
إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

دیوان المدیریةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2003/09/14 أمیرة دمحم نجیب فرید بكر 1325095 كفـءكفـء12012/07/10 ماجیستیرأمین مكتبة أول

یعمل بالدیوان 1992/11/16 احمد سید حنفى حسن 1252958 كفـءكفـء22013/09/10 دكتوراهمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1981/02/15 أمیمة أبوزید دمحم مرسي 1221328 كفـءكفـء32012/07/10 دكتوراهمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1994/07/11 سید دمحم حسن محمود 1535985 كفـءكفـء42012/07/10 ماجیستیرمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 2000/08/10 تامر عبد الرحمن عثمان بشیر 1312197 كفـءكفـء52012/07/31 ماجیستیرمعلم أول
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

روض الفرجالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مكارم االخالق المعماریة 2011/03/17 عبد اللطیف فایز عبد اللطیف احمد 2119845 كفـءكفـء12011/03/20 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2011/03/17 عبیر إبراھیم سید أحمد 1313793 كفـءكفـء22011/03/20 أمین مكتبة

2011/03/17 یولیو االبتدائیة المشتركة٢٣ فینیس صبرى ریاض جرجاوى 2107673 كفـءكفـء32011/03/17 أمین مكتبة

العامریة 2011/03/17 مارى ابراھیم عوض اللة وھبة 2113100 كفـءكفـء42011/03/17 أمین مكتبة

فاطمة الزھراء الرسمیة للغات 2011/03/17 ھیام فتحى عبد المجید الحفناوى 2152943 كفـءكفـء52011/03/17 أمین مكتبة

شبرا االعدادیھ 2011/03/17 ھیثم ممدوح احمد السید 2118363 كفـءكفـء62011/03/17 أمین مكتبة

مكارم االخالق المعماریة 2011/03/17 السید دمحم دمحم عبد الرحیم 2170211 كفـءكفـء72011/03/17 أخصائى صحافة وإعالم

محمود سامى البارودى 2011/03/17 ایناس سیف النصر على سعد 2119994 كفـءكفـء82011/03/17 أخصائى صحافة وإعالم

موسى بن نصیر الرسمیة للغات 2011/03/17 شیماء احمد دمحم على 2113038 كفـءكفـء92011/03/17 أخصائى صحافة وإعالم

النھضة النسائیة 2011/03/17 شیماء دمحم عبد الحمید حسنین 2107127 كفـءكفـء102011/03/17 أخصائى صحافة وإعالم

السیدة عائشة الثانویة بنات 2011/03/17 علیة دمحم الطنطاوى صالح 2107701 كفـءكفـء112011/03/17 أخصائى صحافة وإعالم

روض الفرج الثانویة بنات 2011/03/17 ماریانا فایز زكرى جرس 1315764 كفـءكفـء122011/03/17 أخصائى صحافة وإعالم

طوسون 2011/03/17 نھاد عبدالھادى السعید خلیل 2117339 كفـءكفـء132011/03/17 أخصائى صحافة وإعالم

مكارم االخالق بنات 2011/03/17 ھبھ ناصر سید سید 2117262 كفـءكفـء142011/03/17 أخصائى صحافة وإعالم

ثمرة االخالص بنون 2011/03/17 عمرو ابراھیم أحمد  حسین 2112335 كفـءكفـء152011/03/17 أخصائى تكنولوجیا

الجھاد 2011/03/17 مروة أحمد عبد العلیم دمحم 1526689 كفـءكفـء162011/03/17 أخصائى تكنولوجیا

مكارم االخالق بنات 1995/01/01 ایمان جالل ذكي عبد العال 2112173 كفـءكفـء172009/09/06 أخصائى اجتماعى أول أ
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

روض الفرجالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

التوفیقیة الثانویة بنین 1994/09/01 اشرف سالمھ عوض هللا یوسف 1294805 كفـءكفـء182012/07/10 ماجیستیرمعلم أول أ

1987/09/01 یولیو االبتدائیة المشتركة٢٣ فاطمة شفیق حلمي مصطفي دمحم 1256544 كفـءكفـء192009/01/25 معلم أول أ

مكارم االخالق المعماریة 1993/11/01 اشرف رمضان فرغلى محمود 1542947 كفـءكفـء202009/01/25 معلم أول

النھضة النسائیة 1990/11/10 حنان ھاشم دمحم علي 1732099 كفـءكفـء212009/09/06 معلم أول

جمعیة السالم بنین 1987/09/01 دولت حلمى أبراھیم عبد الوھاب 2014113 كفـءكفـء222009/09/06 معلم أول

مكارم االخالق المعماریة 1994/09/11 مجدى على حسن سلیمان 1302332 كفـءكفـء232009/09/06 معلم أول

مكارم االخالق المعماریة 1994/09/01 دمحم ربیع شحاتھ ربیع 1303397 كفـءكفـء242009/09/06 معلم أول

موسى بن نصیر الرسمیة للغات 2011/03/17 اسراء فكري سباعي جاد 2118682 كفـءكفـء252011/03/17 معلم

ف ریاض االطفال بمدرسةشبرا القدیمةب 2011/03/17 اسماء شوقي كاظم دمحم 2111958 كفـءكفـء262011/03/17 معلم

شبرا الرسمیة للغات 2011/03/17 امیرة البرنس عوض عمر 2115753 كفـءكفـء272011/03/17 معلم

محمود سامى البارودى 2011/03/17 إیمان عبد العال أحمد زیدان 1503415 كفـءكفـء282011/03/17 معلم

ف ح محمود سامى البارودى 2011/03/17 ثناء عسكر ابو زید على 2118349 كفـءكفـء292011/03/17 معلم

احمد عبد العزیز 2011/03/17 جرمین شوقى لبیب یوسف 2127378 كفـءكفـء302011/03/17 معلم

شبرا االعدادیھ 2011/03/17 دینا نبیل عیاد زخارى 2127373 كفـءكفـء312011/03/17 معلم

شبرا الرسمیة للغات 2011/03/17 رشا دمحم احمد المطراوى 2065882 كفـءكفـء322011/03/17 معلم

روض الفرج الثانویة بنات 2011/03/17 رضا دمحم دمحم سلیمان 1319068 كفـءكفـء332011/03/17 معلم

شبرا الرسمیة للغات 2011/03/17 سماح سعید دمحم ابو العزم 2152953 كفـءكفـء342011/03/20 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

روض الفرجالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السیدة عائشة الرسمیة للغات 2011/03/17 سنیة عبدهللا دمحم سلیمان 2115812 كفـءكفـء352011/03/17 معلم

السیده عائشھ الرسمیة للغات 2011/03/17 شیماء  زكریا شحاتھ حسن 2153927 كفـءكفـء362011/03/17 معلم

السیدة عائشة الرسمیة للغات 2011/03/17 شیماء احمد عبده احمد 2118713 كفـءكفـء372011/03/17 معلم

طوسون االبتدائیة 2011/03/17 شیماء شوقى محمود على جعفر 2152981 كفـءكفـء382011/03/17 معلم

جمعیة السالم بنین 2011/03/17 شیماء فكرى عبد المحسن عبدربة 2112380 كفـءكفـء392011/03/17 معلم

العھد الجدید 2011/03/17 شیماء وحید عبدالقادر ملیجى 2112184 كفـءكفـء402011/03/17 معلم

السیده عائشھ الرسمیة للغات 2011/03/17 عبد هللا رشدى حامد سلیمان 1321071 كفـءكفـء412011/03/17 معلم

ثمرة االخالص بنون 2011/03/17 عبیر محروس بدر احمد 1314124 كفـءكفـء422011/03/17 معلم

الیازجى 2011/03/17 على اسماعیل عبد السمیع عبد الصمد 2118240 كفـءكفـء432011/03/17 معلم

فاطمة الزھراء الرسمیة للغات 2011/03/17 على حافظ على ابو العزم 2118282 كفـءكفـء442011/03/17 معلم

العھد الجدید 2011/03/17 فیبي عاطف بانوب میخائیل 1323207 كفـءكفـء452011/03/17 معلم

فاطمة الزھراء الرسمیة للغات 2011/03/17 مصطفى عبد الفتاح عبد الرازق على 2119966 كفـءكفـء462011/03/17 معلم

الیازجى 2011/03/17 مى  دمحم عبد هللا احمد 2118374 كفـءكفـء472011/03/17 معلم

شبرا الرسمیة للغات 2011/03/17 نانسى عبد الرحمن ابراھیم كامل 2152950 كفـءكفـء482011/03/17 معلم

شبرا الرسمیة للغات 2011/03/17 ناھد ابراھیم مصطفي الخطیب 2118783 كفـءكفـء492011/03/20 معلم

الحریة الرسمیة للغات 2011/03/17 نرمین فاروق ذكي عبد القدوس 2125833 كفـءكفـء502011/03/20 معلم

الیازجى 2011/03/17 ھبھ مجدى حسن حسین 2119959 كفـءكفـء512011/03/17 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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روض الفرجالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

محمود سامى البارودى 2011/03/17 ھبھ دمحم البندارى سید احمد النادى 2119940 كفـءكفـء522011/03/17 معلم

الیازجى 2011/03/17 والء لبیب دمحم سوید 2118296 كفـءكفـء532011/03/17 معلم

-----------------------------------
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الساحلالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر بن عبدالعزیز 2011/03/13 اسماء على عبداللطیف دمحم 2123600 كفـءكفـء12011/03/13 أمین مكتبة

فرید ابو حدید ع بنین ص 2008/04/01 اسماء فرج حسنین عبده 2122005 كفـءكفـء22011/04/30 أمین مكتبة

الھاشمیة ع بنین 2011/03/13 اسماء وجدى فرجانى عبدالعظیم 2121998 كفـءكفـء32011/02/14 أمین مكتبة

شیبان ع بنات 2011/03/13 امیره فؤاد دمحم حسن كامل 2123594 كفـءكفـء42011/07/20 أمین مكتبة

ھدى شعراوى ع بنات ص 2011/07/01 ایرینى یسرى كامل ابراھیم 2248498 كفـءكفـء52011/03/14 أمین مكتبة

ام المومنین ع بنات ص 2011/07/11 ایمان دمحم عبد السالم محمود االمام 2131422 كفـءكفـء62011/04/01 أمین مكتبة

راتب 2011/03/13 دالیا عبدالوھاب اسماعیل على 2123603 كفـءكفـء72011/03/13 أمین مكتبة

الزھراء 2008/04/01 رانیا نبیل عتیق محمود 1324632 كفـءكفـء82011/04/01 أمین مكتبة

الجیل 2011/03/13 زینب دمحم احمد جمعھ 2123596 كفـءكفـء92011/04/07 أمین مكتبة

انصاف سرى ع بنات ص 2008/10/01 شیماء محمود یوسف محمود 2126864 كفـءكفـء102011/06/01 أمین مكتبة

شجرة الدر االعدادیة المھنیة بنات ص 2008/10/01 نبیلة یوسف یوسف اسماعیل 2284319 كفـءكفـء112011/07/02 أمین مكتبة

العزة بنین 2011/04/14 انجي انور لبیب ابراھیم 1524496 كفـءكفـء122011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

عثمان بن عفان التجریبیة االبتدائیة 2009/03/03 زینب عبدالتواب احمد مصطفى 2402773 كفـءكفـء132011/07/06 أخصائى صحافة وإعالم

عباس العقاد األعدادیة الرسمیة لغات 2006/10/03 سھا محمود سمیر عبد المعین أبوالفتوح 2126638 كفـءكفـء142011/04/01 أخصائى صحافة وإعالم

فرید ابو حدید ع بنین ص 2011/07/01 عادل دمحم الجیوشي حسین 2405444 كفـءكفـء152011/04/01 أخصائى صحافة وإعالم

سعد بن ابى وقاص 2008/10/01 فاطمھ حامد حمزه دمحم عبدالرحمن 2178481 كفـءكفـء162011/07/06 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم فرید 2008/04/01 منال محمود دمحم دمحم 2125333 كفـءكفـء172011/02/28 أخصائى صحافة وإعالم
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طارق بن زیاد اإلعدادیة الرسمیة لغات 1994/09/01 احمد كمال احمد عمر 1290686 كفـءكفـء182011/07/06 أخصائى تكنولوجیا أول أ

جواد حسنى االعدادیة الرسمیة لغات 1994/09/01 ھالة اسماعیل احمد یوسف 1289416 كفـءكفـء192012/07/16 ماجیستیرأخصائى تكنولوجیا أول أ

االمام دمحم عبده 2011/04/21 سمیرة أحمد سعید سید دمحم 2131229 كفـءكفـء202011/04/01 أخصائى تكنولوجیا

الرشاد 2006/11/01 شیماء میھوب دمحم دمحم 2182400 كفـءكفـء212011/03/13 أخصائى تكنولوجیا

السیدة خدیجة 2011/03/13 فاطمھ جمال یوسف سلیمان 2185842 كفـءكفـء222011/04/20 أخصائى تكنولوجیا

حدائق شبرا بنین 2011/03/17 ماریانا اسعد فایق ھبو 2122000 كفـءكفـء232011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

ام المؤمنین ص 2011/02/04 مریم عونى اسحق ابراھیم 1323816 كفـءكفـء242011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

شبرا الثانویة بنات 2011/09/04 ھند حسن عبدالمقصود بیومى 1516484 كفـءكفـء252011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

شیبان ع بنات 2011/09/04 رشا دمحم بھى الدین عواد  الكومى 1321741 كفـءكفـء262011/06/27 أخصائى نفسى

طھ حسین للمحافظة على البصر 2008/04/01 سلفیا شوقى موسى جریس 2180407 كفـءكفـء272011/04/01 أخصائى نفسى

الساحل ب 2011/03/20 شیماء اسماعیل محمود ھالل 1320760 كفـءكفـء282011/03/20 أخصائى نفسى

عباس العقاد األعدادیة الرسمیة لغات 2008/04/01 شیماء دمحم حامد العسیلى 2146109 كفـءكفـء292011/07/20 أخصائى نفسى

فصول التربیة الفكریة االعدادیة 2008/10/07 فاطمھ ابراھیم سید عبد هللا 2400783 كفـءكفـء302011/04/01 أخصائى نفسى

منیة السیرج 2008/04/01 فاطمھ كمال احمد حسین 2019983 كفـءكفـء312011/02/14 أخصائى نفسى

فصول التربیة الفكریة االعدادیة 2008/10/01 ایمن حسام الدین محمود عزب 2248310 كفـءكفـء322011/03/13 أخصائى اجتماعى

عمار بن یاسر الرسمیة لغات 2011/03/13 دعاء نبیل كامل نصار 2146846 كفـءكفـء332011/02/14 أخصائى اجتماعى

شبرا المیكانیكیة 1988/09/01 جمال دمحم على الخضرى 1267283 كفـءكفـء342012/09/16 دكتوراهمعلم خبیر
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المؤھل 
األعلي

السیدة نفیسة الثانویة بنات 1980/12/01 صفاء صدیق أحمد شرف الدین 1222747 كفـءكفـء352009/01/25 معلم خبیر

یعمل بالدیوان 1990/10/30 دمحم فتحى حسان دمحم 1299232 كفـءكفـء362012/09/16 دكتوراهمعلم خبیر

شبرا الحدیثة ع بنین ص 1983/09/01 جیھان دمحم عفیفي أحمد 1245168 كفـءكفـء372009/01/25 معلم أول أ

روض الفرج بنات ص 1994/09/01 دالیا عبد الرشید یوسف دمحم 1299873 كفـءكفـء382012/07/16 ماجیستیرمعلم أول أ

ام المومنین ع بنات ص 1994/10/13 عبدهللا حلمى على البدوى ابو العطا 1754825 كفـءكفـء392012/07/16 دكتوراهمعلم أول أ

جالل فھمى الفنیة المتقدمة الصناعیة 1986/03/08 معین كامل جبرائیل بولس 1239060 كفـءكفـء402009/01/25 معلم أول أ

جالل فھمى الفنیة المتقدمة الصناعیة 1999/01/01 ممدوح علي فكرى السید الفقى 1306452 كفـءكفـء412014/02/08 دكتوراهمعلم أول أ

السیدة رقیة 1984/09/01 منال دمحم سالم حسن 1253070 كفـءكفـء422009/09/06 معلم أول أ

عباس العقاد األعدادیة الرسمیة لغات 1995/10/24 مني سمیر جمال عبد الرحمن 1297446 كفـءكفـء432012/07/16 ماجیستیرمعلم أول أ

طھ حسین للمحافظة على البصر 1986/09/01 امال سعید عبد الواحد نصر الدین 1275893 كفـءكفـء442009/09/06 معلم أول

جالل فھمى الفنیة المتقدمة الصناعیة 1991/09/01 طارق دمحم رضوان دمحم 1325878 كفـءكفـء452009/09/06 معلم أول

جالل فھمى الفنیة المتقدمة الصناعیة 2002/05/01 دمحم سعید علي شفیق 1317612 كفـءكفـء462012/07/31 ماجیستیرمعلم أول

یعمل بالدیوان 2002/05/01 ھدى اسماعیل عوض هللا فرغلى 1268200 كفـءكفـء472012/08/04 دكتوراهمعلم أول

القاھرة الفنیة المتقدمة النسیجیة 1995/10/24 ھشام دمحم عبدالمعبود عبدالمعطى 1789728 كفـءكفـء482009/09/06 معلم أول

الھاشمیة ع بنین 2011/09/04 احمد السید احمد السید 2390241 كفـءكفـء492011/07/11 معلم

ناصر الثانویة بنین 2008/10/02 احمد حسن على حسن 2257147 كفـءكفـء502011/04/11 معلم

القاھرة الفنیة المتقدمة النسیجیة 2011/09/04 احمد صبرى احمد مرشال 2182357 كفـءكفـء512011/04/03 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
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جالل فھمى الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/09/04 احمد على محمود سالم 2120178 كفـءكفـء522011/04/01 معلم

االمل بالمظالت 2006/09/21 احمد یحیى دمحم حلمى مدبولى 2126077 كفـءكفـء532011/07/20 معلم

القاھرة الفنیة المتقدمة النسیجیة 2011/03/01 السید مختار السید امام 2182348 كفـءكفـء542011/04/01 معلم

ھدى شعراوى ع بنات ص 2008/10/01 أمانى محمود على ھزاع 1297162 كفـءكفـء552011/02/14 معلم

رفعت الرسمیة لغات 2011/03/17 امل فھمى احمد دمحم 2152880 كفـءكفـء562011/07/20 معلم

دمحم فرید 2008/10/01 أمنیة احمد حامد عوض 1320466 كفـءكفـء572011/07/20 معلم

ھدى شعراوى ع بنات ص 2011/03/13 امیره محسن عبدالمنعم عبدالعظیم 2204959 كفـءكفـء582011/03/13 معلم

االمل الثانویة المھنیة للصم 2008/10/01 امیره دمحم عطیھ عبدالمجید 2252671 كفـءكفـء592011/04/01 معلم

ف ح عمر بن عبد العزیز 2011/07/01 امیمة عبد المنعم احمد دمحم 2395749 كفـءكفـء602011/07/06 معلم

حضانة الجمھوریة 2011/03/17 إیرین بركات فرح غبلایر 1310890 كفـءكفـء612011/07/20 معلم

االمل بالمظالت 2011/07/11 ایرینى اسحق فلتاؤس جورجیوس 2404419 كفـءكفـء622011/07/06 معلم

عمار بن یاسر اإلعدادیة الرسمیة لغات 2011/11/13 ایالریھ عاطف زكى عبد الملك 1325074 كفـءكفـء632011/03/20 معلم

الجیل 2009/02/28 ایمان عزب دمحم عزب 2378324 كفـءكفـء642011/04/30 معلم

فاطمة النبویة 2011/09/06 ایناس كامل خلف فام 2400761 كفـءكفـء652011/04/01 معلم

العزة بنین 2008/10/01 باسم عبدالسید ودیع سالمھ 2119087 كفـءكفـء662011/03/20 معلم

جالل فھمى الفنیة المتقدمة الصناعیة 2006/10/15 بسمھ دمحم ربیع محمود خلیفھ 2102780 كفـءكفـء672011/04/01 معلم

فصول تربیة خاصة ملحقة بمدرسة رفعت ب 2007/10/01 تریزا جمال سعد سلیمان 2152590 كفـءكفـء682011/03/06 معلم
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ھدى شعراوى ع بنات ص 2011/07/01 جوزفین كمال لبیب غالي 2398759 كفـءكفـء692011/04/01 معلم

القاھرة الفنیة المتقدمة النسیجیة 2011/09/04 حسین ریاض فؤاد سلطان 2182346 كفـءكفـء702011/04/30 معلم

التربیة الفكریة 2008/10/01 دعاء شعبان دمحم اسماعیل 1544592 كفـءكفـء712011/04/13 معلم

شبرا الثانویة بنات 2008/04/01 دعاء عبدالعزیز محمود  احمد 2255063 كفـءكفـء722011/07/13 معلم

الساحل ب 2011/03/17 دعاء دمحم سمیر احمد  الشایب 2120188 كفـءكفـء732011/03/13 معلم

ھدى شعراوى ع بنات ص 2011/07/11 دینا عبد الوھاب اسماعیل علي 2399616 كفـءكفـء742011/04/01 معلم

السیدة رقیة 2008/11/26 دینا محمود عمر حسنین 2395480 كفـءكفـء752011/04/01 معلم

عثمان بن عفان الرسمیة لغات 2011/03/13 راندا فوزي ابراھیم شبل الخولي 2120187 كفـءكفـء762011/07/01 معلم

الساحل ب 2011/03/13 رانیا السید ابو الوفا حسن دمحم 2120183 كفـءكفـء772011/07/11 معلم

سعد بن ابى وقاص 2008/10/01 رانیا عوض دمحم السابق 2178479 كفـءكفـء782011/07/20 معلم

حدائق شبرا المشتركھ 2011/09/04 رانیا دمحم عوض ابراھیم 2253460 كفـءكفـء792011/07/01 معلم

باحثة البادیة ص 2008/04/01 رشا ابراھیم دمحم تمیم 2130662 كفـءكفـء802011/07/20 معلم

االمل بالمظالت 2007/11/06 رشا طلعت عبدالغفار حواش 2127177 كفـءكفـء812011/07/20 معلم

الزھراء الرسمیة لغات 2011/03/17 رشا على محمود احمد على 2120186 كفـءكفـء822011/03/12 معلم

فصول االمل المھنیة االعدادیةئ 2011/03/13 رضوى دمحم جالل عرفھ 2252662 كفـءكفـء832011/03/13 معلم

الزھراء 2008/10/01 ٠ریھام عبدالعال قبیصى  2122009 كفـءكفـء842011/07/20 معلم

رابعة العدویة الرسمیة لغات 2011/07/11 سارة  یوسف احمد قندیل 2383293 كفـءكفـء852011/04/01 معلم
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سعد بن ابى وقاص 2011/07/11 ساره شاكر فرج خلیل 2252858 كفـءكفـء862011/04/01 معلم

فصول االمل المھنیة االعدادیةئ 2011/03/13 سالى مجدي صبري دمحم 2252681 كفـءكفـء872011/04/20 معلم

طارق بن زیاد الرسمیة لغات 2008/11/12 سعدیھ دمحم مصطفى علي 2400786 كفـءكفـء882011/04/01 معلم

ابو بكر الصدیق ص 2008/10/01 سعید عابد عبد الجابر عبد الجلیل 2120192 كفـءكفـء892011/04/20 معلم

احمد عرابى النموذجیھ 2011/03/17 سلوى السید  دمحم یوسف 2157740 كفـءكفـء902011/03/20 معلم

سعد بن أبى وقاص الرسمیة لغات 2007/10/01 سلوى رؤوف شفیق ابراھیم 1319130 كفـءكفـء912011/07/20 معلم

جالل فھمى الفنیة المتقدمة الصناعیة 2006/10/15 سلوى على حامد دمحم 2102779 كفـءكفـء922011/04/01 معلم

الترعة الرسمیة لغات 2011/03/13 سماح موسى اسماعیل عویضھ 2253453 كفـءكفـء932011/02/28 معلم

فصول التربیة الفكریة االعدادیة 2011/04/06 سمیر منیر میخائیل بخیت 1544482 كفـءكفـء942011/03/01 معلم

صالح الدین االیوبى بنین ص 2002/10/01 سھیر عزت علي عبد الحمید 2395754 كفـءكفـء952011/06/27 معلم

دمحم فرید الرسمیة لغات 2011/03/13 شیماء ابراھیم ابراھیم على 2125325 كفـءكفـء962011/07/20 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/13 شیماء حسین محمود ابو طالب 2140255 كفـءكفـء972011/02/11 معلم

عثمان بن عفان التجریبیة االبتدائیة 2011/03/17 شیماء على جمعھ رجب 2123591 كفـءكفـء982011/07/01 معلم

الساحل 2011/09/06 شیماء دمحم المعصراوى سعید 2402829 كفـءكفـء992011/01/01 معلم

جالل فھمى الفنیة المتقدمة الصناعیة 2003/10/19 شیماء دمحم سید ابراھیم 2107046 كفـءكفـء1002011/04/01 معلم

عثمان بن عفان الرسمیة لغات 2011/03/13 شیماء دمحم دمحم عبدالنبى 2123584 كفـءكفـء1012011/07/20 معلم

منیة السیرج 2006/10/11 طارق خالد احمد شیخ بكرى 1544525 كفـءكفـء1022011/03/13 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القاھرة الفنیة المتقدمة النسیجیة 2011/09/04 طارق ربیع دمحم میزار 2182009 كفـءكفـء1032011/04/01 معلم

جالل فھمى الفنیة المتقدمة الصناعیة 1999/03/09 عبد الجلیل علي عبد الجلیل علي 1279504 كفـءكفـء1042009/09/06 معلم

سعد بن ابى وقاص 2008/10/01 علیھ مختار انور عبدالمجید 2178485 كفـءكفـء1052011/07/02 معلم

القاھرة الفنیة المتقدمة النسیجیة 2008/10/01 عماد حبشى عطا هللا ابراھیم 2255079 كفـءكفـء1062011/04/01 معلم

السالم التجاریة بنات بالساحل 2008/10/01 عمرو عاطف عبده دمحم 2207629 كفـءكفـء1072011/04/30 معلم

جالل فھمى الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/03/13 عمرو عطیھ السید عطیھ 2255084 كفـءكفـء1082011/07/11 معلم

حافظ ابراھیم الرسمیة لغات 2011/03/17 غرام دمحم ابراھیم دمحم صالح 2161438 كفـءكفـء1092011/03/20 معلم

شبرا الثانویة بنات 2008/10/01 فاطمھ نبوى السید احمد الشاذلى 2218342 كفـءكفـء1102011/04/01 معلم

فصول االمل المھنیة االعدادیةئ 2011/03/13 فیبى ثابت عوض عبدالمسیح 2252684 كفـءكفـء1112011/04/20 معلم

ام المؤمنین ص 2011/03/01 قدریھ حسن دمحم عبدالحمید 2118927 كفـءكفـء1122011/07/01 معلم

عثمان بن عفان الرسمیة لغات 2011/03/13 لیلى دمحم دمحم عبد اللطیف 2120180 كفـءكفـء1132011/02/14 معلم

القاھرة الفنیة المتقدمة النسیجیة 2002/05/01 ماجده نصر ریاض میخائیل 1789707 كفـءكفـء1142009/09/06 معلم

فرید ابو حدید ع بنین ص 2008/10/01 دمحم صالح الدین جابر عبدالعزیز 2126071 كفـءكفـء1152011/04/01 معلم

فرید ابو حدید ع بنین ص 2011/03/17 دمحم عز الدین عطا السید 2187034 كفـءكفـء1162011/03/20 معلم

ھدى شعراوى ع بنات ص 2008/10/01 دمحم على یونس السید 2121996 كفـءكفـء1172011/07/20 معلم

حافظ ابراھیم الرسمیة لغات 2011/09/04 مروة لملوم دمحم عبد هللا 2148124 كفـءكفـء1182011/07/04 معلم

عمار بن یاسر الرسمیة لغات 2011/09/04 مروة دمحم  حامد الصیرفى 2403022 كفـءكفـء1192011/07/06 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

التربیة الفكریة 2011/03/17 مروه عمر ابراھیم مصطفى 1544546 كفـءكفـء1202011/03/13 معلم

عمر مكرم 2011/03/13 معالى سعدالدین عبدالرحیم الجندى 2122004 كفـءكفـء1212011/07/20 معلم

طلعت حرب 2008/04/01 منال ابراھیم احمد عوض 2176337 كفـءكفـء1222011/07/20 معلم

رفعت 2011/03/13 منال احمد عارف عبد الرحمن 2126853 كفـءكفـء1232011/03/20 معلم

عثمان بن عفان الرسمیة لغات 2011/03/01 منى سعید عبدالستار احمد 2123578 كفـءكفـء1242011/07/01 معلم

جواد على حسنى الرسمیة لغات 2011/03/13 مھا صبري عبده دمحم 2120177 كفـءكفـء1252011/02/14 معلم

ام المومنین ع بنات ص 2008/11/20 مھا دمحم ابراھیم دمحم 2400800 كفـءكفـء1262011/04/01 معلم

رفعت الرسمیة لغات 2011/03/17 میرال دمحم دمحم عبد الھادى 1526677 كفـءكفـء1272011/04/20 معلم

ھدى شعراوى ع بنات ص 2008/10/01 نجالء عواد عبدالمھدى شحاتھ 2148836 كفـءكفـء1282011/03/13 معلم

الھاشمیة ع بنین 2011/03/13 نرمین  مجدى نبیل شاكر 2161895 كفـءكفـء1292011/04/20 معلم

سعد بن أبى وقاص الرسمیة لغات 2008/04/01 نشوى رمضان احمد ابراھیم 2128129 كفـءكفـء1302011/02/14 معلم

جالل الدسوقى 2011/03/13 نھال ممدوح حلمى السید 2146103 كفـءكفـء1312011/04/20 معلم

الجیل 2011/03/13 نھى فاروق دمحم عبدالبارى 1325276 كفـءكفـء1322011/04/30 معلم

االمل بالمظالت 2007/09/16 نورھان سعد محى سعد 2126085 كفـءكفـء1332011/07/20 معلم

االمل بالمظالت 2006/10/09 نیفین سید دمحم عبدالحمید 2126090 كفـءكفـء1342011/04/01 معلم

االمل بالمظالت 2006/09/17 ھاجر جمال عبدالفتاح عبدربھ 2126093 كفـءكفـء1352011/07/20 معلم

القاھرة الفنیة المتقدمة النسیجیة 2011/09/04 ھالھ دمحم دمحم سعد 2181997 كفـءكفـء1362011/04/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

ام المؤمنین.ح 2011/07/11 ھبھ حسن عبد السالم حسن 2402313 كفـءكفـء1372011/04/20 معلم

عمار بن یاسر الرسمیة لغات 2011/07/11 ھبھ محمود عبد الوھاب دمحم 2395484 كفـءكفـء1382011/04/01 معلم

ام المومنین ع بنات ص 2008/04/01 وفاء امبارك وردان على 2120179 كفـءكفـء1392011/02/14 معلم

سعد بن أبى وقاص الرسمیة لغات 2011/07/13 وفاء طھ احمد دمحم 2400790 كفـءكفـء1402011/07/06 معلم

طلعت حرب 2008/04/01 والء حسن حسن قمر 2126858 كفـءكفـء1412011/02/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

االستقالل بنات ص 2011/03/17 ایناس دمحم حسن السید 1523593 كفـءكفـء12011/02/14 أمین مكتبة

العطار بنین ص 2011/03/17 منى احمد دمحم عباس 1507146 كفـءكفـء22011/03/20 أمین مكتبة

رمسیس الحدیثة ص 2011/03/17 ابتسام دمحم دمحم ابراھیم 1521214 كفـءكفـء32011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

ف على بن ابى طالب التجریبیھ 2011/03/17 ایمان طلعت فؤاد دمحم 1528108 كفـءكفـء42011/02/14 أخصائى صحافة وإعالم

شبرا القدیمة ص 2011/03/17 دعاء ابراھیم السید سعد 1525056 كفـءكفـء52011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

جالل بنات ص 2011/03/17 شیماء طلعت دمحم حافظ 1323750 كفـءكفـء62011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

الشماشرجى ص 2011/03/17 ھبھ حسنى محمود دمحم 1324439 كفـءكفـء72011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

ناصر الثانویة الصناعیة بنات ص 2011/03/17 رضوى احمد على احمد 1528014 كفـءكفـء82011/03/20 أخصائى نفسى

المدرسة الثانویة الفنیة التجاریة بنات بشبرا 2011/02/14 شیماء دمحم دمحم دمحم 1528301 كفـءكفـء92011/02/14 أخصائى نفسى

الوحدة العربیة التجریبیة 2000/10/04 جوزفین جورجى جرجس جورجى 2111219 كفـءكفـء102009/11/05 أخصائى اجتماعى

ناصر الثانویة الصناعیة بنات ص 1985/09/01 زینب صابر السید الشناوى 1249522 كفـءكفـء112009/09/06 معلم أول أ

الوحدة العربیة التجریبیة 1993/09/01 عبیر دمحم مصطفي مرعي 1293841 كفـءكفـء122012/10/23 دكتوراهمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 1988/06/30 نادیة لمعي حبشى میخائیل 1234504 كفـءكفـء132009/09/07 معلم أول أ

الشماشرجى ص 1992/11/01 اسماعیل لبیب ابراھیم اسماعیل 1497044 كفـءكفـء142009/09/07 معلم أول

الشماشرجى 1996/09/01 جیھان عبد العلیم شحاتھ زاھى 378118 كفـءكفـء152009/09/07 معلم أول

االتحاد القومى بنین ص 1980/09/21 مھلل دمحم على حسن 1227888 كفـءكفـء162010/02/10 معلم أول

مدرسة العطار الثانویة بنات 2011/07/01 أحمد  على  عبد العزیز  البقري 2237252 كفـءكفـء172011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

االقباط بنین ص 2011/03/01 احمد ابراھیم فھیم حماد 1314888 كفـءكفـء182011/02/14 معلم

قبة الھواء ص 2011/07/28 اماني ممدوح احمد اسماعیل 2250203 كفـءكفـء192011/07/01 معلم

االتحاد القومى بنین ص 2011/03/17 امیرا على عبد العزیز متولى 1521212 كفـءكفـء202011/02/28 معلم

دمحم فرید الثانویة ببنین 2011/03/17 خالد ابراھیم عبد المحسن عبد الرحمن 1528404 كفـءكفـء212011/02/14 معلم

ف ح جالل التجریبیھ 2011/03/17 خدیجة سعد السعود على العراقى 1528576 كفـءكفـء222011/03/20 معلم

جالل بنات ص 2011/03/17 رانیا عبد النعیم عبد العال حسین 1507748 كفـءكفـء232011/03/20 معلم

االتحاد القومى ریاض اطفال 2011/03/17 رانیا على حسن مرسى 1521223 كفـءكفـء242011/02/28 معلم

دمحم فرید الثانویة ببنین 2011/03/01 سحر عید السید احمد 1525055 كفـءكفـء252011/02/14 معلم

ف ح جالل التجریبیھ 2011/03/17 سماح مصطفى فاروق مصطفى 1521221 كفـءكفـء262011/03/20 معلم

ملحق بمدرسةالعطار االبتدائیة بنین.ف 2011/03/17 سومیة بحیرى دمحم یوسف 1314240 كفـءكفـء272011/03/20 معلم

االتحاد القومى ریاض اطفال 2011/03/17 شیماء عید السید الشاذلى 1321308 كفـءكفـء282011/02/14 معلم

االتحاد القومى المشتركة 2011/03/17 غادة فرج ابراھیم مرسى 1507525 كفـءكفـء292011/03/20 معلم

الوحدة العربیة التجریبیة 2011/03/01 دمحم حامد ابراھیم شبانھ 1521193 كفـءكفـء302011/02/14 معلم

على بن ابى طالب التجریبیة 2011/03/17 دمحم عبد المنعم سید دمحم 2203074 فوق المتوسطفوق المتوسط312011/03/20 معلم

الوحدة العربیة التجریبیة 2011/03/17 دمحم مصطفي دمحم دمحم 2118687 كفـءكفـء322011/03/20 معلم

الوحدة العربیة التجریبیة 2011/03/17 محمود حسن على عبد الكریم 1525048 كفـءكفـء332011/02/14 معلم

على بن ابى طالب التجریبیة 2011/03/17 محمود سید عبد الجید ابراھیم 1317928 كفـءكفـء342011/02/14 معلم
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شبراالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الوحده العربیھ ص التجریبیة ریاض اطفال 2011/03/17 مروة عبد الواحد  سید عبد الواحد 2246723 كفـءكفـء352011/02/28 معلم

رمسیس الحدیثة ص 2008/04/01 نسرین حامد السید دمحم 1320635 كفـءكفـء362011/02/14 معلم

االقباط بنین ص 2011/03/01 نورا محروس دمحم عبد الجلیل 1494864 كفـءكفـء372011/02/14 معلم

االقباط بنین ص 2011/03/01 ھیثم دمحم مصطفى عبد هللا 1814879 كفـءكفـء382011/03/01 معلم
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المؤھل 
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بالل بنات ص 2011/03/17 امیرة سمیر عبد العظیم ابراھیم 1507100 كفـءكفـء12011/03/20 أمین مكتبة

العبور  بنات ص 2011/03/17 ریھام صابر ھاشم امین 1316291 كفـءكفـء22011/03/20 أمین مكتبة

عبد العزیز جاویش ص 2011/03/17 سلوى فوزى خلیفة عبد الدایم 1508280 كفـءكفـء32011/03/17 أمین مكتبة

سعد زغلول ص 2011/03/17 شیماء رجب عید دمحم 1559644 كفـءكفـء42011/03/20 أمین مكتبة

الزاویة الحمراء بنات ص 2011/03/17 ھبة فوزى اسماعیل دمحم 1500746 كفـءكفـء52011/03/20 أمین مكتبة

الشھید مصطفى الطباخ االبتدائیة 2011/03/17 ھمت مصطفى فرج بدر 1503990 كفـءكفـء62011/03/17 أمین مكتبة

بالل بنات ص 2011/03/17 دمیانة عبد المالك امین  جرجس 2020754 كفـءكفـء72011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

بالل المشتركة ص 2011/03/12 راندا عشرى كامل رخا 1325612 كفـءكفـء82011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

الظاھر بنات ص 2011/03/17 رانیا عبد المسیح عبد هللا معوض 1516655 كفـءكفـء92011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

جمال الدین االفغانى بنین ص 2011/03/17 سامى زكى معوض بخیت 1498151 كفـءكفـء102011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

الظاھر الرسمیة  لغات 2011/03/17 سناء عبدالغنى عبدالقادر دمحم 2132489 كفـءكفـء112011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

بالل بنات ص 1995/10/24 جمیل السید  على شاھین 1246457 كفـءكفـء122009/09/06 أخصائى تكنولوجیا أول

بالل المشتركة ص 2011/03/17 فاطمة احمد السید شلتوت 1493687 كفـءكفـء132011/03/20 أخصائى تكنولوجیا

سعد زغلول بنین ص 2011/03/17 مایكل عدلى عزیز ابراھیم 1492985 كفـءكفـء142011/03/20 أخصائى تكنولوجیا

بالل الثانویة بنات 2011/03/17 نیفین عوض هللا سعد بشاى 1493371 كفـءكفـء152011/03/20 أخصائى تكنولوجیا

الشھید مصطفى الطباخ االبتدائیة 1991/02/15 ھدى فتحى حسانین راجح 1710494 كفـءكفـء162012/10/16 دكتوراهأخصائى نفسى أول أ

عمرو بن العاص بنین ص 2011/03/17 رحاب رمادى احمد ابو المعاطى 1508282 كفـءكفـء172011/03/20 أخصائى نفسى
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المؤھل 
األعلي

عبد العزیز جاویش ص 2011/03/17 رشا فوزى اسماعیل صقر 1322286 كفـءكفـء182011/03/20 أخصائى نفسى

بالل بنین ص 1985/03/30 احمد ربیع دمحم حسان 1239894 كفـءكفـء192009/01/25 معلم أول أ

نجیب محفوظ الثانویة بنات 1993/09/01 سامیة جبرائیل جبرة میخائیل 1289625 كفـءكفـء202009/01/25 معلم أول أ

الظاھر الثانویة بنین 1991/12/01 عبد الناصر عطاهللا دمحم عطاهللا 1273794 كفـءكفـء212009/01/25 معلم أول أ

عبد العزیز جاویش ص 1980/09/01 لیلى ابراھیم فرغلى حسن 1231055 كفـءكفـء222009/09/06 معلم أول أ

بالل بنین ص 1984/11/28 ماري عطا هللا جرجس تادرس 1242082 كفـءكفـء232009/01/25 معلم أول أ

عبد المنعم ریاض ص 1991/11/01 ناھد سعید عبد الواحد نصر الدین 1291363 كفـءكفـء242009/09/06 معلم أول

مصطفى كامل بنین ص 1997/12/01 ھاني دمحم محمود عید 1277166 كفـءكفـء252009/01/25 معلم أول

حضانة بالل المشتركة 2011/03/13 اسماء زاھى عبد العزیز زھران 1313022 كفـءكفـء262011/03/20 معلم

الظاھر بنات ص 2011/03/17 امانى دمحم عبد الرحمن سید 1519753 كفـءكفـء272011/03/20 معلم

جمال الدین االفغانى بنین ص 2011/03/17 امیرة عبدهللا عاشور احمد 2065057 كفـءكفـء282011/03/20 معلم

الزاویة الحمراء بنین ص 2011/03/17 ایمان سید الطوخى عبد الرحمن 1598757 كفـءكفـء292011/03/20 معلم

مصطفى كامل بنین ص 2011/03/17 تامر  دمحم  احمد  مصطفى 2139428 كفـءكفـء302011/03/20 معلم

الشھید مصطفى الطباخ االبتدائیة 2011/03/17 حنان عبدالمنعم معاون شیخون 2182989 كفـءكفـء312011/03/20 معلم

سعد زغلول بنین ص 2011/03/17 رحاب  عبد السالم احمد السید 2020843 كفـءكفـء322011/03/20 معلم

الظاھر بنات ص 2011/03/17 رضا مرسى مرسى دمحم 1498847 كفـءكفـء332011/03/20 معلم

بالل بنات ص 2011/03/17 سالى  دمحم صبرى  عبدهللا 2021899 كفـءكفـء342011/03/20 معلم
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المؤھل 
األعلي

الظاھر الرسمیة  لغات 2011/03/17 سھام على دمحم جاب هللا 1329360 كفـءكفـء352011/03/20 معلم

طالئع المستقبل الرسمیة  لغات 2011/03/17 سوزان موریس ارمانیوس مرجان 2054434 كفـءكفـء362011/03/20 معلم

سعد زغلول ص 2011/03/17 فضل انس  احمد فضل 2149307 كفـءكفـء372011/03/20 معلم

مصطفى كامل بنین ص 2011/03/17 دمحم  رمضان  حسن  صالح 2139419 كفـءكفـء382011/03/20 معلم

عبد العزیز جاویش ص 2011/03/17 مراد حسن حافظ حسن 1793517 كفـءكفـء392011/03/20 معلم

الظاھر بنات ص 2011/03/17 مروة محمود عبد الرحیم عرب 1511088 كفـءكفـء402011/03/20 معلم

حضانة الزاویة 2011/03/17 منى فاروق عبد الكریم عبد الرحیم 1319896 كفـءكفـء412011/03/20 معلم

بالل الثانویة بنات 2011/03/17 نجالء عبد الحمید عبد الرسول دمحم غنیم 1519402 كفـءكفـء422011/03/20 معلم

جمال الدین االفغانى ص 2011/03/17 نسمھ حسین ذكى احمد 1324830 كفـءكفـء432011/03/20 معلم

جمال الدین االفغانى بنین ص 2011/03/17 نشوى  رشاد  عبد العظیم  دمحم 2139386 كفـءكفـء442011/03/20 معلم

الظاھر الرسمیة لغات 2011/03/17 نفین احمد دمحم عزب 1498142 كفـءكفـء452011/03/20 معلم

بالل المشتركة ص 2011/03/17 ھبة  حسن  على  اسماعیل 2139596 كفـءكفـء462011/03/20 معلم

الظاھر بنات ص 2011/03/17 ھناء  سالمان  مصطفى  خضر 2127951 كفـءكفـء472011/03/20 معلم

ریاض اطفال المنصوریة بنات ص 2011/03/17 والء  سعید  عبد الجید  محمود 2141630 كفـءكفـء482011/03/20 معلم
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تاریخ 
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المطریةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

الشیماء االعدادیة بنات 1981/09/01 سھیر لویز ابراھیم عبد المالك 1641080 كفـءكفـء12009/01/25 وكیل مدرسة متفرغ- معلم خبیر 

المطریةث بنات 2002/05/01 اكرام یحیى عبدالقوى عبدالرحیم 1619969 كفـءكفـء22009/01/25 أمین مكتبة

مؤسسة المطراوى ص 2006/11/05 أمیرة عبد الحمید على حسن 2125331 كفـءكفـء32011/03/17 أمین مكتبة

الشھید عاطف العسكرى ص 2011/03/17 رشا سعید دمحم ابراھیم 1316037 كفـءكفـء42011/04/20 أمین مكتبة

رفاعة الطھطاوى ص 2011/03/17 شریف  حسن على السعدى 2162605 كفـءكفـء52011/04/20 أمین مكتبة

السیدة خدیجة التجریبیة لغات 2011/03/17 شیماء اسماعیل دمحم عكیلة 1548705 كفـءكفـء62011/04/20 أمین مكتبة

المسلة ص 2011/03/17 عبیر حسن على عیسى 2125241 كفـءكفـء72011/04/20 أمین مكتبة

بالل بن رباح 2011/03/17 لبني  عبد العزیز  دمحم  دمحم 2016220 كفـءكفـء82011/04/20 أمین مكتبة

السیدة خدیجة الثانویة بنات 2011/03/17 دمحم یحیى دمحم عبدالخالق 1620010 كفـءكفـء92011/03/17 أمین مكتبة

عثمان بن عفان 2011/03/17 نھى دمحم شعبان دمحم 2253705 كفـءكفـء102011/04/20 أمین مكتبة

اإلمام على بن أبى طالب 2011/03/17 امل سعید دمحم رسمى 2190428 كفـءكفـء112011/03/17 أخصائى صحافة وإعالم

أم المؤمنین بنات 2011/03/17 ریھام حسن دیاب عبدالجلیل 2190504 كفـءكفـء122011/04/20 أخصائى صحافة وإعالم

شجرة مریم ص 2011/03/17 سامح ابراھیم دمحم ابراھیم 2171086 كفـءكفـء132011/04/20 أخصائى صحافة وإعالم

رفاعة الطھطاوى ص 2011/03/17 سحر دمحم عبد الوھاب على 2158195 كفـءكفـء142011/03/17 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم كریم م 2011/03/17 شیماء على حسین الضحاوى 1796619 كفـءكفـء152011/04/20 أخصائى صحافة وإعالم

المطریةث بنات 2011/03/17 صافى حمدى عطیھ عبد هللا 1324563 كفـءكفـء162011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

احمد فتحى العقاد ص 2011/03/17 صفاء ربیع صابر دمحم 1324582 كفـءكفـء172011/04/20 أخصائى صحافة وإعالم
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المؤھل 
األعلي

رفاعة الطھطاوى ص 2011/03/17 منى غریب احمد على 1322521 كفـءكفـء182011/04/20 أخصائى صحافة وإعالم

المستقبل م 2011/03/17 ھدى  جابر أحمد الصعیدى 2125329 كفـءكفـء192011/03/17 أخصائى صحافة وإعالم

السیدة خدیجة التجریبیة لغات 2011/03/17 وفاء السید لبیب السید 2125299 كفـءكفـء202011/03/17 أخصائى صحافة وإعالم

الرشاد االعدادیة المسائیة 2011/03/17 ولید دمحم عبدالغفار ابراھیم 2203646 كفـءكفـء212011/04/20 أخصائى صحافة وإعالم

میسرة االعدادیھ بنین 1997/09/01 جیھان سید ابراھیم الجندى 1305887 كفـءكفـء222009/01/25 أخصائى تكنولوجیا أول

اسامة وفا ص 2011/03/17 أمل فوزى دمحم شحاتھ 2126418 كفـءكفـء232011/03/20 أخصائى تكنولوجیا

الشھید عاطف العسكرى ص 2004/07/01 إیھاب دمحم جودة حسن 1312498 كفـءكفـء242009/01/25 أخصائى تكنولوجیا

المسلة م ع بنات 2011/03/17 تیسیر عارف ھاشم دمحم بدر 1324507 كفـءكفـء252011/04/20 أخصائى تكنولوجیا

الرشاد االعدادیة المسائیة 2011/03/17 زینب  أسامة عبد الرؤف عباس 2142872 كفـءكفـء262011/04/20 أخصائى تكنولوجیا

میسرة االعدادیھ بنین 2011/03/17 شیماء  أبو الفتح عبد الخالق دمحم 2131192 كفـءكفـء272011/04/20 أخصائى تكنولوجیا

الجیل الحر 2007/07/14 مرفت قاین سند حنا 2079388 كفـءكفـء282011/04/20 أخصائى تكنولوجیا

احمد فتحى العقاد ص 2011/03/20 مروه دمحم إبراھیم إبراھیم 1321960 كفـءكفـء292011/03/20 أخصائى تكنولوجیا

عمر مكرم المسائیة 2011/09/04 نشوان نظمي نجم الدین شاكر 1684091 كفـءكفـء302011/03/17 أخصائى تكنولوجیا

العقاد م 2011/03/17 ابتسام ھمام كامل ھدیھ 1325200 كفـءكفـء312011/04/20 أخصائى نفسى

الرشاد االعدادیة المسائیة 2011/03/17 أحمد لطفى مھنى محمود 2187923 كفـءكفـء322011/05/04 أخصائى نفسى

١احمد عرابى م  2011/03/17 جیھان  العزب  على  مطاوع 2094361 كفـءكفـء332011/05/04 أخصائى نفسى

عمار بن یاسر م 2011/03/17 سالى عبد القادر عبد الغنى عماره 1686669 كفـءكفـء342011/04/20 أخصائى نفسى
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مدرسة االمل للبنات بالكابالت 2011/03/17 نجاة الزعیم مصطفي حسان 2135173 كفـءكفـء352011/04/20 أخصائى نفسى

عمر مكرم المسائیة 2011/03/17 نیفین منصور جاد منصور 2007182 كفـءكفـء362011/03/17 أخصائى نفسى

أسماء بنت ابى بكر االعدادیة 2011/03/17 ھدى فؤاد عبدالحفیظ عبدهللا 2163664 كفـءكفـء372011/03/17 أخصائى نفسى

دمحم كریم ص 2011/09/06 وداد ابراھیم السید عز الدین 2082336 كفـءكفـء382011/07/26 أخصائى نفسى

المسلة م ع بنات 1990/12/15 جیھان كمال دمحم دمحم 1279398 كفـءكفـء392009/09/06 أخصائى اجتماعى أول أ

المستقبل الصباحیة 1993/07/11 صفاء ابراھیم عبدالمجید رزق 1756638 كفـءكفـء402009/01/25 أخصائى اجتماعى أول أ

عمر المختار ص 2011/03/17 سلوى على عبدالحمید حسن شریف 1287914 كفـءكفـء412011/04/20 أخصائى اجتماعى

بالل بن رباح 2011/03/17 سماح على  عبد الحمید حسن شریف 2012322 كفـءكفـء422011/04/20 أخصائى اجتماعى

الدمحمیة 2011/03/17 مارى منیر فھیم ابراھیم 1548699 كفـءكفـء432011/03/17 أخصائى اجتماعى

اسامة وفا ص 2011/03/17 محمود أحمد أحمد أحمد السید 1320966 كفـءكفـء442011/04/20 أخصائى اجتماعى

مدرسة االمل للبنات بالكابالت 2011/03/17 نھي حامد دمحم أبوسعده 2135160 كفـءكفـء452011/03/17 أخصائى اجتماعى

المطریةث بنات 1987/03/04 سوزان فرغلى عبد الحافظ دمحم 1254743 كفـءكفـء462012/09/16 دكتوراهمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1982/09/01 دمحم السید مصطفى البھیدى 1221800 كفـءكفـء472009/09/06 معلم خبیر

عمر بن الخطاب ث بنین 1993/03/27 ابراھیم السید ابراھیم السید 1249709 كفـءكفـء482009/09/06 معلم أول أ

الشیماء االعدادیة بنات 1988/09/01 اشرف صالح احمد سلیمان 1249980 كفـءكفـء492009/01/25 معلم أول أ

طھ حسین التجریبیة 1991/09/01 آمال جمال الدین صقر دمحم صقر 1808347 كفـءكفـء502009/09/06 معلم أول أ

ابوبكر الصدیق 1985/09/01 حسن دمحم حفنى محمود 1233934 كفـءكفـء512009/09/06 معلم أول أ
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المؤھل 
األعلي

احمد عرابى ص 1980/09/01 زینب أحمد شافعى خشان 2012732 كفـءكفـء522009/09/06 معلم أول أ

ابوبكر الصدیق 1992/09/01 سمیرة  ولسن ونیس غبلایر 2001794 كفـءكفـء532009/09/01 معلم أول أ

طھ حسین التجریبیھ لغات 1991/09/29 عبده دمحم محمود أحمد 1809722 كفـءكفـء542009/09/06 معلم أول أ

عمار بن یاسر ص 1981/09/01 عواطف عبد العال ابو العال الزغبى 1235757 كفـءكفـء552009/08/01 معلم أول أ

ابوبكر الصدیق 1992/09/01 فایزة احمد احمد دمحم 1760802 كفـءكفـء562009/01/25 معلم أول أ

عمر مكرم ص 1994/09/01 نجالء ابو سریع احمد عبد الحلیم 1816479 كفـءكفـء572012/07/10 ماجیستیرمعلم أول أ

ابوبكر الصدیق 1992/11/24 یحیى احمد السید ابراھیم 1778787 كفـءكفـء582009/01/25 معلم أول أ

المطریة الثانویة بنین 1997/12/01 إبراھیم سعد عبد المسیح عبد المالك 1782939 كفـءكفـء592009/01/25 معلم أول

١احمد عرابى م  1986/09/01 ابراھیم دمحم محمود محمود 1264175 كفـءكفـء602009/01/25 معلم أول

دمحم كریم م 1987/09/27 أحمد قاسم عبد الرازق على 2004351 كفـءكفـء612009/09/06 معلم أول

طھ حسین التجریبیھ لغات 1987/11/01 اشرف احمد عبدالمنعم مصطفى زاید 1775899 كفـءكفـء622009/09/06 معلم أول

عثمان بن عفان 2000/09/25 السید عبد الخالق السید عوض هللا 971993 كفـءكفـء632012/07/31 ماجیستیرمعلم أول

ھدى شعراوى ص 1987/11/01 امانى االحمدى دمحم یوسف 1258490 كفـءكفـء642009/01/25 معلم أول

عمر المختار ص 1992/09/01 ایمان فؤاد قطب ابوالعینین 1288871 كفـءكفـء652009/01/25 معلم أول

المسلة 1993/11/01 جمیلة أحمد عمر الدلیل 1633084 كفـءكفـء662009/01/25 معلم أول

مجمع متولى الشعراوى االبتدائیة المسائیة 1990/09/01 حسن حسین على طاحون 1823229 كفـءكفـء672009/08/20 معلم أول

دمحم كریم م 1990/09/01 رضا صابر حسن على الجندى 1796280 كفـءكفـء682009/08/20 معلم أول
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المؤھل 
األعلي

الشیماء االعدادیة بنات 1999/03/20 سھام صدقي دمحم عیسي 1306983 كفـءكفـء692009/08/20 معلم أول

اسامة وفا ص 1987/11/30 سید دمحم سلیمان ابو عویلى 1220877 كفـءكفـء702009/01/25 معلم أول

العقاد ص 1988/10/12 صباح فتحى احمد عبد الرحمن 1235221 كفـءكفـء712009/09/06 معلم أول

مجمع متولى الشعراوى االبتدائیة المسائیة 1992/09/01 عادل فتحى شنودة عبد السید 1823023 كفـءكفـء722009/09/06 معلم أول

عمار بن یاسر ص 1996/09/01 عبیر سمیر دمحم محمود 1304444 كفـءكفـء732009/09/06 معلم أول

ابطال العبور ص 1989/11/01 عصام عفیفي سید قندیل 1255655 كفـءكفـء742009/09/06 معلم أول

المطریةث بنات 1997/09/01 عمرو رزق دمحم حامد 1305650 كفـءكفـء752009/01/25 معلم أول

السیدة خدیجة التجریبیة لغات 1995/01/01 دمحم حسن دمحم حمزه 1227909 كفـءكفـء762009/01/25 معلم أول

ھدى شعراوى ص 1990/09/01 دمحم عبد الحلیم كامل امام دمحم 1284315 كفـءكفـء772009/09/06 معلم أول

الشھید عاطف العسكرى ص 1999/02/01 دمحم عبد المولى حسن الصاوى 226798 كفـءكفـء782008/12/30 معلم أول

عمر المختار ص 1988/09/01 دمحم عطا شحاتھ طوخى 1268334 كفـءكفـء792009/01/25 معلم أول

ھدى شعراوى ص 1990/09/01 دمحم عمر محمود سلیمان 1286656 كفـءكفـء802009/09/06 معلم أول

مجمع الشھید على نجم 1989/09/01 دمحم دمحم التھامى دمحم 1276986 كفـءكفـء812009/01/25 معلم أول

ابوبكر الصدیق 2004/07/01 دمحم محمود دمحم رمضان دمحم 1315302 كفـءكفـء822012/07/10 ماجیستیرمعلم أول

المطریة الحدیثة ص 1987/11/01 ممدوح فاروق زیدان محفوظ 1260464 كفـءكفـء832009/08/20 معلم أول

دمحم كریم ص 2011/02/14 راندا قصدهللا شنوده عیسى  2104745 كفـءكفـء842011/02/14 معلم

اإلمام على بن أبى طالب 2011/03/17 ابتسام جمال زكى الجوھرى 2165214 كفـءكفـء852011/04/20 معلم
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اسامة وفا ص 2008/04/01 إبتسام لطفى نجیب زخارى 2255398 كفـءكفـء862011/03/17 معلم

المسلة 2011/03/17 اسماء دمحم دمحم على 2171191 كفـءكفـء872011/04/20 معلم

مؤسسة المطراوى ص 2011/03/17 أمال فوزى دمحم دمحم 2102361 كفـءكفـء882011/04/20 معلم

السیدة خدیجة التجریبیة لغات 2011/03/17 امانى فرنسیس مسعد قلدس 2206521 كفـءكفـء892011/03/20 معلم

ح عمر مكرم 2011/03/17 أمیرة عبد الحلیم أحمد مصطفى 2255387 كفـءكفـء902011/02/14 معلم

مجمع على نجم.ح 2011/03/17 إیمان عبد المنعم أحمد عبد الحمید 2163639 كفـءكفـء912011/03/17 معلم

ابطال العبور م 2011/03/17 ایمان عطیة عبدالمعطى عمار 2188879 كفـءكفـء922011/04/20 معلم

ف ح عبد هللا الندیم 2008/04/01 ایمان دمحم شحاتة دردیر 2171022 كفـءكفـء932011/03/17 معلم

بالل بن رباح 2011/03/17 ایمان دمحم عبد العزیز سید احمد 1322339 كفـءكفـء942011/04/20 معلم

مجمع الشیخ متولى الشعراوى االبتدائي الصباحیة 2011/07/01 ایمان دمحم یوسف دمحم 2231505 كفـءكفـء952011/06/27 معلم

الشیماء االعدادیة بنات 2011/03/17 ایمن عبد النبى دمحم احمد 1794539 كفـءكفـء962011/03/17 معلم

التحریر الصباحیة 2011/03/17 تامر دمحم عبد هللا أمین 2254484 كفـءكفـء972011/04/20 معلم

عمر مكرم ص 2011/03/17 حیاة  دمحم احمد مرسى 2164204 كفـءكفـء982011/04/20 معلم

)ب(احمد شوقى 2011/03/17 خلود دمحم الشحات احمد منصور 1322220 كفـءكفـء992011/04/20 معلم

السیدة خدیجة التجریبیة لغات 2011/03/01 دالیا زكریا عبد الفتاح صالح 1809782 كفـءكفـء1002011/02/20 معلم

بالل بن رباح 2011/03/17 دالیا فوكیة عبده قلتھ 2258480 كفـءكفـء1012011/04/20 معلم

ف طھ حسین التجریبیھ 2011/03/17 دعاء عبدالحمید حسین دمحم 2162675 كفـءكفـء1022011/04/20 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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المطریةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم سعد عیاد/ الشھید عمید فنى  2011/03/17 دعاء فاروق صابر محمود 2158169 كفـءكفـء1032011/04/20 معلم

عمر مكرم ص 2011/03/17 رحاب توحید ابراھیم بسیونى 2126084 كفـءكفـء1042011/04/20 معلم

عمار بن یاسر ص 2011/03/17 رشا احمد جاد الكریم السید 2167487 كفـءكفـء1052011/03/20 معلم

عمر بن الخطاب ث بنین 2011/03/17 رشا عادل عبدالمنعم حسن احمد 2125122 كفـءكفـء1062011/03/20 معلم

دمحم كریم م 2011/03/17 رشا دمحمجمال الدین عبدة السید 2003665 كفـءكفـء1072011/04/20 معلم

أبوبكر الصدیق 2011/03/17 زینب كامل عزیز على 2187878 كفـءكفـء1082011/04/20 معلم

مجمع الشھید على نجم 2011/03/17 زینب دمحم شحاتة دمحم 2171343 كفـءكفـء1092011/04/20 معلم

اإلمام على بن أبى طالب 2011/03/17 سارة شوقى مصطفى على 2165197 كفـءكفـء1102011/04/20 معلم

المطریةث بنات 2011/03/01 ساره  دمحم خلیل ابراھیم عمار 2175014 كفـءكفـء1112011/03/14 معلم

اسامة وفا م 2011/03/17 سلوى أحمد بخیت حسین 2156261 كفـءكفـء1122011/03/17 معلم

السیدة خدیجة التجریبیة لغات 2011/03/17 سلوى مختار دمحم عبدربة 2187862 كفـءكفـء1132011/04/20 معلم

حضانة الشیماء 2011/03/17 سماح  ودیع عزیز موسي 2132478 كفـءكفـء1142011/04/20 معلم

المستقبل م 2011/03/17 سماح نجاح سلیمان عوض 1318740 كفـءكفـء1152011/03/17 معلم

عمر مكرم ص 2011/03/17 سمر فتحى دمحم دمحم حجاج 1522211 كفـءكفـء1162011/04/20 معلم

حضانة الشیماء 2011/03/17 سھیر أحمد عبد الرسول سید 2132242 كفـءكفـء1172011/04/20 معلم

العقاد م 2011/03/17 شریف عبداللطیف احمد عبداللطیف 1318414 كفـءكفـء1182011/04/20 معلم

عمر مكرم المسائیة 1987/12/14 شعبان سعد عبد التواب عبد الخالق 1690847 كفـءكفـء1192009/01/05 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 

المطریةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ف طھ حسین التجریبیھ 2011/03/17 شیرین سعید ابراھیم أحمد 2132463 كفـءكفـء1202011/04/20 معلم

مجمع الشھید على نجم 2011/03/17 شیماء احمد نجدى احمد سلیمان 2187885 كفـءكفـء1212011/03/17 معلم

السیدة خدیجة التجریبیة لغات 2011/03/01 شیماء فتحى محمود مرسى 2193417 كفـءكفـء1222011/03/21 معلم

السیدة خدیجة التجریبیة لغات 2011/03/17 عبیر سامى سالمة عسر 1318243 كفـءكفـء1232011/04/20 معلم

اإلمام على بن أبى طالب 2011/03/17 عبیر كمال عبد الواحد الزیات 2171039 كفـءكفـء1242011/04/20 معلم

احمد شوقى ب 2011/03/17 عزه دمحم شبل على 2154989 كفـءكفـء1252011/04/20 معلم

ھدى شعراوى ص 2011/03/06 على إبراھیم على إبراھیم 2104130 كفـءكفـء1262011/02/14 معلم

مجمع متولى الشعراوى االبتدائیة المسائیة 2011/03/17 على إبراھیم على جمال الدین 2139587 كفـءكفـء1272011/04/20 معلم

ھدى شعراوى ص 2011/03/17 فاطمھ عبد الغنى عبد الحمید عبد الغنى 2141755 كفـءكفـء1282011/04/20 معلم

جمال عبد الناصر 2011/03/17 لمیاء دمحم العربى عبدالمقصود حجاج 1323602 كفـءكفـء1292011/03/17 معلم

العقاد ص 2011/03/17 مایسة عبد اللطیف دمحم على 2257301 كفـءكفـء1302011/04/20 معلم

عمر مكرم المسائیة 2011/03/17 دمحم زغلول دمحم تامر 2143518 كفـءكفـء1312011/03/20 معلم

عمر بن الخطاب ث بنین 2011/03/17 دمحم عبد العال خلف أحمد 2253086 كفـءكفـء1322011/04/20 معلم

جمال عبد الناصر 2011/03/17 دمحم نظیر دمحم مصطفى 1317714 كفـءكفـء1332011/03/17 معلم

دمحم سعد عیاد/ ح الشھید عمید فنى  2011/03/17 مرثا جورج إبراھیم عبد الملك 2150265 كفـءكفـء1342011/04/20 معلم

رفاعة الطھطاوى 2011/03/17 مرفت ماھر القطب عوض اللة 2158212 كفـءكفـء1352011/04/20 معلم

اسامة وفا ص 2011/03/17 مروة سعد أحمد الكیالنى 2253696 كفـءكفـء1362011/04/20 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المطریةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المسلة ص 2011/03/17 مروة مصطفى عبد المجید عبد المجید 1315998 كفـءكفـء1372011/04/20 معلم

التحریر الصباحیة 2011/03/01 مروه دمحم عبدالفتاح زیدان 2173497 كفـءكفـء1382011/03/06 معلم

دمحم كریم ص 2011/03/17 مریم منیر زخارى عوض 1533147 كفـءكفـء1392011/03/20 معلم

مدرسة االمل للبنات بالكابالت 2011/03/17 منى ثروت دمحم أحمد 2135191 كفـءكفـء1402011/04/20 معلم

السیدة خدیجة التجریبیة لغات 2011/03/17 نجالء فتحى على شحاتة 2253081 كفـءكفـء1412011/04/20 معلم

بالل بن رباح 2011/03/17 نسرین دمحم صالح زكى 2253082 كفـءكفـء1422011/04/20 معلم

)ب(احمد شوقى 2011/03/17 نعمة ریاض دمحم علي 1316676 كفـءكفـء1432011/04/20 معلم

أبوبكر الصدیق 2011/03/17 نھى سید احمدفواد دمحم 2187185 كفـءكفـء1442011/04/20 معلم

ابوبكر الصدیق 2011/03/17 ھانى  إبراھیم فرج هللا رزق 2253089 كفـءكفـء1452011/03/17 معلم

مجمع على نجم.ح 2011/03/17 ھبة زكى ریاض العزب 2160252 كفـءكفـء1462011/03/17 معلم

مجمع على نجم.ح 2011/03/17 ھبة عبد الھادى بركات مصراوى 2160218 كفـءكفـء1472011/03/17 معلم

ف طھ حسین التجریبیھ 2011/03/17 ھبھ هللا دمحم إبراھیم عفیفى 2127991 كفـءكفـء1482011/04/20 معلم

الرشاد االعدادیة المسائیة 2011/03/17 ھبھ بریك سعید عواد 2141506 كفـءكفـء1492011/03/17 معلم

دمحم كریم ص 2011/03/17 ھبھ فؤاد ابو الیزید السید 2178472 كفـءكفـء1502011/03/17 معلم

الرشاد  الصباحیة 2011/03/17 ھبھ دمحم فؤاد عبدالعزیز 2203498 كفـءكفـء1512011/04/20 معلم

السیدة خدیجة التجریبیة لغات 2011/09/06 ھند مصطفى محمود دمحم 1530336 كفـءكفـء1522011/06/27 معلم

التحریر الصباحیة 2011/03/17 ھنى فاروق عبدالرحیم بدوى 2006125 كفـءكفـء1532011/03/17 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 

المطریةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبد هللا الندیم ص 2011/03/17 وفاء عید عبدالمقصود دمحم 2171316 كفـءكفـء1542011/04/20 معلم

المسلة 2005/06/06 وفاء ودید ملیكة حنا 2189103 كفـءكفـء1552011/03/17 معلم

مدرسة االمل للبنات بالكابالت 2011/03/17 والء الحسانین حسن بالط 2129568 كفـءكفـء1562011/03/17 معلم

دمحم كریم ص 2011/03/17 والء على  محمود السید 2154884 كفـءكفـء1572011/03/20 معلم

السیدة خدیجة الثانویة بنات 2011/03/17 یسرا مصطفى عمر ابراھیم 2112310 كفـءكفـء1582011/03/17 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سلمان الفارسى التجریبیة لغات 1982/09/01 عادل حسن عبدالعزیز مصطفي 1772135 كفـءكفـء12009/09/06 مشرف- معلم خبیر  

بالل ع بنین 1982/09/01 رؤیات أحمد عبد المطلب عبد الحافظ 1229007 كفـءكفـء22012/07/10 ماجیستیروكیل مدرسة متفرغ- معلم خبیر 

2011/03/17 یولیو ص٢٣ احمد محمود دمحم سلیمان 2143817 كفـءكفـء32011/03/20 أمین مكتبة

عمرو بن العاص 2011/03/01 دمحم فوزي دمحم صبره 2151768 كفـءكفـء42011/03/20 أمین مكتبة

انس بن مالك للتعلیم االساسى 2011/03/01 مروة زكریا عبد الحكم عبد ربة 2151747 كفـءكفـء52011/03/20 أمین مكتبة

مصطفى احمد فؤاد یوسف 2011/03/01 نعیمة حسنى حسن عطوة 1258903 كفـءكفـء62011/03/20 أمین مكتبة

مجمع اسكندریة 2011/02/14 ھدى رمضان دمحم ابراھیم 1320545 كفـءكفـء72011/03/20 أمین مكتبة

الحریة التجربیة لغات 2011/03/01 جمیلة دمحم عبدالمعبود ابوشعر 1317239 كفـءكفـء82011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم درة 2011/02/14 مروة سید عفیفى احمد 1615344 كفـءكفـء92011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

طارق بن زیاد 2011/02/14 نرمین دمحم عبدالوالى عبداللطیف 1615492 كفـءكفـء102011/03/17 أخصائى صحافة وإعالم

الحریة التجربیة لغات 2002/01/07 ولید محب حلمي محمود 225470 كفـءكفـء112009/09/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید احمد ابوبكراحمد محمود ابراھیم 2011/09/04 سماح جمال الدین سعد دمحم 2162840 كفـءكفـء122011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

عمار بن یاسر 2011/03/01 صبحیھ احمد حافظ المراسى 1245958 كفـءكفـء132011/03/20 أخصائى تكنولوجیا

عبد الرحمن بن عوف ب 2011/02/14 دعاء ابراھیم دمحم حافظ 1717727 كفـءكفـء142011/03/20 أخصائى نفسى

اسامة بن زید اعدادى بنین 2011/02/14 رحاب حامد السید عبدالفتاح 2144018 كفـءكفـء152011/03/20 أخصائى نفسى

١النھضھ العربیھ  2011/03/17 رضا عبد الحلیم على عامر 1316148 كفـءكفـء162011/03/20 أخصائى نفسى

الحسین بن على 2011/02/14 زنیب عبد المعطى محمود حسین 2148641 كفـءكفـء172011/03/20 أخصائى نفسى
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سلمان الفارسي التجریبیة لغات 2011/03/01 سالى سید صابر على 1748154 كفـءكفـء182011/02/28 أخصائى نفسى

جمال الدین االفغانى 2011/02/14 شیماء طھ على صالح 1762597 كفـءكفـء192011/03/20 أخصائى نفسى

خالد بن الولید 2011/03/17 فاطمة اسماعیل بخیت حمودة 2153828 كفـءكفـء202011/03/20 أخصائى نفسى

انس بن مالك للتعلیم االساسى 2011/02/14 مروة صابر حسن على 2144743 كفـءكفـء212011/03/20 أخصائى نفسى

طارق بن زیاد 2011/03/17 منى حسن حسنى حسن 1324420 كفـءكفـء222011/03/20 أخصائى نفسى

الحریة التجریبیة للغات 2011/02/14 منى دمحم ابو الحمد محمود 1602158 كفـءكفـء232011/03/20 أخصائى نفسى

اسامة بن زید اعدادى بنین 2011/02/14 محمود دمحم على عبدالقادر 1316952 كفـءكفـء242011/03/20 أخصائى اجتماعى

انس بن مالك للتعلیم االساسى 2011/02/14 مني جمال ابو زید السید 1311140 كفـءكفـء252011/03/20 أخصائى اجتماعى

طة حسین بالنھضة 2011/03/17 ناھد حنفى عبد الرحیم موسى 2194383 كفـءكفـء262011/03/20 أخصائى اجتماعى

الحریة االعدادیة للبنات 1988/12/20 الھام عباس دمحم عطیفى 1762176 كفـءكفـء272009/01/25 معلم أول أ

سلمان الفارسى التجریبیة لغات 1993/02/01 راضى دمحم دمحم المرسى 1275267 كفـءكفـء282009/01/25 معلم أول أ

بالل ع بنین 1993/09/01 دمحم احمد حلمى ابوالفتوح البسیونى 1730295 كفـءكفـء292009/01/25 معلم أول أ

طة حسین بالنھضة 1989/09/01 احمد عبد الحمید حامد عبد الحمید 1273458 كفـءكفـء302009/01/25 معلم أول

الحسین بن على 1988/09/01 أمال عبدهللا جادm على 1273233 كفـءكفـء312009/09/06 معلم أول

1989/09/01 یولیو ص٢٣ امانى رمضان عبد الغنى عویس 1284335 كفـءكفـء322009/01/25 معلم أول

سلمان الفارسى التجریبیة 1999/02/03 خالد علي دمحم شراباش 2075132 كفـءكفـء332009/09/06 معلم أول

طة حسین بالنھضة 1999/02/01 دالیا حسن دمحم حسین 1294286 كفـءكفـء342009/01/25 معلم أول
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جمال عبد الناصر ب 1987/09/01 سلوى احمد الصادق حسن 2094678 كفـءكفـء352009/09/06 معلم أول

مصطفى كامل ث بنین 1997/09/01 سید جمعھ دمحم حسین 1309810 كفـءكفـء362009/01/25 معلم أول

طة حسین بالنھضة 1990/09/01 شریف دمحم دمحم رزق 1278011 كفـءكفـء372009/01/25 معلم أول

الشھید احمد ابوبكراحمد محمود ابراھیم 1991/03/19 طارق یاسین طة حسین 2113554 كفـءكفـء382009/09/06 معلم أول

عبد الرحمن بن عوف ب 1990/09/01 عادل ماھر كامل داود 1280564 كفـءكفـء392009/01/25 معلم أول

على بن ابى طالب 1989/09/01 عادل ھیمن دمحم توفیق 1250729 كفـءكفـء402009/01/25 معلم أول

الشھید دمحم درة 1987/12/01 عزه جمعة على متولى 2044547 كفـءكفـء412009/09/13 معلم أول

الحسین بن على 1987/11/01 عماد نعیم رزق ارمانیوس 1243860 كفـءكفـء422009/09/06 معلم أول

اسامة بن زید اعدادى بنین 1997/12/01 دمحم سمیح عبد الحمید مبروك 1306402 كفـءكفـء432009/01/25 معلم أول

الشھید احمد ابوبكراحمد محمود ابراھیم 1994/09/01 محمود مكرم عبالحمید مصیلحى 1303942 كفـءكفـء442009/01/25 معلم أول

جمال عبد الناصر ب 1989/09/01 منى دسوقى السید ھدیة 1242199 كفـءكفـء452009/09/06 معلم أول

١النھضھ العربیھ  1999/02/02 ھانى أحمد أحمد أبو العطا 1309840 كفـءكفـء462009/01/25 معلم أول

جمال عبد الناصر ب 1989/09/01 وفاء دمحم ابراھیم عبد القادر 1634743 كفـءكفـء472009/09/06 معلم أول

طارق بن زیاد 1990/11/06 یاسر سید محمود سالم 1249180 كفـءكفـء482009/01/25 معلم أول

سلمان الفارسى التجریبیة 2011/03/17 ابتسام محمود حسن دمحم 2149546 كفـءكفـء492011/03/20 معلم

الحریة االعدادیة للبنات 2011/02/14 احمد عبد الرحمن احمد الصغیر 2151784 كفـءكفـء502011/03/20 معلم

على بن ابى طالب 2011/03/17 احمد عبد الرحمن احمد على 1321223 كفـءكفـء512011/03/20 معلم
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الحریة االعدادیة للبنات 2011/03/01 أحمد دمحم  سلیمان مصطفى 2166278 كفـءكفـء522011/03/20 معلم

جمال عبد الناصر ب 2011/02/14 احمد دمحم احمد یوسف 1323415 كفـءكفـء532011/03/20 معلم

الخلفاء الراشدین 2011/02/14 احمد دمحم سید عبد الفتاح 2148594 كفـءكفـء542011/03/20 معلم

عبد الرحمن بن عوف ب 2011/03/17 اسامة حسن سالم دمحم دبورة 2141430 كفـءكفـء552011/03/20 معلم

ح مجمع اسكندریة 2011/03/17 اسماء ابراھیم احمد احمد 2186730 كفـءكفـء562011/03/20 معلم

الحریة التجربیة للغات 2011/03/17 اسماء حسن محمود غالى 2120238 كفـءكفـء572011/03/20 معلم

یولیو ریاض اطفال٢٣ 2011/02/14 اسماء سمیر محمود امین 2143516 كفـءكفـء582011/03/20 معلم

١النھضھ العربیھ  2011/02/14 اسماء عبد الحلیم جمعة الدسوقي 2143540 كفـءكفـء592011/03/20 معلم

عبد الرحمن بن عوف ب 2011/03/17 اسماء عید حفني طھ 2147287 كفـءكفـء602011/03/20 معلم

جمال عبد الناصر ب 2011/02/14 اسماء دمحم ابوالحسن حسین 2150292 كفـءكفـء612011/03/20 معلم

مجمع اسكندریة 2011/03/17 اسماء ممدوح دمحم على 2140362 كفـءكفـء622011/03/20 معلم

الشھید عاطف السادات الرسمیھ 2011/02/14 التھامى حسن على محمود 1322226 كفـءكفـء632011/02/14 معلم

سلمان الفارسي التجریبیة لغات 2011/02/14 اماني عبد الرحمن احمد الصغیر 2148726 كفـءكفـء642011/03/20 معلم

مصعب  بن عمیر 2011/02/14 اماني محمود عبداللطیف المرسي 2253829 كفـءكفـء652011/03/20 معلم

>ریاض اطفال<السیدة سمیة 2011/02/14 امل سعد احمد حسن الدیب 1322772 كفـءكفـء662011/03/20 معلم

الشھید دمحم درة 2011/02/14 امیرة احمد عبدالسمیع نصرة 2143832 كفـءكفـء672011/03/20 معلم

دمحم فرید ع بنین 2011/02/14 امیرة صابر حسن عمار 2147200 كفـءكفـء682011/03/20 معلم
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الحریة االعدادیة للبنات 2011/02/14 امیرة مجاھد دمحم محمود 2153641 كفـءكفـء692011/03/20 معلم

الشھید دمحم درة 2011/02/14 امیرة دمحم ابراھیم ھالل 2152589 كفـءكفـء702011/03/20 معلم

دمحم انور السادات الرسمیھ المتمیزه لغات 2011/02/14 أمیرة محمود بكرى عبد الرحمن عبدهللا 2155717 كفـءكفـء712011/03/20 معلم

حمزة بن عبد المطلب 2011/02/14 امیره فایق صادق متولى 2153681 كفـءكفـء722011/03/20 معلم

الحریة التجربیة لغات 2011/03/17 ایات جمعة عبد الخالق رمضان 1498571 كفـءكفـء732011/03/20 معلم

سلمان الفارسى التجریبیة لغات 2011/02/14 ایمان اسماعیل عبد الحي اسماعیل 2076063 كفـءكفـء742011/03/20 معلم

عبد الرحمن بن عوف 2011/02/14 ایمان العربى دمحم دمحم 1754166 كفـءكفـء752011/03/20 معلم

عمر بن الخطاب 1990/02/03 ایمان عبد الحمید ابراھیم حواس 1270478 كفـءكفـء762009/01/09 معلم

حمزة بن عبد المطلب 2011/02/14 ایمان عبد الشافي خضري دمحم حبیب 2150320 كفـءكفـء772011/03/20 معلم

فاطمھ الزھراء 2011/02/14 ایمان فوزي محمود احمد 2127288 كفـءكفـء782011/03/20 معلم

الحریة التجربیة للغات 2011/02/14 ایمان مجدي عبد السالم امان 2129918 كفـءكفـء792011/03/20 معلم

2011/03/17 یولیو ص٢٣ ثناء عبداللطیف عارف خلیل 1322098 كفـءكفـء802011/03/20 معلم

2011/02/14 دمحم انور السادات الرسمیھ المتمیزه لغات جھاد محمود احمد عطا للة 2153432 كفـءكفـء812011/03/20 معلم

٢السیدة سمیة  2011/02/14 جیھان ثابت أبو النور أحمد 1309427 كفـءكفـء822011/03/20 معلم

دمحم انور السادات 2011/02/14 جیھان عبد الستار محمود سالم 1793111 كفـءكفـء832011/02/14 معلم

الحریة التجربیة لغات 2008/10/01 حسین رمضان دمحم حسین 2094718 كفـءكفـء842011/02/28 معلم

خالد بن الولید 2011/03/17 حسین عبدالمجید حافظ عبدالمجید 1320114 كفـءكفـء852011/03/20 معلم
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اسماء بنت ابى بكر 2011/02/14 حنان عبد المنعم دمحم احمد 2177895 كفـءكفـء862011/03/20 معلم

دمحم انور السادات الرسمیھ المتمیزه لغات 2011/03/01 حنان عبد النعیم علوانى عبد الغنى 2167141 كفـءكفـء872011/03/20 معلم

السیدة سمیة بالنھضة 2011/03/01 خالد سید دمحم عبد الحمید 2172015 كفـءكفـء882011/03/20 معلم

دمحم فرید ع بنین 2011/02/14 خالد فتحى حسن عابد 2167620 كفـءكفـء892011/03/20 معلم

حمزة بن عبد المطلب 2011/02/14 دالیا عفیفي علي سلیمان 2148872 كفـءكفـء902011/03/20 معلم

ح عمر بن العاص 2011/02/14 دالیا دمحم سید دمحم 2149690 كفـءكفـء912011/03/20 معلم

اسماء بنت ابى بكر 2011/02/14 دعاء السید حسن عباس 1323703 كفـءكفـء922011/03/20 معلم

الحریة التجربیة للغات 2011/03/17 دعاء حسین عبداللطیف عبدالعال 1754262 كفـءكفـء932011/03/20 معلم

الحریة التجربیة للغات 2011/02/14 دعاء دمحم سید عبدالفتاح 1754077 كفـءكفـء942011/03/20 معلم

الحریة التجربیة لغات 2011/03/17 دینا فتحي السید دمحم السعداوي 2153489 كفـءكفـء952011/03/20 معلم

الحریة االعدادیة للبنات 2011/02/14 دینا دمحم طلعت صالح إبراھیم 2148853 كفـءكفـء962011/03/20 معلم

الحریة التجربیة للغات 2011/02/14 رامى عادل فھیم إبراھیم 2119130 كفـءكفـء972011/03/20 معلم

عبد الرحمن بن عوف ب 2011/03/17 رانیا عادل بسیونى سید 2158111 كفـءكفـء982011/03/20 معلم

مصطفى احمد فؤاد یوسف 2011/02/14 راویة نبیل معوض النجار 2158215 كفـءكفـء992011/03/20 معلم

السیده نفیسھ 2011/02/14 رباب دمحم دمحم علي 2143545 كفـءكفـء1002011/03/20 معلم

٢تجریبى السیدة سمیة 2011/03/01 رحاب رمضان دمحم الفرماوي 2143515 كفـءكفـء1012011/03/20 معلم

السیده عائشة ع بنات ص 2011/02/14 رشا عبد هللا حامد دیاب 1317151 كفـءكفـء1022011/03/20 معلم
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صھیب الرومى 2011/02/14 روحیة دمحم حمزة دمحم ابو زید 2156430 كفـءكفـء1032011/03/20 معلم

ح دمحم انور السادات التجریبیة لغات 2011/02/14 ریھام حمدي محمود عبداللطیف 1793461 كفـءكفـء1042011/03/20 معلم

فاطمھ الزھراء 2011/03/01 زینب حسین حامد عبدالرحمن 1601979 كفـءكفـء1052011/03/20 معلم

اسامة بن زید اعدادى بنین 2011/02/14 سالي سمیر شعبان اسماعیل 2143530 كفـءكفـء1062011/03/20 معلم

اسامة بن زید اعدادى بنین 2011/03/17 سعاد امین عبد المولى على 1321084 كفـءكفـء1072011/03/17 معلم

شھداء كفر ابو صیر 2011/02/14 سعاد شاكر حسین الملیجي 2147179 كفـءكفـء1082011/03/20 معلم

مصعب  بن عمیر 2011/02/14 سماح الدسوقى مصطفى ابراھیم 2162747 كفـءكفـء1092011/03/20 معلم

صھیب الرومى 2011/02/14 سماح حمدى عبدهللا أحمد 1313254 كفـءكفـء1102011/03/20 معلم

جمال عبد الناصر ب 2011/02/14 سماح صالح زكي بسطا 2147108 كفـءكفـء1112011/03/20 معلم

جمال عبد الناصر ب 2011/03/01 سماح عزت عمران حلبي 2150264 كفـءكفـء1122011/03/20 معلم

١النھضھ العربیھ  2011/03/17 سماح دمحم احمد اسماعیل 2141724 كفـءكفـء1132011/03/20 معلم

2011/02/14 یولیو ص٢٣ سماح دمحم عبداللطیف فرغلي 2143922 كفـءكفـء1142011/02/14 معلم

الشھید دمحم درة 2011/02/14 سوزان احمد دمحم احمد دمحم 2151563 كفـءكفـء1152011/03/20 معلم

جمال الدین االفغانى 2011/03/01 سید دمحم دمحم عبد الواحد 1323282 كفـءكفـء1162011/03/20 معلم

الخلفاء الراشدین 2011/03/01 شیرین دمحم احمد الصادق 2148688 كفـءكفـء1172011/03/20 معلم

الخلفاء الراشدین 2011/03/17 شیرین دمحم راغب راغب 2155548 كفـءكفـء1182011/03/20 معلم

١النھضھ العربیھ  2011/03/17 شیماء احمد احمد عطیة 1322795 كفـءكفـء1192011/03/20 معلم
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الشھید عاطف السادات الرسمیھ 2011/02/14 شیماء حسني ابراھیم نجم 2148659 كفـءكفـء1202011/02/14 معلم

٢تجریبى السیدة سمیة 2011/03/13 شیماء صابر عبد الحى بسیونى 2127804 كفـءكفـء1212011/03/20 معلم

الحسین بن على 2011/03/17 شیماء على عبدالھادى عبدالمنعم 1322471 كفـءكفـء1222011/03/20 معلم

دمحم فرید ع بنین 2011/02/14 صباح محمود حسین الشافعى 2159145 كفـءكفـء1232011/03/20 معلم

الشھید احمد ابوبكراحمد محمود ابراھیم 2011/03/17 طھ سعد الدین عبد المنعم دمحم 2113430 كفـءكفـء1242011/03/20 معلم

ح عمر بن العاص 2011/02/14 عایدة ابوالفضل صالح االمیر 1311452 كفـءكفـء1252011/03/20 معلم

عبد الرحمن بن عوف ب 2011/02/14 عبد العزیز فوزي عبد العزیز دمحم صقر 2130603 كفـءكفـء1262011/03/20 معلم

النھضھ ع بنین م 2011/03/01 عبد الھادى ابوكامل على على 2166305 كفـءكفـء1272011/02/14 معلم

اسامة بن زید اعدادى بنین 2011/02/14 عبدهللا احمد عبدهللا احمد 2143527 كفـءكفـء1282011/03/20 معلم

الحریة االعدادیة للبنات 2011/02/14 عبدهللا رجب دمحم عبدالمجید 2150397 كفـءكفـء1292011/03/20 معلم

الحسین بن على.ح 2011/02/14 عبیر على وھدان دمحم 2148457 كفـءكفـء1302011/03/20 معلم

الحریة التجربیة للغات 2011/03/17 عمرو احمد سید احمد 1618332 كفـءكفـء1312011/03/20 معلم

التھضة  االبتدائى 2011/03/01 غادة نادى حسان ابراھیم 640496 كفـءكفـء1322011/03/01 معلم

دمحم انور السادات 2011/02/14 غریب علي عباس دمحم 2151793 كفـءكفـء1332011/02/14 معلم

النھضة االعدادیة بنات 2011/02/14 فادى سعد سلیمان سعد 2148707 كفـءكفـء1342011/03/20 معلم

الحسین بن على 2011/02/14 فاطمة نبیل عبداللطیف أحمد 1323405 كفـءكفـء1352011/03/20 معلم

فاطمھ الزھراء 2011/03/01 فیبى سالمة رزق حنا 1601904 كفـءكفـء1362011/03/20 معلم
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الخلفاء الراشدین 2011/02/14 كریمان فوزى دمحم سنوسى 1325463 كفـءكفـء1372011/03/20 معلم

اسامة بن زید اعدادى بنین 2011/03/17 كمال رجب شعیب حسین 2147741 كفـءكفـء1382011/03/17 معلم

ح عمر بن العاص 2011/03/01 ماریان سلیمان منصور سلیمان 2149680 كفـءكفـء1392011/02/28 معلم

السیدة سمیة بالنھضة 2011/03/17 دمحم حسن عبدالعال حسن 2147114 كفـءكفـء1402011/03/20 معلم

مصطفى احمد فؤاد یوسف 2011/02/14 دمحم حسن علي محمود 1666270 كفـءكفـء1412011/02/14 معلم

شھداء كفر ابو صیر 2011/02/14 دمحم ربیع على دمحم 1601440 كفـءكفـء1422011/03/20 معلم

الشھید دمحم درة 2010/02/14 دمحم رجب دمحم سعید 2153873 كفـءكفـء1432011/03/20 معلم

انور السادات ثانوى 2011/02/14 دمحم رفعت خلیفة شریف 2148195 كفـءكفـء1442011/03/20 معلم

الشھید دمحم درة 2011/02/14 دمحم رمضان حسین عثمان 2152622 كفـءكفـء1452011/03/20 معلم

سلمان الفارسى التجریبیة لغات 2011/02/14 دمحم صالح علي عیسي 2143544 كفـءكفـء1462011/02/14 معلم

النھضة االعدادیة بنات 2011/03/17 دمحم عوض دمحم  علي حسن 2105463 كفـءكفـء1472011/03/20 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/01 دمحم نجاح   حسن سالم 2160461 كفـءكفـء1482011/03/20 معلم

النھضھ ع بنین م 2011/02/14 محمود احمد عوض دمحم 2152635 كفـءكفـء1492011/03/20 معلم

النھضھ ع بنین م 2011/02/14 محمود حسن محمود حسن 2143543 كفـءكفـء1502011/03/20 معلم

الحسین بن على 2011/03/01 محمود عبد الظاھر السید مصطفي 2150287 كفـءكفـء1512011/03/20 معلم

مصعب  بن عمیر 2011/02/14 محمود عبدالسالم رمضان جودة 1321197 كفـءكفـء1522011/03/20 معلم

سلمان الفارسي التجریبیة لغات 2011/02/14 محمود دمحم كمال محمود على 1319171 كفـءكفـء1532011/03/20 معلم
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السیده نفیسھ 2011/03/01 مدحت رضا محمود ابراھیم 1323255 كفـءكفـء1542011/03/20 معلم

الخلفاء الراشدین 2010/02/14 مرفت عبد القادر احمد رزق 2148643 كفـءكفـء1552011/03/20 معلم

عمار بن یاسر 2011/03/01 مروة ابراھیم عبدالوھاب على 2175266 كفـءكفـء1562011/03/21 معلم

الخلفاء الراشدین 2011/02/14 مروة جمال فاروق عبد الحلیم 2148609 كفـءكفـء1572011/03/20 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/01 مروة صالح سید عبید 2151369 كفـءكفـء1582011/03/20 معلم

طارق بن زیاد 2011/03/01 مروة مجدى صابر سعید 2255004 كفـءكفـء1592011/03/20 معلم

سلمان الفارسي التجریبیة لغات 2011/02/14 مروة محسن عنتر غریب 2149534 كفـءكفـء1602011/03/20 معلم

١النھضھ العربیھ  2011/02/14 مروة دمحم حسن دمحم 2138658 كفـءكفـء1612011/03/20 معلم

مصطفى كامل ث بنین 2011/09/04 مریم حسان نوبى حسان مكى 1315931 كفـءكفـء1622011/09/06 ماجیستیرمعلم

الخلفاء الراشدین 2011/03/01 مصطفي سید علي ابو السعود 2147119 كفـءكفـء1632011/03/20 معلم

الحسین بن على 2011/03/17 منى بیومى دمحم بیومى 1634616 كفـءكفـء1642011/03/20 معلم

2011/03/17 دمحم انور السادات الرسمیھ المتمیزه لغات منى عید عبد الفتاح على عطیھ 1499443 كفـءكفـء1652011/03/20 معلم

صھیب الرومى 2011/02/14 منى نصر الدین سعد الدین فرج 1323067 كفـءكفـء1662011/03/20 معلم

الشھید عاطف السادات الرسمیھ 2011/03/01 مني حسن عبد الحكیم حسن یحیي 2148788 كفـءكفـء1672011/02/28 معلم

فاطمھ الزھراء 2011/02/14 مؤمن عبدالعاطى دمحم عبدالرحیم 1601371 كفـءكفـء1682011/03/20 معلم

انس بن مالك للتعلیم االساسى 2011/03/01 مي یحیي زكریا علي 2152608 كفـءكفـء1692011/03/20 معلم

الخلفاء الراشدین 2011/03/17 نادیة فرج السید فرج 2147217 كفـءكفـء1702011/03/20 معلم
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سلمان الفارسى التجریبیة 2011/03/17 نبیل دمحم عبد الرؤف عبد العزیز 2149441 كفـءكفـء1712011/03/20 معلم

الشھید دمحم درة 2010/02/14 نجالء الغریب دمحم عبد النبي 2148257 كفـءكفـء1722011/03/20 معلم

سلمان الفارسى التجریبیة لغات 2010/03/01 نجالء عبد القادر  أحمد أحمد 2183968 كفـءكفـء1732011/03/20 معلم

جمال عبد الناصر ب 2011/02/14 نجالء نعیم دمحم حسنین 1602083 كفـءكفـء1742011/03/20 معلم

ح مصعب بن عمیر 2000/08/10 نشوى فوزى السید جاد 2037761 كفـءكفـء1752009/01/25 معلم

ھدي شعراوي االعدادیة بنات 2011/02/14 نشوى دمحم سالم أحمد خلیل 1314132 كفـءكفـء1762011/03/20 معلم

السیدة سمیة بالنھضة 2011/02/28 نصرة صدیق ھیكل السید 2160391 كفـءكفـء1772011/03/20 معلم

الحریة التجربیة للغات 2011/02/14 نھى دمحم عبد المنعم دمحم ابراھیم 1322833 كفـءكفـء1782011/02/14 معلم

الحریة االعدادیة للبنات 2011/02/14 نورا السید شبل عبده 2141553 كفـءكفـء1792011/03/20 معلم

النھضھ ع بنین م 2011/02/14 ھانى عبدالقادر حماد قاسم 1711293 كفـءكفـء1802011/03/20 معلم

١النھضھ العربیھ  2011/03/17 ھبة عادل  فھیم ابراھیم 2257641 كفـءكفـء1812011/03/20 معلم

2011/02/14 یولیو ص٢٣ ھدى  رمزى فھیم عطوان 2158150 كفـءكفـء1822011/03/20 معلم

الخلفاء الراشدین 2011/02/14 ھناء احمد علي احمد 2148668 كفـءكفـء1832011/03/20 معلم

الحسین بن على 2011/03/17 ھناء ثروت شوقي عبد اللة 2257086 كفـءكفـء1842011/03/20 معلم

سلمان الفارسى التجریبیة لغات 2011/02/14 ھناء عبد الغنى عبد الاله احمد 1772881 كفـءكفـء1852011/03/20 معلم

جمال عبد الناصر ب 2011/02/14 ھند دمحم مالك ابراھیم 2153777 كفـءكفـء1862011/03/20 معلم

الحریة االعدادیة للبنات 2011/02/14 وائل  السید المندوه فتحى دمحم 2151788 كفـءكفـء1872011/03/20 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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مدینة السالمالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحسین بن على.ح 2011/02/14 وفاء ابراھیم احمد یوسف 1711260 كفـءكفـء1882011/03/20 معلم

الحریة التجربیة للغات 2011/03/17 وفاء أحمد عبدالفتاح حسین 2076079 كفـءكفـء1892011/03/20 معلم

مصطفى كامل ث بنین 2011/02/14 ولید دمحم عبد القادر على 1309033 كفـءكفـء1902011/03/20 معلم

عبد الرحمن بن عوف ب 2011/03/17 یحى شعراوى عبدالجواد عبدالحى 1601416 كفـءكفـء1912011/03/20 معلم

جمال عبد الناصر.ح 2011/02/14 یسرا حسن على عامر 1754108 كفـءكفـء1922011/03/20 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الوایلىالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

محمود فھمى المعمارى 2008/10/01 فاطمة حسینى السید الخولى 1315860 كفـءكفـء12011/03/20 أمین مكتبة

محمود فھمى المعمارى 2011/03/13 امل سعید عزب عسكر 1753209 كفـءكفـء22011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

المستقبل الرسمیة المتمیزة لغات 2008/04/01 صفا یوسف أحمد اإلسناوي 1614768 كفـءكفـء32011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

بین الجناین 2007/04/01 ھند عادل احمد عبد الحافظ 2142432 كفـءكفـء42011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

التحریر للقوات المسلحة 2011/03/13 دمحم مصطفى على حسن 1763372 كفـءكفـء52011/03/13 أخصائى تكنولوجیا

الحسینیة ع بنین 2011/03/17 ایمان احمد عبدالمنعم درویش 2161557 كفـءكفـء62011/03/20 أخصائى نفسى

الشھید عدنان المدنى 2008/04/01 رشا احمد دمحم احمد سویلم 2104973 كفـءكفـء72011/03/20 أخصائى نفسى

المستقبل الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/13 سھا ابراھیم مزید ابراھیم 2173451 كفـءكفـء82011/03/20 أخصائى نفسى

الجالء الرسمیة لغات 2008/04/01 مروة سید دمحم احمد 2124180 كفـءكفـء92011/03/20 أخصائى نفسى

غمره ع بنات 2008/10/01 نیفین رأفت تادرس شنوده 2119427 كفـءكفـء102011/03/20 أخصائى نفسى

الوایلى للتربیة الفكریة 2011/03/13 ھالة یوسف عبد العزیز یوسف 2123392 كفـءكفـء112011/03/13 أخصائى نفسى

االمل للتربیة السمعیة اعدادى مھنى 2011/04/07 ھبة هللا احمد حسن عبد الرحمن 1761845 كفـءكفـء122011/03/20 أخصائى نفسى

یعمل بالدیوان 2004/07/01 إیناس دمحم عبد الحمید بیومى 1299906 كفـءكفـء132012/07/10 دكتوراهأخصائى اجتماعى أول أ

یعمل بالدیوان 2000/08/01 حنان عید دمحم عید 1271497 كفـءكفـء142013/09/10 دكتوراهأخصائى اجتماعى أول أ

الظاھر الثانویة للبنات 2000/08/10 مرفت عبدالحافظ ابراھیم صاوى 1293329 كفـءكفـء152012/07/31 دكتوراهأخصائى اجتماعى أول

التربیة الفكریة بالفردوس 2011/03/13 الھام محمود عبد الرحمن مرسى 2150436 كفـءكفـء162011/03/20 أخصائى اجتماعى

المجمع الحرفى لمتحدى االعاقة 2008/10/01 تغرید مصطفى یحیى مصطفى 2123422 كفـءكفـء172011/03/20 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العباسیة الكھربیة 1992/09/01 صبري اسماعیل دمحم رمضان 1267753 كفـءكفـء182008/11/30 معلم أول أ

التحریر للقوات المسلحة 1993/12/01 طارق السید دمحم الھوارى 1257991 كفـءكفـء192009/09/06 معلم أول أ

االھرام الثانویة الصناعیة بنین 1983/09/01 سامیة عبد الرحیم توفیق علي 1245551 كفـءكفـء202009/09/06 معلم أول

العباسیة الكھربیة 1999/02/02 عبد العزیز رمضان دمحم عمران 2147522 كفـءكفـء212009/01/01 معلم أول

الشھید عماد على كامل 1987/11/01 مجدى لحظى تاوضروس غبلایر 2028201 كفـءكفـء222009/09/06 معلم أول

العباسیة الثانویة الزخرفیة بنین 1993/11/22 محمود السید دمحم حسن 1283515 كفـءكفـء232009/09/06 معلم أول

ابو بكر ث الریاضیةالتجریبیة بنین 1998/12/06 نسرین عبدالرحیم احمد حسین 1259463 كفـءكفـء242009/09/06 معلم أول

تقى هللا حلمى 2008/10/01 ابتسام فتحى دمحم حسین حسن 2147098 كفـءكفـء252011/03/20 معلم

مصر المستقبل الرسمیة لغات 2011/03/20 إبراھیم المھدي السعید األلفى 1329363 كفـءكفـء262011/03/20 معلم

االندلس اللتعلیم االساسى 2011/03/13 احسان رمضان شاكر االمیر 2150295 كفـءكفـء272011/03/20 معلم

التجریبیة للتربیة الفكریة 2011/03/20 احمد حسن احمد امام 2123552 كفـءكفـء282011/03/20 معلم

التجریبیة للتربیة الفكریة 2011/03/20 احمد شناوى كامل محمود 2149719 كفـءكفـء292011/03/20 معلم

التجریبیة للتربیة الفكریة 2011/03/13 اسماء صبیح احمد المحالوى 2142227 كفـءكفـء302011/03/20 معلم

التجریبیة للتربیة الفكریة 2011/03/20 امانى حسن انور مصطفى 2142194 كفـءكفـء312011/03/20 معلم

احمد فؤاد عبد العزیز 2011/03/13 امل عبد الحمید  السباعى سعد الدین 2178063 كفـءكفـء322011/03/20 معلم

الفجالة ع بنات 2005/11/17 انجي محمود كامل احمد 1597563 كفـءكفـء332011/03/20 معلم

الشھید عدنان المدنى 2008/04/01 ایمان عبد الحافظ دمحم سالم 2103105 كفـءكفـء342011/03/20 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مصر  المستقبل الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/17 ایناس على على عبدالعال 1321249 كفـءكفـء352011/03/17 معلم

الحسینیة الرسمیة لغات 2011/03/20 تامر عبد هللا امین عبد المجید 2143053 كفـءكفـء362011/03/20 معلم

ف حضانة عمار بن یاسر 2011/03/13 حسناء حسن دمحم على 2161171 كفـءكفـء372011/03/20 معلم

االھرام الثانویة الصناعیة بنین 2004/09/16 حسین احمد شاكر دمحم 2118638 كفـءكفـء382011/03/20 معلم

مصر  المستقبل الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/17 حنان أحمد یوسف رضوان 1321230 كفـءكفـء392011/03/17 معلم

طلعت حرب الرسمیة لغات 2008/07/01 خالد احمد دمحم كمال السید 2133517 كفـءكفـء402011/03/20 معلم

ام المؤمنین ع بنات 2011/03/20 دالیا  سعید ابراھیم دمحم 2112362 كفـءكفـء412011/03/20 معلم

الجالء الرسمیة لغات 2011/03/20 دینا دمحم غنیم السید فرج 2127049 كفـءكفـء422011/03/20 معلم

السیدة نفیسة 2008/10/01 رانیا خمیس دمحم خمیس 2127197 كفـءكفـء432011/03/20 معلم

سارة تقى هللا الرسمیة لغات 2011/03/13 رشا ابراھیم دمحم الحامولى 2177585 كفـءكفـء442011/03/20 معلم

مصر  المستقبل الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/17 رشا ربیع عبید حسن 2148577 كفـءكفـء452011/03/17 معلم

الشھید عماد على كامل 2011/03/13 رشا دمحم احمد دمحم عبید 1596251 كفـءكفـء462011/03/20 معلم

عدنان المدنى 2008/04/01 رشا نادى یوسف برسوم 2104089 كفـءكفـء472011/03/20 معلم

الجالء الرسمیة لغات 2011/03/13 رمضان دمحم حباس احمد 2124167 كفـءكفـء482011/03/20 معلم

التجریبیة للتربیة الفكریة 2011/03/20 ریھام حافظ دمحم حافظ 2142167 كفـءكفـء492011/03/20 معلم

نجیب محفوظ ع بنات 2011/03/17 سعاد عطا هللا فھیم میخائیل 2182175 كفـءكفـء502011/03/20 معلم

طلعت حرب الرسمیة لغات 2008/10/01 سعاد دمحم جابر دمحم 1324915 كفـءكفـء512011/03/20 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

التربیة الفكریة بالفردوس 2011/03/13 شیرین حسن جمال الكاشف 2149732 كفـءكفـء522011/03/20 معلم

القبھ الفداویھ 2011/03/13 شیماء احمد عبد الرحمن احمد 2161377 كفـءكفـء532011/03/13 معلم

السیدة نفیسة 2011/03/13 شیماء احمد محمود عبد اللطیف 1324332 كفـءكفـء542011/03/20 معلم

مصر  المستقبل الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/17 شیماء دمحم كمال أحمد 1318411 كفـءكفـء552011/03/17 معلم

مصر المستقبل الرسمیة لغات 2011/03/20 شیماء محمود عباس دمحم 2145284 كفـءكفـء562011/03/20 معلم

عمر بن الخطاب الرسمیة لغات 2011/03/13 ضحى دمحم بھاء الدین السید دمحم امین 1317913 كفـءكفـء572011/03/20 معلم

السالم ع بنین 2008/04/01 طارق  سعید  جابر القنفد 2128109 كفـءكفـء582011/03/20 معلم

العباسیة الثانویة المیكانیكیة 2008/04/01 عبدالرحمن طھ محمود عثمان 2083255 كفـءكفـء592011/03/20 معلم

سارة تقى هللا الرسمیة لغات 2008/10/01 عبیر دمحم احمد سالم فرج 1596444 فوق المتوسطكفـء602011/03/20 معلم

المحبة ع بنات 2011/07/01 عماد عبدالفتاح عبدالباقى داود 2388642 كفـءكفـء612011/06/27 معلم

االمل للتربیة السمعیة 2011/04/05 عماد دمحم عبد المنعم محمود 1764622 كفـءكفـء622011/03/20 معلم

مصر المستقبل الرسمیة لغات 2011/03/17 عمرو سید دمحم السید مرسى 2255764 كفـءكفـء632011/03/20 معلم

الجالء الرسمیة لغات 2011/03/13 فاطمھ سعید مدبولى رمضان 1321002 كفـءكفـء642011/03/13 معلم

اسماعیل القبانى ث بنین 2011/03/13 دمحم  السید احمد خطاب 2152256 كفـءكفـء652011/03/20 معلم

الوایلى للتربیة الفكریة 2011/03/13 دمحم كامل دمحم  دمحم 2123550 كفـءكفـء662011/03/20 معلم

السرایات ع بنات 2011/03/13 مروة احمد دمحم صالح عبد الحمید 1318716 كفـءكفـء672011/03/20 معلم

مصر المستقبل الرسمیة لغات 2011/03/13 مروة دمحم مشابط حسن 2145269 كفـءكفـء682011/03/20 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الوایلىالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مصر المستقبل الرسمیة لغات 2011/07/11 مصطفى عبد الحكیم دمحم جاد 1321898 كفـءكفـء692011/07/11 معلم

مصر المستقبل الرسمیة لغات 2011/03/13 منال احمد ریاض دمحم خطاب 1274179 كفـءكفـء702011/03/20 معلم

الشھید عماد على كامل 2011/03/13 منى عوض علي ابراھیم الغندور 1596340 كفـءكفـء712011/03/20 معلم

الشھید عماد على كامل 2011/03/13 میاده محمود خمیس محمود 2171103 كفـءكفـء722011/02/28 معلم

الوایلى للتربیة الفكریة 2011/03/20 ناریمان سعید عبد الفتاح دمحم 2123549 كفـءكفـء732011/03/20 معلم

احمد فؤاد عبد العزیز 2011/03/20 نھال امین ابراھیم جودة 2118644 كفـءكفـء742011/03/20 معلم

ام المؤمنین ع بنات 2008/04/01 نھى ابراھیم السباعى غانم 1318035 كفـءكفـء752011/03/20 معلم

طلعت حرب الرسمیة لغات 2005/11/17 نورا محمود فوزى محمود 2228206 كفـءكفـء762011/03/20 معلم

االمل للتربیة السمعیة 2011/04/05 ھبة السید دمحم احمد 1764501 كفـءكفـء772011/03/20 معلم

ح طلعت حرب الرسمیھ لغات 2011/03/13 ھبة حسن سید عبد المقصود 1585279 كفـءكفـء782011/03/20 معلم

مصر المستقبل الرسمیة لغات 2011/03/20 ھند عبد القادر عبد الحمید حسنین 2145276 كفـءكفـء792011/03/20 معلم

مصطفى كامل 2008/10/01 یاسمین دمحم عبد العاطى السید 2150407 كفـءكفـء802011/03/20 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الزیتونالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1994/02/01 رشید عبد الرازق دمحم رشید سلیم 1230109 كفـءكفـء12009/01/25 أمین مكتبة أول  أ

االمیریة  االعدادیھ 1995/01/08 إیھاب دمحم المھدي  بكرى 1229374 كفـءكفـء22009/09/06 أمین مكتبة أول

الجزائر الرسمیة للغات 2011/03/20 ایمان مصطفى محمود دمحم 1523114 كفـءكفـء32011/03/20 أمین مكتبة

االداب بنین 2011/03/20 ھاشم على أحمد عبدالرحمن 1498010 كفـءكفـء42011/03/20 أمین مكتبة

المطریة االعدادیھ بنین 2011/03/20 رباب دمحم عبد الحلیم عالم 2205446 كفـءكفـء52011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

الزیتون المشتركة 2011/03/20 رشا سعید الشحات احمد 1497347 كفـءكفـء62011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

على مبارك 2011/03/20 زینات فرید حسن على 2021756 كفـءكفـء72011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

االمام الغزالى 2011/03/20 فاتن مسعد عبدالمنعم دمحم غرس الدین 1497951 كفـءكفـء82011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

الزیتون العامة 2011/03/20 لبنى جمال عبد الرازق  تركى 2204419 كفـءكفـء92011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

اسكان االمیریة االعدادیھ 2011/03/17 لیلى عبید شحات أحمد 1503870 كفـءكفـء102011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

ناصر 2011/03/17 وفاء صالح صالح احمد 1499702 كفـءكفـء112011/03/17 أخصائى صحافة وإعالم

الزیتون االعدادیھ بنین 2011/03/17 احمد سعید امام بدر 1499723 كفـءكفـء122011/03/20 أخصائى تكنولوجیا

االمیریة ث بنین 2011/03/17 سامح عبد الحلیم دمحم عبده 1502921 كفـءكفـء132011/04/05 أخصائى تكنولوجیا

العزیز باm ث بنات 2004/07/01 مریم ادور عدلى فھیم 1319705 كفـءكفـء142009/09/07 أخصائى تكنولوجیا

المطریة االعدادیھ بنین 2011/03/17 امل ابو المعاطى دمحم زھران 1499520 كفـءكفـء152011/03/20 أخصائى نفسى

النور للمكفوفین 2011/03/20 امیره علي دمحم مصطفي 2245937 كفـءكفـء162011/03/20 أخصائى نفسى

حلمیة الزیتون بنات 2011/03/20 حنان فولى حسن منصور 2165666 كفـءكفـء172011/03/20 أخصائى نفسى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االمام الغزالى 2011/03/20 دالیا دمحم بسیونى بیومى عبدالواحد 1604182 كفـءكفـء182011/03/20 أخصائى نفسى

دار السالم 2011/03/20 شیماء احمد عبد الستار دمحم 1499340 كفـءكفـء192011/03/20 أخصائى نفسى

التربیة الفكریة بالزیتون 2011/03/17 كریمان دمحم رضا سلطان 2154630 كفـءكفـء202011/03/20 أخصائى نفسى

المستقبل 2011/03/20 مى احمد ابو زید الحناوى 2170257 كفـءكفـء212011/03/20 أخصائى نفسى

انصاف سرى الثانویة للبنات 1984/09/01 احمد اسامة صالح عبد المقصود عمر خطاب 1245613 كفـءكفـء222012/07/10 ماجیستیرمعلم خبیر

الجامعة االسالمیة بنین 1992/09/01 مدحت دمحم كمال دمحم ادم 1281818 كفـءكفـء232011/12/01 دكتوراهمعلم خبیر

الزیتون المشتركة 1994/09/01 احمد سالمة احمد سالمة 1296612 كفـءكفـء242012/07/10 ماجیستیرمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 1984/05/30 الھام احمد عباس دمحم 1730095 كفـءكفـء252010/02/10 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1993/09/01 عبیر مصطفى الغریب عطیة 1440083 كفـءكفـء262009/02/15 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1996/10/02 غادة جالل حسین احمد 1321759 كفـءكفـء272009/01/25 معلم أول أ

على مبارك 1984/09/01 فاطمة عبد النبي دمحم اسماعیل 1497365 كفـءكفـء282009/09/06 معلم أول أ

الفنیة المتقدمة التجاریة المشتركة 1991/09/01 ھویدا محمود توفیق خلیل 1282540 كفـءكفـء292009/01/25 معلم أول أ

عمر بن الخطاب 1998/12/26 أكرم راغب راغب أحمد 1293245 كفـءكفـء302008/12/01 معلم أول

كلیة السالم الرسمیة لغات 1995/09/01 حنان احمد طلعت ابراھیم عمارة 2166254 كفـءكفـء312009/08/01 معلم أول

كلیة السالم الرسمیة للغات 1996/09/01 راندا دمحم السعید سنوسى فرغلي 1328799 كفـءكفـء322009/09/07 معلم أول

المستقبل الرسمیة المتمیزة للغات 1997/09/01 سماح محمود احمد بحیرى 1307326 كفـءكفـء332009/01/25 معلم أول

یعمل بالدیوان 1989/06/30 طیبة دمحم عبدالشافى ابوخریمة 1232089 كفـءكفـء342009/09/07 معلم أول
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إدارة مدیریة
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1976/09/01 عبد الحكیم عبدالرحمن عبدربھ على 1496970 كفـءكفـء352009/09/06 معلم أول

ابن رشد الرسمیة للغات 1988/11/01 عواطف سید سید دمحم 1270138 كفـءكفـء362009/09/06 معلم أول

ابن رشد الرسمیة للغات 1996/09/01 نادیة دمحم عبد الغفار احمد 1301022 كفـءكفـء372009/08/30 معلم أول

سراى القبة الثانویة بنات 1995/09/01 ھالة عبد الفتاح عفیفى شاھین 1303637 كفـءكفـء382009/01/25 معلم أول

على مبارك 1982/06/30 ھدى احمد دمحم عبد هللا ابو زید 1221016 كفـءكفـء392009/01/25 معلم أول

الجیل الجدید الرسمیة لغات ع 1994/11/08 ھدى غریب عبد الكریم باشا 1295855 كفـءكفـء402009/09/07 معلم أول

دار السعادة الرسمیة لغات 2011/03/20 احمد دمحم فاضل الشال 1516559 كفـءكفـء412011/03/20 معلم

دار السعادة بنات 2011/03/17 اسماء جوده دمحم حسین 1515223 كفـءكفـء422011/03/20 معلم

الجزائر 2011/03/17 أسماء فؤاد سید أحمد 1322322 كفـءكفـء432011/03/20 معلم

االمیریة  االعدادیھ 1995/09/01 أشرف السید عبد العظیم أمین 1294110 كفـءكفـء442009/12/01 معلم

االمیریة  االعدادیھ 1993/12/01 أشرف دمحم دمحم سیف الدین 1287107 كفـءكفـء452009/08/01 معلم

دار السعادة بنات 2011/03/17 امل دمحم احمد سید احمد 1514825 كفـءكفـء462011/03/20 معلم

حلمیة الزیتون ریاض اطفال 2011/03/20 ایمان عبد العال عبد الحلیم معوض 2161667 كفـءكفـء472011/03/20 معلم

الجزائر الرسمیھ للغات 2011/02/14 ایمان عید عبد السالم ابراھیم 2082402 كفـءكفـء482011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/20 ایمن احمد جاد دمحم 2124238 كفـءكفـء492011/03/20 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/03/17 ایمن عبدالحمید عبدالجلیل دمحم 2121747 كفـءكفـء502011/03/20 معلم

الفنیة المتقدمة التجاریة المشتركة 2011/07/11 تامر دمحم عبدالفتاح عبدهللا 2207628 كفـءكفـء512011/09/06 ماجیستیرمعلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/03/20 دار السالم ریاض أطفال تریزة عزت ذكى سعد 2179600 كفـءكفـء522011/03/20 معلم

المركز النموذجى للمكفوفین 2011/03/20 حازم احمد فتحى احمد 1608402 كفـءكفـء532011/03/20 معلم

ابن رشد الرسمیة للغات 2011/03/20 حنان احمد على ابرااھیم عمریة 1503048 كفـءكفـء542011/03/20 معلم

الجزائر الرسمیھ للغات 2010/07/01 دمیانة ناجى بطرس ابراھیم 2094058 كفـءكفـء552011/07/13 معلم

حسین فھمى 2011/03/20 دیانا رأفت جرجس لوقا 2193376 كفـءكفـء562011/03/20 معلم

النور للمكفوفین 2011/03/20 رانیا دمحم حسنى سرور 2246849 كفـءكفـء572011/03/20 معلم

فرید طایل ص 2011/03/20 رانیا یوسف عبدالقادر منصور 2123256 كفـءكفـء582011/03/20 معلم

سنان ریاض أطفال 2011/03/17 رشا لطیف عبد المالك عوض هللا 1516517 كفـءكفـء592011/03/20 معلم

ابن رشد الرسمیة للغات 2011/03/20 سعاد دمحم أمین بكر 2180171 كفـءكفـء602011/03/20 معلم

كلیة السالم الرسمیة للغات 2011/07/13 سمیحة شحاتھ جورجي نخلة 2198807 كفـءكفـء612011/06/27 معلم

الجیل الجدید الرسمیة للغات 2011/03/17 سوزان صالح عبدالمنعم نصار 2178916 كفـءكفـء622011/03/20 معلم

حدائق الزیتون الرسمیة لغات 2011/03/20 شامل على على منصور 1320903 كفـءكفـء632011/03/20 معلم

ابن رشد الرسمیة للغات 2011/03/17 عبیر عبد المجید عبد المجید حسن 1499668 كفـءكفـء642011/03/20 معلم

التربیة الفكریة اعداد مھنى 2011/03/20 عبیر عطیھ صالح السید 1558075 كفـءكفـء652011/03/20 معلم

الوادى ریاض أطفال 2011/03/20 عطیات جرجس عوض میخائیل 1497349 كفـءكفـء662011/03/20 معلم

المركز النموذجى للمكفوفین 2011/03/20 على ابراھیم  على ابراھیم 2206575 كفـءكفـء672011/03/20 معلم

المركز النموذجى للمكفوفین 2011/03/20 كریم حمدى عبد الرحمن عیسوى 2206497 كفـءكفـء682011/03/20 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الزیتونالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الجامعة االسالمیة  بنات 2011/03/17 كریمھ شعبان  عبد الحمید موسى 2162478 كفـءكفـء692011/03/20 معلم

االمام الغزالى 2011/03/20 لمیاء یحیي فرج دمحم عبدالخالق 2143532 كفـءكفـء702011/03/20 معلم

اسكان االمیریة االعدادیھ 2008/02/01 دمحم  عبد الغفار أبو المعاطى  بدوى 2172538 كفـءكفـء712011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب 2011/03/20 دمحم سعد احمد سلیمان 1501732 كفـءكفـء722011/03/20 معلم

دار السالم 2011/03/20 مرفت عسران احمد سالم 2175839 كفـءكفـء732011/03/20 معلم

الوادى ریاض أطفال 2011/03/20 مروة رمضان دمحم رمضان 1499278 كفـءكفـء742011/03/20 معلم

ابن رشد الرسمیة للغات 2011/03/20 مروة عبدالنبى السید شعبان 1321426 كفـءكفـء752011/03/20 معلم

2011/03/20 المستقبل الرسمیھ للغات مروة دمحم عبدالمجید نصر 1497329 كفـءكفـء762011/03/20 معلم

الوادى ریاض أطفال 2011/03/17 مروة دمحم دمحم دمحم 2162630 كفـءكفـء772011/04/20 معلم

الجزائر الرسمیة للغات 2011/03/20 مروى حسینى محمود سعد 1558007 كفـءكفـء782011/03/20 معلم

الزیتون التجاریة للبنین 2011/03/01 مریم بخیت عطا هللا ملیك 2156748 كفـءكفـء792011/02/28 معلم

حسین فھمى 2011/03/17 مریم صبحى نجیب باسیلى 2226785 كفـءكفـء802011/03/20 معلم

الزیتون الغربیة ریاض أطفال 2008/04/01 مھا شحات عبد اللطیف عبد هللا 2181840 كفـءكفـء812011/03/20 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/17 مھا دمحم عماد الدین شاكر محمود 1523042 كفـءكفـء822011/03/20 معلم

mالعزیز با 2011/03/20 مھا مختار احمد مصطفى 2177387 كفـءكفـء832011/03/20 معلم

كاظم أغا الرسمیة للغات 2011/03/20 نورھام عبد المنعم عبد الغفار مبروك 1321387 كفـءكفـء842011/03/20 معلم

الجیل الجدید الرسمیة للغات 2011/03/17 ھبة اسماعیل حسین احمد 1322454 كفـءكفـء852011/03/20 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الزیتونالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الزیتون الغربیة 2011/03/20 ھبھ هللا حسن صبري عبد المعطي  احمد 2098259 كفـءكفـء862011/03/20 معلم

الجزائر 1999/09/30 ھناء محمود دمحم علي 1251955 كفـءكفـء872009/01/25 معلم

ابن رشد الرسمیة للغات 2011/03/20 ھند انور منصور سرور 1320290 كفـءكفـء882011/03/20 معلم

المستقبل الرسمیة المتمیزة للغات 2011/03/20 وسام عوض عبید خیر هللا 1503055 كفـءكفـء892011/03/20 معلم

قایتباى األعدادیة بنات 2011/03/20 یاسمین حسن دمحم شداد 1497325 كفـءكفـء902011/03/20 معلم

فرید طایل ص 2011/03/17 یاسمین غریب عبد الكریم باشا 1559037 كفـءكفـء912011/03/20 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مصر الجدیدةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السیدة حنیفة السلحدار الثانویة الصناعیة بنات 1991/09/01 إسماعیل حسنین السید. ھدى 1274158 كفـءكفـء12009/01/25 مشرف- معلم أول 

السلحدار الرسمیة المتمیزة 2011/03/17 اسماء محمود حسن ابراھیم ابو الشعور 1548001 كفـءكفـء22011/03/17 أمین مكتبة

الخلفاء 2011/03/17 ایمان دمحم عبد الوھاب عنیمى 1498685 كفـءكفـء32011/03/17 أمین مكتبة

الماظة 2011/03/17 زینب شاكر سعید الحسینى 1494549 كفـءكفـء42011/03/17 أمین مكتبة

السیده حنیفھ السلحدار ع بنات 2011/03/17 شیرین مصطفى كمال السید ابو الغیط 1498569 كفـءكفـء52011/03/20 أمین مكتبة

عاطف صدقى التجریبیة لغات 2011/07/11 عمرو دمحم عبد الحمید الفوال 1498547 كفـءكفـء62011/07/11 أمین مكتبة

النجوم 2011/03/17 فاطمة دمحم الفاتح احمد  اسماعیل 1498635 كفـءكفـء72011/03/17 أمین مكتبة

طارق المرجاوى/الشھید اللواء  2011/03/20 منى دمحم عبدالعزیز متولى 1498610 كفـءكفـء82011/03/17 أخصائى تكنولوجیا

الماظة 2011/03/17 رشا خمیس زاید زیدان 1498693 كفـءكفـء92011/03/17 أخصائى نفسى

الماظة 2011/03/17 مني اسماعیل دمحم احمد 1498683 كفـءكفـء102011/03/17 أخصائى نفسى

مصر الجدیدة االعدادیھ التجریبیھ 2011/03/17 نورا عبد الصادق دمحم ابراھیم ھندي 1498550 كفـءكفـء112011/03/20 أخصائى نفسى

الطبرى بروكسى 2011/09/06 أحمد صالح غریب دمحم 1498551 كفـءكفـء122011/05/01 أخصائى اجتماعى

التحریر 2005/10/25 دالیا عبد البارى محمود عبد البارى 1600511 كفـءكفـء132011/03/20 أخصائى اجتماعى

مصر الجدیدة  الثانویة  بنین العسكریة 1992/09/01 ابراھیم دمحم امین ابراھیم 1526652 كفـءكفـء142009/01/25 معلم أول أ

مصر الجدیدة  الثانویة  بنین العسكریة 1994/12/01 عایده بطرس سنتاؤس حنا 1231166 كفـءكفـء152009/09/06 معلم أول أ

الخلفاء 1985/09/01 محسن حامد دمحم جاد 2114152 كفـءكفـء162009/09/06 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1993/06/03 دمحم حسین مصطفى عمر 1316058 كفـءكفـء172009/09/06 معلم أول أ
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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مصر الجدیدةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النجوم 1989/06/30 سكینة دمحم الغریب على 1253671 كفـءكفـء182009/12/01 معلم أول

الشھید المقدم دمحم احمد لطفى العشرى 1995/08/01 عزة دمحم صبرى احمد ابو الحمایل 1245312 كفـءكفـء192009/01/25 معلم أول

السیدة حنیفة السلحدار الثانویة الصناعیة بنات 1991/12/01 عزه دمحم فھمى محمود 1273529 كفـءكفـء202009/01/25 معلم أول

السیدة حنیفة السلحدار الثانویة الصناعیة بنات 1990/09/01 فاطمة سعد سلیمان دمحم 1279730 كفـءكفـء212009/01/25 معلم أول

الطبرى بروكسى 1985/09/01 دمحم محمود عطا مصطفى 1789212 كفـءكفـء222009/09/06 معلم أول

النجوم 1995/10/24 نادر سمیر عبد هللا سمیر 1246654 كفـءكفـء232009/01/25 معلم أول

الطبرى ع 2011/03/17 أسماء عبد الحكیم أحمد أحمد 1498586 كفـءكفـء242011/03/17 معلم

مصر الجدیدة االبتدائیة 2011/03/17 اسماء عبد الحى السید دمحم 1494555 كفـءكفـء252011/03/20 معلم

السیدة حنیفة السلحدار الثانویة الصناعیة بنات 2002/05/01 الشیماء مجدي عبدالفتاح أحمد 1498552 كفـءكفـء262009/05/01 معلم

طارق المرجاوى/الشھید اللواء  2011/03/17 ایفون موریس الیاس حنا 1494493 كفـءكفـء272011/03/17 معلم

دمحم ھانى مصطفى یونس/الشھید لواء 2011/03/20 ایمان بخیت عطا اللة ملیك 1497958 كفـءكفـء282011/03/20 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/17 دعاء نبیل عبدالرحمن خلیل 2252805 كفـءكفـء292011/01/01 معلم

شریف حجاج مناع/الشھید عمید شرطة  2011/03/17 زینب كمال عبدة حسین 1494472 كفـءكفـء302011/03/20 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/17 سمیة دمحم فوزى أحمد سابق 2252650 كفـءكفـء312011/03/17 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/17 شیماء دمحم منیر دمحم 2252759 كفـءكفـء322011/01/01 معلم

الشھید المقدم دمحم احمد لطفى العشرى 2011/03/17 فاتن مصطفى كامل دمحم 1494537 كفـءكفـء332011/03/17 معلم

دمحم ھانى مصطفى یونس/الشھید لواء 2011/03/20 ماریان سلیمان زاخر كیرلس 1494561 كفـءكفـء342011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مصر الجدیدة التجریبیھ 2011/03/17 مروة عید احمد عبدالمجید 1775843 كفـءكفـء352011/03/17 معلم

طارق المرجاوى/الشھید اللواء  2011/03/17 منى دمحم عطا عبد المجید 1494520 كفـءكفـء362011/03/17 معلم

طارق المرجاوى/الشھید اللواء  2011/03/17 میرفت سید بخیت ابو العال 1493637 كفـءكفـء372011/03/20 معلم

مصر الجدیدة االعدادیة بنات 2011/03/20 ندى صالح احمد محمود 1498542 كفـءكفـء382011/03/20 معلم

السیده حنیفھ السلحدار ع بنات 2011/03/20 ھبة عبد هللا السید دمحم منصور 1498710 كفـءكفـء392011/03/17 معلم

السیدة حنیفة السلحدار الثانویة الصناعیة بنات 2011/03/20 ھبة عمر السید عمر 1498579 كفـءكفـء402011/03/20 معلم

دمحم ھانى مصطفى یونس/الشھید لواء 2011/03/20 والء عاطف عبد الرحمن مسعود 1493620 كفـءكفـء412011/03/20 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شرق مدینة نصرالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1980/12/01 شھیرة حنا مقار حنا 1226657 كفـءكفـء12009/09/06 مدیر مدرسة- معلم خبیر  

یعمل بالدیوان 2008/04/01 احمد عمر محمود احمد 2249246 كفـءكفـء22011/03/17 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2007/12/24 رحاب دمحم مدحت محمود فتحى یوسف 1591048 كفـءكفـء32011/03/20 أمین مكتبة

رفاعة الطھطاوى 2008/04/01 دمحم سمیر جالل بیومى 1636079 كفـءكفـء42011/01/01 أمین مكتبة

السادات الرسمیة لغات  ع 2008/10/01 میرفت دمحم حسین اسماعیل 2147626 كفـءكفـء52011/03/20 أمین مكتبة

رائد طیار احمد سعید على مشالى/الشھید 2011/03/17 دالیا مختار عاشور رمضان 2205939 كفـءكفـء62011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

السیدة نفیسة الثانویة بنات 2007/10/01 منال اسامھ جودة السعدنى 2207307 كفـءكفـء72011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

الشیخة فاطمة بنت مبارك الرسمیة لغات  ع 2011/03/17 عبیر عادل السید إبراھیم 1614785 كفـءكفـء82011/03/20 أخصائى تكنولوجیا

ام المؤمنین 2008/04/01 نادیة عبد العزیز عبد المعطى بركات 1322334 كفـءكفـء92011/03/20 أخصائى تكنولوجیا

نجیب محفوظ للتعلیم األساسى 2000/08/01 دالیا حافظ شفیق المنھراوى 1310353 كفـءكفـء102012/07/31 ماجیستیرأخصائى نفسى أول

الدكتور مصطفى كمال حلمى للتعلیم االساسى 2011/03/17 راندا دمحم دمحم السید سالم 1588325 كفـءكفـء112011/03/20 أخصائى نفسى

رائد طیار احمد سعید على مشالى/الشھید 2011/03/17 صفاء فرج المتولى فرج 2205953 كفـءكفـء122011/03/20 أخصائى نفسى

صقر قریش للتعلیم االساسى 2011/03/17 عال سمیح سعد احمد 2229433 كفـءكفـء132011/03/20 أخصائى نفسى

السیدة نفیسة الثانویة بنات 2000/10/03 نجالء عبد العزیز دمحم العیاشى 1571307 كفـءكفـء142009/01/25 أخصائى نفسى

طارق أسامة أحمد نور/ شھید مقدم شرطة  2011/03/17 ھدى كمال سید احمد 2206304 كفـءكفـء152011/03/20 أخصائى نفسى

رامى دمحم فؤاد الجنجیھى الرسمیھ الممیزه /الشھیدنقیب
لغات  ع

1994/10/13 ایمان دمحم  حسنى سلیمان 2119955 كفـءكفـء162012/07/10 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول أ

السادات الرسمیة لغات  ع 1993/03/15 شاھیناز ابراھیم حنفى على 1565783 كفـءكفـء172009/09/06 أخصائى اجتماعى أول أ
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شرق مدینة نصرالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سرور احمد سرور الرسمیة لغات  ع/ الشھید العمید  1997/09/10 عزة احمد دمحم دویدار 1250055 كفـءكفـء182012/07/31 دكتوراهأخصائى اجتماعى أول

السادات الرسمیة لغات  ع 2008/10/01 رشا سامي اسماعیل حسین 2111481 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى اجتماعى

عبد العزیز جاویش 2011/03/17 ھند محمود محمود محمود 1316325 كفـءكفـء202011/03/20 أخصائى اجتماعى

رامى دمحم فؤاد الجنجیھى الرسمیھ الممیزه /الشھیدنقیب
لغات  ث

1983/09/01 فیولیت خیرى جورجى سمعان 1239296 كفـءكفـء212012/07/10 ماجیستیرمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1984/10/01 نارمین محب عبد الحمید حسن 1230993 كفـءكفـء222009/01/25 معلم خبیر

العبور ع بنات 1990/09/01 احالم محمود احمد دمحم ندا 2128902 كفـءكفـء232010/03/02 معلم أول أ

محمود تیمور االعدادیة بنین 1992/12/01 احمد دمحم السید عبد العزیز 2185049 كفـءكفـء242009/12/31 معلم أول أ

محمود تیمور االعدادیة بنین 1997/09/01 اشرف عدلى عبد الحمید عبد المولى 1568102 كفـءكفـء252012/10/16 دكتوراهمعلم أول أ

عباس العقاد الرسمیة لغات  ث 1991/09/01 أمل مصطفى توفیق خلیفة 1264325 كفـءكفـء262009/01/25 معلم أول أ

ماجد احمد ابراھیم صالح/الشھید اللواء م  1995/12/01 ایمن عبد القادر عیسي السید 1614110 كفـءكفـء272012/09/29 دكتوراهمعلم أول أ

دمحم مبروك دمحم ابوخطاب ث ف التجاریة / الشھید عقید 
بنات

1990/09/01 حنان حسن عبد الحمید غنیم 1274529 كفـءكفـء282009/01/25 معلم أول أ

رامى دمحم فؤاد الجنجیھى الرسمیھ الممیزه /الشھیدنقیب
لغات  ث

1995/09/01 رانیا حافظ سید احمد 1299505 كفـءكفـء292012/09/29 دكتوراهمعلم أول أ

رامى دمحم فؤاد الجنجیھى الرسمیھ الممیزه /الشھیدنقیب
لغات  ث

1995/09/01 سید شوقى السید عبدالفتاح 1300372 كفـءكفـء302012/09/29 دكتوراهمعلم أول أ

سرور احمد سرور الرسمیة لغات  ع/ الشھید العمید  1993/07/31 عبیر مصطفى دمحم خلیل 1587705 كفـءكفـء312009/01/25 معلم أول أ

الشھید النقیب احمد حامد تعلب الفندقیة المشتركة 1987/05/01 عزة بھجت دمحم رشید 1562057 كفـءكفـء322009/09/06 معلم أول أ

الشھید اسماعیل فھمى 1991/12/01 عصمت دمحم على عیسى 1266288 كفـءكفـء332009/01/25 معلم أول أ

احمد حسین فھمي دمحم/شھید نقیب شرطة 1997/09/01 عمرو سامى یوسف أحمد حسن 1305068 كفـءكفـء342012/10/16 دكتوراهمعلم أول أ
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شرق مدینة نصرالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سمبیات ابیوال ث بنات 1987/01/19 فاتن أنور إبراھیم منصور 1251538 كفـءكفـء352009/01/25 معلم أول أ

عباس العقاد الرسمیھ لغات   ع 1991/12/01 دمحم رجب السید حماد 1252832 كفـءكفـء362009/01/25 معلم أول أ

رامى دمحم فؤادالجنجیھى الرسمیة الممیزة /الشھیدنقیب
لغات ب

1984/09/01 دمحم عبده عوض الغریب 1238771 كفـءكفـء372009/09/06 معلم أول أ

جمال عبد الناصرالرسمیھ لغات  ث 1987/10/17 دمحم مصباح عبدالنبى دمحم 1261814 كفـءكفـء382009/01/25 معلم أول أ

العبور ع بنات 1993/09/01 منار یس أحمد سلطان 1323494 كفـءكفـء392009/01/25 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1993/11/30 ھالة عبد العظیم مدبولى عبد العظیم 1267278 كفـءكفـء402009/01/25 معلم أول أ

سمبیات ابیوال ث بنات 1994/01/01 ھناء عمر حسن عمر 1244959 كفـءكفـء412009/01/25 معلم أول أ

احمد حسین فھمي دمحم/شھید نقیب شرطة 1998/07/08 دمحم عبد الرازق حسب النبى الباز 1308080 كفـءكفـء422009/09/06 معلم أول

سرور احمد سرور الرسمیة لغات  ب/ الشھید العمید  1994/09/01 دمحم عبدالغنى عفیفى شاھین 1286828 كفـءكفـء432009/09/06 معلم أول

العقیدھشام الدین عبدالعزیز عزب/ الشھید 1983/09/01 نثیلھ شعبان مصطفى احمد 1764065 كفـءكفـء442009/12/21 معلم أول

یعمل بالدیوان 1999/02/02 نعمھ بدر عبد الدایم حسن 1501010 كفـءكفـء452009/09/06 معلم أول

عبد هللا الندیم 2011/03/17 ابتسام محمود دمحم عقل 1597758 كفـءكفـء462011/03/17 معلم

رفاعة الطھطاوى 2011/03/17 احمد  فتحى  عبد العزیز  على 2154827 كفـءكفـء472011/03/20 معلم

الشھید نقیب كریم یحیى ھالل الرسمیةالممیزه لغات  ع 2011/09/06 احمد سراج الدین عبد المعطى دمحم 2151676 كفـءكفـء482011/06/27 معلم

الملك فھد للتعلیم االساسى 2008/10/01 اسالم حسن انور حسن ورده 1565580 كفـءكفـء492011/03/20 معلم

صقر قریش للتعلیم االساسى 2011/03/17 اسماء رفعت شوال محمود 2018689 كفـءكفـء502011/03/07 معلم

الملك فھد للتعلیم األساسي 2006/09/04 اسماء شفیق صبحى سلیمان 2156554 كفـءكفـء512011/03/20 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شرق مدینة نصرالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید نقیب كریم یحیى ھالل الرسمیةالممیزة لغات 2011/03/20 السید عبد العزیز حمدى زقیم 2192893 كفـءكفـء522011/03/20 معلم

السادات الرسمیة لغات  ب 2011/03/17 امانى جالل فرج حسین 2147643 كفـءكفـء532011/03/20 معلم

التربیة الفكریة 2011/03/17 امیرة زین العابدین عبد هللا حسن الصباحى 1631061 كفـءكفـء542011/03/20 معلم

نجیب محفوظ للتعلیم األساسى 2008/10/01 جورج صبرى نقوال اسعد 1576182 كفـءكفـء552011/03/20 معلم

ابن النفیس الرسمیة لغات ب 2011/03/17 حازم حمدى شرف عبد الھادى 2209826 كفـءكفـء562011/02/14 معلم

خالد بن الولید الرسمیة لغات  ب 2011/03/01 حازم صابر حسن ابو عزام 1533369 كفـءكفـء572011/03/06 معلم

الصدیق الرسمیة لغات  را 2008/04/16 حسناء فخرى احمد دمحم جبر 2210893 كفـءكفـء582011/03/20 معلم

الشھید اسماعیل فھمى 2011/03/17 حنان عنتر على عز الدین 2152336 كفـءكفـء592011/03/20 معلم

الشھید اسماعیل فھمى 2011/03/17 حنان محمود دمحم سید 2147707 كفـءكفـء602011/03/20 معلم

الملك فھد للتعلیم األساسي 2011/03/17 رانیا مجدى دمحم مصطفى 1568705 كفـءكفـء612011/03/20 معلم

یعمل بالدیوان 2006/11/17 رانیا مفید على حسن ابراھیم 2162669 كفـءكفـء622011/03/20 معلم

التربیة الفكریة 2011/03/17 رشا حسین علي فوزي عبد الغني 2157663 كفـءكفـء632011/03/17 معلم

التربیة الفكریة 2011/03/20 رشا دمحم اسماعیل مصطفى اسماعیل 1629886 كفـءكفـء642011/03/20 معلم

مدیحة قنصوة سمعى 2011/03/17 رنا دمحم سید عبد العال 2155491 كفـءكفـء652011/03/20 معلم

دمحممحمودابوسریع الرسمیة / الشھیدعقیدشرطھ
الممیزة لغات را

2011/03/17 ساره دمحم دمحم الدبوسى 2193334 كفـءكفـء662011/03/20 معلم

الملك فھد للتعلیم األساسي 2008/04/01 سحر حرب عطیة حنا 1569163 كفـءكفـء672011/03/20 معلم

رفاعة الطھطاوى 2011/07/01 سمر عبدالحمید رفعت عبدالحمید 2171182 كفـءكفـء682011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ماجد احمد ابراھیم صالح/الشھید اللواء م  2008/10/01 سوسن عبد الرازق عواد ابراھیم 2201547 كفـءكفـء692011/03/20 معلم

الشھید اسماعیل فھمى 2011/09/04 شیماء احمد دمحم سعدون 2129631 كفـءكفـء702011/03/20 معلم

رفاعة الطھطاوى 2011/03/17 شیماء عادل عطوه احمد 2211153 كفـءكفـء712011/03/20 معلم

عبد العزیز جاویش 2011/03/20 صالح طلحة فرج السید 1619742 كفـءكفـء722011/03/20 معلم

سرور احمد سرور الرسمیة لغات  ب/ الشھید العمید  2011/03/17 عائشة مصطفى ادم دیاب 1529525 كفـءكفـء732011/03/20 معلم

أ.شریف السباعى الرسمیھ لغات  ر/ الشھید  2006/04/01 عبیر سعد السید سالم 2230009 كفـءكفـء742011/03/20 معلم

ماجد احمد ابراھیم صالح/الشھید اللواء م  2003/12/01 مایسھ عبدهللا أشرف حسن 1497300 كفـءكفـء752011/03/20 معلم

العبور الرسمیة لغات را 2011/03/20 محروسة عبد الخالق بخیت سید 1544387 كفـءكفـء762011/03/20 معلم

رامى دمحم فؤادالجنجیھى الرسمیة الممیزة /الشھیدنقیب
لغات ب

2011/03/17 دمحم مصطفى محمود مصطفى 1576222 كفـءكفـء772011/03/20 معلم

الشھید نقیب كریم یحیى ھالل الرسمیةالممیزة لغات 2008/10/01 دمحم نظمى سید دمحم خطاب 2152789 كفـءكفـء782011/03/20 معلم

رامى دمحم فؤاد الجنجیھى الرسمیھ الممیزه /الشھیدنقیب
لغات  ع

2008/10/01 محمود دمحم عبد المرید احمد 1580518 كفـءكفـء792011/03/20 معلم

الشیخة فاطمة بنت مبارك الرسمیة لغات  ع 2007/09/17 مدینھ شوقى دمحم سلیمان غانم 1565599 كفـءكفـء802011/03/20 معلم

اسماء بنت ابى بكر 2008/04/01 مروة دمحم احمد دمحم 2151635 كفـءكفـء812011/03/20 معلم

شریف السباعى الرسمیھ لغات  ع/ الشھید  2011/03/17 مصطفى عبد الفتاح دمحم كامل السید 2160622 كفـءكفـء822011/03/20 معلم

أ.شریف السباعى الرسمیھ لغات  ر/ الشھید  2006/04/01 منال حسین دمحم عبد الرحیم 2230017 كفـءكفـء832011/03/20 معلم

الشھید نقیب كریم یحیى ھالل الرسمیة الممیزة لغات  
را

2011/03/17 منال عبدالفتاح طاھر فاضل 2161129 كفـءكفـء842011/03/20 معلم

صقر قریش للتعلیم االساسي 2008/04/01 منى دمحم عبد الجواد على 2155445 كفـءكفـء852011/03/20 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شرق مدینة نصرالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

التربیة الفكریة 2011/03/17 مھا إسماعیل سلیمان دمحم 1631103 كفـءكفـء862011/03/20 معلم

العبور ع بنات 2008/04/01 نفین خیرى ابراھیم سعد هللا 2207321 كفـءكفـء872011/03/20 معلم

الشھید نقیب كریم یحیى ھالل الرسمیةالممیزة لغات 2011/03/01 نورا على عبد العظیم السید والى 991269 كفـءكفـء882011/03/14 معلم

ولید عصام رمضان عبد السمیع/ شھید رائد شرطة  2011/07/01 نیفین  نبیل شحاتھ یوسف 2221368 كفـءكفـء892011/06/27 معلم

السادات الرسمیة لغات  ع 2008/10/01 ھبة دمحم محمود ابو النجا 2147608 كفـءكفـء902011/03/20 معلم

سرور احمد سرور الرسمیة لغات رأ/الشھید العمید  2008/10/01 ھناء فتحى دمحم سلیمان 1584519 كفـءكفـء912011/03/20 معلم

المعتز باm االبتدائیة المشتركة 2011/03/17 ھناء دمحم دمحم حسن 2192932 كفـءكفـء922011/03/20 معلم

الشیخة فاطمة بنت مبارك الرسمیة لغات  ع 2008/04/01 ھند امام محمود عبد العال 2156877 كفـءكفـء932011/03/17 معلم

الصدیق الرسمیة لغات  ب 2008/04/01 والء احمد محمود مصلیحى 1324923 كفـءكفـء942011/03/20 معلم

اسماء بنت ابى بكر 2011/10/03 والء امین صالح احمد 2151720 كفـءكفـء952011/06/27 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 

وسط القاھرةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/11 المعز لدین هللا االعدادیة الرسمیة لغات أمیرة یوسف أمام یوسف 2120890 كفـءكفـء12011/07/11 أمین مكتبة

درب سعادة االبتدائیة المشتركة 2011/03/13 رشا دمحم مھدى صالح 2101254 كفـءكفـء22011/03/13 أمین مكتبة

الحلمیةالجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/13 شیماء رجب فاروق رجب 2119237 كفـءكفـء32011/03/13 أمین مكتبة

عمر بن الخطاب الثانویة الرسمیة لغات 2011/03/13 دمحم حسن صالح محمود 1312745 كفـءكفـء42011/03/13 أمین مكتبة

السلحدار االعدادیة للبنین 2011/03/13 دمحم حسین أحمد بكر 2104998 كفـءكفـء52011/03/13 أمین مكتبة

امیر الجیوش االعدادیة بنات 2011/07/11 نرمین محمود خالد دمحم 1323918 كفـءكفـء62011/07/11 أمین مكتبة

الشعرانى الثانویة الصناعیة للبنین 2011/03/13 نیفین محمود كامل دمحم 2104969 كفـءكفـء72011/03/13 أمین مكتبة

عمر بن الخطاب الثانویة الرسمیة لغات 2011/07/11 أحمد عبد الھادى محمود الباز 2090553 كفـءكفـء82011/07/11 أخصائى تكنولوجیا

عمر بن الخطاب التجریبیةابتدائى لغات مشترك 2011/07/11 أمل  صالح الدین دمحم إبراھیم 2218759 كفـءكفـء92011/07/11 أخصائى تكنولوجیا

الزعیم جمال عبد الناصراالعدادیة بنات 2011/07/11 ماجدة على عبد الحمید على 2121032 كفـءكفـء102011/07/11 أخصائى نفسى

الكمال للتعلیم االساسى 2011/07/11 ھالة صالح علي ابراھیم 2131559 كفـءكفـء112011/07/11 أخصائى اجتماعى

النصر بالخرنفش 1992/11/01 اسكندر ابراھیم اسكندر غطاس 1293707 كفـءكفـء122009/01/25 معلم أول

1990/09/11 الزھرات االبتدائیة المشتركة سمیة حسن احمد محمود 1252711 كفـءكفـء132010/02/03 معلم أول

1986/09/01 خطاب السبكى االبتدائیة شریفھ زكریا دمحم سعد 1275989 كفـءكفـء142009/01/25 معلم أول

الشعرانى الثانویة الصناعیة للبنین 1997/09/01 شعبان دمحم عبدالرحمن حسانین 1304480 كفـءكفـء152009/12/31 معلم أول

امیر الجیوش الثانویة بنات 2002/05/25 عال دمحم حمدي یوسف 1317445 كفـءكفـء162012/07/31 ماجیستیرمعلم أول

حضانة الحلمیة الجدیدة 1997/09/01 نھى قاسم عطیة قاسم 1288061 كفـءكفـء172009/01/25 معلم أول
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

وسط القاھرةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحسین االبتدائیة المشتركة 1991/09/01 ھاجر أبراھیم عبد الوھاب أبراھیم 1639396 كفـءكفـء182009/01/25 معلم أول

الشھید ھاتى سمیر الزلبانى للبنات 2011/03/13 ابراھیم على عبد الظاھر دمحم 1313532 كفـءكفـء192011/03/13 معلم

الرضوانیة الصناعیة للبنین 2011/03/13 أحمد دمحم العزب العزب 2104982 كفـءكفـء202011/03/13 معلم

الرضوانیة الصناعیة للبنین 2011/03/13 احمد دمحم عادل دمحم سلیمان 2101258 كفـءكفـء212011/03/13 معلم

امیر الجیوش الثانویة بنات 2011/03/01 انجى جمال عزیز بدروس 2157196 كفـءكفـء222011/03/06 معلم

امیر الجیوش االعدادیة بنات 2011/03/13 آیات سید على مھدى 1324033 كفـءكفـء232011/03/13 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/11 ایمان احمد دمحم احمد 1320486 كفـءكفـء242011/07/11 معلم

الرضوانیة الصناعیة للبنین 2011/03/13 ایمان سید نور الدین كامل 2120828 كفـءكفـء252011/03/13 معلم

الزعیم مصطفى كامل االبتدائیة المشتركة 2011/03/13 ایمان عبدهللا دمحم احمد 1323378 كفـءكفـء262011/03/13 معلم

الشعرانى الثانویة الصناعیة للبنین 2011/03/13 ایناس عبد االحكیم خضرى منصور 1324017 كفـءكفـء272011/03/13 معلم

2011/07/11 فاطمھ النبویة الجدیدة االبتدائیة بسام محمود عید محمود 2125754 كفـءكفـء282011/07/11 معلم

حضانة فاطمة النبویة تجریبیة لغات 2011/03/13 تھانى على أحمد عبد الرحمن 2105866 كفـءكفـء292011/03/20 معلم

2011/03/13 حضانة الرفاعى حنان فتحي دمحم الحسیني 2106080 كفـءكفـء302011/03/13 معلم

الشعرانى الثانویة الصناعیة للبنین 2011/07/11 دعاء صالح عزب شدید 1323033 كفـءكفـء312011/07/11 معلم

الشعرانى الثانویة الصناعیة للبنین 2011/03/13 رحاب مصطفى عبد الرحمن أحمد 2124954 كفـءكفـء322011/03/13 معلم

الشعرانى الثانویة الصناعیة للبنین 2011/07/11 رشا عبد المرضى احمد احمد 1321309 كفـءكفـء332011/07/11 معلم

الرضوانیة الصناعیة للبنین 2011/07/11 رشا فوزى دمحم المھدى 2101181 فوق المتوسطفوق المتوسط342011/07/11 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 

وسط القاھرةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/11 المعز لدین هللا االعدادیة الرسمیة لغات رشوان مصطفى دمحم محمود 2130718 كفـءكفـء352011/07/11 معلم

الرضوانیة الصناعیة للبنین 2011/07/11 رضا نجاتى دمحم على 2104977 كفـءكفـء362011/07/11 معلم

الشعرانى الثانویة الصناعیة للبنین 2011/03/13 سامیة أحمد دمحم حسن 2124961 كفـءكفـء372011/03/13 معلم

2011/07/11 الزھرات االبتدائیة المشتركة سعد احمد دمحم السید 2100774 كفـءكفـء382011/07/11 معلم

الدمحمیة االبتدائیة التجریبیھ لغات 2011/03/13 شیماء حبیب زكى دمحم 1323715 كفـءكفـء392011/03/13 معلم

رمسیس التجریبیة لغات ب 2011/07/11 شیماء حمدى محمود شعبان 2104941 كفـءكفـء402011/07/11 معلم

حسن المسرات االعدادیة بنات 2011/03/01 شیماء صابر بكرى على 2154048 كفـءكفـء412011/03/01 معلم

2011/07/11 الرفاعى  االبتدائیة المشتركة عزة صابر دمحم عبده 2128823 كفـءكفـء422011/07/11 معلم

حضانة دار السعادة التجریبیة لغات 2011/03/13 عزة فتحي دمحم الحسیني 1318791 كفـءكفـء432011/03/13 معلم

الشعرانى الثانویة الصناعیة للبنین 2011/07/11 عزت صابر دمحم جامع 1322328 كفـءكفـء442011/07/11 معلم

2011/03/13 محمود سامى البارودى االبتدائیة المشتركة على كمال مصطفى درویش 2105472 كفـءكفـء452011/03/13 معلم

الزعیم مصطفى كامل االبتدائیة المشتركة 2011/03/13 عمرو عادل أحمد سید 2119215 كفـءكفـء462011/03/13 معلم

2011/03/13 حضانة خطاب السبكى فاتن سید متولى سعید 2125544 كفـءكفـء472011/03/13 معلم

امیر الجیوش االعدادیة بنات 2011/03/13 كریمة  عبدهللا أحمد  عبده 2101206 كفـءكفـء482011/03/13 معلم

الفردوس االبتدائیة المشتركة 2011/03/13 دمحم احمد السید المھدى 2097495 كفـءكفـء492011/03/13 معلم

الحسین االعدادیة بنین 2011/03/13 دمحم حسن دمحم السید 1307966 كفـءكفـء502011/03/13 معلم

الحسین االبتدائیة المشتركة 2011/07/11 دمحم عبد الھادى دمحم حسن 2086487 كفـءكفـء512011/07/11 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 

وسط القاھرةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الرضوانیة الصناعیة للبنین 2011/03/13 دمحم دمحم حسن دمحم 2100802 كفـءكفـء522011/03/13 معلم

الحسین االبتدائیة المشتركة 2011/07/11 مصطفى ابراھیم دمحم خضر 2131550 كفـءكفـء532011/07/11 معلم

حسن المسرات االعدادیة بنات 2011/03/13 مصطفى عبد الرحمن احمد عثمان 2105295 كفـءكفـء542011/03/13 معلم

الدمحمیة االعدادیة للبنین 2011/07/11 منصور یمانى نصر سید 2105453 كفـءكفـء552011/07/11 معلم

الشھید ھاتى سمیر الزلبانى للبنات 2011/03/13 منى احمد عبدالرؤوف یونس 1316549 كفـءكفـء562011/03/13 معلم

2011/03/13 المعز لدین هللا االبتدائیة التجریبیة لغات منى حسن عبد المنعم دمحم 2106097 كفـءكفـء572011/03/13 معلم

2011/07/11 خالد بن الولید االبتدائیة المشتركة مى  سید مصطفى فرحات 2127292 كفـءكفـء582011/07/11 معلم

االمام على االبتدائیة المشتركة 2011/03/13 میادة عبد الجواد عبد العظیم على 2119210 كفـءكفـء592011/03/13 معلم

حضانة خالد بن الولید التجریبیة لغات 2011/03/13 ناھد رمضان سعد هللا زید 2105030 كفـءكفـء602011/03/13 معلم

حضانة درب سعادة 2011/03/13 ناھد دمحم عبدالخالق السید 2101192 كفـءكفـء612011/03/13 معلم

حضانة محمود سامى البارودى التجریبیة لغات 2011/03/13 نجالء سمیر حسن عبد الكریم 2122485 كفـءكفـء622011/03/13 معلم

الحلمیةالجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/13 نشوة جابر أبراھیم حافظ 2121059 كفـءكفـء632011/03/13 معلم

حضانة دار السعادة التجریبیة لغات 2011/03/13 نعمة عباس شعبان عباس 2252748 كفـءكفـء642011/03/13 معلم

2011/03/13 حضانة السلطان الغورى نعمة عفیفى موسى دمحم 2171744 كفـءكفـء652011/03/13 معلم

السعاده االبتدائیة المشتركة 2011/03/13 نغم عادل ابراھیم دمحم 2108999 كفـءكفـء662011/03/13 معلم

حضانة عمر بن الخطاب التجریبیة لغات 2011/03/17 نیفین مراد احمد دمحم 1602028 كفـءكفـء672011/03/20 معلم

جوھر الصقلى االعدادیة للبنین 2011/07/11 ھالة دمحم عبد الھادي حسانین 2125038 كفـءكفـء682011/07/11 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

وسط القاھرةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جوھر الاللھ االبتدائیة المشتركة 2011/07/11 ھالھ ابراھیم عبد الرازق ابراھیم 2105558 كفـءكفـء692011/07/11 معلم

العدوى االبتدائیة المشتركة 2011/03/13 ھبھ عبد الوھاب صالح علي 2105291 كفـءكفـء702011/03/13 معلم

العدوى االبتدائیة المشتركة 2011/03/13 ھشام ممدوح عبد الحمید عبد الغني راضي 2105271 كفـءكفـء712011/03/13 معلم

2011/03/13 المعز لدین هللا االبتدائیة التجریبیة لغات والء یوسف عبدالعزیز النجدى 1319810 كفـءكفـء722011/03/13 معلم

الرضوانیة الصناعیة للبنین 2011/03/13 یسمین علیوه السید على 2101408 كفـءكفـء732011/03/13 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 

عابدینالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم فرید 2011/03/17 لولى الحسین دمحم كامل 2019951 كفـءكفـء12011/03/20 أمین مكتبة

الوحدة العربیة للتربیة الفكریة 2011/03/20 دمحم حسن عبد الباسط حسن 2090220 كفـءكفـء22011/03/20 أمین مكتبة

عابدین الثانویة بنات 2011/03/17 شیرین حامد موسى احمد 1551211 كفـءكفـء32011/03/20 أخصائى نفسى

القربیة ع 2011/03/20 دمحم عبد الحمید عبد الستار ابو سلطان 2204012 كفـءكفـء42011/03/20 أخصائى نفسى

االقباط الكبرى الثانویة 1988/12/01 امیل رینیھ فرید عوض 1222252 كفـءكفـء52009/01/25 معلم أول أ

اللواء امین الشریف المھنیة 1987/10/01 صالح الدین محمود عباس محمود 2114802 كفـءكفـء62009/08/30 معلم أول أ

دمحم فرید الرسمیة لغات 1991/12/01 غادة محمود یوسف على 1272580 كفـءكفـء72009/09/06 معلم أول أ

ف ث المھنیة بالقاضى شرف الدین بنات 1994/10/13 دمحم كمال على على 1247411 كفـءكفـء82012/07/10 دكتوراهمعلم أول أ

مصطفى كامل 1991/12/09 ھشام احمد محمود رضوان 1273557 كفـءكفـء92009/01/25 معلم أول أ

دمحم فرید 1992/09/01 احمد عبد الصبور الراوى دمحم 1286065 كفـءكفـء102009/09/06 معلم أول

القللى 1999/02/25 انوار مصطفى احمد عبد الفضیل 1312336 كفـءكفـء112009/01/25 معلم أول

االزبكیة 1998/03/31 ماجد عشم نخلة جرجس 1294603 كفـءكفـء122009/01/25 معلم أول

المدرسة الثانویة الفنیة التجاریة بعابدین 1997/09/01 نھا راشد دمحم كیالنى 1722643 كفـءكفـء132009/09/06 معلم أول

ف ث المھنیة بالقاضى شرف الدین بنات 2011/03/20 تیسیر محمود حمادة  رضوان 2253036 كفـءكفـء142011/03/20 معلم

كامل كیالنى 2011/03/17 رانیا رمضان عبد هللا الحبشى 1545155 كفـءكفـء152011/03/20 معلم

دمحم فرید الرسمیة لغات 2011/03/17 رشا عبد الحمید ابراھیم عبد هللا 1538810 كفـءكفـء162011/03/20 معلم

قاسم امین 2011/03/17 سعید دمحم احمد علي احمد 2156579 كفـءكفـء172011/03/20 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

عابدینالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القربیة ع 2011/03/17 شیماء احمد سید احمد 1324911 كفـءكفـء182011/03/20 معلم

الحریة الرسمیة لغات 2011/03/17 مصطفى دمحم سعید عبد الرحمن 1529503 كفـءكفـء192011/02/14 معلم

الحریھ الرسمیة لغات 2011/03/07 مى كمال دمحم فرحات 1783278 كفـءكفـء202011/03/20 معلم

القللى 2011/03/17 ھانى میشیل كامل میخائیل 1528908 كفـءكفـء212011/03/20 معلم

دمحم فرید الرسمیة لغات 2011/03/17 ھدى احمد عبد السمیع احمد 1538844 كفـءكفـء222011/03/20 معلم

كامل كیالنى 2011/03/20 ھمت  على  دمحم  على 2131015 كفـءكفـء232011/03/20 معلم

دمحم فرید الرسمیة لغات 2011/03/17 یاسمین شعبان عبد القوى ھدیة 2120184 كفـءكفـء242011/03/20 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

غرب القاھرةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السبتیة بنین 2011/03/20 شیماء مغاورى عبدالعزیز دمحم 2198395 كفـءكفـء12011/03/20 أمین مكتبة

االتحاد القومى 2011/03/20 ھبھ ابراھیم دمحم مھتدى 2193300 كفـءكفـء22011/03/17 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 1996/02/18 دمحم محروس عبدالحمید حسن 2045656 كفـءكفـء32009/01/25 أخصائى صحافة واعالم أول

القومیة العربیة للتربیة الفكریة 2011/03/20 رحاب صالح دمحم ابراھیم 2196558 كفـءكفـء42011/03/20 أخصائى تكنولوجیا

الزمالك ع بنین 2011/03/20 سارة عبدالروؤف إبراھیم سلیم 2198305 كفـءكفـء52011/03/20 أخصائى تكنولوجیا

ف قصر الدوبارة ع التجریبیة 2011/03/20 غاده سعید دمحم عبده 2193268 كفـءكفـء62011/03/13 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/03/20 دمحم ابراھیم ابراھیم دمحم 2200254 كفـءكفـء72011/03/17 أخصائى تكنولوجیا

عباس التجریبیة ث لغات 2011/03/20 دمحم على عبد الحافظ على 2194347 كفـءكفـء82011/03/20 أخصائى تكنولوجیا

الزمالك المشتركھ 2011/03/20 مدحت سید الطاف دمحم 1322679 كفـءكفـء92011/03/20 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/03/20 وائل كمال محمود الناغى 2193238 كفـءكفـء102011/03/17 أخصائى تكنولوجیا

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/03/20 مھا دمحم الھادى دساوى أحمد 2198941 كفـءكفـء112011/03/20 أخصائى نفسى

ابوالعال بنات 1993/03/15 ماجدة رمضان أحمد عبد ربھ 1803882 كفـءكفـء122009/02/10 أخصائى اجتماعى أول أ

االتحاد القومى االعدادیة 2011/03/20 مصطفى عبد المنعم مصطفى محمود 2194805 كفـءكفـء132011/03/17 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1984/09/01 محمود دمحم ابراھیم عطیة 1231006 كفـءكفـء142012/07/10 ماجیستیرمعلم خبیر

صدق الوفا بنات 1987/09/01 احمد حمدى احمد دمحم 1271236 كفـءكفـء152012/10/16 دكتوراهمعلم أول أ

الشھید عبد المنعم ریاض 1990/09/01 صفاء أحمد حافظ الجیار 1265457 كفـءكفـء162009/12/01 معلم أول أ

ف السالم ب 1992/09/01 فاتن عبد الكریم اسماعیل عبد الكریم 1276489 كفـءكفـء172009/02/25 معلم أول أ
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

غرب القاھرةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الزمالك بنین 1991/08/24 مصطفى على حسن حواش 2021750 كفـءكفـء182009/12/01 معلم أول أ

صدق الوفا بنات 1989/09/01 امل عبداالفراج احمد علیان 1264218 كفـءكفـء192009/12/01 معلم أول

االبراھیمیة بنین 2003/10/01 ایھاب دمحم عبد هللا عرقات 1322048 كفـءكفـء202012/07/16 دكتوراهمعلم أول

الزمالك بنین 1992/11/01 حسام دمحم حسن حسن 2109922 كفـءكفـء212010/02/10 معلم أول

االتحاد الوطنى ع بنین 1990/09/01 خالد دمحم عبد الوھاب محمود 1276194 كفـءكفـء222009/12/01 معلم أول

طلعت حرب بنات 1986/02/26 صالح سید دمحم ابوعلى 2018722 كفـءكفـء232009/12/01 معلم أول

ف الزمالك للبنات 2003/10/01 طاھر عبد الفتاح محمود الطویل 1322101 كفـءكفـء242012/07/10 ماجیستیرمعلم أول

یعمل بالدیوان 1987/11/01 على محمود عبدالعال سعد 2008898 كفـءكفـء252010/02/10 معلم أول

القومیة العربیة للتربیة الفكریة 1997/09/01 فتوح خضر فتوح سید احمد 1301123 كفـءكفـء262009/01/25 معلم أول

قاسم امین ث بنات 2000/08/10 دمحم جمعة معوض خضر 1312984 كفـءكفـء272012/07/31 ماجیستیرمعلم أول

ملحقھ بالزمالك للبنات. ف  1987/11/01 دمحم حامد عبدهللا ابراھیم 1625319 كفـءكفـء282009/02/25 معلم أول

ابو الفرج ص 1992/11/01 نیللى عبدهللا دمحم احمد 2100316 كفـءكفـء292010/02/10 معلم أول

ف ع بالجزیرة التجریبیة 1997/09/01 ولید سید عاشور احمد 1302023 كفـءكفـء302009/02/10 معلم أول

عباس التجریبیة ث لغات 2011/03/20 احمد رفعت عبدالنعیم ابراھیم 2188997 كفـءكفـء312011/03/20 معلم

االتحاد القومى 2011/03/20 احمد دمحم الحسینى احمد على 2188818 كفـءكفـء322011/03/20 معلم

ف ع بالجزیرة التجریبیة 2011/03/20 أمنیة یحیى عبدالمجید بخیت 2198619 كفـءكفـء332011/03/20 معلم

ابو الفرج ص 2011/03/13 إیمان سید عاشور احمد 2188881 كفـءكفـء342011/03/13 معلم
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التعیین
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غرب القاھرةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عباس التجریبیة لغات 2011/03/20 إیھاب دمحم سید عثمان السحیتى 2188842 كفـءكفـء352011/03/20 معلم

الجزیره التجریبیھ 2011/03/20 تھانى ابراھیم دمحم ابراھیم 2193401 كفـءكفـء362011/03/20 معلم

عباس التجریبیة لغات 2011/03/20 حلیمة حسین عبد الباقى موسى 1195294 كفـءكفـء372011/03/20 معلم

االتحاد القومى 2011/03/20 خلود دمحم سید مرسى على 2194111 كفـءكفـء382011/03/20 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 1984/12/11 رأفت مرسى ذكى ابراھیم 2070769 كفـءكفـء392009/12/01 معلم

یعمل بالدیوان 1987/11/01 رجب حافظ عبد العال سعد 2118118 كفـءكفـء402009/12/01 معلم

الزمالك بنین 2011/03/20 زینب دمحم محمود عبدالواحد دعبس 2055160 كفـءكفـء412011/03/17 معلم

طلعت حرب بنات 2011/03/20 ساره إمام ابو الفتح عید 2204015 كفـءكفـء422011/03/20 معلم

فصول النیل التجریبیة 2011/03/31 ساره ماھر عبد العزیز شفیق 2189798 كفـءكفـء432011/03/20 معلم

فصول النیل التجریبیة 2011/03/13 سلوى حسین جمعھ حسن 2193579 كفـءكفـء442011/03/20 معلم

قصر الدوبارة التجریبیة 2011/03/20 سمیره احمد محمود شاھین 2193286 كفـءكفـء452011/03/20 معلم

قاسم امین ث بنات 2011/03/20 سھا دمحم محمود ابو العال 2190257 كفـءكفـء462011/03/20 معلم

عباس التجریبیة لغات 2011/03/20 عمرو عزت دمحم مصطفى 1323259 كفـءكفـء472011/03/20 معلم

القومیة العربیة 2011/03/20 فردوس محمود األمام شاھین 1305264 كفـءكفـء482011/03/20 معلم

االتحاد القومى 2011/03/20 دمحم جمعھ عبادة محسب 2197513 كفـءكفـء492011/03/20 معلم

فصول النیل التجریبیة االعدادیة 2011/03/20 محمود احمد  نصر  محمود 2194371 كفـءكفـء502011/03/20 معلم

ف السالم ب 2011/03/20 مروه  احمد  السید  الصایم 2253332 كفـءكفـء512011/03/20 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

غرب القاھرةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ف السالم ب 2011/03/13 منال شاكر غالى ایوب 2213166 كفـءكفـء522011/03/20 معلم

االتحاد القومى 2011/03/20 مھا عبدهللا أحمد خلیل 2252518 كفـءكفـء532011/03/20 معلم

االتحاد القومى 2011/03/20 ناصر سنجاب شھاب ابراھیم 2197637 كفـءكفـء542011/03/20 معلم

ابو العال الرسمیة للغات 2011/03/20 نشوى عبد الواحد على فراج 2190644 كفـءكفـء552011/03/20 معلم

فصول النیل التجریبیة االعدادیة 2011/03/20 وسام طھ عثمان امین 2192148 كفـءكفـء562011/03/20 معلم

فصول ملحقة بالزمالك للبنات 2011/03/20 والء سید عبد الغني اسماعیل 1316849 كفـءكفـء572011/03/20 معلم

رملة بوالق ع بنات 2011/03/20 والء طھ عثمان امین 2194093 كفـءكفـء582011/03/20 معلم

ملحقھ بالزمالك للبنات. ف  2011/03/20 ولید عطیھ مدبولى حسن 2190204 كفـءكفـء592011/03/20 معلم

ابو الفرج ص 2003/07/01 یاسمین سید ورداني السید 1321233 كفـءكفـء602009/12/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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السیدة زینبالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمد بن طولون 2011/03/17 سارة دمحم دمحم صادق 1323659 كفـءكفـء12011/03/20 أمین مكتبة

)شلل(جنة االطفال االعدادیة  2011/03/17 عبد السالم سعید حسن احمد 2123077 كفـءكفـء22011/03/20 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2011/03/20 مروه محمود دمحم عبده 2094610 كفـءكفـء32011/03/20 أمین مكتبة

المنیرة الثانویة بنات 2011/03/20 مي عبد العظیم مصطفي معوض احمد 2101169 كفـءكفـء42011/03/20 أمین مكتبة

الطیبى التجریبیة ب للغات 1997/06/17 ایمان دمحم كمال ابراھیم صیام 1299677 كفـءكفـء52012/09/16 دكتوراهأخصائى تكنولوجیا أول أ

الطلیعة االعدادیة المھنیة بنات 2011/03/17 حنان بدیر جبر احمد 2234403 كفـءكفـء62011/03/20 أخصائى تكنولوجیا

االمل للصم وضعاف السمع بزینھم 2011/03/20 زینب شعبان عبد الكریم علي 2096401 كفـءكفـء72011/03/20 أخصائى تكنولوجیا

الخدیویة الثانویة العسكرى 2008/04/01 سعید نجاح عبد الباقي احمد 2143977 كفـءكفـء82011/03/20 أخصائى تكنولوجیا

الحنفى بنات 2011/03/17 صفاء حسن دمحم عزت 2100464 كفـءكفـء92011/03/20 أخصائى تكنولوجیا

السیدة زینب  الجدیده 2011/03/17 منى جالل حسن دمحم 1501820 كفـءكفـء102011/03/20 أخصائى نفسى

الفنیة التجاریة المتقدمة 1992/03/24 إبراھیم دمحم إبراھیم موسي أحمد 1269025 كفـءكفـء112009/09/06 معلم أول أ

السیده زینب الثانویھ بنات 1988/09/01 اسامة دمحم دمحم مصطفى 1263301 كفـءكفـء122009/01/13 معلم أول أ

السیده زینب الثانویھ بنات 1991/09/29 سمیر رجب دمحم حسن 2102897 كفـءكفـء132009/09/06 معلم أول أ

المعھد العلمى ع للبنین 1998/12/30 أحمد عبد التواب عبد الباسط دمحم 1311792 كفـءكفـء142009/01/25 معلم أول

السیدة زینب الجدیدة 1999/02/02 امیرة طة عبد السالم احمد 1672403 كفـءكفـء152009/01/25 معلم أول

أبتدائى- شلل - جنة االطفال  1991/11/01 ایمان سید علي كراویة 1261670 كفـءكفـء162009/09/06 معلم أول

السیدة زینب ث المھنیة بنین 1991/09/01 جرجس انس عبدالمالك شحاتھ 1276817 كفـءكفـء172008/11/28 معلم أول
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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السیدة زینبالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

زین العابدین بنات 1992/09/01 زینب احمد یاسن ابراھیم 1715614 كفـءكفـء182009/01/25 معلم أول

السیدة زینب ث المھنیة بنین 1992/09/01 سامح ابراھیم شنوده عبید 1294149 كفـءكفـء192008/11/28 معلم أول

امین سامى ع بنات 1998/11/16 شریف ظریف أحمد الشین 1308990 كفـءكفـء202009/01/25 معلم أول

الخدیو اسماعیل الثانویة 1995/08/01 طارق على ابراھیم العشرى 1264759 كفـءكفـء212009/09/06 معلم أول

احمد ماھر الثانویة الصناعیة بنین 1991/12/01 عادل عبد الحمید دمحم مصطفي 2044505 كفـءكفـء222009/09/06 معلم أول

المنیرة التجریبة لغات ب 1992/09/01 مایسھ كمال عبد السالم محمود 1296460 كفـءكفـء232009/09/06 معلم أول

زین العابدین بنات 1999/03/25 محمود عبد المغني احمد زیان 1304550 كفـءكفـء242009/01/25 معلم أول

السیدة زینب ث المھنیة بنین 1991/01/12 مدحت داود دانیال بشاي 1294333 كفـءكفـء252009/09/06 معلم أول

1991/09/01 الشھید عبد الحافظ ھناء ناجى سعد عبد العال 1287917 كفـءكفـء262009/01/25 معلم أول

الخدیویة الثانویة العسكرى 2011/03/17 احمد عبد التواب احمد ابراھیم 2100071 كفـءكفـء272011/03/20 معلم

جاردن سیتى التجریبیة 2011/06/27 اسماء سلیم ابو المعاطى سید احمد 1554677 كفـءكفـء282011/06/27 معلم

االمل للصم وضعاف السمع بالسیده نفیسھ 2011/03/17 اسماء محمود حافظ الجیار 2159138 كفـءكفـء292011/03/17 معلم

2008/04/01 الشھید عبد الحافظ امیرة زكریا فتحى دمحم 2150291 كفـءكفـء302011/03/20 معلم

األمل للصم وضعاف السمع بالمنیرة 2011/03/17 امیره صالح عمر  متولي 2237514 كفـءكفـء312011/03/20 معلم

الطیبى بنات 2011/03/17 إیمان عبد الباسط عبد المولى بكر 1323171 كفـءكفـء322011/03/20 معلم

الطیبى بنات 2011/03/17 ایمان نبیل سید اسماعیل 2017856 كفـءكفـء332011/03/20 معلم

2011/03/17 الشمس التجریبیة لغات ایناس حسین دمحم عوض 2128073 كفـءكفـء342011/03/20 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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السیدة زینبالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السیده نفیسھ االلكترونیھ ب 2011/03/17 تامر خلیل جاد على عطیھ 2115891 كفـءكفـء352011/03/13 معلم

السنیة ع بنات 2011/03/17 تیسیر فھمي نصیر دمحم 2100233 كفـءكفـء362011/03/20 معلم

2011/03/20 الطیبى بنات دالیا مصباح دمحم دمحم 1325449 كفـءكفـء372011/03/20 معلم

الشیخ على یوسف 2011/03/17 دینا طھ عبد الحمید احمد 2095777 كفـءكفـء382011/03/20 معلم

الشیخ على یوسف 2011/03/17 رانا لطفى رمزى لطفى 2096700 كفـءكفـء392011/03/20 معلم

زین العابدین بنات 2011/03/17 رانیا سید دمحم احمد 2105169 كفـءكفـء402011/03/20 معلم

الشمس التجریبیة لغات 2011/03/17 رشا حسن دمحم حسین 2097343 كفـءكفـء412011/03/20 معلم

الطیبى بنات 2011/03/17 رشا سمبر حسین كامل 2095879 كفـءكفـء422011/03/20 معلم

حسن طاھر 2011/04/07 ریھام شوقي احمد حسن عبد العال 2095927 كفـءكفـء432011/03/20 معلم

2011/03/20 الدكتور طھ حسین ریھام فوزي عبد الحمید غانم 2093399 كفـءكفـء442011/03/20 معلم

المعھد العلمى ع للبنین 2011/03/20 سحر احمد دمحم احمد فرحات 1517413 كفـءكفـء452011/03/20 معلم

2011/03/17 الشیخ صالح سماح رفعت محمود عزازي 2095763 كفـءكفـء462011/03/20 معلم

القصر العینى التجریبیة لغات 2011/03/17 سناء دمحم عبد الحلیم عبد الرازق 1501597 كفـءكفـء472011/03/20 معلم

الشمس التجریبیة لغات 2011/03/17 سھام دمحم رجب دمحم عامر 2092607 كفـءكفـء482011/03/20 معلم

االمل للصم وضعاف السمع بالسیده نفیسھ 2011/03/20 سیدة كرم صالح مصطفي 1645027 كفـءكفـء492011/03/20 معلم

نوال عامـــــر 2011/03/17 شیرین  صدقي عطیة عبد القادر 2018271 كفـءكفـء502011/03/02 معلم

القصر العینى التجریبیة لغات 2011/03/20 شیماء دمحم ابراھیم الطنطاوى 2170178 كفـءكفـء512011/03/20 معلم
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المؤھل 
األعلي

المنیرة ب الجدیدة 2011/03/17 صفاء فتحي شحاتھ اسماعیل 2123267 كفـءكفـء522011/03/20 معلم

زین العابدین بنات 2011/03/17 عبد الوھاب السید عبد السالم عبد الحلیم 1321406 كفـءكفـء532011/03/20 معلم

السالم 2011/03/20 علي عبد الحكیم عبد الغفار احمد 2098540 كفـءكفـء542011/03/20 معلم

السیدة زینب  الجدیده 2011/03/17 عماد ھنداوي عبد اللطیف ھنداوي 2107579 كفـءكفـء552011/04/20 معلم

السیدة زینب  الجدیده 2011/02/14 لیلى حمادة عبد الھادى السید 1554667 كفـءكفـء562011/02/14 معلم

زھر الربیع 2011/03/17 دمحم عمران مصطفي عمران 2107540 كفـءكفـء572011/03/20 معلم

السنیة ع بنات 2011/03/17 محمود ابراھیم محمود احمد 2161322 كفـءكفـء582011/03/20 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 محمود حسین عبد الرءوف حسین 2357732 كفـءكفـء592011/07/01 معلم

السیدة زینب  الجدیده 2011/03/17 مروه دمحم احمد فؤاد 2095937 كفـءكفـء602011/03/20 معلم

السیدة زینب الجدیدة 2011/03/17 مروه مصطفي علي الشنواني 2102468 كفـءكفـء612011/03/20 معلم

القصر العینى التجریبیة لغات 2011/03/20 مھا دمحم  نور الدین مرسي 2102622 كفـءكفـء622011/03/20 معلم

بم بم للتربیة الفكریة  بالمنیرة 2011/03/17 مي خلیل دمحم الدسوقي خلیل 1322038 كفـءكفـء632011/03/20 معلم

الطیبى التجریبیة ب للغات 2011/03/17 ناجي محمود احمد ابو المجد 2102629 كفـءكفـء642011/03/20 معلم

الشھید عبد الحافظ 2011/03/17 نحمد هللا مصطفي دمحم یوسف 2097401 كفـءكفـء652011/03/20 معلم

أبتدائى- شلل - جنة االطفال  2011/03/20 نعمة سامى شحاتھ عبده 1325119 كفـءكفـء662011/03/20 معلم

2011/03/17 الشیخ صالح نھي عصام عبدالرحمن دمحم عوده 2095769 كفـءكفـء672011/03/20 معلم

2011/03/17 الشیخ على یوسف ھناء دمحم حسانین حسین 1501982 كفـءكفـء682011/03/20 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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السیدة زینبالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القصر العینى التجریبى 2011/03/20 ھند احمد ابو العزم الشوربجى 1501583 كفـءكفـء692011/03/20 معلم

الحنفى بنات 2011/09/06 ھیثم ذكریا حبشي بدار 1321346 كفـءكفـء702011/09/06 ماجیستیرمعلم

زین العابدین بنات 2011/03/20 یاسمین دمحم ابراھیم دمحم على الخولى 2127616 كفـءكفـء712011/03/20 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ناصف عبد العزیز سلیمان الدیب/الشھید مالزم اول  2011/03/20 الھام كرم حسن سلیمان 389293 كفـءكفـء12011/03/20 أمین مكتبة

فم الخلیج ب 2011/03/17 رحاب احمد دمحم عبدهللا 2092589 كفـءكفـء22011/04/20 أمین مكتبة

فم الخلیج ب 2011/03/20 ھند سید على حسنین 2161949 كفـءكفـء32011/03/17 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 1995/11/07 احمد فؤاد عوض النجمى 1302637 كفـءكفـء42009/09/06 أخصائى صحافة واعالم أول

عمرو بن العاص ع بنات 2011/03/20 شھیرة دمحم حسن علي 1524534 كفـءكفـء52011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

مصر القدیمة للتربیة الفكریة 2011/03/20 امیرة دمحم صبحي عبد المنعم 1548476 كفـءكفـء62011/03/20 أخصائى نفسى

الشھید احمد بدوى ع بنات 2011/03/20 نھا مبارك مبارك دمحم 1587180 كفـءكفـء72011/03/20 أخصائى نفسى

ابو السعود االبتدائیة 1993/07/13 أمانى ناجى عامر سیمان 1289829 كفـءكفـء82009/01/25 أخصائى اجتماعى أول

عاطف بركات الثانویة الرسمیة للغات 1980/10/15 احمد سعد ابراھیم عمر 1223481 كفـءكفـء92009/01/25 معلم خبیر

المنیل ع بنات 1979/08/14 جیھان امین احمد دمحم 1529146 كفـءكفـء102009/09/06 معلم خبیر

یعمل بالدیوان 1988/11/01 دمحم سعد دمحم حسن 2178263 كفـءكفـء112012/11/18 دكتوراهمعلم خبیر

الملك الصالح الثانویة بنین 1991/12/03 سید عبد الظاھر سید ضاھر 1281720 كفـءكفـء122009/01/25 معلم أول أ

المنیل الرسمیة االبتدائیة للغات 1996/01/03 عاطف رمضان صبحي سعد 1665011 كفـءكفـء132012/09/16 دكتوراهمعلم أول أ

النیل الثانویة التجاریة بنات 1992/03/24 على دمحم كامل سالم 1326773 كفـءكفـء142009/01/25 معلم أول أ

مدرسة التحریر الثانویة العسكریة المشتركة 1995/11/03 دمحم حسنین ابراھیم لیثي 1723388 كفـءكفـء152009/09/06 معلم أول أ

أحمد زویل ع بنین.د 1992/04/21 دمحم مصطفى علي مصطفى 1254945 كفـءكفـء162009/01/25 معلم أول أ

الفسطاط الثانویة بنین 1994/06/01 دمحم نصر دمحم عثمان 1282820 كفـءكفـء172009/01/25 معلم أول أ
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المؤھل 
األعلي

ابو السعود االبتدائیة 1988/09/06 ابتسام حسین دمحم خلیفة 1271704 كفـءكفـء182009/09/06 معلم أول

الشھید عبد المنعم ریاض 1986/09/01 احمد فرح دمحم فرح 1264023 كفـءكفـء192009/01/25 معلم أول

المنیل ع بنات 2000/08/01 أسماء أحمد أبوالیزید عبد الرؤوف رمضان 1619776 كفـءكفـء202012/07/31 ماجیستیرمعلم أول

حسن السویدى االبتدائیة 1989/09/05 امل مصطفى عبد الحمید مصطفى 1283535 كفـءكفـء212009/09/06 معلم أول

الفسطاط االبتدائیة 1988/05/21 امیمة ابراھیم حسن على 1228768 كفـءكفـء222009/09/06 معلم أول

الشھید عبد المنعم ریاض 1988/09/01 ایھاب حسن علي عبد الرحمن 1252343 كفـءكفـء232009/01/25 معلم أول

الشھید عبد المنعم ریاض 1992/09/01 ایھاب محمود عبدالحمید عبد الرحمن 1297689 كفـءكفـء242009/01/25 معلم أول

القاھرة الثانویة الصناعیة بنات بالمنیل 1993/01/19 دالیا دمحم عبد التواب عبد الجواد 1297841 كفـءكفـء252009/09/06 معلم أول

الشھید عبد المنعم ریاض 1992/09/01 رشا زینھم دمحمى رفاعي 1295614 كفـءكفـء262009/09/06 معلم أول

ابو السعود االبتدائیة 1991/08/27 زینب ابراھیم حسن مصطفى 1291814 كفـءكفـء272009/01/25 معلم أول

الفسطاط االبتدائیة 1989/09/05 زینب احمد حسین عبدالحافظ 1273176 كفـءكفـء282009/09/06 معلم أول

یعمل بالدیوان 1989/09/28 سعد احمد زنقور سید 1267541 كفـءكفـء292009/09/06 معلم أول

الشھید عبد المنعم ریاض 1988/01/11 سناء على السید عویس 1270068 كفـءكفـء302009/09/06 معلم أول

الشھید عبد المنعم ریاض 1999/03/03 عبدهللا عبد الھادى حسن عبد العال 1307248 كفـءكفـء312009/01/25 معلم أول

الفسطاط االبتدائیة 1989/09/05 عبیر سید علي عثمان 1279067 كفـءكفـء322009/09/06 معلم أول

ابو السعود االبتدائیة 1989/09/05 ماجدة فتحى على عبد العال 1276648 كفـءكفـء332009/09/06 معلم أول

عین الصیرة المھنیة بنات 1981/12/29 ھناء بشیر قابیل عبد هللا 1229249 كفـءكفـء342009/09/06 معلم أول
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المؤھل 
األعلي

احمد عبد العزیز االبتدائیة 2011/03/20 ابو المكارم عبد المنعم ابو المكارم حسب هللا 2129713 كفـءكفـء352011/03/20 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/03/20 احمد دمحم دمحم حسین 2127460 كفـءكفـء362011/03/20 معلم

االشراف المشتركة 2008/04/01 احمد مسعد دمحم محمود 2129632 كفـءكفـء372011/03/20 معلم

المشیراحمد اسماعیل االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/03/20 احمد ناجي علي سمیع 1496039 كفـءكفـء382011/03/20 معلم

حضانة على الجارم 2011/03/20 اسراء حمدى سید صالح 2090641 كفـءكفـء392011/03/20 معلم

الشھید احمد حمدى الرسمیة للغات 2011/03/20 اسماء حسانین مختار دمحم 2124286 كفـءكفـء402011/03/20 معلم

ناصف عبد العزیز سلیمان الدیب/الشھید مالزم اول  2011/03/20 اسماء سید عبد المجید دمحم 1496030 كفـءكفـء412011/03/20 معلم

مصر القدیمة للتربیة الفكریة 2011/03/20 أمل سعید أحمد حسن 2193815 كفـءكفـء422011/03/20 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/03/20 امل دمحم حسن ابراھیم 1495840 كفـءكفـء432011/03/20 معلم

عنترة بن شداد االبتدائیة 2011/03/20 امیرة زكریا ابراھیم عطیھ 2127332 كفـءكفـء442011/03/20 معلم

الملك الصالح االبتدائیة 2011/03/20 ایمان حسن عبد اللطیف شحاتھ 2137118 كفـءكفـء452011/03/20 معلم

صالح الدین االیوبى الرسمیة للغات 2011/03/20 ایمان حسین حسن البراجیلي 2125149 كفـءكفـء462011/03/17 معلم

ف ح احمد لطفى السید 2011/03/20 ایمان حسین على على خریبة 1312228 كفـءكفـء472011/03/20 معلم

صالح الدین االیوبى الرسمیة لغات 2011/03/20 دالیا حسن امام دمحم 2125134 كفـءكفـء482011/03/20 معلم

على الجارم االبتدائیة 2011/03/20 دالیا عبد الرافع أنور  اللیثى 2094958 كفـءكفـء492011/03/20 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى 2011/03/20 دعاء جمال محمود علي 1530388 كفـءكفـء502011/03/20 معلم

فؤاد جالل االبتدائیة المشتركة 2011/03/20 دینا سید شلقامى  مصطفى 2123069 كفـءكفـء512011/03/20 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مصر القدیمةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمرو بن العاص 2011/03/20 راندة فتحى  رجب احمد 2120592 كفـءكفـء522011/03/20 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/03/20 رانیا عبد الكریم مصطفى حسین طاھر 1322481 كفـءكفـء532011/03/20 معلم

النصر الرسمیة للغات 2011/03/20 رحاب یس دمحم ابراھیم 1496095 كفـءكفـء542011/03/20 معلم

احمد عبد العزیز االبتدائیة 2011/03/20 رشا رفعت معوض محمود 2138197 كفـءكفـء552011/03/20 معلم

ناصف عبد العزیزسلیمان /حضانة الشھید مالزم اول
الدیب

2011/03/20 رضا نجیب ابراھیم دمحم 2126767 كفـءكفـء562011/03/20 معلم

الشھید احمد حمدى الرسمیة للغات 2011/03/20 رضوي ابراھیم الدسوقي نبیھ ابراھیم 2148119 كفـءكفـء572011/03/20 معلم

احمد لطفى السید 2007/10/01 رؤوف احمد سالمة عید 2126732 كفـءكفـء582011/03/20 معلم

فؤاد جالل االبتدائیة المشتركة 2011/03/20 ریھام عبد الكریم مصطفى حسین 1325432 كفـءكفـء592011/03/20 معلم

مصر القدیمة ب المشتركة بالفرنساوى 2011/03/20 زینب مصطفي عبد السالم وحید 2115886 كفـءكفـء602011/03/20 معلم

الشھید احمد حمدى الرسمیة للغات 2011/03/20 سارة سعید شلبي اسماعیل 2124268 كفـءكفـء612011/03/20 معلم

مصر القدیمة االبتدائیة بالقبوة 2011/03/01 سعدیة حسین دمحم ابو جالجل 1501896 كفـءكفـء622011/02/14 معلم

احمد زویل االعدادیة بنات 2011/03/20 سلیمان سید سلیمان على 2128656 كفـءكفـء632011/03/20 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى 2007/10/09 سماح حسین امام حسین 2132043 كفـءكفـء642011/03/20 معلم

مصر القدیمة ب المشتركة بالفرنساوى 2011/03/20 سماح فوزي احمد سید 2127232 كفـءكفـء652011/03/20 معلم

الشیخ مبارك 2011/03/20 سماح دمحم احمد على 2127722 كفـءكفـء662011/03/20 معلم

الشیخ مبارك 2011/03/20 سمیر دمحم صادق  دمحم فرید دمحم 2124442 كفـءكفـء672011/03/20 معلم

على الجارم االبتدائیة 2011/03/20 سوزان حسن احمد عبد الرحمن 1602418 كفـءكفـء682011/03/20 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمد عبد العزیز االبتدائیة 2011/03/20 شھیناز سید عبد القادر سید دمحم ندا 2132044 كفـءكفـء692011/03/20 معلم

ناصف عبد العزیز سلیمان الدیب/الشھید مالزم اول  2011/03/20 شیرین عبد الرحیم صابر سید علي 1495825 كفـءكفـء702011/03/20 معلم

الشیخ مبارك 2011/03/20 شیماء حواش بدر أیوب 2160761 كفـءكفـء712011/03/20 معلم

جمال عبد الناصر الرسمیة للغات 2011/03/20 شیماء صبري عبد العال دمحم عطیة 2124126 كفـءكفـء722011/03/20 معلم

االشراف المشتركة 2011/03/20 شیماء فاروق حنفي طھ 1524520 كفـءكفـء732011/03/20 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/02/14 صفاء احمد عبد الاله عبد الراضى 2109202 كفـءكفـء742011/02/24 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/03/20 عبیر عبد النبي سالم سلیم 2131556 كفـءكفـء752011/03/20 معلم

عنترة بن شداد االبتدائیة 2011/03/20 عربي دمحم عبد العزیز احمد 1496101 فوق المتوسطكفـء762011/03/20 معلم

الفسطاط الثانویة بنین 2011/03/20 عالء حامد عطیة عوض هللا 2257420 كفـءكفـء772011/03/20 معلم

الدكتور ھیكل 2011/03/20 على مرسى مرعى على 2120373 كفـءكفـء782011/03/20 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/03/20 عمرو محمود دمحم فؤاد المھدي 1495829 كفـءكفـء792011/03/20 معلم

حضانة ام المؤمنین 2011/03/20 غادة حسین عباس حسین 1601935 كفـءكفـء802011/03/20 معلم

القاھرة الثانویة الصناعیة بنات بالمنیل 2011/03/20 فاطمة عبد الحسیب دمحم علي السكري 1522208 كفـءكفـء812011/03/20 معلم

مصر القدیمة االبتدائیة بالقبوة 2011/03/20 مروة عبد العزیز حسنى عبد الجواد 1325269 كفـءكفـء822011/03/20 معلم

حضانة على الجارم 2011/03/20 مروة محي الدین سید الدمشیري 1602055 كفـءكفـء832011/03/20 معلم

المعھد العلمى ع بنین 2011/04/20 منال ابو المجد حماد السید 2129668 كفـءكفـء842011/03/17 معلم

جمال عبد الناصر الرسمیة للغات 2011/03/20 منال احمد حسن الشحري 2150577 كفـءكفـء852011/03/20 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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مصر القدیمةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خالد بن الولید ع بنات 2011/03/20 منال حلمي مالك شحاتة 2119775 كفـءكفـء862011/03/20 معلم

فؤاد جالل االبتدائیة المشتركة 2011/03/20 منى محمود ابراھیم ھاشم عبد اللطیف 2113911 كفـءكفـء872011/03/20 معلم

الشھید أحمد حمدى الرسمیة لغات 2011/03/20 مني عید موسي عید 2131545 كفـءكفـء882011/03/20 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/20 مني فاضل ابو اللیل الدیب 2161989 كفـءكفـء892011/03/20 معلم

الدكتور ھیكل 2011/03/20 نبیلة سید دمحم عفیفى 2132042 كفـءكفـء902011/03/20 معلم

مصر القدیمة االبتدائیة بالقبوة 2011/03/30 نجالء ابراھیم عبد الخالق ابراھیم 1496026 كفـءكفـء912011/03/30 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/03/20 نجالء عبد الفتاح عبد الغنى راشد 2127725 كفـءكفـء922011/03/20 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/20 نجالء فتحى عبد الشافى عبد العزیز 2126204 كفـءكفـء932011/03/20 معلم

مصر القدیمة الثانویة بنات 2011/03/20 نجوان احمد سلیم لبد 1602432 كفـءكفـء942011/03/20 معلم

الشھید احمد حمدى الرسمیة للغات 2011/03/20 نرمین توفیق احمد اسماعیل 2124287 كفـءكفـء952011/03/20 معلم

احمد عبد العزیز االبتدائیة 2011/03/20 نسرین حسنى محمود السید حماد 1325092 كفـءكفـء962011/03/20 معلم

الشھید احمد حمدى الرسمیة للغات 2011/03/20 نشوة فرج علي المرسي 2125121 كفـءكفـء972011/03/20 معلم

المنیل الرسمیة االبتدائیة للغات 2011/03/20 نورھان احمد صالح عبد الحكیم 1601771 كفـءكفـء982011/03/20 معلم

الشھید احمد حمدى الرسمیة للغات 2011/03/20 ھبة عبده دمحم فراج 2124253 كفـءكفـء992011/03/20 معلم

مصر القدیمة االبتدائیة المشتركة بالفرنساوى 2010/04/06 ھبة علي غریب عبد هللا 2125792 كفـءكفـء1002011/03/20 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/03/20 ھبة فتحي عبد الحمید فرج 2131524 كفـءكفـء1012011/03/20 معلم

التربیة الفكریة بالمنیل 2011/03/20 ھبة ھنداوى ابراھیم ھنداوى 2130857 كفـءكفـء1022011/03/20 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفسطاط االبتدائیة 2011/03/20 ھبھ محسن دمحم سید 2127723 كفـءكفـء1032011/03/20 معلم

مصر القدیمة االبتدائیة بالقبوة 2011/03/20 ھیام حسین  صالح معوضھ 2129941 كفـءكفـء1042011/03/20 معلم

الشھید احمد بدوى ع بنات 2011/03/20 ھیام محمود ذكي سرحان 1529718 كفـءكفـء1052011/03/20 معلم

فؤاد جالل االبتدائیة المشتركة 2011/03/20 والء عبد ربھ محمود علي 1318735 كفـءكفـء1062011/03/20 معلم

مصر الذكیة الرسمیة للغات 2011/03/20 وئام عبد الرحمن محمود البنا 1600590 كفـءكفـء1072011/03/17 معلم

فؤاد جالل االبتدائیة المشتركة 2010/04/06 یاسمین ابوعتاب دمحم دمحم احمد ربیع 2208986 كفـءكفـء1082011/03/10 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المعادىالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أسماء ث بنات بطره 1982/11/01 صفاء دمحم زغلول ابراھیم یاسین 1608290 كفـءكفـء12010/11/29 وكیل مدرسة متفرغ- أخصائى إجتماعى  خبیر 

١الكمال المشتركة بطرة ف  2011/03/01 مروه دمحم علي قندیل 2209305 كفـءكفـء22011/02/14 أمین مكتبة

الفیروز ع بنات 2011/07/01 وفاء عبدهللا صادق دمحم 2213978 كفـءكفـء32011/06/27 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2011/03/01 سماح دمحم عبد الرحمن جاد المولى 2052377 كفـءكفـء42011/02/14 أخصائى صحافة وإعالم

حدائق المعادى الرسمیة للغات ع 2011/07/01 غادة مجدى حسن خلیل 1324820 فوق المتوسطفوق المتوسط52011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

لجنة التأخى 2011/03/01 نشوى فتحى ابراھیم خلف 1502000 كفـءكفـء62011/02/14 أخصائى صحافة وإعالم

٢الخبیرى ع بنات ف  2011/07/01 وردة أنور أحمد یوسف 1321078 كفـءكفـء72011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

المعادى  الرسمیة لغات اعدادى 1994/11/07 منى فتحي حنفي دمحم 1282051 كفـءكفـء82012/07/10 ماجیستیرأخصائى تكنولوجیا أول أ

عمر بن عبدالعزیز ث بنین 2011/07/01 اشرف عزیز صلیب عطیة 2209354 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

المعادى ع القدیمة بنین 2011/03/01 تریزة حسنى صموئیل ساویرس 1316540 كفـءكفـء102011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

المعادى االعدادیة الجدیدة للبنین 2011/07/01 راویة عبدالوھاب سلیمان حسن 2148385 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

احمد أمین مبارك/ الشھید العقید  2011/07/01 عزه دمحم احمد العدوى 2210344 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

أسماء ث بنات بطره 2011/07/01 لمیاء احمد على سید 2014154 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

طرة بنات االبتدائیة 2011/07/01 دمحم اسامة دمحم سعید عبدالواحد 1627367 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/07/01 منى مبروك غریب سلیمان مجاور 1498050 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

االنواریة االبتدائیة بطرة 2010/07/01 نرمین فتحى حنفى دمحم 1502042 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

٢مصطفى كامل ف  2011/07/01 رشا حسین دمحم عبد الكریم 1502002 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى نفسى
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

المعادىالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االنواریة االبتدائیة بطرة 2011/03/01 سھام فتحى زكى جرجس 1502029 كفـءكفـء182011/02/14 أخصائى نفسى

خدیجة ام المؤمنین ع للبنات 2011/03/01 شیماء محمود دمحم سلیم 1321393 كفـءكفـء192011/02/14 أخصائى نفسى

١الكمال المشتركة بطرة ف  2011/07/01 عبیر حسن عبدالمجید حسن 2214236 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى نفسى

احمد أمین مبارك/ الشھید العقید  2011/07/01 مروه محمود احمد حسنین 2214570 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى نفسى

المعادى الثانویة للبنات 2011/07/01 منال خضر عبد السمیع محمود 2214605 كفـءكفـء222011/06/27 أخصائى نفسى

١مصطفى كامل بالمعادى ف  2011/03/01 ھبة جمعھ عید احمد 2209245 كفـءكفـء232011/02/14 أخصائى نفسى

االسراء ع بنات 2011/03/01 ھدى سید عبد الفتاح عبدالجواد 1503245 كفـءكفـء242011/02/14 أخصائى نفسى

٢الخبیرى ع بنات ف  2011/03/01 وفاء رضا ثابت فرغلى 2209225 كفـءكفـء252011/02/14 أخصائى نفسى

١الخبیرى ف  2011/07/01 وفاء سمیر دمحم بیومى 2214649 كفـءكفـء262011/06/27 أخصائى نفسى

المعادى االعدادیة الجدیدة للبنین 2011/03/01 ایمان رفعت عبدالباسط على صالح 2210138 كفـءكفـء272011/02/14 أخصائى اجتماعى

االنواریة االبتدائیة بطرة 2011/07/01 ریحاب فتحى فھمي دمحم 2212778 كفـءكفـء282011/06/27 أخصائى اجتماعى

دجلة االبتدائیة 2011/07/01 نھا صابر حسن عبده 2210262 كفـءكفـء292011/06/27 أخصائى اجتماعى

حدائق المعادى الرسمیة للغات ع 2011/03/01 وائل عبد الرحمن دمحم عبد الوھاب 1506826 كفـءكفـء302011/02/14 أخصائى اجتماعى

المعادى الثانویة للبنین 1994/10/01 زكریا محیي الدین إمام حسنین 1241181 كفـءكفـء312009/08/20 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1991/05/25 عبدالرزاق دمحم احمد الصغیر 2475584 فوق المتوسطكفـء322011/10/23 دكتوراهمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 1992/09/01 نجالء حسن على على 1293898 كفـءكفـء332009/08/20 معلم أول أ

المعادى الثانویة للبنات 1994/09/01 نیفین عبد التواب اسماعیل المظبوط 1297018 كفـءكفـء342012/07/10 ماجیستیرمعلم أول أ
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المعادىالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

رفاعة الطھطاوى ع بنین 1998/02/01 عبد الوھاب حسن عبد الوھاب حسن 1483873 كفـءكفـء352009/08/20 معلم أول

السیده خدیجھ ام المؤمنین ث صناعى 2000/10/01 عماد وھیب غطاس سعد 1310303 كفـءكفـء362012/07/31 دكتوراهمعلم أول

یعمل بالدیوان 2002/06/04 وائل عبد هللا حسان محمود 1728955 كفـءكفـء372012/07/31 دكتوراهمعلم أول

رفاعة الطھطاوى ع بنین 2011/03/01 احمد سید ابراھیم عبدالسالم 2210029 كفـءكفـء382011/02/14 معلم

١الكمال المشتركة بطرة ف  2011/03/01 احمد عبد اللطیف عبدهللا جمعة 1502041 كفـءكفـء392011/02/14 معلم

الشھید عبدالخالق نبیل ابوزید اإلعدادیة 2011/07/01 احمد عبدالعظیم حسین دمحم سید 2214232 كفـءكفـء402011/06/27 معلم

المعادى ع القدیمة بنین 2011/03/01 احمد على عبدالعزیز دیاب 2210365 كفـءكفـء412011/02/14 معلم

١ثكنات المعادى االبتدائیة رقم  2011/07/01 اسالم رافت عبدالشافى عبدالحافظ 2214068 كفـءكفـء422011/06/27 معلم

٢دمحم فرید  2011/07/01 امیمة ابراھیم احمد ابراھیم 2150082 كفـءكفـء432011/06/27 معلم

الجمھوریة االبتدائیة بالمعادى 2011/03/01 ایناس نصر سید حسین 2209196 كفـءكفـء442011/02/14 معلم

خدیجة ام المؤمنین ع للبنات 2011/07/01 دالیا عبد الرحمن احمد على 1304315 كفـءكفـء452011/06/27 معلم

االنواریة االبتدائیة بطرة 2011/07/01 دعاء محسن إبراھیم جمعھ 2213530 كفـءكفـء462011/06/27 معلم

دمحم فرید ریاض اطفال 2011/03/17 دینا عبد الحلیم عبد الحكیم ابو احمد 1325321 كفـءكفـء472011/02/28 معلم

االنواریة االبتدائیة بطرة 2005/10/01 دینا عبد هللا عبد العلیم دمحم خلیفھ 1322326 كفـءكفـء482011/03/20 معلم

2011/03/01 المعادى١دمحم فرید رقم  دینا فتحى احمد دمحم 2209280 كفـءكفـء492011/02/14 معلم

المعادى ع بنات 2004/11/01 راندة احمد دمحم حسنین 2252719 كفـءكفـء502011/06/27 معلم

فاطمة الزھراءع بنات 2011/07/01 رانده دمحم سید شعبان 2213585 كفـءكفـء512011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المعادىالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خدیجة ام المؤمنین ع للبنات 2004/07/01 رانیة عادل حسن امین 2689539 كفـءكفـء522014/04/01 دكتوراهمعلم

المعادى الثانویة للبنین 2011/07/01 رحاب محسن دمحم حسین الھوارى 2213877 كفـءكفـء532011/06/27 معلم

عمر بن عبدالعزیز ث بنین 2011/07/01 رحاب دمحم عبده مھنى 2214225 كفـءكفـء542011/06/27 معلم

١الكمال المشتركة بطرة ف  2011/07/01 رشا سید احمد اسماعیل 2214216 كفـءكفـء552011/06/27 معلم

السیده خدیجھ ام المؤمنین ث صناعى 2002/06/04 رشا صفوت شھدى مرزق 1532243 كفـءكفـء562008/11/30 معلم

السیده خدیجھ ام المؤمنین ث صناعى 2011/07/01 رشا فوزى منصور  دمحم 2213854 كفـءكفـء572011/06/27 معلم

لجنة التأخى 2011/07/01 رضا صالح جابر محمود 1502011 كفـءكفـء582011/06/27 معلم

الشھیدعبد الخا لق نبیل ابو زید الرسمیة للغات 2011/02/14 رقیة عبد المعین عبد المجید سالم 2217118 كفـءكفـء592011/02/14 معلم

١طرة بنین رقم  2011/07/01 سارة عبدالرازق عمر عثمان 2210308 كفـءكفـء602011/06/27 معلم

المعادى الثانویة للبنین 2011/07/01 سارة دمحم عید على بدر 1506760 كفـءكفـء612011/06/27 معلم

١طرة بنین رقم  2011/07/01 سماح عزت عبد الحافظ دمحم 2212836 كفـءكفـء622011/06/27 معلم

٢الجبرتى اإلعدادیة بنین 2011/07/01 سماح مصطفى حامد احمد 2255701 كفـءكفـء632011/06/27 معلم

المعادى  الرسمیة لغات اعدادى 2011/03/01 سمیر جالل ندة دمحم 2255123 كفـءكفـء642011/02/14 معلم

١الكمال المشتركة بطرة ف  2011/03/01 شیماء مصطفى  حامد عبدالعزیز 2210179 كفـءكفـء652011/02/14 معلم

الشھید عبدالخالق نبیل ابو زید ریاض اطفال تجریبى 2011/03/01 شیماء یوسف سعد یوسف 2209045 كفـءكفـء662011/02/28 معلم

الجمھوریة االبتدائیة بالمعادى 2011/07/01 صابرین فتحى حسن فیاض 2212811 كفـءكفـء672011/06/27 معلم

طرة بنات االبتدائیة 2011/07/01 فھمى ابراھیم  احمد ابوبكر 2209947 كفـءكفـء682011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المعادىالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حدائق المعادى الرسمیة للغات ب 2011/06/27 لمیاء عبد المحسن دمحم عبد المحسن 2182458 كفـءكفـء692011/06/27 معلم

١ثكنات المعادى االبتدائیة رقم  2011/03/01 لمیاء علي احمد الشاذلي 2209273 كفـءكفـء702011/02/14 معلم

طرة بنات االبتدائیة 2011/07/01 مارى نبیل سمعان عبدالمالك 2142570 كفـءكفـء712011/07/01 معلم

المعادى الثانویة للبنین 2004/07/01 دمحم احمد دمحم حسین 1305797 كفـءكفـء722009/08/20 معلم

المعادى الثانویة للبنین 2011/07/01 دمحم جمال ابراھیم یوسف 2214167 كفـءكفـء732011/06/27 معلم

عمر بن عبدالعزیز ث بنین 2011/07/01 دمحم على عبد المنعم حسونھ 2214183 كفـءكفـء742011/06/27 معلم

موسى بن نصیر 2011/07/01 دمحم فاروق زكى احمد 2384380 كفـءكفـء752011/06/27 معلم

حدائق المعادى الرسمیة للغات ب 2011/03/01 محمود محمود احمد محمود 1307504 كفـءكفـء762011/02/14 معلم

المعادى الثانویة للبنات 2011/07/01 مدیحة حمدى زكى الخطیب 2214146 كفـءكفـء772011/06/27 معلم

االنواریة االبتدائیة بطرة 2011/07/01 مروة  جمال عبدالعاطى عبدالحافظ 2214224 كفـءكفـء782011/06/27 معلم

١الخبیرى ف  2011/07/01 مروة ناجى عزت عثمان 2209895 كفـءكفـء792011/06/27 معلم

المعادى  الرسمیة لغات اعدادى 2011/07/01 مروه دمحم عبد الرحمن مصطفى 2214177 كفـءكفـء802011/06/27 معلم

السیده خدیجھ ام المؤمنین ث صناعى 2011/03/01 مروى دمحم حسین مرسى 2210123 كفـءكفـء812011/02/14 معلم

٢الخبیرى ع بنات ف  2011/03/01 مصطفى عبدالحمید مصطفى عبدالحمید 2208999 كفـءكفـء822011/02/14 معلم

١الخبیرى ف  2011/07/01 میار یونس حسن عبدالرحیم 2210313 كفـءكفـء832011/06/27 معلم

٢مصطفى كامل ف  2011/07/01 نسمة احمد دمحم سعید 1502024 كفـءكفـء842011/06/27 معلم

١ثكنات المعادى االبتدائیة رقم  2011/03/01 ھبة أحمد  الفرغل دمحم 1571003 كفـءكفـء852011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

المعادىالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المعادى  الرسمیة للغات ثانوى 2011/07/01 ھبة سید عنتر السید 2083785 كفـءكفـء862011/06/27 معلم

١مصطفى كامل بالمعادى ف  2011/03/01 ھمت ابراھیم عبد النعیم عثمان 2217065 كفـءكفـء872011/02/01 معلم

١طرة االسمنت ف  2011/03/01 ھناء دمحم اسالم عطیة 2209994 كفـءكفـء882011/02/14 معلم

رفاعة الطھطاوى ع بنین 2011/07/01 ھند دمحم رمضان ابوعمیرة 2209197 كفـءكفـء892011/06/27 معلم

١الكمال المشتركة بطرة ف  2011/03/01 والء دمحم حسن احمد 2210205 كفـءكفـء902011/02/14 معلم

العبور ع بنات 2011/07/01 یاسمین دمحم رزق عبد العزیز 2214104 كفـءكفـء912011/06/27 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 

حلوانالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشروق الرسمیة للغات إعدادي 2011/02/14 جماالت مصطفى دمحم سید 2152830 كفـءكفـء12011/02/14 أمین مكتبة

حافظ ابراھیم الرسمیة للغات ث 2011/06/27 حنان ابراھیم معیقل  مھنى  عبد الرؤف 2138190 كفـءكفـء22011/06/27 أمین مكتبة

بندر ابن سلطان ابن عبد العزیز 2011/06/27 رحاب صالح على احمد 2259560 كفـءكفـء32011/06/27 أمین مكتبة

حلوان ع 2011/03/17 رشا امام على سید 2196953 كفـءكفـء42011/03/17 أمین مكتبة

اسماء بنت ابى بكر 2011/02/28 فاطمة  على ابو الحسن اسماعیل 2139856 كفـءكفـء52011/02/28 أمین مكتبة

احمد عرابى 2011/02/14 دمحم على على دمحم صالح 2156786 كفـءكفـء62011/02/14 أمین مكتبة

حلوان ث بنین 2011/02/28 ھبھ  لطفى عبد العزیز عبد الغفار 2157616 كفـءكفـء72011/02/28 أمین مكتبة

االمیر طالل بن عبد العزیز 2011/07/01 ھبھ دمحم عبد العزیز  دمحم 2147005 كفـءكفـء82011/06/27 أمین مكتبة

الرشاد ب 2011/02/14 ھبھ دمحم یحیى ابراھیم حسین 2138917 كفـءكفـء92011/02/14 أمین مكتبة

المدرسة الرسمیة للغات ب 2011/06/27 ھند  احمد حلمى  احمد 2138219 كفـءكفـء102011/06/27 أمین مكتبة

حلوان القدیمھ 2011/02/28 والء عبد المنعم على حسن 2209622 كفـءكفـء112011/02/28 أمین مكتبة

مصطفى كامل الرسمیة للغات إعدادي 2011/06/27 حنان انور عبد السمیع حسنین 2149606 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

)إعدادي(٣المستقبل الرسمیة المتمیزة للغات 2011/06/27 ریھام انور عبد السمیع حسنین 2066713 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

زین العابدین الرسمیة للغات إعدادي 2011/06/27 فاتن جمال صبحى  مھنى 2180254 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الشروق الرسمیة للغات إعدادي 2011/06/27 نشوى مجدى احمد اللبان 2147853 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

ام المؤمنین ث بنات 2011/06/27 ساره دھشور عبدالاله شعیب 2147872 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

حلوان القدیمھ 2011/07/01 ھویدا عبد هللا احمد دمحم محجوب 2156585 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى تكنولوجیا
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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 

حلوانالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

رستم االبتدائیة الجدیدة 2011/06/27 یاسمین حامد دمحم على 2139860 كفـءكفـء182011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

عمر بن عبد العزیز ع 2011/06/27 انتصار سید عثمان حسان 2148113 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى نفسى

التربیة الفكریة بحلوان 2011/06/27 غادة  یوسف السید عمارة 2189909 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى نفسى

ناصر ع بنات 2011/03/20 منال حافظ عبد المجید عبد هللا 2200261 كفـءكفـء212011/03/20 أخصائى نفسى

عبد المنعم ریاض االعدادى 2011/02/14 منى  احمد على حماد 2134872 كفـءكفـء222011/02/14 أخصائى نفسى

ام االبطال ع بنات 2011/02/14 منى ربیع عویس دمحم 2139679 كفـءكفـء232011/02/14 أخصائى نفسى

التربیة الفكریة اعداد مھنى 2011/06/27 نھى  ابوالفتوح دمحم عیسى 2189907 كفـءكفـء242011/06/27 أخصائى نفسى

)ثانوي (٣المستقبل الرسمیة المتمیزة للغات  2011/02/14 نھى  عبد االخر موسى رضوان 2138953 كفـءكفـء252011/02/14 أخصائى نفسى

السیدة نفیسة 2011/02/14 ھالة  على  بھیج دمحم 2252378 كفـءكفـء262011/02/14 أخصائى نفسى

حلوان الثانویة بنات 2011/06/27 ھبة سید دمحم المدنى 2144178 كفـءكفـء272011/06/27 أخصائى نفسى

حلوان الثانویة الفنیة التجاریة للبنات بحلوان 2011/02/28 ھناء سلیم صالح حافظ 2157866 كفـءكفـء282011/02/28 أخصائى نفسى

صفیة زغلول 2011/02/28 یاسمین مجدى سید محمود 2146993 كفـءكفـء292011/02/28 أخصائى نفسى

عین حلوان ث صناعى بنین 1994/01/01 سید فوزي احمد سعید 1236397 كفـءكفـء302010/03/10 أخصائى اجتماعى أول أ

ام المؤمنین ث بنات 2011/06/27 أمینة دمحم احمد محمود جبر 2400477 كفـءكفـء312011/06/27 أخصائى اجتماعى

حافظ ابراھیم الرسمیة للغات ریاض أطفال 2011/06/27 راجیا دمحم طارق سید 2139680 كفـءكفـء322011/06/27 أخصائى اجتماعى

عزبة الوالده ع بنات 2011/06/27 ریھام عبد السالم ابو السعود دمحم 2152911 كفـءكفـء332011/06/27 أخصائى اجتماعى

احمد زویل االعدادیھ المشتركھ 2011/06/27 دمحم  مصطفى دمحم حسن 2139685 كفـءكفـء342011/06/27 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

حلوانالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمد زویل االعدادیھ المشتركھ 2011/07/01 دمحم احمد حراجى علیان 2156632 كفـءكفـء352011/06/27 أخصائى اجتماعى

رفاعة الطھطاوى 2011/03/17 دمحم حسن سید صدیق 2158877 كفـءكفـء362011/03/20 أخصائى اجتماعى

الشھید عاطف السادات ث بنین 2011/06/27 دمحم دمحم صالح دمحم 2152779 كفـءكفـء372011/06/27 أخصائى اجتماعى

حافظ ابراھیم الرسمیة للغات ب 2011/02/14 ھدى دمحم السید القناوى 2067991 كفـءكفـء382011/02/14 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1984/07/24 ابتسام السعید رفعت دمحم السعید عیش 1232269 كفـءكفـء392012/07/10 دكتوراهمعلم خبیر

حلوان الثانویة الفنیة التجاریة للبنات بحلوان 1990/12/01 دعاء دمحم جمال الدین مصلحى 1268588 كفـءكفـء402009/08/20 معلم أول أ

حلوان الثانویة بنات 1994/09/01 شرین سمیر مترى سلیمان 1612381 كفـءكفـء412012/07/10 ماجیستیرمعلم أول أ

ام المؤمنین ث بنات 1991/12/01 عزت احمد عفیفي عفیفي 1278088 كفـءكفـء422010/03/10 معلم أول أ

السادات االعدادیة بنات بحلوان 1986/09/01 كریمة حسن داوود احمد 1753634 كفـءكفـء432012/07/10 دكتوراهمعلم أول أ

النھضة الرسمیة للغات إعدادي 1993/12/01 مصطفى عبد الرحمن عبد القوى سعد 1287192 كفـءكفـء442009/12/31 معلم أول أ

ناصر ع بنات 1996/09/01 امل عبد الھادى عبد الاله الراوى 1521302 كفـءكفـء452008/10/31 معلم أول

عبد الرؤف حسن. د 1989/10/31 سحر دمحم خیرى السید 1244023 كفـءكفـء462009/08/20 معلم أول

اسامة بن زید االبتدائیة 1999/12/15 سحر دمحم عبد الغنى شعراوى 1306325 كفـءكفـء472009/08/20 معلم أول

الشھید عاطف السادات ث بنین 1994/09/01 عادل صالح احمد دمحم 2166215 كفـءكفـء482009/12/31 معلم أول

االمل االبتدائیة 1988/09/01 لواحظ دمحم احمد احمد 1267242 كفـءكفـء492009/08/20 معلم أول

عثمان بن عفان 1991/11/01 دمحم عبد المجید دمحم محجوب 1680370 كفـءكفـء502009/01/22 معلم أول

الشھداء االبتدائیة 1987/11/01 مھا صالح الدین كامل عباس 1618716 كفـءكفـء512009/08/20 معلم أول
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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 

حلوانالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صالح سالم ث 2011/06/27 ابراھیم سالم ابراھیم حسین 2058916 كفـءكفـء522011/06/27 معلم

محمود سامى البارودى 2011/02/14 أحالم  المدنى بدیر  عبد الخالق 2135477 كفـءكفـء532011/02/14 معلم

ابوبكرالصدیق ب 2011/02/14 أحالم إبراھیم علي حسن 2212448 كفـءكفـء542011/02/14 معلم

عبد الرؤف حسن. د 2011/02/28 احمد فتحي حسن عویس 1494074 كفـءكفـء552011/02/28 معلم

الشروق الرسمیة للغات ب 2001/09/01 أحمد مبارك دمحم سعد 1248599 كفـءكفـء562010/03/10 معلم

حلوان ث بنین 2011/06/27 احمد دمحم عفیفى احمد 2399201 كفـءكفـء572011/06/27 معلم

حافظ ابراھیم الرسمیة للغات إعدادي 2011/02/14 اسماء احمد ابراھیم دمحم 2139682 كفـءكفـء582011/02/14 معلم

مریم اشرف سیحة/ الشھیدة  2011/02/14 أسماء عرابى إبراھیم دمحم 2147819 كفـءكفـء592011/02/14 معلم

طارق بن زیاد الرسمیة للغات ریاض أطفال 2011/02/14 اسماء على دمحم المتولى 2147828 كفـءكفـء602011/02/14 معلم

السیدة نفیسة لریاض االطفال  بحلوان 2011/02/14 امال حسین ابو زید دمحم 2151713 كفـءكفـء612011/02/14 معلم

مریم اشرف سیحة/ الشھیدة  2011/02/14 أمانى السید دمحم عبد البارى 2147815 كفـءكفـء622011/02/14 معلم

النھضھ الرسمیة للغات ب 2011/02/14 امانى صالح سید احمد النجار 2153798 كفـءكفـء632011/02/14 معلم

السیدة عائشة الرسمیة للغات رباض أطفال 2011/02/14 امانى غریب محمود شعبان 2149537 كفـءكفـء642011/02/14 معلم

رفاعة الطھطاوى ب 2011/06/27 امجاد سعد ساویرس ارسانیوس 2146354 كفـءكفـء652011/06/27 معلم

رستم االبتدائیة الجدیدة 2011/02/28 امل سمیر مھدى دمحم 2153762 كفـءكفـء662011/02/28 معلم

عین حلوان ث صناعى بنین 2011/06/27 أمیر سعد شوقى السید 2234066 كفـءكفـء672011/06/27 معلم

عزبة الوالده ع بنات 2011/06/27 امیرة عزت عباس على 2153422 كفـءكفـء682011/06/27 معلم
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الشروق الرسمیة للغات ب 2011/06/27 امیمة صالح الدین سید یوسف 2230217 كفـءكفـء692011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2011/06/27 امینھ كمال الدین عبد اللطیف عثمان 2153600 كفـءكفـء702011/06/27 معلم

بحلوان-  أحمد عرابى  .ح 2011/02/28 امینھ محمود  سید محمود سلیمان 2174766 كفـءكفـء712011/02/28 معلم

االمام دمحم عبده لریاض اطفال بحلوان 2011/06/27 ایات دمحم سنوسي علي 2209901 كفـءكفـء722011/06/27 معلم

أحمد محمود حامد اسماعیل/ الشھید مساعد شرطة 2011/02/14 ایمان النجدى عطیة على 2149455 كفـءكفـء732011/02/14 معلم

2011/07/01 حلوان القدیمة  لریاض  اآلطفال ایمان حسن عبد الغنى ابراھیم 2156574 كفـءكفـء742011/06/27 معلم

اطلس لریاض االطفال بحلوان 2011/02/28 ایمان حسین عبد الصمد دمحم 2079958 كفـءكفـء752011/02/28 معلم

١المحافظھ على القرآن الكریم 2011/07/01 ایمان خلیل  السید جعفر 2017412 كفـءكفـء762011/07/01 معلم

عین حلوان ث صناعى بنین 2011/06/27 ایمان عبد الدایم قاسم رضوان 2172128 كفـءكفـء772011/06/27 معلم

حافظ ابراھیم الرسمیة للغات ریاض أطفال 2011/02/14 ایمان فھمى فتح هللا سالمة 2152585 كفـءكفـء782011/02/14 معلم

زین العابدین الرسمیة للغات ب 2011/02/14 ایمان ماضى محمود السید 1554453 كفـءكفـء792011/02/14 معلم

الشروق الرسمیة للغات ریاض اآلطفال 2011/03/01 إیمان دمحم ابراھیم االكحل 2147832 كفـءكفـء802011/02/28 معلم

حلوان الثانویة بنات 2011/06/27 ایمان دمحم السید احمد سلیم 2135180 كفـءكفـء812011/06/27 معلم

الشھداء االبتدائیة 2011/06/27 ایمان دمحم حسن عبد الجواد 2153452 كفـءكفـء822011/06/27 معلم

حلوان الثانویة الصناعیة بنات 2011/06/27 ایمن عباس العجمى دمحم 1625211 كفـءكفـء832011/06/27 معلم

حلوان الثانویة الفنیة التجاریة للبنین 2011/06/27 ایمن ماھر صالح الدین عوض هللا 1527753 كفـءكفـء842011/06/27 معلم

نجیب محفوظ االبتدائیة 2011/07/01 ایھاب احمد مجاھد ھریدى 2152625 كفـءكفـء852011/06/27 معلم
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بحلوان- رستم الجدیده ح   2011/06/27 بدریة ابو حسیبة  دمحم فراج 2150052 كفـءكفـء862011/06/27 معلم

عزبة الوالده ع بنات 2011/02/14 بسمة احمد رمضان دمحم 2138960 كفـءكفـء872011/02/14 معلم

حافظ ابراھیم الرسمیة للغات إعدادي 2011/03/13 حسن  ابراھیم حسن ندا 2172436 كفـءكفـء882011/03/20 معلم

حلوان ع 2011/02/14 حسین حنیدق سعید على 1317668 كفـءكفـء892011/02/14 معلم

احمد زویل 2011/07/01 حماده خالف عالم سلطان 2138929 كفـءكفـء902011/07/01 معلم

مریم اشرف سیحة/ الشھیدة  2011/02/14 حنان حلمى أحمد شطیة 2137021 كفـءكفـء912011/02/14 معلم

النصر ع 2009/01/01 حنان على إبراھیم حسن 2135473 كفـءكفـء922011/06/27 معلم

االمیر طالل بن عبد العزیز 2011/07/01 حنان دمحم احمد بدران 2159819 كفـءكفـء932011/07/13 معلم

دیاب فرج هللا/ الشھید مجند  2011/06/27 حنان نبیل دمحم ابراھیم 2153412 كفـءكفـء942011/06/27 معلم

صالح سالم ث 2011/07/01 خالد أحمد عبد الرازق رسالن 2213942 كفـءكفـء952011/06/27 معلم

دمحم رجب عبد اللة حسن/ الشھید شرطة  2011/02/28 خالد دمحم عبد هللا یونس 2148712 كفـءكفـء962011/02/28 معلم

ام االبطال ع بنات 1997/09/01 خالد مصطفى حسانین خلف 1306889 كفـءكفـء972009/12/31 معلم

ام المؤمنین ث بنات 2011/02/28 دینا احمد ابراھیم  دمحم والى 2233422 كفـءكفـء982011/02/28 معلم

ام المؤمنین ث بنات 2011/06/27 راندا محمود عجوز عبد الغنى 2157610 كفـءكفـء992011/06/27 معلم

حمامات حلوان 2011/02/28 رسمیة دمحم  ابراھیم دمحم 2148648 كفـءكفـء1002011/02/28 معلم

ام المؤمنین 2011/07/01 رشا  مرتضى دمحم ابراھیم 2138910 كفـءكفـء1012011/06/27 معلم

اطلس لریاض االطفال بحلوان 2011/03/01 رشا سعید عبد ربھ دمحم 2160121 كفـءكفـء1022011/02/28 معلم
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المھنیة بنین 2011/06/27 رشا شعبان ابراھیم عوض 2230582 كفـءكفـء1032011/06/27 معلم

نجیب محفوظ ریاض اطفال بحلوان 2011/02/14 رشا دمحم اسماعیل دمحم 2151631 كفـءكفـء1042011/02/14 معلم

رفاعة الطھطاوى ریاض اطفال بحلوان 2011/02/28 رضا ابراھیم عباس جاد 2148937 كفـءكفـء1052011/02/28 معلم

النھضھ الرسمیة للغات ب 2011/06/27 رضا عبد النبى عبد السالم حسانین 2160510 كفـءكفـء1062011/06/27 معلم

حلوان ث بنین 2011/07/01 زینب  عبدالقوي دمحم ابراھیم 2390833 كفـءكفـء1072011/06/27 معلم

نجیب محفوظ االبتدائیة 2011/06/27 زینب عبدهللا احمد حسن 2394750 كفـءكفـء1082011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/14 زینب دمحم على ابراھیم 1553025 كفـءكفـء1092011/02/14 معلم

ناصر 2011/06/27 زینب محمود دمحم على 2148757 كفـءكفـء1102011/06/27 معلم

صفیھ زغلول ث بنات 2011/06/27 سامیة صابر عبد اللطیف  حمودة 2169822 كفـءكفـء1112011/06/27 معلم

طارق بن زیاد الرسمیة للغات ب 2011/06/27 سحر امام عبد القادر دمحم 2149577 كفـءكفـء1122011/06/27 معلم

حلوان الثانویة بنات 2011/06/27 سحر عبد الحمید دمحم  عیسى 2146988 كفـءكفـء1132011/06/27 معلم

احمد زویل لریاض االطفال  بحلوان 2011/03/01 سعاد دمحم عبد ربھ مرسى 2138614 كفـءكفـء1142011/02/28 معلم

عبد المنعم ریاض 2011/02/28 سعد عبد الخالق ابراھیم عبد الخالق 1318961 كفـءكفـء1152011/02/28 معلم

نجیب محفوظ ریاض اطفال بحلوان 2011/02/28 سلوى عمر عباس سید احمد 2151729 كفـءكفـء1162011/02/28 معلم

١المحافظھ على القرآن الكریم 2011/02/14 سماح  دمحم على  متولى 2127409 كفـءكفـء1172011/02/14 معلم

)ابتدائي(٣المستقبل الرسمیة المتمیزة للغات  2011/02/28 سماح احمد عبد المطلب على 2152702 كفـءكفـء1182011/02/14 معلم

حمامات حلوان 2011/02/28 سماح احمد مصطفى دمحم 2148664 كفـءكفـء1192011/02/28 معلم
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السادات االعدادیة بنات بحلوان 2011/06/27 سماح صالح عبدهللا حسن فرج 2135223 كفـءكفـء1202011/06/27 معلم

)ابتدائي(٣المستقبل الرسمیة المتمیزة للغات  2011/02/14 سماح طھ حسین سلیمان 2072916 كفـءكفـء1212011/02/14 معلم

حافظ ابراھیم الرسمیة للغات ریاض أطفال 2011/02/14 سمر احمد عبدالراضى دمحم 2147857 كفـءكفـء1222011/02/14 معلم

عبد المنعم ریاض االعدادى 2011/07/01 سمر فایز وزیر على 2157586 كفـءكفـء1232011/06/27 معلم

حافظ ابراھیم الرسمیة للغات إعدادي 2011/06/27 سمر دمحم عبد التواب زین الدین 2156646 كفـءكفـء1242011/06/27 معلم

2011/02/14 النھضة  الرسمیة للغات ریاض أطفال سمره على سید على 2151691 كفـءكفـء1252011/02/14 معلم

عین حلوان ث صناعى بنین 2011/06/27 سھام عبد هللا دمحم عبد هللا 2172141 كفـءكفـء1262011/06/27 معلم

بحلوان-  أحمد عرابى  .ح 2011/02/14 شرین رمضان سید اسماعیل 2157509 كفـءكفـء1272011/02/14 معلم

رفاعة الطھطاوى ریاض اطفال بحلوان 2011/02/28 شیري شكري وھیب غبلایر 1321641 كفـءكفـء1282011/02/28 معلم

دیاب فرج هللا/ الشھید مجند  2011/02/24 شیماء ابراھیم احمد الشوبرى 2071762 كفـءكفـء1292011/02/14 معلم

بالل بن رباح 2011/02/14 شیماء رشاد سید دمحم 2146956 كفـءكفـء1302011/02/14 معلم

حلوان الثانویة بنات 2011/06/27 شیماء سالم سالم امام 2147866 كفـءكفـء1312011/06/27 معلم

مصطفى كامل الرسمیة للغات ث 2011/06/27 شیماء سعد الدین ابراھیم دسوقى دمحم 2161369 كفـءكفـء1322011/06/27 معلم

السیدة نفیسة لریاض االطفال  بحلوان 2011/02/14 شیماء عبد الرحمن رجب دمحم 2151652 كفـءكفـء1332011/02/14 معلم

أحمد محمود حامد اسماعیل/ الشھید مساعد شرطة 2011/06/27 شیماء عبد الھادى عبد العال خلیل 2149269 كفـءكفـء1342011/06/27 معلم

حمامات حلوان 2011/06/27 شیماء دمحم عبد القادر دمحم 2157566 كفـءكفـء1352011/06/27 معلم

نجیب محفوظ ریاض اطفال بحلوان 2011/02/14 شیماء وھبھ عبد السالم وھبھ 2151703 كفـءكفـء1362011/02/14 معلم
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مصطفى كامل الرسمیة للغات ریاض أطفال 2011/02/14 صفاء  دمحم دمحم یونس 2127405 كفـءكفـء1372011/02/14 معلم

نجیب محفوظ االبتدائیة 2011/02/14 صفاء على عبد العلیم طنطاوى 2152728 كفـءكفـء1382011/02/14 معلم

اسامة بن زید االبتدائیة 2011/06/27 صمیـده عبد الرازق صمیـده عبد الرازق 2152936 كفـءكفـء1392011/06/27 معلم

الشھداء االبتدائیة 2011/02/28 عایدة فتحى ابراھیم غریب 2149591 كفـءكفـء1402011/02/28 معلم

ف الشھداء ریاض اطفال  بحلوان 2011/02/28 عبیر عبدهللا محمود عبد الرازق 2147829 كفـءكفـء1412011/02/28 معلم

ولید حسن عبد الفتاح/ الشھید مالزم أول  2011/06/27 عبیر فاروق حشاد دمحم 2153497 كفـءكفـء1422011/06/27 معلم

طارق بن زیاد الرسمیة للغات ریاض أطفال 2011/02/14 عبیر دمحم ابراھیم حنفى 2147826 كفـءكفـء1432011/02/14 معلم

ام المؤمنین ث بنات 2011/06/27 عزة على سعد على 2169121 كفـءكفـء1442011/06/27 معلم

ام المؤمنین ث بنات 2011/06/27 عزیزة كمال دمحم ابراھیم 2163092 كفـءكفـء1452011/06/27 معلم

احمد زویل لریاض االطفال  بحلوان 2011/02/28 عفاف عبد الرازق عبد الرؤف شلبى 2138610 كفـءكفـء1462011/02/28 معلم

نجیب محفوظ االبتدائیة 2011/02/14 عید جمعة دمحم یوسف 2152689 كفـءكفـء1472011/02/14 معلم

احمد زویل االعدادیھ المشتركھ 2008/04/01 غاده  سعید دمحم جاد 2104711 كفـءكفـء1482011/06/27 معلم

عقبة بن نافع االبتدائیة 2011/03/20 غاده سعید  السید  ابراھیم 2131372 كفـءكفـء1492011/03/20 معلم

ام المؤمنین ث بنات 2011/02/14 فاطمة ابوالخیر عبدالعزیز شرف 1552559 كفـءكفـء1502011/02/14 معلم

أم المؤمنین لریاض اطفال بحلوان 2011/02/28 فاطمة السید البدوى بخیت 2153512 كفـءكفـء1512011/02/28 معلم

نبیل السید دمحم الرده/ الشھید المقدم  2011/03/17 فاطمة جابر عبد الرحیم عبد الرحمن 1501992 كفـءكفـء1522011/03/20 معلم

نجیب محفوظ ریاض اطفال بحلوان 2011/02/28 فاطمة فتحى عبد الحلیم دمحم بشیر 2151637 كفـءكفـء1532011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

حلوانالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حلوان الثانویة بنات 2011/06/27 فاطمة متولى دمحم أبوزید 2144180 كفـءكفـء1542011/06/27 معلم

عبد الرؤف حسن. د 2011/06/27 لیلى عوض دمحم حسین 2153438 كفـءكفـء1552011/06/27 معلم

زین العابدین الرسمیة للغات ث 2011/02/28 مایسھ عادل عبد الرسول  مھنا حسین 2135252 كفـءكفـء1562011/02/28 معلم

المدرسة الرسمیة للغات ب 2011/02/28 مایكل اسحق لبیب عبد السید 2212483 كفـءكفـء1572011/02/28 معلم

النصر ع 2008/04/01 دمحم  لطفى  عبد العال عبد العال 2178624 كفـءكفـء1582011/06/27 معلم

احمد زویل 2011/06/27 دمحم  محمود  دمحم احمد 2139870 كفـءكفـء1592011/07/01 معلم

النصر ع 2011/07/01 دمحم  محمود دمحم محمود غریب 2164305 كفـءكفـء1602011/06/02 معلم

دمحم رجب عبد اللة حسن/ الشھید شرطة  2011/06/27 دمحم امین دمحم عبد المحسن 2157631 كفـءكفـء1612011/06/27 معلم

ام المؤمنین ث بنات 2011/02/14 دمحم ربیع سعد  دمحم عبد الجواد 2148592 كفـءكفـء1622011/02/14 معلم

عقبة بن نافع االبتدائیة 2011/02/14 دمحم شعبان فرج دمحم 2127415 كفـءكفـء1632011/02/14 معلم

حلوان ث بنین 2011/06/27 دمحم عبد العزیز على عبد العزیز 2283252 كفـءكفـء1642011/07/10 معلم

االمیر طالل بن عبد العزیز 2011/07/01 دمحم عبد هللا احمد حسن 2139683 كفـءكفـء1652011/06/27 معلم

السیدة عائشة الرسمیة للغات ب 2011/06/27 دمحم كمال فھمى الجندى 2393040 كفـءكفـء1662011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2009/01/21 دمحم محمود فرج محمود 1527775 كفـءكفـء1672011/06/27 معلم

عزبة الوالده ع بنات 2011/06/27 محمود  فوزي احمد عرفات 2198500 كفـءكفـء1682011/06/27 معلم

زین العابدین الرسمیة للغات ب 2011/02/14 محمود دمحم احمد ماضى 2150019 كفـءكفـء1692011/02/14 معلم

حلوان ع 2011/02/14 محمود دمحم محمود حفنى 2104714 كفـءكفـء1702011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

حلوانالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید عاطف السادات ث بنین 2011/06/27 مروه معتمد محمود دمحم 2150021 كفـءكفـء1712011/06/27 معلم

حلوان الثانویة بنات 2011/06/27 مریم ودیع فرید غبلایر 2147860 كفـءكفـء1722011/06/27 معلم

الشروق الرسمیة للغات ب 2011/02/14 مسعود احمد جمعة قاسم 2152615 كفـءكفـء1732011/02/14 معلم

عمر بن عبد العزیز ع 2008/04/01 مصطفى  سامى دمحم فضل 2165411 كفـءكفـء1742011/02/28 معلم

نجیب محفوظ االبتدائیة 2011/02/14 مصطفى یوسف ابراھیم عوض هللا 2201512 كفـءكفـء1752011/02/14 معلم

حافظ ابراھیم الرسمیة للغات إعدادي 2011/02/28 منتصر  عبد الحمید  دمحم  بیرم 2163485 كفـءكفـء1762011/02/28 معلم

حافظ ابراھیم الرسمیة للغات ریاض أطفال 2011/02/28 منى  احمد حامد السید 2138765 كفـءكفـء1772011/02/28 معلم

بحلوان-  أحمد عرابى  .ح 2011/02/14 منى  صالح الدین دمحم حامد 2161384 كفـءكفـء1782011/02/14 معلم

حافظ ابراھیم الرسمیة للغات ریاض أطفال 2011/06/27 منى بكر عبد الحافظ دمحم جاد 2147856 كفـءكفـء1792011/06/27 معلم

مصطفى كامل الرسمیة للغات ب 2011/02/28 منى عبده  دمحم جاد 2153807 كفـءكفـء1802011/02/28 معلم

ف االمل الثانویة للصم بحلوان 2011/06/27 مھا حسین ابراھیم عبد الفتاح 2090429 كفـءكفـء1812011/06/27 معلم

عزبة الوالدة الثانویة بنات 2011/06/27 مى مصطفى عبدالحمید الماظ 2209206 كفـءكفـء1822011/06/27 معلم

مصطفى كامل الرسمیة للغات ب 2011/02/14 میرة حسن دمحم حسن 1554669 كفـءكفـء1832011/02/14 معلم

حلوان الثانویة الفنیة التجاریة للبنین 2011/06/27 نادیة زارع عباس عیسى 1527802 كفـءكفـء1842011/06/27 معلم

المدرسة الرسمیة للغات ریاض أطفال 2011/02/28 نجوي ابراھیم دمحم ابراھیم 1744455 كفـءكفـء1852011/02/28 معلم

السیدة نفیسة 2011/02/28 نشوى معوض عبد الفتاح سید 2217114 كفـءكفـء1862011/02/28 معلم

زین العابدین الرسمیة للغات ب 2011/02/28 نفین دمحم حسن غزال 2152918 كفـءكفـء1872011/02/28 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

حلوانالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبد المنعم ریاض االعدادى 2011/02/28 نھا عبد هللا جودة دمحم البساوى 1300123 كفـءكفـء1882011/02/28 معلم

المدرسة الرسمیة للغات ریاض أطفال 2011/02/14 نھى  على عبد الصبور  دمحم 2127407 كفـءكفـء1892011/02/14 معلم

السادات االعدادیة بنات بحلوان 2011/02/14 نھى  دمحم فتوح مجاھد 2133899 كفـءكفـء1902011/02/14 معلم

اطلس 2011/06/27 نھى السید عبد العظیم على 1527829 كفـءكفـء1912011/06/27 معلم

النھضة الرسمیة للغات إعدادي 2011/02/14 نھى صادق  على احمد 2137238 كفـءكفـء1922011/02/14 معلم

حلوان الثانویة بنات 2011/06/27 نورا ابراھیم صدیق احمد 2071392 كفـءفوق المتوسط1932011/06/27 معلم

عثمان بن عفان 2011/02/28 نوره حسنى عبد الھادى حسین 2153792 كفـءكفـء1942011/02/28 معلم

الشروق الرسمیة للغات ب 2003/07/24 نیفین عطیة كمال الكیك 1312082 كفـءكفـء1952009/08/20 معلم

2016/06/27 حلوان القدیمة  لریاض  اآلطفال ھبة هللا رشاد  دمحم احمد 2156569 كفـءكفـء1962011/06/27 معلم

2011/02/14 السالم الرسمیة للغات ریاض أطفال ھبة نبیل حسین علي 2076127 كفـءكفـء1972011/02/14 معلم

2011/02/14 السالم الرسمیة للغات ریاض أطفال ھبھ  خلیل ابراھیم رسالن 2208548 كفـءكفـء1982011/02/14 معلم

احمد زویل 2011/03/01 ھبھ سید دمحم عوض هللا 2138933 كفـءكفـء1992011/02/28 معلم

حلوان الثانویة بنات 2011/06/27 ھبھ عبدالغنى عبدالعاطى الدیب 2144175 كفـءكفـء2002011/06/27 معلم

مصطفى كامل الرسمیة للغات ث 2011/02/14 ھدى حلمى دمحم عفیفى 2133897 كفـءكفـء2012011/02/14 معلم

بحلوان-  عمر بن الخطاب  2011/06/27 ھدى زكى سید احمدابراھیم 2149626 كفـءكفـء2022011/06/27 معلم

رستم االبتدائیة الجدیدة 2003/07/01 ھناء دمحم شحاتة أحمد 1318939 كفـءكفـء2032009/08/20 معلم

الشھداء االبتدائیة 2011/02/14 ھند عبد الحمید محمود دمحم 2147827 كفـءكفـء2042011/02/14 معلم

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

7438of 103 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 

حلوانالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشروق الرسمیة للغات إعدادي 2011/06/27 ھیام حسنى دمحم حسن 2149401 كفـءكفـء2052011/06/27 معلم

ناصر 2011/06/27 وسام خالد بیومى عبد الھادى 2153611 كفـءكفـء2062011/06/27 معلم

حافظ ابراھیم الرسمیة للغات ریاض أطفال 2011/02/14 وفاء احمد عبد الباقى دمحم نوار 2153532 كفـءكفـء2072011/02/14 معلم

السادات االعدادیة بنات بحلوان 2011/02/14 والء سامى دمحم دمحم سعد 2151221 كفـءكفـء2082011/02/14 معلم

نجیب محفوظ االبتدائیة 2011/02/14 ولید فوزى الفولى ابراھیم 2152599 كفـءكفـء2092011/02/14 معلم

عمر بن عبد العزیز ع 2009/01/01 یاسر عبدالعال عبدالبدیع دمحم 2393122 كفـءكفـء2102011/06/27 معلم

على بن ابى طالب بحلوان 2011/02/14 یاسمین فتوح إسماعیل السید 2133898 كفـءكفـء2112011/02/14 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

عین شمسالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حلمیة الزیتون الثانویة بنات 2011/03/17 أمانى دمحم عبدالعزیز لطفى 2131536 كفـءكفـء12011/03/20 أمین مكتبة

الوادى ص ع بنات 2011/03/17 سلوى ماھر علي عامر 2152894 كفـءكفـء22011/03/20 أمین مكتبة

الفاروق عمر ص 2011/03/17 عزة عبد الحفیظ دمحم دمحم 2182103 كفـءكفـء32011/03/20 أمین مكتبة

عمر بن عبدالعزیز التجریبیة 2011/03/17 مروة حسن عبد الرحمن محمود 2257150 كفـءكفـء42011/03/20 أمین مكتبة

احمد عصمت الرسمیة للغات ع 2011/03/17 ناھد عبدالھادي عبدالمقصود منصور 1523100 كفـءكفـء52011/03/20 أمین مكتبة

الوادى ص ع بنات 2011/03/17 سلوى ابراھیم صالح اسماعیل 2150522 كفـءكفـء62011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

عمر بن عبدالعزیز التجریبیة 2011/03/17 مروة ادیب عبد الاله عویس 2154370 كفـءكفـء72011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

الزھراء ص 2011/03/17 مھا سعد عبد هللا السید 1320804 كفـءكفـء82011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

السیدة خدیجة ص 1998/03/31 امال حلمي تاوضروس جوھر 1314563 كفـءكفـء92011/03/20 أخصائى تكنولوجیا أول

ام االبطال 2011/03/17 ایمان عزت مصیلحى عربى 1559338 كفـءكفـء102011/03/20 أخصائى نفسى

عین شمس الثانویة بنین 2011/03/17 جیھان فھمى عبدالرحیم حسین 2170004 كفـءكفـء112011/03/20 أخصائى نفسى

الزھراء م 2011/03/17 دالیا احمد عبدالسالم دمحم رمضان 2150667 كفـءكفـء122011/03/20 أخصائى نفسى

الوادى م 2011/03/17 دعاء دمحم حسین حسن 2152382 كفـءكفـء132011/03/20 أخصائى نفسى

امیر الشعراء ص 2011/03/17 دینا احمد زیدان عبد السالم 2170049 كفـءكفـء142011/03/20 أخصائى نفسى

امیر الشعراء ص 2011/03/17 دینا صالح رمضان صالح 2160083 كفـءكفـء152011/03/20 أخصائى نفسى

الحریة ص 2011/03/17 رشا فتحى سید أحمد 2159460 كفـءكفـء162011/03/20 أخصائى نفسى

الزھراء ث بنات 2011/03/17 عزه دمحم عبد الرحمن احمد 2153650 كفـءكفـء172011/03/20 أخصائى نفسى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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عین شمسالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

النعام الثانویة التجاریة للبنات 2011/03/17 مروه رأفت محمود اوشي صالح 2168678 كفـءكفـء182011/03/17 أخصائى نفسى

الخنساء م 2011/03/17 ھالھ احمد شاكر على 2174075 كفـءكفـء192011/03/20 أخصائى نفسى

یعمل بالدیوان 1994/01/01 اماني فیلیب یوسف عبده 1644339 كفـءكفـء202012/07/10 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول أ

عمر بن عبد العزیز التجریبیة 2011/03/17 منال رمزي توفیق قدوس 2154903 كفـءكفـء212011/03/20 أخصائى اجتماعى

حلمیة الزیتون الثانویة بنات 1992/06/22 نشوى ماھر دمحم كرم هللا 2087162 كفـءكفـء222012/10/16 دكتوراهمعلم خبیر

الناصریة ص 1997/09/01 تغرید دمحم عبد الحمید دمحم 1309529 كفـءكفـء232012/10/16 دكتوراهمعلم أول أ

فلسطین ص 1997/09/01 غادة عویس عویس على درغام 1307007 كفـءكفـء242012/10/16 دكتوراهمعلم أول أ

النعام ص 1984/09/01 نادیھ كامل جاد دمحم حسین 1234744 كفـءكفـء252009/01/25 معلم أول أ

حلمیة الزیتون الثانویة بنات 1999/02/02 ھبة دمحم حسین جاد 1299775 كفـءكفـء262012/10/16 دكتوراهمعلم أول أ

الفاروق عمر ص 1995/09/01 رجب ابراھیم السید سالم 1299449 كفـءكفـء272009/01/25 معلم أول

الوادى ص ع بنات 1997/09/01 سلوي مصطفي كامل عبد هللا 1727998 كفـءكفـء282009/01/25 معلم أول

النعام م 2000/08/10 شیماء فاروق محمود یوسف 1716766 كفـءكفـء292012/07/31 ماجیستیرمعلم أول

ابن خلدون الثانویة بنین 1994/10/13 صباح سعید عبد الصادق 1281595 كفـءكفـء302009/08/30 معلم أول

الشھید محمود على الخطیب لغات 1994/09/01 عفاف دمحم عبد الھادى طلیب 1291144 كفـءكفـء312009/09/06 معلم أول

المتفوقین ث بنین 2000/08/10 ماجد محیي عبد العظیم یوسف 1313231 كفـءكفـء322012/07/31 ماجیستیرمعلم أول

الوادى م 1988/09/01 محمود عبد المنعم زكى حسین 1267891 كفـءكفـء332009/01/25 معلم أول

مصر المسائیة 1994/10/13 ناھد حلمى سامى جاد الكریم 1610989 كفـءكفـء342009/01/25 معلم أول
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الوظیفة علي 

الكادر
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغد المشرق ع بنین 1999/04/27 وسام محمود الحنفي رمضان 1569221 كفـءفوق المتوسط352009/01/25 معلم أول

حلمیة الزیتون ص 2011/03/17 احمد دمحم عبداللطیف حسن 2151698 كفـءكفـء362011/03/20 معلم

المركز النموذجى للتثقیف الفكرى 2011/09/04 ارینى وھیب فھمى جرجس منصور 2155423 كفـءكفـء372011/09/06 ماجیستیرمعلم

حلمیة الزیتون الرسمیھ المتمیزة للغات 2011/03/17 اسالم عبدالمنعم ابراھیم دمحم 2150481 كفـءكفـء382011/03/20 معلم

سید صبحى دمحم حسن/ شھیدرقیب شرطة  2011/03/17 اسماء عبد الجواد احمد دمحم محمود 2154963 كفـءكفـء392011/03/20 معلم

ام كلثوم ریاض االطفال التجریبیة 2011/03/17 اصالح احمد علي عارف 2152781 كفـءكفـء402011/03/17 معلم

الشھیدمحمود على الخطیب لغات 2011/02/14 الشیماء حسن السید حسن 1568685 كفـءكفـء412011/02/28 معلم

السیدة خدیجة ص 2011/03/17 الفت عبدالعلیم دمحم سالم 2172283 كفـءكفـء422011/03/20 معلم

دمحم عبده ص 2011/03/17 امیرة إسماعیل عرفات دمحم 2160239 كفـءكفـء432011/03/20 معلم

سید صبحىدمحمحسن/شھید رقیب شرطة 2011/03/17 امیرة فرج عبد القوى عالم 2153343 كفـءكفـء442011/03/20 معلم

الزھراء ث بنات 2011/03/17 امینھ دمحم اسماعیل محروس 1563243 كفـءكفـء452011/03/17 معلم

ام كلثوم ریاض االطفال التجریبیة 2011/03/17 انجى زكریا الشحات خلیل 2154367 كفـءكفـء462011/03/17 معلم

ح الشھید مصطفى حافظ 2011/03/17 تریزه ادوارد وھیب عبد المسیح 2157847 كفـءكفـء472011/03/17 معلم

فلسطین االبتدائیة 2011/03/17 جمالت ابراھیم سلیمان ابراھیم 2151490 كفـءكفـء482011/03/20 معلم

ح الشھید مصطفى حافظ 2011/03/17 جوزال رأفت كامل حنین 2159121 كفـءكفـء492011/03/20 معلم

الحریة ص 2011/03/17 حسن دمحم سعید حسن شعبان 2170077 كفـءكفـء502011/03/20 معلم

ام االبطال 2011/03/17 حنان السید دمحم ابراھیم 2124099 كفـءكفـء512011/03/20 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سید صبحىدمحمحسن/شھید رقیب شرطة 2011/03/17 حنان رضوان السید أمین الكومى 2150279 كفـءكفـء522011/03/20 معلم

فلسطین ص 2011/03/17 دینا دمحم حسن دمحم 2158720 كفـءكفـء532011/03/20 معلم

مصر ص 2011/03/17 رحاب على عبد العظیم على 2154364 كفـءكفـء542011/03/20 معلم

یعمل بالدیوان 2002/07/31 رزق ریاض شلبى ادریس عبد هللا 1265366 كفـءكفـء552009/09/06 معلم

محمود خاطر  االبتدائیة 2011/03/17 رشا مجدى فرنسیس اخنوخ 2164879 كفـءكفـء562011/03/20 معلم

نھضة عین شمس 2011/03/17 رضوه عبدالفتاح عبدهللا دمحم 2151383 كفـءكفـء572011/03/20 معلم

النعام م 2011/03/17 سارة محمود دمحم ابراھیم 1316517 كفـءكفـء582011/03/20 معلم

ام االبطال 2011/03/17 سالم حسن سالم حسن 2161426 كفـءكفـء592011/03/20 معلم

الشھید محمود على الخطیب لغات 2011/03/17 سماح دمحم السید مصطفى 2151537 كفـءكفـء602011/03/20 معلم

ح محمود خاطر 2008/04/01 صباح عطیة خلیفة حسین 2132262 كفـءكفـء612011/03/17 معلم

١نھضة عین شمس بنین  2011/03/17 صفاء صا بر محمود ابو العال 2154886 كفـءكفـء622011/03/20 معلم

حلمیة الزیتون الرسمیھ المتمیزة للغات 2011/03/17 عبیر حامد عبدالعزیز سید احمد 2153531 كفـءكفـء632011/03/20 معلم

فلسطین االبتدائیة 2011/03/20 فاطمة سعید عیسى دمحمعمران 2153604 كفـءكفـء642011/03/20 معلم

ح السیده خدیجھ 2011/03/17 فاطمھ مصطفى السید احمد 2153868 كفـءكفـء652011/03/20 معلم

2011/03/17 اكتوبر ص٦ فكریة دمحم محمود حسین 2198881 كفـءكفـء662011/03/20 معلم

دمحم عبده المسائیة 2011/03/17 دمحم صالح عبدالحى عبدالحمید 2249758 كفـءكفـء672011/03/20 معلم

فلسطین االبتدائیة 2011/03/17 مدیحھ عطیھ جاد عطیھ 2153394 كفـءكفـء682011/03/20 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فلسطین االبتدائیة 2011/03/17 مروى سعید عبدالباقى دمحم 2150733 كفـءكفـء692011/03/20 معلم

عزیز المصرى 2011/03/17 مریم عزت لبیب طانیوس 2153879 كفـءكفـء702011/03/20 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/17 منال رمضان فاروق رمضان 2154369 كفـءكفـء712011/03/20 معلم

عین شمس الثانویة بنین 2004/07/01 منال دمحم عبد الظاھر على 314456 كفـءكفـء722009/02/04 معلم

نھضة عین شمس 2011/03/17 منال مرزوق زكي عبد المالك 1563887 كفـءكفـء732011/03/20 معلم

ح الشھید مصطفى حافظ 2011/03/17 ھبھ دمحم خلف عویضھ 2152825 كفـءكفـء742011/03/17 معلم

االنصار االبتدائیة المشتركة 2011/03/17 ھبھ دمحم عبد العزیز سید 2161268 كفـءكفـء752011/03/20 معلم

الوادى ص 2011/03/17 ھبھ مصطفى ابو الیزید عبد العال 2113984 كفـءكفـء762011/03/20 معلم

الناصر صالح الدین ص 2011/03/17 ھدى عبد الرحمن عبد الحمید عثمان 2167561 كفـءكفـء772011/03/20 معلم

عزیز المصرى م 2011/03/17 ھیثم دمحم نبیل ابراھیم الدسوقى ذكى 2170941 كفـءكفـء782011/03/20 معلم

مصر ص 2011/03/01 وسام عبدالعظیم عبدالفتاح عبدالعظیم 2159850 كفـءكفـء792011/03/06 معلم

الحریة ب 2011/03/17 وفاء جمال احمد السید 2161408 كفـءكفـء802011/03/20 معلم

فلسطین االبتدائیة 2011/03/17 والء السید رفعت دمحم السید 1563845 كفـءكفـء812011/03/20 معلم

الفریق عزیز المصرى لغات 2011/03/01 یوسف ناصف شفیق جید 2201799 كفـءكفـء822011/03/06 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 

التبینالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحدید والصلب الثانویة بنات 2011/07/01 ایمان عبد القادر السید دمحم 2071833 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

حلوان البلد اإلبتدائیة 2011/02/14 ھبھ دمحم لبیب سالمان 1553172 كفـءكفـء22011/02/14 أمین مكتبة

الشیماء االعدادیة بنات 2011/02/14 سالى عصام احمد ابو العال 2209603 كفـءكفـء32011/02/14 أخصائى صحافة وإعالم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 اسماء دمحم نبیل طلعت عبد الحلیم 2357747 كفـءكفـء42011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الحدید والصلب اإلعدادیة بنین 2011/02/14 دالیا دمحم دمحم عبد الكریم 2074087 كفـءكفـء52011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

طلعت حرب اإلعدادیة المھنیة المشتركة 2011/07/01 احمد السید تغیان محمود 2078838 كفـءكفـء62011/07/01 أخصائى نفسى

عبد المنعم واصل اإلعدادیة بنات 2011/02/14 رضا دمحم على دحروج 2150031 كفـءكفـء72011/02/14 أخصائى نفسى

جمال عبد الناصر اإلبتدائیة بالمنشیة 2011/02/14 سحر سامي دمحم فرحات 2147361 كفـءكفـء82011/02/14 أخصائى نفسى

الحدید والصلب اإلعدادیة بنات 2011/07/01 شیماء دمحم احمد عبد الخالق 2048101 كفـءكفـء92011/07/01 أخصائى نفسى

الطالئع اإلبتدائیة 2011/07/01 فاطمة السید احمد على 2209642 كفـءكفـء102011/07/01 أخصائى نفسى

عمرو بن العاص اإلبتدائیة 2011/07/01 لمیاء حسین محمود مجاھد 2048095 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى نفسى

الحدید والصلب الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/02/14 دمحم حسین شعبان احمد 2253179 كفـءكفـء122011/02/14 أخصائى نفسى

عمر بن الخطاب التجریبیة اإلبتدائیة بالتبین 2011/07/01 مروة دمحم احمد دمحم العریان 2084072 كفـءكفـء132011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید خالد عید سالمة اإلبتدائیة 2011/07/01 نسرین سمیح عباس دمحم 2071503 كفـءكفـء142011/07/01 أخصائى نفسى

الحدید والصلب اإلعدادیة بنات 2011/07/01 ھدي سید راشد شعیب 2070631 كفـءكفـء152011/07/01 أخصائى نفسى

الصلب الجدیده اإلبتدائیة 2011/07/01 ھیام دمحم صادق حسن 2071857 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى نفسى

الحدید والصلب الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 احمد رزق العزازى الباز 1570241 كفـءكفـء172011/07/01 أخصائى اجتماعى
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الشھید حسن احمد دمحم حسن 2011/07/01 رامي مسعد عبد اللطیف مصطفي 2071435 كفـءكفـء182011/07/01 أخصائى اجتماعى

الحدید والصلب اإلعدادیة بنات 2011/07/01 سھام عبدالعظیم توفیق عسقالنى 1517866 كفـءكفـء192011/07/01 أخصائى اجتماعى

الطالئع اإلبتدائیة 2011/06/27 صباح عبد الدایم عبد الفتاح دمحم 2209626 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى اجتماعى

عمرو بن العاص اإلبتدائیة 2011/07/01 صفاء دمحم فتح الباب دمحم 2048103 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى اجتماعى

الصلب الجدیده اإلبتدائیة 2011/07/01 غادة دمحم محمود احمد 2071807 كفـءكفـء222011/06/27 أخصائى اجتماعى

على بن ابى طالب الثانویة بنین 2011/07/01 مصطفى دمحم محمود زیان 1570251 كفـءكفـء232011/07/01 أخصائى اجتماعى

أسماء بنت ابى بكر اإلبتدائیة 2011/07/01 مني ابو خیشة علي ابراھیم 2048141 كفـءكفـء242011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشیماء االعدادیة بنات 1999/04/29 احمد محمود بكر امین 1497540 كفـءكفـء252012/10/16 دكتوراهمعلم أول أ

اسمنت كفر العلو اإلبتدائیة 1984/09/01 ھدى سلطان دمحم عالم 1232518 كفـءكفـء262008/11/30 معلم أول أ

فؤاد عزیز غالى اإلبتدائیة 1992/09/01 احمد عبدالوھاب عبدالحكیم احمد 1291426 كفـءكفـء272009/12/31 معلم أول

فؤاد عزیز غالى اإلبتدائیة 1992/09/01 اسالم فارس عیسى الخولى 1708075 كفـءكفـء282009/12/31 معلم أول

اسمنت كفر العلو اإلبتدائیة 1990/09/01 امال جمعة دمحم عثمان 1708089 كفـءكفـء292009/12/31 معلم أول

عرب كفر العلو اإلبتدائیة 1992/05/18 بثینة لبیب احمد بالبل 1249359 كفـءكفـء302009/12/31 معلم أول

اسمنت كفر العلو اإلبتدائیة 1992/11/01 خدیجة ابو الحسن عبد الرازق بدوى 1293017 كفـءكفـء312009/12/31 معلم أول

فؤاد عزیز غالى ریاض اطفال 2000/08/10 سحر عبده نور عابدین 1309185 كفـءكفـء322012/07/10 ماجیستیرمعلم أول

الطالئع اإلبتدائیة 1987/11/01 عماد یوحنا نجیب غالي 1243358 كفـءكفـء332009/12/31 معلم أول

جمال عبد الناصر اإلبتدائیة بالمنشیة 1993/11/01 فاتن دمحم عویس عبدالمقصود 1295834 كفـءكفـء342009/11/30 معلم أول
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حلوان البلد اإلبتدائیة 2011/02/14 ابتسام عبد الفتاح عباس على 2150023 كفـءكفـء352011/02/14 معلم

2011/02/14 الصلب الجدیده ریاض اطفال احسان دمحم نبیل محمود عبد اللطیف 2071576 كفـءكفـء362011/02/28 معلم

أسماء بنت ابى بكر اإلبتدائیة 2011/02/14 احمد حسین حسن سالمھ 2078211 كفـءكفـء372011/02/14 معلم

عبد المنعم واصل اإلعدادیة بنات 2011/02/14 احمد دمحم احمد یوسف 2076259 كفـءكفـء382011/02/14 معلم

كفر العلو الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 احمد مسلم احمد السید 1535940 كفـءكفـء392011/06/27 معلم

الحدید والصلب اإلعدادیة بنین 2011/02/28 اسالم دمحم فخرالدین حسن ابو اللیل 2048114 كفـءكفـء402011/02/28 معلم

عبد المنعم واصل اإلعدادیة بنات 2011/02/28 أسماء إسماعیل صالح إسماعیل 2212470 كفـءكفـء412011/02/28 معلم

الطالئع اإلبتدائیة 2011/02/14 اسماء رشاد دمحم احمد 2209618 كفـءكفـء422011/02/14 معلم

الطالئع اإلبتدائیة 2011/02/14 اسماء سالم عبد الغنى حسن 2209630 كفـءكفـء432011/02/14 معلم

الحدید والصلب اإلعدادیة بنات 2011/07/01 اسماء سامي محمود دمحم الدولة 2070613 كفـءكفـء442011/07/01 معلم

الحدید والصلب اإلعدادیة بنات 2011/07/01 اسماء عبد السمیع زاخر فرغلى 2217088 كفـءكفـء452011/07/01 معلم

الصلب الجدیده اإلبتدائیة 2011/07/01 ٠اسماء دمحم صغیر یوسف  2071607 كفـءكفـء462011/07/01 معلم

الصلب الجدیده اإلبتدائیة 2011/02/14 الھام رمضان ابو حامد عید 2071613 كفـءكفـء472011/02/14 معلم

أسماء بنت أبي بكر اإلعدادیة المشتركة 2011/06/27 امال ابوالمعارف احمد سلیمان 2078200 كفـءكفـء482011/06/27 معلم

اسمنت كفر العلو اإلبتدائیة 2011/02/14 آمال دیاب عبد الحمید عبد الوھاب 2212544 كفـءكفـء492011/02/14 معلم

بنك االسكندریة اإلبتدائیة 2011/06/27 امال دمحم الدسوقى بسیونى 2217106 كفـءكفـء502011/07/01 معلم

اسمنت كفر العلو اإلبتدائیة 2011/02/14 أمل طھ أحمد دمحم 2212373 كفـءكفـء512011/02/14 معلم
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مصطفى محمود اإلبتدائیة/ الدكتور  2011/02/28 امنیة انور عبد العزیز عبد الوھاب 2209628 كفـءكفـء522011/02/28 معلم

2011/02/14 كفر العلو اإلعدادیة بنین احمد٠امیمة سمیر جاب هللا  2217077 كفـءكفـء532011/02/14 معلم

)ریاض اطفال (  كفر العلو الحدیثة  2011/02/14 إیمان احمد علي الشیخ 2212554 كفـءكفـء542011/02/14 معلم

عبد المنعم واصل اإلعدادیة بنات 2011/07/01 ایمان اسماعیل عبد العاطى ابراھیم 2357742 كفـءكفـء552011/07/01 معلم

كفر العلو الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 ایمان شعبان عبد الغنى الزیات 1535916 كفـءكفـء562011/06/27 معلم

الصلب القدیمة ریاض اطفال 2011/02/14 إیمان دمحم أحمد دمحم 2071510 كفـءكفـء572011/02/14 معلم

الحدید والصلب اإلعدادیة بنین 2011/07/01 ایمان دمحم حسن حسین 2048083 كفـءكفـء582011/06/27 معلم

فؤاد عزیز غالى اإلبتدائیة 2011/07/01 جمال دمحم فھیم دمرداش 2212474 كفـءكفـء592011/07/01 معلم

كفر العلو الحدیثة اإلبتدائیة 2011/02/14 حسن عبد النور یوسف إبراھیم 2212409 كفـءكفـء602011/03/01 معلم

عبد المنعم واصل الثانویة بنات 2011/02/14 حسن عیسى بدراوى ابو خزیم 2217107 كفـءكفـء612011/06/27 معلم

عبد المنعم واصل الثانویة بنات 2011/02/14 حسنى عنتر حسنى دسوقى 2138331 كفـءكفـء622011/02/14 معلم

طلعت حرب اإلعدادیة المھنیة المشتركة 2011/07/01 حمیدة حسني محمود المتولي 2081629 كفـءكفـء632011/07/01 معلم

عبد المنعم واصل اإلعدادیة بنات 2011/02/14 حنان اسماعیل حسین محمود 2217079 كفـءكفـء642011/02/14 معلم

اسمنت كفر العلو اإلبتدائیة 2011/02/14 حنان ثابت حنا بشاي 2211900 كفـءكفـء652011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/14 حنان عادل دمحم صابر تاج 2152679 كفـءكفـء662011/02/14 معلم

فؤاد عزیز غالى اإلبتدائیة 2011/07/01 خالد صالح زارع عبد السالم 2212458 كفـءكفـء672011/07/01 معلم

الطالئع اإلبتدائیة 2011/02/14 دالیا دمحم عبد هللا على 2209613 كفـءكفـء682011/02/14 معلم
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أسماء بنت ابى بكر اإلبتدائیة 2011/07/01 دعاء السید دمحماالنور دمحم 2078345 كفـءكفـء692011/06/27 معلم

عبد المنعم واصل الثانویة بنات 2011/02/28 رانیا اسماعیل عبد المنعم ابراھیم الشرقاوي 2209227 كفـءكفـء702011/02/28 معلم

عبد المنعم واصل اإلعدادیة بنات 2011/07/01 رانیا بدر الدین سالمان دمحم 2360394 كفـءكفـء712011/06/27 معلم

عبد المنعم واصل اإلعدادیة بنات 2011/02/14 رجاء عبد الجواد دمحم شحات 1554440 كفـءكفـء722011/02/14 معلم

الحدید والصلب الثانویة بنات 2011/07/01 رشا ابراھیم عجمي احمد 2071376 كفـءكفـء732011/06/27 معلم

عمرو بن العاص ریاض اطفال 2011/02/14 رشا احمد بدوي مصطفي 2048099 كفـءكفـء742011/02/14 معلم

عبد المنعم واصل اإلعدادیة بنات 2011/07/01 رشا احمد عبد الوھاب دمحم 2360396 كفـءكفـء752011/07/01 معلم

عرب كفر العلو اإلبتدائیة 2011/02/14 رشا شاكر احمد احمد 2217063 كفـءكفـء762011/02/14 معلم

كفر العلو الجدیدة االبتدائیة 2011/02/14 رشا وجدى دمحم عبد السمیع 1535923 كفـءكفـء772011/02/14 معلم

كفر العلو القدیمة اإلبتدائیة 2011/07/01 زینب كمال جمعھ عبداللطیف 1554087 كفـءكفـء782011/06/27 معلم

كفر العلو الحدیثة اإلبتدائیة 2011/02/14 زینب دمحم عبد الحلیم عرابي 2212447 كفـءكفـء792011/02/14 معلم

الطالئع ریاض األطفال 2011/02/28 زینب دمحم عبد الرحمن محمود 2209609 كفـءكفـء802011/02/28 معلم

بنك اسكندریة اإلعدادیة بنات 2011/07/01 سامح عبده مصطفى حسن 2253326 كفـءكفـء812011/07/01 معلم

عمرو بن العاص اإلبتدائیة 2011/07/01 سحر  عبد الغفار عبد هللا عبد الباسط 2048086 كفـءكفـء822011/06/27 معلم

2011/02/14 أسماء بنت أبي بكر ریاض اطفال سعاد دمحم سید احمد صادق 2078316 كفـءكفـء832011/02/14 معلم

جمال عبد الناصر اإلبتدائیة بالمنشیة 2011/02/14 ٠سماح فاروق عبده  1553128 كفـءكفـء842011/02/14 معلم

2011/02/28 كفر العلو اإلعدادیة بنین سمیرة شفیق شفیق علي 2212569 كفـءكفـء852011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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التبینالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبد المنعم واصل اإلعدادیة بنات 2011/07/01 سھیلة حلمى عبد المتعال دمحم 2357743 كفـءكفـء862011/07/01 معلم

عمرو بن العاص اإلبتدائیة 2011/02/14 سیده علي عبد اللطیف سلیمان 2048126 كفـءكفـء872011/02/14 معلم

الحدید والصلب اإلعدادیة بنین 2011/07/01 شیماء احمد شوقى دمحم عالم 2254445 كفـءكفـء882011/07/01 معلم

بنك االسكندریة اإلبتدائیة 2011/02/28 شیماء رجاء حسن ابراھیم 2217061 كفـءكفـء892011/02/28 معلم

عمرو بن العاص اإلبتدائیة 2011/02/14 شیماء صبحي سید احمد عبد الواحد 2048089 كفـءكفـء902011/02/14 معلم

بنك االسكندریة اإلبتدائیة 2011/02/14 شیماء عبد ربھ دمحم عبد الرحمن 1523837 كفـءكفـء912011/02/14 معلم

الشیماء االعدادیة بنات 2011/02/14 شیماء فوزى عوض هللا ابو السعود 2150066 كفـءكفـء922011/02/14 معلم

أسماء بنت أبي بكر اإلعدادیة المشتركة 2011/02/14 صباح محرز مبارز یوسف 2048106 كفـءكفـء932011/02/14 معلم

الحدید والصلب الثانویة بنات 2011/07/01 صفاء سعید علي علي 2074080 كفـءكفـء942011/07/01 معلم

عمرو بن العاص اإلبتدائیة 2011/07/01 صفاء عطیة یوسف عطیة 2048104 كفـءكفـء952011/07/01 معلم

الشھید كامل دمحم حسین الشقیفي الثانویة بنین 2011/02/28 عادل فتح هللا عبد الكریم دمحم 2253311 كفـءكفـء962011/02/28 معلم

بنك االسكندریة اإلبتدائیة 2011/07/01 عائشة عبد العاطى عبداللطیف على 1523936 كفـءكفـء972011/06/27 معلم

على بن ابى طالب الثانویة بنین 2011/07/01 عبد الرحمن دمحم مصطفي دمحم 2089242 كفـءكفـء982011/06/27 معلم

عبد المنعم واصل الثانویة بنات 2011/03/01 عزة عبد الغفار رمضان عبد السالم 2138327 كفـءكفـء992011/02/14 معلم

عبد المنعم واصل اإلعدادیة بنات 2011/06/27 عزه  احمد دمحم بغدادي 2078226 كفـءكفـء1002011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب التجریبیة اإلعدادیة بالتبین 2011/07/01 عزه دمحم عبد العزیز المنیسى 2360395 كفـءكفـء1012011/06/27 معلم

عبد المنعم واصل اإلعدادیة بنات 2011/07/01 عصام الشحات عبد الجلیل دمحم 2138335 كفـءكفـء1022011/06/27 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عرب كفر العلو اإلبتدائیة 2011/02/28 عصام جابر دمحم دمحم 1520373 كفـءكفـء1032011/02/28 معلم

على بن ابى طالب الثانویة بنین 2011/07/01 عفاف ابو العال محمود الطیب 1317024 كفـءكفـء1042011/06/27 معلم

بنك االسكندریة اإلبتدائیة 2011/07/01 علي دمحم علي دمحم 2212477 كفـءكفـء1052011/07/01 معلم

بنك اسكندریة اإلعدادیة بنات 2011/07/01 علیاء صابر عبدالحلیم طھ 2233501 كفـءكفـء1062011/07/01 معلم

فؤاد عزیز غالى اإلبتدائیة 2011/03/01 عمرو صابر حامد أحمد 2212461 كفـءكفـء1072011/02/28 معلم

عمرو بن العاص ریاض اطفال 2011/02/14 غادة احمد  بدوي مصطفي 2048100 كفـءكفـء1082011/02/14 معلم

عبد المنعم واصل اإلعدادیة بنات 2011/02/14 فاطمة السید إبراھیم السید 2212400 كفـءكفـء1092011/02/14 معلم

عمرو بن العاص اإلبتدائیة 2011/02/14 فاطمة حسن دمحم حسن 2047916 كفـءكفـء1102011/02/14 معلم

جمال عبدالناصر ریاض أطفال بالمنشیة 2011/02/28 فاطمة عبد المقصود احمد ابو یوسف 2156800 كفـءكفـء1112011/02/28 معلم

عرب كفر العلو ریاض اطفال 2011/07/01 فاطمة عبد المنصف رفاعى دمحم 2209607 كفـءكفـء1122011/06/27 معلم

فؤاد عزیز غالى اإلبتدائیة 2011/07/01 فاطمة فتحي قطب أحمد 2212464 كفـءكفـء1132011/06/27 معلم

حلوان البلد ریاض اطفال 2011/02/14 فاطمة دمحم معوض دمحماحمد 2156733 كفـءكفـء1142011/02/14 معلم

2011/07/01 أسماء بنت أبي بكر ریاض اطفال فاطمھ  عبد النبى تغیان ابو العال 2401458 كفـءكفـء1152011/06/27 معلم

جمال عبد الناصر اإلبتدائیة بالمنشیة 2011/07/01 لبنى عبد العزیز عبد  المعطى 1552906 كفـءكفـء1162011/06/27 معلم

2011/02/28 أسماء بنت أبي بكر ریاض اطفال لیلى احمد السمان مصطفى 2254447 كفـءكفـء1172011/02/28 معلم

عمرو بن العاص اإلبتدائیة 2011/07/01 لیلي عبد النبي عبد الظاھر طاھر 2048090 كفـءكفـء1182011/06/27 معلم

أسماء بنت ابى بكر اإلبتدائیة 2008/04/01 دمحم سید عثمان حسان 2078185 كفـءكفـء1192011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

جمال عبد الناصر اإلبتدائیة بالمنشیة 2011/02/28 دمحم عبد هللا محمود طھ 2212451 كفـءكفـء1202011/02/28 معلم

الشیماء االعدادیة بنات 2011/07/01 دمحم محمود ابراھیم محمود 2021810 كفـءكفـء1212011/07/01 معلم

الشھید كامل دمحم حسین الشقیفي الثانویة بنین 2011/02/28 دمحم محمود سید دمحم 2076337 كفـءكفـء1222011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب التجریبیة اإلبتدائیة بالتبین 2011/07/01 مروه دمحم محمود جمعة 2047919 كفـءكفـء1232011/07/01 معلم

الحدید والصلب اإلعدادیة بنین 2011/02/28 مصطفى احمد مصطفى دمحمعبد اللطیف 2254444 كفـءكفـء1242011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب التجریبیة اإلعدادیة بالتبین 2011/07/01 منى  عبده نور عابدین علي صالح 2212507 كفـءكفـء1252011/07/01 معلم

عمرو بن العاص ریاض اطفال 2011/02/28 مني مصطفي احمد محمود 2048094 كفـءكفـء1262011/02/28 معلم

الصلب القدیمة ریاض اطفال 2011/02/14 مھا ابراھیم دمحم احمد 2071476 كفـءكفـء1272011/02/14 معلم

فؤاد عزیز غالى اإلبتدائیة 2011/02/14 مھا عبد الفتاح عویس خلیفة 1553285 كفـءكفـء1282011/02/14 معلم

الحدید والصلب اإلعدادیة بنات 2011/02/14 صالح٠مھا عبد المتجلى محمود  2150073 كفـءكفـء1292011/02/14 معلم

عرب كفر العلو اإلبتدائیة 2011/02/14 ابراھیم٠میرفت ربیع عبد الظاھر  1554661 كفـءكفـء1302011/02/14 معلم

2011/07/01 الشھید خالد عید سالمة ریاض اطفال نجاه حسن  متولي احمد 2397892 كفـءكفـء1312011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب التجریبیة اإلبتدائیة بالتبین 2011/07/01 نرمین محمود دمحم عطیة 2217086 كفـءكفـء1322011/07/01 معلم

الصلب الجدیده اإلبتدائیة 2011/07/01 نفین بركات منصور یوسف 2217047 كفـءكفـء1332011/06/27 معلم

)ریاض اطفال (  كفر العلو الحدیثة  2011/02/28 نھا إبراھیم عبدهللا إبراھیم داود 2212559 كفـءكفـء1342011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب التجریبیة ریاض اطفال بالتبین 2011/02/14 نھى العربى ابو المجد ابو زید 2217090 كفـءكفـء1352011/02/14 معلم

كفر العلو الحدیثة اإلبتدائیة 2011/02/14 نورا عبد التواب حسین سمك 2253160 كفـءكفـء1362011/02/14 معلم
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كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

أسماء بنت أبي بكر اإلعدادیة المشتركة 2011/06/27 نورا محمود عبدالمحسن بدري 2078312 كفـءكفـء1372011/06/27 معلم

عبد المنعم واصل اإلعدادیة بنات 2011/07/01 نورة أحمد حسن أحمد 2212466 كفـءكفـء1382011/06/27 معلم

عمرو بن العاص ریاض اطفال 2011/02/14 ھالھ حسین محمود علي 2048102 كفـءكفـء1392011/02/14 معلم

عمرو بن العاص ریاض اطفال 2011/02/14 ھبة حسن عقبي عبد اللطیف 2048080 كفـءكفـء1402011/02/14 معلم

عبد المنعم واصل اإلعدادیة بنات 2011/02/14 ھبة رمضان محمود دمحم 1554671 كفـءكفـء1412011/02/14 معلم

فؤاد عزیز غالى اإلبتدائیة 2011/02/14 ھبة فؤاد عالم احمد 2145042 كفـءكفـء1422011/02/14 معلم

عمرو بن العاص اإلبتدائیة 2011/02/14 ھبھ محمود عبد هللا عبد المجید 2048109 كفـءكفـء1432011/02/14 معلم

عمرو بن العاص ریاض اطفال 2011/02/14 ھدى سمیح عباس دمحم 2048096 كفـءكفـء1442011/02/14 معلم

عبد المنعم واصل اإلعدادیة بنات 2011/07/01 ھدى كمال عبد الحمید ابوطالب 2212496 كفـءكفـء1452011/07/01 معلم

بنك االسكندریة اإلبتدائیة 2011/02/14 ھدى دمحم احمد علوان 2212565 كفـءكفـء1462011/02/14 معلم

حلوان البلد اإلبتدائیة 2011/02/28 ھدى دمحم الھادى احمد 2253273 كفـءكفـء1472011/02/28 معلم

جمال عبد الناصر اإلبتدائیة بالمنشیة 2011/02/14 ھناء حلمى السید حسن 1536400 كفـءكفـء1482011/02/14 معلم

عمرو بن العاص اإلبتدائیة 2011/02/14 ھناء علیان سلطان علي 2048118 كفـءكفـء1492011/02/14 معلم

اسمنت كفر العلو اإلبتدائیة 1997/06/15 ھناء دمحم حسین نصار 1305021 كفـءكفـء1502009/12/31 معلم

فؤاد عزیز غالى اإلبتدائیة 2011/07/01 ھناء مرعي دمحم حسن 2212463 كفـءكفـء1512011/06/27 معلم

حلوان البلد ریاض اطفال 2011/02/14 ھند عصام عبده عبد  الجواد اسماعیل 2071943 كفـءكفـء1522011/02/14 معلم

الشھید حسن احمد دمحم حسن 2011/02/14 ھویدا بدري دمحم محمود 2071443 كفـءكفـء1532011/02/14 معلم
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أسماء بنت ابى بكر اإلبتدائیة 2011/07/01 ورده دمحم شمندي ھاشم 2078337 كفـءكفـء1542011/06/27 معلم

أسماء بنت ابى بكر اإلبتدائیة 2011/02/14 وفاء  عبدالكریم رشیدى دمحم 2078329 كفـءكفـء1552011/02/14 معلم

2010/02/14 الصلب الجدیده ریاض اطفال والء  ابراھیم على موسى 2071538 كفـءكفـء1562011/02/14 معلم

حلوان البلد اإلبتدائیة 2011/02/14 والء عبد الرحمن ناصف احمد 2084096 كفـءكفـء1572011/02/14 معلم

مصطفى محمود اإلبتدائیة/ الدكتور  2011/02/14 والء دمحم عبد الوھاب علي 2083982 كفـءكفـء1582011/02/14 معلم

عمرو بن العاص ریاض اطفال 2011/02/14 والء وجدي صدیق عرفات 2048070 كفـءكفـء1592011/02/14 معلم

الحدید والصلب اإلعدادیة بنات 2011/07/01 یاسر سعد عبد الدایم موسي 2070607 كفـءكفـء1602011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

السادات االعدادیة بنات 2011/03/20 امال السید قطب الطحان 2175305 كفـءكفـء12011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

عمرو بن العاص االبتدائیة 2011/03/17 نھى عبدالوھاب احمد عبدالوھاب یوسف 2182191 كفـءكفـء22011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

١المروه 2011/03/17 امال مصطفى دمحم دمحم 2175512 كفـءكفـء32011/03/20 أخصائى اجتماعى

الشیخ زاید للتعلیم االساسي 1992/12/01 احمد عبد الشافى حسن ابو العال 1648633 كفـءكفـء42009/01/25 معلم أول أ

أمین النشرتى ث بنات 1992/09/01 أیمن دمحم محمود دمحم 1280009 كفـءكفـء52009/01/25 معلم أول أ

الشیخ زاید للتعلیم االساسي 1992/02/25 حنان صالح الدین احمد حسن 1269901 كفـءكفـء62009/01/25 معلم أول أ

منشاة ناصر الثانویة المعماریة 1992/09/01 عبد السالم سامى احمد بیومى 1822330 كفـءكفـء72009/01/25 معلم أول أ

الشیخ زاید للتعلیم االساسي 1992/09/01 محمود دمحم احمد مدكور 1327596 كفـءكفـء82009/09/25 معلم أول أ

الشیخ زاید للتعلیم االساسي 1991/12/01 مصطفى جابر عبد هللا جابر 1260670 كفـءكفـء92009/01/25 معلم أول أ

مصطفى كامل ع بنین 1991/12/01 ھشام فوزى دمحم المھدى 1647880 كفـءكفـء102009/01/25 معلم أول أ

الشیخ زاید للتعلیم االساسي 1991/12/01 یاسر احمد احمد عثمان 1251115 كفـءكفـء112009/01/25 معلم أول أ

الشیخ زاید للتعلیم االساسي 1992/09/01 یاسر عدلى بدران احمد 1717979 كفـءكفـء122009/01/25 معلم أول أ

الجبرتى 1988/11/01 بھجت مشیل متیاس شنودة 1265751 كفـءكفـء132009/01/25 معلم أول

منشاة ناصر الثانویة المعماریة 1993/11/02 عاطف حمدى  سید ماجد 2112172 كفـءكفـء142009/09/06 معلم أول

السلطان برقوق ص 1997/12/01 عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح ابراھیم 1307517 كفـءكفـء152009/01/25 معلم أول

السادات االعدادیة بنات 1993/10/01 عبد المعطى دمحم فتحى عبد المعطى یونس 2115441 كفـءكفـء162009/09/06 معلم أول

الشھید عبد المنعم ریاض 1989/01/09 دمحم احمد رمضان حسانین 1813614 كفـءكفـء172009/01/25 معلم أول
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منشأة ناصرالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

منشاة ناصر الثانویة المعماریة 1995/02/21 دمحم سعید صالح متولى 1301494 كفـءكفـء182009/01/25 معلم أول

منشاة ناصر الثانویة المعماریة 1996/09/01 دمحم فتحى دمحم السید 2065024 كفـءكفـء192009/09/06 معلم أول

دمحم نجیب االعدادیة بنات 1997/09/01 منى عفیفى بدرى حسن 1301252 كفـءكفـء202009/09/06 معلم أول

جمال عبد الناصر ص 2011/03/20 ادم خلیفھ ابو الحمد عبد هللا 2177194 كفـءكفـء212011/03/20 معلم

السلطان برقوق ص 2011/03/17 اسامھ دمحم ابراھیم سید احمد 2178497 كفـءكفـء222011/03/20 معلم

السلطان برقوق ص 2004/07/01 اسماعیل احمد اسماعیل حنفى 1705627 كفـءكفـء232009/01/25 معلم

عمر بن الخطاب 2011/03/17 اشرف سعید على سالم 2188564 كفـءكفـء242011/03/20 معلم

جمال عبد الناصر بنبن االعدادیة 2011/03/20 ایمن صالح عبد الرحمن  خلیل 2175853 كفـءكفـء252011/03/20 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/03/20 حسن دمحم عبدالخالق احمد 2172539 كفـءكفـء262011/03/20 معلم

على بن ابى طالب 2011/03/17 حسن دمحم یوسف حسین 2179497 كفـءكفـء272011/03/20 معلم

الصفا ص 2011/03/20 دالل سعد احمد دمحم 2177987 كفـءكفـء282011/03/20 معلم

١المروه 2011/03/20 رانیا عماد دمحم دمحم 2175325 كفـءكفـء292011/03/20 معلم

السادات االعدادیة بنات 2011/03/20 رجب سید دمحم حامد 2226580 كفـءكفـء302011/03/20 معلم

دمحم فرید بنات 2011/03/20 رمضان عبد الھادى عبد الظاھر رزق 2194212 كفـءكفـء312011/03/20 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/07/28 سماح مسعد عبد النبي سید 2176020 كفـءكفـء322011/07/28 معلم

)١(الطفولة المبكرة رقم  2011/03/20 شرین عبد هللا سالم احمد 2177876 كفـءكفـء332011/03/20 معلم

عمر بن الخطاب 2011/03/20 شیماء  عواض فارس حسین عبد الرحمن 2171433 كفـءكفـء342011/03/20 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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منشأة ناصرالقاھرة ::

تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

١المروه 2011/03/17 عادل  عید ابو العال حسن 2171491 كفـءكفـء352011/03/20 معلم

السادات االعدادیة بنات 2011/03/17 عبد النبى عبد المنطلب حسن سلمان 2208279 كفـءكفـء362011/03/20 معلم

أمین النشرتى ث بنات 2004/07/01 عفاف شلبى دمحم عبدالجلیل 1313937 كفـءكفـء372009/01/25 معلم

عثمان بن عفان ص 2011/03/17 على عبدالحمید دمحم سید 2179283 كفـءكفـء382011/03/20 معلم

١المروه 2011/03/17 عماد ابراھیم محمود عید 2171485 كفـءكفـء392011/03/20 معلم

على بن ابى طالب 2011/03/17 فاطمة خلف دمحم مرسي 2177447 كفـءكفـء402011/03/20 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/03/13 دمحم حسن عبدالرحمن دمحم 2182038 كفـءكفـء412011/03/17 معلم

عمر بن الخطاب 2011/03/17 دمحم عبد الخالق حسین دمحم 2171424 كفـءكفـء422011/03/13 معلم

الشیخ زاید للتعلیم االساسي 2008/04/01 دمحم عصام الدین دمحم حامد 2177424 كفـءكفـء432011/03/20 معلم

طارق بن زیاد 2011/03/20 دمحم محمود دمحم احمد 2171475 كفـءكفـء442011/03/20 معلم

جمال عبد الناصر بنبن االعدادیة 2011/03/17 دمحم محمود دمحم السید 2171479 كفـءكفـء452011/03/17 معلم

امین النشرتى الرسمیة لغات 2011/03/20 محمود حمدي محمود یوسف 2105293 كفـءكفـء462011/03/20 معلم

دمحم نجیب االعدادیة بنات 2011/02/14 مصطفى دمحم عبد المنعم علي سالم 2171422 كفـءكفـء472011/02/14 معلم

سعد زغلول االعدادیة 2011/03/17 نصره عزت نخلھ مؤنس 2172547 كفـءكفـء482011/03/20 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/03/20 ھدى السید عبدالمقصود ابوبكر 2178475 كفـءكفـء492011/03/20 معلم

سعد زغلول االعدادیة 2011/03/17 ھناء كامل شفیق تقاوى 2175914 كفـءكفـء502011/03/20 معلم

دمحم فرید بنات 2011/03/20 ھند حسنى عمر حسن 2179663 كفـءكفـء512011/03/20 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

الجبرتى 2011/03/17 وجیھ عبده جورجى بولس 2170794 كفـءكفـء522011/03/20 معلم

الشیخ زاید للتعلیم االساسي 2011/03/17 والء دمحم عبدالحلیم احمد 2172506 كفـءكفـء532011/03/20 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

خالد بن الولید ب 2011/03/17 احمد على على حسن عیاد 2124054 كفـءكفـء12011/03/20 أمین مكتبة

الشھید دمحم فؤاد عبدالمنعم بنات ع مسائى 2011/03/17 حنان طھ ابراھیم دمحم 2152893 كفـءكفـء22011/03/20 أمین مكتبة

الشرفا الثانویة  بنات 2011/03/17 رشا سالمھ عبدالجواد جبریل 2130525 كفـءكفـء32011/03/20 أمین مكتبة

الشھید ابراھیم مصطفى السید العزب 2011/03/17 رضا عبدالرحیم عبدالرحمن یوسف 2130412 كفـءكفـء42011/03/20 أمین مكتبة

الحریة 2011/03/20 رندا فایز ارسانیوس بطرس 2153643 كفـءكفـء52011/03/20 أمین مكتبة

الشیخ غریب جالل الثانویة بنات 2011/09/04 مروة عزت عبد العزیز شھاب 1312857 كفـءكفـء62011/07/26 أمین مكتبة

الفاروق عمر ب م 2011/03/17 نھى وھیدى محمود وھیدى 1525169 كفـءكفـء72011/03/20 أمین مكتبة

على مبارك ع بنات 2011/03/17 امانى السید عبدالعزیز عبدالفتاح 2130738 كفـءكفـء82011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

ام المؤمنین التجاریة بنات 2011/03/17 حنان مصطفى عبد الرحمن دمحم 1547457 كفـءكفـء92011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

عمرو بن العاص 2011/03/17 راندا عزت على احمد 1528269 كفـءكفـء102011/03/17 أخصائى صحافة وإعالم

المرج الثانویة بنات 2011/03/20 سماح دمحم السید نصر 2152759 كفـءكفـء112011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

رمضان جالل ب 2011/03/17 دمحم عبدالحلیم عبدالعزیز مصطفى 2130651 كفـءكفـء122011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

المرج ع بنون ص 2003/10/26 امینھ ابراھیم الدسوقى الجندى 1241527 كفـءكفـء132009/09/06 أخصائى تكنولوجیا أول

عمر بن عبد العزیز 2011/03/17 ایمان كمال حسن السید 1530343 كفـءكفـء142011/03/20 أخصائى تكنولوجیا

السیدة عائشة ع بنات م 2011/06/27 دعاء احمد عبد العظیم دمحم 2079946 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الجیل الجدید ب م 2011/03/17 دعاء حسن دمحم حسن 2154031 كفـءكفـء162011/03/20 أخصائى تكنولوجیا

محمود شكرى ع 2011/03/17 عبدهللا ابراھیم محمود عبدالفتاح 2131219 كفـءكفـء172011/03/17 أخصائى تكنولوجیا
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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 

المرجالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم نجیب االبتدائیة 2011/03/17 ھیثم ھنداوى انور دمحم 1532169 كفـءكفـء182011/03/20 أخصائى تكنولوجیا

قاسم امین 2011/03/17 ابتسام دمحم متولى دمحم 2123119 كفـءكفـء192011/03/20 أخصائى نفسى

قاسم امین م 2011/03/17 عبیر احمد دمحم حسن شلبى 1603887 كفـءكفـء202011/03/20 أخصائى نفسى

جمال عبدالناصر األبتدائیة م 2011/03/17 عزة على مرسى عبدالمجید 1581351 كفـءكفـء212011/03/20 أخصائى نفسى

الحریة 2011/03/17 مى عبد الرحمن دمحم یعقوب 2128911 كفـءكفـء222011/03/20 أخصائى نفسى

عمر بن عبدالعزیز ب م 1995/01/01 امال امیل فؤاد انطون 1298565 فوق المتوسطفوق المتوسط232009/01/25 أخصائى اجتماعى أول

المرج الثانویة بنین 1988/06/30 احمد عبدالمنعم ابراھیم حجاج 1325590 كفـءكفـء242012/09/16 دكتوراهمعلم خبیر

الشھید دمحم فؤاد عبدالمنعم بنات ع مسائى 1984/01/15 ابتسام عبد النبى دمحم خمیس 1603115 كفـءكفـء252009/01/25 معلم أول أ

المرج الثانویھ الصناعیة بنات 1993/09/01 اشجان احمد محمود نصر 1284215 كفـءكفـء262009/09/06 معلم أول أ

ام المؤمنین التجاریة بنات 1993/07/11 زینب دمحم عبد الغنى ابراھیم 1328095 كفـءكفـء272009/01/25 معلم أول أ

الحریة 1980/09/01 سھیر السید احمد على 1224007 كفـءكفـء282009/01/25 معلم أول أ

ام المؤمنین التجاریة بنات 1994/04/25 فرید ابراھیم السید دمحم 1262901 كفـءكفـء292009/09/06 معلم أول أ

الجیل الجدید االبتدائیة 1980/09/01 نجوى محمود على ابراھیم 2078021 كفـءكفـء302009/09/06 معلم أول أ

1993/02/01 الشرفا ع بنین م ھانى دمحم سعید حماد 1287703 كفـءكفـء312009/01/25 معلم أول أ

المرج الثانویة بنین 1994/02/01 وحید دمحم فرید امین القایاتى 2016697 كفـءكفـء322009/09/06 معلم أول أ

قاسم امین م 1999/02/01 ابراھیم دیاب ابراھیم عمر 1301012 كفـءكفـء332009/01/25 معلم أول

النصر للتعلیم االساسى 1987/11/01 خلف دمحم على دمحم 2112263 كفـءكفـء342009/09/06 معلم أول
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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 

المرجالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المرج الثانویة بنین 1993/02/01 رمضان حسن عبدالحمید جالل 2477789 كفـءكفـء352014/03/17 دكتوراهمعلم أول

مصطفى كامل 1990/08/11 زینب مدكور سید دمحم 1195573 كفـءكفـء362009/01/25 معلم أول

دمحم فرید مسائى 1991/09/01 سھیر السید عبدالعزیز عبدربھ 2113519 كفـءكفـء372009/09/06 معلم أول

عمر بن عبدالعزیز ب م 1989/09/01 صابر حسین دمحم عبدالغنى 1269117 كفـءكفـء382009/01/25 معلم أول

حافظ ابراھیم 1990/09/01 عاطف دمحم مصلحى امام 1260564 كفـءكفـء392009/09/06 معلم أول

عمرو بن العاص م 1994/02/01 عبدالعال دسوقى عطیة دسوقى 1812554 كفـءكفـء402009/09/06 معلم أول

قاسم امین م 1999/02/27 عبیر فوزي احمد صادق 1311734 كفـءكفـء412009/09/06 معلم أول

المرج الثانویھ الصناعیة بنات 1992/09/01 عزیزة دمحم العوضى زیادة 1280312 كفـءكفـء422009/09/06 معلم أول

مصطفى كامل م 1989/09/01 علي دمحم على عبد الوھاب 1276226 كفـءكفـء432009/09/06 معلم أول

عمر بن عبد العزیز 1987/11/01 دمحم صدقى عدوى عبدالمنعم 1815945 كفـءكفـء442009/09/06 معلم أول

ح حفنى ناصف 2011/03/17 ابتسام ابوالمجد اسماعیل دمحم 2144532 كفـءكفـء452011/03/20 معلم

2011/03/17 الشرفا ع بنین م احمد عبدالحمید الحسینى ابراھیم 2167350 كفـءكفـء462011/03/20 معلم

المرج التجریبیة لغات ریاض اطفال 2011/03/17 اسماء جمال كامل خضرى 1534318 كفـءكفـء472011/03/20 معلم

المرج الثانویة بنات 2011/03/17 اسماء رجب دمحم احمد شافعى 1578131 كفـءكفـء482011/03/20 معلم

ف حضانة مصطفى كامل 2011/03/17 اسماء لطفى احمد اسماعیل 2124209 كفـءكفـء492011/03/20 معلم

النصر للتعلیم االساسى 2011/03/17 امال احمد دمحم دمحم 2150539 كفـءكفـء502011/03/20 معلم

ح حفنى ناصف 2011/03/17 امال عید عالم احمد 2124216 كفـءكفـء512011/03/20 معلم
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7438of 126 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 

المرجالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خالد بن الولید ب م 2011/03/17 امال دمحمعزت جابر احمد 2124264 كفـءكفـء522011/03/20 معلم

عمر بن عبدالعزیز ب م 2011/03/17 امل احمد احمد فراج 1530348 كفـءكفـء532011/03/20 معلم

براعم المستقبل االبتدائیة 2011/03/17 امل رجب احمد فتح هللا 2130699 كفـءكفـء542011/03/20 معلم

2011/03/17 الشرفا االعدادیة بنات ص امل رمضان عبدالحلیم حسن 2128935 كفـءكفـء552011/03/20 معلم

براعم المستقبل ریاض االطفال 2011/03/20 امنیة حسن خیرى عراقى 2165277 كفـءكفـء562011/03/20 معلم

المرج التجریبیة لغات ریاض اطفال 2011/03/17 امیمة احمد عبد هللا عبد الرحمن 1534096 كفـءكفـء572011/03/20 معلم

عمر بن عبدالعزیز ب م 2011/03/17 انتصار امصطفى ادم دیاب 1300282 كفـءكفـء582011/03/20 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/17 انجى دمحم احمد حسن سلیمان 1600347 كفـءكفـء592011/03/20 معلم

الفاروق عمر ب م 2011/03/01 إیمان أمین على أمین 2180313 كفـءكفـء602011/03/21 معلم

دمحم فرید مسائى 2011/03/17 ایمان دمحم عبد النبى دمحم 1522209 كفـءكفـء612011/03/20 معلم

الجیل الجدید ریاض اطفال 2011/03/17 ایمان دمحم عثمان حسن 2123169 كفـءكفـء622011/03/20 معلم

رمضان جالل ب 2011/03/17 بھیجة صابر عبدالسالم زھران 2161625 كفـءكفـء632011/03/17 معلم

عمرو بن العاص م 2011/03/17 ثروت عبد العلیم عبد العظیم السید 2106125 كفـءكفـء642011/03/17 معلم

خالد بن الولید ب م 2011/03/17 حنان دمحم سید طھ ابو العال 1597128 كفـءكفـء652011/03/20 معلم

یعمل بالدیوان 2000/08/01 حوریة حسن عبد الوھاب ابوطالب 2119719 كفـءكفـء662009/09/06 معلم

السیدة خدیجة الثانویة بنین 2011/03/20 خالد عبده حسین حسن الفضالى 2165169 كفـءكفـء672011/03/20 معلم

مصطفى كامل م 2011/03/17 دالیا عادل دمحم مراد 2122689 كفـءكفـء682011/03/20 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المرجالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الجیل الجدید ریاض اطفال 2011/03/17 دالیا محمودحمدى عبد العزیز محمود 1533177 كفـءكفـء692011/03/20 معلم

الشھید دمحم فؤاد عبدالمنعم بنات ع مسائى 2011/03/17 دعاء احمد عبد العاطى دمحم 1581285 كفـءكفـء702011/03/20 معلم

المرج الثانویة بنات 2011/03/17 دعاء سید ابوضیف دمحم 2124116 كفـءكفـء712011/03/17 معلم

على مبارك 2011/03/17 دعاء عزب عبدالموجود عزب 2131553 كفـءكفـء722011/03/20 معلم

النصر للتعلیم االساسى 2011/03/17 دعاء دمحم سالم فرج 2150528 كفـءكفـء732011/03/20 معلم

الجیل الجدید ریاض اطفال 2011/03/17 رانیا حمدى حسین داود 1533074 كفـءكفـء742011/03/20 معلم

اسامھ بن زید ب م 2011/03/17 رانیا على جاد سالم 2128963 كفـءكفـء752011/03/20 معلم

المرج التجریبیة لغات 2011/03/17 رباب احمد سلیم عبد المجید 2106116 كفـءكفـء762011/03/17 معلم

جمال عبدالناصر األبتدائیة م 2011/03/20 رشا مجدى عبده حسن 1578159 كفـءكفـء772011/03/20 معلم

جمال عبدالناصر األبتدائیة م 2011/03/20 سحر السید عبدالاله محفوظ 1571483 كفـءكفـء782011/02/14 معلم

الفاروق عمر ب م 2011/03/17 سماح عبد العظیم حسین عبد العظیم 1525192 كفـءكفـء792011/03/20 معلم

ح الحریة 2011/03/17 سھام دمحم احمد مرسى 2128940 كفـءكفـء802011/03/20 معلم

عمرو بن العاص م 2011/03/17 سید اسماعیل دمحم اسماعیل 2255801 كفـءكفـء812011/03/20 معلم

حافظ ابراھیم ع 2011/02/20 شعبان عجمى قرنى دمحم 2231602 كفـءكفـء822011/02/20 معلم

انور السادات ع بنات م 2011/03/17 شھیرة جوده عبد الحمید دمحم الشربیني 1558162 كفـءكفـء832011/03/20 معلم

انور السادات الثانویھ بنات 2011/03/17 شیرین جورجى فرنسیس غالى 1530240 كفـءكفـء842011/03/20 معلم

المرج الثانویھ الصناعیة بنات 2010/07/01 شیرین حربى نصرهللا برسوم 2206723 كفـءكفـء852011/07/02 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

المرجالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خالد بن الولید ب 2011/03/17 شیرین صالح الدین بیومى احمد 2124262 كفـءكفـء862011/03/20 معلم

رمضان جالل ب 2011/03/17 شیرین عادل عیسى على بھنسي 1529859 كفـءكفـء872011/03/20 معلم

الجیل الجدید ب م 2011/03/17 شیماء جاد عبد الفتاح 2125637 كفـءكفـء882011/03/17 معلم

اسامھ بن زید 2011/03/17 شیماء رمضان دمحم عبدالحمید 2160448 كفـءكفـء892011/03/20 معلم

رمضان جالل ب 2011/03/17 شیماء عبدهللا احمد عبدالرازق 2130498 كفـءكفـء902011/03/20 معلم

فصول الصم وضعاف السمع بمدرسة براعم المستقبل 
ب

2011/03/17 صبرى عنتر السید دمحم 2152712 كفـءكفـء912011/03/20 معلم

ح خالد بن الولید 2011/03/17 صفاء جمیل استمالك بشوت 1733800 كفـءكفـء922011/03/20 معلم

الجیل الجدید ریاض اطفال 2011/03/17 صفاء سید دمحم شافعى 1533191 كفـءكفـء932011/03/20 معلم

دمحم فرید صباحى 2011/03/17 عایدة شندى سالمة شحاتة 1493703 كفـءكفـء942011/03/20 معلم

انور السادات ع بنات م 2011/03/17 عبد السالم السید احمد حمد 1325437 كفـءكفـء952011/03/20 معلم

الغرفھ التجاریھ االمریكیھ التجریبیة 2011/03/17 عبدالعلیم اسماعیل عبدالرشید ابراھیم 2125207 كفـءكفـء962011/03/20 معلم

ابوبكر الصدیق ع بنین مسائى 2011/03/17 عبدهللا دمحم محى الدین عبدهللا دمحم 2131533 كفـءكفـء972011/03/20 معلم

النصر للتعلیم االساسى 2011/03/20 عبیر صالح عبدالحمید احمد 2171470 كفـءكفـء982011/03/20 معلم

السیدة عائشة الثانویة بنات 2011/03/17 عبیر عبد الفتاح یوسف صالح 1522175 كفـءكفـء992011/03/17 معلم

جمال عبدالناصر األبتدائیة م 2011/03/17 عزة صدیق شافعى على محمود 1529189 كفـءكفـء1002011/03/20 معلم

ح حفنى ناصف 2011/03/17 عزة عبد الغنى ابراھیم درویش 1305703 كفـءكفـء1012011/03/20 معلم

الحریة 2011/03/17 عزة عبدهللا عرابى عبدالوھاب 2130627 كفـءكفـء1022011/03/20 معلم
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المرج التجریبیة لغات 2011/03/17 عزة عریان قاصد غبلایر 2172513 كفـءكفـء1032011/03/17 معلم

الجیل الجدید ب م 2011/03/17 علي سالمھ علي زیدان 1293797 كفـءكفـء1042011/03/20 معلم

عمر بن عبدالعزیز ب م 2011/03/06 عماد عبدالمنعم سلیمان أبوبكر 2179065 كفـءكفـء1052011/02/14 معلم

فصول الصم وضعاف السمع بمدرسة براعم المستقبل 
ب

2011/03/17 عمرو دمحم احمد السید 2152520 كفـءكفـء1062011/03/20 معلم

النصر للتعلیم االساسى 2011/03/17 غادة سید  عبد الحلیم الراوي 2171472 كفـءكفـء1072011/03/17 معلم

دمحم فرید صباحى 2011/03/17 غادة دمحم على اسماعیل 2155549 كفـءكفـء1082011/03/20 معلم

الشھید ابراھیم مصطفى السید العزب 2011/03/17 فاتن حسنى اسماعیل ابراھیم 1319177 كفـءكفـء1092011/03/20 معلم

المرج التجریبیة لغات 2011/03/17 فاتن صالح الصدیق على 1323598 كفـءكفـء1102011/03/20 معلم

الحریة 2011/03/17 فاطمة دمحم عبد الحلیم ریحان 1293979 كفـءكفـء1112011/03/20 معلم

خالد بن الولید ب 2011/03/17 فاطمة دمحم على الكاشف 2160354 كفـءكفـء1122011/03/17 معلم

دمحم فرید صباحى 2011/03/01 فیصل ھالل زھران على 2184084 كفـءكفـء1132011/03/06 معلم

)فكرى(ملحق بمدرسةخالد بن الولید.ف 2011/03/17 كریمة حسنین صالح محمود 2193873 كفـءكفـء1142011/03/20 معلم

عمر بن عبدالعزیز ب م 2011/03/17 كریمة عبد العاطى مغربى دمحم 1499840 كفـءكفـء1152011/03/20 معلم

ف حضانة مصطفى كامل 2011/03/17 كوثر دمحم صالح عبدالعاطى 2153625 كفـءكفـء1162011/03/20 معلم

عمرو بن العاص 2011/07/01 دمحم  حرز هللا  دمحم  حسین 2165306 كفـءكفـء1172011/07/13 معلم

جمال عبد الناصر ص 2011/03/17 دمحم عبدالرحیم دمحم عبدالرحیم 2161564 كفـءكفـء1182011/03/20 معلم

جمال عبدالناصر األبتدائیة م 2011/03/01 دمحم عبدالفتاح عبدالعزیز عبدالحمید 2172313 كفـءكفـء1192011/03/06 معلم
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األعلي

١حفنى ناصف 2011/03/01 دمحم عز عبد العلیم  دمحم 2172567 كفـءكفـء1202011/03/06 معلم

عمر بن عبدالعزیز ب م 2011/03/17 دمحم فوزى كمال الدین على 1529497 كفـءكفـء1212011/03/20 معلم

على مبارك 2011/03/17 دمحم محمود مصطفى احمد 2166484 كفـءكفـء1222011/03/20 معلم

حافظ ابراھیم ع 2011/03/17 دمحم مصطفى ابراھیم عمر 1323313 كفـءكفـء1232011/03/20 معلم

فصول الصم وضعاف السمع بمدرسة براعم المستقبل 
ب

2011/03/17 مدیحة صالح ثابت دمحم 2155590 كفـءكفـء1242011/03/20 معلم

على مبارك ع بنات 2011/03/17 مرفت صدقى ینى بسطا 2130746 كفـءكفـء1252011/03/20 معلم

النصر للتعلیم االساسى 2011/03/17 مرفت دمحم ابراھیم المزین 2105655 كفـءكفـء1262011/03/20 معلم

المرج التجریبیة لغات 2011/03/01 مروة سمیر عبدالصبور على 1601754 كفـءكفـء1272011/03/01 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/02/14 مروة صالح محمود دمحم 2208957 كفـءكفـء1282011/03/20 معلم

الشرفا الثانویة  بنات 2011/03/17 مروه موسى ابراھیم موسى 2160369 كفـءكفـء1292011/03/17 معلم

محمود شكرى ع 2011/03/17 مریم جورجى فرنسیس غالى 1323344 كفـءكفـء1302011/03/20 معلم

فصول الصم وضعاف السمع بمدرسة براعم المستقبل 
ب

2011/03/17 مریم مجدى رشدى روفائیل 2152600 كفـءكفـء1312011/03/20 معلم

الشیخ غریب جالل االعدادیة بنات 2008/11/01 منال  دمحم االنور احمد  احمد 2165317 كفـءكفـء1322011/03/06 معلم

الشھید دمحم فؤاد عبدالمنعم بنات ع مسائى 2011/03/17 منى دمحم مصطفى محمود 1521849 كفـءكفـء1332011/03/20 معلم

الحریة 2011/03/17 مھا عاشور دمحم حسن الروبي 2143943 كفـءكفـء1342011/02/14 معلم

جمال عبدالناصر األبتدائیة م 2011/03/17 مى حسن دمحم على 1578090 كفـءكفـء1352011/03/20 معلم

المرج التجریبیة لغات ریاض اطفال 2011/03/17 نانسى عبد هللا لندس اندراوس 1534358 كفـءكفـء1362011/03/20 معلم
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براعم المستقبل االبتدائیة 2011/03/17 نجالء حسانین دمحم حسانین 2124115 كفـءكفـء1372011/03/20 معلم

دمحم فرید صباحى 2011/03/17 نرمین جاد موسى جلد 2160328 كفـءكفـء1382011/03/20 معلم

ح خالد بن الولید 2011/03/17 نھى دمحم احمد مصطفى 1320086 كفـءكفـء1392011/03/20 معلم

حافظ ابراھیم 2011/03/17 نیفین صبحى سرور عطیھ 2151556 كفـءكفـء1402011/03/20 معلم

جمال عبدالناصر األبتدائیة م 2011/03/01 ھالة عبدهللا سالم اسماعیل 2105647 كفـءكفـء1412011/03/06 معلم

براعم المستقبل ریاض االطفال 2011/03/17 ھانم فتحى ابو الدھب سرور 2165293 كفـءكفـء1422011/03/20 معلم

المرج التجریبیة لغات ریاض اطفال 2011/03/17 ھبھ السید دمحم یس 2123919 كفـءكفـء1432011/03/20 معلم

براعم المستقبل االبتدائیة 2011/03/17 ھدى فاھد دمحم فولى 1747670 كفـءكفـء1442011/03/20 معلم

الشھید دمحم فؤاد عبدالمنعم بنات ع مسائى 2011/03/17 ھناء محمود عبدالاله عبدالحمید 2130370 كفـءكفـء1452011/03/20 معلم

خالد بن الولید ب م 2011/03/17 ھند حسن أمین محمود 2128993 كفـءكفـء1462011/03/20 معلم

براعم المستقبل ب م 2011/03/17 ھند مسعود عبدالغنى مسعود 2122595 كفـءكفـء1472011/03/20 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/01 ھویدا حسن مصطفى عفیفى 2193407 كفـءكفـء1482011/03/06 معلم

الشھید دمحم فؤاد عبدالمنعم بنات ع مسائى 2011/03/01 ھویدا محمود دمحم محمود 2190300 كفـءكفـء1492011/03/06 معلم

المرج الثانویھ الصناعیة بنات 2011/03/17 ھیام ابو بكر جالب ابو بكر 2120686 كفـءكفـء1502011/03/20 معلم

السیدة عائشة ع بنات م 2011/03/17 وفاء ابو الفضل احمد ابراھیم 1307036 كفـءكفـء1512011/03/20 معلم

الجیل الجدید ریاض اطفال 2011/03/17 وفاء دمحم عثمان عبد هللا 1533170 كفـءكفـء1522011/03/20 معلم

اسامھ بن زید 2011/03/17 والء دمحم عبد هللا حسن 1314898 كفـءكفـء1532011/03/20 معلم
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المؤھل 
األعلي

الغرفھ التجاریھ االمریكیھ التجریبیة 2011/03/17 یاسمین رضا احمد فتحى ابراھیم 2125175 كفـءكفـء1542011/04/20 معلم

الجیل الجدید ب م 2011/03/17 یاسمین سمیر احمد عثمان 2119793 كفـءكفـء1552011/03/20 معلم
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المؤھل 
األعلي

غمرة الصناعیة 2011/02/14 ابراھیم نبیة السید على 2020873 كفـءكفـء12011/03/20 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2011/02/14 احمد دمحم حمد هللا ابراھیم 1543186 كفـءكفـء22011/02/10 أمین مكتبة

الشھید  دمحم حسین الذھبى 2011/02/14 رشا طة محمود ابراھیم 1600292 كفـءكفـء32011/03/20 أمین مكتبة

سكھ الوایلى الرسمیھ للغات ب 2011/03/14 منى دمحم احمد حسن 1575445 كفـءكفـء42011/03/20 أمین مكتبة

النقراشى النموذجیة ب 2011/02/14 ھبة كمال الدین عبد السمیع احمد 1595600 كفـءكفـء52011/03/20 أمین مكتبة

السالم ع بنات 2011/02/14 مروة نبوى عبد الرازق نبوى 2118190 كفـءكفـء62011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

الطالئع 2011/02/14 ایمان احمد دمحم احمد حسن 1599644 كفـءكفـء72011/03/20 أخصائى تكنولوجیا

السادات 2011/02/14 مروة زكى خالد ابراھیم 2017462 كفـءكفـء82011/03/20 أخصائى تكنولوجیا

جمال عبد الناصر الثانویة بنین 2011/02/14 احمد صفوت امام على 2023400 كفـءكفـء92011/03/20 أخصائى نفسى

الوایلى ع بنات 2011/02/14 امل جاد حسانین ربیع 1602639 كفـءكفـء102011/03/20 أخصائى نفسى

فاطمة الزھراء الثانویة بنات 2011/02/14 ایمان سید سالمة امین 1620066 كفـءكفـء112011/03/20 أخصائى نفسى

حافظ ابراھیم ب 2011/02/14 شیرین حسن دمحم حسن 2017264 كفـءكفـء122011/03/20 أخصائى نفسى

كوبرى القبة 2011/02/14 وسام سید عبد العزیز على الدیب 1577352 كفـءكفـء132011/03/20 أخصائى نفسى

الشھید عاطف السادات 2011/02/14 والء جمال الدین حسن بندارى 1577268 كفـءكفـء142011/03/20 أخصائى نفسى

عمر بن الخطاب 2011/02/14 عبد الحمید مھنى عبد الحمید حسین نوار 1575712 كفـءكفـء152011/03/20 أخصائى اجتماعى

الشھید على طلعت 1980/11/01 أحمد عبد العظیم دمحم محمود الروبي 1232127 كفـءكفـء162008/11/30 معلم أول أ

النقراشى الرسمیھ للغات ع 1992/09/01 ایمان نبیل كامل دمحم بحر 1286833 كفـءكفـء172009/09/07 معلم أول أ
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

حدائق القبة ع 1989/09/01 جیھان مصطفى صبرى ابراھیم 1269900 كفـءكفـء182008/11/30 معلم أول أ

حافظ ابراھیم ع 1999/02/02 رانیة حسین عبده الخواص 1311149 كفـءكفـء192012/10/16 دكتوراهمعلم أول أ

السالم الرسمیھ للغات ث 1990/09/01 عفاف على حسن بدوى 1274492 كفـءكفـء202012/07/10 ماجیستیرمعلم أول أ

النقراشى الثانویة بنین 1985/12/01 ماھر  ابراھیم  عبد الخالق  العبد 2006663 كفـءكفـء212009/09/06 معلم أول أ

النقراشى الثانویة بنین 1990/09/01 مروى عبد العزیز دمحم درویش 1274546 كفـءكفـء222008/11/30 معلم أول أ

احمد ماھر الرسمیھ للغات ث 1987/10/01 منال دمحم عبده القاضى 1246516 كفـءكفـء232010/02/10 معلم أول أ

النقراشى الرسمیھ لغات ب 1984/01/24 نھاد أبو القاسم شحاتة الحسیني سید أحمد 1251579 كفـءكفـء242009/09/07 معلم أول أ

السالم ع بنات 1992/09/01 نھلة دمحم علیوة دمحم 1281988 كفـءكفـء252008/11/30 معلم أول أ

حدائق القبة ع 1993/09/01 ھالة احمد ابراھیم االحمدى 1243797 كفـءكفـء262010/02/10 معلم أول أ

النقراشى النموذجیة ب 1991/11/24 ابراھیم ابراھیم عبدالمقصود اسماعیل 622507 كفـءكفـء272008/11/30 معلم أول

حدائق القبة ب 1987/11/01 أشرف اسماعیل علي جاد 1260421 كفـءكفـء282008/11/30 معلم أول

احمد ماھر 1997/09/01 امل محمود غنیم حسنین 1308378 كفـءكفـء292008/11/30 معلم أول

غمرة الصناعیة 1992/09/01 حمدي عبد النظیر سید علي 1283592 كفـءكفـء302009/09/06 معلم أول

ابطال رمضان 1988/09/01 زینب على عبد العزیز على 2118208 كفـءكفـء312009/09/07 معلم أول

الطالئع 1989/09/01 سلیمان بخیت أحمد شلبى 1280548 كفـءكفـء322009/09/07 معلم أول

كوبرى القبة 1984/09/01 شوقى حامد خلیل حامد 1613550 كفـءكفـء332008/11/30 معلم أول

غمرة الصناعیة 1990/09/01 عبیر دمحم احمد مكاوي 1320475 كفـءكفـء342009/01/13 معلم أول
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

ابطال رمضان 1992/09/01 دمحم حسین دمحم سعید 1294083 كفـءكفـء352008/11/30 معلم أول

احمد ماھر 1987/11/01 دمحم عبد الحمید ابراھیم حسین 1238118 كفـءكفـء362009/09/06 معلم أول

الطالئع 1990/11/01 محمود جوده سلیمان شمس الدین 1276449 كفـءكفـء372009/09/07 معلم أول

احمد ماھر 1988/09/01 منى الششتاوى الششتاوى ابو النجا 1274772 كفـءكفـء382008/11/30 معلم أول

اسكان ناصر 1995/12/01 نادیة احمد فرج السودانى 1277044 كفـءكفـء392008/11/30 معلم أول

الدویدار 1991/09/01 ھبة رفعت على الروبي 1289332 كفـءكفـء402008/11/30 معلم أول

المؤسسة الجدیدة 1992/11/01 ھند مبروك حسین عبد المجید 1296399 كفـءكفـء412008/11/30 معلم أول

غمرة الصناعیة 1988/11/01 وجدى غالى شنودة سعد 2014565 كفـءكفـء422009/09/07 معلم أول

غمرة الصناعیة 1993/09/01 ولید دمحم ابراھیم دمحم 1298194 فوق المتوسطكفـء432009/09/07 معلم أول

2011/02/14 روضة السالم الرسمیھ لغات أمنیة محمود على اللیثى 2254094 كفـءكفـء442011/03/20 معلم

روضة الدویدار 2011/03/17 ایمان عید دمحم مرسى 1530236 كفـءكفـء452011/03/20 معلم

الشھید أشرف فاید ع بنات 2004/07/01 رشا حسني اسكندر شحاتھ 1070378 كفـءكفـء462009/01/05 معلم

السادات 2011/02/14 رشا حمدى معوض دمحم 1323147 كفـءكفـء472011/03/20 معلم

النقراشى النموذجیة ب 2011/02/14 رشا سعید عواد محمود 1595616 كفـءكفـء482011/03/20 معلم

عبد هللا الندیم ص 2011/03/17 سارة فتحي دمحم فرج 1498616 كفـءكفـء492011/03/20 معلم

روضھ سكھ الوایلى الرسمیھ للغات 2011/03/17 سماح ابراھیم سید احمد الباز 2148823 كفـءكفـء502011/03/20 معلم

عبد هللا الندیم ص 2011/02/14 سنیة سید احمد سالمة عمار 1599520 كفـءكفـء512011/03/20 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

السادات 2011/02/14 صفیة على دمحم المھدى دمحم 1602632 كفـءكفـء522011/03/20 معلم

روضھ الریحانى 2011/03/17 عایده عیاد سیدھم بسخرون 1497350 كفـءكفـء532011/03/20 معلم

النقراشى النموذجیة ب 2011/02/14 عبیر سید على حماد 2122738 كفـءكفـء542011/03/20 معلم

الدویدار 2011/02/14 عبیر عبد الكریم عكاشة عبد الحلیم 2193910 كفـءكفـء552011/03/20 معلم

الوایلى ع بنات 2001/08/08 فایزة اسماعیل السید یونس السویفى 1716074 كفـءكفـء562008/11/30 معلم

النقراشى النموذجیة ب 2011/02/14 لمیاء دمحم عبد اللطیف دمحم 2119268 كفـءكفـء572011/03/20 معلم

عمر بن الخطاب 2011/02/14 دمحم فوزى أحمد ھمام 2119898 كفـءكفـء582011/03/20 معلم

حدائق القبة ع 2011/02/14 مروة دمحم عبد الرؤف عبد المجید 2036362 كفـءكفـء592011/03/20 معلم

2011/03/13 روضة محمود سامى عامر الرسمیھ للغات مریم صابر فرج بشاى 2127795 كفـءكفـء602011/03/20 معلم

روضھ سكھ الوایلى الرسمیھ للغات 2011/03/17 منى بكرى دمحم قویدر 2167700 كفـءكفـء612011/03/13 معلم

2011/03/17 روضة طة حسین الرسمیھ للغات نحمده سید عبد الرسول احمد 1317089 كفـءكفـء622011/03/20 معلم

عبد العزیز عشماوى 2011/02/14 نرمین صابر دمحم احمد 2118462 كفـءكفـء632011/03/20 معلم

2011/02/14 روضة الشھید على طلعت نیفین نبیل ادوار حنا 2183046 كفـءكفـء642011/03/20 معلم

الطالئع 2011/02/14 ھبة محمود مھنى عبد الرحمن 1569263 كفـءكفـء652011/03/20 معلم

النقراشى النموذجیة ب 2011/02/14 ھبھ خیرى حامد احمد 1560163 كفـءكفـء662011/03/20 معلم

2011/03/17 روضة السالم الرسمیھ لغات ھیام دمحم مصطفى درویش 1545588 كفـءكفـء672011/02/14 معلم

روضة الشھید عاطف السادات 2011/03/17 وفاء  دمحم احمد حسن 2141615 كفـءكفـء682011/03/20 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

الشھید  دمحم حسین الذھبى 2011/02/14 والء عبدالجواد ناصف ضیف 1585495 كفـءكفـء692011/03/20 معلم

غمرة الصناعیة 2011/02/14 یاسر عبد الفتاح دمحم دمحم كساب 2020732 كفـءكفـء702011/02/14 معلم

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

7438of 138 Page 2017/03/23

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

عاطف السادات ث بنات 2011/03/20 دعاء حسن دمحم ابراھیم 2176344 كفـءكفـء12011/03/20 أمین مكتبة

١البساتین ع بنات  ف 2011/03/17 سلمى علي عبد هللا الفولي 2129623 كفـءكفـء22011/03/17 أمین مكتبة

شجرة الدر ب 2011/03/17 شیماء اسامھ احمد حسن 2188912 كفـءكفـء32011/03/17 أمین مكتبة

طھ ھمام رسمى لغات ب 2011/03/20 غادة بھاء الدین على شدید 2182901 كفـءكفـء42011/03/20 أمین مكتبة

البساتین بنین ب 2011/03/17 ھبھ سعید محمود على 1322110 كفـءكفـء52011/03/17 أمین مكتبة

٢جزیرة دار السالم ب ف  2011/03/20 ھدى عبد الفتاح دمحم الخیال 1758866 كفـءكفـء62011/03/20 أمین مكتبة

جمال عبد الناصر ث بنات 2011/03/17 سعاد دمحم خیرى صالح اللیثى 2176249 كفـءكفـء72011/03/17 أخصائى صحافة وإعالم

طلعت حرب ب 2011/03/17 فوزیة كمال محمود أحمد 1629177 كفـءكفـء82011/03/17 أخصائى صحافة وإعالم

السیده خدیجة رسمى لغات ب 2011/03/17 الشیماء على بك عبد الرحمن دمحم 2126607 كفـءكفـء92011/03/17 أخصائى تكنولوجیا

الشھید احمد بدوى ع بنات 2011/03/17 دعاء  مصطفى دمحم دمحم 2249678 كفـءكفـء102011/03/17 أخصائى تكنولوجیا

المستقبل ب 2011/03/17 شیماء حسین حسانین احمد 2257172 كفـءكفـء112011/03/17 أخصائى تكنولوجیا

ب) ارض المعراج سابقا( ینایر رسمى لغات ٢٥ 2011/07/01 ریھام عبده شدید عبدالفتاح 1495699 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1992/12/01 منال دمحم السید عالم 1280418 كفـءكفـء132013/10/01 دكتوراهمعلم خبیر

عمر بن عبد العزیز رسمى لغات ع 1992/08/01 ایمن دمحم سامي بدر الدین 1238259 كفـءكفـء142009/09/06 معلم أول أ

الشھید عقید طیار احمد نبیل عمارة ع بنین 1992/02/15 عبد الحكیم إبراھیم عبد النعیم عبد الظاھر 1817768 كفـءكفـء152009/01/25 معلم أول أ

القاھرة الفنیة المتقدمة المعماریة بدار السالم 1992/04/21 على مصطفى حسن احمد 1275031 كفـءكفـء162009/09/06 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1983/10/01 محمود عبد الفتاح موسى محمود 2107024 كفـءكفـء172009/09/06 معلم أول أ
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المؤھل 
األعلي

السیدة خدیجة رسمى لغات ث 1988/11/01 أحمد سعید عبد السالم حسن 1273896 كفـءكفـء182009/01/25 معلم أول

القاھرة الفنیة المتقدمة المعماریة بدار السالم 1993/01/17 أحمد عبد الحمید أحمد المصرى 2020925 كفـءكفـء192009/09/06 معلم أول

٢الفیروز ب ف 1996/08/23 إیناس ابراھیم سالم ابراھیم 1295032 كفـءكفـء202009/09/06 معلم أول

١الشھید عبدالخالق  نبیل ب ف 1994/02/01 أیھاب عبد السالم زكي سید 1722641 كفـءكفـء212009/01/25 معلم أول

الشھید دمحم الدرة ب 1989/09/26 حسن عبد الواحد دمحم شحاتة 1274180 كفـءكفـء222009/01/25 معلم أول

القاھرة الفنیة المتقدمة المعماریة بدار السالم 1988/06/15 خالد عبد الحفیظ جالل فرج 1264438 كفـءكفـء232009/01/25 معلم أول

٢البساتین المشتركة ب ف  1987/09/10 سامي مختار دمحم عبد الباري 1717611 كفـءكفـء242009/09/06 معلم أول

١ابو بكر الصدیق ب ف  1990/11/23 سلوى دمحم على ابو العرب 1285089 كفـءكفـء252009/09/06 معلم أول

جزیرة دار السالم ع بنات 1999/02/02 سمر جمال توفیق دمحم الشین 1288567 كفـءكفـء262008/10/30 معلم أول

القاھرة الفنیة المتقدمة المعماریة بدار السالم 1999/03/18 عز الدین مجاھد ابراھیم علي 1271012 كفـءكفـء272009/09/06 معلم أول

الھالل االحمر رسمى لغات ع 1997/09/01 عالء الدین احمد یس الدیب 1309320 كفـءكفـء282009/01/25 معلم أول

دار السالم  ث الصناعیة  بنین 1990/11/26 عماد حلیم تامر منصور 1283240 كفـءكفـء292009/08/20 معلم أول

٢عمر بن الخطاب ب ف 1987/09/23 عیدة عبد الرؤوف فرغلي احمد 1267657 كفـءكفـء302009/01/25 معلم أول

٢البساتین ع بنات ف  1998/08/26 غادة دمحم امین على 1304506 كفـءكفـء312009/11/05 معلم أول

١الفیروز ب ف 1988/10/22 لیلى طاھر عبده معروف 2102638 كفـءكفـء322009/09/06 معلم أول

القاھرة الفنیة المتقدمة المعماریة بدار السالم 1992/11/30 دمحم سعید عبدالرؤوف بدوي 1299311 كفـءكفـء332009/09/06 معلم أول

٢عمر بن الخطاب ب ف 1986/09/01 دمحم عبد الحمید درویش سعید 1717129 كفـءكفـء342009/01/25 معلم أول
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دار السالم  ث الصناعیة  بنین 1989/11/22 دمحم عویس دمحم حجاج 2113425 كفـءكفـء352009/09/06 معلم أول

المعادى ث الصناعیة بنات 1991/11/19 محمود سید محمود احمد 1287150 كفـءكفـء362009/01/25 معلم أول

جمال عبد الناصر ب 1990/10/16 مصطفى علي مصطفى احمد 2018410 كفـءكفـء372009/09/06 معلم أول

ھدى شعراوى ب 1989/10/14 ھالة رجب زكى مصطفى 1251032 كفـءكفـء382009/09/06 معلم أول

٢البساتین ع بنات ف  2011/03/17 أسماء أحمد حسین دمحم 2028761 كفـءكفـء392011/03/17 معلم

٢ابو بكر الصدیق ب ف  2011/03/20 اسماء فتحى عید سالم 1322691 كفـءكفـء402011/03/20 معلم

الھالل االحمر رسمى لغات ع 2003/09/14 اشرف دمحم ھالل دمحم رضوان 1319439 كفـءكفـء412009/01/25 معلم

٢احمد عرابى ب ف  2011/03/17 امل سمیر عبد الشافى عبد الشافى 2165147 كفـءكفـء422011/03/17 معلم

أ.الشھید عبد الخالق نبیل ر 2011/03/20 أمل صادق دمحم صادق 1744481 كفـءكفـء432011/03/17 معلم

البساتین بنین ب 2011/03/17 امل عزت محمود دمحم رفاعي 1495974 كفـءكفـء442011/03/17 معلم

١الفیروز ب ف 2008/10/01 أمیرة مبروك غریب سلیمان 2061515 كفـءكفـء452011/03/17 معلم

أ. ر٢الفاروق  2011/03/20 إیمان رأفت سید عفیفى 2033081 كفـءكفـء462011/03/20 معلم

٢السالم المشتركة ب ف 2011/03/17 ایمان دمحم أحمد أبو القاسم 2050651 كفـءكفـء472011/03/17 معلم

الشھید طیار وائل حیدر ب 2011/03/20 ایناس نبیل سعد الدین عطا 2102593 كفـءكفـء482011/03/20 معلم

احمد زویل ع بنات 2011/03/20 بسمھ كمال السید جاد هللا 2092613 كفـءكفـء492011/03/20 معلم

١عثمان بن عفان ب ف 2004/07/01 تھانى دمحم ھمام  حسن 2071081 كفـءكفـء502009/01/05 معلم

٢البساتین ع بنات ف  2011/03/17 جیھان دمحم جالل موسى 2166346 كفـءكفـء512011/03/17 معلم
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احمد زویل ع بنات 2011/03/17 رانیا إمام على سید عزب 2034023 كفـءكفـء522011/03/17 معلم

طلعت حرب ب 2011/07/01 رانیا على عبد الرزاق على 2137183 كفـءكفـء532011/06/27 معلم

أ.براعم عثمان بن عفان ر 2011/03/20 رحاب احمد دمحم دمحم 1761941 كفـءكفـء542011/03/17 معلم

١احمد عرابى ب ف  2008/10/01 رشا احمد فؤاد زكي عبد الرازق 2123098 كفـءكفـء552011/03/17 معلم

١عثمان بن عفان ب ف 2008/10/01 رشا عید قرنى حسین 1602011 كفـءكفـء562011/03/17 معلم

أ.طھ ھمام رسمى لغات ر 2011/03/17 رضا احمد دمحم حسین 2051283 كفـءكفـء572011/03/17 معلم

أ.دمحم نجیب ر 2008/10/01 سعاد حمدان عبد النبى الطراوى 2033079 كفـءكفـء582011/03/20 معلم

السالم ع بنات 2011/03/17 سلوى عبد العزیز عبد السالم دمحم 2136175 كفـءكفـء592011/03/17 معلم

أ.طھ ھمام رسمى لغات ر 2011/03/17 سھى سید سعید دمحم طھ 2048819 كفـءكفـء602011/03/17 معلم

٢جزیرة دار السالم ب ف  1998/05/03 سھیر دمحم دمحم أحمد 1670203 كفـءكفـء612009/01/25 معلم

مصطفى كامل  ع المشتركة 2011/03/17 شرین طاھر على دمحم 2249238 كفـءكفـء622011/03/20 معلم

أ.دمحم نجیب ر 2011/03/20 شیماء السید على طھ 1808792 كفـءكفـء632011/03/17 معلم

طھ ھمام رسمى لغات ع 2011/03/17 شیماء عثمان حنفي عبد هللا 2166345 كفـءكفـء642011/03/17 معلم

السیده خدیجة رسمى لغات ب 2011/03/20 صابرین  ثابت بخیت بخیت 2127607 كفـءكفـء652011/03/20 معلم

١عمر بن الخطاب ب ف 1996/01/01 طارق عبد الرحمن عبد الغنى حسن 1248034 كفـءكفـء662009/09/06 معلم

خالد بن الولید رسمى لغات رأ 2011/03/17 عبیر دمحم سید دمحم 2102528 كفـءكفـء672011/03/17 معلم

أ. ر٢الفاروق  2011/03/20 غادة رمضان مبروك ابراھیم 1311621 كفـءكفـء682011/03/20 معلم
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حمزة بن عبدالمطلب ث بنین 2011/03/17 فاتن دمحم مرسى ابراھیم 2167597 كفـءكفـء692011/03/17 معلم

دمحم نجیب ب 2011/02/28 فایزة عبید خلیفة بربري 2212469 كفـءكفـء702011/02/28 معلم

طھ ھمام رسمى لغات ع 2011/03/17 لبنى دمحم شحاتھ محمود 2156591 كفـءكفـء712011/03/17 معلم

٢السالم المشتركة ب ف 2011/03/17 لوسى یونان ظریف روبیل 2168547 كفـءكفـء722011/03/20 معلم

٢الشھید عبدالخالق نبیل ب ف  2011/03/17 دمحم فواز احمد خلیل 1727910 كفـءكفـء732011/03/17 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 دمحم محسن حسن رضوان 2208978 كفـءكفـء742011/02/14 معلم

المعادى ث الصناعیة بنات 2008/10/01 محمود عبد هللا ھمام منصور 2182827 كفـءكفـء752011/03/20 معلم

١الفیروز ب ف 1996/01/02 محمود عزمى احمد عبد الرزاق 1261624 كفـءكفـء762009/09/06 معلم

أ. ر٢الفاروق  2011/03/20 مروة احمد حسن احمد 2030438 كفـءكفـء772011/03/20 معلم

٢البساتین المشتركة ب ف  2007/10/01 مروة كامل محمود اسماعیل 1496041 كفـءكفـء782011/03/20 معلم

١جزیرة دار السالم ب ف  2008/10/01 مروة دمحم عبد الفتاح خلیفة 1730231 كفـءكفـء792011/03/17 معلم

١البساتین ع بنات  ف 2011/03/17 مروه  حسنین دمحم خلیل 2134208 كفـءكفـء802011/03/17 معلم

السالم ع بنات 2011/03/20 مروى رشاد عبد هللا أبو زید 2034021 كفـءكفـء812011/03/20 معلم

١البساتین ع بنات  ف 2011/09/06 مشیرة مجدى غریب أحمد 2097533 كفـءكفـء822011/09/06 ماجیستیرمعلم

نجیب محفوظ ب 2011/03/20 مصطفى حسین دمحم أبو جالجل 1723076 كفـءكفـء832011/03/20 معلم

المعادى ث الصناعیة بنات 1989/02/01 ممدوح یحیى حسن دمحم 2180339 كفـءكفـء842009/09/06 معلم

عمر بن عبد العزیز رسمى لغات ب 2011/07/01 منى حسن حسن أحمد 1571028 كفـءكفـء852011/06/27 معلم
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١منشیة جبریل ب ف 2011/03/17 منى خلیل عبد الحمید شلقامى 2080480 كفـءكفـء862011/03/11 معلم

جمال عبد الناصر ث بنات 2011/03/17 منى عبد النبى محمود دمحم 2159452 كفـءكفـء872011/03/17 معلم

عاطف السادات ث بنات 2011/07/01 منى دمحم حسن فوزى 2201050 كفـءكفـء882011/07/01 معلم

١البساتین ع بنات  ف 2011/03/17 مؤمن على دمحم أحمد 2080482 كفـءكفـء892011/03/17 معلم

2011/03/17 ب٢الفاروق  ناریمان مجدى كمال بباوى 2085157 كفـءكفـء902011/03/17 معلم

الھالل االحمر رسمى لغات ب 2008/10/01 نرمین سمیر احمد عبد المجید 2122585 كفـءكفـء912011/03/20 معلم

احمد زویل ع بنات 2011/03/20 نصرة بسیونى فھمى دمحم 2034025 كفـءكفـء922011/03/20 معلم

٢جزیرة دار السالم ب ف  2008/10/01 نعمة ھاشم عبد العال  محمود 2051313 كفـءكفـء932011/03/17 معلم

ھدى شعراوى ب 2011/03/17 نھى عبد الوھاب خلیفة ابراھیم 1321839 كفـءكفـء942011/03/20 معلم

أ.احمد عرابى ر 2011/03/01 نورا  عبدهللا رمضان ابراھیم 2209037 كفـءكفـء952011/02/14 معلم

أ.طھ ھمام رسمى لغات ر 2008/10/01 ھاجر السید دمحم خاطر 2051288 كفـءكفـء962011/03/17 معلم

المعادى ث الصناعیة بنات 2008/10/01 ھانم دمحم جعفر على 2182857 كفـءكفـء972011/03/20 معلم

٢البساتین ع بنات ف  2008/10/01 ھانى سعید عبد الھادى ابو على 2156887 كفـءكفـء982011/03/17 معلم

١البساتین ع بنات  ف 2011/03/17 ھبھ زكریا دمحم دمحم سعید 2129610 كفـءكفـء992011/03/17 معلم

٢المساكن ب ف  2011/03/20 ھبھ سعد حسن دمحم على 2191240 كفـءكفـء1002011/03/20 معلم

١البساتین ع بنات  ف 2011/03/17 ھبھ عادل دمحم عز الدین 2129518 كفـءكفـء1012011/03/17 معلم

دارالسالم ب 2011/03/20 ھبھ عبد المعطى كامل رسالن 2167216 كفـءكفـء1022011/03/20 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المعادى ث الصناعیة بنات 2008/10/01 ھدى أحمد عبد البدیع حسن 2182844 كفـءكفـء1032011/03/20 معلم

جزیرة دار السالم ع بنات 2011/03/01 ھدى دمحم ممدوح دمحم جاھین 385417 كفـءكفـء1042011/03/01 معلم

١البساتین ع بنات  ف 2011/03/17 ھند حسین عبد الرؤوف حسین 1730389 كفـءكفـء1052011/03/17 معلم

أ.طھ ھمام رسمى لغات ر 2011/03/17 ھویدا فؤاد عبد العزیز دمحم 2051264 كفـءكفـء1062011/03/17 معلم

أ.براعم عثمان بن عفان ر 2008/10/01 والء فتحى احمد الراوى 1761876 كفـءكفـء1072011/03/17 معلم

طھ ھمام رسمى لغات ع 2011/03/17 یحي عبد الغني حسانین الشیحي 1295459 كفـءكفـء1082011/03/20 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الزاویةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمد لطفى السید ص 2006/01/09 احمد على مدبولى احمد 1318461 كفـءكفـء12011/02/14 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2006/10/01 احمد مبروك عبد المطلب ابراھیم 2180147 كفـءكفـء22011/02/14 أمین مكتبة

الزاویة  الحمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 2008/04/01 ایھاب جمال الدین عفیفى خلیفة 1530474 كفـءكفـء32011/02/14 أمین مكتبة

دمحم نجیب ع بنین 2008/04/01 عبد هللا عبد المحسن دمحم دمحم 2122649 كفـءكفـء42011/02/14 أمین مكتبة

احمد عرابى الثانویة بنین 2006/09/17 عماد السید عبد العظیم عرفة 1314828 كفـءكفـء52011/02/14 أمین مكتبة

الدكتور طھ حسین ص 2006/03/01 عماد دمحم عبد الحلیم دمحم 1317750 كفـءكفـء62011/02/14 أمین مكتبة

القنطرة شرق ص 2002/05/01 محاسن زكى حسین طھ 1316846 كفـءكفـء72011/02/14 أمین مكتبة

العاشر من رمضان ص 2007/09/03 دمحم على على السید 1526585 كفـءكفـء82011/02/14 أمین مكتبة

صفیة زغلول بنات ص 2008/04/01 مصطفى ناجى رشدى یوسف 1320828 كفـءكفـء92011/02/14 أمین مكتبة

جیل المستقبل التجریبیة لغات ع 1999/02/01 ھیام دمحم عبد الغفار دمحم 1302448 كفـءكفـء102009/01/25 أخصائى صحافة واعالم أول

جمال عبد الناصر ص 2007/09/03 اسماء جمال دمحم ابراھیم 1547531 كفـءكفـء112011/02/14 أخصائى صحافة وإعالم

ابن سینا بنات ص 2005/01/02 مایسة ابراھیم على درویش 2159483 كفـءكفـء122011/02/14 أخصائى صحافة وإعالم

ابن سینا بنات ص 2005/07/11 نھي محمود احمد محمود السید 1310717 كفـءكفـء132011/02/14 أخصائى صحافة وإعالم

السیدة خدیجة التجاریة للبنات 1995/08/01 عصام حسین دمحم حسین 1259578 كفـءكفـء142009/01/25 أخصائى تكنولوجیا أول

الحریة ث بنات ص 2008/10/01 ماریان رفعت ثابت تاوضروس 2058512 كفـءكفـء152011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

الدكتور طھ حسین ص 2009/01/14 محمود دمحم على دمحم انور 1529926 كفـءكفـء162011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2006/10/02 المیس محمود احمد محمود السید 2051185 كفـءكفـء172011/02/14 أخصائى نفسى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الزاویةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحریة ث بنات ص 2006/12/28 منى احمد عبد العال احمد 1547405 كفـءكفـء182011/02/14 أخصائى نفسى

جیل المستقبل التجریبیة لغات ب 2006/11/22 وسام سمیر محمود الزحالن 2180178 كفـءكفـء192011/02/14 أخصائى نفسى

السادات  ص 2005/12/01 وفاء رشاد عبد الحمید امین 1545600 كفـءكفـء202011/02/14 أخصائى نفسى

ابن سینا بنات ص 1994/02/01 صفاء حسن عبد العزیز حسن 1239710 كفـءكفـء212009/01/25 أخصائى اجتماعى أول أ

ابن سینا بنات ص 1994/10/13 منى مبروك ابو المجد حمزة 1269029 كفـءكفـء222009/01/25 أخصائى اجتماعى أول أ

یعمل بالدیوان 1980/12/01 صباح فؤاد جوارجیوس جندى 1797319 كفـءكفـء232009/01/25 معلم خبیر

السادات  ص 1987/09/01 ثریا رمضان امین رمضان 1271907 كفـءكفـء242009/01/25 معلم أول أ

دمحم نجیب ع بنین 1994/12/07 خالد سمیر نسیم زاید 1291740 كفـءكفـء252012/08/01 دكتوراهمعلم أول أ

صفیة زغلول بنات ص 1994/09/01 سماح ابراھیم سید دمحم 1294245 كفـءكفـء262012/08/01 دكتوراهمعلم أول أ

الفجر الجدید ب المشتركة 1983/08/11 نجاة سید احمد السید 1227527 كفـءكفـء272009/01/25 معلم أول أ

دمحم فرید ع بنات 1994/12/18 اسامة مسعود السید نصار 1797113 كفـءكفـء282009/01/25 معلم أول

جمال عبد الناصر ص 2004/05/01 حسن كامل السید بدوى الخولى 239808 كفـءكفـء292012/07/10 ماجیستیرمعلم أول

الزاویة  الحمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 1982/06/30 سامیة عبد الرحمن خالد مجبر 1227191 كفـءكفـء302009/01/25 معلم أول

الزاویة  الحمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 1989/09/01 سید دمحم عبد الجلیل مصطفي 1277333 كفـءكفـء312009/09/06 معلم أول

الفجر الجدید ب المشتركة 1992/09/01 شعبان حسنى كامل خضر 1531475 كفـءكفـء322009/01/25 معلم أول

الزاویة  الحمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 1988/09/01 دمحم الدیاسطي الدسوقي ابراھیم 1273766 كفـءكفـء332009/01/25 معلم أول

الدكتور طھ حسین ص 1994/10/13 یاسر عبدالعال ابراھیم دمحم سرحان 1271748 كفـءكفـء342009/01/25 معلم أول
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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 

الزاویةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الزاویة  الحمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 2004/09/02 احمد ابراھیم انور احمد 1530496 كفـءكفـء352011/02/14 معلم

الزاویة  الحمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 2009/01/24 احمد حماد على حسن 1545524 كفـءكفـء362011/02/14 معلم

السادات  ص 2008/04/01 ایریني منیر عزیز جرجس 2051188 كفـءكفـء372011/02/14 معلم

اسماء بنت الصدیق  ص 2008/09/02 ایفون منیر عزیز جرجس 1498133 كفـءكفـء382011/03/20 معلم

دمحم فرید ع بنات 2008/09/27 ایمان احمد ابراھیم القشالن 1544976 كفـءكفـء392011/02/14 معلم

الفاتح 2008/04/01 ایمان عبد هللا دمحم عبد الحمید 1547538 كفـءكفـء402011/02/14 معلم

الدكتور طھ حسین ص 2009/09/01 بسمة دمحم عبد السمیع احمد 1529821 كفـءكفـء412011/02/14 معلم

الزاویة  الحمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 2005/10/01 تامر احمد احمد جاد 1545557 كفـءكفـء422011/02/14 معلم

حضانة جوھر الصقلى 2008/04/01 حنان بدران ابو العباس فج النور 2192624 كفـءكفـء432011/02/14 معلم

صفیة زغلول بنات ص 2006/09/27 دعاء مصطفى محروس مصطفى 2128146 كفـءكفـء442011/02/14 معلم

زھرة المدائن.ح 2005/09/27 دھب السید محمود احمد 1809731 كفـءكفـء452011/02/14 معلم

صفیة زغلول بنات ص 2006/01/09 رانیا شاكر دمحم عطیة 1321866 كفـءكفـء462011/02/14 معلم

القنطرة شرق ص 2009/02/08 رباب یحیى سعد عبد الفتاح 1529682 كفـءكفـء472011/02/14 معلم

ریاض أطفال القنطرة شرق 2000/08/01 رحاب عبد المعطى حامد عثمان 1540277 كفـءكفـء482009/01/25 معلم

السالم الجدیدة ص 2006/09/26 رشا السید دمحم السید 1323189 كفـءكفـء492011/02/14 معلم

ریاض أطفال القنطرة شرق 2003/05/01 رشا على سعد السید 1321786 كفـءكفـء502011/02/14 معلم

الزاویة  الحمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 2003/09/24 سامح محمود دمحم حسن 1313035 كفـءكفـء512011/02/14 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الزاویةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السادات ص 2008/04/01 سوسن عبدالفتاح عبد النبى عطیة 1307166 كفـءكفـء522011/02/14 معلم

ح جیل المستقبل التجریبیة لغات 2007/09/03 شیماء حسین على احمد 1547452 كفـءكفـء532011/02/14 معلم

احمد لطفى السید ص 2008/04/01 شیماء خیرت عبد الواحد عبد الحمید 1323469 كفـءكفـء542011/02/14 معلم

الفاتح 2008/04/01 شیماء عید عبد الرحمن دمحم 1546582 كفـءكفـء552011/02/14 معلم

حضانة النصر المشتركة 2005/09/13 صفاء فھمى یوسف دمحم 1541092 كفـءكفـء562011/02/14 معلم

الحریة ث بنات ص 2005/09/01 عبد العال عبد الحكیم محمود احمد 1545269 كفـءكفـء572011/02/14 معلم

السالم الجدیدة ص 2006/12/05 عزة احمد دمحم اسماعیل شحاتة 1732932 كفـءكفـء582011/02/14 معلم

الزاویة  الحمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 2005/09/17 عزة عبد الفتاح دمحم عبد العظیم 1320883 كفـءكفـء592011/02/14 معلم

الزاویة  الحمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 2004/09/30 عمرو احمد احمد جاد 1545545 كفـءكفـء602011/02/14 معلم

الزاویة  الحمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 2006/01/09 محب أحمد دمحم عبد هللا 1320568 كفـءكفـء612011/02/14 معلم

زھرة المدائن.ح 2007/09/05 منى عریان ایلیا تاوضروس 1546944 كفـءكفـء622011/02/14 معلم

الفاتح 2008/04/01 نجالء دمحم عبد اللطیف الصغیر 1546796 كفـءكفـء632011/02/14 معلم

العاشر من رمضان ص 2008/10/01 نرمین نعیم حكیم صلیب 2085153 كفـءكفـء642011/02/14 معلم

السالم الجدیدة ص 2007/10/03 نعمة احمد على ابو اللیل 1529856 كفـءكفـء652011/02/14 معلم

الجالء 2008/04/01 نورا بخیت دمحمین بخیت 1546531 كفـءكفـء662011/02/14 معلم

الحریة ث بنات ص 2008/10/01 نیفین عبد العزیز دمحم عبد العزیز 1545477 كفـءكفـء672011/02/14 معلم

صفیة زغلول بنات ص 2011/03/20 نیفین ھمام یوسف ھمام 1745830 كفـءكفـء682011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الزاویةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جیل المستقبل التجریبیة لغات ب 2011/03/17 ھبة السید دمحم أحمد 2170801 كفـءكفـء692011/03/20 معلم

الزاویة  الحمراء الفنیة المتقدمة الصناعیة 2009/01/24 ولید احمد حسن احمد 1545544 كفـءكفـء702011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الخلیفةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشیماء ع بنین 1979/08/14 منى فتحى احمد حسان 1220512 كفـءكفـء12009/01/25 وكیل مدرسة متفرغ- معلم خبیر 

١بنباقادن ع  2011/03/17 راجیة عبد العزیز  عبد الباقى دمحم 2209392 كفـءكفـء22011/02/28 أمین مكتبة

الخضیرى 2011/03/17 رغده عادل احمد اسماعیل 2116268 كفـءكفـء32011/03/20 أمین مكتبة

على مبارك الثانویة 2011/03/17 شیرین دمحم دمحم احمد درویش 2153943 كفـءكفـء42011/03/20 أمین مكتبة

الحلمیة الرسمیة لغات 2011/03/17 فریدة حسن عبد الفضیل ابراھیم 1765255 كفـءكفـء52011/03/20 أمین مكتبة

السیدة خدیجة 2011/03/17 مروة دمحم بدر على 2170185 كفـءكفـء62011/03/20 أمین مكتبة

٢دلبرون شكرى  2011/03/17 منى محمود حسن المھدى 2153922 كفـءكفـء72011/03/20 أمین مكتبة

الثانویة الفنیة التجاریة بنین بالحلمیة الجدیدة 2011/03/17 ھاجر على عمران شاذلى 2112723 كفـءكفـء82011/03/20 أمین مكتبة

١السیدة سكینة  2011/03/17 ایمان صابر حسن محمود 2159107 كفـءكفـء92011/03/20 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/03/17 شیماء دمحم رضا دمحم ابراھیم 2209348 كفـءكفـء102011/03/20 أخصائى تكنولوجیا

الدمحمیة ع بنات 2008/10/01 فاطمة فاروق دمحم حسین 2096838 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

السیدة عائشة للتربیة الفكریة 2011/03/17 ناھد شعبان مدبولى دمحم 2213127 كفـءكفـء122011/03/20 أخصائى نفسى

المقطم الرسمیة لغات 2010/03/17 منى عبد الحلیم  مرسى محمود 2156853 كفـءكفـء132011/03/20 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید ع بنین 1994/02/01 نیفین مصطفى كمال قطب ابراھیم 1792349 كفـءكفـء142009/01/25 معلم أول أ

رابعةالعدویة ع بنین 1999/01/30 شامل دمحم فكرى صدقى 1304100 كفـءكفـء152009/01/25 معلم أول

یعمل بالدیوان 1994/09/01 شیرین دمحم احمد  الشین 2105129 كفـءكفـء162009/01/25 معلم أول

المقطم ع بنین 1998/11/26 عماد ودیع عیاد بطرس 657260 كفـءكفـء172009/11/03 معلم أول
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الخلیفةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السیدة خدیجة 1999/02/02 محمود دمحم عوض هللا عدوى 1307628 كفـءكفـء182009/01/25 معلم أول

على مبارك الثانویة 1995/01/01 مدحت دمحم تونسى دمحم 1259495 كفـءكفـء192009/01/25 معلم أول

یعمل بالدیوان 1995/09/01 ناھد سمیر حسن على 1662478 كفـءكفـء202009/09/25 معلم أول

١السیدة سكینة  1995/01/01 یحیى ابراھیم دمحم كامل 1253738 كفـءكفـء212009/01/25 معلم أول

رابعةالعدویة ع بنین 2011/03/17 احمد ذو الفقار سید احمد 2175880 كفـءكفـء222011/03/20 معلم

على بن ابى طالب 2011/03/17 احمد زھران على یونس 2153952 كفـءكفـء232011/03/20 معلم

ح طارق بن زیاد 2011/09/04 اسماء فوزى مصطفى عبدالرحمن 2162168 كفـءكفـء242011/06/27 معلم

المقطم الرسمیة لغات 2011/03/17 اشجان سید ابوالمجد شلبى 2156444 كفـءكفـء252011/03/20 معلم

١مصطفى كامل  2011/03/17 امل رمضان احمد مدنى 2157659 كفـءكفـء262011/03/20 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/17 ایمان عبد الرازق دمحم السید 2170979 كفـءكفـء272011/03/20 معلم

عمر بن الخطاب 2011/03/17 تامر دمحم عبد المجید ابو العینین 2179021 كفـءكفـء282011/03/20 معلم

١السیدة عائشة  2011/03/17 حسام الدین دمحم امام ابراھیم 2116275 كفـءكفـء292011/03/20 معلم

التونسى الرسمیة لغات 2011/03/17 حنان على دمحم دمحم مبارك 2170232 كفـءكفـء302011/03/20 معلم

١مصطفى كامل  2011/03/07 دعاء عباس سید خضر 2157681 كفـءكفـء312011/03/20 معلم

الحلمیة ع بنات 2011/03/17 رشا سید ابراھیم حافظ 2159472 كفـءكفـء322011/03/20 معلم

الشھید طیار خضر عبد هللا الرسمیة لغات 2011/03/17 رشا عبد الھادى عطیھ سلیمان 2156723 كفـءكفـء332011/03/20 معلم

حضانة الحلمیة الرسمیة لغات 2011/03/17 رشا مصطفى موسى  سلیمان 2150792 كفـءكفـء342011/03/20 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الخلیفةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١السیدة عائشة  2011/03/17 سامیة طھ احمد ابراھیم شطا 2160362 كفـءكفـء352011/03/20 معلم

٢دلبرون شكرى  2011/03/17 شوقى غریب احمد سعید 2153934 كفـءكفـء362011/03/20 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/17 شیماء سید توفیق عبد العلیم 2170988 كفـءكفـء372011/03/20 معلم

على بن ابى طالب 2011/03/17 صالح احمد صالح خلیل 2170961 كفـءكفـء382011/03/20 معلم

حضانة عمر بن الخطاب المشتركة 2011/03/17 عال محسن خلیل سید 2170228 كفـءكفـء392011/03/20 معلم

السادات 2011/03/17 غادة صادق حسین صادق 2116265 كفـءكفـء402011/03/20 معلم

المسقبل (الشھید دمحمابو شقرة الرسمیة المتمیزة لغات 
 )١٥رقم 

2011/06/27 فادیة كامل السید المشد 2161583 كفـءكفـء412011/06/27 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/17 فاطمة حسن زكى حسن 2161400 كفـءكفـء422011/03/20 معلم

االعدادیة المھنیة للبنین 2011/03/17 كاریمان زكریا عباس دمحم 2116261 كفـءكفـء432011/03/20 معلم

الشھید طیار خضر عبد هللا الرسمیة لغات 2011/03/17 كوثر دمحم على  عبد الكریم 2159265 كفـءكفـء442011/03/20 معلم

الشھید سعید امام الرسمیة لغات 2011/03/01 مایسة حسنى امام ابراھیم 666963 كفـءكفـء452011/01/01 معلم

المقطم الرسمیة لغات 2011/03/17 دمحم سلیمان دمحم سالم 2156761 كفـءكفـء462011/03/20 معلم

الحلمیة الرسمیة لغات 2011/03/17 دمحم سید منتصر على منتصر 2150599 كفـءكفـء472011/03/20 معلم

المقطم الرسمیة لغات 2011/03/17 دمحم صالح  عبد المحسن السبكى 2157725 كفـءكفـء482011/03/20 معلم

الخضیرى 2011/03/17 دمحم كمال الدین  على  حسن 2189369 كفـءكفـء492011/03/20 معلم

صالح الدین ع بنات 2011/03/17 مروة  دمحم سید دمحم 2159458 كفـءكفـء502011/03/20 معلم

حضانة الحلمیة الرسمیة لغات 2011/03/17 مروة  دمحم عثمان صالح 2150795 كفـءكفـء512011/03/20 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الخلیفةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید سعید امام الرسمیة لغات 2011/03/17 مروة عبد المنعم اللیثى عبد الھادى 2176245 كفـءكفـء522011/03/20 معلم

١السیدة عائشة  2011/03/17 مھا ابراھیم ابو السعود ابراھیم 2170143 كفـءكفـء532011/03/20 معلم

التونسى ع بنات 2011/03/17 نادین على سالم الربطى 2170151 كفـءكفـء542011/03/20 معلم

١السیدة عائشة  2011/03/17 نجالء دمحم ابراھیم خلیل 2189355 كفـءكفـء552011/03/20 معلم

الشیماء ع بنین 2011/06/27 نجالء محمود احمد احمد رمضان 2176092 كفـءكفـء562011/06/27 معلم

السیدة عائشة للتربیة الفكریة 2011/03/17 نھى دمحم عبد المحسن دمحم 2213124 كفـءكفـء572011/03/20 معلم

السیدة خدیجة 2011/03/17 نھى معتصم دمحم عبد النبى 2113183 كفـءكفـء582011/03/20 معلم

الشیماء االعدادیة الثانویة بنات 2011/03/17 ھالة لطفى احمد دمحم 2171095 كفـءكفـء592011/03/20 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/17 ھمت مصطفى عبدالحمید دمحم 2177271 كفـءكفـء602011/03/20 معلم

السادات 2011/03/17 ھناء دمحم حسن خلیل 2116272 كفـءكفـء612011/03/20 معلم

عمر بن الخطاب 2011/03/17 ھند دمحم صفوت عبد المنصف عدوى 2161810 كفـءكفـء622011/03/20 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

النزھةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشیماء االعدادیة  بنات 2011/03/17 اسمھان سلیمان خالد على 1494885 كفـءكفـء12011/03/20 أمین مكتبة

طبري شیراتون الثانویة بنین 2011/03/17 دعاء محفوظ دمحم الشناوى 1494900 كفـءكفـء22011/02/14 أمین مكتبة

احمد عرابى الثانویة المشتركة 2011/03/17 مى بدر یوسف اسماعیل 1504028 كفـءكفـء32011/03/20 أمین مكتبة

طة حسین 2011/03/17 ھدى حسین عبد الحمید دمحم 1494875 كفـءكفـء42011/02/14 أمین مكتبة

نبیل الوقاد ع 1995/03/28 نیفبن محمود دمحم نوح 2159952 كفـءكفـء52009/01/25 أخصائى تكنولوجیا أول

نبیل الوقاد ع 2011/03/17 ماریانا ناروز یوسف عویضھ 2012000 كفـءكفـء62011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

یوسف السباعى ث بنات 2011/03/17 انجى دمحم دمحم السید  عوض جلیل 1527093 كفـءكفـء72011/03/20 أخصائى نفسى

احمد عرابى 2011/03/17 ایمان محمود دمحم دمحم 1510324 كفـءكفـء82011/02/14 أخصائى نفسى

الشیماء االعدادیة  بنات 2011/03/17 ھبھ سالمة سید عبدالعظیم 2225010 كفـءكفـء92011/02/14 أخصائى نفسى

نبیل الوقاد 2011/03/17 یارا محمود دمحم غنیم 1510824 كفـءكفـء102011/02/14 أخصائى نفسى

الجبرتى االبتدائیة 1982/01/30 امال عطیة اسماعیل احمد 1233250 كفـءكفـء112009/01/25 معلم أول أ

یوسف السباعى الرسمیة  للغات 1996/12/01 امیرة على عبد الكریم عطیة 1305363 كفـءكفـء122012/09/16 دكتوراهمعلم أول أ

مصطفى كامل االعدادیة 1993/11/30 تیسیر صابر دمحم احمد امام 1294092 كفـءكفـء132009/09/06 معلم أول أ

یوسف السباعى الرسمیة  للغات 1993/09/04 عواد صالح عوض هللا سالم 1229974 كفـءكفـء142009/01/25 معلم أول أ

احمد عرابى الثانویة الصناعیة 1991/09/01 دمحم السید السید عبد العال 1497592 كفـءكفـء152009/01/25 معلم أول أ

احمد عرابى الثانویة الصناعیة 1992/03/23 دمحم صابر عبد الفتاح ابو النجا 1248828 كفـءكفـء162009/01/25 معلم أول أ

احمد عرابى الثانویة الصناعیة 1995/12/01 دمحم مصطفى دمحم مصطفى 1727457 كفـءكفـء172012/10/16 دكتوراهمعلم أول أ
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المؤھل 
األعلي

احمد عرابى 1994/02/01 مدحت بدر الدین عبد العزیز ابراھیم 2014647 كفـءكفـء182009/09/06 معلم أول أ

مصطفى كامل االعدادیة 1991/09/01 نھي ابو الفتوح اسماعیل یوسف 1281218 كفـءكفـء192009/09/06 معلم أول أ

احمد عرابى الثانویة الصناعیة 1989/11/01 عادل محمود صالح ابراھیم 2118649 كفـءكفـء202009/09/06 معلم أول

احمد عرابى الثانویة الصناعیة 1992/09/01 عبد الحمید دیاب قطب دمحم 1291919 كفـءكفـء212009/01/25 معلم أول

عمار بن یاسر 1995/09/01 دمحم السید دمحم عوض هللا 1238755 كفـءكفـء222009/01/25 معلم أول

یوسف السباعى الرسمیة  للغات 1995/10/24 مصطفى احمد عبد الرحمن حسین 1543171 كفـءكفـء232009/09/06 معلم أول

یوسف السباعى الرسمیة  للغات 1999/02/01 منى عبد الرازق منصور االشقر 1542023 كفـءكفـء242009/09/06 معلم أول

طبري شیراتون الثانویة بنین 2011/03/17 احمد حسان على دمحم 1516565 كفـءكفـء252011/02/14 معلم

زھرة المدائن الرسمیة المتمیزة للغات 2011/03/17 احمد دمحم احمد معال 1513204 كفـءكفـء262011/02/14 معلم

الشیماء االعدادیة  بنات 2011/03/17 امیرة عبد الكریم حنفى على 2133277 كفـءكفـء272011/02/14 معلم

الفنیة المتقدمةللشؤن الفندقیة والخدمات السیاحیة 2011/03/17 انجى شریف عبد العزیز صفوت 2255553 كفـءكفـء282011/02/14 معلم

زھرة المدائن الرسمیة المتمیزة للغات 2011/03/17 ایمن حمدى على شوشة 1510945 كفـءكفـء292011/02/14 معلم

زھرة المدائن الرسمیة المتمیزة للغات 2011/03/17 جلیلة سعید اسماعیل أمین 2241453 كفـءكفـء302011/02/14 معلم

صالح الدین 2011/03/17 راشا دمحم منصور دمحم احمد 2143538 كفـءكفـء312011/02/14 معلم

عبد العزیز آل سعود الرسمیة  للغات 2011/03/20 رشا شوقى  السید  فرج خلیل 2051099 كفـءكفـء322011/03/20 معلم

عمار بن یاسر 2011/03/17 رمضان سعید احمد دمحم زوین 1508162 كفـءكفـء332011/02/14 معلم

طة حسین 2011/03/17 سماح علي قطب علي 2153779 كفـءكفـء342011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة
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المؤھل 
األعلي

جمال عبد الناصر الرسمیة المتمیزه للغات 2011/03/17 سوزان مصطفى دمحم حسن 1516514 كفـءكفـء352011/02/14 معلم

صالح الدین 2011/03/17 سید احمد دمحم احمد 1513049 كفـءكفـء362011/02/14 معلم

2011/03/17 صالح الدین شیماء سعید عبد الفتاح دمحم 2257164 كفـءكفـء372011/02/14 معلم

طة حسین 2011/03/17 شیماء سید یوسف سید 2129458 كفـءكفـء382011/02/14 معلم

الجبرتى االبتدائیة 2011/03/17 على محمود على عبد المجید 2133256 كفـءكفـء392011/02/14 معلم

2011/03/17 صالح الدین دمحم عادل عبد الغنى القصاص 2257240 كفـءكفـء402011/02/14 معلم

الجبرتى االبتدائیة 2011/03/17 دمحم كمال عبد اللطیف دمحم 2252506 كفـءكفـء412011/02/14 معلم

یوسف السباعى الرسمیة  للغات 2011/03/17 دمحم یحیي عبد المجید عبد الرحمن 2151189 كفـءكفـء422011/02/14 معلم

احمد عرابى 2011/03/17 محمود سید حسین علي حسن حشیش 1308983 كفـءكفـء432011/02/14 معلم

مصطفى كامل االعدادیة 2011/03/17 محمود دمحم فؤاد محمود حسن 2225207 كفـءكفـء442011/02/14 معلم

نبیل الوقاد ع 2011/03/17 مروة احمد دمحم السید 2011995 كفـءكفـء452011/02/14 معلم

2011/03/17 صالح الدین مروه كمال عبد اللطیف دمحم عید 2257158 كفـءكفـء462011/02/14 معلم

یوسف السباعى الرسمیة  للغات 2011/03/17 مریم عاطف الفى توفیق 1323941 كفـءكفـء472011/03/20 معلم

جمال عبد الناصر الرسمیة المتمیزه للغات 2011/03/17 منار منشاوى عبدالحمید والى 2127918 كفـءكفـء482011/02/14 معلم

یحیى الرافعى الرسمیة للغات 2011/03/17 نسرین صبرى دمحم عبد الرحیم 1508001 كفـءكفـء492011/02/14 معلم

صالح الدین الثانویة 2008/10/01 نھى دمحم محمود عبد هللا 2155534 كفـءكفـء502011/03/20 معلم

النور واالمل للبنات 2011/03/17 ھبة مدحت مصطفى حسن شرف 1516475 كفـءكفـء512011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

طبرى الحجاز ث بنین 2011/03/17 ھبھ خیرى حسنى احمد 2225007 كفـءكفـء522011/02/14 معلم

جمال عبد الناصر الرسمیة المتمیزه للغات 2011/03/17 ھناء شحاتة سعد شحاتة 2171198 كفـءكفـء532011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

الظاھر التجاریة بنین 2011/09/04 رشا رزق عبد الفتاح عطیة 1751933 كفـءكفـء12011/06/27 أمین مكتبة

خلیل اغا الثانویة بنین 2011/09/04 رضوي  دمحم سعید دمحم  سعید 2197115 كفـءكفـء22011/06/27 أمین مكتبة

االمام دمحم عبده ص 2011/09/04 نجالء عبد الرؤوف احمد عیسي 1316165 كفـءكفـء32011/06/27 أمین مكتبة

البیومى 2011/03/17 ھاجر مصطفي ابراھیم دمحم 1325311 كفـءكفـء42011/06/28 أمین مكتبة

التوفیق الثانویة بنات 2011/03/17 ھدى سالمة إبراھیم العریان 2203542 كفـءكفـء52011/06/28 أمین مكتبة

باب الشعریة الجدیدة 2011/03/17 عبد هللا عبد الفتاح صابر محاریق 2190352 كفـءكفـء62011/06/28 أخصائى صحافة وإعالم

االمام دمحم عبده ص 2011/09/04 حنان  یسرى السید دمحم مصطقى 2178227 كفـءكفـء72011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الشرفا ص 2011/03/17 ھبة هللا عبد المنعم سید دمحم 2202881 كفـءكفـء82011/06/28 أخصائى نفسى

الناصر 1989/06/30 سھام بالل اسماعیل علي 1814784 كفـءكفـء92009/05/01 أخصائى اجتماعى أول

ام المؤمنین ص 2011/09/04 ھیثم دمحم حسین دمحم الشوربجي 2206321 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى اجتماعى

ح النصر التجریبیھ لغات 1997/09/01 سماح مرسي مشعال مفتاح 1306083 كفـءكفـء112009/01/25 معلم أول

باب الشعریة ث بنات 2002/05/01 ھالة  عطیة دمحم قمر الدولة 2180174 كفـءكفـء122012/07/31 ماجیستیرمعلم أول

ح النصر التجریبیھ لغات 2011/03/17 اسماء عبد الرحیم عبد العزیز عیسى 1313723 كفـءكفـء132011/02/14 معلم

االمام دمحم عبده ص 2011/03/17 أسماء عبد هللا عبد هللا عفیفي 2182988 كفـءكفـء142011/06/28 معلم

الناصر 2011/03/17 أمیرة بدر زھدي سلیمان 2184353 كفـءكفـء152011/06/28 معلم

ف حضانة الشرفا 2011/03/17 امیره منصور عبد الحمید منصور 1319104 كفـءكفـء162011/02/14 معلم

ام المؤمنین ص 2011/03/17 إیمان  شعبان عبد العلیم عبد المنعم 2183283 كفـءكفـء172011/06/28 معلم

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

7438of 159 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 

باب الشعریةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البیومى 2011/03/17 ایمان كمال عبد الحمید االحول 1323673 كفـءكفـء182011/06/28 معلم

سیدى دمحم البحر 1995/08/01 خالد دمحم حنفى على 1262141 كفـءكفـء192009/01/25 معلم

باب الشعریة الجدیدة 2011/02/28 دالیا  سعد محمود شعبان 2158974 كفـءكفـء202011/06/28 معلم

ح النصر التجریبیھ لغات 2011/03/17 دالیا حسنین احمد حسنین 1310530 كفـءكفـء212011/02/14 معلم

ام المؤمنین ص 2011/03/17 دعاء سلیمان ذكي سلیمان 2203577 كفـءكفـء222011/06/28 معلم

ح النصر التجریبیھ لغات 2011/03/17 ریھام بالل دمحم درویش 1324991 كفـءكفـء232011/02/14 معلم

االمام دمحم عبده ص 2011/03/17 سماح سید شحاتة دسوقي 1320664 كفـءكفـء242011/06/28 معلم

االمام دمحم عبده ص 2011/03/17 صبریة سید یس مصطفي 1314590 كفـءكفـء252011/06/28 معلم

باب الشعریة الجدیدة 2011/03/01 دمحم حسن سلیمان حسن 1542326 كفـءكفـء262011/03/06 معلم

باب الشعریة ع ص 2011/03/17 محمود رمضان عبد المجید السید 2201748 كفـءكفـء272011/06/28 معلم

ح النصر التجریبیھ لغات 2011/03/17 مشیرة سید معتوق دمحم اسماعیل 2255078 كفـءكفـء282011/02/14 معلم

النصر التجریبیة لغات 2011/03/17 نشوى أبو الحمد دمحم دمحم 2202831 كفـءكفـء292011/06/28 معلم

باب الشعریة ث الصناعیة بنات 2011/03/17 نھي احمد كمال الدین عبد السمیع 2162581 كفـءكفـء302011/06/28 معلم

الشرفا ص 2011/03/17 ھبة هللا حنفي دمحم زیدان 2184398 كفـءكفـء312011/06/28 معلم

ح ام المؤمنین التجریبیة 2011/03/17 ھبھ سمیر قطب احمد سید 1323523 كفـءكفـء322011/06/28 معلم

سیدى دمحم البحر 2009/01/01 ھبھ على ابراھیم احمد 2095025 كفـءكفـء332011/06/27 معلم

النصر التجریبیة 2011/03/17 وفاء حسن رمضان ابراھیم 2171083 كفـءكفـء342011/06/28 معلم
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غرب مدینة نصرالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمرو بن العاص االعدادیة الثانویة 2011/03/17 ابراھیم حامد دمحم یوسف 1570327 كفـءكفـء12011/03/13 أمین مكتبة

عمرو بن العاص االعدادیة الثانویة 2006/09/01 ابراھیم دمحم احمد عبد الوھاب 1570305 كفـءكفـء22011/03/13 أمین مكتبة

زكى مبارك ث بنین 2005/10/23 احمد دمحم احمد دمحم رشوان 1558185 كفـءكفـء32011/03/13 أمین مكتبة

دمحم رفعت 2005/10/01 سارة دمحم غریب احمد 1545476 كفـءكفـء42011/03/13 أمین مكتبة

العرب للتعلیم االساسي ع 2008/10/01 منى كمال حندوق عبد الرحمن 2205927 كفـءكفـء52011/03/20 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 1997/03/18 غادة عبد المنعم اسماعیل زھران 1294444 كفـءكفـء62012/10/16 دكتوراهأخصائى تكنولوجیا أول أ

العرب للتعلیم االساسي ع 1987/09/01 زینب فاروق عطوة عبد العال 1238863 كفـءكفـء72009/12/31 معلم أول أ

صفیة زغلول 1993/11/30 سمر عبد الحق احمد عمران 1580296 كفـءكفـء82009/09/26 معلم أول أ

مجمع الملك فھد الرسمي المتمیز للغات 1994/09/01 عمرو احمد محمود كمون 1293404 كفـءكفـء92012/07/10 ماجیستیرمعلم أول أ

صفیة زغلول 1991/09/01 منى مصطفى حسن حسین 1580740 كفـءكفـء102009/09/06 معلم أول أ

شادي مجدي بدر/ الشھید رائد شرطة 1987/05/01 آمال عبد الرحیم دمحم عبد الرحمن 1242036 كفـءكفـء112009/01/25 معلم أول

شادي مجدي بدر/ الشھید رائد شرطة 1999/02/20 رشا السید عبد العظیم النقیب 1682355 كفـءكفـء122009/09/06 معلم أول

زكى مبارك 2000/08/01 سامح دمحم دمحم صادق 1312824 كفـءكفـء132012/07/31 ماجیستیرمعلم أول

مجمع الملك فھد الرسمي المتمیز للغات 2000/08/10 شرین سمیر دمحم احمد طھ 1311498 كفـءكفـء142009/09/06 معلم أول

السیدة عائشة الرسمیة للغات 2005/10/01 امنیة احمد فوزى عبد الحمید الشین 1543102 كفـءكفـء152011/03/13 معلم

2002/11/01 الرسمیة المتمیزة للغات٢المستقبل  انتصار عثمان دمحم احمد 1555858 كفـءكفـء162011/03/13 معلم

العرب للتعلیم االساسي 2011/02/28 باسم حسن سید احمد 1545363 كفـءكفـء172011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

غرب مدینة نصرالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2007/10/01 الرسمیة المتمیزة للغات٢المستقبل  ریحاب دمحم عبد السالم الصبي 1555884 كفـءكفـء182011/03/13 معلم

ریاض اطفال مجمع الملك فھد الرسمي المتمیز للغات 2011/03/13 ریھام صالح محمود البسیوني 2158943 كفـءكفـء192011/03/13 معلم

مجمع الملك فھد الرسمي المتمیز للغات 2011/02/14 شیماء السید أحمد دمحم 1324924 كفـءكفـء202011/03/20 معلم

شادي مجدي بدر/ الشھید رائد شرطة 2007/09/05 محمود احمد محمود عبدالخالق 1507746 كفـءكفـء212011/03/13 معلم

الشھید رائد شرطة شادي مجدي بدرالرسمیة للغات 2008/04/01 مروة دمحم حمدي سرحان 2134089 كفـءكفـء222011/03/13 معلم

2007/10/22 الرسمیة المتمیزة للغات٢المستقبل  مروة محمود احمد البربري 1555823 كفـءكفـء232011/03/13 معلم

مجمع الملك فھد الرسمي المتمیز للغات 2011/03/17 مروه ابراھیم حمزه سارى 2158895 كفـءكفـء242011/03/20 معلم

السعیدیة الثانویة بنات 2000/08/01 وسام دمحم عبد المنعم دمحم فراج 1310710 كفـءكفـء252009/02/10 معلم

2004/09/24 الرسمیة المتمیزة للغات٢المستقبل  یسرا یوسف حسین یوسف 1552554 كفـءكفـء262011/03/13 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 

القاھرة الجدیدةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ھدى شعراوى ع بنات 2008/10/01 رشا حسن عبد العزیز حسن 2148786 كفـءكفـء12011/06/27 أمین مكتبة

مصطفى مشرفة.د 2008/10/01 رشا صبحى عبد الستار على 1298185 كفـءكفـء22011/06/27 أمین مكتبة

القطامیة 2009/01/01 شھندة صالح احمد عزب 2104584 كفـءكفـء32011/06/27 أمین مكتبة

المشیر احمد اسماعیل ث بنین 2009/01/01 عبیر سیف الدین حسنى عبد هللا 2083783 كفـءكفـء42011/06/27 أمین مكتبة

٩مستقبل - المدرسة الرسمیة المتمیزة للغات  2009/01/01 غادة دمحم محمود خلیل 2216668 كفـءكفـء52011/06/27 أمین مكتبة

القطامیة ع بنین 2009/01/01 مرفت امین رفاعى متولى 2097168 كفـءكفـء62011/06/27 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2011/07/01 منى دمحمسامى عبد المقصود البسطویس 2083779 كفـءكفـء72011/06/27 أمین مكتبة

سیزا النبراوى ع بنات 2008/10/01 نھى السید ابراھیم سویدان 2075024 كفـءكفـء82011/06/27 أمین مكتبة

القاھرة الرسمیة للغات 2008/10/01 ھدى  دمحم دمحم حظ 2086364 كفـءكفـء92011/02/14 أمین مكتبة

الشھید ابراھیم الرفاعى الرسمیة المتمیزة 2008/10/01 رحاب مجدي بھجت عبد المجید 2111506 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

صالح الدین الرسمیة للغات 2008/04/01 سھا سامى دمحم محمود 1522181 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

عبدالوھاب مطاوع ع بنین 2009/01/01 احمد عبد التواب على دمحم النشابى 2080688 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

سیزا النبراوى ع بنات 2008/10/01 دالیا رءوف على عزمى 2083788 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

سیزا النبراوى ع بنات 2008/10/01 رشا رؤوف على عزمى 1321542 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

القطامیة ع بنین 2008/10/01 رشا عبد الحمید دمحم عویس 2097166 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الحریة ع النموذجیة 2008/10/01 سوزان ابراھیم دمحم عبد القادر 2104575 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الشھداء 2008/10/01 شیماء كمال الدین دمحم  على 2096837 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى تكنولوجیا
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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 

القاھرة الجدیدةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید ابراھیم الرفاعى الرسمیة المتمیزة 2008/10/01 عزة وحید خلیل عبد الرحمن 2148883 كفـءكفـء182011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الحریة ع النموذجیة 2008/10/01 مروة دمحم نبیل طلعت عبد الحلیم 2104581 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

القطامیة ث بنین 2008/10/01 دمحم حجازى عبد الحمید عبد الغنى 2096185 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى نفسى

بنت الشاطئ الرسمیة للغات 2011/02/14 نسمھ نبیل محسن قطب 2104557 كفـءكفـء212011/02/14 أخصائى نفسى

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2011/03/17 ھیام دمحم جابر ابراھیم 2176317 كفـءكفـء222011/03/17 أخصائى نفسى

فاطمة عنان االعدادیة بنات 2011/02/14 وسام حسن  ابراھیم طلبھ 2095106 كفـءكفـء232011/02/14 أخصائى نفسى

الحریة ع النموذجیة 2009/01/01 جیھان جالل دمحم السیداحمد 2206078 كفـءكفـء242011/06/27 أخصائى اجتماعى

سیزا النبراوى ع بنات 1990/09/01 رجاء عبدالغنى حسن على 1273105 كفـءكفـء252009/09/06 معلم أول أ

٩مستقبل - المدرسة الرسمیة المتمیزة للغات  1987/09/01 سمیرة عبدالمحسن دمحم عبدالرحمن 1253739 كفـءكفـء262009/01/25 معلم أول أ

اسماء بنت ابى بكر 1992/09/01 عبدالرحمن حمدى عبدالرحمن دمحم 122201 كفـءكفـء272009/02/28 معلم أول أ

الشھید ابراھیم الرفاعى الرسمیة المتمیزة 1997/09/01 عبیر ابراھیم عبدالمجید الرفاعى 2180424 كفـءكفـء282009/05/01 معلم أول أ

الفریق عبد المنعم واصل  ث 1990/09/01 عزة عطیة اسماعیل امین 1272731 كفـءكفـء292009/01/25 معلم أول أ

بنت الشاطئ الرسمیة للغات 1994/04/25 مرفت صالح ابراھیم سلیمان 1299300 كفـءكفـء302012/07/10 ماجیستیرمعلم أول أ

ث.الفریق عبد المنعم واصل ع 1981/06/30 میالد توفیق رزق هللا عبد المالك 2066306 كفـءكفـء312009/01/25 معلم أول أ

القاھرة الرسمیة للغات 1995/08/01 ناصر سعد خلیل الجندى 1301806 كفـءكفـء322012/07/16 ماجیستیرمعلم أول أ

اسماء بنت ابى بكر 1991/09/29 وفاء عبد الواحد دمحم سمك 1274196 كفـءكفـء332009/01/25 معلم أول أ

اإلمام دمحم متولى الشعرواى ص 1996/12/01 جمال دمحم شرف الدین دمحم 1271881 كفـءكفـء342009/01/01 معلم أول
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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 

القاھرة الجدیدةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اسماء بنت ابى بكر 1999/02/20 راجى عاطف شكرى فرج هللا 1307449 كفـءكفـء352009/01/25 معلم أول

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 1987/12/27 عزة محمود حسنین دمحم 1248616 كفـءكفـء362009/01/25 معلم أول

احمد زویل الرسمیة المتمیزة للغات 1998/05/12 عصام إمام دمحم سید 1241053 كفـءكفـء372009/12/25 معلم أول

اإلمام دمحم متولى الشعرواى ص 1997/09/01 نبیل دمحم عبدالحمید متولى 1625123 كفـءفوق المتوسط382009/01/01 معلم أول

اسماء بنت ابى بكر 2008/10/01 احمد دمحم حسن سالم شكر 2150998 كفـءكفـء392011/03/01 معلم

القطامیة ث بنین 2009/01/01 احمد مصطفى عز الدین أبو العینین 2175816 كفـءكفـء402011/06/27 معلم

القطامیة ع بنین 2008/04/01 اسامة خلیل فرید خلیل 2073094 كفـءكفـء412011/02/14 معلم

الحریة ع النموذجیة 2008/04/01 اسامة دمحم محمود علي الشیخ 1313595 كفـءكفـء422011/02/28 معلم

فاطمة عنان ب 2008/04/01 اسماء سعید  دمحم عبد اللطیف 2075086 كفـءكفـء432011/06/27 معلم

عبدالوھاب مطاوع الثانویة 2008/04/01 اسماء دمحم یسرى قاسم عبد الھادى 2075015 كفـءكفـء442011/02/14 معلم

ھدى شعرواى تعلیم اساسي 2008/04/01 امانى صالح عیسى ابراھیم اباظھ 2147700 كفـءكفـء452011/03/20 معلم

ولیم سلیمان قالدة 2008/10/01 اماني مختار عبد المعبود سلیمان 1325762 كفـءكفـء462011/02/14 معلم

فاطمة عنان ب 2011/03/17 أمتثال أحسان دمحم متولى 2150332 كفـءكفـء472011/03/17 معلم

الشھداء 2009/01/01 أمیرة دمحم خطاب شاھین 2165522 كفـءكفـء482011/06/27 معلم

القاھرة الرسمیة للغات 2008/10/01 انجى السید سعید عبد الراضى 2096393 كفـءكفـء492011/06/27 معلم

عبد الوھاب مطاوع 2009/01/01 ایمان احمد حجازى احمد 2095110 كفـءكفـء502011/06/27 معلم

الشھداء 2008/04/01 إیمان بكر احمدمصطفى الجندى 2075743 كفـءكفـء512011/02/14 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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القاھرة الجدیدةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السیدة خدیجة الرسمیة للغات 2011/03/17 إیمان عبد الحمید على حسن 2126010 كفـءكفـء522011/03/17 معلم

القاھرة الرسمیة للغات 2008/04/01 ایمان عصمت احمد ابراھیم 2073374 كفـءكفـء532011/02/14 معلم

ھدى شعرواى تعلیم اساسي 2005/10/23 إیمان دمحم على عمار 2148857 كفـءكفـء542011/02/14 معلم

القاھرة الرسمیة للغات 2008/10/01 ایمن كمال الشربینى عبد الحلیم  دمحم 2179835 كفـءكفـء552011/06/27 معلم

اإلمام دمحم متولى الشعرواى ص 2008/10/01 ایناس اسماعیل السید صبرى ابوشادى 2121049 كفـءكفـء562011/03/17 معلم

القاھرة الرسمیة للغات 2009/01/01 ایناس دمحم رشدى ابراھیم دمحم 1283018 كفـءكفـء572011/06/27 معلم

صالح الدین الرسمیة للغات 2009/06/27 بھیة الشحات مأمون سالم 2095107 كفـءكفـء582011/06/27 معلم

ھدى شعراوى ع بنات 2009/01/01 حنان كامل على دمحم 2104615 كفـءكفـء592011/06/27 معلم

الشھید ابراھیم الرفاعى الرسمیة المتمیزة 2011/09/06 خالد  محمود عبد هللا عبد هللا 2020758 كفـءكفـء602011/06/27 معلم

اسماء بنت ابى بكر 2005/09/25 دالیا حسام الدین عبد المنعم توفیق 2202863 كفـءكفـء612011/02/14 معلم

بنت الشاطئ الرسمیة للغات 2011/02/14 دالیا حلمى عبد السالم ابراھیم 2132569 كفـءكفـء622011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2008/10/01 دالیا دمحم حافظ سالمة 2095108 كفـءكفـء632011/06/27 معلم

اسماء بنت ابى بكر 2009/01/01 دعاء سلیمان عدلى برعى ابو العال 2137052 كفـءكفـء642011/06/27 معلم

الحریة النموذجیة 2009/01/01 دعاء دمحم عبید عیسى 2104604 كفـءكفـء652011/06/27 معلم

احمد زویل الرسمیة المتمیزة للغات 2008/04/01 دعاء محمود جمعھ دمحم 2170198 كفـءكفـء662011/03/20 معلم

سیزا النبراوى ع بنات 2011/03/17 دینا أحمد حسن احمد شعالن 2159204 كفـءكفـء672011/03/20 معلم

سمیر فھمى التجریبیة 2008/04/01 دینا زغلول دمحم امین 2073306 كفـءكفـء682011/06/27 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 

القاھرة الجدیدةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو بكر الصدیق الرسمیة للغات 2009/01/01 دینا عبد المنعم بكرى ھاشم 1612595 كفـءكفـء692011/06/27 معلم

القطامیة ث بنین 2009/01/01 راندة  عبد القوى أبو النصر مھنى 2095000 كفـءكفـء702011/06/27 معلم

٩مستقبل - المدرسة الرسمیة المتمیزة للغات  2008/10/01 رحاب عزت على دمحم 2095021 كفـءكفـء712011/02/14 معلم

سمیر فھمى الرسمیة للغات 2008/10/01 رشا  ابراھیم عبد العظیم األقطش 2096836 كفـءكفـء722011/02/14 معلم

عبد الوھاب مطاوع 2008/10/01 رضى دمحم جمعة طھ 2158531 كفـءكفـء732011/02/14 معلم

القطامیة ث بنات 2009/01/01 ریحاب احمد عوض  احمد 2096392 كفـءكفـء742011/06/27 معلم

القطامیة ع بنات 2008/04/01 ریھام جمال الدین عبدهللا زكي 1778213 كفـءكفـء752011/06/27 معلم

اللواء عمر سلیمان الرسمیة المتمیزة للغات 2009/01/01 ریھام عزت على دمحم 1322077 كفـءكفـء762011/06/27 معلم

الشھداء 2009/01/01 ریھام مرسى عبد القادر السید 2158666 كفـءكفـء772011/06/27 معلم

اسماء بنت ابى بكر 2008/10/01 زینب بالسى السید عزب 2096385 كفـءكفـء782011/06/27 معلم

القطامیة ع بنات 2008/10/01 سحر ناجى ناجى السید 2133428 كفـءكفـء792011/02/14 معلم

القطامیة ع بنات 2009/01/01 سعاد ربیع عبد الحسیب على 2165523 كفـءكفـء802011/06/27 معلم

الحریة النموذجیة 2011/02/14 سلوى ابو الوفا احمد مھران 1804787 كفـءكفـء812011/02/14 معلم

مصطفى مشرفة.د 2006/09/01 سماح صالح معروف عبد العظیم 1314504 كفـءكفـء822011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء 2004/07/01 سمیة دمحم دمحم ابراھیم شافعى 2104026 كفـءكفـء832009/10/15 معلم

صالح الدین الرسمیة للغات 2011/03/20 سومیة احمد دمحم عیسي 2124110 كفـءكفـء842011/03/20 معلم

اإلمام دمحم متولى الشعرواى ص 2009/01/01 شیرین  عاطف عبد الحمید زھران 2089840 كفـءكفـء852011/06/27 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 

القاھرة الجدیدةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2008/10/01 شیم صفوت صالح ابراھیم 2083796 كفـءكفـء862011/02/14 معلم

مصطفى مشرفة.د 2008/10/01 صباحة محمود دمحم عبد الحمید الشافعى 2158662 كفـءكفـء872011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2009/01/01 صفاء محمود دمحم السید 2075140 كفـءكفـء882011/06/27 معلم

٩مستقبل - المدرسة الرسمیة المتمیزة للغات  2008/10/01 طارق محمود حمدان علیان 2153241 كفـءكفـء892011/02/14 معلم

الشھداء 2009/01/01 عبیر ناصر عبد الحمید دمحم 2154067 كفـءكفـء902011/06/27 معلم

اسماء بنت ابى بكر 2007/11/01 عفاف صمیدة دمحم سلیم 2096391 كفـءكفـء912011/06/27 معلم

صالح الدین الرسمیة  للغات 2008/12/22 عالء دمحم أمین عبد الفتاح 2158672 كفـءكفـء922011/06/27 معلم

صالح الدین الرسمیة للغات 2009/01/01 غادة عبد الرحمن دمحم شحاتھ 2216822 كفـءكفـء932011/06/27 معلم

بنت الشاطئ الرسمیة للغات 2011/02/14 غادة عبد العاطى احمد احمد 1326333 كفـءكفـء942011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2009/01/01 فاطمة  عبد المنعم دمحم السكرى 2095020 كفـءكفـء952011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 فاطمة الزھراء عبد الحمید یوسف عوض 2210140 كفـءكفـء962011/03/01 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2008/04/01 فاطمة دمحم صالح زھران سالم 2073318 كفـءكفـء972011/02/14 معلم

سیزا النبراوى ع بنات 2008/10/01 فاطمھ سعد ابراھیم حسان 2105141 كفـءكفـء982011/06/27 معلم

ولیم سلیمان قالدة 2000/08/10 لیلى دمحم الشحات السید 1294038 كفـءكفـء992009/01/01 معلم

ھدي شعراوى 2008/10/01 ماجدة  سالم حسن سالم 2104609 كفـءكفـء1002011/02/14 معلم

سمیر فھمى التجریبیة 2008/04/01 ماجدة السید عبد العزیز السید 2073360 كفـءكفـء1012011/02/14 معلم

بنت الشاطئ الرسمیة للغات 2011/02/14 محبوبھ  جمعة دمحم حجازى 2104553 كفـءكفـء1022011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

القاھرة الجدیدةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اللواء عمر سلیمان الرسمیة المتمیزة للغات 2008/10/01 دمحم مسعد فرج عبد المقصود 2206081 كفـءكفـء1032011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى 2005/09/21 محمود ابراھیم دمحم توفیق 1309794 كفـءكفـء1042011/06/27 معلم

الشھداء 2008/10/01 محمود دمحم احمد الجندى 1323634 كفـءكفـء1052011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء 2009/01/01 مرفت دمحم محمود عزام 1321697 كفـءكفـء1062011/06/27 معلم

بنت الشاطئ الرسمیة للغات 2011/06/27 مفیدة عطیة دمحم محمود 1321212 كفـءكفـء1072011/06/27 معلم

عبدالوھاب مطاوع ع بنین 2008/10/01 منى حسنى دمحم على 2094999 كفـءكفـء1082011/02/14 معلم

صالح الدین الرسمیة  للغات 2009/01/01 مي علي حسن علي 2118880 كفـءكفـء1092011/06/27 معلم

بنت الشاطئ الرسمیة للغات 2011/02/14 میاده دمحم السباعى على عبد العال عزب 2104546 كفـءكفـء1102011/02/14 معلم

سمیر فھمى الرسمیة للغات 2009/01/01 نادیة رجب عبد اللطیف عبد العلیم 1195504 كفـءكفـء1112011/06/27 معلم

الشھید ابراھیم الرفاعى الرسمیة المتمیزة 2011/02/14 ناھد ذكى جرس فلتس 2102849 كفـءكفـء1122011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء 2008/10/01 ھالة حمزة عبد السالم عبد القادر 2153033 كفـءكفـء1132011/06/27 معلم

سمیر فھمى التجریبیة 2008/04/01 ھالة رمزى عبد القادر الخشاب 2073351 كفـءكفـء1142011/02/14 معلم

بنت الشاطئ الرسمیة للغات 2011/02/14 ھانم   دمحم  ابو بكر شحاتھ 2104550 كفـءكفـء1152011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء 2008/10/01 ھانم أحمد سالم دمحم 2095001 كفـءكفـء1162011/06/27 معلم

سمیر فھمى التجریبیة 2008/04/01 ھبة دمحم مصطفى على 2073357 كفـءكفـء1172011/02/14 معلم

الشھداء 2009/01/01 ھدى فتحى عبد الفتاح دمحم 2371815 كفـءكفـء1182011/06/27 معلم

ھدى شعراوى ع بنات 2008/10/01 ھند محمود صبرة أبو زید 2148877 كفـءكفـء1192011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

القاھرة الجدیدةالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحریة الثانویة النموذجیة 2007/10/02 ھیثم درویش دمحم ابو سعده 2096394 كفـءكفـء1202011/06/27 معلم

مصطفى مشرفة ب.د 2009/01/01 وفاء دمحم سھیر دمحم  نافع 2374071 كفـءكفـء1212011/06/27 معلم

الحریة النموذجیة 2009/01/01 والء  مصرى دمحم عبد القادر 2104600 كفـءكفـء1222011/06/27 معلم

القاھرة الرسمیة للغات 2009/01/01 والء على  البیومى محروس دمحم 2399129 كفـءكفـء1232011/06/27 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 

المعصرهالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الخلفاء الراشدین اإلبتدائیة 2011/07/01 شیماء جمال دمحم العربى 2304311 كفـءكفـء12011/06/27 أمین مكتبة

خدیجة بنت خویلد االعدادیة بنات 2011/07/01 نجوى عبد العال على حسن 2149468 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

٢حدائق حلوان اإلبتدائیة ف  2011/07/01 تغرید صالح الدین ابو المجد ابراھیم 2141260 كفـءكفـء32011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الشھید احمد حمدى اإلبتدائیة 2011/02/14 امانى لطفى عبدالباقي محمود 2017417 كفـءكفـء42011/02/14 أخصائى نفسى

اجیال المعصرة اإلعدادیة بنین 2011/07/01 عبد المنعم دمحم احمد مصطفى زرد 2285895 كفـءكفـء52011/06/27 أخصائى نفسى

سعد زغلول اإلعدادیة الرسمیة المتمیزة للغات 2011/02/14 مى حسن عبد المعبود حسن 2151425 كفـءكفـء62011/02/14 أخصائى نفسى

١المعصره البحریھ اإلبتدائیة ف 1989/12/24 سامیة أحمد دمحم أحمد 1253302 كفـءكفـء72008/11/30 أخصائى اجتماعى أول

٢المعصرة البلد اإلبتدائیة ف 2011/07/01 حسین ابوزید دمحم حسن 2139123 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى اجتماعى

دمحم عبد العظیم محمود اإلبتدائیة/ الشھید  2011/07/01 سحر شعبان عبدالحمید مرسى 2255060 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢مصر الحرة اإلبتدائیة ف  2011/07/01 شیماء  عبد السالم احمد سید 2138188 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى اجتماعى

سعد زغلول االبتدائیة الرسمیة الممیزة لغات 2011/06/27 عبیر عبدالوكیل فرغلى علوان 2144182 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢مصر الحرة اإلبتدائیة ف  2011/06/27 دمحم صالح محمود دمحم 2138975 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى اجتماعى

دمحم عبد العظیم محمود اإلبتدائیة/ الشھید  2011/06/27 ھبھ  دمحم شعبان دمحم 2205362 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى اجتماعى

محطة الكھرباء اإلبتدائیة 2011/06/27 ھدي عبدالموجود السید دمحم 2207761 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى اجتماعى

المعصرة الثانویة بنات 1991/04/20 الحسینى راضى عبد اللطیف حافظ 1268659 كفـءكفـء152008/11/30 معلم أول أ

زھراء حلوان اإلعدادیة بنات 1992/09/01 امل كمال محمود علي 1280653 كفـءكفـء162008/11/30 معلم أول أ

زھراء حلوان الثانویة بنین 1993/09/01 حسناء احمد احمد عبدربھ 1293042 كفـءكفـء172008/11/30 معلم أول أ
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

المعصرهالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١المعصره البحریھ اإلبتدائیة ف 1993/09/01 دمحم أحمد إمام دمحم 1288969 كفـءكفـء182008/11/30 معلم أول أ

عمر بن الخطاب اإلعدادیة بنات 1992/09/01 دمحم عبد هللا مصطفى دمحم 1280620 كفـءكفـء192008/11/30 معلم أول أ

زھراء حلوان االبتدائیة 1989/09/01 احمد دمحم السید ابو طالب 1278440 كفـءكفـء202009/08/20 معلم أول

خدیجة بنت خویلد االعدادیة بنات 1993/12/01 سعاد رمضان حداد احمد 1253682 كفـءكفـء212009/08/20 معلم أول

1990/11/23 نھضة مصر المعماریة سمیر فایز زكى جریس 1286316 كفـءكفـء222009/11/30 معلم أول

ثانویة  بنات) ث. ع ( زھراء حلوان  1990/06/26 دمحم رشدى عوض عزاب 2087759 كفـءكفـء232009/08/20 معلم أول

الخلفاء الراشدین اإلبتدائیة 1990/09/01 ھانم طایل عبد المقصود الحنفى 1277230 كفـءكفـء242009/08/20 معلم أول

زھراء حلوان الثانویة بنین 1999/02/02 ھاني لبیب برسوم باسیلي 1308047 كفـءكفـء252008/11/30 معلم أول

مصر الحرة اإلعدادیھ بنات 1999/02/02 ھدى سید عبد العزیز عبد الاله 1283523 كفـءكفـء262008/11/30 معلم أول

زھراء حلوان الثانویة بنات 1993/09/01 وائل عبدالحفیظ عبدالحفیظ سید 1297773 كفـءكفـء272009/09/06 معلم أول

دمحم عبد العظیم محمود اإلبتدائیة/ الشھید  2011/02/28 , ٠وفاء حسین عبده  1552878 كفـءكفـء282011/02/28 معلم

٢المعصرة البلد اإلبتدائیة ف 2011/02/14 ابتسام رضا احمد دمحم 2139121 كفـءكفـء292011/02/14 معلم

زھراء حلوان الثانویة بنین 2011/02/14 ابراھیم دمحم ابراھیم عبدالغفار 1322160 كفـءكفـء302011/02/14 معلم

الخلفاء الراشدین اإلبتدائیة 2011/02/14 احمد امین عزیز دمحم 2144987 كفـءكفـء312011/02/14 معلم

دمحم عبد العظیم محمود اإلبتدائیة/ الشھید  2011/02/14 أحمد بدوى نصر بدوى 1314752 كفـءكفـء322011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء اإلبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 احمد شداد یس دیاب 2138876 كفـءكفـء332011/06/27 معلم

١مصر الحرة اإلبتدائیة ف  2011/02/14 احمد وجیھ عبده دمحم 2147064 كفـءكفـء342011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

المعصرهالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المعصره اإلعدادیة بنین 2011/03/01 ادیب حنا واصف اسحق 2157577 كفـءكفـء352011/02/28 معلم

١احمد ابراھیم اإلبتدائیة ف / الشھید  2011/03/01 امانى عبد العظیم جابر حسن 2152873 كفـءكفـء362011/02/28 معلم

دمحم عبد العظیم محمود اإلبتدائیة/ الشھید  2011/03/01 امانى عجیب دمحم السید خلیل 2196920 كفـءكفـء372011/03/14 معلم

محطة الكھرباء اإلبتدائیة 2011/03/01 امل شعبان عبدالرزاق دمحم 2147366 كفـءكفـء382011/02/14 معلم

مصر الحرة اإلعدادیھ بنات 2011/07/01 امل عبد الرحمن السید عبد العال 2151195 كفـءكفـء392011/06/27 معلم

2008/10/01 ریاض اطفال فاطمة الزھراء الرسمیة لغات أمل عبد العزیز عبد الحافظ عبد العاطى 2204520 كفـءكفـء402011/03/20 معلم

٢الشھید احمد ابراھیم اإلبتدائیة ف  2011/02/24 ایفون إبراھیم وھبة عطیة 2088537 كفـءكفـء412011/05/11 معلم

١مصر الحرة اإلبتدائیة ف  2011/06/27 إیمان حلمي عبد الرحمن حسن 2212391 كفـءكفـء422011/06/27 معلم

مصر الحرة اإلعدادیھ بنات 2011/07/01 إیمان ذكر هللا على شلبى 2147000 كفـءكفـء432011/06/27 معلم

الخلفاء الراشدین اإلبتدائیة 2011/03/01 إیمان صالح دمحم محمود 2139124 كفـءكفـء442011/02/28 معلم

2011/03/17 ینایر الرسمیة لغات٢٥ریاض اطفال  ایمان نصر سید حسین 2100481 كفـءكفـء452011/03/20 معلم

دمحم عبد العظیم محمود اإلبتدائیة/ الشھید  2011/02/14 ایمن على جابر عبد الكریم 2152940 كفـءكفـء462011/02/14 معلم

مصر الحرة اإلعدادیھ بنات 2011/02/14 جھاد وجدى عبد المنصف عبد الرحمن 2253898 كفـءكفـء472011/02/14 معلم

١مصر الحرة اإلبتدائیة ف  2011/03/01 حازم رؤوف عباس قطب 2147836 كفـءكفـء482011/02/28 معلم

ھدى شعراوى اإلبتدائیة الرسمیة لغات 2011/03/17 حمیدة فتحى زكى سلیمان 2169841 كفـءكفـء492011/03/20 معلم

٢المعصرة البلد اإلبتدائیة ف 2011/03/01 حنان شعبان دمحم مھنى 2139122 كفـءكفـء502011/02/28 معلم

2011/02/28 ریاض اطفال الخلفاء الراشدین دعاء عبد العلیم محفوظ محمود 2153519 كفـءكفـء512011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال المعصرة البلد 2011/03/17 دعاء محسن سید أحمد 2104911 كفـءكفـء522011/03/20 معلم

٢المعصرة البلد اإلبتدائیة ف 2011/02/14 دیـنا عبد هللا ابراھیم عوض هللا 2139125 كفـءكفـء532011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب اإلعدادیة بنات 2011/07/01 رانیا ابراھیم عبد الرازق دمحم 1522887 كفـءكفـء542011/06/27 معلم

2011/03/17 ریاض اطفال فاطمة الزھراء الرسمیة لغات رشا عبد الرحمن دمحم اسماعیل بیرم 2128637 كفـءكفـء552011/03/20 معلم

عمر بن الخطاب اإلعدادیة بنات 2011/02/14 رشا عبد المحسن دمحم عبد المحسن 2166056 كفـءكفـء562011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/28 رغدا احمد السید عبدالباري 2205380 كفـءكفـء572011/02/28 معلم

2011/03/01 یونیو الرسمیة لغات٣٠ریاض اطفال  ریھام فتحى جالل السید 2147843 كفـءكفـء582011/02/28 معلم

2011/02/28 ریاض اطفال فاطمة الزھراء الرسمیة لغات زینب دمحم منصور عبد الحمید 2153552 كفـءكفـء592011/02/28 معلم

2011/02/14 ینایر الرسمیة لغات٢٥ریاض اطفال  سالى مصطفى ھوارى عبد العال 2153538 كفـءكفـء602011/02/14 معلم

زھراء حلوان الثانویة بنین 2011/07/01 سامح حسن عبدالحلیم حسن 2369013 كفـءكفـء612011/06/27 معلم

2011/02/14 ریاض اطفال الخلفاء الراشدین سمر ابراھیم دمحم بیومى 2153561 كفـءكفـء622011/02/14 معلم

2011/02/28 ینایر الرسمیة لغات٢٥ریاض اطفال  سھام على على مجاھد 2153566 كفـءكفـء632011/02/28 معلم

المعصره اإلعدادیة بنین 2011/02/28 سید دمحم سید حسن 2137022 كفـءكفـء642011/02/28 معلم

زھراء حلوان الثانویة بنات 2011/07/01 شیماء دمحم سعد عبد الحمید 2213963 كفـءكفـء652011/06/27 معلم

2011/02/28 ریاض اطفال أنس بن مالك صفاء حسین خفاجى عامر 1526371 كفـءكفـء662011/02/28 معلم

الخلفاء الراشدین اإلبتدائیة 2011/02/14 عبداللطیف محمود عبداللطیف حسین 2144982 كفـءكفـء672011/02/14 معلم

عمار بن یاسر اإلبتدائیة 2011/03/01 عزة جمال لبیب یونان 2061842 كفـءكفـء682011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

خدیجة بنت خویلد االعدادیة بنات 2011/02/14 عزیزة محمود عباس محمود 2143531 كفـءكفـء692011/02/14 معلم

محطة الكھرباء اإلبتدائیة 2011/03/01 عصام احمد طاھر یس 1554663 كفـءكفـء702011/02/28 معلم

محطة الكھرباء اإلبتدائیة 2011/02/14 عال على مصطفى دمحم 1524105 كفـءكفـء712011/02/14 معلم

زھراء حلوان الثانویة بنین 2011/07/01 عمرو  محمود عبد السمیع  حسن رفعت 2263519 كفـءكفـء722011/06/27 معلم

ثانویة  بنات) ث. ع ( زھراء حلوان  2011/07/01 غادة  ابراھیم دمحم ابراھیم 2138187 كفـءكفـء732011/06/27 معلم

2011/02/14 ریاض اطفال مصر الحرة غادة دمحم احمد دمحم 2147072 كفـءكفـء742011/02/14 معلم

مصر الحرة اإلعدادیھ بنات 2011/02/14 فاطمة دمحم عبد الجلیل حسن 2217074 كفـءكفـء752011/02/14 معلم

الخلفاء الراشدین اإلبتدائیة 2011/07/01 فاطمة محمود عبد الرحمن دمحم 2138173 كفـءكفـء762011/06/27 معلم

2011/07/01 یونیو اإلبتدائیة الرسمیة لغات٣٠ فتحیة  دمحم عطیة  بدر  مرسى 2143526 كفـءكفـء772011/06/27 معلم

المعصره اإلعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم ابراھیم محمود دمحم شحاتة 2156534 كفـءكفـء782011/07/01 معلم

١المعصره البحریھ اإلبتدائیة ف 2011/02/14 دمحم الصاوى ابراھیم الصاوى 2147863 كفـءكفـء792011/02/14 معلم

زھراء حلوان الثانویة بنین 2011/07/01 دمحم خلف دمحم عبدالعال  ابراھیم طنطاوى 2261091 كفـءكفـء802011/06/27 معلم

٢مصر الحرة اإلبتدائیة ف  2008/10/01 مرزقة ناجح عبد الحكیم عبد الباقى 2147047 كفـءكفـء812011/02/14 معلم

الخلفاء الراشدین اإلبتدائیة 2011/02/14 مرفت رجب اسماعیل حجازى 2143523 كفـءكفـء822011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء اإلعدادیة الرسمیة لغات 2011/02/14 مرفت زیدان السید والى 1535928 كفـءكفـء832011/02/26 معلم

2011/03/20 یونیو الرسمیة لغات٣٠ریاض اطفال  مروة عزت محمود عزازى 1516495 كفـءكفـء842011/03/20 معلم

الشھید احمد حمدى اإلبتدائیة 2011/03/13 مروة كامل دمحم السید 2106078 كفـءكفـء852011/03/13 معلم
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فاطمة الزھراء الثانویة الرسمیة لغات 2011/07/01 مروه سلیم دمحم على 2137230 كفـءكفـء862011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب اإلبتدائیة 2011/07/01 مریم دمحم عبداللطیف ابراھیم النجولى 2146356 كفـءكفـء872011/06/27 معلم

الشھید احمد حمدى اإلعدادیة بنات 2011/02/28 منال محمود عبد الرحیم عرب 2149515 كفـءكفـء882011/02/28 معلم

مصر الحرة اإلعدادیھ بنات 2011/02/14 منى  فتحى دمحم دمحم 2146997 كفـءكفـء892011/02/14 معلم

دمحم عبد العظیم محمود اإلبتدائیة/ الشھید  2011/03/01 منى ابراھیم محمود سلیمان 2144188 كفـءكفـء902011/02/28 معلم

2011/02/14 ینایر الرسمیة لغات٢٥ریاض اطفال  منى المتولى دمحم رزق 2147069 كفـءكفـء912011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/14 منى على سعد دمحم 2145043 كفـءكفـء922011/02/14 معلم

المعصرة اإلعدادیة بنات 2011/02/14 ناجى  دمحم دمحم فتح الباب 2139126 كفـءكفـء932011/02/14 معلم

2011/02/14 ینایر اإلعدادیة الرسمیة لغات٢٥ ناھد دمحم عبدالتواب صالح 2144184 كفـءكفـء942011/02/14 معلم

خدیجة بنت خویلد االعدادیة بنات 2011/07/01 نبیل عبدهللا عبدهللا زھو 1309034 كفـءكفـء952011/06/27 معلم

زھراء حلوان االبتدائیة 2011/02/14 نبیل فاروق مرزوق رزق 2212573 كفـءكفـء962011/02/14 معلم

2011/02/14 ریاض اطفال الشھید احمد حمدى نجالء مصطفى  ھاشم عبد اللطیف 2133901 كفـءكفـء972011/02/14 معلم

زھراء حلوان الثانویة بنات 2011/07/01 نشوى عبدالغنى السید عبود 2146995 كفـءكفـء982011/06/27 معلم

2011/07/01 ریاض اطفال فاطمة الزھراء الرسمیة لغات ھالھ محمود عبد المقصود مرسى 2205409 كفـءكفـء992011/06/27 معلم

الخلفاء الراشدین اإلبتدائیة 2011/07/01 ھانى  محمود  حسین  عطا 2138185 كفـءكفـء1002011/06/27 معلم

زھراء حلوان الثانویة بنین 2011/07/01 ھانى سمیر نوار ابراھیم 2139118 كفـءكفـء1012011/06/27 معلم

الخلفاء الراشدین اإلعدادیة بنین 2011/02/14 ھبھ خیرى عبد العظیم دمحم 2156545 كفـءكفـء1022011/02/14 معلم
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2011/03/17 ینایر الرسمیة لغات٢٥ریاض اطفال  ھناء جمال الدین السید عبد الباري 2100479 كفـءكفـء1032011/03/20 معلم

دمحم عبد العظیم محمود اإلبتدائیة/ الشھید  2011/02/14 ھند سعید قاسم سید احمد 1535920 كفـءكفـء1042011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء اإلبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 ھنیھ عیسى ابراھیم دمحم 2147041 كفـءكفـء1052011/06/27 معلم

2011/02/28 ریاض اطفال مصر الحرة ھویدا صالح عبد المطلب إبراھیم 2137206 كفـءكفـء1062011/02/28 معلم

الخلفاء الراشدین اإلبتدائیة 2011/02/14 ھیام عبد المطلب عبد الحمید احمد 2147042 كفـءكفـء1072011/02/14 معلم

المعصرة الثانویة بنات 2004/07/01 ھیثم احمد السید احمد 2062356 كفـءكفـء1082009/10/15 معلم

٢المعصره البحریھ اإلبتدائیة ف  2011/06/27 وفاء توفیق دمحم عبد الخالق 2235295 كفـءكفـء1092011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء اإلعدادیة الرسمیة لغات 2011/02/28 والء ابراھیم عبدالحفیظ محمود 1526388 كفـءكفـء1102011/02/28 معلم

٢الشھید احمد ابراھیم اإلبتدائیة ف  2011/02/14 والء نافع حلمى متولى 2139151 كفـءكفـء1112011/02/14 معلم

اجیال المعصرة اإلعدادیة بنین 2011/07/01 ولید عبد النبى شاھین ابراھیم 2395294 كفـءكفـء1122011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

نبویة موسى االعدادیة بنات 2004/07/01 میرفت رجب احمد ابوسریع الشرقاوى 1318503 كفـءكفـء12012/07/25 ماجیستیرأمین مكتبة أول

سعد زغلول ث بنات 2011/02/28 احمد رمضان حسن احمد 2071454 كفـءكفـء22011/02/28 أمین مكتبة

خالد بن الولید 2011/06/27 إسراء عبد العظیم عثمان عبد الغنى 2146991 كفـءكفـء32011/06/27 أمین مكتبة

2011/06/27 مایو الفنیة المتقدمة الصناعیة١٥ اسماء عدلي عبد الستار عبد الفتاح 2072903 كفـءكفـء42011/02/28 أمین مكتبة

2011/06/27 مایو الصناعیة١٥ اماني عبدالعزیزفھمى احمد حسیب 1577701 كفـءكفـء52011/06/27 أمین مكتبة

جمال عبد الناصر 2011/02/28 رشا شعبان دمحم دمحم 2074515 كفـءكفـء62011/02/28 أمین مكتبة

أحمد زویل ع الرسمیة للغات 2011/02/28 فاطمة الزھراء طارق عبد الرحمن ابو الضیفان 2083998 كفـءكفـء72011/02/28 أمین مكتبة

2011/06/27 مایو الثانویة  بنات١٥ مروي دمحم دمحم فؤاد عبدالوھاب 2071593 كفـءكفـء82011/06/27 أمین مكتبة

الشھید مصطفى نصار 2011/06/27 امال حسن دمحم احمد عید 2071468 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

السیدة خدیجة ام المؤمنین االعدادیھ المشتركھ 2011/02/28 شیماء السید دمحم محروس 2074227 كفـءكفـء102011/02/28 أخصائى صحافة وإعالم

السیدة خدیجة ام المؤمنین االعدادیھ المشتركھ 2011/06/27 مي دمحم فتحي دمحم 2071424 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

یعمل بالدیوان 2011/06/27 نفین طھ عمر احمد 2153818 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

2011/02/14 مایو١٥السالم للتعلیم االساسى ھند قرنى قرنى حمدهللا 1736799 كفـءكفـء132011/02/14 أخصائى صحافة وإعالم

یعمل بالدیوان 1997/06/17 دمحم فھمى دمحم سالمة سالمة 1273873 كفـءكفـء142009/08/20 أخصائى تكنولوجیا أول

سعد زغلول ث بنات 2011/02/28 شرین حافظ لطفي حافظ 2058919 كفـءكفـء152011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

طھ حسین ع 2011/02/28 فاتن لطفي عبد المطلب عبد العزیز 2017416 كفـءكفـء162011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

دمحم فرید 2011/06/27 نجوي ابراھیم توفیق عبد الغني 2084182 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى تكنولوجیا
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الشھید عبد المنعم ریاض ع 2011/06/27 ھویدا عبدهللا نظیر عبدهللا 1577487 كفـءكفـء182011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

طھ حسین.د 2011/02/14 اماني سید فكري دمحم 2074037 كفـءكفـء192011/02/14 أخصائى نفسى

زید بن حارثھ للتعلیم االساسى 2011/02/14 إیمان مجد الدین صالح الدین مرسى 2147854 كفـءكفـء202011/02/14 أخصائى نفسى

أحمد زویل ع الرسمیة للغات 2011/06/27 حنان كمال فتحي دمحم 2058911 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى نفسى

دمحم فرید 2011/06/27 حنان مصطفي دمحم احمد 2076154 كفـءكفـء222011/06/27 أخصائى نفسى

طھ حسین ع 2011/06/27 رانیا دمحم فتح هللا فتح هللا 2071675 كفـءكفـء232011/06/27 أخصائى نفسى

فاطمة الزھراء ع بنات 2011/02/14 رشا دمحم دمحم حماد 2074166 كفـءكفـء242011/02/14 أخصائى نفسى

2011/03/14 مایو رسمى لغات ب١٥ سماح فتحي عبد العزیز ابو زید 2045640 كفـءكفـء252011/02/14 أخصائى نفسى

فاطمة الزھراء ع بنات 2011/06/27 سوزان مصطفى عبد الجلیل ابراھیم 2047907 كفـءكفـء262011/06/27 أخصائى نفسى

ابو بكر الصدیق للتعلیم األساسي 2011/02/14 شیماء عبد الحمید دمحم عبد ربھ 2148449 كفـءكفـء272011/02/14 أخصائى نفسى

جمال عبد الناصر 2011/02/14 ماري اسحق جاد عبید 2075982 كفـءكفـء282011/02/14 أخصائى نفسى

جمال عبد الناصر 2011/06/27 ماري ماھر غالي جرجس 2070502 كفـءكفـء292011/06/27 أخصائى نفسى

مصطفى كامل للتعلیم االساسى 2011/02/14 مروة السید جالل ھاشم 1322717 كفـءكفـء302011/02/14 أخصائى نفسى

2011/06/27 مایو الثانویة  بنات١٥ مروه زكریا الشربیني الفقي 2071577 كفـءكفـء312011/06/27 أخصائى نفسى

احمد شوقى الرسمیة لغات 2011/06/27 نسرین فتح الباب شبل موسي 1762947 كفـءكفـء322011/06/27 أخصائى نفسى

2011/02/14 مایو١٥السالم للتعلیم االساسى نھي عزیز عبد الحمید دمحم 2074528 كفـءكفـء332011/02/14 أخصائى نفسى

السالم 2011/06/27 نھي علي عوض احمد 2076115 كفـءكفـء342011/06/27 أخصائى نفسى
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

فاطمة الزھراء ع بنات 2011/06/27 ھبھ دمحم علي على 2084025 كفـءكفـء352011/06/27 أخصائى نفسى

یعمل بالدیوان 2011/07/11 یاسمین اسماعیل توفیق عبد المجید 1326889 كفـءكفـء362011/07/11 أخصائى نفسى

سعد زغلول ث بنات 2011/06/27 یاسمین سید ابراھیم علي 2079917 كفـءكفـء372011/06/27 أخصائى نفسى

على مبارك االعدادیة 2011/06/27 امل عدلي دمحم عبد الباري 2072908 كفـءكفـء382011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد المنعم ریاض ع 2010/06/27 ایمن حسین دمحم سالمھ 2045632 كفـءكفـء392011/06/27 أخصائى اجتماعى

نجیب محفوظ تعلیم اساسى 2011/06/27 دینا حسن نعیم محمود 2092443 كفـءكفـء402011/06/27 أخصائى اجتماعى

طھ حسین ع 2011/06/27 رانیا زكریا مھدي ابراھیم 2210092 كفـءكفـء412011/06/27 أخصائى اجتماعى

سعد زغلول ث بنات 2011/06/27 ریھام  دمحم ابراھیم عطیھ 2146106 كفـءكفـء422011/06/27 أخصائى اجتماعى

الحریة الرسمیة لغات 2011/06/27 شیماء  مھني ثابت محمود 2194341 كفـءكفـء432011/06/27 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2010/06/27 شیماء جاد الحق موسي مصطفي 2070588 كفـءكفـء442011/06/27 أخصائى اجتماعى

)ریاض(مصطفىكامل  2011/06/27 عبیر ابراھیم مصطفي حجاب 2070518 كفـءكفـء452011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/06/27 مایو الثانویة  بنات١٥ عبیر جمال الفي نصیح 2392807 كفـءكفـء462011/06/27 أخصائى اجتماعى

احمد شوقى الرسمیة لغات 2010/07/01 عزة عبد الرازق عبد الستار عبد الرازق 2076144 كفـءكفـء472011/06/27 أخصائى اجتماعى

نبویة موسى االعدادیة بنات 2011/06/27 عزه اسماعیل حسین محمود 2208519 كفـءكفـء482011/06/27 أخصائى اجتماعى

على مبارك 2011/06/27 مروة سالمة سید سالمة 2072894 كفـءكفـء492011/06/27 أخصائى اجتماعى

انور السادات رسمى لغات ب 2011/06/27 مني عبد الحمید محمود علي 2092462 كفـءكفـء502011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/06/27 مایو الفنیة المتقدمة الصناعیة١٥ مني فاروق امین علي 2397621 كفـءكفـء512011/06/27 أخصائى اجتماعى
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٨المستقبل الرسمیة المتمیزة للغات  1992/09/01 جابر كمال شریف ھنداوى 1821367 كفـءكفـء522009/01/25 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1996/09/01 ھند عبد العزیز دمحم عبد القادر 1302469 كفـءكفـء532012/07/25 ماجیستیرمعلم أول أ

2011/06/27 مایو الثانویة  بنات١٥ احمد سید دمحم السید 2071544 كفـءكفـء542011/06/27 معلم

انور السادات رسمى لغات ب 2011/06/27 احمد دمحم عبدالرحمن الجرشة 1319737 كفـءكفـء552011/06/27 معلم

سعد زغلول ث بنات 2011/06/27 احمد محمود دمحم دمحم خلیل 2401705 كفـءكفـء562011/06/27 معلم

الحریة  الرسمیة للغات 2011/06/27 اسالم طھ سعید قاسم 2070624 كفـءكفـء572011/06/27 معلم

نجیب محفوظ تعلیم اساسى 2011/02/14 اسماء حمودة حسن ابراھیم 2074248 كفـءكفـء582011/02/14 معلم

2011/02/28 احمد شوقى ریاض اطفال الرسمیھ لغات اسماء صالح امام دمحم 2058812 كفـءكفـء592011/02/28 معلم

السیدة خدیجة ام المؤمنین االعدادیھ المشتركھ 2011/02/14 اسماء فخري السعید دمحم 2146120 كفـءكفـء602011/02/14 معلم

٨المستقبل الرسمیة المتمیزة للغات  2011/06/27 الشیماء سید عبد العظیم عبد اللطیف 2089210 كفـءكفـء612011/06/27 معلم

سعد زغلول ث بنات 2011/03/17 الشیماء مصطفى ابراھیم عبد العزیز 2162467 كفـءكفـء622011/03/17 معلم

ف نبیل فھمى 2011/06/27 الھام عبدهللا نظیر عبدهللا 2147222 كفـءكفـء632011/06/27 معلم

نبویة موسى االعدادیة بنات 2011/06/27 امل دمحم معروف سید 2397767 كفـءكفـء642011/06/27 معلم

انور السادات الرسمي لغات 2011/02/28 امنیة فتحي دمحم حجازي 2058807 كفـءكفـء652011/02/28 معلم

ابو بكر الصدیق للتعلیم األساسىع 2011/06/27 امیرة عفیفي حامد واصل 2096671 كفـءكفـء662011/06/27 معلم

اللواء عزت عبد الرؤف 2011/02/14 امیرة دمحم دمحم عیسي 2077971 كفـءكفـء672011/02/14 معلم

الحریة الرسمیة لغات 2011/02/14 امیرة مصطفى احمد مصطفى 1535877 كفـءكفـء682011/02/14 معلم

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

7438of 181 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 

المستقبلالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

ف د طھ حسین 2011/02/14 امیمة الدسوقي مصطفي حسن 2074019 كفـءكفـء692011/02/14 معلم

انور السادات رسمى لغات ب 2011/02/14 امینة حمودة حسن ابراھیم 2071514 كفـءكفـء702011/02/14 معلم

٨المستقبل الرسمیة المتمیزة للغات  2011/03/01 إیفون عیسى متى صلیب 2138882 كفـءكفـء712011/02/28 معلم

زید بن حارثھ للتعلیم االساسى 2011/02/28 إیمان  حلمى  دمحم عفیفى 2127402 كفـءكفـء722011/02/28 معلم

انور السادات الرسمي لغات 2011/04/01 ایمان جمال دمحم عوض 1324888 كفـءكفـء732011/03/20 معلم

الحریة الرسمیة لغات 2011/02/14 ایمان حامد محمود دمحم 2070461 كفـءكفـء742011/02/14 معلم

٢مایوالرسمي لغات ١٥ 2011/02/14 إیمان ربیعى سلیمان دمحم عوض 2062045 كفـءكفـء752011/02/14 معلم

سعد زغلول ث بنات 2011/06/27 ایمان عبد العال حسن سید 2058900 كفـءكفـء762011/06/27 معلم

2011/06/27 مایو الصناعیة١٥ ایمان عبدالحمید احمد شعبان 2071756 كفـءكفـء772011/06/27 معلم

سعد زغلول ث بنات 2011/06/27 جھاد مؤمن دمحم زغلول 2058905 كفـءكفـء782011/06/17 معلم

على مبارك ب 2011/03/01 جیھان عبده  علي عبد الھادي 2072929 كفـءكفـء792011/02/28 معلم

جمال عبد الناصر 2011/02/28 حسام صالح ابراھیم عبد الغني 2212517 كفـءكفـء802011/02/28 معلم

ابو بكر الصدیق للتعلیم األساسي 2011/06/27 حنان  الھادى عطیة عبد العال 2138957 كفـءكفـء812011/06/27 معلم

2011/06/27 مایو الثانویة  بنات١٥ حنان اسماعیل عبدالحكم اسماعیل 2071527 كفـءكفـء822011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب الثانویة بنین 2011/06/27 حنان عبدالملك عبدالملك عبید 2376985 كفـءكفـء832011/06/27 معلم

2011/06/27 مایو الصناعیة١٥ دریھ عمر الفاروق یوسف محمود 2071734 كفـءكفـء842011/06/27 معلم

الحریة الرسمیة لغات 2011/02/28 دعاء محمود السید عوض هللا 2058848 كفـءكفـء852011/02/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

على مبارك االعدادیة 2000/09/25 دلیا دمحم محمود العش 2184082 كفـءكفـء862009/12/31 معلم

خالد بن الولید ع 2010/06/27 رانیا حمزة السید عبدالجلیل 2209389 كفـءكفـء872011/06/27 معلم

على مبارك االعدادیة 2011/06/27 رشا ابراھیم دمحم السید 2089196 كفـءكفـء882011/06/27 معلم

أحمد زویل ع الرسمیة للغات 2011/02/28 رشا احمد دمحم احمد 1577548 كفـءكفـء892011/02/28 معلم

الحریة  الرسمیة للغات 2011/06/27 ریم السید ابراھیم شندي ندا 2058824 كفـءكفـء902011/06/27 معلم

المھندس نبیل فھمى للتعلیم االساسى 2011/06/27 سامح عفیفي بدوي عفیفي 2208447 كفـءكفـء912011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق للتعلیم األساسي 2011/06/27 سعاد شكرى على ابراھیم 1493503 كفـءكفـء922011/06/27 معلم

2011/06/27 مایو الثانویة  بنات١٥ سما طاھر حمودة دمحم 2215568 كفـءكفـء932011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق للتعلیم األساسي 2011/02/14 سھام عبدالجواد سید احمد جاد 2207678 كفـءكفـء942011/02/14 معلم

2011/02/14 مایو١٥السالم للتعلیم االساسى سھام فتحي توفیق عمر خلیل 2072887 كفـءكفـء952011/02/14 معلم

2011/07/01 احمد شوقى ریاض اطفال الرسمیھ لغات شریھان احمد حسن یاسین 2205878 كفـءكفـء962011/06/27 معلم

خالد بن الولید ع 2011/06/27 شھیرة عصام الدین زكي جابر 2181857 كفـءكفـء972011/06/27 معلم

2011/06/27 مایو الصناعیة١٥ شیماء حلمي جمال الدین ذكي 2084166 كفـءكفـء982011/06/27 معلم

على مبارك ب 2011/02/14 شیماء عبدالرحمن علي خضیرى 2157679 كفـءكفـء992011/02/14 معلم

نجیب محفوظ 2011/02/28 شیماء مصطفي احمد احمد 2074260 كفـءكفـء1002011/02/28 معلم

2011/02/28 مایو الثانویة  بنات١٥ صالح دمحم احمد عبد الرحمن 2074382 كفـءكفـء1012011/02/28 معلم

2011/06/27 احمد شوقى ریاض اطفال الرسمیھ لغات صفاء حجاج دمحم علي 2205871 كفـءكفـء1022011/06/27 معلم
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فاطمة الزھراء ع بنات 2011/06/27 صفاء دمحم احمد طھ 2077960 كفـءكفـء1032011/06/27 معلم

جمال عبد الناصر 2011/02/14 عبد المنعم دمحم محمود حشاد 2073871 كفـءكفـء1042011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب الثانویة بنین 2011/07/01 عبدالرحمن نصیر دمحم دمحم 1577670 كفـءكفـء1052011/06/27 معلم

زید بن حارثھ للتعلیم االساسى 2011/02/14 عبیر عبد المعطي حامد عبد ربة 2074278 كفـءكفـء1062011/02/14 معلم

زید بن حارثھ للتعلیم االساسى 2011/02/14 عبیر عبد النبي احمد احمد 2092452 كفـءكفـء1072011/02/14 معلم

2011/06/27 مایو الصناعیة١٥ عزه مكرم مصطفي محمود 2071718 كفـءكفـء1082011/06/27 معلم

2011/06/27 مایو ص بنین١٥ عال عبد القوي كامل احمد 2071333 كفـءكفـء1092011/06/27 معلم

نبویة موسى االعدادیة بنات 2011/02/14 عال فكرى محمود عبد الحمید 2077993 كفـءكفـء1102011/02/14 معلم

سعد زغلول ث بنات 2011/02/28 علیة دمحم دمحم حسن 2058903 كفـءكفـء1112011/02/28 معلم

٨المستقبل الرسمیة المتمیزة للغات  2011/02/14 غادة سعد احمد مسعود 2071599 كفـءكفـء1122011/02/14 معلم

2011/06/27 مایو الفنیة المتقدمة الصناعیة١٥ فاطمة طة طة احمد 2071340 كفـءكفـء1132011/06/27 معلم

٢مایوالرسمي لغات ١٥ 2011/02/28 فاطمھ عبد الجلیل رجب عبد الحمید 2058801 كفـءكفـء1142011/02/28 معلم

2011/06/27 مایو ص بنین١٥ كریمة فتحى عبده دمحم صالح 1529602 كفـءكفـء1152011/06/27 معلم

٨المستقبل الرسمیھ المتمیزه للغات  2011/02/14 لطفي فجر احمد  محمود 2073805 كفـءكفـء1162011/02/14 معلم

ف جمال عبد الناصر 2011/02/14 مایسة دمحمعمر احمد سالم 2073775 كفـءكفـء1172011/02/14 معلم

عباس محمود العقاد ب 2011/03/20 مایسة مرسي دمحم مرسي 1320110 كفـءكفـء1182011/03/20 معلم

الحریة  الرسمیة للغات 2011/06/27 دمحم  بدر سید طلبھ 2210057 كفـءكفـء1192011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المستقبلالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/06/27 مایو الصناعیة١٥ دمحم احمد عبدالعظیم عبد الحمید 2207528 كفـءكفـء1202011/06/27 معلم

نبویة موسى االعدادیة بنات 2011/07/01 دمحم توفیق ابراھیم بدوي خطاب 2070621 كفـءكفـء1212011/06/27 معلم

د احمد زویل ث  الرسمیة للغات 2011/06/27 دمحم جابر یوسف اسماعیل 2073751 كفـءكفـء1222011/06/27 معلم

مصطفى كامل للتعلیم االساسى 2011/06/27 محمود حسین محمود سید 2206571 كفـءكفـء1232011/06/27 معلم

اللواء عزت عبدالرؤف الحاج 2011/06/27 مرفت فرحان عبد الرحمن عویس 2048084 كفـءكفـء1242011/06/27 معلم

نجیب محفوظ 2011/02/14 مروة احمدفؤاد  دمحم عبد هللا 2074269 كفـءكفـء1252011/02/14 معلم

جمال عبد الناصر 2011/02/28 مروة السید ابراھیم اسماعیل 2073762 كفـءكفـء1262011/02/28 معلم

دمحم فرید 2011/06/27 مروة علي الطیب علي 2089228 كفـءكفـء1272011/06/27 معلم

٢مایوالرسمي لغات ١٥ 2011/06/27 مروة دمحم حسبو عبد الرحمن 2079970 كفـءكفـء1282011/06/27 معلم

2011/06/27 مایو ص بنین١٥ مصطفى عبد العزیز دمحم شبل عمران 2047912 كفـءكفـء1292011/06/27 معلم

عثمان بن عفان ث بنین 2011/06/27 مصطفي عبد الرازق صدیق علي بدران 2079913 كفـءكفـء1302011/06/27 معلم

2011/02/28 احمد شوقى ریاض اطفال الرسمیھ لغات منال خمیس لبیب شحاتھ 2150103 كفـءكفـء1312011/02/28 معلم

ف جمال عبد الناصر 2011/02/28 مني احمد دمحم علي خلیل 2073819 كفـءكفـء1322011/02/28 معلم

دمحم فرید للتعلیم األ ساسى 2011/02/28 مني حسن عبد الحمید امام 2073915 كفـءكفـء1332011/02/28 معلم

2002/05/01 مایو الصناعیة١٥ میشیلین جرجس القمص یعقوب مرقص 381738 كفـءكفـء1342011/01/21 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض ع 2011/06/27 نادین انور عبدالرؤف عبد العزیز 1577607 كفـءكفـء1352011/06/27 معلم

2011/06/27 مایو الصناعیة١٥ نجالء حامد عبدالرحیم علي 2207562 كفـءكفـء1362011/06/27 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 

المستقبلالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحریة الرسمیة لغات 2011/02/14 نجالء صابر ھالل مصطفي 2079963 كفـءكفـء1372011/02/14 معلم

ف نبیل فھمى 2011/02/14 نجوي فؤاد دمحم العناني 2147253 كفـءكفـء1382011/02/14 معلم

)ریاض(مصطفىكامل  2011/02/28 نسمھ عبدالرحمن مرزوق مسعود 1746642 كفـءكفـء1392011/02/14 معلم

٢مایوالرسمي لغات ١٥ 2011/02/14 نشوى علي احمد دمحم 2131213 كفـءكفـء1402011/02/14 معلم

٨المستقبل الرسمیھ المتمیزة لغات  2011/02/14 نعمھ احمد اسماعیل احمد 2058827 كفـءكفـء1412011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق للتعلیم األساسي 2011/02/14 نفیسة دمحم احمد دمحم 2072822 كفـءكفـء1422011/02/14 معلم

انور السادات رسمى لغات ب 2011/06/27 نھا دمحم احمد ربیع 2079952 كفـءكفـء1432011/06/27 معلم

ف جمال عبد الناصر 2011/02/28 نھاد فرج فرج دمحم مصطفي 2073823 كفـءكفـء1442011/02/28 معلم

٨المستقبل الرسمیة المتمیزة للغات  2011/02/14 نھال نبیل  ابراھیم حامد ندا 2045629 كفـءكفـء1452011/02/14 معلم

٢مایوالرسمي لغات ١٥ 2011/02/14 نھلھ محسن دمحم حسین االشقر 2072785 كفـءكفـء1462011/02/14 معلم

2011/06/27 مایو الفنیة المتقدمة الصناعیة١٥ نھى ابراھیم دمحم ابراھیم 1317408 كفـءكفـء1472011/06/27 معلم

2011/06/27 مایو الصناعیة١٥ نھي دمحمجالل دمحم سیف 2074499 كفـءكفـء1482011/06/27 معلم

زید بن حارثھ للتعلیم االساسى 2011/02/28 نورا عبدالفتاح فھمي عویس 2070508 كفـءكفـء1492011/02/28 معلم

٨المستقبل الرسمي لغات المتمیزة  2011/02/14 ھالھ  فاروق العارف عبد العال 2157691 كفـءكفـء1502011/02/14 معلم

دمحم فرید للتعلیم األ ساسى 2011/02/14 ھالھ غریب السید احمد 2073879 كفـءكفـء1512011/02/14 معلم

ف د طھ حسین 2011/02/14 ھالھ دمحم احمد التابعي 2074044 كفـءكفـء1522011/02/14 معلم

2011/06/27 مایو الثانویة  بنات١٥ ھانم السید احمد شعبان 2073743 كفـءكفـء1532011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

المستقبلالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جمال عبد الناصر 2011/02/28 ھاني صالح ابراھیم علي 2070557 كفـءكفـء1542011/02/28 معلم

نبویة موسى االعدادیة بنات 2011/02/28 ھبھ دمحم محمود دمحم 2072856 كفـءكفـء1552011/02/28 معلم

)ریاض(مصطفىكامل  2011/02/14 ھدي كمال دمحم مرسي 2072814 كفـءكفـء1562011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء ع بنات 2011/02/14 ھمت مصطفي سید ابراھیم 2084021 كفـءكفـء1572011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب الثانویة بنین 2011/02/28 ھناء فھمي سلیمان سید البنا 2084177 كفـءكفـء1582011/02/28 معلم

2011/02/28 احمد شوقى ریاض اطفال الرسمیھ لغات والء دمحم خلیل دمحم 2157902 كفـءكفـء1592011/02/28 معلم

خالد بن الولید ع 2011/06/27 والء دمحم عبد الجلیل  احمد 2252764 كفـءكفـء1602011/06/27 معلم

اللواء عزت عبدالرؤف الحاج 2011/02/14 یاسر دمحم دمحم دمحم 2018700 كفـءكفـء1612011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الشروقالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ع-رامى حسن الغامرى ببدر  2011/06/27 أمیرة فتح ابو الفتح دمحم 1320958 كفـءكفـء12011/06/27 أمین مكتبة

دمحم ایمن شویقة ع/ الشھید 2011/06/27 تامر احمد عبد السمیع سلیمان 2109741 كفـءكفـء22011/06/27 أمین مكتبة

الشروق الرسمیة لغات 2011/02/14 شیماء رمضان ابراھیم عبد المقصود 1569329 كفـءكفـء32011/03/20 أمین مكتبة

طبرى بدر االعدادیة 2011/02/14 نجالء دمحم دمحم دمحم الشناوى 2133484 كفـءكفـء42011/02/23 أمین مكتبة

ع- الشھید أشرف القزاز 2011/03/20 یسرا احمد صبرى  احمد خلیفة 1522179 كفـءكفـء52011/03/20 أخصائى صحافة وإعالم

یعمل بالدیوان 2011/06/27 ایمان محمود شلبى یوسف الریاشى 1292270 كفـءكفـء62011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

العسكریة الریاضیة 2011/06/27 رامى  السید دمحم عشماوى 2158125 كفـءكفـء72011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

"ع "أنس بن مالك الرسمیة لغات  2011/06/27 رشا كمال عبد المعبود  الدسوقي 2099885 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

"ع"مستقبل الشروق الرسمیة المتمیزة لغات 2011/06/27 زینب شعبان علي شعبان 2099899 كفـءكفـء92011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

العسكریة الریاضیة 2011/06/27 مروة عمر دمحم مندور 1508713 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

طبرى بدر االعدادیة 2011/06/27 أسماء عبد المعز دمحم ابوالحمد 2133476 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى نفسى

"ع"عبدالحلیم محمود الرسمیة لغات/ د 2011/02/14 راندا كمال دمحم دمحم طلبة 2073149 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى نفسى

"ث "أنس بن مالك الرسمیة لغات  2011/03/17 نھلھ دمحم السید شحاتھ 1527121 كفـءكفـء132011/03/20 أخصائى نفسى

طبرى الشروق ع 2011/06/27 إنجى فوزى شحاتة جرجس 2148822 كفـءكفـء142011/07/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/06/27 رحاب خطاب عبدهللا السید رشید 2107424 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/06/27 زینب احمد ابو الفضل علي حافظ 2108859 كفـءكفـء162011/07/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2009/01/01 عبیر عربي عبد السالم السید 2107442 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الشروقالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2011/06/27 غادة صالح زكرى حنا 1311743 كفـءكفـء182011/06/27 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/06/27 مایسھ عبد الحى دمحم شعیب 2108838 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى اجتماعى

"ع"مستقبل الشروق الرسمیة المتمیزة لغات 2011/06/27 منى حسام ا لدین العوضى ابو العال 1318944 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى اجتماعى

طبرى الشروق ث 1984/09/01 رضا عید ابراھیم الحداد 1237531 كفـءكفـء212009/02/01 معلم أول أ

طبرى بدر االعدادیة 1994/08/16 مني حامد عبد الرازق دمحم 1798334 كفـءكفـء222009/09/06 معلم أول أ

ب- رامى حسن الغامرى ببدر  1990/09/01 بكرى عبدالعال عبدالتواب رضوان 2111245 كفـءكفـء232009/01/25 معلم أول

شرق الروبیكى للتعلیم االساسى 1989/09/01 رفعت ابوالمجد سالم عبد الرحمن 1819572 كفـءكفـء242008/12/22 معلم أول

طبرى شروق ب 2011/06/27 احمد دمحم شوقى احمد 1553141 كفـءكفـء252011/06/27 معلم

ب- أنس بن مالك الرسمیة لغات  2011/03/20 أحمد نبیل عبد الفتاح دمحم 2171447 كفـءكفـء262011/03/17 معلم

"ع"األبطال الرسمیة لغات  2011/06/27 اسامھ السید دمحم یوسف حسن 1518333 كفـءكفـء272011/06/27 معلم

"ث"الشروق الرسمیة لغات 2011/06/27 اسماء دمحم فودة دمحم رشاد 2107461 كفـءكفـء282011/06/27 معلم

"ع"مستقبل الشروق الرسمیة المتمیزة لغات 2011/06/27 أمانى محمود سلیم على 2222208 كفـءكفـء292011/06/27 معلم

طبرى الشروق ع 2011/03/20 امانى محمود دمحم عطیة 1600461 كفـءكفـء302011/03/13 معلم

مصطفى المراغى للتعلیم االساسى 2011/02/14 رانیا حسن  صابر عبد العال 2203409 كفـءكفـء312011/03/01 معلم

"ب "دمحم سمیرعبد المعطى الرسمیة لغات 2011/06/27 رانیا سامى ابراھیم السعدنى 2236075 كفـءكفـء322011/06/27 معلم

عبدالحلیم محمود الرسمیة لغات/ د 2011/06/27 رشا دمحم جادهللا بدر 2236175 كفـءكفـء332011/06/27 معلم

"ر"مستقبل الشروق الرسمیة المتمیزة لغات 2011/06/27 رشا مصطفى عبدالھادى دمحم 1310821 كفـءكفـء342011/06/27 معلم

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

7438of 189 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 

الشروقالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

"ر"الشروق الرسمیة لغات 2011/02/28 رضوي عبد التواب ابراھیم مسلم 2107431 كفـءكفـء352011/02/28 معلم

شرق الروبیكى للتعلیم االساسى 1989/10/03 سالم عبد الغفار سالم مصطفى 1770621 كفـءكفـء362009/06/25 معلم

ب-مستقبل الشروق الرسمیة المتمیزة لغات 2011/06/27 سالمة دمحم اسماعیل علي 2118818 كفـءكفـء372011/07/01 معلم

"ع"مستقبل الشروق الرسمیة المتمیزة لغات 2011/06/27 سھام دمحم محمود على الشیخ 1324044 كفـءكفـء382011/07/01 معلم

طبرى بدر االعدادیة 2011/06/27 شیرین فوزى دمحم أبو السعود 2133445 كفـءكفـء392011/06/27 معلم

عبدالحلیم محمود الرسمیة لغات/ د 2011/02/14 شیماء دمحم محمود سید 1324359 كفـءكفـء402011/02/14 معلم

دمحم ایمن شویقة ع/ الشھید 2011/02/14 صبري  عبدالقادر صبري الحلو 2107953 كفـءكفـء412011/02/23 معلم

"ر"الشروق الرسمیة لغات 2011/02/28 صفاء دمحم عبد الفتاح الدسوقي 1318048 كفـءكفـء422011/02/28 معلم

الفردوس ث 2011/03/17 عاطف احمد شدید شریف 2128135 كفـءكفـء432011/03/17 معلم

الشروق" ب"ھدى شعراوى 2011/06/27 عبیر عید احمد عبد المجید 2176678 كفـءكفـء442011/06/27 معلم

ث-مستقبل الشروق الرسمیة المتمیزة للغات  2011/06/27 عبیر دمحم السید فودة  حرمي 2116220 كفـءكفـء452011/06/27 معلم

"ر" أنس بن مالك الرسمیة لغات  2011/02/14 عزة عماد علي احمد عابدین 2153333 كفـءكفـء462011/02/28 معلم

طبرى بدر االعدادیة 2011/06/27 عزة ھالل رزق دمحم 2133456 كفـءكفـء472011/06/27 معلم

طبرى بدر االعدادیة 2011/01/27 غادة دمحم محمود سید 2202747 كفـءكفـء482011/06/27 معلم

"ر"الشروق الرسمیة لغات 2011/02/14 فاطمة  لطفي دمحم عبده 2107415 كفـءكفـء492011/02/14 معلم

)ب(مصطفى المراغى تربیة فكریة  2011/06/27 فاطمة سعید عباس رمضان 2234456 كفـءكفـء502011/06/27 معلم

طبرى بدر االعدادیة 2011/06/27 فایزة أحمد أحمد درویش 2158664 كفـءكفـء512011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الشروقالقاھرة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

"ر"الشروق الرسمیة لغات 2011/02/14 لمیاء مصطفي ھاشم عبداللطیف 2107498 كفـءكفـء522011/02/14 معلم

"ر"عبدالحلیم محمود الرسمیة لغات/ د 2011/02/14 لیلى  یحیى  عبده عطیة 2073155 كفـءكفـء532011/02/14 معلم

عبدالحلیم محمود الرسمیة لغات/ د 2011/02/23 دمحم رستم یوسف رستم 2104286 كفـءكفـء542011/02/23 معلم

نجیب محفوظ للتعلیم االساسى 2011/02/28 دمحم عبد الظاھر سید صالح 2111497 كفـءكفـء552011/02/28 معلم

الشروق الرسمیة لغات 2011/06/27 مرثا حنا صموئیل ابراھیم 1303464 كفـءكفـء562011/06/27 معلم

"ع"الشروق الرسمیة لغات 2011/06/27 مروة فوزي عبد الحكیم دمحم 2111479 كفـءكفـء572011/06/27 معلم

االبطال الرسمیة لغات 2011/07/01 منال صبحى أحمد إبراھیم 2259939 كفـءكفـء582011/06/27 معلم

الشروق للتعلیم االساسى 2011/06/27 میرفت وصفى میخائیل ابراھیم 1768121 كفـءكفـء592011/06/27 معلم

نجیب محفوظ 2011/03/20 نرمین سعد زاید موسى 2104027 كفـءكفـء602011/03/20 معلم

عبدالحلیم محمود الرسمیة لغات/ د 2011/06/27 نشوي عبدالوھاب الصعیدي عبدربھ 2111499 كفـءكفـء612011/06/27 معلم

ب-مستقبل الشروق الرسمیة المتمیزة لغات 2011/06/27 نھى ھاشم عبدة السید 1316779 كفـءكفـء622011/06/27 معلم

نجیب محفوظ للتعلیم االساسى 2011/06/27 ھاني مرتضي صبري عبد الرحیم مندور 2111505 كفـءكفـء632011/02/28 معلم

الشروق الرسمیة لغات 2011/02/14 ھند السید على عرفة 2202755 كفـءكفـء642011/02/14 معلم

الشروق" ث"ھدى شعراوى 2011/06/27 وجدان سعید السید ابراھیم 2108933 كفـءكفـء652011/06/27 معلم

"ر"االبطال الرسمیة لغات 2011/03/20 والء دمحم حسنى حسین 1507829 كفـءكفـء662011/03/01 معلم
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