفـء132011/07/20 أخصائى اجتماعى

السید عبد الجلیل ع 2008/03/10 صباح علي احمد سنھوري 404757 كفـءكفـء142011/07/20 أخصائى اجتماعى

بیر قاسم المسائیة 2008/10/05 صفیة دمحم عبد الحمید عسل 1589986 كفـءكفـء152011/03/05 أخصائى اجتماعى

طوریل االبتدائیة 2008/10/05 لیلى دمحم على دمحم نافع 403384 كفـءكفـء162011/07/20 أخصائى اجتماعى

ادكو المھنیة بنات 2008/03/10 نادیة دمحم عبد الغني عبد القوي 403656 كفـءكفـء172011/07/20 أخصائى اجتماعى
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٠ع٠بیر الحلو  2008/03/10 نعمة شعبان عبد اللطیف السید 1602932 كفـءكفـء182011/07/20 أخصائى اجتماعى

ادكو الثانویة الزراعیة 1990/11/03 دمحم عقل عبد المقصود حسین 405779 كفـءكفـء192012/10/07 دكتوراهمعلم خبیر

ادكو ث التجاریة 2002/05/01 أشرف غازى اسماعیل دویدار 404210 كفـءكفـء202012/06/12 ماجیستیرمعلم أول

المعارف االعدادیة 2008/03/10 ابتسام شحاتة دمحم حسن 405604 كفـءكفـء212011/03/28 معلم

بیر قاسم االبتدائیة الصباحیة 2008/03/10 ابتسام على دمحم خمیس 403556 كفـءكفـء222011/03/28 معلم

ادكو الثانویة الزراعیة 2008/10/05 ابراھیم السید عبدربھ كراویة 1602921 كفـءكفـء232011/03/28 معلم

2008/10/05 بالمشتل للتعلیم االساسى١قریة  ابو قطیفة عبد المنعم مستور عوض 1589984 كفـءكفـء242011/07/20 معلم

2008/10/05 بنات ادكو الصباحیة احالم على امین عرفھ 2229028 كفـءكفـء252011/03/28 معلم

المعدیھ ع 2008/10/05 احمد احمد على دمحم 2229906 كفـءكفـء262011/03/28 معلم

عمر بن الخطاب 2008/03/10 احمد الصافى على عروس 1602931 كفـءكفـء272011/03/28 معلم

ادكوالصناعیة 2008/10/05 احمد خمیس دسوقى زیادة 2233262 كفـءكفـء282011/03/28 معلم

٠ع٠بیر الحلو  2008/03/10 أحمد رمزي أحمد قاسم 404835 كفـءكفـء292011/03/05 معلم

الدمیاطى 2008/03/10 أحمد سعید دمحم طھ 404460 كفـءكفـء302011/03/28 معلم

غنیم 2008/03/10 أحمد عبد هللا عبد السالم ھجرس 404363 كفـءكفـء312011/03/28 معلم

كوم الطواحین ع 2008/03/10 أحمد عبداللطیف أحمد قاسم 404357 كفـءكفـء322011/03/28 معلم

شھداء القنال بدیبونو 2008/10/05 احمد عسران طلبة مدكور 2106341 كفـءكفـء332011/03/05 معلم

الحلوانى ع 2008/10/05 احمد على عبد عوینات 403290 كفـءكفـء342011/03/28 معلم

-----------------------------------
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ادكو ع بنات العامة 2008/03/10 احمد فھمي علي عروس 404481 كفـءكفـء352011/03/28 معلم

الحلوانى ع 2008/03/10 أحمد دمحم أحمد حبیبة 404148 كفـءكفـء362011/03/05 معلم

ابوبكر الصدیق الثانویة بنات 2008/03/10 احمد دمحم شعبان مونس 1590432 كفـءكفـء372011/03/28 معلم

ادكوالصناعیة 2008/10/05 احمد دمحم عبد الحفیظ الطویل 403483 كفـءكفـء382011/03/28 معلم

ادكوالصناعیة 2009/09/15 احمد دمحم فرج ابوسلیمان 2384261 كفـءكفـء392011/07/20 معلم

٦\ف قریة 2008/03/10 اخالص طھ قاسم أحمد 405414 كفـءكفـء402011/03/28 معلم

المعدیھ ع 2008/03/10 اسالم السید دمحم حبالة 2230953 كفـءكفـء412011/03/28 معلم

بیر الحلو المھنیــة٠ف 2008/10/05 اسالم السید معناوى عوینات 405387 كفـءكفـء422011/07/20 معلم

بنین ادكو ص 2008/10/05 أسماء باتع السید القسطاوى 403167 كفـءكفـء432011/03/28 معلم

2008/03/10 الجدیدة بنات٠ع٠مدرسة ادكو  أسماء حسن محمود كونة 405246 كفـءكفـء442011/03/28 معلم

ادكو ع بنات العامة 2008/03/10 اسماء عبد النبى موسى یس 1602894 كفـءكفـء452011/03/28 معلم

الخد مة االبتدائیة 2009/09/15 أسماء عیسى أحمد محفوظ 2358653 كفـءكفـء462011/04/01 معلم

ادكوالصناعیة 2008/10/05 اسماعیل دمحم اسماعیل ابو الیزید 403420 كفـءكفـء472011/03/05 معلم

احمد زویل 2008/03/10 الجارحى عبد هللا ابراھیم دمحم 1595465 كفـءكفـء482011/07/20 معلم

قریة واحد 2008/03/10 السید السید عبد الحى بدوى 2236643 كفـءكفـء492011/07/20 معلم

الحریة المسائیة االبتدائیة 2008/03/10 السید فوزى السید طیلون 404687 كفـءكفـء502011/03/05 معلم

زیتون الرسمیة لغات ع 2008/03/10 الھام دمحم عبد الحمید بالل 1590405 كفـءكفـء512011/03/28 معلم
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٠ع٠ غرب ادكو ٠ف 2008/03/10 امال دمحم راشد حبیبة 405029 كفـءكفـء522011/03/28 معلم

شرق المصیف ریاض اطفال 2009/09/15 آمال مرسى دمحم بركة 2358592 كفـءكفـء532011/07/20 معلم

بئر شلبى االبتدائیة 2008/03/10 آمال مصطفى شلبى عابدین 404196 كفـءكفـء542011/03/05 معلم

سیدى خلف االبتدائیة 2008/03/10 أمانى دمحم حسن الشیخ 404734 كفـءكفـء552011/03/28 معلم

زیتون الرسمیة لغات االبتدائیة 2008/10/05 أمانى دمحم رزق نمیر 403416 كفـءكفـء562011/03/28 معلم

بنات ادكو م 2008/10/05 امانى دمحم دمحم بركة 1595484 كفـءكفـء572011/07/20 معلم

الحلوانى ع 2008/03/10 أماني حسن حسن قاسم 405669 كفـءكفـء582011/03/28 معلم

الحلوانى ع 2008/03/10 أماني مصطفي علي جمیعي 405665 كفـءكفـء592011/03/28 معلم

ادكو الثانویة الزراعیة 2008/03/10 أمیر عبد الحمید أحمد الرحمانى 451502 كفـءكفـء602011/03/28 معلم

بنى المعدیة االبتدائیة 2008/03/10 امیرة ابراھیم محمود حنفى 404130 كفـءكفـء612011/03/28 معلم

ابوبكر الصدیق الثانویة بنات 2008/03/10 امیرة السید السید عویضة 2269320 كفـءكفـء622011/03/05 معلم

ادكوالصناعیة 2008/10/05 امیرة سعد عوض فضل اللة 2168907 كفـءكفـء632011/07/20 معلم

المعدیھ ع 2008/10/05 امیرة عبد السالم دمحم عید 1594624 كفـءكفـء642011/03/28 معلم

دمحم متولى الشعراوى 2008/03/10 أمیره حسن على عاشور 404150 كفـءكفـء652011/03/05 معلم

السالم التجریبیة 2008/03/10 أمیره شوقى السید موافى 403943 كفـءكفـء662011/03/28 معلم

زیتون الرسمیة لغات ع 2008/03/10 امیره عبد القادر عبد المنعم حسین 1590438 كفـءكفـء672011/03/28 معلم

ادكو ث التجاریة 2008/03/10 انتصار حسین بسیوني بركة 405209 كفـءكفـء682011/03/28 معلم
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ادكو المشتركة الصباحیة 2009/09/15 انتصار عبد العزیز دمحم قشیوط 2358308 كفـءكفـء692011/07/20 معلم

٠ع٠بیر الحلو  2008/03/10 انعام فوزى عبد الوھاب ماضى 1590418 كفـءكفـء702011/03/28 معلم

المعدیة ث الفنیة بنات 2009/09/15 انھار عبدالعزیز موسى حمیدة 2371593 كفـءكفـء712011/07/20 معلم

كوم الطواحین المھنیة 2008/10/05 إیمان أحمد أحمد أبو جھل 405030 كفـءكفـء722011/03/28 معلم

السید السید نمیر ابتدائى 2008/03/10 ایمان أحمد عبده شیبون 403866 كفـءكفـء732011/03/28 معلم

2008/03/10 الجدیدة بنات٠ع٠مدرسة ادكو  ایمان الصغیر دمحم برمو 405603 كفـءكفـء742011/03/28 معلم

السید السید نمیر ابتدائى 2008/03/10 ایمان خمیس دمحم ماضي 403913 كفـءكفـء752011/03/28 معلم

زیتون الرسمیة لغات ع 2008/03/10 إیمان صبرى دمحم حراز 404455 كفـءكفـء762011/03/28 معلم

بئر شلبى االبتدائیة 2008/03/10 ایمان صبري دمحم نمیر 403884 كفـءكفـء772011/03/28 معلم

ادكو ث التجاریة 2008/03/10 ایمان عبد اللطیف عبد عبد الحمید ماضى 1590225 كفـءكفـء782011/07/20 معلم

ادكو ث التجاریة 2008/03/10 إیمان عبد الھادي عبد الشیخ 404519 كفـءكفـء792011/03/28 معلم

الحلوانى االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 إیمان دمحم عبد ربھ عوض 476284 كفـءكفـء802011/07/20 معلم

الحریة الصباحیة 2008/03/10 ایمان دمحم على مدرة 1590423 كفـءكفـء812011/03/28 معلم

عبدالمقصود عوض 2009/09/15 ایمان نعمان عبد السالم الفرس 2371241 كفـءكفـء822011/07/20 معلم

زیتون الرسمیة لغات االبتدائیة 2008/10/05 أیمن دمحم دمحم السمنى 403519 كفـءكفـء832011/07/20 معلم

عزبة زیتون االبتدائیة 2008/10/05 ایمن یحیى زكرى مدره 2234480 كفـءكفـء842011/03/28 معلم

٠ع٠بیر الحلو  2009/09/15 ایناس دمحم شحاتة نمیر 2367791 كفـءكفـء852011/07/20 معلم
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٠ع٠بیر الحلو  2008/03/10 ایھاب غانم مصطفى سنھورى 1602891 كفـءكفـء862011/03/28 معلم

ادكوالصناعیة 2008/10/05 ایھاب فوزى دمحم عباس 2232746 كفـءكفـء872011/03/05 معلم

عمرو بن العاص 2008/03/10 بردیس دمحم عبد اللطیف الغیطى 403527 كفـءكفـء882011/03/28 معلم

زیتون الرسمیة لغات ع 2008/10/05 بشرى على حسن عكر 1589980 كفـءكفـء892011/03/28 معلم

عبدالمقصود عوض 2008/03/10 بھاء الدین عبد المنجد احمد منصور 1595469 كفـءكفـء902011/07/20 معلم

زیتون الرسمیة لغات االبتدائیة 2008/10/05 تامر احمد دمحم صفار 1590471 كفـءكفـء912011/03/28 معلم

جمعة جمعة غضبان 2008/10/05 جابر جابر حسین طبیخة 1595532 كفـءكفـء922011/03/05 معلم

عبدالمقصود عوض 2008/10/05 جالل سعد حسن حسن 2106329 كفـءكفـء932011/07/20 معلم

2009/09/15 بالمشتل للتعلیم االساسى١قریة  جمال السعید دمحم صقر 2378962 كفـءكفـء942011/07/20 معلم

الحریة الصباحیة 2008/03/10 حسن معوض دمحم الجمال 1595430 كفـءكفـء952011/03/28 معلم

بئر شلبى االبتدائیة 2008/03/10 حلمى دمحم محمود الشرنوبى زیتون 1595432 كفـءكفـء962011/03/28 معلم

ادكو الجدیدة الصباحیة 2009/09/15 حمادة السید عبد الباقى أحمد عطیة 2358655 كفـءكفـء972011/03/05 معلم

عبدالمقصود عوض 2008/10/05 حمودة خضر احمد عبد العال 1595533 كفـءكفـء982011/03/28 معلم

ریاض االطفال- ادكو الجدیدة 2008/03/10 حنان خمیس محروس نمیر 403382 كفـءكفـء992011/03/28 معلم

بیر قاسم االبتدائیة الصباحیة 2008/03/10 حنان سعد حسن ابوجھل 403554 كفـءكفـء1002011/03/28 معلم

عمر بن الخطاب 2008/03/10 حنان شعبان منصور قشیوط 404732 كفـءكفـء1012011/03/28 معلم

عبدالمقصود عوض 2008/03/10 حنان عبد الرحیم عبد الھادي ھندي 404314 كفـءكفـء1022011/03/28 معلم
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حراز االبتدائیة 2008/03/10 حنان عوض عبد العزیز مصطفي 404761 كفـءكفـء1032011/03/28 معلم

2008/03/10 الجدیدة بنات٠ع٠مدرسة ادكو  حنان دمحم السید السقیلى 1590222 كفـءكفـء1042011/03/28 معلم

كوم بالج 2008/03/10 حنان دمحم حسن توتو 404301 كفـءكفـء1052011/03/28 معلم

ابوبكر الصدیق الثانویة بنات 2008/10/05 حنان دمحم محب اسماعیل علي 405025 كفـءكفـء1062011/03/28 معلم

المعارف االعدادیة 2008/03/10 خالد ابراھیم عبد الھادى ابراھیم 2233083 كفـءكفـء1072011/03/28 معلم

الحریة الصباحیة 2008/03/10 خالد دمحم دمحم سنیور 2230950 كفـءكفـء1082011/07/20 معلم

2008/03/10 بنات ادكو الصباحیة خالد دمحم نصر بالل 403555 كفـءكفـء1092011/03/28 معلم

عزبة زیتون االبتدائیة 2008/03/10 خمیس دمحم دمحم زیتون 404807 كفـءكفـء1102011/03/28 معلم

2008/10/05 الجدیدة بنات٠ع٠مدرسة ادكو  دالیا دمحم كامل جادو 2229029 كفـءكفـء1112011/03/28 معلم

كوم الطواحین ع 2008/10/05 دالیا محمود دمحم دسوقي 404993 كفـءكفـء1122011/03/28 معلم

بیر قاسم المسائیة 2008/03/10 دینا عبد العزیز عبد العزیز عشرة 403426 كفـءكفـء1132011/03/28 معلم

المعدیھ ع 2008/10/05 رانیا دسوقى ابراھیم الدقماق 1692092 كفـءكفـء1142011/03/28 معلم

زیتون الرسمیة لغات االبتدائیة 2008/10/05 رانیا زكریا حسن فشوان 403252 كفـءكفـء1152011/03/28 معلم

الخدمةالثانویة المشتركة 2008/03/10 ربیع على سید احمد سید احمد 403515 كفـءكفـء1162011/03/05 معلم

ادكوالصناعیة 2008/10/05 رجب خمیس حسین ابراھیم سالم 2167704 كفـءكفـء1172011/03/28 معلم

اللبانى االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 رحاب احمد حسن العبد 407689 كفـءكفـء1182011/03/05 معلم

بیر قاسم االبتدائیة الصباحیة 2008/03/10 رحاب خمیس دمحم بركة 403452 كفـءكفـء1192011/03/28 معلم
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بئر شلبى االبتدائیة 2008/03/10 رحاب دمحم احمد قطیط 1590431 كفـءكفـء1202011/03/28 معلم

المعدیة ث الفنیة بنات 2008/10/05 رشا سعید السید خلیفة 2173280 كفـءكفـء1212011/07/20 معلم

مدرسة ادكو بنین ص 2008/03/10 رشا فرج سعد بالل 1595444 كفـءكفـء1222011/03/28 معلم

2008/03/10 بالمشتل للتعلیم االساسى١قریة  رضا جودة عبد الكریم الزغیبى 1590440 كفـءكفـء1232011/03/28 معلم

عزبة زیتون االبتدائیة 2008/03/10 رضا خمیس شحاتة ابوبكر 1595541 كفـءكفـء1242011/03/28 معلم

١/زراعة  2008/03/10 رضا رجب جمعھ سرحان 451629 كفـءكفـء1252011/03/28 معلم

الراشدین ع.ف 2008/10/05 رضا شحاتة على مكى 1590216 كفـءكفـء1262011/03/28 معلم

احمد زویل 2008/10/05 زیزى مصطفى سالم كعبارى 1590481 كفـءكفـء1272011/03/28 معلم

ادكو الجدیدة الصباحیة 2008/03/10 زینب حسن على الشیخ 404901 كفـءكفـء1282011/03/28 معلم

بنات ناصر الصباحیة 2009/09/15 سالى خمیس شندى دویب 2363156 كفـءكفـء1292011/07/20 معلم

السالم التجریبیة تعلیم اساسى 2008/03/10 سامى دمحم على عیساوى 403520 كفـءكفـء1302011/03/28 معلم

المعدیة ث الفنیة بنات 2009/09/15 سامیة غریب سعید ابوالمى 2384573 كفـءكفـء1312011/07/20 معلم

عبید مطراوى غضبان 2008/10/05 سحر سعد فرحات حجازى 2106333 كفـءكفـء1322011/03/28 معلم

2008/03/10 بنات ادكو الصباحیة سحر سعد دمحم حبیبة 403551 كفـءكفـء1332011/03/28 معلم

الحلوانى ع 2008/03/10 سعاد على دمحم حبیبة 403405 كفـءكفـء1342011/03/28 معلم

ادكوالصناعیة 2008/10/05 سعید عبد العزیز  سید احمد ابو العنین 2194052 كفـءكفـء1352011/03/28 معلم

حضانة زیتون الرسمیة لغات 2008/03/10 سلوى ابراھیم عبد القادر حبیبة 403362 كفـءكفـء1362011/03/28 معلم
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السالم التجریبیة لغات 2008/03/10 سلوى سالمة محمود ابو جھل 1590224 كفـءكفـء1372011/03/28 معلم

ادكو ث التجاریة 2008/10/05 سماح عصفور عید عصفور 2372670 كفـءكفـء1382011/07/20 معلم

بنات إدكو الصباحیة ریاض أطفال 2008/03/10 سماح دمحم على أبو جھل 404488 كفـءكفـء1392011/03/28 معلم

ادكو الجدیدة المسائیة 2008/10/05 سناء اسماعیل اسماعیل عبد القوى 1594654 كفـءكفـء1402011/07/20 معلم

السالم التجریبیة لغات 2008/10/05 سناء رمضان عبد الغنى الدالى 1602905 كفـءكفـء1412011/03/28 معلم

بیر قاسم المسائیة 2008/10/05 سنیة عربى محمود بالل 403484 كفـءكفـء1422011/03/28 معلم

الحریة المسائیة االبتدائیة 2008/03/10 سھیر فوزى دمحم الرجال 404689 كفـءكفـء1432011/03/05 معلم

بنى المعدیة االبتدائیة 2009/09/15 سوزان دمحم السید حماده 2363635 كفـءكفـء1442011/07/20 معلم

الحریة الصباحیة 2008/03/10 شادیة اسماعیل یوسف الشخات 404565 كفـءكفـء1452011/03/28 معلم

أدكو االعدادیة بنین 2009/09/15 شروق سعید مبروك السید 2384315 كفـءكفـء1462011/07/20 معلم

المعارف االعدادیة 2008/03/10 شریف عبد الرحمن سالمة الحشاش 1595425 كفـءكفـء1472011/03/28 معلم

ادكوالصناعیة 2009/09/15 شریف دمحم احمد بدرالدین 2384052 كفـءكفـء1482011/03/05 معلم

السالم التجریبیة لغات 2008/03/10 شھیرة غانم سالم بالل 404066 كفـءكفـء1492011/03/28 معلم

بئر شلبى االبتدائیة 2008/03/10 شیرین احمد دمحم وھیب 403927 كفـءكفـء1502011/03/28 معلم

ریاض اطفال عمرو بن العاص 2008/03/10 شیماء حسین محمود عبد هللا 403319 كفـءكفـء1512011/03/28 معلم

المعدیة  التجریبیة لغات 2008/03/10 شیماء حمزة الننى سید احمد 403320 كفـءكفـء1522011/03/28 معلم

زیتون الرسمیة لغات االبتدائیة 2009/09/15 شیماء زكى على محارم 2338270 كفـءكفـء1532011/07/20 معلم
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بنى المعدیة االبتدائیة 2008/03/10 شیماء دمحم علي عبد النبي 404482 كفـءكفـء1542011/03/28 معلم

احمد زویل 2008/03/10 شیماء مصطفي حافظ أبو بكر 403885 كفـءكفـء1552011/03/28 معلم

ادكوالصناعیة 2009/09/15 صبحى دمحم عبدالمالك دمحم 2384197 كفـءكفـء1562011/07/20 معلم

الحلوانى ع 2008/10/05 صفاء دمحم دمحم توتو 405667 كفـءكفـء1572011/07/20 معلم

ادكو الثانویة الزراعیة 2008/03/10 صالح طلبة دمحم مھدى 1595421 كفـءكفـء1582011/03/05 معلم

ادكو الجدیدة المسائیة 2008/10/05 طارق احمد عبد العزیز  اللو 403258 كفـءكفـء1592011/03/28 معلم

شھداء القنال بدیبونو 2008/10/05 طارق خمیس دمحم أبو یحیى 2227447 كفـءكفـء1602011/02/14 معلم

ریاض اطفال احمد زویل 2008/03/10 عایدة سالمة دمحم عبد الشافي 405607 كفـءكفـء1612011/03/28 معلم

٦\ف قریة 2008/10/05 عبد الرؤوف دمحم عبد الرؤوف البحیرى 2301469 كفـءكفـء1622011/07/20 معلم

قریة واحد 2008/03/10 عبد العزیز حمام مھنا كبكاب 2229777 كفـءكفـء1632011/03/28 معلم

٦\ف قریة 2008/03/10 عبد العزیز ربیع عبد العزیز على 403419 كفـءكفـء1642011/03/28 معلم

حراز االبتدائیة 2008/03/10 عبد القادر عوض حمیدو خرابة 403415 كفـءكفـء1652011/07/20 معلم

2008/10/05 اكتوبر المھنیة٦ عبد المالك الصاوى حسبو عبد العزیز 403367 كفـءكفـء1662011/07/20 معلم

2008/03/10 االبتدائیة٨القریة  عبیر راشد حامد الرجال 1595420 كفـءكفـء1672011/03/28 معلم

السالم التجریبیة 2008/03/10 عزة دمحم حسن خمیس 403360 كفـءكفـء1682011/03/28 معلم

2009/05/28 بالمشتل١قریة  عزة دمحم محمود ابراھیم 2347141 كفـءكفـء1692011/07/20 معلم

السید السید نمیر ابتدائى 2009/09/15 عزة دمحم مصطفى الغمراوى 2363899 كفـءكفـء1702011/07/20 معلم
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عزبة زیتون االبتدائیة 2008/03/10 عفاف عبدالسالم عبد هللا أبودقة 403108 كفـءكفـء1712011/07/20 معلم

بئر شلبى االبتدائیة 2008/03/10 عماد دمحم حسن حلقھا 1595416 كفـءكفـء1722011/03/05 معلم

عبدالمقصود عوض 2008/03/10 عمرو عرفان حسن البصراتي 398293 كفـءكفـء1732011/03/28 معلم

بئر شلبى االبتدائیة 2008/03/10 عمرو مسعد حسن صفار 1595411 كفـءكفـء1742011/03/05 معلم

ادكوالصناعیة 2008/10/05 غادة احمد امین  اسماعیل خلیل 2168427 كفـءكفـء1752011/03/28 معلم

بنات ادكو م 2008/03/10 غادة على بیومى زیتون 1590428 كفـءكفـء1762011/03/28 معلم

ادكو ث التجاریة 2008/03/10 غمرى احمد محمود ابو فرج 1590420 كفـءكفـء1772011/03/28 معلم

مدرسة ادكو بنین ص 2008/03/10 فاطمة ابراھیم دمحم زیتون 1595452 كفـءكفـء1782011/07/20 معلم

ادكو المشتركة الصباحیة 2008/03/10 فاطمة شلبي عبد الحلیم قطیط 404769 كفـءكفـء1792011/03/28 معلم

الحلوانى ع 2008/10/05 فاطمة عبد حسن حسون 404315 كفـءكفـء1802011/03/05 معلم

قریة واحد 2008/03/10 فاطمة غانم عبد الفتاح الحلوانى 403518 كفـءكفـء1812011/03/28 معلم

عبدالمقصود عوض 2008/10/05 فایزة جمال حامد عرابى 1594627 كفـءكفـء1822011/03/28 معلم

المعدیة ث الفنیة بنات 2008/10/05 فتحى بدوى فتحى الصفوانى 1594641 كفـءكفـء1832011/03/28 معلم

ادكوالصناعیة 2008/10/05 فتحى دمحم عبد الجواد دسوقى السخاوى 2194003 كفـءكفـء1842011/03/28 معلم

كوم الطواحین ع 2008/10/05 فرج غانم رفاعى دمحم 1602904 كفـءكفـء1852011/03/28 معلم

الحریة المسائیة االبتدائیة 2008/10/05 فرحانة نعیم غنیم غطاس 1590470 كفـءكفـء1862011/03/05 معلم

عبدالمقصود عوض 2009/09/15 فوزیة فوزى محمود عبد المجید  حسونة 2361788 كفـءكفـء1872011/07/20 معلم
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بیر قاسم المسائیة 2008/03/10 فیفى احمد دمحم ھاشم 403424 كفـءكفـء1882011/03/05 معلم

المعدیھ ع 2008/03/10 كریمة السعید عبد الغنى رفاعى 1590223 كفـءكفـء1892011/03/28 معلم

2008/03/10 الجدیدة بنات٠ع٠مدرسة ادكو  ماجدة أحمد عبدالحلیم فراج 404713 كفـءكفـء1902011/03/28 معلم

قریة واحد 2008/03/10 ماھر سعید علي نصار 398185 كفـءكفـء1912011/03/28 معلم

2009/09/15 الجدیدة بنات٠ع٠مدرسة ادكو  محروس امین دمحم بالل 2384183 كفـءكفـء1922011/03/05 معلم

زیتون الرسمیة لغات االبتدائیة 2008/03/10 دمحم أبو الخیر عبد عبد الھادى 404485 كفـءكفـء1932011/03/28 معلم

شرق المصیف 2008/03/10 دمحم احمد حسن عروس 1595404 كفـءكفـء1942011/03/28 معلم

ادكو ث بنین 2008/10/05 دمحم احمد دمحم مكاوى 1589979 كفـءكفـء1952011/03/28 معلم

٠ع٠بیر الحلو  2008/10/05 دمحم السید عبد ابو جھل 404837 كفـءكفـء1962011/07/20 معلم

ادكو الجدیدة الصباحیة 2008/03/10 دمحم حسن دمحم عیدریشة 403882 كفـءكفـء1972011/03/28 معلم

عبدالمقصود عوض 2008/10/05 دمحم خیرى احمد منصور 2382362 كفـءكفـء1982011/07/20 معلم

اللبانى االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 دمحم سعد السید ھاللي 404149 كفـءكفـء1992011/03/28 معلم

٦\ف قریة 2008/03/10 دمحم سالمة دمحم جغالن 403759 كفـءكفـء2002011/03/28 معلم

ادكو الجدیدة الصباحیة 2008/10/05 دمحم شحاتة مصطفى ماضى 2377164 كفـءكفـء2012011/07/20 معلم

ادكوالصناعیة 2008/10/05 دمحم شعبان دمحم بركات 1594631 كفـءكفـء2022011/07/20 معلم

غنیم 2009/09/15 دمحم شعبان دمحم سالم 2357048 كفـءكفـء2032011/07/20 معلم

ادكو الثانویة الزراعیة 2008/10/05 دمحم صالح زكى جعبوب 1590218 كفـءكفـء2042011/03/01 معلم
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ادكوالصناعیة 2008/10/05 دمحم عبد لنبى فتح هللا عبد الحمید 1594633 كفـءكفـء2052011/03/05 معلم

ادكو ث التجاریة 2008/03/10 دمحم عبدالباسط سعد عبدالجلیل 404413 كفـءكفـء2062011/02/14 معلم

١/زراعة  2009/09/05 دمحم فاروق السعید مبارك 2350596 كفـءكفـء2072011/03/05 معلم

مدرسة المعدیة الثانویة المشتركة 2008/10/05 دمحم فتحى دمحم اللبانى 2050630 كفـءكفـء2082011/03/28 معلم

ادكو ث بنین 2008/03/10 دمحم فرید دمحم االقداحى 1590435 كفـءكفـء2092011/03/28 معلم

عبید مطراوى غضبان 2008/03/10 دمحم ماھر شمس عبد الرازق 1590430 كفـءكفـء2102011/07/20 معلم

ادكو ع بنات العامة 2008/03/10 دمحم دمحم ابراھیم عبد النبى 404431 كفـءكفـء2112011/07/20 معلم

المعارف االعدادیة 2008/03/10 دمحم دمحم دمحم العابد 1602929 كفـءكفـء2122011/03/05 معلم

السید السید نمیر ابتدائى 2008/10/05 دمحم یاقوت عبد الرازق ابیش 403256 كفـءكفـء2132011/07/20 معلم

٦\ف قریة 2008/03/10 محمود جمعة عبد اللطیف عمر 1595372 كفـءكفـء2142011/03/28 معلم

شھداء القنال بدیبونو 2009/09/15 محمود خمیس محمود مصطفى 2358083 كفـءكفـء2152011/03/05 معلم

الحریة الصباحیة 2008/03/10 محمود رئیس ذكى الحمراوى 403288 كفـءكفـء2162011/03/05 معلم

سیدى خلف االبتدائیة 2008/03/10 محمود سلیم یوسف علوان 403311 كفـءكفـء2172011/03/28 معلم

شرق المصیف 2008/10/05 محمود عبد الصبور عبد الھادى شیشى 1594644 كفـءكفـء2182011/03/28 معلم

الدمیاطى 2008/10/05 محمود عبد المنعم عبد الحمید بیصار 403470 كفـءكفـء2192011/03/28 معلم

كوم الطواحین ع 2008/03/10 محمود دمحم عبدالمحسن عوینات 403661 كفـءكفـء2202011/03/28 معلم

٦\ف قریة 2008/03/10 محمود معوض زكى عبد السالم 1595403 كفـءكفـء2212011/03/28 معلم
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ادكو ث بنین 2008/03/10 مرعى یحیى عطیة خرابة 1595401 كفـءكفـء2222011/07/20 معلم

الحریة المسائیة االبتدائیة 2008/10/05 مروة احمد احمد زیتون 1594637 كفـءكفـء2232011/03/05 معلم

عزبة زیتون االبتدائیة 2008/03/10 مروة احمد محمود سالم 404733 كفـءكفـء2242011/03/28 معلم

المعدیة ث الفنیة بنات 2008/10/05 مروة خمیس مصطفى شتا 1594642 كفـءكفـء2252011/07/20 معلم

المعارف االعدادیة 2008/10/05 مروة فكیھ ابراھیم بالل 1590485 كفـءكفـء2262011/03/28 معلم

ادكوالصناعیة 2008/03/10 مروة نصر عیسى السید 403149 كفـءكفـء2272011/03/28 معلم

عبدالمقصود عوض 2009/09/15 مسعد عبد هللا على سعفان 2366234 كفـءكفـء2282011/07/20 معلم

عبدالمقصود عوض 2008/03/10 مسعد عبداللطیف السعید نعیم 398286 كفـءكفـء2292011/03/28 معلم

2008/03/10 االبتدائیة٨القریة  مسعد فكرى عبد الحمید سالم 1595393 كفـءكفـء2302011/07/20 معلم

ادكوالصناعیة 2008/03/10 مصطفى ابو المجد بشار السد 1595388 كفـءكفـء2312011/03/28 معلم

حراز االبتدائیة 2008/03/10 مصطفى دمحم السید عبده 404432 كفـءكفـء2322011/07/20 معلم

الحریة الصباحیة 2008/03/10 مصطفى دمحم عبد العزیز عشرة 1595386 كفـءكفـء2332011/03/28 معلم

ادكوالصناعیة 2008/10/05 مصطفى دمحم عوض الشیخ 403394 كفـءكفـء2342011/03/28 معلم

دمحم متولى الشعراوى 2008/03/10 مصطفي دمحم مصطفي سلیم 404892 كفـءكفـء2352011/03/28 معلم

2008/10/05 الجدیدة بنات٠ع٠مدرسة ادكو  منال فرید اسماعیل خمیس 404891 كفـءكفـء2362011/03/28 معلم

سیدى خلف االبتدائیة 2008/10/05 منى حمدى عید برباس 1595530 كفـءكفـء2372011/03/28 معلم

الحریة الصباحیة 2008/10/05 منى شعبان احمد المدخوم 1590478 كفـءكفـء2382011/03/28 معلم
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المعدیة  التجریبیة لغات 2008/03/10 منى صالح على خلیل 422634 كفـءكفـء2392011/03/28 معلم

ادكو ع بنین الحدیثة 2008/10/05 منى دمحم ابراھیم زیتون 1589977 كفـءكفـء2402011/07/20 معلم

سیدى خلف االبتدائیة 2008/03/10 منى دمحم أحمد غطاس 403942 كفـءكفـء2412011/07/20 معلم

ادكو ع بنات العامة 2008/03/10 منى دمحم دمحم حلقھا 405247 كفـءكفـء2422011/03/28 معلم

الحلوانى االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 منى دمحم مصطفى ابوجھل 403434 كفـءكفـء2432011/07/20 معلم

بیر قاسم االبتدائیة الصباحیة 2008/03/10 منى محمود السید سنیور 404446 كفـءكفـء2442011/03/28 معلم

بنى المعدیة االبتدائیة 2008/03/10 مني عوض علي دمحم 404484 كفـءكفـء2452011/03/28 معلم

ریاض اطفال احمد زویل 2008/10/05 مھا صادق صادق غانم 1602899 كفـءكفـء2462011/03/28 معلم

الخدمةالثانویة المشتركة 2008/03/10 ناجح سیداحمد حمدهللا الغراب 1590414 كفـءكفـء2472011/03/28 معلم

عزبة زیتون 2008/10/05 نادیة على دمحم الحلوانى 1595519 كفـءكفـء2482011/03/28 معلم

ادكو الجدیدة المسائیة 2008/03/10 ناھد حسن سعد الشیخ 1595491 كفـءكفـء2492011/03/28 معلم

بیر قاسم االبتدائیة الصباحیة 2008/03/10 ناھد سعد سعد ابیش 403552 كفـءكفـء2502011/07/20 معلم

المعارف االعدادیة 2008/03/10 نجالء حسن عبده عواجة 404195 كفـءكفـء2512011/07/20 معلم

2008/03/10 الجدیدة بنات٠ع٠مدرسة ادكو  نجالء دمحم خمیس محارم 403878 كفـءكفـء2522011/03/28 معلم

٦\ف قریة 2008/03/10 نجوى ابراھیم دمحم تجرید 1595378 كفـءكفـء2532011/03/28 معلم

حراز االبتدائیة 2008/03/10 نجوى ابراھیم دمحم كشك 405097 كفـءكفـء2542011/03/28 معلم

حضانة زیتون الرسمیة لغات 2008/10/05 نجوى حسن خلیفة عكر 404826 كفـءكفـء2552011/03/05 معلم
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٠ع٠بیر الحلو  2008/10/05 نجوى عبدالحمید عبد أبوجھل 405360 كفـءكفـء2562011/03/28 معلم

شرق المصیف 2008/03/10 ندرین عبد الحمید عبد العزیز زیتون 403485 كفـءكفـء2572011/03/28 معلم

بئر شلبى االبتدائیة 2008/03/10 نسرین حافظ حافظ نمیر 403863 كفـءكفـء2582011/03/05 معلم

الحریة الصباحیة 2008/03/10 نعمة حسین عبد المعطى عبد المجید 1602927 كفـءكفـء2592011/03/28 معلم

كوم الطواحین ع 2008/03/10 نعمة سالمة سلیمان الشیخ 403869 كفـءكفـء2602011/03/28 معلم

ادكو الحدیثة المسائیة 2008/03/10 نعمة دمحم رزق نمیر 404302 كفـءكفـء2612011/03/28 معلم

بئر شلبى االبتدائیة 2008/03/10 نعمة معوض دمحم المزین 403388 كفـءكفـء2622011/03/28 معلم

الشعب االبتدائیة 2008/03/10 نعمھ محمود حمیدة شرابى 1602902 كفـءكفـء2632011/03/28 معلم

السالم التجریبیة لغات 2008/03/10 نھاد خمیس دمحم قاسم 403425 كفـءكفـء2642011/03/28 معلم

ادكو ث التجاریة 2008/03/10 نھى دمحم دمحم الصانع 405098 كفـءكفـء2652011/07/04 معلم

الراشدین ع.ف 2008/03/10 نور الھدي أحمد شكري الشافعي 404834 كفـءكفـء2662011/03/05 معلم

زیتون الرسمیة لغات االبتدائیة 2008/03/10 نور دمحم دمحم الجنبیھي 404303 كفـءكفـء2672011/03/28 معلم

حراز االبتدائیة 2008/03/10 نیفین أحمد علي الرجال 404304 كفـءكفـء2682011/07/20 معلم

ادكو ث بنین 2008/10/05 ھادیة علي عبد المطلب عمر 405031 كفـءكفـء2692011/03/28 معلم

السید عبد الجلیل ع 2008/03/10 ھالة صریح دمحم صالح 1590411 كفـءكفـء2702011/03/05 معلم

ادكو ع بنات العامة 2008/03/10 ھالة عید عبد العزیز عبد الجواد 404395 كفـءكفـء2712011/03/28 معلم

2008/03/10 االبتدائیة٦القریة  ھانى دمحم ابوزید الغمراوى 1590433 كفـءكفـء2722011/03/28 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 

ادكوالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قریة واحد 2009/09/15 ھبة  عبد الواحد عبدالرحمن باشا 2384603 كفـءكفـء2732011/03/05 معلم

بئر شلبى االبتدائیة 2008/03/10 ھبة احمد عبد العاطي سنھوري 403874 كفـءكفـء2742011/03/05 معلم

الحلوانى ع 2008/10/05 ھبة عبد النبي موسي یس 405208 كفـءكفـء2752011/03/28 معلم

عمر بن الخطاب 2008/10/05 ھبة دمحم على قاسم 1590480 كفـءكفـء2762011/03/05 معلم

السید عبد الجلیل ع 2008/03/10 ھدى شحاتة حسانین توتو 404197 كفـءكفـء2772011/03/28 معلم

عبید مطراوى غضبان 2008/03/10 ھدى دمحم عبد الغفار یوسف 1595523 كفـءكفـء2782011/03/28 معلم

٠ع٠ غرب ادكو ٠ف 2008/03/10 ھدى معناوى سالمة عروس 1590406 كفـءكفـء2792011/03/28 معلم

ادكو ث بنات 2008/10/05 ھمت مصطفى دمحم أبوستة 403184 كفـءكفـء2802011/03/28 معلم

السالم التجریبیة تعلیم اساسى 2008/10/05 ھناء عطیة معوض الرشیدى 403141 كفـءكفـء2812011/07/20 معلم

بنات ادكو م 2008/03/10 ھناء دمحم حبشي شقیدف 404762 كفـءكفـء2822011/03/28 معلم

٠ع٠بیر الحلو  2008/03/10 ھناء محمود محمود صفار 403918 كفـءكفـء2832011/03/28 معلم

الراشدین ع.ف 2008/03/10 ھویدا إبراھیم علي الشیخ 404639 كفـءكفـء2842011/03/05 معلم

ریاض اطفال عبید مطراوى 2008/03/10 ھویدا عرفة رزق زوبع 403385 كفـءكفـء2852011/03/28 معلم

ادكو الجدیدة الصباحیة 2008/10/05 وائل على حسن عبد الجواد 1590473 كفـءكفـء2862011/03/28 معلم

بیر قاسم المسائیة 2009/09/15 وفاء سالم حامد شقیدف 2377161 كفـءكفـء2872011/03/05 معلم

ادكو ع بنات العامة 2009/09/15 وفاء عبدة شحاتة العقبى 2384042 كفـءكفـء2882011/07/20 معلم

التحویلة 2009/09/15 وفاء علوانى عبد الرازق مھنا 2256029 كفـءكفـء2892011/07/20 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 

ادكوالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قریة واحد 2008/10/05 والء حمدى عبدالمنعم نمیر 1602916 كفـءكفـء2902011/03/28 معلم

أدكو االعدادیة بنین 2008/10/05 والء على زكى جعبوب 1589981 كفـءكفـء2912011/03/28 معلم

ابوبكر الصدیق الثانویة بنات 2008/10/05 ولید فتحى ابراھیم شعلة 1594646 كفـءكفـء2922011/07/20 معلم

قریة واحد 2008/10/05 ولید فؤاد عبد السالم خطاب 403512 كفـءكفـء2932011/03/05 معلم

ادكوالصناعیة 2008/10/05 ولید دمحم دمحم ابو زید 2236413 كفـءكفـء2942011/03/28 معلم

المعدیھ ع 2008/10/05 یاسمین اسماعیل عبد الحمید اللبانى 2316498 كفـءكفـء2952011/07/20 معلم

ادكو المشتركة الصباحیة 2008/10/05 یاسمین مبروك اسماعیل بالل 405646 كفـءكفـء2962011/03/28 معلم

كوم الطواحین ع 2008/10/05 یحیى وھبة قطب الرجال 1602911 كفـءكفـء2972011/07/20 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 

مركز دمنھورالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

زھرة القبلیة 1989/06/30 عاطف عبد الحمید دمحم عیسى 409268 كفـءكفـء12009/08/01 أمین مكتبة أول

ابوطوبال 1989/06/30 عایده دمحم عبد الحمید فرج 406920 كفـءكفـء22009/08/01 أمین مكتبة أول

صبرى ابوعیسى المشتركة بمنشاة غ 1989/06/03 نعمة عبد المنعم جاد نعیم 410404 كفـءكفـء32008/12/01 أمین مكتبة أول

العوجا االبتدائیة 2008/10/05 أنطوان فؤاد نجیب جرجس 2123396 كفـءكفـء42011/03/28 أمین مكتبة

منشاة االوقاف الجدیدة 2008/10/05 رحاب دمحم الحسینى احمد 2121019 كفـءكفـء52011/07/20 أمین مكتبة

االبرقجى االعدادیة ت أ 2004/10/01 زینب یونس حامد منیسى 406957 كفـءكفـء62011/07/20 أمین مكتبة

عبدالجواد ابو عاصى تعلیم أساسى 2008/10/05 سوزان إبراھیم دمحم فارس 2123516 كفـءكفـء72011/03/28 أمین مكتبة

زھرة البحریة 2007/10/05 عماد صبرى دمحم عفیفى 409227 كفـءكفـء82011/07/20 أمین مكتبة

دربك 2011/07/01 فاطمة مصطفى النحاس عبد العزیز السید 2121030 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

حفص االبتدائیة 2008/10/05 دمحم حسن دمحم أبوقرن 2069192 كفـءكفـء102011/07/20 أمین مكتبة

خالد الجعفراوى 2008/10/05 ھاني دمحم عبد الرحمن أبو سلیم 398056 كفـءكفـء112011/03/28 أمین مكتبة

افالقة ا 2008/10/05 ھبة یحیى شعبان القاضى 2377276 كفـءكفـء122011/07/20 أمین مكتبة

دربك االبتدائیة 2008/10/05 ھناء خیرى دمحم عوض 410122 كفـءكفـء132011/07/20 أمین مكتبة

المخایض االبتدائیة 2008/10/05 ھناء محمود السید غریب 2074219 كفـءكفـء142011/07/20 أمین مكتبة

ساسون االبتدائیة ت أ 2008/03/10 والء ابراھیم السید الزلباني 410353 كفـءكفـء152011/03/28 أمین مكتبة

عزبة الصیاد 2009/09/15 السعودي فخر عبد العزیز الضاحي 2399578 كفـءكفـء162011/07/20 أخصائى صحافة وإعالم

احمد زویل الثانویة 2009/09/15 زینب وحید یسري حسن الخربوطلي 2356620 كفـءكفـء172011/07/20 أخصائى صحافة وإعالم

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

مركز دمنھورالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

زاویة غزال ع بنات 2009/09/15 عبیر دمحم عبده زلط 2342945 كفـءكفـء182011/07/20 أخصائى صحافة وإعالم

افالقھ االعدادیھ 2007/03/10 دمحم فتحى خالد جغالن 1571722 كفـءكفـء192011/03/28 أخصائى صحافة وإعالم

حسن برادة االبتدائیة 2005/10/01 أحمد عبد العزیز على شعبان 2139267 كفـءكفـء202011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

٠ع٠سیف الدین الكاتب  2008/10/05 أمل  فاروق  عباس دمحم 2197242 كفـءكفـء212011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

ابو خلیفة 2008/10/05 أمیرة فوزى عبد القوى سید أحمد 2216077 كفـءكفـء222011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

احمد زویل الثانویة 2008/10/05 انجى سمیر السید الخطیب 411596 كفـءكفـء232011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

صبرى ابوعیسى المشتركة بمنشاة غ 2005/04/01 عبیر سعد دمحم عامر 410399 كفـءكفـء242011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

زاویة غزال ع بنات 2008/10/05 غادة خمیس دمحم عبد الوھاب  السید 2108556 كفـءكفـء252011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

عزب شبرا االبتدائیة 2004/10/01 دمحم رمضان قطب دیاب 408085 كفـءكفـء262011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

مجمعة زاویة غزال ا 2004/10/01 ھبة دمحم على حسین 2091770 كفـءكفـء272011/03/28 أخصائى تكنولوجیا

فصول األبعادیھ 2008/10/05 ھدى فاروق رمضان أبو السعد 450521 كفـءكفـء282011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

دمحم عبد الرحمن قرقورة 2009/09/15 أمانى بشیر مبروك الشوربجى 2355609 كفـءكفـء292011/07/20 أخصائى نفسى

فصول الجحنایھ 2008/10/05 أمینة محمود أحمد أبو النجا 2120993 كفـءكفـء302011/03/28 أخصائى نفسى

احمد زویل الثانویة 2009/09/15 خالد عبد الحكیم عبد الناصر  مصطفى 2269078 كفـءكفـء312011/07/20 أخصائى نفسى

افالقھ االعدادیھ 2009/09/15 رانیا دمحم السید العسكرى 2248218 كفـءكفـء322011/07/20 أخصائى نفسى

االبعادیة 2008/03/10 عزه عبد هللا رجب والى 2166425 كفـءكفـء332011/03/28 أخصائى نفسى

زاویة غزال ع بنات 2009/09/15 والء عبد الحمید عبده فرج هللا 2233350 كفـءكفـء342011/07/20 أخصائى نفسى

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

7438of 3483 Page 2017/03/23

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

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

 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مركز دمنھورالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول األبعادیھ 2008/10/05 ابتسام دمحم احمد النجار 2386387 كفـءكفـء352011/07/20 أخصائى اجتماعى

ابویادم 2005/11/01 أحالم دمحم رزق صیام 2087241 كفـءكفـء362011/07/20 أخصائى اجتماعى

كوم االحكار 2008/10/05 أحمد إسماعیل بسیونى قطب 2122344 كفـءكفـء372011/03/28 أخصائى اجتماعى

بساتین الشوكھ ت أ 2008/10/05 أمیرة فكري خلیل مراد 408741 كفـءكفـء382011/07/20 أخصائى اجتماعى

ساسون للتعلیم االساسى 2008/10/05 جوزیف فؤاد رزق یوسف 451683 كفـءكفـء392011/03/28 أخصائى اجتماعى

طرابمبااالعدادیھ 2005/08/12 رامي صالح الدین دمحم شوقي عبد الحمید 1552163 كفـءكفـء402011/07/20 أخصائى اجتماعى

زرقون االبتدائیة المشتركة ب 2004/10/01 سماح سامى سعد عتمان 400143 كفـءكفـء412011/07/20 أخصائى اجتماعى

احمد خیرى نوار القدیمة 2008/03/10 سمیر ھنداوى نعیم رزق 409505 كفـءكفـء422011/07/20 أخصائى اجتماعى

االبرقجى االعدادیة ت أ 2008/10/05 صابرین على دمحم الطویل 2121394 كفـءكفـء432011/07/20 أخصائى اجتماعى

صدقى نوار االبتدائیة 2008/10/05 عبدالمنعم خیري دمحم بدران 2075960 كفـءكفـء442011/07/20 أخصائى اجتماعى

كوم النوام االبتدائیة الجدیدة 2008/10/05 عمرو خالد الولید عبد العزیز العیسوي 427247 كفـءكفـء452011/04/01 أخصائى اجتماعى

فصول زاویة غزال الجدیدة 2008/10/05 فاتن محمود السید القضابى 2129401 كفـءكفـء462011/07/20 أخصائى اجتماعى

منشأة الوكیل تعلیم أساسى 2004/10/01 فتحى محمود على یوسف 2127921 كفـءكفـء472011/07/20 أخصائى اجتماعى

بنى كفر بنى ھالل 2008/03/10 ماھر شعبان سالمة أبو عیشة 2081856 كفـءكفـء482011/07/20 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب ت أ 2008/10/05 دمحم عوض سلیمان عز الدین 409510 كفـءكفـء492011/07/20 أخصائى اجتماعى

جویدة و الحوفى االبتدائیة 2004/10/01 دمحم مجدي كمال الشرنوبي 2407395 كفـءكفـء502011/07/20 أخصائى اجتماعى

منشاة صالح االبتدائیة 2008/10/05 دمحم وجیھ یوسف عصفور 1526291 كفـءكفـء512011/07/20 أخصائى اجتماعى
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منشاة ناصر تعلیم أساسي 2011/03/28 مروة دمحم فایز كیالني 398883 كفـءكفـء522011/03/28 أخصائى اجتماعى

الدمحمیة 2008/10/05 منال عبد السالم أحمد الحجرى 2087935 كفـءكفـء532011/07/20 أخصائى اجتماعى

فیصل منیسى بمنشاة راغب 2006/10/01 ناھد جمیل فؤاد عمر 2181793 كفـءكفـء542011/07/20 أخصائى اجتماعى

مجمعة شرنوب 2008/03/10 نشوى كمال  فتحى فطیم 2127962 كفـءكفـء552011/07/20 أخصائى اجتماعى

الدرمللى 2008/10/05 نفین دمحم دمحم انور الرومى 410471 كفـءكفـء562011/03/28 أخصائى اجتماعى

شھداء دسونس االعدادیة 2008/10/15 نیفین  محمود أحمد مشالى 2123412 كفـءكفـء572011/07/20 أخصائى اجتماعى

الحجنایة 1979/05/01 اسماعیل دمحم اسماعیل المغنى 407901 كفـءكفـء582008/12/01 معلم أول أ

الجمامیزى االبتدائیة 1995/05/03 عصام دمحم خضر علي 411372 كفـءكفـء592009/08/01 معلم أول أ

زھرة البحریة للتعلیم االساسى 1987/09/01 رمضان دمحم عبد اللطیف عطیة 2049265 كفـءكفـء602009/08/01 معلم أول

سعد بن معاذ للتعلیم االساسى 2002/05/01 صبرى دمحم دمحم الرشیدى 400265 كفـءكفـء612012/06/12 ماجیستیرمعلم أول

خالد الجعفراوى 1994/09/01 طارق احمد عثمان التركى 406257 كفـءكفـء622009/08/01 معلم أول

الشھید دمحم مختار جودة 1999/05/12 طارق دمحم صالح الدین ابو المجد عبدالمولى 426586 كفـءكفـء632009/09/01 معلم أول

أحمد عبد الرؤف الثانویة 2007/03/10 إبتسام خمیس سلیمان الصاحى 2123512 كفـءكفـء642011/03/28 معلم

زرقون االبتدائیة رقم ا 2007/03/10 ابتسام سامى دمحم الزھیرى 394390 كفـءكفـء652011/03/28 معلم

یادم غزال 2006/10/01 إبتھال فتحى جالل شرف الدین 2077954 كفـءكفـء662011/03/28 معلم

عبد الجواد ابو عاصى تعلیم أساسى 2005/11/06 ابراھیم دمحم محمود صعیصع 409249 كفـءكفـء672011/03/28 معلم

أحمد عبد الرؤف الثانویة 2008/03/10 ابراھیم یونس كمال أبو زید 408957 كفـءكفـء682011/07/20 معلم
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االبعادیة 2008/03/10 أحمد جبر إسماعیل جبر 2059090 كفـءكفـء692011/03/28 معلم

ابراھیم مبروك نوار 2007/03/10 احمد حمدى ذكى الدقاق 392895 كفـءكفـء702011/03/28 معلم

دنشال االعدادیة 2009/09/15 احمد رجب عبدالمجید دمحم 2334118 كفـءكفـء712011/04/01 معلم

فصول الغاللبھ 2005/10/01 أحمد رمضان زكى  سلیمان 2055465 كفـءكفـء722011/03/28 معلم

فصول الغاللبھ 2007/03/10 احمد رمضان عبدالحلیم الجمل 451536 كفـءكفـء732011/02/14 معلم

ندیبة االبتدائیة 2005/10/01 أحمد عبد المنعم محمود ندا 2078308 كفـءكفـء742011/03/28 معلم

فصول الغاللبھ 2008/03/10 احمد كمال احمد صمادة 406329 كفـءكفـء752011/03/28 معلم

خالد الجعفراوى 2008/10/05 أحمد دمحم أحمد البدوى 2141467 كفـءكفـء762011/03/28 معلم

جویدة والحوفى 2008/03/10 أحمد دمحم التونسى عبد المعطى الشحیمى 2122207 فوق المتوسطكفـء772011/07/20 معلم

محطھ كھرباء زاویھ غزال 2008/03/10 أحمد دمحم شحاتة شلبى 2232890 كفـءكفـء782011/07/20 معلم

العمریھ األعدادیھ 2008/10/05 احمد دمحم عبد الغنى ھیبة 2086239 كفـءكفـء792011/07/20 معلم

عمر دمحم نعیم بنون 2004/10/01 أحمد دمحم دمحم إبراھیم 2046654 كفـءكفـء802011/03/28 معلم

ف منشأه حمور ت أ 2008/03/10 أحمد دمحم دمحم خیر 2212897 كفـءكفـء812011/03/28 معلم

فصول األبعادیھ 2008/03/10 احمد محمود محمود الوكیل 449894 كفـءكفـء822011/03/28 معلم

عمر دمحم نعیم بنون 2006/11/29 ازھار احمد عبد العلیم زاھر 407792 كفـءكفـء832011/03/28 معلم

فصول الزقل االعدادیھ 2008/10/05 أزھار عثمان دمحم عثمان 2055094 كفـءكفـء842011/03/28 معلم

دمحم عبد الرحمن قرقورة 2009/09/15 ازھار عطیة نبوى بیصار 2385764 كفـءكفـء852011/06/30 معلم
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منیة عطیة االبتدائیة 2008/03/10 أزھار فتحى احمد خضر 409683 كفـءكفـء862011/03/28 معلم

ندیبة االبتدائیة 2005/10/01 أسامة إبراھیم على حمودة 2078322 كفـءكفـء872011/07/20 معلم

منیة عطیة االبتدائیة 2008/03/10 أسامة دمحم عبد المقصود المیمونى 2077947 كفـءكفـء882011/03/28 معلم

عبد الجواد ابو عاصى تعلیم أساسى 2008/03/10 اسالم بدوى أحمد بدوى 409581 كفـءكفـء892011/03/28 معلم

محطھ كھرباء زاویھ غزال 2008/10/05 اسالم دمحم عبد النبى قرقوره 409587 كفـءكفـء902011/03/28 معلم

بنى كفر بنى ھالل 2008/03/10 اسماء سعید احمد عطیھ 408868 كفـءكفـء912011/03/28 معلم

ف منشأه نصار ع 2008/03/10 أسماء سمیر خلیفة القاضى 2108568 كفـءكفـء922011/03/28 معلم

خالد الجعفراوى 2008/03/10 أسماء صالح عباس قمرى 2087282 كفـءكفـء932011/03/28 معلم

زاویة غزال ع بنات 2008/03/10 أسماء عبد الرحمن حامد غزال 2108552 كفـءكفـء942011/03/28 معلم

الدرمللى 2008/03/10 اسماء عبد اللطیف على الغرابلى 409499 كفـءكفـء952011/03/28 معلم

ریاض اطفال- بساتین الشوكة  2008/09/15 اسماء فؤاد سعید عابد 2285624 كفـءكفـء962011/04/01 معلم

االبعادیة 2007/03/10 اسماء فؤاد دمحم شتا 405978 كفـءكفـء972011/07/20 معلم

ریاض اطفال بنى عبد الباقى سرور التجریبیة 2008/03/10 اسماء دمحم درویش عابدین 2100431 كفـءكفـء982011/03/28 معلم

شرنوب االعدادیة/ ف 2009/09/15 اسماء مصطفى اسماعیل الصاوى 2302763 كفـءكفـء992011/07/21 معلم

ریاض اطفال الزقل 2009/09/15 اسماء وجیة احمد االرفلى 2371129 كفـءكفـء1002011/07/20 معلم

٠ع٠سیف الدین الكاتب  2008/03/10 إسماعیل دمحم إسماعیل عطاهللا 406956 كفـءكفـء1012011/03/28 معلم

طرابمبااالعدادیھ 2005/10/01 أشرف جمیل دمحم عبد العزیز 450546 كفـءكفـء1022011/03/28 معلم
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طرابمبااالعدادیھ 2005/10/01 اشرف شوقي عبد الجواد حسنین 409450 كفـءكفـء1032011/07/20 معلم

منشاة االبراھیمیة الجدیدة 2008/03/10 اكرام عبدالحمید دمحم عبدهللا 451696 كفـءكفـء1042011/03/28 معلم

ندیبھ االعدادیھ 2009/09/15 السید إبراھیم متولى جزر 2361835 كفـءكفـء1052011/07/20 معلم

عمر بن الخطاب ت أ 2009/09/15 السید دمحم السید مبروك 2371131 كفـءكفـء1062011/07/20 معلم

كوم النوام الجدیدة 2005/10/01 السیدة ابراھیم دمحم فریك 407378 كفـءكفـء1072011/03/28 معلم

ف منشأه حمور ت أ 2005/10/01 امال سعید الشلقامى السید 408580 كفـءكفـء1082011/03/28 معلم

شرنوب االعدادیة/ ف 2008/03/10 أمانى أحمد عبد الحمید عطیة 2189268 كفـءكفـء1092011/03/28 معلم

االبعادیة 2007/03/10 أمانى أحمد محمود عبدالحافظ 451600 كفـءكفـء1102011/07/20 معلم

شرنوب االعدادیة/ ف 2008/03/10 امانى احمد یوسف الغرباوى 1523255 كفـءكفـء1112011/03/28 معلم

كوم االحكار 2007/03/10 أمانى حسین محمود الشریف 2122291 كفـءكفـء1122011/03/28 معلم

كوم النوام الجدیدة 2009/09/15 امانى سمیر السید جعوان 2307059 كفـءكفـء1132011/07/20 معلم

حسن عبد الجید حسن برھام/ الشھید 2008/10/05 أمانى صابر عیسى خمیس 2121662 كفـءكفـء1142011/03/28 معلم

الشراقوة االبتدائیة بالسعرانیة 2005/10/01 أمانى دمحم إسماعیل عبد العال نوار 2095143 كفـءكفـء1152011/07/20 معلم

ریاض اطفال ابو خلیفھ 2007/03/10 أمانى دمحم خلیل یونس 2121359 كفـءكفـء1162011/03/28 معلم

٠ع٠سیف الدین الكاتب  2007/03/10 امانى دمحم محسن مفتاح   ابو بكر 407351 كفـءكفـء1172011/03/28 معلم

منشاة االوقاف الجدیدة 2008/10/05 أمل حسن حسن عمار 450733 كفـءكفـء1182011/03/28 معلم

االبعادیة 2003/10/01 امل عبدهللا عبدالسمیع دمحم على 2195294 كفـءكفـء1192011/03/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم مختار جودة 2008/03/10 أمنیة حمدي عبدالعزیز حفصھ 2045230 كفـءكفـء1202011/03/28 معلم

الھواریةاالعدادیھ 2004/10/01 امیرة ابراھیم رمزي مسعود 453130 كفـءكفـء1212011/03/28 معلم

ریاض اطفال عزبة میل 2008/09/15 امیرة السعید على عبد العال 2383918 كفـءكفـء1222011/07/20 معلم

ساسون للتعلیم االساسى 2003/10/01 امیرة حماده عوض زھیر 1528888 كفـءكفـء1232011/03/28 معلم

كفر سنطیس 2008/10/05 امیرة عبدالمحسن دمحم داود 2076380 كفـءكفـء1242011/03/28 معلم

عمر دمحم نعیم بنون 2004/10/01 امیرة دمحم احمد النحراوى 449971 كفـءكفـء1252011/03/28 معلم

عبدالجواد ابو عاصى تعلیم أساسى 2003/11/01 أمیرة دمحم السید الصردى 2100454 كفـءكفـء1262011/03/28 معلم

ندیبة االبتدائیة 2008/03/10 امیرة مسعد دمحم الحلوانى 409829 كفـءكفـء1272011/07/20 معلم

منیة بنى موسى 2008/10/05 أمیرة منصور دمحم خلیل 2232280 كفـءكفـء1282011/03/28 معلم

البص ریاض أطفال 2007/10/05 أمیرة یاقوت عبد اللطیف ابو ھالل 2097402 كفـءكفـء1292011/03/28 معلم

الدمحمیة 2008/03/10 أمیمة محمود فتحى عبد العال 2087930 كفـءكفـء1302011/03/28 معلم

عزب السرو االبتدائیة 2008/03/10 أمیمھ اسماعیل اسماعیل حماد 1530606 كفـءكفـء1312011/03/28 معلم

ریاض اطفال- عبد الجواد ابو عاصى 2008/10/05 إنتصار  دمحم سعد صھوان 2184974 كفـءكفـء1322011/07/20 معلم

عبدالجواد ابو عاصى تعلیم أساسى 2008/03/10 انصاف دمحم عبد هللا عبد الواحد 2126499 كفـءكفـء1332011/07/20 معلم

صبرى ابوعیسى المشتركة بمنشاة غ 2005/10/01 إنعام محمود على دغیش 2123259 كفـءكفـء1342011/03/28 معلم

عمر بن الخطاب ت أ 2007/03/10 أنوار سعد عبدالعزیز عاشور 423888 كفـءكفـء1352011/03/28 معلم

صبرى ابوعیسى المشتركة بمنشاة غ 2003/11/01 ایمان احمد امیر نعیم 408084 كفـءكفـء1362011/03/28 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

افالقھ االعدادیھ 2008/03/10 إیمان أحمد مفتاح أبوبكر 2233341 كفـءكفـء1372011/07/20 معلم

عمر بن الخطاب ت أ 2005/11/01 إیمان السید سعد غانم 2108571 كفـءكفـء1382011/03/28 معلم

ابویادم 2009/09/15 ایمان حسن عبدالخالق الحداد 2385662 كفـءكفـء1392011/07/20 معلم

فصول األبعادیھ 2008/10/05 ایمان حسنى كامل ابوجبل 453002 كفـءكفـء1402011/03/28 معلم

ریاض اطفال سعد بن معاذ 2008/03/10 إیمان شبل عبد المحسن الخولي 410297 كفـءكفـء1412011/03/28 معلم

منشاة حمور 2005/10/01 إیمان عبد السالم دمحم حریز 2226619 كفـءكفـء1422011/03/28 معلم

المخایض االبتدائیة 2008/03/10 ایمان عبد هللا دمحم شریط 2074184 كفـءكفـء1432011/03/28 معلم

الحریة االعدادیة للتعلیم االساسى 2008/10/05 إیمان عدلى عطیة غنیم 2092399 كفـءكفـء1442011/03/28 معلم

بساتین الشوكھ ت أ 2011/03/28 ایمان عوض عزالدین ابوعلى 1544246 كفـءكفـء1452011/03/28 معلم

ریاض اطفال- عبد الجواد ابو عاصى 2008/03/10 إیمان فتحى عبد المنعم صبرة 2100817 كفـءكفـء1462011/07/20 معلم

االبعادیة 2008/03/10 إیمان قطب أحمد الفحار 2182802 كفـءكفـء1472011/03/28 معلم

سلیم طوبجیان االبتدائیة 2008/03/10 إیمان محروس وھبھ الشامى 409582 كفـءكفـء1482011/03/28 معلم

سنطیس األعدادیھ 2011/07/20 ایمان دمحم احمد قطب الصعیدى 2380336 كفـءكفـء1492011/04/01 معلم

محطة الكھرباء 2009/09/15 ایمان دمحم حامد عبید 2398496 كفـءكفـء1502011/04/01 معلم

عبدالجواد ابو عاصى تعلیم أساسى 2008/03/10 ایمان دمحم طلعت عبدالمعطى عبدهللا 449835 كفـءكفـء1512011/03/28 معلم

زھرة البحریة 2008/03/10 ایمن مبروك عوض دمحم 409226 كفـءكفـء1522011/03/28 معلم

ندیبھ االعدادیھ 2007/10/05 ایناس السعید عبد الشافى  الكیالنى 2084970 كفـءكفـء1532011/03/28 معلم
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األعلي

ریاض اطفال حفص 2009/09/15 إیناس حصافى دمحم عمارة 2347919 كفـءكفـء1542011/07/20 معلم

كفر سنطیس 2008/03/10 إیناس سامي عبد المنعم ناصف 406104 كفـءكفـء1552011/03/28 معلم

نقرھا االبتدائیة المشتركة 2007/03/10 إیناس عثمان دمحم عثمان 2173575 كفـءكفـء1562011/03/28 معلم

ابراھیم مبروك نوار 2008/10/05 ایھاب الشحات دمحم عبد الحمید 2087943 كفـءكفـء1572011/03/28 معلم

محطھ كھرباء زاویھ غزال 2008/03/10 باسم مصطفى إبراھیم أبو غنییمة 2038288 كفـءكفـء1582011/03/28 معلم

الھواریة االبتدائیة المشتركة 2005/10/01 بدریة السید محمود عبد الغنى 2123383 كفـءكفـء1592011/03/28 معلم

مجمعة زاویة غزال أ 2008/03/10 بسمة عادل محمود العصار 2122533 كفـءكفـء1602011/03/28 معلم

صبحى مفتاح 2008/03/10 بسمة فتحى مرسى غنیھ 2182914 كفـءكفـء1612011/03/28 معلم

ندیبھ االعدادیھ 2009/09/15 بسمة دمحم صبحى البشناقى 2301861 كفـءكفـء1622011/07/20 معلم

دمحم عبد الرحمن قرقورة 2007/03/10 بسمة دمحم صالح كامل فراج 2059034 كفـءكفـء1632011/03/28 معلم

الصبریة االبتدائیة 2009/09/15 بسمة دمحم مبروك جمال الدین 2346818 كفـءكفـء1642011/07/20 معلم

عزب شبرا االبتدائیة 2008/10/05 بسمة مدحت سعید دعبیس 2142729 كفـءكفـء1652011/07/20 معلم

شرنوب المشتركة 2008/10/05 بسیمة ابراھیم احمد ابراھیم 410612 كفـءكفـء1662011/03/28 معلم

احمد زویل الثانویة 2008/03/10 بشیر دمحم محمود قاسم 398158 كفـءكفـء1672011/03/28 معلم

عزبة جوده 2008/03/10 تامر مصطفى إبراھیم الحوفى 2055521 كفـءكفـء1682011/07/20 معلم

كفر سنطیس 2008/03/10 تغرید عبد الناصر عبد السالم  زعیتر 2070657 كفـءكفـء1692011/07/20 معلم

مجمعة زاویة غزال أ 2011/07/20 تھانى جرجس حنین جرجس 2372515 كفـءكفـء1702011/04/01 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الھواریة االبتدائیة المشتركة 2007/03/10 تھانى سعید دمحم عبد الحمید 407746 كفـءكفـء1712011/03/28 معلم

دنشال االبتدائیة 2008/03/10 ثناء نجیب عبد القادر شمسیة 2127873 كفـءكفـء1722011/03/28 معلم

دكتور حسن غالب 2008/03/10 جزفین فایق خیر بطرس 398397 كفـءكفـء1732011/03/28 معلم

دمحم عبد الرحمن قرقورة 2009/09/15 جمعة سعد عبد العزیز ابو مصطفى 2392754 كفـءكفـء1742011/07/20 معلم

الحریة االعدادیة للتعلیم االساسى 2008/03/10 جمعھ عبد الوكیل جمعھ ابراھیم 2073881 كفـءكفـء1752011/07/20 معلم

الھواریة االبتدائیة المشتركة 2005/02/01 جیھان إبراھیم شعبان البرماوى 2121039 كفـءكفـء1762011/03/28 معلم

دمحم عبد الرحمن قرقورة 2011/07/20 حسام عزت عبد الحمید السید 2361673 كفـءكفـء1772011/07/20 معلم

الشراقوة االبتدائیة بالسعرانیة 2008/10/05 حسام فاروق فؤاد بركات 2146436 كفـءكفـء1782011/03/28 معلم

الحریة االعدادیة للتعلیم االساسى 2008/03/10 حمدى مصطفى یوسف الزلبانى 2095151 كفـءكفـء1792011/03/28 معلم

دمحم عبد الرحمن قرقورة 2008/03/10 حنان احمد السید جاد 2182309 كفـءكفـء1802011/03/28 معلم

ابراھیم مسعود االبتدائیة 2004/10/01 حنان حجاج منصور رافع 408581 كفـءكفـء1812011/03/28 معلم

ندیبة االبتدائیة 2005/10/01 حنان رشاد عبد الفتاح ابراھیم 2078327 كفـءكفـء1822011/03/28 معلم

الشراقوة االبتدائیة بالسعرانیة 2008/03/10 حنان رمضان عباس عبد الغنى 2152187 كفـءكفـء1832011/03/28 معلم

محطة الكھرباء 2008/10/05 حنان عبد العزیز یوسف بدران 2170091 كفـءكفـء1842011/03/28 معلم

حسین عمرو االبتدائیة المشتركة 2005/10/01 حنان عبد الھادى السید عبد الدایم 408571 كفـءكفـء1852011/07/20 معلم

ریاض اطفال الزقل 2004/10/01 حنان على شعبان حسنین 2102994 كفـءكفـء1862011/07/20 معلم

االبعادیة 2007/03/10 حنان فتحى احمد جادهللا 449836 كفـءكفـء1872011/03/28 معلم
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بسطرة االبتدائیة ت أ 2005/10/30 خمیس حلمي دمحم قطب 408984 كفـءكفـء1882011/03/28 معلم

سعد بن معاذ للتعلیم االساسى 2008/03/10 دالیا ریاض عبد الفتاح رفاعى 410286 كفـءكفـء1892011/03/28 معلم

ابراھیم مبروك نوار 2008/03/10 دعاء أحمد أحمد حمودة 2087903 كفـءكفـء1902011/03/28 معلم

حوریة غزال االعدادیة 2009/09/15 دعاء السید دمحم سلیم 2258502 كفـءكفـء1912011/04/01 معلم

عزبة حلمى 2003/04/30 دعاء حسن اسماعیل الفار 418484 كفـءكفـء1922011/03/28 معلم

منشأة الوكیل ت أ ریاض أطفال 2008/03/10 دعاء سعید كامل فراج 409224 كفـءكفـء1932011/03/28 معلم

عزب شبرا االبتدائیة 2008/10/05 دعاء صالح شامخ رحیم 399178 كفـءكفـء1942011/07/20 معلم

ریاض اطفال بنى عبد الباقى سرور التجریبیة 2008/03/10 دعاء عادل السید جمال الدین 2122379 كفـءكفـء1952011/03/28 معلم

نقرھا االبتدائیة المشتركة 2008/10/05 دعاء عبدالحلیم دمحم مشعل 398341 كفـءكفـء1962011/03/28 معلم

خالد الجعفراوى 2009/09/15 دعاء عمر السید عمر 2260858 كفـءكفـء1972011/07/20 معلم

منشأة الوكیل ت أ ریاض أطفال 2009/09/15 دینا السید دمحم زیدان 2257031 كفـءكفـء1982011/07/20 معلم

ابراھیم مسعود 2008/03/10 دینا كمال شعبان الطباخ 2121874 كفـءكفـء1992011/03/28 معلم

عزبة حلمى 2008/03/10 دینا دمحم فتحى احمد ابو شعرة 400471 كفـءكفـء2002011/03/28 معلم

ف منشأه حمور ت أ 2008/03/10 راضى سعد ابراھیم شاھین 408565 كفـءكفـء2012011/03/28 معلم

االبرقجى االعدادیة ت أ 2008/10/05 رامى أحمد متولى فرج عثمان 1593960 كفـءكفـء2022011/03/28 معلم

فصول األبعادیھ 2008/03/10 رامى عوض رشاد القفاص 407791 كفـءكفـء2032011/03/28 معلم

عمر بن الخطاب ت أ 2008/10/05 رامى محمود على عبد العزیز 2298798 كفـءكفـء2042011/07/20 معلم
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دمحم عبد الرحمن قرقورة 2008/10/05 رانیا على محمود سید احمد 1548000 كفـءكفـء2052011/03/28 معلم

البیضا االعدادیھ 2008/03/10 رانیا فاضل ابراھیم ابراھیم 409708 كفـءكفـء2062011/03/28 معلم

بنى عبد الباقى سرور 2007/03/10 رانیا مجدي دمحم فرج  البنا 398197 كفـءكفـء2072011/03/28 معلم

زاویة غزال ع بنات 2004/10/01 رانیا دمحم حافظ  حسن عمران 2108576 كفـءكفـء2082011/03/28 معلم

افالقة ا 2008/10/05 رباب حربى سعد شیبة 405881 كفـءكفـء2092011/03/28 معلم

ریاض اطفال- كوم االحكار  2008/03/10 رباب زكریا دمحم عبد الال 2122356 كفـءكفـء2102011/03/28 معلم

ابراھیم مبروك نوار 2009/09/15 رجب شعبان إبراھیم عبد الھادى 2346810 كفـءكفـء2112011/07/20 معلم

منشأة الوكیل تعلیم أساسى 2005/10/01 رحاب ابراھیم سلیمان حسن حمد 2097464 كفـءكفـء2122011/03/28 معلم

الشھید حازم دمحم ابراھیم عبدالباقي 2008/03/10 رحاب السید عبده سلیمان  دغیش 2069156 كفـءكفـء2132011/03/28 معلم

كفر سنطیس تعلیم أساسى 2007/10/05 رحاب صبحى سالم بلح 2077915 كفـءكفـء2142011/07/20 معلم

ریاض اطفال زاویة غزال الجدیدة 2008/03/10 رحاب عبد الواحد عبد الحكم غالى 407761 كفـءكفـء2152011/03/28 معلم

ریاض اطفال الزقل 2009/09/15 رحاب فوزى عبدالعزیز دسوقى 2308458 كفـءكفـء2162011/04/01 معلم

ریاض اطفال حفص 2009/09/15 رحمة مصطفى سلیمان ھنیدي 2253461 كفـءكفـء2172011/04/01 معلم

مجمعة زاویة غزال ا 2008/03/10 رشا ابراھیم حنفى  عشبة 2166246 كفـءكفـء2182011/03/28 معلم

یادم غزال 2008/03/10 رشا اسماعیل امین حسین 409447 كفـءكفـء2192011/03/28 معلم

نفرة االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 رشا اسماعیل على بركات 410745 كفـءكفـء2202011/07/20 معلم

افالقة ا 2008/03/10 رشا السعید شعبان حماد 2214004 كفـءكفـء2212011/03/28 معلم
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الحریة االبتدائیة ت أ 2008/03/10 رشا جمعة دمحم بیوض 2077932 كفـءكفـء2222011/03/28 معلم

الھواریةاالعدادیھ 2009/09/15 رشا حسن دمحم ابراھیم ابواحمد 2386153 كفـءكفـء2232011/07/20 معلم

مجمعة زاویة غزال ا 2008/03/10 رشا حمدى عبد الرحیم طوبار 2166913 كفـءكفـء2242011/07/20 معلم

حازم دمحم ابراھیم عبد الباقى/الشھید 2004/10/01 رشا عبد العاطي یوسف على 391565 كفـءكفـء2252011/07/20 معلم

زھرة البحریة للتعلیم االساسى 2007/03/10 رشا فتحى عبد الرازق إبراھیم 2184963 كفـءكفـء2262011/03/28 معلم

صبحى مفتاح بكوم االرانب 2008/03/10 رشا فتحي احمد على 451739 كفـءكفـء2272011/02/14 معلم

بساتین الشوكة االبتدائیة ت أ 2006/10/01 رشا مجدى حنفى حبلیزة 2103542 كفـءكفـء2282011/03/28 معلم

الصبریة ریاض اطفال 2009/09/15 رضا السید عید شحاتھ 2359512 كفـءكفـء2292011/07/20 معلم

الدمحمیة 2008/03/10 رضا دمحم على خلیل 451741 كفـءكفـء2302011/03/28 معلم

مجمعة زاویة غزال ا 2009/09/15 رندا على حسن رجب 2384611 كفـءكفـء2312011/07/20 معلم

دمحم عبد الرحمن قرقورة 2009/09/15 روضة رجب دمحم موسى 2303173 كفـءكفـء2322011/07/20 معلم

ابو خلیفة 2007/03/10 ریم دمحم على دمحم ابو زیتحار 407379 كفـءكفـء2332011/03/28 معلم

كفر سنطیس تعلیم أساسى 2011/06/30 ریھام ابراھیم دمحم الصیحى 2201689 كفـءكفـء2342011/04/01 معلم

فصول األبعادیھ 2006/10/13 ریھام حسنى عبد اللطیف المرعشلى 2121899 كفـءكفـء2352011/03/28 معلم

ریاض اطفال-عزب سكنیده 2004/10/01 ریھام رمضان احمد عودة 405947 كفـءكفـء2362011/03/28 معلم

سعد بن معاذ للتعلیم االساسى 2008/03/10 سامح ابوالمجد سواح فتح هللا 410305 كفـءكفـء2372011/07/20 معلم

الشھید دمحم مختار جودة 2008/03/10 سامح دمحم توفیق قضیب 410923 كفـءكفـء2382011/03/28 معلم
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بساتین الشوكة االبتدائیة ت أ 2009/09/15 سعاد دمحم عبد الجواد زاید 2394379 كفـءكفـء2392011/07/20 معلم

زاویة غزال ع بنات 2006/10/01 سعد إبراھیم سعد الزیات 2122679 كفـءكفـء2402011/03/28 معلم

دكتور حسن غالب االبتدائیة 2005/10/01 سعد دمحم اسماعیل القزاز 2079416 كفـءكفـء2412011/03/28 معلم

فصول ابو الفضل 2008/03/10 سعدة مصطفى أحمد عبدالحمید 2159400 كفـءكفـء2422011/03/28 معلم

زھرة القبلیة 2008/03/10 سعدیة عبد الوھاب محمود غالب 2087275 كفـءكفـء2432011/03/28 معلم

ابویادم 2008/03/10 سعید حسن عبده سویسة 2123526 كفـءكفـء2442011/03/28 معلم

بسطرة االبتدائیة ت أ 2008/03/10 سعیدة غازي حسین أبوشادي 408987 كفـءكفـء2452011/03/28 معلم

العوجا االبتدائیة 2008/03/10 سلوى أحمد سلیمان حزیمھ 410883 كفـءكفـء2462011/03/28 معلم

ف بسطره االعدادیة ت أ 2008/03/10 سلوى عبد العزیز عطیة المشرقى 2059967 كفـءكفـء2472011/03/28 معلم

دكتور حسن غالب االبتدائیة 2009/09/15 سماح  خیرى عبد هللا غالب النوام 2265749 كفـءكفـء2482011/07/20 معلم

منشأة الوكیل تعلیم أساسى 2009/09/15 سماح فوزى مبروك صالح 2386755 كفـءكفـء2492011/07/20 معلم

األبعادیة الثانویة 2011/03/28 سماح دمحم رجب على 2088569 كفـءكفـء2502011/03/28 معلم

منیة بنى موسى ا 2008/03/10 سماح محمود رزق ابو فاید 410852 كفـءكفـء2512011/03/28 معلم

محطة الكھرباء 2009/09/15 سمر سمارة عطیة عوف 2347918 كفـءكفـء2522011/07/20 معلم

منشاة ناصر تعلیم أساسي 2008/03/10 سمر عبد الجواد عبد العزیز عبد العاطي 409441 كفـءكفـء2532011/03/28 معلم

االبرقجى ت أ 2008/03/10 سمیح محمود فتحى دیاب 2100768 كفـءكفـء2542011/03/28 معلم

دمحم عبد الرحمن قرقورة 2008/03/10 سناء فكرى درویش حبیب 2123149 كفـءكفـء2552011/03/28 معلم
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حسین عمرو االبتدائیة المشتركة 2004/10/01 سناء دمحم عبد العزیز مصباح 410093 كفـءكفـء2562011/07/20 معلم

منشاة صالح االبتدائیة 2009/09/15 سھا حلیم موسى عبدالعزیز الحنونى 2300078 كفـءكفـء2572011/07/20 معلم

بنى كفر بنى ھالل 2007/03/10 سھام ابراھیم دمحم فارس 406030 كفـءكفـء2582011/03/28 معلم

منشاة حمور ت أ 2005/10/31 سھام حسن أحمد صالح 405934 كفـءكفـء2592011/03/28 معلم

فصول األبعادیھ 2009/09/15 سھام عبد الرحمن عبد الحكیم عبد الباقى 2383878 كفـءكفـء2602011/07/20 معلم

دنشال االبتدائیة 2008/03/10 سھام عبد المنعم احمد السید السكرى 410573 كفـءكفـء2612011/03/28 معلم

منشاة ناصر تعلیم أساسي 2008/10/05 سھام على  عبد هللا النجار 2102573 كفـءكفـء2622011/07/20 معلم

صبحى مفتاح 2008/03/10 سھام فتحى على الشاملى 2234402 كفـءكفـء2632011/03/28 معلم

ابو خلیفة االبتدائیة المشتركة 2008/10/05 سھیر عطیة علوانى عطیة 2179111 كفـءكفـء2642011/07/20 معلم

عبدالجواد ابو عاصى تعلیم أساسى 2008/10/05 سوزان  السید  دمحم شعبان 2120781 كفـءكفـء2652011/03/28 معلم

طرابمبااالعدادیھ 2008/03/10 سوزان عوض فرج دمحم 406896 كفـءكفـء2662011/03/28 معلم

الشھید دمحم مختار جودة 2008/10/05 سوزان دمحم مسعد أحمد سلیمان 2127906 كفـءكفـء2672011/03/28 معلم

مجاھد عبدالسالم موسى عجمى/الشھید 2008/03/10 سومة على ابراھیم عوض 451511 كفـءكفـء2682011/02/28 معلم

الصبریة االبتدائیة 2008/03/10 شریف حسن  عبد الحلیم حسن 2084949 كفـءكفـء2692011/03/28 معلم

منشاة االوقاف الجدیدة 2008/03/10 شریفة سعد ابراھیم شاھین 410788 كفـءكفـء2702011/03/28 معلم

حفص االبتدائیة 2008/03/10 شرین عبدالدایم شعبان یادم القاسي أبوخشیم 397878 كفـءكفـء2712011/07/20 معلم

زاویة غزال ع بنات 2008/03/10 شرین دمحم توفیق ربعھ 451543 كفـءكفـء2722011/03/28 معلم
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بساتین الشوكة االبتدائیة ت أ 2008/03/10 شرین مصطفى على صقر 409685 كفـءكفـء2732011/03/28 معلم

منشأة صالح ریاض أطفال 2007/10/05 شریھان مسعود حسن بھنسى الحشاش 2102862 كفـءكفـء2742011/03/28 معلم

احمد سموكھ 2009/09/15 شعبان أحمد إبراھیم حمودة 2346822 كفـءكفـء2752011/07/20 معلم

شرنوب االعدادیة/ ف 2009/09/15 شیرین ابراھیم حسن داود 2296022 كفـءكفـء2762011/07/20 معلم

منشأة ناصر ریاض أطفال 2008/03/10 شیرین أحمد یوسف دمحم 2208391 كفـءكفـء2772011/03/28 معلم

بساتین الشوكھ ت أ 2008/03/10 شیرین حسنى فتحى التداوى 449976 كفـءكفـء2782011/03/28 معلم

عمر بن الخطاب ت أ 2008/03/10 شیریھان شحاتھ محمود جعوان 2175746 كفـءكفـء2792011/07/20 معلم

ریاض اطفال دنشال 2008/03/10 شیماء الصافى غریب إبراھیم 2141676 كفـءكفـء2802011/03/28 معلم

كفر بنى ھالل االبتدائیة 2008/03/10 شیماء بھجت عبدالجلیل الزینى 406070 كفـءكفـء2812011/03/28 معلم

الصبریة ریاض اطفال 2009/09/15 شیماء خمیس أحمد األعرج 2308018 كفـءكفـء2822011/04/01 معلم

ریاض اطفال منشاة الحبشى 2009/09/15 شیماء رشاد عبدالتواب عطیة 2258619 كفـءكفـء2832011/07/20 معلم

حازم دمحم ابراھیم عبد الباقى/الشھید 2008/03/10 شیماء سعید دمحم اسكندراني 410550 كفـءكفـء2842011/03/28 معلم

سنطیس االبتدائیة 2005/10/01 شیماء صالح عبد الحمید القرقیرى 2168668 كفـءكفـء2852011/03/28 معلم

عزبة شیبة االبتدائیة 2004/10/01 شیماء عبد الحمید عبد هللا البنا 402002 كفـءكفـء2862011/03/28 معلم

طرابمبااالعدادیھ 2007/03/10 شیماء عبد المنعم دمحم عبد المنعم 406818 كفـءكفـء2872011/03/28 معلم

ریاض اطفال زھرة البحریة 2008/03/10 شیماء فاروق دمحم عبد العاطى 2159371 كفـءكفـء2882011/03/28 معلم

عبد الجواد ابو عاصى تعلیم أساسى 2008/03/10 شیماء دمحم زكریا حجازي 476573 كفـءكفـء2892011/03/28 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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مركز دمنھورالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمد سموكھ 2008/03/10 شیماء دمحم یمنى عثمان 2123320 كفـءكفـء2902011/03/28 معلم

محطھ كھرباء زاویھ غزال 2007/03/10 شیماء محمود إبراھیم سامى 2121607 كفـءكفـء2912011/03/28 معلم

فصول األبعادیھ 2008/03/10 شیماء محمود دمحم سعید 2048813 كفـءكفـء2922011/03/28 معلم

االبعادیة 2003/10/01 شیماء مسعد سلیمان نعیم 449910 كفـءكفـء2932011/07/20 معلم

عمر بن الخطاب ت أ 2008/03/10 شیماء نبیل السید النعناعي 408258 كفـءكفـء2942011/03/28 معلم

جماع االبتدائیة ت أ 2008/03/10 صافیناز ابراھیم فرج سید احمد 426716 كفـءكفـء2952011/03/28 معلم

زرقون االبتدائیة المشتركة ب 2008/03/10 صباح السعید دمحم خضر 394380 كفـءكفـء2962011/03/28 معلم

زھرة البحریة للتعلیم االساسى 2011/03/28 صفاء احمد دمحم عریف 2110161 كفـءكفـء2972011/03/28 معلم

احمد زویل الثانویة 2008/10/05 صفاء حلمى أبو زید حماده 2233351 كفـءكفـء2982011/03/28 معلم

محطة الكھرباء 2008/03/10 صفاء دمحم دمحم البغدادى 2100343 كفـءكفـء2992011/03/28 معلم

عبدالجواد ابو عاصى تعلیم أساسى 2008/10/05 ضحى ربیع عبد القادر سالم 2129333 كفـءكفـء3002011/03/28 معلم

حلمى الصیاد 2008/03/10 ضحى سلیمان سلیمان ابو تركیھ 408092 كفـءكفـء3012011/03/28 معلم

البص 2008/03/10 طاھر شعبان دمحم شعبان 409244 كفـءكفـء3022011/03/28 معلم

كوم حفص الجدیدة 2008/03/10 عبد الحمید فؤاد عبد الحمید الضاھر 453080 كفـءكفـء3032011/03/28 معلم

احمد زویل الثانویة 2008/03/10 عبد السالم أحمد أحمد المنوفى 2087248 كفـءكفـء3042011/03/28 معلم

االبرقجى ت أ 2008/03/10 عبد اللطیف فرج عبد اللطیف عبد الرحمن 2095452 كفـءكفـء3052011/03/28 معلم

دنشال االعدادیة 2004/10/01 عبد المطلب نادر عبد المطلب عبد الجواد 408799 كفـءكفـء3062011/03/28 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 

مركز دمنھورالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول عزبة جوده اعدادى 2008/03/10 عبد المنعم انور عبد المنعم حسن 402394 كفـءكفـء3072011/03/28 معلم

خالد الجعفراوى 2008/03/10 عبد الناصر عبد الحمید مرسى كامل 2165693 كفـءكفـء3082011/07/20 معلم

منشاة االوقاف الجدیدة 2004/10/01 عبدالباسط السعید سعد مطر 408990 كفـءكفـء3092011/03/28 معلم

احمد خیرى نوار القدیمة 2008/03/10 عبدالرازق عبدالسمیع عبدالعزیز ابراھیم 408624 كفـءكفـء3102011/03/28 معلم

نفرة االبتدائیة المشتركة 2004/07/01 عبدالعزیز دمحم عبدالعزیز عاشور 399538 كفـءكفـء3112009/11/04 معلم

فصول زرقون االعدادیة 2009/09/15 عبدالفتاح دمحم عبداللطیف السید بدوي 2288738 كفـءكفـء3122011/07/20 معلم

الدرمللى 2008/03/10 عبیر أحمد سعد المنوفى 2092413 كفـءكفـء3132011/03/28 معلم

شرنوب المشتركة 2008/03/10 عبیر عبد اللطیف إسماعیل حبیب 2189264 كفـءكفـء3142011/03/28 معلم

منشاة االوقاف الجدیدة 2008/10/05 عبیر فاروق احمد الجمال 2121023 كفـءكفـء3152011/07/20 معلم

منشاة االوقاف الجدیدة 2009/09/15 عبیر محروس محمود مصطفى 2257041 كفـءكفـء3162011/07/20 معلم

ریاض اطفال- االبرقجى  2008/03/10 عزة سید أحمد قطب 2097405 كفـءكفـء3172011/07/20 معلم

ندیبة االبتدائیة 2009/09/15 عزة عبد الجواد  دمحم  الجالى 2396387 كفـءكفـء3182011/07/20 معلم

ریاض اطفال جماع ت أ 2008/10/05 عزة على حسان عطا هللا 2232807 كفـءكفـء3192011/03/28 معلم

ریاض اطفال حفص 2004/10/01 عزة فوزى السمان رضوان 405976 كفـءكفـء3202011/03/28 معلم

زھرة البحریة للتعلیم االساسى 2007/03/10 عزة دمحم دمحم العسال 406109 كفـءكفـء3212011/03/28 معلم

ریاض اطفال عزبة الصیاد 2007/10/05 عصمت سعید إسماعیل إبراھیم 2087051 كفـءكفـء3222011/03/28 معلم

االبرقجى االعدادیة ت أ 2008/10/05 عطیات أحمد عبد اللطیف حبلیزة 2120798 كفـءكفـء3232011/03/28 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 

مركز دمنھورالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العمریھ األعدادیھ 2009/09/15 عفاف نصر فھمى الدفراوى 2355610 كفـءكفـء3242011/07/20 معلم

خالد الجعفراوى 2008/03/10 عال شعبان عبد الفتاح المغربى 2087301 كفـءكفـء3252011/03/28 معلم

منیة عطیة االبتدائیة 2008/03/10 عالء عبد الفتاح عبد الغنى مسلم 2083624 كفـءكفـء3262011/03/28 معلم

ابراھیم مبروك نوار 2007/10/05 عالء فؤاد السید سلیمان 396319 كفـءكفـء3272011/03/28 معلم

منشاة الوكیل 2008/03/10 على خیرى ابراھیم قرطام 2097309 كفـءكفـء3282011/03/28 معلم

منشاة صالح االبتدائیة 2003/10/01 على دمحم على خمیس 452067 كفـءكفـء3292011/03/28 معلم

العمریھ األعدادیھ 2008/03/10 علي عبدالحمید على ابراھیم 398016 كفـءكفـء3302011/04/01 معلم

ریاض اطفال البرنوجى 2008/09/15 علیا دمحم فرحات جبالى 2402166 كفـءكفـء3312011/04/01 معلم

شھداء دسونس االعدادیة 2008/10/05 علیاء عبد الحمید عبد الھادى البھتیمى 2054214 كفـءكفـء3322011/07/20 معلم

كوم النوام الجدیدة 2011/07/20 علیاء عطیھ نبوى بیصار 2356640 كفـءكفـء3332011/07/20 معلم

الدرمللي ریاض أطفال 2011/07/20 علیاء فؤاد عبد المنعم الشریدى 2299871 كفـءكفـء3342011/04/01 معلم

ریاض اطفال البرنوجى 2008/10/05 علیھ على مبارك مخیمر 407762 كفـءكفـء3352011/07/20 معلم

میل 2004/10/01 عماد أحمد عبد ربھ البربرى 2084912 كفـءكفـء3362011/07/20 معلم

عمر بن الخطاب ت أ 2009/09/15 عمرو دمحم السید غباشى 2334292 كفـءكفـء3372011/07/20 معلم

عزبة درویش ت أ 2008/03/10 غادة أحمد عبد الوھاب غزالن 2152171 كفـءكفـء3382011/03/28 معلم

االبعادیة 2008/03/10 غادة حسن فھمى حسن 449911 كفـءكفـء3392011/07/20 معلم

ریاض اطفال- عبد الجواد ابو عاصى 2008/10/05 غادة رجب السعید فھیم 2100446 كفـءكفـء3402011/03/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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مركز دمنھورالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حسن عبد الجید حسن برھام/ الشھید 2005/10/01 غادة عبد المحسن أحمد ابو النجا 2121678 كفـءكفـء3412011/03/28 معلم

فصول الجحنایھ 2004/10/01 غادة عطیة عبد الحافظ خمیس 2120986 كفـءكفـء3422011/03/28 معلم

ریاض اطفال- عبد الجواد ابو عاصى 2008/03/10 غادة موسى أحمد مصباح 2100434 كفـءكفـء3432011/03/28 معلم

ف منشأه نصار ع 2008/03/10 فاتن السید حسن السید 451725 كفـءكفـء3442011/07/20 معلم

كوم االحكار 2008/10/05 فاتن عبد الكریم طھ سلمان 2122307 كفـءكفـء3452011/03/28 معلم

دنشال االبتدائیة 2008/03/10 فاطمة أسعد عبد الواحد عرفات 2141612 كفـءكفـء3462011/03/28 معلم

حلمى الصیاد 2008/03/10 فاطمة عبد الرحمن محمود دمحم أبو كحلة 2159527 كفـءكفـء3472011/03/28 معلم

افالقھ االعدادیھ 2008/03/10 فاطمھ عبدالفتاح اسماعیل خلیفھ 406081 كفـءكفـء3482011/03/28 معلم

شرنوب االعدادیة/ ف 2004/10/01 فایزة أحمد عبد الحمید  الشرقاوى 2226638 كفـءكفـء3492011/03/28 معلم

حسین عمرو االبتدائیة المشتركة 2005/05/08 فایزه عبد المعطي دمحم دمحم عمار 406827 كفـءكفـء3502011/03/28 معلم

الجمامیزى االبتدائیة 2008/03/10 فتحیة رمضان السید الشرقاوى 2063281 كفـءكفـء3512011/07/20 معلم

طرابمبااالعدادیھ 2005/10/01 فتیانى عبد المنعم عبد اللطیف دمحم 409442 كفـءكفـء3522011/03/28 معلم

حسین عمرو االبتدائیة المشتركة 2005/10/01 فلایر دمحم أحمد السید 409152 كفـءكفـء3532011/03/28 معلم

منشاة حمور 2004/10/30 فكریھ عباس عبد الحمید أبو رحاب 2226594 كفـءكفـء3542011/03/28 معلم

سنطیس االبتدائیة 2008/03/10 كریمة حنفى محمود عمارة 2120721 كفـءكفـء3552011/07/20 معلم

منشأة الوكیل ت أ ریاض أطفال 2009/09/15 كریمة مصطفى احمد عبدالرحیم 2300118 كفـءكفـء3562011/07/20 معلم

٠ع٠سیف الدین الكاتب  2007/10/05 كریمھ عبد المقصود شكرى عاشور 2233345 كفـءكفـء3572011/03/28 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 

مركز دمنھورالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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عمر بن الخطاب ت أ 2011/07/20 لمیاء حسنى أحمد البشبیشى 2168100 كفـءكفـء3582011/07/20 معلم

منشاة حمور 2004/10/01 لمیاء عبدالقادر یوسف حسین 410296 كفـءكفـء3592011/03/28 معلم

دكتور حسن غالب 2007/10/05 لمیس جمال دمحم النجار 2100663 كفـءكفـء3602011/03/28 معلم

ریاض اطفال سعد بن معاذ 2009/09/15 مارسیل ابراھیم رمزى مسعود 2369115 كفـءكفـء3612011/07/20 معلم

محطھ كھرباء زاویھ غزال 2009/09/15 ماریان إمیل رزق أسعد 2252859 كفـءكفـء3622011/07/20 معلم

شھداء دسونس االعدادیة 2008/10/05 ماریان عشم هللا ریاض كامل 2054219 كفـءكفـء3632011/07/20 معلم

احمد زویل الثانویة 2009/09/15 ماریانا ماھر وھبھ باسیلى 2298822 كفـءكفـء3642011/07/20 معلم

كوم النوام الجدیدة 2011/02/14 ماھر عبدالحمید دمحم قطب 2210828 كفـءكفـء3652011/07/20 معلم

العوجا االبتدائیة 2008/10/05 مایسة دمحم أحمد عبد الحلیم 418438 كفـءكفـء3662011/04/01 معلم

زاویة غزال ع بنات 2008/10/05 دمحم  فتحى عبد العزیز رفاعى 2096065 كفـءكفـء3672011/03/28 معلم

فصول الزقل االعدادیھ 2009/09/15 دمحم إبراھیم راغب إبراھیم 2361838 كفـءكفـء3682011/07/20 معلم

كفر سنطیس تعلیم أساسى 2008/03/10 دمحم إبراھیم دمحم النوام 2197269 كفـءكفـء3692011/03/28 معلم

ف منشأه حمور ت أ 2008/03/10 دمحم ابراھیم دمحم حسن 2132586 كفـءكفـء3702011/03/28 معلم

العمریھ األعدادیھ 2004/10/01 دمحم أحمد أحمد اسماعیل 398363 كفـءكفـء3712011/07/20 معلم

البیضا االعدادیھ 2008/03/10 دمحم جالل حنفى حسن 2235757 كفـءكفـء3722011/03/28 معلم

ف منشأه نصار ع 2008/03/10 دمحم جمعھ على البسیوني 2093500 كفـءكفـء3732011/03/28 معلم

بساتین الشوكة االبتدائیة ت أ 2008/03/10 دمحم حسن عوض راضى 2092644 كفـءكفـء3742011/03/28 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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ندیبة االبتدائیة 2009/09/15 دمحم حلمى احمد بخاطرة 2383888 كفـءكفـء3752011/07/20 معلم

زرقون االبتدائیة رقم ا 2008/10/05 دمحم حمدى سعد دویدار 2259690 كفـءكفـء3762011/07/20 معلم

فصول منشأة راغب االعدادیة 2004/10/01 دمحم رجب جمعة عبدالمجید نصر 409333 كفـءكفـء3772011/03/28 معلم

صبرى ابوعیسى المشتركة بمنشاة غ 2005/10/01 دمحم صبحى محمود عابدین 2063158 كفـءكفـء3782011/03/28 معلم

سلیم طوبجیان االبتدائیة 2008/03/10 دمحم صبرى محمود نصار 2257191 كفـءكفـء3792011/03/28 معلم

فصول عزبة جوده اعدادى 2008/03/10 دمحم طارق كیالنى عمر 2059831 كفـءكفـء3802011/03/28 معلم

فصول الجحنایھ 2009/09/15 دمحم عبدالحمید احمد الجرف 2274484 كفـءكفـء3812011/07/20 معلم

سنطیس األعدادیھ 2008/10/05 دمحم على عبد الحمید حسنین 2185173 كفـءكفـء3822011/03/28 معلم

الزقل االبتدائیة 2008/03/10 دمحم على دمحم المغربى 2124202 كفـءكفـء3832011/03/28 معلم

نقرھا االبتدائیة المشتركة 2009/09/15 دمحم فاروق عبد المجید دمحم 2255432 كفـءكفـء3842011/07/20 معلم

ابویادم 2008/10/01 دمحم فتحى عبد الفتاح الفخرانى 408612 كفـءكفـء3852011/03/28 معلم

2008/10/05 زاویھ غزال اعدادى بنین دمحم فتحى على مدین 2122627 كفـءكفـء3862011/03/28 معلم

محطھ كھرباء زاویھ غزال 2008/03/10 دمحم فكرى على ولى الدین 406324 كفـءكفـء3872011/03/28 معلم

ابو خلیفة 2008/03/10 دمحم فھمى دمحم فرحات 2070369 كفـءكفـء3882011/03/28 معلم

عمر بن الخطاب ت أ 2008/03/10 دمحم فھیم دمحم الزلبانى 2199164 كفـءكفـء3892011/03/28 معلم

عبدالجواد ابو عاصى تعلیم أساسى 2004/10/01 دمحم قدرى دمحم العزالى 2127843 كفـءكفـء3902011/07/20 معلم

محطة كھرباء زاویة غزال 2009/09/15 دمحم كریم دمحم صالح اسماعیل  الشریف 2384633 كفـءكفـء3912011/07/20 معلم
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األعلي

افالقھ االعدادیھ 2008/10/05 دمحم محمود عبد الفتاح بكر 2212977 كفـءكفـء3922011/03/28 معلم

شھداء دسونس االعدادیة 2008/03/10 دمحم مسعد مرسى ولى الدین 2054216 كفـءكفـء3932011/03/28 معلم

خالد الجعفراوى 2009/09/15 دمحم مصطفى دمحم البشبیشى 2330580 كفـءكفـء3942011/07/20 معلم

ابراھیم مبروك نوار للتعلیم االساسى 2008/03/10 دمحم مصطفى دمحم تعیلب 2103111 كفـءكفـء3952011/03/28 معلم

احمد زویل الثانویة 2008/03/10 محمود اسماعیل عبد الرحیم  الشرقاوى 398008 كفـءكفـء3962011/03/28 معلم

الحریة االعدادیة للتعلیم االساسى 2008/03/10 محمود انور محمود الزیات 451378 كفـءكفـء3972011/03/28 معلم

البرنوجى االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 محمود جمیل السید الجنبیھى 2055512 كفـءكفـء3982011/03/28 معلم

عزبة درویش ت أ 2009/09/15 محمود حسن خلیل حشیش 2258840 كفـءكفـء3992011/04/01 معلم

دنشال االبتدائیة 2008/03/10 محمود فتحى حسن الشرقاوى 2143949 كفـءكفـء4002011/03/28 معلم

خالد الجعفراوى 2008/03/10 محمود فتحى عطیة شمھ 396321 كفـءكفـء4012011/03/28 معلم

منیة بنى موسى ا 2005/11/01 محمود دمحم رمضان عطا 2100738 كفـءكفـء4022011/03/28 معلم

فصول الغاللبھ 2008/03/10 محمود دمحم على عثمان 450743 كفـءكفـء4032011/02/14 معلم

عمر دمحم نعیم بنون 2009/09/15 محمود محمود دمحم ابراھیم ابوسعیفة 2266813 كفـءكفـء4042011/04/01 معلم

كوم النوام الجدیدة 2008/03/10 مروة  دمحم حسنى رحال 2103099 كفـءكفـء4052011/03/28 معلم

منشاة االوقاف الجدیدة 2009/09/15 مروة إبراھیم جابر عبدالحمید 2401679 كفـءكفـء4062011/07/20 معلم

كوم حفص 2008/03/10 مروة أحمد أمیر أحمد نعیم 2095178 كفـءكفـء4072011/03/28 معلم

ریاض اطفال زاویة غزال الجدیدة 2008/10/05 مروة المرسى حنفى یونس 2121499 كفـءكفـء4082011/07/20 معلم
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ریاض اطفال عزبة الصیاد 2009/09/15 مروة حربى شعبان زھران 2389119 كفـءكفـء4092011/07/20 معلم

زرقون االبتدائیة المشتركة ب 2008/10/05 مروة حسنى دمحم ابوزید 451560 كفـءكفـء4102011/07/20 معلم

زاویة غزال ع بنات 2008/03/10 مروة عادل دمحم ابو میرة 407312 كفـءكفـء4112011/03/28 معلم

بسطره 2009/09/15 مروة عوض دمحم ابو حمودة الحوفى 2372896 كفـءكفـء4122011/07/20 معلم

فصول الزقل االعدادیھ 2008/10/05 مروة دمحم رفعت دمحم غزال 2056460 كفـءكفـء4132011/03/28 معلم

منشاة الحبشى االبتدائیة 2007/03/10 مروة دمحم سید قاسم 2141977 كفـءكفـء4142011/03/28 معلم

فصول عزبة جوده اعدادى 2008/03/10 مسعد حسین عبدالزین حسین 397816 كفـءكفـء4152011/07/20 معلم

االبعادیة 2008/03/10 مشیرة نجیب بسطامى الجعفراوى 2069174 كفـءكفـء4162011/03/28 معلم

فصول الغاللبھ 2009/09/15 مصطفى  دمحم دمحم عطیھ الجعو 2301081 كفـءكفـء4172011/04/01 معلم

ندیبة االبتدائیة 2004/10/01 مصطفى احمد عبدالمجید عطاهللا 451678 كفـءكفـء4182011/03/28 معلم

فصول األبعادیھ 2006/10/01 مصطفى السعید سالم احمد 1544386 كفـءكفـء4192011/03/28 معلم

افالقھ االعدادیھ 2008/10/05 مصطفى حسین عطیھ الشرقاوى 2211315 كفـءكفـء4202011/07/20 معلم

البص 2008/03/10 مصطفي محمود احمد خفاجي 407882 كفـءكفـء4212011/07/20 معلم

افالقة ا 2008/09/15 منار سعد عبد المنعم الشرقاوى 2371586 كفـءكفـء4222011/07/20 معلم

جماع االبتدائیة ت أ 2004/10/01 منى  عبد المحسن سالم  على 2122367 كفـءكفـء4232011/03/28 معلم

حازم دمحم ابراھیم عبد الباقى/الشھید 2007/03/31 منى إسماعیل سعد مسعود 2233348 كفـءكفـء4242011/03/28 معلم

صبحى مفتاح 2008/10/05 منى حسنى دمحم شاھین 2146048 كفـءكفـء4252011/03/28 معلم
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میل 2003/10/01 منى خیرى السید الغول 2084921 كفـءكفـء4262011/03/28 معلم

عمر دمحم نعیم بنون 2003/10/01 منى دمحم  عبد المنعم حسن الشریف 451597 كفـءكفـء4272011/03/28 معلم

نقرھا االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 منى دمحم السید رحومة 399910 كفـءكفـء4282011/07/20 معلم

افالقة ا 2008/03/10 منى دمحم عبد الحلیم المغربى 1528253 كفـءكفـء4292011/03/28 معلم

ریاض اطفال منشاة الحبشى 2007/03/10 منى دمحم عبد المجید شحاتة 2102985 كفـءكفـء4302011/03/28 معلم

مجمعة زاویة غزال ا 2008/03/10 مھا احمد صبرى دمحم ھندي 409832 كفـءكفـء4312011/03/28 معلم

كفر سنطیس تعلیم أساسى 2008/10/05 مھا أحمد موسى الشرنوبى 2088573 كفـءكفـء4322011/07/20 معلم

كوم حفص 2008/03/10 مھا صبرى عید واعر 2095164 كفـءكفـء4332011/03/28 معلم

النوام سعد االبتدائیة 2007/03/10 مھا عبد السالم ابراھیم بسیونى 408131 كفـءكفـء4342011/03/28 معلم

ساسون للتعلیم االساسى 2008/03/10 مھا عبد المنعم السید نجم 406435 كفـءكفـء4352011/03/28 معلم

عمر دمحم نعیم بنون 2009/09/15 مھا محمود محمود الشرقاوى 2303167 كفـءكفـء4362011/07/20 معلم

فصول الجحنایھ 2008/03/10 مى عمر السید الكشكى 416396 كفـءكفـء4372011/03/28 معلم

زاویة غزال ع بنات 2008/03/10 میرفت ابراھیم سعد قندیل 407381 كفـءكفـء4382011/07/20 معلم

فصول األبعادیھ 2007/10/05 نادیة  عبدالعظیم عبدالجلیل بغیض 2161184 كفـءكفـء4392011/03/28 معلم

ریاض اطفال سنطیس 2003/10/01 نادیة عبد الحلیم جمعة الجنبیھى 2084775 كفـءكفـء4402011/03/28 معلم

الحجنایة 2004/10/01 نادیة عبد المنعم السید عمرو 2121003 كفـءكفـء4412011/03/28 معلم

منشأة ناصر ریاض أطفال 2009/09/15 نادیة دمحم السید الجاویش 2379168 كفـءكفـء4422011/07/20 معلم
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كوم االحكار 2008/03/10 نادیة دمحم مختار حسین 2122263 كفـءكفـء4432011/03/28 معلم

أحمد عبد الرؤف الثانویة 2008/03/10 نانسي مجدي عبد العال نوار 406437 كفـءفوق المتوسط4442011/03/28 معلم

بساتین الشوكة االبتدائیة ت أ 2008/10/05 نجاح عبد الرحیم حسین عبد الرحیم 2123104 كفـءكفـء4452011/03/28 معلم

سعد بن معاذ للتعلیم االساسى 2008/03/10 نجالء سلیمان دمحم المغربى 399790 كفـءكفـء4462011/03/28 معلم

دسونس ام دینار تعلیم اساسى 2009/09/15 نجالء فتحى دمحم النجار 2379157 كفـءكفـء4472011/07/20 معلم

افالقھ االعدادیھ 2008/10/05 نجالء فتحى دمحم مكى 2216518 كفـءكفـء4482011/03/28 معلم

فصول الزقل االعدادیھ 2008/03/10 نجالء فوزى دمحم زیدان 2055161 كفـءكفـء4492011/07/20 معلم

زرقون االبتدائیة المشتركة ب 2008/03/10 نجالء دمحم أحمد البنا 2121573 كفـءكفـء4502011/07/20 معلم

صبرى ابوعیسى 2007/03/10 نجالء نبوى عبده الصعیدى 2123165 كفـءكفـء4512011/03/28 معلم

ریاض اطفال سعد بن معاذ 2004/10/01 نجوى رجب عبدالمقصود سلیمان 393923 كفـءكفـء4522011/03/28 معلم

دسونس ام دینار تعلیم اساسى 2007/03/10 نرمین دمحم كامل ابو غالى 410174 كفـءكفـء4532011/03/28 معلم

ریاض اطفال حفص 2009/09/15 نرمین مطیع كامل جرجس 2388483 كفـءكفـء4542011/07/20 معلم

دنشال االعدادیة 2008/03/10 نسرین جمعة عبد الحمید دمحم 2048828 كفـءكفـء4552011/03/28 معلم

ابویادم 2008/03/10 نشوه فتحى عبد الفتاح عبد العزیز 2086400 كفـءكفـء4562011/03/28 معلم

ریاض اطفال منشاة الحبشى 2009/09/15 نشوى جابر شعبان ابو نار 2387053 كفـءكفـء4572011/07/20 معلم

الھواریة االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 نشوى عبده إسماعیل عبد النبى 2178271 كفـءكفـء4582011/03/28 معلم

االبعادیة 2008/03/10 نشوى دمحم سعدالدین عبدالكریم 451547 كفـءكفـء4592011/07/20 معلم
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زھرة البحریة للتعلیم االساسى 2007/03/10 نشوى دمحم سید قاسم 2151389 كفـءكفـء4602011/03/28 معلم

عمر بن الخطاب ت أ 2004/10/01 نعمات سعد محمود السعدى 449893 كفـءكفـء4612011/03/28 معلم

كفر سنطیس تعلیم أساسى 2009/09/15 نھال عبد المحسن مامون ابولیلھ 2351574 كفـءكفـء4622011/07/20 معلم

ف بسطره االعدادیة ت أ 2008/10/05 نھال محمود محمود المصري 411238 كفـءكفـء4632011/07/20 معلم

الدرمللى 2008/03/10 نھلھ ماھر دمحم القویعى 410145 كفـءكفـء4642011/03/28 معلم

ساسون االبتدائیة ت أ 2008/03/10 نھى إبراھیم حامد خضر 2092543 كفـءكفـء4652011/03/28 معلم

الشراقوة االبتدائیة بالسعرانیة 2008/10/05 نھى خلیل شعبان أبو إسماعیل 2100820 كفـءكفـء4662011/07/20 معلم

شرنوب المشتركة 2008/03/10 نھى شعبان محمود سمنھ 410113 كفـءكفـء4672011/03/28 معلم

مجمعة زاویة غزال ب 2008/03/10 نھى دمحم سعد موسى 450823 كفـءكفـء4682011/03/28 معلم

فصول األبعادیھ 2008/03/10 نھى دمحم عباس زاید 2122191 كفـءكفـء4692011/03/28 معلم

البیضا االعدادیھ 2004/10/01 نھي محفوظ ابراھیم زقزوق 408281 كفـءكفـء4702011/03/28 معلم

ریاض اطفال- عبد الجواد ابو عاصى 2008/03/10 نور الھدى احمد عبد هللا احمد 410470 كفـءكفـء4712011/03/28 معلم

العمریھ األعدادیھ 2008/03/10 نوره صبرى عید واعر 451519 كفـءكفـء4722011/03/28 معلم

ریاض اطفال منشاة الحبشى 2009/09/15 نیرة صبرى عوض محمود 2403593 كفـءكفـء4732011/07/20 معلم

ریاض اطفال منشاة الحبشى 2009/09/15 نیرة صالح مؤنس ناصف 2346649 كفـءكفـء4742011/07/20 معلم

حلمى الصیاد 2008/03/10 نیفین حماده كمال الكنفانى 408789 كفـءكفـء4752011/03/28 معلم

الشھید حازم دمحم ابراھیم عبدالباقي 2007/10/05 نیفین صالح الدین أحمد أبو زید 2097393 كفـءكفـء4762011/03/28 معلم
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ریاض اطفال عزبة درویش 2008/03/10 ھادیة إمبارك عبد الھادى الوكیل 2123174 كفـءكفـء4772011/03/28 معلم

الشراقوة االبتدائیة بالسعرانیة 2004/10/01 ھالة سعید زكریا  عطا هللا 2177011 كفـءكفـء4782011/03/28 معلم

االبرقجى االعدادیة ت أ 2009/09/15 ھالة فؤاد عوض السید 2386256 كفـءكفـء4792011/07/20 معلم

كفر سنطیس تعلیم أساسى 2008/10/01 ھالة محمود محمود خبیز 2354856 كفـءكفـء4802011/07/20 معلم

محطھ كھرباء زاویھ غزال 2003/10/01 ھالھ خیر دمحم خلف هللا 1528890 كفـءكفـء4812011/03/28 معلم

بساتین الشوكة االبتدائیة ت أ 2008/03/10 ھالھ عبد المجید عید عبد السالم 409675 كفـءكفـء4822011/03/28 معلم

بنى عبد الباقى سرور 2004/10/01 ھانم سعید كامل عثمان 399726 كفـءكفـء4832011/07/20 معلم

المخایض االبتدائیة 2007/03/10 ھانى الصافى عبد الحافظ زعیتر 2071312 كفـءكفـء4842011/03/28 معلم

2008/10/05 زاویھ غزال اعدادى بنین ھانى عوض فرید سولایر 1543637 كفـءكفـء4852011/03/28 معلم

عبدالجواد ابو عاصى تعلیم أساسى 2008/10/05 ھانى دمحم عبدالحمید الطباخ 2234046 كفـءكفـء4862011/03/28 معلم

فصول األبعادیھ 2008/03/10 ھانى مصطفى دمحم قدرى 474265 كفـءكفـء4872011/03/28 معلم

دربك ریاض أطفال 2011/07/20 ھایدى امین  عبد العزیز امین غراب 2392767 كفـءكفـء4882011/04/01 معلم

طرابمبااالعدادیھ 2009/09/15 ھبة  ناصف اسماعیل حزیمة 2346319 كفـءكفـء4892011/07/20 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2009/09/15 ھبة هللا حمیدة أنور كامل السقا 2378890 كفـءكفـء4902011/07/20 معلم

عمر دمحم نعیم بنون 2007/03/10 ھبة خیرى إبراھیم قرطام 2216035 كفـءكفـء4912011/07/20 معلم

ندیبھ االعدادیھ 2008/10/05 ھبة سراج الدین عبد الحمید  زبادى 2065593 كفـءكفـء4922011/03/28 معلم

عزبة الصیاد 2008/03/10 ھبة عبد القادر عبد المقصود الشھاوى 2087059 كفـءكفـء4932011/03/28 معلم
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محطة كھرباء زاویة غزال 2008/03/10 ھبة عبد هللا حلمى زین الدین 2129554 كفـءكفـء4942011/03/28 معلم

صبرى ابوعیسى المشتركة بمنشاة غ 2007/10/05 ھبة فتحى  دمحم ضفدع 2123239 كفـءكفـء4952011/03/28 معلم

ریاض اطفال ابو خلیفھ 2008/03/10 ھبة دمحم عبد العلیم خمیس 2121364 كفـءكفـء4962011/03/28 معلم

سنطیس االبتدائیة 2004/10/01 ھبة دمحم فاروق دمحم سلیمان 2120727 كفـءكفـء4972011/03/28 معلم

ریاض اطفال الشھید الطنیخى 2008/03/10 ھبة ممدوح عبدالجواد شمسیة 409334 كفـءكفـء4982011/03/28 معلم

العوجا 2008/03/10 ھبھ احمد السید الدماطي 408841 كفـءكفـء4992011/03/28 معلم

مجمعة شرنوب 2009/09/15 ھبھ خلیفة دمحم اسماعیل 2384563 كفـءكفـء5002011/07/20 معلم

كفر بنى ھالل االبتدائیة 2008/03/10 ھبھ شحاتھ محمود عبد العزیز 405935 كفـءكفـء5012011/07/20 معلم

بنى عبد الباقى سرور 2003/11/01 ھبھ دمحم غنیم ختعن 1528849 كفـءكفـء5022011/03/28 معلم

مجمعة زاویة غزال أ 2008/03/10 ھدى رمضان زكى السید ندا 449891 كفـءكفـء5032011/03/28 معلم

منشأة الوكیل تعلیم أساسى 2007/03/10 ھدى سعد سعید الفخرانى 2100700 كفـءكفـء5042011/03/28 معلم

سعد بن معاذ للتعلیم االساسى 2008/03/10 ھدى عطیة شحاتة عطیة 410307 كفـءكفـء5052011/03/28 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2007/10/05 ھدى عمر دمحم أحمد 2157915 كفـءكفـء5062011/07/20 معلم

مجمعة زاویة غزال ب 2008/03/10 ھدى دمحم محمود جغالن 2166918 كفـءكفـء5072011/03/28 معلم

االبرقجى االعدادیة ت أ 2008/03/10 ھدى دمحم محمود سالم 2097472 كفـءكفـء5082011/03/28 معلم

ف منشأه حمور ت أ 2005/10/01 ھدى مصباح السید مصباح 1550874 كفـءكفـء5092011/03/28 معلم

ندیبة االبتدائیة 2006/10/01 ھشام أحمد دمحم قنفود 2059065 كفـءكفـء5102011/03/28 معلم
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شرنوب االعدادیة/ ف 2008/03/10 ھشام حمدي دمحم شریري 410363 كفـءكفـء5112011/03/28 معلم

األبعادیة الثانویة 2008/03/10 ھشام منصور دمحم حسین 408631 كفـءكفـء5122011/07/20 معلم

ریاض اطفال بنى عبد الباقى سرور التجریبیة 2008/03/10 ھمت عبد الفتاح إبراھیم الطنیخى 2123136 كفـءكفـء5132011/03/28 معلم

فصول السالنكلى االعدادیة 2001/03/02 ھناء سعید كامل عثمان 402275 كفـءكفـء5142011/03/28 معلم

دكتور حسن غالب االبتدائیة 2004/10/01 ھناء عبد الشافى محمود أحمد 2100660 كفـءكفـء5152011/03/28 معلم

دمحم عبد الرحمن قرقورة 2009/09/15 ھناء دمحم دمحم السروى 2386101 كفـءكفـء5162011/07/20 معلم

عبد الجواد ابو عاصى تعلیم أساسى 2008/03/10 ھنیات شعبان خضرجي خلیل 406079 كفـءكفـء5172011/03/28 معلم

مجمعة زاویة غزال ا 2008/03/10 ھویدة سعید دمحم شرف الدین 477002 كفـءكفـء5182011/03/28 معلم

افالقة ا 2008/03/10 ھیام دمحم حمدى حماد 405860 كفـءكفـء5192011/03/28 معلم

مجمعة شرنوب 2008/10/05 وائل أحمد البشیر دمحمالشرنوبى 2235795 كفـءكفـء5202011/03/28 معلم

احمد زویل الثانویة 2004/10/01 وائل حلمى عبد الفتاح البردان 2151707 كفـءكفـء5212011/03/28 معلم

٠ع٠سیف الدین الكاتب  2007/10/05 وائل مصري اسماعیل زاید 409833 كفـءكفـء5222011/03/28 معلم

افالقة ا 2008/03/10 وجیة محروس عبد السالم حرب 410304 كفـءكفـء5232011/03/28 معلم

بنى عبد الباقى سرور 2008/10/05 وسام فتح هللا دمحم شلبى 2127829 كفـءكفـء5242011/03/28 معلم

شرنوب االعدادیة/ ف 2007/03/10 وفاء ابوزید دمحم عیسى 450800 كفـءكفـء5252011/03/28 معلم

الشھید دمحم مختار جودة 2008/03/10 وفاء صالح الدین أحمد إسماعیل 2120748 كفـءكفـء5262011/03/28 معلم

الشھید حازم دمحم ابراھیم عبدالباقي 2008/03/10 وفاء عوض زكى مراجع 409225 كفـءكفـء5272011/07/20 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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مركز دمنھورالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

افالقھ االعدادیھ 2005/10/01 ولید السعید مسعود أبوزید 408988 كفـءكفـء5282011/03/28 معلم

ندیبھ 2008/10/05 وئام عبد السالم عبد السالم بطیشة 2078304 كفـءكفـء5292011/07/20 معلم

البرنوجى االبتدائیة المشتركة 2004/10/01 یاسر عبدالغني عبدالفتاح عبوده 449936 كفـءكفـء5302011/07/20 معلم

عمر دمحم نعیم بنون 2009/09/15 یاسر دمحم دمحم الشرقاوي 2257358 كفـءكفـء5312011/04/01 معلم

العمریھ األعدادیھ 2008/10/05 یاسمین رجب أحمد الطحان 2045224 كفـءكفـء5322011/07/20 معلم

ریاض اطفال حفص 2008/03/10 یاسمین دمحم شوقى على التیتى 2072703 كفـءكفـء5332011/03/28 معلم

عبدالجواد ابو عاصى تعلیم أساسى 2004/10/01 یسرى ابراھیم رمزى مسعود 450799 كفـءكفـء5342011/03/28 معلم

ندیبھ االعدادیھ 2009/09/15 یسري فوزي كمال احمد 2256702 كفـءكفـء5352011/04/01 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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التحریرالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بدر التجاریة المشتركة 1985/01/01 أم دمحم عبد الرحمن إبراھیم بھواش 413331 كفـءكفـء12009/11/04 وكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول أ 

بدر التجاریة المشتركة 2009/09/15 توفیق راتب توفیق اسماعیل 2289785 كفـءكفـء22011/07/20 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبد المنعم ریاض 2009/09/15 اسماء احمد ابراھیم حسین عثمان 2386233 كفـءكفـء32011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

ف المعركة 2009/09/15 امیرة حمدى دمحم السید 2340871 كفـءكفـء42011/07/20 أخصائى نفسى

رشوان احمد رشوان 2008/10/05 رانیا دمحم احمددمحم عطیة 2187315 كفـءكفـء52011/03/28 أخصائى نفسى

عبد الحمید ابو زید للتعلیم االساسى 2009/09/15 رشا عبد الحمید دمحمكمال سعید 2277565 كفـءكفـء62011/07/20 أخصائى نفسى

النجاح الثانویة الصناعیةبالتحریر 2008/10/05 رشا عماد عبدالرحمن رمضان 2236105 كفـءكفـء72011/07/20 أخصائى نفسى

ع.على بن ابى طالب  2009/09/15 سمر سمیر عبدالمعبود سالم 2376520 كفـءكفـء82011/07/20 أخصائى نفسى

س القبلیة للتعلیم االساسى 2009/09/15 ھند عوض هللا عبد هللا إبراھیم 2378571 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى نفسى

بدر االبتدائیة 2009/09/15 وسام كمال زكى صبح 2358543 كفـءكفـء102011/07/20 أخصائى نفسى

ف عبد السالم عارف ع 2002/05/01 عمرو زغلول زكي فلیفل 1708426 كفـءكفـء112012/03/01 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول

بغداد االبتدائیة المشتركة 2008/03/10 تامر نجیب عبدالعلیم جعفر 2177042 كفـءكفـء122011/07/20 أخصائى اجتماعى

محمود عبد هللا عرابى 2007/03/10 دینا معوض عبدالقادر الحالج 394750 كفـءكفـء132011/02/14 أخصائى اجتماعى

النجاح االبتدائیة بالتحریر 2008/03/10 شیماء على محمود الشقانى 2344578 كفـءكفـء142011/07/20 أخصائى اجتماعى

سیناء االبتدائیة بالتحریر 2008/03/10 نجوي منصور جمیل منصور 412213 كفـءكفـء152011/07/20 أخصائى اجتماعى

عبد الحمید ابو زید للتعلیم االساسى 1991/09/29 انتصار عبدالحلیم امین دمحم 413637 كفـءكفـء162009/11/04 معلم أول أ

ابو بكر الصدیق 1987/09/01 بثینة عبدالعال دمحم نوفل 1794488 كفـءكفـء172009/07/01 معلم أول
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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التحریرالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الرواد ع 2000/10/30 سحر أحمد البیومي سلیمان 412693 كفـءكفـء182012/03/01 دكتوراهمعلم أول

مدرسة عین جالوت تعلیم اساسى   ع 2007/03/10 نسرین دمحم فوزي مصطفي  2100011 كفـءكفـء192011/03/28 معلم

مجدى حسنین 2008/10/05 ابتسام فتحي دمحم رزق 2087832 كفـءكفـء202011/03/28 معلم

ابو بكر الصدیق 2009/09/15 ابتسام محمود حمد خیر الدین 2317638 كفـءكفـء212011/07/20 معلم

ع.محمود عبدهللا عرابى  2008/03/10 ابراھیم محمود دمحم عبدالرحیم 394760 كفـءكفـء222011/07/20 معلم

ف المعركة 2009/09/15 ابراھیم نشأت حافظ مبارك 2275741 كفـءكفـء232011/07/20 معلم

النجاح الثانویة الصناعیةبالتحریر 2002/05/01 ابو العال عبدالسالم طھ خلیفھ 413120 كفـءكفـء242011/07/20 معلم

ف المعركة 2009/09/15 احمد جمال حمودة مشرف 2377392 كفـءكفـء252011/04/01 معلم

رشوان احمد رشوان 2004/10/01 احمد حسن الحداد دمحم 2063623 كفـءكفـء262011/02/14 معلم

عمر شاھین الرسمیھ لغات 2008/03/10 أحمد عبد الحلیم عبد الحلیم على 2233308 كفـءكفـء272011/03/28 معلم

ف الكفاح ع 2008/03/10 أحمد عبد الرازق عبد السالم عطیة 2084764 كفـءكفـء282011/07/01 معلم

ع.االخالص  2008/03/10 أحمد فرج توفیق عبدالنبي 398201 كفـءكفـء292011/03/28 معلم

ف عمر بن الخطاب 2008/03/10 أحمد كریم عبدالسالم المنشاوى 2228570 كفـءكفـء302011/07/20 معلم

ام صابر ع بالتحریر 2008/10/05 احمد دمحم احمد ابراھیم 2379400 كفـءكفـء312011/07/26 معلم

صالح الدین للتعلیم االساسى ع 2008/10/05 احمد محمود عبد الرحمن محمود 2008198 كفـءكفـء322011/02/28 معلم

ف النجاح ع 2009/09/15 احمد ندا عبد القوى احمد 2386429 كفـءكفـء332011/07/20 معلم

مدرسة عین جالوت تعلیم اساسى   ع 2008/03/10 احمد نشأت شفیق جبر 450094 كفـءكفـء342011/03/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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التحریرالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ع.الفالوجا  2008/10/05 إرادة رمضان محمود العویدى 426998 كفـءكفـء352011/02/14 معلم

بدر التجاریة المشتركة 2008/10/05 اسامة علي دمحم ناصف 395517 كفـءكفـء362011/06/28 معلم

ف الكفاح ع 2009/09/15 اسراء حسن عوض دویدار 2358550 كفـءكفـء372011/07/20 معلم

بدر الثانویة الصناعیة 2009/09/15 اسالم محمود عبدالحكیم جمعة 2386706 كفـءكفـء382011/07/01 معلم

النجاح الثانویة الصناعیةبالتحریر 2009/09/15 أسماء حامد دمحم خطاب 2356205 كفـءكفـء392011/07/20 معلم

اسماعیل فھمى 2009/09/15 اسماء رشوان احمد دمحم 2265120 كفـءكفـء402011/07/20 معلم

احمدعبدالمنعم اللیثى االعدادیةالمشتركة 2008/03/10 اسماء زكریا احمد عمار 2169028 كفـءكفـء412011/03/28 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2009/09/15 اسماء على احمد رزق 2386208 كفـءكفـء422011/07/20 معلم

ع.الفالوجا  2008/03/10 اسماء فایز عبدالقادر عمار 2216061 كفـءكفـء432011/07/20 معلم

ع.الفالوجا  2011/07/20 اسماء مرتضى رجب الشرقاوى 427429 كفـءكفـء442011/07/01 معلم

صالح الدین للتعلیم االساسى ع 2008/03/10 اسماء مصباح دمحم علي 413604 كفـءكفـء452011/07/20 معلم

بدر االعدادیھ بنات 2008/10/05 اسماعیل عبدالرحمن موسى زیدان 2006350 كفـءكفـء462011/02/14 معلم

بدر الثانویة الصناعیة 2009/09/15 اسمھان رجب ھاشم الحبروك 2376560 كفـءكفـء472011/07/20 معلم

عمر بن الخطاب 2009/09/15 اشرف عبدالمجید كمال العابدیني 2381435 كفـءكفـء482011/07/20 معلم

وابورالنور االبتدائیھ 2008/03/10 السعید السعید احمد منصور 413675 كفـءكفـء492011/07/20 معلم

ع.عبد المنعم ریاض  2008/03/10 السید دمحم السید عباس 398218 كفـءكفـء502011/07/01 معلم

احمد عرابى االبتدائیة 2009/09/15 الشیماء خضر دمحم فرج 2386818 كفـءكفـء512011/07/20 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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التحریرالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ج تعلیم اساسى٣قریھ  2008/03/10 الشیماء عبدالمنعم دمحم خطاب 398319 كفـءكفـء522011/03/28 معلم

احمد عرابى االبتدائیة 2008/10/05 اماتى دمحم احمد ابراھیم 2006304 كفـءكفـء532011/02/14 معلم

عبد السالم عارف االبتدائیة 2008/03/10 آمال محمود دمحم شرقاوى 2227612 كفـءكفـء542011/03/28 معلم

ف المعركة 2009/09/15 امانى جالل عبداللطیف ابونعیمة 2379287 كفـءكفـء552011/07/20 معلم

ف العزیمھ ع 2008/03/10 امانى حسن دمحم كموش 412994 كفـءكفـء562011/02/14 معلم

سید عباس بحر 2008/10/05 امانى دمحم عبدالفتاح دلیور 395236 كفـءكفـء572011/03/28 معلم

بدر  الرسمیھ لغات 2008/10/05 امانى مختار عبدالمطلب ناصف 2187242 كفـءكفـء582011/03/18 معلم

محطة التحریر أ 2008/03/10 أمل أحمد محمود ناصف 2084742 كفـءكفـء592011/03/28 معلم

ف العزیمھ ع 2008/03/10 امل صبحى سعد عبدالالة 2100018 كفـءكفـء602011/03/28 معلم

النجاح االبتدائیة بالتحریر 2008/10/05 أمیرة إبراھیم طھ زیدان 1554654 كفـءكفـء612011/02/28 معلم

بدر االبتدائیة 2008/10/05 أمیرة سمیر درویش دمحم 1674007 كفـءكفـء622011/07/20 معلم

ج تعلیم اساسى٣قریھ  2008/03/10 أمیرة دمحم أحمد ضحا 398338 كفـءكفـء632011/03/28 معلم

ف احمد عرابى ع 2009/09/15 امیره دمحم جمال عبد الحمید 2386431 كفـءكفـء642011/07/20 معلم

النجاح الثانویة الصناعیةبالتحریر 2008/10/05 أمین أحمد أمین عبداللطیف 2158128 كفـءكفـء652011/07/20 معلم

بدر االعدادیھ بنات 2008/03/10 أمینة قرني السید عبد الرحمن 2084723 كفـءكفـء662011/02/28 معلم

بدر االبتدائیة 2008/03/10 انتصار فتحي عبد القادر حسین 1684574 كفـءكفـء672011/07/20 معلم

١٤محطة  2009/09/15 ایمان الشحات دمحم فاید 2335085 كفـءكفـء682011/07/20 معلم
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بدر الثانویة الفنیة بنات 2009/09/15 ایمان توفیق سلیمان مراد 2352793 كفـءكفـء692011/07/20 معلم

مجدى حسنین 2011/07/20 إیمان حسین أحمد السید 2087849 كفـءكفـء702011/07/01 معلم

ف عمر شاھین ع 2008/10/05 ایمان سعید حامد سكران 2211189 كفـءكفـء712011/07/20 معلم

ابناء سیناء االعدادیھ 2008/10/05 إیمان عادل محمود عثمان 395235 كفـءكفـء722011/03/28 معلم

سیدى عباس بحر االبتدائیة ریاض اطفال 2004/10/01 ایمان كمال ابراھیم دمحم 2187279 كفـءكفـء732011/02/14 معلم

بدر بالتحریر ث بنین 2008/03/10 ایمان محروس شاھین محروس 412214 كفـءكفـء742011/03/28 معلم

احمدعبدالمنعم اللیثى االعدادیةالمشتركة 2009/09/15 ایمان دمحم حسن  عبدالحلیم 2359334 كفـءكفـء752011/07/20 معلم

العزیمة االبتدائیة 2008/03/10 ایمان محمود عبد القادر حشیش 1790274 كفـءكفـء762011/07/20 معلم

عبدالمجید المرسى 2008/03/10 ایمن جمال الدین دمحم ابو سلیمان 426833 كفـءكفـء772011/03/28 معلم

بدر االبتدائیة 2008/10/05 ایناس دمحم السید عبده 411707 كفـءكفـء782011/04/01 معلم

احمدعبدالمنعم اللیثى االعدادیةالمشتركة 2008/03/10 ایھاب عید احمد ابو عید 2169047 كفـءكفـء792011/07/20 معلم

ف المعركة 2004/10/01 ایھاب دمحم احمد شرف 2177355 كفـءكفـء802011/03/28 معلم

ابناء سیناء االعدادیھ 2009/09/15 بشرى ابوزید جمعة جاداللة 2386215 كفـءكفـء812011/07/01 معلم

ابناء سیناء االعدادیھ 2008/10/05 تامر دمحم عبد الصمد األدھم 1708409 كفـءكفـء822011/03/28 معلم

بدر الثانویة الصناعیة 2009/09/15 تامر دمحم لبیب یس 2386434 كفـءكفـء832011/07/20 معلم

النجاح الثانویة الصناعیةبالتحریر 2002/05/01 جمعھ فرید جمعھ شلبي 413206 كفـءكفـء842011/07/20 معلم

ف العزیمھ ع 2009/09/15 جھاد دمحم  عبدالعزیز عطا هللا 2259513 كفـءكفـء852011/07/20 معلم
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ابو بكر الصدیق 2008/10/05 جیھان كمال ناجى فلیفل 2007287 كفـءكفـء862011/03/28 معلم

ع.محمود عبدهللا عرابى  2007/03/10 حاتم مبروك ابراھیم حسن 398135 كفـءكفـء872011/03/28 معلم

احمدعبدالمنعم اللیثى االعدادیةالمشتركة 2008/03/10 حسام عبدالخالق حسین عبدالخالق 395327 كفـءكفـء882011/02/14 معلم

النجاح الثانویة الصناعیةبالتحریر 2002/05/15 حسام عبدالمقصود عبدالرسول القاضي 413169 كفـءكفـء892011/07/01 معلم

ع.على بن ابى طالب  2008/03/10 حسنھ عالء حسن دمحم أبوزینة 398289 كفـءكفـء902011/03/28 معلم

بدر الثانویة الصناعیة 2009/09/15 حمدى احمد دمحم غانم 2386200 كفـءكفـء912011/07/20 معلم

ابناء سیناء االبتدائیة 2008/03/10 حمدى دمحم على حسان 2205755 كفـءكفـء922011/07/20 معلم

جمعیھ الشروق تعلیم اساسى اعدادى 2011/03/28 حمدي عبدهللا دمحم عبدالكریم 398336 كفـءكفـء932011/02/14 معلم

ف العزیمھ ع 2008/03/10 حمدیة عبد الغفار  احمد دویدار 2099973 كفـءكفـء942011/07/20 معلم

احمد الخطیب بمنشاة عامر 2008/03/10 حنان احمد محمود جبریل 2206642 كفـءكفـء952011/02/14 معلم

اسماعیل فھمى 2004/10/02 دالیا احمد احمد مشالي 411967 كفـءكفـء962011/02/14 معلم

بدر التجریبیة الرسمیھ لغات 2008/03/10 دالیا أحمد اللیثي حسین 2087828 كفـءكفـء972011/02/14 معلم

صالح الدین للتعلیم االساسى 2008/03/10 دالیا دمحم عبدالرحمن عثمان 2218312 كفـءكفـء982011/02/14 معلم

ریاض االطفال- بدر 2008/03/10 دعاء احمد احمد مشالي 411968 كفـءكفـء992011/02/14 معلم

ریاض اطفال محمود عبد هللا 2009/09/15 دعاء عبدالجلیل دمحم عبدالجلیل 2315780 كفـءكفـء1002011/07/20 معلم

النجاح االبتدائیھ  الجدیده 2008/03/10 دعاء دمحم على حبیبة 2210495 كفـءكفـء1012011/03/28 معلم

ف احمد عرابى ع 2007/03/10 رانیا عبدالسالم حسن عبدالغني 413007 كفـءكفـء1022011/02/14 معلم
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بدر الثانویة الفنیة بنات 2008/03/10 رباب محمود السید بدوى 2069278 كفـءكفـء1032011/02/28 معلم

ف عبد السالم عارف ع 2009/09/15 ربیع دمحم دمحم ربیع اسماعیل 2373327 كفـءكفـء1042011/07/20 معلم

ف المعركة 2004/10/01 رشا زغلول احمد العباسي 451537 كفـءكفـء1052011/03/28 معلم

ف النجاح ع 2008/03/10 رشا صبحي دمحم المصري 398213 كفـءكفـء1062011/03/28 معلم

بدر التجریبیة الرسمیھ لغات 2008/03/10 رشا صالح صالح علي 394538 كفـءكفـء1072011/07/20 معلم

ف المعركة 2007/03/10 رشا عثمان ابراھیم شبل الغنام 2216112 كفـءكفـء1082011/03/28 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2008/03/10 رشا فوزى ابراھیم طاحون 2030978 كفـءكفـء1092011/02/14 معلم

احمدعبدالمنعم اللیثى االعدادیةالمشتركة 2007/03/10 رشدي ناصف عبد السید فیاض 1700760 كفـءكفـء1102011/02/14 معلم

دمحم عبد الحمید قندیل 2005/11/13 رشیدة السید دمحم حشیش 413014 كفـءكفـء1112011/07/01 معلم

جمعیھ الشروق للتعلیم االساسى ب 2008/03/10 رضا رفعت ھاشم قمح 2082400 كفـءكفـء1122011/06/27 معلم

بدر االبتدائیة 2008/03/10 رضا عبد الحمید طة ابو اسماعیل 427248 كفـءكفـء1132011/03/28 معلم

ع.الفالوجا  2008/03/10 رغداء علي أحمد غنیم 399007 كفـءكفـء1142011/03/28 معلم

محطة التحریر أ 2008/03/10 ریھام محمود رضا عبد العظیم الكشكى 413812 كفـءكفـء1152011/03/28 معلم

ام صابر ع بالتحریر 2008/03/10 رئیسة عبدالفتاح شعبان ھمام 399444 كفـءكفـء1162011/02/28 معلم

ف المعركة 2009/09/15 زینب حسن على الحالج 2385268 كفـءكفـء1172011/07/20 معلم

مرتاح االبتدائیة 2008/03/10 زینب على ابراھیم امام 2210484 كفـءكفـء1182011/03/28 معلم

مرتاح االبتدائیة 2011/03/28 زینب مبارك كامل فریج 2060089 كفـءكفـء1192011/02/14 معلم
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عمر مكرم االبتدائیة بالتحریر 2009/09/15 سارة صالح الدین رجب امین 2380693 كفـءكفـء1202011/07/20 معلم

التحریر الثانویة الزراعیة 2009/09/15 سارة عبدالحمید محمود أبوسعید 2266007 كفـءكفـء1212011/07/20 معلم

عمر شاھین الرسمیھ لغات 2011/03/28 سارة دمحم على ابراھیم 2228481 كفـءكفـء1222011/03/28 معلم

ف النجاح ع 2008/03/10 سامیة أحمد عبد المالك أبو حلیمة 2044828 كفـءكفـء1232011/03/28 معلم

سید بحر الرسمیھ لغات 2008/03/10 سامیھ عالم ابراھیم علي 412295 كفـءكفـء1242011/03/28 معلم

ع.عبد المنعم ریاض  2008/03/10 سحر  دمحم على الدسوقى 2229750 كفـءكفـء1252011/03/28 معلم

ابناء سیناء االعدادیھ 2008/03/10 سحر حمدهللا إسماعیل السید 2197893 كفـءكفـء1262011/03/28 معلم

بدر التجریبیة الرسمیھ لغات 2008/03/10 سحر موسي ابوالیزید موسي 413475 كفـءكفـء1272011/07/20 معلم

عبد السالم عارف 2008/03/10 سعدیھ عطیھ دمحم عبدالحلیم 411966 كفـءكفـء1282011/03/28 معلم

احمدعبدالمنعم اللیثى االعدادیةالمشتركة 2008/03/10 سعید اسماعیل فھیم دمحم 395326 كفـءكفـء1292011/07/01 معلم

عین جالوت تعلیم اساسى  ب 2008/03/10 سالمھ عبدالموجود طلبھ دیاب 411844 كفـءكفـء1302011/03/28 معلم

صالح الدین للتعلیم االساسى ع 2008/03/10 سلوى سعید دمحم الحوشى 426955 كفـءكفـء1312011/03/28 معلم

ع.الفالوجا  2007/03/10 سماء دمحم نبیل ناصف الدیب 2216074 كفـءكفـء1322011/03/28 معلم

امیر المؤمنین 2011/03/28 سماح طلبة عبد الرؤف ابو سالم 2214262 كفـءكفـء1332011/02/14 معلم

وابورالنورریاض اطفال 2008/03/10 سماح عبد العال عبد العال مصطفي 1799598 كفـءكفـء1342011/03/28 معلم

الرابعة فلسطین 2008/10/05 سماح مصطفى عبدالفتاح سریھ 2007285 كفـءكفـء1352011/03/28 معلم

سید بحر الرسمیھ لغات 2009/09/15 سمر احمدرفعت حامد العیسوى 2386229 كفـءكفـء1362011/07/01 معلم
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سید بحر الرسمیھ لغات 2008/03/10 سمیر السید عبدالعال علي 412106 كفـءكفـء1372011/03/28 معلم

س القبلیة للتعلیم االساسى 2009/09/15 سمیر صبرى ابراھیم بشندى 2302458 كفـءكفـء1382011/07/01 معلم

ف الكفاح ع 2009/09/15 سناء عبدالرحمن الصافى یعقوب 2358546 كفـءكفـء1392011/07/20 معلم

صالح الدین للتعلیم االساسى ع 2009/09/15 سناء كمال عبد المقصود عبد الحلیم 2299738 كفـءكفـء1402011/07/20 معلم

ع.عبد المنعم ریاض  2008/03/10 سھام فتحى احمد ابوخطوة 2232743 كفـءكفـء1412011/03/28 معلم

ف النجاح ع 2009/09/15 سوسر السید محمود دراز 2366140 كفـءكفـء1422011/06/27 معلم

مدرسة عین جالوت تعلیم اساسى   ع 2007/03/10 سوسن عطیة عبدالقادر الحوفى 2216141 كفـءكفـء1432011/03/28 معلم

س القبلیة للتعلیم االساسى 2008/10/05 شربات عبدالرازق ھندى شامخ 2169799 كفـءكفـء1442011/02/28 معلم

ع.االخالص  2008/03/10 شیرین كامل رسالن عیسى 2060058 كفـءكفـء1452011/03/28 معلم

وابورالنور االبتدائیھ 2009/09/15 شیماء مجدى عبدالمنصف مھدى 2379281 كفـءكفـء1462011/07/20 معلم

صالح الدین الرسمیھ لغات 2008/03/10 شیماء دمحم مرسي ابوالعیص 398313 كفـءكفـء1472011/02/14 معلم

ام صابر ع بالتحریر 2008/03/10 صفاء عبدالرحمن الصافى یعقوب 2169038 كفـءكفـء1482011/03/28 معلم

ع.الفالوجا  2007/03/10 صفاء عمر عبدالحلیم یعقوب 2216091 كفـءكفـء1492011/03/28 معلم

ف المعركة 2008/10/05 صفاء دمحم شعبان الربي 398326 كفـءكفـء1502011/03/28 معلم

بدر الثانویة الصناعیة 2007/10/05 صفوت دمحم سعید  دمحم على  أبو على 2068654 كفـءكفـء1512011/07/20 معلم

ع.الفالوجا  2008/03/10 صالح السید علي السعدني 427289 كفـءكفـء1522011/03/18 معلم

وابورالنور االبتدائیھ 2008/03/10 صالح بسیوني دمحم بسیوني 411963 كفـءكفـء1532011/03/28 معلم
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النجاح الثانویة الصناعیةبالتحریر 2002/05/01 ضیف دمحم فضل اللة عبد اللطیف 2102977 كفـءكفـء1542011/07/20 معلم

ف المعركة 2007/10/05 عابلة دمحمعبدالعظیم محمود القط 2187267 كفـءكفـء1552011/03/28 معلم

بدر االعدادیھ بنات 2008/03/10 عبد الرحمن تیسیر یوسف ابو یوسف 411757 كفـءكفـء1562011/03/28 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2008/10/05 عبد الرحمن دمحم حامد رمضان 2027126 كفـءكفـء1572011/07/01 معلم

بدر الثانویة بنات 2008/03/10 عبد السالم عبد الرازق عبد السالم الحدیني 427404 كفـءكفـء1582011/07/20 معلم

النجاح الثانویة الصناعیةبالتحریر 2002/05/01 عبد العال عبد المعطي عبد العال دردیر 413164 كفـءكفـء1592011/07/01 معلم

بدر  الرسمیھ لغات 2008/10/05 عبد العزیز دمحم عبد السالم عیسى 2090540 كفـءكفـء1602011/03/28 معلم

سید عباس بحر 2008/03/10 عبدالحلیم عبدالھادى عبدالفتاح ضرغام 2222387 كفـءكفـء1612011/02/28 معلم

بدر الثانویة الفنیة بنات 2008/10/05 عزة عبدالباسط على عیدالغنى 2069318 كفـءكفـء1622011/07/20 معلم

عمر شاھین الرسمیھ لغات 2008/03/10 عزة فاید منصور فاید 2233034 كفـءكفـء1632011/02/14 معلم

حضانة مجدى حسنبن 2008/10/05 عزه رشدي عبد السالم على 2087841 كفـءكفـء1642011/02/28 معلم

ج تعلیم اساسى٣قریھ  2008/03/10 عزه رمضان على ناكر 399107 كفـءكفـء1652011/03/28 معلم

عمرشاھین االبتدائیة 2008/03/10 عصام سعد زغلول دمحم عبدالجواد 412665 كفـءكفـء1662011/03/28 معلم

ع.االخالص  2009/09/15 عصام محمود عبدالقوى الفیومى 2324484 كفـءكفـء1672011/07/31 معلم

ع.محمود عبدهللا عرابى  2008/03/10 عطیة ناجي عطیة عبدالحمید 398096 كفـءكفـء1682011/03/28 معلم

الروابى الخضر االبتدائیھ 2008/03/10 عالء الدین أحمد عبد الدایم ذیدان 2220829 كفـءكفـء1692011/07/20 معلم

ف عمر شاھین ع 2008/10/05 عالء عبدالعلیم مرسى بدوى 2177051 كفـءكفـء1702011/02/14 معلم
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ع.الفالوجا  2008/03/10 علي عبداللطیف علي غیث 398233 كفـءكفـء1712011/06/14 معلم

االخالص االبتدائیة 2007/03/10 علیاء محمود نصر عیسى 2209423 كفـءكفـء1722011/04/01 معلم

وابورالنور االبتدائیھ 2008/03/10 عماد احمد دمحم حسین 412663 كفـءكفـء1732011/02/14 معلم

بغداد ع بالتحریر 2008/03/10 عماد فتحى على ابوحفناوى 2177029 كفـءكفـء1742011/02/14 معلم

ف احمد عرابى ع 2008/10/05 عمرو دمحم العربي عبد الرحمن النجار 412402 كفـءكفـء1752011/07/20 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2008/03/10 عید كمال عبد العزیز یونس 2027124 كفـءكفـء1762011/07/20 معلم

ف المعركة 2007/10/05 فاتن دمحم دمحم خطاب 2220946 كفـءكفـء1772011/03/28 معلم

عمر شاھین الرسمیھ لغات 2008/10/05 فاطمة جمال السید العادلى 2233017 كفـءكفـء1782011/03/28 معلم

بغداد 2008/10/05 فاطمة سعید یونس عید 2026730 كفـءكفـء1792011/03/28 معلم

سنفا 2008/03/10 فاطمة عوض اللة دمحم عوض اللة 2228510 كفـءكفـء1802011/03/28 معلم

عبد الحمید ابو زید للتعلیم االساسى 2009/09/15 فاطمھ احمد سلیم عبدهللا 2377771 كفـءكفـء1812011/07/20 معلم

ع.االخالص  2008/03/10 فتح هللا دمحم عبد الفتاح بحر 2220864 كفـءكفـء1822011/03/28 معلم

صالح الدین للتعلیم االساسى 2008/03/10 فتحي ربیع علي الشاذلي 1637692 كفـءكفـء1832011/02/14 معلم

مدرسة عین جالوت تعلیم اساسى   ع 2008/03/10 فتحیھ دمحم رفیق دمحم ابو النضر 398794 كفـءكفـء1842011/03/28 معلم

بدر االبتدائیة 2008/10/05 فلایر دمحم دمحم الصافي 2063167 كفـءكفـء1852011/03/28 معلم

وابورالنور االبتدائیھ 2008/03/10 لیلى السعید اسماعیل دمحم 1674017 كفـءكفـء1862011/07/20 معلم

سیناء االبتدائیة بالتحریر 2008/03/10 لیلى عبدالغنى محب عبد السید 2007289 كفـءكفـء1872011/03/28 معلم
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بغداد االبتدائیة المشتركة 2009/09/15 لیلى عطا حافظ عبدة 2339178 كفـءكفـء1882011/07/20 معلم

عمرشاھین الرسمیھ لغات 2008/03/10 ماجده احمد محمود ناصف 394749 كفـءكفـء1892011/03/28 معلم

عبدالمجید المرسى 2009/09/15 مارى عھدى مكین بخیت 2359331 كفـءكفـء1902011/07/20 معلم

النجاح االبتدائیة بالتحریر 2008/03/10 ماھي مصطفى صالح الجزار 2099982 كفـءكفـء1912011/02/28 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2008/03/10 مبروكھ دمحم عبدالعزیز الكشكى 426888 كفـءكفـء1922011/07/20 معلم

صالح الدین للتعلیم االساسى 2008/03/10 دمحم  نصر دمحم قلقیلة 2221043 كفـءكفـء1932011/03/28 معلم

بدر الثانویة الصناعیة 2009/09/15 دمحم ابراھیم عبدالھادى دمحم 2386204 كفـءكفـء1942011/07/20 معلم

بدر بالتحریر ث بنین 2008/03/10 دمحم أحمد عبد الرحمن الفیل 427412 كفـءكفـء1952011/03/28 معلم

صالح الدین ع بالتحریر 2008/03/10 دمحم السید علي الصادق 413285 كفـءكفـء1962011/02/28 معلم

سیناء ع 2008/10/05 دمحم جابر دمحم  ابو داود 412189 كفـءكفـء1972011/03/28 معلم

بدر الثانویة الصناعیة 2007/10/05 دمحم حلمى السید عبدة 2068763 كفـءكفـء1982011/02/14 معلم

ف الكفاح ع 2009/09/15 دمحم سراج الدین عبدالمطلب عبدهللا 2337418 كفـءكفـء1992011/07/20 معلم

المعركة االبتدائیة 2008/03/10 دمحم سعید دمحم خفاجة 427246 كفـءكفـء2002011/03/28 معلم

بدر  الرسمیھ لغات 2008/10/05 دمحم شعبان دمحم عبدالفتاح 2154928 كفـءكفـء2012011/03/28 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2008/10/05 دمحم صالح الدین عبدالسید شاھین 2176567 كفـءكفـء2022011/03/28 معلم

ع.الفالوجا  2008/03/10 دمحم صالح فتحي قابیل 398301 كفـءكفـء2032011/07/20 معلم

بدر التجاریة المشتركة 2008/10/05 دمحم عبد العال ابراھیم سحلول 395518 كفـءكفـء2042011/03/28 معلم
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الروابى الخضر االبتدائیھ 2008/03/10 دمحم عبد العزیز عبد الرازق الحزین 2220684 كفـءكفـء2052011/03/28 معلم

عبدالمجید المرسى 2008/03/10 دمحم عبدالجواد ابراھیم عزام 398190 كفـءكفـء2062011/03/28 معلم

ف عبد السالم عارف ع 2008/03/10 دمحم عبدالعاطى محمود الغلیض 427058 كفـءكفـء2072011/03/28 معلم

ع.على بن ابى طالب  2008/03/10 دمحم عبدالعظیم مجاھد ھالل 2229067 كفـءكفـء2082011/03/28 معلم

الروابى الخضر االبتدائیھ 2008/03/10 دمحم عبدالقادر علي ابوعیسى 398149 كفـءكفـء2092011/03/28 معلم

عمر مكرم االبتدائیة بالتحریر 2008/03/10 دمحم متولى بركات الفوالة 2236315 كفـءكفـء2102011/03/28 معلم

الرابعة فلسطین 2008/03/10 دمحم محروس قطب عمار 2225474 كفـءكفـء2112011/02/14 معلم

ابناء سیناء االبتدائیة 2008/10/05 دمحم دمحم طھ كشكة 1708398 كفـءكفـء2122011/07/20 معلم

ع.الفالوجا  2009/09/15 دمحم دمحم عبد الرازق زیدان 2398512 كفـءكفـء2132011/07/01 معلم

عبد الحمید ابو زید للتعلیم االساسى 2008/03/10 دمحم محمود دمحم  مصطفى الشاذلي 398344 كفـءكفـء2142011/07/20 معلم

محطة التحریر أ 2008/03/10 دمحم منیر دمحم منصور 398316 كفـءكفـء2152011/02/14 معلم

احمد الخطیب بمنشاة عامر 2008/10/05 محمود ابراھیم ابراھیم الشریف 2201424 كفـءكفـء2162011/07/20 معلم

ف الكفاح ع 2008/03/10 محمود رحیم دمحم الشخیبي 398121 كفـءكفـء2172011/02/14 معلم

ف المعركة 2008/03/10 محمود شحاتھ على العبد 2185381 كفـءكفـء2182011/03/28 معلم

عبد الحمید ابو زید للتعلیم االساسى 2008/03/10 محمود عبد الغفار محمود إبراھیم الدابلي 412401 كفـءكفـء2192011/02/14 معلم

صالح الدین للتعلیم االساسى 2008/03/10 مروة السید عبد ربھ غزالة 1637733 كفـءكفـء2202011/02/14 معلم

بدر الثانویة الصناعیة 2009/09/15 مروة مجدى مرسى دمحم 2376526 كفـءكفـء2212011/07/20 معلم
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النجاح الثانویة الصناعیةبالتحریر 2009/09/15 مشیرة دمحم ابوالفتوح ابراھیم 2326580 كفـءكفـء2222011/07/20 معلم

ف النجاح ع 2008/10/05 مصطفى ابراھیم شحاتة الفیل 465717 كفـءكفـء2232011/02/14 معلم

بدر الثانویة الصناعیة 2009/09/15 مصطفى راشد سلطان نورالدین 2385264 كفـءكفـء2242011/07/20 معلم

صالح الدین للتعلیم االساسى 2008/03/10 مصطفى عبدالقوي بریك عطیة 398321 كفـءكفـء2252011/06/27 معلم

الرواد ع 2008/03/10 مصطفى دمحم الوردانى مصطفى 2166063 كفـءكفـء2262011/07/20 معلم

مدرسة عین جالوت تعلیم اساسى   ع 2009/09/15 مصطفى دمحم عبد الرحمن صالح 2386435 كفـءكفـء2272011/07/20 معلم

ف المعركة 2009/09/15 منال على عبداللطیف یعقوب 2376571 كفـءكفـء2282011/07/20 معلم

ریاض اطفال عمر مكرم 2009/09/15 منال دمحم عبد الرحمن السعید 2245250 كفـءكفـء2292011/07/20 معلم

الكفاح االبتدائیة 2008/10/05 منال دمحم عوض محمود 1790267 كفـءكفـء2302011/02/24 معلم

محطة التحریر االبتدائیة ب 2008/03/10 منى جمال عبدالالة الرامى 2199528 كفـءكفـء2312011/02/14 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2009/09/15 منى خیرت عبد الجواد اسماعیل 2398321 كفـءكفـء2322011/07/20 معلم

بدر الثانویة الصناعیة 2008/10/05 منى عبد السالم ریاض حامد 2101195 كفـءكفـء2332011/07/20 معلم

بدر  الرسمیھ لغات 2008/03/10 منى دمحم یسري جودة عبد الحمید 2006293 كفـءكفـء2342011/03/28 معلم

محمود عبد هللا عرابى 2002/05/01 مني سید احمد قناوي 394781 كفـءكفـء2352011/07/01 معلم

نور االسالم ع 2007/03/10 مھا عبد الصبور عفیفى عبد الصبور 426889 كفـءكفـء2362011/03/28 معلم

ریاض االطفال- بدر 2008/03/10 مي كامل عبد التواب الشویخ 1674038 كفـءكفـء2372011/02/14 معلم

على بن ابى طالب 2008/10/05 میرفت زكریا أمین سیحة 2027122 كفـءكفـء2382011/03/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

بدر التجریبیة الرسمیھ لغات 2008/03/10 نادره ابراھیم عبدالمنعم دمحم 394510 كفـءكفـء2392011/02/14 معلم

محطة التحریر االبتدائیة ب 2009/09/15 ناھد دمحم محمود حفناوى 2386439 كفـءكفـء2402011/07/20 معلم

ابو بكر الصدیق 2008/03/10 ناھد مرتضى محمود اإلبیاري 398291 كفـءكفـء2412011/03/28 معلم

ف العزیمھ ع 2008/03/10 نسرین دمحم فتحى عمر 2361107 كفـءكفـء2422011/07/20 معلم

بغداد ع بالتحریر 2008/03/10 نشات رمضان مصطفى احمد 2177015 كفـءكفـء2432011/02/14 معلم

سید عباس بحر 2009/09/15 نعمة عادل دمحم شرف الدین 2315751 كفـءكفـء2442011/07/20 معلم

النجاح الثانویة الصناعیةبالتحریر 2009/09/15 نعمة عید ابراھیم البرلسى 2326559 كفـءكفـء2452011/07/20 معلم

بدر الثانویة الفنیة بنات 2008/10/05 نفین یسرى مصطفى الشاذلى 2069211 كفـءكفـء2462011/02/14 معلم

ف المعركة 2008/03/10 نھاد ربیع غیث غیث 398247 كفـءكفـء2472011/03/28 معلم

ف النجاح ع 2008/03/10 نھى علي عبداللطیف یعقوب 398346 كفـءكفـء2482011/03/28 معلم

وابورالنورریاض اطفال 2008/10/05 نوره احمد عبد العظیم البنا 2019986 كفـءكفـء2492011/03/28 معلم

بدر االبتدائیة 2008/03/10 نوره دمحم مصطفي االتكاوي 412666 كفـءكفـء2502011/03/28 معلم

عبد السالم عارف االبتدائیة 2009/09/15 ھالة  أمین دمحم الغرباوى 2390337 كفـءكفـء2512011/07/20 معلم

الرواد ع 2008/03/10 ھانى احمد دمحم حجاب 394742 كفـءكفـء2522011/03/28 معلم

ف عمر بن الخطاب 2008/03/10 ھانى دمحمصادق دمحم ابراھیم 2008168 كفـءكفـء2532011/02/14 معلم

ف العزیمھ ع 2008/03/10 ھاني خلیفة ضیف رسالن 411944 كفـءكفـء2542011/03/28 معلم

وابورالنور االبتدائیھ 2008/03/10 ھاني عادل دمحم علي 412664 كفـءكفـء2552011/03/28 معلم
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األعلي

احمدعبدالمنعم اللیثى االعدادیةالمشتركة 2008/03/10 ھاني عبدالعزیز محمود السید جعفر 412339 كفـءكفـء2562011/03/28 معلم

ریاض اطفال محمود عبد هللا 2008/03/10 ھبة احمد محمود النجار 2070522 كفـءكفـء2572011/02/14 معلم

بدر الثانویة الفنیة بنات 2009/09/15 ھبة دمحم عبد هللا الحوشى 2374407 كفـءكفـء2582011/07/20 معلم

ع.االخالص  2007/03/10 ھبھ زین جاب هللا نانھ 398778 كفـءكفـء2592011/02/14 معلم

محمود عبد هللا عرابى 2008/03/10 ھبھ عبد الجلیل دمحم عبد الجلیل المعداوي 2065701 كفـءكفـء2602011/02/14 معلم

سید عباس بحر 2008/03/10 ھبھ دمحم السید ابو اسماعیل 2100003 كفـءكفـء2612011/03/28 معلم

ف عمر بن الخطاب 2008/10/05 ھشام عبدالغفار ابراھیم دمحم عدس 413006 كفـءكفـء2622011/07/20 معلم

مدرسة عین جالوت تعلیم اساسى   ع 2007/03/10 ھمت السید عبدالعزیز الغنام 2216122 كفـءكفـء2632011/03/28 معلم

عمرشاھین الرسمیھ لغات 2009/09/15 ھناء دمحم ابوالفتوح سیداحمد 2286624 كفـءكفـء2642011/07/20 معلم

احمدعبدالمنعم اللیثى االعدادیةالمشتركة 2008/03/10 ھند السید عبدالسالم الشیشیني 398280 كفـءكفـء2652011/03/28 معلم

حضانة احمد عرابى 2008/03/10 ھند صبحي عبدالمحسن اسماعیل 412064 كفـءكفـء2662011/02/14 معلم

المجد 2008/03/10 ھویدا جالل رسالن شاھین 397935 كفـءكفـء2672011/03/28 معلم

عمرشاھین االبتدائیة 2008/03/10 ھویدا حسان دمحم خلیل 413021 كفـءكفـء2682011/02/14 معلم

ف المعركة 2008/03/10 وردة جابر عبدالرحمن ابوتریعة 399443 كفـءكفـء2692011/03/28 معلم

الثورة 2007/03/10 وفاء فاروق صالح مصطفي 413800 كفـءكفـء2702011/07/01 معلم

امیر المؤمنین 2008/03/10 وفاء وجیھ موسى سعد هللا 1679747 كفـءكفـء2712011/07/01 معلم

ف عبد السالم عارف ع 2009/09/15 وفاء یوسف علي العیسوي 2373333 كفـءكفـء2722011/07/20 معلم
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األعلي

الرواد ع 2003/08/21 ولید الحسینى الحسینى سلیمان 394741 كفـءكفـء2732011/03/28 معلم

بدر الثانویة الصناعیة 2008/10/05 ولید جالل دمحم سلیمان 2068662 كفـءكفـء2742011/03/28 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2008/03/10 یاسر عید على نصار 2232539 كفـءكفـء2752011/07/20 معلم

ف المعركة 2008/03/10 یاسمین إبراھیم عبدالمنعم عبدالمنعم 398155 كفـءكفـء2762011/03/28 معلم

محطة التحریر االبتدائیة ب 2007/03/10 یسرا عبدالحمید ابراھیم حمد 2199532 كفـءكفـء2772011/03/28 معلم
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منشأة بلبع االبتدائیة 2011/03/28 أشرف حسنین توفیق حسنین 476606 كفـءكفـء12011/03/28 أمین مكتبة

ف البسلقون ع 2011/03/28 ایمان عبد العزیز حسن رمضان 475198 كفـءكفـء22011/03/28 أمین مكتبة

كدوة الكریون اعدادى 2011/07/20 احمد عبد الحمید ابراھیم عبد الحمید 2372788 كفـءكفـء32011/07/20 أخصائى صحافة وإعالم

الروضة للتعلیم االساسي 2011/07/20 شیماء السید على شمخ 2392905 كفـءكفـء42011/07/20 أخصائى تكنولوجیا

احمد ابو زھرة االبتدائیة 2011/03/28 لطیفھ حسن احمد الحویط 2191651 كفـءكفـء52011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

كوم الطرفایھ 2011/03/28 ابراھیم دمحم عبدالمنعم بسیونى 2180985 كفـءكفـء62011/03/28 أخصائى اجتماعى

مارون االبتدائیة 2011/07/20 أحمد أحمد دمحم مقبل 475748 كفـءكفـء72011/07/20 أخصائى اجتماعى

منشاة ناصر االبتدائیة بالكریون 2011/02/14 احمد غازى احمد على تركى 2201203 كفـءكفـء82011/02/14 أخصائى اجتماعى

منشأة بولین للتعلیم األساسي 2011/03/28 أسماء دمحم عباس ھنداوى 475722 كفـءكفـء92011/03/28 أخصائى اجتماعى

الوسطانیة االبتدائیة ب 2011/03/28 اشرف ابراھیم عوض الفرلى 476046 كفـءكفـء102011/03/28 أخصائى اجتماعى

شبل 2011/07/20 امانى حسنین اسماعیل الشافعى 475238 كفـءكفـء112011/07/20 أخصائى اجتماعى

زھرة االبتدائیة المشتركة 2011/07/20 ایمان ابو الحمد عبدهللا دمحم 2210826 كفـءكفـء122011/07/20 أخصائى اجتماعى

سیدى غازى الجدیدة 2011/07/20 ایمان احمد دمحم احمد مرزوق 477745 كفـءكفـء132011/07/20 أخصائى اجتماعى

اللقانیة 2011/07/20 تامر مصطفى محمود بلبع 475372 كفـءكفـء142011/07/20 أخصائى اجتماعى

الجالد 2011/07/20 حاتم دمحم أحمد البكساوي 2391135 كفـءكفـء152011/07/20 أخصائى اجتماعى

االربع عزب الجدیدة االبتدائیة 2011/07/20 رباب ابراھیم دمحم عقیلھ 2160973 كفـءكفـء162011/07/20 أخصائى اجتماعى

محطة الكھرباءاالعدادیة بمعمل القزاز 2011/07/20 رضا دمحم عبد الحمید السید عطیة 477659 كفـءكفـء172011/07/20 أخصائى اجتماعى
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صیدناوى الوسطى 2011/07/20 سماح السید عبد القادر قرطام 478787 كفـءكفـء182011/07/20 أخصائى اجتماعى

فصول الملقة 2011/02/28 سمر عوض سعد عبد العزیز 479067 كفـءكفـء192011/02/28 أخصائى اجتماعى

2011/07/20 للتعلیم االساسى٧حوض  سوزان شوقى كیرلس لوقا 478587 كفـءكفـء202011/07/20 أخصائى اجتماعى

معتوق االبتدائیة 2011/03/28 سوزان محمود عبد الغنى عوض 479122 كفـءكفـء212011/03/28 أخصائى اجتماعى

فصول زكي االبراشي االعدادیة 2011/03/28 شاھیناز السید السید سلیمان 475129 كفـءكفـء222011/03/28 أخصائى اجتماعى

سعید محمود سرحان ا 2011/03/28 شرین حسن اسماعیل السید 475449 كفـءكفـء232011/03/28 أخصائى اجتماعى

الكریون 2011/07/20 شیرین حمیده عبد اللطیف حمیده 474935 كفـءكفـء242011/07/20 أخصائى اجتماعى

حسن دمحم بیومي 2011/03/28 شیماء كمال توفیق االباصیرى 477164 كفـءكفـء252011/03/28 أخصائى اجتماعى

الشعیرة الكبرى 2011/07/20 صالحة مراجع جبریل موسى 398131 كفـءكفـء262011/07/20 أخصائى اجتماعى

معمل القزاز الجدیدة 2011/03/28 صباح فؤاد عبد الحى دمحم عالم 474563 كفـءكفـء272011/03/28 أخصائى اجتماعى

بدیوى 2011/03/28 صالح فتحى عبد اللطیف الدیب 479056 كفـءكفـء282011/02/28 أخصائى اجتماعى

حمید عبد الرحمن ت أ 2011/07/20 عبدالناصر رمزى عبدالطیف ابوعرب 474967 كفـءكفـء292011/07/20 أخصائى اجتماعى

فصول السبعین االعدادیة 2011/03/28 عزة محمود دمحم على القاضى 479000 كفـءكفـء302011/02/28 أخصائى اجتماعى

دمحم ابراھیم سلمان 2011/07/20 عفاف سعد احمد السروجي 474910 كفـءكفـء312011/07/20 أخصائى اجتماعى

صیره االبتدائیة 2011/07/20 عال صالح عبد العزیز احمد 475376 كفـءكفـء322011/07/20 أخصائى اجتماعى

منشأة بولین للتعلیم األساسي 2011/03/28 علیاء منصور متولي كمشیش 2191652 كفـءكفـء332011/02/28 أخصائى اجتماعى

منشاة عامر االبتدائیة 2011/03/28 فاطمھ الزھراء دمحم عبدالعاطى الھلباوى 474841 كفـءكفـء342011/03/28 أخصائى اجتماعى

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

7438of 3532 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 

مركز كفر الدوارالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الطاھر الصافى 2011/07/20 كامیلیا دمحم عبدالباري ابراھیم 476740 كفـءكفـء352011/07/20 أخصائى اجتماعى

مرتانة االبتدائیة 2011/07/20 دمحم شكرى عبد العاطى دمحم 475747 كفـءكفـء362011/07/20 أخصائى اجتماعى

سلیمان بلبع االبتدائیة 2011/03/28 دمحم عبدالحمید السید عبدالحمید 474978 كفـءكفـء372011/02/14 أخصائى اجتماعى

٤كرم  2011/07/20 دمحم عثمان متولى فراج 478768 كفـءكفـء382011/07/20 أخصائى اجتماعى

منشاة ناصر االبتدائیة بالكریون 2011/07/20 محمود دمحم حلیم محمود الحناوى 474780 كفـءكفـء392011/07/20 أخصائى اجتماعى

شركة عواد ت ا 2011/07/20 محمود دمحم دمحم السبعاوى 479121 كفـءكفـء402011/07/20 أخصائى اجتماعى

قومبانیة لوقین 2011/03/28 محمود ھنداوى ابراھیم حسین 477899 كفـءكفـء412011/03/28 أخصائى اجتماعى

الفرنساوي 2011/07/20 مریان نزیھ اسعد رزق 2209778 كفـءكفـء422011/07/20 أخصائى اجتماعى

قومبانیةابو قیر االبتدائیة 2011/07/20 میرا دمحم عاصم سیداحمد 400830 كفـءكفـء432011/07/20 أخصائى اجتماعى

ا.بشیر المختار ت 2011/07/20 ناجى عبد السالم دمحم مرسى 475737 كفـءكفـء442011/07/20 أخصائى اجتماعى

البسلقون االبتدائیة ب 2011/03/28 ناھد محمود عبد المحسن عبد الباقى 475685 كفـءكفـء452011/03/28 أخصائى اجتماعى

كدوه الكریون ایتدائى 2011/07/20 نجالء فتحى دمحم المغربى 479043 كفـءكفـء462011/07/20 أخصائى اجتماعى

فصول صیره االعدادیة 2011/07/20 نعیمھ ابراھیم دمحم الخضراوى 474778 كفـءكفـء472011/07/20 أخصائى اجتماعى

سیدى غازى الجدیدة 2011/07/20 نھاد نبیل ابراھیم السید 477715 كفـءكفـء482011/07/20 أخصائى اجتماعى

البوصھ االبتدائیة المشتركة 2011/07/20 ھاني سعید مھنا السعداوي 1758626 كفـءكفـء492011/07/20 أخصائى اجتماعى

فوزى ابراھیم بسیدى غازى 2011/07/20 ھبة عنتر عبد العزیز زلط 2166065 كفـءكفـء502011/07/20 أخصائى اجتماعى

السبعین االبتدائیة 2011/03/28 ھبھ فھمى على حسین شحاتھ 2207245 كفـءكفـء512011/03/28 أخصائى اجتماعى
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كدوة الكریون اعدادى 1992/09/01 مجدى عبد الرحمن مر سى العبد 478326 كفـءكفـء522009/11/04 معلم أول أ

منشاة ناصر االبتدائیة بالكریون 1992/09/01 حنان معروف عشرى عبث 474771 كفـءكفـء532009/11/04 معلم أول

الملقة االبتدائیة 1999/05/12 زینب دمحم عشماوى حسن 474789 كفـءكفـء542009/11/04 معلم أول

یعمل بالدیوان 2002/05/01 عالء الدین دمحم صدیق توفیق 2042788 كفـءكفـء552012/06/12 ماجیستیرمعلم أول

صدقى االبتدائیة 2011/03/28 انیسة حسن على  دمحم  الحسینى  475451 كفـءكفـء562011/03/28 معلم

كدوه الكریون ایتدائى 2011/03/28 ابتسام اسماعیل عبدالحمید ابراھیم 474196 كفـءكفـء572011/03/28 معلم

2011/03/28 للتعلیم االساسى٧حوض  ابتسام صبحى عز الدین خیر الدین 479014 كفـءكفـء582011/03/28 معلم

الربعمائة االبتدائیة 2011/03/28 ابتسام طلبھ احمد طلبھ 474657 كفـءكفـء592011/03/28 معلم

ابیس الثالثة االعدادیة 2011/03/28 ابتسام عبد الشافي دمحم عبد الشافي 2157346 كفـءكفـء602011/03/28 معلم

معمل القزاز الجدیدة 2011/03/28 ابتسام محمود اسماعیل السید 478742 كفـءكفـء612011/03/28 معلم

٧حوض  2011/03/28 ٠ابتھاج ناجى عبد الونیس  479072 كفـءكفـء622011/03/28 معلم

الكنایس االبتدائیة المشتركة 2011/07/20 ابراھیم ابراھیم عسقالنى ھدیوه 2180953 كفـءكفـء632011/07/20 معلم

صیدناوى الكبرى ع 2011/07/20 ابراھیم اسماعیل عبد الصادق دمحم 2347166 كفـءكفـء642011/07/20 معلم

محطة الكھرباءاالعدادیة بمعمل القزاز 2011/07/20 ابراھیم السید ابراھیم ابو الفضل 2184692 كفـءكفـء652011/07/20 معلم

دمحم على عودة 2011/07/20 إبراھیم جابر عبد المجید  عبد هللا حجازي 2387071 كفـءكفـء662011/07/20 معلم

حماد الصعیدي للتعلیم االساسي 2011/03/28 ابراھیم حمیده على عبد الجلیل 478618 كفـءكفـء672011/03/28 معلم

ابوحسین االبتدائیة 2011/07/20 ابراھیم عطیھ عبدالعال منصور 474191 كفـءكفـء682011/07/20 معلم
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منشأه قومبانیة ابو قیر 2011/03/28 ابراھیم على ابراھیم   اسماعیل  العطار 478427 كفـءكفـء692011/03/28 معلم

كوم الطرفایھ 2011/03/28 ابراھیم على ابراھیم دمحم دشیشھ 1584405 كفـءكفـء702011/03/28 معلم

كوم الطرفایة االبتدائیة 2011/07/20 ابراھیم عیسى ابراھیم الخولى 477642 كفـءكفـء712011/07/20 معلم

كوم النص 2011/07/20 ابراھیم دمحم شحاتھ المسلماني 475356 كفـءكفـء722011/07/20 معلم

حمید عبد الرحمن ت أ 2011/03/28 إبراھیم محمود غضابى حمیده 477891 كفـءكفـء732011/03/28 معلم

محطة الكھرباءاالعدادیة بمعمل القزاز 2011/03/28 إبراھیم مرسى دمحم السیوى 478996 كفـءكفـء742011/03/28 معلم

الربعمائة االبتدائیة 2011/03/28 إجالل لطفي عبدالجواد سلیمان نصار 476567 كفـءكفـء752011/02/14 معلم

كوم الطرفایھ 2011/03/28 احسان عامر محروس عامر 2202495 كفـءكفـء762011/03/28 معلم

ق ابو قیر االعدادیة بنات 2011/07/20 إحسان عز الدین حنفي إبراھیم 2393144 كفـءكفـء772011/07/20 معلم

معمل القزاز البلد االبتدائیة 2011/03/28 احمد ابراھیم عبد اللطیف ابو الخیر 2159739 كفـءكفـء782011/02/28 معلم

كوم الطرفایة االبتدائیة 2011/07/20 احمد ابراھیم عبد الھادى عبد المجید 477676 كفـءكفـء792011/07/20 معلم

سیدى غازى الثانویة 2011/07/20 احمد ابو السعود دمحم عیسى 475919 كفـءكفـء802011/07/20 معلم

ھلل االبتدائیة 2011/03/28 أحمد السید أحمد دمحم الھادى 1694657 كفـءكفـء812011/02/14 معلم

منشأة بولین للتعلیم األساسي 2011/07/20 أحمد السید الشحات عبدالقادر 476676 كفـءكفـء822011/07/20 معلم

معمل القزاز الثانویة المشتركة 2011/07/20 احمد ایوب محمود الحناوى 478529 كفـءكفـء832011/07/20 معلم

قومبانیة لوقین 2011/03/28 احمد بسیونى جمعھ ابراھیم 477917 كفـءكفـء842011/03/28 معلم

كوم الطرفایھ 2011/07/20 احمد حامد عبد المجید طلحة 477614 كفـءكفـء852011/07/20 معلم
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ف صدقى االعدادیة 2011/03/28 أحمد حامد دمحم عبده 478983 كفـءكفـء862011/03/28 معلم

سیدى غازى الثانویة 2011/07/20 احمد حماده دمحم دمحم 1565177 كفـءكفـء872011/07/20 معلم

الكریون االعدادیة 2011/07/20 أحمد رجب عبد هللا المغربى 474944 كفـءكفـء882011/07/20 معلم

منصور الشندیدى 2011/03/28 احمد رجب غمرى دمحم 2162910 كفـءكفـء892011/03/28 معلم

سیدى غازى الجدیدة 2011/02/28 احمد رشاد حسن عبد الغفار 477739 كفـءكفـء902011/02/28 معلم

الشعیرةالكبرى اعدادى 2011/03/28 أحمد رمضان فرج العسكرى 476148 كفـءكفـء912011/03/28 معلم

منشاة بسیونى للتعلیم االساسى 2011/03/28 أحمد زغلول دمحم حماد 398043 كفـءكفـء922011/03/28 معلم

دمحم على عودة 2011/03/28 احمد سعد عبدالحمید الشیخ 475409 كفـءكفـء932011/03/28 معلم

معتوق االبتدائیة 2011/03/28 احمد سمیر فتح هللا عبد الجواد قدح 479077 كفـءكفـء942011/03/28 معلم

الوكیل االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/28 احمد صبحي ابو الفتوح عبد الواحد 2157185 كفـءكفـء952011/03/28 معلم

كوم مازن االعدادیة 2011/07/20 أحمد صالح على عبد الھادى طلحھ 475000 كفـءكفـء962011/07/20 معلم

قومبانیةابو قیر االبتدائیة 2011/07/20 احمد عاطف كمال التریجى 2212637 كفـءكفـء972011/07/20 معلم

ف ابراھیم شرف اعدادى 2011/07/20 احمد عبد الرازق احمد عیسوى 479006 كفـءكفـء982011/07/20 معلم

الشعیرةالكبرى اعدادى 2011/03/28 أحمد عبد الستار عطیھ جوید 476341 كفـءكفـء992011/03/28 معلم

منشأه قومبانیة ابو قیر 2011/03/28 احمد عبد السالم دمحم ابراھیم 477207 كفـءكفـء1002011/03/28 معلم

فصول الملقة 2011/03/28 احمد عبد العزیز عبد المنعم السكري 397900 كفـءكفـء1012011/02/14 معلم

منشأة بولین للتعلیم األساسي 2011/07/20 أحمد عبدالسالم حامد قیقي 476679 كفـءكفـء1022011/07/20 معلم
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الروضة االعدادیة 2011/03/28 احمد عبدالعزیز ابراھیم شراره 2201192 كفـءكفـء1032011/03/28 معلم

العرقوب اعدادى 2011/03/28 احمد عطیھ سعد هللا محمود 475918 كفـءكفـء1042011/03/28 معلم

قومبانیة لوقین 2011/03/28 احمد علي حسین عرفھ 477282 كفـءكفـء1052011/03/28 معلم

شركة عواد ت ا 2011/03/28 احمد ماھر السید بلبع  مساعد 2210827 كفـءكفـء1062011/03/28 معلم

ف الكنایس 2011/07/20 أحمد مجدى عبد الفتاح الراشدى 474980 كفـءكفـء1072011/07/20 معلم

فصول البدیوي االعدادیة 2011/03/28 احمد دمحم احمد عبد المجید 2156059 كفـءكفـء1082011/03/28 معلم

شفیق ابو صالح االبتدائیة 2011/03/28 احمد دمحم خبیري حربي 2167498 كفـءكفـء1092011/03/28 معلم

دمحم على عودة 2011/07/20 أحمد دمحم دمحم حمد 477229 كفـءكفـء1102011/07/20 معلم

ف صدقى االعدادیة 2011/03/28 احمد دمحم محمود الجیار 2159750 كفـءكفـء1112011/03/28 معلم

معمل القزاز البلد االبتدائیة 2011/07/20 احمد محمود احمد مصطفى قادوم 478713 كفـءكفـء1122011/07/20 معلم

فصول صیره االعدادیة 2011/07/20 احمد محمود ھریدى احمد 477901 كفـءكفـء1132011/07/20 معلم

توفیق عبد السالم الھلباوى 2011/07/20 احمد مصطفى دمحم الھلباوى 2203343 كفـءكفـء1142011/07/20 معلم

ف البسلقون ع 2011/03/28 احمد مصطفى دمحم خلیل 2180888 كفـءكفـء1152011/03/28 معلم

دمحم على عودة 2011/03/28 احمد ممدوح عبد الغنى عبدربھ 2180936 كفـءكفـء1162011/03/28 معلم

كوم الطرفایھ 2011/07/20 أزھار شعبان عبد النبى أبو زید 476285 كفـءكفـء1172011/07/20 معلم

منشأة بولین للتعلیم األساسي 2011/03/28 اسامة حلمي صالح حسین 475631 كفـءكفـء1182011/03/28 معلم

2011/03/28 االعدادیة٥ابیس  اسامھ عبدالعزیز دمحم خلیفھ 2212566 كفـءكفـء1192011/03/28 معلم
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یعمل بالدیوان 2011/03/28 أسامھ دمحم جالل مسعود 474561 كفـءكفـء1202011/03/28 معلم

عبدالقادر خلیف 2011/03/28 اسالم جابر طلبھ الباسوسى 477671 كفـءكفـء1212011/03/28 معلم

منشاة عامر االبتدائیة 2011/07/20 اسماء ابراھیم دمحم خلف النجار 2354480 كفـءكفـء1222011/07/20 معلم

فصول القومیة 2011/03/28 أسماء ابراھیم دمحم خلیل 476601 كفـءكفـء1232011/03/28 معلم

العالى ع 2011/03/28 اسماء احمد عبدالمحسن مرزوق 2211889 كفـءكفـء1242011/03/28 معلم

الروضة االعدادیة 2011/07/20 اسماء السید عبد القادر احمد رشدان 2160970 كفـءكفـء1252011/07/20 معلم

ف الیمنیھ 2011/07/20 اسماء السید یوسف احمد 2289081 كفـءكفـء1262011/07/20 معلم

عبدالقادر خلیف 2011/07/20 أسماء الشحات دمحم محروس 2399205 كفـءكفـء1272011/07/20 معلم

الخواجة للتعلیم االساسى 2011/07/20 أسماء رجب أبو شناف الرمالوي 2387070 كفـءكفـء1282011/07/20 معلم

الشندیدى جدیدة 2011/07/20 أسماء رمضان على مرسى 2209086 كفـءكفـء1292011/07/20 معلم

صدقى االبتدائیة 2011/03/28 اسماء سعد عثمان عبد المجید 2165757 كفـءكفـء1302011/03/28 معلم

جاب هللا للتعلیم االساسي 2011/03/28 اسماء سعد فرج االخرم 400422 كفـءكفـء1312011/03/28 معلم

منشأة بولین للتعلیم األساسي 2011/07/20 أسماء شكرى فھمى كیالنى 2356210 كفـءكفـء1322011/07/20 معلم

كدوة الكریون ریاض اطفال 2011/03/28 اسماء عبدالمنعم احمد دمحم 402722 كفـءكفـء1332011/03/28 معلم

ف البسلقون ع 2011/07/20 أسماء دمحم محمود مصطفى 2348636 كفـءكفـء1342011/07/20 معلم

ریاض اطفال القومیة 2011/07/20 اسماء یوسف احمد یوسف 2272359 كفـءكفـء1352011/07/20 معلم

سیدى غازى الثانویة 2011/03/28 اسماعیل ابراھیم حسن حبوه 2203354 كفـءكفـء1362011/03/28 معلم
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جاب هللا للتعلیم االساسي 2011/03/28 اسماعیل حمیدة سلطان ابو رجوع 477536 كفـءكفـء1372011/02/28 معلم

عباس سید احمد االعدادیة 2011/07/20 اسماعیل فتح الباب اسماعیل مبروك 2347796 كفـءكفـء1382011/07/20 معلم

محطة الكھرباءاالعدادیة بمعمل القزاز 2011/03/28 اسمت مصطفى سعد ابوالغیط 2197965 كفـءكفـء1392011/03/28 معلم

2011/03/28 االبتدائیة٦ابیس  أشجان سعید دمحم رحیم 478862 كفـءكفـء1402011/03/28 معلم

كوم الطرفایھ 2011/07/20 اشرف جالل دمحم عبد الرحمن 477658 كفـءكفـء1412011/07/20 معلم

دمحم على عودة 2011/03/28 أشرف سعید السید على 474664 كفـءكفـء1422011/03/28 معلم

معتوق االبتدائیة 2011/07/20 أشرف عوض دمحم شعالن 476249 كفـءكفـء1432011/07/20 معلم

معمل القزاز الثانویة المشتركة 2011/07/20 إكرام صبحى دمحم إبراھیم 476344 كفـءكفـء1442011/07/20 معلم

فصول زكي االبراشي االعدادیة 2011/03/28 إكرام مصطفى دمحم طلبھ 476149 كفـءكفـء1452011/03/28 معلم

العرقوب 2011/07/20 اكرم مھنا منصور مسعود 475920 كفـءكفـء1462011/07/20 معلم

التمامة االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 السید ابراھیم السید قادوم 477679 كفـءكفـء1472011/03/28 معلم

حلمى  ابراھیم عامر 2011/03/28 السید اسماعیل اسماعیل عمر 1569999 كفـءكفـء1482011/03/28 معلم

فصول القومیة 2011/07/20 السید حامد أحمد سالم 475727 كفـءكفـء1492011/07/20 معلم

حماد الصعیدي للتعلیم االساسي 2011/03/28 السید زینھم مصطفى أبو سبع  نصار 476315 كفـءكفـء1502011/03/28 معلم

السبعین االبتدائیة 2011/03/28 الشیماء طھ ابو یوسف عبدالغني 477342 كفـءكفـء1512011/03/28 معلم

احمد ابو زھرة االبتدائیة 2011/03/28 الشیماء محمود شحاتھ علیش 475592 كفـءكفـء1522011/02/28 معلم

فصول صیره االعدادیة 2011/07/20 الشیماء یحیى حسنین قطب 476171 كفـءكفـء1532011/07/20 معلم
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ف البسلقون ع 2011/07/20 الصافى سعد أنور دمحم 479118 كفـءكفـء1542011/07/20 معلم

الروضة تعلیم اساسى ریاض اطفال 2011/03/28 الطاف دمحم مصباح علي 476833 كفـءكفـء1552011/03/28 معلم

منشاة بسیونى للتعلیم االساسى 2011/03/28 الفت احمد بدر جعفر 474759 كفـءكفـء1562011/02/28 معلم

الملقة االبتدائیة 2011/03/28 الفت فرج فؤاد مرسى 2201263 كفـءكفـء1572011/03/28 معلم

معمل القزاز البلد االبتدائیة 2011/03/28 الھام احمد دمحم رمضان 478738 كفـءكفـء1582011/03/28 معلم

٤كرم  2011/03/28 الھام على عبدهللا عبد المجید 478786 كفـءكفـء1592011/03/28 معلم

كوم دفشو االبتدائیة القدیمة 2011/03/28 امال حسن دمحم المنجي 2155902 كفـءكفـء1602011/03/28 معلم

الشھید كارم محمود یوسف 2011/03/28 امال شعبان یوسف على 2211704 كفـءكفـء1612011/03/28 معلم

العاشرمن رمضان بابیس 2011/03/28 امال فوزي انس المیھي 474195 كفـءكفـء1622011/03/28 معلم

زھرة االعدادیة 2011/07/20 امانى احمد عبد الجواد ابوزید 2347522 كفـءكفـء1632011/07/20 معلم

الكریون 2011/03/28 أمانى شندى عوض السعدى 474942 كفـءكفـء1642011/03/28 معلم

ف البسلقون ع 2011/07/20 امانى عاطف حلمى الحوفى 2347119 كفـءكفـء1652011/07/20 معلم

مارون االبتدائیة 2011/07/20 امانى عبد الستار عبد المقصود دمحم 475200 كفـءكفـء1662011/07/20 معلم

حضانة شفیق ابوصالح 2011/03/28 امانى دمحم عبدالرسول جامع 474920 كفـءكفـء1672011/03/28 معلم

ریاض اطفال النبراویة 2011/03/28 امانى دمحم دمحم مصطفى 2202571 كفـءكفـء1682011/03/28 معلم

جاب هللا للتعلیم االساسي 2011/07/20 أماني عالء الدین عبد السالم  طاھر 2375681 كفـءكفـء1692011/07/20 معلم

ف ابو حسین ع 2011/03/28 اماني محمود سلمان زقزوق 2156070 كفـءكفـء1702011/03/28 معلم
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سیدى غازى الثانویة 2011/03/28 امل احمد نوح احمد 475397 كفـءكفـء1712011/03/28 معلم

معمل القزاز الجدیدة 2011/03/28 امل سعد عبد العزیز البسیونى 2206680 كفـءكفـء1722011/03/28 معلم

مارون االبتدائیة 2011/03/28 أمل دمحم دمحم جمعھ 477540 كفـءكفـء1732011/03/28 معلم

عنتر درویش االبتدائیة المشتركة 2011/07/20 أمنة حسن على زیدان 478988 كفـءكفـء1742011/07/20 معلم

زلط 2011/07/20 أمنیة عبد الحلیم دمحم فرید 2356217 كفـءكفـء1752011/07/20 معلم

فصول صیره االعدادیة 2011/07/20 امنیھ كامل على على فھمى 2347164 كفـءكفـء1762011/07/20 معلم

القومیة بابیس 2011/02/14 امیر حسن دمحم محمود 2156038 كفـءكفـء1772011/02/14 معلم

دمحم على عودة 2011/03/28 امیرة احمد دمحم سیداحمد 476883 كفـءكفـء1782011/03/28 معلم

منشاة بسیونى للتعلیم االساسى 2011/07/20 امیرة الصافى دمحم عبد الحمید 477664 كفـءكفـء1792011/07/20 معلم

2011/03/28 االبتدائیة٣ابیس  أمیرة طارق عبد المعطى الشیخ 476564 كفـءكفـء1802011/03/28 معلم

الوكیل تعلیم اساسى 2011/03/28 أمیرة عبدالحمید مصطفى اللقاني 476830 كفـءكفـء1812011/03/28 معلم

جاب هللا للتعلیم االساسي 2011/07/20 أمیره دمحم فتح هللا علي الصاوي 2384213 كفـءكفـء1822011/07/20 معلم

سیدى غازى الثانویة 2011/03/28 امیره دمحم محروس عبد التواب 475874 كفـءكفـء1832011/03/28 معلم

البوصھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 اناس فوزى دمحم الشاعر 2202054 كفـءكفـء1842011/02/14 معلم

التمامة االبتدائیة المشتركة 2011/07/20 انتصار فوزي ابراھیم نوح 475286 كفـءكفـء1852011/07/20 معلم

معمل القزاز الثانویة المشتركة 2011/03/28 انتصار دمحم احمد على المقدم 477135 كفـءكفـء1862011/03/28 معلم

الوكیل االبتدائیة 2011/03/28 إنصاف محمود رمضان ابو جبر 474610 كفـءكفـء1872011/03/28 معلم
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كوم الطرفایة االبتدائیة 2011/07/20 انصاف ناجى احمد ابو المجد 477616 كفـءكفـء1882011/07/20 معلم

البسلقون االبتدائیة ب 2011/03/28 انوار دمحم عبدالرازق عبدالحمید 475464 كفـءكفـء1892011/03/28 معلم

عباس سید احمد االعدادیة 2011/07/20 انور سعید دمحم عبد المعطى 2258441 كفـءكفـء1902011/07/20 معلم

٣بالعالى\النبراویة 2011/03/28 ایة دمحم عطیة بكر 478043 كفـءكفـء1912011/03/28 معلم

كوم مازن االعدادیة 2011/03/28 ایریني سعید ایوب زكي 2167509 كفـءكفـء1922011/03/28 معلم

منشاة ناصر االبتدائیة بالكریون 2011/03/28 ایفلین غطاس صلیب غطاس 474775 كفـءكفـء1932011/03/28 معلم

منشأة بولین للتعلیم األساسي 2011/07/20 إیمان  عرفھ دمحم اسماعیل 2356200 كفـءكفـء1942011/07/20 معلم

مارون 2011/07/20 إیمان  دمحم على دمحم 2358039 كفـءكفـء1952011/07/20 معلم

كوم دفشو االبتدائیة القدیمة 2011/03/28 ایمان احمد غازى حامد 2162913 كفـءكفـء1962011/03/28 معلم

ریاض اطفال منشاة ناصر 2011/07/20 إیمان أحمد فتح هللا عبد الفتاح 2393128 كفـءكفـء1972011/07/20 معلم

٧ریاض اطفال حوض  2011/03/28 ایمان السید على أبو نعمة 479065 كفـءكفـء1982011/03/28 معلم

كوم الطرفایة االبتدائیة 2011/03/28 ایمان السید دمحم احمد 444129 كفـءكفـء1992011/03/28 معلم

الشھید كارم محمود یوسف 2011/03/28 ایمان بشیر مصطفى عبدالرحمن 2211703 كفـءكفـء2002011/03/28 معلم

٢/٢٤١ 2011/07/20 إیمان جمال سالم خضر 475166 كفـءكفـء2012011/07/20 معلم

الربعمائة االبتدائیة 2011/03/28 ایمان زین احمد عبد العلیم 477562 كفـءكفـء2022011/03/28 معلم

فصول السبعین االعدادیة 2011/03/28 ایمان شعبان ابراھیم محمود 477306 كفـءكفـء2032011/03/28 معلم

فصول القومیة 2011/03/28 ایمان شلبى بركات شلبى 478620 كفـءكفـء2042011/03/28 معلم
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فصول القومیة 2011/03/28 ایمان صالح سلیمان تمام 476135 كفـءكفـء2052011/03/28 معلم

عباس سید احمد االعدادیة 2011/07/20 إیمان عبد الحمید دمحم كروش 2356213 كفـءكفـء2062011/07/20 معلم

الروضة للتعلیم االساسي 2011/03/28 ایمان عبد العزیز ابراھیم شراره 2157172 كفـءكفـء2072011/03/28 معلم

بردلة االبتدائیة 2011/07/20 ایمان عبد المنعم عبد القادر یونس 477584 كفـءكفـء2082011/07/20 معلم

زلط االبتدائیة 2011/03/28 ایمان عزت ابراھیم مصطفى  حا فظ 475688 كفـءكفـء2092011/03/28 معلم

٤كرم  2011/03/28 ایمان على ابراھیم دمحم 478788 كفـءكفـء2102011/03/28 معلم

فصول زكي االبراشي االعدادیة 2011/07/20 ایمان علي عطیھ عبد العلیم 2329300 كفـءكفـء2112011/07/20 معلم

كدوه صیره االعدادیة 2011/03/28 ایمان عیاد امجد بركات 478208 كفـءكفـء2122011/03/28 معلم

سیدى غازى الثانویة 2011/07/20 إیمان فھمي محمود أحمد عشیبھ 2384569 كفـءكفـء2132011/07/20 معلم

صیدناوى الوسطى 2011/03/28 إیمان قرنى ملیجى على 475136 كفـءكفـء2142011/03/28 معلم

سعید محمود سرحان ا 2011/03/28 ایمان دمحم خلیل عبد الجواد خلیل 2156043 كفـءكفـء2152011/02/14 معلم

فصول صیره االعدادیة 2011/03/28 ایمن زكریا فھمى دمحم 477576 كفـءكفـء2162011/03/28 معلم

محطة كھرباء معمل الفزاز 2011/03/28 ایمن شحاتھ السید سعد هللا 474587 كفـءكفـء2172011/02/28 معلم

معتوق/ف 2011/03/28 أیمن عادل شحاتة محمود 479119 كفـءكفـء2182011/03/28 معلم

البدویة االبتدائیة 2011/03/28 ایمن عاطف دمحم الجروانى 2197837 كفـءكفـء2192011/02/28 معلم

منشأة بلبع االبتدائیة 2011/03/28 أیمن عبدالحفیظ علي مرسي 476599 كفـءكفـء2202011/03/28 معلم

الشندیدى جدیدة 2011/07/20 ایناس ابراھیم دمحم عزوز 477395 كفـءكفـء2212011/07/20 معلم
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البسلقون االبتدائیة ا 2011/03/28 إیناس سعید عبده عرمش 476744 كفـءكفـء2222011/03/28 معلم

فصول الملقة 2011/07/20 ایناس ھشام دمحم مكرم 2248731 كفـءكفـء2232011/07/20 معلم

ف ابو حسین ع 2011/03/28 ایھاب طلبھ دمحم على 475744 كفـءكفـء2242011/03/28 معلم

فصول الحمراء 2011/07/20 أیوب ابراھیم عید حمام 479114 كفـءكفـء2252011/07/20 معلم

ف ابراھیم شرف اعدادى 2011/03/28 باسم دمحم بسیونى دمحم 478809 كفـءكفـء2262011/03/28 معلم

كوم الطرفایة االبتدائیة 2011/07/20 بحریة حسن فتح الباب حسن 477645 كفـءكفـء2272011/07/20 معلم

تامر دمحم مصطفى دمحم/الشھید 2011/07/20 بدر الدین جابر بدر بدیوى 474842 كفـءكفـء2282011/07/20 معلم

ف الكنایس 2011/03/28 بدریھ عبدالجواد دمحم السید 474822 كفـءكفـء2292011/03/28 معلم

فصول صیره االعدادیة 2011/03/28 بریسكال فؤاد توفیق یوسف 474776 كفـءكفـء2302011/02/14 معلم

ف ابو حسین ع 2011/07/20 بسمھ احمد بدوى المدبولى 2356948 كفـءكفـء2312011/07/20 معلم

عبدالقادر خلیف 2011/07/20 بسمھ عزت سعد حسان 2339447 كفـءكفـء2322011/07/20 معلم

ف الوكیل االعدادیة 2011/03/28 بسمھ دمحم مصطفى عبد التواب 478384 كفـءكفـء2332011/03/28 معلم

الشھید سعید سرحان بكوم البركھ 2011/03/28 بسمھ مصطفى دمحم خیرى 477077 كفـءكفـء2342011/02/28 معلم

عبدالقادر خلیف 2011/07/20 بھاء عبد العزیز احمد حوطر 2347519 كفـءكفـء2352011/07/20 معلم

الكریون 2011/03/28 بھیھ اسماعیل عبد الرحمن دمحم 2184745 كفـءكفـء2362011/03/28 معلم

عباس سید احمد االعدادیة 2011/07/20 تامر حسن دمحم خلیل 2347798 كفـءكفـء2372011/07/20 معلم

ف البسلقون ع 2011/07/20 تامر سعد دمحم السید سرحان 475854 كفـءكفـء2382011/07/20 معلم
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ف الكنایس 2011/03/28 تامر على عیسى عبدالجواد 2180961 كفـءكفـء2392011/03/28 معلم

شفیق ابو صالح االبتدائیة 2011/07/20 تامر دمحم وجیة دمحم عبدة شریف 478130 كفـءكفـء2402011/07/20 معلم

دمحم ابراھیم سلمان 2011/03/28 تحیة رمضان دمحم زھران 477163 كفـءكفـء2412011/03/28 معلم

احمد ابو زھرة االبتدائیة 2011/03/28 تغرید صبحى محمود نعیم 2200402 كفـءكفـء2422011/02/14 معلم

العالى ع 2011/07/20 جعفر دمحم عبدهللا جعفر 474396 كفـءكفـء2432011/07/20 معلم

عباس سید احمد االعدادیة 2011/07/20 جالل ابراھیم محروس اسماعیل 2205625 كفـءكفـء2442011/07/20 معلم

محطة الكھرباءاالعدادیة بمعمل القزاز 2011/03/28 جمعھ خمیس عبدالحمید الشافعي 474821 كفـءكفـء2452011/02/14 معلم

كوم الطرفایھ 2011/03/28 جمعھ سعید دمحم جودة 2202498 كفـءكفـء2462011/03/28 معلم

فصول زلط ع 2011/07/20 جمعھ دمحم محروس زلط 477182 كفـءكفـء2472011/07/04 معلم

حماد الصعیدي االبتدائیة 2011/07/20 جمعھ دمحم دمحم عبد الرحیم 475681 كفـءكفـء2482011/07/20 معلم

منشأه الھلباوي االعدادیة 2011/07/20 جمیل طھ متولى جالل 478979 كفـءكفـء2492011/07/20 معلم

عباس سید احمد االعدادیة 2011/07/20 جورج سامى فرعون مینا 2357039 كفـءكفـء2502011/07/20 معلم

عاداة الغربیــة 2011/07/20 جیھان بكر غریب احمد 475415 كفـءكفـء2512011/07/20 معلم

2011/07/20 االبتدائیة٣ابیس  جیھان حماد عبدهللا اسماعیل 2180852 كفـءكفـء2522011/07/20 معلم

الدوار االبتدائیة 2011/03/28 جیھان خمیس دمحم البحیرى 476297 كفـءكفـء2532011/03/28 معلم

ف البسلقون ع 2011/03/28 حامد عبد هللا حامد شرف 478938 كفـءكفـء2542011/03/28 معلم

الشعیرةالكبرى اعدادى 2011/07/20 حجاج دمحم بدوى أبو صقیة 475673 كفـءكفـء2552011/07/20 معلم
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زھرة االعدادیة 2011/03/28 حجازى احمد حجازى ابراھیم 2167928 كفـءكفـء2562011/03/28 معلم

ف الكنایس 2011/03/28 حسام الدین دمحم ذكى كامل 474763 كفـءكفـء2572011/03/28 معلم

سلیمان بلبع االبتدائیة 2011/03/28 حسام دمحم السید شعبان 477580 كفـءكفـء2582011/02/14 معلم

منشأة بولین للتعلیم األساسي 2011/03/28 حسام دمحم محمود سعد 475813 كفـءكفـء2592011/03/28 معلم

الشھید سعید سرحان بكوم البركھ 2011/03/28 حسام مصطفى عنتر رمضان 478939 كفـءكفـء2602011/02/14 معلم

ف الیمنیھ 2011/03/28 حسن جمعھ حموده جمعھ 478546 كفـءكفـء2612011/03/28 معلم

قومبانیة لوقین 2011/03/28 حسن خمیس حسن جمعة 477912 كفـءكفـء2622011/03/28 معلم

كوم الطرفایھ 2011/07/20 حسن فتحى حسن خلف 478598 كفـءكفـء2632011/07/20 معلم

معمل القزاز البلد االبتدائیة 2011/03/28 حسن دمحم احمد دمحم 475410 كفـءكفـء2642011/02/28 معلم

فصول القومیة 2011/03/28 حسن موسى عبدالحمید المرسي 476831 كفـءكفـء2652011/03/28 معلم

معمل القزاز الثانویة المشتركة 2011/03/28 حسنى فؤاد دمحم الششتاوى 2183609 كفـءكفـء2662011/03/28 معلم

الشھید سعید سرحان بكوم البركھ 2011/07/20 حسنین عبد الحمید بسیونى سعد 478977 كفـءكفـء2672011/07/20 معلم

عبدالقادر خلیف 2011/03/28 حسین عزت حسین الھوارى 476302 كفـءكفـء2682011/03/28 معلم

ابوحسین االبتدائیة 2011/07/21 حكیم صبرى عبدالحمید حجازى 2203371 كفـءكفـء2692011/07/21 معلم

2011/07/20 للتعلیم االساسى٧حوض  حلمي یوسف عبد الفتاح الجندي 2256840 كفـءكفـء2702011/07/20 معلم

فصول القومیة 2011/03/28 حمادة شاھین فوزى شاھین 475967 كفـءكفـء2712011/03/28 معلم

ف ابو حسین ع 2011/03/28 حماده عبد المنعم دمحم على 475736 كفـءكفـء2722011/03/28 معلم
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معمل القزاز البلد االبتدائیة 2011/07/20 حمدى توفیق دمحم عمر 478725 كفـءكفـء2732011/07/20 معلم

زھرة االعدادیة 2011/03/28 حمدى عبد الرازق مبروك غانم 474990 كفـءكفـء2742011/03/28 معلم

حلیص 2011/03/28 حنان عبد العلیم عبد الدایم المصرى 478882 كفـءكفـء2752011/03/28 معلم

فصول القومیة 2011/07/20 حنان دمحم جابر احمد 2278181 كفـءكفـء2762011/07/20 معلم

٢\٢٤١االصالح  2011/03/28 حنان دمحم عبدالعزیز دمحم 2160959 كفـءكفـء2772011/03/28 معلم

كوم الطرفایة االبتدائیة 2011/07/20 حنان دمحم یوسف دمحم 477646 كفـءكفـء2782011/07/20 معلم

١٣/٣ریاض اطفال ابیس  2011/03/28 حنان ممدوح یعقوب عویضھ 476829 كفـءكفـء2792011/03/28 معلم

معمل القزاز الثانویة المشتركة 2011/07/20 خالد احمد احمد عبدالكریم 451041 كفـءكفـء2802011/07/20 معلم

شركة عواد ت ا 2011/07/20 خالد على زكى الخطیب 475682 كفـءكفـء2812011/07/20 معلم

حماد الصعیدي للتعلیم االساسي 2011/03/28 خالد علي ابراھیم علي 1567242 كفـءكفـء2822011/02/28 معلم

فصول القومیة 2011/03/28 خالد دمحم دمحم على 478842 كفـءكفـء2832011/03/28 معلم

ف الكنایس 2011/03/28 خمیس شرنوبى یوسف البلحى 474993 كفـءكفـء2842011/03/28 معلم

٢\٢٤١االصالح  2011/07/20 خمیس عبد اللطیف عباس عبد الجلیل 478831 كفـءكفـء2852011/07/20 معلم

صیدناوى الكبرى ع 2011/03/28 خمیس عبدالواحد دمحم ابراھیم 2162934 كفـءكفـء2862011/03/28 معلم

سیدى غازى الثانویة 2011/07/20 خمیس دمحم على فاید 475675 كفـءكفـء2872011/07/20 معلم

مرجان االبتدائیة 2011/07/20 دالیا ابوالفتوح دمحم الشیخھ 477368 كفـءكفـء2882011/07/20 معلم

حماد الصعیدي للتعلیم االساسي 2011/03/28 دعاء السید عثمان مصطفى 478621 كفـءكفـء2892011/02/28 معلم
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حلمى  ابراھیم عامر 2011/07/20 دعاء رجب حسب هللا عبدالحمید طایل 2278191 كفـءكفـء2902011/07/20 معلم

فصول صیره االعدادیة 2011/07/20 دعاء سعید شعبان حرحش 2345987 كفـءكفـء2912011/07/20 معلم

شركة عواد ت ا 2011/07/20 دعاء دمحم فوزى سعد 2348059 كفـءكفـء2922011/07/20 معلم

احمد ابو زھرة ریاض اطفال 2011/07/20 دعاء دمحم مبروك عیسى على 2198155 كفـءكفـء2932011/07/20 معلم

جاب هللا للتعلیم االساسي 2011/03/28 دعاء دمحم دمحم جاھین 1519091 كفـءكفـء2942011/03/28 معلم

ف البسلقون ع 2011/03/28 دعاء ممدوح عبدالعزیز دمحم 1570002 كفـءكفـء2952011/03/28 معلم

منشاة بسیونى للتعلیم االساسى 2011/07/20 دعاء یاسین عبدالحلیم عبد المعطى 2174111 كفـءكفـء2962011/07/20 معلم

دمحم على عودة 2011/03/28 دمیانھ سامى میخائیل اسحق 474783 كفـءكفـء2972011/03/28 معلم

ریاض اطفال حسن بیومى 2011/03/28 رابحھ دمحم على المصرى 2159934 كفـءكفـء2982011/03/28 معلم

كوم الطرفایھ 2011/07/20 رأفت شحاتھ حمزة فرغلي 476675 كفـءكفـء2992011/02/28 معلم

مارون االبتدائیة 2011/03/28 رامي عصام عبد الحمید عبد الحلیم 2157215 كفـءكفـء3002011/03/28 معلم

منشأة یونس االبتدائیة 2011/03/28 راندا شبل السید عبد العزیز 477297 كفـءكفـء3012011/02/28 معلم

٤كرم  2011/03/28 رانیا جمال ابادیر عبدالنور 2197902 كفـءكفـء3022011/03/28 معلم

البسلقون االبتدائیة ب 2011/07/20 رانیا زغلول عبدالباري دراز 476752 كفـءكفـء3032011/07/20 معلم

فصول صیره االعدادیة 2011/03/28 رانیا ظیفر علي دمحم 2167631 كفـءكفـء3042011/03/28 معلم

جالل ابوالحاج 2011/07/20 رانیا عادل عبد السالم ابراھیم 477428 كفـءكفـء3052011/07/20 معلم

منشاة بسیونى للتعلیم االساسى 2011/03/28 رانیا عبد السالم عبد الرحیم عبد القادر 475660 كفـءكفـء3062011/03/28 معلم
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الشھید كارم محمود یوسف 2011/07/20 رانیا عبد الفتاح عبد الرسول البیاع 2346359 كفـءكفـء3072011/07/04 معلم

جاب هللا للتعلیم االساسي 2011/07/20 رانیا عبدالرؤف حامد منصور 447474 كفـءكفـء3082011/07/20 معلم

محطة كھرباء معمل الفزاز 2011/02/28 رانیا على مصطفى  عبد العزیز   على 402210 كفـءكفـء3092011/03/28 معلم

العرقوب 2011/07/20 رانیا عیاد زكي توفیق 2394201 كفـءكفـء3102011/07/20 معلم

الوكیل االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/28 رانیا دمحم عبده دمحم شیبون 476286 كفـءكفـء3112011/03/28 معلم

شركة عواد ت ا 2011/03/28 رباب دمحم علي السید 475371 كفـءكفـء3122011/03/28 معلم

عبد الوھاب الخراشى بكوم دفشو 2011/07/20 ربم دمحم ابو زید عبد الھادى 2293139 كفـءكفـء3132011/07/20 معلم

سیدى غازى الثانویة 2011/07/20 ربیع رجب منصور دمحم 397959 كفـءكفـء3142011/07/20 معلم

مرتانة االبتدائیة 2011/03/28 ربیع فرج نصر جمعھ 475701 كفـءكفـء3152011/03/28 معلم

منشأه الھلباوي االعدادیة 2011/07/20 ربیع دمحم عبد الفتاح شحاتھ 476173 كفـءكفـء3162011/07/20 معلم

تامر دمحم مصطفى دمحم/الشھید 2011/02/28 رجب شوقى ابراھیم الشربینى 478844 كفـءكفـء3172011/02/28 معلم

كوم النص االبتدائیة 2011/07/20 رجب مبروك دسوقى الحمیرى 475674 كفـءكفـء3182011/07/20 معلم

معمل القزاز الثانویة المشتركة 2011/07/20 رحاب السید دمحم اللقانى 478593 كفـءكفـء3192011/07/20 معلم

زھرة االبتدائیة المشتركة 2011/07/20 رحاب جمعة محمود سلیمان 477911 كفـءكفـء3202011/07/20 معلم

الصیادین االبتدائیة 2011/07/20 رحاب دمحم علي علي 2157235 كفـءكفـء3212011/07/20 معلم

سیدى غازى الثانویة 2011/03/28 رزق مسعود قطب دمحم 478650 كفـءكفـء3222011/02/28 معلم

منشأة بلبع االبتدائیة 2011/07/20 رشا جمعھ عبدالفتاح جمعھ 476600 كفـءكفـء3232011/07/20 معلم
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معمل القزاز الجدیدة 2011/07/20 رشا حسین على على 478739 كفـءكفـء3242011/07/20 معلم

كدوة صیرة االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 رشا عادل فؤاد عبد الملك 2160853 كفـءكفـء3252011/03/28 معلم

بردلة االبتدائیة 2011/03/14 رشا عبد المجید إبراھیم عبد المجید 474266 كفـءكفـء3262011/03/28 معلم

فصول صیره االعدادیة 2011/03/28 رشا كارم دمحم حنوره 1567186 كفـءكفـء3272011/03/28 معلم

منصور الشندیدى 2011/07/20 رشا محمود دمحم احمد مرزوق 475694 كفـءكفـء3282011/07/20 معلم

حلمى  ابراھیم عامر 2011/03/28 رشا یحي سعد دمحم 398176 كفـءكفـء3292011/03/28 معلم

ف الیمنیھ 2011/03/28 رضا السید عبد السالم خطاب 477132 كفـءكفـء3302011/03/28 معلم

كوم النص االبتدائیة 2011/07/20 رضا السید عبدالمطلب القزاز 2205624 كفـءكفـء3312011/07/20 معلم

الشھید سعید سرحان بكوم البركھ 2011/03/28 رضا سعد محمود سلیمان 475414 كفـءكفـء3322011/03/28 معلم

ف صدقى االعدادیة 2011/03/28 رضا على السید طرابیھ 478825 كفـءكفـء3332011/03/28 معلم

٣بالعالى\النبراویة 2011/07/20 رقیة فیصل رجب عبدة 478065 كفـءكفـء3342011/07/20 معلم

2011/03/28 االعدادیة٥ابیس  رمضان احمد دمحم اسماعیل عشرى 2151238 كفـءكفـء3352011/03/28 معلم

منشأه الھلباوي االعدادیة 2011/03/28 رمضان خمیس عبد الكریم سلیمان 476192 كفـءكفـء3362011/03/28 معلم

حماد الصعیدي للتعلیم االساسي 2011/07/20 رمضان عبدالموجود   مبروك عبد الموجود 476950 كفـءكفـء3372011/07/20 معلم

حضانة عبد القادر خلیف 2011/07/20 روحیة عبد الرحمن ابراھیم السید 477703 كفـءكفـء3382011/07/20 معلم

٤كرم  2011/07/20 ریحان احمد احمد السقا 478588 كفـءكفـء3392011/07/20 معلم

فصول زكي االبراشي االعدادیة 2011/07/20 ریمان عبد الجواد زین ایوب 2329299 كفـءكفـء3402011/07/20 معلم
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الشعیرة الكبرى 2011/07/20 ریھام رمضان احمد دمحم 477882 كفـءكفـء3412011/07/20 معلم

سیدى غازى الثانویة 2011/07/20 ریھام فتحى عبده عبد العاطى 476287 كفـءكفـء3422011/07/20 معلم

الجالد 2011/07/20 زغلول رمضان متولى جمعھ 2384061 كفـءكفـء3432011/07/20 معلم

ف البسلقون ع 2011/03/28 سارة حمدي دمحم غزال 476745 كفـءكفـء3442011/02/14 معلم

2011/07/20 االبتدائیة٦ابیس  سالمة عبد القوى عبد العظیم دمحم 475968 كفـءكفـء3452011/07/20 معلم

2011/03/28 االبتدائیة٥ابیس  سالى عزالدین احمد عمارة 477027 كفـءكفـء3462011/03/28 معلم

ف الیمنیھ 2011/03/28 سامح رمضان حماد السید 476845 كفـءكفـء3472011/03/28 معلم

ف البسلقون ع 2011/03/28 سامح سعید عبدالوكیل عبدالجواد بدر 476614 كفـءكفـء3482011/03/28 معلم

كوم الطرفایة االبتدائیة 2011/07/20 سامح عبدة فرید عبد الشھید 477568 كفـءكفـء3492011/07/20 معلم

قومبانیة لوقین 2011/03/28 سامح ماھر عید حجاب 2167644 كفـءكفـء3502011/03/28 معلم

مارون االبتدائیة 2011/03/28 سامح دمحم احمد ابراھیم 477503 كفـءكفـء3512011/03/28 معلم

العالى االبتدائیة 2011/03/28 سامح دمحم مختار ھیبة 479023 كفـءكفـء3522011/02/14 معلم

زھرة االعدادیة 2011/07/20 سامى عبد الحمید سعد حسن عبد السالم 475094 كفـءكفـء3532011/07/20 معلم

كوم الطرفایھ 2011/03/28 سامى عبدالعزیز ابراھیم الشربینى 477675 كفـءكفـء3542011/02/28 معلم

كوم النص 2011/03/28 سامي سعید أحمد سالم 476598 كفـءكفـء3552011/03/28 معلم

سلیمان بلبع االبتدائیة 2011/03/28 سامیھ خلیل محمود خلیل 475450 كفـءكفـء3562011/03/28 معلم

ق ابو قیر االعدادیة بنات 2011/03/28 سامیھ عبد هللا كمال كحیل 2160975 كفـءكفـء3572011/03/28 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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مركز كفر الدوارالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البسلقون 2011/03/28 سحر صالح السید عبده عرفھ 477910 كفـءكفـء3582011/02/28 معلم

الوكیل االبتدائیة 2011/03/28 سحر صالح على عبدالمطلب 478067 كفـءكفـء3592011/03/28 معلم

عباس سید احمد االبتدائیة 2011/07/20 سحر عبد السالم احمد دمحم 477134 كفـءكفـء3602011/07/20 معلم

معمل القزاز الثانویة المشتركة 2011/03/28 سحر عبد المجید نعمان الوكیل 478658 كفـءكفـء3612011/02/14 معلم

شبل 2011/02/28 سحر عبدالمنعم دمحم خضر 2212564 كفـءكفـء3622011/02/28 معلم

الشھید كارم محمود یوسف 2009/09/15 سعاد دمحم إبراھیم دمحم 2356522 كفـءكفـء3632011/07/20 معلم

فصول الملقة 2011/03/28 سعد ابراھیم سعد شحاتھ 475735 كفـءكفـء3642011/03/28 معلم

معمل القزاز الثانویة المشتركة 2011/03/28 سعد عطیة عبد الفتاح على عرفة 478900 كفـءكفـء3652011/02/14 معلم

فصول الملقة 2011/07/20 سعد محمود احمد محمود 2347521 كفـءكفـء3662011/07/20 معلم

فصول زلط ع 2011/07/20 سعد مسعود سعد یوسف 475764 كفـءكفـء3672011/07/20 معلم

الطاھر الصافى 2011/07/20 سعدیھ سعد دمحم حسانین 2197870 كفـءكفـء3682011/07/20 معلم

الشندیدى جدیدة 2011/03/28 سعید ابراھیم سعید قندیل 409839 كفـءكفـء3692011/03/28 معلم

حلمى  ابراھیم عامر 2011/07/20 سعید ابراھیم عبد الحمید الجندى 477972 كفـءكفـء3702011/07/20 معلم

عبد الصمد نمر المغازى 2011/07/20 سعید البدرى ابراھیم السید 2159856 كفـءكفـء3712011/07/20 معلم

الطرح االبتدائیة الجدیدة 2011/07/20 سعید عبد الباقى عبده بركات 476342 كفـءكفـء3722011/07/20 معلم

شارلو االبتدائیة 2011/07/20 سالمھ منصور عبد المجید حسان 476256 كفـءكفـء3732011/07/20 معلم

حماد الصعیدي للتعلیم االساسي 2011/07/20 سلطان شحات سالم جویده 2157240 كفـءكفـء3742011/07/20 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 

مركز كفر الدوارالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول زكي االبراشي االعدادیة 2011/03/28 سلوى السید على دمحم 476166 كفـءكفـء3752011/03/28 معلم

الشعیرة الكبرى 2011/07/20 سلوى عبد الجواد دمحم سلیمان 476345 كفـءكفـء3762011/07/20 معلم

دمحم ابراھیم سلیمان 2011/03/28 سماح ابراھیم احمد عوض 2180996 كفـءكفـء3772011/03/28 معلم

تامر دمحم مصطفى دمحم/الشھید 2011/03/28 سماح سلیمان عبدالرؤف دمحم 2201188 كفـءكفـء3782011/03/28 معلم

الوسطانیة االبتدائیة ب 2011/03/28 سماح عامر ابراھیم الوردانى 478586 كفـءكفـء3792011/03/28 معلم

صیره االبتدائیة 2011/07/20 سماح دمحم محمود رمضان 475322 كفـءكفـء3802011/07/20 معلم

حلمى  ابراھیم عامر 2011/07/20 سماح مصطفى ھالل ابراھیم 1569997 كفـءكفـء3812011/07/20 معلم

الشھید سعید سرحان بكوم البركھ 2011/03/28 سماح ممدوح رزق حسن ھیبھ 476165 كفـءكفـء3822011/03/28 معلم

العاشرمن رمضان بابیس 2011/03/28 سماح منیر عبدالقادر عامر 2205150 كفـءكفـء3832011/03/28 معلم

الشھید سعید سرحان بكوم البركھ 2011/07/20 سمر عادل عوض عبدالبارى 475039 كفـءكفـء3842011/07/20 معلم

توفیق الھلباوى 2011/03/28 سمر دمحم فتحى المر 478999 كفـءكفـء3852011/03/28 معلم

الدوار االبتدائیة 2011/03/28 سمره شعبان كامل السید 476170 كفـءكفـء3862011/03/28 معلم

ف البسلقون ع 2011/03/28 سمیة عزت على الغراوي 476739 كفـءكفـء3872011/03/28 معلم

العالى ع 2011/03/28 سمیحھ سالم على سالم 2211891 كفـءكفـء3882011/03/28 معلم

البسلقون 2011/07/20 سناء دمحم احمد ابراھیم 475310 كفـءكفـء3892011/07/20 معلم

الروضة للتعلیم االساسي 2011/07/20 سنیة عطیة السید قندیل 476948 كفـءكفـء3902011/07/20 معلم

فصول صیره االعدادیة 2011/03/28 سنیھ رمضان دمحم سید احمد 475995 كفـءكفـء3912011/02/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مركز كفر الدوارالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صیدناوى الكبرى ع 2011/03/28 سھام عبدالكریم عبدالوكیل عبدالكریم 2191656 كفـءكفـء3922011/03/28 معلم

الشھید كارم محمود یوسف 2011/03/28 سھام فتحى عبد الحمید دمحم 475831 كفـءكفـء3932011/03/28 معلم

الیمنیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 سھام دمحم سعید مرزوق مرزوق 2233220 كفـءكفـء3942011/03/28 معلم

ف صدقى االعدادیة 2011/03/28 سھیر عبد العزیز عبدة علوان 477501 كفـءكفـء3952011/03/28 معلم

صیره االبتدائیة 2011/03/28 سوزان احمد حسن دمحم 475268 كفـءكفـء3962011/03/28 معلم

٧حوض  2011/03/28 سوزان فوزي دمحم ابوبكر 1562223 كفـءكفـء3972011/03/28 معلم

ق ابو قیر االعدادیة بنات 2011/07/20 سوزان نبیل حسنى شھاب 2254646 كفـءكفـء3982011/04/01 معلم

2011/07/20 االبتدائیة٣ابیس  سوسن حاتم مصطفى ابراھیم 2186152 كفـءكفـء3992011/07/20 معلم

قومبانیة لوقین 2011/03/28 سوسن سعید كامل على سرحان 2160987 كفـءكفـء4002011/02/14 معلم

التمامة االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 سومة اسماعیل علي زید 475380 كفـءكفـء4012011/03/28 معلم

التمامة االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 سومیھ خمیس دمحم الحناوى 474585 كفـءكفـء4022011/03/28 معلم

التمامة االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 شاھیناز السید عبد الصبور راغب 479083 كفـءكفـء4032011/03/14 معلم

عبد الصمد نمر المغازى 2011/07/20 شحاتھ عبدالحمید فتح هللا عثمان 475466 كفـءكفـء4042011/07/20 معلم

سعید محمود سرحان ا 2011/03/28 شریفھ إبراھیم محمود الصافى 476175 كفـءكفـء4052011/03/28 معلم

قومبانیة لوقین 2011/03/28 شرین سامى عبد االمقصود على سرحان 477852 كفـءكفـء4062011/02/14 معلم

البسلقون االبتدائیة ب 2011/03/28 شرین عبدالاله عبدالحمید ابراھیم خلیف 476755 كفـءكفـء4072011/03/28 معلم

حماد الصعیدي للتعلیم االساسي 2011/07/20 شعبان حموده سلیمان عبدالحفییظ 474851 كفـءكفـء4082011/07/20 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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مركز كفر الدوارالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید كارم محمود یوسف 2011/03/28 شفیق السید ابراھیم على حماد 475041 كفـءكفـء4092011/03/28 معلم

الكریون االعدادیة 2011/03/28 شھاب عبدالقادر بدر شھاب 474719 كفـءكفـء4102011/03/28 معلم

سیدى غازى الثانویة 2011/07/20 شھاوى عبد المعطى أحمد أبو شھاوى 477234 كفـءكفـء4112011/07/20 معلم

مدرسة شركة عواد االبتدائى 2011/03/28 شھیناز سعید فتحي بكر 475389 كفـءكفـء4122011/03/28 معلم

2011/03/28 االبتدائیة٥ابیس  شیرین ابراھیم الدسوقى عبد الرازق 477004 كفـءكفـء4132011/03/28 معلم

منشأة بولین للتعلیم األساسي 2011/03/28 شیرین احمد جمعھ احمد موسى 478317 كفـءكفـء4142011/03/28 معلم

عبدالقادر خلیف 2011/07/20 شیرین شوقي علي حاتم 2339454 كفـءكفـء4152011/07/20 معلم

ف البسلقون ع 2011/03/28 شیرین عبد الرخمن دمحم ابو النصر كشك 478512 كفـءكفـء4162011/03/28 معلم

ریاض اطفال حسن بیومى 2011/03/28 شیرین عبد المعز عبداللطیف دمحم 2159944 كفـءكفـء4172011/03/28 معلم

كدوة الكریون اعدادى 2011/03/28 شیرین على مصطفى مازن 400417 كفـءكفـء4182011/03/28 معلم

فصول زلط ع 2011/03/28 شیرین مصطفى دمحم مصطفى 475794 كفـءكفـء4192011/02/14 معلم

قومبانیة لوقین 2011/07/20 شیرین یس دمحم عبده 1565218 كفـءكفـء4202011/07/20 معلم

دمحم ابراھیم سلیمان 2011/03/28 شیماء السید ابراھیم امام 477561 كفـءكفـء4212011/03/28 معلم

2011/07/20 االبتدائیة٦ابیس  شیماء الشحات دمحم السید الرویني 476847 كفـءكفـء4222011/07/20 معلم

الربعمائة االبتدائیة 2011/03/28 شیماء بالل منصور حسن 476566 كفـءكفـء4232011/02/14 معلم

ف البسلقون ع 2011/03/28 شیماء جمعھ عبد الجواد على 475790 كفـءكفـء4242011/03/28 معلم

كدوة الكریون اعدادى 2011/07/20 شیماء طھ احمد بسیوني 2157358 كفـءكفـء4252011/07/20 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 

مركز كفر الدوارالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

معمل القزاز الثانویة المشتركة 2011/07/20 شیماء عبد العظیم فرجانى خیر 479068 كفـءكفـء4262011/07/20 معلم

ا.بشیر المختار ت 2011/03/28 شیماء عبدالدایم دمحم خلیفھ 2205627 كفـءكفـء4272011/03/28 معلم

تامر دمحم مصطفى دمحم/الشھید 2011/03/28 شیماء علي عبدالحي قطب 398102 كفـءكفـء4282011/03/28 معلم

ف البسلقون ع 2011/07/20 شیماء دمحم ابراھیم زیتب 2347118 كفـءكفـء4292011/07/20 معلم

عبدالقادر خلیف 2011/03/28 شیماء دمحم سعد حربى 475792 كفـءكفـء4302011/02/28 معلم

دمحم ابراھیم سلمان 2011/03/28 شیماء دمحم عبدالصادق مصطفى 475480 كفـءكفـء4312011/03/28 معلم

فصول زكي االبراشي االعدادیة 2011/03/28 شیماء محمود مصطفى محمود 400285 كفـءكفـء4322011/03/28 معلم

٧ریاض اطفال حوض  2011/03/28 شیماء ممدوح على عبد الوارث 479002 كفـءكفـء4332011/03/28 معلم

منشأه قومبانیة ابو قیر 2011/07/20 صابر عبدالجواد دمحم مرسى 2162069 كفـءكفـء4342011/07/20 معلم

٣ریاض اطفال ابیس  2011/03/28 صباح  دمحم عبد الحفیظ دمحم 2180854 كفـءكفـء4352011/03/28 معلم

ف الیمنیھ 2011/07/20 صباح حسین عوض قرفة 426436 كفـءكفـء4362011/07/20 معلم

الكریون 2011/03/28 صباح عبدالرؤف نصیب عبد الرؤوف 475659 كفـءكفـء4372011/03/28 معلم

معمل القزاز الثانویة المشتركة 2011/03/28 صبحى رمضان معوض عبد هللا 475029 كفـءكفـء4382011/02/28 معلم

مرتانة االبتدائیة 2011/07/20 صبرى عبد العزیز زكى عبد الجلیل 478830 كفـءكفـء4392011/07/20 معلم

العاشرمن رمضان بابیس 2011/07/20 صبري حلمي احمد دسوقي 474192 كفـءكفـء4402011/07/20 معلم

ابیس الثالثة االعدادیة 2011/03/28 صبري مسعود عبدالحمید خمیس 2191655 كفـءكفـء4412011/03/28 معلم

صیدناوى الحمراء 2011/07/20 صفاء أحمد على دیاب 398126 كفـءكفـء4422011/07/20 معلم
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الكریون 2011/03/28 صفاء السید ابراھیم شلبى 474611 كفـءكفـء4432011/03/28 معلم

عبدالقادر خلیف 2011/07/20 صفاء عبد الستار السید زعیر 2339441 كفـءكفـء4442011/07/20 معلم

منشأة بلبع االبتدائیة 2011/03/28 صفوت السید عبدهللا عقیلة 476605 كفـءكفـء4452011/03/28 معلم

ف البسلقون ع 2011/03/28 صفوت حامد دیاب  ابو الخیر  دیاب 475352 كفـءكفـء4462011/04/14 معلم

زھرة االعدادیة 2011/07/20 صفوت كامل عبد الحمید قویة 475306 كفـءكفـء4472011/07/20 معلم

الروضة االعدادیة 2011/03/28 طارق دمحم دمحم أبوالفتوح 398205 كفـءكفـء4482011/03/28 معلم

حلمى  ابراھیم عامر 2011/03/28 طلعت ابراھیم اسماعیل سلطان 474660 كفـءكفـء4492011/03/28 معلم

العالى ع 2011/03/28 طھ الدمحمي خلیفھ مبارك 2167955 كفـءكفـء4502011/03/28 معلم

ف الیمنیھ 2011/07/20 عابد دمحم دمحم شرابیة 478035 كفـءكفـء4512011/07/20 معلم

العرقوب 2011/03/28 عادل جوزیف جورج شحاتھ 476047 كفـءكفـء4522011/03/28 معلم

كوم النص 2011/07/20 عادل رمضان سعد رمضان 474717 كفـءكفـء4532011/07/20 معلم

عباس سید احمد االعدادیة 2011/07/20 عادل شعبان عبد العزیز عبد القوى 477217 كفـءكفـء4542011/07/20 معلم

فصول زكي االبراشي االعدادیة 2011/03/28 عارف عواد عبدالحلیم صقر 2183750 كفـءكفـء4552011/02/28 معلم

قومبانیة لوقین 2011/03/28 عاصم فوزى عبدالمنعم  حمیده العوامى 2167926 كفـءكفـء4562011/03/28 معلم

قومبانیة لوقین 2011/03/28 عاطف بشیر ابراھیم قطب 2167930 كفـءكفـء4572011/03/28 معلم

معمل القزاز الثانویة المشتركة 2011/03/28 عایده جمال آمین مرعى 478743 كفـءكفـء4582011/02/28 معلم

قومبانیة لوقین 2011/07/20 عباده ھاشم عبد الرحمن خمیس 476188 كفـءكفـء4592011/07/20 معلم
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فصول السبعین االعدادیة 2011/03/28 عبد الدایم فرج عبد الدایم المصرى 478975 كفـءكفـء4602011/03/28 معلم

سیدى غازى الثانویة 2011/03/28 عبد السالم دمحم عون عوض 475965 كفـءكفـء4612011/03/28 معلم

حماد الصعیدي للتعلیم االساسي 2011/07/20 عبد العزیز  مسعود عبد العزیز دمحم 2157232 كفـءكفـء4622011/07/20 معلم

حماد الصعیدي للتعلیم االساسي 2011/03/28 عبد العزیز سالم جویده جبریل 478619 كفـءكفـء4632011/02/24 معلم

فصول السبعین االعدادیة 2011/03/28 عبد العزیز عبد الجواد دمحم جمعھ المیدانى 477309 كفـءكفـء4642011/03/28 معلم

صیدناوى الوسطى 2011/03/28 عبد الكریم عبد المنعم دمحم عمران 475038 كفـءكفـء4652011/03/28 معلم

ف ابراھیم شرف اعدادى 2011/03/28 عبد الكریم عید على بكر 479004 كفـءكفـء4662011/03/28 معلم

صیدناوى الوسطى 2011/03/28 عبد هللا فوزى زكى قطب 2159720 كفـءكفـء4672011/03/28 معلم

فصول البدیوي االعدادیة 2011/03/28 عبد المالك جمعھ انبیوه عبد المولى 475966 كفـءكفـء4682011/03/28 معلم

فصول الملقة 2011/03/28 عبداألعلى حنفى محمود ملوك 451743 كفـءكفـء4692011/03/28 معلم

2011/03/28 االعدادیة٥ابیس  عبدهللا السید عبدالرازق عبد العاطى 478315 كفـءكفـء4702011/03/28 معلم

دمحم ابراھیم سلیمان 2011/07/20 عبیر السید السید دمحم 2377448 كفـءكفـء4712011/07/20 معلم

ریاض اطفال السالم 2011/07/01 عبیر انور السید دمحم 2385420 كفـءكفـء4722011/07/20 معلم

حسن دمحم بیومي 2011/03/28 عبیر شعبان دمحم النجار 479044 كفـءكفـء4732011/03/28 معلم

الشھید سعید سرحان بكوم البركھ 2011/03/28 عبیر عادل حسن سعد بدر 2236458 كفـءكفـء4742011/03/28 معلم

البسلقون االبتدائیة ب 2011/07/20 عبیر عیسي دمحم دمحم عوض 475203 كفـءكفـء4752011/07/20 معلم

كدوة صیرة االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 عبیر دمحم فرج محمود شحاتھ 476658 كفـءكفـء4762011/03/28 معلم
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جاب هللا للتعلیم االساسي 2011/03/28 عبیر دمحم دمحم الصافي 1567189 كفـءكفـء4772011/03/28 معلم

فصول زلط ع 2011/03/28 عثمان عطیھ محسب رمضان 478228 كفـءكفـء4782011/03/28 معلم

كوم مازن االعدادیة 2011/07/20 عثمان ھاشم صالح رضوان 475027 كفـءكفـء4792011/07/20 معلم

٤كرم  2011/07/20 عرفھ جمعھ محمود عبدهللا 478764 كفـءكفـء4802011/07/20 معلم

ریاض اطفال القومیة 2011/07/20 عزه أسامھ عبدالعزیز عبدالطیف برغوت 2263840 كفـءكفـء4812011/07/20 معلم

ق ابو قیر االعدادیة بنات 2011/03/28 عزه رشاد عبد الحلیم عید 475128 كفـءكفـء4822011/03/28 معلم

معمل القزاز البلد االبتدائیة 2011/03/28 عزه قتحى عبد اللطیف دمحم 478711 كفـءكفـء4832011/03/28 معلم

فصول زكي االبراشي االعدادیة 2011/07/20 عزه دمحم دمحم السنھورى 475006 كفـءكفـء4842011/07/20 معلم

زھرة االعدادیة 2011/07/20 عصام شعبان السید على 2197959 كفـءكفـء4852011/07/20 معلم

دمحم على عودة 2011/03/28 عصام دمحم عبدالكریم موسى 2211896 كفـءكفـء4862011/03/28 معلم

فصول البدیوي االعدادیة 2011/07/20 عطیة عباس سلیمان عوض 479005 كفـءكفـء4872011/07/20 معلم

ھلل االبتدائیة 2011/03/28 عطیھ علي فرج سلیمان 475591 كفـءكفـء4882011/02/28 معلم

قومبانیة لوقین 2011/03/28 عفاف شعبان عبدالقوي علي 1567264 كفـءكفـء4892011/03/28 معلم

معمل القزاز البلد االبتدائیة 2011/03/28 عفاف فؤاد دمحم عثمان 2202032 كفـءكفـء4902011/03/28 معلم

تامر دمحم مصطفى دمحم/الشھید 2011/03/28 عال دمحم عادل عبد الوھاب قطب 428386 كفـءكفـء4912011/02/14 معلم

الكریون االعدادیة 2011/03/28 عالء الدین عبده ذكى على الداودى 474767 كفـءكفـء4922011/03/28 معلم

دمحم على عودة 2011/07/20 عالء السید احمد الشریف 478589 كفـءكفـء4932011/07/20 معلم

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

7438of 3559 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 

مركز كفر الدوارالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید سعید سرحان بكوم البركھ 2011/03/28 عالء الشحات خمیس الكحلى 478974 كفـءكفـء4942011/03/28 معلم

شبل 2011/03/28 عالء طاھر السید عبدالسالم 475439 كفـءكفـء4952011/03/28 معلم

صیدناوى الكبرى ع 2011/07/20 عالء عبد العزیز إسماعیل أحمد 476174 كفـءكفـء4962011/07/20 معلم

كوم الطرفایھ 2011/03/28 عالء محمود محمود غانم 477530 كفـءكفـء4972011/02/14 معلم

عبدالقادر خلیف 2011/03/28 على  دمحم عبدالتواب ھواش 2162082 كفـءكفـء4982011/03/28 معلم

حماد الصعیدي للتعلیم االساسي 2011/07/20 على صبرى عبد المنعم حسین 478843 كفـءكفـء4992011/07/20 معلم

الكریون 2011/03/28 على دمحم محمود بوادى 474934 كفـءكفـء5002011/03/28 معلم

منشأة بولین للتعلیم األساسي 2011/07/20 علي عبدالعال عبدالحمید جاب هللا 476697 كفـءكفـء5012011/07/20 معلم

الكریون 2011/03/28 عماد احمد اسماعیل الحناوى 474945 كفـءكفـء5022011/03/28 معلم

٣بالعالى\النبراویة 2011/03/28 عماد شكرى محروس بسطا 2203285 كفـءكفـء5032011/02/28 معلم

صیره االبتدائیة 2011/03/28 عماد عثمان غریب مبارك 479116 كفـءكفـء5042011/02/14 معلم

ف ابو حسین ع 2011/03/28 عماد دمحم دمحم عبد الاله 2205622 كفـءكفـء5052011/03/28 معلم

تامر دمحم مصطفى دمحم/الشھید 2011/07/20 عماد مصلحى دمحم مصطفى 475728 كفـءكفـء5062011/07/20 معلم

الشھید سعید سرحان بكوم البركھ 2011/03/28 عمر دمحم على الدقلھ 478789 كفـءكفـء5072011/03/28 معلم

كوم الطرفایة االبتدائیة 2011/03/28 عمرو محمود دمحم محمود 2162919 كفـءكفـء5082011/03/28 معلم

ق ابو قیر االعدادیة بنات 2011/03/28 عوض ابراھیم عوض جمعھ 478599 كفـءكفـء5092011/03/28 معلم

كوم الطرفایھ 2011/07/20 عوض مبروك على حسن 477579 كفـءكفـء5102011/07/20 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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مركز كفر الدوارالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حماد الصعیدي للتعلیم االساسي 2011/07/20 عید عبدالنبى صالح الكنان 474970 كفـءكفـء5112011/07/20 معلم

مرجان االبتدائیة 2011/07/20 عیده جالل دمحم ھیكل 476235 كفـءكفـء5122011/07/20 معلم

صیره االبتدائیة 2011/03/28 غادة عبد الحلیم محمود عبد العزیز 475304 كفـءكفـء5132011/03/28 معلم

عبد الوھاب الخراشى بكوم دفشو 2011/07/20 غاده السعید عبد العال المرسى 2384071 كفـءكفـء5142011/07/20 معلم

مرجان ریاض اطفال 2011/07/20 غاده وجیھ جمعھ محمود القراجى 2283254 كفـءكفـء5152011/07/20 معلم

ریاض اطفال منشأة بولین 2011/07/20 فاتن طاھر عبد القادر سلیمان 2354164 كفـءكفـء5162011/07/20 معلم

فوزى ابراھیم بسیدى غازى 2011/07/20 فاتن دمحم احمد ابو سمره 475140 كفـءكفـء5172011/07/20 معلم

حسن دمحم بیومي 2011/03/28 فادیة سعد دمحم الدمني 398270 كفـءكفـء5182011/03/28 معلم

سیدى غازى الثانویة 2011/03/28 فادیھ الصافى رضوان حسن 2212577 كفـءكفـء5192011/03/28 معلم

عبد الصمد نمر المغازى 2011/03/28 فارس نصر عبد الحلیم سعدصالح 2186173 كفـءكفـء5202011/03/28 معلم

البوصھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 فاطمة احمد عبدالدایم طة 478046 كفـءكفـء5212011/03/28 معلم

البسلقون االبتدائیة ب 2011/03/28 فاطمة سلیمان سلیمان عبد الحلیم 476083 كفـءكفـء5222011/03/28 معلم

زلط االبتدائیة 2011/03/28 فاطمة دمحم محمود حسن 475658 كفـءكفـء5232011/03/28 معلم

البسلقون 2011/07/20 فاطمھ جالل عبد السالم خمیس القراجى 2354409 كفـءكفـء5242011/07/20 معلم

معمل القزاز الثانویة المشتركة 2011/02/14 فاطمھ جمعھ رزق شھاوى الدیب 478376 كفـءكفـء5252011/02/14 معلم

فصول زكي االبراشي االعدادیة 2011/03/28 فاطمھ جمعھ عید بدوى الفخرانى 2207206 كفـءكفـء5262011/03/28 معلم

شركة عواد ت ا 2011/07/20 فاطمھ فتحى معاویھ الجویلى 2212599 كفـءكفـء5272011/07/20 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 

مركز كفر الدوارالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٧حوض  2011/03/28 فایزة احمد حسن أبو الغیط 479001 كفـءكفـء5282011/03/28 معلم

حمید عبد الرحمن ت أ 2011/03/28 فتحى حسن دمحم یوسف 2212543 كفـءكفـء5292011/03/28 معلم

فصول الملقة 2011/07/20 فتحیة عبد الحفیظ شعبان عبد هللا 2206199 كفـءكفـء5302011/07/20 معلم

فصول زلط ع 2011/03/28 فتحیھ ابراھیم فھمى فیالھ 478230 كفـءكفـء5312011/03/28 معلم

كوم النص 2011/03/28 فرج دمحم عبد هللا عبد الخالق 475350 كفـءكفـء5322011/03/28 معلم

2011/07/20 االبتدائیة٦ابیس  فرح الشحات عبد الجلیل ھمام 2397381 كفـءكفـء5332011/07/20 معلم

فصول زلط ع 2011/07/20 فرحات سعد دمحم ابراھیم 475765 كفـءكفـء5342011/07/20 معلم

زكى االبراشى 2011/03/28 فكریھ على حمیده على 477881 كفـءكفـء5352011/03/28 معلم

الكریون االعدادیة 2011/03/28 فكیھ فرج عید الفقى 475743 كفـءكفـء5362011/03/28 معلم

الروضة االعدادیة 2011/07/20 فوزى اسماعیل حسین ابراھیم 2202058 كفـءكفـء5372011/07/20 معلم

عزب نوبار االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 فوزیھ سالم موسى فرج 2212563 كفـءكفـء5382011/02/14 معلم

نجع الشیخ عو ن 2011/03/28 فیصل دمحم عبد الفتاح سید احمد 475962 كفـءكفـء5392011/03/28 معلم

كوم الطرفایھ 2011/07/20 كامل سعد غازى دمحم 477678 كفـءكفـء5402011/07/02 معلم

ھلل االبتدائیة 2011/03/28 كاملیا حسن عبد الغفار جبریل 477254 كفـءكفـء5412011/03/28 معلم

الملقة االبتدائیة 2011/07/20 كرستینا سمیر صبحى ناشد 2348039 كفـءكفـء5422011/07/20 معلم

صیره االبتدائیة 2011/03/28 كریم عبد الستار محمود شحاتة 477533 كفـءكفـء5432011/02/14 معلم

منصور الشندیدى 2011/07/20 كوثر إبراھیم على غانم 476065 كفـءكفـء5442011/07/20 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 

مركز كفر الدوارالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البسلقون 2011/03/28 لبني صالح الدین سعد القراجي 475201 كفـءكفـء5452011/02/28 معلم

منشأة یونس االبتدائیة 2011/03/28 لمیاء تاج الدین دمحم ابراھیم 475388 كفـءكفـء5462011/02/28 معلم

الشھید سعید سرحان بكوم البركھ 2011/03/28 لمیاء دمحم عبد المنعم عبد السالم 476301 كفـءكفـء5472011/03/28 معلم

كوم دفشو االبتدائیة القدیمة 2011/03/28 لمیاء دمحم دمحم عبد المجید 2155903 كفـءكفـء5482011/03/28 معلم

الشھید سعید سرحان بكوم البركھ 2011/03/28 لیالى عبد ربة یوسف صباح 478002 كفـءكفـء5492011/03/28 معلم

احمد ابو زھرة االبتدائیة 2011/07/20 ماجده عید ایوب دمحم 401855 كفـءكفـء5502011/04/01 معلم

ق ابو قیر االعدادیة بنات 2011/07/20 مارى سمیر انور بشاى 474546 كفـءكفـء5512011/07/20 معلم

حسن دمحم بیومي 2011/07/20 مارى سمیرعبدالمقصود میخائیل  غطاس 475593 كفـءكفـء5522011/07/20 معلم

الوكیل االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/28 مارى فؤاد ریاض صموئیل 2203372 كفـءكفـء5532011/03/28 معلم

2011/07/20 االبتدائیة٥ابیس  مارى نبیل بطرس ریاض 2340931 كفـءكفـء5542011/07/20 معلم

حماد الصعیدي للتعلیم االساسي 2011/03/28 ماھر حسین عبد المنعم حسین 478859 كفـءكفـء5552011/03/28 معلم

2011/07/20 اكتوبر٦ مبروك شحات مطیر سعید 2191650 كفـءكفـء5562011/07/20 معلم

معمل القزاز الجدیدة 2011/03/28 مبروكھ حمد دمحم الشیخ 2204162 كفـءكفـء5572011/03/28 معلم

البسلقون االبتدائیة ا 2011/07/20 مبروكھ دمحم ابوالخیر قمیر 2211856 كفـءكفـء5582011/07/20 معلم

منشاة بسیونى للتعلیم االساسى 2011/07/20 مجدى على عبد الحلیم مبروك ھیبھ 475832 كفـءكفـء5592011/07/20 معلم

ریاض اطفال منصور الشندیدى 2011/03/28 محاسن احمد حامد ابو الروس 409513 كفـءكفـء5602011/03/28 معلم

كوم الطرفایة االبتدائیة 2011/03/28 دمحم ابراھیم مبروك عبدالھادى 2162926 كفـءكفـء5612011/03/28 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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مركز كفر الدوارالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

محطة الكھرباءاالعدادیة بمعمل القزاز 2011/03/28 دمحم احمد عبد العظیم سرحان 479115 كفـءكفـء5622011/03/28 معلم

فصول صیره االعدادیة 2011/03/28 دمحم احمد عبد ربھ السماحى 477903 كفـءكفـء5632011/03/28 معلم

الروضة للتعلیم االساسي 2011/03/28 دمحم اسماعیل متولى حسن اسماعیل 2203301 كفـءكفـء5642011/03/28 معلم

ف ابراھیم شرف اعدادى 2011/07/20 دمحم اسماعیل دمحم سلیم 2357035 كفـءكفـء5652011/07/20 معلم

البوصھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 دمحم اسماعیل مسعود عبدالعزیز 2202041 كفـءكفـء5662011/03/28 معلم

كدوة الكریون اعدادى 2011/07/20 دمحم السید إبراھیم أبوغازي 476575 كفـءكفـء5672011/07/20 معلم

البسلقون االبتدائیة ب 2011/03/28 دمحم السید عباس السید 475332 كفـءكفـء5682011/03/28 معلم

كدوه صیره االعدادیة 2011/03/28 دمحم السید دمحم الفار 476299 كفـءكفـء5692011/03/28 معلم

الشعیرةالكبرى اعدادى 2011/07/20 دمحم بیومى سالم أبو طاحون 476147 كفـءكفـء5702011/07/20 معلم

الشھید كارم محمود یوسف 2011/03/28 mدمحم جمال محمود عطا 2203907 كفـءكفـء5712011/03/28 معلم

الكریون االعدادیة 2011/03/28 دمحم حامد بدرعطاهللا حمیدة 476718 كفـءكفـء5722011/03/28 معلم

الملقة االبتدائیة 2011/03/28 دمحم حامد شحاتھ یوسف 478936 كفـءكفـء5732011/03/28 معلم

٢\٢٤١االصالح  2011/07/20 دمحم حامد عبد الحمید حسن 478832 كفـءكفـء5742011/07/20 معلم

الكنایس االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 دمحم حسن على الراشدى 474979 كفـءكفـء5752011/03/28 معلم

معمل القزاز البلد االبتدائیة 2011/07/20 دمحم حسین دمحم بسیونى 478724 كفـءكفـء5762011/07/20 معلم

ف الكنایس 2011/03/28 دمحم خمیس عبد الحمید دمحم الجمل 476252 كفـءكفـء5772011/03/28 معلم

كوم مازن 2011/03/28 دمحم خمیس دمحم مرسى 475002 كفـءكفـء5782011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العالى ع 2011/03/28 دمحم خمیس مرسى سعد الطویل 479026 كفـءكفـء5792011/03/20 معلم

عزب نوبار االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 دمحم رأفت عبد الحلیم احمد 2117658 كفـءكفـء5802011/03/28 معلم

ف الكنایس 2011/03/28 دمحم رجب دمحم على زلھف 2210823 كفـءكفـء5812011/03/28 معلم

ف الیمنیھ 2011/03/28 دمحم رفعت دمحم دمحم 478017 كفـءكفـء5822011/03/28 معلم

دمحم على عودة 2011/03/28 دمحم رمضان بسیوني الدیب 477442 كفـءكفـء5832011/02/14 معلم

ف صدقى االعدادیة 2011/03/28 دمحم رمضان دمحم ابوشریف 2203358 كفـءكفـء5842011/02/14 معلم

ف ابراھیم شرف اعدادى 2011/03/28 دمحم سعید جاد عبد الفتاح 476604 كفـءكفـء5852011/03/28 معلم

قومبانیة لوقین 2011/07/20 دمحم سعید فھمى ابراھیم 477900 كفـءكفـء5862011/07/04 معلم

محطة الكھرباءاالعدادیة بمعمل القزاز 2011/03/28 دمحم سلطان عون عوض 478382 كفـءكفـء5872011/02/14 معلم

فصول صیره االعدادیة 2011/03/28 دمحم شحاتھ مكرم على 478737 كفـءكفـء5882011/02/28 معلم

حمید عبد الرحمن ت أ 2011/03/28 دمحم شعبان رزق دمحم 477962 كفـءكفـء5892011/02/28 معلم

جاب هللا للتعلیم االساسي 2011/03/28 دمحم صالح دمحم عبدالرحمن 2198743 كفـءكفـء5902011/03/28 معلم

قومبانیة لوقین 2011/03/28 دمحم عادل رضوان حسن 477905 كفـءكفـء5912011/03/28 معلم

زلط االبتدائیة 2011/07/20 دمحم عباس دومھ مقاوى 475684 كفـءكفـء5922011/07/20 معلم

دمحم على عودة 2011/03/28 دمحم عبد البارى دمحم سالم 477928 كفـءكفـء5932011/03/28 معلم

دمحم على عودة 2011/03/28 دمحم عبد الحلیم شعبان السنھورى 477930 كفـءكفـء5942011/03/28 معلم

عباس سید احمد االعدادیة 2011/03/28 دمحم عبد الحلیم عبد اللطیف حسنین 476196 كفـءكفـء5952011/02/28 معلم
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الروضة االعدادیة 2011/07/20 دمحم عبد الحمید عثمان عبد الحمید 474348 كفـءكفـء5962011/07/20 معلم

الشعیرة الكبرى 2011/03/28 دمحم عبد الرازق دمحم عقبھ 476146 كفـءكفـء5972011/03/28 معلم

الشعیرةالكبرى اعدادى 2011/03/28 دمحم عبد الستار السید ابو زید 475774 كفـءكفـء5982011/03/28 معلم

كدوة الكریون اعدادى 2011/03/28 دمحم عبد العزیز عبد الحمید عبدربھ 478808 كفـءكفـء5992011/03/28 معلم

سیدى غازى الثانویة 2011/03/28 دمحم عبد العظیم دمحم عبد ربھ 475361 كفـءكفـء6002011/03/28 معلم

حلمى  ابراھیم عامر 2011/07/20 دمحم عبد الوكیل اسماعیل الشامى 2278188 كفـءكفـء6012011/07/20 معلم

ف الكنایس 2011/03/28 دمحم عبدالحمید عبدهللا خفاجى 2180982 كفـءكفـء6022011/03/28 معلم

٣بالعالى\النبراویة 2011/03/28 دمحم عبدالعزیز امین شعبان 474976 كفـءكفـء6032011/03/28 معلم

سیدى غازى الثانویة 2011/03/28 دمحم عبدالعزیز دمحم عبدالحمید الساعي 2180855 كفـءكفـء6042011/03/28 معلم

فصول زكي االبراشي االعدادیة 2011/03/28 دمحم عبدالمنعم دمحم عبد المنعم 478305 كفـءكفـء6052011/03/28 معلم

منشأة بولین للتعلیم األساسي 2011/07/20 دمحم عبدالوھاب حامد حمیده 2209763 كفـءكفـء6062011/07/20 معلم

ق ابو قیر االعدادیة بنات 2011/07/20 دمحم عرفھ علي عرفھ 1567204 كفـءكفـء6072011/07/20 معلم

كوم النص 2011/03/28 دمحم على دمحم ابراھیم مبارك 474937 كفـءكفـء6082011/03/28 معلم

حمید عبد الرحمن ت أ 2011/03/28 دمحم على محمود خلیفھ 474969 كفـءكفـء6092011/03/28 معلم

الشھید كارم محمود یوسف 2011/03/28 دمحم على محمود شراقى 477738 كفـءكفـء6102011/02/14 معلم

الكریون االعدادیة 2011/03/28 دمحم عوض دمحم دمحم 2197964 كفـءكفـء6112011/02/28 معلم

معمل القزاز البلد االبتدائیة 2011/03/28 دمحم عید سعد ابراھیم  ابوحمد 2203909 كفـءكفـء6122011/03/28 معلم
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إدارة مدیریة
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فصول زكي االبراشي االعدادیة 2011/03/28 دمحم فاروق عبید رزق هللا 475127 كفـءكفـء6132011/03/28 معلم

منشأه الھلباوي االعدادیة 2011/03/28 دمحم فتحى عبد الغنى طاحون 476195 كفـءكفـء6142011/03/28 معلم

الشھید كارم محمود یوسف 2011/07/20 دمحم فتحى عبد المقصود ابراھیم 2347518 كفـءكفـء6152011/07/20 معلم

محطة الكھرباءاالعدادیة بمعمل القزاز 2011/03/28 دمحم فرج رضوان الجمل 474397 كفـءكفـء6162011/03/28 معلم

ف الكنایس 2011/03/28 دمحم فھمى دمحم مرعى 474936 كفـءكفـء6172011/02/28 معلم

البسلقون االبتدائیة ب 2011/07/20 دمحم كمال عبد الحمید عرمش 475308 كفـءكفـء6182011/07/20 معلم

ف ابو حسین ع 2011/07/20 دمحم لبیب احمد دمحم 2203296 كفـءكفـء6192011/07/20 معلم

حلمى  ابراھیم عامر 2009/09/15 دمحم لطفى عزات سالم 2278187 كفـءكفـء6202011/07/20 معلم

كوم الطرفایھ 2011/03/28 دمحم متولى السید متولى 477575 كفـءكفـء6212011/03/28 معلم

ف صدقى االعدادیة 2011/03/28 دمحم محروس دمحم على 478744 كفـءكفـء6222011/03/28 معلم

حمید عبد الرحمن ت أ 2011/03/28 دمحم دمحم عبدهللا خوجھ 474973 كفـءكفـء6232011/02/28 معلم

ف ابراھیم شرف اعدادى 2011/07/20 دمحم دمحم دمحم عبده 2357025 كفـءكفـء6242011/07/20 معلم

الشھید سعید سرحان بكوم البركھ 2011/07/20 دمحم محمود حنفي محمود 476190 كفـءكفـء6252011/07/20 معلم

ھشام فرج شھاب 2011/03/28 دمحم محمود عبد المجید عامر 477076 كفـءكفـء6262011/02/14 معلم

قومبانیة لوقین 2011/03/28 دمحم محمود دمحم ابراھیم 477916 كفـءكفـء6272011/03/28 معلم

فصول السبعین االعدادیة 2011/03/28 دمحم محمود دمحم تركى 2209746 كفـءكفـء6282011/03/28 معلم

معمل القزاز الثانویة المشتركة 2011/03/28 دمحم مرتضى احمد دمحم 1567216 كفـءكفـء6292011/02/28 معلم
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حمید عبدالرحمن للتعلیم االساسي 2011/07/20 دمحم مصطفى دمحم مصطفى 477968 كفـءكفـء6302011/07/20 معلم

فصول القومیة 2011/07/20 دمحم معروف عبد المجید احمد 2156046 كفـءكفـء6312011/07/20 معلم

التمامة االبتدائیة المشتركة 2011/07/20 دمحم ممدوح عبدالسید عوض 2384056 كفـءكفـء6322011/07/20 معلم

عبد الوھاب الخراشى بكوم دفشو 2011/03/28 دمحم موسى دمحم الحوفى 2209782 كفـءكفـء6332011/03/28 معلم

زھرة االعدادیة 2011/03/28 محمود  عبد السالم  فرج  احمد 2149993 كفـءكفـء6342011/03/28 معلم

معتوق/ف 2011/03/28 محمود  دمحم السنوسي بلبع 1569996 كفـءكفـء6352011/03/28 معلم

عبد الوھاب الخراشى بكوم دفشو 2011/03/28 محمود ابراھیم علي موسى 2157301 كفـءكفـء6362011/03/28 معلم

الروضة االعدادیة 2011/03/28 محمود السید محمود عبدالوھاب 398248 كفـءكفـء6372011/03/28 معلم

عبدالقادر خلیف 2011/03/28 محمود خمیس على على 2160875 كفـءكفـء6382011/03/28 معلم

تامر دمحم مصطفى دمحم/الشھید 2011/03/28 محمود خیر هللا موسى الساعدى 478897 كفـءكفـء6392011/03/28 معلم

فصول البدیوي االعدادیة 2008/03/10 محمود رمضان عبد الحلیم احمد 477884 كفـءكفـء6402011/03/28 معلم

فصول السبعین االعدادیة 2011/03/28 محمود سعید السید البوھى 2159913 كفـءكفـء6412011/03/28 معلم

معمل القزاز الجدیدة 2011/07/20 محمود عصام عبد الجواد دمحمج 477644 كفـءكفـء6422011/07/20 معلم

حلمى  ابراھیم عامر 2011/03/28 محمود فرج یونس شرمانھ 2157182 كفـءكفـء6432011/03/28 معلم

كوم الطرفایة االبتدائیة 2011/02/28 محمود كمال شحاتة رمضان 477656 كفـءكفـء6442011/02/28 معلم

سیدى غازى الثانویة 2011/03/28 محمود كمال دمحم إبراھیم  العفیفى 2157216 كفـءكفـء6452011/03/28 معلم

كوم الطرفایھ 2011/07/20 محمود دمحم حسن ابو المكارم 475313 كفـءكفـء6462011/07/20 معلم

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

7438of 3568 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 

مركز كفر الدوارالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید كارم محمود یوسف 2011/03/28 محمود دمحم عبدالعزیز خلیل 398361 كفـءكفـء6472011/03/28 معلم

فصول صیره االعدادیة 2011/07/20 محمود دمحم على فتح هللا 2211697 كفـءكفـء6482011/07/20 معلم

شفیق ابو صالح االبتدائیة 2011/03/28 محمود دمحم دمحم ابراھیم حواش 478990 كفـءكفـء6492011/03/28 معلم

الشھید كارم محمود یوسف 2011/07/20 محمود منصور دمحم عبد هللا االقرع 477737 كفـءكفـء6502011/07/20 معلم

سیدى غازى الثانویة 2011/03/28 محمود منصور دمحم موافى 2203281 كفـءكفـء6512011/03/28 معلم

فصول الملقة 2011/03/28 مختار یوسف دمحم بیومى 479057 كفـءكفـء6522011/03/28 معلم

حمید عبد الرحمن ت أ 2011/03/28 مدحت جمعة محمود عیسى 478982 كفـءكفـء6532011/03/28 معلم

كوم النص االبتدائیة 2011/03/28 مدیحھ حمدى عبدالمجید مرسى 2209745 كفـءكفـء6542011/03/28 معلم

كوم مازن 2011/07/20 مدیحھ شعبان بھجات طلحھ 475004 كفـءكفـء6552011/07/20 معلم

الربعمائة االبتدائیة 2011/03/28 مرسى كامل مرسى عیسى 477885 كفـءكفـء6562011/02/14 معلم

قومبانیة لوقین 2011/03/28 مرفت عبد المنعم حمیدة حسین 477907 كفـءكفـء6572011/03/28 معلم

2011/07/20 االبتدائیة٦ابیس  مرفت عیسى سعد عیسى 2167565 كفـءكفـء6582011/07/20 معلم

تامر دمحم مصطفى دمحم/الشھید 2011/03/28 مروان جمعة ذكى على 477299 كفـءكفـء6592011/03/28 معلم

البسلقون االبتدائیة ب 2011/03/28 مروة فتح هللا یوسف غانم 475205 كفـءكفـء6602011/02/28 معلم

الشھید سعید سرحان بكوم البركھ 2011/03/28 مروة دمحم عبد المجید دمحم سعد 475167 كفـءكفـء6612011/02/14 معلم

2011/03/28 االبتدائیة٦ابیس  مروة دمحم عبد النبى ابراھیم 477137 كفـءكفـء6622011/02/14 معلم

فصول القومیة 2011/07/20 مروة دمحم عطیة دویدار 475730 كفـءكفـء6632011/07/20 معلم
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عبد الوھاب الخراشى بكوم دفشو 2011/07/20 مروه الشحات محمود محمود ابو الروس 476087 كفـءكفـء6642011/07/20 معلم

ف صدقى االعدادیة 2011/07/20 مروه جمعھ دسوقى بسیونى 2366017 كفـءكفـء6652011/07/20 معلم

العالى ع 2011/03/28 مروه حسن على الشنبارى 2211892 كفـءكفـء6662011/02/14 معلم

عبدالقادر خلیف 2011/07/20 مروه سعید دمحم على 2258445 كفـءكفـء6672011/07/20 معلم

البسلقون 2011/07/20 مروه عبد الكریم دمحم عبد الكریم 2354403 كفـءكفـء6682011/07/20 معلم

سیدى غازى الثانویة 2011/03/28 مروه ماھر عبدالرحیم عبدالعزیز 2201254 كفـءكفـء6692011/03/28 معلم

كدوة صیرة 2011/03/28 مروه ناجى على   احمد النجار 2184876 كفـءكفـء6702011/03/28 معلم

زھرة االعدادیة 2011/03/28 مروى دمحم دمحم  سید أحمد  الكحیلى 477698 كفـءكفـء6712011/03/28 معلم

منشأة بولین للتعلیم األساسي 2011/07/20 مصطفى ابراھیم حامد مبروك 2347120 كفـءكفـء6722011/07/20 معلم

فصول زلط ع 2011/03/28 مصطفى رزق علي عبدربھ 1567191 كفـءكفـء6732011/02/14 معلم

حماد الصعیدي للتعلیم االساسي 2011/03/28 مصطفى رمزي طھ شرابیھ 2157224 كفـءكفـء6742011/03/28 معلم

ف البسلقون ع 2011/07/20 مصطفى رمضان مصطفى عبدالجواد 2211855 كفـءكفـء6752011/07/20 معلم

منشأة بولین للتعلیم األساسي 2011/03/28 مصطفى رمضان مصطفى عبدالكریم 476597 كفـءكفـء6762011/03/28 معلم

فصول زلط ع 2011/03/28 مصطفى دمحم عبدالستار دمحم 2205152 كفـءكفـء6772011/02/28 معلم

الملقة االبتدائیة 2011/03/28 مصطفي یونس دمحم شحاتة 477532 كفـءكفـء6782011/03/28 معلم

البسلقون االبتدائیة ب 2011/07/20 مفیدة دمحم عبد الحمید عبد هللا 475385 كفـءكفـء6792011/07/20 معلم

الكریون االعدادیة 2011/03/28 ممدوح ممدوح خلیل عبدالوھاب 475452 كفـءكفـء6802011/02/14 معلم

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

7438of 3570 Page 2017/03/23

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

كدوة صیرة 2011/03/28 منال ربیع اسماعیل  السواح 2156048 كفـءكفـء6812011/03/28 معلم

الربعمائة االبتدائیة 2011/03/28 منال ربیع عبد العزیز یونس 2157176 كفـءكفـء6822011/02/14 معلم

كوم مازن 2011/07/20 منال دمحم عبدالحلیم ابراھیم 475005 كفـءكفـء6832011/07/20 معلم

فصول البدیوي االعدادیة 2011/03/28 منصور سعد منصور عبد الرحمن 479003 كفـءكفـء6842011/03/28 معلم

كوم الطرفایھ 2011/07/20 منصور ماھر دمحم خلیل 477643 كفـءكفـء6852011/07/20 معلم

2011/07/20 للتعلیم االساسى٧حوض  منى  دمحم احمد قضل 2197966 كفـءكفـء6862011/07/20 معلم

منشأة بلبع االبتدائیة 2011/03/28 منى السید سلیمان القزاز 478027 كفـءكفـء6872011/03/14 معلم

العالى االبتدائیة 2011/07/20 منى جابر یونس عطیھ 2207282 كفـءكفـء6882011/07/20 معلم

منشاة ناصر االبتدائیة بالكریون 2011/07/20 منى عبد الغفار محمود عبدالغفار 395600 كفـءكفـء6892011/07/20 معلم

الشھید كارم محمود یوسف 2011/07/20 منى عبد الغني عبد الحافظ نصار 2346360 كفـءكفـء6902011/07/20 معلم

كدوه صیره االعدادیة 2011/07/20 منى عبد الغني علي عمارة 2346338 كفـءكفـء6912011/07/20 معلم

فصول السبعین االعدادیة 2011/03/28 منى عید السید سید احمد غالى 475946 كفـءكفـء6922011/03/28 معلم

منشاة عامر االبتدائیة 2011/02/28 منى دمحم احمد القواس 478018 كفـءكفـء6932011/02/28 معلم

الفرنساوي 2011/07/20 منى محمود عبدالحلیم عبدالفتاح 476695 كفـءكفـء6942011/07/20 معلم

عبدالقادر خلیف 2011/07/20 مھا  سعید دمحم سلیمان سلطان 2252998 كفـءكفـء6952011/07/20 معلم

منشأه قومبانیة ابو قیر 2011/07/20 مھا صابر السید احمد 2406365 كفـءكفـء6962011/07/20 معلم

معمل القزاز البلد االبتدائیة 2011/03/28 مھا عیسى حامد قطب 478741 كفـءكفـء6972011/03/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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مركز كفر الدوارالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

عبد الوھاب الخراشى بكوم دفشو 2011/03/28 مھدي عطیھ عجمي مرسي 1565040 كفـءكفـء6982011/03/28 معلم

الكریون االعدادیة 2011/03/28 موسى دمحم عبدالوھاب عوض 474072 كفـءكفـء6992011/03/28 معلم

قومبانیة لوقین 2011/03/28 مى خیرى احمد طلبة 477908 كفـءكفـء7002011/03/28 معلم

شارلو االبتدائیة 2011/03/28 میراندا أمیرھم روفائیل بباوي 477424 كفـءكفـء7012011/02/14 معلم

تامر دمحم مصطفى دمحم/الشھید 2011/07/20 میرفت دمحم عبد المقصود عبد الحمید 2348633 كفـءكفـء7022011/07/02 معلم

فصول زكي االبراشي االعدادیة 2011/07/20 میمي جالل عوض عیسى 2329298 كفـءكفـء7032011/07/20 معلم

ف صدقى االعدادیة 2011/03/28 مینا انیس تغیان شرقاوى 2203906 كفـءكفـء7042011/03/28 معلم

فصول زلط ع 2011/07/20 ناجى الصافى عبد الونیس رزق هللا 478797 كفـءكفـء7052011/07/20 معلم

الشھید سعید سرحان بكوم البركھ 2011/03/28 نادیھ جمال دربالھ یعقوب 474547 كفـءكفـء7062011/07/20 معلم

ق ابو قیر االعدادیة بنات 2011/03/28 ناصر شعبان عبدهللا منصور بدر 478540 كفـءكفـء7072011/03/28 معلم

سیدى غازى الثانویة 2011/07/20 ناصر عبده ابراھیم زھران 477255 كفـءكفـء7082011/07/20 معلم

الكنایس االبتدائیة المشتركة 2011/07/20 نانسى فایق بطرس عطا هللا 475092 كفـءكفـء7092011/05/02 معلم

الطاھر الصافى 2011/07/20 ناھد كامل عبدالرازق فرج 2354407 كفـءكفـء7102011/07/20 معلم

كدوه صیره االعدادیة 2011/07/20 نجالء حسین دمحم النشرتي 1565227 كفـءكفـء7112011/07/20 معلم

2011/03/28 االبتدائیة٣ابیس  نجالء سند عبدالفتاح سند 2180858 كفـءكفـء7122011/03/28 معلم

الشندیدى جدیدة 2011/03/28 نجالء دمحم عبد السالم خلیل 478851 كفـءكفـء7132011/03/28 معلم

ف الوكیل االعدادیة 2011/03/28 نجوان فاروق دمحم احمد 2155878 كفـءكفـء7142011/02/28 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
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

فصول السبعین االعدادیة 2011/03/28 نجوى ابو النجاه محمود ابو النجاه 2159440 كفـءكفـء7152011/03/28 معلم

العالى 2011/07/20 نجوى كمال حامد عتمان 2354162 كفـءكفـء7162011/07/20 معلم

منشاة بسیونى للتعلیم االساسى 2011/07/20 نرمین رمضان حسن دمحم 2347524 كفـءكفـء7172011/07/20 معلم

قومبانیة لوقین 2011/03/28 نرمین فاروق عبد الحى حمودة 2149965 كفـءكفـء7182011/02/28 معلم

فصول السبعین االعدادیة 2011/03/28 نسرین احمد دمحم عبده 2207243 كفـءكفـء7192011/03/28 معلم

معمل القزاز الثانویة المشتركة 2011/03/28 نسرین فاروق عبد الحى حموده 476231 كفـءكفـء7202011/03/28 معلم

ف الكنایس 2011/03/28 نشوه كامل عطیة دمحم 398139 كفـءكفـء7212011/02/14 معلم

قومبانیة لوقین 2011/07/20 نشوى خمیس شحاتھ خطاب 2393165 كفـءكفـء7222011/07/20 معلم

٣بالعالى\النبراویة 2011/03/28 نشوى سعید رمضان  الغباشى 474715 كفـءكفـء7232011/03/28 معلم

تامر دمحم مصطفى دمحم/الشھید 2011/03/28 نصره عمر عبدالطیف عمر صالح 2207205 كفـءكفـء7242011/03/28 معلم

االربع عزب الجدیدة االبتدائیة 2011/03/28 نعمة السید عبد القادر دمحم 477563 كفـءكفـء7252011/02/28 معلم

الیمنیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 نعمة عماد الدین مرسى عوض 477147 كفـءكفـء7262011/03/28 معلم

معمل القزاز الثانویة المشتركة 2011/07/20 نعمھ على دمحم حسانین 476239 كفـءكفـء7272011/07/20 معلم

سیدى غازى الجدیدة 2011/02/28 نعمھ دمحم حسن طھ 2211910 كفـءكفـء7282011/02/28 معلم

منشأة بولین للتعلیم األساسي 2011/07/20 نفیسھ متولى الزرقاوي خطاب 2356202 كفـءكفـء7292011/07/20 معلم

فوزى ابراھیم بسیدى غازى 2011/03/28 نھا خمیس عبدالغفار دمحم صباح 2198748 كفـءكفـء7302011/03/28 معلم

فصول الملقة 2011/07/20 نھا عبدهللا عبد القادر شومان 2346358 كفـءكفـء7312011/07/04 معلم
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األعلي

٣ریاض اطفال ابیس  2011/03/28 نھاد دمحم یوسف عبدهللا 2180856 كفـءكفـء7322011/03/28 معلم

الكریون 2011/03/28 نھى علي عبدالجواد محمود 477403 كفـءكفـء7332011/03/28 معلم

ف الوكیل االعدادیة 2011/07/20 نھى محمود عبدالجواد حسب هللا 2278183 كفـءكفـء7342011/07/20 معلم

بردلة االبتدائیة 2011/03/28 نورا خمیس عبد الكریم سلیمان 477586 كفـءكفـء7352011/03/28 معلم

قومبانیة لوقین 2011/03/28 نوره سلیمان سعد عبد ربھ 475784 كفـءكفـء7362011/03/28 معلم

عبدالقادر خلیف 2011/07/20 نیازى مصطفى دمحم علي 478610 كفـءكفـء7372011/07/20 معلم

الروضة للتعلیم االساسي 2011/07/20 نیفین سامي فھیم حنا 398772 كفـءكفـء7382011/07/20 معلم

البوصھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 ھالة بسیونى احمد سعد 477996 كفـءكفـء7392011/03/28 معلم

فصول صیره االعدادیة 2011/07/20 ھالھ رمضان حنفى احمد 2258439 كفـءكفـء7402011/07/20 معلم

زلط 2011/07/20 ھالھ صالح عبده ابراھیم 2290178 كفـءكفـء7412011/07/04 معلم

معمل القزاز البلد االبتدائیة 2011/03/28 ھالھ عید عبد المقصود بكر المغربى 478684 كفـءكفـء7422011/02/28 معلم

البسلقون االبتدائیة ا 2011/07/20 ھالھ محمود عبدالمجید خلیف 476741 كفـءكفـء7432011/07/20 معلم

الربعمائة االبتدائیة 2011/03/28 ھانى رجب محمود شحاتھ 475126 كفـءكفـء7442011/03/28 معلم

سیدى غازى الثانویة 2011/03/28 ھانى صالح عبده ابراھیم 476487 كفـءكفـء7452011/03/28 معلم

كوم الطرفایھ 2011/07/20 ھانى دمحم عبد الجواد فواز 477674 كفـءكفـء7462011/07/20 معلم

معمل القزاز الثانویة المشتركة 2011/07/20 ھانى مرسى عوض زید 477971 كفـءكفـء7472011/07/20 معلم

زھرة االعدادیة 2011/03/28 ھاني جالل شحاتھ خنیزي 2158613 كفـءكفـء7482011/03/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
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حماد الصعیدي للتعلیم االساسي 2011/02/28 ھاني دمحم السید احمد 2167580 كفـءكفـء7492011/03/28 معلم

زھرة االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 ھبة عباس ابراھیم حسن 2182219 كفـءكفـء7502011/03/28 معلم

منشأة بولین للتعلیم األساسي 2011/07/20 ھبة عید أحمد الحضري 2355921 كفـءكفـء7512011/07/20 معلم

العالى ع 2011/03/28 ھبھ  على عطیھ على عیاد 2212635 كفـءكفـء7522011/03/28 معلم

جالل ابوالحاج 2011/03/28 ھبھ ابراھیم سعد موسى 2211699 كفـءكفـء7532011/03/28 معلم

ف الوكیل االعدادیة 2011/03/28 ھبھ أحمد أبو ھاشم حجازى 474398 كفـءكفـء7542011/03/28 معلم

الخواجة للتعلیم االساسى 2011/03/28 ھبھ احمد عوض یوسف الكریونى 477889 كفـءكفـء7552011/03/28 معلم

حسن دمحم بیومي 2011/07/20 ھبھ الجیشي عوض حسن 2402035 كفـءكفـء7562011/07/20 معلم

دمحم ابراھیم سلمان 2011/07/20 ھبھ السید عبد العزیز عبد الوھاب 2157175 كفـءكفـء7572011/07/20 معلم

السبعین االبتدائیة 2011/03/28 ھبھ هللا دمحم عطیھ دمحم 2205620 كفـءكفـء7582011/03/28 معلم

فصول صیره االعدادیة 2011/02/28 ھبھ حسن  على  فوده 2198191 كفـءكفـء7592011/03/28 معلم

2011/03/28 االعدادیة٥ابیس  ھبھ رجب  السید سعد 2197961 كفـءكفـء7602011/02/28 معلم

االربع عزب الجدیدة االبتدائیة 2011/03/28 ھبھ سعد مصطفى محمود جاد 2154303 كفـءكفـء7612011/02/14 معلم

منشأة بولین للتعلیم األساسي 2011/07/20 ھبھ سمحان علوانى الجریسى 2356203 كفـءكفـء7622011/07/20 معلم

العالى ع 2011/03/28 ھبھ سمیرجمال الدین سعید عبد المقصود 2211895 كفـءكفـء7632011/02/28 معلم

منشاة بسیونى للتعلیم االساسى 2011/03/28 ھبھ صالح عبد الرازق الخطیب 475671 كفـءكفـء7642011/03/28 معلم

البسلقون 2011/03/28 ھبھ عبدالمنعم عبدالقادر یونس دراز 2207207 كفـءكفـء7652011/02/14 معلم
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ف صدقى االعدادیة 2011/07/20 ھبھ عبدالوھاب عبدالحمید عبدالوھاب 477423 كفـءكفـء7662011/07/20 معلم

الشعیرةالكبرى اعدادى 2011/03/28 ھبھ عز الدین على فلیفل 476163 كفـءكفـء7672011/02/14 معلم

2011/03/28 االبتدائیة٣ابیس  ھبھ عشري محمود الدیب 476563 كفـءكفـء7682011/03/28 معلم

االبتدائیة١٣/٣ابیس  2011/03/28 ھبھ على جابر سعد 475095 كفـءكفـء7692011/03/28 معلم

منشأة بولین للتعلیم األساسي 2011/07/20 ھبھ فرید احمد دمحم 2347163 كفـءكفـء7702011/07/20 معلم

الملقة االبتدائیة 2011/03/28 ھبھ فؤاد انور قطب 474262 كفـءكفـء7712011/03/28 معلم

الطاھر الصافى 2011/03/28 ھبھ فوزى عبد الحمید القصبى 475090 كفـءكفـء7722011/03/28 معلم

فصول زلط ع 2011/03/28 ھبھ دمحم السید یوسف 1569995 كفـءكفـء7732011/03/28 معلم

ریاض اطفال منشأة بولین 2011/03/28 ھبھ دمحم عبدالفتاح نصر 2212583 كفـءكفـء7742011/03/28 معلم

القومیة بابیس 2011/03/28 ھبھ دمحم قطب سلیمان 478852 كفـءكفـء7752011/03/28 معلم

الفرنساوي 2011/03/28 ھبھ محمود على دمحم 475816 كفـءكفـء7762011/03/28 معلم

حسن دمحم بیومي 2011/07/20 ھدى علي شعبان علي 475590 كفـءكفـء7772011/07/20 معلم

2011/03/28 االبتدائیة٥ابیس  ھدى عوض مجاور عوض 477025 كفـءكفـء7782011/03/28 معلم

الوكیل تعلیم اساسى 2011/03/28 ھدى غریب دمحم احمد السید 2180954 كفـءكفـء7792011/03/28 معلم

2011/03/28 االبتدائیة٥ابیس  ھشام ابراھیم حسین الحلواني 475301 كفـءكفـء7802011/03/28 معلم

حلمى  ابراھیم عامر 2011/07/20 ھشام شعبان ابراھیم سالم 475168 كفـءكفـء7812011/07/20 معلم

ف البسلقون ع 2011/03/28 ھشام صابر حسنین عبدالعال 476738 كفـءكفـء7822011/03/28 معلم
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فصول الملقة 2011/03/28 ھالل سمیر احمد عبد الحمید 2184871 كفـءكفـء7832011/03/28 معلم

فصول زكي االبراشي االعدادیة 2011/03/28 ھمت عبد الحلیم عبد العاطي عبدالحلیم 1520147 كفـءكفـء7842011/03/28 معلم

دمحم على عودة 2011/03/28 ھمت عزت على سیف  الغراوى 476941 كفـءكفـء7852011/03/28 معلم

مرجان االبتدائیة 2011/03/28 ھمت غازي بدر دمحم 476804 كفـءكفـء7862011/03/28 معلم

فصول صیره االعدادیة 2011/07/20 ھمت دمحم عبد المنعم دمحم 2355920 كفـءكفـء7872011/07/20 معلم

2011/03/28 االبتدائیة٣ابیس  ھمت مصطفى عبدهللا عبده 476849 كفـءكفـء7882011/03/28 معلم

احمد ابو زھرة االبتدائیة 2011/03/28 ھناء ربیع دمحم رمضان 2198038 كفـءكفـء7892011/03/28 معلم

الیمنیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/20 ھناء شعبان عبد العزیز دمحم 477146 كفـءكفـء7902011/07/20 معلم

ف صدقى االعدادیة 2011/07/20 ھناء عبد العال ابوالمعاطى نصیر 2366026 كفـءكفـء7912011/07/04 معلم

جاب هللا للتعلیم االساسي 2011/03/28 ھند رجب بدوى عبدهللا 477000 كفـءكفـء7922011/03/28 معلم

حماد الصعیدي االبتدائیة 2011/03/28 ھند عبد العزیز دمحم ابراھیم 475683 كفـءكفـء7932011/03/28 معلم

حماد الصعیدي للتعلیم االساسي 2011/03/28 ھند دمحم صالح الدین عبد الغني 477431 كفـءكفـء7942011/03/28 معلم

تامر دمحم مصطفى دمحم/الشھید 2011/03/28 ھند مرسى دمحم الجبادس 478853 كفـءكفـء7952011/03/28 معلم

سیدى غازى الجدیدة 2011/03/28 ھنیة عبد المولى فرج جادهللا 2235321 كفـءكفـء7962011/03/28 معلم

2011/07/20 االبتدائیة٣ابیس  ھویدا على دمحم سمرى 2186142 كفـءكفـء7972011/07/20 معلم

الدوار االبتدائیة 2011/03/28 ھیام حسن ربیع أحمد بسیونى 476300 كفـءكفـء7982011/03/28 معلم

التمامة االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 ھیام سید احمد عطیھ 2207936 كفـءكفـء7992011/03/14 معلم
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كوم الطرفایھ 2011/07/20 ھیثم مسعود اسماعیل دمحم فاضل 477657 كفـءكفـء8002011/07/20 معلم

كوم مازن االعدادیة 2011/07/20 وائل حسنى  عبدالرازق على  الشرقاوي 1584420 كفـءكفـء8012011/07/20 معلم

الكریون االعدادیة 2011/03/28 وائل سلیمان مختار ابو غازى 479117 كفـءكفـء8022011/03/28 معلم

ھشام فرج شھاب 2011/03/28 وائل فؤاد عبد المجید رمضان 475963 كفـءكفـء8032011/02/14 معلم

سیف النصر 2011/03/28 وائل فؤاد دمحم فرید 478715 كفـءكفـء8042011/02/28 معلم

الشھید كارم محمود یوسف 2011/03/28 وائل دمحم رأفت دمحم على سالمھ 474661 كفـءكفـء8052011/03/28 معلم

ق ابو قیر االعدادیة بنات 2011/07/20 وائل دمحم على دمحم 476335 كفـءكفـء8062011/07/20 معلم

ف ابو حسین ع 2011/03/28 وجیھ مسعود جمعھ الجارحى 2203349 كفـءكفـء8072011/03/28 معلم

كوم دفشو االبتدائیة القدیمة 2011/03/28 وداد دمحم ابراھیم ابو حالوه 2155893 كفـءكفـء8082011/03/28 معلم

العالى ع 2011/07/20 وسام رشدى صالح الدیب 2347121 كفـءكفـء8092011/07/20 معلم

معتوق/ف 2011/07/20 وسن حسن دمحم مرسي 476203 كفـءكفـء8102011/07/20 معلم

منصور الشندیدى 2011/07/20 وفاء أحمد عبد السالم الكردى 475647 كفـءكفـء8112011/07/20 معلم

ریاض اطفال منشاة ناصر 2011/03/28 وفاء السید عبد العزیز الشریف 409511 كفـءكفـء8122011/03/28 معلم

محطة كھرباء معمل الفزاز 2011/03/28 وفاء جمال ابراھیم العرجاوى 474588 كفـءكفـء8132011/02/28 معلم

كدوه الكریون ایتدائى 2011/03/28 وفاء رجب سعد احمد 2207204 كفـءكفـء8142011/02/14 معلم

منشأه الھلباوي االعدادیة 2011/07/20 وفاء عبد الحمید دمحم على 2356246 كفـءكفـء8152011/07/20 معلم

دمحم على عودة 2011/03/28 والء السید كمال الدین غالي 2256841 كفـءكفـء8162011/02/14 معلم
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البوصھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/28 والء حمدى عطیھ خطاب 1644381 كفـءكفـء8172011/03/28 معلم

ف البسلقون ع 2011/03/28 والء سعید علي احمد 1570003 كفـءكفـء8182011/03/28 معلم

٣بالعالى\النبراویة 2011/03/28 والء عبد الحمید عبد الحمید راضي 475661 كفـءكفـء8192011/03/28 معلم

فصول زكي االبراشي االعدادیة 2011/03/28 والء عدلي عبدالحمید موافي 1567207 كفـءكفـء8202011/03/28 معلم

فصول السبعین االعدادیة 2011/03/28 والء وجیھ حسن علي 477366 كفـءكفـء8212011/03/28 معلم

الروضة تعلیم اساسى ریاض اطفال 2011/03/28 والء یوسف طوسون عماره 2184838 كفـءكفـء8222011/03/28 معلم

ق ابو قیر االعدادیة بنات 2011/03/28 والء یوسف على فرج 476339 كفـءكفـء8232011/02/28 معلم

فصول القومیة 2011/07/20 یاسر ابو زید دمحم حمیده 2156039 كفـءكفـء8242011/07/20 معلم

٤كرم  2011/03/28 یاسر عبد العزیز شعبان عبد العزیز 475135 كفـءكفـء8252011/03/28 معلم

ف الوكیل االعدادیة 2011/03/28 یاسر عبد الغنى دمحم عبد الغنى 476296 كفـءكفـء8262011/03/28 معلم

الملقة االبتدائیة 2011/03/28 یاسر عبد هللا عبد المقصود ابو العینین 2157169 كفـءكفـء8272011/03/28 معلم

تامر دمحم مصطفى دمحم/الشھید 2011/07/20 یاسر عبید عماره عبد العاطى 478861 كفـءكفـء8282011/07/20 معلم

منشأة بولین للتعلیم األساسي 2011/07/20 یاسر عطیھ على مینسى 475028 كفـءكفـء8292011/07/20 معلم

جالل ابوالحاج 2011/07/20 یاسر دمحم العشرى العشرى 477308 كفـءكفـء8302011/07/20 معلم

كدوه صیره االعدادیة 2011/03/28 یاسر دمحم عبد النبى الننى 477906 كفـءكفـء8312011/03/28 معلم

2011/03/28 االبتدائیة٣ابیس  یاسر محمود أحمد زغلول 477145 كفـءكفـء8322011/03/28 معلم

العالى ع 2011/03/28 یاسر مصطفي السید السكران 475656 كفـءكفـء8332011/03/28 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

محطة الكھرباءاالعدادیة بمعمل القزاز 2011/03/28 یاسمین على السید على 478318 كفـءكفـء8342011/03/28 معلم

كوم الطرفایھ 2011/07/20 یحى عبد الحمید حامد خلیف 477570 كفـءكفـء8352011/07/20 معلم

معمل القزاز الثانویة المشتركة 2011/03/28 یحیى ابراھیم ابراھیم عبد الرحمن 479078 كفـءكفـء8362011/03/28 معلم

الشھید كارم محمود یوسف 2011/03/28 یسریة دمحم حسن البنا 477181 كفـءكفـء8372011/02/28 معلم

منشاة بسیونى للتعلیم االساسى 2011/03/28 یوسف السید أحمد الصابر 476835 كفـءكفـء8382011/03/28 معلم

منشاة بسیونى للتعلیم االساسى 2011/07/20 یوسف السید دمحم السید 477662 كفـءكفـء8392011/07/20 معلم

2011/03/28 اكتوبر االعدادیة٦فصول  یونس ضیف یونس عیسى 478069 كفـءكفـء8402011/03/28 معلم

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

7438of 3580 Page 2017/03/23

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

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

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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النوباریةالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مدینة النوباریة االبتدائیة الجدیدة 2008/03/10 والء أحمد سعد المسلمانى 2199563 كفـءكفـء12011/06/30 أمین مكتبة

ف القطاع الشمالى االثانویة 2008/03/10 عزه عبدالمنعم دمحم القرش 2224942 كفـءكفـء22011/02/14 أخصائى نفسى

ابو النور للتعلیم االساسى 2008/10/05 إبراھیم سعید إبراھیم شتا 2199737 كفـءكفـء32011/06/27 أخصائى اجتماعى

القطاع الشمالى ب 2008/03/10 أحمد عبدالحمید توفیق على 395918 كفـءكفـء42011/02/14 أخصائى اجتماعى

ف القطاع الشمالى االثانویة 2008/10/05 اكرام السید دمحم حسین 427345 كفـءكفـء52011/06/27 أخصائى اجتماعى

عثمان بن عفان االبتدائیة 2008/03/10 الصاوي عبد العزیز عبد العزیز الصاوي 2385194 كفـءكفـء62011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم الدرة تعلیم أساسي ع 2008/03/10 إنجى لطفى عبدالمجید دمحم 395243 كفـءكفـء72011/06/28 أخصائى اجتماعى

ابنى بیتك للتعلیم االساسى ب 2008/03/10 بدر دمحم موسى أبوالحمائل 2239402 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى اجتماعى

2008/03/10 حسین ابو الیسر االعدادیة حامد كمال إبراھیم الصاوى 395618 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى اجتماعى

غرب النوباریة االبتدائیة 2008/03/10 رانیا كامل دمحم محمود رمضان 395200 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى اجتماعى

النوباریة الزراعیة 2008/03/10 رتیبة كمال معوض على 2239685 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى اجتماعى

العبور تعلیم اساسى 2008/03/10 سوزان على عبده نعیم 427172 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى اجتماعى

ابو النور االبتدائیة 2008/03/10 شیماء بیومى دمحم قاسم 426890 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى اجتماعى

على بن ابى طالب 2008/03/10 شیماء دمحم أحمد دمحم 2208560 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى اجتماعى

دمحم عبد الوھاب االعدادیة 2008/10/05 صباح عبدالحمید دمحم الحمورى 2231671 كفـءكفـء152011/07/27 أخصائى اجتماعى

فوزى االنور تعلیم اساسى 2008/03/10 صبرى صالح یوسف حسن 2225458 كفـءكفـء162011/06/28 أخصائى اجتماعى

القطاع الشمالى ع 2008/03/10 صفاء محمود عبد العزیز علوان 2229621 كفـءكفـء172011/02/14 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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النوباریةالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمد شوقى ب 2008/03/10 عاطف سعید حسن عبده 395339 كفـءكفـء182011/06/27 أخصائى اجتماعى

القریة العاشرة االبتدائیة 2008/03/10 عایده جمال دمحم الطویل 2227688 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى اجتماعى

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2008/03/10 عبیر  إسماعیل دمحم البدرى 2228606 كفـءكفـء202011/02/14 أخصائى اجتماعى

القریة الرابعة ب 2008/03/10 عبیر غریب دمحم خلیل 395968 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى اجتماعى

النوباریة الثانویة المشتركة 2008/03/10 عمران عطیة عبد الجواد الشلمة 395790 كفـءكفـء222011/06/27 أخصائى اجتماعى

المزرعة االلیھ ع 2008/03/10 غادة محمود مصطفى حسین 427050 كفـءكفـء232011/04/12 أخصائى اجتماعى

النوباریة التجاریة الجدیدة 2005/10/01 فاطمة  عبد الفتاح دمحم حسن 2206013 كفـءكفـء242011/06/27 أخصائى اجتماعى

على بن ابى طالب 2008/03/10 دمحم خضر عبد الرحمن دمحم 2230194 كفـءكفـء252011/06/27 أخصائى اجتماعى

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2008/03/10 دمحم خلف دمحم خلف فلیفل 395560 كفـءكفـء262011/02/14 أخصائى اجتماعى

التفتیش الثالث االبتدائیة 2008/03/10 دمحم رمضان حسین أحمد 2221013 كفـءكفـء272011/06/27 أخصائى اجتماعى

المزرعة االلیة االبتدائیة 2008/03/10 دمحم رمضان دمحم موسى 427077 كفـءكفـء282011/06/27 أخصائى اجتماعى

آدم تعلیم أساسي ب 2008/03/10 دمحم عبد المقصود على الملیجى 2227470 كفـءكفـء292011/06/27 أخصائى اجتماعى

االمل االبتدائیة 2008/03/10 محمود حمیده عواد عویس 2223586 كفـءكفـء302011/02/14 أخصائى اجتماعى

النوباریة الصناعیة 2008/03/10 مدحت جمال الدین دمحم القاضى 2239381 كفـءكفـء312011/06/27 أخصائى اجتماعى

ابنى بیتك للتعلیم االساسى ب 2004/10/01 مرفت  ابراھیم عبد الستار  ابو الخیر 395275 كفـءكفـء322011/07/20 أخصائى اجتماعى

القریة العاشرة االبتدائیة 2008/03/10 منال دمحم حسن دمحم 2227670 كفـءكفـء332011/02/14 أخصائى اجتماعى

االیفــــاد االبتدائیة 2008/03/10 منى بدوى عبد الرحمن بدوى 2218914 كفـءكفـء342011/02/14 أخصائى اجتماعى
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الصداقة االبتدائیة المشتركة ا 2005/10/01 مھا دمحم حسین سلیم 2229480 كفـءكفـء352011/06/27 أخصائى اجتماعى

الصداقة االبتدائیة المشتركة ا 2008/03/10 نجالء رجب احمد عبد الغني 427287 كفـءكفـء362011/06/27 أخصائى اجتماعى

االخالص االبتدائیة 1991/09/01 عادل عبدالستار حامد علوان 2122988 كفـءكفـء372009/08/01 معلم أول

عبد الرحمن بیصار تعلیم أساسى 1994/09/27 عبیر غازي محمود الوكیل 1634475 كفـءكفـء382009/11/04 معلم أول

النوباریة الثانویة المشتركة 1991/09/01 كریمة عبد الجود دمحم خیرهللا 2118910 كفـءكفـء392009/11/04 معلم أول

عبد الرحمن بیصار تعلیم أساسى 1998/11/01 دمحم رجب دمحم صالح 427303 كفـءكفـء402009/11/04 معلم أول

االیمان اإلبتدائیة 2008/03/10 إبتسام صالح عبدالحمید فرید 2221669 كفـءكفـء412011/06/27 معلم

ریاض اطفال العبور ت أ 2009/09/15 ابتسام عبدالفتاح على الصیاد 2398201 كفـءكفـء422011/06/27 معلم

الیشع اعدادى 2009/09/15 ابراھیم جادهللا ابراھیم االمام 2398435 كفـءكفـء432011/06/27 معلم

ام المؤمنین للتعلیم االساسى 2009/09/15 ابراھیم رزق دمحم دسوقى 2398233 كفـءكفـء442011/06/27 معلم

التفتیش الثالث االبتدائیة 2008/03/10 إبراھیم دمحم إبراھیم أبو شھبھ 2234517 كفـءكفـء452011/02/14 معلم

ام المؤمنین للتعلیم االساسى 2004/10/01 ابراھیم دمحم على المزین 395270 كفـءكفـء462011/02/14 معلم

غرب النوباریھ اإلعدادیة 2008/03/10 احمد  قطب مرسي قطب 2401732 كفـءكفـء472011/06/27 معلم

التفتیش الثالث االبتدائیة 2005/10/01 أحمد بسطاوى صادق أحمد 2221001 كفـءكفـء482011/06/27 معلم

ف القطاع الشمالى االثانویة 2008/03/10 احمد حسین كامل عبدالمطلب 427203 كفـءكفـء492011/06/27 معلم

القریة الرابعة تعلیم أساسي 2008/03/10 أحمد شعبان دمحم القلتاوى 395257 كفـءكفـء502011/06/27 معلم

سیدنا ادم تعلیم اساسى 2009/09/15 احمد عابدین عبدالعزیز مكاوي 2385597 كفـءكفـء512011/06/27 معلم
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تاریخ 
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

االمل االبتدائیة 2008/03/10 أحمد على عبدالغنى دمحم 2222279 كفـءكفـء522011/02/14 معلم

ابنى بیتك تعلیم أساسى ع 2005/10/01 احمد دمحم ابراھیم الالوندى 1756983 كفـءكفـء532011/02/14 معلم

الشھید دمحم الدرة تعلیم أساسي ع 2009/09/15 احمد دمحم عشري سلیمان 2385434 كفـءكفـء542011/06/27 معلم

ابنى بیتك تعلیم أساسى ع 2005/10/01 أحمد دمحم دمحم أبوعلى 2205717 كفـءكفـء552011/04/12 معلم

النوباریة الصناعیة 2009/09/15 احمد محمود بسیوني عبد العزیز 2378259 كفـءكفـء562011/02/14 معلم

ابنى بیتك تعلیم أساسى ع 2008/10/05 أحمد منجد دمحم بدر 2232722 كفـءكفـء572011/03/28 معلم

عبدالحلیم محمودتعلیم أساسى 2008/03/10 احمد نجیب ریاض عبدالغفار 426982 كفـءكفـء582011/03/28 معلم

ابنى بیتك للتعلیم االساسى ب 2005/10/02 أسرار رجب عبد الشكور حسن 2229438 كفـءكفـء592011/02/14 معلم

العشرة آالف الثانویة 2009/09/15 اسالم كامل راشد ابو النجا 2379398 كفـءكفـء602011/06/27 معلم

القریة العاشرة اإلعدادیة 2005/10/01 اسالم مھدى دمحم زكى شاھین 2227677 كفـءكفـء612011/02/14 معلم

ریاض اطفال عمر بن عبد العزیز 2008/03/10 أسماء حجازى عمران احمد 2199662 كفـءكفـء622011/02/14 معلم

الدواجن االبتدائیة 2005/10/01 أسماء عبدالواحد عبدالرحمن عبدالواحد 2209068 كفـءكفـء632011/02/14 معلم

عبد العظیم ابو العطا االعدادیة 2008/03/10 أسماء مؤمن یسن دمحم 2235941 كفـءكفـء642011/02/14 معلم

الدواجن ع.ف 2008/03/10 إسماعیل السید إسماعیل بدر 2223633 كفـءكفـء652011/02/14 معلم

العبور المشتركھ.ف 2008/03/10 إسماعیل دمحم عبد الصادق السقا 2237209 كفـءكفـء662011/02/14 معلم

سیدنا سلیمان االبتدائیة 2011/07/03 أشرف دمحم عبدالوھاب فیاض 395623 كفـءكفـء672011/02/14 معلم

عبد الرحمن بیصار تعلیم أساسى 2008/03/10 السعید حسان اصالن حسان 1628173 كفـءكفـء682011/06/27 معلم
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دمحم عبد الرقیب االبتدائیة 2008/03/10 السید الشحات السید على 2236125 كفـءكفـء692011/06/27 معلم

فوزى االنور تعلیم اساسى 2008/03/10 السید دمحم توفیق دمحم 2230762 كفـءكفـء702011/06/27 معلم

العشرة آالف الثانویة 2005/10/01 السید دمحم عبدهللا السیسى 450021 كفـءكفـء712011/02/14 معلم

العشرة آالف الثانویة 2008/03/10 الشیماء عبد المنعم عطیة عبد الحمید 395862 كفـءكفـء722011/04/12 معلم

)أ(ریاض أطفال الصداقة  2011/03/28 الطاف عبدالسمیع حسن سالمھ 2231513 كفـءكفـء732011/02/14 معلم

النوباریة الصناعیة 2007/03/10 الھام ھنداوي محمود ھنداوي 2384444 كفـءكفـء742011/06/27 معلم

ریاض اطفال عمر بن عبد العزیز 2011/03/01 ام كلثوم عبد الخالق عبد العزیز احمد 2094400 كفـءكفـء752011/03/01 معلم

الظافر ب 2008/03/10 أمانى رمضان عبد الغنى دمحم 2220797 كفـءكفـء762011/02/14 معلم

الشھید دمحم الدره ابتدائى 2008/03/10 امانى عبدهللا دمحم دمحم 395240 كفـءكفـء772011/02/14 معلم

النوباریة التجاریة الجدیدة 2008/10/05 أمانى دمحم عبدالحى دمحم 2194104 كفـءكفـء782011/02/14 معلم

السعودیة للتعلیم االساسى 2008/10/05 أماني توفیق سراج الدین عبد القادر 2371609 كفـءكفـء792011/06/27 معلم

دمحم الدرة ریاض أطفال 2009/09/15 اماني حسین احمد الفقي 2385596 كفـءكفـء802011/06/27 معلم

األمل تعلیم أساسي ع 2008/03/10 أمل السید مرسى سلیمان 2222929 كفـءكفـء812011/02/14 معلم

القطاع الشمالى ع 2004/07/01 أمل ضیف قاسم عبدالمولى 397841 كفـءكفـء822011/06/27 معلم

القطاع الشمالى ب 2008/10/05 أمیرة بیومى على سالم 395892 كفـءكفـء832011/06/27 معلم

النوباریة تعلیم أساسى 2007/03/10 أمیرة عبد الرؤف صابر  الغنام 2219518 كفـءكفـء842011/06/27 معلم

النوباریة الصناعیة 2008/10/05 امیرة عبدالرحیم یونس عبدالرحیم 2236001 كفـءكفـء852011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

احمد شوقى تعلیم اساسى 2009/09/15 أمیمة عبد القادر على غیث 2358081 كفـءكفـء862011/06/27 معلم

القریة العاشرة االبتدائیة 2008/10/05 ایمان عبد الفتاح عبد المطلب مرسي عیسى 2237491 كفـءكفـء872011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2008/03/10 إیمان فتحى إبراھیم السقا 2227332 كفـءكفـء882011/02/14 معلم

بالل بن رباح تعلیم اساسى 2008/10/05 ایمن حمودة السید رستم 403471 كفـءكفـء892011/02/14 معلم

االیمان ع 2011/07/20 أیمن عبد الحفیظ دمحم طعیمة 2230626 كفـءكفـء902011/06/27 معلم

خالد بن الولید تعلیم اساسى 2008/10/05 أیمن محمود إسماعیل إبراھیم 2229385 كفـءكفـء912011/06/27 معلم

القدس للتعلیم االساسى 2008/03/10 بدایة سید دمحم عطیة 1763180 كفـءكفـء922011/02/14 معلم

الصداقة االبتدائیة المشتركة ا 2008/03/10 بدیعة احمد حسن  حسن فرفور 395865 كفـءكفـء932011/06/27 معلم

االمل االبتدائیة 2003/11/22 بركات محمود بركات أبوزید 2222262 كفـءكفـء942011/02/14 معلم

غرب النوباریة االبتدائیة 2008/03/10 تامر عبدالعاطي عوض عبد العاطي 426921 كفـءكفـء952011/04/12 معلم

یعمل بالدیوان 2008/10/05 تامر عبدهللا عبدالصمد سلیمان 2228701 كفـءكفـء962011/02/14 معلم

الظافر  االعدادیة 2008/03/10 تامر عنتر عبدالمقصود عبد الجلیل 2228710 كفـءكفـء972011/02/14 معلم

ابو النور االبتدائیة 2008/10/05 تھانى فؤاد امین سلیم 426835 كفـءكفـء982011/04/12 معلم

ابنى بیتك للتعلیم االساسى ب 2008/03/10 جرجس عماد عریان رزق هللا 1627686 كفـءكفـء992011/03/28 معلم

النوباریة الصناعیة 2008/10/05 جمعة ابراھیم على دمحم 2224129 كفـءكفـء1002011/03/27 معلم

فصول الھدى االعدادیة 2008/03/10 جمعھ حلمى ابراھیم دمحم 427422 كفـءكفـء1012011/02/14 معلم

المزرعة االلیة االبتدائیة 2008/03/10 جمیلة دمحم الغریب عبد السالم 2232489 كفـءكفـء1022011/02/14 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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األعلي

دمحم عبد الرقیب االبتدائیة 2008/03/10 جودة إبراھیم على جودة 2242091 كفـءكفـء1032011/06/27 معلم

دمحم عبد الوھاب االعدادیة 2008/03/10 حامد عبدالمنعم عبدالرواف قاسي 451646 كفـءكفـء1042011/06/27 معلم

العبور المشتركھ.ف 2009/09/15 حسام عبد العزیز حسین عمر الصاحي 2384726 كفـءكفـء1052011/02/14 معلم

خالد بن الولید تعلیم اساسى 2009/09/15 حسام دمحم عبد الرسول خطاب 2378570 كفـءكفـء1062011/06/27 معلم

النوباریة تعلیم أساسى 2008/03/10 حسنى صبحى عبد اللطیف الغنیمى 1625487 كفـءكفـء1072011/02/14 معلم

المزرعة االلیھ ع 2005/10/01 حمادة دمحم أحمد السید 2228059 كفـءكفـء1082011/02/14 معلم

النوباریة الثانویة المشتركة 2008/10/05 حماده عبدالعزیز حسن عطا هللا 2201959 كفـءكفـء1092011/02/14 معلم

االیمان ع 2008/03/10 حمدى عبد الرحمن دمحم النشرتى 1625490 كفـءكفـء1102011/07/26 معلم

النوباریة تعلیم اساسى ب 2008/03/10 حمیدة عبد العزیز حسن الجمل 426994 كفـءكفـء1112011/02/14 معلم

المزرعة االلیھ ع 2006/10/01 حنان فكري قاسم دمحم 395413 كفـءكفـء1122011/02/14 معلم

ابنى بیتك تعلیم أساسى ع 2008/03/10 خالد محمود عبدالعزیز حشیش 449919 كفـءكفـء1132011/06/27 معلم

غرب النوباریھ اإلعدادیة 2008/03/10 خیرى وفدى على دمحم 2223729 كفـءكفـء1142011/02/14 معلم

ام المؤمنین للتعلیم االساسى 2007/03/10 دعاء رجب عیسى قنبر 2229711 كفـءكفـء1152011/02/14 معلم

ابو دراع 2008/03/10 راقیة إبراھیم راغب دمحم 395249 كفـءكفـء1162011/04/12 معلم

القطاع الشمالى ع 2008/03/10 رانیا حمدى عبدالسالم عمر 2218936 كفـءكفـء1172011/02/14 معلم

القطاع الشمالى ع 2008/03/10 رجاء أحمدالفقیر عبدالحلیم أحمد 2229643 كفـءكفـء1182011/02/14 معلم

عبد العظیم ابو العطا االعدادیة 2007/10/05 رجب عبد الھادى السید عبدربھ 2230503 كفـءكفـء1192011/02/14 معلم
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فصول الھدى االعدادیة 2008/03/10 رجب دمحم عبد الحمید البنا 427385 كفـءكفـء1202011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة 2008/03/10 رزق دمحم أحمد أبوالخیر 2198638 كفـءكفـء1212011/04/12 معلم

الظافر  االعدادیة 2008/03/10 رشا تارك احمد على 395291 كفـءكفـء1222011/02/14 معلم

االخالص االبتدائیة 2008/03/10 رشا جمعة دمحم غانم 2230434 كفـءكفـء1232011/06/27 معلم

2008/03/10 االعدادیة٣٠٠ابو بكر ال رشا سید دمحم ابواللیل 395583 كفـءكفـء1242011/03/28 معلم

ابو بكر الرسمیة لغات ریاض أطفال 2008/10/05 رشا عبدهللا محى المصرى 2208274 كفـءكفـء1252011/02/14 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2008/03/10 رشا مبروك عبد المؤمن دمحم 395198 كفـءكفـء1262011/02/14 معلم

الیشع االبتدائیة 2008/03/10 رضا درویش عبد الخالق احمد 427317 كفـءكفـء1272011/02/14 معلم

عبدالعظیم ابوالعطا 2008/03/10 رضا كامل على دمحم  السید 426951 كفـءكفـء1282011/02/14 معلم

العبور تعلیم اساسى ب 2008/03/10 رمضان عبدالمقصود دمحم عبدالمقصود 427002 كفـءكفـء1292011/06/27 معلم

المزرعة االلیھ ع 2004/10/01 روز فایز یوسف رزق 2229291 كفـءكفـء1302011/03/28 معلم

دمحم عبد الرقیب االبتدائیة 2008/03/10 ریاض على غزال البرلسى 2242104 كفـءكفـء1312011/06/27 معلم

العزیمة ریاض أطفال 2011/07/20 زینب موسى عبدالكریم موسى سلیمان 395813 كفـءكفـء1322011/06/27 معلم

أم المؤمنین تعلیم أساسي ب 2008/03/10 سالم عبدالعزیز حویل الصابر 398181 كفـءكفـء1332011/06/27 معلم

فوزى االنور تعلیم اساسى 2008/10/05 سامي ابراھیم ابراھیم الجمل 395456 كفـءكفـء1342011/06/26 معلم

االیفــــاد االبتدائیة 2008/03/10 سامي احمد دمحم احمد الشیخ 427324 كفـءكفـء1352011/02/14 معلم

عثمان بن عفان تعلیم اساسى 2008/03/10 سامي صالح عبدالعزیز دمحم 2400595 كفـءكفـء1362011/06/27 معلم
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القطاع الشمالى ب 2004/10/01 سامیة فوزى عیسى عبد المالك 2225439 كفـءكفـء1372011/02/14 معلم

فصول الھدى االعدادیة 2008/03/10 سامیھ جمعھ یوسف حسن 427426 كفـءكفـء1382011/02/14 معلم

غرب النوباریھ اإلعدادیة 2008/10/05 سحر  عوض اللة دمحم على 2218988 كفـءكفـء1392011/06/27 معلم

النوباریة الرسمیة لغات ب 2008/10/05 سعید حامد عدوى عامر 2233830 كفـءكفـء1402011/04/12 معلم

مدینة النوباریة االبتدائیة الجدیدة 2008/10/05 سلوى عبدهللا عبد المطلب الخویسكى 2174360 كفـءكفـء1412011/06/27 معلم

المزرعة االلیھ ع 2006/10/01 سلوي سعید قطب دمحم عبد الخالق 395405 كفـءكفـء1422011/03/28 معلم

الظافر ب 2008/03/10 سمارة  حسین خلیل حسین 2230421 كفـءكفـء1432011/02/14 معلم

فوزى االنور تعلیم اساسى 2008/10/05 سمر أحمد إبراھیم مسلم 2230043 كفـءكفـء1442011/02/14 معلم

النوباریة تعلیم أساسى 2008/03/10 سمر شعبان السید احمد 395273 كفـءكفـء1452011/02/14 معلم

ابو دراع 2008/03/10 سھام إبراھیم إبراھیم السید 395251 كفـءكفـء1462011/02/14 معلم

غرب النوباریة االبتدائیة 2011/03/28 سوزان دمحم حسین أبوحمد 2218978 كفـءكفـء1472011/02/14 معلم

األمل تعلیم أساسي ع 2008/03/10 سوزان مصطفى ابراھیم متولى 395133 كفـءكفـء1482011/02/14 معلم

فوزى االنور تعلیم اساسى 2008/03/10 سید مبارك صابر احمد 395759 كفـءكفـء1492011/02/14 معلم

المزرعة االلیة التجاریة 2004/10/01 شادیة رمضان عبدالباقى خلیل 1763053 كفـءكفـء1502011/02/14 معلم

عبدالرحمن بیصارتعلیم أساسى 2011/03/28 شاھندا عبدالغنى عبد العزیز لبده 1625650 كفـءكفـء1512011/03/28 معلم

الیشع االبتدائیة 2008/03/10 شعبان الشحات عبدالعزیز الحصرى 2228662 كفـءكفـء1522011/02/14 معلم

الظافر ب 2008/03/10 شعبان فرج فرج خلیفة 2220847 كفـءكفـء1532011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

القطاع الشمالى ب 2008/10/05 شیماء خلیفة توفیق محمود 2218956 كفـءكفـء1542011/02/14 معلم

بالل بن رباح تعلیم اساسى 2008/03/10 شیماء دمحم مختار سالمھ 427359 كفـءكفـء1552011/03/28 معلم

االخالص االبتدائیة 2008/03/10 صباح مصطفى  السید عبد الغنى 2229744 كفـءكفـء1562011/03/28 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة 2008/03/10 صبري عبدالمحسن عبدالجواد الخولي 397727 كفـءكفـء1572011/02/14 معلم

االیمان اإلبتدائیة 2008/03/10 طارق عبدالعزیز رشاد موسى 398394 كفـءكفـء1582011/02/14 معلم

القطاع الشمالى ب 2008/03/10 طلعت  أحمد عبد الرؤف الكافورى 2223757 كفـءكفـء1592011/02/14 معلم

عبد الرحمن بیصار تعلیم أساسى 2008/10/05 عادل سلیمان عبد الواحد سلیمان 2219004 كفـءكفـء1602011/02/14 معلم

القریة العاشرة االبتدائیة 2008/03/10 عاطف عبد المالك حامد الشوبكى 2230119 كفـءكفـء1612011/02/14 معلم

ادم/ریاض اطفال 2008/03/10 عایدة  دمحم أنور یاقوت مغازى 2228004 كفـءكفـء1622011/03/28 معلم

الشھید دمحم الدره ابتدائى 2008/10/05 عبد البارى عبد العزیز عبد البارى زیتون 426932 كفـءكفـء1632011/02/14 معلم

ابو بكر االعدادیة الرسمیة لغات ع 2008/03/10 عبد السمیع أحمد عبدالسمیع زھرة 2221321 كفـءكفـء1642011/06/27 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2005/10/01 عبد العلیم عبدالمنعم دمحم إبراھیم 2229400 كفـءكفـء1652011/06/27 معلم

غرب النوباریة االبتدائیة 2008/03/10 عبد اللطیف مبروك عبد اللطیف بدر 395196 كفـءكفـء1662011/04/12 معلم

عبد العظیم ابو العطا االعدادیة 2005/10/01 عبد المعبود عطیة عبدالمعبود عبد اللطیف 2220982 كفـءكفـء1672011/02/14 معلم

عبدالحلیم محمودتعلیم أساسى 2008/03/10 عبد المقصود أحمد عبد المقصود الشیخ 2242169 كفـءكفـء1682011/06/27 معلم

األمل تعلیم أساسي ع 2008/03/10 عبد الناصر محمود بركات أبوزید 2230752 كفـءكفـء1692011/02/14 معلم

التفتیش الثالث االبتدائیة 2004/10/01 عبد الونیس لبیب دمحم حامد 2223661 كفـءكفـء1702011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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النوباریةالبحیرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ف ابو بكر الصدیق ع 2005/10/01 عبدالرؤوف حمدى عبد العاطى السمكرى 426914 كفـءكفـء1712011/02/14 معلم

الثامنة بذور الثانویة 2008/10/05 عبدالقادر دمحم عبدالقادر عبیدة 1732640 كفـءكفـء1722011/02/14 معلم

فصول الھدى االعدادیة 2008/03/10 عبدهللا احمد دمحم عبد هللا 427047 كفـءكفـء1732011/02/14 معلم

عبد العظیم ابو العطا االعدادیة 2008/10/05 عبده عبد الحمید دمحم كحك 426884 كفـءكفـء1742011/02/14 معلم

دمحم عبد الرقیب االبتدائیة 2008/03/10 عبیر عبد الكریم دمحم بصل 427370 كفـءكفـء1752011/06/27 معلم

ابو النور االبتدائیة 2008/03/10 عبیر كمال دمحم سلیمان 2384182 كفـءكفـء1762011/06/27 معلم

2008/03/10 العدل٠ف عزت  عبد المحسن دمحم عمر 2229724 كفـءكفـء1772011/06/27 معلم

القریة العاشرة االبتدائیة 2008/10/05 عزیزه ابراھیم عبد اللطیف ھارون 2237487 كفـءكفـء1782011/06/27 معلم

النوباریة تعلیم أساسى 2008/03/10 عصام سید دمحم نصر 427059 كفـءكفـء1792011/06/27 معلم

ابو بكر الجدیدة االبتدائیة 2008/10/05 عطیات سیداحمد مرسى رزق 426999 كفـءكفـء1802011/02/14 معلم

النوباریة الزراعیة 2011/07/20 عطیة قطب علي عطیة بسیوني 2402875 كفـءكفـء1812011/06/27 معلم

الشھید دمحم الدره ابتدائى 2008/03/10 عالء عبدالمنعم فرج نعیم 395244 كفـءكفـء1822011/02/14 معلم

ھدى شعراوي االبتدائیة 2008/03/10 على سید دمحم عبد الغنى 427046 كفـءكفـء1832011/06/27 معلم

العبور تعلیم اساسى 2008/03/10 عماد عبدالمجید ابراھیم لطبف 427373 كفـءكفـء1842011/02/14 معلم

ابو بكر الجدیدة االبتدائیة 2008/10/05 عماد عطیة دمحم مبروك 426992 كفـءكفـء1852011/06/27 معلم

النوباریة الثانویة المشتركة 2008/10/05 عمرو عوض هللا دمحم على 2220621 كفـءكفـء1862011/02/14 معلم

سیدنا سلیمان تعلیم أساسي ب 2011/07/03 عنتر دمحم عبد العظیم عبد الرحمن 395625 كفـءكفـء1872011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االیمان اإلبتدائیة 2008/10/05 عیسى احمد عیسى حسین 395480 كفـءكفـء1882011/06/27 معلم

آدم تعلیم أساسي ب 2008/03/10 غانم دیاب غانم مصطفى 2385598 كفـءكفـء1892011/02/14 معلم

النوباریة الرسمیة لغات ب 2008/03/10 غریب دمحم ابو بكر السید نصار 395561 كفـءكفـء1902011/06/27 معلم

االیفــــاد االبتدائیة 2008/03/10 فاتن عبد الحمید محمود غانم 427327 كفـءكفـء1912011/06/27 معلم

ام المؤمنین للتعلیم االساسى 2008/03/10 فاطمة  دمحم عبد العظیم أحمد 2230154 كفـءكفـء1922011/02/14 معلم

الدواجن االبتدائیة 2006/10/01 فاطمة حمدى دمحم مصطفى 2209057 كفـءكفـء1932011/02/14 معلم

القریة الرابعة ب 2005/10/01 فاطمھ موسى مدنى موسى 396040 كفـءكفـء1942011/02/14 معلم

االیمان ع 2008/03/10 فتح هللا ربیع فتح هللا الوكیل 2221662 كفـءكفـء1952011/06/27 معلم

القدس للتعلیم االساسى 2005/10/01 فرج صالح فرج عبد الحمید 2228248 كفـءكفـء1962011/02/14 معلم

سعد زغلول للتعلیم االساسى 2008/03/10 فرحانة عبد الخالق رمضان الدیب 2232869 كفـءكفـء1972011/04/12 معلم

القطاع الشمالى ع 2008/03/10 فوزى على عبدالمقصود على 2222914 كفـءكفـء1982011/02/14 معلم

المجد بشمال التحریر 2008/03/10 فوزیة  دمحم الصغیر  أحمد خلیل 2218946 كفـءكفـء1992011/02/14 معلم

الدواجن االبتدائیة 2005/10/01 فیفى دمحم أبوالمعاطى إسماعیل 2209041 كفـءكفـء2002011/02/14 معلم

المزرعة االلیھ ع 2008/03/10 كارم مسعود سعد الحلبى 2231604 كفـءكفـء2012011/02/14 معلم

القریة العاشرة االبتدائیة 2008/10/05 كریمة عبد العظیم أمین دمحم 2230136 كفـءكفـء2022011/02/14 معلم

القریة العاشرة االبتدائیة 2008/03/10 كریمة دمحم عبدهللا الغرباوى 2230640 كفـءكفـء2032011/02/14 معلم

المزرعة االلیة االبتدائیة 2008/03/10 كریمھ حنفي حسن علي 2379401 كفـءكفـء2042011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

االیمان اإلبتدائیة 2008/03/10 لطفي دمحم عبدة السدیمي 395457 كفـءكفـء2052011/06/27 معلم

ابنى بیتك للتعلیم االساسى ب 2008/03/10 لطیفة السید عبده السید 2202763 كفـءكفـء2062011/03/28 معلم

القطاع الشمالى ب 2008/03/10 لمیاء دمحم الدسوقى عامر 2229354 كفـءكفـء2072011/02/14 معلم

ابو بكر الجدیدة االبتدائیة 2008/03/10 لمیاء محمود أحمد دمحم 397971 كفـءكفـء2082011/02/14 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة 2008/03/10 لیلى نجیب دمحم الرفاعى 2231875 كفـءكفـء2092011/02/14 معلم

بالل بن رباح تعلیم اساسى 2008/03/10 ماجده مصطفى دمحم حسن 427357 كفـءكفـء2102011/03/28 معلم

خالد بن الولید تعلیم اساسى 2008/03/10 مجدى دمحم عبدالحمید عبدهللا 2229416 كفـءكفـء2112011/06/27 معلم

دمحم عبد الرقیب االبتدائیة 2008/03/10 دمحم أبو الغیط على الصعیدى 2242088 كفـءكفـء2122011/06/27 معلم

سعد زغلول للتعلیم االساسى 2008/03/10 دمحم السید حموده أبوسلیمان 2231787 كفـءكفـء2132011/02/14 معلم

عبدالحلیم محمودتعلیم أساسى 2008/03/10 دمحم حسن بسیونى على 426913 كفـءكفـء2142011/02/14 معلم

غرب النوباریھ اإلعدادیة 2004/08/13 دمحم حسن دمحم المغربي 395197 كفـءكفـء2152011/02/14 معلم

العبور المشتركھ.ف 2008/10/05 دمحم حسنى أحمد زقزوق 2219507 كفـءكفـء2162011/06/27 معلم

سعد زغلول للتعلیم االساسى 2008/10/05 دمحم سعید دمحم الحالج 2232779 كفـءكفـء2172011/02/14 معلم

القریة الرابعة تعلیم أساسي 2005/10/01 دمحم سید عبدالحكم سید 395948 كفـءكفـء2182011/02/14 معلم

ابو النور للتعلیم االساسى 2009/09/15 دمحم شعبان على غازى 2359901 كفـءكفـء2192011/07/20 معلم

القطاع الشمالى ع 2005/10/01 دمحم صابر حسن فرج 2218961 كفـءكفـء2202011/02/14 معلم

الصداقة االبتدائیة المشتركة ا 2008/10/05 دمحم صبحى دمحم المعداوى 395238 كفـءكفـء2212011/02/14 معلم
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العبور تعلیم اساسى ب 2008/03/10 دمحم صالح عبد المقصود فیاض 2230608 كفـءكفـء2222011/02/14 معلم

العبور االبتدائیة 2008/03/10 دمحم عاشور حسن ابوسمره 426929 كفـءكفـء2232011/06/27 معلم

2008/03/10 االعدادیة٣٠٠ابو بكر ال دمحم عبدهللا محمود سید 2220736 كفـءكفـء2242011/03/28 معلم

المزرعة االلیھ ع 2008/10/05 دمحم عبده عبدالعزیز المرشدى 2229235 كفـءكفـء2252011/03/28 معلم

القریة الرابعة تعلیم أساسي 2005/10/01 دمحم عوض مرسى رضوان 395969 كفـءكفـء2262011/02/14 معلم

ھدى شعراوي االبتدائیة 2008/03/10 دمحم فاروق علیوه سرحان 427423 كفـءكفـء2272011/07/27 معلم

العبور االبتدائیة 2008/03/10 دمحم فرج كریم جاب هللا 426931 كفـءكفـء2282011/02/14 معلم

الدواجن ع.ف 2008/03/10 دمحم دمحم حسین المنفوخ 2218044 كفـءكفـء2292011/02/14 معلم

الثامنة بذور الثانویة 2009/09/15 دمحم محمود علي خطاب 2387696 كفـءكفـء2302011/06/27 معلم

القدس للتعلیم االساسى 2006/03/22 محمود أحمد عبد المنعم الشرقاوى 2235430 كفـءكفـء2312011/06/27 معلم

فوزى األنور تعلیم اساسى ب 2008/03/10 محمود حسن سعید ابوزید 395328 كفـءكفـء2322011/04/12 معلم

المزرعة االلیھ ع 2008/03/10 محمود صبحي محمود حبیب 427326 كفـءكفـء2332011/02/14 معلم

النوباریة الزراعیة 2008/03/10 محمود صدقي اسماعیل حسانین 2390125 كفـءكفـء2342011/02/14 معلم

النوباریة الزراعیة 2008/03/10 محمود عبدالحلیم محمود شیحة 395662 كفـءكفـء2352011/02/14 معلم

عثمان بن عفان تعلیم اساسى 2008/03/10 مدحت رمضان محمود ابراھیم 2400584 كفـءكفـء2362011/06/27 معلم

الصداقة االبتدائیة المشتركة ا 2008/03/10 مدیحة رمضان حسن سیف 395864 كفـءكفـء2372011/06/27 معلم

ریاض اطفال القطاع الشمالى 2008/10/05 مدیحة دمحم عبدالعظیم الشربینى 2225420 كفـءكفـء2382011/06/27 معلم
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القطاع الشمالى ب 2008/10/05 مروة فؤاد حسن عبده 2218952 كفـءكفـء2392011/02/14 معلم

حسین ابو الیسر ب 2005/10/01 مصطفى احمد دمحم عثمان 1781385 كفـءكفـء2402011/02/14 معلم

النوباریة الرسمیة لغات ب 2008/03/10 مصطفى سلیمان على سلیمان 395354 كفـءكفـء2412011/06/27 معلم

الظافر ب 2008/03/10 مصطفى دمحم زیدان على 2220662 كفـءكفـء2422011/02/14 معلم

العبور تعلیم اساسى ب 2008/10/05 مفتاح ھنداوى حسن إبراھیم 2197745 كفـءكفـء2432011/03/28 معلم

القدس للتعلیم األساسى 2009/09/15 منال فكري عبد هللا عمران 2398063 كفـءكفـء2442011/06/27 معلم

غرب النوباریة االبتدائیة 2009/09/15 منال دمحم صابر كفافي 2394739 كفـءكفـء2452011/02/14 معلم

القدس للتعلیم األساسى 2005/10/01 منى حسین سعد السید 2228230 كفـءكفـء2462011/02/14 معلم

القطاع الشمالى ب 2003/10/01 منى حمدى شاھین اسماعیل 395970 كفـءكفـء2472011/02/14 معلم

المزرعة االلیھ ع 2008/03/10 منى رشاد عبدالسالم سالم 427150 كفـءكفـء2482011/03/28 معلم

العبور تعلیم اساسى 2008/03/10 منى صالح راتب دمحم 427377 كفـءكفـء2492011/02/14 معلم

المزرعة االلیھ ع 2005/10/01 مھا مصطفي دمحم القشالن 395403 كفـءكفـء2502011/02/14 معلم

النوباریة التجاریة الجدیدة 2008/03/10 نادیة عبدالسالم نصر الشامخ 2220241 كفـءكفـء2512011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة 2008/03/10 نادیھ عشماوى بكر طلبھ 391989 كفـءكفـء2522011/02/14 معلم

النوباریة التجاریة الجدیدة 2008/03/10 ناصر قدیس عزیز سلیمان 395811 كفـءكفـء2532011/02/14 معلم

العشرة آالف الثانویة 2004/10/01 ناھد عبدالفتاح مصطفى مرسى 2229327 كفـءكفـء2542011/02/14 معلم

ادم/ریاض اطفال 2008/03/10 نسمت دمحم مصطفى عبدالقصود 2227613 كفـءكفـء2552011/03/28 معلم
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آدم تعلیم أساسي ب 2008/03/10 نعیم عید أحمد یوسف  غالى 2227478 كفـءكفـء2562011/02/14 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2008/03/10 نفیسة  أحمد السید البحراوى 2218983 كفـءكفـء2572011/02/14 معلم

ابنى بیتك للتعلیم االساسى ب 2008/10/05 نفیسة على عبد المعطى ناصر 2220604 كفـءكفـء2582011/06/27 معلم

االمل االبتدائیة 2004/10/01 نفین عكاشة أحمد مرسى 2225316 كفـءكفـء2592011/02/14 معلم

على بن ابى طالب 2008/03/10 نھا مصطفى  السید عبد الغنى 2229738 كفـءكفـء2602011/06/27 معلم

ابو النور للتعلیم االساسى 2009/09/15 نھال عزت عبد السالم السایس 2359894 كفـءكفـء2612011/06/27 معلم

غرب النوباریھ اإلعدادیة 2008/03/10 نھلة دمحم مصطفي سلیمان 395556 كفـءكفـء2622011/02/14 معلم

ریاض أطفال عثمان بن عفان 2008/10/05 نھلھ دمحم عبد الحمید أبوحسین 2365384 كفـءكفـء2632011/06/27 معلم

فوزى االنور تعلیم اساسى 2008/10/05 نور شكرى فؤاد الزغبى 395809 كفـءكفـء2642011/06/27 معلم

القطاع الشمالى ب 2004/10/01 نورة ابوالحجاج عبدالھادى احمد 395899 كفـءكفـء2652011/02/14 معلم

ابو بكر الجدیدة االبتدائیة 2008/03/10 نوسة عبد الرحمن عبدهللا عبد الھادى 426993 كفـءكفـء2662011/06/27 معلم

ابنى بیتك للتعلیم االساسى ب 2008/03/10 نوسھ عزت عبدالحلیم المزین 2229543 كفـءكفـء2672011/02/14 معلم

2008/03/10 القطاع الشمالى التجاریة ھالة حامد الدسوقى عامر 2228316 كفـءكفـء2682011/06/27 معلم

سیدنا ادم تعلیم اساسى 2011/03/28 ھالة سعد دمحم أبو العنین 2229999 كفـءكفـء2692011/02/14 معلم

2011/07/20 ب٣٠٠ابو بكر  ھالھ الصیاد كامل مھینھ 2222291 كفـءكفـء2702011/06/27 معلم

ریاض اطفال ابنى بیتك 2006/10/01 ھانم عبدالعال دمحم عبدالعال 2210319 كفـءكفـء2712011/06/27 معلم

احمد شوقى ب 2008/03/10 ھانى دمحم عبد الاله داود 426952 كفـءكفـء2722011/02/14 معلم
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الحویحى 2008/03/10 ھاني السید محمود السید 395324 كفـءكفـء2732011/06/27 معلم

النوباریة الصناعیة 2009/09/15 ھاني صالح كامل عبد الرحمن 2378257 كفـءكفـء2742011/06/27 معلم

النوباریة التجاریة الجدیدة 2008/10/05 ھبة سعید بشبیشى عبد الحمید 2176113 كفـءكفـء2752011/07/20 معلم

ابو بكر الرسمیة لغات ریاض أطفال 2008/03/10 ھبھ صالح عبدالعزیز قمیحة 2208242 كفـءكفـء2762011/02/14 معلم

فوزى األنور تعلیم اساسى ب 2011/07/20 ھشام السید قطب فریج 2385193 كفـءكفـء2772011/06/27 معلم

مدینة النوباریة االبتدائیة الجدیدة 2005/10/01 ھشام صالح عبدالحمید فرید 2220973 كفـءكفـء2782011/06/27 معلم

القدس للتعلیم االساسى 2006/10/01 ھشام دمحم سعد خضر 2234383 كفـءكفـء2792011/06/27 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2004/10/01 ھناء ھندى على عبد السالم 2229408 كفـءكفـء2802011/06/27 معلم

غرب النوباریة االبتدائیة 2008/03/10 ھیام السعید على حجاج 2218972 كفـءكفـء2812011/02/14 معلم

احمد شوقى تعلیم اساسى 2009/09/15 ھیام متولى محمود الفقى 2358080 كفـءكفـء2822011/06/27 معلم

النوباریة الثانویة المشتركة 2008/03/10 ھیثم محمود حسن على حسین 427368 كفـءكفـء2832011/03/28 معلم

مدرسة السعودیة ب 2008/03/10 وائل خیر هللا إسماعیل فرار 2230333 كفـءكفـء2842011/02/14 معلم

ریاض اطفال مدینة النوباریة 2008/03/10 وفاء محمود حسن حبلیزة 2233973 كفـءكفـء2852011/02/14 معلم

القریة الرابعة تعلیم أساسي 2005/10/01 وفاء محمود دمحم حامد 395950 كفـءكفـء2862011/02/14 معلم

المزرعة االلیھ ع 2009/09/15 والء عمر صدیق نصر رزق 2384729 كفـءكفـء2872011/07/20 معلم

الصداقة االبتدائیة المشتركة ا 2008/10/05 والء معوض دمحم الطنطاوى 427048 كفـءكفـء2882011/02/14 معلم

فوزى االنور تعلیم اساسى 2008/10/05 ولید البیومى دمحم رشاد 2229671 كفـءكفـء2892011/06/27 معلم
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عبد العظیم ابو العطا االعدادیة 2008/03/10 ولید شحات أحمد عبدالقوى 2228617 كفـءكفـء2902011/02/14 معلم

خالد بن الولید تعلیم اساسى 2008/03/10 ولید نبیل محمود أحمد 2229422 كفـءكفـء2912011/02/14 معلم
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