
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 المدیریةدمیاط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1984/01/28 ھویدا سعد دمحم سالمة 488617 كفـءكفـء12012/06/11 ماجیستیرمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1994/09/01 رحاب یوسف صادق البراشي 508054 كفـءكفـء22012/07/31 ماجیستیرمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 1994/12/01 منى على دمحم العشرى 504359 كفـءكفـء32012/07/31 ماجیستیرمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 2011/07/01 دمحم محمود ابراھیم دیاب 2093295 كفـءكفـء42011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة
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الكادر
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

دمیاط ع بنات 1992/12/01 ھناء أسعد دمحم سلمو 1717239 كفـءكفـء12009/10/26 أمین مكتبة أول  أ

دمیاط الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 1998/11/17 شیرین دمحم البكرى شوشھ 502651 فوق المتوسطفوق المتوسط22009/10/26 أمین مكتبة أول

على مشرفة اإلعدادیة/ دكتور  2008/03/01 دینا السید دمحم صالح 2053927 كفـءكفـء32011/03/14 أمین مكتبة

عوض الصیاد االبتدائیة 2008/03/01 شرین السید مسعد السیسي 2065080 كفـءكفـء42011/03/01 أمین مكتبة

الشعراء االبتدائیة بنین 2008/07/01 شیماء السید عبد الحمید شبانة 2115118 كفـءكفـء52011/07/12 أمین مكتبة

عباس زاھر االعدادیة 2008/03/01 كریمة دمحمنجیب ناصف المتولى 2055453 كفـءكفـء62011/03/14 أمین مكتبة

الشھید احمد عوضین ع بنین 2008/03/01 نرجس دمحم على صقر 2052129 كفـءكفـء72011/03/14 أمین مكتبة

المنیة ع 2008/03/01 نفین احمد احمد عبد الكریم 2052124 كفـءكفـء82011/03/14 أمین مكتبة

عمر بن الخطاب الثانویة بنات 1999/01/13 عمر ابراھیم محمود المزین 511677 كفـءكفـء92009/10/26 أخصائى صحافة واعالم أول

عوض الصیاد ع بنین 2009/07/01 أحمد حسن حسن الغازى 2139382 كفـءكفـء102011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

2009/07/01 االبتدائیة١طالئع غزل دمیاط رقم  أحمد عبد القادر عثمان خفاجى 2139356 كفـءكفـء112011/07/12 أخصائى تكنولوجیا

عزبة الصعیدى االبتدائیة 2008/07/01 رشا اسماعیل السید رخا 2360248 كفـءكفـء122011/07/12 أخصائى تكنولوجیا

عثمان بن عفان الثانویة بنات 2008/07/01 دینا عبدالرحمن مختار مصباح 2119284 كفـءكفـء132011/07/12 أخصائى نفسى

)اإللكترونیة ( المھندس دمحم حسن درة  2008/07/01 زھراء دمحم السعید محمود السحراوى 2119309 كفـءكفـء142011/07/01 أخصائى نفسى

اللوزى ث للبنات 2008/07/01 علیاء توفیق على أبو عمارة 2102983 كفـءكفـء152011/07/01 أخصائى نفسى

عثمان بن عفان الثانویة بنات 2008/07/01 لمیاء عبد الحمید محمود عبد الحمید 2067672 كفـءكفـء162011/07/12 أخصائى نفسى

اللوزى ث للبنات 2008/07/01 لونا احمد احمد على  القرم 2066581 كفـءكفـء172011/07/12 أخصائى نفسى
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المؤھل 
األعلي

دمیاط الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 نسرین  جالل السید كیوان 2102990 كفـءكفـء182011/07/01 أخصائى نفسى

شطا العزبى االبتدائیة 2008/07/01 امانى ابو بكر السعدنى خفاجى 517858 كفـءكفـء192011/07/12 أخصائى اجتماعى

عاطف شرف الدین االبتدائیة 2008/07/01 أمانى على دمحم حسن البردویل 2068647 كفـءكفـء202011/07/12 أخصائى اجتماعى

مصطفى یوسف االبتدائیة/ الشھید  2008/07/01 إیمان أحمد أحمد الزمیتى 2068633 كفـءكفـء212011/07/12 أخصائى اجتماعى

منیة دمیاط االبتدائیة 2008/07/01 سمیة دمحم دمحم الجحاوى 517698 كفـءكفـء222011/07/12 أخصائى اجتماعى

السیالة ع 2005/11/18 فاطمة نبیل مصطفى المالكى 1802858 كفـءكفـء232011/07/12 أخصائى اجتماعى

أحمد الوفائى االبتدائیة المشتركة 2008/07/01 منى عاطف سعد الدین الھاللى 517738 كفـءكفـء242011/07/12 أخصائى اجتماعى

اوالد حمام ع 2008/10/11 ھیام دمحم دمحم انیس زلط 517693 كفـءكفـء252011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمیاط الثانویة التجاریة المتقدمة 1984/12/01 ثناء محمود محمود الغندور 488457 كفـءكفـء262009/02/26 معلم خبیر

یعمل بالدیوان 1980/09/01 خیرزاد السید محمود الصواف 485649 كفـءكفـء272009/10/26 معلم خبیر

دمیاط الثانویة المیكانیكیة 1982/09/01 دمحم عبدالفتاح دمحم الزینى 488551 كفـءكفـء282009/10/26 معلم خبیر

النیل ع الحدیثة 1981/09/01 وفاء دمحم فتحى الدین البوھى 2055288 كفـءكفـء292009/10/26 معلم خبیر

مصطفى یوسف االبتدائیة/ الشھید  1983/11/01 فاطمھ دمحم على زھران 489490 كفـءكفـء302009/02/26 معلم أول أ

دمحم حسن الزیات االبتدائیة 1993/09/01 لمیاء حسن دمحم البش 506004 كفـءكفـء312009/10/26 معلم أول أ

دمحم حسن الزیات االبتدائیة 1992/09/01 مى جمال الدین على االصیلى 503831 كفـءكفـء322009/10/26 معلم أول أ

السادات الثانویة بنین 1992/05/13 ھشام السید شعبان أبو غتمة 500978 كفـءكفـء332012/07/31 ماجیستیرمعلم أول أ

السنانیة ع م 1994/09/01 المتولى حسین احمد حسین 507297 كفـءكفـء342012/06/11 ماجیستیرمعلم أول
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المؤھل 
األعلي

روضة اللغات الرسمیة 2001/05/01 أمانى السید حامد البدرانى 516608 كفـءكفـء352012/06/11 ماجیستیرمعلم أول

عاطف شرف الدین االبتدائیة 1992/11/01 انتصار السید السید جاویش 507206 كفـءكفـء362009/10/26 معلم أول

دمیاط الثانویة الصناعیة بنات 2001/01/01 حنان عبد الرحمن راغب رزق 516448 كفـءكفـء372012/06/11 ماجیستیرمعلم أول

دمیاط الزخرفیة بنین 2002/05/01 سالى عبد الرحمن  دمحم صلى 2049183 كفـءكفـء382012/06/11 ماجیستیرمعلم أول

عوض الصیاد االبتدائیة 1989/10/10 طلعت محمود احمد عباس 504644 كفـءكفـء392009/02/26 معلم أول

یعمل بالدیوان 1995/04/18 عبدالرازق عبدالرازق دمحم عبدالمعطى 503538 كفـءكفـء402009/02/26 معلم أول

دمیاط الثانویة الصناعیة بنات 1986/03/06 فرج احمد عبد ربة الخضرى 489013 كفـءكفـء412009/10/26 معلم أول

المنیة ع 1994/12/01 دمحم زكریا دمحم درة 1674579 كفـءكفـء422009/10/26 معلم أول

دمیاط الزخرفیة بنین 1993/09/01 منیر یوسف الدسوقي البھي 1667055 فوق المتوسطفوق المتوسط432010/05/12 معلم أول

عاطف شرف الدین االبتدائیة 1998/11/16 نصر الدبن السید السید جاویش 2112281 كفـءكفـء442009/10/26 معلم أول

روضة االمام دمحم عبده 2003/07/01 ھالة لطفى دمحم أبو اللیف 515549 كفـءكفـء452012/07/31 ماجیستیرمعلم أول

دمحم كمال المرشدى االبتدائیة لغات/ الشھید 1998/11/16 ولید عبد الرحمن  دمحم الطلخاوى 2173296 كفـءكفـء462010/05/12 معلم أول

دمیاط التجریبیة المطورة االبتدائیة 2009/07/01 إبتسام مصطفى دمحم على الدین 2103321 كفـءكفـء472011/07/01 معلم

التجریبیة المطورة االعدادیة 2009/07/01 إبراھیم نبیل إبراھیم أبو عرام 2118045 كفـءكفـء482011/07/01 معلم

دمیاط الثانویة العسكریة بنین 2009/07/01 أحمد  أبو الخیر  منصور أبو الخیر 2096505 كفـءكفـء492011/07/12 معلم

اوالد حمام ع 2009/02/01 أحمد سامى محمود زغلول 2252160 كفـءكفـء502011/07/01 معلم

الشاعر دمحم االسمر االبتدائیة 2009/07/01 احمد فھمى دمحم مقلد 2254840 كفـءكفـء512011/07/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

ابراھیم شرف الدین  ع 2008/05/12 أحمد دمحم وھیب بدیر 514539 كفـءكفـء522011/07/01 معلم

خالد حرز اإلعدادیة/ الشھید  2005/06/02 اسالم التابعى على ابو دربالھ 516995 كفـءكفـء532011/03/14 معلم

الغایاتى ع بنات 2008/03/01 اسماء احمد دمحم جالل 2044663 كفـءكفـء542011/02/28 معلم

حضانة دمحم صادق كرات 2008/07/01 أسماء صالح دمحم المھدى 2096521 كفـءكفـء552011/07/12 معلم

دمحم صادق كرات االبتدائیة 2008/07/01 اسماء دمحم مسعد مقلد 2121500 كفـءكفـء562011/07/01 معلم

روضة مدرسة الشیخ عبدهللا عامر 2008/03/01 أسماء مصطفى حسین جعفر 2055368 كفـءكفـء572011/03/14 معلم

2009/07/01  االبتدائیة٢سعد االسمر رقم  / الشھید  أشرف دمحم محمود أبو العیلة 2118200 كفـءكفـء582011/07/01 معلم

روضة مدرسة الشیخ عبدهللا عامر 2008/07/01 الفت حمدى ابراھیم النجار 2283293 كفـءكفـء592011/07/12 معلم

روضة الفاروق عمر بن الخطاب 2008/07/01 امال دمحم احمد علیوه 2073948 كفـءكفـء602011/07/12 معلم

دمیاط الثانویة المیكانیكیة 2008/07/01 أمانى أحمد عبده شحاتھ 2121515 كفـءكفـء612011/07/12 معلم

عباس العقاد ع 2008/05/12 أمل الدسوقى ابراھیم الفناجیلى 1763808 كفـءكفـء622011/03/14 معلم

روضة احمد الوفائى 2008/03/01 أمل دمحم عبده صالح أبوالغیط 2118036 كفـءكفـء632011/03/14 معلم

التجریبیة المطورة االعدادیة 2008/07/01 أمنیة حمدى عبدة أبوسمرة 2073921 كفـءكفـء642011/07/12 معلم

روضة اللغات الرسمیة الجدیدة 2008/07/01 أمیرة  حامد أحمد سعد 2372768 كفـءكفـء652011/07/12 معلم

ام المؤمنین الثانویة بنات 2008/07/01 أمیرة حسین حسن أبو ملوة 2102971 كفـءكفـء662011/07/01 معلم

دمیاط الثانویة المیكانیكیة 2008/07/01 امینھ احمد  عبده سلیم 2067861 كفـءكفـء672011/07/12 معلم

روضة اللغات الرسمیة الجدیدة 2008/07/01 آیة  دمحم عبد السالم الجندى 2103329 كفـءكفـء682011/07/12 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

ابراھیم شرف الدین  ع 2008/03/01 ایمان صدقى عبد السالم عید 2060646 كفـءكفـء692011/03/14 معلم

مصطفى یوسف ع مشتركة 2008/07/01 ایمان دمحم صالح ابراھبم صبح 2220024 كفـءكفـء702011/07/12 معلم

السادات الثانویة بنین 2011/07/01 إیمان مسعد السید أبو موسى 2103486 كفـءكفـء712011/07/01 معلم

روضة اللغات الرسمیة 2008/07/01 إیمان منصور السعید كسبر 2103351 كفـءكفـء722011/07/01 معلم

2008/07/01 االبتدائیة١طالئع غزل دمیاط رقم  إیھاب السید دمحم عاشور 2119350 كفـءكفـء732011/07/12 معلم

دمیاط الزخرفیة بنین 2009/02/01 إیھاب مسعد مسعد السرى 2151932 كفـءكفـء742011/07/01 معلم

اإلمام دمحم عبده االبتدائیة 2009/02/01 باسم محمود أحمد الجمل 2103445 كفـءكفـء752011/07/12 معلم

١حضانة الطالئع  2008/07/01 بسمة  مصطفى مصطفى الفیومى 2103458 كفـءكفـء762011/07/12 معلم

روضة اللغات الرسمیة الجدیدة 2009/07/01 بسمة أحمد مصطفى صیام 2118199 كفـءكفـء772011/07/12 معلم

عبد المنعم ریاض ع 2008/03/01 بسمة رفعت متولي شولح 1822237 كفـءكفـء782011/03/01 معلم

)اإللكترونیة ( المھندس دمحم حسن درة  2008/07/01 بسمة عادل دمحم عجوة 2273480 كفـءكفـء792011/07/12 معلم

الحسینى سلطان ع 2008/03/01 بسمة عاشور حسن الشناوى 1763047 كفـءكفـء802011/03/14 معلم

٣روضة شطا رقم  2008/07/01 بسمة عوض ابراھیم االبلق 2394545 كفـءكفـء812011/07/12 معلم

حضانة جمال الدین شیحة 2008/07/01 بسمة دمحم عبد الفتاح أبوجاد هللا 2119296 كفـءكفـء822011/07/01 معلم

المنتزة االبتدائیة 2008/07/01 بسمة دمحم محمود الصافى 2103955 كفـءكفـء832011/07/01 معلم

دمیاط الثانویة المیكانیكیة 2009/07/01 بسمة مسعد التابعى شبارة 2105140 كفـءكفـء842011/07/01 معلم

مسعد دمحم الباز ع 2008/03/01 بسمھ دمحم على دمحم االغا 517838 كفـءكفـء852011/03/14 معلم
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الحسینى سلطان ع 2008/03/01 ثناء السید العربي حلمي حسان 2008490 كفـءكفـء862011/03/14 معلم

دمیاط الثانویة المیكانیكیة 2009/07/01 جھاد احمد احمد الشریف 2120768 كفـءكفـء872011/07/12 معلم

دمحم كمال المرشدى اإلعدادیة/ الشھید  2008/03/01 حنان احمد الطاھر السید العربى 515630 كفـءكفـء882011/03/14 معلم

اللغات الرسمیة الجدیدة ع 2009/07/01 خالد یوسف أمین صیام 2095148 كفـءكفـء892011/07/01 معلم

رضوان االبتدائیة/ الشھید  2008/07/01 خلود دمحم ربیع ابوالعال على ابو العال 517334 كفـءكفـء902011/07/01 معلم

حضانة دمحم صادق كرات 2008/07/01 دعاء  إبراھیم حسن السویدى 2119318 كفـءكفـء912011/07/12 معلم

روضة المنتزة 2008/07/01 دعاء أحمد دمحم جاللھ 2372743 كفـءكفـء922011/07/12 معلم

روضة الفاروق عمر بن الخطاب 2008/07/01 دعاء خلیل درویش بصل 2073938 كفـءكفـء932011/07/12 معلم

روضة اللغات الرسمیة 2008/07/01 دعاء سمیر عبده عامر 2103040 كفـءكفـء942011/07/01 معلم

)اإللكترونیة ( المھندس دمحم حسن درة  2008/07/01 دعاء دمحم أحمد البربورى 2273483 كفـءكفـء952011/07/12 معلم

حضانة دمحم صادق كرات 2008/07/01 دعاء دمحم عادل أحمد الزھار 2096535 كفـءكفـء962011/07/12 معلم

اللغات الرسمیة الجدیدة ع 2008/03/01 دعاء مسعد عبد الحى  الخولى 2142473 كفـءكفـء972011/02/14 معلم

١روضة شطا رقم   2008/07/01 دنیا  سالمان أحمد سالمان 2089255 كفـءكفـء982011/07/12 معلم

الغایاتى ع بنات 2008/07/01 دیانا سامى حلمى فرحات 2096653 كفـءكفـء992011/07/12 معلم

روضة مدرسة الشیخ عبدهللا عامر 2008/07/01 دینا أحمد ذكى قابیل 2100684 كفـءكفـء1002011/07/12 معلم

حضانة التحریر 2008/07/01 دینا عصام دمحم البكرى 2119293 كفـءكفـء1012011/07/01 معلم

التجریبیة المطورة االعدادیة 2008/03/01 دینا یوسف دمحم شھاب الدین 1735920 كفـءكفـء1022011/02/14 معلم
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دمحم جمال صابر االعدادیة/ الشھید  2009/07/01 راندا القصبى دمحم العجالتى 2121435 كفـءكفـء1032011/07/01 معلم

عز الدین الشامى االبتدائیة 2008/07/01 رانیا  زكریا فھمى  حسان 2374920 كفـءكفـء1042011/07/01 معلم

الشھید دمحم احمد حجازي اإلعدادیة 2005/06/02 رانیا احمد محمود ابو نجم 1803819 كفـءكفـء1052011/03/14 معلم

روضة احمد الوفائى 2008/07/01 رانیا السعید دمحم البستانى 2103453 كفـءكفـء1062011/07/01 معلم

صالح الدین األیوبى اإلعدادیة لغات 2008/03/01 رانیا دمحم مصطفى النجار 1739163 كفـءكفـء1072011/02/14 معلم

على مشرفة اإلعدادیة/ دكتور  2008/07/01 رانیة دمحم السعید حسن سلیمان 2117925 كفـءكفـء1082011/07/01 معلم

روضة اللغات الرسمیة الجدیدة 2008/07/01 رانیھ ابراھیم مختار أبوعماشة 2103932 كفـءكفـء1092011/07/01 معلم

مدارس اللغات الرسمیة بدمیاط االبتدائیة 2009/07/01 رحاب حسن دمحم الباز 2203628 كفـءكفـء1102011/07/12 معلم

روضة مدرسة بنات الجمرك 2008/07/01 رحاب عزت على بركات 2074052 كفـءكفـء1112011/07/12 معلم

شطا االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 رشا  دمحم  السید  حباطة 2068278 كفـءكفـء1122011/03/14 معلم

روضة دمحم حسن الزیات 2008/07/01 رشا عبد الھادى احمد شاھین 2203639 كفـءكفـء1132011/07/12 معلم

مدارس اللغات الرسمیة بدمیاط الثانویة 2009/07/01 رشا عبد الوھاب عبد الفتاح تومة 2254720 كفـءكفـء1142011/07/12 معلم

التجریبیة المطورة االعدادیة 2008/07/01 رضوة عبد المنعم توفیق الكرداوى 2073880 كفـءكفـء1152011/07/01 معلم

حضانة التحریر 2008/07/01 رضوه دمحم نبیل على أبو عطایا 2139324 كفـءكفـء1162011/07/12 معلم

النیل ع الحدیثة 2008/07/01 رضوى عبد المنعم احمد الزھار 2093290 كفـءكفـء1172011/07/12 معلم

حضانة العدلیة بنین 2008/07/01 رضوى فوزى عزیز صالح 2093280 كفـءكفـء1182011/07/12 معلم

غیط النصارى االبتدائیة 2009/07/01 رضوى دمحم مصطفى النجار 2216139 كفـءكفـء1192011/07/12 معلم
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مدارس اللغات الرسمیة بدمیاط االبتدائیة 2008/07/01 رغدة  احمد عبد الرؤوف احمد 2102545 كفـءكفـء1202011/07/01 معلم

شطا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2008/07/01 رنا على فھیم غانم 2362342 كفـءكفـء1212011/07/01 معلم

دمحم صابر مطاوع االعدادیة/ الشھید  2008/03/01 رنا محمود محمود دبل 1818381 كفـءكفـء1222011/03/14 معلم

مسعد دمحم الباز ع 2008/03/01 رنیا دمحم  دمحم شبارة 1596249 كفـءكفـء1232011/03/01 معلم

اللوزى ث للبنات 2008/07/01 ریھام إسماعیل على أبوعمر 2103517 كفـءكفـء1242011/07/01 معلم

دمحم كمال المرشدى لغات/ روضھ الشھید  2008/07/01 ریھام السعید مسعد المغربي 2372765 كفـءكفـء1252011/07/12 معلم

١حضانة الطالئع  2008/03/01 سارة خلیل السید النشار 2121537 كفـءكفـء1262011/03/14 معلم

٢حضانة مدرسة شطا رقم  2008/07/01 سارة سعد عبده ابو عمر 2093306 كفـءكفـء1272011/07/12 معلم

الحسینى سلطان ع 2008/07/01 سارة دمحم فرید صالح أبو الغیط 2394081 كفـءكفـء1282011/07/01 معلم

روضة االمام دمحم عبده 2009/07/01 سارة محمود شكرى عبد الرحمن البیدق 2118132 كفـءكفـء1292011/07/12 معلم

دمیاط الثانویة المیكانیكیة 2009/07/01 سارة مصلح قاسم فتوح 2105153 كفـءكفـء1302011/07/12 معلم

ام المؤمنین الثانویة بنات 2008/07/01 سالى محمود ابراھیم محمود 2102976 كفـءكفـء1312011/07/01 معلم

اللغات الرسمیة الجدیدة ب 2009/07/01 سالى یوسف السید أبو عمر 2118185 كفـءكفـء1322011/07/12 معلم

اإلمام دمحم عبده االبتدائیة 2008/07/01 سالى یوسف فتحى عبد الغفار 2103438 كفـءكفـء1332011/07/12 معلم

روضة اللغات الرسمیة الجدیدة 2008/07/01 سلوى كمال عبده شھیب 2142420 كفـءكفـء1342011/06/27 معلم

حضانة الشھید رضوان بالبصارطة 2008/07/01 سماء الدسوقى لطفى العطوى 2118236 كفـءكفـء1352011/07/12 معلم

دمیاط ع بنین 2008/07/01 سماح عبدهللا القنادیلى دمحم حسانین البرش 2165725 كفـءكفـء1362011/06/27 معلم
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مدارس اللغات الرسمیة بدمیاط االبتدائیة 2008/07/01 سمر ابراھیم السید شطا 2103383 كفـءكفـء1372011/07/01 معلم

روضة المنتزة 2008/07/01 سمر جالل دمحم حلمى السقعان 2119323 كفـءكفـء1382011/07/01 معلم

خالد حرز اإلعدادیة/ الشھید  2008/03/01 سمر عبد هللا رزق عرنسة 1803454 كفـءكفـء1392011/03/01 معلم

حضانة الشھید رضوان بالبصارطة 2008/07/01 سمر دمحم دمحم العجوز 2102923 كفـءكفـء1402011/07/12 معلم

الشھید دمحم احمد حجازي اإلعدادیة 2008/03/01 سمر یاقوت دمحم حسوبھ 1762329 كفـءكفـء1412011/03/14 معلم

صادق جاویش الثانویة 2008/07/01 سمیرة مصطفى أبوزید یوسف 2248305 كفـءكفـء1422011/07/01 معلم

المنتزة االبتدائیة 2011/07/01 سناء فاروق عباس عید 2103529 كفـءكفـء1432011/07/01 معلم

النصر ع بنین 2009/02/01 سھام  احمد دمحم المنصوري 2300651 كفـءكفـء1442011/07/12 معلم

مجمع الشعراء للتعلیم االساسى/ روضة  2008/03/01 سھام صابر احمد الحناوى 2071536 كفـءكفـء1452011/03/14 معلم

غیط النصارى االبتدائیة 2005/10/15 سھام محسن السید خفاجة 517714 كفـءكفـء1462011/03/16 معلم

ابراھیم شرف الدین  ع 2008/03/01 سھیلة دمحم دمحم الشھاوي 517633 كفـءكفـء1472011/03/14 معلم

اإلمام دمحم عبده االبتدائیة 2005/06/02 سوزان رزق حسن البسیوني 516760 كفـءكفـء1482011/03/14 معلم

شطا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2008/07/01 سوسن عاشور حسن أبو العطا 2151926 كفـءكفـء1492011/07/12 معلم

النصر ع بنین 2008/07/01 شاھنده عادل سادات الشعراوى 2097354 كفـءكفـء1502011/07/12 معلم

دمیاط الثانویة الصناعیة بنات 2009/07/01 شرھان دمحم كمال یسرى نور الدین 2264801 كفـءكفـء1512011/07/01 معلم

دمیاط الثانویة الصناعیة بنات 2008/07/01 شرین دمحم دمحم كذلك 2264795 كفـءكفـء1522011/07/12 معلم

الحریة الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2008/07/01 شرین دمحم دمحم یوسف عرفات 2214005 كفـءكفـء1532011/07/12 معلم
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دمیاط الثانویة الصناعیة بنات 2008/07/01 شھنده مصطفى دمحم رجب 2264798 كفـءكفـء1542011/07/01 معلم

روضة صالح الدین االیوبي التجریبیة لغات 2008/07/01 شیرین أحمد دمحم األعصر 2215997 كفـءكفـء1552011/06/27 معلم

١حضانة الطالئع  2008/07/01 شیرین السعید ابراھیم عبد العزیز 2283294 كفـءكفـء1562011/07/12 معلم

حضانة التحریر 2008/07/01 شیماء السید شحاتھ السید رومیة 2117913 كفـءكفـء1572011/07/01 معلم

روضة مدرسة الشیخ عبدهللا عامر 2008/03/01 شیماء عبد المنعم زكى قابیل 2055376 كفـءكفـء1582011/03/01 معلم

روضة اللغات الرسمیة 2008/07/01 شیماء مصطفى یوسف األسمر 2103362 كفـءكفـء1592011/07/01 معلم

حضانة ابوبكر الصدیق بالبصارطة 2009/07/01 صباح السید دمحم مصطفى احمد 2119287 كفـءكفـء1602011/07/01 معلم

روضة اللغات الرسمیة 2008/07/01 صفا أحمد مصطفى الحلبى 2103348 كفـءكفـء1612011/07/01 معلم

مدارس اللغات الرسمیة بدمیاط الثانویة 2009/07/01 صفاء النبوى العربى السید فاید 2117992 كفـءكفـء1622011/07/01 معلم

روضة التجریبیة المطورة 2008/03/01 صفاء عبده  توفیق ابو السعود 2055006 كفـءكفـء1632011/03/14 معلم

2009/07/01 دمحم عبدة ع صالح الدین دمحم دمحم أبولبن 2117922 كفـءكفـء1642011/07/01 معلم

٢الشیخ شطا االبتدائیة رقم  2008/05/12 عبد الفتاح  عادل عبده الزیات 2263781 كفـءكفـء1652011/07/12 معلم

حضانة الشھید فرحات 2008/07/01 عبیر على على شواش 2373729 كفـءكفـء1662011/07/12 معلم

شوقى ضیف االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عزیزة عاطف أبوزید ھالل 2257841 كفـءكفـء1672011/07/01 معلم

التجریبیة المطورة االعدادیة 2009/07/01 عال على عبد الحمید حشیش 2118170 كفـءكفـء1682011/07/12 معلم

دمیاط الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2008/07/01 عال نور عزیز صالح 2374985 كفـءكفـء1692011/07/12 معلم

2009/07/01  االبتدائیة١سعد االسمر رقم / الشھید  على السید عوض الخضرجى 2093287 كفـءكفـء1702011/07/01 معلم

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

7438of 657 Page 2017/03/23

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

دمیاطدمیاط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

روضة اللغات الرسمیة الجدیدة 2008/07/01 علیاء محمود دمحم ابوسالم 2119316 كفـءكفـء1712011/07/12 معلم

دمیاط الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 غادة عادل دمحم ابراھیم البطل 2270598 كفـءكفـء1722011/07/12 معلم

روضة اللغات الرسمیة 2008/07/01 غادة دمحم زكریا الغزاوى 2121518 كفـءكفـء1732011/07/12 معلم

روضة اللغات الرسمیة 2008/07/01 فاتن محمود حسن شمسو 2102992 كفـءكفـء1742011/07/01 معلم

حضانة الحزاوي بدمیاط 2008/07/01 فاطمة اسماعیل  شلبى الرودى 2100675 كفـءكفـء1752011/07/12 معلم

مدارس اللغات الرسمیة بدمیاط االبتدائیة 2009/03/26 فاطمة الزھراء السید زكى ناصف 2102895 كفـءكفـء1762011/07/12 معلم

حضانة دمحم صادق كرات 2008/07/01 فاطمة الزھراء حسن على العش 2118206 كفـءكفـء1772011/07/12 معلم

روضة التجریبیة المطورة 2008/07/01 فاطمة الزھراء سعد عبد الوھاب الخوالنى 2103344 كفـءكفـء1782011/07/12 معلم

2008/03/01 دمحم عبدة ع فاطمة الزھراء مالك عبد الغفار الزالقى 2210351 كفـءكفـء1792011/03/01 معلم

حضانة دمحم صادق كرات 2008/07/01 فاطمة السید مصطفى العجوز 2103366 كفـءكفـء1802011/07/12 معلم

اللوزى ث للبنات 2008/07/01 فاطمة حمدى محمود على 2103532 كفـءكفـء1812011/07/01 معلم

روضة دمحم حسن الزیات 2009/07/01 فاطمة شحاتة السعید ابو موسى 2074626 كفـءكفـء1822011/07/12 معلم

روضة الشیخ الخضرى 2008/07/01 فاطمة عبد الفتاح محمود الفیومى 2073922 كفـءكفـء1832011/07/01 معلم

مجمع الشعراء للتعلیم االساسى/ روضة  2008/07/01 فاطمة عزت طھ درویش 2093284 كفـءكفـء1842011/07/12 معلم

حضانة الشھید رضوان بالبصارطة 2008/07/01 فاطمة دمحم عبد الفتاح دمحم نصر الدین 2118253 كفـءكفـء1852011/07/12 معلم

الحسینى سلطان ع 2008/03/01 فایزة رضا احمد النجار 1556944 كفـءكفـء1862011/02/14 معلم

دمباط الثانویة الزخرفیة بنات 2009/01/15 فلایر عبد الحمید على المزین 2208398 كفـءكفـء1872011/07/01 معلم
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شطا ع 2008/03/01 فوزیھ عبدالعزبز عبد الرحمن احمد 1773843 كفـءكفـء1882011/03/14 معلم

شطا ع 2008/03/01 لمیاء مسعد حسن حجاج 1800930 كفـءكفـء1892011/03/14 معلم

دمباط الثانویة الزخرفیة بنات 2008/07/01 لیلى طاھر مسعد زعتر 2254721 كفـءكفـء1902011/07/12 معلم

ابراھیم شرف الدین  ع 2008/07/01 ماجدة صفوت قدرى عبد الرازق 2394145 كفـءكفـء1912011/07/01 معلم

روضة اللغات الرسمیة 2008/07/01 مانرفا دمحم محمود المصرى 2093294 كفـءكفـء1922011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب الثانویة بنات 2009/07/01 دمحم أنور أنور طافح 2118158 كفـءكفـء1932011/07/01 معلم

دمیاط ع بنات 2009/07/01 دمحم سالمة أحمد الخمیسى 2117908 كفـءكفـء1942011/07/01 معلم

شطا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2009/02/01 دمحم صابر دمحم الصاوى 2142378 كفـءكفـء1952011/07/12 معلم

الحریة الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 دمحم عبد الخالق عبد الحافظ النجار 2166607 كفـءكفـء1962011/07/12 معلم

عوض الصیاد ع بنین 2008/03/01 دمحم عبد القادر فھیم زیدان 2094059 كفـءكفـء1972011/03/14 معلم

2009/02/01 دمحم عبدة ع دمحم عبد اللطیف حسن  الزغبى 2102524 كفـءكفـء1982011/07/01 معلم

عبد المنعم ریاض ع 2009/07/01 دمحم عوض موسى دمحم 2373733 كفـءكفـء1992011/07/01 معلم

ابراھیم شرف الدین  ع 2009/07/01 دمحم فیصل ابراھیم الغنیمى 2096510 كفـءكفـء2002011/07/01 معلم

دمیاط الزخرفیة بنین 2008/05/12 دمحم دمحم عبد الوھاب عسیلى 2151931 كفـءكفـء2012011/07/01 معلم

الشھید دمحم احمد حجازي اإلعدادیة 2008/03/01 دمحم مسعد عبد الحي الخولي 1792492 كفـءكفـء2022011/03/01 معلم

علي بن أبى طالب  ب 2009/07/01 دمحم مصطفى السید اللضام 2119523 كفـءكفـء2032011/07/12 معلم

2009/07/01 االبتدائیة٢طالئع غزل دمیاط رقم  محمود عبد القادر عثمان خفاجى 2139347 كفـءكفـء2042011/07/01 معلم
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2009/07/01 االبتدائیة٢طالئع غزل دمیاط رقم  محمود عطیة أبو العنین دمحم 2089360 كفـءكفـء2052011/07/01 معلم

خالد حرز اإلعدادیة/ الشھید  2008/07/01 مروة  عید عید السؤالى 2092409 كفـءكفـء2062011/07/01 معلم

روضة مدرسة المیناء الجدیدة 2008/07/01 مروة جمال وھبھ الفالحجى 2273438 كفـءكفـء2072011/07/12 معلم

دمیاط ع بنات 2008/07/01 مروة سامى حسین الجوھرى 2138561 كفـءكفـء2082011/07/01 معلم

عبد السالم عارف االبتدائیة 2009/07/01 مروة عادل السید العباسى 2121543 كفـءكفـء2092011/07/12 معلم

روضة اللغات الرسمیة 2008/03/01 مروة دمحم طاھر الشھاوى 2068327 كفـءكفـء2102011/03/01 معلم

منیة دمیاط االبتدائیة 2009/07/01 مروة محمود كامل التیتى 2102852 كفـءكفـء2112011/07/01 معلم

روضة مدرسة المیناء الجدیدة 2008/07/01 مروة مصطفى مسعد القللى 2119239 كفـءكفـء2122011/07/12 معلم

الشرباصى االبتدائیة 2008/07/01 مروه أحمد دمحم النحاس 2102966 كفـءكفـء2132011/07/12 معلم

عباس العقاد ع 2008/07/01 مروه المغازى دمحم المغازى 2365671 كفـءكفـء2142011/07/12 معلم

دمیاط الثانویة الصناعیة بنات 2008/07/01 مروه سمیر حسین نور 2264780 كفـءكفـء2152011/07/12 معلم

األمل للصم و ضعاف السمع إعدادى مھنى 2008/03/01 مروه دمحم رجب سرحان 2052664 كفـءكفـء2162011/03/01 معلم

ام المؤمنین الثانویة بنات 2008/07/01 معتزة رزق حسن البسیونى 2102980 كفـءكفـء2172011/07/01 معلم

مسعد دمحم الباز ع 2008/03/01 منار  خلف  محمود  شمس الدین 2221022 كفـءكفـء2182011/03/01 معلم

الحسینى سلطان ع 2008/03/01 منار احمد صالح صالح 516743 كفـءكفـء2192011/03/14 معلم

حضانة التحریر 2008/07/01 منار دمحم دمحم الزناتى 2119331 كفـءكفـء2202011/07/01 معلم

بنت الشاطئ ع بنات 2008/07/01 منار مسعد مسعد قورة 2087831 كفـءكفـء2212011/07/12 معلم
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روضة اللغات الرسمیة 2008/07/01 منال  ھاشم عبده المسلمى 2103029 كفـءكفـء2222011/07/01 معلم

شطا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2009/07/12 منى عبد الفتاح مسعد االطروش 2360672 كفـءكفـء2232011/07/12 معلم

دمیاط الثانویة المیكانیكیة 2008/07/01 منى دمحم بكر زاید 2105201 كفـءكفـء2242011/07/12 معلم

روضة اللغات الرسمیة الجدیدة 2008/07/01 منى دمحم فتحى حسن طھ 2214767 كفـءكفـء2252011/07/12 معلم

١حضانة العنانیة المشتركة  2008/07/01 مھا مصطفى بدیع البیومى 2074043 كفـءكفـء2262011/07/01 معلم

المنیة ع 2008/07/01 مى أحمد المتولى صمیدة 2105135 كفـءكفـء2272011/07/12 معلم

المتبولى االبتدائیة 2008/07/01 مى اسماعیل عبد الرازق اسماعیل جاد 2117956 كفـءكفـء2282011/07/12 معلم

١حضانة العنانیة المشتركة  2008/07/01 مى على حسن الدبرى 2074036 كفـءكفـء2292011/07/01 معلم

2009/07/01 االبتدائیة١طالئع غزل دمیاط رقم  میاده دمحم عبد الجلیل نقطة 2096496 كفـءكفـء2302011/07/12 معلم

شطا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2009/07/01 ناجى رأفت دمحم أبوسلیمة 2151930 كفـءكفـء2312011/07/01 معلم

روضة احمد الوفائى 2008/03/01 نادیة  مسعد مسعد قورة 2071516 كفـءكفـء2322011/03/14 معلم

األمل للصم و ضعاف السمع إعدادى مھنى 2008/03/01 نادیة أحمد منیر دمحم ابو ریة 1800750 كفـءكفـء2332011/03/14 معلم

دمحم كمال المرشدى االبتدائیة لغات/ الشھید 2009/07/01 ناصر على طاھر عبدهللا 2121558 كفـءكفـء2342011/07/12 معلم

حامد یوسف عیسى الثانویة/ الشھید  2008/07/01 نبویة الغریب ھاشم العطوى 2117987 كفـءكفـء2352011/07/12 معلم

دمحم كمال المرشدى  ع  للغات/ الشھید  2008/03/01 نجاة فتحى السید البیاع 1478848 كفـءكفـء2362011/03/01 معلم

روضة شطا الجدیدة 2008/07/01 نجالء حامد السید الغطاس 2096566 كفـءكفـء2372011/07/12 معلم

دمحم صابر مطاوع االعدادیة/ الشھید  2008/07/01 نجالء فتحى طھ اإلمام 2118192 كفـءكفـء2382011/07/12 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 

دمیاطدمیاط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم حسن الزیات االبتدائیة 2008/07/01 نرمین أحمد دمحم النحاس 2102965 كفـءكفـء2392011/07/12 معلم

المنیة ع 2008/07/01 نرمین صالح السید فاید 2121464 كفـءكفـء2402011/07/12 معلم

النیل ع الحدیثة 2008/07/01 نرمین محمود  إبراھیم أبوزید 2143052 كفـءكفـء2412011/07/01 معلم

٣الشیخ شطا االبتدائیة رقم  2008/03/01 نسرین محمود دمحم مخاریطھ 1548663 كفـءكفـء2422011/03/14 معلم

النصر ع بنین 2008/07/01 نسمة أحمد عبده أبوسمرة 2097350 كفـءكفـء2432011/07/12 معلم

حضانة الشھید رضوان بالبصارطة 2008/07/01 نسمة بشیر بشیر مندور 2148136 كفـءكفـء2442011/07/12 معلم

الشھید جمال الدین شیحة  ب 2008/07/01 نسمة طاھر التابعى البردویلى 2378067 كفـءكفـء2452011/07/12 معلم

روضة صالح الدین االیوبي التجریبیة لغات 2008/03/01 نصرة الشافعى محمود أبو یونس 2068346 كفـءكفـء2462011/03/01 معلم

رضوان االبتدائیة/ الشھید  2011/07/01 نعیم دمحم حسن دمحم الفیومى 2121598 كفـءكفـء2472011/07/12 معلم

شھداء البصارطة االبتدائیة 2008/07/01 نفین فاروق ابراھیم عوض 2145967 كفـءكفـء2482011/07/12 معلم

)اإللكترونیة ( المھندس دمحم حسن درة  2009/07/01 نھاد إبراھیم السعید عبد الرازق 2273492 كفـءكفـء2492011/07/12 معلم

روضة احمد الوفائى 2009/07/01 نھاد اشرف دمحم رشدي شاكر عطیة 2219994 كفـءكفـء2502011/07/12 معلم

فادى منتصر االبتدائیة/ الشھید  2008/03/01 نھاد بشیر عبدة داود 514708 كفـءكفـء2512011/03/14 معلم

شطا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2008/07/01 نھاد فوزى حسن أبو ملوة 2151925 كفـءكفـء2522011/07/01 معلم

الجالء االبتدائیة 2008/07/01 نھى ابراھیم دمحم عزمى الكفراوى 2105088 كفـءكفـء2532011/07/12 معلم

دمیاط الثانویة التجاریة المتقدمة 2008/07/01 نھى دمحم ناجد عبد هللا القطان 2103492 كفـءكفـء2542011/07/12 معلم

١روضة شطا رقم   2008/07/01 نورا حسن حامد المر 2093330 كفـءكفـء2552011/07/12 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 

دمیاطدمیاط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٣روضة شطا رقم  2008/07/01 نورا فوزى عبده الجنیدى 2257839 كفـءكفـء2562011/07/12 معلم

الحسینى سلطان ع 2008/07/01 نورا مجدى على الوسیة 2394129 كفـءكفـء2572011/07/12 معلم

دمیاط الزخرفیة بنین 2008/07/01 نورة إبراھیم دمحم بخیت 2151934 كفـءكفـء2582011/07/12 معلم

حضانة الشھید فرحات 2008/07/01 نوره على على الخضرى 2373732 كفـءكفـء2592011/07/12 معلم

اللوزى ث للبنات 2008/07/01 نورھان حمدى السید سرحان 2118210 كفـءكفـء2602011/07/01 معلم

روضة دمحم حسن الزیات 2009/07/01 نیفین ماھر محمود الروس 2253261 كفـءكفـء2612011/07/12 معلم

رضوان االبتدائیة/ الشھید  2008/07/01 ھالة  زاكى زاكى بعیت 2122216 كفـءكفـء2622011/07/12 معلم

روضة عز الدین الشامى 2008/07/01 ھالة  دمحم السعید عبد الرحمن 2093305 كفـءكفـء2632011/07/12 معلم

أبو العز االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 ھالة السید عبد المقصود عبد المجید 1820203 كفـءكفـء2642011/03/01 معلم

ام المؤمنین الثانویة بنات 2008/07/01 ھالة تامر  السید حسن 2102982 كفـءكفـء2652011/07/01 معلم

الشعراء الثانویة المشتركة 2008/07/01 ھالة محسن على الطحان 2103003 كفـءكفـء2662011/07/01 معلم

روضة اللغات الرسمیة 2009/07/01 ھالھ عباس دمحم عبیدى 2175837 كفـءكفـء2672011/07/01 معلم

غیط النصارى ع 2009/03/01 ھانى دمحم السید الحناوى 1601154 كفـءكفـء2682011/03/14 معلم

فرحات االبتدائیة/ الشھید  2009/07/01 ھانى دمحم دمحم شھاب الدین 2373426 كفـءكفـء2692011/07/01 معلم

حضانة التحریر 2008/07/01 ھبة السباعى دمحم السباعى 2103337 كفـءكفـء2702011/07/12 معلم

صالح الدین األیوبى اإلعدادیة لغات 2008/03/01 ھبة هللا ابراھیم درویش حسنین 517291 كفـءكفـء2712011/02/14 معلم

روضة الشرباصى التجریبیة المطورة 2009/07/01 ھبة شھبور محمود الزند 2222507 كفـءكفـء2722011/07/12 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 

دمیاطدمیاط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سعاد محرم الثانویھ 2011/07/01 ھبة عبد الفتاح یحیى عبد الصمد 2096513 كفـءكفـء2732011/07/01 معلم

ام المؤمنین الثانویة بنات 2008/07/01 ھبھ أحمد أحمد بعیت 2118115 كفـءكفـء2742011/07/01 معلم

روضة اللغات الرسمیة 2008/08/01 ھبھ هللا دمحم دمحم اللبان 2103046 كفـءكفـء2752011/07/01 معلم

مجمع الشعراء للتعلیم االساسى/ روضة  2008/07/01 ھبھ النقراشى اسماعیل الحنفى 2119408 كفـءكفـء2762011/07/12 معلم

)اإللكترونیة ( المھندس دمحم حسن درة  2008/07/01 ھدى كامل حسن موسى 2273494 كفـءكفـء2772011/07/12 معلم

السنانیة ع م 2008/03/01 ھناء السعید اسماعیل عریف 2214818 كفـءكفـء2782011/02/14 معلم

روضة الفاروق عمر بن الخطاب 2008/07/01 ھناء عبد الكریم عبده جویده 2073903 كفـءكفـء2792011/07/12 معلم

عزبة الصعیدى االبتدائیة 2008/07/01 ھویدا صابر عبد العزیز الجیار 2372628 كفـءكفـء2802011/07/01 معلم

صادق جاویش الثانویة 2009/07/01 ھویدا ماھر البساطى دمحم 2139281 كفـءكفـء2812011/07/12 معلم

)اإللكترونیة ( المھندس دمحم حسن درة  2008/07/01 وجنات أحمد عبد السالم بحیرى 2273496 كفـءكفـء2822011/07/12 معلم

روضة ابن خلدون بنین 2008/07/01 وفاء أحمد السعید الحادق 2139319 كفـءكفـء2832011/07/12 معلم

العدلیة االبتدائیة المشتركة 2008/07/01 وفاء أحمد حسین عبد المولى 2087768 كفـءكفـء2842011/07/01 معلم

شوقى ضیف االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 وفاء الحنفى نصر عسیلى 1585570 كفـءكفـء2852011/03/14 معلم

شطا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2009/07/01 یاسمین حسین أمین الطرابیلى 2151928 كفـءكفـء2862011/07/01 معلم

العدلیة االبتدائیة المشتركة 2005/10/02 یاسمین دمحم السعید بكر 1793219 كفـءكفـء2872011/03/14 معلم

التجریبیة المطورة االعدادیة 2011/07/01 یحیى خلیل إبراھیم الخضرجى 2073858 كفـءكفـء2882011/07/12 معلم

2009/07/01  االبتدائیة٢العنانیة رقم   یوسف عبده عبده مقلد 2393835 كفـءكفـء2892011/07/12 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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فارسكوردمیاط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ب- عبد المنعم مي  1985/09/01 ضیاء علي الحسیني العزب 494506 كفـءكفـء12009/02/26 مشرف- معلم أول 

ب- الحدیدى  2011/03/01 امل جالل طھ دمحمبركات 2238885 كفـءكفـء22011/03/14 أمین مكتبة

مدرسةالتربیة الفكریة بفارسكور 2008/07/01 امیرة محفوظ احمد ضیف 2008534 كفـءكفـء32011/07/12 أمین مكتبة

2008/03/01 األربعین اإلعدادیةالمشتركة امیره یسرى عثمان احمد زھران 2168992 كفـءكفـء42011/03/14 أمین مكتبة

ب- اوالد خلف الحدیثة  2008/03/01 ایناس وفیق دمحم احمد المجالوى 2111861 كفـءكفـء52011/03/14 أمین مكتبة

الحورانى االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 دینا الحسانین صادق عبدربھ 2168983 كفـءكفـء62011/03/14 أمین مكتبة

ب - ٢وحدة شرباص  2008/03/01 رشا دمحم عباس سعد 2087224 كفـءكفـء72011/03/14 أمین مكتبة

دمحم لطفى عزام ع تعلیم اساسى 2009/03/01 شیماء السعید السعید سمره 2161902 كفـءكفـء82011/03/14 أمین مكتبة

ب- شجرة الدر  2008/03/01 شیماء محمود دمحم معیزه 2022988 كفـءكفـء92011/03/14 أمین مكتبة

ب- عزبة الجندى  2008/03/01 عزیزه دمحم عبده بدر الخیارى 2106752 كفـءكفـء102011/03/14 أمین مكتبة

دمحم دمحم عبد العال العیوطي ع 2008/03/01 نجالء مسعد سعد باشا 2022336 كفـءكفـء112011/03/01 أمین مكتبة

شرباص اإلعدادیةللتعلیم األساسى 2008/03/01 نورا طاھر رفعت عبد العلیم بدوي 2087226 كفـءكفـء122011/03/14 أمین مكتبة

كفر العرب االعدادیة المشتركة 2008/03/01 ھند مختار عبد الحكیم فارس 2154401 كفـءكفـء132011/03/14 أمین مكتبة

ب- الشھید دمحم طارق ابو الفرح  2008/03/01 ورده الظریف دمحم السید شطیھ 2097299 كفـءكفـء142011/03/14 أمین مكتبة

مناع خلیل االبتدائیة 2011/07/01 صفاء مرتضى دمحم علي غنیم 2200295 كفـءكفـء152011/07/12 أخصائى تكنولوجیا

ب- عزبة الجندى  2011/07/01 عادل عادل عبد الرؤف السنباطي 2154467 كفـءكفـء162011/07/12 أخصائى تكنولوجیا

ابوبكر الصدیق االبتدائیة 2005/10/12 جھاد حامد محمود خمیسى 1479247 كفـءكفـء172011/07/01 أخصائى اجتماعى
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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 
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

الحورانى االبتدائیة المشتركة 2008/10/11 حسناء السید دمحم عبد العزیز 517734 كفـءكفـء182011/07/12 أخصائى اجتماعى

ب- جمال نصیر  2005/10/02 دعاء سعید الحسانین الدسوقي 517842 كفـءكفـء192011/07/12 أخصائى اجتماعى

ب - ٢كرم ورزوق  2006/10/12 دعاء شوقى دمحم رمضان 517853 كفـءكفـء202011/06/23 أخصائى اجتماعى

عبد القادر المرقبى ع 2009/07/01 شریف السید السید مصطفي 517818 كفـءكفـء212011/07/12 أخصائى اجتماعى

كفر العرب االعدادیة المشتركة 2008/07/01 منى طاھر دمحم مندور 517896 كفـءكفـء222011/07/12 أخصائى اجتماعى

دمحم دمحم عبد العال العیوطي ع 2008/07/01 نجالء على عبد القادر المسري 2071505 كفـءكفـء232011/07/01 أخصائى اجتماعى

١شرباص االبتدائیة  2011/03/01 نورة دمحم نصر عبد اللطیف 517407 كفـءكفـء242011/03/14 أخصائى اجتماعى

ب- دمحم ومحمود نعناع  2005/10/12 ھبة صالح على دمحم 517717 كفـءكفـء252011/06/27 أخصائى اجتماعى

ب- عزبة الجندى  1993/09/01 السید دمحم دمحم مراد 503173 كفـءكفـء262009/02/26 معلم أول أ

االنصارى االبتدائیة 1982/01/18 عبدالحمید سعد عبدالحمید الزریقي 488141 كفـءكفـء272009/02/26 معلم أول أ

مناع خلیل ع 1984/11/01 ناصرة أحمد دمحم جمعة 492587 كفـءكفـء282009/02/26 معلم أول أ

الشھید دمحم احمد فرج االعدادیة 1994/09/01 والء مصطفى حسین جعفر 507157 كفـءكفـء292012/07/11 ماجیستیرمعلم أول أ

مناع خلیل االبتدائیة 1991/09/01 ایمان السید عثمان عبدالعال 504540 كفـءكفـء302009/02/26 معلم أول

مناع خلیل االبتدائیة 1992/09/01 سماح فرید توكل احمد 508463 كفـءكفـء312009/02/26 معلم أول

فارسكور الثانویة الصناعیة بنات 1995/09/01 شادیھ عبده السید الجزار 511931 كفـءكفـء322009/02/26 معلم أول

ب- الشھید دمحم لطفى عزام  1992/09/01 صفاء عثمان دمحم مراد 508697 كفـءكفـء332009/02/26 معلم أول

ب- مدرسة شھداء الناصریة  1994/04/07 عماد حسین حسین على 1713541 كفـءكفـء342009/10/26 معلم أول
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كود المعلمم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1993/06/01 كامل صالح عباس عضام 505487 متوسطمتوسط352010/05/12 معلم أول

مدرسة كفر العرب الثانویة 1979/05/31 دمحم الشربیني دمحم سالم 486682 كفـءكفـء362009/10/26 معلم أول

فارسكورالفنیة التجاریة 1983/12/01 دمحم عبد السمیع عبده ابو ستة 489985 كفـءكفـء372010/05/12 معلم أول

ب - ١وحدة شرباص  1991/09/01 مسعد دمحم سید احمد زمزم 503529 كفـءكفـء382009/02/26 معلم أول

ب- الشھید دمحم لطفى عزام  1992/11/01 ھناء البدري دمحم عزام 508231 كفـءكفـء392009/02/26 معلم أول

مناع خلیل االبتدائیة 1992/09/01 وائل محمود دمحم العتباني 503057 كفـءكفـء402009/02/26 معلم أول

ب- عبد المنعم مي  1990/09/01 یاسر دمحم السید سالم 504505 كفـءكفـء412009/02/26 معلم أول

ناصر ث المشتركة 2008/07/01 ابتسام عزمي كمال عبد الحلیم 2097976 كفـءكفـء422011/07/12 معلم

فارسكور الثانویة بنات 2008/07/01 إجالل أحمد عبدالمقصود العدل 2132287 كفـءكفـء432011/07/12 معلم

ب- دمحم حسن الزیات تعلیم اساسى  2011/07/01 احمد رشاد عبد الفتاح ابراھیم 2161886 كفـءكفـء442011/07/12 معلم

فارسكور ع الحدیثة 2009/07/01 احمد رمضان دمحم ابو یونس 2095997 كفـءكفـء452011/07/12 معلم

محمود الشربینى االعدادیة 2011/07/01 احمد دمحم رشاد العدل 2154483 كفـءكفـء462011/07/12 معلم

الحورانى ع 2009/07/01 احمد دمحم صالح اسماعیل 2100703 كفـءكفـء472011/07/12 معلم

الشھید رامي السید زیدان الثانویة بنین 2011/07/01 احمد دمحم مصطفى حفنى 2098982 كفـءكفـء482011/07/12 معلم

الشھید دمحم احمد فرج االعدادیة 2009/07/01 اسالم حسن سلیمان عبد الرازق 2177674 كفـءكفـء492011/07/12 معلم

مناع خلیل ع 2008/07/01 افكار حسن على حسن القاضى 2289453 كفـءكفـء502011/07/12 معلم

ب- الشھید دمحم لطفى عزام  2008/07/01 الشیماء ماھر عبد هللا المرسي 2153450 كفـءكفـء512011/07/12 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

روضة شرباص للتعلیم األساسى 2008/03/01 الشیماء دمحم دمحم راجح 2147232 كفـءكفـء522011/03/14 معلم

روضة الشھید اسماعیل فھمى 2011/07/01 الشیماء نعیم مصطفى السؤالى 2136841 كفـءكفـء532011/07/12 معلم

شبانة ع 2008/07/01 الھام محب احمد نصیر 2164096 كفـءكفـء542011/07/12 معلم

فارسكور الثانویة بنات 2011/07/01 أمانى أحمد أحمد الحدیدى 2132254 كفـءكفـء552011/07/12 معلم

روضة عبدالھادى اإلمام 2008/07/01 امانى عبدالرازق احمد ابراھیم 2147288 كفـءكفـء562011/07/12 معلم

فارسكور ع المھنیة المشتركة 2005/06/12 امل عبد السالم عبد السالم فرج 2028737 كفـءكفـء572011/03/14 معلم

روضة جمال نصیر بالغنیمیة 2008/07/01 امیرة حامد الشربیني شحاتھ 2166480 كفـءكفـء582011/07/12 معلم

روضة شجرة الدر الرسمیة لغات 2008/07/01 امیرة رشدى دمحم یوسف 2147174 كفـءكفـء592011/07/12 معلم

فارسكورالفنیة التجاریة 2008/07/01 امیرة دمحم إبراھیم عبد الحق 2209017 كفـءكفـء602011/07/01 معلم

ب- الشھید اسماعیل فھمى  2008/07/01 امیرة دمحم على عطوة 2123394 كفـءكفـء612011/07/12 معلم

روضة الشھید اسماعیل فھمى 2008/07/01 امیره عادل عبدالمحسن حماد 2112078 كفـءكفـء622011/07/12 معلم

روضة الشھید اسماعیل فھمى 2008/07/01 امیره دمحم السعید السعید عویضھ 2101542 كفـءكفـء632011/07/12 معلم

ب- الشھید عاطف سالمة  2011/03/01 ایمان احمد ابراھیم  الحادق 2153272 كفـءكفـء642011/03/01 معلم

مناع خلیل الثانویة المشتركة 2008/07/01 إیمان اإلمام دمحم اإلمام بدران 2248311 كفـءكفـء652011/07/12 معلم

فارسكور ع بنات 2006/09/18 ایمان السید السید عاید 1719935 كفـءكفـء662011/03/14 معلم

االنصارى االبتدائیة 2008/03/01 ایمان السید عبد الرازق عویضھ 2105012 كفـءكفـء672011/03/14 معلم

فارسكورالزخرفیة بنات 2011/07/01 ایمان بكار  عبد التواب  بكار 2095839 كفـءكفـء682011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة
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المؤھل 
األعلي

روضة عبدالھادى اإلمام 2008/07/01 ایمان سعد نصر العزب 2147225 كفـءكفـء692011/07/12 معلم

ب- الشھید اسماعیل فھمى  2008/07/01 ایمان عبد الرازق عبده عبد هللا 2123483 كفـءكفـء702011/07/12 معلم

مدرسة كفر العرب الثانویة 2008/07/01 ایمان دمحم حسن الرازقى 2113444 كفـءكفـء712011/07/12 معلم

الحورانى ع 2008/03/01 ایمان دمحم دمحم شطا زیان 2025854 كفـءكفـء722011/03/01 معلم

روضة عزیة الجندى 2008/07/01 ایمان منصور شحاتھ ھدیھد 2151135 كفـءكفـء732011/07/01 معلم

ناصر ث المشتركة 2009/07/01 ایمان نعمان نعمان مصباح عاشور 2105622 كفـءكفـء742011/07/12 معلم

شجرة الدر االعدادیة الرسمیة لغات 2008/03/01 تغرید عبد العزیز متولى الدھرى 1804169 كفـءكفـء752011/03/01 معلم

االربعین االبتدائیة 2008/03/01 حبیبھ الباز الباز سكریھ 2166438 كفـءكفـء762011/03/01 معلم

فارسكور الصناعیة المیكانیكیة 2009/07/01 حسام سعد المتولى محیسن 2210517 كفـءكفـء772011/07/12 معلم

فارسكور ع الحدیثة 2008/03/01 حنان ربیع فتحى السید المر 1719919 كفـءكفـء782011/03/01 معلم

روضة شرباص للتعلیم األساسى 2008/07/01 حنان على محمود الصعب 2147259 كفـءكفـء792011/07/12 معلم

ب- كفر ابو عظمة  2008/09/23 خلود صالح رشدي دمحمین عمر 2161896 كفـءكفـء802011/07/12 معلم

روضة شجرة الدر الرسمیة لغات 2008/08/01 دالیا احمد احمد ابراھیم العزبى 2147294 كفـءكفـء812011/07/12 معلم

فارسكورالفنیة التجاریة 2008/07/01 دالیا الحسانین صادق عبدربھ 2168957 كفـءكفـء822011/07/12 معلم

روضة مناع خلیل 2011/07/01 دعاء عبدالرحیم دمحم مصطفى 2148139 كفـءكفـء832011/07/12 معلم

روضة الشھید دمحم طارق ابو الفرح 2008/07/01 دعاء دمحم دمحم عبدالحى الشریف 2248499 كفـءكفـء842011/07/12 معلم

ب- الشھید دمحم طارق ابو الفرح  2008/03/01 دعاء مسعد فؤاد العساس 2022328 كفـءكفـء852011/03/01 معلم
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فارسكور ع بنات 2008/07/01 دینا بھى الدین على البربرى 2122409 كفـءكفـء862011/07/12 معلم

شبانة ع 2006/10/02 راندا عبد الحمید ابراھیم سلیمھ 2068819 كفـءكفـء872011/03/14 معلم

فارسكور الصناعیة المیكانیكیة 2008/07/01 رانیا بشیر التابعى داود 2120756 كفـءكفـء882011/07/12 معلم

فارسكور الزخرفیة بنین 2011/07/01 رانیا حسین عبد الستار البوھي 2346873 كفـءكفـء892011/07/12 معلم

روضة اوالد خلف الجدیدة 2008/07/01 رانیا رمزى السید باشا 2167693 كفـءكفـء902011/07/12 معلم

روضة عبدالھادى اإلمام 2008/03/01 رانیا رمزي فرید یوسف 2154385 كفـءكفـء912011/03/14 معلم

٢روضة كرم ورزوق  2008/11/01 رباب دمحم عبد السمیع عرفات 2162902 كفـءكفـء922011/07/12 معلم

روضة الشھید عبد الغني عیاد 2008/07/01 رحاب السعید یوسف عیاد 2101616 كفـءكفـء932011/07/12 معلم

ب- دمحم حسن الزیات تعلیم اساسى  2008/03/01 رحاب دمحم على دمحم الصباغ 2169000 كفـءكفـء942011/03/01 معلم

عبد القادر المرقبى ع 2011/07/01 رشا السید دمحم النحاس 2154531 كفـءكفـء952011/07/01 معلم

روضة جمال نصیر بالغنیمیة 2008/07/01 رشا راشد راشد خلیف 2167669 كفـءكفـء962011/07/12 معلم

فارسكور الصناعیة المیكانیكیة 2008/07/01 رشا صالح ابراھیم الشاوى 2113438 كفـءكفـء972011/07/12 معلم

دمحم عید ابراھیم ع 2008/03/01 رشا عاطف دمحم الشیخ 2106846 كفـءكفـء982011/03/14 معلم

كفر العرب االعدادیة المشتركة 2008/03/01 رشا فھردمحم دمحم أبوالفرح حسین 2210523 كفـءكفـء992011/03/01 معلم

دمحم عید ابراھیم ع 2008/07/01 رشا دمحم فھیم رشوان 2153819 كفـءكفـء1002011/07/12 معلم

ب - ١كرم ورزوق  2008/07/01 رشا دمحم دمحم ابوطھ الشعراوى 2165326 كفـءكفـء1012011/07/12 معلم

السید دمحم باشا ع/د 2009/07/01 رشدى عبد المنعم ابراھیم عمر 2103664 كفـءكفـء1022011/07/12 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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فارسكوردمیاط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول شبانة الثانویة المشتركة 2008/07/01 رنا دمحم  متولي احمد 2354320 كفـءكفـء1032011/07/12 معلم

فارسكورالزخرفیة بنات 2008/07/01 رندا نبیل وھبھ جوده 2104923 كفـءكفـء1042011/07/12 معلم

فارسكور الثانویة بنات 2008/07/01 رویدا السعید السعید مراد 2132326 كفـءكفـء1052011/07/12 معلم

محمود الشربینى االعدادیة 2008/07/01 ریھام امام االمام دمحم عسیلى 2167701 كفـءكفـء1062011/07/12 معلم

كفر العرب االعدادیة المشتركة 2009/02/21 ریھام حسانین حسانین دمحم عید 2181025 كفـءكفـء1072011/07/12 معلم

الطرحھ االبتدائیھ المشتركھ 2008/03/01 زھراء السیدعلى المرشدى العجیرى 2059265 كفـءكفـء1082011/03/01 معلم

روضة شرباص للتعلیم األساسى 2008/07/01 سارة احمد احمد رزق 2147278 كفـءكفـء1092011/07/12 معلم

فارسكورالفنیة التجاریة 2008/07/01 سارة انور السعید صحصاحة 2147475 كفـءكفـء1102011/07/12 معلم

روضة االربعین 2009/02/21 سارة حمدى أحمدھاشم الحضرى 2121336 كفـءكفـء1112011/07/12 معلم

ب- الشھید اسماعیل فھمى  2002/05/13 سامى حرز عبد الرازق حواس 1597063 كفـءكفـء1122009/02/26 معلم

روضة شھداء الناصریة 2008/03/01 سماح غریب على دمحمغریب 2147192 كفـءكفـء1132011/03/14 معلم

ب- الشھید دمحم طارق ابو الفرح  2008/07/01 سمر العزمى العزمى الشامى 2165339 كفـءكفـء1142011/07/12 معلم

كفر ابو عظمة  اإلعدادیة 2008/03/01 سمر دمحم وصفى سلیمان الباز 1776259 كفـءكفـء1152011/03/01 معلم

روضة كفر ابوعظمھ 2008/07/01 سھام زكریا دمحمعامر خلیل 2153521 كفـءكفـء1162011/07/12 معلم

شجرة الدر االعدادیة الرسمیة لغات 2011/07/01 شروق احمد احمد الشیطي 2151300 كفـءكفـء1172011/07/12 معلم

فارسكور الصناعیة المیكانیكیة 2008/07/01 شروق عطیة حسن شریشر 2120758 كفـءكفـء1182011/07/12 معلم

الحورانى ع 2008/03/01 شروق دمحم وصفى الباز 1778343 كفـءكفـء1192011/03/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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فارسكوردمیاط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم ومحمود نعناع ع 2008/05/12 شریف فتحى عبدهللا السیدصالح 2207099 كفـءكفـء1202011/07/12 معلم

فارسكور ع بنات 2008/03/01 شرین أحمد شحاتة عرفة 1784175 كفـءكفـء1212011/03/01 معلم

ب- عبد المنعم مي  2007/02/01 شرین عوض طاھر  عبد المقصود 2068785 كفـءكفـء1222011/03/01 معلم

فارسكور ع بنات 2007/09/17 شیماء اسماعیل الحسینى جاد هللا 1720232 كفـءكفـء1232011/03/14 معلم

مدرسةالتربیة الفكریة بفارسكور 2008/07/01 شیماء اإلمام العزب حجازى 2147182 كفـءكفـء1242011/07/12 معلم

روضة الشھید اسماعیل فھمى 2009/07/01 شیماء حمدى جابر دمحم الصعیدى 2136835 كفـءكفـء1252011/07/12 معلم

فارسكور الثانویة بنات 2008/07/01 شیماء عادل احمد طمان 2133597 كفـءكفـء1262011/07/12 معلم

روضة الشھید عبد الغني عیاد 2008/07/01 شیماء فوزى كامل ابوحسن 2147150 كفـءكفـء1272011/07/12 معلم

ب- اوالد خلف الجدیدة  2008/03/01 شیماء دمحم عطیھ كامل بدوى 1720450 كفـءكفـء1282011/03/14 معلم

روضة عبدالھادى اإلمام 2008/03/01 صابرة رضا وصفى الباز 2147248 كفـءكفـء1292011/03/14 معلم

ب- الشھید بھجت الطرانیس  2011/07/01 صابرین ابو المعاطى عبده عبدالكریم 2238862 كفـءكفـء1302011/07/12 معلم

مناع خلیل الثانویة المشتركة 2008/07/01 صبرین صالح عوض الحنفي 2097726 كفـءكفـء1312011/07/12 معلم

روضة عبدالھادى اإلمام 2008/03/01 صفاء محمود حسن طھ ھاللى 2147204 كفـءكفـء1322011/03/14 معلم

روضة كفر ابوعظمھ 2008/07/01 عائشھ دمحم عبد الرحیم زیان 2147516 كفـءكفـء1332011/07/12 معلم

كفر العرب االعدادیة المشتركة 2008/03/01 عبیر السعید صالح قویطھ 2071019 كفـءكفـء1342011/03/14 معلم

عبد القادر المرقبى ع 2008/03/01 عبیر یسرى اسماعیل عبدربھ 2103625 كفـءكفـء1352011/03/14 معلم

ب- عبد الھادى االمام  2006/10/02 عزة دمحم السعید بكر 1606126 كفـءكفـء1362011/03/01 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 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر العرب  ب تعلیم اساسي 2008/03/01 عفاف دمحم صابر البادي 2022657 كفـءكفـء1372011/03/01 معلم

مدرسة كفر العرب الثانویة 2011/07/01 علي علیوة علیوة علي الجوھري 2098462 كفـءكفـء1382011/07/12 معلم

االنصارى االبتدائیة 2008/07/01 عماد عبد الرازق عبده عبدهللا 2123476 كفـءكفـء1392011/07/12 معلم

الشھید دمحم احمد فرج االعدادیة 2008/07/01 فاطمة حمدى مختار  شطا زیان 2196078 كفـءكفـء1402011/07/12 معلم

شبانة ع 2008/03/01 فاطمة شحاتة دمحم خلیفة 1775871 كفـءكفـء1412011/03/01 معلم

الشھید دمحم احمد فرج االعدادیة 2008/03/01 فاطمة یاسین صادق الھوارى 1808130 كفـءكفـء1422011/03/01 معلم

روضة الشھید بھجت الطرانیسى 2008/07/01 فاطمھ عبد هللا عبده صابر 2153536 كفـءكفـء1432011/07/12 معلم

٢شرباص االیتدائیة  2010/07/01 فتحیة ابراھیم السعید البندیرى 2147307 كفـءكفـء1442011/07/12 معلم

فارسكور الثانویة بنات 2010/07/01 فھیمھ حسن دمحم العباسى 2132303 كفـءكفـء1452011/07/12 معلم

شبانة ع 2008/03/01 كریمھ دمحم فتحى السید المر 1719924 كفـءكفـء1462011/03/01 معلم

روضة اوالد خلف الجدیدة 2009/07/01 كریمھ دمحم قندیل األكرت 2101557 كفـءكفـء1472011/07/12 معلم

فارسكورالزخرفیة بنات 2008/07/01 مایسھ رزق عبدالحلیم رزق بركات 2127855 كفـءكفـء1482011/07/12 معلم

فارسكور الزخرفیة بنین 2011/07/01 دمحم ابراھیم ابراھیم قندیل 2098933 كفـءكفـء1492011/07/12 معلم

فارسكور الصناعیة المیكانیكیة 2009/07/01 دمحم احمد دمحم عطیھ 2207772 كفـءكفـء1502011/07/12 معلم

الشھید رامي السید زیدان الثانویة بنین 2009/07/12 دمحم علي ابراھیم قندیل 2098450 كفـءكفـء1512011/07/12 معلم

ب- دمحم حسن العبد  2011/07/01 دمحم یوسف فتحي برتخ 2154540 كفـءكفـء1522011/07/12 معلم

فارسكور الزخرفیة بنین 2011/07/01 محمود عاطف ابراھیم جالل طھ 2170246 كفـءكفـء1532011/07/12 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

ب- جمال نصیر  2009/07/01 محمود عبدهللا سالمھ السروى 2167713 كفـءكفـء1542011/07/12 معلم

ناصر ث المشتركة 2008/07/01 مروة دمحم ربیع النجیرى 2134686 كفـءكفـء1552011/07/12 معلم

دمحم دمحم عبد العال العیوطي ع 2008/03/01 مروه  محمود  محمود  عبد هللا 2103959 كفـءكفـء1562011/03/01 معلم

فارسكور ع الحدیثة 2008/07/01 مریم عاطف سعد الدین الھاللي 2102517 كفـءكفـء1572011/07/12 معلم

شبانة ع 2006/10/02 منال طلعت دمحم سالم 2181279 كفـءكفـء1582011/03/14 معلم

مناع خلیل االبتدائیة 2008/07/01 منى راشد راشد خلیف 2190251 كفـءكفـء1592011/07/12 معلم

فارسكور الثانویة الصناعیة بنات 2008/07/01 منى صالح  دمحم دمحم عید 2205938 كفـءكفـء1602011/07/12 معلم

دمحم دمحم عبد العال العیوطي ع 2008/03/01 منى عبد المنعم احمد عثمان 1793479 كفـءكفـء1612011/03/14 معلم

فارسكور ع بنات 2008/07/01 مھا ادریس مصطفى مصطفى النادى 2109105 كفـءكفـء1622011/07/12 معلم

روضة عبدالھادى اإلمام 2008/07/01 مھا السید دمحم طھ 2147211 كفـءكفـء1632011/07/12 معلم

روضة الشھید دمحم لطفى 2008/07/01 مھا محمود دمحم معیزة 2154558 كفـءكفـء1642011/07/12 معلم

االنصارى االبتدائیة 2005/06/02 میادة ثروت زكي الشربیني 516661 كفـءكفـء1652011/03/14 معلم

روضة عبدالھادى اإلمام 2008/07/01 ناھد عبده احمد سماحة 2153344 كفـءكفـء1662011/07/12 معلم

ب- دمحم ومحمود نعناع  2008/03/01 نبیلھ دمحم المتولى الكنانى 517712 كفـءكفـء1672011/03/14 معلم

دمحم عید ابراھیم ع 2008/03/01 نجالء ابراھیم ابراھیم الغرباوي 2153788 كفـءكفـء1682011/03/14 معلم

دمحم لطفى عزام ع تعلیم اساسى 2008/03/01 نجالء یوسف یوسف مراد 1548669 كفـءكفـء1692011/03/14 معلم

١روضة كرم ورزوق  2008/07/01 نجوى مسعد دمحم عوض سالل 2164244 كفـءكفـء1702011/07/12 معلم
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المؤھل 
األعلي

السید دمحم باشا ع/د 2009/07/01 ندى عبدالمطلب المرسى المالح 2112107 كفـءكفـء1712011/07/12 معلم

دمحم عید ابراھیم ع 2008/07/01 نسرین حامد حسن القنیلي 2153869 كفـءكفـء1722011/07/12 معلم

مدرسة كرم ورزوق الثانویة 2011/07/01 نسمة رزق رزق البسیونى 2106248 كفـءكفـء1732011/07/12 معلم

روضة شرباص للتعلیم األساسى 2008/07/01 نسمھ شوقت على دمحم مطر 2147267 كفـءكفـء1742011/07/12 معلم

روضة الشھید بھجت الطرانیسى 2008/07/01 نھا العربي طھ الھنداوي 2153591 كفـءكفـء1752011/07/12 معلم

مدرسة كفر العرب الثانویة 2008/07/01 نھلة دمحم دمحم عیاد 2164235 كفـءكفـء1762011/07/12 معلم

روضة الشھید بھجت الطرانیسى 2008/07/01 نھى نبیل دمحم رجب 2167679 كفـءكفـء1772011/07/12 معلم

روضة عبدالھادى اإلمام 2008/03/01 نورا عید دمحم دمحم عیسى 2154388 كفـءكفـء1782011/03/14 معلم

دمحم عید ابراھیم ع 2008/03/01 ھالة محمود عثمان رزق 1548184 كفـءكفـء1792011/03/14 معلم

االربعین االبتدائیة 2008/07/01 ھالھ سعد على الصوالحى 2173089 كفـءكفـء1802011/07/12 معلم

روضة الشھید عبد الغني عیاد 2011/07/01 ھانم حسن عبدهللا دمحم رمضان 2147153 كفـءكفـء1812011/07/12 معلم

روضة الشھید دمحم طارق ابو الفرح 2008/07/01 ھبة رجب شحاتة ابو الخیر 2153570 كفـءكفـء1822011/07/12 معلم

ب- شرباص للتعلیم االساسى  2008/07/01 ھبة عابد عبدالقادر سالمة 2148125 كفـءكفـء1832011/07/12 معلم

ب- كفر ابو عظمة  2008/07/01 ھبھ امام االمام دمحم عسیلي 2166332 كفـءكفـء1842011/07/12 معلم

مناع خلیل الثانویة المشتركة 2008/07/01 ھبھ رمضان وصفي  سلیمان الباز 2097732 كفـءكفـء1852011/07/12 معلم

روضة عبدالھادى اإلمام 2008/03/01 ھبھ ماھر اإلمام القاضى 2101247 كفـءكفـء1862011/03/14 معلم

فارسكور الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 ھدیر الباز دمحم القواس 2164187 كفـءكفـء1872011/07/12 معلم
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روضة شرباص للتعلیم األساسى 2008/07/01 ھناء عبدالعزیز العزب سویلم 2147238 كفـءكفـء1882011/07/12 معلم

ب- الشھید دمحم المنیر  2008/07/01 ھند فھیم فھیم البادي 2154525 كفـءكفـء1892011/07/12 معلم

الشھید رامي السید زیدان الثانویة بنین 2011/07/12 وائل شیخ العرب مصطفى الحرایرى 2098944 كفـءكفـء1902011/07/12 معلم

دمحم دمحم عبد العال العیوطي ع 2008/03/01 وسام ابراھیم حلمى طھ البوھى 2173094 كفـءكفـء1912011/03/14 معلم

الطرحھ االبتدائیھ المشتركھ 2009/03/01 وسام حمدى دمحم جاد السعید 1767542 كفـءكفـء1922011/03/01 معلم

مدرسة كفر العرب الثانویة 2008/07/12 وفاء الدسوقى دمحمالدسوقى الزعترى 2113454 كفـءكفـء1932011/07/12 معلم

فارسكورالزخرفیة بنات 2008/07/01 وفاء سعد مسعد الحسینى صقر 2127868 كفـءكفـء1942011/07/12 معلم

الشھید دمحم احمد فرج االعدادیة 2008/07/01 وفاء محمود عبد الفتاح النادى 2185729 كفـءكفـء1952011/07/12 معلم

مناع خلیل ع 2008/07/01 والء السید دمحم جالل 2096003 كفـءكفـء1962011/07/12 معلم

كفر العرب االعدادیة المشتركة 2008/07/01 والء عبده عبدالمجید دعیھ 2205947 كفـءكفـء1972011/07/12 معلم

ب- اوالد خلف الجدیدة  2008/07/01 والء نعمان نعمان دمحم البرعي 2153620 كفـءكفـء1982011/07/12 معلم

الناصریھ الحدیثة تعلیم اساسى ع 2009/03/01 ولید صدقة عبد الھادى ابو النجا 2212045 كفـءكفـء1992011/03/01 معلم

فصول شبانة الثانویة المشتركة 2009/07/12 یاسمین دمحم عزت السید غراب 2164214 كفـءكفـء2002011/07/12 معلم
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تفتیش كفر سعد بنین ع 2003/12/01 سمر كامل عطا الشین 2069871 كفـءكفـء12012/04/01 ماجیستیرأمین مكتبة أول

فصول الوسطانى للتعلیم االساسى  ع 2008/03/01 أمیرة دمحم لطفي عباس الشاذلي 1821602 كفـءكفـء22011/02/28 أمین مكتبة

التوفیقیة ع تعلیم اساسي 2008/03/01 دالیا فھمى محمود الزینى 2052651 كفـءكفـء32011/03/01 أمین مكتبة

كفر سعد التجاریة 2008/03/01 دینا احمد دمحم على 1801177 كفـءكفـء42011/02/28 أمین مكتبة

كفر سعد ثان ع 2008/05/12 رشا دمحم ابراھىم عید 2024035 كفـءكفـء52011/06/27 أمین مكتبة

ناصف ابو الوفا ع 2008/05/12 لبني جودة اسماعیل الفضالي 1789597 كفـءكفـء62011/06/27 أمین مكتبة

العباسیة االعدادیة 2008/03/01 والء دمحم السید نور الدین 2050291 كفـءكفـء72011/02/28 أمین مكتبة

كفر سعد اإلعدادیة بنات 2009/07/01 امانى دمحم عبد النبى السید عبد الكریم 2393048 كفـءكفـء82011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

كفر سعد التجاریة 2009/01/15 عال عبده  عبد الرحیم ابو ریة 2206970 كفـءكفـء92011/07/01 أخصائى نفسى

تفتیش كفر سعد ب 1991/06/18 عزه الحسینى الحسبتى عبید 2163350 كفـءكفـء102009/10/30 أخصائى اجتماعى أول

2005/10/11 ب٣عزبة  الشیماء دمحم دمحم طھ 517773 كفـءكفـء112011/07/01 أخصائى اجتماعى

خزان عاشور اإلعدادیة المشتركة 2005/11/16 بسمھ احمد الشحات صادق 517893 كفـءكفـء122011/07/01 أخصائى اجتماعى

االبراھیم البحریة ب 2005/10/12 ثناء عید دمحم العشماوى 2019450 كفـءكفـء132011/07/01 أخصائى اجتماعى

منشأة ناصر االبتدائیة 2005/10/02 رانیا عبد السمیع عبد الفتاح على الزغل 1479090 كفـءكفـء142011/07/12 أخصائى اجتماعى

المأموریة ب 2005/10/17 رجب دمحم دمحم أبو العطا 517556 كفـءكفـء152011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابو عدوى ب 2005/10/01 سماح دمحم ھاشم فوده 2069874 كفـءكفـء162011/03/01 أخصائى اجتماعى

عزبة اللوزى ب 2005/10/02 سھام عبد الغني دمحم حبیب 517810 كفـءكفـء172011/07/01 أخصائى اجتماعى
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وحدة كفر سعد ثان ب 2005/10/17 شیماء السید عبد العظیم سراج 2049218 كفـءكفـء182011/07/01 أخصائى اجتماعى

االصالح ب 2005/10/11 فاطمھ ماھر عبدهللا المرسى شداد 2049966 كفـءكفـء192011/07/01 أخصائى اجتماعى

السادات ب 2005/11/18 ھالھ ھالل دمحم خلف 517580 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 ب٢العباسیة  ھبة ابراھیم الحسینى ابراھیم 2017468 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى اجتماعى

دار السالم ب 2005/11/15 یاسمین علي علي المتولي 1793227 كفـءكفـء222011/03/01 أخصائى اجتماعى

عنتر بدیر سالمة ث/ الشھید  1985/01/09 حلمى السید الشحات الباز 491460 كفـءكفـء232009/02/26 معلم أول أ

ابو عدوى ب 1996/07/15 رفعت السید السید غراب 502208 كفـءكفـء242012/10/15 دكتوراهمعلم أول أ

عمر بن الخطاب ب 1984/09/01 فتحى دمحم عبده السرطاسى 2098662 كفـءكفـء252009/10/26 معلم أول أ

العباسیة االعدادیة 1999/03/28 خالد سید احمد ابو الفتوح سید احمد 498567 كفـءكفـء262009/02/26 معلم أول

كفر سعد الصناعیة للبنین 1991/09/01 رمضان عبد المرضي عز الدین مرسي 504481 كفـءكفـء272009/10/26 معلم أول

طة حسین ب 1999/12/28 سجیدة رزق ابوالعنین بدوي 499962 كفـءكفـء282009/10/30 معلم أول

كفر سعد الثانویة المشتركة 2002/05/01 سعد كامل دمحم احمد 1762498 كفـءكفـء292012/06/11 ماجیستیرمعلم أول

الشھید عماد داود بالوسطانى ب 1989/11/01 سلوي الكیالنى الشحات السید 1789625 كفـءكفـء302009/10/26 معلم أول

كفر سعد الثانویة المشتركة 1989/11/14 دمحم منیر دمحم الشویحى 2162999 كفـءكفـء312009/07/01 معلم أول

الشھید  البرقى ب 1991/09/21 منى احمد عبد الحلیم حمودة 1789460 كفـءكفـء322009/10/26 معلم أول

وحدةتفتیش ثان ذات الفصل الواحد بالدمحمیة 1991/02/01 ھیام فتحى ابراھیم ابراھیم 501966 كفـءكفـء332009/10/26 معلم أول

كفر سعد الصناعیة للبنین 2008/07/01 ابتسام حمتو عید الریفى 2111899 كفـءكفـء342011/07/12 معلم
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كفر سعد الصناعیة للبنین 2009/01/15 احالم ابوالمعاطى دمحم الالوندى 2210475 كفـءكفـء352011/07/01 معلم

كفر سعد الثانویة المشتركة 2009/02/28 أحمد بسیونى یوسف بسیونى 1794293 كفـءكفـء362011/03/01 معلم

كفر المرابعین الجدیدة ب 2009/01/15 احمد سارى السید عثمان 2210506 كفـءكفـء372011/07/01 معلم

طة ندا التجاریة 2007/02/01 احمد دمحم حسن صالح 2062872 كفـءكفـء382011/02/08 معلم

اإلبراھیمیة القبلیة اإلبتدائیة 2009/01/15 احمد دمحم مصطفى ابوعوف 2205937 كفـءكفـء392011/07/01 معلم

روضة التوفیقیة 2009/01/15 اسمت احمد  عبد المحسن الھوریجى 2209393 كفـءكفـء402011/07/01 معلم

كفر سعد الثانویة المشتركة 2009/01/15 الھام السید عبد الونیس مبروك 2209967 كفـءكفـء412011/07/01 معلم

حضانة غازي شحتوت بالدھایمة 2009/01/15 الھام ربیع احمد جاد 2206989 كفـءكفـء422011/07/01 معلم

حضانة ناجى جودة بالوسطانى 2009/01/15 امال فوزى السید حسن 2210326 كفـءكفـء432011/07/01 معلم

الشھید طلعت الشرباصى ع  بنات 2009/01/15 امانى البسیونى دمحم احمد البسیونى 2209381 كفـءكفـء442011/07/01 معلم

روضھ الشھید دمحم عبد هللا نوفل 2008/07/01 امانى سالمة دمحم عبد الحلیم 2207542 كفـءكفـء452011/07/01 معلم

التوفیقیة ب 2009/01/15 امانى دمحم یسن ندا 2207107 كفـءكفـء462011/07/01 معلم

كفر سعد التجاریة 2011/07/01 امانى مسعد احمد الھریجى 2207680 كفـءكفـء472011/07/01 معلم

غرس الدین ب 2005/10/01 أمل صالح شمس الدین عبدالحلیم 1757546 كفـءكفـء482011/01/01 معلم

ابو سعادة ب 2009/01/15 امل صالح ابراھیم فرج 2209941 كفـءكفـء492011/02/28 معلم

الوسطانى الجدیدة ریاض اطفال 2009/02/01 امل عبد الحمید  عبد العاطى  منصور 2394464 كفـءكفـء502011/07/01 معلم

ابو عدوى ب 2008/07/01 امنیة مصطفى احمد دمحم 2210048 كفـءكفـء512011/07/01 معلم
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المدینة المنورة ب 2009/01/15 امیرة عبد الفتاح السعید مصطفى 2206364 كفـءكفـء522011/07/01 معلم

الوسطانى الجدیدة تعلیم اساسى ع 2006/10/02 امیره صبرى عوض دمحم 1478903 كفـءكفـء532011/03/01 معلم

تفتیش كفر سعد ب 2008/05/14 امیره دمحم عبدالوھاب المشد 2049925 كفـءكفـء542011/03/01 معلم

كفر سعد ثان ع 2009/01/15 ایمان ابراھیم على سلیمان 2207714 كفـءكفـء552011/07/01 معلم

السید عمر على الثانویة 2009/01/15 ایمان السعید محمود السرطاسى 2205987 كفـءكفـء562011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب ب 2009/02/01 ایمان السید دمحم السرطاسى 2205981 كفـءكفـء572011/07/01 معلم

العباسیة االعدادیة 2008/03/01 ایمان المھدى احمد عوض هللا 2048144 كفـءكفـء582011/03/01 معلم

الشھید احمد البسطویسى ب 2005/10/11 إیمان ربیع احمد جاد 515042 كفـءكفـء592011/03/01 معلم

حضانة ناجى جودة بالوسطانى 2009/01/15 ایمان رزق امین السید بشیت 2208972 كفـءكفـء602011/07/01 معلم

الشھید السعید دمحم حمودة ع 2008/03/01 ایمان فرمنتاج جاد اسماعیل 2050531 كفـءكفـء612011/01/01 معلم

كفر سعد الصناعیة للبنین 2009/01/15 ایمان دمحم دمحم الزرقاوى 2207009 كفـءكفـء622011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب ب 2009/01/29 ایمان مصطفى مصطفى المشد 2205958 كفـءكفـء632011/07/01 معلم

التوفیقیة ب 2009/01/15 ایناس  مسعد عبد العزیز احمد 2207110 كفـءكفـء642011/07/01 معلم

ام الرزق ع 2008/05/12 ایناس طلعت السید عثمان 2207002 كفـءكفـء652011/03/01 معلم

الشھید عماد داود بالوسطانى ب 2008/07/01 ایناس على السید الدبسى 2210558 كفـءكفـء662011/07/01 معلم

السادات ب 2005/10/17 ایناس فتحى العزازى رمضان 1479450 كفـءكفـء672011/07/01 معلم

فصول الوسطانى للتعلیم االساسى  ع 2008/03/01 بسمھ محمود احمد سلیمان 2210527 كفـءكفـء682011/03/01 معلم
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التوفیقیة ع تعلیم اساسي 2008/05/12 تامر إبراھیم عطا هللا محمود 1814321 كفـءكفـء692011/02/28 معلم

2009/06/30 الجدیدة٣روضة عزبة  تحیة دمحم عبد العزیز الكمنورى 2209007 كفـءكفـء702011/03/01 معلم

االبراھیمیة القبلیة ع 2008/07/01 حسام احمد فتحى عباس 2206651 كفـءكفـء712011/07/01 معلم

غرس الدین ب 2009/02/28 حسناء عوض احمد شلبى 2062934 كفـءكفـء722011/03/01 معلم

الشھید احمد البسطویسى ب 2009/01/15 حماده عبدالعزیز دمحمدمحم حجاج 2210511 كفـءكفـء732011/07/01 معلم

وحدة كفر سعد البلد ب 2009/01/15 حنان احمد دمحم ابو العطا 2207095 كفـءكفـء742011/03/01 معلم

كفر سعد البلد ع بنین 2008/07/01 حنان سعد السید المنسى 2053876 كفـءكفـء752011/03/01 معلم

2009/01/29 ب٢٠الحسینیة بعزبة  حنان وھیب عبد الحلیم عبده 2208157 كفـءكفـء762011/07/01 معلم

البدراوى ع 2008/05/14 خالد ربیع عبد المحسن زیادة 2074192 كفـءكفـء772011/07/01 معلم

االسماعیلیة م ب 2008/07/01 دعاء ابراھیم دمحم ابو زید 2207769 كفـءكفـء782011/07/01 معلم

السعیدیة البحریة الثانویة 2009/01/27 دعاء إبراھیم محمود نوارة 2099753 كفـءكفـء792011/06/27 معلم

المشروع الجدید ب 2009/01/15 دعاء احمد دمحم احمد 2210448 كفـءكفـء802011/07/01 معلم

كفر سعد الصناعیة بنات 2008/07/01 دعاء ربیع دمحم السید عوض 2208269 كفـءكفـء812011/07/01 معلم

كفر الغاب التجاریة المشتركة 2008/07/01 دعاء دمحم عارف عطاهللا 2128742 كفـءكفـء822011/07/01 معلم

كفر الغاب ع بنات 2008/03/01 دالل فوزي عمر أبو المعاطي البجالتي 1821622 كفـءكفـء832011/03/01 معلم

الوسطانى الجدیدة ریاض اطفال 2009/02/01 دنیا احمد عثمان السید 2271898 كفـءكفـء842011/07/01 معلم

حضانة غازي شحتوت بالدھایمة 2009/01/15 دینا دمحم المتولى ابو زید 2206988 كفـءكفـء852011/07/01 معلم
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2008/07/01 الجدیدة٣روضة عزبة  رابعة دمحم العوضى الحسانین 2208194 كفـءكفـء862011/03/01 معلم

الوسطانى بنین ع 2007/09/15 رامى  ابو المعاطى رزق المنزالوى 2021668 كفـءكفـء872011/03/01 معلم

المرحوم محموددمحمسمرة ب 2009/01/15 رانیا دمحم الغریب على 2207579 كفـءكفـء882011/01/01 معلم

ابو سعادة الصغرى ریاض اطفال 2008/03/01 رباب شوقى عبد المقصود ابراھیم 2025798 كفـءكفـء892011/03/01 معلم

حضانة الشھید البنا بالوسطاني 2008/07/01 رحاب  نظمى  دمحم  السید 2209438 كفـءكفـء902011/07/01 معلم

2008/07/01 االبتدائیة المشتركة٥عزبة  رحاب ابراھیم دمحم طھ 2206409 كفـءكفـء912011/07/01 معلم

ابو سعادة اإلعدادیة 2006/10/13 رحاب زغلول دمحم خلیل 2062870 كفـءكفـء922011/07/01 معلم

كفر سعد اإلعدادیة بنات 2009/02/28 رحاب عبد الحلیم أحمد مصطفى 1764266 كفـءكفـء932011/03/14 معلم

عثمان بن عفان االعدادیة 2008/07/01 رشا ابراھیم فوزى ابراھیم 2213051 كفـءكفـء942011/07/01 معلم

روضة الحسینیة االبتدائیة المشتركة 2008/05/22 رشا صالح التھامى مصطفى 2210573 كفـءكفـء952011/03/01 معلم

روضھ الشھید دمحم عبد هللا نوفل 2009/01/15 ریھام ابراھیم عبد العلیم الغنیمى 2208980 كفـءكفـء962011/07/01 معلم

التوفیقیة ع تعلیم اساسي 2007/02/01 زینب بلیغ الدسوقى فرج 2075469 كفـءكفـء972011/03/01 معلم

االسماعیلیة م ب 2008/07/01 زینب عنتر عبد المھیمن سكین 1787210 كفـءكفـء982011/07/01 معلم

المشروع الجدیدة للتعلیم االساسى ع 2007/02/01 زینب دمحم موافي حافظ 1757206 كفـءكفـء992011/03/01 معلم

كفر سعد الثانویة المشتركة 2008/07/01 سارة  كمال احمد السقا 2209153 كفـءكفـء1002011/07/01 معلم

كفر المرابعین ع 2008/03/01 سالي حسن أحمد إبراھیم 1750226 كفـءكفـء1012011/01/01 معلم

روضة االسماعیلیة ریاض اطفال 2008/03/01 سامیة رمضان ابراھیم  دمحم 2067781 كفـءكفـء1022011/03/01 معلم
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روضة الحسینیة االبتدائیة المشتركة 2009/06/30 سعدیة عاطف على ابراھیم 2210373 كفـءكفـء1032011/07/01 معلم

السعیدیة القبلیة االبتدائیة 2008/07/01 سعدیة عبد المنعم السید عبد هللا 2206508 كفـءكفـء1042011/07/01 معلم

الوسطانى الجدیدة تعلیم اساسى ع 2011/03/01 سلوى عوض احمد شلبى 2059678 كفـءكفـء1052011/02/28 معلم

التوفیقیة ع تعلیم اساسي 2005/10/11 سماح شوقي العوضي بركات 514431 كفـءكفـء1062011/03/14 معلم

الشھید دمحم عبد اللة نوفل ب 2009/01/15 سمر حیدر السید دمحم السید عبده 2210136 كفـءكفـء1072011/07/01 معلم

2008/03/01 ب٢٠الحسینیة بعزبة  سمر دمحم حسني أحمد عبد الفتاح 1757138 كفـءكفـء1082011/07/01 معلم

روضة االبراھیمیةالقبلیة 2008/05/12 سناء أحمد على عزالدین 1769937 كفـءكفـء1092011/03/01 معلم

السعیدیة البحریة الثانویة 2011/07/01 سھام شحاتھ دمحم  عبد ربھ 2230286 كفـءكفـء1102011/07/01 معلم

طة ندا التجاریة 2009/01/15 شربات دمحم عبد السالم زھران 2207024 كفـءكفـء1112011/01/01 معلم

كفر سعد التجاریة 2005/06/12 شروق عزمى انیس ابو العز 511939 كفـءكفـء1122011/03/01 معلم

تفتیش كفر سعد بنین ع 2009/01/15 شریف عبد العزیز یوسف زعتر 2066929 كفـءكفـء1132011/04/01 معلم

كفر سعد الصناعیة بنات 2009/01/15 شریھان ماھر أحمد رمضان 2208385 كفـءكفـء1142011/07/01 معلم

حى العروبة االعدادیة 2008/03/01 شیرین حسین دمحم عبداللطیف 2075477 كفـءكفـء1152011/03/14 معلم

تفتیش كفر سعد بنین ع 2008/05/12 شیرین على  احمد حشیش 2049913 كفـءكفـء1162011/02/28 معلم

السعیدیة البحریة الثانویة 2008/07/01 شیماء الشحات دمحم فودة 2226676 كفـءكفـء1172011/07/01 معلم

٥روضة مدرسة عزبة  2008/05/05 شیماء بدیر دمحم شلبى 2207102 كفـءكفـء1182011/03/01 معلم

السعیدیة البحریة التجاریة 2011/07/01 شیماء حسن السید احمد 2207655 كفـءكفـء1192011/07/01 معلم
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السعیدیة البحریة التجاریة 2008/09/23 شیماء عبد الھادى دمحم عمارة 2206328 كفـءكفـء1202011/07/01 معلم

كفر سعد الصناعیة بنات 2009/01/15 شیماء فكرى یونس خشبة 2212975 كفـءكفـء1212011/07/01 معلم

الشھید غارى شحوت ب 2009/01/15 شیماء دمحم لبیب عبدالباقى على عبدالعال 2206980 كفـءكفـء1222011/07/01 معلم

كفر الغاب التجاریة المشتركة 2008/03/01 صافي عزت السید الدشاش 1818547 كفـءكفـء1232011/03/01 معلم

االبراھیمیة القبلیة ع 2008/07/01 صافیناز دمحم على عبده ھالل 2207432 كفـءكفـء1242011/07/01 معلم

كفر سعد التجاریة 2011/07/01 عادل عبد العظیم احمد حماد 2206534 كفـءكفـء1252011/07/01 معلم

روضة االبراھیمیةالقبلیة 2009/01/15 عایدة امین ابراھیم الدسوقى 2208992 كفـءكفـء1262011/07/01 معلم

أبو سعادة الصغري اإلعدادیة 2008/05/11 عبد الجلیل عطوة عبد الجلیل ابراھیم 2206478 كفـءكفـء1272011/07/01 معلم

كفر سعد ثان ع 2009/01/15 عبد هللا عبد الستار عبد هللا محرم 2207054 كفـءكفـء1282011/07/01 معلم

كفر سعد الثانویة المشتركة 2008/07/01 عبیر ابراھیم ابراھیم فودة 2207078 كفـءكفـء1292011/07/12 معلم

كفر سعد الصناعیة للبنین 2009/01/15 عزة فرج ابراھیم فرج 2210471 كفـءكفـء1302011/07/01 معلم

كفر سعد البلد ع بنین 2005/10/12 عزه مرزوق البسیونى عمر 2057504 كفـءكفـء1312011/03/01 معلم

حضانة ناجى جودة بالوسطانى 2009/01/15 عطاء دمحم عبدالعزیز النجدى 2210599 كفـءكفـء1322011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب كفر شحاتة ب 2009/01/15 عفاف لبیب دمحم عوض 2208309 كفـءكفـء1332011/07/01 معلم

الشھید ناجى  جودة یوسف الوسطانى ب 2009/01/15 عال فوزى على سعد 2209236 كفـءكفـء1342011/07/01 معلم

روضة تفتیش كفر سعد 2008/07/01 علیاء مجید دمحم المالحى 2207092 كفـءكفـء1352011/04/01 معلم

طة ندا التجاریة 2008/02/01 علیاء دمحم السید الدبسي 1773419 كفـءكفـء1362011/02/28 معلم
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السعیدیة البحریة التجاریة 2008/05/12 غاده دمحم رافت الضوینى 2063702 كفـءكفـء1372011/03/01 معلم

كفر سلیمان البحرى ع 2011/03/01 فاتن السید السعید دروش 1793609 كفـءكفـء1382011/03/01 معلم

روضة المدینھ المنورة 2008/07/01 فاتن السید النبوى دمحم 2207779 كفـءكفـء1392011/07/01 معلم

ابو راشد االعدادیة 2009/01/15 فاتن دمحم ابراھیم الدیب 2210570 كفـءكفـء1402011/04/01 معلم

روضة تفتیش كفر سعد 2008/07/01 فاطمة دمحم على عنتر 2208377 كفـءكفـء1412011/07/01 معلم

2008/07/01 النواصریة االعدادیة فاطمة وجدى احمد سلیم 2207455 كفـءكفـء1422011/07/01 معلم

االسماعیلیة م ب 2008/07/01 فاطمھ ابراھیم رجب  شطا 2028999 كفـءكفـء1432011/06/27 معلم

كفر سعد الصناعیة للبنین 2008/05/10 فرید ابراھیم حامد ابراھیم 2210476 كفـءكفـء1442011/07/01 معلم

كفر سعد الثانویة المشتركة 2011/07/01 لمیاء سعد على ابو طالب 2207067 كفـءكفـء1452011/07/12 معلم

كفر سعد البلد ب 2007/09/01 لمیاء عبد الحكیم عبد العظیم حاشى 1807860 كفـءكفـء1462011/03/01 معلم

المرحوم محموددمحمسمرة ب 2007/02/01 لمیاء محمود ابراھیم عبد الفتاح 2044718 كفـءكفـء1472011/03/01 معلم

حضانة غازي شحتوت بالدھایمة 2009/01/15 لیلى حمادة دمحم السید 2206991 كفـءكفـء1482011/07/01 معلم

الشھید  البرقى ب 2008/03/01 ماجده المتولى عاشور عاشور 2063630 كفـءكفـء1492011/03/01 معلم

كفر الغاب التجاریة المشتركة 2008/07/01 محرم فتحى عبد الرازق مصطفى 2207046 كفـءكفـء1502011/07/01 معلم

كفر سعد الثانویة المشتركة 2008/05/12 دمحم السید توفیق صبره 2210597 كفـءكفـء1512011/07/01 معلم

منشأة ناصر االبتدائیة 2009/03/01 دمحم السید حامد عامر 1744438 كفـءكفـء1522011/01/01 معلم

الشھید احمد البسطویسى ب 2009/01/15 دمحم الشافعى دمحم على الشافعى 2210533 كفـءكفـء1532011/07/01 معلم
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الشھید السعید دمحم حمودة ع 2009/01/15 دمحم حامد حسن حامد 2210253 كفـءكفـء1542011/07/12 معلم

الوسطانى الثانویة المشتركة 2009/01/15 دمحم صالح على البسطویسى 2208963 كفـءكفـء1552011/07/01 معلم

كفر سعد ثان ع 2008/05/04 دمحم عبدالمنعم فھیم على الدھشان 2050339 كفـءكفـء1562011/02/28 معلم

عثمان بن عفان االعدادیة 2009/07/01 دمحم محسن محمود ابو الحمد 2206998 كفـءكفـء1572011/07/01 معلم

التوفیقیة ع تعلیم اساسي 2007/09/01 دمحم دمحم ابراھیم آالجة 510020 كفـءكفـء1582011/03/01 معلم

كفر سعد الصناعیة للبنین 2009/01/15 دمحم محمود بدر الدین النمر 2207604 كفـءكفـء1592011/07/01 معلم

2009/01/27 ب٣عزبة  محمود السید سالمة شرف 2208147 كفـءكفـء1602011/07/01 معلم

الشھید البنا ب 2008/01/15 مدلین ابراھیم دمحم ابراھیم 2209887 كفـءكفـء1612011/04/01 معلم

عزبة اللوزى ب 2009/01/15 مرفت حمدى احمد عیوشة 2209083 كفـءكفـء1622011/07/01 معلم

كفر سعد البلداإلعدادیة بنات 2008/03/01 مروة احمد احمد الرفاعى 2026209 كفـءكفـء1632011/03/01 معلم

حضانة حي العروبة 2009/01/15 مروة مسعد رزق البشبیشى 2207100 كفـءكفـء1642011/07/12 معلم

خزان عاشور اإلعدادیة المشتركة 2009/07/01 مروه عبده البرقى عبدالغنى 2062205 كفـءكفـء1652011/03/01 معلم

تفتیش كفر سعد ب 2008/03/01 مروه نبیل حسن غندر 2103726 كفـءكفـء1662011/03/01 معلم

كفر سعد البلداإلعدادیة بنات 2008/03/01 مروى مشیر عید البیاع 1820437 كفـءكفـء1672011/03/01 معلم

غرس الدین ب 2009/01/15 مریم دمحم السید دمحم 2206498 كفـءكفـء1682011/07/01 معلم

2007/02/01 ب٢٠الحسینیة بعزبة  منار على فتحى حاشى 2026300 كفـءكفـء1692011/03/01 معلم

روضھ الشھید دمحم عبد هللا نوفل 2008/07/01 منال احمد السید عبد السالم 2211991 كفـءكفـء1702011/07/01 معلم
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كفر المرابعین ع 2008/03/01 منى حمید السعید عبده 1769753 كفـءكفـء1712011/03/01 معلم

كفر سعد الصناعیة بنات 2009/01/15 منى زكریا حسن مجاھد 2208187 كفـءكفـء1722011/07/01 معلم

الوسطانى الجدیدة ب 2009/01/15 منى عادل دمحم حطیبة 2211976 كفـءكفـء1732011/07/01 معلم

روضة الحسینیة االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 منى عبد هللا سالم سعید 2214655 كفـءكفـء1742011/03/01 معلم

الوسطانى الجدیدة ریاض اطفال 2009/01/15 منى محمود دمحم زناتى 2211973 كفـءكفـء1752011/07/01 معلم

حضانة الشھید البنا بالوسطاني 2008/05/12 مني دمحم حلمى أبو زید 1783435 كفـءكفـء1762011/07/01 معلم

روضة الشھید ابراھیم جاد االبابى 2008/03/01 مھا السید عبد المعطي دمحم 1757757 كفـءكفـء1772011/03/11 معلم

روضة الحسینیة االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 مھا نجیب العیسوى عطوه 2211344 كفـءكفـء1782011/03/01 معلم

الشھید غارى شحوت ب 2005/10/01 میادة ربیع الرفاعى وھبة 517575 كفـءكفـء1792011/03/01 معلم

تفتیش كفر سعد ب 2009/07/01 میاده السید ابراھیم عطویھ 2210541 كفـءكفـء1802011/07/01 معلم

حضانة غازي شحتوت بالدھایمة 2009/01/15 میاده عبد الرحمن دمحم على 2208987 كفـءكفـء1812011/07/01 معلم

التوفیقیة ب 2009/01/15 نادیة دمحم العوضى بركات 2399614 كفـءكفـء1822011/07/01 معلم

2006/06/11 ب٢ام الرزق  ناني فتحي السید دمحم 517639 كفـءكفـء1832011/03/01 معلم

االصالح ب 2008/07/01 نبویة عبد الفتاح مندوة عبد الفتاح 515426 كفـءكفـء1842011/03/06 معلم

حضانة ناجى جودة بالوسطانى 2009/01/15 نبیلة السید طاھر على 2210405 كفـءكفـء1852011/07/01 معلم

الشھید دمحم عبد اللة نوفل ب 2008/03/10 نبیلة خفة السید البحیرى 1801398 كفـءكفـء1862011/07/12 معلم

روضة االبراھیمیةالقبلیة 2009/01/15 نسرین محمود عباس  عطیة 2207058 كفـءكفـء1872011/07/01 معلم
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2008/03/01 ب١ام الرزق  نشوى دمحم ابراھیم رزق 2062951 كفـءكفـء1882011/02/28 معلم

ابو سعادة الصغرى ریاض اطفال 2008/03/01 نھا عبد الحمید على جادو 1806937 كفـءكفـء1892011/03/01 معلم

كفر الغاب التجاریة المشتركة 2009/07/01 نھال حسن ابراھیم دمحم 2207638 كفـءكفـء1902011/07/01 معلم

كفرسعدالبلد ث 2008/07/01 نورا حسن الشربینى الھریجى 2212135 كفـءكفـء1912011/07/01 معلم

النصر بالنواصریة ب 2008/06/08 نورا رزق عبده أبو الوفا 1789573 كفـءكفـء1922011/03/01 معلم

تفتیش كفر سعد بنین ع 2009/01/15 نورا دمحم احمد دمحم 2207444 كفـءكفـء1932011/04/01 معلم

كفرسعدالبلد ث 2008/07/01 نورا دمحم دمحم خضر 2207072 كفـءكفـء1942011/07/01 معلم

روضة االسماعیلیة ریاض اطفال 2008/07/01 نورا دمحم نجیب حسن 2208178 كفـءكفـء1952011/07/01 معلم

المدینة المنورة ب 2008/05/13 نیرمین على  احمد حشیش 2049917 كفـءكفـء1962011/02/28 معلم

روضة االسماعیلیة ریاض اطفال 2008/07/01 نیفین یوسف السعید عزالدین 2207742 كفـءكفـء1972011/07/01 معلم

ابو بكر الصدیق بكفر شحاتة ب 2009/01/15 ھانم ابراھیم محمود حجازى 2206585 كفـءكفـء1982011/07/01 معلم

الدمحمیة ع 2011/03/14 ھانم دمحم على امان 2057481 كفـءكفـء1992011/03/01 معلم

كفر سعد الصناعیة للبنین 2009/01/15 ھانى احمد عبد العال عبد الرحمن 2210239 كفـءكفـء2002011/07/01 معلم

االبراھیمیة القبلیة ع 2007/02/01 ھانى دمحم الدسوقى غازى 2062876 كفـءكفـء2012011/02/28 معلم

كفر الغاب التجاریة المشتركة 2008/01/15 ھایدى ربیع السید الحفناوى 2209040 كفـءكفـء2022011/07/01 معلم

حضانة عماد داود بالوسطانى 2008/07/01 ھبة انور صالح طھ 2207494 كفـءكفـء2032011/07/01 معلم

البنك اإلعدادیة 2009/01/15 ھبة حامد مصطفى السید 2210396 كفـءكفـء2042011/07/01 معلم
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حضانة عماد داود بالوسطانى 2008/07/01 ھبة عبد الرحمن سالمة سلیمان 2207548 كفـءكفـء2052011/07/01 معلم

روضة المدینھ المنورة 2008/07/01 ھبة كمال دمحم زاھر 2207789 كفـءكفـء2062011/07/01 معلم

الشھید دمحم غانم الشرقاوى ب 2008/07/01 ھبة دمحم الشربینى الشمونى 2398869 كفـءكفـء2072011/07/01 معلم

الشھید غارى شحوت ب 2008/06/30 ھبة محمود عبد السالم ربیع 2206983 كفـءكفـء2082011/07/01 معلم

المشروع الجدیدة للتعلیم االساسى ع 2008/03/01 ھبھ السید دمحم شلوف 2062188 كفـءكفـء2092011/03/01 معلم

عمر بن الخطاب ب 2007/09/01 ھبھ سمیر دمحم سعد 2053771 كفـءكفـء2102011/07/01 معلم

التوفیقیة ب 2006/03/18 ھبھ دمحم اسماعیل المكاوى 2019443 كفـءكفـء2112011/03/01 معلم

التوفیقیة ب 2007/02/01 ھبھ دمحم حسن سلیمان 1744769 كفـءكفـء2122011/03/01 معلم

التوفیقیة ع تعلیم اساسي 2008/03/01 ھبھ دمحم دمحم العشرى 1781090 كفـءكفـء2132011/03/01 معلم

تفتیش كفر سعد ب 2008/05/12 ھند حامد دمحم أحمد 1757620 كفـءكفـء2142011/03/01 معلم

كفر سلیمان البحرى ع 2008/03/01 ھنیھ جابر  دمحم حسین 2053834 كفـءكفـء2152011/03/01 معلم

ام الرزق ع 2008/03/01 وزیره عبدالعزیز خطاب الدسوقى 2057589 كفـءكفـء2162011/03/01 معلم

الدمحمیة ب 2008/05/12 وفاء  سعد عطاهللا عبدالھادى 2053879 كفـءكفـء2172011/07/01 معلم

الشھید طلعت الشرباصى ع  بنات 2008/01/15 والء احمد دمحم احمد 2209033 كفـءكفـء2182011/07/01 معلم

وحدة كفر سعد البلد ب 2008/03/01 والء جمیل دمحم صبیحة 1771869 كفـءكفـء2192011/03/01 معلم

كفر سعد البلد الجدیدة ب 2008/07/01 والء عاطف عبد الجواد شعبان 2209011 كفـءكفـء2202011/07/01 معلم

طة ندا التجاریة 2005/10/01 والء فرید ابو الفتوح الشامى 515874 كفـءكفـء2212011/03/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

كفرسعدالبلد ث 2008/07/01 والء دمحم عبد الحمید جعفر 2207064 كفـءكفـء2222011/07/01 معلم

حضانة النصر بالنواصریة 2008/07/01 یسرا محمود كمال رخا 2253164 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم
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األعلي

میت الخولى عبد اللة المشتركة ب 2008/03/01 عال محمود عبدالرازق حبیبة 1776054 كفـءكفـء12011/02/28 أمین مكتبة

المستقبل الرسمیة المتمیزة لغات اعدادى 2008/07/01 ایمان دمحم  أحمد  الھجرسى 2131295 كفـءكفـء22011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الزرقا ث بنین 2008/07/01 رانیا  عبدهللا  ابن سالم  طلبة حجازى 2136142 كفـءكفـء32011/07/12 أخصائى تكنولوجیا

امام ناصف الثانویة بنات 2008/07/01 سوسو رضا عبد الرازق سریھ 2236364 كفـءكفـء42011/07/12 أخصائى تكنولوجیا

عزبة الباز ع 2009/07/01 عبد الحمید دمحم رضا  حسانین  غنیم 2144601 كفـءكفـء52011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

المستقبل الرسمیة المتمیزة للغات ب 2008/07/01 منى أحمد  أحمد رحمة 2121704 كفـءكفـء62011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

الجمھوریة المشتركة ب 2009/07/01 ھبة  فكرى  حسین  الدیاسطى 2136084 كفـءكفـء72011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

الشھید عزت الشامى بشرمساح ب 2008/07/01 ھبھ سامى عبد الخالق عبد السمیع 2117996 كفـءكفـء82011/07/12 أخصائى تكنولوجیا

الجمھوریة المشتركة ب 2009/07/01 انوار حارس عبد الشافى عبد الرحیم عیسى 2210460 كفـءكفـء92011/07/01 أخصائى نفسى

على الفالل ب 2009/07/01 ایناس یوسف احمد نجا 2067471 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى نفسى

میت الخولى عبد اللة المشتركة ب 2008/07/01 دالیا ابراھیم على الرفاعى 2069553 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى نفسى

المستقبل الرسمیة المتمیزة للغات ب 2008/07/01 شیماء محمود امین البغدادى 2209050 كفـءكفـء122011/07/12 أخصائى نفسى

زكى نجیب محمود الثانویة 2008/07/01 مروه دمحم محمود عبدالحمیدرجب 2224949 كفـءكفـء132011/07/01 أخصائى نفسى

الزرقا االبتدائیة المشتركة 2008/07/01 نسمة عبد المولى ابو المعاطى كردوشة 2209073 كفـءكفـء142011/07/12 أخصائى نفسى

محمود عصام عطیھ ب/ الشھید 2008/10/11 نجالء دمحم زكي دمحم الباز 517599 كفـءكفـء152011/07/12 أخصائى اجتماعى

میت الخولى عبد اللة ع بنین 1993/09/01 السعید ابراھیم ذكى جمعة 518508 كفـءكفـء162009/02/26 معلم أول أ

الزرقا ث بنین 1993/09/01 ایمن محمود محمود عجیبة 505405 كفـءكفـء172009/02/26 معلم أول أ
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المؤھل 
األعلي

ابو الفتوح الحریرى ع 1988/09/01 سحر فوزى  االمام ابراھیم الحضرى 2178966 كفـءكفـء182009/12/01 معلم أول أ

امام ناصف الثانویة بنات 1994/09/01 عصام الشاذلي نعمان رمضان 503385 كفـءكفـء192012/07/31 دكتوراهمعلم أول أ

رفعت المحجوب الصناعیة/  د 1991/01/01 حسن یوسف یوسف على عوض 213323 كفـءكفـء202009/09/13 معلم أول

الزرقا ث بنین 2009/07/01 ابراھیم  بكباشى عبده غنام 2086582 كفـءكفـء212011/07/12 معلم

محمود عصام عطیھ ب/ الشھید 2009/07/01 احمد  ابراھیم  ابراھیم  الزھیرى 2087000 كفـءكفـء222011/07/12 معلم

الشھید عزت الشامى بشرمساح ب 2009/07/01 احمد  احمد  كمال  البجالتى 2103920 كفـءكفـء232011/06/27 معلم

الزرقا ث بنین 2009/07/01 احمد  عبد المنصف  دمحم عدوى 2086373 كفـءكفـء242011/07/12 معلم

الزرقا الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 احمد  دمحم  على  داود 2086575 كفـءكفـء252011/07/12 معلم

محمود عصام عطیھ ب/ الشھید 2009/07/01 احمد  محمود مختار العیسوى  شعیر 2087004 كفـءكفـء262011/07/12 معلم

المستقبل الرسمیة المتمیزة للغات ب 2009/07/01 احمد السید دمحم راضى 2076024 كفـءكفـء272011/07/01 معلم

میت الخولى عبد اللة المشتركة ب 2009/07/01 احمد الدمحمى عباس النجار 2081600 كفـءكفـء282011/07/12 معلم

الزرقا الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 احمد عبد العزیز عبد العزیز المنجى 2089265 كفـءكفـء292011/07/01 معلم

رفعت المحجوب الصناعیة/  د 2009/07/01 أحمد دمحم بدیر درویش 2131476 كفـءكفـء302011/07/01 معلم

روضة شرمساح االبتدائیةالمشتركة 2009/07/01 اسماء  األتربى  فتحى االتربى عبدالمجید 2091954 كفـءكفـء312011/07/12 معلم

أحمد دمحم عبد الرحیم ب/ الشھید 2008/05/19 اشرف  زكریا  دمحم  عیسى 2079990 كفـءكفـء322011/06/27 معلم

الزرقا ع الحدیثة 2009/07/01 السید  السید  المرسى  االجدر 2088766 كفـءكفـء332011/07/12 معلم

كفر تقى التعلیم األساسى ب 2009/07/01 السید  فھمى المرسى خلیل 2088034 كفـءكفـء342011/07/12 معلم
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المؤھل 
األعلي

امام ناصف الثانویة بنات 2009/07/01 الشیماء دمحم احمد الطبیلى 2210554 كفـءكفـء352011/07/01 معلم

روضة شرمساح االبتدائیةالمشتركة 2008/07/01 امانى  صابر  حسین  خضر 2078340 كفـءكفـء362011/07/12 معلم

الشھید عبد القادر الموصلى ب 2009/07/01 امل  عبد الحمید  احمد الزعلوك 2087119 كفـءكفـء372011/07/12 معلم

روضة میت الخولى م 2008/07/01 امل  ماھر  احمد شاھین 2236989 كفـءكفـء382011/07/12 معلم

عزبة الباز ع 2008/03/01 أمل إبراھیم الدسوقى عبد الفتاح شحاتھ 1723921 كفـءكفـء392011/03/14 معلم

الشھید عزت الشامى بشرمساح ب 2008/03/01 امل فخرى على طلبة 2149555 كفـءكفـء402011/02/28 معلم

أحمد دمحم عبد الرحیم ب/ الشھید 2008/03/01 أمل دمحم دمحم أبو على 1728880 كفـءكفـء412011/03/14 معلم

كفر تقى التعلیم األساسى ب 2009/07/01 أمیرة  أحمد  دمحم دمحم  مبروك 2287092 كفـءكفـء422011/06/27 معلم

الزرقا ع الحدیثة 2009/07/01 امیرة  عبد الحى شعبان البیومى 2209163 كفـءكفـء432011/07/12 معلم

الزرقا الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2008/07/01 امیرة مسعود دمحم عبد العزیز 2254823 كفـءكفـء442011/06/27 معلم

الجمھوریة المشتركة ب 2009/07/01 امیره  دمحم فرید ناصف 2088781 كفـءكفـء452011/07/01 معلم

عباس الكیال ع 2009/07/01 انور  سمیر  سعد  الزناتى 2082565 كفـءكفـء462011/07/01 معلم

روضة شرمساح االبتدائیةالمشتركة 2008/07/01 ایمان  دمحم عبد الرازق ابوالعز 2091730 كفـءكفـء472011/07/12 معلم

روضة شرمساح االبتدائیةالمشتركة 2008/07/01 ایمان الشحات عبد القادر غلوش 2094627 كفـءكفـء482011/07/12 معلم

الزرقا ع الحدیثة 2008/03/01 إیمان مجدى أحمد زوین 1723899 كفـءكفـء492011/03/14 معلم

الجمھوریة المشتركة ب 2009/07/01 ایمان دمحم  ربیع ابوالنجا 2110015 كفـءكفـء502011/06/26 معلم

الزرقا ث بنین 2008/07/01 ایناس حمودة رزق عبده رزق 2210426 كفـءكفـء512011/07/01 معلم
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الزرقا ع م 2009/07/01 باسم  السید البدوى ربیع عوض مراد 2091707 كفـءكفـء522011/07/12 معلم

میت الخولى عبد اللة المشتركة ب 2009/07/01 بسمة  احمد عبد ربھ بصیلة 2084777 كفـءكفـء532011/07/12 معلم

روضة الجمھوریة المشتركة 2009/07/01 بسمة  فخرى دمحم عبد الفتاح 2080011 كفـءكفـء542011/07/01 معلم

الزرقا ع للبنات 2008/07/01 بسمھ ابراھیم عبد الموجود احمد 2047713 كفـءكفـء552011/07/12 معلم

عباس الكیال ع 2008/07/01 بسمھ عبد الغفار عثمان  قاسم 2091943 كفـءكفـء562011/07/01 معلم

امام ناصف الثانویة بنات 2008/07/01 بسمھ محمود مصطفى فوده 2088093 كفـءكفـء572011/07/12 معلم

الشھید ماھر الملیجى التجاریة 2009/07/01 حامد  صبرى  حامد  النحاس 2115474 كفـءكفـء582011/07/01 معلم

عزبة فرج سالم ب 2009/07/01 حسین  احمد احمد الملیجى 2080130 كفـءكفـء592011/07/01 معلم

الزرقا الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 حنان الشحات دمحم الشرباصى 2213101 كفـءكفـء602011/07/01 معلم

مدرسة قریة السالم اإلعدادیة م 2008/03/01 دالیا  نجاح  عبد الحافظ  خضر 2045583 كفـءكفـء612011/02/28 معلم

عزبة على الدین ب 2008/07/01 دالیا دمحم ربیع محمود الشربینى 2359110 كفـءكفـء622011/07/12 معلم

الشھید ماھر الملیجى التجاریة 2009/07/01 دعاء سعد عبد الحافظ الحسینى النجار 2109319 كفـءكفـء632011/07/12 معلم

روضة الزرقا االبتدائیة المشتركة 2008/07/01 دعاء فوزى  ربیع  عوض مراد 2078323 كفـءكفـء642011/07/12 معلم

امام ناصف الثانویة بنات 2008/07/01 دینا فوزى طھ ھیكل 2209101 كفـءكفـء652011/07/01 معلم

حضانة المستقبل الرسمیة المتمیزة بالزرقا 2009/07/01 راندا  احمد الدسوقى  شھاب الملیجى 2075983 كفـءكفـء662011/07/01 معلم

على الفالل ب 2009/07/01 راندا محمود  سعد  غنیمھ 2094572 كفـءكفـء672011/07/12 معلم

میت الخولى عبد اللة ع بنین 2008/01/27 رانیا السید محمود جبر سلیم 2089408 كفـءكفـء682011/07/12 معلم
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رفعت المحجوب الصناعیة/  د 2008/01/26 رانیا خلیل فرید  خلیل موصلى 2088016 كفـءكفـء692011/07/01 معلم

على الفالل ب 2009/07/01 رباب سمیر  عبد الرحمن  نجید 2088774 كفـءكفـء702011/07/01 معلم

عزبة فرج سالم ب 2008/07/01 رشا  رمضان  عبدهللا االلفى 2086522 كفـءكفـء712011/07/12 معلم

روضة الشھید عبد القادر الموصلى 2008/07/01 رشا العشماوى العشماوى سلیم 2080183 كفـءكفـء722011/07/12 معلم

زكى نجیب محمود الثانویة 2008/07/01 رشا بھى الدین برھام الباز 2083966 كفـءكفـء732011/07/12 معلم

ابو الفتوح الحریرى ع 2008/03/01 رشا دمحم رزق عوض 1756590 كفـءكفـء742011/02/28 معلم

محمود عصام عطیھ ب/ الشھید 2008/07/01 رھام  السید  ابو المعاطى  حجاب 2086534 كفـءكفـء752011/07/12 معلم

الدكتور عاصم عبد الحق العمرى ع 2008/07/01 ریحاب العربى محمود رزق الصعیدى 2211995 كفـءكفـء762011/07/01 معلم

الزرقا ع م 2008/07/01 ریھام عطیة احمد عیسى 2209067 كفـءكفـء772011/07/12 معلم

روضة الشھید عبد القادر الموصلى 2008/03/01 ریھام مأمون عبد الجلیل عمر 1635339 كفـءكفـء782011/03/14 معلم

میت الخولى عبد اللة المشتركة ب 2008/07/01 سماح  السید محمود جبر سلیم 2088088 كفـءكفـء792011/07/12 معلم

محمود عصام عطیھ ب/ الشھید 2008/07/01 سماح ریاض  رجب  السید 2086988 كفـءكفـء802011/07/12 معلم

الشھید عمر الشاذلى نعمان ب 2008/03/01 سماح دمحم مصطفى دمحم 2046287 كفـءكفـء812011/02/28 معلم

أحمد دمحم عبد الرحیم ب/ الشھید 2008/07/01 سھیر  حمدى  عبد الفتاح  عرفات 2086544 كفـءكفـء822011/06/27 معلم

الزرقا ع م 2008/07/01 شرین دمحم السید محمود جاللھ 1668818 كفـءكفـء832011/07/12 معلم

ابو الفتوح الحریرى ع 2008/03/01 شیرین عید عید  عبد اللطیف 2110080 كفـءكفـء842011/02/28 معلم

روضة علي الدین بالزرقا 2008/07/01 شیماء عھدى غازى رزق السواح 2097266 كفـءكفـء852011/07/01 معلم
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محمود عصام عطیھ/ روضة الشھید  2008/07/01 شیماء عوض عبده  سلیم 2078360 كفـءكفـء862011/07/12 معلم

أحمد دمحم عبد الرحیم ب/ الشھید 2009/07/01 صابر الحسینى الحسینى الطبیلى 2212008 كفـءكفـء872011/07/01 معلم

الشھید عزت الشامى بشرمساح ب 2008/07/01 صابرة ابراھیم عبد الفتاح ابو خلف 2089396 كفـءكفـء882011/07/12 معلم

الزرقا الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2008/07/01 صبرة موسى زكى مصطفى موسى 2069556 كفـءكفـء892011/07/12 معلم

میت الخولى عبد اللة ع بنین 2009/07/01 عبده عبد النبى دمحمالعیسوى صیام 2082584 كفـءكفـء902011/07/12 معلم

المستشار ابراھیم دمحم عیسى ع 2008/03/01 عبیر محى الدین السقا عید 515861 كفـءكفـء912011/03/01 معلم

محمود عصام عطیھ ب/ الشھید 2008/07/01 عزة  مختار  فرج هللا شاھین 2078108 كفـءكفـء922011/07/01 معلم

الزرقا الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2008/07/01 عطیات  دمحم  عبد النبى  ابو العینین 2147611 كفـءكفـء932011/06/27 معلم

روضة میت الخولى م 2008/07/01 علیا صالح عبد الحمید  سلیم 2237000 كفـءكفـء942011/07/12 معلم

الزرقا ع م 2009/07/01 عمرو احمد  ابراھیم الدسوقى  نوح 2087020 كفـءكفـء952011/07/01 معلم

الزرقا ث بنین 2008/07/01 غادة دمحم دمحم وھبة المتولى 2380952 كفـءكفـء962011/07/01 معلم

المستقبل الرسمیة المتمیزة لغات اعدادى 2008/07/01 فاطمة الزھراء  امین  امین  النجار 2081627 كفـءكفـء972011/07/12 معلم

امام ناصف الثانویة بنات 2008/07/01 فاطمھ ابراھیم  عبد الفتاح معوض 2095443 كفـءكفـء982011/07/12 معلم

روضة شرمساح االبتدائیةالمشتركة 2009/07/01 فاطمھ السید عبد الوھاب عبد الخبیر 2091958 كفـءكفـء992011/07/12 معلم

الدكتور عاصم عبد الحق العمرى ع 2009/07/01 لمیس عبد المقصود  دمحم عبد المقصود سریھ 2234546 كفـءكفـء1002011/07/12 معلم

الزرقا الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 دمحم  حسن  حسن  عجیز 2115486 كفـءكفـء1012011/06/27 معلم

الزرقا ع للبنات 2009/07/01 دمحم  رفعت  عبد البارى  عبد الحلیم ضیف 2093276 كفـءكفـء1022011/07/12 معلم
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الزرقا ث بنین 2009/07/01 دمحم  ماھر  عبد الرحمن رزق 2089417 كفـءكفـء1032011/07/01 معلم

محمود عصام عطیھ ب/ الشھید 2009/07/01 دمحم احمد احمد الشبراوى 2087142 كفـءكفـء1042011/07/12 معلم

عزبة على الدین ب 2009/07/01 دمحم سمیر أحمد السقا ندا 2088044 كفـءكفـء1052011/07/12 معلم

أحمد دمحم عبد الرحیم ب/ الشھید 2009/07/01 دمحم فرج حمزة فرج 2129331 كفـءكفـء1062011/06/27 معلم

میت الخولى عبد اللة ع بنین 1986/09/30 دمحم محمود احمد فرج الحداد 491042 كفـءكفـء1072009/12/01 معلم

عزبة الباز ع 2009/07/01 محمود  دمحم صادق عشره 2094640 كفـءكفـء1082011/07/01 معلم

كفر تقى تعلیم اساسى اعدادى 2009/07/01 مروة  أحمد دمحم دمحم  مبروك 2287096 كفـءكفـء1092011/06/27 معلم

روضة الزرقا االبتدائیة المشتركة 2008/07/01 مروة عبد السالم السعید عبده 2207077 كفـءكفـء1102011/07/12 معلم

الشھید ماھر الملیجى التجاریة 2008/07/01 مروة مصطفي فھمي حجازي 2208473 كفـءكفـء1112011/07/01 معلم

الزرقا ع للبنات 2008/03/01 مروه عبد المنعم ابراھیم عباس 1728872 كفـءكفـء1122011/03/14 معلم

میت الخولى عبد اللة المشتركة ب 2009/07/01 مشیرة حسین محمود عبد اللطیف 2089201 كفـءكفـء1132011/07/12 معلم

الدكتور عاصم عبد الحق العمرى ع 2009/07/01 مصطفى  عبد الكریم  رمضان  جاد 2082620 كفـءكفـء1142011/07/12 معلم

میت الخولى عبد اللة المشتركة ب 2008/07/01 منى السید توفیق بصیلة 2081579 كفـءكفـء1152011/07/12 معلم

عباس الكیال ع 2008/07/01 منى عطا عرفات دمحم 2089402 كفـءكفـء1162011/07/01 معلم

الدكتور عاصم عبد الحق العمرى ع 2008/03/01 منى دمحم جوده عبد الفتاح عبده ربھ 1668978 كفـءكفـء1172011/02/28 معلم

الشھید ماھر الملیجى التجاریة 2008/07/01 مني  رضا علي  العجمي 2208482 كفـءكفـء1182011/07/12 معلم

زكى نجیب محمود الثانویة 2008/07/01 مني حمودة عبد الفتاح عمارة 2208468 كفـءكفـء1192011/07/12 معلم
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عباس الكیال ع 2008/03/01 مھا  دمحم صابر  عبد القادر  غلوش 2095450 كفـءكفـء1202011/03/14 معلم

روضة علي الدین بالزرقا 2008/07/01 مھا صبرى  خاطر  طعیمھ 2244453 كفـءكفـء1212011/07/12 معلم

الزرقا االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 مى العربى  دمحم  ابو الوفا 2080053 كفـءكفـء1222011/07/12 معلم

روضة عزبھ فرج سالم 2008/07/01 میادة جمال السید ابو العنین 2087110 كفـءكفـء1232011/07/12 معلم

الزرقا ع م 2008/07/01 نادیة  دمحم السعید  سلیم 2081609 كفـءكفـء1242011/07/12 معلم

الشھید عمر الشاذلى نعمان ب 2008/07/01 نادیھ ابراھیم  عبد الحمید  عبد المنعم 2094599 كفـءكفـء1252011/07/12 معلم

الدكتور عاصم عبد الحق العمرى ع 2009/07/01 نجالء فتحى على عرنوس 2234486 كفـءكفـء1262011/07/12 معلم

عزبة الباز ع 2008/03/01 نجالء دمحم نجم محمود أبو العیلة 2054238 كفـءكفـء1272011/03/01 معلم

روضة الجمھوریة المشتركة 2008/03/01 نجیبة احمد رمضان عبده ابو العال 1635509 كفـءكفـء1282011/03/14 معلم

الزرقا ث بنین 2008/07/01 نفین لطفى عبد اللطیف غزى 2208280 كفـءكفـء1292011/06/27 معلم

الزرقا ع الحدیثة 2008/03/01 نھاد عھدى عاشور زغلول 1723889 كفـءكفـء1302011/03/14 معلم

امام ناصف الثانویة بنات 2009/07/01 نھى ابراھیم  دمحم المالحى 2082472 كفـءكفـء1312011/07/01 معلم

محمود عصام عطیھ ب/ الشھید 2009/07/01 نورا  ماھر  احمد  شاھین 2086995 كفـءكفـء1322011/07/12 معلم

الدكتور عاصم عبد الحق العمرى ع 2008/03/01 نورا ابراھیم دمحم المتولي 1636491 كفـءكفـء1332011/03/14 معلم

میت الخولى عبد اللة المشتركة ب 2009/07/01 نورا جالس عدلى دمحم حسن 2087072 كفـءكفـء1342011/07/12 معلم

المستشار ابراھیم دمحم عیسى ع 2008/03/01 نورا عزیز دمحم ابو القمصان 2211177 كفـءكفـء1352011/02/28 معلم

الشھید عزت الشامى بشرمساح ب 2008/07/01 نورة مصطفى عبد الجواد سالمة 1723946 كفـءكفـء1362011/07/12 معلم
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الزرقا الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 نورھان  اشرف  المتولى  العساس 2082595 كفـءكفـء1372011/07/12 معلم

الزرقا ع م 2008/07/01 ھبة  عوض  عبده سلیم 2078372 كفـءكفـء1382011/07/01 معلم

الزرقا الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2008/07/01 ھبة احمد دمحم مبروك 2208531 كفـءكفـء1392011/07/01 معلم

محمود عصام عطیھ ب/ الشھید 2008/07/01 ھویدا  سامى  خلیل خلیل سلیم 2088742 كفـءكفـء1402011/07/12 معلم

الزرقا الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 وائل  العربى  دمحم  غزى 2087011 كفـءكفـء1412011/06/27 معلم

مدرسة قریة السالم اإلعدادیة م 2009/07/12 وفاء العربى دمحم غزى 2106243 كفـءكفـء1422011/07/12 معلم

الزرقا ع الحدیثة 2008/07/01 وفاء توكل  ابراھیم  حسین 2080088 كفـءكفـء1432011/07/12 معلم

میت الخولى عبد اللة ع بنین 2008/03/01 والء سمیر  أبو مسلم  عبد الفتاح 2091915 كفـءكفـء1442011/03/14 معلم

أحمد دمحم عبد الرحیم ب/ الشھید 2008/07/01 والء دمحم دمحم احمد عقاب 2086531 كفـءكفـء1452011/06/27 معلم

رفعت المحجوب الصناعیة/  د 2009/07/01 یوسف عبد العزیز السید النجار 2210785 كفـءكفـء1462011/07/01 معلم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

عزبة البرج الثانویة 2008/07/01 رشا مسعد طھ العوادلى 517673 كفـءكفـء12011/06/27 أخصائى اجتماعى

2005/10/02 الشاطى ء االبتدائیة المشتركة شیماء التابعي على أبو دربالة 517439 كفـءكفـء22011/06/27 أخصائى اجتماعى

وحدة الخیاطة ب 2008/07/01 منى مصطفى عبده عمارة 517795 كفـءكفـء32011/06/27 أخصائى اجتماعى

اللغات االبتدائیة برأس البر 2008/07/01 ھبھ دمحم مجدى السعید شنشن 517761 كفـءكفـء42011/06/27 أخصائى اجتماعى

الفنار االبتدائیة م ب 2009/07/06 ھبھ محمود دمحم خروبھ 517735 كفـءكفـء52011/06/27 أخصائى اجتماعى

الخیاطةالثانویةالمشتركة 1982/09/01 ایمان اسعد دمحم سلمو 487705 كفـءكفـء62009/10/26 معلم أول أ

روضة الشیخ ضرغام 2004/07/01 سلوى ابراھیم دمحم عرفة 1538656 كفـءكفـء72012/07/31 ماجیستیرمعلم أول

2001/05/01 ینایر ب٢٥ كوثر المرسى أبو المعاطى الزیات 516490 كفـءكفـء82012/07/01 ماجیستیرمعلم أول

احمد عرابى م ب 2010/05/19 ابراھیم خلیل ابراھیم الخضرجي 2164084 كفـءكفـء92011/07/12 معلم

كفر حمیدو ع 2008/03/01 اجالل مصطفى دمحم العباسى 1764141 كفـءكفـء102011/02/14 معلم

الھدي ب 2008/03/01 احالم محمود دمحم خلیفة 1783926 كفـءكفـء112011/03/14 معلم

الجربى الثانویة 2009/07/01 احمد طلعت دمحم حمام 2142484 كفـءكفـء122011/06/27 معلم

الخیاطة ع 2008/07/01 اسماعیل دمحم دمحم الھندى 2142466 كفـءكفـء132011/06/27 معلم

عزبة البرج ع بنین 2008/03/01 الھام حسن مصطفى سرحان 517726 كفـءكفـء142011/03/14 معلم

الشیخ ضرغام ع 2008/03/01 الھام مصطفى دمحم العباسى 2065059 كفـءكفـء152011/02/14 معلم

رأس البر البحریة بنین 2008/07/01 امل دمحم مصطفى سلیمان 2214998 كفـءكفـء162011/06/27 معلم

رأس البر البحریة بنین 2008/07/01 امیرة ناجى الوصیف شتیوى 2121677 كفـءكفـء172011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

عزبة البرج ع بنات 2008/07/01 ایمان زكریا معاطى البابلى 2142406 كفـءكفـء182011/06/27 معلم

رأس البر البحریة بنین 2009/07/01 ایمن صالح زكى سالمة 2213849 كفـءكفـء192011/06/27 معلم

روضة الشھیداحمدحسن الجنیدى 2008/07/01 بشرى مصطفى فرج حرب 2237525 كفـءكفـء202011/06/27 معلم

الخیاطة ع 2008/03/01 حسن دمحم رضا حسن جبر ھبود 1785404 كفـءكفـء212011/03/01 معلم

الخیاطةالثانویةالمشتركة 2009/02/01 دینا دمحم حامد الشحات 2094073 كفـءكفـء222011/06/27 معلم

عزبة البرج اإلعدادیة الجدیدة 2009/07/01 رحاب فوزى اسماعبل  عیسى 2094063 كفـءكفـء232011/06/27 معلم

روضة دمحم احمد سرحان 2008/07/01 رشا صالح الدین حسام الدین الخضرى 2187132 كفـءكفـء242011/06/27 معلم

عزبة البرج اإلعدادیة الجدیدة 2008/03/01 رشا دمحم السید المزین 1744097 كفـءكفـء252011/02/14 معلم

حضانة رأس البر المشتركة 2009/02/01 سارة سامى دمحم ابو حدید 2259844 كفـءكفـء262011/06/27 معلم

لغات عزبة البرج االعدادیة المشتركة 2008/07/01 سھى فؤاد على عبد هللا 2097754 كفـءكفـء272011/06/27 معلم

الشیخ ضرغام ع 2008/03/01 شریھان دمحم محمود ترك 1744113 كفـءكفـء282011/02/14 معلم

روضة الشھیداحمدحسن الجنیدى 2008/07/01 شیرین جابر دمحم الخمیسى 2238721 كفـءكفـء292011/06/27 معلم

الجربى الثانویة 2008/07/01 شیرین رفعت دمحم لبیب توفیق 2097727 كفـءكفـء302011/06/27 معلم

عزبة اللحم المشنركة االبتدائیة 2008/03/01 صابرین سالمھ صبح اللبان 2057531 كفـءكفـء312011/03/01 معلم

وحدة الخیاطة ب 2008/03/01 عزة أبو المعاطى دمحم الطایفى 517497 كفـءكفـء322011/02/14 معلم

رأس البر البحریة بنین 2009/07/01 عزیزة دمحم عبد البارى عبد الجلیل 2214517 كفـءكفـء332011/06/27 معلم

عزبة البرج االعدادیة الثانویة بنات 2008/07/01 علیة دمحم یوسف عرفات 2007280 كفـءكفـء342011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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المؤھل 
األعلي

روضة دمحم احمد سرحان 2009/07/01 غادة محمود احمد  الغباشى 2162257 كفـءكفـء352011/06/27 معلم

روضة الشیخ ضرغام 2008/07/01 فاتن حسن احمد معروف 2215909 كفـءكفـء362011/06/27 معلم

الخیاطةالثانویةالمشتركة 2008/03/01 فاطمھ یحیى زكریا زغلول 1720572 كفـءكفـء372011/03/14 معلم

كفر حمیدو ع 2009/07/01 لندا بسام مختار الخنینى 2095750 كفـءكفـء382011/06/27 معلم

روضة الشھیداحمدحسن الجنیدى 2008/03/01 لیلى أحمد أحمد عبد هللا 2053877 كفـءكفـء392011/03/14 معلم

عزبة البرج ع بنین 2008/06/02 دمحم سمبر مصطفى الفیل 2094064 كفـءكفـء402011/06/27 معلم

كفر حمیدو ب 2009/07/01 محمود دمحم سعد دمحم طھ الطرابیلى 2206300 كفـءكفـء412011/06/27 معلم

الجربى ع 2008/03/01 مروة ھمام مسعد رضوان 2063686 كفـءكفـء422011/03/01 معلم

الخیاطة ع 2010/05/21 معتز صبره عبد الوھاب حسانین 2143364 كفـءكفـء432011/03/01 معلم

رأس البر البحریة بنین 2009/02/01 منى یسرى سید حافظ 2142394 كفـءكفـء442011/06/27 معلم

لغات عزبة البرج االعدادیة المشتركة 2008/03/01 نانسى دمحم أحمد عبید 1721360 كفـءكفـء452011/03/14 معلم

عزبة البرج ع بنین 2009/07/01 نجالء صالح دمحم العبد 2094060 كفـءكفـء462011/06/27 معلم

الخیاطة ع 2008/03/01 نوسة حامد یوسف االوسیة 1744084 كفـءكفـء472011/02/14 معلم

اللغات االبتدائیة برأس البر 2008/07/01 ھالة جالل دمحم الطناحى 1686652 كفـءكفـء482011/06/27 معلم

الشیخ ضرغام االبتدائیة 2008/07/01 ھالة طاھر أحمد القط 2209437 كفـءكفـء492011/06/27 معلم

رأس البر البحریة بنین 2009/07/01 ھایدى احمد عبد الحمید الحداد 2206260 كفـءكفـء502011/06/27 معلم

حضانة اللغات بعزبة البرج 2008/07/01 ھبة دمحم مسعد عبد هللا 2370296 كفـءكفـء512011/06/27 معلم
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األعلي

2008/07/01 الشاطى ء االبتدائیة المشتركة ھبة مصطفى عبد الرحمن الشاوى 2095753 كفـءكفـء522011/06/27 معلم

الجواھرة االبتدائیة 2011/03/01 ھبھ سمیر دمحم عید 2135068 كفـءكفـء532011/03/01 معلم

عزبة اللحم المشنركة االبتدائیة 2008/03/01 ھیام دمحم محمود ضیف 1776078 كفـءكفـء542011/03/01 معلم

2008/07/01 الشاطى ء االبتدائیة المشتركة وائل على شفیق الحادق 2391141 كفـءكفـء552011/06/27 معلم

لغات راس البر االعدادیة م 2008/03/01 والء سمیر دمحم الصعیدى 2063663 كفـءكفـء562011/03/01 معلم

روضة الشھیداحمدحسن الجنیدى 2008/08/01 والء عاطف احمد شبارة 2239038 كفـءكفـء572011/06/27 معلم

عبد الحمید ابو صالحة ب 2009/02/01 یاسر الرفاعى السید سحلول 2094067 كفـءكفـء582011/07/12 معلم
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الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر البطیخ االبتدائیھ الحدیثھ 2008/03/01 سماح عبدالرؤف احمد عامر 2057550 كفـءكفـء12011/02/28 أمین مكتبة

العوامرتعلیم اساسي ب 2009/07/01 دمحم  الحسینى  ابراھیم  راجح 2205834 كفـءكفـء22011/07/12 أخصائى تكنولوجیا

كفر البطیخ ع بنین 2009/08/01 دمحم عوض  دمحم  فشل 2206645 كفـءكفـء32011/07/12 أخصائى تكنولوجیا

على مبارك ب 2009/07/01 احمد سمیر عبد اللطیف العدوي 517887 كفـءكفـء42011/07/12 أخصائى اجتماعى

العوامر االبتدائیة بكفر البطیخ 2008/07/01 أسماء عبد العزیز  مصطفى  خلیفة 2124077 كفـءكفـء52011/07/12 أخصائى اجتماعى

البساتین االبتدائیة الجدیدة 2008/07/01 إلھام دمحم مصطفى خلیف 1801475 كفـءكفـء62011/07/12 أخصائى اجتماعى

كفر البطیخ ع بنات 2008/07/01 دینا دمحم دمحم أبو عیاد 517725 كفـءكفـء72011/07/12 أخصائى اجتماعى

معاذ القصبى االعدادیة 2008/07/01 رانیا سمیر ابراھیم العقاد 517612 كفـءكفـء82011/07/12 أخصائى اجتماعى

أم الرضا بنون ب 2008/07/01 شرین ربیع مختار البنا 517723 كفـءكفـء92011/07/12 أخصائى اجتماعى

جمصة شرق االبتدائیة 2005/10/02 صفیة ابراھیم السید أبو جاللة 1754584 كفـءكفـء102011/07/12 أخصائى اجتماعى

كفر البطیخ االبتدائیة للتعلیم االساسى 1981/09/01 دمحم عبد الحمید سلیمان المشد 489521 كفـءكفـء112009/10/26 معلم أول أ

احمد زویل ب 1999/11/01 سامیة السید دمحم داود 514944 كفـءكفـء122009/02/26 معلم أول

البساتین اإلعدادیة المشتركة 2001/05/01 شیماء السید صبح اللبان 516268 كفـءكفـء132012/06/11 دكتوراهمعلم أول

على مبارك ب 1990/11/01 عماد حسن دمحم سالم 489912 كفـءكفـء142009/10/26 معلم أول

جمصة شرق ع 2001/05/01 منى عبد المنعم دمحم بخیت 516351 كفـءكفـء152012/06/11 ماجیستیرمعلم أول

البساتین اإلعدادیة المشتركة 2008/03/01 احسان دمحم رمضان الجنیدى 1802025 كفـءكفـء162011/03/14 معلم

احمد زویل ب 2009/07/01 أحمد  لطفى  أحمد  المھدى خضر 2164794 كفـءكفـء172011/07/12 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 

كفر البطیخدمیاط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

على مبارك ب 2008/07/01 أحمد دمحم  أحمد  أحمد 2117099 كفـءكفـء182011/07/12 معلم

حضانة كفر البطیخ االبتدائیة الجدیدة 2008/07/01 أسماء  اسماعیل  عبد الشكور  الباروجى 2156776 كفـءكفـء192011/07/12 معلم

كفر یوسف االعدادیة 2007/10/02 السید دمحم نصر الدین عبد الفتاح 1754497 كفـءكفـء202011/03/14 معلم

روضة كفر البطیخ للتعلیم األساسى 2008/07/01 امانى ھاشم دمحم السالوس 2070855 كفـءكفـء212011/07/12 معلم

حضانة البساتین الجدیدة 2008/07/01 امنیة وجدى فھیم  عبد الغنى 2115591 كفـءكفـء222011/07/12 معلم

روضة الكحیل 2008/07/01 أمیرة  السعید  فھمى  الجبالى 2200938 كفـءكفـء232011/07/12 معلم

كفر البطیخ الثانویة 2008/03/01 أمیرة ابراھیم عبد الحمید الحنفى 2055685 كفـءكفـء242011/03/14 معلم

كفر البطیخ االبتدائیة المشركة 2008/03/01 أنوار حسن فتوح جبة 1721427 كفـءكفـء252011/03/14 معلم

كفر یوسف االعدادیة 2008/11/01 أیة  مصطفى  فرید  سلیم 2152629 كفـءكفـء262011/07/12 معلم

كفر البطیخ ع بنات 2008/03/01 ایمان دمحم دمحم سلیم 2237378 كفـءكفـء272011/03/14 معلم

جمصة شرق االبتدائیة 2008/03/01 ایناس مسعد جمعة جمعة 1761504 كفـءكفـء282011/03/14 معلم

الركابیة االعدادیة 2008/01/12 ایھاب عاشور نصر سند 2059234 كفـءكفـء292011/03/14 معلم

روضة على مبارك بالركابیة 2008/07/01 بسمة  عبد هللا  أحمد عبد الحلیم 2119622 كفـءكفـء302011/07/12 معلم

كفر یوسف اإلبتدائیة المشتركة 2009/03/01 بشرى السید دمحم الشرایدى 1583371 كفـءكفـء312011/03/14 معلم

كفر البطیخ ع بنات 2006/10/02 جیھان بھى الدین عبد الصادق االتربى 517715 كفـءكفـء322011/03/14 معلم

روضة كفر البطیخ للتعلیم األساسى 2008/07/01 حسناء فوزى عبد الفتاح سلیم 2401204 كفـءكفـء332011/07/12 معلم

دمحم حسن الشویحى ب 2009/07/01 حمدى عبدالسالم محمود عریضة 2238863 كفـءكفـء342011/07/12 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 

كفر البطیخدمیاط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

روضة كفر البطیخ للتعلیم األساسى 2008/07/01 دعاء السید  عبد اللطیف  المشد 2210415 كفـءكفـء352011/07/12 معلم

كفر البطیخ اإلعدادیة للتعلیم األساسى 2008/03/01 دعاء محمود طھ سالم 2062879 كفـءكفـء362011/03/14 معلم

العوامر للتعلیم األساسي ع 2008/03/01 دعاء نصر أحمد الكبتى 1583715 كفـءكفـء372011/03/14 معلم

روضة مدرسة السعدنى 2008/07/01 دینا أحمد  عبد الجلیل  خفاجة 2262904 كفـءكفـء382011/07/12 معلم

العوامر للتعلیم األساسي ع 2008/03/01 رشا على عبد المحسن اسماعیل 1793802 كفـءكفـء392011/03/14 معلم

حضانة كفر البطیخ الحدیثة 2008/07/01 رنا سلیمان داود ضبش 2372354 كفـءكفـء402011/07/12 معلم

السالم ب 2008/07/01 ریھام  عثمان  على  العیسوى 2183944 كفـءكفـء412011/07/12 معلم

حضانة المھندس عاطف سلیم بنات 2008/07/01 ریھام زیاد  فرید  غانم 2201766 كفـءكفـء422011/07/12 معلم

حضانة البساتین الجدیدة 2008/03/01 زوزو السعید السید  الجبالى 2115581 كفـءكفـء432011/03/14 معلم

روضة مدرسة السعدنى 2008/07/01 سمیة  دمحم  عبد الرحیم  سالطین 2259527 كفـءكفـء442011/07/12 معلم

العاشر من رمضان ب 2008/07/01 شرین  صالح  عبد الفتاح  سلیمان 2393115 كفـءكفـء452011/07/12 معلم

العاشر من رمضان ب 2008/03/01 شرین حامد سلیمان أبو زید 1764067 كفـءكفـء462011/03/14 معلم

حضانة عبد المجید شلبى 2008/07/01 عایدة  على  دمحم السید 2210036 كفـءكفـء472011/07/12 معلم

كفر البطیخ ع بنین 2008/03/01 عبیر عبد الرؤف أحمد عامر 1479138 كفـءكفـء482011/03/14 معلم

كفر البطیخ الثانویة 2008/07/01 عال فكرى  ابراھیم  شحاتة 2112379 كفـءكفـء492011/07/12 معلم

روضة كفر البطیخ للتعلیم األساسى 2008/07/01 غادة  یحیى  شحاتة  عبد الكریم 2209483 كفـءكفـء502011/07/12 معلم

كفر البطیخ اإلعدادیة للتعلیم األساسى 2008/03/01 قوت حكیم الزمان السید سالم 2103728 كفـءكفـء512011/03/14 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 

كفر البطیخدمیاط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر البطیخ الثانویة التجاریة 2011/07/01 لمیاء رضا محمود كراویة 2373727 كفـءكفـء522011/07/01 معلم

حضانة السالم بالعوامر 2009/07/01 ماجده سمیر  مصطفى  عبد الجواد 2204947 كفـءكفـء532011/07/12 معلم

المھندس عاطف احمد سلیم ب بنات 2009/03/01 دمحم مسعد عوض أبو المجد 1609709 كفـءكفـء542011/03/14 معلم

كفر یوسف االعدادیة 2008/03/01 مروة حامد عبده الجمال 1810835 كفـءكفـء552011/03/14 معلم

حضانة السالم بالعوامر 2008/07/01 ملكة  السید  على  عبد السالم 2204835 كفـءكفـء562011/07/12 معلم

الكحیل ب 2008/07/01 منال جمعة  رزق  سواقى 2399457 كفـءكفـء572011/07/12 معلم

البساتین اإلعدادیة المشتركة 2008/03/01 منى فتحى سالم البربیر 1793911 كفـءكفـء582011/03/14 معلم

كفر البطیخ الثانویة 2008/07/01 نادیة دمحم دمحم لطفى شالوه 2116922 كفـءكفـء592011/07/12 معلم

كفر البطیخ الثانویة التجاریة 2008/07/01 ناریمان  یاسین  دمحم  زیدان 2108997 كفـءكفـء602011/07/12 معلم

جمصة شرق ع 2008/03/01 نبویة كمال الدین حسین الشیولى 2207408 كفـءكفـء612011/03/14 معلم

حضانة كفر البطیخ الحدیثة 2008/07/01 نجالء  یسرى  دمحم  مجاھد 2372821 كفـءكفـء622011/07/12 معلم

كفر البطیخ ع بنات 2008/03/01 نجالء صابر حسن الجوجرى 2210441 كفـءكفـء632011/03/14 معلم

البساتین اإلعدادیة المشتركة 2008/03/01 نھى دمحم دمحم الشھاوى 517257 كفـءكفـء642011/03/14 معلم

روضة مدرسة السعدنى 2008/07/01 ھبة  ابراھیم  خلیل  محمود 2259540 كفـءكفـء652011/07/12 معلم

كفر البطیخ اإلعدادیة للتعلیم األساسى 2008/03/01 ھبة  أحمد دمحم االلفى 2216007 كفـءكفـء662011/03/14 معلم

البساتین اإلعدادیة المشتركة 2008/03/01 ھبة ابراھیم أحمد عرنسة 1606559 كفـءكفـء672011/03/14 معلم

حضانة عبد المجید شلبى 2009/07/01 ھبة جمال  دمحم  عبد العظیم 2206491 كفـءكفـء682011/07/12 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 

كفر البطیخدمیاط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البساتین االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 ھبة حسن عبد المولى غزى 1810876 كفـءكفـء692011/03/14 معلم

أبو الفتوح الدنجاوى ب 2008/03/01 ھدیر سعد سعد درویش 1784408 كفـءكفـء702011/03/14 معلم

روضة كفر البطیخ للتعلیم األساسى 2008/07/01 ھمت  سلیمان  عبد اللطیف  عیسى 2209495 كفـءكفـء712011/07/12 معلم

روضة كفر البطیخ للتعلیم األساسى 2008/07/01 ھناء  محمود  مصطفى  سلیم 2210450 كفـءكفـء722011/07/12 معلم

معاذ القصبى االعدادیة 2009/03/01 ھنادى دمحم ابراھیم الحداد 1784087 كفـءكفـء732011/03/14 معلم

كفر البطیخ االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 ھیام السید عبده االلفى 2059665 كفـءكفـء742011/03/14 معلم

كفر البطیخ اإلعدادیة للتعلیم األساسى 2008/03/01 ھیام عالء الدین فرحات ھاشم 1771529 كفـءكفـء752011/03/14 معلم

كفر البطیخ االبتدائیة الجدیدة 2008/07/01 والء  ابراھیم  دمحم  ابراھیم أبو العز 2164706 كفـءكفـء762011/07/12 معلم

البساتین اإلعدادیة المشتركة 2006/10/02 والء یسرى ابراھیم مطر 1761927 كفـءكفـء772011/03/14 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 

الروضةدمیاط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الروضةع بنات 2008/07/01 زینب المتولي السید  العجیمي 2153411 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

2009/07/01 الروضة التجریبیة لغات ب مایسة عبد العلیم حمودة خلیف 2210766 كفـءكفـء22011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

النجارین االبتدائیة 2009/07/01 وائل نعیم عثمان السؤالي 2210788 كفـءكفـء32011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

الرحامنة الصناعیة بالرحامنة 2005/10/02 أحمد أسعد أمین دمحم 517613 كفـءكفـء42011/07/12 أخصائى اجتماعى

عوض خلیل بالضھرة ب 1987/11/01 سامى عبد الوھاب رخا عبد هللا 493887 كفـءكفـء52009/10/26 معلم أول

تفتیش السرو للتعلیم االساسى إعدادي 1988/01/01 إسماعیل العزبى یوسف العباسى 484683 كفـءكفـء62009/10/29 معلم

)٢( روضة بنى الرحامنة  2008/07/01 أمانى  دمحم دمحم الھباب 2152170 كفـءكفـء72011/07/01 معلم

الروضة ع بنین 2008/07/01 أماني الدسوقي التابعي شریشر 2210778 كفـءكفـء82011/07/01 معلم

الروضة ع بنین 2008/03/01 أمل عبد الحمید السید حسوبھ 517024 كفـءكفـء92011/03/01 معلم

الروضة الثانویة المشتركة 2008/07/01 امیرة السید دمحم السید صبیحة 2209506 كفـءكفـء102011/07/01 معلم

)لغات(حضانة بنى الروضة التجریبیة  2008/03/01 امیرة متولي ابراھیم بدر الدین 2151154 كفـءكفـء112011/03/01 معلم

الرحامنة االعدادیة بنین 2008/03/01 امیره امام السید مصطفى 517524 كفـءكفـء122011/03/01 معلم

تفتیش السرو ع 2009/03/01 آیات شبان حلمي الدبوس 2210794 كفـءكفـء132011/03/01 معلم

الروضة الجدیدة ب 2008/07/01 ایمان  الكریم یوسف  حسان 2152620 كفـءكفـء142011/07/01 معلم

دمحم احمد السید ع 2009/03/01 ایمان سمیر حسن بیرم 1767467 كفـءكفـء152011/03/01 معلم

الشھید امین غالى إعدادي 2009/07/01 إیمان فوزي رزق عبد الجواد 2210774 كفـءكفـء162011/07/01 معلم

الشھید مصباح زھران ع 2008/03/01 إیمان قاسم حبشى خفاجى 1803355 كفـءكفـء172011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغوابین االعدادیة 2009/03/01 ایمان دمحم رشدى دمحم رخا 1804069 كفـءكفـء182011/03/01 معلم

الشھید مصباح زھران ع 2008/03/14 ایمان نعیم عوض نعمان 2062882 كفـءكفـء192011/03/01 معلم

الشھید مصباح زھران ع 2008/07/01 ایمان یحیى زكریا خفاجي 2209510 كفـءكفـء202011/07/01 معلم

روضة الشھید ابو الفضل 2008/07/01 بسمة شوقي إبراھیم  حسن 2151105 كفـءكفـء212011/07/01 معلم

الروضة للتعلیم االساسى ب 2008/12/29 حنان  بھجت  موسى  السؤالى 2156514 كفـءكفـء222011/07/01 معلم

الشھید ماھر رخا الثانویة 2008/07/01 حنان طھ موسى ندا 2143127 كفـءكفـء232011/07/01 معلم

روضة جمال دمحم طاھر خلیل 2008/07/01 خلیده احمد عوض خلیل 1804092 كفـءكفـء242011/07/01 معلم

روضة بنى الغوابین 2008/07/01 دعاء الدمھوجي  الدمھوجي بصلة 2153482 كفـءكفـء252011/07/12 معلم

الشھید امین غالى إعدادي 2008/03/01 دعاء حلمى مصطفى الحدیدى 1804181 كفـءكفـء262011/03/01 معلم

الشھید ابو الفضل ب 2008/03/01 دعاء علي خلیل نعمان 2143300 كفـءكفـء272011/03/01 معلم

الرحامنةاالعدادیة بنات 2008/03/01 دعاء فھیم عبد الحكم  أبو الرجال 2142748 كفـءكفـء282011/03/01 معلم

عوض خلیل بالضھرة ب 2008/03/01 دیاال عزمي حسني غربیة 2210793 كفـءكفـء292011/03/01 معلم

روضة عوض خلیل 2009/07/01 دینا سمیر یوسف یوسف الخضیرى 2151245 كفـءكفـء302011/07/12 معلم

2008/07/01 الروضة للتعلیم األساسي ع دینا دمحم كامل حجازي 2142063 كفـءكفـء312011/07/01 معلم

الرحامنة الصناعیة بالرحامنة 2009/07/01 رامي  حمدي التھامي عبد الكریم 2143167 كفـءكفـء322011/07/01 معلم

حضانة الشھید احمد عبدالباقى شلبى 2008/07/01 رانیا صالح الجوھري اللبان 2143207 كفـءكفـء332011/07/01 معلم

روضة النجارین  االبتدائیة 2008/07/01 رانیا وجیھ أحمد الجوھري 2143245 كفـءكفـء342011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الروضةدمیاط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم احمد السید ع 2011/07/01 رباب دمحم الكحالوي راشد 2140861 كفـءكفـء352011/07/01 معلم

الشھید احمد عبدالباقى شلبى ع 2008/07/01 رحاب وھبة المتولى بدرالدین 2346554 كفـءكفـء362011/07/01 معلم

الروضةع بنات 2009/02/28 رشا دمحم مصطفى عبده محیض 2212216 كفـءكفـء372011/07/01 معلم

روضة بنى الغوابین 2008/07/01 رنا مختار مختار عبد الواحد 2153469 كفـءكفـء382011/07/12 معلم

الروضةع بنات 2008/07/01 زینب عبد السالم  عبد الرحمن  شمخ 2210580 كفـءكفـء392011/07/01 معلم

الروضةع بنات 2009/07/01 سارة جمال عبد الناصر إسماعیل الغزاوي 2210797 كفـءكفـء402011/07/01 معلم

الروضة الجدیدة ب 2008/07/01 سالى  صالح دمحم بدران 2152193 كفـءكفـء412011/07/01 معلم

2008/03/01 الروضة للتعلیم األساسي ع سالى أحمد عبده الجمل 2156474 كفـءكفـء422011/03/01 معلم

الشھید جمال دمحم طاھر خلیل ب 2009/03/01 سحر البیلى المتولى البیلى 1771890 كفـءكفـء432011/03/14 معلم

بنى الغوایین ب 2008/07/01 سعاد  دمحم محمود منتصر 2153363 كفـءكفـء442011/07/01 معلم

الروضة للتعلیم االساسى ب 2008/07/01 سعدیة رزق رزق مراد 1776345 كفـءكفـء452011/07/01 معلم

عبد هللا الجمل االبتدائیة 2008/07/01 سماح ربیع  عبد السالم المحجوب 2153301 كفـءكفـء462011/07/01 معلم

الروضة الثانویة المشتركة 2008/07/01 سمر السید العربي عبده أبو الدھب 2213780 كفـءكفـء472011/07/01 معلم

الشھید مصباح زھران ع 2008/03/01 سمر صدیق دمحم حسین 1777249 كفـءكفـء482011/03/01 معلم

تفتیش السرو ع 2008/03/01 سھا احمد شوقي عبدالعلیم شمس 2081605 كفـءكفـء492011/03/01 معلم

ھاشم ھاشم سلیم ب 2008/07/01 سھیر دمحم دمحم الشرقاوي 2151165 كفـءكفـء502011/07/01 معلم

الشھید ماضى م ب 2008/07/01 شرین احمد  السعید ابو الفرج 1579684 كفـءكفـء512011/07/01 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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الروضةدمیاط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الروضة ع بنین 2008/03/01 شیرین عمر شحاتة الجابرى 516259 كفـءكفـء522011/03/14 معلم

تفتیش السرو الثانویة 2008/07/01 شیماء حبیب نعمان أبو النجا 2210787 كفـءكفـء532011/07/01 معلم

روضة بنات الغوابین 2008/03/01 شیماء رأفت  یوسف حلیمة 2152177 كفـءكفـء542011/03/01 معلم

حضانة الشھید احمد عبدالباقى شلبى 2008/07/01 عبیر  أبو زید  أبوزید الطحان 2134147 كفـءكفـء552011/07/01 معلم

الرحامنة الثانویة المشتركة 2009/07/01 عزیزة سعد راغب حجازي 2144049 كفـءكفـء562011/07/01 معلم

الروضة الجدیدة ب 2009/07/01 عصام الدین دمحم أبوصالح جبل 2143979 كفـءكفـء572011/07/01 معلم

تفتیش السرو للتعلیم االساسي ابتدائي 2008/07/01 عال الغریب الغریب الجمل 2143956 كفـءكفـء582011/07/01 معلم

روضة الروضة للتعلیم االساسى 2011/07/01 عال دمحم على بركات 2135719 كفـءكفـء592011/07/01 معلم

الغوابین االعدادیة 2008/03/01 عواطف رافت بدر حسن 1556298 كفـءكفـء602011/03/14 معلم

الروضة التجریبیة للغات ع 2008/03/01 غادة مسعد على ماضى 1767427 كفـءكفـء612011/03/14 معلم

وحدة الروضة م ب 2008/07/01 فاتن دمحم جمعة ھدیھد 2141216 كفـءكفـء622011/07/01 معلم

تفتیش السرو ع 2008/07/01 فاطمة ابراھیم فراج سید 2125663 كفـءكفـء632011/07/12 معلم

الغوابین االعدادیة 2008/03/01 فاطمة حسنى عبد الباقى یحیى 2135083 كفـءكفـء642011/03/01 معلم

الشھید ماضى م ب 2008/07/01 فاطمة على السباعى  عسل 2135411 كفـءكفـء652011/07/01 معلم

روضة الشھید ماضي 2008/07/01 فاطمة موسى موسى فودة 2135400 كفـءكفـء662011/07/01 معلم

الشھید مصباح زھران ع 2008/03/01 لبنى عبد الحمید حسن حماد 1764450 كفـءكفـء672011/03/01 معلم

روضة بنى الغوابین 2008/07/01 محاسن دمحم احمد مرعي 2151269 كفـءكفـء682011/07/12 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم احمد السید ع 2011/07/01 دمحم ربیع بدوى دمحمراشدزغیبر 2211409 كفـءكفـء692011/07/12 معلم

الروضة الثانویة المشتركة 2009/07/01 دمحم رضا  دمحم أبو حطب أبو الوفا 2154491 كفـءكفـء702011/07/01 معلم

حسین العسالنى ب 2011/07/01 دمحم دمحم علي أبو الجود 2143034 كفـءكفـء712011/07/01 معلم

دمحم احمد السید ع 2009/07/01 دمحم مصطفى دمحم غربیة 2142154 كفـءكفـء722011/07/01 معلم

الضھرة الثانویة الجدیدة 2009/01/24 محمود وجیھ عبد الحمید األتربي 2143601 كفـءكفـء732011/07/01 معلم

الرحامنةاالعدادیة بنات 2008/07/01 مروة حرز على الخولي 2144086 كفـءكفـء742011/07/01 معلم

روضة الشھید ابو الفضل 2009/07/01 مروة دمحم دمحم المساوى 2135960 كفـءكفـء752011/07/01 معلم

الروضة ع بنین 2008/03/01 مروة ھانى إبراھیم بصلة 516582 كفـءكفـء762011/03/14 معلم

الشھید احمد عبدالباقى شلبى ع 2008/03/01 مریم عوضین سعد مرعى 1803548 كفـءكفـء772011/03/01 معلم

2008/07/01 الرحامنة  المشتركة ب منى دمحم عرفھ حواس 2143946 كفـءكفـء782011/07/01 معلم

الغوابین االعدادیة 2008/07/01 میادة مصطفى الھجرسى جودة 2138002 كفـءكفـء792011/07/01 معلم

الرحامنةاالعدادیة بنات 2008/03/01 نجالء دمحم طھ  ابراھیم عشره 1767446 كفـءكفـء802011/03/01 معلم

روضة الشھید مرعى 2008/07/01 نسمھ ادھم عوض الشرقاوى 2135141 كفـءكفـء812011/07/01 معلم

الرحامنةاالعدادیة بنات 2008/03/01 نشوى  السعید  عبد الغفار الباز 2135110 كفـءكفـء822011/03/01 معلم

الرحامنة الصناعیة بالرحامنة 2008/07/01 نھا شوقي فؤاد الخولى 2141199 كفـءكفـء832011/07/01 معلم

روضة الروضة للتعلیم االساسى 2008/07/01 نھلة منیر نصحى محیسن 2135895 كفـءكفـء842011/07/01 معلم

)لغات(حضانة بنى الروضة التجریبیة  2008/03/01 نھى المعتز باm عبد الكریم یوسف 1767589 كفـءكفـء852011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الروضةع بنات 2008/03/01 نھى فھیم عبدالحكم ابو الرجال 2134170 كفـءكفـء862011/03/01 معلم

الروضة التجریبیة للغات ع 2008/03/01 نھي الحسیني جاد بصلة 517767 كفـءكفـء872011/03/14 معلم

الروضةع بنات 2008/03/01 نورا  عبد الفتاح  انور  الداودى 2135038 كفـءكفـء882011/03/01 معلم

)لغات(حضانة بنى الروضة التجریبیة  2008/07/01 نورا احمد نعمت هللا احمد 2135722 كفـءكفـء892011/07/01 معلم

روضة الشھید مرعى 2008/03/01 نوره طھ على المساوى 1803974 كفـءكفـء902011/03/01 معلم

تفتیش السرو ع 2008/07/01 ھالة دمحم أحمد المنسي الریس 2141191 كفـءكفـء912011/07/01 معلم

الروضةع بنات 2009/07/01 ھبة سامي إمام حسین 2143334 كفـءكفـء922011/07/01 معلم

تفتیش السرو ع 2009/07/01 ھبھ احمد محمود  احمد العضمھ 2144027 كفـءكفـء932011/07/01 معلم

الغوابین االعدادیة 2008/03/01 ھبھ السید مسعد جوده 1803782 كفـءكفـء942011/03/01 معلم

روضة الشھید مرعى 2008/07/01 ھبھ طھ المنشاوي حمزة 2140911 كفـءكفـء952011/07/01 معلم

)٢( روضة بنى الرحامنة  2009/07/01 ھبھ طھ طھ موسى ندا 2135794 كفـءكفـء962011/07/01 معلم

روضة بنات الغوابین 2008/07/01 ھبھ كمال الدین أمین دحروج 2117998 كفـءكفـء972011/07/01 معلم

روضة الشھید مرعى 2008/07/01 ھبھ مشعل سلیم الشرقاوي 2140920 كفـءكفـء982011/07/01 معلم

النجارین االبتدائیة 2009/07/01 ھدى ھارون الرشید دمحم  خلیل 2143078 كفـءكفـء992011/07/01 معلم

ابراھیم سلیمان للتعلیم االساسى ابتدائي 2008/07/01 ھویدا رجب فكري عشري 2153407 كفـءكفـء1002011/07/01 معلم

عوض خلیل بالضھرة ب 2009/07/01 وفاء عبد العزیز الحسیني الشناوي 2151103 كفـءكفـء1012011/07/01 معلم
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ب- الدكتور احمد زویل للتعلیم االساسى  2008/03/01 رانیا رضا عبد ه عبد الرحمن 1801292 كفـءكفـء12011/02/28 أمین مكتبة

2008/07/01 عمر بن عبد العزیز الثانویة للبنات سماح عوض طھ على حسن 2123462 كفـءكفـء22011/07/12 أخصائى تكنولوجیا

ب- الدكتور احمد زویل للتعلیم االساسى  2008/07/01 نسرین على عبد العزیز على عنانى 2123683 كفـءكفـء32011/07/12 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 1992/04/21 انتصار صدقھ دمحم سرحان 499538 كفـءكفـء42009/10/26 أخصائى اجتماعى أول أ

یعمل بالدیوان 1982/09/01 ایمان احمد فتحى السید على سلیم 485772 كفـءكفـء52009/08/01 معلم خبیر

على بن ابى طالب للتعلیم االساسى ب 1993/12/01 امل صالح محمود رضوان 2118904 كفـءكفـء62009/10/15 معلم أول أ

خالدبن الولید ابتدائى 1984/09/01 محمود سلیم دمحم سلیم 487718 كفـءكفـء72009/02/26 معلم أول أ

الكفراوى للتعلیم األساسى اإلعدادیة 2003/10/01 حمزة حامد امین البشوتي 517391 كفـءكفـء82012/07/31 ماجیستیرمعلم أول

یعمل بالدیوان 1994/06/27 حنان حمدى حسنین الكتاتنى 502920 كفـءكفـء92010/05/12 معلم أول

خالدبن الولید اعدادى 2002/05/01 دمحم عوض عمارة دمحم 510225 كفـءكفـء102012/06/11 ماجیستیرمعلم أول

دمیاط الجدیدة المتمیزة للغات 2000/09/13 ھانى فاروق السید العراقى 515257 كفـءكفـء112012/06/11 ماجیستیرمعلم أول

ب- معھد االمل للصم وضعاف السمع  2009/01/27 احمد نعمان ابراھیم ابراھیم 2067877 كفـءكفـء122011/07/12 معلم

ع- الكفراوى الرسمیة للغات  2006/10/09 السید عبدالعاطى السید المتولى 2021931 كفـءكفـء132011/03/14 معلم

ع- الكفراوى الرسمیة للغات  2008/06/27 الشیماء نبیل راغب الحمایمى 2069869 كفـءكفـء142011/03/01 معلم

السیدة عائشة للتعلیم األساسي اإلبتدائیة 2008/07/01 امانى السید وھبة الدسوقى 2206972 كفـءكفـء152011/07/01 معلم

الدكتور احمد زویل ع 2008/07/01 امیرة طھ دمحم السعید مجد 2123440 كفـءكفـء162011/07/12 معلم

ریاض اطفال الكفراوى الرسمیة للغات 2008/07/01 انجى خالد عبده بحیرى 2067919 كفـءكفـء172011/07/12 معلم
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المؤھل 
األعلي

ع- الكفراوى الرسمیة للغات  2009/03/01 حامد السعید عبد الحمید دمحم 2025821 كفـءكفـء182011/02/28 معلم

خالدبن الولید حضانة 2011/07/12 رانیا عبد المنعم دمحم سالمة 2067215 كفـءكفـء192011/07/01 معلم

خالدبن الولید اعدادى 2008/07/01 رانیا دمحم فكرى بركات 2077398 كفـءكفـء202011/07/12 معلم

2008/07/01 ینایر للتعلیم األساسى ب م٢٥ رشا فتحى دمحم طاھر محمود 2088912 كفـءكفـء212011/07/01 معلم

ریاض اطفال الكفراوى الرسمیة للغات 2008/07/01 رضوى جالل دمحم الشواربى 2073958 كفـءكفـء222011/07/12 معلم

حضانة- الدكتوراحمد زویل للتعلیم االساسى  2010/07/01 سلمى دمحم رمضان محمود  السیسى 2102936 كفـءكفـء232011/07/12 معلم

روضة دمحم حسن الزیات 2008/07/01 شیریھان محمود عبده  المغربى 2074614 كفـءكفـء242011/07/12 معلم

على بن ابى طالب للتعلیم االساسى ع 2011/07/01 عال شبل ابراھیم عید 2066274 كفـءكفـء252011/07/12 معلم

الكفراوى الرسمیةالثانویة للغات 2011/07/01 فاطمة ممدوح عوضین ابو الجود 2067694 كفـءكفـء262011/07/12 معلم

على بن ابى طالب للتعلیم االساسى حضانة 2011/07/01 فیفى احمد عبد المجید عثمان 2067520 كفـءكفـء272011/07/12 معلم

دمیاط الجدیدة (الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج
نظام قدیم)الفنیة 

2005/10/01 لمیاء دمحم السید الجندى 515057 كفـءكفـء282011/03/14 معلم

المستقبل االعدادیة 2009/07/01 ماھر احمد كامل قندیل 2154398 كفـءكفـء292011/07/01 معلم

دمیاط الجدیدة الثانویھ الصناعیة المشتركھ 2008/05/12 دمحم عزیز حسن جمعة 2087100 كفـءكفـء302011/07/12 معلم

دمیاط الجدیدة الثانویھ الصناعیة المشتركھ 2011/07/01 دمحم دمحم عزت الصعیدى 2066452 كفـءكفـء312011/07/12 معلم

خالدبن الولید اعدادى 2008/07/01 مروة السید السید بطة 2070896 كفـءكفـء322011/07/12 معلم

على بن ابى طالب للتعلیم االساسى ب 2010/07/01 مھا الشرقاوى عوض زیان 2066310 كفـءكفـء332011/07/12 معلم

حضانة- الدكتوراحمد زویل للتعلیم االساسى  2008/07/01 مھا دمحم مراد ابو زید 2066497 كفـءكفـء342011/07/12 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

حضانة- الدكتوراحمد زویل للتعلیم االساسى  2008/07/01 مى دمحم عبده ابو جاد هللا 2066412 كفـءكفـء352011/07/12 معلم

ینایر للتعلیم الألساسى٢٥حضانة  2011/07/01 میادة محمود خالد البدویھى 2075461 كفـءكفـء362011/07/12 معلم

خالدبن الولید ابتدائى 2008/07/01 نھى حمدى الصدیق بحیلق 2066293 كفـءكفـء372011/07/12 معلم

حضانة المستقبل بمدینة دمیاط الجدیدة 2008/07/01 نھى دمحم عبده الكرداوى 2066438 كفـءكفـء382011/07/12 معلم

خالد بن الولید الثانویة 2008/07/01 نورا دمحم المتولى العبد 2066610 كفـءكفـء392011/07/12 معلم

2008/07/01 ینایر للتعلیم األساسى ب م٢٥ ھبھ السید عبد القادر محمود 2067314 كفـءكفـء402011/07/12 معلم

ع- الكفراوى الرسمیة للغات  2009/03/01 ھشام رزق رزق دسوقى 1814288 كفـءكفـء412011/02/28 معلم

ریاض اطفال الكفراوى الرسمیة للغات 2008/07/01 وداد عادل عبد العزیز  صالح غربیة 2066509 كفـءكفـء422011/07/12 معلم

خالدبن الولید ابتدائى 2008/03/01 وردة توكل ابراھیم عبد هللا 517532 كفـءكفـء432011/03/14 معلم

دمیاط الجدیدة الثانویھ الصناعیة المشتركھ 2011/07/01 وسام رضا محمود الدسوقى 2067844 كفـءكفـء442011/07/12 معلم
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المؤھل 
األعلي

النیل االبتدائیة بدقھلة 2009/04/19 ماجده محمود عبد الخالق عبد الخالق 2206292 كفـءكفـء12011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

دمحم سعید السنباطى ع 2008/07/01 امانى لمعى دمحم الشامى 2216557 كفـءكفـء22011/07/01 أخصائى نفسى

ب- الشھید عربانو  2008/07/01 مایسة مرسى دمحم المرسى 2208287 كفـءكفـء32011/07/01 أخصائى نفسى

سیف الدین ع بنین 1993/10/13 وحید عبد هللا البدراوى زید 493969 كفـءكفـء42009/02/26 أخصائى اجتماعى أول أ

ب- عطااللة م  1998/11/16 عالء عبد هللا عبد النبى المشد 2091029 كفـءكفـء52009/12/22 معلم أول

تل الكاشف االبتدائیة 1989/09/01 نجالء فتحي عبد الكریم زوین 502387 كفـءكفـء62009/02/26 معلم أول

ب- القزازین  2008/05/11 احمد جالل طھ العانوس 2069848 كفـءكفـء72011/06/27 معلم

دمحم سعید السنباطى ع 2009/07/01 احمد رضا دمحم شتیھ 2206272 كفـءكفـء82011/06/27 معلم

عبد الرحمن اسماعیل صالح االبتدائى 2009/01/15 احمد علي علي بازید 2079006 كفـءكفـء92011/06/27 معلم

ب- عبد الحمید عبد الرحمن موافى  2011/07/01 احمد دمحم عبدالسالم قشطة 2069847 كفـءكفـء102011/06/27 معلم

ب- الشھید على دمحم على  2009/01/15 احمد دمحم دمحم عبدالصمد 2084083 كفـءكفـء112011/06/27 معلم

زغلول ع بنین 2009/07/01 اسامھ ربیع السعید عطیھ 2066094 كفـءكفـء122011/06/27 معلم

دیاب مبروك ع 2009/07/01 اسامھ سعد طھ عبید 2088069 كفـءكفـء132011/07/01 معلم

سیف الدین ع بنات 2009/07/01 اسالم السید وھبة العساس 2069558 كفـءكفـء142011/06/27 معلم

ع-  تعلیم اساسى ٧عزبة  2008/07/01 امانى احمد عبد هللا شرف 2071664 كفـءكفـء152011/06/27 معلم

تل الكاشف ث المشتركة 2008/07/01 امل دمحم احمد ابراھیم البنا 2207833 كفـءكفـء162011/07/01 معلم

روضة بني السرو 2008/07/01 امیرة دمحم احمد قندیل 2067600 كفـءكفـء172011/07/12 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حضانة الشھید عربانو 2008/07/01 انوار الشربینى الشربینى شریف 2069550 كفـءكفـء182011/06/27 معلم

روضة سلطان بدوى 2008/07/01 ایمان بالل دمحم عبد العاطي 2066225 كفـءكفـء192011/06/27 معلم

السرو الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2008/07/01 ایمان دمحم الشربینى العزیزى 2211999 كفـءكفـء202011/07/01 معلم

ب- الشھید ایمن احمد عطیھ  2007/01/23 باسم دمحم ابو بكر جمعة زبادي 2065028 كفـءكفـء212011/06/27 معلم

حضانة تل الكاشف 2008/07/01 بشرى عبد القادر على االشقر 2210403 كفـءكفـء222011/06/27 معلم

مدرسة عبد الرحمن صالح اإلعدادي 2008/07/01 دالیا عبدالبدیع عبده عماشھ 2091089 كفـءكفـء232011/06/27 معلم

روضةاالیمان بدقھلة االبتدائیة 2008/07/01 دالیا مجدى مسعد شعبان 2099154 كفـءكفـء242011/06/27 معلم

النیل االبتدائیة بدقھلة 2008/07/01 دعاء دمحم فرج العیشى 2209319 كفـءكفـء252011/06/27 معلم

روضة بني السرو 2008/07/01 رانیا جمال الدین احمد الحسنین 2206316 كفـءكفـء262011/06/27 معلم

السرو الثانویة بنین 2008/07/01 رشا  فوزى فوزى ابو بدویة 2206346 كفـءكفـء272011/07/01 معلم

حضانة الشھید عربانو 2008/07/01 رشا احمد المتولى سلیمان 2069551 كفـءكفـء282011/06/17 معلم

حضانة النیل الحدیثة بدقھلة 2008/07/01 رشا السید سعد سلمان 2210424 كفـءكفـء292011/06/27 معلم

تل الكاشف ث المشتركة 2008/07/01 رشا عمر دمحم حسن ھتنا 2209023 كفـءكفـء302011/07/01 معلم

ب- سیف الدین الحدیثة  2009/01/15 رمضان دمحم عبده الغریب 2214486 كفـءكفـء312011/06/27 معلم

حمزة السنباطى الثانویة بنات 2009/01/15 رویدا فتحى عبد العلیم البنا 2061801 كفـءكفـء322011/06/27 معلم

ب- الشھید عربانو  2008/07/01 ریھام سالمة حمزة شعبة 2063875 كفـءكفـء332011/06/27 معلم

حمزة السنباطى الثانویة بنات 2009/07/01 ریھام عبد العزیز شحاتة عبد الباقى 2209058 كفـءكفـء342011/07/01 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
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السرودمیاط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ع- القزازین للتعلیم األساسي  2009/07/01 ریھام دمحم أحمد حسن 2210795 كفـءكفـء352011/07/01 معلم

ب- عطااللة م  2008/07/01 ریھان رمضان الشربینى راغب الصیاد 2069852 كفـءكفـء362011/06/27 معلم

حضانة احمد إبراھیم سلیمان 2008/07/01 زكیھ دمحم احمد عبد العال 2103854 كفـءكفـء372011/06/27 معلم

حمزة السنباطى الثانویة بنات 2009/01/15 سحر عبد العزیز لطفى الجزار 2061772 كفـءكفـء382011/06/27 معلم

ب- بنى السرو م  2009/03/01 سماح نشأت دمحم شریف 1776290 كفـءكفـء392011/03/14 معلم

حضانة سیف الدین الحدیثة 2008/07/01 سمر فرید الشربینى درغام 2214166 كفـءكفـء402011/06/27 معلم

روضة بني السرو 2008/07/01 سھام ربیع دمحم رشاد مندور 2205668 كفـءكفـء412011/06/27 معلم

دقھلة ع بنین 2009/07/01 سھام فوزي حامد العساس 2063881 كفـءكفـء422011/06/27 معلم

زغلول ع بنین 2008/05/13 شرین اسامة عبد الھادى البسیونى 2149296 كفـءكفـء432011/06/27 معلم

روضة الشھید على دمحم على 2008/05/20 شرین عدنان عبد الحكیم طھ دمحم 2058987 كفـءكفـء442011/02/28 معلم

دمحم سعید السنباطى ع 2008/07/01 شیماء سمیر جادو حسانین ضیف 1727115 كفـءكفـء452011/06/27 معلم

حضانة سیف الدین الحدیثة 2009/01/15 شیماء عبد العال ابراھیم شھیبھ 2192684 كفـءكفـء462011/06/27 معلم

السرو الثانویة بنین 2008/07/01 عال جمال الشربینى القمصانى 2069853 كفـءكفـء472011/06/27 معلم

ب- السرو بنات  2007/01/28 عالء ابزاھیم عبدالمعطى ابوعیطھ 2083366 كفـءكفـء482011/06/27 معلم

ب- الشھید عربانو  2009/01/15 عمرو محمود احمد التمامى 2091959 كفـءكفـء492011/06/27 معلم

حضانة- دمحم سعید السنباطى  2008/07/01 غاده عادل ابراھیم عصفور 2207049 كفـءكفـء502011/06/27 معلم

دیاب مبروك ع 2008/07/01 فاطمة صالح امین ابواحمد 2091083 كفـءكفـء512011/06/27 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 

السرودمیاط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

روضة الشھید ایمن احمد عطیة 2008/07/01 لبیبھ صالح رجب الشرقاوى 2069854 كفـءكفـء522011/06/27 معلم

ع- فھیمة متولى للتعلیم األساسي  2009/07/01 ماجد  فوزى  عباس المرسى تعیلب 2071478 كفـءكفـء532011/07/01 معلم

ب- الشھید ایمن احمد عطیھ  2009/01/15 دمحم احمد عبدالحمید عبدالعزیز 2069548 كفـءكفـء542011/06/27 معلم

ب- سلطان بدوى  2009/07/01 دمحم صابرى سدات سرحان 2069850 كفـءكفـء552011/06/27 معلم

ابراھیم سویلم ااالبتدائیة 2009/01/15 دمحم طھ علي یونس 2067646 كفـءكفـء562011/06/27 معلم

ب - ١سیف الدین  2009/07/01 دمحم عوض جاد اسماعیل 2135877 كفـءكفـء572011/06/27 معلم

تل الكاشف االبتدائیة 2009/01/15 دمحم یوسف مصطفى زوین 2067505 كفـءكفـء582011/06/27 معلم

ب- عطااللة م  2008/05/11 محمود محمود احمد عریف 2070499 كفـءكفـء592011/06/27 معلم

روضة ابراھیم الریس 2008/03/01 مرفت الغریب ابو السعود دمحم 2094368 كفـءكفـء602011/02/28 معلم

روضة القزازین 2009/01/15 مرفت دمحم مصطفى على 2286899 كفـءكفـء612011/06/27 معلم

ب- دقھلة المشتركة  2009/07/01 مروه محمود عبد الجلیل یوسف 2066185 كفـءكفـء622011/06/27 معلم

السرو الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2008/07/01 منى حمدى ابراھیم عصفور 2206976 كفـءكفـء632011/07/01 معلم

روضة الشھید ایمن احمد عطیة 2008/07/01 منى مصطفى اسماعیل شعیب 2079033 كفـءكفـء642011/06/27 معلم

حضانة- دمحم سعید السنباطى  2008/07/01 مواھب كتیر عبدالمنعم زوین 2069843 كفـءكفـء652011/06/27 معلم

حضانة الشھید عربانو 2008/07/01 میاده عوض عوض الجبالي 2066073 كفـءكفـء662011/06/27 معلم

ب- أحمد إبراھیم سلیمان بعزبة جالل  2009/01/25 نانا جواد كامل الكرتھ 2063838 كفـءكفـء672011/06/27 معلم

روضة الشھید ایمن احمد عطیة 2008/07/01 نشوى سمیر البدراوى عبدالرازق 2069844 كفـءكفـء682011/06/27 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 

السرودمیاط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابراھیم الریس االبتدائیة 2008/03/01 نعیمة خلیل السید البیلى 2091979 كفـءكفـء692011/02/28 معلم

زغلول ع بنین 2008/03/01 نھى دمحم مصطفى الحدیدي 1727127 كفـءكفـء702011/02/28 معلم

ب- دقھلة المشتركة  2008/07/01 نھى محمود ابزاھیم عصفور 2135067 كفـءكفـء712011/06/27 معلم

روضة الشھید ایمن احمد عطیة 2008/07/01 ھانم ابراھیم السید ابو الخیر 2069842 كفـءكفـء722011/06/27 معلم

زغلول ع بنین 2008/05/13 ھبة ثروت علي زعرب 1727095 كفـءكفـء732011/02/28 معلم

مدرسة فھیمة متولى ریاض اطفال 2009/01/15 ھبة طلعت المرسي سلیمان 2067617 كفـءكفـء742011/06/27 معلم

تل الكاشف ث المشتركة 2009/07/01 وحید  السید فضل یوسف 2083552 كفـءكفـء752011/06/27 معلم

روضة الشھید على دمحم على 2008/07/01 وفاء احمد عبد هللا شرف 2066160 كفـءكفـء762011/06/27 معلم

دیاب مبروك ع 2008/03/01 والء على رجب العجمى 2214975 كفـءكفـء772011/02/28 معلم

فھیمة بدوي الثانویة 2009/01/15 یاسمین صابر عوض صیام 2069555 كفـءكفـء782011/06/27 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 

میــت أبو غالبدمیاط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ب- الشھید طاھر ابو زید شلبى  2009/03/01 شرین محمود السید یونس 2092130 كفـءكفـء12011/02/28 أمین مكتبة

میت ابو غالب االعدادیة بنین 2008/07/01 ھناء على دمحم رمضان 2342463 كفـءكفـء22011/06/27 أمین مكتبة

ع- مھرشان للتعلیم األساسى  2008/05/14 صفاء صالح الدسوقي عبد العزیز  2092157 كفـءكفـء32011/03/01 معلم

عبد العظیم البساطى الثانویة/د 2009/07/01 ابتسام ابراھیم عبد الھادى الشملول 2099562 كفـءكفـء42011/06/27 معلم

عبد العظیم البساطى الثانویة/د 2009/07/01 أحمد جمال سیف الصعیدى 2092129 كفـءكفـء52011/06/27 معلم

2008/07/01 الجدیدة٢روضة السوالم رقم  أمال سمیر دمحم دمحمراجح 2189315 كفـءكفـء62011/06/27 معلم

روضة الزھراء 2008/07/01 أمل دمحم دمحم عبد الغفار 2214677 كفـءكفـء72011/06/27 معلم

الشھید سامح ضیاء الدین القصبى اإلبتدائیة بنون 2009/07/01 انجى دمحم دمحم رضوان 2092111 كفـءكفـء82011/06/27 معلم

2008/07/01 میت ابو غالب الفنیة التجاریة المشتركة إیمان فتوح المتولى موافى 2128745 كفـءكفـء92011/06/27 معلم

عبد العظیم البساطى الثانویة/د 2009/07/01 بسمھ أحمد دمحم عطا 2099754 كفـءكفـء102011/06/27 معلم

روضة مھرشان للتعلیم األساسى 2008/07/01 دینا السید سعد العزبى 2132753 كفـءكفـء112011/06/27 معلم

میت ابو غالب اإلعدادیة بنات 2009/03/01 دینا جاد دمحم األسمر 1766969 كفـءكفـء122011/03/01 معلم

2008/07/01  السوالم الثانویة رباب صالح دمحم فاید 2130363 كفـءكفـء132011/06/27 معلم

ب- الشھید الشرباصى عامر  2005/10/12 زینب راغب عبد المھیمن سكین 1479243 كفـءكفـء142011/07/01 معلم

2008/07/01 میت ابو غالب الفنیة التجاریة المشتركة سھیر السید محمود الكنانى 2128740 كفـءكفـء152011/06/27 معلم

2008/07/01 الجدیدة٢روضة السوالم رقم  شرین عارف السعید دمحم 2189325 كفـءكفـء162011/06/27 معلم

عبد العظیم البساطى الثانویة/د 2008/07/01 شیماء إبراھیم إبراھیم منتصر 2099755 كفـءكفـء172011/06/27 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 

میــت أبو غالبدمیاط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2008/03/01 میت ابو غالب الفنیة التجاریة المشتركة شیماء فوزى فوزى الحسینى إبراھیم 2130224 كفـءكفـء182011/03/01 معلم

2008/07/01  السوالم الثانویة صباح السید أحمد البھنساوى 2147544 كفـءكفـء192011/06/27 معلم

میت ابو غالب اإلعدادیة بنات 2009/07/01 علي محمود السعید عیسى 2092099 كفـءكفـء202011/06/27 معلم

الفریق مدكور أبو العز الرسمیة  للغات الثانویة 2008/07/01 لطفیة  كمال حامد عماشة 2128737 كفـءكفـء212011/06/27 معلم

كفر المنازلة الثانویة 2009/07/01 دمحم على إبراھیم  الضوینى 2122896 كفـءكفـء222011/06/27 معلم

كفر المنازلة الثانویة 2008/07/01 مروة دمحم حامد راجح 2207829 كفـءكفـء232011/07/01 معلم

میت ابو غالب االعدادیة بنین 2009/07/01 مصطفى عبد الحق عبد الواحد حسن 2372369 كفـءكفـء242011/06/27 معلم

میت ابو غالب االعدادیة بنین 2008/03/01 منار احمد احمد الرفاعى 2026210 كفـءكفـء252011/03/01 معلم

2009/07/01 الجدیدة٢السوالم االبتدائیة رقم  منال دمحم عبد اللطیف البشبیشى 2132967 كفـءكفـء262011/06/27 معلم

السوالم اإلعدادیة بنات 2009/03/01 مھا محمود عبدالخالق عطیھ 2075466 كفـءكفـء272011/02/28 معلم

2008/03/01 الجدیدة٢روضة السوالم رقم  میرفت مسعد سید أحمد حسین 2211293 كفـءكفـء282011/03/01 معلم

ب- میت ابو غالب بنات  2009/07/01 نانى حمدان زكى خضر 2133019 كفـءكفـء292011/06/27 معلم

ب- الشھید طاھر ابو زید شلبى  2008/07/01 نسرین محمود السید یونس 2099750 كفـءكفـء302011/06/27 معلم

2008/07/01 میت ابو غالب الفنیة التجاریة المشتركة نھاد إبراھیم إبراھیم  البجالتي 2138558 كفـءكفـء312011/06/27 معلم

2008/03/01 میت ابو غالب الفنیة التجاریة المشتركة نورا إبراھیم  محمود شحاتة 2128733 كفـءكفـء322011/03/01 معلم

میت ابو غالب االعدادیة بنین 2005/06/12 نیفین ناصف ابراھیم رخا 516902 كفـءكفـء332011/03/01 معلم

ب - ١السوالم  2008/07/01 ھویدا على إبراھیم زاھر 2132970 كفـءكفـء342011/06/27 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 

میــت أبو غالبدمیاط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر المنازلة اإلعدادیة المشتركة 2008/03/01 ھیام الباز احمد الشعبانى 2060655 كفـءكفـء352011/03/01 معلم

ب- ابوالعز بمیت أبوغالب  2009/01/15 والء بشیر دمحم حسن 2130493 كفـءكفـء362011/06/27 معلم

2008/07/01 میت ابو غالب الفنیة التجاریة المشتركة والء حسنى لطفى طمان 2069784 كفـءكفـء372011/01/01 معلم

الفریق مدكور ابو العز الرسمیة للغات ب 2009/07/01 والء حمدى حامد أبو العز 2130437 كفـءكفـء382011/06/27 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




