
إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

دیوان المدیریةجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2009/07/01 احمد احمد شعبان الصاوى الغمراوى 2108158 كفـءكفـء12011/07/01 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

رأس سدرجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العاشر من رمضان االعدادیة بأبو صویرة 2009/07/01 حمدى أحمد إسماعیل الصعیدى 2139414 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

الشھید عبد المنعم ریاض  االعدادیة الرسمیة للغات 2009/07/01 دالیا دمحم ابراھیم صالح 2330358 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

جمال عبد الناصر االعدادیة 2011/07/01 ضیاء الحق مصطفى ربیع دمحم 2271278 كفـءكفـء32011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الفصل الواحد بابو صویرة 2011/07/01 مى السید السید شاھین 2392434 كفـءكفـء42011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عرب الدروز غرب 2009/07/01 وسام سمیر زكى احمد 2372645 كفـءكفـء52011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

احمد عرابى االبتدائیة 2009/07/01 احمد صبرى السید دمحم 2372318 كفـءكفـء62011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

جمال عبد الناصر االعدادیة 2011/07/01 دالیا أحمد جاد الصیفى 2322236 كفـءكفـء72011/07/01 أخصائى نفسى

سعدزغلول االعدادیة 2009/07/01 لیلى فوزى محمود خطاب 2387573 كفـءكفـء82011/07/01 أخصائى نفسى

العاشر من رمضان االعدادیة بأبو صویرة 2011/07/01 منى عبد الشكور عبد البارى عبد العال 2321941 كفـءكفـء92011/07/01 أخصائى نفسى

مصطفى كامل الزراعیة 2009/07/01 احمد حسانى أبو الحمد ھاشم 2135084 كفـءكفـء102011/07/01 أخصائى اجتماعى

السادات الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 امیرة دمحم احمد عید 2118275 كفـءكفـء112011/07/01 أخصائى اجتماعى

السادات االبتدائیة 2009/07/01 أمیرة مكرم میخائیل جرجس 2125854 كفـءكفـء122011/07/01 أخصائى اجتماعى

السادات الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 انجى سید سلیمان حسن 2125239 كفـءكفـء132011/07/01 أخصائى اجتماعى

الخلفاء الراشدین االعدادیة 2009/07/01 سلیمان دمحم عساف احمد 573844 كفـءكفـء142011/07/01 أخصائى اجتماعى

سعدزغلول االبتدائیة 2009/07/01 شیرین ابراھیم جالل نجا 2124905 كفـءكفـء152011/07/01 أخصائى اجتماعى

اعداد مھني فكري 2009/07/01 شیماء دمحمى دمحم دمحم جاب هللا 2162640 كفـءكفـء162011/07/01 أخصائى اجتماعى

جمال عبد الناصر االعدادیة 2009/03/01 غادة  محى حسن السید 2111934 كفـءكفـء172011/03/01 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

رأس سدرجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السادات االعدادیة 2009/07/01 قمر احمد حلمى السید 2124910 كفـءكفـء182011/07/01 أخصائى اجتماعى

احمد عرابى االبتدائیة 2009/03/01 محمود دمحم المراعى الجاریھ 2123330 كفـءكفـء192011/03/01 أخصائى اجتماعى

راس سدر الثانویة الصتاعیة المشتركة 2009/07/01 مرفت رفاعى أمین یونس عبد الرحیم 2125197 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى اجتماعى

السادات الثانویة 2009/07/01 ھویدا الشحات نصر الغنام 1633957 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمحم فرید االبتدائیة بسدر 1987/09/01 فھیم سعد على حربى 572792 كفـءكفـء222009/09/25 معلم أول

یعمل بالدیوان 1989/09/26 نصر هللا أبو ھاشم نصر هللا أبو ھاشم 572934 كفـءكفـء232009/09/19 معلم أول

الخلفاء الراشدین االعدادیة 2009/07/01 أحالم أبو النور دمحم خلیل 2123349 كفـءكفـء242011/07/01 معلم

الشھید احمد بدوى  ااالبتدائیة لنھایات 2009/07/01 احمد عبدالحمید عبدالعال احمد 2397869 كفـءكفـء252011/07/01 معلم

سعدزغلول االبتدائیة 2009/03/01 احمد دمحم احمد عبد الحلیم 2116944 كفـءكفـء262011/03/01 معلم

الشھید احمد بدوى  ااالبتدائیة لنھایات 2009/07/01 احمد دمحم السید عبدالغنى 2397893 كفـءكفـء272011/07/01 معلم

عبد المنعم ریاض  االبتدائیة الرسمیة للغات 2009/07/01 أحمد دمحم عباس أبو العال 2123301 كفـءكفـء282011/07/01 معلم

عبد المنعم ریاض  االبتدائیة الرسمیة للغات 2009/03/01 احمد دمحم ھانى یونس 2120913 كفـءكفـء292011/03/01 معلم

احمد عرابى االبتدائیة 2009/03/01 اسامھ  عبد التواب ابراھیم طھ 2136867 كفـءكفـء302011/03/01 معلم

السادات االبتدائیة 2009/07/01 اسماء  سید احمد ابراھیم مصطفى 2372310 كفـءكفـء312011/07/01 معلم

سعدزغلول االعدادیة 2011/07/01 اسماء سید عبد العال سید 2125217 كفـءكفـء322011/07/01 معلم

السادات االبتدائیة 2011/03/01 اسماء مندوه حلمى جاب هللا 1571004 كفـءكفـء332011/05/08 معلم

العاشر من رمضان االعدادیة بأبو صویرة 2009/07/01 اشرف صالح فتحى على صالح 2218148 كفـءكفـء342011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

رأس سدرجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم نجیب االعدادیة  بالرینة 2009/03/01 اشرف دمحم مرسى متولي أبو بدوى 2088621 كفـءكفـء352011/03/01 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض  االعدادیة الرسمیة للغات 2009/03/01 امال  یسن محمود الفخرانى 2135111 كفـءكفـء362011/03/01 معلم

السادات االعدادیة 2009/03/01 امال مھني بسالى منصور 2125222 كفـءكفـء372011/03/01 معلم

الشھید سید زكریا االبتدائیة 2009/06/01 امانى كامل ابراھیم  على الفار 2203555 كفـءكفـء382011/06/01 معلم

سعدزغلول االبتدائیة 2009/03/01 امل اسماعیل دمحم اسماعیل 2125253 كفـءكفـء392011/03/01 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض  االعدادیة الرسمیة للغات 2009/03/01 امل دمحم ھانى یونس 1581524 كفـءكفـء402011/03/01 معلم

سعدزغلول االعدادیة 2009/03/01 امیرة صبحى أبو الفتوح غنیم 2119340 كفـءكفـء412011/05/08 معلم

السادات االبتدائیة 2009/03/01 امیمة ابواألنوار السباعى دمحم 2112959 كفـءكفـء422011/03/01 معلم

الخلفاء الراشدین االبتدائیة 2009/07/01 ایمان رجب عبده احمد 2136906 كفـءكفـء432011/07/01 معلم

عبد المنعم ریاض  االبتدائیة الرسمیة للغات 2009/03/01 ایمان عثمان عبد هللا احمد رمضان 2130313 كفـءكفـء442011/03/01 معلم

الشھیدعبدالسالم دمحم السید حمادة االعدادیة بعرب 
الدروزشرق

2011/07/01 بسمة معوض عبد اوھاب طریح 2120879 كفـءكفـء452011/07/01 معلم

الشھید احمد بدوي  االعدادیة بالنھایات 2009/03/01 بلیغ حمدى ابراھیم قریطة 1606178 كفـءكفـء462011/03/01 معلم

السالم بوادى سدر االعدادیة 2009/03/01 جیھان جمال دمحم السید 2124890 كفـءكفـء472011/03/01 معلم

الشھید دمحم السید الدكروري االعدادیة بعرب ابو حامد 2009/03/01 حازم نبوى على سعید 1573092 كفـءكفـء482011/03/01 معلم

السادات الثانویة 2009/07/01 حساني دمحم حسن دمحم 2168093 كفـءكفـء492011/07/01 معلم

دمحم نجیب االبتدائیة بسدر 2009/07/01 حسن عبدالعاطى حسن احمد 2124145 كفـءكفـء502011/07/01 معلم

جمال عبد الناصر االعدادیة 2009/07/01 حمدى حامد الششتاوى السعدنى 2361770 كفـءكفـء512011/07/01 معلم

-----------------------------------
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إدارة مدیریة
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفصل الواحد بوادى سدر 2009/03/01 دالیا سلیمان جاب هللا العربي 2120959 كفـءكفـء522011/03/01 معلم

الشھیدحسام خالد على یوسف لذوى االحتیاجات 
الخاصة براس سدر

2009/03/01 رحاب  دمحم ذكى نصر 2124914 كفـءكفـء532011/03/01 معلم

الشھبد حامد جمال حامد االبتدائیة بعرب القرینى 2009/03/01 رشا السید السید شاھین 1581619 كفـءكفـء542011/03/01 معلم

الخلفاء الراشدین االعدادیة 2009/07/01 رشدى  دمحم رشدى علوان 2123321 كفـءكفـء552011/07/01 معلم

العبور  االبتدائیة بالباغة 2009/07/01 رضا شرف دمحم یوسف 2149194 كفـءكفـء562011/07/01 معلم

عبد المنعم ریاض  االبتدائیة الرسمیة للغات 2009/07/01 رضا عادل دمحم صباح 2135119 كفـءكفـء572011/07/01 معلم

السادات الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 رضا عبد الغفار دمحم على 2102503 كفـءكفـء582011/07/01 معلم

جمال عبد الناصر االعدادیة 2009/03/01 رودالیا دمحم السید السیسى 2117943 كفـءكفـء592011/03/01 معلم

عرب الدروز غرب 2009/03/01 زینب احمد دمحم بشیر 2120887 كفـءكفـء602011/03/01 معلم

السحیمى االبتدائیة 2009/07/01 سالم سید احمد ابراھیم مصطفى 2133294 كفـءكفـء612011/07/01 معلم

التربیة السمعیة ملحقة بسعد زغلول أ 2009/07/01 سحر ابراھیم دمحم كیرة 2136886 كفـءكفـء622011/07/01 معلم

العاشر من رمضان االعدادیة بأبو صویرة 2011/07/01 سعاد یوسف عبدالفتاح عبدالجلیل 2391808 كفـءكفـء632011/07/01 معلم

سعدزغلول االبتدائیة 2009/03/01 سماح رضوان صبرى دمحم 2248162 كفـءكفـء642011/03/01 معلم

الخلفاء الراشدین االعدادیة 2009/07/01 شیرین صالح فرج عطاهللا 2365763 كفـءكفـء652011/07/01 معلم

سعدزغلول االبتدائیة 2009/03/01 شیماء رمضان على رمضان 2124925 كفـءكفـء662011/03/01 معلم

الشھید سید زكریا االبتدائیة 2009/03/01 شیماء غریب محمود دمحم 2123340 كفـءكفـء672011/03/01 معلم

سعدزغلول ریاض اطفال 2009/07/01 شیماء مصطفى دمحم مصطفى 2393286 كفـءكفـء682011/07/01 معلم

-----------------------------------
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رأس سدرجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبد المنعم ریاض  االبتدائیة الرسمیة للغات 2009/03/01 صباح  دمحم أحمد عبد الحلیم 2112962 كفـءكفـء692011/03/01 معلم

الخلفاء الراشدین االعدادیة 2011/07/01 صبرى على صبرى حسن 2124124 كفـءكفـء702011/07/01 معلم

الشھیدعبدالسالم دمحم السید حمادة االعدادیة بعرب 
الدروزشرق

2009/07/01 صالح سعید عبدالرحمن على 2373106 كفـءكفـء712011/07/01 معلم

السادات الثانویة 2011/07/01 عبد الحمید على عزوز عبد الطیف 2120931 كفـءكفـء722011/07/01 معلم

ملحقھ السالم االبتدائیة 2009/07/01 عالء احمد عبدالرزق على 2394847 كفـءكفـء732011/07/01 معلم

احمد عرابى االبتدائیة 2009/07/01 عالء احمد كامل خلیل 2136875 كفـءكفـء742011/07/01 معلم

االشھیدمحمودحربى محموداالبتدائیةبوادى الحمھ 2009/07/01 عالء السعید  محمود  دمحم 2129682 كفـءكفـء752011/07/01 معلم

الخلفاء الراشدین االعدادیة 2009/03/01 عالء ممدوح عبدالحمید عبدالمتجلى 2117957 كفـءكفـء762011/03/01 معلم

دمحم فرید  االعدادیة بعرب ابوصویرة 2011/07/01 عمرو عبدهللا دمحم خلیل 2123365 كفـءكفـء772011/07/01 معلم

سعدزغلول ریاض اطفال 2011/03/01 غاده  مصطفى  على  دمحم جوده 2225468 كفـءكفـء782011/03/01 معلم

الشھید سید زكریا االبتدائیة 2009/03/01 فاطمة احمد عطیة سالمة 2124917 كفـءكفـء792011/03/01 معلم

سعدزغلول االبتدائیة 2009/07/01 فوزیة محمود حسن عبدالرصاص 2372648 كفـءكفـء802011/07/01 معلم

عبد المنعم ریاض الرسمیة للغات 2009/03/01 لمیس نبیھ حلمى مكى 2200610 كفـءكفـء812011/03/01 معلم

دمحم ابوسریع االبتدائیة بعرب ابورزق 2009/07/01 لیلى عباس طھ حسن 2300642 كفـءكفـء822011/07/01 معلم

دمحم نجیب االبتدائیة بسدر 2009/07/01 دمحم  ابو بكر دمحم سید احمد 2124155 كفـءكفـء832011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2009/07/01 دمحم ابراھیم على دمحم 2089278 كفـءكفـء842011/07/01 معلم

دمحم فرید  االعدادیة بعرب ابوصویرة 2009/07/01 دمحم ابوالنور دمحم خلیل 2365769 كفـءكفـء852011/07/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

رأس سدرجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النصر الجدیدة االبتدائیة 2009/07/01 دمحم احمد بركات احمد 2394777 كفـءكفـء862011/07/01 معلم

الشھید احمد بدوي  االعدادیة بالنھایات 2011/07/01 دمحم احمد مبارك مصطفى 2371849 كفـءكفـء872011/07/01 معلم

الخلفاء الراشدین االعدادیة 2009/07/01 دمحم توفیق عبد العزیز على السالخ 2303238 كفـءكفـء882011/07/01 معلم

الشھید دمحم السید الدكروري االعدادیة بعرب ابو حامد 2009/07/01 دمحم جمال الدین دمحممصطفى الكیالنى 2371797 كفـءكفـء892011/07/01 معلم

سعدزغلول االعدادیة 2009/07/01 دمحم حسن على دمحم 2102931 كفـءكفـء902011/07/01 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض  االعدادیة الرسمیة للغات 2011/03/01 دمحم فتحى فاوى على 2135125 كفـءكفـء912011/03/01 معلم

احمد عرابى االبتدائیة 2009/07/01 دمحم دمحم أبو المعاطى الشنیطى 2144681 كفـءكفـء922011/07/01 معلم

السالم بوادى سدر االعدادیة 2009/07/01 دمحم دمحم حسن حسانین 2258294 كفـءكفـء932011/07/01 معلم

سعدزغلول االعدادیة 2009/07/01 دمحم نبیل احمد السید 2120939 كفـءكفـء942011/07/01 معلم

الشھبد حامد جمال حامد االعدادیة بعرب القرینى 2009/07/01 محمود عبد العال دمحم عبد العال 2116963 كفـءكفـء952011/07/01 معلم

السادات الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 محمود عبد العزیز على السید 2124114 كفـءكفـء962011/07/01 معلم

دمحم فرید  االعدادیة بعرب ابوصویرة 2011/03/01 محمود عبدالنعیم محمود شحاتھ 2117983 كفـءكفـء972011/03/01 معلم

الشھیددمحم السید الدكرورى االبتدائیة بعرب ابو حامد 2009/07/01 محمود عبود عبادى محمود 2120899 كفـءكفـء982011/07/01 معلم

العاشر من رمضان االعدادیة بأبو صویرة 2009/07/01 محمود دمحم احمد عماره 2136235 كفـءكفـء992011/07/01 معلم

سعدزغلول االبتدائیة 2009/03/01 مدیحة السید مصطفى دمحم 2146626 كفـءكفـء1002011/03/01 معلم

السادات االبتدائیة 2009/03/01 مصطفى محمود عبد الحمید سید احمد 2116932 كفـءكفـء1012011/03/01 معلم

الشھید سید زكریا االبتدائیة 2009/07/01 مى سید دمحمرشاد عبدالعال 2397931 كفـءكفـء1022011/07/01 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

رأس سدرجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھیدعبدالسالم دمحم السید حمادة االعدادیة بعرب 
الدروزشرق

2009/07/01 ناھد احمد عبد الرازق على 2149312 كفـءكفـء1032011/07/01 معلم

سعدزغلول االعدادیة 2009/07/01 نبیل حسنى شعبان شعیر 2382783 كفـءكفـء1042011/07/01 معلم

عبد المنعم ریاض  االبتدائیة الرسمیة للغات 2009/07/01 نجالء جمیل معوض حنا 2116982 كفـءكفـء1052011/07/01 معلم

عرب الدروز غرب 2009/03/01 نجوى عبد هللا عبد الھادى الجزار 1608175 كفـءكفـء1062011/03/01 معلم

عرب الدروز غرب 2009/07/01 نرمین عدنان سلیمان حسن 2394875 كفـءكفـء1072011/07/01 معلم

السادات االبتدائیة 2009/07/01 نشوى عادل دمحم دمحم 2116994 كفـءكفـء1082011/07/01 معلم

السادات الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 نصرة خضر مھدى سعید 2118292 كفـءكفـء1092011/07/01 معلم

السادات االعدادیة 2009/03/01 نھال دمحم احمد  الجندى 2125211 كفـءكفـء1102011/03/01 معلم

السادات االبتدائیة 2009/07/01 نورا دمحم ربیع دمحم عبد السالم 2116917 كفـءكفـء1112011/07/01 معلم

السالم االبتدائیة بسدر 2009/03/01 نیرة حلمى دمحم الدھشان 2120840 كفـءكفـء1122011/03/01 معلم

السالم االبتدائیة بسدر 2009/07/01 ھانى السید دمحم الفار 2129385 كفـءكفـء1132011/07/01 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض  االعدادیة الرسمیة للغات 2009/03/01 ھبة ابراھیم جالل  نجا الغرباوى 2124886 كفـءكفـء1142011/03/01 معلم

السادات الثانویة 2009/07/01 وفاء ابراھیم  عبدهللا البطاوى 2393249 كفـءكفـء1152011/07/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

سانت كاتریـــنجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الطرفھ الثانویھ التجاریھ 2009/07/01 محمود فتحى عبد الجواد مجاھد 2141231 كفـءكفـء12011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

السالم االعدادیة بكاترین 2009/07/01 دمحم ابراھیم موسى أبو عیشة 2102968 كفـءكفـء22011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

القدیسة كاترین االبتدائیة 2009/07/01 احمد عبد النبي دمحم عبد النبي 573851 كفـءكفـء32011/07/01 أخصائى اجتماعى

السالم االعدادیة بكاترین 2009/07/01 أسامة ابراھیم دمحم عبد الجواد 573532 كفـءكفـء42011/07/01 أخصائى اجتماعى

الفرنجة االبتدائیة 2009/07/01 أحمد جمعة عبد العزیز سالم 2301822 كفـءكفـء52011/07/01 معلم

اسماء بنت ابى بكر االبتدائیة 2009/07/01 أحمد حمدى على دمحم عوض 2301038 كفـءكفـء62011/07/01 معلم

مدرسة االسباعیة االعدادیة 2009/07/01 أحمد ماجدى عبد المنعم خضر 2300647 كفـءكفـء72011/07/01 معلم

اسماء بنت ابى بكر االعدادیة 2009/06/01 أحمد دمحم دمحم سعد فنھ 1570580 كفـءكفـء82011/06/01 معلم

الطرفة االعدادیة 2009/07/01 اسامة دمحم عبدالقادر خیرة 2106526 كفـءكفـء92011/07/01 معلم

مجمع السالم االبتدائیة 2009/10/04 السید دمحم أحمد مرسى یونس 2301007 كفـءكفـء102011/07/01 معلم

مدرسة االسباعیة االعدادیة 2009/07/01 أمنیة  البسیونى عبد الحلیم  متولى 2300645 كفـءكفـء112011/07/01 معلم

النبى صالح االبتدائیة 2009/03/01 أمیرة البسیونى عبد الحلیم متولى 1570330 كفـءكفـء122011/03/01 معلم

الفرنجة االبتدائیة 2009/07/01 أیمن فھمى السید ابراھیم زغلول 2102562 كفـءكفـء132011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 خالد دمحم بشرى محمود حسن 2105418 كفـءكفـء142011/07/01 معلم

القدیسة كاترین االعدادیة 2009/07/01 رمضان احمد المرسى احمد 2104458 كفـءكفـء152011/07/01 معلم

النبى صالح االعدادیة 2009/03/01 سعید عدلى عبد المقصود طلبھ 1553150 كفـءكفـء162011/03/01 معلم

السالم االعدادیة بكاترین 2009/07/01 سالمة أحمد عطیة سالمة 2102935 كفـءكفـء172011/07/01 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

سانت كاتریـــنجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشیخ عواد االبتدائیة 2009/07/01 عزت دمحم عزت عبد العال 2303289 كفـءكفـء182011/07/01 معلم

السالم اإلبتدائیة بكاترین 2009/03/01 عال على دمحم البطاط 1570383 كفـءكفـء192011/05/08 معلم

القدیسة كاترین االعدادیة 2009/07/01 عالء السید حسن مصطفى 2089193 كفـءكفـء202011/07/01 معلم

السالم االبتدائیة  بكاترین 2009/03/01 على نبوى على سعید 1573073 كفـءكفـء212011/05/08 معلم

الشیخ عواد االبتدائیة 2009/07/01 فرج عبد الحمید عبد اللطیف حسن 2089190 كفـءكفـء222011/07/01 معلم

الشیخ عواد االعدادیة 2009/07/01 كریم على السید عیسى 2103066 كفـءكفـء232011/07/01 معلم

النبى صالح االعدادیة 2005/12/26 كمال كامل عبد الرحیم عبد السند 1570304 كفـءكفـء242011/07/01 معلم

مجمع السالم االبتدائیة 2009/10/04 مجدى أحمد دمحم أبو ستة 2089351 كفـءكفـء252011/07/01 معلم

الطرفھ االبتدائیة 2009/07/01 دمحم أحمد أبو العینین خلیفة 2103026 كفـءكفـء262011/07/01 معلم

الشیخ عواد االعدادیة 2009/07/01 دمحم أحمد الشحات السعید 2301832 كفـءكفـء272011/07/01 معلم

السالم االعدادیة بكاترین 2009/07/01 دمحم البسیونى عبد الحلیم متولى 2301826 كفـءكفـء282011/07/01 معلم

اسماء بنت ابى بكر االعدادیة 2009/03/01 دمحم حسن دمحم على 1572738 كفـءكفـء292011/05/08 معلم

اسماء بنت ابى بكر االعدادیة 2009/03/01 محمود دمحم عبد الغفار عبد الرحیم 1571133 كفـءكفـء302011/05/08 معلم

السالم االعدادیة بكاترین 2009/03/01 مصطفى حسن مصطفى فاید 1570505 كفـءكفـء312011/05/08 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 

الطــــــورجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الزھراء االبتدائیةالجدیدة 2009/07/01 انتصار زكریا عبدالحمید الفقى 2373101 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

االمل االبتدائیة 2009/07/01 دینا عادل موسى دمحم 2123323 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

طور سیناء الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 رانیا صالح ابراھیم السید 2125192 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

الزھور االبتدائیة 2009/03/01 رضاء دمحم سالم عیسى 2123299 كفـءكفـء42011/03/01 أمین مكتبة

خالد بن الولید االعدادیة 2009/03/01 سمر على عودة حمید 2078193 كفـءكفـء52011/03/01 أمین مكتبة

على مبارك االبتدائیة 2009/07/01 شریھان سعید السید احمد 2124029 كفـءكفـء62011/07/01 أمین مكتبة

نجیب محفوظ االعدادیة بنات 2009/07/01 عبد ربھ دمحم أحمد خلیل 2089340 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

مصطفى كامل االبتدائیة بوادى میعر 2009/07/01 عمر فتحى سلیمان قاسم 2106515 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

عمرو شكري  اإلعدادیة 2009/07/01 نانسي حسن سعد حسن 1572679 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

طة حسین االبتدائیة 2009/03/01 ناھد دمحم نجیب جودة 2078036 كفـءكفـء102011/03/01 أمین مكتبة

دمحم نجیب االبتدائیة بالجبیل 2009/07/01 نشوى عیسى دمحم علي 2397881 كفـءكفـء112011/07/01 أمین مكتبة

نجیب محفوظ االعدادیة بنات 2009/07/01 نھال شاكر علي عبید 2139278 كفـءكفـء122011/07/01 أمین مكتبة

الزھور الثانویھ بنات 2009/03/01 احمد عبده دمحم على 1605811 كفـءكفـء132011/03/01 أخصائى صحافة وإعالم

االمل االبتدائیة 2009/07/01 ایمان حنفى دمحم عطیة 2158729 كفـءكفـء142011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید ابراھیم الرفاعي  االعدادیة بنین 2009/07/01 رانیا محمود عبد العزیز دمحم سعید 2172151 كفـءكفـء152011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

على مبارك االبتدائیة 2009/07/01 ھویده دمحم حسنین دمحم حسنین الصعیدي 2161629 كفـءكفـء162011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

العبوراالعدادیة 2009/07/01 أحمد عبد السالم ابراھیم منصور 2103045 كفـءكفـء172011/07/01 أخصائى تكنولوجیا
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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 

الطــــــورجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الزھور االبتدائیة 2009/07/01 رانیا یحى دمحم عاطف احمد 2121410 كفـءكفـء182011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

نجیب محفوظ االعدادیة بنات 2009/07/01 سمر حسین السید علي 2188676 كفـءكفـء192011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

االھرام الرسمیة لغات 2009/07/01 موسى لطفى دمحم موسى 2102590 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

طة حسین االبتدائیة 2009/07/01 ھالة دمحم ابو الفتوح حسین عثمان 2172297 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 1994/10/13 عبد المجید حسن مكاوي دمحم   حمدان 573077 كفـءكفـء222012/05/14 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول أ

االمل الرسمیة لغات 1993/07/25 نجالء ابراھیم بركات الجعلى 2096546 كفـءكفـء232010/02/25 أخصائى اجتماعى أول أ

یونیو للتعلیم االساسى٣٠ 2009/07/01 احمد دمحم صبرى احمد خفاجى 2056909 كفـءكفـء242011/07/01 أخصائى اجتماعى

نجیب محفوظ االبتدائیة 2009/07/01 االء دمحم صابر دمحم 2184409 كفـءكفـء252011/07/01 أخصائى اجتماعى

الزھور االعدادیة بنات 2009/07/01 امیرة جمال احمد ابو على 2078264 كفـءكفـء262011/07/01 أخصائى اجتماعى

بدر ریاض اطفال 2009/07/01 امیرة دمحم دمحم القلینى 2078110 كفـءكفـء272011/07/01 أخصائى اجتماعى

الزھور الثانویھ بنات 2009/07/01 انتصار محمود زكى حسن 2124964 كفـءكفـء282011/07/01 أخصائى اجتماعى

المروه االبتدائیة 2009/03/01 ایمان دمحم دمحم عبدالفتاح 2107109 كفـءكفـء292011/03/01 أخصائى اجتماعى

المروه االبتدائیة 2009/07/01 بدر سعد أحمد السید رمضان 1593121 كفـءكفـء302011/07/01 أخصائى اجتماعى

نجیب محفوظ االعدادیة بنات 2009/07/01 دینا عوض هللا عوض حسین دمحم 1605800 كفـءكفـء312011/07/01 أخصائى اجتماعى

التربیھ الفكریھ بالطور 2009/07/01 ریم سعید دمحم عطیة العسال 2124185 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى اجتماعى

الطور الفنیة للشئون الفندقیة والخدمات السیاحیة 2009/07/01 سوزان فارس وھبة ایوب 1585768 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى اجتماعى

على مبارك االبتدائیة 2008/01/19 شیماء عبد الستار عبد الخالق الدیب 2079838 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى اجتماعى
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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 

الطــــــورجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العبوراالعدادیة 2009/07/01 عفاف حلمي عطا دمحم 2260500 كفـءكفـء352011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمحم فرید االبتدائیة بالجبیل 2009/07/01 فاطمة عبد الوكیل احمد جاب هللا 2078251 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى اجتماعى

المروه االبتدائیة 2009/07/01 لمیاء عبد الجواد احمد الحماقى 2082365 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى اجتماعى

االمل االبتدائیة 2009/07/01 مآسر دمحم عبد الرحمن سلیم 1571179 كفـءكفـء382011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید ابراھیم الرفاعي  االعدادیة بنین 2009/07/01 دمحم الحسیني شحاتھ دمحم 2125137 كفـءكفـء392011/07/01 أخصائى اجتماعى

الزھراء االعدادیةالجدیدة 2009/07/01 دمحم حسن على عبد العزیز 1572726 كفـءكفـء402011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید ابراھیم الرفاعي  االعدادیة بنین 2009/07/01 محمود فاروق دمحم السید 2112678 كفـءكفـء412011/07/01 أخصائى اجتماعى

الزھور االعدادیة بنات 2009/07/01 مروة عبد المنعم حسین یوسف 1571961 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى اجتماعى

الثانویة الزراعیة بطور سیاء 2009/07/01 مھا مصطفى دمحم عبد الجواد 1606950 كفـءكفـء432011/07/01 أخصائى اجتماعى

طة حسین االبتدائیة 2009/07/01 نجالء فتحى اسماعیل رضوان 2078009 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى اجتماعى

االھرام الرسمیة لغات 2009/07/01 نھى دمحم عطیة عبد الرحمن 2082566 كفـءكفـء452011/07/01 أخصائى اجتماعى

الزھراء االبتدائیةالجدیدة 2009/07/01 نھى نعیم ابراھیم احمد 1549547 كفـءكفـء462011/07/01 أخصائى اجتماعى

العبور االبتدائیة 2009/07/01 نوره دمحم الدسوقي األعوج 1592378 كفـءكفـء472011/07/01 أخصائى اجتماعى

االمل الرسمیة لغات 2009/07/01 ھاجر أحمد علي الورداني 1570705 كفـءكفـء482011/07/01 أخصائى اجتماعى

بدر االبتدائیة 2009/07/01 وسام دمحم علي حجازي 1568571 كفـءكفـء492011/07/01 أخصائى اجتماعى

على مبارك االبتدائیة 2009/07/01 والء عبدالناصر فھمى عبد الرحمن 2182892 كفـءكفـء502011/07/01 أخصائى اجتماعى

الزھور االعدادیة بنات 1979/08/12 ایفون عبده مشرقى بطرس 1741709 فوق المتوسطفوق المتوسط512009/01/19 معلم أول أ
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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 

الطــــــورجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بدر االبتدائیة 1984/09/01 سامیة عبد الكریم ابراھیم وھبھ 572354 كفـءكفـء522009/09/19 معلم أول أ

مجمع التعلیمي االعدادیة 2002/05/01 سمیر عوض دمحم عبد السمیع 1609898 كفـءكفـء532012/04/01 ماجیستیرمعلم أول

المروة الرسمیة للغات الممیزة 2009/07/01 ابتسام عبدهللا السید دمحم 2164932 كفـءكفـء542011/07/01 معلم

2009/03/01 اكتوبر اسال وعریق االبتدائیة٦ احمد ابراھیم دمحم طلخان 1568850 كفـءكفـء552011/03/01 معلم

االھرام الرسمیة لغات 2009/07/01 احمد حامد علي بركات 2168191 كفـءكفـء562011/07/01 معلم

العبوراالعدادیة 2009/03/01 احمد رجب احمد سعید 1552483 كفـءكفـء572011/03/01 معلم

دمحم على احمد على 2009/07/01 أحمد سعید سید على 2380033 كفـءكفـء582011/07/01 معلم

مصطفى كامل االعدادیة  بوادى میعر 2009/07/01 احمد صالح عیسى نوار 2151489 كفـءكفـء592011/07/01 معلم

رفاعة  الطھطاوى االعدادیة بنین 2009/07/01 احمد عطا دمحم على 2158858 كفـءكفـء602011/07/01 معلم

نجیب محفوظ االبتدائیة 2009/03/01 احمد دمحم فراج عویس 1723853 كفـءكفـء612011/03/01 معلم

السیدة خدیجة االعدادیة  بنات 2009/07/01 إسراء دمحم سعد إبراھیم 2364977 كفـءكفـء622011/07/01 معلم

مجمع التعلیمي االعدادیة 2009/07/01 اسالم علي ادریس علي 2232663 كفـءكفـء632011/07/01 معلم

مصطفى كامل االعدادیة  بوادى میعر 2009/07/01 اسالم دمحم عبد السمیع دمحم 2188628 كفـءكفـء642011/07/01 معلم

طور سیناء الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/07/01 اسالم وجیھ شفیق عبدالحمید 2303991 كفـءكفـء652011/07/01 معلم

بدر االبتدائیة 2009/07/01 اسماء اسماعیل البیومى الحداد 2105400 كفـءكفـء662011/07/01 معلم

الزھور االبتدائیة 2009/03/01 أسماء سامي دمحم عبد الحمید 1569750 كفـءكفـء672011/03/01 معلم

عمرو شكري  اإلعدادیة 2009/07/01 اسماء صفوت ابراھیم مبارك 2108146 كفـءكفـء682011/07/01 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الطــــــورجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

األمل الرسمییة لغات 2009/06/01 أسماء عبدالواحد عبدالعظیم السید 1570590 كفـءكفـء692011/06/01 معلم

دمحم فرید االبتدائیة بالجبیل 2009/07/01 اسماء عطیة سلیم عطیة 2078178 كفـءكفـء702011/07/01 معلم

العبور االبتدائیة 2009/03/01 اسماء فتحى ابراھیم دمحم شرف الدین 2125007 كفـءكفـء712011/03/01 معلم

رفاعة  الطھطاوى االعدادیة بنین 2009/03/01 أسماء دمحم فایز دمحمالھادي عاشور 1571200 كفـءكفـء722011/03/01 معلم

طھ حسین  االعدادیة بنین 2009/07/01 اسماء یسرى حسانین فرغلى 2056931 كفـءكفـء732011/07/01 معلم

رفاعة  الطھطاوى االعدادیة بنین 2009/07/01 اشرف عبدهللا دمحم جندى 2123890 كفـءكفـء742011/07/01 معلم

الشھید ابراھیم الرفاعي  االعدادیة بنین 2009/07/01 السید دمحم صابر أحمد ریحان 2103059 كفـءكفـء752011/07/01 معلم

الزھور الثانویھ بنات 2009/03/01 الشیماء دمحم رفعت عبد الحمید دمحم 1723830 كفـءكفـء762011/03/01 معلم

بدر االبتدائیة 2009/07/01 الفت احمد دمحم جنینھ 1748180 كفـءكفـء772011/07/01 معلم

عمرو شكري  اإلعدادیة 2009/07/01 الھام صمیده محمود عبد السالم 1620078 كفـءكفـء782011/07/01 معلم

نجیب محفوظ االبتدائیة 2009/07/01 امال محمود مبروك الجزار 1723906 كفـءكفـء792011/07/01 معلم

االمل الرسمیة لغات 2004/09/23 امانى سامى جید جندى 1607635 كفـءكفـء802011/03/01 معلم

نجیب محفوظ االبتدائیة 2009/03/01 أمل أحمد عبد الفتاح الزین 1748119 كفـءكفـء812011/03/01 معلم

نجیب محفوظ ریاض اطفال 2009/07/01 امل حمدى سید احمد 2399182 كفـءكفـء822011/07/01 معلم

العبور االبتدائیة 2009/07/01 امل حمدى عقاب بكر 2104860 كفـءكفـء832011/07/01 معلم

طھ حسین  االعدادیة بنین 2009/07/01 امل عبد العزیز ابراھیم سید احمد 2084668 كفـءكفـء842011/07/01 معلم

العبوراالعدادیة 2008/11/01 أمیر عبد المعبود عبد المنعم مصطفى 2088580 كفـءكفـء852011/07/01 معلم

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

7438of 7237 Page 2017/03/23

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الطــــــورجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمرو شكري  اإلعدادیة 2009/07/01 امیرة زاھر مصطفى سعد 2104849 كفـءكفـء862011/07/01 معلم

االمل الرسمیة لغات 2009/03/01 امیمة دمحم الدمرداش حجاج 2078219 كفـءكفـء872011/03/01 معلم

السیدة خدیجة االعدادیة  بنات 2009/03/01 انتصار لطفى الدسوقى ابو العینین 1571065 كفـءكفـء882011/03/01 معلم

رفاعة  الطھطاوى االعدادیة بنین 2009/03/01 انتصار دمحم جبلى موسى 2123291 كفـءكفـء892011/03/01 معلم

2009/07/01 اكتوبر االعدادیة باسال وعریق٦ انور  سمیح انور  دمحم 2401828 كفـءكفـء902011/07/01 معلم

الشھید ابراھیم الرفاعي  االعدادیة بنین 2009/07/01 ایات دمحم خلیفة حبیب 2352618 كفـءكفـء912011/07/01 معلم

عمرو شكري  اإلعدادیة 2009/03/01 آیات دمحم عبد القادر حسن 1572644 كفـءكفـء922011/03/01 معلم

المروه االبتدائیة 2009/07/01 ایمان احمد دمحم احمد 2055467 كفـءكفـء932011/07/01 معلم

رفاعة الطھطاوى ریاض اطفال 2009/03/01 ایمان السعید  السعید حسن 2078099 كفـءكفـء942011/03/01 معلم

الزھراء االبتدائیةالجدیدة 2009/03/01 ایمان السید سالم نصار 2080676 كفـءكفـء952011/03/01 معلم

االمل االبتدائیة 2009/03/01 ایمان السید دمحم ابراھیم سالم 1585993 كفـءكفـء962011/03/01 معلم

بدر االبتدائیة 2009/03/01 إیمان الشحات دمحم جاب هللا 1570839 كفـءكفـء972011/03/01 معلم

االھرام الرسمیة لغات 2009/03/01 ایمان عبد المنعم محمود سلیمان 2081321 كفـءكفـء982011/05/08 معلم

طة حسین االبتدائیة 2009/03/01 ایمان فتحي دمحم عفیفي 1572046 كفـءكفـء992011/03/01 معلم

طھ حسین  االعدادیة بنین 2009/03/01 ایمان دمحم جابر خطاب 1620083 كفـءكفـء1002011/03/01 معلم

على مبارك االبتدائیة 2009/03/01 ایمان دمحم عبد الحمید مطر 1568489 كفـءكفـء1012011/03/01 معلم

الزھور االبتدائیة 2009/03/01 ایمان دمحم ھالل وفا 1571148 كفـءكفـء1022011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الطــــــورجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2009/03/01 ایمان مصطفي احمد العزب 1585737 كفـءكفـء1032011/03/01 معلم

دمحم نجیب االبتدائیة بالجبیل 2009/07/01 ایناس احمد رمضان دمحم 1605827 كفـءكفـء1042011/07/01 معلم

عمرو شكري  اإلعدادیة 2009/03/01 ایناس السید جابر دمحم یونس 1606915 كفـءكفـء1052011/03/01 معلم

االمل الرسمیة لغات 2009/07/01 باسم الدمحمى دمحم عاشور 1571078 كفـءكفـء1062011/07/01 معلم

الزھور االبتدائیة 2009/07/01 بسمة انور ابوالعباس عبدالعال 2104818 كفـءكفـء1072011/07/01 معلم

األمل الرسمییة لغات 2009/07/01 بسمة حمدان دمحم احمد جمعة 2105389 كفـءكفـء1082011/07/01 معلم

العبور االبتدائیة 2009/07/01 بسمة دمحم الزریعى السید الشرقاوى 2377093 كفـءكفـء1092011/07/01 معلم

االمل االبتدائیة 2009/07/01 بھیھ السید دمحم أبو زید ورده 2185160 كفـءكفـء1102011/07/01 معلم

رفاعة الطھطاوى ریاض اطفال 2009/07/01 تاج ابوزید دمحم الماضى 2164579 كفـءكفـء1112011/07/01 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2009/07/01 تریزا موسى نقوال موسى 2104847 كفـءكفـء1122011/07/01 معلم

على مبارك االبتدائیة 2009/07/01 حلمى  الشحات حلمى دمحم 2075993 كفـءكفـء1132011/07/01 معلم

السیدة خدیجة االعدادیة  بنات 2009/03/01 حنان أحمد توفیق رجب 1599209 كفـءكفـء1142011/03/01 معلم

االھرام الرسمیة لغات 2009/03/01 حنان صفوت ابراھیم  مبارك 2080701 كفـءكفـء1152011/03/01 معلم

رفاعة  الطھطاوى االعدادیة بنین 2011/07/01 حیدر حسین حیدر المالح 2089306 كفـءكفـء1162011/07/01 معلم

االھرام الرسمیة لغات 2009/07/01 خالد ابراھیم احمد الدقى 1605033 كفـءفوق المتوسط1172011/07/01 معلم

االمل الرسمیة لغات 2009/07/01 خالد ھمام احمد المدنى 2306953 كفـءكفـء1182011/07/01 معلم

السیدة خدیجة االعدادیة  بنات 2009/03/01 دعاء عادل احمد حافظ 2125129 كفـءكفـء1192011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بدر ریاض اطفال 2009/07/01 دعاء عبد المتجلى عبد الرحمن عید 2058528 كفـءكفـء1202011/07/01 معلم

عمرو شكري  اإلعدادیة 2009/07/01 دعاء دمحم سمیر دمحم 2109380 كفـءكفـء1212011/07/01 معلم

رفاعة الطھطاوى ریاض اطفال 2009/07/01 دعاء دمحم دمحم حسین 2169963 كفـءكفـء1222011/07/01 معلم

الزعیم السادات االبتدائیة 2009/07/01 دھبیة عبدالباقى على اسكندر 2104850 كفـءكفـء1232011/07/01 معلم

نجیب محفوظ االبتدائیة 2009/07/01 دینا بشیر السید الشیخ 1572040 كفـءكفـء1242011/07/01 معلم

الزھور الثانویھ بنات 2009/07/01 راجیا حسن ابوالیزید الصیاد 2157661 كفـءكفـء1252011/07/01 معلم

الزھور االبتدائیة 2009/03/01 رانیا جالل طھ احمد 2081394 كفـءكفـء1262011/03/01 معلم

الطور الفنیة للشئون الفندقیة والخدمات السیاحیة 2011/07/01 رباب منصور الشبراوى عباس 2160546 كفـءكفـء1272011/04/01 معلم

بدر ریاض اطفال 2009/07/01 رحاب  احمد اسماعیل دمحم 2068168 كفـءكفـء1282011/07/01 معلم

نجیب محفوظ االبتدائیة 2009/07/01 رشا  دمحم عثمان دمحم عوض 2397684 كفـءكفـء1292011/07/01 معلم

الزھور االعدادیة بنات 2008/03/07 رشا أحمد سید أحمد سید أحمد 1570625 كفـءكفـء1302011/05/08 معلم

الزھور االبتدائیة 2009/07/01 رشا السید احمد احمد 2394196 كفـءكفـء1312011/07/01 معلم

طة حسین االبتدائیة 2009/03/01 رشا صالح ابراھیم السید 1523037 كفـءكفـء1322011/03/01 معلم

األمل الرسمییة لغات 2009/03/01 رشا صالح زھران دمحم 2080693 كفـءكفـء1332011/03/01 معلم

االمل الرسمیة لغات 2009/03/01 رشا دمحم السید حسن حمزة 2083900 كفـءكفـء1342011/05/08 معلم

نجیب محفوظ االبتدائیة 2009/07/01 رشا دمحم حسن دمحم 2377084 كفـءكفـء1352011/07/01 معلم

یونیو للتعلیم االساسى٣٠ 2009/03/01 رشا مصطفى عبد العزیز سالم 1592684 كفـءكفـء1362011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

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

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المجمع التعلیمي االبتدائي 2009/03/01 رضا رجب احمد عبد النبي 2124015 كفـءكفـء1372011/03/01 معلم

طة حسین االبتدائیة 2009/07/01 رغدة دمحم حسن دمحم 2084685 كفـءكفـء1382011/07/01 معلم

2009/07/01 یونیواالعدادیة٣٠ ریم السید موسى السید 2104839 كفـءكفـء1392011/07/01 معلم

االھرام الرسمیة لغات 2009/07/01 ریھام حمدى دمحم شحاتة 2121380 كفـءكفـء1402011/07/01 معلم

عمرو شكري  اإلعدادیة 2009/03/01 زینب دمحم عبدالھادى یوسف 1606999 كفـءكفـء1412011/03/01 معلم

طور سیناء الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 سارة  جمال احمد ابوعلى 2070640 كفـءكفـء1422011/07/01 معلم

طور سیناء الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/03/01 سامح عبد المعطى دمحم سلطان 1748374 كفـءكفـء1432011/03/01 معلم

الزھراء االبتدائیةالجدیدة 2009/07/01 سامیھ رمضان عبدالنبى دمحم 2104832 كفـءكفـء1442011/07/01 معلم

االمل الرسمیة لغات 2009/07/01 سحر مخلوف دمحم عبد اللطیف 2078157 كفـءكفـء1452011/07/01 معلم

الحریة الثانویة العسكریة 2009/07/01 سعید عبد الصبور دمحم السید 2141238 كفـءكفـء1462011/07/01 معلم

المروه االبتدائیة 2009/07/01 سكینھ ھشام ابوبكر احمد 2105390 كفـءكفـء1472011/07/01 معلم

المروه االبتدائیة 2009/07/01 سماح احمد دمحم مصطفى 1593239 كفـءكفـء1482011/07/01 معلم

رفاعة  الطھطاوى االعدادیة بنین 2009/03/01 سماح حسن عبد المعز الشیخ 1576526 كفـءكفـء1492011/03/01 معلم

المروه االبتدائیة 2009/03/01 سماح صابر عباس عبد الحمید 2075527 كفـءكفـء1502011/03/01 معلم

األمل الرسمییة لغات 2009/07/01 سھا أحمد دمحم سلیمان قابیل 1571067 كفـءكفـء1512011/07/01 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2009/07/01 سھام فتحى ابراھیم حسنین 2108183 كفـءكفـء1522011/07/01 معلم

نجیب محفوظ االبتدائیة 2009/07/01 سھیر ابوالیزید دمحم ابوالیزید 2105393 كفـءكفـء1532011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

الزھور االعدادیة بنات 2009/07/01 سھیر السید حافظ السید مرسي 2381880 كفـءكفـء1542011/07/01 معلم

طور سیناء الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 سوزان مصطفى رشدى عباس 2125133 كفـءكفـء1552011/07/01 معلم

الشھید ابراھیم الرفاعي  االعدادیة بنین 2009/07/01 سوسو دمحم على السید 2089345 كفـءكفـء1562011/07/01 معلم

االمل االبتدائیة 2009/03/01 سینا دمحم جبلي موسي 1585965 كفـءكفـء1572011/03/01 معلم

االمل الرسمیة لغات 2009/03/01 سیناء حمید جبلى خمیس 1519469 كفـءكفـء1582011/03/01 معلم

االمل الرسمیة لغات 2009/07/01 شیرین رفعت شحاتھ شنودة 2171771 كفـءكفـء1592011/07/01 معلم

نجیب محفوظ ریاض اطفال 2009/03/01 شیرین مصطفى السید المعداوي 2006238 كفـءكفـء1602011/03/01 معلم

طور سیناء الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 شیماء احمد قطب  حتاتة 2068153 كفـءكفـء1612011/07/01 معلم

على مبارك االبتدائیة 2008/01/10 شیماء ربیع قرنى دمحم 1723903 كفـءكفـء1622011/03/01 معلم

عمرو شكري  اإلعدادیة 2009/03/01 شیماء سید دمحم عبد المنعم 1601348 كفـءكفـء1632011/03/01 معلم

نجیب محفوظ االبتدائیة 2009/03/01 شیماء صالح على احمد 1723859 كفـءكفـء1642011/03/01 معلم

الزھور ریاض اطفال 2009/07/01 شیماء عبد الرؤوف دمحم خلیف 1748047 كفـءكفـء1652011/07/01 معلم

عمرو شكري  اإلعدادیة 2009/03/01 شیماء عبد العزیز عبد الغنى الدبھ 2125190 كفـءكفـء1662011/03/01 معلم

طة حسین االبتدائیة 2009/03/01 شیماء عبد المنعم محمود سلیمان 2125141 كفـءكفـء1672011/05/08 معلم

طور سیناء الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/03/01 شیماء عبد النور عبد الوھاب مشالى 1725642 كفـءكفـء1682011/03/01 معلم

الزھراء االعدادیةالجدیدة 2009/03/01 شیماء عبدالرازق السید صقر 1610315 كفـءكفـء1692011/03/01 معلم

المروه االبتدائیة 2009/03/01 شیماء فتحى ابراھیم دمحم شرف الدین 1571125 كفـءكفـء1702011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

مجمع التعلیمي االعدادیة 2009/07/01 شیماء دمحم محمود ابراھیم 2391797 كفـءكفـء1712011/07/01 معلم

نجیب محفوظ االبتدائیة 2009/03/01 شیماء میسرة الكاظم جاد دمحم 2083345 كفـءكفـء1722011/03/01 معلم

على مبارك االبتدائیة 2009/03/01 صفا حسن أحمد شرف 1572965 كفـءكفـء1732011/03/01 معلم

الشھید ابراھیم الرفاعي  االعدادیة بنین 2009/03/01 صالح قطب خلیفھ یحیى 2142128 كفـءكفـء1742011/03/01 معلم

االمل االبتدائیة 2009/07/01 عبد العاطى حنفى عبد الحلیم سلیم 2158732 كفـءكفـء1752011/07/01 معلم

السیدة خدیجة االعدادیة  بنات 2009/03/01 عبیر عبد القادر ابو ھاشم ابراھیم 1634150 كفـءكفـء1762011/03/01 معلم

الزھور االبتدائیة 2009/03/01 عبیر عبد هللا عبده علي 1571987 كفـءكفـء1772011/03/01 معلم

الزھور الثانویھ بنات 2009/03/01 عزة  الدسوقى  دمحم دمحم 2080712 كفـءكفـء1782011/03/01 معلم

2009/07/01 یونیواالعدادیة٣٠ عطیة عبد الحمید دمحم السید 1748429 كفـءكفـء1792011/07/01 معلم

نجیب محفوظ ریاض اطفال 2009/07/01 عفاف عبد العاطى دمحم عبد الحلیم 2056743 كفـءكفـء1802011/07/01 معلم

الزھور االعدادیة بنات 2009/07/01 عال  دمحم عبد المبدئ احمد 2135058 كفـءكفـء1812011/07/01 معلم

طھ حسین  االعدادیة بنین 2009/07/01 عالء فتحى السید رضوان 2102950 كفـءكفـء1822011/07/01 معلم

طور سیناء الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 على دمحم على دمحم 2124218 كفـءكفـء1832011/07/01 معلم

الزھراء االبتدائیةالجدیدة 2009/07/01 علیاء احمد دمحم ابراھیم امام 2104460 كفـءكفـء1842011/07/01 معلم

طة حسین االبتدائیة 2009/03/01 علیاء رجب عبد المنعم  عبودة 2078022 كفـءكفـء1852011/03/01 معلم

على مبارك االبتدائیة 2008/01/17 عواطف عبد العظیم محمود دمحم 2080699 كفـءكفـء1862011/03/01 معلم

مجمع التعلیمي االعدادیة 2009/07/01 غادة احمد السید یوسف 2159222 كفـءكفـء1872011/07/01 معلم

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

7438of 7243 Page 2017/03/23

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
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تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االمل االبتدائیة 2009/03/01 فاطمة  عمر علوى البخارى 2078146 كفـءكفـء1882011/03/01 معلم

الزھور االعدادیة بنات 2009/03/01 فاطمة عبد الباقي علي اسكندر 1585986 كفـءكفـء1892011/03/01 معلم

دمحم فرید االبتدائیة بالجبیل 2009/03/01 فاطمة دمحم دمحم ابراھیم 2055426 كفـءكفـء1902011/03/01 معلم

المجمع التعلیمي االبتدائي 2009/03/01 فایزة احمد محى الدین احمد یوسف 1574258 كفـءكفـء1912011/03/01 معلم

المروه االبتدائیة 2009/07/01 فایزة سید جودة السید 2104837 كفـءكفـء1922011/07/01 معلم

الزعیم السادات االبتدائیة 2009/07/01 فتحى  حسن على عبد العزیز 2056914 كفـءكفـء1932011/07/01 معلم

الزعیم السادات االبتدائیة 2009/07/01 فریدة دمحم دمحم حسن البیاع 1571968 كفـءكفـء1942011/07/01 معلم

دمحم على احمد على 2009/07/01 قطب  عبد المعز قطب دمحم 2159111 كفـءكفـء1952011/07/01 معلم

االھرام الرسمیة لغات 2009/03/01 لمیاء دمحم احمد صالح 1585989 كفـءكفـء1962011/03/01 معلم

االھرام الرسمیة لغات 2009/03/01 لیلیان نبیل عجیب شنودة 1568357 كفـءكفـء1972011/03/01 معلم

طھ حسین  االعدادیة بنین 2009/03/01 ماجدة بھنسي عبد هللا عیدة 1619976 كفـءكفـء1982011/03/01 معلم

طھ حسین  االعدادیة بنین 2009/07/01 ماھر دمحم عبد اللطیف عزب جمعة 2102576 كفـءكفـء1992011/07/01 معلم

طة حسین االبتدائیة 2009/07/01 دمحم أحمد مبروك عامر 2343764 كفـءكفـء2002011/07/01 معلم

نجیب محفوظ االعدادیة بنات 2009/07/01 دمحم السید دمحم حسن 1552392 كفـءكفـء2012011/07/01 معلم

المروه االبتدائیة 2009/07/01 دمحم رجب جمعة محمود 2108153 كفـءكفـء2022011/07/01 معلم

العبور االبتدائیة 2009/03/01 دمحم صالح الدین دمحم المنسى 1605043 كفـءكفـء2032011/03/01 معلم

الثانویة الزراعیة بطور سیاء 2009/07/01 دمحم عبدالرحیم عبدالھادى عبدالمنعم 2106529 كفـءكفـء2042011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الطــــــورجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحریة الثانویة العسكریة 2009/03/01 دمحم على عبد الفتاح السید 1723842 كفـءكفـء2052011/03/01 معلم

مجمع التعلیمي االعدادیة 2009/07/01 محمود صبرى دمحم دمحم 2283463 كفـءكفـء2062011/07/01 معلم

االھرام الرسمیة لغات 2009/07/01 محمود فرج أبو الغیط فرج 2303260 كفـءكفـء2072011/07/01 معلم

على مبارك االبتدائیة 2009/07/01 محمود دمحم ابوالعنین مغربیة 2124166 كفـءكفـء2082011/07/01 معلم

الحریة الثانویة العسكریة 2009/07/01 محمود دمحم فراج عویس 2278600 كفـءكفـء2092011/07/01 معلم

2009/07/01 اكتوبر اسال وعریق االبتدائیة٦ مدحت  فتحى احمد سلیمان 2344903 كفـءكفـء2102011/07/01 معلم

المجمع التعلیمي االبتدائي 2009/03/01 مرفت غریب السید احمد 1585991 كفـءكفـء2112011/03/01 معلم

االمل االبتدائیة 2009/07/01 مروة سراج الدین عباس عبد الرحمن 2160368 كفـءكفـء2122011/07/01 معلم

األمل الرسمییة لغات 2009/03/01 مروة سعد أحمد القصاص 1593209 كفـءكفـء2132011/03/01 معلم

االمل االبتدائیة 2009/03/01 مروة على دمحم ابراھیم سعد 2124010 كفـءكفـء2142011/03/01 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2009/07/01 مروة دمحم البدري دمحم 2384583 كفـءكفـء2152011/07/01 معلم

الزھور االعدادیة بنات 2009/03/01 مروة دمحم عبد العزیز سالم 1569649 كفـءكفـء2162011/03/01 معلم

نجیب محفوظ االعدادیة بنات 2009/03/01 مروة دمحم عبداللطیف سراج الدین 1600285 كفـءكفـء2172011/03/01 معلم

الزعیم السادات االبتدائیة 2009/07/01 مروة مصطفى دمحم عمارة 1571947 كفـءكفـء2182011/07/01 معلم

الزھور االعدادیة بنات 2006/06/19 مسعد دمحم ابراھیم خطاب 2103763 كفـءكفـء2192011/07/01 معلم

2009/07/01 اكتوبر اسال وعریق االبتدائیة٦ مصطفى ابراھیم على عبد الستار 2291754 كفـءكفـء2202011/07/01 معلم

على مبارك االبتدائیة 2009/03/01 مصطفى السید دمحم على 2158724 كفـءكفـء2212011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الزعیم السادات ریاض اطفال 2009/07/01 منال حسین عبد هللا عبد الحمید 2391799 كفـءكفـء2222011/07/01 معلم

نجیب محفوظ االبتدائیة 2009/03/01 منال عاطف عبد المنصف غانم 1574299 كفـءكفـء2232011/03/01 معلم

على مبارك االبتدائیة 2009/03/01 منال عصام الدین دمحم لطفى 2080706 كفـءكفـء2242011/03/01 معلم

دمحم فرید االبتدائیة بالجبیل 2009/07/01 منى دمحم السید عبد الرحمن 2078173 كفـءكفـء2252011/07/01 معلم

نجیب محفوظ االبتدائیة 2009/07/01 منى محمود السید عبد الوھاب 2136619 كفـءكفـء2262011/07/01 معلم

عمرو شكري  اإلعدادیة 2008/07/01 مھا عالءالدین فتحى عبد الرحمن 2124078 كفـءكفـء2272011/07/01 معلم

نجیب محفوظ ریاض اطفال 2009/07/01 مھا مصطفى على  الشافعى 2136597 كفـءكفـء2282011/07/01 معلم

الزھور ریاض اطفال 2009/07/01 مى محمود دمحم عبد الخالق بدیر 2081391 كفـءكفـء2292011/07/01 معلم

الزھور الثانویھ بنات 2009/07/01 نادیة  جالل طھ احمد 2155029 كفـءكفـء2302011/07/01 معلم

على مبارك االبتدائیة 2009/03/01 نادیة  جمعة عبد  الوھاب 2153579 كفـءكفـء2312011/03/01 معلم

نجیب محفوظ االعدادیة بنات 2009/03/01 نادیة السید عبد هللا عبد العال قراقیش 1572029 كفـءكفـء2322011/03/01 معلم

المجمع التعلیمي االبتدائي 2009/07/01 ناھد دمحم احمد عشیبة 2083890 كفـءكفـء2332011/07/01 معلم

طھ حسین  االعدادیة بنین 2009/07/01 نبیلھ  السید ابراھیم  ابوزید 2077989 كفـءكفـء2342011/07/01 معلم

االمل الرسمیة لغات 2009/07/01 نجفة سعید احمد  عبد هللا حسان 1723893 كفـءكفـء2352011/07/01 معلم

دمحم فرید االبتدائیة بالجبیل 2009/07/01 نجالء سالم متولى عبد المعطى 2078187 كفـءكفـء2362011/07/01 معلم

الزعیم السادات االبتدائیة 2009/07/01 نجالء فتحي مصطفى احمد 1575491 كفـءكفـء2372011/07/01 معلم

نجیب محفوظ االعدادیة بنات 2009/07/01 ندا عفیفى دمحم عفیفى 2104857 كفـءكفـء2382011/07/01 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 

الطــــــورجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االھرام الرسمیة لغات 2009/07/01 نرمین صالح إبراھیم السید 2392919 كفـءكفـء2392011/07/01 معلم

على مبارك االبتدائیة 2009/03/01 نشوى فرج قرنى عبد الفتاح 2122537 كفـءكفـء2402011/03/01 معلم

المروة ریاض اطفال 2009/07/01 نھاد  غانم دیاب الحصرى 2056752 كفـءكفـء2412011/07/01 معلم

طور سیناء الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/07/01 نھال  نشأت عفیفى اسماعیل 2311278 كفـءكفـء2422011/07/01 معلم

دمحم نجیب االبتدائیة بالجبیل 2008/07/02 نھلة احمد السید على 1605837 كفـءكفـء2432011/03/01 معلم

الزھور االعدادیة بنات 2009/07/01 نھلة دمحم ابو المجد غالب 2304272 كفـءكفـء2442011/07/01 معلم

دمحم نجیب االبتدائیة بالجبیل 2009/03/01 نھى سعید ثابت مواس 1581469 كفـءكفـء2452011/03/01 معلم

االھرام الرسمیة لغات 2009/03/01 نھى علي احمد الطرطوري 1593192 كفـءكفـء2462011/05/08 معلم

الزعیم السادات االبتدائیة 2009/07/01 نھى محمود دمحم جبر 1603638 كفـءكفـء2472011/07/01 معلم

عمرو شكري  اإلعدادیة 2009/07/01 نوال ابوالیزید دمحم ابوالیزید 2109389 كفـءكفـء2482011/07/01 معلم

دمحم نجیب االبتدائیة بالجبیل 2008/07/02 نورا احمد المتولى مصطفى 1519683 كفـءكفـء2492011/03/01 معلم

خالد بن الولید االعدادیة 2008/04/08 نورا على الوصال احمد 2083432 كفـءكفـء2502011/03/01 معلم

الزھور االعدادیة بنات 2009/03/01 نوران ربیع قرنى دمحم 1725445 كفـءكفـء2512011/03/01 معلم

السیدة خدیجة االعدادیة  بنات 2009/07/01 ھالة دمحم أحمد الحلفاوى 2139437 كفـءكفـء2522011/07/01 معلم

العبور االبتدائیة 2009/03/01 ھالھ دمحم محمود عالم 1592649 كفـءكفـء2532011/03/01 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة بوادى میعر 2009/07/01 ھانى طلعت السعید بدر 2189026 كفـءكفـء2542011/07/01 معلم

االمل االبتدائیة 2009/07/01 ھبة حسني عبد المقصود بدر 1585992 كفـءكفـء2552011/07/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الطــــــورجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2009/03/01 ھبة رفعت دمحم خلیفة 1572666 كفـءكفـء2562011/03/01 معلم

الطور الفنیة للشئون الفندقیة والخدمات السیاحیة 2009/07/01 ھبة عبد العزیز دمحم مصطفى 2081671 كفـءكفـء2572011/07/01 معلم

الزھور االعدادیة بنات 2009/03/01 ھبة دمحم دمحم الجنزورى 1519723 كفـءكفـء2582011/03/01 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2009/07/01 ھبة محمود حامد أحمد 1602029 كفـءكفـء2592011/07/01 معلم

بدر ریاض اطفال 2009/07/01 ھبھ شحاتھ عطیة حمادة 2366529 كفـءكفـء2602011/07/01 معلم

نجیب محفوظ االعدادیة بنات 2008/11/02 ھدى راشد دسوقى الجندى 2080711 كفـءكفـء2612011/07/01 معلم

الزھور ریاض اطفال 2009/07/01 ھدى دمحم احمد عطا 2078205 كفـءكفـء2622011/07/01 معلم

دمحم نجیب االبتدائیة بالجبیل 2007/11/03 ھدى دمحم عبد الجید رشید 1519591 كفـءكفـء2632011/03/01 معلم

طة حسین االبتدائیة 2009/07/01 ھناء ابراھیم غزالي دمحم 2233118 كفـءكفـء2642011/07/01 معلم

طور سیناء الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 ھناء دمحم أحمد العزازى 2296784 كفـءكفـء2652011/07/01 معلم

السیدة خدیجة االعدادیة  بنات 2009/03/01 ھند یوسف علي حسین 1570652 كفـءكفـء2662011/03/01 معلم

االمل الرسمیة لغات 2009/07/01 ھیام عبدالحمید دمحم عبدالعزیز 2108191 كفـءكفـء2672011/07/01 معلم

االھرام الرسمیة لغات 2009/07/01 ھیثم سلیمان عبد الواحد شرف 2394660 كفـءكفـء2682011/07/01 معلم

العبور االبتدائیة 2009/07/01 وائل  محمود حامد احمد 2393285 كفـءكفـء2692011/07/01 معلم

الزھور االبتدائیة 2009/03/01 وفاء رافت عبد المجید على 1725787 كفـءكفـء2702011/03/01 معلم

االھرام الرسمیة لغات 2009/07/01 وفاء عویس فراج عویس 2105402 كفـءكفـء2712011/07/01 معلم

نجیب محفوظ ریاض اطفال 2009/07/01 وفاء یوسف شریف یوسف 2393228 كفـءكفـء2722011/07/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الطــــــورجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االمل الرسمیة لغات 2009/07/01 والء عبد الغفار دمحم السید 2388162 كفـءكفـء2732011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

أبوردیسجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2009/07/01 ابو ردیس الثانویة العامة المشتركة كوثر زغلول شاھین حافظ 2108198 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

اللواء فرید عزت  االبتدائیة 2009/07/01 صالح احمد احمد الطنطاوى 2168277 كفـءكفـء22011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2009/07/01 ھالة طلعت سعد مصطفى 2106490 كفـءكفـء32011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2009/07/01 السید البدوى رمضان احمد 2107148 كفـءكفـء42011/07/01 أخصائى اجتماعى

اللواء فرید عزت  االبتدائیة 2009/07/01 محمود سعید دمحم السید 2089343 كفـءكفـء52011/07/01 أخصائى اجتماعى

2009/07/01 ابو ردیس الثانویة العامة المشتركة مرفت شحات دمحم رفاعى 2109383 كفـءكفـء62011/07/01 أخصائى اجتماعى

عبدالمنعم ریاض  االعدادیة بسیالف 1991/12/01 رمضان حداد دمحم احمد 572803 كفـءكفـء72009/01/19 معلم أول أ

سیل برق االبتدائیة 1989/09/01 شبل دمحم مھدى اسماعیل 572813 كفـءكفـء82009/01/19 معلم أول

عمر بن الخطاب االعدادیة بابو ردیس 1994/02/01 دمحم دمحم عبدالعزیز دمحم 949971 كفـءكفـء92009/02/11 معلم أول

عمر بن الخطاب االعدادیة بابو ردیس 2009/03/01 سمر انور حلمى النعماني  2125244 كفـءكفـء102011/03/01 معلم

المستقبل االعدادیة بفیران 2009/10/04 احمد  رجب عبدالمعطى خاطر 2104456 كفـءكفـء112011/07/01 معلم

جمال الدین االفغاني االبتدائیة 2009/07/01 احمد سالم الغمرى الغمرى دمحم 2103751 كفـءكفـء122011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بابو ردیس 2011/03/01 احمد سامي مصطفى دمحم 2228113 كفـءكفـء132011/05/08 معلم

2009/03/01 ابو ردیس الثانویة العامة المشتركة احمد على دمحم على خلیل 2108199 كفـءكفـء142011/05/08 معلم

ابو بكر الصدیق الرسمیة لغات االبتدائیة 2009/07/01 احمد دمحم راضى عبدالحمید دمحم 2106516 كفـءكفـء152011/07/01 معلم

اللواء فرید عزت  االبتدائیة 2009/05/08 اسالم على دمحم على 2233038 كفـءكفـء162011/05/08 معلم

ابو بكر الصدیق الرسمیة لغات االبتدائیة 2009/07/01 أسماء  السید ابراھیم راغب 2300638 كفـءكفـء172011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

أبوردیسجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اللواء فرید عزت  االبتدائیة 2009/03/01 اسماء دمحم عطیھ محمود 2249359 كفـءكفـء182011/03/01 معلم

2009/03/01 ابو ردیس الثانویة العامة المشتركة انیسة رمضان عبدالجواد الغنام 2107150 كفـءكفـء192011/03/01 معلم

المستقبل االعدادیة بفیران 2009/10/04 ایھاب دمحم عبدالعزیز علیوة 2106524 كفـءكفـء202011/07/01 معلم

ابو بكر الصدیق الرسمیة لغات ریاض اطفال 2009/10/04 بسمھ دمحم عبدالعال عباس 2383722 كفـءكفـء212011/07/01 معلم

اللواء فرید عزت  االبتدائیة 2009/07/01 جھاد دمحم عویس عبدالرحمن 2104846 كفـءكفـء222011/07/01 معلم

ابو ردیس  االعدادیة 2009/07/01 خالد عبدالنبى دمحم المحروق 2290600 كفـءكفـء232011/07/01 معلم

ابو ردیس  االعدادیة 2009/07/01 رانیا احمد على ابونعمة 2302268 كفـءكفـء242011/07/01 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2009/07/01 سامى نجاح أحمد دمحم 2304343 كفـءكفـء252011/07/01 معلم

ابو بكر الصدیق الرسمیة لغات االبتدائیة 2009/05/08 سناء على مصطفي عثمان 2249940 كفـءكفـء262011/05/08 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2009/07/01 شریف فوزى احمد عویس 2105409 كفـءكفـء272011/07/01 معلم

دمحم كریم  االعدادیة بالحسوة 2009/03/01 عبد الرحمن سعد عبد الحمید سعد 2228133 كفـءكفـء282011/05/08 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بابو ردیس 2009/07/01 عبیر على فرید سلطان 2380409 كفـءكفـء292011/07/01 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2009/07/01 غالیة سالم سلیمان طلیح 2249946 كفـءكفـء302011/07/01 معلم

ابو بكر الصدیق الرسمیة لغات االبتدائیة 2009/07/01 فاطمة عبد الجید قطب عبدربھ 2104859 كفـءكفـء312011/07/01 معلم

ابو بكر الصدیق الرسمیة لغات االبتدائیة 2009/07/01 ماجدة كمال حامد القزاز 2112688 كفـءكفـء322011/07/01 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2009/07/01 دمحم امین دمحم خضر 2371047 كفـءكفـء332011/07/01 معلم

ابو بكر الصدیق الرسمیة لغات االبتدائیة 2009/07/01 دمحم جودة السید دمحم 2105420 كفـءكفـء342011/07/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

ابو بكر الصدیق الرسمیة لغات االبتدائیة 2009/07/01 دمحم سعد طالب عیاط 2103755 كفـءكفـء352011/07/01 معلم

دمحم كریم  االعدادیة بالحسوة 2009/07/01 دمحم عثمان دمحم اسماعیل 2260040 كفـءكفـء362011/07/01 معلم

المستقبل االعدادیة بفیران 2009/10/04 دمحم كمال عبدالخالق االخناوى 2103771 كفـءكفـء372011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بابو ردیس 2009/07/01 دمحم مصطفى عبدالحمید احمد 2106520 كفـءكفـء382011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بابو ردیس 2009/07/01 دمحم نورالدین عبده ابوالنضر 2106512 كفـءكفـء392011/07/01 معلم

اللواء فرید عزت  االبتدائیة 2009/07/01 مصطفى سالمھ عبداللطیف زیدان 2108174 كفـءكفـء402011/07/01 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2009/05/08 مؤمن زغلول شاھین حافظ 2236392 كفـءكفـء412011/05/08 معلم

اللواء فرید عزت  االبتدائیة 2009/07/01 مى جمال على دمحم 2105395 كفـءكفـء422011/07/01 معلم

ابو بكر الصدیق الرسمیة لغات االبتدائیة 2009/03/01 نانسي السعید دمحم عرفھ 2006228 كفـءكفـء432011/05/08 معلم

ابو ردیس  االعدادیة 2009/07/01 نورا دمحم عبده العادلى 2337639 كفـءكفـء442011/07/01 معلم

اللواء فرید عزت  االبتدائیة 2011/03/01 ھناء سلمى دخل هللا سلیم 2083895 كفـءكفـء452011/05/08 معلم

دمحم كریم  االعدادیة بالحسوة 2009/07/01 ھیثم ابراھیم یوسف حماد 2110282 كفـءكفـء462011/07/01 معلم

دمحم عبده االعدادیة بالمكتب 2009/03/01 ولید نادر مصطفى الخنیزى 2116320 كفـءكفـء472011/05/08 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

علي بن أبي طالب الرسمیة لغات اعدادي 2009/07/01 شریف رضا فرج فرج العیسوي 2380462 كفـءكفـء12011/07/01 أخصائى اجتماعى

فاطمة الزھراء ریاض اطفال 2009/07/01 محاسن دمحم أحمد حسن 2102557 كفـءكفـء22011/07/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1994/09/01 دمحم دمحم نصر شقویر 573362 كفـءكفـء32012/02/26 ماجیستیرمعلم أول أ

الرواھبیة االعدادیة 2004/06/28 إسالم شبل دمحم الدالى 574152 كفـءكفـء42009/01/19 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة 2009/03/01 إسالم دمحم أحمد أبو غزالة 2089179 كفـءكفـء52011/03/01 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة دھب 2009/07/01 أسماء دمحم القناوى اإلمام 2089335 كفـءكفـء62011/07/01 معلم

علي بن أبي طالب الرسمیة لغات اعدادي 2009/07/01 الحسینى فتحى الحسینى عرول 2103581 كفـءكفـء72011/07/01 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة دھب 2009/03/01 أمیمة دمحم أحمد قندیل 1591340 كفـءكفـء82011/03/01 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2009/03/01 دعاء مسعد دمحم صقر 1591285 كفـءكفـء92011/03/01 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2009/03/01 رشا جمعة منجود جنیدى 1591306 كفـءكفـء102011/03/01 معلم

على بن ابى طالب الرسمیة لغات االبتدائیة 2009/07/01 رضا شحتة شاكر دمحم الغیتاوى 2102957 كفـءكفـء112011/07/01 معلم

فاطمھ الزھراء االبتدائیة 2009/07/01 سامح جمال مصطفى نمرة 2103744 كفـءكفـء122011/07/01 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة دھب 2009/07/01 سحر علي مغاوري فرج 2391153 كفـءكفـء132011/07/01 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2009/07/01 سالمة عطیة أحمد عبد العال 2089243 كفـءكفـء142011/07/01 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2009/03/01 سوزان رجب على عقاب 1591269 كفـءكفـء152011/03/01 معلم

على بن ابى طالب الرسمیة لغات االبتدائیة 2009/07/01 شیماء بدیر ابراھیم أحمد 2392538 كفـءكفـء162011/07/01 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة دھب 2009/07/01 شیماء دمحم دمحم أبوحسن 2393315 كفـءكفـء172011/07/01 معلم
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التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الرواھبیة االبتدائیة 2009/07/01 عبدالعزیز أحمد عبدالعزیز امام 2392549 كفـءكفـء182011/07/01 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة دھب 2009/07/01 على دمحم دمحم سید أحمد 2102946 كفـءكفـء192011/07/01 معلم

علي بن أبي طالب الرسمیة لغات اعدادي 2009/07/01 دمحم سامى دمحم عبد العال 2103014 كفـءكفـء202011/07/01 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة 2009/07/01 دمحم فاروق سالم برل 2393331 كفـءكفـء212011/07/01 معلم

على بن ابى طالب الرسمیة لغات االبتدائیة 2009/07/01 دمحم متولى محمود متولى 2303285 كفـءكفـء222011/07/01 معلم

على بن ابى طالب الثانویة 2006/10/22 مروة السید خلیل ابو قورة 1572992 كفـءكفـء232011/03/01 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2009/03/01 منى سلیمان فرج سلیمان 1591209 كفـءكفـء242011/03/01 معلم

فاطمھ الزھراء االبتدائیة 2009/07/01 مھا زیدان محمود دمحم 2089254 كفـءكفـء252011/07/01 معلم

فاطمة الزھراء ریاض اطفال 2007/02/19 ناھد محمود عامر أبو سمك 1591033 كفـءكفـء262009/09/19 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2009/07/01 نھلة السید طلبة دمحم 2303267 كفـءكفـء272011/07/01 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2009/03/01 ھاللة دمحم سلیم فریج 2089246 كفـءكفـء282011/03/01 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2009/03/01 ھناء فرجانى كامل عبد القادر 1591228 كفـءكفـء292011/03/01 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة دھب 2009/07/01 ھیثم دمحم السید توفیق 2103090 كفـءكفـء302011/07/01 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

أبو زنیمةجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

ابو زنیمة الثانویة 2009/07/01 جمال  ابوالیزید  مصطفى الكمشیشى 2337618 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

ابو زنیمة الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/07/01 مروة سمیر خضارى ادم 2104852 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

ابو زنیمة االعدادیة 2009/07/01 ھناء رضا ابراھیم دمحم 2108195 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

ابو زنیمة االعدادیة 2009/07/01 ابراھیم دمحم لطفي حسن 2190099 كفـءكفـء42011/07/01 أخصائى نفسى

ابو زنیمة الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/07/01 ریھام ابراھیم عمر ابراھیم 2108189 كفـءكفـء52011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمحم الدرة االبتدائیة 1983/09/01 ھدى عبد المجید عبد الونیس رحومة 572450 كفـءكفـء62009/09/19 معلم أول أ

بالل بن رباح االبتدائیة 1991/09/01 سمیره رشاد احمد ابراھیم 2006223 كفـءكفـء72009/01/19 معلم أول

ابو زنیمة الثانویة 2000/06/12 فكري عبد المنعم دمحم السعدني 1746376 كفـءكفـء82012/08/01 دكتوراهمعلم أول

ابو زنیمة الثانویة 2009/07/01 أحمد  دمحم عطیة  بریشة 2392678 كفـءكفـء92011/07/01 معلم

غرندل الجدیدة االبتدائیة 2009/07/01 أحمد السید عبد الكریم سالم 2091275 كفـءكفـء102011/07/01 معلم

ابو زنیمة االعدادیة 2009/07/01 احمد عبدالحمید ابراھیم عطیھ 2108176 كفـءكفـء112011/07/01 معلم

غرندل الجدیدة االبتدائیة 2009/03/02 احمد فریج اسماعیل عوض هللا 2157595 كفـءكفـء122011/03/02 معلم

سرابیت الخادم االبتدائیة 2009/07/01 اسامة عبداللطیف دمحم دمحم 2103769 كفـءكفـء132011/07/01 معلم

الرملة الجدیدة االعدادیة 2009/03/02 اسالم دمحم عباس المغربى 2112681 كفـءكفـء142011/03/02 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2009/03/02 امل دمحم احمد الجاریھ 2113732 كفـءكفـء152011/03/02 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة الرسمیة للغات 2009/07/01 انعام مجدى عبدالعظیم عامر 2104855 كفـءكفـء162011/07/01 معلم

خالد بن الولید االعدادیة الرسمیة للغات 2009/07/01 ایمان فكرى العزب السحیتى 2104829 كفـءكفـء172011/07/01 معلم
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

خالد بن الولید الرسمیة للغات ریاض اطفال 2009/07/01 ایھ احمد عبدهللا مسعود 2105406 كفـءكفـء182011/07/01 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة الرسمیة للغات 2009/03/02 حمده عبدهللا دمحم مصطفى 2107116 كفـءكفـء192011/03/02 معلم

ابو زنیمة الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/07/01 راجیا حمدي طھ دمحم 2168128 كفـءكفـء202011/07/01 معلم

الدبابات االبتدائیة 2009/07/01 رامى غالى فرج صلیب 2106502 كفـءكفـء212011/07/01 معلم

الدبابات االبتدائیة 2009/07/01 رمضان دمحم محمود السباعى 2105423 كفـءكفـء222011/07/01 معلم

ابو زنیمة الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/03/02 سامیھ جمال عبدالفتاح مصطفى الخلعى 2112686 كفـءكفـء232011/03/02 معلم

ابو زنیمة الثانویة 2009/07/01 سحر شعبان موسى مصطفى 2366821 كفـءكفـء242011/07/01 معلم

ابو زنیمة الثانویة 2009/07/01 شادى طھ عبدالھادى مصطفى 2103750 كفـءكفـء252011/07/01 معلم

الرملة الجدیدة االعدادیة 2009/07/01 طارق لطفى اسماعیل سنبل 2106575 كفـءكفـء262011/07/01 معلم

غرندل الجدیدة االبتدائیة 2009/07/01 طھ دمحم ابوالعینین الوكیل 2106555 كفـءكفـء272011/07/01 معلم

دمحم الدرة االبتدائیة 2009/03/02 عبد هللا عبد العزیز الشناوي عبد العزیز 2167314 كفـءكفـء282011/03/02 معلم

وادى غرندل االبتدائیة 2009/07/01 عبدالفتاح عبدالعزیز عبدالمنعم دمحم 2103725 كفـءكفـء292011/07/01 معلم

الرملة الجدیدة 2009/07/01 عالء الدین فخري حامد محمود 2165878 كفـءكفـء302011/07/01 معلم

وادى تال االبتدائیة 2009/03/01 عمرو دمحم صالح الدین ھالل 2108197 كفـءكفـء312011/05/08 معلم

وادى تال االعدادیة 2009/07/01 دمحم حسین أحمد عبد القادر 2089338 كفـءكفـء322011/07/01 معلم

سرابیت الخادم االبتدائیة 2004/07/01 دمحم ربیع عبد الخالق مصطفى 574207 كفـءكفـء332009/01/19 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2009/07/01 دمحم زكریا السید دمحم البرلس 2106499 كفـءكفـء342011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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أبو زنیمةجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خشم الفرده االبتدائیة 2009/07/01 دمحم سعید بدر احمد سلطان 2103740 كفـءكفـء352011/07/01 معلم

خشم الفرده االبتدائیة 2009/07/01 دمحم عرفھ عطیھ ابوحسن 2103757 كفـءكفـء362011/07/01 معلم

2009/07/01 االعدادیة٩ك  دمحم على دمحم جادالرب 2106577 كفـءكفـء372011/07/01 معلم

الفریق فؤاد عزیز غالي االعدادیة 2009/07/01 دمحم مصطفى دمحم السید 2106565 كفـءكفـء382011/07/01 معلم

وادى تال االبتدائیة 2009/03/01 مرفت دمحم مصطفى المحص 849810 كفـءكفـء392011/03/01 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة الرسمیة للغات 2009/03/02 مروة دمحم دمحم غنیم 2113739 كفـءكفـء402011/03/02 معلم

الرملھ القدیمة االبتدائیة 2009/07/01 مصطفى محمود احمد عطیھ عید 2106539 كفـءكفـء412011/07/01 معلم

خالد بن الولید االعدادیة الرسمیة للغات 2009/03/02 منار السید نصر احمد الساھي 2168289 كفـءكفـء422011/03/02 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة الرسمیة للغات 2009/03/02 منال احمد دمحم عبدالعزیز 2112684 كفـءكفـء432011/03/02 معلم

2009/07/01  االبتدائیة٩ ك  مھا عبد الرحمن  دمحم صقر 2394457 كفـءكفـء442011/07/01 معلم

دمحم الدرة االبتدائیة 2009/03/02 ناھد سمیر سعدالدین محمود 2107113 كفـءكفـء452011/03/02 معلم

ابو زنیمة االعدادیة 2009/07/01 نعیمھ عطیوي رباع عوده 2169850 كفـءكفـء462011/07/01 معلم

الفریق فؤاد عزیز غالي االعدادیة 2009/07/01 نھال  كمال عبدالرحمن محمود 2113737 كفـءكفـء472011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2009/07/01 ھاني  السید عبده صدیق 2397763 كفـءكفـء482011/07/01 معلم

ابو زنیمة الثانویة الصناعیة المشتركة 2009/07/01 وفاء احمد دمحم ادم 2108186 كفـءكفـء492011/07/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شرم الشیخجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جیل اكتوبر الثانویة 2009/07/01 شاكر ولسن شاكر عبده 2318858 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

جیل اكتوبر االبتدائیة 1987/11/01 ماھر احمد حمدى مرسى الصادى 915359 كفـءكفـء22009/02/11 معلم أول

الرویسات االعدادیة 2009/07/01 أبو بكر دمحم فھیم الدیركى 2296780 كفـءكفـء32011/07/01 معلم

جیل اكتوبراالعدادیة 2009/07/01 أحمد  دمحم دمحم القلینى 2344911 كفـءكفـء42011/07/01 معلم

شرم الشیخ الثانویة الرسمیة  لغات بحي النور 2009/07/01 احمد شحاتھ حسن ابراھیم العالم 2391143 كفـءكفـء52011/07/01 معلم

شرم الشیخ االعدادیة الرسمیة لغات بحي النور 2009/07/01 احمد دمحم احمد حمادة 2394095 كفـءكفـء62011/07/01 معلم

السالم االبتدائیة  بالخریزة 2009/07/01 أشرف ابراھیم دمحم ابراھیم 2089302 كفـءكفـء72011/07/01 معلم

الشرفا االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 ایرینى عبد المسیح سلیمان كراس 1571104 كفـءكفـء82011/03/01 معلم

الرویسات االعدادیة 2009/07/01 حاتم دمحم عبد الحمید مسعود 2395905 كفـءكفـء92011/07/01 معلم

الشرفا االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 رانیا دمحم عبد العزیز الدیب 1593294 كفـءكفـء102011/07/01 معلم

الرویسات االعدادیة 2009/07/01 راویة دمحم رجب سید 2056980 كفـءكفـء112011/07/01 معلم

جیل اكتوبر االبتدائیة 2009/07/01 سامح دمحم نعمان أحمد 2089229 كفـءكفـء122011/07/01 معلم

التحریر االبتدائیة بوادي مندر 2009/07/01 سعید حمادة دمحم عبدالحمید 2108170 كفـءكفـء132011/07/01 معلم

الرویسات االعدادیة 2009/07/01 سماح دمحم مھدى القلیوبى 2071622 كفـءكفـء142011/07/01 معلم

الفیروز االبتدائیة الرسمیة لغات بحى النور 2009/07/01 سماح منیر محمود ابراھیم 2255140 كفـءكفـء152011/07/01 معلم

جیل اكتوبراالعدادیة 2009/03/01 سمیة رشاد السید عبید 2125218 كفـءكفـء162011/03/01 معلم

الرویسات االعدادیة 2009/07/01 عماد دمحم علي  زاید 2394035 كفـءكفـء172011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شرم الشیخجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفیروز االبتدائیة الرسمیة لغات بحى النور 2009/10/04 عمرو درویش على الشامى 2106541 كفـءكفـء182011/07/01 معلم

شرم الشیخ االعدادیة الرسمیة لغات بحي النور 2009/07/01 عمرو صبري زكي محمود عبد المنعم 2399252 كفـءكفـء192011/07/01 معلم

جیل اكتوبر االبتدائیة 2009/07/01 دمحم احمد المھدى محمود 1605044 كفـءكفـء202011/07/01 معلم

الفیروز االبتدائیة الرسمیة لغات بحى النور 2009/07/01 دمحم عبد اللطیف السعید مرزوق 2123371 كفـءكفـء212011/07/01 معلم

التحریر االعدادیة بوادى مندر 2009/07/01 محمود عبدالعزیز بدوى واصل 2393361 كفـءكفـء222011/07/01 معلم

التحریر االعدادیة بوادى مندر 2009/07/01 مدحت رمضان اسماعیل مصطفى 2393027 كفـءكفـء232011/07/01 معلم

السالم االبتدائیة  بالخریزة 2009/07/01 مصطفى  ابراھیم دمحم طلخان 2152566 كفـءكفـء242011/07/01 معلم

جیل اكتوبر االبتدائیة 2008/07/01 منال جرجس حنا صلیب 323036 كفـءكفـء252011/07/01 معلم

جیل اكتوبراالعدادیة 2008/01/08 مینا نصر بشاى تادرس 2080716 كفـءكفـء262011/03/01 معلم

السالم االعدادیة بالخریزة 2009/07/01 ھاشم حافظ حسن حسین 2288980 كفـءكفـء272011/07/01 معلم

الفیروز االبتدائیة الرسمیة لغات بحى النور 2009/07/01 ھبة صبحى احمد دمحم 2165144 كفـءكفـء282011/07/01 معلم

التحریر االعدادیة بوادى مندر 2009/07/01 یونس  سعید یونس دمحم 2394045 كفـءكفـء292011/07/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

نویبعجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجمع نویبع التعلیمي االبتدائیة 2009/09/01 دمحم تھامى عبدالاله سیفین 2397989 كفـءكفـء12011/07/01 أخصائى اجتماعى

نویبع  للصم وضعاف السمع الفصول  الملحقة على 
مدرسة عمر بن الخطاب االبتدائیة

2009/07/01 أحمد محمود دمحم عبد الرحیم 2089260 كفـءكفـء22011/07/01 معلم

2009/07/01 الشھید عمرو مصطفى حسنى مصطفى ریاض اطفال أسماء عبدالسالم أحمد عرابى 2393210 كفـءكفـء32011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بنویبع 2009/07/01 أسماء فرماوى عبد هللا جاد 2089198 كفـءكفـء42011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بنویبع 2009/07/01 أمینة فؤاد فتوح زھرة 2393294 كفـءكفـء52011/07/01 معلم

مجمع نویبع التعلیمي الثانویة العامة 2009/07/01 باسم الدسوقى عوض الدسوقى 2105707 كفـءكفـء62011/07/01 معلم

2009/03/01 عمرو مصطفى حسنى مصطفى االبتدائیة ریم فتحى مصطفى دمحم 1593298 كفـءكفـء72011/03/01 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بنویبع 2009/07/01 سامح فرماوى عبد هللا جاد 2092421 كفـءكفـء82011/07/01 معلم

عمرو مصطفى حسنى مصطفى االعدادیة 2009/07/01 سامح دمحم السید سلیمة 2139445 كفـءكفـء92011/07/01 معلم

عمرو مصطفى حسنى مصطفى االعدادیة 2009/07/01 سامیة ناجح شبل دعبیس 1581151 كفـءكفـء102011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بنویبع 2009/03/01 سعدیة عبد هللا عبد الواحد مبروك 1584834 كفـءكفـء112011/03/01 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنویبع 2009/07/01 سماح دمحم توفیق دمحم 2393349 كفـءكفـء122011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنویبع 2009/03/01 سمسم فتحى محمود ابراھیم 1584783 كفـءكفـء132011/03/01 معلم

بالل بن رباح االعدادیة بنویبع 2009/07/01 صفاء الدین على عبدالغفار سیداحمد 2105421 كفـءكفـء142011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بنویبع 2009/03/01 صفاء حامد عبد السالم حمزة 1584805 كفـءكفـء152011/05/08 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بنویبع 2009/07/01 على دمحم عطیة دمحم 2103081 كفـءكفـء162011/07/01 معلم

طابا ھایتس الرسمیة  االبتدائیة للغات 2009/07/01 دمحم رمضان تمام محمود 2107422 كفـءكفـء172011/07/01 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

نویبعجنوب سیناء ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بالل بن رباح االعدادیة بنویبع 2009/03/01 دمحم عبد الغفار دمحم عبد الغفار 2089264 كفـءكفـء182011/03/01 معلم

مجمع نویبع التعلیمي االبتدائیة 2009/03/01 مروة دمحم عبد الحمید غنیم 1584697 كفـءكفـء192011/03/01 معلم

2009/03/01 عمرو مصطفى حسنى مصطفى االبتدائیة مروى مجاھد عطیة شحاتھ 1577459 كفـءكفـء202011/03/01 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنویبع 2009/07/01 ھناء مھدى سعد سالمھ 2393385 كفـءكفـء212011/07/01 معلم

الفصل الواحد الترابین 2009/07/01 والء عبد الرحمن دمحم بحلق 1600010 كفـءكفـء222011/07/01 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة 2009/07/01 ولید سید السید أحمد 2393170 كفـءكفـء232011/07/01 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة




