
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 المدیریةالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1994/07/11 سامیة دمحم عبد الغنى عبدالال 1577748 كفـءكفـء12012/07/01 ماجیستیرمعلم أول أ
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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 

شبین الكومالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المساعي اإلعدادیة القدیمھ بنات بشبین الكوم 2002/05/01 شیماء احمد فصیح عبد الرحمن السكرى 321312 كفـءكفـء12012/02/28 ماجیستیروكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول 

المساعى المشكورة الثانویة للبنین بشبین الكوم 1985/10/22 مجدى عبد الفتاح محمود عالم 278442 كفـءكفـء22012/06/07 ماجیستیرمدیر مدرسة- أخصائى تكنولوجیا  خبیر  

النھضة االبتدائیة بالبتانون 2011/07/13 امیرة السید على الحاج على 2011265 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

احمد عبد الحكیم محمود اإلعدادیة  بالمصیلحة 2011/07/01 امیرة عبد اللطیف السید الجمل 2122962 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

السالم اإلبتدائیة بشبین الكوم 2011/07/13 ایمان السید عبد العزیز الوقاد 2097842 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

الشھید أحمدعبدالعاطى عبدالشافى اإلبتدائیة 2011/07/01 ایمان عبد السالم حسین  احمد 2124785 كفـءكفـء62011/07/01 أمین مكتبة

الشھید مصطفى فوزى عبد العال زین الدین االبتدائیة 2011/07/01 دالیا صالح دمحم عالم 2125392 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

المساعى اإلعدادیة الجدیدة بنات بشبین الكوم 2011/07/01 دعاء دمحم مصیلحى أبو على 2096880 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

السكریة للتعلیم األساسى 2011/07/01 دعاء ممدوح دمحم عامر 2086844 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

شبین الكوم  الرسمیة المتمیزة والمتكاملة للغات 2011/07/13 رحاب عبد الباسط عبد السمیع الجنایني 2125384 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

السادات للتعلیم األساسي بسلكا 2011/07/13 سمر سامى صالح منصور 2174893 كفـءكفـء112011/07/01 أمین مكتبة

ًطارق دمحم طلبھ اإلعدادیة بشبین الكوم/ النقیب  2011/07/13 سمر صفوت سعد الغندور 2069845 كفـءكفـء122011/07/01 أمین مكتبة

الشھید عبدالرحمن حسن الدیب بشبین الكوم 2010/07/01 شیماء ممدوح طھ  حنوت 2118958 كفـءكفـء132011/07/01 أمین مكتبة

عبد العزیز عیسى الصعیدى للتعلیم األساسى بملیج 2011/07/01 غادة دمحم سامى محمود الشافعى 2084611 كفـءكفـء142011/07/01 أمین مكتبة

الشھید حماد أحمد الصعیدى بالماى القدیمةع سابقا 2011/07/01 فریدة عبد الحلیم على دمحم 2125379 كفـءكفـء152011/07/01 أمین مكتبة

الماى الحدیثة المشتركة اإلعدادیة 2011/07/01 ھالة  احمد  عبد ربھ القال 2096800 كفـءكفـء162011/07/01 أمین مكتبة

احمد فؤاد فراج اإلعدادیة بشبرا خلفون 2011/07/01 یاسمین فتحى الدسوقى عبد هللا 2105099 كفـءكفـء172011/07/01 أمین مكتبة
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األعلي

المساعي اإلعدادیة القدیمھ بنات بشبین الكوم 2011/07/01 یاسمین فتحى عبد الفتاح زین 323264 كفـءكفـء182011/07/01 أمین مكتبة

إبراھیم حسن العشماوى للتعلیم األساسى بالبتانون 2011/07/01 سحر  جمعھ  على  احمد  2389554 كفـءكفـء192011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

بخاتى االعدادیة المشتركة 2011/07/13 احمد فوزى عبدالھادى غنیم 2191598 كفـءكفـء202011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید فوزى فیازاإلبتدائیة بكفرالمصیلحة 2011/07/13 اسماء عبد العظیم ابراھیم الجزیرى 2270378 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

طبندى اإلبتدائیة  بنات 2011/07/13 اسماء على سید احمد عبد هللا 2165608 كفـءكفـء222011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

البتانون الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/13 القطب فتحى قطب سالمون 2218213 كفـءكفـء232011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

احمد عیسى اإلبتدائیة بملیج 2011/07/01 امل محمود مصیلحى بصلة 2213828 كفـءكفـء242011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عبد العزیز عیسى الصعیدى للتعلیم األساسى بملیج 2011/07/13 امیرة صبحى سعید الشعراوى 2283031 كفـءكفـء252011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید فوزى أیمن اإلعدادیة بدكما 2011/07/01 باسم عبد العزیز دمحم عثمان 2162252 كفـءكفـء262011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

)الزخرفیھ(الشھید عبدهللا عبدالمولى  2011/07/01 تھانى حمدى عبد المعطى فتح الباب 2161206 كفـءكفـء272011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید باسم مختار الجمسى اإلعدادیة بالبتانون 2011/07/01 رحاب صبحى عبد العظیم المزین 2390391 كفـءكفـء282011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم عبدالعزیز زین الدین اإلبتدائیة بنین بشبین 
الكوم

2011/07/13 رحاب كمال دمحم االودن 2191573 كفـءكفـء292011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

میت خلف اإلبتدائیة المشتركة 2011/07/13 سحر سعید معوض دابى 2402698 كفـءكفـء302011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید الصباحى فھد اإلبتدایة بمیت مسعود 2011/07/01 شادیة  فرحات خضیر خضیر 2213535 كفـءكفـء312011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشاعر غنیم للتعلیم االساسى 2010/07/01 شیماء احمد السید وتوت 2213773 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشاعر غنیم للتعلیم االساسى 2011/07/13 ففیان سلیمان ریاض سلیمان 2168727 كفـءكفـء332011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة بالبتانون 2011/07/13 فؤاد فتحى احمد شاھین 2340056 كفـءكفـء342011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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األعلي

فاطمة النبویة اإلبتدائیة بشنوان 2011/07/01 دمحم رشاد فرحات قابیل 2262778 كفـءكفـء352011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

طنبدى اإلبتدائیة بنین 2011/07/01 دمحم صابر دمحم خطاب 2279860 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

اإلعدادیة الریاضیة التجریبیة للبنات بشبین الكوم 2011/07/01 دمحم عبد الرحمن دمحمحسنین منصور 2337259 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الوعي القومي االعدادیة بشبین الكوم 2011/07/13 دمحم فوزى عبد الفتاح مندور 2165610 كفـءكفـء382011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

سعد الحرة اإلبتدائیة بشبین الكوم 2011/07/01 مرثا رضا عبد الملك بولس 2245638 كفـءكفـء392011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

دار التربیة الرسمیة للغات بشین الكوم 2011/07/13 مریم نبیھ اسحق رزق هللا 2385492 كفـءكفـء402011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الماى الحدیثة المشتركة اإلعدادیة 2011/07/01 منال جمال دمحم سلیمان 2193095 كفـءكفـء412011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عبد العزیز فھمى اإلعدادیة بكفرالمصیلحھ 2011/07/01 منال علوى دمحم حبیب 2191579 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الدكتور احمد عیسى التجاریة بملیج 2011/07/13 ھاني ابراھیم رزق منصور 2259503 كفـءكفـء432011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

السیدة خدیجة اإلبتدائیة بشبین الكوم 2011/07/01 ورده سعد منصور الجارحي 2258566 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

احمد فؤاد فراج اإلعدادیة بشبرا خلفون 2011/07/01 وفاء دمحم عیسي صالح 2181048 كفـءكفـء452011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الفجر الجدید للتعلیم االساسى بشبین الكوم 2000/09/23 علیاء فتحي السید الشایب 310696 كفـءكفـء462012/02/28 دكتوراهأخصائى نفسى أول

كفر البتانون للتعلیم األساسى 2011/07/01 اسماء عبد هللا عبد هللا دیاب 321161 كفـءكفـء472011/07/01 أخصائى اجتماعى

عمر بن عبد العزیزاإلبتدائیة بملیج 2011/07/13 امیرة جمال عبد الناصر محمود شومان 2168538 كفـءكفـء482011/07/01 أخصائى اجتماعى

السالم اإلبتدائیة بشبین الكوم 2011/07/13 ایمان  دمحم ابراھیم صباح 2097303 كفـءكفـء492011/07/13 أخصائى اجتماعى

الزھراء اإلبتدائیة بالبتانون 2011/02/20 إیمان سمیر علي اإلسكافي 322860 كفـءكفـء502011/02/20 أخصائى اجتماعى

الشھید مصطفى فوزى عبد العال زین الدین االبتدائیة 2011/07/13 دینا دمحم احمد السندبیسى 2147193 كفـءكفـء512011/07/01 أخصائى اجتماعى
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دار التربیة الرسمیة للغات بشین الكوم 2011/07/13 رانیا صبحى شبل سعفان 323452 كفـءكفـء522011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید عبدالرحمن حسن الدیب بشبین الكوم 2011/07/01 رشا عزت أنور الجوھرى 322345 كفـءكفـء532011/07/01 أخصائى اجتماعى

بخاتى اإلبتدائیة بنات 2011/07/13 زینب فتحى السید شعیرة 2124628 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید فوزى فیازاإلبتدائیة بكفرالمصیلحة 2011/02/20 سوسو دمحم دمحم طیر البر 2121203 كفـءكفـء552011/02/20 أخصائى اجتماعى

طبندى اإلبتدائیة  بنات 2011/07/13 شیماء حسنى دمحم ابو العینین منصور 2125362 كفـءكفـء562011/07/01 أخصائى اجتماعى

االحمدى النعمانى اإلبتدائیة بمیت عافیھ 2011/07/13 عزة حمدى عبد المنعم موسى 2204821 كفـءكفـء572011/02/20 أخصائى اجتماعى

فاطمة النبویة اإلبتدائیة بشنوان 2011/03/01 فتحیة حبشي عبده سعد 2101941 كفـءكفـء582011/03/01 أخصائى اجتماعى

احمد عیسى اإلبتدائیة بملیج 2011/07/13 ماریان سمیر رزق حنا رزق هللا 2171483 كفـءكفـء592011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید خالد شوقى عالم اإلبتدائیة بمیت خاقان 2011/02/20 دمحم حسن دمحم شلبى 1614798 كفـءكفـء602011/02/20 أخصائى اجتماعى

السالم اإلبتدائیة بشبین الكوم 2011/07/13 منى رجب عبدالغنى ھالل 2193094 كفـءكفـء612011/07/01 أخصائى اجتماعى

كفر طبندى اإلبتدائیة بنین 2011/07/01 نانسي فتحي علي عبد الفتاح 322764 كفـءكفـء622011/07/01 أخصائى اجتماعى

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة  بالماى 2011/07/01 نسرین فكرى عبد المعطي دمحم موسي 2214805 كفـءكفـء632011/07/01 أخصائى اجتماعى

سیدى خمیس اإلبتدائیة بشبین الكوم 2010/03/01 ھدى یوسف عبد القادر درویش 2126187 كفـءكفـء642011/03/01 أخصائى اجتماعى

المنتزة اإلبتدائیة بنات بشبین الكوم 2011/07/13 والء سامى دمحم مونس 322734 كفـءكفـء652011/07/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1982/06/30 آمال عبد العزیز عبد الفتاح  ابراھیم عالم 2000824 كفـءكفـء662009/11/09 معلم خبیر

صالح خطاب اإلعدادیة المشتركة 1989/11/23 اوسامة السید سید احمد موسي 2176205 كفـءكفـء672010/03/24 معلم أول أ

شبین الكوم الثانویة القدیمة بنات 1994/11/28 ایمان ابراھیم عبد الرحمن قشقوش 306447 كفـءكفـء682012/06/07 ماجیستیرمعلم أول أ
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شبین الكوم التجاریة المشتركة 1994/11/28 بھیجھ السید عبد الحمید الحبشى 276955 كفـءكفـء692012/06/07 ماجیستیرمعلم أول أ

اصطبارى الصناعیھ بنات 1999/02/03 حنان  توفیق   دمحم والى 2056110 كفـءكفـء702012/10/09 دكتوراهمعلم أول أ

الكوم األخضر للتعلیم األأساسى 1989/11/23 نجوى عبد المنعم عبد هللا نجم الدین 1756864 كفـءكفـء712009/02/04 معلم أول أ

شبین الكوم الثانویة الصناعیة  بنات 1999/02/03 ھویدا طلعت مبروك الدیب 2010823 كفـءكفـء722012/06/07 ماجیستیرمعلم أول أ

شبین الكوم الثانویة الصناعیة بنین 1998/02/17 إیھاب مجدي رزق بسخرون 313038 كفـءكفـء732010/03/24 معلم أول

كفر طبندى اإلبتدائیة بنین 1992/10/03 حنان دمحم دمحم الرقباوى 308011 كفـءكفـء742009/02/04 معلم أول

شبین الكوم الرسمیة المتمیزة والمتكاملة للغات 2002/05/01 فاطمة خلیل مصطفي الجندي 321507 كفـءكفـء752012/02/28 ماجیستیرمعلم أول

الثانویھ الجدیده بنات بشبین الكوم 1999/02/03 دمحم احمد دمحم عجور 250184 كفـءكفـء762012/10/09 دكتوراهمعلم أول

الشھید باسم مختار الجمسى اإلعدادیة بالبتانون 1999/02/03 نجالء فتحي عشماوى شرف الدین 1585428 كفـءكفـء772009/02/04 معلم أول

ریاض أطفال الرسمیة المتمیزة والمتكاملة للغات 
بشبین الكوم

2002/05/01 نشوى عبد العاطى عرفة مرسى 2138914 كفـءكفـء782011/03/01 معلم أول

السادات اإلعدادیة بالبتانون 2011/02/20 ابتسام سعید عبد الغني ناصر 2211107 كفـءكفـء792011/02/20 معلم

الشھید الصباحى فھد اإلبتدایة بمیت مسعود 2011/02/20 ابتسام عبد الفتاح متولى دمحم 2124398 كفـءكفـء802011/02/20 معلم

ریاض أطفال النجاح بالبتانون 2011/07/01 أحالم عبد الحكیم عبد المحسن  السید الصاوى 2092939 كفـءكفـء812011/07/01 معلم

كفرشنوان االبتدائیة 2011/02/20 احمد  صابر عبده عجیز 2012475 كفـءكفـء822011/02/20 معلم

اصطبارى االعدادیة 2011/03/01 أحمد السید مصیلحى حسانین 1549555 كفـءكفـء832011/03/01 معلم

عید عبد الرازق السعداوى للتعلیم األساسى بمنشأة 
الشریكین

2011/02/20 احمد حسین دمحم عبد الحلیم 2077276 كفـءكفـء842011/02/20 معلم

بخاتى الثانویة الجدیدة المشتركة 2011/07/01 احمد حمدى عبد الستار ابو ریة 2135024 كفـءكفـء852011/07/01 معلم
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دار التربیة الرسمیة للغات بشین الكوم 2011/07/01 احمد زكى ابراھیم ابوالنجا 2166031 كفـءكفـء862011/07/01 معلم

الكوم االخضر للتعلیم األساسي 2011/07/01 احمد شوقى دمحم بكر 2123700 كفـءكفـء872011/07/01 معلم

احمد فؤاد فراج اإلعدادیة بشبرا خلفون 2011/03/01 احمد صالح عبد القوى حسنین 2076936 كفـءكفـء882011/03/01 معلم

الشھید حماد أحمد الصعیدى بالماى القدیمةع سابقا 2011/03/01 احمد عبد المعبود سالمة شھاب 1530215 كفـءكفـء892011/03/01 معلم

الشھید أشرف یحي عبد الرحمن أبوالنصر اإلبتدائیة 2011/02/20 احمد عبد المعین عبد المعز جویلى 322389 كفـءكفـء902011/02/20 معلم

شنوفة بنات اإلبتدائیة الحدیثة 2011/02/20 أحمد فایز عبد الرحمن شطا 322360 كفـءكفـء912011/02/20 معلم

طنبدى اإلبتدائیة بنین 2011/02/20 احمد دمحم احمد طھ 2211457 كفـءكفـء922011/03/01 معلم

شبرا خلفون اإلبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد دمحم السید الجمال 321732 فوق المتوسطفوق المتوسط932011/07/01 معلم

دكما اإلبتدائیة المشتركة 2011/02/20 احمد دمحم السید المیضي 2029708 كفـءكفـء942011/02/20 معلم

مصر الحرة الرسمیة المتمیزة والمتكاملة للغات بكفر 
المصیلحة

2011/02/20 احمد دمحم نبیل نصار 2120115 كفـءكفـء952011/02/20 معلم

كفرالعجایزة اإلبتدائیة المشتركة 2011/03/01 احمد منصور على سلیم 2122919 كفـءكفـء962011/03/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 ارینى حنا رزق حنا 2046202 كفـءكفـء972011/03/01 معلم

النیل اإلبتدائیة الحدیثة بملیج 2011/02/20 اسامة محمود مصطفى علیوة 2125409 كفـءكفـء982011/02/20 معلم

ریاض أطفال  بتبس بنین 2011/07/13 اسراء تاج الدین محمود نصار 2209466 كفـءكفـء992011/07/13 معلم

دكما اإلبتدائیة المشتركة 2011/02/20 اسالم رجب عطیھ مجر 323484 كفـءكفـء1002011/02/20 معلم

شبین الكوم التجاریة المتقدمة 2011/07/01 اسالم صالح مغاورى السید 2181063 كفـءكفـء1012011/07/01 معلم

البنات اإلبتدائیة بمیت خاقان 2011/02/20 اسالم عصام السید صبیح 2087234 كفـءكفـء1022011/02/20 معلم
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ریاض أطفال النجاح بالبتانون 2011/07/01 أسماء  مصطفى  دمحمحسن المصرى 2092940 كفـءكفـء1032011/07/01 معلم

ریاض أطفال شبرا باص بنات الجدیدة 2011/07/01 أسماء السید خلیل غزال 2193088 كفـءكفـء1042011/07/01 معلم

احمد عرابى اإلعدادیة بشنوان 2011/07/13 اسماء السید عبده ابوبكر 2191600 كفـءكفـء1052011/07/01 معلم

السادات اإلعدادیة بالبتانون 2011/03/01 اسماء رضا دمحم شتیة 2101204 كفـءكفـء1062011/03/01 معلم

میت خلف اإلبتدائیة المشتركة 2011/02/20 اسماء رفیق دمحم عبد هللا 2127555 كفـءكفـء1072011/02/20 معلم

بخاتى اإلبتدائیة بنات 2011/02/20 اسماء زھران عبد الفتاح زھران 2099848 كفـءكفـء1082011/02/20 معلم

كفر البتانون للتعلیم األساسى 2011/02/20 اسماء سعید عبد الغفار االسرج 2147396 كفـءكفـء1092011/02/20 معلم

دمحم احمد مرسى  للتعلیم االساسى 2011/03/01 اسماء صابر الدسوقى عامر 2121192 كفـءكفـء1102011/03/01 معلم

2011/02/20 الشھید الصیفي اإلبتدائیة بنین بمنشاة بخاتى اسماء طاھر على جویلى 2254681 كفـءكفـء1112011/02/20 معلم

احمد عرابى اإلعدادیة بشنوان 2011/02/20 اسماء طلحة عبد الرحمن سراج 2086846 كفـءكفـء1122011/02/20 معلم

ریاض أطفال الشھید عبدالرحمن حسن الدیب بشبین 
الكوم

2011/02/20 اسماء عبد السالم زكي الوراقي 2105281 كفـءكفـء1132011/02/21 معلم

ریاض اطفال إملى عبد المسیح للتعلیم االساسى 2011/07/13 اسماء عبد العزیز على مجاھد 2100639 كفـءكفـء1142011/07/01 معلم

میت خلف اإلبتدائیة المشتركة 2011/02/20 اسماء عبد الفتاح عبد العزیز الطحاوى 2128980 كفـءكفـء1152011/02/20 معلم

ریاض اطفال إملى عبد المسیح للتعلیم االساسى 2011/02/20 اسماء عبد الفتاح عبد اللطیف دمحم قھوة 2121178 كفـءكفـء1162011/02/20 معلم

غبلایر موسى اإلبتدائیة بمیت خاقان 2011/02/20 اسماء على عبد الرازق زقزوق 2170956 كفـءكفـء1172011/02/20 معلم

ریاض أطفال الشھید عبدالرحمن حسن الدیب بشبین 
الكوم

2011/07/01 اسماء فتحى مصیلحى المدبوح 2098311 كفـءكفـء1182011/07/01 معلم

میت خلف اإلبتدائیة المشتركة 2011/02/20 اسماء دمحم رجائى السید ھیكل 2127550 كفـءكفـء1192011/02/20 معلم
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سیدى خمیس اإلبتدائیة بشبین الكوم 2010/03/01 اسماء دمحم عادل یاسین عالم 2126185 كفـءكفـء1202011/02/20 معلم

ریاض أطفال الشھید الصباحى فھد بمیت مسعود 2011/07/01 اسماء دمحم لطفى غریب عامر 2124798 كفـءكفـء1212011/07/01 معلم

ریاض اطفال سیدى عبد المنعم بمیت خاقان 2011/07/13 اسماء دمحم محمود نعمان 2191608 كفـءكفـء1222011/07/01 معلم

السادات اإلعدادیة بالبتانون 2011/07/01 اسماء محي عبد السالم الجعارة 2062986 كفـءكفـء1232011/07/01 معلم

الشھید طیار صالح الدین عمر اإلبتدائیة  بالمصیلحة 2011/02/20 السید دمحم السید الدیب 2122920 كفـءكفـء1242011/02/20 معلم

مصطفى كامل اإلبتدائیة بشنوان 2011/02/20 السیدة محمود فرحات القشط 2063428 كفـءكفـء1252011/02/20 معلم

اصطبارى االعدادیة 2011/07/13 السیدة نزیھ  السید السید احمد 2121216 كفـءكفـء1262011/07/01 معلم

الشاعر غنیم للتعلیم االساسى 2008/03/01 ألفت أحمد ھاشم سلیم 1553195 كفـءكفـء1272011/02/20 معلم

ریاض أطفال السادات للتعلیم األساسي بسلكا 2011/07/01 الفت العمرى دمحم احمد 2175070 كفـءكفـء1282011/07/01 معلم

دار التربیة الرسمیة للغات بشین الكوم 2011/02/20 الھام كمال ابراھیم الغرباوى 2125383 كفـءكفـء1292011/02/20 معلم

ریاض أطفال الشھید خالد شوقى عالم بمیت خاقان 2011/02/20 إلھام محفوظ عبد الفتاح دھب 2120108 كفـءكفـء1302011/02/20 معلم

دار التربیة الرسمیة للغات بشین الكوم 2011/02/20 الھام دمحم أحمد زناتى 323160 كفـءكفـء1312011/02/20 معلم

ریاض أطفال عفیفى سعید عبد الرازق شبراخلفون 2011/02/01 آمال السید منصور احمد 2118890 كفـءكفـء1322011/02/01 معلم

شنوفة بنات اإلبتدائیة الحدیثة 2011/02/20 امال رمضان زكى نجم 2124781 كفـءكفـء1332011/02/20 معلم

النھضة االبتدائیة بالبتانون 2011/02/20 امال عبدالسالم عبدالسالم ضیف 322837 كفـءكفـء1342011/02/20 معلم

ریاض أطفال السادات للتعلیم األساسي بسلكا 2011/07/01 امانى الغمرى دمحم مصطفى 2175065 كفـءكفـء1352011/07/01 معلم

ریاض أطفال اصطبارى للتعلسم األساسى 2011/07/13 امانى جمال عبد المنطلب سالم عیطھ 2118878 كفـءكفـء1362011/03/01 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شبین الكومالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض أطفال ابو بكر الصدیق بالماى 2011/07/01 أمانى سالم اسماعیل شاھین 2259280 كفـءكفـء1372011/07/01 معلم

الشھید طیار صالح الدین عمر اإلبتدائیة  بالمصیلحة 2011/02/20 امانى عبد المنعم دمحم العتر 2105211 كفـءكفـء1382011/02/20 معلم

ریاض اطفال شجرة الدر بشنوان 2011/07/13 أمانى عبدالعزیز عبدالفتاح حمودة 2191603 كفـءكفـء1392011/07/01 معلم

عبد المنعم ریاض الثانویة للبنین بشبین الكوم 2011/07/13 امانى عراقى السید فاید 2125445 كفـءكفـء1402011/07/01 معلم

ریاض اطفال إملى عبد المسیح للتعلیم االساسى 2011/07/01 امانى دمحم احمد ابو حسین 2121176 كفـءكفـء1412011/07/01 معلم

ریاض أطفال الشھید عبدالرحمن حسن الدیب بشبین 
الكوم

2011/02/20 أمل الھواري دمحم الھواري 316473 كفـءكفـء1422011/02/20 معلم

بخاتى اإلبتدائیة بنات 2011/02/20 امل دمحم صالح عمره 2099853 كفـءكفـء1432011/02/20 معلم

احمد عیسى بملیج/ ریاض اطفال د 2011/02/20 أمل دمحم عبد الحمید منیع 319409 كفـءكفـء1442011/03/01 معلم

ریاض أطفال الوحدة المجمعة بالبتانون 2011/07/13 أمیرة  دمحم وصال حمد 2084608 كفـءكفـء1452011/07/13 معلم

السیدة عائشة اإلبتدائیة بالبتانون 2011/03/01 امیرة ثروت عبد العزیز سعد 1801453 كفـءكفـء1462011/02/20 معلم

صالح خطاب اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 امیرة خالد السید خوخة 2105179 كفـءكفـء1472011/07/01 معلم

احمد عیسى اإلبتدائیة بملیج 2011/07/20 امیرة شعبان حامد عباس 2180853 كفـءكفـء1482011/02/14 معلم

البتانون الثانویة المطورة 2011/07/13 امیرة عبدالبارى دمحم ابوعید 2200023 كفـءكفـء1492011/07/01 معلم

ریاض أطفال السیدة خدیجة بشبین الكوم 2011/02/20 امیرة دمحم ابراھیم خلف هللا 2124790 كفـءكفـء1502011/02/20 معلم

ًطارق دمحم طلبھ اإلعدادیة بشبین الكوم/ النقیب  2011/07/13 انجي دمحم رجاء كامل صبري 2069846 كفـءكفـء1512011/07/01 معلم

شبرا خلفون اإلبتدائیة المشتركة 2011/02/20 آیات احمد سعد ابراھیم 2118917 كفـءكفـء1522011/02/20 معلم

الشھید فوزى أیمن اإلعدادیة بدكما 2011/07/01 آیات دمحم اسماعیل  جمال الجندى 2098836 كفـءكفـء1532011/07/01 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شبین الكومالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أقباط حصة ملیج االعدادیة 2011/07/13 ایرینى سعید بغدادى یوسف 2124783 كفـءكفـء1542011/07/01 معلم

احمد عبد الحكیم محمود اإلعدادیة  بالمصیلحة 2000/09/23 ایمان احمد دمحم راشد 2178643 كفـءكفـء1552010/03/04 معلم

دمحم احمد مرسى  للتعلیم االساسى 2011/02/20 ایمان احمد دمحم مرسي 322985 كفـءكفـء1562011/02/20 معلم

ریاض أطفال الشھید عبدالرحمن حسن الدیب بشبین 
الكوم

2011/07/01 ایمان اسماعیل ابراھیم دبا 2095346 كفـءكفـء1572011/07/01 معلم

ریاض أطفال كفرالشیخ خلیل 2011/07/01 ایمان السید سلیمان یوسف 2218169 كفـءكفـء1582011/07/01 معلم

ریاض أطفال شبرا باص بنات الجدیدة 2011/02/20 ایمان السید عبد الرحمن ابوغابة 2193089 كفـءكفـء1592011/02/20 معلم

الزھراء اإلبتدائیة بالبتانون 2011/02/20 ایمان السید عبد الرحمن سید أحمد 2084603 كفـءكفـء1602011/02/20 معلم

ریاض أطفال الرسمیة المتمیزة والمتكاملة للغات 
بشبین الكوم

2011/07/01 ایمان السید محمود علي احمد 2092608 كفـءكفـء1612011/07/01 معلم

ریاض أطفال میت خلف  المشتركة 2011/02/20 ایمان ریاض ابو الفتوح سالم 2118990 كفـءكفـء1622011/02/20 معلم

شنوفة بنات اإلبتدائیة الحدیثة 2011/02/20 ایمان صبحى عبد العزیز ابو السعود 2120116 كفـءكفـء1632011/02/20 معلم

ریاض أطفال النھضھ بالبتانون 2011/07/13 ایمان طاھر دمحم عبد الرحمن 2124794 كفـءكفـء1642011/07/01 معلم

ریاض أطفال كفر البتانون للتعلیم األساسى 2010/03/01 ایمان عبد الجابر دمحم ضیف 2129848 كفـءكفـء1652011/02/20 معلم

ریاض أطفال الوحدة المجمعة بالبتانون 2011/07/01 ایمان عبد السالم دمحم فتحى عبد العال 2125452 كفـءكفـء1662011/07/01 معلم

ریاض اطفال ماھر العشماوى للتعلیم االساسى 
بالبتانون

2011/07/01 ایمان عبد المجید دمحم  جاد 2125373 كفـءكفـء1672011/07/01 معلم

ریاض اطفال سیدى عبد المنعم بمیت خاقان 2011/07/01 ایمان عبدالعلیم لبیب الجندى 2191605 كفـءكفـء1682011/07/01 معلم

كفر طبندى اإلبتدائیة بنین 2011/02/20 ایمان علي دمحم البغل 322700 كفـءكفـء1692011/02/20 معلم

2011/07/01 شنوان الثانویة المطورة ایمان عمر مصیلحى الجزیر 2152113 كفـءكفـء1702011/07/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شبین الكومالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

شبرا باص اإلبتدائیة بنین 2011/02/20 ایمان فھمى دمحم نیبر 321925 كفـءكفـء1712011/02/20 معلم

فاطمة النبویة اإلبتدائیة بشنوان 2011/07/01 إیمان ماھر حمدي شفیق 2068419 كفـءكفـء1722011/07/13 معلم

ریاض أطفال شفیق الجندى بالبتانون 2011/07/01 ایمان مجاھد دمحم عسكر 2125374 كفـءكفـء1732011/07/01 معلم

بخاتى اإلبتدائیة بنات 2011/02/20 ایمان مصطفى دمحم نصار 2209439 كفـءكفـء1742011/02/20 معلم

شنوفة اإلبتدائیة بنین 2011/02/20 ایمن زكى عبد الرحمن طایل 2123728 كفـءكفـء1752011/02/20 معلم

االقباط االعدادیة بنین بشبین الكوم 2011/02/20 ایناس حسام حمایة ابراھیم داود 2214839 كفـءكفـء1762011/02/20 معلم

ریاض اطفال الفجرالجدید للتعلیم اساسى 2011/02/20 باسمة رمضان جابر سالم 2094033 كفـءكفـء1772011/02/20 معلم

النجاح اإلبتدائیة بالبتانون 2011/02/20 بثینة صالح الدین طھ محمود 322577 كفـءكفـء1782011/02/20 معلم

السیدة عائشة اإلبتدائیة بشبین الكوم 2011/07/01 بسمات طاھر ابراھیم طلبة سعد 2096803 كفـءكفـء1792011/07/01 معلم

ریاض أطفال السیدة خدیجة بشبین الكوم 2011/02/20 بسمة السید دمحم خیر هللا 2124789 كفـءكفـء1802011/02/20 معلم

كفرشنوان االعدادیھ 2011/07/13 بسمة بدوى عبد الفتاح بدوى 2063054 كفـءكفـء1812011/07/01 معلم

السالم اإلبتدائیة بشبین الكوم 2011/02/20 بسمھ یاقوت دمحم ابو النبایل 323200 كفـءكفـء1822011/02/20 معلم

السادات للتعلیم األساسي بسلكا 2011/02/20 بسیمھ صبحى دمحم سیداحمد 2226854 كفـءكفـء1832011/02/20 معلم

ریاض أطفال أم المؤمنین بالماى 2011/02/20 بشرى عبد الھادى بدوى رجب 2098858 كفـءكفـء1842011/02/20 معلم

ریاض أطفال مصر الحرة الرسمیة المتمیزة والمتكاملة 
للغات بكفر المصیلحة

2011/07/13 تیسیر فھمى سعید مراد 2213932 كفـءكفـء1852011/07/13 معلم

بتبس اإلبتدائیة  بنات 2011/02/20 ثناء ابو الیزید عبد المقصود سابق 322693 كفـءكفـء1862011/02/20 معلم

ریاض أطفال الشھید خالد شوقى عالم بمیت خاقان 2011/02/20 جماالت جابر دمحم البدرى 2120080 كفـءكفـء1872011/02/20 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شبین الكومالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض أطفال الوحدة المجمعة الرسمیة للغات بالماى 2011/07/01 جمیلة صابر نبوى الشراب 2287783 كفـءكفـء1882011/07/01 معلم

الشھید الصباحى فھد اإلبتدایة بمیت مسعود 2011/02/20 جمیلة عبد العظیم عمرى دمحم 2124395 كفـءكفـء1892011/02/20 معلم

العسالتة اإلبتدائیة المشتركة 2011/03/01 جمیلة دمحم خلیفة الشرقاوى 2086842 كفـءكفـء1902011/03/01 معلم

ریاض اطفال السیدة عائشة بالبتانون 2011/07/01 جھاد شبل دمحم شكر 2125372 كفـءكفـء1912011/07/01 معلم

ریاض أطفال كفر دقماق الجدیدة 2011/07/01 جیھان جاد الرب امام عفیفى 2118923 كفـءكفـء1922011/07/01 معلم

شبرا باص اإلبتدائیة بنین 2011/02/20 جیھان طلعت عبد الرؤوف ابراھیم 2207027 كفـءكفـء1932011/02/20 معلم

الشھید عاطف دنیا اإلبتدائیة بمنشأة عصام 2011/03/01 حازم عزالدین موسى الرقباوى 322676 كفـءكفـء1942011/03/01 معلم

میت الموز للتعلیم األساسى 2011/02/20 حامد عطیة حامد السید الرفاعى 2125423 كفـءكفـء1952011/02/20 معلم

كفر شنوفة للتعلیم األساسى 2011/02/20 حسام جالل فرید ناجى 2123730 كفـءكفـء1962011/02/20 معلم

الشھید أحمد غریب سلیمان اإلبتدائیة بمیت عافیة 2011/02/01 حسین السید حسین سالمان 2102523 كفـءكفـء1972011/02/01 معلم

شبین الكوم الثانویة القدیمة بنات 2011/07/13 حسین زغلول احمد الوكیل 2277495 كفـءكفـء1982011/07/13 معلم

اصطبارى االعدادیة 2011/07/01 حمدى فوزى عبد الكریم حسانین 2121218 كفـءكفـء1992011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب اإلبتدائیة بالماى 2011/02/20 حنان السید عبد العزیز القصاص 2069861 كفـءكفـء2002011/02/20 معلم

بنات الماى اإلبتدائیة القدیمة 2011/02/20 حنان حلمى احمد ابو النیل 2121171 كفـءكفـء2012011/02/20 معلم

النھضة االبتدائیة بالبتانون 2011/02/20 حنین السید دمحم حجازى 2011268 كفـءكفـء2022011/02/20 معلم

ریاض اطفال شجرة الدر بشنوان 2011/07/13 حوریة حسن حسن ابو طبلة 2213941 كفـءكفـء2032011/07/13 معلم

ریاض أطفال الشھید الصباحى فھد بمیت مسعود 2011/07/13 خدیجة احمد دمحم بحیرى 2118881 كفـءكفـء2042011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شبین الكومالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مصطفى كامل اإلبتدائیة بشنوان 2011/02/20 دالیا صالح سعد أبو النور 323028 كفـءكفـء2052011/02/20 معلم

الشھید طیار صالح الدین عمر اإلبتدائیة  بالمصیلحة 2011/02/20 دالیا دمحم حسن الفقى 2122959 كفـءكفـء2062011/02/20 معلم

ریاض أطفال النجاح بالبتانون 2011/07/01 دعاء ابراھیم محمود طمان 2092942 كفـءكفـء2072011/07/01 معلم

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة بالبتانون 2004/07/01 دعاء المغاوري السید الزرقاني 317461 كفـءكفـء2082009/02/04 معلم

ریاض أطفال دار التربیة الرسمیة للغات بشبین الكوم 2011/02/20 دعاء بھنسي أحمد خضیر 1811554 كفـءكفـء2092011/02/20 معلم

ریاض أطفال مصر الحرة الرسمیة المتمیزة والمتكاملة 
للغات بكفر المصیلحة

2010/07/01 دعاء سعید احمد متى 2068460 كفـءكفـء2102011/07/01 معلم

ریاض اطفال المنطقة الصناعیة بشبین الكوم 2011/07/13 دعاء عبد الرؤوف موسى دمحم 2100266 كفـءكفـء2112011/07/01 معلم

النصراإلبتدائیة بالمصیلحھ 2011/02/20 دعاء عبد المجید على سالم 323007 كفـءكفـء2122011/02/20 معلم

ریاض أطفال الشھید عبدالرحمن حسن الدیب بشبین 
الكوم

2011/02/20 دعاء فاروق رفعت النجار 2100281 كفـءكفـء2132011/02/20 معلم

ریاض أطفال عید عبد الرازق السعداوى للتعلیم 
األساسى بمنشأة الشریكین

2011/07/13 دعاء نبیل على  عرب 2077273 كفـءكفـء2142011/07/01 معلم

النھضھ الحدیثة بشبین الكوم 2011/02/20 دینا حسین احمد فاید 322502 كفـءكفـء2152011/02/20 معلم

السیدة خدیجة اإلبتدائیة بشبین الكوم 2011/03/01 دینا حمدى عبد الجواد حسین 2124791 كفـءكفـء2162011/03/01 معلم

ماھر العشماوى للتعلیم االساسى بالبتانون 2011/07/01 دینا عثمان قطب الخضري 2085840 كفـءكفـء2172011/07/01 معلم

الوحدة المجمعة الرسمیة للغات بالماى 2011/02/20 دینا فوزى أبو الیزید شبل 2069849 كفـءكفـء2182011/02/20 معلم

كفر البتانون للتعلیم األساسى 2011/03/01 رافت رجب السید االسرج 2151395 كفـءكفـء2192011/02/22 معلم

ریاض أطفال الكوم االخضر للتعلیم االساسى 2011/07/13 رانیا جالل الشحات ابو حسن 2122982 كفـءكفـء2202011/07/01 معلم

2011/07/01 اكتوبراإلعدادیة ببتبس٦شھداء  رانیا سعد حسین شتیة 2125359 كفـءكفـء2212011/07/01 معلم

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

7438of 2955 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 

شبین الكومالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البتانون الثانویة المطورة 2011/07/01 رانیا شریف حسن الشافعى 2213970 كفـءكفـء2222011/07/01 معلم

دمحم السید الشنوانى اإلعدادیة بملیج. د 2011/07/13 رانیا عادل فرج میخائیل 2062997 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم

أقباط حصة ملیج اإلبتدائیة الجدیدة 2011/02/20 رانیا عبدهللا تادرس برسوم 322645 كفـءكفـء2242011/02/20 معلم

الشھید أشرف یحي عبد الرحمن أبوالنصر اإلبتدائیة 2011/02/20 رانیا دمحم ابراھیم حواس 323201 كفـءكفـء2252011/02/20 معلم

أقباط حصة ملیج اإلبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 رانیا مصطفى عبد المقصود الصعیدى 2123721 كفـءكفـء2262011/03/01 معلم

فاطمة النبویة اإلبتدائیة بشنوان 2011/02/20 رانیا یحیى عبد العزیز فرج 322877 كفـءكفـء2272011/02/20 معلم

عمر بن الخطاب اإلبتدائیة بالماى 2011/02/20 رحاب حسین سعید الطنبداوي 323236 كفـءكفـء2282011/02/20 معلم

ریاض أطفال شنوفة بنات 2011/07/13 رحاب سامى السید النمر 2124779 كفـءكفـء2292011/07/13 معلم

احمد عیسى بملیج/ ریاض اطفال د 2011/02/20 رشا السید مصطفي  الجحش 2190651 كفـءكفـء2302011/02/20 معلم

احمد عیسى بملیج/ ریاض اطفال د 2011/02/20 رشا جابر احمد منصور 2198117 كفـءكفـء2312011/02/20 معلم

ریاض أطفال بخاتى الجدیدة 2011/02/20 رشا رأفت مصطفى القاضى 2120120 كفـءكفـء2322011/02/20 معلم

السادات اإلعدادیة بالبتانون 2011/07/13 رشا سلیمان سلیمان الدیب 2062979 كفـءكفـء2332011/07/01 معلم

شبرا باص اإلبتدائیة بنین 2011/02/20 رشا عبد السالم دمحم عبد السالم 322494 كفـءكفـء2342011/02/20 معلم

ریاض اطفال البتانون االبتدائیة الحدیثة 2011/02/20 رشا غریب احمد السخاوى 2084609 كفـءكفـء2352011/02/20 معلم

الكوم االخضر للتعلیم األساسي 2011/02/20 رضا عبد الصبور ابراھیم نصر الدین 2122981 كفـءكفـء2362011/02/20 معلم

ریاض اطفال المنطقة الصناعیة بشبین الكوم 2011/02/20 ریم دمحم دمحم النبوى سالم 2019861 كفـءكفـء2372011/02/20 معلم

الحریة اإلبتدائیة بالبتانون 2011/02/20 ریھام ایوب یوسف عطیة 2096806 كفـءكفـء2382011/02/20 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 

شبین الكومالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر البتانون للتعلیم األساسى 2011/02/20 زكي بھنسي زكي بھنسي 1535262 كفـءكفـء2392011/02/20 معلم

ریاض أطفال أقباط حصة ملیج الجدیدة 2011/07/01 زكیھ السید رجب المصیلحى 2147219 كفـءكفـء2402011/07/01 معلم

الشھید أحمدعبدالعاطى عبدالشافى اإلبتدائیة 2011/02/20 زینب احمد ابو العزم نوارة 2095169 كفـءكفـء2412011/02/20 معلم

ریاض أطفال الشھید عبدالرحمن حسن الدیب بشبین 
الكوم

2011/07/01 زینب احمد رأفت دمحم السطوحى 2100650 كفـءكفـء2422011/07/01 معلم

ریاض أطفال سیدى خمیس بشبین الكوم 2011/02/20 زینب دمحم عبد العزیز منتصر 316594 كفـءكفـء2432011/02/20 معلم

ریاض أطفال أقباط حصة ملیج الجدیدة 2011/07/01 سارة ابراھیم جاب هللا یوسف 2211527 كفـءكفـء2442011/07/01 معلم

ریاض اطفال البتانون االبتدائیة الحدیثة 2011/07/03 سارة احمد احمد جوھر 2122937 كفـءكفـء2452011/07/03 معلم

اصطبارى االعدادیة 2011/03/01 سارة رأفت ابراھیم محراث 1525807 كفـءكفـء2462011/03/01 معلم

ریاض أطفال أقباط حصة ملیج الجدیدة 2011/07/01 سالى السید عبد الحكیم الفحل 2108100 كفـءكفـء2472011/07/01 معلم

ریاض أطفال الشھید سامى عبید بشبرا خلفون 2011/07/13 سامیة السید عبد هللا جعفر 2118942 كفـءكفـء2482011/07/01 معلم

النجاح اإلبتدائیة بالبتانون 2011/02/20 سامیة عبد المجید حامد العربى 2092946 كفـءكفـء2492011/02/20 معلم

ریاض أطفال الرسمیة المتمیزة والمتكاملة للغات 
بشبین الكوم

2011/02/20 سامیة عراقى عبد الرحیم ابراھیم الشرقاوى 2138896 كفـءكفـء2502011/02/20 معلم

شبین الكوم التجاریة المتقدمة 2011/07/13 سحر جابر مصطفى قشقوش 2161398 كفـءكفـء2512011/07/01 معلم

السیدة عائشة اإلبتدائیة بالبتانون 2011/03/01 سحر فوزى أمام معطى 323383 كفـءكفـء2522011/02/20 معلم

ریاض أطفال الشھید خالد شوقى عالم بمیت خاقان 2011/07/13 سحر فوزى عباس عبد الحلیم 2120107 كفـءكفـء2532011/07/01 معلم

ریاض أطفال الشھید سعید عطا هللا بكفر المصیلحة 2011/02/20 سحر دمحم دمحم نوارة 2086841 كفـءكفـء2542011/02/20 معلم

الشھیدعفیفى سعید عبدالرازق اإلبتدائیة شبراخلفون 2011/03/01 سعاد حسنى عبد الجید فرج 2118907 كفـءكفـء2552011/03/01 معلم

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

7438of 2957 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 

شبین الكومالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الزھراء اإلبتدائیة بالبتانون 2011/02/20 سعید عبد الغني عبد المعطي دیاب 323147 كفـءكفـء2562011/02/20 معلم

ریاض أطفال الشھید عبدالرحمن حسن الدیب بشبین 
الكوم

2011/02/20 سلوى عبد الحلیم عبد الھادى السیسى 2118945 كفـءكفـء2572011/02/20 معلم

عمر بن عبد العزیزاإلبتدائیة بملیج 2011/07/01 سماح عاشور احمد العكل 2124773 كفـءكفـء2582011/07/01 معلم

ریاض أطفال الشھید أحمد غریب سلیمان بمیت عافیة 2011/07/13 سماح مصطفى سعد النعمانى 2108105 كفـءكفـء2592011/07/01 معلم

ریاض أطفال الشھید خالد شوقى عالم بمیت خاقان 2011/07/13 سمر احمد دمحم صبري المركبي 2174527 كفـءكفـء2602011/07/01 معلم

ریاض أطفال أقباط حصة ملیج الجدیدة 2011/02/20 سمر عبد الرحیم دمحم یوسف 2094062 كفـءكفـء2612011/02/20 معلم

ریاض أطفال عبد العلیم راشد اإلبتدائیة الجدیدة بمنشأة 
بخاتى

2011/07/13 سمر دمحم دمحم عبد ربھ 2077271 كفـءكفـء2622011/07/01 معلم

البتانون االبتدائیة الحدیثة 2011/02/20 سمیرة طلعت دمحم السید 2123701 كفـءكفـء2632011/02/20 معلم

البتانون االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 سناء جابر احمد ابو حجازى 2087295 كفـءكفـء2642011/07/01 معلم

ریاض أطفال الوحدة المجمعة الرسمیة للغات بالماى 2011/02/20 سھا احمد امام النحتة 2069873 كفـءكفـء2652011/02/20 معلم

ریاض اطفال شبراخلفون االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 سھیر صالح حامد متولى 2118920 كفـءكفـء2662011/03/01 معلم

ریاض أطفال الكوم االخضر للتعلیم االساسى 2011/07/13 سوزان شحاتة سالم شحاتھ 2122983 كفـءكفـء2672011/07/01 معلم

ریاض اطفال سیدى عبد المنعم بمیت خاقان 2011/07/01 شرین فوزى عبدالخالق شرف الدین 2191606 كفـءكفـء2682011/07/01 معلم

ریاض أطفال الوحدة المجمعة الرسمیة للغات بالماى 2011/02/20 شیرین یوسف یوسف العربى 2163531 كفـءكفـء2692011/02/20 معلم

ریاض اطفال المنطقة الصناعیة بشبین الكوم 2011/02/20 شیماء ابراھیم سیداحمد مصطفى 2094446 كفـءكفـء2702011/02/20 معلم

ابو بكر الصدیق اإلبتدائیة بالماى 2011/02/20 شیماء ابراھیم عبد الحمید الصعیدى 322940 كفـءكفـء2712011/02/20 معلم

ریاض اطفال البتانون االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 شیماء احمد ابراھیم اسماعیل 2084607 كفـءكفـء2722011/07/01 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض أطفال الماى االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 شیماء السید على عابدین 2098847 كفـءكفـء2732011/07/01 معلم

دمحم احمد مرسى  للتعلیم االساسى 2011/07/01 شیماء خیري عبد العزیز محراث 2123190 كفـءكفـء2742011/04/01 معلم

ریاض أطفال شفیق الجندى بالبتانون 2010/07/01 شیماء عبد الرحمن عبد المقصود الجندى 2084601 كفـءكفـء2752011/07/01 معلم

االقباط اإلبتدائیة بمنشأة شنوان 2011/02/20 شیماء عبد النبى دمحم ابو خوخة 2208355 كفـءكفـء2762011/02/20 معلم

الوحدة المجمعة الرسمیة للغات بالماى 2011/02/20 شیماء فتوح السید شمس الدین 2208351 كفـءكفـء2772011/02/20 معلم

ریاض أطفال شبرا باص بنات الجدیدة 2011/07/01 شیماء دمحم عكاشة دمحم 2193091 كفـءكفـء2782011/07/01 معلم

احمد فؤاد فراج اإلعدادیة بشبرا خلفون 2011/07/13 شیماء دمحم دمحم فرج السوداني 2117527 كفـءكفـء2792011/07/01 معلم

دمحم فرید اإلبتدائیة بشنوان 2011/02/20 شیماء نبوى عبد الرحمن الشیخ 321893 كفـءكفـء2802011/02/20 معلم

ریاض اطفال البتانون االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 شیماء ھالل محروس عبد الحمید 2232646 كفـءكفـء2812011/07/01 معلم

السادات اإلعدادیة بالبتانون 2011/07/01 صابر ابراھیم یوسف حرحش 2158446 كفـءكفـء2822011/07/01 معلم

ریاض أطفال كفر دقماق الجدیدة 2008/03/01 صافیناز دمحم رشاد النبوى  الصعیدي 2118941 كفـءكفـء2832011/02/20 معلم

ریاض اطفال شجرة الدر بشنوان 2011/02/20 صباح حسن عبد المقصود القصیر 2253739 كفـءكفـء2842011/02/20 معلم

بخاتى اإلبتدائیة الجدیدة 2011/02/20 صباح عبد المولى دمحم خیر الدین 2125401 كفـءكفـء2852011/02/20 معلم

ریاض أطفال الوحدة المجمعة بالبتانون 2011/07/13 صبحة عزت ابراھیم جرجس 2125375 كفـءكفـء2862011/07/13 معلم

ریاض أطفال الشھید عبدالرحمن حسن الدیب بشبین 
الكوم

2011/07/13 صبرین دمحم احمد یوسف 2168350 كفـءكفـء2872011/07/01 معلم

بخاتى االعدادیة المشتركة 2011/07/13 صفاء رمضان محمود عبدالجواد 2096809 كفـءكفـء2882011/07/01 معلم

عبد المنعم ریاض الثانویة للبنین بشبین الكوم 2011/07/13 صفاء صبحى عبد المقصود سالمة 2125438 كفـءكفـء2892011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شبین الكومالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

مصر الحرة الرسمیة المتمیزة والمتكاملة للغات بكفر 
المصیلحة

2011/02/20 صالح جواد صالح الدین حتحوت 2168148 كفـءكفـء2902011/02/20 معلم

ریاض أطفال ابو بكر الصدیق بالماى 2011/07/01 عایدة عبد المنصف عبد الحمید الربیعي 2096581 كفـءكفـء2912011/07/01 معلم

2011/02/20 الشھید الصیفي اإلبتدائیة بنین بمنشاة بخاتى عبد الظاھر شحات عبد الظاھر سعد 1685167 كفـءكفـء2922011/02/20 معلم

شبین الكوم  الرسمیة المتمیزة والمتكاملة للغات 2011/02/20 عبد الغنى مبسوط محمود عیاد 322920 كفـءكفـء2932011/02/20 معلم

اصطبارى الثانویة المطورة 2011/07/01 عبد الكریم مبروك مبروك عبد الكریم 2202185 كفـءكفـء2942011/07/01 معلم

شبرا باص اإلبتدائیة بنات 2011/07/13 عبد هللا زكریا قندیل عبد هللا 2404548 كفـءكفـء2952011/07/01 معلم

الشھیدعفیفى سعید عبدالرازق اإلبتدائیة شبراخلفون 2011/03/01 عبد هللا دمحم ابو العال السید 2118909 كفـءكفـء2962011/03/01 معلم

أقباط حصة ملیج اإلبتدائیة الجدیدة 2011/02/20 عبدهللا جمال عبد هللا أحمد 2079646 كفـءكفـء2972011/02/20 معلم

الثانویھ الجدیده بنات بشبین الكوم 2011/07/13 عبیر احمد امین عسكر 2215787 كفـءكفـء2982011/07/13 معلم

عبد العزیز عیسى الصعیدى  للتعلیم األساسى بملیج 2011/02/20 عبیر الوصال دمحم فتوح 2125403 كفـءكفـء2992011/02/20 معلم

العسالتة اإلبتدائیة المشتركة 2011/02/20 عبیر علوى دمحم سلیم 2086840 كفـءكفـء3002011/02/20 معلم

شبرا باص اإلبتدائیة بنات 2011/02/20 عبیر نبوي سالم الوكیل 322770 كفـءكفـء3012011/02/20 معلم

ریاض أطفال كفر البتانون للتعلیم األساسى 2011/02/20 عزة عبد العزیز ابو الفتوح السنباوى 2129846 كفـءكفـء3022011/02/20 معلم

عمر بن الخطاب اإلبتدائیة بالماى 2011/02/20 عزة عبد المجید بدر نور الدین 2149647 كفـءكفـء3032011/02/20 معلم

دمحم احمد مرسى  للتعلیم االساسى 1996/12/11 عزت دمحم محمود یاسین 271589 كفـءكفـء3042009/02/04 معلم

ریاض أطفال الكوم االخضر للتعلیم االساسى 2011/02/20 عطیات فرج شعبان ناسھ 321869 كفـءكفـء3052011/07/01 معلم

إصطبارى للتعلیم األساسى 2011/02/20 عالء الدین ریحان كامل عبد هللا موسى 2101167 كفـءكفـء3062011/02/20 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شبین الكومالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

ریاض أطفال الرسمیة المتمیزة والمتكاملة للغات 
بشبین الكوم

2011/02/20 علمیة السید احمد محرم 2138898 كفـءكفـء3072011/02/20 معلم

صالح خطاب اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 عمرو احمد  سیداحمد نیبر 2151609 كفـءكفـء3082011/03/01 معلم

شبرا باص اإلبتدائیة بنین 2011/02/20 عمرو صالح الدین دمحم احمد 321985 كفـءكفـء3092011/02/20 معلم

كفر طبندى اإلبتدائیة بنین 2011/02/20 عمرو دمحم عبد الغفار عباس 2194218 كفـءكفـء3102011/02/20 معلم

ریاض أطفال الماى االبتدائیة الجدیدة 2008/02/20 غادة عبد هللا مرسى الزفزاف 2163530 كفـءكفـء3112011/02/20 معلم

ریاض اطفال غبلایر موسى بمیت خاقان 2011/07/01 غادة دمحم السید دھب 2344318 كفـءكفـء3122011/07/01 معلم

ریاض اطفال المنطقة الصناعیة بشبین الكوم 2011/07/13 غاده ابراھیم دمحم الحامولى 2120066 كفـءكفـء3132011/07/01 معلم

السالم اإلبتدائیة بشبین الكوم 2011/07/01 فاتن جالل الدین دمحم عبد العال 2122945 كفـءكفـء3142011/07/01 معلم

بخاتى اإلبتدائیة بنات 2011/02/20 فاتن دمحم ابراھیم سبیع 2208401 كفـءكفـء3152011/02/20 معلم

الشھید الصباحى فھد اإلبتدایة بمیت مسعود 2011/02/20 فاطمة الزھراء رمضان دمحم احمد 2124397 كفـءكفـء3162011/02/20 معلم

زكى بدر االعدادیة 2011/02/20 فاطمة حمدى حامد بسیونى 2021044 كفـءكفـء3172011/03/01 معلم

الشھید أشرف یحي عبد الرحمن أبوالنصر اإلبتدائیة 2011/07/01 فاطمة سعید دمحم سعد 2096877 كفـءكفـء3182011/07/01 معلم

الثانویة الریاضیة التجربیة للبنات بشبین الكوم 2011/07/01 فاطمة عبدالعزیز عبداللطیف ابوقورة 2200024 كفـءكفـء3192011/07/01 معلم

ریاض أطفال الرسمیة المتمیزة والمتكاملة للغات 
بشبین الكوم

2011/02/20 فاطمة عزت احمد الصعیدى 2138885 كفـءكفـء3202011/02/20 معلم

سعد الحرة اإلبتدائیة بشبین الكوم 2011/02/20 فاطمة مصطفى قطب فرج 2125399 كفـءكفـء3212011/02/20 معلم

ریاض أطفال بخاتى بنات 2011/02/20 فاطمة نبوى علي السبكى 2099629 كفـءكفـء3222011/02/20 معلم

ریاض أطفال بخاتى الجدیدة 2011/02/20 قمر صبري عبد العزیز سلیم 2099631 كفـءكفـء3232011/02/20 معلم
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األعلي

ریاض أطفال خالد بن الولید بشبین الكوم 2011/02/20 كریمان دمحم ابراھیم محیسن 2096012 كفـءكفـء3242011/02/20 معلم

میت خلف اإلبتدائیة المشتركة 2011/02/20 لبنى حسنى حسن عثمان 322037 كفـءكفـء3252011/02/20 معلم

ریاض أطفال الكوم األخضر بنات 2011/02/20 لبني عبد الفتاح محمود ابو یوسف 2255628 كفـءكفـء3262011/02/20 معلم

ریاض أطفال النجاح بالبتانون 2011/02/20 لمیاء السید بدر غنیم 316213 كفـءكفـء3272011/02/20 معلم

ریاض أطفال الرسمیة المتمیزة والمتكاملة للغات 
بشبین الكوم

2011/02/20 لوسى صبحى لبیب قزامل 2138889 كفـءكفـء3282011/02/20 معلم

الشھید أحمدعبدالعاطى عبدالشافى اإلبتدائیة 2011/02/20 ماجد دمحم عبد الغفار عباس 321859 كفـءكفـء3292011/02/20 معلم

ریاض اطفال البتانون االبتدائیة الحدیثة 2011/02/20 ماجدة دمحم عبد السالم الحاجة 2084604 كفـءكفـء3302011/02/20 معلم

الماى الحدیثة المشتركة اإلعدادیة 2011/07/13 مارى عماد مترى جرجس 2124864 كفـءكفـء3312011/07/13 معلم

كفر البتانون للتعلیم األساسى 2011/02/20 ماھر عبد العظیم عبد الغفار االسرج 322570 كفـءكفـء3322011/02/20 معلم

ریاض أطفال الشھید الصباحى فھد بمیت مسعود 2011/07/01 مایسة عبد العاطى عبد النبى السید سالمان 2124800 كفـءكفـء3332011/07/01 معلم

النھضة االبتدائیة بالبتانون 2011/02/20 دمحم جابر عطیھ ضیف 2168027 كفـءكفـء3342011/02/20 معلم

إصطبارى للتعلیم األساسى 2011/02/20 دمحم جاد دمحمجاد عید 2101094 كفـءكفـء3352011/02/20 معلم

الشاعر غنیم للتعلیم االساسى 2011/02/20 دمحم جمال حامد قرطام 2121193 كفـءكفـء3362011/02/20 معلم

الشھید سامى عبید االبتدائیة بشبراخلفون 2011/03/01 دمحم حسین دمحم المصیلحى 2090400 كفـءكفـء3372011/03/01 معلم

الشھید خالد شوقى عالم اإلبتدائیة بمیت خاقان 2011/03/01 دمحم رجب  عبد الفتاح البى 2146575 كفـءكفـء3382011/03/01 معلم

إملى عبدالمسیح للتعلیم االساسى 2011/02/20 دمحم سعید احمد عزام 2121184 كفـءكفـء3392011/02/20 معلم

احمد عیسى اإلبتدائیة بملیج 2011/02/20 دمحم سعید سید أحمد الحصاوى 2079480 كفـءكفـء3402011/02/20 معلم
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المؤھل 
األعلي

شبرا باص اإلبتدائیة بنات 2011/02/20 دمحم عبد الباسط دمحم ابو النصر 2170858 كفـءكفـء3412011/02/20 معلم

الشھید أشرف یحي عبد الرحمن أبوالنصر اإلبتدائیة 2011/02/20 دمحم عبد الحفیظ عبد الغفار غالي 323065 كفـءكفـء3422011/02/20 معلم

الشھیدعفیفى سعید عبدالرازق اإلبتدائیة شبراخلفون 2011/07/01 دمحم عبد الرحمن مصطفى كریم 2118901 كفـءكفـء3432011/07/01 معلم

بخاتى اإلبتدائیة الجدیدة 2011/02/20 دمحم عبد العظیم دمحم النبوي رمضان 322653 كفـءكفـء3442011/02/20 معلم

الشھید حماد أحمد الصعیدى بالماى القدیمةع سابقا 2011/02/20 دمحم عبد المعبود سالمھ شھاب 2104041 كفـءكفـء3452011/02/20 معلم

غبلایر موسى اإلبتدائیة بمیت خاقان 2011/02/20 دمحم على دمحم ابو زھرة 1525264 كفـءكفـء3462011/02/20 معلم

مصطفى كامل اإلبتدائیة بشنوان 2011/02/20 مدیحة عبد العاطي علي مطحنة 322002 كفـءكفـء3472011/02/20 معلم

ریاض أطفال ابو بكر الصدیق بالماى 2011/07/01 مرفت عبدالسمیع كساب السمكرى 2191604 كفـءكفـء3482011/07/01 معلم

شنوفة اإلبتدائیة بنین 2011/02/20 مروة أحمد السید عمارة 322802 كفـءكفـء3492011/02/20 معلم

الزھراء اإلبتدائیة بالبتانون 2011/02/20 مروة خیرى دمحم بحبح 2122942 كفـءكفـء3502011/02/20 معلم

ریاض أطفال الشھید أحمد غریب سلیمان بمیت عافیة 2011/07/13 مروة عبد النبى احمد عصید 2084605 كفـءكفـء3512011/07/01 معلم

شنوفة االعدادیة المشتركة 2011/07/13 مروة دمحم  عبد الظاھر بسیونى 2097848 كفـءكفـء3522011/07/01 معلم

شبین الكوم التجاریة المشتركة 2011/07/13 مروة دمحم عبد الجواد الشرقاوى 2148340 كفـءكفـء3532011/07/01 معلم

ریاض أطفال الشھیدالجندى المشتركة بشبین الكوم 2011/02/20 مروة دمحم قطب الدقن 2127143 كفـءكفـء3542011/02/20 معلم

شبین الكوم  الرسمیة المتمیزة والمتكاملة للغات 2011/02/20 مروة منیر دمحم  سلیمة 2147403 كفـءكفـء3552011/02/20 معلم

ریاض أطفال الشھید خالد شوقى عالم بمیت خاقان 2011/07/13 مروة وائل احمد حسن 2209462 كفـءكفـء3562011/07/01 معلم

ریاض أطفال میت خلف  المشتركة 2011/07/13 مروه عبد الصانع السید مكى 2098303 كفـءكفـء3572011/07/01 معلم
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ریاض اطفال سیدى عبد المنعم بمیت خاقان 2011/07/01 مروى انور عبدالعلیم حجازى 2191607 كفـءكفـء3582011/07/01 معلم

السیدة خدیجة اإلعدادیة بالبتانون 2010/07/01 مروى جابر شحاتة حمد 2056130 كفـءكفـء3592011/07/01 معلم

إسالم دمحم نجم الثانویة 2011/07/01 مروى دمحمالشورة فتح هللا حسین 2202189 كفـءكفـء3602011/07/01 معلم

ریاض أطفال أقباط حصة ملیج الجدیدة 2011/02/20 مریم داود رزق نسیم 1810210 كفـءكفـء3612011/02/20 معلم

المساعى المشكورة الثانویة للبنین بشبین الكوم 2011/07/13 مریم عبده اسحق رزق هللا 2126526 كفـءكفـء3622011/07/01 معلم

ریاض أطفال الشھید الصباحى فھد بمیت مسعود 2011/02/20 مریم دمحم فؤاد عبد الحمید الشامى 2124805 كفـءكفـء3632011/02/20 معلم

ریاض أطفال النصر بالمصیلحھ 2011/07/13 منار احمد عبد الخالق شعبان 2122956 كفـءكفـء3642011/07/01 معلم

شبرا باص اإلبتدائیة بنین 2011/02/20 منى احمد حسن النجار 2208133 كفـءكفـء3652011/02/20 معلم

ریاض أطفال الشھید الصباحى فھد بمیت مسعود 2011/07/01 منى جمال عبد العزیز دمحم وھدان 2125381 كفـءكفـء3662011/07/01 معلم

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة  بالماى 2011/02/20 منى خلیفة السید ابو مصطفى 2127949 كفـءكفـء3672011/02/20 معلم

سیدى عبد المنعم  بمیت خاقان 2011/02/20 منى صابر احمدرجب ابوالغار 2191599 كفـءكفـء3682011/02/20 معلم

ریاض أطفال مصر الحرة الرسمیة المتمیزة والمتكاملة 
للغات بكفر المصیلحة

2011/07/13 منى عبد العزیز دمحم الحناوى 2069868 كفـءكفـء3692011/07/01 معلم

عبد العزیز عیسى الصعیدى للتعلیم األساسى بملیج 2011/02/20 منى محسن جودة المال 2136941 كفـءكفـء3702011/02/20 معلم

عبد الفتاح فرج اإلعدادیة بالراھب 2011/02/20 منى دمحم حافظ سلیمة 2125371 كفـءكفـء3712011/02/20 معلم

سیدى خمیس اإلبتدائیة بشبین الكوم 2010/03/01 منى دمحم محمود دمحم نصار 2126183 كفـءكفـء3722011/02/20 معلم

الشھیدعفیفى سعید عبدالرازق اإلبتدائیة شبراخلفون 2011/02/20 منى نور الدین كامل نور الدین 2118898 كفـءكفـء3732011/03/01 معلم

أقباط حصة ملیج اإلبتدائیة الجدیدة 2011/02/20 منى وھبة بشارة صلیب 2123720 كفـءكفـء3742011/02/20 معلم
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شبین الكومالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

السادات للتعلیم األساسي بسلكا 2011/02/20 مني عبد الرازق مصطفي بدر 2194393 كفـءكفـء3752011/02/20 معلم

ریاض أطفال النجاح بالبتانون 2011/07/01 مى احمد عبد الرازق دیاب 2092943 كفـءكفـء3762011/07/01 معلم

ریاض اطفال الفجرالجدید للتعلیم اساسى 2011/02/20 مى عبد السمیع ابراھیم بدر 2094039 كفـءكفـء3772011/02/20 معلم

طھ حسین اإلبتدائیة بشبین الكوم 2011/02/20 مى دمحم احمد ابو كتیعة 2070514 كفـءكفـء3782011/02/20 معلم

الشھید خالد شوقى عالم اإلبتدائیة بمیت خاقان 2011/03/01 نادیة على عبد الحق العفیفي 1525573 كفـءكفـء3792011/02/20 معلم

بخاتى اإلبتدائیة بنات 2011/02/20 نادیة على مصطفى حمود 2100275 كفـءكفـء3802011/02/20 معلم

الشھید عبدالرحمن حسن الدیب بشبین الكوم 2010/03/01 ناھد سمیر شعبان بط 321970 كفـءكفـء3812011/02/20 معلم

احمد عیسى اإلبتدائیة بملیج 2005/12/03 ناھد عبد الخالق دمحم أبوسالم 321918 كفـءكفـء3822011/02/20 معلم

عمر بن عبد العزیزاإلبتدائیة بملیج 2011/03/01 نجالء احمد على العكل 2124769 كفـءكفـء3832011/03/01 معلم

بخاتى اإلبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نجالء عبد االلھ دمحم العسالي 2259498 كفـءكفـء3842011/07/01 معلم

ریاض أطفال سیدى خمیس بشبین الكوم 2011/02/20 نجالء عبدالسمیع محمود سلیمھ 2191602 كفـءكفـء3852011/02/20 معلم

ریاض أطفال الرسمیة المتمیزة والمتكاملة للغات 
بشبین الكوم

2011/02/20 نجالء فاید دیاب سوید 2138904 كفـءكفـء3862011/02/20 معلم

ریاض أطفال الشھید عبدالرحمن حسن الدیب بشبین 
الكوم

2011/07/01 نجالء فتحى السید یونس 2100652 كفـءكفـء3872011/07/01 معلم

میت خلف اإلبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نجالء فتحى عبد الفتاح عطوة 2127560 كفـءكفـء3882011/07/01 معلم

ریاض أطفال بخاتى الجدیدة 2011/02/20 نجالء دمحم سید احمد رضوان 315544 كفـءكفـء3892011/02/20 معلم

شبین الكوم الرسمیة المتمیزة والمتكاملة للغات 2011/07/13 نسمة عبد اللطیف احمد القرواش 2086845 كفـءكفـء3902011/02/20 معلم

ریاض أطفال السیدة خدیجة بشبین الكوم 2011/07/13 نسمھ سعید على الجندى 2174600 كفـءكفـء3912011/07/01 معلم
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ریاض اطفال إملى عبد المسیح للتعلیم االساسى 2011/07/01 نسیبة عبد الفتاح عبد اللطیف قھوة 2121180 كفـءكفـء3922011/07/01 معلم

ریاض أطفال السادات للتعلیم األساسي بسلكا 2011/07/01 نفین عدلي عبد الجواد مصطفي 2171912 كفـءكفـء3932011/07/01 معلم

السادات للتعلیم األساسي بسلكا 2011/02/20 نفین فرج عبد الكریم دمحم 2194387 كفـءكفـء3942011/02/20 معلم

ریاض أطفال دار التربیة الرسمیة للغات بشبین الكوم 2011/02/20 نھا فتحي السید ملوخیة 2125385 كفـءكفـء3952011/02/20 معلم

ریاض اطفال إملى عبد المسیح للتعلیم االساسى 2011/02/20 نھاد عبد القوى دمحم على 2100640 كفـءكفـء3962011/02/20 معلم

سیدى خمیس اإلبتدائیة بشبین الكوم 2010/03/01 نھاد على مصطفى الجزار 322296 كفـءكفـء3972011/02/20 معلم

ریاض أطفال الرسمیة المتمیزة والمتكاملة للغات 
بشبین الكوم

2011/07/01 نھال صبحى زكى سعید 2174596 كفـءكفـء3982011/07/01 معلم

ریاض أطفال مصر الحرة الرسمیة المتمیزة والمتكاملة 
للغات بكفر المصیلحة

2011/07/13 نھال عزت فھمى على عمر 2122925 كفـءكفـء3992011/07/01 معلم

البنات اإلبتدائیة بمیت خاقان 2011/02/20 نھلھ احمد عبد السمیع احمد 2125382 كفـءكفـء4002011/02/20 معلم

ریاض أطفال السیدة خدیجة بالبتانون 2011/07/01 نھلھ السید درویش عجالن 2125390 كفـءكفـء4012011/07/01 معلم

شبرا باص اإلبتدائیة بنات 2011/02/20 نھى سعید دمحم سعد 323417 كفـءكفـء4022011/02/20 معلم

ریاض اطفال المنطقة الصناعیة بشبین الكوم 2011/07/13 نھى عبد الفتاح  حسن ابو عوكل 2120063 كفـءكفـء4032011/07/01 معلم

ریاض أطفال عبد العزیزعیسى الصعیدى للتعلیم 
األساسى بملیج

2011/02/20 نوال فتحى دمحم عواجة 316757 كفـءكفـء4042011/02/20 معلم

مصر الحرة الرسمیة المتمیزة والمتكاملة للغات بكفر 
المصیلحة

2011/02/20 نورا یوسف احمد دمحم 2018020 كفـءكفـء4052011/02/20 معلم

ریاض أطفال دار التربیة الرسمیة للغات بشبین الكوم 2011/02/20 نوره احمد احمد البتانونى 2125387 كفـءكفـء4062011/02/22 معلم

طبندى اإلبتدائیة  بنات 2011/02/22 ھالة بدوى على ابراھیم االسرج 2122967 كفـءكفـء4072011/02/20 معلم

سیدى عبد المنعم  بمیت خاقان 2011/02/20 ھالة صالح الدین كیالنى مرعى 322893 كفـءكفـء4082011/02/20 معلم
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ریاض اطفال الفجرالجدید للتعلیم اساسى 2011/02/20 ھالة صالح دمحم سالم 1811408 كفـءكفـء4092011/02/20 معلم

ریاض اطفال البتانون االبتدائیة الحدیثة 2009/03/01 ھالة دمحم مبروك شكر 1517767 كفـءكفـء4102011/03/01 معلم

النھضة االبتدائیة بالبتانون 2008/03/01 ھالة ناجى جورجى باسیلى 2011260 كفـءكفـء4112011/02/20 معلم

ریاض اطفال المنطقة الصناعیة بشبین الكوم 2011/02/20 ھالھ البیلى عبد الظاھر دمحم 2120064 كفـءكفـء4122011/02/20 معلم

ناصر اإلبتدائیة المشتركة بشبین الكوم 2011/02/20 ھالھ دمحم عبد الحافظ الدیب 2124778 كفـءكفـء4132011/02/20 معلم

ریاض أطفال دكما المشتركة 2011/02/20 ھالھ محمود معوض الخولى 2096015 كفـءكفـء4142011/02/20 معلم

عید عبد الرازق السعداوى للتعلیم األساسى بمنشأة 
الشریكین

2009/03/01 ھانى عبدالمسیح جرجس إبراھیم 2109680 كفـءكفـء4152011/03/14 معلم

أقباط حصة ملیج اإلبتدائیة الجدیدة 2011/02/20 ھبة ابراھیم الدسوقى شومان 322971 كفـءكفـء4162011/02/20 معلم

میت خلف االعدادیھ 2011/02/20 ھبة هللا مجدى  دمحم یوسف حفنى 2125394 كفـءكفـء4172011/02/20 معلم

الشھید مصطفى فوزى عبد العال زین الدین االبتدائیة 2011/02/20 ھبة حسام الدین احمد الدیري 323010 كفـءكفـء4182011/02/20 معلم

الشھید عاطف دنیا اإلبتدائیة بمنشأة عصام 2011/02/20 ھبة رضا جعفر عبد الفتاح 2125363 كفـءكفـء4192011/02/20 معلم

ریاض أطفال الشھید أحمد على عبدالحمید عبدهللا 
بإصطبارى

2011/02/20 ھبة زاھر محروس الشونى 243886 كفـءكفـء4202011/02/20 معلم

ریاض أطفال العسالتة  المشتركة 2011/07/01 ھبة زغلول عبد الحمید دمحم 2098909 كفـءكفـء4212011/07/01 معلم

الشھید الصباحى فھد اإلبتدایة بمیت مسعود 2011/02/20 ھبة عاطف عبد الفتاح على 322942 كفـءكفـء4222011/02/20 معلم

ریاض اطفال البتانون االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 ھبة على مصیلحى موسى 2084606 كفـءكفـء4232011/07/01 معلم

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة بالبتانون 2008/03/01 ھبة دمحم احمد الشایب 2125377 كفـءكفـء4242011/03/01 معلم

بتبس الثانویة المشتركة 2011/07/01 ھبة محمود عبدهللا ابراھیم 2200025 كفـءكفـء4252011/07/01 معلم
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السادات للتعلیم األساسي بسلكا 2011/03/28 ھبھ ضیف هللا عبدالسالم أبوسلیمان 398312 كفـءكفـء4262011/02/14 معلم

ریاض أطفال الرسمیة المتمیزة والمتكاملة للغات 
بشبین الكوم

2011/07/13 ھبھ دمحم حسن عجیز 2174604 كفـءكفـء4272011/07/03 معلم

الوحدة المجمعة الرسمیة للغات بالماى 2011/02/20 ھدى صالح عطیة سالمان 2069877 كفـءكفـء4282011/02/20 معلم

1993/09/01 اكتوبراإلعدادیة ببتبس٦شھداء  ھشام صبحى بدوى شیالن 312098 كفـءكفـء4292010/03/01 معلم

ریاض أطفال الشھید سعید عطا هللا بكفر المصیلحة 2011/02/20 ھمت مصطفى احمد طبانة 324759 كفـءكفـء4302011/02/20 معلم

ریاض أطفال الشھید الصباحى فھد بمیت مسعود 2011/07/13 ھمت مصطفى عامر مروان 2170289 كفـءكفـء4312011/07/13 معلم

ریاض أطفال كفر البتانون للتعلیم األساسى 2010/07/13 ھناء على عبد الستار ابو سید احمد 2134154 كفـءكفـء4322011/07/01 معلم

ریاض أطفال ناصر المشتركة بشبین الكوم 2011/07/13 ھناء دمحم احمد ھالل 2118925 كفـءكفـء4332011/07/13 معلم

الشھید خالد شوقى عالم اإلبتدائیة بمیت خاقان 2011/07/01 ھند طلعت عبد هللا شدید 2120111 كفـءكفـء4342011/07/01 معلم

ریاض اطفال سیدى عبد المنعم بمیت خاقان 2011/07/01 ھند عامر طھ عامر 2215866 كفـءكفـء4352011/07/01 معلم

الشاعر غنیم للتعلیم االساسى 2011/02/20 ھند دمحم علي حبیبة 2125389 كفـءكفـء4362011/02/20 معلم

ریاض أطفال میت خلف  المشتركة 2011/07/13 ھند دمحم غباشى على ابو الغار 2213926 كفـءكفـء4372011/07/01 معلم

ریاض أطفال خالد بن الولید بشبین الكوم 2011/07/13 ھیام رفعت حسنین النجار 2096013 كفـءكفـء4382011/07/01 معلم

كفر طبندى اإلبتدائیة بنین 2011/07/01 ھیام فتحى مصطفى عطیة 322821 كفـءكفـء4392011/07/01 معلم

عبد المنعم ریاض الثانویة للبنین بشبین الكوم 2011/07/13 وائل على دمحم على عنیو 2213859 كفـءكفـء4402011/07/01 معلم

ریاض أطفال ابو بكر الصدیق بالماى 2011/02/02 وسام حسن عبد الفتاح موسى 2098892 كفـءكفـء4412011/02/02 معلم

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة بالبتانون 2009/07/01 وسیلة عبد العلیم عطیة نعمة اللة 2125380 كفـءكفـء4422011/07/13 معلم
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ریاض أطفال ابو بكر الصدیق بالماى 2011/07/01 وفاء عادل مصطفى ابراھیم 2168101 كفـءكفـء4432011/07/01 معلم

شنوفة اإلبتدائیة بنین 2011/07/01 وفاء على عبد الحق العفیفى 2123726 كفـءكفـء4442011/07/01 معلم

االحمدى النعمانى اإلبتدائیة بمیت عافیھ 2011/07/13 وفاء دمحم ابراھیم على نصر الدین 2125426 كفـءكفـء4452011/07/01 معلم

ریاض أطفال میت خلف  المشتركة 2011/07/13 والء شوقى دمحم النعمانى 2127544 كفـءكفـء4462011/07/01 معلم

ریاض اطفال الشھید طیار صالح الدین عمر 
بالمصیلحة

2011/07/13 والء عبد المجید عبد الحمید المصیلحي 2229516 كفـءكفـء4472011/07/01 معلم

ریاض أطفال الشھید أحمد على عبدالحمید عبدهللا 
بإصطبارى

2011/02/20 والء فتح هللا عبد السالم السید 2122927 كفـءكفـء4482011/02/20 معلم

شبین الكوم  الرسمیة المتمیزة والمتكاملة للغات 2011/02/20 والء دمحم السید سلیمان 2147415 كفـءكفـء4492011/02/20 معلم

كفر البتانون للتعلیم األساسى 2011/02/20 یاسر أبو الفتوح ابراھیم عمرة 2058226 كفـءكفـء4502011/02/20 معلم

عبد العزیز عیسى الصعیدى  للتعلیم األساسى بملیج 2011/02/20 یاسر عبد الرحیم شلبى شلبى 2125411 كفـءكفـء4512011/02/20 معلم

ریاض اطفال شجرة الدر بشنوان 2011/07/13 یاسمین السید عبد الوھاب المشد 2174608 كفـءكفـء4522011/07/01 معلم

ریاض اطفال الفجرالجدید للتعلیم اساسى 2011/02/20 یاسمین السید یوسف السید على 2069872 كفـءكفـء4532011/02/20 معلم
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الغنامیة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد رضا عبدالخالق حماد 2101472 كفـءكفـء12011/07/13 أمین مكتبة

النور اإلبتدائیة للتعلیم االساسى بكفر منصور 2011/07/01 أسماء سید لبیب دمحم 2076234 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

شوشاى األعدادیة المشتركة 2011/07/01 اسماعیل عبد الرازق على ابراھیم 2109106 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

طھواى األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 الشیماء جالل عبدالفتاح درار 1583292 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

الشھید فوزى عبد العزیز األبتدائیة بشوشاى 2011/07/01 امانى سالم دمحم الشناوى 2383547 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

الشھید عمرو حمدى دمحم بدر االعدادیة بكفر الحما 2011/07/01 امینة السعید ابراھیم المعداوى 2106289 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

البنین الجدیدة األبتدائیة بشطانوف 2011/07/01 أمینة سمیر حفني  مرسي 2103653 كفـءكفـء72011/07/13 أمین مكتبة

أشمون الجدیدة  للتعلیم األساسى 2011/07/01 امینة دمحم ابراھیم سیداحمد 2101519 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

الشھید فھیم عمر شاكر االعدادیة بشنواى 2011/07/01 ایمان على دمحم الصغیر على 2211421 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

دروة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ایناس السید عبد الرسول عبد المنعم 1532847 كفـءكفـء102011/07/13 أمین مكتبة

جریس الثانویة المشتركة 2011/07/01 بسمة تھامى مسعود عبدالجواد 2132477 كفـءكفـء112011/07/13 أمین مكتبة

أشمون الرسمیة للغات 2011/07/01 جیالن جوده دمحم راشد 1541007 كفـءكفـء122011/07/13 أمین مكتبة

جریس األبتدائیة الجدیدة المشتركة 2011/03/01 حمدى قندیل عبدالرازق نویصر 321783 كفـءكفـء132011/02/20 أمین مكتبة

طھواى األبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 حمدیة صابر دمحم عدس 1518721 كفـءكفـء142011/07/13 أمین مكتبة

عثمان بن عفان للتعلیم االساسى بقورص 2011/07/01 حنان دمحم عبد السالم عوف 2209349 كفـءكفـء152011/07/13 أمین مكتبة

بوھة شطانوف األبتدائیة الجدیده 2011/07/01 حنان محمود الصاوى باظة 2260840 كفـءكفـء162011/07/01 أمین مكتبة

سنتریس األعدادیة المشتركة 2011/07/01 دعاء احمد ماھر محمود دمحم 1539328 كفـءكفـء172011/07/13 أمین مكتبة
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األعلي

شعشاع األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دعاء سید عبد الرازق غانم 1520795 كفـءكفـء182011/07/13 أمین مكتبة

الشیخ صالح طراد األعدادیة بشنشور 2011/07/01 دعاء دمحم صابر مرغنى الفقى 2083423 كفـءكفـء192011/07/13 أمین مكتبة

منیل عروس األبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 رشا مصطفى دمحم محمود 2186793 كفـءكفـء202011/07/13 أمین مكتبة

الشھید عبد المنعم ریاض الثانویة بسنتریس 2011/07/01 زینب عبد الحمید عثمان ابو نوارج 2105808 كفـءكفـء212011/07/13 أمین مكتبة

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات باشمون 2011/07/01 سعادة عبدالمرضى عبد الكریم على حسن 2114580 كفـءكفـء222011/07/13 أمین مكتبة

الشھید فرید طایل األعدادیة بصراوه 2011/07/01 سماح عادل فؤاد عمر 1530313 فوق المتوسطكفـء232011/07/13 أمین مكتبة

الشھید ممدوح مصطفى بخیت الثانویة بنات  بأشمون 2011/07/01 سماح دمحم السید مصطفى 2052156 كفـءكفـء242011/07/13 أمین مكتبة

جریس االعدادیة بنات 2011/07/01 شیماء عبدالمحسن یوسف خلیف 1539374 كفـءكفـء252011/07/13 أمین مكتبة

عبد السالم دمحم وھبة  للتعلیم االساسى بشما 2011/07/01 شیماء عبدالھادى دمحم راغب 2078243 كفـءكفـء262011/07/13 أمین مكتبة

عمر بن الخطاب األعدادیة بكفر قورص 2011/07/01 عبیر  مصطفى احمد عصر 2211065 كفـءكفـء272011/07/13 أمین مكتبة

شنواى األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عزیزة على عبدالعلیم موسى 2368974 كفـءكفـء282011/07/13 أمین مكتبة

البرانیھ االبتدائیة الجدیده 2011/03/01 عصام دمحم خیرى مصطفى 1518668 كفـءكفـء292011/02/22 أمین مكتبة

دلھمو األعدادیة المشتركة 2011/07/01 عمرو عبدالحلیم عبدالحمید ناصف 2156700 كفـءكفـء302011/07/13 أمین مكتبة

سمادون الثانویة المشتركة 2011/03/01 غادة طھ زكي فوده 1539475 كفـءكفـء312011/02/20 أمین مكتبة

االیمان األبتدائیة بالكوادى 2011/07/01 غزالة حسنى حسین عبداللطیف 2119600 كفـءكفـء322011/07/13 أمین مكتبة

فاطمة احمد جوھراالعدادیة للتعلیم االساسى  
بشطانوف

2011/07/01 فاطمة احمد حامد حنفي 1538206 كفـءكفـء332011/07/13 أمین مكتبة

دمحم عیسى العلیمى االعدادیة بشما 2011/07/01 فایزة احمد قطب طاحون 2058728 كفـءكفـء342011/07/13 أمین مكتبة
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الشھید عبد الرحمن سمرة األبتدائیة ببوھة شطانوف 2011/07/01 فتحیة عبدالحكیم سلیمان حافظ 2108380 كفـءكفـء352011/07/13 أمین مكتبة

مونسھ األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم سمیر توفیق ابو الحدید 1518648 كفـءكفـء362011/02/22 أمین مكتبة

عزبة الفرعونیة األبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 دمحم نجاح حمدى الصیاد 1525780 كفـءكفـء372011/07/13 أمین مكتبة

الفرعونیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مروة جمال على زكى 2055655 كفـءكفـء382011/07/13 أمین مكتبة

أمین الخولى الثانویة بنین 2011/07/01 مریم عریان ثابت بولس 1531806 كفـءكفـء392011/07/13 أمین مكتبة

المنصور االبتدائیة بعزبة كرم 2011/07/01 مشحوت إبراھیم خمیس سلیمان 314594 كفـءكفـء402011/07/13 أمین مكتبة

طھواى األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 منى عبدهللا عبدالشافى عبدهللا 322665 كفـءكفـء412011/07/13 أمین مكتبة

دروة األعدادیة المشتركة 2011/03/01 نجالء سعد محمود على 1590731 كفـءكفـء422011/02/22 أمین مكتبة

النصر األبتدائیة بسنتریس 2011/07/01 نفین احمد محمود فتیان 1536811 كفـءكفـء432011/07/13 أمین مكتبة

االیمان األبتدائیة الجدیدة بأشمون 2011/07/01 نورا معوض محمود حسنین 1598875 كفـءكفـء442011/07/13 أمین مكتبة

شعشاع األعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/07/01 نوره دیاب دمحم عبد الرحمن 1534480 كفـءكفـء452011/07/13 أمین مكتبة

الغنامیة األعدادیة الجدیدة 2011/07/01 ھانى عبد النبى دمحم الصاوى 2102599 كفـءكفـء462011/07/13 أمین مكتبة

الحلواصى األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھمت دمحم محمود عمر 1608977 كفـءكفـء472011/07/13 أمین مكتبة

دمحم عبدالمنعم عسل االعدادیة الرسمیة للغات بسمادون 2011/07/01 ھمت مصطفي ابراھیم عبدربھ 1539426 كفـءكفـء482011/07/13 أمین مكتبة

ناصف طاحون الثانویة بشما 2011/07/01 ھناء عبدالنبى على نمیس 2211516 كفـءكفـء492011/07/13 أمین مكتبة

الوحدة المجمعة االبتدائیة المشتركة بطھواى 2011/03/01 والء عبد الكریم احمد دمحم 1536865 كفـءكفـء502011/02/20 أمین مكتبة

الشھید عبد المنعم ریاض الثانویة بسنتریس 1994/09/01 جمال محمود عمران الزھار 300178 كفـءكفـء512012/06/07 ماجیستیرأخصائى صحافة واعالم أول  أ
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
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تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم وھدان االعدادیة المشتركة بشما 2011/07/01 اسماء  فتحى دمحم الدیب 2390868 كفـءكفـء522011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

النور  للتعلیم االساسى بكفر منصور 2011/07/01 أسماء صابر حافظ عبد المقصود 2244279 كفـءكفـء532011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبدهللا عبدالستار الھاللى االبتدائیة بجریس 2011/07/01 أمینھ دمحم فرید لبیب زید 2197073 كفـءكفـء542011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عمر دمحم عبدالمنعم الفار االعدادیة بسمادون 2011/07/01 ایمان صابر عبد الحمید غنیم 2174370 كفـءكفـء552011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

اشمون الثانویة الصناعیة 2011/07/01 ایمان عبد العظیم عبد الواحد دمحم 2211533 كفـءكفـء562011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید محمود حلوة األعدادیة بسبك اآلحد 2011/07/01 ایمان محمود مصطفى حلوة 2190623 كفـءكفـء572011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

البرانیھ الثانویة التجاریھ المشتركة 2011/07/01 ایھاب فتحى عبد الحمید عبد الواحد 2211338 كفـءكفـء582011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

المساعى المشكورة األعدادیة ببوھة شطانوف 2011/07/01 رضا بیومى عبدالفتاح ابو لیلة 2210418 كفـءكفـء592011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

النھضة األبتدائیة بأشمون 2011/07/01 رضا عبد السمیع محمود كشك 2246675 كفـءكفـء602011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

طھواى األبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 رضا فتحى عبد الحمید طیرة 2193468 كفـءكفـء612011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید حسن احمد بدر الثانویة التجاریة بشنشور 2011/07/01 سالى حمدى دمحم القطان 2173890 كفـءكفـء622011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الحسین بن على األبتدائیة بأشمون 2011/07/01 سامیة حسن السید سبل 2209962 كفـءكفـء632011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

اشمون الثانویة التجاریة المتقدمة 2011/07/01 سامیھ شبل حسن صالح 2400336 كفـءكفـء642011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السادات الثانویة التجاریة للبنات 2011/07/01 شیماء صالح دبركى بیومى 2191139 كفـءكفـء652011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید ممدوح مصطفى بخیت الثانویة بنات  بأشمون 2011/07/01 شیماء دمحم عید عفیفى 2188197 كفـءكفـء662011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید شوقى عبد الحكیم للتعلیم االساسى بمنیل دویب 2011/07/01 صبرین ابراھیم دمحم جاد 2192542 كفـءكفـء672011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

اشمون الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 فاطمة الزھراء لبیب محمود المعصراوى 2340287 كفـءكفـء682011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفرعونیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 كریمھ  دمحمى عبد العزیز عشماوى 2368342 كفـءكفـء692011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

جریس االعدادیة بنات 2011/07/01 مروة جمال عبد العزیز البوھى 2202333 كفـءكفـء702011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

البرانیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 نجوى جالل عبدالحمید دمحم 2390270 كفـءكفـء712011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

سمادون الثانویة المشتركة 2011/07/01 ھبة ابراھیم كامل سالم 2390192 كفـءكفـء722011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

سنتریس األعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھبھ  سمیر محمود فتیان 2171210 كفـءكفـء732011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید أحمد رمضان أمین حسن األعدادیة بمجیریا 2011/07/01 ھبھ السید عبد الوھاب محمود 2213082 كفـءكفـء742011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

اشمون األبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ھناء سعید شحات عطا 2212307 كفـءكفـء752011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

النھضة األبتدائیة بأشمون 2011/07/01 ھناء على عبد القادر ابو حجازى 2209335 كفـءكفـء762011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

سمادون الثانویة الصناعیھ 2011/07/01 ھیام شحات دمحم عید 2256959 كفـءكفـء772011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

جریس االبتدائیة بنین 2011/07/01 وفاء دمحم فرید لبیب زید 2197080 كفـءكفـء782011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید محمود حلوة األعدادیة بسبك اآلحد 2002/05/01 مصطفى سعید مصطفى حلوه 319914 كفـءكفـء792012/02/28 ماجیستیرأخصائى تكنولوجیا أول

عزبة االصالح الزراعي األبتدائیة بسمادون 2011/07/01 أحمد عبد الخالق سید احمد  الشافعى 2397593 كفـءكفـء802011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الحلواصى األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد عبدالواحد ابراھیم العربى 2386733 كفـءكفـء812011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الفرعونیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 احمد ماھر یوسف عبد الدایم 2216592 كفـءكفـء822011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

محلة سبك األبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 امیمھ حسن عبد الرحمن عبد السمیع 2218794 كفـءكفـء832011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

اشمون الجدیدة للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایمان حمدى على عبد المجید 2237268 كفـءكفـء842011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

السالم  للتعلیم االساسى  بسمادون 2011/07/01 بسمة عرفة دمحم عرفة 2257008 كفـءكفـء852011/07/13 أخصائى تكنولوجیا
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

محلة سبك األبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 حنان مصباح صادق عبد العزیز 2186877 كفـءكفـء862011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید فوزى عبد العزیز األبتدائیة بشوشاى 2011/07/01 دینا عبدة عید جاد هللا 2370102 كفـءكفـء872011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

رابعة العدویة األبتدائیة بأشمون 2011/07/01 سارة حلمى عبد السالم كشك 2231483 كفـءكفـء882011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

عبد الحمید طراد األعدادیة بشروة حسن 2011/07/01 عادل عبد المعطى احمد سرحان 2188101 كفـءكفـء892011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

شطانوف الثانویة المشتركھ 2011/07/01 على مبارك عبد الحمید عبد الفضیل 2221061 كفـءكفـء902011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

خالد بن الولید األبتدائیة بأشمون 2011/07/01 غادة فكرى سلیمان ابوسنة 2207440 كفـءكفـء912011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

محلة سبك األعدادیة المشتركة 2011/07/01 فاطمة محمود دمحم عبد السالم 2186708 كفـءكفـء922011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

سبك االحد األعدادیة المشتركة 2002/05/01 دمحم سرور مھدى فرحات 320957 كفـءكفـء932009/02/03 أخصائى تكنولوجیا

ابو رقبة األعدادیة بنین 2011/07/01 مصطفى اسماعیل السید على 2212193 كفـءكفـء942011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

فاطمة احمد جوھراالعدادیة للتعلیم االساسى  
بشطانوف

2010/07/01 ھند عبد النبى ابراھیم عطیھ 2170695 كفـءكفـء952011/07/13 أخصائى نفسى

محلة سبك األبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 ابتسام خالد عبدالرازق رمضان 2136053 كفـءكفـء962011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید عمر دمحم عبدالمنعم الفار االعدادیة بسمادون 2011/07/01 اسماء عبد المطلب حامد بھاء الدین 1525747 كفـءكفـء972011/07/13 أخصائى اجتماعى

اشمون الثانویة التجاریة المتقدمة 2011/03/01 أشجان حمدى ابراھیم ابوسنة 312811 كفـءكفـء982011/03/01 أخصائى اجتماعى

براشیم األعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/03/01 امل عبده عبد العال عافیة 2058633 كفـءكفـء992011/02/22 أخصائى اجتماعى

السادات الثانویة التجاریة للبنات 2011/07/01 ایمان دمحم سعد ابو شرف 2218035 كفـءكفـء1002011/07/13 أخصائى اجتماعى

دروة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 جیالن عالءالدین عبدالعلیم زھران 1555821 كفـءكفـء1012011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو عوالى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رشا دمحم محمود زالبیة 1534319 كفـءكفـء1022011/07/13 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
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2011/07/01 االبتدائیة المشتركة الحما كفر رضا نجاح عبدالوھاب حسن 1534457 كفـءكفـء1032011/07/13 أخصائى اجتماعى

مونسة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 زینب احمد عبداللطیف حسن 2386741 كفـءكفـء1042011/07/13 أخصائى اجتماعى

أشمون الجدیدة  للتعلیم األساسى 2011/07/01 سحر دمحم  السید سلطان 2216962 كفـءكفـء1052011/07/13 أخصائى اجتماعى

البرانیة األعدادیة المشتركة 2011/07/01 سلوي سعد دمحم عبد الواحد 1525522 كفـءكفـء1062011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید عمر دمحم عبدالمنعم الفار االعدادیة بسمادون 2011/07/01 سناء سعد دمحم السكرمي 1520760 كفـءكفـء1072011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید شوقى عبد الحكیم للتعلیم االساسى  بمنیل 
دویب

2011/07/01 صباح شوقى جبران عبد المالك 2216073 كفـءكفـء1082011/07/13 أخصائى اجتماعى

االیمان األبتدائیة بالكوادى 2011/07/01 فاطمة حامد على ابراھیم 1542562 كفـءكفـء1092011/07/13 أخصائى اجتماعى

الحلواصى األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 فاطمة زكریا احمد مصطفى 1608982 كفـءكفـء1102011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید شوقى عبد الحكیم للتعلیم االساسى  بمنیل 
دویب

2011/03/01 فوزیة كرم عبد الملك میخائیل 2069851 كفـءكفـء1112011/02/22 أخصائى اجتماعى

ساقیة أبوشعره األبتدائیة بنین 2011/07/01 مجدى یوسف زاھر عبد الغفار 2211218 كفـءكفـء1122011/07/13 أخصائى اجتماعى

عزبة طعیمة للتعلیم االساسى 2011/07/01 دمحم طالل عبد الغفار عبد المجید 2212774 كفـءكفـء1132011/07/13 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب األبتدائیة بالخور 2011/07/01 دمحم عبد الرحیم على بركات 2210004 كفـءكفـء1142011/07/13 أخصائى اجتماعى

سنتریس الثانویة التجاریھ المشتركة 2011/07/01 محمود السید دمحم خلیل 2210350 كفـءكفـء1152011/07/13 أخصائى اجتماعى

السادات الثانویة التجاریة للبنات 2011/07/01 مروة سلیمان سعید أبو زید 1580086 كفـءكفـء1162011/07/13 أخصائى اجتماعى

البرانیة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 منى منصور موسى موسى 1518644 كفـءكفـء1172011/07/13 أخصائى اجتماعى

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات باشمون 2011/07/01 ناھد محمود عبد القادر ابو حجازى 1527179 كفـءكفـء1182011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد المنعم ریاض الثانویة بسنتریس 2011/07/01 ھانم عبد الحمید حامد مصطفى 1527442 كفـءكفـء1192011/07/13 أخصائى اجتماعى
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بوھة شطانوف األبتدائیة الجدیده 2011/03/01 ھبة سعید عبدالفتاح المقنن 1518688 كفـءكفـء1202011/03/01 أخصائى اجتماعى

دروة األبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ھناء عبد هللا دمحم عبد الھادى 2206556 كفـءكفـء1212011/07/13 أخصائى اجتماعى

اشمون األبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ھند السید دمحم خلیل 2181897 كفـءكفـء1222011/07/13 أخصائى اجتماعى

اشمون الثانویة الصناعیة 1992/01/18 السید عبد هللا عبد هللا شخبة 2036938 كفـءكفـء1232009/11/09 معلم أول أ

أمین الخولى الثانویة بنین 1991/09/01 میشیل جرجس جرجس شنودة 298313 كفـءكفـء1242009/02/03 معلم أول أ

أشمون االعدادیة الرسمیة للغات 1994/09/01 ھالھ دمحم إبراھیم نورالدین 305439 كفـءكفـء1252011/11/01 ماجیستیرمعلم أول أ

ناصف طاحون الثانویة بشما 1992/09/01 ھدى فتحي عبد الحمید طاحون 2178182 كفـءكفـء1262010/03/24 معلم أول أ

اشمون الثانویة الصناعیة 1994/09/01 احمد دمحم مصلحي عثمان 302947 كفـءكفـء1272009/11/09 معلم أول

الشھید أحمد رمضان أمین حسن األعدادیة بمجیریا 2000/09/09 شعبان عبدالمنصف دمحم سالم 303781 كفـءكفـء1282012/02/28 ماجیستیرمعلم أول

أبوعوالى االبتدائیة المشتركة 2000/08/01 عربى رجب شحاتھ ابوحسین 300044 كفـءكفـء1292012/03/01 ماجیستیرمعلم أول

ناصف طاحون الثانویة بشما 1994/09/01 عفاف عبد العظیم عبد العزیز المصرى 306706 كفـءكفـء1302009/11/09 معلم أول

أمین الخولى الثانویة بنین 2000/09/09 فؤاد ربیع دمحم باظة 1804182 كفـءكفـء1312012/02/28 ماجیستیرمعلم أول

النصر األعدادیة بجریس 1982/06/30 فوزى دیاب على شرف 259600 كفـءكفـء1322009/11/09 معلم أول

األبتدائیة بسنتریس) ٢(السادات  1993/09/01 دمحم عبدالعلیم مصطفى عابدین 300722 كفـءكفـء1332009/11/09 معلم أول

ساقیة أبو شعرة الثانویة 1992/09/01 دمحم دمحم دسوقي الخطیب 1273916 كفـءكفـء1342009/09/06 معلم أول

سمادون الثانویة الصناعیھ 1992/09/01 یاسر زكى على مفروكھ 307208 كفـءكفـء1352010/03/24 معلم أول

ریاض اطفال سمالى بنات 2011/07/01 ابتسام ابراھیم احمد عبد الواحد 2129564 كفـءكفـء1362011/07/13 معلم
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زكى مبارك األعدادیة بسنتریس 2011/07/01 ابتسام احمد عبد الحلیم اسماعیل 2174489 كفـءكفـء1372011/07/13 معلم

ریاض اطفال شما بنین 2011/07/01 ابتسام احمد على عطیھ 2055491 كفـءكفـء1382011/07/13 معلم

ریاض أطفال مونسھ المشتركة 2011/03/01 ابتسام توفیق بكر طاحون 1561244 كفـءكفـء1392011/02/20 معلم

2011/03/01 لبیشة األبتدائیة المشتركة ابتسام حلمى على یوسف 1531744 كفـءكفـء1402011/02/20 معلم

الوحدة المجمعة األبتدائیة بطلیا 2011/07/01 ابتسام رشاد فضل محمود 2189804 كفـءكفـء1412011/07/13 معلم

2011/07/01 ساقیة المنقدى األعدادیة ابتسام زكى ھاشم الخشن 2104031 كفـءكفـء1422011/07/13 معلم

الشھید اسماعیل احمد الطنطى الثانویة بسبك االحد 2011/07/01 ابتسام سعید عبد الرؤف منصور 2182224 كفـءكفـء1432011/07/13 معلم

2011/03/01 كفر الفرعونیة األعدادیة ابتسام عبد السمیع عبد المجید عبد الدایم 1552401 كفـءكفـء1442011/02/22 معلم

عبد السالم حداد االبتدائیة بشنشور 2011/03/01 ابتسام عبد الصمد عبد الصمد الشیشینى 1521959 كفـءكفـء1452011/02/20 معلم

الشھید الصاوى االبتدائیة بسمادون 2011/03/01 ابتسام عبد الغفور حسین الجزیرى 1522476 كفـءكفـء1462011/02/20 معلم

شعشاع األعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/07/01 ابتسام عبد النبى زكى ابراھیم 2096010 كفـءكفـء1472011/07/13 معلم

الحاجة نادیة دمحم زھران األبتدائیة بكفرالطراینة 2011/07/01 ابتسام على عبد هللا  الشرانى 2136754 كفـءكفـء1482011/07/13 معلم

النھضة االبتدائیة المشتركة برملة االنجب 2011/03/01 ابتسام على دمحم المالح 2139521 كفـءكفـء1492011/02/22 معلم

البرانیة األعدادیة المشتركة 2011/07/01 ابتسام دمحم عبد المقصود احمد 2097797 كفـءكفـء1502011/07/13 معلم

الشھید جمال صبحى نصر دمحم سالم األبتدائیة بنات 
بساقیة ابوشعرة

2011/07/01 ابتسام دمحم یونس راضى 2124916 كفـءكفـء1512011/07/13 معلم

دمحم عیسى العلیمى االعدادیة بشما 2011/03/01 ابتسام محمود عید خلیل 1525829 كفـءكفـء1522011/02/22 معلم

عمر بن الخطاب األبتدائیة بأشمون 2011/03/01 ابتسام ھاشم عبد الفتاح دمحم 1536944 كفـءكفـء1532011/02/22 معلم
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2011/03/01 االبتدائیة المشتركة الحما كفر ابراھیم السید ابراھیم أمین 1554951 كفـءكفـء1542011/02/20 معلم

منشأة جریس األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ابراھیم بسیونى عبد المقصود نصار 1538254 كفـءكفـء1552011/02/22 معلم

عمر بن الخطاب األبتدائیة بالخور 2011/07/01 إبراھیم رأفت أحمد بخیت 1531759 كفـءكفـء1562011/07/13 معلم

الشھید عمر دمحم عبدالمنعم الفار االعدادیة بسمادون 2011/07/01 ابراھیم رزق ابراھیم السكرمى 2131141 كفـءكفـء1572011/07/13 معلم

عزبة االصالح الزراعي األبتدائیة بسمادون 2011/07/01 ابراھیم رمضان ابراھیم شوك 1534385 كفـءكفـء1582011/07/13 معلم

كفر منصور االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ابراھیم سالمھ عبد النبي متولي 1534472 كفـءكفـء1592011/02/20 معلم

یحیى خلیل األبتدائیة بعزبة أبویوسف 2011/03/01 ابراھیم عبد العزیز عثمان عبد المجید 1578923 كفـءكفـء1602011/02/20 معلم

2011/07/01 ساقیة المنقدى األعدادیة ابراھیم عبدالعزیز السید حبیب 2168689 كفـءكفـء1612011/07/13 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات باشمون 2011/03/01 إبراھیم عبداللطیف عبداللطیف أبو ضلع 1531876 كفـءكفـء1622011/02/20 معلم

ساقیة المنقدى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 إبراھیم فوزي علي النواجي 323502 كفـءكفـء1632011/02/20 معلم

الشھید ایمن عبد العظیم محمود حسین عفیفى 
األبتدائیة المشتركة بشما

2011/03/01 إبراھیم دمحم أحمد الدیب 1531728 كفـءكفـء1642011/02/22 معلم

عزبة الرمل االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 ابراھیم دمحم السید دمحم 2393160 كفـءكفـء1652011/07/13 معلم

2011/07/01 رشدى دمحم عبد الستار األعدادیة ابوبكر سعد دمحم محروس 2152633 كفـءكفـء1662011/07/13 معلم

الشھید دمحم جمال سلیمان االعدادیة للتعلیم االساسى 
بكفرأبورقبة

2011/07/01 احالم حلمى عبدالغنى عبدربھ 2097878 كفـءكفـء1672011/07/01 معلم

األبتدائیة بسنتریس) ١(السادات  2011/03/01 احالم حنفي حافظ علي 1585058 كفـءكفـء1682011/02/22 معلم

ریاض اطفال الشھید وحید قندیل برملة االنجب 2011/03/01 احالم دمحم على ھالل 1566293 كفـءكفـء1692011/02/20 معلم

الشھید سامح دمحم ابراھیم طاحون االبتدائیة بشما 2011/03/01 أحالھم رفعت إبراھیم محراث 1518607 كفـءكفـء1702011/02/22 معلم
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دمحم عیسى العلیمى االعدادیة بشما 2011/03/01 أحمد  عبدالمنعم  أحمد  الدھشان 2075221 كفـءكفـء1712011/02/22 معلم

شما االبتدائیة بنین 2011/07/01 احمد  دمحم بسیونى عبد العزیز اسماعیل 2185403 كفـءكفـء1722011/07/13 معلم

مونسة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 احمد  دمحم دمحم طاحون 2058321 كفـءكفـء1732011/02/22 معلم

دروة األعدادیة المشتركة 2011/03/01 احمد السید حسن على 2095208 كفـءكفـء1742011/02/20 معلم

االیمان األبتدائیة الجدیدة بأشمون 2011/03/01 احمد جالل دمحم شرف 1520809 كفـءكفـء1752011/02/20 معلم

سمادون الثانویة المشتركة 2011/07/01 أحمد جمال أحمد سالم 2134701 كفـءكفـء1762011/07/13 معلم

النصر األعدادیة بجریس 2011/07/01 احمد حسن  احمد یاسین 2150628 كفـءكفـء1772011/07/13 معلم

أبورقبة الثانویة المشتركة 2011/07/01 أحمد حسن السید عبدالھادي 1537857 كفـءكفـء1782011/07/13 معلم

الشھید وحید قندیل االبتدائیة برملة االنجب 2011/03/01 احمد حلمى على یوسف 1575325 كفـءكفـء1792011/02/20 معلم

زكى مبارك األعدادیة بسنتریس 2011/07/01 احمد حمدى ابراھیم حوا 2382380 كفـءكفـء1802011/07/13 معلم

طھواى الثانویة المشتركة 2011/07/01 احمد حمدى عبد الونیس  غانم 2210304 كفـءكفـء1812011/07/13 معلم

محلة سبك األبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 احمد حمدى فرحات عبد الواحد 2209100 كفـءكفـء1822011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة بكفرقورص 2011/03/01 احمد رافت طلبة عفیفى 2123308 كفـءكفـء1832011/02/20 معلم

المساعى المشكورة األعدادیة ببوھة شطانوف 2011/07/01 أحمد رجب عبد العزیز عصر 2203535 كفـءكفـء1842011/07/13 معلم

كفر أبو محمود األعدادیة 2011/03/01 احمد رضا مبروك زعرور 2057009 كفـءكفـء1852011/02/22 معلم

اللواء مصطفى عبدالصمد الشامى األعدادیة 
بكفرالطراینة

2011/07/01 احمد رمضان عبدالحمید رمضان 2168857 كفـءكفـء1862011/07/13 معلم

اشمون الثانویة التجاریة المتقدمة 2011/07/01 احمد ریاض ابراھیم شكرى 2058610 كفـءكفـء1872011/07/13 معلم
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األعدادیة بأشمون) ٢(المساعى  2011/07/01 أحمد سعد سلیمان ابوحمیدة 2139937 كفـءكفـء1882011/07/13 معلم

الشھید محمود عبد الرحمن ھنطش األعدادیة بشنشور 2011/03/01 أحمد سعید ابراھیم الفار 2258676 كفـءكفـء1892011/02/22 معلم

السالم األبتدائیة بدروة 2011/03/01 احمد سعید ابو بكر حموده 1538156 كفـءكفـء1902011/02/20 معلم

زكى مبارك األعدادیة بسنتریس 2011/07/01 احمد سعید احمد احمد 2119407 كفـءكفـء1912011/07/13 معلم

األعدادیة بأشمون) ١(المساعى  2011/03/01 أحمد سنوسى سنوسى  عطیة 2099630 كفـءكفـء1922011/02/20 معلم

كفر عون االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 احمد شحاتة احمد السدودى 1538951 كفـءكفـء1932011/02/22 معلم

عبد الحمید سید احمد سالم االعدادیة بعزبة كرم 2011/03/01 أحمد شوقى حسین عید 2057395 كفـءكفـء1942011/02/20 معلم

الخور االعدادیة المشتركة 2011/03/01 أحمد شوقي احمد النجار 1537080 كفـءكفـء1952011/02/22 معلم

2011/07/01 رشدى دمحم عبد الستار األعدادیة احمد صدقى عبد الرحمن ابراھیم 2183242 كفـءكفـء1962011/07/13 معلم

األبتدائیة بسنتریس) ٢(السادات  2011/03/01 احمد عامر سید احمد عامر 1520801 كفـءكفـء1972011/02/22 معلم

خالد ابن الولید األبتدائیة بجریس 2011/03/01 احمد عبد الجواد حسین شعفة 1579162 كفـءكفـء1982011/03/01 معلم

كفر عون االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد عبد الجواد دمحم عبد الجواد 322719 كفـءكفـء1992011/07/13 معلم

الشھید أحمد رمضان أمین حسن األعدادیة بمجیریا 2011/07/01 احمد عبد السمیع احمد المقدم 2070666 كفـءكفـء2002011/07/13 معلم

ساقیة أبو شعرة الثانویة 2011/07/01 احمد عبد العزیز عبد الجواد مبروك 2211549 كفـءكفـء2012011/07/13 معلم

عزبة العشرین  للتعلیم االساسى 2011/07/01 احمد عبد هللا دمحم عامر 2218843 كفـءكفـء2022011/07/13 معلم

الشھید فھیم عمر شاكر االعدادیة بشنواى 2011/03/01 أحمد عبد المعبود دمحم سعید 1534384 كفـءكفـء2032011/02/22 معلم

أمین الخولى الثانویة بنین 2011/07/01 احمد عبد الوھاب عبد الحمید عبدالوھاب 2192113 كفـءكفـء2042011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

األعدادیة بأشمون) ١(المساعى  2011/07/01 أحمد عبدالمنعم عبدالحكیم محمود 1533464 كفـءكفـء2052011/07/13 معلم

منشأة جریس االعدادیة المشتركة 2011/07/01 احمد على عبدالموجود نعیم 2138162 كفـءكفـء2062011/07/13 معلم

اللواء احمد رضا األبتدائیة المشتركة بعزبة الباشا 2011/07/01 أحمد فتحي عبدالفضیل عبدالحافظ 1541718 كفـءكفـء2072011/07/13 معلم

الشھید شوقى عبد الحكیم للتعلیم االساسى بمنیل دویب 2011/07/01 أحمد دمحم الصاوى دمحم 2244259 كفـءكفـء2082011/07/13 معلم

جریس الثانویة المشتركة 2011/03/01 احمد دمحم حامد سویلم 1534377 كفـءكفـء2092011/02/20 معلم

سبك االحد األعدادیة المشتركة 2011/03/01 احمد دمحم صالح الدین عمران 2080039 كفـءكفـء2102011/02/20 معلم

النصر األعدادیة بجریس 2011/03/01 احمد دمحم عبد الموجود الدرس 2058663 كفـءكفـء2112011/02/20 معلم

الشھید عمرو حمدى دمحم بدر االعدادیة بكفر الحما 2011/03/01 احمد دمحم عفیفى على 2130200 كفـءكفـء2122011/02/20 معلم

على بن ابى طالب األعدادیة باشمون 2011/07/01 احمد دمحم دمحم السھواجى 2183060 كفـءكفـء2132011/07/01 معلم

اللواء مصطفى عبدالصمد الشامى األعدادیة 
بكفرالطراینة

2011/07/01 احمد دمحم دمحم عبدهللا 2168675 كفـءكفـء2142011/07/13 معلم

سبك االحد الرسمیة للغات 2011/07/01 احمد دمحم مرسى قابل 2131130 كفـءكفـء2152011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب األبتدائیة بالخور 2011/03/01 أحمد دمحم مصطفى الجزیري 323144 كفـءكفـء2162011/02/20 معلم

مونسة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 احمد مصطفى رجب مبروك 1540912 كفـءكفـء2172011/02/22 معلم

األعدادیة بأشمون) ٢(المساعى  2011/07/01 احمد مصطفى سمعان دمحم 2062967 كفـءكفـء2182011/07/13 معلم

منشأة جریس االعدادیة المشتركة 2011/03/01 إخالص ابراھیم سلیمان طلعات 1518340 كفـءكفـء2192011/02/23 معلم

الشھید شوقى عبد الحكیم للتعلیم االساسى بمنیل دویب 2011/03/01 اخالص امین احمد زیدان 2139504 كفـءكفـء2202011/02/22 معلم

عبد السالم دمحم وھبة للتعلیم االساسى بشما 2011/03/01 ازھار عبد الفتاح قطب حسنین 1522729 كفـءكفـء2212011/02/20 معلم
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دروة األبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 اسامة السید عفیفى زھران 1531715 كفـءكفـء2222011/07/01 معلم

الشھید فرید طایل األعدادیة بصراوه 2011/07/01 اسامة المغاورى دمحم موسى 2151577 كفـءكفـء2232011/07/13 معلم

عزیة سیدى ابراھیم  للتعلیم األساسى 2011/03/01 اسامة عبد النبى على السید ابو احمد 1533624 كفـءكفـء2242011/02/20 معلم

منشأة سمادون األبتدائیة 2011/03/01 اسامة دمحم عبدربھ العواني 1631936 كفـءكفـء2252011/02/22 معلم

جریس االعدادیة بنات 2011/03/01 أسامة محمود دمحم شحاتھ 1539173 كفـءكفـء2262011/02/22 معلم

الغنامیة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 اسالم رزق عبد اللطیف شعبان 2214016 كفـءكفـء2272011/02/20 معلم

براشیم األعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/07/01 اسالم سعید عبد المطلب النحریرى 2150749 كفـءكفـء2282011/07/01 معلم

الكوادى األعدادیة المشتركة 2011/03/01 اسالم مغاوري دمحم بدران 1539017 كفـءكفـء2292011/02/20 معلم

دمحم عبدالمنعم عسل الرسمیة للغات بسمادون 2011/07/01 اسالم ھارون بدوى فودة 2396501 كفـءكفـء2302011/07/13 معلم

عزبة العشرین للتعلیم االساسى 2011/03/01 أسماء احمد كامل ابوظریفة 1536577 كفـءكفـء2312011/02/22 معلم

ریاض اطفال حمدى القطان بشنشور 2011/07/01 أسماء اسماعیل دمحم عبدالخالق 1570355 كفـءكفـء2322011/07/13 معلم

2011/03/01 ساقیة المنقدى األعدادیة أسماء السید عبد النبى غرابھ 1564654 كفـءكفـء2332011/02/22 معلم

أبوعوالى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 أسماء السید عبدالمنعم الشیخ 1533445 كفـءكفـء2342011/02/20 معلم

الشھید اسالم قندیل كركیت الثانویة التجاریة بشما 2011/07/01 اسماء السید دمحم ابراھیم 2152808 كفـءكفـء2352011/07/13 معلم

الوحدة المجمعة األبتدائیة بطلیا 2011/03/01 اسماء السید دمحم درویش 2190444 كفـءكفـء2362011/02/22 معلم

عثمان بن عفان للتعلیم االساسى بقورص 2011/07/01 اسماء بیومى شعبان عبد العال 2209980 كفـءكفـء2372011/07/13 معلم

على بن ابى طالب األعدادیة باشمون 2011/07/01 اسماء جمال سعید مصطفي 2079249 كفـءكفـء2382011/07/13 معلم
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ریاض اطفال الشھید فوزى عبد العزیز بشوشاى 2011/03/01 أسماء جمیل رزق الخولى 2139495 كفـءكفـء2392011/02/20 معلم

الشھید شعبان حمزة األبتدائیة بسمادون 2011/03/01 اسماء حواش بدر دسوقى 1521641 كفـءكفـء2402011/02/20 معلم

االیمان األبتدائیة الجدیدة بأشمون 2011/03/01 اسماء رجب عبد العزیز عبد السالم 1534305 كفـءكفـء2412011/02/20 معلم

ریاض اطفال الحسین بن على بأشمون 2011/03/01 أسماء زاید عبده عبدهللا 1549045 كفـءكفـء2422011/02/22 معلم

البنین الجدیدة األبتدائیة بشطانوف 2011/03/01 أسماء زكریا امام علي 1539044 كفـءكفـء2432011/02/20 معلم

ریاض اطفال منیل عروس الجدیدة 2011/07/01 اسماء سمیح مصطفى على 2054045 كفـءكفـء2442011/07/13 معلم

ریاض اطفال النصر بسنتریس 2011/03/01 اسماء سمیر عبد العظیم عبد الفتاح 1525561 كفـءكفـء2452011/02/20 معلم

البرانیة الثانویة المشتركة 2011/03/01 أسماء شوقي شعبان دمحم 1534948 كفـءكفـء2462011/02/20 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال ابو بكر الصدیق بسبك االحد اسماء صابر قطب سالم 1525553 كفـءكفـء2472011/02/20 معلم

ریاض اطفال الشیخ مناع القطان بشنشور 2011/03/01 اسماء صادق لبیب العجوانى 1548999 كفـءكفـء2482011/02/20 معلم

الشھید فھیم عمر شاكر االعدادیة بشنواى 2011/03/01 اسماء عبد الحافظ امین بدوي 1534394 كفـءكفـء2492011/02/20 معلم

ریاض اطفال لبیشة المشتركة 2011/03/01 اسماء عبد الستار ابراھیم قطب الشامى 2183132 كفـءكفـء2502011/02/20 معلم

ریاض اطفال طھواى المشتركة 2011/07/01 أسماء عبد الفتاح علي الصیاد 2167641 كفـءكفـء2512011/07/13 معلم

ریاض اطفال الشھید وحید قندیل برملة االنجب 2011/03/01 أسماء عبد المعطى حداد عبد المعطى 1525675 كفـءكفـء2522011/02/22 معلم

الشھید ایمن عبد العظیم محمود حسین عفیفى 
األبتدائیة المشتركة بشما

2011/07/01 اسماء عبد النبى یوسف عبد هللا 2110067 كفـءكفـء2532011/07/13 معلم

ریاض اطفال سبك االحد للتعلیم االساسى 2011/03/01 اسماء عبدالحلیم بكر شرف 2136073 كفـءكفـء2542011/02/22 معلم

الشھید معوض حسن النساج األبتدائیة بكفر الحما 2011/03/01 أسماء عبدالرحمن عفیفي بدران 1534437 كفـءكفـء2552011/02/22 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فاطمة احمد جوھراالعدادیة للتعلیم االساسى  
بشطانوف

2011/03/01 أسماء عبدالمقصود ابراھیم بدیوي 1538181 كفـءكفـء2562011/02/20 معلم

عمر بن الخطاب األبتدائیة بالخور 2011/07/01 اسماء على حسن البھواشى 2221621 كفـءكفـء2572011/07/13 معلم

األبتدائیة بسنتریس) ١(السادات  2011/07/01 اسماء على حسن دمحم العقب 2182167 كفـءكفـء2582011/07/13 معلم

الحریة األبتدائیة بأشمون 2011/07/01 اسماء فتحى بكرى سلیمان 2229298 كفـءكفـء2592011/07/13 معلم

ریاض اطفال طھواى المشتركة 2011/03/01 اسماء قطب سلیمان نافع 1578045 كفـءكفـء2602011/02/20 معلم

البرانیھ الثانویة التجاریھ المشتركة 2011/07/01 اسماء مبروك عبدالجید الفار 2108904 كفـءكفـء2612011/07/13 معلم

دروة األبتدائیة للبنین 2000/09/09 اسماء دمحم عمر ابراھیم 316440 كفـءكفـء2622009/02/03 معلم

على بن ابى طالب األعدادیة باشمون 2011/07/01 اسماء دمحم دمحم الصاوى 2129372 كفـءكفـء2632011/07/13 معلم

الحاجة نادیة دمحم زھران األبتدائیة بكفرالطراینة 2011/03/01 أسماء دمحم دمحم شیخ السوق 322714 كفـءكفـء2642011/02/22 معلم

الشھید دمحم أشرف حسین حماد االعدادیة بطلیا 2011/07/01 mاسماء دمحممجدى عبد العظیم ابو عطا 2092633 كفـءكفـء2652011/07/13 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال السالم بدروة اسماء محمود ابراھیم السید 1538119 كفـءكفـء2662011/02/22 معلم

زكى مبارك األعدادیة بسنتریس 2011/07/01 اسماء محمود عبد الحلیم اسماعیل 2370235 كفـءكفـء2672011/07/13 معلم

ریاض اطفال الفرعونیة المشتركة 2011/03/01 أسماء مصلحي توفیق الشین 1549075 كفـءكفـء2682011/03/01 معلم

خالد بن الولید األبتدائیة بأشمون 2011/07/01 اسماء مھدى سعد زالبیة 2212750 كفـءكفـء2692011/07/13 معلم

اشمون الجدیدة للتعلیم االساسى 2011/03/01 أسماء یحیي دمحم حلمي 1537816 كفـءكفـء2702011/02/22 معلم

الشھید شوقى عبد الحكیم للتعلیم االساسى  بمنیل 
دویب

2011/03/01 اسماعیل حمدى ابراھیم نوار 2137256 كفـءكفـء2712011/02/20 معلم

البرانیة األعدادیة المشتركة 2011/07/01 اشرف جالل عبد الحمید بربر 1521411 كفـءكفـء2722011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

بوھة شطانوف األبتدائیة الجدیده 2011/03/01 اعتماد اسماعیل بدر علیوة 1518726 كفـءكفـء2732011/03/01 معلم

الوحدة المجمعة االبتدائیة المشتركة بطھواى 2011/03/01 إعتماد حسنین حسن الجزیري 1527491 كفـءكفـء2742011/02/20 معلم

ریاض اطفال الوحدة المجمعة بطلیا 2011/03/01 اعتماد عبد المرضى عبد اللطیف عبد الحق 2184461 كفـءكفـء2752011/02/20 معلم

الكوادى األعدادیة المشتركة 2011/03/01 اكرم فرحات فاید دمحم 1591789 كفـءكفـء2762011/02/22 معلم

فاطمة احمد جوھراالعدادیة للتعلیم االساسى  
بشطانوف

2011/07/01 السید جمال غنیم الطوخى 2150493 كفـءكفـء2772011/07/13 معلم

الشھید فوزى عبد العزیز األبتدائیة بشوشاى 2011/07/01 السید دیاب السید ابراھیم نصرالدین 2078194 كفـءكفـء2782011/07/13 معلم

صراوة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 السید رجب دمحم درویش 1534317 كفـءكفـء2792011/02/20 معلم

دروة األعدادیة المشتركة 2011/03/01 السید زكریا السید البرى 1531674 كفـءكفـء2802011/03/01 معلم

عزبة طعیمة للتعلیم االساسى 2011/03/01 السید سالمھ حامد درویش 1518633 كفـءكفـء2812011/02/20 معلم

الفرعونیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 السید سیف النصر دمحم یحیى 2181353 كفـءكفـء2822011/07/13 معلم

النعناعیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 السید شفیق كامل السعدني 1531647 كفـءكفـء2832011/02/22 معلم

المنصور االبتدائیة بعزبة كرم 2011/07/01 السید عبد الجید عبد الحمید یوسف 1527200 كفـءكفـء2842011/07/13 معلم

السالم االبتدائیة بمحلة سبك 2011/03/01 السید عبد الرازق دمحم رمضان 1525861 كفـءكفـء2852011/02/22 معلم

أحمد عامر الحشاش األبتدائیة المشتركة بشنواي 2011/03/01 السید عبدالعزیز السید جعفر 1534448 كفـءكفـء2862011/02/20 معلم

زكى مبارك األعدادیة بسنتریس 2011/03/01 السید دمحم السید حسین 2123300 كفـءكفـء2872011/02/20 معلم

أمین الخولى الثانویة بنین 2011/03/01 السید مرزوق عبدالعزیز عوض 1534426 كفـءكفـء2882011/02/20 معلم

ریاض اطفال  ساقیة المنقدى المشتركة 2011/03/01 السیدة عبد اللطیف عبد هللا حمزة 322312 كفـءكفـء2892011/02/20 معلم
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اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

سمادون الثانویة المشتركة 2011/07/01 الشیماء محمود دمحم عالم 2211442 كفـءكفـء2902011/07/13 معلم

ریاض اطفال الشھید عادل منصور بكفرأبو محمود 2011/07/01 الطاف السید ابراھیم محمود 2131496 كفـءكفـء2912011/07/01 معلم

الشھید عمر دمحم عبدالمنعم الفار االعدادیة بسمادون 2011/03/01 الطیب سعد الطیب ناجي 1518691 كفـءكفـء2922011/02/22 معلم

البرانیة الجدیدة للتعلیم االساسى 2011/07/01 الفت رشاد علوان عبد الواحد 2136954 كفـءكفـء2932011/07/13 معلم

ابو عوالى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 الھام السید محمود العقباوى 2079263 كفـءكفـء2942011/07/13 معلم

محلة سبك األبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 إلھام حجازى على رمضان 2221647 كفـءكفـء2952011/07/01 معلم

2011/03/01 ساقیة المنقدى األعدادیة إلھام حلمي عبدالحكم عاشور 1540874 كفـءكفـء2962011/02/20 معلم

النھضة األبتدائیة بأشمون 2011/07/01 الھام حمدى مصطفى اسماعیل 2131481 كفـءكفـء2972011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق األبتدائیة بسبك األحد 2011/03/01 الھام سامى عبد اللطیف قراه 1538994 كفـءكفـء2982011/02/20 معلم

ریاض اطفال كفر الفرعونیة الجدیدة 2000/09/09 الھام سعد یوسف درغام 318278 كفـءكفـء2992009/02/03 معلم

ریاض اطفال الوحدة المجمعة المشتركة بطھواى 2011/03/01 الھام عبد العظیم فرج صالح 2095998 كفـءكفـء3002011/02/22 معلم

فاطمة احمد جوھراالعدادیة للتعلیم االساسى  
بشطانوف

2011/03/28 الھام مبروك عبدالحمید  غزال 2211894 كفـءكفـء3012011/03/28 معلم

اللواء احمد رضا األبتدائیة المشتركة بعزبة الباشا 2011/03/01 آمال ابراھیم اسماعیل حلوة 1541653 كفـءكفـء3022011/02/22 معلم

الدمحمیة األبتدائیة بكفر قورص 2011/03/01 امال بدراوى على  المنصورى 2123348 كفـءكفـء3032011/02/22 معلم

ساقیة المنقدى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 آمال سعید مصطفى شرف 1516452 كفـءكفـء3042011/02/20 معلم

المساعى المشكورة األعدادیة ببوھة شطانوف 2011/07/01 امال عبدالحمید عبد الرؤؤف راشد 2120770 كفـءكفـء3052011/07/13 معلم

البرانیھ االبتدائیة الجدیده 2011/03/01 امال عبدهللا ابراھیم احمد 2189795 كفـءكفـء3062011/02/20 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

جریس الثانویة المشتركة 2011/03/01 آمال فھمي سلیمان أبو شنب 2119337 كفـءكفـء3072011/02/20 معلم

ناصر األعدادیة بطھواى 2011/07/01 أمال مصطفى مصطفى كشك 2254246 كفـءكفـء3082011/07/13 معلم

سنتریس الثانویة التجاریھ المشتركة 2011/07/01 امام مصطفى  سعید رویشد 2192091 كفـءكفـء3092011/07/13 معلم

ریاض اطفال عزبة كرم المشتركة 2011/03/01 امانى حلمى عبدالخالق االسدودى 1522773 كفـءكفـء3102011/02/20 معلم

األبتدائیة بسنتریس) ١(السادات  2011/03/01 امانى خیرى عبد اللطیف حسنین 1532513 كفـءكفـء3112011/02/22 معلم

مجیریا األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 امانى سعید عبد الحمید سالم 1540969 كفـءكفـء3122011/02/20 معلم

الشھید عبدهللا عبدالستار الھاللى االبتدائیة بجریس 2011/07/01 امانى على دمحم جرادة 2135868 كفـءكفـء3132011/07/13 معلم

براشیم األعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/07/01 أمانى دمحم نادى الھندى 2155489 كفـءكفـء3142011/07/01 معلم

ساقیة المنقدى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 امانى محمود عید خلیل 2209111 كفـءكفـء3152011/07/13 معلم

ریاض اطفال الشھید الصاوى بسمادون 2011/07/01 امانى محمود دمحم بھاء الدین 2078293 كفـءكفـء3162011/07/13 معلم

طھواى األبتدائیة الحدیثة 2011/03/01 أماني رمزي عبدالحكم عاشور 1533647 كفـءكفـء3172011/02/20 معلم

كوم عیاد االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 أماني رمضان دمحم فرحات 1531700 كفـءكفـء3182011/07/13 معلم

الشھید دمحم وھدان االعدادیة المشتركة بشما 2011/03/01 أماني شریف عبد المنصف طاحون 1525909 كفـءكفـء3192011/03/01 معلم

النجاح االبتدائیة المشتركة بطلیا 2011/07/01 أماني موسي أحمد علي 1533397 كفـءكفـء3202011/07/13 معلم

)اولي.م(كفر الغریب للتعلیم االساسي  2011/03/01 أماني یحیي عبد الوھاب أبو الحدید 322998 كفـءكفـء3212011/03/01 معلم

عزیة سیدى ابراھیم  للتعلیم األساسى 2011/07/01 أمجد كمال محمود النحاس 2167527 كفـءكفـء3222011/07/13 معلم

محلة سبك األبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 امل ابراھیم دمحم ابراھیم 2105733 كفـءكفـء3232011/03/01 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أحمد عامر الحشاش األبتدائیة المشتركة بشنواي 2011/07/01 أمل ابراھیم دمحم مراد 1518345 كفـءكفـء3242011/07/13 معلم

ریاض اطفال سبك االحد الرسمیة للغات 2011/03/01 أمل حمدى دمحم الدردیرى 1598855 كفـءكفـء3252011/02/22 معلم

)اولي.م(كفر الغریب للتعلیم االساسي  2011/07/01 أمل رضا دمحممظھر طاحون 2392894 كفـءكفـء3262011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب األبتدائیة بأشمون 2011/03/01 أمل زنون فرحات زنون 1580008 كفـءكفـء3272011/02/22 معلم

بسنتریس ) ١( ریاض اطفال السادات  2011/03/01 امل سعید امام فرحات 1535253 كفـءكفـء3282011/02/20 معلم

عزبة الفرعونیة األبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 امل عبد الفتاح عید مجاھد 1518355 كفـءكفـء3292011/02/20 معلم

منشأة جریس األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 أمل عطف هللا یوسف الشریعى 316445 كفـءكفـء3302011/03/01 معلم

أبوعوالى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 أمل غریب عامر ضلع 1521941 كفـءكفـء3312011/02/20 معلم

شما االبتدائیة بنین 2011/07/01 امنة ابراھیم محمود عبدالحلیم 2120885 كفـءكفـء3322011/07/13 معلم

االنجب االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 أمنھ سمیر دمحم الشرقاوي 1518657 كفـءكفـء3332011/02/20 معلم

الشھید سامح دمحم ابراھیم طاحون االبتدائیة بشما 2011/07/01 امنیھ حمدى عبد النبى المصرى 2121840 كفـءكفـء3342011/07/13 معلم

الشھید رأفت أبو العال االعدادیة بسمالى 2011/03/01 أمیرة ابراھیم احمد القطان 1523977 كفـءكفـء3352011/02/22 معلم

النعناعیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 امیرة ابراھیم عبد الكریم سید احمد 1530274 كفـءكفـء3362011/02/22 معلم

األعدادیة بأشمون) ٢(المساعى  2011/07/01 امیرة اسماعیل السید ابوصقر 2079280 كفـءكفـء3372011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب األبتدائیة بالخور 2011/03/01 امیرة اسماعیل عبده منصور 1522658 كفـءكفـء3382011/02/20 معلم

الشھید الصاوى االبتدائیة بسمادون 2011/03/01 امیرة صالح الدین الجارحى فودة 1521436 كفـءكفـء3392011/02/20 معلم

اشمون الثانویة الزراعیة المشتركة 2011/03/01 امیرة صالح الدین عبد هللا شاھین 2136699 كفـءكفـء3402011/02/22 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االیمان األبتدائیة الجدیدة بأشمون 2011/07/01 امیرة عادل  عبد النبى عبد ربھ 2134579 كفـءكفـء3412011/07/13 معلم

2011/07/01 لبیشة األبتدائیة المشتركة أمیرة عبد الرحمن عبد المطلب عبد الرحمن 2079262 كفـءكفـء3422011/07/13 معلم

ریاض اطفال  طھواى الحدیثة 2011/03/01 امیرة عبد الرؤف على نافع 1522524 كفـءكفـء3432011/02/20 معلم

رابعة العدویة األبتدائیة بأشمون 2011/07/01 امیرة عبد الستار صبحى عوض 2284045 كفـءكفـء3442011/07/13 معلم

شوشاى األعدادیة المشتركة 2011/03/01 امیرة عبد المقصود حلمي یوسف 1537069 كفـءكفـء3452011/02/22 معلم

عبد السالم دمحم وھبة للتعلیم االساسى بشما 2011/03/01 امیرة عبد المنعم عبد الفتاح ابو الغیط 1522738 كفـءكفـء3462011/02/20 معلم

أشمون الرسمیة للغات 2011/07/01 أمیرة عبدالعظیم  عباس منصور 2398351 كفـءكفـء3472011/07/13 معلم

شعشاع األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 امیرة فایز امین محمود 1521692 كفـءكفـء3482011/02/20 معلم

العرب األبتدائیة بشنشور 2011/03/01 امیرة فؤاد  عبد الفتاح عافیة 1521386 كفـءكفـء3492011/02/20 معلم

على بن ابى طالب األعدادیة المھنیة بنین باشمون 2011/07/01 أمیرة مبروك سعید علي 2239661 كفـءكفـء3502011/07/13 معلم

الشھید شوقى عبد الحكیم للتعلیم االساسى  بمنیل 
دویب

2011/03/01 امیرة دمحم عبد المحسن عبد السالم 2139532 كفـءكفـء3512011/02/20 معلم

شما االبتدائیة بنین 2011/03/01 أمیرة نصر عبد الرحمن ابو الزین 1520757 كفـءكفـء3522011/02/22 معلم

النور اإلبتدائیة للتعلیم االساسى بكفر منصور 2011/03/01 امیمة ابراھیم احمد ابراھیم 1521576 كفـءكفـء3532011/02/22 معلم

الشھید دمحم وھدان االعدادیة المشتركة بشما 2011/03/01 أمیمة شریف عبدالمنصف طاحون 1525928 كفـءكفـء3542011/03/01 معلم

ریاض اطفال  سمادون بنین 2011/03/01 أمیمة عبداللطیف عبدالتواب الشرقاوي 1536063 كفـءكفـء3552011/02/20 معلم

السالم  للتعلیم االساسى   بسمادون 2011/07/01 امیمة فؤاد دمحم زید 1525878 كفـءكفـء3562011/07/13 معلم

)اولي.م(عزبة ابو صالح للتعلیم االساسي  2011/07/01 امیمة دمحم صفوت عبد الحمید فودة 1515423 كفـءكفـء3572011/07/13 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

زكى مبارك األعدادیة بسنتریس 2011/07/01 امینة حسن دمحم عبد اللطیف 2095201 كفـءكفـء3582011/07/13 معلم

ریاض اطفال الوحدة المجمعة المشتركة بطھواى 2011/03/01 أمینة متولي محمود الزردق 1539084 كفـءكفـء3592011/02/20 معلم

عزبة االصالح الزراعي األبتدائیة بسمادون 2011/03/01 أمینة دمحم سمیر دمحم الدرس 1516443 كفـءكفـء3602011/02/22 معلم

2011/03/01 االبتدائیة المشتركة الحما كفر أمینة دمحم عبدالمجید منتصر 1534485 كفـءكفـء3612011/02/22 معلم

ریاض اطفال طھواى المشتركة 2011/07/01 أمینة محمود حسن متولى 2254254 كفـءكفـء3622011/07/13 معلم

ریاض اطفال ابوبكر الصدیق بكفر قورص 2011/03/01 امینة منیر جابر دمحم 319737 كفـءكفـء3632011/02/20 معلم

أحمد عامر الحشاش األبتدائیة المشتركة بشنواي 2011/07/01 امینھ حمدى احمد الشازلى 2068650 كفـءكفـء3642011/07/13 معلم

الشھید مصطفى لطفى سالمة الثانویة المشتركة 
بشنشور

2011/07/01 امینھ عبد الصمد دمحم عبد الصمد 2121824 كفـءكفـء3652011/07/13 معلم

محلة سبك األعدادیة المشتركة 2011/07/01 امینھ عبد ربة سعد  عبدربة 2083385 كفـءكفـء3662011/07/01 معلم

كفر الفرعونیة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 انتصار سمیر سعد دمحم 2182855 كفـءكفـء3672011/02/20 معلم

النور اإلبتدائیة للتعلیم االساسى بكفر منصور 2011/03/01 انتصار محمود دمحم خضر 1521382 كفـءكفـء3682011/02/22 معلم

ریاض اطفال عثمان بن عفان للتعلیم االساسى بقورص 2011/03/01 انوار حلمى فتیان نصر 1615089 كفـءكفـء3692011/02/20 معلم

النور  للتعلیم االساسى بكفر منصور 2011/03/01 انور سلیمان السید سلیمان 2116966 كفـءكفـء3702011/02/20 معلم

مولد محمود بدوى األبتدائیة بشروه حسن 2011/07/01 ایات توفیق طة القطان 2078214 كفـءكفـء3712011/07/13 معلم

ریاض اطفال دمحم عبدالمنعم عسل الرسمیة للغات 
بسمادون

2011/03/01 آیات صالح الدین الجارحي فوده 1525819 كفـءكفـء3722011/02/22 معلم

الشھید عمر دمحم عبدالمنعم الفار االعدادیة بسمادون 2011/07/01 ایات عاصم محمود االودن 2187178 كفـءكفـء3732011/07/13 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات باشمون 2011/07/01 ایات دمحمعرفة مصطفى زنون 2101128 كفـءكفـء3742011/07/13 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر الفرعونیة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ایمان ابراھیم عبد الرازق راشد 2206425 كفـءكفـء3752011/07/13 معلم

الشھید أحمد رمضان أمین حسن األعدادیة بمجیریا 2011/03/01 ایمان احمد محجوب عبد المجید 2061080 كفـءكفـء3762011/02/20 معلم

األعدادیة بأشمون) ٢(المساعى  2011/03/01 إیمان أحمد دمحم النحاس 2075914 كفـءكفـء3772011/01/22 معلم

اشمون الثانویة التجاریة المتقدمة 2011/03/01 إیمان أحمد محمود حسان 2087856 كفـءكفـء3782011/02/20 معلم

)اولي.م(ریاض اطفال كفر الغریب للتعلیم االساسي  2011/07/01 إیمان إسماعیل سعید عبد العزیز 1559430 كفـءكفـء3792011/07/13 معلم

الشھید فھیم عمر شاكر االعدادیة بشنواى 2011/07/01 ایمان السعودى ابراھیم المعداوى 2156481 كفـءكفـء3802011/07/13 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات باشمون 2011/07/01 ایمان جمال عبده الزھار 2152652 كفـءكفـء3812011/07/13 معلم

الشھید عبد السالم أحمد األبتدائیة بالخور 2011/03/01 ایمان جمعة دمحم بیومى 1518682 كفـءكفـء3822011/02/20 معلم

النور اإلبتدائیة للتعلیم االساسى بكفر منصور 2011/07/01 ایمان ربیع محمود منصور 2136948 كفـءكفـء3832011/07/01 معلم

سبك االحد األبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ایمان رجب سعید اسماعیل 2182833 كفـءكفـء3842011/07/13 معلم

شوشاى األعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایمان رشدى عبد النبى ابراھیم 2109097 كفـءكفـء3852011/07/13 معلم

عبد السالم دمحم وھبة للتعلیم االساسى بشما 2011/07/01 ایمان رضا رمضان بسة 2058767 كفـءكفـء3862011/07/13 معلم

شما االبتدائیة بنین 2011/07/01 ایمان سالم مصطفى سالم 2206512 كفـءكفـء3872011/07/13 معلم

الشھید ایمن عبد العظیم محمود حسین عفیفى 
األبتدائیة المشتركة بشما

2011/03/01 إیمان سرحان جاب هللا حسن 1540473 كفـءكفـء3882011/02/22 معلم

كفر الفرعونیة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ایمان سعید ابراھیم رجب 1531708 كفـءكفـء3892011/02/20 معلم

مونسة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایمان سعید حسن الكومى 2382734 كفـءكفـء3902011/07/13 معلم

ریاض اطفال السالم بمجیریا 2011/03/01 ایمان سعید عبد العلیم دمحم یوسف بدوي 1522792 كفـءكفـء3912011/02/22 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال الشھید حسین العزباوى المشتركة بطلیا 2011/07/01 ایمان سعید عبداللطیف اسماعیل 1553219 كفـءكفـء3922011/02/20 معلم

البرانیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 ایمان سعید فرحات محرم 2169743 كفـءكفـء3932011/07/13 معلم

طھواى األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 إیمان سلیمان حسین غنیم 1522608 كفـءكفـء3942011/02/20 معلم

شنواى األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ایمان سلیمان عبد اللطیف سلیمان 1518624 كفـءكفـء3952011/02/20 معلم

الشھید دمحم جمال سلیمان االعدادیة للتعلیم االساسى 
بكفرأبورقبة

2011/07/01 ایمان سلیمان عبد النبى منسى 2183223 كفـءكفـء3962011/07/01 معلم

محلة سبك األعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایمان سمیر دمحم اسماعیل 2137184 كفـءكفـء3972011/07/13 معلم

الحریة األبتدائیة بأشمون 2011/03/01 ایمان سید احمد سید احمد ابو زید 1590676 كفـءكفـء3982011/02/20 معلم

ساقیة المنقدى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ایمان شعبان درویش المصرى 1518628 كفـءكفـء3992011/02/20 معلم

ریاض اطفال  سمادون بنین 2011/03/01 إیمان شعبان دمحم ابوسنة 1536073 كفـءكفـء4002011/02/20 معلم

البرانیة األعدادیة المشتركة 2000/09/09 إیمان صبري أمین دمحم 317117 كفـءكفـء4012009/02/03 معلم

ریاض اطفال  سمادون بنین 2011/07/01 ایمان عادل مصطفى السید االودن 2068932 كفـءكفـء4022011/07/13 معلم

شما االبتدائیة بنین 2011/07/01 ایمان عاطف عبد الفضیل طاحون 2220199 كفـءكفـء4032011/07/13 معلم

ریاض اطفال كفر الحما المشتركة 2011/03/01 إیمان عبد التواب احمد ودن 1524021 كفـءكفـء4042011/02/22 معلم

حمدي القطان األبتدائیة بشنشور 2011/07/01 ایمان عبد الحلیم  یوسف  سالم 2138884 كفـءكفـء4052011/07/13 معلم

أشمون الجدیدة  للتعلیم األساسى 2011/03/01 إیمان عبد الحمید بھجت دسوقى الشماوى 1564667 كفـءكفـء4062011/03/01 معلم

الشھید وحید قندیل االبتدائیة برملة االنجب 2011/03/01 ایمان عبد الحمید سعد عوض 1534575 كفـءكفـء4072011/02/20 معلم

ریاض اطفال ساقیة أبو شعره بنین 2011/07/01 ایمان عبد الرشید عبد المجید منتصر 1530368 كفـءكفـء4082011/07/13 معلم

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

7438of 2993 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 

اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال حمدى القطان بشنشور 2011/03/01 ایمان عبد العزیز عبد الحمید امنة 319755 كفـءكفـء4092011/02/20 معلم

ریاض اطفال أحمد عامر الحشاش المشترك بشنواى 2011/03/01 ایمان عبد هللا شعبان عبد المنعم 1518334 كفـءكفـء4102011/02/20 معلم

األعدادیة بأشمون) ١(المساعى  2011/07/01 إیمان عبد الموجود حسنین الشبیني 2087973 كفـءكفـء4112011/07/13 معلم

السادات الثانویة التجاریة للبنات 2011/07/01 ایمان عبد المؤمن فرحات منشاوى 2054010 كفـءكفـء4122011/07/13 معلم

الفرعونیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 إیمان عبدالباسط حسن علي 1536098 كفـءكفـء4132011/02/20 معلم

ریاض اطفال لبیشة المشتركة 2011/03/01 إیمان عبدالرحمن عبدالمطلب عبدالرحمن 1598665 كفـءكفـء4142011/02/22 معلم

ریاض اطفال اشمون الجدیدة 2011/03/01 ایمان عبدالرحمن مصطفى المخزنجى 1601501 كفـءكفـء4152011/02/20 معلم

ریاض اطفال عزبة اإلصالح الزراعى بسمادون 2011/07/01 ایمان عبدالمجید دمحم عمارة 2214835 كفـءكفـء4162011/07/13 معلم

خالد بن الولید األبتدائیة بأشمون 2011/07/01 ایمان عبدالنبى عبدالمنعم كشك 2124943 كفـءكفـء4172011/07/13 معلم

ریاض اطفال أشمون الرسمیة للغات 2011/07/01 إیمان عثمان عبدالمنعم حافظ شلیبى 1598847 كفـءكفـء4182011/07/01 معلم

ناصر األعدادیة بطھواى 2011/07/01 ایمان على حسن درویش 2058678 كفـءكفـء4192011/07/13 معلم

الشھید سامح دمحم ابراھیم طاحون االبتدائیة بشما 2011/03/01 ایمان على عبد الغفار دمحم 1520734 كفـءكفـء4202011/02/22 معلم

الفرعونیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ایمان على على احمد 2128986 كفـءكفـء4212011/07/13 معلم

شما االبتدائیة بنین 2011/03/01 إیمان فتحى عبد الحمید حدید 1524024 كفـءكفـء4222011/02/20 معلم

البرانیة األعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایمان فخرى عبدالبر سیداحمد 2108861 كفـءكفـء4232011/07/13 معلم

جریس األبتدائیة الجدیدة المشتركة 2011/03/01 ایمان فؤاد عبد السالم حجازي 1518694 كفـءكفـء4242011/02/20 معلم

السالم  للتعلیم االساسى  بسمادون 2011/03/01 ایمان فوزي دمحم عبد الغفار 1525787 كفـءكفـء4252011/02/22 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النعناعیة األعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایمان كرم عبد الشافى عبد المعطى 2069227 كفـءكفـء4262011/07/13 معلم

جریس االعدادیة بنات 2011/03/01 ایمان دمحم احمد خیر هللا 1577434 كفـءكفـء4272011/02/22 معلم

ریاض اطفال النصر المشتركة بدلھمو 2011/03/01 ایمان دمحم توفیق شرف 1536581 كفـءكفـء4282011/02/20 معلم

2011/07/01 ریاض اطفال آل نجم الدین الجدیدة بشعشاع ایمان دمحم صبرى ابراھیم عبد الرحمن 2054418 كفـءكفـء4292011/07/13 معلم

فاطمة احمد جوھراالعدادیة للتعلیم االساسى  
بشطانوف

2011/07/01 إیمان دمحم صالح الدین محمود شوشة 2114460 كفـءكفـء4302011/07/13 معلم

األعدادیة بأشمون) ٢(المساعى  2011/07/01 ایمان دمحم طھ دمحم 2365394 كفـءكفـء4312011/07/13 معلم

جریس االبتدائیة بنین 2011/03/01 ایمان دمحم عبد الحلیم ابو عطیة 2135854 كفـءكفـء4322011/02/20 معلم

حسنین احمد عزب األعدادیة برملة النجب 2011/03/01 ایمان دمحم عبد الغفار قندیل 1537851 كفـءكفـء4332011/02/20 معلم

الشھید عمرو حمدى دمحم بدر االعدادیة بكفر الحما 2011/07/01 إیمان دمحم علي محجوب 2213024 كفـءكفـء4342011/07/13 معلم

الشھید عبد الواحد األبتدائیة بشنشور 2011/07/01 ایمان دمحم لبیب المیھى 2078224 كفـءكفـء4352011/07/13 معلم

البرانیة األعدادیة المشتركة 2011/03/01 ایمان محمود احمد السید 1533591 كفـءكفـء4362011/02/20 معلم

الشھید شعبان حمزة األبتدائیة بسمادون 2011/03/01 ایمان محمود عبدالواحد سالم 1590742 كفـءكفـء4372011/02/22 معلم

سبك االحد األعدادیة المشتركة 2011/03/01 ایمان مختار مصطفى شرف 1539227 كفـءكفـء4382011/02/20 معلم

الوحدة المجمعة األبتدائیة بطلیا 2011/07/01 ایمان ممدوح عبد الھادى دمحم 2191440 كفـءكفـء4392011/07/13 معلم

طھواى األبتدائیة الحدیثة 2011/03/01 ایمان ناصف مصطفى عبد الحافظ 1533330 كفـءكفـء4402011/02/20 معلم

ریاض اطفال  طھ حسین بأشمون 2011/07/01 إیمان نبیل أحمد أبو ظریفة 2082360 كفـءكفـء4412011/07/13 معلم

ابو عوالى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ایمان ھاشم فھیم ضلع 1522000 كفـءكفـء4422011/02/20 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشأة جریس األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ایمن رجب عبدالواحد دمحم 1577980 كفـءكفـء4432011/02/20 معلم

2011/07/01 رشدى دمحم عبد الستار األعدادیة ایمن رجب دمحم درویش 2104650 كفـءكفـء4442011/07/13 معلم

2011/07/01 رشدى دمحم عبد الستار األعدادیة ایمن سعد دمحم عبد الرحمن 2156785 كفـءكفـء4452011/07/13 معلم

دمحم عبدالمنعم عسل االعدادیة الرسمیة للغات بسمادون 2011/07/01 أیمن كرم الدین أحمد عز الدین 2164040 كفـءكفـء4462011/07/13 معلم

محلة سبك األبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 ایمن دمحم عبد المؤمن رمضان 2130262 كفـءكفـء4472011/07/13 معلم

الشھید محمود عبد الرحمن ھنطش األعدادیة بشنشور 2011/03/01 أیمن دمحم عبدالحمید قندیل 1749062 كفـءكفـء4482011/02/22 معلم

القناطرین االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایناس رمضان مصطفى متولى 2221033 كفـءكفـء4492011/07/13 معلم

ریاض اطفال الوحدة المجمعة للتعلیم االساسي 
بشطانوف) اولي.م(

2011/03/01 ایناس روحى عبد الرحمن شاھین 1580705 كفـءكفـء4502011/02/20 معلم

سبك االحد الرسمیة للغات 2011/07/01 ایناس عبد الظاھر عبد الحكیم القاضى 1534540 كفـءكفـء4512011/07/13 معلم

على بن ابى طالب األعدادیة باشمون 2011/07/01 ایھ عبد الستار صبحى شریف 2285732 كفـءكفـء4522011/07/01 معلم

االنجب االعدادیة الجدیدة 2011/03/01 إیھاب  دمحم أحمد حمودة 2058791 كفـءكفـء4532011/02/22 معلم

مونسة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایھاب احمد عبد الحمید ھنداوى 2209418 كفـءكفـء4542011/07/13 معلم

أشمون الجدیدة  للتعلیم األساسى 2011/03/01 ایھاب فتحى دمحم فھمى حمودة 1534316 كفـءكفـء4552011/02/20 معلم

البرانیة الجدیدة للتعلیم االساسى 2011/07/01 باسم دمحم عبدالمقصود احمد 2168560 كفـءكفـء4562011/07/13 معلم

ریاض اطفال سمالى بنات 2011/03/01 بثینة دمحم صبحى عبد العلیم امین 2129591 كفـءكفـء4572011/02/22 معلم

مجیریا األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 بثینھ سعد عبد الفتاح على 1525731 كفـءكفـء4582011/02/22 معلم

ریاض اطفال الحاجة نادیة دمحم زھران بكفرالطراینة 2011/03/01 بدریة عبد العلیم عبد المطلب الشیخ 1525127 كفـءكفـء4592011/02/22 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال الشھید الصاوى بسمادون 2011/07/01 بدریة عبدهللا مصطفي جاد هللا 1536088 كفـءكفـء4602011/07/13 معلم

الحاجة نادیة دمحم زھران األبتدائیة بكفرالطراینة 2011/03/01 بسام سعید عبدالرازق المؤزن 321751 كفـءكفـء4612011/02/20 معلم

األبتدائیة بسنتریس) ٢(السادات  2011/03/01 بسمة فتحي دمحم فتیان 1536763 كفـءكفـء4622011/02/22 معلم

أبورقبة الثانویة المشتركة 2011/07/01 بسمة محمود عبد الحمید الجزیرى 2206490 كفـءكفـء4632011/07/13 معلم

النور اإلبتدائیة للتعلیم االساسى بكفر منصور 2011/03/01 بسمھ سامي محمود ابراھیم 1521366 كفـءكفـء4642011/02/22 معلم

القناطرین االعدادیة المشتركة 2011/03/01 بھاء سعید عباس على 1539393 كفـءكفـء4652011/02/22 معلم

الشھید حسین العزباوى األبتدائیة المشتركة بطلیا 2011/03/01 بوسى رفعت یوسف نصر 2123388 كفـءكفـء4662011/02/22 معلم

الوحدة المجمعة األبتدائیة بطلیا 2011/07/01 بوسى عبدالكریم احمد دمحم 2120740 كفـءكفـء4672011/07/13 معلم

مونسھ األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 بوسى عبدالمنعم عبدالحمید ناصف 2055444 كفـءكفـء4682011/07/13 معلم

السالم  للتعلیم االساسى  بسمادون 2011/03/01 تامر ابراھیم مصطفي السعدنى 1535228 كفـءكفـء4692011/02/20 معلم

الشھید عبدالعظیم الطباخ األبتدائیة بكفرالسید 2011/03/01 تامر احمد دمحم فرحات 1536936 كفـءكفـء4702011/02/22 معلم

الشھید عمر دمحم عبدالمنعم الفار االعدادیة بسمادون 2011/07/01 تامر محمود دمحم بھاء الدین 2094656 كفـءكفـء4712011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب األبتدائیة بالخور 2011/03/01 تحسین نبیل عبد المعبود عوض 1520756 كفـءكفـء4722011/02/22 معلم

2011/03/01 االمل للصم وضعاف السمع األبتدائیة بأشمون تقي عبده عبدالمجید النقیب 1537826 كفـءكفـء4732011/02/22 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات باشمون 2011/03/01 تكال الیا نجیب باسیلى 2079198 كفـءكفـء4742011/02/20 معلم

شعشاع األعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/03/01 تھاني عبدالرحیم حسن ابراھیم 1534580 كفـءكفـء4752011/02/20 معلم

زكى مبارك األعدادیة بسنتریس 2011/03/01 تھاني فتحي ابراھیم الصباح 1553971 كفـءكفـء4762011/02/22 معلم
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عمر بن الخطاب األبتدائیة بالخور 2011/03/01 توحید دمحم عبد المنعم دمحم 2185604 كفـءكفـء4772011/02/20 معلم

ریاض اطفال سھواج المشتركة 2011/03/01 تیسیر باتع فتحي ابراھیم 1557896 كفـءكفـء4782011/02/22 معلم

الكوادى األعدادیة المشتركة 2011/07/01 ثابت محمود دمحم الحرانى 320250 كفـءكفـء4792011/07/13 معلم

طة حسین األبتدائیة باشمون 2011/03/01 ثناء عبدالنبي دمحم صقر 1534985 كفـءكفـء4802011/02/22 معلم

دروة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ثناء دمحم صالح اللیثى 1615028 كفـءكفـء4812011/02/20 معلم

عمر بن الخطاب األعدادیة بكفر قورص 2011/03/01 ثناء دمحم منسى عبد الغفار 2123327 كفـءكفـء4822011/02/20 معلم

طھواى األبتدائیة الحدیثة 2011/03/01 جمال أحمد علي ھندي 1518626 كفـءكفـء4832011/02/20 معلم

جریس االبتدائیة بنین 2011/07/01 جمیلة ابراھیم الدسوقى حسین حسوب 2209079 كفـءكفـء4842011/07/13 معلم

ریاض اطفال اشمون الجدیدة 2011/07/01 جھاد شكرى ابراھیم حامد 2154933 كفـءكفـء4852011/07/13 معلم

الخور االعدادیة المشتركة 2011/07/01 جھاد فیصل دمحم البربرى 2211487 كفـءكفـء4862011/07/13 معلم

الشھید شعبان حمزة األبتدائیة بسمادون 2011/03/01 جورجیت ادوارد زكى نقوال 323017 كفـءكفـء4872011/02/20 معلم

ریاض اطفال الوحدة المجمعة بطلیا 2011/03/01 جویریة فیصل دمحم جبل 1549003 كفـءكفـء4882011/02/20 معلم

أبوعوالى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 جیھان أحمد رمضان شعیب 1521636 كفـءكفـء4892011/02/20 معلم

ریاض اطفال  ساقیة المنقدى المشتركة 2011/03/01 جیھان إسماعیل السید شرف 319670 كفـءكفـء4902011/02/20 معلم

عمر بن العاص األبتدائیة بطلیا 2011/03/01 جیھان محروس سویلم محروس 1535068 كفـءكفـء4912011/02/22 معلم

مولد محمود بدوى األبتدائیة بشروه حسن 2011/07/01 جیھان دمحم امام ابو شارب 2184415 كفـءكفـء4922011/07/13 معلم

سبك االحد االعدادیة الرسمیة للغات 2011/03/01 حازم صبحي عبدهللا حجاج 1531635 كفـءكفـء4932011/02/20 معلم
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صراوة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حسام إبراھیم دمحمي خیر هللا 2113457 كفـءكفـء4942011/07/13 معلم

طھواى األبتدائیة الحدیثة 2011/03/01 حسام بكر ابراھیم شیخ السوق 1524026 كفـءكفـء4952011/02/20 معلم

عزبة الرمل االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 حسام جمال على دمحم 2393154 كفـءكفـء4962011/07/13 معلم

المساعى المشكورة األعدادیة ببوھة شطانوف 2011/07/01 حسام رشاد احمد عبدالفتاح 2147662 كفـءكفـء4972011/07/01 معلم

حمدي القطان األبتدائیة بشنشور 2011/03/01 حسام صالح عثمان النقیب 1518720 كفـءكفـء4982011/02/22 معلم

دلھمو األعدادیة المشتركة 2011/03/01 حسام عبد المنعم عبد العظیم بالش 2223090 كفـءكفـء4992011/02/20 معلم

شوشاى األعدادیة المشتركة 2011/03/01 حسام فرحات شوقي مدكور 2071755 كفـءكفـء5002011/02/22 معلم

الشھید جمال صبحى نصر دمحم سالم األبتدائیة بنات 
بساقیة ابوشعرة

2011/03/01 حسام دمحم الشحات ابراھیم 1538075 كفـءكفـء5012011/02/20 معلم

فصول ملحقة بمدرسة االیمان الجدیدة باشمون 2011/03/01 حسام دمحم جمال الدین دمحم طلبھ 1527543 كفـءكفـء5022011/02/22 معلم

الشھید رأفت أبو العال االعدادیة بسمالى 2011/03/01 حسام دمحم صبحى عبدالعلیم أمین 1552312 كفـءكفـء5032011/02/22 معلم

شوشاى األعدادیة المشتركة 2011/07/01 حسام ممدوح ابراھیم زیدان 2136872 كفـءكفـء5042011/07/13 معلم

خالد ابن الولید األبتدائیة بجریس 2011/03/01 حسن على حسن الخولى 320609 كفـءكفـء5052011/02/22 معلم

ریاض اطفال البرانیة المشتركة 2011/07/01 حالوتھم سعید مصطفى عبد السید 1527224 كفـءكفـء5062011/07/13 معلم

الشھید أحمد رمضان أمین حسن األعدادیة بمجیریا 2011/07/01 حمادة دمحم رسالن دمحم 2149564 كفـءكفـء5072011/07/13 معلم

الشھید عبدهللا عبدالستار الھاللى االبتدائیة بجریس 2011/03/01 حمدى عبد الموجود ابراھیم البعل 2135845 كفـءكفـء5082011/02/22 معلم

طھواى األبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 حمدى محمود دمحم عبد الجلیل 2068845 كفـءكفـء5092011/07/13 معلم

على بن ابى طالب األعدادیة المھنیة بنین باشمون 2011/03/01 حمدي رشاد عبد النبي دمحم الزعیم 2074002 كفـءكفـء5102011/02/22 معلم
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األبتدائیة بسنتریس) ١(السادات  2011/03/01 حمدي سعید علي أبوعمھ 1534381 كفـءكفـء5112011/02/22 معلم

شعشاع األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حمدي عبد الخالق ابراھیم حسان 1533352 كفـءكفـء5122011/07/13 معلم

أحمد عامر الحشاش األبتدائیة المشتركة بشنواي 2011/03/01 حمدیة عبد هللا عبد المعروف دمحم 1518627 كفـءكفـء5132011/02/20 معلم

ریاض اطفال اللواء مصطفى عبدالصمد الشامى 
بكفرالطراینة

2011/03/01 حمدیة مصطفى عبد الفتاح سالم 1524045 كفـءكفـء5142011/02/20 معلم

ریاض اطفال اشمون الجدیدة 2011/07/01 حمدیھ صبحى عبد النبى على 2175360 كفـءكفـء5152011/07/13 معلم

البرانیھ الثانویة التجاریھ المشتركة 2011/07/01 حمدیھ عبد الفتاح عبد الحمید على 1520825 كفـءكفـء5162011/07/13 معلم

ممدوح عبد الحفیظ أبوموسي األعدادیة بالحلواص 2011/07/01 حمزة دمحم حمزه ابو سید احمد 2192077 كفـءكفـء5172011/07/13 معلم

كفر الفرعونیة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 حمیدة سعید ابراھیم رجب 1532220 كفـءكفـء5182011/02/20 معلم

فاطمة الزھراء األبتدائیة بلبیشة 2011/03/01 حمیده عبد العلیم عفیفي الخولي 1518715 كفـءكفـء5192011/02/20 معلم

محلة سبك األعدادیة المشتركة 2011/07/01 حنان ابراھیم عبد الحمید عبد الوھاب 2097819 كفـءكفـء5202011/07/13 معلم

االیمان األبتدائیة الجدیدة بأشمون 2011/03/01 حنان ربیع درویش مصطفى 1600761 كفـءكفـء5212011/02/22 معلم

ریاض اطفال اللواء مصطفى عبدالصمد الشامى 
بكفرالطراینة

2011/07/01 حنان سلیمان عید العزباوى 2120760 كفـءكفـء5222011/07/13 معلم

سمادون األبتدائیة  بنین 2011/03/01 حنان سید احمد رزق شخبھ 1536050 كفـءكفـء5232011/02/20 معلم

الشھید ایمن عبد العظیم محمود حسین عفیفى 
األبتدائیة المشتركة بشما

2011/03/01 حنان عبدالعظیم عبدالعزیز طاحون 1518331 كفـءكفـء5242011/02/22 معلم

الشھید معوض حسن النساج األبتدائیة بكفر الحما 2011/03/01 حنان عبداللطیف سلیمان عارف 1534471 كفـءكفـء5252011/02/22 معلم

االیمان األبتدائیة الجدیدة بأشمون 2011/03/01 حنان عبدهللا عباس علي 1533344 كفـءكفـء5262011/02/20 معلم

شنواى األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حنان مجدى دمحم عزالدین بدیر 2068643 كفـءكفـء5272011/07/13 معلم

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

7438of 3000 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 

اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید أحمد رمضان أمین حسن األعدادیة بمجیریا 2011/07/01 حنان دمحم حسنین نصر الدین 2109083 كفـءكفـء5282011/07/13 معلم

ریاض اطفال  سمادون بنین 2011/03/01 حنان محمود دمحم الدمھوجي 1536060 كفـءكفـء5292011/02/22 معلم

منشأة سمادون األبتدائیة 2011/07/01 حنان یوسف طھ عانوس 2165500 كفـءكفـء5302011/07/13 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال آل نجم الدین الجدیدة بشعشاع حیاة عبدالسمیع محمود عبدالرحیم 1534544 كفـءكفـء5312011/02/20 معلم

الشھید عمرو حمدى دمحم بدر االعدادیة بكفر الحما 2011/07/01 خالد طھ ابراھیم رزق 2107476 كفـءكفـء5322011/07/13 معلم

األبتدائیة بسنتریس) ٢(السادات  2011/03/01 خدیجة عبد العزیز احمد درغام 1531793 كفـءكفـء5332011/02/20 معلم

عزیة سیدى ابراھیم  للتعلیم األساسى 2011/07/01 خضر احمد خضر دمحم المنوفي 1536973 كفـءكفـء5342011/07/13 معلم

عمر بن العاص األبتدائیة بطلیا 2011/03/01 خضرة رفاعى نصر خالف 2122599 كفـءكفـء5352011/02/20 معلم

ریاض اطفال الشھید وحید قندیل برملة االنجب 2011/07/01 خلود یحى فوزى ابراھیم 2183209 كفـءكفـء5362011/07/13 معلم

الشھید السید یحى السید دمحم األعدادیة بسمادون 2011/07/01 خمیس رمضان عبد ربھ فودة 2211495 فوق المتوسطكفـء5372011/07/13 معلم

2011/07/01 ریاض اطفال  یحیى خلیل بعزبة أبویوسف دالیا عبد هللا على عبد هللا 2104005 كفـءكفـء5382011/07/13 معلم

شما االبتدائیة بنین 2011/03/01 درویش شعبان درویش المصري 1538282 كفـءكفـء5392011/02/20 معلم

دمحم عیسى العلیمى االعدادیة بشما 2011/03/01 دعاء بسیونى رمضان علم الدین 1525863 كفـءكفـء5402011/02/22 معلم

عمر بن الخطاب األعدادیة بكفر قورص 2011/07/01 دعاء جمال السید موسى 2074120 كفـءكفـء5412011/07/13 معلم

رابعة العدویة األبتدائیة بأشمون 2011/07/01 دعاء حمدى عبد الغنى رویشد 2384552 كفـءكفـء5422011/07/13 معلم

)اولي.م(ریاض اطفال كفر الغریب للتعلیم االساسي  2011/03/01 دعاء خیري عبد المنعم قراه 1559326 كفـءكفـء5432011/02/22 معلم

األبتدائیة بسنتریس) ٢(السادات  2011/03/01 دعاء سعد قطب عرفات 1542482 كفـءكفـء5442011/02/20 معلم
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ریاض اطفال الشھید فوزى عبد العزیز بشوشاى 2011/07/01 دعاء سمیر حسیب عبد المطلب 2068442 كفـءكفـء5452011/07/13 معلم

ریاض اطفال البرانیة المشتركة 2011/03/01 دعاء سمیر دمحم احمد 1553229 كفـءكفـء5462011/02/20 معلم

الشھید شعبان حمزة األبتدائیة بسمادون 2011/03/01 دعاء عبد الحلیم عبد الحمید عمر 1525804 كفـءكفـء5472011/02/02 معلم

البنین الجدیدة األبتدائیة بشطانوف 2011/03/01 دعاء عبدالفتاح دمحم خفاجى 2166546 كفـءكفـء5482011/03/21 معلم

أحمد عامر الحشاش األبتدائیة المشتركة بشنواي 2011/07/01 دعاء فرج بكر سید احمد 2182040 كفـءكفـء5492011/07/13 معلم

النصراالبتدائیة المشتركة بدلھمو 2011/03/01 دعاء دمحم بدوي نوفل 1536565 كفـءكفـء5502011/02/22 معلم

مجیریا األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دعاء دمحم رضا دمحم عفیفي 1525163 كفـءكفـء5512011/02/20 معلم

سبك االحد األبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 دعاء دمحم عبد الحمید السید 1518623 كفـءكفـء5522011/02/20 معلم

أمین الخولى الثانویة بنین 2011/07/01 دعاء نبیل ابراھیم ابراھیم 2164784 كفـءكفـء5532011/07/13 معلم

بسنتریس ) ١( ریاض اطفال السادات  2011/03/01 دعاء یوسف احمد الشایب 1527412 كفـءكفـء5542011/02/20 معلم

الشھید جمال صبحى نصر دمحم سالم األبتدائیة بنات 
بساقیة ابوشعرة

2011/03/01 دینا رمضان أحمد ابو العال 1534506 كفـءكفـء5552011/02/22 معلم

االنجب االعدادیة الجدیدة 2011/03/01 رابحة نوح عبد العزیز سعده 319244 كفـءكفـء5562011/02/20 معلم

الشیخ مناع القطان األبتدائیة بشنشور 2011/03/01 راضي دمحم عبدالواحد علي القطان 1518693 كفـءكفـء5572011/02/22 معلم

الوحدة المجمعة األبتدائیة بطلیا 2011/07/01 رأفت عبد المنعم سعد   حجازى 2188139 كفـءكفـء5582011/07/13 معلم

الغنامیة األعدادیة الجدیدة 2011/03/01 رامي دمحم أحمد دمحم 1592276 كفـءكفـء5592011/02/22 معلم

براشیم األعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/07/01 راندا دمحم عشرى عمران 1566375 كفـءكفـء5602011/07/13 معلم

الشھید دمحم أشرف حسین حماد االعدادیة بطلیا 2011/03/01 راندا دمحم على الشیخ على 2171146 كفـءكفـء5612011/02/22 معلم
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البنین الجدیدة األبتدائیة بشطانوف 2011/03/01 رانیا ابراھیم حسني عبدالرازق 1538989 كفـءكفـء5622011/02/20 معلم

سنتریس األعدادیة المشتركة 2011/07/01 رانیا إسماعیل عبد الحلیم إسماعیل 1527587 كفـءكفـء5632011/07/13 معلم

ریاض اطفال البرانیة المشتركة 2011/03/01 رانیا حسن عبد المحسن دمحم 1595243 كفـءكفـء5642011/02/20 معلم

السالم األبتدائیة بدروة 2008/03/10 رانیا عبد الحمید لطفى عبد الھادى 2225519 كفـءكفـء5652011/02/14 معلم

الفرعونیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 رانیا محروس فرج محروس 2128983 كفـءكفـء5662011/07/13 معلم

النور اإلبتدائیة للتعلیم االساسى بكفر منصور 2011/07/01 رانیا دمحم امین شاكر 2136953 كفـءكفـء5672011/07/13 معلم

ریاض اطفال طھواى المشتركة 2011/03/01 رانیا دمحم توفیق شربیھ 1536875 كفـءكفـء5682011/02/22 معلم

السالم  للتعلیم االساسى  بسمادون 2011/07/01 رانیا دمحم محمود جعفر 2394645 كفـءكفـء5692011/07/13 معلم

منشأة جریس االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رباب حسین عبد العزیز عامر 2086396 كفـءكفـء5702011/07/13 معلم

ریاض اطفال عزبة المعاشات 2011/03/01 رباب عامر بیومى ھجرس 2253400 كفـءكفـء5712011/02/22 معلم

ریاض اطفال سبك االحد الرسمیة للغات 2011/03/01 رباب عبد المنعم عبد الحكیم محمود 1580521 كفـءكفـء5722011/02/20 معلم

ریاض اطفال  سمادون بنین 2011/07/01 رباب عزت عبد الجید عبد الحمید 2068794 كفـءكفـء5732011/07/13 معلم

البرانیة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 رباب فتحي ابو العال ابو الجود 1534951 كفـءكفـء5742011/02/20 معلم

ابو عوالى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 رباب فؤاد اسماعیل النحاس 1534504 كفـءكفـء5752011/02/22 معلم

الشھید ایمن عبد العظیم محمود حسین عفیفى 
األبتدائیة المشتركة بشما

2011/03/01 رباب مرزوق عبد الھادى طاحون 2094482 كفـءكفـء5762011/02/14 معلم

المساعى المشكورة األعدادیة ببوھة شطانوف 2011/07/01 رباح دمحم عبد الكریم مصیلحى 2143089 كفـءكفـء5772011/07/13 معلم

البرانیھ الثانویة التجاریھ المشتركة 2011/07/01 ربیع طھ خضر  على موسى 2189708 كفـءكفـء5782011/07/13 معلم
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االیمان األبتدائیة الجدیدة بأشمون 2011/07/01 ربیعة سعید حسن السنان 2069089 كفـءكفـء5792011/07/13 معلم

سبك االحد األعدادیة المشتركة 2011/07/01 ربیعة دمحم محمود یونس 2254545 كفـءكفـء5802011/07/13 معلم

ریاض اطفال  محلة سبك الجدیدة 2011/07/01 رتیبة السید عبد الرحمن عبد الكریم 1525515 كفـءكفـء5812011/07/13 معلم

البرانیة األعدادیة المشتركة 2011/03/01 رجب محمود دمحم السید غوجر 1533373 كفـءكفـء5822011/02/20 معلم

الشھید جمال صبحى نصر دمحم سالم األبتدائیة بنات 
بساقیة ابوشعرة

2011/07/01 رحاب ابوالعباس عبدالعلیم بدیوى 2130281 كفـءكفـء5832011/07/13 معلم

الشھید وحید قندیل االبتدائیة برملة االنجب 2011/03/01 رحاب احمد سعد طوسون 1570094 كفـءكفـء5842011/02/22 معلم

النصر األبتدائیة بسنتریس 2011/03/01 رحاب بیومي لبیب فرحات 1525511 كفـءكفـء5852011/02/20 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال اإلیمان الجدیدة بأشمون رحاب جبر مجبور ابوعجاجة 321923 كفـءكفـء5862011/02/20 معلم

دمحم عبدالمنعم عسل الرسمیة للغات بسمادون 2011/07/01 رحاب رجب فھیم السید 2058778 كفـءكفـء5872011/07/13 معلم

ریاض اطفال علي بدوى المشتركة بمجریا 2011/03/01 رحاب رضا عبد الخالق عبد الجواد 1527027 كفـءكفـء5882011/02/20 معلم

أشمون االعدادیة الرسمیة للغات 2011/07/01 رحاب رمضان حلمى دمحم 2199844 كفـءكفـء5892011/07/13 معلم

ریاض اطفال سبك االحد الرسمیة للغات 2011/03/01 رحاب صالح بكر شرف 1525548 كفـءكفـء5902011/02/20 معلم

2011/07/01 االبتدائیة المشتركة الحما كفر رحاب على حسن على 2231341 كفـءكفـء5912011/07/13 معلم

ریاض اطفال شما بنین 2011/03/01 رحاب عید دمحم العجرودى 1525726 كفـءكفـء5922011/02/20 معلم

ریاض اطفال عمر بن الخطاب بالخور 2011/03/01 رحاب فیصل دمحم دمحم البربري 1520727 كفـءكفـء5932011/02/20 معلم

البرانیة األعدادیة المشتركة 2011/03/01 رحاب دمحم عبد السمیع عبد هللا 322945 كفـءكفـء5942011/02/22 معلم

شما االبتدائیة بنین 2011/03/01 رحاب محمود عبد العلیم محمود 1538135 كفـءكفـء5952011/02/20 معلم
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ریاض اطفال حمدى القطان بشنشور 2011/03/01 رشا ابراھیم دمحم طراد 1569787 كفـءكفـء5962011/02/20 معلم

القناطرین األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 رشا احمد دمحم الحاج 1578586 كفـءكفـء5972011/02/20 معلم

الشھید شوقى عبد الحكیم للتعلیم االساسى بمنیل دویب 2011/07/01 رشا احمد دمحم نصار 2151573 كفـءكفـء5992011/07/13 معلم

ریاض اطفال محلة سبك الحدیثة 2011/03/01 رشا السید حمزة عامر 1573059 كفـءكفـء6002011/02/20 معلم

منیل جویدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 رشا بھلول متولي عبد الغنى 1520804 كفـءكفـء6012011/02/22 معلم

النھضة األبتدائیة بأشمون 2011/03/01 رشا جمال عثمان زالبیة 1559387 كفـءكفـء6022011/02/22 معلم

عزبة طعیمة للتعلیم االساسى 2011/03/01 رشا جمال فؤاد منصور 1518661 كفـءكفـء6032011/02/20 معلم

الحسین بن على األبتدائیة بأشمون 2011/07/01 رشا درویش عبد العزیز ابو ضلع 2253886 كفـءكفـء6042011/07/13 معلم

ساقیة المنقدى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 رشا رجب عباس المصري 1518652 كفـءكفـء6052011/02/20 معلم

االیمان األبتدائیة بالكوادى 2011/03/01 رشا سعید عبد اللطیف على 1527278 كفـءكفـء6062011/02/22 معلم

االنجب االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 رشا سعید على الشیتى 1533484 كفـءكفـء6072011/02/22 معلم

الشیخ صالح طراد األعدادیة بشنشور 2011/03/01 رشا سعید محمود عبدهللا 1566409 كفـءكفـء6082011/02/20 معلم

ریاض اطفال شما بنین 2011/03/01 رشا سمیر عبد الغنى طاحون 1523987 كفـءكفـء6092011/02/20 معلم

سبك االحد االعدادیة الرسمیة للغات 2011/07/01 رشا عبد العلیم سلیمان المیت 1534547 كفـءكفـء6102011/07/13 معلم

صراوة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 رشا عبدالرحمن عبدالغني قابل 1534369 كفـءكفـء6112011/02/22 معلم

ریاض اطفال الوحدة المجمعة للتعلیم االساسي 
بشطانوف) اولي.م(

2011/07/01 رشا عبداللة ذكى خلیفة 2130236 كفـءكفـء6122011/07/13 معلم

الشھید شوقى عبد الحكیم للتعلیم االساسى بمنیل دویب 2011/07/01 رشا على احمد سالم 2059960 كفـءكفـء6132011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

الغنامیة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 رشا عمر السید دمحم 1521861 كفـءكفـء6142011/02/20 معلم

عمر بن العاص األبتدائیة بطلیا 2011/03/01 رشا مجدي ابو الحدید عبدالجواد 1535114 كفـءكفـء6152011/02/20 معلم

الشھید فھیم عمر شاكر االعدادیة بشنواى 2011/03/01 رشا دمحم صبحي عبد الحي دمحم 1518621 كفـءكفـء6162011/02/20 معلم

النور اإلبتدائیة للتعلیم االساسى بكفر منصور 2011/07/01 رشا دمحم عبد الحمید عبد المجید 1520818 كفـءكفـء6172011/07/13 معلم

أشمون االعدادیة الرسمیة للغات 2011/03/01 رشا دمحم فاروق عبد الرسول 1539142 كفـءكفـء6182011/03/01 معلم

ریاض اطفال  سمادون بنین 2011/03/01 رشا دمحم دمحم عبدالفتاح عبدربھ 1536055 كفـءكفـء6192011/02/20 معلم

ریاض اطفال الشھید الصاوى بسمادون 2011/07/01 رشا محمود امام ناجى 2078297 كفـءكفـء6202011/07/13 معلم

النجاح االبتدائیة المشتركة بطلیا 2011/03/01 رشا محمود عبدالحمید محمود 1532691 كفـءكفـء6212011/02/22 معلم

ریاض اطفال منشأة جریس المشتركة 2011/03/01 رشا مرشدي عبدالمنعم مرشدي 1536847 كفـءكفـء6222011/02/20 معلم

منشأة سمادون األبتدائیة 2011/03/01 رشیدة عبد المنعم عرفھ غنیم 1538043 كفـءكفـء6232011/02/20 معلم

الكوادى األعدادیة المشتركة 2011/07/01 رضا احمد دمحم احمد 2102585 كفـءكفـء6242011/07/13 معلم

ریاض اطفال عزبة المعاشات 2011/03/01 رضا سعد أحمد عبدالحلیم 1536080 كفـءكفـء6252011/02/22 معلم

ابو عوالى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رضا سالمة شحاتة رفاعى 2057134 كفـءكفـء6262011/07/13 معلم

الشھید محمود عبد الرحمن ھنطش األعدادیة بشنشور 2011/07/01 رضا سید على شرف 1542505 كفـءكفـء6272011/07/13 معلم

ریاض اطفال منشأة جریس المشتركة 2011/07/01 رضا عبد السالم عبد الفتاح دمحم 2098533 كفـءكفـء6282011/07/13 معلم

الشھید دمحم وھدان االعدادیة المشتركة بشما 2011/07/01 رضا عبد الفتاح على عطیة 2094646 كفـءكفـء6292011/07/13 معلم

طھواى الثانویة المشتركة 2011/07/01 رضا عبدالسند على سند 2152448 كفـءكفـء6302011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

عزبة الرمل االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 رضا عوض عبد القادر عبد الغنى 2244222 كفـءكفـء6312011/07/13 معلم

البرانیة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 رضا فتحى عبد الحمید مصطفى 1518663 كفـءكفـء6322011/02/22 معلم

ریاض اطفال عمر بن الخطاب بالخور 2011/07/01 رضا مبروك بدر الجزیرى 2105797 كفـءكفـء6332011/07/13 معلم

البرانیة األعدادیة المشتركة 2011/07/01 رضا دمحم عبد الفتاح یوسف 2212225 كفـءكفـء6342011/07/13 معلم

الشھید مصطفى لطفى سالمة الثانویة المشتركة 
بشنشور

2011/07/01 رضا دمحم عبد ربھ صالح 2153560 كفـءكفـء6352011/07/13 معلم

بوھة شطانوف األبتدائیة الجدیده 2011/02/13 رضا محمود رضوان قاسم 2122532 كفـءكفـء6362011/03/20 معلم

ریاض اطفال فاطمة الزھراء بلبیشة 2011/07/01 رضا محمود دمحم صالح 2097349 كفـءكفـء6372011/07/13 معلم

ریاض اطفال أشمون الجدیدة للتعلیم األساس 2011/03/01 رضا مسعد عبدالعزیز زالبیة 2103555 كفـءكفـء6382011/02/20 معلم

ریاض اطفال الشھید ایمن عبد العظیم محمود حسین 
عفیفى المشتركة بشما

2011/03/01 رضا مشحوت عبدالرحمن ابراھیم 1518667 كفـءكفـء6392011/02/22 معلم

طة حسین األبتدائیة باشمون 2011/03/01 رضوى سیداحمد على سیداحمد 322014 كفـءكفـء6402011/02/22 معلم

الشھید الصاوى االبتدائیة بسمادون 2011/03/01 رمزى عبد السید اسكندر فرج هللا 1521353 كفـءكفـء6412011/02/20 معلم

شوشاى األعدادیة المشتركة 2011/03/01 رمضان عزت  دمحم قطب 2106963 كفـءكفـء6422011/02/22 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات باشمون 2011/03/01 رنا مھدى كامل ھویدى 2058739 كفـءكفـء6432011/02/22 معلم

البرانیھ االبتدائیة الجدیده 2011/03/01 رنھ نادي شحات السید 1525506 كفـءكفـء6442011/02/20 معلم

على بن ابى طالب األعدادیة باشمون 2011/03/01 روفیدا محمود عبد النبى البطویسى 1540778 كفـءكفـء6452011/02/22 معلم

النور اإلبتدائیة للتعلیم االساسى بكفر منصور 2011/03/01 ریھام عبد البر عبد الفتاح یوسف 1521722 كفـءكفـء6462011/02/20 معلم

البرانیھ الثانویة التجاریھ المشتركة 2011/03/01 ریھام على عبدالغفار على 2108901 كفـءكفـء6472011/02/22 معلم
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المؤھل 
األعلي

ال نجم الدین األبتدائیة الجدیدة بشعشاع 2011/07/01 ریھام دمحم جمال عبد القادر 2054423 كفـءكفـء6482011/07/13 معلم

الفرعونیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 زكیة دمحم عبد النبى دمحم 2209152 كفـءكفـء6492011/07/13 معلم

الشھید شوقى عبد الحكیم للتعلیم االساسى بمنیل دویب 2011/07/01 زینب اسماعیل ابراھیم احمد 2221029 كفـءكفـء6502011/07/13 معلم

عثمان بن عفان للتعلیم االساسى بقورص 2011/07/01 زینب خلیفة  دمحم  خلیفة 2055261 كفـءكفـء6512011/07/13 معلم

ریاض اطفال  سمادون بنین 2011/03/01 زینب عبد المنصف عبد الرسول عیسي 1578776 كفـءكفـء6522011/02/20 معلم

ریاض اطفال أحمد عامر الحشاش المشترك بشنواى 2011/07/01 زینب دمحم دمرداش فاید 2079903 كفـءكفـء6532011/07/13 معلم

ریاض أطفال الشھید دمحم جمال سلیمان للتعلیم االساسى 
بكفرأبورقبة

2011/07/01 زینب دمحم عبد الحمید موسى 2058694 كفـءكفـء6542011/07/13 معلم

ریاض اطفال الشھید ایمن عبد العظیم محمود حسین 
عفیفى المشتركة بشما

2011/03/01 سارة جابر درویش المصرى 1520820 كفـءكفـء6552011/02/22 معلم

زكى مبارك األعدادیة بسنتریس 2011/03/01 سارة رشدى احمد تعیلب 1590772 كفـءكفـء6562011/02/22 معلم

ریاض اطفال أشمون الجدیدة للتعلیم األساس 2011/07/01 سارة منصور ابوسریع جاد 2103536 كفـءكفـء6572011/07/13 معلم

ساقیة المنقدى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 سالم جمعة سالم الجندي 1518666 كفـءكفـء6582011/02/20 معلم

االنجب االعدادیة الجدیدة 2011/07/01 سالم عبد هللا سالم عبد الدایم سعد 2118394 كفـءكفـء6592011/07/13 معلم

الشھید رأفت أبو العال االعدادیة بسمالى 2011/07/01 سالى احمد محمود القطان 2059943 كفـءكفـء6602011/07/13 معلم

أشمون الجدیدة  للتعلیم األساسى 2011/07/01 سالى سعید عبدالحمید ابودخان 2081703 كفـءكفـء6612011/07/13 معلم

عزیة سیدى ابراھیم للتعلیم األساسى 2011/07/01 سامح شوقي دمحم الفار 2167511 كفـءكفـء6622011/07/13 معلم

طھواى الثانویة المشتركة 2011/03/01 سامح عبدالغفار سعد عبدالرحمن 1532445 كفـءكفـء6632011/02/20 معلم

الشھید عبدالعظیم الطباخ األبتدائیة بكفرالسید 2011/03/01 سامح على دمحم عبد الھادي 1536918 كفـءكفـء6642011/02/22 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید عبدالسالم صبیح العادلى االعدادیة بنات بساقیة 
ابو شعرة

2011/03/01 سامح دمحم عبدالمقصود محمود 2156777 كفـءكفـء6652011/02/20 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات باشمون 2011/03/01 سامح نبیل حلمى سالم 2061934 كفـءكفـء6662011/02/22 معلم

دمحم عیسى العلیمى االعدادیة بشما 2011/03/01 سامى عبد الواحد عبد الونیس سالم 1745145 كفـءكفـء6672011/02/22 معلم

النعناعیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 سامى دمحم ابراھیم عمرى 1530329 كفـءكفـء6682011/07/13 معلم

النصر األعدادیة بجریس 2011/07/01 سامى دمحم احمد خیر هللا 2151343 كفـءكفـء6692011/07/13 معلم

الشھید دمحم وھدان االعدادیة المشتركة بشما 2011/07/01 سامیة  سعید دمحم حافظ 2057176 كفـءكفـء6702011/07/13 معلم

اشمون األبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 سامیة توفیق غانم الصیفى 1534327 كفـءكفـء6712011/02/20 معلم

شوشاى األعدادیة المشتركة 2011/03/01 سامیة دمحم عبد الجواد العناني 1537822 كفـءكفـء6722011/02/22 معلم

السالم  األبتدائیة بكفر الطراینة 2011/07/01 سامیھ على محمود ابراھیم 2173968 كفـءكفـء6732011/07/13 معلم

السادات الثانویة التجاریة للبنات 2011/07/01 سحر اسماعیل دمحم احمد 2159152 كفـءكفـء6742011/07/13 معلم

ریاض اطفال الشھید ایمن عبد العظیم محمود حسین 
عفیفى المشتركة بشما

2011/03/01 سحر جمال رشاد ابو العز 1548997 كفـءكفـء6752011/02/20 معلم

ریاض اطفال طھواى المشتركة 2011/03/01 سحر سامي عبد السید شیحھ 1524007 كفـءكفـء6762011/02/20 معلم

كفر الطراینة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 سحر عبد الرازق مصطفي الحضري 1527112 كفـءكفـء6772011/02/20 معلم

ریاض اطفال  طھواى الحدیثة 2011/03/01 سحر عبد السالم صابر سویلم 1518708 كفـءكفـء6782011/02/22 معلم

ریاض اطفال عثمان بن عفان للتعلیم االساسى بقورص 2011/07/01 سحر عثمان دمحم شلبى 2153855 كفـءكفـء6792011/07/13 معلم

الشھید فوزى عبد العزیز األبتدائیة بشوشاى 2011/03/01 سحر على دمحم عبد الھادى 1531859 كفـءكفـء6802011/02/20 معلم

االیمان األبتدائیة بالكوادى 2011/07/01 سحر دمحم عبد الھادى عبد المجید 2197882 كفـءكفـء6812011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال الشھید وحید قندیل برملة االنجب 2011/03/01 سحر دمحم فتحى حسن رزق 1525569 كفـءكفـء6822011/02/22 معلم

الشھید اسالم قندیل كركیت الثانویة التجاریة بشما 2011/03/01 سحر مشحوت عبدالرحمن الجداوي 1536595 كفـءكفـء6832011/02/22 معلم

ریاض اطفال الشھید عز الدین حجاج ببراشیم 2011/07/01 سعاد سمیر عبداللة صالح 2097326 كفـءكفـء6842011/07/13 معلم

النعناعیة  للتعلیم األساسى 2011/07/01 سعاد فھمى محمود كاشف 2156560 كفـءكفـء6852011/07/13 معلم

األعدادیة بأشمون) ١(المساعى  2011/03/01 سعاد مصباح مصطفي جعفر 1541695 كفـءكفـء6862011/02/20 معلم

اشمون الثانویة التجاریة المشتركة 2011/03/01 سعدیة عبدالمجید عبده عبدالمجید العمورى 1533418 كفـءكفـء6872011/02/20 معلم

ریاض اطفال منشأة جریس المشتركة 2011/07/01 سعدیة فتحى ابراھیم عیسى 2111158 كفـءكفـء6882011/07/13 معلم

النعناعیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 سعید دمحم عبد العزیز ابراھیم 1530259 كفـءكفـء6892011/07/13 معلم

سبك االحد االعدادیة الرسمیة للغات 2011/07/01 سعید دمحم محمود نصر 2181358 كفـءكفـء6902011/07/13 معلم

ریاض اطفال دمحم عبدالمنعم عسل الرسمیة للغات 
بسمادون

2011/03/01 سلمي سید علي مصطفي 1536084 كفـءكفـء6912011/02/22 معلم

سمادون األبتدائیة  بنین 2011/07/01 سلوى احمد مغاورى السرساوى 2214822 كفـءكفـء6922011/07/13 معلم

ریاض اطفال فاطمة الزھراء بلبیشة 2011/03/01 سلوى سعید جوده عبدالحمید 1570898 كفـءكفـء6932011/02/22 معلم

عمر بن الخطاب األبتدائیة بالخور 2011/03/01 سلوى سعید عبد العظیم فرج 1520759 كفـءكفـء6942011/02/20 معلم

ریاض اطفال الشھید ایمن عبد العظیم محمود حسین 
عفیفى المشتركة بشما

2011/03/01 سلوى سلیمان على الدیب 1617456 كفـءكفـء6952011/02/20 معلم

مجیریا األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 سلوى عبد الرازق عامر المحالوى 1525797 كفـءكفـء6962011/02/22 معلم

البرانیة األعدادیة المشتركة 2011/07/01 سلوى عبد المرضى ابراھیم علوان 1536214 كفـءكفـء6972011/07/13 معلم

ریاض اطفال عزبة العشرین للتعلیم االساسى 2011/03/01 سلوي جمال شعبان عبد المقصود 1555325 كفـءكفـء6982011/02/22 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

الشھید وحید قندیل االبتدائیة برملة االنجب 2011/07/01 سلیم على عبد المقصود سلیم 2148680 كفـءكفـء6992011/07/13 معلم

الشھید ممدوح مصطفى بخیت الثانویة بنات  بأشمون 2011/07/01 سماح ابراھیم فرحات عبد المولى 2394821 كفـءكفـء7002011/07/13 معلم

محلة سبك األبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 سماح أبو العال أحمد سالم 1525466 كفـءكفـء7012011/02/22 معلم

أشمون االعدادیة الرسمیة للغات 2011/03/01 سماح السید عبد المحسن محمود مطر 1564645 كفـءكفـء7022011/02/22 معلم

شعشاع األعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/03/01 سماح حافظ صابرین الشال 1534560 كفـءكفـء7032011/02/20 معلم

حسنین احمد عزب األعدادیة برملة النجب 2011/07/01 سماح حسن عبد المھدى احمد خلیل 2134145 كفـءكفـء7042011/07/13 معلم

سھواج األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 سماح رجب عبدالفتاح ابراھیم 1534279 كفـءكفـء7052011/02/20 معلم

سمادون األبتدائیة  بنین 2011/07/01 سماح سمیر احمد الشعراوى 2135891 كفـءكفـء7062011/07/13 معلم

كفر الفرعونیة األبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 سماح عبد الحلیم ابراھیم الحكیم 1518337 كفـءكفـء7072011/02/22 معلم

ناصر األبتدائیة بسبك االحد 2011/03/01 سماح عبد الغني عبد العلیم دمحم 1525224 كفـءكفـء7082011/02/20 معلم

النصر األبتدائیة المشتركة بالغنامیھ 2011/03/01 سماح عبد الوھاب عمر عبد الوھاب 1521336 كفـءكفـء7092011/02/20 معلم

الشھید دمحم وھدان االعدادیة المشتركة بشما 2011/03/01 سماح عبدهللا عبدالعظیم دومھ 1518360 كفـءكفـء7102011/02/22 معلم

الشھید حسن عبد الباقى الشواربى االبتدائیة بنین 
بسمالى

2011/07/01 سماح فرید ابراھیم عبدالباقى 2164803 كفـءكفـء7112011/07/13 معلم

الشھید سامح دمحم ابراھیم طاحون االبتدائیة بشما 2011/03/01 سماح ماھر مرزوق زھو 1541667 كفـءكفـء7122011/02/20 معلم

طھواى األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 سماح مبروك السید عدس 1532443 كفـءكفـء7132011/02/22 معلم

ریاض اطفال عبد السالم دمحم وھبة للتعلیم االساسى 
بشما

2011/03/01 سماح محسن دمحم الشیتى 1758182 كفـءكفـء7142011/02/20 معلم

ریاض اطفال شما بنین 2011/03/01 سماح دمحم دمحم زھو 1559374 كفـءكفـء7152011/02/20 معلم
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كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم أشرف حسین حماد االعدادیة بطلیا 2011/07/01 سماح محمود دمحم محمود 2079269 كفـءكفـء7162011/07/13 معلم

اشمون الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 سماح مصطفى عبد هللا ابو الحدید 2157622 كفـءكفـء7172011/07/13 معلم

أشمون الجدیدة  للتعلیم األساسى 2011/03/01 سمر حفنى عبد العظیم دخان 1603183 كفـءكفـء7182011/02/22 معلم

ریاض اطفال النصر المشتركة بدلھمو 2011/07/01 سمر سالم عبدالكامل سالم 2130221 كفـءكفـء7192011/07/13 معلم

فاطمة احمد جوھراالعدادیة للتعلیم االساسى  
بشطانوف

2011/03/01 سمر شعبان رمضان عبد المنعم 1536965 كفـءكفـء7202011/02/20 معلم

ریاض اطفال حمدى القطان بشنشور 2011/03/01 سمر عبدالعزیز عبدالفتاح درویش 1549065 كفـءكفـء7212011/02/20 معلم

ساقیة المنقدى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 سمر عبدالمنعم مصطفي الكشاك 1533590 كفـءكفـء7222011/02/20 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال ابو بكر الصدیق بسبك االحد سمر دمحم تھامى جادهللا 1635487 كفـءكفـء7232011/02/22 معلم

ریاض اطفال عزبة كرم المشتركة 2011/03/01 سمیحة مختار زكى صالح 1537057 كفـءكفـء7242011/02/20 معلم

2011/07/01 رشدى دمحم عبد الستار األعدادیة سناء دمحم اسماعیل على 2055657 كفـءكفـء7252011/07/13 معلم

السالم األبتدائیة بمجیریا 2011/03/01 سھا سعید عبدالغفار دمحم مصطفي 1538930 كفـءكفـء7262011/02/20 معلم

ریاض اطفال طھواى المشتركة 2011/07/01 سھام جمال عبدالنور غنیم 2103547 كفـءكفـء7272011/07/13 معلم

الشھید أحمد رمضان أمین حسن األعدادیة بمجیریا 2011/07/01 سھام سعید حداد الشنواني 2058802 كفـءكفـء7282011/07/13 معلم

الشھید فرید طایل األعدادیة بصراوه 2011/03/01 سھام شوقى حسیب ابراھیم 1531738 كفـءكفـء7292011/02/20 معلم

عمر بن العاص األبتدائیة بطلیا 2011/03/01 سھام صالح عبدالكریم شاھین 1535041 كفـءكفـء7302011/02/22 معلم

ریاض اطفال عزبة اإلصالح الزراعى بسمادون 2011/07/01 سھام عبد الحمید فھمى عمر 1542509 كفـءكفـء7312011/07/13 معلم

البرانیة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سھام دمحم ابراھیم محمود 2393141 كفـءكفـء7322011/07/13 معلم
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تاریخ شغل 
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال طھواى المشتركة 2011/03/01 سھام محمود حسن درویش 1536573 كفـءكفـء7332011/02/22 معلم

ریاض اطفال طھواى المشتركة 2010/07/01 سھى حمدى سالم ابوسیف 1563736 كفـءكفـء7342011/07/13 معلم

عبد السالم حداد االبتدائیة بشنشور 2011/03/01 سوزان عبد العزیز عبد الحمید ابو نار 1537004 كفـءكفـء7352011/02/22 معلم

اشمون الثانویة الزراعیة المشتركة 2011/03/01 سوزى بسیونى ابراھیم الشرقاوى 2025873 كفـءكفـء7362011/02/20 معلم

)اولي.م(كفر الغریب للتعلیم االساسي  2011/03/01 سوسن سعید دمحم منصور 323022 كفـءكفـء7372011/07/13 معلم

السالم  للتعلیم االساسى   بسمادون 2011/03/01 سومة فوزى عبد المسیح بشارة 1603345 كفـءكفـء7382011/02/22 معلم

العرب األبتدائیة بشنشور 2011/03/01 سومة محمود توفیق بدوي 1556468 كفـءكفـء7392011/02/20 معلم

النعناعیة  للتعلیم األساسى 2011/07/01 سومھ مصطفى عبد المقصود سعد 2171281 كفـءكفـء7402011/07/13 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات باشمون 2011/03/01 سومیة طھ عبدالسالم المعصراوى 2079242 كفـءكفـء7412011/02/20 معلم

الشھید شعبان حمزة األبتدائیة بسمادون 2011/03/01 سید احمد سند سید احمد البكل 1532892 كفـءكفـء7422011/02/22 معلم

الشھید ایمن عبد العظیم محمود حسین عفیفى 
األبتدائیة المشتركة بشما

2011/07/01 سید عربى عبدالرشید سلیمان 2101118 كفـءكفـء7432011/07/13 معلم

النور  للتعلیم االساسى بكفر منصور 2011/07/01 شامیة سعید امین سلیمان 2128872 كفـءكفـء7442011/07/13 معلم

عزبة طعیمة  للتعلیم االساسى 2011/07/01 شاھنده صبرى حسن نعیم 2240585 كفـءكفـء7452011/07/13 معلم

األعدادیة بأشمون) ٢(المساعى  2011/03/01 شربات معوض فرح رابح 1580063 كفـءكفـء7462011/02/22 معلم

الشھید عمر دمحم عبدالمنعم الفار االعدادیة بسمادون 2011/03/01 شریف اسماعیل دمحم ابو نار 2094643 كفـءكفـء7472011/02/20 معلم

2011/07/01 االبتدائیة المشتركة الحما كفر شریف جمیل سعید الجوھرى 2399531 كفـءكفـء7482011/07/13 معلم

اللواء مصطفى عبدالصمد الشامى األعدادیة 
بكفرالطراینة

2011/03/01 شریف شوقى عبدالفتاح الشافعى 2078116 كفـءكفـء7492011/02/20 معلم
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المؤھل 
األعلي

الشھید حسین العزباوى األبتدائیة المشتركة بطلیا 2011/07/01 شریفة حامد حسنین ابو عمیش 2123398 كفـءكفـء7502011/07/13 معلم

ریاض اطفال عزبة اإلصالح الزراعى بسمادون 2011/03/01 شرین عبدهللا السید مصطفى 1516458 كفـءكفـء7512011/02/20 معلم

النور  للتعلیم االساسى بكفر منصور 2011/07/01 شعبان احمد عباس عبدالحى 2138167 كفـءكفـء7522011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة بكفرقورص 2011/07/01 شلبیة عبد رب النبى سالم السید 2123332 كفـءكفـء7532011/07/13 معلم

الشھید ممدوح مصطفى بخیت الثانویة بنات  بأشمون 2011/03/01 شھیرة سعید ابوالحدید غرابة 2089236 كفـءكفـء7542011/02/20 معلم

على بن ابى طالب األعدادیة المھنیة بنین باشمون 2011/07/01 شیرین شوقى عبدالعظیم  ابوعطااللة 2079260 كفـءكفـء7552011/07/13 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض الثانویة بسنتریس 2011/07/01 شیرین صالح بكر دمحم 2139458 كفـءكفـء7562011/07/13 معلم

الشھید دمحم وھدان االعدادیة المشتركة بشما 2011/03/01 شیرین عبدالبار كمال العریبي 1539531 كفـءكفـء7572011/03/01 معلم

البرانیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 شیرین فوزى محمود طنطاوى 2068529 كفـءكفـء7582011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب األعدادیة بكفر قورص 2011/07/01 شیماء  احمد منشاوى  احمد 2132521 كفـءكفـء7592011/07/13 معلم

)اولي.م(عزبة ابو صالح للتعلیم االساسي  2011/07/01 شیماء  عبد الحكیم السید البنا 2134583 كفـءكفـء7602011/07/13 معلم

ناصر األبتدائیة بسبك االحد 2011/03/01 شیماء ابراھیم احمد صحصاح 1535293 كفـءكفـء7612011/02/22 معلم

ریاض اطفال كفر الحما المشتركة 2011/03/01 شیماء احمد عزالي حسن 1549827 كفـءكفـء7622011/02/22 معلم

البرانیة الجدیدة للتعلیم االساسى 2011/03/01 شیماء احمد دمحم جبریل 2099678 كفـءكفـء7632011/02/20 معلم

األعدادیة بأشمون) ١(المساعى  2011/03/01 شیماء اشرف یوسف الشنوفى 2078970 كفـءكفـء7642011/02/20 معلم

یحیى خلیل األبتدائیة بعزبة أبویوسف 2011/03/01 شیماء امین جبر امین 1522641 كفـءكفـء7652011/02/20 معلم

ریاض اطفال دمحم عبدالمنعم عسل الرسمیة للغات 
بسمادون

2011/03/01 شیماء تحسین حلمي عز الدین 1534996 كفـءكفـء7662011/02/22 معلم
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األبتدائیة بسنتریس) ٢(السادات  2011/07/01 شیماء جمال صالح دمحم 2266938 كفـءكفـء7672011/07/13 معلم

ریاض اطفال  
 بسمالى بنین  الشواربى الباقى عبد حسن الشھید

2011/07/01 شیماء جمال فاروق عبد اللطیف 2197816 كفـءكفـء7682011/07/13 معلم

شعشاع األعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/03/01 شیماء حسن احمد على 1538995 كفـءكفـء7692011/02/20 معلم

الشیخ صالح طراد األعدادیة بشنشور 2011/07/01 شیماء حسنى محمود حسین سویلم 2139461 كفـءكفـء7702011/07/13 معلم

الشھید حسن احمد بدر الثانویة التجاریة بشنشور 2011/03/01 شیماء حمدى امین ابو سعدة 1521726 كفـءكفـء7712011/02/20 معلم

عزبة الفرعونیة األبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 شیماء سعید شحاتھ سلطان 1575008 كفـءكفـء7722011/02/22 معلم

األعدادیة بأشمون) ٢(المساعى  2011/03/01 شیماء سعید عبد الحمید المعصراوى 2040859 كفـءكفـء7732011/02/22 معلم

بسنتریس ) ١( ریاض اطفال السادات  2011/03/01 شیماء صبري دمحم سیداحمد 1549072 كفـءكفـء7742011/02/20 معلم

الشھید احمد خالد حسین األبتدائیة بدلھمو 2011/07/01 شیماء عبد الحمید ربیع رجب 2068695 كفـءكفـء7752011/07/13 معلم

)اولي.م(ریاض اطفال كفر الغریب للتعلیم االساسي  2011/03/01 شیماء عبد النبي حسن أحمد النیاد 1560069 كفـءكفـء7762011/02/22 معلم

ریاض اطفال أشمون الجدیدة للتعلیم األساس 2011/03/01 شیماء عبدالخالق عبدالفتاح درویش 2103550 كفـءكفـء7772011/02/22 معلم

األعدادیة بأشمون) ٢(المساعى  2011/03/01 شیماء عبدالنبي حلمي ابوعطاهللا 1588722 كفـءكفـء7782011/02/20 معلم

الشھید ایمن عبد العظیم محمود حسین عفیفى 
األبتدائیة المشتركة بشما

2011/03/01 شیماء عربي عبد الرشید سلیمان 1578485 كفـءكفـء7792011/02/22 معلم

على بن ابى طالب األعدادیة باشمون 2011/03/01 شیماء غریب محمود حسن الدماصى 1527218 كفـءكفـء7802011/02/22 معلم

ریاض اطفال عثمان بن عفان للتعلیم االساسى بقورص 2011/07/01 شیماء فایز عبد الغنى دمحم 2229505 كفـءكفـء7812011/07/13 معلم

الشھید الصاوى االبتدائیة بسمادون 2011/07/01 شیماء فرج سید احمد االنجباوى 2121560 كفـءكفـء7822011/07/13 معلم

ریاض اطفال  
 بسمالى بنین  الشواربى الباقى عبد حسن الشھید

2011/03/01 شیماء فرج دمحم فرج 1524050 كفـءكفـء7832011/02/22 معلم
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األعلي

ریاض اطفال أشمون الرسمیة للغات 2011/03/01 شیماء كرم دمحم عبد الحلیم 1580124 كفـءكفـء7842011/02/20 معلم

ابو عوالى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 شیماء مجدى على قرقوش 1534466 كفـءكفـء7852011/02/20 معلم

2011/03/01 ابورقبة األعدادیة الجدیدة بنات شیماء دمحم السید ھیكل 2074246 كفـءكفـء7862011/02/22 معلم

عبد الحمید سید احمد سالم االعدادیة بعزبة كرم 2011/07/01 شیماء دمحم عبدالعزیز الشامى 2123336 كفـءكفـء7872011/07/13 معلم

ریاض اطفال كفرالفرعونیة المشتركة 2011/03/01 شیماء دمحم عبدالعزیز عصر 1606113 كفـءكفـء7882011/02/20 معلم

ریاض اطفال محلة سبك الحدیثة 2011/03/01 شیماء دمحم عبدالمعطي زھران 1573123 كفـءكفـء7892011/02/20 معلم

جریس االعدادیة بنات 2011/07/01 شیماء دمحم على شرف 2211152 كفـءكفـء7902011/07/13 معلم

ریاض اطفال عثمان بن عفان للتعلیم االساسى بقورص 2011/03/01 شیماء دمحم فرید حسیب 1598888 كفـءكفـء7912011/02/22 معلم

النصر األبتدائیة بسنتریس 2011/07/01 شیماء دمحم قطب عرفان وھبھ 2159319 كفـءكفـء7922011/07/13 معلم

على بن ابى طالب األعدادیة المھنیة بنین باشمون 2011/07/01 شیماء محمود احمد المقنن 2189720 كفـءكفـء7932011/07/13 معلم

ریاض اطفال شما بنین 2011/03/01 شیماء ناصف عبد النبي عرایس 1576353 كفـءكفـء7942011/02/22 معلم

ریاض اطفال الشھید عبد الرحمن سمرة ببوھة 
شطانوف

2011/03/01 شیماء نبیل زكي احمد 1522538 كفـءكفـء7952011/02/22 معلم

النور اإلبتدائیة للتعلیم االساسى بكفر منصور 2011/03/01 شیماء یوسف بھجات یوسف 1521659 كفـءكفـء7962011/02/20 معلم

)اولي.م(عزبة ابو صالح للتعلیم االساسي  2011/03/01 صابر فرج جمعھ عبد الحمید 1579747 كفـءكفـء7972011/02/22 معلم

عزبة االصالح الزراعي األبتدائیة بسمادون 2011/03/01 صابر فرج محمود الشیخ 1514628 كفـءكفـء7982011/02/22 معلم

على بن ابى طالب األعدادیة باشمون 2011/03/01 صابر دمحم صابر ابراھیم سلیمان 2079845 كفـءكفـء7992011/02/22 معلم

أبوعوالى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 صابرین السید طلبة محمود 1534287 كفـءكفـء8002011/02/20 معلم

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

7438of 3016 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 

اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحاجة نادیة دمحم زھران األبتدائیة بكفرالطراینة 2011/07/01 صباح ابراھیم عبدالوھاب عزو 2123347 كفـءكفـء8012011/07/13 معلم

الشھید سامح دمحم ابراھیم طاحون االبتدائیة بشما 2011/03/01 صباح احمد دمحم عرایس 1542565 كفـءكفـء8022011/02/20 معلم

)اولي.م(كفر الغریب للتعلیم االساسي  2011/03/01 صباح زغلول حسین عبدالعال 2115565 كفـءكفـء8032011/02/22 معلم

الشھید احمد خالد حسین األبتدائیة بدلھمو 2011/07/01 صباح سلیمان عرفة ستین 2150805 كفـءكفـء8042011/07/13 معلم

ریاض اطفال سھواج المشتركة 2011/03/01 صباح صبحي خلیل عبد الرحمن 1557721 كفـءكفـء8052011/02/20 معلم

الشھید دمحم وھدان االعدادیة المشتركة بشما 2011/07/01 صباح عبد الحمید دمحم طاحون 2209449 كفـءكفـء8062011/07/13 معلم

الشھید سامح دمحم ابراھیم طاحون االبتدائیة بشما 2011/07/01 صباح عبد العظیم عبد العزیز طاحون 2209431 كفـءكفـء8072011/07/13 معلم

ساقیة المنقدى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 صباح عبدالمنعم عمران احمد 2083463 كفـءكفـء8082011/07/13 معلم

مجیریا األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 صباح قطب دمحم قطب 1522532 كفـءكفـء8092011/02/22 معلم

عمر بن العاص األبتدائیة بطلیا 2011/07/01 صباح دمحم رجب درویش 2124965 كفـءكفـء8102011/07/13 معلم

النعناعیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 صباح دمحم كمال جلھوم 2183196 كفـءكفـء8112011/07/13 معلم

النصر األبتدائیة بسنتریس 2011/03/01 صباح محمود عبدالجواد سلیمان خالف 1549483 كفـءكفـء8122011/03/01 معلم

أمین الخولى الثانویة بنین 2011/03/01 صبحى دمحم السید زیدان 2164306 كفـءكفـء8132011/03/06 معلم

اشمون الثانویة الزراعیة المشتركة 2011/07/01 صبرى عبد العزیز عبد الحلیم العقلھ 2119756 كفـءكفـء8142011/07/13 معلم

ریاض اطفال  سمادون بنین 2011/03/01 صفاء رمضان عبد اللطیف مؤید 1525677 كفـءكفـء8152011/03/22 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال السالم بدروة صفاء سعید عبدالعزیز العیوطي 1538906 كفـءكفـء8162011/02/20 معلم

شما االبتدائیة بنین 2011/03/01 صفاء شبل دمحم على 1524046 كفـءكفـء8172011/02/20 معلم
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األعلي

عزبة طعیمة للتعلیم االساسى 2011/07/01 صفاء عبد المطلب عبدالمقصود العیاط 2068778 كفـءكفـء8182011/07/13 معلم

أبو علي األعدادیة بمنیل عروس 2011/07/01 صفاء عصام محمود بالل 2097241 كفـءكفـء8192011/07/13 معلم

جزیره ابو نشابة األبتدائیة 2011/03/01 صفاء فتحي عبد الخالق حریرة 1527266 كفـءكفـء8202011/02/20 معلم

ریاض اطفال طھواى المشتركة 2011/03/01 صفاء ملیجى حامد العدلى 1577333 كفـءكفـء8212011/02/22 معلم

عزبة طعیمة للتعلیم االساسى 2011/03/01 صالح حنفى عبدالعزیز المھدى 1549538 كفـءكفـء8222011/02/20 معلم

الخور االعدادیة المشتركة 2011/03/01 صالح سید احمد محمود عبد الال 1520762 كفـءكفـء8232011/02/20 معلم

الشھید الصاوى االبتدائیة بسمادون 2011/07/01 صالح فرحات عبدالعزیز الدیب 2078250 كفـءكفـء8242011/07/13 معلم

الشیخ مناع القطان األبتدائیة بشنشور 2011/03/01 صالح دمحم حسني سلطان البكل 1537814 كفـءكفـء8252011/02/22 معلم

السالم  للتعلیم االساسى  بسمادون 2011/07/01 ضحى عبد هللا السید عمر 2229313 كفـءكفـء8262011/07/13 معلم

النصر األعدادیة بجریس 2011/07/01 طارق رجب مصطفى ابو العنین 2134129 كفـءكفـء8272011/07/13 معلم

عزبة االصالح الزراعي األبتدائیة بسمادون 2011/03/01 طاھر دمحم احمد فاید 1514605 كفـءكفـء8282011/02/22 معلم

شوشاى األعدادیة المشتركة 2011/03/01 طاھر دمحم علي جعفر 1553934 كفـءكفـء8292011/02/20 معلم

ممدوح عبد الحفیظ أبوموسي األعدادیة بالحلواص 2011/07/01 عادل عباس عباس عبده 2160469 كفـءكفـء8302011/07/13 معلم

اللواء مصطفى عبدالصمد الشامى األعدادیة 
بكفرالطراینة

2011/07/01 عاطف عبد الصبور عبد الرازق احمد 2238166 كفـءكفـء8312011/07/13 معلم

عبد الحمید سید احمد سالم االعدادیة بعزبة كرم 2011/03/01 عاطف على دمحم محمود 2101135 كفـءكفـء8322011/02/22 معلم

2011/07/01 ریاض اطفال اإلیمان الجدیدة بأشمون عایدة احمد ابراھیم السقاري 317994 كفـءكفـء8332011/07/13 معلم

)اولي.م(ریاض اطفال كفر الغریب للتعلیم االساسي  2011/03/01 عائشة منصور عبدالجواد عمر 1560105 كفـءكفـء8342011/02/20 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 

اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحریة األبتدائیة بأشمون 1988/09/01 عبد الرسول احمد دمحم كشك 1579703 كفـءكفـء8352009/02/03 معلم

الشھید عمر دمحم عبدالمنعم الفار االعدادیة بسمادون 2011/03/01 عبد العاطي حمدي عبد العاطي الشرقاوي 1538003 كفـءكفـء8362011/02/20 معلم

الشھید عمرو حمدى دمحم بدر االعدادیة بكفر الحما 2011/03/01 عبد العظیم صالح عبد العظیم رجب 1554953 كفـءكفـء8372011/02/20 معلم

أبوعوالى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عبد اللة سعد سید احمد االحوال 2065408 كفـءكفـء8382011/02/20 معلم

خالد بن الولید األبتدائیة بالقناطرین 2011/07/01 عبد هللا دمحم جاد دمحم 2209133 كفـءكفـء8392011/07/13 معلم

كفر الطراینة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عبد هللا مشحوت عبد النبى االشمونى 1539278 كفـءكفـء8402011/02/22 معلم

جریس الثانویة المشتركة 2011/07/01 عبد المؤمن  عبد الھادى  دمحم خلف 2150611 كفـءكفـء8412011/07/13 معلم

السادات الثانویة التجاریة للبنات 2011/07/01 عبدالحمید فتحى عبدالحمید كشك 2119570 كفـءكفـء8422011/07/22 معلم

البرانیھ الثانویة التجاریھ المشتركة 2011/03/01 عبدالغفار سمیر عبدالغفار حجاج 1537011 كفـءكفـء8432011/02/22 معلم

الشھید احمد خالد حسین األبتدائیة بدلھمو 2011/03/01 عبدالغفار دمحم عید حسن سعد 1533627 كفـءكفـء8442011/02/20 معلم

)اولي.م(عزبة ابو صالح للتعلیم االساسي  2011/03/01 عبدة حسین محمود سماحة 1579172 كفـءكفـء8452011/02/22 معلم

ریاض اطفال لبیشة المشتركة 2011/03/01 عبیر إبراھیم عبدالونیس إبراھیم 1598661 كفـءكفـء8462011/02/22 معلم

ریاض اطفال سبك االحد الرسمیة للغات 2011/03/01 عبیر ابراھیم یوسف الشاذلى 1542487 كفـءكفـء8472011/02/22 معلم

النھضة االبتدائیة المشتركة برملة االنجب 2011/03/01 عبیر حلمى على یوسف 1542572 كفـءكفـء8482011/02/20 معلم

سبك االحد االعدادیة الرسمیة للغات 2011/03/01 عبیر درویش احمد على 1525650 كفـءكفـء8492011/02/22 معلم

سمادون األبتدائیة  بنین 2011/07/01 عبیر زكریا دمحم عوض 2134585 كفـءكفـء8502011/07/13 معلم

ریاض اطفال البرانیة الجدیدة 2011/03/01 عبیر عاطف عبد المنصف ابو الجود 1525543 كفـءكفـء8512011/02/20 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 

اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید اسماعیل احمد الطنطى الثانویة بسبك االحد 2011/07/01 عبیر عبدالعزیز احمد عبدالفتاح 2160406 كفـءكفـء8522011/07/13 معلم

الشھید عمر دمحم عبدالمنعم الفار االعدادیة بسمادون 2011/03/01 عبیر دمحم حلمي ابراھیم سالم 1536044 كفـءكفـء8532011/02/20 معلم

السالم االبتدائیة بمحلة سبك 2011/07/01 عبیر دمحم فرید عامر 2055539 كفـءكفـء8542011/07/13 معلم

بشطانوف) اولي.م(الوحدة المجمعة للتعلیم االساسي  2011/03/01 عثمان ابراھیم دمحم العجمي 1536482 كفـءكفـء8552011/02/20 معلم

2011/07/01 ریاض اطفال آل نجم الدین الجدیدة بشعشاع عزة اسماعیل احمد عبدالبر 2131398 كفـءكفـء8562011/07/13 معلم

ریاض اطفال النعناعیة للتعلیم األساسى 2011/03/01 عزة انور عبدالمجید حسن 1532698 كفـءكفـء8572011/02/22 معلم

سبك االحد للتعلیم االساسى 2011/07/01 عزة حسن على عبدالواحد 2055659 كفـءكفـء8582011/07/13 معلم

سمادون الثانویة المشتركة 2011/07/01 عزة حلمى فرج البدوى 2149527 كفـءكفـء8592011/07/13 معلم

حمدي القطان األبتدائیة بشنشور 2011/03/01 عزة خیرى سعید عبد الواحد 1521893 كفـءكفـء8602011/02/22 معلم

ریاض اطفال الشھید شوقى عبد الحكیم للتعلیم 
االساسى بمنیل دویب

2011/03/01 عزة عبد المحسن سیداحمد دمحم 2136964 كفـءكفـء8612011/02/20 معلم

طة حسین األبتدائیة باشمون 2011/07/01 عزة عبد النبى عبد العظیم المقنن 2055233 كفـءكفـء8622011/07/13 معلم

مجیریا األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عزة عبدالمولى عبدالسالم نصیر 2079211 كفـءكفـء8632011/02/20 معلم

الشھید سامح دمحم ابراھیم طاحون االبتدائیة بشما 2011/03/01 عزة فتحى حلمى طاحون 1533473 كفـءكفـء8642011/02/22 معلم

2011/03/01 كفر الفرعونیة األعدادیة عزة كامل عبد العظیم ابراھیم 1532234 كفـءكفـء8652011/02/20 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة بكفرقورص 2011/07/01 عزة كمال امین عبدالموجود 2216735 كفـءكفـء8662011/07/13 معلم

ریاض أطفال مونسھ المشتركة 2011/03/01 عزة دمحم ابراھیم على 1577798 كفـءكفـء8672011/02/20 معلم

البرانیة األعدادیة المشتركة 2011/07/01 عزة دمحم اسماعیل السبكى 2129377 كفـءكفـء8682011/07/13 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 

اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر الفرعونیة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عزة دمحم عبدالنعیم دمحم 2152849 كفـءكفـء8692011/07/13 معلم

)اولي.م(كفر الغریب للتعلیم االساسي  2011/07/01 عزه رمضان محسب منصور عمر 1567808 كفـءكفـء8702011/07/13 معلم

الشھید احمد خالد حسین األبتدائیة بدلھمو 2011/07/01 عزیزة انور عفیفى غربى 2068741 كفـءكفـء8712011/07/13 معلم

صراوة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عزیزة خلیل عبدالعزیز ابراھیم 1534335 كفـءكفـء8722011/02/22 معلم

الشھید جمال صبحى نصر دمحم سالم األبتدائیة بنات 
بساقیة ابوشعرة

2011/07/01 عصام أمین دمحم شدید 1538093 كفـءكفـء8732011/07/13 معلم

ابو عوالى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 عصام توفیق غانم الصیفي 2079947 كفـءكفـء8742011/02/20 معلم

الخور االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عصام رزق خالد ابراھیم 2078988 كفـءكفـء8752011/07/13 معلم

شوشاى األعدادیة المشتركة 2011/03/01 عصام نجاح شعبان سعد 2118167 كفـءكفـء8762011/02/22 معلم

شما االبتدائیة بنین 2011/07/01 عفاف عبد الحكیم فتحى عامر 2206608 كفـءكفـء8772011/07/13 معلم

ریاض اطفال  طھواى الحدیثة 2011/03/01 عفاف عبد الرازق فاید درویش 1522539 كفـءكفـء8782011/02/20 معلم

خالد ابن الولید األبتدائیة بجریس 2011/03/01 عفاف عبد المقصود عبد العزیز شنب 1577759 كفـءكفـء8792011/02/22 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات باشمون 2011/03/01 عفاف دمحم حلمى ابراھیم سالم 1549101 كفـءكفـء8802011/02/20 معلم

ریاض اطفال سبك االحد الرسمیة للغات 2011/03/01 عال عبد العزیز عبد الفتاح اللیثى 1535180 كفـءكفـء8812011/02/20 معلم

الوحدة المجمعة األبتدائیة بطلیا 2011/03/01 عال على دمحم عبد العال 2191433 كفـءكفـء8822011/02/22 معلم

الشھید دمحم وھدان االعدادیة المشتركة بشما 2011/03/01 عالء توفیق بكر طاحون 1728224 كفـءكفـء8832011/02/20 معلم

الشھید دمحم وھدان االعدادیة المشتركة بشما 2011/03/01 عالء سعید دمحم منصور 1538039 كفـءكفـء8842011/02/20 معلم

عزبة كرم االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عالء عبد هللا ابراھیم دمحم 1537813 كفـءكفـء8852011/07/13 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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اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشأة جریس األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عالء على عبد الموجود نعیم 1538319 كفـءكفـء8862011/02/20 معلم

عمر بن الخطاب األبتدائیة بأشمون 2011/03/01 عالء فوزي احمد البنا 1534530 كفـءكفـء8872011/02/20 معلم

الغنامیة األعدادیة الجدیدة 2011/07/01 عالء دمحم صدیق نصر 1533649 كفـءكفـء8882011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب األبتدائیة بأبو رقبة 2011/07/01 عالء محمود احمد مسعود 2089911 كفـءكفـء8892011/07/13 معلم

الشھید فوزى عبد العزیز األبتدائیة بشوشاى 2011/03/01 عالء معوض السید احمد خاطر 1518665 كفـءكفـء8902011/02/22 معلم

االنجب االعدادیة الجدیدة 2011/03/01 على  عبد الفتاح على عبد الحلیم 2056819 كفـءكفـء8912011/02/20 معلم

الفرعونیة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 على حسني سعید ابو المجد 1518647 كفـءكفـء8922011/02/20 معلم

دروة الجدیدة للتعلیم االساسي 2011/03/01 على عبد الفتاح على سلیمان 2211199 كفـءكفـء8932011/02/20 معلم

جزیره ابو نشابة األبتدائیة 2011/03/01 علي عبد النبي علي الدح 1527391 كفـءكفـء8942011/02/22 معلم

السالم األبتدائیة بدروة 2011/03/01 عماد حمدى حلمى عبد اللطیف نصر 322933 كفـءكفـء8952011/02/22 معلم

براشیم األعدادیة الجدیدة المشتركة 1999/01/17 عماد سلیمان على قندیل 2182288 كفـءكفـء8962010/03/24 معلم

عزبة االصالح الزراعي األبتدائیة بسمادون 2011/03/01 عماد سمیر ریاض داود 1514623 كفـءكفـء8972011/02/22 معلم

ناصر األعدادیة بطھواى 2011/07/01 عماد عبد الفتاح دمحم ابو النصر 2183100 كفـءكفـء8982011/07/13 معلم

سمادون الثانویة المشتركة 2011/03/01 عماد عبد الفتاح دمحم مشالى 1532649 كفـءكفـء8992011/02/22 معلم

األعدادیة بأشمون) ٢(المساعى  2011/07/01 عماد فوزى ذكى دمحم 2078141 كفـءكفـء9002011/07/13 معلم

الشھید عمر دمحم عبدالمنعم الفار االعدادیة بسمادون 2011/07/01 عماد محسب دمحم الوردانى 1521859 كفـءكفـء9012011/07/13 معلم

األعدادیة بأشمون) ٢(المساعى  2011/07/01 عماد دمحم احمد عباس 2131473 كفـءكفـء9022011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

كفر أبو محمود األعدادیة 2011/07/01 عمر حنفى السید عوض 2169844 كفـءكفـء9032011/07/13 معلم

الشھید عبدالسالم صبیح العادلى االعدادیة بنات بساقیة 
ابو شعرة

2010/05/13 عمرو احمد زكى عبد الفتاح 2054442 كفـءكفـء9042011/07/13 معلم

كفر عون االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عمرو السید دمحم عثمان 1522737 كفـءكفـء9052011/07/13 معلم

دروة األعدادیة المشتركة 2011/03/01 عمرو عبد الرحمن عبد المجید دمحم 1618987 كفـءكفـء9062011/02/20 معلم

أشمون الجدیدة  للتعلیم األساسى 2011/07/01 عنان عاطف عبد المنعم ابو عجاجة 2241298 كفـءكفـء9072011/07/13 معلم

ریاض اطفال عزبة المعاشات 2011/03/01 عنیات توفیق دمحم ھیبھ 1536067 كفـءكفـء9082011/02/22 معلم

الشھید ایمن عبد العظیم محمود حسین عفیفى 
األبتدائیة المشتركة بشما

2011/07/01 عواطف رمضان دمحم العجرودى 2153775 كفـءكفـء9092011/07/13 معلم

ریاض اطفال عزبة العشرین للتعلیم االساسى 2011/07/01 عواطف عبدالعظیم جاد عبدالمحسن 1566284 كفـءكفـء9102011/07/13 معلم

ریاض اطفال الوحدة المجمعة المشتركة بطھواى 2011/03/01 عیشھ ابو العنین عبد الونیس بدوي 1536630 كفـءكفـء9112011/02/20 معلم

خالد ابن الولید األبتدائیة بجریس 2011/03/01 غادة جمال عبد العزیز البوھي 322559 كفـءكفـء9122011/02/20 معلم

سنتریس األعدادیة المشتركة 2011/03/01 غادة غریب عبدالعظیم عبدالغفار 1538113 كفـءكفـء9132011/02/20 معلم

ریاض اطفال سمالى بنات 2011/03/01 غادة دمحم زاھر عبد هللا 2129612 كفـءكفـء9142011/02/22 معلم

ساقیة المنقدى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 غاده دمحم عبد المنعم دمحم ریھ 2134609 كفـءكفـء9152011/07/01 معلم

ریاض اطفال أشمون الرسمیة للغات 2011/03/01 غدیر نبیل عبدالعلیم أمام 1598881 كفـءكفـء9162011/02/22 معلم

النصر األبتدائیة بسنتریس 2011/03/01 فاتن امین عبد الحمید على 1525520 كفـءكفـء9172011/02/20 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات باشمون 2011/07/01 فاتن انور مختار عبد ربھ 1522511 كفـءكفـء9182011/07/13 معلم

حسنین احمد عزب األعدادیة برملة النجب 2011/03/01 فاتن بالل عبدالحمید ابراھیم 1536042 كفـءكفـء9192011/02/20 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

زكى مبارك األعدادیة بسنتریس 2011/07/01 فاتن حسن عبد الموجود دمحم 2163893 كفـءكفـء9202011/07/13 معلم

النھضة االبتدائیة المشتركة برملة االنجب 2011/03/01 فاتن سعد عبدالكریم ھالل 2123360 كفـءكفـء9212011/02/20 معلم

ریاض اطفال أبوعوالى المشتركة 2011/07/01 فاتن عبد السالم على حربى 2134597 كفـءكفـء9222011/07/13 معلم

سھواج األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 فاتن عبدالحمید عبدالغفار عیاد 1533479 كفـءكفـء9232011/02/20 معلم

البرانیة الجدیدة للتعلیم االساسى 2011/03/01 فاتن عبدالرؤوف ابراھیم دمحم 1534958 كفـءكفـء9242011/02/22 معلم

ابو عوالى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 فاتن فاید موسى خلیفة 2150702 كفـءكفـء9252011/07/13 معلم

اشمون الجدیدة للتعلیم االساسى 2011/03/01 فاتن فرید فؤاد عطاهللا منصور 323015 كفـءكفـء9262011/02/22 معلم

عمر بن الخطاب األبتدائیة بأشمون 2004/07/01 فادیة عبدالسالم عبدالحمید الشتلة 2153673 كفـءكفـء9272010/03/24 معلم

عمر بن الخطاب األبتدائیة بأبو رقبة 2011/07/01 فادیة معوض عبداللطیف دمحم 1537843 كفـءكفـء9282011/07/13 معلم

اشمون األبتدائیة الجدیدة 2000/08/01 فاطمة ابراھیم عبد المقصود عطا 2046058 كفـءكفـء9292009/11/09 معلم

ریاض اطفال أبوعوالى المشتركة 2011/07/01 فاطمة ابراھیم مجاھد سالم 2068657 كفـءكفـء9302011/07/13 معلم

جریس األبتدائیة الجدیدة المشتركة 2011/03/01 فاطمة احمد عبد السید احمد 1518709 كفـءكفـء9312011/02/20 معلم

بشطانوف) اولي.م(الوحدة المجمعة للتعلیم االساسي  2011/03/01 فاطمة إسماعیل دمحم عتلم 1532748 كفـءكفـء9322011/02/22 معلم

براشیم األعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/03/01 فاطمة السید لبیب احمد 1615707 كفـءكفـء9332011/03/01 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال اإلیمان الجدیدة بأشمون فاطمة حسن ابوطالب حمودة 2058658 كفـءكفـء9342011/02/22 معلم

محلة سبك األعدادیة المشتركة 2011/03/01 فاطمة رضا دمحم رمضان 1540434 كفـءكفـء9352011/02/22 معلم

أحمد عامر الحشاش األبتدائیة المشتركة بشنواي 2011/03/01 فاطمة سعد دمحم أحمد 1518611 كفـءكفـء9362011/02/22 معلم
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التعیین
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید اسالم قندیل كركیت الثانویة التجاریة بشما 2011/03/01 فاطمة شریف ابراھیم خلیل 1520814 كفـءكفـء9372011/02/20 معلم

عمر بن الخطاب األعدادیة بكفر قورص 2011/07/01 فاطمة شعبان عبد المحسن حسن 2167434 كفـءكفـء9382011/07/13 معلم

دروة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 فاطمة صبحى مدكور مدكور 1531730 كفـءكفـء9392011/02/20 معلم

ریاض اطفال كفر الحما المشتركة 2011/03/01 فاطمة صالح احمد الشیخ 1549040 كفـءكفـء9402011/02/22 معلم

شوشاى األعدادیة المشتركة 2011/03/01 فاطمة صالح دمحم فرحات 2123273 كفـءكفـء9412011/02/22 معلم

عزبة المعاشات األبتدائیة 2011/03/01 فاطمة عبد السالم عبد المحسن عبد السالم 2139509 كفـءكفـء9422011/02/20 معلم

البرانیة األعدادیة المشتركة 2011/07/01 فاطمة عبد الفتاح دمحم موسى 2136944 كفـءكفـء9432011/07/13 معلم

األبتدائیة بسنتریس) ٢(السادات  2011/03/01 فاطمة عبد النبي عبد المؤمن ابو سعید 1534447 كفـءكفـء9442011/02/22 معلم

الشھید عمرو حمدى دمحم بدر االعدادیة بكفر الحما 2011/03/01 فاطمة عبدالعزیز عبدالصمد الحنفى 2079895 كفـءكفـء9452011/02/20 معلم

ریاض اطفال  سمادون بنین 2011/07/01 فاطمة عبداللطیف عثمان خلیف 2078298 كفـءكفـء9462011/07/13 معلم

الشیخ صالح طراد األعدادیة بشنشور 2011/07/01 فاطمة عبدالھادى أبوسریع عبدهللا 2139530 كفـءكفـء9472011/07/13 معلم

ریاض اطفال منیل عروس الجدیدة 2011/07/01 فاطمة عصمت مصطفى خلیل 2054077 كفـءكفـء9482011/07/13 معلم

اشمون األبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 فاطمة على حسن سالم 1534956 كفـءكفـء9492011/02/22 معلم

الشھید جمال صبحى نصر دمحم سالم األبتدائیة بنات 
بساقیة ابوشعرة

2011/03/01 فاطمة علي حسن ابو زید 1538032 كفـءكفـء9502011/07/13 معلم

عزبة العشرین للتعلیم االساسى 2011/03/01 فاطمة فتحى جمعة دمحم 2097925 كفـءكفـء9512011/02/22 معلم

2011/07/01 رشدى دمحم عبد الستار األعدادیة فاطمة فتحى یوسف احمد 2171205 كفـءكفـء9522011/07/13 معلم

دمحم عبدالمنعم عسل الرسمیة للغات بسمادون 2011/03/01 فاطمة فتحي عبد الفتاح الشتلة 1525843 كفـءكفـء9532011/02/22 معلم

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

7438of 3025 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
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المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال الوحدة المجمعة المشتركة بطھواى 2011/03/01 فاطمة مجدي عبدالغفار عمران 1531911 كفـءكفـء9542011/02/22 معلم

ریاض اطفال الشھید فوزى عبد العزیز بشوشاى 2011/07/01 فاطمة دمحم امین لبده 2063951 كفـءكفـء9552011/07/13 معلم

عزبة طعیمة  للتعلیم االساسى 2011/07/01 فاطمة دمحم جبریل اسماعیل 2086401 كفـءكفـء9562011/07/13 معلم

ال نجم الدین األبتدائیة الجدیدة بشعشاع 2011/07/01 فاطمة دمحم عبد الكریم مصیلحى 2143072 كفـءكفـء9572011/07/13 معلم

صراوة األبتدائیة المشتركة 2011/02/20 فاطمة دمحم مصطفي عبدالفتاح 1536559 كفـءكفـء9582011/02/20 معلم

ریاض اطفال الشیخ مناع القطان بشنشور 2011/03/01 فاطمة مرسى حسن مرسى 1525504 كفـءكفـء9592011/02/20 معلم

البرانیة األعدادیة المشتركة 2011/03/01 فاطمھ رمضان صابر حسنین 1552122 كفـءكفـء9602011/02/22 معلم

ریاض اطفال شما بنین 2011/03/01 فاطمھ شعبان السید المصرى 1606470 كفـءكفـء9612011/02/22 معلم

ریاض اطفال الشیخ مناع القطان بشنشور 2011/03/01 فاطمھ عادل ابودخان بدوى 1569796 كفـءكفـء9622011/02/20 معلم

االنجب االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 فاطمھ على عبد المجید خلیفھ 1567994 كفـءكفـء9632011/07/13 معلم

النھضة االبتدائیة المشتركة برملة االنجب 2011/03/01 فاطمھ فتحى شندى نصر 2051441 كفـءكفـء9642011/02/22 معلم

ساقیة المنقدى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 فاطمھ فؤاد عبد النبى غنیم 2173992 كفـءكفـء9652011/07/13 معلم

الدمحمیة األبتدائیة بكفر قورص 2011/03/01 فایزة احمد دمحم رشدى امام 1559367 كفـءكفـء9662011/02/22 معلم

عمر بن العاص األبتدائیة بطلیا 2011/03/01 فایزة أحمد دمحم عبدالنبي 1535095 كفـءكفـء9672011/02/20 معلم

عمر بن الخطاب األبتدائیة بالخور 2011/07/01 فتح هللا مصلحي فتح هللا ابراھیم 1522679 كفـءكفـء9682011/07/13 معلم

اللواء مصطفى عبدالصمد الشامى األعدادیة 
بكفرالطراینة

2011/07/01 فتحى احمد دمحم سلطان 2147350 كفـءكفـء9692011/07/13 معلم

منیل جویدة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 فتحى حسن فتحى برعى 2157963 كفـءكفـء9702011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

سنتریس األعدادیة المشتركة 2011/03/01 فتحیة حسن عبد الموجود سرحان 1539109 كفـءكفـء9712011/02/22 معلم

2011/07/01 كفر الفرعونیة األعدادیة فتحیة صبحى فھیم زید 2124982 كفـءكفـء9722011/07/01 معلم

زكى مبارك األعدادیة بسنتریس 2011/03/01 فتحیھ عبد الحكیم عرفان وھبھ 1550829 كفـءكفـء9732011/02/20 معلم

سبك االحد للتعلیم االساسى 2011/07/01 فخر الدین كمال ابراھیم طعیمة 2220173 كفـءكفـء9742011/07/13 معلم

عبد الستار ادریس األعدادیة للتعلیم االساسى بالبیشھ 2011/03/01 فرج سعید سلیمان فرج هللا 1598713 كفـءكفـء9752011/02/20 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات باشمون 2011/07/01 فرج سعید فرج مصطفى 2135808 كفـءكفـء9762011/07/13 معلم

أشمون الجدیدة  للتعلیم األساسى 2011/03/01 فرح دمحم ابو الحدید ابو النجا 1532903 كفـءكفـء9772011/02/22 معلم

ابو عوالى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 فریدة عبد هللا محمود الكیالنى 1579902 كفـءكفـء9782011/02/20 معلم

ریاض اطفال أشمون الرسمیة للغات 2011/03/01 فكریة عبد الصبور جاد عبد ربة 1598861 كفـءكفـء9792011/02/22 معلم

النصر األبتدائیة بسنتریس 2011/03/01 فوزیة دعاس محمود زھران 1532555 كفـءكفـء9802011/02/20 معلم

زكى مبارك األعدادیة بسنتریس 2011/07/01 قطب دمحم قطب عرفان 2136907 كفـءكفـء9812011/07/13 معلم

بوھة شطانوف األبتدائیة الجدیده 2011/03/01 قمر یسین عبدالرحمن صقر 1518673 كفـءكفـء9822011/03/01 معلم

2011/07/01 رشدى دمحم عبد الستار األعدادیة كرم ابراھیم الشحات دمحم احمد 2055646 كفـءكفـء9832011/07/13 معلم

ساقیة أبو شعرة الثانویة 2011/07/01 كرم عبد العزیز  السید عبد الرحمن 2069234 كفـءكفـء9842011/07/13 معلم

ساقیة أبو شعرة الثانویة 2011/03/01 كرم عبد الفضیل السید حسانین 1550837 كفـءكفـء9852011/02/20 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات باشمون 2011/03/01 كریستینا مسیحة اسكندر مسیحة 2060070 كفـءكفـء9862011/02/20 معلم

طة حسین األبتدائیة باشمون 2011/07/01 كریمة دمحم عبد المنعم ابو شونة 2188055 كفـءكفـء9872011/07/01 معلم
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طھواى األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 كریمة دمحم عبید فاید 1533326 كفـءكفـء9882011/07/13 معلم

الحاجة نادیة دمحم زھران األبتدائیة بكفرالطراینة 2011/03/01 mكریمة ناصف مصطفى عطا 1533332 كفـءكفـء9892011/02/22 معلم

أبو علي األعدادیة بمنیل عروس 2011/03/01 كمال ابراھیم احمد قطب 1533674 كفـءكفـء9902011/02/20 معلم

الشھید دمحم أشرف حسین حماد االعدادیة بطلیا 2011/07/01 كوثر عبدالمنصف محمود االعرج 2078276 كفـءكفـء9912011/07/13 معلم

ریاض اطفال الشھید عز الدین حجاج ببراشیم 2011/03/01 لبني عبدالعزیز عبدالرؤوف جداوي 1549061 كفـءكفـء9922011/02/22 معلم

ریاض اطفال فاطمة الزھراء بلبیشة 2011/03/01 لمیاء حسن عبد الغفار غیث 1522571 كفـءكفـء9932011/02/22 معلم

الشھید ایمن عبد العظیم محمود حسین عفیفى 
األبتدائیة المشتركة بشما

2011/03/01 لمیاء سامي عفیفي القطان 1522820 كفـءكفـء9942011/02/22 معلم

ریاض اطفال  سمادون بنین 2011/03/01 لمیاء دمحم عید امین زھرة 1522809 كفـءكفـء9952011/02/20 معلم

بوھة شطانوف األبتدائیة الجدیده 2011/03/01 لیلي عبد الحق عیسى حسین 1522616 كفـءكفـء9962011/03/01 معلم

أحمد عامر الحشاش األبتدائیة المشتركة بشنواي 2011/03/01 ماجدة السید على جعفر 1518358 كفـءكفـء9972011/02/20 معلم

النجاح االبتدائیة المشتركة بطلیا 2011/07/01 ماجدة جاد هللا بیومي جاد هللا 1532722 كفـءكفـء9982011/07/13 معلم

محلة سبك األبتدائیة الحدیثة 2011/03/01 ماجدة حسین محمود عبد الكریم 1521443 كفـءكفـء9992011/02/22 معلم

النور  للتعلیم االساسى بكفر منصور 2011/03/01 ماجدة رجب بدوى عبدالعظیم 1596998 كفـءكفـء10002011/02/20 معلم

ریاض اطفال  محلة سبك الجدیدة 2011/03/01 ماجدة رمضان دمحم فرج 1573550 كفـءكفـء10012011/02/20 معلم

ریاض اطفال أشمون الرسمیة للغات 2011/03/01 ماجدة سالم فھیم حسن 1598843 كفـءكفـء10022011/02/20 معلم

ریاض اطفال علي بدوى المشتركة بمجریا 2011/07/01 ماجدة سند السید الشنواني 2087934 كفـءكفـء10032011/07/13 معلم

الدمحمیة األبتدائیة بكفر قورص 2011/03/01 ماجدة عامر عبد المعبود الضلیل 2122508 كفـءكفـء10042011/03/01 معلم
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ریاض اطفال أشمون الرسمیة للغات 2011/03/01 مارى سعد جرجس سالومة 2124795 كفـءكفـء10052011/02/20 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض الثانویة بسنتریس 2011/03/01 مارى ولیم ودیع میالد 2134556 كفـءكفـء10062011/02/20 معلم

خالد بن الولید األبتدائیة بأشمون 2011/03/01 ماھتاب دمحمفؤاد فتح هللا شنیشن 1568112 كفـءكفـء10072011/02/22 معلم

عبد الحمید طراد األعدادیة بشروة حسن 2011/03/01 ماھر عبد العلیم على السید 1539363 كفـءكفـء10082011/03/01 معلم

الشھید فوزى عبد العزیز األبتدائیة بشوشاى 2011/07/01 ماھر مصطفي دمحم یحیي 1536040 كفـءكفـء10092011/07/13 معلم

عبد السالم دمحم وھبة للتعلیم االساسى بشما 2011/07/01 مایسة سامى عباس المصرى 2156462 كفـءكفـء10102011/07/13 معلم

ریاض اطفال البرانیة المشتركة 2011/03/01 مبروكة عبد الحمید عبد الحافظ حمودة 315652 كفـءكفـء10112011/02/20 معلم

عزیة سیدى ابراھیم  للتعلیم األساسى 2011/03/01 متولى سعید متولى الفحام 2068894 كفـءكفـء10122011/02/22 معلم

2011/03/01 االبتدائیة المشتركة الحما كفر مجدى دمحم السید موسى 1554963 كفـءكفـء10132011/02/20 معلم

أمین الخولى الثانویة بنین 2011/03/01 مجدي بدر علي العراقي 1534516 كفـءكفـء10142011/02/20 معلم

الشھید شوقى عبد الحكیم للتعلیم االساسى  بمنیل 
دویب

2011/03/01 مجدي مرقص كامل حنا 1536105 كفـءكفـء10152011/02/20 معلم

األعدادیة بأشمون) ١(المساعى  2011/07/01 دمحم  اسماعیل السید ابو صقر 2121731 كفـءكفـء10162011/07/13 معلم

فاطمھ الزھراء االعدادیة المھنیة بنات بأشمون 2011/03/01 دمحم احمد حشمت طھ عمار 1609850 كفـءكفـء10172011/02/22 معلم

عزبة طعیمة للتعلیم االساسى 2011/03/01 دمحم أحمد دمحم الحداد 1518637 كفـءكفـء10182011/02/20 معلم

الشھید فھیم عمر شاكر االعدادیة بشنواى 2011/03/01 دمحم احمد نور دنیا 2055666 كفـءكفـء10192011/02/20 معلم

النصر األبتدائیة بسنتریس 2011/07/01 دمحم السید سیداحمد موسى 2153824 كفـءكفـء10202011/07/13 معلم

أبوعوالى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم السید طلبة محمود 1534357 كفـءكفـء10212011/02/20 معلم
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جریس األبتدائیة الجدیدة المشتركة 2011/03/01 دمحم جمعھ على قطوش 1518718 كفـءكفـء10222011/02/20 معلم

عمر بن الخطاب األبتدائیة بأشمون 2011/03/01 دمحم جوده عبدالحمید محمود 1532850 كفـءكفـء10232011/02/20 معلم

الشھید عبد السالم أحمد األبتدائیة بالخور 2011/07/01 دمحم حلمى حسین رمضان 2079961 كفـءكفـء10242011/07/13 معلم

مونسة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم حمدى عبد الونیس غانم 2139520 كفـءكفـء10252011/07/13 معلم

الشھید محمود عبد الرحمن ھنطش األعدادیة بشنشور 2011/07/01 دمحم خیرى السید عافیة 2083442 كفـءكفـء10262011/07/13 معلم

أبو علي األعدادیة بمنیل عروس 2011/03/01 دمحم درویش حسنى زنون 2215984 كفـءكفـء10272011/02/20 معلم

الشھید أحمد رمضان أمین حسن األعدادیة بمجیریا 2011/07/01 دمحم راغب عبد السمیع راغب 2209126 كفـءكفـء10282011/07/13 معلم

جریس الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم رجب شعبان ابو عمر 1534476 كفـءكفـء10292011/02/20 معلم

دروة الجدیدة للتعلیم االساسي 2011/07/01 دمحم زكریا عبد الحكیم عبد الحلیم 1531706 كفـءكفـء10302011/07/13 معلم

الشھید الصاوى االبتدائیة بسمادون 2011/03/01 دمحم سامى عبد الفتاح الشتلة 1521585 كفـءكفـء10312011/02/20 معلم

اشمون الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 دمحم سعد عبد الحافظ سویلم 2213954 كفـءكفـء10322011/07/13 معلم

سبك االحد األعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم سعید شبل عبدالغفار 2079912 كفـءكفـء10332011/02/20 معلم

حسنین احمد عزب األعدادیة برملة النجب 2011/07/01 دمحم سعید عبد العزیز سلیمان 1540825 كفـءمتوسط10342011/07/13 معلم

عزبة الرمل االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 دمحم سید معوض ابراھیم عمرو 1533637 كفـءكفـء10352011/02/20 معلم

النھضة االبتدائیة المشتركة برملة االنجب 2011/03/01 دمحم شحات امین السید 1531646 كفـءكفـء10362011/02/20 معلم

النعناعیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 دمحم شعبان محمود زنون 2168905 كفـءكفـء10372011/07/13 معلم

دمحم عیسى العلیمى االعدادیة بشما 2011/03/01 دمحم صالح إبراھیم منصور 1618878 كفـءكفـء10382011/02/22 معلم
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شما االبتدائیة بنین 2011/07/01 دمحم صالح عبد المقصود سالم 2128881 كفـءكفـء10392011/07/13 معلم

االنجب االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم صبحى عبد المحسن شوشة 2359187 كفـءكفـء10402011/07/13 معلم

فاطمة الزھراء األبتدائیة بلبیشة 2011/03/01 دمحم صالح أبوالحدید محمود 1570969 كفـءكفـء10412011/02/22 معلم

جریس االعدادیة بنات 2011/07/01 دمحم صالح عباس البوھى 2133138 كفـءكفـء10422011/07/13 معلم

السالم  للتعلیم االساسى  بسمادون 2011/03/01 دمحم عادل عبد الغفار ابو نصر 1538077 كفـءكفـء10432011/02/20 معلم

النصر األبتدائیة بسنتریس 2011/07/01 دمحم عاشور نجم ابراھیم 1532715 كفـءكفـء10442011/07/13 معلم

سبك االحد الرسمیة للغات 2011/07/01 دمحم عبد الحكیم دمحم الشازلى 2209148 كفـءكفـء10452011/07/13 معلم

2011/07/01 كفر الفرعونیة األعدادیة دمحم عبد الرازق دمحم شلبي 1525293 كفـءكفـء10462011/07/13 معلم

أحمد عامر الحشاش األبتدائیة المشتركة بشنواي 2011/07/01 دمحم عبد الستار الصاوى حسن 1530320 كفـءكفـء10472011/07/13 معلم

دلھمو األعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم عبد الصمد أیو الحدید عبد الصمد 2076345 كفـءكفـء10482011/02/20 معلم

ابو رقبة األعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم عبد الظاھر عبد الحكیم القاضى 2070717 كفـءكفـء10492011/07/13 معلم

الشھید دمحم وھدان االعدادیة المشتركة بشما 2011/03/01 دمحم عبد العزیز على  بالل 2058132 كفـءكفـء10502011/02/20 معلم

النصر األعدادیة بجریس 2011/03/01 دمحم عبد الفتاح على شرف 2057064 كفـءكفـء10512011/02/20 معلم

الشھید دمحم أشرف حسین حماد االعدادیة بطلیا 2011/03/01 دمحم عبد الفتاح دمحم الفیومي 1580115 كفـءكفـء10522011/02/22 معلم

أمین الخولى الثانویة بنین 2011/03/01 دمحم عبد الفتاح دمحم باظة 1538948 كفـءكفـء10532011/07/13 معلم

حسنین احمد عزب األعدادیة برملة النجب 2011/07/01 دمحم عبد هللا السید دمحم مسلم 2182870 كفـءكفـء10542011/07/13 معلم

ساقیة أبوشعره األبتدائیة بنین 2011/07/01 دمحم عبد المحسن عبد البارى المسلمانى 2211081 كفـءكفـء10552011/07/13 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 

اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

طھواى الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم عبد المنعم دمحم طیرة 1618866 كفـءكفـء10562011/02/20 معلم

سبك االحد االعدادیة الرسمیة للغات 2011/03/01 دمحم عبد الموجود دمحم االحول 1537060 كفـءكفـء10572011/02/22 معلم

طھواى األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم عبد الموجود دمحم راجح 1525892 كفـءكفـء10582011/02/22 معلم

جریس االعدادیة بنات 2011/03/01 دمحم عبدالعزیز حسانین احمد 1552575 كفـءكفـء10592011/02/20 معلم

أمین الخولى الثانویة بنین 2011/03/01 دمحم عبدالغني دمحم حسن 1540907 كفـءكفـء10602011/02/22 معلم

عزیة سیدى ابراھیم  للتعلیم األساسى 2011/03/01 دمحم عبدالمنصف السید سالم 1536948 كفـءكفـء10612011/02/20 معلم

الشھید حسین العزباوى األبتدائیة المشتركة بطلیا 2011/03/01 دمحم عبدالمنعم حسن دمحم 2123373 كفـءكفـء10622011/03/01 معلم

البرانیة الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم عبدالنبي ابو الحدید مصطفي 1536994 كفـءكفـء10632011/02/22 معلم

عبد السالم حداد االبتدائیة بشنشور 2011/07/01 دمحم عبده دمحم السید 1518713 كفـءكفـء10642011/07/13 معلم

أشمون الرسمیة للغات 2011/03/01 دمحم عصام كمال محمود 1540972 كفـءكفـء10652011/02/22 معلم

ناصر األعدادیة بطھواى 2011/03/01 دمحم عصمت رشاد طیرة 2058677 كفـءكفـء10662011/02/20 معلم

صراوة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم على أحمد زید 1553909 كفـءكفـء10672011/07/13 معلم

الشھید دمحم أشرف حسین حماد االعدادیة بطلیا 2011/03/01 دمحم على عبد الغنى سلیمان 1564676 كفـءكفـء10682011/02/22 معلم

أشمون االعدادیة الرسمیة للغات 2011/03/01 دمحم علي حسن علي 1579875 كفـءكفـء10692011/02/20 معلم

القناطرین االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم عیسى دمحم اسماعیل 2057111 كفـءكفـء10702011/07/13 معلم

النعناعیة  للتعلیم األساسى 2011/03/01 دمحم فھمي محمود كاشف 1534286 كفـءكفـء10712011/02/22 معلم

النعناعیة األعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم فوزى السید خفاجة 2112743 كفـءكفـء10722011/03/01 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 

اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

شوشاى األعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم فوزى صادق سید احمد 2109095 كفـءكفـء10732011/02/22 معلم

فاطمة احمد جوھراالعدادیة للتعلیم االساسى  
بشطانوف

2011/07/01 دمحم لطفى عبد القادر  شرف 2150499 كفـءكفـء10742011/07/13 معلم

حسنین احمد عزب األعدادیة برملة النجب 2011/03/01 دمحم ماھر غریب دمحم 2186829 كفـءكفـء10752011/02/22 معلم

سبك االحد الرسمیة للغات 2011/03/01 دمحم دمحم ابراھیم طعیمة 1527511 كفـءكفـء10762011/02/20 معلم

القناطرین االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم دمحم حسنى دمحم رسالن 2062978 كفـءكفـء10772011/07/13 معلم

سنتریس األعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم دمحمى السید عمر 1525692 كفـءكفـء10782011/02/20 معلم

سھواج األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم محمود ابراھیم عبدالرحمن 1534300 كفـءكفـء10792011/02/22 معلم

صراوة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم محمود أحمد خلیل 1536650 كفـءكفـء10802011/02/20 معلم

الشھید اسماعیل احمد الطنطى الثانویة بسبك االحد 2011/03/01 دمحم محمود عبدهللا حلوة 1711426 كفـءكفـء10812011/02/22 معلم

الشھید اسالم قندیل كركیت الثانویة التجاریة بشما 2011/07/01 دمحم محمود عبدالمنعم الباجورى 2145500 كفـءكفـء10822011/07/13 معلم

الوحدة المجمعة االبتدائیة المشتركة بطھواى 2011/03/01 دمحم محمود دمحم مناع 1531662 كفـءكفـء10832011/02/20 معلم

النصر األعدادیة بجریس 2011/03/01 دمحم مصطفى احمد سراج 321550 كفـءكفـء10842011/02/22 معلم

حسنین احمد عزب األعدادیة برملة النجب 2011/03/01 دمحم مصطفى دمحم خاطر 1584926 كفـءكفـء10852011/02/22 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات باشمون 2011/03/01 دمحم معوض عبد المجید منصور 2074399 كفـءكفـء10862011/02/22 معلم

جریس الثانویة المشتركة 2011/07/01 محمود السید عبد الفتاح بسیونى 2391997 كفـءكفـء10872011/07/13 معلم

أبوعوالى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 محمود جمال محمود مسلم 2128860 كفـءكفـء10882011/07/13 معلم

اشمون األبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 محمود حسن على السھیتى 2123263 كفـءكفـء10892011/07/13 معلم

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

7438of 3033 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 

اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حسنین احمد عزب األعدادیة برملة النجب 2011/07/01 محمود خیر محمود خیر السید 2181363 كفـءكفـء10902011/07/13 معلم

الحریة األبتدائیة بأشمون 2011/07/01 محمود سامى حامد عبد الحلیم 2150540 كفـءكفـء10912011/07/13 معلم

أبورقبة الثانویة المشتركة 2011/07/01 محمود سلیمان مصطفى محمود 2070711 كفـءكفـء10922011/07/13 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات باشمون 2011/03/01 محمود شوقى عبد العاطى عمار 1564637 كفـءكفـء10932011/02/20 معلم

خالد ابن الولید األبتدائیة بجریس 2011/07/01 محمود شوقى عبد العزیز عبد ربھ 2128867 كفـءكفـء10942011/07/13 معلم

شطانوف الثانویة المشتركھ 2011/03/01 محمود صابر عبده سالم 2145637 كفـءكفـء10952011/03/06 معلم

أشمون الرسمیة للغات 2011/07/01 محمود عبد السمیع محمود امام 2128819 كفـءكفـء10962011/07/13 معلم

سمالى االبتدائیة بنات 2002/05/02 محمود عبد المحسن محمود سالم 316391 كفـءكفـء10972009/02/03 معلم

النھضة االبتدائیة المشتركة برملة االنجب 2011/03/01 محمود عبدالفتاح خلیفة امین 1536517 كفـءكفـء10982011/02/22 معلم

البرانیة الثانویة المشتركة 2011/03/01 محمود عبدالنبي دمحم الشرقاوي 1537039 كفـءكفـء10992011/02/22 معلم

فاطمة احمد جوھراالعدادیة للتعلیم االساسى  
بشطانوف

2011/03/01 محمود فاروق محمود عبدالمقصود 1575331 كفـءكفـء11002011/02/20 معلم

النجاح االبتدائیة المشتركة بطلیا 2011/03/01 محمود دمحم دمحم أبو عمیش 1532841 كفـءكفـء11012011/02/20 معلم

السالم االبتدائیة بمحلة سبك 2011/03/01 محمود دمحم محمود ابو حشیش 1525844 كفـءكفـء11022011/02/22 معلم

كفر الفرعونیة األبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 محمود دمحم محمود مصطفى مراد 1518346 كفـءكفـء11032011/02/22 معلم

الوحدة المجمعة األبتدائیة بطلیا 2011/03/01 محمود مرسى دمحم ابو حنوت 322391 كفـءكفـء11042011/02/20 معلم

مونسھ األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 محمود مرسي محمود عمریة 1527565 كفـءكفـء11052011/02/20 معلم

الشھید أحمد رمضان أمین حسن األعدادیة بمجیریا 2011/07/01 محمود نجاح شعبان سعد 2068727 كفـءكفـء11062011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مونسھ األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 مدیحة عبدالمنجي حسین سلیمان 318460 كفـءكفـء11072011/02/22 معلم

ممدوح عبد الحفیظ أبوموسي األعدادیة بالحلواص 2011/03/01 مدیحة دمحم سلیمان عامر 1822753 كفـءكفـء11082011/02/20 معلم

الشھید عبد السالم أحمد األبتدائیة بالخور 2011/07/01 مرفت امین عبد العزیز مصطفى 1518686 كفـءكفـء11092011/07/13 معلم

ریاض اطفال محلة سبك الحدیثة 2011/07/01 مرفت رجب السید رجب 2084043 كفـءكفـء11102011/07/13 معلم

النجاح االبتدائیة المشتركة بطلیا 2011/03/01 مرفت سعید عباس زالبیھ 1532864 كفـءكفـء11112011/02/22 معلم

سبك االحد األعدادیة المشتركة 2011/03/01 مرفت على عبدالمجید شماخ 2080033 كفـءكفـء11122011/02/20 معلم

اشمون األبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 مرفت غانم عبداللطیف ابوخلیل 2137272 كفـءكفـء11132011/07/13 معلم

الخور االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مرفت فتح هللا لطفى  فتح هللا 2192102 كفـءكفـء11142011/07/13 معلم

السالم  األبتدائیة بكفر الطراینة 2011/03/01 مرفت دمحم مصطفى فاید 1533351 كفـءكفـء11152011/02/20 معلم

الشیخ صالح طراد األعدادیة بشنشور 2011/03/01 مروة احمد عراقى المیھى 1566366 كفـءكفـء11162011/02/20 معلم

عمر بن الخطاب األبتدائیة بأشمون 2011/03/01 مروة جابر حامد أحمد 1532808 كفـءكفـء11172011/02/20 معلم

القناطرین االعدادیة المشتركة 2011/03/01 مروة سعید دمحم صابر 2120807 كفـءكفـء11182011/02/20 معلم

ریاض اطفال  طھ حسین بأشمون 2011/03/01 مروة سالمة عبد الجواد ابو سالم 2058651 كفـءكفـء11192011/02/20 معلم

اشمون الثانویة الصناعیة 2011/03/01 مروة سالمة عبدالستار ریاض 1532824 كفـءكفـء11202011/02/22 معلم

الخور االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مروة سمیر احمد یوسف 2079255 كفـءكفـء11212011/07/13 معلم

دمحم عبدالمنعم عسل الرسمیة للغات بسمادون 2011/03/01 مروة صالح زكى المعداوى 2135880 كفـءكفـء11222011/02/20 معلم

الشھید سامح دمحم ابراھیم طاحون االبتدائیة بشما 2010/03/01 مروة طھ ذكى فوده 322195 كفـءكفـء11232011/02/22 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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اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم أشرف حسین حماد االعدادیة بطلیا 2011/07/01 مروة عبد المنصف محمود االعرج 2078282 كفـءكفـء11242011/07/13 معلم

الشھید رأفت أبو العال االعدادیة بسمالى 2011/03/01 مروة عبدهللا فھمى عیسوى 1552217 كفـءكفـء11252011/02/22 معلم

سبك االحد االعدادیة الرسمیة للغات 2011/07/01 مروة عزت على الحلى 2055514 كفـءكفـء11262011/07/13 معلم

ریاض اطفال  سمادون بنین 2011/07/01 مروة كرم دمحم سید احمد 2065576 كفـءكفـء11272011/07/13 معلم

الحسین بن على األبتدائیة بأشمون 2011/03/01 مروة كمال الدین امام دمحم 1518643 كفـءكفـء11282011/02/22 معلم

سبك االحد االعدادیة الرسمیة للغات 2011/07/01 مروة ماھر حسن الجدع 2058751 كفـءكفـء11292011/07/13 معلم

محلة سبك األبتدائیة الحدیثة 2011/03/01 مروة دمحم عبد السالم ابو میرة 1534953 كفـءكفـء11302011/02/20 معلم

علي بدوى األبتدائیة المشتركة بمجریا 2011/07/01 مروة دمحم فوزى حسنین عبدالغنى 2078254 كفـءكفـء11312011/07/13 معلم

األعدادیة بأشمون) ٢(المساعى  2011/07/01 مروة محمود طھ محجوب 2079907 كفـءكفـء11322011/07/13 معلم

بشطانوف) اولي.م(الوحدة المجمعة للتعلیم االساسي  2011/03/01 مروة مصطفي كامل خضر 1536615 كفـءكفـء11332011/02/22 معلم

النصر األبتدائیة بسنتریس 2011/07/01 مروة منصور السید على 2055214 كفـءكفـء11342011/07/13 معلم

ناصر األبتدائیة بسبك االحد 2011/03/01 مروة یوسف احمد شحاتھ 1531788 كفـءكفـء11352011/02/20 معلم

ریاض اطفال أشمون الجدیدة للتعلیم األساس 2011/03/01 مروه سعید عبد الحمید حسانین 1555336 كفـءكفـء11362011/02/20 معلم

ریاض اطفال اشمون الجدیدة 2011/03/01 مروى احمد دمحم حلوة 1601569 كفـءكفـء11372011/02/22 معلم

ریاض اطفال محلة سبك الحدیثة 2011/03/01 مروى على محمود ابو السعود 2148781 كفـءكفـء11382011/02/20 معلم

البرانیة الجدیدة للتعلیم االساسى 2011/03/01 مشیرة السید ابوسریع السید 2108909 كفـءكفـء11392011/02/20 معلم

أبورقبة الثانویة المشتركة 2011/03/01 مشیرة دمحم حامد جعفر 1527420 كفـءكفـء11402011/02/20 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 

اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر بن الخطاب األبتدائیة بأشمون 2011/03/01 مصطفى ابراھیم شندى مبارك 1514624 كفـءكفـء11412011/02/22 معلم

حسنین احمد عزب األعدادیة برملة النجب 2011/03/01 مصطفى السید احمد دویدار 1597599 كفـءكفـء11422011/02/20 معلم

على بن ابى طالب األعدادیة باشمون 2011/07/01 مصطفى جمال عثمان زالبیة 2366556 كفـءكفـء11432011/07/01 معلم

الشھید عمرو حمدى دمحم بدر االعدادیة بكفر الحما 2011/07/01 مصطفى جمیل سعید ابراھیم 2148814 كفـءكفـء11442011/07/13 معلم

البرانیة الثانویة المشتركة 2010/03/01 مصطفى ربیع محمود منصور 2145644 كفـءكفـء11452011/03/06 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات باشمون 2011/07/01 مصطفى رشدى عبد المجید عجالن 2153542 كفـءكفـء11462011/07/13 معلم

جریس االعدادیة بنات 2011/03/01 مصطفى عبدالقادر عوض عبدالقادر 1552543 كفـءكفـء11472011/02/22 معلم

جریس الثانویة المشتركة 2011/03/01 مصطفى دمحم عبد الموجود الدرس 1577694 كفـءكفـء11482011/02/20 معلم

سبك االحد الرسمیة للغات 2011/03/01 مصطفى محمود ابراھیم سالمة 1531680 كفـءكفـء11492011/02/20 معلم

عزبة طعیمة  للتعلیم االساسى 2011/07/01 مصطفى یونس عبد العزیز یونس 2159071 كفـءكفـء11502011/07/13 معلم

الشھید مصطفى لطفى سالمة الثانویة المشتركة 
بشنشور

2011/03/01 مصطفي زكریا احمد الدیب 1541680 كفـءكفـء11512011/02/22 معلم

الخور االعدادیة المشتركة 2011/07/01 معتز على كامل زھران 2081838 كفـءكفـء11522011/07/13 معلم

عبد الحمید سید احمد سالم االعدادیة بعزبة كرم 2011/07/01 مفیدة على دمحم الشماوى 2156601 كفـءكفـء11532011/07/13 معلم

على بن ابى طالب األعدادیة باشمون 2011/03/01 مالك لبیب داود یوسف 1573333 كفـءكفـء11542011/02/20 معلم

ریاض اطفال شما بنین 2011/03/01 منار حمدى مھدى طاحون 1570238 كفـءكفـء11552011/02/20 معلم

ریاض اطفال منیل عروس الجدیدة 2011/07/01 منار صبرى دمحم على 2054054 كفـءكفـء11562011/07/13 معلم

عبد الحمید طراد األعدادیة بشروة حسن 2011/07/01 منار مجدى فھیم دمحم الطواجنى 2181260 كفـءكفـء11572011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

جریس الثانویة المشتركة 2011/07/01 منال  عبد الحمید محمود خالف 2162623 كفـءكفـء11582011/07/13 معلم

الشھید عمر دمحم عبدالمنعم الفار االعدادیة بسمادون 2011/07/01 منال حلمى فرج البدوى 2174009 كفـءكفـء11592011/07/13 معلم

الفرعونیة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 منال سعید السید عدوى 2183278 كفـءكفـء11602011/02/20 معلم

)اولي.م(كفر الغریب للتعلیم االساسي  2011/07/01 منال شعبان دمحم قابیل 2130271 كفـءكفـء11612011/07/13 معلم

االنجب االعدادیة الجدیدة 2011/03/01 منال عبد العزیز امام سعد 1577289 كفـءكفـء11622011/02/22 معلم

ریاض اطفال عثمان بن عفان للتعلیم االساسى بقورص 2011/03/01 منال دمحم عبدالسالم عفیفى 319811 كفـءكفـء11632011/02/20 معلم

سمادون الثانویة المشتركة 2011/07/01 منال محمود ذكى حسن 2134137 كفـءكفـء11642011/07/13 معلم

الشھید اسالم قندیل كركیت الثانویة التجاریة بشما 2011/03/01 منال مصطفى امین دمحمعالم 322087 كفـءكفـء11652011/02/22 معلم

الشھید عمرو حمدى دمحم بدر االعدادیة بكفر الحما 2011/03/01 منال نادى مھدى سالم 1554971 كفـءكفـء11662011/02/20 معلم

زكى مبارك األعدادیة بسنتریس 2011/07/01 منى ابراھیم دمحم عصر 2095197 كفـءكفـء11672011/07/13 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال اإلیمان الجدیدة بأشمون منى احمد ابراھیم عودین 2068615 كفـءكفـء11682011/02/20 معلم

ریاض اطفال الشھید جمال صبحى نصر دمحم سالم بنات 
بساقیة ابوشعرة

2011/07/01 منى اسماعیل عطیة احمد 2197823 كفـءكفـء11692011/07/13 معلم

النھضة األبتدائیة بأشمون 2011/07/01 منى السید الطنطاوى محروس 2123205 كفـءكفـء11702011/07/13 معلم

الوحدة المجمعة االبتدائیة المشتركة بطھواى 2011/03/01 منى السید عبدالعزیز أبوالعال 323251 كفـءكفـء11712011/02/20 معلم

الشھید عبد الواحد األبتدائیة بشنشور 2011/03/01 منى حسنى السید عبد الواحد المیھى 1521837 كفـءكفـء11722011/02/20 معلم

ممدوح عبد الحفیظ أبوموسي األعدادیة بالحلواص 2011/03/01 منى حلمى محمود عمر 1554107 كفـءكفـء11732011/02/22 معلم

الشھید سامح دمحم ابراھیم طاحون االبتدائیة بشما 2011/07/01 منى رشاد عبد الوھاب سید احمد فاید 2244239 كفـءكفـء11742011/07/13 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 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/01 ریاض اطفال آل نجم الدین الجدیدة بشعشاع منى سعید رفاعى ابراھیم 2054413 كفـءكفـء11752011/07/13 معلم

الشھید عبدالعظیم الطباخ األبتدائیة بكفرالسید 2011/03/01 منى سالم دمحم خطاب 1537837 كفـءكفـء11762011/02/22 معلم

الشھید دمحم جمال سلیمان االعدادیة للتعلیم االساسى 
بكفرأبورقبة

2011/03/01 منى سید محمود الخولى 1542471 كفـءكفـء11772011/03/01 معلم

الحسین بن على األبتدائیة بأشمون 2011/03/01 منى صالح ابراھیم فاید 1534561 كفـءكفـء11782011/02/20 معلم

طھواى األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 منى عبد الخالق عبد الرازق غنیھ 1536753 كفـءكفـء11792011/02/22 معلم

ریاض أطفال دروة الحدیثة للتعلیم االساسى 2011/03/01 منى عبد العلیم حسن عبد القادر 1622780 كفـءكفـء11802011/02/20 معلم

سبك االحد الرسمیة للغات 2011/03/01 منى عبد اللطیف عبد الحفیظ سالم 2194655 كفـءكفـء11812011/03/06 معلم

سنتریس الثانویة التجاریھ المشتركة 2011/07/01 منى على محمود الجزیرى 2162602 كفـءكفـء11822011/07/13 معلم

الشھید دمحم جمال سلیمان االبتدائیة للتعلیم االساسى  
بكفرأبورقبة

2011/03/01 منى فاروق عبدالعال دمحم 2105731 كفـءكفـء11832011/03/01 معلم

األعدادیة بأشمون) ١(المساعى  2011/03/01 منى متولى عبدالرازق العجورى 1522776 كفـءكفـء11842011/02/22 معلم

البرانیة الجدیدة للتعلیم االساسى 2011/07/01 منى محمود السید عقل 2397732 كفـءكفـء11852011/07/13 معلم

ریاض اطفال الوحدة المجمعة بطلیا 2011/03/01 منى محمود عبد الحمید منصور 2119786 كفـءكفـء11862011/02/20 معلم

دمحم عیسى العلیمى االعدادیة بشما 2011/07/01 منى معوض دمحم شوشة 2082616 كفـءكفـء11872011/07/13 معلم

الشھید عادل منصوراألبتدائیة بكفرأبومحمود 2011/03/01 مني أحمد مصطفي تركي 1531641 كفـءكفـء11882011/03/01 معلم

المساعى المشكورة األعدادیة ببوھة شطانوف 2011/03/01 مني طلبھ فتحي طلبھ 1538266 كفـءكفـء11892011/02/20 معلم

علي بدوى األبتدائیة المشتركة بمجریا 2011/03/01 مني عبداللطیف دمحم سلیمان 1531741 كفـءكفـء11902011/02/20 معلم

الحریة األبتدائیة بأشمون 2011/03/01 مني عطیة حسن الشریف 1533428 كفـءكفـء11912011/03/01 معلم
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كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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ریاض اطفال ابوبكر الصدیق بكفر قورص 2011/03/01 مني فتحي عبدالنبي زكي 1551972 كفـءكفـء11922011/02/20 معلم

زكى مبارك األعدادیة بسنتریس 2011/03/01 مني دمحمي دمحم علي عتیم 1555085 كفـءكفـء11932011/02/20 معلم

عبد السالم دمحم وھبة للتعلیم االساسى بشما 2011/03/01 مني مشحوت دمحم ابو العز 1518662 كفـءكفـء11942011/02/20 معلم

ریاض اطفال  سمادون بنین 2011/03/01 منیة ماھر السید عبد المجید 2058709 كفـءكفـء11952011/02/20 معلم

الشھید عمرو حمدى دمحم بدر االعدادیة بكفر الحما 2011/07/01 منیرة رضا علي العراقي 2213046 كفـءكفـء11962011/07/13 معلم

الشھید احمد خالد حسین األبتدائیة بدلھمو 2011/07/01 مھا  الصاوى على الصاوى 2123411 كفـءكفـء11972011/07/13 معلم

ریاض اطفال  ساقیة المنقدى المشتركة 2011/07/01 مھا رجب ابراھیم صقر 2083467 كفـءكفـء11982011/07/13 معلم

ریاض اطفال  سمادون بنین 2011/03/01 مھا صبري بدوي عافیة 1578826 كفـءكفـء11992011/02/22 معلم

بوھة شطانوف األبتدائیة الجدیده 2011/03/01 مھا صالح عبدالعلیم موسى 1518717 كفـءكفـء12002011/03/01 معلم

السالم  للتعلیم االساسى  بسمادون 2011/07/01 مھا عبد الفتاح عبد المحسن حسن 2129364 كفـءكفـء12012011/07/13 معلم

عزیة سیدى ابراھیم للتعلیم األساسى 2011/03/01 مھا عتریس سالمة منصور 1536224 كفـءكفـء12022011/03/01 معلم

فاطمھ الزھراء االعدادیة المھنیة بنات بأشمون 2011/02/20 مھا دمحم جمال الدین دمحم 2095291 كفـءكفـء12032011/02/20 معلم

السالم األبتدائیة بدروة 2011/03/01 مھا مدكور عبد البدیع قطب 321790 كفـءكفـء12042011/02/20 معلم

الحاجة نادیة دمحم زھران األبتدائیة بكفرالطراینة 2011/03/01 مھا مرشدى عبد ا لغنى شوشة 1522706 كفـءكفـء12052011/02/20 معلم

االیمان األبتدائیة الجدیدة بأشمون 2011/03/01 مھدى عادل عبدالحمید منصور 2078960 كفـءكفـء12062011/02/20 معلم

صالح الدین االبتدائیة بأشمون 2011/03/01 مھیر مصطفى حامد الجندى 1540807 كفـءكفـء12072011/02/22 معلم

ریاض اطفال أشمون الجدیدة للتعلیم األساس 2011/07/01 مى مصطفى مبروك حسنین 2154942 كفـءكفـء12082011/07/13 معلم
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شوشاى األعدادیة المشتركة 2011/07/01 مى ناصر على خلیل 2094659 كفـءكفـء12092011/07/13 معلم

ریاض اطفال سبك االحد الرسمیة للغات 2011/07/01 میادة دمحم كامل ابوجندى 2068479 كفـءكفـء12102011/07/13 معلم

ریاض اطفال  كوم عیاد المشتركة 2011/03/01 میادة موسى فرج الكتامى 1566029 كفـءكفـء12112011/02/22 معلم

البرانیة األعدادیة المشتركة 2011/03/01 میرفت عادل دمحم دمحم الشافعي 1566459 كفـءكفـء12122011/02/20 معلم

طھواى األبتدائیة الحدیثة 2011/03/01 میرفت عبدالعلیم سلیمان غنیم 323133 كفـءكفـء12132011/02/22 معلم

ریاض اطفال أشمون الجدیدة للتعلیم األساس 2011/03/01 نادرة السید سالم عافیة 2103565 كفـءكفـء12142011/02/20 معلم

ریاض اطفال النعناعیة للتعلیم األساسى 2011/03/01 نادیة حسین دمحم ابراھیم 1532738 كفـءكفـء12152011/02/20 معلم

البرانیة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 نادیة عبدالحمید ابراھیم یوسف 1533407 كفـءكفـء12162011/02/22 معلم

ریاض اطفال سبك االحد للتعلیم االساسى 2011/07/01 نادیة فرج سیدھم سلیمان 2079233 كفـءكفـء12172011/07/13 معلم

سمادون الثانویة المشتركة 2011/07/01 نادیة دمحم صالح الدین دمحم ابو رزق 2147562 كفـءكفـء12182011/07/13 معلم

الشھید عبدهللا عبدالستار الھاللى االبتدائیة بجریس 2011/07/01 نادیھ عبدالتواب السید عامر 2146842 كفـءكفـء12192011/07/13 معلم

الكوادى األعدادیة المشتركة 2011/03/01 ناصر دمحم السید المغربي 1520816 كفـءكفـء12202011/02/20 معلم

الشھید دمحم جمال سلیمان االبتدائیة للتعلیم االساسى  
بكفرأبورقبة

2011/03/01 ناعسة عبد المجید عبد الغفار عبدة 1549641 كفـءكفـء12212011/02/22 معلم

عبد السالم دمحم وھبة  للتعلیم االساسى بشما 2011/03/01 نانسى عزت رمضان الدعباس 2118364 كفـءكفـء12222011/02/20 معلم

اشمون الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 نانسیى ناصر دمحم حسان 2081681 كفـءكفـء12232011/07/13 معلم

البنین الجدیدة األبتدائیة بشطانوف 2011/03/01 ناھد جمال عبد الناصر عبد الكریم 2134103 كفـءكفـء12242011/02/20 معلم

الشھید وحید قندیل االبتدائیة برملة االنجب 2011/03/01 ناھد حلمى على یوسف 1575322 كفـءكفـء12252011/02/20 معلم
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الشھید اسالم قندیل كركیت الثانویة التجاریة بشما 2011/03/01 ناھد شریف ابراھیم دمحم خلیل 1540896 كفـءكفـء12262011/02/22 معلم

ریاض اطفال أشمون الجدیدة للتعلیم األساس 2011/07/01 ناھد فاروق فرج المقنن 2154862 كفـءكفـء12272011/07/13 معلم

البرانیة األعدادیة المشتركة 2011/07/01 ناھد فرحات إبراھیم حسن 2091298 كفـءكفـء12282011/07/13 معلم

براشیم األعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/07/01 ناھد دمحم عبد العاطى بدوى 2150710 كفـءكفـء12292011/07/13 معلم

الشھید اسالم قندیل كركیت الثانویة التجاریة بشما 2004/07/01 نبویة عبدالفتاح توفیق بسة 2177801 كفـءكفـء12302010/03/24 معلم

أبوعوالى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 نبیل توفیق غانم الصیفى 1534349 كفـءكفـء12312011/02/20 معلم

ناصر األعدادیة بطھواى 2011/07/01 نبیل عبد العاطى احمد قنصوة 2211088 كفـءكفـء12322011/07/13 معلم

سمادون األبتدائیة  بنین 2011/07/01 نبیلة جمال اسماعیل حبیب 2211986 كفـءكفـء12332011/07/13 معلم

جریس األبتدائیة الجدیدة المشتركة 2011/07/01 نبیلة فوزى عبد المجید الدرست 2209087 كفـءكفـء12342011/07/13 معلم

عزبة االصالح الزراعي األبتدائیة بسمادون 2011/03/01 نبیلة فوزى عبدالطیف محمود 1516444 كفـءكفـء12352011/02/22 معلم

الشھید معوض حسن النساج األبتدائیة بكفر الحما 2011/03/01 نجاة حسین أحمد علي 1534496 كفـءكفـء12362011/02/22 معلم

شعشاع األعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/03/01 نجاح سعید ذكى على 2095213 كفـءكفـء12372011/02/20 معلم

ریاض اطفال  
 بسمالى بنین  الشواربى الباقى عبد حسن الشھید

2011/07/01 نجالء ابراھیم السید الحلوانى 2065335 كفـءكفـء12382011/07/13 معلم

الشھید دمحم أشرف حسین حماد االعدادیة بطلیا 2011/07/01 نجالء جمال كفراوى الدرانى 2079274 كفـءكفـء12392011/07/13 معلم

الشھید ممدوح مصطفى بخیت الثانویة بنات  بأشمون 2008/07/01 نجالء صالح عبد الحمید حسین 2145651 كفـءكفـء12402011/07/13 معلم

النجاح االبتدائیة المشتركة بطلیا 2011/07/01 نجالء عبد الفتاح الصاوى موسى 2393146 كفـءكفـء12412011/07/13 معلم

ریاض اطفال الشھید عز الدین حجاج ببراشیم 2011/07/01 نجالء عبدالمولى عبدالفتاح جداوى 2097332 كفـءكفـء12422011/07/13 معلم
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عبد السالم دمحم وھبة  للتعلیم االساسى بشما 2011/03/01 نجالء على سلیمان عطیھ 1579734 كفـءكفـء12432011/02/20 معلم

ریاض اطفال دمحم عبدالمنعم عسل الرسمیة للغات 
بسمادون

2011/07/01 نجالء فتحى حبیب الفیشاوى 2152612 كفـءكفـء12442011/07/13 معلم

كفر منصور االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نجالء فتحى عبد الفتاح دمحم 2234096 كفـءكفـء12452011/07/13 معلم

ریاض اطفال طھواى المشتركة 2011/07/01 نجالء فتحى على الجزیرى 2058617 كفـءكفـء12462011/07/13 معلم

منشأة جریس االعدادیة المشتركة 2011/03/01 نجالء فتحي حسن غریب 2216054 كفـءكفـء12472011/03/13 معلم

صراوة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 نجالء فتحي عامر عزب 1534329 كفـءكفـء12482011/02/22 معلم

النھضة األبتدائیة بأشمون 2011/07/01 نجالء نورالدین عبد الخالق السید على 2114585 كفـءكفـء12492011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب األعدادیة بكفر قورص 2011/07/01 نجالء یحى احمد ابراھیم 2135406 كفـءكفـء12502011/07/13 معلم

األعدادیة بأشمون) ٢(المساعى  2011/07/01 نجوان اسماعیل عبد الجواد عمران 2119804 كفـءكفـء12512011/07/13 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض الثانویة بسنتریس 2011/07/01 نجوى ابراھیم عبد الحلیم دیاب 2184443 كفـءكفـء12522011/07/13 معلم

الفرعونیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 نجوى ابراھیم دمحمى خیر هللا 2206441 كفـءكفـء12532011/07/13 معلم

الشھید عبدالعظیم الطباخ األبتدائیة بكفرالسید 2011/03/01 نجوى احمد عبد العزیز الصعیدي 1537830 كفـءكفـء12542011/02/22 معلم

الشھید عبد الرحمن سمرة األبتدائیة ببوھة شطانوف 2011/07/01 نجوى السید زكى صقر 1539265 كفـءكفـء12552011/07/13 معلم

أبوعوالى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 نجوى السید شوقى عجالن 1599948 كفـءكفـء12562011/02/20 معلم

الحسین بن على األبتدائیة بأشمون 2011/07/01 نجوى درویش عبد العزیز  النحاس 2396537 كفـءكفـء12572011/07/13 معلم

اللواء مصطفى عبدالصمد الشامى األعدادیة 
بكفرالطراینة

2011/07/01 نجوى كامل على السید 2094662 كفـءكفـء12582011/07/13 معلم

صالح الدین االبتدائیة بأشمون 2011/03/01 نرمین مسیحة اسكندر مسیحة 1531839 كفـءكفـء12592011/02/22 معلم
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الشھید عمر دمحم عبدالمنعم الفار االعدادیة بسمادون 2011/07/01 نزیھ عبد السید وھبھ بسخرون 2094664 كفـءكفـء12602011/07/13 معلم

ریاض اطفال النصر المشتركة بدلھمو 2011/03/01 نسرین رافت رشاد عبد الرحمن 1536594 كفـءكفـء12612011/02/22 معلم

الشھید فھیم عمر شاكر االعدادیة بشنواى 2011/07/01 نشوة جالل دمحم الشیخ 2079916 كفـءكفـء12622011/07/13 معلم

ریاض اطفال النورللتعیم االساسى بكفر منصور 2011/07/01 نشوى ابراھیم احمد دمحم 2164830 كفـءكفـء12632011/07/13 معلم

سبك االحد األعدادیة المشتركة 2011/07/01 نشوى السید عبده المجاھد 2133392 كفـءكفـء12642011/07/13 معلم

محلة سبك األعدادیة المشتركة 2011/07/01 نشوى رافت ابراھیم سویلم 2181176 كفـءكفـء12652011/07/13 معلم

ریاض اطفال الشھید فوزى عبد العزیز بشوشاى 2011/03/01 نشوى مندوه السید شحاتھ 1522610 كفـءكفـء12662011/02/20 معلم

الشھید دمحم أشرف حسین حماد االعدادیة بطلیا 2011/07/01 نصر جمال نصر خالف 2102592 كفـءكفـء12672011/07/13 معلم

الشھید سامح دمحم ابراھیم طاحون االبتدائیة بشما 2011/07/01 نصرة خمیس كمال داود 2079272 كفـءكفـء12682011/07/13 معلم

جزیره ابو نشابة األبتدائیة 2011/03/01 نظلة عبد الصمد عبد الخالق الكشاك 1527237 كفـءكفـء12692011/02/22 معلم

سمادون األبتدائیة  بنین 2011/07/01 نظیرة محمود سید أحمد 1532439 كفـءكفـء12702011/07/13 معلم

الشھید جمال صبحى نصر دمحم سالم األبتدائیة بنات 
بساقیة ابوشعرة

2011/03/01 نعمة مسعود دمحم عبد العال 1535133 كفـءكفـء12712011/02/22 معلم

علي بدوى األبتدائیة المشتركة بمجریا 2011/07/01 نعمت علي دمحم علي 2071701 كفـءكفـء12722011/07/13 معلم

البرانیة الجدیدة للتعلیم االساسى 2011/03/01 نعناعة السید دمحم عبدالواحد 1532788 كفـءكفـء12732011/02/20 معلم

الشھید ایمن عبد العظیم محمود حسین عفیفى 
األبتدائیة المشتركة بشما

2011/03/01 نعناعة حفني عالم عالم 1540441 كفـءكفـء12742011/02/22 معلم

دروة األعدادیة المشتركة 2009/03/01 نعناعة دمحم رشاد احمد شحاتة 2139202 كفـءكفـء12752011/03/06 معلم

رابعة العدویة األبتدائیة بأشمون 2011/03/01 نعیمة سعید دمحم یاسین 1559346 كفـءكفـء12762011/02/22 معلم

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

7438of 3044 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
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التعیین
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اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال  طھ حسین بأشمون 2011/03/01 نعیمة فتحى الصاوى ابوراس 322127 كفـءكفـء12772011/02/22 معلم

ناصف طاحون الثانویة بشما 2011/03/01 نعیمة دمحم شاكر النجار 2102023 كفـءكفـء12782011/03/01 معلم

الشھید فرید طایل األعدادیة بصراوه 2011/03/01 نفیسة عبد الصبور جاد عبد ربھ 1527472 كفـءكفـء12792011/02/22 معلم

ریاض اطفال الشیخ مناع القطان بشنشور 2011/03/01 نھا عادل شدید ابراھیم 1569804 كفـءكفـء12802011/02/20 معلم

ساقیة أبوشعره األبتدائیة بنین 2011/07/01 نھا عنتر عبد اللطیف عمران 1532453 كفـءكفـء12812011/07/13 معلم

النھضة االبتدائیة المشتركة برملة االنجب 2011/07/01 نھال صالح سیداحمد موسى 2130264 كفـءكفـء12822011/07/13 معلم

الشھید شوقى عبد الحكیم للتعلیم االساسى  بمنیل 
دویب

2011/03/01 نھال عرفة سویلم بصل 2139516 كفـءكفـء12832011/02/20 معلم

ریاض اطفال كفر الفرعونیة الجدیدة 2011/03/01 نھلة السید دمحم الشیمى 2129586 كفـءكفـء12842011/02/20 معلم

ساقیة أبو شعرة الثانویة 2011/07/01 نھلة السید یوسف عبد الدایم 2202919 كفـءكفـء12852011/07/13 معلم

الشھید عمر دمحم عبدالمنعم الفار االعدادیة بسمادون 2011/03/01 نھلة سعید عبد التواب شومان 1536898 كفـءكفـء12862011/02/22 معلم

الشھید فوزى عبد العزیز األبتدائیة بشوشاى 2011/07/01 نھلة سمیر عبد الموجود عبد الحلیم 2147382 كفـءكفـء12872011/07/13 معلم

الشھید محمود حلوة األعدادیة بسبك اآلحد 2011/07/01 نھلة عبدة دمحم ابوسعدة 2160427 كفـءكفـء12882011/07/13 معلم

الشھید سامح دمحم ابراھیم طاحون االبتدائیة بشما 2011/07/01 نھلة فرحات عبدالمنصف السیسى 2122549 كفـءكفـء12892011/07/13 معلم

ریاض اطفال البنین الجدیدة بشطانوف 2011/03/01 نھلھ حسن دمحم عبده حسن 1578103 كفـءكفـء12902011/02/20 معلم

ریاض اطفال الوحدة المجمعة للتعلیم االساسي 
بشطانوف) اولي.م(

2011/03/01 نھى رافت عبد العاطى عبد الفتاح 1588473 كفـءكفـء12912011/02/20 معلم

أمین الخولى الثانویة بنین 2011/07/01 نھى فكرى سلیمان ابو سنة 2136733 كفـءكفـء12922011/07/13 معلم

جزیره ابو نشابة األبتدائیة 2011/03/01 نوال جمعة دمحم عبد العزیز 1527300 كفـءكفـء12932011/02/22 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال مولد محمود بدوى بشروه حسن 2011/03/01 نورا عبدالنبي دمحم السید 1518703 كفـءكفـء12942011/02/22 معلم

2011/07/01 االمل للصم وضعاف السمع األبتدائیة بأشمون نورا عثمان دمحم رصاص 2150676 كفـءكفـء12952011/07/13 معلم

ریاض اطفال الشھید وحید قندیل برملة االنجب 2011/03/01 نورا ھالل عبد الكریم ھالل 1525742 كفـءكفـء12962011/02/20 معلم

ریاض اطفال السالم بمجیریا 2011/03/01 نورالھدي عید  عبدالنبي  إبراھیم 2055276 كفـءكفـء12972011/02/20 معلم

ریاض اطفال  سمادون بنین 2011/07/01 نورة دمحم عبدالتواب زیدان 2078300 كفـءكفـء12982011/07/13 معلم

سھواج األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 نوره عبداللطیف سلیمان عارف 1534304 كفـءكفـء12992011/02/20 معلم

ریاض اطفال  سمادون بنین 2011/07/01 نوره فتحى مرشدي عوض 1578732 كفـءكفـء13002011/07/13 معلم

الشھید شعبان حمزة األبتدائیة بسمادون 2011/03/01 نیفین عبد السالم دمحم الدمھوجى 322640 كفـءكفـء13012011/02/22 معلم

الشھید عمرو حمدى دمحم بدر االعدادیة بكفر الحما 2011/07/01 ھالة خالد السید سعید 2213061 كفـءكفـء13022011/07/01 معلم

أبوعوالى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھالة رجب عبد المنعم  اللبودى 2369321 كفـءكفـء13032011/07/13 معلم

مونسھ األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ھالة صالح عبد الغفار عمران 1533360 كفـءكفـء13042011/02/20 معلم

2011/03/01 ساقیة المنقدى األعدادیة ھالة عبد الخالق محمود الزردق 2078152 كفـءكفـء13052011/02/22 معلم

الحسین بن على األبتدائیة بأشمون 2011/03/01 ھالة فتحى عبدالرحمن مبروك 1518655 كفـءكفـء13062011/02/22 معلم

ممدوح عبد الحفیظ أبوموسي األعدادیة بالحلواص 2011/07/01 ھالة فرحات شوقي أحمد 2071774 كفـءكفـء13072011/07/13 معلم

أبوعوالى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ھالة دمحم عبد الفتاح عمارة 1521907 كفـءكفـء13082011/02/20 معلم

السالم  للتعلیم االساسى  بسمادون 2011/07/01 ھالة دمحم عبدالحمید مبروك 2154881 كفـءكفـء13092011/07/13 معلم

دمحم عبدالمنعم عسل الرسمیة للغات بسمادون 2011/03/01 ھالة دمحم عمر ابو عیسى 1525864 كفـءكفـء13102011/02/20 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

ساقیة أبوشعره األبتدائیة بنین 2011/07/01 ھالة دمحم نبیل السید 2249121 كفـءكفـء13112011/07/13 معلم

شعشاع األعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/07/01 ھانم عادل فؤاد عمر 2128976 كفـءكفـء13122011/07/13 معلم

براشیم األعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/03/01 ھانم عصمت عبدالمھیمن یوسف 1570563 كفـءكفـء13132011/03/01 معلم

الشھید ایمن عبد العظیم محمود حسین عفیفى 
األبتدائیة المشتركة بشما

2011/07/01 ھانم فتحي علي خلیل 1518330 كفـءكفـء13142011/07/13 معلم

)اولي.م(كفر الغریب للتعلیم االساسي  2011/03/01 ھانى عبد الواحد عبد الونیس سالم 1606692 كفـءكفـء13152011/02/20 معلم

االیمان األبتدائیة الجدیدة بأشمون 2011/07/01 ھانى فوزى عازر اسحق 2128984 كفـءكفـء13162011/07/13 معلم

عبد الستار ادریس األعدادیة للتعلیم االساسى بالبیشھ 2011/03/01 ھانى محمود السید نویر 2122615 كفـءكفـء13172011/02/22 معلم

دمحم عبدالمنعم عسل االعدادیة الرسمیة للغات بسمادون 2011/07/01 ھانى مصطفى دمحم عوض 2134666 كفـءكفـء13182011/07/13 معلم

دمحم عیسى العلیمى االعدادیة بشما 2011/03/01 ھاني رمضان دمحم سالم 1577443 كفـءكفـء13192011/02/20 معلم

مولد محمود بدوى األبتدائیة بشروه حسن 2011/07/01 ھاني كمال عبدالحمید طراد 1518698 كفـءكفـء13202011/07/13 معلم

2011/03/01 االبتدائیة المشتركة الحما كفر ھبة أحمد صدقى ابراھیم 1554949 كفـءكفـء13212011/02/20 معلم

2011/07/01 ریاض اطفال اإلیمان الجدیدة بأشمون ھبة جابر مصلحى قطب 2068582 كفـءكفـء13222011/07/13 معلم

الشھید دمحم أشرف حسین حماد االعدادیة بطلیا 2011/07/01 ھبة جالل محمود ابو جعفر 2078286 كفـءكفـء13232011/07/13 معلم

الشھید الصاوى االبتدائیة بسمادون 2011/03/01 ھبة زاید حداد المیھى 1521936 كفـءكفـء13242011/02/20 معلم

ریاض اطفال سبك االحد للتعلیم االساسى 2011/07/01 ھبة سعید عبدالعلیم مصطفى 2081803 كفـءكفـء13252011/07/13 معلم

األعدادیة بأشمون) ٢(المساعى  2011/07/01 ھبة سعید محمود شلیبي 2112204 كفـءكفـء13262011/07/12 معلم

السالم  للتعلیم االساسى  بسمادون 2011/07/01 ھبة سمیر عبدالحمید عالم 2154891 كفـءكفـء13272011/07/13 معلم
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

ال نجم الدین األبتدائیة الجدیدة بشعشاع 2011/07/01 ھبة صالح عبد الحمید عبد الخالق 2054343 كفـءكفـء13282011/07/13 معلم

ریاض اطفال الوحدة المجمعة للتعلیم االساسي 
بشطانوف) اولي.م(

2011/07/01 ھبة عبداللة احمد عبدربة 2130250 كفـءكفـء13292011/07/13 معلم

سھواج األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھبة محمود دمحم محمود الفقى 2164804 كفـءكفـء13302011/07/13 معلم

ریاض اطفال الشھید عادل منصور بكفرأبو محمود 2011/03/01 ھبة نبیل فتحى السید جاد 2131503 كفـءكفـء13312011/02/22 معلم

شما االبتدائیة بنین 2011/03/01 ھبھ ابراھیم عبد العلیم عید 1539140 كفـءكفـء13322011/02/20 معلم

االنجب االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ھبھ بسیونى عبد الغفار المصرى 1570098 كفـءكفـء13332011/02/20 معلم

على بن ابى طالب األعدادیة باشمون 2011/03/01 ھبھ حامد عبد الغفار دمحم 1608966 كفـءكفـء13342011/02/20 معلم

الشھید جمال صبحى نصر دمحم سالم األبتدائیة بنات 
بساقیة ابوشعرة

2011/03/01 ھبھ سامي عمر شنب 1538132 كفـءكفـء13352011/02/20 معلم

ریاض اطفال  طھواى الحدیثة 2011/03/01 ھبھ صبري دمحم ستین 1522507 كفـءكفـء13362011/02/20 معلم

األبتدائیة بسنتریس) ٢(السادات  2011/03/01 ھبھ صالح اسماعیل دمحم 1532574 كفـءكفـء13372011/02/22 معلم

الفرعونیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ھبھ عبد المولي عبد الغفار حمد 1518351 كفـءكفـء13382011/02/20 معلم

ریاض اطفال الشھید ایمن عبد العظیم محمود حسین 
عفیفى المشتركة بشما

2011/03/01 ھبھ عصام عبد المنصف السیسى 1520817 كفـءكفـء13392011/02/20 معلم

جزیره ابو نشابة األبتدائیة 2011/03/01 mھبھ دمحم عبدالصمد عطا 323222 كفـءكفـء13402011/02/22 معلم

الشھید فوزى عبد العزیز األبتدائیة بشوشاى 2011/03/01 ھبھ محمود كامل نصار 1535302 كفـءكفـء13412011/02/22 معلم

ریاض اطفال األنجب المشتركة 2011/07/01 ھبھ منصور محروس كركیت 2055516 كفـءكفـء13422011/07/13 معلم

زكى مبارك األعدادیة بسنتریس 2011/07/01 ھدى  عبدالسالم محمود عبدالھادى 2153901 كفـءكفـء13432011/07/01 معلم

دروة الحدیثة للتعلیم االساسى 2011/03/01 ھدى ابو زید على احمد 1531756 كفـءكفـء13442011/02/22 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید فھیم عمر شاكر االعدادیة بشنواى 2011/07/01 ھدى عبد الرحمن اسماعیل جعفر 2209461 كفـءكفـء13452011/07/13 معلم

الدمحمیة األبتدائیة بكفر قورص 2011/07/01 ھدى عبد الغفار دمحم  عبد الغفار 2065626 كفـءكفـء13462011/07/13 معلم

منشأة جریس االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھدى عبد هللا احمد مبروك 1538225 كفـءكفـء13472011/02/20 معلم

ریاض اطفال أحمد عامر الحشاش المشترك بشنواى 2011/03/01 ھدى عبد النبي عبد المنعم دمحم 1518325 كفـءكفـء13482011/02/22 معلم

ابو عوالى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھدى عبدالفتاح دمحم الفوال 2057169 كفـءكفـء13492011/07/01 معلم

الشھید دمحم أشرف حسین حماد االعدادیة بطلیا 2011/07/01 ھدى عبدالمنعم عبدالفتاح سیداحمد 2079290 كفـءكفـء13502011/07/13 معلم

ریاض اطفال دمحم عبدالمنعم عسل الرسمیة للغات 
بسمادون

2011/03/01 ھدى فتحى عبد الونیس الدمھوجى 1538051 كفـءكفـء13512011/02/22 معلم

ریاض اطفال النجاح المشتركة بطلیا 2011/07/01 ھدى فكرى عبدالحلیم طلبة 2105795 كفـءكفـء13522011/07/13 معلم

سبك االحد األعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھدى ماھر صبحى عوض 2228516 كفـءكفـء13532011/07/13 معلم

الشھید شوقى عبد الحكیم للتعلیم االساسى  بمنیل 
دویب

2011/03/01 ھدي عبدالونیس عبدالمعطي السید 1536729 كفـءكفـء13542011/02/20 معلم

الشھید شعبان حمزة األبتدائیة بسمادون 2011/03/01 ھدي محمود علي حبیب 1579213 كفـءكفـء13552011/02/20 معلم

ساقیة المنقدى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھدیر عبد العزیز سلیمان اسماعیل 2121850 كفـءكفـء13562011/07/13 معلم

البرانیھ الثانویة التجاریھ المشتركة 2011/07/01 ھشام حمدى ابراھیم عبد الدایم 2128822 كفـءكفـء13572011/07/13 معلم

الشھید محمود عبد الرحمن ھنطش األعدادیة بشنشور 2011/02/22 ھشام مصطفى دمحم غباشى 1514643 كفـءكفـء13582011/02/22 معلم

ریاض اطفال ابوبكر الصدیق بكفر قورص 2011/03/01 ھمت توفیق عبدالغنى عبد الحمید 2123316 كفـءكفـء13592011/02/20 معلم

ریاض اطفال االیمان  بالكوادى 2011/03/01 ھمت على دمحم سید احمد 1527191 كفـءكفـء13602011/02/20 معلم

ممدوح عبد الحفیظ أبوموسي األعدادیة بالحلواص 2011/07/01 ھمت دمحم غباشي السید 2155597 كفـءكفـء13612011/07/13 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 

اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بوھة شطانوف األبتدائیة الجدیده 2011/03/01 ھناء الدسوقي احمد الدسوقي 1518725 كفـءكفـء13622011/02/22 معلم

ریاض أطفال مونسھ المشتركة 2011/07/01 ھناء جمال عبد السمیع عبد الوھاب 1536613 كفـءكفـء13632011/07/13 معلم

االیمان األبتدائیة الجدیدة بأشمون 2011/03/01 ھناء حمدى صابر ابو الحمد 2192533 كفـءكفـء13642011/02/22 معلم

ریاض اطفال لبیشة المشتركة 2011/07/01 ھناء حمدى عبد الفتاح عبد الفتاح الشامى 2182364 كفـءكفـء13652011/07/13 معلم

ریاض اطفال عزبة اإلصالح الزراعى بسمادون 2011/03/01 ھناء خمیس حسن مسعود 2098538 كفـءكفـء13662011/02/22 معلم

ریاض اطفال  ساقیة المنقدى المشتركة 2011/03/01 ھناء خیرى عبد اللطیف خواجھ 2064625 كفـءكفـء13672011/02/20 معلم

)اولي.م(كفر الغریب للتعلیم االساسي  2011/03/01 ھناء سعد عبد اللطیف سعد 1568074 كفـءكفـء13682011/02/22 معلم

االیمان األبتدائیة بالكوادى 2011/07/01 ھناء عبد الحلیم عبد هللا عبد العال 2191934 كفـءكفـء13692011/07/13 معلم

خالد ابن الولید األبتدائیة بجریس 2011/03/01 ھناء عبد المقصود عبد العزیز شنب 1577815 كفـءكفـء13702011/02/20 معلم

ریاض اطفال الوحدة المجمعة المشتركة بطھواى 2011/03/01 ھناء عبد المنعم احمد عبد الواحد 1539068 كفـءكفـء13712011/02/20 معلم

أبوعوالى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ھناء عبدالحلیم السید عبدربھ 315787 كفـءكفـء13722011/02/20 معلم

ریاض اطفال طھواى المشتركة 2011/03/01 ھناء عبدالنبي عبدالنور الجندي 1518675 كفـءكفـء13732011/02/22 معلم

ریاض اطفال سبك االحد الرسمیة للغات 2011/07/01 ھناء عبود عبد الحمید نصر الدین 2054404 كفـءكفـء13742011/07/13 معلم

الوحدة المجمعة األبتدائیة بطلیا 2011/03/01 ھناء فتحى عبد الرسول دمحم 2259238 كفـءكفـء13752011/02/20 معلم

كفر الفرعونیة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ھناء دمحم اسماعیل فرج 1531717 كفـءكفـء13762011/02/20 معلم

اللواء مصطفى عبدالصمد الشامى األعدادیة 
بكفرالطراینة

2011/07/01 ھناء دمحم عبد العزیز الشامى 1522665 كفـءكفـء13772011/07/13 معلم

عبد الحمید طراد األعدادیة بشروة حسن 2011/03/01 ھناء معتمد حداد حسین 2083420 كفـءكفـء13782011/02/22 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال الشھید ایمن عبد العظیم محمود حسین 
عفیفى المشتركة بشما

2011/03/01 ھناء منصور عبد الغفار عبد هللا 1559356 كفـءكفـء13792011/02/22 معلم

ریاض اطفال  
 بسمالى بنین  الشواربى الباقى عبد حسن الشھید

2011/03/01 ھناء موسى السید الطویل 318425 كفـءكفـء13802011/02/22 معلم

الشھید عادل منصوراألبتدائیة بكفرأبومحمود 2011/03/01 ھناء نبیل احمد بازید 1575298 كفـءكفـء13812011/02/22 معلم

ریاض اطفال الشھید وحید قندیل برملة االنجب 2011/07/01 ھند احمد رمضان دمحم 2055509 كفـءكفـء13822011/07/13 معلم

اشمون الثانویة التجاریة المتقدمة 2011/03/01 ھند حامد عبد الغفار دمحم 2087848 كفـءكفـء13832011/02/20 معلم

الكوادى األعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھند رضا حافظ عبدالمقصود 2381997 كفـءكفـء13842011/07/13 معلم

ریاض اطفال محلة سبك الحدیثة 2011/03/01 ھند عبد الحمید السید الرفاعى 323947 كفـءكفـء13852011/02/20 معلم

الشھید مصطفى لطفى سالمة الثانویة المشتركة 
بشنشور

2011/03/01 ھند عبد المحسن فتح هللا الشرقاوى 2069308 كفـءكفـء13862011/02/20 معلم

الشھید مصطفى لطفى سالمة الثانویة المشتركة 
بشنشور

2011/07/01 ھند عبد الھادى عطیة سلیمان 2142830 كفـءكفـء13872011/07/13 معلم

االیمان األبتدائیة الجدیدة بأشمون 2011/07/01 ھند عبدالواحد سید عبدالواحد 2123381 كفـءكفـء13882011/07/13 معلم

رابعة العدویة األبتدائیة بأشمون 2011/07/01 ھند عشرى سعید ابوقضا 2132513 كفـءكفـء13892011/07/13 معلم

عزبة طعیمة للتعلیم االساسى 2011/07/01 ھند ماھر یوسف الرصاصي 1518348 كفـءكفـء13902011/07/13 معلم

الشھید عز الدین حجاج االبتدائیة ببراشیم 2011/07/01 ھند دمحم السید علیوه 1520746 كفـءكفـء13912011/07/13 معلم

الكوادى األعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھویدا حمدى السید حجاج 2096006 كفـءكفـء13922011/07/13 معلم

الشھید الصاوى االبتدائیة بسمادون 2011/07/01 ھویدا محمود دمحم یوسف 2132505 كفـءكفـء13932011/07/13 معلم

سبك االحد الرسمیة للغات 2011/03/01 ھیام حسنى فرحات اللھلوبى 1503922 كفـءكفـء13942011/02/20 معلم

اشمون الثانویة التجاریة المتقدمة 2011/03/01 ھیام طھ منصور اسماعیل 1531816 كفـءكفـء13952011/02/20 معلم
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تاریخ 
التعیین
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اشمونالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

الفرعونیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھیام عبد هللا احمد مساعد 2055675 كفـءكفـء13962011/07/13 معلم

الشیخ صالح طراد األعدادیة بشنشور 2011/03/01 ھیام على حداد القطان 1539318 كفـءكفـء13972011/03/01 معلم

2011/07/01 ریاض اطفال ابو بكر الصدیق بسبك االحد ھیام عید امبابى ابوشادى 2119464 كفـءكفـء13982011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب األبتدائیة بأشمون 2011/03/01 ھیام فتحي دمحم فھمي حمودة 1532884 كفـءكفـء13992011/02/20 معلم

شوشاى األعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھیثم سالم ظریف یاسین 2103939 كفـءكفـء14002011/02/22 معلم

زكى مبارك األعدادیة بسنتریس 2011/03/01 وائل ابراھیم عبدالحمید ابراھیم 1534323 كفـءكفـء14012011/02/22 معلم

عزبة أبو رقبة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 وائل طھ جابر رمضان 1531712 كفـءكفـء14022011/02/20 معلم

سمادون الثانویة المشتركة 2011/07/01 وائل عبد المنصف حسینى الشیخ 2094650 كفـءكفـء14032011/07/13 معلم

شوشاى األعدادیة المشتركة 2011/03/01 وائل عنتر عبد المقصود خلیف 2109087 كفـءكفـء14042011/02/22 معلم

المساعى المشكورة األعدادیة ببوھة شطانوف 2011/07/01 وائل دمحم عبد الحمید اسماعیل 1575166 كفـءكفـء14052011/07/13 معلم

ابو عوالى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 وحید عزت رشاد دومة 2221324 كفـءكفـء14062011/07/13 معلم

الفرعونیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 وردة رضا عبد الجلیل احمد 2134746 كفـءكفـء14072011/02/20 معلم

الشھید جمال صبحى نصر دمحم سالم األبتدائیة بنات 
بساقیة ابوشعرة

2011/03/01 وسام حمدي بنداري السید 1538015 كفـءكفـء14082011/02/20 معلم

بسنتریس ) ١( ریاض اطفال السادات  2011/07/01 وسام صبرى ابراھیم بدوى 2124052 كفـءكفـء14092011/07/13 معلم

الشھید فوزى عبد العزیز األبتدائیة بشوشاى 2011/07/01 وسام عادل عبد التواب فودة 2128818 كفـءكفـء14102011/07/13 معلم

ریاض اطفال الشیخ مناع القطان بشنشور 2011/03/01 وسام كرم دمحم كامل سالم 1536077 كفـءكفـء14112011/02/22 معلم

ریاض اطفال البرانیة الجدیدة 2011/03/01 وسام نعیم شحات حجازي 1525554 كفـءكفـء14122011/02/22 معلم
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تاریخ 
التعیین
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منیل عروس األبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 وطنیة عبد المقصود عویس بدوى 1533526 كفـءكفـء14132011/02/20 معلم

ریاض اطفال البرانیة الجدیدة 2011/03/01 وفاء  السید عبد العظیم ابراھیم 2090368 كفـءكفـء14142011/02/22 معلم

اشمون الثانویة الزراعیة المشتركة 2011/07/01 وفاء ابراھیم صابر النجار 2190676 كفـءكفـء14152011/07/13 معلم

محلة سبك األبتدائیة الحدیثة 2011/03/01 وفاء تھامى احمد عبدة 2136743 كفـءكفـء14162011/02/22 معلم

ریاض اطفال الشھید شوقى عبد الحكیم للتعلیم 
االساسى بمنیل دویب

2011/03/01 وفاء سعید عبدالحمید على 2137201 كفـءكفـء14172011/02/20 معلم

ریاض اطفال الشھید فوزى عبد العزیز بشوشاى 2011/03/01 وفاء سمیر دمحم ابراھیم 2139447 كفـءكفـء14182011/02/22 معلم

أشمون االعدادیة الرسمیة للغات 2011/03/01 وفاء عبد المرضى عبد الدایم الخولى 2053176 كفـءكفـء14192011/02/22 معلم

ریاض اطفال الشھید وحید قندیل برملة االنجب 2011/03/01 وفاء عبدالعزیز عید محمود 1598664 كفـءكفـء14202011/02/22 معلم

السالم  األبتدائیة بكفر الطراینة 2011/03/01 وفاء كامل على السید 1533345 كفـءكفـء14212011/02/20 معلم

ریاض اطفال  سمادون بنین 2011/03/01 وفاء دمحم سعید الشماوى 2068899 كفـءكفـء14222011/02/22 معلم

سبك االحد للتعلیم االساسى 2011/03/01 وفاء محمود على قریقر 1531764 كفـءكفـء14232011/02/22 معلم

سمادون األبتدائیة  بنین 2011/03/01 والء أحمد أحمد فودة 1579205 كفـءكفـء14242011/02/20 معلم

العرب األبتدائیة بشنشور 2011/03/01 والء جمال عبدالھادي أبوسعدة 1556486 كفـءكفـء14252011/02/20 معلم

مجیریا األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 والء حسین حداد حسین 1525180 كفـءكفـء14262011/02/20 معلم

شما االبتدائیة بنین 2011/07/01 والء خالد حسن فؤاد عبد العلیم 2121855 كفـءكفـء14272011/07/13 معلم

منشأة جریس االعدادیة المشتركة 2011/07/01 والء عبد البارى عبدالستار ریاض 2111184 كفـءكفـء14282011/07/13 معلم

بسنتریس ) ١( ریاض اطفال السادات  2011/07/01 والء عبدالعلیم احمد الجندى 2119423 كفـءكفـء14292011/07/13 معلم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال طھواى المشتركة 2011/03/01 والء دمحم السید شریبھ 1536896 كفـءكفـء14302011/02/22 معلم

ریاض اطفال الشھید عز الدین حجاج ببراشیم 2011/03/01 والء مرتضي عبدالمنعم حجاج 1549056 كفـءكفـء14312011/02/22 معلم

ریاض اطفال فاطمة الزھراء بلبیشة 2011/03/01 والء مندي السید بدوي 322423 كفـءكفـء14322011/02/20 معلم

الشھید السید یحى السید دمحم األعدادیة بسمادون 2011/03/01 ولید عبد الفتاح دمحم عبد العزیز 2086442 فوق المتوسطكفـء14332011/02/22 معلم

طھواى الثانویة المشتركة 2011/02/20 ولید عبد المقصود عبد الغني الصیاد 2087852 كفـءكفـء14342011/02/20 معلم

الشھید عمرو حمدى دمحم بدر االعدادیة بكفر الحما 2011/07/01 ولید عبد النبى دمحمى بركات 2148799 كفـءكفـء14352011/07/13 معلم

زكى مبارك األعدادیة بسنتریس 2011/03/01 ولید دمحم بكر عبد الحمید 1531719 كفـءكفـء14362011/02/20 معلم

شما االبتدائیة بنین 2011/03/01 ولید مسعد عبدالرحمن عبدالباقي 1518610 كفـءكفـء14372011/02/20 معلم

صراوة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 وھبھ مصطفي وھبھ عبدالرحمن 1534359 كفـءكفـء14382011/02/22 معلم

أحمد عامر الحشاش األبتدائیة المشتركة بشنواي 2011/03/01 یاسر ابو بكر دمحم ابراھیم 1518635 كفـءكفـء14392011/02/22 معلم

سمادون األبتدائیة  بنین 2011/01/16 یاسر السید عبدالسالم سید احمد 1536041 كفـءكفـء14402011/02/20 معلم

عزبة طعیمة  للتعلیم االساسى 2011/03/01 یاسر دمحم ابراھیم الزعلوك 1617473 كفـءكفـء14412011/02/20 معلم

خالد ابن الولید األبتدائیة بجریس 2011/03/01 یاسمین بكار عثمان بكار 1577696 كفـءكفـء14422011/02/20 معلم

السالم  للتعلیم االساسى  بسمادون 2011/03/01 یاسمین جالل عبد الواحد راضي 1577351 كفـءكفـء14432011/02/20 معلم

شما االبتدائیة بنین 2011/07/01 یاسمین سعید نصر عیسى 2169966 كفـءكفـء14442011/07/13 معلم

شوشاى األعدادیة المشتركة 2011/03/01 یاسمین شعبان السید احمد 1535316 كفـءكفـء14452011/02/22 معلم

البرانیة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 یاسمین كمال الدین سلیمان احمد 1520821 كفـءكفـء14462011/02/20 معلم
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

منشأة سمادون األبتدائیة 2011/03/01 یحي سالم سلیمان الشرقاوي 1538060 كفـءكفـء14472011/03/01 معلم

الشھید دمحم أشرف حسین حماد االعدادیة بطلیا 2011/03/01 یحیى صالح دمحم عبد العال 1532637 كفـءكفـء14482011/02/22 معلم

األعدادیة بأشمون) ١(المساعى  2011/07/01 یوسف شعبان فؤاد غنام 2370523 كفـءكفـء14492011/07/13 معلم

األعدادیة بأشمون) ٢(المساعى  2011/07/01 یوسف عبد الحلیم على الدرس 2147344 كفـءكفـء14502011/07/13 معلم

الشھید دمحم أشرف حسین حماد االعدادیة بطلیا 2011/03/01 یوسف عبدالسالم احمد طبوشة 1537065 كفـءكفـء14512011/02/22 معلم

اشمون الثانویة الصناعیة 2011/07/01 یوسف مجدى عبد المالك یوسف 2252539 كفـءكفـء14522011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

احمد عبد السالم سالمھ الثانویة بنین 1982/09/01 الھام احمد ابراھیم ھمام 268244 كفـءكفـء12012/06/07 ماجیستیروكیل مدرسة متفرغ- معلم خبیر 

یعمل بالدیوان 1986/10/01 شعبان عبد الرؤوف سید احمد زید 284324 كفـءكفـء22012/09/01 دكتوراهموجھ أول

یعمل بالدیوان 1984/09/01 دمحم على عثمان الخضراوى 1759354 كفـءكفـء32012/06/07 ماجیستیرموجھ أول

شبرا بلولة ث التجاریة المشتركة 2009/07/01 ابراھیم سعید دمحم دمحم ابو طالب 2215438 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

دمحم عرفة االعدادیة بكفر فیشا 2009/07/01 احمد السید عفیفى قطب 2089872 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2008/07/01 اسماء فرید احمد زین 2093191 كفـءكفـء62011/07/01 أمین مكتبة

سنجرج االبتدائیة الحدیثة 2008/07/01 امیرة دمحم محمود اسماعیل 2097810 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

السالم االبتدائیة بكفر السنابسة 2009/07/01 انسان عبد الجابر محمود ابو حسین 2097750 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

منوف االعدادیة الحدیثة بنات 2008/07/01 ایثار صالح ذكى عمار 2097752 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2009/07/01 بسمة  جالل دمحم رشید 2095250 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

التحریر االبتدائیة بمنوف 2009/07/01 بوسى صابر سالم السطوحى 2097304 كفـءكفـء112011/07/01 أمین مكتبة

برھیم االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 حنان حامد دمحم السندبیسى 2107497 كفـءكفـء122011/07/01 أمین مكتبة

الفتاة الحدیثة  االبتدائیة منشاة سلطان 2008/07/01 دعاء دمحم محمود سید احمد 2087846 كفـءكفـء132011/07/01 أمین مكتبة

تتا االعدادیة المشتركة 2009/07/01 رباب حلمى بسیونى ابو سعدة 2095187 كفـءكفـء142011/07/01 أمین مكتبة

منوف االعدادیة الحدیثة بنات 2009/07/01 رشا دمحم فھیم الكردى 2092456 كفـءكفـء152011/07/01 أمین مكتبة

الشھیدشعبان الملیجى االعدادیة 2009/07/01 ریھام عبد العزیز اسماعیل عوف 2095262 كفـءكفـء162011/07/01 أمین مكتبة

عبد المنصف محمود للتعلیم االساسى 2009/07/01 سھام عبدالغفار السید عبدالغفار 2212701 كفـءكفـء172011/07/01 أمین مكتبة
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المؤھل 
األعلي

تتا االعدادیة المشتركة 2009/07/01 صبیحة سلیمان عبدالواحد سلطان 2123310 كفـءكفـء182011/07/01 أمین مكتبة

فیشا الكبرى الثانویة التجاریة 2009/07/01 عبد هللا السید حسن  جعفر 2085699 كفـءكفـء192011/07/01 أمین مكتبة

فیشا الكبرى االبتدائیة  بنات 2009/07/01 مھا على دمحم ابو حسین 2104549 كفـءكفـء202011/07/01 أمین مكتبة

نصر عبد الغفور الثانویة بنات بمنوف 2009/07/01 مى سعید محمود ستین 2092477 كفـءكفـء212011/07/01 أمین مكتبة

المساعى المشكورة االعدادیة بمنوف 2008/07/01 میادة حمدى عبد الواحد جادو 2216911 كفـءكفـء222011/07/01 أمین مكتبة

فیشا الكبرى الثانویة التجاریة 2009/07/01 نجوى ابراھیم عبد النبى شعبان 2100724 كفـءكفـء232011/07/01 أمین مكتبة

ام المؤمنین االعدادیة للبنات 2008/07/01 نرمین وجیھ احمد الشوربجى 2053520 كفـءكفـء242011/07/01 أمین مكتبة

المعارف االعدادیة بمنوف 2009/07/01 نھى جالل ذكى  االبراشى 2097312 كفـءكفـء252011/07/01 أمین مكتبة

2008/07/01 اكتوبر االعدادیة بتتا٦شھداء ھبة سعید عبد الرازق القدیم 2046103 كفـءكفـء262011/07/01 أمین مكتبة

منوف االعدادیة الحدیثة بنات 2008/07/01 ھناء ھالل ابراھیم ابوشنب 2223681 كفـءكفـء272011/07/01 أمین مكتبة

شبشیر اإلعدادیة المشتركة 2009/07/01 وسام ودیع رمضان االسود 2214777 كفـءكفـء282011/07/01 أمین مكتبة

سدود االعدادیة الرسمیة للغات 1995/09/01 ایمان عبد الغنى عشماوى عزام 309523 كفـءكفـء292012/09/01 دكتوراهأخصائى صحافة واعالم أول  أ

السالم االبتدائیة  بسدود 2008/07/01 أسماء نصر عبد الحمید نصر 2218034 كفـءكفـء302011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

ام المؤمنین االعدادیة للبنات 2009/07/01 امل جالل دمحم شعیب 2219986 كفـءكفـء312011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

المعارف االعدادیة بمنوف 2008/07/01 ایمان دمحم احمد  مرسى 2207626 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

ام المؤمنین االعدادیة للبنات 2008/07/01 ایمان دمحم خلیل  البیھ 2213895 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

جمال عبد الناصر للتعلیم االساسى بمنوف 2008/07/01 ایمان دمحم دمحم الصافورى 2390820 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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سدود االعدادیة المشتركة 2009/07/01 ایناس عبد المرضي السید النعماني 2240694 كفـءكفـء352011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

شبرا بلولة للتعلیم االساسى 2009/07/01 رانیا سعید عبد الحمید زنفل 2245252 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

منوف االعدادیة الحدیثة بنات 2008/07/01 رشا مسعد ابراھیم عطا هللا 2212996 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

دملیج للتعلیم األساسي 2009/07/01 سحر عبد المرضى محمود فتوح 2213913 كفـءكفـء382011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

زاویة رزین الثانویة المشتركة 2008/07/01 شیماء  السید دمحم ابو فرو 2390755 كفـءكفـء392011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

2008/07/01 اكتوبر االعدادیة بتتا٦شھداء صفاء عبد المجید بسیوني قشوة 2215689 كفـءكفـء402011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

احمد عرابى االعدادیة المشتركةبمنوف 2008/07/01 عبیر دمحم عبد العظیم كزك 2210181 كفـءكفـء412011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

ھیت للتعلیم االساسى 2009/07/01 فاطمة  على عبد الحمید على 2390071 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

تتا االعدادیة المشتركة 2009/07/01 فاطمة عبد هللا على السرسى 2220005 كفـءكفـء432011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

منشأة سلطان الثانویة بنین 2008/07/01 فاطمة نبوي محمود خلیل 2215742 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عمربن الخطاب للتعلیم االساسى بسنجرج 2008/07/01 كاملیا عطیة حسن البش 2212972 كفـءكفـء452011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عبد الغفور مخلوف سدود 2009/07/01 مروة  السید یوسف الھوارى 2391124 كفـءكفـء462011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

سنجرج االبتدائیة الحدیثة 2008/07/01 نورا محمود علي جبریل 2215413 كفـءكفـء472011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

جزى للتعلیم األساسى 2008/07/01 ھدى عبد االحمید احمد مقلد 2243133 كفـءكفـء482011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم عرفة االعدادیة بكفر فیشا 2009/07/01 ھند دمحم عید الجلیل البابلي 2217969 كفـءكفـء492011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كفر العشرى االعدادیة 2009/07/01 والء  رجب عبد الحمید عمر 2367006 كفـءكفـء502011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

احمد عرابى االعدادیة المشتركةبمنوف 2008/07/01 والء احمد مصطفى ابراھیم 2289609 كفـءكفـء512011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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الشھیددمحمجالل بالحامول للتعلیم االساسى 2008/07/01 والء عادل دمحم ھنداوى 2371914 كفـءكفـء522011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

جزى االعدادیة المشتركة 2002/05/01 غندور عبد الرازق حسین عبد الحي 319817 كفـءكفـء532012/02/28 ماجیستیرأخصائى تكنولوجیا أول

١طمالى االبتدائیة رقم   2008/07/01 إیمان دمحم إبراھیم العشماوى 2100672 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

جزى للتعلیم األساسى 2008/07/01 اسماء عبد الفتاح ابراھیم شتات 2229094 كفـءكفـء552011/07/01 أخصائى اجتماعى

عثمان بن عفان االبتدائیة  بمنوف 2008/07/01 امنیة دمحم محمود خالف 2137180 كفـءكفـء562011/07/01 أخصائى اجتماعى

جزى االبتدائیة  الجدیده 2009/07/01 امینھ عیسى عبد السید عیسى 2089908 كفـءكفـء572011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢غمرین االبتدائیة  بنات  2009/07/01 ایمان احمد رشدى عبد هللا 2094381 كفـءكفـء582011/07/01 أخصائى اجتماعى

دملیج  االبتدائیة بنین 2009/07/01 ایمان دمحم جابر مخلوف 2124605 كفـءكفـء592011/07/01 أخصائى اجتماعى

الوفاء االبتدائیة بكمشوش 2008/07/01 حنان  مبروك دمحم یوسف 2104547 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمحم ابراھیم  شھاب االعدادیة بكمشوش 2008/07/01 حنان ابراھیم عبد الغنى سلیمان 2095309 كفـءكفـء612011/07/01 أخصائى اجتماعى

جمال عبد الناصرللتعلیم االساسى بمنوف 2008/07/01 دعاء عمر دمحم سعید  ابو علم 2121480 كفـءكفـء622011/07/01 أخصائى اجتماعى

١الشھیدعبد العزیز  الحلفاوى االبتدائیة   2009/07/01 دعاء ودیع حسن أبو زھدة 2126469 كفـءكفـء632011/07/01 أخصائى اجتماعى

رمضان الجمل االبتدائیة بنین بسدود 2008/07/01 رانیا دمحم عبد العزیز الجمل 2214747 كفـءكفـء642011/07/01 أخصائى اجتماعى

سنجرج االبتدائیة الحدیثة 2008/03/01 رحاب احمد عبد الغفار احمد 2086978 كفـءكفـء652011/03/01 أخصائى اجتماعى

فیشا الكبرى االبتدائیة  بنات 2009/07/01 رشا سعد مصطفى عمارة 2094539 كفـءكفـء662011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢طمالى االبتدائیة رقم   2008/07/01 رشا دمحم رضا عباس الصعیدى 2094523 كفـءكفـء672011/07/01 أخصائى اجتماعى

كفر السنابسة االعدادیة 2008/07/01 رشا دمحم عبد العزیز الجمل 2214725 كفـءكفـء682011/07/01 أخصائى اجتماعى
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١تتا االبتدائیة بنات رقم 2008/07/01 ریحان سعید محمود حماد 2123930 كفـءكفـء692011/07/01 أخصائى اجتماعى

صنصفط للتعلیم االساسى 2009/07/01 سامیة عبد الصبور عبد المنعم  قورة 2341865 كفـءكفـء702011/07/01 أخصائى اجتماعى

بھواش االعدادیة المشتركة 2008/03/01 عبیر مرسى عبد الغفار الشافعى 2095176 كفـءكفـء712011/03/01 أخصائى اجتماعى

بلمشط االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 فاتن عبد العزیز عبد العاطى باظھ 322935 كفـءكفـء722011/07/01 أخصائى اجتماعى

شبشیر طمالى االبتدائیة المشتركة 2008/07/01 منال دمحم مصطفى القبانى 2096456 كفـءكفـء732011/07/01 أخصائى اجتماعى

برھیم الرسمیة للغات 2009/03/01 نداء دمحم شوقى ذكى یحیى 2097885 كفـءكفـء742011/03/01 أخصائى اجتماعى

جزى  للتعلیم األساسى 2009/07/01 نفیسة غنیم عبد الجلیل البربرى 2086986 كفـءكفـء752011/07/01 أخصائى اجتماعى

برھیم االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 ھبھ دمحم السید منصور 2098380 كفـءكفـء762011/07/01 أخصائى اجتماعى

سدود الرسمیة للغات 2008/03/01 ھناء دمحم عبد الرحیم احمد  عامر 2124625 كفـءكفـء772011/03/01 أخصائى اجتماعى

منوف الثانویة  الصناعیة للبنین 1988/10/22 ابراھیم نزیھ دمحم المسدى 281599 كفـءكفـء782012/09/01 دكتوراهمعلم خبیر

زاویة رزین الثانویة المشتركة 1991/09/29 شعبان عبد الجید دمحم علي 292575 كفـءكفـء792012/09/01 دكتوراهمعلم خبیر

صنصفط للتعلیم االساسى 1994/07/11 اشرف عبدالنعیم عبدالسید قطب 293960 كفـءكفـء802012/07/01 ماجیستیرمعلم أول أ

٢غمرین االبتدائیة  بنات  1992/09/01 سمیر محمود عبد الفتاح القدیم 295729 كفـءكفـء812012/03/01 ماجیستیرمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 1994/09/01 نجالء دمحم رشدى مبروك 324659 كفـءكفـء822012/07/01 ماجیستیرمعلم أول أ

سدود الثانویة المشتركة 1988/12/01 وفاء مصطفى مرسى صقر 288815 كفـءكفـء832009/02/04 معلم أول أ

زاویة رزین الثانویة المشتركة 1999/04/29 دمحم جالل دمحم على 1309451 كفـءكفـء842009/01/25 معلم أول

صنصفط االبتدائیة المشتركة 1999/01/17 محمود مختار صالح الشیمى 1711067 كفـءكفـء852009/02/03 معلم أول
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كفر فیشا للتعلیم اساسى 2008/07/01 ابتسام حسن السید عرفة 2201543 كفـءكفـء862011/07/01 معلم

ریاض اطفال رمضان الجمل بسدود 2009/03/01 ابتسام خلیفة عبد النبى العربى 2104537 كفـءكفـء872011/03/01 معلم

فیشا الكبرى الثانویة التجاریة 2009/07/01 ابتسام عفیفى معوض عرفة 2177198 كفـءكفـء882011/07/01 معلم

میت ربیعة للتعلیم االساسى 2011/07/01 ابتسام فتحى على الكیالنى 2124005 كفـءكفـء892011/07/01 معلم

الشھیدشعبان الملیجى االعدادیة 2008/07/01 احالم عبدهللا عبدالفتاح القدیم 2098913 كفـءكفـء902011/07/01 معلم

كفر العشرى االعدادیة 2009/07/01 احمد جمال على الشعار 2091938 كفـءكفـء912011/07/01 معلم

برھیم الرسمیة للغات 2009/03/01 أحمد سعید دمحم شیحھ 2078165 كفـءكفـء922011/03/01 معلم

جزى  االبتدائیة بنین 2009/03/01 احمد فوزى صالح زنفل 2095152 كفـءكفـء932011/03/01 معلم

صنصفط االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 احمد مصباح طلبة زنون 2099859 كفـءكفـء942011/03/01 معلم

ریاض اطفال بلمشط الجدیدة 2008/03/01 أزھار محمود عبدالصادق أبو حلوة 2097376 كفـءكفـء952011/03/01 معلم

ریاض اطفال بلمشط الجدیدة 2008/03/01 اسراء مصطفى السید حبیب 2087163 كفـءكفـء962011/03/01 معلم

الشھیدشعبان الملیجى االعدادیة 2009/03/01 أسماء  حسن  محمود عمران 2144478 كفـءكفـء972011/03/01 معلم

بزاویة رزین١االستقالل االبتدائیة رقم  2008/03/01 اسماء  عبد الحى عبد العزیز فراج 2093170 كفـءكفـء982011/03/01 معلم

الوفاء االبتدائیة بكمشوش 2009/03/01 اسماء ابو زید الشوربجى العربى 2089937 كفـءكفـء992011/03/01 معلم

2009/07/01 ریاض اطفال عزبة الخمسین أسماء حلمى عزمى كابوه 2126586 كفـءكفـء1002011/07/01 معلم

سروھیت  االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 اسماء عبد الرحمن عبد المطلب عبد الرحمن 1542476 كفـءكفـء1012011/03/01 معلم

ریاض اطفال   سروھیت بنات 2008/03/01 اسماء عبد القدوس دمحم سبع 2100252 كفـءكفـء1022011/03/01 معلم
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منشأة سلطان الثانویة بنات 2008/07/01 اسماء فتحى احمد عبید 2183167 كفـءكفـء1032011/07/01 معلم

صنصفط االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 اسماء فتحى اسماعیل حماد 2123870 كفـءكفـء1042011/03/01 معلم

بزاویة رزین١االستقالل االبتدائیة رقم  2009/03/01 اسماء فتحى دمحم عمار 2093167 كفـءكفـء1052011/03/01 معلم

منشأة سلطان الثانویة بنات 2009/07/01 اسماء دمحم على المظالى 2124629 كفـءكفـء1062011/07/01 معلم

الشھید دمحم احمد عمر 2008/01/13 السید دمحم دمحم حجازى 2089917 كفـءكفـء1072011/03/01 معلم

جزى  للتعلیم األساسى 2009/07/01 الھام العربى عباس احمد 2087982 كفـءكفـء1082011/07/01 معلم

ریاض اطفال جزي الحدیثة للبنین 2008/03/01 امال  عبد المرضى عبد العظیم المعداوى 2099633 كفـءكفـء1092011/03/01 معلم

دملیج للتعلیم األساسي 2008/03/01 امال دمحم السید حسوبة 2093163 كفـءكفـء1102011/03/01 معلم

٢ریاض اطفال شـــبرا بلولة 2009/03/01 امانى احمد رجب جعفر 2120716 كفـءكفـء1112011/03/01 معلم

بغمرین٢الشھید فاروق التالوى االبتدائیة رقم  2009/03/01 امانى دمحم عامر الخولى 2089144 كفـءكفـء1122011/03/01 معلم

ریاض اطفال العامرة 2008/03/01 امانى دمحم عباس  الصعیدى 2093155 كفـءكفـء1132011/03/01 معلم

الشیخ زوین بمنوف 2008/03/01 أمل حلمى عبد المنعم الطباخ 2078112 كفـءكفـء1142011/03/01 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة  بعزبھ امام بكر 2009/03/01 امل حمدى  ابراھیم  قریطة 2097796 كفـءكفـء1152011/03/01 معلم

غریب محروس االبتدائیة بعزبة العنانى 2009/03/01 امل سعید عبد الفتاح سالمة 2094382 كفـءكفـء1162011/03/01 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2008/07/01 امل دمحم احمد الرباط 2100765 كفـءكفـء1172011/07/01 معلم

ریاض اطفال   سروھیت بنات 2009/03/01 امل یحیى عبدالجید عبدهللا 2127014 كفـءكفـء1182011/03/01 معلم

المعارف االعدادیة بمنوف 2009/07/01 امنیة سعد المصیلحى شرف الدین 2171208 كفـءكفـء1192011/07/01 معلم

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

7438of 3062 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 

منوفالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

التحریر االبتدائیة بمنوف 2009/03/01 امنیة دمحم على دمحم على عزام 1618840 كفـءكفـء1202011/03/01 معلم

ریاض اطفال ھیت للتعلیم األساسي 2008/03/01 امیرة جمال محمود الشوربجى 2093274 كفـءكفـء1212011/03/01 معلم

جزى  للتعلیم األساسى 2008/03/01 أمیرة خلیل على البندارى 2084977 كفـءكفـء1222011/03/01 معلم

الحریة االبتدائیة المشتركة بمنوف 2009/07/01 امیرة رمضان دمحم شاھین 2145118 كفـءكفـء1232011/07/01 معلم

ریاض اطفال البنات بسنجرج 2009/03/01 امیرة سعید دمحم السطوحى 2093189 كفـءكفـء1242011/03/01 معلم

برھیم االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 امیرة سمیر صدیق صالح 2091200 كفـءكفـء1252011/03/01 معلم

ریاض اطفال الفتاة الحدیثة بمنشاة سلطان 2009/03/01 امیرة فتحى السید ابو فاطمة 1517777 كفـءكفـء1262011/03/01 معلم

2009/07/01 ریاض اطفال برھیم بنین امیرة مجدى عبد الغفار ابو موسى 2094577 كفـءكفـء1272011/07/01 معلم

ریاض اطفال رمضان الجمل بسدود 2009/07/01 امیرة دمحم رضا عبد الجابر 2221289 كفـءكفـء1282011/07/01 معلم

2008/03/01 ریاض اطفال فیشا الكبرى للتعلیم االساسى امیمة مختار مرعى المشطاوى 2098458 كفـءكفـء1292011/03/01 معلم

2008/07/01 برھیم التجریبیة ریاض أطفال انتصار زیدان عبد النبى النزالوى 2095165 كفـءكفـء1302011/07/01 معلم

عبد المرضي عمر االعدادیة بكفر بلمشط 2008/07/01 ایات عزت مبروك المسیدى 2122562 كفـءكفـء1312011/07/01 معلم

2008/03/01 بغمرین١ ریاض اطفال الشھید فاروق التالوى رقم  آیة أبو زید سعد ابو زید 2109108 كفـءكفـء1322011/03/01 معلم

عزبة امام بكر االعدادیة المشتركة 2009/07/01 ایمان  كرم دمحم الرھاوى 2089866 كفـءكفـء1332011/07/01 معلم

شبشیر طمالى االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 ایمان احمد ابو الفتوح حسان 2123966 كفـءكفـء1342011/07/01 معلم

ھیت للتعلیم االساسى 2009/03/01 ایمان السید عبد المنعم الجبلي 1809778 كفـءكفـء1352011/03/01 معلم

جزى  للتعلیم األساسى 2009/03/01 ایمان زكریا مصلحى عویضة 2086348 كفـءكفـء1362011/03/01 معلم
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كفر السنایة االبتدائیة  بنین 2009/03/01 ایمان صابر احمد مقبل 2084222 كفـءكفـء1372011/03/01 معلم

كفر السنایة االبتدائیة  بنین 2008/03/01 ایمان صبرى سالم البش 2121763 كفـءكفـء1382011/03/01 معلم

سنجرج االبتدائیة الحدیثة 2009/03/01 ایمان صالح احمد محروس 2089916 كفـءكفـء1392011/03/01 معلم

ریاض اطفال فیشا الكبرى بنین 2009/07/01 ایمان عبد الحكیم بیومى  القاضى 2097771 كفـءكفـء1402011/07/01 معلم

برھیم الرسمیة للغات 2008/03/01 ایمان عبد الستار دمحم دیاب 323161 كفـءكفـء1412011/02/20 معلم

رمضان الجمل االبتدائیة بنین بسدود 2009/07/01 ایمان عبد هللا دمحم احمد 2216613 كفـءكفـء1422011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض اطفال برھیم بنین ایمان عبد المنعم عبد الفتاح عیسى 2374260 كفـءكفـء1432011/07/01 معلم

كفر فیشا الحدیثة تعلیم اساسى 2011/03/01 ایمان عفیفى على قندیل 2128781 كفـءكفـء1442011/03/01 معلم

سدود الرسمیة للغات 2008/03/01 إیمان على مصطفى جربیدة 2120922 كفـءكفـء1452011/03/01 معلم

ریاض اطفال التحریر منوف 2008/03/01 ایمان عوض عبده الصباغ 2103879 كفـءكفـء1462011/03/01 معلم

ریاض اطفال منوف للتعلیم االساسي 2008/07/01 ایمان فتحى احمد مسلم 2152310 كفـءكفـء1472011/07/01 معلم

ریاض اطفال دمحم على ابو عیدة للتعلیم االساسى 2009/03/01 ایمان فتحى عبد العاطى الكردى 2134125 كفـءكفـء1482011/03/01 معلم

ط٠ ر٠ریاض اطفال دملیج اإلبتدائیة للبنات ف 2008/07/01 إیمان محروس عبده عزام 2109140 كفـءكفـء1492011/03/01 معلم

ریاض اطفال عمربن الخطاب للتعلیم االساسى بسنجرج 2008/03/01 ایمان دمحم ابو العال ابو العال 2097837 كفـءكفـء1502011/03/01 معلم

بزاویة رزین١االستقالل االبتدائیة رقم  2009/03/01 ایمان دمحم السید االھبل 2091185 كفـءكفـء1512011/03/01 معلم

السالم االبتدائیة  بسدود 2008/03/01 ایمان دمحم عبد المنعم احمد عبید 2121341 كفـءكفـء1522011/03/01 معلم

جزى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ایمن احمد رشدى عبد هللا 2076661 كفـءكفـء1532011/03/01 معلم
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السالم االبتدائیة  بسدود 2009/03/01 ایمن فوزى موسى عوض هللا 2091193 كفـءكفـء1542011/03/01 معلم

برھیم االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 ایناس طلعت عبد الرحمن الكردى 2097896 كفـءكفـء1552011/03/01 معلم

نصر عبد الغفور الثانویة بنات بمنوف 2008/07/01 ایناس دمحم عبد الفتاح حماد 2156317 كفـءكفـء1562011/07/01 معلم

ام المؤمنین االعدادیة للبنات 2008/07/01 ایناس مختار عباس  النطاط 2152569 كفـءكفـء1572011/07/01 معلم

جزى االعدادیة المشتركة 2008/07/01 ایناس یحیى عبد المنعم حواش 2110017 كفـءكفـء1582011/07/01 معلم

الشھید السید بحبح االبتدائیة منشاة سلطان 2009/07/01 آیھ حسن جابر  عبادة 2182741 كفـءكفـء1592011/07/01 معلم

كفر السنایة االبتدائیة  بنین 2009/03/01 ایھ زینھم سالم السقا 2121748 كفـءكفـء1602011/03/01 معلم

ریاض اطفال بلمشط الجدیدة 2009/03/01 بدور مصطفى سید احمد سلطان 2100656 كفـءكفـء1612011/03/01 معلم

شبرا بلولھ للتعلیم اساسى 2009/03/01 بسنت رفعت فھمى حمام 2084173 كفـءكفـء1622011/03/01 معلم

الشھید عبد الرحمن حجر االعدادیة ببرھیم 2008/07/01 تامر عبدالفتاح على على 2107494 كفـءكفـء1632011/07/01 معلم

منوف الثانویةالتجاریة للبنات 2009/03/01 تیسیر یسرى دمحم شبل الطباخ 2098369 كفـءكفـء1642011/03/01 معلم

عزبة الخمسین ذات الفصل الواحد 2008/03/01 ثناء مسعد سید أحمد عبد هللا 321969 كفـءكفـء1652011/03/01 معلم

الغباشى االبتدائیة  بعزبھ الجھیة 2009/03/01 جابر عبد الرؤف جابر االھبل 322008 كفـءكفـء1662011/03/01 معلم

ریاض اطفال جزى للتعلیم االساسى 2009/07/01 جھاد فتحى حامد الفرماوى 2084241 كفـءكفـء1672011/07/01 معلم

ریاض اطفال جزي الحدیثة للبنین 2008/07/01 جیھان ابراھیم عاشور سمینة 2099635 كفـءكفـء1682011/07/01 معلم

األقباط  للتعلیم األساسى بعزبة تتا 2009/03/01 حاتم دمحم عبد العزیز مدكور 2089903 كفـءكفـء1692011/03/01 معلم

زایة رزین االبتدائیة الجدیدة 2008/01/12 حسن مسعد حسن الشعلة 1536473 كفـءكفـء1702011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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منوفالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر بن الخطاب االبتدائیة  بمنوف 2009/03/01 حمادة جابر عبده الفرة 2116080 كفـءكفـء1712011/03/01 معلم

عبد المرضي عمر االعدادیة بكفر بلمشط 2008/03/01 حمدى بدران  سید احمد غنیم 2077088 كفـءكفـء1722011/03/28 معلم

غریب محروس االبتدائیة بعزبة العنانى 2009/03/01 حنان عبد الفتاح ذكى الفقى 2094384 كفـءكفـء1732011/03/01 معلم

صنصفط االعدادیة المشتركة 2009/03/01 خضرة  ابو العطا أحمد سالم 2077089 كفـءكفـء1742011/03/01 معلم

١طمالى االبتدائیة رقم   2008/03/01 دالیا بشر على خطاب 2093325 كفـءكفـء1752011/03/01 معلم

كفر السنابسة االعدادیة 2008/07/01 دالیا عبد العظیم حسن عرفة 2099356 كفـءكفـء1762011/07/01 معلم

احمد عبد السالم سالمھ الثانویة بنین 2008/07/01 دعاء  عبد الفتاح عبد اللطیف مرعى 2172342 كفـءكفـء1772011/07/01 معلم

بھواش للتعلیم األساسى 2009/03/01 دعاء جالل رشاد ضبش 2084225 كفـءكفـء1782011/03/01 معلم

المساعى المشكورة االعدادیة بمنوف 2009/07/01 دعاء حمدى صالح شعبان 2110644 كفـءكفـء1792011/07/01 معلم

كفر السنایة االبتدائیة  بنین 2008/07/01 دعاء شفیق عبد الرحمن القطان 2123946 كفـءكفـء1802011/07/01 معلم

2008/07/01 بغمرین١ ریاض اطفال الشھید فاروق التالوى رقم  دعاء عاطف عبد الحمید ابراھیم 2102459 كفـءكفـء1812011/07/01 معلم

شبرا بلولة للتعلیم االساسى 2009/03/01 دعاء عبدالمعطى خفاجة الصواف 2140335 كفـءكفـء1822011/03/01 معلم

2008/03/01 برھیم التجریبیة ریاض أطفال دعاء دمحم رشاد دمحم على العزب 2097900 كفـءكفـء1832011/03/01 معلم

شبشیر طمالى االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 دعاء دمحم عبدالعزیز غنیم 2102276 كفـءكفـء1842011/03/01 معلم

١ریاض اطفال طمالى األبتدائیة رقم 2008/03/01 دعاء دمحم معوض ھنداوى 2096450 كفـءكفـء1852011/03/01 معلم

عبد المرضي عمر االعدادیة بكفر بلمشط 2009/07/01 دینا عادل توفیق على 2156270 كفـءكفـء1862011/07/01 معلم

كفر السنایة االبتدائیة  بنین 2009/03/01 دینا دمحم  عبد العظیم غنیم 2121779 كفـءكفـء1872011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال عمربن الخطاب للتعلیم االساسى بسنجرج 2008/03/01 دینا محمود حسین ابو زھرة 2097840 كفـءكفـء1882011/03/01 معلم

السالم االبتدائیة  بمنوف 2009/07/01 دینا مختار فتحى الفیشاوى 2159345 كفـءكفـء1892011/07/01 معلم

سدود االعدادیة المشتركة 2008/03/01 رانیا صابر احمد دمحم 2076996 كفـءكفـء1902011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید دمحم جالل للتعلیم االساسى 2009/07/01 رانیا مرضى رشاد الغرباوى 2124648 كفـءكفـء1912011/07/01 معلم

الشھید الشوربجي الثانویة بالحامول 2008/07/01 رباب ابراھیم محمود درغام 2171823 كفـءكفـء1922011/07/01 معلم

منوف الثانویة الریاضیة 2008/07/01 رتیبة حمدى احمد السواق 2153679 كفـءكفـء1932011/07/01 معلم

الحامول االبتدائیة   بنات 2009/03/01 رجب دمحم رجب دمحم 2097822 كفـءكفـء1942011/03/01 معلم

منوف للتعلیم االساسى 2008/07/01 رحاب فتحى حامد البندارى 2114702 كفـءكفـء1952011/07/01 معلم

ریاض اطفال منوف للتعلیم االساسي 2009/03/01 رحاب مجدى سعد دیاب 2123884 كفـءكفـء1962011/03/01 معلم

الشیخ زوین بمنوف 2008/07/01 رشا اسماعیل عبدالواحد جودة 2166071 كفـءكفـء1972011/07/01 معلم

ریاض اطفال جزى للتعلیم االساسى 2009/03/01 رشا جمال عبد هللا سید احمد عبد الھادى 2045896 كفـءكفـء1982011/03/01 معلم

ریاض اطفال السالم  بكفر السنابسة 2008/03/01 رشا حنفى زاھر خلیل 2124623 كفـءكفـء1992011/03/01 معلم

ریاض اطفال الحدیثة بسنجرج 2008/07/01 رشا رجب دمحم خطابى 2168245 كفـءكفـء2002011/07/01 معلم

سروھیت االعدادیة المشتركة 2009/07/01 رشا شفیق دمحم ضاحى 2179074 كفـءكفـء2012011/07/01 معلم

ام المؤمنین االعدادیة للبنات 2008/03/01 رشا صالح عبد المنعم الحداد 2095312 كفـءكفـء2022011/03/01 معلم

2008/03/01 ریاض اطفال برھیم بنین رشا عبد الجید على منصور 2103887 كفـءكفـء2032011/03/01 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2008/03/01 رشا عبد الفتاح صابر العلیمى 1620694 كفـءكفـء2042011/03/01 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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منوفالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید عماد عدلى على االعدادیة بنین 2009/07/01 رشا عبدهللا دمحم  أبو حسین 2103643 كفـءكفـء2052011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى بسنجرج 2009/03/01 رشا محمود ابراھیم  مصطفى 2089863 كفـءكفـء2062011/03/01 معلم

ریاض اطفال العامرة 2009/07/01 رشا مھدى السید الوكیل 2103897 كفـءكفـء2072011/07/01 معلم

السالم االبتدائیة  بمنوف 2009/03/01 رشا مھدى عبد الحمید ابراھیم 2121584 كفـءكفـء2082011/03/01 معلم

ریاض اطفال شبرابلولة للتعلیم االساسى 2008/03/10 رشا موسى عرفھ سلیمان 2229077 كفـءكفـء2092011/02/28 معلم

ریاض اطفال الشھید دمحم جالل للتعلیم االساسى 2009/03/01 رشیدة ابو العزم عبد العزیز عبد الواحد 2134044 كفـءكفـء2102011/03/01 معلم

١طمالى االبتدائیة رقم   2008/07/01 رضا ابراھیم الحسینى تركي 2103599 كفـءكفـء2112011/07/01 معلم

ریاض اطفال عمربن الخطاب للتعلیم االساسى بسنجرج 2009/03/01 رضا عبدالسالم دمحم محمود 1517760 كفـءكفـء2122011/03/01 معلم

2008/03/01 بغمرین١ ریاض اطفال الشھید فاروق التالوى رقم  رضا محمود صدیق الزرقانى 2091274 كفـءكفـء2132011/03/01 معلم

كفر العشرى االعدادیة 2009/07/01 رمضان سالم دمحم حسین 2218012 كفـءكفـء2142011/07/01 معلم

ریاض اطفال االستقالل الجدیدة بزاویة رزین 2009/07/01 ریھام دمحم عبد العزیز الجمل 2108306 كفـءكفـء2152011/07/01 معلم

ریاض اطفال دمحم على ابو عیدة للتعلیم االساسى 2008/03/01 ریھام وفدى فتحى عاشور 2095265 كفـءكفـء2162011/03/01 معلم

جمال عبد الناصر للتعلیم االساسى بمنوف 2009/07/01 زھرة صبحى ابراھیم مكرم هللا 2095313 كفـءكفـء2172011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى بسنجرج 2008/03/01 زینب احمد محمود حفناوى 2097863 كفـءكفـء2182011/03/01 معلم

ریاض اطفال الفتاة الحدیثة بمنشاة سلطان 2008/07/01 زینب عبدالرحمن دسوقى جوھر 2098885 كفـءكفـء2192011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة  بمنوف 2008/03/01 سارة ابراھیم محمود دمحم 2108299 كفـءكفـء2202011/03/01 معلم

تامر الشافعى االبتدائیة بھواش 2009/07/01 سارة بالل دمحم دمحم 2153804 كفـءكفـء2212011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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منوفالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سروھیت االعدادیة المشتركة 2008/12/23 سارة سمیر محمود جمعة 2217995 كفـءكفـء2222011/07/01 معلم

منوف االبتدائیة الجدیدة بنین 2009/07/01 سالى احمد مھدى الحامولى 2140360 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم

تامر الشافعى االبتدائیة بھواش 2008/03/01 سامیة احمد دمحم البھواشى 2108787 كفـءكفـء2242011/03/01 معلم

منوف الثانویة الریاضیة 2008/07/01 سامیة فاروق سلیمان الطھویھى 2163583 كفـءكفـء2252011/07/01 معلم

ریاض اطقال تامر الشافعي بھواش 2008/07/01 سحر رضا أحمد سیف 2120914 كفـءكفـء2262011/07/01 معلم

االزھار االبتدائیة  بمنوف 2008/03/01 سحر دمحم  طلعت  المعداوى 2121441 كفـءكفـء2272011/03/01 معلم

ریاض اطفال عمربن الخطاب للتعلیم االساسى بسنجرج 2008/07/01 سحر یحیى شحاتة خود 2097844 كفـءكفـء2282011/07/01 معلم

ھیت للتعلیم االساسى 2009/03/01 سعاد قطب ابراھیم زھیر 2095180 كفـءكفـء2292011/03/01 معلم

منوف للتعلیم االساسى 2009/07/01 سلمى حسن دمحم مراد 2150807 كفـءكفـء2302011/07/13 معلم

زاویة رزین االعدادیة الجدیدة 2008/07/01 سلوى  دمحم عبد الفتاح سلیم 2104532 كفـءكفـء2312011/07/01 معلم

ط٠ ر٠ریاض اطفال دملیج اإلبتدائیة للبنات ف 2009/03/01 سلوى السید  سعد سعد 2098415 كفـءكفـء2322011/03/01 معلم

زاویة رزین الثانویة المشتركة 2008/07/01 سماح انور عبد العظیم العطار 2100263 كفـءكفـء2332011/07/01 معلم

الشھید دمحم سامى جادو االبتدائیة بمنوف 2008/07/01 سماح كمال جاد شرف الدین 2163878 كفـءكفـء2342011/07/01 معلم

بھواش الثانویة الصناعیة المشتركة 2008/03/01 سماح مصطفى ملیجى عمارة 2084235 كفـءكفـء2352011/03/01 معلم

بغمرین٢الشھید فاروق التالوى االبتدائیة رقم  2008/07/01 سمر فوزى محروس ملطان 2098729 كفـءكفـء2362011/07/01 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة  بعزبھ امام بكر 2009/03/01 سناء جمیل عبد الحافظ بدیر 2123936 كفـءكفـء2372011/03/01 معلم

ریاض اطفال بلمشط الجدیدة 2009/07/01 سناء طھ دمحم أبو فرج 2097372 كفـءكفـء2382011/07/01 معلم
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كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر شبرا بلولة االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 سناء عطیة مصطفى الخولى 2084227 كفـءكفـء2392011/03/01 معلم

ریاض اطفال جزي الحدیثة للبنین 2009/03/01 سناء دمحم نصر سید أحمد مراد 1517751 كفـءكفـء2402011/03/01 معلم

الشھید الشوربجي الثانویة بالحامول 2008/12/28 سنیة سمیر عبد الحمید جاد الحق 2177301 كفـءكفـء2412011/07/01 معلم

٢ریاض اطفال شـــبرا بلولة 2009/03/01 سنیھ حسن محمود الجمل 1540459 كفـءكفـء2422011/03/01 معلم

الشھید عبد الرحمن حجر االعدادیة ببرھیم 2009/03/01 سوزان عبد الوھاب دمحم زاید 2094535 كفـءكفـء2432011/03/01 معلم

دملیج  االبتدائیة بنین 2008/03/01 سومة دمحم عبد هللا سابق 322772 كفـءكفـء2442011/03/01 معلم

ریاض اطفال البنات بسنجرج 2008/03/01 شریفة محمود صقر قندیل 2121455 كفـءكفـء2452011/03/01 معلم

2008/07/01 برھیم التجریبیة ریاض أطفال شرین عبد هللا فھیم الدناصورى 2097780 كفـءكفـء2462011/07/01 معلم

٢ریاض اطفال شـــبرا بلولة 2008/07/01 شریھان مرسى عبدالمنعم الفالحة 2122569 كفـءكفـء2472011/07/01 معلم

جزى للتعلیم األساسى 2008/01/18 شعبان صالح عبد الجواد على 2061238 كفـءكفـء2482011/03/01 معلم

التحریر االعدادیة بسنجرج 2009/03/01 شیرین سلیمان  دمحم الدھشان 1517756 كفـءكفـء2492011/03/01 معلم

عبد المرضي عمر االعدادیة بكفر بلمشط 2009/07/01 شیماء  جودة سعد الدالى 2154929 كفـءكفـء2502011/07/01 معلم

ریاض اطفال میت ربیعة للتعلیم االساسى 2009/07/01 شیماء  فوزى عبد الحمید حماد 2134040 كفـءكفـء2512011/07/01 معلم

١كفر فیشا الكبرى الجدیدة االبتدائیة رقم  2008/03/01 شیماء حلمى السید عرفة 2124616 كفـءكفـء2522011/03/01 معلم

2009/07/01 ریاض اطفال صنصفط االبتدائیة المشتركة شیماء عبد هللا دمحم عبد المنعم الشنشورى 2121808 كفـءكفـء2532011/07/01 معلم

زاویة رزین االعدادیة المشتركة 2009/07/01 شیماء دمحم عبد الوھاب محرز 2106785 كفـءكفـء2542011/07/01 معلم

بلمشط االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 شیماء دمحم دمحم شوشة 2121789 كفـءكفـء2552011/03/01 معلم
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منوف الثانویةالتجاریة للبنات 2008/07/01 شیماء محمود عبد السالم ابو شادى 2182735 كفـءكفـء2562011/07/01 معلم

برھیم االبتدائیة  بنین 2008/03/01 شیماء مسعد سعد الجزاز 2084218 كفـءكفـء2572011/03/01 معلم

برھیم االبتدائیة  بنین 2009/03/01 صباح جابر عبد الحكم المالكى 2078182 كفـءكفـء2582011/03/01 معلم

2009/07/01 ریاض اطفال عزبة الخمسین صباح عبد الغفار طلبة منصور 2098403 كفـءكفـء2592011/07/01 معلم

شبرا بلولھ للتعلیم اساسى 2008/03/01 صفاء  عبد هللا دمحم سید احمد 2088001 كفـءكفـء2602011/03/01 معلم

الشھبد دمحم احمد عمر 2008/03/19 صفاء السعداوى غریب الزرقانى 2097379 كفـءكفـء2612011/03/01 معلم

ریاض اطفال الفتاة الحدیثة بمنشاة سلطان 2009/07/01 صفاء سعید عبد التواب كرسوم 2096475 كفـءكفـء2622011/07/01 معلم

ریاض اطفال دملیج للتعلیم االساسى 2008/03/01 صفاء شحاتة عبد المعز شحاتة 1517811 كفـءكفـء2632011/03/01 معلم

2008/07/01 ریاض اطفال صنصفط االبتدائیة المشتركة صفاء عبد السالم على عبد الحافظ 2121797 كفـءكفـء2642011/07/01 معلم

2009/07/01 ریاض اطفال فیشا الكبرى للتعلیم االساسى صفاء فتحى عبدالمجید فرحات 2097283 كفـءكفـء2652011/07/01 معلم

طمالى االعدادیة المشتركة 2009/07/01 ضیاءالدین دمحم محمود حسان 2211286 كفـءكفـء2662011/07/01 معلم

غریب محروس االبتدائیة بعزبة العنانى 2009/03/01 طارق عبدالرسول أحمد حجازى 2097361 كفـءكفـء2672011/03/01 معلم

غریب محروس االبتدائیة بعزبة العنانى 2009/03/01 طارق نبوى أحمد ابو رزق 2097358 كفـءكفـء2682011/03/01 معلم

٢طمالى االبتدائیة رقم   2008/01/17 عبد العزیز شعبان شدید  بصل 2106915 كفـءكفـء2692011/03/01 معلم

سالم دمحم سالم البنا االبتدائیة  بكفر بلمشط 2009/03/01 عبد الغنى فتحى عبد الغنى الطباخ 2219788 كفـءكفـء2702011/03/01 معلم

فیشا الكبرى الثانویة المشتركة 2008/05/18 عبدهللا حسانین أحمد قاسم 2212759 كفـءكفـء2712011/07/01 معلم

عبد الناصر قابیل االعدادیة المشتركة 2009/07/01 عبیر رجب عبد الحي صقر 2215504 كفـءكفـء2722011/07/01 معلم
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2008/03/01 فیشا الكبرى للتعلیم االساسى عبیر شوقى على عبد ربھ 1618791 كفـءكفـء2732011/03/01 معلم

2008/07/01 برھیم التجریبیة ریاض أطفال عبیر مصطفى عبد المعز رضوان 2091130 كفـءكفـء2742011/07/01 معلم

جزى  االبتدائیة بنین 2009/03/01 عزة عامر بسیونى سعید 2094611 كفـءكفـء2752011/03/01 معلم

ریاض اطفال بلمشط 2009/07/01 عزة عبد الفتاح دمحم الشیخ 2091281 كفـءكفـء2762011/07/01 معلم

ریاض اطفال دمحم على ابو عیدة للتعلیم االساسى 2008/03/01 عزة عبدالغنى عبدالعظیم سعد 2123252 كفـءكفـء2772011/03/01 معلم

ریاض اطفال شبرابلولة للتعلیم االساسى 2009/03/01 عزة عبده مصلحى أبوزید 2123228 كفـءكفـء2782011/03/01 معلم

٢طمالى االبتدائیة رقم   2008/03/01 عزة فراج جودة بدر 2094521 كفـءكفـء2792011/03/01 معلم

2008/03/01 ریاض اطفال فیشا الكبرى للتعلیم االساسى عزة محمود حسن البطرة 2098449 كفـءكفـء2802011/03/01 معلم

عزبة ابو عدس للتعلیم االساسى 2009/03/01 عزت السعداوى عبد الغنى شھاب الدین 2064687 كفـءكفـء2812011/02/20 معلم

2008/07/01 ریاض اطفال كفر رماح عزیزة دمحم عاشور احمد یحیى 2134049 كفـءكفـء2822011/07/01 معلم

المعارف االعدادیة بمنوف 2009/07/01 عصام ممدوح عبد العاطى كابوة 2124639 كفـءكفـء2832011/07/01 معلم

ریاض اطفال العامرة 2008/03/01 عفاف السید ذكى الفقى 2093157 كفـءكفـء2842011/03/01 معلم

ریاض اطقال تامر الشافعي بھواش 2008/03/01 عفاف شرف الدین عبد الفتاح شرف الدین 1517794 كفـءكفـء2852011/03/01 معلم

تتا االعدادیة المشتركة 2009/03/01 عفاف عبد الرحیم دمحم شتیھ 2220107 كفـءكفـء2862011/03/01 معلم

ریاض اطفال فیشا الكبرى بنین 2009/07/01 عفاف كمال عبد العظیم زمر 2217983 كفـءكفـء2872011/07/01 معلم

میت ربیعة للتعلیم االساسى 2009/07/01 عال صالح على سعد 2126475 كفـءكفـء2882011/07/01 معلم

تتا االعدادیة المشتركة 2008/12/25 عال عبد الفتاح عبد العظیم شھاب الدین 2154705 كفـءكفـء2892011/07/01 معلم
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2008/07/01 برھیم التجریبیة ریاض أطفال عال كمال بیومى زھران 2097329 كفـءكفـء2902011/07/01 معلم

شبرا بلولھ للتعلیم اساسى 2009/03/01 عالء عبد العال معوض ابو حسن 2091121 كفـءكفـء2912011/03/01 معلم

شبشیر طمالى االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 عالء دمحم لطفى عطیة 2094526 كفـءكفـء2922011/03/01 معلم

جمال عبد الناصرللتعلیم االساسى بمنوف 2009/07/01 على حافظ عبد العظیم نویر 2123971 كفـءكفـء2932011/07/01 معلم

عمربن الخطاب للتعلیم االساسى بسنجرج 2008/07/01 علیاء عبد الرحمن عبد الرحمن عزام 2127118 كفـءكفـء2942011/07/01 معلم

2009/03/01 بغمرین١ ریاض اطفال الشھید فاروق التالوى رقم  علیاء دمحم كامل عبد هللا 2097790 كفـءكفـء2952011/03/01 معلم

عزبة المصرى االبتدائیة 2008/01/17 عماد سعید حامد شعیب 2078078 كفـءكفـء2962011/03/01 معلم

السالم االبتدائیة بكفر السنابسة 2008/01/12 عماد دمحم عطیة عمارة 2108300 كفـءكفـء2972011/03/01 معلم

تتا االعدادیة المشتركة 2009/02/20 عمرو حمدى صابر ابو فارس 2045400 كفـءكفـء2982011/03/01 معلم

منوف الثانویة  الصناعیة للبنات 2008/03/01 غادة السید ذكى مصطفى 2121563 كفـءكفـء2992011/03/01 معلم

الشھیدشعبان الملیجى االعدادیة 2009/07/01 غادة عبد المجید مطلب  باص 2096464 كفـءكفـء3002011/07/01 معلم

الشھیدشعبان الملیجى االعدادیة 2009/03/01 فاطمة ابراھیم عبد الحمید خلیل 2121602 كفـءكفـء3012011/03/01 معلم

طمالى االعدادیة المشتركة 2009/03/01 فاطمة احمد محمود شاھین 2106801 كفـءكفـء3022011/03/01 معلم

2009/07/01 ریاض اطفال فیشا الكبرى للتعلیم االساسى فاطمة حمدى دمحم الجخھ 2108387 كفـءكفـء3032011/07/01 معلم

عزبةالخمسین االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 فاطمة سعید عبد الوھاب الشاذلى 2108311 كفـءكفـء3042011/03/01 معلم

سروھیت االعدادیة المشتركة 2008/07/01 فاطمة عبد الحمید دمحم عجالن 2121691 كفـءكفـء3052011/07/01 معلم

ریاض اطفال سدود الرسمیة للغات 2008/03/01 فاطمة عبد المنعم محمود البحیرى 2121427 كفـءكفـء3062011/03/01 معلم
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شبشیر طمالى االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 فاطمة عبدالشافى نصر سوید 2102270 كفـءكفـء3072011/03/01 معلم

2009/03/01 فیشا الكبرى للتعلیم االساسى فاطمة دمحم فوزى راضى 1517827 كفـءكفـء3082011/03/01 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة  بمنوف 2008/01/12 كامل نبیل كامل ابو زید 1534550 كفـءكفـء3092011/02/20 معلم

كفر السنابسة االعدادیة 2009/07/01 كریم احمد سید احمد شعالن 2131046 كفـءكفـء3102011/07/01 معلم

كفر السنابسة االعدادیة 2008/03/01 كریمة بیومى مختار ضبش 2108298 كفـءكفـء3112011/03/01 معلم

فیشا الكبرى االبتدائیة  بنات 2008/03/01 كریمة دمحم دمحم عید 2095270 كفـءكفـء3122011/03/01 معلم

ریاض اطفال شبرابلولة للتعلیم االساسى 2008/03/01 كریمة معوض دمحم فاضل 2121576 كفـءكفـء3132011/03/01 معلم

بھواش الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/07/01 كمال جالل منصور احمد 2152780 كفـءكفـء3142011/07/01 معلم

برھیم الرسمیة للغات 2008/03/01 مارو صموئیل سعد حنا 2094475 كفـءكفـء3152011/03/01 معلم

ریاض اطفال بلمشط الجدیدة 2009/07/01 مایسة صبحى عبد هللا دمحم 2095301 كفـءكفـء3162011/07/01 معلم

الفتاة الحدیثة  االبتدائیة منشاة سلطان 2008/07/01 مایسة عاطف عبد الرحمن منتصر 2164066 كفـءكفـء3172011/07/01 معلم

عزبھ ابو عدس للتعلیم االساسى 2009/03/01 دمحم  ربیع فھیم عبد هللا 2103960 كفـءكفـء3182011/03/01 معلم

كفر العشرى االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 دمحم  عبد المرضى زكریا خالف 2093179 كفـءكفـء3192011/07/01 معلم

فیشا الكبرى الثانویة التجاریة 2009/07/01 دمحم  عثمان فؤاد العزب 2179703 كفـءكفـء3202011/07/01 معلم

جزى االبتدائیة  الجدیده 2008/01/12 دمحم  على دمحم عبد الرحمن 2089899 كفـءكفـء3212011/03/01 معلم

بلمشط االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 دمحم ابراھیم دمحم مرجان 2084966 كفـءكفـء3222011/03/01 معلم

برھیم االبتدائیة  بنین 2009/07/01 دمحم ابوالحدید السید عویضة 2120747 كفـءكفـء3232011/07/01 معلم
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منوف للتعلیم االساسى 2009/07/01 دمحم جمال فارس الشامى 2139003 كفـءكفـء3242011/07/01 معلم

كفر العشرى االعدادیة 2009/03/01 دمحم جمال دمحم السقا 2094602 كفـءكفـء3252011/03/01 معلم

شبرا بلولھ للتعلیم اساسى 2009/03/01 دمحم حسنى مصطفى عاشور 2097745 كفـءكفـء3262011/03/01 معلم

برھیم الرسمیة للغات 2009/03/01 دمحم عبد المرضى درویش المیھى 2099844 كفـءكفـء3272011/03/01 معلم

برھیم الرسمیة للغات 2009/03/01 دمحم مجدى بدوى فرحات 2097871 كفـءكفـء3282011/03/01 معلم

دمحم عرفة االعدادیة بكفر فیشا 2009/07/01 دمحم مغربى مغربى البیطار 2198477 كفـءكفـء3292011/07/01 معلم

جزى االعدادیة المشتركة 2009/07/01 دمحم منیر دمحم البیة 2127106 كفـءكفـء3302011/07/01 معلم

كفر السنایة االبتدائیة  بنین 2009/07/01 دمحم نبیل عبد العظیم شلبى 2121335 كفـءكفـء3312011/07/01 معلم

كفر العشرى االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 محمود احمد دمحم حجازى 2086999 كفـءكفـء3322011/03/01 معلم

كفر السنایة االبتدائیة  بنین 2009/03/01 محمود عبد العال عبد المقصود العیسوى 2123942 كفـءكفـء3332011/03/01 معلم

احمد عبد السالم سالمھ الثانویة بنین 2008/12/28 مدیحة دمحم محمود عبد الجلیل 2183160 كفـءكفـء3342011/07/01 معلم

2009/07/01 ریاض اطفال عزبة المصرى مرفت عبدالجید عامر السباعى 2097298 كفـءكفـء3352011/07/01 معلم

ریاض اطفال بلمشط الجدیدة 2008/07/01 مروة احمد عبد الحمید نور 2102461 كفـءكفـء3362011/07/01 معلم

ریاض اطفال عمربن الخطاب للتعلیم االساسى بسنجرج 2009/03/01 مروة حسین السید على 2099638 كفـءكفـء3372011/03/01 معلم

ریاض اطفال جمال عبد الناصر 2008/03/01 مروة خیرى عبد الدایم عامر 2093173 كفـءكفـء3382011/03/01 معلم

الشھبد دمحم احمد عمر 2008/03/01 مروة سعید مصطفى ابوالمجد 2212891 كفـءكفـء3392011/03/01 معلم

منوف الثانویةالتجاریة للبنات 2008/07/01 مروة صبرى درویش  عمار 2182718 كفـءكفـء3402011/07/01 معلم
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ھیت للتعلیم االساسى 2009/07/01 مروة صالح سعید الباجورى 2225421 كفـءكفـء3412011/07/01 معلم

عبد الناصر قابیل االعدادیة المشتركة 2009/07/01 مروة عبد الرحمن  دمحم عبد الرحمن 2362891 كفـءكفـء3422011/07/01 معلم

ریاض اطفال جزى للتعلیم االساسى 2008/03/01 مروة دمحم احمد عطیة 2104534 كفـءكفـء3432011/03/01 معلم

2008/07/01 بغمرین١ ریاض اطفال الشھید فاروق التالوى رقم  مروة ناجى عبدالحافظ العرابى 2123276 كفـءكفـء3442011/07/01 معلم

جزى للتعلیم األساسى 2009/07/01 مریم صلیب راغب عبدالملك 2130185 كفـءكفـء3452011/07/01 معلم

ام المؤمنین االعدادیة للبنات 2009/07/01 مشیرة فوزي جاد االشموني 2218074 كفـءكفـء3462011/07/01 معلم

جزى للتعلیم األساسى 2009/07/01 مصطفى فوزى دمحم مبروك 2405845 كفـءكفـء3472011/07/01 معلم

سروھیت االبتدائیة بنات 2009/03/01 معتز فتحي محمود سلیم 2217668 كفـءكفـء3482011/03/01 معلم

مختار ابو عیش االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 منار سامى عبد السالم عرفة 2159201 كفـءكفـء3492011/03/01 معلم

١كفر فیشا الكبرى الجدیدة االبتدائیة رقم  2008/03/01 منال على مامون جعفر 2121784 كفـءكفـء3502011/03/01 معلم

تتا االعدادیة المشتركة 2009/05/24 منھ هللا دمحم عاطف صالح عبد هللا 2341873 كفـءكفـء3512011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى بسنجرج 2009/03/01 منى احمد عبد الدایم ابو احمد 2089910 كفـءكفـء3522011/03/01 معلم

2008/07/01 ریاض اطفال برھیم بنین منى حسن یوسف الخولى 2121802 كفـءكفـء3532011/07/01 معلم

ریاض اطفال عبد المنصف محمود للتعلیم االساسى 2009/07/01 منى عبد الحمید عبد الرؤف البحیرى 2106082 كفـءكفـء3542011/07/01 معلم

ریاض اطفال الشھید دمحم جالل للتعلیم االساسى 2008/07/01 منى عبد العزیز دمحم سلیم 2093158 كفـءكفـء3552011/07/01 معلم

ریاض اطفال بلمشط 2008/07/01 منى فوزى المرسى  طاحون 2099632 كفـءكفـء3562011/07/01 معلم

صنصفط االعدادیة المشتركة 2008/03/01 منى فوزى سعد حمص 2084237 كفـءكفـء3572011/03/01 معلم
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ریاض اطفال األقباط  للتعلیم األساسى بعزبة تتا 2009/07/01 منیرة  احمد احمد صابر 2099883 كفـءكفـء3582011/07/01 معلم

المعارف االعدادیة بمنوف 2009/07/01 مھا حسنى دمحم نصر 2201444 كفـءكفـء3592011/07/01 معلم

ریاض اطفال الوفاء بكمشوش 2009/03/01 مھا رحیم عبدالھادي شیالن 2084169 كفـءكفـء3602011/03/01 معلم

١ریاض اطفال طمالى األبتدائیة رقم 2009/03/01 مواھب على مجاھد أبو أحمد 1517803 كفـءكفـء3612011/03/01 معلم

ریاض اطفال جمال عبد الناصر 2008/03/01 مى فتحى على  ملھط 2122561 كفـءكفـء3622011/03/01 معلم

ریاض اطفال عثمان بن عفان 2009/07/01 مى مؤمن دمحم ابو العینین 2124595 كفـءكفـء3632011/07/01 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة  بمنوف 2008/07/01 میرفان دمحم رمضان السرساوى 2153693 كفـءكفـء3642011/07/01 معلم

الحریة االبتدائیة المشتركة بمنوف 2009/03/01 نادیة ابراھیم معوض زغلول 1535087 كفـءكفـء3652011/03/01 معلم

كمشوش االبتدائیة  المشتركة 2008/07/01 نانى ابراھیم عبد السمیع صقر 2134142 كفـءكفـء3662011/07/01 معلم

ریاض اطفال الشھید دمحم جالل للتعلیم االساسى 2009/03/01 نجاح سید ابراھیم ابراھیم دمحمالدیب 2134046 كفـءكفـء3672011/03/01 معلم

سروھیت  االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 نجوى ابراھیم امین منصور 2100715 كفـءكفـء3682011/03/01 معلم

سدود االعدادیة المشتركة 2009/03/01 نجوى على دمحم الغمراوى 1517734 كفـءكفـء3692011/03/01 معلم

2009/03/01 ریاض اطفال عزبة الخمسین نداء عبدالمرضى حامد حمودة 2084240 كفـءكفـء3702011/03/01 معلم

الشھبد دمحم احمد عمر 2008/07/01 نسمة عبد العزیز عبد الحمید ابو عوف 2091277 كفـءكفـء3712011/07/01 معلم

برھیم االبتدائیة   بنات 2008/03/01 نشوي ماھر حلمي عزیز 1520743 كفـءكفـء3722011/03/01 معلم

كفر السنایة االبتدائیة  بنین 2008/03/01 نعمة حسن عبد المجید شحاتھ 2106793 كفـءكفـء3732011/03/01 معلم

ریاض اطفال صنصفط للتعلیم االساسى 2009/03/01 نعناعة دمحم عبد العظیم عثمان 2091283 كفـءكفـء3742011/03/01 معلم
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2009/07/01 ریاض اطفال عزبة المصرى نعیمة جمال عطیة الطنطاوى 2095299 كفـءكفـء3752011/07/01 معلم

2009/07/01 بغمرین١ ریاض اطفال الشھید فاروق التالوى رقم  نھاد فؤاد دمحم سلیمان 2097295 كفـءكفـء3762011/07/01 معلم

ریاض اطفال كفر العامرة للتعلیم االساسى 2009/07/01 نھال سعید موسى الجمال 2102261 كفـءكفـء3772011/07/01 معلم

ریاض اطغال دمحم حسنى ابراھیم للتعلیم االساسى 2008/07/01 نھلھ عبد المنصف دمحم عبد البر 2096018 كفـءكفـء3782011/07/01 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة  بعزبھ امام بكر 2009/03/01 نھى حمزة دمحم الفار 1518651 كفـءكفـء3792011/03/01 معلم

ریاض اطقال تامر الشافعي بھواش 2009/07/01 نوال عزت عبدالمؤمن الفار 2109144 كفـءكفـء3802011/07/01 معلم

ریاض اطفال ھیت للتعلیم األساسي 2009/03/01 نورا  حسن دمحم بدوى 2094581 كفـءكفـء3812011/03/01 معلم

كمشوش االبتدائیة  المشتركة 2009/03/01 نورا ابراھیم معوض خالد 2089936 كفـءكفـء3822011/03/01 معلم

دمحم عرفة االعدادیة بكفر فیشا 2009/03/01 نورا مجدى رضوان داود 1517733 كفـءكفـء3832011/03/01 معلم

االزھار االبتدائیة  بمنوف 2008/07/01 نورا محمود الشعراوى الدعوشى 2121733 كفـءكفـء3842011/07/01 معلم

ریاض اطفال البنات بفیشا الكبري 2009/07/01 ھالة  صالح  مصطفى عید 2098398 كفـءكفـء3852011/07/01 معلم

شبرا بلولة للتعلیم االساسى 2008/03/01 ھالة حمدى محمود حمزة 2124598 كفـءكفـء3862011/03/01 معلم

الحامول االبتدائیة   بنات 2009/03/01 ھالة شوقى دمحم عباس 2123951 كفـءكفـء3872011/03/01 معلم

دمحم ابراھیم  شھاب االعدادیة بكمشوش 2011/03/01 ھالة عبد الباسط عبد العظیم النشار 320493 كفـءكفـء3882011/03/01 معلم

سروھیت االعدادیة المشتركة 2008/07/01 ھالة عبد العزیز دمحم الصغیر 2134131 كفـءكفـء3892011/07/01 معلم

برھیم االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 ھالھ عبد المرضى عبد الباسط دمحم 2078174 كفـءكفـء3902011/03/01 معلم

ریاض اطفال میت ربیعة للتعلیم االساسى 2008/07/01 ھالھ فؤاد حسن سالم 2124651 كفـءكفـء3912011/07/01 معلم
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ریاض اطفال الفتاة الحدیثة بمنشاة سلطان 2009/07/01 ھانم سلیمان مصطفى حالوة 2094389 كفـءكفـء3922011/07/01 معلم

الجالء المشتركة االبتدائیة بمنوف 2008/03/01 ھانم دمحم معوض المواردى 2098376 كفـءكفـء3932011/03/01 معلم

طمالى االعدادیة المشتركة 2009/07/01 ھانى شوقى عبد الدایم یوسف 2077034 كفـءكفـء3942011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب  االبتدائیة بعزبھ زعزع 2008/03/01 ھبة ابراھیم عبد الحمید عمرو 1534581 كفـءكفـء3952011/03/01 معلم

الشھبد دمحم احمد عمر 2009/07/01 ھبة سالمة دمحم معوض 2100245 كفـءكفـء3962011/07/01 معلم

ریاض اطفال الوفاء بكمشوش 2008/03/01 ھبة على عبدالنبى المعداوى 1517797 كفـءكفـء3972011/03/01 معلم

ریاض اطفال بلمشط 2009/07/01 ھبة فاروق ذكى مصطفى 2097741 كفـءكفـء3982011/07/01 معلم

ریاض اطفال الشھید دمحم جالل للتعلیم االساسى 2008/07/01 ھبة دمحم جابر الجندى 2153713 كفـءكفـء3992011/07/01 معلم

ابو بكر الصدیق االیتدائیة بمنوف 2009/07/01 ھبة دمحم حسین مصطفى 2193515 كفـءكفـء4002011/07/01 معلم

سدود االعدادیة الرسمیة للغات 2008/07/01 ھبة یحیى عبد الحمید خطاب 2129677 كفـءكفـء4012011/07/01 معلم

منوف االعدادیة الحدیثة بنات 2009/07/01 ھبھ سمیر دمحم فرید  القارح 2121706 كفـءكفـء4022011/07/01 معلم

بھواش الثانویة الصناعیة المشتركة 2008/07/01 ھبھ سید احمد عبد المعز االمام 2123459 كفـءكفـء4032011/07/01 معلم

2009/07/01 برھیم التجریبیة ریاض أطفال ھبھ عبد الاله ابراھیم شعبان 2108315 كفـءكفـء4042011/07/01 معلم

أحمد شاكر االبتدائیة  بمنوف 2008/03/01 ھبھ دمحم سعید دمحم زین الدین 2213984 كفـءكفـء4052011/03/01 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى بسنجرج 2009/03/01 ھدى  محروس دمحم فارس 2089904 كفـءكفـء4062011/03/01 معلم

ریاض اطفال دبركى بنین 2009/03/01 ھدى ابراھیم عبد الصافي ابراھیم 2094394 كفـءكفـء4072011/03/01 معلم

ریاض اطفال فیشا الكبرى بنین 2009/03/01 ھدى شعبان السید الطرینى 2097760 كفـءكفـء4082011/03/01 معلم
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األعلي

میت ربیعة للتعلیم االساسى 2008/07/01 ھدى صالح دمحم الحنفى 2156308 كفـءكفـء4092011/07/01 معلم

ط٠ ر٠ریاض اطفال دملیج اإلبتدائیة للبنات ف 2009/07/01 ھدى مختار على  ابو شریبة 2097285 كفـءكفـء4102011/07/01 معلم

كفر رماح االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 ھمت  سامى فؤاد قطب 2089906 كفـءكفـء4112011/03/01 معلم

كفر السنایة االبتدائیة  بنین 2008/03/01 ھمت مصطفى على ابو فاطمة 2097906 كفـءكفـء4122011/03/01 معلم

ریاض االطفال عبد الغفور مخلوف 2008/07/01 ھناء جاد عبد الحافظ مخلوف 2229336 كفـءكفـء4132011/07/01 معلم

ریاض اطفال دمحم على ابو عیدة للتعلیم االساسى 2009/03/01 ھناء رجب عبده رزق 1517784 كفـءكفـء4142011/03/01 معلم

برھیم االبتدائیة  بنین 2009/03/01 ھناء صبحى محمود ناجى 2120940 كفـءكفـء4152011/03/01 معلم

الوفاء االبتدائیة بكمشوش 2008/03/01 ھناء طلعت دمحم الصواف 2084229 كفـءكفـء4162011/03/01 معلم

١ریاض اطفال طمالى األبتدائیة رقم 2009/03/01 ھناء عبد العزیز عباس قطب 2097827 كفـءكفـء4172011/03/01 معلم

شبشیر طمالى االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 ھند عبد الھادى دمحم بالل 2123973 كفـءكفـء4182011/07/01 معلم

ریاض اطفال العامرة 2009/03/01 ھند محمود عبد اللطیف الجناینى 2093152 كفـءكفـء4192011/03/01 معلم

2008/03/01 ریاض اطفال فیشا الكبرى للتعلیم االساسى ھیام ابراھیم دمحم درة 2098442 كفـءكفـء4202011/03/01 معلم

بلمشط االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 وسام دمحم على شعبان 2397670 كفـءكفـء4212011/07/01 معلم

كفر السنایة االبتدائیة  بنین 2008/03/01 وفاء انسان عبد الحمید مطر 2123940 كفـءكفـء4222011/03/01 معلم

سروھیت االعدادیة المشتركة 2009/03/01 وفاء زھدى امین سالم 2127158 كفـءكفـء4232011/03/01 معلم

٢شبرا بلولة االبتدائیة رقم  2008/03/01 وفاء طھ عبدالعاطى فرج 2123220 كفـءكفـء4242011/03/01 معلم

2009/07/01 اكتوبر االعدادیة بتتا٦شھداء وفاء على حواش النادرى 2219220 كفـءكفـء4252011/07/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

صنصفط االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 وفاء فوزى كامل الصوفى 2121757 كفـءكفـء4262011/03/01 معلم

ریاض اطفال فیشا الكبرى بنین 2008/03/01 وفاء دمحم  جعفر على 2097748 كفـءكفـء4272011/03/01 معلم

التحریر االعدادیة بسنجرج 2009/03/01 والء احمد أحمد زیدان 2058675 كفـءكفـء4282011/03/01 معلم

بلمشط االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 والء حمدى احمد الكوع 2095160 كفـءكفـء4292011/03/01 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة  بمنوف 2008/07/01 والء سید احمد دمحم ابو العینین 322085 كفـءكفـء4302011/07/01 معلم

برھیم االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 والء شفیق عبد الرحمن القطان 2121742 كفـءكفـء4312011/03/01 معلم

سدود االبتدائیة الجدیدة المشتركة 2009/03/01 والء عبد الرحیم قطب عامر 2215796 كفـءكفـء4322011/03/01 معلم

ریاض اطفال عثمان بن عفان 2008/03/01 والء فتحى شحاتة شحاتة 2122542 كفـءكفـء4332011/03/01 معلم

2009/07/01 بغمرین١ ریاض اطفال الشھید فاروق التالوى رقم  والء فتحى عبد المجید وھبھ 2172189 كفـءكفـء4342011/07/01 معلم

2008/03/01 تتا االبتدائیة  الجدیدة المشتركة والء فتحى عبدالرحمن غباشى 2097276 كفـءكفـء4352011/03/01 معلم

ریاض اطفال   سروھیت بنات 2008/03/01 والء دمحم دمحم الشھالى 2100259 كفـءكفـء4362011/03/01 معلم

دملیج للتعلیم األساسي 2009/03/01 ولید شوقى رجب دمحم 322899 كفـءكفـء4372011/01/01 معلم

عمربن الخطاب للتعلیم االساسى بسنجرج 2009/07/01 یاسر محمود عبد العزیز محمود أبوشادى 2073862 كفـءكفـء4382011/07/01 معلم

١غمرین االبتدائیة  بنات  2009/07/01 یاسمین على عبد القادر محسن 2177239 كفـءكفـء4392011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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األعلي

زرقان االعدادیة المشتركة 2011/07/13 السید جالل عبده الدكرورى 2213304 كفـءكفـء12011/07/13 أمین مكتبة

العقید السید عبدالغفار للتعلیم االساسى 2011/07/13 أمیرة  إبراھیم  السید  سالم 2242289 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

الشھید أیمن الجرم اإلبتدائیة بكفر طبلوھا 2011/07/13 ایمان شوقى عبد الوارث باشا 323436 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

قشطوخ االبتدائیة المشتركة 2011/07/13 إیمان مصطفى إبراھیم المیھى 1613822 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

محمود صالح الدیب االعدادیة ببابل/الشھید اللواء 2011/07/13 جھاد أحمد عبد الحلیم عبده 2169977 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

النیل اإلبتدائیة بنین بتال 2011/07/13 حسنى دمحم عباس فرج 2213302 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

الشھید مصطفى  نصار االعدادیة ببمم 2011/07/13 دعاء محمود عبدالمنصف مصطفى عبدالغفار 318349 كفـءكفـء72011/07/13 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2009/07/13 رحاب أحمد عبد المنعم الصیاد 1609849 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

طبلوھا للتعلیم االساسى 2011/07/13 رحاب عبدالونیس عبده عبده 2215230 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

الوحدة اإلبتدائیة المجمعة بطوخ دلكھ 2011/07/13 رشا سعید عبد الواحد الشیتانى 1591597 كفـءكفـء102011/07/13 أمین مكتبة

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة بزرقان 2011/07/13 عزة دمحم عطیة عوض 323127 كفـءكفـء112011/07/13 أمین مكتبة

كفرربیع الثانویھ 2011/07/13 فاطمة  عبد هللا  محمود علیبھ 2191299 كفـءكفـء122011/07/13 أمین مكتبة

االمیرعبد المجید نصاراالعدادیة 2011/07/13 دمحم محمود عثمان  الدیب 2181362 كفـءكفـء132011/07/13 أمین مكتبة

سعد درویش االعدادیة بنین 2011/07/13 مھا أحمد مصیلحى غازى 2256073 كفـءكفـء142011/07/01 أمین مكتبة

الكمایشة الجدیدة للتعلیم االساسى 2011/07/13 نھاد شوقى شعبان على 2070625 كفـءكفـء152011/07/13 أمین مكتبة

صفط جدام اإلعدادیة بنات 2011/07/13 وائل احمد عبدالعزیز اسماعیل 322675 كفـءكفـء162011/07/13 أمین مكتبة

زرقان االعدادیة المشتركة 2011/07/13 إبتسام  توفیق  دمحم الدیب 2200212 كفـءكفـء172011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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المؤھل 
األعلي

سعد درویش االعدادیة بنین 2011/07/13 إحسان  عبد الحمید  عبد القوى  المصرى 2224060 كفـءكفـء182011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید ابراھیم جمیل اإلبتدائیة ببابل 2011/07/13 أمینة  محمود  على  عبده 2368660 كفـءكفـء192011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

طوخ دلكھ االعدادیة 2011/07/13 إیمان  إبراھیم  دمحم حموده تعلب 2190122 كفـءكفـء202011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

العقید السید عبدالغفار للتعلیم االساسى 2011/07/13 ایناس عبد الونیس عبد الغفار فطوم 2218378 كفـءكفـء212011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عبد هللا یاسین حمد الثانویة بزناره 2011/07/13 حسناء كمال على  األغا 2189273 كفـءكفـء222011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

تال الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/13 دولت  المتولى  دمحم أبو رحمھ 2189748 كفـءكفـء232011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبد الدایم زیدان للتعلیم االساس بكفربتبس 2011/07/13 رشا  دمحم عبدالمنعم  مصطفى 2181261 كفـءكفـء242011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

البنداریة للتعلیم األساسى 2011/07/13 رشا لطفى  عبد المنعم  إسماعیل 2161294 كفـءكفـء252011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عزیزالدین دمحم شلتوت الثانویة بصفط جدام 2011/07/13 رضا عبد الواحد  أحمد رجب 2181617 كفـءكفـء262011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كمشیش االعدادیة المشتركة 2011/07/13 رمضان  عبد الشافى  عبد الفتاح  رمضان 2197256 كفـءكفـء272011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

یعمل بالدیوان 2011/07/13 سمیر مصطفى  عبد الخالق  كوینة 2189269 كفـءكفـء282011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السادات االعدادیة بمیت أبوالكوم 2011/07/13 شرین فتحى على الشافعى 2215228 كفـءكفـء292011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عطیھ زایداالعدادیة بقشطوخ 2011/07/13 صباح  عبد الجواد  الدسوقى  عبد الجواد 2150532 كفـءكفـء302011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

البنداریة للتعلیم األساسى 2011/07/13 صباح معتمد عبد المعطى شدید 2193037 كفـءكفـء312011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید مصطفى  نصار االعدادیة ببمم 2011/07/13 عبیر على صادق نصار 2189757 كفـءكفـء322011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بابل اإلبتدائیة بنات 2008/07/01 فتحیة فتحي عبد العال  قندیل 2208470 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عصام عالم للتعلیم االساسى بكفرعسكر 2011/07/13 دمحم على  حمزة الوكیل 2181610 كفـءكفـء342011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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الشھید مصطفى بوادى اإلبتدائیة بطوخ دلكة 2011/07/13 مروة  دمحم طاھر  محمود فاید 2186307 كفـءكفـء352011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عزیزالدین دمحم شلتوت الثانویة بصفط جدام 2011/07/13 نادیھ عبد الرسول دمحمرشاد عشیبھ 2171767 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عبد هللا یاسین حمد الثانویة بزناره 2011/07/13 ناھد سمیر  دمحم الغنیمى 2189592 كفـءكفـء372011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كمشیش الرسمیة للغات 2011/07/13 نظیرة كمال  عبد الوارث  الفخرانى 2150558 كفـءكفـء382011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر القلشى للتعلیم االساسى 2011/07/13 ھبھ  سعید  محمود  جبریل 2165034 كفـءكفـء392011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

زاویة بمم االعدادیة 2011/07/13 ھبھ محمود عبده رضوان 2193035 كفـءكفـء402011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الحاج عبد الواحد سید أحمد خضر االعدادیة 2011/07/13 ھند  صبحى  عفیفى  ركش 2189738 كفـءكفـء412011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

سعد درویش االعدادیة بنین 2011/07/13 ھویدا  محمود  المرسى  الحناوى 2198745 كفـءكفـء422011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

تال الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/13 وفاء  عزت السید  حشیش 2156780 كفـءكفـء432011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بمم اإلبتدائیة بنات 2011/07/13 أسماء  مسعود دمحم بشتھ 2189729 كفـءكفـء442011/07/13 أخصائى اجتماعى

زرقان اإلبتدائیة بنات 2011/07/13 اسماء عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الرحمن 322936 كفـءكفـء452011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید ابراھیم جمیل اإلبتدائیة ببابل 2011/07/13 أسماء محب أبو طریھ حمام 322176 كفـءكفـء462011/07/13 أخصائى اجتماعى

عمر االشقراإلبتدائیة بتال 2011/07/13 آمال حسین إبراھیم اللیثى 1596803 كفـءكفـء472011/07/13 أخصائى اجتماعى

كمشیش اإلبتدائیة بنات 2011/07/13 أمیرة طلعت حسین حامد 2213300 كفـءكفـء482011/07/13 أخصائى اجتماعى

الوحدة اإلبتدائیة المجمعة بطوخ دلكھ 2011/07/13 أمینة   عاطف  محمود متارد 2257898 كفـءكفـء492011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھیدغازى اإلبتدائیة بزاویةبمم 2011/07/13 إیمان  السید  وھبھ  العبد 2220601 كفـءكفـء502011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید سعید التراس اإلبتدائیة بتال 2011/07/13 حسناء سعید دمحم الجندي 323274 كفـءكفـء512011/07/13 أخصائى اجتماعى
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طبلوھااالبتدائیة المشتركة 2011/07/13 دعاء مبروك مصطفى شھاب 320943 كفـءكفـء522011/07/13 أخصائى اجتماعى

قشطوخ االبتدائیة المشتركة 2011/07/13 رشا عبدالظاھر عبدالعزیز رضوان 324553 كفـءكفـء532011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید عصام عالم للتعلیم االساسى بكفرعسكر 2011/07/13 سمیھ  دمحم عطیھ  عثمان 2167005 كفـءكفـء542011/07/13 أخصائى اجتماعى

نوال الدجوى اإلبتدائیة بصفط جدام 2011/07/13 سنیة علوى دمحم شلتوت 321877 كفـءكفـء552011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر الشیخ شحاتھ اإلبتدائیة المشتركة 2011/07/13 سنیوره دمحم دمحم الشونى 2212433 كفـءكفـء562011/07/13 أخصائى اجتماعى

البنداریة للتعلیم األساسى 2011/07/13 طاھر  رجب  محمود ھالل 2190105 كفـءكفـء572011/07/13 أخصائى اجتماعى

منشاة السالم للتعلیم االساسي 2011/07/13 فوزیة فوزى عبد الفضیل عبد الفتاح 321396 كفـءكفـء582011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید ابراھیم جمیل اإلبتدائیة ببابل 2011/07/13 منال دمحم لبیب شلبى 309784 كفـءكفـء592011/07/13 أخصائى اجتماعى

جدام الجدیدة 2011/07/13 نھى فتحى  أحمد شلتوت 2190230 كفـءكفـء602011/07/13 أخصائى اجتماعى

بابل اإلبتدائیة بنات 2011/07/13 ھبھ  زكى  عثمان  الغنیمى 2220236 كفـءكفـء612011/07/13 أخصائى اجتماعى

قشطوخ االبتدائیة المشتركة 2011/07/13 ھبھ السید حسب المزین 1571285 كفـءكفـء622011/07/13 أخصائى اجتماعى

البراء بن مالك األبتدائیة 2011/02/20 والء عادل على سلیم 319172 كفـءكفـء632011/02/20 أخصائى اجتماعى

طوخ دلكھ االعدادیة 1993/04/11 سعید علي عبده الحجار 299057 كفـءكفـء642009/02/04 معلم أول أ

دمحم عبدهللا الفقى اإلبتدائیة بكمشیش 2003/11/10 ربیع حمد هللا عبد العزیز الشاذلى 289380 كفـءكفـء652012/07/01 ماجیستیرمعلم أول

تال الثانویة الصناعیةبنین 1994/11/28 عبیر عبد الحافظ ابراھیم سلطح 1745961 كفـءكفـء662009/11/09 معلم أول

تال الثانویة الصناعیة بنات 2004/06/06 لمیاء عبد العزیز ابراھیم ابو زلمھ 316687 كفـءكفـء672012/09/01 دكتوراهمعلم أول

عمر االشقراإلبتدائیة بتال 2011/02/20 ابراھیم عطیة مصطفى التراس 323422 كفـءكفـء682011/02/20 معلم
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طوخ دلكھ االعدادیة 2011/02/20 إحسان  إبراھیم  یوسف  أبو حجازى 2226634 كفـءكفـء692011/02/20 معلم

ریاض أطفال األمیر عبد المجید نصار 2011/03/01 أحالم دمحم عبد الرءوف خلف هللا 1598379 كفـءكفـء702011/02/20 معلم

جدام الجدیدة 2011/07/13 أحمد  عبد العزیز  خالد  األفندى 2146784 كفـءكفـء712011/07/13 معلم

كمشیش اإلبتدائیة  بنین 2011/02/20 احمد رجب دمحم الدیب 322290 كفـءكفـء722011/02/20 معلم

2011/07/13 زاویة بمم الرسمیة للغات أحمد رمضان  دمحم الطوخى 2203980 كفـءكفـء732011/07/13 معلم

الشھید خلیل أحمد خلیل اإلبتدائیة بزنارة 2011/03/01 احمد عبد هللا عبدة شلبى 322898 كفـءكفـء742011/03/01 معلم

صفط جدام اإلعدادیة بنات 2011/02/20 أحمد عطیة عبدالرحمن شعبان 1617237 كفـءكفـء752011/02/20 معلم

كمشیش اإلبتدائیة بنات 2011/02/20 احمد دمحم دمحم خلیفة 322594 كفـءكفـء762011/02/20 معلم

كفر الشیخ شحاتھ األعدادیة 2011/07/13 أحمد دمحم دمحم میز 2135332 كفـءكفـء772011/07/13 معلم

زاویة بمم للتعلیم االساسى 2011/02/20 احمد مصطفى عبد الحمید زھران 323256 كفـءكفـء782011/02/20 معلم

الشھید دمحم رضا عبدالحمید اإلبتدائیة بطوخ دلكھ 2011/02/20 أزھار عبد العال عبد الحمید الغزالى 1601072 كفـءكفـء792011/02/20 معلم

البنداریة للتعلیم األساسى 2011/07/13 إسالم  طھ  أحمد عبد الحق 2185192 كفـءكفـء802011/07/13 معلم

ریاض اطفال  دمحم رضا 2011/07/13 أسماء  أبوالفتوح دمحم دمحم 2174199 كفـءكفـء812011/07/13 معلم

ریاض اطفال البراء بن مالك 2011/07/13 أسماء سعید دمحم أبو أحمد 2069797 كفـءكفـء822011/07/13 معلم

ریاض أطفال الشھید خلیل بزنارة 2011/07/13 اسماء سمیر دمحم صالح الغنیمى 2067026 كفـءكفـء832011/07/13 معلم

الكمایشة اإلبتدائیة المشتركة 2011/02/20 اسماء شرف دمحم سلیمان 321023 كفـءكفـء842011/02/20 معلم

كفر قرشوم االعدادیة 2011/02/20 أسماء عبد المنجى متولى أبوعلى 1622856 كفـءكفـء852011/02/20 معلم
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الشھید خیرى داود اإلبتدائیة بكفرالعرب 2011/07/13 أسماء عطیة زكریا النشار 2166257 كفـءكفـء862011/07/13 معلم

الشھید عبد الدایم زیدان للتعلیم االساس بكفربتبس 2011/02/20 اسماء فوزى دمحم خاطر 322635 كفـءكفـء872011/02/20 معلم

الزھراء اإلبتدائیة بنات بتال 2011/07/13 أسماء دمحم احمد ماضي 1595296 كفـءكفـء882011/07/13 معلم

ریاض اطفال الشھید جمیل ببابل 2011/02/20 أسماء دمحم السباعى الفقى 320068 كفـءكفـء892011/02/20 معلم

كمشیش اإلبتدائیة  بنین 2011/02/20 اسماء محمود عبد العزیز طوالن 2128779 كفـءكفـء902011/02/20 معلم

الشھید مصطفى بوادى اإلبتدائیة بطوخ دلكة 2011/02/20 أسماء مصطفى دمحم مندور 1591424 كفـءكفـء912011/03/01 معلم

١منشأة السالم اإلبتدائیة رقم  2011/02/20 أشرف  السید  سالمة  شعبان 2216311 كفـءكفـء922011/02/20 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال طبلوھا للتعلیم االساسى الزھراء صالح عبد الصمد الفقى 1502940 كفـءكفـء932011/02/20 معلم

الشھید سعید التراس اإلبتدائیة بتال 2011/02/20 السید دمحم المعز السید عبد اللطیف 1570855 كفـءكفـء942011/02/20 معلم

كمشیش الرسمیة للغات 2008/11/01 السید مصطفى دمحم الخولى 2116082 كفـءكفـء952011/07/01 معلم

ریاض اطفال البراء بن مالك 2011/07/13 ألفت  عبده  الدسوقى  شاشة 2082541 كفـءكفـء962011/07/13 معلم

كوم الشیخ عبید اإلبتدائیة 2011/07/13 أمال عثمان السید بریقع 2215207 كفـءكفـء972011/07/13 معلم

الشھیدغازى اإلبتدائیة بزاویةبمم 2011/02/20 آمال یوسف إبراھیم یوسف 1596831 كفـءكفـء982011/02/20 معلم

الشھید مصطفى  نصار االعدادیة ببمم 2011/02/20 أمانى أحمد مرسى میز 2213301 كفـءكفـء992011/02/20 معلم

النھضھ األسالمیة اإلبتدائیة بطوخ دلكة 2011/02/20 أمانى عید مصطفى عثمان 1592801 كفـءكفـء1002011/02/20 معلم

الحاج عبد الواحد سید أحمد خضر االعدادیة 2011/02/20 اماني ابراھیم خلیفة جبریل 322820 كفـءكفـء1012011/02/20 معلم

االقباط االعدادیة بطوخ دلكة 2011/07/13 أمل  السید  عبد الحمید  كوینة 2200172 كفـءكفـء1022011/07/13 معلم
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المنسى اإلبتدائیة المشتركة بطنوب 2011/03/01 أمل حامد عبد المناف المنسى 1601343 كفـءكفـء1032011/03/01 معلم

السادات الثانویة بتال 2011/07/13 أمیرة  دمحم شبل  منصور 2133103 كفـءكفـء1042011/07/13 معلم

طبلوھااالبتدائیة المشتركة 2011/02/20 أمیرة أحمد على سمك 1592471 كفـءكفـء1052011/02/20 معلم

تـال اإلبتدائیة الجدیدة 2011/02/20 أمیرة كمال احمد فرحات 321697 كفـءكفـء1062011/02/20 معلم

كمشیش االعدادیة المشتركة 2011/02/20 أمیرة لبیب أبو العینین علم الدین 2218398 كفـءكفـء1072011/02/20 معلم

كفرربیع الثانویھ 2011/07/13 أمینة  إبراھیم  السید  السقا 2129688 كفـءكفـء1082011/07/13 معلم

الوحدة اإلبتدائیة المجمعة بطوخ دلكھ 2011/02/20 أمینة أحمد دمحم سالم 322793 كفـءكفـء1092011/02/20 معلم

ریاض أطفال سمالیج المشتركة 2011/07/13 إنتصار  إبراھیم  على  یونس 2135293 كفـءكفـء1102011/07/13 معلم

ریاض اطفال  دمحم رضا 2011/02/20 إنتصار طلبھ عبد الغنى الغراب 321887 كفـءكفـء1112011/02/20 معلم

العقید السید عبد الغفار للتعلیم االساسي 2011/02/20 انوار محمود ابراھیم خلیل 323263 كفـءكفـء1122011/02/20 معلم

دمحم عبدهللا الفقى اإلبتدائیة بكمشیش 2011/07/13 إیمان  عبد الرحمن  عبد اللطیف  علم الدین 2169556 كفـءكفـء1132011/07/13 معلم

ریاض اطفال كفر السادات ع 2011/03/01 إیمان السید علوان إبراھیم 1598293 كفـءكفـء1142011/02/20 معلم

السادات الثانویة بتال 2011/07/13 إیمان حمدى عبد الغفار فطوم 2202430 كفـءكفـء1152011/07/13 معلم

ریاض أطفال السالم بطبلوھا 2011/02/20 ایمان ربیع سعد سالم 314666 كفـءكفـء1162011/02/20 معلم

الوحدة اإلبتدائیة المجمعة بطوخ دلكھ 2011/02/20 ایمان رضا مصطفى ابو ناجى 323378 كفـءكفـء1172011/02/20 معلم

كفر الشیخ شحاتھ األعدادیة 2011/02/20 إیمان شعبان دمحم أبو على 1502384 كفـءكفـء1182011/02/20 معلم

الشھید عصام عالم للتعلیم االساسى بكفرعسكر 2011/02/20 ایمان شوقى عبد هللا ابو الحمد 322554 كفـءكفـء1192011/02/20 معلم
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الشھید مصطفى المنشاوى للتعلیم االساسى بكفر 
العلوى

2011/02/20 إیمان صالح دمحم الصباغ 1599119 كفـءكفـء1202011/02/20 معلم

كمشیش اإلبتدائیة بنات 2011/07/13 إیمان على دمحم تمراز 2169938 كفـءكفـء1212011/07/13 معلم

دمحم عبدهللا الفقى اإلبتدائیة بكمشیش 2011/02/20 إیمان مصطفى مصطفى بحیرى 1601438 كفـءكفـء1222011/02/20 معلم

ریاض اطفال الشھید خیرى داود بكفر العرب 2011/03/01 إیناس المرسى لبیب قندیل 1596707 كفـءكفـء1232011/02/20 معلم

كفر صنادید اإلبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ایناس شعبان دمحم االوسطى 319048 كفـءكفـء1242011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید زیدان بكفر بنبس 2011/02/20 إیناس شمس الدین دمحم غنام 1502922 كفـءكفـء1252011/02/20 معلم

الشھید عادل زلط اإلبتدائیة بزناره 2011/02/20 ایھاب فوزى شحاتھ المصرى 322823 كفـءكفـء1262011/02/20 معلم

كمشیش االعدادیة المشتركة 2011/02/20 إیھاب مرسي عبد المجید بیان 317839 كفـءكفـء1272011/02/20 معلم

ریاض اطفال الوحدة المجمعة بزرقان 2011/02/20 باسمھ فؤاد دمحم شعبان 2208714 كفـءكفـء1282011/02/20 معلم

الشھید عاطف السادات اإلبتدائیة بمیت أبوالكوم 2011/03/01 بسمة عبد الوھاب السید على 323486 كفـءكفـء1292011/03/01 معلم

ریاض أطفال الشھید خلیل بزنارة 2011/07/13 بسمھ  دمحم دمحم عوف 2149214 كفـءكفـء1302011/07/13 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/20 بھاء الدین على أحمد سالم 1601165 كفـءكفـء1312011/03/01 معلم

طنوب اإلبتدائیة المشتركة 2011/07/13 بھیھ محروس عبد الجلیل دیاب 2218382 كفـءكفـء1322011/07/13 معلم

ریاض اطفال عصام عالم بكفرعسكر 2011/02/20 تھانى عبد المعبود إبراھیم علوان 1618642 كفـءكفـء1332011/02/20 معلم

زاویة بمم الثانویة المشتركة 2011/07/13 ثناء مظھر دمحم یونس 2215223 كفـءكفـء1342011/07/13 معلم

ریاض أطفال طنوب للتعلیم األساسي 2011/07/13 جیھان دمحم عبد الرازق مرق 319593 كفـءكفـء1352011/07/13 معلم

دمحم عبدهللا الفقى اإلبتدائیة بكمشیش 2011/02/20 حازم رمضان عبدالحمید عمران 322884 كفـءكفـء1362011/02/20 معلم
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بروى اإلبتدائیة المشتركة 2011/02/20 حسام عبدالسالم عیسوى حماد 321936 كفـءكفـء1372011/02/20 معلم

كفر قرشوم الحرة االبتدائیة 2011/02/20 حسنة ھالل  عبد العاطى  عبده 2221243 كفـءكفـء1382011/02/20 معلم

ریاض اطفال الوحدة بطوخ دلكة  أ 2011/03/01 حنان السعید القطب اللیثى 1591553 كفـءكفـء1392011/03/01 معلم

كفر صنادید اإلبتدائیة المشتركة 2011/02/20 خالد دمحم عبدة مصطفى 322934 كفـءكفـء1402011/02/20 معلم

ریاض اطفال الشھید خیرى داود بكفر العرب 2011/03/01 دالیا دمحم بالل عقیلة 318165 كفـءكفـء1412011/02/20 معلم

الشھید مصطفى  نصار االعدادیة ببمم 2011/07/13 دالیا دمحم شحاتھ بالل 2213291 كفـءكفـء1422011/07/13 معلم

البنداریة للتعلیم األساسى 2011/02/20 دالیا مسعد یونس المھدى 2212438 كفـءكفـء1432011/02/20 معلم

كفر صنادید االعدادیة 2011/03/01 دعاء  مراد  مصطفى  دمحم 2122497 كفـءكفـء1442011/02/20 معلم

كفر السكریة االعدادیة المشتركة 2011/02/20 دعاء عوض نبوى قاسم 2135106 كفـءكفـء1452011/02/20 معلم

قشطوخ االبتدائیة المشتركة 2011/02/20 دعاء دمحم عبدالھادى طراد 322165 كفـءكفـء1462011/02/20 معلم

زاویة بمم االعدادیة 2011/03/01 دعاء محمود دمحم البابلى 323432 كفـءكفـء1472011/03/01 معلم

الوحدة اإلبتدائیة بكفر السكریة 2011/02/20 دعاء معوض یوسف العربى 322781 كفـءكفـء1482011/02/20 معلم

الشھید خیرى داود اإلبتدائیة بكفرالعرب 2011/02/20 رامى جالل على عمر 1596244 كفـءكفـء1492011/02/20 معلم

ریاض اطفال الكمایشة الجدیدة للتعلیم االساسى 2011/07/13 رانیا  أبوالنور  شعبان  خطاب 2173854 كفـءكفـء1502011/07/13 معلم

السالم اإلبتدائیة بطبلوھا 2011/02/20 رانیا درویش دمحم الجزار 2093182 كفـءكفـء1512011/02/20 معلم

طنوب  للتعلیم األساسي 2011/07/13 رحاب  حمدى  عبد الفتاح  العریان 2219972 كفـءكفـء1522011/07/13 معلم

2011/02/20 زاویة بمم الرسمیة للغات رحاب صبحى السید عاید 322417 كفـءكفـء1532011/02/20 معلم
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عزیزالدین دمحم شلتوت الثانویة بصفط جدام 2011/02/20 رشا سمیر عبد الرحمن فرج 1502421 كفـءكفـء1542011/02/20 معلم

كفر صنادید اإلبتدائیة المشتركة 2011/02/20 رشا صادق احمد عمر 322968 كفـءكفـء1552011/02/20 معلم

النھضھ األسالمیة اإلبتدائیة بطوخ دلكة 2011/02/20 رشا عبد الرحمن إبراھیم أبو العیلة 1596106 كفـءكفـء1562011/02/20 معلم

كمشیش اإلبتدائیة  بنین 2011/02/20 رشا دمحم ربیع عبد المجید عمران 1599873 كفـءكفـء1572011/02/20 معلم

ریاض اطفال  كفر ربیع المؤسسة 2011/02/20 رشا محمود عبد الرحمن شرف 323634 كفـءكفـء1582011/02/20 معلم

الشھید خیرى داود اإلبتدائیة بكفرالعرب 2011/02/20 رشا مسعد رجب طنش 1595232 كفـءكفـء1592011/02/20 معلم

2011/02/20 زاویة بمم الرسمیة للغات رضا السید عبد الحفیظ حسین 322030 كفـءكفـء1602011/02/20 معلم

زاویة بمم للتعلیم االساسى 2011/02/20 رضا الشحات عبدالقادر زاید 322491 كفـءكفـء1612011/02/20 معلم

السالم اإلبتدائیة بطبلوھا 2011/02/20 رمضان ابو العال عبد الواحد نایل 320833 كفـءكفـء1622011/02/20 معلم

2011/02/20 ریاض اطفال  زاویة بمم الرسمیة للغات ریحاب زكریا دمحم الفقى 316508 كفـءكفـء1632011/02/20 معلم

ریاض اطفال عصام عالم بكفرعسكر 2011/07/13 ریھام عزت عزیز تادرس 323027 كفـءكفـء1642011/07/13 معلم

یعمل بالدیوان 2009/02/20 ریھام عزیز إبراھیم مھنا 1597614 كفـءكفـء1652011/02/20 معلم

السادات الثانویة بتال 2011/07/13 زوزو دمحم محمود یوسف 2225580 كفـءكفـء1662011/07/13 معلم

الشھید عاطف السادات اإلبتدائیة بمیت أبوالكوم 2011/02/20 زینب رزق أمین أبو زیان 323089 كفـءكفـء1672011/02/20 معلم

زاویة بمم للتعلیم االساسى 2011/02/20 زینب صبحى دمحم البدرى 322402 كفـءكفـء1682011/02/20 معلم

ریاض اطفال الشھید سعید التراس 2011/02/20 زینب عبد الحكیم عبده البنا 323268 كفـءكفـء1692011/02/20 معلم

زرقان اإلبتدائیة بنات 2011/07/13 سارة  عبده  على  مصطفى 2175061 كفـءكفـء1702011/07/13 معلم
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2011/02/20 ریاض اطفال  زاویة بمم الرسمیة للغات سارة عبد المنعم مصطفى البحیرى 1599300 كفـءكفـء1712011/02/20 معلم

ریاض اطفال الشھید زیدان بكفر بنبس 2011/07/13 سالى  رجب  دمحم إسماعیل 2148785 كفـءكفـء1722011/07/13 معلم

الزھراء اإلبتدائیة بنات بتال 2011/02/20 سامى عطیة یونس عبد الغفار 1598110 كفـءكفـء1732011/02/20 معلم

االقباط االعدادیة بطوخ دلكة 2011/02/20 سامیة وحید رمزى زیكى 2221030 كفـءكفـء1742011/02/20 معلم

زرقان الثانویة المشتركة 2011/03/01 سامیة یاسر دمحم حجازى 2123835 كفـءكفـء1752011/03/01 معلم

النیل اإلبتدائیة بنین بتال 2011/02/20 سامیھ السید عبد الرحیم عوض 323135 كفـءكفـء1762011/02/20 معلم

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة بزرقان 2011/02/20 سحر خیرى السید الكرتة 323456 كفـءكفـء1772011/02/20 معلم

المنسى اإلبتدائیة المشتركة بطنوب 2011/02/20 سحر صبحي مبروك دمحم 323440 كفـءكفـء1782011/02/20 معلم

طوخ دلكھ االعدادیة 2009/02/20 سحر عزت شبل أبو الحمد 2077090 كفـءكفـء1792011/02/20 معلم

بمم اإلبتدائیة بنات 2011/02/20 سماح حمدى دمحم عطا 322107 كفـءكفـء1802011/02/20 معلم

زاویة بمم للتعلیم االساسى 2011/02/20 سماح ربیع إسماعیل حالوة 1600121 كفـءكفـء1812011/02/20 معلم

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة بزرقان 2011/02/20 سماح رضا محمود السواح 323318 كفـءكفـء1822011/02/20 معلم

ریاض اطفال الوحدة بطوخ دلكة  أ 2011/02/20 سماح عبد العزیز دمحم میز 1599933 كفـءكفـء1832011/02/20 معلم

ریاض اطفال البراء بن مالك 2011/02/20 سماح دمحم عبد الواحد أبو ھبل 321669 كفـءكفـء1842011/02/20 معلم

2011/07/13  ریاض أطفال البنداریة للتعلیم االساسى سمر دمحم عبد المجید سكرمة 2213303 كفـءكفـء1852011/07/13 معلم

البراء بن مالك األبتدائیة 2011/07/13 سناء سعید دمحم العربى 322844 كفـءكفـء1862011/07/13 معلم

الشھید سعید التراس اإلبتدائیة بتال 2011/02/20 سھام حمدى صدیق مسرجة 319819 كفـءكفـء1872011/02/20 معلم
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الشھید عبدالمنعم ریاض االعدادیة بزناره 2011/02/20 سھام عبد الجابر عبد العزیز عیاد 2166306 كفـءكفـء1882011/02/20 معلم

ریاض أطفال الزھراء بتال 2011/02/20 سھام عبد المعطي عبد العظیم عالم 1595341 كفـءكفـء1892011/02/20 معلم

الشھید خلیل أحمد خلیل اإلبتدائیة بزنارة 2008/11/03 سھام مبروك عبد الفتاح دیاب 2118352 كفـءكفـء1902011/07/20 معلم

ریاض أطفال بروى المشتركة 2011/02/20 سھام مختار یوسف الدیاش 1617093 كفـءكفـء1912011/02/20 معلم

الشھید عادل زلط اإلبتدائیة بزناره 2011/02/20 سھیر رجب السید عزام 1601277 كفـءكفـء1922011/02/20 معلم

ریاض اطفال عصام عالم بكفرعسكر 2011/07/13 سوزان  تادرس  عزیز  تادرس 2153311 كفـءكفـء1932011/07/13 معلم

2011/02/20  ریاض أطفال البنداریة للتعلیم االساسى سومة الشناوى غباشى الشیخ 320461 كفـءكفـء1942011/02/20 معلم

قشطوخ االبتدائیة المشتركة 2011/02/20 شریف جابر دمحم الجوھري 322403 كفـءكفـء1952011/02/20 معلم

ریاض أطفال سمالیج المشتركة 2011/07/13 شرین  سعید  وھبھ  السید 2148771 كفـءكفـء1962011/07/13 معلم

ریاض اطفال عصام عالم بكفرعسكر 2011/07/13 شرین فتحى حسنین صقر 323034 كفـءكفـء1972011/07/13 معلم

ریاض اطفال الشھید خیرى داود بكفر العرب 2011/02/20 شرین دمحم محمود البدرى 320279 كفـءكفـء1982011/02/20 معلم

ریاض اطفال الوحدة المجمعة بزرقان 2011/07/13 شیرین  نجیب  بدوى  سالم 2184967 كفـءكفـء1992011/07/13 معلم

الشھید احمد جمال عبد الفتاح الفقى بكفرربیع أ 2008/02/20 شیماء شعبان السید مھران 322465 كفـءكفـء2002011/03/01 معلم

ریاض اطفال   دمحم موسي  بمیت الكرام 2011/07/13 شیماء على أحمد میز 2218375 كفـءكفـء2012011/07/13 معلم

ریاض اطفال الشھید غازى بزاویة بمم 2011/02/20 شیماء دمحم عبد الفتاح صالح 1572771 كفـءكفـء2022011/02/20 معلم

كفر السادات للتعلیم االساسى 2011/02/20 شیماء محمود عبدالجواد بدر 323143 كفـءكفـء2032011/02/20 معلم

زرقان االعدادیة المشتركة 2011/02/20 شیماء موسى  فتحى  النحاس 2217030 كفـءكفـء2042011/02/20 معلم
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الشھیدغازى اإلبتدائیة بزاویةبمم 2011/02/20 صابحھ عبد القادر فضل القرنشاوي 1571210 كفـءكفـء2052011/02/20 معلم

ریاض اطفال زاویة بمم للتعلیم االساسى 2011/07/13 صباح  الدمحمى  إبراھیم  قطب 2148183 كفـءكفـء2062011/07/13 معلم

صفط جدام اإلعدادیة بنات 2011/02/20 صباح حمدى عبد القادر الفیومى 1615078 كفـءكفـء2072011/02/20 معلم

ریاض اطفال  كمشیش الرسمیة للغات 2011/07/13 صباح سالم عبد الحمید عبد الال 2208718 كفـءكفـء2082011/07/13 معلم

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة بزرقان 2011/07/13 صباح صالح عبد الرسول الغول 322913 كفـءكفـء2092011/07/13 معلم

الزھراء اإلبتدائیة بنات بتال 2011/02/20 صباح على دمحم منصور 1599376 كفـءكفـء2102011/02/20 معلم

البنداریة للتعلیم األساسى 2011/07/13 صفاء  أبو الیزید  أحمد  شھاب الدین 2216314 كفـءكفـء2112011/07/13 معلم

كمشیش اإلبتدائیة بنات 2011/02/20 صفاء  أحمد عبد الواحد  الشاذلى 2216309 كفـءكفـء2122011/02/20 معلم

ریاض اطفال على فھمى بصفط جدام 2011/07/13 صفاء  دمحم عبد العزیز  بدوى 2173820 كفـءكفـء2132011/07/13 معلم

تال الثانویة التجاریة المشتركة 2000/03/19 صفاء عبد الفتاح دمحم السیسى 2166358 كفـءكفـء2142011/07/13 معلم

البنداریة للتعلیم األساسى 2011/02/20 عائشة محمود دمحم البدوى 1595198 كفـءكفـء2152011/02/20 معلم

كوم مازن اإلبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عبد العزیز  حسین عبد العزیز الكوه 2213298 كفـءكفـء2162011/03/01 معلم

النیل اإلبتدائیة بنین بتال 2011/02/20 عبدة على عبدالرحمن الدیب 321965 كفـءكفـء2172011/02/20 معلم

طنوب  للتعلیم األساسي 2011/02/20 عبیر  عبد هللا  خفاجى  عبد هللا 2222323 كفـءكفـء2182011/02/20 معلم

منشاة السالم للتعلیم االساسى 2011/02/20 عبیر عاطف عبد العزیز بیومى 1599202 كفـءكفـء2192011/02/20 معلم

ریاض اطفال النیل بتال 2011/02/20 عبیر عبد الغنى السید یونس 1597575 كفـءكفـء2202011/02/20 معلم

زرقان االعدادیة المشتركة 2011/02/20 عزة احمد على شحاتة 2077171 كفـءكفـء2212011/02/20 معلم
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ریاض اطفال الوحدة المجمعة بزرقان 2011/02/20 عزة احمد دمحم السعداوي 314977 كفـءكفـء2222011/02/20 معلم

دمحم موسي ابو شادى اإلبتدائیة  بمیت الكرام/د 2011/02/20 عزة سعید عبد اللطیف حامد 1599402 كفـءكفـء2232011/02/20 معلم

البنداریة للتعلیم األساسى 2011/02/20 عزة عبد الحلیم مجاھد زھران 322246 كفـءكفـء2242011/02/20 معلم

ریاض اطفال الشھید خیرى داود بكفر العرب 2011/07/13 عزة دمحم مختار عقیلھ 322453 كفـءكفـء2252011/07/13 معلم

2011/02/20 ریاض اطفال نوال الدجوى صفط جدام عزه عزت حسن الشوربجى 321793 كفـءكفـء2262011/02/20 معلم

الشھید احمد جمال عبد الفتاح الفقى بكفرربیع أ 2011/02/20 عزیزة عبدالمحسن عبدالمنعم عبدالمعطى 323025 كفـءكفـء2272011/02/20 معلم

كوم مازن االعدادیة 2011/07/13 عصام  رجب  السید  عزام 2145900 كفـءكفـء2282011/07/13 معلم

عزبة االقرع للتعلیم األساسى 2011/02/20 عصام أحمد عبدالمقصود البوص 320305 كفـءكفـء2292011/02/20 معلم

كمشیش اإلبتدائیة بنات 2011/02/20 عصام فوزى السید عیسى 322578 كفـءكفـء2302011/02/20 معلم

ناصر الثانویة ببمم 2011/07/13 عفاف طلعت إبراھیم   منصور  الغنیمى 2130104 كفـءكفـء2312011/07/13 معلم

ریاض اطفال الشھید سعید التراس 2011/07/13 عفت  صابر  عبد الخالق  البدرى 2122488 كفـءكفـء2322011/07/13 معلم

كفرقرشوم اإلبتدائیة المشتركة 2011/07/13 عال  حسن  فھیم  فرحات 2203985 كفـءكفـء2332011/07/13 معلم

ریاض اطفال الشھید خیرى داود بكفر العرب 2011/07/13 عال الدسوقى دمحم الشلبى 322353 كفـءكفـء2342011/07/13 معلم

ریاض اطفال البراء بن مالك 2011/02/20 عال حمدى دمحم زلط 322210 كفـءكفـء2352011/02/20 معلم

ریاض أطفال الزھراء بتال 2011/02/20 عال عبد الحمید السید الفرارجي 1595311 كفـءكفـء2362011/02/20 معلم

ریاض اطفال النیل بتال 2011/02/20 عال دمحم على أبو شاھین 1598309 كفـءكفـء2372011/02/20 معلم

كفر جنزوراإلبتدائیة المشتركة 2011/07/13 على  خطاب على  الزیر 2151497 كفـءكفـء2382011/07/13 معلم
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الشھید احمد جمال عبد الفتاح الفقى بكفرربیع أ 2011/02/20 على فوزى على سعید 1597689 كفـءكفـء2392011/03/01 معلم

قشطوخ االبتدائیة المشتركة 2011/02/20 عماد سعید منیر زاید 322379 كفـءكفـء2402011/02/20 معلم

عبدالفتاح نصاراإلبتدائیة بالكوم االحمر 2011/02/20 عماد دمحم عبد المنصف الدیب 1597657 كفـءكفـء2412011/02/20 معلم

طوخ دلكھ االعدادیة 2011/07/13 عمرو  منصور  عبده  خضر 2214358 كفـءكفـء2422011/07/13 معلم

ریاض اطفال البراء بن مالك 2011/03/01 عیشة محمود عبد المجید حمد 321773 كفـءكفـء2432011/02/20 معلم

ریاض اطفال الوحدة المجمعة بزرقان 2011/07/13 غالیة  حلمى  السید  المالح 2159311 كفـءكفـء2442011/07/13 معلم

محمود صالح الدیب االعدادیة ببابل/الشھید اللواء 2011/07/01 فاتن لبیب سید أحمد السایس 2394157 كفـءكفـء2452011/07/01 معلم

ریاض اطفال عصام عالم بكفرعسكر 2011/07/13 فاطمة عبد الرحمن على أبوالحسن 2126850 كفـءكفـء2462011/07/13 معلم

ریاض أطفال السالم بطبلوھا 2011/02/20 فاطمة عبد الموجود دمحم محمود 1593024 كفـءكفـء2472011/02/20 معلم

ریاض اطفال البراء بن مالك 2011/02/20 فاطمة فتحى دمحم السعدنى 321912 كفـءكفـء2482011/02/20 معلم

2011/02/20 ریاض اطفال  زاویة بمم الرسمیة للغات فاطمة دمحم عبد الباقى الحارتى 1592998 كفـءكفـء2492011/02/20 معلم

الوحدة اإلبتدائیة المجمعة بطوخ دلكھ 2011/03/01 فتحیة أحمد إبراھیم عیسى 1502310 كفـءكفـء2502011/03/01 معلم

سعد درویش االعدادیة بنین 2009/07/01 كریم یسن أحمد أبو العینین 2304382 كفـءكفـء2512011/07/01 معلم

طوخ دلكھ الثانویة المطورة 2011/07/13 لمیاء  نبیل  عبد العزیز  خلیفة 2214355 كفـءكفـء2522011/07/01 معلم

ریاض اطفال الشھید غازى بزاویة بمم 2011/02/20 لمیاء دمحم علي عبد الرءوف 1571336 كفـءكفـء2532011/02/20 معلم

المنسى اإلبتدائیة المشتركة بطنوب 2011/07/13 لمیاء محمود منصور المالح 2217651 كفـءكفـء2542011/07/13 معلم

سعد درویش االعدادیة بنین 2011/02/20 ماریان مجدى بطرس عوض هللا 2111190 كفـءكفـء2552011/03/01 معلم
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كفر قرشوم االعدادیة 2011/07/13 مبروكة  عبد المرضى  أبو الیزید إبراھیم 2214347 كفـءكفـء2562011/07/13 معلم

الشھید عبدالمنعم ریاض االعدادیة بزناره 2011/07/13 دمحم  جمعة عبد الواحد البرى 2104295 كفـءكفـء2572011/07/13 معلم

محمود صالح الدیب االعدادیة ببابل/الشھید اللواء 2011/07/13 دمحم صبرى فؤاد حمام 2215200 كفـءكفـء2582011/07/13 معلم

عمر االشقراإلبتدائیة بتال 2011/02/20 دمحم عبد هللا دمحم السایس 1599105 كفـءكفـء2592011/02/20 معلم

البنداریة للتعلیم األساسى 2011/02/20 دمحم على زاید أبو شوارب 321727 كفـءكفـء2602011/02/20 معلم

السادات االعدادیة بمیت أبوالكوم 2011/03/01 دمحم فتحى غباشى الجمل 322324 كفـءكفـء2612011/02/20 معلم

الوحدة اإلبتدائیة المجمعة بطوخ دلكھ 2011/02/20 دمحم فوزى حامد الغراب 1591393 كفـءكفـء2622011/02/20 معلم

كفرربیع الثانویھ 2011/07/13 دمحم محمود محمود الشافعى 2169500 كفـءكفـء2632011/07/13 معلم

طوخ دلكھ الثانویة المطورة 2011/02/20 دمحم مصطفى عبد العزیز الدكة 322765 كفـءكفـء2642011/02/20 معلم

طنوب اإلبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم مصطفى دمحم تفاحة 1601144 كفـءكفـء2652011/02/20 معلم

زاویة بمم االعدادیة 2011/02/20 محمود حبیب خضرجى محرم 322100 كفـءكفـء2662011/02/20 معلم

عمر االشقراإلبتدائیة بتال 2011/02/20 محمود عبد السالم إبراھیم زلھف 1596851 كفـءكفـء2672011/02/20 معلم

الشھید ابراھیم جمیل اإلبتدائیة ببابل 2011/02/20 محمود دمحم على مھنا 322912 كفـءكفـء2682011/02/20 معلم

النیل اإلبتدائیة بنین بتال 2011/02/20 مرفت مجدى احمد اسماعیل طھ 322214 كفـءكفـء2692011/02/20 معلم

البراء بن مالك األبتدائیة 2011/02/20 مروة على راغب باظة 323321 كفـءكفـء2702011/02/20 معلم

كمشیش اإلبتدائیة بنات 2011/07/13 مروة دمحم دمحم الشاذلى 2215193 كفـءكفـء2712011/07/13 معلم

زرقان الثانویة المشتركة 2011/07/13 مروه  رضا  على  الشطانوفى 2134081 كفـءكفـء2722011/07/13 معلم
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ریاض اطفال البراء بن مالك 2011/07/13 مروه عبد السالم أبو المجد عالم 322901 كفـءكفـء2732011/07/13 معلم

ریاض أطفال مصطفى بوادى بطوخ دلكھ 2011/07/13 مروه عبد الھادى السید أبو ناجى 323278 كفـءكفـء2742011/07/13 معلم

كمشیش الرسمیة للغات 2011/07/13 مروى فوزى ھاشم عبدالال 323367 كفـءكفـء2752011/07/13 معلم

ریاض اطفال عاطف السادات أ بمیت ابو الكوم 2011/07/13 مریم بدیع توفیق میخائیل 323458 كفـءكفـء2762011/07/13 معلم

عزبة االقرع للتعلیم األساسى 2011/02/20 مسلم عقیل عبد الوھاب حجازى 1601489 كفـءكفـء2772011/02/20 معلم

تال الثانویةالتجاریة للبنات 2011/07/13 مصطفى  عبده  محمود  رسالن 2216312 كفـءكفـء2782011/07/13 معلم

تـال اإلبتدائیة الجدیدة 2011/02/20 مصطفى عبده یحیى على 322608 كفـءكفـء2792011/02/20 معلم

ریاض اطفال الشھید سعید التراس 2011/02/20 منال حسن احمد الشحنھ 319601 كفـءكفـء2802011/02/20 معلم

ریاض أطفال صفط جدام بنات ع 2011/02/20 منى بسیونى دمحم ھیكل 1600040 كفـءكفـء2812011/02/20 معلم

ریاض اطفال زاویة بمم للتعلیم االساسى 2011/07/13 منى عبد النبى السید أبو راضى 322627 كفـءكفـء2822011/07/13 معلم

ریاض اطفال العقید سید عبدالغفار 2011/07/13 منى عبد الوھاب مسعود عبده 323660 كفـءكفـء2832011/07/13 معلم

سمالیج اإلبتدائیة المشتركة 2011/07/13 مھا  عنتر  إبراھیم  الفقى 2139009 كفـءكفـء2842011/07/13 معلم

الوحدة اإلبتدائیة المجمعة بطوخ دلكھ 2011/02/20 مھا أحمد دمحم السخاوى 1599706 كفـءكفـء2852011/02/20 معلم

ریاض أطفال طبلوھا أ المشتركة 2011/02/20 مھا عبد الستار حسن النفیلى 1592484 كفـءكفـء2862011/02/20 معلم

عمر االشقراإلبتدائیة بتال 2011/02/20 مى  عبد الحفیظ  عبد الھادى  الشلبى 2121550 كفـءكفـء2872011/02/20 معلم

ریاض أطفال طبلوھا أ المشتركة 2011/02/20 مى صبحى السید ھجرس 1592453 كفـءكفـء2882011/02/20 معلم

سعد درویش االعدادیة بنین 2011/03/02 مینا أسعد برسوم أسعد 1570598 كفـءكفـء2892011/03/01 معلم
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ریاض اطفال الشھید سعید التراس 2011/02/20 نادره خاطر حلمى الباجورى 1502484 كفـءكفـء2902011/02/20 معلم

الشھید دمحم جوده اإلبتدائیة بتال 2011/02/20 نادیة سمیر خلیل جاب هللا 1600139 كفـءكفـء2912011/02/20 معلم

طنوب اإلبتدائیة المشتركة 2011/02/20 نبویة حمزة عبد المقصود الجنزورى 322690 كفـءكفـء2922011/02/20 معلم

طنوب اإلبتدائیة المشتركة 2011/02/20 نجالء دمحم حامد كشك 322902 كفـءكفـء2932011/02/20 معلم

ام االبطال االعدادیة بنات بتال 2011/03/01 نجوان شعبان عبد الرازق ھجرس 1617068 كفـءكفـء2942011/03/01 معلم

2011/02/20  ریاض أطفال البنداریة للتعلیم االساسى نجوى إبراھیم دمحم الفالغي 323281 كفـءكفـء2952011/02/20 معلم

الشھید مصطفى بوادى اإلبتدائیة بطوخ دلكة 2011/02/20 نجوى حشاد عبدالھادى حشاد 321915 كفـءكفـء2962011/02/20 معلم

الزھراء اإلبتدائیة بنات بتال 2011/02/20 نجوي دمحم مصطفي الخولي 1595368 كفـءكفـء2972011/02/20 معلم

انور السادات اإلبتدائیة بكفرزرقان 2011/02/20 نرمین دمحم محي الدین ماضي 323050 كفـءكفـء2982011/02/20 معلم

كفر صنادید اإلبتدائیة المشتركة 2011/07/13 نسرین  عبد المؤمن  السید  زاید 2145979 كفـءكفـء2992011/07/13 معلم

ریاض اطفال زاویة بمم للتعلیم االساسى 2011/02/20 نسمھ صبحى الجیوشى یونس 1600263 كفـءكفـء3002011/02/20 معلم

الزھراء اإلبتدائیة بنات بتال 2011/02/20 نسمھ عزت دمحم موسي 1595384 كفـءكفـء3012011/02/20 معلم

ریاض اطفال الوحدة بطوخ دلكة  أ 2011/07/13 نشوى محمودجالل مرسى حجازى 322969 كفـءكفـء3022011/07/13 معلم

ریاض اطفال الوحدة بطوخ دلكة  أ 2011/03/01 نھا إبراھیم أمین رمیح 323238 كفـءكفـء3032011/03/01 معلم

سعد درویش االعدادیة بنین 2011/07/13 نھا أحمد فرج  مرسى 2185216 كفـءكفـء3042011/07/13 معلم

ریاض اطفال النیل بتال 2011/02/20 نھا الدسوقى مختار دمحم 1597579 كفـءكفـء3052011/03/01 معلم

كفر السادات للتعلیم االساسى 2011/02/20 نھا فرج دمحم نصار 1599111 كفـءكفـء3062011/02/20 معلم
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الشھید ابراھیم جمیل اإلبتدائیة ببابل 2011/02/20 نھاد سعید شبل الفقى 323038 كفـءكفـء3072011/02/20 معلم

ریاض أطفال سمالیج المشتركة 2011/02/20 نھلة حلمى دمحم غنام 1593107 كفـءكفـء3082011/02/20 معلم

عبدالفتاح نصاراإلبتدائیة بالكوم االحمر 2011/02/20 نھى صابر أحمد میز 1598078 كفـءكفـء3092011/02/20 معلم

ریاض اطفال  كفر السادات  تعلیم اساسى 2011/02/20 نھى قمر الزمان حلمى نصار 1597756 كفـءكفـء3102011/02/20 معلم

ام االبطال االعدادیة بنات بتال 2011/03/01 نورا إبراھیم السید شاھین 1615070 كفـءكفـء3112011/02/20 معلم

الشھید دمحم جوده اإلبتدائیة بتال 2011/03/01 نورا شاھین أبو زید شاھین 321702 كفـءكفـء3122011/03/01 معلم

ریاض أطفال عمر األشقر بتال 2011/07/13 نورا عبد الفتاح حامد عبدالال 2218376 كفـءكفـء3132011/07/13 معلم

كمشیش االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھالة  سعید عبد السالم أبو سالم 2058785 كفـءكفـء3142011/03/01 معلم

2011/02/20 ریاض اطفال  زاویة بمم الرسمیة للغات ھالة أحمد أحمد مجاھد 1596751 كفـءكفـء3152011/02/20 معلم

ریاض اطفال عصام عالم بكفرعسكر 2011/02/20 ھالھ فرید منجود راجح 323524 كفـءكفـء3162011/02/20 معلم

صفط جدام اإلعدادیة بنات 2011/07/13 ھانم  احمد شحاتھ  دمحم 2145744 كفـءكفـء3172011/07/13 معلم

ریاض أطفال الزھراء بتال 2011/02/20 ھانم سعید عبد الھادي إبراھیم 1595330 كفـءكفـء3182011/02/20 معلم

كمشیش الرسمیة للغات 2004/07/01 ھانم علي مصطفى عالم 320640 كفـءكفـء3192009/11/09 معلم

الزھراء اإلبتدائیة بنات بتال 2011/02/20 ھبة عبد السالم نور الدین السید 322551 كفـءكفـء3202011/02/20 معلم

الشھید دمحم مبروك االعدادیة بكفر ربیع 2011/02/20 ھبھ ابو العینین مرسى ابو العینین 2077879 كفـءكفـء3212011/02/20 معلم

ریاض اطفال  كفر السادات  تعلیم اساسى 2011/02/20 ھبھ البدرى اللمعى زیدان 1599144 كفـءكفـء3222011/03/01 معلم

كمشیش الرسمیة للغات 2011/02/20 ھبھ على السید رجب 322964 كفـءكفـء3232011/02/20 معلم
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الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

تالالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

زاویة بمم الثانویة المشتركة 2011/07/13 ھبھ دمحم بدران الدیب 2215226 كفـءكفـء3242011/07/13 معلم

ریاض اطفال كفر السادات ع 2011/02/20 ھبھ یاسین عبد الغفار أبو طالب 323139 كفـءكفـء3252011/02/20 معلم

كفر میت ابو الكوم اإلبتدائیة 2011/07/13 ھدى عبد العزیز جبر السید 1598325 كفـءكفـء3262011/07/13 معلم

الشھید دمحم جوده اإلبتدائیة بتال 2011/02/20 ھدى عبد العزیز عبد الحمید أبوجلوه 1596148 كفـءكفـء3272011/02/20 معلم

2011/02/20 ریاض اطفال طبلوھا للتعلیم االساسى ھدیر  على  أحمد العباسى 2132283 كفـءكفـء3282011/02/20 معلم

ریاض أطفال عمر األشقر بتال 2011/07/13 ھمت إبراھیم عبد الستار النمر 323476 كفـءكفـء3292011/07/13 معلم

السالم االعدادیة بطبلوھا 2011/02/20 ھمت عبد الخالق صالح طاقیھ 1502380 كفـءكفـء3302011/02/20 معلم

ریاض أطفال عمر األشقر بتال 2011/07/13 ھمت متولى  إبراھیم  الفقى 2159327 كفـءكفـء3312011/07/13 معلم

ریاض اطفال زاویة بمم للتعلیم االساسى 2011/07/13 ھناء  فتحى  یوسف  أبو یوسف 2219051 كفـءكفـء3322011/07/13 معلم

كفر الشیخ شحاتھ اإلبتدائیة المشتركة 2009/07/01 ھناء شبل سیداحمد النشار 322826 كفـءكفـء3332011/07/13 معلم

الزھراء اإلبتدائیة بنات بتال 2011/02/20 ھناء عبد المقصود عبد الخالق غانم 1595254 كفـءكفـء3342011/02/20 معلم

ریاض اطفال  كمشیش الرسمیة للغات 2011/02/20 ھناء عبدالعظیم عبدربھ فرھود 321226 كفـءكفـء3352011/02/20 معلم

ریاض اطفال عزبة االقرع للتعلیم االساسى 2011/07/13 ھند  دمحم  عبد العزیز  البرغوث 2222247 كفـءكفـء3362011/07/13 معلم

االقباط االعدادیة بطوخ دلكة 2011/02/20 ھوانم  القطب  أبوالمجد  اإلسكافى 2185003 كفـءكفـء3372011/02/20 معلم

ریاض اطفال  دمحم رضا 2011/07/13 ھیام  أحمد سلیمان العاصى 2174216 كفـءكفـء3382011/07/13 معلم

ریاض اطفال الشھید سعید التراس 2011/02/20 وفاء عبد المنعم عبد الحمید سلومة 320368 كفـءكفـء3392011/02/20 معلم

ریاض أطفال مصطفى بوادى بطوخ دلكھ 2011/07/13 والء  إبراھیم  یوسف  أبو حجازى 2230452 كفـءكفـء3402011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تالالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بابل اإلبتدائیة بنات 2011/02/20 والء عبد الجابر السید خالد االوسطى 323377 كفـءكفـء3412011/02/20 معلم

ریاض أطفال الزھراء بتال 2011/07/13 والء دمحم رجب عقیلھ 322435 كفـءكفـء3422011/07/13 معلم

ریاض اطفال الشھید غازى بزاویة بمم 2011/02/20 والء محمود السید ناصف 1572739 كفـءكفـء3432011/02/20 معلم

الكمایشة اإلبتدائیة المشتركة 2011/07/13 ولید  عوض  عبد العزیز  رضوان 2203982 كفـءكفـء3442011/07/13 معلم

ریاض اطفال الشھید جمیل ببابل 2011/07/13 یاسمین صبحى  عبد الغفار  شماخ 2159301 كفـءكفـء3452011/07/13 معلم

كفر صنادید االعدادیة 2011/03/01 یسرى مكرم هللا السطوحى مكرم هللا 2201484 كفـءكفـء3462011/03/06 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم عبدالعاطي للتعلیم االساسى اإلعدادیة بشمندیل 2009/07/01 أسماء حسنین حسنین دمحم 2128945 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

دمھوج االعدایة المشتركة 2008/07/01 السیدة اسماعیل العزب عبدالعال 2251125 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

كفر زین الدین األعدادیة 2009/07/01 تیسیر السید محمود السید 2128947 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

عزبة الحصین اإلبتدائیة 2009/07/01 حسن سمیر حسین عبدالجلیل 2128937 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

2008/07/01 قویسنا الرسمیة المتمیزة المتكاملة للغات االبتدائیة ریھام رشدي عبدالعظیم شھید 2101163 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

أم خنان االعدایة المشتركة 2009/07/01 ریھام محمود كمال عبدالمطلب  دمحم 2109983 كفـءكفـء62011/07/01 أمین مكتبة

قویسنا الثانویة بنین 2008/03/01 سماح ممدوح الغمري حسن 2219418 كفـءكفـء72011/02/14 أمین مكتبة

الشھید اللواء ابراھیم عبد المعبود الثانویة بطة شبرا 2009/07/01 سمر دمحم علي دمحم 2128855 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

2009/07/01 قویسنا الرسمیة اإلعدادیة للغات عصماء سعید دمحم نصار 2106284 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

قویسنا الحدیثة للتعلیم االساسى اإلعدادیة 2009/07/01 غادة رمضان محمود اسماعیل 323149 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2009/07/01 فریدة جالل سلیم أحمد 2107504 كفـءكفـء112011/03/01 أمین مكتبة

بھجة یوسف االعدادیة للبنات بقویسنا 2009/07/01 لمیاء فؤاد مطاوع الشوني 1567167 كفـءكفـء122011/07/01 أمین مكتبة

2009/07/01 الشھیدعمروابوالنصر االعدادیة بنین  بمیت برة دمحم ھارون أبوالمعاطي دمحم 2216763 كفـءكفـء132011/07/11 أمین مكتبة

كفر الشیخ ابراھیم للتعلیم االساسى اإلعدادیة 2009/07/01 نرمین صدیق علي أحمد 2128921 كفـءكفـء142011/07/01 أمین مكتبة

قویسنا الثانویةالتجاریة للبنات 2008/07/01 نرمین دمحم عبدالعظیم حامد 2128929 كفـءكفـء152011/07/01 أمین مكتبة

الشیخ عبد الحلیم بدر االعدادیة بإبنھس 2009/07/01 ھانى عبداللطیف عبدالسالم القاضى 2297120 كفـءكفـء162011/07/01 أمین مكتبة

دمحم عبدالعاطي للتعلیم االساسى اإلعدادیة بشمندیل 2009/07/01 ابراھیم نادي مصطفى أحمد 2211356 كفـءكفـء172011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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المؤھل 
األعلي

دمھوج االعدایة المشتركة 2009/07/01 أحمد عیسى رزق عیسي النجار 2215605 كفـءكفـء182011/06/22 أخصائى صحافة وإعالم

العجایزة الجدیدة للتعلیم االساسى اإلعدادیة 2008/07/01 أزھار صبحي مصطفى علي 2209441 كفـءكفـء192011/07/26 أخصائى صحافة وإعالم

بقسا للتعلیم االساسى اإلعدادیة 2009/07/01 أسامة أحمد دمحم عثمان 2215616 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كفر بنى غریان االعدادیة 2009/07/01 أسامة البدري دمحم البدري 2231567 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أجھور الرمل االبتدائیة بنین 2008/07/01 أسماء عبدالواحد ابراھیم علي 2226049 كفـءكفـء222011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

2009/07/01 قویسنا الرسمیة اإلعدادیة للغات إیمان دمحم علي عبدالعال 2211112 كفـءكفـء232011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عمر بن عبدالعزیزللتعلیم االساسى اإلعدادیة بكفر 
ابنھس

2008/07/01 إیناس دمحم عبدالعلیم فرج 2200275 كفـءكفـء242011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عبد العزیز حسن وھب تعلیم أساسى إعدادیة كفر عبده 2008/07/01 رباب عبدالسمیع دمحم حرحش 2230164 كفـءكفـء252011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

حمادة غریب عبد العزیز ابراھیم بأجھور/ الشھید 2008/07/01 رباب محمود دمحم خالف 2218303 كفـءكفـء262011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

إبراھیم حموده االعدادیة بطة شبرا 2009/07/01 سندس طھ حسن دمحم 2382302 كفـءكفـء272011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كفر االكرم للتعلیم االساسى اإلعدادیة 2008/07/01 شیرین احمد عبد الرازق على 2392934 كفـءكفـء282011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

مصطاى االعدادیة المشتركة 2009/07/01 شیماء عبدالعظیم عبدالوھاب طنطاوي 2218129 كفـءكفـء292011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

اللواءجمال الدین ابوذكرى ت أ اإلعدادیة بكفر طھ 
شبرا

2008/07/01 صفاء عبدالمنعم حسانین الحسانین 2220843 كفـءكفـء302011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عبد العزیز خلیفة  االعدادیة بمیت القصرى 2009/07/01 عاطف السید عیسى دیاب 2211282 كفـءكفـء312011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

قویسنا الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 عصام موسى السید الشھاوي 2370684 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

شبرا بخوم الثانویة المطورة بنات 2008/07/01 غاده السید مصیلحى عطا 2217939 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كفر االكرم للتعلیم االساسى اإلعدادیة 2008/10/18 فاطمة عمر إبراھیم بیومى 2393085 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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الشھید دمحم على إبراھیم تعلیم أساسى اإلعدادیة ببرة 
العجوز

2009/06/01 مارینا عطیھ جرجس عطیھ 2216784 كفـءكفـء352011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

2008/07/01 الشھید دمحمعبد السالم االعدادیة بأشلیم مروة حسنین حسنین الشحرى 2283498 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

قویسنا الثانویةالتجاریة للبنات 2009/07/01 منى سمیر أحمد الطوري 2215540 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

ناصر االعدادیة ببجیرم 2009/07/01 منى دمحم مصطفى البحراوي 2211445 كفـءكفـء382011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

قویسنا الحدیثة للتعلیم االساسى اإلعدادیة 2009/07/01 نبیل عبداللطیف عبدالفتاح عبدالعاطي 2211162 كفـءكفـء392011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

 الشھید أحمد دمحم محمود مھدى االعدادیة بكفر میت 
سراج

2008/07/01 نجوى ابراھیم مكي السید 2216579 كفـءكفـء402011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

2008/07/01 قویسنا الرسمیة اإلعدادیة للغات نھى رمزي أبوالمحاسن الشین 2215888 كفـءكفـء412011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

2008/07/01 ابراھیم حجازى االعدادیة بمیت ابو شیخة ھانم نبوي دمحم السید 2236033 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

مؤسسة الرمالى للتعلیم االساسى اإلعدادیة 2008/07/01 ھبھ أحمد عبدالعاطى عبدالعزیز 2194905 كفـءكفـء432011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

التربیة الفكریة اإلعدادیة مھنى بقویسنا 2008/05/12 یاسر  عبد المؤمن عبدالستار أبوالعطا 2211121 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

میت العز االبتدائیة 2009/07/01 أحمد دمحم حسن السید 2081560 كفـءكفـء452011/07/01 أخصائى اجتماعى

صبحى سیداحمد بدراالبتدائیة للتعلیم االساسى بأشلیم 2009/06/01 أسماء أمین حسن البجیرمي 2101184 كفـءكفـء462011/07/01 أخصائى اجتماعى

اللواء حسن حمدى االبتدائیة بجیرم 2008/07/01 اسماء عبدالوھاب السید نویر 1527198 كفـءكفـء472011/06/22 أخصائى اجتماعى

بھجات احمد محمود عبد الحمید االبتدائیة / الشھید 
بكفر ابشیش

2009/07/01 أمل مجدى فوزى عبدالغنى عبدالبارى 2177752 كفـءكفـء482011/07/22 أخصائى اجتماعى

كفر الشیخ ابراھیم االبتدائیة للتعلیم االساسى 2009/07/01 أمل مصطفى ابراھیم السلكاوي 2089859 كفـءكفـء492011/07/01 أخصائى اجتماعى

طة شبرااالبتدائیة بنات 2009/01/01 ایمان السید احمد شعالن 1587435 كفـءكفـء502011/07/01 أخصائى اجتماعى

كفر ابو الحسن االبتدائیة الجدیدة 2008/07/01 إیمان زاید شدید عبدالرحمن 2087781 كفـءكفـء512011/07/01 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

الشھید ممدوح أمین االبتدائیة بكفر میت سراج 2009/07/01 بسمة جمال  رمزي عبدالواحد 2215677 كفـءكفـء522011/07/01 أخصائى اجتماعى

طھ شبرااالبتدائیةالمشتركة 2009/07/01 بسمة عاطف إمام عبدالعال 2241324 كفـءكفـء532011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم كامل عبد العزیز االبتدائیة بقویسنا البلد 2009/01/01 حنان عبدالحمید عبدالعزیز الشیحي 2086483 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى اجتماعى

المساعى االبتدائیة للتعلیم االساسى 2008/07/01 رانیا مرسى عبدالعال مرسى 2253262 كفـءكفـء552011/07/01 أخصائى اجتماعى

الوحدة المجمعة االبتدائیة بإبنھس 2004/11/01 رباب عابدین عبدالغفار الصیفى 2109638 كفـءكفـء562011/03/01 أخصائى اجتماعى

2008/07/01 قویسنا الرسمیة االبتدائیة لغات زیزى بیومى یسن معوض 2101395 كفـءكفـء572011/07/01 أخصائى اجتماعى

١عرب الرمل االبتدائیة بنات  2009/04/01 صفا عبد العال الحسینى عبد العال 323104 كفـءكفـء582011/07/01 أخصائى اجتماعى

العجایزة االبتدائیة الجدیدة للتعلیم االساسى 2008/03/01 عبیر ابراھیم محمود ابراھیم حسین 316795 كفـءكفـء592011/03/01 أخصائى اجتماعى

كفر االكرم االبتدائیة للتعلیم االساسى 2008/03/01 عال فھیم ابراھیم عامر 2141489 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى اجتماعى

2009/03/01 إبنھس الرسمیة اإلعدادیة للغات دمحم عبد العال دمحم عبد العال 322763 كفـءكفـء612011/03/01 أخصائى اجتماعى

د حسین حتحوت األبتدائیة بمنشیة أم خنان 2009/07/01 دمحم فرج دمحم فرج الزیات 2241315 كفـءكفـء622011/06/27 أخصائى اجتماعى

2009/07/01 ابراھیم حجازى االعدادیة بمیت ابو شیخة منال دمحم عبدالغني حسن 2219419 كفـءكفـء632011/07/01 أخصائى اجتماعى

المساعى االبتدائیة للتعلیم االساسى 2008/07/01 نادیة دمحم عبدالغني الجمل 2104658 كفـءكفـء642011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم كامل عبد العزیز االبتدائیة بقویسنا البلد 2009/07/01 نھاد السید عبدالعظیم  دمحم 2087870 كفـءكفـء652011/07/01 أخصائى اجتماعى

الوحدة المجمعة االبتدائیة بإبنھس 2008/07/01 ھند سعد عبدالجلیل إسماعیل 2096034 كفـءكفـء662011/07/01 أخصائى اجتماعى

كفور الرمل االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 ھیثم عاصم الشافعى القدوسى 1814465 كفـءكفـء672011/07/01 أخصائى اجتماعى

سعد لطفى السید عبد الھادى األبتدائیة بمصطاى 2009/07/01 والء إبراھیم عبداللطیف حسانین 2100829 كفـءكفـء682011/07/01 أخصائى اجتماعى
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كفر الشیخ ابراھیم للتعلیم االساسى اإلعدادیة 2008/07/01 یاسمین عصمت الحسیني عبدالعال 2194089 كفـءكفـء692011/07/13 أخصائى اجتماعى

قویسنا الرسمیة الثانویة للغات 1992/07/04 اشجان علیوه السید عبدهللا 299125 كفـءكفـء702011/10/23 ماجیستیرمعلم أول أ

إبراھیم حموده االعدادیة بطة شبرا 1991/09/01 فاطمھ لطفى السید الجزار 301604 كفـءكفـء712009/02/04 معلم أول أ

1999/01/17 الشھیدعمرو أبوالنصر االعدایة بنات بمیت برة أشرف محمود محمود العشرى 2174061 كفـءكفـء722011/07/01 معلم أول

مصطفى كامل االبتدائیة بقویسنا 2003/10/01 امل فرید إبرام مخائیل 321558 كفـءكفـء732012/02/28 ماجیستیرمعلم أول

الشھید النقیب حسین عبد هللا الجزاراالبتدائیة بطھ 
شبرا

1989/09/01 سوسن الدمرداش احمد ابو العنین 273806 كفـءكفـء742009/02/03 معلم أول

الشھید دمحم محمود على تعلیم أساسى اإلعدادیة كفر 
المنشى

1997/09/01 عبد الحافظ بیومى عبدالحافظ السید ابو العزم 315607 كفـءكفـء752009/11/09 معلم أول

تیمور باشا االبتدائیة بقویسنا 1993/09/01 منى یوسف إبراھیم تومة 1805412 كفـءكفـء762009/02/04 معلم أول

2008/07/01 ریاض اطفال قویسنا الحدیثة للتعلیم االساسى ابتسام أحمد دمحم حسان 2094505 كفـءكفـء772011/07/01 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال عرب الرمل سكة حدید ابتسام عبد الحافظ عباس على عابدین 318616 كفـءكفـء782011/03/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال الشھید ابو الخیر بشیر اقبالة ابتسام عثمان عبدالفتاح عثمان 2128884 كفـءكفـء792011/06/22 معلم

2009/07/01 قویسنا الرسمیة االبتدائیة لغات ابراھیم لطفي عبدالحلیم علي الطوري 2145947 كفـءكفـء802011/07/01 معلم

مؤسسة الرمالى االبتدائیة للتعلیم االساسى 2009/07/01 أحمد عربي أحمد عطیة 2133195 كفـءكفـء812011/07/01 معلم

طة شبرااالبتدائیة بنات 2008/05/21 أحمد دمحم أحمد عبدالرحمن 2208438 كفـءكفـء822011/07/01 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال مصطفى كامل بقویسنا إستیتھ عبد هللا مصیلحى منصور 323827 كفـءكفـء832011/03/01 معلم

دمھوج االعدایة المشتركة 2009/07/01 إسراء سعید دمحم عامر 2234301 كفـءكفـء842011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض اطفال أشلیم بنین اسالم دمحم ذكى ھدھود 323427 كفـءكفـء852011/07/01 معلم
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بھجات احمد محمود عبد الحمید االبتدائیة / الشھید 
بكفر ابشیش

2009/07/01 اسالم دمحم صادق أحمد 2211484 كفـءكفـء862011/07/01 معلم

عزبة الحصین اإلبتدائیة 2009/03/01 أسماء   دمحم فتوح خلف 2106261 كفـءكفـء872011/03/01 معلم

برة العجوز الثانویة المشتركة 2008/07/01 أسماء ابراھیم دمحم حسین سالم 2148410 كفـءكفـء882011/07/25 معلم

2008/07/01 ابراھیم حجازى االعدادیة بمیت ابو شیخة اسماء ابو الحسن دمحمابو الحسن الشافعى 2055677 كفـءكفـء892011/07/13 معلم

الوحدة المجمعة االبتدائیة بإبنھس 2008/03/01 اسماء سیدأحمد عوض سید أحمد 2128852 كفـءكفـء902011/03/01 معلم

2009/07/01 ریاض أطفال عزبة  الحصین اسماء عبد الغفار احمد عامر 319762 كفـءكفـء912011/07/01 معلم

ریاض اطفال قویسنا الرسمیة لغات 2008/03/01 أسماء عبدالسالم دمحم الفالح 2103506 كفـءكفـء922011/03/01 معلم

2009/07/01  ریاض أطفال الجوھریھ بشبرا بخوم أسماء دمحم سلیمان عبدالعزیز 2106271 كفـءكفـء932011/06/22 معلم

2008/07/01 ریاض اطفال قویسنا الحدیثة للتعلیم االساسى أسماء مسعد فھمى عبدالنبى 2098322 كفـءكفـء942011/07/01 معلم

كفر االكرم للتعلیم االساسى اإلعدادیة 2009/07/01 أشرف فتحي عبدالخالق بكر 2100025 كفـءكفـء952011/07/01 معلم

بجیرم االبتدائیة بنین 2009/03/01 السیدة ابراھیم عبدالسمیع الصبروت 2086490 كفـءكفـء962011/03/01 معلم

٢عرب الرمل االبتدائیة بنات  2009/07/01 السیدة مسعد حسن عسكر 2285718 كفـءكفـء972011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض اطفال الشھید ممدوح امین كفر میت سراج الشیماء دمحم عبدالعزیز عفیفى 2099030 كفـءكفـء982011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض اطفال اللواء حسن حمدى ببحیرم إلھام ابراھیم عبدالفتاح عبدالخالق 2099699 كفـءكفـء992011/06/22 معلم

2009/07/01 ریاض اطفال الشھید ممدوح امین كفر میت سراج إلھام إبراھیم على إبراھیم 2102265 كفـءكفـء1002011/07/01 معلم

الشھید دمحم محمود على للتعلیم االساسى االبتدائیة بكفر 
المنشى

2008/03/01 أم أحمد مصطفى كامل شبایك 1573662 كفـءكفـء1012011/03/01 معلم

كفر زین الدین االبتدائیة 2009/07/01 امال ابوزید عبدالستار امبابي 2169806 كفـءكفـء1022011/07/13 معلم
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ریاض اطفال قویسنا الرسمیة لغات 2008/07/01 آمال صابر ساویرس أبوالغیط 2105805 كفـءكفـء1032011/07/01 معلم

عرب الرمل االبتدائیة سكة حدید 2009/03/01 امال عبد الحفیظ احمد بكر 1557695 كفـءكفـء1042011/03/01 معلم

أجھور الرمل االبتدائیة بنین 2009/03/01 امانى جمال ابراھیم عامر 322993 كفـءكفـء1052011/03/01 معلم

رشاد ماضى االبتدائیة الجدیدة بإبنھس 2008/03/01 أماني أبوبكر مجاھد سالم 2128906 كفـءكفـء1062011/03/01 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة بقویسنا 2008/07/01 أماني كمال عبد الفتاح عبد الستار 1569954 كفـءكفـء1072011/03/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال سعد لطفى السید عبد الھادى بمصطاى أمل عید عبدالرحمن منصور 2098405 كفـءكفـء1082011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال وحدة أم خنان أمل دمحم دمحم دمحم 2096044 كفـءكفـء1092011/07/01 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال وحدة أم خنان اموره رصا فرج عبد الواحد 318500 كفـءكفـء1102011/02/20 معلم

2009/07/01 ریاض اطفال قویسنا الحدیثة للتعلیم االساسى أمیرة أسامة دمحم سیدأحمد 2101969 كفـءكفـء1112011/07/01 معلم

2009/03/01 ریاض أطفال سعد لطفى السید عبد الھادى بمصطاى أمیرة عبد المرضى أبو سریع قمحاوى 1581114 كفـءكفـء1122011/03/01 معلم

 ریاض أطفال اللواءجمال الدین ابوذكرى للتعلیم 
االساسى

2008/07/01 أمیرة عبدالمرضى حامد إبراھیم 2103525 كفـءكفـء1132011/07/01 معلم

ریاض أطفال العجایزة الجدیدة للتعلیم االساسى 2009/03/01 امیرة لطفى دمحم احمد 323247 كفـءكفـء1142011/02/20 معلم

2009/07/01 ریاض اطفال قویسنا الحدیثة للتعلیم االساسى امیره عبدالحلیم بیومى الصبرى 321847 كفـءكفـء1152011/03/01 معلم

2008/03/01 ریاض اطفال أجھور الرمل بنین أمیمھ على محمود طلخان 2103501 كفـءكفـء1162011/03/01 معلم

2009/03/01 ریاض أطفال بنى غریان للتعلیم االساسى أمینة ابراھیم عفیفي أحمد 2099705 كفـءكفـء1172011/07/01 معلم

ریاض أطفال قویسنا الرسمیة المتمیزة والمتكاملة 
للغات

2009/07/01 أمینھ عبدالحفیظ عبدالعلیم فرج 2103596 كفـءكفـء1182011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض اطفال الشھید ممدوح امین كفر میت سراج إنجى زكریا عبد الرؤف دمحم 2102262 كفـءكفـء1192011/07/01 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 

قویسناالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض أطفال اللواء دمحم محمود خلیفة میت القصرى 2010/07/01 إنجى فاروق عبدالعزیز على 2106747 كفـءكفـء1202011/06/22 معلم

2009/03/01 ریاض أطفال مصطفى كامل بقویسنا آیة أبوبكر ابراھیم یوسف 2215819 كفـءكفـء1212011/03/01 معلم

رشاد ماضى االبتدائیة الجدیدة بإبنھس 2008/03/01 إیمان ابراھیم عبدالرازق دمحم 2128874 كفـءكفـء1222011/03/01 معلم

العانوسى االبتدائیة بشبرا بخوم 2009/07/01 إیمان أحمد إبراھیم البدوى 2115502 كفـءكفـء1232011/07/01 معلم

ریاض اطفال قویسنا الرسمیة لغات 2008/07/01 إیمان بیومي عبدالرازق السید 2128960 كفـءكفـء1242011/07/01 معلم

2009/07/01 ریاض أطفال إبنھس الرسمیة للغات ایمان على على بدیوى 2064973 كفـءكفـء1252011/07/01 معلم

میت العز االبتدائیة 2008/12/01 إیمان فرج أحمد أحمد 2211437 كفـءكفـء1262011/02/26 معلم

2008/07/01  ریاض أطفال الجوھریھ بشبرا بخوم إیمان فوزى سلیمان عبد السمیع 2104522 كفـءكفـء1272011/07/01 معلم

بكفرإبنھس. الشھید صبحى عبدالعظیم االبتدائیة  2008/03/01 ایمان دمحم ابو العزم االمام 322633 كفـءكفـء1282011/03/01 معلم

قویسناالثانویة المطورة الجدیدة للبنات 2008/07/01 إیمان دمحم عبدالمجید سعد 2164980 كفـءكفـء1292011/07/01 معلم

2009/03/01 ریاض أطفال مصطفى كامل بقویسنا إیمان دمحم عطیة خطاب 2109116 كفـءكفـء1302011/03/01 معلم

١  ریاض أطفال عرب الرمل بنات  2008/03/01 ایمان نوح عبد الغفار السید 319151 كفـءكفـء1312011/03/01 معلم

دمھوج االبتدائیة بنین الجدیدة 2009/07/01 إیناس صبحى بدوى عبدالوھاب 2242373 كفـءكفـء1322011/07/26 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال أحمد عبد الفتاح اللیثى أم خنان ایناس ھمام فرج خلیفة 319987 كفـءكفـء1332011/03/01 معلم

قویسنا الثانویة الصناعیة بنین 2002/05/01 باسم دمحم شوقى مصطفى الزیات 320883 كفـءكفـء1342011/02/03 معلم

عبد الحمید طھ الشین االبتدائیة بالعجایزة 2009/03/01 بسمة سامى شبل ابراھیم 2127559 كفـءكفـء1352011/02/20 معلم

2009/07/01 ریاض أطفال إبنھس الرسمیة للغات بسمة سید یونس سید 2104620 كفـءكفـء1362011/06/22 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 

قویسناالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال عبد العزیز حسن وھب للتعلیم االساسى 2009/03/01 بسمة محسن أحمد السید 2128950 كفـءكفـء1372011/03/01 معلم

١/طة شبرااالبتائیة بنین  2009/01/01 بسیمة عبد الحلیم عبد المجید المسلمانى 1555643 كفـءكفـء1382011/03/01 معلم

2009/07/01 ریاض اطفال قویسنا الحدیثة للتعلیم االساسى تریزة كمال غالي غبلایر 2097941 كفـءكفـء1392011/07/01 معلم

ریاض أطفال قویسنا الرسمیة المتمیزة والمتكاملة 
للغات

2008/07/01 تغرید عبد الرازق محمود طعیمھ 323573 كفـءكفـء1402011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال دمحم كامل عبد العزیز بقویسنا البلد حمیده رشدى أحمد الرخ 2105117 كفـءكفـء1412011/06/22 معلم

الشھید ممدوح أمین االبتدائیة بكفر میت سراج 2010/03/01 حنان  حمدى عبدالشافى إمام 2109998 كفـءكفـء1422011/03/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال بنى غریان للتعلیم االساسى حنان عبدالمطلب عبدالرحمن عبدالمطلب 2101533 كفـءكفـء1432011/06/22 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال مصطفى كامل بقویسنا حنان على حسن على حشیش 1699990 كفـءكفـء1442011/03/01 معلم

العجایزة االبتدائیة الجدیدة للتعلیم االساسى 2008/03/01 حنان دمحم ابراھیم عتعوت 2125419 كفـءكفـء1452011/02/20 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال أحمد عبد الفتاح اللیثى أم خنان خدیجة عبد العزیز بكرى نور الدین 317408 كفـءكفـء1462011/03/01 معلم

2009/03/01 ریاض أطفال تیمورباشا خضرة دمحم أحمد القاضي 2099663 كفـءكفـء1472011/03/01 معلم

2009/07/01 ریاض اطفال كفر األكرم تعلیم أساسى دالیا سید محمود عوض 2141492 كفـءكفـء1482011/07/01 معلم

2009/03/01 ریاض اطفال قویسنا الحدیثة للتعلیم االساسى دالیا فتحى سعدان دلدوم 2103124 كفـءكفـء1492011/03/01 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال بجیرم بنین دالیا متولى عبدالحلیم سوید 2092683 كفـءكفـء1502011/03/01 معلم

الوحدة المجمعة االبتدائیة بإبنھس 2009/07/01 دعاء جمال عبدالصادق أبوالخیر 2179080 كفـءكفـء1512011/07/01 معلم

ریاض اطفال قویسنا الرسمیة لغات 2008/03/01 دعاء عبدالعاطى مرسى شلبى 2103497 كفـءكفـء1522011/03/01 معلم

2008/07/01 ریاض اطفال أجھور الرمل بنین دعاء عبدالمنعم حسانین الحسانین 2215583 كفـءكفـء1532011/06/22 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

قویسناالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2008/07/01 ریاض اطفال الشھید ممدوح امین كفر میت سراج دعاء دمحم السید عبدالتواب 2215850 كفـءكفـء1542011/07/01 معلم

ریاض أطفال اللواء دمحم محمود خلیفة میت القصرى 2009/07/01 دینھ فاروق عبدالسالم على رجب 2106739 كفـءكفـء1552011/07/01 معلم

١  ریاض أطفال عرب الرمل بنات  2009/07/01 رانیا ابراھیم الدسوقي حسن عفیفي 2211537 كفـءكفـء1562011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال الشھید النقیب حسین الجزارطھ شبرا رانیا ابو المحاسن رمضان فرج 1557204 كفـءكفـء1572011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال المساعى للتعلیم االساسى رانیا أیوب دمحم أحمد 2128913 كفـءكفـء1582011/07/26 معلم

2008/07/01 ریاض اطفال الشھید ممدوح امین كفر میت سراج رانیا جالل محمود دمحمعلي 2128942 كفـءكفـء1592011/07/01 معلم

2008/07/01 الشھید دمحمعبد السالم االعدادیة بأشلیم رانیا سمیر عبدالرحمن فرج 2128924 كفـءكفـء1602011/07/01 معلم

2008/03/01 ریاض اطفال كفر الشیخ ابراھیم للتعلیم االساسى رانیا صالح عبدالمھدى حسن 1618031 كفـءكفـء1612011/03/01 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة بقویسنا 2009/03/01 رانیا دمحم عبد الوھاب دمحم 1573691 كفـءكفـء1622011/03/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال مصطفى كامل بقویسنا رانیا محمود سیداحمد شعالن 2101168 كفـءكفـء1632011/07/01 معلم

عبد السالم عبد المجید األبتدائیة بمیت ابو شیخة 2008/03/01 رانیا مرضى ذكى االسحاقى 2098521 كفـءكفـء1642011/03/01 معلم

شرانیس االبتدائیة بنین 2008/03/01 رحاب صابر عبد هللا عمارة 1579097 كفـءكفـء1652011/03/01 معلم

ریاض أطفال قویسنا الرسمیة المتمیزة والمتكاملة 
للغات

2008/03/01 رحاب دمحم دمحم محرم 2103587 كفـءكفـء1662011/03/01 معلم

ریاض أطفال العجایزة الجدیدة للتعلیم االساسى 2008/03/01 رشا ابراھیم على السید 322367 كفـءكفـء1672011/03/03 معلم

2008/02/24 قویسنا الرسمیة المتمیزة المتكاملة للغات االبتدائیة رشا حلمى عبده ابو حطب 2093893 كفـءكفـء1682011/02/14 معلم

2009/03/01 ریاض اطفال قویسنا الحدیثة للتعلیم االساسى رشا عادل محمود فرید 2094465 كفـءكفـء1692011/03/01 معلم

عبد العزیز حسن وھب تعلیم أساسى إعدادیة كفر عبده 2008/07/01 رشا محمود دمحم الرفاعى 2068261 كفـءكفـء1702011/07/01 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

قویسناالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2009/03/01 ریاض أطفال المنصوریھ بشبرا بخوم رضا على سلیمان عبدالعزیز 2108352 كفـءكفـء1712011/02/26 معلم

 ریاض أطفال اللواءجمال الدین ابوذكرى للتعلیم 
االساسى

2008/03/01 رضا فوزى شفیق بسیونى بسیونى سالم 2103601 كفـءكفـء1722011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض اطفال كفر الشیخ ابراھیم للتعلیم االساسى رضا مجدي سعد علي 2128964 كفـءكفـء1732011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال وحدة أم خنان رؤیة دمحم عبدالمنعم ابراھیم 2215838 كفـءكفـء1742011/07/01 معلم

الشھید دمحم كامل عبد العزیز االبتدائیة بقویسنا البلد 2009/03/01 ریھام صبحى مغاورى سید احمد 2101393 كفـءكفـء1752011/03/01 معلم

كفر بنى غریان الثانویة 2008/03/01 ریھام صالح شوقى مصیلحى 1608664 كفـءكفـء1762011/02/20 معلم

قویسنا الثانویة بنین 1999/01/17 زكریا إبراھیم زكى دمحم 2164050 كفـءكفـء1772011/02/23 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال دمحم كامل عبد العزیز بقویسنا البلد زینب فتحى دمحم ابوعلى 322307 كفـءكفـء1782011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال وحده ابنھس سارة شبل أحمد الدالي 1569976 كفـءكفـء1792011/06/28 معلم

ریاض اطفال قویسنا الرسمیة لغات 2008/03/01 سالي سعید عبدالحلیم عبدالصادق 2102018 كفـءكفـء1802011/03/01 معلم

بقسا للتعلیم االساسى اإلعدادیة 2009/07/01 سامي صالح أحمد عوض 2215762 كفـءكفـء1812011/07/01 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال وحدة أم خنان سعیدة سمیر شعبان غنیمي 2096037 كفـءكفـء1822011/03/01 معلم

2009/03/01 ریاض أطفال بنى غریان للتعلیم االساسى سكینھ دمحم سعید نبوى الجعیدى 2101130 كفـءكفـء1832011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال رشاد ماضى الجدیدة بابنھس سلوى رأفت توفیق أیوب 2128900 كفـءكفـء1842011/07/01 معلم

2008/03/01 ریاض اطفال اللواء حسن حمدى ببحیرم سماح ابراھیم السید یوسف عید 1529482 كفـءكفـء1852011/03/01 معلم

احمد عبد الفتاح اللیثى االبتدائیة بأم خنان 2009/01/01 سمر السید دمحم محمود 2215694 كفـءكفـء1862011/07/25 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال كفر ابو الحسن الجدید ة سمر سراج یوسف عیاد 2087012 كفـءكفـء1872011/07/01 معلم
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المساعى االبتدائیة للتعلیم االساسى 2009/07/01 سمر محمود علي عبدالكریم 2098912 كفـءكفـء1882011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال عبد السالم عبد المجید بمیت أبوشیخھ سناء حلمي حسان التھامي 2215855 كفـءكفـء1892011/07/01 معلم

دمحم عبدالعاطي للتعلیم االساسى االبتدائیة بشمندیل 2009/03/01 سنیة عبدالعظیم ابوالفتوح أبوالیزید 2215874 كفـءكفـء1902011/03/01 معلم

2008/03/01 ریاض اطفال الشھید ممدوح امین كفر میت سراج سھام  كمال عبد ربھ السید 2097443 كفـءكفـء1912011/02/26 معلم

الشھید دمحم عبدالرحمن االبتدائیة بمیت سراج 2009/03/01 سھام سعید یونس السید 322995 كفـءكفـء1922011/02/20 معلم

ریاض اطفال قویسنا الرسمیة لغات 2008/03/01 سھام صالح عبدالحمید شلبى 2103379 كفـءكفـء1932011/03/01 معلم

أم خنان االعدایة المشتركة 2008/03/01 سھام كارم محمود الخناتى 2071224 كفـءكفـء1942011/03/03 معلم

2008/07/01 ریاض اطفال أشلیم المشتركة سھام دمحم أمین بدوي 2128956 كفـءكفـء1952011/07/01 معلم

2009/07/01 ریاض اطفال كفر االكرم بنات سوزان عوض لبیب سلیمان 2095783 كفـءكفـء1962011/07/01 معلم

2008/03/01 قویسنا الرسمیة االبتدائیة لغات سینار دمحم رضا عبد الرؤوف ربیع 322674 كفـءكفـء1972011/02/20 معلم

برة العجوز الثانویة المشتركة 2009/07/01 شادي سمیر سید سید 2199695 كفـءكفـء1982011/07/01 معلم

الشھید دمحم كامل عبد العزیز االبتدائیة بقویسنا البلد 2009/07/01 شریف الشحات حسن السید 2405223 كفـءكفـء1992011/07/01 معلم

2008/03/01 ریاض اطفال كفر األكرم تعلیم أساسى شیماء السید مصلحى السید 322614 كفـءكفـء2002011/03/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال سعد لطفى السید عبد الھادى بمصطاى شیماء عبدالحمید اسماعیل البسیوني 2097333 كفـءكفـء2012011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض اطفال كفر االكرم بنات شیماء فوزى دمحم عبدالمنعم 2096995 كفـءكفـء2022011/07/01 معلم

الشھید دمحم أحمد المرسى عبد المقصود االبتدائیة 
بشبرا بخوم

2008/03/01 شیماء دمحم أحمد خلف 2078109 كفـءكفـء2032011/01/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال دمحم كامل عبد العزیز بقویسنا البلد شیماء دمحم عبدالعزیز عبدالرازق 2087931 كفـءكفـء2042011/07/01 معلم
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أجھور الرمل االبتدائیة بنین 2008/03/01 شیماء دمحم عبدالفتاح نصار 2128865 كفـءكفـء2052011/03/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال بنى غریان للتعلیم االساسى صافیناز سامى عبدالعزیز مدكور 2101132 كفـءكفـء2062011/07/27 معلم

ریاض اطفال الشھید دمحم محمود على كفر المنشى 
تعلیم اساسى

2009/07/01 صباح دمحم رشدى سلیمان الجندى 2108345 كفـءكفـء2072011/07/01 معلم

2009/07/01 ریاض أطفال دمحم كامل عبد العزیز بقویسنا البلد صفاء فاروق مصیلحى إبراھیم الشین 2103514 كفـءكفـء2082011/07/01 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال الشھید النقیب حسین الجزارطھ شبرا صفاء ماھر سیداحمد دمحم 2092621 كفـءكفـء2092011/02/26 معلم

2009/07/01 ریاض أطفال دمحم كامل عبد العزیز بقویسنا البلد صفاء نقراشى إبراھیم أحمد 2103518 كفـءكفـء2102011/07/01 معلم

2009/03/01 ریاض أطفال سعد لطفى السید عبد الھادى بمصطاى صفیة عبد الظاھر عباس رمضان 1581352 كفـءكفـء2112011/03/01 معلم

میت العز االبتدائیة 2009/07/01 ضیاء الدین سعید دمحم حسن 2128851 كفـءكفـء2122011/07/01 معلم

احمد عبد الفتاح اللیثى االبتدائیة بأم خنان 2009/07/01 عبد الغنى دمحم صبرى عبد الحلیم خلیل 2045858 كفـءكفـء2132011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال عبد السالم عبد المجید بمیت أبوشیخھ عبیر سمیر دمحم علي 2128932 كفـءكفـء2142011/07/01 معلم

ریاض اطفال عبد العزیز حسن وھب للتعلیم االساسى 2008/07/01 عبیر عفیفي عبدالستار عفیفي 2211530 كفـءكفـء2152011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال سعد لطفى السید عبد الھادى بمصطاى عبیر محمود عبدالقادر الشعراوى 2098819 كفـءكفـء2162011/07/01 معلم

الشیخ عبد الحلیم بدر االعدادیة بإبنھس 2009/11/01 عزة دمحم رمضان سعد خلیل 2087802 كفـءكفـء2172011/07/01 معلم

طھ شبرا االعدادیة بنات 2009/07/01 عصام عبدالمعبود موسى طعیمة 2211498 كفـءكفـء2182011/07/01 معلم

الشیخ عبد الحلیم بدر االعدادیة بإبنھس 2009/07/01 عفاف عبدالعال توفیق الشافعي 2098334 كفـءكفـء2192011/07/01 معلم

١  ریاض أطفال عرب الرمل بنات  2008/03/01 عال علي علي بكر 1566011 كفـءكفـء2202011/03/01 معلم

ریاض أطفال اللواء دمحم محمود خلیفة میت القصرى 2008/03/01 عال دمحمرشاد السید ابراھیم 2097439 كفـءكفـء2212011/03/01 معلم
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2008/07/01 ریاض اطفال أشلیم المشتركة علیاء فاروق عبدالغفار منصور 2128953 كفـءكفـء2222011/07/01 معلم

تیمور باشا اإلعدادیة المشتركة 2009/07/01 عمرو عادل السید عزب 1616002 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم

2009/03/01 إبنھس الرسمیة االبتدائیة للغات عیشة جمیل راغب قورة 1569950 كفـءكفـء2242011/03/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال فاطمة الزھراء بقویسنا فاطمة إبراھیم یوسف  عبید 2065430 كفـءكفـء2252011/06/22 معلم

قویسنا الثانویة بنین 2008/07/01 فایقة نبیل عطیة السید 2149257 كفـءكفـء2262011/06/27 معلم

2008/03/01 ریاض اطفال اللواء حسن حمدى ببحیرم فتحیھ ابو النجا ابو المكارم عزب 322565 كفـءكفـء2272011/03/01 معلم

قویسنا الحدیثة االبتدائیة للتعلیم االساسى 2008/03/01 فھیمة عبد الفتاح محمود السحاتى 2198956 كفـءكفـء2282011/03/01 معلم

2009/03/01 قویسنا الرسمیة المتمیزة المتكاملة للغات االبتدائیة كریم دمحم مجاھد فرماوى 2154770 كفـءكفـء2292011/03/01 معلم

كفر ابو الحسن االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 كریمة شحاتھ رجب عید 1573500 كفـءكفـء2302011/03/01 معلم

2009/07/01 ریاض أطفال بنى غریان للتعلیم االساسى كریمھ فھمى بیومى السید 2119368 كفـءكفـء2312011/07/01 معلم

2009/02/01 ریاض أطفال الشھید النقیب حسین الجزارطھ شبرا لبنى محمود عبدالعزیز محمود عراقي 2094512 كفـءكفـء2322011/02/20 معلم

2009/03/01 ریاض أطفال بنى غریان للتعلیم االساسى لمیاء عوض فرج عطیھ 2101170 كفـءكفـء2332011/07/01 معلم

ریاض اطفال قویسنا الرسمیة لغات 2008/03/01 لمیاء دمحم حسانین مرسي 2221505 كفـءكفـء2342011/03/01 معلم

عزبة على عبد الجواد االبتدائیة 2008/07/01 لیلى ابراھیم عبدالخالق زقزوق 2135264 كفـءكفـء2352011/07/01 معلم

تیمور باشا االبتدائیة بقویسنا 2008/03/01 مارى جورج تاوضروس لوس 2109627 كفـءكفـء2362011/03/01 معلم

الشھید عبد الغنى حمزة الجناینى االبتدائیة بمیت برة 2009/07/01 دمحم سعید عبدالغني محمود 2223653 كفـءكفـء2372011/07/01 معلم

اللواء حسن حمدى االبتدائیة بجیرم 2008/05/12 دمحم طلعت طنطاوى أحمد بدوى 2116079 كفـءكفـء2382011/07/01 معلم
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بقسا االبتدائیة للتعلیم األساسى 2009/07/01 دمحم محروس دمحم السید 2046194 كفـءكفـء2392011/07/01 معلم

الوحدة المجمعة االبتدائیة بإبنھس 2008/05/12 دمحم محمود دمحم عمر 2145953 كفـءكفـء2402011/07/01 معلم

النھضة للتعلیم االساسى االبتدائى بالرمالي 2008/07/01 محمود أحمد رضوان العزب 2389065 كفـءكفـء2412011/07/01 معلم

2009/07/01 ریاض أطفال بجیرم بنین مرفت المغاورى السید أبوالغیط 2101164 كفـءكفـء2422011/07/01 معلم

المنصوریة االبتدائیة بشبرابخوم 2009/07/01 مروة الورداني محرم فودة 2131486 كفـءكفـء2432011/07/26 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال دمحم كامل عبد العزیز بقویسنا البلد مروة زغلول عبدالقوى عبدهللا 2098306 كفـءكفـء2442011/07/01 معلم

عزبة الحصین اإلبتدائیة 2009/07/01 مروة سالمة عبدالجواد الجابري 2131482 كفـءكفـء2452011/07/01 معلم

2009/03/01 ریاض أطفال مصطفى كامل بقویسنا مروة محسن فتحى الریفى 2109112 كفـءكفـء2462011/03/01 معلم

2009/07/01 ریاض أطفال العانوسى  بشبرا بخوم مروة مصطفى عبدالعاطي ھاشم 2128909 كفـءكفـء2472011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض اطفال قویسنا الحدیثة للتعلیم االساسى مروة مصیلحي عفیفي سیداحمد 2128887 كفـءكفـء2482011/07/01 معلم

الجوھریة االبتدائیة بشبرابخوم 2009/03/01 مروه دمحم عبدالحمید عثمان 2217709 كفـءكفـء2492011/03/01 معلم

١منشأة ابو ذكرى االبتدائیة   2009/02/20 مریم حنا غبلایر ابراھیم 243909 كفـءكفـء2502011/02/20 معلم

2009/07/01 ریاض اطفال أشلیم المشتركة مشیرة حامد محمود عبدالمطلب 2128955 كفـءكفـء2512011/07/01 معلم

الشھید دمحم عبدالرحمن االبتدائیة بمیت سراج 2009/07/01 منار محیى محمود السید مطر 2196593 كفـءكفـء2522011/07/01 معلم

االبتدائیة) ٢(كفربنى غریان  2008/03/01 منال أحمد السید قندیل 2099985 كفـءكفـء2532011/07/01 معلم

عرب الرمل االبتدائیة بنین 2009/03/01 منال حنضل السید أغا 2103475 كفـءكفـء2542011/03/01 معلم

االبتدائیة) ٢(كفربنى غریان  2008/07/01 منى السید دمحم ابراھیم 2215555 كفـءكفـء2552011/07/01 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

قویسناالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بجیرم االبتدائیة بنین 2010/03/01 منى السید مصطفى أبو القروش 2101545 كفـءكفـء2562011/03/01 معلم

أجھور الرمل االبتدائیة بنات 2011/07/01 منى جودة محروس عراقى 2143291 كفـءكفـء2572011/07/13 معلم

دمحم دمحم صقرالثانویة ببجیرم 2008/07/01 منى حامد عوض علي 2149262 كفـءكفـء2582011/07/01 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال دمحم كامل عبد العزیز بقویسنا البلد منى رفعت الشافعى متولى 2089385 كفـءكفـء2592011/07/01 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال المساعى للتعلیم االساسى منى سعید عبدالحفیظ أحمد أبوعمر 2099707 كفـءكفـء2602011/03/01 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال دمھوج منى عبد الحمید عبد القادر البسیونى 319935 كفـءكفـء2612011/03/01 معلم

 ریاض أطفال اللواءجمال الدین ابوذكرى للتعلیم 
االساسى

2008/07/01 منى فھمى عبدالمحسن دمحم سلوم 2108374 كفـءكفـء2622011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال سعد لطفى السید عبد الھادى بمصطاى منى نور عبدالفتاح خیرهللا 2097881 كفـءكفـء2632011/07/01 معلم

ریاض اطفال الشھید دمحم على إبراھیم للتعلیم االساسى 
برة العجوز

2008/03/01 مھا سید احمد عبدالعزیز مصلحى 2215634 كفـءكفـء2642011/03/01 معلم

الشھید دمحم كامل عبد العزیز االعدادیة بقویسنا البلد 2011/07/01 مھا صبري عبدالمنعم البھنساوي 2106281 كفـءكفـء2652011/07/01 معلم

بنى غریان االبتدائیة للتعلیم االساسى 2009/04/01 مھا عبدالحافظ عبدهللا عبدالحافظ 2212176 كفـءكفـء2662011/07/01 معلم

2009/07/01 ریاض أطفال دمھوج مھا دمحم إبراھیم بركات 2104703 كفـءكفـء2672011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض اطفال أجھور الرمل بنین میرفت عباس مصطفى الفوال 2101983 كفـءكفـء2682011/07/01 معلم

١  ریاض أطفال عرب الرمل بنات  2008/07/01 میمونة دمحم یوسف غنیم 2103471 كفـءكفـء2692011/06/22 معلم

2011/07/01 الشھیدعمروابوالنصر االعدادیة بنین  بمیت برة نادر حسن ابراھیم حبیش 2216794 كفـءكفـء2702011/07/01 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال سعد لطفى السید عبد الھادى بمصطاى نادیة السید أحمد ضبش 1581072 كفـءكفـء2712011/03/01 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال عزبة على عبدالجواد نادیة كمال أمین الرخ 1795646 كفـءكفـء2722011/03/01 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

قویسناالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2008/07/01 ریاض أطفال الشھید ابو الخیر بشیر اقبالة نانسي علي عبدالحمید بكر 2128891 كفـءكفـء2732011/07/01 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال سعد لطفى السید عبد الھادى بمصطاى نبیلة عبد الوھاب طلبة مصطفى 1581289 كفـءكفـء2742011/03/01 معلم

العجایزة االبتدائیة الجدیدة للتعلیم االساسى 2008/03/01 نجاة السید غنیمى عبدهللا 2110003 كفـءكفـء2752011/02/20 معلم

2009/07/01 ریاض أطفال بنى غریان للتعلیم االساسى نجاة فرج شبل فرج مدكور 2101535 كفـءكفـء2762011/07/27 معلم

النھضة للتعلیم االساسى اإلعدادیة بالرمالى 2008/07/01 نجات طلعت دمحم خلیل 2104618 كفـءكفـء2772011/07/01 معلم

ریاض أطفال محمود عبد البارى بمیت برة 2008/07/01 نجالء عبدهللا ابراھیم ملیجي 2128917 كفـءكفـء2782011/07/01 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال كفور الرمل المشتركة نجالء فتحى عبد العزیز أبو العطا 1817316 كفـءكفـء2792011/02/26 معلم

النصراالعدادیة المشتركة بقویسنا 2009/07/01 نجوان أحمد حافظ المالح 2211334 كفـءكفـء2802011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال الشھید النقیب حسین الجزارطھ شبرا نجوى ابراھیم أنور ابراھیم 2212109 كفـءكفـء2812011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال المساعى للتعلیم االساسى نجوى سلیمان على حسن 2098310 كفـءكفـء2822011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال سعد لطفى السید عبد الھادى بمصطاى نسرین عبدالمجید إمام رضوان 2098300 كفـءكفـء2832011/07/01 معلم

مصطاى االعدادیة المشتركة 2009/07/01 نشأت دمحم سمیر دمحم احمد بركات 1569571 كفـءكفـء2842011/07/01 معلم

2009/07/01 ریاض أطفال كفر اشلیم نعمة عبدالعال محمود ضیف 2211519 كفـءكفـء2852011/07/01 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال فاطمة الزھراء بقویسنا نعمھ أحمد السید ورد 2087926 كفـءكفـء2862011/03/01 معلم

2009/07/01 ریاض أطفال وحدة أم خنان نعمھ السید عبدالحافظ أحمد 2106741 كفـءكفـء2872011/07/01 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال بنى غریان للتعلیم االساسى نعیمھ جابر إبراھیم النجار 2101194 كفـءكفـء2882011/02/26 معلم

ریاض أطفال كفر اشلیم الجدید للتعلیم االساسى 2008/03/01 نفیسة دمحم السید محمود 2128978 كفـءكفـء2892011/03/01 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

قویسناالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2008/03/01 ریاض أطفال المساعى للتعلیم االساسى نھى دمحم مصلیحى القصیر 321349 كفـءكفـء2902011/03/01 معلم

مؤسسة میت برة االبتدائیة 2009/03/01 نورا شوقي عبدالجواد ابراھیم 2092658 كفـءكفـء2912011/03/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال المساعى للتعلیم االساسى نورا عبدالعزیز صالح أحمد 2098354 كفـءكفـء2922011/07/01 معلم

اللواء حسن حمدى االبتدائیة بجیرم 2008/03/01 نورة أمین زكى البحیري 2141498 كفـءكفـء2932011/03/01 معلم

2009/07/01 ریاض أطفال سعد لطفى السید عبد الھادى بمصطاى نوره سعید أبوالیزید كرتھ 2098471 كفـءكفـء2942011/07/01 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال  كفرزین الدین ھالة وحید امام على 322215 كفـءكفـء2952011/03/01 معلم

أم خنان االعدایة المشتركة 2008/07/01 ھالھ دمحم صبرى عبد السالم یوسف 2254117 كفـءكفـء2962011/07/01 معلم

وحدة أم خنان  االبتدائیة 2008/03/01 ھانم عبدالعزیز عبدالغني دمحم 2096031 كفـءكفـء2972011/03/01 معلم

سعد لطفى السید عبد الھادى األبتدائیة بمصطاى 2008/03/01 ھانم دمحم إبراھیم دمحم 2100837 كفـءكفـء2982011/03/01 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة بقویسنا 2009/03/01 ھایدى یحیا حسنى عبید 2061541 كفـءكفـء2992011/03/01 معلم

2008/03/01 ریاض اطفال قویسنا الحدیثة للتعلیم االساسى ھبة البكري عبدالرازق عبد النبي 2094605 كفـءكفـء3002011/03/01 معلم

2008/07/01 ریاض اطفال اللواء حسن حمدى ببحیرم ھبة الحسیني طھ علیش 2099702 كفـءكفـء3012011/07/01 معلم

بنى غریان االبتدائیة للتعلیم االساسى 2009/07/01 ھبة حمد حامد عبدالخالق 2217699 كفـءكفـء3022011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض اطفال اللواء حسن حمدى ببحیرم ھبة سعد ابراھیم دمحم 2099704 كفـءكفـء3032011/07/01 معلم

ریاض اطفال قویسنا الرسمیة لغات 2008/07/01 ھبة عبد الحمید حافظ نصر 1569982 كفـءكفـء3042011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض اطفال اللواء حسن حمدى ببحیرم ھبة عبدالحمید علي أبوزید 2099698 كفـءكفـء3052011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال النھضة للتعلیم االساسى بالرمالي ھبة دمحم فضل شلبي 2141494 كفـءكفـء3062011/07/01 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

قویسناالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض أطفال قویسنا الرسمیة المتمیزة والمتكاملة 
للغات

2008/07/01 ھبة دمحم دمحم حسانین 2105578 كفـءكفـء3072011/07/01 معلم

بجیرم االبتدائیة بنین 2008/03/01 ھبة دمحم مصطفى البحراوي 2102294 كفـءكفـء3082011/03/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال تیمورباشا ھبة دمحم نجیب ابراھیم 2128882 كفـءكفـء3092011/07/01 معلم

كفر بنى غریان الثانویة 2008/07/01 ھبة محمود یوسف سند 2148324 كفـءكفـء3102011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال عرب الرمل سكة حدید ھبھ حسنین محمود حسنین 319785 كفـءكفـء3112011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال بجیرم بنین ھبھ فتحى محمود الشین القاضى 2104707 كفـءكفـء3122011/07/01 معلم

ریاض أطفال اللواء دمحم محمود خلیفة میت القصرى 2008/07/01 ھبھ دمحم عبدالمنعم الدسوقى 2106737 كفـءكفـء3132011/07/01 معلم

الشھید دمحم أحمد المرسى عبد المقصود االبتدائیة 
بشبرا بخوم

2009/03/01 ھدى عبدالحمید أحمد یوسف 2092645 كفـءكفـء3142011/03/01 معلم

میت برة الثانویة المشتركة 2008/07/01 ھناء السید غریب بیومي 2149273 كفـءكفـء3152011/07/01 معلم

الشھید ممدوح أمین االبتدائیة بكفر میت سراج 2009/07/01 ھناء عادل عبدالعظیم دمرداش 2139796 كفـءكفـء3162011/07/01 معلم

ریاض اطفال قویسنا الرسمیة لغات 2008/03/01 ھناء عز الدین احمد على 323259 كفـءكفـء3172011/03/01 معلم

االبتدائیة) ٢(كفربنى غریان  2008/07/01 ھند السیدالشحات فوزي عبدالمقصود 2215566 كفـءكفـء3182011/07/01 معلم

ریاض أطفال محمود عبد البارى بمیت برة 2009/03/01 ھند عبدالھادي ابراھیم عبدالرحمن 2215648 كفـءكفـء3192011/03/01 معلم

طة شبرااالبتدائیة بنات 2008/03/01 ھیام عبدالمجید بكري نورالدین 2218230 كفـءكفـء3202011/03/01 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال عزبة على عبدالجواد ھیام فرحات شدید یونس 316209 كفـءكفـء3212011/03/01 معلم

میت العز االبتدائیة 2008/03/01 ھیام دمحم عبدالسمیع محمود 2061519 كفـءكفـء3222011/03/05 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال وحدة أم خنان وردة على عبدالشافى على 2096049 كفـءكفـء3232011/07/01 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

قویسناالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر بنى غریان الثانویة 2008/07/01 وسام فوزي دمحم طلبة 2149276 كفـءكفـء3242011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال أحمد عبد الفتاح اللیثى أم خنان وسام دمحم ابراھیم أحمد 2128966 كفـءكفـء3252011/07/26 معلم

كفر المنشى القبلى االبتدائیة 2009/03/01 والء ابرھیم عبد الھادى عبد الرحمن نصار 1570774 كفـءكفـء3262011/03/01 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال دمحم كامل عبد العزیز بقویسنا البلد یسریة عبدالفتاح یسن الشیحى 2087938 كفـءكفـء3272011/03/01 معلم

2008/07/01 الشھیدعمرو أبوالنصر االعدایة بنات بمیت برة یمنى سعدالدین دمحم عفیفي 2128939 كفـءكفـء3282011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال المنصوریھ بشبرا بخوم یمنى دمحم عبدالجواد مبروك 2128915 كفـءكفـء3292011/07/26 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 

الباجورالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سبك الضحاك اإلبتدائیة الجدیدة بنین 2009/07/01 ھند  حمدى  السید  العویضى  2390442 كفـءكفـء12011/07/13 أمین مكتبة

2009/07/01 عزبة حجازى للتعلیم األساسي أحالم دمحم كمال دمحم بحیري البعل 2087771 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

جروان اإلبتدائیة المشتركة 2008/07/01 إیمان  أنور سید أحمد زھرة 2069916 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

الشھید ابراھیم دمحم صالح الدین للتعلیم األساسي 
بإبخاص

2009/07/01 إیمان دمحم عبد الفتاح عبد الجواد 2068918 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

2009/07/01  الشھید محمود زكریا اإلبتدائیة بـبیرشمس رانیا مسعد أحمد شیحة 2115890 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

دمحم رضا فراج األعدادیة بنین بالباجور/ الشھید  2009/07/01 ریھام حسني إبراھیم السطوحي 2097244 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

مشیرف  للتعلیم األساسى 2008/07/01 شیماء توفیق عدلي مغربي 1812211 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

االطارشة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 شیماء جمال دمحم بحیري 2215110 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

السالم اإلبتدائیة المشتركة بالباجور 2009/07/01 شیماء صبحي لبیب دمحم علي 2070567 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

الباجور األعدادیة بنات 2008/07/01 صفاء السید عفیفي مغیث 1807676 كفـءكفـء102011/07/13 أمین مكتبة

كمال الشاذلى االعدادیة المشتركة 2008/07/01 صفاء صالح الدین عفیفي عبد الكریم 2069929 كفـءكفـء112011/07/01 أمین مكتبة

بى العرب األعدادیة المشتركھ 2009/07/01 علیاء عاطف عبدالوھاب محروس 2101529 كفـءكفـء122011/07/14 أمین مكتبة

2009/07/01 الباجوراإلبتدائیةالحدیثة فاطمة محمود عبد الغفار دمحم 2075775 كفـءكفـء132011/07/13 أمین مكتبة

الشھید احمد كمال عبد الصمد مسعود االعدادیة بكفر 
شبرا زنجى

2008/07/01 لبنى دمحم عفیفي خضر منصور 2123293 كفـءكفـء142011/07/13 أمین مكتبة

جروان اإلبتدائیة المشتركة 2011/07/01 منى سعید حامد ابوالمجد 2114150 كفـءكفـء152011/07/01 أمین مكتبة

أحمد عمر أحمد عمر بكفر الخضرة/ الشھید  2009/07/01 ندى مصطفى السید نصار 2075809 كفـءكفـء162011/07/13 أمین مكتبة

2009/07/01 عزبة حجازى للتعلیم األساسي شیماء فاضل عبدالرشید دمحم عید  2396220 كفـءكفـء172011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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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 

الباجورالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الباجور الثانویة الجدیدة المطورة بنات 2009/07/01 ھبھ جمال عبدربھ محرم  2390637 كفـءكفـء182011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

میشرف األعدادیة المشتركھ 2009/07/01 امال توفیق منصور سعد 2391560 كفـءكفـء192011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

ابشیش االعدادیة بنات 2008/07/01 إیمان عبد الحفیظ دمحم عبد الرءوف عبیدو 2167313 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

2009/07/01 تلوانة االعدادیة بنات رانیا  كمال عبدالعزیز نوار 2203420 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

2008/07/01 بنات كفر الباجور اإلبتدائیة ریھام حمدي علي عبدهللا 2155012 كفـءكفـء222011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أحمد عمر أحمد عمر بكفر الخضرة/ الشھید  2009/07/01 ریھام دمحم محمود الدھمیس 2154949 كفـءكفـء232011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

محمود حسن الدھشورى بزاویة جروان/ الشھید  2009/07/01 سالي طلبھ عبدالفضیل الدویك 2163782 كفـءكفـء242011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الباجور األعدادیة بنات 2009/07/01 سالي عبدهللا بكرى محرم 2216121 كفـءكفـء252011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم رضا فراج األعدادیة بنین بالباجور/ الشھید  2009/07/01 سامح عبدالعظیم عبدالشافي عفیفي شاھین 2181400 كفـءكفـء262011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الكتامیة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 سمر عبدالرؤف النادي دمحم عوض 2156565 كفـءكفـء272011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

2009/07/01 میت البیضا األعدادیة المشتركة سناء جالل احمد علي 2184716 كفـءكفـء282011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

2009/07/01 تلوانة االعدادیة بنات سھا  دمحم  دمحم صالح 2206997 كفـءكفـء292011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١الكتامیة اإلبتدائیة المشتركة رقم  2009/07/01 شھاب الدین  سمیر منیر الكالف 2397061 كفـءكفـء302011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الكتامیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عادل  احمد بیومي  احمد الكتامي 2223530 كفـءكفـء312011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

المشتركھ.مناوھلة األعدادیة  2011/07/01 ماجده عبدالمعز عطوه شافعي 2159210 كفـءكفـء322011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مصطفى خاطرالثانویة الصناعیة المشتركة بفیشا 
الصغرى

2009/07/01 مرزوق عبدالمقصود مروزق حبال 2253020 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

بیر شمس األعدادیة المشتركھ 2009/07/01 مروة دمحم محمود الدھمیس 2154980 كفـءكفـء342011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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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 

الباجورالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المشتركھ.مناوھلة األعدادیة  2011/07/01 مروه دمحم عاطف رمضان 2159299 كفـءكفـء352011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الوحدة المجمعة  اإلبتدائیة بأسطنھا 2009/07/01 منى عبدالمنعم عبدالعلیم سلیم 2181636 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید ممدوح على السید اإلعدادیة بالمقاطع 2011/07/01 ھاني السید فتوح دمحم 2169675 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

2009/07/01  الشھید مصطفى على  حسان اإلبتدائیة بجروان ھبة مصطفى محروس مرعى 2391558 كفـءكفـء382011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

قلتى الكبرى األعدادیة المشتركة 2009/07/01 ھبھ ابراھیم  امین  حسانین 2378871 كفـءكفـء392011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كمال الشاذلى االعدادیة المشتركة 2008/07/01 ھبھ سعید عبدالعزیز الطویل 2211665 كفـءكفـء402011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الوحدة المجمعة  اإلبتدائیة بأسطنھا 2009/07/01 ھند حمدي صادق اسماعیل 2179241 كفـءكفـء412011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم رضا فراج األعدادیة بنین بالباجور/ الشھید  2008/07/01 والء شعبان عبدالفضیل زیدان 2182731 كفـءكفـء422011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

جروان اإلبتدائیة المشتركة 2009/07/01 والء عبدالستار عبدالغفار ابراھیم 2162824 كفـءكفـء432011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بھناى األعدادیةالمھنیة بنات 1988/10/01 مجدى صابر ابو المجد الشیخ على 273985 كفـءكفـء442010/03/24 أخصائى اجتماعى أول أ

الوحدة المجمعة  اإلبتدائیة بأسطنھا 2009/07/01 دولت صالح الدین  عبدالغني عبدالرحمن   2215104 كفـءكفـء452011/07/01 أخصائى اجتماعى

جروان اإلبتدائیة المشتركة 2009/07/01 ابتسام عبدالعاطي  عبدالعزیز النجار 2215096 كفـءكفـء462011/07/01 أخصائى اجتماعى

جروان اإلبتدائیة المشتركة 2009/07/01 إكرام حافظ حامد الفقي 1809683 كفـءكفـء472011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم عبدالعزیز سالمة اإلبتدائیة  بعزب العرب 2009/07/01 السید عبدالرؤف السید  منصور 2300126 كفـءكفـء482011/02/13 أخصائى اجتماعى

الشھید جمیل رضوان اإلبتدائیة 2008/07/01 إلھام محمود  حداد علي شاھین 1812140 كفـءكفـء492011/07/13 أخصائى اجتماعى

سبك الضحاك اإلبتدائیة بنین 2008/07/01 أماني جالل شفیق عبد الھادي 322832 كفـءكفـء502011/07/13 أخصائى اجتماعى

میت الوسطى االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 أمنة الكیالني جودة ابراھیم 1811698 كفـءكفـء512011/07/13 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 

الباجورالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2009/07/01  الشھید محمود زكریا اإلبتدائیة بـبیرشمس أمین حامد بیومي موسى 1809371 كفـءكفـء522011/07/13 أخصائى اجتماعى

منشأة سیف اإلبتدائیة المشتركة 2009/07/01 ایمان عبدالعاطى عبدالھادي عبدالوھاب نصره 2158077 كفـءكفـء532011/07/13 أخصائى اجتماعى

حسین عمر للتعلیم األساسي 2011/07/13 رفقة زكریا جورجى روفائیل 323156 كفـءكفـء542011/02/14 أخصائى اجتماعى

كفر سنجلف القدیم اإلبتدائیة 2009/07/01 سماح دمحم أبو مسلم عید 1809514 كفـءكفـء552011/07/13 أخصائى اجتماعى

2008/03/01 أبشیش االبتدائیة بنات شیرین عاصم محروس نصر 318692 كفـءكفـء562011/03/07 أخصائى اجتماعى

تلبنت أبشیش للتعلیم األساسي 2008/07/01 عبیر دمحم عبد الغفار دمحم 1811939 كفـءكفـء572011/07/01 أخصائى اجتماعى

مناوھلة اإلبتدائیة بنین 2009/07/01 دمحم دمحم دمحم نصار 2165801 كفـءكفـء582011/06/27 أخصائى اجتماعى

محمود حسن الدھشورى بزاویة جروان/ الشھید  2009/07/01 مروة عبد المجید محمود زیدان 323322 كفـءكفـء592011/07/01 أخصائى اجتماعى

اسطنھا  ااإلبتدائیة  المشتركھ 2009/03/01 منال رباح منیر دمحم 1812797 كفـءكفـء602011/02/14 أخصائى اجتماعى

2009/07/01 الحاج مصطفى خاطر االبتدائیة ناھد دمحم عبد العزیز خالف 1809662 كفـءكفـء612011/06/27 أخصائى اجتماعى

كفر سنجلف الجدید اإلعدادیة 2006/03/26 نسرین سمیر اسعد حبشى 2017375 كفـءكفـء622011/02/14 أخصائى اجتماعى

الباجور اإلبتدائیة  الجدیدة بنات 2009/07/01 ھبھ عبد المنعم شرف الدین ابوذكرى 1811642 كفـءكفـء632011/07/01 أخصائى اجتماعى

2009/07/01 الحاج مصطفى خاطر االبتدائیة ھبھ فوزى عبد الحق عبد هللا 1809808 كفـءكفـء642011/07/13 أخصائى اجتماعى

بیر شمس األعدادیة المشتركھ 2008/03/01 ھبھ نبیل محمود المنوفي 1812699 كفـءكفـء652011/03/01 أخصائى اجتماعى

كفر مناوھلة اإلبتدائیة المشتركة 2009/07/01 ھدى سعد أمین عبید 1811962 كفـءكفـء662011/07/01 أخصائى اجتماعى

مناوھلة اإلبتدائیة بنین 2009/07/01 ھشام دمحم عبدالغفار مصطفي 1812638 كفـءكفـء672011/07/13 أخصائى اجتماعى

مصطفى خاطر الثانویة المشتركة بفیشا الصغرى 1992/12/01 اسماعیل عبد الحمید احمد برغش 290858 كفـءكفـء682009/02/03 معلم أول أ
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سبك الضحاك الثانویة المشتركة 1988/12/01 اشرف عبد السمیع السید قطقط 289201 كفـءكفـء692009/02/04 معلم أول أ

1988/12/01 میت البیضا األعدادیة المشتركة سھیر علي الشاذلي مخیمر 290641 كفـءكفـء702009/02/03 معلم أول أ

تلوانة الثانویة بنین 1988/09/01 طارق فتح هللا السید زھران 290041 كفـءكفـء712009/02/03 معلم أول أ

سعد حشیش الثانویة المشتركة بمناوھلة 1986/12/01 عصمت عبد الحمید حسین ابراھیم 270410 كفـءكفـء722009/02/03 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1994/09/01 عال امین عبد الرحمن الخطیب 312659 كفـءكفـء732012/07/01 ماجیستیرمعلم أول أ

سعد حشیش الثانویة المشتركة بمناوھلة 1991/12/01 دمحم مختار دمحم ھمام 294991 كفـءكفـء742009/02/03 معلم أول أ

الفتح الرسمیة للغات بكفر الباجور 1995/01/12 مختار فؤاد ابراھیم البسیونى 300031 كفـءكفـء752012/07/01 دكتوراهمعلم أول أ

الباجور الثانویة الصناعیة بنین 1991/09/01 نبویة مرسى دمحم حسین 296550 كفـءكفـء762009/02/03 معلم أول أ

اسطنھا األعدادیة بنین 1991/09/01 ھویدا مغاورى احمد عبد المعطى 291138 كفـءكفـء772009/02/03 معلم أول أ

ریاض أطفال أسریجة اإلبتدائیة الجدیدة 2000/09/09 ابتھال یوسف حسن الجوھرى 318507 كفـءكفـء782012/03/01 ماجیستیرمعلم أول

مصطفى خاطر الثانویة المشتركة بفیشا الصغرى 1996/09/01 جیھان كمال سید احمد حیدر 310146 كفـءكفـء792009/02/03 معلم أول

مصطفى بسیونى االعدادیة المشتركة 1993/09/01 حسام عكاشة دمحم سالمة 309499 كفـءكفـء802009/02/04 معلم أول

سبك الضحاك اإلبتدائیة الجدیدة بنین 1989/09/01 مرفت أنور فتوح الجندي 299570 كفـءكفـء812009/02/03 معلم أول

الشھید ابراھیم دمحم صالح الدین للتعلیم األساسي 
بإبخاص

1991/12/01 نجالء دمحم إبراھیم دمحم حمیدة 301974 كفـءكفـء822009/02/03 معلم أول

الباجور الثانویة الصناعیة بنین 1992/09/01 ھانى حلمى السید الحنفى 304419 كفـءكفـء832009/02/04 معلم أول

ابشیش االعدادیة بنات 1991/11/05 وحید مختار الشحات عوض 285062 كفـءكفـء842012/03/01 دكتوراهمعلم أول

مسجد الخضراإلبتدائیة الحدیثة 2008/03/01 مي   عبدالرازق السید شاھین   2221767 كفـءكفـء852011/03/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

ریاض أطفال عزبة بھناى اإلبتدائیة 2009/07/01 اسماء  دمحم عباس الساعاتي  2211850 كفـءكفـء862011/07/13 معلم

ریاض أطفال كفر مناوھلة اإلبتدائیة المشتركة 2008/07/01 صفاء عاطف دمحم عزب  2104638 كفـءكفـء872011/07/13 معلم

مناوھلة اإلبتدائیة بنین 2009/07/01 مصطفى  دمحم سمیر  سلیمان بیومى  عبد الجواد 2389555 كفـءكفـء882011/07/13 معلم

ریاض أطفال مناوھلة اإلبتدائیة بنین 2009/03/01 إبتسام عبد الرءوف مصطفى إبراھیم 2081759 كفـءكفـء892011/03/01 معلم

الفتح الرسمیة للغات بكفر الباجور 2009/07/01 أبوبكر  توفیق سعید عالم 2115938 كفـءكفـء902011/07/13 معلم

2009/07/01 ریاض اطفال األطارشة اإلبتدائیة احالم عبدالعاطي عبدالغفار رضوان 2150602 كفـءكفـء912011/07/01 معلم

جروان اإلبتدائیة المشتركة 2009/03/01 احالھم السید صقر الجاویش 2217339 كفـءكفـء922011/03/01 معلم

خلیل محمود جمعة  للتعلیم األساسى  بسمان 2011/07/01 أحمد أبو الكرم  كامل شاھین 2055159 كفـءكفـء932011/07/13 معلم

الفتح اإلبتدائیة  بكفر الباجور 2008/01/13 أحمد سعید شندي الفار 1815640 كفـءكفـء942011/03/01 معلم

تلوانة الثانویة بنین 2009/07/01 احمد سعید علي عبدالشافي 2118950 كفـءكفـء952011/07/01 معلم

االطارشة أالبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 أحمد صابر دمحم العدوى 1811946 كفـءكفـء962011/02/14 معلم

كفر القرینین األعدادیة 2011/07/01 احمد فتحي طھ عبدالوھاب 2179115 كفـءكفـء972011/07/13 معلم

2009/07/01 إبخاص االبتدائیة المشتركة أحمد دمحم محمود عامر 1809675 كفـءكفـء982011/07/13 معلم

القرینین اإلبتدائیة  المشتركة 2009/07/01 احمد دمحم وجید عبداللطیف رضوان 2139342 كفـءكفـء992011/07/01 معلم

الشھید جمیل رضوان اإلبتدائیة 2009/03/01 أزھار دمحم حماد جاد 1812608 كفـءكفـء1002011/03/01 معلم

كفر مناوھلة اإلبتدائیة المشتركة 2009/03/01 اسالم السید دمحم عسكر 1819252 كفـءكفـء1012011/02/26 معلم

١زاویة جروان اإلبتدائیة المشتركة رقم  2009/03/01 اسالم عبدهللا احمد  المرسي 2091709 كفـءكفـء1022011/03/01 معلم
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أحمد عمر أحمد عمر بكفر الخضرة/ الشھید  2009/03/01 أسماء السید إبراھیم داود 2055141 كفـءكفـء1032011/02/14 معلم

2009/03/01  الشھید مصطفى على  حسان اإلبتدائیة بجروان أسماء بكري رمضان حسان 2098389 كفـءكفـء1042011/03/01 معلم

السالم اإلبتدائیة المشتركة بالباجور 2009/03/01 أسماء صابر أبوالحدید جمعھ 1815674 كفـءكفـء1052011/03/07 معلم

االطارشة أالبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 أسماء عبد المھیمن عفیفي علي 1811932 كفـءكفـء1062011/02/14 معلم

القرینین اإلبتدائیة  المشتركة 2009/03/01 أسماء عبدالفتاح عبد الفتاح شاھین 1817677 كفـءكفـء1072011/03/01 معلم

المؤسسھ اإلبتدائیة بنون بالباجور 2008/03/01 أسماء قدري عز الدین شتیة 1811895 كفـءكفـء1082011/03/01 معلم

ریاض اطفال السالم اإلبتدائیة 2008/03/01 أسماء دمحم أیمن دمحم بنداري 2124709 كفـءكفـء1092011/02/14 معلم

الفتح الرسمیة للغات بكفر الباجور 2009/03/01 أسماء دمحم عبد الحمید عبد العزیز خلیل 2081721 كفـءكفـء1102011/02/14 معلم

ریاض اطفال السالم اإلبتدائیة 2009/03/01 اسمھان دمحم فرج عفیفي 1815757 كفـءكفـء1112011/02/14 معلم

2008/03/01 روحیة إبراھیم الرسمیة للغات أشجان عبد الحكیم رفاعي إبراھیم 2086287 كفـءكفـء1122011/02/26 معلم

خلیل محمود جمعة  للتعلیم األساسى  بسمان 2009/07/01 اشجان دمحم عبدالحكیم محروس 2133402 كفـءكفـء1132011/07/13 معلم

الباجورالثانویة التجاریة للبنات 2009/07/01 االء حمدي دمحم النجار 2184702 كفـءكفـء1142011/07/01 معلم

2009/03/01 أبشیش االبتدائیة بنات الزھراء دمحم الدمرداش السید عوض هللا 1811761 كفـءكفـء1152011/02/26 معلم

2009/03/01  الشھید مصطفى على  حسان اإلبتدائیة بجروان الھام بكري حامد الدویك 1812383 كفـءكفـء1162011/03/01 معلم

2009/03/01 الحاج مصطفى خاطر االبتدائیة إلھام سلیمان عبد الحمید فھمي 1812698 كفـءكفـء1172011/02/26 معلم

ریاض أطفال الوحدة المجمعة اإلبتدائیة بإسطنھا 2008/03/01 إلھام عاطف عبدالصبور ھمام 1812249 كفـءكفـء1182011/03/07 معلم

الباجور األعدادیة بنات 2008/03/01 الھام دمحم رضا عطوة 1815650 كفـءكفـء1192011/03/01 معلم
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الشھید دمحم على دمحم فرج اإلبتدائیة  بأبوسنیطة 2009/03/01 امال عبدالغني دمحم عبدالبارى 2217727 كفـءكفـء1202011/02/20 معلم

تلوانة اإلبتدائیة المشتركة 2009/07/01 امانى احمد دمحم نصر 2134755 كفـءكفـء1212011/07/01 معلم

2009/07/01 النصر اإلبتدائیة ببھناى أماني أمین إبراھیم عبدالواحد 2116025 كفـءكفـء1222011/07/13 معلم

میت الوسطى االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 أماني سامي ھمام السید 2070546 كفـءكفـء1232011/03/01 معلم

سبك الضحاك اإلبتدائیة بنین 2009/03/01 أماني عبد الرحمن عبد المعبود دراز 1809863 كفـءكفـء1242011/02/20 معلم

اسطنھا االنجیلیة االعدادیة 2009/03/01 أماني عفیفي أمین عفیفي 2091717 كفـءكفـء1252011/03/01 معلم

ریاض اطفال السالم اإلبتدائیة 2008/03/01 أماني محروس دمحم حسن 1815774 كفـءكفـء1262011/02/14 معلم

ریاض اطفال السالم اإلبتدائیة 2009/03/01 أماني دمحم دمحم عبد البارى 1811309 كفـءكفـء1272011/02/14 معلم

١تلوانة االبتدائیة بنین 2008/03/01 أماني محمود عبد العزیز شریف 1809763 كفـءكفـء1282011/02/20 معلم

كفر سنجلف الجدید اإلعدادیة 2009/07/01 امل شبل عبدالرحمن حجاج 2127757 كفـءكفـء1292011/07/13 معلم

مسجد الخضراإلبتدائیة الحدیثة 2009/07/01 امل نصیف حلمي عبد العاطى 1809627 كفـءكفـء1302011/07/01 معلم

سبك الضحاك اإلبتدائیة 2008/03/01 أمل وجدى حسیني العطار 1809821 كفـءكفـء1312011/02/14 معلم

الشھید جمیل رضوان اإلبتدائیة 2009/03/01 امنیة حسني حسن الحداد 1812788 كفـءكفـء1322011/03/01 معلم

2011/07/01 تلوانة االعدادیة بنین امیر ابراھیم قندیل دمحم 2217034 كفـءكفـء1332011/07/01 معلم

جروان اإلبتدائیة المشتركة 2009/03/01 أمیر شحات السید الخولي 2086525 كفـءكفـء1342011/02/14 معلم

١تلوانة االبتدائیة بنین 2011/03/01 امیرة ابراھیم خطاب خلیل 1601665 كفـءكفـء1352011/02/14 معلم

أبو الفضل حجازي للتعلیم األساسى  بعزبة العطار 2009/03/01 أمیرة أحمد دمحم سالم 1815840 كفـءكفـء1362011/02/20 معلم
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المؤھل 
األعلي

2009/03/01 أبشیش االبتدائیة بنات أمیرة جالل بكر علي 1809738 كفـءكفـء1372011/02/14 معلم

دمحم سعد مصطفى عیاد أ بنات بتلوانة/ الشھید اللواء  2009/03/01 امیرة جمال دمحم عثمان 1795753 كفـءكفـء1382011/02/26 معلم

2009/03/01 أبشیش االبتدائیة بنات امیرة حلمي عبدالرازق حجازى 1809653 كفـءكفـء1392011/03/01 معلم

ریاض أطفال مشیرف للتعلیم األساسى 2008/03/01 أمیرة رمضان موسى دمحم 2086340 كفـءكفـء1402011/02/14 معلم

تلبنت أبشیش للتعلیم األساسي 2008/07/01 أمیرة سعید زكي عفیفي 1815630 كفـءكفـء1412011/07/01 معلم

ریاض أطفال  سبك الضحاك اإلبتدائیة بنین 2008/07/01 أمیرة شكري أحمد سلیمان 323303 كفـءكفـء1422011/07/14 معلم

ریاض أطفال سبك الضحاك اإلبتدائیة 2009/03/01 أمیرة عادل دمحم زین 1809719 كفـءكفـء1432011/03/01 معلم

ریاض أطفال إسطنھا اإلبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 أمیرة دمحم نصر عبدالسالم 1812749 كفـءكفـء1442011/03/01 معلم

2009/03/01 ریاض أطفال أبشیش االبتدائیة بنات أمیرة نافع لطفي دمحم 1812493 كفـءكفـء1452011/03/01 معلم

ریاض أطفال تلوانة اإلبتدائیة بنین 2009/03/01 امیره أحمد امام وھدان 1812410 كفـءكفـء1462011/02/20 معلم

شھداء السادس من  اكتوبر األعدادیة بجروان 2008/03/01 أمیمة إمام دمحم علي 1812661 كفـءكفـء1472011/03/01 معلم

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة المشتركة  بكفرالخضره 2009/07/01 أمینة أحمد عبد القادر أحمد 2068526 كفـءكفـء1482011/07/13 معلم

١تلوانة االبتدائیة بنین 2008/03/01 أمینة عبد الحمید عبد السمیع بدوى 1812087 كفـءكفـء1492011/03/01 معلم

حسین عمر للتعلیم األساسي 2011/03/01 أنوار زنھم عبد الحكیم لیلة 1807520 كفـءكفـء1502011/02/14 معلم

ریاض أطفال الشھید جمیل رضوان اإلبتدائیة بكفر 
الخضرة

2008/03/01 أنوار عبدهللا إبراھیم أحمد 1811337 كفـءكفـء1512011/02/20 معلم

ریاض أطفال كفر الباجور اإلبتدائیة بنات 2009/07/01 إیمان بشري كمال بحیري 2072747 كفـءكفـء1522011/07/01 معلم

المؤسسھ اإلبتدائیة بنون بالباجور 2011/07/01 ایمان حسین رأفت  محمود قطب 2217032 كفـءكفـء1532011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

ریاض أطفال كفر مناوھلة اإلبتدائیة المشتركة 2009/07/01 ایمان رمضان عبدالفتاح عبدالواحد 2101402 كفـءكفـء1542011/07/13 معلم

ریاض أطفال روحیة إبراھیم الرسمیة للغات 2008/03/01 إیمان عبد الخالق فؤاد داود 317332 كفـءكفـء1552011/02/13 معلم

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة المشتركة  بكفرالخضره 2008/03/01 ایمان عبد الموجود بدر دمحم 1809794 كفـءكفـء1562011/02/26 معلم

ریاض اطفال قلتى الكبرى اإلبتدائیة 2009/03/01 ایمان عبدالحمید اسماعیل ابراھیم 2118985 كفـءكفـء1572011/02/20 معلم

شھداء السادس من  اكتوبر األعدادیة بجروان 2009/07/01 إیناس حمدي السید حجاج 2070396 كفـءكفـء1582011/07/13 معلم

ریاض أطفال بى العرب اإلبتدائیة بنون 2009/07/01 إیناس سعید دمحم الشبراوي 2081688 كفـءكفـء1592011/07/13 معلم

2009/03/10 میت البیضا األعدادیة المشتركة باسم عبد السالم دمحم عبد السالم 2155538 كفـءكفـء1602011/07/13 معلم

2009/03/01 أبشیش االبتدائیة بنات باسم محمود أبوالسعود محمود 1814575 كفـءكفـء1612011/03/01 معلم

٢الخضرة للتعلیم األساسى رقم  2009/03/01 بدر عبد الموجود بدر دمحم 1809641 كفـءكفـء1622011/02/14 معلم

ریاض أطفال روحیة إبراھیم الرسمیة للغات 2009/03/01 برلنتى عبدالوھاب عبدالرحمن مكرم هللا 316382 كفـءكفـء1632011/02/20 معلم

ریاض اطفال جروان االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 بسمھ جالل فھمي عماره 2163716 كفـءكفـء1642011/07/13 معلم

جروان اإلبتدائیة المشتركة 2009/03/01 تامر شوقي حبیب الشعراوى 1812566 كفـءكفـء1652011/03/01 معلم

ریاض أطفال مشیرف للتعلیم األساسى 2008/03/01 تغرید طلعت یوسف اللیثي 2086319 كفـءكفـء1662011/02/14 معلم

احمد ماھر اإلبتدائیة  بكفر شبرا زنجى 2009/07/01 جھاد عبد النبي محمود المعداوي 2100334 كفـءكفـء1672011/07/13 معلم

میت عفیف األعدادیة المشتركة 2009/07/01 حكمت إمام دمحم مصیلحي 2055169 كفـءكفـء1682011/07/13 معلم

عزبة بھناى االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 حنان عبد الغفار عبد الغفار راشد یونس 1812824 كفـءكفـء1692011/03/01 معلم

١الكتامیة اإلبتدائیة المشتركة رقم  2008/03/01 حنان علي یوسف زعیر 1815813 كفـءكفـء1702011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم على دمحم فرج اإلبتدائیة  بأبوسنیطة 2008/03/01 حنان فتحي عبدربھ سلیمان 2006320 كفـءكفـء1712011/02/26 معلم

2008/03/01  الشھید مصطفى على  حسان اإلبتدائیة بجروان حنان دمحم نجیب ریاض خالف 1809407 كفـءكفـء1722011/03/01 معلم

السالم اإلبتدائیة المشتركة بالباجور 2009/07/01 حنان دمحم نجیب یوسف أحمد 2220206 كفـءكفـء1732011/07/13 معلم

كمال الشاذلى االعدادیة المشتركة 2009/07/01 خالد أحمد رشاد حسن 2148734 كفـءكفـء1742011/06/27 معلم

٢الكتامیة اإلبتدائیة المشتركة رقم  2008/07/01 خالد صالح السید الفخراني 1822437 كفـءكفـء1752011/03/07 معلم

2009/07/01 ریاض أطفال كفر الغنامیة  اإلبتدائیة دالیا حامد صادق امام 2211691 كفـءكفـء1762011/07/13 معلم

دمحم رضا فراج األعدادیة بنین بالباجور/ الشھید  2009/03/01 دالیا ماھر سعید ندا 1812533 كفـءكفـء1772011/02/14 معلم

2009/03/01 ریاض أطفال الباجور الجدیدة بنات دعاء سعید عفیفي عبد القادر 2100895 كفـءكفـء1782011/03/13 معلم

2009/03/01 النصر اإلبتدائیة ببھناى دعاء عادل دمحم البرلسي 1809797 كفـءكفـء1792011/02/14 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال أبشیش االبتدائیة بنات دعاء عاطف علي سیدأحمد 2118974 كفـءكفـء1802011/07/01 معلم

2009/07/01 روحیة إبراھیم الرسمیة للغات دعاء كمال  عبدالسمیع  دمحم راشد 2122270 كفـءكفـء1812011/07/13 معلم

جروان اإلبتدائیة المشتركة 2009/03/01 دعاء معوض حسن عمریة 2087923 كفـءكفـء1822011/03/01 معلم

المؤسسھ اإلبتدائیة بنون بالباجور 2011/03/01 دینا رمزى عبد المجید السید 1809873 كفـءكفـء1832011/02/14 معلم

كمال الشاذلى االعدادیة المشتركة 2008/03/01 دینا مسعد ذكى ابو خشالة 2108418 كفـءكفـء1842011/03/07 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال أبشیش االبتدائیة بنات راغده طلعت دمحم عبدلعزیز 2181394 كفـءكفـء1852011/07/01 معلم

مصطفى خاطرالثانویة الصناعیة المشتركة بفیشا 
الصغرى

2007/07/01 رأفت سعد محمود عبدالعال 2352777 كفـءكفـء1862011/07/13 معلم

ریاض أطفال مشیرف للتعلیم األساسى 2009/03/01 رانیا علي فرج علي 2086309 كفـءكفـء1872011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

2009/03/01 ریاض أطفال أبشیش االبتدائیة بنات رانیا علي دمحم السید 2221531 كفـءكفـء1882011/03/01 معلم

2009/07/01  الشھید محمود زكریا اإلبتدائیة بـبیرشمس رباب راضي عبد الحمید راضي 2086268 كفـءكفـء1892011/07/01 معلم

الشھید ابراھیم دمحم صالح الدین للتعلیم األساسي 
بإبخاص

2008/03/01 رباب رفعت كامل عفیفي 1811727 كفـءكفـء1902011/03/01 معلم

ریاض أطفال الباجوراالبتدائیة الحدیثة 2009/07/01 رباب متولي جاد مصطفى 1812677 كفـءكفـء1912011/07/13 معلم

میت الوسطى االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 رحاب راجح الدمحمي سعد 322894 كفـءكفـء1922011/03/01 معلم

الباجور األعدادیة بنات 2008/03/01 رشا أحمد عبد الرازق عطا 1812648 كفـءكفـء1932011/02/14 معلم

2009/03/01 ریاض أطفال أبشیش االبتدائیة بنات رشا جمال محروس مرسى 2064889 كفـءكفـء1942011/03/01 معلم

سبك الضحاك اإلبتدائیة الجدیدة بنین 2008/03/01 رشا عبد السمیع السید علي 1809697 كفـءكفـء1952011/03/01 معلم

ریاض أطفال الباجوراالبتدائیة الحدیثة 2009/03/01 رشا عبد هللا عبد الحكیم شلبي 2239768 كفـءكفـء1962011/02/14 معلم

السالم اإلبتدائیة المشتركة بالباجور 2009/03/01 رشا عبدهللا دمحم علي 1819334 كفـءكفـء1972011/02/14 معلم

الفصل الواحد بجروان 2009/03/01 رشا دمحم خیرى عبد الشافي طایل 1809894 كفـءكفـء1982011/03/01 معلم

ریاض أطفال كفر مناوھلة اإلبتدائیة المشتركة 2008/07/01 رشا دمحم نجیب ریاض خالف 2115903 كفـءكفـء1992011/07/13 معلم

ریاض أطفال الحاجة احسان بعزبة االصالح الزراعى 2008/03/01 رشا مصطفى دمحم حسین 1812647 كفـءكفـء2002011/03/01 معلم

عزبة كوم الضبع اإلبتدائیة المشتركة 2008/01/12 رضا رجب عبد الفتاح العتابي 1808551 كفـءكفـء2012011/02/14 معلم

2008/01/12 النصر اإلبتدائیة ببھناى رضا شعبان فرحات المرزوقي 1811575 كفـءكفـء2022011/02/20 معلم

میت الوسطى االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 رضا فھیم علي فرج 2211671 كفـءكفـء2032011/03/01 معلم

ریاض أطفال أسریجة اإلبتدائیة الجدیدة 2008/07/01 رضوة خیرى دمحم إمام 315747 كفـءكفـء2042011/07/13 معلم
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الباجورالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض أطفال النصراإلبتدائیة ببھناى 2011/03/01 رندا عبدالعاطى دمحم شحاتة 2167759 كفـءكفـء2052011/03/21 معلم

2009/03/01 بنات كفر الباجور اإلبتدائیة رنیا ماھر سعید مرعي 1812596 كفـءكفـء2062011/03/01 معلم

أبو الفضل حجازي للتعلیم األساسى  بعزبة العطار 2009/07/01 ریحاب مرشدي فرج عبد الجلیل 2086530 كفـءكفـء2072011/07/13 معلم

2009/03/01 الباجوراإلبتدائیةالحدیثة ریم كمال عبد الغفار حموده 1812768 كفـءكفـء2082011/02/14 معلم

الباجور اإلبتدائیة  الجدیدة بنات 2009/03/01 ریم دمحم زاھي عبد الفتاح زوبع 1817526 كفـءكفـء2092011/03/01 معلم

ریاض أطفال الوحدة المجمعة اإلبتدائیة بإسطنھا 2009/03/01 ریھام عبد النبي رمضان السید 2080918 كفـءكفـء2102011/02/26 معلم

السالم اإلبتدائیة المشتركة بالباجور 2008/03/01 ریھام دمحم عبد الجواد سعد 1811627 كفـءكفـء2112011/03/01 معلم

2009/07/01 الباجوراإلبتدائیةالحدیثة زھراء دمحم لطفي عباس بدر 1819654 كفـءكفـء2122011/02/14 معلم

سبك الضحاك اإلبتدائیة 2009/03/01 سامح دمحمى عبد العاطي راشد 1809854 كفـءكفـء2132011/02/14 معلم

الكتامیة االعدادیة المشتركة 2011/07/13 سامح موسي عبدالعزیز علي 2130163 كفـءكفـء2142011/07/13 معلم

2009/03/01 ریاض أطفال الباجور الجدیدة بنات سامیة فكرى عبدالخالق مصطفى 2065709 كفـءكفـء2152011/03/06 معلم

النجاح اإلبتدائیة ببھناى 2009/03/01 سحر یحي رزق السعداوي 2068437 كفـءكفـء2162011/02/14 معلم

المنشأة الجدیدة اإلبتدائیة  المشتركة 2009/03/01 سراري عبد الفتاح مصطفى دمحم 2079111 كفـءكفـء2172011/02/26 معلم

سبك الضحاك الثانویة المشتركة 2009/07/01 سعاد عبدالتواب عبدالغفار علي 2113975 كفـءكفـء2182011/07/01 معلم

منشأة سیف اإلبتدائیة المشتركة 2009/03/01 سلوى طلبة عبد العزیز الشعراوى 1812481 كفـءكفـء2192011/03/07 معلم

الجزیرة الشرقیة  للتعلیم األساسي 2009/07/01 سلوى عبدالعزیز لبیب خلیل 2055383 كفـءكفـء2202011/07/13 معلم

مصطفى بسیونى االعدادیة المشتركة 2008/07/01 سماح جمال عوض السید عوض 2091722 كفـءكفـء2212011/07/13 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 

الباجورالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض أطفال  سبك الضحاك اإلبتدائیة بنین 2008/07/01 سماح فرید دمحم السید 2124081 كفـءكفـء2222011/07/14 معلم

عیسى اإلبتدائیة المشتركة بالمقاطع 2008/03/01 سماح دمحم عمارة إبراھیم 1812508 كفـءكفـء2232011/02/20 معلم

2009/03/01 ریاض أطفال  میت الوسطى الجدیدة للتعلیم األساسي سمر رشاد محمود الحسیني 2068636 كفـءكفـء2242011/02/14 معلم

مناوھلة اإلبتدائیة بنات 2009/07/01 سمر صبري عبدالعزیز القطان 2177149 كفـءكفـء2252011/07/13 معلم

2009/03/01 الباجوراإلبتدائیةالحدیثة سمر عبد الناصر دمحم سعود 1809354 كفـءكفـء2262011/03/01 معلم

الشھید دمحم على دمحم فرج اإلبتدائیة  بأبوسنیطة 2009/03/01 سمر عبدهللا دیاب دمحم 2257298 كفـءكفـء2272011/02/26 معلم

ریاض أطفال  سبك الضحاك اإلبتدائیة بنین 2009/07/01 سمر محي الدین نبیھ طلبھ 2130108 كفـءكفـء2282011/07/13 معلم

ابشیش االعدادیة بنات 2009/07/01 سمر محیي الدین عبدالرؤف عفیفي 2069913 كفـءكفـء2292011/07/01 معلم

جروان اإلبتدائیة المشتركة 2009/03/01 سناء رشاد سید أحمد عبد الرحمن خضر 2079063 كفـءكفـء2302011/02/14 معلم

بى العرب اإلبتدائیة بنون 2009/03/01 سھام سعید دمحم حماد 1815618 كفـءكفـء2312011/03/01 معلم

ریاض أطفال المنشأة الجدیدة اإلبتدائیة 2008/07/01 سھام فتحي علي بیومي سلیمان 2115899 كفـءكفـء2322011/07/13 معلم

ریاض أطفال أسریجة اإلبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 سھام فتحي لبیب طلبة 1812622 كفـءكفـء2332011/02/14 معلم

سبك الضحاك اإلبتدائیة بنات 2009/03/01 سھى سامي محمود السبكي 1809868 كفـءكفـء2342011/03/07 معلم

ریاض اطفال جروان االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 سھیر طلبة عبد الفضیل الدویك 1819665 كفـءكفـء2352011/02/14 معلم

ریاض اطفال أبو الفضل حجازي للتعلیم األساسى  
بعزبة العطار

2009/03/01 سومھ دمحم عبد الحمید حسین 322262 كفـءكفـء2362011/02/14 معلم

2009/03/01  الشھید محمود زكریا اإلبتدائیة بـبیرشمس شریف رمضان إسماعیل غنیم 1811924 كفـءكفـء2372011/02/20 معلم

سبك الضحاك اإلبتدائیة 2008/03/01 شرین دمحمى علي الشموتي 1809858 كفـءكفـء2382011/02/20 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 

الباجورالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السالم اإلبتدائیة المشتركة بالباجور 2009/03/01 شرین محمود فھمي محمود 1815725 كفـءكفـء2392011/03/01 معلم

الجزیرة الشرقیة  للتعلیم األساسي 2009/03/01 شریھان بدر الدین توفیق عبد الحلیم عثمان 1812819 كفـءكفـء2402011/02/26 معلم

2009/03/01 الحاج مصطفى خاطر االبتدائیة شھیرة عفیفي حامد واصل 1812829 كفـءكفـء2412011/03/01 معلم

االطارشة أالبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 شیرین الرفاعي ذكي رجب 2081678 كفـءكفـء2422011/07/13 معلم

2009/03/01 أبشیش االبتدائیة بنات شیرین محمود حنفي محمود 2121612 كفـءكفـء2432011/02/14 معلم

ریاض اطفال الشھید دمحم على فرج بأبو سنیطة 2009/03/01 شیماء إبراھیم دمحم یونس 2091733 كفـءكفـء2442011/02/14 معلم

2008/03/01 الباجوراإلبتدائیةالحدیثة شیماء أحمد عبد الجواد خلیل 1807689 كفـءكفـء2452011/03/14 معلم

السادات االعدادیة بكفر الباجور 2009/03/01 شیماء أحمد عفیفي قابیل 1815639 كفـءكفـء2462011/03/01 معلم

الشھید كمال قندیل اإلبتدائیة المشتركة بقلتى الكبرى 2009/07/01 شیماء بدران دمحم حلوة 2046902 كفـءكفـء2472011/07/13 معلم

الشھید دمحم عبدالعزیز سالمة اإلبتدائیة  بعزب العرب 2008/03/01 شیماء جالل أحمد غانم 1811689 كفـءكفـء2482011/02/20 معلم

ریاض أطفال مشیرف للتعلیم األساسى 2009/07/01 شیماء حسن عبد السمیع عامر 2086358 كفـءكفـء2492011/07/13 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال الباجور الجدیدة بنات شیماء سعد محمود خالف 1811381 كفـءكفـء2502011/02/14 معلم

ریاض اطفال جروان االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 شیماء شوقي عبد المحسن عبد هللا 1812597 كفـءكفـء2512011/02/14 معلم

ریاض أطفال الوحدة المجمعة بكفر الخضرة 2009/03/01 شیماء عبد الرحیم عبد العزیز عید 2087724 كفـءكفـء2522011/03/07 معلم

الجزیرة الشرقیة  للتعلیم األساسي 2009/03/01 شیماء عید شعبان أحمد موسى 2070600 كفـءكفـء2532011/02/26 معلم

ریاض أطفال بى العرب اإلبتدائیة بنون 2009/07/01 شیماء دمحم إبراھیم حامد 2079994 كفـءكفـء2542011/07/13 معلم

ریاض اطفال الشھید دمحم على فرج بأبو سنیطة 2009/03/01 شیماء محمود دمحم سلیمان 1811356 كفـءكفـء2552011/02/14 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 

الباجورالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

میت البیضا اإلبتدائیة المشتركة 2009/03/01 صبحي عبدالعال موسى صدیق 2099869 كفـءكفـء2562011/03/01 معلم

الفصل الواحد بعزبة مغیث 2009/03/01 صبرین صالح كمال ھدى 1811719 كفـءكفـء2572011/03/01 معلم

میت الوسطى االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 صفاء عبد المغني السید نصار 1811683 كفـءكفـء2582011/03/01 معلم

شھداء السادس من  اكتوبر األعدادیة بجروان 2008/01/12 طارق شعبان عبد العزیز حسان 2055322 كفـءكفـء2592011/03/01 معلم

بھناى األعدادیة بنین 2009/07/01 طھ دمحم عبد العلیم الحمصي 2265988 كفـءكفـء2602011/07/13 معلم

2009/03/01 بنات كفر الباجور اإلبتدائیة عایدة السید علي أبو السعود 1812552 كفـءكفـء2612011/03/01 معلم

محمود السید فرحات للتعلیم األساسي بكوم الضبع 2009/07/01 عایده دمحم رفعت دمحم سعودى 2211663 كفـءكفـء2622011/07/13 معلم

أبو الفضل حجازي للتعلیم األساسى  بعزبة العطار 2009/03/01 عبد المعبود دمحم عبد المعبود دمحم 1819547 كفـءكفـء2632011/02/14 معلم

دمحم رضا فراج األعدادیة بنین بالباجور/ الشھید  2009/07/01 عبدهللا  غنیمى سنوسى  عیاد 2391562 كفـءكفـء2642011/07/13 معلم

١مسجد الخضر اإلبتدائیة  2008/03/01 عبیر حلمي احمد سابق 1812499 كفـءكفـء2652011/03/01 معلم

النجاح اإلبتدائیة ببھناى 2009/03/01 عبیر عبد العزیز عمارة عمارة 1809418 كفـءكفـء2662011/02/20 معلم

سبك الضحاك اإلبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 عبیر عمر طھ نصار 1809819 كفـءكفـء2672011/02/14 معلم

ریاض أطفال میت الوسطى االبتدائیة 2009/03/01 عبیر دمحم طلعت إبراھیم موسى 2086382 كفـءكفـء2682011/02/14 معلم

الفتح الرسمیة للغات بكفر الباجور 2009/07/01 عبیر دمحم كامل دمحم الجعار 2116019 كفـءكفـء2692011/07/13 معلم

الفصل الواحد بعزبة أبو سلطان 2009/07/01 عبیر یاقوت عبد الشھید بیومى 2212319 كفـءكفـء2702011/07/01 معلم

ریاض أطفال مناوھلة اإلبتدائیة بنین 2009/03/01 عتاب أحمد عبد الخالق ابراھیم 1809721 كفـءكفـء2712011/03/01 معلم

2009/07/01  الشھید محمود زكریا اإلبتدائیة بـبیرشمس عزة شرف الدین عبد الفتاح دمحم عمیر 2086506 كفـءكفـء2722011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الباجورالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال جروان االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 عزة محمود محمود علي 2079107 كفـءكفـء2732011/02/14 معلم

الباجور اإلبتدائیة  الجدیدة بنات 2009/07/01 عزة نعیم دمحم بدر 1815879 كفـءكفـء2742011/07/13 معلم

خلیل محمود جمعة  للتعلیم األساسى  بسمان 2009/07/01 عزه بیومي أحمد البري 2099856 كفـءكفـء2752011/07/01 معلم

2009/03/01 الحاج مصطفى خاطر االبتدائیة عطیات دمحم نجیب كمال حماد 2063403 كفـءكفـء2762011/02/20 معلم

ریاض أطفال مشیرف للتعلیم األساسى 2008/03/01 عفاف عبد هللا اسماعیل علي 1812306 كفـءكفـء2772011/02/14 معلم

مصطفى خاطر الثانویة المشتركة بفیشا الصغرى 2009/03/01 عالء الدین مدحت عبد المحسن  الشال 2113325 كفـءكفـء2782011/03/01 معلم

الشھید ابراھیم دمحم صالح الدین للتعلیم األساسي 
بإبخاص

2009/07/01 علي سعید علي زھیر 2055351 كفـءكفـء2792011/07/13 معلم

الوحدة المجمعة  اإلبتدائیة بأسطنھا 2009/03/01 علیاء حمدى مرسي أحمد 1815685 كفـءكفـء2802011/02/14 معلم

شھداء السادس من  اكتوبر األعدادیة بجروان 2008/06/12 عمرو احمد عبد الصادق  الخولي 2381540 كفـءكفـء2812011/07/01 معلم

2009/03/01 ریاض أطفال عبد الصمد قندیل اإلبتدائیة بشبرا زنجى غادة دمحم مصطفي دمحم 1811542 كفـءكفـء2822011/02/27 معلم

الشھید ابراھیم دمحم صالح الدین للتعلیم األساسي 
بإبخاص

2009/03/01 فاتن دمحم عبد المقصود دمحم 1809754 كفـءكفـء2832011/03/01 معلم

ابشیش االعدادیة بنات 2011/07/01 فاطمة السید دمحم  أحمد 2069920 كفـءكفـء2842011/07/01 معلم

2009/07/01 الحاج مصطفى خاطر االبتدائیة فاطمة جالل مصطفى سید أحمد 2125717 كفـءكفـء2852011/07/13 معلم

الشھید كمال قندیل اإلبتدائیة المشتركة بقلتى الكبرى 2009/03/01 فاطمة حامد عبد المجید كیلة 1812459 كفـءكفـء2862011/02/14 معلم

قلتى الكبرى األعدادیة المشتركة 2009/07/01 فاطمة صبري عبد المنعم عیسوي 2075656 كفـءكفـء2872011/07/13 معلم

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة المشتركة  بكفرالخضره 2009/07/01 فاطمة عبد الصبور عبد العال شاھین 2069927 كفـءكفـء2882011/07/13 معلم

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة المشتركة  بكفرالخضره 2009/03/01 فاطمة عفیفي عبد الباقي رضوان 1809477 كفـءكفـء2892011/02/20 معلم
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أحمد عمر أحمد عمر بكفر الخضرة/ الشھید  2009/07/01 فاطمة علي أحمد جعفر 2099277 كفـءكفـء2902011/07/01 معلم

قلتى الكبرى اإلبتدائیة بنون 2009/03/01 فاطمة دمحم  ثناء أحمد احمد 1812357 كفـءكفـء2912011/02/26 معلم

عیسى اإلبتدائیة المشتركة بالمقاطع 2009/07/01 فاطمھ احمد محمود السید 2138999 كفـءكفـء2922011/07/01 معلم

ریاض اطفال قلتى الكبرى اإلبتدائیة 2009/03/01 فاطمھ الزھراء سامى عبد المفصود حسین 1812381 كفـءكفـء2932011/02/20 معلم

أسریجة اإلبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 فتحیھ اسماعیل مصطفي اسماعیل 1809582 كفـءكفـء2942011/03/01 معلم

عیسى اإلبتدائیة المشتركة بالمقاطع 2009/03/01 فؤاد صبحي فؤاد دمحم 2211582 كفـءكفـء2952011/03/07 معلم

محمود حسن الدھشورى بزاویة جروان/ الشھید  2009/03/01 فوزیة بیومي عبد الجلیل سلطان 1815752 كفـءكفـء2962011/03/01 معلم

2009/03/01 إسطنھا اإلبتدائیة الجدیدة كمال دمحم بھجت كمال الطیبي 1815670 كفـءكفـء2972011/03/01 معلم

١بیر شمس  اإلبتدائیة  بنین رقم  2009/07/01 لبنى عبد البر عبد الرازق یونس 2214878 كفـءكفـء2982011/07/13 معلم

ریاض أطفال روحیة إبراھیم الرسمیة للغات 2009/03/01 لبنى عبد العزیز حسنین رضوان 2097798 كفـءكفـء2992011/02/20 معلم

جروان اإلبتدائیة المشتركة 2008/03/01 ماجدة دمحم سعید دمحم خالف 1809690 كفـءكفـء3002011/03/01 معلم

2009/07/01 روحیة إبراھیم الرسمیة للغات دمحم الجیوشى عبدالفتاح عبدالحى 2242903 فوق المتوسطكفـء3012011/07/13 معلم

عزبة بھناى االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 دمحم أمین السید الباجورى 1811873 كفـءكفـء3022011/02/14 معلم

مناوھلة اإلبتدائیة بنین 2009/03/01 دمحم بیومي فھمي رفاعي 1812343 كفـءكفـء3032011/02/20 معلم

الفتح اإلبتدائیة  بكفر الباجور 2008/05/03 دمحم جمعة دمحم سالم 2121002 كفـءكفـء3042011/07/13 معلم

بیر شمس األعدادیة المشتركھ 2009/07/01 دمحم سعید احمد عبد الوھاب 2059995 كفـءكفـء3052011/07/01 معلم

الفتح اإلبتدائیة  بكفر الباجور 2009/03/01 دمحم شكري عبد العاطي الشیخ علي 1812155 كفـءكفـء3062011/03/02 معلم
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2011/07/13 ابو سنیطة األعدادیة دمحم عبد الحفیظ جاد احمد 2271319 كفـءكفـء3072011/07/13 معلم

سعد حشیش الثانویة المشتركة بمناوھلة 2011/07/01 دمحم عبد الرازق عبد الواحد دمحم 2125412 كفـءكفـء3082011/07/01 معلم

سنجلف األبتدائیة الحدیثة 2009/03/01 دمحم عبد الفتاح بحیرى عمار 2056748 كفـءكفـء3092011/02/20 معلم

عزبة غیط شبرا اإلبتدائیة 2009/03/01 دمحم فایز عبد المنعم البعل 1807683 كفـءكفـء3102011/02/14 معلم

كفر مناوھلة اإلبتدائیة المشتركة 2009/03/01 دمحم فتحي أحمد الشافعي 1809745 كفـءكفـء3112011/03/01 معلم

كفر الغنامیة اإلبتدائیة المشتركة 2009/07/01 دمحم لطفي مھدي كیالني 1814992 كفـءكفـء3122011/07/13 معلم

فیشا الصغرى األعدادیة المشتركة 2009/07/01 دمحم ماھر عبدالمقصود المؤذن 2055098 كفـءكفـء3132011/07/13 معلم

الفتح الرسمیة للغات بكفر الباجور 2009/03/01 دمحم متولي عبد التواب متولي 1809901 كفـءكفـء3142011/03/01 معلم

كمال الشاذلى االعدادیة المشتركة 2009/07/01 دمحم ممدوح حافظ إبراھیم 2115921 كفـءكفـء3152011/07/13 معلم

تلبنت أبشیش للتعلیم األساسي 2011/03/01 محمود احمد محمود السید 1809751 كفـءكفـء3162011/03/01 معلم

المؤسسھ اإلبتدائیة بنون بالباجور 2009/03/01 محمود رشاد محمود الحسیني 1811163 كفـءكفـء3172011/02/14 معلم

جروان اإلبتدائیة المشتركة 2009/03/01 محمود عبد المؤمن عبد المؤمن عمارة 2086263 كفـءكفـء3182011/02/14 معلم

الشھداء اإلبتدائیة  بكفرشبرازنجى 2009/03/01 مدیحة حمدى أحمد عزام 1809608 كفـءكفـء3192011/03/01 معلم

2008/03/01  الشھید مصطفى على  حسان اإلبتدائیة بجروان مرفت فتحي دمحم الصباغ 1812520 كفـءكفـء3202011/02/20 معلم

ریاض أطفال  مسجد الخضر اإلبتدائیة الحدیثة 2008/03/01 مروة الحسیني السید عبیدو 2086369 كفـءكفـء3212011/02/14 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال أبشیش االبتدائیة بنات مروة حمدي القلشي السید 2144620 كفـءكفـء3222011/02/26 معلم

قلتى الكبرى اإلبتدائیة بنون 2009/03/01 مروة سمیر عطیة تركي 1815680 كفـءكفـء3232011/02/26 معلم
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النجاح اإلبتدائیة ببھناى 2008/03/01 مروة صابر فتحى عبید 323356 كفـءكفـء3242011/02/20 معلم

الفتح الرسمیة للغات بكفر الباجور 2009/03/01 مروة عبد الرحمن عبد هللا قابیل 1812586 كفـءكفـء3252011/02/14 معلم

2009/03/01 أبشیش االبتدائیة بنات مروة دمحم ابوزید عفیفي 1809743 كفـءكفـء3262011/03/01 معلم

الشھید دمحم على دمحم فرج اإلبتدائیة  بأبوسنیطة 2009/03/07 مروة مسعد احمد الفخراني 1815790 كفـءكفـء3272011/03/01 معلم

ریاض اطفال السالم اإلبتدائیة 2009/07/01 مروه سامي دمحم مصطفى 2118966 كفـءكفـء3282011/07/13 معلم

محمود السید فرحات للتعلیم األساسي بكوم الضبع 2009/03/01 مروه دمحم حامد سنجر 2130124 كفـءكفـء3292011/03/01 معلم

الشھید جمیل رضوان اإلبتدائیة 2008/03/01 مریم السید دمحم صقر 1815801 كفـءكفـء3302011/02/14 معلم

2009/03/01 ریاض أطفال عبد الصمد قندیل اإلبتدائیة بشبرا زنجى مستورة ھاشم دمحم منصور 1811547 كفـءكفـء3312011/02/27 معلم

2011/03/06 ریاض أطفال الباجور الجدیدة بنات منال أحمد دمحم سلیم 1811255 كفـءكفـء3322011/02/14 معلم

فیشا الصغرى اإلبتدائیة  بنون 2008/07/01 منى أبو بكر عبد العزیز بدوي 1812197 كفـءكفـء3332011/07/01 معلم

2009/03/01 بنات كفر الباجور اإلبتدائیة منى حمدي عبد العاطي السیسي 1812569 كفـءكفـء3342011/02/14 معلم

فیشا الصغرى اإلبتدائیة  بنون 2009/03/01 منى علي دمحم ابو النور 1812012 كفـءكفـء3352011/02/26 معلم

ریاض أطفال  مسجد الخضر اإلبتدائیة الحدیثة 2009/03/01 مني ابراھیم عبد الملك ابراھیم 1811656 كفـءكفـء3362011/03/01 معلم

2009/03/01 بنات كفر الباجور اإلبتدائیة مني عبد هللا معوض عبید 1809557 كفـءكفـء3372011/03/01 معلم

أحمد عبدالنبى عطوة الثانویة / الشھید العقید 
المشتركة بإسطنھا

1989/12/01 مھا صبحي علي علي 2186412 كفـءكفـء3382010/03/24 معلم

السالم اإلبتدائیة المشتركة بالباجور 2009/03/01 مي أحمد ابراھیم مغیث 1809881 كفـءكفـء3392011/02/14 معلم

الشھید دمحم عبدالعزیز سالمة اإلبتدائیة  بعزب العرب 2008/03/01 نادیة دمحم محي الدین محمود 1811663 كفـءكفـء3402011/03/01 معلم
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میت البیضا اإلبتدائیة المشتركة 2009/03/01 نادیھ عبدالخالق عبدالسالم دمحم 2154542 كفـءكفـء3412011/03/14 معلم

ریاض أطفال كفر مناوھلة اإلبتدائیة المشتركة 2009/03/01 ناریمان رزق دمحمى ابوحسن 1809728 كفـءكفـء3422011/02/20 معلم

2009/03/01 الحاج مصطفى خاطر االبتدائیة ناھد محمود سعید حجاج 1815654 كفـءكفـء3432011/02/26 معلم

ریاض اطفال الفتح الرسمیة للغات بكفر الباجور 2011/07/01 نجالء رفاعي مدبولي قندیل 2125694 كفـءكفـء3442011/07/14 معلم

الشھید جمیل رضوان اإلبتدائیة 2009/03/01 نجالء عبد هللا أحمد دمحم القط 2097783 كفـءكفـء3452011/02/20 معلم

ریاض اطفال الشھید رضا عبد الوھاب بمیت عفیف 2009/07/01 نجالء عنتر حسین السید 2072723 كفـءكفـء3462011/07/01 معلم

ریاض اطفال االبراھیمیة اإلبتدائیة 2009/03/01 نرمین نبیل عبدالسالم دمحم قندیل 2068668 كفـءكفـء3472011/02/14 معلم

االطارشة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 نسمة أحمد فؤاد دمحم مصطفى  الشاذلي 2055180 كفـءكفـء3482011/07/13 معلم

ریاض أطفال منشأة سیف اإلبتدائیة المشتركة 2009/03/01 نسمة سعد عبد السمیع إبراھیم 2087726 كفـءكفـء3492011/03/01 معلم

عبدالصمد قندیل اإلبتدائیة  بشبرازنجى 2009/03/01 نعمة دمحم جابر ابوزید 1811559 كفـءكفـء3502011/02/20 معلم

ریاض اطفال قلتى الكبرى اإلبتدائیة 2009/07/01 نھا عبدالمجید عبدالمجید احمد 2211683 كفـءكفـء3512011/07/13 معلم

بنات.بھناى األعدادیة  2009/07/01 نھاد حسب هللا عبدالفتاح السویفي 2055103 كفـءكفـء3522011/07/13 معلم

ریاض أطفال مناوھلة اإلبتدائیة بنین 2009/03/01 نھاد سامي دمحم زینھم الھبیرى 1812546 كفـءكفـء3532011/03/01 معلم

2009/07/01 الباجوراإلبتدائیةالحدیثة نھاد عبدالسمیع سید أحمد اسماعیل 2269938 كفـءكفـء3542011/07/13 معلم

ریاض اطفال االبراھیمیة اإلبتدائیة 2008/03/01 نھال عاطف فؤاد كوراني 1811372 كفـءكفـء3552011/02/14 معلم

كمال الشاذلى االعدادیة المشتركة 2009/03/01 نھلة نافع فتحي نافع 1815212 كفـءكفـء3562011/03/01 معلم

االطارشة أالبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 نھلھ سامي نبوي الخولي 2115954 كفـءكفـء3572011/07/13 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 

الباجورالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مشیرف  للتعلیم األساسى 2008/03/01 نھلھ دمحم أبوالفتوح أحمد 1812290 كفـءكفـء3582011/03/01 معلم

میت الوسطى االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 نھى دمحم عبدالعزیز عبدالسالم 2069904 كفـءكفـء3592011/03/01 معلم

كفر مناوھلة اإلبتدائیة المشتركة 2008/03/01 نھي صبحي عبد العزیز علي 1812052 كفـءكفـء3602011/03/01 معلم

تلوانة اإلبتدائیة المشتركة 2009/03/01 نھي صالح خطاب دمحم 1809804 كفـءكفـء3612011/03/01 معلم

١ریاض أطفال الخضرة للتعلیم األساسي رقم  2009/03/01 نھي علي محیى علي العفیفى 322943 كفـءكفـء3622011/02/14 معلم

كفر سنجلف القدیم اإلبتدائیة 2009/03/01 نورا محمود دمحم فاید 1811959 كفـءكفـء3632011/03/01 معلم

عزبة بھناى االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 نیفین تكلة سعد بربرى 1811898 كفـءكفـء3642011/02/14 معلم

2009/03/01  الشھید مصطفى على  حسان اإلبتدائیة بجروان نیفین طلبة عبد الفضیل الدویك 1819561 كفـءكفـء3652011/03/01 معلم

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة المشتركة  بكفرالخضره 2009/03/01 نیفین عبدالصبور عفیفي شاھین 1812718 كفـءكفـء3662011/03/01 معلم

ریاض اطفال جروان االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 نیفین فتحي مختار الشعراوي 1819574 كفـءكفـء3672011/02/14 معلم

١تلوانة االبتدائیة بنین 2008/03/01 نیفین یوسف دمحم مرعي 1809760 كفـءكفـء3682011/03/03 معلم

2009/03/01 محمود السید فرحات للتعلیم األساسي بكوم الضبع ھالة سمیر كامل عید 1807767 كفـءكفـء3692011/02/14 معلم

الفتح اإلبتدائیة  بكفر الباجور 2009/07/01 ھالة شكري عبدالعاطي أحمد 1812615 كفـءكفـء3702011/07/13 معلم

بى العرب األعدادیة المشتركھ 2009/03/01 ھالة عبد العزیز عبد الحلیم الصیاد 1817694 كفـءكفـء3712011/02/14 معلم

ریاض اطفال جروان االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 ھالھ بسیوني عبد الحمید عید 1783442 كفـءكفـء3722011/02/14 معلم

عطیات عجالن اإلبتدائیة بمیت عفیف 2011/02/20 ھانم دمحم علي إبراھیم 1815827 كفـءكفـء3732011/02/20 معلم

ریاض أطفال مناوھلة اإلبتدائیة بنین 2009/03/01 ھبة  بخاطره عبد القوي بدوي 2081774 كفـءكفـء3742011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الباجورالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض أطفال الوحدة المجمعة اإلبتدائیة بإسطنھا 2009/03/01 ھبة فرج عبد العزیز سالم 2087762 كفـءكفـء3752011/03/01 معلم

ریاض أطفال منشأة سیف اإلبتدائیة المشتركة 2009/03/01 ھبھ احمد حسن دمحم 1812737 كفـءكفـء3762011/03/01 معلم

١ریاض أطفال الخضرة للتعلیم األساسي رقم  2009/07/01 ھبھ السید حسین العطار 2099963 كفـءكفـء3772011/07/01 معلم

ریاض أطفال روحیة إبراھیم الرسمیة للغات 2009/03/01 ھبھ هللا دمحم محي الدین مصطفي 1812422 كفـءكفـء3782011/03/01 معلم

كفر الغنامیة اإلبتدائیة المشتركة 2009/03/01 ھبھ سعید فرج دمحم 1811912 كفـءكفـء3792011/03/01 معلم

ریاض أطفال  كفر القرنین اإلبتدائیة 2008/03/01 ھبھ سلیمان منصور شرف 1811530 كفـءكفـء3802011/03/01 معلم

ریاض أطفال تلبنت أبشیش للتعلیم األساسي 2008/07/01 ھبھ عاطف علي سید أحمد 2123161 كفـءكفـء3812011/07/01 معلم

عزبة كوم الضبع اإلبتدائیة المشتركة 2009/03/01 ھبھ دمحم دمحم شحاتة 1819227 كفـءكفـء3822011/03/01 معلم

الباجور اإلبتدائیة  الجدیدة بنات 2009/07/01 ھبھ دمحم دمحم كامل علي 2134721 كفـءكفـء3832011/07/13 معلم

ریاض أطفال الشھید جمیل رضوان اإلبتدائیة بكفر 
الخضرة

2008/03/01 ھبھ دمحم نجیب عبد العزیز داود 1809569 كفـءكفـء3842011/02/20 معلم

2009/07/01 بنات كفر الباجور اإلبتدائیة ھمت جمال عبدالونیس عفیفي 2120970 كفـءكفـء3852011/07/13 معلم

احمد عبد الجلیل اإلبتدائیة بالبرانقھ 2008/03/01 ھناء حسني رمضان أحمد 1809676 كفـءكفـء3862011/03/01 معلم

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة المشتركة  بكفرالخضره 2011/03/01 ھناء عبد هللا دمحم خطاب 2073836 كفـءكفـء3872011/03/01 معلم

حسین عمر للتعلیم األساسي 2011/03/01 ھناء عطیة مصطغى زیدان 1815838 كفـءكفـء3882011/02/14 معلم

الجمعیة الخیریة القبطیة اإلبتدائیة  بمنشأة مسجد 
الخضر

2008/03/01 ھند السید عبد الحافظ أحمد 1815781 كفـءكفـء3892011/02/20 معلم

اسطنھا  ااإلبتدائیة  المشتركھ 2011/02/20 ھند خالد عبد هللا محمود 1809435 كفـءكفـء3902011/02/14 معلم

١الخضرة للتعلیم األساسى رقم  2009/03/01 ھند دمحم ابوالعزم  عبدالرازق 1812779 كفـءكفـء3912011/02/14 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 

الباجورالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض أطفال سبك الضحاك اإلبتدائیة 2009/03/01 ھیام سعید دمحم لطفي أحمد 317215 كفـءكفـء3922011/03/13 معلم

2009/07/01 ریاض أطفال أبشیش االبتدائیة بنات ھیام ماھر إبراھیم سلیمان 2222920 كفـءكفـء3932011/07/13 معلم

اسطنھا األعدادیة بنین 2004/07/01 وائل دمحم محمود شلبي 319113 كفـءكفـء3942010/03/30 معلم

2009/03/01 ریاض اطفال األطارشة اإلبتدائیة وسام أحمد عبد العلیم درویش 1811938 كفـءكفـء3952011/02/20 معلم

2008/07/01 تلوانة االعدادیة بنات وفاء أحمد عاطف عبدالعاطي أبوالنور 2055111 كفـءكفـء3962011/07/01 معلم

ریاض أطفال العطف اإلبتدائیة المشتركة 2009/03/01 وفاء عرفة ابراھیم احمد 2065357 كفـءكفـء3972011/02/14 معلم

المؤسسھ اإلبتدائیة بنون بالباجور 2009/03/01 والء حمودة دمحم درویش 1811608 كفـءكفـء3982011/02/14 معلم

الحاجة احسان محى الدین اإلبتدائیة  بعزبة االصالح 
الزراعى

2009/03/01 والء سامي ذكي حسین 1812635 كفـءكفـء3992011/03/01 معلم

ریاض أطفال بى العرب اإلبتدائیة بنون 2009/07/01 والء سمیر دمحم عجور 2082486 كفـءكفـء4002011/07/13 معلم

االبراھیمیة اإلبتدائیة المشتركة بالباجور 2009/03/01 والء فؤاد السید السید 1812246 كفـءكفـء4012011/02/14 معلم

الشھید كمال قندیل اإلبتدائیة المشتركة بقلتى الكبرى 2009/03/01 ولید عادل إبراھیم خطاب 1809502 كفـءكفـء4022011/07/14 معلم

١تلوانة االبتدائیة بنین 2009/03/01 یاسر صالح فرج الجبلي 2116049 كفـءكفـء4032011/03/01 معلم

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة المشتركة  بكفرالخضره 2009/07/01 یاسمین أحمد السید الدراجیني 2104255 كفـءكفـء4042011/07/13 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال الباجور الجدیدة بنات یاسمین صالح السید الشین 2115918 كفـءكفـء4052011/07/13 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 

الشھداءالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابشادى االعدادیھ 1980/09/01 أنھار السید عبدالرؤف ناصر 260449 كفـءكفـء12009/02/04 وكیل مدرسة متفرغ- معلم خبیر 

الشھید إبراھیم البرلسى االبتدائیة بكفر السوالمیة 2009/07/01 احمد فتح  احمد الصاوى 2255417 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

الشھید أسامة سعید فتح هللا الثانویة بدراجیل 2009/07/01 أسامة فرحات بیومى العاصى 2396336 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

دراجیل االعدادیة الجدیدة 2009/07/01 ایمان  احمد احمد جاھین 2132237 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

دراجیل الرسمیة  للغات 2008/05/12 باسم ابراھیم حسانین  زھران 2256477 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

دمحم ممدوح مرعى االعدادیة بدناصور 2008/05/13 جابر بسیونى دمحم الخولى 2390744 كفـءكفـء62011/07/01 أمین مكتبة

بساحل الجوابر.النصراالعدادیة  2009/07/01 رابعة عبد الرحمن عبد العزیز النحاس 2123829 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

الشھداء الثانویة بنات 2008/07/01 سماح دمحم دمحم فودة 321422 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

2008/07/01 الشھیداسالم عطیة االبتدائیة بنین بالشھداء شیرین  أبو الفتح  مصطفى  عبد العال 2120791 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

الشھداء الثانویة بنات 2009/07/01 شیماء عبد الحمید كمال الدین بدر 2123290 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

دنشواى الثانویھ المشتركھ 2009/07/01 عبد هللا حمدى دمحم یوسف 2186317 كفـءكفـء112011/07/01 أمین مكتبة

الشھداء االعدادیة بنات 2009/03/01 دمحم سعید عبد الستار  ابراھیم 2181266 كفـءكفـء122011/07/01 أمین مكتبة

دناصور الرسمیة   للغات 2009/07/01 دمحم دمحم محروس  زیدان 2120971 كفـءكفـء132011/07/01 أمین مكتبة

الشھداءاالعدادیة للبنین 2009/07/01 مدحت  رمضان على رضا 2120690 كفـءكفـء142011/07/01 أمین مكتبة

الشھداء الثانویة الصناعیة بنات 2008/07/01 ھدى إبراھیم معوض نصر 317691 كفـءكفـء152011/07/01 أمین مكتبة

الشھید عماد ربیع عبدهللا ع المشتركة 2009/07/01 ھیثم عبد العزیز عباس طوالن 315805 كفـءكفـء162011/07/01 أمین مكتبة

نادر االعدادیة 1994/10/18 حسین ابو الحسین حسن السالمونى 286731 كفـءكفـء172011/01/04 أخصائى صحافة واعالم أول  أ
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المؤھل 
األعلي

الشھداء الثانویة الصناعیة بنات 1997/09/01 سلوى عبد الحمید عبد الحفیظ السیسى 2186621 كفـءكفـء182010/03/24 أخصائى صحافة واعالم أول

كفرالشبع االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 احمد دمحم مصطفى  نعناع 2204401 كفـءكفـء192011/03/01 أخصائى صحافة وإعالم

سیدى شبل الثانویة  التجاریة 2008/07/01 اسماء سعید احمد شوالى 2382353 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

نادر االعدادیة 2008/05/13 السید عبد الوھاب دمحم  یوسف 2383462 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید انیس نصر االبتدائیة ببشتامى 2009/07/01 أمیرة  أحمد العزب الفرماوي 2188841 كفـءكفـء222011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

زاویة الناعورة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 امیرة مغورى دمحم جمعھ 2210274 كفـءكفـء232011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

عمروس االعدادیة المشتركة 2008/07/01 انجال دمحم  احمد  الشرنوبى 2384038 كفـءكفـء242011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

جزیرة الحجر االعدادیة بنین 2009/07/01 حسام مرسى مبروك مرسى 2382004 كفـءكفـء252011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

سرسموس االبتدائیةالجدیدة المشتركة 2011/07/01 حنان كامل على عیسى 2212031 كفـءكفـء262011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھداء الثانویة بنات 2009/07/01 زینب جمال عبد المقصود  موسى 2391664 كفـءكفـء272011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

ابشادى االعدادیھ 2011/07/01 سامى محمود احمد اصیلة 2198901 كفـءكفـء282011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھداء الثانویة بنات 2011/07/01 سحر عمایم عبد العظیم عزام 2315019 كفـءكفـء292011/07/23 أخصائى صحافة وإعالم

مصطفى كامل االعدادیة بدنشواى 2008/07/01 شیرین طلعت عبد الفتاح عثمان 2194695 كفـءكفـء302011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید أسامة سعید فتح هللا الثانویة بدراجیل 2009/07/01 صفاء فتح هللا دمحم الطوخى 2194698 كفـءكفـء312011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم ممدوح مرعى االعدادیة بدناصور 2009/07/01 عزة  السید معوض  الملیجي 2195041 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

على على عودة االعدادیة بشمیاطس 2008/07/01 عزة صالح دمحم زاید 2210090 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

جزیرة الحجراالعدادیة الجدیدة بنات 2008/07/01 غادة  صبحي ابو الیزید البلطى 2172321 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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المؤھل 
األعلي

دمحم ممدوح مرعى االبتدائیة المشتركة 2008/07/01 فاطمة حسن مرسى عبد هللا 2391129 كفـءكفـء352011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید مصطفى حافظ االبتدائیة المشتركةبزاویة البقلى 2011/07/01 فاطمة سمیر عبد الحمید الشاذلى 2153270 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

میت شھالةاالبتدائیةالجدیدة بنین 2008/07/01 منى احمد محمود فلفل 2389969 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عمروس االعدادیة المشتركة 2009/07/01 نادیة عرفھ صالح الشین 2194704 كفـءكفـء382011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید شوقى الفقى االعدادیة بدراجیل 2008/07/01 نسرین السید نجاتى احمد الجندى 2254833 كفـءكفـء392011/03/01 أخصائى صحافة وإعالم

2009/07/01 كفر السوالمیة االعدادیة ھاجر عبد العزیز فتح هللا ابو سعدیة 2391074 كفـءكفـء402011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

بساحل الجوابر.النصراالعدادیة  2008/07/01 ھانم دمحم عبد الحمید موسى 2247760 كفـءكفـء412011/07/23 أخصائى صحافة وإعالم

دراجیل االبتدائیة الجدیدة 2008/07/01 ھانى رمضان السید  شرارة 2383453 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھداء الثانویة الصناعیة بنات 2009/07/01 ھدى رزق ابو زید ابو العیش 2212037 كفـءكفـء432011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم عبد الخالق االعدادیة بسالمون قبلى 2008/07/01 وفاء محمود قطب النجار 2194708 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

سرسنااالبتدائیةبنین 2004/07/01 رضا عبد الفتاح عبد الحمید العبد 318618 كفـءكفـء452009/11/09 أخصائى تكنولوجیا

الشھداء الثانویة الصناعیة بنات 1991/12/01 إیمان أحمد فتحى خضر 296611 كفـءكفـء462009/02/04 أخصائى نفسى أول أ

عبد الوارث الدسوقى االعدادیة بكفر دنشواى 1992/03/01 محمود دمحم دمحم غنیم 276204 كفـءكفـء472011/04/03 أخصائى اجتماعى أول أ

سرسنا االبتدائیة بنات 2009/07/01 الشیماء  مشحوت  عبد الغفار  سلیمة 2131212 كفـءكفـء482011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید مصطفى حافظ االبتدائیة المشتركةبزاویة البقلى 2008/07/01 الھام السید جابر المنیاوى 2125559 كفـءكفـء492011/07/01 أخصائى اجتماعى

الوحدة المجمعة االبتدائیةالمشتركةبدراجیل 2011/07/01 حنان  مصطفي  محمود زغیب 2131404 كفـءكفـء502011/07/01 أخصائى اجتماعى

الحریة االبتدائیة المشتركة بأبو كلس 2008/07/01 رباب رضا دمحم زاید 322552 كفـءكفـء512011/07/01 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

الشھیدعثمان االبتدائیة المشتركة بجزیرة الحجر 2011/07/01 شریفة معوض احمد عبد الفتاح 2128832 كفـءكفـء522011/07/01 أخصائى اجتماعى

عزبة محسن االبتدائیة 2008/07/01 غالیھ رجب دمحم راضى 310771 كفـءكفـء532011/07/01 أخصائى اجتماعى

عشما االبتدائیة الجدیدة 2008/07/01 محضیة  سلیم  فؤاد  شوالى 2132514 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید ولید شعبان ابو عدس االبتدائیة بدنشواى 2009/07/01 منال  ممدوح مصطفى  شلبى 2132230 كفـءكفـء552011/07/01 أخصائى اجتماعى

ساحل الجوابراالبتدائیةالمشتركة 2011/07/01 منال مبروك معوض ابراھیم 322750 كفـءكفـء562011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید انیس نصر االبتدائیة ببشتامى 2008/07/01 نجاة دمحم السید المراوى 307372 كفـءكفـء572011/07/01 أخصائى اجتماعى

سرسنااالبتدائیةبنین 2008/07/01 نھا ابو زید عبد الفتاح الوكیل 313534 كفـءكفـء582011/07/01 أخصائى اجتماعى

زاویة الناعورة االعدادیة المشتركة 1996/07/25 سعید فتحي دمحم عفیفي 307764 كفـءكفـء592009/02/04 معلم أول

عمروس االعدادیة المشتركة 1999/09/19 صالح  دمحم عبد العزیز حسن متولى 2179439 كفـءكفـء602010/03/24 معلم أول

الشھید انیس نصر االبتدائیة ببشتامى 1989/11/01 على عبد القادر عبد الرحمن ابو احمد 296367 كفـءكفـء612009/11/09 معلم أول

1995/09/01   الشھید عمرو فرحات االبتدائیة بسالمون بحرى على عبدالحمید على ونس 304289 كفـءكفـء622010/03/24 معلم أول

دناصور الرسمیة   للغات 1999/01/17 عمرو رمضان السید شرارة 307625 كفـءكفـء632009/02/04 معلم أول

الشھید شوقى الفقى االعدادیة بدراجیل 2004/07/01 فاطمة عبد المولى دمحم خلیل 316140 كفـءكفـء642012/08/02 دكتوراهمعلم أول

كفر دنشواى االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 ابتسام  صبحى  ابو العینین  زغلول 2163847 كفـءكفـء652011/03/01 معلم

الشھید شوقى الفقى االعدادیة بدراجیل 2008/07/01 ابتسام دمحم ابراھیم ھالل 2262619 كفـءكفـء662011/03/01 معلم

الوحدةالمجمعةاالبتدائیة المشتركة بزاویة البقلى 2009/07/01 ابتھال  جالل  دمحم الخولي 2120957 كفـءكفـء672011/07/01 معلم

2009/03/01 كفر عشما االعدادیة ابتھال دمحم ابو السعود الشوریھ 2123106 كفـءكفـء682011/03/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

2004/07/01 كفر الجمالة للتعلیم اساسى احالم امام احمد جمعة 320198 كفـءكفـء692009/02/04 معلم

زاویة الناعورة الثانویة المشتركة 2009/07/01 احالم علواني  علي  عبد الرحیم 2120761 كفـءكفـء702011/07/01 معلم

مصطفى كامل االعدادیة بدنشواى 2009/03/01 احمد شبل محمود سلیم 2123129 كفـءكفـء712011/03/01 معلم

سرسنا االبتدائیة بنات 2009/07/01 أزھار  دمحم السید عودة 2121022 كفـءكفـء722011/07/01 معلم

جزیرة الحجر الثانویة المطورة 2011/03/03 إسماء  السید  دمحم  طعیمة 2222438 كفـءكفـء732011/03/01 معلم

2008/07/01 الشھیداسالم عطیة االبتدائیة بنین بالشھداء أسماء  عادل  محمود الفقي 2119444 كفـءكفـء742011/07/01 معلم

اللواء یاسر الخولى االعدادیة بأبو كلس 2008/07/01 اسماء احمد دمحم العربى 2124562 كفـءكفـء752011/07/01 معلم

سرسنا االبتدائیة بنات 2008/03/01 أسماء أحمد مصطفى خلیفة 321645 كفـءكفـء762011/02/24 معلم

كفر دنشواى االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 أسماء ربیع إبراھیم سالمة 323011 كفـءكفـء772011/07/01 معلم

ریاض أطفال عمروس الرسمیة للغات 2009/07/01 اسماء عزب عباس سید احمد 2135043 كفـءكفـء782011/07/01 معلم

دراجیل الرسمیة  للغات 2011/07/01 أسماء فؤاد  إبراھیم  حجاج 2120703 كفـءكفـء792011/07/01 معلم

2009/07/01 الشھیداسالم عطیة االبتدائیة بنین بالشھداء اسماء دمحم جابر جبر 2124870 كفـءكفـء802011/07/01 معلم

سیدى شبل الثانویة  التجاریة 2009/07/01 االء عباس ابو الفتوح طھ 2121572 كفـءكفـء812011/07/01 معلم

الشھید عماد ربیع عبدهللا ع المشتركة 2008/03/01 امال حسین دمحم الشافعى 2123832 كفـءكفـء822011/03/01 معلم

شمیاطس االبتدائیة المشتركة 2008/07/01 امانى  عبد الحمید  على  تمراز 2131040 كفـءكفـء832011/07/01 معلم

١نادر االبتدائیة الجدیدة المشتركة 2008/07/01 أمانى  عبد اللطیف  ابراھیم  الخولى 2148312 كفـءكفـء842011/07/01 معلم

ریاض أطفال مبروك فرج عید بكفر حجازى 2008/07/01 امانى بسیونى عبد المنعم العربى 2194692 كفـءكفـء852011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الشھداءالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال الشھید عثمان 2008/07/01 أمل زكریا دمحم ابو زید 2097331 كفـءكفـء862011/07/01 معلم

الشھید ابراھیم الشال االبتدائیة بكفر عشما 2008/03/01 أمیرة  ابراھیم راغب  الھواري 2145365 كفـءكفـء872011/03/03 معلم

دمحم ممدوح مرعى االعدادیة بدناصور 2011/02/24 أمیرة ابراھیم عبد السالم الملیح 2076926 كفـءكفـء882011/03/01 معلم

2009/03/01   الشھید عمرو فرحات االبتدائیة بسالمون بحرى أمیرة علي حسن الدقي 323362 كفـءكفـء892011/03/01 معلم

2011/07/01 ریاض اطفال ساحل الجوابر امیرة محمود ابراھیم الصعیدى 2135145 كفـءكفـء902011/07/01 معلم

زاویة البقلى االعدادیة المشتركة 2009/07/01 أنصاف دمحم محمود سلطان 323084 كفـءكفـء912011/03/01 معلم

سرسنا االبتدائیة الجدیدة المشتركة 2008/03/01 ایمان  عبد الحمید  دمحم شعیب 2131056 كفـءكفـء922011/03/01 معلم

2009/07/01 كفر عشما االعدادیة ایمان  فؤاد  سلیم  شوالى 2121861 كفـءكفـء932011/07/13 معلم

ریاض اطفال الشھید عثمان 2008/07/01 ایمان احمد دمحم  السید 2122139 كفـءكفـء942011/06/27 معلم

على على عودة االعدادیة بشمیاطس 2009/07/01 ایمان احمد دمحم البریدى 2124571 كفـءكفـء952011/07/01 معلم

الشھیدعبدالمنعم ریاض االبتدائیة بنات 2009/03/01 ایمان طاھر دمحم الوكیل 323305 كفـءكفـء962011/03/01 معلم

الشھید إبراھیم البرلسى االبتدائیة بكفر السوالمیة 2008/03/01 ایمان عاطف السید المزین 323110 كفـءكفـء972011/03/01 معلم

بشتامى االعدادیة 2009/07/01 ایمان عبد المنعم عبد العزیز ناصر 2114895 كفـءكفـء982011/07/01 معلم

الشھداءاالعدادیة للبنین 2009/07/01 ایمان عطیة عبد العزیز الغزالى 2099606 كفـءكفـء992011/07/01 معلم

الشھید طیار جمال جاب هللا االبتدائیة بكفر عشما 2009/03/01 ایمان على دمحم  حجازى 323300 كفـءكفـء1002011/03/01 معلم

الشھداء االعدادیة المھنیھ  بنین 1996/07/01 ایمان كمال دمحم الباجورى 287483 كفـءكفـء1012009/02/03 معلم

2008/03/01 كفر عشما االعدادیة ایمان دمحم رضا عبد الرؤف على 2124568 كفـءكفـء1022011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الكادر
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٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

كفرالشبع االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 ایمان دمحم عبد الطیف النجار 322737 كفـءكفـء1032011/03/01 معلم

سرسموس االعدادیة المشتركة 2009/03/01 ایمان دمحم مصطفى موسى 2123464 كفـءكفـء1042011/03/01 معلم

سرسنا االبتدائیة الجدیدة المشتركة 2008/03/01 إیمان محمود دمحم صالح 319370 كفـءكفـء1052011/03/01 معلم

2009/03/01   الشھید عمرو فرحات االبتدائیة بسالمون بحرى أیمن غریب سلیمان ابوزور 322245 كفـءكفـء1062011/01/01 معلم

ریاض اطفال زاویة الناعورة الجدیدة 2009/07/01 ایناس  صالح درویش  یس 2129422 كفـءكفـء1072011/07/13 معلم

عشما االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 ایناس  عبد الستار  السید فرج 2129434 كفـءكفـء1082011/03/01 معلم

2009/03/01 الشھداء االبتدائیة بنات بالشھداء ایھ  عادل  محمود زین 2133333 كفـءكفـء1092011/03/01 معلم

بشتامى االعدادیة 2011/07/01 باھر  دمحم  عبد الحمید رمضان 2167315 كفـءكفـء1102011/07/01 معلم

2009/03/01   الشھید عمرو فرحات االبتدائیة بسالمون بحرى بسمة  الشحات  علي  شھبة 2121707 كفـءكفـء1112011/03/01 معلم

زاویة البقلى االعدادیة المشتركة 2009/03/01 بسمة سامى اسماعیل عبد الرسول 2124580 كفـءكفـء1122011/03/01 معلم

كفر دنشواى االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 بكیر  عباس  عبد القادر  مجاھد 2129491 كفـءكفـء1132011/03/01 معلم

دناصور الرسمیة   للغات 2009/03/01 بیشوي  یوسف  برسوم  داود 2120980 كفـءكفـء1142011/03/01 معلم

سرسموس االعدادیة المشتركة 2009/03/01 حماده تال جمعھ العربى 2071227 كفـءكفـء1152011/03/01 معلم

الشھید اشرف حبیب االبتدائیة المشتركةبالعراقیھ 2008/03/01 حنان سعید محروس سلیمان 313985 كفـءكفـء1162011/03/01 معلم

االعدادیة المھنیة بنات بالشھداء 2008/03/01 دعاء  عادل  عبد العاطى  المزین 2172010 كفـءكفـء1172011/03/01 معلم

العراقیة االعدادیة الجدیدة المشتركة 2008/03/01 دعاء  دمحم فتح هللا  الجندي 2132526 كفـءكفـء1182011/03/03 معلم

عشما االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 دعاء فوزى جبر حنطور 2134195 كفـءكفـء1192011/07/01 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھیدعثمان االبتدائیة المشتركة بجزیرة الحجر 2008/03/01 دولت دمحم عبد اللطیف سلیط 321952 كفـءكفـء1202011/03/01 معلم

الشھداءاالعدادیة للبنین 2009/07/01 دینا رشاد دمحم حسانین 2256481 كفـءكفـء1212011/07/01 معلم

كفر دنشواى االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 رابعة احمد عبدهللا الزغبى 322881 كفـءكفـء1222011/03/01 معلم

كفر دنشواى االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 ربعھ احمد على ابوحجر 323218 كفـءكفـء1232011/03/01 معلم

2008/03/01 الشھداء االبتدائیة بنات بالشھداء رحاب صالح دمحم سعید 2130117 كفـءكفـء1242011/03/01 معلم

2009/07/01 ریاض اطفال سرسموس الجدیدة رشا  احمد عبد الصادق  جودة 2132202 كفـءكفـء1252011/07/01 معلم

سرسنا االبتدائیة بنات 2008/03/01 رشا  دمحم محمود زیدان 2121740 كفـءكفـء1262011/03/01 معلم

الشھید مصطفى حافظ االبتدائیة المشتركةبزاویة البقلى 2008/07/01 رشا سعید محمود غزالھ 2125557 كفـءكفـء1272011/07/01 معلم

زاویة الناعورة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 رشا عید احمد ضحا 2124859 كفـءكفـء1282011/07/01 معلم

ساحل الجوابراالبتدائیةالمشتركة 2009/07/01 رشا دمحم السید مقلد 323313 كفـءكفـء1292011/07/01 معلم

عشما االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 رشا دمحم دمحم عبید 1592373 كفـءكفـء1302011/02/20 معلم

سیدى شبل الثانویة  التجاریة 2009/07/01 رندا یوسف على جاب هللا 2121437 كفـءكفـء1312011/07/25 معلم

ساحل الجوابراالبتدائیةالمشتركة 2008/07/01 ریحانة  رجب  دمحم صقر 2111290 كفـءكفـء1322011/07/01 معلم

2009/03/01   الشھید عمرو فرحات االبتدائیة بسالمون بحرى زینب عبدالمنعم شبل عمارة 323323 كفـءكفـء1332011/03/01 معلم

ریاض اطفال شمیاطس 2011/03/01 سالى نبیل ابو بكر المصرى 2096438 كفـءكفـء1342011/03/01 معلم

عمروس االبتدائیة المشتركة 2008/05/12 سامى دمحم حامد محفوظ 2121356 كفـءكفـء1352011/07/01 معلم

سیدى شبل الثانویة  التجاریة 2009/07/01 سحر عید احمد رحیمة 2121583 كفـءكفـء1362011/07/25 معلم
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المؤھل 
األعلي

على فھمى العمروسى الثانویة المشتركة 2009/03/01 سعاد  حافظ  عبد العلیم  الرفاعي 2120894 كفـءكفـء1372011/03/01 معلم

زاویة الناعورة االعدادیة المشتركة 2004/07/01 سمیر عبدالوارث حسن رجب 317959 كفـءكفـء1382010/03/24 معلم

أحمد راضى االبتدائیة المشتركةبعزبة سعید 2009/03/01 سمیرة  سعد عبد القوى  حسن 2132281 كفـءكفـء1392011/03/01 معلم

ریاض أطفال مبروك فرج عید بكفر حجازى 2009/07/01 سمیرة صالح السید الفقى 2121605 كفـءكفـء1402011/07/01 معلم

الحریة االبتدائیة المشتركة بأبو كلس 2009/03/01 سنیة  دمحم محروس  رزق 2132186 كفـءكفـء1412011/03/20 معلم

دراجیل االعدادیة الجدیدة 2008/03/01 سھام  فوزي  سید احمد  طایل 2132251 كفـءكفـء1422011/03/03 معلم

مصطفى كامل االعدادیة بدنشواى 2009/03/01 سھام  دمحم عبد الرازق  خضر 2131158 كفـءكفـء1432011/03/01 معلم

2008/03/01 الشھیداسالم عطیة االبتدائیة بنین بالشھداء سھام دمحم دمحم عید 322182 كفـءكفـء1442011/03/01 معلم

سرسنااالبتدائیةبنین 2009/03/01 سید سعید راشد البرعى 316326 كفـءكفـء1452011/03/01 معلم

ساحل الجوابراالبتدائیةالمشتركة 2008/03/01 سیھام دمحم احمد الخولى 322456 كفـءكفـء1462011/03/01 معلم

2009/03/01 كفر عشما االعدادیة شیماء  ابراھیم  دمحم علم الدین 2122159 كفـءكفـء1472011/01/01 معلم

عشما االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 شیماء احمد عبد الغنى دمحم 2125560 كفـءكفـء1482011/03/01 معلم

عمروس االعدادیة المشتركة 2009/07/01 شیماء صبحى عبد القادر سالمة 2130139 كفـءكفـء1492011/07/01 معلم

الشھیدعبدالمنعم ریاض االبتدائیة بنات 2008/07/01 شیماء صالح ذكى الخولى 2255830 كفـءكفـء1502011/07/01 معلم

دنشواى االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 صباح احمد سعید العربى 323217 كفـءكفـء1512011/07/01 معلم

الشھیدعثمان االبتدائیة المشتركة بجزیرة الحجر 2009/03/01 صبحى  بسیونى  ابراھیم  سلیمان 2132157 كفـءكفـء1522011/03/01 معلم

سالمون بحرى االعدادیة المشتركة 2009/07/01 صفاء عطیة محسب بخیت 2091152 كفـءكفـء1532011/07/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

أحمد راضى االبتدائیة المشتركةبعزبة سعید 2009/03/01 عادل عبد الجواد عبد الجواد السالمونى 315196 كفـءكفـء1542011/03/01 معلم

دراجیل االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 عادل دمحم جمال الدین محمود قبالى 320214 كفـءكفـء1552011/03/01 معلم

ساحل الجوابراالبتدائیةالمشتركة 2011/02/24 عبیر صبحى محمود اسماعیل 2128861 كفـءكفـء1562011/03/01 معلم

ریاض اطفال كفر الجمالة للتعلیم االساسى 2008/03/01 عزة  عبد المحسن  شحاتة  عرفھ 2132358 كفـءكفـء1572011/03/01 معلم

مصطفى كامل االعدادیة بدنشواى 2009/03/01 عزة عید ابو الفتوح الحلوانى 2121370 كفـءكفـء1582011/03/01 معلم

2009/07/01 كفر الجمالة للتعلیم اساسى عصمت نعیم عبد العزیز مصطفى 2127003 كفـءكفـء1592011/07/01 معلم

جزیرة الحجر االعدادیة بنین 2008/05/13 عالء عزت دمحم االزوك 2382212 كفـءكفـء1602011/07/11 معلم

ریاض اطفال كفر الجمالة للتعلیم االساسى 2008/07/01 علیاء  نجاح  ابراھیم  البریدي 2120773 كفـءكفـء1612011/07/01 معلم

دراجیل الرسمیة  للغات 2009/02/24 عماد الدین دمحم عریقى جبل 318591 كفـءكفـء1622011/03/01 معلم

الشھید انیس نصر االبتدائیة ببشتامى 2009/03/01 عنایات عبد الحفیظ أحمد المراوي 323293 كفـءكفـء1632011/03/01 معلم

ریاض أطفال أحمد راضى 2008/07/01 عوالي مبروك  فرج  الدعباس 2121834 كفـءكفـء1642011/07/01 معلم

نادراالبتدائیة المشتركة 2008/07/01 غادة  دمحم عامر  عبد العزیز 2132267 كفـءكفـء1652011/07/13 معلم

الشھیدعبدالمنعم ریاض االبتدائیة بنات 2008/07/01 فاتن  عبد العزیز  خطاب  فرحانة 2131337 كفـءكفـء1662011/07/01 معلم

سرسنااالبتدائیةبنین 2008/03/01 فاتن ابو النجا  محسب  صیرة 2131347 كفـءكفـء1672011/03/03 معلم

كفر الجمالة للتعلیم االساسى 2008/03/01 فاطمة  ابراھیم  حسنین  عبد هللا الجمال 2131115 كفـءكفـء1682011/03/01 معلم

الحریة االبتدائیة المشتركة بأبو كلس 2009/03/01 فاطمة عبد العزیز عبد الرحمن محسن 2128784 كفـءكفـء1692011/03/02 معلم

دراجیل الرسمیة  للغات 2008/07/01 فاطمة كمال محمود سرحان 2196598 كفـءكفـء1702011/04/01 معلم
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2008/07/01 كفر عشما االعدادیة فاطمة محمود دمحم صالح 2124564 كفـءكفـء1712011/07/13 معلم

ریاض اطفال الشھید ابراھیم البرلسى  كفرالسوالمیة 2009/07/01 فاطمة محمود محمود قبالى 2128854 كفـءكفـء1722011/07/01 معلم

الشھیدعبدالمنعم ریاض االبتدائیة بنات 2009/03/01 فتحى عبد المولى حسن الخولى 317327 كفـءكفـء1732011/02/24 معلم

على فھمى العمروسى الثانویة المشتركة 2009/03/01 كریمة  دمحم عبد العزیز  شلبي 2119403 كفـءكفـء1742011/03/01 معلم

الشھید عماد ربیع عبدهللا ع المشتركة 2009/07/01 لمیاء دمحم دمحم عزام 2123443 كفـءكفـء1752011/07/01 معلم

سرسنا االبتدائیة بنات 2008/03/01 لیلى عبد الرحیم حسن الجزار 322372 كفـءكفـء1762011/03/03 معلم

الشھداء الثانویة الصناعیة بنین 2002/08/28 دمحم ابراھیم دمحم ابو عجم 2109609 كفـءكفـء1772009/11/09 معلم

2009/03/01 الشھیداسالم عطیة االبتدائیة بنین بالشھداء دمحم حسن زكي جمعة 322704 كفـءكفـء1782011/03/01 معلم

دراجیل الرسمیة  للغات 2009/03/01 دمحم خمیس حسین طرطور 322082 كفـءكفـء1792011/03/01 معلم

الشھداءاالعدادیة للبنین 2009/03/01 دمحم سعید عوض هللا عبد العال 2103632 كفـءكفـء1802011/03/01 معلم

مصطفى كامل االعدادیة بدنشواى 2009/07/01 دمحم صالح دمحم سعید 2128830 كفـءكفـء1812011/04/01 معلم

2009/03/01 الشھداء االبتدائیة بنات بالشھداء دمحم صالح دمحم ضحا 2132377 كفـءكفـء1822011/02/24 معلم

2009/07/01 كفر عشما االعدادیة دمحم عبد هللا عبدة صالح 2125816 كفـءكفـء1832011/07/01 معلم

جزیرة الحجر االعدادیة بنین 2008/05/12 دمحم كمال دمحم الحفناوى 2127010 كفـءكفـء1842011/07/01 معلم

دنشواى االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 دمحم دمحم فایز دمحم المالح 2121403 كفـءكفـء1852011/03/01 معلم

العراقیة االعدادیة الجدیدة المشتركة 2009/07/01 دمحم نور محمود الوكیل 2116869 كفـءكفـء1862011/07/01 معلم

2008/07/01 الشھداء االبتدائیة بنات بالشھداء مرفت  دمحم حافظ  األخرص 2120962 كفـءكفـء1872011/07/01 معلم
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زاویة الناعورةاالبتدائیةبنین 2009/07/01 مروة  جمعھ دمحم زغلول 2129533 كفـءكفـء1882011/07/01 معلم

الشھداء االعدادیة بنات 2008/07/01 مروة  دمحم سعفان  الشاذلي 2132501 كفـءكفـء1892011/07/01 معلم

الحریة االبتدائیة المشتركة بأبو كلس 2009/07/01 مروة  محمود عبد الوارث جاب هللا 2121054 كفـءكفـء1902011/07/01 معلم

عشما االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 مروة ابراھیم دمحم علم الدین 2124858 كفـءكفـء1912011/03/01 معلم

سرسنا االبتدائیة الجدیدة المشتركة 2009/03/01 مروى شوقى مصطفى صالح 322425 كفـءكفـء1922011/03/01 معلم

2009/03/01 الشھیداسالم عطیة االبتدائیة بنین بالشھداء مصطفى سامى عبد الحمید عمارة 323040 كفـءكفـء1932011/03/01 معلم

دنشواى الثانویھ المشتركھ 2007/01/15 ممدوح دمحم عبد العال السیسى 2096415 كفـءكفـء1942011/07/01 معلم

بساحل الجوابر.النصراالعدادیة  2008/03/01 منار حسن منصور مھدى 2123827 كفـءكفـء1952011/03/01 معلم

سرسموس االبتدائیةالجدیدة المشتركة 2008/03/01 منال  جالل  مصطفي  الوكیل 2131363 كفـءكفـء1962011/03/01 معلم

زاویة الناعورةاالبتدائیةبنین 2009/07/01 منى  فضل  رمضان  دمحم 2129538 كفـءكفـء1972011/07/01 معلم

ساحل الجوابراالبتدائیةالمشتركة 2008/03/01 منى صالح عبدالشافي درویش 321964 كفـءكفـء1982011/03/01 معلم

زاویة البقلى التجاریة المشتركة 2009/03/01 میادة ممدوح ابو الفتوح العفیفى 2096440 كفـءكفـء1992011/03/01 معلم

الشھیدعثمان االبتدائیة المشتركة بجزیرة الحجر 2009/07/01 نادیة عبد العزیز احمد زبیدة 2128858 كفـءكفـء2002011/07/23 معلم

ریاض اطفال الوحدة المجمعة بدراجیل 2009/03/01 ناریمان مھدى جابر قابیل 2127065 كفـءكفـء2012011/03/01 معلم

الشھیدعبدالمنعم ریاض االبتدائیة بنات 2008/03/01 ناھد عزب  عبد الفتاح  عیسي 2131082 كفـءكفـء2022011/02/24 معلم

الشھیدعبدالمنعم ریاض االبتدائیة بنات 2008/03/01 ناھد دمحم عبدالخالق سلیم 322830 كفـءكفـء2032011/02/24 معلم

عزبة محسن االبتدائیة 2009/07/01 نجاة  نصر الدین  دمحم سالمة 2121785 كفـءكفـء2042011/07/01 معلم
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على على عودة االعدادیة بشمیاطس 2008/03/01 نجوى دمحم سعد الشافعى 2122138 كفـءكفـء2052011/03/01 معلم

الشھید مصطفى حافظ االبتدائیة المشتركةبزاویة البقلى 2009/07/01 نسمة صالح عبد الموجود جبر 2145718 كفـءكفـء2062011/07/01 معلم

الشھداء االعدادیة بنات 2009/03/01 نشوى شبل دمحم الفقى 2121549 كفـءكفـء2072011/03/01 معلم

الشھداءاالعدادیة للبنین 2009/07/01 نھى عطیة عبد العزیز الغزالى 2096408 كفـءكفـء2082011/07/01 معلم

زاویة الناعورة االعدادیة المشتركة 2009/02/24 نورة  دمحم دمحم الفقي 2121801 كفـءكفـء2102011/03/01 معلم

دمحم عبد الخالق االعدادیة بسالمون قبلى 2008/07/01 ھالة دمحم دمحم جوید 2124863 كفـءكفـء2112011/07/01 معلم

الحریة االبتدائیة المشتركة بأبو كلس 2009/03/01 ھبة جمال عبد الحفیظ ابو شوشة 322939 كفـءكفـء2122011/01/01 معلم

عزبة محسن االبتدائیة 2009/03/01 ھبھ  احمد محمود ابو شعر 2136022 كفـءكفـء2132011/02/26 معلم

زاویة الناعورة االبتدائیة بنات 2009/03/01 ھبھ  السید عبد القوى  حبیب 2129528 كفـءكفـء2142011/03/01 معلم

ساحل الجوابراالبتدائیةالمشتركة 2011/03/01 ھبھ  عمایم  عبد العظیم  عزام 2131095 كفـءكفـء2152011/03/01 معلم

دمحم عبد الخالق االعدادیة بسالمون قبلى 2008/03/01 ھبھ  دمحم  محي الدین  محسن 2119420 كفـءكفـء2162011/03/01 معلم

اللواء یاسر الخولى االعدادیة بأبو كلس 2009/07/01 ھبھ  دمحم سید احمد  المغربى 2124577 كفـءكفـء2172011/07/01 معلم

الشھداء االعدادیة بنات 2008/03/01 ھبھ احمد ابو الفتوح حسان 2123841 كفـءكفـء2182011/03/01 معلم

دنشواى االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 ھبھ عبد الفتاح على نصر الدین 2124862 كفـءكفـء2192011/07/01 معلم

كفر الجمالة للتعلیم االساسى 2008/03/01 ھدى  عبد الحمید  السید  حجار 2120985 كفـءكفـء2202011/03/01 معلم

إبشادى االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 ھناء صالح عبد المولى شحاتھ 323168 كفـءكفـء2212011/02/14 معلم

ریاض أطفال عمروس الرسمیة للغات 2009/03/01 ھند سعید خلیل البربرى 2114051 كفـءكفـء2222011/03/01 معلم
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ریاض اطفال الشھید عثمان 2009/07/01 وفاء  عیسوي  أحمد قابل 2121659 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم

الشھیدعثمان االبتدائیة المشتركة بجزیرة الحجر 2008/03/01 وفاء أبو بكر عبد الرحمن حبیب 323290 كفـءكفـء2242011/02/28 معلم

زاویة البقلى التجاریة المشتركة 2011/03/01 وفاء زكریا  مصطفى سنبل 2124583 كفـءكفـء2252011/03/01 معلم

سرسنا االبتدائیة بنات 2008/03/01 وفاء شوقى أحمد عطیة 322721 كفـءكفـء2262011/03/01 معلم

دمحم عبد الخالق االعدادیة بسالمون قبلى 2008/07/01 والء جمعھ دمحم  الكومى 2123081 كفـءكفـء2272011/07/01 معلم

كفر سرسموس االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 والء حسن خلیل طبور 2124566 كفـءكفـء2282011/03/01 معلم

2009/07/01 الشھیداسالم عطیة االبتدائیة بنین بالشھداء والء دمحم السید  محسن 2132216 كفـءكفـء2292011/07/01 معلم

سیدى شبل الثانویة  التجاریة 2009/07/01 والء مغورى دمحم جمعة 2121422 كفـءكفـء2302011/07/01 معلم
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مصطفى كامل للتعلیم االساسى بجنزور 2009/07/01 السیدة السید الدسوقى عنیو 1558128 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

الشھید رضا زكى دمحم سیداحمد شاھین بركة السبع 2008/07/01 إیمان عادل محمود سالم جادهللا 1505400 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

ناصراالعدادیة بنین بھورین 2009/07/01 دالیا صالح الدین عبد الوھاب مشعل 1505255 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

الحدیثة االبتدائیة بجنزور 2009/07/01 رشا احمد عبد العزیز السید العبد 323092 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

بركة السبع االبتدائیة بنات 2008/07/01 سحر عبد الصبور بھنسى حلوة 1752493 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

عزبة راتب للتعلیم االساسى 2009/07/01 سمیر  دسوقي عبد العظیم عزب 2253663 كفـءكفـء62011/07/01 أمین مكتبة

الشھید عبد العزیز سلیم االعدادیة بطنبشا 2009/07/01 شیماء دمحم عبدالوھاب الفقى 2209373 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

2009/07/01 الشھید یعقوب عبدالعزیزعبدالحمید بجنزور صفاء السید أحمد رجب 323175 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

كفر نفرة اإلعدادیة المشتركة 2008/07/01 فاطمھ دمحم عباس السید 1505402 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

طوخ طنبشا االعدادیة المشتركة الجدیدة 2009/07/01 دمحم سمیر متولى النادى 2210260 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

الشھید سعید فرج االعدادیة بكفرھالل 2008/08/01 نادر شاكر دمحم خلف 2209214 كفـءكفـء112011/07/01 أمین مكتبة

القاصد للتعلیم االساسى بجنزور 2009/07/01 أسماء دمحم شبانة عبد الفتاح 2171309 كفـءكفـء122011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

ھورین الثانویة المشتركة 2009/07/01 حسام احمد ابوزید احمد 2208220 كفـءكفـء132011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

مدرسھ الحالمشة االعدادیة الجدیدة 2009/07/01 حسین ابراھیم السید حسین عرفة 2208414 كفـءكفـء142011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم عمرو البدرى االعدادیة بركة السبع 2009/07/01 دالیا بیومي احمد سالم 2179848 كفـءكفـء152011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید السید عبوده بطنبشا 2008/07/01 رضا  لطفي حفني عبد الرحمن 2208400 كفـءكفـء162011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

شنتنا الحجراالعدادیھ بنات 2008/07/01 رضا فاروق زكي فاید 2208378 كفـءكفـء172011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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طوخ طنبشا الثانویة المشتركة 2009/07/01 رفیق محسن عبد الفتاح الحفناوي 2218218 كفـءكفـء182011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

المؤسسة االبتدائیة  بنین ببركة السبع 2008/07/01 سامیة شبل التھامي محمود 2182629 كفـءكفـء192011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

طوخ طنبشا االعدادیة المشتركة الجدیدة 2009/07/01 عماد لطفى على شوشة 2209362 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أمین ھالل األعدادیة بنین بشنتا الحجر 2009/07/01 دمحم ماھر دمحم نصار 2209182 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

میت ام صالح االعدادى 2011/07/01 نجالء حافظ عبدالغنى الشناوى 2209320 كفـءكفـء222011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

ابراھیم زكى عوض هللا الثانویة المشتركة 2008/07/01 ھند حماد عبد الرازق الشریف 2209244 كفـءكفـء232011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید سعید فرج االعدادیة بكفرھالل 2008/07/01 والء احمد شدید ھالل 2208480 كفـءكفـء242011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

اللواء محیى الجروانى اإلعدادى 2011/07/01 ولیاء ھشام حسن شحاتة 2193104 كفـءكفـء252011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كفر نفرة اإلعدادیة المشتركة 2000/09/23 عزة ابو الفتوح دمحم السید باشا 1696759 كفـءكفـء262012/02/28 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول

ابو بكر الصدیق االبتدائیة ببركة السبع شرق 2009/07/01 أمل عبد الفتاح الملیجي الخطیب 2147369 كفـءكفـء272011/07/01 أخصائى اجتماعى

بركة السبع االبتدائیة بنات 2005/03/16 انتصار دمحمى عبد الرحمن شریبھ 1754206 كفـءكفـء282011/07/01 أخصائى اجتماعى

طنبشا االبتدائیة القدیمة بنات 2009/07/01 جیھان توفیق مصطفى علي 2185737 كفـءكفـء292011/07/01 أخصائى اجتماعى

عماد حافظ ھالل للتعلیم االساسى 2009/07/01 حمیده دمحم عبد الحمید طلخان 2209350 كفـءكفـء302011/03/01 أخصائى اجتماعى

عبد المقصود ناصف االبتدائیة الحدیثة میت أم صالح 2008/07/01 حنان ذكى على عبد الرحمن 323784 كفـءكفـء312011/07/01 أخصائى اجتماعى

میت فارس االبتدائیة المشتركة 2008/07/01 دعاء عبدالغفار ابراھیم السعدنى 323020 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى اجتماعى

میت ام صالح االبتدائیة القدیمة 2008/03/01 رانیا فتحي دمحم البرماوي 317080 كفـءكفـء332011/03/01 أخصائى اجتماعى

السادات االبتدائیة ببركة السبع 2009/07/01 رشا السید دمحم عالم 1559034 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى اجتماعى
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عزبة اإلصالح االبتدائیة بالدبایبة 2008/07/01 سارة أحمد حلمي السید الدماصي 2312839 كفـءكفـء352011/07/01 أخصائى اجتماعى

المؤسسة االبتدائیة  بنین ببركة السبع 2008/07/01 سحر حسن العلیمى حسن 308814 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى اجتماعى

احمد الشرقاوى االبتدائیة بنین  بھورین 2008/07/01 عالیة رمضان السید الجد 322114 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى اجتماعى

2009/07/01 الشھید یعقوب عبدالعزیزعبدالحمید بجنزور عزیزة شلبي السید الشریف 322430 كفـءكفـء382011/07/01 أخصائى اجتماعى

غریب الشیخ االبتدائیة ببركة السبع 2008/03/01 ھند دمحم حامد ابراھیم 2216726 كفـءكفـء392011/03/01 أخصائى اجتماعى

شنتنا الحجر االبتدائیة بنین 2009/07/01 ھویدا زكي ابراھیم عبد الجلیل 1746607 كفـءكفـء402011/07/01 أخصائى اجتماعى

مصطفى كامل للتعلیم االساسى بجنزور 1994/12/01 عادل ابراھیم دمحم ابو جمعة 307160 كفـءكفـء412012/06/07 ماجیستیرمعلم أول أ

كفر نفرة اإلعدادیة المشتركة 1988/01/07 عبدالمنجى عبدالمنعم رضوان الشبراوى 1560262 كفـءكفـء422009/02/04 معلم أول أ

بركة السبع االعدادیة المھنیة بنات 1994/01/25 عزة السید ابراھیم الصفطى 301858 كفـءكفـء432012/08/02 دكتوراهمعلم أول أ

الشھید عبد العزیز سلیم االعدادیة بطنبشا 1995/12/03 عصام أحمد عبد الوھاب دمحم الفقى 307375 كفـءكفـء442012/06/07 ماجیستیرمعلم أول أ

1999/06/30 الشھید یعقوب عبدالعزیزعبدالحمید بجنزور السید بسیونى دمحم سالم 1549338 كفـءكفـء452010/03/24 معلم أول

طوخ طنبشا االعدادیة المشتركة الجدیدة 1997/09/01 امیرة رشاد عبد الرحمن الجزار 1784795 كفـءكفـء462009/02/03 معلم أول

یعمل بالدیوان 1999/02/03 أنیس یوسف أبوالمجد البنا 300963 كفـءكفـء472009/11/29 معلم أول

ابراھیم زكى عوض هللا الثانویة المشتركة 2000/09/09 عماد سامى عبد القادر عبد العزیز 310919 كفـءكفـء482012/02/28 دكتوراهمعلم أول

كفر الحمادیة  االبتدائیة 2009/03/01 ابتسام لطفى أحمد بدوى 1504444 كفـءكفـء492011/03/01 معلم

كفر سبع الرجال االبتدائیة 2009/03/01 احمد احمد دمحم ابو العال 322668 كفـءكفـء502011/03/01 معلم

الشھید رضا زكى دمحم سیداحمد شاھین بركة السبع 2009/07/01 احمد حلمى امین ھیكل 2213804 كفـءكفـء512011/07/01 معلم
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الشھید السید عبوده بطنبشا 2008/03/01 احمد عبد الصبور الجابري موسي 1785023 كفـءكفـء522011/03/01 معلم

الغورى االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 احمد عبد الفتاح السید فودة 312142 كفـءكفـء532011/03/01 معلم

الروضة االبتدائیة القدیمة بنات 2009/03/01 احمد فوزى مصطفى الخولى 2165699 كفـءكفـء542011/03/01 معلم

الوحدة المجمعة االبتدائیة بطوخ طنبشا 2009/03/01 احمد دمحم عزت سلیمان ابو النجا 1555077 كفـءكفـء552011/03/01 معلم

كفر ھالل االبتدائیة للبنین 2008/03/01 اسالم احمد محفوظ مجاھد 1554445 كفـءكفـء562011/03/01 معلم

ریاض اطفال كفرھورین الحدیثة البنات 2008/07/01 اسالم دمحم الشحات شرف الدین 2058624 كفـءكفـء572011/07/01 معلم

ریاض اطفال الروضة القدیمة بنات 2009/03/01 اسماء ابراھیم عبد العظیم حسن جاد 1682024 كفـءكفـء582011/03/01 معلم

الوحدة المجمعة االبتدائیة بطوخ طنبشا 2009/03/01 أسماء أحمد على الجزار 1561092 كفـءكفـء592011/03/01 معلم

الشھید ابوالیزید ابراھیم شتلة بأبومشھور 2011/03/01 اسماء صبرى بیومى شبانة 2244025 كفـءكفـء602011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید السید عبوده بطنبشا 2009/07/01 اسماء عبد الظاھر على السید على 2081833 كفـءكفـء612011/07/01 معلم

كفرنفره االبتدائیة القدیمھ 2009/03/01 اسماء عبد العال عبد المقصود عبد العال 1557402 كفـءكفـء622011/03/01 معلم

كفرعلیم االبتدائیة  الحدیثة 2008/03/01 اسماء فوزى ریاض عوض 1580806 كفـءكفـء632011/03/01 معلم

كفر ھورین االبتدائیة الحدیثة بنات 2009/03/01 اسماء محمود احمد عبدالعزیز 1504480 كفـءكفـء642011/03/01 معلم

القاصد للتعلیم االساسي بجنزور 2008/03/01 السیدة رمضان عبد المقصود المزین 1746677 كفـءكفـء652011/03/01 معلم

ریاض أطفال الشھید حمدى صبرى الملیجى 2008/07/01 الطاھرة احمد عامر السید عامر 2058645 كفـءكفـء662011/07/01 معلم

الروضة االبتدائیة القدیمة بنات 2008/03/01 الفت عطا دمحم الشریف 1696644 كفـءكفـء672011/03/01 معلم

الدكتور عبد الحمید الرخاوى االبتدائیة بھورین 2008/03/01 الھام صبحي محمود سالم ابو العزم 1619226 كفـءكفـء682011/03/01 معلم
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بركة السبعالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبد المقصود ناصف االبتدائیة الحدیثة میت أم صالح 2009/03/01 ام سید السید حامد بكیر 322711 كفـءكفـء692011/03/01 معلم

الحدیثة االبتدائیة بجنزور 2008/03/01 امانى بسیونى شعبان المرسى 322855 كفـءكفـء702011/03/01 معلم

بركة السبع الثانویة للبنات 2008/03/01 امانى دمحمصالح الدین سعد االشوح 1505448 كفـءكفـء712011/03/01 معلم

جنزور التجاریة المشتركة 2009/07/01 اماني سعید السید عبده الشریف 2209303 كفـءكفـء722011/07/01 معلم

2008/03/01 الشھید یعقوب عبدالعزیزعبدالحمید بجنزور أماني صابر محمود السباعي 322766 كفـءكفـء732011/03/01 معلم

2008/03/01 شنتنا الحجر االبتدائیة بنات امل عبد اللة عبد الوھاب دمحم 323171 كفـءكفـء742011/02/14 معلم

طنبشا االبتدائیة القدیمة بنات 2008/03/01 امیرة الشحات الدسوقى الدسوقى 1696944 كفـءكفـء752011/02/28 معلم

كفر ھورین االبتدائیة الحدیثة بنات 2009/03/01 امیرة حلمي ابراھیم عامر 1555223 كفـءكفـء762011/03/01 معلم

كفرنفره االبتدائیة الحدیثھ 2008/03/01 امیرة زغلول احمد موسى 323073 كفـءكفـء772011/03/01 معلم

الشھید دمحمالدسوقى بالدبایبھ.ریاض أطفال 2009/07/01 أمیرة دمحم عبدالتواب الملیجى 2208198 كفـءكفـء782011/07/01 معلم

الشھید دمحمالدسوقى بالدبایبھ.ریاض أطفال 2009/03/01 امینة السید على السید على 1504470 كفـءكفـء792011/03/01 معلم

2009/03/01   ریاض اطفال غریب الشیخ ببركة السبع انتصار مصطفى دمحم العدوى 1617428 كفـءكفـء802011/03/01 معلم

الروضة االبتدائیة القدیمة بنات 2009/03/01 انور سعید عبد القادر دمحم حجر 2169946 كفـءكفـء812011/03/01 معلم

2008/09/01 ریاض اطفال مصطفى كامل بجنزور ایمان صبحى بسیونى اسكندر 2058643 كفـءكفـء822011/07/01 معلم

میت فارس االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 إیمان عبد الفتاح دمحم عمر 2060104 كفـءكفـء832011/03/01 معلم

ریاض اطفال الجمھوریة الحدیثة ببركة السبع 2008/07/01 إیمان علي أبو نجاح عبد الفتاح ھالل 2100643 كفـءكفـء842011/07/01 معلم

الدكتور عبد الحمید الرخاوى االبتدائیة بھورین 2009/03/01 ایمان مختار على تركى 1557309 كفـءكفـء852011/03/01 معلم
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األعلي

الشھید دمحم عمرو البدرى االعدادیة بركة السبع 2009/03/01 إیمان مرسى على الزیر 1504615 كفـءكفـء862011/03/01 معلم

غریب الشیخ االبتدائیة ببركة السبع 2008/03/01 ایناس فتحي عبد الوھاب درویش 1670960 كفـءكفـء872011/03/01 معلم

كفر نفرة اإلعدادیة المشتركة 2009/03/01 ایھاب رفعت فرج حنا 1579662 كفـءكفـء882011/03/01 معلم

كفر ھورین االبتدائیة المشتركة 2008/01/12 ایھاب عبد الحكیم عقل سید احمد عقل 1763060 كفـءكفـء892011/03/01 معلم

الشھید فكرى اإلعدادیة بأبجول 2011/07/01 تیسیر دمحم عبدالحمید صالح 2208166 كفـءكفـء902011/07/01 معلم

تعلیم أساسى-ریاض أطفال أبو مشھور  2009/03/01 جوھره حسین دمحم حسن صالح 1504287 كفـءكفـء912011/03/01 معلم

المؤسسة االبتدائیة القدیمة بشنتنا الحجر 2008/03/01 جیھان رفعت توفیق خلیل 322742 كفـءكفـء922011/03/01 معلم

كفرعلیم االبتدائیة  الحدیثة 2008/03/01 جیھان دمحم عبد الحلیم البلتاجي 1786344 كفـءكفـء932011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید اسماعیل عمر بھورین 2009/03/01 حمیدة محمود أحمد الشرقاوى 1504537 كفـءكفـء942011/03/01 معلم

الشھید فكرى االبتدائیة القدیمة 2009/03/01 حنان صالح عبدالفتاح صقر 1504422 كفـءكفـء952011/03/01 معلم

عزبة اإلصالح االبتدائیة بالدبایبة 2008/03/01 دالیا توفیق دمحم عمار 1696813 كفـءكفـء962011/03/01 معلم

2009/07/01 ریاض اطفال مصطفى كامل بجنزور دالیا علي دمحم الدالي 2060156 كفـءكفـء972011/07/01 معلم

ریاض أطفال میت فارس المشتركة 2009/07/01 دالیا فاروق حسین السبكي 2187926 كفـءكفـء982011/07/01 معلم

كفرعلیم االبتدائیة بنین 2008/03/01 دالیا دمحم السید المكاوى 1546962 كفـءكفـء992011/03/01 معلم

ریاض اطفال الروضة القدیمة بنات 2008/07/01 دعاء احمد عبد الحلیم االمبابي 2174734 كفـءكفـء1002011/07/01 معلم

الدكتور عبد الحمید الرخاوى االبتدائیة بھورین 2008/03/01 دعاء احمد عبد العزیز رمضان 1619114 كفـءكفـء1012011/03/01 معلم

منشأة الرافعى االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 دعاء السید عبد الباسط ادریس 321762 كفـءكفـء1022011/03/01 معلم
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منشأة الرافعى االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 دعاء توفیق عبد الفتاح العنیمي 1671069 كفـءكفـء1032011/03/01 معلم

بركة السبع الثانویة للبنات 2008/07/01 دعاء على الدسوقى سالم 2120117 كفـءكفـء1042011/07/01 معلم

2008/03/01 الشھید دمحم الدسوقى االبتدائیة بالدبایبھ دعاء كمال عبد المنعم دمحم شاھین 322471 كفـءكفـء1052011/03/01 معلم

الشھید فكرى االبتدائیة القدیمة 2009/03/01 دعاء دمحم السید مطر 1746740 كفـءكفـء1062011/03/01 معلم

ریاض أطفال عزبة اإلصالح بالدبایبة 2008/07/01 دعاء دمحم قنصوه السید 2058634 كفـءكفـء1072011/07/01 معلم

الدكتور عبد الحمید الرخاوى االبتدائیة بھورین 2008/03/01 دینا جالل دمحم السنباوي 1762722 كفـءكفـء1082011/03/01 معلم

القاصد للتعلیم االساسى بجنزور 2009/07/01 راندا فوزى بیومى بركات 2151461 كفـءكفـء1092011/07/01 معلم

الشھید دمحمالدسوقى بالدبایبھ.ریاض أطفال 2009/07/01 رانیا ربیع أنوردمحم الرقباوي 2209260 كفـءكفـء1102011/07/01 معلم

كفر سبع الرجال االبتدائیة 2008/03/01 رانیا فوزي علي زایدة 1555171 كفـءكفـء1112011/03/01 معلم

ریاض اطفال عبد العال حلمى الحدیثة 2009/03/01 رانیا مصطفى السید عوده 1504665 كفـءكفـء1122011/03/01 معلم

شنتنا الحجر الثانویة 2008/07/01 رباب  دمحمفاضل توفیق الغندور 2209374 كفـءكفـء1132011/07/01 معلم

ریاض أطفال الشھید یعقوب عبدالعزیزعبدالحمید 2008/07/01 رباب دمحم سالم الششتاوى 2152613 كفـءكفـء1142011/07/01 معلم

كفر الحمادیة  االبتدائیة 2009/03/01 رحاب احمد عبد العظیم خلیل 1670744 كفـءكفـء1152011/03/01 معلم

الوحدة المجمعة االبتدائیة بطوخ طنبشا 2009/03/01 رحاب حمدي عبدالخالق مبارك 1504290 كفـءكفـء1162011/03/01 معلم

2009/07/01   ریاض اطفال غریب الشیخ ببركة السبع رحاب دمحم سعد خضیر 2208415 كفـءكفـء1172011/07/01 معلم

كفرعلیم االبتدائیة بنین 2008/03/01 رشا  معوض عبد الحمید الكومي 2176792 كفـءكفـء1182011/03/01 معلم

عماد حافظ ھالل للتعلیم االساسى 2008/03/01 رشا أحمد دمحم سلیمان 1555165 كفـءكفـء1192011/03/01 معلم
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كفرنفره االبتدائیة الحدیثھ 2008/03/01 رشا الحسینى عبد العزیز على 1698053 كفـءكفـء1202011/03/01 معلم

ریاض أطفال الحدیثة بجنزور 2008/07/01 رشا السید ابراھیم دیب 2152577 كفـءكفـء1212011/07/01 معلم

ریاض اطفال الجمھوریة الحدیثة ببركة السبع 2008/07/01 رشا حامد عبدربھ الحفناوى 2074195 كفـءكفـء1222011/07/01 معلم

الروضة االبتدائیة القدیمة بنات 2008/03/01 رشا فتحى مصطفى دمحم المیقاتى 2162557 كفـءكفـء1232011/03/01 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال الروضةالحدیثة رشا دمحم سامى دمحم عرفھ البسیونى 1505242 كفـءكفـء1242011/03/01 معلم

الشھید زكریاأبوزید االبتدائیة بكفرالشیخ طعیمھ 2009/03/01 رضا احمد السباعى سمرى 1504403 كفـءكفـء1252011/03/01 معلم

الجمھوریة الحدیثة االبتدائیة ببركة السبع 2012/01/22 روضة حمدى ابراھیم  یاسمین 2525452 كفـءكفـء1262014/07/24 دكتوراهمعلم

الروضة االبتدائیة الحدیثة بنین 2009/03/01 ریھام صبحى عبدالحمید الحسانین 2208452 كفـءكفـء1272011/03/01 معلم

ھورین اإلعدادیة بنات 2008/07/01 ریھام محمود دمحم رباح 2119411 كفـءكفـء1282011/07/01 معلم

ریاض اطفال السادات ببركة السبع 2009/07/01 سارة زاید عبد الرافع زاید 2183334 كفـءكفـء1292011/07/01 معلم

كفر الحمادیة  االبتدائیة 2009/03/01 سالم دمحم سالم حرحش 1784908 كفـءكفـء1302011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید اسماعیل عمر بھورین 2009/03/01 سحر السید دمحم عزام 1504702 كفـءكفـء1312011/03/01 معلم

الشھید فكرى االبتدائیة القدیمة 2009/03/01 سعاد احمد عبد العزیز الشاذلي 1746565 كفـءكفـء1322011/03/01 معلم

أبو مشھور للتعلیم األساسى 2009/03/01 سعاد دمحم السید عمار 1696983 كفـءكفـء1332011/03/01 معلم

الشھید اسماعیل عمراالبتدائیة بھورین 2009/03/01 سلمى السعید المتولى الشرقاوى 1504428 كفـءكفـء1342011/03/01 معلم

ریاض أطفال الحدیثة بجنزور 2009/07/01 سماح على ابو العزم على 2074084 كفـءكفـء1352011/07/01 معلم

الشھید دمحم حامد ابوعبید 2008/07/01 سمر لطفى دمحم طمان 2163985 كفـءكفـء1362011/07/01 معلم

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

7438of 3168 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 

بركة السبعالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید حمدى صبرى الملیجى بطوخ طنبشا 2008/03/01 سمیحة علي سمیح سید احمد ابو الروس 1784199 كفـءكفـء1372011/03/01 معلم

ناصراالعدادیة بنین بھورین 2009/03/01 سھا دمحم فھمي نصر 2179714 كفـءكفـء1382011/03/01 معلم

طوخ طنبشا االبتدائیة الحدیثة 2009/03/01 سھام صالح دمحم زعیر 1763200 كفـءكفـء1392011/07/01 معلم

أبو مشھور للتعلیم األساسى 2008/03/01 سھام دمحم دمحم رجب 1676293 كفـءكفـء1402011/03/01 معلم

ریاض أطفال الشھیدفكرى القدیمھ 2009/07/01 شرین حسن عبدالعال الكومى 2058579 كفـءكفـء1412011/07/01 معلم

تعلیم أساسى-ریاض أطفال أبو مشھور  2008/03/01 شرین دمحم حامد دمحم حیدر 322508 كفـءكفـء1422011/03/01 معلم

ریاض أطفال الشھیدفكرى القدیمھ 2009/11/01 شیماء  علیمى مرشدى السرو 2058642 كفـءكفـء1432011/07/01 معلم

جنزور التجاریة المشتركة 2009/07/01 شیماء السید عبد الفتاح سالمھ 2186946 كفـءكفـء1442011/07/01 معلم

ریاض أطفال الوحدة المجمعة بطوخ طنبشا 2008/03/01 شیماء جمال احمد سالمة 2103221 كفـءكفـء1452011/03/31 معلم

الشھید حمدى صبرى الملیجى بطوخ طنبشا 2008/03/01 شیماء سعید فھیم العزب الساعى 1611730 كفـءكفـء1462011/03/01 معلم

ریاض اطفال كفر ھورین أ المشتركة 2009/03/01 شیماء عبدالحافظ علي عبدالحافظ 1505320 كفـءكفـء1472011/03/01 معلم

ریاض اطفال بركة السبع االبتدائیة بنات 2008/07/01 شیماء دمحم عبد العزیز  سید أحمد 2089392 كفـءكفـء1482011/07/01 معلم

كفر الحمادیة  االبتدائیة 2008/03/01 شیماء یحیى كامل على مصطفى 323429 كفـءكفـء1492011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید اسماعیل عمر بھورین 2008/07/01 شیماء یحیي نصر نصر 2151494 كفـءكفـء1502011/07/01 معلم

كفرعلیم االبتدائیة  الحدیثة 2008/03/01 صفاء احمد محمود جوھر 1671029 كفـءكفـء1512011/03/01 معلم

2009/03/01 الشھید یعقوب عبدالعزیزعبدالحمید بجنزور ضیاء حسن ابراھیم عبد الحلیم 1747087 كفـءكفـء1522011/03/01 معلم

2009/03/01 شنتنا الحجر االبتدائیة بنات عبد الحكیم صالح عبد المقصود السیسى 323453 كفـءكفـء1532011/03/01 معلم
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الشھید فكرى االبتدائیة القدیمة 2009/03/01 عبد هللا دمحم السید ابراھیم 1747147 كفـءكفـء1542011/03/01 معلم

مصطفى كامل للتعلیم االساسى بجنزور 2009/03/01 عبدالحمید دمحم عبدالحمبد العریف 323067 كفـءكفـء1552011/03/01 معلم

2009/03/01 ریاض اطفال عماد حافظ ھالل عبیر إبراھیم على حجازى 1504540 كفـءكفـء1562011/03/01 معلم

الدكتور عبد الحمید الرخاوى االبتدائیة بھورین 2008/03/01 عبیر فاروق على المصرى 1546969 كفـءكفـء1572011/03/01 معلم

كفر ھالل االبتدائیة للبنین 2002/05/01 عبیر كامل عثمان عبد هللا 321032 كفـءكفـء1582009/02/04 معلم

الشھید دمحمالدسوقى بالدبایبھ.ریاض أطفال 2008/07/01 عبیر محمود عبدالجود محمود 2208541 كفـءكفـء1592011/07/01 معلم

الشھید اسماعیل عمراالبتدائیة بھورین 2008/03/01 عفاف حامد متولي ابراھیم 1619135 كفـءكفـء1602011/03/01 معلم

عبد المقصود ناصف االبتدائیة الحدیثة میت أم صالح 2008/01/05 عماد عفیفى دمحم عفیفى 320262 كفـءكفـء1612011/03/01 معلم

الوحدة المجمعة االبتدائیة بطوخ طنبشا 2009/03/01 عواطف عبد هللا عوض حلفایة 1615143 كفـءكفـء1622011/03/01 معلم

ناصراالعدادیة بنین بھورین 2009/07/01 غادة  دمحم یسرى دمحم دمحم غانم 2177664 كفـءكفـء1632011/07/01 معلم

ریاض أطفال الحدیثة بجنزور 2009/07/01 غاده دمحم عبد الفتاح عبد الجلیل 2150425 كفـءكفـء1642011/07/01 معلم

عزبة اإلصالح االبتدائیة بالدبایبة 2008/03/01 فاتن فوزى طھ راغب 1560883 كفـءكفـء1652011/03/01 معلم

الشھید فكرى االبتدائیة القدیمة 2009/03/01 فاطمة شبل سعید عبید 1746638 كفـءكفـء1662011/03/01 معلم

2009/03/01 ریاض اطفال مصطفى كامل بجنزور فاطمة عامر على عامر خلیل 1505341 كفـءكفـء1672011/03/01 معلم

ریاض أطفال عبد المقصود ناصف بمیت أم صالح 2008/03/01 فتحیة محروس دمحم زاید 2174746 كفـءكفـء1682011/03/01 معلم

أبو مشھور للتعلیم األساسى 2008/03/01 فضیلھ احمد عامر السیدعامر 323098 كفـءكفـء1692011/07/01 معلم

ریاض أطفال الشھید یعقوب عبدالعزیزعبدالحمید 2009/07/01 لمیاء خالد عبدة خطاب 2028159 كفـءكفـء1702011/07/01 معلم
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الكادر
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المؤھل 
األعلي

شنتنا الحجر االبتدائیة بنین 2009/03/01 ماجدة دمحمعلى دمحممحروس عطاهللا 1504435 كفـءكفـء1712011/03/01 معلم

میت ام صالح االبتدائیة القدیمة 2009/03/01 ماجدة معوض رشاد معین 1599358 كفـءكفـء1722011/03/01 معلم

السادات االبتدائیة بكفر نفره 2009/03/01 دمحم ابو الفتوح عبد النبي ابو الفتوح 2176796 كفـءكفـء1732011/03/01 معلم

الشھید سعید فرج االعدادیة بكفرھالل 2009/07/01 دمحم عبده معوض عثمان 2135793 كفـءكفـء1742011/07/01 معلم

الشھید حمدى صبرى الملیجى بطوخ طنبشا 2009/03/01 دمحم دمحم عبد الحمید دغش 1615153 كفـءكفـء1752011/03/01 معلم

ریاض اطفال كفرھورین الحدیثة البنات 2009/07/01 مرفت عبد الواحد محمود عبد الحافظ 2073821 كفـءكفـء1762011/07/01 معلم

بركة السبع االبتدائیة بنات 2008/03/02 مروة ابراھیم لطفى عزوز 1754048 كفـءكفـء1772011/03/01 معلم

ریاض اطفال السادات ببركة السبع 2008/07/01 مروه سمیر عبدالعزیز محمود العیسوى 2058640 كفـءكفـء1782011/07/01 معلم

ریاض أطفال الشھید یعقوب عبدالعزیزعبدالحمید 2009/03/01 مروى إبراھیم حسینى أبوعبید 1505257 كفـءكفـء1792011/03/02 معلم

الدكتور عبد الحمید الرخاوى االبتدائیة بھورین 2009/03/01 منال سمیر احمد سالم 1619083 كفـءكفـء1802011/03/01 معلم

شنتنا الحجر االبتدائیة بنین 2008/03/01 منال عبد الحمید علي الدسوقي 2060118 كفـءكفـء1812011/03/01 معلم

2008/07/01 ریاض اطفال مصطفى كامل بجنزور منى اسماعیل عبد الحمید بسیوني 2060141 كفـءكفـء1822011/07/01 معلم

2009/03/01  بطنبشا٢السالم االبتدائیة رقم  منى الوصال دمحم السید خلیل 1696963 كفـءكفـء1832011/03/01 معلم

ریاض أطفال عبد المقصود ناصف بمیت أم صالح 2009/07/01 منى انور دمحم الجعفراوي 2178278 كفـءكفـء1842011/07/01 معلم

ریاض أطفال میت فارس االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 منى صبرى السیداحمد سعید 2208403 كفـءكفـء1852011/07/01 معلم

الدكتور عبد الحمید الرخاوى االبتدائیة بھورین 2008/03/01 منى صالح علي البدوي 1619187 كفـءكفـء1862011/03/01 معلم

الشھید اسماعیل عمراالبتدائیة بھورین 2009/03/01 منى فھیم رجب فودة 1539134 كفـءكفـء1872011/03/01 معلم
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ابو مشھورالرسمیة للغات 2008/03/01 منى مرسى احمد مرسى 2214239 كفـءكفـء1882011/03/01 معلم

شنتنا الحجراالعدادیھ بنات 2004/07/01 مني أمین محمود شلتوت 317160 كفـءكفـء1892009/02/04 معلم

الشھید زكریاأبوزید االبتدائیة بكفرالشیخ طعیمھ 2009/03/01 مني فتوح المھدي غنیم 1762683 كفـءكفـء1902011/03/01 معلم

تعلیم أساسى-ریاض أطفال أبو مشھور  2009/03/01 مھا دمحم صادق دمحمجمعھ 1505262 كفـءكفـء1912011/03/01 معلم

ریاض أطفال الوحدة المجمعة بطوخ طنبشا 2009/07/01 مھجة شوقي علي سلطان 2058693 كفـءكفـء1922011/07/01 معلم

الشھید زكریاأبوزید االبتدائیة بكفرالشیخ طعیمھ 2011/02/20 مى ابراھیم فھمى صبیح 323176 كفـءكفـء1932011/02/20 معلم

2009/03/01 شنتنا الحجر االبتدائیة بنات مى صالح عبد المقصود على سعد 323325 كفـءكفـء1942011/02/14 معلم

ریاض اطفال بركة السبع االبتدائیة بنات 2008/07/01 مي عبد الرحمن  جاد الحق سالمھ 2058707 كفـءكفـء1952011/07/01 معلم

الشھید الجبالى االبتدائیة بكفرملیج 2009/03/01 مي دمحم السید جبر 2174181 كفـءكفـء1962011/03/01 معلم

2009/03/01 ریاض أطفال الروضةالحدیثة میرفت دمحم السید عبد الجلیل 1504532 كفـءكفـء1972011/03/01 معلم

ریاض أطفال الشھیدفكرى القدیمھ 2009/03/01 میرفت محمود دمحم طاھر فرید 1614993 كفـءكفـء1982011/03/01 معلم

الشھید دمحمالدسوقى بالدبایبھ.ریاض أطفال 2008/07/01 نبویة عبدالونیس عبدالحمید ابوالعزم 2208501 كفـءكفـء1992011/07/01 معلم

ریاض أطفال الشھید حمدى صبرى الملیجى 2008/07/01 نجالء سمیر العزب زعیر 2081828 كفـءكفـء2002011/07/01 معلم

ریاض اطفال كفر ھورین أ المشتركة 2009/03/01 نجوى ابراھیم نصر ابراھیم 2177636 كفـءكفـء2012011/03/01 معلم

كفرنفره االبتدائیة القدیمھ 2008/03/01 نرمین السید دمحم عوض هللا 1557355 كفـءكفـء2022011/03/01 معلم

الدكتور عبد الحمید الرخاوى االبتدائیة بھورین 2009/03/01 نرمین كمال طھ احمد طعیمة 1619059 كفـءكفـء2032011/03/01 معلم

ریاض أطفال الوحدة المجمعة بطوخ طنبشا 2008/03/01 نرمین دمحم عزت سلیمان ابو النجا سریة 1561258 كفـءكفـء2042011/03/01 معلم
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بركة السبع االبتدائیة بنات 2009/03/01 نسرین دمحم دمحم الشرقاوي 1746699 كفـءكفـء2052011/03/01 معلم

كفر ھورین االبتدائیة الحدیثة بنات 2008/03/01 نسرین محیى المغاورى البعل 322175 كفـءكفـء2062011/03/01 معلم

الشھید دمحمالدسوقى بالدبایبھ.ریاض أطفال 2009/07/01 نھلھ حمدى دمحم راشد 2153751 كفـءكفـء2072011/07/01 معلم

میت ام صالح االبتدائیة القدیمة 2009/03/01 نھى دمحم عبدالرحمن عبد الجواد طعیمھ 323469 كفـءكفـء2082011/03/01 معلم

كفرعلیم االبتدائیة  الحدیثة 2008/03/01 نوال جاد هللا فتوح عیطھ 322447 كفـءكفـء2092011/03/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال الروضةالحدیثة نورا سمیر عبد الفتاح المصیلحى 2073831 كفـءكفـء2102011/07/01 معلم

ریاض اطفال الدكتور عبد الحمید الرخاوى 2009/03/01 نیفین شوقى عبد الوھاب البردخینى 1614996 كفـءكفـء2112011/03/01 معلم

الشھید دمحمالدسوقى بالدبایبھ.ریاض أطفال 2008/07/01 ھالة احمد عبدالھادى شھاب 2208583 كفـءكفـء2122011/07/01 معلم

2008/07/01 ریاض اطفال مصطفى كامل بجنزور ھالة قمر دمحم حسب هللا 2028167 كفـءكفـء2132011/07/01 معلم

ریاض اطفال بركة السبع االبتدائیة بنات 2008/03/01 ھانم سعید ابو المعاطى شلبى 1615396 كفـءكفـء2142011/03/01 معلم

میت ام صالح االبتدائیة القدیمة 2008/03/01 ھبة بسیونى عبدالحمید ابو ریحان 322664 كفـءكفـء2152011/03/01 معلم

ریاض أطفال عبدالفتاح فواز بعزبة سعد 2009/07/01 ھبة سعید عبدالحمید خلیفة 2097764 كفـءكفـء2162011/07/01 معلم

ریاض اطفال الشھید اسماعیل عمر بھورین 2009/07/01 ھبة محروس دمحم محروس 2118935 كفـءكفـء2172011/07/01 معلم

الشھید فكرى االبتدائیة القدیمة 2009/03/01 ھبھ صبرى موسى السعدونى 1753517 كفـءكفـء2182011/03/01 معلم

ریاض اطفال ابو مشھور الرسمیة للغات 2008/03/01 ھدي الدسوقي سید احمد صقر 1763672 كفـءكفـء2192011/03/01 معلم

2008/03/01 الشھید دمحم الدسوقى االبتدائیة بالدبایبھ ھناء سلیمان احمد عمار 1619207 كفـءكفـء2202011/03/01 معلم

الشھید حمدى صبرى الملیجى بطوخ طنبشا 2008/03/01 ھناء دمحم مرزوق دمحم سلیمان 1614964 كفـءكفـء2212011/03/01 معلم
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التعیین
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الكادر
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المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال ابو مشھور الرسمیة للغات 2008/07/01 ھند  فؤاد دمحم الرواشدى 2169866 كفـءكفـء2222011/07/01 معلم

ریاض اطفال الروضة القدیمة بنات 2008/07/01 ھند السعید سعد حجاج 2208208 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة ببركة السبع شرق 2009/03/01 ھند فوزي عبد الفتاح نصار 1784317 كفـءكفـء2242011/03/01 معلم

عماد حافظ ھالل للتعلیم االساسى 2009/03/01 ھند محمود عبد الباقي عید 1555149 كفـءكفـء2252011/03/01 معلم

ریاض أطفال الحدیثة بجنزور 2008/07/01 ھیام كمال دمحم الششتاوى 2152586 كفـءكفـء2262011/07/01 معلم

أبو مشھور للتعلیم األساسى 2009/03/01 ھیام دمحم احمد ناصف 323046 كفـءكفـء2272011/03/01 معلم

عبد المقصود ناصف االبتدائیة الحدیثة میت أم صالح 2009/03/01 وائل محمود دمحم محمودخلیل 1504647 كفـءكفـء2282011/03/01 معلم

الشھید فكرى االبتدائیة القدیمة 2008/03/01 وفاء دمحم السید مطاوع 1746352 كفـءكفـء2292011/03/01 معلم

ریاض أطفال الشھید یعقوب عبدالعزیزعبدالحمید 2009/07/01 والء توفیق عبد الفتاح الغنیمى 2028164 كفـءكفـء2302011/07/01 معلم

منشأة الرافعى االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 والء حمودة عبد الفتاح زیدان 2122980 كفـءكفـء2312011/03/01 معلم

طوخ طنبشا االبتدائیة الحدیثة 2011/03/01 ولید بخاطره غطاس بدوى 322154 كفـءكفـء2322011/03/01 معلم

السادات االبتدائیة بكفر نفره 2008/03/01 وھیبة عبد الوھاب حمود حمود 1785934 كفـءكفـء2332011/03/01 معلم

ریاض أطفال عبدالفتاح فواز بعزبة سعد 2008/03/01 یاسمین دمحم عبد الفتاح صالح 323033 كفـءكفـء2342011/03/01 معلم

كفر الحمادیة  االبتدائیة 2000/09/23 یسر دمحم كمال عبدالحلیم ابراھیم 315919 كفـءكفـء2352009/02/04 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

الشھید طیار دمحم فھیم الجندى االعدادیة بنین 2008/07/01 سھام سعید طھ سیف الدین 2097353 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

2009/07/01 سرس اللیان االعدادیة بنات أسماء فتحى فھیم الخولى 2153758 كفـءكفـء22011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید ھشام قندیل االعدادیة بسرس اللیان 2008/07/01 إیمان یحیى جابر األحول 2224188 كفـءكفـء32011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید طیار دمحم فھیم الجندى االعدادیة بنین 2009/07/01 حماده رجب غریب الربیعى 2224175 كفـءكفـء42011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبدالفتاح المالكى   للتعلیم االساسى 2008/07/01 رضوى محمود دمحم غانم 2224195 كفـءكفـء52011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

سرس اللیان االبتدائیة النموذجیة 2008/07/01 أسماء دمحمحفنى  منصور دنیا 2229688 كفـءكفـء62011/07/01 أخصائى اجتماعى

النصر االبتدائیة بسرس اللیان 2009/07/01 ایھاب فوزي عبد الحمید عبد الرحمن 321809 كفـءكفـء72011/07/13 أخصائى اجتماعى

أحمد غانم االعدادیة بنات بسرس اللیان 2008/03/01 سماھر دمحمالغریب دمحم الحداد 323516 كفـءكفـء82011/02/20 أخصائى اجتماعى

عبده حمزه االبتدائیة بسرس اللیان 2008/07/01 شیماء خمیس عبد السمیع محروس 323271 كفـءكفـء92011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید عبدالفتاح المالكى  للتعلیم االساسى 2008/06/09 طارق دمحم المجاھد الجمال 323419 كفـءكفـء102011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید طیار دمحم فھیم الجندى االعدادیة بنین 2009/07/01 دمحم أحمد فؤاد عبده القاضى 317307 كفـءكفـء112011/07/01 أخصائى اجتماعى

سرس اللیان االبتدائیة النموذجیة 2009/07/01 دمحم صبحى فتحى الفیشاوى 1619544 كفـءكفـء122011/07/13 أخصائى اجتماعى

1999/01/17 محمود عزت الثانویة بسرس اللیان محمود فتحي عبد العال حسب هللا 315929 كفـءكفـء132012/10/09 دكتوراهمعلم أول أ

الشھید عبدالفتاح المالكى   للتعلیم االساسى 1993/09/01 ھند أحمد صابر صالح فاید 303861 كفـءكفـء142012/11/01 دكتوراهمعلم أول أ

الزعیم مصطفى كامل االبتدائیة بسرس اللیان 2008/07/01 ابتسام جمال شعبان حجازى 2224189 كفـءكفـء152011/07/13 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال سرس اللیان الرسمیة لغات احالم عبدهللا عبد الحمید تلھ 2067177 كفـءكفـء162011/07/13 معلم

سرس اللیان الرسمیة للغات 2009/03/01 أحمد حلمي دمحم الغرباوي 322722 كفـءكفـء172011/02/20 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
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المؤھل 
األعلي

االتحاد االبتدائیة بسرس اللیان 2008/01/12 احمد صبحى فھیم شعبان 1622645 كفـءكفـء182011/03/01 معلم

سرس اللیان الرسمیة للغات 2009/07/01 أحمد دمحم إبراھیم خالد 2224171 كفـءكفـء192011/07/13 معلم

الزھراءاالبتدائیة بسرس اللیان 2009/03/01 أحمد دمحم نجیب سعد أبودنیا 322967 كفـءكفـء202011/02/20 معلم

الشھید عبدالفتاح المالكى  للتعلیم االساسى 2008/03/01 إخالص محمود على المالكى 322957 كفـءكفـء212011/02/20 معلم

أحمد غانم االعدادیة بنات بسرس اللیان 2008/07/01 اسراء على ابراھیم سرور 2225036 كفـءكفـء222011/07/13 معلم

سرس اللیان الرسمیة للغات 2008/03/01 اسماء سمیر ابراھیم الخولي 323095 كفـءكفـء232011/02/20 معلم

الزھراءاالبتدائیة بسرس اللیان 2008/07/01 أسماء عباس دمحم جعفر 322815 كفـءكفـء242011/07/13 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال سرس اللیان الرسمیة لغات أسماء فاروق أحمد البھنسى 2224182 كفـءكفـء252011/07/13 معلم

عبده حمزه االبتدائیة بسرس اللیان 2008/03/01 أسماء مختار فھیم األشمونى 322010 كفـءكفـء262011/02/20 معلم

السالم االبتدائیة بسرس اللیان 2009/03/01 اكرام عبد العزیز حامد السمرجى 1619605 كفـءكفـء272011/02/20 معلم

2009/07/01 سرس اللیان االعدادیة بنات أمانى سعید محمود المخرط 2153722 كفـءكفـء282011/07/13 معلم

النصر االبتدائیة بسرس اللیان 2008/03/01 أمانى دمحم جابر حسام الدین 1619155 كفـءكفـء292011/02/20 معلم

الزعیم مصطفى كامل االبتدائیة بسرس اللیان 2009/03/01 امیرة سعید حسین بھلول 323532 كفـءكفـء302011/02/20 معلم

2009/07/01 ریاض أطفال سرس اللیان الرسمیة لغات آیة صبحى جابر زھران 2067478 كفـءكفـء312011/07/13 معلم

ریاض أطفال السالم 2008/07/01 إیمان حمدى أحمد ناجى 2060385 كفـءكفـء322011/07/13 معلم

عبده حمزه االبتدائیة بسرس اللیان 2008/03/01 ایمان دمحم احمد خالد 322921 كفـءكفـء332011/02/20 معلم

الزعیم مصطفى كامل االبتدائیة بسرس اللیان 2009/03/01 ایمن جمال احمد غراب 323402 كفـءكفـء342011/02/20 معلم
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الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

أحمد غانم االعدادیة بنات بسرس اللیان 2008/03/01 ایناس جالل معوض مسلم 2084134 كفـءكفـء352011/02/20 معلم

ریاض أطفال السالم 2009/03/01 بسمة صالح محیي سرحان 323403 كفـءكفـء362011/03/01 معلم

الشھید عبدالفتاح المالكى  للتعلیم االساسى 2008/01/11 حمادة طھ دمحم طھ 1622252 كفـءكفـء372011/03/01 معلم

النصر االبتدائیة بسرس اللیان 2008/03/01 حنان سامي عبد الستار ابوقدیحة 320828 كفـءكفـء382011/03/01 معلم

دمحم فرید االبتدائیة بسرس اللیان 2008/03/01 دالیا مرضى عبد الحمید سالمة 322685 كفـءكفـء392011/02/20 معلم

2009/03/17 ریاض أطفال سرس اللیان الرسمیة لغات دعاء سعید عبد السالم الملیجى 1593717 كفـءكفـء402011/02/14 معلم

دمحم فرید االبتدائیة بسرس اللیان 2008/03/01 دعاء عبد العزیز دمحم غراب 2091182 كفـءكفـء412011/02/20 معلم

الشھید عبدالفتاح المالكى   للتعلیم االساسى 2008/07/01 دعاء دمحم دمحم عبد الباقي 2224194 كفـءكفـء422011/07/13 معلم

السالم االبتدائیة بسرس اللیان 2008/03/01 دعاء محمود مرزوق خلیل 317752 كفـءكفـء432011/03/01 معلم

ریاض أطفال دمحم فرید 2009/03/01 دینا عبد الباسط محروس البراجیلى 2224185 كفـءكفـء442011/02/20 معلم

2009/07/01 ریاض أطفال سرس اللیان الرسمیة لغات رانیا رمضان عبد العاطى البابلى 2224186 كفـءكفـء452011/07/13 معلم

التربیة الفكریة االبتدائیة بسرس اللیان 2008/03/01 رانیا صالح أحمد شطیة 322025 كفـءكفـء462011/02/20 معلم

ریاض أطفال الشھید عبدالفتاح المالكى   للتعلیم 
االساسى

2008/03/01 رباب سعید علي الجزار 1633492 كفـءكفـء472011/02/20 معلم

سرس اللیان الرسمیة للغات 2009/07/01 رباب نبوى مصطفى على 304227 كفـءكفـء482011/07/13 معلم

السالم االبتدائیة بسرس اللیان 2008/03/01 رشا سعید على الجزار 1619616 كفـءكفـء492011/02/20 معلم

السالم االبتدائیة بسرس اللیان 2008/03/01 رشا مصطفى كامل البنا 322663 كفـءكفـء502011/02/20 معلم

أحمد غانم االعدادیة بنات بسرس اللیان 2009/07/01 ریھام حسن جابر غانم 2225061 كفـءكفـء512011/07/13 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 

سرس اللیانالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2008/07/01 ریاض أطفال سرس اللیان الرسمیة لغات ریھام محمود دمحم بركات 2067451 كفـءكفـء522011/07/13 معلم

النصر االبتدائیة بسرس اللیان 2009/03/01 زینب جالل مصطفى حشاد 322174 كفـءكفـء532011/02/20 معلم

عبده حمزه االبتدائیة بسرس اللیان 2008/07/01 زینب محمود دمحم البراجیلى 2224196 كفـءكفـء542011/07/13 معلم

الزعیم مصطفى كامل االبتدائیة بسرس اللیان 2009/07/01 ساره سعید ابراھیم دنیا 2208509 كفـءكفـء552011/07/01 معلم

سرس اللیان الرسمیة للغات 2009/07/01 سامح سمیر عبد الحمید الشرقاوى 2225060 كفـءكفـء562011/07/13 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة بسرس اللیان 2008/03/01 سحر فتحى عبد الحمید نوفل 323316 كفـءكفـء572011/03/01 معلم

2008/07/01 ریاض أطفال سرس اللیان الرسمیة لغات سلوى نبیل نبوى سراج الدین 2067298 كفـءكفـء582011/07/13 معلم

سرس اللیان الرسمیة للغات 2009/07/01 سمر  محمود إبراھیم سراج الدین 2224183 كفـءكفـء592011/07/13 معلم

الزعیم مصطفى كامل االبتدائیة بسرس اللیان 2008/03/01 سناء عبد هللا جمعھ جاد 1812806 كفـءكفـء602011/02/20 معلم

ریاض أطفال سعد زغلول 2009/03/01 شرین دمحم عبد المقصود شحاتھ 318898 كفـءكفـء612011/02/20 معلم

السالم االبتدائیة بسرس اللیان 2008/01/12 شعبان سعید عبد الحمید األسود 320863 كفـءكفـء622011/03/01 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال سرس اللیان الرسمیة لغات شیماء جمال عثمان عبیھ 323450 كفـءكفـء632011/03/01 معلم

الشھید عبدالفتاح المالكى  للتعلیم االساسى 2008/03/01 شیماء عبدالمنصف دمحم غانم 322891 كفـءكفـء642011/02/20 معلم

السالم االبتدائیة بسرس اللیان 2009/03/01 شیماء دمحم عبدالمقصود حجاج 323477 كفـءكفـء652011/02/20 معلم

سرس اللیان الجدیدة للتعلیم االساسى 2009/07/01 صفاء دمحم بدوى بركات 2067425 كفـءكفـء662011/07/13 معلم

الشھید طیار دمحم فھیم الجندى االعدادیة بنین 2009/03/01 طھ اسماعیل جابر القاصد 323423 كفـءكفـء672011/02/20 معلم

الشھید طیار دمحم فھیم الجندى االعدادیة بنین 2009/03/01 عبد المقصود حسن یسرى جابر إسماعیل 2067220 كفـءكفـء682011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

سرس اللیانالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2009/07/01 سرس اللیان االعدادیة بنات عبیر عبدهللا عبدالحمید تلة 2153730 كفـءكفـء692011/07/13 معلم

سرس اللیان الجدیدة للتعلیم االساسى 2008/03/01 عبیر فتحى دمحم عالم 2046098 كفـءكفـء702011/03/01 معلم

السالم االبتدائیة بسرس اللیان 2009/03/01 فتحى أحمد صلیحھ سراج الدین 316237 كفـءكفـء712011/03/01 معلم

2008/03/01 ریاض أطفال سرس اللیان الرسمیة لغات لیلى رمضان عبدالرازق حجاج 322525 كفـءكفـء722011/02/20 معلم

سعد زغلول اإلبتدائیة بسرس اللیان 2008/07/01 لیلى مراد دمحم عثمان 2224192 كفـءكفـء732011/07/13 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة بسرس اللیان 2009/03/01 ماجدة فتحى عبد الستار المخرط 323415 كفـءكفـء742011/02/20 معلم

2009/07/01 محمود عزت الثانویة بسرس اللیان دمحم سعد دمحم نصار 2100374 كفـءكفـء752011/07/01 معلم

السالم االبتدائیة بسرس اللیان 2009/03/01 دمحم كرم دمحم حجاج 322055 كفـءكفـء762011/02/20 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة بسرس اللیان 2009/03/01 دمحم دمحم دمحم سالمة 317216 كفـءكفـء772011/03/01 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة بسرس اللیان 2009/03/01 محمود عطیة دمحم شھاب 322874 كفـءكفـء782011/02/20 معلم

سرس اللیان الثانویة المطورة 2009/07/01 مدیحة دمحم محمود أبو غربیة 2224169 كفـءكفـء792011/07/13 معلم

سرس اللیان الرسمیة للغات 2008/07/01 مروة سعید عبده عبد الحلیم نصار 2112313 كفـءكفـء802011/07/13 معلم

ریاض أطفال عبده حمزة 2008/03/01 مروة عادل عبد الرحیم فاید 323644 كفـءكفـء812011/02/20 معلم

2009/07/01 ریاض أطفال سرس اللیان الرسمیة لغات مروة فوزى مصطفى  نصار 2067498 كفـءكفـء822011/07/13 معلم

الشھید عبدالفتاح المالكى  للتعلیم االساسى 2008/03/01 منال سمیر علي المقیمي 323210 كفـءكفـء832011/03/01 معلم

2009/03/01 محمود عزت الثانویة بسرس اللیان منى اسماعیل عبد هللا حماد 2125554 كفـءكفـء842011/02/20 معلم

سرس اللیان االبتدائیة النموذجیة 2008/03/01 منى السید طلبة العطار 323081 كفـءكفـء852011/02/20 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 

سرس اللیانالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض أطفال مصطفى كامل 2008/03/01 مھا السید طلبھ العطار 2224191 كفـءكفـء862011/02/20 معلم

ریاض أطفال سعد زغلول 2008/07/01 مى نبوى عبد الواحد ندا 2224179 كفـءكفـء872011/07/13 معلم

ریاض أطفال مصطفى كامل 2009/03/01 نجوى ابراھیم مشحوت الغلبونى 1619478 كفـءكفـء882011/03/01 معلم

الشھید ھشام قندیل االعدادیة بسرس اللیان 2009/07/01 نسمة حسنى یونس قبیسى 2224187 كفـءكفـء892011/07/13 معلم

النصر االبتدائیة بسرس اللیان 2009/03/01 نشوى محمود عبد الحفیظ حسام الدین 323265 كفـءكفـء902011/02/20 معلم

ریاض أطفال السالم 2009/07/01 نورا رمضان كمال  الفولى 2067517 كفـءكفـء912011/07/13 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة بسرس اللیان 2009/03/01 ھمت مصطفى عبد الصمد عمارة 323048 كفـءكفـء922011/03/01 معلم

الشھید عبدالفتاح المالكى  للتعلیم االساسى 2008/03/01 ھمت مصطفى علي خالف 323128 كفـءكفـء932011/02/20 معلم

سرس اللیان الرسمیة للغات 2008/03/01 ھند مسعد حسن الطھویھى 2084972 كفـءكفـء942011/03/01 معلم

سرس اللیان الثانویة التجاریة 2009/07/01 والء جابر على بركات 2209719 كفـءكفـء952011/07/13 معلم

الزعیم مصطفى كامل االبتدائیة بسرس اللیان 2009/03/01 والء سلیمان سیف النصر البھنساوى 1619334 كفـءكفـء962011/02/20 معلم

سرس اللیان الرسمیة للغات 2008/01/13 یاسر أحمد جاد شاھین 320054 كفـءكفـء972011/02/20 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 

الساداتالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الطرانھ ااالعدایة المشتركة 2011/07/01 إیمان كمال مصطفى عبد المعطى 2103639 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

السادات االبتدائیة بالسادات 2011/07/01 حنان طارق عبد الفتاح متولى 2070491 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

االیمان للتعلیم االساسى 2011/07/01 دعاء بدوي دمحم بدوي 1632073 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

بالل بن رباح للتعلیم االساسى 2011/07/01 ریھام دمحم على عبد الرحمن 2076998 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

خالد بن الولید للتعلیم االساسى 2011/07/01 سمیة  على عطیة حمزة 2093347 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

السادات م ( الثانویة الفنیة للتعلیم  و التدریب المزدوج 
٨( 

2011/07/01 شریف شعبان جابر المالكى 321083 كفـءكفـء62011/07/01 أمین مكتبة

جزیرة داود للتعلیم االساسى 2011/07/01 شریف عبد المرضى عید عزوز 2390347 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

دمحم عبدهللا داوداالبتدائیة 2011/07/01 صفاء نبیل رواش عبد التواب 2071866 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

جالل خضر اعدادى 2011/07/01 غاده عبد الفتاح مرسى دمحم مرسى عطوة 2070510 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

الشھید إسالم عبد العزیز مشحوت للتعلیم األساسي 2011/07/01 لمیاء صبحى جوده شحاتة 2046175 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

أبو بكر الصدیق للتعلیم االساسى 2011/07/01 لمیاء عبدالھادى دمحم بالل 2102266 كفـءكفـء112011/07/01 أمین مكتبة

فاطمھ الزھراء الرسمیة للغات 2009/07/01 دمحم عادل رجب دویدار 322332 كفـءكفـء122011/07/01 أمین مكتبة

عمرو بن العاص للتعلیم االساسى 2011/07/01 مھا مبارك على مبارك 2049569 كفـءكفـء132011/07/01 أمین مكتبة

العبور االبتدائیة بالسادات 2011/07/01 امیرة ابراھیم قرنى زید 2220022 كفـءكفـء142011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

خالد بن الولید للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایمان  مصطفى عبد الحمید النجار 2193964 كفـءكفـء152011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

السیدة عائشة للتعلیم األساسي 2011/07/01 شیماء عبد العظیم محمود خالد 2370676 كفـءكفـء162011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

علي بن أبي طالب للتعلیم االساسى 2011/07/01 عائشھ عبد القوى معوض زھو 2389695 كفـءكفـء172011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الساداتالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بالل بن رباح للتعلیم االساسى 2011/07/01 مھا جابر عبد العظیم جابر 2393000 كفـءكفـء182011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

السادات الثانویة الصناعیة بالسادات 2009/07/01 ھبة جمال دمحم اسماعیل 2389698 كفـءكفـء192011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 احمد دمحم فكرى دمحم سالم 2045836 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2010/07/01 رشا سامى دمحم البغدادى 2045362 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

الخطاطبة الرسمیة للغات 2010/07/01 رشا عبد الواحد دمحم ابراھیم سعید 2106263 كفـءكفـء222011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

السادات الرسمیة للغات 2011/07/01 نجالء صبحى ابراھیم متولى 2091841 كفـءكفـء232011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

أبو بكر الصدیق للتعلیم االساسى 2011/07/01 ھناء فھمى مبروك ربیع 2091726 كفـءكفـء242011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

)أ ( المستشار توفیق عبد الحكم االبتدائیة   2009/03/01 إیناس غریب شعبان الكسبى 322410 كفـءكفـء252011/03/01 أخصائى اجتماعى

الخطاطبھ الثانویھ المشتركة 2011/07/01 رانیا عید دمحم عبد القادر 2389781 كفـءكفـء262011/07/01 أخصائى اجتماعى

الخطاطبھ االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رشا جالل موسى ھیبھ دمحم 323093 كفـءكفـء272011/07/01 أخصائى اجتماعى

كفر داود االعدادیة بنات 2011/07/01 زینب سعد الدین الظریف العانوس 2214572 كفـءكفـء282011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید طلعت فتحى مظال 2011/07/01 سامیھ حمدى أبو نجلھ الدرشاوى 2064637 كفـءكفـء292011/07/01 أخصائى اجتماعى

طارق بن زیاد االبتدائیة 2011/07/01 شریھان رزق حسین خالد 2287554 كفـءكفـء302011/07/01 أخصائى اجتماعى

أبو نشابھ االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 عزة ناصر دمحم عامر غنیمة 2391246 كفـءكفـء312011/07/01 أخصائى اجتماعى

الفاروق عمر بن الخطاب االبتدائیة بالسادات 2011/07/01 عفاف حلیم دمحم التركمان 2402723 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى اجتماعى

عثمان بن عفان للتعلیم األساسي 2011/07/01 منال علي عباس السبكي 2257002 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى اجتماعى

على بن أبى طالب للتعلیم األساس 2011/03/01 ھبة فضل علي امبابى 1733750 كفـءكفـء342011/03/01 أخصائى اجتماعى
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2008/03/01 االمل ابتدائى للصم وضعاف السمع ھناء عبدالفتاح عبدالھادى فرماوى 2061562 كفـءكفـء352011/03/01 أخصائى اجتماعى

االبتدائیة بكفر داود) ب ( بنى كفر داود  2011/07/01 ھیام أحمد حسین مدكور 323455 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید طلعت فتحى مظال 2011/07/01 ھیام عبد الفضیل موسى عبد الجلیل 323398 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى اجتماعى

عثمان بن عفان للتعلیم األساسي 1991/09/01 سامى عطیة عبدالسید عبد القادر 293876 كفـءكفـء382009/02/04 معلم أول أ

السادات االبتدائیة بالسادات 1991/01/23 دمحم جاب هللا جاب هللا تركي 272862 كفـءكفـء392009/11/09 معلم أول أ

السادات الثانویة الصناعیة بالسادات 1999/01/17 دعاء عبدالسمیع جابر الشیمي 314126 كفـءكفـء402009/11/09 معلم أول

الفاروق عمر بن الخطاب الثانویة بنین بالسادات 2000/05/15 سید احمد محمود سید أحمد زرزور 310370 كفـءكفـء412009/02/03 معلم أول

ریاض أطفال السادات الرسمیة للغات 2002/05/01 مھا ابوالمعاطي السعید النجار 319724 كفـءكفـء422012/03/01 ماجیستیرمعلم أول

السادات الثانویة الصناعیة بالسادات 1996/09/01 نزیھ عبدااللھ حامد عبدالوھاب 311985 كفـءكفـء432009/02/03 معلم أول

ریاض اطفال ابو بكرالصدیق للتعلیم االساسى 2011/07/01 إبتسام بھاء محمود بسیوني 2087940 كفـءكفـء442011/07/13 معلم

ریاض أطفال فاطمھ الزھراء الرسمیة للغات 2011/03/01 إبتسام جابر فرج دومھ 1518654 كفـءكفـء452011/02/22 معلم

ریاض أطفال بالل بن رباح للتعلیم االساسى 2010/03/01 إبتسام محفوظ دمحم خضیر 2053904 كفـءكفـء462011/02/20 معلم

قومبانیة الخطاطبھ االعدادیة 2011/07/01 ابراھیم عبد العزیز عبد السالم سالم 2077099 كفـءكفـء472011/07/01 معلم

ریاض اطفال االیمان 2011/03/01 احالم عبد السالم مسعود أبو قرین 317614 كفـءكفـء482011/02/20 معلم

ساحل ابو نشابة للتعلیم االساسى 2011/07/01 احمد  صالح فتحى ابو خطوة 2098728 كفـءكفـء492011/07/01 معلم

أسامھ بن زید للتعلیم االساسى 2010/01/31 أحمد السید أحمد عبد الفضیل 307626 كفـءكفـء502011/02/20 معلم

عثمان بن عفان للتعلم األساسى 2011/07/01 أحمد سعد على محمود 2118988 كفـءكفـء512011/07/01 معلم
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تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر داود االعدادیة بنات 2011/07/01 أحمد سمیر ملیجى عطوة 2102466 كفـءكفـء522011/07/01 معلم

الخطاطبھ االعدادیة المشتركة 2011/07/01 أحمد عبد الحمید عبد الغنى دمحم شلبى 2103474 كفـءكفـء532011/07/01 معلم

جالل خضر الثانویة بكفر داود 2011/03/01 أحمد عبد اللطیف محمود على السقا 2077086 كفـءكفـء542011/03/01 معلم

سراج الدین الطحاوى االبتدائیة 2011/03/01 أحمد عبد هللا على الزناتى 2064672 كفـءكفـء552011/03/01 معلم

السادات الرسمیة للغات 2011/07/01 أحمد عرفان عبد المقصود بالل 2116094 كفـءكفـء562011/07/01 معلم

السیدة عائشة للتعلیم األساسي 2011/07/01 أحمد عفت دمحم الدالى 2112729 كفـءكفـء572011/07/01 معلم

الشھید إسالم عبد العزیز مشحوت للتعلیم األساسي 2011/07/01 احمد مسعود عبد الواحد ابو غالیة 2054377 كفـءكفـء582011/07/01 معلم

.المستشار دمحم فھمى باظھ اعدادى 2011/07/01 أسامة عبد المنعم أحمد  حجاج 2064671 كفـءكفـء592011/07/01 معلم

نجع المساعید للتعلیم االساسى 2011/07/01 أسامة فوزى عبدة دمحم 2161439 كفـءكفـء602011/07/22 معلم

نصر أبو مصطفى االعدادیة بالطرانة 2011/07/01 إسالم حسن  السید عزیز 2362501 كفـءكفـء612011/07/01 معلم

نصر أبو مصطفى االعدادیة بالطرانة 2011/03/01 أسما الطیب  على السید 2077012 كفـءكفـء622011/03/01 معلم

كفر داود االعدادیة بنات 2011/07/01 اسماء ابراھیم الحسینى تركى 2095362 كفـءكفـء632011/07/01 معلم

سارة سعد نوارة للتعلیم االساسى 2010/03/01 أسماء ابراھیم محمود نصر 2077042 كفـءكفـء642011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید طلعت فتحى مظال 2011/03/01 اسماء احمد السید ابراھیم سعد 2045897 كفـءكفـء652011/03/01 معلم

خالد بن الولید للتعلیم االساسى 2011/03/01 اسماء احمد عبد العظیم رزق 2077123 كفـءكفـء662011/03/01 معلم

االیمان للتعلیم االساسى 2011/03/01 أسماء احمد دمحم خلیل 2064645 كفـءكفـء672011/03/01 معلم

خالد بن الولید للتعلیم االساسى 2011/07/01 اسماء ثابت امین صقر 2091305 كفـءكفـء682011/07/01 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السادات االعدادیة بالسادات 2011/07/01 اسماء جالل عبد الصادق سلیمان 2076605 كفـءكفـء692011/07/01 معلم

السادات الرسمیة للغات 2011/07/01 اسماء جمال الدین دمحم الدراجیلى 2101956 كفـءكفـء702011/07/01 معلم

ریاض اطفال السیده خدیجھ للتعلیم االساسى 2011/03/01 اسماء شاكر دمحم ابو العال 1522562 كفـءكفـء712011/03/01 معلم

)ا(ریاض اطفال بنى كفر داود   2011/03/01 أسماء شوقى مصطفى  رمضان 2064681 كفـءكفـء722011/03/01 معلم

ریاض اطفال دمحمعبدهللا داود 2011/07/01 اسماء صالح محمود على 2046139 كفـءكفـء732011/07/01 معلم

أبو نشابھ االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 أسماء عبد المھدى عبد السمیع أبو طالب 2118954 كفـءكفـء742011/07/01 معلم

االیمان للتعلیم االساسى 2011/07/01 اسماء عبد ربة عبد العاطى عبد ربة 2081109 كفـءكفـء752011/07/01 معلم

طارق بن زیاد االبتدائیة 2011/03/01 أسماء عبدالعزیز عبدالخالق منصور 1536675 كفـءكفـء762011/03/01 معلم

ریاض اطفال على بن أبى طالب للتعلیم االساسى 2011/02/20 اسماء عالءالدین محمود شلبي 1518362 كفـءكفـء772011/02/20 معلم

ریاض اطفال السیدة عائشة للتعلیم االساسى 2011/07/01 أسماء مجدى حسن الكافورى 2071519 كفـءكفـء782011/07/01 معلم

ریاض أطفال أسامھ بن زید للتعلیم االساسى 2011/03/01 أسماء دمحم دمحم مصطفى زید 2077070 كفـءكفـء792011/02/20 معلم

ریاض اطفال جیل الثورة للتعلیم االساسى 2011/03/01 أسماء دمحم مكاوى البھنساوى 2053811 كفـءكفـء802011/02/20 معلم

ابو نشابھ االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 إلھام توفیق محمود دمحم 320753 كفـءكفـء812011/03/01 معلم

أسامھ بن زید للتعلیم االساسى 2011/07/01 الھام صبحى  عبد الھادى زیدان 2101972 كفـءكفـء822011/07/01 معلم

جیل الثورة للتعلیم االساسى بالسادات 2011/07/01 أمال دمحم دمحم العشماوى 2091698 كفـءكفـء832011/07/01 معلم

عمرو  بن العاص للتعلیم االساسى 2011/07/01 أمانى شاكر على مناع 2102475 كفـءكفـء842011/07/01 معلم

عبد الوھاب  خلف للتعلیم االساسى 2011/03/01 أمانى عبد القوى صبحى ھیكل 2054862 كفـءكفـء852011/03/01 معلم
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ریاض أطفال السادات الرسمیة للغات 2011/03/01 أمانى دمحم على زغلول 2053899 كفـءكفـء862011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشیخ زاید للتعلیم االساسي بالخطاطبة 2011/03/01 امل انور امین دمحم 2098740 كفـءكفـء872011/03/01 معلم

عثمان بن عفان للتعلیم األساسي 2011/07/01 أمل محروص جندى جاد السید 2076922 كفـءكفـء882011/07/01 معلم

السیدة خدیجة للتعلیم االساسى 2011/03/01 امنیة كامل دمحم حبیب 2127018 كفـءكفـء892011/03/01 معلم

السادات الرسمیة للغات 2011/07/01 أمیر یوسف فھیم یوسف 2095297 كفـءكفـء902011/07/01 معلم

ابو حجازى للتعلیم االساسى 2011/07/01 أمیرة بشندى عزالدین عبد المحسن 316083 كفـءكفـء912011/07/01 معلم

ریاض اطفال ساحل ابو نشابة 2011/03/01 أمیرة عبد هللا جبریل عبد هللا 2064629 كفـءكفـء922011/03/02 معلم

الطرانة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 أمیرة كامل ابراھیم عبد العال مظال 2104541 كفـءكفـء932011/07/01 معلم

ابو نشابھ االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 امیرة دمحم عبد المقصود عویان قندیل 2077011 كفـءكفـء942011/07/01 معلم

كفر داود االعدادیة بنات 2011/03/01 أمیره اسماعیل احمد عبد العال 2053525 كفـءكفـء952011/03/01 معلم

عثمان بن عفان للتعلیم األساسي 2011/07/01 أمیره سمیر دمحم حبیب 2064668 كفـءكفـء962011/07/01 معلم

عبد الوھاب  خلف للتعلیم االساسى 2011/07/01 امیمة رشاد محمود حسن 2196674 كفـءكفـء972011/07/01 معلم

طارق بن زیاد االبتدائیة 2011/07/01 أمین حسن على رضوان 2053881 كفـءكفـء982011/07/01 معلم

ریاض اطفال جیل الثورة للتعلیم االساسى 2011/07/01 أمینة السعید فتحى صالح 2254966 كفـءكفـء992011/07/01 معلم

جیل الثورة للتعلیم االساسى 2011/03/01 انتصار عبد الغنى عبد الرحمن محمود 2077168 كفـءكفـء1002011/03/01 معلم

خالد بن الولید للتعلیم االساسى 2011/07/01 انجى بدوى مرقص بدوى 2069802 كفـءكفـء1012011/07/01 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2010/03/01 انجى سعید دمحم بدوى 2076934 كفـءكفـء1022011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الساداتالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض أطفال سارة سعد نوارة للتعلیم االساسى 2011/03/01 انجي احمد عبد العظیم تركي 2077118 كفـءكفـء1032011/03/01 معلم

ریاض اطفال االیمان 2010/03/01 انشراح عبد العظیم عبد اللطیف عیسى 2053912 كفـءكفـء1042011/03/01 معلم

الشھید إسالم عبد العزیز مشحوت للتعلیم األساسي 2011/07/01 انعام فتح هللا اسماعیل عمران 2045406 كفـءكفـء1052011/07/01 معلم

ریاض اطفال على بن أبى طالب للتعلیم االساسى 2011/03/01 أنوار عبد الحفیظ عبد هللا الحالج 2053483 كفـءكفـء1062011/03/01 معلم

ریاض أطفال أسامھ بن زید للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایات صالح مصطفى النحراوى 2099636 كفـءكفـء1072011/07/01 معلم

السادات الرسمیة للغات 2011/07/01 ایات فرج احمد عطوان 2046166 كفـءكفـء1082011/07/01 معلم

السیدة عائشة للتعلیم األساسي 2011/03/01 إیمان إبرھیم مصطفى عبد الحلیم 323288 كفـءكفـء1092011/03/01 معلم

ریاض اطفال عثمان بن عفان لتعلیم االساسى 2011/07/01 ایمان احمد عبدالعال السید 2068966 كفـءكفـء1102011/07/01 معلم

الخطاطبة الحدیثة االبتدائیة 2011/03/01 إیمان السعید احمد مصطفى 2053863 كفـءكفـء1112011/07/01 معلم

ریاض أطفال السادات الرسمیة للغات 2011/03/01 إیمان سعید دمحم زیدان 2053814 كفـءكفـء1122011/03/01 معلم

ساحل ابو نشابة للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایمان صالح جیرة عبد الرحمن 2165024 كفـءكفـء1132011/07/01 معلم

ریاض اطفال یس جویلى 2011/07/01 ایمان صبحى موسى شعبان غانم 2054339 كفـءكفـء1142011/07/01 معلم

ریاض اطفال ابو بكرالصدیق للتعلیم االساسى 2011/03/01 إیمان عبد الرؤف احمد عون 2053903 كفـءكفـء1152011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشیخ زاید للتعلیم االساسي بالخطاطبة 2011/03/01 إیمان عبد العزیز عبد السالم احمد زھران 2054881 كفـءكفـء1162011/03/01 معلم

ریاض اطفال السادات بالسادات 2011/03/01 ایمان عبد هللا عبد العظیم عیسى 2073951 كفـءكفـء1172011/03/01 معلم

الطرانة الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 ایمان عبدة حسیب عبد الجلیل عیسى 2046232 كفـءكفـء1182011/03/01 معلم

ریاض اطفال السادات بالسادات 2011/03/01 إیمان عطیة ابراھیم منصور 2076012 كفـءكفـء1192011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الساداتالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جیل الثورة للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایمان على دمحم السید 2091303 كفـءكفـء1202011/07/01 معلم

االبتدائیة بكفر داود) ب ( بنى كفر داود  2011/03/01 ایمان فتحى العادلى غریب 2051373 كفـءكفـء1212011/03/01 معلم

ریاض اطفال عدنان المدنى للتعلیم االساسى 2009/03/01 ایمان محفوظ السید عید 1733705 كفـءكفـء1222011/03/01 معلم

أبو مساعد للتعلیم األساسى 2011/07/01 إیمان دمحم رشوان الخطیب 2070319 كفـءكفـء1232011/07/01 معلم

ریاض اطفال الطرانة الجدیدة 2011/07/01 ایمان محمود النعمان الدیب 2070448 كفـءكفـء1242011/07/01 معلم

طارق بن زیاد االبتدائیة 2010/03/01 أیمن جالل دمحم سعد 2053878 كفـءكفـء1252011/03/01 معلم

الخطاطبة الرسمیة للغات 2011/07/01 ایمن سعید احمد زیدان 2071253 كفـءكفـء1262011/07/01 معلم

خالد بن الولید للتعلیم االساسى 2011/03/01 إیناس شبل احمد السید 2071219 كفـءكفـء1272011/03/01 معلم

ریاض اطفال ابو بكرالصدیق للتعلیم االساسى 2010/03/01 إیناس محفوظ دمحم خضیر 2053909 كفـءكفـء1282011/02/20 معلم

ریاض اطفال الخطاطبة الرسمیة للغات 2011/03/01 بدریھ مصطفى صادق الرشیدى 2073250 كفـءكفـء1292011/03/01 معلم

ریاض أطفال فاطمھ الزھراء الرسمیة للغات 2011/07/01 بسمة زاھر دمحم سویف 2084050 كفـءكفـء1302011/07/01 معلم

ریاض اطفال قومبانیة الخطاطبة 2009/03/01 بشرى عبد الستار بیومى مظال 2077112 كفـءكفـء1312011/03/01 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2011/07/01 تامر  كمال صالح دمحم 2125966 كفـءكفـء1322011/07/01 معلم

الجزار للتعلیم االساسى بكفر الجزار 2011/07/01 تامر دمحم دمحم طاحون 2116084 كفـءكفـء1332011/07/01 معلم

الجزار للتعلیم االساسى بكفر الجزار 2010/01/12 تامر محمود سید  احمد 2070337 كفـءكفـء1342011/03/01 معلم

السادات الرسمیة للغات 2011/07/01 تغرید صالح انور طاحون 2226107 كفـءكفـء1352011/07/13 معلم

أسامھ بن زید للتعلیم االساسى 2011/03/01 تغرید وحید یعقوب معوض 2064660 كفـءكفـء1362011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الساداتالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال عمرو  بن العاص للتعلیم االساسى 2011/03/01 تھانى ابراھیم توفیق ابراھیم 2053917 كفـءكفـء1372011/03/01 معلم

ریاض أطفال سارة سعد نوارة للتعلیم االساسى 2011/03/01 تھانى صبرى أحمد عبد الھادى 322424 كفـءكفـء1382011/03/01 معلم

على بن أبى طالب للتعلیم األساس 2011/03/01 تیسیر دمحم عبد القوى السعدنى 320200 كفـءكفـء1392011/03/01 معلم

خالد بن الولید للتعلیم االساسى بالسادات 2011/07/01 جھاد نصر  صالح عبد الفتاح صالح 2121805 كفـءكفـء1402011/07/01 معلم

نجع المساعید للتعلیم االساسى 2011/07/01 جونیل دمحم سید احمد الصیاد 2100713 كفـءكفـء1412011/07/01 معلم

ریاض اطفال طارق بن زیاد 2011/03/01 جیھان أبوبكر عبد الرحمن دمحم الدسوقى 321860 كفـءكفـء1422011/03/01 معلم

الخطاطبھ االعدادیة المشتركة 2011/07/01 جیھان سعید عبد العزیز الزھار 2073309 كفـءكفـء1432011/07/01 معلم

االیمان للتعلیم االساسى 2009/07/01 جیھان نجار على أحمد 2091819 كفـءكفـء1442011/07/01 معلم

عبد الھادى اللیثى االعدادیة 2011/07/01 حامد كمال الدین عبد العاطى عبد هللا 2390152 كفـءكفـء1452011/07/01 معلم

الخطاطبة الرسمیة للغات 2011/03/01 حسام الدین سعید عبد الرسول الحالج 2071225 كفـءكفـء1462011/03/01 معلم

الطرانھ ااالعدایة المشتركة 2011/03/01 حسناء عبد الحمید على دمحم 2071797 كفـءكفـء1472011/02/20 معلم

ریاض اطفال كفر داود الجدیدة للتعلیم االساسى 2011/03/01 حمدیة أبو الفتح دمحم اسماعیل 2112733 كفـءكفـء1482011/03/01 معلم

الخطاطبة الحدیثة االبتدائیة 2011/03/01 حمدیة دمحم احمد طاجن 322887 كفـءكفـء1492011/03/01 معلم

ریاض اطفال ابو نشایة للتعلیم االساسى 2011/03/01 حنان على ابراھیم ابراھیم 2045885 كفـءكفـء1502011/03/01 معلم

ریاض اطفال على بن أبى طالب للتعلیم االساسى 2011/03/01 حنان على دمحم على 316144 كفـءكفـء1512011/03/01 معلم

الطرانھ ااالعدایة المشتركة 2011/07/01 حنان فرماوى ابراھیم فرماوى 2116069 كفـءكفـء1522011/07/01 معلم

محمود وھیدى االبتدائیة 2009/07/01 خالد عبد العزیز احمد الغول 2077104 كفـءكفـء1532011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الساداتالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

علي بن أبي طالب للتعلیم االساسى 2011/07/01 خدیجة دمحم احمد النادى 2095352 كفـءكفـء1542011/07/01 معلم

الشھید إسالم عبد العزیز مشحوت للتعلیم األساسي 2011/07/01 خضرة دمحم عبد المجید زعیمة 2112737 كفـءكفـء1552011/07/01 معلم

ریاض اطفال الشیخ زاید للتعلیم االساسي بالخطاطبة 2011/07/01 خلود رجب مبروك محمود 2098736 كفـءكفـء1562011/07/01 معلم

ریاض اطفال الخطاطبة الرسمیة للغات 2011/07/01 دعاء ابراھیم عبد الفضیل ابراھیم عبوده 2053887 كفـءكفـء1572011/07/01 معلم

قومبانیة الخطاطبھ االعدادیة 2011/07/01 دعاء امین حسن حواش 2116083 كفـءكفـء1582011/07/01 معلم

ریاض اطفال الخطاطبة الرسمیة للغات 2011/03/01 دعاء جمال عبد القادر حشیش 2054883 كفـءكفـء1592011/03/01 معلم

أسامھ بن زید للتعلیم االساسى 2011/07/01 دعاء سامى عبد الفتاح اللبودى 2053497 كفـءكفـء1602011/07/01 معلم

السادات االعدادیة بالسادات 2011/07/01 دعاء سعید عباس المخرط 2069804 كفـءكفـء1612011/07/01 معلم

أسامھ بن زید للتعلیم االساسى 2011/03/01 دعاء صبحى عطیة على 323029 كفـءكفـء1622011/03/01 معلم

السادات االعدادیة بالسادات 2011/07/01 دعاء عاطف عبد الفتاح ھنداوى 2076598 كفـءكفـء1632011/07/01 معلم

ریاض اطفال ابو نشایة للتعلیم االساسى 2011/03/01 دعاء عبد المنعم احمد الشنوانى 2064627 كفـءكفـء1642011/03/01 معلم

الخطاطبھ االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دعاء یحیى احمد الوكیل 2046170 كفـءكفـء1652011/03/01 معلم

أسامھ بن زید للتعلیم االساسى 2011/03/01 رامي سعد جرجس سعد 1745245 كفـءكفـء1662011/03/01 معلم

الجزار للتعلیم االساسى بكفر الجزار 2011/07/01 رانیا رشید أحمد یونس 2336165 كفـءكفـء1672011/07/01 معلم

ریاض اطفال السادات بالسادات 2011/03/01 رانیا دمحم طھ القاعود 2073209 كفـءكفـء1682011/03/01 معلم

ریاض أطفال سارة سعد نوارة للتعلیم االساسى 2011/07/01 رباب ابراھیم عبد العظیم بالل 2069798 كفـءكفـء1692011/07/01 معلم

خالد بن الولید للتعلیم االساسى 2011/07/01 رباب دمحم سعد بركات 2091788 كفـءكفـء1702011/07/01 معلم
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التعیین
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الساداتالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

أسامھ بن زید للتعلیم االساسى 2011/07/01 رباب دمحم عبد العزیز عبد العاطى 2069801 كفـءكفـء1712011/07/01 معلم

الشیخ زاید للتعلیم االساسى 2011/03/01 رباب دمحم عالم أحمد 323132 كفـءكفـء1722011/03/01 معلم

االبتدائیة بكفر داود)  أ ( بنى كفر داود   2011/03/01 رباب معوض عبد العظیم البیومى 2053523 كفـءكفـء1732011/03/01 معلم

أبو بكر الصدیق للتعلیم االساسى 2011/03/01 ربیع عبد العظیم عبد الغفار المعداوى 2064598 كفـءكفـء1742011/03/01 معلم

عثمان بن عفان للتعلیم األساسي 2011/03/01 رجاء صابر عبد المقصود قشطة 1733714 كفـءكفـء1752011/03/01 معلم

2009/07/01 كفرداود التجاریةالمشتركة رحاب خمیس عبد السید حمیدة 2384964 كفـءكفـء1762011/07/01 معلم

ریاض أطفال الشھید إسالم عبد العزیز مشحوت للتعلیم 
االساسى

2011/07/01 رشا اسماعیل عبد السمیع عبوده 2398067 كفـءكفـء1772011/07/01 معلم

ریاض اطفال الخطاطبة الرسمیة للغات 2011/03/01 رشا جمال ابراھیم على 2073264 كفـءكفـء1782011/03/01 معلم

الطرانھ ااالعدایة المشتركة 2011/03/01 رشا شعبان عبد المقصود عیسى 2046197 كفـءكفـء1792011/02/20 معلم

السادات الرسمیة للغات 2011/03/01 رشا عبد الخالق احمد الجنیدى 2083487 كفـءكفـء1802011/03/01 معلم

.المستشار دمحم فھمى باظھ اعدادى 2011/07/01 رشا عبد الصبور خمیس نعیم 2136843 كفـءكفـء1812011/07/01 معلم

ریاض اطفال طارق بن زیاد 2011/03/01 رشا عبد اللطیف حسن عبد الحمید البكراوى 2053882 كفـءكفـء1822011/03/01 معلم

سراج الدین الطحاوى االبتدائیة 2011/03/01 رشا مبارك عبد العزیز غنیمھ 2064674 كفـءكفـء1832011/03/01 معلم

ریاض اطفال منشأة سرور للتعلیم االساسى 2011/07/01 رشا محمود عبد المنعم أحمد 322483 كفـءكفـء1842011/07/01 معلم

باالخماس) ب ( زكى سالم االبتدائیة  2011/06/01 رضا حسن عبد الرحمن بكر 2073286 كفـءكفـء1852011/05/17 معلم

كفر داود الجدیدة للتعلیم االساسى 2011/07/01 رضا سامى عبد العزیز جعفر 2390555 كفـءكفـء1862011/07/01 معلم

ابو نشابھ االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 رضا سعید حسن وافى 316435 كفـءكفـء1872011/03/01 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الساداتالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید إسالم عبد العزیز مشحوت للتعلیم األساسي 2011/07/01 رضا غالب ناصف غالب 2116077 كفـءكفـء1882011/07/01 معلم

خالد بن الولید للتعلیم االساسى بالسادات 2011/07/01 رضا دمحم محمود حماد 2390253 كفـءكفـء1892011/07/01 معلم

ریاض أطفال الشھید إسالم عبد العزیز مشحوت للتعلیم 
االساسى

2011/03/01 رقیة عبد الفتاح محمود كامل 2071811 كفـءكفـء1902011/03/01 معلم

ریاض أطفال فاطمھ الزھراء الرسمیة للغات 2011/07/01 ریھام رجب السید الطویل 2128922 كفـءكفـء1912011/07/13 معلم

السادات الرسمیة للغات 2011/07/01 ریھام صبحى فؤاد خمیس 2136833 كفـءكفـء1922011/07/01 معلم

السادات الرسمیة للغات 2011/07/01 ریھام عزمى مصطفى  موسى كامل 2095355 كفـءكفـء1932011/07/01 معلم

أبو نشابھ االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 رئیفھ محمود حسین الشربینى 2064604 كفـءكفـء1942011/03/01 معلم

أبو نشابھ االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 سالمة محمود عبد الغنى اسماعیل 2071841 كفـءكفـء1952011/03/01 معلم

ریاض اطفال على بن أبى طالب للتعلیم االساسى 2011/03/01 سالمة یسن أحمد طة 2127181 كفـءكفـء1962011/03/01 معلم

الجزار للتعلیم االساسى بكفر الجزار 2011/07/01 سامح الشوربجى مبروك أبو شعیشع 2392877 كفـءكفـء1972011/07/01 معلم

الخطاطبھ االعدادیة المشتركة 2010/06/13 سامح عبد النبى ابراھیم علوش 2077109 كفـءكفـء1982011/07/01 معلم

السادات االبتدائیة بالسادات 2011/07/01 سامى مختار مختار تركى 2077174 كفـءكفـء1992011/07/01 معلم

ریاض أطفال سارة سعد نوارة للتعلیم االساسى 2011/03/01 سحر عبد المرضى  عبد العزیز ودن 2091307 كفـءكفـء2002011/03/01 معلم

2011/03/01 االمل ابتدائى للصم وضعاف السمع سدات محمود السید عبد العال 2076999 كفـءكفـء2012011/03/01 معلم

ریاض أطفال السادات الرسمیة للغات 2011/03/01 سعاد السید السید الزغبى 2053913 كفـءكفـء2022011/03/01 معلم

الخطاطبھ االعدادیة المشتركة 2010/03/01 سعاد شوقى عبد الحفیظ البرعى 2100355 كفـءكفـء2032011/02/20 معلم

طارق بن زیاد االبتدائیة 2011/07/01 سعید دمحم مصطفى دمحم 2070332 كفـءكفـء2042011/07/01 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 

الساداتالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السادات االعدادیة بالسادات 2011/03/01 سعیدة یوسف عید السید 322699 كفـءكفـء2052011/03/01 معلم

الوفاء بالعھد االبتدائیة 2011/07/01 سلمى جمال عبد اللطیف موسى 2116093 كفـءكفـء2062011/07/01 معلم

كفر داود االعدادیة بنات 2011/03/01 سماح القطب محمود فریح 2054805 كفـءكفـء2072011/03/01 معلم

جزیرة داود للتعلیم االساسى 2011/07/01 سماح جالل كامل المعایرجى 2129670 كفـءكفـء2082011/07/01 معلم

السیدة عائشة للتعلیم األساسي 2011/07/01 سماح عبد الستار یونس مصطفى 2049550 كفـءكفـء2092011/07/01 معلم

ریاض اطفال قومبانیة الخطاطبة 2011/07/01 سماح عبد الفتاح مصطفى نافع 2054353 كفـءكفـء2102011/07/01 معلم

باالخماس) أ ( ذكى سالم االبتدائیة   2011/03/01 سماح مبروك دمحم مبروك 2073281 كفـءكفـء2112011/03/01 معلم

ریاض اطفال ابو نشایة للتعلیم االساسى 2011/03/01 سماح مصطفى عبد الرحمن ابراھیم 2045903 كفـءكفـء2122011/02/20 معلم

عثمان بن عفان للتعلیم األساسي 2011/07/01 سماح یحیى فرحات على 2069806 كفـءكفـء2132011/07/01 معلم

ریاض أطفال السادات الرسمیة للغات 2011/03/01 سمر احمد على دمحم 2053808 كفـءكفـء2142011/03/01 معلم

باالخماس) ب ( زكى سالم االبتدائیة  2011/03/01 سمیحة عبد الحمید یونس عبده 322784 كفـءكفـء2152011/02/20 معلم

جالل خضر اعدادى 2011/03/01 سمیر القطب السید عطیوى 321574 كفـءكفـء2162011/02/20 معلم

قومبانیة الخطاطبة االبتدائیة 2011/03/01 سمیرة عبد الفضیل ابراھیم فرماوى 2064608 كفـءكفـء2172011/03/01 معلم

ابو نشابھ االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 سھام أحمد أحمد الدیب 2155943 كفـءكفـء2182011/07/01 معلم

عثمان بن عفان للتعلم األساسى 2010/07/01 سھام عبد المجید دمحم عنتر 2145736 كفـءكفـء2192011/07/01 معلم

ریاض اطفال الوفاء بالعھد 2011/07/01 سھام عبدالحمید دمحم سالم 2109623 كفـءكفـء2202011/07/01 معلم

ریاض اطفال جیل الثورة للتعلیم االساسى 2011/03/01 سھیر متولى بیومى مظال 2084028 كفـءكفـء2212011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الساداتالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الخطاطبة الحدیثة االبتدائیة 2011/03/01 سوزان دمحم عبد العزیز عبد الجواد 2054903 كفـءكفـء2222011/03/01 معلم

ریاض اطفال الطرانة الجدیدة 2011/07/01 سوزان ناجى عبد العظیم دمحم شیحة 2070442 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم

الخطاطبھ االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شریف دمحم السید حسین 2077036 كفـءكفـء2242011/07/01 معلم

الخطاطبھ االعدادیة المشتركة 2011/03/01 شریف محمود دمحم عیسى 2100294 كفـءكفـء2252011/02/20 معلم

خالد بن الولید للتعلیم االساسى بالسادات 2011/07/01 شریفة أحمد دمحم أبو الریش 2397618 كفـءكفـء2262011/07/01 معلم

علي بن أبي طالب للتعلیم االساسى 2011/03/01 شرین حسن عبد الحمید عبد الحلیم 323360 كفـءكفـء2272011/03/01 معلم

ریاض أطفال السادات الرسمیة للغات 2011/03/01 شریھان نبیل عبد الونیس الطنطاوى 2053807 كفـءكفـء2282011/03/01 معلم

عثمان بن عفان للتعلیم األساسي 2011/03/01 شھیرة رفعت عبد اللطیف طبلیة 2070399 كفـءكفـء2292011/03/01 معلم

فاطمة الزھراء الرسمیة للغات 2011/07/01 شیماء أبو سریع فھمى علوانى 2077087 كفـءكفـء2302011/07/01 معلم

ریاض اطفال العبور بالسادات 2011/03/01 شیماء العربى ابو المجد عبد المتجلى 2077173 كفـءكفـء2312011/03/01 معلم

كفر داود االعدادیة بنات 2011/07/01 شیماء جویلى عبد الحلیم یسن 2137259 كفـءكفـء2322011/07/01 معلم

سارة سعد نوارة للتعلیم االساسى 2011/07/01 شیماء سعید مبروك الحلبى 2091311 كفـءكفـء2332011/07/01 معلم

أبو بكر الصدیق للتعلیم االساسى 2011/07/01 شیماء صالح عبد الفتاح سالم 2125806 كفـءكفـء2342011/07/01 معلم

الشھید طلعت فتحى مظال 2011/07/01 شیماء طة  عبد العظیم فرماوى 2115978 كفـءكفـء2352011/07/01 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2008/07/01 شیماء دمحم حامد سارى 2069808 كفـءكفـء2362011/07/01 معلم

علي بن أبي طالب للتعلیم االساسى 2011/03/01 شیماء دمحم ناصر موسى عیسى 2071457 كفـءكفـء2372011/03/01 معلم

ریاض اطفال السیدة عائشة للتعلیم االساسى 2011/07/01 شیماء مصطفى احمد مصطفى 2116090 كفـءكفـء2382011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الساداتالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید إسالم عبد العزیز مشحوت للتعلیم األساسي 2011/03/01 صباح السید عبد العظیم سالمة 2116070 كفـءكفـء2392011/02/20 معلم

ریاض اطفال زكى سالم أ باالحماس 2011/03/01 صباح عبد المنعم عبد العال البیوقى 2104017 كفـءكفـء2402011/03/01 معلم

الشھید طلعت فتحى مظال 2009/03/01 صبحى سعید سعد باز 2076932 كفـءكفـء2412011/03/01 معلم

ریاض اطفال كفر داود الجدیدة للتعلیم االساسى 2011/03/01 صفاء السید على ابو الحسن 2071788 كفـءكفـء2422011/03/01 معلم

العبور االبتدائیة بالسادات 2011/07/01 صفاء عنتر عبد الرازق  القزاز 2130110 كفـءكفـء2432011/07/01 معلم

الشھید احمد دمحم خضر االبتدائیة 2011/03/01 صفاء فتحى سلطان حسین 319200 كفـءكفـء2442011/03/01 معلم

ابو نشابھ االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 صفاء فوزى عبد هللا أحمد 2116072 كفـءكفـء2452011/07/01 معلم

أبو مساعد للتعلیم األساسى 2011/07/01 صفاء مرعى حسن مرعى 320444 كفـءكفـء2462011/07/01 معلم

خالد بن الولید للتعلیم االساسى 2011/03/01 صفوت ابو الفتوح السید عبد هللا 2077169 كفـءكفـء2472011/03/01 معلم

الخطاطبة الرسمیة للغات 2011/07/01 صفوت عمر عادل عبد التواب كامل 2070331 كفـءكفـء2482011/07/01 معلم

ریاض اطفال كفر داود الجدیدة للتعلیم االساسى 2011/03/01 ضحا عبد الفتاح احمد زید 2095304 كفـءكفـء2492011/03/01 معلم

ریاض اطفال الطرانة الجدیدة 2011/03/01 ضحى عزت دمحم على 2077102 كفـءكفـء2502011/03/01 معلم

2011/03/01 كفرداود التجاریةالمشتركة عاشور سعید عبد العاطي ایوب 2077139 كفـءكفـء2512011/03/01 معلم

عبد الھادى اللیثى االعدادیة 2011/03/01 عبد الغنى أبو الفتوح عبد الغنى شعیب 2102481 كفـءكفـء2522011/03/01 معلم

السادات الرسمیة للغات 2011/07/01 عبد هللا اسماعیل عبد المقصود االعرج 2070325 كفـءكفـء2532011/07/01 معلم

فاطمھ الزھراء الرسمیة للغات 2011/07/01 عبد هللا دمحم شوشة عبید 2102484 كفـءكفـء2542011/07/01 معلم

عبد الوھاب  خلف للتعلیم االساسى 2011/07/01 عبد الناصر محمود سعید خضر 2397988 كفـءكفـء2552011/07/01 معلم
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أبو نشابھ االبتدائیة للتعلیم االساسى 2010/03/01 عبلھ عبد الرازق عبد الوھاب عبد الرازق 2054894 كفـءكفـء2562011/03/01 معلم

كفر داود االعدادیة بنات 2011/03/01 عبیر أحمد عبد الحكم سالم 312023 كفـءكفـء2572011/03/01 معلم

الشھید إسالم عبد العزیز مشحوت للتعلیم األساسي 2011/07/01 عبیر احمد على عبد الرازق 2101187 كفـءكفـء2582011/07/01 معلم

الخطاطبة الحدیثة االبتدائیة 2011/07/01 عبیر جمال عبد القادر دمحم حشیش 2053872 كفـءكفـء2592011/07/01 معلم

كفر داود االعدادیة بنات 2011/03/01 عبیر حمودة الدسوقى حربى 2053475 كفـءكفـء2602011/03/01 معلم

سراج الدین الطحاوى االبتدائیة 2011/07/01 عبیر عبد العزیز دمحم شعراوى 2098726 كفـءكفـء2612011/07/01 معلم

ریاض أطفال بالل بن رباح للتعلیم االساسى 2011/07/01 عزة رمضان دمحم عبد المقصود زغلول 2058377 كفـءكفـء2622011/07/01 معلم

أبو نشابھ االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 عزة صبحى الدسوقى ابراھیم یونس 2116073 كفـءكفـء2632011/07/01 معلم

ریاض اطفال عثمان بن عفان لتعلیم االساسى 2011/07/01 عزة فتحى فتح هللا عوض 2100304 كفـءكفـء2642011/07/01 معلم

ریاض اطفال عمرو  بن العاص للتعلیم االساسى 2011/03/01 عزه حلمى دمحم الزغبى 2053898 كفـءكفـء2652011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشیخ زاید للتعلیم االساسي بالخطاطبة 2011/03/01 عزه صالح محمود السید خلف 2053870 كفـءكفـء2662011/03/01 معلم

السیدة خدیجة للتعلیم االساسى 2011/07/01 عفاف جمال الدین دمحم الدراجیلى 2101959 كفـءكفـء2672011/07/01 معلم

ابو نشابھ االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 عالء السید توفیق  السید 2116088 كفـءكفـء2682011/07/01 معلم

جالل خضر الثانویة بكفر داود 2011/07/01 على جمعة عبد الجلیل حسین 2214598 كفـءكفـء2692011/07/01 معلم

الخطاطبھ االعدادیة المشتركة 2011/07/01 على حامد دمحم إبراھیم 320225 كفـءكفـء2702011/07/01 معلم

الخطاطبة الرسمیة للغات 2011/07/01 على عبد العزیز على عمارة 2054392 كفـءكفـء2712011/07/01 معلم

الخطاطبھ الثانویھ المشتركة 2011/03/01 عماد  حمدى عبد الفضیل إبراھیم عبودة 2077014 كفـءكفـء2722011/03/01 معلم
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ریاض اطفال السادات بالسادات 2011/03/01 فاطمة عبد الحمید دمحم البكرى 2073923 كفـءكفـء2732011/03/01 معلم

جالل خضر الثانویة بكفر داود 2011/07/01 فاطمة دمحم عادل ھانى منتصر 2155945 كفـءكفـء2742011/07/01 معلم

جالل خضر اعدادى 2011/07/01 فایزة احمد فتح االالة مبروك 2077100 كفـءكفـء2752011/07/01 معلم

جیل الثورة للتعلیم االساسى بالسادات 2011/03/01 فایزة دمحم عبد العزیز حسب هللا 2096460 كفـءكفـء2762011/03/01 معلم

الخطاطبة الرسمیة للغات 2011/03/01 فتحیة ذكى حامد العطار 2045876 كفـءكفـء2772011/03/01 معلم

)ا(ریاض اطفال بنى كفر داود   2011/03/01 فتوح دمحم الدیب دمحم عمر 2098732 كفـءكفـء2782011/03/01 معلم

ابو نشابھ االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 فطیمة محمود عبد الغنى إسماعیل 317948 كفـءكفـء2792011/03/01 معلم

الخطاطبة الرسمیة للغات 2011/07/01 كارم صالح عبد العزیز السیسى 2100339 كفـءكفـء2802011/07/01 معلم

عمر بن عبد العزیز الثانویة 2011/03/01 لبنى عبدالحمید ابراھیم عبدالحلیم 322448 كفـءكفـء2812011/03/01 معلم

العبور االبتدائیة بالسادات 2011/07/01 لبنى فتحى ابراھیم فیاض 2125987 كفـءكفـء2822011/07/01 معلم

ریاض اطفال السیدة عائشة للتعلیم االساسى 2011/07/01 لبنى دمحم الصاوى امبابى 2073939 كفـءكفـء2832011/07/01 معلم

السادات االعدادیة بالسادات 2011/03/01 لمیاء جمال موسي عبد الحمید 2077124 كفـءكفـء2842011/03/01 معلم

عبد الھادى اللیثى االعدادیة 2011/07/01 لمیاء حسین ابراھیم غنیم 2197556 كفـءكفـء2852011/07/01 معلم

ابو نشابھ االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 لیلى دمحم حامد عبد الجواد 2045868 كفـءكفـء2862011/07/01 معلم

الخطاطبھ االعدادیة المشتركة 2011/03/01 لیلي فوزي عواد جاب هللا 1733988 كفـءكفـء2872011/02/20 معلم

جیل الثورة للتعلیم االساسى 2011/07/01 مارى سمیر عوض هللا فرج هللا 2099986 كفـءكفـء2882011/07/01 معلم

الخطاطبھ االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ماھر حامد ناصف شیبة 2100360 كفـءكفـء2892011/07/01 معلم
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ریاض اطفال دمحمعبدهللا داود 2011/03/01 مبروكة شوقي ابراھیم سالم 2077120 كفـءكفـء2902011/03/01 معلم

السادات االعدادیة بالسادات 2011/03/01 مبروكة دمحم عیسى عیسى 2096643 كفـءكفـء2912011/03/01 معلم

ساحل ابو نشابھ للتعلیم االساسى 2011/07/01 محاسن أحمد عبد المولى عاصى 2116075 كفـءكفـء2922011/07/01 معلم

ریاض اطفال السیدة عائشة للتعلیم االساسى 2011/03/01 محاسن عبد هللا ذكى حسن 2101944 كفـءكفـء2932011/03/01 معلم

السیدة عائشة للتعلیم األساسي 2011/03/01 دمحم أحمد على شعالن 314368 كفـءكفـء2942011/03/01 معلم

الخطاطبھ االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم جمال عبد القادر دمحم 2181673 كفـءكفـء2952011/07/01 معلم

دمحم عبدهللا داوداالبتدائیة 2011/03/01 دمحم صالح عبد السید صقر 2076931 كفـءكفـء2962011/03/01 معلم

الخطاطبة الرسمیة للغات 2011/03/01 دمحم صالح دمحم عمارة 2073272 كفـءكفـء2972011/03/01 معلم

الطرانھ ااالعدایة المشتركة 2011/07/01 دمحم عادل دمحم اللیثى 2103620 كفـءكفـء2982011/07/01 معلم

الخطاطبھ الثانویھ المشتركة 2011/07/01 دمحم عبد الرازق دمحم حسین بركات 2161404 كفـءكفـء2992011/07/01 معلم

.المستشار دمحم فھمى باظھ اعدادى 2011/03/01 دمحم عبد المنعم خلیفة مدكور 2077106 كفـءكفـء3002011/03/01 معلم

السادات االبتدائیة بالسادات 2011/03/01 دمحم على سلیمان فودة 2077010 كفـءكفـء3012011/03/01 معلم

الفاروق عمر بن الخطاب الثانویة بنین بالسادات 2011/03/01 دمحم فارس سالم فارس 2053515 كفـءكفـء3022011/03/01 معلم

الخطاطبھ االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم مجدى دمحم العیسوى 2053880 كفـءكفـء3032011/02/20 معلم

عمرو بن العاص للتعلیم االساسى 2011/07/01 دمحم دمحم السید زیادة 2398029 كفـءكفـء3042011/07/01 معلم

ابو نشابھ االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 دمحم مصطفى عبد الرحمن ابو قوطة 2077013 كفـءكفـء3052011/03/01 معلم

)ب(المستشار توفیق عبد الحكم االبتدائیة  2009/07/01 دمحم مھدى عبد العاطى  باظة 2391139 كفـءكفـء3062011/07/01 معلم
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قومبانیة الخطاطبھ االعدادیة 2011/03/01 دمحم نجاح عباس معوض 2077111 كفـءكفـء3072011/03/01 معلم

جالل خضر اعدادى 2011/03/01 محمود ابو شوشة سعد الدین ابو شوشة 2076930 كفـءكفـء3082011/02/20 معلم

الخطاطبة الحدیثة االبتدائیة 2011/07/01 محمود عبد العزیز محمود ابراھیم 2053854 فوق المتوسطكفـء3092011/07/01 معلم

عبد الوھاب خلف للتعلیم االساسى 2011/03/01 محمود عبد الفتاح دمحم ابراھیم حمزة 2091704 كفـءكفـء3102011/03/01 معلم

خالد بن الولید للتعلیم االساسى بالسادات 2011/07/01 محمود دمحم احمد جمال الدین 2134031 كفـءكفـء3112011/07/01 معلم

)أ ( المستشار توفیق عبد الحكم االبتدائیة   2010/01/19 محمود دمحم محمود المھر 320941 كفـءكفـء3122011/03/01 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2010/07/01 مروة أحمد دمحم كامل قالش 2118982 كفـءكفـء3132011/07/01 معلم

ریاض اطفال خالد بن الولید للتعلیم االساسى 2011/07/01 مروة عبد القادر حسینى دمحم 2121846 كفـءكفـء3142011/07/01 معلم

فاطمھ الزھراء الرسمیة للغات 2010/03/01 مروة عبد المنعم ابراھیم یونس 2046133 كفـءكفـء3152011/03/01 معلم

السیدة عائشة للتعلیم األساسي 2010/07/01 مروة فؤاد نبوى الملیجى 2049531 كفـءكفـء3162011/07/01 معلم

الخطاطبھ االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مروة محمود یوسف منصور 2083491 كفـءكفـء3172011/07/01 معلم

ریاض اطفال جیل الثورة للتعلیم االساسى 2010/03/01 مریم سالم عطیة مرجان 990379 كفـءكفـء3182011/03/14 معلم

دمحم سیف الوكیل االبتدائیة 2011/07/01 مسعودة عبد هللا على الزناتى 2121760 كفـءكفـء3192011/07/01 معلم

الشھید إسالم عبد العزیز مشحوت للتعلیم األساسي 2011/07/01 مشیرة فتحى حسانین شكر 322871 كفـءكفـء3202011/07/01 معلم

عبد الھادى اللیثى االعدادیة 2011/03/01 مصطفى زین العابدین محمود على 2077110 كفـءكفـء3212011/03/01 معلم

عدنان مدنى للتعلیم االساسى 2011/07/01 معالى عبد المعطى مصلحى نجم 2054358 كفـءكفـء3222011/07/01 معلم

ریاض اطفال ابو نشایة للتعلیم االساسى 2011/03/01 منال جمال حسانین حموده مشاحیت 2045883 كفـءكفـء3232011/02/20 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 

الساداتالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

محمود وھیدى االبتدائیة 2011/07/01 منال رمضان اسماعیل بسیونى 2227461 كفـءكفـء3242011/07/01 معلم

علي بن أبي طالب للتعلیم االساسى 2011/07/01 منال ظریف اسعد داود 2127159 كفـءكفـء3252011/07/01 معلم

عثمان بن عفان للتعلم األساسى 2011/03/01 منال عبد الحمید احمد عبد الرازق 2076988 كفـءكفـء3262011/03/01 معلم

)  ز  ( الثانویة الفنیة للتعلیم و التدریب المزدوج 
٤بالسادات م 

2011/07/01 منال عبد المرضى عبد الجید الرفاعى 2116085 كفـءكفـء3272011/07/01 معلم

ریاض اطفال ساحل ابو نشابة 2011/07/01 منى صبرى ابراھیم عبد الرؤف 2105591 كفـءكفـء3282011/07/01 معلم

نصر أبو مصطفى االعدادیة بالطرانة 2011/03/01 منى عرفان السید حسب هللا 2076032 كفـءكفـء3292011/03/01 معلم

عمرو  بن العاص للتعلیم االساسى 2011/03/01 منى مبروك ھاشم السید  عشیبة 2076933 كفـءكفـء3302011/03/01 معلم

ریاض اطفال خالد بن الولید للتعلیم االساسى 2011/03/01 منى محمود ابراھیم الخولى 2053908 كفـءكفـء3312011/03/01 معلم

أسامھ بن زید للتعلیم االساسى 2011/03/01 مھا صالح سید احمد جبالى 2077107 كفـءكفـء3322011/03/01 معلم

قومبانیة الخطاطبة االبتدائیة 2011/07/01 مى على أبو الحدید  تامر 2126446 كفـءكفـء3332011/07/01 معلم

ریاض اطفال السیده خدیجھ للتعلیم االساسى 2011/03/01 مى عید عبد الجلیل محروس 2053900 كفـءكفـء3342011/03/01 معلم

ریاض اطفال الفاروق عمر بن الخطاب بالسادات 2011/03/01 مى دمحم صبرى عمارة 2077043 كفـءكفـء3352011/02/20 معلم

ریاض اطفال محمود وھیدي 2011/03/01 میرفت صبري ابراھیم عبد الرؤف راضى 2045904 كفـءكفـء3362011/03/01 معلم

السیدة عائشة للتعلیم األساسي 2011/03/01 مینا عونى قسطنطین كیرلس 2091872 كفـءكفـء3372011/03/01 معلم

السادات االبتدائیة بالسادات 2011/03/01 نادیة عبدالخالق عبدالموجود العیاط 1532435 كفـءكفـء3382011/02/20 معلم

الشھید طلعت فتحى مظال 2011/03/01 نادیھ كمال عبد التواب عبد العظیم 2071247 كفـءكفـء3392011/03/01 معلم

أبو بكر الصدیق للتعلیم االساسى 2011/03/01 نادیھ مبروك السید عبد هللا 2053897 كفـءكفـء3402011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الساداتالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو نشابھ االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 نادیھ دمحم رفعت عبد هللا الصبحى 2064633 كفـءكفـء3412011/07/01 معلم

السادات االعدادیة بالسادات 2011/07/01 نانسى عونى قسطنطین كیرلس سلیمان 2098727 كفـءكفـء3422011/07/01 معلم

الشھید إسالم عبد العزیز مشحوت للتعلیم األساسي 2011/03/01 نبیلة دمحم عفان حماد 2054325 كفـءكفـء3432011/03/01 معلم

ریاض أطفال الشھید إسالم عبد العزیز مشحوت للتعلیم 
االساسى

2011/03/01 نجاة دمحم عبد العزیز عبد الجواد 2098731 كفـءكفـء3442011/03/01 معلم

السادات الثانویة للبنات بالسادات 2011/03/01 نجوى دمحم أبراھیم شعت 290104 كفـءكفـء3452011/02/20 معلم

فاطمھ الزھراء الرسمیة للغات 2011/07/01 نشوى دمحم عبد الحمید على 2128853 كفـءكفـء3462011/07/01 معلم

بالل بن رباح للتعلیم االساسى 2011/03/01 نعمة صابر عبد العظیم عبد القادر 2046259 كفـءكفـء3472011/03/01 معلم

علي بن أبي طالب للتعلیم االساسى 2011/07/01 نعمھ محمود قطب محمود 2064664 كفـءكفـء3482011/07/01 معلم

ریاض اطفال ابو نشایة للتعلیم االساسى 2011/03/01 نعیمة عبد الرحمن فتح هللا زھران 2045886 كفـءكفـء3492011/02/20 معلم

الخطاطبة الحدیثة االبتدائیة 2011/03/01 نفین فتحى عبد الغنى السید حلیوه 2054899 كفـءكفـء3502011/03/01 معلم

السیدة عائشة للتعلیم األساسي 2011/07/01 نھال عزت مصطفى موسى كامل 2075888 كفـءكفـء3512011/07/01 معلم

ساحل ابو نشابھ للتعلیم االساسى 2011/07/01 نھلة صالح عبد اللطیف امام 2263298 كفـءكفـء3522011/07/01 معلم

أبو نشابھ االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 نورا شحات ابراھیم عبد العلیم 2045881 كفـءكفـء3532011/03/01 معلم

ریاض اطفال دمحم سیف الوكیل 2011/03/01 نورة ناجى عبد العظیم دمحم 2071806 كفـءكفـء3542011/03/01 معلم

الجزار للتعلیم االساسى بكفر الجزار 2011/07/01 نیرمین عبدالحمید عبدالغنى ھیكل 312565 كفـءكفـء3552011/07/01 معلم

أسامھ بن زید للتعلیم االساسى 2011/03/01 نیفین شكرى جورجى اسعد 2077040 كفـءكفـء3562011/03/01 معلم

أبو بكر الصدیق للتعلیم االساسى 2011/03/01 ھالة سعید عبد الباسط مبروك 2076656 كفـءكفـء3572011/02/20 معلم
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إدارة مدیریة

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

الساداتالمنوفیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یسن جویلى األبتدائیة 2011/07/01 ھالة مشحوت دمحم الصعیدى 2128833 كفـءكفـء3582011/07/01 معلم

عبد الوھاب  خلف للتعلیم االساسى 2011/03/01 ھانى الشحات رمضان خمیس 2093329 كفـءكفـء3592011/03/01 معلم

عبد الھادى اللیثى االعدادیة 2011/07/01 ھانى انور حامد عطیة 2091702 كفـءكفـء3602011/07/01 معلم

الشھید إسالم عبد العزیز مشحوت للتعلیم األساسي 2011/07/01 ھانى عبد الحمید الجبالى عبد الحمید 2391130 كفـءكفـء3612011/07/01 معلم

السادات االبتدائیة بالسادات 2011/03/01 ھبة  دمحم التعلب عامر 2077166 كفـءكفـء3622011/03/01 معلم

االیمان للتعلیم االساسى 2011/07/01 ھبة جمال ابراھیم المھدى 2069792 كفـءكفـء3632011/07/01 معلم

السیدة عائشة للتعلیم األساسي 2011/07/01 ھبة حسین مصطفى البرم 2116081 كفـءكفـء3642011/07/01 معلم

ریاض اطفال الشیخ زاید للتعلیم االساسي بالخطاطبة 2011/03/01 ھبة زكریا عبد الفتاح عبد المجید مغربى 2098730 كفـءكفـء3652011/02/20 معلم

كفر داود الجدیدة للتعلیم االساسى 2011/07/01 ھبة شوقى دمحم تمام 2101180 كفـءكفـء3662011/07/01 معلم

)أ ( المستشار توفیق عبد الحكم االبتدائیة   2009/03/01 ھبة على جمعة دمحم 2076990 كفـءكفـء3672011/03/01 معلم

)أ ( المستشار توفیق عبد الحكم االبتدائیة   2009/03/01 ھبة على معوض عمران 2103609 كفـءكفـء3682011/03/01 معلم

أبو بكر الصدیق للتعلیم االساسى 2011/07/01 ھبة دمحم سلیمان منسیة 2102009 كفـءكفـء3692011/07/01 معلم

كفر داود االعدادیة بنات 2011/07/01 ھبة محمود سعد محمود 2127154 كفـءكفـء3702011/07/01 معلم

جیل الثورة للتعلیم االساسى بالسادات 2011/03/01 ھبھ أحمد على دمحم عیسى 2053495 كفـءكفـء3712011/02/20 معلم

ریاض أطفال سارة سعد نوارة للتعلیم االساسى 2011/03/01 ھبھ صالح عبد الموجود یونس 2054844 كفـءكفـء3722011/03/01 معلم

الخطاطبة الحدیثة االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ صالح محمود السید 2053864 كفـءكفـء3732011/07/01 معلم

الطرانة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ دمحم عدلى دمحم 322671 كفـءكفـء3742011/07/01 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال االیمان 2011/03/01 ھدى صابر احمد ابو العال 2053915 كفـءكفـء3752011/02/20 معلم

ریاض أطفال فاطمھ الزھراء الرسمیة للغات 2011/03/01 ھدى عبد التواب عمارة عمارة 2054856 كفـءكفـء3762011/02/20 معلم

العبور االبتدائیة بالسادات 2011/03/01 ھدى على أحمد قورة 323137 كفـءكفـء3772011/03/01 معلم

منشأة سرور للتعلیم االساسى 2009/07/01 ھدى على عبد المھدى على حسین 2280398 كفـءكفـء3782011/07/01 معلم

أسامھ بن زید للتعلیم االساسى 2011/07/01 ھدى دمحم عبد الحافظ البرعى 2076941 كفـءكفـء3792011/07/01 معلم

.المستشار دمحم فھمى باظھ اعدادى 2011/03/01 ھمت ابو شوشة عبد الحمید ابوشوشة 2077105 كفـءكفـء3802011/03/01 معلم

الشھید إسالم عبد العزیز مشحوت للتعلیم األساسي 2011/07/01 ھناء حسن منصور عبدة 322818 كفـءكفـء3812011/07/01 معلم

ریاض أطفال الشھید إسالم عبد العزیز مشحوت للتعلیم 
االساسى

2011/03/01 ھناء طاھر عباس قطب 2098734 كفـءكفـء3822011/03/01 معلم

ریاض اطفال االیمان 2011/07/01 ھویدا عبد المعطى مصلحى عبد الرحمن نجم 2084032 كفـءكفـء3832011/07/01 معلم

خالد بن الولید للتعلیم االساسى بالسادات 2011/07/01 ھیام احمد دمحم رفاعى 2101974 كفـءكفـء3842011/07/01 معلم

الشھید إسالم عبد العزیز مشحوت للتعلیم األساسي 2011/07/01 ھیام على سید احمد الشرقاوى 2188971 كفـءكفـء3852011/07/01 معلم

الشھید إسالم عبد العزیز مشحوت للتعلیم األساسي 2011/07/01 ھیام مكاوى السید حسب هللا 2116086 كفـءكفـء3862011/07/01 معلم

الشھید إسالم عبد العزیز مشحوت للتعلیم األساسي 2011/03/01 وائل قشاط كمال عمارة 315899 كفـءكفـء3872011/03/01 معلم

الخطاطبھ االعدادیة المشتركة 2011/07/01 وائل مصطفى عبد الفتاح مصطفى 2071819 كفـءكفـء3882011/07/01 معلم

الشھید إسالم عبد العزیز مشحوت للتعلیم األساسي 2011/07/01 وردة عبد العزیز عبد الحكیم جمعة 2045411 كفـءكفـء3892011/07/01 معلم

سارة سعد نوارة للتعلیم االساسى 2011/03/01 وسام عید دمحم إبراھیم 1632310 كفـءكفـء3902011/03/01 معلم

السادات الرسمیة للغات 2011/03/01 وسام نبیل عبد الونیس الطنطاوى 2076652 كفـءكفـء3912011/03/01 معلم
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كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

بالل بن رباح للتعلیم االساسى 2011/07/01 وفاء سمیر عباس شاھین 2069812 كفـءكفـء3922011/07/01 معلم

ریاض اطفال الشھید طلعت فتحى مظال 2011/03/01 وفاء عبد السمیع دمحم عبد السمیع 2077101 كفـءكفـء3932011/03/01 معلم

ریاض اطفال الفاروق عمر بن الخطاب بالسادات 2011/03/01 وفاء عبد العزیز یوسف البحیرى 1603148 كفـءكفـء3942011/03/01 معلم

عثمان بن عفان للتعلم األساسى 2011/03/01 وفاء فاروق أحمد الخشن 324701 كفـءكفـء3952011/02/20 معلم

ریاض أطفال بالل بن رباح للتعلیم االساسى 2011/07/01 وفاء دمحم بسیونى عبد العزیز اسماعیل 2099991 كفـءكفـء3962011/07/01 معلم

جالل خضر الثانویة بكفر داود 2011/07/01 والء دمحم شاكر  نصر 2393401 كفـءكفـء3972011/07/01 معلم

ریاض أطفال أسامھ بن زید للتعلیم االساسى 2011/03/01 والء دمحم على بدوى 2069809 كفـءكفـء3982011/03/01 معلم

السادات الرسمیة للغات 2011/03/01 ولید عبد العزیز أحمد ناصر 322924 كفـءكفـء3992011/02/20 معلم

جالل خضر اعدادى 2011/07/01 ولید دمحم احمد شرخ 2100383 كفـءكفـء4002011/07/01 معلم

عمر بن عبد العزیز الثانویة 2009/07/01 یاسمین اسماعیل فؤاد قندیل 2214615 كفـءكفـء4012011/07/01 معلم

الفاروق عمر بن الخطاب االبتدائیة بالسادات 2011/03/01 یاسمین دمحم احمد الغلق 2071222 كفـءكفـء4022011/03/01 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة




