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تاریخ 
التعیین
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دیوان المدیریةمطروح ::

تاریخ شغل 
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

متولى الشعراوى االعدادیة 2011/07/01 اسالم احمد عبدهللا بسیوني الدفراوي 2300406 كفـءكفـء12011/06/27 أمین مكتبة

2011/04/10 للتعلیم االساسى٢٩طارق بن زیاد  اشرف فاروق مرشدى مرجونھ 2059516 كفـءكفـء22011/02/14 أخصائى صحافة وإعالم

یعمل بالدیوان 2010/05/13 السید عماد الدین السید حسن 2398524 كفـءكفـء32011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2002/05/01 اسماء عبد الرحمن على السید 748286 كفـءكفـء42012/06/01 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول

العلمین المشتركة 2011/07/01 ابراھیم دمحم حسین احمد 1559129 كفـءكفـء52011/06/27 أخصائى اجتماعى

مدرسة بزغولة للتعلیم االساسى 2011/07/01 احمد السعید ابراھیم الصوقاني 2392589 كفـءكفـء62011/06/27 أخصائى اجتماعى

العلمین االبتدائیة 2010/05/16 احمد زاھر عبده اي الدین 2301479 كفـءكفـء72011/06/27 أخصائى اجتماعى

2010/07/01 ع٢٧البنجر  اسماء دمحم السید دمحم رشوان 2061870 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 سیدى عبد الرحمن ایھاب ابراھیم بكر عیسي 2384305 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى اجتماعى

الخلفاء الراشدین الزراعیة 2010/07/01 دعاء شعبان موسى على 748741 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 ع٢٧البنجر  ربیع احمد اسماعیل سالم 747927 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢٧عقبة بن نافع قریة  2010/07/01 زینب على قطب الدخمیس 2054974 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى اجتماعى

٢١سیدنا لقمان  2010/07/01 شروق احمد دمحم عبد العزیز 747560 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى اجتماعى

العلمین المشتركة 2010/07/01 شیماء مصطفى عبدالماجد احمد 2053557 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى اجتماعى

ابو عبیده بن الجراح 2006/07/10 صفاء رمضان عبد المقصود عبد الحمید 749432 كفـءكفـء152011/02/14 أخصائى اجتماعى

متولى الشعراوى االعدادیة 2011/07/01 فتح هللا دمحم سعید عمران 2064756 كفـءكفـء162011/07/01 أخصائى اجتماعى

سید درویش تعلیم اساسى 2011/07/01 دمحم سالم دمحم سالم 2350270 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى اجتماعى
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معاذ بن جبل االبتدائیة 2011/04/10 دمحم عبد الباقى دمحم القمارى 1559646 كفـءكفـء182011/02/14 أخصائى اجتماعى

الناصر صالح الدین للتعلیم االساسى 2011/07/01 دمحم مصطفى عبد الغفار اسماعیل 2391995 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى اجتماعى

2010/07/01 االعدادیة٢٣مدرسة قریة  ھویدا دمحم بدر الدین مصطفى قابیل 2077119 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى اجتماعى

العلمین االبتدائیة 2011/07/01 یاسر السعید محمود ابراھیم 2344761 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1995/12/07 صالح برانى فضل موسى 2113723 كفـءكفـء222009/02/24 معلم أول

یعمل بالدیوان 2002/05/01 نشوى عبدالخالق مصطفى عطا هللا 1727930 كفـءكفـء232012/06/01 ماجیستیرمعلم أول

2011/07/01 اعدادى٢١سیدنا لقمان  ابراھیم السید ابراھیم عقبة 2263025 كفـءكفـء242011/06/27 معلم

الناصر صالح الدین للتعلیم االساسى 2011/04/10 ابراھیم حجازي عبدالرسول حجازي 2055162 كفـءكفـء252011/04/10 معلم

2011/04/10 االعدادیة٢٣مدرسة قریة  ابراھیم فاروق عبدالوھاب عبدالعال 2098605 كفـءكفـء262011/02/28 معلم

العلمین المشتركة 2011/07/01 ابراھیم دمحم ابو المجد عبد الشافي السجاعي 2068811 كفـءكفـء272011/06/27 معلم

٢٦ابو عبیدة بن الجراح  2010/05/11 ابراھیم مصطفى ھارون ابراھیم البلكیمى 2400564 كفـءكفـء282011/07/01 معلم

ابو عبیده بن الجراح 2010/07/06 ابو بكر سعید دمحم حسن ابو الخیر 2400222 كفـءكفـء292011/07/01 معلم

ابو عبیده بن الجراح 2010/05/04 احمد السید عیسى حسن 2058165 كفـءكفـء302011/07/01 معلم

معاذ بن جبل االبتدائیة 2011/04/10 احمد السید دمحم الصعیدي 749428 كفـءكفـء312011/02/14 معلم

العلمین المشتركة 2010/05/12 احمد حمدى السید النحراوى 2235145 كفـءكفـء322011/06/27 معلم

اوالد غزي للتعلیم االساسي 2011/07/01 احمد رجب عبد الرؤف دمحم الخطیب 2345745 كفـءكفـء332011/06/27 معلم

العقارى 2011/04/10 احمد سعید بسیونى الحو 1631919 كفـءكفـء342011/02/28 معلم
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الخلفاء الراشدین الزراعیة 2011/04/10 احمد سعید حبیب حبیب 2061882 كفـءكفـء352011/02/28 معلم

2011/04/10 للتعلیم االساسى٢٩طارق بن زیاد  احمد عبدالشافى عبدالعظیم النقیب 2074545 كفـءكفـء362011/02/14 معلم

2011/04/10 اعدادى٢١سیدنا لقمان  احمد عبدالاله حسین جابر 2068096 كفـءكفـء372011/02/14 معلم

٢٧عقبة بن نافع قریة  2011/04/10 احمد عزت ابراھیم الدسوقى 2059074 كفـءكفـء382011/02/28 معلم

سید درویش تعلیم اساسى 2011/04/10 احمد على عبدالستار ابوھبل 2099168 كفـءكفـء392011/02/14 معلم

2010/06/04 ع٢٧البنجر  احمد عید احمد دمحم 2101806 كفـءكفـء402011/07/01 معلم

عبد الرحمن بن عوف االعدادیة 2011/04/10 احمد فتحى محمود بغاغو 2061929 كفـءكفـء412011/02/14 معلم

2011/04/10 سیدى عبد الرحمن احمد كامل دمحم دمحم 1559615 كفـءكفـء422011/02/28 معلم

مدرسة بزغولة للتعلیم االساسى 2011/04/10 احمد دمحم عطیھ احمد الجارحى 748459 كفـءكفـء432011/02/14 معلم

عبد الرحمن بن عوف االعدادیة 2011/04/10 احمد دمحمشتا ابوالیزید لیلھ 2060435 كفـءكفـء442011/02/28 معلم

العلمین الثانویة 2010/05/12 احمد محمود عفیفي خلیل 2329601 كفـءكفـء452011/06/27 معلم

بلوزه االبتدائیھ 2011/04/10 احمد مصطفى السید عامر 1560110 كفـءكفـء462011/02/14 معلم

حصاد بالعلمین 2011/07/01 احمد مصطفى دمحم البرل 2069108 كفـءكفـء472011/06/27 معلم

الزھور االبتدائیة 2010/05/23 اشرف عبدهللا على الشیخة 2397421 كفـءكفـء482011/06/27 معلم

العلمین الثانویة 2011/07/01 السعید عبد الستار احمد عبد العزیز 2295022 كفـءكفـء492011/06/27 معلم

ابو عبیده بن الجراح 2011/04/10 السید عبد السالم دمحم الحو 1632001 كفـءكفـء502011/02/28 معلم

2011/07/01 ع٢٧البنجر  السید عبود عبدالرحمن عبود 2292440 كفـءكفـء512011/07/01 معلم
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2011/04/10 للتعلیم االساسى٢٩طارق بن زیاد  السید دمحم السید عبدالحمید 2059520 كفـءكفـء522011/02/14 معلم

٢٧عقبة بن نافع قریة  2010/05/11 الشحات جمعھ عبدالرحمن ابوالیزید 2059078 كفـءكفـء532011/06/27 معلم

معاذ بن جبل االبتدائیة 2011/07/01 الطاھرة احمد على احمد 1559311 كفـءكفـء542011/06/27 معلم

٢١سیدنا لقمان  2011/07/01 ایات دمحم عبد الجواد االقور 2127740 كفـءكفـء552011/06/27 معلم

معاذ بن جبل االبتدائیة 2010/07/01 ایمن عبدالمقصود محمود عبدالمقصود جنب 2301500 كفـءكفـء562011/06/27 معلم

سید درویش 2011/07/01 ایمن دمحم دمحم عبد العزیز 2383786 كفـءكفـء572011/06/27 معلم

2010/02/21 ع٢٧البنجر  ایھاب صابر عبدالسمیع العشماوي 1561755 كفـءكفـء582011/02/14 معلم

2010/05/17 ع٢٧البنجر  ایھاب عبدالستار دمحم ابوالعینین 2400545 كفـءكفـء592011/07/01 معلم

ابو عبیده بن الجراح 2011/04/10 باسم صالح الدین قطب العنانى 2073565 كفـءكفـء602011/02/14 معلم

اوالد غزي للتعلیم االساسي 2009/08/10 بسیونى شحاتھ محمود بدریة 1563488 كفـءكفـء612011/02/14 معلم

٢٨الناصر صالح الدین  2011/04/10 بالل عید احمد دمحم الكفراوى 2059158 كفـءكفـء622011/02/28 معلم

العلمین االبتدائیة 2011/04/10 ثامر عبده رمضان غز 1559157 كفـءكفـء632011/02/14 معلم

العلمین المشتركة 2011/04/10 جمال ابراھیم سعد شلش 2235102 كفـءكفـء642011/02/14 معلم

اوالد غزي للتعلیم االساسي 2010/05/15 جمال رجب عبد الرؤوف الخطیب 2345732 كفـءكفـء652011/06/27 معلم

٢٨الناصر صالح الدین  2011/04/10 جماالت یوسف فتحى عطیھ 2059145 كفـءكفـء662011/02/28 معلم

الزھور االبتدائیة 2011/04/10 جودة عبدالرازق محارب على 2060416 كفـءكفـء672011/02/14 معلم

2011/04/10 سیدى عبد الرحمن حامد احمد حامد عبدالجواد 749575 كفـءكفـء682011/02/28 معلم
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بلوزه االبتدائیھ 2010/02/21 حسین الرفاعى دمحم ابوحشیش 749341 كفـءكفـء692011/02/28 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 حسین رسالن حسین الجاریھ 1596711 كفـءكفـء702011/07/01 معلم

٢٦ابو عبیدة بن الجراح  2011/04/10 حسین یحى حسین حلمى 2098598 كفـءكفـء712011/04/10 معلم

ابو عبیده بن الجراح 2010/02/23 خالد حنفى دمحم زاھر 748082 كفـءكفـء722011/02/28 معلم

مدرسة بزغولة للتعلیم االساسى 2010/05/15 خالد فاروق توفیق احمد 2194310 كفـءكفـء732011/06/27 معلم

٢٣سیدنا ابراھیم  2010/07/01 خضرة عبدالحمید دمحم عمران 2098600 كفـءكفـء742011/07/01 معلم

سید درویش 2011/04/10 رامى جوده عفیفي عبدالغني 2059030 كفـءكفـء752011/04/10 معلم

٢٧عقبة بن نافع قریة  2010/05/13 رجب مسعد ابراھیم یاسین 749142 كفـءكفـء762011/07/01 معلم

٢٦ابو عبیدة بن الجراح  2011/07/01 رشا عبدالرافع عابدین الغمرى 2104389 كفـءكفـء772011/06/27 معلم

٢٥عبد الرحمن بن عوف  2011/07/01 رضا احمد محمود بنایة 2291459 كفـءكفـء782011/06/27 معلم

2011/07/01 اعدادى٢١سیدنا لقمان  رضا السید شبل دمحم 2340876 كفـءكفـء792011/06/27 معلم

اوالد غزي للتعلیم االساسي 2009/01/13 رضا صالح علي عبدالعال المزین 2055793 كفـءكفـء802011/06/27 معلم

العلمین االبتدائیة 2011/04/10 رضا عاشور رجب اللبیدى 2069212 كفـءكفـء812011/02/28 معلم

2011/04/10 للتعلیم االساسى٢٩طارق بن زیاد  رضا فكرى متولى االعسر 2059518 كفـءكفـء822011/02/14 معلم

ابو عبیده بن الجراح 2011/07/01 رضا مبروك عمر قمیحھ 2058189 كفـءكفـء832011/06/27 معلم

2008/11/05 ع٢٧البنجر  رضا یوسف امام سید احمد 1689753 كفـءكفـء842011/02/28 معلم

ابو عبیده بن الجراح 2011/07/01 رمضان عبدالجواد دمحم الصاوى 2328414 كفـءكفـء852011/07/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

الزھور االبتدائیة 2011/04/10 رمضان عبدالحمید ابوزید ابراھیم 2060396 كفـءكفـء862011/02/28 معلم

الناصر صالح الدین للتعلیم االساسى 2011/07/01 رمضان على على عیسوى 2373260 كفـءكفـء872011/06/27 معلم

2011/07/01 سیدى عبد الرحمن سالم شوقى عبد السالم عبد الرحمن 2395991 كفـءكفـء882011/06/27 معلم

2011/07/01 للتعلیم االساسى٢٩طارق بن زیاد  سالم فتحى السید رضوان 2059515 كفـءكفـء892011/06/27 معلم

الخلفاء الراشدین الزراعیة 2011/07/01 سامى سعید عبدالغنى دمحم 2059081 كفـءكفـء902011/06/27 معلم

حصاد بالعلمین 2011/07/01 سعد محمود عبدالحمید شلبي 2301538 كفـءكفـء912011/06/27 معلم

العلمین االبتدائیة 2010/03/12 سالمھ حسن على الروبى 748717 كفـءكفـء922011/06/27 معلم

ابو عبیده بن الجراح 2011/04/10 سلیمان سلیمان عبد السالم ابو داغر 1625269 كفـءكفـء932011/02/14 معلم

معاذ بن جبل االبتدائیة 2011/04/10 سمیة احمد على احمد 1559266 كفـءكفـء942011/02/14 معلم

حالبھ 2010/02/23 شاكر دمحم دمحم سلیمان 1563354 كفـءكفـء952011/02/28 معلم

العلمین المشتركة 2011/07/01 شریف عید قطب داود 2235143 كفـءكفـء962011/06/27 معلم

ریاض االطفال بالعلمین 2010/07/01 شرین محمود محمود حمزه 2398901 كفـءكفـء972011/06/27 معلم

حصاد بالعلمین 2011/04/10 شعبان یسرى جمعھ جاد 2235103 كفـءكفـء982011/02/14 معلم

الخلفاء الراشدین الزراعیة 2011/07/01 شیماء حسین عبد المجید زاید 2379468 كفـءكفـء992011/07/01 معلم

2010/04/10 سیدي عبدالرحمن الثانویھ المشتركة شیماء خمیس بكري حسین 749595 كفـءكفـء1002011/02/14 معلم

2010/07/01 ع٢٧البنجر  شیماء خمیس منصور موسى 2400583 كفـءكفـء1012011/06/27 معلم

العلمین االبتدائیة 2010/05/18 صابر خلف یوسف عبد الرحمن 2069390 كفـءكفـء1022011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

2010/07/01 ع٢٧البنجر  صباح احمد اسماعیل سالم 748522 كفـءكفـء1032011/06/27 معلم

نجع الدغوش 2011/04/10 صبحى رجب دمحم الرغیوى 748750 كفـءكفـء1042011/02/28 معلم

یعمل بالدیوان 2010/07/01 صفاء مصلحي دمحم بدیر 2127824 كفـءكفـء1052011/07/01 معلم

اوالد غزي للتعلیم االساسي 2011/07/01 صفوت دمحم دمحم محمود 1559969 كفـءكفـء1062011/06/27 معلم

الخلفاء الراشدین الزراعیة 2011/07/01 صالح عبدالحكیم احمد عمر 2059064 كفـءكفـء1072011/06/27 معلم

مدرسة بزغولة للتعلیم االساسى 2010/05/15 عادل عبدهللا على وتیت 2194330 كفـءكفـء1082011/06/27 معلم

2011/04/10 للتعلیم االساسى٢٩طارق بن زیاد  عاطف عبدالعاطى دمحم خضر 2059082 كفـءكفـء1092011/04/10 معلم

٢٣سیدنا ابراھیم  2011/06/27 عایدة ابراھیم على عامر 2077138 كفـءكفـء1102011/06/27 معلم

العلمین االبتدائیة 2010/02/20 عبد الحلیم موسى عبدالحلیم علي 2194362 كفـءكفـء1112011/02/14 معلم

العلمین المشتركة 2010/02/24 عبد الحمید خمیس عبدالحمید القدیم 2235059 كفـءكفـء1122011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 عبد الحمید عبدالحمید دمحم مبارك 2398804 كفـءكفـء1132011/06/27 معلم

الناصر صالح الدین للتعلیم االساسى 2010/03/13 عبد الرحمن سالمة عبدالعزیز عبدهللا 2059300 كفـءكفـء1142011/06/27 معلم

٢٦ابو عبیدة بن الجراح  2011/04/10 عبد الرحمن عبدالرحمن عبدالرحمن عبده 2104385 كفـءكفـء1152011/02/28 معلم

2011/07/01 اعدادى٢١سیدنا لقمان  عبد الرحمن دمحم دمحم الزینى 2064752 كفـءكفـء1162011/07/01 معلم

مدرسة بزغولة للتعلیم االساسى 2011/04/10 عبد السالم دمحم احمد العریان 1559948 كفـءكفـء1172011/02/14 معلم

2011/07/01 ع٢٧البنجر  عبد الشافي محمود دمحم اسماعیل 2068684 كفـءكفـء1182011/06/27 معلم

ابو عبیده بن الجراح 2011/07/01 عبد العاطى عبدالرازق محارب على 2094278 كفـءكفـء1192011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/01 للتعلیم االساسى٢٩طارق بن زیاد  عبد العزیز عبدالبدیع عبدالحمید عبدهللا 2305098 كفـءكفـء1202011/06/27 معلم

٢٨الناصر صالح الدین  2011/07/01 عبد الفتاح سعید عبدالفتاح غنیم 2063036 كفـءكفـء1212011/06/27 معلم

سید درویش 2011/04/10 عبدهللا احمد دمحم مراد 2099172 كفـءكفـء1222011/02/14 معلم

الحنفیش للتعلیم األساسي 2011/07/01 عبدهللا الصاوي عباده غالي 2356194 كفـءكفـء1232011/06/27 معلم

متولى الشعراوى االعدادیة 2004/07/01 عبدالمجید الحسیني عبدالمجید یحي 748969 كفـءكفـء1242009/12/01 معلم

العلمین المشتركة 2010/05/11 عبدالمنعم صقر فتحي ذكي 2194403 كفـءكفـء1252011/06/27 معلم

حالبھ 2011/07/01 عبده عبد السالم محمود الفقي 2355922 كفـءكفـء1262011/06/27 معلم

٢٧عقبة بن نافع قریة  2011/07/01 عصام ابوشادى مبروك عبد القادر 2373245 كفـءكفـء1272011/06/27 معلم

2011/07/01 ع٢٧البنجر  عصام دمحم عبده بدر 2060280 كفـءكفـء1282011/06/27 معلم

2011/04/10 ع٢٧البنجر  عصام مرضى خیرهللا عبدالغنى 748700 كفـءكفـء1292011/02/28 معلم

سید درویش تعلیم اساسى 2011/07/01 عطیھ ابراھیم دمحم حسن ابوحمرة 2059264 كفـءكفـء1302011/06/27 معلم

حصاد بالعلمین 2011/04/10 عالء عبد الھادى دمحم خلف 1560077 كفـءكفـء1312011/02/14 معلم

العلمین المشتركة 2010/02/21 على صالح على البرل 2235098 كفـءكفـء1322011/02/14 معلم

العلمین المشتركة 2010/06/14 علي دمحم علي صباح 1563390 كفـءكفـء1332011/02/28 معلم

2011/04/10 اعدادى٢١سیدنا لقمان  عماد احمد دمحم متولى 2068095 كفـءكفـء1342011/02/14 معلم

الحنفیش للتعلیم األساسي 2011/07/01 عماد حسن حسن محمود قمر 2111541 كفـءكفـء1352011/06/27 معلم

سید درویش تعلیم اساسى 2011/04/10 عماد ربیع عبدالفتاح الفقي 2072972 كفـءكفـء1362011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

2010/05/12 االعدادیة٢٤مدرسة قریة  عماد دمحم عبد التواب النقیب 2391922 كفـءكفـء1372011/06/27 معلم

عبد الرحمن بن عوف االعدادیة 2011/07/01 عماد دمحم دمحم الدھراوى 2287039 كفـءكفـء1382011/06/27 معلم

2010/05/21 سیدى عبد الرحمن عمر البیومى البیومى موسى 1559246 كفـءكفـء1392011/06/27 معلم

2011/07/01 للتعلیم االساسى٢٩طارق بن زیاد  عمرو عادل عوض عبدالمجید 2338878 كفـءكفـء1402011/06/27 معلم

معاذ بن جبل االبتدائیة 2011/04/10 عمرو دمحم عبدالرحیم طلحا 2235058 كفـءكفـء1412011/02/14 معلم

٢٧عقبة بن نافع قریة  2011/07/01 عمرو وجیھ دمحم فضل 2299021 كفـءكفـء1422011/06/27 معلم

2011/07/01 سیدى عبد الرحمن غازي دمحم سالم بدوى 2382696 كفـءكفـء1432011/06/27 معلم

2011/07/01 ع٢٧البنجر  كرم السید احمد ابوعیطھ 2059088 كفـءكفـء1442011/07/01 معلم

ابو عبیده بن الجراح 2010/02/22 ماھر ایمن عبد الحلیم بربش 1559953 كفـءكفـء1452011/04/10 معلم

2011/04/10 ع٢٧البنجر  ماھر خلیفة دمحم بسیوني 2059929 كفـءكفـء1462011/04/10 معلم

2011/07/01 ع٢٧البنجر  مبروك دمحم مبروك ابراھیم مبروك 2400464 كفـءكفـء1472011/06/27 معلم

عبد الرحمن بن عوف االعدادیة 2010/06/30 مجدى رجب ابراھیم عبدالعزیز 2059056 كفـءكفـء1482011/06/27 معلم

الحنفیش للتعلیم األساسي 2011/07/01 دمحم ابراھیم عبد الرحمن البنا 2345728 كفـءكفـء1492011/06/27 معلم

2011/04/10 االبتدائیة٢٤البنجر  دمحم احمد محمود شعبان 2064751 كفـءكفـء1502011/02/28 معلم

الحنفیش للتعلیم األساسي 2011/04/10 دمحم احمد محمود دمحم 749364 كفـءكفـء1512011/02/28 معلم

2011/07/01 سیدي عبدالرحمن الثانویھ المشتركة دمحم السید حسین الشین 748536 كفـءكفـء1522011/06/27 معلم

٢٢الشیخ الشعراوى  2011/07/01 دمحم بسیونى دمحم شرابى 2129369 كفـءكفـء1532011/06/27 معلم
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العلمین المشتركة 2011/07/01 دمحم جالل عبد الحى سعد 1559063 كفـءكفـء1542011/06/27 معلم

2011/07/01 ع٢٧البنجر  دمحم حامد حسانین شرف الدین 2126714 كفـءكفـء1552011/07/01 معلم

ابو عبیده بن الجراح 2011/04/10 دمحم حسنى عبد هللا دمحم 1689613 كفـءكفـء1562011/04/10 معلم

مدرسة بزغولة للتعلیم االساسى 2011/04/10 دمحم رجب الشناوي الجمال 2194353 كفـءكفـء1572011/02/28 معلم

عبد الرحمن بن عوف االعدادیة 2011/07/01 دمحم زكى ابو المجد شرابى 2391888 كفـءكفـء1582011/06/27 معلم

معاذ بن جبل االبتدائیة 2011/04/10 دمحم سعد عبد الستار شلش 2069123 كفـءكفـء1592011/02/14 معلم

العلمین المشتركة 2011/07/01 دمحم سعید ابراھیم على 2339606 كفـءكفـء1602011/06/27 معلم

٢٦ابو عبیدة بن الجراح  2011/04/10 دمحم سالمھ دمحم سالمھ 2060398 كفـءكفـء1612011/02/28 معلم

سید درویش تعلیم اساسى 2010/02/22 دمحم سمیر دمحم احمد 2060405 كفـءكفـء1622011/02/14 معلم

2011/07/01 سیدي عبدالرحمن الثانویھ المشتركة دمحم شعبان عبدالمعطي الدھراوي 2290611 كفـءكفـء1632011/06/27 معلم

الحنفیش للتعلیم األساسي 2011/07/01 دمحم صبرى فرید عبد السالم 2324259 كفـءكفـء1642011/06/28 معلم

٢٥عبد الرحمن بن عوف  2011/07/01 دمحم عبد الحلیم دمحم ابراھیم ابوالنجاه 2400280 كفـءكفـء1652011/07/01 معلم

ابو عبیده بن الجراح 2011/07/01 دمحم عبد الستار صابر الحشاش 2288680 كفـءكفـء1662011/07/01 معلم

2011/07/01 اعدادى٢١سیدنا لقمان  دمحم عبد الھادى على ابراھیم 2391907 كفـءكفـء1672011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/04/10 دمحم عبدالعزیز دمحم حجازى 2235138 كفـءكفـء1682011/02/14 معلم

2011/04/10 ع٢٧البنجر  دمحم عبدالقادر عبدالجواد كمون 2058196 كفـءكفـء1692011/02/14 معلم

متولى الشعراوى االعدادیة 2010/03/21 دمحم عبدهللا حسنین دمحم 2064748 كفـءكفـء1702011/04/10 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اوالد غزي للتعلیم االساسي 2011/07/01 دمحم عبدالنبى عبدالعلیم ابوالعطا 2301522 كفـءكفـء1712011/06/27 معلم

٢٦ابو عبیدة بن الجراح  2011/04/10 دمحم عطیھ عاشور الخطیب 2104379 كفـءكفـء1722011/02/14 معلم

٢٧عقبة بن نافع قریة  2011/04/10 دمحم عید احمد الكفراوى 749516 كفـءكفـء1732011/02/28 معلم

٢٧عقبة بن نافع قریة  2010/11/01 دمحم فاروق حسانین دمحم 2059077 كفـءكفـء1742011/06/27 معلم

العلمین الثانویة 2011/04/10 دمحم فتحى دمحم عواض 2069231 كفـءكفـء1752011/02/28 معلم

مدرسة بزغولة للتعلیم االساسى 2011/07/01 دمحم فؤاد دمحم الطیب 2303086 كفـءكفـء1762011/07/01 معلم

ابو عبیده بن الجراح 2011/07/01 دمحم محسن دمحم حسانین 2398535 كفـءكفـء1772011/07/01 معلم

٢٥عبد الرحمن بن عوف  2011/04/10 دمحم دمحم بسیونى العطفى 2098601 كفـءكفـء1782011/02/14 معلم

الزھور 2011/07/01 دمحم محمود حلمي الغضابي سیف 2382704 كفـءكفـء1792011/06/27 معلم

سید درویش 2011/04/10 دمحم محمود سعید ابراھیم 2055828 كفـءكفـء1802011/04/10 معلم

٢٧عقبة بن نافع قریة  2011/04/10 دمحم ممدوح دمحم ابوزید 2059072 كفـءكفـء1812011/02/14 معلم

2011/04/10 سیدي عبدالرحمن الثانویھ المشتركة دمحم یسري دمحم حسین 2068839 كفـءكفـء1822011/02/28 معلم

العلمین المشتركة 2011/04/10 دمحم یوسف دمحم حامد 2235140 كفـءكفـء1832011/02/28 معلم

٢١سیدنا لقمان  2011/07/01 محمود ابراھیم راغب الھوارى 2064301 كفـءكفـء1842011/06/27 معلم

الزھور 2011/06/27 محمود خیرى دمحم عثمان 2060431 كفـءكفـء1852011/06/27 معلم

تل العیس 2011/07/01 محمود عبد العزیز احمد ابو على 1559074 كفـءكفـء1862011/06/27 معلم

2010/01/24 اعدادى٢١سیدنا لقمان  محمود عبدالحمید مصطفى شعبان 2104391 كفـءكفـء1872011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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دیوان المدیریةمطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الخلفاء الراشدین الزراعیة 2010/06/13 محمود عبدالرحمن احمد الملقة 2301509 كفـءكفـء1882011/06/27 معلم

معاذ بن جبل االبتدائیة 2011/04/10 محمود عماد على سلیمان 1558961 كفـءكفـء1892011/02/14 معلم

العلمین االبتدائیة 2011/07/01 محمود عید محمود النحراوى 1559089 كفـءكفـء1902011/06/27 معلم

2011/06/27 ع٢٧البنجر  محمود دمحم عبد العزیز الرامخ 749525 كفـءكفـء1912011/06/27 معلم

الزھور 2011/04/10 محمود دمحم عبد العزیز بھنساوي 749522 كفـءكفـء1922011/02/14 معلم

معاذ بن جبل االبتدائیة 2010/05/13 محمود دمحم مصطفي غازي 2392575 كفـءكفـء1932011/06/27 معلم

2011/04/10 سیدى عبد الرحمن محمود مصطفى عبد اللطیف مصطفى 2063260 كفـءكفـء1942011/02/14 معلم

2011/07/01 االعدادیة٢٤مدرسة قریة  محمود یوسف دمحم عوض 2058280 كفـءكفـء1952011/06/27 معلم

ابو عبیده بن الجراح 2011/07/01 مسعد انور دمحم عبدالونیس 2400489 كفـءكفـء1962011/07/01 معلم

2011/04/10 االعدادیة٢٣مدرسة قریة  مصطفى ابوزید السید نجم 1563833 كفـءكفـء1972011/04/10 معلم

٢٢الشیخ الشعراوى  2011/07/01 مصطفى عبدالعزیز سلیمان عبدالعزیز 2077125 كفـءكفـء1982011/07/01 معلم

العلمین الثانویة 2011/07/01 مصطفى دمحم مصطفى غازى 2087257 كفـءكفـء1992011/06/27 معلم

متولى الشعراوى االعدادیة 2008/10/02 مصطفى محمود عبدالوھاب واكد 2064754 كفـءكفـء2002011/07/01 معلم

2011/04/10 سیدى عبد الرحمن منال خلیفة سید خلیفة 1559039 كفـءكفـء2012011/04/10 معلم

2010/07/01 للتعلیم االساسى٢٩طارق بن زیاد  منال دمحم احمد القفاص 1561694 كفـءكفـء2022011/06/27 معلم

2010/07/01 االعدادیة٢٣مدرسة قریة  منیرة احمد جاب هللا عبدالوھاب 2398376 كفـءكفـء2032011/06/27 معلم

العلمین االبتدائیة 2011/07/01 مینا محفوظ مسعد جورجى 2077009 كفـءكفـء2042011/06/27 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

الزھور االبتدائیة 2011/04/10 نادیة اسماعیل مشرف اسماعیل 2104741 كفـءكفـء2052011/02/14 معلم

2011/07/01 ع٢٧البنجر  نشأت كمال الدین عبدالغنى ابورحمھ 2058192 كفـءكفـء2062011/06/27 معلم

الناصر صالح الدین للتعلیم االساسى 2011/07/01 ھانى دمحم فرج غالى 2059106 كفـءكفـء2072011/06/27 معلم

2011/07/01 للتعلیم االساسى٢٩طارق بن زیاد  ھاني مسعود دمحم غازى 749601 كفـءكفـء2082011/07/01 معلم

الناصر صالح الدین للتعلیم االساسى 2011/07/01 وائل الھامى حسین عبدة 2391945 كفـءكفـء2092011/06/27 معلم

ابو عبیده بن الجراح 2010/02/22 وائل عادل عیسى دمحم 2059531 كفـءكفـء2102011/04/10 معلم

2011/04/10 للتعلیم االساسى٢٩طارق بن زیاد  ولید الدیسطى عبدالخالق حرك 1563300 كفـءكفـء2112011/02/28 معلم

یعمل بالدیوان 2011/04/10 ولید حامد عبد النبى ابراھیم 2072372 كفـءكفـء2122011/04/10 معلم

الزھور 2011/04/10 ولید على السید ابوالحسن 2060422 كفـءكفـء2132011/02/28 معلم

٢٣سیدنا ابراھیم  2011/04/10 ولید دمحم ابراھیم متولي 749556 كفـءكفـء2142011/04/10 معلم

اوالد غزي للتعلیم االساسي 2010/02/21 یاسر احمد حسین البحیرى 2083388 كفـءكفـء2152011/02/28 معلم

معاذ بن جبل االبتدائیة 2011/04/10 یاسر شعبان دمحم الصعیدى 2069139 كفـءكفـء2162011/02/28 معلم

٢٨الناصر صالح الدین  2011/04/10 یاسر عامر خفاجى عامر 2059028 كفـءكفـء2172011/02/28 معلم

یعمل بالدیوان 2008/07/01 یاسر عبدالعزیز عبدالرواف بریدان 2074561 كفـءكفـء2182011/04/10 معلم

الزھور 2011/04/10 یاسر دمحم سعد عثمان 749507 كفـءكفـء2192011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

الشھید النقیب كریم فؤاد ھنداوي ابو زامل بنات 2011/07/01 ابتھال محمود حنفى محمود 2311318 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

علوش 2011/07/01 احمد الشحات معوض على 2393933 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

السوینات 2011/07/01 اسامة جمال دمحم ذكى 2396529 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

الشھید المعناوى 2010/07/01 اماني منیر عبده عطیھ 2402243 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

جمال عبد الناصر المشتركة 2011/07/01 دینا ابراھیم على خلیل 2368327 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

طارق بن زیاد 2011/07/01 رضوي دمحم عباس دمحم عبده 2400448 كفـءكفـء62011/07/01 أمین مكتبة

القصابة 2011/07/01 سیف سعید دمحم جودة 2397246 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

٤ریاض الصالحین ك 2010/07/01 شادیة سید دمحم احمد 2229762 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

وادى الرمل 2011/07/01 دمحم ابراھیم سعد الشامي 2397456 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

التحریر الجدیدة 2010/05/12 دمحم رجب یوسف حجازي 2393605 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

٢السالم  2011/07/01 ھالھ سید احمد عبد الحكیم العطفي 2398807 كفـءكفـء112011/07/01 أمین مكتبة

تحفیظ القران الكریم االعدادیة بنات 2010/05/15 احمد سلیم الصاوي سلیم 2371919 كفـءكفـء122011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

التحریر الجدیدة 2010/07/01 انعام عبدالناصر عبدالسید دمحم 2352523 كفـءكفـء132011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

مطروح الثانویة التجاریة بنین 2011/07/01 سامح دمحم احمد دمحم 2328708 كفـءكفـء142011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید النقیب كریم فؤاد ھنداوي ابو زامل بنات 2011/07/01 فاطمة الزھراء سمیر احمد دمحم بكري 2083221 كفـءكفـء152011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

مجمع عادل الصفتى 2010/05/11 محمود نبیھ عوض زعرب 2287960 كفـءكفـء162011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

مطروح ث بنات 2011/07/01 مھا صالح عبد الحكیم حامد قاسم 2267413 كفـءكفـء172011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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مطروحمطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السوانى بنات 2011/07/01 نبیھھ عبدالخالق یوسف درغام 2361463 كفـءكفـء182011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

مطروح االعدادیة للبنات 1994/04/19 دمحم عبدالفتاح عبد السید الصعیدى 746944 كفـءكفـء192008/12/01 أخصائى تكنولوجیا أول أ

یعمل بالدیوان 2011/07/01 عبد الحمید احمد دمحم المالح 2366846 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

السیدة عائشة للبنات 2012/07/01 امنیة دمحم عبدالحلیم خلف 2071765 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى نفسى

تحفیظ القران الكریم االعدادیة بنات 2010/07/01 ایمان سعد عبد العال دمحم 2396485 كفـءكفـء222011/07/01 أخصائى نفسى

مطروح الرسمیة المتمیزة للغات 2010/07/01 سمیة السید عبد الرحیم طرمان 2399560 كفـءكفـء232011/07/01 أخصائى نفسى

حسن الشربتلى الرسمیھ لغات االبتدائیة 2010/07/01 فاطمة على عبد العزیز احمد 2072232 كفـءكفـء242011/06/27 أخصائى نفسى

الشھید النقیب كریم فؤاد ھنداوي ابو زامل بنات 2010/07/01 نورھان احمد ابراھیم دمحم 2381601 كفـءكفـء252011/07/01 أخصائى نفسى

سیدى دخیل 2011/07/01 ابراھیم احمد احمد الخولي 2055990 كفـءكفـء262011/07/01 أخصائى اجتماعى

وادى الرمل 2010/05/15 ابراھیم شحاتھ محمود بدریھ 2068663 كفـءكفـء272011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید المعناوى 2011/04/10 احمد دمحم یوسف دمحم 2076051 كفـءكفـء282011/04/10 أخصائى اجتماعى

الشھید المعناوى 2010/04/12 اسالم فؤاد المتولي دمحم 1616626 كفـءكفـء292011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید احمد عبد الكریم 2011/07/01 اسماعیل عطیة هللا حجازي خلف 2386450 كفـءكفـء302011/07/01 أخصائى اجتماعى

مجمع خیرهللا فضل ع 2011/07/01 السعید حمدي دمحم عیسى 2053695 كفـءكفـء312011/06/27 أخصائى اجتماعى

وادى ماجد 2004/07/01 الشریف رجب عبد المقصود مرجان 2081084 كفـءكفـء322011/04/10 أخصائى اجتماعى

النصر للتعلیم االساسى 2010/07/01 امانى دمحم احمد عمر 2069882 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى اجتماعى

مطروح الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 امل احمد صبحي وتیوت 2378791 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى اجتماعى

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

7438of 7043 Page 2017/03/23

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

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

 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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مطروحمطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

جمال عبد الناصر المشتركة 2010/07/01 امل احمد دمحم مبارك 1598259 كفـءكفـء352011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید الروینى 2011/07/01 انتصار دمحم عبد الباقى مكارى 2074522 فوق المتوسطكفـء362011/07/01 أخصائى اجتماعى

ام المؤمنین بنین 2010/03/13 خالد عبد العال على ابو الحسن 2066923 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى اجتماعى

العبور 2011/07/01 دینا ابراھیم حامد ابو عیسي 2121070 كفـءكفـء382011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢الشھید الرویني  2010/07/01 رشا احمد دمحم احمد 2076266 كفـءكفـء392011/07/01 أخصائى اجتماعى

مجمع العوام 2010/07/01 رشا نصر عبدالوھاب معجوز 2339365 كفـءكفـء402011/07/01 أخصائى اجتماعى

معھد امل للتربیة السمعیة 2011/04/10 رضا صدیق الطوخى ابراھیم 2069261 كفـءكفـء412011/04/10 أخصائى اجتماعى

وادى ماجد االعدادیة بنین 2011/07/01 رفیق فتحى دمحم دمحم ودن 2381599 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى اجتماعى

2010/07/01 الفنیة للبنات سامیة عبد الرازق عبد الغني عمارة 2386454 كفـءكفـء432011/07/01 أخصائى اجتماعى

القصر االبتدائیة الجدیدة 2007/08/15 سعد رضوان دمحم ابوالعینین 1544730 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢المجاھد حمیدة  2011/07/01 سید فؤاد بدوى احمد 2079850 كفـءكفـء452011/07/01 أخصائى اجتماعى

الكرامة 2010/07/01 شیماء دمحم بكري حمیدة 2053701 كفـءكفـء462011/06/27 أخصائى اجتماعى

صالح الدین للتعلیم االساسى 2011/07/01 صباح عبدالفتاح عبدالفتاح قندیل 310860 كفـءكفـء472011/07/01 أخصائى اجتماعى

النصر بالشولحى 2010/05/15 صالح عبدالرازق دمحم العدوي 2055804 كفـءكفـء482011/07/01 أخصائى اجتماعى

الحاج على 2011/07/01 عاطف محمود دمحم دمحم 2286996 كفـءكفـء492011/07/01 أخصائى اجتماعى

السوانى البحریة 2011/07/01 عبد الحكیم دمحم احمد عبدالعظیم 748897 كفـءكفـء502011/07/01 أخصائى اجتماعى

زاھر جالل االعدادیھ 2010/04/10 عزة شعبان على المشد 2074569 كفـءكفـء512011/04/10 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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مطروحمطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

باحثة البادیة 2010/07/01 عزة على ھالل عبد ربھ 1586482 كفـءكفـء522011/07/01 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیة 2010/07/01 عزه السعید دمحم الصالحي 2081496 كفـءكفـء532011/07/01 أخصائى اجتماعى

زاھر جالل االعدادیھ 2010/04/10 فاطمھ السید یوسف احمد 749071 كفـءكفـء542011/04/10 أخصائى اجتماعى

مطروح الثانویھ الجدیده للبنات 2010/07/01 ماري سامي مرقس اقالدیوس 1548936 كفـءكفـء552011/07/01 أخصائى اجتماعى

ساحل ابو لھو البحرى 2011/07/01 دمحم سعد على حسن 1539255 كفـءكفـء562011/07/01 أخصائى اجتماعى

رأس الحكمة القدیمة 2011/07/01 مروة دمحم بكري حمیدة 2055797 كفـءكفـء572011/06/27 أخصائى اجتماعى

مجمع عادل الصفتى 2011/07/01 نسرین عبد المنعم ابراھیم عثمان 2074371 كفـءكفـء582011/07/01 أخصائى اجتماعى

مطروح المیكانیكیة 2011/07/01 نصر عبدالعال بسیوني عجالن 2053673 كفـءكفـء592011/07/01 أخصائى اجتماعى

السیدة عائشة للبنات 2010/07/01 ھالھ شعبان خلیفة بدیر 2086173 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى اجتماعى

یونس جاب هللا للتعلیم االساسى 2011/07/01 یاسر عبدالكریم دمحم جبر 2383373 كفـءكفـء612011/07/01 أخصائى اجتماعى

1981/09/01 یولیو للتربیة الخاصة٢٣ ایمان صالح دمحم ابراھیم 745631 كفـءكفـء622008/12/01 معلم أول أ

مطروح الثانویة التجاریة بنین 1990/09/18 عطیة دمحم عامر النوساني 1579532 كفـءكفـء632009/12/12 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1983/09/01 ماجدة دمحم موسى جمعة 745554 كفـءكفـء642009/12/12 معلم أول أ

مطروح ث بنات 1992/07/21 دمحم حامد احمد محمود 746957 كفـءكفـء652009/07/01 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1991/09/01 ناھد شمردن دمحم مھدي 1704832 كفـءكفـء662009/08/01 معلم أول أ

مطروح الثانویھ الجدیده للبنات 2004/07/01 اسماء الشعراوي الششتاوي عبد الرحمن 1597895 كفـءكفـء672012/10/01 دكتوراهمعلم أول

مجمع ابو بكر الصدیق 1992/09/01 عصام فایز زكیان فرج 747785 كفـءكفـء682008/12/01 معلم أول
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الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1989/11/01 فتحي نافع موسى مرعیط 2014271 كفـءكفـء692009/08/01 معلم أول

مجمع السوانى 1991/09/01 ھدى احمد دمحم حسن 747484 كفـءكفـء702009/08/01 معلم أول

صالح الدین االیوبى 2010/04/10 ابتسام صابر احمد دمحم 2071821 كفـءكفـء712011/04/10 معلم

اوالد جبریل 2010/04/10 ابتسام عبدالرحیم دمحم خلیل 2074552 كفـءكفـء722011/04/10 معلم

مطروح الرسمیة المتمیزة للغات 2011/07/01 ابتسام دمحم السید عمر 2392276 كفـءكفـء732011/07/01 معلم

على بن ابى طالب 2011/04/10 ابتھال ابو المجد یس سلیمان 1548932 كفـءكفـء742011/04/10 معلم

تل الزیتون 2011/07/01 ابراھیم احمد ابراھیم سلیمان 1550685 كفـءكفـء752011/07/01 معلم

حمزة بن عبد المطلب 2010/02/22 ابراھیم انور دمحم فرج 2230818 كفـءكفـء762011/04/10 معلم

مطروح الثانویة بنین 2011/07/01 ابراھیم زكریا عبدالحكم منیس 2371911 كفـءكفـء772011/07/01 معلم

٤ریاض الصالحین ك 2011/04/10 ابراھیم فتحي الصاوي عبداللطیف 2069900 كفـءكفـء782011/04/10 معلم

اوالد عبید هللا 2011/07/01 اثار ابراھیم متولي مسعد 2287957 كفـءكفـء792011/07/01 معلم

النصر بالشولحى 2010/04/10 احالم ابو الفضل دمحم ابو النجا 2072505 كفـءكفـء802011/04/10 معلم

مجمع ابو بكر الصدیق 2010/07/01 احالم فرید حسن دمحم 2339470 كفـءكفـء812011/07/01 معلم

مجمع القصر للتعلیم األساسي بنات 2010/04/10 احالم دمحم ابو السعود حامد الدلتوني 2071686 كفـءكفـء822011/04/10 معلم

الفصل الملحقةباوالدشرفاءبراس الحكمة 2011/07/01 احمد ابراھیم ابراھیم عبدالرحمن 749448 كفـءكفـء832011/07/01 معلم

سیدى حتوش 2011/04/10 احمد السید عبدالحمید السید 1549434 كفـءكفـء842011/04/10 معلم

مطروح االعدادیة للبنات 2011/04/10 احمد المغاورى السید سالمة 2072980 كفـءكفـء852011/04/10 معلم
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المؤھل 
األعلي

العبور 2011/04/10 احمد حامد بكرى موسى 2073172 كفـءكفـء862011/04/10 معلم

مجمع العوام 2010/03/13 احمد خلیفة ابو الیزید دمحم 1547841 كفـءكفـء872011/04/10 معلم

على بن ابى طالب 2011/07/01 احمد سعید سید احمد 2398984 كفـءكفـء882011/07/01 معلم

على بن ابى طالب 2010/02/21 احمد سمیر حسن حجازى 2237439 كفـءكفـء892011/04/10 معلم

النصر للتعلیم األساسي 2011/04/10 احمد شوقي عبد الحفیظ حسن 1551835 كفـءكفـء902011/04/10 معلم

حمزة بن عبد المطلب 2010/02/21 احمد عبد الباسط دمحم دمحم 2230820 كفـءكفـء912011/04/10 معلم

سیدى حنیش 2011/07/01 احمد عبد الحكیم عبد العزیز موسي 2315469 كفـءكفـء922011/07/01 معلم

التوحید االبتدائیة 2011/04/10 احمد عبدالرواف اسماعیل فرج 1585748 كفـءكفـء932011/04/10 معلم

الجراولة للتعلیم اساسى 2011/07/01 احمد عبدالعظیم عبدالحلیم الحالج 1563622 كفـءكفـء942011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 احمد عبدهللا عالم ھریدي 1577833 كفـءكفـء952011/07/01 معلم

الشھید احمد عبد الكریم 2011/04/10 احمد على دمحم الملیجى 2073075 كفـءكفـء962011/04/10 معلم

مجمع خیرهللا فضل ع 2011/07/01 احمد عمر رمضان ھشلة 1672029 كفـءكفـء972011/07/01 معلم

الحالزیین 2011/04/10 احمد فتحى احمد حسین 2073555 كفـءكفـء982011/04/10 معلم

حمزة بن عبد المطلب 2011/04/10 احمد كریم رحیم ھاشم 2073026 كفـءكفـء992011/04/10 معلم

حسن الشربتلى الرسمیھ لغات االبتدائیة 2011/07/01 احمد ماھر دمحم عبد المجید 2385734 كفـءفوق المتوسط1002011/07/01 معلم

الشھید الرائد طارق دمحم سامح مباشر 2011/04/10 احمد دمحم احمد عبدالعال 2073091 كفـءكفـء1012011/04/10 معلم

القصر االبتدائیة الجدیدة 2008/07/10 احمد دمحم احمد عیسى 1544676 كفـءكفـء1022011/04/10 معلم
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العبور 2011/07/01 احمد دمحم السید سلیم 2083412 كفـءكفـء1032011/07/01 معلم

مطروح الثانویة التجاریة بنین 2011/07/01 احمد دمحم سعید عبدالرحیم 2385176 كفـءكفـء1042011/07/01 معلم

صالح الدین االیوبى 2008/07/10 احمد دمحم شوقي دمحم انور ابراھیم 1563993 كفـءكفـء1052011/04/10 معلم

٢السواني  2011/07/01 احمد دمحم عادل السید 2339460 كفـءكفـء1062011/07/01 معلم

مطروح الرسمیة المتمیزة للغات 2011/07/01 احمد دمحم محمود على 2072382 كفـءكفـء1072011/07/01 معلم

النصر للتعلیم األساسي 2011/04/10 احمد محمود ابراھیم عبد الحمید 1551804 كفـءكفـء1082011/04/10 معلم

الرومان االبتدائیة بنین 2011/04/10 احمد منیر مصطفى الحجرى 2073331 كفـءكفـء1092011/04/10 معلم

مجمع القصر للتعلیم األساسي بنات 2010/07/01 اخالص شھدي دمحم عبدهللا 2328729 كفـءكفـء1102011/07/01 معلم

حمزة بن عبد المطلب 2011/04/10 اسامة ابراھیم احمد ھریدي 2066247 كفـءكفـء1112011/04/10 معلم

مطروح المیكانیكیة 2011/07/01 اسامة السید عطیھ برجل 2385968 كفـءكفـء1122011/07/01 معلم

الشھید المعناوى 2011/04/10 اسامة عادل حامد ابراھیم 2075554 كفـءكفـء1132011/04/10 معلم

مجمع السوانى 2011/04/10 اسامة عبدالغفار السید الشوربجي 1601221 كفـءكفـء1142011/04/10 معلم

مطروح الرسمیة المتمیزة للغات 2011/07/01 اسامة دمحم احمد السید 2382701 كفـءكفـء1152011/07/01 معلم

مطروح الثانویھ الجدیده للبنات 2011/07/01 اسامة دمحم اسماعیل خطاب 2335284 كفـءكفـء1162011/07/01 معلم

العبورریاض اطفال 2007/07/10 اسعاد محمود دمحم ابراھیم 2082239 كفـءكفـء1172011/04/10 معلم

وادى ماجد االعدادیة بنین 2010/05/11 اسالم سعید على رمضان 2398808 كفـءكفـء1182011/07/01 معلم

ام المؤمنین بنات 2011/04/10 اسالم سمیر سعد كامل 2084224 كفـءكفـء1192011/04/10 معلم
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النصر للتعلیم األساسي 2011/04/10 اسالم عبد الرحمن دمحم دمحم مساعد 2074464 كفـءكفـء1202011/04/10 معلم

العمید احمد فوزى 2011/04/10 اسالم قاوقجي دمحم عبد الباري 2228667 كفـءكفـء1212011/07/01 معلم

العمید احمد فوزى 2007/07/10 اسماء السید دمحم احمد 1599648 كفـءكفـء1222011/04/10 معلم

التوحید االبتدائیة 2010/04/10 اسماء حسن حسین اللجنى 2074577 كفـءكفـء1232011/04/10 معلم

مطروح ث بنات 2010/07/01 اسماء سعید عبد السالم بدران 2386243 كفـءكفـء1242011/07/01 معلم

٢احمد فوزي  2010/04/10 اسماء سلیم الصاوى سلیم 2075304 كفـءكفـء1252011/04/10 معلم

زاھر جالل االعدادیھ 2010/04/10 اسماء شعیب عبد السالم شعیب ابو بكر 2074306 كفـءكفـء1262011/04/10 معلم

٢مكارم األخالق  2010/07/01 اسماء صالح احمد سعد 2339367 كفـءكفـء1272011/06/27 معلم

الحالزیین 2010/07/01 اسماء عبد هللا دسوقي عبد هللا 2386459 كفـءكفـء1282011/07/01 معلم

مطروح الثانویة التجاریة بنین 2010/04/10 اسماء فرج عبدالفتاح فرج 2079378 كفـءكفـء1292011/04/10 معلم

٤ریاض الصالحین ك 2010/07/01 اسماء كمال فؤاد سید 2331086 كفـءكفـء1302011/06/27 معلم

تحفیظ القران الكریم االعدادیة بنات 2010/04/10 اسماء دمحم السید السباعي 2055398 كفـءكفـء1312011/04/10 معلم

الرومان االعدادیة بنین 2010/04/10 اسماء دمحم حسن دمحم حسان 2076186 كفـءكفـء1322011/04/10 معلم

٢السواني  2010/07/01 اسماء دمحم خیرات دمحم 2401989 كفـءكفـء1332011/07/01 معلم

١التحریر االبتدائیة رقم  2011/04/10 اسماء دمحم سید احمد 2073404 كفـءكفـء1342011/04/10 معلم

مجمع ابو بكر الصدیق ریاض اطفال 2010/07/01 اسماء دمحم سید عبد القوي 2394840 كفـءكفـء1352011/07/01 معلم

السادات ریاض أطفال 2010/04/10 اسماء دمحم غنیم مبروك عمارة 2144657 كفـءكفـء1362011/04/10 معلم
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العمید احمد فوزى 2007/07/10 اسماء محمود دمحم ابراھیم 1599620 كفـءكفـء1372011/04/10 معلم

مطروح الرسمیة المتمیزة للغات 2011/04/10 اسماء مھران سید احمد 2072333 كفـءكفـء1382011/04/10 معلم

مجمع خیر هللا فضل ریاض اطفال 2010/04/10 اسماء یسرى عطیة على حواس 2069948 كفـءكفـء1392011/04/10 معلم

2010/02/21 الفنیة للبنات اشرف حلمى دمحم ابراھیم 2227645 كفـءكفـء1402011/04/10 معلم

مطروح المیكانیكیة 2011/04/10 اشرف عبدالموجود حسن مصطفي 1596656 كفـءكفـء1412011/04/10 معلم

الفصل الملحق بساحل رأس الحكمة 2011/07/01 اشرف علي احمد علي 2248778 كفـءكفـء1422011/07/01 معلم

زاھر جالل االعدادیھ 2010/02/25 اكرم دمحم على دمحم 2073070 كفـءكفـء1432011/04/10 معلم

مطروح االعدادیة للبنات 2011/04/10 السید صبرى السباعى السودانى 1625229 كفـءكفـء1442011/04/10 معلم

یونس جاب هللا للتعلیم االساسى 2011/04/10 السید صالح الدین السید النشوى 2073544 كفـءكفـء1452011/04/10 معلم

صالح الدین للتعلیم االساسى 2011/07/01 السید عطا دمحم عثمان 2390379 كفـءكفـء1462011/07/01 معلم

راس الحكمة 2011/07/01 السید دمحم مجیب السید 2396512 كفـءكفـء1472011/07/01 معلم

الشھید النقیب كریم فؤاد ھنداوي ابو زامل بنات 2010/04/10 الشیماء دمحم السید على 2072961 كفـءكفـء1482011/04/10 معلم

مطروح االعدادیة للبنات 2010/04/10 الھام سعد دمحم ابراھیم 2059866 كفـءكفـء1492011/04/10 معلم

مطروح االعدادیة للبنات 2011/07/01 الھام دمحم فاروق دمحم 2339625 كفـءكفـء1502011/07/01 معلم

الشھید احمد عبد الكریم 2011/07/01 امانى بسیونى عبدالرحیم جبر 2339160 كفـءكفـء1512011/07/01 معلم

مطروح الرسمیة المتمیزة للغات 2010/04/10 امانى فاروق عبد العزیز دمحم 2072249 كفـءكفـء1522011/04/10 معلم

العبور 2010/04/10 امل عبد الدایم حامد عبد الدایم 2055307 كفـءكفـء1532011/04/10 معلم
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مطروح االعدادیة للبنات 2011/04/10 امل عبد العظیم اسرافیل سلیمان 2075717 كفـءكفـء1542011/04/10 معلم

حتاوة 2011/04/10 امل فاروق عبدالراضي عبدالكریم 2058222 كفـءكفـء1552011/04/10 معلم

مجمع خیر هللا فضل ریاض اطفال 2010/07/01 امل دمحم السید دمحم 1586466 كفـءكفـء1562011/06/27 معلم

طارق بن زیاد 2011/07/01 امل دمحم رشدي عبد الغني 2086246 كفـءكفـء1572011/07/01 معلم

المجاھد حمیدة العلوانى 2010/04/10 امل محمود دمحم احمد 1545293 كفـءكفـء1582011/04/10 معلم

السوینات تعلیم اساسى 2010/04/10 امل یحیي عجیلھ سالمھ 749599 كفـءكفـء1592011/04/10 معلم

حسن الشربتلى الرسمیھ لغات االبتدائیة 2010/04/10 امنھ كامل ابراھیم جاد المولي 749555 كفـءكفـء1602011/04/10 معلم

حسن الشربتلي الرسمیة للغات 2011/04/10 امیرة صبحي زكي عبدالشھید 2053541 كفـءكفـء1612011/04/10 معلم

الشھید الروینى ریاص اطفال 2010/04/10 امیرة عبد المنعم عبد الرازق ادریس 2073284 كفـءكفـء1622011/04/10 معلم

زاھر جالل االعدادیھ 2010/04/10 امیرة عبدالحلیم دمحم عبد الحمید السنباطى 2074291 كفـءكفـء1632011/04/10 معلم

الجراولة 2011/04/10 امیرة محمود دمحم ابراھیم 2085091 كفـءكفـء1642011/04/10 معلم

بوستة 2010/04/10 امیرة نبیل عطا هللا سدرة 2098839 كفـءكفـء1652011/02/14 معلم

الشھید المعناوى 2010/07/01 انتصار احمد عبد الجلیل دمحم 2394187 كفـءكفـء1662011/07/01 معلم

حسن الشربتلى الرسمیھ لغات االبتدائیة 2010/07/01 انجي اسماعیل عبد الجلیل سلمي 2400207 كفـءكفـء1672011/07/01 معلم

مطروح الرسمیة المتمیزة للغات 2010/04/10 انجي زكي حكیم زكي 2118837 كفـءكفـء1682011/04/10 معلم

القصابة 2011/07/01 انجي سلیمان علي سلیمان 2395081 كفـءكفـء1692011/07/01 معلم

الشھید المعناوى 2010/02/21 اندرو منتصر عبد هللا كیوان 2069918 كفـءكفـء1702011/04/10 معلم
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الشیخ عطیوة الجدیدة 2010/04/10 اوالن دمحم محمود عوض 2075492 كفـءكفـء1712011/04/10 معلم

مطروح الثانویھ الجدیده للبنات 2010/07/01 ایات علي قبیصي دمحم 2339101 كفـءكفـء1722011/06/27 معلم

٢الشھید الرویني  2010/07/01 ایریني لویس عبدالسید غبلایر 2075512 كفـءكفـء1732011/07/01 معلم

٤ریاض الصالحین ك 2011/04/10 ایمان ابراھیم دمحم ابراھیم 2178701 كفـءكفـء1742011/04/10 معلم

٢السواني  2010/04/10 ایمان توفیق صبحى احمد 2075751 كفـءكفـء1752011/04/01 معلم

٤ریاض الصالحین ك 2010/04/10 ایمان جمال بدر عبد العزیز 1551826 كفـءكفـء1762011/04/10 معلم

جمال عبد الناصر 2010/04/10 ایمان سعید سید احمد 749576 كفـءكفـء1772011/04/10 معلم

٢مجمع علم الروم الجدیدة  2010/04/10 ایمان شحات ابراھیم حافظ 1593278 كفـءكفـء1782011/04/10 معلم

سیدى حنیش 2010/07/01 ایمان صبحي ابراھیم عبدالحمید 2339380 كفـءكفـء1792011/07/01 معلم

ابو سبیحة 2011/07/01 ایمان عادل عبد القوى بلیح 1742616 كفـءكفـء1802011/07/01 معلم

مطروح الثانویة للشئون الفندقیة والخدمات السیاحیة 2011/07/01 ایمان عبد اللطیف عبد الفتاح احمد فاید 2399754 كفـءكفـء1812011/07/01 معلم

خالد بن الولید 2010/04/10 ایمان عبدالعزیز دمحم فھمى 2132627 كفـءكفـء1822011/07/01 معلم

وادى الرمل 2010/04/10 ایمان عبدالغفار دمحم احمد 2072515 كفـءكفـء1832011/01/01 معلم

مطروح ث بنات 2011/07/01 ایمان عبدالقادر عبدالقادر جاد سعد 2053688 كفـءكفـء1842011/06/27 معلم

مطروح الثانویة التجاریة بنات 2011/04/10 ایمان فاضل محمود محمود 2069941 كفـءكفـء1852011/04/10 معلم

السوانى بنات 2011/04/10 ایمان مجدى عبد الوھاب طھ 2072958 كفـءكفـء1862011/04/10 معلم

٢الشھید الرویني  2011/07/01 ایمان دمحم رشدي عبد الغني 2394895 كفـءكفـء1872011/07/01 معلم
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جمال عبد الناصر المشتركة 2011/04/10 ایمان دمحم عبدالجواد االقور 2138741 كفـءكفـء1882011/04/10 معلم

الشھید النقیب كریم فؤاد ھنداوي ابو زامل بنات 2010/07/01 ایمان محمود دمحم احمد 2393543 كفـءكفـء1892011/07/01 معلم

العشیبات 2011/07/01 ایمان محمود دمحم عبد المطلب 2284242 كفـءكفـء1902011/07/01 معلم

اوالد موسى صالح االبتدائیة 2010/07/01 ایمان مصطفي مرسي فرج 2384908 كفـءكفـء1912011/07/01 معلم

النصر بالشولحى 2011/04/10 ایمن دمحم عبده شتیھ 2070007 كفـءكفـء1922011/04/10 معلم

العبور 2010/07/01 ایناس احمد ابو الفتوح عالم 2401856 كفـءكفـء1932011/07/01 معلم

مجمع عادل الصفتى ریاض أطفال 2011/07/01 ایناس حسن السید احمد 2072819 كفـءكفـء1942011/07/01 معلم

التوحید االبتدائیة 2010/04/10 ایناس فرغلى فؤاد دمحم 2074582 كفـءكفـء1952011/04/10 معلم

مجمع ابو بكر الصدیق ریاض اطفال 2011/04/10 ایناس دمحم حسن ناصف 2086227 كفـءكفـء1962011/04/10 معلم

٢السواني  2010/07/01 ایھ عبدالرحمن احمد فرج حجاب 1544124 كفـءكفـء1972011/07/01 معلم

مجمع ابو بكر الصدیق 2010/04/10 بدریة یوسف مراجع حنیش 2073386 كفـءكفـء1982011/04/10 معلم

الحاج على 2010/04/10 بسمة داود فكري داود 2073145 كفـءكفـء1992011/01/01 معلم

صالح الدین االیوبى 2010/04/10 بسمة دمحم امین زیدان 2072101 كفـءكفـء2002011/04/10 معلم

مطروح االعدادیة للبنات 2010/07/01 بسمھ السید حسین اللجني 2044211 كفـءكفـء2012011/07/01 معلم

العبور 2010/07/01 بشرى عبد المنعم دمحم عبد العزیز 2044198 كفـءكفـء2022011/07/01 معلم

تحفیظ القران الكریم 2011/04/10 تامر حسن علي عبد الوھاب 749513 كفـءكفـء2032011/04/10 معلم

یونس جاب هللا للتعلیم االساسى 2011/07/01 تامر سادات دمحم المحجوب 748553 كفـءكفـء2042011/07/01 معلم
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التوحید االبتدائیة 2010/04/10 تیسیر احمد علي احمد 2053242 كفـءكفـء2052011/04/10 معلم

التوحید االبتدائیة 2010/04/10 تیسیر ربیع طھ دمحم 2070766 كفـءكفـء2062011/04/10 معلم

مجمع ابو بكر الصدیق 2010/07/01 ثریا اسماعیل حمزة عكوش 2393632 كفـءكفـء2072011/07/01 معلم

األشراف االبتدائیة 2011/07/01 ثناء یحیى لبیب علي 2072978 كفـءكفـء2082011/07/01 معلم

سمال 2010/07/01 جاكلین صفوت لویس زكى 1541694 كفـءكفـء2092011/07/01 معلم

اوالد شرفاد 2011/07/01 جمال رضا طھ سلیمان 2398819 كفـءكفـء2102011/07/01 معلم

الشھید احمد عبد الكریم 2011/07/01 جمال دمحم محمود عیاد 2292447 كفـءكفـء2112011/06/27 معلم

الشیخ سالم 2010/05/12 جمعة حتحوت عمر عبد هللا 1552698 كفـءكفـء2122011/07/01 معلم

رأس الحكمة القدیمة 2011/07/01 جمعھ زكى دمحم شعبان 2059023 كفـءكفـء2132011/07/01 معلم

مجمع العوام 2010/04/10 جمیلة دمحم سلیمان موسى 2071808 كفـءكفـء2142011/04/10 معلم

مجمع ابو بكر الصدیق 2010/04/10 جمیلھ مسعود عبدالجواد مسعود 2097634 كفـءكفـء2152011/04/10 معلم

مجمع عادل الصفتى 2011/07/01 حاتم عبد القادر ابراھیم عبد هللا 2069889 كفـءكفـء2162011/07/01 معلم

٤ریاض الصالحین ك 2011/07/01 حازم دمحم حسن دمحم 2073541 كفـءكفـء2172011/07/01 معلم

اسامھ بن زید االعدادیھ 2011/04/10 حسن ابو بكر حسن نصیب 1559048 كفـءكفـء2182011/04/10 معلم

الكرامة 2011/07/01 حسن احمد حسن عبد الجواد 2339751 كفـءكفـء2192011/07/01 معلم

زاھر جالل االعدادیھ 2011/04/10 حسن جمال دمحم قدورة 1561240 كفـءكفـء2202011/04/10 معلم

الفصل الملحقةباوالدشرفاءبراس الحكمة 2010/05/26 حسن سلیمان معفن مجاور 1549426 كفـءكفـء2212011/06/27 معلم
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رأس الحكمة القدیمة 2011/04/10 حسناء احمد ابوالمجد جمیل 2058085 كفـءكفـء2222011/04/10 معلم

زاھر جالل االعدادیھ 2010/07/01 حسناء دمحم عبدالحق الشال 2378079 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم

٢باحثة البادیة  2010/02/20 حمادة ابراھیم اسماعیل دمحم 2074706 كفـءكفـء2242011/04/10 معلم

الجبیھات 2010/05/12 حمادة مصطفي دمحم حسن 2392250 كفـءكفـء2252011/07/01 معلم

الكرامة 2011/07/01 حماده خمیس السید خمیس 2371449 كفـءكفـء2262011/07/01 معلم

مطروح الرسمیة المتمیزة للغات 2011/07/01 حمدى عبد الدایم حامد عبد الدایم 2311386 كفـءكفـء2272011/07/01 معلم

٤ریاض الصالحین ك 2011/04/10 حمدي مسعود فھمي موسى 2080419 كفـءكفـء2282011/04/10 معلم

یونس جاب هللا للتعلیم االساسى 2010/04/10 حمیدة محمود ابراھیم جعفر 2054479 كفـءكفـء2292011/04/10 معلم

مطروح الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 حنان احمد دمحم حشیش 2303037 كفـءكفـء2302011/06/27 معلم

مكارم االخالق 2010/04/10 حنان صالح طلبة دمحم 1546971 كفـءكفـء2312011/04/10 معلم

٢مكارم األخالق  2011/07/01 حنان عزت علي احمد 2386522 كفـءكفـء2322011/07/01 معلم

مطروح الثانویة التجاریة بنین 2011/07/01 حنان علي عوض عبدالعزیز 2386546 كفـءكفـء2332011/07/01 معلم

المطاریح 2010/04/10 حنان فتوح دمحم عمر 1550772 كفـءكفـء2342011/04/10 معلم

مطروح الثانویھ الجدیده للبنات 2011/04/10 خالد دمحم حسن دمحم 1563230 كفـءكفـء2352011/04/10 معلم

حتاوة للتعلیم األساسي 2011/07/01 خالد وجدي عبد الستار عبدالحلیم 2280525 كفـءكفـء2362011/07/01 معلم

صالح الدین للتعلیم االساسى 2011/04/10 خالد یوسف عبد المقصود یوسف 2082741 كفـءكفـء2372011/04/10 معلم

ساحل راس الحكمة 2010/03/12 خمیس شعبان نویجي دمحم 2044192 كفـءكفـء2382011/07/01 معلم
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الصناعیة الزخرفیة المعماریة 2011/07/01 خمیس عاشور بسیوني السید 2080429 كفـءكفـء2392011/07/01 معلم

٢عادل الصفتي  2010/07/01 دالیا السید یاسین السید 2389491 كفـءكفـء2402011/07/01 معلم

مجمع ابو بكر الصدیق 2010/07/01 دالیا جالل عبد المعطي دمحم 2392272 كفـءكفـء2412011/07/01 معلم

مطروح الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 دالیا رشدى عبد الحمید عثمان 2399299 كفـءكفـء2422011/07/01 معلم

طارق بن زیاد 2010/07/01 دالیا عبد المنعم احمد عسكر 2066656 كفـءكفـء2432011/07/01 معلم

طارق بن زیاد 2010/04/10 دالیا دمحم فتحي كامل عباس 1605546 كفـءكفـء2442011/04/10 معلم

مطروح الثانویة للشئون الفندقیة والخدمات السیاحیة 2010/07/01 دعاء ابراھیم ابراھیم شھاب الدین 2397269 كفـءكفـء2452011/07/01 معلم

علوش تعلیم اساسى 2011/07/01 دعاء احمد قندیل عبد المجید 2396740 كفـءكفـء2462011/07/01 معلم

العبور 2010/04/10 دعاء السید عبد الرؤف شعیب 1568048 كفـءكفـء2472011/04/10 معلم

یونس جاب هللا للتعلیم االساسى 2010/07/01 دعاء جابر دمحم الصیفي 2385607 كفـءكفـء2482011/07/01 معلم

اوالد موسى صالح االبتدائیة 2011/07/01 دعاء فتحي انور الدابولي 2347940 كفـءكفـء2492011/07/01 معلم

٢السواني  2010/04/10 دعاء دمحم عادل السید عبدالمطلب 1593333 كفـءكفـء2502011/04/10 معلم

القصابة 2010/04/10 دعاء دمحم فتح هللا دمحم 1561730 كفـءكفـء2512011/04/10 معلم

مجمع عادل الصفتى 2010/07/01 دعاء مكرم مسیحة اسحق 2228605 كفـءكفـء2522011/07/01 معلم

حسن الشربتلى الرسمیھ لغات االبتدائیة 2011/07/01 دینا اسماعیل احمد عبدالواحد 2075532 كفـءكفـء2532011/07/01 معلم

باحثة البادیة 2010/04/10 دینا حسن عمر الشاھد 2126698 كفـءكفـء2542011/04/10 معلم

مجمع السوانى 2010/08/23 دینا عبدالرحمن عبدالعظیم محمود غنام 2079837 كفـءكفـء2552011/04/10 معلم
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٢التحریر الجدیدة  2010/07/01 رابحة حامد حمد عبد الغفار 1560994 كفـءكفـء2562011/07/01 معلم

٢السواني  2010/04/10 رابحة شریف یوسف زكري 2072966 كفـءكفـء2572011/04/10 معلم

القصر االبتدائیة الجدیدة 2010/04/10 راجیھ على دمحم مرسى 1544635 كفـءكفـء2582011/04/10 معلم

الشھید الروینى ریاص اطفال 2010/04/10 رانیا ابراھیم عبد الفتاح فرج 2044205 كفـءكفـء2592011/04/10 معلم

طارق بن زیاد 2010/04/10 رانیا سامي عبد الرحمن دمحم 1557339 كفـءكفـء2602011/04/10 معلم

زاھر جالل االعدادیھ 2010/04/10 رانیا عزمى عبد الخالق السید 1586317 كفـءكفـء2612011/04/10 معلم

أبو مرقیق 2010/04/10 رانیا دمحم عبد اللطیف مصطفى 1554933 كفـءكفـء2622011/04/10 معلم

العوام االبتدائیھ ریاض االطفال 2010/04/10 رانیا دمحم ھنداوى دمحم 2118615 كفـءكفـء2632011/04/10 معلم

مجمع العوام 2010/07/01 رانیة جالل ابراھیم محمود 2331085 كفـءكفـء2642011/07/01 معلم

العمید احمد فوزى 2010/04/10 راویھ دمحم محمود صادق 2070536 كفـءكفـء2652011/04/10 معلم

اوالد علي عمر 2010/04/10 رباب سید جادهللا عثمان 1568062 كفـءكفـء2662011/04/10 معلم

العمید احمد فوزى 2011/04/10 رباح اسماعیل دمحم اسماعیل 2051697 كفـءكفـء2672011/04/10 معلم

مجمع عادل الصفتى ریاض أطفال 2011/07/01 رحاب جابر اللیثى مرجان 2390035 كفـءكفـء2682011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/04/10 رحاب عبد الرؤوف عبد الفتاح البدرى 1559634 كفـءكفـء2692011/04/10 معلم

التحریر االبتدائیة الجدیدة 2010/04/10 رحاب عبد العاطى سید احمد سمارة 2072805 كفـءكفـء2702011/04/10 معلم

مطروح الرسمیة المتمیزة للغات 2010/04/10 رحاب فتحى عبدالفتاح المحالوى 1544113 كفـءكفـء2712011/04/10 معلم

وادى الرمل 2010/04/10 رحاب مستور عبد المجید سلیمان 2071814 كفـءكفـء2722011/04/10 معلم
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حمزة بن عبد المطلب 2011/04/10 رزق احمد محمود زاید 2158189 كفـءكفـء2732011/04/10 معلم

ساحل ابو لھو البحرى 2010/04/10 رشا حنفى السید حنفى 1539045 كفـءكفـء2742011/04/10 معلم

زاھر جالل االعدادیھ 2010/04/10 رشا حنفى منصور السید الجارحى 1545445 كفـءكفـء2752011/04/10 معلم

مطروح االعدادیة للبنات 2010/07/01 رشا صبحى عبد المنعم دردیر 2070658 كفـءكفـء2762011/07/01 معلم

مطروح االعدادیة للبنات 2010/04/10 رشا عبد السالم السید ابو خطوة 2070011 كفـءكفـء2772011/04/10 معلم

مجمع عادل الصفتى 2011/07/01 رشا كمال دمحم دمحم 2339220 كفـءكفـء2782011/07/01 معلم

مطروح المیكانیكیة 2011/07/01 رضا سعد دمحم نوح 2386127 كفـءكفـء2792011/07/01 معلم

اوالد جبریل 2010/04/10 رضا سلیم عبدهللا سلیم 2073166 كفـءكفـء2802011/04/10 معلم

وادى الرمل 2010/04/10 رضا دمحم یوسف ابراھیم 1554930 كفـءكفـء2812011/04/10 معلم

٢احمد فوزي  2011/04/10 رغده طھ عبد الوھاب طھ 2070704 كفـءكفـء2822011/04/10 معلم

المجاھد حمیدة العلوانى 2011/07/01 رنا اسامة محمود ابراھیم 2386445 كفـءكفـء2832011/07/01 معلم

٢التحریر الجدیدة  2011/07/01 رنا عبدالعزیز سید خلیل 2366859 كفـءكفـء2842011/07/01 معلم

رأس الحكمة القدیمة 2010/04/10 ریم دمحم عبد الحكم دمحم 2072355 كفـءكفـء2852011/04/10 معلم

زاھر جالل االعدادیھ 2010/07/01 ریھام سمیر الشحات رمضان 2284239 كفـءكفـء2862011/06/27 معلم

یونس جاب هللا للتعلیم االساسى 2010/04/10 ریھام وجدي عبد الرحمن دمحم 2059787 كفـءكفـء2872011/04/10 معلم

التحریر القدیمة 2011/07/01 زیزي دمحم السید خالد 2073020 كفـءكفـء2882011/07/01 معلم

٢المجاھد حمیدة  2010/04/10 زینب احمد عبد الرؤوف مصطفى 2182104 كفـءكفـء2892011/04/10 معلم
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مطروح ث بنات 2010/04/10 زینب احمد دمحم حسن 1551847 كفـءكفـء2902011/04/10 معلم

الشھیدعبد المنعم ریاض 2011/07/01 زینب علي عبد الحمید عزت 2248783 كفـءكفـء2912011/07/01 معلم

٢باحثة البادیة  2010/07/01 زینب فاروق جابر عبد اللطیف 2315461 كفـءكفـء2922011/07/01 معلم

مجمع ابو بكر الصدیق 2010/04/10 زینب دمحم صالح رزق هللا 2069955 كفـءكفـء2932011/04/10 معلم

جعفر بن ابى طالب 2010/04/10 سارة خیرى دمحم عثمان 2069945 كفـءكفـء2942011/07/01 معلم

مطروح االعدادیة للبنات 2008/04/19 سارة كمال فھمي حمام 2083355 كفـءكفـء2952011/04/10 معلم

الشیخ سالم 2010/07/01 ساره نبیل مختار شلبي 2339378 كفـءكفـء2962011/07/01 معلم

٤ریاض الصالحین ك 2010/02/24 سالم السید عبدالعزیز حسنین 2076433 كفـءكفـء2972011/04/10 معلم

الشھید المعناوى 2010/05/20 سامح اسماعیل كامل علواني 2349816 كفـءكفـء2982011/07/01 معلم

الجبیھات 2010/05/13 سامى دمحم احمد محمود 2070143 كفـءكفـء2992011/06/27 معلم

ام الرخم المشتركة 2011/07/01 سامیة طھ عبد الكریم عطا 2075232 كفـءكفـء3002011/07/01 معلم

مجمع عادل الصفتى ریاض أطفال 2010/04/10 سامیة عبد الجواد دمحم دردیرى 2069883 كفـءكفـء3012011/07/01 معلم

مجمع ابو بكر الصدیق 2011/04/10 سحر ابراھیم علي الشربتلي 1575750 كفـءكفـء3022011/07/01 معلم

طارق بن زیاد 2010/04/10 سحر صبحي متولى احمد 2066714 كفـءكفـء3032011/04/10 معلم

زاھر جالل االعدادیھ 2011/07/01 سعاد توفیق دمحم عبد الفتاح 2370471 كفـءكفـء3042011/07/01 معلم

٢السالم  2011/07/01 سعد سامي مسعد خلیفة 2349822 كفـءكفـء3052011/07/01 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2010/04/10 سعده عباس كریم میالد 2076301 كفـءكفـء3062011/04/10 معلم
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مطروح المیكانیكیة 2011/07/01 سعید عبدالغني عبدالغني احمد 2120137 كفـءكفـء3072011/06/27 معلم

الحاج على 2010/04/10 سعیدة عباس كریم میالد 1554926 كفـءكفـء3082011/04/10 معلم

الفاروق عمر 2008/07/01 سالمة حسین زاید نوح 2069940 كفـءكفـء3092011/07/01 معلم

ام المؤمنین بنین 2011/04/10 سلطان حكیم صالح عبدالحفیظ 2066187 كفـءكفـء3102011/04/10 معلم

رأس الحكمة القدیمة 2010/04/10 سماح روبیل فكري داود 2034458 كفـءكفـء3112011/04/10 معلم

مجمع العوام 2010/04/10 سماح عبد الباسط جاد عبد العال 2086253 كفـءكفـء3122011/04/10 معلم

زاھر جالل االعدادیھ 2010/04/10 سماح عبد المنعم دمحم على 2074345 كفـءكفـء3132011/04/10 معلم

2011/04/10 الفنیة للبنات سمر عبدالخالق اسماعیل فنون 1561466 كفـءكفـء3142011/04/10 معلم

مطروح الرسمیةالمتمیزة للغات 2010/04/10 سمیة ابوطالب سنوسى ابوطالب 2074446 كفـءكفـء3152011/04/10 معلم

اوالد جبریل 2007/07/10 سمیة جابر علي دمحم 1599600 كفـءكفـء3162011/04/10 معلم

السوانى بنات 2010/04/10 سناء رمضان علي دویر 2229461 كفـءكفـء3172011/04/10 معلم

١علم الروم القدیمة  2010/04/10 سناء عاطف طھ بدوى 1543820 كفـءكفـء3182011/04/10 معلم

الجراولة للتعلیم اساسى 2010/04/10 سھیر ھندى السید ھندى 2051539 كفـءكفـء3192011/04/10 معلم

الرومان االعدادیة بنین 2010/04/10 سوزان اسكندر سعد هللا اسكندر 749493 كفـءكفـء3202011/04/10 معلم

السوینات 2010/04/10 سوزان سعد جنید الطباخ 2072522 كفـءكفـء3212011/04/10 معلم

التحریر الجدیدة 2011/04/10 شادي مصطفى عبدالفتاح صبري 2082747 كفـءكفـء3222011/04/10 معلم

باحثة البادیة 2010/04/10 شادیة حسونة حمیدة دمحم ناموس 1585083 كفـءكفـء3232011/04/10 معلم
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سمال 2011/07/01 شاھنده احمد دمحم عبدالرحمن 2383370 كفـءكفـء3242011/07/01 معلم

٢السالم  2010/07/01 شروق فرج عبد الفتاح فرج 2394164 كفـءكفـء3252011/07/01 معلم

باحثة البادیة 2011/04/10 شریف دمحم عبدالرؤوف سلطان 1605219 كفـءكفـء3262011/04/10 معلم

حسن الشربتلى الرسمیھ لغات االبتدائیة 2010/04/10 شریفة عبدهللا ونیس عوض 2073110 كفـءكفـء3272011/04/10 معلم

٢الشھید الرویني  2010/04/10 شرین حسن احمد عبدة 2053284 كفـءكفـء3282011/04/10 معلم

الحاج على 2010/04/10 شرین عبدالشافي السید احمد 2054481 كفـءكفـء3292011/04/10 معلم

الشھید الروینى ریاص اطفال 2010/07/01 شرین دمحم محمود احمد عید 2378100 كفـءكفـء3302011/07/01 معلم

الشھید المعناوى 2010/04/10 شرین محمود دمحم احمد 2069968 كفـءكفـء3312011/04/10 معلم

٢مجمع علم الروم الجدید 2011/07/01 شكري رزق دمحم حسن 2089214 كفـءكفـء3322011/07/01 معلم

رأس الحكمة القدیمة 2009/11/12 شوقي ابو الفتوح علي كحیل العین 2288716 كفـءكفـء3332011/07/01 معلم

علوش تعلیم اساسى 2010/04/10 شیرین عمر ابوسریع احمد عبید 2073887 كفـءكفـء3342011/04/10 معلم

مطروح االعدادیة للبنات 2010/04/10 شیرین دمحم عبد الرحیم عوض 1551903 كفـءكفـء3352011/04/10 معلم

المطاریح 2010/07/01 شیماء ابراھیم عوض موسي 2395116 كفـءكفـء3362011/07/01 معلم

مجمع عادل الصفتى 2010/07/01 شیماء احمد ابوالیزید عقدة 2160548 كفـءكفـء3372011/07/01 معلم

النصر للتعلیم األساسي 2010/07/01 شیماء احمد السید دمحم 2318514 كفـءكفـء3382011/07/01 معلم

٢الشھید الرویني  2010/07/01 شیماء احمد دمحم احمد 2280578 كفـءكفـء3392011/07/01 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2010/07/01 شیماء صبري سلیمان السباعي 2071798 كفـءكفـء3402011/07/01 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العمید احمد فوزى 2010/07/01 شیماء عبدالنبي عطیھ مصطفي 2395073 كفـءكفـء3412011/07/01 معلم

٢مكارم األخالق  2010/04/10 شیماء عصام محروس على الشیخ 749190 كفـءكفـء3422011/04/10 معلم

٢عادل الصفتي  2007/11/15 شیماء على راضى دمحم دمحم 2074329 كفـءكفـء3432011/07/01 معلم

السالم االبتدائیة 2011/07/01 شیماء دمحم ابو مسلم بحیرى 2077003 كفـءكفـء3442011/07/01 معلم

حسن الشربتلى الرسمیھ لغات االبتدائیة 2010/04/10 شیماء دمحم بھنسى یونس 2076101 كفـءكفـء3452011/07/01 معلم

مجمع ابو بكر الصدیق 2010/07/01 شیماء دمحم عبد الحمید عید 2393982 كفـءكفـء3462011/07/01 معلم

الرومان االعدادیة بنین 2011/07/01 شیماء دمحم دمحم التھامي 2381571 كفـءكفـء3472011/07/01 معلم

باحثة البادیة االبتدائیة 2010/07/01 شیماء دمحم محمود احمد عید 2378086 كفـءكفـء3482011/07/01 معلم

٢باحثة البادیة  2010/04/10 شیماء دمحم محمود امین بدر 2053667 كفـءكفـء3492011/02/14 معلم

المجاھد حمیدة العلوانى 2011/04/10 شیماء مسعد عبدهللا حسین 2074541 كفـءكفـء3502011/04/10 معلم

العبور 2010/04/10 شیماء نبیل حسن السنوسى 1586896 كفـءكفـء3512011/04/10 معلم

الشھید المعناوى 2011/04/10 صابرین متولي ابوزید دمحم 2058216 كفـءكفـء3522011/04/10 معلم

السواني بنین 2010/07/01 صبا محمود مختار جاد 2389538 كفـءكفـء3532011/07/01 معلم

الشھید المعناوى 2010/07/01 صباح احمد صبحي وتیوت 2339097 كفـءكفـء3542011/07/01 معلم

٢السالم  2010/05/15 صبحى دمحم محمود رشوان 2076194 كفـءكفـء3552011/06/27 معلم

ام المؤمنین بنین 2010/04/10 صبحیھ یادم حمد حامد 2056617 كفـءكفـء3562011/04/01 معلم

٢المجاھد حمیدة  2010/07/01 صبرین السید یوسف حسن 2391363 كفـءكفـء3572011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مطروحمطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مطروح الثانویة للشئون الفندقیة والخدمات السیاحیة 2010/07/01 صدفھ عبدالجواد احمد الحداد 2378115 كفـءكفـء3582011/06/27 معلم

مطروح الثانویة للشئون الفندقیة والخدمات السیاحیة 2010/07/01 صفاء جورج میخائیل جورجي 2339067 كفـءكفـء3592011/07/01 معلم

خالد بن الولید 2010/04/10 صفاء قطب احمد قطب 2073189 كفـءكفـء3602011/04/10 معلم

النصر للتعلیم األساسي 2010/04/10 صفاء دمحم سعید عوض 2074550 كفـءكفـء3612011/04/10 معلم

اوالد ناجى 2010/04/10 صفاء یونس احمد یونس 2073275 كفـءكفـء3622011/04/10 معلم

المجاھد حمیدة العلوانى 2011/07/01 صقر ھیبة عقیلھ ناجي 1557277 كفـءكفـء3632011/07/01 معلم

السیدة عائشة للبنات 2011/07/01 صالح الدین رجب محمود الحویحي 2080211 كفـءكفـء3642011/07/01 معلم

مطروح الرسمیةالمتمیزة للغات 2010/04/10 ضحى دمحم دمحم عدس 749354 كفـءكفـء3652011/07/01 معلم

المطاریح 2011/07/01 طارق جمال بیومي علي 1551376 كفـءكفـء3662011/07/01 معلم

الشھید الرائد طارق دمحم سامح مباشر 2011/07/01 طارق دمحم زكریا الفرماوي 2385605 كفـءكفـء3672011/07/01 معلم

٢السالم  2011/04/10 طارق یحیى موسى حامد 1552181 كفـءكفـء3682011/04/10 معلم

الرومان االعدادیة بنین 2011/07/01 عبد الرحمن جالل على احمد 2339465 كفـءكفـء3692011/07/01 معلم

حتاوة 2011/04/10 عبد الرحمن نصر احمد ابراھیم 2227711 كفـءكفـء3702011/04/10 معلم

ام الرخم المشتركة 2011/07/01 عبد الرسول عبد اللطیف عبد الحمید عبد العاطى 2395229 كفـءكفـء3712011/07/01 معلم

الشیخ سالم 2011/04/10 عبد السمیع جمعة دغار جبریل 1552711 كفـءكفـء3722011/04/10 معلم

الشھید احمد عبد الكریم 2010/05/13 عبد هللا االنصاري عبد هللا عبد المولي 2059860 كفـءكفـء3732011/07/01 معلم

أبو مرقیق 2011/04/10 عبدالرازق احمد دمحم محمود 2132367 كفـءكفـء3742011/04/10 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

مطروحمطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مطروح االعدادیة للبنات 2010/04/10 عبیر ابراھیم السید متولي 2083359 كفـءكفـء3752011/04/10 معلم

مجمع عادل الصفتى ریاض أطفال 2011/07/01 عبیر عادل ریاض الخویسكي 2385966 كفـءكفـء3762011/07/01 معلم

اوالد موسى صالح االبتدائیة 2010/04/10 عبیر عبدالشافى السید احمد 2229898 كفـءكفـء3772011/04/10 معلم

باحثة البادیة 2010/04/10 عبیر على احمد اسماعیل 2073176 كفـءكفـء3782011/07/01 معلم

التحریر الجدیدة 2010/04/10 عبیر وصفي نور الدین یوسف 2083108 كفـءكفـء3792011/04/10 معلم

العمید احمد فوزى 2010/07/01 عزة حسن علي الفایش 2072519 كفـءكفـء3802011/07/01 معلم

القصر االبتدائیة الجدیدة 2010/04/10 عزة عبد الحمید السید حماد 2103476 كفـءكفـء3812011/04/01 معلم

اسامھ بن زید االعدادیھ 2010/04/09 عزت ابوالوفا احمد مكي 2096858 كفـءكفـء3822011/07/01 معلم

الجبیھات 2011/04/10 عزت علیش دمحم عبدالعال 2058289 كفـءكفـء3832011/04/10 معلم

سمال 2010/04/10 عزه امین ابراھیم الدھشان 1541866 كفـءكفـء3842011/04/10 معلم

العبورریاض اطفال 2011/07/01 عزه بدر زكي عطیھ 2384416 كفـءكفـء3852011/07/01 معلم

الست نخالت بمطروح 2011/07/01 عزه عبدالرحمن دمحم عبدهللا 2339543 كفـءكفـء3862011/07/01 معلم

مطروح الثانویة التجاریة بنین 2011/07/01 عصام الدین دمحم السید علي قناوي 2384410 كفـءكفـء3872011/07/01 معلم

سیدى حنیش 2011/07/01 عصام مختار مسعد عزیزة 2301128 كفـءكفـء3882011/07/01 معلم

مطروح الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 عفاف مصطفي احمد دمحم 2339057 كفـءكفـء3892011/07/01 معلم

تل الزیتون 2009/06/25 عال حلمي حسني صالح 2070531 كفـءكفـء3902011/04/10 معلم

االمل للصم و ضعاف السمع 2010/04/10 عال عرفان یوسف عرفان جبر 2083146 كفـءكفـء3912011/04/10 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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مطروحمطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢اوالد سحیل  2010/04/10 عالء الدین دمحم زكي ابراھیم 2073040 كفـءكفـء3922011/04/10 معلم

الشھید الرائد طارق دمحم سامح مباشر 2011/07/01 عالء سعید عبد القادر بسیوني 2059785 كفـءكفـء3932011/07/01 معلم

٢باحثة البادیة  2011/04/10 عالء على مصطفى السید 2074498 كفـءكفـء3942011/04/10 معلم

عثمان بن عفان 2010/05/13 عالء كامل عبداللطیف الصالحى 2069395 كفـءكفـء3952011/06/27 معلم

وادى ماجد االعدادیة بنین 2010/08/01 عالء نبیل احمد عبد الحمید 1547193 كفـءكفـء3962011/04/10 معلم

القصابة 2011/07/01 عالء وجید محمود دمحم االحرش 2345729 كفـءكفـء3972011/07/01 معلم

مطروح الثانویة بنین 2011/07/01 علي السید دمحم بسیوني 2381581 كفـءكفـء3982011/07/01 معلم

مطروح الرسمیة المتمیزة للغات 2011/07/01 علي عبد السالم علي احمد حالوة 2393985 كفـءكفـء3992011/07/01 معلم

اوالد حنیش غرب 2011/04/10 علي دمحم عمران عبدالوھاب 2054332 كفـءكفـء4002011/04/10 معلم

الشھید الرائد طارق دمحم سامح مباشر 2011/04/10 عماد دمحم حسن دمحم حسان 1537961 كفـءكفـء4012011/04/10 معلم

٢التحریر الجدیدة  2011/07/01 عماد دمحم دمحم سمك 2305738 كفـءكفـء4022011/07/01 معلم

العبور 2011/04/10 عمرو عبد المنعم دمحم عبدربھ 1564018 كفـءكفـء4032011/04/10 معلم

٤ریاض الصالحین ك 2010/03/05 عمرو على عبداللطیف الواعى 748899 كفـءكفـء4042011/04/10 معلم

علوش 2011/04/10 عمرو دمحم محمود دمحم 1564005 كفـءكفـء4052011/04/10 معلم

مطروح الرسمیة المتمیزة للغات 2010/02/21 عمرو نبوى على مرزوق 2064305 كفـءكفـء4062011/02/14 معلم

عثمان بن عفان 2011/07/01 عواطف بو الوفا حمد مكى 2069989 كفـءكفـء4072011/07/01 معلم

ام الرخم المشتركة 2011/04/10 عوض حسین كریم كیالني 2096865 كفـءكفـء4082011/04/10 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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مطروحمطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

التحریر الجدیدة 2011/07/01 غادة خالد احمد عبد العزیز 2362586 كفـءكفـء4092011/07/01 معلم

ساحل ابو لھو البحرى ع 2011/04/10 غانم فتحى نوح مجاور 2073061 كفـءكفـء4102011/04/10 معلم

الشھید الرائد طارق دمحم سامح مباشر 2009/11/09 فارس احمد على الجمال 2072930 كفـءكفـء4112011/07/01 معلم

٢الشھید الرویني  2010/04/10 فاطمة السید حسن عبد الرحیم 2053973 كفـءكفـء4122011/04/10 معلم

السیدة عائشة للبنات 2011/07/01 فاطمة حسن انور سلیمان 2386444 كفـءكفـء4132011/07/01 معلم

مجمع خیرهللا فضل ع 2011/07/01 فاطمة حسین دمحم یوسف 2349820 كفـءكفـء4142011/07/01 معلم

جعفر بن ابى طالب 2011/07/01 فاطمة طیب یادم بدر 2146192 كفـءكفـء4152011/07/01 معلم

ساحل ابو لھو البحرى 2010/04/10 فاطمة عبد الاله عبد الرحمن الصبحى 2072270 كفـءكفـء4162011/04/10 معلم

صالح الدین االیوبى 2010/04/10 فاطمة عبدالحمید السید الدلتوني 2074553 كفـءكفـء4172011/04/10 معلم

مجمع ابو بكر الصدیق ریاض اطفال 2011/07/01 فاطمة عبدالفتاح دمحم فراج 2385961 كفـءكفـء4182011/07/01 معلم

السالم االبتدائیة 2010/07/01 فاطمة على احمد على 2074612 كفـءكفـء4192011/07/01 معلم

مجمع عادل الصفتى ریاض أطفال 2011/07/01 فاطمة دمحم على الطنطاوى 2069879 كفـءكفـء4202011/07/01 معلم

العبور 2010/07/01 فاطمة دمحم دمحم عبد الكریم 2072960 كفـءكفـء4212011/07/01 معلم

األشراف االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة دمحم مصطفى غانم 2075295 كفـءكفـء4222011/07/01 معلم

النصر للتعلیم األساسي 2010/07/01 فاطمھ الزھراء احمد عبدالرحمن دمحم 2070541 كفـءكفـء4232011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2010/04/10 فاطمھ دمحم منصور السرنجاوى 2070689 كفـءكفـء4242011/04/10 معلم

مطروح الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 فاطمھ محمود السید مھدى 2397687 كفـءكفـء4252011/07/01 معلم
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باحثة البادیة 2010/04/10 فایزة جمعة على عبد الھادرى 2072285 كفـءكفـء4262011/04/10 معلم

2011/07/01 االعدادیة المھنیة فایزة عبدالحكیم حسین دمحم 2054365 كفـءكفـء4272011/06/27 معلم

علوش تعلیم اساسى 2010/07/01 فتحیة علي دمحم ابو اسماعیل 2083065 كفـءكفـء4282011/07/01 معلم

2011/07/01 الفنیة للبنات فریالھ حسن احمد دمحم 1616724 كفـءكفـء4292011/07/01 معلم

النصر للتعلیم االساسى 2010/05/17 فوزي عبدالقادر حافظ عبد القادر ابواللیف 2080418 كفـءكفـء4302011/07/01 معلم

حسن الشربتلى الرسمیھ لغات االبتدائیة 2011/04/10 فیبى عدلى میخائیل جورجى 1136900 كفـءكفـء4312011/04/10 معلم

مجمع العوام 2010/04/10 كاترین ادور جریس حنا هللا 1553083 كفـءكفـء4322011/04/10 معلم

مجمع القصر للتعلیم األساسي بنات 2000/09/09 كارولین حلیم یني مرقص 748987 كفـءكفـء4332008/12/01 معلم

وادى ماجد االعدادیة بنین 2011/04/10 كریم دمحم جابر السید على 1561605 كفـءكفـء4342011/04/10 معلم

٢عادل الصفتي  2010/04/10 كریمھ دمحم بكر صدیق 749574 كفـءكفـء4352011/04/10 معلم

باحثة البادیة االبتدائیة 2009/11/06 لبنھ دمحم عبد الحكم عطا هللا 2069887 كفـءكفـء4362011/07/01 معلم

مجمع السوانى 2010/04/10 لبنى عبداللطیف فتحي الدلتونى 2071779 كفـءكفـء4372011/04/10 معلم

حتاوة ریاض اطفال 2010/07/01 لمیاء احمد حسن البربري 2386772 كفـءكفـء4382011/07/01 معلم

زاھر جالل االعدادیھ 2010/07/01 لیلى ابراھیم مصیلحي فتح الباب 1548930 كفـءكفـء4392011/07/01 معلم

النصر بالشولحى 2007/06/24 ماجد سمیر سنادة شحاتة 2074456 كفـءكفـء4402011/07/01 معلم

الشھید المعناوى 2011/04/10 مارلین جرجس معزوز جرجس 1547426 كفـءكفـء4412011/04/10 معلم

٢باحثة البادیة  2011/07/01 مارى نبیل رشدى لبیب 2400058 كفـءكفـء4422011/07/01 معلم
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مطروح االعدادیة للبنات 2010/04/10 ماریام ممدوح لویس زكي 2066213 كفـءكفـء4432011/04/10 معلم

العوام االبتدائیھ ریاض االطفال 2010/04/10 ماریان فؤاد مسعود فرج 2066590 كفـءكفـء4442011/04/10 معلم

ابار نوح 2011/07/01 مایسة حسین دمحم حسین 2395327 كفـءكفـء4452011/07/01 معلم

سمال البحریة 2011/07/01 مایسھ دمحم محمود جویدة 2397265 كفـءكفـء4462011/07/01 معلم

اوالد جبریل 2010/07/01 مبروكھ خلیفھ طریف عیسى 2339561 كفـءكفـء4472011/07/01 معلم

٢مكارم األخالق  2011/04/10 محسن نور الدین دمحم القبارى 2072762 كفـءكفـء4482011/04/10 معلم

التوحید االبتدائیة 2010/07/01 محفوظة فؤاد عبد العظیم الفیومي 2385870 كفـءكفـء4492011/06/27 معلم

جمال عبد الناصر المشتركة 2011/04/10 دمحم ابراھیم الشافعى دمحم 1563526 كفـءكفـء4502011/04/10 معلم

رأس الحكمة القدیمة 2011/04/10 دمحم ابراھیم عبد السمیع حسن 2072376 كفـءكفـء4512011/07/01 معلم

الست نخالت بمطروح 2011/07/01 دمحم ابو مندور دمحم علي 2395217 كفـءكفـء4522011/07/01 معلم

راس الحكمة 2010/02/20 دمحم ابوبكر دمحم نافع 2055806 كفـءكفـء4532011/04/10 معلم

وادى ماجد االعدادیة بنین 2011/04/10 دمحم احمد علي دمحم 2118814 كفـءكفـء4542011/04/10 معلم

النصر بالشولحى 2011/04/10 دمحم احمد دمحم صابر 2069207 كفـءكفـء4552011/04/10 معلم

الكرامة 2011/04/10 دمحم احمد محمود العزبي 1552606 كفـءكفـء4562011/04/10 معلم

القصر االبتدائیة الجدیدة 2011/04/10 دمحم ادم شعیب رزق 2073033 كفـءكفـء4572011/04/10 معلم

اسامھ بن زید االعدادیھ 2011/07/01 دمحم السید موسى موسى الغنیمي 2053579 كفـءكفـء4582011/07/01 معلم

زاویة امورد 2011/04/10 دمحم امین ابراھیم الدھشان 1553979 كفـءكفـء4592011/07/01 معلم
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النصر للتعلیم االساسى 2011/04/10 دمحم امین توفیق سالم 2092483 كفـءكفـء4602011/07/01 معلم

الشھید احمد عبد الكریم 2011/04/10 دمحم بكر عبد الحفیظ دمحم 2235078 كفـءكفـء4612011/04/10 معلم

الشیخ سالم 2010/01/21 دمحم جابر علي عثمان 2044196 كفـءكفـء4622011/04/10 معلم

وادى ماجد االعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم جودة عبد الحمید عوض هللا 1585018 كفـءكفـء4632011/07/01 معلم

الشھید المعناوى 2011/04/10 دمحم حافظ على داود 2127736 كفـءكفـء4642011/04/10 معلم

وادى ماجد االعدادیة بنین 2010/02/20 دمحم حسین حمزة نصر 2053445 كفـءكفـء4652011/04/10 معلم

الشھید احمد عبد الكریم 2011/07/01 دمحم حسین دمحم عبده 2288672 كفـءكفـء4662011/07/01 معلم

الجراولة 2011/07/01 دمحم حسین دمحم عمر 2229761 كفـءكفـء4672011/07/01 معلم

مجمع خیرهللا فضل ع 2010/07/16 دمحم خمیس سلیمان على 2073523 كفـءكفـء4682011/04/10 معلم

الصناعیة الزخرفیة المعماریة 2010/07/01 دمحم ربیع الششتاوي العشري 2127769 كفـءكفـء4692011/07/01 معلم

مطروح الثانویة التجاریة بنات 2011/04/10 دمحم سعد عبدالرحیم بحیري 2073512 كفـءكفـء4702011/04/10 معلم

یونس جاب هللا للتعلیم االساسى 2011/07/01 دمحم سعید ابراھیم الشیخ 1550984 كفـءكفـء4712011/07/01 معلم

٢تحفیظ القران  2011/04/10 دمحم سعید عباس دمحم 2072246 كفـءكفـء4722011/04/10 معلم

السیدة عائشة للبنات 2009/08/10 دمحم سمیر سعد كامل 2053246 كفـءكفـء4732011/04/10 معلم

٤ریاض الصالحین ك 2010/05/13 دمحم سمیر عبدالحمید البشالوي 2301521 كفـءكفـء4742011/07/01 معلم

مجمع خیرهللا فضل ع 2010/02/21 دمحم سید ابراھیم سید 2132374 كفـءكفـء4752011/04/10 معلم

وادى ماجد االعدادیة بنین 2011/04/10 دمحم صالح الدین السید النشوى 2053518 كفـءكفـء4762011/04/10 معلم
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٢التحریر الجدیدة  2010/05/13 دمحم صالح مرسي السید المحالوي 2392929 كفـءكفـء4772011/07/01 معلم

علوش تعلیم اساسى 2011/07/01 دمحم عباس الحامدي عسران 2393642 كفـءكفـء4782011/07/01 معلم

مجمع السوانى 2011/04/10 دمحم عبد الباعث دمحم رجب 2067003 كفـءكفـء4792011/04/10 معلم

األشراف االبتدائیة 2008/06/10 دمحم عبد القادر ابراھیم عبد هللا 1563976 كفـءكفـء4802011/04/10 معلم

سیدى حتوش 2010/05/19 دمحم عبد هللا عبد الغني صالح 2228192 كفـءكفـء4812011/06/27 معلم

مطروح الرسمیة المتمیزة للغات 2011/04/10 دمحم عبدالباسط فرحات علي دمحم 2073030 كفـءكفـء4822011/04/10 معلم

ام الرخم المشتركة 2011/07/01 دمحم عبدالفتاح ابراھیم ابوالخیر 2054243 كفـءكفـء4832011/07/01 معلم

طارق بن زیاد 2010/05/13 دمحم عبدالفتاح فتحى ناجي 2073537 كفـءكفـء4842011/07/01 معلم

ساحل راس الحكمة 2011/07/01 دمحم عبدالمعطي دمحم عبدالمعطي 2305205 كفـءكفـء4852011/07/01 معلم

صالح الدین االیوبى 2011/07/01 دمحم عصام دمحم دویدار 2398471 كفـءكفـء4862011/07/01 معلم

الشھید الرائد طارق دمحم سامح مباشر 2011/07/01 دمحم عنتر علي حجازي 2081491 كفـءكفـء4872011/07/01 معلم

مطروح المیكانیكیة 2011/07/01 دمحم عوض جمعھ عوض 2386206 كفـءكفـء4882011/07/01 معلم

الشھید المعناوى 2011/04/10 دمحم غانم ابو شناف فرج 1551354 كفـءكفـء4892011/04/10 معلم

اوالد عبید هللا 2011/04/10 دمحم فتحي طھ مخلوف 2080420 كفـءكفـء4902011/04/10 معلم

یونس جاب هللا للتعلیم االساسى 2010/05/14 دمحم فؤاد عبد القادر بسیوني 2083202 كفـءكفـء4912011/07/01 معلم

٤ریاض الصالحین ك 2011/07/01 دمحم كریم علي دمحم 2398927 كفـءكفـء4922011/07/01 معلم

باحثة البادیة 2011/04/10 دمحم لطفي دمحم ابراھیم 1590626 كفـءكفـء4932011/04/10 معلم
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الشھید احمد عبد الكریم 2010/05/13 دمحم مجاھد الدسوقي ابراھیم 2291074 كفـءكفـء4942011/07/01 معلم

وادى ماجد 2008/06/30 دمحم دمحم عادل السید عبد المطلب 1547684 كفـءكفـء4952011/04/10 معلم

الرومان االبتدائیة بنین 2011/04/10 دمحم محمود عبدالرحمن القلعة 1544710 كفـءكفـء4962011/04/10 معلم

راس الحكمة 2011/04/10 دمحم ممدوح سعد بالل 2055802 كفـءكفـء4972011/02/14 معلم

صالح الدین للتعلیم االساسى 2010/02/22 دمحم یاقوت دمحم اسماعیل 2230822 كفـءكفـء4982011/04/10 معلم

٢التحریر الجدیدة  2011/04/10 دمحم یسري دمحم یاسین 2076431 كفـءفوق المتوسط4992011/04/10 معلم

ابو سبیحة 2011/07/01 دمحم یوسف محمود النجار 1742357 كفـءكفـء5002011/07/01 معلم

فصول المكفوفین الملحقة بمجمع السواني 2011/04/10 محمود ابوبكر دمحم نافع 2053637 كفـءكفـء5012011/04/10 معلم

الشھید احمد عبد الكریم 2011/04/10 محمود احمد عبد السید عباس 2234620 كفـءكفـء5022011/04/10 معلم

زاویة امورد 2011/04/10 محمود احمد دمحم عمر 1547226 كفـءكفـء5032011/07/01 معلم

القصر االبتدائیة الجدیدة 2011/04/10 محمود احمد دمحم مصطفى 2082743 كفـءكفـء5042011/04/10 معلم

مطروح الثانویة للشئون الفندقیة والخدمات السیاحیة 2008/09/09 محمود رشدى یوسف راشد مرزوق 2072348 كفـءكفـء5052011/04/10 معلم

الشھید المعناوى 2010/03/11 محمود سعد امام عبدهللا 2349814 كفـءكفـء5062011/06/27 معلم

مطروح الرسمیة المتمیزة للغات 2011/04/10 محمود شقرانى ابراھیم دمحم 2079295 كفـءكفـء5072011/04/10 معلم

كشوك ابو عمیرة 2010/04/10 محمود صالح مھدى دمحم 2074572 كفـءكفـء5082011/04/10 معلم

العمید احمد فوزى 2011/07/01 محمود عادل عبد القادر عبد الجواد 2068320 كفـءكفـء5092011/07/01 معلم

السالم االبتدائیة 2011/04/10 محمود عبد العزیز محمود ضرار 1742435 كفـءكفـء5102011/07/01 معلم
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الشھید احمد عبد الكریم 2011/04/10 محمود عبدالحلیم مصطفى ابو ھالل 2076308 كفـءكفـء5112011/04/10 معلم

وادى ماجد االعدادیة بنین 2011/04/10 محمود دمحم منصور دمحم السرنجاوي 2068343 كفـءكفـء5122011/04/10 معلم

مطروح المیكانیكیة 2011/07/01 مختار مسعود مختار علي 2386181 كفـءكفـء5132011/06/27 معلم

مجمع ابو بكر الصدیق 2011/07/01 مرفت احمد ھالل مھران 2378109 كفـءكفـء5142011/07/01 معلم

٢السالم  2010/04/10 مرفت دمحم مصطفى غانم 2081473 كفـءكفـء5152011/04/10 معلم

العبور 2010/07/01 مروة ابراھیم عبد الخالق عبد السالم 2398913 كفـءكفـء5162011/07/01 معلم

زاھر جالل االعدادیھ 2010/04/10 مروة السید ایراھیم احمد 2076126 كفـءكفـء5172011/04/10 معلم

المطاریح 2011/07/01 مروة سعد ابو زید دمحم 2386452 كفـءكفـء5182011/07/01 معلم

الكرامة 2010/04/10 مروة سید رزق ابو زید 2073982 كفـءكفـء5192011/07/01 معلم

القصر االبتدائیة الجدیدة 2010/04/10 مروة صالح غریب دمحم 2055507 كفـءكفـء5202011/04/10 معلم

الشھید المعناوى 2010/07/01 مروة دمحم اسماعیل النني 2331087 كفـءكفـء5212011/07/01 معلم

زاھر جالل االعدادیھ 2010/04/10 مروة دمحم رضا احمد 2074272 كفـءكفـء5222011/04/10 معلم

على بن ابى طالب 2010/07/01 مروة مصطفي یس سلیمان 2328733 كفـءكفـء5232011/07/01 معلم

مجمع العوام 2010/04/10 مروه سمیر ابراھیم البابلى 1537312 كفـءكفـء5242011/04/10 معلم

مجمع القصر للتعلیم األساسي بنات 2010/07/01 مروه دمحم احمد عبد الغنى 2354141 كفـءكفـء5252011/07/01 معلم

اوالد عبد النبى 2010/04/10 مریام یوسف محروس بشاي 2103456 كفـءكفـء5262011/07/01 معلم

مطروح المیكانیكیة 2011/07/01 مریم حمد محارب سالمھ 2286966 كفـءكفـء5272011/07/01 معلم
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السویطیة 2010/04/10 مریم صالح مراجع حنیش 2070792 كفـءكفـء5282011/04/10 معلم

زاھر جالل االعدادیھ 2010/04/10 مریم فاروق جرجس شنودة 2076293 كفـءكفـء5292011/04/01 معلم

٢باحثة البادیة  2010/04/10 مریم منیر زكي جبرة 2041880 كفـءكفـء5302011/04/10 معلم

راس الحكمة 2009/12/25 مسعد حسن دمحم كرم 1559332 كفـءكفـء5312011/02/14 معلم

الشھید الرائد طارق دمحم سامح مباشر 2010/05/15 مسعود ابوزید محمود حماد 1678730 كفـءكفـء5322011/07/01 معلم

اوالد شرفاد 2011/07/01 مصطفى خلیل احمد الزمك 2292443 كفـءكفـء5332011/07/01 معلم

ھلت اطنوح 2011/07/01 مصطفي عبدالمنعم السید دمحم 2339658 كفـءكفـء5342011/06/27 معلم

مجمع خیرهللا فضل ع 2011/07/01 مصطفي محسن ابراھیم عبده 2385741 كفـءكفـء5352011/07/01 معلم

حمزة بن عبد المطلب 2011/04/10 معاویھ سعید عبدالمجید عمر 2132346 كفـءكفـء5362011/04/10 معلم

السوینات 2010/02/21 مكرم دمحم مصطفى مكرم 1561021 كفـءكفـء5372011/04/10 معلم

سیدى دخیل 2010/02/22 ممدوح عبد الرحمن فرج صالح 1590689 كفـءكفـء5382011/04/10 معلم

مجمع ابو بكر الصدیق 2010/07/01 منال ابراھیم عبدالسالم احمد 2339613 كفـءكفـء5392011/07/01 معلم

مجمع السوانى 2010/04/10 منال عبد المنعم عبدالخالق الشرقاوى 2074556 كفـءكفـء5402011/04/10 معلم

مجمع ابو بكر الصدیق 2010/04/10 منال دمحم احمد عمر 1568201 كفـءكفـء5412011/04/10 معلم

العوام االبتدائیھ ریاض االطفال 2010/07/01 منال مصطفي علي دمحم 2391326 كفـءكفـء5422011/07/01 معلم

وادى ماجد االعدادیة بنین 2010/07/01 منى فوزى دمحم احمد 2049049 كفـءكفـء5432011/07/01 معلم

٢عادل الصفتي  2011/07/01 منى محمود السید عارف 2398375 كفـءكفـء5442011/07/01 معلم
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مطروح الرسمیةالمتمیزة للغات 2010/04/10 منى مختار صابر رحیم 1537986 كفـءكفـء5452011/07/01 معلم

العمید احمد فوزى 2010/07/01 منى ھیبھ عوض خالد 2397272 كفـءكفـء5462011/07/01 معلم

الشھیدعبد المنعم ریاض 2010/04/10 مني حمزة صادق حمزة 2054354 كفـءكفـء5472011/04/01 معلم

2010/04/10 الفنیة للبنات مني ربیع علي دمحم 2096923 كفـءكفـء5482011/04/10 معلم

زاھر جالل االعدادیھ 2010/07/01 مني عبدالوھاب ابراھیم العجمي 2392262 كفـءكفـء5492011/07/01 معلم

٢التحریر القدیمة  2010/07/01 مني فھمي محمود المرسي 2386460 كفـءكفـء5502011/07/01 معلم

السوانى بنات 2010/04/10 مني دمحم احمد دمحم 2074660 كفـءكفـء5522011/04/10 معلم

النصر بالشولحى 2008/07/22 مني محمود دمحم عبده 2066343 كفـءكفـء5532011/04/10 معلم

مطروح الرسمیة المتمیزة للغات 2010/04/10 مھا اسماعیل عوض هللا سالم 2127732 كفـءكفـء5542011/04/10 معلم

النصر للتعلیم األساسي 2010/07/01 مھا صابر احمد دمحم 2073533 كفـءكفـء5552011/07/01 معلم

مطروح المیكانیكیة 2011/07/01 مھند دمحم نصر عاشور 2048343 كفـءكفـء5562011/07/01 معلم

مجمع العوام 2010/07/01 مى السید عبد الحق عبد الحق 2083140 كفـءكفـء5572011/07/01 معلم

مجمع العوام 2011/04/10 مي اسماعیل احمد غنیم 2071786 كفـءكفـء5582011/04/10 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/04/10 میادة صالح غریب دمحم 2069936 كفـءكفـء5592011/04/10 معلم

وادى ماجد االعدادیة بنین 2011/04/10 میشیل منیر عزیز غبلایر 2058195 كفـءكفـء5602011/04/10 معلم

ابو سبیحة 2011/07/01 نادر حمدي احمد عشماوي 2402238 كفـءكفـء5612011/07/01 معلم

باحثة البادیة 2010/04/10 نادین مصطفي مصطفي خلیل 2053279 كفـءكفـء5622011/02/28 معلم
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أوالد مرعى 2011/07/01 نادیھ دمحم دمحم موسى 2395192 كفـءكفـء5632011/07/01 معلم

العمید احمد فوزى 2010/04/10 ناردین منتصر عبدهللا كیوان 749105 كفـءكفـء5642011/02/14 معلم

جمال عبد الناصر 2010/02/22 ناصر لطفى دمحم ابراھیم 2068312 كفـءكفـء5652011/02/28 معلم

جعفر بن ابى طالب 2010/02/21 ناصف نصر هللا شریف سلیمان 2069935 كفـءكفـء5662011/04/10 معلم

اوالد عبیدهللا 2011/04/10 ناصف نصرهللا خلیفة جبریل 2070140 كفـءكفـء5672011/04/10 معلم

مجمع ابو بكر الصدیق 2009/06/25 ناھد حماد عبد العزیز علي 2054345 كفـءكفـء5682011/04/10 معلم

مجمع ابو بكر الصدیق ریاض اطفال 2010/07/01 ناھد عبدالحلیم ابراھیم شریف 2369878 كفـءكفـء5692011/07/01 معلم

الشیخ عطیوة الجدیدة 2010/07/01 ناھد كامل وھبھ الشافعى 2396435 كفـءكفـء5702011/07/01 معلم

مجمع ابو بكر الصدیق 2010/04/10 ناھد محمود دمحم عبد العزیز 2086224 كفـءكفـء5712011/04/10 معلم

٢احمد فوزي  2011/07/01 نبویة عبدالباسط شلبي طلبھ 2384418 كفـءكفـء5722011/07/01 معلم

الشھید المعناوى 2009/09/16 نبیل السید ذكي سلیمان 2066074 كفـءكفـء5732011/04/10 معلم

على بن ابى طالب 2010/02/20 نبیل ماھر فؤاد بشاره 2109822 كفـءكفـء5742011/04/10 معلم

مكارم االخالق 2011/07/01 نبیلة احمد سید احمد الشرقاوي 2381514 كفـءكفـء5752011/07/01 معلم

ھلت اطنوح 2010/04/10 نبیھة عبد القادر دمحم ابو الحسن 2041900 كفـءكفـء5762011/04/10 معلم

العبور 2011/04/10 نجاة ابراھیم ذكى احمد 2075735 كفـءكفـء5772011/04/10 معلم

السوینات 2007/07/10 نجاه ماھر محمود ابو زید 748698 كفـءكفـء5782011/04/10 معلم

اوالد ناجى 2010/04/10 نجوى ابراھیم عبد المقصود ابو الیزید 749585 كفـءكفـء5792011/04/10 معلم
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٢مكارم األخالق  2011/04/10 نجوى ابو النجا محمود ابو الحسن 2066867 كفـءكفـء5802011/04/10 معلم

٢السالم  2010/04/10 نجوى شریف رجب عمر 2073105 كفـءكفـء5812011/04/10 معلم

الكرامة 2010/04/10 نجوى عبدالحافظ احمد شحات 2229763 كفـءكفـء5822011/04/10 معلم

الكرامة 2010/07/01 نجیة حسین عبدالنبي عبدالغني 2386188 كفـءكفـء5832011/07/01 معلم

المجاھد حمیدة العلوانى 2010/04/10 نسرین دمحم عبدالعلیم دمحم 2058057 كفـءكفـء5842011/04/10 معلم

2010/04/10 الفنیة للبنات نسمة احمد فرید زقزوق 2079362 كفـءكفـء5852011/04/10 معلم

النصر بالشولحى 2011/07/01 نسمة محروس احمد عبدهللا 2352492 كفـءكفـء5862011/07/01 معلم

ساحل ابو لھو البحرى 2010/04/10 نصرة عقوب حمیدة عقوب 2089231 كفـءكفـء5872011/04/10 معلم

وادى ماجد 2010/04/10 نعمة احمد محمود حفنى 1551897 كفـءكفـء5882011/04/10 معلم

یونس جاب هللا للتعلیم االساسى 2010/04/10 نعمة اسماعیل احمد السید 1550989 كفـءكفـء5892011/04/10 معلم

السوانى بنات 2010/07/01 نعمة عادل متولى مرسى 2074410 كفـءكفـء5902011/07/01 معلم

الشھید الروینى 2010/04/10 نعمھ نبیل عمر احمد 2140230 كفـءكفـء5912011/04/10 معلم

العوام االبتدائیھ ریاض االطفال 2010/07/01 نھاد عبدالسمیع سالم عبدالجلیل 2370002 كفـءكفـء5922011/07/01 معلم

السیدة عائشة للبنات 2010/04/10 نھال انور حمیدة سكر 2083374 كفـءكفـء5932011/07/01 معلم

السالم ریاض اطفال 2010/07/01 نھلة شعبان حسانین الجباس 2070674 كفـءكفـء5942011/07/01 معلم

مطروح المیكانیكیة 2010/04/10 نھلھ احمد عبدالحكیم فاید 2096924 كفـءكفـء5952011/04/10 معلم

الحاج على 2010/04/10 نھى شبل دمحم زاید 2066348 كفـءكفـء5962011/04/10 معلم
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مجمع ابو بكر الصدیق 2010/04/10 نھى دمحم سلومھ قاسم 749589 كفـءكفـء5972011/04/10 معلم

٢مكارم األخالق  2007/07/10 نوال فرج حمدان مراجع 2086203 كفـءكفـء5982011/04/10 معلم

العشیبات 2011/07/01 نوح فایز عبد ربھ ابوحنیش 2229066 كفـءكفـء5992011/07/01 معلم

األشراف االبتدائیة 2010/09/27 نورا السید دمحم عطیة 1678822 كفـءكفـء6002011/07/01 معلم

٢تحفیظ القران  2010/04/10 نورا عبد المنعم دمحم عبد ربھ 2098993 كفـءكفـء6012011/04/10 معلم

الشیخ محمود 2010/07/01 نورا محمود دمحم عبد السالم 2394261 كفـءكفـء6022011/07/01 معلم

٢عادل الصفتي  2010/04/10 نورة عبد الرحمن دمحم عبد هللا السمتن 2055317 كفـءكفـء6032011/04/10 معلم

مطروح الثانویة بنین 2011/07/01 نیرة السید دمحم ابراھیم خضر 2303082 كفـءكفـء6042011/07/01 معلم

الشھید النقیب كریم فؤاد ھنداوي ابو زامل بنات 2010/04/10 نیرمین لطفى السعید االعصر 1544784 كفـءكفـء6052011/04/10 معلم

الشھید النقیب كریم فؤاد ھنداوي ابو زامل بنات 2010/07/01 نیفین رفعت حلیم تادرس 2073313 كفـءكفـء6062011/07/01 معلم

١المھولة  2010/04/10 نیفین یوسف محروس بشاى 2073370 كفـءكفـء6072011/07/01 معلم

السوانى بنات 2010/07/01 ھاجر دمحم حسین عبدالسالم 2333619 كفـءكفـء6082011/07/01 معلم

السوینات تعلیم اساسى 2011/07/01 ھادي حسن دمحم دمحم ابو احمد 2370007 كفـءكفـء6092011/07/01 معلم

٢السالم  2010/07/01 ھانم سعد دمحم زویل 749546 كفـءكفـء6102011/07/01 معلم

٢تحفیظ القران  2010/07/01 ھانم شعیب عبدالسالم شعیب 2387513 كفـءكفـء6112011/07/01 معلم

النصر بالشولحى 2008/07/24 ھاني احمد خلیفة احمد خلیفة 2095791 كفـءكفـء6122011/04/10 معلم

الجبیھات 2011/04/10 ھاني احمد زكي دمحم 1563959 كفـءكفـء6132011/04/10 معلم
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حنیش الجدیدة 2008/10/01 ھاني نصر مواجب نصر 1553075 كفـءكفـء6142011/07/01 معلم

مطروح الرسمیةالمتمیزة للغات 2011/04/10 ھبة هللا مجدي سالم حماده 2058077 كفـءكفـء6152011/04/10 معلم

مجمع خیرهللا فضل 2008/04/09 ھبة بسیوني دمحم الخولي 2069947 كفـءكفـء6162011/04/10 معلم

اوالد ناجى 2008/04/10 ھبة حمزة عبد هللا دمحم 2072411 كفـءكفـء6172011/04/10 معلم

مطروح الثانویة التجاریة بنین 2010/04/10 ھبة رمضان محمود نجیب 2080423 كفـءكفـء6182011/04/10 معلم

الست نخالت بمطروح 2010/07/01 ھبة عبد اللطیف عبد الحمید عبد العاطي 2065991 كفـءكفـء6192011/07/01 معلم

ساحل راس الحكمة 2010/04/10 ھبة عبده البرعى بخیت 2073118 كفـءكفـء6202011/04/10 معلم

الرومان االعدادیة بنین 2010/04/10 ھبة دمحم عادل السید عبد المطلب 2066629 كفـءكفـء6212011/04/10 معلم

العبور 2010/04/10 ھبة دمحم عوض هللا جاب هللا 1548443 كفـءكفـء6222011/07/01 معلم

المجاھد حمیدة ریاض اطفال 2010/07/01 ھبھ احمد دمحم خاطر 2366854 كفـءكفـء6232011/07/01 معلم

مطروح الرسمیة المتمیزة للغات 2011/07/01 ھبھ احمد مصطفى ابو موسى 2390385 كفـءكفـء6242011/07/01 معلم

اوالد علوش 2010/04/10 ھبھ سلیمان السید ابراھیم 2233413 كفـءكفـء6252011/07/01 معلم

مطروح المیكانیكیة 2011/07/01 ھبھ صالح احمد عجالن 2381701 كفـءكفـء6262011/07/01 معلم

مطروح الثانویھ الجدیده للبنات 2010/07/01 ھبھ فتحي عبدالسالم شبل ابو الخیر 2138714 كفـءكفـء6272011/07/01 معلم

مطروح االعدادیة للبنات 2010/07/01 ھبھ فوزى دمحم موسى 2076137 كفـءكفـء6282011/07/01 معلم

السوانى بنات 2010/04/10 ھبھ دمحم دمحم احمد 1545460 كفـءكفـء6292011/07/01 معلم

٢المجاھد حمیدة  2010/07/01 ھبھ دمحم محمود دمحم عجمیھ 2398850 كفـءكفـء6302011/07/01 معلم
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عثمان بن عفان 2010/04/10 ھبھ یحیى لبیب ابو قورة 2072770 كفـءكفـء6312011/04/10 معلم

العبور 2010/07/01 ھدي الرفاعي العوضي الفیشاوي 2378772 كفـءكفـء6322011/07/10 معلم

الكرامة 2011/07/01 ھشام طلحھ محمود طلحھ 2339106 كفـءكفـء6332011/06/27 معلم

حنیش الجدیدة 2011/07/01 ھشام مسعد السعید السید البدوى 2386750 كفـءكفـء6342011/07/01 معلم

النصر للتعلیم األساسي 2010/04/10 ھناء احمد عبدالرحمن دمحم 1605591 كفـءكفـء6352011/04/10 معلم

مطروح الثانویھ الجدیده للبنات 2011/04/10 ھناء السید ذكى سلیمان 2073293 كفـءكفـء6362011/04/10 معلم

مطروح الرسمیةالمتمیزة للغات 2010/07/01 ھناء ثروت رضا زخاري 2390030 كفـءكفـء6372011/07/01 معلم

باحثة البادیة 2010/04/10 ھناء رمضان دمحم دمحم 2069896 كفـءكفـء6382011/04/10 معلم

2010/07/01 الفنیة للبنات ھناء مكرم فلتس بشاره 2339469 كفـءكفـء6392011/07/01 معلم

2011/07/01 االعدادیة المھنیة ھند جمال الدین احمد فؤاد حسن 2398836 كفـءكفـء6402011/07/01 معلم

مطروح الثانویة التجاریة بنات 2010/04/10 ھند سید عفیفي دمحم 2080427 كفـءكفـء6412011/04/10 معلم

٢السالم  2011/04/10 ھند فراج دمحم انیس 2092628 كفـءكفـء6422011/04/10 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/07/01 ھند دمحم احمد دمحم 2066765 كفـءكفـء6432011/07/01 معلم

اوالد حنیش غرب 2010/04/10 ھنیة عثمان ھارون صابر 2103481 كفـءكفـء6442011/04/10 معلم

مطروح الرسمیة المتمیزة للغات 2007/10/01 ھویدا دمحم زكریا حسنین محمود 2048348 كفـءكفـء6452011/07/01 معلم

٢السالم  2010/04/10 ھویدا دمحم عبد الواحد احمد 2074855 كفـءكفـء6462011/04/10 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 ھویدا محمود دمحم الربیعي 2331088 كفـءكفـء6472011/07/01 معلم
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باحثة البادیة 2011/07/01 ھیام سید عبده احمد زیدان 2315222 كفـءكفـء6482011/07/01 معلم

معھد امل للتربیة السمعیة 2010/07/01 ھیام دمحم یس محمود 2073128 كفـءكفـء6492011/07/01 معلم

أبو مرقیق 2011/04/10 ھیثم علي رمضان علي 2066380 كفـءكفـء6502011/04/10 معلم

التحریر القدیمة 2011/04/10 ھیثم دمحم احمد دمحم 1561418 كفـءكفـء6512011/07/01 معلم

وادى الرمل 2011/07/01 ھیثم دمحم عبد اللطیف احمد 2230832 كفـءكفـء6522011/07/01 معلم

الشھید الرائد طارق دمحم سامح مباشر 2010/02/21 ھیثم دمحم عبدالعظیم دمحم 2060263 كفـءكفـء6532011/04/10 معلم

القصابة 2010/02/21 وائل حامد علي شحاتة 2066098 كفـءكفـء6542011/04/10 معلم

اسامھ بن زید االعدادیھ 2011/04/10 وائل دمحم اسامة اسعد حسین 2076116 كفـءكفـء6552011/04/10 معلم

اوالد عبس 2008/07/11 وائل ممدوح دمحم عمارة 1544691 كفـءكفـء6562011/04/10 معلم

سمال البحریة 2010/05/13 وائل نبیھ عبدالعلیم النجار 2388421 كفـءكفـء6572011/07/01 معلم

العمید احمد فوزى 2010/07/01 وداد ابوالعال حامد مراد 2070554 كفـءكفـء6582011/07/01 معلم

السیدة عائشة للبنات 2011/04/10 وسام ابراھیم حسن على ابو ریشة 2074535 كفـءكفـء6592011/07/01 معلم

مجمع خیرهللا فضل 2010/07/01 وفاء حامد رمضان حامد 2339558 كفـءكفـء6602011/07/01 معلم

وادى الرمل 2010/07/01 وفاء سعد عبد الرحمن عبد القادر 2380239 كفـءكفـء6612011/07/01 معلم

سیدى حتوش 2011/07/01 وفاء فتحى انور الدابولى 2399364 كفـءكفـء6622011/07/01 معلم

مجمع القصر للتعلیم األساسي بنات 2011/04/10 وفاء یحیى عفیفى عفیفي 2076159 كفـءكفـء6632011/04/10 معلم

باحثة البادیة 2011/07/01 والء عبد العظیم اسرافیل سلیمان 1586596 كفـءكفـء6642011/07/01 معلم
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مكارم االخالق 2010/04/10 والء دمحم شمس الدین محمود الحنفي 2053976 كفـءكفـء6652011/04/10 معلم

العبورریاض اطفال 2008/06/22 والء دمحم نوح احمد 2084211 كفـءكفـء6662011/04/10 معلم

السالم ریاض اطفال 2010/04/10 والء نعمان السید معتوق 2078558 كفـءكفـء6672011/04/10 معلم

ابراھیم الخلیل 2011/03/06 ونیس دمحم صلیب عثمان 2073378 كفـءكفـء6682011/03/06 معلم

الرومان االعدادیة بنین 2009/05/13 یاسر مصطفى بخیت احمد 1551814 كفـءكفـء6692011/07/01 معلم

حنیش الجدیدة 2010/04/10 یاسمین عبد المنعم محمود عبد الرازق 2073271 كفـءكفـء6702011/04/01 معلم

سیدى حتوش 2010/04/10 یسرا احمد عبدالمنعم عبدالوھاب 1544500 كفـءكفـء6712011/04/10 معلم

مطروح الرسمیة المتمیزة للغات 2011/07/01 یسرا دمحم عبد العزیز بدر الدین 2389493 كفـءكفـء6722011/07/01 معلم

حمزة بن عبد المطلب 2011/04/10 یوسف اسماعیل علي عبد الرحیم 2074790 كفـءكفـء6732011/02/28 معلم
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جالل 2010/07/01 اسماء فوزي مصطفي الصالحي 2346165 كفـءكفـء12011/06/27 أمین مكتبة

الجفیرة 2011/07/01 دمحم ابراھیم مصطفى سعد 2339491 كفـءكفـء22011/06/27 أمین مكتبة

سعد زغلول 2011/07/01 دمحم السعید دمحم عبدهللا 2339638 كفـءكفـء32011/06/27 أمین مكتبة

شھداء التحریر 2011/04/10 ایمن صبرى دمحم عمارة 2066947 كفـءكفـء42011/02/14 أخصائى صحافة وإعالم

وادى ابو سمرة 2011/07/01 ابراھیم دمحم اسماعیل سرحان 2132663 كفـءكفـء52011/06/27 أخصائى نفسى

الضبعة االعدادیة للبنات 2011/07/01 امنیھ الشافعى فرج والى 2339208 كفـءكفـء62011/06/27 أخصائى نفسى

الضبعة البحریة 2011/04/10 غدیر صبري حسن السمنودى 2053590 كفـءكفـء72011/02/14 أخصائى نفسى

عمر بن عبد العزیز 2010/07/01 اسماء خمیس دمحم عبدالرحیم 2054575 كفـءكفـء82011/04/10 أخصائى اجتماعى

2011/04/10 جالل االعدادیة المشتركة امجد كریم حبیب عوض 749544 كفـءكفـء92011/02/14 أخصائى اجتماعى

الضبعة البحریة 2011/07/01 ایمان عبدالجواد بسیوني احمد 2058306 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى اجتماعى

الضبعة للبنات 2011/07/01 بشرى فاضل عبدالحلیم بیبرس 2055829 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى اجتماعى

مدرسة السلوى 2011/07/01 خالد فتحي عبدالغني خطاب 2339372 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى اجتماعى

الضبعة االعدادیة للبنات 2011/07/01 دالیا عبدالعاطي عكاشة الغنیمي 2058102 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى اجتماعى

الضبعة االعدادیة للبنات 2011/07/01 شیماء صالح دمحم صالح 2052498 كفـءكفـء142011/07/01 أخصائى اجتماعى

فوكة 2011/07/01 ضیاء الدین احمد مسعد ابراھیم 2096868 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى اجتماعى

جمیمھ 2010/05/20 عادل مختار خیر عبدالقادر 748589 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى اجتماعى

الضبعة ث المشتركة 2010/02/21 فادي عاطف جورجي اسكندر 749412 كفـءكفـء172011/02/14 أخصائى اجتماعى
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الجفیره اإلعدادیة المشتركة 2011/04/10 دمحم احمد ابوالنجا عبده 2229772 كفـءكفـء182011/02/28 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 جمیمة االعدادیة دمحم عادل عبدالعظیم دمحم غنیم 2339370 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى اجتماعى

الضبعة الثانویة المشتركة التجاریة 2010/07/01 یاسمین دمحم عزیز یوسف 2058209 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى اجتماعى

الضبعة الثانویة الصناعیة 1988/09/01 قدرى دمحم حسن عویس 2020619 كفـءكفـء212009/11/04 معلم أول

عمر بن عبد العزیز 2010/04/10 ابتسام حجازي احمد دمحم 2054574 كفـءكفـء222011/02/14 معلم

الضبعة للبنات 2011/07/01 ابتسام عبدالحمید حسن السروجي 2055809 كفـءكفـء232011/06/27 معلم

جمیمھ 2011/04/10 ابراھیم احمد دمحم بدران 2054637 كفـءكفـء242011/02/14 معلم

الوشكا االبتدائیة 2011/07/01 ابراھیم السعید دمحم راضي 2304481 كفـءكفـء252011/06/27 معلم

فوكة 2011/04/10 ابراھیم حمدي علي توفیق 1560806 كفـءكفـء262011/02/14 معلم

كارم جفیلة للتعلیم األساسي 2011/07/01 ابراھیم زكریا علي تایب 2229768 كفـءكفـء272011/06/27 معلم

السوینیة االعدادیة 2011/07/01 احمد ابراھیم ربیع عطیة 2103566 كفـءكفـء282011/06/27 معلم

الضبعة الثانویة الصناعیة 2011/04/10 احمد ابراھیم علي القطب 2120131 كفـءكفـء292011/02/28 معلم

الضبعة بنین 2010/02/22 احمد جمال حسن دمحم 2231515 كفـءكفـء302011/02/28 معلم

الجابریة االبتدائیة 2011/07/01 احمد جمال عبدالسید حامد 2053575 كفـءكفـء312011/06/27 معلم

الضبعة بنین 2011/04/10 احمد رجب عبدهللا عصر 2055841 كفـءكفـء322011/02/28 معلم

زاویة االخوان 2011/04/10 احمد رجب دمحم شرابي 2070097 كفـءكفـء332011/02/28 معلم

مجمع دمحم خلیل الجدید 2007/07/15 احمد رمضان حامد عبده 749342 كفـءكفـء342011/02/28 معلم
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شھداء التحریر 2011/04/10 احمد سالم عبدالباسط احمد 1563575 كفـءكفـء352011/02/14 معلم

سوانى جابر 2011/07/01 احمد عبد المطلب عبد السمیع الفرخ 2127779 كفـءكفـء362011/07/01 معلم

سیدى شبیب االعدادیھ 2011/04/10 احمد عبدالرحمن طایع علیان 2053594 كفـءكفـء372011/02/14 معلم

الضبعة الثانویة الصناعیة 2010/05/11 احمد عبدالفتاح محمود فتحى 2339109 كفـءكفـء382011/06/27 معلم

اوالد دخیل 2011/07/01 احمد على حسین راضى 2085069 كفـءكفـء392011/06/27 معلم

الصحفاق 2010/02/24 احمد على عبد الفضیل على 2068924 كفـءكفـء402011/02/28 معلم

حسن بك 2011/04/10 احمد علي متولي دمحم 2140258 كفـءكفـء412011/02/28 معلم

الضبعة للبنات 2011/07/01 احمد فكیھ احمد ابوسالم 2339450 كفـءكفـء422011/06/27 معلم

سیدى شبیب 2009/12/21 احمد دمحم ابراھیم جمعھ 2070145 كفـءكفـء432011/02/28 معلم

الضبعة ث المشتركة 2009/06/26 احمد دمحم احمد ابوعیطھ 2059087 كفـءكفـء442011/02/28 معلم

شھداء التحریر 2011/04/10 احمد دمحم حامد دمحم خلیف سعد 2057099 كفـءكفـء452011/02/28 معلم

سعد زغلول 2010/02/21 احمد دمحم محمود ابو خضرة 2127739 فوق المتوسطكفـء462011/02/28 معلم

الرقاعیة 2011/04/10 احمد محمود رمزي جمعھ 2096799 كفـءكفـء472011/02/28 معلم

زاویة العوامة 2011/04/10 احمد محمود سالم احمد 2070125 كفـءكفـء482011/02/28 معلم

الضبعة ث المشتركة 2011/04/10 احمد محمود سالمة الخولى 2066137 كفـءكفـء492011/02/14 معلم

اوالد علواني االعدادیھ 2011/04/10 احمد مفرح بسیونى ابوخلیفة 2070151 فوق المتوسطكفـء502011/02/28 معلم

عمر المختار 2011/07/01 احمد ھالل ابراھیم الصرند 2394315 كفـءفوق المتوسط512011/06/27 معلم
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سیدى شبیب 2010/02/22 اسامة بدر عبدالنبي موسي 2140538 كفـءكفـء522011/02/28 معلم

الضبعة االعدادیة للبنات 2010/07/01 اسماء الدسوقى مصطفى سالم 2339484 كفـءكفـء532011/06/27 معلم

الضبعة االعدادیة للبنات 2011/04/10 اسماء صالح دمحم صالح 2052555 كفـءكفـء542011/02/14 معلم

عبد هللا بن مسعود 2011/07/01 اسماعیل اسماعیل عبدالعاطى میره 749205 كفـءكفـء552011/06/27 معلم

الضبعة ث المشتركة 2010/02/23 اشرف عبدالحمید عبدالمؤمن عبدالحمید 2070106 كفـءكفـء562011/02/28 معلم

الضبعة بنین 2011/04/10 اشرف فتحي الدمحمي زاید 2052296 كفـءكفـء572011/02/14 معلم

جمیمھ 2011/07/01 السعید حسین عبدالغفار بدران 2054643 كفـءكفـء582011/06/27 معلم

الحطیة االعدادیة 2011/07/01 السعید سعد السید عبد الرحمن الطباخ 2339112 فوق المتوسطكفـء592011/06/27 معلم

الروضة 2011/04/10 السید صدیق دمحم ابوفدان 2055965 كفـءكفـء602011/02/28 معلم

السوینیة االعدادیة 2011/04/10 السید كامل قمرالدولھ مصطفي 2083752 كفـءكفـء612011/02/28 معلم

مدرسة السلوى 2010/05/09 المرسى شحاتة المرسى الفراش 2066651 كفـءكفـء622011/06/27 معلم

عمر المختار االعدادیة 2011/07/01 اماني رمضان دمحم رزق 1818105 كفـءكفـء632011/06/27 معلم

الزیتون 2010/07/01 امل السید علي حسن 2339207 كفـءكفـء642011/07/01 معلم

اوالد علوانى 2010/05/13 امیر عصام عبدالعزیز ابوزید 2070155 كفـءكفـء652011/06/27 معلم

اوالد علوانى 2011/04/10 انور حلمى محمود عبدالرحمن 2069220 كفـءكفـء662011/04/10 معلم

الضبعة البحریة 2011/04/10 ایة عادل حسن السید 2069939 كفـءكفـء672011/02/14 معلم

الضبعة االعدادیة للبنات 2010/04/10 ایمان اسماعیل عطوة سلیمان 1616930 كفـءكفـء682011/02/28 معلم
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الصحفاق 2011/04/10 ایمان حامد احمد محمود 2067043 كفـءكفـء692011/02/14 معلم

السوینیھ االبتدائیھ 2010/04/10 ایمان حسن عبدالنبي جاب هللا 2133224 كفـءكفـء702011/02/14 معلم

الضبعة الثانویة المشتركة التجاریة 2011/04/10 ایمان رضا دمحم عبدالحمید 2052572 كفـءكفـء712011/02/14 معلم

مجمع دمحم خلیل الجدید 2011/04/10 ایمان صابر عبد المقصود عبدالوھاب 2052567 كفـءكفـء722011/02/14 معلم

عمر بن عبد العزیز 2010/09/30 ایمان عصام عبدالمنعم دمحم 2069881 كفـءكفـء732011/06/27 معلم

الحطیة 2011/04/10 ایمن ابراھیم دمحم عبدالغني 2051680 كفـءكفـء742011/02/14 معلم

سیدى شبیب 2010/02/21 ایمن سعد عبدالعال دمحم 2068936 كفـءكفـء752011/02/28 معلم

الضبعة الثانویة الصناعیة 2011/04/10 ایمن عبد الوارث عبد الصبور شدید 2056861 كفـءكفـء762011/02/28 معلم

الرقاعیة 2011/04/10 ایھاب دمحم عطا دمحم 2096810 كفـءكفـء772011/02/28 معلم

الجابریة االبتدائیة 2011/04/10 ایھاب دمحم فرج ابراھیم 2069334 كفـءكفـء782011/02/14 معلم

الضبعة االعدادیة للبنات 2010/07/01 بسیطھ اسماعیل اسماعیل الجندي 2070467 كفـءكفـء792011/06/27 معلم

الزیتون 2004/07/01 تھاني احمد عبدالرحمن دمحم 2179887 كفـءكفـء802009/08/01 معلم

سعد زغلول 2011/04/10 تھاني دمحم عبدالفتاح عبدالغفار 2140235 كفـءكفـء812011/02/14 معلم

اوالد علوانى 2011/07/01 جمال على السید محمود ابوخشبة 2301536 كفـءكفـء822011/06/27 معلم

زاویة العوامة 2011/04/10 جمال دمحم احمد السید 2070130 كفـءكفـء832011/02/28 معلم

الحطیة 2011/07/01 جمیل دمحم بدوي عبدهللا 2054204 فوق المتوسطكفـء842011/06/27 معلم

مدرسة السلوى 2011/04/10 جودة عبدالعزیز جودة مصلحى 2066103 كفـءكفـء852011/02/14 معلم
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الضبعة الثانویة الصناعیة 2011/07/01 حتیتھ صابر حتیتھ صالح 2339094 كفـءكفـء862011/06/27 معلم

الحطیة 2011/04/10 حسام الدین عبداللطیف محمود ابونوایھ 2085362 كفـءكفـء872011/02/28 معلم

آبار یساط للتعلیم االساس 2011/04/10 حسام حسن فریج السید 2229780 كفـءكفـء882011/02/28 معلم

الضبعة ث المشتركة 2011/04/10 حسام دمحم عبدالعزیز الدھشان 2096808 كفـءكفـء892011/02/14 معلم

شھداء التحریر 2010/05/13 حسن حموده دمحم الخولي 2070102 كفـءكفـء902011/07/01 معلم

الضبعة الثانویة الصناعیة 2011/07/01 حمدى زغلول دمحم ابو العنین 2263029 كفـءكفـء912011/06/27 معلم

2011/07/01 جالل االعدادیة المشتركة حمودة راتب حمودة حمد 2231499 كفـءكفـء922011/06/27 معلم

زاویة العوامة 2011/07/01 حمیدة شوقى عبد الجدواد الغمرى 2284243 كفـءكفـء932011/06/27 معلم

زاویة االخوان 2011/04/10 حنان حامد دمحم دمحمحسن 1645971 كفـءكفـء942011/02/28 معلم

السوینیھ االبتدائیھ 2011/04/10 خالد احمد ابوالفضل المغربي 2070006 كفـءكفـء952011/02/14 معلم

زاویة االخوان 2011/07/01 خالد احمد احمد المكاوي 2070096 كفـءكفـء962011/06/27 معلم

القریة البدویة االبتدائیة 2010/05/15 خالد دمحم حسام الدین عبد هللا 2066687 كفـءكفـء972011/06/27 معلم

الضبعة للبنات 2011/07/01 دالیا دمین دمحم عبدالرحیم 2055820 كفـءكفـء982011/06/27 معلم

الضبعة الثانویة المشتركة التجاریة 2010/07/01 دالیا كامل فتوح یاقوت 2339270 كفـءكفـء992011/04/10 معلم

١دمحم خلیل بنین  2010/07/01 دعاء وحید عبدالعزیز البسة 2058081 كفـءكفـء1002011/06/27 معلم

الضبعة البحریة 2011/04/10 دینا ابراھیم مدبولي عبدالعال 2053600 كفـءكفـء1012011/02/28 معلم

الرقاعیة 2011/04/10 رامي فتحي السید الدیب 2096802 كفـءكفـء1022011/02/28 معلم
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سعد زغلول 2010/07/01 رحاب دمحم محمود بدوى 2339635 كفـءكفـء1032011/06/27 معلم

الضبعة الثانویة الصناعیة 2011/07/01 رضا دمحم الطنطاوى عبدالحلیم 2120144 كفـءكفـء1042011/06/27 معلم

الرقاعیة 2011/04/10 رضا دمحم كامل درویش 2229789 كفـءكفـء1052011/02/28 معلم

الضبعة البحریة 2011/04/10 رضا دمحم ھاشم ابوصدیرى 2085083 كفـءكفـء1062011/02/28 معلم

آبار یساط للتعلیم االساس 2011/04/10 رفیق مصطفى مصطفى بدر 2229779 كفـءكفـء1072011/02/28 معلم

الجفیره اإلعدادیة المشتركة 2011/04/10 رمضان دمحم الباقر ابراھیم عبد الرحمن 2051684 كفـءكفـء1082011/02/14 معلم

مجمع دمحم خلیل الجدید 2010/04/10 زھا فوزى محمود الشاذلى 2066209 كفـءكفـء1092011/02/14 معلم

الضبعة للبنات 2010/04/10 زینب شمس الدین عبدالباقي اسماعیل 2070010 كفـءكفـء1102011/02/14 معلم

مجمع دمحم خلیل الجدید 2010/07/01 زینب عبدالسالم احمد علي 2052579 كفـءكفـء1112011/06/27 معلم

اوالد علوانى 2011/07/01 سارة الموافى محمود سلیمان 2070161 كفـءكفـء1122011/06/27 معلم

2011/04/10 جمیمة االعدادیة سامح الدسوقي نصر الدسوقي 2054639 كفـءكفـء1132011/02/14 معلم

مجمع دمحم خلیل الجدید 2011/04/10 سامح عبدالنبي یوسف عبدالال 2052544 كفـءكفـء1142011/02/28 معلم

فوكة 2011/04/10 سامح محمود احمد الطیبي 2096921 كفـءكفـء1152011/02/28 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/04/10 سامیة عبدالحمید دمحم عبدالحمید 2054584 كفـءكفـء1162011/02/28 معلم

الزیتون 2010/04/10 سامیة دمحم حسن سعید 2054361 كفـءكفـء1172011/02/28 معلم

الضبعة االعدادیة للبنات 2010/04/10 سحر السید بسیونى حرحش 749473 كفـءكفـء1182011/02/14 معلم

جمیمھ 2011/07/01 سعد احمد محمود عبدالمعطي 2053621 كفـءكفـء1192011/06/27 معلم
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الجفیره اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 سعد دمحم سعد الخولى 2336539 كفـءكفـء1202011/06/27 معلم

عمر بن عبد العزیز 2008/07/24 سمر ابراھیم حامد البسیونى 749617 كفـءكفـء1212011/02/14 معلم

الضبعة الثانویة المشتركة التجاریة 2011/04/10 شریف رشاد عبدالمجید الزلوقي 2058311 كفـءكفـء1222011/02/28 معلم

سعد زغلول 2011/04/10 شرین متولي عبدهللا دمحم 2051673 فوق المتوسطكفـء1232011/02/28 معلم

الضبعة للبنات 2011/04/10 شیرین دمحم دمحم زیدان 2055814 كفـءكفـء1242011/02/14 معلم

السوینیھ االبتدائیھ 2010/04/10 شیماء بسیونى دمحم عبدة 2067019 كفـءكفـء1252011/02/28 معلم

الضبعة البحریة 2011/04/10 شیماء حسن ضاحي یوسف 2058076 كفـءكفـء1262011/02/14 معلم

سعد زغلول 2010/07/01 شیماء مبروك السید قرقر 2346556 كفـءكفـء1272011/06/27 معلم

مجمع دمحم خلیل الجدید 2010/04/10 شیماء دمحم دمحم عثمان 2052524 كفـءكفـء1282011/02/14 معلم

الضبعة للبنات 2011/04/10 صابرین السعید رزق یوسف 2066626 كفـءكفـء1292011/02/28 معلم

الضبعة للبنات 2010/07/01 صباح جمال ابراھیم متولى 2339033 كفـءكفـء1302011/06/27 معلم

دمحم خلیل 2010/04/10 صباح جمعة دمحم الصاوى 2058203 كفـءكفـء1312011/02/14 معلم

عبد هللا بن مسعود 2010/04/10 صباح صبحى عبده العریان 748456 كفـءكفـء1322011/02/28 معلم

شھداء التحریر 2011/07/01 صبري دمحم عبدالجواد دمحم 2339626 كفـءكفـء1332011/06/27 معلم

آبار یساط للتعلیم االساس 2011/04/10 طارق عبدالمقصود عبدالفتاح خالد 2229778 كفـءكفـء1342011/02/14 معلم

اوالد علواني االعدادیھ 2011/04/10 عادل دمحم حسین فاید 2070153 فوق المتوسطكفـء1352011/02/14 معلم

الحطیة االعدادیة 2010/02/21 عاطف جمعة سلیمان دمحم 2051641 كفـءكفـء1362011/02/28 معلم

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

7438of 7089 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 

الضبعةمطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبد هللا بن مسعود 2011/07/01 عبد الحمید السید عبدالحمید السید 2339633 كفـءكفـء1372011/06/27 معلم

القریة البدویة االبتدائیة 2011/04/10 عبد الحمید سامى عبدالحمید قاسم 2066692 كفـءكفـء1382011/02/14 معلم

فوكة 2011/04/10 عبد الرحمن محمود ابراھیم محمود 2070132 كفـءكفـء1392011/02/28 معلم

سیدى شبیب االعدادیھ 2011/07/01 عبد السالم مبروك السید ابوالمعاطي 2052351 كفـءكفـء1402011/06/27 معلم

الضبعة للبنات 2010/11/27 عبد العزیز السید عبدالعزیز شوارة 2055859 كفـءكفـء1412011/06/27 معلم

السلوفة 2011/04/10 عبد هللا عبد الجواد دمحم صباح 2067011 كفـءكفـء1422011/02/14 معلم

الضبعة الثانویة الصناعیة 2011/07/01 عبد هللا علي دمحم عبدالعال 2300348 كفـءكفـء1432011/06/27 معلم

مدرسة السلوى 2011/07/01 عبدالسالم حسن مصطفي شاھین 2339661 كفـءكفـء1442011/06/27 معلم

سوانى جابر 2010/03/12 عبدالغفار احمد دمحم ابراھیم 2066809 كفـءكفـء1452011/02/28 معلم

كارم جفیلة للتعلیم األساسي 2011/07/01 عبدالفتاح نبیل عبدالفتاح حسین 2229764 كفـءكفـء1462011/06/27 معلم

حسن بك 2011/07/01 عبدالقادر محمود رمزي جمعھ 2344758 كفـءكفـء1472011/06/27 معلم

القریة البدویة االبتدائیة 2010/08/07 عبدهللا ابراھیم عبدهللا عثمان 2066700 كفـءكفـء1482011/02/28 معلم

الضبعة بنین 2011/07/01 عبدهللا السید بیومي زغلول 2346148 كفـءكفـء1492011/06/27 معلم

سوانى جابر 2011/07/01 عبده دمحم عبده سعد 2389972 كفـءكفـء1502011/06/27 معلم

عمر بن عبدالعزیز 2010/07/01 عبیر دمحم عمر دمحم 2394210 كفـءكفـء1512011/06/27 معلم

١دمحم خلیل بنین  2011/04/10 عزة فتحي دمحم دویدار 2058080 كفـءكفـء1522011/02/14 معلم

الزیتون 2010/04/10 عزه عادل علي عامر 2069934 كفـءكفـء1532011/02/14 معلم
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الحرابى 2011/07/01 عزیزي حمدي حمدین دمحم 2058537 كفـءكفـء1542011/06/27 معلم

مجمع دمحم خلیل الجدید 2010/02/21 عصام جالل عبداللطیف ناصر 2053511 فوق المتوسطكفـء1552011/02/14 معلم

الضبعة بنین 2011/04/10 عصام جودة السید السید 2052385 كفـءكفـء1562011/02/14 معلم

الفتح االسالمى 2011/07/01 عفاف السید عبدالعال احمد 2070519 كفـءكفـء1572011/06/27 معلم

السلوى 2011/04/10 عالء الدین حسین دمحم حسین 749457 كفـءكفـء1582011/02/28 معلم

الضبعة االعدادیة للبنات 2009/03/20 على ریاض عبد العال حجازى 2057116 كفـءكفـء1592011/06/27 معلم

الرقاعیة 2010/02/21 عماد دمحم عطا الجمل 2096805 كفـءكفـء1602011/02/28 معلم

الحطیة 2011/04/10 عمرو السعید عبدالمولي شعوط 2051685 كفـءكفـء1612011/02/14 معلم

مدرسة السلوى 2010/08/17 عمرو السید دمحم السید 1561486 كفـءكفـء1622011/02/14 معلم

القري البدویھ اعدادى 2010/08/07 عمرو شوقى على السطوحى 2066708 كفـءكفـء1632011/02/14 معلم

الضبعة ث المشتركة 2011/04/10 عمرو محمود دمحم حمادة 2051690 كفـءكفـء1642011/02/28 معلم

عمر بن عبدالعزیز 2011/04/10 غادة علي زكریا یاقوت 2054577 كفـءكفـء1652011/02/14 معلم

الضبعة االعدادیة للبنات 2010/04/10 غاده دمحم دمحم سلیمان 749269 كفـءكفـء1662011/02/14 معلم

الضبعة االعدادیة للبنات 2010/04/10 فاتن مصطفي احمد عبدهللا 2058074 كفـءكفـء1672011/02/28 معلم

الصحفاق 2011/04/10 فایز مستور عیسي حامد 2229559 كفـءكفـء1682011/02/28 معلم

السوینیة االعدادیة 2010/10/22 فتحي عبدالغني دمحم عبدالغني 2054461 كفـءكفـء1692011/02/14 معلم

السوینیھ االبتدائیھ 2011/04/10 فتحي دمحم فتحي حسین 2236578 كفـءكفـء1702011/02/28 معلم
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سوانى جابر 2010/05/12 كامل انور كامل عبدالنبى 2339523 كفـءكفـء1712011/06/27 معلم

الجابریة االبتدائیة 2010/05/13 كامل بسیوني مبروك العربي 2318499 كفـءكفـء1722011/06/27 معلم

عمر بن عبد العزیز 2010/02/21 كریم سعید حسن عبدالكریم 2054551 كفـءكفـء1732011/02/14 معلم

آبار یساط للتعلیم االساس 2011/04/10 مجدي عبدالرحیم عبدالمنعم نمر 2053565 فوق المتوسطكفـء1742011/02/14 معلم

الجابریة االبتدائیة 2011/04/10 دمحم ابراھیم احمد مصطفى 2068907 كفـءكفـء1752011/02/14 معلم

الحطیة 2011/04/10 دمحم احمد الكیالني علي 2051647 كفـءكفـء1762011/02/28 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/07/01 دمحم احمد حلمي السطوحي 2054572 كفـءكفـء1772011/06/27 معلم

الجابریة االبتدائیة 2011/04/10 دمحم احمد دمحم احمد 2068891 كفـءكفـء1782011/02/28 معلم

الرقاعیة 2011/04/10 دمحم السعید ابراھیم رزق 2096798 كفـءكفـء1792011/02/14 معلم

سیدى شبیب االعدادیھ 2011/04/10 دمحم السعید السید ابوعیطھ 2070144 كفـءكفـء1802011/02/14 معلم

سیدى شبیب 2010/05/09 دمحم السعید حسن الغالي 2058532 كفـءكفـء1812011/06/27 معلم

الضبعة للبنات 2010/09/16 دمحم السید عبد السالم خضري 749573 كفـءكفـء1822011/06/27 معلم

الضبعة بنین 2011/04/10 دمحم بركات محمود قابل 2069956 كفـءكفـء1832011/02/14 معلم

زاویة االخوان 2011/04/10 دمحم جابر احمد احمد 2070094 كفـءكفـء1842011/02/14 معلم

الجابریة االبتدائیة 2011/04/10 دمحم جابر احمد شبل 2069341 كفـءكفـء1852011/02/28 معلم

2011/04/10 جمیمة االعدادیة دمحم جمال عبدهللا رضوان 2234688 كفـءكفـء1862011/02/28 معلم

١دمحم خلیل بنین  2011/07/01 دمحم حامد صابر نویجى 749536 كفـءكفـء1872011/06/27 معلم
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حسن بك 2010/03/15 دمحم حسن السعید عبده 2119537 كفـءكفـء1882011/06/27 معلم

الضبعة بنین 2010/02/22 دمحم حسن نجیب القصیر 2053573 كفـءكفـء1892011/02/28 معلم

الضبعة بنین 2011/04/10 دمحم حنفي جمعھ دمحم جمعھ 2053655 كفـءكفـء1902011/02/28 معلم

آبار یساط للتعلیم االساس 2011/04/10 دمحم رفعت توفیق خلیل 2229573 كفـءكفـء1912011/02/28 معلم

الضبعة بنین 2011/07/01 دمحم رمضان شحاتة شریف 2052549 كفـءكفـء1922011/06/27 معلم

الضبعة ث المشتركة 2011/04/10 دمحم رمضان عبده سالمھ 2070107 كفـءكفـء1932011/02/28 معلم

فوكھ الثانویھ الزراعیھ 2011/07/01 دمحم رمضان دمحم سلیمان 2301548 كفـءكفـء1942011/06/27 معلم

السلوى 2011/07/01 دمحم سعید دمحم خلیل 2339481 كفـءكفـء1952011/06/27 معلم

الضبعة الثانویة الصناعیة 2011/07/01 دمحم سلیم الشبراوى دمحم 2339081 كفـءكفـء1962011/06/27 معلم

الضبعة الثانویة المشتركة التجاریة 2011/07/01 دمحم سلیمان السید الكوھي 2392697 كفـءكفـء1972011/06/27 معلم

الرقاعیة 2011/04/10 دمحم صبحي جابر الحلو 2096804 كفـءكفـء1982011/02/28 معلم

الروضة 2011/07/01 دمحم صبحي مصطفى شرف 2068165 كفـءكفـء1992011/06/27 معلم

الضبعة الثانویة الصناعیة 2010/05/11 دمحم عاطف عبدالحمید القاضي 2339642 كفـءكفـء2002011/06/27 معلم

سیدى شبیب 2011/07/01 دمحم عبدالسالم عبدالرازق الشیشیني 2300365 كفـءكفـء2012011/06/27 معلم

الضبعة الثانویة الصناعیة 2011/07/01 دمحم عبدالفتاح عبدالعزیز حسن 2088018 كفـءكفـء2022011/07/01 معلم

السوینیھ االبتدائیھ 2011/04/10 دمحم عبدالقادر عبدالسالم شاھین 2053581 كفـءكفـء2032011/02/28 معلم

الجفیرة 2011/04/10 دمحم عبدالقادر دمحم البرل 2096807 كفـءكفـء2042011/02/28 معلم
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السوینیة االعدادیة 2011/07/01 دمحم عبدالقادر دمحم حمد 2305066 كفـءكفـء2052011/06/27 معلم

الحطیة االعدادیة 2011/07/01 دمحم عبدهللا ابوالیزید الشناوى 2392953 كفـءكفـء2062011/06/27 معلم

الضبعة بنین 2011/04/10 دمحم عماد عباس حسن 2052363 كفـءكفـء2072011/02/14 معلم

الحطیة 2011/04/10 دمحم دمحم بسیوني كرتانھ 2086704 كفـءكفـء2082011/02/14 معلم

الضبعة الثانویة المشتركة التجاریة 2011/07/01 دمحم دمحم سعید شلبي 2290606 كفـءكفـء2092011/06/27 معلم

السلوى 2010/02/24 دمحم دمحم عبدالھادى حمودة 2066191 كفـءكفـء2102011/02/28 معلم

سوانى جابر 2011/07/01 دمحم دمحم معروف الجنایني 2339304 كفـءكفـء2112011/06/27 معلم

الجابریة االبتدائیة 2011/04/10 دمحم محمود عبدالعزیز داود 2070138 كفـءكفـء2122011/02/28 معلم

آبار یساط للتعلیم االساس 2011/07/01 دمحم محمود دمحم شمس الدین 2339245 كفـءكفـء2132011/06/27 معلم

القریة البدویة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم مصطفى محمود الفیشاوى 2066682 كفـءكفـء2142011/06/27 معلم

سوانى سمالوس 2011/07/01 دمحم معوض دمحم الھلیھي 2069888 كفـءكفـء2152011/06/27 معلم

الضبعة الثانویة الصناعیة 2011/07/01 دمحم ممدوح علي رضوان 2381594 كفـءكفـء2162011/06/27 معلم

١دمحم خلیل بنین  2011/04/10 دمحم موسي رمضان عمارة 2052307 كفـءكفـء2172011/02/28 معلم

زاویة العوامة 2010/02/21 محمود ابوالوفا احمد مكي 2054388 كفـءكفـء2182011/02/28 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 محمود احمد عبدالحمید دمحم 2391081 كفـءكفـء2192011/06/27 معلم

الضبعة بنین 2010/05/15 محمود اسماعیل دمحم اسماعیل 2339275 كفـءكفـء2202011/06/27 معلم

آبار یساط للتعلیم االساس 2011/07/01 محمود توفیق جمعھ لیثي 2339622 فوق المتوسطكفـء2212011/06/27 معلم
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الضبعة الثانویة الصناعیة 2010/02/22 محمود جمال الدین علي منصور 749282 كفـءكفـء2222011/02/28 معلم

سعد زغلول 2011/04/10 محمود عبد الرشید عبد الصبور شدید 2083375 كفـءكفـء2232011/02/28 معلم

فوكھ الثانویھ الزراعیھ 2010/06/01 محمود عوض حامد السید 2069183 كفـءكفـء2242011/06/27 معلم

سوانى سمالوس 2011/04/10 محمود فوزي دمحم السید 2069892 كفـءكفـء2252011/02/14 معلم

سوانى جابر 2011/07/01 محمود دمحم عبدالعلیم دمحم 2069999 كفـءكفـء2262011/06/27 معلم

الحطیة االعدادیة 2011/07/01 محمود دمحم دمحم احمد 2287031 كفـءكفـء2272011/06/28 معلم

الضبعة بنین 2011/04/10 محمود دمحم محمود الصنادیدي 2054571 كفـءكفـء2282011/02/28 معلم

الضبعة ث المشتركة 2011/04/10 محمود مصطفى محمود ابراھیم 749472 كفـءكفـء2292011/02/14 معلم

شھداء التحریر 2011/04/10 محمود معوض منصور قندیل 2052347 كفـءكفـء2302011/02/28 معلم

سوانى سمالوس 2010/02/22 محي دمحم دمحم علي 2069894 كفـءكفـء2312011/02/14 معلم

سوانى سمالوس 2011/07/01 مدحت احمد ابراھیم الشوربجي 2069898 كفـءكفـء2322011/06/27 معلم

السلوفة 2011/04/10 مراد یوسف رزق هللا بطرس 2236563 فوق المتوسطكفـء2332011/02/28 معلم

حسن بك 2010/02/21 مرقص شحاتھ فھیم عبدالمالك 2098191 كفـءكفـء2342011/02/14 معلم

سیدى شبیب 2011/04/10 مصطفى صبحى ابو الیزید السودانى 2068182 كفـءكفـء2352011/02/28 معلم

حسن بك 2011/04/10 مصطفى عمر مصطفى احمد عبدالعال 2055827 كفـءكفـء2362011/02/28 معلم

الروضة االعدادیة 2011/04/10 مصطفى دمحم صبري عبد الرحمن طلخان 2066162 كفـءكفـء2372011/02/28 معلم

الحطیة 2010/05/12 مصطفي عطیة دمحم رحاب 1563209 كفـءكفـء2382011/06/27 معلم
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سیدى شبیب 2011/07/01 معتصم دمحم علیش احمد 749559 كفـءكفـء2392011/06/27 معلم

السلوفة 2010/02/27 ممدوح علي احمد یوسف 2085364 كفـءكفـء2402011/02/14 معلم

الضبعة للبنات 2011/04/10 مھا صبري دمحم صفا 2055818 كفـءكفـء2412011/02/28 معلم

سعد زغلول 2011/07/01 مھدى سعد فتوح مھدى 2066939 كفـءكفـء2422011/06/27 معلم

اوالد دخیل 2009/07/11 مھدي ابومندور مھدي البلكیمي 2085366 كفـءكفـء2432011/02/14 معلم

فوكھ الثانویھ الزراعیھ 2011/04/10 ناجي دمحم السید السباعي 2113629 كفـءكفـء2442011/02/28 معلم

اوالد علوانى 2011/07/01 نادى احمد حسانین احمد 2233273 كفـءكفـء2452011/06/27 معلم

اوالد علوانى 2011/07/01 نادى ریان عبدالرحیم سالم 2070157 فوق المتوسطكفـء2462011/06/27 معلم

الضبعة ث المشتركة 2010/07/01 ناھد ابراھیم اسماعیل ابوشلیل 2350684 كفـءكفـء2472011/06/27 معلم

الفتح االسالمى 2010/04/10 نسمھ الھادي دمحم مكاوي 2070515 كفـءكفـء2482011/02/28 معلم

مجمع دمحم خلیل الجدید 2011/04/10 نفین رمزى فوقى احمد 2052529 كفـءكفـء2492011/02/14 معلم

الفتح االسالمى 2010/04/10 نھا محمود فھمى ابراھیم 2069152 كفـءكفـء2502011/02/28 معلم

عمر بن عبد العزیز 2010/07/01 نورا فوزى عبده السید 2339446 كفـءكفـء2512011/06/27 معلم

زاویة االخوان 2011/04/10 ھانم احمد مصطفي بدر 2050735 كفـءكفـء2522011/02/14 معلم

الصحفاق 2011/04/10 ھاني عبدالنبي عبدالمنعم محمود 2097641 كفـءكفـء2532011/02/14 معلم

الزیتون 2010/07/01 ھبة عبده محمود احمد 2069950 كفـءكفـء2542011/06/27 معلم

جالل 2011/04/10 ھشام السید دمحم حماد 2053583 كفـءكفـء2552011/02/28 معلم
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الضبعة االعدادیة للبنات 2011/04/10 ھناء عبدالھادي كمال حسانین 2058227 كفـءكفـء2562011/02/14 معلم

الضبعة الثانویة الصناعیة 2011/04/10 ھیثم عبدهللا السید االكرت 2086703 كفـءكفـء2572011/02/28 معلم

زاویة االخوان 2011/04/10 ھیثم دمحم نجیب عبدالفتاح 749524 كفـءكفـء2582011/02/28 معلم

الضبعة الثانویة الصناعیة 2011/07/01 وائل دمحم حسن اسماعیل 2339151 كفـءكفـء2592011/06/27 معلم

الجابریة االبتدائیة 2010/05/11 وحید السعید عبدالسالم الماوي 2068862 كفـءكفـء2602011/06/27 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/04/10 وردة رضا دمحم حامد 2054586 كفـءكفـء2612011/02/14 معلم

السلوى 2011/04/10 والء احمد منصور متولى 2066231 كفـءكفـء2622011/02/28 معلم

عمر بن عبد العزیز 2010/07/01 والء عطیھ دمحم ابوسعده 2339457 كفـءكفـء2632011/06/27 معلم

الضبعة للبنات 2010/05/12 ولید سمیر عبدالفتاح دمحم 2339259 كفـءكفـء2642011/06/27 معلم

فوكة 2011/07/01 ولید شعبان عبدالرسول عبد العلیم 2339200 كفـءكفـء2652011/06/27 معلم

الضبعة الثانویة الصناعیة 2011/07/01 ولید دمحم ابراھیم دمحم 2339601 كفـءكفـء2662011/06/27 معلم

الضبعة البحریة 2011/04/10 یاسر جالل الدسوقي السمان 2052504 كفـءكفـء2672011/02/14 معلم

مجمع دمحم خلیل الجدید 2010/05/11 یوسف احمد عبدالمجید یوسف 2055835 كفـءكفـء2682011/06/27 معلم

السلوى 2011/04/10 یوسف احمد یوسف الصاوى 749518 كفـءكفـء2692011/02/14 معلم

اوالد دخیل 2011/04/10 یونان كریم حبیب عوض 2052384 كفـءكفـء2702011/02/14 معلم

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

7438of 7097 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 

الحماممطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خدیجة بنت حویلد 2010/05/15 حسام دمحم دمحم عبدهللا 2382063 كفـءكفـء12011/06/27 أمین مكتبة

حویل 2011/07/01 دمحم عید حسن الدخاخني 2379523 كفـءكفـء22011/06/27 أمین مكتبة

الحمام الثانویة بنین 2010/07/01 امیرة ناجى مصطفى محمود 2397316 كفـءكفـء32011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الحمام الثانویة بنات 2010/07/01 ایمان سید عبد الوھاب عبد الغنى 2397337 كفـءكفـء42011/06/27 أخصائى نفسى

ساحل العمید الجدیدة 2011/07/01 ابراھیم احمد مصطفى یوغرى 2381420 كفـءكفـء52011/06/27 أخصائى اجتماعى

حویل 2011/07/01 احمد ابراھیم رجب یوسف 2067563 كفـءكفـء62011/06/27 أخصائى اجتماعى

اوالد جبریل 2010/05/16 احمد امام دمحم عبد الرحیم 747447 كفـءكفـء72011/06/27 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/02/28 امال مصطفى جامع دمحم نور 747564 كفـءكفـء82011/02/28 أخصائى اجتماعى

الحمام الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2011/04/10 امانى عبدالسالم شندى محرم 2028768 كفـءكفـء92011/02/14 أخصائى اجتماعى

الحمام الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 امانى عبدربھ محمود دمحم 2173327 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى اجتماعى

خدیجة بنت حویلد 2010/07/01 امل محمود احمد دمحم 2382067 كفـءكفـء112011/07/01 أخصائى اجتماعى

عمرو بن العاص 2011/06/27 ایمان عبدالعزیز ابوالیزید البنا 2053484 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى اجتماعى

الرویسات االعدادیھ 2010/07/01 صفاء عطاm سلیمان عوض 2096907 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى اجتماعى

اسامة بن زید االبتدائیة 2011/07/01 طلعت على حمیدة مجاور 2059241 كفـءكفـء142011/07/01 أخصائى اجتماعى

ساحل العمید االعدادیة 2011/07/01 عبد الحمید بشیر ابراھیم محمود 2049069 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى اجتماعى

النھضة االبتدائیة 2010/07/01 عبد السالم عبد الرازق حمعة دمحم 747764 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى اجتماعى

نور العلم 2012/06/18 عبیر دمحم شعبان سیداحمد 2399383 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى اجتماعى
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الرویسات االعدادیھ 2010/07/01 فتحیة دمحم عبدالحمید اسماعیل 2059541 كفـءكفـء182011/06/27 أخصائى اجتماعى

اوالد سعداوى 2011/06/27 دمحم مبروك عبد الحمید دمحم نعیم 748514 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 مسعودة شوقى عبد الظاھر الشعراوى 2399428 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى اجتماعى

نور العلم 2010/04/11 منى دمحم عبدالقادر على 2052438 كفـءكفـء212011/02/14 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید الجدیده 2010/07/01 نجاح محمود احمد دمحم 2052693 كفـءكفـء222011/06/27 أخصائى اجتماعى

اوالد مسعود 1982/11/01 عزة سعید عبدة صالح 745391 كفـءكفـء232008/11/01 معلم أول أ

خدیجة بنت حویلد 1995/09/01 دمحم مصطفي عزمي دمحم حسن 747864 كفـءكفـء242012/07/25 ماجیستیرمعلم أول أ

اوالد مسعود 2011/04/10 ابراھیم السید العجمى مرسى 749156 كفـءكفـء252011/02/28 معلم

الحمام الثانویةالفنیة التجاریة بنین 2011/07/01 ابراھیم حسن دمحم حسن 2053453 كفـءكفـء262011/07/01 معلم

اوالد جبریل 2011/06/27 ابراھیم سعد دمحم السقا 2054912 كفـءكفـء272011/06/27 معلم

حویل 2010/04/10 ابراھیم دمحم ابراھیم الدسوقى 748892 كفـءكفـء282011/02/28 معلم

2010/04/10 الشیخ صابر تعلیم اساسى ابراھیم محمود عبد الرواف عبد هللا 749022 كفـءكفـء292011/02/14 معلم

الصدیق ابو بكر 2011/04/10 ابراھیم ھنداوى جابر االحول 1689779 كفـءكفـء302011/02/28 معلم

عثمان بن عفان 2011/07/01 احمد احمد صالح الدماطي 2053661 كفـءكفـء312011/06/27 معلم

الحمام الثانویةالفنیة التجاریة بنین 2011/06/27 احمد حسنین على المعداوى 2019970 كفـءكفـء322011/06/27 معلم

الرویسات االبتدائیة 2011/07/01 احمد عبد الحمید بسیونى ھیبة 2391969 كفـءكفـء332011/06/27 معلم

محمود العیسوى 2011/04/10 احمد عبد دمحم الشرع 2059533 كفـءكفـء342011/02/28 معلم
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العمید جبریل 2011/04/10 احمد عبدالخالق عبدالمنعم ابراھیم 2059206 كفـءكفـء352011/02/28 معلم

بالل بن رباح 2011/04/10 احمد عبدالعزیز السید عبدالرحمن 2059537 كفـءكفـء362011/02/28 معلم

محمود العیسوى 2011/06/27 احمد عبدالمنعم احمد على 2337767 كفـءكفـء372011/06/27 معلم

العمدة عبید 2011/04/10 احمد عوض دمحم عبدالباسط 2103285 كفـءكفـء382011/02/28 معلم

بالل بن رباح 2011/07/01 احمد كمال ابوالیزید درویش 2052644 كفـءكفـء392011/06/27 معلم

اوالد سعداوى 2011/04/10 احمد ماھر عبد النبى الرھاوى 2083403 كفـءكفـء402011/02/28 معلم

اسامة بن زید االبتدائیة 2011/04/10 احمد محروس السید المرابع 2059236 كفـءكفـء412011/02/28 معلم

الحمام الثانویة بنات 2011/07/01 احمد محفوظ عبد المنعم محفوظ 2379487 كفـءكفـء422011/06/27 معلم

سیدى خلیفة 2011/07/01 احمد دمحم عبدالحكیم الشواربى 2052731 كفـءكفـء432011/06/27 معلم

عمرو بن العاص 2011/04/10 احمد دمحم دمحم یوسف 749749 كفـءكفـء442011/02/28 معلم

الصدیق ابو بكر 2011/04/10 احمد مرزوق عبد المحسن عفیفى 2066661 كفـءكفـء452011/02/14 معلم

ام المؤمنین 2010/05/12 اسامة ابر اھیم عبد اللطیف اسماعیل 2260833 كفـءكفـء462011/06/27 معلم

خدیجة بنت حویلد 2010/04/10 اسالم احمد دمحم قطب 2051767 كفـءكفـء472011/02/14 معلم

2011/04/10 الشیخ صابر تعلیم اساسى اسالم یوسف محمود عطیھ 2060382 كفـءكفـء482011/02/14 معلم

نور العلم 2010/10/01 اسماء احمد احمد احمد 2399349 كفـءكفـء492011/06/27 معلم

خالد بن الولید ق ریاض اطفال 2011/04/10 اسماء عباس دمحم اسماعیل 2051763 كفـءكفـء502011/02/28 معلم

الحمام الرسمیة المتمیزة للغات 2011/04/10 اسماء قباري دمحم مصطفى 2053527 كفـءكفـء512011/02/14 معلم
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الحمام االعدادیة بنین 2011/04/10 السید بدر السید دمحم 749485 كفـءكفـء522011/02/28 معلم

عثمان بن عفان 2010/05/14 السید طھ السید البندارى 2052700 كفـءكفـء532011/06/27 معلم

ساحل العمید االعدادیة 2011/07/01 السید عبدالودود دمحم علي 2053569 كفـءكفـء542011/06/27 معلم

عثمان بن عفان 2011/07/01 السید فھمى زین ابوجبل 2059150 كفـءكفـء552011/06/27 معلم

الحمام الثانویة بنین 2010/05/12 الصافى دمحم زكریا جادو 2383606 كفـءكفـء562011/06/27 معلم

الرویسات االعدادیھ 2010/07/01 امانى دمحم طایل طایل 2096914 كفـءكفـء572011/06/27 معلم

نور العلم 2010/07/01 امانى مخلوف ابراھیم اسماعیل 2400608 كفـءكفـء582011/06/27 معلم

الحمام الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2010/04/10 امانى نبیل على دمحمابراھیم 2049053 كفـءكفـء592011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 اماني عبدالفتاح محمود عبدالعزیز 2352496 كفـءكفـء602011/06/27 معلم

نور العلم 2010/04/10 ایمان السعید احمد السعید 2051761 كفـءكفـء612011/02/14 معلم

الصدیق ابوبكر ریاض اطفال 2011/07/01 ایمان عادل دمحم غریب جمعھ 2339862 كفـءكفـء622011/06/27 معلم

الحمام الثانویةالفنیة التجاریة بنین 2011/07/01 ایمن عبد الناصر ابو بكر بشیر 2398853 كفـءكفـء632011/06/27 معلم

معاذ بن جبل 2011/04/10 ایمن فتحي حسین عطیھ 2076420 كفـءكفـء642011/02/28 معلم

اوالد جبریل 2011/04/10 ایمن مصطفى مختار علي البحیري 1633357 كفـءكفـء652011/02/28 معلم

خدیجة بنت حویلد 2011/04/10 ایناس جمال نورالدین محي الدین 2055812 كفـءكفـء662011/02/28 معلم

2010/05/12 الشیخ صابر تعلیم اساسى ایھاب احمد رجب حسونة 2385245 كفـءكفـء672011/06/27 معلم

النھضة االبتدائیة 2011/04/10 ایھاب رمضان عطیھ حجازى 2062179 كفـءكفـء682011/02/14 معلم
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الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الحماممطروح ::
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خالد بن الولید القدیمة 2010/07/01 بثینة على دمحم سعید 2338539 كفـءكفـء692011/06/27 معلم

خالد بن الولید القدیمة 2010/04/10 بسمة صالح حسن عبدالمقصود 2051057 كفـءكفـء702011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/04/10 بھاء دمحم عبدالموجود الشال 2067405 كفـءكفـء712011/02/28 معلم

خالد بن الولید القدیمة 2010/07/01 بھیة صالح الدین حسن خضر 2401340 كفـءكفـء722011/06/27 معلم

الرویسات االبتدائیة 2011/04/10 تامر عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن 2059532 كفـءكفـء732011/02/28 معلم

على بن ابى طلب االعدادیة بنین 2010/04/10 تامر دمحم بسطویسى القرضاوى 2052771 كفـءكفـء742011/02/28 معلم

ابو ھیسھ للفصل الواحد 2011/02/28 جابر السید حسن حجازى 749025 كفـءكفـء752011/02/28 معلم

2010/02/21 الشیخ صابر تعلیم اساسى جاد عبدالغني عبدالغني كرات 2051838 كفـءكفـء762011/02/28 معلم

الصدیق ابو بكر 2011/07/01 جمال عبد الناصر دمحم دمحم 2396977 كفـءكفـء772011/06/27 معلم

عثمان بن عفان 2011/06/27 جمعة السید عبد الحمید مبروك 2129363 كفـءكفـء782011/06/27 معلم

اوالد سعداوى 2011/04/10 جمعھ یسرى امین عبدالحلیم 2064784 كفـءكفـء792011/02/28 معلم

منطقة ابو عامریة 2011/04/10 حاتم جمعھ عبدالرحمن عطیھ 2054749 كفـءكفـء802011/02/28 معلم

عمرو بن العاص 2010/04/10 حسناء عید حبشى دمحم 2053477 كفـءكفـء812011/02/14 معلم

خالد بن الولید ق ریاض اطفال 2010/07/01 حسنات عبدالرؤف عبدالعظیم دخیل 2393157 كفـءكفـء822011/06/27 معلم

الحمام الثانویةالفنیة التجاریة بنین 2011/07/01 حسین رمضان عبدهللا حسین 2337769 كفـءكفـء832011/07/01 معلم

خالد بن الولید الجدیده 2011/06/27 حماده بسیوني عوض النجار 2346515 كفـءكفـء842011/06/27 معلم

ام المؤمنین 2011/04/10 حماده زكى حماده النحراوى 2052619 كفـءكفـء852011/02/28 معلم
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الحماممطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

الرویسات االعدادیھ 2011/07/01 حمدى جابر دمحم البسیونى 2398520 كفـءكفـء862011/06/27 معلم

الرویسات االعدادیھ 2011/04/10 حمدى زیدان موسى محمود 2096911 كفـءكفـء872011/02/28 معلم

العلم واالیمان 2010/04/10 حمدیة مرسى دمحم دمحم 2092738 كفـءكفـء882011/02/14 معلم

نور العلم 2011/02/28 حنان سید احمد عبد الجواد 749502 كفـءكفـء892011/02/28 معلم

2010/07/01 الشیخ صابر تعلیم اساسى حنان ماجد عبد الحمید عبد الحمید 2339852 كفـءكفـء902011/07/01 معلم

اوالد مسعود 2011/07/01 خالد عبدالسالم عبدالدایم سعد 2061995 كفـءكفـء912011/06/27 معلم

اسامة بن زید االبتدائیة 2011/04/10 خمیس رزق عبدالعلیم خمیس 2059246 كفـءكفـء922011/02/28 معلم

الحمام االعدادیة بنین 2010/05/13 خیر هللا شریف غنیوة موسي 748866 كفـءكفـء932011/06/27 معلم

العمدة عبید 2010/04/10 دعاء عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن 2100134 كفـءكفـء942011/02/28 معلم

الحمام الرسمیة المتمیزة للغات 2011/02/14 دعاء دمحم عبدالرحمن العیسوي 2051020 كفـءكفـء952011/02/14 معلم

خالد بن الولید القدیمة 2011/02/14 دعاء دمحماحمد احمد الحضرى 2051044 كفـءكفـء962011/02/14 معلم

خالد بن الولید القدیمة 2010/04/10 دالل سید عبدالسالم احمد 2103284 كفـءكفـء972011/02/14 معلم

الرویسات االعدادیھ 2010/07/01 رانیا جمعھ محمود جمعھ 2398405 كفـءكفـء982011/06/27 معلم

الحمام الرسمیة المتمیزة للغات 2010/04/10 رانیا عبدهللا حسن ابوحسین 2051025 كفـءكفـء992011/02/14 معلم

الرویسات االبتدائیة 2010/04/10 رانیا دمحم رزق دمحم 2059540 كفـءكفـء1002011/02/14 معلم

نور العلم 2010/04/10 رانیا یوسف السید راشد 2051042 كفـءكفـء1012011/02/28 معلم

خدیجة بنت حویلد 2010/05/13 ربیع صالح دمحم االقور 2301018 كفـءكفـء1022011/06/26 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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الحماممطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

الحمام الثانویة بنین 2011/07/01 ربیع عبدالفتاح محمود احمد 2061885 كفـءكفـء1032011/06/27 معلم

اوالد سعداوى 2010/05/15 رجب دمحم عبدالكریم بریك 2064791 كفـءكفـء1042011/06/27 معلم

عمرو بن العاص 2011/02/14 رشا سعید حسن على 2053465 كفـءكفـء1052011/02/14 معلم

ام المؤمنین 2011/07/01 رمضان السید دمحم موسى 2062232 كفـءكفـء1062011/06/27 معلم

اسامة بن زید االبتدائیة 2011/07/01 رمضان عنتر كامل عبده 2394278 كفـءكفـء1072011/06/27 معلم

حویل 2010/07/01 رمضان كامل عبد الرحمن عوض 747998 كفـءكفـء1082011/06/27 معلم

اسامة بن زید االبتدائیة 2011/04/10 زیاد ابراھیم الدسوقى خلف 2059253 كفـءكفـء1092011/02/28 معلم

الحمام الرسمیة المتمیزة لغات ابتدائى 2010/04/10 زینب عمر دمحم عبدالمقصود 2092740 كفـءكفـء1102011/02/14 معلم

الرویسات االعدادیھ 2011/07/01 زینب ھاشم سید محروس 2054930 كفـءكفـء1112011/06/26 معلم

الصدیق ابو بكر 2010/04/10 سارة یوسف السید راشد 2054952 كفـءكفـء1122011/02/14 معلم

عمرو بن العاص 2011/02/14 سالى احمد ھاشم احمد 2054774 كفـءكفـء1132011/02/14 معلم

عثمان بن عفان 2011/04/10 سامح المنسي عبدالمطلب القط 1605701 كفـءكفـء1142011/02/28 معلم

العمدة عبید 2010/02/28 سعاد عزازى السید دمحم 2054950 كفـءكفـء1152011/02/28 معلم

عمرو بن العاص 2005/10/01 سعید قتحي سعید ابوالیزید 1672398 كفـءكفـء1162011/06/27 معلم

ساحل العمید االعدادیة 2011/07/01 سالمة قطب السید رضوان 2059180 كفـءكفـء1172011/06/27 معلم

عمرو بن العاص 2011/04/10 سماح محمود كامل محمود 2053472 كفـءكفـء1182011/02/14 معلم

خدیجة بنت حویلد 2010/07/01 سمر مجدى عبدالحلیم المعناوى 2124278 كفـءكفـء1192011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الحماممطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

الحمام الرسمیة المتمیزة للغات 2011/02/14 سھام فتوح دمحم الغمرى 2054986 كفـءكفـء1202011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/04/10 سوزى صالح سعد حسن 2054957 كفـءكفـء1212011/02/28 معلم

خدیجة بنت حویلد 2010/07/01 شادیھ فاروق السید سالم 2379485 كفـءكفـء1222011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2010/05/17 شاكر سعد دمحم رمضان 2029698 كفـءكفـء1232011/06/27 معلم

الرویسات االعدادیھ 2011/04/10 شحات عبدالوكیل عبدالكریم خمیس 2059296 كفـءكفـء1242011/02/28 معلم

ام المؤمنین 2010/07/01 شرین مصطفى دمحم النجار 2394350 كفـءكفـء1252011/07/01 معلم

نور العلم 2010/04/10 شیماء عبدالحلیم عبدالمقصود احمد 2062000 كفـءكفـء1262011/07/01 معلم

الصدیق ابو بكر 2010/07/01 صباح متولى متولى حسن 1563015 كفـءكفـء1272011/06/27 معلم

خالد بن الولید الجدیده 2011/02/28 صبرى عبد القادر عبد الشافى عبد القادر 748876 كفـءكفـء1282011/02/28 معلم

خالد بن الولید القدیمة 2010/04/10 صفاء عبدالباقى حسن عبدالباقى 2051064 كفـءكفـء1292011/02/14 معلم

الصدیق ابو بكر 2011/04/10 صفاء مصطفى منصور مرجان 749139 كفـءكفـء1302011/04/10 معلم

الحمام الثانویةالفنیة التجاریة بنین 2010/07/01 صقر دمحم عبدالرحیم ضیف هللا 2104387 كفـءكفـء1312011/06/27 معلم

على بن ابى طلب االعدادیة بنین 2011/07/01 طلعت ایوب قابیل خلیل 2054880 كفـءكفـء1322011/06/27 معلم

اوالد جبریل 2011/02/28 عادل السید قاضى صابر 2054898 كفـءكفـء1332011/02/28 معلم

عثمان بن عفان 2011/04/10 عادل دمحمنجیب السید عبدالعال 2053441 كفـءكفـء1342011/04/10 معلم

خالد بن الولید القدیمة 2011/07/01 عبد الحمید رجب عبدالرؤف الخطیب 2051066 كفـءكفـء1352011/06/27 معلم

الرویسات االبتدائیة 2011/02/28 عبد الرازق شالمو عطیة سعید 2059534 كفـءكفـء1362011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الحماممطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

العمدة عبید 2010/07/01 عبد الفتاح حسن دمحم النجار 2342572 كفـءكفـء1372011/06/27 معلم

معاذ بن جبل 2011/07/01 عبد الفتاح عبدالفتاح ابراھیم عالم 2059163 كفـءكفـء1382011/06/27 معلم

ساحل العمید الجدیدة 2011/04/10 عبد الفتاح دمحم عبدالفتاح الحلیوى 2059167 كفـءكفـء1392011/02/28 معلم

نور العلم 2011/06/27 عبد القادر ابراھیم عبد القادر الصعیدى 2394332 كفـءكفـء1402011/06/27 معلم

نور العلم 2011/04/10 عبدهللا على یوسف على 2064781 كفـءكفـء1412011/02/28 معلم

جبریل االعدادیة 2011/02/28 عبدهللا مصطفى كمال احمد 2054890 كفـءكفـء1422011/02/28 معلم

عثمان بن عفان 2011/07/01 عبدالناصر احمد عرفھ قطب 2300443 كفـءكفـء1432011/06/27 معلم

نور العلم 2010/04/10 عبیر صالح الدین مصطفى دمحم 2100910 كفـءكفـء1442011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2010/07/01 عزه عبدالحلیم ابراھیم شریف 2339522 كفـءكفـء1452011/07/01 معلم

عمرو بن العاص 2011/02/14 عفاف زكریا ابو الیزید الشنودي 749523 كفـءكفـء1462011/02/14 معلم

العمدة عبید 2010/04/10 عفت سعدالدین حسن ابراھیم 2100124 كفـءكفـء1472011/02/28 معلم

خالد بن الولید الجدیده 2011/02/14 عالء خمیس سعید عوض 749450 كفـءكفـء1482011/02/14 معلم

2011/07/01 الشیخ صابر تعلیم اساسى عالء عبد الحمید بسیونى دمحم 2392006 كفـءكفـء1492011/06/27 معلم

خدیجة بنت حویلد 2010/04/10 علیاء عبدالقادر ابودوح دمحمابراھیم 2051046 كفـءكفـء1502011/02/14 معلم

نور العلم 2011/07/01 عماد الدین عبد الستار ابراھیم مرسى 2394304 كفـءكفـء1512011/06/27 معلم

الحمام الثانویةالفنیة التجاریة بنین 2011/07/01 عمر فتحى عمر دمحم 2397673 كفـءكفـء1522011/06/27 معلم

اوالد جبریل 2011/02/28 عوض شوال باشا جبریل 2054896 كفـءكفـء1532011/02/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

خدیجة بنت حویلد 2011/02/14 غادة حسنین عبدالخالق ابوالنجا 2059134 كفـءكفـء1542011/02/14 معلم

خالد بن الولید القدیمة 2010/07/01 فاطمة الزھراء دمحم ابراھیم الدسوقى 2050841 كفـءكفـء1552011/06/27 معلم

خدیجة بنت حویلد 2010/04/10 فاطمة جعفر عدلى رسالن 2049066 كفـءكفـء1562011/02/14 معلم

ام المؤمنین 2011/04/10 فرج رجب ابوعجیلھ سعد ھارون 2067400 كفـءكفـء1572011/02/28 معلم

سیدى خلیفة 2011/04/10 فرج كمال فرج ابوزید 2094261 كفـءكفـء1582011/02/28 معلم

خالد بن الولید الجدیده 2011/02/28 فرید حلمى برسوم غالى 2054961 كفـءكفـء1592011/02/28 معلم

الحمام الرسمیة المتمیزة لغات ابتدائى 2011/07/01 كریم ابراھیم دمحم جوھر 2345723 كفـءكفـء1602011/06/28 معلم

ساحل العمید االعدادیة 2011/07/01 كریم بیومى دمحم ابوالخیر 2064257 كفـءكفـء1612011/06/27 معلم

سیدى خلیفة 2010/04/10 كمال عرفة حب هللا یوسف 2068751 كفـءكفـء1622011/02/28 معلم

العمدة عبید 2011/07/01 المي السید راغب شمھ 2113484 كفـءكفـء1632011/06/27 معلم

خالد بن الولید القدیمة 2010/04/10 لیلى عبدالسالم دمحم بخیت 2051043 كفـءكفـء1642011/02/14 معلم

محمود العیسوى 2011/04/10 مالك دمحم سید احمد 749572 كفـءكفـء1652011/02/14 معلم

الحمام الرسمیة المتمیزة لغات ابتدائى 2010/04/10 ماھر عبدالقادر عبدالجواد كمون 2064779 كفـءكفـء1662011/02/28 معلم

یعمل بالدیوان 2007/05/20 ماھر فتحى عبد العزیز الشنشورى 749236 كفـءكفـء1672011/02/28 معلم

2011/06/27 الشیخ صابر تعلیم اساسى مجدى عبدالعلیم عبدالعظیم عبدالعلیم 2058276 كفـءكفـء1682011/06/27 معلم

الصدیق ابو بكر 2011/07/01 دمحم ابراھیم جابر القط 2055956 كفـءكفـء1692011/06/27 معلم

الصدیق ابو بكر 2011/07/01 دمحم ابراھیم حسین العربى 2328821 كفـءكفـء1702011/06/26 معلم
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تاریخ شغل 
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الكادر
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المؤھل 
األعلي

الرویسات االعدادیھ 2008/05/22 دمحم ابوالیزید دمحم جاد 2096910 كفـءكفـء1712011/02/28 معلم

ام المؤمنین 2011/07/01 دمحم احمد االمین سالم على 2339858 كفـءكفـء1722011/06/27 معلم

الصدیق ابو بكر 2011/06/27 دمحم السید عبد العظیم حجازى 2394450 كفـءكفـء1732011/06/27 معلم

حویل 2010/05/13 دمحم السید عبدالكریم غنیم 2124338 كفـءكفـء1742011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/04/10 دمحم السید دمحم موسى 1672326 كفـءكفـء1752011/02/28 معلم

اوالد مسعود 2011/04/10 دمحم بدر یس دمحم 749058 كفـءكفـء1762011/02/28 معلم

الحمام الثانویةالفنیة التجاریة بنین 2011/02/28 دمحم جبر دمحم عبدالكریم 2096917 كفـءكفـء1772011/02/28 معلم

الحمام االعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم حسن السید زعلوك 2393992 كفـءكفـء1782011/06/27 معلم

ساحل العمید الجدیدة 2011/04/10 دمحم حمدى على الجمالة 2059169 كفـءكفـء1792011/02/14 معلم

خالد بن الولید الجدیده 2011/02/28 دمحم خیرى عبد الحمید ابراھیم 749462 كفـءكفـء1802011/02/28 معلم

خالد بن الولید القدیمة 2011/04/10 دمحم ربیع عبدالوالى سلیمان 2061986 كفـءكفـء1812011/02/28 معلم

جبریل االعدادیة 2011/04/10 دمحم رمضان خلیفة الفخرانى 2054925 كفـءكفـء1822011/02/14 معلم

الحمام االعدادیة بنین 2011/04/10 دمحم سعدالدین على القشاش 2059136 كفـءكفـء1832011/02/28 معلم

سیدى خلیفة 2011/07/01 دمحم سمیر كامل دمحم 2396982 كفـءكفـء1842011/06/27 معلم

اسامة بن زید االبتدائیة 2011/04/10 دمحم صالح على احمد 2052471 كفـءكفـء1852011/02/28 معلم

2011/07/01 الشیخ صابر تعلیم اساسى دمحم صبحى عبدالجواد خفاجھ 2336578 كفـءكفـء1862011/06/27 معلم

نجع بحیازة للفصل الواحد 2010/05/20 دمحم عبد الجواد دمحم ابو خضیر 747792 كفـءكفـء1872011/06/27 معلم

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

7438of 7108 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
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تاریخ شغل 
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الكادر
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

جبریل االعدادیة 2011/02/28 دمحم عبدالحكیم عبدالعظیم خطاب 2054929 كفـءكفـء1882011/02/28 معلم

حویل 2010/07/01 دمحم عبدالرازق عبدالرحیم السلخ 2097540 كفـءكفـء1892011/06/27 معلم

2011/04/10 الشیخ صابر تعلیم اساسى دمحم على جمعھ مدكور 2058284 كفـءكفـء1902011/02/14 معلم

خالد بن الولید القدیمة 2011/04/10 دمحم على حسن ابوحطب 2049082 كفـءكفـء1912011/02/28 معلم

ساحل العمید االعدادیة 2011/07/01 دمحم على دمحم رزق 2059186 كفـءكفـء1922011/06/27 معلم

خالد بن الولید الجدیده 2011/04/10 دمحم عمر دمحم عبد المقصود 749306 كفـءكفـء1932011/02/28 معلم

سیدى خلیفة 2011/07/01 دمحم فوزى عبدالجواد عوض 748432 كفـءكفـء1942011/06/27 معلم

ساحل العمید الجدیدة 2011/04/10 دمحم دمحم دمحم غالب 2054645 كفـءكفـء1952011/02/28 معلم

الحمام الثانویة الفنیة التجاریة بنات 2011/06/27 دمحم مرازقى احمد الشیخ 2376882 كفـءكفـء1962011/06/27 معلم

على بن ابى طلب االعدادیة بنین 2011/04/10 دمحم مصطفى دمحم محسوب 2053457 كفـءكفـء1972011/02/28 معلم

اوالد سعداوى 2006/11/13 دمحم منصور دمحم المالكي 1637510 كفـءكفـء1982011/06/26 معلم

ام المؤمنین 2011/04/10 محمود ابو الفتوح محمود دمحم 749218 كفـءكفـء1992011/02/28 معلم

محمود العیسوى 2011/04/10 محمود احمد عبدالوھاب عبدالغنى 2096915 كفـءكفـء2002011/02/28 معلم

عمرو بن العاص 2011/06/27 محمود جمال دمحم القالع 2394321 كفـءكفـء2012011/06/27 معلم

عمرو بن العاص 2011/06/27 محمود سعید حامد اسماعیل 2342604 كفـءكفـء2022011/06/27 معلم

بالل بن رباح 2011/04/10 محمود عبدالحلیم احمد خلیل 2051678 كفـءكفـء2032011/04/10 معلم

الحمام الثانویةالفنیة التجاریة بنین 2010/04/10 محمود عبدالمنعم راغب التراس 1678720 كفـءكفـء2042011/02/28 معلم
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التعیین
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

العمدة عبید 2011/04/10 محمود مبروك دمحم دمحم 2100127 كفـءكفـء2052011/02/28 معلم

ساحل العمید االعدادیة 2011/07/01 محمود دمحم احمد عمرو 2087300 كفـءكفـء2062011/06/27 معلم

اوالد مسعود 2011/04/10 محمود مصطفى حافظ عبدالتواب 2061992 كفـءكفـء2072011/02/28 معلم

خالد بن الولید الجدیده 2011/02/14 مدحت السید مراد السید 749748 كفـءكفـء2082011/02/14 معلم

2011/07/01 الشیخ صابر تعلیم اساسى مرفت صالح عبدهللا عبد العال 2398824 كفـءكفـء2092011/06/27 معلم

خالد بن الولید ق ریاض اطفال 2011/02/14 مرفت محمود ابراھیم مصطفى 2054984 كفـءكفـء2102011/02/14 معلم

خالد بن الولید القدیمة 2010/04/10 مروة حسنى عامر محمود 2051045 كفـءكفـء2112011/02/14 معلم

العلم واالیمان 2010/07/01 مروة عاشور سعید خالد 2058269 كفـءكفـء2122011/06/27 معلم

الحمام الثانویةالفنیة التجاریة بنین 2011/04/10 مصطفى عادل دمحم غریب 2067433 كفـءكفـء2132011/02/28 معلم

2011/07/01 الشیخ صابر تعلیم اساسى مصطفى محمود عثمان احمد 2398802 كفـءكفـء2142011/06/27 معلم

النھضة االبتدائیة 2011/04/10 مصطفى یونس عبدالخالق دمحمین 2062469 كفـءكفـء2152011/02/28 معلم

خالد بن الولید القدیمة 2011/04/10 مالك فخرى عبدالمسیح حنا 2051050 كفـءكفـء2162011/02/28 معلم

عمرو بن العاص 2011/07/01 منى خلف دمحم حسین 2398468 كفـءكفـء2172011/06/27 معلم

بالل بن رباح 2011/06/27 منى عبد السالم عبد الدایم سعد 2394284 كفـءكفـء2182011/06/27 معلم

عثمان بن عفان 2011/07/01 منى مصطفى عرفھ عبدالجلیل 2394177 كفـءكفـء2192011/06/27 معلم

الصدیق ابو بكر 2011/07/01 مى دمحم دمحم احمد یونس 2338527 كفـءكفـء2202011/06/27 معلم

الصدیق ابو بكر 2011/04/10 نادیة ابراھیم دمحم شوشة 2053487 كفـءكفـء2212011/04/10 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الحماممطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2010/04/10 نادیة مرسى مصطفى مرسى 2030801 كفـءكفـء2222011/02/28 معلم

خالد بن الولید القدیمة 2011/07/01 ناھد حلمى برسوم غالى 2398451 كفـءكفـء2232011/06/27 معلم

اوالد سعداوى 2010/07/01 نجالء فتحى محمود شنقار 2394357 كفـءكفـء2242011/06/27 معلم

خالد بن الولید الجدیده 2011/02/14 نجوي ابراھیم السید علي 749552 كفـءكفـء2252011/02/14 معلم

العلم واالیمان 2011/04/10 ندا دمحم دمحم البربرى 2054892 كفـءكفـء2262011/04/10 معلم

خالد بن الولید الجدیده 2011/06/27 نسرین علي عبدالرءوف علي بدوي 2304470 كفـءكفـء2272011/06/27 معلم

العمدة عبید 2010/04/10 نسرین یحیي دمحم باشا 2053677 كفـءكفـء2282011/02/14 معلم

بالل بن رباح 2010/07/01 نصر سلیمان ابراھیم دمحم 2052650 كفـءكفـء2292011/06/27 معلم

نور العلم 2010/07/01 نعمة ربیع عبد الوالى سلیمان 2401973 كفـءكفـء2302011/06/27 معلم

محمود العیسوى 2011/04/10 نعمة دمحم عبدالنبى دمحم 2054752 كفـءكفـء2312011/02/28 معلم

الصدیق ابو بكر 2011/04/10 نوره دمحم حسن احمد 2054944 كفـءكفـء2322011/02/28 معلم

خدیجة بنت حویلد 2011/07/01 ھالھ خمیس مراجع عویضة 2068085 كفـءكفـء2332011/02/28 معلم

نور العلم 2011/04/10 ھانم احمد معوض ابراھیم 2051039 كفـءكفـء2342011/02/28 معلم

نور العلم 2011/04/10 ھانم شمس الدین عبدالباقي اسماعیل 2058256 كفـءكفـء2352011/02/14 معلم

على بن ابى طلب االعدادیة بنین 2011/06/27 ھبة خیرى دمحم یوسف 2394249 كفـءكفـء2362011/06/27 معلم

خالد بن الولید القدیمة 2011/04/01 ھبھ السید عبدالعاطى عبدالراضى 748195 كفـءكفـء2372011/04/01 معلم

منطقة ابو عامریة 2011/04/10 ھشام ابراھیم دمحم سید احمد 2053456 كفـءكفـء2382011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الحماممطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بالل بن رباح 2011/07/01 ھشام دمحم ابراھیم دمحم 2052634 كفـءكفـء2392011/06/27 معلم

الحمام الثانویةالفنیة التجاریة بنین 2011/02/28 ھشام دمحم حسین ابوشنب 1579441 كفـءكفـء2402011/02/28 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 ھناء عبدربھ احمد عبدهللا 2054882 كفـءكفـء2412011/06/27 معلم

نور العلم 2011/07/01 ھیام فتحى عبدالرحمن الجاحوشى 2401612 كفـءكفـء2422011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/04/10 ھیثم دمحم احمد اسماعیل 2059191 كفـءكفـء2432011/02/28 معلم

خالد بن الولید الجدیده 2011/06/27 ھیثم یونس منازع عمران 749267 كفـءكفـء2442011/06/27 معلم

الحمام الثانویةالفنیة التجاریة بنین 2011/07/01 وائل دمحم عبدالحمید المراسى 2049074 كفـءكفـء2452011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 وفاء عثمان دمحم عثمان 2398458 كفـءكفـء2462011/06/27 معلم

العمدة عبید 2010/04/10 والء عید حبشى دمحم سرور 2100129 كفـءكفـء2472011/02/14 معلم

محمود العیسوى 2011/02/28 والء دمحم رفعت عبدالفتاح 2058035 كفـءكفـء2482011/02/28 معلم

الصدیق ابو بكر 2011/07/01 ولید دمحم حامد السید 2392849 كفـءكفـء2492011/06/27 معلم

اوالد سعداوى 2011/07/01 یاسر عمر صابر راغب 2384904 كفـءكفـء2502011/06/27 معلم

العمدة عبید 2010/04/10 یاسر دمحم عبد الخالق الشاذلى 747841 كفـءكفـء2512011/02/28 معلم

ابو ھیسھ للفصل الواحد 2011/02/14 یحى عبدهللا عبدالرحیم عبدهللا 2100131 كفـءكفـء2522011/02/14 معلم

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

7438of 7112 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  ً
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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 

السلوممطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السادات 2009/09/01 احمد دمحم احمد العسكرى 2336385 كفـءكفـء12011/07/01 معلم

السادات 2011/04/10 ایمن دمحم دمحم الصفطي 1625095 كفـءكفـء22011/04/10 معلم

2011/07/01 السلوم الثانویة التجاریة بكر دمحم مسعود ابوحسین 2394334 كفـءفوق المتوسط32011/07/01 معلم

السلوم بنین االبتدائیة 2006/10/05 خالد حمد الطیب عویان 1625042 كفـءكفـء42011/04/10 معلم

2011/07/01 السلوم الثانویة التجاریة سحر احمد مصطفى دمحم 1726192 كفـءكفـء52011/07/01 معلم

السادات 2011/07/01 سعید ابراھیم ابراھیم على 2288618 كفـءكفـء62011/07/01 معلم

السادات 2010/04/10 سلوى ناجح على سالم 1627425 كفـءكفـء72011/04/10 معلم

السلوم الثانویة 2010/07/01 سھام رمزى جادو على 2231668 كفـءكفـء82011/06/27 معلم

السادات 2007/03/01 سھیر رمزى جادو على 1691026 كفـءكفـء92011/07/01 معلم

السلوم بنین االبتدائیة 2010/04/10 سوزان دمحم ابو الحمد مصطفى 1630697 كفـءكفـء102011/04/10 معلم

السلوم بنین االعدادیة 2011/07/01 سومیة على السید على 2352438 كفـءكفـء112011/06/27 معلم

السلوم بنین االبتدائیة 2010/11/07 شرین عابد طھ احمد 1639131 كفـءكفـء122011/07/01 معلم

السلوم بنین االبتدائیة 2011/07/01 عبد العزیز جمعھ عبد العزیز شحاتھ 1635355 كفـءكفـء132011/07/01 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیھ 2011/04/10 عزالدین عبدالكافي صابر فرج 1678792 كفـءكفـء142011/04/10 معلم

الشھید دمحم الساعدى خلیل  االبتدائیة 2011/07/01 فكرى صالح الدین قطب العنانى 2395969 كفـءكفـء152011/07/01 معلم

السلوم بنین االبتدائیة 2009/10/04 فكریة عبد المنعم حسن الطنطاوي 1625173 كفـءكفـء162011/07/01 معلم

الشھید دمحم الساعدى خلیل  االبتدائیة 2011/04/10 دمحم رجب احمد على 2235081 كفـءكفـء172011/04/10 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

السلوممطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السادات 2011/07/01 محمود دمحم على حسن 2392249 كفـءكفـء182011/07/01 معلم

السادات 2010/07/01 مروة دمحم علي حسن 1678594 كفـءكفـء192011/07/01 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیھ 2011/04/10 مصطفى دمحم عبد الرازق عبد المالك 2083431 كفـءكفـء202011/04/10 معلم

السادات 2011/04/10 منى احمد دمحم ابو مھنا 1633282 كفـءكفـء212011/02/28 معلم

السادات 2008/11/02 نایل عبد الھادى سالمان عبد الھادى 2234462 كفـءكفـء222011/07/01 معلم

عثمان بن عفان 2011/07/01 نسرین احمد حسین العزب 2055224 كفـءكفـء232011/07/01 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیھ 2011/07/01 ھایدي عطیة خطاب ابراھیم 1678551 كفـءفوق المتوسط242011/07/01 معلم

السلوم بنین االبتدائیة 2012/01/16 ھدى سالم حمیدة شعیب 2231635 كفـءكفـء252011/04/10 معلم

سیول القطعان االبتدائیة 2011/04/10 ھیثم حامد دمحم الشنوانى 2083396 كفـءكفـء262011/04/10 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیھ 2008/10/01 وفاء فاروق دمحم عبد الحلیم 1689810 كفـءفوق المتوسط272011/06/27 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 

سیوةمطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سیوه الثانویھ الصناعیھ 2010/05/12 باسم ابراھیم دمحم المزین 2301527 كفـءكفـء12011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الصفا االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 اماني حسین احمد بسطاوى 2304461 كفـءكفـء22011/06/27 أخصائى اجتماعى

الرمل االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 مریم دمحم رزق البریمي 1561017 كفـءكفـء32011/06/27 أخصائى اجتماعى

اغورمى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ابراھیم شیتھ عبد القادر شیتھ 1561558 كفـءكفـء42011/06/27 معلم

ابوبكر الصدیق للتعلیم االساسي 2011/04/10 ابو القاسم ابراھیم دمحم ابراھیم 1561180 كفـءكفـء52011/02/14 معلم

الرمل االعدادیة المشتركة 2011/04/10 احمد ابوالفتوح المصري اسماعیل 2068704 كفـءكفـء62011/02/28 معلم

السالم للتعلیم االساسى 2011/04/10 احمد ابوبكر دمحم ابوبكر 1563500 كفـءكفـء72011/02/28 معلم

مشندت لتعلیم االساسي 2009/05/06 احمد توفبق عبداللطیف ابوفاطمة 2301542 كفـءكفـء82011/06/27 معلم

سیوة الثانویة الزراعیة 2012/03/26 احمد جمعة عبدالواحد ابراھیم 2127235 كفـءكفـء92011/06/27 معلم

ناصراالعدادیة المشتركة 2010/05/21 احمد حمیدة زكي السید 2344760 كفـءكفـء102011/06/27 معلم

ناصراالعدادیة المشتركة 2011/07/01 احمد سمیر دمحم فاضل 2301514 كفـءكفـء112011/06/27 معلم

ناصراالعدادیة المشتركة 2010/02/20 احمد سنوسي احمد سالمھ 1561663 كفـءكفـء122011/04/10 معلم

الغربیین االبتدائیة المشتركة 2011/04/10 احمد عكوش احمد دمحم 1561416 كفـءكفـء132011/02/28 معلم

ناصراالعدادیة المشتركة 2011/07/01 احمد علي احمد الكالف 2053608 كفـءكفـء142011/06/27 معلم

ابو شروف للتعلیم االساسي 2011/04/10 احمد دمحم عبدهللا عمر 2055857 كفـءكفـء152011/02/14 معلم

امون االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 اسامة عبداللطیف سلیمان عبداللطیف 2056016 كفـءكفـء162011/06/27 معلم

الغربیین االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 اسالم على احمد على السروجى 2301526 كفـءكفـء172011/06/27 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 

سیوةمطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السبوخھ االبتدائیة بنات 2011/07/01 الرفاعي دمحم عبدالمنصف مطاوع 2053649 كفـءكفـء182011/06/27 معلم

سیوة الثانویة الزراعیة 2011/04/10 السعید دمحم سلیمان ابوغطفة 1564049 كفـءكفـء192011/02/28 معلم

ابو شروف للتعلیم االساسي 2011/07/01 السید على السید دمحم القاضى 1562877 كفـءكفـء202011/06/27 معلم

الزیدان االبتدائیة 2011/07/01 السید فتحى السید ھیكل 1560557 كفـءكفـء212011/06/27 معلم

السبوخة االبتدائیة بنین 2010/07/01 امانى على دمحم على 1560483 كفـءكفـء222011/07/01 معلم

الرمل االعدادیة المشتركة 2011/04/10 امینة فضل دمحم سالم 1561275 كفـءكفـء232011/02/28 معلم

2011/06/27 سیوة الثانویة التجاریة بسمھ یحى دمحم باشا 2093669 كفـءكفـء242011/06/27 معلم

الرمل االعدادیة المشتركة 2011/07/01 بن ادریس عبدالعزیز بن ادریس عثمان 2301529 كفـءكفـء252011/06/27 معلم

الرمل االعدادیة المشتركة 2011/07/01 بھنسي دمحم دمحم بھنسي 2301498 كفـءكفـء262011/06/27 معلم

الرمل االعدادیة المشتركة 2009/01/21 تامر دمحم ابراھیم دمحم ابراھیم 2118116 كفـءكفـء272011/06/27 معلم

الرمل االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 جیھان صبري دمحم عبدالتواب 2061336 كفـءكفـء282011/06/27 معلم

سیوة الثانویة المشتركة 2011/04/10 حاتم صالح حمد ابوالمعاطي 2053676 كفـءكفـء292011/02/28 معلم

بھى الدین للتعلیم االساسى 2010/02/25 حسین عیاد حسین ابراھیم 1563351 كفـءكفـء302011/04/10 معلم

ناصراالعدادیة المشتركة 2011/07/01 حمزة موسى علي احمد 1561512 كفـءكفـء312011/06/27 معلم

الرمل االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حوریة محمود باز دمحم 1561149 كفـءكفـء322011/06/27 معلم

سیوة الثانویة المشتركة 2011/07/01 رجب دمحم رجب عطیوى 2336555 كفـءكفـء332011/06/27 معلم

ابو شروف للتعلیم االساسي 2010/04/10 رحاب دمحم فھمي سلیم 2055853 كفـءكفـء342011/04/10 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 

سیوةمطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اغورمى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سامي علي علي السید 2078576 كفـءكفـء352011/06/27 معلم

السبوخة االبتدائیة بنین 2011/04/10 سامي دمحم صالح دمحم 1561511 كفـءكفـء362011/04/10 معلم

ابو شروف للتعلیم االساسي 2011/07/01 سعد عبدالواحد ابراھیم صالح 1561757 كفـءكفـء372011/06/27 معلم

ابو شروف للتعلیم االساسي 2011/04/10 سعید احمد محمود الرفاعي 2055869 كفـءكفـء382011/02/14 معلم

امون االبتدائیة المشتركة 2010/04/10 سمر السید لطفي حسین 2056010 كفـءكفـء392011/02/14 معلم

امون االبتدائیة المشتركة 2010/04/10 سھیر دمحم توفیق المسلمانى 1561769 كفـءكفـء402011/02/28 معلم

الرمل االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شرین اسماعیل الصاوي طلبھ 2305174 كفـءكفـء412011/06/27 معلم

الصفا االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 صابر عبدالحمید دمحم البسطویسي 2061395 كفـءكفـء422011/07/01 معلم

السبوخھ االبتدائیة بنات 2010/04/10 صابرین دمحم نجیب ابراھیم السید 1561152 كفـءكفـء432011/02/14 معلم

فصل ثانوى فنى بمدرسة امون 2011/07/01 صافیناز محسن فھمي عبید 2055993 كفـءكفـء442011/06/27 معلم

الغربیین االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عائشة ابوالقاسم بكرین القذافي 2053535 كفـءكفـء452011/06/27 معلم

الرمل االعدادیة المشتركة 2010/02/21 عبد السالم عثمان دمحم الدمیرى 1560708 كفـءكفـء462011/02/14 معلم

الدكرور االبتدائیة 2011/06/27 عبد الكریم شاكر علي عبدالعال 2125652 كفـءكفـء472011/06/27 معلم

ابو شروف للتعلیم االساسي 2010/05/12 عبداللطیف دمحم عبداللطیف علي 2055874 كفـءكفـء482011/06/27 معلم

ابو شروف للتعلیم االساسي 2011/07/01 عبدهللا ابراھیم ماھر عمر 1563053 كفـءكفـء492011/06/27 معلم

امون االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عبدهللا حسني دمحم ناجي 2056003 كفـءكفـء502011/06/27 معلم

سیدى عبد السالم للتعلیم االساسى 2011/04/10 عبدهللا عمر عبدهللا اسماعیل 1560738 كفـءكفـء512011/02/28 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 

سیوةمطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سیدى رحیم االبتدائیة 2010/02/22 عبدهللا محمود عثمان االفندي 1560658 كفـءكفـء522011/02/14 معلم

السالم للتعلیم االساسى 2011/07/01 عبدالنبي دمحم ابوالقاسم دمحم 2301504 كفـءكفـء532011/06/27 معلم

اغورمى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عثمان دحمان عثمان دحمان 1561382 كفـءكفـء542011/06/27 معلم

مشندت لتعلیم االساسي 2009/01/20 عصام عبدالاله حسن احمد 1573559 كفـءكفـء552011/06/27 معلم

سیوه الثانویھ الصناعیھ 2011/07/01 عماد ربیع عوض عمر 2300318 كفـءكفـء562011/06/27 معلم

ابوبكر الصدیق للتعلیم االساسي 2011/07/01 عمر ابوسلیم شعیب ابوسلیم 2119286 كفـءكفـء572011/06/27 معلم

امون االبتدائیة المشتركة 2011/04/10 عمر عبد هللا صالح دمحم بالي 1561589 كفـءكفـء582011/02/28 معلم

الغربیین االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عمر عیسى دمحم ابوالقاسم 1563433 كفـءكفـء592011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/04/10 فتحي بالل اباش دمحم اباش 1560601 كفـءكفـء602011/02/14 معلم

اغورمى االبتدائیة المشتركة 2011/04/10 فتحي حمزة موسى عبدالسالم 1561224 كفـءكفـء612011/02/28 معلم

اغورمى االعدادیة المشتركة 2011/04/10 دمحم احمد خلیل بكرین 1563513 كفـءكفـء622011/02/28 معلم

ناصراالعدادیة المشتركة 2011/04/10 دمحم احمد دمحم الشیخ 2053586 كفـءكفـء632011/02/14 معلم

ناصراالعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم خلیفة علي خلیفة 2301531 كفـءكفـء642011/06/27 معلم

سیوة الثانویة المشتركة 2011/04/10 دمحم صبري عطیة احمد 2053572 كفـءكفـء652011/02/14 معلم

الرمل االعدادیة المشتركة 2010/02/21 دمحم عبدالرحمن عبدالمعطي دمحم 2053658 كفـءكفـء662011/02/28 معلم

السبوخھ االبتدائیة بنات 2011/04/10 دمحم عبدهللا یوسف دمحم 1543257 كفـءكفـء672011/02/14 معلم

الغربیین االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم علي حجازي بدر 2058539 كفـءكفـء682011/06/27 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

سیوةمطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سیوة الثانویة المشتركة 2011/04/10 دمحم فتحي السید ھیكل 1563025 كفـءكفـء692011/02/28 معلم

مشندت لتعلیم االساسي 2011/04/10 دمحم مصطفى شبل شحاتھ 2053589 كفـءكفـء702011/02/28 معلم

سیوة الثانویة الزراعیة 2011/07/01 محمود السید احمد دمحم محمود 2301503 كفـءكفـء712011/06/27 معلم

ابو شروف للتعلیم االساسي 2011/04/10 محمود شعیب عبدالجواد واصل 2055861 كفـءكفـء722011/02/14 معلم

سیوة الثانویة المشتركة 2011/07/01 محمود دمحم عبدالمقصود ضرغام 2055819 كفـءكفـء732011/06/27 معلم

اغورمى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مدني سنوسي دمحم سلیمان 2301468 كفـءكفـء742011/06/27 معلم

قارة ام الصغیر للتعلیم االساسى 2011/07/01 مستور احمد علي بركة 1561716 كفـءكفـء752011/06/27 معلم

الدكرور االبتدائیة 2010/02/21 مسلم دمحم نویجي یونس 1560676 كفـءكفـء762011/02/14 معلم

مشندت لتعلیم االساسي 2010/02/06 مصطفى عبدالعزیز حسین دمحم 1563839 كفـءكفـء772011/04/10 معلم

مشندت لتعلیم االساسي 2011/04/10 مصطفى محمود فرج الحصري 2055839 كفـءكفـء782011/02/28 معلم

ناصراالعدادیة المشتركة 2011/04/01 مصطفى یوسف احمد سالمة 1561618 كفـءكفـء792011/02/14 معلم

الزیدان االبتدائیة 2011/04/10 منى الدسوقي الدسوقي السعدني 1563208 كفـءكفـء802011/02/14 معلم

الصفا االبتدائیة المشتركة 2010/04/10 موسى اسماعیل عبدالنبي دمحم 2154951 كفـءكفـء812011/04/10 معلم

سیدى عبد السالم للتعلیم االساسى 2011/04/10 موسي طیب بكرین موسى 2055813 كفـءكفـء822011/02/28 معلم

آمون ریاض اطفال 2010/04/10 نفیسة دمحم عبدالمنصف مطاوع 2056006 كفـءكفـء832011/02/14 معلم

الرمل االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 ھانم دمحم جوده عفیفي الدھشان 2304484 كفـءكفـء842011/06/27 معلم

ابو شروف للتعلیم االساسي 2010/02/21 ھاني احمد عبدالغني حربي 2055844 كفـءكفـء852011/02/28 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 

سیوةمطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سیوة الثانویة المشتركة 2011/07/01 ھاني مبروك عبدالرحیم قمیحھ 2292445 كفـءكفـء862011/06/27 معلم

السبوخة االبتدائیة بنین 2010/04/10 ھبة دمحم عبدالعاطي عبداللطیف 2055961 كفـءكفـء872011/04/10 معلم

سیوه الثانویھ الصناعیھ 2011/04/10 وائل عبدالحمید عبدالعزیز حسن 2055796 كفـءكفـء882011/02/28 معلم

سیوة الثانویة المشتركة 2011/07/01 وائل عید فتحي حمیدة شاھین 2301535 كفـءكفـء892011/06/27 معلم

سیوة الثانویة المشتركة 2011/04/10 وائل دمحم منیر عبدالونیس 2055985 كفـءكفـء902011/02/14 معلم

ناصراالعدادیة المشتركة 2011/07/01 یاسر شوقي علي الخطیب 1561736 كفـءكفـء912011/06/27 معلم

مشندت لتعلیم االساسي 2011/04/10 یوسف عبدهللا على تونسى 1563760 كفـءكفـء922011/02/28 معلم

ناصراالعدادیة المشتركة 2011/07/01 یوسف دمحم ھالل صالح 2055972 كفـءكفـء932011/06/27 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 

النجیــلھمطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

)فصول ملحقة ( النجــیلة البحـــریة الصـــناعیة  2010/07/01 دینا عبد هللا امام عبد هللا 2393626 كفـءكفـء12011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 1981/09/01 محمود ابوضیف دمحم قاسم 1010069 كفـءكفـء22008/12/01 معلم أول أ

أوالد فــایــز االبتــــدائیة 2012/06/12 احمد على بسطاوى دمحم 2397737 كفـءكفـء32011/07/01 معلم

النجیــلة القبـلیة االبتـــــدائیة 2011/12/20 احمد كمال احمد عبدالاله 1586830 كفـءكفـء42011/04/10 معلم

دوار الســــــبع االعــــــــدادیة 2012/06/12 احمد یاسین علي دمحم 1560754 كفـءكفـء52011/07/01 معلم

زاویة الجـــرارة االبتــدائیة 2010/07/01 اسماء احمد عبد العال ابو سنة 2380244 كفـءكفـء62011/07/01 معلم

أوالد عمــیرة غـــرب االبتـــدائیة 2010/04/10 اسماء صالح احمد عبد الغني 2066318 كفـءكفـء72011/04/10 معلم

دوار الســــــبع االعــــــــدادیة 2011/07/01 ایمان كمال عبدالحمید الصبان 2059899 كفـءكفـء82011/04/10 معلم

النجیــلة القبـلیة االبتـــــدائیة 2012/06/14 ایمن احمد محمود احمد 2345924 كفـءكفـء92011/07/01 معلم

نجــع المــــالح االبتـــدائیة 2012/06/10 حامد عبد اللطیف فتحي الدلتوني 2074781 كفـءكفـء102011/06/27 معلم

أحمــد عــــرابى االعــــدادیة 2012/06/12 حسام بدري دمحم علیوة 2074679 كفـءكفـء112011/07/01 معلم

زاویـــــة الجـــــرارة االعــــــدادیة 2012/06/12 حسین السید علي یوسف 2074671 كفـءكفـء122011/07/01 معلم

أوالد الشیخ عبد الزین االبتدائیة 2011/07/01 رفعت سعید عبد المجید عمر 2066371 كفـءكفـء132011/04/10 معلم

النجیــلة البحـــــریة االبتــــدائیة 2010/04/10 سارة دمحم نجیب دمحم 2071732 كفـءكفـء142011/04/10 معلم

أحمــد عــــرابى االبتدائیــــــة 2011/12/23 سامح رشاد اسماعیل البربري 2093267 كفـءكفـء152011/04/10 معلم

النجیــلة القبــلیة االعــــدادیة 2010/07/01 سمر احمد عبد اللطیف وھدان 2055362 كفـءكفـء162011/07/01 معلم

دوار الســــبع االبتـــدائیة 2010/04/10 شرین علي فھمي احمد 2059915 كفـءكفـء172011/04/10 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 

النجیــلھمطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النجـــیلة البحــــــریة االعــــدادیة 2010/05/12 صالح صابر ابراھیم حسین 2385544 كفـءكفـء182011/07/01 معلم

ســعد بن ابى وقـــاص االبتدائیة 2012/06/10 صبحي فتح الباب عبد ربھ راضي 2055310 كفـءكفـء192011/07/01 معلم

الضــــــوایا االبتــدائیــــة 2012/06/12 عبد هللا دمحم عبد هللا عبد المطلب 2385608 كفـءكفـء202011/07/01 معلم

نجــع المــــالح االبتـــدائیة 2011/07/01 عبد هللا مصطفي شعبان مصطفي 2074787 كفـءكفـء212011/02/14 معلم

الزغیــــــرات االبتدائیة 2004/07/01 عالء احمد محمود حسن 1630531 كفـءكفـء222009/01/01 معلم

أوالد عمـــیرة غرب حدیث 2011/07/01 عماد سلیمان محروص بشاي 2103435 كفـءكفـء232011/04/10 معلم

الزغـــــیرات االعـــــــدادیة 2011/12/20 فرج حبشي عبد السالم حسن 2066027 كفـءكفـء242011/04/10 معلم

النجیــلة القبــلیة االعــــدادیة 2010/07/01 فوزیة منتصر بدین هللا عبد الغني دمحم 2059872 كفـءكفـء252011/07/01 معلم

العلم االخضـــــراالبتـــــدائیة 2010/05/13 دمحم عبدالكریم فتوح طمان 2053639 كفـءكفـء262011/07/01 معلم

الضــــــوایا االبتــدائیــــة 2011/12/22 محمود احمد محمود ابراھیم 2230829 كفـءكفـء272011/04/10 معلم

المـؤامنـــــــة االبتــــــدائیة 2010/05/12 محمود حسن احمد ابراھیم 2074810 كفـءكفـء282011/07/01 معلم

زاویة الجـــرارة االبتــدائیة 2011/12/22 محمود حسن السید معتوق 2078604 كفـءكفـء292011/04/10 معلم

نجــع المــــالح االبتـــدائیة 2011/12/20 محمود دمحم بھي الدین الغباري 2074784 كفـءكفـء302011/02/28 معلم

دمحم عبد الرحمن عطیة االبتدائیة 2012/06/12 مراجع عطیة عبد السالم عبد العزیز 2098880 كفـءكفـء312011/07/01 معلم

النجیــلة البحـــــریة االبتــــدائیة 2011/07/01 مرضیة امطیر حمیدة جویدة 2089225 كفـءكفـء322011/02/14 معلم

المـؤامنـــــــة االبتــــــدائیة 2010/04/10 مروة جبر ابراھیم دمحم 2066309 كفـءكفـء332011/04/10 معلم

زاویـــــة الجـــــرارة االعــــــدادیة 2010/04/10 مریم مكرم مسیحھ اسحق 2107455 كفـءكفـء342011/04/10 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 

النجیــلھمطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أوالد الشیخ عبد الزین االبتدائیة 2010/04/10 نجالء حمدى حافظ الصاوى 749580 كفـءكفـء352011/04/10 معلم

أوالد عمــیرة غـــرب االبتـــدائیة 2010/07/01 نعمة حكیم یونس حمد 2386214 كفـءكفـء362011/06/27 معلم

أوالد الشیخ عبد الزین االبتدائیة 2010/04/10 نعمة سید رزق ابو زید 2095794 كفـءكفـء372011/04/10 معلم

الزغـــــیرات االعـــــــدادیة 2010/04/10 ھدي عبود ھارب راوي 2066065 كفـءكفـء382011/04/10 معلم

اوالد عیاد قــــــدیــــــــم 2011/07/01 ھیبة عبد الھادي مفتاح زعیر 2235805 كفـءكفـء392011/04/10 معلم

أحمــد عــــرابى االبتدائیــــــة 2011/12/27 ولید علي عبدالعزیز سعید 2055831 كفـءكفـء402011/04/10 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

برانــــيمطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

برانى بنات 2010/07/01 سحر الحسیني سالم موسى 2345936 كفـءكفـء12011/07/01 أخصائى اجتماعى

شماس 2011/07/01 سماح سعید دمحم دمحم 2382728 كفـءكفـء22011/07/01 أخصائى اجتماعى

برانى للتعلیم االساسى ع 2011/07/01 عمر عبد االعلى عالم دمحم 2382708 كفـءكفـء32011/06/27 أخصائى اجتماعى

برانى الثانوي الصناعیة 1997/12/01 احمد دمحم احمد سعید 748198 كفـءكفـء42009/08/01 معلم أول

سیدي براني التجاریة المشتركة 2001/03/19 حسام مصطفى ابراھیم عوض 2116799 كفـءكفـء52011/01/01 معلم أول

برانى للتعلیم االساسى ع 2011/07/01 ابراھیم صبحي عبد الغفار المزاتي 2318501 كفـءكفـء62011/07/01 معلم

ابو غلیلة 2011/07/01 احمد بدر محمود عبد العاطي 2345735 كفـءكفـء72011/06/27 معلم

عقاقیر ابو حریرة 2011/04/10 احمد شوقي عبدالحمید خلیفھ 2072526 كفـءكفـء82011/02/28 معلم

برانى للتعلیم االساسى ع 2011/04/10 احمد صالح احمد یوسف 2115747 كفـءكفـء92011/04/10 معلم

الشرصیة 2011/12/22 اسالم دمحم السید سالمة 2073516 كفـءكفـء102011/04/01 معلم

الطوارسة فتیات 2011/04/10 اسماء شعبان خلیفة بدیر 2083668 كفـءكفـء112011/04/10 معلم

برانى بنات 2011/04/10 اسماء لطفى عبدالرازق جرارى 2074619 كفـءكفـء122011/04/10 معلم

خالد بن الولید للتعلیم األساسي 2010/05/17 اسماعیل محیي الدین ابوالیزید ابراھیم 2345932 كفـءكفـء132011/06/27 معلم

برانى للتعلیم االساسى ع 2009/01/21 البلتاجي حمزه محمود البري 2303084 كفـءكفـء142011/07/01 معلم

الزویدة 2011/04/10 الحسینى دمحم الحسینى كیالني 2073184 كفـءكفـء152011/04/10 معلم

برانى الثانوي الصناعیة 2010/05/21 السید غازي حمیده دمحم 2381596 كفـءكفـء162011/07/01 معلم

الشبیكات 2011/07/01 السید دمحم دمحم المنوفى 2073571 كفـءكفـء172011/06/27 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 

برانــــيمطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أوالد امبیوة 2011/04/10 امجد دمحم یاقوت رضوان 2073065 كفـءكفـء182011/04/10 معلم

برانى بنات 2010/07/01 امل فرج عبد هللا دمحم 2123803 كفـءكفـء192011/07/01 معلم

براني االعدادیة بنات 2011/04/10 ایمان سامى دمحم عبدالمقصود 2074609 كفـءكفـء202011/04/10 معلم

شماس 2011/07/01 ایمان عزت جودة علي 2080421 كفـءكفـء212011/07/01 معلم

اوالد عبد 2011/04/10 ایمن ابراھیم احمد القناوي 2083911 كفـءكفـء222011/07/01 معلم

أوالد یحیى للتعلیم األساسي 2010/05/12 تامر مصطفى مبارك مبارك البنا 2345726 كفـءكفـء232011/07/01 معلم

ابو مرزوق 2011/04/10 تغرید محمود سالم احمد 2073527 كفـءكفـء242011/04/10 معلم

براني االعدادیة بنات 2011/07/01 جمال عبدهللا سالم قاسم 2076365 كفـءكفـء252011/07/01 معلم

أوالد یحیى االبتدائیة 2011/07/01 حاتم یاسین علي دمحم 749690 كفـءكفـء262011/07/01 معلم

شماس 2011/07/01 حسام ابو سریع دمحم محمود 2331083 كفـءكفـء272011/06/27 معلم

الزویدة 2011/04/10 خالد ھشام احمد عامر 2080214 كفـءكفـء282011/04/10 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 خمیس یونس سالم قاسم 2073082 كفـءكفـء292011/04/10 معلم

أوالد مصوكى 2011/07/01 خیر هللا نوار سالم عمر 2396514 كفـءكفـء302011/07/01 معلم

برانى بنات 2010/04/10 دعاء سمیر عمر احمد 2074624 كفـءكفـء312011/04/10 معلم

حي األمل االبتدائیة 2010/07/01 راضیین حامدینو عبد العلیم التوبتي 2331080 كفـءكفـء322011/07/01 معلم

الزویدة 2011/07/01 راندة حسن عبد الرحمن جراري 2345719 كفـءكفـء332011/07/01 معلم

ابوكویلة 2011/07/01 رجب سالم شحاتھ سالم 2083637 كفـءكفـء342011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

برانــــيمطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

برانى بنین 2010/03/10 رجب فرج عبدالجلیل سنوسي 2080428 كفـءكفـء352011/04/10 معلم

برانى بنین 2011/07/01 رجب دمحم الدبالني عادلي 1552264 كفـءكفـء362011/07/01 معلم

برانى بنین 2010/07/01 رشا منصور جابر منصور 2331082 كفـءكفـء372011/06/27 معلم

برانى الثانوي الصناعیة 2010/05/11 سامح احمد احمد الحداد 2303089 كفـءكفـء382011/06/27 معلم

أبومرزوق للتعلیم األساسي 2011/04/10 سامى عبدالمعطى عمر النفراوي 2073057 كفـءكفـء392011/04/10 معلم

سیدى برانى االعدادیة بنین 2011/07/01 سامى محمود حازم دمحم 2073568 كفـءكفـء402011/07/01 معلم

ابو مرزوق 2010/07/01 سعاد حسنین دمحم حسنین 2345725 كفـءكفـء412011/07/01 معلم

أوالد امبیوة 2011/07/01 سعد دمحم یوسف احمد 2318503 كفـءكفـء422011/07/01 معلم

ابو غلیلة 2010/05/13 سعید دمحم عبدالجلیل دمحم 2076371 كفـءكفـء432011/07/01 معلم

شماس 2010/07/01 سماح عبد الحمید السید حماد 2345923 كفـءكفـء442011/07/01 معلم

حي األمل االعدادیة 2011/07/01 سیدة دمحم عاشور احمد 747954 كفـءكفـء452011/07/01 معلم

برانى للتعلیم االساسى ع 2011/07/01 شریف ھالل محروس زاید 2318498 كفـءكفـء462011/07/01 معلم

الثورة 2011/07/01 شیماء خالد متولي دمحم عامر 2401954 كفـءكفـء472011/07/01 معلم

برانى بنین 2011/04/10 شیماء مصطفى عمر حسن 2076387 كفـءكفـء482011/07/01 معلم

براني االعدادیة بنات 2011/07/01 صابر علي الكالح متخطري 749557 كفـءكفـء492011/07/01 معلم

شماس 2011/07/01 صابرین حسین عبدالباقى عبدالنبي 2073163 كفـءكفـء502011/04/01 معلم

براني االعدادیة بنات 2011/07/01 صباح عبدالحلیم عبدالوھاب مطاوع 2074616 كفـءكفـء512011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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برانــــيمطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

شماس 2011/04/10 صفیة عبد الحمید ھالل على 2071758 كفـءكفـء522011/04/10 معلم

حسان بن ثابت 2011/04/10 عبد الحمید دمحم عبدالواحد ابراھیم 2073530 كفـءكفـء532011/02/14 معلم

سیدى برانى االعدادیة الثانویة 2011/02/14 عبد السالم زاھر عبدالسالم االصبح 1563287 كفـءكفـء542011/02/14 معلم

خالد بن الولید للتعلیم األساسي 2011/07/01 عبد الكریم رجب عبدالكریم شلش 2073560 كفـءكفـء552011/06/27 معلم

ابو عیدة حدیث 2011/04/10 عبد هللا شعبان عبدهللا احمد 2083638 كفـءكفـء562011/04/10 معلم

أوالد یحیى للتعلیم األساسي 2010/05/22 عبدالفتاح دمحم عبد الفتاح دمحم 2318478 كفـءكفـء572011/07/01 معلم

الثورة 2011/04/10 عبدالھادي السید عبدالرحمن عبدالھادي 2072979 كفـءكفـء582011/04/10 معلم

المقتلة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عصام ممدوح عبدالعزیز احمد 2073575 كفـءكفـء592011/02/14 معلم

برانى للتعلیم االساسى ع 2006/05/31 عالء السید حسن احمد 747926 كفـءكفـء602011/04/10 معلم

سیدي براني التجاریة المشتركة 2010/05/12 علي ابراھیم دمحم نعینع 2345928 كفـءكفـء612011/07/01 معلم

برانى بنات 2010/04/10 فاطمھ دمحم الدبالني عادلي 749483 كفـءكفـء622011/02/14 معلم

برانى بنات 2011/07/01 كرم الفى صابر عزیز 2074603 كفـءكفـء632011/07/01 معلم

الوصاریھ فتیات 2010/05/14 مبروك زاید عبد المجید 2083673 كفـءكفـء642011/07/01 معلم

خالد بن الولید للتعلیم األساسي 2011/04/10 دمحم بسیوني شبل خلیل 2076419 كفـءكفـء652011/04/10 معلم

الظافر 2011/07/01 دمحم حسین الشربیني دمحم 2345925 كفـءكفـء662011/07/01 معلم

ابو مرزوق 2010/05/13 دمحم سعید جالل ابراھیم 2074566 كفـءكفـء672011/07/01 معلم

برانى بنات 2010/05/13 دمحم عبد االعلى عالم دمحم عالم 2345931 كفـءكفـء682011/07/01 معلم

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

7438of 7127 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
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التعیین
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برانــــيمطروح ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المقتلة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم عبدالعزیز امین ابراھیم 2073151 كفـءكفـء692011/07/01 معلم

سیدي براني التجاریة المشتركة 2012/06/20 دمحم عبدالمنعم احمد سالمھ 2347265 كفـءكفـء702011/06/28 معلم

الفاخرى االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عبدالنبى دمحم ادم 2074584 كفـءكفـء712011/02/14 معلم

الظافر 2011/07/01 دمحم غالى یوسف سلیمان 2073545 كفـءكفـء722011/04/10 معلم

الشبیكات 2010/05/14 دمحم قطب علي ابو دیغم 1573755 كفـءكفـء732011/06/27 معلم

سیدي براني التجاریة المشتركة 2011/07/01 دمحم محروس دمحم عبد المعطي 2381584 كفـءكفـء742011/07/01 معلم

حسان بن ثابت 2011/04/10 دمحم دمحم ابراھیم ابو عاصى 2073556 كفـءكفـء752011/02/14 معلم

الفاخرى االبتدائیة 2011/07/01 دمحم محمود دمحم مرسى 2074588 كفـءكفـء762011/04/10 معلم

عقاقیر ابو حریرة 2011/07/01 دمحم مصطفى دمحم العیسوي 2072525 كفـءكفـء772011/07/01 معلم

الفاخرى االبتدائیة 2011/07/01 دمحم نبیل عبدالحمید دمحم 2074592 كفـءكفـء782011/04/10 معلم

برانى للتعلیم االساسى ع 2011/04/10 محمود ابراھیم بدوي عیش 2072533 كفـءكفـء792011/04/10 معلم

یعمل بالدیوان 2011/04/10 محمود السید ابوذكري سالمھ 1759982 كفـءكفـء802011/04/10 معلم

برانى للتعلیم االساسى ع 2010/02/20 محمود سید دمحم خلیفة 2073188 كفـءكفـء812011/04/10 معلم

سیدى برانى االعدادیة الثانویة 2011/07/01 محمود فتحي محمود سالمھ 2381578 كفـءكفـء822011/07/01 معلم

حمزة سید الشھدء 2011/04/10 محمود دمحم احمد عیسى 2073515 كفـءكفـء832011/04/10 معلم

المقتلة االبتدائیة المشتركة 2011/04/10 مسعود دمحم مسعود احمد 2071744 كفـءكفـء842011/04/10 معلم

الشبیكات 2010/05/12 مصطفى انصاري نصر شاھین 2331089 كفـءكفـء852011/07/01 معلم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

حي األمل االبتدائیة 2011/04/10 معتز عبدالرازق احمد دمحم خالد 2230998 كفـءكفـء862011/04/10 معلم

برانى بنات 2011/07/01 منال عبدالعظیم دمحم النجار 2074605 كفـءكفـء872011/07/01 معلم

برانى بنین 2011/04/10 مھنا عبدهللا سالم قاسم 2073178 كفـءكفـء882011/04/10 معلم

الفاخرى االبتدائیة 2011/07/01 میلود شامخ دمحم عبد الجلیل 2074587 كفـءكفـء892011/04/10 معلم

الثورة 2011/04/10 مینا رفعت شفیق صلیب 2072975 كفـءكفـء902011/04/10 معلم

ابو غلیلة 2009/12/09 ناجي حسن عبدالمعتمد حسن 2076354 كفـءكفـء912011/04/10 معلم

ابو خاطرة حدیث 2011/07/01 ناصف مطاوع خلیفة حفیظ 2073553 كفـءكفـء922011/07/01 معلم

برانى بنین 2011/04/10 ناھد عبد المنعم على حسین 2073158 كفـءكفـء932011/04/10 معلم

برانى بنین 2009/08/24 نبیل عبده عبد المولي دمحم 1573991 كفـءكفـء942011/04/10 معلم

الطوارسة قدیم 2011/04/10 نجالء فتحي طھ مخلوف 2083669 كفـءكفـء952011/01/01 معلم

سیدى برانى االعدادیة الثانویة 2011/07/01 ھانى دمحم عبدالحمید الشنیطى 2074578 كفـءكفـء962011/07/01 معلم

سیدى برانى االعدادیة بنین 2011/07/01 ھیثم فوزي فتحي الشرقاوي 2331090 كفـءكفـء972011/07/01 معلم

الثورة 2011/07/01 وسام الحسن عبد هللا ابراھیم 2345740 كفـءكفـء982011/07/01 معلم

برانى بنین 2011/04/10 وفاء اسماعیل حمزة عكوش 2073139 كفـءكفـء992011/04/10 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 ولید دمحم الھادى عواد 2074573 كفـءكفـء1002011/07/01 معلم

حسان بن ثابت 2011/04/10 ولید مرتضى عبدالسالم شحاتھ عیسى 2073558 كفـءكفـء1012011/02/14 معلم

الشبیكات 2011/07/01 یاسر فوزي سعد حشیش 2318506 كفـءكفـء1022011/06/27 معلم
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تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

الفاخرى االبتدائیة 2011/04/10 یاسر محمود دمحم فھیم 2074581 كفـءكفـء1032011/04/10 معلم

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

7438of 7130 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




