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یعمل بالدیوان 2010/08/04 ماجده حسانین عبدالعظیم حسانین 2063547 كفـءكفـء12011/06/27 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/08/04 منال محمود قدرى احمد عبدالفتاح ابوالنصر 2059626 كفـءكفـء22011/06/27 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1988/09/01 احمد على احمد حسن 1568985 كفـءكفـء32012/07/25 ماجیستیرمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1986/09/01 احمد دمحم محى الدین احمد على 546219 كفـءكفـء42012/07/25 دكتوراهمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1989/02/03 غریب محمود محمود القماش 545139 كفـءكفـء52012/07/25 دكتوراهمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1993/07/11 ایفیت جورج مساك تكال 546424 كفـءكفـء62010/03/21 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1985/09/01 سامیھ ابراھیم دمحم توفیق 547089 كفـءكفـء72009/12/21 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1995/09/01 دمحم توفیق محمود ماجد 548821 كفـءكفـء82012/07/25 دكتوراهمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 2010/08/04 امیره دمحم طایع یونس 555257 كفـءكفـء92011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2002/05/01 رشا عبدالھادى ابوالحسن دمحم 555106 كفـءكفـء102009/08/20 معلم

یعمل بالدیوان 2010/08/04 سالى سعید عبدالجواد ابراھیم 2359000 كفـءكفـء112011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2010/08/04 مینوس صبحى یسى سیدھم 2076029 كفـءكفـء122011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2010/08/04 نھى فاروق محمود السید 2377826 كفـءكفـء132011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/08/04 ھبھ دمحم عبدالحلیم ابراھیم 2239331 كفـءكفـء142011/06/27 معلم
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المثلث االبتدائیة 1980/09/01 فایزه بكرى فارس حمید 545537 كفـءكفـء12009/03/22 وكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول أ 

التعاونیات االعدادیة بنین 2010/08/04 ابتسام انور مصطفى دمحم 2230507 كفـءكفـء22011/06/27 أمین مكتبة

ریاض الصالحین  االبتدائیة 2011/08/04 احمد دمحم محمود سعد 2259496 كفـءكفـء32011/06/27 أمین مكتبة

حافظ ابراھیم االبتدائیة 2011/08/04 اسماء العربى دمحم محمود 2358071 كفـءكفـء42011/06/27 أمین مكتبة

احمد عبدة االبتدائیة 2010/08/04 اسماء حسین جوده خاطر 2373107 كفـءكفـء52011/06/27 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2010/08/04 اسماء محمود برھام موسى 2191179 كفـءكفـء62011/06/27 أمین مكتبة

طھ حسین االبتدائیة للغات 2010/08/04 امل دمحم بشارى دمحم 2391427 كفـءكفـء72011/06/27 أمین مكتبة

فیصل االعدادیة بنات 2011/08/04 امیره سعد خلف هللا ابوزید 2391788 كفـءكفـء82011/06/27 أمین مكتبة

مفدم دمحم محمود ولید الصادق/الشھید 2010/08/04 ایمان احمد حسن دمحم 2129223 كفـءكفـء92011/06/27 أمین مكتبة

مصطفى مشرفة االعدادیة الرسمیھ المتمیزه للغات 2011/08/04 ایمان رفعت احمد عبدالظاھر 2024059 كفـءكفـء102011/06/27 أمین مكتبة

احمد لطفى السید االبتدائیة للغات 2010/08/04 ایمان عبدالاله دیاب احمد 2355523 كفـءكفـء112011/06/27 أمین مكتبة

فیصل  االعدادیة بنین 2010/08/04 حفصھ عبدالغفار عبدالحى غنیم 2394617 كفـءكفـء122011/06/27 أمین مكتبة

صالح سالم االبتدائیة 2010/08/04 حنان توركى سلیمان ابراھیم 554355 كفـءكفـء132011/06/27 أمین مكتبة

التعاونیات االبتدائیة 2011/08/04 دالیا على دمحم عثمان دمحم 2398834 كفـءكفـء142011/02/14 أمین مكتبة

احمد عرابى  االبتدائیة 2010/08/04 رشا دمحم على عبدالرحیم 2253310 كفـءكفـء152011/06/27 أمین مكتبة

السالم االعدادیة المشتركھ 2010/08/04 رشا دمحم دمحم على 2395213 كفـءكفـء162011/06/27 أمین مكتبة

ریاض الصالحین  االبتدائیة 2010/08/04 رشا محمود عبدهللا شحاتھ 2394389 كفـءكفـء172011/06/27 أمین مكتبة
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الصباح الصناعیة بنات 2010/08/04 سماح مختار حسن غریب 2391430 كفـءكفـء182011/06/27 أمین مكتبة

الدكتورأحمـد زكى األعدادیة المشتركھ 2010/08/04 سمر احمد عبدهللا حسن 2374925 كفـءكفـء192011/06/27 أمین مكتبة

الصباح االعدادیة بنات 2010/08/04 شیرین السید دمحم ابراھیم الفحام 2294279 كفـءكفـء202011/06/27 أمین مكتبة

الصباح الصناعیة بنات 2010/08/04 شیماء ابراھیم خلیل ابراھیم 2263477 كفـءكفـء212011/06/27 أمین مكتبة

جابر بن حیــــان االبتدائیة 2010/06/23 طارق عبدهللا منصور مصطفى 2125613 كفـءكفـء222011/06/27 أمین مكتبة

الرائــــــد االبتدائیة 2011/08/04 عبدالخالق سعد الكریدى ابراھیم 2402837 كفـءكفـء232011/06/27 أمین مكتبة

مصطفى ھاشم االبتدائیة 2010/08/04 عفاف عبدالرحمن احمد عبدالرحمن 2277519 كفـءكفـء242011/06/27 أمین مكتبة

السیدة عائشة االعدادیة بنات 2011/08/04 كریمھ سالم اسماعیل على 2128099 كفـءكفـء252011/06/27 أمین مكتبة

حمزة بن عبد المطلب االعدادیة المشتركھ 2011/08/04 دمحم السید حنفى عبده 2091302 كفـءكفـء262011/06/27 أمین مكتبة

السیدة زینب االعدادیة بنات 2010/08/04 نجالء محمود احمد شحاتھ 2390018 كفـءكفـء272011/04/01 أمین مكتبة

الصباح التجاریة بنات 2010/08/04 نرمین دمحم عبدالحمید على 2068890 كفـءكفـء282011/06/27 أمین مكتبة

اسماء بنت ابى بكر االبتدائیة للغات 2010/08/04 ھبھ ابوالحجاج عبدالعزیز دمحم 2082332 كفـءكفـء292011/06/27 أمین مكتبة

سعد زغلول االبتدائیة 2011/08/04 والء احمد عبدالفتاح احمد 2270380 كفـءكفـء302011/06/27 أمین مكتبة

المستقبل االعدادیة بنات 2011/08/04 یاسمین سعید احمد السید 2285948 كفـءكفـء312011/06/27 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2010/08/04 ایناس دمحم عبداللطیف رمضان 2326498 كفـءكفـء322011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

رفاعھ الطھطاوى االعدادیة بنین 2010/08/04 رانیا عمر محمود دمحم حسن 2390713 كفـءكفـء332011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

اسامة بن زید االعدادیة بنین 2011/08/04 زینب محمود اسماعیل احمد 2351955 كفـءكفـء342011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم
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2011/08/04 موسى بن نصیر االعدادیة المشتركھ للغات مروه احمد ذكى دمحم حسین 2352080 كفـءكفـء352011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

االمل االعدادیة بنات 2010/08/04 مى اسماعیل عبدالغفار اسماعیل 2351992 كفـءكفـء362011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الصباح االعدادیة بنات 2010/08/04 ھبھ ابراھیم ابراھیم بیومى 2293182 كفـءكفـء372011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

2011/08/04 النور االعدادیة المشتركھ للمكفوفین ھبھ دمحم قندیل دمحم 2352074 كفـءكفـء382011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

اسامة بن زید االعدادیة بنین 2011/08/04 احمد على حسن حسن 2351978 كفـءكفـء392011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الشھیدة شادیة سالمة الثانویة بنات 2011/08/04 اسماء ابوالحسن على عبید 2129187 كفـءكفـء402011/04/01 أخصائى تكنولوجیا

عمر مكرم االعدادیة بنین 2010/08/04 اسماء فرج السید العنبرى 2129270 كفـءكفـء412011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

محمــد الدره االعدادیة بنین 2011/08/04 اسماء محمود عبدالعظیم محمود 2063867 كفـءكفـء422011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

حمزة بن عبد المطلب االعدادیة المشتركھ 2011/08/04 اشرف صبحى توفیق دمحم الصیفى 2129151 كفـءكفـء432011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

السیدة زینب االعدادیة بنات 2010/08/04 االء عوض هللا عبدالجلیل دمحم 2125623 كفـءكفـء442011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الدكتورأحمـد زكى األعدادیة المشتركھ 2011/08/04 امیره عباس على حسن 2074317 كفـءكفـء452011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

السیدة عائشة االعدادیة بنات 2011/08/04 ایمان غریب ابراھیم محمود 2081754 كفـءكفـء462011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

ھدى شعراوى االعدادیة بنات 2011/08/04 بدور طارق حسن محمود 2081818 كفـءكفـء472011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

االمل االبتدائیة 2011/08/04 دالیا احمد دیاب عبدالرحمن 2063730 كفـءكفـء482011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

طھ حسین االبتدائیة للغات 2010/08/04 رحاب دمحم خیرى عید 2133410 كفـءكفـء492011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

فایز حافظ أمین االبتدائیة 2011/08/04 رشا على محمود احمد 2390715 كفـءكفـء502011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

توفیق حسان االبتدائیة 2010/08/04 رشا دمحم محمود عثمان 2079748 كفـءكفـء512011/06/27 أخصائى تكنولوجیا
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أحمد أبو ھاشم االبتدائیة 2011/08/04 رمضان دمحم عبدالسالم حسانین 2371226 كفـءكفـء522011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

تل القلزم االعدادیة بنات 2010/08/04 رنا دمحم محمود دمحم 2394162 كفـءكفـء532011/04/27 أخصائى تكنولوجیا

التعاونیات االعدادیة بنین 2010/08/04 ریھام احمد امین دمحم 2223519 كفـءكفـء542011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

فیصل االعدادیة بنات 2005/02/17 ریھام مصطفى عبدالرحمن عوضین 2081727 كفـءكفـء552011/04/05 أخصائى تكنولوجیا

فیصل االعدادیة بنات 2005/01/11 شیرین على مھران احمد 2391740 كفـءكفـء562011/04/01 أخصائى تكنولوجیا

الجمھوریة االبتدائیة 2010/08/04 شیماء السید دمحم على 2240794 كفـءكفـء572011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

النیل االبتدائیة 2010/08/04 شیماء عوض هللا ھاشم على 2364302 كفـءكفـء582011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

احمد عبدة االبتدائیة 2011/08/04 شیماء یوسف احمد السید رمضان 2081470 كفـءكفـء592011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

طارق بن زیاد االعدادیة بنین 2011/08/04 عبیر احمد على عید 2081841 كفـءكفـء602011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

فیصل  االعدادیة بنین 2010/08/04 عزیزه عبدالعزیز عبدهللا مرجان 2081857 كفـءكفـء612011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

سامى البارودى االبتدائیة 2011/08/04 عواطف غریب عبدهللا دمحم 2096428 كفـءكفـء622011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

تل القلزم االعدادیة بنات 2010/08/04 غاده غریب عبداللطیف محمود 2124215 كفـءكفـء632011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الناصر االبتدائیة القدیمھ 2010/08/04 فاطمھ ابوالحمد على احمد 2121965 كفـءكفـء642011/04/01 أخصائى تكنولوجیا

احمد رمضان االعدادیة بنین 2010/08/04 فتحیھ احمد على دمحم 2129249 كفـءكفـء652011/04/01 أخصائى تكنولوجیا

صفیة زغلول االعدادیة بنات 2010/06/27 فیفیان ادوارد لبیب عوض 2395118 كفـءكفـء662011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

2010/08/04 مایو االبتدائیة١٥ لبنى فتح الباب شادى طلبھ 2068908 كفـءكفـء672011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

اسماء بنت ابى بكر الثانویة بنات 2010/08/04 لمیاء حامد على حامد 2115819 كفـءكفـء682011/06/27 أخصائى تكنولوجیا
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رفاعھ الطھطاوى االعدادیة بنین 2011/08/04 محسن دمحم احمد محسن 2081662 كفـءكفـء692011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

العاشر من رمضان الثانویة بنین 2011/08/04 محمود احمد عبدالنبى حسن 2123470 كفـءكفـء702011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

اسماء بنت ابى بكر االبتدائیة للغات 2011/08/04 محمود دمحم عبدالعظیم حسن 555159 كفـءكفـء712011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

ابو عبیده بن الجراح االبتدائیة 2010/08/04 منى رضوان دمحم رضوان 2123280 كفـءكفـء722011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

مصطفى ھاشم االبتدائیة 2010/11/04 مھا مصطفى على دمحم 2400346 كفـءكفـء732011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

فیصل االعدادیة بنات 2011/08/04 مى احمد دمحم على 2394941 كفـءكفـء742011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

توفیق حسان االبتدائیة 2011/08/04 نسرین سید احمد ابراھیم 2266580 كفـءكفـء752011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الشروق االبتدائیة 2010/10/04 نسمھ خلیل سعد سعد خلیل 1613415 كفـءكفـء762011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

عمر بن عبد العزیز  االبتدائیة 2011/08/04 نسمھ عبدالفضیل سعد ابراھیم 2079863 كفـءكفـء772011/04/01 أخصائى تكنولوجیا

عبد القادر المازنى االعدادیة بنین 2010/03/01 نصره السمان احمد عبدالرحیم 2129153 كفـءكفـء782011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

االمل االعدادیة بنات 2010/08/04 نھلھ االمیر فراج مھران 2196794 كفـءكفـء792011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

عباس العقاد االعدادیة بنات 2009/07/01 ھالھ عبدالفتاح عبدالفتاح احمد 2116967 كفـءكفـء802011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

2010/03/01 اكتوبر االعدادیة بنات٢٤ ھبھ احمد رفعت السید 2172002 كفـءكفـء812011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

تل القلزم االبتدائیة 2010/08/04 ھبھ احمد سلیم ابراھیم 2392516 كفـءكفـء822011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

السالم االعدادیة المشتركھ 2010/08/04 ھبھ احمد دمحمین احمد 2097779 كفـءكفـء832011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

احمد عبدة االعدادیھ بنات 2010/08/04 ھدیھ سعد حسن حماد 2081720 كفـءكفـء842011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الصباح االعدادیة بنات 2010/08/04 ھویدا عبدالعال السمان دمحم 2123261 كفـءكفـء852011/06/27 أخصائى تكنولوجیا
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الدكتورأحمـد زكى األعدادیة المشتركھ 2010/08/04 وفاء عبدالفتاح محمود احمد 2003321 كفـءكفـء862011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

المستقبل االبتدائیة 2010/08/04 اسماء دمحم حسن موسى 2082439 كفـءكفـء872011/06/27 أخصائى نفسى

الملك فیصل االبتدائیة القدیمة 2011/08/04 امیره ابراھیم دمحم احمد 2079860 كفـءكفـء882011/06/27 أخصائى نفسى

احمد لطفى السید االعدادیة المشتركھ للغات 2011/08/04 دعاء عباس دمحم بدر دمحم 2390712 كفـءكفـء892011/06/27 أخصائى نفسى

یعمل بالدیوان 2004/07/01 رحاب احمد العوضى عثمان 2120582 كفـءكفـء902010/03/21 أخصائى نفسى

المستقبل الصناعیھ بنـــین 2011/08/04 رحاب السید مجاھد مجاھد 2392531 كفـءكفـء912011/06/27 أخصائى نفسى

اشرف عبد الدایم الجدیدة االبتدائیة 2011/08/04 ساره رضا اسماعیل صالح 2191157 كفـءكفـء922011/06/27 أخصائى نفسى

فایز حافظ أمین االبتدائیة 2011/08/04 صافیناز امین محمود یوسف 2222111 كفـءكفـء932011/06/27 أخصائى نفسى

االمام دمحم عبده االبتدائیة 2010/08/04 منى احمد ابراھیم الشین 2079747 كفـءكفـء942011/06/27 أخصائى نفسى

الملك فیصل االبتدائیة الجدیده 2010/02/03 منى عبدالجلیل جابر دمحم 2094390 كفـءكفـء952011/06/27 أخصائى نفسى

السویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/08/04 احمد ابراھیم رمضان ابراھیم نمر 2079851 كفـءكفـء962011/06/27 أخصائى اجتماعى

الصباح االعدادیة بنین 2011/08/04 احمد دمحم شاكر دمحم احمد سمعان 2245501 كفـءكفـء972011/06/27 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/08/04 اسراء على احمد على 2294238 كفـءكفـء982011/06/27 أخصائى اجتماعى

ابراھیم سلیمان االبتدائیة 2010/03/01 اسماء حسن البنا دمحم خلیفة 555567 كفـءكفـء992011/02/14 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید االبتدائیة 2010/08/04 اسماء لطفى ابراھیم سالم 2311501 كفـءكفـء1002011/06/27 أخصائى اجتماعى

موسى بن نصیر الثانویة المشتركھ للغات 2011/08/04 الزھراء جابر خلیل محمود 2078362 كفـءكفـء1012011/06/27 أخصائى اجتماعى

السیدة زینب االعدادیة بنات 2010/08/04 امیره عامر احمد عثمان 555515 كفـءكفـء1022011/06/27 أخصائى اجتماعى

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

7438of 577 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 

شمال السویسالسویس ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبد هللا الندیم االبتدائیة 2010/08/04 امیره نورالدین كمال دمحم 2253734 كفـءكفـء1032011/06/27 أخصائى اجتماعى

زكى نجیب محمود الصناعیة بنین 2010/08/04 امیمھ على حسن سلیمان القزاز 2394654 كفـءكفـء1042011/04/05 أخصائى اجتماعى

حمزة بن عبد المطلب االعدادیة المشتركھ 2010/08/04 ایمان احمد دمحم مرسى 2126960 كفـءكفـء1052011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھیدة شادیة سالمة الثانویة بنات 2011/08/04 ایمان حسین كامل احمد 2285949 كفـءكفـء1062011/06/27 أخصائى اجتماعى

صالح سالم االبتدائیة 2010/08/04 ایمان صابر السید الشاعر 2402056 كفـءكفـء1072011/06/27 أخصائى اجتماعى

االمام دمحم عبده االبتدائیة 2011/08/04 ایمان دمحم ابراھیم العشماوى 2371728 كفـءكفـء1082011/06/27 أخصائى اجتماعى

االیمان االبتدائیة 2010/08/04 ایمان دمحم عبده احمد 2355528 كفـءكفـء1092011/06/27 أخصائى اجتماعى

حمزة بن عبد المطلب االعدادیة المشتركھ 2010/08/04 ایمان دمحم عثمان یوسف 555319 كفـءكفـء1102011/06/27 أخصائى اجتماعى

السالم الثانویة بنین 2011/08/04 تامر دمحم عوض دمحم 2398721 كفـءكفـء1112011/06/27 أخصائى اجتماعى

تل القلزم االعدادیة بنات 2011/08/04 جھاد السید دمحم محمود 2255230 كفـءكفـء1122011/06/27 أخصائى اجتماعى

الصباح الصناعیة بنات 2010/08/04 حنان سعید احمد السید 2079312 كفـءكفـء1132011/06/27 أخصائى اجتماعى

عبد القادر المازنى االعدادیة بنین 2010/08/04 دعاء طارق السید سلیمان 555185 كفـءكفـء1142011/06/27 أخصائى اجتماعى

العاشر من رمضان الثانویة بنین 2011/08/04 رامى ابوالنجا دمحم على 2074355 كفـءكفـء1152011/06/27 أخصائى اجتماعى

2010/08/04 اكتوبر االعدادیة بنات٢٤ رانیا حسین عبادى حسین 2074520 كفـءكفـء1162011/04/01 أخصائى اجتماعى

الخلیفة المامون االبتدائیة 2011/08/04 رباب السید عبدالنبى یوسف 2353982 كفـءكفـء1172011/06/27 أخصائى اجتماعى

احمد زویل االبتدائیھ الرسمیة المتمیزه للغات 2011/08/04 رحاب حسین یونس دمحم 2103937 كفـءكفـء1182011/06/27 أخصائى اجتماعى

الجمھوریة االبتدائیة 2010/08/04 رشا ابراھیم دمحم دمحم 2127864 كفـءكفـء1192011/06/27 أخصائى اجتماعى
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المثلث االبتدائیة 2010/08/04 رشا سعید عبدالغفار مصطفى 555117 كفـءكفـء1202011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید مجند دمحم بخیت عطیھ االبتدائیھ 2010/08/04 رھف محمود عطیھ محمود 2345218 كفـءكفـء1212011/06/27 أخصائى اجتماعى

جابر بن حیــــان االبتدائیة 2010/08/04 ریم السید صالح السید 2393327 كفـءكفـء1222011/06/27 أخصائى اجتماعى

المستقبل االعدادیة بنات 2011/08/04 ریھام محمود عزالدین حمزه 2063788 كفـءكفـء1232011/06/27 أخصائى اجتماعى

النیل االبتدائیة 2010/08/04 سلوى محمود عبدالستار دمحم 2082466 كفـءكفـء1242011/06/27 أخصائى اجتماعى

عبد المنعم سند االبتدائیة 2010/08/04 سماح مصطفى دمحم دمحم 2257119 كفـءكفـء1252011/06/27 أخصائى اجتماعى

توفیق الحكیم االبتدائیة 2010/08/04 سناء محمود دمحم سعید 2091273 كفـءكفـء1262011/06/27 أخصائى اجتماعى

ابو عبیده بن الجراح االبتدائیة 2010/08/04 سھیر سمیر عبدالمنعم دمحم البصیلى 2117253 كفـءكفـء1272011/06/27 أخصائى اجتماعى

السادات الصناعیة بنات 2010/08/04 سوزان فوزى مصطفى احمد 2213858 كفـءكفـء1282011/06/27 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب االعدادیة بنین 2011/08/04 شروق بدر عبدهللا حسن 2394922 كفـءكفـء1292011/06/27 أخصائى اجتماعى

الناصر االبتدائیة القدیمھ 2010/08/04 شیماء نصرالدین دمحم على 555338 كفـءكفـء1302011/06/27 أخصائى اجتماعى

2010/08/04 موسى بن نصیر االعدادیة المشتركھ للغات صفاء دمحم دمحم سویفى 2082270 كفـءكفـء1312011/06/27 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب االعدادیة بنین 2011/08/04 عبدهللا فوزى عبدهللا عبدهللا 2080131 كفـءكفـء1322011/06/27 أخصائى اجتماعى

ایمان حجو االبتدائیة 2010/08/04 غاده احمد فتحى دمحم 554647 كفـءكفـء1332011/06/27 أخصائى اجتماعى

زكى نجیب محمود الصناعیة بنین 2010/04/05 غاده محمود دمحم محمود 2079257 كفـءكفـء1342011/02/14 أخصائى اجتماعى

طھ حسین االعدادیة المشتركھ للغات 2010/08/04 المیس منصور حامد دمحم العطار 2074203 كفـءكفـء1352011/06/27 أخصائى اجتماعى

تل القلزم االعدادیة بنات 2010/08/04 مارى البیر كامل یوسف 2078365 كفـءكفـء1362011/06/27 أخصائى اجتماعى

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

7438of 579 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 

شمال السویسالسویس ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السادات االعدادیة بنات 2011/08/04 ماریز ھارون عبدالنور ھارون 555636 كفـءكفـء1372011/06/27 أخصائى اجتماعى

طارق بن زیاد االعدادیة بنین 2011/08/04 دمحم جاب هللا عبدالعزیز جاب هللا 1613526 كفـءكفـء1382011/06/27 أخصائى اجتماعى

المستقبل اإلعدادیة بنین 2010/08/04 دمحم عبدالرحمن دمحم مصطفى الحوت 555084 كفـءكفـء1392011/06/27 أخصائى اجتماعى

السالم الرسمیة للغات 2008/02/11 مروه دمحم رجاء فتحى احمد 2080159 كفـءكفـء1402011/06/27 أخصائى اجتماعى

تل القلزم االبتدائیة 2011/08/04 منى دمحم محمود حسن 2063858 كفـءكفـء1412011/06/27 أخصائى اجتماعى

مصطفى مشرفة االبتدائیھ الرسمیھ المتمیزه للغات 2011/08/04 مھا احمد عبدالفتاح احمد 2085140 كفـءكفـء1422011/06/27 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2010/08/04 مھا دمحم عبدالرحیم نصر 2394716 كفـءكفـء1432011/06/27 أخصائى اجتماعى

السالم االعدادیة المشتركھ 2011/08/04 مھا ممدوح دمحم الدرشاوى 2075645 كفـءكفـء1442011/06/27 أخصائى اجتماعى

2010/08/04 اكتوبر االبتدائیة٢٤مدرسة  میاده السید احمد احمد 2132433 كفـءكفـء1452011/06/27 أخصائى اجتماعى

الرائــــــد االبتدائیة 2011/08/04 میرفت على ابراھیم دمحم 2123420 كفـءكفـء1462011/06/27 أخصائى اجتماعى

االمام دمحم عبده االبتدائیة 2010/08/04 نادیھ عبدالمبدى دمحم عبدالمبدى 2391426 كفـءكفـء1472011/06/27 أخصائى اجتماعى

یوسف السباعى االعدادیة المشتركھ 2010/08/04 نرمین على حسین عبداللطیف 555475 كفـءكفـء1482011/06/27 أخصائى اجتماعى

سامى البارودى االبتدائیة 2010/08/04 نشوى متولى عزب منصور 2286472 كفـءكفـء1492011/06/27 أخصائى اجتماعى

توفیق حسان االبتدائیة 2010/08/04 نورھان السید شحاتھ ابراھیم 2295462 كفـءكفـء1502011/06/26 أخصائى اجتماعى

االمل االعدادیة بنات 2010/08/04 ھانم عبدالعظیم احمد على 2305223 كفـءكفـء1512011/06/27 أخصائى اجتماعى

عبد هللا الندیم االبتدائیة 2011/08/04 ھایدى بشرى یوسف ذكى 2091269 كفـءكفـء1522011/06/27 أخصائى اجتماعى

عباس العقاد االعدادیة بنات 2010/08/04 ھبھ سمیح السید ابوزید 2076414 كفـءكفـء1532011/06/27 أخصائى اجتماعى
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اشرف عبد الدایم الجدیدة االبتدائیة 2011/08/04 ھدى دمحم احمد مصطفى موسى 2191164 كفـءكفـء1542011/06/27 أخصائى اجتماعى

عباس العقاد االعدادیة بنات 2010/08/04 ھدى دمحم على مصطفى دمحم 2359004 كفـءكفـء1552011/06/27 أخصائى اجتماعى

اسامة بن زید االعدادیة بنین 2011/08/04 ھدى محمود جادالكریم ابراھیم 2080136 كفـءكفـء1562011/06/27 أخصائى اجتماعى

زكى نجیب محمود الصناعیة بنین 2011/05/01 ھدى محمود دمحم دمحم خلیفھ 2124108 كفـءكفـء1572011/06/27 أخصائى اجتماعى

طارق بن زیاد االعدادیة بنین 2011/08/04 وائل على عمر البارونى 2074373 كفـءكفـء1582011/06/27 أخصائى اجتماعى

حمزة بن عبد المطلب االبتدائیة 2010/03/01 وفاء حسن عبدربھ حسین 554914 كفـءكفـء1592011/02/14 أخصائى اجتماعى

اسماء بنت ابى بكر الثانویة بنات 2011/08/04 وفاء على عبدالعظیم عبدالحلیم 554907 كفـءكفـء1602011/06/27 أخصائى اجتماعى

الملك فیصل االبتدائیة الجدیده 2010/08/04 والء ناصر خلیفھ محمود 2068803 كفـءكفـء1612011/06/27 أخصائى اجتماعى

مصطفى صادق الرافعى االبتدائیة للصم 2011/08/04 ولید ابوالفتوح جاد على 2242405 كفـءكفـء1622011/06/27 أخصائى اجتماعى

رفاعھ الطھطاوى االعدادیة بنین 2011/08/04 یاسر اسماعیل السید ابراھیم 2136039 كفـءكفـء1632011/06/27 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1989/01/09 حنان حلمى عبدالحمید سلیمان 549156 كفـءكفـء1642012/07/25 ماجیستیرمعلم خبیر

اسماء بنت ابى بكر الثانویة بنات 1990/09/01 خالد یحیى عواد سالمھ 549375 كفـءكفـء1652012/07/25 ماجیستیرمعلم خبیر

موسى بن نصیر الثانویة المشتركھ للغات 1991/09/01 احمد سعد على ابوالحمد 550095 كفـءكفـء1662009/12/21 معلم أول أ

فیصل  االعدادیة بنین 1983/09/01 احمد دمحم حجازى حسن 546012 كفـءكفـء1672009/03/22 معلم أول أ

عمر مكرم االعدادیة بنین 1991/08/01 اشرف دمحم رضا علیوه السید 547685 كفـءكفـء1682010/03/21 معلم أول أ

السویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 1986/01/01 ایمان عوض عبدالسالم ابورزق 546988 كفـءكفـء1692010/03/21 معلم أول أ

توفیق حسان االبتدائیة 1992/09/01 جمال عبدالناصر سعد سلیم فراج 544528 كفـءكفـء1702009/12/21 معلم أول أ
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الحرفیین االبتدائیھ للتربیھ الفكریھ 1981/09/01 صفاء على احمد محمود 544843 كفـءكفـء1712010/03/21 معلم أول أ

المستقبل اإلعدادیة بنین 1991/12/03 عبدالباسط السید الخضرى طلبھ 549688 كفـءكفـء1722009/03/22 معلم أول أ

التعاونیات االعدادیة بنین 1993/12/01 عبدالحمید دمحم عبدالحمید دمحم 551439 كفـءكفـء1732009/03/22 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1994/09/01 عبیر على احمد احمد 552501 كفـءكفـء1742012/05/14 ماجیستیرمعلم أول أ

الصباح االعدادیة بنین 1992/12/01 عزه دمحم شوقى دمحم احمد 2099432 كفـءكفـء1752009/12/21 معلم أول أ

احمد رمضان االعدادیة بنین 1991/09/01 عالءالدین دمحم سلیم عبدالحمید 548803 كفـءكفـء1762009/03/22 معلم أول أ

1993/10/13 اكتوبر االبتدائیة٢٤مدرسة  فاطمھ محمود مبارك حماد 547601 كفـءكفـء1772009/12/21 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1994/10/13 ناصر حسن سعید على 2114332 كفـءكفـء1782009/12/21 معلم أول أ

التعاونیات االبتدائیة 1981/09/01 ناھد دمحم مصطفى حسین 545410 كفـءكفـء1792009/03/22 معلم أول أ

المستقبل اإلعدادیة بنین 1999/01/16 اجالل حسین عبدالعزیز خلیل 1788875 كفـءكفـء1802009/12/21 معلم أول

احمد لطفى السید االعدادیة المشتركھ للغات 2000/10/02 حسنى عبدالحافظ دمحم محمود 1696914 كفـءكفـء1812012/05/22 ماجیستیرمعلم أول

الشھیدة شادیة سالمة الثانویة بنات 1999/02/01 راندا احمد حسین احمد 1695371 كفـءكفـء1822009/12/21 معلم أول

رفاعھ الطھطاوى االعدادیة بنین 1994/09/01 رضا محمود دمحم حسن 553650 كفـءكفـء1832009/12/21 معلم أول

1991/09/01 مایو االبتدائیة١٥ سحر سید دمحم على 2115165 كفـءكفـء1842009/12/21 معلم أول

عباس العقاد االعدادیة بنات 1995/11/20 سوزان دمحم نظیم دمحم 2076362 كفـءكفـء1852010/03/21 معلم أول

تل القلزم االبتدائیة 1988/05/01 عطیات قاسم عبدالرحیم جادهللا 549366 كفـءكفـء1862010/03/21 معلم أول

على بن ابى طالب االبتدائیة 1998/12/26 على عبدالغنى على دمحم 553679 كفـءكفـء1872009/03/22 معلم أول
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الصباح االعدادیة بنین 1999/01/07 كریمھ السید عبدالرحمن عبدالعال 552112 كفـءكفـء1882009/03/22 معلم أول

المثلث االبتدائیة 1987/11/01 دمحم بخیت عبدالعال احمد 548615 كفـءكفـء1892009/12/21 معلم أول

توفیق حسان االبتدائیة 1997/12/18 نبیلھ یوسف كامل خلیل 546171 كفـءكفـء1902009/03/22 معلم أول

احمد عرابى  االبتدائیة 1988/09/01 نجاح مختار حسین على 550177 كفـءكفـء1912009/03/22 معلم أول

طھ حسین االبتدائیة للغات 1999/01/16 نورھان محفوظ دمحم على 554969 كفـءكفـء1922009/12/21 معلم أول

االمل الثانویة الصناعیة بنات 1999/02/16 ھبھ نصر دمحم عبدالرحمن 554112 كفـءكفـء1932009/03/22 معلم أول

عبد القادر المازنى االعدادیة بنین 1999/01/16 ھند انور مصطفى دمحم 552347 كفـءكفـء1942009/12/21 معلم أول

1994/08/01 اكتوبر الصناعیة بنین٢٤ ھویدا ابراھیم كمال احمد 548633 كفـءكفـء1952010/03/21 معلم أول

السیدة عائشة االعدادیة بنات 2010/02/01 ابتسام احمد دمحم احمد 553789 كفـءكفـء1962011/06/27 معلم

ھدى شعراوى االعدادیة بنات 2011/08/04 ابتسام عدوى ابوالفضل حسن 2111441 كفـءكفـء1972011/06/27 معلم

تل القلزم االعدادیة بنات 2009/01/01 احالم حلیم حنین  ابراھیم 2351874 كفـءكفـء1982011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/08/04 احالم سید احمد ابوضیف 2277511 كفـءكفـء1992011/06/27 معلم

السالم الثانویة بنین 2010/01/12 احمد جالل عبدالحمید عبدالاله 2105055 كفـءكفـء2002011/02/14 معلم

طارق بن زیاد االعدادیة بنین 2011/08/04 احمد حمدى عبده احمد 2220705 كفـءكفـء2012011/06/27 معلم

السویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/08/04 احمد سید عباس مصطفى 554684 كفـءكفـء2022011/06/27 معلم

تل القلزم االعدادیة بنات 2011/08/04 احمد سید دمحم سید بدیر 2221516 كفـءكفـء2032011/06/27 معلم

الدكتورأحمـد زكى األعدادیة المشتركھ 2011/08/04 احمد على عبدالباسط دمحم 2303433 كفـءكفـء2042011/06/27 معلم
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فیصل االعدادیة بنات 2011/08/04 احمد كرم مصطفى عبدالحمید 2391420 كفـءكفـء2052011/06/27 معلم

توفیق الحكیم االبتدائیة 2011/08/04 احمد یحیى احمد مرزوق 2240793 كفـءكفـء2062011/06/27 معلم

محمــد الدره االعدادیة بنین 2010/08/04 ازھار دمحم حسن یوسف 2302505 كفـءكفـء2072011/06/27 معلم

السالم الثانویة بنین 2008/03/13 اسامھ عبداللطیف السید ابوبكر 2112331 كفـءكفـء2082011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/04/05 اسراء رزق خلف هللا حسین 2063693 كفـءكفـء2092011/02/14 معلم

الناصر االبتدائیة الجدیده 2010/08/04 اسالم حسین اسماعیل حسین 2352077 كفـءكفـء2102011/06/27 معلم

العاشر من رمضان الثانویة بنات 2005/09/07 اسماء احمد احمد حمدان 2081871 كفـءكفـء2112011/02/14 معلم

طارق بن زیاد االعدادیة بنین 2008/03/13 اسماء احمد محمود احمد بالل 2063863 كفـءكفـء2122011/02/14 معلم

السویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2010/08/04 اسماء السید عبدالعزیز السید 2074429 كفـءكفـء2132011/06/27 معلم

حافظ ابراھیم االبتدائیة 2010/04/05 اسماء السید مصطفى السید 2079360 كفـءكفـء2142011/02/14 معلم

اسامة بن زید االعدادیة بنین 2009/04/24 اسماء جمیل دمحم دمحم 2218233 كفـءكفـء2152011/06/27 معلم

محمــد الدره االعدادیة بنین 2011/08/04 اسماء حافظ عبدالحمید منصور 2229571 كفـءكفـء2162011/06/27 معلم

التعاونیات االبتدائیة 2010/08/04 اسماء حسین على ھدیھ 2246448 كفـءكفـء2172011/06/27 معلم

موسى بن نصیر االبتدائیة للغات 2010/08/04 اسماء صبرى یوسف احمد 2390015 كفـءكفـء2182011/06/27 معلم

العاشر من رمضان الثانویة بنین 2010/03/01 اسماء عبدالستار محمود جاویش 2123448 كفـءكفـء2192011/04/05 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2010/08/04 اسماء عبدالناصر عبدالحمید مصطفى 2345981 كفـءكفـء2202011/06/27 معلم

الشروق االبتدائیة 2010/03/01 اسماء عطا احمد حسین 2063689 كفـءكفـء2212011/02/14 معلم
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یعمل بالدیوان 2010/08/04 اسماء دمحم السید احمد 2246739 كفـءكفـء2222011/06/27 معلم

طارق بن زیاد االعدادیة بنین 2008/10/01 اسماء دمحم عباس خلیل 2358068 كفـءكفـء2232011/06/27 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2010/08/04 اعتماد ابراھیم بیومى سید احمد 2191004 كفـءكفـء2242011/06/27 معلم

حضانھ مصطفى ھاشم 2010/04/05 اكرام دمحم محمود حسن شابون 2126785 كفـءكفـء2252011/02/14 معلم

فیصل االعدادیة بنات 2006/01/01 الشیماء دمحم البشیر دمحم 2391453 كفـءكفـء2262011/06/27 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة 2011/08/04 الشیماء محمود شرقاوى احمد 2241301 كفـءكفـء2272011/06/27 معلم

السویس التجاریة بنین 2011/08/04 الھام على عبدالرحیم دمحم 2288585 كفـءكفـء2282011/06/27 معلم

مصطفى ھاشم االبتدائیة 2011/04/05 الین رزیقى برسوم شنوده 2045599 كفـءكفـء2292011/02/14 معلم

احمد عرابى  االبتدائیة 2010/08/04 الین مكرم شاكر موسى 2218803 كفـءكفـء2302011/06/27 معلم

االیمان االبتدائیة 2010/08/04 امال احمد دمحم احمد 2346004 كفـءكفـء2312011/06/27 معلم

عمر مكرم االعدادیة بنین 2010/08/04 امال احمد دمحم حسین 2352126 كفـءكفـء2322011/07/07 معلم

صفیة زغلول االبتدائیھ 2010/08/04 امال سعید دمحم دمحم على 2246340 كفـءكفـء2332011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2010/03/01 امال شعبان عبدالفتاح ابوسعد 554784 كفـءكفـء2342011/02/14 معلم

ھالل االبتدائیة 2011/08/04 امال صالح سید حسن 555309 كفـءكفـء2352011/06/27 معلم

الخلیفة المأمون االعدادیة بنین 2010/08/04 امال دمحم حسین فرغلى 2247438 كفـءكفـء2362011/06/27 معلم

الشھیدة شادیة سالمة الثانویة بنات 2010/08/04 امانى رمضان على دمحم 2061147 كفـءكفـء2372011/06/27 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/08/04 امانى عبدهللا السید منصور 2390425 كفـءكفـء2382011/06/27 معلم
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صفیة زغلول االبتدائیھ 2007/09/07 امانى فتاح عبدالجواد مرسى 554825 كفـءكفـء2392011/02/14 معلم

الناصر االبتدائیة الجدیده 2011/08/04 امانى دمحم ابوالعال جادالكریم 2240770 كفـءكفـء2402011/06/27 معلم

مصطفى مشرفة االبتدائیھ الرسمیھ المتمیزه للغات 2011/08/04 امانى دمحم بیومى على 2394876 كفـءكفـء2412011/06/27 معلم

المستقبل االعدادیة بنات 2011/07/01 امانى دمحم جاد احمد 2250878 كفـءكفـء2422011/07/16 معلم

اسامة بن زید االعدادیة بنین 2011/08/04 امانى دمحم راشد عمر 2354038 كفـءكفـء2432011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/04/05 امانى دمحم سعید دمحم احمد الشریف 2096082 كفـءكفـء2442011/02/14 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2010/08/04 امل ابراھیم حسن معوض 2081576 كفـءكفـء2452011/06/27 معلم

احمد عبدة االعدادیھ بنات 2010/08/04 امل احمد دمحم حجاب 2192882 كفـءكفـء2462011/06/27 معلم

السویس الصناعیة المیكانیكیة بنین 2010/03/01 امل اسماعیل دمحم خلیل 2228769 كفـءكفـء2472011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2010/08/04 امل الغریب محمود حسانین الشناوى 2351945 كفـءكفـء2482011/06/27 معلم

السویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2010/08/04 امل بشیر احمد عبدالعزیز 2074510 كفـءكفـء2492011/06/27 معلم

االیمان االبتدائیة 2011/04/05 امل عطا فرج عطا 555531 كفـءكفـء2502011/04/05 معلم

طارق بن زیاد االعدادیة بنین 2010/04/01 امل محمود عبدهللا دمحم 2072672 كفـءكفـء2512011/02/14 معلم

االیمان االبتدائیة 2011/08/04 امل نعمان ذكى صالح 2246458 كفـءكفـء2522011/06/27 معلم

الملك فیصل االبتدائیة الجدیده 2010/08/04 امنیھ صالح الدین انور دمحم 2346006 كفـءكفـء2532011/06/27 معلم

مفدم دمحم محمود ولید الصادق/الشھید 2010/08/04 امنیھ دمحم محمود عثمان 2263655 كفـءكفـء2542011/06/27 معلم

احمد لطفى السید االبتدائیة للغات 2010/08/04 امونھ ابوالمكارم ابوبكر صدیق 554836 كفـءكفـء2552011/06/27 معلم
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احمد رمضان االعدادیة بنین 2010/08/04 امیره احمد خلیل یحیى 2351997 كفـءكفـء2562011/06/27 معلم

الدكتور أحمد زكى االبتدائیھ 2010/08/04 امیره اسماعیل محمود مسعود 2063703 كفـءكفـء2572011/06/27 معلم

ابو عبیده بن الجراح االبتدائیة 2010/08/04 امیره بشاى عوض جاب هللا 2240789 كفـءكفـء2582011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة 2010/08/04 امیره جمال صدیق دمحم 2254571 كفـءكفـء2592011/06/27 معلم

اسامة بن زید االعدادیة بنین 2009/09/08 امیره رضا احمد عبدالرحیم 2266430 كفـءكفـء2602011/06/27 معلم

التعاونیات االعدادیة بنین 2011/08/04 امیره رمزى دمحم ھالل 2277514 كفـءكفـء2612011/06/27 معلم

االمل الثانویة الصناعیة بنات 2010/08/04 امیره عبدالرحمن احمد عوضین 2263648 كفـءكفـء2622011/06/27 معلم

االیمان االبتدائیة 2010/08/04 امیره دمحم عبدهللا دمحم 2258080 كفـءكفـء2632011/06/27 معلم

ھدى شعراوى االعدادیة بنات 2010/03/01 امیمھ على احمد كمالى 1726342 كفـءكفـء2642011/04/13 معلم

االمل االبتدائیة 2010/08/04 امیمھ دمحم على محمود 2395241 كفـءكفـء2652011/06/27 معلم

صالح سالم االبتدائیة 2010/08/04 امینھ وجیھ حسینى عطوه 2345980 كفـءكفـء2662011/06/27 معلم

اسماء بنت ابى بكر الثانویة بنات 2010/03/01 انتصار احمد رضوان احمد 2086933 كفـءكفـء2672011/02/14 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2010/08/04 انجى حسن دمحم حسن على 555566 كفـءكفـء2682011/06/27 معلم

عبد القادر المازنى االعدادیة بنین 2010/08/04 انجى رافت نجیب مسعود 2351946 كفـءكفـء2692011/06/27 معلم

موسى بن نصیر االبتدائیة للغات 2010/03/01 انجى عادل عبده العدروسى 555447 كفـءكفـء2702011/06/27 معلم

زكى نجیب محمود الصناعیة بنین 2010/03/01 انجى محمود دمحم محمود 2063791 كفـءكفـء2712011/04/05 معلم

مصطفى ھاشم االبتدائیة 2010/08/04 انعام نور فرید احمد 2394395 كفـءكفـء2722011/06/27 معلم
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السیدة خدیجة االعدادیة بنات 2007/08/13 ایات عبدهللا احمد دمحم على 2239517 كفـءكفـء2732011/06/27 معلم

سعد زغلول االبتدائیة 2010/08/04 ایات على ابراھیم ابراھیم 555298 كفـءكفـء2742011/06/27 معلم

طھ حسین االبتدائیة للغات 2010/08/04 ایات على اسماعیل دمحم 2303481 كفـءكفـء2752011/06/27 معلم

السویس الصناعیة المیكانیكیة بنین 2010/08/04 ایمان اباظھ عبدالحمید حسین 2237212 كفـءكفـء2762011/04/01 معلم

جابر بن حیــــان االبتدائیة 2010/03/01 ایمان ابوالحسن دمحم دمحم خزام 555501 كفـءكفـء2772011/02/14 معلم

المستقبل الصناعیھ بنـــین 2011/08/04 ایمان ابوبكر حسانى دمحم 1765236 كفـءكفـء2782011/06/27 معلم

اسماء بنت ابى بكر االعدادیة المشتركھ للغات 2009/09/01 ایمان احمد احمد على 2398793 كفـءكفـء2792011/06/27 معلم

الشروق االبتدائیة 2010/08/04 ایمان احمد عبدالمنعم متولى 2395159 كفـءكفـء2802011/06/27 معلم

موسى بن نصیر االبتدائیة للغات 2011/08/04 ایمان اسماعیل عبدالكریم احمد 2255208 كفـءكفـء2812011/06/27 معلم

عبد هللا الندیم االبتدائیة 2010/03/01 ایمان الدندراوى امین عطا 2083405 كفـءكفـء2822011/02/14 معلم

السویس الصناعیة المیكانیكیة بنین 2011/08/04 ایمان السید ابراھیم دمحم 2393471 كفـءكفـء2832011/06/27 معلم

الشروق االبتدائیة 2010/08/04 ایمان السید احمد دمحم 2238610 كفـءكفـء2842011/06/27 معلم

اشرف عبد الدایم الجدیدة االبتدائیة 2010/08/04 ایمان السید عبدالحفیظ حسن 2255232 كفـءكفـء2852011/06/27 معلم

العاشر من رمضان الثانویة بنات 2010/08/04 ایمان حسین محمود حسین 2259854 كفـءكفـء2862011/06/27 معلم

طھ حسین االبتدائیة للغات 2011/08/04 ایمان سلیم سالم عبید 2246734 كفـءكفـء2872011/06/27 معلم

توفیق حسان االبتدائیة 2010/08/04 ایمان سید حسین نظیف 2253746 كفـءكفـء2882011/06/27 معلم

موسى بن نصیر االبتدائیة للغات 2010/04/05 ایمان شوقى على احمد 2063826 كفـءكفـء2892011/02/14 معلم
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توفیق الحكیم االبتدائیة 2010/08/04 ایمان عادل بخیت رضوان 553578 كفـءكفـء2902011/06/27 معلم

عباس العقاد االعدادیة بنات 2010/08/04 ایمان عبدالدایم دمحم نصر 2079296 كفـءكفـء2912011/06/27 معلم

الجمھوریة االبتدائیة 2010/08/04 ایمان عبدالمنعم ابراھیم دمحم 2346009 كفـءكفـء2922011/06/27 معلم

فیصل  االعدادیة بنین 2010/08/04 ایمان عید سالم طعیمھ 2213471 كفـءكفـء2932011/06/27 معلم

الناصر االبتدائیة الجدیده 2008/10/29 ایمان عیسى سالمھ دمحم 555582 كفـءكفـء2942011/06/27 معلم

الشروق االبتدائیة 2010/08/04 ایمان غریب عثمان عاشور 2236084 كفـءكفـء2952011/06/27 معلم

احمد رمضان االعدادیة بنین 2010/08/04 ایمان فرج سلیمان حمدان 2255523 كفـءكفـء2962011/06/27 معلم

الخلیفة المامون االبتدائیة 2010/08/04 ایمان دمحم ابراھیم غالب 2237298 كفـءكفـء2972011/06/27 معلم

احمد لطفى السید الثانویة المشتركھ للغات 2010/08/04 ایمان دمحم ابراھیم دمحم الفاوى 2258650 كفـءكفـء2982011/06/27 معلم

اشرف عبد الدایم الجدیدة االبتدائیة 2010/08/04 ایمان دمحم احمد محمود دمحم 2246329 كفـءكفـء2992011/06/27 معلم

اسماء بنت ابى بكر االبتدائیة للغات 2010/08/04 ایمان دمحم بیومى على 2249401 كفـءكفـء3002011/06/27 معلم

صفیة زغلول االعدادیة بنات 2010/08/04 ایمان دمحم عبدالرازق عبدالمجلى 2347627 كفـءكفـء3012011/06/27 معلم

رفاعھ الطھطاوى االعدادیة بنین 2010/08/04 ایمان دمحم عبده عبدهللا 2394519 كفـءكفـء3022011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2010/08/04 ایمان دمحم قندیل دمحم 2352110 كفـءكفـء3032011/06/27 معلم

الشروق االبتدائیة 2011/08/04 ایمان دمحم موسى السید عبدالرحمن 2271418 كفـءكفـء3042011/06/27 معلم

الشروق االبتدائیة 2009/01/01 ایمان محمود حسن عبدالكریم 2351968 كفـءكفـء3052011/06/27 معلم

السادات االعدادیة بنات 2011/04/05 ایمان یحیى دمحم ابراھیم 555537 كفـءكفـء3062011/02/14 معلم
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حضانھ موسى بن نصیر للغات 2011/04/05 ایمان یوسف مغربى دمحم 2236024 كفـءكفـء3072011/02/14 معلم

سامى البارودى االبتدائیة 2010/08/04 ایمان یونس احمد یونس 2253723 كفـءكفـء3082011/06/27 معلم

اسماء بنت ابى بكر االبتدائیة للغات 2011/04/05 ایمن جالل ذكى دمحم 555015 كفـءكفـء3092011/02/14 معلم

عمر مكرم االعدادیة بنین 2011/08/04 ایمن سعید خلیفھ عبدالجواد 2409696 كفـءكفـء3102011/06/27 معلم

ابو عبیده بن الجراح االبتدائیة 2009/03/01 ایمن نادى فھمى صبحى 665764 كفـءكفـء3112011/01/01 معلم

مصطفى مشرفة االعدادیة الرسمیھ المتمیزه للغات 2011/08/04 ایناس احمد زیدان دمحم 2275279 كفـءكفـء3122011/06/27 معلم

عبد القادر المازنى االعدادیة بنین 2011/02/11 ایناس عصمت یوسف عبدالوھاب 2387840 كفـءكفـء3132011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنین 2010/08/04 ایناس على دمحم محمود 2351995 كفـءكفـء3142011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة 2010/08/04 ایناس دمحم رضا احمد المنجى 2258114 كفـءكفـء3152011/06/27 معلم

االیمان االبتدائیة 2011/04/05 ایناس دمحم دمحم حسین 2082274 كفـءكفـء3162011/02/14 معلم

موسى بن نصیر االبتدائیة للغات 2010/08/04 ایناس دمحم نور احمد 2236862 كفـءكفـء3172011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنین 2011/08/04 بسنت عباس احمد فراج 2277517 كفـءكفـء3182011/06/27 معلم

2011/08/04 أكتوبر الثانویة بنین٦ تامر دمحم محمود الجاكى 2387091 كفـءكفـء3192011/06/27 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2010/08/04 جاكلین عماد سلیمان بطرس 2347609 كفـءكفـء3202011/06/27 معلم

موسى بن نصیر االبتدائیة للغات 2010/08/04 جمیلھ عبدالنبى عثمان عبید 2192864 كفـءكفـء3212011/06/27 معلم

الرائد االعدادیة المشتركة 2011/08/04 جون فائق جرجس غبلایر 2097919 كفـءكفـء3222011/06/27 معلم

الشروق االبتدائیة 2011/08/04 جیھان جبریل على احمد 2078222 كفـءكفـء3232011/06/27 معلم
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الخلیفة المامون االبتدائیة 2010/08/04 جیھان سعد مصطفى خلیل 2254603 كفـءكفـء3242011/06/27 معلم

السالم االعدادیة المشتركھ 2011/08/04 حسین احمد حسین احمد 2351964 كفـءكفـء3252011/06/27 معلم

زكى نجیب محمود الصناعیة بنین 2008/03/13 حموده كمال على ابراھیم 2091842 كفـءكفـء3262011/04/05 معلم

عبد هللا الندیم االبتدائیة 2010/08/04 حمیده حامد عبدالرؤوف عبدهللا على 2173429 كفـءكفـء3272011/06/27 معلم

احمد عبدة االبتدائیة 2010/08/04 حنان ابراھیم سعدالدین ابراھیم 554335 كفـءكفـء3282011/06/27 معلم

احمد عرابى  االبتدائیة 2010/08/04 حنان بطرس عبدالشھید جابر 2350752 كفـءكفـء3292011/06/27 معلم

صفیة زغلول االعدادیة بنات 2011/08/04 حنان جمال محفوظ دمحم 2277513 كفـءكفـء3302011/06/27 معلم

توفیق حسان االبتدائیة 2010/08/04 حنان سعید احمد اسماعیل 2254772 كفـءكفـء3312011/06/27 معلم

االیمان االبتدائیة 2010/03/01 حنان سعید دمحم فرج 555464 كفـءكفـء3322011/02/14 معلم

الشروق االبتدائیة 2010/08/04 حنان عبدالوھاب عثمان ابراھیم 2398036 كفـءكفـء3332011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2010/03/01 حنان عبده دمحم محمود 555281 كفـءكفـء3342011/04/05 معلم

تل القلزم االبتدائیة 2010/08/04 حنان على عبدالفتاح ابراھیم الغالى 2399925 كفـءكفـء3352011/06/27 معلم

الشھیدة شادیة سالمة الثانویة بنات 2010/03/01 حنان عمر ذكى على عبدالخالق 2129189 كفـءكفـء3362011/02/14 معلم

عباس العقاد االعدادیة بنات 2010/08/04 حنان فتحى جوده سلیم 2287044 كفـءكفـء3372011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2010/08/04 حنان قرنى شریف سید 555152 كفـءكفـء3382011/06/27 معلم

مفدم دمحم محمود ولید الصادق/الشھید 2011/08/04 دالیا احمد على سلیمان 2286466 كفـءكفـء3392011/06/24 معلم

االمل االعدادیة بنات 2010/08/04 دالیا سعید دمحم احمد 2266557 كفـءكفـء3402011/06/27 معلم

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

7438of 591 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 

شمال السویسالسویس ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حافظ ابراھیم االبتدائیة 2010/04/05 دالیا دمحم طھ عبدالعلیم 2254785 كفـءكفـء3412011/02/14 معلم

2011/08/04 مایو االبتدائیة١٥ دالیا مصطفى ابراھیم حسین 2246369 كفـءكفـء3422011/06/27 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2010/08/04 دالیا نورالدین دمحم احمد 555451 كفـءكفـء3432011/06/27 معلم

الشیماء االبتدائیة 2010/08/04 دعاء احمد احمد عثمان 555308 كفـءكفـء3442011/06/27 معلم

الملك فیصل االبتدائیة الجدیده 2010/08/04 دعاء السید مصطفى احمد 2236939 كفـءكفـء3452011/06/27 معلم

المستقبل الصناعیھ بنـــین 2010/03/01 دعاء ثابت دمحم احمد 2083245 كفـءكفـء3462011/02/14 معلم

2011/08/22 أكتوبر الثانویة بنین٦ دعاء جالل فرج عجمى 2393868 كفـءكفـء3472011/04/05 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2010/03/01 دعاء جمال العربى محمود 2132595 كفـءكفـء3482011/02/14 معلم

الصباح االعدادیة بنین 2010/08/04 دعاء جمال عبدالسالم عبدالعزیز 2295465 كفـءكفـء3492011/06/27 معلم

احمد عبدة االبتدائیة 2008/05/18 دعاء جوھرى دمحم سالمھ 2093218 كفـءكفـء3502011/02/14 معلم

المستقبل االبتدائیة 2008/10/01 دعاء حسین حسن احمد 2354037 كفـءكفـء3512011/06/27 معلم

سعد بن معاذ االبتدائیة 2010/08/04 دعاء حسین دمحم جمعھ 2286495 كفـءكفـء3522011/06/27 معلم

صفیة زغلول االعدادیة بنات 2008/10/01 دعاء سمیر حمدان احمد 2229600 كفـءكفـء3532011/06/27 معلم

مصر الخلیج االبتدائیھ الرسمیھ المتمیزة للغات 2010/08/04 دعاء سید محمود على 2268288 كفـءكفـء3542011/06/27 معلم

احمد عبدة االعدادیھ بنات 2011/08/04 دعاء شعبان احمد حسب هللا 2079835 كفـءكفـء3552011/06/27 معلم

الصباح االعدادیة بنات 2010/08/04 دعاء عبدالعزیز عبدالحمید دمحم 2263512 كفـءكفـء3562011/06/27 معلم

الشھداء االبتدائیة 2011/03/01 دعاء على حسن احمد 554316 كفـءكفـء3572011/02/14 معلم
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السویس التجاریة بنین 2011/08/04 دعاء على عالم عبدالغنى 2393473 كفـءكفـء3582011/06/27 معلم

السالم الرسمیة للغات 2010/08/04 دعاء دمحم ابراھیم سلیمان 2024067 كفـءكفـء3592011/06/27 معلم

الخلیفة المامون االبتدائیة 2010/08/04 دعاء دمحم ابوالمجد یوسف 2129163 كفـءكفـء3602011/02/14 معلم

توفیق الحكیم االبتدائیة 2010/08/04 دعاء دمحم احمد على 2174404 كفـءكفـء3612011/06/27 معلم

صفیة زغلول االبتدائیھ 2011/08/04 دعاء دمحم عبدالحلیم ابوبكر 2255215 كفـءكفـء3622011/06/27 معلم

الشیماء االبتدائیة 2010/04/05 دعاء دمحم عبدالكافى رضوان 2078212 كفـءكفـء3632011/02/14 معلم

اشرف عبد الدایم القدیمھ االبتدائیة 2010/03/01 دعاء دمحم عزب دمحم الجندى 2080171 كفـءكفـء3642011/02/14 معلم

أحمد أبو ھاشم االبتدائیة 2010/08/04 دعاء دمحم محمود نصیر 2377824 كفـءكفـء3652011/06/27 معلم

صفیة زغلول االعدادیة بنات 2010/08/04 دعاء مھدى سالمھ مھدى 2081723 كفـءكفـء3662011/06/27 معلم

الناصر االبتدائیة الجدیده 2010/03/01 دعاء وجدى احمد دمحم 555262 كفـءكفـء3672011/02/14 معلم

2011/08/04 اكتوبر الصناعیة بنین٢٤ دینا جوده عبدهللا احمد 2263501 كفـءكفـء3682011/06/27 معلم

المستقبل الصناعیھ بنـــین 2010/08/04 دینا دمحم عبدالعظیم دمحم 2075600 كفـءكفـء3692011/06/27 معلم

الشھداء االبتدائیة 2010/08/04 راندا ابوزید عثمان دمحم 2393581 كفـءكفـء3702011/06/27 معلم

االیمان االبتدائیة 2011/05/05 راندا سعید احمد منصور 2395958 كفـءكفـء3712011/06/27 معلم

سعد زغلول االبتدائیة 2011/08/04 راندا صالح یوسف مرسى طنطاوى 2239337 كفـءكفـء3722011/06/27 معلم

تل القلزم االبتدائیة 2010/08/04 راندا غریب دمحم حسن 2246420 كفـءكفـء3732011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2010/08/04 راندا دمحم ابراھیم داوود 2263814 كفـءكفـء3742011/06/27 معلم
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الزھراء االعدادیة بنات 2010/08/04 رانده السید مصطفى طھ الغراز 2115059 كفـءكفـء3752011/06/27 معلم

احمد لطفى السید االعدادیة المشتركھ للغات 2010/08/04 رانیا السید مبارك حسین زارع 2277499 كفـءكفـء3762011/06/27 معلم

فاروق الباز للغات 2011/04/05 رانیا امین عثمان عبدالجواد 555586 كفـءكفـء3772011/02/14 معلم

العاشر من رمضان الثانویة بنات 2010/03/01 رانیا امین دمحم عبدالرحمن 2072735 كفـءكفـء3782011/02/14 معلم

االمل االعدادیة بنات 2010/08/04 رانیا ربیع عبدالرحمن عبدالنبى 2265742 كفـءكفـء3792011/06/27 معلم

ابو عبیده بن الجراح االبتدائیة 2010/08/04 رانیا رضا احمد احمد محمود 2391790 كفـءكفـء3802011/06/27 معلم

طارق بن زیاد االبتدائیة 2011/08/04 رانیا عبدالفتاح عبدالعزیز عبدالفتاح 2389526 كفـءكفـء3812011/04/01 معلم

المستقبل االعدادیة بنات 2011/08/04 رانیا عدلى دمحم ابوخالد السید 2351871 كفـءكفـء3822011/06/27 معلم

السیدة زینب االعدادیة بنات 2010/08/04 رانیا على دمحم على 2190999 كفـءكفـء3832011/06/27 معلم

الصباح الصناعیة بنات 2010/03/01 رانیا دمحم یاسین ابراھیم 1603410 كفـءكفـء3842011/04/05 معلم

السالم الرسمیة للغات 2010/04/05 رانیا محمود السید احمد 2081467 كفـءكفـء3852011/02/14 معلم

سعد بن معاذ االبتدائیة 2010/03/01 رانیا محمود دمحم سلیمان 555350 كفـءكفـء3862011/02/14 معلم

صالح سالم االبتدائیة 2010/08/04 رانیا یوسف عبدالرحمن یوسف 2080028 كفـءكفـء3872011/06/27 معلم

االیمان االبتدائیة 2010/08/04 رباب حمدى صابر على اسماعیل 2389524 كفـءكفـء3882011/06/27 معلم

السالم االعدادیة المشتركھ 2010/08/04 رباب محمود محمود اسماعیل 2371716 كفـءكفـء3892011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2010/08/04 رحاب السید عبدالعظیم دمحم 2289585 كفـءكفـء3902011/06/27 معلم

ریاض الصالحین  االبتدائیة 2010/08/04 رحاب جادالرب عبدالمجید جادالرب 2201586 كفـءكفـء3912011/06/27 معلم
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الصباح الصناعیة بنات 2010/08/04 رحاب زین العابدین ابوالوفا امین 2237210 كفـءكفـء3922011/06/27 معلم

الصباح الصناعیة بنات 2010/08/04 رحاب فرج هللا دمحم احمد 1603384 كفـءكفـء3932011/06/27 معلم

اللواء الشیمى الرسمیة للغات 2010/08/04 رحاب دمحم عبدالغنى نصر 554763 كفـءكفـء3942011/06/27 معلم

الصباح االعدادیة بنین 2010/08/04 رحاب دمحمالبشیر دمحم مھران 2201658 كفـءكفـء3952011/06/27 معلم

السالم االعدادیة المشتركھ 2010/08/04 رحاب مصطفى عبدالمنعم حسن 2081782 كفـءكفـء3962011/07/26 معلم

السویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2010/08/04 رشا ابوبكر سلیمان احمد 2076035 كفـءكفـء3972011/06/27 معلم

سعد زغلول االبتدائیة 2010/08/04 رشا احمد ابراھیم مرسى 2245478 كفـءكفـء3982011/06/27 معلم

اسماء بنت ابى بكر الثانویة بنات 2005/08/24 رشا احمد على دمحم 2081886 كفـءكفـء3992011/02/14 معلم

ابو عبیده بن الجراح االبتدائیة 2010/08/04 رشا الرفاعى محمود محضیھ 2267242 كفـءكفـء4002011/06/27 معلم

الملك فیصل االبتدائیة الجدیده 2010/03/01 رشا جمال دمحم عبدالحمید 555466 كفـءكفـء4012011/02/14 معلم

الشھیدة شادیة سالمة الثانویة بنات 2010/03/01 رشا حجاجى حسین على 2063758 كفـءكفـء4022011/02/14 معلم

التعاونیات االعدادیة بنین 2010/08/04 رشا حنفى ابوالمجد معالوى 555372 كفـءكفـء4032011/06/27 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/08/04 رشا سعید دمحم عبدالخالق 2268286 كفـءكفـء4042011/06/27 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/08/04 رشا سمیر دیاب العزب 2236963 كفـءكفـء4052011/06/27 معلم

االمل الثانویة الصناعیة بنات 2010/08/04 رشا صالح الدین دمحم حسن 2263502 كفـءكفـء4062011/06/27 معلم

الشروق االبتدائیة 2010/08/04 رشا عبدهللا احمد عبدهللا 2393091 كفـءكفـء4072011/06/27 معلم

الناصر االبتدائیة الجدیده 2010/08/04 رشا دمحم احمد احمد وھبھ 2246325 كفـءكفـء4082011/06/27 معلم
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موسى بن نصیر االبتدائیة للغات 2011/08/04 رشا دمحم احمد خلف هللا 2081511 كفـءكفـء4092011/06/27 معلم

السویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2010/08/04 رشا دمحم غریب دمحم 2076044 كفـءكفـء4102011/06/27 معلم

السادات االبتدائیة 2008/10/29 رشا دمحم فكرى دمحم 2081623 كفـءكفـء4112011/02/14 معلم

الشیماء االبتدائیة 2010/08/04 رشا دمحم مصطفى سلیمان 2374907 كفـءكفـء4122011/06/27 معلم

الدكتورأحمـد زكى األعدادیة المشتركھ 2010/08/04 رشا مصطفى عبده مصطفى 2253910 كفـءكفـء4132011/06/27 معلم

ابو عبیده بن الجراح االبتدائیة 2010/08/04 رضا سعد عبدالرحمن دمحم 2399957 كفـءكفـء4142011/06/27 معلم

السادات االبتدائیة 2011/04/05 رضا فتحى عجمى احمد 2105120 كفـءكفـء4152011/02/14 معلم

الصباح االعدادیة بنین 2011/08/04 رضوى حسنین عبدالعطى حسنین 2220944 كفـءكفـء4162011/06/27 معلم

فاروق الباز للغات 2006/11/25 ریھام حسن دمحم ابوالمكارم 2241079 كفـءكفـء4172011/06/27 معلم

موسى بن نصیر االبتدائیة للغات 2010/08/04 ریھام رضا دمحم محمود 2253790 كفـءكفـء4182011/06/27 معلم

اسماء بنت ابى بكر االعدادیة المشتركھ للغات 2010/08/04 ریھام رمضان دمحم موسى 2395904 كفـءكفـء4192011/06/27 معلم

احمد لطفى السید االبتدائیة للغات 2011/08/04 ریھام صالح الدین احمد عاشور عاشور 2253720 كفـءكفـء4202011/06/27 معلم

عباس العقاد االعدادیة بنات 2010/08/04 ریھام على احمد مصطفى 2277521 كفـءكفـء4212011/06/27 معلم

السادات االعدادیة بنات 2010/08/04 ریھام دمحم امین العطار 2254977 كفـءكفـء4222011/06/27 معلم

المستقبل االعدادیة بنات 2010/08/04 زینب حسین على مصطفى 2390718 كفـءكفـء4232011/06/27 معلم

ابو عبیده بن الجراح االبتدائیة 2010/08/04 زینب صابر سید على 2255227 كفـءكفـء4242011/06/27 معلم

الصباح الصناعیة بنات 2010/04/05 زینب دمحم ربیع الطواب 2081902 كفـءكفـء4252011/02/14 معلم
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السالم االبتدائیة 2011/04/05 زینب دمحم عفیفى السمان 555516 كفـءكفـء4262011/02/14 معلم

الخلیفة المامون االبتدائیة 2011/08/04 ساره احمد دمحم دمحم 2236861 كفـءكفـء4272011/06/27 معلم

السویس الصناعیة المیكانیكیة بنین 2010/08/04 ساره دسوقى احمد دسوقى 2229591 كفـءكفـء4282011/06/27 معلم

توفیق حسان االبتدائیة 2010/08/04 ساره عادل السید على 2393570 كفـءكفـء4292011/07/26 معلم

اسماء بنت ابى بكر االعدادیة المشتركھ للغات 2010/08/04 ساره عادل مسعود عوض 2352007 كفـءكفـء4302011/06/27 معلم

توفیق حسان االبتدائیة 2010/08/04 ساره فتحى ابراھیم مصطفى 2246764 كفـءكفـء4312011/06/27 معلم

احمد رمضان االعدادیة بنین 2009/01/01 ساره فتحى احمد حسب 2397783 كفـءكفـء4322011/06/27 معلم

الشھیدة شادیة سالمة الثانویة بنات 2010/03/01 ساره محمود الصغیر عرابى 2072745 كفـءكفـء4332011/02/14 معلم

الصباح االعدادیة بنات 2011/08/04 ساره محمود طھ دمحم 2222141 كفـءكفـء4342011/06/27 معلم

طھ حسین االعدادیة المشتركھ للغات 2010/08/04 ساره مطاوع مرسى دمحم ماجور 2078900 كفـءكفـء4352011/06/27 معلم

سعد بن معاذ االبتدائیة 2010/08/04 سالى دمحم دمحم حسن 2255225 كفـءكفـء4362011/06/27 معلم

الشھداء االبتدائیة 2010/08/04 سامیھ دمحم حسن یوسف 2201620 كفـءكفـء4372011/06/27 معلم

السویس التجاریة بنین 2011/08/04 سحر سید عبدالعال دمحم 2323010 كفـءكفـء4382011/06/27 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2010/08/04 سعاد دمحم ابوالوفا فضل 2219751 كفـءكفـء4392011/06/27 معلم

ابو عبیده بن الجراح االبتدائیة 2010/03/01 سعاد محمود دمحم طھ دمحم على 2058865 كفـءكفـء4402011/02/14 معلم

الشھداء االبتدائیة 2010/08/04 سلوى عبدالعاطى احمد عبدالرحمن 2201641 كفـءكفـء4412011/06/27 معلم

عبد المنعم سند االبتدائیة 2010/08/04 سماح ابوالفضل احمد مبارك 2238974 كفـءكفـء4422011/06/27 معلم
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یوسف السباعي االبتدائیة 2010/08/04 سماح احمد السید الشوربجى 554963 كفـءكفـء4432011/06/27 معلم

ھالل االبتدائیة 2010/03/01 سماح احمد محمود عبدالحلیم 2228627 كفـءكفـء4442011/02/14 معلم

احمد لطفى السید االبتدائیة للغات 2010/08/04 سماح شعبان عبدربھ رمضان 2352140 كفـءكفـء4452011/06/27 معلم

حضانھ السالم 2011/08/04 سماح عبدالفتاح صالح دمحم 2398751 كفـءكفـء4462011/06/27 معلم

موسى بن نصیر االبتدائیة للغات 2011/08/04 سماح عبداللطیف دمحم عوض 2246480 كفـءكفـء4472011/06/27 معلم

السیدة زینب االعدادیة بنات 2010/08/04 سماح عبدالوھاب محمود حسین 2239220 كفـءكفـء4482011/06/27 معلم

تل القلزم االعدادیة بنات 2011/08/04 سمر صبحى احمد حسن 2351981 كفـءكفـء4492011/06/27 معلم

عبد هللا الندیم االبتدائیة 2011/08/04 سمر عالءالدین حسن مصطفى 2239334 كفـءكفـء4502011/06/27 معلم

االمل الثانویة الصناعیة بنات 2010/08/04 سمر على عبده السید 2258681 كفـءكفـء4512011/06/27 معلم

عبد القادر المازنى االعدادیة بنین 2010/08/04 سمر دمحم دمحم یوسف 2294220 كفـءكفـء4522011/06/27 معلم

احمد زویل االبتدائیھ الرسمیة المتمیزه للغات 2010/08/04 سمیھ سمیر عبدالحمید بیومى 2285964 كفـءكفـء4532011/06/27 معلم

اللواء الشیمى الرسمیة للغات 2011/08/04 سھا عبدالرحمن دمحم السید بدیر 2255223 كفـءكفـء4542011/06/27 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/08/04 سھام حسانین عوض حسانین 2394637 كفـءكفـء4552011/06/27 معلم

االیمان االبتدائیة 2010/08/04 سھام خلف شعبان عباس 2253732 كفـءكفـء4562011/06/27 معلم

صفیة زغلول االبتدائیھ 2010/08/04 سھام ریاض سعید یوسف 2255226 كفـءكفـء4572011/06/27 معلم

الدكتورأحمـد زكى األعدادیة المشتركھ 2010/08/04 سھام صابر انور محمود 2259494 كفـءكفـء4582011/06/27 معلم

موسى بن نصیر االبتدائیة للغات 2010/08/04 سھیر احمد اسماعیل على 2263653 كفـءكفـء4592011/06/27 معلم
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السیدة زینب االعدادیة بنات 2010/08/04 سھیر جابر قاعود دمحم 2254968 كفـءكفـء4602011/06/27 معلم

الصباح الصناعیة بنات 2010/08/04 سھیر سرجیوس قدس سرجیوس 2061099 كفـءكفـء4612011/06/27 معلم

سامى البارودى االبتدائیة 2010/08/04 سھیر عطاهللا ھاشم على 2255231 كفـءكفـء4622011/06/27 معلم

السیدة عائشة االعدادیة بنات 2010/08/04 سھیر محسن دمحم حسن 2238767 كفـءكفـء4632011/06/27 معلم

توفیق حسان االبتدائیة 2010/08/04 سھیر محمود دمحم حفنى 2255204 كفـءكفـء4642011/06/27 معلم

الشیماء االبتدائیة 2011/08/04 سوزان رمضان على دمحم 2318188 كفـءكفـء4652011/06/27 معلم

المستقبل الصناعیھ بنـــین 2010/08/04 سوزان سعید عبداللطیف سراج 2238578 كفـءكفـء4662011/06/27 معلم

ایمان حجو االبتدائیة 2010/08/04 سوزان عبدالحمید دمحم عبدالتواب 2238977 كفـءكفـء4672011/06/27 معلم

احمد لطفى السید الثانویة المشتركھ للغات 2005/01/26 سوزان دمحم عبدالوھاب على 2092626 كفـءكفـء4682011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/08/04 سوزان دمحم كمال احمد عبدالغنى 2383424 كفـءكفـء4692011/06/27 معلم

اللواء الشیمى الرسمیة للغات 2010/03/01 سوزان موریس لبیب جید 554980 كفـءكفـء4702011/02/14 معلم

سعد بن معاذ االبتدائیة 2010/08/04 سومیھ دمحم محفوظ دمحم 2081577 كفـءكفـء4712011/06/27 معلم

االمام دمحم عبده االبتدائیة 2011/08/04 شریف جمال السید عمر 2398399 كفـءكفـء4722011/06/27 معلم

الدكتورأحمـد زكى األعدادیة المشتركھ 2010/08/04 شرین انور عزت على 2267241 كفـءكفـء4732011/06/27 معلم

الملك فیصل االبتدائیة القدیمة 2010/08/04 شریھان فاروق بیومى بیومى 2246354 كفـءكفـء4742011/06/27 معلم

الجمھوریة االبتدائیة 2010/08/04 شیرین جرجس نظیم بسخرون 2248945 كفـءكفـء4752011/06/27 معلم

السادات االبتدائیة 2010/04/01 شیرین جمیان رزق عبید 2123519 كفـءكفـء4762011/02/14 معلم
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سامى البارودى االبتدائیة 2010/08/04 شیرین حسن محمود عبدالراضى 2236859 كفـءكفـء4772011/06/27 معلم

موسى بن نصیر االبتدائیة للغات 2010/08/04 شیرین سیف الدین عبدالحافظ حسن 2275283 كفـءكفـء4782011/06/27 معلم

اسامة بن زید االعدادیة بنین 2009/03/15 شیرین محمود دمحم دمحم 2255218 كفـءكفـء4792011/06/27 معلم

الملك فیصل االبتدائیة القدیمة 2011/08/04 شیماء احمد محمود على 2068842 كفـءكفـء4802011/06/27 معلم

السادات االعدادیة بنات 2010/08/04 شیماء جادالكریم سعید جادالكریم 2390725 كفـءكفـء4812011/06/27 معلم

تل القلزم االعدادیة بنات 2010/08/04 شیماء رضا یسرى على 2351996 كفـءكفـء4822011/06/27 معلم

تل القلزم االبتدائیة 2010/08/04 شیماء صالح ھاشم دمحم 2247400 كفـءكفـء4832011/06/27 معلم

احمد عبدة االعدادیھ بنات 2011/08/04 شیماء طھ خالد طھ 2401483 كفـءكفـء4842011/06/27 معلم

فیصل االعدادیة بنات 2010/08/04 شیماء عبدالحمید حسن محمود 2359011 كفـءكفـء4852011/06/27 معلم

السادات االعدادیة بنات 2011/08/04 شیماء عبدالرحمن عطیھ طھ محمود 2255219 كفـءكفـء4862011/06/27 معلم

محمــد الدره االعدادیة بنین 2010/08/04 شیماء عبدهللا احمد دمحم 2238654 كفـءكفـء4872011/06/27 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2010/03/01 شیماء عبدهللا الطاھر سید بدوى 2082461 كفـءكفـء4882011/04/05 معلم

سامى البارودى االبتدائیة 2010/08/04 شیماء عطاهللا ھاشم على 2074225 كفـءكفـء4892011/06/27 معلم

الشھید مجند دمحم بخیت عطیھ االبتدائیھ 2011/08/04 شیماء غریب معروف على 2396012 كفـءكفـء4902011/06/27 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/08/04 شیماء غریب نصر فرج 2378262 كفـءكفـء4912011/06/27 معلم

تل القلزم االعدادیة بنات 2010/02/20 شیماء فتحى سعد سند 2146752 كفـءكفـء4922011/02/20 معلم

العاشر من رمضان الثانویة بنات 2010/03/01 شیماء قبارى حسن موسى 2074073 كفـءكفـء4932011/02/14 معلم
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اشرف عبد الدایم القدیمھ االبتدائیة 2010/08/04 شیماء دمحم عباس دمحم 2399710 كفـءكفـء4942011/06/27 معلم

السالم االعدادیة المشتركھ 2010/08/04 شیماء دمحم عبدالجواد حسن 2329914 كفـءكفـء4952011/06/27 معلم

العاشر من رمضان الثانویة بنین 2010/08/04 شیماء دمحم فاضل احمد 2352104 كفـءكفـء4962011/06/27 معلم

زكى نجیب محمود الصناعیة بنین 2010/08/04 شیماء دمحم دمحم على 2075636 كفـءكفـء4972011/06/27 معلم

ریاض الصالحین  االبتدائیة 2005/11/02 شیماء دمحم مسعد مسعد حمود 2082421 كفـءكفـء4982011/02/14 معلم

ھدى شعراوى االعدادیة بنات 2010/08/04 شیماء مرزوق دمحم عبدالرحمن 2289594 كفـءكفـء4992011/06/27 معلم

سامى البارودى االبتدائیة 2011/08/04 صابر محمود ابراھیم عید 2240683 كفـءكفـء5002011/06/27 معلم

تل القلزم االعدادیة بنات 2010/08/04 صفاء احمد عبدهللا عبدالسمیع 2351944 كفـءكفـء5012011/06/27 معلم

2010/08/04 اكتوبر االبتدائیة٢٤مدرسة  صفاء مصطفى رزق ابراھیم 2392750 كفـءكفـء5022011/06/27 معلم

السادات االعدادیة بنات 2010/10/01 صفاء یونس احمد یونس 2255200 كفـءكفـء5032011/06/27 معلم

2011/08/04 اكتوبر الصناعیة بنین٢٤ ضحى ابراھیم عبدالمنعم دمحم 2263503 كفـءكفـء5042011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة 2010/03/01 عایده سید احمد السید دمحم 2082444 كفـءكفـء5052011/02/14 معلم

الشھیدة شادیة سالمة الثانویة بنات 2010/03/01 عبیر ربیع عبدالرحمن عبدالنبى 2063800 كفـءكفـء5062011/02/14 معلم

السویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/08/04 عبیر دمحم عبدالغفار عامر 2268294 كفـءكفـء5072011/06/27 معلم

الصباح االعدادیة بنات 2010/08/04 عزه السید السھولى دمحم 2205704 كفـءكفـء5082011/06/27 معلم

ھالل االبتدائیة 2010/08/04 عزه السید رفاعى محمود 2398331 كفـءكفـء5092011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/08/04 عزه شوقى حسن سلیمان 2268296 كفـءكفـء5102011/06/27 معلم
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سعد بن معاذ االبتدائیة 2010/08/04 عزه على دمحم رضوان 2387841 كفـءكفـء5112011/06/27 معلم

الشھداء االبتدائیة 2010/08/04 عزه دمحم امین احمد 2249248 كفـءكفـء5122011/06/27 معلم

االمل االعدادیة بنات 2010/08/04 عزیزه حسن دمحم حسن 2191005 كفـءكفـء5132011/06/27 معلم

حضانھ طھ حسین للغات 2011/08/04 عزیزه عبدالھادى محمود على 2373109 كفـءكفـء5142011/06/27 معلم

العاشر من رمضان الثانویة بنات 2011/03/01 عفاف عبدالعلیم عبدالراضى عبدالفتاح 2081895 كفـءكفـء5152011/02/14 معلم

الشھداء االبتدائیة 2010/08/04 عال حسن احمد كمالى 2246415 كفـءكفـء5162011/06/27 معلم

الشھیدة شادیة سالمة الثانویة بنات 2010/08/04 علیاء ابراھیم فرج خلیل محمود 2399472 كفـءكفـء5172011/06/27 معلم

صفیة زغلول االبتدائیھ 2011/04/05 علیاء احمد یوسف دمحم 555512 كفـءكفـء5182011/02/14 معلم

المثلث االبتدائیة 2011/08/04 عمرو فؤاد عبدالشافى ابراھیم 2192875 كفـءكفـء5192011/06/27 معلم

المثلث االبتدائیة 2010/03/01 غاده دمحم حلمى صالح اسماعیل 2024036 كفـءكفـء5202011/02/14 معلم

الصباح التجاریة بنات 2010/08/04 غاده دمحم رمضان على 2303599 كفـءكفـء5212011/06/27 معلم

2011/03/01 مایو االبتدائیة١٥ فاطمھ احمد خلیل ابراھیم 2129156 كفـءكفـء5222011/02/14 معلم

احمد لطفى السید االبتدائیة للغات 2011/02/14 فاطمھ احمد دمحم زیدان 555538 كفـءكفـء5232011/02/14 معلم

السادات االعدادیة بنات 2010/08/04 فاطمھ الزھراء عبدالعاطى احمد حسن 2345138 كفـءكفـء5242011/06/27 معلم

سعد بن معاذ االبتدائیة 2010/08/04 فاطمھ رمضان عبدالرازق دمحم 2126617 كفـءكفـء5252011/06/27 معلم

السیدة خدیجة االعدادیة بنات 2010/08/04 فاطمھ عبدالحمید عبدالعزیز عطیھ 2263515 كفـءكفـء5262011/06/27 معلم

تل القلزم االعدادیة بنات 2010/08/04 فاطمھ قاسم امام دمحم 2255023 كفـءكفـء5272011/06/27 معلم
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طارق بن زیاد االبتدائیة 2011/04/05 فاطمھ دمحم ابراھیم دمحم 554607 كفـءكفـء5282011/02/14 معلم

السالم الثانویة بنین 2010/08/04 فاطمھ دمحم االمیر احمد شحاتھ 2265739 كفـءكفـء5292011/06/27 معلم

فیصل  االعدادیة بنین 2008/02/07 فاطمھ دمحم السید حسنین 2213469 كفـءكفـء5302011/06/27 معلم

حضانھ على بن ابى طالب 2011/08/04 فایزه فضل هللا احمد عمر 2352057 كفـءكفـء5312011/06/27 معلم

السویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/04/05 فھیمھ رجب ابراھیم االمیر 2075763 كفـءكفـء5322011/02/14 معلم

ھدى شعراوى االعدادیة بنات 2010/08/04 كریستین عزت توفیق بشاره 2352108 كفـءكفـء5332011/06/27 معلم

زكى نجیب محمود الصناعیة بنین 2011/08/04 كریمان دمحم نجیب كمال الدین عبدالرحمن 2246843 كفـءكفـء5342011/06/27 معلم

السویس التجاریة بنین 2011/08/04 كریمھ عبدالفتاح ابراھیم منصور 550040 كفـءكفـء5352011/06/27 معلم

عبد المنعم سند االبتدائیة 2010/08/04 كریمھ یوسف محمود احمد 2390733 كفـءكفـء5362011/06/27 معلم

حضانة أحمـــد زكـــــى 2011/04/05 كوثر صالح عبدالعظیم دمحم 2178126 كفـءكفـء5372011/06/27 معلم

اسماء بنت ابى بكر الثانویة بنات 2011/04/05 لبنى عید دمحم حسان 2074240 كفـءكفـء5382011/02/14 معلم

احمد عبدة االعدادیھ بنات 2011/08/04 لبنى نبیل محمود درویش 2351940 كفـءكفـء5392011/06/27 معلم

توفیق الحكیم االبتدائیة 2010/08/04 لمیاء ضاحى سالم على حسین 2395965 كفـءكفـء5402011/06/27 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2010/08/04 مارى كمال راغب صھیون 2332844 كفـءكفـء5412011/06/27 معلم

صفیة زغلول االبتدائیھ 2011/08/04 دمحم ابراھیم اسماعیل عطیھ 2389529 كفـءكفـء5422011/06/27 معلم

صالح سالم االبتدائیة 2011/08/04 دمحم احمد دمحم حجاب 2192866 كفـءكفـء5432011/06/27 معلم

فیصل  االعدادیة بنین 2011/08/04 دمحم احمد دمحم حسن 2390720 كفـءكفـء5442011/07/26 معلم
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العاشر من رمضان الثانویة بنات 2011/04/05 دمحم حلمى احمد دغار 2112337 كفـءكفـء5452011/02/14 معلم

السویس التجاریة بنین 2011/08/04 دمحم ذكى السید شعراوى 2073937 كفـءكفـء5462011/06/27 معلم

المستقبل الصناعیھ بنـــین 2008/03/13 دمحم فؤاد بسیونى شعبان 2127276 كفـءكفـء5472011/02/14 معلم

فیصل  االعدادیة بنین 2011/08/04 محمود عبدالھادى عبدالحافظ موسى 2262143 كفـءكفـء5482011/06/27 معلم

العاشر من رمضان الثانویة بنین 2011/03/01 محمود دمحم عبدالعزیز دمحم الجعفرى 2237103 كفـءكفـء5492011/02/04 معلم

)تعلیم و تدریب مزدوج ( المستقبل الصناعیھ بنین  2011/08/04 محمود ناصر محمود دمحم 2097731 كفـءكفـء5502011/06/27 معلم

السویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2010/08/04 مدیحھ عبده شلبى احمد 2075586 كفـءكفـء5512011/06/27 معلم

التعاونیات االعدادیة بنین 2010/03/01 مروه احمد احمد محمود 1762588 كفـءكفـء5522011/02/14 معلم

فیصل االعدادیة بنات 2010/08/04 مروه احمد رمضان الخولى 2263660 كفـءكفـء5532011/06/27 معلم

الخلیفة المامون االبتدائیة 2011/08/04 مروه احمد مصطفى على 2345219 كفـءكفـء5542011/06/27 معلم

احمد زویل االبتدائیھ الرسمیة المتمیزه للغات 2011/08/04 مروه احمد یوسف دمحم 2399621 كفـءكفـء5552011/06/27 معلم

احمد شوقى االبتدائیة 2010/08/04 مروه اسماعیل على عبدالفتاح 2345979 كفـءكفـء5562011/06/27 معلم

الملك فیصل االبتدائیة القدیمة 2009/02/02 مروه جمال احمد دمحمالقزاز 555521 كفـءكفـء5572011/02/14 معلم

السیدة خدیجة االعدادیة بنات 2010/08/04 مروه جمعھ السید عبدالاله 2080021 كفـءكفـء5582011/06/27 معلم

رفاعھ الطھطاوى االعدادیة بنین 2010/08/04 مروه حسن احمد على حسن 2286525 كفـءكفـء5592011/06/27 معلم

صفیة زغلول االعدادیة بنات 2011/08/04 مروه حسن یوسف دمحم 2286537 كفـءكفـء5602011/06/27 معلم

السادات االعدادیة بنات 2010/08/04 مروه سمیر فتحى دمحم ابراھیم 2303397 كفـءكفـء5612011/06/27 معلم
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سعد زغلول االبتدائیة 2010/08/04 مروه سید غریب على 2253784 كفـءكفـء5622011/06/27 معلم

محمــد الدره االعدادیة بنین 2010/08/04 مروه عباس احمد مرسى 2326378 كفـءكفـء5632011/06/27 معلم

عبد المنعم سند االبتدائیة 2011/04/05 مروه عبداللطیف دمحم سلیم 555520 كفـءكفـء5642011/04/05 معلم

توفیق الحكیم االبتدائیة 2010/03/01 مروه عبده جمعھ دمحم 2125804 كفـءكفـء5652011/02/14 معلم

السالم االعدادیة المشتركھ 2010/08/04 مروه على احمد حسن 2236434 كفـءكفـء5662011/06/27 معلم

السادات الصناعیة بنات 2011/08/04 مروه ماھر دمحم سالمھ 2237155 كفـءكفـء5672011/06/27 معلم

ھدى شعراوى االعدادیة بنات 2010/08/04 مروه مبارك عطاهللا احمد 2277509 كفـءكفـء5682011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة 2010/03/01 مروه دمحم ابراھیم دمحم العنانى 555374 كفـءكفـء5692011/02/14 معلم

زكى نجیب محمود الصناعیة بنین 2010/03/01 مروه دمحم حسن احمد 2083228 كفـءكفـء5702011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2007/09/09 مروه دمحم حسنین حسن 2081877 كفـءكفـء5712011/02/14 معلم

احمد لطفى السید االبتدائیة للغات 2010/08/04 مروه دمحم عبید دمحم احمد 2377823 كفـءكفـء5722011/06/27 معلم

الخلیفة المأمون االعدادیة بنین 2010/08/04 مروه دمحم على تمام 2247558 كفـءكفـء5732011/06/27 معلم

ھدى شعراوى االعدادیة بنات 2010/08/04 مروه دمحم دمحم سعد 2266549 كفـءكفـء5742011/06/27 معلم

ھدى شعراوى االعدادیة بنات 2010/08/04 مروه نصر ابوالحمد نصار 2129260 كفـءكفـء5752011/06/27 معلم

احمد لطفى السید االبتدائیة للغات 2011/04/05 مروه یوسف طلبھ ابراھیم 2079342 كفـءكفـء5762011/02/14 معلم

الناصر االبتدائیة الجدیده 2010/08/04 مریان مكرم انور لندوس 2218811 كفـءكفـء5772011/06/27 معلم

احمد رمضان االبتدائیة 2010/08/04 مریم احمد ابراھیم دمحمین 2393390 كفـءكفـء5782011/06/27 معلم
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األعلي

مصطفى كامل االبتدائیة 2011/04/05 مریم تدرى شفیق عبدالمالك 2087037 كفـءكفـء5792011/02/14 معلم

التعاونیات االعدادیة بنین 2011/08/04 مصطفى احمد دمحم راشد 2238939 كفـءكفـء5802011/06/27 معلم

السویس التجاریة بنین 2011/08/04 منار جمال عبدالناصر دمحم سعید 2393469 كفـءكفـء5812011/06/27 معلم

الخلیفة المامون االبتدائیة 2010/08/04 منال ابوعمره دمحم حامد 2345984 كفـءكفـء5822011/06/27 معلم

2010/08/04 اكتوبر االعدادیة بنات٢٤ منال احمد عبدالرحمن احمد 2263641 كفـءكفـء5832011/06/27 معلم

موسى بن نصیر االبتدائیة للغات 2010/08/04 منال احمد عبداللطیف عیسى 2277501 كفـءكفـء5842011/06/27 معلم

ایمان حجو االبتدائیة 2010/03/01 منال احمد على عبدالكریم 2082276 كفـءكفـء5852011/02/14 معلم

ھالل االبتدائیة 2010/08/04 منال السید رفاعى محمود 2398240 كفـءكفـء5862011/06/27 معلم

سعد زغلول االبتدائیة 2010/08/04 منال امین جابر جادالرب 2246445 كفـءكفـء5872011/06/27 معلم

تل القلزم االعدادیة بنات 2010/08/04 منال ضاحى مصطفى رجب 2081807 كفـءكفـء5882011/06/27 معلم

السیدة عائشة االعدادیة بنات 2011/08/04 منال على احمد دمحم 2362957 كفـءكفـء5892011/06/27 معلم

مصطفى مشرفة االبتدائیھ الرسمیھ المتمیزه للغات 2011/08/04 منى ابراھیم الدسوقى احمد 2239320 كفـءكفـء5902011/06/27 معلم

طارق بن زیاد االبتدائیة 2011/03/01 منى السید فتحى السید 1613473 كفـءكفـء5912011/02/14 معلم

طھ حسین االبتدائیة للغات 2010/08/04 منى السید محمود احمد 2277504 كفـءكفـء5922011/06/27 معلم

االیمان االبتدائیة 2011/08/04 منى جاد عیسى دمحم 2373104 كفـءكفـء5932011/06/27 معلم

المستقبل االعدادیة بنات 2010/08/04 منى سعد طنطاوى احمد 2364477 كفـءكفـء5942011/06/27 معلم

اشرف عبد الدایم القدیمھ االبتدائیة 2011/08/04 منى صالح عبدالعظیم دمحم 2345985 كفـءكفـء5952011/06/27 معلم
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السیدة عائشة االعدادیة بنات 2011/08/04 منى عبدالمنعم احمد دمحم 2263506 كفـءكفـء5962011/06/27 معلم

السویس الصناعیة المیكانیكیة بنین 2011/08/04 منى عزمى متولى ابراھیم 2229603 كفـءكفـء5972011/06/27 معلم

احمد لطفى السید االعدادیة المشتركھ للغات 2010/08/04 منى على دمحم على 2392526 كفـءكفـء5982011/06/27 معلم

ابراھیم سلیمان االبتدائیة 2010/03/01 منى غریب محمود حسن 555373 كفـءكفـء5992011/02/14 معلم

الخلیفة المأمون االعدادیة بنین 2010/08/04 منى فھمى دمحم داخلى 2123536 كفـءكفـء6002011/06/27 معلم

الشیماء االبتدائیة 2011/04/05 منى محسن مصطفى كمال ابراھیم 2129155 كفـءكفـء6012011/02/14 معلم

السالم الثانویة بنین 2008/03/21 منى دمحم السعید على رز 2095157 كفـءكفـء6022011/04/05 معلم

الشھیدة شادیة سالمة الثانویة بنات 2010/08/04 منى دمحم جوده احمد 2226487 كفـءكفـء6032011/06/27 معلم

زكى نجیب محمود الصناعیة بنین 2010/08/04 منى دمحم حلمى عبدالمقصود 2073777 كفـءكفـء6042011/04/05 معلم

التعاونیات الصناعیة بنات 2010/08/04 منى دمحم عوض هللا رفاعى 555607 كفـءكفـء6052011/06/27 معلم

المستقبل الصناعیھ بنـــین 2010/03/01 منى دمحم یحیى الدسوقى 555355 كفـءكفـء6062011/02/14 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2011/08/04 منى یحیى دمحم دمحم 2394544 كفـءكفـء6072011/06/27 معلم

الشروق االبتدائیة 2008/03/13 منیره سعید عبدالوھاب سلیم 2209806 كفـءكفـء6082011/02/14 معلم

یوسف السباعى االعدادیة المشتركھ 2010/08/04 مھا سعید على دمحم 2285944 كفـءكفـء6092011/06/27 معلم

سعد بن معاذ االبتدائیة 2010/08/04 مھا غریب الشاذلى محارب 2268347 كفـءكفـء6102011/06/27 معلم

عبد القادر المازنى االعدادیة بنین 2011/08/04 مى احمد عبدالرحیم احمد 2247719 كفـءكفـء6112011/06/27 معلم

المستقبل االعدادیة بنات 2011/08/04 مى ماھر دمحم نورالدین 2288644 كفـءكفـء6122011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

عبد هللا الندیم االبتدائیة 2010/08/04 مى دمحم كامل حامد 2401395 كفـءكفـء6132011/06/27 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2011/08/04 مى ھشام فؤاد حسن 2081573 كفـءكفـء6142011/06/27 معلم

سعد بن معاذ االبتدائیة 2007/09/08 میاده جمال یاسین دمحم 555494 كفـءكفـء6152011/02/14 معلم

توفیق الحكیم االبتدائیة 2010/08/04 میاده صالح دمحم دمحم 2391958 كفـءكفـء6162011/06/27 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/08/04 میاده دمحم محمود على 2237270 كفـءكفـء6172011/06/27 معلم

زكى نجیب محمود الصناعیة بنین 2011/08/04 میاده دمحم نجیب كمال الدین عبدالرحمن 2247561 كفـءكفـء6182011/06/27 معلم

المستقبل الصناعیھ بنـــین 2010/03/01 میرفت سمیر لمعى ابادیر 2213464 كفـءكفـء6192011/02/14 معلم

السادات الصناعیة بنات 2010/08/04 میرفت صالح احمد دمحم 2286426 كفـءكفـء6202011/06/27 معلم

السویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/08/04 میرفت عبدالمجید دمحم عبدالراضى 2260078 كفـءكفـء6212011/06/27 معلم

الشروق االبتدائیة 2006/05/10 میرفت على جاد على 555113 كفـءكفـء6222011/06/27 معلم

تل القلزم االعدادیة بنات 2011/03/01 میرفت لطیف عزیز اسكندر 2074114 كفـءكفـء6232011/02/14 معلم

السیدة عائشة االعدادیة بنات 2010/08/04 میرفت یوسف مصطفى محمود 2286530 كفـءكفـء6242011/06/27 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2010/08/04 نادیھ رجب دمحم السید 2246729 كفـءكفـء6252011/06/27 معلم

سعد زغلول االبتدائیة 2011/08/04 نادیھ عبدالحمید مرسى عثمان 2395166 كفـءكفـء6262011/06/27 معلم

حضانھ تل القلزم 2010/03/01 نانسى جمیل تاوضروس بشاره 1754612 كفـءكفـء6272011/02/14 معلم

حضانھ احمد زویل الرسمیة المتمیزه للغات 2011/08/04 نانسى دمحم حسن ابراھیم 2398024 كفـءكفـء6282011/06/27 معلم

2011/03/01 اكتوبر االبتدائیة٢٤مدرسة  ناھد جریو خلیل سعید 555166 كفـءكفـء6292011/02/14 معلم
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عمر مكرم االعدادیة بنین 2011/08/04 ناھد عبدالصبور ابوالمجد دمحم 2355524 كفـءكفـء6302011/06/27 معلم

فاروق الباز للغات 2011/04/05 ناھد عبدالواحد صابر دمحم 2129265 كفـءكفـء6312011/02/14 معلم

عمر بن عبد العزیز  االبتدائیة 2007/10/29 نبیلھ شحتھ عبداللطیف غنیم 555269 كفـءكفـء6322011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2010/08/04 نجالء حسن السید النبوى 2255435 كفـءكفـء6332011/06/27 معلم

النور الثانویة المشتركھ للمكفوفین 2008/02/17 نجالء سید بشارى سید 2294358 كفـءكفـء6342011/06/27 معلم

2011/08/04 مایو االبتدائیة١٥ نجالء فتحى نجم احمد 2240776 كفـءكفـء6352011/06/27 معلم

السادات االعدادیة بنات 2011/08/04 نجوى حسن دمحم كامل حماد 2255221 كفـءكفـء6362011/06/27 معلم

2011/08/04 اكتوبر الصناعیة بنین٢٤ نجوى عبادى سنارى على 555493 كفـءكفـء6372011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2010/03/01 نجوى مصطفى احمد عثمان 2074268 كفـءكفـء6382011/02/14 معلم

عباس العقاد االعدادیة بنات 2010/08/04 نحمده ابراھیم ھاشم احمد 2222171 كفـءكفـء6392011/06/27 معلم

طارق بن زیاد االعدادیة بنین 2011/08/04 ندا عوض هللا ھاشم على 2218957 كفـءكفـء6402011/06/27 معلم

المستقبل االعدادیة بنات 2011/08/04 ندى محمود عبدالكریم احمد 2123296 كفـءكفـء6412011/06/27 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/08/04 نرمین جمیان رزق عبید 2247947 كفـءكفـء6422011/06/27 معلم

المثلث االبتدائیة 2011/08/04 نرمین سید عزب احمد 2390716 كفـءكفـء6432011/06/27 معلم

الشھیدة شادیة سالمة الثانویة بنات 2010/08/04 نرمین عربى عباس محمود 2259848 كفـءكفـء6442011/06/27 معلم

الشروق االبتدائیة 2010/08/04 نرمین مجدى السید ابراھیم 2238614 كفـءكفـء6452011/06/27 معلم

الشھیدة شادیة سالمة الثانویة بنات 2011/08/04 نرمین محمود ابراھیم سید احمد 2213467 كفـءكفـء6462011/06/27 معلم

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

7438of 609 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 

شمال السویسالسویس ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صالح سالم االبتدائیة 2010/08/04 نرمین ناجى مساك زخارى 554725 كفـءكفـء6472011/06/27 معلم

طارق بن زیاد االعدادیة بنین 2011/08/04 نسرین نصرالدین السمان احمد 2341309 كفـءكفـء6482011/06/27 معلم

احمد عبدة االعدادیھ بنات 2010/08/04 نسمھ حامد محمود عمار 2341308 كفـءكفـء6492011/06/27 معلم

المستقبل اإلعدادیة بنین 2010/08/04 نسمھ عبدالخالق صابر النجار 1613132 كفـءكفـء6502011/06/27 معلم

الخلیفة المأمون االعدادیة بنین 2010/08/04 نسمھ عالء عبداللطیف مبارك 2391631 كفـءكفـء6512011/06/27 معلم

محمــد الدره االعدادیة بنین 2010/08/04 نشوى جمال عبدالناصر محمود عطیھ 2347607 كفـءكفـء6522011/06/27 معلم

موسى بن نصیر االبتدائیة للغات 2010/08/04 نشوى صالح الدین انور دمحم جالل 2257287 كفـءكفـء6532011/06/27 معلم

مصطفى ھاشم االبتدائیة 2010/08/04 نشوى صالح دمحم دمحم 2391936 كفـءكفـء6542011/06/27 معلم

اشرف عبد الدایم الجدیدة االبتدائیة 2010/08/04 نشوى عبدالرحمن احمد عبدالرحمن 2253748 كفـءكفـء6552011/06/27 معلم

توفیق الحكیم االبتدائیة 2010/08/04 نعمت محمود بحر دمحم 2246336 كفـءكفـء6562011/06/27 معلم

الخلیفة المامون االبتدائیة 2010/03/01 نعمھ عبدالنعیم سید غزالى 2082259 كفـءكفـء6572011/02/14 معلم

الناصر االبتدائیة القدیمھ 2010/08/04 نعمھ غریب دمحم على 2246424 كفـءكفـء6582011/06/27 معلم

الخلیفة المامون االبتدائیة 2010/03/01 نعمھ دمحم كامل النادى 2079750 كفـءكفـء6592011/02/14 معلم

احمد لطفى السید الثانویة المشتركھ للغات 2010/08/04 نعیمھ حسین عارف دمحم 2322981 كفـءكفـء6602011/06/27 معلم

السادات االعدادیة بنات 2010/08/04 نعیمھ رفاعى حسن محمود 2081645 كفـءكفـء6612011/06/27 معلم

السالم الثانویة بنین 2010/03/01 نھا عربى عباس محمود 555356 كفـءكفـء6622011/02/14 معلم

السیدة عائشة االعدادیة بنات 2010/08/04 نھى ابراھیم عكاشھ عثمان 2351941 كفـءكفـء6632011/06/27 معلم
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صفیة زغلول االبتدائیھ 2010/08/04 نھى سعید دمحم عطیھ 2285958 كفـءكفـء6642011/06/27 معلم

عبد هللا الندیم االبتدائیة 2011/08/04 نھى سید دمحم السید عطا 2375227 كفـءكفـء6652011/06/27 معلم

ابو عبیده بن الجراح االبتدائیة 2010/08/04 نھى دمحم فتوح على شندل 2222164 كفـءكفـء6662011/06/27 معلم

زكى نجیب محمود الصناعیة بنین 2010/08/04 نھى دمحم دمحم محمود الحداد 2236994 كفـءكفـء6672011/06/27 معلم

سعد زغلول االبتدائیة 2010/08/04 نورا على السید دمحم 2355527 كفـءكفـء6682011/06/27 معلم

طھ حسین االبتدائیة للغات 2010/08/04 نورا محمود دمحم احمد 555076 كفـءكفـء6692011/06/27 معلم

السیدة عائشة االعدادیة بنات 2010/03/01 نیفین رمزى بیومى دمحم حسین 2074015 كفـءكفـء6702011/02/14 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة 2011/03/01 نیفین سعد وھیب كامل 2081463 كفـءكفـء6712011/02/14 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2008/03/13 نیفین عباس محمود عیسى 2063836 كفـءكفـء6722011/04/05 معلم

موسى بن نصیر االبتدائیة للغات 2010/11/05 نیفین محمود سعید شرف 2378267 كفـءكفـء6732011/06/27 معلم

السالم االعدادیة المشتركھ 2011/08/04 ھالھ السید دمحم عبدهللا 2288586 كفـءكفـء6742011/06/27 معلم

مصطفى ھاشم االبتدائیة 2010/08/04 ھالھ خضرى فارس على 2082265 كفـءكفـء6752011/06/27 معلم

الشھید مجند دمحم بخیت عطیھ االبتدائیھ 2011/08/04 ھالھ خمیس حلمى عبداللطیف 2364300 كفـءكفـء6762011/06/27 معلم

السویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/08/04 ھالھ عاطف دمحم عبدالحافظ 2391298 كفـءكفـء6772011/06/27 معلم

زكى نجیب محمود الصناعیة بنین 2011/04/05 ھالھ فتحى حسونھ معاطى 2075678 كفـءكفـء6782011/04/05 معلم

السویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/03/01 ھالھ دمحم محمود حسانین 2074309 كفـءكفـء6792011/02/14 معلم

الدكتورأحمـد زكى األعدادیة المشتركھ 2011/08/04 ھایدى مجدى احمد جلیدان 2352116 كفـءكفـء6802011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شمال السویسالسویس ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشیماء االبتدائیة 2010/08/04 ھبھ ابراھیم دمحم السید 2285961 كفـءكفـء6812011/06/27 معلم

موسى بن نصیر االبتدائیة للغات 2007/09/06 ھبھ احمد حلمى احمد 2058870 كفـءكفـء6822011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنین 2011/08/04 ھبھ احمد دمحم عبدالرحمن 2209820 كفـءكفـء6832011/06/27 معلم

الشیماء االبتدائیة 2010/08/04 ھبھ احمد دمحم عبدهللا 2393375 كفـءكفـء6842011/06/27 معلم

الصباح االعدادیة بنات 2010/10/04 ھبھ اسماعیل سید اسماعیل 2294278 كفـءكفـء6852011/06/27 معلم

2011/08/04 اكتوبر الصناعیة بنین٢٤ ھبھ السید العربى فھمى ابوبكر 2073758 كفـءكفـء6862011/04/05 معلم

السیدة خدیجة االعدادیة بنات 2007/01/12 ھبھ هللا حسن بكرى حسن 2169410 كفـءكفـء6872011/06/27 معلم

الصباح الصناعیة بنات 2010/03/01 ھبھ هللا حسین مغربى على دمحم 1603441 كفـءكفـء6882011/02/14 معلم

2009/04/15 النور االعدادیة المشتركھ للمكفوفین ھبھ هللا سیف الدین عبدهللا حسن 2201673 كفـءكفـء6892011/06/27 معلم

رفاعھ الطھطاوى االعدادیة بنین 2010/08/04 ھبھ جوھرى دمحم سالمھ 2220651 كفـءكفـء6902011/06/27 معلم

تل القلزم االبتدائیة 2011/08/04 ھبھ خلیفھ وردانى على 2399974 كفـءكفـء6912011/06/27 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2010/08/04 ھبھ سمیر عبدالغفار اسماعیل 2346005 كفـءكفـء6922011/06/27 معلم

سامى البارودى االبتدائیة 2010/08/04 ھبھ صالح الدین احمد صقر 2395084 كفـءكفـء6932011/06/27 معلم

مفدم دمحم محمود ولید الصادق/الشھید 2010/08/04 ھبھ عادل دمحم حفنى 2285960 كفـءكفـء6942011/06/27 معلم

المستقبل الصناعیھ بنـــین 2010/08/04 ھبھ عبدالعزیز حسین دمحم 2083447 كفـءكفـء6952011/06/27 معلم

الشھیدة شادیة سالمة الثانویة بنات 2010/03/01 ھبھ عبدالعظیم احمد على 2114313 كفـءكفـء6962011/02/14 معلم

احمد شوقى االبتدائیة 2010/08/04 ھبھ غریب سید احمد دمحم 2286469 كفـءكفـء6972011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شمال السویسالسویس ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الخلیفة المأمون االعدادیة بنین 2010/08/04 ھبھ دمحم امین العطار 2254973 كفـءكفـء6982011/06/27 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة 2011/02/04 ھبھ دمحم مبارك عبدالمعطى 2326518 كفـءكفـء6992011/02/27 معلم

اسماء بنت ابى بكر االعدادیة المشتركھ للغات 2011/03/01 ھبھ دمحم محمود السید الرواشدى 1645917 كفـءكفـء7002011/02/14 معلم

االمل االبتدائیة 2010/04/05 ھبھ دمحم موسى عبدالمعطى 2079869 كفـءكفـء7012011/02/14 معلم

الصباح الصناعیة بنات 2010/03/01 ھبھ محمود بخیت موسى 1603478 كفـءكفـء7022011/02/14 معلم

طارق بن زیاد االعدادیة بنین 2011/08/04 ھبھ محمود رضا دمحم الغزالى 2255202 كفـءكفـء7032011/06/27 معلم

سعد بن معاذ االبتدائیة 2010/08/04 ھبھ محمود دمحم سلیمان 2240785 كفـءكفـء7042011/06/27 معلم

2009/06/29 مایو االبتدائیة١٥ ھبھ مصطفى عزقالنى مصطفى 2395235 كفـءكفـء7052011/06/27 معلم

السادات االعدادیة بنات 2009/01/01 ھبھ مصطفى غزالى دمحم 2376611 كفـءكفـء7062011/06/27 معلم

احمد زویل االبتدائیھ الرسمیة المتمیزه للغات 2011/04/05 ھبھ مصطفى قطب السید 555577 كفـءكفـء7072011/02/14 معلم

جابر بن حیــــان االبتدائیة 2010/03/01 ھبھ نبیل السید عبدهللا 555311 كفـءكفـء7082011/02/14 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2011/08/04 ھبھ وجیھ حسینى عطوه 2393308 كفـءكفـء7092011/06/27 معلم

سعد زغلول االبتدائیة 2010/08/04 ھدى السید احمد حسین 2254777 كفـءكفـء7102011/06/27 معلم

السادات االبتدائیة 2010/08/04 ھدى السید دمحم الطاھر سعد 2253751 كفـءكفـء7112011/06/27 معلم

اسماء بنت ابى بكر الثانویة بنات 2010/08/04 ھدى عادل احمد عمر 2223682 كفـءكفـء7122011/06/27 معلم

االیمان االبتدائیة 2010/08/04 ھدى عبدالغفار احمد عبدالرحمن 2391777 كفـءكفـء7132011/06/27 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/08/04 ھدى عبدالمحسن صالح دمحم 2398136 كفـءكفـء7142011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شمال السویسالسویس ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النور االبتدائیة للمكفوفین 2010/03/01 ھدى فوزى سید عالم 2063734 كفـءكفـء7152011/02/14 معلم

الشھید مجند دمحم بخیت عطیھ االبتدائیھ 2008/03/13 ھدى لطفى دمحم سالمھ 2078956 كفـءكفـء7162011/06/27 معلم

ابراھیم سلیمان االبتدائیة 2010/08/04 ھدى دمحم احمد محمود 2247420 كفـءكفـء7172011/06/27 معلم

احمد لطفى السید االعدادیة المشتركھ للغات 2010/08/04 ھدى دمحم احمد ھاشم 2173427 كفـءكفـء7182011/06/27 معلم

تل القلزم االبتدائیة 2010/03/01 ھدى نعمان ابواللیل جاب هللا 554843 كفـءكفـء7192011/02/14 معلم

صفیة زغلول االبتدائیھ 2010/08/04 ھناء زكریا غریب السید 2373147 كفـءكفـء7202011/06/27 معلم

الجمھوریة االبتدائیة 2010/08/04 ھناء موسى عطا موسى 2355526 كفـءكفـء7212011/06/27 معلم

ابراھیم سلیمان االبتدائیة 2010/03/01 ھند ابراھیم السید ابرھیم بدر 2094378 كفـءكفـء7222011/02/01 معلم

تل القلزم االعدادیة بنات 2010/08/04 ھند احمد مصطفى احمد 2303392 كفـءكفـء7232011/06/27 معلم

صالح سالم االبتدائیة 2010/08/04 ھویدا فؤاد بسیونى شعبان 2192870 كفـءكفـء7242011/06/27 معلم

عمر بن عبد العزیز  االبتدائیة 2008/10/29 ھویدا محمود حسین دمحم 555360 كفـءكفـء7252011/02/14 معلم

2010/08/04 موسى بن نصیر االعدادیة المشتركھ للغات ھویده على عبدالباقى دمحم 2351943 كفـءكفـء7262011/06/27 معلم

ھالل االبتدائیة 2011/08/04 ھیام حربى خلف هللا على 2378258 كفـءكفـء7272011/06/27 معلم

الجمھوریة االبتدائیة 2011/08/04 ھیام شھاوى احمد ابوزید 2378261 كفـءكفـء7282011/06/27 معلم

تل القلزم االعدادیة بنات 2011/02/14 ھیام عادل دمحم عامر 2078207 كفـءكفـء7292011/02/14 معلم

2011/08/04 اكتوبر الصناعیة بنین٢٤ وسام عبدالتواب مجاھد عبدهللا 2263490 كفـءكفـء7302011/06/27 معلم

الرائــــــد االبتدائیة 2010/08/04 وسام عبدالفتاح محمود ابراھیم 2249805 كفـءكفـء7312011/06/27 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شمال السویسالسویس ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبد المنعم سند االبتدائیة 2011/08/04 وفاء شعبان دمحم سطوحى 2393584 كفـءكفـء7322011/06/27 معلم

الشھیدة شادیة سالمة الثانویة بنات 2011/08/04 وفاء دمحم دمحم حسن سلمان 2328870 كفـءكفـء7332011/06/27 معلم

المستقبل اإلعدادیة بنین 2010/08/04 وفاء دمحم نجیب بشارى محمود 2347624 كفـءكفـء7342011/06/27 معلم

مصطفى مشرفة االبتدائیھ الرسمیھ المتمیزه للغات 2010/08/04 والء ابوالعباس احمد عباس 2223433 كفـءكفـء7352011/06/27 معلم

المستقبل الصناعیھ بنـــین 2010/08/04 والء بدرى كامل محمود 2370515 كفـءكفـء7362011/06/27 معلم

الناصر االبتدائیة الجدیده 2010/08/04 والء حسین ذكى حسین 2058856 كفـءكفـء7372011/06/27 معلم

النیل االبتدائیة 2010/08/04 والء سمیر عبدالغفار اسماعیل 2299120 كفـءكفـء7382011/06/27 معلم

السویس الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/08/04 والء عادل احمد حافظ 2268301 كفـءكفـء7392011/06/27 معلم

السویس التجاریة بنین 2010/08/04 والء عبدالرحمن احمد عبدالرحمن 2259849 كفـءكفـء7402011/06/27 معلم

الشروق االبتدائیة 2010/08/04 والء دمحم احمد على 2174235 كفـءكفـء7412011/06/27 معلم

احمد لطفى السید االبتدائیة للغات 2010/08/04 والء دمحم مصطفى على 2277522 كفـءكفـء7422011/06/27 معلم

الصباح االعدادیة بنین 2011/05/04 والء مصطفى عرفان عبید 2266551 كفـءكفـء7432011/06/27 معلم

المستقبل الصناعیھ بنـــین 2010/08/04 یاسمین البدرى دمحم عبدالعال 1815174 كفـءكفـء7442011/06/27 معلم

اسماء بنت ابى بكر االبتدائیة للغات 2010/06/02 یاسمین غریب دمحم على 2063713 كفـءكفـء7452011/02/14 معلم

فایز حافظ أمین االبتدائیة 2010/08/04 یاسمین دمحم فتوح على 2247410 كفـءكفـء7462011/06/27 معلم

الصباح االعدادیة بنین 2010/08/04 یسرا عبدالحمید عباس حماد 2352119 كفـءكفـء7472011/06/27 معلم

المستقبل االعدادیة بنات 2011/08/04 یوسف یونس یوسف دمحم عوض 2346008 كفـءكفـء7482011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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جنوب السویسالسویس ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االنصارى االبتدائیة 1980/11/01 جاد دمحم محمود حسین 545027 كفـءكفـء12009/12/21 وكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول أ 

الصفا الثانویھ المشتركة 1991/09/01 ھدى عبدالبدیع احمد دمحم احمد 550147 كفـءكفـء22009/12/21 وكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول أ 

مصعب بن عمیر اإلبتدائیة 2011/08/04 اسماء حامد دمحم حامد 2253773 كفـءكفـء32011/06/27 أمین مكتبة

الشھید المستشار عبد المنعم عثمان 2011/08/04 الھام رجب عبدالقوى على 2249799 كفـءكفـء42011/06/27 أمین مكتبة

السویس االعدادیة الجدیدة بنین 2011/08/04 امانى ابراھیم دمحم السید 2220890 كفـءكفـء52011/06/27 أمین مكتبة

نبویة موسى اإلعدادیة المشتركة 2011/08/04 انصاف معتصم دمحم عبدالنبى 2118205 كفـءكفـء62011/06/27 أمین مكتبة

الصفا االعدادیة المشتركة 2010/08/04 ایمان صالح الدین حفنى دمحم عبید 2081787 كفـءكفـء72011/06/27 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2011/08/04 ایمان دمحم عبدهللا دمحم 2247405 كفـءكفـء82011/06/27 أمین مكتبة

دمحم حافظ االبتدائیة 2010/08/04 دعاء غریب محمود عبدهللا 2259923 كفـءكفـء92011/06/27 أمین مكتبة

الحریة االعدادیة بنات 2010/08/04 دینا مصطفى على مرسى 2103638 كفـءكفـء102011/06/27 أمین مكتبة

السویس االعدادیھ القدیمة بنین 2010/08/04 سامیھ دمحم احمد عبدالمجید 2302491 كفـءكفـء112011/06/27 أمین مكتبة

االنصارى االبتدائیة 2011/08/04 سحر دمحم عبدالمحسن عبدالبارى 2303447 كفـءكفـء122011/06/27 أمین مكتبة

نبویة موسى اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 مرام رفعت منیر ابراھیم 2071747 كفـءكفـء132011/06/27 أمین مكتبة

الثانویة بنات الجدیدة 2011/08/04 مروه حامد عبدالظاھر اسماعیل 2259614 كفـءكفـء142011/06/27 أمین مكتبة

حسین مؤنس االعدادیھ الرسمیة المتمیزه للغات. د  2010/03/01 مھا مصطفى حسین ابراھیم 2103994 كفـءكفـء152011/02/14 أمین مكتبة

صالح نسیم اإلبتدائیة 2011/04/05 نجالء كمال الدین ابراھیم على 2074220 كفـءكفـء162011/02/14 أمین مكتبة

القناة اإلبتدائیة 2010/08/04 نھا احمد دمحم الوافى 2063834 كفـءكفـء172011/06/27 أمین مكتبة
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جنوب السویسالسویس ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قاسم امین اإلبتدائیة 2010/08/04 وجیده دمحم عبدالحمید الزینى 2103618 كفـءكفـء182011/06/27 أمین مكتبة

الست آمنة االبتدائیة 2010/08/04 سحر عبدالحمید عبدالفتاح دمحم عبدالغفار 2094623 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الصفا االعدادیة المشتركة 2010/08/04 شیماء دمحم على سلیم 2240598 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الست آمنة االبتدائیة 2010/08/04 مروه عبداللطیف ابراھیم فرج 2095212 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

ابن سینا الثانویة بنات 2010/08/04 ندى حسین محمود دمحم 2270338 كفـءكفـء222011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

النصر االعدادیة المشتركة 2011/08/04 نھا صالح عبدالعظیم مصطفى 2377786 كفـءكفـء232011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

2011/08/04 الفنیة المتقدمة للشئون الفندقیة و الخدمات السیاحیة نھال باھر احمد ابوالرجال 2394059 كفـءكفـء242011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الثانویة بنات الجدیدة 2011/08/04 اسراء مصطفى كمال مصطفى الغراز 2390723 كفـءكفـء252011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

قاسم امین اإلبتدائیة 2010/08/04 اسماء خلف على السید 2079121 كفـءكفـء262011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الحریة االعدادیة بنات 2011/08/04 اسماء على دمحم على 2073809 كفـءكفـء272011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

السویس االعدادیھ القدیمة بنات 2010/08/04 امیره صالح الدین حفنى دمحم عبید 2297728 كفـءكفـء282011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

دمحم حافظ االبتدائیة 2011/08/04 امیره دمحم ذكى ابراھیم 2079980 كفـءكفـء292011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

السویس االعدادیة الجدیدة بنین 2010/08/04 امیره ھانى دمحم نصر 2123505 كفـءكفـء302011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

نبویة موسى اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 ایمان دمحم ابوالمجد احمد 2074029 كفـءكفـء312011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

النصر االعدادیة المشتركة 2010/08/04 راندا باھر حسن احمد 2393452 كفـءكفـء322011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

االمام مالك االبتدائیة 2010/08/04 رحاب دمحم جوده دیاب 2074013 كفـءكفـء332011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الخلیلیة االبتدائیة 2010/08/04 رشا دمحم جوده دیاب 2073986 كفـءكفـء342011/06/27 أخصائى تكنولوجیا
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

الصــــفا االبتدائیة 2010/08/04 سوزان كامل دمحم دمحم 2075667 كفـءكفـء352011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

النصر االعدادیة المشتركة 2010/08/04 سیده عمر ابوالحمد دمحم 2099002 كفـءكفـء362011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

مصعب بن عمیر اإلبتدائیة 2010/08/04 شیماء عباس دمحم احمد 2254890 كفـءكفـء372011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

حسین مؤنس االبتدائیھ الرسمیة المتمیزه للغات. د  2010/08/04 شیماء عبدالعزیز ھاشم عبدالمقصود 2074162 كفـءكفـء382011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الطبرى االعدادیة المشتركة 2010/08/04 شیماء دمحم دمحم حسین 2079302 كفـءكفـء392011/04/01 أخصائى تكنولوجیا

االمام الشافعى األبتدائیة 2010/08/04 صفاء السید خضارى خلیفھ 2073940 كفـءكفـء402011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

السویس االعدادیھ القدیمة بنین 2010/02/23 فریده حسن عبدالنعیم عبدالجلیل 2087050 كفـءكفـء412011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

اللغات الرسمیھ الفرنسیھ اإلعدادیة المشتركھ 2010/08/04 فیبى ذكى یسى جرس 2389525 كفـءكفـء422011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

نبویة موسى اإلعدادیة المشتركة 2011/08/04 فیروز محمود عوض رزق دمحم 2332819 كفـءكفـء432011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

العسكریة الریاضیة االعدادیة بنین 2011/08/04 دمحم عثمان احمد عبدالراضى 2082255 كفـءكفـء442011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

جمال عبد الناصر الثانویة بنین 2008/03/13 مروه جالل حامد دمحم 2074178 كفـءكفـء452011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

المعمل األعدادیة بنات 2010/08/04 مروه زكریا احمد دمحم 2132451 كفـءكفـء462011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

العسكریة الریاضیة االبتدائیة 2011/08/04 مروه عبدالموجود سنوسى دمحم احمد 2081641 كفـءكفـء472011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الست آمنة االبتدائیة 2010/08/04 منال دمحم امین رشوان 2074325 كفـءكفـء482011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

ابن سینا الثانویة بنات 2010/08/04 منى سمیر دمحم عید 2063845 كفـءكفـء492011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

االنصارى االبتدائیة 2010/08/04 نشوى خیرى عبدالعزیز دیاب 2063781 كفـءكفـء502011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

2010/08/04 ینایر اإلبتدائیة الرسمیھ المتمیزة للغات٢٥شھداء  نھى جمال عبدالشافى ابراھیم 2079872 كفـءكفـء512011/06/27 أخصائى تكنولوجیا
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المؤھل 
األعلي

السویس االعدادیھ القدیمة بنات 2010/08/04 نھى فكرى امین العطار 1577948 كفـءكفـء522011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

القناة اإلبتدائیة 2011/08/04 ھبھ هللا رمضان على اسماعیل 2103569 كفـءكفـء532011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

اللغات الرسمیة اإلنجلیزیة الثانویة المشتركھ 2011/03/01 یاسر عرفات عبادى خلیل 2260015 فوق المتوسطفوق المتوسط542011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

النصر االبتدائیة 2011/08/04 رضا مصطفى عبده عثمان 2311519 كفـءكفـء552011/06/27 أخصائى نفسى

2011/04/05 ینایر االعدادیة الرسمیھ المتمیزة للغات٢٥شھداء  شیرین دمحم نبیل دمحم دمحم حسن 2154466 كفـءكفـء562011/02/14 أخصائى نفسى

مصعب بن عمیر اإلبتدائیة 2010/08/04 شیماء ابراھیم عبدهللا ابراھیم 2258721 كفـءكفـء572011/06/27 أخصائى نفسى

بور توفیق اإلعدادیة المشتركھ 2010/08/04 شیماء عبدالحق عبدالخالق دمحم 2103631 كفـءكفـء582011/06/27 أخصائى نفسى

السویس الثانویة بنات 2011/08/04 فاطمھ عبید رمضان محمود 2094628 كفـءكفـء592011/06/27 أخصائى نفسى

القناة اإلبتدائیة 2011/08/04 مروه فتحى سعید دمحمى 2311458 كفـءكفـء602011/06/27 أخصائى نفسى

الصــــفا االبتدائیة 2010/08/04 میاده سعید احمد السید 2087041 كفـءكفـء612011/06/27 أخصائى نفسى

الرحاب األبتدائیة 2011/08/04 ھبھ على فكرى دمحم 2277516 كفـءكفـء622011/06/27 أخصائى نفسى

اللغات الرسمیھ الفرنسیھ اإلعدادیة المشتركھ 2010/08/04 یاسمین دمحم السید احمد 2063793 كفـءكفـء632011/06/27 أخصائى نفسى

مصعب بن عمیر اإلعدادیة المشتركة 2010/03/01 امیره عثمان احمد عبدالقادر 554665 كفـءكفـء642011/02/14 أخصائى اجتماعى

السویس التجاریة المتقدمة 2011/08/04 انس دمحم جمال الدین عبدالظاھر 2379114 كفـءكفـء652011/06/27 أخصائى اجتماعى

المعمل األعدادیة بنات 2010/08/04 ایمان احمد مكى فداوى 2263713 كفـءكفـء662011/06/27 أخصائى اجتماعى

السویس الثانویة الصناعیة بنات 2011/04/05 ایمان على عبدالعزیز بكر 2063820 كفـءكفـء672011/02/14 أخصائى اجتماعى

مصعب بن عمیر اإلبتدائیة 2010/08/04 ایمان دمحم احمد دمحم محمود علیان 2397980 كفـءكفـء682011/06/27 أخصائى اجتماعى
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2010/08/04 ینایر اإلبتدائیة الرسمیھ المتمیزة للغات٢٥شھداء  حنان عبدالعظیم حسین سالم 2293186 كفـءكفـء692011/06/27 أخصائى اجتماعى

التوفیق االعدادیھ بنات 2011/08/04 دعاء احمد دمحم عبدالمجید 2371735 كفـءكفـء702011/06/27 أخصائى اجتماعى

السویس االعدادیھ القدیمة بنات 2010/08/04 رحاب غریب دمحم سلیمان 2081713 كفـءكفـء712011/06/27 أخصائى اجتماعى

السویس االعدادیھ القدیمة بنات 2011/08/04 رشا على احمد دمحم 2081882 كفـءكفـء722011/06/27 أخصائى اجتماعى

صالح الدین االبتدائیة 2010/08/04 شریھان عاصم دمحم عبده منصف 2117306 كفـءكفـء732011/06/27 أخصائى اجتماعى

السویس االعدادیھ القدیمة بنین 2011/08/04 شیماء عبدالعزیز دمحم عبدالعزیز 2259529 كفـءكفـء742011/06/27 أخصائى اجتماعى

الست آمنة االبتدائیة 2010/08/04 صابرین دمحم احمد دمحم 1754745 كفـءكفـء752011/06/27 أخصائى اجتماعى

صالح نسیم اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 عائشھ عطا دمحم عبدالرحیم 2392370 كفـءكفـء762011/06/27 أخصائى اجتماعى

ابن سینا الثانویة بنات 2010/08/04 عبیر دمحم دمحم غنیم 2097774 كفـءكفـء772011/06/27 أخصائى اجتماعى

حسین مؤنس االعدادیھ الرسمیة المتمیزه للغات. د  2011/08/04 فھمى دمحم بكرى حامد 2065066 كفـءكفـء782011/06/27 أخصائى اجتماعى

اللغات الرسمیة االنجلیزیھ اإلبتدائیة 2010/08/04 لمیاء فرج السید عبدالحافظ 2117264 فوق المتوسطفوق المتوسط792011/06/27 أخصائى اجتماعى

عرب العمارین االبتدائیھ 2011/08/04 دمحم حسنى عبدالفتاح السید 2398685 كفـءكفـء802011/06/27 أخصائى اجتماعى

السویس االعدادیة الجدیدة بنین 2011/08/04 دمحم على عبدالحمید السید 2078359 كفـءكفـء812011/06/27 أخصائى اجتماعى

2010/06/20 الفنیة المتقدمة للشئون الفندقیة و الخدمات السیاحیة دمحم یحیى احمد مرزوق 2117646 كفـءكفـء822011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/08/04 الفنیة المتقدمة للشئون الفندقیة و الخدمات السیاحیة محمود حسن حجاج عبدالسمیع 2074504 كفـءكفـء832011/06/27 أخصائى اجتماعى

السویس الثانویة بنین 2011/08/04 محمود رمضان امین السید 2129208 كفـءكفـء842011/06/27 أخصائى اجتماعى

الصــــفا االبتدائیة 2010/08/04 مروه السید دمحم ھاشم 2073784 كفـءكفـء852011/06/27 أخصائى اجتماعى
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االنصارى االبتدائیة 2008/02/04 مروه دمحم احمد دمحم على 555227 كفـءكفـء862011/06/27 أخصائى اجتماعى

السویس اإلعدادیة الحدیثة بنات 2010/08/04 مریم عزت خلیل میخائیل 2132462 كفـءكفـء872011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید المستشار عبد المنعم عثمان 2010/08/04 میرفت صالح عبدالفتاح عبدالنبى 2350907 كفـءكفـء882011/06/27 أخصائى اجتماعى

االمام مالك االبتدائیة 2010/08/04 نجالء عبده عبدالنعیم یونس 2075577 كفـءكفـء892011/06/27 أخصائى اجتماعى

ابن سینا الثانویة بنات 2010/08/04 نسرین محمود عبدالحمید منصور 2194997 كفـءكفـء902011/06/27 أخصائى اجتماعى

اللغات الرسمیھ الفرنسیھ اإلعدادیة المشتركھ 2009/02/10 نھلھ احمد دمحم صالح 2074076 كفـءكفـء912011/06/27 أخصائى اجتماعى

على مبارك االبتدائیة 2011/08/04 ھند فؤاد عبدالشافى ابراھیم 2379119 كفـءكفـء922011/06/27 أخصائى اجتماعى

الصفا االعدادیة المشتركة 2011/08/04 وائل عبدالرسول محروس طایل 2084867 كفـءكفـء932011/06/27 أخصائى اجتماعى

اللغات الرسمیة االنجلیزیھ اإلبتدائیة 2011/08/04 وسام سعید دمحم عباس 2235939 كفـءكفـء942011/06/27 أخصائى اجتماعى

االمام الشافعى األبتدائیة 2011/08/04 والء عبدالسالم امین الشربینى 2399678 كفـءكفـء952011/06/27 أخصائى اجتماعى

جمال عبد الناصر الثانویة بنین 2008/08/10 والء دمحم السید مرسى 2075592 كفـءكفـء962011/06/27 أخصائى اجتماعى

السویس الثانویة بنین 2010/08/04 یارا على محمود خلف 2264719 كفـءكفـء972011/06/27 أخصائى اجتماعى

السویس الثانویة بنات 1990/09/01 دولت عبدالمقصود دمحم عبدالمقصود 550046 كفـءكفـء982012/07/25 ماجیستیرمعلم خبیر

الثانویة بنات الجدیدة 1987/06/19 سھیر حسین على دمحم رشید 545371 كفـءكفـء992012/07/25 ماجیستیرمعلم خبیر

السویس الثانویة بنات 1991/09/01 سھام فھیم عیاد حنا 549525 كفـءكفـء1002009/12/21 معلم أول أ

السویس الثانویة بنات 1985/09/01 مرفت السید دمحم على البسیونى 547094 كفـءكفـء1012009/03/22 معلم أول أ

دمحم حافظ االبتدائیة 1989/09/01 ابراھیم دمحم ابراھیم عبدالرحمن 550605 كفـءكفـء1022010/03/21 معلم أول
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مصعب بن عمیر اإلبتدائیة 1990/10/17 احالم عطا فرج عطا سرور 551268 كفـءكفـء1032009/03/22 معلم أول

یعمل بالدیوان 1993/11/01 اشرف خلیفھ عبداللطیف عبدالقادر 553406 كفـءكفـء1042009/12/21 معلم أول

عرب العمارین للفصل الواحد 1990/09/01 جیھان احمد حسن دمحم على 551330 كفـءكفـء1052009/03/22 معلم أول

اللغات الرسمیة االنجلیزیھ اإلبتدائیة 1989/09/04 جیھان عبدالجلیل حسن مبروك 550953 كفـءكفـء1062009/12/21 معلم أول

2004/07/01 الفنیة المتقدمة للشئون الفندقیة و الخدمات السیاحیة شیماء حسن دمحم عطا 1763873 كفـءكفـء1072012/07/25 ماجیستیرمعلم أول

1995/09/01 ینایر االعدادیة الرسمیھ المتمیزة للغات٢٥شھداء  عبیر احمد عبدالعاطى سالم 552951 كفـءكفـء1082010/03/21 معلم أول

2004/07/01 الفنیة المتقدمة للشئون الفندقیة و الخدمات السیاحیة غریب فكرى خلیل دمحم 555640 كفـءكفـء1092012/07/25 دكتوراهمعلم أول

یعمل بالدیوان 1987/09/01 فاطمھ دمحم ابراھیم عبده جالل 549217 كفـءكفـء1102009/12/21 معلم أول

القناة اإلبتدائیة 1984/09/01 فتحیھ زكریا دمحم حسن 2121705 كفـءكفـء1112009/12/21 معلم أول

1999/01/16 الفنیة المتقدمة للشئون الفندقیة و الخدمات السیاحیة كوثر دمحم احمد السید 2121532 كفـءكفـء1122009/12/21 معلم أول

االنصارى االبتدائیة 1986/09/01 منال عبدالحمید عبدالعظیم سلیمان الدالى 549008 كفـءكفـء1132009/12/21 معلم أول

عرب المعمل األبتدائیة 1989/09/01 منال دمحم احمد عنبر 550440 كفـءكفـء1142009/12/21 معلم أول

عرب المعمل األبتدائیة 1990/11/01 نعمھ شوقى حسین بدوى 550856 كفـءكفـء1152009/12/21 معلم أول

اللغات الرسمیھ االنجلیزیھ االعدادیة المشتركھ 1994/09/01 وفاء عمر عبدالظاھر عمر 2083401 كفـءكفـء1162009/12/21 معلم أول

النور األبتدائیة 1989/09/01 وفاء محمود رضوان زیدان 550349 كفـءكفـء1172010/03/21 معلم أول

اللغات الرسمیھ الفرنسیھ اإلعدادیة المشتركھ 2010/08/04 احسان عبدالعزیز على عزب 2074174 كفـءكفـء1182011/06/27 معلم

المعمل األعدادیة بنات 2011/08/04 احمد السید احمد دمحم احمد 2213475 كفـءكفـء1192011/06/27 معلم
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یعمل بالدیوان 2011/04/05 احمد حشمت عبدالموجود دمحم 2123481 كفـءكفـء1202011/04/05 معلم

السویس االعدادیھ القدیمة بنات 2011/08/04 احمد خالد عبدالمحسن على 2391503 كفـءكفـء1212011/06/27 معلم

جمال عبد الناصر الثانویة بنین 2008/03/13 احمد دمحم احمد حسین 2072729 كفـءكفـء1222011/02/14 معلم

مصعب بن عمیر اإلبتدائیة 2011/04/05 اسماء السید احمد دمحم علیم 2082289 كفـءكفـء1232011/02/14 معلم

حسین مؤنس االبتدائیھ الرسمیة المتمیزه للغات. د  2011/04/05 اسماء جوده جوده دمحم 554602 كفـءكفـء1242011/04/05 معلم

الصــــفا االبتدائیة 2010/04/05 اسماء سید عبدهللا السید 2235582 كفـءكفـء1252011/02/14 معلم

السویس االعدادیة الجدیدة بنین 2010/08/04 اسماء دمحم السید امبابى 2214156 كفـءكفـء1262011/06/27 معلم

حسین مؤنس االبتدائیھ الرسمیة المتمیزه للغات. د  2008/03/01 اسماء دمحم محیى شحاتھ 555431 كفـءكفـء1272011/02/14 معلم

الرحاب االعدادیة المشتركة 2011/03/01 اسماعیل جالل توفیق دمحم 555354 كفـءكفـء1282011/06/27 معلم

اللغات الرسمیھ االنجلیزیھ االعدادیة المشتركھ 2011/08/04 الشیماء حسین محمود بیومى 2214523 كفـءكفـء1292011/06/27 معلم

حسین مؤنس االعدادیھ الرسمیة المتمیزه للغات. د  2010/03/01 الشیماء محمود دمحم محمود 555096 كفـءكفـء1302011/02/14 معلم

االمام الشافعى األبتدائیة 2010/08/04 امال عبدالجابر احمد احمد 2238621 كفـءكفـء1312011/06/27 معلم

صالح الدین االبتدائیة 2010/03/01 امانى سید احمد الراوى 2081494 كفـءكفـء1322011/04/05 معلم

السویس اإلعدادیة الحدیثة بنات 2010/08/04 امل مصطفى دمحم دمحم طھ 2392404 كفـءكفـء1332011/06/27 معلم

الخلیلیة االبتدائیة 2010/08/04 امنیھ حسین دمحم سلیم 2258662 كفـءكفـء1342011/06/27 معلم

السویس التجاریة المتقدمة 2010/08/04 امیره ابراھیم عبدالمعز عواد 2292362 كفـءكفـء1352011/06/27 معلم

2010/08/04 الفنیة المتقدمة للشئون الفندقیة و الخدمات السیاحیة امیره ابراھیم لبیب ابراھیم 2076067 كفـءكفـء1362011/06/27 معلم
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السویس اإلعدادیة الحدیثة بنات 2011/07/01 امیره احمد المغربى حوالھ 2383429 كفـءكفـء1372011/06/27 معلم

الشھید المستشار عبد المنعم عثمان 2011/08/04 امیره دمحم عبدهللا ابراھیم 2393422 كفـءكفـء1382011/06/27 معلم

الصــــفا االبتدائیة 2010/08/04 امیره مھران دمحم عبدالعال 2240662 كفـءكفـء1392011/06/27 معلم

السویس االعدادیھ القدیمة بنات 2010/08/04 امیمھ سید دمحم احمد 2075649 كفـءكفـء1402011/06/27 معلم

الثانویة بنات الجدیدة 2011/08/04 انجى منیر الجبلى بشاره 2245778 كفـءكفـء1412011/06/27 معلم

دمحم حافظ االبتدائیة 2010/08/04 ایات عبدالمنعم احمد راتب 2196792 كفـءكفـء1422011/06/27 معلم

الطبرى االعدادیة المشتركة 2010/08/04 ایرینى نصیف ارمانیوس شنوده 2391527 كفـءكفـء1432011/06/27 معلم

نبویة موسى اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 ایمان ابراھیم سلیمان فھمى السید 2129229 كفـءكفـء1442011/06/27 معلم

مصعب بن عمیر اإلبتدائیة 2011/04/02 ایمان ذكى على درویش 555528 كفـءكفـء1452011/02/14 معلم

2010/08/04 ینایر االعدادیة الرسمیھ المتمیزة للغات٢٥شھداء  ایمان سید حامد محمود 2226485 كفـءكفـء1462011/06/27 معلم

اللغات الرسمیة االنجلیزیھ اإلبتدائیة 2010/08/04 ایمان عبدالخالق كامل ابراھیم 2236457 كفـءكفـء1472011/06/27 معلم

الصفا االعدادیة المشتركة 2011/08/04 ایمان عبدالرحمن السید دمحم 2394422 كفـءكفـء1482011/06/27 معلم

بور توفیق االبتدائیھ 2010/08/04 ایمان عبدالفتاح حسین رشوان 2246412 كفـءكفـء1492011/06/27 معلم

الرحاب األبتدائیة 2010/08/04 ایمان عبده احمد حسین 2268342 كفـءكفـء1502011/06/27 معلم

الرحاب األبتدائیة 2011/04/05 ایمان فتحى دمحم غریب 2353980 كفـءكفـء1512011/06/27 معلم

النصر االبتدائیة 2010/08/04 ایناس دمحم جالل الدین دمحم متولى 2201604 كفـءكفـء1522011/06/27 معلم

الشھید المستشار عبد المنعم عثمان 2011/08/04 ایناس دمحم دمحم اسماعیل غازى 2240550 كفـءكفـء1532011/06/27 معلم
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قاسم امین اإلبتدائیة 2010/04/01 بسمھ صدیق دمحم على 2081585 كفـءكفـء1542011/02/14 معلم

القناة اإلبتدائیة 2011/08/04 بسمھ عادل دمحم احمد بنھ 2103614 كفـءكفـء1552011/06/27 معلم

االمام دمحم متولى الشعراوى األبتدائیة 2011/04/05 بسمھ عبدالستار علیوه عوض هللا 555603 كفـءكفـء1562011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/08/04 ثریا مدحت عبدالعزیز الشعراوى 2277520 كفـءكفـء1572011/06/27 معلم

الثانویة بنات الجدیدة 2010/06/24 جمال عبدالناصر احمد دمحم دمحم 2123491 كفـءكفـء1582011/06/27 معلم

اللغات الرسمیھ االنجلیزیھ االعدادیة المشتركھ 2010/08/04 جیرمین على دمحم على 2235962 كفـءكفـء1592011/06/27 معلم

النصر االبتدائیة 2010/08/04 جیھان سید صالح بیومى 2201544 كفـءكفـء1602011/06/27 معلم

جمال عبد الناصر الثانویة بنین 2011/04/05 جیھان عصام الدین عبدالخالق بكرى نجم 2074197 كفـءكفـء1612011/02/14 معلم

السویس االعدادیھ القدیمة بنات 2011/08/04 حسام دمحم ابراھیم على 2194984 كفـءكفـء1622011/06/27 معلم

على مبارك االبتدائیة 2011/08/04 حسن جابر حسن السید 2239339 كفـءكفـء1632011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2010/08/04 حنان دخیل هللا دمحم سلیمان 2242163 كفـءكفـء1642011/06/27 معلم

انس ابن مالك االعدایھ المشتركھ 2010/08/04 حنان رمضان رموزى على 2081472 كفـءكفـء1652011/06/27 معلم

مصعب بن عمیر اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 حنان سعید احمد عبدهللا 2357650 كفـءكفـء1662011/06/27 معلم

الصفا الثانویھ المشتركة 2010/08/04 حنان عبدالستار عبدالعظیم دمحم 2292356 كفـءكفـء1672011/06/27 معلم

2005/11/06 ینایر اإلبتدائیة الرسمیھ المتمیزة للغات٢٥شھداء  حیاه محمود اسماعیل ابراھیم 1814315 كفـءكفـء1682011/02/14 معلم

حضانة االمام دمحم متولى الشعراوى 2010/04/01 خیریھ السید خلیل دیاب 2100414 كفـءكفـء1692011/02/14 معلم

حضانة اللغات الرسمیة االنجلیزیھ 2011/08/04 دالیا احمد دمحم السید عبدالعال 2401456 كفـءكفـء1702011/06/27 معلم
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الرحاب األبتدائیة 2010/08/04 دالیا جمال ابراھیم عبدالغفار 2238930 كفـءكفـء1712011/06/27 معلم

اللغات الرسمیھ الفرنسیھ الثانویة المشتركھ 2010/03/01 دالیا سعید على الشافعى 2082502 كفـءكفـء1722011/06/27 معلم

على مبارك االبتدائیة 2010/08/04 دالیا معروف نورالدین جادالرب 2287887 كفـءكفـء1732011/06/27 معلم

السویس الثانویة الصناعیة بنات 2011/08/04 دعاء احمد على محمود 2072684 كفـءكفـء1742011/06/27 معلم

التوفیق االعدادیھ بنات 2011/08/04 دعاء السید عبدالكریم الشحات 2265744 كفـءكفـء1752011/06/27 معلم

حضانة بور توفیق 2011/03/01 دعاء السید دمحم عیسوى 2117298 كفـءكفـء1762011/02/14 معلم

مصعب بن عمیر اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 دعاء السید مصطفى السید 2258307 كفـءكفـء1772011/06/27 معلم

اللغات الرسمیھ االنجلیزیھ االعدادیة المشتركھ 2011/08/04 دعاء سید عطیھ عبدالسمیع 2075986 كفـءكفـء1782011/06/27 معلم

السویس الثانویة بنات 2010/08/04 دعاء عبدالمنعم ابراھیم عبدربھ 2197581 كفـءكفـء1792011/06/27 معلم

انس ابن مالك االعدایھ المشتركھ 2010/08/04 دعاء دمحم السید عبدالعال 2218960 كفـءكفـء1802011/06/27 معلم

النور اإلعدادیة المشتركھ 2010/08/04 دعاء دمحم مسعد حسن 2265747 كفـءكفـء1812011/06/27 معلم

ابن سینا الثانویة بنات 2010/08/04 دینا السعید على صابر 2201729 كفـءكفـء1822011/06/27 معلم

الخلیلیة االبتدائیة 2011/02/14 دینا حامد ابراھیم حفظ هللا 2079948 كفـءكفـء1832011/02/14 معلم

السویس االعدادیة الجدیدة بنین 2010/08/04 دینا محمود حسین عبدالغنى 2351939 كفـءكفـء1842011/06/27 معلم

السویس اإلعدادیة الحدیثة بنات 2011/08/04 رانیا احمد حنفى احمد 2351948 كفـءكفـء1852011/06/27 معلم

2011/08/04 ینایر اإلبتدائیة الرسمیھ المتمیزة للغات٢٥شھداء  رانیا حمدى احمد حافظ 2242126 كفـءكفـء1862011/06/27 معلم

االمام مالك االبتدائیة 2011/08/04 رانیا غریب حسین عطا 2353983 كفـءكفـء1872011/06/27 معلم
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حسین مؤنس االبتدائیھ الرسمیة المتمیزه للغات. د  2011/08/04 رانیا فرج احمد حسن 554702 كفـءكفـء1882011/06/27 معلم

الحریة االعدادیة بنات 2010/08/04 رانیا دمحم جوده دیاب 2094530 كفـءكفـء1892011/06/27 معلم

عبد الرحمن بن خلدون االعدادیھ بنین 2011/08/04 رجاء سالم دمحم على 2350913 كفـءكفـء1902011/06/27 معلم

السویس االعدادیة الجدیدة بنین 2011/08/04 رحاب احمد جوده عنان 2350818 كفـءكفـء1912011/06/27 معلم

االمام الشافعى األبتدائیة 2010/03/01 رحاب عبدالسمیع دمحم العزب 2118295 كفـءكفـء1922011/02/14 معلم

حسین مؤنس االعدادیھ الرسمیة المتمیزه للغات. د  2011/08/04 رشا رمضان حمدان احمد 2351860 كفـءكفـء1932011/06/27 معلم

االنصارى االبتدائیة 2010/08/04 رشا صالح رفاعى دمحم 2391122 كفـءكفـء1942011/06/27 معلم

قاسم امین اإلبتدائیة 2010/04/01 رشا غریب دمحم عزب 2079114 كفـءكفـء1952011/02/14 معلم

الست آمنة االبتدائیة 2010/03/01 رشا فكرى امین دمحمالعطار 1580213 كفـءكفـء1962011/02/14 معلم

حضانة الخلیلیة 2011/08/04 رضوى دمحم درویش دمحم 2382032 كفـءكفـء1972011/06/27 معلم

السویس االعدادیھ القدیمة بنات 2011/03/01 رنا خالد مصطفى عبدالنعیم 2254565 كفـءكفـء1982011/02/14 معلم

على مبارك االبتدائیة 2010/08/04 ریم ابوعبیده عبدالرازق عبدهللا نافع 2245162 كفـءكفـء1992011/06/27 معلم

دمحم حافظ االبتدائیة 2011/08/04 ریھام احمد حنفى احمد 2242218 كفـءكفـء2002011/06/27 معلم

على مبارك االبتدائیة 2011/02/14 ریھام السعید حامد االلفى 2119314 كفـءكفـء2012011/04/05 معلم

السویس الثانویة بنات 2010/03/01 ریھام سمیر جوده یوسف 2074058 كفـءكفـء2022011/02/14 معلم

اللغات الرسمیة الفرنسیھ اإلبتدائیة 2010/08/04 ریھام دمحم كمال بحر 2129233 كفـءكفـء2032011/06/27 معلم

الحریة االعدادیة بنات 2010/08/04 ریھام ولید احمد فرحات 2094536 كفـءكفـء2042011/06/27 معلم
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االنصارى االبتدائیة 2010/08/04 زینب دمحم ابراھیم طھ 2255210 كفـءكفـء2052011/06/27 معلم

السویس اإلعدادیة الحدیثة بنات 2011/08/04 ساره المرسى المرسى دمحم محروس 2205647 كفـءكفـء2062011/06/27 معلم

مصعب بن عمیر اإلعدادیة المشتركة 2011/08/04 ساره حامد عبدالرؤوف عبدهللا 2394867 كفـءكفـء2072011/06/27 معلم

الحریة االعدادیة بنات 2011/08/04 ساره نبیھ ابراھیم بشاره 2224008 كفـءكفـء2082011/06/27 معلم

السویس االعدادیھ القدیمة بنات 2011/08/04 ساره نصر السید على 2302496 كفـءكفـء2092011/06/27 معلم

الرحاب االعدادیة المشتركة 2010/08/04 سامیھ رمضان محمود البھواش 2206438 كفـءكفـء2102011/06/27 معلم

االدبیة اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 سلمى سید اسماعیل سالم 2395257 كفـءكفـء2112011/06/27 معلم

حضانة قاسم أمین 2011/08/04 سلمى دمحم درویش دمحم 2382029 كفـءكفـء2122011/06/27 معلم

التوفیق االعدادیھ بنات 2010/03/01 سماح جاد عبدالموجود احمد 2080165 كفـءكفـء2132011/02/14 معلم

الرحاب األبتدائیة 2010/08/04 سماح حسن سعید حسن 2396933 كفـءكفـء2142011/06/27 معلم

جمال عبد الناصر الثانویة بنین 2010/08/04 سماح دمحم یوسف دمحم اسماعیل 2303580 كفـءكفـء2152011/06/27 معلم

السویس االعدادیھ القدیمة بنین 2010/08/04 سماح محمود احمد ابراھیم 2303430 كفـءكفـء2162011/06/27 معلم

صالح الدین االبتدائیة 2010/08/04 سماح محمود عبدالسالم سالمھ 2277503 كفـءكفـء2172011/06/27 معلم

الخلیلیة االبتدائیة 2010/03/01 سماح منصور صلیب منصور 2238972 كفـءكفـء2182011/02/14 معلم

السویس الثانویة بنات 2010/08/04 سمر حسنین محمود حسنین 2353500 كفـءكفـء2192011/06/27 معلم

النور األبتدائیة 2010/08/04 سمر دمحم یسن على الھندى 2400426 كفـءكفـء2202011/06/27 معلم

الشھید دمحم یوسف اإلبتدائیة 2010/08/04 سھا ابراھیم احمد احمد 2288588 كفـءكفـء2212011/06/27 معلم
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جنوب السویسالسویس ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الصــــفا االبتدائیة 2010/08/14 سھام السید دمحم السید 2073838 كفـءكفـء2222011/06/27 معلم

عبد الرحمن بن خلدون االعدادیھ بنین 2010/08/04 سوزان ابراھیم دمحم سلیمان 2235889 كفـءكفـء2232011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 1993/11/28 سید ابراھیم حسین نصر 552251 كفـءكفـء2242009/03/22 معلم

على مبارك االبتدائیة 2011/08/04 شاھنده جمعھ فرحان سبیل 2242207 كفـءكفـء2252011/06/27 معلم

اللغات الرسمیة االنجلیزیھ اإلبتدائیة 2010/08/04 شرین دمحم مصلحى دمحم 2392324 فوق المتوسطفوق المتوسط2262011/06/27 معلم

مصعب بن عمیر اإلبتدائیة 2011/04/05 شریھان احمد حسان احمد 555543 كفـءكفـء2272011/02/14 معلم

اللغات الرسمیة االنجلیزیھ اإلبتدائیة 2011/08/04 شھیره فوزى دمحم ایوب 2080026 كفـءكفـء2282011/06/27 معلم

االدبیة االبتدائیة 2010/03/01 شیرین سعود مطر احمد 2081603 كفـءكفـء2292011/02/14 معلم

صالح نسیم اإلبتدائیة 2010/08/04 شیماء السید ھاشم الطیب 2238564 كفـءكفـء2302011/06/27 معلم

السویس اإلعدادیة الحدیثة بنات 2010/08/04 شیماء الغندور على الغندور 2392318 كفـءكفـء2312011/06/27 معلم

النصر االعدادیة المشتركة 2010/08/04 شیماء شحات حماد السمان 2082432 كفـءكفـء2322011/06/27 معلم

دمحم حافظ االبتدائیة 2011/08/04 شیماء صالح الدین اسماعیل حسین 2196790 كفـءكفـء2332011/06/27 معلم

ابن سینا الثانویة بنات 2010/08/04 شیماء صالح الدین انور حسن 2083376 كفـءكفـء2342011/06/27 معلم

عبد الرحمن بن خلدون االعدادیھ بنین 2010/08/04 شیماء طھ احمد عبدالقادر 2351866 كفـءكفـء2352011/06/27 معلم

السویس االعدادیھ القدیمة بنین 2010/08/04 شیماء عبدالعزیز محمود دمحم 2377171 كفـءكفـء2362011/06/27 معلم

مصعب بن عمیر اإلبتدائیة 2010/08/04 شیماء عبدهللا دمحم حسین 2247638 كفـءكفـء2372011/06/27 معلم

قاسم امین اإلبتدائیة 2010/08/04 شیماء عبدالمطلب عوض یوسف 555204 كفـءكفـء2382011/06/27 معلم

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

7438of 629 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 

جنوب السویسالسویس ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السویس الثانویة بنین 2010/03/01 شیماء عالء دمحم على احمد 2076098 كفـءكفـء2392011/04/05 معلم

الرحاب األبتدائیة 2010/08/04 شیماء فتحى فؤاد دمحم المصرى 2254702 كفـءكفـء2402011/06/27 معلم

الصفا الثانویھ المشتركة 2005/07/17 شیماء فؤاد دمحم السید 2213465 كفـءكفـء2412011/06/27 معلم

قاسم امین اإلبتدائیة 2010/03/01 شیماء دمحم احمد دمحم 2078940 كفـءكفـء2422011/04/05 معلم

جمال عبد الناصر الثانویة بنین 2010/03/01 شیماء محمود دمحم عاشور 2133315 كفـءكفـء2432011/02/14 معلم

الصــــفا االبتدائیة 2011/08/04 صفاء عبدالوھاب راوى عطیتو 2240631 كفـءكفـء2442011/06/27 معلم

الشھید دمحم یوسف اإلبتدائیة 2010/08/04 صفاء مصطفى عبدالعزیز خلف هللا 2255205 كفـءكفـء2452011/06/27 معلم

عرب المعمل األبتدائیة 2011/08/04 صفاء نبیل محمود دمحم 2318223 كفـءكفـء2462011/06/27 معلم

2011/04/05 ینایر اإلبتدائیة الرسمیھ المتمیزة للغات٢٥شھداء  صفوت نجیب باسیلى شنوده 555131 كفـءكفـء2472011/02/14 معلم

الصفا االعدادیة المشتركة 2011/08/04 عبیر عبدالشافى على احمد 2073893 كفـءكفـء2482011/06/27 معلم

حسین مؤنس االبتدائیھ الرسمیة المتمیزه للغات. د  2011/08/04 عبیر عبدالنبى عبدالعزیز حسن 2247640 كفـءكفـء2492011/06/27 معلم

االدبیة اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 عبیر دمحم على على 2292352 كفـءكفـء2502011/06/27 معلم

صالح نسیم اإلعدادیة المشتركة 2011/08/04 عزه دمحم فوزى مصطفى 2318196 كفـءكفـء2512011/06/27 معلم

الثانویة بنات الجدیدة 2010/08/04 عال عمادالدین عبدالحلیم دمحم 2205451 كفـءكفـء2522011/06/27 معلم

السویس االعدادیھ القدیمة بنات 2011/08/04 عماد على عبدهللا السید قاسم 2383294 كفـءكفـء2532011/06/27 معلم

حسین مؤنس االعدادیھ الرسمیة المتمیزه للغات. د  2011/08/04 عمرو عبداللطیف ابراھیم دمحم 2303510 كفـءكفـء2542011/06/27 معلم

2011/08/04 الفنیة المتقدمة للشئون الفندقیة و الخدمات السیاحیة عمرو عبدالمنعم دمحم اسماعیل 2218100 كفـءكفـء2552011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

جنوب السویسالسویس ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النور األبتدائیة 2010/08/04 غادا دمحم عبدالغنى دمحم 2289583 كفـءكفـء2562011/06/27 معلم

الشھید المستشار عبد المنعم عثمان 2010/08/04 غاده رمضان احمد دمحم شاھین 2255214 كفـءكفـء2572011/06/27 معلم

الخلیلیة االبتدائیة 2010/03/01 غاده عادل امین رضوان 555310 كفـءكفـء2582011/02/14 معلم

الصــــفا االبتدائیة 2010/08/04 غاده عبدالقادر دمحم خلیفھ 2240646 كفـءكفـء2592011/06/27 معلم

على مبارك االبتدائیة 2010/08/04 غاده غریب ابراھیم احمد 2377087 كفـءكفـء2602011/06/27 معلم

2010/08/04 ینایر اإلبتدائیة الرسمیھ المتمیزة للغات٢٥شھداء  فاطمھ احمد حسین دمحم 2081512 كفـءكفـء2612011/06/27 معلم

الحریة االعدادیة بنات 2010/08/04 فاطمھ عادل امام دمحم 2359012 كفـءكفـء2622011/06/27 معلم

النور األبتدائیة 2010/03/01 فاطمھ عبدالرازق عبدالفتاح عبدالرحمن 555415 كفـءكفـء2632011/02/14 معلم

السویس الثانویة بنات 2010/03/01 فتحیھ دمحم احمد دمحم 2097561 كفـءكفـء2642011/02/14 معلم

السویس االعدادیھ القدیمة بنات 2011/08/04 فھمى مصطفى فھمى دمحم 2351947 كفـءكفـء2652011/06/27 معلم

حسین مؤنس االعدادیھ الرسمیة المتمیزه للغات. د  2010/08/04 فیروز دمحم السید دمحم 2256898 كفـءكفـء2662011/06/27 معلم

السویس اإلعدادیة الحدیثة بنات 2010/08/04 فیفیان فیلیب فوزى عبدالملك 2371739 كفـءكفـء2672011/06/27 معلم

ابن سینا الثانویة بنات 2011/08/04 كریستین سمیر منقریوس غالى 2249223 كفـءكفـء2682011/06/27 معلم

عرب المعمل األبتدائیة 2010/03/01 كریمھ محمود طھ دمحم 2121964 كفـءكفـء2692011/02/14 معلم

السویس االعدادیھ القدیمة بنین 2010/08/04 لبنى بھاءالدین احمد على 2248952 كفـءكفـء2702011/06/27 معلم

السویس الثانویة بنین 2011/08/04 مارى رزیقى برسوم شنوده 2259846 كفـءكفـء2712011/06/27 معلم

السویس الثانویة بنین 2010/08/04 مایسھ صالح دمحم دمحم 2383426 كفـءكفـء2722011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

جنوب السویسالسویس ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/08/04 ینایر اإلبتدائیة الرسمیھ المتمیزة للغات٢٥شھداء  دمحم جالل عبده دمحم 2192877 كفـءكفـء2732011/06/27 معلم

السویس اإلعدادیة الحدیثة بنات 2011/03/01 دمحم جمال السید بغدادى 555532 كفـءكفـء2742011/02/14 معلم

2011/08/04 ینایر اإلبتدائیة الرسمیھ المتمیزة للغات٢٥شھداء  دمحم حسن على حسن 2247414 كفـءكفـء2752011/06/27 معلم

السویس الثانویة بنات 2011/08/04 محمود عید احمد دمحم 2260023 كفـءكفـء2762011/06/27 معلم

االمام دمحم متولى الشعراوى األبتدائیة 2010/03/01 مروه خالد حسین جاد 555435 كفـءكفـء2772011/02/14 معلم

دمحم حافظ االبتدائیة 2010/08/04 مروه سامر دمحم التھامى 2246758 كفـءكفـء2782011/06/27 معلم

النصر االعدادیة المشتركة 2011/08/04 مروه سید ابراھیم السمان 2358242 كفـءكفـء2792011/06/27 معلم

السویس اإلعدادیة الحدیثة بنات 2010/08/04 مروه عادل احمد دمحم 2277506 كفـءكفـء2802011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/08/04 مروه فاروق حمزه عبدالقادر 2383443 كفـءكفـء2812011/06/27 معلم

السویس الثانویة بنین 2010/08/04 مروه فاروق دمحم احمد 2377014 كفـءكفـء2822011/06/27 معلم

2010/08/04 ینایر اإلبتدائیة الرسمیھ المتمیزة للغات٢٥شھداء  مروه دمحم احمد مھران 2237050 كفـءكفـء2832011/06/27 معلم

االمام مالك االبتدائیة 2010/08/04 مروه محمود عبدهللا شاھین 555134 كفـءكفـء2842011/06/27 معلم

2010/08/04 ینایر االعدادیة الرسمیھ المتمیزة للغات٢٥شھداء  مروه وجدى لطفى على خضیر 2393464 كفـءكفـء2852011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/08/04 مروى السید احمد محمود حسین 2376207 كفـءكفـء2862011/06/27 معلم

بور توفیق االبتدائیھ 2010/08/04 مروى عبدالرازق احمد رمضان 554318 كفـءكفـء2872011/06/27 معلم

دمحم حافظ االبتدائیة 2010/08/04 مریم المرسى المرسى دمحم محروس 2205650 كفـءكفـء2882011/06/27 معلم

السویس االعدادیھ القدیمة بنات 2011/08/04 مصطفى شحات یوسف احمد 2351942 كفـءكفـء2892011/06/27 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 

جنوب السویسالسویس ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السویس الثانویة بنین 2010/01/12 مصطفى محمود جادهللا قناوى 2235512 كفـءكفـء2902011/02/14 معلم

اللغات الرسمیھ االنجلیزیھ االعدادیة المشتركھ 2011/08/04 منى احمد حسین محمود 2388358 كفـءكفـء2912011/06/27 معلم

الحریة االعدادیة بنات 2010/08/04 منى سعید جمال محمود ابوالسعود 2352073 كفـءكفـء2922011/06/27 معلم

القناة اإلبتدائیة 2011/08/04 منى سید على رز 2154477 كفـءكفـء2932011/06/27 معلم

النور األبتدائیة 2010/08/04 منى عزالدین السید دمحم 2254773 كفـءكفـء2942011/06/27 معلم

الشھید المستشار عبد المنعم عثمان 2011/08/04 منى محمود على مسعد 2255199 كفـءكفـء2952011/06/27 معلم

حسین مؤنس االعدادیھ الرسمیة المتمیزه للغات. د  2011/03/01 منى محمود مصطفى عیسى 554944 كفـءكفـء2962011/02/14 معلم

السویس للصناعات البحریة بنین 2010/08/04 منى وجیھ عدلى سیف 2254706 كفـءكفـء2972011/06/27 معلم

النصر االعدادیة المشتركة 2011/08/04 مھا خطاب دمحم دمحم مقبل 2393364 فوق المتوسطكفـء2982011/06/27 معلم

السویس الثانویة بنات 2010/08/04 مھا محمود احمد مرزوق 2190995 كفـءكفـء2992011/06/27 معلم

الرحاب األبتدائیة 2010/08/04 مى سامح دمحم عالم 2240583 كفـءكفـء3002011/06/27 معلم

السویس االعدادیھ القدیمة بنین 2010/08/04 مى عبدالرؤوف عزت عثمان 2277508 كفـءكفـء3012011/06/27 معلم

مصعب بن عمیر اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 مى دمحم احمد القزاز 2263516 كفـءكفـء3022011/06/27 معلم

االدبیة اإلعدادیة المشتركة 2011/08/04 مى دمحم فرید دمحم خلیفھ سعد 2255217 كفـءكفـء3032011/06/27 معلم

االنصارى االبتدائیة 2010/08/04 مى محمود مختار ابراھیم 2196788 كفـءكفـء3042011/06/27 معلم

دمحم حافظ االبتدائیة 2010/03/01 میاده منصور صالح دمحم على 541790 كفـءكفـء3052011/03/01 معلم

مصعب بن عمیر اإلبتدائیة 2011/08/04 میاده یحیى توفیق دمحم 2393574 كفـءكفـء3062011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

جنوب السویسالسویس ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الخلیلیة االبتدائیة 1996/01/16 میرفت جرجس رزق نعمھ هللا 554296 كفـءكفـء3072010/03/21 معلم

النور األبتدائیة 2011/04/05 نادیھ محمود دمحم محمود 555560 كفـءكفـء3082011/02/14 معلم

السویس الزخرفیة بنین 2010/08/04 نانسى ثروت محروس غالى 2394209 كفـءكفـء3092011/06/27 معلم

النصر االبتدائیة 2010/08/04 نانسى دمحم یحیى حنفى 2258603 كفـءكفـء3102011/06/27 معلم

االدبیة االبتدائیة 2011/08/04 نجالء عبدالعاطى احمد منطلب 2223428 كفـءكفـء3112011/06/27 معلم

النصر االبتدائیة 2010/08/04 نجالء عبدالاله دمحم دمحم 2239471 كفـءكفـء3122011/06/27 معلم

االمام دمحم متولى الشعراوى األبتدائیة 2011/03/01 نجالء فتحى ابراھیم احمد 1780376 كفـءكفـء3132011/02/14 معلم

انس ابن مالك االعدایھ المشتركھ 2010/08/04 نجالء كمال مأمون فراج 2390410 كفـءكفـء3142011/06/27 معلم

النصر االبتدائیة 2011/08/04 نجالء دمحم فتحى سلیمان عبدالواحد 2201559 كفـءكفـء3152011/06/27 معلم

صالح الدین االبتدائیة 2010/08/04 نجوان سید على رز 2116752 كفـءكفـء3162011/06/27 معلم

عرب المعمل األبتدائیة 2011/08/04 نجوى ابراھیم عبدالغنى عوض هللا 2392438 كفـءكفـء3172011/06/27 معلم

على مبارك االبتدائیة 2010/08/04 نجوى جابر حسن السید 2169810 كفـءكفـء3182011/06/27 معلم

الست آمنة االبتدائیة 2010/08/04 نجوى محمود دمحم طھ دمحم 2254222 كفـءكفـء3192011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2010/08/04 ندا احمد احمد عقل 2313198 كفـءكفـء3202011/06/27 معلم

2010/08/04 ینایر اإلبتدائیة الرسمیھ المتمیزة للغات٢٥شھداء  نرمین سمیر محفوظ غریب 2246327 كفـءكفـء3212011/06/27 معلم

صالح نسیم اإلعدادیة المشتركة 2011/08/04 نرمین فوزى مصطفى دمحم 2275278 كفـءكفـء3222011/06/27 معلم

السویس الثانویة بنات 2011/03/01 نرمین مسعد دمحم فرج 2073850 كفـءكفـء3232011/02/14 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 

جنوب السویسالسویس ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید المستشار عبد المنعم عثمان 2011/08/04 نسرین دمحم عبدالفتاح السید 2237323 كفـءكفـء3242011/06/27 معلم

صالح نسیم اإلبتدائیة 2011/04/05 نسمھ دمحم مصطفى دمحم 555522 كفـءكفـء3252011/02/14 معلم

مصعب بن عمیر اإلبتدائیة 2010/08/04 نھاد على السید دمحم 2236947 كفـءكفـء3262011/06/27 معلم

الطبرى االعدادیة المشتركة 2010/08/04 نھى ابراھیم على زیاده 2351977 كفـءكفـء3272011/06/27 معلم

السویس االعدادیھ القدیمة بنین 2011/05/04 نھى خلیل عید خلیل 2311381 كفـءكفـء3282011/06/27 معلم

مصعب بن عمیر اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 نھى رشدى عبدالمعطى الراوى 2287081 كفـءكفـء3292011/06/27 معلم

االمام الشافعى األبتدائیة 2010/08/04 نھى دمحم رضا السید 2196791 كفـءكفـء3302011/06/27 معلم

االمام مالك االبتدائیة 2010/08/04 نھى دمحم عبده حسن 2391272 كفـءكفـء3312011/06/27 معلم

النصر االبتدائیة 2011/08/04 نوال شحات حامد على 2258608 كفـءكفـء3322011/06/27 معلم

االنصارى االبتدائیة 2011/08/04 نورا صبحى ابراھیم دمحم 2209815 كفـءكفـء3332011/06/27 معلم

نبویة موسى اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 نیرمین دمحم مصطفى غباره 2117278 كفـءكفـء3342011/06/27 معلم

االدبیة اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 نیفین محمود دمحم عبدالرحمن 2075609 كفـءكفـء3352011/06/27 معلم

السویس االعدادیھ القدیمة بنات 2010/08/04 نیھال السید ابراھیم احمد 2205711 كفـءكفـء3362011/06/27 معلم

النور األبتدائیة 2011/08/04 ھاجر محمود ابراھیم الشربینى 1754791 كفـءكفـء3372011/06/27 معلم

عرب المعمل األبتدائیة 2010/08/04 ھالھ عبدالكریم دمحمالطاھر عبدهللا 2253851 كفـءكفـء3382011/06/27 معلم

نبویة موسى اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 ھبھ السید مبارك حسین 2263498 كفـءكفـء3392011/06/27 معلم

حضانة صالح نسیم 2011/08/04 ھبھ هللا احمد السید احمد عبدهللا 2230420 كفـءكفـء3402011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

جنوب السویسالسویس ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قاسم امین اإلبتدائیة 2011/08/04 ھبھ هللا احمد محمود رفاعى 2223438 كفـءكفـء3412011/06/27 معلم

انس ابن مالك االعدایھ المشتركھ 2010/08/04 ھبھ امین على دمحم 2347622 كفـءكفـء3422011/06/27 معلم

2010/08/04 ینایر اإلبتدائیة الرسمیھ المتمیزة للغات٢٥شھداء  ھبھ حسان عبدالحى ابراھیم 2255212 كفـءكفـء3432011/06/27 معلم

حضانة الشھید دمحم یوسف 2008/03/13 ھبھ سامى عبدالعظیم حسین 2089322 كفـءكفـء3442011/02/14 معلم

الصــــفا االبتدائیة 2010/08/04 ھبھ عبدالحمید یسن احمد 2255203 كفـءكفـء3452011/06/27 معلم

الرحاب األبتدائیة 2011/08/04 ھبھ عوض على حامد 2238642 كفـءكفـء3462011/06/27 معلم

السویس الثانویة بنات 2010/08/04 ھبھ غریب حسین دمحم 2213473 كفـءكفـء3472011/06/27 معلم

الشھید دمحم یوسف اإلبتدائیة 2010/08/04 ھبھ غریب دمحم حفنى 2393421 كفـءكفـء3482011/06/27 معلم

الصــــفا االبتدائیة 2011/08/04 ھبھ مجاھد عبدهللا دمحم 2240638 كفـءكفـء3492011/06/27 معلم

حسین مؤنس االعدادیھ الرسمیة المتمیزه للغات. د  2011/08/04 ھبھ مجدى عبدالعزیز عثمان 2392393 كفـءكفـء3502011/06/27 معلم

2010/03/01 الفنیة المتقدمة للشئون الفندقیة و الخدمات السیاحیة ھبھ دمحم احمد الصفطى 555202 كفـءكفـء3512011/04/05 معلم

السویس االعدادیھ القدیمة بنین 2010/08/04 ھبھ دمحم احمد موسى سبیت 2258062 كفـءكفـء3522011/06/27 معلم

اللغات الرسمیة الفرنسیھ اإلبتدائیة 2011/08/04 ھبھ دمحم عرفات عبدالرازق 2247402 كفـءكفـء3532011/06/27 معلم

الشھید دمحم یوسف اإلبتدائیة 2010/08/04 ھبھ مختار عبدالسالم على 2246768 كفـءكفـء3542011/06/27 معلم

دمحم حافظ االبتدائیة 2010/08/04 ھدى محمود دمحم طھ دمحم 2293184 كفـءكفـء3552011/06/27 معلم

الحریة االعدادیة بنات 2010/08/04 ھدیر بھجت مصطفى ابراھیم ریحان 2255451 كفـءكفـء3562011/06/27 معلم

االمام الشافعى األبتدائیة 2010/03/01 ھنا احمد عبدالھادى على 2083407 كفـءكفـء3572011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

جنوب السویسالسویس ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االمام مالك االبتدائیة 2010/08/04 ھناء احمد دمحم ابراھیم 2246323 كفـءكفـء3582011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2010/03/01 ھناء سید عبدالحمید ابراھیم 2087342 كفـءكفـء3592011/02/14 معلم

السویس الزخرفیة بنین 2011/04/05 ھناء عبداللطیف شارد دمحم 2229523 كفـءكفـء3602011/02/14 معلم

النور اإلعدادیة المشتركھ 2010/08/04 ھناء على احمد حسن زعرب 2391751 كفـءكفـء3612011/06/27 معلم

النور األبتدائیة 2010/08/04 ھناء على اسماعیل نصر 2257744 كفـءكفـء3622011/06/27 معلم

اللغات الرسمیة االنجلیزیھ اإلبتدائیة 2008/09/06 ھناء فاروق امین عبدالرحمن الشجاعى 555244 كفـءكفـء3632011/02/14 معلم

السویس االعدادیھ القدیمة بنات 2008/04/15 ھند عبدالمعین ابودوح على 2063746 كفـءكفـء3642011/02/14 معلم

2010/08/04 ینایر االعدادیة الرسمیھ المتمیزة للغات٢٥شھداء  ھند دمحم سعد عبدالرحیم 2389531 كفـءكفـء3652011/06/27 معلم

اللغات الرسمیة االنجلیزیھ اإلبتدائیة 2011/08/04 ھند ناصر على دمحم 2380149 فوق المتوسطفوق المتوسط3662011/06/27 معلم

2010/08/04 ینایر اإلبتدائیة الرسمیھ المتمیزة للغات٢٥شھداء  ھویدا ابراھیم ابراھیم المتولى 2236439 كفـءكفـء3672011/06/27 معلم

حسین مؤنس االبتدائیھ الرسمیة المتمیزه للغات. د  2011/03/01 وفاء دمحم حسن دمحم 1760229 كفـءكفـء3682011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/08/04 والء حسن سید ابراھیم 2405716 كفـءكفـء3692011/06/27 معلم

الخلیلیة االبتدائیة 2011/08/04 والء سمیر فتحى دمحم 2095273 كفـءكفـء3702011/06/27 معلم

جمال عبد الناصر الثانویة بنین 2010/08/04 والء عبدالمنعم ابراھیم عبدربھ 2197577 كفـءكفـء3712011/06/27 معلم

االنصارى االبتدائیة 2011/08/04 والء دمحم السید احمد 2345983 كفـءكفـء3722011/06/27 معلم

نبویة موسى اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 والء محمود ابراھیم محمود 2205731 كفـءكفـء3732011/06/27 معلم

السویس االعدادیھ القدیمة بنات 2010/08/04 یارا دمحم عبدالغنى الحریرى 2238763 كفـءكفـء3742011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الجناینالسویس ::
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المؤھل 
األعلي

بالل بن رباح اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 امانى حسین عبدالسالم حسین 2129193 كفـءكفـء12011/06/27 أمین مكتبة

صالح أبو شكیو اإلبتدائیة 2010/08/04 امیره سالم اسماعیل على 2201687 كفـءكفـء22011/06/27 أمین مكتبة

أبو حامد الغزالى الثانویة المشتركة 2010/03/01 ایمان وجدى لطفى على 1799256 كفـءكفـء32011/02/14 أمین مكتبة

زید بن حارثة اإلعدادیة بنات 2010/08/04 زینب فتحى عسر على 2379964 كفـءكفـء42011/06/27 أمین مكتبة

قریة عامر اإلبتدائیة 2011/08/04 سھام عزت قطب حسین 2394811 كفـءكفـء52011/04/05 أمین مكتبة

عبد الرحمن بن عـــــوف اإلبتدائیة 2010/08/04 عایده دمحم امام دمحم 2352091 كفـءكفـء62011/06/27 أمین مكتبة

معاذ بن جبل اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 مروا محمود عبدالرحمن عبدالمعطى 2127025 كفـءكفـء72011/06/27 أمین مكتبة

جمال عبد الناصر اإلبتدائیة 2011/08/04 ھبھ احمد دمحم ابراھیم 2397646 كفـءكفـء82011/06/27 أمین مكتبة

النقیب دمحم عادل خاطر االعدادیھ المشتركھ 2011/08/04 وفاء سالم السید السید 2348958 كفـءكفـء92011/06/27 أمین مكتبة

طلعت حرب اإلعدادیة المشتركة 2011/08/04 وفاء دمحم رضوان محمود 2081792 كفـءكفـء102011/06/27 أمین مكتبة

األھرام الثانویة الصناعیة المشتركة 1999/01/16 دالیا محمود دمحم السید 554186 كفـءكفـء112009/12/21 أخصائى صحافة واعالم أول

النقیب دمحم عادل خاطر االعدادیھ المشتركھ 2011/08/04 میرفت صابر عید مرشد 2351949 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبد المنعم ریاض اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 سحر دمحم عبدالواحد دمحم 2222150 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

فصول منشیة  جنیفة اإلعدادیة المشتركة 2011/08/04 سوزان مبارك دمحم مبارك 2303459 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

أبو بكر الصدیق اإلبتدائیة 2010/08/04 شیماء عطیھ دمحم ابراھیم 1759289 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

قریة عامر اإلبتدائیة 2010/03/01 ایمان عبدالاله محمود احمد 2096413 كفـءكفـء162011/02/14 أخصائى نفسى

منشیة الرجولة اإلبتدائیة 2010/08/04 سامیھ اسماعیل دمحم بكرى 2253331 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى نفسى
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األعلي

الشھید أحمد حمدى اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 منار الشبراوى زیاد عبدالرحمن 2079819 كفـءكفـء182011/06/27 أخصائى نفسى

عثمان بن عفان اإلبتدائیة 2007/02/19 اسماء ابراھیم مصطفى دسوقى 2390717 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى اجتماعى

منشیة الرجولة اإلبتدائیة 2010/08/04 ایمان رشدى على حسن الخیاط 552814 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى اجتماعى

أبو بكر الصدیق اإلبتدائیة 2011/08/07 بشرى احمد حسن عبدالمھدى 2079364 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى اجتماعى

منشیة جنیفة اإلبتدائیة 2011/08/04 خدیجھ دمحم حسن دمحم 2258604 كفـءكفـء222011/06/27 أخصائى اجتماعى

شندورة اإلبتدائیة 2011/08/04 ریھام عثمان عبدالمنعم عثمان 555595 كفـءكفـء232011/06/27 أخصائى اجتماعى

فصول كبریت التجاریة المشتركة 2011/08/04 سھیر ذكى ابراھیم دمحم 2063740 كفـءكفـء242011/06/27 أخصائى اجتماعى

منشیة الرجولة اإلبتدائیة 2010/08/04 شیماء دمحم سید احمد 2392543 كفـءكفـء252011/06/27 أخصائى اجتماعى

دمحم فرید اإلبتدائیة 2011/08/04 عزه عزالدین سید دمحم 555382 كفـءكفـء262011/06/27 أخصائى اجتماعى

عبد الرحمن بن عـــــوف اإلبتدائیة 2010/08/04 عواطف دمحم سعدالدین دمحم 2340706 كفـءكفـء272011/06/27 أخصائى اجتماعى

شندورة اإلعدادیة المشتركة 2011/08/04 فادى جوزیف زویمر ادیب 2373139 كفـءكفـء282011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم سویلم االعدادیھ بنین 2011/08/04 دمحم احمد السید احمد 2081656 كفـءكفـء292011/06/27 أخصائى اجتماعى

طلعت حرب اإلعدادیة المشتركة 2011/08/04 دمحم سید مرسى عبدالجلیل 2378256 كفـءكفـء302011/06/27 أخصائى اجتماعى

النقیب دمحم عادل خاطر االعدادیھ المشتركھ 2011/08/04 مروه رضا ریاض عبدالراضى 1765019 كفـءكفـء312011/06/27 أخصائى اجتماعى

فصول المشیر احمد اسماعیل االعدادیة المشتركھ 2010/08/04 مروه محمود على ابراھیم 2402029 كفـءكفـء322011/06/27 أخصائى اجتماعى

فصول كبریت التجاریة المشتركة 2011/08/04 مھا احمد احمد على 2083497 كفـءكفـء332011/06/27 أخصائى اجتماعى

سعید البشتلى اإلبتدائیة 2011/08/04 مھا دمحم غریب ابراھیم 2103929 كفـءكفـء342011/06/27 أخصائى اجتماعى
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الجناین القدیمھ االبتدائیھ 2011/08/04 ناھد فوزى ذكى عازر 2081631 كفـءكفـء352011/06/27 أخصائى اجتماعى

سعید البشتلى اإلبتدائیة 2010/08/04 نجاه بدرالدین عبدالظاھر عبدهللا 2082372 كفـءكفـء362011/06/27 أخصائى اجتماعى

زید بن حارثة اإلعدادیة بنات 2010/03/01 نرمین السید دمحم على 2087061 كفـءكفـء372011/02/14 أخصائى اجتماعى

معاذ بن جبل اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 نشوه غریب صبحى دمحم معتمد 2083493 كفـءكفـء382011/06/27 أخصائى اجتماعى

قریة عامر اإلبتدائیة 2010/08/04 نورا ابراھیم مختار توفیق الشناوى 2285942 كفـءكفـء392011/06/27 أخصائى اجتماعى

منشیة الرجولة اإلعدادیة المشتركة 2011/04/05 نوره لطفى دمحم عبدهللا 2080015 كفـءكفـء402011/02/14 أخصائى اجتماعى

معاذ بن جبل اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 ھناء غریب احمد دمحم 554848 كفـءكفـء412011/06/27 أخصائى اجتماعى

السویس الثانویة الزراعیة المشتركھ 2011/08/04 وائل فرید على حجازى 2391490 كفـءكفـء422011/06/27 أخصائى اجتماعى

دمحم فرید اإلعدادیة المشتركة 1993/10/20 جوده دمحم عبدالرحمن حربى 550723 كفـءكفـء432009/12/21 معلم أول أ

الشھید دمحم سویلم االعدادیھ بنین 1994/09/01 انتصار دمحم الشحات دمحم عطیھ 552996 كفـءكفـء442010/03/21 معلم أول

طلعت حرب اإلعدادیة المشتركة 1992/09/01 سمعان جاد اسحق یوسف 552033 كفـءكفـء452009/12/21 معلم أول

طلعت حرب اإلعدادیة المشتركة 1994/09/01 سھیر كمال محارب بسطا 552884 كفـءكفـء462009/12/21 معلم أول

منشیة الرجولة اإلعدادیة المشتركة 1995/09/01 دمحم عبدالمقصود مصطفى عبدالعظیم 552801 كفـءكفـء472009/03/22 معلم أول

طلعت حرب اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 ابتسام اسماعیل عبدالستار اسماعیل 2303405 كفـءكفـء482011/06/27 معلم

منشیة الرجولة اإلبتدائیة 2011/08/04 احسان ابراھیم حسین السید عمر 2376610 كفـءكفـء492011/06/27 معلم

زید بن حارثة اإلعدادیة بنات 2011/08/04 احمد عبدالموجود دمحم عبداللطیف 2352107 كفـءكفـء502011/06/27 معلم

األھرام الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/08/04 احمد مبارك دمحم مبارك احمد 2303550 كفـءكفـء512011/06/27 معلم
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طلعت حرب اإلعدادیة المشتركة 2008/03/13 احمد دمحم السید عبده جوده 2065083 كفـءكفـء522011/04/05 معلم

فصول منشیة  جنیفة اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 احمد دمحم زكریا دمحم 2383451 كفـءكفـء532011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2002/05/01 احمد مصطفى ادم محارب 554999 كفـءكفـء542009/08/20 معلم

زید بن حارثة اإلعدادیة بنات 2011/08/04 اسماء شعبان رمضان حسین 2255222 كفـءكفـء552011/06/27 معلم

زید بن حارثة اإلعدادیة بنات 2011/08/04 اسماء صابر عباس حفنى 2378268 كفـءكفـء562011/06/27 معلم

األھرام الثانویة الصناعیة المشتركة 1993/11/01 السید عواد دمحم عوده 552767 كفـءكفـء572009/03/22 معلم

دمحم خاطر اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 امانى احمد دمحم سعد 2292358 كفـءكفـء582011/06/27 معلم

منشیة الرجولة اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 امانى مصطفى دمحم سالم 553192 كفـءكفـء592011/06/27 معلم

عبد الرحمن بن عـــــوف اإلبتدائیة 2011/08/04 امل فوزى احمد على 2078898 كفـءكفـء602011/06/27 معلم

طلعت حرب اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 امیره دمحم احمد سید خلیل 2303519 كفـءكفـء612011/06/27 معلم

دمحم فرید اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 امیره دمحم عبدالواحد دمحم 555683 كفـءكفـء622011/06/27 معلم

بالل بن رباح اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 ایات زكریا ریاض رضوان 2205454 كفـءكفـء632011/06/27 معلم

النقیب دمحم عادل خاطر االعدادیھ المشتركھ 2011/08/04 ایات محمود السید اسماعیل 2263643 كفـءكفـء642011/06/27 معلم

الجناین القدیمھ االبتدائیھ 2010/08/04 ایمان جمال السید احمد خیصم 2262445 كفـءكفـء652011/06/27 معلم

دمحم فرید اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 ایمان على عبدهللا على 2374432 كفـءكفـء662011/06/27 معلم

منشیة الرجولة اإلبتدائیة 2010/08/04 ایمان نصرالدین السید بخیت 555079 كفـءكفـء672011/06/27 معلم

النقیب دمحم عادل خاطر االعدادیھ المشتركھ 2011/04/05 ایمن ماھر مجاھد عبدالكریم 2079338 كفـءكفـء682011/02/14 معلم
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األھرام الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/08/04 ایناس دمحم یاسین دمحم 2074364 كفـءكفـء692011/06/27 معلم

دمحم فرید اإلعدادیة المشتركة 2011/08/04 حسن احمد حسین عبدالحلیم 2345225 كفـءكفـء702011/06/27 معلم

منشیة الرجولة اإلعدادیة المشتركة 2011/08/04 حسین عبدالمنعم ابراھیم دمحم 2322998 كفـءكفـء712011/06/27 معلم

الشھید أحمد حمدى اإلعدادیة المشتركة 2011/08/04 حنان عادل عطیھ میخائیل 2277507 كفـءكفـء722011/06/27 معلم

سعید البشتلى اإلبتدائیة 2010/03/01 خدیجھ سعید دمحم على 2081791 كفـءكفـء732011/02/14 معلم

زید بن حارثة اإلبتدائیة 2010/08/04 راندا الحسین خلیفھ اسماعیل 2377992 كفـءكفـء742011/06/27 معلم

منشیة الرجولة اإلعدادیة المشتركة 2011/08/04 رانیا رحمھ دمحم سیف 2220727 كفـءكفـء752011/06/27 معلم

الشھید أبو زید اإلبتدائیھ 2010/03/01 رانیا صبحى حجازى سعد 2063765 كفـءكفـء762011/02/14 معلم

الجناین القدیمھ االبتدائیھ 2011/04/05 رانیا على محمود مرسى 2079288 كفـءكفـء772011/02/14 معلم

قریة عامر اإلبتدائیة 2011/04/05 رانیا فتحى حسن عبدالمنعم 2095483 كفـءكفـء782011/02/14 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 رحاب جمال عبدالناصر على احمد 2398517 كفـءكفـء792011/06/27 معلم

أبو بكر الصدیق اإلبتدائیة 2010/08/04 رحاب غریب طھ عمر 2345982 كفـءكفـء802011/06/27 معلم

منشیة جنیفة اإلبتدائیة 2011/08/04 رحاب دمحم امین عبدالمقصود 2237087 كفـءكفـء812011/06/27 معلم

األھرام الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/08/04 رشا السید احمد البنھاوى 2083210 كفـءكفـء822011/06/27 معلم

سلیمان ضیف هللا اإلبتدائیة 2010/08/04 رشا دمحم ابراھیم دمحم 2247412 كفـءكفـء832011/06/27 معلم

سلیمان ضیف هللا اإلبتدائیة 2011/04/05 رضا عبدالفتاح صالح دمحم 2091189 كفـءكفـء842011/02/14 معلم

فصول المشیر احمد اسماعیل االعدادیة المشتركھ 2011/08/04 رضا على عثمان عبدهللا 2351987 كفـءكفـء852011/06/27 معلم
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عبد الرحمن بن عـــــوف اإلبتدائیة 2010/08/04 رضوى مصطفى مجلى نصیر 2286521 كفـءكفـء862011/06/27 معلم

سلیمان ضیف هللا اإلبتدائیة 2010/03/01 زینب دمحم على احمد 555211 كفـءكفـء872011/02/14 معلم

أبو بكر الصدیق اإلبتدائیة 2011/08/04 ساره جمال عطیھ هللا مرسى 2063723 كفـءكفـء882011/06/27 معلم

سلیمان ضیف هللا اإلبتدائیة 2010/08/04 ساره عطیھ السید احمد 2254798 كفـءكفـء892011/06/27 معلم

الشھید أبو زید اإلبتدائیھ 2011/08/04 سالى جابر وھبھ ابراھیم 2286461 كفـءكفـء902011/06/27 معلم

قریة عامر اإلبتدائیة 2010/08/04 سحر فوزى احمد على 2389528 كفـءكفـء912011/06/27 معلم

قریة عامر اإلبتدائیة 2011/04/05 سماح سعد سید ھاشم 555485 كفـءكفـء922011/02/14 معلم

دمحم فرید اإلبتدائیة 2010/08/04 سمر شوقى محمود دمحم 2395226 كفـءكفـء932011/06/27 معلم

منشیة الرجولة اإلبتدائیة 2010/08/04 سمیحھ یوسف دمحم حسین 2253778 كفـءكفـء942011/06/27 معلم

عبد الرحمن بن عـــــوف اإلبتدائیة 2010/08/04 سھام عطا دمحم سید 2258655 كفـءكفـء952011/06/27 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض اإلعدادیة المشتركة 2011/08/04 سید احمد سید دمحم 2237070 كفـءكفـء962011/06/27 معلم

الشھید أبو زید اإلبتدائیھ 2011/04/05 شیرین جرجس عبدهللا جید 555346 كفـءكفـء972011/02/14 معلم

دمحم فرید اإلبتدائیة 2011/08/04 شیرین عبدالرحیم امیر دمحم 2246326 كفـءكفـء982011/06/27 معلم

منشیة الرجولة اإلبتدائیة 2011/03/01 شیماء شبراوى شاھین على 555432 كفـءكفـء992011/02/14 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 شیماء صالح دمحم سالمھ 2081737 كفـءكفـء1002011/06/27 معلم

دمحم فرید اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 شیماء عماد على ابوزید 2205455 كفـءكفـء1012011/06/27 معلم

الشھید دمحم سویلم االعدادیھ بنین 2011/08/04 شیماء محمود صدیق فرج 2294219 كفـءكفـء1022011/06/27 معلم

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

7438of 643 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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المؤھل 
األعلي

قریة عامر اإلبتدائیة 2011/02/14 عبدالرحمن دمحم محمود دمحم 555160 كفـءكفـء1032011/02/14 معلم

الشھید أبو زید اإلبتدائیھ 2010/08/04 عطاف حسن محمود دمحم 2246363 كفـءكفـء1042011/06/27 معلم

األھرام الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/04/05 عطیات احمد رضوان رشوان 2129241 كفـءكفـء1052011/04/05 معلم

فصول طلعت حرب الثانویھ المشتركھ 2010/08/04 غاده حسین حسن بدوى 2179208 كفـءكفـء1062011/06/27 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض اإلعدادیة المشتركة 2011/08/04 فاطمھ احمد عبدالسالم سلیمان 2258677 كفـءكفـء1072011/06/27 معلم

سعید البشتلى اإلبتدائیة 2010/08/04 فاطمھ حماده على احمد 2353981 كفـءكفـء1082011/06/27 معلم

دمحم فرید اإلعدادیة المشتركة 2011/08/04 فاطمھ دمحم احمد السید 2236063 كفـءكفـء1092011/06/27 معلم

فصول المشیر احمد اسماعیل االعدادیة المشتركھ 2008/03/13 لیلى بدوى عبدالكریم دمحم 1763266 كفـءكفـء1102011/02/14 معلم

معاذ بن جبل اإلعدادیة المشتركة 2011/08/04 ماجده الخضرى على عبدالفتاح 2127030 كفـءكفـء1112011/06/27 معلم

فصول منشیة  جنیفة اإلعدادیة المشتركة 2011/08/04 مارسیل عطا جورجى ابراھیم 2351952 كفـءكفـء1122011/06/27 معلم

معاذ بن جبل اإلعدادیة المشتركة 2008/10/01 مارى المطرود سیدھم ایوب 2205460 كفـءكفـء1132011/06/27 معلم

األھرام الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/08/04 مجدى جمال السید عطیھ 2129256 كفـءكفـء1142011/06/27 معلم

سلیمان ضیف هللا اإلبتدائیة 2011/04/05 دمحم امیر خلیل على دمحم 2082464 كفـءكفـء1152011/02/14 معلم

طلعت حرب اإلعدادیة المشتركة 2011/08/04 دمحم عطیھ الشحات ابراھیم 2383449 كفـءكفـء1162011/06/27 معلم

طلعت حرب اإلعدادیة المشتركة 2011/04/05 دمحم محمود عبدالراضى محمود 2078910 كفـءكفـء1172011/02/14 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض اإلعدادیة المشتركة 2009/01/01 محمود على محمود دمحم 2362077 كفـءكفـء1182011/06/27 معلم

الشھید أحمد حمدى اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 مروه على عبدالقادر على 2065183 كفـءكفـء1192011/06/27 معلم
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الشھید عبد المنعم ریاض اإلعدادیة المشتركة 2011/08/04 مریم ثروت حلمى راغب 2286464 كفـءكفـء1202011/06/27 معلم

أبو بكر الصدیق اإلبتدائیة 2011/08/04 مصطفى على عبدهللا السید قاسم 2277518 كفـءكفـء1212011/06/27 معلم

أبو حامد الغزالى الثانویة المشتركة 2011/04/05 مصطفى دمحم دمحم منصور 2083448 كفـءكفـء1222011/06/27 معلم

أبو حامد الغزالى الثانویة المشتركة 2010/08/04 منى رمضان فھمى السید 2371033 كفـءكفـء1232011/06/27 معلم

زید بن حارثة اإلعدادیة بنات 2010/08/04 منى سید عبدالغنى مصطفى 2258674 كفـءكفـء1242011/06/27 معلم

أبو حامد الغزالى الثانویة المشتركة 2010/08/04 مؤمنھ صبحى فرحات عبدالجواد 2079357 كفـءكفـء1252011/06/27 معلم

منشیة الرجولة اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 مى صبحى محرم عثمان 2210202 كفـءكفـء1262011/06/27 معلم

منشیة الرجولة اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 مى مجدى امین احمد 2351868 كفـءكفـء1272011/06/27 معلم

عیون موسى اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 مى دمحم عبدالحى دمحم 2275280 كفـءكفـء1282011/06/27 معلم

قریة عامر اإلبتدائیة 2010/08/04 میرفت ابراھیم خلیفھ دردیر 2255229 كفـءكفـء1292011/06/27 معلم

األھرام الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/04/05 میرفت دمحم حافظ حسن 2228774 كفـءكفـء1302011/02/14 معلم

أبو بكر الصدیق اإلبتدائیة 2011/04/05 ناھد حسن احمد محمود 2079315 كفـءكفـء1312011/02/14 معلم

الشھید دمحم خاطر اإلبتدائیة 2010/08/04 ناھد محمود ابوالحسن فراج 2255198 كفـءكفـء1322011/06/27 معلم

النقیب دمحم عادل خاطر االعدادیھ المشتركھ 2010/08/04 نجوى محمود سلیمان خلف 2129198 كفـءكفـء1332011/06/27 معلم

فصول المشیر احمد اسماعیل االعدادیة المشتركھ 2011/04/20 نرمین مجدى عبدالمجید دمحم 2091299 كفـءكفـء1342011/02/14 معلم

منشیة الرجولة اإلعدادیة المشتركة 2011/08/04 نسمھ سعید حامد دمحم 2390420 كفـءكفـء1352011/06/27 معلم

منشیة جنیفة اإلبتدائیة 2010/08/04 نشوه على عبدالوھاب دمحم 555296 كفـءكفـء1362011/06/27 معلم
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قریة عامر اإلبتدائیة 2010/09/01 نعمھ دمحم على على عرفھ 555400 كفـءكفـء1372011/02/14 معلم

عبد الرحمن بن عـــــوف اإلبتدائیة 2010/08/04 ھالھ اسماعیل الصغیر حسن 2373157 كفـءكفـء1382011/06/27 معلم

النقیب دمحم عادل خاطر االعدادیھ المشتركھ 2010/08/04 ھانم عنتر الداخلى حسن 2063680 كفـءكفـء1392011/06/27 معلم

الشھید دمحم سویلم االعدادیھ بنین 2008/10/01 ھبھ هللا عدلى عبده رضوان 2240800 كفـءكفـء1402011/06/27 معلم

شندورة اإلعدادیة المشتركة 2010/08/04 ھبھ سالم فرحان طھ 2352132 كفـءكفـء1412011/06/27 معلم

معاذ بن جبل اإلعدادیة المشتركة 2011/08/04 ھبھ عبدالعزیز سید عبدالعزیز 2218302 كفـءكفـء1422011/06/27 معلم

قریة عامر اإلبتدائیة 2011/04/05 ھدى ھاشم ابوالحسن ابراھیم 555568 كفـءكفـء1432011/02/14 معلم

فصول طلعت حرب الثانویھ المشتركھ 2010/08/04 ھناء جاد نورالدین عبدالقادر 2258667 كفـءكفـء1442011/06/27 معلم

الجناین القدیمھ االبتدائیھ 2011/08/04 ھناء سید على سید احمد 2393158 كفـءكفـء1452011/06/27 معلم

طلعت حرب اإلعدادیة المشتركة 2011/08/04 ھناء دمحم البكرى الفقى 2352144 كفـءكفـء1462011/06/27 معلم

صالح أبو شكیو اإلبتدائیة 2011/08/04 ھند ربیع رشاد احمد 2391422 كفـءكفـء1472011/06/27 معلم

منشیة الرجولة اإلبتدائیة 2010/08/04 ھویدا حسن فتحى دمحم 2263656 كفـءكفـء1482011/06/27 معلم

سعید البشتلى اإلبتدائیة 2011/08/04 ھویدا عبدالغنى احمد حسین 2254776 كفـءكفـء1492011/06/27 معلم

األھرام الثانویة الصناعیة المشتركة 2010/08/04 ھویدا غریب سعدالدین سلیم 2303290 كفـءكفـء1502011/06/27 معلم

عبد الرحمن بن عـــــوف اإلبتدائیة 2010/03/01 ھیام سید عبدهللا دمحم 2079758 كفـءكفـء1512011/02/14 معلم

منشیة الرجولة اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 وسام نصر حسن ابراھیم 2073995 كفـءكفـء1522011/06/27 معلم

فصول المشیر احمد اسماعیل االعدادیة المشتركھ 2010/08/04 یسر سعدالدین دمحم خلیفھ 2351859 كفـءكفـء1532011/06/27 معلم

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

7438of 646 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




