
إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الخارجةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السالم القدیمة االبتدائیة 2011/07/01 شیماء احمد غازى ابراھیم 2142450 كفـءكفـء12011/06/27 أمین مكتبة

الشھداء 2011/07/01 لبنى عبد العزیز توفیق بشیر 2106202 كفـءكفـء22011/06/27 أمین مكتبة

الخارجة الثانویة الزراعیة 2011/07/01 مصطفى سید على دمحم 2387228 كفـءكفـء32011/06/27 أمین مكتبة

الخارجة الصناعیة بنین 2012/08/01 نرفانا صادق شھات ابراھیم 2130981 كفـءكفـء42012/07/07 ماجیستیرأمین مكتبة

معھد االمل للصم وضعاف السمع 2011/07/01 نسرین محمود دمحم راشد 2395957 كفـءكفـء52011/02/14 أخصائى صحافة وإعالم

الخارجة الفنیة للبنات 2011/07/01 اشجان مرزوق دمحم جاد 2130971 كفـءكفـء62011/06/27 أخصائى نفسى

ابو بكر الصدیق 2011/07/01 انتصار شوقى احمد ابو العال 2142493 كفـءكفـء72011/02/27 أخصائى نفسى

الخارجة الفنیة للبنات 2011/07/01 عبیر زھیر عبد الغنى على 2381104 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى نفسى

الخارجة الثانویة الزراعیة 2004/07/01 عالء ھشام سقاو نایل 2177483 كفـءكفـء92009/01/27 أخصائى نفسى

الخارجة الفنیة للبنات 2011/07/01 نجالء حمدى  دمحم عبدهللا 2130982 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى نفسى

البستان تعلیم اساسى 2011/07/01 اسامة دمحم فوزى دمحم 2397863 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى اجتماعى

المروة االعدادیة 2011/07/01 اسماء قناوى ابراھیم حسین 2142001 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى اجتماعى

المجاھدین 2011/07/01 امل لبیب فؤاد دمحم 2393575 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 السالم للتعلیم األساسى ایرینى حلیم عبد هللا حنا 2131467 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى اجتماعى

السالم االعدادیة القدیمة 2011/07/01 ایمان عبدالمنعم احمد محمود 2398640 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى اجتماعى

ناصر االعدادیة 2011/07/01 ایمان نفد عبد هللا حسب هللا 2401841 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 اكتوبر٦ ثناء شعبان عبد ربة اسماعیل 2372433 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

المروة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حنان عبد المنعم احمد عبد الراضى 2383243 كفـءكفـء182011/06/27 أخصائى اجتماعى

طلعت ضرغام االبتدائیة 2011/07/01 دعاء ثروت فخرى ثروت 2132610 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى اجتماعى

البستان تعلیم اساسى 2011/07/01 ریھام على واعر عبدهللا 2395223 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى اجتماعى

الزھور الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 صباح دمحم سلمان غیطاس 2127879 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب 2011/07/01 مروة دمحم عوض عبدهللا 2398650 كفـءكفـء222011/06/27 أخصائى اجتماعى

البساتین االعدادیة 2011/07/01 منال محمود عز الدین دمحم 2285158 كفـءكفـء232011/06/27 أخصائى اجتماعى

السالم االعدادیة القدیمة 2011/07/01 نشوى احمد شاھین احمد 2376854 كفـءكفـء242011/06/27 أخصائى اجتماعى

المروة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھناء عمر دمحم عبد الراضى 2328718 كفـءكفـء252011/06/27 أخصائى اجتماعى

االمل االبتدائیة الجدیدة 1986/11/01 فاتن حمامة إسماعیل محمود أحمد 578353 كفـءكفـء262009/11/08 معلم أول أ

2002/06/05 السالم للتعلیم األساسى منى احمد عبد المنعم علي 2084197 كفـءكفـء272011/07/01 معلم أول

معاذ بن جبل 2011/03/07 عمرو احمد سید دمحم  2109825 كفـءكفـء282011/03/07 معلم

الشركة الجدیدة االبتدائیھ 2011/07/01 مى جمال عبد الناصر سید  2117912 كفـءكفـء292011/06/27 معلم

الحریةبوالق الجدیدة 2011/07/01 ابتسام  على حسن جبالى 2395278 كفـءكفـء302011/06/27 معلم

الشركھ الجدیده االعدادیھ 2011/07/01 ابتسام جمال عبد العال احمد 2127437 كفـءكفـء312011/06/27 معلم

الجزائر االعدادیة 2011/07/01 ابتسام سعید عبدالخالق على 2378576 كفـءكفـء322011/06/27 معلم

السبط 2011/03/17 ابتسام سید على دمحم 2134944 كفـءكفـء332011/03/17 معلم

العبور ریاض أطفال 2011/03/17 ابتسام صالح حسن صالح 2219753 كفـءكفـء342011/06/27 معلم
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نجیب محفوظ ث بنات 2011/03/17 ابتسام صبرى حسن عبد هللا 2155541 كفـءكفـء352011/03/02 معلم

الشركة الجدیدة االبتدائیھ 2011/07/01 ابتسام عبد الرحمن عمر دمحم 2142932 كفـءكفـء362011/06/27 معلم

الخارجة الثانویة بنات 2011/07/01 ابتسام عبد الودود حسب ابراھیم 2132223 كفـءكفـء372011/07/01 معلم

الخارجةالرسمیة لغات ثانوي 2011/03/17 ابتسام دمحم حسب عبد الراضى 1778627 كفـءكفـء382011/03/02 معلم

المجاھدین للتعلیم االساسى 2011/02/27 ابتسام دمحم فكرى مصادق 2105982 كفـءكفـء392011/02/14 معلم

صالح الدین ع المشتركة 2011/07/01 إبتسام مصطفى على سید 2116426 كفـءكفـء402011/06/27 معلم

الزھور االعدادیة 2011/02/27 ابتسام منصور یوسف حسب 2131494 كفـءكفـء412011/02/14 معلم

الزھور الجدیدة ریاض أطفال 2011/02/27 ابتسام یوسف ابراھیم بركھ 2158777 كفـءكفـء422011/02/14 معلم

االمل الجدیدة ریاض أطفال 2011/07/01 ابتھال سید خلیفة عبد اللطیف 2130723 كفـءكفـء432011/06/27 معلم

المنیرة 2011/07/01 ابراھیم زید ثابت دمحم 2136852 كفـءكفـء442011/06/27 معلم

المروة االعدادیة 2011/02/27 ابراھیم عبد الفتاح یوسف ابو الحمد 2142198 كفـءكفـء452011/02/27 معلم

عمر بن الخطاب 2011/07/01 ابراھیم عبد الوھاب دمحم ابراھیم 2134896 كفـءكفـء462011/06/27 معلم

الخرطوم 2010/05/11 ابوبكر  عبدالمعز دمحم عطیة 2378248 كفـءكفـء472011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب ریاض أطفال 2011/02/27 احالم صبرى حسن عبد هللا 2162490 كفـءكفـء482011/03/02 معلم

بورسعید االعدادیة 2011/07/01 احمد    عبد المنطلب تكل عرمان 2125108 كفـءكفـء492011/06/27 معلم

ابو طرطور 2011/02/27 احمد  خطیب جیاب على 2238691 كفـءكفـء502011/02/14 معلم

عبد المجید الجغیل 2011/02/27 أحمد  رشدي أحمد صالح 2152750 كفـءكفـء512011/02/27 معلم
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األعلي

الشركة الجدیدة االبتدائیھ 2011/07/01 احمد  شعبان احمد سید 2384247 كفـءكفـء522011/06/27 معلم

المنیرة 2011/07/01 احمد ابراھیم احمد دمحم 2398806 كفـءكفـء532011/06/27 معلم

الخارجة الرسمیة لغات ابتدائي 2011/02/27 احمد ابراھیم دمحم طلیب 2137067 كفـءكفـء542011/02/27 معلم

فلسطین االعدادیة 2011/07/01 احمد اسماعیل عبدالموجود تامر 2399216 كفـءكفـء552011/06/27 معلم

الخارجة المشتركة 2011/02/27 احمد حسن على شحاتة 1774783 كفـءكفـء562011/02/14 معلم

المنیرة االعدادیة المشتركة 2011/02/27 احمد حسن على عبد الحافظ 2134945 كفـءكفـء572011/02/14 معلم

دمحم متولى الشعراوى للتعلیم االساسى 2011/07/01 احمد حسین خلیفة اسماعیل 2401285 كفـءكفـء582011/06/27 معلم

فلسطین االعدادیة 2011/07/01 احمد حسین عبد المنعم دمحم 2157469 كفـءكفـء592011/06/27 معلم

الخارجة ث بنین 2010/01/07 احمد حمدي دمحم عبدالنعیم 2145652 كفـءكفـء602011/02/27 معلم

القطاره اإلبتدائیة 2011/02/27 احمد رضوان بركھ دمحم 2095994 كفـءكفـء612011/02/27 معلم

ابو طرطور االعدادیة 2011/07/01 أحمد زاید دمحم عمر 2132770 كفـءكفـء622011/06/27 معلم

اللغات المتمیزة التجریبیة 2011/07/01 احمد سعد دمحم السید 2134933 كفـءكفـء632011/06/27 معلم

الكویت 2011/07/01 احمد سفینة دمحم سنوسى 2381765 كفـءكفـء642011/06/27 معلم

عزب الشركة االعدادیة 2011/07/01 احمد سلمان دمحم خلف 2118754 كفـءكفـء652011/06/27 معلم

الخارجة الرسمیة لغات ابتدائي 2011/02/27 احمد سید عبد العال دمحم 2134516 كفـءكفـء662011/02/27 معلم

الشھداء 2010/05/12 احمد طلعت دمحم على 2275763 كفـءكفـء672011/06/27 معلم

ابو طرطور االعدادیة 2011/07/01 احمد عبد الحمید عبده دمحم 2134513 كفـءكفـء682011/06/27 معلم
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المروة االعدادیة 2011/03/17 احمد عبد الاله السید حسین 1634067 كفـءكفـء692011/03/02 معلم

الخارجة الثانویة بنات 2011/07/01 احمد عبد هللا شریعى  احمد 2142064 كفـءكفـء702011/06/27 معلم

المروة االبتدائیة المشتركة 2011/03/17 احمد عبدهللا ابراھیم حسیبة 1775385 كفـءكفـء712011/03/02 معلم

المروة االعدادیة 2011/07/01 احمد فخرى طھ بشیر 2142967 كفـءكفـء722011/06/27 معلم

االمل االعدادیة 2011/02/27 احمد كامل احمد دمحم 2128131 كفـءكفـء732011/02/14 معلم

الشھید عارف االعدادیة 2011/07/01 احمد كریم ریاض سید 2136709 كفـءكفـء742011/06/27 معلم

االمل االعدادیة 2011/07/01 أحمد دمحم أحمد حسین 2050007 كفـءكفـء752011/06/27 معلم

الثوره االعدادیة 2011/07/01 احمد دمحم جالل دمحم 2288241 كفـءكفـء762011/06/27 معلم

المجاھدین للتعلیم االساسى 2011/07/01 أحمد دمحم عبد هللا خلف هللا 2395872 كفـءكفـء772011/06/27 معلم

السالم القدیمة االبتدائیة 2011/02/27 احمد دمحم فرغلى دمحم 2142019 كفـءكفـء782011/02/27 معلم

الشھداء 2010/01/08 أحمد محمود أحمد جابر 2048974 كفـءكفـء792011/02/14 معلم

الثوره االعدادیة 2011/07/01 احمد مصطفى یوسف نعیم 2119089 كفـءكفـء802011/06/27 معلم

ابو طرطور االعدادیة 2011/07/01 احمد ناجى دمحم احمد 2381771 كفـءكفـء812011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/02/27 احمد ھشام حسین عبد الوھاب 2136018 كفـءكفـء822011/02/14 معلم

ابو خالد 2011/02/27 احمد وصفى على احمد 2127638 كفـءكفـء832011/02/27 معلم

الخرطوم االعدادیة 2011/07/01 اسامة السید كامل عبد الحفیظ دمحم 2302881 كفـءكفـء842011/06/27 معلم

الخارجة ث بنین 2011/02/27 اسامة عبد الرحیم   احمد ابو زید 2098408 كفـءكفـء852011/03/02 معلم
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البساتین االعدادیة 2011/07/01 اسامھ عبد الرحیم على عبد الجواد 2118769 كفـءكفـء862011/06/27 معلم

فلسطین 2011/07/01 اسالم زكي امام علي 2127265 كفـءكفـء872011/07/01 معلم

اللغات المتمیزة 2011/07/01 اسالم دمحم سلیمان غطاس 2380864 كفـءكفـء882011/06/27 معلم

بوالق االعدادیة 2011/07/01 اسالم دمحم عبلھ مدنى 2119202 كفـءكفـء892011/06/27 معلم

السبط البحرى 2011/07/01 اسماء  اسماعیل آدم دمحم 2378573 كفـءكفـء902011/06/27 معلم

بور سعید 2011/07/01 اسماء  حمدى دمحم شمس الدین 2112817 كفـءكفـء912011/06/27 معلم

الخارجة الثانویة بنات 2011/02/27 اسماء  على دمحم بخیت 2132028 كفـءكفـء922011/02/14 معلم

البساتین االعدادیة 2011/07/01 اسماء ابو بكر  جالب ابو بكر 2142477 كفـءكفـء932011/06/27 معلم

القلعة االعدادیة 2011/07/01 اسماء ابوبكر حسنین ابوبكر 2378582 كفـءكفـء942011/06/27 معلم

2011/02/21 المنیرة ریاض أطفال اسماء احمد اسماعیل دمحم 2137107 كفـءكفـء952011/02/14 معلم

نجیب محفوظ ث بنات 2011/02/27 اسماء احمد عبد الجلیل عبد الصادق 2135689 كفـءكفـء962011/02/14 معلم

2011/02/27 السبط ریاض أطفال اسماء أحمد عبد السالم أحمد 1782913 كفـءكفـء972011/02/14 معلم

الزھور االعدادیة 2011/02/27 أسماء احمد عبدهللا رضوان 2117680 كفـءكفـء982011/02/14 معلم

الخارجة الرسمیة لغات اإلعدادیة 2011/07/01 اسماء احمد دمحم احمد 2117756 كفـءكفـء992011/06/27 معلم

االمل االعدادیة 2011/02/27 أسماء السید حسین عبد هللا 1778781 كفـءكفـء1002011/02/14 معلم

الخارجة الرسمیة لغات اإلعدادیة 2011/07/01 أسماء جمال فھیم دمحم 2395923 كفـءكفـء1012011/06/27 معلم

الخارجة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 اسماء حامد مشعال احمد 2114229 كفـءكفـء1022011/06/27 معلم
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الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

الشركة الجدیدة االبتدائیھ 2011/07/01 اسماء حسن سید دمحم 2143024 كفـءكفـء1032011/06/27 معلم

المنیرة 2011/07/01 اسماء حسن دمحم حسن 2114238 كفـءكفـء1042011/06/27 معلم

2011/03/17 اكتوبر االعدادیة٦ أسماء حسین  حسنین حسن 2257141 كفـءكفـء1052011/03/02 معلم

2011/02/27 اكتوبر٦ اسماء حسین برنس منصور 2136044 كفـءكفـء1062011/02/14 معلم

الشركھ الجدیده االعدادیھ 2011/07/01 اسماء حسین دمحم ابو الحسن 2117346 كفـءكفـء1072011/06/27 معلم

المنیرة 2011/02/27 اسماء داود سلیمان دمحم 1661092 كفـءكفـء1082011/02/14 معلم

بور سعید 2011/03/17 اسماء رفعت احمد نصر 2127811 كفـءكفـء1092011/03/02 معلم

الزھور االعدادیة 2011/02/27 اسماء زكریا دمحم متولي 2131147 كفـءكفـء1102011/02/14 معلم

الشركة الجدیدة االبتدائیھ 2011/02/27 أسماء سالم  حلیفھ دمحم 2098382 كفـءكفـء1112011/02/14 معلم

دمحم متولى الشعراوى للتعلیم االساسى 2011/02/27 اسماء سعید حسن دمحم 2137095 كفـءكفـء1122011/02/27 معلم

عبد المجید الجغیل 2011/02/27 اسماء سلیمان یوسف ابراھیم 2128078 كفـءكفـء1132011/02/27 معلم

االمل الجدیدة ریاض أطفال 2011/02/27 اسماء سید یوسف احمد 2152591 كفـءكفـء1142011/02/14 معلم

صالح الدین ریاض أطفال 2011/02/27 اسماء صالح الدین دمحم على 2135339 كفـءكفـء1152011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب 2011/02/27 اسماء ضاحى دمرداش دمحم 2127316 كفـءكفـء1162011/02/14 معلم

البارودى ریاض أطفال 2011/03/07 اسماء طھ دمحم على 2220631 كفـءكفـء1172011/02/14 معلم

المروة االعدادیة 2011/02/27 اسماء عبد الخالق دمحم احمد 1773597 كفـءكفـء1182011/02/14 معلم

ناصر االعدادیة 2011/07/01 اسماء عبد هللا دمحم حافظ 2137091 كفـءكفـء1192011/06/27 معلم
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كود المعلمم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

السبط 2011/07/01 اسماء عبد المنعم حسین رضوان 2248098 كفـءكفـء1202011/06/27 معلم

الزھور الجدیدة ریاض أطفال 2011/02/27 اسماء عبد الوھاب احمد عبد الشكور 2143107 كفـءكفـء1212011/02/14 معلم

القلعة االعدادیة 2011/07/01 اسماء عبدالخالق احمد دمحم 2145610 كفـءكفـء1222011/06/27 معلم

2011/02/27 اكتوبر٦ اسماء عبدالمحسن مصطفى احمد 1636820 كفـءكفـء1232011/02/14 معلم

الخارجة االعدادیة المشتركة 2008/12/01 اسماء عدلى احمد دمحم 2136909 كفـءكفـء1242011/06/27 معلم

بوالق الثانویة المشتركة 2011/07/01 اسماء عمرى عبد الظاھر دمحم 2130762 كفـءكفـء1252011/06/27 معلم

الخرطوم االعدادیة 2011/07/01 اسماء فاروق عباس احمد 2397858 كفـءكفـء1262011/06/27 معلم

المروة االعدادیة 2011/07/01 أسماء فتحي طھ رضوان 2395832 كفـءكفـء1272011/06/27 معلم

الزھور 2011/02/27 اسماء فتوح عبد السالم ابراھیم 2127636 كفـءكفـء1282011/02/14 معلم

2011/07/01 السالم للتعلیم األساسى اسماء فرغلي ابراھیم احمد 2130274 كفـءكفـء1292011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2011/07/01 اسماء فھمى حسان على 2377606 كفـءكفـء1302011/06/27 معلم

الثورة 2011/02/27 اسماء فؤاد سید ابراھیم 2129407 كفـءكفـء1312011/02/27 معلم

2011/02/27 اكتوبر االبتدائیة ریاض أطفال٦ اسماء فوزى عزیز الدین  على 2152162 كفـءكفـء1322011/02/27 معلم

صالح الدین ع المشتركة 2011/02/27 اسماء كمال فرغلى احمد 2137249 كفـءكفـء1332011/02/14 معلم

طلعت ضرغام ریاض أطفال 2010/03/17 اسماء مبارك دمحم احمد 2131542 كفـءكفـء1342011/03/17 معلم

المنیرة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 اسماء محروس على حسنین 2225218 كفـءكفـء1352011/06/27 معلم

ملحقة المعلمین ریاض أطفال 2010/02/27 اسماء دمحم أحمد السید مبارك 2161366 كفـءكفـء1362011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة
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األعلي

عزب الشركة االعدادیة 2011/07/01 اسماء دمحم احمد محمود 2120138 كفـءكفـء1372011/06/27 معلم

المروة االعدادیة 2011/02/27 اسماء دمحم ادم صالح 1691630 كفـءكفـء1382011/03/01 معلم

بوالق التجریبیة لغات 2011/07/01 أسماء دمحم العربى سعد هللا 2140132 كفـءكفـء1392011/06/27 معلم

السبط 2011/03/17 اسماء دمحم عبد الدایم دمحم 2219886 كفـءكفـء1402011/03/17 معلم

المروة االعدادیة 2011/02/27 اسماء دمحم عبد اللطیف دمحم 2127892 كفـءكفـء1412011/02/27 معلم

اللغات المتمیزة 2011/07/01 اسماء دمحم عبدهللا عبدالعزیز 2378580 كفـءكفـء1422011/06/27 معلم

الشھید عارف االعدادیة 2011/07/01 اسماء دمحم على دمحم 2119211 كفـءكفـء1432011/06/27 معلم

بوالق التجریبیة لغات 2011/07/01 اسماء دمحم عمر بركة 2111201 كفـءكفـء1442011/06/27 معلم

طلعت ضرغام ریاض أطفال 2011/03/17 أسماء دمحم نبھي أحمد 1785443 كفـءكفـء1452011/06/27 معلم

2011/07/01 الخارجة االبتدائیة ریاض أطفال أسماء دمحم یوسف دمحم 2395864 كفـءكفـء1462011/06/27 معلم

االمل االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 اسماء محمود ابراھیم دمحم 2124938 كفـءكفـء1472011/06/27 معلم

الشركھ الجدیده االعدادیھ 2011/07/01 اسماء محمود دمحم راشد 2120135 كفـءكفـء1482011/06/27 معلم

اللغات المتمیزة ریاض اطفال 2011/02/27 اسماء معتوق محمود مغربى 1691684 كفـءكفـء1492011/02/14 معلم

معاذ بن جبل ریاض أطفال 2011/07/01 اسماء یوسف ادم یوسف 2124881 كفـءكفـء1502011/06/27 معلم

بوالق الثانویة المشتركة 2011/02/27 اشرف عبد الرافع دمحم احمد 1626742 كفـءكفـء1512011/02/27 معلم

ناصر االعدادیة 2011/07/01 اشرف دمحم احمد محمود 2122903 كفـءكفـء1522011/06/27 معلم

عبد المجید الجغیل 2011/07/01 اشرف دمحم امین دمحم 2346513 كفـءكفـء1532011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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الخارجةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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2011/02/27 اكتوبر٦ اشرف مختار دمحم العربى 2135253 كفـءكفـء1542011/03/01 معلم

الشھداء 2010/02/27 اشواق محمود دمحم والى 1773414 كفـءكفـء1552011/02/27 معلم

بور سعید 2011/07/01 اظھار احمد تونى حمدان 2130707 كفـءكفـء1562011/06/27 معلم

العبور 2011/03/07 اقبال عمر احمد حسن 2135262 كفـءكفـء1572011/03/07 معلم

2010/02/27 اكتوبر٦ اكرام عبدهللا احمد صالح 1730750 كفـءكفـء1582011/02/14 معلم

الزھور الجدیدة ریاض أطفال 2011/03/17 إكرام یوسف توفیق أحمد 2217948 كفـءكفـء1592011/03/02 معلم

البستان االعدادیھ 2011/02/27 أكرم فھمى دمحم مصطفى 2048968 كفـءكفـء1602011/02/14 معلم

عبد المجید الجغیل ریاض أطفال 2011/07/01 آالء  حسن على شحاتھ 2368229 كفـءكفـء1612011/06/27 معلم

القطاره اإلبتدائیة 2011/07/01 الشیماء سعد یوسف احمد 2137070 كفـءكفـء1622011/06/27 معلم

عبد المجید الجغیل 2011/03/17 الطاف دمحم عبد العزیز عبد الغنى 2134539 كفـءكفـء1632011/03/02 معلم

المجاھدین للتعلیم االساسى 2011/07/01 الفت سالم دمحم الشایب 2400246 كفـءكفـء1642011/06/27 معلم

الخرطوم االعدادیة 2011/07/01 القذافى عطیة احمد  عوض 2105983 كفـءكفـء1652011/06/27 معلم

الخارجة الرسمیة لغات ابتدائي 2011/02/27 المعتز باm خمیس دمحم عبدهللا 1634505 كفـءكفـء1662011/02/14 معلم

الشھید عارف 2011/07/01 المنتصر باm  صفوت فولى دمحم 2378829 كفـءكفـء1672011/06/27 معلم

المجاھدین للتعلیم االساسى 2011/07/01 الھام رمضان سید شاكر 2119199 كفـءكفـء1682011/06/27 معلم

ناصر ریاض أطفال 2011/07/01 الھام محسن حسین احمد 2220674 كفـءكفـء1692011/06/27 معلم

الخرطوم 2011/07/01 ام ھاشم على عمر عطیھ 2387229 كفـءكفـء1702011/06/27 معلم
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2011/02/27 اكتوبر االعدادیة٦ امال عبد الفتاح على عبد القوى 2127730 كفـءكفـء1712011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق ریاض أطفال 2011/07/01 أمال عثمان دمحم أحمد 2219339 كفـءكفـء1722011/06/27 معلم

الجزائر 2011/07/01 أمال فوزى حسن دمحم 2148951 كفـءكفـء1732011/06/27 معلم

دمحم متولى الشعراوى للتعلیم االساسى 2011/07/01 آمال دمحم آدم حافظ 2142186 كفـءكفـء1742011/06/27 معلم

المروة االعدادیة 2011/02/27 آمال دمحم اسماعیل سعید 2142039 كفـءكفـء1752011/02/27 معلم

البساتین االعدادیة 2011/02/27 امال معوض مصباح معوض 2127627 كفـءكفـء1762011/02/27 معلم

الشركة الجدیدة االبتدائیھ 2011/02/27 أمال یونس حمود عطا هللا 2136652 كفـءكفـء1772011/03/07 معلم

الخرطوم االعدادیة 2011/07/01 امانى ابراھیم فتح الباب ابو زید 2127506 كفـءكفـء1782011/06/27 معلم

الزھور الجدیدة االبتدائیة 2011/02/27 امانى اسماعیل سعید عبد الحلیم 2128092 كفـءكفـء1792011/02/14 معلم

معاذ بن جبل ریاض أطفال 2011/07/01 امانى حسن دمحم حسن 2395015 كفـءكفـء1802011/06/27 معلم

صالح الدین ریاض أطفال 2011/02/27 أمانى راشد مسعود عبدهللا 2216666 كفـءكفـء1812011/02/14 معلم

ناصر االعدادیة 2011/02/27 امانى رشاد سید دمحم عزقل 2142444 كفـءكفـء1822011/02/14 معلم

االمل االعدادیة 2011/02/27 امانى زكریا دمحم سعید 2142438 كفـءكفـء1832011/02/14 معلم

السالم االعدادیة القدیمة 2011/02/27 امانى شعیب دمحم عبد الشھید 1726022 كفـءكفـء1842011/02/27 معلم

ملحقة المعلمین االبتدائیة 2011/02/27 امانى عبد المعز على زناتى 2104239 كفـءكفـء1852011/02/14 معلم

السالم االعدادیة القدیمة 2011/07/01 امانى فتحى ابو الفتوح مھران 2399625 كفـءكفـء1862011/06/27 معلم

الثورة 2011/07/01 امانى یوسف على مخلوف 2381718 كفـءكفـء1872011/06/27 معلم
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البستان تعلیم اساسى 2011/02/27 امل اسماعیل دمحم احمد 2127604 كفـءكفـء1882011/02/27 معلم

السالم القدیمة االبتدائیة 2011/03/17 امل بخیت عبد الذاكر بخیت 2135257 كفـءكفـء1892011/03/02 معلم

الخارجة الرسمیة لغات اإلعدادیة 2011/07/01 امل حلیم ابراھیم مینا 2125856 كفـءكفـء1902011/06/27 معلم

عزب الشركة االعدادیة 2011/07/01 أمل فھمى صادق حسین 2112826 كفـءكفـء1912011/06/27 معلم

2011/02/27 اكتوبر االعدادیة٦ امل دمحم عبدالحمید مصافى 1725925 كفـءكفـء1922011/02/14 معلم

السالم االعدادیة القدیمة 2011/02/27 أمنیة أحمد حیدر أحمد 1784657 كفـءكفـء1932011/02/14 معلم

بوالق التجریبیة لغات 2011/07/01 أمنیة مدحت أنیسى دمحم 2140180 كفـءكفـء1942011/06/27 معلم

اللغات المتمیزة ریاض اطفال 2011/07/01 امنیھ صالح ابراھیم عبد هللا 2136206 كفـءكفـء1952011/06/27 معلم

السالم القدیمة ریاض أطفال 2011/02/27 امیرة احمد دمحم ابراھیم 2107419 كفـءكفـء1962011/02/14 معلم

عبد المجید الجغیل ریاض أطفال 2011/07/01 امیرة احمد محمود عبد الكریم 2219230 كفـءكفـء1972011/06/27 معلم

المروة االعدادیة 2011/07/01 أمیرة حسن أحمد دمحم 2140178 كفـءكفـء1982011/06/27 معلم

دمحم متولى الشعراوى للتعلیم االساسى 2011/07/01 امیرة خلف عبد العلیم اسماعیل 2392837 كفـءكفـء1992011/06/27 معلم

انور البارودى 2011/03/17 امیرة سعد یوسف احمد 1758557 كفـءكفـء2002011/06/27 معلم

2011/07/01 اكتوبر االعدادیة٦ أمیرة دمحم احمد عبد الغنى 2128305 كفـءكفـء2012011/06/27 معلم

نجیب محفوظ ث بنات 2011/02/27 امیره دمحم عبد هللا خلف هللا 2139186 كفـءكفـء2022011/02/14 معلم

دمحم متولى الشعراوى ریاض أطفال 2011/07/01 امیره دمحم عوض سید میاز 2381425 كفـءكفـء2032011/06/27 معلم

المروة االعدادیة 2011/02/27 امیره مفتاح حسین دمحم 2137092 كفـءكفـء2042011/02/14 معلم
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صنعاء االعدادیة 2011/07/01 امیمة عوض على سلیم 2135301 كفـءكفـء2052011/07/01 معلم

السبط 2011/02/27 انتصار احمد حسن ناصح 2104989 كفـءكفـء2062011/02/14 معلم

الوادى الجدید ریاض أطفال 2011/03/17 انتصار احمد عبود احمد 2152305 كفـءكفـء2072011/03/02 معلم

الثوره االعدادیة 2011/07/01 انتصار احمد دمحم مھدى 2128281 كفـءكفـء2082011/06/27 معلم

السالم االعدادیة القدیمة 2011/07/01 انتصار اسماعیل عبد المحسن عبد ربھ 2137096 كفـءكفـء2092011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2011/02/27 انتصار صالح حامد دمحم 2135192 كفـءكفـء2102011/02/14 معلم

المنیرة 2011/02/27 انتصار دمحم احمد على 2135182 كفـءكفـء2112011/02/14 معلم

بوالق الثانویة المشتركة 2011/07/01 انجى عالء حسنى كامل 2137384 كفـءكفـء2122011/06/27 معلم

الثوره االعدادیة 2011/02/27 انجیل نشأت ماھر خلھ 2137951 كفـءكفـء2132011/02/14 معلم

المنیرة 2011/03/17 انشراح سید دمحم على 1775717 كفـءكفـء2142011/03/02 معلم

الخارجة االعدادیة المشتركة 2011/03/17 أنور دمحم بریك شمس الدین 1778319 كفـءكفـء2152011/03/02 معلم

اللغات المتمیزة ریاض اطفال 2010/02/27 آیات مخیمر عبد ربھ مخیمر 2143010 كفـءكفـء2162011/02/14 معلم

الشھداء 2011/02/27 آیار رمضان واعر عبد هللا 2135334 كفـءكفـء2172011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/07/01 إیرینى طلعت أسعد أبسخرون 2342489 كفـءكفـء2182011/06/27 معلم

ناصر االعدادیة 2011/07/01 ایفون إبراھیم فرج عوض 2116467 كفـءكفـء2192011/06/27 معلم

السالم ع الجدیدة للتعلیم االساس 2011/07/01 ایالرى ملك یواقیم رزیق 2219144 كفـءكفـء2202011/07/01 معلم

السالم القدیمة االبتدائیة 2011/07/01 إیمان   ابراھیم احمد عبد الشھید 2127472 كفـءكفـء2212011/06/27 معلم
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یعمل بالدیوان 2011/02/27 ایمان احمد   عبد الجلیل عبد الصادق 2135313 كفـءكفـء2222011/02/14 معلم

ناصر االعدادیة 2011/03/17 ایمان احمد حامد دمحم 2131505 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم

2011/02/27 اكتوبر االعدادیة٦ ایمان احمد حسن دمحم عبد العزیز 2142239 كفـءكفـء2242011/02/14 معلم

2011/02/27 اكتوبر٦ ایمان احمد عبدالحمید عبدالودود 2167488 كفـءكفـء2252011/02/14 معلم

فلسطین 2011/07/01 إیمان أحمد دمحم ابراھیم 2117905 كفـءكفـء2262011/06/27 معلم

بوالق االعدادیة 2011/07/01 ایمان احمد دمحم یمنى 2399521 كفـءكفـء2272011/06/27 معلم

الثورة 2011/07/01 ایمان بیومى دمحم میمون 2100872 كفـءكفـء2282011/06/27 معلم

الثورة 2011/02/27 ایمان جوى على جوى 1687515 كفـءكفـء2292011/02/27 معلم

ناصر 2011/03/17 ایمان حسن احمد على 2167417 كفـءكفـء2302011/06/27 معلم

المروة االبتدائیة المشتركة 2011/02/27 ایمان حسن دمحم حسن 2136645 كفـءكفـء2312011/02/14 معلم

2011/07/01 اكتوبر االعدادیة٦ ایمان حسن معوض احمد 2136895 كفـءكفـء2322011/06/27 معلم

معاذ بن جبل 2011/03/17 ایمان حمزة دمحم بسیس 1637324 كفـءكفـء2332011/03/02 معلم

المجاھدین الجدیدة ریاض أطفال 2011/03/17 ایمان خضر ایوب دمحم 2124893 كفـءكفـء2342011/03/02 معلم

2010/03/17 اكتوبر االعدادیة٦ ایمان عبدهللا احمد سعدانى 2142876 كفـءكفـء2352011/03/02 معلم

اللغات المتمیزة 2011/02/27 ایمان عبدالمنعم عبدالحفیظ دمحم 2130230 فوق المتوسطفوق المتوسط2362011/02/14 معلم

الوادى الجدید ریاض أطفال 2011/02/27 ایمان عز الدین بخیت حسنین 2152309 كفـءكفـء2372011/02/14 معلم

البساتین االعدادیة 2011/07/01 ایمان على دمحم بخیت 2125950 كفـءكفـء2382011/06/27 معلم
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عین الدار اإلبتدائیة 2011/07/01 ایمان على محمود احمد 2128117 كفـءكفـء2392011/06/27 معلم

2011/07/01 اكتوبر االبتدائیة ریاض أطفال٦ ایمان عید احمد دمحم 2125994 كفـءكفـء2402011/06/27 معلم

القطارة اإلعدادیة 2011/07/01 إیمان عیسى حسین عطاهللا 2140128 كفـءكفـء2412011/06/27 معلم

المروة االعدادیة 2011/07/01 ایمان محروس یوسف  احمد 2378578 كفـءكفـء2422011/06/27 معلم

الحریةبوالق الجدیدة 2011/07/01 ایمان دمحم سعد الدین خیر الدین 2130427 كفـءكفـء2432011/06/27 معلم

اللغات المتمیزة ریاض اطفال 2010/02/27 ایمان دمحم عبد  الرحمن احمد 2096029 كفـءكفـء2442011/02/14 معلم

العبور 2011/03/17 ایمان دمحم عبدالحمید مصافى 1687679 كفـءكفـء2452011/02/14 معلم

البستان االعدادیھ 2011/02/27 ایمان محمود دمحم عبد العال 2257077 كفـءكفـء2462011/03/07 معلم

بور سعید 2011/07/01 ایمان محمود دمحم دمحم 2127478 كفـءكفـء2472011/06/27 معلم

ابو  خالد ریاض أطفال 2011/07/01 ایمان منصور السید حسین 2220916 كفـءكفـء2482011/06/27 معلم

دمحم متولى الشعراوى 2011/07/01 إیمان ھاشم محمود حمیدة 2257590 كفـءكفـء2492011/06/27 معلم

الخارجة الرسمیة لغات اإلعدادیة 2011/02/27 أیمان وصفى أحمد أبوزید 1670305 كفـءكفـء2502011/02/14 معلم

عزبة الشركة 2011/07/01 أیمن دمحمعالء الدین احمد خلیل 2128290 كفـءكفـء2512011/06/27 معلم

اللغات المتمیزة 2011/02/27 ایناس أحمد سید دمحم 2060553 فوق المتوسطفوق المتوسط2522011/02/14 معلم

عبد المجید الجغیل 2011/03/17 ایناس احمد محمود على 2143020 كفـءكفـء2532011/03/17 معلم

2011/02/27 اكتوبر االبتدائیة ریاض أطفال٦ ایناس انور حسین صالح 1773410 كفـءكفـء2542011/03/07 معلم

الثورة 2011/07/01 إیناس صبرى ینى حنا 2120365 كفـءكفـء2552011/06/27 معلم
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اللغات المتمیزة 2011/02/27 ایناس عبد المنعم عبدالحفیظ دمحم 2145041 فوق المتوسطفوق المتوسط2562011/02/14 معلم

نجیب محفوظ ث بنات 2010/02/27 إیناس مرزوق دمحم جاد 2126235 كفـءكفـء2572011/02/14 معلم

ابو خالد 2011/07/01 ایھاب محمود عوض سعید 2130191 كفـءكفـء2582011/06/27 معلم

ابو طرطور 2011/07/01 إیھاب نافع نعیم غالى 2128484 كفـءكفـء2592011/06/27 معلم

الثورة 2011/07/01 بثینھ احمد دمحم حمید 2118764 كفـءكفـء2602011/06/27 معلم

الجزائر 2011/07/01 بخیتھ توفیق محمود عثمان 2134909 كفـءكفـء2612011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق ریاض أطفال 2011/02/27 بدریھ بدر عثمان عبد الرحمن 1782964 كفـءكفـء2622011/03/02 معلم

عبد المجید الجغیل 2011/02/27 بسام عبدالرحمن عبدالمنعم احمد 1621077 كفـءكفـء2632011/02/27 معلم

الثوره االعدادیة 2011/07/01 بسمة أحمد دمحم أحمد 2132764 كفـءكفـء2642011/06/27 معلم

العبور 2010/02/27 بسمة رمضان احمد دمحم 1674755 كفـءكفـء2652011/02/14 معلم

القلعة االعدادیة 2011/02/27 بسمة عوض خالد احمد 2161075 كفـءكفـء2662011/02/14 معلم

جناح االعدادیة 2011/07/01 بیشوى عونى نجیب جرجس 2390341 كفـءكفـء2672011/06/27 معلم

الخارجة المشتركة 2011/02/27 تریزا حلمي ابراھیم مقار 1664269 كفـءكفـء2682011/02/14 معلم

جناح االعدادیة 2011/07/01 تریزة صدقى جرجس یوسف 2120158 كفـءكفـء2692011/06/27 معلم

صالح الدین ع المشتركة 2011/03/17 تریزة نعیم حبیب مصري 2145666 كفـءكفـء2702011/03/02 معلم

2011/07/01 الزھور ریاض االطفال تغرید عبد العلیم عبد المجید احمد 2158800 كفـءكفـء2712011/06/27 معلم

بوالق لغات تجریبى ریاض أطفال 2011/02/27 تغرید عمر فالح دمرداش 2127979 كفـءكفـء2722011/02/14 معلم
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الشھید عارف 2011/07/01 تھانى احمد عبد الحمید قمصان 2114243 كفـءكفـء2732011/06/27 معلم

الخارجة الثانویة بنات 2011/07/01 تیسیر اسماعیل دمحم تامر 2109660 كفـءكفـء2742011/02/27 معلم

الثوره االعدادیة 2011/07/01 ثناء عبد هللا طھ منزھى 2120141 كفـءكفـء2752011/06/27 معلم

المنیرة االعدادیة المشتركة 2011/02/27 ثناء علي عمر دمحم 586550 كفـءكفـء2762011/02/14 معلم

2011/03/17 اكتوبر٦ جابر دمحم خیرى امیرھم 2127642 كفـءكفـء2772011/03/02 معلم

الشھید عارف 2011/07/01 جھاد عبد العزیز دمحم عبد العزیز 2123647 كفـءكفـء2782011/06/27 معلم

الخارجة الصناعیة بنین 2011/02/27 جیده سعید دمحم دمرداش 2143036 كفـءكفـء2792011/02/14 معلم

الزھور الجدیدة االبتدائیة 2011/02/27 جیھان خلف دمحم أحمد 1784415 كفـءكفـء2802011/02/14 معلم

الزھور 2011/07/01 حسن  دمحم حسن دمحم 2111818 كفـءكفـء2812011/06/27 معلم

السالم ع الجدیدة للتعلیم االساس 2011/03/17 حسن رشاد سید دمحم 2132185 كفـءكفـء2822011/03/17 معلم

الشھید عارف 2011/07/01 حسن فؤاد سید إبراھیم 2314040 كفـءكفـء2832011/04/01 معلم

ملحقة المعلمین ریاض أطفال 2010/02/27 حسناء صالح احمد ثعلب 2219829 كفـءكفـء2842011/02/14 معلم

الشھید عارف 2011/07/01 حسنة عبدالحمید دمحم سلمان 2378584 كفـءكفـء2852011/06/27 معلم

الخارجة الثانویة بنات 2011/07/01 حسنھ صبحى احمد نمیر 2131987 كفـءكفـء2862011/06/27 معلم

بورسعید االعدادیة 2011/07/01 حسین احمد عبد الغنى صدیق 2128473 كفـءكفـء2872011/06/27 معلم

عزب الشركة االعدادیة 2011/07/01 حسین زروق حسن حسین 2137241 كفـءكفـء2882011/06/27 معلم

القطاره اإلبتدائیة 2011/07/01 حشمت خلف صادق عبدالنور 2398656 كفـءكفـء2892011/06/27 معلم
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البساتین االعدادیة 2011/02/27 حكمة سعید رایق دمحم 1724626 كفـءكفـء2902011/03/07 معلم

بوالق االعدادیة 2011/07/01 حمدى حسین عثمان دمحم 2381748 كفـءكفـء2912011/06/27 معلم

الشھید عارف 2011/07/01 حمدى عبدالنعیم عبدالمعبود عالءالدین 2381776 كفـءكفـء2922011/06/27 معلم

الشھید عارف االعدادیة 2011/07/01 حنان احمد حسن دمحم 2138179 كفـءكفـء2932011/06/27 معلم

الثوره االعدادیة 2011/07/01 حنان امین نظیر سعد 2120368 كفـءكفـء2942011/06/27 معلم

القلعة االبتدائیة ریاض أطفال 2011/07/01 حنان حسین عبد الدایم دمحم 2139084 كفـءكفـء2952011/06/27 معلم

الخارجة الرسمیة لغات ریاض االطفال 2011/07/01 حنان سلیمان مرزوق احمد 2219235 كفـءكفـء2962011/06/27 معلم

ناصر االعدادیة 2011/02/27 حنان عثمان احمد فرغلى 2136780 كفـءكفـء2972011/03/02 معلم

البساتین االعدادیة 2011/07/01 حنان عرفة عبد الحمید قمصان 2140125 كفـءكفـء2982011/06/27 معلم

الشھداء 2011/02/27 حنان على خلف هللا دمحم 2254478 كفـءكفـء2992011/03/07 معلم

الخارجة الرسمیة لغات ابتدائي 2011/02/27 حنان فتحى سعد جرجس 2131540 كفـءكفـء3002011/02/14 معلم

السالم ع الجدیدة للتعلیم االساس 2011/07/01 حنان كامل شعراوى مبارز 2380376 كفـءكفـء3012011/06/27 معلم

ناصر االعدادیة 2011/07/01 حنان دمحم احمد خلیل 2127465 كفـءكفـء3022011/06/27 معلم

2010/02/27 اكتوبر االعدادیة٦ حنان دمحم حسین على 2137102 كفـءكفـء3032011/02/27 معلم

المنیرة الثانویة 2011/07/01 حنان دمحم عبد الوھاب دمحم 2114216 كفـءكفـء3042011/06/27 معلم

صالح الدین ع المشتركة 2011/07/01 حنان نصار علي دمحم 2145638 كفـءكفـء3052011/06/27 معلم

البستان االعدادیھ 2011/07/01 حنان یحیي مصطفى دمرداش 2395930 كفـءكفـء3062011/06/27 معلم
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الزھور الجدیدة االبتدائیة 2010/01/08 خالد  احمد عبد الرحیم مخیمر 2137076 كفـءكفـء3072011/02/22 معلم

الشھداء 2010/05/14 خالد عبد العال محمود عبد العال 2328730 كفـءكفـء3082011/06/27 معلم

السبط البحرى 2010/06/03 خالد دمحم عبد هللا خالد 2136847 كفـءكفـء3092011/06/27 معلم

ناصر االعدادیة 2004/07/01 خلیل دمحم محمود عبدالمعین 586302 كفـءكفـء3102008/12/01 معلم

صالح الدین ع المشتركة 2011/07/01 خنساء صفوت صالح ابراھیم 2116447 كفـءكفـء3112011/06/27 معلم

الخرطوم االعدادیة 2011/07/01 دعاء  یوسف  احمد  دمحم 2380871 كفـءكفـء3122011/06/27 معلم

الخارجة الرسمیة لغات ریاض االطفال 2011/02/27 دعاء أبو الفتوح مھران ھاشم 2102310 كفـءكفـء3132011/02/14 معلم

االمل االعدادیة 2011/07/01 دعاء احمد السید سلیمان 2145616 كفـءكفـء3142011/02/27 معلم

الوادى الجدید 2011/07/01 دعاء احمد الكیالنى دمحم 2117762 كفـءكفـء3152011/06/27 معلم

بوالق الثانویة المشتركة 2011/07/01 دعاء احمد عبدهللا حسب النبى 2130770 كفـءكفـء3162011/06/27 معلم

الخرطوم االعدادیة 2011/07/01 دعاء احمد دمحم عمر 2127494 كفـءكفـء3172011/06/27 معلم

الوادى الجدید 2011/03/07 دعاء حسن ابراھیم عقل 1622297 كفـءكفـء3182011/02/14 معلم

الكویت 2011/07/01 دعاء حسن رشیدى احمد 2254539 كفـءكفـء3192011/06/27 معلم

المروة التجاریة بالخارجة 2011/02/27 دعاء حسین احمد حماد 2134464 كفـءكفـء3202011/02/27 معلم

ناصر االعدادیة 2011/07/01 دعاء رفعت احمد عبدهللا 2114224 كفـءكفـء3212011/06/27 معلم

السالم ع الجدیدة للتعلیم االساس 2011/07/01 دعاء سعید ابو الحسن اسماعیل 2127470 كفـءكفـء3222011/06/27 معلم

الزھور االعدادیة 2011/07/01 دعاء سالمھ خلیل دمحم 2140131 كفـءكفـء3232011/06/27 معلم
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الخارجة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دعاء صالح دمحم عبدالعواض 2136876 كفـءكفـء3242011/06/27 معلم

صالح الدین ع المشتركة 2011/02/27 دعاء صالح وھبھ حلفاوي 2145629 كفـءكفـء3252011/02/14 معلم

عزبة الشركة 2011/07/01 دعاء صبحى ابراھیم المھدى 2135318 كفـءكفـء3262011/06/27 معلم

بورسعید االعدادیة 2011/07/01 دعاء عبد الحافظ غانم دمحم 2123646 كفـءكفـء3272011/06/27 معلم

االمل االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 دعاء عبد المنعم دمحم اسماعیل 2136060 كفـءكفـء3282011/06/27 معلم

دمحم متولى الشعراوى 2010/02/27 دعاء عبدهللا حسین رضوان 1737649 كفـءكفـء3292011/02/27 معلم

الخارجة الثانویة الزراعیة 2011/07/01 دعاء عبدالمنعم دمحم نافع 2393576 كفـءكفـء3302011/06/27 معلم

اللغات المتمیزة ریاض اطفال 2011/02/27 دعاء على أبوطالب عبد القادر 2105108 كفـءكفـء3312011/02/14 معلم

البارودى ریاض أطفال 2011/07/01 دعاء مأمون دمحم احمد 2153871 كفـءكفـء3322011/06/27 معلم

الزھور الجدیدة ریاض أطفال 2011/07/01 دعاء دمحم ابوالحسن دمحم 2397754 كفـءكفـء3332011/06/27 معلم

الخارجة الرسمیة لغات ریاض االطفال 2011/07/01 دعاء دمحم عید سید 2252594 كفـءكفـء3342011/06/27 معلم

القلعة االبتدائیة ریاض أطفال 2011/02/27 دعاء دمحم محروس عبد الغفور 2131554 كفـءكفـء3352011/02/27 معلم

اللغات المتمیزة 2011/07/01 دعاء وصفى احمد ابو زید 2393510 كفـءكفـء3362011/06/27 معلم

بوالق الثانویة المشتركة 2011/07/01 دالل عبد العزیز على  مرعى 2130768 كفـءكفـء3372011/06/27 معلم

الكویت 2011/07/01 دینا عبد المعطى عوض محمود 2117788 كفـءكفـء3382011/06/27 معلم

دمحم انور السادات الثانوى بنین 2011/02/27 َرافة حیدر دمحم نفد 1767698 كفـءكفـء3392011/02/14 معلم

االمل االعدادیة 2010/05/13 رامى عبد هللا بشیر رشیدى 2285194 كفـءكفـء3402011/06/27 معلم
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بور سعید 2011/07/01 راندا جمعھ مأمون دیاب 2112800 كفـءكفـء3412011/06/27 معلم

الجزائر 2011/07/01 راندا دمحم  حسن عبدهللا 2397249 كفـءكفـء3422011/06/27 معلم

ابو طرطور 2011/02/27 رانیا أحمد عدوي درویش 1716259 كفـءكفـء3432011/02/14 معلم

دمحم متولى الشعراوى ریاض أطفال 2011/07/01 رانیا احمد دمحم خمیس 2125991 كفـءكفـء3442011/06/27 معلم

نجیب محفوظ ث بنات 2011/02/27 رانیا اسماعیل احمد اسماعیل 2135690 كفـءكفـء3452011/02/14 معلم

2011/07/01 السالم للتعلیم األساسى رانیا رأفت فوزي غطاس 2279339 كفـءكفـء3462011/06/27 معلم

دمحم متولى الشعراوى للتعلیم االساسى 2011/07/01 رانیا على  احمد  عباس 2134961 كفـءكفـء3472011/06/27 معلم

الجزائر 2011/07/01 رانیا على عبد الدایم دمحم 2114242 كفـءكفـء3482011/06/27 معلم

بورسعید االعدادیة 2011/02/27 رانیا علي ابو الحسن حصین 2084255 كفـءكفـء3492011/02/14 معلم

السالم القدیمة االبتدائیة 2011/07/01 رانیا دمحم على حسن 2395277 كفـءكفـء3502011/06/27 معلم

عبد المجید الجغیل 2011/07/01 راویة نظمى فؤاد دمحم 2398960 كفـءكفـء3512011/06/27 معلم

بوالق 2011/07/01 رباب احمد حسین عبد الموجود 2118759 كفـءكفـء3522011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/07/01 رباب حسین دمحم والى 2399402 كفـءكفـء3532011/06/27 معلم

صالح الدین ریاض أطفال 2011/03/07 رباب رمضان ابو الفتوح مھران 1671549 كفـءكفـء3542011/03/07 معلم

الوادى الجدید ریاض أطفال 2011/02/27 رباب سید احمد عمر 1639443 كفـءكفـء3552011/02/14 معلم

ملحقة المعلمین االبتدائیة 2011/02/27 رباب على دمحم عبد الغفار 2135330 كفـءكفـء3562011/02/14 معلم

الشھداء 2011/07/01 رباب معوض جالل دمحم 2136908 كفـءكفـء3572011/06/27 معلم
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الخارجة الفنیة للبنات 2011/07/01 رباب منصور یوسف حسب 2130969 كفـءكفـء3582011/06/27 معلم

العبور 2011/03/17 ربیع عبد الفتاح دمحم اساعیل 1637662 كفـءكفـء3592011/03/17 معلم

صالح الدین ع المشتركة 2011/02/27 رجاء احمد ابراھیم دمحم 1643075 كفـءكفـء3602011/02/14 معلم

المنیرة 2011/02/27 رجاء طھ سلیمان دمحم 1641964 كفـءكفـء3612011/02/14 معلم

الشركة الجدیدة االبتدائیھ 2011/07/01 رجاء دمحم آدم حافظ 2117755 كفـءكفـء3622011/06/27 معلم

المروة االعدادیة 2011/02/27 رجاء دمحم حسین ابراھیم 1620369 كفـءكفـء3632011/02/27 معلم

االمل االعدادیة 2011/02/27 رحاب أحمد شریت دمحم 2092426 كفـءكفـء3642011/02/14 معلم

جناح االعدادیة 2011/07/01 رحاب عبد المتعال قناوى معتمد 2137252 كفـءكفـء3652011/06/27 معلم

البساتین االعدادیة 2011/02/27 رحمھ ابراھیم دمحم عمر 2141245 كفـءكفـء3662011/02/27 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/02/27 رشا ابراھیم دمحم عبد النبى 2148833 كفـءكفـء3672011/02/22 معلم

الخارجة الثانویة الزراعیة 2011/07/01 رشا احمد خلیفة عمر 2181631 كفـءكفـء3682011/06/27 معلم

عبد المجید الجغیل 2011/07/01 رشا جمعة مأمون دیاب 2128297 كفـءكفـء3692011/06/27 معلم

المنیرة 2011/07/01 رشا حسن احمد سلیمان 2116442 كفـءكفـء3702011/06/27 معلم

ناصر ریاض أطفال 2011/02/27 رشا حسین یوسف احمد 2215858 كفـءكفـء3712011/02/14 معلم

بور سعید 2011/07/01 رشا سعید ایوب حسین 2398776 كفـءكفـء3722011/06/27 معلم

الخرطوم 2011/07/01 رشا سید ابو القاسم صالح 2120157 كفـءكفـء3732011/06/27 معلم

الخارجة الثانویة بنات 2011/07/01 رشا سید حامد یوسف 2395595 كفـءكفـء3742011/06/27 معلم
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دمحم متولى الشعراوى للتعلیم االساسى 2011/02/27 رشا شكرى خلیفھ على 2136845 كفـءكفـء3752011/02/14 معلم

معاذ بن جبل 2011/07/01 رشا عز الدین عبد النبى احمد 2136202 كفـءكفـء3762011/06/27 معلم

الكویت 2011/07/01 رشا على حسن ابو بكر 2117787 كفـءكفـء3772011/06/27 معلم

الخرطوم االعدادیة 2011/07/01 رشا عمر طلیب دمحم 2381726 كفـءكفـء3782011/06/27 معلم

بوالق الثانویة المشتركة 2011/07/01 رشا عید احمد نصر 2127489 كفـءكفـء3792011/06/27 معلم

طلعت ضرغام ریاض أطفال 2011/02/27 رشا فھمى سید على 2219360 كفـءكفـء3802011/02/14 معلم

2011/02/27 الخارجة االبتدائیة ریاض أطفال رشا دمحم احمد فوده 2152340 كفـءكفـء3812011/02/14 معلم

اللغات المتمیزة 2011/07/01 رشا دمحم بوریك آدم 2120145 فوق المتوسطفوق المتوسط3822011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/02/27 رشا دمحم فرغلى دمحم 2125963 كفـءكفـء3832011/02/14 معلم

السالم االعدادیة القدیمة 2011/02/27 رضا اسماعیل دمحم عبدالعال 1643119 كفـءكفـء3842011/03/01 معلم

الخرطوم 2011/07/01 رضا عبد المنعم عمر دمحم 2127123 كفـءكفـء3852011/06/27 معلم

الحریةبوالق الجدیدة 2011/02/27 رضا محمود علي عبدالحلیم 1719611 كفـءكفـء3862011/02/14 معلم

الخارجة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رقیة احمد السید سلیم 2397387 كفـءكفـء3872011/06/27 معلم

الشھداء 2011/07/01 ریرى ابو موسى عبد الباقى دمحم 2139179 كفـءكفـء3882011/06/27 معلم

بوالق 2011/02/27 ریھام  قدرى على حمد هللا 2125440 كفـءكفـء3892011/02/14 معلم

الخرطوم االعدادیة 2011/07/01 ریھام اسماعیل احمد اسماعیل 2127475 كفـءكفـء3902011/06/27 معلم

المروة االعدادیة 2011/08/04 ریھام نشأت دمحم عزوز 2142323 كفـءكفـء3912011/03/02 معلم
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السالم ع الجدیدة للتعلیم االساس 2011/07/01 زینب حسن محمود عبد هللا 2129710 كفـءكفـء3922011/06/27 معلم

الوادى الجدید 2011/02/27 زینب سید احمد صالح 1741809 كفـءكفـء3932011/02/14 معلم

الخارجة الرسمیة لغات ریاض االطفال 2011/07/01 زینب عبد المنعم سعید خالد 2241161 كفـءكفـء3942011/06/27 معلم

الوادى الجدید 2011/07/01 زینب عبدالقادر دمحم عتق 2378581 كفـءكفـء3952011/06/27 معلم

الحریةبوالق الجدیدة 2011/07/01 زینب مصطفى  على مصطفى 2104968 كفـءكفـء3962011/06/27 معلم

الخارجة الثانویة الزراعیة 2011/07/01 سارة غریب احمد عطیھ 2393578 كفـءكفـء3972011/06/27 معلم

اللغات المتمیزة ریاض اطفال 2011/07/01 سارة مدحت عبدالوھاب عبدالجید 2198362 كفـءكفـء3982011/06/27 معلم

الخارجة الرسمیة لغات اإلعدادیة 2011/07/01 سارة یوسف شوقى  احمد 2102283 كفـءكفـء3992011/06/27 معلم

االمل االبتدائیة الجدیدة 2011/03/17 سامیة حامد یوسف احمد 2136152 كفـءكفـء4002011/03/17 معلم

2011/02/27 اكتوبر االبتدائیة ریاض أطفال٦ سامیة عثمان مصطفى عثمان 2126017 كفـءكفـء4012011/03/07 معلم

بورسعید االعدادیة 2010/02/27 سامیة علي دخیري مقدم 2131072 كفـءكفـء4022011/02/14 معلم

دمحم متولى الشعراوى للتعلیم االساسى 2011/02/27 سامیة كامل أحمد دمحم 1635394 كفـءكفـء4032011/02/14 معلم

السالم اساسى ریاض أطفال 2011/07/01 سامیة كمال دمحم أحمد 1784278 كفـءكفـء4042011/04/01 معلم

عین الدار اإلبتدائیة 2011/02/27 سامیة محمود دمحم سید 2129404 كفـءكفـء4052011/02/14 معلم

الشھداء 2011/07/01 سامیھ خلیفھ عبد الجواد على 2142481 كفـءكفـء4062011/06/27 معلم

القلعة االعدادیة 2011/07/01 سامیھ عبد المنعم عبد الصبؤر یؤسف 2394367 كفـءكفـء4072011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق ریاض أطفال 2011/02/27 سامیھ فایز صدیق مقار 1782972 كفـءكفـء4082011/02/14 معلم
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البارودى ریاض أطفال 2011/02/27 سحر بدراوي ابراھیم دمحم 1772817 كفـءكفـء4092011/02/14 معلم

ابو خالد 2011/03/17 سحر جاد حسین صفیان 2220967 كفـءكفـء4102011/06/27 معلم

السالم القدیمة االبتدائیة 2011/07/01 سحر سعد محمود خلیفھ 2393607 كفـءكفـء4112011/06/27 معلم

السالم االعدادیة القدیمة 2011/03/17 سحر دمحم عبد ابراھیم 2131035 كفـءكفـء4122011/03/17 معلم

بوالق االعدادیة 2011/07/01 سعاد احمد عبدالمقصود زعرور 2381788 كفـءكفـء4132011/06/27 معلم

اللغات المتمیزة ریاض اطفال 2011/02/27 سعاد رأفت أنیس دمحم 2219823 كفـءكفـء4142011/02/14 معلم

ناصر ریاض أطفال 2011/02/27 سعاد صالح احمد على 2220656 كفـءكفـء4152011/02/14 معلم

بورسعید االعدادیة 2011/07/01 سعاد عبد العزیز دمحم عطا 2120151 كفـءكفـء4162011/06/27 معلم

دمحم متولى الشعراوى الثانویة بنات 2011/02/27 سعاد دمحم عبد العزیز علیو 1778531 كفـءكفـء4172011/02/14 معلم

المنیرة الثانویة 2011/07/01 سعید احمد حسن حسین 2282949 كفـءكفـء4182011/06/27 معلم

السالم االعدادیة القدیمة 2010/02/27 سلوى قاسم عبد النبى عبد هللا 1777963 كفـءكفـء4192011/02/27 معلم

2011/07/01 اكتوبر االعدادیة٦ سماح احمد حسن حسین 2112831 كفـءكفـء4202011/06/27 معلم

السبط البحرى 2011/02/27 سماح احمد عبد الحى ازھرى 2138756 كفـءكفـء4212011/03/07 معلم

السبط 2011/03/17 سماح احمد عبد الرشید حسین 1744358 كفـءكفـء4222011/03/17 معلم

السالم االعدادیة القدیمة 2011/07/01 سماح احمد دمحم عطیفى 2142312 كفـءكفـء4232011/06/27 معلم

عبد المجید الجغیل ریاض أطفال 2011/07/01 سماح أنور مصطفى دمرداش 2217971 كفـءكفـء4242011/06/27 معلم

2011/02/27 اكتوبر االعدادیة٦ سماح حسین دمحم طلیب 1741847 كفـءكفـء4252011/02/14 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

2011/02/27 اكتوبر االبتدائیة ریاض أطفال٦ سماح طلعت حسین رضوان 2126028 كفـءكفـء4262011/02/14 معلم

السالم ع الجدیدة للتعلیم االساس 2011/07/01 سماح دمحم على رضوان 2259956 كفـءكفـء4272011/06/27 معلم

ابو خالد 2011/07/01 سمر أحمد على دمحم 2148963 كفـءكفـء4282011/06/27 معلم

السالم القدیمة ریاض أطفال 2011/03/17 سمیھ عبد المولى دمحم احمد 2141550 كفـءكفـء4292011/03/02 معلم

صنعاء االعدادیة 2011/07/01 سناء حسن ابراھیم عقل 2112792 كفـءكفـء4302011/06/27 معلم

االمل االبتدائیة الجدیدة 2011/02/27 سھام حامد یوسف احمد 1641987 كفـءكفـء4312011/02/14 معلم

الشركة الجدیدة االبتدائیھ 2011/07/01 سھام على على ھالل 2130180 كفـءكفـء4322011/06/27 معلم

ناصر االعدادیة 2010/02/27 سھام مسعود دمحم عراقى 2142120 كفـءكفـء4332011/02/24 معلم

الخارجة االعدادیة المشتركة 2011/02/27 سھام نصار عبد السمیع العزب 1719440 كفـءكفـء4342011/02/27 معلم

البارودى ریاض أطفال 2011/02/27 سھیر اسماعیل دمحم ابراھیم 1801688 كفـءكفـء4352011/02/14 معلم

ابو طرطور 2011/07/01 سھیر دمحم حسین دمحم 2128227 كفـءكفـء4362011/06/27 معلم

السالم االعدادیة القدیمة 2011/07/01 سوزان عبده حمود العبادى 2384625 كفـءكفـء4372011/06/27 معلم

المروة االبتدائیة المشتركة 2011/02/27 سوسن حسن عبدالفتاح قاسم 1646104 كفـءكفـء4382011/03/02 معلم

الخارجة الثانویة بنات 2011/07/01 سوسن دمحم أبو الخدات حمدان 2290507 كفـءكفـء4392011/06/27 معلم

الثورة 2011/07/01 سید دمحم حسن اسماعیل 2378902 كفـءكفـء4402011/06/27 معلم

بوالق االعدادیة 2011/02/27 سید مصطفى حسنین حسین 2137938 كفـءكفـء4412011/03/02 معلم

االمل االعدادیة 2011/03/01 سیده احمد ابراھیم دمحم 2142309 كفـءكفـء4422011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الخارجةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االمل االعدادیة 2011/07/01 شاریھان حسین احمد عبدالرحمن 1692292 كفـءكفـء4432011/06/27 معلم

الخارجة ث بنین 2011/07/01 شریف عبد المنعم دمحم علي 2145038 كفـءكفـء4442011/06/27 معلم

الكویت 2011/07/01 شریف عز العرب خلیفھ البدرى 2138751 كفـءكفـء4452011/06/27 معلم

االمل االعدادیة 2011/02/27 شریف دمحم على برجاس 2135306 كفـءكفـء4462011/02/14 معلم

الوادى الجدید 2011/03/17 شرین بخیت قلتھ مسعود 1640550 كفـءكفـء4472011/03/02 معلم

الشركھ الجدیده االعدادیھ 2011/07/01 شیرین احمد دیاب ابراھیم 2120154 كفـءكفـء4482011/07/01 معلم

2011/07/01 اكتوبر االعدادیة٦ شیرین سلیمان دمحم حافظ 2127442 كفـءكفـء4492011/06/27 معلم

الخارجة الرسمیة لغات ریاض االطفال 2011/07/01 شیماء احمد ابو القاسم صالح 2135283 كفـءكفـء4502011/06/27 معلم

اللغات المتمیزة ریاض اطفال 2011/07/01 شیماء احمد وھبھ مخیمر 2378677 كفـءكفـء4512011/06/27 معلم

بوالق االعدادیة 2011/07/01 شیماء اسماعیل خضر حسنین 2116456 كفـءكفـء4522011/06/27 معلم

السالم ع الجدیدة للتعلیم االساس 2011/03/17 شیماء السید عبد الصبور دمحم 2137103 كفـءكفـء4532011/03/17 معلم

2011/02/27 اكتوبر٦ شیماء تاج الدین طلعت مجاھد 1636326 كفـءكفـء4542011/02/14 معلم

السالم ع الجدیدة للتعلیم االساس 2011/07/01 شیماء حسن صالح دمحم 2116438 كفـءكفـء4552011/07/01 معلم

الثورة 2011/07/01 شیماء رجب دمحم حامد 2129400 كفـءكفـء4562011/06/27 معلم

الخارجة الرسمیة لغات ابتدائي 2011/07/01 شیماء زیدان سید ابراھیم 2137068 كفـءكفـء4572011/06/27 معلم

المروة االعدادیة 2011/02/27 شیماء سعد محمود عبد هللا 2136752 كفـءكفـء4582011/03/07 معلم

البساتین االعدادیة 2011/02/27 شیماء سعید دمحم احمد 2125700 كفـءكفـء4592011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الخارجةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اللغات المتمیزة ریاض اطفال 2011/07/01 شیماء سلمان عبادي حسین 2198357 كفـءكفـء4602011/06/27 معلم

اللغات المتمیزة ریاض اطفال 2011/07/01 شیماء سلیم أبو بكر سلیم 1784378 كفـءكفـء4612011/03/27 معلم

طلعت ضرغام االبتدائیة 2011/03/17 شیماء صالح احمد عبد هللا 2127284 كفـءكفـء4622011/03/02 معلم

بوالق التجریبیة لغات 2011/07/01 شیماء عبد الحافظ عبد المعین دمحم 2119172 كفـءكفـء4632011/06/27 معلم

انور البارودى 2011/07/01 شیماء عبد العزیز حسن على 2121588 كفـءكفـء4642011/06/27 معلم

2011/07/01 اكتوبر االعدادیة٦ شیماء عبد العزیز خلیل سعید 2114228 كفـءكفـء4652011/06/27 معلم

المروة االعدادیة 2011/07/01 شیماء عبدالحمید سعید عبد الجید 2139718 كفـءكفـء4662011/06/27 معلم

الثوره االعدادیة 2011/02/27 شیماء عبدالخالق یونس دمحم 1643057 كفـءكفـء4672011/02/27 معلم

اللغات المتمیزة ریاض اطفال 2011/07/01 شیماء عبدالمحسن دمحم احمد 2393268 كفـءكفـء4682011/06/27 معلم

الشھید عارف االعدادیة 2011/07/01 شیماء دمحم احمد دمحم 2119208 كفـءكفـء4692011/06/27 معلم

المروة االعدادیة 2011/02/27 شیماء دمحم رباح احمد 2134496 كفـءكفـء4702011/03/02 معلم

السالم ع الجدیدة للتعلیم االساس 2011/02/27 شیماء دمحم عبد الخالق على 2142857 كفـءكفـء4712011/02/14 معلم

دمحم متولى الشعراوى الثانویة بنات 2011/07/01 شیماء دمحم على دمحم 2142375 كفـءكفـء4722011/07/01 معلم

معھد االمل للصم وضعاف السمع 2011/02/27 شیماء دمحم عمر احمد 2255504 كفـءكفـء4732011/02/14 معلم

الخرطوم 2011/07/01 شیماء محمود نصر محمود 2399716 كفـءكفـء4742011/06/27 معلم

الشھداء 2011/07/01 شیماء منصور ادریس زخیرة 2142471 كفـءكفـء4752011/06/27 معلم

المجاھدین للتعلیم االساسى 2011/02/27 شیماء نادى مصطفى دمحم 1640546 كفـءكفـء4762011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الخارجةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

السالم ع الجدیدة للتعلیم االساس 2011/02/27 صابرین ثابت عطیطاهللا جمیل هللا 1744309 كفـءكفـء4772011/03/02 معلم

الشركة الجدیدة االبتدائیھ 2011/07/01 صادق خلف صادق عبد النور 2127080 كفـءكفـء4782011/06/27 معلم

الخارجة الرسمیة لغات اإلعدادیة 2011/07/01 صباح حسین بكر كبوتھ 2102304 كفـءكفـء4792011/06/27 معلم

دمحم متولى الشعراوى الثانویة بنات 2011/07/01 صباح سعد عبد الطیف سلیمان 2112824 كفـءكفـء4802011/06/27 معلم

الجزائر االعدادیة 2011/07/01 صباح عزت عبدالحمید امبادر 2378574 كفـءكفـء4812011/06/27 معلم

الخارجة الصناعیة بنین 2011/03/17 صباح عنتر على وھب هللا 1778935 كفـءكفـء4822011/03/17 معلم

المروة االعدادیة 2011/07/01 صباح دمحم ابوالعال مكي 2145039 كفـءكفـء4832011/06/27 معلم

القطاره اإلبتدائیة 2011/07/01 صبحى دمحم حمود عطا هللا 2136683 كفـءكفـء4842011/06/27 معلم

المجاھدین للتعلیم االساسى 2011/07/01 صبرین حامد سید دمحم 2109063 كفـءكفـء4852011/06/27 معلم

صنعاء االعدادیة 2011/07/01 صفاء احمد دمحم حسین 2117730 كفـءكفـء4862011/06/27 معلم

عزب الشركة االعدادیة 2011/07/01 صفاء حسن محمود عبد ربھ 2112804 كفـءكفـء4872011/06/27 معلم

2011/02/27 اكتوبر٦ صفاء حسنین خضر حسنین 2135202 كفـءكفـء4882011/02/27 معلم

الخارجة الصناعیة بنین 2011/02/27 صفاء حلمى بكر احمد 2106849 كفـءكفـء4892011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب ریاض أطفال 2011/07/01 صفاء عدلى احمد دمحم 2378360 كفـءكفـء4902011/06/27 معلم

الخرطوم االعدادیة 2011/03/17 صفاء فداوى قناوى فداوى 2252804 كفـءكفـء4912011/03/01 معلم

المروة االبتدائیة المشتركة 2011/02/27 صفاء دمحم محروس ادم 1741888 كفـءكفـء4922011/02/14 معلم

ابو طرطور 2011/07/01 صفیة رزق دمحم احمد 2128306 كفـءكفـء4932011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الخارجةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الثورة 2011/07/01 ضیاء اسماعیل احمد جعفر 2110520 كفـءكفـء4942011/06/27 معلم

الجزائر 2011/02/27 ضیاء الدین السید ابو شامة درویش 2131916 كفـءكفـء4952011/02/14 معلم

الخارجة االعدادیة المشتركة 2011/02/27 طارق على دمحم احمد 586623 كفـءكفـء4962011/02/14 معلم

دمحم انور السادات الثانوى بنین 2011/07/01 عاصم عبدالعزیز دمحم مرغنى 2136834 كفـءكفـء4972011/06/27 معلم

البساتین االعدادیة 2010/05/12 عاطف احمد عبدالرحیم سید 2288144 كفـءكفـء4982011/06/27 معلم

عین الدار اإلبتدائیة 2011/07/01 عاطف سعد ضیف مرزوق 2130757 كفـءكفـء4992011/02/27 معلم

2011/02/27 اكتوبر االعدادیة٦ عایدة ابراھیم عبد هللا یوسف 1730654 كفـءكفـء5002011/02/27 معلم

القلعة االعدادیة 2011/07/01 عبد هللا احمد عبد الجلیل عبد الصادق 2114845 كفـءكفـء5012011/06/27 معلم

السبط البحرى 2011/03/17 عبدالرحیم عبدهللا سلیمان دمحم 1646805 كفـءكفـء5022011/03/17 معلم

البستان االعدادیھ 2011/07/01 عبدهللا دمحم عبدالحافظ زین الدین 2398882 كفـءكفـء5032011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/07/01 عبدهللا محمود عبدالعزیز علیو 2131062 كفـءكفـء5042011/06/27 معلم

الخارجة الصناعیة بنین 2011/07/01 عبده مصطفى عبد مخلوف 2138749 كفـءكفـء5052011/06/27 معلم

صنعاء االعدادیة 2011/07/01 عبیر  عبدالرحیم یوسف ابوالحمد 2380138 كفـءكفـء5062011/06/27 معلم

صالح الدین ریاض أطفال 2011/02/27 عبیر أحمد سید دمحم 2216682 كفـءكفـء5072011/02/14 معلم

البساتین االعدادیة 2010/02/27 عبیر أحمد عبده عفیفى 1635383 كفـءكفـء5082011/02/27 معلم

ابو طرطور 2011/07/01 عبیر احمد عمر احمد 2148954 كفـءكفـء5092011/06/27 معلم

الخارجة الصناعیة بنین 2011/02/27 عبیر أنور دمحم آدم 2136722 كفـءكفـء5102011/02/14 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 

الخارجةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المجاھدین 2011/03/17 عبیر بخیت مبارك مرسى 586190 كفـءكفـء5112011/03/02 معلم

المروة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عبیر حسین حسن دمحم 2137062 كفـءكفـء5122011/06/27 معلم

بوالق االعدادیة 2011/07/01 عبیر سید احمد عبدالسید 2145631 كفـءكفـء5132011/06/27 معلم

المجاھدین للتعلیم االساسى 2011/02/27 عبیر على صدیق ابراھیم 2136670 كفـءكفـء5142011/02/14 معلم

المروة التجاریة بالخارجة 2011/07/01 عبیر عمر دمحم حمود 2134967 كفـءكفـء5152011/06/27 معلم

الجزائر االعدادیة 2011/07/01 عزة حسن دمحم مراد 2378572 كفـءكفـء5162011/06/27 معلم

اللغات المتمیزة ریاض اطفال 2011/07/01 عزة حلمى محفوظ عبد الرحیم 2153890 كفـءكفـء5172011/06/27 معلم

البستان االعدادیھ 2011/07/01 عزة عبد الحفیظ دمحم دمحم 2114233 كفـءكفـء5182011/06/27 معلم

صالح الدین ریاض أطفال 2011/07/01 عزة عبد الرؤف دمحم على 2216590 كفـءكفـء5192011/06/27 معلم

البستان ریاض أطفال 2011/07/01 عزة عزت خیرى دمحم 2126005 كفـءكفـء5202011/06/27 معلم

البستان االعدادیھ 2011/02/27 عزة فودة سید احمد 1774953 كفـءكفـء5212011/02/14 معلم

عزب الشركة االعدادیة 2011/07/01 عزه عبد الحمید حسین ثابت 2137943 كفـءكفـء5222011/06/27 معلم

المجاھدین للتعلیم االساسى 2011/07/01 عزیزة إبراھیم دمحم جوید 2116430 كفـءكفـء5232011/02/27 معلم

بوالق االعدادیة 2011/07/01 عزیزة احمد خضر مسلم 2112840 كفـءكفـء5242011/06/27 معلم

الجزائر 2011/07/01 عصام ظریف ھنرى بھنان 2134942 كفـءكفـء5252011/06/27 معلم

نجیب محفوظ ث بنات 2011/07/01 عفاف حسین دمحم عبدهللا 2294800 كفـءكفـء5262011/06/27 معلم

المنیرة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عفاف سلیمان حسن احمد 2398891 كفـءكفـء5272011/06/27 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 

الخارجةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الخرطوم 2011/07/01 عفاف شعیب صبحى یوسف 2399167 كفـءكفـء5282011/06/27 معلم

الثوره االعدادیة 2011/07/01 عفاف عبد الرحیم سید مصبح 2137940 كفـءكفـء5292011/06/27 معلم

السالم االعدادیة القدیمة 2011/03/17 عفاف عبد العزیز ضمراني قاسم 1784765 كفـءكفـء5302011/03/02 معلم

البستان االعدادیھ 2011/07/01 عفاف عید أحمد مرسي 2138622 كفـءكفـء5312011/06/27 معلم

دمحم متولى الشعراوى للتعلیم االساسى 2011/02/27 عال عبدالحكیم عامر سید 1725876 كفـءكفـء5322011/02/14 معلم

السالم االعدادیة القدیمة 2011/02/27 عال عبدالخالق عبدالمنعم عبدالخیر 1726076 كفـءكفـء5332011/02/27 معلم

عزبة الشركة 2011/07/01 عال محمود عبد الصادق خیر 2127483 كفـءكفـء5342011/06/27 معلم

بوالق الثانویة المشتركة 2011/07/01 عالء الدین السید ابوشامة درویش 2384252 كفـءكفـء5352011/06/27 معلم

المجاھدین للتعلیم االساسى 2011/07/01 عالء حسن صالح ضباشھ 2138181 كفـءكفـء5362011/06/27 معلم

الشھداء 2011/07/01 عالء خلیل حسین على 2381403 كفـءكفـء5372011/06/27 معلم

عین الدار اإلبتدائیة 2011/03/17 عالء على عثمان عبدالعزیز 1805479 كفـءكفـء5382011/06/27 معلم

الشھداء 2011/07/01 على احمد دمحم مھدى 2137370 كفـءكفـء5392011/06/27 معلم

المنیرة االعدادیة المشتركة 2011/02/27 على حسن على عبد الحافظ 1772061 كفـءكفـء5402011/02/14 معلم

الخرطوم 2010/05/12 على حسین ابراھیم فالح 2134934 كفـءكفـء5412011/06/27 معلم

المروة االبتدائیة المشتركة 2011/03/17 على دمحم على  إبراھیم 2055715 كفـءكفـء5422011/03/17 معلم

السبط 2011/03/17 على دمحم محمود حسب هللا 1773144 كفـءكفـء5432011/03/17 معلم

الخارجة االعدادیة المشتركة 2011/02/27 على مخلوف دمحم احمد مسعود 2128082 كفـءكفـء5442011/02/14 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 

الخارجةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو بكر الصدیق 2011/02/27 علیاء حسن دمحم حسن 1774769 كفـءكفـء5452011/02/14 معلم

بوالق التجریبیة لغات 2011/07/01 علیاء غریب یونس مخلوف 2378575 كفـءكفـء5462011/06/27 معلم

الشھداء 2010/03/17 علیاء محى الدین طلعت مجاھد 2142982 كفـءكفـء5472011/03/17 معلم

ابو طرطور 2011/02/27 عماد جادالرب احمد سعد 2134525 كفـءكفـء5482011/02/14 معلم

الخارجة المشتركة 2011/02/27 عماد عبد الرحیم عبد الرحمن مدنى 2135276 كفـءكفـء5492011/02/27 معلم

المجاھدین للتعلیم االساسى 2011/02/27 عماد عزقل عبدهللا عزقل 1744341 كفـءكفـء5502011/02/14 معلم

الشھداء 2011/07/01 عماد دمحم توفیق أحمد 2396352 كفـءكفـء5512011/06/27 معلم

بوالق الثانویة المشتركة 2011/07/01 عماد دمحم مصطفى مراد 2378243 كفـءكفـء5522011/06/27 معلم

البستان االعدادیھ 2011/07/01 عماد نجاح ثابت احمد 2278556 كفـءكفـء5532011/06/27 معلم

الخارجة الرسمیة لغات ابتدائي 2011/02/27 عمر صبحى عبد ربة مخلوف 2095972 كفـءكفـء5542011/02/14 معلم

الخرطوم 2011/07/01 عمرو احمد صالح دمحم 2398991 كفـءكفـء5552011/06/27 معلم

المروة االعدادیة 2011/02/27 عمرو حربى محمود أحمد 2049920 كفـءكفـء5562011/02/27 معلم

عین الدار اإلبتدائیة 2011/07/01 عمرو حسن على دمحم 2395074 كفـءكفـء5572011/06/27 معلم

الخارجة الصناعیة بنین 2011/07/01 عمرو على  عبد الحمید دمحم 2130965 كفـءكفـء5582011/06/27 معلم

الخارجة الثانویة الزراعیة 2011/07/01 عمرو مصطفى دمحم عثمان 2131620 كفـءكفـء5592011/07/01 معلم

الشركھ الجدیده االعدادیھ 2011/07/01 عیدة صالح السید حجازى 2117340 كفـءكفـء5602011/06/27 معلم

فلسطین االعدادیة 2011/07/01 غادة دمحم حسین احمد 2369688 كفـءكفـء5612011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الخارجةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الوادى الجدید 2011/03/17 غادة دمحم عبد الحمید احمد 586583 كفـءكفـء5622011/03/17 معلم

دمحم متولى الشعراوى 2011/07/01 غادة محمود دمحم على 2114222 كفـءكفـء5632011/06/27 معلم

الجزائر االعدادیة 2008/12/01 فاتن احمد عبد هللا  عمر 2142023 كفـءكفـء5642011/06/27 معلم

الشھید عارف 2011/07/01 فاتن احمد دمحم احمد 2118762 كفـءكفـء5652011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 فاتن حریف دمحم حریف 1723565 كفـءكفـء5662011/06/27 معلم

الزھور االعدادیة 2011/02/27 فاتن كامل حسن دمحم 2136594 كفـءكفـء5672011/02/14 معلم

الشھداء 2011/07/01 فادیة دمحم محمود دمحم 2102269 كفـءكفـء5682011/06/27 معلم

الخارجة ث بنین 2011/07/01 فارس على دیاب دمحم 1624052 كفـءكفـء5692011/06/27 معلم

صنعاء 2011/07/01 فاطمة  فتوح عبد السالم ابراھیم 2114256 كفـءكفـء5702011/06/27 معلم

عین الدار اإلبتدائیة 2011/02/27 فاطمة ابراھیم علي دمحم 585602 كفـءكفـء5712011/02/27 معلم

القلعة االعدادیة 2011/07/01 فاطمة سعید دمحم الجلعى 2398811 كفـءكفـء5722011/06/27 معلم

الخارجة ث بنین 2010/02/27 فاطمة سید حسن دمحم 1758046 كفـءكفـء5732011/02/14 معلم

الخرطوم 2011/07/01 فاطمة شعبان صبحى یوسف 2125437 كفـءكفـء5742011/06/27 معلم

ابو خالد 2011/07/01 فاطمة عبد الجواد عبد الحمید دمحم 2125455 كفـءكفـء5752011/07/01 معلم

انور البارودى 2011/02/27 فاطمة عبد العال سلیمان مخلوف 2100860 كفـءكفـء5762011/02/14 معلم

االمل االبتدائیة الجدیدة 2011/02/27 فاطمة عبد المنعم ابراھیم على 2135328 كفـءكفـء5772011/03/02 معلم

البساتین االعدادیة 2011/03/17 فاطمة غریب دمحم على 2131510 كفـءكفـء5782011/03/02 معلم
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االمل االعدادیة 2011/07/01 فاطمة فتحى ابراھیم منشاوى 2140126 كفـءكفـء5792011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/02/27 فاطمة دمحم احمد عطیة 2105981 كفـءكفـء5802011/02/14 معلم

صالح الدین المشتركة 2010/02/27 فاطمة دمحم عبد الرحمن احمد 2131570 كفـءكفـء5812011/02/14 معلم

2011/02/27 اكتوبر االبتدائیة ریاض أطفال٦ فاطمة مرزوق طھ منزھى 2142992 كفـءكفـء5822011/03/07 معلم

صالح الدین ع المشتركة 2011/07/01 فاطمھ ابراھیم سالم احمد 2395651 كفـءكفـء5832011/06/27 معلم

صنعاء االعدادیة 2011/07/01 فاطمھ احمد حسنین احمد 2399374 كفـءكفـء5842011/06/27 معلم

العبور ریاض أطفال 2011/03/17 فایزة احمد ابراھیم دمحم 1719589 كفـءكفـء5852011/06/27 معلم

الجزائر االعدادیة 2011/02/27 فایزة احمد دمحم احمد 1642784 كفـءكفـء5862011/02/14 معلم

السالم اساسى ریاض أطفال 2011/07/01 فایزة حسن دمحم احمد 2216523 كفـءكفـء5872011/06/27 معلم

الخرطوم االعدادیة 2011/07/01 كرستینا فایز فرحات رزیق 2114220 كفـءكفـء5882011/06/27 معلم

الخارجة الرسمیة لغات اإلعدادیة 2011/02/27 كریستین ادوارد فاخر شحاتھ 2098445 كفـءكفـء5892011/02/14 معلم

المجاھدین للتعلیم االساسى 2011/07/01 كریم ناصر حكیم مرقس 2120360 كفـءكفـء5902011/06/27 معلم

صالح الدین ریاض أطفال 2011/02/27 كریمان مدحت   أنیس دمحم 2103964 كفـءكفـء5912011/02/14 معلم

القطارة اإلعدادیة 2011/02/27 كریمة احمد سنوسى درویش 1636799 كفـءكفـء5922011/02/14 معلم

االمل االعدادیة 2011/07/01 كریمة محمود بھنوس بخارى 2395104 كفـءكفـء5932011/06/27 معلم

العبور 2011/02/27 كمال حسن على احمد 1772876 كفـءكفـء5942011/02/14 معلم

الشھداء 2011/02/27 كیرلس بخیت قلتة مسعود 1768819 كفـءكفـء5952011/02/14 معلم
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اللغات المتمیزة 2011/07/01 لمیاء احمد ابراھیم شحات 2114241 فوق المتوسطفوق المتوسط5962011/06/27 معلم

الثورة 2011/02/27 لمیاء احمد برنس منصور 2129413 كفـءكفـء5972011/02/14 معلم

ناصر االعدادیة 2011/07/01 لیزا فایز فرحات رزیق 2114221 كفـءكفـء5982011/06/27 معلم

المنیرة الثانویة 2011/02/27 لیلى ابراھیم احمد دمحم 2137955 كفـءكفـء5992011/02/14 معلم

البستان تعلیم اساسى 2011/07/01 لیلى جمال مصطفى خلیفة 2114208 كفـءكفـء6002011/06/27 معلم

بوالق االعدادیة 2011/07/01 لیلى حسین خدیوى خلوى 2116464 كفـءكفـء6012011/06/27 معلم

صالح الدین المشتركة 2011/03/17 لیلى دمحم حسن عبد الموجود 1617735 كفـءكفـء6022011/03/02 معلم

المروة االعدادیة 2011/02/27 لیلى دمحم مصطفى مراد 2137101 كفـءكفـء6032011/02/14 معلم

الزھور االعدادیة 2011/07/01 لیلي دمحم حسن عبدهللا 2145040 كفـءكفـء6042011/06/27 معلم

السالم القدیمة االبتدائیة 2011/07/01 ماجدة حسین احمد حماد 2128123 كفـءكفـء6052011/06/27 معلم

طلعت ضرغام االبتدائیة 2011/07/01 ماجدة صالح دمحم عبد الخیر 2117760 كفـءكفـء6062011/06/27 معلم

البستان االعدادیھ 2011/07/01 ماجده  مصطفى احمد سلیمان 2135681 كفـءكفـء6072011/06/27 معلم

صنعاء االعدادیة 2011/07/01 مارى رومانى محروس ساروفیم 2117347 كفـءكفـء6082011/06/27 معلم

الخرطوم 2011/07/01 مارى سمیر عطاm عبد هللا 2387230 كفـءكفـء6092011/06/27 معلم

الخارجة المشتركة 2011/02/27 ماھر محمود سامى احمد راشد 2066543 كفـءكفـء6102011/03/02 معلم

المروة االعدادیة 2011/03/17 مایسھ محمود عمر احمد 1769353 كفـءكفـء6112011/03/02 معلم

صالح الدین ع المشتركة 2011/02/27 مایكل بخیت قلتھ مسعود 2131527 كفـءكفـء6122011/02/14 معلم
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المروة االبتدائیة المشتركة 2010/01/08 مجدى  أحمد  حسن دمحم 2069421 كفـءكفـء6132011/02/14 معلم

البستان االعدادیھ 2011/03/17 مجدى جادالرب دمحم أحمد 1661119 كفـءكفـء6142011/03/17 معلم

عزبة الشركة 2011/07/01 مجدى عمر دمحم حسین 2142890 كفـءكفـء6152011/06/27 معلم

المجاھدین للتعلیم االساسى 2011/07/01 مجدي ابراھیم دمحم علي 2145663 كفـءكفـء6162011/06/27 معلم

الثورة 2011/07/01 دمحم  صالح احمد جاد الكریم 2134895 كفـءكفـء6172011/06/27 معلم

صنعاء 2011/02/27 دمحم  عبد العظیم دمحم محسب 2099703 كفـءكفـء6182011/03/07 معلم

صالح الدین المشتركة 2011/07/01 دمحم  كامل دمحم اسماعیل 2127600 كفـءكفـء6192011/06/27 معلم

2011/07/01 اكتوبر االعدادیة٦ دمحم  محمود عبد العزیز علیو 2112811 كفـءكفـء6202011/06/27 معلم

الشركھ الجدیده االعدادیھ 2010/01/08 دمحم ابراھیم صدیق دمحم 586593 كفـءكفـء6212011/02/14 معلم

االمل االبتدائیة الجدیدة 2010/01/08 دمحم احمد  عبدهللا دمحم 2037318 كفـءكفـء6222011/02/14 معلم

الخرطوم 2011/07/01 دمحم احمد أبو القاسم صالح 2291858 كفـءكفـء6232011/06/27 معلم

الخارجة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم احمد برنس منصور 2145636 كفـءكفـء6242011/06/27 معلم

العبور 2010/01/23 دمحم احمد حسین احمد 2136029 كفـءكفـء6252011/02/14 معلم

الشھداء 2010/05/27 دمحم احمد عبد السالم احمد 2109758 كفـءكفـء6262011/06/27 معلم

المروة االعدادیة 2011/07/01 دمحم احمد دمحم احمد 2114841 كفـءكفـء6272011/06/27 معلم

ناصر االعدادیة 2011/02/27 دمحم احمد دمحم صالح 2141287 كفـءكفـء6282011/02/14 معلم

الخارجة الرسمیة لغات اإلعدادیة 2011/07/01 دمحم السید عطیة یونس 2114840 كفـءكفـء6292011/06/27 معلم
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العبور 2011/07/01 دمحم انور ابراھیم عبده 2395041 كفـءكفـء6302011/06/27 معلم

2011/02/27 اكتوبر٦ دمحم بھاء الدین حسن عبدالمطلب 2129766 كفـءكفـء6312011/02/14 معلم

القلعة 2011/02/27 دمحم جاد الرب دمحم احمد 2134911 كفـءكفـء6322011/03/07 معلم

الشھداء 2011/03/07 دمحم حسب هللا محمود حسب هللا 2125448 كفـءكفـء6332011/03/07 معلم

البساتین االعدادیة 2010/05/13 دمحم حسن حسین حمد هللا 2136720 كفـءكفـء6342011/06/27 معلم

المنیرة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم حسین دمحم بسیس 2397447 كفـءكفـء6352011/06/27 معلم

ابو طرطور 2011/07/01 دمحم حسین دمحم حجاج 2114842 كفـءكفـء6362011/06/27 معلم

الثوره االعدادیة 2011/07/01 دمحم خلف دمحم عبد الكریم 2134557 كفـءكفـء6372011/07/01 معلم

الخارجة المشتركة 2011/03/07 دمحم خلیفة جاد الرب دمحم 1675135 كفـءكفـء6382011/02/14 معلم

الشركھ الجدیده االعدادیھ 2011/07/01 دمحم خیرى عوض أزھرى 2128265 كفـءكفـء6392011/06/27 معلم

الشھید عارف 2011/07/01 دمحم ربیع زیدان  زیان 2399354 كفـءكفـء6402011/06/27 معلم

الخارجة ث بنین 2011/02/27 دمحم رجب ابراھیم احمد 2253944 كفـءكفـء6412011/02/14 معلم

الخارجة ث بنین 2011/07/01 دمحم رمضان سید على 2367825 كفـءكفـء6422011/06/27 معلم

دمحم انور السادات الثانوى بنین 2011/02/27 دمحم رمضان عربى سعد هللا 2142458 كفـءكفـء6432011/02/14 معلم

الخارجة الصناعیة بنین 2010/05/20 دمحم زكریا جمعة دمحم 2117784 كفـءكفـء6442011/06/27 معلم

جناح االعدادیة 2011/07/01 دمحم زیدان سید ابراھیم 2396313 كفـءكفـء6452011/06/27 معلم

دمحم متولى الشعراوى للتعلیم االساسى 2010/05/13 دمحم سعد دمحم اسماعیل 2397353 كفـءكفـء6462011/06/27 معلم
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الخارجة الثانویة بنات 2011/07/01 دمحم سعید حسن احمد 2206682 كفـءكفـء6472011/06/27 معلم

المنیرة الثانویة 2011/02/27 دمحم سلیمان حسن احمد 2255307 كفـءكفـء6482011/02/14 معلم

بوالق 2011/07/01 دمحم سید  احمد دمحم 2131065 كفـءكفـء6492011/06/27 معلم

الخارجة االعدادیة المشتركة 2011/02/27 دمحم سید ابراھیم  سید 2131101 كفـءكفـء6502011/02/27 معلم

الخرطوم 2011/07/01 دمحم سید عثمان دمحم 2134572 كفـءكفـء6512011/06/27 معلم

الخارجة الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم سید دمحم دمحم 2393519 كفـءكفـء6522011/06/27 معلم

الخارجة الرسمیة لغات ابتدائي 2011/07/01 دمحم صالح حامد دمحم 2134950 كفـءكفـء6532011/06/27 معلم

ابو طرطور 2011/03/07 دمحم صالح احمد ثعلب 2134566 كفـءكفـء6542011/03/07 معلم

نجیب محفوظ ث بنات 2011/02/27 دمحم صالح أحمد وھبھ 2049046 كفـءكفـء6552011/03/02 معلم

القطاره اإلبتدائیة 2010/05/12 دمحم صالح شریعى احمد 2109779 كفـءكفـء6562011/06/27 معلم

طلعت ضرغام االبتدائیة 2011/07/01 دمحم صالح دمحم حسن 2390002 كفـءكفـء6572011/06/27 معلم

الخارجة الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم صالح دمحم عبدالخیر 2397508 كفـءكفـء6582011/06/27 معلم

نجیب محفوظ ث بنات 2011/02/27 دمحم عبد الرحیم علي عبد الجواد 1767750 كفـءكفـء6592011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب 2011/02/27 دمحم عبد العزیز ابو الحسن حسین 2095999 كفـءكفـء6602011/02/27 معلم

الكویت 2011/07/01 دمحم عبد العزیز خلیل سعید 2127084 كفـءكفـء6612011/06/27 معلم

البستان تعلیم اساسى 2010/05/12 دمحم عبد هللا إبراھیم حسیبھ 2395873 كفـءكفـء6622011/06/27 معلم

الخرطوم االعدادیة 2011/07/01 دمحم عطا احمد عبد المالك 2124944 كفـءكفـء6632011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الخارجةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االمل االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 دمحم على احمد عید 2134910 كفـءكفـء6642011/06/27 معلم

دمحم انور السادات الثانوى بنین 2011/03/17 دمحم على اسماعیل دمحم 1757996 كفـءكفـء6652011/03/02 معلم

العبور 2010/05/11 دمحم على طلب محمود 2134948 كفـءكفـء6662011/07/01 معلم

عزب الشركة االعدادیة 2011/03/07 دمحم عوض عبد الحمید قمصان 2131548 كفـءكفـء6672011/03/07 معلم

القطارة اإلعدادیة 2011/07/01 دمحم فتحى زمزمى احمد 2121574 كفـءكفـء6682011/06/27 معلم

ابو خالد 2010/05/17 دمحم كامل حسن دمحم 2135311 كفـءكفـء6692011/03/02 معلم

ناصر االعدادیة 2011/07/01 دمحم كریم ریاض سید 2145653 فوق المتوسطكفـء6702011/06/27 معلم

المروة االعدادیة 2011/07/01 دمحم كمال رمضان دمحم 2263038 كفـءكفـء6712011/06/27 معلم

بوالق االعدادیة 2011/07/01 دمحم كمال محمود على 2289810 كفـءكفـء6722011/06/27 معلم

القلعة االعدادیة 2011/02/27 دمحم محمود امام ابراھیم 1647330 كفـءكفـء6732011/02/14 معلم

صالح الدین المشتركة 2011/02/27 دمحم محمود حسین بخیت 1768567 كفـءكفـء6742011/02/14 معلم

القلعة 2011/02/27 دمحم محمود عبد الرحیم دمحم 2128055 كفـءكفـء6752011/03/07 معلم

عزب الشركة االعدادیة 2011/03/07 دمحم مصطفى الشناوى عبد الستار  دمحم 2127058 كفـءكفـء6762011/03/07 معلم

الشھید عارف 2011/07/01 دمحم مصطفى حسنین حسین 2396906 كفـءكفـء6772011/06/27 معلم

البستان تعلیم اساسى 2011/02/27 دمحم ھالل احمد حسب النبى 2127287 كفـءكفـء6782011/02/14 معلم

دمحم متولى الشعراوى للتعلیم االساسى 2011/02/27 دمحم یوسف توفیق احمد 2145048 كفـءكفـء6792011/02/27 معلم

الخارجة االعدادیة المشتركة 2010/05/27 دمحم یوسف عبده بكر 2118737 كفـءكفـء6802011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الخارجةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ناصر االعدادیة 2010/05/13 محمود ابراھیم خلیفھ عبد هللا 2122914 كفـءكفـء6812011/06/27 معلم

عزبة الشركة 2011/07/01 محمود ابو شوشھ دمحم ابو شوشھ 2138752 كفـءكفـء6822011/06/27 معلم

الكویت 2011/07/01 محمود احمد بدران عمر 2117321 كفـءكفـء6832011/06/27 معلم

الخرطوم االعدادیة 2011/07/01 محمود احمد حسن صالح 2397831 كفـءكفـء6842011/06/27 معلم

دمحم متولى الشعراوى للتعلیم االساسى 2008/12/01 محمود احمد عبد الحمید عبد الودود 2137942 كفـءكفـء6852011/07/27 معلم

المجاھدین 2011/02/27 محمود ربیع عید سعید 2127631 كفـءكفـء6862011/02/14 معلم

صالح الدین المشتركة 2011/07/01 محمود سید فراج عبد الحق 2134912 كفـءكفـء6872011/06/27 معلم

الشركھ الجدیده االعدادیھ 2011/07/01 محمود صابر دمحم على 2255463 كفـءكفـء6882011/07/01 معلم

دمحم متولى الشعراوى للتعلیم االساسى 2011/02/27 محمود عبدالمعز احمد علي 2145669 كفـءكفـء6892011/02/14 معلم

معھد االمل للصم وضعاف السمع 2011/02/27 محمود عثمان احمد فرغلى 2220950 كفـءكفـء6902011/02/14 معلم

2011/02/27 اكتوبر٦ محمود على دمحم سعید 2128132 كفـءكفـء6912011/02/14 معلم

بوالق 2011/07/01 محمود محروس عبدالوھاب دمحم 2397617 كفـءكفـء6922011/06/27 معلم

البساتین االعدادیة 2011/02/27 محمود دمحم حسن إسماعیل 2048154 كفـءكفـء6932011/03/07 معلم

الشھداء 2010/05/14 محمود دمحم حسنى حسن 2127602 كفـءكفـء6942011/06/27 معلم

ابو طرطور 2011/07/01 محمود مدحت دمحم دمحم 2114844 كفـءكفـء6952011/06/27 معلم

2011/02/27 السالم للتعلیم األساسى محمود مصطفى دمحم خلیفة 2127291 كفـءكفـء6962011/02/14 معلم

اللغات المتمیزة 2011/07/01 محمود یوسف توفیق احمد 2282947 فوق المتوسطفوق المتوسط6972011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الخارجةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الخرطوم 2011/07/01 محمود یوسف عید بخیت 2248039 كفـءكفـء6982011/06/27 معلم

البستان االعدادیھ 2011/02/27 مدحت میالد ثابت جرجس 1641996 كفـءكفـء6992011/02/27 معلم

بوالق االعدادیة 2011/07/01 مدیحة طلعت حسین غالب 2117330 كفـءكفـء7002011/06/27 معلم

بورسعید االعدادیة 2011/07/01 مدیحة على رشیدى احمد 2141427 كفـءكفـء7012011/06/27 معلم

2011/02/27 اكتوبر االعدادیة٦ مدیحة على دمحم على 1726196 كفـءكفـء7022011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/07/01 مدیحة دمحم محمود مغربى 2137263 كفـءكفـء7032011/06/27 معلم

دمحم متولى الشعراوى 2008/03/23 مرثا منقریوس عبدالسید جرجیوس 1730885 كفـءكفـء7042011/03/02 معلم

الوادى الجدید 2011/02/27 مرزوقة دمحم عبدالحلیم دمحم 586560 كفـءكفـء7052011/02/14 معلم

بوالق 2011/07/01 مرفت صبحى دمحم على 2140179 كفـءكفـء7062011/06/27 معلم

2011/07/01 الزھور ریاض االطفال مرفت عثمان دمحم احمد 2219228 كفـءكفـء7072011/06/27 معلم

اللغات المتمیزة التجریبیة 2011/03/17 مرفت على عبد الرحیم ابو العال 1768556 كفـءكفـء7082011/03/02 معلم

الخرطوم 2011/02/27 مروة احمد فرغلى احمد 2115568 كفـءكفـء7092011/02/27 معلم

معاذ بن جبل ریاض أطفال 2011/07/01 مروة حسین سید احمد 2142241 كفـءكفـء7102011/06/27 معلم

الشھداء 2011/07/01 مروة رشدى دمحم عبد العال 2131912 كفـءكفـء7112011/06/27 معلم

المنیرة الثانویة 2011/02/27 مروة سمیر محمود سید 2161083 كفـءكفـء7122011/02/14 معلم

الخارجة الفنیة للبنات 2011/07/01 مروة عبد الحافظ عبد المعین دمحم 2130980 كفـءكفـء7132011/06/27 معلم

الزھور االعدادیة 2011/07/01 مروة عبد الحى مصطفى مھاود 2128493 كفـءكفـء7142011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الخارجةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بوالق الثانویة المشتركة 2011/02/27 مروة فرید فخرى ثروه 2136768 كفـءكفـء7152011/02/14 معلم

السالم ع الجدیدة للتعلیم االساس 2011/07/01 مروة دمحم حسن على 2120152 كفـءكفـء7162011/06/27 معلم

عزب الشركة االعدادیة 2011/07/01 مروة دمحم حسین دمحم 2127449 كفـءكفـء7172011/06/27 معلم

بورسعید االعدادیة 2011/02/27 مروة دمحم منصور دمحم 1691938 كفـءكفـء7182011/02/14 معلم

الشھداء 2011/02/27 مروة محمود آدم صالح 1775523 كفـءكفـء7192011/02/14 معلم

2011/07/01 اكتوبر االعدادیة٦ مروة مخیمر عبدربھ مخیمر 2137945 كفـءكفـء7202011/06/27 معلم

طلعت ضرغام االبتدائیة 2011/02/27 مروة نوح مصطفى دمرداش 2104912 كفـءكفـء7212011/02/27 معلم

ملحقة المعلمین االبتدائیة 2011/07/01 مریم جوھر عشم جوھر 2130458 كفـءكفـء7222011/06/27 معلم

الزھور الجدیدة االبتدائیة 2011/02/27 مریم لطیف غالى حناوى 2134913 كفـءكفـء7232011/02/14 معلم

دمحم متولى الشعراوى للتعلیم االساسى 2011/07/01 مریم نافع نعیم غالى 2117353 كفـءكفـء7242011/06/27 معلم

الثوره االعدادیة 2011/07/01 مریمان محمود حسین احمد 2136919 كفـءكفـء7252011/06/27 معلم

البساتین االعدادیة 2011/07/01 مشیرة مصطفى حامد دمحم 2127499 كفـءكفـء7262011/06/27 معلم

الحریةبوالق الجدیدة 2011/07/01 مصطفى احمد حامد دمحم 2128476 كفـءكفـء7272011/06/27 معلم

2011/02/27 اكتوبر االعدادیة٦ مصطفى حجازى حسن على 1719426 كفـءكفـء7282011/02/27 معلم

صالح الدین المشتركة 2011/07/01 مصطفى حسن خلیفة اسماعیل 2134952 كفـءكفـء7292011/06/27 معلم

عزب الشركة االعدادیة 2011/07/01 مصطفى سعد سعید صلوح 2128275 كفـءكفـء7302011/06/27 معلم

الخارجة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مصطفى شكرى طھ عبد الحمید 2118696 كفـءكفـء7312011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الخارجةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید عارف االعدادیة 2011/07/01 مصطفى عبد السالم دمحم عبد السالم 2134599 كفـءكفـء7322011/06/27 معلم

الشھید عارف 2011/07/01 مصطفى كمال مصطفى احمد 2378893 كفـءكفـء7332011/06/27 معلم

2011/02/27 اكتوبر٦ مصطفى دمحم محمود حسب هللا 2183857 كفـءكفـء7342011/03/07 معلم

صالح الدین ع المشتركة 2011/07/01 مصطفى محمود دمحم على 2265598 كفـءكفـء7352011/06/27 معلم

االمل االبتدائیة الجدیدة 2010/05/16 مصطفى مسلم یونس دمحم 2137950 كفـءكفـء7362011/06/27 معلم

االمل االعدادیة 2011/07/01 مصطفى یونس عبد العزیز دمحم 2142384 كفـءكفـء7372011/06/27 معلم

طلعت ضرغام االبتدائیة 2011/06/27 معتصم خیري حسین علي 1785407 كفـءكفـء7382011/06/27 معلم

الزھور االعدادیة 2011/02/27 منار رجب دمحم احمد 2125939 كفـءكفـء7392011/02/14 معلم

الثورة 2011/07/01 منار فوزى السید شحاتھ 2117357 كفـءكفـء7402011/06/27 معلم

ناصر االعدادیة 2011/07/01 منار دمحم حسب دمحم 2117670 كفـءكفـء7412011/06/27 معلم

2011/03/01 اكتوبر٦ منال آدم دمحم احمد 2135297 كفـءكفـء7422011/03/01 معلم

فصل ملحق بمدرسة اللغات اإلعدادیة المتمیزة 2011/07/01 منال اسعد شاكر بطرس 2398907 كفـءكفـء7432011/06/27 معلم

السالم ع الجدیدة للتعلیم االساس 2011/02/27 منال جاد حسین صفیان 2127297 كفـءكفـء7442011/02/14 معلم

الخارجة الرسمیة لغات اإلعدادیة 2011/07/01 منال رفقى حسن دمحم 2113846 كفـءكفـء7452011/06/27 معلم

الخارجة الصناعیة بنین 2011/02/27 منال سعید عبد هللا أحمد 1635377 كفـءكفـء7462011/02/27 معلم

فلسطین االعدادیة 2011/07/01 منال صفى الدین عبد هللا عبد الجید 2140182 كفـءكفـء7472011/06/27 معلم

العبور ریاض أطفال 2011/02/27 منال دمحم عمران دمحم 2219810 كفـءكفـء7482011/02/14 معلم
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االمل االبتدائیة الجدیدة 2011/02/27 منال یوسف ابراھیم بركة 2127509 كفـءكفـء7492011/02/14 معلم

اللغات المتمیزة 2011/02/27 منتصر  على سید جودة 2125429 كفـءكفـء7502011/02/14 معلم

القلعة 2011/02/27 منتصر سعید سید حسن 1692077 كفـءكفـء7512011/02/27 معلم

القلعة االعدادیة 2011/02/27 منتصر عزت عبد العال  عبد المجید 2141255 كفـءكفـء7522011/02/14 معلم

الخارجة الرسمیة لغات اإلعدادیة 2011/02/27 منى احمد حسن صالح 2098417 كفـءكفـء7532011/02/14 معلم

دمحم متولى الشعراوى الثانویة بنات 2011/07/01 منى آدم معوض إبراھیم 2116452 كفـءكفـء7542011/06/27 معلم

نجیب محفوظ ث بنات 2011/07/01 منى حسن ابراھیم حسن 2266681 كفـءكفـء7552011/06/27 معلم

البستان االعدادیھ 2011/02/27 منى حسن احمد عبد الحمید 2131054 كفـءكفـء7562011/03/07 معلم

المنیرة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 منى خلیفھ حسن احمد 2137100 كفـءكفـء7572011/06/27 معلم

القلعة االبتدائیة ریاض أطفال 2011/07/01 منى رمضان دمحم الشایب 2139082 كفـءكفـء7582011/06/27 معلم

انور البارودى 2011/02/27 منى سلیمان احمد عبیدهللا 1635255 كفـءكفـء7592011/02/14 معلم

الخرطوم االعدادیة 2011/07/01 منى صالح عبد السید دمحم 2114232 كفـءكفـء7602011/06/27 معلم

الخرطوم االعدادیة 2011/07/01 منى صبحى عبدالغنى حسونة 2378587 كفـءكفـء7612011/06/27 معلم

الكویت 2011/07/01 منى عادل سید دمحم 2114237 كفـءكفـء7622011/06/27 معلم

الخارجة الصناعیة بنین 2011/02/27 منى عثمان دمحم احمد 2137098 كفـءكفـء7632011/02/27 معلم

عمر بن الخطاب 2011/07/01 منى علي وھبة علي 586307 كفـءكفـء7642011/06/27 معلم

المروة التجاریة بالخارجة 2011/07/01 منى فرج دمحم صبرة 2136856 كفـءكفـء7652011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

عزبة الشركة 2011/07/01 منى كمال خضیر مسلم 2393594 كفـءكفـء7662011/06/27 معلم

الزھور الجدیدة ریاض أطفال 2011/02/27 منى لطیف غالى حناوى 2142908 كفـءكفـء7672011/02/14 معلم

البساتین االعدادیة 2011/02/27 منى دمحم منصور شاذلى 2139190 كفـءكفـء7682011/02/27 معلم

الثورة 2011/02/27 منى دمحم نجیب عبد الحمید دمحم 2129306 كفـءكفـء7692011/02/14 معلم

بور سعید 2011/07/01 مھا ادم معوض ابراھیم 2127445 كفـءكفـء7702011/06/27 معلم

البساتین االعدادیة 2011/07/01 مھا صبرى عمر عبد هللا 2142002 كفـءكفـء7712011/06/27 معلم

الخارجة االعدادیة المشتركة 2010/02/27 مھا عبد هللا شریعى احمد 2135851 كفـءكفـء7722011/02/27 معلم

عزبة الشركة 2011/07/01 مھا محمود حسین حسن 2395281 كفـءكفـء7732011/06/27 معلم

الجزائر 2011/07/01 مھا مصطفى دمحم بدوى 2380869 كفـءكفـء7742011/06/27 معلم

ابو طرطور 2011/07/01 مؤمن دمحم بشرى محمود 2134575 كفـءكفـء7752011/06/27 معلم

دمحم انور السادات الثانوى بنین 2011/07/01 مي ربیع عید سعید 2368232 كفـءكفـء7762011/06/27 معلم

عزب الشركة االعدادیة 2011/07/01 میادة السید دمحم عزام 2120155 كفـءكفـء7772011/06/27 معلم

بور سعید 2011/07/01 میخائیل جندى عازر جریس 2142930 كفـءكفـء7782011/06/27 معلم

2011/02/27 السالم للتعلیم األساسى میرفت رمضان لطفى اسماعیل 2130401 كفـءكفـء7792011/02/27 معلم

الكویت 2011/07/01 میالد ریاض جبره معوض 2401176 كفـءكفـء7802011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2011/07/01 نادیة  یوسف احمد حسین 2390173 كفـءكفـء7812011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2011/02/27 نادیة جمیل عبدالرحمن علي 2130205 كفـءكفـء7822011/02/14 معلم
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األعلي

نجیب محفوظ ث بنات 2011/07/01 نادیة ربیع زیدان  زیان 2128294 كفـءكفـء7832011/06/27 معلم

الشھید عارف 2011/07/01 نادیة صالح ابراھیم صالح 2398425 كفـءكفـء7842011/02/27 معلم

بوالق الثانویة المشتركة 2010/02/27 نادیة على دخیرى مقدم 2127305 كفـءكفـء7852011/02/14 معلم

القلعة 2011/03/17 نادیھ عبدالموجود دمحم حسانین 1640520 كفـءكفـء7862011/03/17 معلم

اللغات المتمیزة ریاض اطفال 2011/07/01 نانسى ناصر  حكیم مرقس 2260684 كفـءكفـء7872011/06/27 معلم

اللغات المتمیزة 2011/02/27 ناھد أبو الحجاج دمحم سویفى 1716165 كفـءكفـء7882011/02/14 معلم

المنیرة االعدادیة المشتركة 2011/02/27 نبیل محمود ابراھیم صدیق 2136707 كفـءكفـء7892011/03/02 معلم

نجیب محفوظ ث بنات 2011/07/01 نجاة شوقى دمحم احمد 2138186 كفـءكفـء7902011/06/27 معلم

صنعاء االعدادیة 2011/07/01 نجالء أمین حسن إسماعیل 2112821 كفـءكفـء7912011/06/27 معلم

البساتین االعدادیة 2011/02/27 نجالء بندرانى عاشور بندرانى 2127849 كفـءكفـء7922011/02/27 معلم

القطارة اإلعدادیة 2011/07/01 نجالء جمال صالح ضباشة 2117679 كفـءكفـء7932011/06/27 معلم

2011/02/27 اكتوبر االبتدائیة ریاض أطفال٦ نجالء حسن مأمون عبد هللا 1773197 كفـءكفـء7942011/02/14 معلم

طلعت ضرغام االبتدائیة 2011/02/27 نجالء زكریا صدیق عبد هللا 2129395 كفـءكفـء7952011/02/14 معلم

اللغات المتمیزة ریاض اطفال 2011/07/01 نجالء عبدالمنعم دمحم أحمد 2219421 كفـءكفـء7962011/06/27 معلم

بوالق الثانویة المشتركة 2011/02/27 نجالء دمحم عبدهللا احمد 1691896 كفـءكفـء7972011/02/27 معلم

دمحم انور السادات الثانوى بنین 2011/02/27 نجالء دمحم مسعود محمود 2132032 كفـءكفـء7982011/02/14 معلم

فلسطین 2011/07/01 نجالء مسلم سید احمد 2384490 كفـءكفـء7992011/06/27 معلم
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الشھداء 2011/02/27 نجالء معوض سید عبد هللا 2125477 كفـءكفـء8002011/02/14 معلم

السالم االعدادیة القدیمة 2011/07/01 نجوى ابراھیم صالح عمر 2136930 كفـءكفـء8012011/06/27 معلم

فلسطین 2011/07/01 نرمین حلمى فھمى حنا 2125567 كفـءكفـء8022011/06/27 معلم

الخرطوم االعدادیة 2011/07/01 نرمین حلیم ابراھیم مینا 2378586 كفـءكفـء8032011/06/27 معلم

الشھید عارف 2011/07/01 نرمین یوسف وھبھ شفیق 2142279 كفـءكفـء8042011/06/27 معلم

صالح الدین ع المشتركة 2011/07/01 نسرین جمال الدین احمد عبد هللا 2113831 كفـءكفـء8052011/06/27 معلم

صنعاء االعدادیة 2011/07/01 نسرین صبرى ینى حنا 2361814 كفـءكفـء8062011/06/27 معلم

الجزائر االعدادیة 2011/07/01 نسرین دمحم السید شعبان 2119209 كفـءكفـء8072011/06/27 معلم

عزب الشركة االعدادیة 2011/07/01 نسمة حسن احمد سلیمان 2116433 كفـءكفـء8082011/06/27 معلم

القطاره اإلبتدائیة 2011/07/01 نعمة دمحم خضر على 2399550 كفـءكفـء8092011/06/27 معلم

السالم االعدادیة القدیمة 2011/02/27 نفین سعد ضیف مرزوق 1663775 كفـءكفـء8102011/03/07 معلم

بوالق التجریبیة لغات 2011/07/01 نھا جابر دمحم عمر 2117327 كفـءكفـء8112011/06/27 معلم

بورسعید االعدادیة 2011/07/01 نھا جاد الرب دمحم احمد 2136885 كفـءكفـء8122011/02/27 معلم

الخرطوم االعدادیة 2011/07/01 نھا صفوت صالح ابراھیم 2119195 كفـءكفـء8132011/06/27 معلم

الزھور الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 نھا دمحم احمد ابوزید 2135143 كفـءكفـء8142011/06/27 معلم

السالم االعدادیة القدیمة 2011/03/17 نھلة إبراھیم سالم أحمد 1635451 كفـءكفـء8152011/03/17 معلم

الشھید عارف ریاض أطفال 2011/07/01 نھلة احمد على ابو رایة 2127491 كفـءكفـء8162011/06/27 معلم
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تاریخ 
التعیین
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ابو خالد 2011/02/27 نھلة صالح دمحم حریف 1742105 كفـءكفـء8172011/03/02 معلم

السالم القدیمة االبتدائیة 2011/07/01 نھلھ سید توفیق بشیر 2161121 كفـءكفـء8182011/06/27 معلم

الخارجة الصناعیة بنین 2011/03/17 نھلھ نیازي حلمي دمحم 2117675 كفـءكفـء8192011/03/02 معلم

ملحقة المعلمین االبتدائیة 2011/02/27 نھى فتحى ابو ضیف عثمان 2130503 كفـءكفـء8202011/02/14 معلم

القطاره اإلبتدائیة 2011/03/17 نوال یوسف عمر دمحم 2136601 كفـءكفـء8212011/03/02 معلم

2011/02/27 اكتوبر االبتدائیة ریاض أطفال٦ نور الھدى عبد الدایم خلف دمحم 2126004 كفـءكفـء8222011/03/07 معلم

البستان ریاض أطفال 2011/07/01 نورا عبد العزیز على مقبول 2123643 كفـءكفـء8232011/06/27 معلم

الثورة 2011/07/01 نورا دمحم دمحم فالح 2122890 كفـءكفـء8242011/06/27 معلم

معاذ بن جبل ریاض أطفال 2011/07/01 نورالھدي  مختار أحمد عبداللة 2395863 كفـءكفـء8252011/06/27 معلم

الحریةبوالق الجدیدة 2011/07/01 نیفین صبرى ینى حنا 2127452 كفـءكفـء8262011/06/27 معلم

عبد المجید الجغیل ریاض أطفال 2011/02/27 ھاجر دمحم حسن حسین 2219268 كفـءكفـء8272011/02/27 معلم

الزھور الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 ھالة سعید شمیس دمحم 2137099 كفـءكفـء8282011/06/27 معلم

البستان تعلیم اساسى 2011/07/01 ھانى السید امام على 2134918 كفـءكفـء8292011/06/27 معلم

الخارجة الرسمیة لغات ابتدائي 2011/07/01 ھایدى نمر دمحم رضوان 2132761 كفـءكفـء8302011/06/27 معلم

بور سعید 2011/03/17 ھبا غیط عید ھاشم 2127863 كفـءكفـء8312011/03/02 معلم

الخارجة الرسمیة لغات ابتدائي 2011/07/01 ھبة احمد دمحم عبدالرحمن 2378579 كفـءكفـء8322011/06/27 معلم

االمل االبتدائیة الجدیدة 2011/02/27 ھبة على نظیر مصطفى 2099706 كفـءكفـء8332011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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الخارجةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید عارف االعدادیة 2011/07/01 ھبة دمحم موسى مصطفى 2114244 كفـءكفـء8342011/07/01 معلم

دمحم متولى الشعراوى الثانویة بنات 2011/03/17 ھبة نجم الدین دمحم صدیق 2116103 كفـءكفـء8352011/03/02 معلم

طلعت ضرغام االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ  عبد الحكیم زھرى دمحم 2129308 كفـءكفـء8362011/06/27 معلم

2011/07/01 بوالق القدیمة ریاض أطفال ھبھ احمد دمحم یمنى 2378726 كفـءكفـء8372011/06/27 معلم

بوالق 2011/07/01 ھبھ هللا عالم سویلم ابو الجود 2130579 كفـءكفـء8382011/06/27 معلم

بور سعید 2011/07/01 ھبھ حسن بخیت فھمى 2120133 كفـءكفـء8392011/06/27 معلم

2011/07/01 الزھور ریاض االطفال ھبھ سعید محروس شوربجى 2158767 كفـءكفـء8402011/06/27 معلم

المجاھدین 2011/02/27 ھبھ سید مسلم دمحم 2152787 كفـءكفـء8412011/03/02 معلم

ناصر االعدادیة 2011/07/01 ھبھ صالح دمحم على 2116428 كفـءكفـء8422011/06/27 معلم

الشھداء 2011/03/07 ھبھ عبد الھادى عبد السالم عبد الھادى 2110432 كفـءكفـء8432011/02/14 معلم

االمل االعدادیة 2011/07/01 ھبھ على احمد عباس 2117759 كفـءكفـء8442011/06/27 معلم

انور البارودى 2011/07/01 ھبھ فاروق احمد مصطفى 2116458 كفـءكفـء8452011/06/27 معلم

ملحقة المعلمین ریاض أطفال 2011/07/01 ھبھ فایز دمحم سمعونى 2124889 كفـءكفـء8462011/06/27 معلم

ناصر االعدادیة 2011/02/27 ھبھ ماصخ ضمرانى قاسم 2165983 كفـءكفـء8472011/02/14 معلم

الشھداء 2011/02/27 ھبھ دمحم عطیة هللا ابراھیم 1716291 كفـءكفـء8482011/02/14 معلم

الزھور 2011/02/27 ھبھ مصطفي سید احمد 586477 كفـءكفـء8492011/02/14 معلم

ناصر االعدادیة 2011/07/01 ھبھ منصور دمحم تایب 2117668 كفـءكفـء8502011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الخارجةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/01 الزھور ریاض االطفال ھدى رزق دمحم خلیفة 2158765 كفـءكفـء8512011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2011/07/01 ھدى دمحم اسماعیل احمد 2137064 كفـءكفـء8522011/06/27 معلم

ابو خالد 2010/01/07 ھشام عزقل عبد هللا عزقل 2067874 كفـءكفـء8532011/02/27 معلم

العبور ریاض أطفال 2010/02/27 ھمت اسماعیل عبد العظیم عبده 2219761 كفـءكفـء8542011/02/14 معلم

البستان االعدادیھ 2011/02/27 ھناء خلیل دمحم شھاب الدین 1635419 كفـءكفـء8552011/02/14 معلم

2011/02/27 اكتوبر االعدادیة٦ ھناء عبد الحمید  عبد الناصف خواص 2233544 كفـءكفـء8562011/02/14 معلم

الخارجة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھناء عبد الرحیم حسین ابو زید 2144468 كفـءكفـء8572011/06/27 معلم

ناصر 2011/02/27 ھناء على آدم صالح 2220859 كفـءكفـء8582011/02/14 معلم

2011/07/01 اكتوبر٦ ھناء یوسف احمد على 2136191 كفـءكفـء8592011/06/27 معلم

معاذ بن جبل 2011/02/27 ھند  حسن على ابراھیم 2131495 كفـءكفـء8602011/02/14 معلم

اللغات المتمیزة ریاض اطفال 2011/07/01 ھند احمد اسماعیل احمد 2136192 كفـءكفـء8612011/06/27 معلم

2011/02/27 الخارجة االبتدائیة ریاض أطفال ھند سعد بخیت حسین 2152380 كفـءكفـء8622011/02/14 معلم

بوالق التجریبیة لغات 2011/07/01 ھند سعد دمحم السید 2112806 كفـءكفـء8632011/06/27 معلم

اللغات المتمیزة ریاض اطفال 2011/07/01 ھند عثمان عبد هللا دمحم 2220663 كفـءكفـء8642011/06/27 معلم

السالم اساسى ریاض أطفال 2011/07/01 ھند دمحم فخرى ثروت 2392688 كفـءكفـء8652011/06/27 معلم

بوالق التجریبیة لغات 2011/07/01 ھند مرزوق دمحم جاد 2395274 كفـءكفـء8662011/06/27 معلم

القلعة االعدادیة 2011/07/01 ھند مصطفى جادالكریم مصطفى 2395110 كفـءكفـء8672011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الخارجةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

انور البارودى 2011/02/27 ھند ممدوح جالل جبالى 1687571 كفـءكفـء8682011/02/14 معلم

دمحم متولى الشعراوى للتعلیم االساسى 2011/07/01 ھویدا ابراھیم على عبد العال 2137381 كفـءكفـء8692011/06/27 معلم

بور سعید 2011/07/01 ھویدا حسنین دمحم مسعود 2142258 كفـءكفـء8702011/06/27 معلم

الحریةبوالق الجدیدة 2011/07/01 ھویدا دمحم عبادى حماد 2378585 كفـءكفـء8712011/06/27 معلم

صالح الدین ع المشتركة 2011/03/17 ھیثم حمدي حسین احمد 2145044 كفـءكفـء8722011/03/02 معلم

2011/03/17 اكتوبر٦ وائل  عبدالفتاح احمد جعفر 2037320 كفـءكفـء8732011/03/27 معلم

المجاھدین للتعلیم االساسى 2010/05/21 وائل  فكرى فؤاد دمحم 2138182 كفـءكفـء8742011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/27 وائل سامح رسمى سلیمان 2125453 كفـءكفـء8752011/02/14 معلم

العبور 2011/02/27 وائل صبري امام جبالي 2131045 كفـءكفـء8762011/02/14 معلم

الخارجة الصناعیة بنین 2011/02/27 وجدان  تاج الدین طلعت مجاھد 1636787 كفـءكفـء8772011/02/14 معلم

عزبة الشركة 2011/07/01 وجدان انور رشوان عبد الحمید 2110447 كفـءكفـء8782011/06/27 معلم

البساتین االعدادیة 2011/07/01 وردة حسیبة ابراھیم حسیبھ 2119203 كفـءكفـء8792011/06/27 معلم

السالم االعدادیة القدیمة 2011/07/01 وفاء ابراھیم احمد اسماعیل 2144479 كفـءكفـء8802011/06/27 معلم

معاذ بن جبل 2011/03/17 وفاء شعبان عبدربھ اسماعیل 1741708 كفـءكفـء8812011/03/17 معلم

ملحقة المعلمین االبتدائیة 2011/07/01 وفاء عبدهللا عبد العواض عبدهللا 2389381 كفـءكفـء8822011/06/27 معلم

بوالق االعدادیة 2011/02/27 وفاء دمحم عبلھ مدنى 1687370 كفـءكفـء8832011/02/14 معلم

بوالق لغات تجریبى ریاض أطفال 2010/02/27 وفاء محمود بدر الدین  دمحم  عبد المطلب 2127596 كفـءكفـء8842011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الخارجةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البساتین االعدادیة 2011/07/01 وفاء یوسف ادم یوسف 2114226 كفـءكفـء8852011/06/27 معلم

البستان ریاض أطفال 2011/07/01 والء ابراھیم اسماعیل احمد 2127495 كفـءكفـء8862011/06/27 معلم

دمحم متولى الشعراوى للتعلیم االساسى 2011/07/01 والء احمد عبد المنعم شرف 2114223 كفـءكفـء8872011/06/27 معلم

عبد المجید الجغیل ریاض أطفال 2011/07/01 والء أنور دمحم یمانى 2216802 كفـءكفـء8882011/06/27 معلم

الخارجة الثانویة بنات 2011/07/01 والء سعید عبد الخالق على 2113841 كفـءكفـء8892011/06/27 معلم

دمحم متولى الشعراوى للتعلیم االساسى 2011/07/01 والء دمحم عبدهللا خلف هللا 2135682 كفـءكفـء8902011/06/27 معلم

الخارجة ث بنین 2011/02/27 والء دمحم عمر احمد 2132023 كفـءكفـء8912011/02/14 معلم

الشھید عارف االعدادیة 2011/07/01 والء دمحم محروس عبد الغفور 2119176 كفـءكفـء8922011/06/27 معلم

اللغات المتمیزة التجریبیة 2011/02/27 والء موسى سید حماد 2138748 كفـءكفـء8932011/02/14 معلم

االمل االعدادیة 2011/03/17 والء یوساب صلیب سالمة 1725579 كفـءكفـء8942011/03/02 معلم

الثوره االعدادیة 2011/07/01 ولید عبد الكریم سید عبد الجید 2274998 كفـءكفـء8952011/06/27 معلم

نجیب محفوظ ث بنات 2011/02/27 ولید محمود احمد عبد الفاضل 1687714 كفـءكفـء8962011/02/14 معلم

الشھید عارف 2011/07/01 یاسر فتحى احمد جاد الكریم 2117352 كفـءكفـء8972011/06/27 معلم

ابو خالد 2011/07/01 یاسر دمحم دمحم احمد 2254142 كفـءكفـء8982011/06/27 معلم

المروة االعدادیة 2008/03/23 یاسر نصر عبدالرحیم سید 2049018 كفـءكفـء8992011/02/14 معلم

الخارجة الفنیة للبنات 2011/07/01 یاسمین حلمى دمحم سلیمان 2123636 كفـءكفـء9002011/06/27 معلم

عزب الشركة االعدادیة 2011/07/01 یاسمین ربیع زیدان زیان 2131099 كفـءكفـء9012011/06/27 معلم

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

7438of 6970 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
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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 

الخارجةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الخارجة الثانویة الزراعیة 2011/07/01 یاسمین سعد عبد الحمید دمحم الشیخ خضیر 2131631 كفـءكفـء9022011/06/27 معلم

فلسطین 2011/07/01 یاسمین دمحم غریب دمحم 2398744 كفـءكفـء9032011/06/27 معلم

البساتین االعدادیة 2011/07/01 یاسمین ممدوح عبد هللا احمد 2353509 كفـءكفـء9042011/06/27 معلم

الخارجة الرسمیة لغات ابتدائي 2011/07/01 یسرا عبدالفتاح ابراھیم ابراھیم 2378583 كفـءكفـء9052011/06/27 معلم

2011/02/27 اكتوبر االعدادیة٦ یوسف على احمد دمحم 586606 كفـءكفـء9062011/03/07 معلم
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الشھید عبد المنعم ریاض االعدادیة 2011/07/01 عماد عبداللطیف ابراھیم دمحم 2298121 كفـءكفـء12011/06/27 أمین مكتبة

االمل االعدادیة بالراشدة 2011/07/01 ممدوح حسین دمحم عمار 2300448 كفـءكفـء22011/06/27 أمین مكتبة

نجیب محفوظ االعدادیة 2010/01/28 دمحم عبدهللا سنوسى دیاب 2253576 كفـءكفـء32011/06/27 أخصائى اجتماعى

التحریر االبتدائیة 2011/07/01 نجاة عبدالرازق رفاعى سید 2212688 كفـءكفـء42011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 1981/09/01 صبرى أبراھیم أحمد سالم 576944 كفـءكفـء52010/03/18 معلم أول أ

الراشدة الثانویة المشتركة 1992/09/01 عبدالمنعم احمد والي رشوان 581565 كفـءكفـء62009/01/27 معلم أول أ

موط الصناعیة بنین 1999/06/21 سید دمحم عشماوى علوان 582178 كفـءكفـء72009/01/27 معلم أول

الثورة االبتدائیة بالراشدة 2010/02/27 ابتسام  دمحم قوشتى عبدالعال 2149332 كفـءكفـء82011/02/27 معلم

الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 ابتسام علي دمحم عمر 2168834 كفـءكفـء92011/06/27 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2011/08/14 ابراھیم حسن احمد سید 2155229 كفـءكفـء102011/06/27 معلم

العوینة االبتدائیة 2011/02/27 ابراھیم عبدالسالم حسن سبع 1728371 كفـءكفـء112011/02/27 معلم

عبد القادر االعدادیة 2010/01/29 ابراھیم فتحي دمحم دمحم 2148702 كفـءكفـء122011/06/27 معلم

الحریة االبتدائیة 2011/07/01 ابراھیم موسي سید منصور 2154618 كفـءكفـء132011/06/27 معلم

الجیزة االعدادیة 2011/07/01 ابو بكر دمحم دمحم مدني 2275721 كفـءكفـء142011/06/27 معلم

دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2011/07/01 ابوبكر احمد سید شرف الدین 2370534 كفـءكفـء152011/06/27 معلم

الراشدة ریاض االطفال 2011/07/01 احسان حسن عمران حسن 2152092 كفـءكفـء162011/06/27 معلم

الشیخ مفتاح االبتدائیة 2011/02/27 احالم جمعة حافظ مرعى 1735604 كفـءكفـء172011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

موط التجریبیة لغات االعدادیة 2011/02/27 احمد ادریس دمحم سید 2158821 كفـءكفـء182011/03/07 معلم

موط الثانویة الزراعیة 2011/07/01 احمد حسن سید عبدالزین 2290089 كفـءكفـء192011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 احمد حسین عبدهللا سنوسي 2149813 كفـءكفـء202011/06/27 معلم

موط الثانویة بنین 2011/03/17 احمد رفاعى منصور عبد الحق 1776065 كفـءكفـء212011/06/27 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االعدادیة 2011/03/17 أحمد سید دمحم حسن 2062831 كفـءكفـء222011/06/27 معلم

الغرغور االعدادیة 2011/07/01 احمد صابر بدر دمحم 2289947 كفـءكفـء232011/06/27 معلم

غرب الموھوب االبتدائیة 2010/05/12 احمد صالح حمودة دمحم 2155102 كفـءكفـء242011/06/27 معلم

الشیخ والي االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 احمد عبد هللا سید خمیس 2373439 كفـءكفـء252011/06/27 معلم

غرب الموھوب االبتدائیة 2011/07/01 احمد عبدالعاطى محفوظ شاذلى 2288158 كفـءكفـء262011/06/27 معلم

موط التجریبیة لغات االعدادیة 2011/07/01 احمد عبدالعزیز مسعود عبدالمولى 2262561 كفـءكفـء272011/06/27 معلم

القلمون االعدادیة المشتركة 2011/02/27 أحمد عبدالكریم محمود إبراھیم 2055673 كفـءكفـء282011/03/07 معلم

العوینة االعدادیة 2011/07/01 احمد عبدهللا سعد عبدالرسول 2344179 كفـءكفـء292011/06/27 معلم

نجیب محفوظ االعدادیة 2011/07/01 احمد كامل عبدهللا دمحم 2154832 كفـءكفـء302011/06/27 معلم

الغرغور االبتدائیة 2011/07/01 احمد دمحم احمد دمحم 2125812 كفـءكفـء312011/06/27 معلم

عین الدیر االبتدائیة 2011/07/01 احمد دمحم حسن ابراھیم 2262172 كفـءكفـء322011/06/27 معلم

العوینة االعدادیة 2011/03/17 احمد دمحم سعود عبد الرحمن 2232278 كفـءكفـء332011/06/27 معلم

الجھاد االبتدائیة 2011/07/01 احمد دمحم طیب دمحم 2290920 كفـءكفـء342011/06/27 معلم

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

7438of 6973 Page 2017/03/23

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

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

 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة
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المؤھل 
األعلي

الجدیدة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 احمد محمود احمد دمحم 2301533 كفـءكفـء352011/06/27 معلم

اسمنت القدیمة االبتدائیة 2011/07/01 احمد محمود زین دمحم 2154581 كفـءكفـء362011/06/27 معلم

االمل االعدادیة بالراشدة 2011/07/01 احمد محمود متولى دمحم طنطاوى 2288140 كفـءكفـء372011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 احمد محمود دمحم سید 2290471 كفـءكفـء382011/06/27 معلم

موط الثانویة بنین 2011/02/27 احمد مصطفى على دمحم 1757375 كفـءكفـء392011/02/27 معلم

الشیخ والي الجدیدة االبتدائیة 2010/01/09 احمد مصطفي علي سید 2170405 كفـءكفـء402011/02/27 معلم

العاشر من رمضان االعدادیة المشتركة 2010/05/13 احمد منصور محمود دمحم 2377999 كفـءكفـء412011/06/27 معلم

الھنداو الجدیدة االبتدائیة 2011/02/27 أحمد وجیھ عبد هللا أحمد 1695964 كفـءكفـء422011/02/27 معلم

الراشدة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 احمد یحیى الدین محمود مصطفى 2350536 كفـءكفـء432011/06/27 معلم

اسمنت الجدیدة االبتدائیة 2011/02/27 اسامة رشاد رفاعى حسن 1773269 كفـءكفـء442011/02/27 معلم

الحریة االعدادیة المشتركة 2011/03/17 اسامة كمال دمحم دمحم 2154799 كفـءكفـء452011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2010/05/13 اسامة یسرى مھدى دمحم 2370563 كفـءكفـء462011/06/27 معلم

عین الرخا االبتدائیة 2011/02/27 اسعد لطفى صالح سلیمان 1708978 كفـءكفـء472011/02/27 معلم

موط التجریبیة لغات االعدادیة 2011/07/01 اسالم عبدالمنعم عبدالعال السباعي 2148252 كفـءكفـء482011/06/27 معلم

موط الصناعیة بنین 2010/01/09 اسالم فاروق احمد دمحم 1714539 كفـءكفـء492011/03/07 معلم

الھنداو القدیمة االبتدائیة 2011/02/27 اسالم دمحم عبدهللا مبارز 586604 كفـءكفـء502011/02/27 معلم

موط الثانویة الزراعیة 2011/07/01 اسماء  دمحم محمود سید 2149593 كفـءكفـء512011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة
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المؤھل 
األعلي

االمل التجریبیة لغات بالراشدة ریاض اطفال 2011/03/17 اسماء احمد عباس مبارز 1712010 كفـءكفـء522011/06/27 معلم

دمحم متولي الشعراوى ریاض االطفال 2011/07/01 اسماء احمد كامل مدبولي 2155238 كفـءكفـء532011/06/27 معلم

الراشدة الثانویة المشتركة 2011/02/27 اسماء حسانین دمحم حسانین 1735766 كفـءكفـء542011/03/07 معلم

الشھید ریاض لریاض االطفال 2011/07/01 اسماء حسن عید مھدى 2400345 كفـءكفـء552011/06/27 معلم

الراشدة ریاض االطفال 2011/07/01 اسماء حسن دمحم حسن 2298122 كفـءكفـء562011/06/27 معلم

العوینة ریاض االطفال 2011/02/27 اسماء حسنین حسین حسنین 1712346 كفـءكفـء572011/02/27 معلم

الشیخ مفتاح االعدادیة 2011/07/01 اسماء راضى سلیمان صالح 2154519 كفـءكفـء582011/06/27 معلم

االمان االعدادیة 2011/02/27 اسماء زوام عبد اللة سید 1735658 كفـءكفـء592011/02/27 معلم

الھنداو القدیمة ریاض االطفال 2011/07/01 اسماء سعد خلف هللا حسنین 2394356 كفـءكفـء602011/06/27 معلم

الجھاد االبتدائیة 2011/07/01 اسماء سعد عبد الوھاب مھدى 2147261 كفـءكفـء612011/06/27 معلم

الموشیة ریاض اطفال 2011/02/27 اسماء سید سنوسى سید 1709027 كفـءكفـء622011/03/07 معلم

نجیب محفوظ االعدادیة 2011/02/27 اسماء سید دمحم سالم 1709317 كفـءكفـء632011/02/27 معلم

القصر االبتدائیة 2011/07/01 اسماء صابر رفاعى صالح 2344692 كفـءكفـء642011/06/27 معلم

افطیمة االبتدائیة 2011/07/01 اسماء صالح سید دمحم 2303047 كفـءكفـء652011/06/27 معلم

الھنداو الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 اسماء صبحي حسن نصر هللا 2154627 كفـءكفـء662011/06/27 معلم

الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 اسماء صالح بدر شتات 2130405 كفـءكفـء672011/06/27 معلم

الحریة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 اسماء عبد الرحمن  صالح عبد الرازق 2146687 كفـءكفـء682011/06/27 معلم
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االبتدائیة بغرب الموھوب) ١٣( بئر 2011/07/01 اسماء عبد الستار بخیت عبد هللا 2380711 كفـءكفـء692011/06/27 معلم

العوینة االبتدائیة 2011/07/01 اسماء عبد المنعم عید نصر 2363074 كفـءكفـء702011/06/27 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2011/02/27 اسماء عبدالسمیع دمحم دمحم 1735315 كفـءكفـء712011/03/07 معلم

الراشدة ریاض االطفال 2011/07/01 اسماء علي دمحم ھاشم 2126486 كفـءكفـء722011/06/27 معلم

الھنداو القدیمة االبتدائیة 2011/07/01 اسماء فھمي عطیة بكر 2344918 كفـءكفـء732011/06/27 معلم

الموشیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 اسماء فوزى سنوسي على 2146598 كفـءكفـء742011/06/27 معلم

القصر االبتدائیة 2011/07/01 اسماء فوزي دمحم سید 2148314 كفـءكفـء752011/06/27 معلم

الجدیدة الثانویة المشتركة 2010/02/27 اسماء كامل عبدالرحمن دمحم 1709415 كفـءكفـء762011/02/27 معلم

الجیزة االعدادیة 2011/02/27 اسماء دمحم احمد محمود 1735775 كفـءكفـء772011/03/07 معلم

الراشدة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 اسماء دمحم حجاب مبارز 2150384 كفـءكفـء782011/06/27 معلم

موط االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 اسماء دمحم عبد العاطي عبد الرحمن 2367957 كفـءكفـء792011/02/27 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2011/07/01 اسماء دمحم كمال دمحم 2149212 كفـءكفـء802011/06/27 معلم

الفتح االبتدائیة 2011/03/17 اسماء دمحم نصرهللا دمحم 2109987 كفـءكفـء812011/06/27 معلم

موط الجدیدة ریاض اطفال 2011/03/17 اسماء محمود دمحم منصور 1709288 كفـءكفـء822011/06/27 معلم

الفتح  لریاض االطفال 2011/03/17 اسماء یوسف مھدى دمحم 1709244 كفـءكفـء832011/06/27 معلم

غرب الموھوب االعدادیة المشتركة 2010/01/07 اشرف احمد دمحم محمود 1735752 كفـءكفـء842011/02/27 معلم

غرب الموھوب االبتدائیة 2011/07/01 اشرف اطب عبدالعزیز ابراھیم 2160152 كفـءكفـء852011/06/27 معلم
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الھنداو االعدادیة المشتركة 2011/02/27 أشرف سعد سلیمان حمادى 2064802 كفـءكفـء862011/02/27 معلم

الحریة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 اشرف سعد على السید 2289809 كفـءكفـء872011/06/27 معلم

موط الثانویة بنات 2010/02/27 افراح محمود دمحم صالح 1717645 كفـءكفـء882011/02/27 معلم

الحریة االبتدائیة 2011/02/27 البدوى دمحم كومى مغربى 1773681 كفـءكفـء892011/03/07 معلم

غرب الموھوب الثانویة المشتركة 2011/07/01 الشیماء احمد دمحم محمود 2103538 كفـءكفـء902011/06/27 معلم

القلمون ریاض األطفال 2011/07/01 الشیماء علي احمد علي 2397950 كفـءكفـء912011/06/27 معلم

رأفت الھجان االعدادیة 2011/02/27 الشیماء ممدوح دمحم الخباز 1728620 كفـءكفـء922011/03/07 معلم

المعسكر االبتدائیة 2011/07/01 الھام دمحم سید دمحم 2399488 كفـءكفـء932011/06/27 معلم

الصدیق االعدادیة 2010/02/27 الھام دمحم محمود مھران 1709527 كفـءكفـء942011/03/07 معلم

الدھوس االعدادیة المشتركة 2011/07/01 الھام محمود حنفى حسین 2340237 كفـءكفـء952011/06/27 معلم

ابوبكرالصدیق ببدخلو ریاض االطفال 2011/07/01 الھام نصر احمد  خضر 2404714 كفـءكفـء962011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة 2011/03/17 أم كلثوم كامل دمحم مسعود 1735628 كفـءكفـء972011/06/27 معلم

المعصرة االبتدائیة 2011/07/01 امال احمد بشندي نصر 2289944 كفـءكفـء982011/06/27 معلم

موط التجریبیة لغات ابتدائي 2010/02/27 امال جمال محمود عبد الرحمن 1717107 كفـءكفـء992011/02/27 معلم

العاشر من رمضان االعدادیة المشتركة 2011/07/01 امال عبد المرسل دمحم اسماعیل 2158907 كفـءكفـء1002011/06/27 معلم

الھنداو القدیمة االبتدائیة 2011/07/01 امال عبدة دمحم عیسي 2149816 كفـءكفـء1012011/06/27 معلم

الشیخ والي الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 امال فھمي مدني احمد 2344999 كفـءكفـء1022011/06/27 معلم
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القصر الثانویة المشتركة 2011/07/01 آمال نصرالدین دمحم حمودة 2329344 كفـءكفـء1032011/06/27 معلم

القصر ریاض اطفال 2011/02/27 اماني دمحم شفیق خلف 1614380 كفـءكفـء1042011/02/27 معلم

الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 امل دمحم بشندي دمحم 2130382 كفـءكفـء1052011/06/27 معلم

الجدیدة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 امل دمحم حسن حسین 2149035 كفـءكفـء1062011/06/27 معلم

الموشیة االبتدائیة 2011/03/17 امل نصر شاذلى یوسف 2237404 كفـءكفـء1072011/06/27 معلم

السالم بموط ریاض اطفال 2011/07/01 امنة انیس عبد هللا یسن 2165518 كفـءكفـء1082011/06/27 معلم

موط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 امیر دمحم محمود سید 2343693 كفـءكفـء1092011/06/27 معلم

الصحوة االبتدائیة 2011/07/01 أمیرة عادل دمحم احمد 2130111 كفـءكفـء1102011/06/27 معلم

عزبة القصر االعدادیة 2011/07/01 امیرة دمحم متولي عواضة 2147242 كفـءكفـء1112011/06/27 معلم

الراشدة الثانویة المشتركة 2010/02/27 امیمة  دمحم نجیب عوض حسن 1709401 كفـءكفـء1122011/02/27 معلم

موط الجدیدة ریاض اطفال 2011/02/27 امینة صدیق مصطفى ابراھیم 2155374 كفـءكفـء1132011/02/27 معلم

الجدیدة الثانویة المشتركة 2011/07/01 انتصار عید عبد هللا ادم 2149814 كفـءكفـء1142011/06/27 معلم

عین الدیر االبتدائیة 2011/07/01 انجي عادل ابو المجد عبد العزیز محمود 2148336 كفـءكفـء1152011/06/27 معلم

عین الدیر االبتدائیة 2011/07/01 انعام حسن على موسى 2303001 كفـءكفـء1162011/06/27 معلم

موط التجریبیة لغات ابتدائي 2010/02/27 ایمان احمد دمحم حسن 2150503 كفـءكفـء1172011/03/07 معلم

بدخلو االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایمان ثابت حمید ثابت 2401814 كفـءكفـء1182011/06/27 معلم

الموھوب االبتدائیة 2011/07/01 ایمان جمال سید عمر 2380714 كفـءكفـء1192011/06/27 معلم
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الغرغور االعدادیة 2011/07/01 ایمان حمدي عبد المنعم مبارز 2184636 كفـءكفـء1202011/06/27 معلم

العوینة ریاض االطفال 2011/07/01 ایمان حنفي عبد العزیز احمد 2152103 كفـءكفـء1212011/06/27 معلم

االمل التجریبیة لغات بالراشدة ریاض اطفال 2011/02/27 ایمان خضر حجاب مبارز 1745173 كفـءكفـء1222011/02/27 معلم

الھنداو االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایمان دسوقى دمحم دسوقى 2288146 كفـءكفـء1232011/06/27 معلم

موط الثانویة بنات 2011/07/01 ایمان سویلم عباس دمحم 2103628 كفـءكفـء1242011/06/27 معلم

االمل التجریبیة لغات بالراشدة ریاض اطفال 2011/07/01 ایمان سید رجب علي 2147040 كفـءكفـء1252011/06/27 معلم

االمل االعدادیة بالراشدة 2011/07/01 ایمان سید محسب  متولي 2148619 كفـءكفـء1262011/06/27 معلم

موط الثانویة بنات 2010/02/27 ایمان عبدهللا متولى ابراھیم 1723402 كفـءكفـء1272011/02/27 معلم

غرب الموھوب لریاض االطفال 2011/07/01 ایمان عطیة دمحم عبدهللا 2159040 كفـءكفـء1282011/06/27 معلم

موط التجریبیة لغات االعدادیة 2011/03/17 ایمان عوض دمحم احمد 1709506 كفـءكفـء1292011/06/27 معلم

القلمون ریاض األطفال 2011/03/17 إیمان عید دمحم حسان 1696257 كفـءكفـء1302011/06/27 معلم

الشھید ریاض لریاض االطفال 2011/07/01 ایمان كمال الدین دمحم دمحم 2130580 كفـءكفـء1312011/06/27 معلم

االمل االعدادیة بالراشدة 2011/07/01 إیمان متولى أبو بكر دمحم 2274922 كفـءكفـء1322011/06/27 معلم

االمل التجریبیة لغات االبتدائیة بالراشدة 2011/02/27 ایمان دمحم احمد ضحاوى 1735734 كفـءكفـء1332011/02/27 معلم

دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2011/02/27 ایمان دمحم سعید احمد 1709571 كفـءكفـء1342011/02/27 معلم

موط االبتدائیة الجدیدة 2011/02/27 إیمان دمحم عبد القادر صالح 1696137 كفـءكفـء1352011/03/07 معلم

افطیمة االبتدائیة 2010/02/27 ایمان دمحم دمحم على 1712295 كفـءكفـء1362011/02/27 معلم
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مدرسة الھنداو الثانویة 2011/02/27 ایمان محمود ابوالسعود عبدالرحمن 1767749 كفـءكفـء1372011/03/07 معلم

الموشیة االبتدائیة 2011/07/01 ایمان محمود دمحم عبدهللا 2275110 كفـءكفـء1382011/06/27 معلم

موط االعدادیة المشتركة 2011/02/27 ایمان مصطفى عبدالقادر مدنى 2237430 كفـءكفـء1392011/03/07 معلم

اسمنت االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایمان ھاشم ابراھیم عبدالعال 2103561 كفـءكفـء1402011/06/27 معلم

عین الدیر االبتدائیة 2011/07/01 ایمن عید سعد یمانى 2304703 كفـءكفـء1412011/06/27 معلم

الجدیدة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایھاب حسن سید شاذلي 2178657 كفـءكفـء1422011/06/27 معلم

الراشدة االبتدائیة 2011/02/27 إیھاب دمحم أحمد دمحم سویفى 2055734 كفـءكفـء1432011/02/27 معلم

غرب الموھوب االبتدائیة 2011/07/01 باسم محمود حنفى حسین 2290919 كفـءكفـء1442011/06/27 معلم

2011/02/27 اسمنت القدیمة ریاض األطفال ثریات محمود زین دمحم 1695949 كفـءكفـء1452011/02/27 معلم

الثورة االبتدائیة بالراشدة 2010/02/27 ثناء سلیمان سید عبدالھادى 1720412 كفـءكفـء1462011/02/27 معلم

عین الدیر االبتدائیة 2011/02/27 جمال أحمد حسن على 2056127 كفـءكفـء1472011/03/07 معلم

الموشیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 جمال دمحم محمود دمحم 2305638 كفـءكفـء1482011/06/27 معلم

موط االعدادیة المشتركة 2011/07/01 جیھان فاروق سنوسى احمد 2100772 كفـءكفـء1492011/06/27 معلم

الموشیة الثانویة المشتركة 2010/05/12 حاتم احمد جمعة سید 2289842 كفـءكفـء1502011/06/27 معلم

العوینة االعدادیة 2011/02/27 حازم خضر أحمد حسانین 2062836 كفـءكفـء1512011/02/27 معلم

الجھاد االعدادیة 2010/05/11 حامد دمحم ھدیة احمد 2335838 كفـءكفـء1522011/06/27 معلم

الشیخ والي الجدیدة االبتدائیة 2010/05/11 حسام ابراھیم دمحم سعید 2146802 كفـءكفـء1532011/06/27 معلم
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بئر العبید االبتدائیة 2011/07/01 حسام عبدهللا على تونى 2303780 كفـءكفـء1542011/06/27 معلم

القلمون الثانویة 2010/05/11 حسام مبارز عمر مبارز 2330399 كفـءكفـء1552011/06/27 معلم

موط التجریبیة لغات االعدادیة 2011/07/01 حسناء دمحم عبد الباري عبد الغفار 2154550 كفـءكفـء1562011/06/27 معلم

موط الثانویة الزراعیة 2011/07/01 حسین احمد سفینة حافظ 2275769 كفـءكفـء1572011/06/27 معلم

الراشدة االبتدائیة 2010/05/11 حسین رفاعي دمحم حسین 2178659 كفـءكفـء1582011/06/27 معلم

)العروبة( االعدادیة ١٠بئر  2011/02/27 حسین سویلم مسلم سالمة 2148672 كفـءكفـء1592011/03/07 معلم

اسمنت االعدادیة المشتركة 2011/02/27 حسین دمحم احمد خزام 586629 كفـءكفـء1602011/02/27 معلم

رأفت الھجان االعدادیة 2010/05/13 حسین مصطفى خضر سید 2370559 كفـءكفـء1612011/06/27 معلم

الھنداو القدیمة االبتدائیة 2011/07/01 حمدى سفینة على شافعى 2303847 كفـءكفـء1622011/06/27 معلم

بدخلو االعدادیة المشتركة 2011/07/01 حمدي صالح عباس عید 2155464 كفـءكفـء1632011/06/27 معلم

الھنداو الجدیدة االبتدائیة 2011/02/27 حنان احمد رفاعى خلف هللا 1782949 كفـءكفـء1642011/03/07 معلم

الھنداو الجدیدة االبتدائیة 2011/02/27 حنان جمال دمحم سلیم 2130266 كفـءكفـء1652011/02/27 معلم

بدخلو ریاض اطفال 2011/07/01 حنان سعد حمودة فزارى 2400428 كفـءكفـء1662011/06/27 معلم

االمل التجریبیة لغات االبتدائیة بالراشدة 2011/07/01 حنان سلیمان سید عبد الھادي 2376813 كفـءكفـء1672011/06/27 معلم

المعصرة الثانویة المشتركة 2011/02/27 حنان شاذلي علي دمحم 2149532 كفـءكفـء1682011/02/27 معلم

الشھید مصطفى سعید االعدادیة 2011/07/01 حنان صالح عبدهللا یمانى 2301499 كفـءكفـء1692011/06/27 معلم

موط الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 حنان عبد المنعم  احمد دمحم 2165520 كفـءكفـء1702011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الراشدة ریاض االطفال 2010/03/17 حنان عیسى عبد العزیز سید 1709477 كفـءكفـء1712011/06/27 معلم

المعصرة االبتدائیة 2011/03/17 حنان دمحم مصطفى منصور 2123193 كفـءكفـء1722011/06/27 معلم

الزھراء االبتدائیة بالجدیدة 2011/02/27 حنان منصور مھدى عمر 1750517 كفـءكفـء1732011/02/27 معلم

الموشیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 خالد  ذكى احمد احمد 2155370 كفـءكفـء1742011/06/27 معلم

موط االعدادیة المشتركة 2010/05/13 خالد عبد القاسم دمحم دمحم دمحمین 2370337 كفـءكفـء1752011/06/27 معلم

الصدیق االبتدائیة بموط 2011/02/27 خالد نورالدین دمحم فرغلى 584777 كفـءكفـء1762011/02/27 معلم

االمل للصم وضعاف السمع االعدادیة 2011/07/01 خضر جمعة حسن دمحم 2373440 كفـءكفـء1772011/06/27 معلم

البئر الوسطانى االبتدائیة 2011/03/17 خمیس رفاعى سید منصور 586523 كفـءكفـء1782011/06/27 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االعدادیة 2011/07/01 خیري دمحم دمحم یوسف 2165700 كفـءكفـء1792011/06/27 معلم

غرب الموھوب االبتدائیة 2011/07/01 دعاء صالح رفاعى خلف هللا 2397721 كفـءكفـء1802011/06/27 معلم

عبد القادر االبتدائیة 2011/07/01 دعاء عباس احمد سید 2149610 كفـءكفـء1812011/06/27 معلم

افطیمة االعدادیة 2011/07/01 دعاء دمحم دمحم طنطاوى 2377116 كفـءكفـء1822011/06/27 معلم

الجیزة االبتدائیة 2010/01/08 رافت ابراھیم عبدالفتاح دمحم 2037323 كفـءكفـء1832011/02/27 معلم

المعصرة االعدادیة المشتركة 2011/02/27 رانیا ریاض عبدالكریم دمحم 1735405 كفـءكفـء1842011/03/07 معلم

القلمون االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رانیا موسى بشندي مسعود 2158770 كفـءكفـء1852011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 رانیا نبیل السید عبدربھ 2399532 كفـءكفـء1862011/06/27 معلم

عین الرخا االبتدائیة 2011/02/27 راویة رفاعى عبدالحافظ عمران 586416 كفـءكفـء1872011/02/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

موط الصناعیة بنین 2011/03/17 ربیع ابراھیم حنفى دمحم 1709491 كفـءكفـء1882011/06/27 معلم

غرب الموھوب االبتدائیة 2011/07/01 رجاء مصطفى سعداوى مدنى 2397890 كفـءكفـء1892011/06/27 معلم

نجیب محفوظ االعدادیة 2011/07/01 رشا معروف شحاتة راشد 2305176 كفـءكفـء1902011/06/27 معلم

القلمون ریاض األطفال 2011/07/01 رضا عبد الستار سید امام 2154788 كفـءكفـء1912011/06/27 معلم

موط التجریبیة لغات االعدادیة 2011/02/27 رضا دمحم قطب احمد 1723413 كفـءكفـء1922011/02/27 معلم

الجدیدة الثانویة المشتركة 2011/07/01 رضا مصطفي دمحم بشندي 2146586 كفـءكفـء1932011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة ببدخلو 2011/03/17 رفاعى دمحم عبد الكریم السید 1768099 كفـءكفـء1942011/06/27 معلم

الجدیدة االعدادیة المشتركة 2011/02/27 رفعت احمد رفاعي سید 586617 كفـءكفـء1952011/02/27 معلم

بدخلو االعدادیة المشتركة 2011/02/27 روضا صابر سید احمد 1728193 كفـءكفـء1962011/03/07 معلم

عبد القادر االعدادیة 2010/02/05 زكریا إبراھیم دمحم ضبع 586713 كفـءكفـء1972011/03/07 معلم

الجیزة لریاض االطفال 2011/02/27 زمزم دمحم دمحم شرف الدین 1712325 كفـءكفـء1982011/03/07 معلم

االمان االبتدائیة 2011/03/17 زنیب دمحم دمحم اسماعیل 1735640 كفـءكفـء1992011/06/27 معلم

العاشر من رمضان االعدادیة المشتركة 2010/02/27 زینب احمد دمحم احمد 1709522 كفـءكفـء2002011/03/07 معلم

الفتح  لریاض االطفال 2011/02/27 زینب ادم احمد ادم 1717462 كفـءكفـء2012011/03/07 معلم

الشیخ مفتاح االبتدائیة 2011/07/01 زینب ترھوني دمحم علي 2289946 كفـءكفـء2022011/06/27 معلم

المعصرة لریاض االطفال 2011/02/27 زینب سفینة یوسف جمعة 1726058 كفـءكفـء2032011/02/27 معلم

مدرسة موط االعدادیة المھنیة 2011/07/01 زینب سید زوام سید 2158893 كفـءكفـء2042011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة
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المؤھل 
األعلي

القصر ریاض اطفال 2011/02/27 زینب شاذلى یونس عبدهللا 1712216 كفـءكفـء2052011/02/27 معلم

عزبة القصر االعدادیة 2011/07/01 زینب عید احمد دمحم 2301502 كفـءكفـء2062011/06/27 معلم

القصر االبتدائیة 2011/07/01 زینب فالح سنوسي سید 2274279 كفـءكفـء2072011/06/27 معلم

االمل التجریبیة لغات بالراشدة ریاض اطفال 2011/02/27 زینب فائق على ابوبكر 1728153 كفـءكفـء2082011/02/27 معلم

موط الثانویة الزراعیة 2011/07/01 زینب دمحم خضر حسانین 2298126 كفـءكفـء2092011/06/27 معلم

التحریر لریاض االطفال 2011/07/01 زینب ممدوح حسین حسن 2379344 كفـءكفـء2102011/06/27 معلم

موط الثانویة الزراعیة 2011/07/01 زینب یحي الدین محمود مصطفي 2150282 كفـءكفـء2112011/06/27 معلم

موط التجریبیة لغات االعدادیة 2011/07/01 سارة ارمیا زكي توما 2369005 كفـءكفـء2122011/06/27 معلم

غرب الموھوب االبتدائیة 2011/07/01 سارة دمحم عبد الرحمن حافظ 2149323 كفـءكفـء2132011/06/27 معلم

الفتح االعدادیة 2010/05/12 سامح احمد دمحم السید 2157479 كفـءكفـء2142011/06/27 معلم

االمل للصم وضعاف السمع االعدادیة 2011/02/27 سامح احمد مصطفى منصور 585972 كفـءكفـء2152011/02/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 سامح صالح سید على 2302851 كفـءكفـء2162011/06/27 معلم

العاشر من رمضان االعدادیة المشتركة 2011/02/27 سامى دمحم قطب احمد 586620 كفـءكفـء2172011/02/27 معلم

)العروبة(االبتدائیة ) ١٠(بئر  2011/07/01 سامى دمحم دمحم دمحم 2325099 كفـءكفـء2182011/06/27 معلم

اسمنت القدیمة االبتدائیة 2011/07/01 سامي انور دمحم حسنین 2147021 كفـءكفـء2192011/06/27 معلم

موط الثانویة بنین 2011/07/01 سامي معروف شحاتة راشد 2148444 كفـءكفـء2202011/06/27 معلم

الفتح  لریاض االطفال 2011/03/17 سامیة حسن دمحم سیف الدین 2110022 كفـءكفـء2212011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

الفتح االبتدائیة 2011/02/27 سامیة على سید ابراھیم 1735672 كفـءكفـء2222011/03/07 معلم

القصر االبتدائیة 2011/07/01 سامیة محمود احمد دمحم 2380706 كفـءكفـء2232011/06/27 معلم

التحریر االبتدائیة 2011/02/27 سامیة مصطفى مھدى حسین 1728219 كفـءكفـء2242011/02/27 معلم

الجدیدة ریاض اطفال 2011/02/27 سامیة مصطفي سعداوى مدني 2146741 كفـءكفـء2252011/02/27 معلم

اسمنت الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 سحر احمد خالد عبدالواحد 2123281 كفـءكفـء2262011/06/27 معلم

الشیخ والي االعدادیة 2011/02/27 سحر عبد الرحمن سید عبداللة 1735710 كفـءكفـء2272011/02/27 معلم

القلمون االبتدائیة 2011/02/27 سحر عبد الستار سلیمان حسن 1691872 كفـءكفـء2282011/02/27 معلم

عین القضا االبتدائیة 2011/07/01 سحر غریب سنوسي احمد 2238997 كفـءكفـء2292011/06/27 معلم

الفتح االبتدائیة 2011/02/27 سحر محمود حسن دمحم 2207400 كفـءكفـء2302011/03/07 معلم

الھنداو القدیمة االبتدائیة 2011/02/27 سحر ناجى عبدهللا سید 1712030 كفـءكفـء2312011/03/07 معلم

القصر الثانویة المشتركة 2011/02/27 سعاد ابوالعال دمحم محمود 2148686 كفـءكفـء2322011/02/27 معلم

الصدیق االعدادیة 2011/03/17 سعاد حسن صالح سلیمان 1709204 كفـءكفـء2332011/06/27 معلم

عین الرخا االبتدائیة 2011/02/27 سعاد حسنى محمود على 1695982 كفـءكفـء2342011/02/27 معلم

موط الثانویة الزراعیة 2011/07/01 سعاد خلیل دمحم یماني 2149600 كفـءكفـء2352011/06/27 معلم

الراشدة الثانویة المشتركة 2011/07/01 سعاد سعد نصر سنوسي 2105672 كفـءكفـء2362011/06/27 معلم

الشیخ والي االعدادیة 2011/07/01 سعاد طاھر امین مدني 2151704 كفـءكفـء2372011/06/27 معلم

الشیخ مفتاح االبتدائیة 2011/07/01 سعاد علي یوسف دمحم 2150605 كفـءكفـء2382011/06/27 معلم
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الداخلةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

التحریر االبتدائیة 2011/03/17 سعاد كامل سنوسى سفینة 586428 كفـءكفـء2392011/06/27 معلم

السالم بموط ریاض اطفال 2011/07/01 سعاد دمحم احمد دمحم 2151472 كفـءكفـء2402011/06/27 معلم

غرب الموھوب الثانویة المشتركة 2011/07/01 سعاد دمحم حسن دمحم 2305200 كفـءكفـء2412011/06/27 معلم

الشیخ والي االبتدائیة القدیمة 2011/02/27 سعاد دمحم والى حسن 586589 كفـءكفـء2422011/02/27 معلم

الحریة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سعاد مصطفى حسین عمر 2397756 كفـءكفـء2432011/06/27 معلم

الجھاد االبتدائیة 2010/02/05 سعد على احمد سید 1728605 كفـءكفـء2442011/06/27 معلم

عبد القادر االبتدائیة 2010/05/12 سعد دمحم سید عبدالسید 2290125 كفـءكفـء2452011/06/27 معلم

اسمنت الجدیدة ریاض اطفال 2011/02/27 سعدیة سفینة دمحم نمر 1725013 كفـءكفـء2462011/02/27 معلم

غرب الموھوب الثانویة المشتركة 2011/02/27 سعید عبدالعال احمد دمحم 2209453 كفـءكفـء2472011/02/27 معلم

عزب الموشیة االعدادیة 2011/07/01 سلمي دمحم عبد هللا سید 2149051 كفـءكفـء2482011/06/27 معلم

القلمون االبتدائیة 2011/07/01 سلوى سعد دمحم مسعود 2398080 كفـءكفـء2492011/06/27 معلم

البئر الوسطاني لریاض االطفال 2011/07/01 سلوى سلطان حسن سلطان 2120281 كفـءكفـء2502011/06/27 معلم

المعصرة لریاض االطفال 2011/02/27 سلوى عطیة أحمد عمر 1694358 كفـءكفـء2512011/02/27 معلم

الموھوب االبتدائیة 2011/02/27 سلوي امام دمحم عبد النبي 2150318 كفـءكفـء2522011/03/07 معلم

التحریر االبتدائیة 2011/07/01 سلوي حسین عبد السالم علي 2148567 كفـءكفـء2532011/06/27 معلم

الموشیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سماح احمد رفاعي سید 2148574 كفـءكفـء2542011/06/27 معلم

موط الثانویة بنین 2011/02/27 سماح امین شعراوى مبارز 1782850 كفـءكفـء2552011/02/27 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 

الداخلةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بدخلو االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سماح انور عبدهللا یوسف 2381560 كفـءكفـء2562011/06/27 معلم

الشیخ والي االعدادیة 2011/03/17 سماح بیومى رزق سفینة 1735693 كفـءكفـء2572011/06/27 معلم

موط التجریبیة لغات ابتدائي 2011/03/17 سماح سعد عبدهللا سید 2149376 كفـءكفـء2582011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة 2011/02/27 سماح عابدین ثابت عالء 1728581 كفـءكفـء2592011/03/07 معلم

موط االبتدائیة الجدیدة 2011/02/27 سماح علي عبدهللا مسلم 2119018 كفـءكفـء2602011/03/07 معلم

القصر لغات ریاض اطفال 2011/02/27 سماح فؤاد دمحم دمحم 2209286 كفـءكفـء2612011/03/07 معلم

موط التجریبیة لغات ریاض اطفال 2010/02/27 سماح كامل سیف الدین نمر 1709429 كفـءكفـء2622011/03/07 معلم

الصدیق االبتدائیة بموط 2011/07/01 سماح دمحم جمال العوضي 2130283 كفـءكفـء2632011/06/27 معلم

اسمنت القدیمة االبتدائیة 2011/07/01 سماح دمحم عبد الرحیم ابو الحمد 2154529 كفـءكفـء2642011/06/27 معلم

دمحم متولي الشعراوى ریاض االطفال 2011/02/27 سماح مصطفى سنوسى دیاب 2181768 كفـءكفـء2652011/02/27 معلم

الموھوب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سمیر ابراھیم دمحم ضبع 2296665 كفـءكفـء2662011/06/27 معلم

القلمون االبتدائیة 2011/02/27 سمیرة دمحم بشندى احمد 1712298 كفـءكفـء2672011/02/27 معلم

العوینة االبتدائیة 2011/03/17 سناء احمد محمود عبد اللة 1757476 كفـءكفـء2682011/06/27 معلم

الشھید مصطفى سعید االعدادیة 2011/02/27 سناء خضر ابوزید دمحم 1726698 كفـءكفـء2692011/02/27 معلم

العاشر من رمضان االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سناء دمحم سیف الدین نمر 2148623 كفـءكفـء2702011/06/27 معلم

اسمنت القدیمة االبتدائیة 2011/02/27 سناء مصطفى سنوسى عبدالمختار 1726557 كفـءكفـء2712011/02/27 معلم

الفتح االبتدائیة 2011/07/01 سناء مصطفي سید دیاب 2155246 كفـءكفـء2722011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

موط الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 سناء میشیل سعد روفائیل 2367959 كفـءكفـء2732011/06/27 معلم

عین الدیر االبتدائیة 2011/07/01 سنیة دمحم احمد دمحم 2149304 كفـءكفـء2742011/06/27 معلم

دمحم متولي الشعراوى ریاض االطفال 2011/07/01 سھام احمد فرحات عبدالحق 2130430 كفـءكفـء2752011/06/27 معلم

المعسكر االبتدائیة 2011/02/27 سھیر رمضان احمد رمضان 1735753 كفـءكفـء2762011/02/27 معلم

عین القضا االبتدائیة 2011/02/27 سھیر زاكى جمعة سلیمان 1691957 كفـءكفـء2772011/02/27 معلم

افطیمة االبتدائیة 2010/02/27 سھیر عبد الحمید على قناوى 1712098 كفـءكفـء2782011/03/07 معلم

عبد القادر االعدادیة 2011/07/01 سوزان ابراھیم عبد الرحمن حمودة 2149368 كفـءكفـء2792011/06/27 معلم

المعصرة لریاض االطفال 2011/02/27 سوزان سلیمان خلیفة سلیمان 1728409 كفـءكفـء2802011/02/27 معلم

عین الدیر االبتدائیة 2011/07/01 سید ابراھیم حسن ابراھیم 2347643 كفـءكفـء2812011/06/27 معلم

افطیمة االعدادیة 2011/03/17 سید امین سید احمد 2154807 كفـءكفـء2822011/06/27 معلم

الشیخ والي االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 سید حسین عبد هللا سید 2165492 كفـءكفـء2832011/06/27 معلم

غرب الموھوب االبتدائیة 2010/05/17 سید علم الدین مھدى مبارز 2290138 كفـءكفـء2842011/06/27 معلم

القصر االبتدائیة 2011/07/01 سید عید عبد المولى على 2157460 كفـءكفـء2852011/06/27 معلم

القصر االبتدائیة 2010/05/12 سید مبارز سید دمحم 2120282 كفـءكفـء2862011/06/27 معلم

اسمنت الجدیدة االبتدائیة 2011/02/27 سید دمحم موسى دمحم 2232293 كفـءكفـء2872011/03/07 معلم

موط الصناعیة بنین 2011/07/01 سید محمود صالح منصور 2377698 كفـءكفـء2882011/06/27 معلم

الصدیق بموط ریاض اطفال 2010/02/27 شادیة بدر دمحم سید 1709533 كفـءكفـء2892011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
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المؤھل 
األعلي

موط التجریبیة لغات االعدادیة 2011/07/01 شادیة عبد الرازق ابراھیم دمحم 2391686 كفـءكفـء2902011/06/27 معلم

غرب الموھوب االبتدائیة 2011/02/27 شادیة كامل دمحم احمد 586625 كفـءكفـء2912011/02/27 معلم

موط الثانویة الزراعیة 2011/07/01 شاذلى یمانى دمحم یمانى 2399394 كفـءكفـء2922011/06/27 معلم

الحریة االبتدائیة 2011/02/27 شریف عبدالمنعم دمحم عبدالرحمن 2050768 كفـءكفـء2932011/03/07 معلم

الراشدة االعدادیة المشتركة 2011/03/17 شعبان دمحم على ابراھیم 1775386 كفـءكفـء2942011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة ببدخلو 2011/02/27 شكري عبده حسین دمحم 586574 كفـءكفـء2952011/02/27 معلم

دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2011/02/27 شیماء ابراھیم حسین احمد 1735653 كفـءكفـء2962011/02/27 معلم

الموھوب االبتدائیة 2011/07/01 شیماء ابو بكر دمحم مسعود 2188369 كفـءكفـء2972011/06/27 معلم

القصر ریاض اطفال 2011/07/01 شیماء احمد حنفى محمود 2242340 كفـءكفـء2982011/06/27 معلم

موط التجریبیة لغات ریاض اطفال 2010/03/17 شیماء احمد دمحم احمد 2183371 كفـءكفـء2992011/06/27 معلم

الشھید ریاض لریاض االطفال 2011/07/01 شیماء بدر نصرالدین محمود 2400437 كفـءكفـء3002011/06/27 معلم

الجیزة االعدادیة 2011/07/01 شیماء حسن توفیق دمحم 2184638 كفـءكفـء3012011/06/27 معلم

2011/07/01 اسمنت القدیمة ریاض األطفال شیماء رفاعي یوسف دمحم 2397578 كفـءكفـء3022011/06/27 معلم

الجیزة االعدادیة 2011/07/01 شیماء عبدالحمید حسین صالح 2296674 كفـءكفـء3032011/06/27 معلم

القلمون ریاض األطفال 2011/02/27 شیماء عبدالعزیز اسماعیل عبد الرحمن 1735292 كفـءكفـء3042011/02/27 معلم

االمل االعدادیة بالراشدة 2011/02/27 شیماء دمحم ابوبكر مصطفى 1735420 كفـءكفـء3052011/03/07 معلم

الجدیدة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شیماء دمحم حسن  حسین 2149052 كفـءكفـء3062011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

القصر الثانویة المشتركة 2011/07/01 شیماء دمحم حسین احمد 2146607 كفـءكفـء3072011/06/27 معلم

الشھید مصطفى سعید االعدادیة 2011/02/27 شیماء دمحم عبدهللا عمر 2101151 كفـءكفـء3082011/02/27 معلم

موط التجریبیة لغات االعدادیة 2011/07/01 شیماء دمحم محمود سنوسي 2150276 كفـءكفـء3092011/06/27 معلم

الشھید مصطفى السعید االبتدائیة 2011/03/17 شیماء موسى مبروك یوسف 1745237 كفـءكفـء3102011/06/27 معلم

مدرسة الھنداو الثانویة 2011/07/01 صابر  برنس عبدهللا دمحم 2396881 كفـءكفـء3112011/06/27 معلم

القصر االعدادیة المشتركة 2010/01/08 صابر عبد المنعم حسن دمحم 586594 كفـءكفـء3122011/03/07 معلم

االمان االبتدائیة 2011/02/27 صابر مسعود مدنى ابراھیم 1728625 كفـءكفـء3132011/02/27 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2011/08/04 صابرین احمد دمحم احمد 2148554 كفـءكفـء3142011/06/27 معلم

الجدیدة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 صابرین أنور حنفي حسین 2158793 كفـءكفـء3152011/06/27 معلم

بربایة االبتدائیة 2011/02/27 صالح عبد الحمید علي قناوي 585506 كفـءكفـء3162011/02/27 معلم

بدخلو االعدادیة المشتركة 2011/07/01 صباح رشاد احمد جامع 2369685 كفـءكفـء3172011/06/27 معلم

اسمنت الجدیدة االبتدائیة 2011/03/17 صباح رفاعي عبدالوھاب سلیمان 2123214 كفـءكفـء3182011/06/27 معلم

الھنداو االعدادیة المشتركة 2011/07/01 صباح سعد ابراھیم سید 1735722 كفـءكفـء3192011/06/27 معلم

الجھاد االبتدائیة 2010/02/27 صباح سعد دمحم یونس 1728592 كفـءكفـء3202011/02/27 معلم

التحریر االبتدائیة 2011/03/17 صباح سید على على 1735583 كفـءكفـء3212011/06/27 معلم

المعصرة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 صباح دمحم حافظ نصر 2296675 كفـءكفـء3222011/06/27 معلم

التحریر االعدادیة 2011/07/01 صباح محمود احمد محمود 2380718 كفـءكفـء3232011/06/27 معلم
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البئر الوسطانى االبتدائیة 2011/07/01 صبرین  نادي دمحم سید 2169219 كفـءكفـء3242011/06/27 معلم

الحریة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 صبرین بدر سعد دمحم 2148676 كفـءكفـء3252011/06/27 معلم

عزبة القصر االعدادیة 2011/07/01 صبرین مبارز دمحم حسن 2301507 كفـءكفـء3262011/06/27 معلم

الشیخ والي الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 صبرین محمود سعید دمحم 2345033 كفـءكفـء3272011/06/27 معلم

الراشدة ریاض االطفال 2010/03/17 صفاء ابراھیم عبدالظاھر عثمان 1728137 كفـءكفـء3282011/06/27 معلم

عین ام الصغیر ریاض اطفال 2011/07/01 صفاء حنفي حمودة احمد 2155211 كفـءكفـء3292011/06/27 معلم

الصدیق االعدادیة 2011/07/01 صفاء سید عبدهللا سید 2148590 كفـءكفـء3302011/06/27 معلم

افطیمة االعدادیة 2011/02/27 صفاء على صالح بیومى 1735688 كفـءكفـء3312011/03/07 معلم

الھنداو االعدادیة المشتركة 2011/02/27 صالح الدین حسین ضحاوى لحمد 586299 كفـءكفـء3322011/02/27 معلم

موط االبتدائیة الجدیدة 2011/02/27 عادل احمد دمحم احمد 1772943 كفـءكفـء3332011/03/07 معلم

االمل االعدادیة بالراشدة 2011/02/27 عادل سعداوى عوض جمعة 2093148 كفـءكفـء3342011/03/07 معلم

غرب الموھوب االبتدائیة 2011/02/27 عادل عبد المعطى سنوسى دمحم 2237371 كفـءكفـء3352011/06/27 معلم

الحریة االبتدائیة 2011/07/01 عادل دمحم سید عبدالزین 2120264 كفـءكفـء3362011/06/27 معلم

غرب الموھوب االبتدائیة 2010/05/13 عادل موسى سید منصور 2373621 كفـءكفـء3372011/06/27 معلم

نجیب محفوظ االعدادیة 2010/05/13 عاطف رجب دمحم عبد هللا 2275772 كفـءكفـء3382011/06/27 معلم

بئر العبید االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عاطف فازع موسى فازع 2120275 كفـءكفـء3392011/06/27 معلم

النجابین االبتدائیة 2011/07/01 عاطف فؤاد جمعة حرز  هللا 2159023 كفـءكفـء3402011/06/27 معلم
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موط الصناعیة بنین 2010/05/12 عاطف لمعي تناغو عبدالنور 2103432 كفـءكفـء3412011/06/27 معلم

عین القضا االبتدائیة 2010/05/17 عاطف مصطفى متولي موسى 2296678 كفـءكفـء3422011/06/27 معلم

الجیزة االبتدائیة 2011/07/01 عایدة رشاد احمد دمحم 2149582 كفـءكفـء3432011/06/27 معلم

المعصرة الثانویة المشتركة 2011/07/01 عائشة حسن احمد مبارز 2148505 كفـءكفـء3442011/06/27 معلم

االمل االعدادیة بالراشدة 2011/07/01 عائشة عبدالحكیم دمحم سیف الدین 2299441 كفـءكفـء3452011/06/27 معلم

موط الصناعیة بنین 2011/02/27 عبد الرحمن دمحم انور  عبد الرؤف  دمحم 2149650 كفـءكفـء3462011/02/27 معلم

موط الصناعیة بنین 2011/07/01 عبد الناصر عبدهللا مھدي احمد 2154433 كفـءكفـء3472011/06/27 معلم

الفتح االبتدائیة 2011/07/01 عبدالبدیع دمحم حسن دمحم 2290923 كفـءكفـء3482011/06/27 معلم

عین الدیر االبتدائیة 2010/05/13 عبدالرحمن إبراھیم محمود دمحم 2055725 كفـءكفـء3492011/06/27 معلم

الزھراء االبتدائیة بالجدیدة 2010/05/11 عبدهللا دمحم بشندى مدنى 2392921 كفـءكفـء3502011/06/27 معلم

االبتدائیة بغرب الموھوب) ١٣( بئر 2011/03/17 عبدهللا دمحم عبدهللا دمحم 1728638 كفـءكفـء3512011/06/27 معلم

غرب الموھوب االعدادیة المشتركة 2011/02/27 عبدالناصر دمحم عبدالفتاح دمحم 2220915 كفـءكفـء3522011/02/27 معلم

الموھوب االبتدائیة 2011/07/01 عبلة ماھر عبید احمد 2380368 كفـءكفـء3532011/06/27 معلم

موط االعدادیة المشتركة 2011/03/17 عبیر احمد على وریدة 1709561 كفـءكفـء3542011/06/27 معلم

القصر ریاض اطفال 2011/02/27 عبیر حسن دمحم عبدالحافظ 1728129 كفـءكفـء3552011/02/27 معلم

التحریر االعدادیة 2011/07/01 عبیر عبدهللا حسین سید 2340211 كفـءكفـء3562011/06/27 معلم

الجدیدة ریاض اطفال 2011/02/27 عبیر كمال زوام عبدالحى 1709435 كفـءكفـء3572011/02/27 معلم
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2011/07/01 االعدادیة١٣بئر  عربى سعد عمر سعدهللا 2307398 كفـءكفـء3582011/06/27 معلم

اسمنت الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 عرفات رفاعي عبد هللا عبد الكریم 2184622 كفـءكفـء3592011/06/27 معلم

موط الثانویة بنات 2011/03/17 عز الدین عمر دمحم عمر 2134947 كفـءكفـء3602011/06/27 معلم

الزھراء االبتدائیة بالجدیدة 2011/02/27 عزة  عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح 1745223 كفـءكفـء3612011/02/27 معلم

اسمنت القدیمة االبتدائیة 2011/02/27 عزة كامل غریب حسین 586603 كفـءكفـء3622011/03/07 معلم

االمل التجریبیة لغات االعدادیة بالراشدة 2011/02/27 عزة دمحم متولى دمحم 1735703 كفـءكفـء3632011/03/07 معلم

اسمنت القدیمة االبتدائیة 2011/03/17 عزة محمود احمد علي 2155206 كفـءكفـء3642011/06/27 معلم

الدھوس االبتدائیة 2011/03/17 عزت محمود دمحم بسیس 1768607 كفـءكفـء3652011/06/27 معلم

العاشر من رمضان االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عزه نصر عبدهللا نصر 2400512 كفـءكفـء3662011/06/27 معلم

الشیخ مفتاح االبتدائیة 2011/03/17 عزیزة احمد حسن احمد 1708967 كفـءكفـء3672011/06/27 معلم

الفتح االعدادیة 2010/01/08 عصام فاروق دمحم ابراھیم 586466 كفـءكفـء3682011/03/07 معلم

اسمنت الجدیدة ریاض اطفال 2011/02/27 عفاف احمد سید حمد 1721017 كفـءكفـء3692011/03/07 معلم

االمل التجریبیة لغات االبتدائیة بالراشدة 2011/02/27 عفاف احمد مدبولى محمود 1712132 كفـءكفـء3702011/02/27 معلم

االمل التجریبیة لغات بالراشدة ریاض اطفال 2011/02/27 عفاف عاطف سید عبد الكامل 1745286 كفـءكفـء3712011/03/07 معلم

الشیخ والي االعدادیة 2011/07/01 عفاف عبد المنعم حافظ حسنین 2376631 كفـءكفـء3722011/06/27 معلم

الھنداو االعدادیة المشتركة 2011/02/27 عفاف دمحم خلیل نصرهللا 1728190 كفـءكفـء3732011/03/07 معلم

موط التجریبیة لغات ریاض اطفال 2011/07/01 عفاف دمحم محمود عبدالرحمن 2123238 كفـءكفـء3742011/06/27 معلم
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بئر العبید االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عفاف دمحم محمود دمحم 2322539 كفـءكفـء3752011/06/27 معلم

الشیخ والي االبتدائیة القدیمة 2011/02/27 عال یوسف حسن احمد 1709080 كفـءكفـء3762011/02/27 معلم

موط االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عالء احمد دمحم حافظ 2101155 كفـءكفـء3772011/06/27 معلم

عین ام الصغیر االبتدائیة 2011/07/01 عالء مبارز أبو بكر مصطفي 2149810 كفـءكفـء3782011/06/27 معلم

االمان االبتدائیة 2011/07/01 عالء دمحم قصاص سید 2288001 كفـءكفـء3792011/06/27 معلم

الموھوب االعدادیة المشتركة 2011/03/17 على  عمران عبدهللا على 2055703 كفـءكفـء3802011/06/27 معلم

عین القضا االعدادیة 2011/02/27 على خلیل ابراھیم سلیمان 586614 كفـءكفـء3812011/02/27 معلم

السالم االبتدائیة 2011/03/17 على عبد اللطیف عبد هللا على 1772810 كفـءكفـء3822011/06/27 معلم

عزب الموشیة االبتدائیة 2011/02/27 على كامل على سید 1735633 كفـءكفـء3832011/02/27 معلم

العوینة االبتدائیة 2011/02/27 علي حسن علي زیان 2130275 كفـءكفـء3842011/03/07 معلم

النجابین االبتدائیة 2011/02/27 علي دمحم سلیم سلیمان 2149454 كفـءكفـء3852011/03/07 معلم

الصدیق االعدادیة 2011/07/01 علیاء دمحم سید عبدالرحمن 2329341 كفـءكفـء3862011/06/27 معلم

نجیب محفوظ االعدادیة 2011/03/17 عماد ابراھیم احمد بیومى 2134941 كفـءكفـء3872011/06/27 معلم

الراشدة االبتدائیة 2011/02/27 عماد بدر سعد دمحم 2171531 كفـءكفـء3882011/03/07 معلم

الموشیة الثانویة المشتركة 2010/01/08 عماد فوزي حسین دمحم 2120279 كفـءكفـء3892011/02/27 معلم

الھنداو االعدادیة المشتركة 2010/05/11 عماد كامل متولي ابراھیم 2171536 كفـءكفـء3902011/06/27 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2011/03/17 عمران كامل سبع مصطفى 2049041 كفـءكفـء3912011/06/27 معلم
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المعصرة االعدادیة المشتركة 2010/05/13 عمرو فاروق محمود عبد الحافظ 2371424 كفـءكفـء3922011/06/27 معلم

عزب الموشیة االعدادیة 2011/07/01 عنیات سعد سید سید 2158786 كفـءكفـء3932011/06/27 معلم

عزبة القصر االعدادیة 2011/02/27 عواطف دمحم احمد دمحم 1712246 كفـءكفـء3942011/03/07 معلم

النجابین االبتدائیة 2011/02/27 عید دمحم موسى سید 586615 كفـءكفـء3952011/02/27 معلم

موط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 غادة دمحم سید عبد العاطى 2158937 كفـءكفـء3962011/06/27 معلم

عزبة القصر االعدادیة 2011/02/27 غادة دمحم نور الدین موسى 1712268 كفـءكفـء3972011/02/27 معلم

اسمنت االعدادیة المشتركة 2011/07/01 فاطمة  احمد سعید دمحم 2169257 كفـءكفـء3982011/06/27 معلم

الزھراء االبتدائیة بالجدیدة 2011/07/01 فاطمة حسین دمحم حسین 2369252 كفـءكفـء3992011/06/27 معلم

الثورة االبتدائیة بالراشدة 2010/03/17 فاطمة رمضان على سید 1745096 كفـءكفـء4002011/06/27 معلم

موط التجریبیة لغات االعدادیة 2011/02/27 فاطمة سید علي ابراھیم 2160263 كفـءكفـء4012011/02/27 معلم

بدخلو االبتدائیة 2011/03/17 فاطمة عشماوى عبدالتواب معوض 586575 كفـءكفـء4022011/06/27 معلم

دمحم متولي الشعراوى ریاض االطفال 2011/03/17 فاطمة على عبداللة على 1725367 كفـءكفـء4032011/06/27 معلم

موط االبتدائیة الجدیدة 2011/02/27 فاطمة فوزى على سید 586577 كفـءكفـء4042011/02/27 معلم

الراشدة االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة دمحم محسب عبد المجید 2148530 كفـءكفـء4052011/06/27 معلم

)العروبة(االبتدائیة ) ١٠(بئر  2011/07/01 فاطمة مصطفى دمحم احمد 2303080 كفـءكفـء4062011/06/27 معلم

الجیزة لریاض االطفال 2011/02/27 فایزة احمد امام سید 1712366 كفـءكفـء4072011/02/27 معلم

بدخلو االعدادیة المشتركة 2011/07/01 فتحیھ  دمحم عمران  قناوى 2274882 كفـءكفـء4082011/06/27 معلم
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افطیمة لریاض االطفال 2011/07/01 فرحة ابیض یماني یوسف 2298123 كفـءكفـء4092011/06/27 معلم

بئر العبید االبتدائیة 2011/07/01 فلایر دمحم متولى ابراھیم 2398353 كفـءكفـء4102011/06/27 معلم

المعسكر االبتدائیة 2010/02/27 فوزیة حنفى حسین دمحم 1735759 كفـءكفـء4112011/02/27 معلم

الفتح  لریاض االطفال 2011/03/17 فوزیة شحاتة رجب دمحم 1696186 كفـءكفـء4122011/06/27 معلم

المعسكر االبتدائیة 2011/07/01 فیفى دمحم عبدهللا موسى 2401307 كفـءكفـء4132011/06/27 معلم

عزب الموشیة االبتدائیة 2011/02/27 قدرى مصطفى إمام مصطفى 2056135 كفـءكفـء4142011/02/27 معلم

التحریر لریاض االطفال 2011/02/27 كریمة مصطفى مخلوف دمحم 1709544 كفـءكفـء4152011/02/27 معلم

عین الرخا االبتدائیة 2011/07/01 لبنى على قصاص سید 2289804 كفـءكفـء4162011/06/27 معلم

اسمنت الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 لمیاء شرف الدین احمد حمیدة 2288923 كفـءكفـء4172011/06/27 معلم

مدرسة موط االعدادیة المھنیة 2011/07/01 لیلى جمال جبالى عبدهللا 2277418 كفـءكفـء4182011/06/27 معلم

الراشدة ریاض االطفال 2010/02/27 لیلى سید عبد النافع عبدالرازق 1712019 كفـءكفـء4192011/03/07 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االعدادیة 2011/02/27 لیلى عارف جودة امبابى 1735716 كفـءكفـء4202011/02/27 معلم

العوینة ریاض االطفال 2011/02/27 لیلى یوسف سید حسن 1728611 كفـءكفـء4212011/02/27 معلم

الھنداو القدیمة ریاض االطفال 2011/07/01 لیلي حسن علي حسن 2148732 كفـءكفـء4222011/06/27 معلم

العوینة االعدادیة 2011/07/01 لیلي صبر سید حمودة 2154461 كفـءكفـء4232011/06/27 معلم

الھنداو االعدادیة المشتركة 2011/02/27 ماجدة صالح امام فرج 586595 كفـءكفـء4242011/02/27 معلم

الموھوب االعدادیة المشتركة 2011/02/27 ماھر سید صالح سید 586586 كفـءكفـء4252011/02/27 معلم
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بئر العبید االبتدائیة 2011/02/27 ماھر دمحم حسن  حموده 2049043 كفـءكفـء4262011/02/27 معلم

الحریة االبتدائیة 2010/01/08 مجدى حسین دمحم حسن 1772328 كفـءكفـء4272011/03/07 معلم

الجدیدة الثانویة المشتركة 2011/03/17 مجدى صالح احمد دمحم 1757351 كفـءكفـء4282011/06/27 معلم

الجدیدة االعدادیة المشتركة 2010/05/14 مجدي منصور عمر دمحم 2118947 كفـءكفـء4292011/06/27 معلم

موط الصناعیة بنات 2010/01/08 محسن حسنین حسین  حسنین 1788753 كفـءكفـء4302011/02/27 معلم

الموشیة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم  حسن دمحم احمد 2212548 كفـءكفـء4312011/06/27 معلم

موط التجریبیة لغات االعدادیة 2011/07/01 دمحم ابراھیم حسن على 2290922 كفـءكفـء4322011/06/27 معلم

غرب الموھوب االعدادیة المشتركة 2011/03/17 دمحم ابراھیم رفاعى احمد 1720879 كفـءكفـء4332011/06/27 معلم

الجیزة االعدادیة 2011/07/01 دمحم ابراھیم عبدالفتاح دمحم 2118967 كفـءكفـء4342011/06/27 معلم

العاشر من رمضان االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم ابراھیم دمحم متولى 2130103 كفـءكفـء4352011/06/27 معلم

الدھوس االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم احمد سید حسان 2155104 كفـءكفـء4362011/06/27 معلم

الحریة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم احمد دمحم احمد 2183714 كفـءكفـء4372011/06/27 معلم

القلمون الثانویة 2011/02/27 دمحم أحمد دمحم أحمد 2062829 كفـءكفـء4382011/03/07 معلم

القصر االعدادیة المشتركة 2010/05/11 دمحم احمد مھدى احمد 2396871 كفـءكفـء4392011/06/27 معلم

موط الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم ادریس دمحم سید 2330383 كفـءكفـء4402011/06/27 معلم

القصر االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم اسماعیل حسین اسماعیل 2353706 كفـءكفـء4412011/06/27 معلم

الصدیق االعدادیة 2010/05/11 دمحم امبابي احمد عبدالرحمن 2103487 كفـءكفـء4422011/06/27 معلم
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دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2011/02/27 دمحم أنور سلیمان أحمد 2048959 كفـءكفـء4432011/02/27 معلم

القصر الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم جمال عبده حسین 2105764 كفـءكفـء4442011/06/27 معلم

2010/05/28 االعدادیة١٣بئر  دمحم جمال فضل بدران 2370586 كفـءكفـء4452011/06/27 معلم

دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2011/03/17 دمحم جمال دمحم احمد 586123 كفـءكفـء4462011/06/27 معلم

بئر العبید االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم حسن صابر سنوسى 2306199 كفـءكفـء4472011/06/27 معلم

الصدیق االعدادیة 2011/07/01 دمحم حسن متولى ابراھیم 2304617 كفـءكفـء4482011/06/27 معلم

)العروبة(االبتدائیة ) ١٠(بئر  2011/07/01 دمحم حسن دمحم احمد 2303085 كفـءكفـء4492011/06/27 معلم

غرب الموھوب االبتدائیة 2011/07/01 دمحم حسنى محمود على 2290743 كفـءكفـء4502011/06/27 معلم

االمل التجریبیة لغات االعدادیة بالراشدة 2011/03/17 دمحم حسین احمد سالم 1735618 كفـءكفـء4512011/06/27 معلم

الشیخ والي االعدادیة 2011/02/27 دمحم حنفى منصور حنفى 586520 كفـءكفـء4522011/02/27 معلم

العاشر من رمضان االعدادیة المشتركة 2011/02/27 دمحم دیاب سید عبدهللا 585846 كفـءكفـء4532011/02/27 معلم

االمان االبتدائیة 2011/02/27 دمحم ذاكى على حسن 1735767 كفـءكفـء4542011/02/27 معلم

مدرسة الصحوه ذات الفصل الواحد 2011/07/01 دمحم رشاد دمحم محمود 2303057 كفـءكفـء4552011/06/27 معلم

الثورة االبتدائیة بالراشدة 2011/07/01 دمحم رفاعى مفتاح مدنى 2316179 كفـءكفـء4562011/06/27 معلم

االمل التجریبیة لغات االبتدائیة بالراشدة 2011/03/17 دمحم رمضان خضر فاضل 2150259 كفـءكفـء4572011/06/27 معلم

رأفت الھجان االعدادیة 2011/07/01 دمحم رمضان سنوسي علي 2101501 كفـءكفـء4582011/06/27 معلم

االمل التجریبیة لغات االعدادیة بالراشدة 2010/05/13 دمحم زاید حسین زاید 2146747 كفـءكفـء4592011/06/27 معلم
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الموشیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم سالم على حسن 2304715 كفـءكفـء4602011/06/27 معلم

افطیمة االعدادیة 2011/02/27 دمحم سبع كامل حسین 585988 كفـءكفـء4612011/02/27 معلم

الصحوة االعدادیة 2011/02/27 دمحم سعد احمد مبارك 1735684 كفـءكفـء4622011/02/27 معلم

الشیخ مفتاح االبتدائیة 2011/03/17 دمحم سعد عبدالكریم علي 2067888 كفـءكفـء4632011/06/27 معلم

موط التجریبیة لغات الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم سعد علي السید 2298127 كفـءكفـء4642011/06/27 معلم

الجدیدة الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم سید زوام علي 2158809 كفـءكفـء4652011/06/27 معلم

عین القضا االعدادیة 2011/07/01 دمحم سید سعد رمضان 2103544 كفـءكفـء4662011/06/27 معلم

موط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 دمحم سید عبد الرحمن سید 2394472 كفـءكفـء4672011/06/27 معلم

النجابین االبتدائیة 2011/07/01 دمحم سید علي احمد 2373432 كفـءكفـء4682011/06/27 معلم

الراشدة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم سید علي سید 2171587 كفـءكفـء4692011/06/27 معلم

االمل للصم وضعاف السمع االعدادیة 2011/07/01 دمحم سیف النصر مصطفى سیف النصر 2150463 كفـءكفـء4702011/06/27 معلم

الحریة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم شاذلي دمحم عدالن 2120296 كفـءكفـء4712011/06/27 معلم

عین القضا االعدادیة 2011/07/01 دمحم شعبان دمحم بشندي 2118956 كفـءكفـء4722011/06/27 معلم

االمل االعدادیة بالراشدة 2011/02/27 دمحم صبحى حسانین خضر 2234077 كفـءكفـء4732011/03/07 معلم

المعصرة الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم صبحي دمحم سالم 2101207 كفـءكفـء4742011/06/27 معلم

موط الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم عبد الحافظ مفضل  محرم 2154971 كفـءكفـء4752011/06/27 معلم

موط الثانویة الزراعیة 2011/07/01 دمحم عبد الحمید دمحم باشا 2290107 كفـءكفـء4762011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

القصر الثانویة المشتركة 2011/02/27 دمحم عبد الرازق دمحم بركات 1709125 كفـءكفـء4772011/03/07 معلم

المنصورة االبتدائیة 2011/02/27 دمحم عبد هللا مدني عبد هللا 2178666 كفـءكفـء4782011/03/07 معلم

الدھوس االبتدائیة 2011/02/27 دمحم عبدالحى دسوقى عبدهللا 2055736 كفـءكفـء4792011/03/07 معلم

الجدیدة االبتدائیة 2011/03/17 دمحم عبدهللا شاذلى عبدهللا 2048160 كفـءكفـء4802011/06/27 معلم

الشیخ والي االعدادیة 2010/01/07 دمحم عبدهللا صالح عبدهللا 1723774 كفـءكفـء4812011/02/27 معلم

موط الصناعیة بنات 2011/02/27 دمحم عبدهللا مھدى احمد 1709516 كفـءكفـء4822011/02/27 معلم

االمل التجریبیة لغات االعدادیة بالراشدة 2011/02/27 دمحم عدلى ھاشم عثمان 2055194 كفـءكفـء4832011/02/27 معلم

افطیمة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عوض شعراوي عوض 2262183 كفـءكفـء4842011/06/27 معلم

موط االبتدائیة الجدیدة 2011/03/17 دمحم عید حسین على 586607 كفـءكفـء4852011/06/27 معلم

موط التجریبیة لغات ابتدائي 2011/03/17 دمحم عید دمحم بشندى 1735569 كفـءكفـء4862011/06/27 معلم

االمل التجریبیة لغات االبتدائیة بالراشدة 2011/07/01 دمحم عیسى حجاب مبارز 2120298 كفـءكفـء4872011/06/27 معلم

موط الصناعیة بنین 2011/03/17 دمحم فاروق احمد دمحم 585392 كفـءكفـء4882011/06/27 معلم

الجدیدة الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم فتحى دمحم علي 2146617 كفـءكفـء4892011/06/27 معلم

موط الثانویة الزراعیة 2011/07/01 دمحم فؤاد جبالي عیسى 2376048 كفـءكفـء4902011/06/27 معلم

الشیخ والي االعدادیة 2011/07/01 دمحم كامل احمد كامل 2290749 كفـءكفـء4912011/06/27 معلم

االبتدائیة بغرب الموھوب) ١٣( بئر 2011/07/01 دمحم كامل صابر دمحم 2303845 كفـءكفـء4922011/06/27 معلم

عزب الموشیة االبتدائیة 2011/02/27 دمحم كامل عبد الرحمن دمحم 1735681 كفـءكفـء4932011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الداخلةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الھنداو القدیمة االبتدائیة 2011/02/27 دمحم كامل عبدالعزیز إبراھیم 2049957 كفـءكفـء4942011/03/07 معلم

موط الصناعیة بنات 2011/07/01 دمحم كامل دمحم حسن 2148524 كفـءكفـء4952011/06/27 معلم

موط االبتدائیة الجدیدة 2011/02/27 دمحم ماھر جبالى عبد الرحمن 1767680 كفـءكفـء4962011/02/27 معلم

غرب الموھوب الثانویة المشتركة 2011/02/27 دمحم متولى شافعى متولى 1735575 كفـءكفـء4972011/02/27 معلم

بئر العبید االعدادیة المشتركة 2011/03/17 دمحم دمحم حسن احمد 1709163 كفـءكفـء4982011/06/27 معلم

الجدیدة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم محمود سید مرسى 2290750 كفـءكفـء4992011/06/27 معلم

اسمنت الجدیدة االبتدائیة 2011/03/17 دمحم محمود كامل  شرقاوي 2155231 كفـءكفـء5002011/06/27 معلم

الفتح االعدادیة 2011/07/01 دمحم محمود متولى دمحم طنطاوى 2288145 كفـءكفـء5012011/06/27 معلم

موط الثانویة بنین 2011/03/17 دمحم مدنى احمد فراج 1728420 كفـءكفـء5022011/06/27 معلم

موط االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم مصطفى دمحم عبدهللا 2307399 كفـءكفـء5032011/06/27 معلم

القصر االبتدائیة 2010/05/14 دمحم منصور احمد دمحم 2148359 كفـءكفـء5042011/06/27 معلم

عزب الموشیة االبتدائیة 2010/05/12 دمحم منصور دمحم دمحم 2303798 كفـءكفـء5052011/06/27 معلم

موط الثانویة بنات 2011/02/27 دمحم یوسف حسن عبدهللا 2149511 كفـءكفـء5062011/02/27 معلم

2011/07/01 االعدادیة١٣بئر  دمحم یوسف سیف سید 2298579 كفـءكفـء5072011/06/27 معلم

الدھوس االبتدائیة 2011/07/01 دمحم یوسف دمحم صالح 2150300 كفـءكفـء5082011/06/27 معلم

المعصرة االعدادیة المشتركة 2011/02/27 محمود ابوبكر سلیمان منصور 586631 كفـءكفـء5092011/02/27 معلم

الموشیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 محمود احمد زوام على 2376718 كفـءكفـء5102011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الداخلةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغرغور االعدادیة 2011/07/01 محمود امام ضحاوى حسین 2290083 كفـءكفـء5112011/06/27 معلم

موط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/03/17 محمود رفاعى سید دمحم 1709311 كفـءكفـء5122011/06/27 معلم

موط الصناعیة بنات 2011/02/27 محمود سعد عبد الرازق سفینة 2152098 كفـءكفـء5132011/02/27 معلم

الشیخ والي الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 محمود سعید  مبارز  جامع 2146368 كفـءكفـء5142011/06/27 معلم

موط االبتدائیة الجدیدة 2010/05/13 محمود سید یوسف محمود 2376748 كفـءكفـء5152011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 محمود صالح سنوسى محمود 2317700 كفـءكفـء5162011/06/27 معلم

موط الثانویة الزراعیة 2010/05/13 محمود عبد الجلیل موسي دمحم 2399397 كفـءكفـء5172011/06/27 معلم

اسمنت االعدادیة المشتركة 2011/07/01 محمود عبدالنبى احمد دمحم 2290469 كفـءكفـء5182011/06/27 معلم

الجدیدة االبتدائیة 2011/02/27 محمود قرشى كامل عبد الرحمن 1709504 كفـءكفـء5192011/02/27 معلم

الموشیة االعدادیة المشتركة 2010/05/14 محمود كامل عمر سعدهللا 2307400 كفـءكفـء5202011/06/27 معلم

االمل التجریبیة لغات االبتدائیة بالراشدة 2011/07/01 محمود دمحم حسن دمحم 2262571 كفـءكفـء5212011/06/27 معلم

المعصرة الثانویة المشتركة 2011/07/01 محمود دمحم سنوسي محمود 2101193 كفـءكفـء5222011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2010/01/29 محمود دمحم عبد هللا  صالح 2183681 كفـءكفـء5232011/06/27 معلم

المنصورة االبتدائیة 2011/07/01 محمود مصطفى دمحم مصطفى 2118908 كفـءكفـء5242011/06/27 معلم

عزبة القصر االعدادیة 2011/03/17 محمود مھدى صابر سلیمان 1767849 كفـءكفـء5252011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 محمود نصر عبدهللا نصر 2120267 كفـءكفـء5262011/06/27 معلم

الجیزة االبتدائیة 2011/07/01 مدحت سنوسي عبد السالم حمودة 2149243 كفـءكفـء5272011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الداخلةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القصر االبتدائیة 2011/07/01 مدیحة ابراھیم سفینة سید 2147013 كفـءكفـء5282011/06/27 معلم

الصدیق االبتدائیة بموط 2011/07/01 مدیحة حسین عبدهللا عبدالعزیز 2329338 كفـءكفـء5292011/06/27 معلم

الموھوب االبتدائیة 2010/02/27 مرفت ابو بكر احمد ابو بكر 1735739 كفـءكفـء5302011/03/07 معلم

الھنداو القدیمة ریاض االطفال 2011/03/17 مرفت سعد دمحم سید 1712397 كفـءكفـء5312011/06/27 معلم

العوینة االبتدائیة 2011/02/27 مرفت سید محمود عبدهللا 2215919 كفـءكفـء5322011/03/07 معلم

التحریر لریاض االطفال 2011/07/01 مروة احمد سید احمد 2155240 كفـءكفـء5332011/06/27 معلم

افطیمة االبتدائیة 2010/02/27 مروة عبدالشافى مھدى سید 1735587 كفـءكفـء5342011/02/27 معلم

)العروبة(االبتدائیة ) ١٠(بئر  2011/07/01 مروة دمحم دمحم بیومى 2150529 كفـءكفـء5352011/06/27 معلم

السالم بموط ریاض اطفال 2011/02/27 مروة دمحم دمحم سید 1712377 كفـءكفـء5362011/02/27 معلم

القلمون ریاض األطفال 2011/07/01 مشیرة سید عبدهللا اسماعیل 2154781 كفـءكفـء5372011/06/27 معلم

الموشیة االبتدائیة 2011/02/27 مشیرة عبد العاطى احمد دمحم 1709579 كفـءكفـء5382011/02/27 معلم

عبد القادر االعدادیة 2011/07/01 مصطفى دمحم جمعة دمحم 2304922 كفـءكفـء5392011/06/27 معلم

عین الدیر االبتدائیة 2011/07/01 مصطفى دمحم حافظ دمحم 2146366 كفـءكفـء5402011/06/27 معلم

بئر العبید االبتدائیة 2011/07/01 مصطفى دمحم حسین دمحم 2303840 كفـءكفـء5412011/06/27 معلم

موط االعدادیة المشتركة 2011/03/17 مصطفى محمود دمحم سید 2051098 كفـءكفـء5422011/06/27 معلم

بدخلو االبتدائیة 2011/02/27 ملكة أنور دمحم دمحم 584627 كفـءكفـء5432011/03/07 معلم

اسمنت االعدادیة المشتركة 2011/03/17 ممدوح سلیمان سند حسین 2237335 كفـءكفـء5442011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الداخلةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشیخ مفتاح االعدادیة 2011/07/01 منال  كامل سیف  سید 2180728 كفـءكفـء5452011/06/27 معلم

الشیخ والي االعدادیة 2011/07/01 منال جمعة حافظ سید 2160405 كفـءكفـء5462011/06/27 معلم

الشیخ مفتاح االعدادیة 2011/07/01 منال شاذلي مسعود خلیفة 2289378 كفـءكفـء5472011/06/27 معلم

التحریر لریاض االطفال 2011/02/27 منال دمحم على یمانى 2093160 كفـءكفـء5482011/03/07 معلم

الموشیة الثانویة المشتركة 2011/02/27 منال دمحم یمانى حسنین 1712259 كفـءكفـء5492011/03/07 معلم

رأفت الھجان االعدادیة 2011/07/01 منتصر عادل سید احمد 2155100 كفـءكفـء5502011/06/27 معلم

موط التجریبیة لغات االعدادیة 2011/02/27 منصور احمد دمحم منصور 1726013 كفـءكفـء5512011/02/27 معلم

)العروبة(االبتدائیة ) ١٠(بئر  2011/07/01 منصور على منصور عبدالرحمن 2303056 كفـءكفـء5522011/06/27 معلم

الشیخ والي االعدادیة 2011/02/27 منى ابراھیم سید حسین 1726606 كفـءكفـء5532011/02/27 معلم

الفتح االبتدائیة 2011/02/27 منى سعد دمحم على 1709576 كفـءكفـء5542011/02/27 معلم

الفتح االعدادیة 2011/07/01 منى سید عبد المحسن دمحم 2134497 كفـءكفـء5552011/06/27 معلم

العوینة االبتدائیة 2011/03/17 منى سید عبید حماد 2126604 كفـءكفـء5562011/06/27 معلم

بدخلو االبتدائیة 2011/02/27 منى كمال الدین محمود احمد 2125465 كفـءكفـء5572011/03/07 معلم

موط التجریبیة لغات ریاض اطفال 2011/07/01 منى دمحم حسین دمحم 2168853 كفـءكفـء5582011/06/27 معلم

االمل التجریبیة لغات االعدادیة بالراشدة 2011/02/27 منى دمحم سیف الدین عمران 2160228 كفـءكفـء5592011/03/07 معلم

الموھوب االعدادیة المشتركة 2010/02/27 منى دمحم عبدهللا حسنین 1735777 كفـءكفـء5602011/02/27 معلم

القصر ریاض اطفال 2011/02/27 منى دمحم دمحم دمحم 1725192 كفـءكفـء5612011/03/07 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الداخلةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/01 اسمنت القدیمة ریاض األطفال مني سعد بخیت دمحم 2154612 كفـءكفـء5622011/06/27 معلم

الثورة االبتدائیة بالراشدة 2010/02/27 مھا سید عید عمران 1714391 كفـءكفـء5632011/03/07 معلم

اسمنت الجدیدة ریاض اطفال 2011/02/27 نادیة احمد مدنى على 1720831 كفـءكفـء5642011/02/27 معلم

الصدیق االبتدائیة بموط 2011/02/27 نادیة صابر احمد عبدالرحمن 2119003 كفـءكفـء5652011/02/27 معلم

بئر العبید االبتدائیة 2011/07/01 نادیة عبدالرحمن دمحم احمد 2380388 كفـءكفـء5662011/06/27 معلم

الشھید مصطفى سعید االعدادیة 2011/02/27 نادیة موسى مبروك یوسف 1745207 كفـءكفـء5672011/02/27 معلم

الغرغور االبتدائیة 2011/07/01 ناصر سید عبدالفتاح قناوي 2329339 كفـءكفـء5682011/06/27 معلم

الصدیق بموط ریاض اطفال 2011/07/01 نانسى سید احمد ضاعن 2393140 كفـءكفـء5692011/06/27 معلم

الثورة االبتدائیة بالراشدة 2011/07/01 ناھد حمدي عبد هللا سید 2153070 كفـءكفـء5702011/06/27 معلم

القصر ریاض اطفال 2011/02/27 ناھد محمود شارف عبدالوھاب 1714817 كفـءكفـء5712011/02/27 معلم

ابوبكرالصدیق ببدخلو ریاض االطفال 2011/07/01 ناھد یسري محمود مراد 2160414 كفـءكفـء5722011/06/27 معلم

الصدیق االبتدائیة بموط 2011/02/27 نبیل كامل على ابو كالم 1745250 كفـءكفـء5732011/02/27 معلم

عزب الموشیة االبتدائیة 2011/02/27 نجاح زوام بخیت بشندى 586470 كفـءكفـء5742011/02/27 معلم

دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2011/03/17 نجاح سید حسن سید 584862 كفـءكفـء5752011/06/27 معلم

الھنداو الجدیدة ریاض االطفال 2011/02/27 نجاح كامل عبدالعزیز ابراھیم 1735264 كفـءكفـء5762011/02/27 معلم

موط االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نجالء حمدى احمد على 2275122 كفـءكفـء5772011/06/27 معلم

المعصرة االبتدائیة 2011/02/27 نجالء عبدهللا سلیمان سید 586638 كفـءكفـء5782011/02/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الداخلةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االمل التجریبیة لغات االبتدائیة بالراشدة 2011/07/01 نجالء عزالدین محمود مصطفى 2165894 كفـءكفـء5792011/06/27 معلم

التحریر االبتدائیة 2010/02/27 نجالء محمود دمحم حسن 1709462 كفـءكفـء5802011/02/27 معلم

النجابین االبتدائیة 2010/05/14 نجم محمود احمد دیاب 2178668 كفـءكفـء5812011/06/27 معلم

الھنداو االعدادیة المشتركة 2011/02/27 نجوى جمال ابراھیم عمر 1767772 كفـءكفـء5822011/03/07 معلم

الغرغور االعدادیة 2004/07/01 نحمدة سلیمان دمحم قناوى 585115 كفـءكفـء5832009/01/27 معلم

الفتح االعدادیة 2011/07/01 نحمده رفاعى عبدالحافظ عمران 2398345 كفـءكفـء5842011/06/27 معلم

السالم بموط ریاض اطفال 2011/02/27 نصرة یوسف سیف سید 1724941 كفـءكفـء5852011/02/27 معلم

القصر االعدادیة المشتركة 2011/02/27 نعمة عبد المنعم عبد الرحمن  عیسي 2150239 كفـءكفـء5862011/02/27 معلم

الھنداو الجدیدة ریاض االطفال 2011/02/27 نعیمة دمحم مسعود عبدالمولى 1735281 كفـءكفـء5872011/02/27 معلم

الجھاد االعدادیة 2011/07/01 نھا ابراھیم احمد عبد الرسول 2142068 كفـءكفـء5882011/06/27 معلم

المعصرة االعدادیة المشتركة 2011/02/27 نھا دمحم ریاض حسین 1735676 كفـءكفـء5892011/03/07 معلم

القلمون االبتدائیة 2011/07/01 نھلة سعید مفتى رضوان 2128089 كفـءكفـء5902011/06/27 معلم

الھنداو االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نورا دمحمي عبدهللا عیسى 2296938 كفـءكفـء5912011/06/27 معلم

اسمنت القدیمة االبتدائیة 2011/02/27 نورة شعبان دسوقى على 1735332 كفـءكفـء5922011/02/27 معلم

الفتح  لریاض االطفال 2011/07/01 نورة صالح سید الجمل 2147636 كفـءكفـء5932011/06/27 معلم

2011/07/01 اسمنت القدیمة ریاض األطفال ھالة الدمحمي السید السید 2130616 كفـءكفـء5942011/06/27 معلم

عزب الموشیة االبتدائیة 2011/07/01 ھالھ على عبدالقوى احمد 2303803 كفـءكفـء5952011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الداخلةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النجابین االبتدائیة 2011/07/01 ھانى احمد دمحم خولى 2344163 كفـءكفـء5962011/06/27 معلم

نجیب محفوظ االعدادیة 2011/07/01 ھبة  الدمحمى السید السید 2149047 كفـءكفـء5972011/06/27 معلم

موط التجریبیة لغات االعدادیة 2011/07/01 ھبة  سعد دمحم احمد 2149812 كفـءكفـء5982011/06/27 معلم

موط الجدیدة ریاض اطفال 2011/02/27 ھبة ابراھیم ذكى دیاب 1709279 كفـءكفـء5992011/02/27 معلم

موط التجریبیة لغات ریاض اطفال 2011/07/01 ھبة احمد سید ابو بكر 2149009 كفـءكفـء6002011/06/27 معلم

موط الثانویة بنات 2011/07/01 ھبة سید سیف سید 2304723 كفـءكفـء6012011/06/27 معلم

المعصرة لریاض االطفال 2011/02/27 ھبة عبدالعزیز عطیة عیسى 1720732 كفـءكفـء6022011/03/07 معلم

)العروبة(االبتدائیة ) ١٠(بئر  2011/07/01 ھبة مبارز محمود حمیدة 2322578 كفـءكفـء6032011/06/27 معلم

العوینة ریاض االطفال 2011/07/01 ھبة مصطفى رفاعي خلف هللا 2126592 كفـءكفـء6042011/06/27 معلم

بئر العبید االعدادیة المشتركة 2010/02/27 ھبھ حامد عثمان مبارز 1709100 كفـءكفـء6052011/02/27 معلم

الغرغور االعدادیة 2011/07/01 ھبھ عبد القادر صالح مبارز 2154631 كفـءكفـء6062011/06/27 معلم

الراشدة ریاض االطفال 2011/03/17 ھبھ عمران سید عمران 1745188 كفـءكفـء6072011/06/27 معلم

الصدیق بموط ریاض اطفال 2010/02/27 ھبھ فرحات محمود مصطفى 1709528 كفـءكفـء6082011/03/07 معلم

موط التجریبیة لغات ریاض اطفال 2010/03/17 ھدى ابراھیم سید سلیمان 1709470 كفـءكفـء6092011/06/27 معلم

االبتدائیة بغرب الموھوب) ١٣( بئر 2011/07/01 ھدى جمال دمحم سعد 2397739 كفـءكفـء6102011/06/27 معلم

موط الجدیدة ریاض اطفال 2011/02/27 ھدى خلف جاد احمد 1709195 كفـءكفـء6112011/03/07 معلم

الھنداو الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 ھدى سعد دمحم صالح 2344165 كفـءكفـء6122011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الداخلةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الموشیة ریاض اطفال 2011/02/27 ھدى عبدهللا دمحم سید 1709034 كفـءكفـء6132011/03/07 معلم

الدھوس االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھدي سید علي سید 2171578 كفـءكفـء6142011/06/27 معلم

عین ام الصغیر االبتدائیة 2010/02/27 ھدي دمحم علي متولي 2149234 كفـءكفـء6152011/03/07 معلم

العاشر من رمضان االعدادیة المشتركة 2010/02/27 ھدیر راضى میالد خلة 1708928 كفـءكفـء6162011/02/27 معلم

القصر الثانویة المشتركة 2011/02/27 ھشام محمود شارف عبدالوھاب 2049961 كفـءكفـء6172011/02/27 معلم

الصدیق بموط ریاض اطفال 2010/02/27 ھناء زكریا دمحم عبدالجواد 1709537 كفـءكفـء6182011/03/07 معلم

السالم االبتدائیة 2011/03/17 ھناء صدیق مصطفى ابراھیم 1723757 كفـءكفـء6192011/06/27 معلم

الھنداو القدیمة االبتدائیة 2011/07/01 ھناء محمود دمحم منصور 2149046 كفـءكفـء6202011/06/27 معلم

موط االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھناء مصطفي دمحم احمد 2146809 كفـءكفـء6212011/06/27 معلم

)العروبة(االبتدائیة ) ١٠(بئر  2011/07/01 ھنادي شوقي دمحم مھدي 2149533 كفـءكفـء6222011/06/27 معلم

اسمنت االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھند احمد محمود احمد 2374878 كفـءكفـء6232011/06/27 معلم

غرب الموھوب لریاض االطفال 2011/02/27 ھند جمعة محفوظ شاذلي 2220883 كفـءكفـء6242011/02/27 معلم

موط التجریبیة لغات ریاض اطفال 2011/07/01 ھند صالح حنفي حسین 2372343 كفـءكفـء6252011/06/27 معلم

عزبة القصر االعدادیة 2011/02/27 ھیام حافظ سید سنوسى 1735668 كفـءكفـء6262011/03/07 معلم

البئر الوسطانى االبتدائیة 2011/07/01 ھیام دمحم ھالل رجب 2303009 كفـءكفـء6272011/06/27 معلم

البئر الوسطانى االبتدائیة 2011/07/01 وائل سبع حمد دمحم 2305298 كفـءكفـء6282011/06/27 معلم

المنصورة االبتدائیة 2010/05/13 وجیة سعد احمد محمود 1774674 كفـءكفـء6292011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الداخلةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بدخلو االبتدائیة 2011/02/27 وردة على دمحم على 1735639 كفـءكفـء6302011/03/07 معلم

الموشیة ریاض اطفال 2011/07/01 وفاء ابراھیم رفاعي احمد 2158754 كفـءكفـء6312011/06/27 معلم

نجیب محفوظ االعدادیة 2011/02/27 وفاء ابراھیم دمحم مدنى 2227472 كفـءكفـء6322011/02/27 معلم

غرب الموھوب لریاض االطفال 2011/03/17 وفاء احمد ابوبكر احمد 2220898 كفـءكفـء6332011/06/27 معلم

الجھاد االبتدائیة 2011/07/01 وفاء حمد دمحم حمودة 2305278 كفـءكفـء6342011/06/27 معلم

اسمنت االعدادیة المشتركة 2011/02/27 وفاء عبدالكریم دمحم عبد النبى 1745021 كفـءكفـء6352011/03/07 معلم

الراشدة الثانویة المشتركة 2011/07/01 وفاء فاروق حسن سید 2103576 كفـءكفـء6362011/06/27 معلم

الصدیق االبتدائیة بموط 2011/02/27 وفاء كامل سیف سید 1735615 كفـءكفـء6372011/02/27 معلم

ابوبكرالصدیق ببدخلو ریاض االطفال 2011/07/01 وفاء دمحم سنوسي محمود 2289415 كفـءكفـء6382011/06/27 معلم

العاشر من رمضان االعدادیة المشتركة 2011/02/27 وفاء دمحم دمحم دمحم 1712342 كفـءكفـء6392011/02/27 معلم

الفتح االعدادیة 2010/05/14 ولید احمد حسین احمد 2101575 كفـءكفـء6402011/06/27 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االعدادیة 2011/07/01 ولید احمد سبع  مبارز 2290069 كفـءكفـء6412011/06/27 معلم

االمل االعدادیة بالراشدة 2011/07/01 یاسر صبحى سید سید 2290740 كفـءكفـء6422011/06/27 معلم

الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 یاسر دمحم یونس مدني 2158779 كفـءكفـء6432011/06/27 معلم

البئر الوسطانى االبتدائیة 2011/08/04 یاسمین سید دمحم سید 2130287 كفـءكفـء6442011/06/27 معلم

المعصرة الثانویة المشتركة 2011/07/01 یاسمین عبدالقادر یوسف سید 2304721 كفـءكفـء6452011/06/27 معلم

بئر العبید االبتدائیة 2011/03/17 یسمین سرور حافظ عبد الجواد 586521 كفـءكفـء6462011/06/27 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 

الداخلةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو بكر الصدیق االبتدائیة ببدخلو 2011/07/01 یوسف احمد عبدهللا خضیر 2304704 كفـءكفـء6472011/06/27 معلم

غرب الموھوب الثانویة المشتركة 2011/07/01 یوسف احمد دمحم مبارك 2290748 كفـءكفـء6482011/06/27 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2011/07/01 یوسف صالح كامل دمحم 2303000 كفـءكفـء6492011/06/27 معلم

الموشیة االبتدائیة 2010/01/08 یوسف دمحم عبدهللا سید 2050011 كفـءكفـء6502011/02/27 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 

الفرافرةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

التعلیم االساسى بالفرافره االعدادیة 2011/07/01 عزة رجب عبدالعزیز شعبان 2377979 كفـءكفـء12011/06/27 أخصائى اجتماعى

ابو الھول االعدادیة 2010/05/15 عالم حمدین محمود ابراھیم 2302265 كفـءكفـء22011/07/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1983/09/01 رجب سنوسى سرحان دمحم 576932 كفـءكفـء32009/11/08 معلم أول أ

الرواد االعدادیة 2011/07/01 ابراھیم احمد احمد السید 2322558 كفـءكفـء42011/06/27 معلم

عبد المجید الجغیل االبتدائیة 2011/03/07 ابراھیم ناصف الشحات حسن 1778565 كفـءكفـء52011/03/07 معلم

الفرافره تعلیم اساسى االبتدائیة 2011/02/27 احمد اصالن ابو النور عبد اللطیف 1778271 كفـءكفـء62011/07/01 معلم

الفرافرة الثانویة الزراعیة 2011/03/17 احمد زیدان عبدهللا موسى 2230100 كفـءكفـء72011/06/27 معلم

اللواء صبیح االعدادیة 2010/01/30 احمد دمحم اسماعیل السید 1768254 كفـءكفـء82011/03/07 معلم

الفرافرة الثانویة الزراعیة 2011/08/04 احمد دمحم رضا عبدالعظیم 2290106 كفـءكفـء92011/06/27 معلم

ابو الھول االبتدائیة 2011/02/27 احمد دمحم دمحم عبد العال 1773475 كفـءكفـء102011/02/27 معلم

الفرافرة الثانویة الزراعیة 2011/03/17 احمد ھالل خیرهللا احمد 1776573 كفـءكفـء112011/06/27 معلم

2011/02/27 الفرافرة التجریبیھ ریاض األطفال ازھار مبروك دمحم سید 2227700 كفـءكفـء122011/02/27 معلم

الفرافرة الثانویة الزراعیة 2011/08/04 اسماعیل مبادر صالح عبدهللا 2290925 كفـءكفـء132011/06/27 معلم

الفرافرة الثانویة المشتركة 2011/02/27 اسماعیل دمحم اسماعیل عبد هللا 1768767 كفـءكفـء142011/02/27 معلم

ابو ھریرة االعدادیة 2011/07/01 امال ھاشم دمحم ھاشم 2307458 كفـءكفـء152011/06/27 معلم

2011/03/17 الفرافرة التجریبیھ ریاض األطفال امل ربیع على برى 2227682 كفـءكفـء162011/03/17 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/27 امیر على دمحم حموده 1773358 كفـءكفـء172011/02/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الفرافرةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفرافرة الثانویة الزراعیة 2011/08/04 ایمن عطیة احمد عبدالنبى 2290926 كفـءكفـء182011/06/27 معلم

2011/03/07 االعدادیھ بالكفاح١٣بئر  بسمھ نجاح الحسنین المتولى 2232990 كفـءكفـء192011/03/07 معلم

ابو منقار االبتدائیة 2011/03/17 بشایر فولى عبد الجابر مصطفى 2128694 كفـءكفـء202011/06/27 معلم

الفرافره االعدادیة المشتركة 2011/02/27 تشاء فتحى احمد عبد الكریم 1778987 كفـءكفـء212011/02/27 معلم

عائشة عبد الرحمن االعدادیة 2011/07/01 ثابت عبدهللا ثابت عبدهللا 2274310 كفـءكفـء222011/06/27 معلم

2011/03/07 لریاض االطفال١٣زراعة  ثناء  حسن داود السید 2229377 كفـءكفـء232011/03/07 معلم

الفرافرة الثانویة الزراعیة 2011/08/04 جودة احمد سید عبدالرحیم 2290114 كفـءكفـء242011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/23 حسام محمود شمس الدین سید 2227731 كفـءكفـء252011/06/27 معلم

عبد المجید الجغیل االبتدائیة 2011/03/17 حسین فاروق جالل ھدیة 1778657 كفـءكفـء262011/03/17 معلم

التحریر تعلیم أساسى االعدادیة 2011/03/22 حسین فرحان احمد ابوالحسن 585264 كفـءكفـء272011/06/27 معلم

الفرافرة الجدیدة االبتدائیة 2011/08/04 حلیمة على عمر عبدالسالم 2399477 كفـءكفـء282011/06/27 معلم

الفرافرة الثانویة المشتركة 2011/03/07 حمادة ھاشم خلیفة ادم 1772660 كفـءكفـء292011/03/07 معلم

الفرافرة الثانویة المشتركة 2010/01/08 حنا حناوى حكیم حناوى 2254400 كفـءكفـء302011/02/27 معلم

الفرافرة لریاض االطفال 2011/03/17 حنان عبدالفراج عثمان على 2390615 كفـءكفـء312011/06/27 معلم

الفرافرة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 ذكاء حسنین سید احمد 2401046 كفـءكفـء322011/06/27 معلم

الفرافره تعلیم اساسى االبتدائیة 2011/07/01 رانیا دمحم عبودة حافظ 2401065 كفـءكفـء332011/06/27 معلم

الفرافرة الثانویة الزراعیة 2011/08/04 ربیع عبدالحفیظ محمود دمحم 2290108 كفـءكفـء342011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الفرافرةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الكفاح االعدادیة 2011/07/01 رقیة صابر یاسین ابراھیم 2298578 كفـءكفـء352011/07/01 معلم

ابو الھول االعدادیة 2010/05/22 رمضان جاد مسعد دمحم 2302978 كفـءكفـء362011/07/01 معلم

اللواء صبیح االبتدائیة 2011/07/01 سلوى احمد دمحم الشاھد 2303800 كفـءكفـء372011/06/27 معلم

ابو منقار 2010/02/27 سمر مرزوق عبد العزیز  شریف 2067170 كفـءكفـء382011/06/13 معلم

الكفاح الثانویة 2011/07/01 سناء محمود سید مبارك 2322478 كفـءكفـء392011/06/27 معلم

الفرافره االعدادیة المشتركة 2011/03/07 سھیر احمد عبد المحسن على 1768515 كفـءكفـء402011/03/07 معلم

الكفاح الثانویة 2011/07/01 شریف احمد عبدالحمید احمد 2330798 كفـءكفـء412011/06/27 معلم

الكفاح االعدادیة 2011/07/01 شیماء دمحم احمد السید 2306198 كفـءكفـء422011/07/01 معلم

حطیة الشیخ مرزوق االعدادیة 2011/08/04 صبرى حمدى ابوسریع التھامى 2330799 كفـءكفـء432011/06/27 معلم

اللواء صبیح االعدادیة 2011/02/27 عادل احمد حسن دمحم 1768305 كفـءكفـء442011/03/07 معلم

النھضة ع المشتركة 2011/02/27 عادل جمال ریان حبیب 1767570 كفـءكفـء452011/02/27 معلم

الفرافرة الثانویة الصناعیة 2010/02/01 على نجاح السید حسن 2048971 كفـءكفـء462011/06/27 معلم

الكفاح الثانویة 2011/08/04 عماد دمحم ابوصالح عبد الرحیم 2330780 كفـءكفـء472011/06/27 معلم

الكفاح االبتدائیة 2011/07/01 غادة  السید الششتاوى السید 2302979 كفـءكفـء482011/07/01 معلم

الكفاح االعدادیة 2011/07/01 فاتن ابراھیم زكى ابراھیم 2390619 كفـءكفـء492011/07/01 معلم

ابو ھریرة االبتدائیة 2011/02/27 فایزة دمحم راغب عاشور 1773636 كفـءكفـء502011/02/27 معلم

اللواء صبیح االبتدائیة 2011/03/17 فرج دمحم مصطفى فرج 1768037 كفـءكفـء512011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الفرافرةالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عائشة عبد الرحمن االعدادیة 2011/07/01 فرید شوقى عبدالغفار سید احمد 2302882 كفـءكفـء522011/06/27 معلم

التعلیم االساسى بالفرافره االعدادیة 2011/03/07 فوزیة عبدربھ ابو النور عبداللطیف 2227716 كفـءكفـء532011/03/07 معلم

ابو ھریرة االبتدائیة 2010/02/07 كرم یوسف دمحم دمحم 2064799 كفـءكفـء542011/07/01 معلم

الفرافره تعلیم اساسى االبتدائیة 2011/03/07 لبنة احمد عطاهللا احمد 1779309 كفـءكفـء552011/03/07 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/07 لبنى  عبدالعزیز محمود عبدهللا 2048993 كفـءكفـء562011/03/07 معلم

الفرافرة الجدیدة االبتدائیة 2010/05/13 مجدى ھاشم خلیفة ادم 2399450 كفـءكفـء572011/06/17 معلم

ابو الھول االعدادیة 2010/05/22 دمحم  محروس موسى دیاب 2353118 كفـءكفـء582011/06/27 معلم

2011/07/01 االعدادیھ بالكفاح١٣بئر  دمحم بدران احمد زیدان 2307478 كفـءكفـء592011/06/27 معلم

الفرافرة الثانویة الزراعیة 2011/08/04 دمحم جیالنى عبدالمالك سید 2290115 كفـءكفـء602011/06/27 معلم

الكفاح الثانویة 2011/02/27 دمحم شعبان دمحم شعیشع 2056150 كفـءكفـء612011/02/27 معلم

الفرافره تعلیم اساسى االبتدائیة 2011/03/07 دمحم عبدالرسول عبد الفضیل الغمرى 2232257 كفـءكفـء622011/03/07 معلم

الفرافرة الجدیدة االبتدائیة 2010/03/27 دمحم مبروك دمحم احمد 1768493 كفـءكفـء632011/06/27 معلم

الفرافره االعدادیة المشتركة 2011/02/27 محمود احمد األمیر محمود 1775041 كفـءكفـء642011/03/07 معلم

على بن ابى طالب  االعدادیة 2010/05/13 محمود صادق سید خلیفة 2275639 كفـءكفـء652011/06/27 معلم

الفرافرة الجدیدة االبتدائیة 2011/03/17 محمود مبروك احمد ابراھیم 1773755 كفـءكفـء662011/06/27 معلم

الفرافره تعلیم اساسى االبتدائیة 2011/03/17 محمود دمحم حسین دمحم 1778421 كفـءكفـء672011/06/27 معلم

ابو منقار 2011/03/17 محى سید عبد الدایم مصطفى 1775756 كفـءكفـء682011/06/27 معلم
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یعمل بالدیوان 2011/03/17 مدیحة لطیف غالى حناوى 2253080 كفـءكفـء692011/03/17 معلم

التعلیم االساسى بالفرافره االعدادیة 2011/07/01 مرزوق كامل دمحم سید 2331998 كفـءكفـء702011/06/27 معلم

الكفاح الثانویة 2011/07/01 مشیرة حمدى حلمى شعبان 2130188 كفـءكفـء712011/07/01 معلم

الكفاح الثانویة 2011/02/27 منصور بركات منصور حسین 1775114 كفـءكفـء722011/03/07 معلم

الفرافره تعلیم اساسى االبتدائیة 2011/02/27 منى على احمد دمحم 1775470 كفـءكفـء732011/02/27 معلم

اللواء صبیح االبتدائیة 2011/03/17 ناصر شیبة احمد مصطفى 1768800 كفـءكفـء742011/06/27 معلم

اللواء صبیح االبتدائیة 2011/07/01 ناھد ابراھیم سعدى ابراھیم 2344176 كفـءكفـء752011/06/27 معلم

اللواء صبیح االبتدائیة 2011/03/07 ناھد جمال عبد الحمید عبد الفتاح 1768174 كفـءكفـء762011/03/07 معلم

2011/02/27 الفرافرة التجریبیھ ریاض األطفال نجالء دمحم سید عبدالرحیم 2227724 كفـءكفـء772011/02/27 معلم

عبد المجید الجغیل االبتدائیة 2011/08/04 نعمھ شكر عبدالحكیم على 2344194 كفـءكفـء782011/06/27 معلم

اللواء صبیح االعدادیة 2011/07/01 نعیمة عربى محمود احمد 2307459 كفـءكفـء792011/07/01 معلم

اللواء صبیح االبتدائیة 2011/03/17 نوارة دمحم دمحم عبد الرحیم 1767931 كفـءكفـء802011/06/27 معلم

الفرافرة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 نورا مسعود عبودة حافظ 2401051 كفـءكفـء812011/06/27 معلم

عبد المجید الجغیل االبتدائیة 2011/03/17 نیفین شوقى جاد مجلع 2254399 كفـءكفـء822011/03/17 معلم

2011/03/07 بالكفاح االبتدائیة١٣بئر  ھنیة الشربینى مساعد یونس 1773563 كفـءكفـء832011/03/07 معلم

الكفاح الثانویة 2011/02/27 وائل سمیر رزق ایوب 2027848 كفـءكفـء842011/02/27 معلم

2011/02/27 االعدادیھ بالكفاح١٣بئر  وردة  یوسف نجیب إبراھیم 2028883 كفـءكفـء852011/02/27 معلم
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األعلي

اللواء صبیح االبتدائیة 2011/07/01 ولید حلمى سید احمد 2380788 كفـءكفـء862011/06/27 معلم

ابو الھول االبتدائیة 2011/03/07 یاسر دمحم رشوان أحمد 2059305 كفـءكفـء872011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

باریسالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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باریس االعدادیة المشتركة 2011/08/04 مروة زكریا عبدالفتاح ساسى 2116101 كفـءكفـء12011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

باریس االعدادیة المشتركة 2011/07/01 انتصار سید فضل المولى عبد هللا 2120342 كفـءكفـء22011/06/27 أخصائى اجتماعى

٧قورمشین ع المشتركة  2010/05/17 دمحم جبر یوسف مھاود 2114247 كفـءكفـء32011/06/27 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1993/02/05 اشرف دمحم محمود عبد المعین 581047 كفـءكفـء42008/12/01 معلم أول أ

المكس القبلى 1989/09/01 عدالت احمد عوض حسن 1751957 كفـءكفـء52009/09/06 معلم أول

المكس البحرى ع 2011/07/01 سمر احمد دمحم حریف  2138753 كفـءكفـء62011/06/27 معلم

عین الضبع 2011/02/27 احمد حسین عبدالموجود علي 1637789 كفـءكفـء72011/02/27 معلم

دوش االعدادیة 2011/07/01 احمد رؤوف ھاشم فھیم 2119100 كفـءكفـء82011/06/27 معلم

باریس االعدادیة المشتركة 2010/05/16 احمد على یسرى عینھ 2108235 كفـءكفـء92011/06/27 معلم

٤درب االربعین قریة  2010/05/12 احمد محسن ابراھیم دمحمین 2395968 كفـءكفـء102011/06/27 معلم

باریس االبتدائیة القدیمة 2011/02/27 احمد دمحم عمر دمحمین 1629081 كفـءكفـء112011/02/27 معلم

جدة االعدادیة 2011/07/01 احمد نجیب عزالدین شاھین 2381743 كفـءكفـء122011/06/27 معلم

باریس االبتدائیة القدیمة 2011/02/27 أزھار خیرى عبدالجلیل آدم 1641934 كفـءكفـء132011/02/27 معلم

باریس االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ازھار سالمة عطیت هللا جمیل هللا 2117674 كفـءكفـء142011/06/27 معلم

باریس االعدادیة المشتركة 2011/07/01 اسماء ابو بكر حسنین عبد الرحمن 2120340 كفـءكفـء152011/06/27 معلم

المكس البحرى ریاض اطفال 2011/02/27 اسماء خلیل ابونویر خلیل 1624720 كفـءكفـء162011/02/27 معلم

باریس الثانویة المشتركة 2011/07/01 اسماء سعد دمحم عبد المطلب 2120361 كفـءكفـء172011/06/27 معلم
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المكس البحرى ع 2011/07/01 اسماء طھ موسى ابو رایھ 2125506 كفـءكفـء182011/06/27 معلم

باریس االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 اسماء محروس سلمى محروس 1624790 كفـءكفـء192011/06/27 معلم

باریس االبتدائیة القدیمة 2011/02/27 اسماء محسن ابراھیم دمحمین 1629130 كفـءكفـء202011/02/27 معلم

باریس االعدادیة المشتركة 2011/02/27 الشیماء سامي یوسف صقر 1626333 كفـءكفـء212011/02/27 معلم

المكس القبلى ع 2011/07/01 الشیماء مختار دمحم شحاتھ 2140129 كفـءكفـء222011/06/27 معلم

بغداد االعدادیة المشتركة 2010/01/08 النزیھ كامل خلیفھ دمحم 1628996 كفـءكفـء232011/06/27 معلم

باریس االعدادیة المشتركة 2011/02/27 الھام دمحم أحمد ابراھیم 1620900 كفـءكفـء242011/02/27 معلم

عدن 2010/01/08 الھالوى دمحم ابراھیم دمحم 2122908 كفـءكفـء252011/02/27 معلم

المكس القبلى ع 2011/07/01 امال زاید عوض حسن 2116100 كفـءكفـء262011/06/27 معلم

باریس الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 امانى شوقى نجدى عطیفى 2395570 كفـءكفـء272011/06/27 معلم

المكس القبلى 2011/07/01 امل ابراھیم دیاب ابراھیم 2378873 كفـءكفـء282011/06/27 معلم

باریس االبتدائیة القدیمة 2011/02/27 أمل عبدالشافى عبداللطیف زید 1622234 كفـءكفـء292011/02/27 معلم

مدرسة عدن االعدادیة المشتركة 2011/07/01 امیمة محمود دمحم حامد 2113845 كفـءكفـء302011/06/27 معلم

المكس القبلى 2011/07/01 إیمان صادق عبده دمحم 2132758 كفـءكفـء312011/06/27 معلم

القصر القبلى 2011/07/01 ایمان محمود عطایتا هللا جمیل هللا 2120150 كفـءكفـء322011/06/27 معلم

عین الضبع 2011/02/27 باسم حسین ادم حربى 1721109 كفـءكفـء332011/02/27 معلم

باریس االعدادیة المشتركة 2011/02/27 بسمة داود یسرى عینة 2117799 كفـءكفـء342011/02/27 معلم
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باریس االبتدائیة الجدیدة 2011/02/27 بسمھ احمد عبد هللا عمر 2128242 كفـءكفـء352011/02/27 معلم

المكس القبلى ع 2011/07/01 تھانى سید صدیق ابراھیم 2127434 كفـءكفـء362011/06/27 معلم

باریس الثانویة الزراعیة 2010/01/28 تیسیر صدقى صدیق مقبول 1617725 كفـءكفـء372011/06/27 معلم

ع .٣درب االربعین  قریھ  2011/02/27 حمام عبد الحكیم بھلول مصرى 1641360 كفـءكفـء382011/02/27 معلم

باریس الثانویة المشتركة 2011/02/27 خالد احمد عباس یوسف 1629003 كفـءكفـء392011/02/27 معلم

باریس االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 دعاء حسین عمر دمحمین 2124341 كفـءكفـء402011/06/27 معلم

باریس القدیمة ریاض اطفال 2011/02/27 دعاء على عوض نصرهللا 1624728 كفـءكفـء412011/02/27 معلم

٧قورمشین ع المشتركة  2011/07/01 رضا عبده ضاحى دمحم 2114235 كفـءكفـء422011/06/27 معلم

بغداد االعدادیة المشتركة 2011/07/01 زھرة عفیفى حسین السید 1634211 كفـءكفـء432011/06/27 معلم

باریس االعدادیة المشتركة 2011/02/27 سامیة جادهللا عبدهللا دمحم 1620882 كفـءكفـء442011/02/27 معلم

باریس الثانویة الزراعیة 2011/07/01 سامیة عبد الحمید دمحم سلیم 2120369 كفـءكفـء452011/06/27 معلم

باریس االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 سحر حسن عبد هللا ابو الحسن 2117800 كفـءكفـء462011/06/27 معلم

باریس االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سحر عبد الحافظ مصطفى سلیم 2106630 كفـءكفـء472011/06/27 معلم

المكس البحرى 2011/07/01 سماح حسام الدین دمحم سلیمان 2117337 كفـءكفـء482011/06/27 معلم

باریس االبتدائیة الجدیدة 2011/02/27 سماح عبدالعزیز عبدهللا دمحم 586562 كفـءكفـء492011/02/27 معلم

باریس الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 سھام اسماعیل احمد عباس 2132037 كفـءكفـء502011/06/27 معلم

باریس االعدادیة المشتركة 2011/02/27 سھام محمود دمحم سلیم 1780690 كفـءكفـء512011/02/27 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 

باریسالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بغداد االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شادیة  أحمد عبد الحمید دمحم 2395868 كفـءكفـء522011/06/27 معلم

المكس البحرى 2011/07/01 شھرزاد سعید أبو بكر دمحمین 2148968 كفـءكفـء532011/06/27 معلم

باریس القدیمة ریاض اطفال 2011/07/01 شیماء عبد الجلیل احمد على 2117794 كفـءكفـء542011/06/27 معلم

باریس االبتدائیة الجدیدة 2011/02/27 شیماء عبدالرحمن عبدالمنعم احمد 1623026 كفـءكفـء552011/02/27 معلم

باریس القدیمة ریاض اطفال 2011/02/27 شیماء على یسرى عینھ 586602 كفـءكفـء562011/02/27 معلم

باریس االبتدائیة الجدیدة 2011/02/27 صباح خیرى عبدالجلیل ادم 1624776 كفـءكفـء572011/02/27 معلم

المكس القبلى 2011/02/27 صباح عبد البر على عالم 1617630 كفـءكفـء582011/02/27 معلم

باریس الثانویة الزراعیة 2011/07/01 عباس كامل عباس یوسف 1628971 كفـءكفـء592011/06/27 معلم

باریس االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 عبد الرحمن دمحم دمحم فالح 2117323 كفـءكفـء602011/06/27 معلم

باریس االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 على احمد على ابورایة 2117703 كفـءكفـء612011/06/27 معلم

٧قورمشین ع المشتركة  2011/07/01 غادة جمیل إسماعیل حسن 2113843 كفـءكفـء622011/06/27 معلم

باریس االعدادیة المشتركة 2011/07/01 فاطمة الزھراء صید ابو بكر سلیم 2119166 كفـءكفـء632011/06/27 معلم

٧قورمشین ع المشتركة  2011/07/01 فاطمة دمحم دمحم محى الدین السید 2148956 كفـءكفـء642011/06/27 معلم

عین الضبع 2011/07/01 فوزیة  على عوض سلطان 2132760 كفـءكفـء652011/06/27 معلم

المكس القبلى 2011/02/27 كاملیا زاید عوض حسن 2104997 كفـءكفـء662011/02/27 معلم

جدة االعدادیة 2011/07/01 كوثر  دمحم محمود عیدالمعین 2395283 كفـءكفـء672011/06/27 معلم

جدة االعدادیة 2011/07/01 لمیاء على محمود على 2116461 كفـءكفـء682011/06/27 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 

باریسالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢درب االربعین قریة  2011/07/01 ماھر مصطفى حامد دمحم 2119096 كفـءكفـء692011/06/27 معلم

١مدرسة درب االربعین رقم  2011/07/01 دمحم احمد عبد الحمید احمد 2117343 كفـءكفـء702011/06/27 معلم

٧قورمشین ع المشتركة  2011/07/01 دمحم احمد عبد الوھاب دمحم 2114245 كفـءكفـء712011/06/27 معلم

١درب االربعین قریة  2011/07/01 دمحم عباس وھبھ عدیل 2117334 كفـءكفـء722011/06/27 معلم

باریس االعدادیة المشتركة 2011/02/27 دمحم عبدالرحمن عبدالغفار درویش 1622210 كفـءكفـء732011/02/27 معلم

٧قورمشین ع المشتركة  2011/07/01 دمحم كمال اسماعیل حسن 2117312 كفـءكفـء742011/06/27 معلم

باریس االبتدائیة الجدیدة 2011/02/27 دمحم نجیب احمد سلطان 1744253 كفـءكفـء752011/02/27 معلم

القصر القبلى 2011/02/27 محمود أبو بكر حسنین عبد الرحمن 1635498 كفـءكفـء762011/02/27 معلم

باریس القدیمة ریاض اطفال 2011/07/01 مروة حسنین عبد الموجود على 586640 كفـءكفـء772011/06/27 معلم

المكس القبلى ع 2011/07/01 مروة عبد هللا حسب النبى شاھین 2120347 كفـءكفـء782011/06/27 معلم

باریس االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 مروة عبدهللا دمحم اسماعیل 1624758 كفـءكفـء792011/06/27 معلم

باریس االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 مروة عمر عبد العزیز حسین 2117786 كفـءكفـء802011/06/27 معلم

باریس القدیمة ریاض اطفال 2011/07/01 مروة دمحم عمر دمحمین 2114860 كفـءكفـء812011/06/27 معلم

٢درب االربعین القریة رقم  2011/07/01 مصطفى احمد عبد الوھاب دمحم 2122910 كفـءكفـء822011/06/27 معلم

المكس القبلى ع 2011/07/01 منال مسعد یوسف ابراھیم 2122883 كفـءكفـء832011/06/27 معلم

بغداد ریاض االطفال 2011/07/01 منى  على دمحم بشیر 2116102 كفـءكفـء842011/06/27 معلم

باریس االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 منى سید ابراھیم كرار 2112797 كفـءكفـء852011/06/27 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 

باریسالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

باریس االبتدائیة الجدیدة 2011/02/27 نجاح عمر مسعد دمحم 2122907 كفـءكفـء862011/02/27 معلم

المكس البحرى 2011/07/01 نجالء مختار دمحم شحاتھ 2148958 كفـءكفـء872011/06/27 معلم

قورمشین 2011/02/27 نجوى ابراھیم على دمحم 2125511 كفـءكفـء882011/02/27 معلم

باریس الثانویة المشتركة 2011/07/01 نجوى عوض صدیق ابراھیم 1634014 كفـءكفـء892011/06/27 معلم

المكس القبلى ع 2011/07/01 نسمة سعید عبد الوھاب مخیمر 2114257 كفـءكفـء902011/06/27 معلم

مدرسة عدن االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نھاد ابراھیم اسماعیل احمد 1710429 كفـءكفـء912011/06/27 معلم

باریس االعدادیة المشتركة 2011/02/27 ھبة یوسف فاضل على 2107209 كفـءكفـء922011/02/27 معلم

باریس االعدادیة المشتركة 2011/02/27 ھبھ زاید دمحم عمر 2119086 كفـءكفـء932011/02/27 معلم

عدن ریاض اطفال 2011/02/27 ھبھ صابر ابراھیم دمحم 2220932 كفـءكفـء942011/02/27 معلم

باریس االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھدى عشرى خلیل دمحم 1620310 كفـءكفـء952011/06/27 معلم

باریس االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 ھدى دمحم حسن عبدالموجود 1641944 كفـءكفـء962011/06/27 معلم

باریس القدیمة ریاض اطفال 2011/02/27 ھناء دمحم عبدهللا عمر 586616 كفـءكفـء972011/02/27 معلم

باریس االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھند عوض صدیق ابراھیم 2128462 كفـءكفـء982011/06/27 معلم

باریس االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 ھیام صابر عمر دمحم 2108238 كفـءكفـء992011/06/27 معلم

المكس القبلى ع 2011/07/01 وجیھ ثابت احمد رغمان 2117313 كفـءكفـء1002011/06/27 معلم

باریس الجدیدة ریاض اطفال 2011/02/27 وردة صید ابوبكر سلیم 1624714 كفـءكفـء1012011/02/27 معلم

باریس االعدادیة المشتركة 2011/02/27 وفاء ریحان دمحم على 1620852 كفـءكفـء1022011/02/27 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 

باریسالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢درب االربعین قریة  2011/07/01 ولید ثابت احمد رغمان 2128488 كفـءكفـء1032011/06/27 معلم

١درب االربعین قریة  2011/07/01 یاسمین عبد العظیم أحمد دمحم 2132763 كفـءكفـء1042011/06/27 معلم

عدن 2011/07/01 یاسین خلف الزناتى عبد المجید 2128247 كفـءكفـء1052011/06/27 معلم

المكس القبلى 2011/02/27 یوسف دمحم احمد مبارك 1744284 كفـءكفـء1062011/02/27 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

بالطالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بالط الثانویة المشتركة 2010/01/07 احمد سعد احمد ایوب 1735355 كفـءكفـء12011/02/27 معلم

ذخیرة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 احمد شعراوى كامل على 2302856 كفـءكفـء22011/06/27 معلم

بالط االعدادیة المشتركة 2010/01/09 احمد عبد الرحمن احمد دمحم 1768846 كفـءكفـء32011/03/07 معلم

مرزوق االبتدائیة 2011/07/01 احمد عبدالرازق كامل دمحم 2302846 كفـءكفـء42011/06/27 معلم

تنیدة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 احمد دمحم سفینة عبدالكریم 2303087 كفـءكفـء52011/06/27 معلم

عزبة الحاجر االبتدائیة 2011/07/01 احمد محمود عبد الرؤف دمحم 2130092 كفـءكفـء62011/06/27 معلم

مرزوق االعدادیة 2011/02/27 اسماء حسن عبدهللا سنوسى 2257419 كفـءكفـء72011/03/07 معلم

قسطل والعوینى االعدادیة 2011/07/01 الھام ابوسریع غریب احمد 2334538 كفـءكفـء82011/06/27 معلم

بالط القدیمة االبتدائیة 2011/02/27 تامر سید دمحم على 2212752 كفـءكفـء92011/03/07 معلم

البشندي االعدادیة المشتركة 2011/02/27 توحیدة احمد بكر عبد العال 1728316 كفـءكفـء102011/02/27 معلم

الشوربجى االعدادیة 2011/07/01 حسام عبدالنعیم محمود نصیر 2304711 كفـءكفـء112011/06/27 معلم

البشندي االبتدائیة 2011/07/01 حمدى صابر مھدى منصور 2302842 كفـءكفـء122011/06/27 معلم

شمس االبتدائیة 2011/07/01 حنان حمودة دمحم دمحم 2274338 كفـءكفـء132011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة بتنیدة٧بئر  دعاء حسن عبدالسالم سید 2303799 كفـءكفـء142011/06/27 معلم

بالط االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دعاء عباس حسین دمحم 2334539 كفـءكفـء152011/06/27 معلم

ذخیرة االبتدائیة 2011/07/01 رشا مبروك ابراھیم دمحم 2154604 كفـءكفـء162011/06/27 معلم

تنیدة االبتدائیة 1983/09/01 زوام سید صالح زوام 1688603 كفـءكفـء172009/11/08 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 

بالطالوادى الجدید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المستقبل بالزیات االعدادیة 2004/07/01 سامى  شعبان دمحم دمحم 2111285 كفـءكفـء182009/11/08 معلم

البشندي االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سامیة مھدي محمود نصر 2171528 كفـءكفـء192011/06/27 معلم

بالط القدیمة االبتدائیة 2011/02/27 سحر دمحم كامل صقر مبارز 1691918 كفـءكفـء202011/02/27 معلم

البشندي االبتدائیة 2011/02/27 سعاد عید عبد السالم ھوارى 1724197 كفـءكفـء212011/02/27 معلم

اوالد عبدهللا االعدادیة 2011/07/01 سعد رفاعى حسن رفاعى 2304615 كفـءكفـء222011/06/27 معلم

شمس االعدادیة 2011/07/01 سعد صابر سعد احمد 2147018 كفـءكفـء232011/06/27 معلم

الشوربجى االعدادیة 2011/07/01 سماح فاروق دمحم سنوسى 2277419 كفـءكفـء242011/06/27 معلم

الحاج منصور االبتدائیة 2011/07/01 سماح دمحم سنوسي محمود 2398180 كفـءكفـء252011/06/27 معلم

تنیدة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سمیة حموده سید حموده 2275078 كفـءكفـء262011/06/27 معلم

تنیدة االبتدائیة 2011/02/27 سیده حموده سنوسى حموده 586551 كفـءكفـء272011/03/07 معلم

الشوربجى االعدادیة 2011/07/01 شربات كامل احمد منصور 2304717 كفـءكفـء282011/06/27 معلم

عین عیش االعدادیة 2010/05/11 صبحى على سید عبدالعاطى 2304714 كفـءكفـء292011/06/27 معلم

عین عیش االبتدائیة 2011/07/01 صالح عبدالسالم عبدهللا قاضي 2298118 كفـءكفـء302011/06/27 معلم

البشندي االعدادیة المشتركة 2010/05/11 طلعت مصطفى عبدهللا عبدالنبى 2304718 كفـءكفـء312011/06/27 معلم

تنیدة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عادل دمحم مصطفي حسنین 2165729 كفـءكفـء322011/06/27 معلم

عین عیش االبتدائیة 2011/07/01 عاطف عبدالسالم ابراھیم سنوسى 2304700 كفـءكفـء332011/06/27 معلم

عین عیش االبتدائیة 2010/05/12 عبد الباسط خضر  دمحم ابراھیم 2367831 كفـءكفـء342011/06/27 معلم
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شمس االبتدائیة 2010/01/09 عبد الباسط محمود عبد الرؤف دمحم 2185055 كفـءكفـء352011/03/07 معلم

ذخیرة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عبیر حجاج سید دمحم 2398316 كفـءكفـء362011/06/27 معلم

مرزوق االبتدائیة 2011/07/01 عصمت عبدالمنعم علي سید 2274258 كفـءكفـء372011/06/27 معلم

اوالد عبدهللا االعدادیة 2011/07/01 عمرو شاذلى یونس عبدهللا 2290747 كفـءكفـء382011/06/27 معلم

عین عیش االبتدائیة 2011/07/01 عید دمحم امبابي موسي 2169259 كفـءكفـء392011/06/27 معلم

بالط القدیمة ریاض اطفال 2011/07/01 فاطمة عبدالحفیظ سالم عبدالحفیظ 2304709 كفـءكفـء402011/06/27 معلم

تنیدة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 فاطمة فتحي سید سنوسي 2300479 كفـءكفـء412011/06/27 معلم

قسطل والعوینى االعدادیة 2011/02/27 فایزة احمد دمحم حنفى 1723561 كفـءكفـء422011/03/07 معلم

عین عیش االعدادیة 2010/05/13 كامل على منصور حسن 2344186 كفـءكفـء432011/06/27 معلم

البلیزة االبتدائیة 2011/07/01 كمال دمحم كامل دمحم 2275818 كفـءكفـء442011/06/27 معلم

اوالد عبد هللا االبتدائیة 2011/07/01 ماجدة مصطفي علي  سید 2154649 كفـءكفـء452011/06/27 معلم

ذخیرة االبتدائیة 2010/01/09 محروس مصطفى عبدهللا عبد النبى 1728588 كفـءكفـء462011/03/07 معلم

الحاج منصور االبتدائیة 2011/07/01 دمحم ابراھیم دمحم ابوالقاسم 2304701 كفـءكفـء472011/06/27 معلم

البلیزة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم حسین دمحم عبدالكریم 2317649 كفـءكفـء482011/06/27 معلم

تنیدة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم دسوقي احمد دسوقى 2165770 كفـءكفـء492011/06/27 معلم

اوالد عبدهللا االعدادیة 2010/01/11 دمحم سعد عبدهللا على 1723823 كفـءكفـء502011/02/27 معلم

قسطل والعوینى االعدادیة 2011/02/27 دمحم سفینة قوشتي عبدالدایم 585352 كفـءكفـء512011/03/07 معلم
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قسطل والعوینى االبتدائیة 2011/07/01 دمحم سنوسى على سنوسى 2274239 كفـءكفـء522011/06/27 معلم

بالط االعدادیة المشتركة 2011/02/27 دمحم سنوسى موسى عبدالدایم 1723432 كفـءكفـء532011/03/07 معلم

عین عیش االبتدائیة 2011/03/17 دمحم سیف عبدهللا قاضى 586632 كفـءكفـء542011/06/27 معلم

الشوربجى االعدادیة 2010/05/13 دمحم عبدهللا حسن دمحم 2370341 كفـءكفـء552011/06/27 معلم

بالط الثانویة الزراعیة 2011/02/27 دمحم على أبوسیف أبوزید 2055707 كفـءكفـء562011/02/27 معلم

قسطل والعوینى االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عمران احمد عمار 2302839 كفـءكفـء572011/06/27 معلم

عین عیش االعدادیة 2011/07/01 دمحم كامل سفینة علوان 2304720 كفـءكفـء582011/06/27 معلم

ذخیرة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم مصطفى رضوان دمحم 2301476 كفـءكفـء592011/06/27 معلم

الشوش االبتدائیة 2011/07/01 محمود  مبارز یوسف مبارز 2165491 كفـءكفـء602011/06/27 معلم

عزبة الحاجر االبتدائیة 2011/07/01 محمود محسن دمحم احمد 2165778 كفـءكفـء612011/06/27 معلم

شمس االبتدائیة 2011/07/01 محمود دمحم علي سید 2274299 كفـءكفـء622011/06/27 معلم

بالط القدیمة ریاض اطفال 2011/07/01 مرفت ضحاوي سید ضحاوي 2239465 كفـءكفـء632011/06/27 معلم

البشندي االعدادیة المشتركة 2011/02/27 مروة بشندى سنوسى حسین 1723468 كفـءكفـء642011/02/27 معلم

البشندي االبتدائیة 2011/02/27 مریم سفینة دمحم سنوسى 1723446 كفـءكفـء652011/03/07 معلم

ذخیرة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مشیرة مصطفى فراج دمحم 2322520 كفـءكفـء662011/06/27 معلم

تنیدة الثانویة المشتركة 2011/07/01 مصطفى  محمود حسن دمحم 2212678 كفـءكفـء672011/06/27 معلم

تنیدة الثانویة المشتركة 2011/02/27 مصطفى احمد سید حمودة 1775297 كفـءكفـء682011/02/27 معلم
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شمس االعدادیة 2011/07/01 مصطفى عبداللطیف حسن عبدهللا 2288142 كفـءكفـء692011/06/27 معلم

البلیزة االبتدائیة 2010/01/08 مصطفى ھاشم دمحم على 1767877 كفـءكفـء702011/03/07 معلم

تنیدة الثانویة المشتركة 2010/05/13 مصطفي سید احمد منصور 2149156 كفـءكفـء712011/06/27 معلم

بالط االعدادیة المشتركة 2011/02/27 منى على فتحى على 1717178 كفـءكفـء722011/03/07 معلم

الشوش االبتدائیة 2011/07/01 ھبة احمد مصطفى منصور 2296677 كفـءكفـء732011/06/27 معلم

تنیدة االبتدائیة 2011/02/27 ھبة جمال دمحم احمد 1723791 كفـءكفـء742011/03/07 معلم

تنیدة االعدادیة المشتركة 2010/07/15 وائل دمحم سید احمد 1735629 كفـءكفـء752011/03/07 معلم

مرزوق االعدادیة 2011/07/01 وقاء سفینھ دمحم ابو زید 2275724 كفـءكفـء762011/06/27 معلم

ذخیرة االبتدائیة 2011/07/01 ولید  دمحم سفینة عبدالكریم 2307438 كفـءكفـء772011/06/27 معلم

2011/07/01 االبتدائیة بتنیدة٧بئر  یاسر دمحم متولى عزوز 2303846 كفـءكفـء782011/06/27 معلم
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