
إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

دیوان المدیریةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1984/09/01 حمدى غنیم دمحم سالم 192457 كفـءكفـء12012/05/31 ماجیستیرمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1993/12/01 شیماء سند عبدالعزیز عبدالرحمن 2012096 كفـءكفـء22013/09/08 دكتوراهمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1994/09/01 سمیر عبد الفتاح دمحم عبد الوھاب 1631147 كفـءكفـء32012/05/31 ماجیستیرمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 1995/09/01 فكرى لطیف متولى متولى 225326 كفـءكفـء42012/08/09 دكتوراهمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 2000/08/11 سحر عنتر یسن دمحم 237310 كفـءكفـء52012/05/13 ماجیستیرمعلم أول

یعمل بالدیوان 2011/03/06 احمد زكریا ابراھیم دمحم 2211512 كفـءكفـء62011/03/06 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 محمود مختار توفیق سعد 1566683 كفـءكفـء72011/03/06 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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مدیر األكادیمیة
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التعیین
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بنھاالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

شبلنجة الثانویة للبنین 2011/07/01 احمد عبدالمنعم دمحمعلى دیاب 2128448 كفـءكفـء12011/07/13 أمین مكتبة

٢كفر العرب االبتدائیة   2011/07/01 احمد دمحم السید عامر 2158130 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

كفر الشموت االبتدائیة 2011/07/01 ایمن احمد جوده عفیفى الدھشان 2138322 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

دمحم نجیب الحارثى ث بنات بطحلة/الشھید 2011/07/01 حسن دمحم شوقى دمحم محرم 2155512 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

حسین سالمان االبتدائیة 2011/07/13 حمدى السید دمحم عبدالعال احمد شعیب 2153163 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

الوحده العربیھ االبتدائیة 2011/07/01 رحاب محمود احمد رفاعى 2128732 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

الشھید جمعة خالد االبتدائیة 2011/07/01 رمضان عبدهللا دمحم قابیل 2141078 كفـءكفـء72011/07/13 أمین مكتبة

الشھید عادل ابو سنة  االبتدائیة 2011/07/01 سعید السید عبدالمقصود ابراھیم 2128480 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

عثمان بن عفان االبتدائیة بنات 2011/07/01 شریف احمد فتحى احمد القاضى 2170272 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

م. كفـر العرب  ع  2011/07/01 عبدالعظیم عبدالرازق عبدالعظیم عبدالغفار 2101904 كفـءكفـء102011/07/13 أمین مكتبة

االصالح الزراعى االبتدائیة 2011/07/13 عمرو دمحم بیومى عبدالسالم 2158197 كفـءكفـء112011/07/13 أمین مكتبة

شبلنجة االبتدائیة 2011/07/01 فادى ابوالفتوح عبدالحلیم شبانة 2149075 كفـءكفـء122011/07/13 أمین مكتبة

بنین. دجــــــــوى  ع  2011/07/01 فؤاد عبده فؤاد عبدالخالق ابو الریش 2151029 كفـءكفـء132011/07/13 أمین مكتبة

م. سمیر ناصف ع  2011/07/01 دمحم ابراھیم عبدالعزیز دمحم 2141052 كفـءكفـء142011/07/13 أمین مكتبة

الشھید سعد عطا عبده بكر االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عبدالرحمن عبدالباقى سویلم 2216883 كفـءكفـء152011/07/13 أمین مكتبة

شبلنجة التجاریة المشتركة 2011/07/01 مدحت جوده علیوة عطیة النسر 2153192 كفـءكفـء162011/07/13 أمین مكتبة

الشھید ابراھیم احمد دمحم عبدالرحمن 2011/07/01 منى عبدالقوى عبدالقوى حمود 2144128 كفـءكفـء172011/01/13 أمین مكتبة
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المؤھل 
األعلي

بنات. طحــــلة   ع  2011/07/01 مھا صبرى حسن دمحم االكسیرى 2128465 كفـءكفـء182011/07/13 أمین مكتبة

عثمان بن عفان االبتدائیة بنات 2004/07/01 ھشام احمد احمد شادوف 235455 كفـءكفـء192008/12/30 أمین مكتبة

م. عبد الرحمن بن عوف ع  2011/07/01 احمد سمیر عبدالفتاح عبدالوھاب 2128469 كفـءكفـء202011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أ. حمزة بن عبد المطلب  ت  2011/07/01 احمد عبدالفتاح عبدهللا سلیمان 2141145 كفـءكفـء212011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١وروره االبتدائیة   2011/07/01 احمد عبدهللا دمحم یوسف مشھور 2126919 كفـءكفـء222011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنین. طحــــــلة  ع  2011/07/13 احمد دمحم عبدالمنعم عبدالوھاب 2200132 كفـءكفـء232011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

االصالح الزراعى االبتدائیة 2011/07/01 اسماء نبیل حسن احمد شتات 2141139 كفـءكفـء242011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

صالح الدین قدرى االبتدائیة 2011/07/01 اشرف سعید جودة دمحم عمر 2126918 كفـءكفـء252011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنات.   مایــــو  ع ١٥ 2011/03/01 السید جالل السید حسن 2130290 كفـءكفـء262011/03/31 أخصائى صحافة وإعالم

الشموت الثانویة المشتركھ 2011/07/01 السید دمحم حسن االكشر 2277298 كفـءكفـء272011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2011/07/13 الشیماء حسین سلیمان حسین 2158110 كفـءكفـء282011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أ. منشأة بنھا الفاروقیة  ت  2011/07/01 الھام عبدالفتاح عبدالفتاح على 2151006 كفـءكفـء292011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

شبلنجة االبتدائیة 2011/07/01 امانى احمد مختار ابراھیم زین 2141053 كفـءكفـء302011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

م. سمیر ناصف ع  2011/07/01 امانى دمحم عیسوى على عیسوى 2153648 كفـءكفـء312011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عالء السید عفیفى سالم الحبشى 2011/07/01 امل دمحم المدنى محمود على حسن رجب 2155867 كفـءكفـء322011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2011/07/01 آن منصور وھبھ منصور 2100982 كفـءكفـء332011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

شبلنجة االبتدائیة 2011/07/13 ایمان عمر على بدر 2126325 كفـءكفـء342011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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األعلي

مرصفا التجاریة المشتركة 2011/07/01 تامر دیاب السید دیاب 2356623 كفـءكفـء352011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مصطفى كامل الرسمیة لغات 2011/07/01 حازم مصطفى السید طھ مقلد 2169118 كفـءكفـء362011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

م. إسالم فرحات موسى    ع / الشھید  2011/07/01 حسام فوزى دمحم حمودة 2213322 كفـءكفـء372011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مصطفى كامل الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 حنان محمود دمحم حماد 2153887 كفـءكفـء382011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عزبة ابو باشا االبتدائیة 2011/07/01 خالد دمحم السید دمحم 2200137 كفـءكفـء392011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أ. حمزة بن عبد المطلب  ت  2010/07/01 دعاء صالح امین على 2176531 كفـءكفـء402011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنھا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 دینا دمحم على القصرى 2171187 كفـءكفـء412011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

م. عزبة أبو باشا ع  2011/07/01 رانیا طلعت ابو راضى دمحم 2118587 كفـءكفـء422011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید محمود عزازى 2011/07/13 رشا حسن ابوسریع حسن 2213279 كفـءكفـء432011/04/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید جابرعبدالحمید الثانویة بنین 2011/07/01 رضا تیسیر بكرى دمحم 2151026 كفـءكفـء442011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كمال الدین حسین االبتدائیة 2011/07/01 سماح عبدهللا عبدالحمید على 2202467 كفـءكفـء452011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مصطفى كامل الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 سناء عبدالمعز احمد نصار 2370508 كفـءكفـء462011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

م. سعد عطا عبده بكر  ع / الشھید 2011/07/01 شریف ابراھیم دمحم ابراھیم 2126330 كفـءكفـء472011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢كفر العرب االبتدائیة   2011/07/01 شعبان حسن عبدالعزیز ابراھیم 2170277 كفـءكفـء482011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢وروره االبتدائیة   2011/07/01 شیماء فرج السید فرج 2176524 كفـءكفـء492011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنات. مرصــــــفا  ع  2011/07/01 صفاء عبدالفتاح حامد عبدالفتاح 2122902 كفـءكفـء502011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١بطا االبتدائیة  2011/07/01 عبدالرؤف مصطفى عبدالرؤف رضوان 2213324 كفـءكفـء512011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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٢وروره االبتدائیة   2011/07/01 عبدربھ فتحى عبدربھ على امبابى 2126926 كفـءكفـء522011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

م. سمیر ناصف ع  2011/07/01 عبیر  حسن ابراھیم الھوانى 2362308 كفـءكفـء532011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الحرس الوطنى االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 عماد عبدهللا عبدالحمید غریب 2213272 كفـءكفـء542011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن/ الشھید مالزم اول 2011/07/01 كارم محمود احمد السید 2127622 كفـءكفـء552011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عثمان بن عفان االبتدائیة بنات 2011/07/01 مارى عھدى عزمى عوض اللة 2258040 كفـءكفـء562011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أحمد زویل الرسمیة لغات 2011/07/01 دمحم ابراھیم كمال محمود 2126937 كفـءكفـء572011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أ. كفـر الشیخ ابراھیم  ت  2011/07/13 دمحم احمد حمدى محمود عید 2138357 كفـءكفـء582011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابراھیم دمحم ابراھیم الثانویة العسكریة ببنھا/الشھید 2011/07/13 دمحم احمد عبدالحمید شھاب 2127630 كفـءكفـء592011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنین. المنشیــــــة     ع  2011/07/01 دمحم حسن دمحمى حسن على 2126931 كفـءكفـء602011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

االمل للصم وضعاف السمع ببنھا 2011/03/01 دمحم رزق عبد الفتاح الحمالوي 2063116 كفـءكفـء612011/03/06 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید ابراھیم احمد دمحم عبدالرحمن 2009/03/17 دمحم عبدالعظیم حامد یوسف 2126932 كفـءكفـء622011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنین. بنــــــھا    ع  2011/07/01 دمحم عبدالعلیم محمود حسنین 2119605 كفـءكفـء632011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

النور للمكفوفین ببنھا 2011/03/01 دمحم متولى عبدالقادر دمحم الربیعى 2074992 كفـءكفـء642011/03/21 أخصائى صحافة وإعالم

أ. میــــــت راضـــــى  ت  2011/07/01 دمحم محجوب فرج  مروان 2155676 كفـءكفـء652011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنات. السیده عائشة  ع  2011/07/13 دمحم مختار عبدهللا عبدالسالم 2147006 كفـءكفـء662011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بتمده االبتدائیة 2009/06/24 محمود الشحات رزق دمحم 2202463 كفـءكفـء672011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم مرسى عبد هللا بكفر عطا هللا 2011/07/13 محمود دمحم لطفى على ابراھیم 2128482 كفـءكفـء682011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم
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أ. عزبة أبو فرج  ت  2011/07/01 محمود محمود ابراھیم متولى 2126329 كفـءكفـء692011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفراالربعین التجاریة 2011/07/01 مرفت سعد على مصطفى 2148038 كفـءكفـء702011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنھا الفنیھ بنات 2011/07/01 مروة نبوى عبدالفتاح دمحمالحنفى 2153160 كفـءكفـء712011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابن خلدون االبتدائیة 2011/07/01 منى عبد الرحمن أحمد طریح 2260979 كفـءكفـء722011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

االصالح الزراعى االبتدائیة 2011/07/01 نشوى عبدالسمیع اسماعیل دمحم 2221923 كفـءكفـء732011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

شبلنجة التجاریة المشتركة 2011/07/01 نھلة عمادالدین احمد شاھین 2127674 كفـءكفـء742011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید محمود عزازى 2011/07/01 نور الھدى دمحم احمد التھامى 2150990 كفـءكفـء752011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بنین 2011/07/01 نورا دمحم عبدالعال دمحم 2127134 كفـءكفـء762011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

م. مصعب بن عمیر  ع  2011/07/13 نورة عبدالمنعم دمحم جاد 2103739 كفـءكفـء772011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنین. دمحم متولى الشعراوى  ع  2011/07/13 ھانى یحى دمحم یونس 2213326 كفـءكفـء782011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مجول  االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ھدى عبدالفتاح السید دمحم 2176706 كفـءكفـء792011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أ. میــــــت راضـــــى  ت  2011/07/01 ابتسام دمحم اقبال دمحم ابراھیم جمعھ 2155863 كفـءكفـء802011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

لطفى السید االبتدائیة 2011/07/13 احمد  نصر ابو العزم زیادة 2127647 كفـءكفـء812011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بنات. زیاد الباجورى   ع  2011/07/01 احمد عبدهللا اسماعیل دمحم 2151013 كفـءكفـء822011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بنین. دجــــــــوى  ع  2011/07/01 احمد عبدالمقصود السید خضرة 2149083 كفـءكفـء832011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

أ. عزبة الكبار  ت  2011/07/01 احمد ماھر محمود على خیر الدین 2144141 كفـءكفـء842011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

طھ حسین االبتدائیة 2011/07/01 احمد نعیم رجب  احمد 2200153 كفـءكفـء852011/07/13 أخصائى تكنولوجیا
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بنات. طحــــلة   ع  2011/07/01 احمد وحید مغاورى عبدالمطلب 2126945 كفـءكفـء862011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

أ. عزبة أبو فرج  ت  2011/07/01 اسالم مصطفى على ابوالعال 2141073 كفـءكفـء872011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الحرس الوطنى االبتدائیة 2011/07/01 اسماء دمحم یحى السید بدر 2128477 كفـءكفـء882011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

ھدى شعراوى االبتدائیة 2011/07/01 اسماء مقبول دمحم عبداللطیف 2138358 كفـءكفـء892011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید صالح صالح محمود 2011/07/13 امل عبدالمقصود مسعد شبایك 2127615 كفـءكفـء902011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الرملھ االبتدائیة الجدیده 2011/07/01 امیرة دمحم متولى احمد 2148048 كفـءكفـء912011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

االمام دمحم عبده االبتدائیة 2011/07/13 ایمان سامى حسین امام غزالة 2161395 كفـءكفـء922011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

أ. الرمـــــــلة  ت  2011/07/01 ایمان عبدهللا عبدالرازق على 2369710 كفـءكفـء932011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید دمحم مرسى عبد هللا بكفر عطا هللا 2011/07/01 ایمان دمحم دمحم على 2126324 كفـءكفـء942011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

مجول  االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 بسمة عبدالرحمن اسماعیل عثمان 2213323 كفـءكفـء952011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م. إسالم فرحات موسى    ع / الشھید  2011/07/01 تامر دسوقى رمضان على عزام 2158170 كفـءكفـء962011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بنین. طحــــــلة  ع  2011/07/01 تامر رمضان عبدالفتاح ابراھیم 2127660 كفـءكفـء972011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١الرملھ االبتدائیة  2011/07/01 تغرید فوزى عطا الحدیدى 2148055 كفـءكفـء982011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

سندنھور الجدیده االبتدائیة 2011/07/01 تیسیر كیالنى متولى كیالنى 2128470 كفـءكفـء992011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

كفر مویس االبتدائیة 2011/07/13 دینا فتحى عراقى ناصر 2126944 كفـءكفـء1002011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١كفر العرب االبتدائیة  2011/07/01 رانیا عبدالفتاح دمحم ابوزید 2126318 كفـءكفـء1012011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

عمر بن الخطاب 2011/07/01 رحاب السید  العربى احمد احمد  الجیزاوى 2257656 كفـءكفـء1022011/07/01 أخصائى تكنولوجیا
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منشأة بنھا الفاروقیة االبتدائیة 2011/07/01 رشا احمد نوار  احمد 2155875 كفـءكفـء1032011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الكرامھ االبتدائیة 2011/07/01 شاھندة سمیر دمحم لطفى عامر 2153155 كفـءكفـء1042011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

میت عاصم االبتدائیة 2011/07/01 شیرین عامر جودة عامر 2126322 كفـءكفـء1052011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید محمود ابراھیم صبحى بجمجرة القدیمة 2011/07/01 صفیھ عبدالعزیز دمحم عبدالفتاح دراز 2155874 كفـءكفـء1062011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/07/01 عبدالحمید عبدالظاھر على ھمام 2144139 كفـءكفـء1072011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

أ. دمــــــــــلو  ت  2011/07/01 عزة صالح الدین عبدالعلیم السید 2126916 كفـءكفـء1082011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١وروره االبتدائیة   2011/07/01 غادة نورالدین عبدالحمید نورالدین 2146983 كفـءكفـء1092011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

النصر بعزبة رشید 2011/07/01 مایكل سمیر عبدالسید شحاتھ 2149096 كفـءكفـء1102011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید عادل ابو سنة  االبتدائیة 2011/07/01 مجدى عبدالرحمن عبدالغنى دمحم 2128728 كفـءكفـء1112011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م. المراغـــى  ع  2011/07/01 دمحم حسن عبدالمنعم المنشاوى 2149094 كفـءكفـء1122011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م. مجــــــــــــــول   ع  2011/07/01 دمحم صبرى السید  دمحم خلف هللا 2144136 كفـءكفـء1132011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

نبویة موسى االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عبدالفتاح ابراھیم عبدالفتاح 2150897 كفـءكفـء1142011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بنات. مرصــــــفا  ع  2011/07/01 دمحم عبدالمنعم السید سید أحمد 2336079 كفـءكفـء1152011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/07/01 دمحم فتحى كمال دمحم 2254644 كفـءكفـء1162011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

میت الحوفیین االعدادیة 2011/07/01 دمحم قاصد الكریم السید سید احمد 2126930 كفـءكفـء1172011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م.كفـر الحصة  ع  2011/07/01 محمود جمال عبدالفضیل حامد 2128466 كفـءكفـء1182011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م. میــت العطــار   ع  2011/07/01 مدیحة حمدى عبد الرازق دمحم الشیمى 2146985 كفـءكفـء1192011/07/13 أخصائى تكنولوجیا
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االصالح الزراعى االبتدائیة 2011/07/01 مروة احمد دمحم غریب بدوى 2158217 كفـءكفـء1202011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

المحافظة على القرآن الكریم 2011/07/01 مروة عادل مصطفى عبدالباقى جودة 2126922 كفـءكفـء1212011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید عبد المنعم مندور االبتدائیة 2011/07/01 مروة دمحمى عطا راضى 2146707 كفـءكفـء1222011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م. مجــــــــــــــول   ع  2011/07/01 مھا صبحى مصیلحى دمحم 2163122 كفـءكفـء1232011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م. زید بن حارثة  ع  2011/07/01 مى سعید شرف الدین ابراھیم 2141060 كفـءكفـء1242011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

٢وروره االبتدائیة   2011/07/01 نھى فرج هللا حسن بیومى 2229075 كفـءكفـء1252011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید حمادة احمد عبدالحمید 2011/07/01 ھبة دمحم سند دمحم 2146950 كفـءكفـء1262011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

االعدادیة الریاضیة بنین 2011/07/01 ھند عبدالفتاح احمد سالم 2200127 كفـءكفـء1272011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

میت عاصم االبتدائیة 2011/07/01 ھیام حمدى دمحم مرسى 2264389 كفـءكفـء1282011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید جمعة خالد االبتدائیة 2011/07/01 وائل سعد عبدالعظیم جمعة 2127610 كفـءكفـء1292011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بنھا تربیة فكریة 2010/03/01 وائل دمحم عبد الحمید على 2144170 كفـءكفـء1302011/03/06 أخصائى تكنولوجیا

شبلنجة االبتدائیة 2011/07/01 والء جمال فتوح منصور 2147886 كفـءكفـء1312011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م. سمیر ناصف ع  2011/07/01 والء عبد الفتاح ابراھیم احمد 2365889 كفـءكفـء1322011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید محمود عزازى 2011/07/01 والء دمحم زیدان ابراھیم مرسى 2126315 كفـءكفـء1332011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

أ. كفر ابوزھرة  ت  2011/07/13 ولید عبدالفتاح السید دمحم حجازى 2126908 كفـءكفـء1342011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

عبدالفتاح محمود دمحم على ت أ بكفر عطاm/الشھید 2011/07/01 یاسر صبیح بدوى دمحم عالم 2141070 كفـءكفـء1352011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید عبد المنعم مندور االبتدائیة 2011/07/01 اسماء عوض تھامى القطان 2100968 كفـءكفـء1362011/07/13 أخصائى نفسى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بنھاالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنات. مصطفى السید  ع  2011/07/01 امیرة عبدالعلیم عبدالمنعم السید الشعتى 2208094 كفـءكفـء1372011/07/13 أخصائى نفسى

١كفر العرب االبتدائیة  2011/07/01 امیرة دمحم السید ابوزید 2101905 كفـءكفـء1382011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید سمیر فتیح االبتدائیة 2011/07/01 ایمان دمحمى یوسف احمد 2100967 كفـءكفـء1392011/07/13 أخصائى نفسى

م. المھندس سرور القاضى  ع  2011/07/13 بدور سید عبدالحمید دمحم فاید 2100990 كفـءكفـء1402011/07/13 أخصائى نفسى

الثانویة الریاضیة بنین 2011/07/01 تامر عطیة دمحم عطیة 2169125 كفـءكفـء1412011/07/13 أخصائى نفسى

بنات.  ینایـــر  ع ٢٥ 2011/07/01 دینا دمحم متولى عبدهللا 2103731 كفـءكفـء1422011/07/13 أخصائى نفسى

أ. انس بن مالك ت  2011/07/01 رانیا رجب السید الصادق 2100965 كفـءكفـء1432011/07/13 أخصائى نفسى

مجمع بتمده االبتدائیة 2011/07/01 رانیا سمیر دمحم نبیھ 2127670 كفـءكفـء1442011/07/13 أخصائى نفسى

دمحم فرید االبتدائیة 2011/07/01 رانیا صالح عبدالصادق زیدان 2100983 كفـءكفـء1452011/07/13 أخصائى نفسى

بنات.   مایــــو  ع ١٥ 2011/07/01 رحاب  عبد البارى محمود خفاجة 2292200 كفـءكفـء1462011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید احمد سمیر رمضان االبتدائیة 2011/07/01 ریھام احمد ابراھیم احمد 2148049 كفـءكفـء1472011/07/13 أخصائى نفسى

بنھا تربیة فكریة 2011/07/01 سالى دمحم حسام الدین احمد حسنین 2098140 كفـءكفـء1482011/07/13 أخصائى نفسى

م. إسالم فرحات موسى    ع / الشھید  2011/07/01 سماح ابراھیم عبدالعال صالح 2176521 كفـءكفـء1492011/07/13 أخصائى نفسى

الشموت الثانویة المشتركھ 2011/07/01 شیماء عبد العظیم سعد دمحم ھالل 2153860 كفـءكفـء1502011/07/13 أخصائى نفسى

الثورة االبتدائیة 2011/07/01 شیماء دمحمى سید احمد العدوى 2340359 كفـءكفـء1512011/07/13 أخصائى نفسى

أ. مكتبة منشأة بدوى  ت  2011/07/01 شیماء ناجى عبدالرحمن حسن 2126307 كفـءكفـء1522011/07/13 أخصائى نفسى

مؤسسة دجوى االبتدائیة 2011/07/01 عزیزة فتحى ابراھیم دمحم الشبراوى 2101902 كفـءكفـء1532011/07/13 أخصائى نفسى
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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 

بنھاالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنھا الثانویة للبنات 2011/07/01 عطیات ممدوح عبد الخالق دمحم 2361400 كفـءكفـء1542011/07/13 أخصائى نفسى

ام المؤمنین الثانویة للبنات 2011/07/01 فتحیة مروان عبد الحمید عبد الوھاب 2162594 كفـءكفـء1552011/07/13 أخصائى نفسى

أ. دجــــــــوى  ت  2011/07/01 فوزیة على دمحمى على 2103712 كفـءكفـء1562011/07/13 أخصائى نفسى

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2011/07/01 قمر دمحم عبدالمنعم ابراھیم شعالن 2100979 كفـءكفـء1572011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید سعید عبدالعظیم الشرقاوى 2011/07/01 لبیبة شحات محمود نصار 2141141 كفـءكفـء1582011/07/13 أخصائى نفسى

٢وروره االبتدائیة   2011/07/01 مایسھ احمد السید طاحون 2176487 كفـءكفـء1592011/07/13 أخصائى نفسى

االعدادیة الریاضیة بنین 2011/07/01 دمحم محمود عبدالغنى االشمونى 2169123 كفـءكفـء1602011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید جمعة خالد االبتدائیة 2011/07/01 منال احمد خیرت دمحم عنب الجندى 2138326 كفـءكفـء1612011/07/13 أخصائى نفسى

دملو الثانویة المشتركة 2011/07/01 منى دمحم محمود سویلم 2101890 كفـءكفـء1622011/07/13 أخصائى نفسى

بنین. سندنـــــــھور ع  2011/07/01 نادر سالمة بشارة سالمة 2200149 كفـءكفـء1632011/07/13 أخصائى نفسى

الرملھ االبتدائیة الجدیده 2011/07/01 نجالء صالح كمال العشماوى 2128428 كفـءكفـء1642011/07/13 أخصائى نفسى

میت راضى الثانویة المشتركة 2011/07/01 نجالء فتحى دمحم منصور 2254704 كفـءكفـء1652011/07/13 أخصائى نفسى

االمام دمحم عبده االبتدائیة 2004/07/01 نجوى الدسوقى عبد السمیع ابراھیم 237389 كفـءكفـء1662008/12/01 أخصائى نفسى

دمحم نجیب الحارثى ث بنات بطحلة/الشھید 2010/07/01 نسرین دمحم سعید عبدالدایم دمحم 2100978 كفـءكفـء1672011/07/13 أخصائى نفسى

أحمد زویل الرسمیة لغات 2011/07/01 نشوة حسانى جاد دمحم جاد 2100994 كفـءكفـء1682011/07/13 أخصائى نفسى

طھ حسین االبتدائیة 2011/07/01 نھاد على محسن دمحم رشاد سرج 2104177 كفـءكفـء1692011/07/13 أخصائى نفسى

أ. منشأة بنھا الفاروقیة  ت  2011/07/01 ھبھ سالمة عبدالسمیع سالمة 2101002 كفـءكفـء1702011/07/13 أخصائى نفسى
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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 

بنھاالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید احمد سمیر رمضان االبتدائیة 2011/07/01 ھند عبدهللا دمحم احمد 2170293 كفـءكفـء1712011/07/13 أخصائى نفسى

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/01 وسام شعبان جودة دمحم الشال 2100974 كفـءكفـء1722011/07/13 أخصائى نفسى

دمحم فرید االبتدائیة 2011/07/01 وفاء حسن مصطفى حسن العطار 2146933 كفـءكفـء1732011/07/13 أخصائى نفسى

م. العباس بن عبدالمطلب  ع  1994/10/13 محمود السید احمد احمد دمحم 216373 كفـءكفـء1742012/05/31 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول أ

الشھید صالح زكریا ابوالریش 2011/07/01 احمد طلعت عبدالغنى طلبة 2127628 كفـءكفـء1752011/07/13 أخصائى اجتماعى

بنك القلیوبیة الوطنى الثانویة بنین 2011/07/01 اسالم سمیر دمحم ابراھیم 2112254 كفـءكفـء1762011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢وروره االبتدائیة   2011/07/01 ایمان رفعت دمحم عبده 2127640 كفـءكفـء1772011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید سمیر فتیح االبتدائیة 2011/07/01 ایمان شفیق عبدالفتاح حسن 2127612 كفـءكفـء1782011/07/13 أخصائى اجتماعى

١كفر العرب االبتدائیة  2011/07/01 ایمان محمود ابو العال محمود 2241006 كفـءكفـء1792011/07/13 أخصائى اجتماعى

م. شبلنــــــجة  ع  2011/07/01 ایمان ممدوح زكى على ابراھیم 2153206 كفـءكفـء1802011/07/13 أخصائى اجتماعى

أ. منشأة بنھا الفاروقیة  ت  2011/07/13 دعاء عبدالفتاح منصور الھادى عسلة 2093563 كفـءكفـء1812011/07/13 أخصائى اجتماعى

طارق بن زیاد المھنیھ بنین 2011/07/01 راندا حسینى عبدالرازق متولى 2208093 كفـءكفـء1822011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید عادل ابو سنة  االبتدائیة 2011/07/01 رانیا دمحم طھ السید 2363107 كفـءكفـء1832011/07/13 أخصائى اجتماعى

أ. جزیرة بلى  ت  2011/07/01 رشا عبدالمجید دمحم حسن 2212631 كفـءكفـء1842011/07/13 أخصائى اجتماعى

میت الحوفیین االعدادیة 2011/07/01 رشا دمحم الھادى زكى محسب 2205135 كفـءكفـء1852011/07/13 أخصائى اجتماعى

أ. اسامة بن زید  ت  2011/07/01 رؤوف ابراھیم نصیف حنا 2127620 كفـءكفـء1862011/07/13 أخصائى اجتماعى

مجمع بتمده االبتدائیة 2011/07/01 سماح صادق على سالمة 2212633 كفـءكفـء1872011/07/13 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید عبدهللا عبدالمنعم قندیل 2011/07/01 سماح دمحم عفیفى دمحم 2171152 كفـءكفـء1882011/07/13 أخصائى اجتماعى

أ. میــت راضى  ت  2011/07/01 شرین عبدالرحمن عبدالعظیم احمد العیلة 2212618 كفـءكفـء1892011/07/13 أخصائى اجتماعى

مصطفى كامل الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 شیماء احمد دمحم على حسن 2200136 كفـءكفـء1902011/07/13 أخصائى اجتماعى

١كفر العرب االبتدائیة  2011/07/01 عبیر عبدالرحیم عبداللة شاھین 2168643 كفـءكفـء1912011/04/01 أخصائى اجتماعى

ابن خلدون االبتدائیة 2011/07/13 عزة فؤاد محمود السعدنى 2146952 كفـءكفـء1922011/07/13 أخصائى اجتماعى

بنھا الفنیة المتقدمة للشئون الفندقیة والخدمات 
السیاحیة

2011/07/01 فلایر محمود شحاتھ بیومى 2128459 كفـءكفـء1932011/07/13 أخصائى اجتماعى

م. مجــــــــــــــول   ع  2011/07/01 لوزة سعید یاسین خلف هللا 2202458 كفـءكفـء1942011/07/13 أخصائى اجتماعى

بنھا التجاریة بنات ملحقة بالمتقدمة. ف 2011/07/13 ماجده عبدهللا اسماعیل ابراھیم 2212617 كفـءكفـء1952011/07/13 أخصائى اجتماعى

مجمع بتمده االبتدائیة 2011/07/01 محمود شكرى  ابراھیم عبدالقادر 2126929 كفـءكفـء1962011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید جمعة خالد االبتدائیة 2011/07/01 محمود صبحى غریب عوض 2160167 كفـءكفـء1972011/07/13 أخصائى اجتماعى

أ. مكتبة منشأة بدوى  ت  2011/07/01 عرفة على الجندى" دمحم رفعت " مروة  2200152 كفـءكفـء1982011/07/13 أخصائى اجتماعى

م. سعد عطا عبده بكر  ع / الشھید 2011/07/01 منال حلمى نصار السید 2146877 كفـءكفـء1992011/07/13 أخصائى اجتماعى

بقیره االبتدائیة 2011/07/01 منصور عبدالغفار احمد السید 2141146 كفـءكفـء2002011/07/13 أخصائى اجتماعى

أ. الرمـــــــلة  ت  2011/07/01 نانیس ابراھیم دمحم حسنین الخولى 2212615 كفـءكفـء2012011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید عالء السید عفیفى سالم الحبشى 2011/07/01 نجالء  صبحى ابراھیم خمیس 2153916 كفـءكفـء2022011/07/13 أخصائى اجتماعى

بنات. مرصــــــفا  ع  1982/09/01 فرید دمحم عبدالحفیظ الشیخ 183588 كفـءكفـء2032008/12/30 معلم خبیر

یعمل بالدیوان 1985/09/01 وھیبة دمحم على كامل على 194681 كفـءكفـء2042012/05/13 ماجیستیرمعلم خبیر
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المؤھل 
األعلي

بنین. بنــــــھا    ع  1994/09/01 أشرف عطیة دمحم عطیة 219106 كفـءكفـء2052012/05/31 دكتوراهمعلم أول أ

الشیماء الثانویھ بنات 1994/09/01 جیھان صالح الدین دمحم صقر 219398 كفـءكفـء2062012/05/31 ماجیستیرمعلم أول أ

الثانویة الریاضیة بنین 1994/09/01 حمدي عبد الرحمن بغدادي ھالل 225774 كفـءكفـء2072012/05/31 ماجیستیرمعلم أول أ

بنھا الثانویة للبنات 1995/09/01 سحر عبد المجید عبد المجید دمحمعلى 230571 كفـءكفـء2082012/08/09 دكتوراهمعلم أول أ

بنھا الفنیھ بنات 1988/11/02 طارق عبد الفتاح دمحم الشامى 207938 كفـءكفـء2092008/12/30 معلم أول أ

دملو الثانویة المشتركة 1993/12/01 دمحم سعید دمحم سید احمد 1777030 كفـءكفـء2102009/09/13 معلم أول أ

طارق بن زیاد المھنیھ بنین 1995/09/01 دمحم فائق عزت فائق عبدالرازق 225855 كفـءكفـء2112012/05/13 ماجیستیرمعلم أول أ

الشیماء الثانویھ بنات 1994/09/01 مروه حامد السید أحمد السید 226198 كفـءكفـء2122012/05/31 ماجیستیرمعلم أول أ

أ. انس بن مالك ت  1993/12/01 موفق دمحم جمال عطا 223264 كفـءكفـء2132009/09/13 معلم أول أ

ابن خلدون االبتدائیة 1993/12/01 ھویدا جالل دمحم دمحم ابو الحاج 217657 كفـءكفـء2142009/09/13 معلم أول أ

م. سمیر ناصف ع  2004/07/01 أحمد محسن موسى عالم 238550 كفـءكفـء2152012/05/31 دكتوراهمعلم أول

دمحم فرید االبتدائیة 1986/09/18 امال بلك یس بلك 187412 كفـءكفـء2162009/09/13 معلم أول

یعمل بالدیوان 2000/08/23 امنیھ فاروق محمود شاروده 241736 كفـءكفـء2172012/05/13 دكتوراهمعلم أول

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2000/08/19 ایمان دمحم كامل فؤاد شعراوي 233421 كفـءكفـء2182012/05/13 ماجیستیرمعلم أول

الثانویة الریاضیة بنین 2000/08/19 باسمة عبد الوھاب شلبي خلیل 233337 كفـءكفـء2192012/05/13 ماجیستیرمعلم أول

الوحده العربیھ االبتدائیة 1995/09/01 جیھان دمحم عبدالعال حسن النعناعى 226212 كفـءكفـء2202010/02/21 معلم أول

االمل للصم وضعاف السمع ببنھا 2002/05/01 دعاء دمحم سلیم أحمد 239463 كفـءكفـء2212012/05/13 ماجیستیرمعلم أول
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

الوحده العربیھ االبتدائیة 2004/07/01 رباب حامد جالل احمد 238780 كفـءكفـء2222012/05/31 ماجیستیرمعلم أول

الشھید مدحت طلعت الرسمیة لغات 2003/09/21 رحاب عبد هللا ابراھیم الشال 239191 كفـءكفـء2232012/05/31 دكتوراهمعلم أول

أ. القدس الشریف   ت  1998/09/11 سامح أحمد محمود دمحم 231300 كفـءكفـء2242009/09/13 معلم أول

االمل للصم وضعاف السمع ببنھا 1984/12/01 سمیرة أمین عبد السالم عبد العال 191295 كفـءكفـء2252008/12/30 معلم أول

جمال الدین االفغانى االبتدائیة 1990/11/01 مارى فاروق السعید جرجس 220850 كفـءكفـء2262012/05/13 ماجیستیرمعلم أول

أ. اسامة بن زید  ت  1996/09/01 مصطفى دمحمعلى مصطفى حجاب 229141 كفـءكفـء2272008/12/30 معلم أول

م. میــت العطــار   ع  2011/07/01 ابتسام ابراھیم دمحم الطوخى 2141059 كفـءكفـء2282011/07/13 معلم

الشھید مدحت طلعت الرسمیة لغات 2011/03/01 ابتسام احمد رجائى دمحم احمد الجندى 2094811 كفـءكفـء2292011/03/06 معلم

میت الحوفیین االعدادیة 2011/07/01 ابتسام حلمى السید دمحم 2153178 كفـءكفـء2302011/07/13 معلم

م. العباس بن عبدالمطلب  ع  2011/07/01 ابتسام سعید السید مرعى 2141076 كفـءكفـء2312011/07/13 معلم

١وروره االبتدائیة   2011/07/01 ابتسام قاصد الكریم الطوخى رمضان 2141084 كفـءكفـء2322011/07/13 معلم

جمال الدین االفغانى االبتدائیة 2008/03/30 ابراھیم ابوالمندور ابراھیم ابو المندور 2161824 كفـءكفـء2332011/03/21 معلم

بنھا الزخرفیة المعماریة 2011/07/01 ابراھیم صبره ابراھیم دمحم 2277287 كفـءكفـء2342011/07/13 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2009/03/01 ابراھیم مجدى ابراھیم عبدالعاطى بدیر 2154053 كفـءكفـء2352011/07/13 معلم

أ. ابو عبیدة الجراح  ت  2011/07/01 ابراھیم دمحم حسن بحیرى 2141064 كفـءكفـء2362011/07/13 معلم

بنات.  ینایـــر  ع ٢٥ 2011/07/01 اثرة نبیل عبدالرحمن حسن 2264395 كفـءكفـء2372011/07/13 معلم

م. كفـر العرب  ع  2010/07/01 احسان ابو زید دمحم حماد 2163830 كفـءكفـء2382011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

شبلنجة االبتدائیة 2011/07/01 احالم عیسى ابراھیم على حموده 2153174 كفـءكفـء2392011/07/13 معلم

طارق بن زیاد المھنیھ بنین 2011/03/01 احمد  قدري  أحمد  عبد المنعم 2084291 كفـءكفـء2402011/03/06 معلم

م. العباس بن عبدالمطلب  ع  2011/07/01 احمد ابراھیم عبدالعاطى احمد یوسف 2169129 كفـءكفـء2412011/07/13 معلم

الشھید مصطفى عمر بیومى الرسمیة لغات 2011/03/01 احمد السید احمد احمد بیومى 2099660 كفـءكفـء2422011/03/06 معلم

صالح الدین قدرى االبتدائیة 2011/07/01 احمد السید احمد دمحم النساج 2128739 كفـءكفـء2432011/07/13 معلم

دمحم حسینى حسن عمار/ الشھید 2008/02/01 احمد السید عبدالعزیز محمود كل 1793724 كفـءكفـء2442011/07/13 معلم

بنین. بنــــــھا    ع  2011/03/01 احمد السید دمحم بندارى 2186858 كفـءكفـء2452011/03/06 معلم

االصالح الزراعى االبتدائیة 2011/07/13 احمد السید دمحم دمحم منیر 2254604 كفـءكفـء2462011/07/13 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2011/03/01 احمد السیددمحم عبدالوھاب محمود 2183111 كفـءكفـء2472011/03/01 معلم

مصطفى كامل الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 احمد بدر ابراھیم دمحم نصر 1547032 كفـءكفـء2482011/03/21 معلم

بنك القلیوبیة الوطنى الثانویة بنین 2011/03/21 احمد جمال عبدالرحمن احمد 2174533 كفـءكفـء2492011/03/21 معلم

الشھید عالء السید عفیفى سالم الحبشى 2011/07/01 احمد حسینى دمحم عبدالمعطى 2141089 كفـءكفـء2502011/07/13 معلم

بنھا المیكانیكیة 2011/07/01 احمد حمدى محروس ابراھیم 2330744 كفـءكفـء2512011/07/13 معلم

جمجره الجدیده االبتدائیة 2011/07/13 احمد سعید سعد السعید 2341860 كفـءكفـء2522011/07/13 معلم

م. المھندس سرور القاضى  ع  2011/03/21 احمد سعید صبیح دمحم 1546986 كفـءكفـء2532011/03/21 معلم

عمر بن الخطاب تربیھ فكریھ بشبلنجھ 2011/03/01 أحمد سعید عبد العزیز ابراھیم 2076013 كفـءكفـء2542011/03/06 معلم

مصطفى كامل الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 احمد سمیر اسماعیل الشوربجى 2126387 كفـءكفـء2552011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

عبدالفتاح محمود دمحم على ت أ بكفر عطاm/الشھید 2011/07/01 احمد صبحى ابو الوفا بدر 2131962 كفـءكفـء2562011/07/13 معلم

عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن/ الشھید مالزم اول 2011/03/06 احمد عربى السید عبدالفتاح شرف 2094129 كفـءكفـء2572011/03/06 معلم

م. المراغـــى  ع  2011/03/01 احمد عقیل دمحم حسان 2101003 كفـءكفـء2582011/03/06 معلم

الشھید محمود عزازى 2011/07/01 أحمد فؤاد السید حسانین 2131950 كفـءكفـء2592011/07/13 معلم

كفر الحمام االبتدائیة 2011/03/01 أحمد قدرى عراقى دمحم 2171889 كفـءكفـء2602011/03/06 معلم

أ. محمود فكرى  ت / الشھید 2011/07/01 احمد دمحم ابراھیم عبد المجید 2192152 كفـءكفـء2612011/07/13 معلم

٢وروره االبتدائیة   2011/07/01 احمد دمحم الطوخى رمضان 2169131 كفـءكفـء2622011/07/13 معلم

الشھید ابراھیم احمد دمحم عبدالرحمن 2011/03/01 احمد دمحم عبدالصادق السرساوى 2103197 كفـءكفـء2632011/03/06 معلم

أ. مكتبة منشأة بدوى  ت  2010/07/01 احمد دمحم علي سعودي 2162612 كفـءكفـء2642011/07/13 معلم

م. الشموت  ع  2011/07/01 احمد دمحم فكرى دمحم السعید 2158191 كفـءكفـء2652011/07/13 معلم

االمام دمحم عبده االبتدائیة 2011/07/01 احمد دمحم محمود عطا هللا 2194001 كفـءكفـء2662011/07/13 معلم

بنھا المیكانیكیة 2011/07/01 احمد مسعود الشحات بسیونى 2330746 كفـءكفـء2672011/07/13 معلم

أ. بالل بن رباح   ت  2011/07/01 احمد یوسف انور مصطفى سنبل 2277281 كفـءكفـء2682011/07/13 معلم

طھ حسین االبتدائیة 2011/07/01 احمدرامى كمال عفیفى اسماعیل 2208525 كفـءكفـء2692011/07/13 معلم

دملو الثانویة المشتركة 2011/03/01 اسالم یسري عبده ابراھیم 2168871 كفـءكفـء2702011/03/06 معلم

بقیره االبتدائیة 2011/03/01 اسماء ابوالخیر سید احمد ابوالخیر 2173059 كفـءكفـء2712011/03/06 معلم

بنھا الفنیھ بنات 2011/07/01 اسماء احمد دمحم متولى 2138346 كفـءكفـء2722011/07/13 معلم
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أ. عزبة الكبار ت  2011/03/01 اسماء السید الدقمیرى وھیدى عبده 1533797 كفـءكفـء2732011/03/21 معلم

أ. كفـر سندنھور  ت  2010/07/01 اسماء السید سالم السید عفیفى 2366129 كفـءكفـء2742011/07/13 معلم

أ. منشأة بنھا الفاروقیة  ت  2011/07/01 اسماء السید عبدالحمید دمحم ھیكل 2126317 كفـءكفـء2752011/07/13 معلم

أ. حمزة بن عبد المطلب  ت  2011/07/01 اسماء حسنى السید على 2186048 كفـءكفـء2762011/07/13 معلم

الشھید عبدالفتاح محمود دمحم على بكفر عطا هللا 2010/03/01 اسماء شلبى عبدالجلیل دمحم 2200144 كفـءكفـء2772011/03/21 معلم

بنات.   مایــــو  ع ١٥ 2011/07/01 اسماء صالح الدین طھ رضوان عثمان 2191672 كفـءكفـء2782011/07/13 معلم

بنھا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 اسماء عادل دمحم مصلح الدین دمحم 2213314 كفـءكفـء2792011/07/13 معلم

م.كفـر الحصة  ع  2011/07/13 اسماء عامر عطیة عمر 2213315 كفـءكفـء2802011/07/13 معلم

م. سمیر ناصف ع  2011/03/01 اسماء عبدالسالم دمحم دمحم الشافعى 1544923 كفـءكفـء2812011/03/06 معلم

منیة السباع االبتدائیة 2011/07/13 اسماء كامل عبدالرازق عبدهللا 2141161 كفـءكفـء2822011/07/13 معلم

احمد زویل الرسمیة لغات 2011/07/01 اسماء دمحم امین عبدالقادر 2090725 كفـءكفـء2832011/07/13 معلم

الشھید صالح زكریا ابوالریش 2011/07/01 اسماء دمحم شوقى  دمحم احمد خلیفة 2215729 كفـءكفـء2842011/07/13 معلم

بنات. زیاد الباجورى   ع  2011/03/01 اسماء دمحم دمحم سلیم 2141132 كفـءكفـء2852011/03/21 معلم

عبدالفتاح محمود دمحم على ت أ بكفر عطاm/الشھید 2011/07/13 اسماء دمحم نصرالدین حسنین 2155457 كفـءكفـء2862011/07/13 معلم

بنین. طحــــــلة  ع  2011/03/06 اسماء دمحمى محمود على عمر 2057141 كفـءكفـء2872011/03/06 معلم

بنین. دمحم متولى الشعراوى  ع  2011/07/01 اسماء مصطفى السید طنطاوى 2151053 كفـءكفـء2882011/07/13 معلم

أ. جزیرة بلى ت  2011/03/01 اسمة شحتھ عبدالعزیز عواد 2096247 كفـءكفـء2892011/03/21 معلم
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التعیین
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األعلي

بنات. زیاد الباجورى   ع  2010/07/01 اشجان ابراھیم ابو الفضل احمد 2151052 كفـءكفـء2902011/07/13 معلم

م. كفـر الحمام  ع  2011/03/01 اشرف بدوى السعید دمحم 2201113 كفـءكفـء2912011/03/01 معلم

م. مجــــــــــــــول   ع  2011/03/01 اشرف عبدالسالم دمحم دمحم الشافعى 2009523 كفـءكفـء2922011/03/21 معلم

أ. جزیرة بلى  ت  2011/07/01 اشرف مامون عبدالعلیم مامون 2155019 كفـءكفـء2932011/07/13 معلم

الشھید احمد سمیر رمضان االبتدائیة 2011/03/01 اكرام الدسوقى أمین كحیلھ 2153549 كفـءكفـء2942011/03/06 معلم

أ. كفـر مویـس  ت  2011/07/01 اكرام عبدالغفار عبدالمعز مرسى 2153188 كفـءكفـء2952011/07/13 معلم

أ. جزیرة بلى   ت 2011/07/01 البیر میخائیل انطنیوس میخائیل 2150999 كفـءكفـء2962011/07/13 معلم

عزبة ابو باشا 2011/03/01 الست فكرى السید محجوب 2083485 كفـءكفـء2972011/03/06 معلم

بنھا المیكانیكیة 2011/07/01 السعداوى على ابراھیم الحسینى 2330742 كفـءكفـء2982011/07/13 معلم

حسین سالمان االبتدائیة 2011/03/01 السید احمد عبدالفتاح عبدالمقصود 2193544 كفـءكفـء2992011/03/21 معلم

میت الحوفیین االعدادیة 2011/03/01 السید اسامھ عبدهللا دمحم 2205759 كفـءكفـء3002011/03/06 معلم

مصطفى كامل الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 السید شعبان عبدالبارى دمحم الصعیدى 1556307 كفـءكفـء3012011/03/21 معلم

بنات.  سعد زغلول  ع  2011/03/01 السید صبحى الشحات صالح 2096299 كفـءكفـء3022011/03/06 معلم

میت الحوفیین االعدادیة 2011/07/01 السید فرحات دمحم عبد العاطي 2264508 كفـءكفـء3032011/07/13 معلم

طھ حسین 2011/03/01 الشیماء حسن دمحمى مصطفى ابراھیم 2083179 كفـءكفـء3042011/03/06 معلم

2011/03/01 كفر ابو ذكرى الشیماء مجدى احمد دمحم 2099652 كفـءكفـء3052011/03/21 معلم

عرب المقابلة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 الفت ابراھیم عبد الحمید سالم 2156285 كفـءكفـء3062011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

صالح الدین قدرى االبتدائیة 2011/07/13 الھام جمال مجاھد حسنین 2138325 كفـءكفـء3072011/07/13 معلم

دمحم حسینى حسن عمار/ الشھید 2011/07/13 أمال احمد عبدالمجید حطب 2164791 كفـءكفـء3082011/07/13 معلم

2011/03/01 كفر الشموت أمانى  دمحم المدنى محمود على 2082433 كفـءكفـء3092011/03/06 معلم

أ. محمود فكرى  ت / الشھید 2011/07/01 امانى السید احمد السعید 2151739 كفـءكفـء3102011/07/13 معلم

أ. دجــــــــوى  ت  2010/07/01 امانى السید دمحم عبدالمولى الحدیدى 2264393 كفـءكفـء3112011/07/13 معلم

بنات. طحــــلة   ع  2011/07/01 امانى جالل دمحم ابو سریع 2104184 كفـءكفـء3122011/07/13 معلم

ورورة 2011/03/01 امانى حافظ عبدالعلیم محفوظ 2094797 كفـءكفـء3132011/03/06 معلم

الشھید عبد المنعم مندور االبتدائیة 2011/07/01 امانى زین الدین السید السید سالمة 2128474 كفـءكفـء3142011/07/13 معلم

أ. جزیرة بلى   ت 2011/07/01 امانى سالمة حسن بسیسى 2126316 كفـءكفـء3152011/07/13 معلم

أ. دجــــــــوى  ت  2011/07/01 امانى عابد ابراھیم عبدالمطلب 2171161 كفـءكفـء3162011/07/13 معلم

م. سعد بن ابى وقاص   ع  2011/07/01 امانى عبدالباسط عبدالغفار على عیسى 2127634 كفـءكفـء3172011/07/13 معلم

الشھید محمود عزازى 2011/07/01 امانى دمحم الھادى زكى محسب 2221924 كفـءكفـء3182011/07/13 معلم

١وروره االبتدائیة   2011/03/01 امانى وفائى دمحم دمحم 2166603 كفـءكفـء3192011/03/06 معلم

بنین. سمیر منیب نعامة  ع / الشھید 2011/03/01 امل السید دمحم محمود 2169150 كفـءكفـء3202011/03/06 معلم

أ. مكتبة ومنشأة بدوى  ت  2011/07/01 أمل سعد محمود دمحم 2376743 كفـءكفـء3212011/07/13 معلم

أ. جزیرة بلى ت  2011/07/13 امل صدقى فھیم الصادق 2127711 كفـءكفـء3222011/07/13 معلم

بنات. طحــــلة   ع  2011/07/01 امل دمحم عبد المطلب ابو المجد 2292150 كفـءكفـء3232011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

بنھا الفنیھ بنات 2011/07/01 امنیھ نبیل عفیفى احمد 2277279 كفـءكفـء3242011/07/13 معلم

بنات. مرصــــــفا  ع  2011/07/01 امنیھ یسرى احمد طھ 2141050 كفـءكفـء3252011/07/01 معلم

مجمع بتمده االبتدائیة 2011/03/01 امیر عبدالحمید مھدى دمحم 2121268 كفـءكفـء3262011/03/21 معلم

أ. الرمــلة ت  2011/07/01 امیرة ابراھیم عبدالفتاح المھدى 2094146 كفـءكفـء3272011/07/13 معلم

بتمدة االبتدائیة 2011/07/13 امیرة ابراھیم عبدالفتاح حنفي حمزة 2277289 كفـءكفـء3282011/07/13 معلم

بنات. عبد الستار خضر ع  2011/07/01 امیرة ابراھیم عطیة سالم السید 2146588 كفـءكفـء3292011/07/13 معلم

م. شبلنــــــجة  ع  2011/07/01 امیرة امین محمود ابراھیم النشار 2104187 كفـءكفـء3302011/07/13 معلم

الحرس الوطنى االبتدائیة 2011/07/01 امیرة حسن السید احمد شعالن 2126915 كفـءكفـء3312011/07/13 معلم

الكرامة 2011/03/01 امیرة عادل دمحم عبدالواحد 2212629 كفـءكفـء3322011/03/06 معلم

مصطفى كامل الرسمیة لغات 2011/07/01 امیرة عبدالحمید عبدالجواد دمحم 2265855 كفـءكفـء3332011/07/13 معلم

میت الحوفیین االعدادیة 2011/07/01 امیرة عبدالحمید دمحم بیومى 2146990 كفـءكفـء3342011/07/13 معلم

بنین. سندنـــــــھور ع  2011/07/01 امیرة عبدالرحمن نبھان ھاشم 2127681 كفـءكفـء3352011/07/13 معلم

أ. مكتبة ومنشأة بدوى  ت  2011/07/01 امیرة عبدالمحسن دمحم عاشور 2126946 كفـءكفـء3362011/07/13 معلم

أحمد زویل الرسمیة لغات 2011/07/01 امیرة عبدالمنعم السید دمحم النادى 2141086 كفـءكفـء3372011/07/13 معلم

أ. مكتبة منشأة بدوى  ت  2011/03/01 امیرة كرم دمحم دمحم شعراوى 1544837 كفـءكفـء3382011/03/21 معلم

بنھا التجاریة المتقدمة المشتركة 2011/03/01 امیرة دمحم السعید ابراھیم دمحم 2143498 كفـءكفـء3392011/03/21 معلم

بنھا تربیة فكریة 2011/03/01 امیرة موسى محمود موسى 2103228 كفـءكفـء3402011/03/06 معلم
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المؤھل 
األعلي

انس بن مالك 2011/03/01 امیره دمحم سامى عبد العظیم على 2168959 كفـءكفـء3412011/03/06 معلم

میت عاصم االبتدائیة 2010/03/01 امیره دمحم عبد العزیز سید احمد 2160217 كفـءكفـء3422011/03/06 معلم

أ. القدس الشریف   ت  2011/07/01 امیره یوسف مصطفى اسماعیل ابوالدھب 2265857 كفـءكفـء3432011/07/13 معلم

أ. الشھید محمود فكرى ت  2011/03/01 امیمھ دمحم سلیمان دمحم 1557201 كفـءكفـء3442011/03/06 معلم

أ. منشأة بنھا الفاروقیة  ت  2009/03/01 امیمھ دمحم عاطف فكرى عبد اللطیف 2146854 كفـءكفـء3452011/07/13 معلم

جمجره الجدیده االبتدائیة 2011/03/01 امینھ السید  السید  سالمھ 2121025 كفـءكفـء3462011/02/14 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/01 امینھ سمیر سعد مراد 2128456 كفـءكفـء3472011/03/21 معلم

بنھا المیكانیكیة 2011/07/01 انصاف عادل دمحم عطا 2277278 كفـءكفـء3482011/07/13 معلم

الشھید ابراھیم احمد دمحم عبدالرحمن االبتدائیة 2011/03/01 انھار السباعى السید السباعى 2128723 كفـءكفـء3492011/03/21 معلم

عالء السید عفیفى سالم الحبشى/الشھید 2011/03/01 ایمان  أحمد طھ أمین 2082437 كفـءكفـء3502011/03/06 معلم

الشھید عالء السید عفیفى سالم الحبشى 2011/03/01 ایمان احمد صبیح مقلد 2081475 كفـءكفـء3512011/03/06 معلم

بتمدة االبتدائیة 2011/03/01 ایمان أحمد عبد الوھاب دمحم 2082258 كفـءكفـء3522011/03/21 معلم

م. منیة السباع  ع  2011/07/01 ایمان احمد عبدالغنى احمد النساج 2141097 كفـءكفـء3532011/07/13 معلم

بنھا الزخرفیة المعماریة 2011/07/01 ایمان احمد دمحم ابو العال 2277283 كفـءكفـء3542011/07/13 معلم

أ. الرمــلة ت  2011/03/01 ایمان حسن دمحم عفیفى 2094149 كفـءكفـء3552011/03/21 معلم

أ. ابو عبیدة الجراح  ت  2011/07/13 ایمان رمضان دمحم دمحم عوض 2141102 كفـءكفـء3562011/07/13 معلم

عرب المقابلة 2011/03/06 ایمان سعید السید ابراھیم 2092965 كفـءكفـء3572011/03/06 معلم

-----------------------------------
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كفر سندنھور 2011/03/01 ایمان صالح على عبدالحمید 2098125 كفـءكفـء3582011/03/06 معلم

أ. دمــــــــــلو  ت  2011/07/01 ایمان طھ عبدالحلیم سلیمان 2155873 كفـءكفـء3592011/07/13 معلم

م. سعد عطا عبده بكر  ع / الشھید 2011/03/01 ایمان عبدالعاطى علیان دمحم 2201724 كفـءكفـء3602011/03/06 معلم

االمام دمحم عبده االبتدائیة 2011/03/01 ایمان عبدالعظیم عبدالمقصود دمحم عامر 2127653 كفـءكفـء3612011/03/21 معلم

2011/03/01 مجمع بتمدة ایمان عبدالمجید مدبولى بیومى 2098148 كفـءكفـء3622011/03/21 معلم

أ. جزیرة بلى  ت  2011/07/01 ایمان عبدالمنعم زیدان دمحم 2200133 كفـءكفـء3632011/07/13 معلم

م. مجــــــــــــــول   ع  2008/09/28 ایمان عبده عبدالمعطى دمحم 2162564 كفـءكفـء3642011/03/06 معلم

بنھا تربیة فكریة 2011/03/01 ایمان كامل امین عبدالغفار 2229078 كفـءكفـء3652011/03/06 معلم

ھدى شعراوى 2010/03/01 ایمان مجدى احمد خلیل 2094813 كفـءكفـء3662011/03/06 معلم

منیة السباع االبتدائیة 2011/03/01 ایمان مجدى السید غانم 2200154 كفـءكفـء3672011/03/06 معلم

أ. مصطفى السید ت . د 2011/03/01 ایمان دمحم احمد البھنساوي 2159745 كفـءكفـء3682011/03/21 معلم

الشھید عبدهللا عبدالمنعم قندیل 2011/07/01 ایمان دمحم السبد دمحم عفیفى 2363230 كفـءكفـء3692011/07/13 معلم

ابن خلدون االبتدائیة 2011/07/01 ایمان دمحم العربى دمحم صبیح 2141147 كفـءكفـء3702011/07/13 معلم

أ. جزیرة بلى   ت 2011/07/01 ایمان دمحم سالم محمود 2126921 كفـءكفـء3712011/07/13 معلم

الشھید صالح صالح محمود 2011/07/13 ایمان دمحم عبدالمنعم دمحم 2381052 كفـءكفـء3722011/07/13 معلم

٢شبلنجة االبتدائیة  2011/03/01 ایمان دمحم عزب  حسن عبدالرحمن 2127706 كفـءكفـء3732011/03/06 معلم

بنات. مرصــــــفا  ع  2011/07/13 ایمان دمحم مسعد شاذلى خاطر 2141045 كفـءكفـء3742011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

أ. مصطفى السید ت . د 2011/03/01 ایمان دمحم موسى عبدالوھاب عیاد 2167707 كفـءكفـء3752011/03/06 معلم

ابوبكر الصدیق 2011/03/01 ایمان محمود حسن ابراھیم 2098126 كفـءكفـء3762011/03/06 معلم

عبدالفتاح محمود دمحم على ت أ بكفر عطاm/الشھید 2011/07/01 ایمان محمود منصور احمد منصور 2128730 كفـءكفـء3772011/07/13 معلم

الشھداء االبتدائیة 2011/07/01 ایمان مصطفى مصطفى حسن 2257686 كفـءكفـء3782011/07/13 معلم

أ. ابو عبیدة الجراح ت  2011/07/01 ایمن جوده عبدهللا عبدالجواد عطوة 2138333 كفـءكفـء3792011/07/13 معلم

أ. ابو عبیدة الجراح  ت  2011/03/01 ایمن صالح عبدهللا حسن 2249958 كفـءكفـء3802011/03/06 معلم

بنھا المیكانیكیة 2011/07/01 ایمن عبدالعزیز عبدالمنعم عبدالعزیز 2277285 كفـءكفـء3812011/07/13 معلم

الشموت الثانویة المشتركھ 2011/03/01 ایمن عربى عبدالجواد محمود والى 2056851 كفـءكفـء3822011/03/21 معلم

الوحده العربیھ االبتدائیة 2011/03/01 ایمن فھمي دمحم دمحم فھمي 2081674 كفـءكفـء3832011/03/06 معلم

أ. دجــــــــوى  ت  2011/03/01 ایمن دمحم احمد دمحم 2105345 كفـءكفـء3842011/03/06 معلم

طھ حسین االبتدائیة 2011/03/01 ایناس السید دمحم بندارى 2186906 كفـءكفـء3852011/03/01 معلم

أ. القدس الشریف   ت  2011/03/01 ایناس حلمى محمود الكشك 2175475 كفـءكفـء3862011/03/06 معلم

أ. جزیرة بلى  ت  2011/03/01 ایناس خلیل ابراھیم اسماعیل عودة 2084964 كفـءكفـء3872011/03/06 معلم

بنین. دمحم متولى الشعراوى  ع  2011/03/01 ایناس عبدالراضى احمد الجوھرى 2100988 كفـءكفـء3882011/03/06 معلم

الشھید صالح صالح محمود 2011/03/01 ایناس عبدالوھاب عبدالمنعم دمحم دیاب 2096256 كفـءكفـء3892011/03/21 معلم

ابوبكر الصدیق 2011/03/01 ایناس ممدوح ذكى على 2099644 كفـءكفـء3902011/03/06 معلم

مجول الجدیدة 2011/07/01 ایھ صالح فتحى السید 2090751 كفـءكفـء3912011/07/13 معلم
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بنات. السیده عائشة  ع  2011/07/01 ایھ دمحم عبده یوسف 2141088 كفـءكفـء3922011/07/13 معلم

أ. دمــــــــــلو  ت  2011/07/13 ایھاب حسان السید حسن 2158149 كفـءكفـء3932011/07/13 معلم

بنین. دمحم متولى الشعراوى  ع  2011/03/01 ایھاب سمیر السید مصطفى 2098052 كفـءكفـء3942011/03/06 معلم

م. منیة السباع  ع  2011/06/27 إیھاب دمحم السید دمحم الشربینى 2262298 كفـءكفـء3952011/07/01 معلم

دمحم فرید 2011/03/01 بدریة دمحم أحمد مصطفي 2084893 كفـءكفـء3962011/03/06 معلم

الشھید محمود عزازى 2011/07/13 بدیعة مصطفى عبدالجواد مصطفى 2141106 كفـءكفـء3972011/07/13 معلم

بنھا الفنیھ بنات 2011/07/01 بسمة السید عبدالحمید سلیمان 2280758 كفـءكفـء3982011/07/13 معلم

عمر بن عبدالعزیز 2011/03/01 بسمة زكریا احمد یس 2090058 كفـءكفـء3992011/03/06 معلم

2011/03/01 مجمع بتمدة بسمة فتحى دمحم لطفى 2092959 كفـءكفـء4002011/03/06 معلم

م. شبلنــــــجة  ع  2011/07/01 بسمة دمحم عبدالعظیم على رمضان 2277291 كفـءكفـء4012011/07/13 معلم

بنات. طحــــلة   ع  2011/03/01 بشرى جالل   دمحم عبد الباقى الھدھد 2070856 كفـءكفـء4022011/03/06 معلم

أ. كفـر سندنھور  ت  2011/03/01 بھاء السید عبدالغنى عبدالفتاح 2162970 كفـءكفـء4032011/03/06 معلم

أ. الرمـــــــلة  ت  2011/07/13 بوسى دمحم منصور احمد 2174548 كفـءكفـء4042011/07/13 معلم

أ. مكتبة ومنشأة بدوى ت  2011/03/21 بوسى ناجى دمحم شعراوى 2103214 كفـءكفـء4052011/03/21 معلم

الشھید سعید عبدالعظیم الشرقاوى 2011/03/01 تامر ابراھیم دمحم ابراھیم جعفر 2067465 كفـءكفـء4062011/03/21 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/01 تامر عمر عبدالخالق بیومى 2149099 كفـءكفـء4072011/07/13 معلم

١وروره االبتدائیة   2011/07/01 تامر دمحم عبدالحمید سالمة 2169134 كفـءكفـء4082011/07/13 معلم
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الشھید صالح صالح محمود 2011/07/13 تغرید صالح فتحى زكى نصر 2149100 كفـءكفـء4092011/07/13 معلم

أ. منشأة بنھا الفاروقیة  ت  2011/03/01 تھانى عبد الرازق السید سلیمان 2164309 كفـءكفـء4102011/03/06 معلم

بنات. مرصــــــفا  ع  2011/07/01 تیسیر جالل عابد دمحم 2103230 كفـءكفـء4112011/07/13 معلم

أ. كفـر مویـس  ت  2011/03/01 تیسیر عبدالمنعم غنیم دمحم فضل 2098147 كفـءكفـء4122011/03/06 معلم

ام المؤمنین الثانویة للبنات 2011/07/01 ثریا سعد عبدالعظیم السید 2150895 كفـءكفـء4132011/07/13 معلم

أ. جزیرة بلى   ت 2008/02/01 جمال سالم سلیمان دمحم 2201899 كفـءكفـء4142011/03/21 معلم

م. كفـر العرب  ع  2011/07/01 جمال على نوفل السعید حماده 2154275 كفـءكفـء4152011/07/13 معلم

م.كفـر الحصة  ع  2011/03/01 جمال دمحم السید ابوالنجا 2211213 كفـءكفـء4162011/03/21 معلم

م. الشموت  ع  2011/07/01 جمال دمحم دمحم السعید دمحم رفاعى 2174975 كفـءكفـء4172011/07/13 معلم

عرب المقابلة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 جمعھ ابوشوشھ عبدالجواد العزب 2201826 كفـءكفـء4182011/03/21 معلم

م. المھندس سرور القاضى  ع  2011/07/01 جھاد احمد  ابراھیم ابراھیم 2103714 كفـءكفـء4192011/07/13 معلم

شبلنجة االبتدائیة 2011/07/01 جھاد دمحم عبد الحلیم عفیفى 2292679 كفـءكفـء4202011/07/13 معلم

النور للمكفوفین ببنھا 2011/03/01 جودة رجب جودة محمود 2075036 كفـءكفـء4212011/03/21 معلم

بنیـن. عمربن الخطاب  ع  2011/03/01 جینا ولیم عوض مسیحة 2208510 كفـءكفـء4222011/03/06 معلم

بنات.  سعد زغلول  ع  2011/07/01 جیھان ابراھیم دمحم ابراھیم مصطفى 2141155 كفـءكفـء4232011/07/13 معلم

أ. منشأة بنھا الفاروقیة  ت  2011/07/01 جیھان صابر دمحم جاب هللا 2151014 كفـءكفـء4242011/07/13 معلم

م. منیة السباع  ع  2011/07/01 جیھان دمحم الطوخى دمحم العربى 2141136 كفـءكفـء4252011/07/13 معلم
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شبلنجة الفنیھ بنات 2011/07/01 جیھان نبیل عبد  الفتاح عبد  العزیز 2258698 كفـءكفـء4262011/07/13 معلم

نبویة موسى االبتدائیة 2011/03/01 حازم عقل اسماعیل عقل شعالن 1544216 كفـءكفـء4272011/03/21 معلم

بنین. طحــــــلة  ع  2011/07/01 حامد عبدالھادى حامد عبدالباقى 2126920 كفـءكفـء4282011/07/13 معلم

مصطفى كامل الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 حسام دمحم محمود دمحم 2177379 كفـءكفـء4292011/03/06 معلم

بنین. طحــــــلة  ع  2011/03/06 حسام معتمد ھدایھ عبدالسمیع 2162927 كفـءكفـء4302011/03/06 معلم

بنات. طحــــلة   ع  2011/07/01 حسام نصر الدین دمحم ابراھیم 2242170 كفـءكفـء4312011/07/13 معلم

م. میــت العطــار   ع  2011/03/01 حسن حافظ رجب مرسى 2105611 كفـءكفـء4322011/03/06 معلم

بنات.  ینایـــر  ع ٢٥ 2011/03/01 حسن سمیر حسن فرج 2167802 كفـءكفـء4332011/03/06 معلم

بنھا المیكانیكیة 2011/07/01 حسنى دمحم شلبى یونس 2330740 كفـءكفـء4342011/07/13 معلم

أ. ابو عبیدة الجراح  ت  2011/03/01 حسنین نور الدین سعد نور الدین 2093401 كفـءكفـء4352011/03/21 معلم

بتمدة التجاریة المشتركة 2011/07/01 حسین عبدهللا حسین دالى 2389313 كفـءكفـء4362011/07/13 معلم

بنین. بنــــــھا    ع  2011/07/01 حسین یحیى دمحم یونس 2163128 كفـءكفـء4372011/07/13 معلم

أ. جزیرة بلى  ت  2011/03/01 حكمت عبدالغنى عبدالفتاح الصباغ 2180344 كفـءكفـء4382011/03/21 معلم

أ.  دجــــوى ت  2011/03/01 حنان  احمد دمحم حسن 2083224 كفـءكفـء4392011/03/06 معلم

احمد زویل الرسمیة لغات 2011/03/01 حنان احمد عبداللطیف مبارك 2090756 كفـءكفـء4402011/03/06 معلم

م. الشموت  ع  2011/07/01 حنان احمد یونس دمحم 2141131 كفـءكفـء4412011/07/13 معلم

مجول الجدیدة 2011/03/01 حنان السید ابراھیم البدوى 2165023 كفـءكفـء4422011/03/06 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 

بنھاالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١الرملھ االبتدائیة  2011/07/13 حنان بخاطره ابراھیم دمحم 2192161 كفـءكفـء4432011/07/13 معلم

مصطفى كامل الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 حنان شكرى على فرج 2168409 كفـءكفـء4442011/03/06 معلم

بنات. مصطفى السید  ع  2011/07/01 حنان عبداللطیف على زغلول 2138321 كفـءكفـء4452011/07/13 معلم

الشھید صالح زكریا ابوالریش 2010/07/01 حنان عبدالموجود عبدالمولى السید 2099040 كفـءكفـء4462011/07/13 معلم

الشھید عبدالفتاح محمود دمحم على بكفر عطا هللا 2011/03/01 حنان عبدالھادى ابراھیم مصطفى 2097413 كفـءكفـء4472011/03/06 معلم

م. كفـر االربعین  ع  2011/07/01 حنان فاروق حسین سالم خلیل 2253752 كفـءكفـء4482011/07/13 معلم

شبلنجة الفنیھ بنات 2011/07/01 حنان محمود دمحم السید السویدى 2257704 كفـءكفـء4492011/07/13 معلم

عبدالفتاح محمود دمحم على ت أ بكفر عطاm/الشھید 2011/07/01 حنان میخائیل فرج صلیب 2104172 كفـءكفـء4502011/07/01 معلم

م. إسالم فرحات موسى    ع / الشھید  2011/07/13 حیاة محمود خلیل عبدالجواد 2265853 كفـءكفـء4512011/07/13 معلم

اتریب االبتدائیة الجدیده 2011/03/01 خالد دمحم اسماعیل یوسف القرش 1535473 كفـءكفـء4522011/03/21 معلم

بنین. ناصــــــــر   ع  2011/03/01 خالد دمحم دمحم على حموده 2099661 كفـءكفـء4532011/03/06 معلم

منشأة بنھا الفاروقیة االبتدائیة 2011/07/01 خضرة امین عبدالحق داود 2104191 كفـءكفـء4542011/07/13 معلم

االمل للصم وضعاف السمع ببنھا 2011/03/01 دالیا السید  السید احمد شعالن 2123196 كفـءكفـء4552011/03/06 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2011/07/01 دالیا داود عزیز داود 2148740 كفـءكفـء4562011/07/13 معلم

م. مجــــــــــــــول   ع  2011/07/13 دعاء حامد دمحم عبده شحاتة 2243258 كفـءكفـء4572011/07/13 معلم

م. كفـر بطــا  ع  2011/07/01 دعاء حسنین حناوى حسنین 2143324 كفـءكفـء4582011/07/13 معلم

م. العباس بن عبدالمطلب  ع  2011/07/01 دعاء حنفى دمحم ریاض 2254669 كفـءكفـء4592011/07/13 معلم

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

7438of 1820 Page 2017/03/23

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بنھاالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ. دمــــــــــلو  ت  2011/03/06 دعاء رضا فتحى السید 2074942 كفـءكفـء4602011/03/06 معلم

الحرس الوطنى االبتدائیة 2010/03/01 دعاء رفعت دمحم مدبولى 2084061 كفـءكفـء4612011/03/06 معلم

الشھید سمیر فتیح االبتدائیة 2011/03/01 دعاء سمیر عبدالعزیز عبدالغنى 2176614 كفـءكفـء4622011/03/06 معلم

عمر بن عبدالعزیز 2011/03/01 دعاء صبحى ابراھیم صبیح 2162421 كفـءكفـء4632011/03/06 معلم

م. المھندس سرور القاضى  ع  2011/07/01 دعاء عبدالكافى على حسن 2138351 كفـءكفـء4642011/07/13 معلم

الشھید صالح قدرى 2011/03/01 دعاء فاروق علیوة عبدالعزیز 2092962 كفـءكفـء4652011/03/21 معلم

أ. بالل بن رباح   ت  2011/07/13 دعاء دمحم بخاطره دمحم 2127703 كفـءكفـء4662011/04/01 معلم

بنات. مرصــــــفا  ع  2011/07/01 دعاء دمحم عبدالمجید دمحم 2393359 كفـءكفـء4672011/07/13 معلم

أ. جزیرة بلى ت  2011/03/01 دعاء محمود دمحم على احمد 2096244 كفـءكفـء4682011/03/21 معلم

بنات. مصطفى السید  ع  2011/07/01 دعاء مختار عبدالوھاب یوسف 2143427 كفـءكفـء4692011/07/13 معلم

النور للمكفوفین بنھا 2011/03/01 دولت حسین أحمد خلیل 2084901 كفـءكفـء4702011/03/06 معلم

بنھا التجاریة المتقدمة المشتركة 2011/07/01 دینا طارق إبراھیم عبدالعزیز 2253581 كفـءكفـء4712011/07/13 معلم

أ.الرمـــــلھ ت  2011/07/01 دینا فتحى لبیب دمحم 2078147 كفـءكفـء4722011/07/13 معلم

١بطا االبتدائیھ   2011/03/01 رابعة حسنین حسنین الشحرى 2100980 كفـءكفـء4732011/03/06 معلم

كفر مویس االبتدائیة 2011/07/01 راندا عبدالعزیز عراقى دمحم 2127632 كفـءكفـء4742011/07/13 معلم

بنھا الفنیھ بنات 2011/07/01 رانده رضا دمحم عبدالظاھر 2352776 كفـءكفـء4752011/07/13 معلم

م. الشموت  ع  2011/07/01 رانیا  عبد الحمید نعیم  عبد الحمید 2155399 كفـءكفـء4762011/07/13 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

م. العباس بن عبدالمطلب  ع  2011/03/01 رانیا ابراھیم عبدهللا دمحم 2141148 كفـءكفـء4772011/03/06 معلم

مجول  االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 رانیا ابراھیم عبدالھادى حسین دبور 1544639 كفـءكفـء4782011/03/21 معلم

أ. انس بن مالك   ت  2011/07/13 رانیا احمد عبدالمنعم عبد الصمد 2200141 كفـءكفـء4792011/07/13 معلم

الحرس الوطنى االبتدائیة 2011/03/01 رانیا السید احمد یوسف 2169165 كفـءكفـء4802011/03/06 معلم

بنات.  ینایـــر  ع ٢٥ 2011/03/01 رانیا السید سید احمد العلیمى 2095168 كفـءكفـء4812011/03/06 معلم

أ.  دجــــوى ت  2011/03/01 رانیا حسن دمحم ابراھیم الجمل 2093583 كفـءكفـء4822011/03/06 معلم

بنات.  سعد زغلول  ع  2011/07/01 رانیا رضا عبدالھادى دمحم 2200134 كفـءكفـء4832011/07/13 معلم

أ.  دجــــوى ت  2011/03/01 رانیا زینھم السید السید 2096307 كفـءكفـء4842011/03/06 معلم

بنین. المنشیــــــة     ع  2011/07/13 رانیا سید احمد ھاشم 2287028 كفـءكفـء4852011/07/13 معلم

م. میــت العطــار   ع  2011/07/01 رانیا عبدهللا احمد ھالل 2141049 كفـءكفـء4862011/07/13 معلم

أ. حمزة بن عبد المطلب  ت  2011/07/01 رانیا محسن عبد المقصود عبد الرحمن حجاب 2083199 كفـءكفـء4872011/07/13 معلم

كفر مویس االبتدائیة 2011/07/01 رانیا دمحم السید دسوقى الشمبكى 2193920 كفـءكفـء4882011/07/13 معلم

الحرس الوطنى 2011/03/01 رباب ابو بكر عبدالتواب حلمى 2189899 كفـءكفـء4892011/03/06 معلم

بنات. مصطفى السید  ع  2011/03/01 رباب حمدى سعید محمود 2179522 كفـءكفـء4902011/03/06 معلم

الشیماء الثانویھ بنات 2011/07/01 رباب شندى جاد الحق شندى 2264398 كفـءكفـء4912011/07/13 معلم

عزبة ابو باشا االبتدائیة 2011/07/13 رباب صابر عطیة جادهللا 2092998 كفـءكفـء4922011/07/13 معلم

الشھید صالح صالح محمود 2011/03/01 رباب صبحى دمحم نصر راجح 2090001 كفـءكفـء4932011/03/06 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

الثانویة الریاضیة بنین 2011/07/01 رباب دمحم صالح الدین احمد سلیمان عجاج 2212632 كفـءكفـء4942011/07/13 معلم

عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن/ الشھید مالزم اول 2011/07/01 رحاب احمد نصار عوض هللا 2264392 كفـءكفـء4952011/07/13 معلم

االمل للصم وضعاف السمع ببنھا 2011/07/01 رحاب السید حسن سلیم 2068972 كفـءكفـء4962011/07/13 معلم

االصالح الزراعى االبتدائیة 2011/07/01 رحاب السید عبدالرازق السید 2264379 كفـءكفـء4972011/07/13 معلم

مصطفى السید 2011/03/01 رحاب جمعة حسن دمحم 2093595 كفـءكفـء4982011/03/21 معلم

مجمع بتمده االبتدائیة 2011/03/01 رحاب رشدى یوسف یوسف خلیفة 2097421 كفـءكفـء4992011/03/06 معلم

االمام دمحم عبده 2008/02/01 رحاب رمضان عبدالحمید عبدالمنعم 2096279 كفـءكفـء5002011/07/13 معلم

الشھید سعید عبدالعظیم الشرقاوى بمیت العطار 2011/03/01 رحاب شحتھ محمود عوض هللا 2127705 كفـءكفـء5012011/03/06 معلم

كفر سندنھور 2011/03/01 رحاب شعبان دمحم ابراھیم 2093587 كفـءكفـء5022011/03/06 معلم

میت عاصم للفصل الواحد 2011/03/01 رحاب عبد المنعم حسن  ابراھیم 2082262 كفـءكفـء5032011/03/06 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/13 رحاب عبدالمنعم عبدالفتاح السید 2153157 كفـءكفـء5042011/07/13 معلم

شبلنجة التجاریة المشتركة 2011/07/01 رحاب عمر ابراھیم عبدالرحمن 2241001 كفـءكفـء5052011/07/13 معلم

كفر سندنھور االبتدائیھ 2011/07/01 رحاب عوض صالح دمحم على 2126301 كفـءكفـء5062011/07/13 معلم

الشھید صالح صالح محمود 2011/03/01 رحاب فتحى زكى السید 2099653 كفـءكفـء5072011/03/06 معلم

الثورة 2011/03/01 رحاب دمحم صالح الدین دمحم عبدالحافظ الغراب 2093588 كفـءكفـء5082011/03/06 معلم

أ. مكتبة ومنشأة بدوى  ت  2011/07/01 رحاب نصرالدین سعید على 2127656 كفـءكفـء5092011/07/13 معلم

الشھید عبدهللا عبدالمنعم قندیل 2011/03/01 رزق حلمى السعید امین 2192529 كفـءكفـء5102011/03/06 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بنھاالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

میت الحوفیین االعدادیة 2011/03/01 رشا  محمود دمحم محمود 2201098 كفـءكفـء5112011/03/21 معلم

دمحم حسینى حسن عمار/ الشھید 2011/07/01 رشا احمد الرفاعى الصیاد عبد المقصود 2215854 كفـءكفـء5122011/07/13 معلم

االعدادیة الریاضیة بنین 2011/07/01 رشا احمد السید درویش 2153204 كفـءكفـء5132011/07/13 معلم

م. إسالم فرحات موسى    ع / الشھید  2011/07/01 رشا احمد السید مطر 2178396 كفـءكفـء5142011/07/13 معلم

الشھید صالح صالح محمود 2011/07/01 رشا احمد دمحم حفنى 2163356 كفـءكفـء5152011/07/13 معلم

بنات. زیاد الباجورى   ع  2010/07/01 رشا بندارى حسن بندارى 2103729 كفـءكفـء5162011/07/13 معلم

شبلنجة الفنیھ بنات 2011/07/01 رشا توفیق السید دمحم 2264384 كفـءكفـء5172011/07/13 معلم

لطفى السید االبتدائیة 2011/03/01 رشا جالل عبدالغنى دمحم سلیمان 1555833 كفـءكفـء5182011/03/21 معلم

بنھا التجاریة المتقدمة المشتركة 2011/07/01 رشا حسین حسن عمر 2161972 كفـءكفـء5192011/07/13 معلم

م. الشموت  ع  2011/07/01 رشا رمضان عبدالعال رمضان 2284418 كفـءكفـء5202011/07/13 معلم

بنات. مرصــــــفا  ع  2011/07/01 رشا سامى احمد طھ شرف الدین 2141044 كفـءكفـء5212011/07/13 معلم

بنھا الفنیھ بنات 2011/07/01 رشا سمیر اسماعیل متولى ابراھیم 2123868 كفـءكفـء5222011/07/13 معلم

م. میــت العطــار   ع  2011/03/01 رشا صالح السید دمحم غانم 2082267 كفـءكفـء5232011/03/06 معلم

ورورة 2011/03/01 رشا صالح دمحم دمحم مشھور 2094798 كفـءكفـء5242011/03/06 معلم

منیة السباع االبتدائیة 2011/07/13 رشا عبد  العزیز جمعھ دمحم 2258691 كفـءكفـء5252011/07/13 معلم

بنات.  ینایـــر  ع ٢٥ 2011/07/01 رشا عبدالرازق عبدالاله دمحم 2170295 كفـءكفـء5262011/07/13 معلم

الشھید محمود ربیع عبدالعزیز الفنیة بنات 2011/07/01 رشا عبدالسالم سعد سید احمد 2365477 كفـءكفـء5272011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

بنھاالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ. میــت راضى  ت  2011/07/01 رشا عبدالعزیز عبدالصادق مصطفى 2240985 كفـءكفـء5282011/07/13 معلم

٢كفر العرب االبتدائیة   2011/03/01 رشا على حسین الصیاد 2099643 كفـءكفـء5292011/03/21 معلم

م. كفـر بطــا  ع  2011/03/01 رشا على فرج على 2200142 كفـءكفـء5302011/03/06 معلم

بنھا الفنیھ بنات 2011/07/01 رشا على دمحم رشاد خضر 2358823 كفـءكفـء5312011/07/13 معلم

الرملھ االبتدائیة الجدیده 2011/03/01 رشا عواد السید احمد 2180101 كفـءكفـء5322011/03/21 معلم

بنین. دمحم متولى الشعراوى  ع  2011/07/01 رشا مجدى عبدالمنعم عبدالفتاح عطیة 2215235 كفـءكفـء5332011/07/13 معلم

مصطفى كامل الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 رشا دمحم سعد خفاجى 2380402 كفـءكفـء5342011/07/13 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/01 رشا دمحم محمود یونس 2100577 كفـءكفـء5352011/03/06 معلم

السیدة خدیجة بن خویلد المھنیة بنات 2011/03/01 رشا محمود احمد التالوى 2176897 كفـءكفـء5362011/03/06 معلم

بنات. مصطفى السید  ع  2011/07/01 رشا محمود على محمود على 2128736 كفـءكفـء5372011/07/01 معلم

أ. میــــــت راضـــــى  ت  2011/03/01 رشا نبیل خلیل عبد العزیز 2086172 كفـءكفـء5382011/03/01 معلم

ھدى شعراوى االبتدائیة 2011/07/01 رشا یسن یسرى عبد المجید على الدجدج 2243251 كفـءكفـء5392011/07/13 معلم

أ. كفـر الشیخ ابراھیم  ت  2011/03/01 رضا دمحم السید طنطاوى 2094122 كفـءكفـء5402011/03/06 معلم

مؤسسة دجوى االبتدائیة 2011/03/01 رفعت صالح الدین رفعت دمحم نصر 1557287 كفـءكفـء5412011/03/06 معلم

الوحده العربیھ االبتدائیة 2011/07/13 رفعت محمود احمد دمحم رفاعى 2264385 كفـءكفـء5422011/07/13 معلم

بنھا المیكانیكیة 2011/07/01 روحیة احمد دمحم الشیمى 2288646 كفـءكفـء5432011/07/13 معلم

الشھید صالح صالح محمود 2011/03/01 روحیة شوقى عبدالعزیز حسن یوسف 2108982 كفـءكفـء5442011/03/06 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م. عبد الرحمن بن عوف ع  2011/07/01 ریم دمحم بیومى عبدالجواد 2397345 كفـءكفـء5452011/07/13 معلم

احمد زویل الرسمیة لغات 2011/03/01 ریھام  عبد العظیم  السید  العطار 2123995 كفـءكفـء5462011/03/06 معلم

أ. كفـر الشیخ ابراھیم  ت  2011/07/01 ریھام السعید حسین السید عز الدین 2155864 كفـءكفـء5472011/07/13 معلم

بنھا التجاریة المتقدمة المشتركة 2011/07/01 ریھام جالل یوسف الشریف 2126319 كفـءكفـء5482011/07/13 معلم

م. كفـر االربعین  ع  2011/07/13 ریھام صابر حسن دمحم السید بدوى 2104188 كفـءكفـء5492011/07/13 معلم

الشھید ابراھیم الجفلى االبتدائیة 2011/07/01 ریھام دمحم بیومى عبدالجواد 2141071 كفـءكفـء5502011/07/13 معلم

١مؤسسة دجوى  2011/03/01 زھراء السید دمحم سالمة 2128447 كفـءكفـء5512011/03/21 معلم

ھدى شعراوى 2011/03/01 زھراء سید دمحم حسنین 2100576 كفـءكفـء5522011/03/06 معلم

بتمده االبتدائیة 2011/07/01 زینات شكري ابراھیم وھدان 2193917 كفـءكفـء5532011/07/13 معلم

كمال الدین حسین االبتدائیة 2011/03/21 زینب أحمد  دمحم موسي 2067157 كفـءكفـء5542011/03/21 معلم

أ. كفر أبو زھرة  ت  2011/03/01 زینب دمحم رضا عبدالنبى عبدالمقصود 2097408 كفـءكفـء5552011/03/21 معلم

أ. محمود فكرى  ت / الشھید 2010/07/01 زینب دمحم رفعت سید دمحم سالمان 2162959 كفـءكفـء5562011/07/13 معلم

االمام دمحم عبده االبتدائیة 2011/03/01 سارة محسب عزوز احمد ابو العال 2068817 كفـءكفـء5572011/03/06 معلم

الحرس الوطنى 2011/03/01 سارة مسعد عطیة دمحم 2084815 كفـءكفـء5582011/03/06 معلم

الحرس الوطنى االبتدائیة 2011/07/01 سارة یوسف السید عتمان 2277292 كفـءكفـء5592011/07/13 معلم

بنین. دمحم متولى الشعراوى  ع  2010/07/01 سالى حسین مجاھد دمحم نصر 2296899 كفـءكفـء5602011/07/13 معلم

صالح الدین قدرى االبتدائیة 2011/03/01 سامح احمد عبدالحمید دمحم 2167838 كفـءكفـء5612011/03/06 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حسین سالمان االبتدائیة 2011/03/01 سامح حسن یوسف دمحم 2167140 كفـءكفـء5622011/03/06 معلم

بنھا المیكانیكیة 2011/07/01 سامى ابراھیم عبدالفتاح الزقزوق 2330741 كفـءكفـء5632011/07/13 معلم

م. الشموت  ع  2011/07/01 سامى السید عبدالوھاب الشربینى 2153161 كفـءكفـء5642011/07/13 معلم

حسین سالمان االبتدائیة 2011/03/01 سامیة محمود ابراھیم قاسم صیام 2097418 كفـءكفـء5652011/03/21 معلم

ورورة 2011/03/01 سحر عاطف عبده احمد 2092979 كفـءكفـء5662011/03/21 معلم

بنات. طحــــلة   ع  2011/07/01 سحر عبد الخالق عبد العدل یوسف 2141047 كفـءكفـء5672011/07/13 معلم

شبلنجة الفنیھ بنات 2011/07/01 سعاد أحمد عبد المجید حموده 2257729 كفـءكفـء5682011/07/13 معلم

عالء السید عفیفى سالم الحبشى/الشھید 2011/03/01 سعاد دمحم الكیالنى السید عبدالعال 2094789 كفـءكفـء5692011/03/06 معلم

بنین. بنــــــھا    ع  2011/03/01 سعد حمدى على سعد 2164356 كفـءكفـء5702011/03/21 معلم

أ. اسامة بن زید  ت  2011/07/01 سعید سلیمان دمحم سلیمان 2126925 كفـءكفـء5712011/07/13 معلم

عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن/ الشھید مالزم اول 2011/03/01 سعید عبداللطیف دمحم صبیح 2094128 كفـءكفـء5722011/03/06 معلم

بنیـن. عمربن الخطاب  ع  2011/07/01 سعید دمحم بركات عزب 2257600 كفـءكفـء5732011/07/13 معلم

أ. جزیرة بلى  ت  2011/07/01 سلوى مصطفى دمحم سالمان 2183910 كفـءكفـء5742011/07/13 معلم

م. عبد الرحمن بن عوف ع  2011/07/01 سماح حسین عبدالمقصود دمحم 2174536 كفـءكفـء5752011/07/13 معلم

بنیـن. عمربن الخطاب  ع  2010/07/01 سماح حسین مجاھد دمحم نصر 2212626 كفـءكفـء5762011/07/13 معلم

لطفى السید االبتدائیة 2011/07/01 سماح سعید عبدالعظیم دمحم 2158184 كفـءكفـء5772011/07/01 معلم

الشھید مصطفى عمر بیومى الرسمیة لغات 2011/03/01 سماح سالمة حنفى محمود 2078422 كفـءكفـء5782011/03/06 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم حسینى حسن عمار/ الشھید 2011/07/01 سماح عبدالحلیم الھادى عواد 2151010 كفـءكفـء5792011/07/13 معلم

الشھید سعید عبدالعظیم الشرقاوى بمیت العطار 2011/03/01 سماح عبدالمنعم على حسن العجمى 2099648 كفـءكفـء5802011/03/06 معلم

أ. كفـر مویـس  ت  2011/07/01 سماح عبدالمنعم غنیم دمحم فضل 2169109 كفـءكفـء5812011/07/13 معلم

بنین. سندنـــــــھور ع  2011/07/01 سماح دمحم احمد احمد طلبھ 2211375 كفـءكفـء5822011/07/01 معلم

الشھید ابراھیم احمد دمحم عبدالرحمن االبتدائیة 2011/03/01 سماح دمحم اشرف قنصوة عوض هللا 2103219 كفـءكفـء5832011/03/21 معلم

كفر سندنھور االبتدائیھ 2011/03/01 سمر  صالح  فتحي  السید صالح 2095380 كفـءكفـء5842011/03/06 معلم

الشھید مدحت طلعت الرسمیة لغات 2011/03/01 سمر السید عبد الحمید عثمان الجندى 2162444 كفـءكفـء5852011/03/01 معلم

أ. القدس الشریف   ت  2011/07/13 سمر جمال مجاھد مرسى درویش 2146984 كفـءكفـء5862011/07/01 معلم

على بن أبى طالب 2011/07/01 سمر حسن عدلى خربوش 2258119 كفـءكفـء5872011/07/13 معلم

اسامة بن زید 2011/03/01 سمر سعید صبیح امام 2093579 كفـءكفـء5882011/03/21 معلم

الشھید احمد سمیر رمضان االبتدائیة 2011/07/01 سمر سید عباس خلیفة 2196221 كفـءكفـء5892011/07/13 معلم

م. الشموت  ع  2011/07/01 سمر عبدالحكیم عامر طھ 2138337 كفـءكفـء5902011/07/13 معلم

دمحم حسینى حسن عمار/ الشھید 2011/07/01 سمر عبدالمجید عبدالغفار نایل 2265854 كفـءكفـء5912011/07/13 معلم

الرملة للفصل الواحد 2011/03/01 سمر عبدالھادى امین عبدالخالق 2092981 كفـءكفـء5922011/03/21 معلم

انس بن مالك 2011/03/01 سمر دمحم الطوخى محفوظ بیومى سالم 2162434 كفـءكفـء5932011/03/06 معلم

مصطفى كامل الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 سمر دمحم عبدالكافى دمحم 2092999 كفـءكفـء5942011/03/06 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2011/07/01 سمر دمحم مجدى امین عز العرب مصطفى خلیفة 2153153 كفـءكفـء5952011/07/13 معلم
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بنات. مصطفى السید  ع  2011/07/01 سمر محمود احمد دمحم ابو العال 2171168 كفـءكفـء5962011/07/13 معلم

أ. اسامة بن زید  ت  2011/07/01 سمر محمود منصور عبده 2188495 كفـءكفـء5972011/07/13 معلم

عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن/ الشھید مالزم اول 2011/07/01 سمیحة عبد الفتاح طھ احمد 2168013 كفـءكفـء5982011/07/13 معلم

عمر بن عبدالعزیز 2011/03/01 سمیرة جودة دمحم عبد الخالق 2162418 كفـءكفـء5992011/03/06 معلم

ورورة 2011/03/01 سمیرة سعید دمحم سید احمد البكرى 2128726 كفـءكفـء6002011/03/06 معلم

الشھید ابراھیم الجفلى 2011/03/01 سمیرة مصطفى السید مصطفى 2103216 كفـءكفـء6012011/03/21 معلم

بنھا الفنیھ بنات 2011/07/01 سھا ابراھیم بسیونى فرج 2278254 كفـءكفـء6022011/07/13 معلم

انس بن مالك 2011/03/01 سھام احمد مھدى الغواشى 2094802 كفـءكفـء6032011/03/01 معلم

لطفى السید االبتدائیة 2011/07/01 سھام عنتر دمحم مصلحى 2126314 كفـءكفـء6042011/07/13 معلم

الحرس الوطنى االبتدائیة 2011/03/01 سوزان  سالمة عیاد سالمة 2157099 كفـءكفـء6052011/03/06 معلم

كفر االربعین االبتدائیة 2011/03/01 سوزان ابراھیم دمحم شاھین 1521393 كفـءكفـء6062011/03/02 معلم

أ. الشھید محمود فكرى ت  2011/07/01 سوزان عبدالھادى عبدالمنعم عبدالھادى 2177326 كفـءكفـء6072011/07/13 معلم

أ. جزیرة بلى   ت 2011/07/01 شادیة مصطفى عبد الفتاح مصطفى 2168005 كفـءكفـء6082011/07/13 معلم

النور للمكفوفین ببنھا 2011/03/01 شریف اسماعیل دمحم اسماعیل العرایش 2157609 كفـءكفـء6092011/03/21 معلم

بنین. دجــــــــوى  ع  2011/07/01 شریف دمحم عبد العزیز البربري 2162892 فوق المتوسطكفـء6102011/07/13 معلم

م. المھندس سرور القاضى  ع  2011/03/01 شرین عبدالخالق حسن مرسى 2202445 كفـءكفـء6112011/03/06 معلم

م. عبد الرحمن بن عوف ع  2009/04/19 شرین عماد سعد على النجار 2155455 كفـءكفـء6122011/07/01 معلم
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كفر الشموت االبتدائیة 2011/03/01 شریھان احمد دمحم بیومى 2158406 كفـءكفـء6132011/03/06 معلم

م. شبلنــــــجة  ع  2011/07/01 شیرین ابراھیم عبدالھادى عالم 2251383 كفـءكفـء6142011/07/13 معلم

طھ حسین االبتدائیة 2011/07/01 شیرین سعید طلعت بحیرى 2078445 كفـءكفـء6152011/07/13 معلم

بنات.  ینایـــر  ع ٢٥ 2011/07/13 شیرین سید احمد دمحم البھى على 2104186 كفـءكفـء6162011/07/13 معلم

الشموت الثانویة المشتركھ 2011/07/01 شیرین عبدالرحمن السید صبیح 2126935 كفـءكفـء6172011/07/01 معلم

م. شبلنــــــجة  ع  2011/07/01 شیرین محمود دمحمى عبدهللا 2141093 كفـءكفـء6182011/07/13 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2011/07/01 شیرین مصطفى دمحم حلمى دمحم المحالوى 2124095 كفـءكفـء6192011/07/13 معلم

م. كفـر بطــا  ع  2011/07/01 شیرین نبیل دمحم محمود حسین 2201212 كفـءكفـء6202011/07/13 معلم

بنات. مرصــــــفا  ع  2011/07/01 شیماء ابو بكر حسن على 2186043 كفـءكفـء6212011/07/13 معلم

بنات.  ینایـــر  ع ٢٥ 2011/07/01 شیماء أحمد ابراھیم عبدالمقصود 2226788 كفـءكفـء6222011/07/13 معلم

منیة السباع االبتدائیة 2011/03/01 شیماء السید عبد الحمید ھیكل 2153907 كفـءكفـء6232011/03/06 معلم

بنین. طحــــــلة  ع  2011/07/01 شیماء السید دمحم دمحم اسماعیل 2265903 كفـءكفـء6242011/07/13 معلم

كفر بطا الثانویة المشتركة 2010/03/01 شیماء جالل صالح جاد 2022895 كفـءكفـء6252011/03/06 معلم

بنھا الفنیھ بنات 2011/07/01 شیماء جمال عبدالجواد عبداللطیف 2277268 كفـءكفـء6262011/07/13 معلم

الشھید احمد سمیر رمضان االبتدائیة 2011/03/01 شیماء حسینى دمحم حسینى 2089742 كفـءكفـء6272011/03/06 معلم

أ. كفر الشیخ ابراھیم  ت  2011/03/01 شیماء حمدى یوسف احمد 2079949 كفـءكفـء6282011/03/06 معلم

االصالح الزراعى االبتدائیة 2011/07/01 شیماء زین العابدین محمود الشرقاوى 2196219 كفـءكفـء6292011/07/13 معلم
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الشھید مصطفى عمر بیومى الرسمیة لغات 2011/03/01 شیماء سعد أحمد دمحم 2253268 كفـءكفـء6302011/03/06 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2011/03/01 شیماء سمیر دمحم رشاد 2171426 كفـءكفـء6312011/03/06 معلم

أ. مكتبة منشأة بدوى  ت  2011/07/01 شیماء عادل احمد دمحم 2141135 كفـءكفـء6322011/07/13 معلم

الشھید عبدهللا عبدالمنعم قندیل 2011/03/01 شیماء عبدالقادر محمود السید 1556244 كفـءكفـء6332011/03/06 معلم

شبلنجة الفنیھ بنات 2011/07/01 شیماء عبدالمجید عبد الحق حسنین 2383965 كفـءكفـء6342011/07/13 معلم

١كفر العرب االبتدائیة  2011/03/01 شیماء عبدالوھاب عبدالغنى خلیفة 2224678 كفـءكفـء6352011/03/21 معلم

بنات. السیده عائشة  ع  2011/03/01 شیماء على عبد الرحمن ابراھیم شعالن 2230076 كفـءكفـء6362011/03/06 معلم

الحرس الوطنى 2011/03/01 شیماء فتحى دمحم عبد الحمید 2082268 كفـءكفـء6372011/03/06 معلم

طھ حسین االبتدائیة 2011/07/13 شیماء قدرى احمدعبدالمنعم القاضى 2361850 كفـءكفـء6382011/07/13 معلم

منیة السباع االبتدائیة 2011/07/01 شیماء كرم عبدالحلیم ابراھیم الحمالوى 2158164 كفـءكفـء6392011/07/13 معلم

جمجرة الجدیدة 2011/07/01 شیماء مجدى عیسى مصیلحى 2096251 كفـءكفـء6402011/07/13 معلم

أ. مكتبة ومنشأة بدوى  ت  2011/07/01 شیماء دمحم  جودة كمال دمحم 2162481 كفـءكفـء6412011/07/13 معلم

االمام دمحم عبده 2011/03/01 شیماء دمحم ابراھیم مبارك 2094126 كفـءكفـء6422011/03/06 معلم

أ. القدس الشریف ت  2011/07/01 شیماء دمحم صفوت دمحم امبابى حسن 2103225 كفـءكفـء6432011/07/13 معلم

أ. كفـر الشیخ ابراھیم  ت  2011/07/01 شیماء دمحم عبدالرحمن محمود دمحم 2126943 كفـءكفـء6442011/07/01 معلم

كفر الحمام االبتدائیة 2003/07/28 شیماء دمحم على محمود 1811354 كفـءكفـء6452008/12/30 معلم

أ. كفر ابوزھرة  ت  2011/07/01 شیماء دمحم دمحمي جاد عبد هللا 2239700 كفـءكفـء6462011/07/13 معلم
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الشھید مدحت طلعت الرسمیة لغات 2011/03/01 شیماء مصطفى محمود دسوقى 2100140 كفـءكفـء6472011/03/06 معلم

دمحم حسینى حسن عمار/ الشھید 2011/07/01 شیماء معتز سعد عبدالواحد 2200135 كفـءكفـء6482011/07/13 معلم

م. الشموت  ع  2011/07/01 شیماء ھاشم ابراھیم ھاشم 2208348 كفـءكفـء6492011/07/13 معلم

بنھا المیكانیكیة 2011/07/01 صابر عبدالمجید عبدالرحمن النادى 2265858 كفـءكفـء6502011/07/13 معلم

أ. القدس الشریف   ت  2011/07/01 صابرین عبدالحلیم ندا احمد ابراھیم 2155869 كفـءكفـء6512011/07/13 معلم

النور للمكفوفین بنھا 2011/03/21 صابرین عطیة فتوح عامر 2075021 كفـءكفـء6522011/03/21 معلم

بنھا الفنیھ بنات 2011/07/01 صافیناز صبحى توفیق كندس 2358837 كفـءكفـء6532011/07/13 معلم

م. میــت العطــار   ع  2011/07/01 صالح احمد سید احمد على االشھب 2361401 كفـءكفـء6542011/07/01 معلم

دمحم حسینى حسن عمار/ الشھید 2011/07/01 صباح ابراھیم عبدالعال ابراھیم 2098139 كفـءكفـء6552011/07/13 معلم

بنھا المیكانیكیة 2011/07/01 صباح طلعت عباس دمحم 2346239 كفـءكفـء6562011/07/13 معلم

شبلنجة الفنیھ بنات 2011/07/01 صفاء السید عطیة حسن 2264378 كفـءكفـء6572011/07/13 معلم

م. الشموت  ع  2011/07/01 صفاء عفیفى ابراھیم عفیفى 2208310 كفـءكفـء6582011/07/13 معلم

أ. حمزة بن عبد المطلب  ت  2011/07/01 صالح عونى ھادى دمحم 2138353 كفـءكفـء6592011/07/13 معلم

األمل للصم وضعاف السمع ببنھا 2011/03/01 ضحى السید عبد العزیز احمد 2057172 كفـءكفـء6602011/03/06 معلم

الشھید محمود ابراھیم صبحى بجمجرة القدیمة 2009/06/21 ضیاء الدین على عبدهللا العیلة 2200138 كفـءكفـء6612011/07/13 معلم

أ. مكتبة ومنشأة بدوى  ت  2011/03/01 طارق جمیل حسن ابراھیم 2160449 كفـءكفـء6622011/03/06 معلم

الوحده العربیھ االبتدائیة 2011/03/01 طارق دمحم رضا عباس حمادة 2159721 كفـءكفـء6632011/03/21 معلم
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ورورة 2011/03/01 عایده عبدالمعز عزت عبدالجواد 2094800 كفـءكفـء6642011/03/06 معلم

الشھید سعید عبدالعظیم الشرقاوى بمیت العطار 2011/03/01 عائشة على عبدالواحد مسلم 2127707 كفـءكفـء6652011/03/06 معلم

خالد بن الولید بعزبة خراط 2011/07/01 عبد الفتاح  دمحم عبد الفتاح حسنین 2153728 كفـءكفـء6662011/07/13 معلم

م. كفـر العرب  ع  2011/03/01 عبد الفتاح عبد العزیز عبد الفتاح السید 2105556 كفـءكفـء6672011/03/21 معلم

الشھید عبد المنعم مندور االبتدائیة 2011/03/01 عبد المھیمن عبدالقادر عبد المھیمن دمحم 2152506 كفـءكفـء6682011/03/06 معلم

أ. كفـر الشیخ ابراھیم  ت  2011/07/01 عبد الواحد ابو زید عبد الواحد عمر 2224971 كفـءكفـء6692011/07/13 معلم

الشھید سعد عطا عبده بكر االبتدائیة 2011/03/01 عبدالرازق محمود عبدالفتاح عفیفى 2121270 كفـءكفـء6702011/03/06 معلم

م. المھندس سرور القاضى  ع  2011/07/13 عبدالعظیم احمد عبدالعظیم احمدشریف 2155083 كفـءكفـء6712011/07/13 معلم

بنات. مرصــــــفا  ع  2011/03/01 عبدالواحد دمحم محمود یوسف 2195749 كفـءكفـء6722011/03/06 معلم

أ. اسامة بن زید  ت  2011/07/01 عبیر  محمود عبدالسمیع االشقر 2394163 كفـءكفـء6732011/07/13 معلم

ھدى شعراوى االبتدائیة 2011/07/13 عبیر حلمى دمحم حسن 2287795 كفـءكفـء6742011/07/13 معلم

أحمد زویل الرسمیة لغات 2011/03/01 عبیر عبد الحسیب عبد الھادى عمر جیاش 2084285 كفـءكفـء6752011/03/21 معلم

احمد زویل الرسمیة لغات 2011/03/01 عبیر عبدالقادر عبدالحمید على 2090055 كفـءكفـء6762011/03/06 معلم

أ. كفر ابوزھرة  ت  2014/03/17 عبیر عماد حسان حسین على 2516584 كفـءكفـء6772014/03/17 دكتوراهمعلم

الشھید سعید عبدالعظیم الشرقاوى 2011/07/01 عبیر دمحم زكریا مجاھد 2144130 كفـءكفـء6782011/07/13 معلم

الشھید سعید عبدالعظیم الشرقاوى 2011/07/01 عبیر دمحم صالح عبداللطیف عشماوى 2155474 كفـءكفـء6792011/07/13 معلم

الشھید صالح صالح محمود 2011/07/01 عبیر منیر صادق الدیرى 2168308 كفـءكفـء6802011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

أ. دمــــــــــلو  ت  2011/03/21 عزة السید عبدالواحد سلیمان 2169169 كفـءكفـء6812011/03/21 معلم

بنھا الزخرفیة المعماریة 2011/07/01 عزة امام عبدالھادى المنیاوى 2297940 كفـءكفـء6822011/07/13 معلم

أ. حمزة بن عبد المطلب  ت  2011/07/13 عزة سمیر دمحم عبدالجواد 2153210 كفـءكفـء6832011/07/01 معلم

بنات. عبد الستار خضر ع  2011/03/01 عزة علیوه  عبد الفتاح دمحم عواد 2084806 كفـءكفـء6842011/03/21 معلم

الشھید عبد هللا عبدالمنعم قندیل 2011/03/01 عزة دمحم طھ الصیاد 2096281 كفـءكفـء6852011/03/06 معلم

الشھید حمادة احمد عبدالحمید 2011/03/01 عزة دمحم عبدالرحمن دمحم سلیمان 2093592 كفـءكفـء6862011/03/06 معلم

أ. كفـر مویـس  ت  2010/03/01 عزه عبدالغفور متولى سید احمد 2184518 كفـءكفـء6872011/03/06 معلم

أ. مكتبة ومنشأة بدوى  ت  2011/07/01 عزیزة اسماعیل صالح احمد 2158207 كفـءكفـء6882011/07/13 معلم

مصطفى كامل الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 عال  مرعي  حسیني  سالم ابراھیم 2148612 كفـءكفـء6892011/03/06 معلم

أ.الرمـــــلھ ت  2011/07/01 عال جمال امام حسن 2144144 كفـءكفـء6902011/07/13 معلم

الشھید مدحت طلعت الرسمیة لغات 2011/03/01 عال حامد السید على 2099647 كفـءكفـء6912011/03/06 معلم

أ. انس بن مالك   ت  2011/07/01 عال رمضان دمحم دمحم المظلوم 2153931 كفـءكفـء6922011/07/13 معلم

دجوى الثانویة المشتركة 2010/07/01 عال على حسن على عفیفى 2150162 كفـءكفـء6932011/07/13 معلم

م. سمیر ناصف ع  2011/07/01 عالء  مصطفى دمحم ابراھیم 2162497 كفـءكفـء6942011/07/13 معلم

م. كفـر الحمام  ع  2011/03/01 عالء حمدى عبدهللا احمد 2093580 كفـءكفـء6952011/03/06 معلم

أ. كفـر الشیخ ابراھیم  ت  2011/03/01 على عبدالجلیل على معوض 2109225 كفـءكفـء6962011/03/06 معلم

م. منیة السباع  ع  2011/03/01 على عبدالدایم على على 2205747 كفـءكفـء6972011/03/06 معلم
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المؤھل 
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النور للمكفوفین ببنھا 2011/07/01 على دمحم رضا دمحم على 2074996 كفـءكفـء6982011/07/13 معلم

بنھا الزخرفیة المعماریة 2011/07/01 علیاء احمد دمحم ابو العال 2366709 كفـءكفـء6992011/07/13 معلم

شبلنجة الفنیھ بنات 2011/07/01 علیاء عابد مھدى قایتباى 2264382 كفـءكفـء7002011/07/13 معلم

بنھا التجاریة بنات ملحقة بالمتقدمة. ف 2010/07/01 علیھ دمحم ھشام زكریا حلمى 2153080 كفـءكفـء7012011/07/13 معلم

م. میــت العطــار   ع  2011/03/01 عماد السید عبد الرازق السید 2170694 كفـءكفـء7022011/03/06 معلم

احمد زویل الرسمیة لغات 2011/03/01 عماد فتحى عبده عبدالمجید 2160440 كفـءكفـء7032011/03/06 معلم

صالح الدین قدرى االبتدائیة 2011/07/01 عمرو السید عبدالغنى حسن 2121269 كفـءكفـء7042011/07/13 معلم

أ. اسامة بن زید  ت  2011/07/01 عمرو الشحات غنیم السید 2153170 كفـءكفـء7052011/07/13 معلم

أ. نادر عبدالرحمن الزول  ت / الشھید 2011/07/01 عمرو جوده ابراھیم دمحم عتون 2141144 كفـءكفـء7062011/07/13 معلم

ابن خلدون االبتدائیة 2011/07/13 عمرو خالد عبد الرحمن  السید 2265844 كفـءكفـء7072011/07/13 معلم

الرملة الثانویة المشتركة 2011/03/01 عمرو عبدالعزیز الدسوقى محمود 2074448 كفـءكفـء7082011/03/06 معلم

م. النصـــــــــر   ع  2011/07/01 عمرو دمحم عبدالفتاح حسن 2141159 كفـءكفـء7092011/07/13 معلم

الشھید حمادة احمد عبدالحمید 2011/03/01 عمرو محمود حسین عبدالمطلب 2189410 كفـءكفـء7102011/03/01 معلم

النصر بعزبة رشید 2011/07/01 عمرو یسرى احمد طھ شرف الدین 2128450 كفـءكفـء7112011/07/13 معلم

الشھید عبد هللا عبدالمنعم قندیل 2011/03/01 عواطف  عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح 2082446 كفـءكفـء7122011/03/06 معلم

ورورة 2011/07/01 غادة ثناء رفعت عبداللطیف 2364461 كفـءكفـء7132011/07/13 معلم

م. الشموت  ع  2008/05/01 غادة حسني حامد منصور 2076902 كفـءكفـء7142011/03/06 معلم
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المؤھل 
األعلي

أ. جزیرة بلى  ت  2011/03/01 غادة صابر محمود على موسى 2103222 كفـءكفـء7152011/03/06 معلم

الشھید سعید عبدالعظیم الشرقاوى 2011/07/13 غادة عادل دمحم مختار ابو حسن 2148053 كفـءكفـء7162011/07/13 معلم

بنك القلیوبیة الوطنى الثانویة بنین 2011/03/01 غادة عبدالرحمن على شعالن 2101260 كفـءكفـء7172011/03/06 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2011/07/01 غادة دمحم دمحم دمحم ابوالعطا 2143265 كفـءكفـء7182011/07/13 معلم

بنین. دجــــــــوى  ع  2010/07/01 غصون دمحم عبدالقادر عواد 2169091 كفـءكفـء7192011/07/13 معلم

سندنھور الجدیده االبتدائیة 2011/03/01 فاتن رجب حسین دمحم 2181441 كفـءكفـء7202011/03/06 معلم

دمحم حسینى حسن عمار/ الشھید 2011/07/01 فاتن صیاد رزق سرحان 2138319 كفـءكفـء7212011/07/13 معلم

أ. جزیرة بلى ت  2011/03/01 فاتن على عبدالعال عباس 2096245 كفـءكفـء7222011/03/21 معلم

بنھا التجاریة المتقدمة المشتركة 2011/07/01 فاتن فؤاد على على على حمده 2141090 كفـءكفـء7232011/07/13 معلم

عمر بن عبدالعزیز 2011/03/01 فاطمة السید عبد العزیز شعبان 2162459 كفـءكفـء7242011/03/06 معلم

الشھید عبدهللا عبدالمنعم قندیل 2011/07/01 فاطمة بدوى عبدالمرضى بدوى 2141142 كفـءكفـء7252011/07/13 معلم

بنین. سمیر منیب نعامة  ع / الشھید 2011/07/01 فاطمة حامد حسن رمضان 2155870 كفـءكفـء7262011/07/13 معلم

أحمد زویل الرسمیة لغات 2011/03/01 فاطمة حسن احمد ابوزید 2169104 كفـءكفـء7272011/03/21 معلم

احمد زویل الرسمیة لغات 2011/03/01 فاطمة حسن دمحم البربرى 2090730 كفـءكفـء7282011/03/06 معلم

م. إسالم فرحات موسى    ع / الشھید  2011/07/13 فاطمة سالم ابراھیم سالم 2194329 كفـءكفـء7292011/07/13 معلم

طھ حسین االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة سعید عبدالعظیم غانم 2141038 كفـءكفـء7302011/07/13 معلم

الشھید عبدهللا عبدالمنعم قندیل 2011/07/01 فاطمة صیاد رزق سرحان 2141099 كفـءكفـء7312011/07/13 معلم
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الشھید سعید عبدالعظیم الشرقاوى بمیت العطار 2011/03/01 فاطمة عبدالجید السید مرسى 2128725 كفـءكفـء7322011/03/06 معلم

أ. انس بن مالك   ت  2011/07/13 فاطمة عبدالقادر العربى یوسف دمحم 2141048 كفـءكفـء7332011/07/13 معلم

على احمد علیوه االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة عبدهللا دمحم على الجندى 2103231 كفـءكفـء7342011/07/13 معلم

م. كفـر العرب  ع  2011/07/13 فاطمة عفیفي حسنین حجاب 2167975 كفـءكفـء7352011/07/13 معلم

أ. نادر عبدالرحمن الزول  ت / الشھید 2011/07/01 فاطمة دمحم السید السید 2155411 كفـءكفـء7362011/07/13 معلم

بتمدة التجاریة المشتركة 2011/07/01 فاطمة منصور عودة دالى 2391046 كفـءكفـء7372011/07/13 معلم

منشأة بنھا الفاروقیة االبتدائیة 2011/03/01 فاطمھ غنیمى السید غنیمى 2169344 كفـءكفـء7382011/03/06 معلم

م. میــت العطــار   ع  2011/03/01 فاطمھ یوسف محمود عبد هللا 2119643 كفـءكفـء7392011/03/06 معلم

أ. ابو عبیدة الجراح  ت  2011/03/01 فایز عبدالمقصود موسى عامر 2127669 كفـءكفـء7402011/03/06 معلم

الشھید سعد عطا عبده بكر 2011/03/01 فایزة یس جودة دمحم 2101898 كفـءكفـء7412011/03/06 معلم

مصطفى السید 2011/03/01 فتحیة  ابراھیم عبد المنعم ابراھیم 2153942 كفـءكفـء7422011/03/21 معلم

الشھید سعد عطا عبده بكر 2011/03/01 فتحیة صالح حسن دمحم 2101894 كفـءكفـء7432011/03/06 معلم

م. الشموت  ع  2011/03/06 فلایر عبدالجواد عربى سالم عیسى 2160200 كفـءكفـء7442011/03/06 معلم

بنھا المیكانیكیة 2011/07/01 فھمى دمحم فھمى عفیفى 2330779 كفـءكفـء7452011/07/13 معلم

م. كفـر االربعین  ع  2011/07/13 فوزى  ابراھیم الدسوقى عبد هللا عطیة 2248158 كفـءكفـء7462011/07/13 معلم

الشھید محمود فكرى 2011/07/01 فیفیان صبحى تكال مسیحة 2008244 كفـءكفـء7472011/07/13 معلم

بنھا تربیة فكریة 2011/03/01 كوثر احمد عبدالحمید احمد الشیخ 2083919 كفـءكفـء7482011/03/06 معلم
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١بطا االبتدائیة  2011/03/21 لبنى  عبد العزیز عبد الغفار  عبد الغفار 2253641 كفـءكفـء7492011/02/28 معلم

شبلنجة الفنیھ بنات 2011/07/01 لبنى ابراھیم عبدالفتاح االلفى 2264383 كفـءكفـء7502011/07/13 معلم

أ. جزیرة بلى  ت  2011/03/01 لیلى دمحم صبحى عبدالفتاح الغندور 2128487 كفـءكفـء7512011/03/21 معلم

أ. كفر الشیخ ابراھیم ت  2011/03/01 ماجدة محى محمود دمحم 2093598 كفـءكفـء7522011/03/06 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2011/03/21 مارجریت فرج یونان فرج 2131349 كفـءكفـء7532011/03/21 معلم

أ. بالل بن رباح ت  2011/02/14 ماري جرجس حنا إبراھیم 2198483 كفـءكفـء7542011/02/14 معلم

الشھید مدحت طلعت الرسمیة لغات 2011/03/01 ماریان مجدى یوسف صلیب 321145 كفـءكفـء7552011/03/01 معلم

م.كفـر الحصة  ع  2011/07/01 ماھر فرید انور دمحم عمرو 2141156 كفـءكفـء7562011/07/13 معلم

م. كفـر العرب  ع  2011/07/01 دمحم ابراھیم عبدالرازق ابراھیم 2200140 كفـءكفـء7572011/07/13 معلم

بنات.  ینایـــر  ع ٢٥ 2011/03/01 دمحم ابراھیم دمحم ابراھیم 2075045 كفـءكفـء7582011/03/06 معلم

الشھید حمادة احمد عبدالحمید 2011/03/01 دمحم ابراھیم دمحم خلیفة 2148615 كفـءكفـء7592011/03/06 معلم

بنین. طحــــــلة  ع  2010/03/01 دمحم ابراھیم دمحم عبد السالم زیاده 2169716 كفـءكفـء7602011/03/06 معلم

م. مصعب بن عمیر  ع  2011/03/01 دمحم احمد احمد حسن 2106983 كفـءكفـء7612011/03/01 معلم

أ. الشھید نادر عبد الرحمن الزول  ت  2010/03/01 دمحم احمد عفیفي  دمحم عفیفي 2162361 كفـءكفـء7622011/03/06 معلم

ابن خلدون االبتدائیة 2011/03/01 دمحم احمد فرج عبدالمقصود 1547407 كفـءكفـء7632011/03/06 معلم

أ. كفر أبو زھرة  ت  2011/03/01 دمحم احمد فوزى عبدالمطلب احمد 2177903 كفـءكفـء7642011/03/06 معلم

بنھا التجاریة بنات 2011/07/01 دمحم بشر سلیمان دمحم 2258179 كفـءكفـء7652011/07/13 معلم
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بنین. دمحم متولى الشعراوى  ع  2011/07/01 دمحم تودى غریب بحیرى 2367725 كفـءكفـء7662011/07/13 معلم

م.كفـر الحصة  ع  2011/03/01 دمحم جالل عبدربھ بیومى 2153196 كفـءكفـء7672011/03/21 معلم

بنات. عبد الستار خضر ع  2011/07/01 دمحم جمال على السید 2149077 كفـءكفـء7682011/07/13 معلم

م. إسالم فرحات موسى    ع / الشھید  2011/03/01 دمحم جمعة السنوسى مدكور 2163301 كفـءكفـء7692011/03/01 معلم

بنھا المیكانیكیة 2011/07/01 دمحم حامد دمحم السید حامد 2325461 كفـءكفـء7702011/07/13 معلم

نبویة موسى االبتدائیة 2011/07/01 دمحم حامد دمحم عبده شحاتھ 2128461 كفـءكفـء7712011/07/13 معلم

الشھید محمود ابراھیم صبحى بجمجرة القدیمة 2011/07/01 دمحم حسن حسن العونى 2144137 كفـءكفـء7722011/07/13 معلم

م. عبد الرحمن بن عوف ع  2011/07/01 دمحم حسین دمحم جودة 2155530 كفـءكفـء7732011/07/13 معلم

مجول  االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 دمحم رافت دمحم صالح حسانین 2150893 كفـءكفـء7742011/07/13 معلم

م. كفـر الحمام  ع  2011/07/13 دمحم رجب السید السید 2126933 كفـءكفـء7752011/07/13 معلم

بنات. عبد الستار خضر ع  2011/03/01 دمحم زین العابدین السید حنفى 2099344 كفـءكفـء7762011/03/21 معلم

دمحم حسینى حسن عمار/ الشھید 2011/07/01 دمحم صالح الدین فائق احمد شحاتھ 2254035 كفـءكفـء7772011/07/13 معلم

م. سعد عطا عبده بكر  ع / الشھید 2011/07/01 دمحم صالح عید دمحمعزام 2155088 كفـءكفـء7782011/07/13 معلم

بنھا الزخرفیة المعماریة 2011/07/01 دمحم صالح دمحم عبدالحلیم 2277286 كفـءكفـء7792011/07/13 معلم

م. العباس بن عبدالمطلب  ع  2011/07/01 دمحم صالح دمحم دمحم 2153168 كفـءكفـء7802011/07/13 معلم

بنین. ناصــــــــر   ع  2011/03/01 دمحم طلعت تاج الدین السید السعدني 2081474 كفـءكفـء7812011/03/21 معلم

أ. عزبة أبو فرج  ت  2011/07/01 دمحم عادل ابو الفتوح عبد الرحمن 2167331 كفـءكفـء7822011/07/13 معلم
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أ. الرمـــــــلة  ت  2011/03/01 دمحم عادل عبد الجواد ابراھیم 2157386 كفـءكفـء7832011/03/06 معلم

بتمده الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم عبد النبي امام حسن 2114092 كفـءكفـء7842011/03/01 معلم

م. میــت العطــار   ع  2011/03/01 دمحم عبدالبصیر عمر موسى 2106536 كفـءكفـء7852011/03/06 معلم

م. الشموت  ع  2011/03/01 دمحم عبدالخالق عید دمحم الملیجى 2153172 كفـءكفـء7862011/07/13 معلم

طارق بن زیاد المھنیھ بنین 2011/07/13 دمحم عبدالرحمن محمود السید عقل 2170287 كفـءكفـء7872011/07/13 معلم

أ. مكتبة منشأة بدوى  ت  2011/07/13 دمحم عبدالسالم دمحم عبدالسالم 2365427 كفـءكفـء7882011/07/13 معلم

مصطفى كامل الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 دمحم عبدالعزیز دمحم دمحم 2169205 كفـءكفـء7892011/03/06 معلم

م. میــت العطــار   ع  2011/03/01 دمحم عبدالفتاح اسماعیل ابراھیم 2074442 كفـءكفـء7902011/03/06 معلم

شبلنجة الفنیھ بنات 2011/07/01 دمحم عبدالوھاب متولى دمحم 2264396 كفـءكفـء7912011/07/13 معلم

م. شبلنــــــجة  ع  2011/07/01 دمحم على سالمھ طھ سالمھ 2138338 كفـءكفـء7922011/07/13 معلم

أحمد زویل الرسمیة لغات 2011/03/06 دمحم عماد الدین دمحم حسن 2158276 كفـءكفـء7932011/03/06 معلم

أحمد زویل الرسمیة لغات 2011/03/01 دمحم عنتر غنیم دمحم 2157140 كفـءكفـء7942011/03/06 معلم

م. الشموت  ع  2011/07/01 دمحم فتحى احمد دمحم رفاعى 2240992 كفـءكفـء7952011/07/13 معلم

م. میــت العطــار   ع  2011/03/01 دمحم دمحم صالح عبداللطیف عشماوى 2063641 كفـءكفـء7962011/03/06 معلم

الشھید عبدهللا عبدالمنعم قندیل 2011/03/01 دمحم مسلم عبدالھادى عبدالفتاح 2179738 كفـءكفـء7972011/03/21 معلم

م. المراغـــى  ع  2011/07/01 دمحم مھدى سالمة محمود 2224683 كفـءكفـء7982011/07/13 معلم

بنھا التجاریة المتقدمة المشتركة 2011/03/01 دمحم نبیل ابراھیم عمرو 2200130 كفـءكفـء7992011/03/21 معلم
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الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2011/07/01 دمحم ھزاع عبد الرازق ھزاع 2391317 كفـءكفـء8002011/07/13 معلم

عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن/ الشھید مالزم اول 2011/03/01 دمحم یوسف دمحم ابراھیم 2227765 كفـءكفـء8012011/03/06 معلم

الرملھ االبتدائیة الجدیده 2011/07/01 محمود ابراھیم محمود عمر 2144134 كفـءكفـء8022011/07/13 معلم

م. زید بن حارثة  ع  2011/03/01 محمود درویش احمد مرسى 2164353 كفـءكفـء8032011/03/06 معلم

ابراھیم دمحم ابراھیم الثانویة العسكریة ببنھا/الشھید 2011/07/01 محمود عبد الدایم عبد المعطي علي 2193931 كفـءكفـء8042011/07/13 معلم

أ. اسامة بن زید  ت  2011/07/13 محمود فاروق محمود شاروده 2174530 كفـءكفـء8052011/07/13 معلم

بنین. دمحم متولى الشعراوى  ع  2011/07/01 محمود كمال عبدالرحمن ابراھیم 2340853 كفـءكفـء8062011/07/01 معلم

بنیـن. عمربن الخطاب  ع  2011/07/01 محمود دمحم حسن ابراھیم  الجمل 2112506 كفـءكفـء8072011/07/13 معلم

الشھید سعید عبدالعظیم الشرقاوى 2011/03/01 محمود دمحم صالح عبداللطیف عشماوى 2063654 كفـءكفـء8082011/03/06 معلم

الشھید سعید عبدالعظیم الشرقاوى 2011/03/01 محمود دمحم طھ احمد 2119634 كفـءكفـء8092011/03/06 معلم

طھ حسین االبتدائیة 2011/03/01 محمود دمحم عبدالصادق السرساوى 2096304 كفـءكفـء8102011/03/06 معلم

كفر الشموت االبتدائیة 2011/03/01 محمود دمحم محمود یوسف 2189432 كفـءكفـء8112011/03/06 معلم

االصالح الزراعى االبتدائیة 2011/03/01 مدحت دمحم عبد العزیز على 2122179 كفـءكفـء8122011/03/06 معلم

الشھید صالح صالح محمود 2011/03/01 مرفت دمحم طھ احمد 2093601 كفـءكفـء8132011/03/06 معلم

الشھید سعید عبدالعظیم الشرقاوى بمیت العطار 2011/03/01 مروة ابراھیم الدسوقى السید حسن 2093591 كفـءكفـء8142011/03/21 معلم

االمام دمحم عبده 2011/03/01 مروة ابو الفتوح عبدالمعبود دمحم 2090047 كفـءكفـء8152011/03/06 معلم

السادات الثانویة بنات 2011/07/01 مروة اشرف عبد المحسن سالم 2256579 كفـءكفـء8162011/07/13 معلم
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنھاالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ. مكتبة منشأة بدوى  ت  2011/07/01 مروة السید بیومى السیدمنصور 2146986 كفـءكفـء8172011/07/13 معلم

الشھید مدحت طلعت الرسمیة لغات 2011/03/01 مروة السید جمال الدین محمود عمر 2127708 كفـءكفـء8182011/03/06 معلم

أ. مكتبة ومنشأة بدوى  ت  2011/07/01 مروة حسنى محمود خیرالدین 2162816 كفـءكفـء8192011/07/13 معلم

بنات. السیده عائشة  ع  2011/07/01 مروة خیري دمحم عبدالناصر 2189751 كفـءكفـء8202011/07/13 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/01 مروة سعید ابراھیم صالح 2128444 كفـءكفـء8212011/03/06 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2011/03/01 مروة عامر احمد عامر 1555822 كفـءكفـء8222011/03/06 معلم

أحمد زویل الرسمیة لغات 2011/07/01 مروة عبدالعزیز نجیب عبدالخالق 2126305 كفـءكفـء8232011/07/13 معلم

أ. منشأة بنھا الفاروقیة  ت  2011/07/01 مروة على عبد الفتاح ھالل 2104921 كفـءكفـء8242011/07/13 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/01 مروة غریب عبدالرحیم ابراھیم 2127709 كفـءكفـء8252011/03/06 معلم

أ. مكتبة ومنشأة بدوى  ت  2011/07/01 مروة فتحى مصطفى عبد اللطیف 2258058 كفـءكفـء8262011/07/13 معلم

كفر الشیخ ابراھیم للفصل الواحد 2011/07/01 مروة فؤاد دمحم مشتھرى 2103719 كفـءكفـء8272011/07/13 معلم

الحرس الوطنى 2011/03/01 مروة دمحم صالح حسنین ابراھیم 2105353 كفـءكفـء8282011/03/06 معلم

الشھید السید أبوزید حسن ابراھیم 2011/07/01 مروة دمحم طھ دمحمالقالوى 2146982 كفـءكفـء8292011/07/13 معلم

مجمع بتمده االبتدائیة 2011/07/01 مروة دمحم فرید علي 2183849 كفـءكفـء8302011/07/13 معلم

بنات.  سعد زغلول  ع  2011/03/01 مروة دمحم نجیب عبدالفتاح ابراھیم 2169166 كفـءكفـء8312011/03/06 معلم

الشموت الثانویة المشتركھ 2009/03/25 مروة دمحم یسن دمحم 2155866 كفـءكفـء8322011/07/13 معلم

بنات. مرصــــــفا  ع  2011/07/01 مروة محمود حمدى عبدالحلیم فرج 2151048 كفـءكفـء8332011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

بنھاالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/03/01 مجمع بتمدة مروة مرسى دمحم حجازى 2083184 كفـءكفـء8342011/03/06 معلم

أ. مكتبة ومنشأة بدوى  ت  2011/07/01 مروة وفیق موسى عبدالرحمن 2171202 كفـءكفـء8352011/07/13 معلم

بنات.  سعد زغلول  ع  2011/07/01 مروه أشرف أبو الوفا ھاشم 242419 كفـءكفـء8362011/07/13 معلم

م. مجــــــــــــــول   ع  2011/03/01 مروه شفیق عبد الفتاح حسن اللھوانى 2146234 كفـءكفـء8372011/03/06 معلم

أ. الرمـــــــلة  ت  2011/07/01 مروه عبد الحمید دمحم عبد السالم 2363036 كفـءكفـء8382011/07/13 معلم

م. الشموت  ع  2011/07/01 مسعود دمحم رجب  عبدالمنعم السید مسعود 2157767 كفـءكفـء8392011/07/13 معلم

الشھید عادل ابو سنة  االبتدائیة 2011/07/13 مشیرة یوسف عبد الرحیم اسماعیل الدیب 2146654 كفـءكفـء8402011/07/13 معلم

أ. كفـر سندنھور  ت  2011/03/01 مصطفى  سلیمان  دمحم  سلیمان 2168625 كفـءكفـء8412011/03/06 معلم

مصطفى كامل الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 مصطفى عبدالوھاب شلبى على 2065241 كفـءكفـء8422011/03/21 معلم

بنھا المیكانیكیة 2011/07/01 مصطفى على بیومى على 2330743 كفـءكفـء8432011/07/13 معلم

أ. كفر ابوزھرة  ت  1995/09/10 مصطفى فتحى دمحمى على الجزار 2184320 كفـءكفـء8442010/02/21 معلم

أحمد زویل الرسمیة لغات 2011/07/01 مصطفى دمحم محمود عبدالرحمن 2153194 كفـءكفـء8452011/07/13 معلم

أ. كفر الشیخ ابراھیم  ت  2011/03/01 مصطفي دمحم مصطفي السید عبد الرحیم 2159124 كفـءكفـء8462011/03/21 معلم

م. میــت العطــار   ع  2011/07/01 منار جمال على احمد الجمل 2127651 كفـءكفـء8472011/07/13 معلم

أ. اسامة بن زید  ت  2011/03/01 منال جابر دمحم عبدالعزیز 2179512 كفـءكفـء8482011/03/06 معلم

الشھید صالح قدرى 2011/03/01 منال سلیمان عبدالعظیم سلیمان 2094123 كفـءكفـء8492011/03/06 معلم

أ.  دجــــوى ت  2011/03/01 منال صالح حمزة دمحم 2127704 كفـءكفـء8502011/03/06 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 

بنھاالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ. مكتبة ومنشأة بدوى  ت  2011/07/01 منال عبدالعزیز اسماعیل عبد العزیز 2128472 كفـءكفـء8512011/07/13 معلم

الشھید دمحم مرسى عبد هللا بكفر عطا هللا 2011/07/01 منال عبدالناصر على حسن 2138336 كفـءكفـء8522011/07/13 معلم

شبلنجة االبتدائیة 2011/07/01 منال على بیومى علیوة 2148054 كفـءكفـء8532011/07/13 معلم

م. منیة السباع  ع  2011/07/01 منال دمحم احمد احمد جعفر 2138334 كفـءكفـء8542011/07/13 معلم

على احمد علیوه االبتدائیة 2011/07/01 منال دمحم احمد دمحم احمد الزیات 2176517 كفـءكفـء8552011/07/13 معلم

أ. كفر ابو زھرة ت  2011/03/01 منال دمحم سید احمد عبدالرحمن سالم 2093565 كفـءكفـء8562011/03/06 معلم

م. مجــــــــــــــول   ع  2011/07/01 منال یحیى عبدالعزیز عفیفى 2155440 كفـءكفـء8572011/07/13 معلم

م. مجــــــــــــــول   ع  2011/07/01 منى السید مصطفى متولى 2258623 كفـءكفـء8582011/07/13 معلم

منیة السباع االبتدائیة 2011/03/01 منى رشدى عطیة دمحم 2094120 كفـءكفـء8592011/03/06 معلم

الشھید سعید عبدالعظیم الشرقاوى 2011/07/01 منى شحات عبدربة ابراھیم 2162703 كفـءكفـء8602011/07/13 معلم

اسامة بن زید 2011/03/01 منى عبد المجید عبد الفتاح سالم 2070694 كفـءكفـء8612011/03/06 معلم

أ. جزیرة بلى   ت 2011/07/13 منى دمحم جمال رزق 2104174 كفـءكفـء8622011/07/13 معلم

حسین سالمان االبتدائیة 2011/07/01 مني  عبد المقصود  عبد الحمید  حسن 2176244 كفـءكفـء8632011/07/13 معلم

م. سمیر ناصف ع  2011/07/01 مني فكتور ناصف فرج 2185699 كفـءكفـء8642011/07/13 معلم

٢كفر العرب االبتدائیة   2011/07/01 مھا حسین  حسن الجندى 2141080 كفـءكفـء8652011/07/13 معلم

أ. نادر عبدالرحمن الزول  ت / الشھید 2011/07/01 مھا شوقى محمود دمحم العقلھ 2191185 كفـءكفـء8662011/07/13 معلم

م. إسالم فرحات موسى    ع / الشھید  2011/07/13 مھا قطب شحاتة السید 2155523 كفـءكفـء8672011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بنھاالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م. العباس بن عبدالمطلب  ع  2011/07/01 مھا ھالل عبدهللا مرسى 2141066 كفـءكفـء8682011/07/13 معلم

بنات. زیاد الباجورى   ع  2011/07/01 مى احمد عبدالمجید احمد الجندى 2103708 كفـءكفـء8692011/07/13 معلم

ھدى شعراوى 2010/03/01 مى حسن بیومى بحیرى یسن 2092964 كفـءكفـء8702011/03/06 معلم

بنیـن. عمربن الخطاب  ع  2011/07/01 مى زكریا حسین الطیار 2127699 كفـءكفـء8712011/07/13 معلم

١الرملة االبتدائیة  2011/03/01 مى دمحم ابراھیم حسانین 2103186 كفـءكفـء8722011/03/06 معلم

بنھا تربیة فكریة 2011/07/13 میادة  احمد مختار یس خربوش 2388818 كفـءكفـء8732011/07/13 معلم

١الرملة االبتدائیة  2011/03/01 میادة دمحم السید عبداللطیف الدیب 2099646 كفـءكفـء8742011/03/06 معلم

2011/03/01 كفر ابو ذكرى میادة محمود دمحم عزالعرب محمود عامر 2099651 كفـءكفـء8752011/03/06 معلم

أ. مكتبة ومنشأة بدوى ت  2011/03/21 نادیة ابراھیم حسن شعالن 2128722 كفـءكفـء8762011/03/21 معلم

بنھا التجاریة بنات 2011/07/01 نادیة حسین عبدهللا مبروك 2369033 كفـءكفـء8772011/07/13 معلم

2011/03/01 على احمد علیوه نادیة عبدالفتاح مصطفى حنفى 2128455 كفـءكفـء8782011/03/06 معلم

٢وروره االبتدائیة   2011/03/01 نادیة یوسف منتصر یوسف 2167250 كفـءكفـء8792011/03/06 معلم

أ. جزیرة بلى  ت  2011/07/13 ناصر احمد ناصر حسن 2169142 كفـءكفـء8802011/07/13 معلم

بتمدة التجاریة المشتركة 2011/07/01 نانى ابراھیم فایز محمود 2393186 كفـءكفـء8812011/07/13 معلم

بنھا المیكانیكیة 2011/07/01 ناھد ابراھیم السید ھالل 2346930 كفـءكفـء8822011/07/13 معلم

أ. جزیرة بلى   ت 2011/07/01 ناھد جمال دمحم ابراھیم 2138318 كفـءكفـء8832011/07/13 معلم

مصطفى كامل الرسمیة لغات 2011/07/01 ناھد دمحم دمحم احمد الجندى 2246099 كفـءكفـء8842011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بنھاالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢كفر العرب االبتدائیة   2010/03/01 نجاح دمحم المركبى ناجى دمحم 2082442 كفـءكفـء8852011/03/06 معلم

بنھا الفنیھ بنات 2011/07/01 نجفة الزغبى یسن یوسف 2280766 كفـءكفـء8862011/07/13 معلم

الشھید جابرعبدالحمید الثانویة بنین 2011/07/01 نجالء عبدالرازق عبدالغنى مصطفى سالمة 2171175 كفـءكفـء8872011/04/01 معلم

الشھید سعید عبدالعظیم الشرقاوى بمیت العطار 2011/03/01 نجالء فتحى توفیق الشرقاوى 2106913 كفـءكفـء8882011/03/06 معلم

اتریب الجدیدة 2011/03/06 نجالء فتحى عبدالعزیز عبداللطیف 2094809 كفـءكفـء8892011/03/21 معلم

بنھا الفنیھ بنات 2011/07/01 نجالء فتحى على حسین 2280764 كفـءكفـء8902011/07/13 معلم

م. مصعب بن عمیر  ع  2011/07/01 نجالء فتحى فرج حسن راس 2183147 كفـءكفـء8912011/07/13 معلم

االصالح الزراعى 2011/03/01 نجالء فتحي عبد اللطیف علي 2084926 كفـءكفـء8922011/03/06 معلم

النور للمكفوفین ببنھا 2011/07/01 نجالء دمحم فتحى دمحم العربى 2075025 كفـءكفـء8932011/07/13 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2011/03/01 نجوان صابر جوده اسماعیل 2166802 كفـءكفـء8942011/03/06 معلم

أ. كفر الشیخ ابراھیم ت  2011/03/01 نجوى ابراھیم احمد احمد شحاتھ 2093600 كفـءكفـء8952011/03/06 معلم

أ. حمزة بن عبد المطلب ت  2010/03/01 نجوى ابراھیم شاكر البنھاوي 2076542 كفـءكفـء8962011/03/06 معلم

م. العباس بن عبدالمطلب  ع  2011/03/01 نجوى ابراھیم یوسف على 1546996 كفـءكفـء8972011/03/21 معلم

أ. حمزة بن عبد المطلب ت  2011/03/01 نرمین ابراھیم الدسوقى  اسماعیل عثمان 2189374 كفـءكفـء8982011/03/06 معلم

الشھید صالح قدرى 2011/03/01 نرمین احمد دمحم احمد ھاشم 2128441 كفـءكفـء8992011/03/21 معلم

2011/03/01 كفر ابو ذكرى نسرین عبدالحمید غنیم عبدهللا غنیم 2099650 كفـءكفـء9002011/03/21 معلم

م. كفـر الحمام  ع  2011/07/01 نسمة عكاشة عبدالحلیم سالم 2126323 كفـءكفـء9012011/07/13 معلم
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بنات. السیده عائشة  ع  2011/03/01 نسمھ عبدهللا عبدالسمیع عبدالرحمن 2162883 كفـءكفـء9022011/03/21 معلم

أ. القدس الشریف   ت  2011/07/01 نشوه نبیل عبد الرحمن حسن 2213884 كفـءكفـء9032011/07/13 معلم

احمد زویل الرسمیة لغات 2011/03/01 نشوى سعید الطوخى احمد 2162451 كفـءكفـء9042011/03/06 معلم

بنات.  ینایـــر  ع ٢٥ 2011/07/01 نشوى سعید یوسف ابراھیم 2292144 كفـءكفـء9052011/07/13 معلم

م. كفـر بطــا  ع  2011/07/01 نشوى سمیر عبد  الحمید نور الدین 2257714 كفـءكفـء9062011/07/13 معلم

أ. حمزة بن عبد المطلب  ت  2011/07/01 نشوى عاطف حسین عبدالمطلب 2161897 كفـءكفـء9072011/07/13 معلم

كفر الشموت االبتدائیة 2011/07/01 نشوى فوزى عبدالوھاب احمد 2128731 كفـءكفـء9082011/07/13 معلم

بنات. السیده عائشة  ع  2011/03/01 نشوى محروس دمحم احمد حسن 2228559 كفـءكفـء9092011/03/06 معلم

احمد زویل الرسمیة لغات 2011/03/01 نعمات سعید دمحم حسین الھوارى 2090727 كفـءكفـء9102011/03/06 معلم

م. الشموت  ع  2011/07/01 نھا عبدالعزیز النادى غنیمى 2150992 كفـءكفـء9112011/04/01 معلم

میت عاصم 2011/03/01 نھا عزت عبدالرحمن على عبدالجواد 2200150 كفـءكفـء9122011/03/01 معلم

أ. عزبة أبو فرج  ت  2011/07/01 نھاد منصور عبدالمنعم عبدالفتاح 2280805 كفـءكفـء9132011/07/13 معلم

أ. مكتبة ومنشأة بدوى  ت  2008/09/21 نھال جمعة السید ابوسریع 2255791 كفـءكفـء9142011/07/13 معلم

م. منیة السباع  ع  2011/07/01 نھال حلمى دمحم عطیھ 2256524 كفـءكفـء9152011/07/13 معلم

بنات. زیاد الباجورى   ع  2011/07/01 نھال شكرى عبدالستار عبدالواحد 2155865 كفـءكفـء9162011/07/13 معلم

ابن خلدون االبتدائیة 2011/07/01 نھال صالح دمحم ابراھیم 2226757 كفـءكفـء9172011/07/13 معلم

أ. القدس الشریف   ت  2011/07/01 نھال محروس دمحم احمد 2146922 كفـءكفـء9182011/07/13 معلم
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الشھید حمادة احمد عبدالحمید 2011/07/01 نھال نعمان عبد العزیز عبد ربھ 2141152 كفـءكفـء9192011/07/13 معلم

الشھید جمعة خالد 2010/03/01 نھلة عبدالمنعم دمحم على 2103180 كفـءكفـء9202011/03/06 معلم

عالء السید عفیفى سالم الحبشى/الشھید 2011/07/01 نھلة دمحم رشاد دمحم ابراھیم 2391183 كفـءكفـء9212011/07/13 معلم

أ. جزیرة بلى  ت  2011/07/01 نھلھ محمود جودة محمود 2126941 كفـءكفـء9222011/07/13 معلم

لطفى السید االبتدائیة 2011/07/01 نھى ابراھیم بدر ابراھیم 2126914 كفـءكفـء9232011/07/13 معلم

بتمده االبتدائیة 2011/03/01 نھى ابراھیم جودة ابراھیم عبد الال 2128489 كفـءكفـء9242011/03/06 معلم

أ. دمــــــــــلو  ت  2011/07/01 نھى احمد رضا عبدالغفار السید 2167843 كفـءكفـء9252011/07/13 معلم

م. زید بن حارثة  ع  2011/07/01 نھى عبد الحلیم السید السید 2361314 كفـءكفـء9262011/07/13 معلم

٢كفر العرب االبتدائیة   2011/03/01 نھي دمحم محمود الصیاد 2169685 كفـءكفـء9272011/03/21 معلم

حسین سالمان االبتدائیة 2011/07/13 نورا ابراھیم جودة ابراھیم عبدالال 2104183 كفـءكفـء9282011/07/13 معلم

أ. الرمـــــــلة  ت  2011/03/01 نورا عبدالستار اسماعیل نور الدین 2090004 كفـءكفـء9292011/03/21 معلم

بنات. زیاد الباجورى   ع  2011/07/01 نورا فتحى احمد الخولى 2151050 كفـءكفـء9302011/07/13 معلم

بنات.   مایــــو  ع ١٥ 2011/07/13 نورا مجدى دمحم صبرى 2212622 كفـءكفـء9312011/07/13 معلم

بنات.  سعد زغلول  ع  2011/07/01 نورا محمود على السید عبدالكریم 2081505 كفـءكفـء9322011/07/13 معلم

م. إسالم فرحات موسى    ع / الشھید  2011/07/01 نورا مصطفى مؤمن عبدالحمید السید 2141095 كفـءكفـء9332011/07/13 معلم

بنھا المیكانیكیة 2011/07/01 نورھان حسنى عبدالفتاح دمحم 2278618 كفـءكفـء9342011/07/13 معلم

بنات.   مایــــو  ع ١٥ 2011/07/13 نیفین فیلیب ناثان یسى 2143378 كفـءكفـء9352011/07/13 معلم
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عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن/ الشھید مالزم اول 2011/07/01 نیللى دمحم السید دمحم 2188588 كفـءكفـء9362011/07/13 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/01 ھالة زكریا دمحم دمحم ابو الوفا 2151018 كفـءكفـء9372011/03/21 معلم

٢كفر العرب االبتدائیة   2011/07/01 ھالة سعد عبدالعزیز دمحم خمیس 2127694 كفـءكفـء9382011/07/13 معلم

م. میــت العطــار   ع  2011/07/01 ھالة عبدالحفیظ حسن رمضان 2151030 كفـءكفـء9392011/07/13 معلم

عبدالفتاح محمود دمحم على ت أ بكفر عطاm/الشھید 2011/07/01 ھالة عبدهللا یسین السید 2151054 كفـءكفـء9402011/07/13 معلم

أ. مكتبة ومنشأة بدوى  ت  2011/07/01 ھالة فتحى حسین احمد اسماعیل 2127692 كفـءكفـء9412011/07/13 معلم

الشھید صالح صالح محمود 2011/03/01 ھالة فرحات عبدالفتاح المستكاوى 2093564 كفـءكفـء9422011/03/21 معلم

دمحم حسینى حسن عمار/ الشھید 2011/07/13 ھالة دمحم عبدالسمیع شافعى 2128753 كفـءكفـء9432011/07/13 معلم

م. العباس بن عبدالمطلب  ع  2011/07/01 ھالة نبیل دمحم سالم 2141067 كفـءكفـء9442011/07/13 معلم

بنھا المیكانیكیة 2011/07/01 ھانم فاروق ابراھیم على سالم 2393190 كفـءكفـء9452011/07/13 معلم

بنات.   مایــــو  ع ١٥ 2011/07/01 ھانى جاد عبدالمنعم ذكى 2141151 كفـءكفـء9462011/07/13 معلم

أ. ابو عبیدة الجراح  ت  2011/07/01 ھانى عبدالعال حسن عبدالعال 2154487 كفـءكفـء9472011/07/13 معلم

عرب المقابلة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 ھانى عبدالمنعم عقل صالح 2193315 كفـءكفـء9482011/03/21 معلم

بنین. ناصــــــــر   ع  2011/03/01 ھایدى ذكى وھبة سلیمان 2176153 كفـءكفـء9492011/03/06 معلم

الرملة الثانویة المشتركة 2011/03/01 ھبة ابراھیم عبدالحمید بدوى 2157615 كفـءكفـء9502011/03/06 معلم

لطفى السید ریاض اطفال 2011/03/01 ھبة احمد دمحم دمحم متولى 2074938 كفـءكفـء9512011/03/06 معلم

الشھداء االبتدائیة 2011/07/13 ھبة السید دمحمالسید عبدالعال 2126313 كفـءكفـء9522011/07/13 معلم
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عمر بن الخطاب االبتدائیة بنین 2011/07/01 ھبة جوده حسین ابراھیم 2141051 كفـءكفـء9532011/07/13 معلم

الرملھ االبتدائیة الجدیده 2011/03/21 ھبة حسانین ابراھیم البربرى 2141058 كفـءكفـء9542011/03/21 معلم

بنین. سمیر منیب نعامة  ع / الشھید 2011/07/01 ھبة خالد  برنس حسن 2104173 كفـءكفـء9552011/07/13 معلم

میت عاصم االبتدائیة 2011/07/13 ھبة خیرى ابراھیم ابو الخیر 2264386 كفـءكفـء9562011/07/13 معلم

١وروره االبتدائیة   2011/07/01 ھبة رضا محمود دمحم الشرقاوى 2213319 كفـءكفـء9572011/07/13 معلم

بنات. مرصــــــفا  ع  2011/03/01 ھبة عادل زكى عطیة 2165078 كفـءكفـء9582011/03/06 معلم

سندنھور الجدیدة 2011/03/01 ھبة عبدالفتاح عبدالعظیم رسالن 2090046 كفـءكفـء9592011/03/31 معلم

م. كفـر العرب  ع  2011/07/13 ھبة عبدهللا كمال عبدهللا 2128458 كفـءكفـء9602011/07/13 معلم

سندنھور الجدیدة 2011/03/01 ھبة عبدالمقصود دمحم عبدالمقصود 2093566 كفـءكفـء9612011/03/21 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/01 ھبة كامل انور احمد 2128434 كفـءكفـء9622011/03/06 معلم

جمال الدین االفغانى االبتدائیة 2011/03/01 ھبة محمود دمحم فرج 2176583 كفـءكفـء9632011/03/06 معلم

بنات. مرصــــــفا  ع  2011/03/01 ھبة مصطفى رمزى عبدالحلیم السید فرج 2098137 كفـءكفـء9642011/03/06 معلم

ابن خلدون 2011/03/01 ھبة نبیل رمضان عمر موسى 2093568 كفـءكفـء9652011/03/06 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2011/03/01 ھبھ ابراھیم دمحم السید الرعو 2153912 كفـءكفـء9662011/03/21 معلم

بنھا الفنیھ بنات 2011/07/01 ھبھ احمد ھالل احمد 2280780 كفـءكفـء9672011/07/13 معلم

م. الشموت  ع  2011/03/01 ھبھ سعد منصور اسعد 2197094 كفـءكفـء9682011/03/21 معلم

الشھید محمود ربیع عبدالعزیز الفنیة بنات 2011/07/01 ھبھ عادل دمحم محمود 2392923 كفـءكفـء9692011/07/13 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجول  االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ھبھ عبد العزیز دمحم احمد صالح 2362753 كفـءكفـء9702011/07/13 معلم

أ. كفـر مویـس  ت  2011/03/01 ھبھ على محمود على 2164308 كفـءكفـء9712011/03/06 معلم

بنات. زیاد الباجورى   ع  2011/07/01 ھبھ فتحى عبد الفتاح السید ابو طالب 2265913 كفـءكفـء9722011/07/13 معلم

بنھا الفنیھ بنات 2011/07/01 ھبھ وجیھ على شرف الدین 2341654 كفـءكفـء9732011/07/13 معلم

عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن/ الشھید مالزم اول 2009/07/01 ھدى ابراھیم السید ابراھیم 2364245 كفـءكفـء9742011/07/13 معلم

عرب المقابلة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ھدى زاید دسوقي دمحم 2153309 كفـءكفـء9752011/07/13 معلم

أ. بالل بن رباح   ت  2011/07/01 ھدى دمحم الدسوقى دمحم یوسف 2158209 كفـءكفـء9762011/07/13 معلم

م. میــت العطــار   ع  2011/07/01 ھدى مصطفى نصر ابراھیم 2128453 كفـءكفـء9772011/07/13 معلم

أ. نادر عبدالرحمن الزول  ت / الشھید 2011/07/01 ھشام السید یوسف دمحم 2096305 كفـءكفـء9782011/07/13 معلم

م. مجــــــــــــــول   ع  2011/07/01 ھشام حسن عبد الفتاح حسن قابیل 2163126 كفـءكفـء9792011/07/13 معلم

م. الشموت  ع  2011/03/01 ھشام دمحم سعد مرزوق 2190642 كفـءكفـء9802011/03/06 معلم

١مؤسسة دجوى  2010/03/01 ھمت دمحم عبدالحمید السعدنى 2128433 كفـءكفـء9812011/03/06 معلم

اتریب للفصل الواحد 2011/07/01 ھناء احمد السید محمود 2103721 كفـءكفـء9822011/07/13 معلم

حسین سالمان االبتدائیة 2011/03/01 ھناء احمد عبد العزیز السید 2160500 كفـءكفـء9832011/03/21 معلم

بقیره االبتدائیة 2011/03/01 ھناء السید دمحم السید 2227760 كفـءكفـء9842011/03/06 معلم

بتمده االبتدائیة 2011/03/01 ھناء الشحات عبد المنعم مرسي 2080012 كفـءكفـء9852011/03/06 معلم

ورورة 2011/07/01 ھناء انور سلیمان دمحم 2094796 كفـءكفـء9862011/07/13 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بنھاالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنھا الفنیھ بنات 2011/07/01 ھناء رأفت مصطفى مصطفى خضیر 2330738 كفـءكفـء9872011/07/13 معلم

الشھید عبدهللا عبدالمنعم قندیل 2011/07/01 ھناء طھ حماد غانم 2155975 كفـءكفـء9882011/07/13 معلم

بنات. مرصــــــفا  ع  2011/07/01 ھناء عبد الباسط السید عامر 2250598 كفـءكفـء9892011/07/13 معلم

بنین. طحــــــلة  ع  2011/07/01 ھناء عبدالحفیظ عبدالباقى احمد 2187707 كفـءكفـء9902011/07/13 معلم

بنین. دمحم متولى الشعراوى  ع  2011/07/13 ھناء عبدالعلیم دمحم دمحم 2128734 كفـءكفـء9912011/07/13 معلم

الشھید عبدالفتاح محمود دمحم على بكفر عطا هللا 2009/09/27 ھند السید علي عبد هللا ھاشم 2390112 كفـءكفـء9922011/07/13 معلم

أ. اسامة بن زید  ت  2011/03/01 ھند الصیاد عبدالحمید دمحم 2253772 كفـءكفـء9932011/03/21 معلم

أ. محمود فكرى  ت / الشھید 2011/03/01 ھند جمعة جاد اسماعیل 2074933 كفـءكفـء9942011/03/06 معلم

احمد زویل الرسمیة لغات 2011/03/01 ھند عبد الرحمن محمود  دعادر 2085036 كفـءكفـء9952011/03/06 معلم

بنھا المیكانیكیة 2011/07/01 ھند عبد اللطیف عبد الوھاب عوض هللا 2357010 كفـءكفـء9962011/07/13 معلم

بنات. السیده عائشة  ع  2011/07/01 ھند عبدالباسط عبدالمنعم تھامى الخولى 2155868 كفـءكفـء9972011/07/13 معلم

م. سعد بن ابى وقاص   ع  2011/07/01 ھند عبدالسالم عبدالرحمن منصور 2174528 كفـءكفـء9982011/07/13 معلم

م. سعد بن ابى وقاص   ع  2011/07/01 ھند عبدالعزیز عراقى دمحم 2127637 كفـءكفـء9992011/07/13 معلم

أ. حمزة بن عبد المطلب ت  2011/07/13 ھند دمحم مسعد الطوخى محمود 2103722 كفـءكفـء10002011/07/13 معلم

الشھید صالح قدرى 2011/03/01 ھیام احمد سید احمد 2098128 كفـءكفـء10012011/03/21 معلم

دمحم حسینى حسن عمار/ الشھید 2011/03/21 ھیام احمد نصر السید 2083913 كفـءكفـء10022011/03/21 معلم

عرب المقابلة 2011/03/01 ھیام عاید سالمان سامى 2094780 كفـءكفـء10032011/03/06 معلم

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

7438of 1852 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
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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 

بنھاالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/03/01 كفر الشموت ھیام عبدالمنعم خضر السید 2093561 كفـءكفـء10042011/03/06 معلم

2011/07/01 على احمد علیوه ھیام فرحات احمد  احمد 2128727 كفـءكفـء10052011/07/13 معلم

الرملھ االبتدائیة الجدیده 2011/07/01 ھیام دمحم عادل مصطفى عمر جیاش 2084283 كفـءكفـء10062011/07/13 معلم

بنات. عبد الستار خضر ع  2004/07/01 ھیثم السید عبد الحمید الجندى 238659 كفـءكفـء10072008/12/30 معلم

أ. عزبة الكبار  ت  2011/07/01 ھیثم دمحم السید ابراھیم الرفاعى 2336504 كفـءكفـء10082011/07/13 معلم

م. الشموت  ع  2011/03/01 وائل صبحى السید ابراھیم 2149102 كفـءكفـء10092011/03/06 معلم

أ. دجــــــوى ت  2011/03/01 وجیھ عشماوى على عشماوى 2169341 كفـءكفـء10102011/03/06 معلم

الشھید مدحت طلعت الرسمیة لغات 2011/03/01 وجیھھ عبدالرحمن راشد اسماعیل 2090748 كفـءكفـء10112011/03/06 معلم

بنات. مصطفى السید  ع  2011/07/01 وسام دمحم عزت حفنى برعى 2293017 كفـءكفـء10122011/07/13 معلم

أ. كفر ابوزھرة  ت  2011/07/01 وفاء ابراھیم عبدالفتاح مصطفى 2144108 كفـءكفـء10132011/07/13 معلم

بنات. عبد الستار خضر ع  2011/07/01 وفاء على احمد حسن 2142604 كفـءكفـء10142011/07/13 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/01 وفاء فاروق  محمود عویمر 2153980 كفـءكفـء10152011/03/06 معلم

الشھید جمعة خالد 2011/03/01 والء السید عبدالغنى دمحم 2128724 كفـءكفـء10162011/03/06 معلم

بنات.  ینایـــر  ع ٢٥ 2011/07/01 والء راشد عبدالحمید محمود 2162958 كفـءكفـء10172011/07/13 معلم

أحمد زویل الرسمیة لغات 2011/07/01 والء سعید سعد السعید 2106444 كفـءكفـء10182011/07/13 معلم

الشھید احمد سمیر رمضان 2011/03/06 والء صالح ابراھیم حسن 2100981 كفـءكفـء10192011/03/06 معلم

أ. كفـر مویـس  ت  2010/07/01 والء عبدالحمید جمعة حسین 2153190 كفـءكفـء10202011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

بنھاالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ. القدس الشریف   ت  2011/07/01 والء عبدالرؤوف عبدالحمید شعالن 2141062 كفـءكفـء10212011/07/13 معلم

مجول الجدیدة 2011/03/01 والء محمود عبدالرازق مسعود 2090753 كفـءكفـء10222011/03/06 معلم

أ. الشھید نادر عبد الرحمن الزول  ت  2011/03/01 ولید عبدهللا عبدالفتاح عبدهللا 2167835 كفـءكفـء10232011/03/01 معلم

الشھید عبدهللا عبدالمنعم قندیل 2011/07/01 وھیبة حمدان دمحم غنیمى محرم 2227359 كفـءكفـء10242011/07/13 معلم

أ. منشأة بنھا الفاروقیة  ت  2011/07/01 یاسر شحاتة السید عید صالح 2191666 كفـءكفـء10252011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب 2011/03/01 یاسمین دمحم فوزى دمحم طھ 2128439 كفـءكفـء10262011/03/21 معلم

م. سعد عطا عبده بكر  ع / الشھید 2011/07/13 یاسمین نور عفیفى احمد 2127676 كفـءكفـء10272011/07/13 معلم

شبلنجة الثانویة للبنین 2011/07/01 یحیى دمحم عطیة حسن عبده 2175062 كفـءكفـء10282011/07/13 معلم

بنھا الزخرفیة المعماریة 2011/07/01 یسرى ابراھیم الدسوقى دمحم على 2277288 كفـءكفـء10292011/07/13 معلم

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



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

غرب شبرا الخیمةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنــات. السیدة عائشة ع  2011/07/01 إسالم دمحم دمحم دمحم عبد الرحیم 2130886 كفـءكفـء12011/07/13 أمین مكتبة

السیدة خدیجة الثانویھ بنات 2011/07/01 ایات مجدى دمحم عبد المقصود 2253658 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

شبرا البلد الرسمیة لغات 2011/07/01 حسام محمود سید عبدالحلیم 2152268 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

بنین.  عمر بن عبد العزیز ع  2011/07/13 مھا جابر طھ المصیلحى 2162205 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

على مصطفى مشرفة االبتدائیة 2011/07/13 مى مجدى عبد الفتاح ابراھیم عفیفى 2123707 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

المصریین الثانویة بنین 2011/07/13 ھبھ امام عبدالعال على 2286475 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

بنات. الحریـــــة  ع  2011/07/01 الھام رمضان السید احمد 2153698 كفـءكفـء72011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

یعمل بالدیوان 2011/07/13 امانى سعد السید عبدالرحمن 2149648 كفـءكفـء82011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنین. متولى الشعراوى  ع  2011/07/01 ایمان  عبد الودود دمحم سعد الدین البلعوطى 2314838 كفـءكفـء92011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنین.  الشھید عبد المنعم ریاض ع  2011/07/01 ایناس جابر دمحم دمحم 2143841 كفـءكفـء102011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١مصطفى كامل االبتدائیة   2011/07/01 جیرمین دمیان رمسیس ناشد 2123702 كفـءكفـء112011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنات.  شبرا الخیمة  ع  2011/07/01 دالیا فوزى سید حسن 2130240 كفـءكفـء122011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید رضا عبدالوھاب 2011/07/01 دعاء حسن عبد المجید عبد الحمید 2130889 كفـءكفـء132011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنات. اسماء ع  2011/07/13 شیماء مصطفى احمد مصطفى 2151680 كفـءكفـء142011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنات. دمحم متولى الشعراوى أ 2011/07/13 فاطمھ حامد محمود احمد 2165018 كفـءكفـء152011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنات الجدیدة. منـــــطى  ع  2011/07/01 لیلى فایز عبدالرازق بیومى 2147130 كفـءكفـء162011/04/01 أخصائى صحافة وإعالم

٢مصطفى كامل االبتدائیھ   2011/07/01 مروة السید دمحم احمد ابو السعود 2371276 كفـءكفـء172011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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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 

غرب شبرا الخیمةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنین. دمنھور شبرا  ع  2011/07/13 نسمھ سعدالدین مصطفى سعد 2177016 كفـءكفـء182011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنات الجدیدة. منـــــطى  ع  2011/07/13 ھبة ابو زید عبدالعلیم ابراھیم 2385319 كفـءكفـء192011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

اسامھ بن زید االبتدائیة 2011/07/13 ھمت دمحم طنطاوى صالح 2152464 كفـءكفـء202011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنات. الســـــالم  ع  2011/07/01 اسماء جالل دمحم نورالدین 2157694 كفـءكفـء212011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١بنات . عمار بن یاسر ع  2011/07/01 الشیماء دمحم عثمان سنھابى 2146668 كفـءكفـء222011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

المعالیف االبتدائیة 2011/07/01 امانى محروس دمحم فرید دمحم 2155973 كفـءكفـء232011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

السنیة الرسمیة لغات 2011/07/01 امنیھ دمحم رشید حلمى التلبانى 2314758 كفـءكفـء242011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الناصر االبتدائیھ 2011/07/13 بسمھ رفعت عثمان یونس 2205687 كفـءكفـء252011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بنات. اسماء ع  2011/07/01 دالیا دمحم ابراھیم دمحم 2151658 كفـءكفـء262011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

على مصطفى مشرفة االبتدائیة 2011/07/13 رشا السید دمحم السید 2162599 كفـءكفـء272011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

نجیب محفوظ الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/13 ریھام دمحم حسن دمحم سنون 2154419 كفـءكفـء282011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

شبرا البلد الرسمیة لغات 2011/07/13 سوسن عبد العلیم عطیة سالم 2357658 كفـءكفـء292011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

السیدة خدیجة الثانویھ بنات 2011/07/13 عبیر شعبان على مرسى 2131968 كفـءكفـء302011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

السیدة خدیجة الثانویھ بنات 2011/07/01 علیاء صالح زھدى على 2129300 كفـءكفـء312011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بنین.  الشھید عبد المنعم ریاض ع  2011/07/13 عماد سعید ابراھیم دمحم 2143366 كفـءكفـء322011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١.محمود سامى البارودى أ 2011/07/13 دمحم غریب السید العربى احمد 2191213 كفـءكفـء332011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

٢.محمود سامى البارودى أ  2011/07/01 دمحم فراج ابراھیم اسماعیل فرج 2258665 كفـءكفـء342011/07/13 أخصائى تكنولوجیا
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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 

غرب شبرا الخیمةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنات. الحریـــــة  ع  2011/07/01 منى جابر عبد العزیز عبد الرسول 2247158 كفـءكفـء352011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

شبرا البلد الرسمیة لغات 2011/07/01 نسرین عبدالخالق السید شبانة 2200146 كفـءكفـء362011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الصالحین الرسمیة للغات 2011/07/01 ھالة خالد طھ خشب 2251389 كفـءكفـء372011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

عمرو بن العاص االبتدائیة 2009/09/01 ھدى دمحم عبدالفتاح دمحم 2280325 كفـءكفـء382011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

أ. فؤاد محى الدین  ت / د 2011/07/13 ھویدا على راغب على 2152438 كفـءكفـء392011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

اسامھ بن زید االبتدائیة 2011/07/01 امیرة عفیفى دمحم عفیفى 2153296 كفـءكفـء402011/07/13 أخصائى نفسى

اسامھ بن زید االبتدائیة 2011/07/01 ایات دمحم عبد المنجى الحداد 2265942 كفـءكفـء412011/07/13 أخصائى نفسى

٢.محمود سامى البارودى أ  2011/07/13 ایناس صالح الدین حسن یوسف الجوھرى 2251358 كفـءكفـء422011/07/13 أخصائى نفسى

بنین. دمحم متولى الشعراوى أ  2011/07/01 دنیا صالح جمعة عبد الرحیم 2149363 كفـءكفـء432011/07/13 أخصائى نفسى

عبد السالم عارف االبتدائیھ 2011/07/01 رانیا فكرى السید احمدعلى 2155480 كفـءكفـء442011/07/13 أخصائى نفسى

عثمان بن عفان االبتدائیة 2011/07/13 سماح عبدهللا عبدالرحمن عبدالسالم 2160104 كفـءكفـء452011/07/13 أخصائى نفسى

بنات. فؤاد محى الدین  ع  2011/07/01 شرین صابر ابوالنصر عباس 2257212 كفـءكفـء462011/07/13 أخصائى نفسى

بنین. دمحم متولى الشعراوى أ  2011/07/01 صفا عبد الرحمن حسن رمضان 2149377 كفـءكفـء472011/07/13 أخصائى نفسى

على مصطفى مشرفة االبتدائیة 2011/07/13 مھا مغاورى متولى دمحم 2121578 كفـءكفـء482011/07/13 أخصائى نفسى

على بن ابى طالب االبتدائیة 2011/07/13 نھال بالل فوزى احمد 2162571 كفـءكفـء492011/07/13 أخصائى نفسى

صالح الدین االیوبى االبتدائیة 2011/07/13 نوره السید دمحم حسین 2162262 كفـءكفـء502011/07/13 أخصائى نفسى

متولى الشعراوى الثانویة بنات 2011/07/13 ھبھ سید سید عبدالرحمن 2130279 كفـءكفـء512011/07/13 أخصائى نفسى
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

غرب شبرا الخیمةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢مصطفى كامل االبتدائیھ   2011/07/01 ھبھ عبد الحلیم فرحات دمحم 2169368 كفـءكفـء522011/07/01 أخصائى نفسى

السالم االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ فوزى عبدالجواد توفیق 2158728 كفـءكفـء532011/07/13 أخصائى نفسى

احمد عرابى االبتدائیة 2011/07/13 ھدى فیصل فخرى دمحم الطاھر 2169836 كفـءكفـء542011/07/13 أخصائى نفسى

الناصر االبتدائیھ 2011/07/13 وفاء ابراھیم محمود سید احمد 2191040 كفـءكفـء552011/07/13 أخصائى نفسى

٢عمر مكرم االبتدائیة   2011/07/13 والء محمود بشیر محمود 2185599 كفـءكفـء562011/07/13 أخصائى نفسى

بنات. دمحم متولى الشعراوى أ 2011/07/13 امیره حسن احمد على 2158776 كفـءكفـء572011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢مصطفى كامل االبتدائیھ   2011/07/01 راندا بنان یوسف جرجس 2169359 كفـءكفـء582011/07/13 أخصائى اجتماعى

بنات الجدیدة. منـــــطى  ع  2011/07/01 رشا حمدى احمد دمحم سرور 2121600 كفـءكفـء592011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید احمد ابراھیم 2011/07/01 زینب دمحم احمد دمحم 2149391 كفـءكفـء602011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو المنجا االبتدائیة 2011/07/01 شویكار دمحم السید عطوه 2158769 كفـءكفـء612011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢مصطفى كامل االبتدائیھ   2011/07/01 شیرین رمضان عیسى سعد عیسى 2169363 كفـءكفـء622011/07/01 أخصائى اجتماعى

عبد السالم عارف االبتدائیھ 2011/07/01 فاطمة رمضان سالم دمحم 2159475 كفـءكفـء632011/07/13 أخصائى اجتماعى

١.محمود سامى البارودى أ 2011/07/13 دمحم صالح دمحم على حسن ھالل 2357660 كفـءكفـء642011/07/13 أخصائى اجتماعى

بنین. ابــن رشــد ع  2011/07/13 نورالھدى رشدى احمد ابوالقمصان 2161357 كفـءكفـء652011/07/13 أخصائى اجتماعى

١مصطفى كامل االبتدائیة   2011/07/01 نیفین دمحم سید عبدالمجید 2271755 كفـءكفـء662011/07/13 أخصائى اجتماعى

المعالیف االبتدائیة 2011/07/01 والء حافظ عباس شلبى 2257190 كفـءكفـء672011/07/13 أخصائى اجتماعى

الفرنوانى االبتدائیة 2011/07/13 والء عبدهللا ابراھیم عبدهللا 2161375 كفـءكفـء682011/07/13 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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غرب شبرا الخیمةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1984/11/03 دمحم عبد هللا حسن فرج 190546 كفـءكفـء692012/08/09 دكتوراهمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1994/09/01 امیمھ فاروق مصطفى سالم 230535 كفـءكفـء702012/05/31 ماجیستیرمعلم أول أ

السیدة خدیجة الثانویھ بنات 1997/09/01 توحیدة الطنطاوي اسماعیل الطنطاوي 229478 كفـءكفـء712012/10/14 دكتوراهمعلم أول أ

شبراالخیمةالتجاریةالفنیةالمتقدمة 1993/07/11 طھ عبدالفتاح دمحمحسن فودة 182903 كفـءكفـء722009/09/13 معلم أول أ

صالح الدین االیوبى االبتدائیة 1996/07/02 دمحم الشحات عبد هللا الشحات 227247 كفـءكفـء732012/08/09 دكتوراهمعلم أول أ

بنین.  عمر بن عبد العزیز ع  1999/08/24 احمد سمیر محمود حسن 226937 كفـءكفـء742008/12/30 معلم أول

أ بنین. توفیق الحكیم  ت  1990/11/01 احمد دمحم احمد الشافعي 191859 كفـءكفـء752008/12/30 معلم أول

بنین. دمحم متولى الشعراوى أ  1991/09/01 بھاء الدین سمیر صالح مدبولى 220932 كفـءكفـء762008/12/30 معلم أول

شبرا الخیمة االعدادیھ المھنیة بنین 1997/09/01 خالد احمد دمحم احمد على 2114050 كفـءكفـء772009/09/13 معلم أول

٢.محمود سامى البارودى أ  1993/04/12 سامیھ أحمد السید عبید 222614 كفـءكفـء782008/12/30 معلم أول

١مصطفى كامل االبتدائیة   1991/09/01 سلوى عبد العزیز حسن سلیمان 303953 كفـءكفـء792009/02/03 معلم أول

شبرا البلد الرسمیة لغات 1998/02/10 شریف ماھر مأمون أحمد نصار 1733299 كفـءكفـء802008/12/30 معلم أول

بنین. ابــن رشــد ع  2000/06/20 صابر أحمد أبو الحسن عبد العال مكاوى 236333 كفـءكفـء812009/09/13 معلم أول

بنین. دمحم متولى الشعراوى أ  1987/09/01 عادل عبد هللا احمد خلیل 207222 كفـءكفـء822009/09/13 معلم أول

أ بنین. توفیق الحكیم  ت  1991/09/01 عاطف شدید عبد الفتاح عبد العاطى 215748 كفـءكفـء832008/12/30 معلم أول

شبراالخیمة الصناعیة الجدیدة بنین 1996/12/01 دمحم طھ یسن برعى 211776 كفـءكفـء842009/09/13 معلم أول

شبراالخیمة الصناعیة الجدیدة بنین 1997/01/01 دمحم محمود حسن عبدالرحیم 1779957 كفـءكفـء852008/12/30 معلم أول

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

7438of 1859 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 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢بنات . عمار بن یاسر ع  1994/07/11 مشمشة مصطفى عبد هللا النرو 225905 كفـءكفـء862008/12/30 معلم أول

بنین. دمحم متولى الشعراوى أ  1992/09/01 وائل سالم دمحم دمحم 222503 كفـءكفـء872008/12/30 معلم أول

شبراالخیمة الصناعیة الجدیدة بنین 2004/07/01 احمد سامى فتوح حسن 240861 كفـءكفـء882010/12/30 معلم

٢بنین .   الشھید دمحم مجدى سید ع  2011/07/01 احمد عبد الباسط دمحم بسیونى حسیو 2130902 كفـءكفـء892011/07/13 معلم

السالم  الصناعیة بنات 2004/07/01 احمد عبد الخالق فرج عبد الرحمن 240606 كفـءكفـء902010/12/30 معلم

٢بنین .   الشھید دمحم مجدى سید ع  2011/07/13 احمد عبدالعال عبدالرحیم دمحم 2126395 كفـءكفـء912011/07/13 معلم

شبراالخیمة الصناعیة الجدیدة بنین 2011/07/01 اسالم دمحم دمحم نصرالدین فرج شبیطة 2253730 كفـءكفـء922011/07/13 معلم

السالم 2011/03/01 اسماء ابوالحمد احمد عطیھ 2164627 كفـءكفـء932011/03/06 معلم

شبراالخیمة الصناعیة الجدیدة بنین 2011/07/13 اسماء بسیونى عبد الحمید العرامى 2266335 كفـءكفـء942011/07/13 معلم

2011/07/13 على مصطفى مشرفة اسماء حسن سلیمان  مناع 2119060 كفـءكفـء952011/07/13 معلم

بنات. الســـــالم  ع  2011/07/13 اسماء حلمى احمد ابراھیم 2154402 كفـءكفـء962011/07/13 معلم

بنات. الشرقاویة   ع  2011/07/13 اسماء سمیر ابراھیم ابراھیم 2149599 كفـءكفـء972011/07/13 معلم

بنین. ابــن رشــد ع  2011/07/01 اسماء عبد الجلیل دسوقى على 2182888 كفـءكفـء982011/07/13 معلم

2011/07/01 اكتوبر االبتدائیة٦ اسماء على فتحى تركى 2066895 كفـءكفـء992011/07/13 معلم

المنارة الرسمیة لغات 2011/03/01 اسماء فتوح على عوض 242268 كفـءكفـء1002011/03/06 معلم

منطى االبتدائیة 2011/07/01 اسماء متولى عبدالمنعم دمحم 2164652 كفـءكفـء1012011/07/13 معلم

بنات. الســـــالم  ع  2011/07/01 اسماء نبیل عبدالعلیم عبدالرحمن 2257202 كفـءكفـء1022011/07/13 معلم

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

7438of 1860 Page 2017/03/23

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

دمحم متولى الشعراوى بنات 2008/05/24 اسمھان محمود عبدالفتاح السید 2089694 كفـءكفـء1032011/03/06 معلم

بنین.  عمر بن عبد العزیز ع  2011/07/13 اشرف دمحم حنفى احمد 2091210 كفـءكفـء1042011/07/13 معلم

بنین. ابــن رشــد ع  2011/03/01 الحسن یوسف دمحم محروس 1555914 كفـءكفـء1052011/03/21 معلم

بنین. طھ حسین ع  2011/03/01 السعید حسنى نورالدین سلیمان 2201109 كفـءكفـء1062011/03/01 معلم

شبراالخیمة الصناعیة الجدیدة بنین 2011/07/13 السید انور برعى مرسى 2266338 كفـءكفـء1072011/07/13 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2011/03/01 الشیماء دمحم اسماعیل احمد 2086312 كفـءكفـء1082011/03/21 معلم

نجیب محفوظ الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 الشیماء مصطفى سویلم یوسف 2160027 كفـءكفـء1092011/03/21 معلم

السیدة خدیجة الثانویھ بنات 2009/01/15 امانى ابراھیم ابراھیم ذكرهللا 2210564 كفـءكفـء1102011/07/01 معلم

١عمار بن یاسر االبتدائیھ   2011/07/13 امانى شبل دمحم خمیس 2388313 كفـءكفـء1112011/07/13 معلم

نجیب محفوظ الرسمیة المتمیزة لغات 2011/02/14 امانى عبدالمنعم ابوالعنین السید 2160013 كفـءكفـء1122011/03/06 معلم

٢عمر مكرم االبتدائیة   2011/03/01 امجد كرم عزیز فرنسیس 1544524 كفـءكفـء1132011/03/21 معلم

نجیب محفوظ الرسمیة المتمیزة لغات 2011/02/14 امل احمد السید شحاتھ الجمال 2160008 كفـءكفـء1142011/03/06 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/01 امل على موسى دمحم 2157592 كفـءكفـء1152011/03/06 معلم

دمنھور شبرا الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 امل دمحم عبدالمعبود ابراھیم 2089700 كفـءكفـء1162011/07/13 معلم

دمنھور شبرا الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 امنة مسعود عبد الحافظ مسعود 2151387 كفـءكفـء1172011/07/13 معلم

فؤاد محي الدین 2011/03/01 امیرة حافظ عباس شلبى 2152330 كفـءكفـء1182011/03/06 معلم

على مصطفى مشرفة االبتدائیة 2011/07/13 امیرة صبحى ابراھیم حسن الجندى 2123709 كفـءكفـء1192011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

شبراالخیمة الصناعیة الجدیدة بنین 2011/07/13 امیرة دمحم منصور ذیدان 2261160 كفـءكفـء1202011/07/13 معلم

شبرا الخیمة الصناعیة بنات 2011/07/01 امینھ ناجى میخائیل جید 2379075 كفـءكفـء1212011/07/13 معلم

شبرا الخیمة الصناعیة بنات 2011/07/01 انتصار رجب منصور حسن 2378932 كفـءكفـء1222011/07/13 معلم

نجیب محفوظ الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 ایات انور سالمھ سالمھ 2160016 كفـءكفـء1232011/03/06 معلم

بنات. الشرقاویة   ع  2011/07/13 ایة سعید عفیفى دمحم عطیة 2153619 كفـءكفـء1242011/07/13 معلم

بنات الجدیدة. منـــــطى  ع  2011/07/13 ایرینى حنا ریاض تناغو 2152477 كفـءكفـء1252011/07/13 معلم

شبرا الخیمة الصناعیة بنات 2011/07/01 ایمان  سعید دمحم على 2378917 كفـءكفـء1262011/07/13 معلم

بنات.  شبرا الخیمة  ع  2011/07/01 ایمان احمد عفیفى دمحم 2191113 كفـءكفـء1272011/07/13 معلم

بنین.  عمر بن عبد العزیز ع  2011/07/13 ایمان السید اسماعیل دسوقى 2118848 كفـءكفـء1282011/07/13 معلم

شبرا الخیمة الصناعیة بنات 2011/07/01 ایمان توفیق عبدالجلیل حسن 2378908 كفـءكفـء1292011/07/13 معلم

2011/03/01 خالد بن الولید ایمان حسن فراج دمحم 2153671 كفـءكفـء1302011/03/06 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة 2011/02/14 ایمان ریاض میخائیل بخیت 1071265 كفـءكفـء1312011/02/14 معلم

دمحم متولى الشعراوى بنین 2011/03/01 ایمان سعید جاب هللا عبدالواحد 2089697 كفـءكفـء1322011/03/06 معلم

٢عمار بن یاسر االبتدائیھ   2011/07/13 إیمان عبد الحمید دمحم دمحم 2130891 كفـءكفـء1332011/07/13 معلم

بنین. منــــــطى  ع  2011/07/13 ایمان عبد المعطى عطیھ عبد المعطى 2356935 كفـءكفـء1342011/07/13 معلم

بنین. منــــــطى  ع  2011/07/01 ایمان عبد المنعم عبد الفتاح ھاشم جوده 2090813 كفـءكفـء1352011/07/13 معلم

المنارة الرسمیة لغات 2011/03/06 ایمان عبدالمنعم عید سلیمان 2086219 كفـءكفـء1362011/03/06 معلم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

السالم 2011/03/01 ایمان مصطفى امین فوده 2164638 كفـءكفـء1372011/03/06 معلم

نجیب محفوظ الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/13 ایمان نظمى  امین ابراھیم 2130903 كفـءكفـء1382011/07/13 معلم

بنات. اسماء ع  2011/07/01 ایناس احمد  سعد دمحم 2262059 كفـءكفـء1392011/07/13 معلم

شبرا البلد الرسمیة لغات 2011/07/01 بسمة محسن ابراھیم ضیف 2356286 كفـءكفـء1402011/07/13 معلم

شبراالخیمة الصناعیة الجدیدة بنین 2011/07/01 بسمة دمحم عبد العلیم دمحم دنیا 2292172 كفـءكفـء1412011/07/13 معلم

١بنین .   الشھید دمحم مجدى سید ع  2011/07/01 تامر المتولى دمحم البربرى 2166032 كفـءكفـء1422011/07/13 معلم

بنات. اسماء ع  2011/07/13 تامر شعبان عبدالرحمن قطب 2151561 كفـءكفـء1432011/07/13 معلم

المصریین الثانویة بنین 2011/07/01 تامر دمحم احمد خلف هللا 2157785 كفـءكفـء1442011/07/13 معلم

بنات. فؤاد محى الدین  ع  2011/07/01 ثریا حسن رمضان عامر 2161401 كفـءكفـء1452011/07/13 معلم

شبراالخیمة الصناعیة الجدیدة بنین 2011/07/13 جاكلین صلیب عدلى یوسف 2266348 كفـءكفـء1462011/07/13 معلم

بنات.  زكى مبارك   ع  2011/07/13 جیھان زكریا دمحم سلطان 2171548 كفـءكفـء1472011/07/13 معلم

بنات. دمحم متولى الشعراوى أ 2011/03/01 جیھان طلعت مرقص میخائیل 2022595 كفـءكفـء1482011/03/21 معلم

بنین. خالد بن الولید  ع  2011/07/01 حماده جمال مصطفى عبدالعال 2164965 كفـءكفـء1492011/07/13 معلم

بنات. الســـــالم  ع  2011/07/01 حنان جرجس حبشى حنا 2157911 كفـءكفـء1502011/07/13 معلم

السالم االبتدائیة 2011/03/01 خالد دمحم عباس احمد 2104129 كفـءكفـء1512011/03/21 معلم

بنات.  شبرا الخیمة  ع  2011/07/13 دالیا سلیمان عبدالسمیع احمد 2153533 كفـءكفـء1522011/07/13 معلم

١خالد بن الولید االبتدائیة  2011/07/01 دالیا طھ عواد سید جعفر 2057553 كفـءكفـء1532011/07/13 معلم
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

غرب شبرا الخیمةالقلیوبیة ::
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

احمد عرابى االبتدائیة 2011/02/20 دعاء حسنى حسن حلیمة 2096876 كفـءكفـء1542011/02/20 معلم

السیدة نفیسة 2008/05/24 دعاء صبرى دمحم البسیونى 2063161 كفـءكفـء1552011/03/06 معلم

السیدة خدیجة الثانویھ بنات 2011/07/01 دعاء عبدالخالق زكى المقنن 2306878 كفـءكفـء1562011/07/13 معلم

بنات.  زكى مبارك   ع  2011/03/01 دعاء عبدالدایم عبدالرسول عمار 1542319 كفـءكفـء1572011/03/06 معلم

نجیب محفوظ الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/13 دعاء عبدالمحسن امام دمحم اسماعیل 2122300 كفـءكفـء1582011/07/13 معلم

بنات. الســـــالم  ع  2011/07/01 دعاء دمحم على نجم 2157817 كفـءكفـء1592011/07/13 معلم

أ بنات. زكى مبارك   ت  2011/07/01 دعاء محمود سید فودة 2158411 كفـءكفـء1602011/07/13 معلم

عبد السالم عارف االبتدائیھ 2011/07/01 دینا عبد العزیز عبد الرحمن السید 2155398 كفـءكفـء1612011/07/13 معلم

أ بنات. زكى مبارك   ت  2011/03/01 راعوث ذكى ابوسخرون عوض 2086285 كفـءكفـء1622011/03/01 معلم

الشھید احمد ابراھیم 2011/07/01 راندا دمحم رشاد دمحم نصر 2141387 كفـءكفـء1632011/07/13 معلم

بنات.  شبرا الخیمة  ع  2011/07/13 رانیا سعید عفیفى دمحمعطیة 2153568 كفـءكفـء1642011/07/13 معلم

بنات. اسماء ع  2011/07/01 رحاب رجب السید دمحم 2149685 كفـءكفـء1652011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب الثانویة بنات 2011/07/13 رحاب فتوح دمحم عبد الخالق 2089691 كفـءكفـء1662011/07/13 معلم

محمود سامى البارودى 2011/03/01 رشا رشدى عطا هللا عبدالشھید 2086247 كفـءكفـء1672011/03/06 معلم

نجیب محفوظ الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 رشا صالح الدین ابوالعال على 2160032 كفـءكفـء1682011/03/06 معلم

٢بنات . عمار بن یاسر ع  2011/07/01 رشا عبد الواحد محمود كامل عبد الواحد 2067395 كفـءكفـء1692011/07/13 معلم

الصالحین الرسمیة لغات 2011/03/01 رشا فتحى حسن على 2123714 كفـءكفـء1702011/03/01 معلم
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١مصطفى كامل االبتدائیة   2011/07/01 ریھام امین جودة السید 2129350 كفـءكفـء1712011/07/13 معلم

بنات. الحریـــــة  ع  2011/03/01 ریھام طاھر خلیل حامد 2067503 كفـءكفـء1722011/03/21 معلم

المنشیة الجدیدة 2011/03/01 زینب السید جالل ابوطالب السید 2089699 كفـءكفـء1732011/03/06 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة 2011/03/01 زینب عبد العزیز حسن مھران 2169671 كفـءكفـء1742011/03/21 معلم

فؤاد محي الدین 2011/03/01 زینب دمحم عبدالسالم دمحمابوحمرة 2152845 كفـءكفـء1752011/03/06 معلم

١عمار بن یاسر االبتدائیھ   2011/07/13 ساره احمد عبدالصادق مصطفى 2069129 كفـءكفـء1762011/07/13 معلم

نجیب محفوظ الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 ساره عرفات دمحم دمحم 2160038 كفـءكفـء1772011/03/06 معلم

شبراالخیمة الصناعیة الجدیدة بنین 2004/07/01 سامى شكرى ذكى عیسى 224965 كفـءكفـء1782010/12/30 معلم

بنین. متولى الشعراوى  ع  2011/07/13 سعاد رزق محمود رزق عبدالفتاح 2086262 كفـءكفـء1792011/07/13 معلم

على مصطفى مشرفة االبتدائیة 2011/07/13 سعاد دمحم دمحم داود 2131934 كفـءكفـء1802011/07/13 معلم

شبراالخیمة الصناعیة الجدیدة بنین 2011/07/13 سعدیھ ابراھیم محمود ابراھیم 2266345 كفـءكفـء1812011/07/13 معلم

بنات. الشرقاویة   ع  2009/06/24 سعیده احمد حسن فاید 2385653 كفـءكفـء1822011/07/13 معلم

السالم  الصناعیة بنات 2010/03/01 سماح كامل عبدالعزیز بدیر 1546391 كفـءكفـء1832011/03/06 معلم

نجیب محفوظ الرسمیة المتمیزة لغات 2011/02/14 سماح ئروت زكى موسى 2157671 كفـءكفـء1842011/03/06 معلم

الشھید مصطفى لطفى الفنیة التجاریة للبنات 2011/07/13 سمر سامى محمود عثمان 2164615 كفـءكفـء1852011/07/13 معلم

2011/03/06 الناصر سمر صالح الدین دمحم دمحم 2089695 كفـءكفـء1862011/03/06 معلم

دمحم متولى الشعراوى بنین 2011/03/01 سمر صالح متولى البطل 2121282 كفـءكفـء1872011/03/06 معلم
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١بنات . عمار بن یاسر ع  2011/07/13 سمر على عبد المحسن على 2393089 كفـءكفـء1882011/07/13 معلم

بنات. اسماء ع  2009/06/08 سمیر جمیل عشم هللا سعید 2214190 كفـءكفـء1892011/06/27 معلم

نجیب محفوظ الرسمیة المتمیزة لغات 2011/02/14 سھا احمد امام حنفى 2157634 كفـءكفـء1902011/03/06 معلم

٢بیجام االبتدائیة  2011/07/13 سھا دمحم صالح دمحم المصرى 2067324 كفـءكفـء1912011/07/13 معلم

بنات الجدیدة. منـــــطى  ع  2009/03/01 سھام رجب كامل دمحم 2203637 كفـءكفـء1922011/07/13 معلم

السالم 2011/06/01 سوزان الشحات عبد الحكیم السبكى 2169754 كفـءكفـء1932011/03/06 معلم

فؤاد محي الدین 2011/03/01 سوزان دمحم صابر عطیة 2152860 كفـءكفـء1942011/03/06 معلم

الشھید مصطفى لطفى الفنیة التجاریة للبنات 2011/07/13 سید فوزى عطا ھاللى 2131969 كفـءكفـء1952011/07/13 معلم

١بنات . عمار بن یاسر ع  2011/07/13 شیماء حسن احمد اسماعیل 2183327 كفـءكفـء1962011/07/13 معلم

الشھید رضا عبدالوھاب 2011/03/01 شیماء حسن مصطفى حسین 2152864 كفـءكفـء1972011/03/06 معلم

العریش 2011/03/06 شیماء طھ دمحم عبادة 1734723 كفـءكفـء1982011/03/06 معلم

شبرا البلد الرسمیة لغات 2011/07/13 شیماء على دمحم حلمى على سالم 2140378 كفـءكفـء1992011/07/13 معلم

٢مصطفى كامل االبتدائیھ   2011/07/01 شیماء فتحى درویش مصطف سعد البنا 2171490 كفـءكفـء2002011/07/13 معلم

دمحم متولى الشعراوى بنین 2011/03/01 شیماء فوزى دمحم محمود 2166621 كفـءكفـء2012011/03/06 معلم

شبرا الخیمة الصناعیة بنات 2011/07/01 شیماء دمحم سعید عبدالحسیب 2378920 كفـءكفـء2022011/07/13 معلم

فؤاد محي الدین 2011/03/01 شیماء دمحم دمحم عبدالعال 2152339 كفـءكفـء2032011/03/06 معلم

شبرا الخیمة الصناعیة بنات 2011/07/01 صباح عبد المطلب دمحم بیومى 2379120 كفـءكفـء2042011/07/13 معلم
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بنات.  زكى مبارك   ع  2011/03/01 صبرى عزت دمحم عبدهللا 2180404 كفـءكفـء2052011/03/21 معلم

احمد عرابى االبتدائیة 2011/07/01 صفیھ حسنى فتحى حسن 2086321 كفـءكفـء2062011/07/13 معلم

شبراالخیمة الصناعیة الجدیدة بنین 2011/07/13 صفیھ مصطفى عبدالعال عبدالرحیم 2266372 كفـءكفـء2072011/07/13 معلم

شبرا الخیمة الصناعیة بنات 2004/07/01 عاطف نسیم مراد عبد الملك 236181 كفـءكفـء2082010/12/30 معلم

منطي 2008/05/24 عایده حسین ابراھیم عبدالرازق 2086222 كفـءكفـء2092011/03/06 معلم

السالم  الصناعیة بنات 2004/07/01 عبد المقصود قطب عبد المقصود مصطفى 226280 كفـءكفـء2102010/12/30 معلم

االمام دمحم عبده 2011/07/13 عبیر عادل احمد ابراھیم 2153404 كفـءكفـء2112011/07/13 معلم

فاطمة الزھراء 2011/03/06 عبیر عبد المنعم رضوان الملیجى 2067649 كفـءكفـء2122011/03/06 معلم

٢مصطفى كامل االبتدائیھ   2011/03/06 عبیر على السید عئمان 2152522 كفـءكفـء2132011/03/06 معلم

٢خالد بن الولید االبتدائیة   2004/07/01 عزة دمحم رمضان عفیفي الشیخ 237580 كفـءكفـء2142008/12/30 معلم

بنات. دمحم متولى الشعراوى أ 2011/07/13 عصام عبدهللا حسانین مبارك 2191392 كفـءكفـء2152011/07/13 معلم

بنین. منــــــطى  ع  2011/03/01 عصام وجدى عبدالنبى عالم 1544883 كفـءكفـء2162011/03/21 معلم

زكى مبارك 2011/03/01 عفاف حلمى دمحم امین عبد العزیز 2123718 كفـءكفـء2172011/03/06 معلم

الصالحین الرسمیة لغات 2011/03/01 عال صالح سید دمحم 2170511 كفـءكفـء2182011/03/06 معلم

١بنات . عمار بن یاسر ع  2011/07/13 عماد  عبد المنصف غنیم على الخولى 2265899 كفـءكفـء2192011/07/13 معلم

2011/03/06 الناصر غادة حلمى عبدالحلیم اسماعیل 2089692 كفـءكفـء2202011/03/01 معلم

٢بنات . عمار بن یاسر ع  2011/07/01 غادة فایز جرجس اسعد 2161254 كفـءكفـء2212011/07/13 معلم
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بنات. اسماء ع  2011/07/13 فاتن شاكر احمد عواد 2149700 كفـءكفـء2222011/07/13 معلم

بنات الجدیدة. منـــــطى  ع  2011/07/13 فاتن صالح احمد بیومى 2131944 كفـءكفـء2232011/07/13 معلم

محمود سامى البارودى 2011/03/01 فاتن على احمد على 2086254 كفـءكفـء2242011/03/06 معلم

بنین. طھ حسین ع  2011/07/01 فاتن دمحم رشاد دمحم نصر 2288584 كفـءكفـء2252011/07/13 معلم

نجیب محفوظ الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 فادى زكى جورجى شنوده 2172338 كفـءكفـء2262011/03/06 معلم

2011/03/01 خالد بن الولید فاطمھ دمحم امام سالمھ 2089696 كفـءكفـء2272011/03/06 معلم

السالم  الصناعیة بنات 2011/07/01 فایقھ اسماعیل صادق اسماعیل 2353222 كفـءكفـء2282011/07/13 معلم

السالم تربیھ فكریھ 2011/03/06 فتحیھ محمود حسن دمحم داود 2070832 كفـءكفـء2292011/03/06 معلم

عبد السالم عارف االبتدائیھ 2011/07/01 فریده السید عبدالمعطى دمحم 2170000 كفـءكفـء2302011/07/13 معلم

١.محمود سامى البارودى أ 2011/07/01 كوثر عبدهللا دمحم شحاتھ 2156066 كفـءكفـء2312011/07/13 معلم

١عمار بن یاسر االبتدائیھ   2011/07/01 لبنى ممدوح احمد طة 2156875 كفـءكفـء2322011/07/13 معلم

شبرا الخیمة الثانویة بنات 2011/07/01 ماریان بطرس جید مقار 2131957 كفـءكفـء2332011/07/13 معلم

نجیب محفوظ الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 ماریان سمیر بدیر نظیر 2058741 كفـءكفـء2342011/07/13 معلم

بنین. خالد بن الولید  ع  2011/07/01 مجدى دمحم سید احمد ابراھیم 2155522 كفـءكفـء2352011/07/13 معلم

بنین. خالد بن الولید  ع  2011/07/01 دمحم ابراھیم دمحم عثمان 2160201 كفـءكفـء2362011/07/13 معلم

االمام دمحم عبده 2011/07/13 دمحم حلمى دمحم مرسى 2152175 كفـءكفـء2372011/07/13 معلم

شبراالخیمة الصناعیة الجدیدة بنین 2011/07/01 دمحم حمدى على على 2253717 كفـءكفـء2382011/07/13 معلم
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شبراالخیمة الصناعیة الجدیدة بنین 2004/07/01 دمحم عبد العظیم دمحم ابراھیم 236874 كفـءكفـء2392008/12/30 معلم

١بنین .   الشھید دمحم مجدى سید ع  2011/07/13 دمحم عبدالمجید السید عبدالمجید 2062896 كفـءكفـء2402011/07/13 معلم

بنین. خالد بن الولید  ع  2011/03/01 دمحم عوض هللا احمد عبدهللا ابوالدھب 2013058 كفـءكفـء2412011/03/06 معلم

شبراالخیمة الصناعیة الجدیدة بنین 2011/07/01 دمحم فتحى على السید مدین 2253716 كفـءكفـء2422011/07/13 معلم

أ. فؤاد محى الدین  ت / د 2008/02/03 دمحم دمحم احمد خیر الدین 2161281 كفـءكفـء2432011/03/06 معلم

شبراالخیمة الصناعیة الجدیدة بنین 2011/07/13 دمحم نبیل عبد المطلب دمحم الھادى 2394387 كفـءكفـء2442011/07/13 معلم

شبرا البلد الرسمیة لغات 2011/03/21 دمحم ھارون دمحم عبدالھادى 2168387 كفـءكفـء2452011/03/21 معلم

شبراالخیمة الصناعیة الجدیدة بنین 2011/07/01 محمود حسن بیومى محروس خفاجى 2253725 كفـءكفـء2462011/07/13 معلم

المصریین الثانویة بنین 2011/07/01 محمود حسن دمحم حسن 2008567 كفـءكفـء2472011/07/13 معلم

الشھید مصطفى لطفى الفنیة التجاریة للبنات 2011/03/01 محمود عثمان محمود عثمان 2153908 كفـءكفـء2482011/03/06 معلم

بنین. متولى الشعراوى  ع  2011/07/01 محمود دمحم احمد عابدین 2160209 كفـءكفـء2492011/07/01 معلم

بنات. الســـــالم  ع  2011/07/13 مرفت عطیة فخرى اسكندر 2152184 كفـءكفـء2502011/07/13 معلم

٢بنین .   الشھید دمحم مجدى سید ع  2011/07/13 مروة سمیر حامد الشبراوى 2123734 كفـءكفـء2512011/07/13 معلم

بنــات. السیدة عائشة ع  2011/07/13 مروة مدحت دمحم ذكى 2123737 كفـءكفـء2522011/07/13 معلم

بنات. الســـــالم  ع  2011/07/01 مروه احمد دمحم احمدعمار 2154407 كفـءكفـء2532011/07/13 معلم

شبراالخیمة الصناعیة الجدیدة بنین 2011/07/13 مروه صالح الدین عبدالسالم بلتاجى 2266366 كفـءكفـء2542011/07/13 معلم

بنات. عمر بن الخطاب ع  2011/07/01 مروه دمحم نصر دمحم 2174586 كفـءكفـء2552011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بنات. دمحم متولى الشعراوى أ 2011/03/01 مریم  ناجى فھیم لوندى 2201663 كفـءكفـء2562011/03/21 معلم

2011/03/01 على مصطفى مشرفة مریم ظریف لطفى غطاس 2089701 كفـءكفـء2572011/03/06 معلم

نجیب محفوظ الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 مریم نصار بشاى دوس 2157676 كفـءكفـء2582011/03/06 معلم

نجیب محفوظ الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 مصطفى عبد النبیى عبد الجواد محجوب 2158399 كفـءكفـء2592011/03/21 معلم

بنات الجدیدة. منـــــطى  ع  2011/07/13 مصطفى عبدهللا مھدى احمد 2228643 كفـءكفـء2602011/07/13 معلم

الناصر االبتدائیھ 2011/07/13 منار حسن على حسن 2086519 كفـءكفـء2612011/07/13 معلم

١مصطفى كامل االبتدائیة   2011/07/01 منار حسنى على صالح 2181803 كفـءكفـء2622011/07/13 معلم

بنات. اسماء ع  2011/07/01 منار طھ عبدالعزیز دمحم 2151725 كفـءكفـء2632011/07/13 معلم

نجیب محفوظ الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/06 منال دمحم على سعد 2086235 كفـءكفـء2642011/03/06 معلم

١بنات . عمار بن یاسر ع  2011/07/13 منال دمحم على على الحداد 2106864 كفـءكفـء2652011/07/13 معلم

شبراالخیمة الصناعیة الجدیدة بنین 2011/07/01 منى ابو زید على سالمان 2280778 كفـءكفـء2662011/07/13 معلم

بنات. الحریـــــة  ع  2011/07/13 منى على البسیونى دمحمعلى 2153358 كفـءكفـء2672011/07/13 معلم

١عمار بن یاسر االبتدائیھ   2011/07/13 مني علي حسن القاضي 2157936 كفـءكفـء2682011/07/13 معلم

بنین. متولى الشعراوى  ع  2011/03/21 مھا سالمة نصر ھیكل 2153175 كفـءكفـء2692011/03/21 معلم

زكى مبارك 2011/03/01 مھا على سید على 2123712 كفـءكفـء2702011/03/06 معلم

٢بنین .   الشھید دمحم مجدى سید ع  2011/03/01 نادیة عبد الفتاح عبد المنعم شاھین 2123078 كفـءكفـء2712011/03/01 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة 2011/07/13 نادیھ  عبد الرحمن دمحم على بدوى 2162163 كفـءكفـء2722011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

بنین. متولى الشعراوى  ع  2011/07/01 ناھد عبد الھادى دمحم ابراھیم 2162183 كفـءكفـء2732011/07/13 معلم

بنات. الشرقاویة   ع  2011/07/13 نجالء الخرو احمد عبدالسمیع 2152307 كفـءكفـء2742011/07/13 معلم

بنات. فؤاد محى الدین  ع  2011/07/13 نجالء فتحى دمحم احمد 2176997 كفـءكفـء2752011/07/13 معلم

شبرا البلد الرسمیة لغات 2011/07/01 نجالء دمحم السید على 2158738 كفـءكفـء2762011/07/13 معلم

2011/03/01 الناصر نجالء دمحم مصطفى غریب 2089698 كفـءكفـء2772011/03/06 معلم

الشھید مصطفى لطفى الفنیة التجاریة للبنات 2011/07/13 نجالء معوض عیداللطیف دمحم 2061208 كفـءكفـء2782011/07/13 معلم

نجیب محفوظ الرسمیة المتمیزة لغات 2011/02/28 نجوى ابراھیم سلیمان ابراھیم 2157646 كفـءكفـء2792011/03/21 معلم

بنین. ابــن رشــد ع  2011/03/01 نجوى على عبد ربھ فرج هللا 1529415 كفـءكفـء2802011/03/06 معلم

شبرا الخیمة الصناعیة بنات 2011/07/01 نرمین ثروت نجیب جرجس 2379123 كفـءكفـء2812011/07/13 معلم

بنات. فؤاد محى الدین  ع  2011/07/13 نسمة على حسن على 2153476 كفـءكفـء2822011/07/13 معلم

بنین. طھ حسین ع  2011/07/13 نشوى فتحى ابراھیم العوضى 2182817 كفـءكفـء2832011/07/13 معلم

بنات. الحریـــــة  ع  2011/07/01 نھى حلمى حسن السید احمد 2148830 كفـءكفـء2842011/07/13 معلم

السالم االبتدائیة 2011/07/13 ھاجر مصطفى سعد عئمان 2152372 كفـءكفـء2852011/07/13 معلم

شبرا الخیمة الصناعیة بنات 2004/07/01 ھانى حبشى ابو المجد حبشى 1686401 كفـءكفـء2862010/12/30 معلم

شبراالخیمة الصناعیة الجدیدة بنین 2011/07/13 ھانى عبد الرحمن حسن عطیة 2266340 كفـءكفـء2872011/07/13 معلم

الشھید احمد ابراھیم 2011/07/13 ھانى عبده ناشد صدوق 2162629 كفـءكفـء2882011/07/13 معلم

بنین. متولى الشعراوى  ع  2011/07/01 ھاني ابو الفتوح فرج عثمان 2205549 كفـءكفـء2892011/07/13 معلم

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

7438of 1871 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
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كود المعلمم
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التعیین
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شبراالخیمة الصناعیة الجدیدة بنین 2011/07/01 ھبة السید عبد الحى المنوفى 2265843 كفـءكفـء2902011/07/13 معلم

بنات.  شبرا الخیمة  ع  2011/07/01 ھبة حسن البنا دمحم سالمة 2121710 كفـءكفـء2912011/07/13 معلم

شبراالخیمة الصناعیة الجدیدة بنین 2011/07/13 ھبھ سلیمان عبدالفتاح عید 2266350 كفـءكفـء2922011/07/13 معلم

شبرا الخیمة الصناعیة بنات 2011/07/13 ھبھ شعبان على احمد 2378922 كفـءكفـء2932011/07/13 معلم

دمحم متولى الشعراوى بنات 2011/07/13 ھبھ طلعت بسیونى دمحم 2089693 كفـءكفـء2942011/07/13 معلم

نجیب محفوظ الرسمیة المتمیزة لغات 2008/02/03 ھبھ عادل حبیب لبیب 1547007 كفـءكفـء2952011/03/06 معلم

بنات. اسماء ع  2011/07/13 ھبھ عبدالحمید ثابت احمد 2149666 كفـءكفـء2962011/07/13 معلم

شبرا الخیمة الصناعیة بنات 2011/07/01 ھبھ عبدالحى محمود نصر 2378928 كفـءكفـء2972011/07/13 معلم

بنات الجدیدة. منـــــطى  ع  2011/07/13 ھبھ فایز عبد العزیز عبد المجید 2131943 كفـءكفـء2982011/07/13 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة 2011/07/13 ھبھ دمحم الدسوقى دمحم 2162170 كفـءكفـء2992011/07/13 معلم

بنات. اسماء ع  2011/07/13 ھبھ دمحم امام سید 2151640 كفـءكفـء3002011/07/13 معلم

١بیجــــام االبتدائیة  2011/03/01 ھدى رمزى عبد الوارث دمحم خالد 2067631 كفـءكفـء3012011/03/21 معلم

شبرا الخیمة الصناعیة بنات 2011/07/01 ھدى شعبان عبدالمنعم على 2378926 كفـءكفـء3022011/07/13 معلم

السالم  الصناعیة بنات 2011/07/01 ھدى عبدالفتاح الحسینى ھواشى 2353224 كفـءكفـء3032011/07/13 معلم

بنات. الســـــالم  ع  2011/07/13 ھشام السید عبدالعال شعبان 2160262 كفـءكفـء3042011/07/13 معلم

االمام دمحم عبده 2011/07/13 ھناء الھادى عبدالمنعم دمحم 2152194 كفـءكفـء3052011/07/13 معلم

بنات. اسماء ع  2011/07/13 ھنادى ماھر دمحم كامل حمزة عبد الجواد 2252240 كفـءكفـء3062011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

شبرا البلد الرسمیة لغات 2011/07/13 ھنادى دمحم دمحم عبد الباقى 2161236 كفـءكفـء3072011/07/13 معلم

٢عمار بن یاسر االبتدائیھ   2011/07/13 ھند السید دمحم مصطفى 2130893 كفـءكفـء3082011/07/13 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة 2011/07/13 ھند سید دمحم حسن 2169901 كفـءكفـء3092011/07/13 معلم

بنین.  عمر بن عبد العزیز ع  2011/07/13 ھند شعبان محمود سید 2161418 كفـءكفـء3102011/07/13 معلم

دمحم متولى الشعراوى بنین 2011/03/01 ھند صالح على بدوى 2173138 كفـءكفـء3112011/03/06 معلم

بنات.  شبرا الخیمة  ع  2011/07/13 ھند على احمد الدخمیسى 2131965 كفـءكفـء3122011/07/13 معلم

شبرا الخیمة الصناعیة بنات 2011/07/01 ھیام ابراھیم حسن فرج 2378915 كفـءكفـء3132011/07/13 معلم

العریش االبتدائیة 2011/07/13 ھیام احمد محمود امام حموده 2067212 كفـءكفـء3142011/07/13 معلم

بنات. الحریـــــة  ع  2011/07/01 ھیثم عبدالمؤمن عبدالمؤمن نجم 2166001 كفـءكفـء3152011/07/13 معلم

الشھید احمد ابراھیم 2011/07/13 وائل حنا بخیت فھمى 2162616 كفـءكفـء3162011/07/13 معلم

نجیب محفوظ الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 وائل شاكر عبدالرحمن عیسى 2021089 كفـءكفـء3172011/03/06 معلم

المنارة الرسمیة لغات 2011/07/01 وسام بسیونى منصور حمام 2239775 كفـءكفـء3182011/07/13 معلم

شبرا البلد الرسمیة لغات 2011/07/13 وفاء حسن زكى دمحم 2183276 كفـءكفـء3192011/07/13 معلم

یعمل بالدیوان 2008/03/01 والء جمال عفیفي الصباغ 1812535 كفـءكفـء3202011/03/01 معلم

زكى مبارك 2011/03/01 والء عبد المھیمن ابراھیم سالم 2123722 كفـءكفـء3212011/03/06 معلم

شبراالخیمة الصناعیة الجدیدة بنین 2011/07/01 والء عبدالعزیز حمزه ھاشم 2266343 كفـءكفـء3222011/07/13 معلم

شبرا البلد الرسمیة لغات 2011/03/21 والء كمال عواد الجندى 1734764 كفـءكفـء3232011/03/21 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 

غرب شبرا الخیمةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عثمان بن عفان 2011/03/01 والء منصور احمد نجم 2166614 كفـءكفـء3242011/03/06 معلم

شبراالخیمة الصناعیة الجدیدة بنین 2011/07/13 یاسر سعید دمحم مصطفى 2266332 كفـءكفـء3252011/07/13 معلم

٢بنین .   الشھید دمحم مجدى سید ع  2011/07/13 یاسمین سمیر عبدالفتاح سالم 2371514 كفـءكفـء3262011/07/13 معلم
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كود المعلمم
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التعیین
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طوخالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م بالحصة.الشھید محمود راغب عبدالوھاب ع  1999/02/01 عبدهللا عبدالجلیل  امین على 2025882 كفـءكفـء12008/12/30 أمین مكتبة أول

م. سالم سالمة ع  2011/07/01 احمد جمال عبدالمحسن دمحم 2249682 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

العمار القدیمة 2011/07/01 أیمان السید محمود أحمد 2357126 كفـءكفـء32011/04/01 أمین مكتبة

میت كنانة الثانویة بنین 2010/07/01 دالیا صابر دمحم شمس الدین 2154125 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

م. كفر  الرجاالت ع  2011/07/01 طاھر عبدالخالق امام دمحم مرعى 2156943 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

عزبة النحاس االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عبد الستار حسنین دمحم دمحم 2391773 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

أ بخلوة عبدالنبى.اشرف عبدالباسط ابراھیم  ت/الشھید 2011/07/01 دمحم امین عبدهللا امین 2143424 كفـءكفـء72011/07/13 أمین مكتبة

عزبة النحاس االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 نورة لبیب السید احمد 2176663 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

الغزاویة تعلیم اساسى 2010/07/01 احمد حمدى بحیرى بحیرى 2187694 كفـءكفـء92011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

جزیرة االحرار 2010/07/01 أحمد عزت وجیة دمحم 2343912 كفـءكفـء102011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم مصطفى جوده بعزبة سرى 2011/03/01 احمد فتحى حسن ابراھیم عطا هللا 2108963 كفـءكفـء112011/03/06 أخصائى صحافة وإعالم

عزبة شمس االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد مرتضى عبدالحى مرسى شمس 2122901 كفـءكفـء122011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أ. الغزاویـــــة ت  2011/07/13 اشرف دمحم سعد عبدالقوى ابراھیم 2225367 كفـءكفـء132011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید طارق فاروق مرجان بمشتھر 2011/07/01 ایمان صبحى دمحم عبدالفتاح 2154096 كفـءكفـء142011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مشتھر الجدیده 2010/07/01 ایمان محمود عبدالعزیز عبدالرحمن 2163378 كفـءكفـء152011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عزبة كفر الفقھاء 2010/07/01 تامر عمر دمحم عبدالھادى 2176703 كفـءكفـء162011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١امیاى القدیمة االبتدائیة  2010/07/01 جمال رمضان شبل احمد 2176709 كفـءكفـء172011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ بخلوة عبدالنبى.اشرف عبدالباسط ابراھیم  ت/الشھید 2011/07/01 حسن خالد دمحم یوسف 2143422 كفـءكفـء182011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢زاویة بلتان  2011/07/01 حمادة دمحم عبدالعلیم الشاذلى 2176715 كفـءكفـء192011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر الفقھاء االعدادیة 2011/07/01 خالد عبدالوھاب دیاب عبدالرحمن 2176888 كفـءكفـء202011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

امیاى االعدایة بنات 2011/07/01 دعاء احمد عبدهللا عفیفى 2157278 كفـءكفـء212011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید  ابراھیم ابو المجد بالمنزلة 2011/07/01 دعاء دمحم احمد عباس 2155328 كفـءكفـء222011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

١كفر عابد 2011/07/01 راضیة عزیز دمحم سلیمان 2121251 كفـءكفـء232011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید بشیر 2011/07/01 رشا عزت نبھان سیداحمد 2219154 كفـءكفـء242011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم جمال عطیھ دمحم االكشر ث بنین/الشھیدالنقیب 2011/07/13 رشا وھبة احمد على 2176955 كفـءكفـء252011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

م. عرب الغدیرى ع  2007/10/18 رمضان عبدالمعبود على دمحم 2187696 كفـءكفـء262011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الجالء االبتدائیھ بنین 2010/07/01 ریھام السید رجب بیومى 2129030 كفـءكفـء272011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

.شریف بیومى دمحمى بمیت كنانة ب/الشھید 2010/07/01 سعد محمود عبدالفتاح بدوى 2187695 كفـءكفـء282011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السفانیة االبتدائیھ 2011/07/01 طاھر یونس مصطفى دمحم 2176712 كفـءكفـء292011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

برشوم الصناعیة بنات 2011/07/01 عبد العزیز حسانین عبد العزیز یوسف 2398782 كفـءكفـء302011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

منشاة العمار االبتدائیھ 2010/07/01 عبدالعظیم رضا عبدالعظیم مصطفى 2155966 كفـءكفـء312011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مشتھر الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 عبدهللا حسن عبدهللا طلخان 2154097 كفـءكفـء322011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السد العالى االبتدائیھ 2002/08/07 عفاف أحمد خلیفھ عبد الجواد 182007 كفـءكفـء332009/09/13 أخصائى صحافة وإعالم

١الدیر االبتدائیھ المشتركة  2011/07/01 عواطف عبدالمنعم توفیق شافعى 2155960 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم عواد بالمنزلة 2010/07/01 فاتن دمحم عبدهللا محمود 2163157 كفـءكفـء352011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر الحدادین 2011/07/01 دمحم الطوخى محمود سلیمان 2194004 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم فھمى الطوخى 2011/07/01 دمحم سعید السید على 2191127 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

العیادلة 2011/07/01 دمحم فوزى عبدالمعطى دمحم 2176728 كفـءكفـء382011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

العمار الكبرى ث المشتركة 2011/07/01 دمحم لبیب بكرى شبراوى 2162613 كفـءكفـء392011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

م بالحصة.الشھید محمود راغب عبدالوھاب ع  2011/07/01 دمحم مھنى السید مھنى 2122913 كفـءكفـء402011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید بشیر 2011/07/01 محمود ربیع ابوبكر على العسال 2174964 كفـءكفـء412011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

2010/07/01 الحصة االبتدائیة مھا عبدالعزیز احمد یوسف غریب 2129010 كفـءكفـء422011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١الصفا  2011/07/01 ناجى ممدوح عبدالكریم شلبى 2161903 كفـءكفـء432011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

م. كفر  الرجاالت ع  2010/03/01 نفیسة یوسف خالد دمحم 2143461 كفـءكفـء442011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر علوان 2009/04/11 ھبة رفعت دمحم السید 2148817 كفـءكفـء452011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

جزیرة االحرار 2011/07/01 ھناء السید دمحم والى 2155915 كفـءكفـء462011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم محمود عبدهللا بكفر منصور 2011/07/01 ھناء حسانین عبداللطیف حسانین 2148679 كفـءكفـء472011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنین. طوخ ع  2010/07/01 ھند عبدالرحمن عبدالحمید سلیم 2144925 كفـءكفـء482011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید  ابراھیم ابو المجد بالمنزلة 2011/07/01 والء عبدهللا محمود عنتر 2176731 كفـءكفـء492011/04/01 أخصائى صحافة وإعالم

م بجزیرة . الشھید عبد الباسط جمال عبدالباسط ع 
االحرار

2011/07/01 اجالل عبدالعزیز فرج الشاذلى 2187693 كفـءكفـء502011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

عزبة النحاس االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد  سالم سید احمد دمحم العسال 2358518 كفـءكفـء512011/07/13 أخصائى تكنولوجیا
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المؤھل 
األعلي

م بكفر منصور. الشھید عمر دمحم عبد الخالق ع  2007/03/01 اسالم عبدالحمید حسانین عفیفى 2196934 كفـءكفـء522011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١زاویة بلتان  2011/07/01 اسماء دمحم دمحم مرسى 2144258 كفـءكفـء532011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الناصریة تعلیم اساسى 2010/07/01 امال  محمود یوسف احمد 2144103 كفـءكفـء542011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید دمحم فھمى الطوخى 2010/07/01 أمانى أمین عبدالسالم أمین 2154117 كفـءكفـء552011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید دمحم محمود عبدهللا بكفر منصور 2011/07/01 امانى دمحم عبدالعال عبدالحلیم 2148673 كفـءكفـء562011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید دمحم عواد بالمنزلة 2011/07/01 امنیھ دمحم صالح الدین عبدالعظیم محمود 2155871 كفـءكفـء572011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

العمار القدیمة 2011/07/13 ایمان احمد عبدالحلیم حسانین 2203424 كفـءكفـء582011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

العمار للصم والبكم 2010/07/01 ایمان الطوخى عبدالجید  عثمان 2155287 كفـءكفـء592011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م. كفر علوان ع  2011/07/01 ایمان عبدالجید سالم محمود 2389009 كفـءكفـء602011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بنات. شبراھارس ع  2010/07/01 ایمان عبدالنبى صبحى حسنین 2162885 كفـءكفـء612011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بنات. مشتھر ع  2010/07/01 ایمان فتحى دمحم سالم الشیوى 2154160 كفـءكفـء622011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م. كفر  الرجاالت ع  2011/07/01 ایمن عبدالكریم عبدالرازق عبدالكریم 2156028 كفـءكفـء632011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

كفر الجمال تعلیم اساسى 2011/07/01 حمدیھ  سعید حسن شحاتھ عموري 2160652 كفـءكفـء642011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

میت كنانة الثانویة بنین 2011/07/01 دینا سامى تاج الدین 2164810 كفـءكفـء652011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید دمحم خلیل إبراھیم جزر بكفر الحصافة 2011/07/01 زبیدة حسین سلیمان عطیة 2144924 كفـءكفـء662011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

الشھید دمحم عبدالحمید حسن الرسمیة للغات 2011/07/01 سارة شاكر عطیة عمر 2129039 كفـءكفـء672011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م. زاویة بلتان ع  2010/07/01 سحر عبدهللا عبد الحلیم عبد السالم 2146895 كفـءكفـء682011/07/13 أخصائى تكنولوجیا
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

أ. العمار ت  2010/07/01 سندس دمحم محمود دمحم 2163160 كفـءكفـء692011/04/01 أخصائى تكنولوجیا

م. كفر عابد  ع  2011/07/01 سھا دمحم محمود عفیفى 2144928 كفـءكفـء702011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م. دندنا ع  2010/07/01 شرین السید ابراھیم سلیمان 2153098 كفـءكفـء712011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

مشتھر الجدیده 2010/07/01 شرین خطاب ھادى یوسف 2137860 كفـءكفـء722011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید دمحم فھمى الطوخى 2006/07/01 شیماء عبدالستار عبدالقادر دمحم 2203419 كفـءكفـء732011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

المنزلة االعدادیة المشتركة 2008/03/01 صبرى عبدهللا جابر على سالم 2127462 كفـءكفـء742011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

كفر النخلة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عمرو دمحم دمحم ابراھیم 2153060 كفـءكفـء752011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

عمر بن الخطاب تعلیم اساسى بالعمار 2011/07/01 لبنى ابراھیم دمحم ابراھیم 2155285 كفـءكفـء762011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

كفر الفقھاء االعدادیة 2011/07/01 مسعد فتحى عبده دمحم 2148077 كفـءكفـء772011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م. العبادلة ع  2009/11/01 منى على احمد دمحم 2142605 كفـءكفـء782011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م. منشاة العمار ع  2010/07/01 نادیھ على وھبھ دمحم 2393998 كفـءكفـء792011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الجالء االبتدائیھ بنات 2010/07/01 نشوة على محفوظ متولى على 2137859 كفـءكفـء802011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

ابو رواش االبتدائیة 2011/07/01 نھى رمضان توفیق الطوخى 2155984 كفـءكفـء812011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

أ. المنشیة بمشتھر ت  2006/02/01 نورة عبدالفتاح عطیة امام 2140451 كفـءكفـء822011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

٢الدیر االبتدائیھ المشتركة  2011/07/01 ھانى دمحم عبدالسالم قدوس 2163379 كفـءكفـء832011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید بشیر 2011/07/01 ھبة حسین فاروق ابوحسین 2121342 كفـءكفـء842011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

م. منصوره نامول ع  2011/07/01 ھشام دمحم فاروق جاد عید 2140579 كفـءكفـء852011/07/13 أخصائى تكنولوجیا
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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طوخالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اكیاد دجوى تعلیم اساسى 2011/07/01 ھمت دمحم مسعد السید حسن شعالن 2146910 كفـءكفـء862011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م. عرب الغدیرى ع  2004/11/01 ولید فاروق عبدالحلیم سالمة 2193999 كفـءكفـء872011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م. العبادلة ع  2011/07/13 وھبة دمحم وھبة عبدالشكور 2187692 كفـءكفـء882011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

اكیاد دجوى تعلیم اساسى 2011/07/01 یاسر بحیرى على بحیرى 2150053 كفـءكفـء892011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

كفر النخلة تعلیم اساسى 2011/07/01 أمیرة السید مغاورى خلیفة 2349673 كفـءكفـء902011/07/13 أخصائى نفسى

بنات. طوخ ع  2008/07/01 دعاء دمحم صالح الدین دمحم حسن 2129004 كفـءكفـء912011/07/13 أخصائى نفسى

أ.مؤسسة كوم االطرون ت  2011/07/01 رشا سلیمان دمحم زیدان 2402167 كفـءكفـء922011/07/13 أخصائى نفسى

التربیة الفكریة بمدرسة التحریر. ف 2011/07/01 سحر فتحى الخضرى حجازى 2079828 كفـءكفـء932011/07/13 أخصائى نفسى

بلتان الثانویة بنین 2011/07/01 سعد دمحم دمحم دمحم 2145018 كفـءكفـء942011/07/13 أخصائى نفسى

أ. الناصریــــــھ ت  2011/07/01 سلطانة عید السید عید 2129026 كفـءكفـء952011/04/01 أخصائى نفسى

بنات. طوخ ع  2006/11/01 سلوى فتحى دمحم عبدهللا 2148844 كفـءكفـء962011/07/13 أخصائى نفسى

كفر الجمال 2010/07/01 منى یحى دمحم سلیمان 2143187 كفـءكفـء972011/04/01 أخصائى نفسى

ماھر السید مصطفى للتعلیم األساسي بالعمار / الشھید
الكبري

2010/07/01 یاسر مغازي عبد المجید ابراھیم 2321904 كفـءكفـء982011/07/13 أخصائى نفسى

١طنط الجزیرة الجدیدة  2011/07/01 ابراھیم دمحم عبدالحمید فاید 2193977 كفـءكفـء992011/07/13 أخصائى اجتماعى

أ بخلوة عبدالنبى.اشرف عبدالباسط ابراھیم  ت/الشھید 2011/07/01 اسالم ابراھیم ابوسریع امام 2143420 كفـءكفـء1002011/07/01 أخصائى اجتماعى

كوم األطرون الثانویةالمشتركة 2006/09/15 ایمان رضا على  امام 2229197 كفـءكفـء1012011/04/01 أخصائى اجتماعى

الزھور االبتدائیھ 2011/07/01 ایمن دمحم  محمود السید 2101088 كفـءكفـء1022011/07/13 أخصائى اجتماعى
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تاریخ 
التعیین
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طوخالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١امیاى القدیمة االبتدائیة  2011/07/01 ایمن محمود عبدالمقصود قندیل 2121274 كفـءكفـء1032011/04/01 أخصائى اجتماعى

طوخ الصناعیة 2011/07/01 جمال أحمد ابراھیم سید احمد 2102729 كفـءكفـء1042011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر الحدادین 2010/07/01 حوریة عوض عواد عبدالحى 2121260 كفـءكفـء1052011/04/01 أخصائى اجتماعى

م. بلتان ع  2010/07/13 رحاب محمود الدسوقى محمود 2163152 كفـءكفـء1062011/07/13 أخصائى اجتماعى

م. بلتان ع  2010/07/01 سامیة صبرى موسى شاھین 2163153 كفـءكفـء1072011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر علوان 2010/07/01 سماح عبدالوھاب عفیفي دمحم 2365618 كفـءكفـء1082011/07/13 أخصائى اجتماعى

فصول العمار التجاریة المشتركة 2011/07/01 عبدالعظیم شعبان عبدالعظیم بیومى 2161904 كفـءكفـء1092011/07/13 أخصائى اجتماعى

العیادلة 2010/07/01 ماجدة صالح دمحم الصادق صالح 2240698 كفـءكفـء1102011/07/13 أخصائى اجتماعى

امیاى االعدادیة الحدیثة  بنین 2011/07/01 دمحم احمد ربیع الشعراوى 2193971 كفـءكفـء1112011/07/13 أخصائى اجتماعى

العمار الكبرى ث المشتركة 2011/07/01 دمحم رضا محمود دمحم احمد البرشومى 2163161 كفـءكفـء1122011/04/01 أخصائى اجتماعى

التربیة الفكریة بمدرسة التحریر. ف 2011/07/01 دمحم عبدالرازق مصطفى السیسى 2083372 كفـءكفـء1132011/07/01 أخصائى اجتماعى

امیاى الثانویة المشتركة 2011/07/13 دمحم مصطفى عبدالجواد عمارة 2144993 كفـءكفـء1142011/07/13 أخصائى اجتماعى

التربیة الفكریة بمدرسة التحریر. ف 2011/07/01 محمود عبدالعزیز ابراھیم عبدالعزیز 2083364 كفـءكفـء1152011/07/13 أخصائى اجتماعى

١الصفا  2011/07/01 مدحت دمحم مصطفى عیسوى 2148701 كفـءكفـء1162011/07/13 أخصائى اجتماعى

كوم األطرون الثانویةالمشتركة 2011/07/01 ھانى صالح مدبولى سعید صبیح 2115411 كفـءكفـء1172011/07/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1989/09/01 احمد احمد ابراھیم بیومي 204422 كفـءكفـء1182012/08/09 دكتوراهمعلم خبیر

الدیر الثانویة المشتركة 1986/09/01 خالد عبدهللا القرشى احمد حموده 195288 كفـءكفـء1192012/08/09 دكتوراهمعلم خبیر
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1994/09/01 احالم عباس ابراھیم سابق 1676475 كفـءكفـء1202012/05/31 ماجیستیرمعلم أول أ

طنط الجزیرة التجاریة المشتركة 1995/05/25 السید عبدالسالم السید دمحم یونس 1708871 كفـءكفـء1212012/05/31 ماجیستیرمعلم أول أ

م.دمحم عادل عبدالعظیم حالوة بطنط الجزیرة ث/ الشھید 1991/11/28 صبحى وجیھ دمحم والى 211422 كفـءكفـء1222009/09/13 معلم أول أ

.شریف بیومى دمحمى بمیت كنانة ب/الشھید 1993/12/01 غادة عبدهللا محمود االسود 2172464 كفـءكفـء1232009/08/26 معلم أول أ

دمحم جمال عطیھ دمحم االكشر ث بنین/الشھیدالنقیب 1991/10/16 دمحم فتوح حمد عبدالعزیز 212788 كفـءفوق المتوسط1242008/12/30 معلم أول أ

صالح الدین الفقى 1984/09/01 یوسف عبد الخالق احمد منتصر 184955 كفـءكفـء1252009/09/13 معلم أول أ

بنات بزاویة . ث . عبدالرازق السعید یحى / الشھید
بلتان

1999/02/01 أمان منصور عبد الحافظ فضھ 229691 كفـءكفـء1262008/12/30 معلم أول

السد العالى االبتدائیھ 2000/08/23 حنان عراقى عبدالعزیز ابراھیم 2083961 كفـءكفـء1272011/06/11 معلم أول

بلتان التجریبیة االبتدائیة للغات 1998/02/01 سعاد محمود حسن دمحم 2139372 كفـءكفـء1282009/08/30 معلم أول

الجالء االبتدائیھ بنین 1985/12/11 عزة السید بركات شتا 193970 كفـءكفـء1292008/12/30 معلم أول

مشتھر الثانویة الزراعیة 2003/07/01 فاتن امام السید شحاتھ 199523 كفـءكفـء1302012/05/31 ماجیستیرمعلم أول

ا. یاسین سلیم ت  1991/09/01 فتحى وردانى على القاضى 196301 كفـءكفـء1312008/12/30 معلم أول

مشتھر الثانویة الزراعیة 2003/07/01 لبیب دمحم فرج حالوه 201411 كفـءكفـء1322012/05/31 ماجیستیرمعلم أول

اكیاد دجوى تعلیم اساسى 1997/02/24 نسرین السید سعد مرسى 233272 كفـءكفـء1332009/09/13 معلم أول

الشھید دمحم محمود عبدهللا بكفر منصور 2010/07/01 ابتسام حسین عبدالسمیع ابوسریع 2142555 كفـءكفـء1342011/07/13 معلم

ابو قطار االعدادیھ المشتركھ 2009/03/01 ابتسام رشاد دمحم  عودة الطویل 2176870 كفـءكفـء1352011/07/01 معلم

م. زاویة بلتان ع  2010/07/01 ابتسام سامى عبد الخالق رمضان 2141174 كفـءكفـء1362011/07/13 معلم
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م بالحصة.الشھید محمود راغب عبدالوھاب ع  2010/07/01 ابتسام صالح دمحم دمحم 2129008 كفـءكفـء1372011/04/01 معلم

دمحم جمال عطیھ دمحم االكشر ث بنین/الشھیدالنقیب 2010/07/01 ابتسام یحي عبدالكریم دمحم 2141170 كفـءكفـء1382011/04/01 معلم

میت كنانة ث بنات 2011/07/13 ابراھیم جودة على عبدهللا 2141175 كفـءكفـء1392011/07/13 معلم

م. سالم سالمة ع  2011/07/01 ابراھیم دسوقى ابراھیم عبدالوھاب 2154329 كفـءكفـء1402011/07/13 معلم

أ. المنشیة بمشتھر ت  2008/12/02 ابراھیم دمحم حسین عبدة 2168188 كفـءكفـء1412011/07/13 معلم

م بالحصة.الشھید محمود راغب عبدالوھاب ع  2011/07/01 ابراھیم دمحم عبد الصمد احمدنصر 2324744 كفـءكفـء1422011/07/13 معلم

الجالء االبتدائیھ بنات 2011/07/01 ابراھیم مرسى ابراھیم خضر 2391530 كفـءكفـء1432011/07/13 معلم

كفر منصور المشتركة 2010/07/01 احسان جمال حسین على 2106464 كفـءكفـء1442011/07/13 معلم

أ. كفـر الجمال  ت  2010/07/01 احالم دمحم على سالم 2143158 كفـءكفـء1452011/07/13 معلم

الشھید دمحم مصطفى جوده بعزبة سرى 2011/07/01 احمد احمد دمحم رمضان 2157072 كفـءكفـء1462011/07/13 معلم

مشتھر االعدادیة بنین 2010/03/01 احمد جمعة دمحم عبدالنبى الوكیل 2140578 كفـءكفـء1472011/07/13 معلم

طوخ  الثانویة بنات 2011/07/01 احمد حجاج احمد عواد 2270283 كفـءكفـء1482011/07/13 معلم

م.دمحم عادل عبدالعظیم حالوة بطنط الجزیرة ث/ الشھید 2011/07/01 احمد راضى شحات عبداللطیف 2156022 كفـءكفـء1492011/07/13 معلم

م بجزیرة . الشھید عبد الباسط جمال عبدالباسط ع 
االحرار

2011/03/01 احمد رجب عبدالفتاح السمرى 2183101 كفـءكفـء1502011/03/06 معلم

بنات. شبراھارس ع  2011/07/13 احمد رسمى ابراھیم سیداحمد 2102951 كفـءكفـء1512011/07/13 معلم

الشھید مجدى معروف رشید 2011/07/01 احمد سعد على احمد حماد 2361553 كفـءكفـء1522011/07/13 معلم

طوخ الصناعیة 2009/07/01 أحمد سعید عبدهللا دمحم 2257561 كفـءكفـء1532011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

١زاویة بلتان  2011/07/01 احمد سید احمد حسن 2205491 كفـءكفـء1542011/07/13 معلم

مشتھر الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 احمد عادل السید دمحم 2278499 كفـءكفـء1552011/07/13 معلم

م. بلتان ع  2011/03/01 احمد عبد الراضى عبد المعبود سعید 2157388 كفـءكفـء1562011/03/06 معلم

دمحم سباعى دمحم حجازى ع بنین بمیت كنانة/ الشھید 2011/03/01 احمد عبد السمیع فتح هللا عثمان 2190416 كفـءكفـء1572011/03/06 معلم

كوم األطرون الثانویةالمشتركة 2011/03/01 احمد عبدالعلیم دمحم دمحم 2205824 كفـءكفـء1582011/03/06 معلم

كفر العمار 2011/07/01 احمد عبدالفتاح دمحم دمحم 2163372 كفـءكفـء1592011/07/13 معلم

طوخ الصناعیة 2011/07/01 احمد عبدالفضیل  عبدالعظیم ابراھیم 2287788 كفـءكفـء1602011/07/13 معلم

انور حسان تعلیم اساسى 2011/07/01 احمد عبدالنبى دمحم عبدالرازق 2148975 كفـءكفـء1612011/07/13 معلم

بنین. طوخ ع  2011/03/01 احمد عزمى سلیمان أبو عزام 2144869 كفـءكفـء1622011/03/21 معلم

الشھید  ابراھیم ابو المجد بالمنزلة 2011/07/13 احمد ماھر عبدالعزیز السید 2157074 كفـءكفـء1632011/07/13 معلم

بنات. طنط الجزیرة ع  2011/07/01 احمد دمحم احمد دمحم الشیخ 2143459 كفـءكفـء1642011/04/01 معلم

الشھید دمحم خلیل إبراھیم جزر بكفر الحصافة 2011/07/01 احمد دمحم السید حمیدة 2143489 كفـءكفـء1652011/07/13 معلم

الشھید دمحم عبدالحمید حسن الرسمیة للغات 2011/07/01 احمد دمحم السید رفاعى 2162898 كفـءكفـء1662011/04/01 معلم

مؤسسة دندنا 2010/07/01 احمد دمحم عبدالحمید دمحم 2148597 كفـءكفـء1672011/07/01 معلم

التربیھ الفكریھ بالتحریر 2011/07/01 احمد دمحم عثمان خلیل الجندى 2156073 كفـءكفـء1682011/07/13 معلم

بنات.میت كنانة الریفیة  ع 2011/07/01 احمد دمحم دمحم سالمة 2155981 كفـءكفـء1692011/07/13 معلم

بنات. طنط الجزیرة ع  2011/07/01 احمد دمحم مصطفى دمحم 2150070 كفـءكفـء1702011/07/13 معلم

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

7438of 1884 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 

طوخالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

كفر الجمال الرسمیة لغات 2011/03/01 احمد مھدى احمد بیومى 2139201 كفـءكفـء1712011/03/06 معلم

بنات. طنط الجزیرة ع  2011/07/01 احمد نبیھ مغاورى موسى 2187699 كفـءكفـء1722011/04/01 معلم

ماھر السید مصطفى للتعلیم األساسي بالعمار / الشھید
الكبري

2011/07/01 احمد یوسف على یوسف 2162549 كفـءكفـء1732011/07/13 معلم

العیادلة 2010/07/01 ازھار دمحم حامد دمحم 2162700 كفـءكفـء1742011/07/13 معلم

م بكفر منصور. الشھید عمر دمحم عبد الخالق ع  2011/07/01 اسامة محمود حسین ابراھیم 2143418 كفـءكفـء1752011/07/13 معلم

الناصریة تعلیم اساسى 2011/07/01 اسامھ عبدالعظیم یونس حسن 2185103 كفـءكفـء1762011/07/13 معلم

الشھید مجدى معروف رشید 2007/02/01 إسالم  علیان دمحم عبده 2270285 كفـءكفـء1772011/07/13 معلم

فصول میت كنانة التجاریة المشتركة 2011/03/01 اسالم شعبان على على 2211510 كفـءكفـء1782011/03/21 معلم

ابو قطار االعدادیھ المشتركھ 2011/07/01 اسالم عبدالشكور مسعد دمحم 2171998 كفـءكفـء1792011/07/01 معلم

منشاة العمار االبتدائیھ 2010/07/01 اسالم عبدهللا الشحات  السید 2386085 كفـءكفـء1802011/04/01 معلم

دمحم عبد الحمید حسن الرسمیة لغات 2010/03/01 اسالم على حسین على 2103419 كفـءكفـء1812011/03/06 معلم

الشھید  ابراھیم ابو المجد بالمنزلة 2009/04/01 اسالم على مصطفى على 2140459 كفـءكفـء1822011/07/01 معلم

أ بمیت كنانة. عمربن الخطاب  ت  2011/07/01 أسالم مجدى رشاد مصطفى 2207200 كفـءكفـء1832011/07/13 معلم

١زاویة بلتان  2011/07/01 اسماء ابراھیم حسن السید عمر 2343667 كفـءكفـء1842011/07/13 معلم

ابو قطار االعدادیھ المشتركھ 2009/03/01 اسماء ابراھیم على ابراھیم 2164328 كفـءكفـء1852011/07/01 معلم

عزبة النحاس 2008/11/01 اسماء ابراھیم محمود السید 2127551 كفـءكفـء1862011/03/21 معلم

العمار القدیمة 2011/03/01 اسماء ابو بكر موسى عبدالفتاح 2166618 كفـءكفـء1872011/03/06 معلم
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المؤھل 
األعلي

العیادلة 2010/07/01 اسماء احمد عبدربة شحاتة 2176649 كفـءكفـء1882011/07/13 معلم

امیاى االعدادیة الحدیثة  بنین 2010/03/01 اسماء احمد مصطفى احمد 2152900 كفـءكفـء1892011/03/06 معلم

عزبة زاویة بلتان تعلیم اساسى 2010/07/13 اسماء السید حسنین عبدالفتاح 2142577 كفـءكفـء1902011/04/01 معلم

عمر بن الخطاب تعلیم اساسى بالعمار 2010/03/01 اسماء السید على الجوھرى 2166606 كفـءكفـء1912011/03/01 معلم

امیاى 2007/09/26 اسماء السید دمحم مرسى 2103320 كفـءكفـء1922011/03/06 معلم

الجالء االبتدائیھ بنات 2010/07/01 اسماء بكر عبدالخالق دمحم 2137863 كفـءكفـء1932011/04/01 معلم

عزبة النحاس االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 اسماء زغلول صابر صبح 2155990 كفـءكفـء1942011/07/13 معلم

امیاى االعدادیة الحدیثة  بنین 2011/07/01 اسماء سالمة عبدالعظیم سالمة 2381473 كفـءكفـء1952011/07/13 معلم

م بكفر منصور. الشھید عمر دمحم عبد الخالق ع  2010/07/01 اسماء صالح عبدالعزیز محمود 2176660 كفـءكفـء1962011/07/13 معلم

بنات. مشتھر ع  2010/07/01 اسماء عبد العاطى عبد المجید یوسف 2154152 كفـءكفـء1972011/07/13 معلم

كوم األطرون الثانویةالمشتركة 2010/03/01 اسماء عبد الفضیل جاد دمحم عواد 2081672 كفـءكفـء1982011/03/06 معلم

الشھید بشیر 2011/07/01 اسماء عبدهللا عبدالعال بحیرى 2144866 كفـءكفـء1992011/07/13 معلم

١زاویة بلتان  2010/07/01 اسماء عبدالمؤمن زیدان دمحم 2144939 كفـءكفـء2002011/07/13 معلم

دمحم الفیومى. د 2010/07/01 اسماء عبدالنبى حسین عبدهللا 2127503 كفـءكفـء2012011/07/13 معلم

ماھر السید مصطفى للتعلیم األساسي بالعمار / الشھید
الكبري

2010/07/01 اسماء فتحى شحاتة شحاتة شكر 2148073 كفـءكفـء2022011/07/13 معلم

السفانیة االبتدائیھ 2009/03/01 اسماء فتحى محمود بحیرى 2149972 كفـءكفـء2032011/07/13 معلم

بنات. طوخ ع  2010/07/01 اسماء محسن احمد دمحم 2128998 كفـءكفـء2042011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

میت كنانة االعدادیة بنات 2010/07/01 اسماء دمحم طھ عبدالباقى 2144166 كفـءكفـء2052011/07/13 معلم

خالد بن الولید 2011/03/01 اسماء دمحم عبدالعظیم دمحم 2126898 كفـءكفـء2062011/03/01 معلم

الجالء االبتدائیھ بنین 2010/07/01 اسماء دمحم عبدالغنى احمد شعت 2142562 كفـءكفـء2072011/07/13 معلم

الدیر الثانویة المشتركة 2011/07/01 اسماء دمحم نجیب علي  علي حنفي 2152390 كفـءكفـء2082011/07/13 معلم

السد العالى االبتدائیھ 2010/07/01 اسماء محمود حسن حسین 2145011 كفـءكفـء2092011/07/13 معلم

العیادلة 2010/07/01 اسماء موسى دمحم موسى 2162950 كفـءكفـء2102011/07/13 معلم

الشھید دمحم فھمى الطوخى 2010/06/01 اسماء نجیب السید دمحم 2157256 كفـءكفـء2112011/07/13 معلم

عزبة القاضى االبتدائیة 2010/07/01 اسماء ھاشم عبدالعاطى عبدالرحمن 2127430 كفـءكفـء2122011/07/13 معلم

دمحم عبد الحمید حسن الرسمیة لغات 2008/04/01 اشجان عبدالمنعم دمحم عباس 2108668 كفـءكفـء2132011/03/01 معلم

العیادلة 2010/07/01 اشجان ملیجى سلیمان یوسف 2122926 كفـءكفـء2142011/07/13 معلم

امیاى االعدایة بنات 2010/03/01 اشجان مھدى عبدالعزیز عواد 2173104 كفـءكفـء2152011/03/01 معلم

كفر الفقھاء االعدادیة 2011/07/01 اشرف احمد دمحم مھنى الدیب 2148076 كفـءكفـء2162011/07/13 معلم

طھ عجاج االعدادیة المشتركة بالعمار 2010/07/01 اشرف اسماعیل عبدالعزیز علي عنبر 2298439 كفـءكفـء2172011/07/13 معلم

٢الدیر االبتدائیھ المشتركة  2007/03/01 اكرام صالح دمحم الوكیل 2149960 كفـءكفـء2182011/07/13 معلم

م. كفر  الرجاالت ع  2011/07/01 أكرم  عبد هللا عفیفي بیومي داود 2297393 كفـءكفـء2192011/07/13 معلم

العیادلة 2011/03/06 الزھراء شعبان احمد سلیمان 2171418 كفـءكفـء2202011/03/06 معلم

الشھید دمحم خلیل إبراھیم جزر بكفر الحصافة 2011/07/01 السید سعدون الطوخى السید 2144070 كفـءكفـء2212011/07/13 معلم
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عزبة القاضى االبتدائیة 2010/07/01 السید سعید موسى حجاج 2127428 كفـءكفـء2222011/07/01 معلم

بنین. الشھید مجدى الحجر ع 2011/07/01 السید عبدالجلیل دمحم عبدالحمید 2147027 كفـءكفـء2232011/07/13 معلم

الدیر االعدادیھ المشتركة 2010/07/01 الشیماء احمد دمحم امبابى 2153100 كفـءكفـء2242011/07/13 معلم

میت كنانة االعدادیة بنات 2010/07/01 الشیماء شوقى حسن محمود 2121361 كفـءكفـء2252011/07/01 معلم

دمحمعبد الحمید حسن الرسمیة لغات 2010/07/01 الشیماء عاطف عبدالعزیز احمد 2127413 كفـءكفـء2262011/07/13 معلم

منشیة مشتھر للتعلیم االساسى 2010/07/01 الشیماء محمود عبدالباسط عبدالوھاب 2164994 كفـءكفـء2272011/07/13 معلم

٢زاویة بلتان  2009/03/01 الطوخى عبدهللا عراقى حسنین 2174902 كفـءكفـء2282011/07/01 معلم

كفر علوان 2007/01/01 الفت السید حسین خلیل 2142560 كفـءكفـء2292011/07/13 معلم

١زاویة بلتان  2011/07/01 ألفت السید عویس السیدعویس 2166218 كفـءكفـء2302011/07/13 معلم

م بالحصة.الشھید محمود راغب عبدالوھاب ع  2010/07/01 الفت محمود عبدالعاطى كریم 2372334 كفـءكفـء2312011/04/01 معلم

امیاى االعدایة بنات 2010/07/01 الھام سلیمان عواد سلیمان 2163150 كفـءكفـء2322011/07/13 معلم

خالد بن الولید 2011/03/01 الھام عبد العلیم على موسى 2106443 كفـءكفـء2332011/03/06 معلم

كفر الجمال الرسمیة لغات 2010/03/01 الھام عبدالمعطى امین عزب شركس 2108665 كفـءكفـء2342011/03/06 معلم

كفر الفقھاء االعدادیة 2010/03/01 الھام فرید دمحم امین 2186051 كفـءكفـء2352011/03/06 معلم

الشھید دمحم مصطفى جوده بعزبة سرى 2011/07/13 الھام فھیم عبدالكریم دمحم 2154326 كفـءكفـء2362011/07/13 معلم

طوخ  الثانویة بنات 2010/07/01 أم كلثوم اسماعیل السید اسماعیل 2157091 كفـءكفـء2372011/07/01 معلم

م.دمحم عادل عبدالعظیم حالوة بطنط الجزیرة ث/ الشھید 2010/07/01 امال مالك ریاض جرجس 2122931 كفـءكفـء2382011/07/13 معلم
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كفر الرجاالت 2010/07/01 امانى احمد ابراھیم دمحم 2176733 كفـءكفـء2392011/07/13 معلم

منشأة العمار 2010/07/01 أمانى رمضان عبد اللطیف احمد 2103388 كفـءكفـء2402011/07/13 معلم

جاد  بحیرى 2010/03/01 أمانى عبدهللا أتربى السید 2103336 كفـءكفـء2412011/03/06 معلم

بنین. طوخ ع  2010/07/01 امانى عفیفى عفیفى عبدالحمید 2163151 كفـءكفـء2422011/07/13 معلم

عزبة القاضى االبتدائیة 2010/07/01 امل حسن دمحم عبدالرحمن 2129006 كفـءكفـء2432011/07/13 معلم

برشوم الصناعیة بنات 2010/07/01 امل زكریا دمحم عثمان 2144938 كفـءكفـء2442011/07/01 معلم

برشوم الصناعیة بنات 2011/07/01 امل صبحى عبدالحمید ابوالنجا 2145025 كفـءكفـء2452011/07/13 معلم

مشتھر الثانویة الفنیة بنات 2008/11/01 أمل صبحى عطیة عبدالرازق الدیب 2278348 كفـءكفـء2462011/07/13 معلم

2010/07/01 بلتان الجدیدة االبتدائیھ امل عاشور بكرى عبدالعزیز 2122923 كفـءكفـء2472011/07/13 معلم

بلتان الحدیثة 2010/03/01 امل عبدالعزیز عبدة دمحم صالح 2108936 كفـءكفـء2482011/03/06 معلم

المنزلة االعدادیة المشتركة 2010/07/01 امل عبدالمنعم امین دمحم 2127450 كفـءكفـء2492011/07/13 معلم

.شریف بیومى دمحمى بمیت كنانة ب/الشھید 2010/03/01 امل دمحم عبدالسالم دمحم 1556214 كفـءكفـء2502011/03/21 معلم

م. منشاة العمار ع  2011/03/01 امل منصور دمحم دمحم 2162986 كفـءكفـء2512011/03/21 معلم

الدیر االعدادیھ المشتركة 2010/07/01 امنیھ طھ سعید عبدالفتاح الجوھرى 2127488 كفـءكفـء2522011/07/01 معلم

بنین. شبرا ھارس ع  2009/01/19 أمیر جمال عبد البارى عواد 2120771 كفـءكفـء2532011/07/01 معلم

م بنامول. الشھید رضا عبدالخالق ع  2011/07/01 أمیر حمدى سلیمان على المالح 2210027 كفـءكفـء2542011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب تعلیم اساسى بالعمار 2011/03/01 امیرة السید فتوح ملیجى 2143224 كفـءكفـء2552011/03/06 معلم

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

7438of 1889 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 

طوخالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

الغزاویة تعلیم اساسى 2010/07/01 امیرة دسوقي حسن حسن 2080924 كفـءكفـء2562011/03/21 معلم

عمر بن الخطاب تعلیم اساسى بالعمار 2010/07/01 امیرة ربیع عبدالسمیع دمحم 2148075 كفـءكفـء2572011/04/01 معلم

م بجزیرة . الشھید عبد الباسط جمال عبدالباسط ع 
االحرار

2010/03/01 امیرة ربیع على یوسف 2160789 كفـءكفـء2582011/03/21 معلم

دمحم سباعى دمحم حجازى ع بنین بمیت كنانة/ الشھید 2011/07/01 امیرة رضا عید دمحم 2389854 كفـءكفـء2592011/07/13 معلم

الشھید دمحم عبدالحمید حسن الرسمیة للغات 2010/07/01 أمیرة سعید السید على 2246607 كفـءكفـء2602011/07/13 معلم

المنزلة االعدادیة المشتركة 2010/07/01 امیرة شوقى احمد عواد عید 2158511 كفـءكفـء2612011/07/13 معلم

بنات. مشتھر ع  2010/07/01 امیرة عبدالحق عبدالكریم االكشر 2159824 كفـءكفـء2622011/07/01 معلم

ماھر السید مصطفى للتعلیم األساسي بالعمار / الشھید
الكبري

2010/07/01 امیرة عبدالرسول ابراھیم دمحم 2361612 كفـءكفـء2632011/04/01 معلم

م. بلتان ع  2010/07/01 أمیرة عبدالموجود عبدالجواد خاطر 2123760 كفـءكفـء2642011/07/13 معلم

جزیرة االحرار 2011/03/01 امیرة عوض عبدالحمید حسن 2148079 كفـءكفـء2652011/03/21 معلم

احمد دمحم عرفة البدیوى بمیت كنانة/ الشھید نقیب  2011/07/01 امیرة محروس دمحم فرید دمحم 2174954 كفـءكفـء2662011/07/13 معلم

م. دندنا ع  2010/03/01 امیرة دمحم البكرى السید حسین 2151844 كفـءكفـء2672011/03/06 معلم

السد العالى االبتدائیھ 2011/07/01 امیرة محمود عبدالحمید دمحم 2149967 كفـءكفـء2682011/07/13 معلم

العمار القدیمة 2011/03/01 امیرة مسعد مغازى دمحم 2166622 كفـءكفـء2692011/03/06 معلم

عزبة زاویة بلتان تعلیم اساسى 2010/07/01 امیره عبد النبى السید دمحم یاقوت 2157056 كفـءكفـء2702011/07/13 معلم

١مؤسسة امیاى رقم  2011/07/13 امینھ دمحم عبدالحكیم ملیجى 2163311 كفـءكفـء2712011/07/13 معلم

طنط الجزیره االبتدائیھ المشتركة 2011/07/01 امینھ یوسف یاقوت یوسف 2155887 كفـءكفـء2722011/07/13 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عرب الغدیرى 2010/07/01 انشراح رجب صدیق عبدالمنعم البدوى 2155298 كفـءكفـء2732011/07/13 معلم

بلتان الحدیثة 2010/03/01 ایات محمود دمحم طھ 2166545 كفـءكفـء2742011/03/06 معلم

كفر علوان 2007/01/01 ایات مسعد علیوة دمحم 2142676 كفـءكفـء2752011/07/13 معلم

أ. یس سلیم ت  2011/03/01 أیة بیومى عبد الوھاب عفیفى 2106448 كفـءكفـء2762011/03/01 معلم

عزبة شمس االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 ایمان ابراھیم فرج ابراھیم 2149979 كفـءكفـء2772011/07/01 معلم

میت كنانة 2011/03/01 ایمان احمد دمحم السید 2121288 كفـءكفـء2782011/03/06 معلم

كوم االطرون تعلیم اساسى 2010/07/01 ایمان السعید عبدالمنعم السید 2127447 كفـءكفـء2792011/07/13 معلم

بلتان الحدیثة 2010/03/01 ایمان السید الدسوقى السید 2181527 كفـءكفـء2802011/03/06 معلم

الدیر الثانویة المشتركة 2010/07/01 ایمان السید عید السید 2162925 كفـءكفـء2812011/07/13 معلم

الشھید ابراھیم دمحم ابو المجد الرسمیة للغات 2008/12/21 ایمان النادى السید عبدالرحیم 2108667 كفـءكفـء2822011/03/01 معلم

السد العالى االبتدائیھ 2010/07/01 ایمان جمیل توفیق عباس ندا 2176673 كفـءكفـء2832011/07/13 معلم

مشتھر االعدادیة بنین 2009/06/01 ایمان حسن عبد الحكم ابراھیم حالوه 2147447 كفـءكفـء2842011/07/13 معلم

أ بخلوة عبدالنبى.اشرف عبدالباسط ابراھیم  ت/الشھید 2011/07/01 ایمان حمیدو شحاتة دمحم 2154185 كفـءكفـء2852011/07/13 معلم

١طنط الجزیرة الجدیدة  2010/07/01 ایمان رجب عبدالرؤف دمحم 2155337 كفـءكفـء2862011/07/13 معلم

2010/07/01 الحصة االبتدائیة ایمان شعبان ابراھیم عبدالرحمن 2156004 كفـءكفـء2872011/07/13 معلم

منشاة العمار االبتدائیھ 2010/07/01 ایمان صابر عبد الھادى یوسف 2257452 كفـءكفـء2882011/07/13 معلم

بلتان التجریبیة االبتدائیة للغات 2011/03/01 ایمان صالح حمزاوى دمحم 2248640 كفـءكفـء2892011/03/21 معلم
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طوخالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغزاویة تعلیم اساسى 2010/07/01 ایمان صبحى محمود احمد العسال 2145014 كفـءكفـء2902011/07/01 معلم

انور حسان تعلیم اساسى 2010/07/01 ایمان عطیة عبدالمعبود حسن 2141042 كفـءكفـء2912011/07/13 معلم

عزبة النحاس االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ایمان عید ابراھیم السید نصر 2079829 كفـءكفـء2922011/03/21 معلم

الجالء االبتدائیھ بنین 2010/07/01 ایمان فتحى رمضان السید 2144937 كفـءكفـء2932011/04/01 معلم

بنین. الشھید مجدى الحجر ع 2010/07/01 ایمان مجدى الشاذلى دمحم 2144155 كفـءكفـء2942011/07/13 معلم

عزبة القاضى االبتدائیة 2010/07/01 ایمان دمحم السید خلیل 2127425 كفـءكفـء2952011/07/13 معلم

یاسین سلیم تعلیم اساسى 2010/07/01 ایمان دمحم الطوخى عبدالعال دمحم 2142607 كفـءكفـء2962011/07/13 معلم

مؤسسة نامول 2011/07/01 ایمان دمحم عبد الحلیم عبد الحمید المالح 2102774 كفـءكفـء2972011/07/13 معلم

الشھید مصطفى شاھین 2011/03/06 ایمان دمحم عبدالخالق حسانین 2008737 كفـءكفـء2982011/03/06 معلم

2010/07/01 الحصة االبتدائیة ایمان دمحم عبدالمنعم ابراھیم 2156010 كفـءكفـء2992011/07/13 معلم

جزیرة االحرار 2011/07/01 ایمان دمحم عطیة دمحم احمد 2157207 كفـءكفـء3002011/07/13 معلم

ماھر السید مصطفى للتعلیم األساسي بالعمار / الشھید
الكبري

2011/03/06 ایمان دمحم یوسف شدید 2171705 كفـءكفـء3012011/03/06 معلم

كفر الجمال تعلیم اساسى 2010/07/01 ایمان محمود سید محمود 2121355 كفـءكفـء3022011/07/13 معلم

م. بلتان ع  2010/07/01 ایمان مرسى مرسى احمد 2128180 كفـءكفـء3032011/07/13 معلم

الشھید دمحم محمود عبدهللا بكفر منصور 2010/07/01 ایمان مصطفى دمحم دمحم 2371795 كفـءكفـء3042011/07/01 معلم

الشھید دمحم خلیل إبراھیم جزر بكفر الحصافة 2011/07/01 ایمان یوسف دمحم دمحم 2144935 كفـءكفـء3052011/07/01 معلم

میت كنانة الثانویة بنین 2011/07/01 أیمن حمدى صیام محمود صیام 2106466 كفـءكفـء3062011/04/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

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

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١الدیر االبتدائیھ المشتركة  2011/07/01 ایمن خطاب سالم خطاب 2155957 كفـءكفـء3072011/07/13 معلم

عرب الغدیرى 2011/07/01 ایمن سید عبداللطیف یوسف 2154320 كفـءكفـء3082011/07/13 معلم

م. دندنا ع  2010/07/01 أیمن عیسى محمود محیسن 2153079 كفـءكفـء3092011/07/13 معلم

عرب الخلوة االبتدائیة 2008/02/01 ایناس السید عبدالھادى زین الدین 2142678 كفـءكفـء3102011/07/13 معلم

١امیاى القدیمة االبتدائیة  2010/03/01 ایناس سلیمان عبدالعظیم الشاعر 2162952 كفـءكفـء3112011/07/13 معلم

دمحمعبد الحمید حسن الرسمیة لغات 2010/07/01 ایناس صالح دمحم الحضرى 2127416 كفـءكفـء3122011/07/13 معلم

2011/03/01 بلتان الجدیدة االبتدائیھ ایناس عبدالرحیم سلیمان شحاتھ 2169172 كفـءكفـء3132011/03/21 معلم

كفر الجمال 2011/07/01 ایناس دمحم ابراھیم مھدى كساب 2143163 كفـءكفـء3142011/07/01 معلم

السد العالى االبتدائیھ 2010/07/01 ایناس مصطفى كامل دمحم 2141166 كفـءكفـء3152011/07/13 معلم

ا. یاسین سلیم ت  2011/07/01 ایناس منصور عبدالمطلب عبدالباقى 2142610 كفـءكفـء3162011/04/01 معلم

مؤسسة دندنا 2005/02/01 إیھاب إسماعیل صابر دسوقى 2370313 كفـءكفـء3172011/07/13 معلم

م. زاویة بلتان ع  2011/07/01 ایھاب عید السید على 2127469 كفـءكفـء3182011/07/13 معلم

بنات. شبراھارس ع  2011/07/13 ایھاب دمحم احمد عبدالفتاح 2162888 كفـءكفـء3192011/07/13 معلم

أ بالوحایشة. الشھید یسرى كمال على ت  2011/07/01 ایھاب دمحم عطیة عبدالمجید 2142681 كفـءكفـء3202011/07/13 معلم

م. منصوره نامول ع  2011/07/01 ایھاب دمحم على محمود 2164346 كفـءكفـء3212011/07/13 معلم

امیاى االعدادیة الحدیثة  بنین 2011/07/01 بدوى السید مصطفى السید 2143460 كفـءكفـء3222011/07/13 معلم

میت كنانة االعدادیة بنات 2010/07/01 بسمة شریف دمحم شریف 2162956 كفـءكفـء3232011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم محمود عبدهللا بكفر منصور 2010/07/01 بسمة عبدهللا ذكى بیومى 2142668 كفـءكفـء3242011/07/01 معلم

دمحمعبد الحمید حسن الرسمیة لغات 2011/07/01 بسمة عصام حسن سید احمد 2393692 كفـءكفـء3252011/07/13 معلم

أ. العمــــار ت  2011/03/01 بسمة دمحم البكرى عبدالعلیم مسلم 2144152 كفـءكفـء3262011/03/06 معلم

برشوم الصناعیة بنات 2011/07/01 بسمة دمحم عادل محمود  نصر شاھین 2259851 كفـءكفـء3272011/07/13 معلم

م. دندنا ع  2010/07/01 بسمة دمحم مھدى السید 2153087 كفـءكفـء3282011/07/13 معلم

بلتان المشتركة 2011/03/01 بسمھ نصر احمد نصر 2166591 كفـءكفـء3292011/03/06 معلم

الدیر االعدادیھ المشتركة 2010/07/01 بشایر عویضة عبدالحلیم البنا 2127498 كفـءكفـء3302011/07/13 معلم

بلتان الرسمیة لغات 2011/03/01 بشرى رمضان السید ابراھیم 2103330 كفـءكفـء3312011/03/06 معلم

دمحمعبد الحمید حسن الرسمیة لغات 2011/07/01 بھاء الدین عبدالمنعم السید مصطفى 2393485 كفـءكفـء3322011/07/13 معلم

م. بلتان ع  2010/07/01 بوسى ممدوح ابراھیم عبدالباقى 2144259 كفـءكفـء3332011/07/13 معلم

كوم األطرون الثانویةالمشتركة 2009/03/01 تامر ابراھیم دمحم ابراھیم 2127474 كفـءكفـء3342011/07/13 معلم

العمار للصم والبكم 2011/03/01 تامر عطیة نصر خضره 2144262 كفـءكفـء3352011/03/21 معلم

امیاى االعدادیة الحدیثة  بنین 2004/02/01 تھانى سمیر دمحم یوسف 2158507 كفـءكفـء3362011/07/13 معلم

كفر الحدادین 2011/03/01 تھانى صالح مجاھد دمحم 2103409 كفـءكفـء3372011/03/06 معلم

2010/07/01 الحصة االبتدائیة تھانى دمحم عبدالشافى دمحم حماد 2376988 كفـءكفـء3382011/07/01 معلم

الناصریة تعلیم اساسى 2010/07/01 تھانى دمحم عبدالعزیز دمحم 2174898 كفـءكفـء3392011/07/13 معلم

كوم األطرون الثانویةالمشتركة 2011/07/01 تیسیر وجیھ السید عبدالغنى 2140455 كفـءكفـء3402011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

مشتھر الثانویة الزراعیة 2010/07/01 ثناء السید دمحم االكشر 2127482 كفـءكفـء3412011/07/13 معلم

م بالحصة.الشھید محمود راغب عبدالوھاب ع  2010/07/01 جمیلة سعد احمد محمود 2155992 كفـءكفـء3422011/04/01 معلم

التحریر االبتدائیھ 2011/07/01 جودة دمحم رمضان عفیفى 2142685 كفـءكفـء3432011/04/01 معلم

دمحمعبد الحمید حسن الرسمیة لغات 2011/07/01 جورج رزق اسحق رزق 2155325 كفـءكفـء3442011/07/13 معلم

م بكفر منصور. الشھید عمر دمحم عبد الخالق ع  2010/07/01 جوھرة دمحم على  السید 2162633 كفـءكفـء3452011/07/13 معلم

أ. العمــــار ت  2010/03/01 جیالن ابراھیم على ابراھیم 2166611 كفـءكفـء3462011/03/21 معلم

عمر بن الخطاب 2011/07/01 جیھان عبدالرحمن درویش على 2102290 كفـءكفـء3472011/03/06 معلم

طنط الجزیرة القدیمة 2011/03/01 حجاج على على احمد 2160778 كفـءكفـء3482011/03/06 معلم

دمحم جمال عطیھ دمحم االكشر ث بنین/الشھیدالنقیب 2011/07/01 حسام الدین حسن عبدالرحمن احمد  الخولى 2154174 كفـءكفـء3492011/07/13 معلم

دمحم جمال عطیھ دمحم االكشر ث بنین/الشھیدالنقیب 2011/07/01 حسانین عطا حسانین دمحم 2162914 كفـءكفـء3502011/07/13 معلم

أ بمیت كنانة. عمربن الخطاب  ت  2011/07/01 حسن ابراھیم حسن عبدالفتاح بدوى 2155301 كفـءكفـء3512011/07/13 معلم

أ. المنشیة بمشتھر ت  2011/07/01 حسین دمحم حسین سعید قرطام 2140454 كفـءكفـء3522011/07/13 معلم

انور حسان تعلیم اساسى 2008/03/01 حمادة دمحم مرسى شریف 2141043 كفـءكفـء3532011/07/13 معلم

الشھید دمحم محمود عبدهللا بكفر منصور 2011/07/01 حمامة حسین دمحم احمد 2142674 كفـءكفـء3542011/07/13 معلم

امیاى االعدایة بنات 2010/07/01 حمدى دمحم اسماعیل دمحم 2153053 كفـءكفـء3552011/07/13 معلم

الشھید  ابراھیم ابو المجد بالمنزلة 2009/03/18 حمدیة عبدالمطلب عطیة عبدالمطلب 2163156 كفـءكفـء3562011/07/13 معلم

كفر منصور المشتركة 2007/08/01 حمدیة كامل دمحم السید 2103025 كفـءكفـء3572011/03/06 معلم
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المؤھل 
األعلي

العمار الجدیدة 2011/07/01 حمزة دمحم یوسف دمحم على 2155290 كفـءكفـء3582011/07/13 معلم

م. زاویة بلتان ع  2010/03/01 حنان السید احمد السید 2162981 كفـءكفـء3592011/03/21 معلم

العیادلة 2010/03/01 حنان السید احمد محمود 2087850 كفـءكفـء3602011/03/21 معلم

م بالسفاینة. الشھید داود عزیز داود ع  2009/02/01 حنان جمال امام نصار 2154179 كفـءكفـء3612011/07/13 معلم

كفر الفقھاء االعدادیة 2010/07/01 حنان حامد سنوسى عبدالغنى 2148074 كفـءكفـء3622011/07/13 معلم

منشاة العمار االبتدائیھ 2010/03/01 حنان سعد اسماعیل بیومى 2186006 كفـءكفـء3632011/03/06 معلم

منشیة مشتھر للتعلیم االساسى 2010/07/01 حنان سعید السید حالوة 2145516 كفـءكفـء3642011/07/13 معلم

بنات. طوخ ع  2011/07/01 حنان سلیمان دمحم دمحم الوكیل 2148978 كفـءكفـء3652011/07/13 معلم

الجالء االبتدائیھ بنین 2007/07/01 حنان شعبان سعد سلیمان 2185019 كفـءكفـء3662011/07/13 معلم

١زاویة بلتان  2010/03/01 حنان عبدالخالق دمحم حسنین 2108928 كفـءكفـء3672011/03/06 معلم

بنین. طوخ ع  2005/02/08 حنان دمحم طھ عبدالباقى 2144167 كفـءكفـء3682011/04/01 معلم

م بالحصة.الشھید محمود راغب عبدالوھاب ع  2010/07/01 عفیفى علوان) المھدى(حنان دمحم 2106467 كفـءكفـء3692011/04/01 معلم

م بالحصة.الشھید محمود راغب عبدالوھاب ع  2010/03/01 حنان مغازى مرسى عبدالفتاح 2140450 كفـءكفـء3702011/03/06 معلم

كفر الفقھاء 2011/03/01 حنان ھاشم دمحم عبدالعزیز 2154128 كفـءكفـء3712011/03/01 معلم

م. زاویة بلتان ع  2010/07/01 حوریة عبدهللا عفیفى سلیمان 2174909 كفـءكفـء3722011/07/13 معلم

كفر النخلة تعلیم اساسى 2011/07/01 خالد نبیل عبدالرحیم اسماعیل 2155965 كفـءكفـء3732011/07/01 معلم

امیاى االعدایة بنات 2010/03/01 خدیجة محمود ابراھیم محمود 2173096 كفـءكفـء3742011/03/06 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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طوخالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ. مؤسسة كوم األطرون ت  2007/08/01 دالیا سعید عبد اللطیف یوسف 2103057 كفـءكفـء3752011/03/06 معلم

١زاویة بلتان  2011/07/01 دالیا عطا عفیفى عبدالحلیم 2157258 كفـءكفـء3762011/07/13 معلم

برشوم الصناعیة بنات 2010/07/01 دعاء احمد یوسف الخولى 2259850 كفـءكفـء3772011/07/01 معلم

كفر الجمال الرسمیة لغات 2010/03/01 دعاء السید السید احمد 2143466 كفـءكفـء3782011/04/01 معلم

م. سالم سالمة ع  2011/07/01 دعاء السید عید عبدالقادر 2164907 كفـءكفـء3792011/07/13 معلم

.شریف بیومى دمحمى بمیت كنانة ب/الشھید 2011/07/01 دعاء السید دمحم عطااللة 2165182 كفـءكفـء3802011/07/13 معلم

م بالحصة.الشھید محمود راغب عبدالوھاب ع  2010/07/01 دعاء جمال عبدالمنعم مصطفى 2144934 كفـءكفـء3812011/04/01 معلم

م. سالم سالمة ع  2010/07/01 دعاء حسنى سلیمان دمحم محیسن 2164850 كفـءكفـء3822011/07/13 معلم

دمحم سباعى دمحم حجازى ع بنین بمیت كنانة/ الشھید 2011/07/01 دعاء حنفى محمود حسین 2394567 كفـءكفـء3832011/07/13 معلم

امیاى االعدایة بنات 2010/03/01 دعاء رمضان عبدالرشید سالم 2173093 كفـءكفـء3842011/03/06 معلم

الشھید بشیر 2010/03/01 دعاء سعد متولى عدوى 2103370 كفـءكفـء3852011/03/21 معلم

بنین. طوخ ع  2009/03/08 دعاء سعید عبدالغنى نصر 2127436 كفـءكفـء3862011/07/13 معلم

بنات. شبراھارس ع  2010/07/01 دعاء سعید مصلحى ابراھیم 2144160 كفـءكفـء3872011/07/13 معلم

الشھید مصطفى شاھین 2010/07/01 دعاء صابر دمحم  غانم 2116347 كفـءكفـء3882011/07/13 معلم

منشیة مشتھر للتعلیم االساسى 2011/07/01 دعاء عادل السید ابراھیم 2140584 كفـءكفـء3892011/07/13 معلم

عرب الخلوة االعدادیة 2011/07/01 دعاء عبد هللا دمحم احمد صالح 2194103 كفـءكفـء3902011/07/13 معلم

ماھر السید مصطفى للتعلیم األساسي بالعمار / الشھید
الكبري

2011/07/01 دعاء عبدالمرضى دمحم یوسف 2162554 كفـءكفـء3912011/07/13 معلم

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



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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طوخالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

امیاى االعدایة بنات 2011/07/01 دعاء دمحم احمد ابوالمعاطى 2163147 كفـءكفـء3922011/07/13 معلم

جاد بحیرى االبتدائیة المشتركة بامیاى 2011/03/01 دعاء دمحم حسن دمحم 2166585 كفـءكفـء3932011/03/21 معلم

م. زاویة بلتان ع  2010/07/01 دعاء دمحم نجم یوسف 2187717 كفـءكفـء3942011/07/01 معلم

التحریر االبتدائیھ 2010/03/01 دعاء یوسف برسوم فرج 2148642 كفـءكفـء3952011/07/01 معلم

بنات. طنط الجزیرة ع  2009/03/01 دینا زغلول لطفى احمد 2150051 كفـءكفـء3962011/07/13 معلم

السفانیة االبتدائیھ 2006/02/01 دینا عاشور عبدالوھاب احمد رزق 2157218 كفـءكفـء3972011/07/13 معلم

م. دندنا ع  2010/07/01 ذكیة غدیرى صالح متولى 2153089 كفـءكفـء3982011/07/13 معلم

الحصة 2010/03/01 راشا مرعى سلومة الجالى 2165212 كفـءكفـء3992011/03/21 معلم

دمحم سباعى دمحم حجازى ع بنین بمیت كنانة/ الشھید 2011/07/01 راضى صابر موسى باللة 2163316 كفـءكفـء4002011/07/13 معلم

م. سالم سالمة ع  2011/07/01 راضى عبدالعال عبدالسالم یحى 2164871 كفـءكفـء4012011/07/13 معلم

میت كنانة الثانویة بنین 2001/08/17 راضى عبدالفتاح عبدالرحمن االسود 2148974 كفـءكفـء4022011/04/01 معلم

احمد دمحم عرفة البدیوى بمیت كنانة/ الشھید نقیب  2010/07/01 راضیھ السید عبدالحمید السید 2176680 كفـءكفـء4032011/07/13 معلم

كفر منصور المشتركة 2007/07/01 رانداة عبد العظیم حسین یوسف 2103019 كفـءكفـء4042011/03/06 معلم

كوم االطرون تعلیم اساسى 2010/07/01 رانیا سعد دمحمى محمود 2143463 كفـءكفـء4052011/07/13 معلم

١كفر الحصافة   2007/03/01 رانیا سعید دمحم ابراھیم 2142563 كفـءكفـء4062011/07/13 معلم

الشھید دمحم خلیل إبراھیم جزر بكفر الحصافة 2011/07/01 رانیا صالح دمحم عبدالجواد 2144867 كفـءكفـء4072011/07/01 معلم

السفانیة االبتدائیھ 2007/11/01 رانیا عبدالمجید عبدالمنعم سلیمان 2142568 كفـءكفـء4082011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید مجدى معروف رشید 2011/07/01 رانیا عطیة الحسینى سلیمان 2155300 كفـءكفـء4092011/07/13 معلم

كوم االطرون تعلیم اساسى 2011/03/01 رانیا دمحم بكر طلخان الشوبكى 2220342 كفـءكفـء4102011/03/01 معلم

الشھید مصطفى شاھین 2010/07/01 رباب زغلول فتحى امام 2200793 كفـءكفـء4112011/07/13 معلم

امیاى 2011/03/01 رباب عید رمضان الحفناوى 2101259 كفـءكفـء4122011/03/06 معلم

عرب الخلوة االبتدائیة 2010/07/01 رجاء وجیة عبدالھادى عبدالحلیم 2142677 كفـءكفـء4132011/07/13 معلم

١زاویة بلتان  2010/03/01 رحاب ابراھیم الدسوقى على السید 2109214 كفـءكفـء4142011/03/06 معلم

السفانیة االبتدائیھ 2006/01/13 رحاب انور عبدالفتاح عمر على 2129007 كفـءكفـء4152011/07/13 معلم

الشھید طارق فاروق مرجان بمشتھر 2010/03/01 رحاب سعید عبدالقادر دمحم 2148560 كفـءكفـء4162011/07/13 معلم

بنات. طوخ ع  2008/02/01 رحاب عادل عطیة دمحم 2155983 كفـءكفـء4172011/07/13 معلم

م بالسفاینة. الشھید داود عزیز داود ع  2011/07/01 رحاب فاروق سالم دیاب 2173786 كفـءكفـء4182011/07/13 معلم

یاسین سلیم تعلیم اساسى 2010/07/01 رحاب فھمى عبدالعظیم یوسف بدر 2176909 كفـءكفـء4192011/07/13 معلم

م. سالم سالمة ع  2011/07/01 رحاب دمحم یوسف غنیم 2127440 كفـءكفـء4202011/07/13 معلم

العیادلة 2010/03/01 رشا اسماعیل مصطفى مصطفى 2181524 كفـءكفـء4212011/03/06 معلم

منشاة العمار االبتدائیھ 2010/07/01 رشا الصادق حسنین مصطفى 2170496 كفـءكفـء4222011/07/13 معلم

١كفر عابد 2010/07/01 رشا توفیق ابراھیم دمحم 2129029 كفـءكفـء4232011/07/13 معلم

أ. العمــــار ت  2010/07/01 رشا ثابت السید المغازى 2165096 كفـءكفـء4242011/04/01 معلم

عمر بن الخطاب تعلیم اساسى بمیت كنانة 2010/07/01 رشا حسن على حسن 2122906 كفـءكفـء4252011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

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

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جزیرة االحرار 2011/07/01 رشا رزق طلبة حسن 2163374 كفـءكفـء4262011/07/13 معلم

أ. المنشیة بمشتھر ت  2008/01/05 رشا سعد الكحال احمد 2149976 كفـءكفـء4272011/07/13 معلم

زاویھ بلتان االبتدائیھ فكرى 2011/03/01 رشا سعدالدین سلیمان عبدالسالم 2255734 كفـءكفـء4282011/03/21 معلم

م بالحصة.الشھید محمود راغب عبدالوھاب ع  2011/07/01 رشا سعید احمد دمحم غالى 2158488 كفـءكفـء4292011/07/13 معلم

امیاى االعدایة بنات 2010/07/13 رشا شوقى دمحم بیومى 2153057 كفـءكفـء4302011/07/13 معلم

السفانیة االبتدائیھ 2008/03/01 رشا صالح الدین حمدي عواد 2080143 كفـءكفـء4312011/03/06 معلم

كفر النخلة تعلیم اساسى 2010/07/01 رشا صالح عبدالمقصود دمحم 2187719 كفـءكفـء4322011/07/01 معلم

الشھید  ابراھیم ابو المجد بالمنزلة 2011/07/01 رشا عاطف عبدالعزیز احمد 2163159 كفـءكفـء4332011/07/01 معلم

١امیاى القدیمة االبتدائیة  2010/03/01 رشا عبد النبى ابراھیم احمد 2152931 كفـءكفـء4342011/03/06 معلم

١كفر عابد 2010/07/01 رشا عبدالحمید حسین یوسف 2121252 كفـءكفـء4352011/07/13 معلم

المنزلة االعدادیة المشتركة 2010/07/01 رشا عبدالشافى السید السید 2164329 كفـءكفـء4362011/07/13 معلم

دمحم جمال عطیھ دمحم االكشر ث بنین/الشھیدالنقیب 2010/07/01 رشا عبدالعزیز دمحم رشاد على 2197364 كفـءكفـء4372011/07/13 معلم

.شریف بیومى دمحمى بمیت كنانة ب/الشھید 2010/07/01 رشا عبدالفتاح متولى زغلول 2157219 كفـءكفـء4382011/07/13 معلم

أ. العمــــار ت  2010/07/01 رشا عبدالمنعم دمحم سلیمان 2155969 كفـءكفـء4392011/07/01 معلم

ماھر السید مصطفى للتعلیم األساسي بالعمار / الشھید
الكبري

2011/07/13 رشا عفیفى على على یوسف 2162579 كفـءكفـء4402011/07/13 معلم

امیاى االعدادیة الحدیثة  بنین 2006/01/13 رشا عیسوى على مصطفى 2142580 كفـءكفـء4412011/07/13 معلم

طنط الجزیرة القدیمة 2011/07/01 رشا فتحى عبدالمحسن على سمرى 2155911 كفـءكفـء4422011/07/13 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

بلتان الحدیثة 2011/07/01 رشا دمحم قناوى على 2144261 كفـءكفـء4432011/07/13 معلم

الدیر االعدادیھ المشتركة 2010/07/01 رشا مرزوق مصطفى احمد 2127468 كفـءكفـء4442011/07/13 معلم

مشتھر االعدادیة بنین 2010/03/01 رشا مصطفى السید مصطفى جعفر 2081483 كفـءكفـء4452011/03/06 معلم

أ. العمار ت  2011/03/01 رشا یوسف حلمى یوسف 2121290 كفـءكفـء4462011/03/06 معلم

طنط الجزیرة القدیمة 2011/07/01 رضا رجب عبدالتواب فاروق 2162709 كفـءكفـء4472011/07/13 معلم

الشھید دمحم فھمى الطوخى 2010/07/01 رضا رمضان امین سلیمان 2143477 كفـءكفـء4482011/07/13 معلم

الشھید مجدى معروف رشید 2011/07/01 رضا عید احمد حسن وھبة 2155299 كفـءكفـء4492011/07/13 معلم

كوم االطرون تعلیم اساسى 2011/07/01 رضا محمود سعید عبدالمقصود 2147120 كفـءكفـء4502011/07/13 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 رضوى عبدالرحمن عبدالغنى عبدالجواد 2128999 كفـءكفـء4512011/04/01 معلم

طنط الجزیره االبتدائیھ المشتركة 2011/07/01 رغدة شوقى رشاد السید 2163354 كفـءكفـء4522011/07/13 معلم

أ.الشھید یسرى كمال على ت  2011/03/01 رغدة عبد الھادى عبد الھادى عبد الفتاح 2108586 كفـءكفـء4532011/03/06 معلم

أ. العمــــار ت  2010/07/01 رفیدة مسعد دمحم دمحم 2156882 كفـءكفـء4542011/04/01 معلم

العمار الكبرى ث المشتركة 2011/07/01 رمضان مرعى ھاشم على خلیل 2198873 كفـءكفـء4552011/04/01 معلم

بنات. شبراھارس ع  2010/07/01 رویدا عبدالفتاح دمحم بیومى 2141168 كفـءكفـء4562011/07/13 معلم

.شریف بیومى دمحمى بمیت كنانة ب/الشھید 2011/07/01 ریھام ابراھیم دمحم السیسى 2165141 كفـءكفـء4572011/07/13 معلم

مشتھر االعدادیة بنین 2010/07/01 ریھام حسن سالم عبدالعلیم 2144846 كفـءكفـء4582011/07/13 معلم

الشھید دمحم عواد بالمنزلة 2008/02/01 زھیرة ابوالفتوح یوسف مرسى 2144149 كفـءكفـء4592011/07/13 معلم
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بلتان الرسمیة لغات 2010/03/01 زینب سامى مصطفى عفیفى 2102286 كفـءكفـء4602011/03/06 معلم

١الدیر االبتدائیھ بنین  2011/07/01 زینب شوقى شاھین شاھین 2154165 كفـءكفـء4612011/07/13 معلم

2010/07/01 الحصة االبتدائیة زینب فتحى عبدالعظیم العسال 2394951 كفـءكفـء4622011/07/01 معلم

امیاى االعدایة بنات 2010/07/01 زینب دمحم بیومى عبدالمطلب 2157104 كفـءكفـء4632011/07/13 معلم

أ بخلوة عبدالنبى.اشرف عبدالباسط ابراھیم  ت/الشھید 2010/07/01 زینب دمحم عابد محمود 2163369 كفـءكفـء4642011/07/13 معلم

م. عرب الغدیرى ع  2011/07/01 سارة جمال الدین عبد الرحمن سالمة 2156418 كفـءكفـء4652011/07/13 معلم

كفر علوان 2011/07/01 سالى عنتر منیر دمحم 2154163 كفـءكفـء4662011/07/13 معلم

م. كفر علوان ع  2011/07/01 سامح دمحم عبد المنعم عكاشھ 2153991 كفـءكفـء4672011/07/13 معلم

كفر الفقھاء االعدادیة 2010/03/01 سامى عبد اللطیف عبد اللطیف سالم 2160832 كفـءكفـء4682011/03/21 معلم

الشھید دمحم عبدالحمید حسن الرسمیة للغات 2011/07/01 سامى كمیل لمعى جریس 2140441 كفـءكفـء4692011/07/13 معلم

أ بخلوة عبدالنبى.اشرف عبدالباسط ابراھیم  ت/الشھید 2011/07/01 سامى دمحم السید جاد 2141046 كفـءكفـء4702011/07/13 معلم

یعمل بالدیوان 2009/04/01 سامیة عبد الحمید عبد الغنى على 2257722 كفـءكفـء4712011/07/13 معلم

١الدیر االبتدائیھ بنین  2010/07/01 سامیة دمحم عبدة ابراھیم 2142675 كفـءكفـء4722011/07/13 معلم

طنط الجزیرة القدیمة 2010/07/01 سامیة وجیة سامى  دمحم 2155334 كفـءكفـء4732011/07/01 معلم

٢مؤسسة امیاى االبتدائیة  2010/03/01 سحر ابراھیم ھالل عبدالفتاح 2166566 كفـءكفـء4742011/03/01 معلم

طھ عجاج االعدادیة المشتركة بالعمار 2011/07/01 سحر شفیق دمحم متولى 2376691 كفـءكفـء4752011/07/13 معلم

2010/07/01 الحصة االبتدائیة سحر دمحم كامل عفیفى 2376987 كفـءكفـء4762011/07/01 معلم
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م. زاویة بلتان ع  2010/07/01 سعاد احمد عبدالفتاح فرج 2150158 كفـءكفـء4772011/07/13 معلم

2010/07/01 بلتان الجدیدة االبتدائیھ سعدیة فاضل عبدالمطلب دمحم 2148745 كفـءكفـء4782011/07/13 معلم

منشاة العمار االبتدائیھ 2010/03/01 سعودات عبدالغفار محمود عبدالباقى 2188281 كفـءكفـء4792011/03/06 معلم

أ بالوحایشة. الشھید یسرى كمال على ت  2011/07/01 سعید احمد عواد احمد 2144850 كفـءكفـء4802011/07/13 معلم

عزبة النحاس االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 سلمى احمد عبدالحمید عویس 2365823 كفـءكفـء4812011/07/13 معلم

المنزلة االعدادیة المشتركة 2007/11/01 سلمى حمدى ابراھیم عبدالغنى 2197366 كفـءكفـء4822011/07/13 معلم

عزبة القاضى االبتدائیة 2010/03/01 سلوى على عبدالسالم محمود 2151831 كفـءكفـء4832011/03/06 معلم

الشھید دمحم محمود عبدهللا بكفر منصور 2009/04/07 سلوى محمود مصطفى محمود 2155594 كفـءكفـء4842011/07/13 معلم

م. العبادلة ع  2011/03/01 سلوى یس عبد السالم على 2166816 كفـءكفـء4852011/03/06 معلم

الغزاویة 2011/03/01 سماح أحمد عبد الغنى مرسى 2103892 كفـءكفـء4862011/03/06 معلم

أ. الغزاویـــــة ت  2010/03/01 سماح حسن ابراھیم دمحم 2223559 كفـءكفـء4872011/07/13 معلم

میت كنانة 2011/03/01 سماح حسن محمود ھوازل 2121278 كفـءكفـء4882011/03/06 معلم

مشتھر الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 سماح رشاد ذكى دمحم سعد 2278264 كفـءكفـء4892011/07/13 معلم

مشتھر الثانویة الفنیة بنات 2009/11/01 سماح رمضان السید السید 2140446 كفـءكفـء4902011/07/13 معلم

دمحمعبد الحمید حسن الرسمیة لغات 2010/03/01 سماح سعید خاطر دمحم 2155317 كفـءكفـء4912011/03/21 معلم

بلتان الفنیھ الكھربیھ بنات 2011/07/01 سماح سلیمان سعد مصطفى 2258693 كفـءكفـء4922011/07/13 معلم

الشھید دمحم فھمى الطوخى 2008/07/03 سماح عبدالعزیز دمحم فرید فضیلى 2148838 كفـءكفـء4932011/03/21 معلم
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م بالسفاینة. الشھید داود عزیز داود ع  2010/02/01 سماح عبدالعزیز ھالل سید احمد 2148982 كفـءكفـء4942011/07/13 معلم

م. بلتان ع  2011/07/01 سمارة عبدهللا عمارة دمحم ابو النور 2142586 كفـءكفـء4952011/07/13 معلم

أ. عزبة زاویة بلتان ت  2010/07/01 سمر السید عبد العظیم عزام 2101560 كفـءكفـء4962011/07/13 معلم

السد العالى االبتدائیھ 2010/03/04 سمر عبدالفتاح عبدالخالق الفار 2144097 كفـءكفـء4972011/07/13 معلم

احمد عرفة البدیوى بمیت كنانة/ الشھید  2011/03/01 سمر عبدالمقصود احمد القط 2166207 كفـءكفـء4982011/03/06 معلم

ماھر السید مصطفى للتعلیم األساسي بالعمار / الشھید
الكبري

2010/07/01 سمر دمحم صبرى عبدالحمید دمحم 2163145 كفـءكفـء4992011/07/13 معلم

السفانیة االبتدائیھ 2010/07/01 سمر دمحم عبدالوھاب احمد 2128991 كفـءكفـء5002011/07/13 معلم

.شریف بیومى دمحمى بمیت كنانة ب/الشھید 2011/07/01 سمر دمحم یوسف دمحم عز 2149956 كفـءكفـء5012011/07/13 معلم

دمحم سباعى دمحم حجازى ع بنین بمیت كنانة/ الشھید 2011/07/01 سمیر دمحم السید دمحم 2163314 كفـءكفـء5022011/07/13 معلم

طنط الجزیرة القدیمة 2010/07/01 سمیرة حلمى رزق الیاس 2155898 كفـءكفـء5032011/07/13 معلم

أ. الغزاویـــــة ت  2011/07/01 سناء محمود السید اسماعیل 2149988 كفـءكفـء5042011/07/13 معلم

برشوم الصناعیة بنات 2011/07/01 سھام سعید ابراھیم ابراھیم 2259856 كفـءكفـء5052011/07/13 معلم

م. منصوره نامول ع  2010/07/01 سھام محمود غنام محمود 2127480 كفـءكفـء5062011/07/13 معلم

العیادلة 2011/07/01 سھر انور عبدالجلیل دمحم 2143428 كفـءكفـء5072011/07/13 معلم

العیادلة 2010/07/01 سھیر حسانین عیسوى عیسوى 2162954 كفـءكفـء5082011/07/13 معلم

الشھید دمحم محمود عبدهللا بكفر منصور 2010/07/01 سھیر عبدالفتاح امام عشماوى 2155599 كفـءكفـء5092011/07/13 معلم

العمار الجدیدة 2011/03/01 سھیر دمحم عبدالحافظ حسن 2169146 كفـءكفـء5102011/03/06 معلم
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بنین. الشھید مجدى الحجر ع 2010/07/01 سوزان نجیب قسطندى میخائیل 2142606 كفـءكفـء5112011/07/01 معلم

م بالحصة.الشھید محمود راغب عبدالوھاب ع  2010/07/01 سونیا عبدالقادر عبد الفتاح عبدالقادر عبده 2154124 كفـءكفـء5122011/04/01 معلم

م. دندنا ع  2010/07/01 سیدة صابر السید عبدربھ 2153083 كفـءكفـء5132011/07/13 معلم

بلتان الرسمیة لغات 2010/03/01 سیدة عواد ابراھیم غنیمى 2157115 كفـءكفـء5142011/03/21 معلم

كفر الحدادین 2010/03/01 سیدة محمود محمود ابراھیم 2103431 كفـءكفـء5152011/03/06 معلم

امیاى االعدادیة الحدیثة  بنین 2010/03/01 شادیة احمد دمحم متولى 2144986 كفـءكفـء5162011/03/21 معلم

فصول العمار التجاریة المشتركة 2011/07/01 شاكر ناجى ابراھیم السید الدیب 2154333 كفـءكفـء5172011/07/13 معلم

أ. العمار ت  2011/03/01 شاھیناز احمد شعبان الخولى 2102778 كفـءكفـء5182011/03/06 معلم

م. بلتان ع  2011/07/01 شحتھ محمود دمحم حسنین 2124827 كفـءكفـء5192011/07/13 معلم

م.دمحم عادل عبدالعظیم حالوة بطنط الجزیرة ث/ الشھید 2011/03/01 شریف عبد العزیز شریف دمحم 2164221 كفـءكفـء5202011/03/21 معلم

م. زاویة بلتان ع  2010/07/01 شرین عبدالناصر دمحم مطراوى 2176857 كفـءكفـء5212011/07/13 معلم

الشھید مصطفى شاھین 2010/03/01 شرین دمحم محمود احمد حسین 2022888 كفـءكفـء5222011/03/06 معلم

دمحم سباعى دمحم حجازى ع بنین بمیت كنانة/ الشھید 2010/07/01 شرین یحیا دمحم یونس 2140448 كفـءكفـء5232011/07/13 معلم

طوخ  الثانویة بنات 2011/03/01 شریھان انور عزت عبدهللا 2162922 كفـءكفـء5242011/03/06 معلم

بنین. شبرا ھارس ع  2011/07/13 شكرى انس مصطفى عبدالباقى 2148976 كفـءكفـء5252011/07/13 معلم

برشوم الصناعیة بنات 2011/03/01 شوزان دمحم حسنى دمحمى 2184511 كفـءكفـء5262011/07/13 معلم

أ. العمــــار ت  2010/07/01 شیرین بدوى احمد عبدالسالم 2143230 كفـءكفـء5272011/04/01 معلم

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

7438of 1905 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 

طوخالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

العیادلة 2011/07/01 شیرین دمحم مصطفى دمحم سید 2143426 كفـءكفـء5282011/07/13 معلم

بنات. طوخ ع  2010/07/01 شیریھان فاروق منیر دمحم عبده 2144851 كفـءكفـء5292011/07/13 معلم

٢مؤسسة امیاى االبتدائیة  2010/03/01 شیماء ابراھیم شھوان على 2166569 كفـءكفـء5302011/03/06 معلم

عرب الغدیرى 2011/03/01 شیماء ابراھیم فرج سالم عطاهللا 2103107 كفـءكفـء5312011/03/21 معلم

كفر النخلة تعلیم اساسى 2011/07/01 شیماء ابراھیم یس السید 2187700 كفـءكفـء5322011/07/01 معلم

أ.مؤسسة كوم االطرون ت  2010/07/01 شیماء احمد احمد قابل 2147134 كفـءكفـء5332011/07/13 معلم

ناصر الفنیة التجاریة المشتركة 2011/03/06 شیماء احمد سلیمان عابد 2187724 كفـءكفـء5342011/03/06 معلم

كفر منصور المشتركة 2007/08/01 شیماء أحمد عبد الفتاح یوسف 2103101 كفـءكفـء5352011/03/06 معلم

كفر النخلة 2011/03/01 شیماء احمد قطب على 2150079 كفـءكفـء5362011/03/06 معلم

بنات. مشتھر ع  2010/07/01 شیماء السید رمضان یوسف 2144848 كفـءكفـء5372011/07/13 معلم

میت كنانة االعدادیة بنات 2010/07/01 شیماء حمدى عبدالمنعم دمحم االسود 2162961 كفـءكفـء5382011/04/01 معلم

بنین. طوخ ع  2009/11/02 شیماء راضى دمحم عبدالمعطى 2150163 كفـءكفـء5392011/07/13 معلم

م. سالم سالمة ع  2011/07/01 شیماء سالم دمحم سلیمان 2394205 كفـءكفـء5402011/07/13 معلم

أ.مؤسسة كوم االطرون ت  2010/07/01 شیماء سامى احمد الصادق 2147125 كفـءكفـء5412011/07/13 معلم

م. كفر الحدادین ع  2007/02/21 شیماء سید حامد السید 2144164 كفـءكفـء5422011/07/13 معلم

كوم االطرون تعلیم اساسى 2011/07/01 شیماء صالح عبدالباسط سید احمد 2231375 كفـءكفـء5432011/07/13 معلم

م. كفر الحدادین ع  2011/07/01 شیماء صالح عبدالجلیل بحیرى 2140442 كفـءكفـء5442011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

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

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

2010/03/01 الحصة االبتدائیة شیماء طھ شحات طھ 2161615 كفـءكفـء5452011/07/01 معلم

بنات. طوخ ع  2011/07/01 شیماء عبدالفتاح علیوة عبدالفتاح 2141169 كفـءكفـء5462011/07/13 معلم

دمحم فھمى الطوخى 2010/03/01 شیماء عبدالفتاح متولى زغلول 2121289 كفـءكفـء5472011/03/21 معلم

برشوم الصناعیة بنات 2011/07/01 شیماء عطیة دمحم ابراھیم 2259855 كفـءكفـء5482011/07/13 معلم

٢مشتھر  2010/03/01 شیماء فتحى عبدالھادى مشعل 2122875 كفـءكفـء5492011/03/06 معلم

الشھید دمحم محمود عبدهللا بكفر منصور 2011/07/01 شیماء كمال دمحم السید نصار 2142672 كفـءكفـء5502011/04/01 معلم

السفانیة االبتدائیھ 2007/03/01 شیماء مجدى ابراھیم احمد 2143467 كفـءكفـء5512011/07/13 معلم

بنات. مشتھر ع  2010/07/01 شیماء دمحم خلیل دمحم 2144845 كفـءكفـء5522011/07/13 معلم

التحریر االبتدائیھ 2011/07/01 شیماء دمحم زین العابدین احمد 2142686 كفـءكفـء5532011/07/13 معلم

أ. العمــــار ت  2011/07/01 شیماء دمحم كمال یوسف رجب 2155961 كفـءكفـء5542011/07/13 معلم

أ. یس سلیم ت  2011/03/06 شیماء دمحم متولى حسین 2102732 كفـءكفـء5552011/04/01 معلم

كفر الحدادین 2011/07/01 شیماء محمود دمحم بحیرى 2143430 كفـءكفـء5562011/07/13 معلم

العیادلة 2010/03/01 شیماء یوسف عبد هللا حسین 2158387 كفـءكفـء5572011/03/21 معلم

الشھید دمحم محمود عبدهللا بكفر منصور 2010/07/01 صافیناز عبدالعظیم دمحم غنیم 2142539 كفـءكفـء5582011/07/13 معلم

أ.مؤسسة كوم االطرون ت  2010/07/01 صباح احمد احمد دمحم ھدیب 2147122 كفـءكفـء5592011/07/13 معلم

عزبة زاویة بلتان تعلیم اساسى 2010/07/01 صباح عبدالمنعم عبدالمجید یوسف 2176864 كفـءكفـء5602011/04/01 معلم

م.دمحم عادل عبدالعظیم حالوة بطنط الجزیرة ث/ الشھید 2010/07/01 صباح دمحم سلیمان عمر 2122932 كفـءكفـء5612011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

احمد دمحم عرفة البدیوى بمیت كنانة/ الشھید نقیب  2010/07/01 صفاء السید عبدالحمید السید 2176656 كفـءكفـء5622011/07/13 معلم

م بنامول. الشھید رضا عبدالخالق ع  2011/03/01 صفاء السید دمحم عبدالغنى 2187713 كفـءكفـء5632011/03/21 معلم

بنات.میت كنانة الریفیة  ع 2011/07/13 صفیناز عبدالحكم حسینى على 2155980 كفـءكفـء5642011/07/13 معلم

م.دمحم عادل عبدالعظیم حالوة بطنط الجزیرة ث/ الشھید 2011/07/01 صالح یحى على  دمحم 2122934 كفـءكفـء5652011/07/13 معلم

أ بنامول. الشھید رضا عبدالخالق ت  2011/07/01 طارق ابراھیم عبدالعزیز ابراھیم 2337012 كفـءكفـء5662011/07/13 معلم

م بالحصة.الشھید محمود راغب عبدالوھاب ع  2008/03/01 طارق فتحى عبدالمنعم بكر 2106468 كفـءكفـء5672011/03/21 معلم

م. منشاة العمار ع  2010/07/01 طاھر احمد منصور دمحم 2155964 كفـءكفـء5682011/07/13 معلم

ابو قطار االعدادیھ المشتركھ 2011/07/01 طھ دمحم احمد عبدالحكم 2164955 كفـءكفـء5692011/07/13 معلم

كوم االطرون تعلیم اساسى 2011/07/01 عارف دمحم جاد دمحم 2187718 كفـءكفـء5702011/07/13 معلم

منشاة العمار االبتدائیھ 2011/03/01 عاطف دمحم على عبدالعزیز 2167832 كفـءكفـء5712011/03/06 معلم

الشھید مجدى معروف رشید 2011/07/01 عایده راشد دمحم دمحم 2336939 كفـءكفـء5722011/07/13 معلم

جزیرة االحرار 2011/07/01 عبدالبارى احمد عبدالعظیم عبدالبارى 2150057 كفـءكفـء5732011/07/13 معلم

م. العبادلة ع  2010/07/01 عبدالجلیل انور عبدالجلیل دمحم 2143269 كفـءكفـء5742011/07/13 معلم

م.دمحم عادل عبدالعظیم حالوة بطنط الجزیرة ث/ الشھید 2011/07/01 عبدالرحمن سعید توفیق شعبان 2158517 كفـءكفـء5752011/07/13 معلم

طوخ  الثانویة بنات 2011/03/01 عبدالرحمن عبدهللا عبدالواحد السید 2158519 كفـءكفـء5762011/03/01 معلم

١كفر الحصافة   2011/07/01 عبدالسالم عبدالمطلب دمحم الطوخى 2144068 كفـءكفـء5772011/07/13 معلم

طوخ الصناعیة 2009/09/01 عبدالسید ابراھیم عبدالملك عوض 2265894 كفـءكفـء5782011/04/01 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

بنین. شبرا ھارس ع  2011/07/13 عبدالفتاح عبدالسالم دمحم على 2193952 كفـءكفـء5792011/07/13 معلم

١زاویة بلتان  2011/07/01 عبدهللا احمد دمحم عبدالصمد 2144861 كفـءكفـء5802011/07/13 معلم

م. منصوره نامول ع  2011/07/13 عبدهللا حسن عزب محمود 2141176 كفـءكفـء5812011/07/13 معلم

التحریر االبتدائیھ 2010/07/01 عبیر ابوالفتوح یوسف مرسى 2149969 كفـءكفـء5822011/07/01 معلم

السفانیة االبتدائیھ 2009/02/01 عبیر اسماعیل صابر دسوقى الجمال 2143151 كفـءكفـء5832011/07/13 معلم

٢الصفا  2011/03/21 عبیر جمعھ عرابى على الدیب 2108941 كفـءكفـء5842011/03/21 معلم

م. الصفا ع  2004/07/01 عبیر رمضان جودة حجاج 1317837 كفـءكفـء5852010/02/03 معلم

میت كنانة 2011/03/01 عبیر صالح دمحم احمد شریف 2103391 كفـءكفـء5862011/03/01 معلم

جاد  بحیرى 2011/03/01 عبیر فتحى محجوب كمالى 2106445 كفـءكفـء5872011/03/06 معلم

م. كفر الحدادین ع  2011/07/01 عبیر مجدى عبدهللا عصر 2164986 كفـءكفـء5882011/07/01 معلم

١كفر عابد 2010/07/01 عبیر دمحم وجیة دمحم 2157369 كفـءكفـء5892011/07/13 معلم

بلتان التجریبیة االبتدائیة للغات 2010/03/01 عزة جودة دمحم سلیمان 2154150 كفـءكفـء5902011/03/06 معلم

أ.مؤسسة كوم االطرون ت  2010/07/01 عزة حسین عبدالعظیم احمد على 2376804 كفـءكفـء5912011/07/13 معلم

الشھید مجدى معروف رشید 2010/07/01 عزة دمحم جودة غریب 2174953 كفـءكفـء5922011/07/13 معلم

كفر منصور المشتركة 2011/03/01 عزة دمحم دمحمى على 2106449 كفـءكفـء5932011/03/01 معلم

.شریف بیومى دمحمى بمیت كنانة ب/الشھید 2010/03/01 عزة محمود عبدالجواد قرقر 2165056 كفـءكفـء5942011/03/01 معلم

احمد دمحم عرفة البدیوى بمیت كنانة/ الشھید نقیب  2011/07/01 عزة محمود عبدالفتاح بدوى 2155977 كفـءكفـء5952011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المنزلة االعدادیة المشتركة 2010/03/01 عزت شحات احمد ابراھیم 2127464 كفـءكفـء5962011/07/13 معلم

دمحم فھمى الطوخى 2010/03/01 عزیزة شعبان امین احمد 2103396 كفـءكفـء5972011/03/21 معلم

برشوم الصناعیة بنات 2010/07/01 عزیزة عبدالتواب حسن أحمد 2265604 كفـءكفـء5982011/04/01 معلم

.شریف بیومى دمحمى بمیت كنانة ب/الشھید 2011/07/01 عزیزة عبدالحمید سعد یوسف 2157246 كفـءكفـء5992011/07/13 معلم

بنین. الشھید مجدى الحجر ع 2011/03/01 عزیزة مجدى مترى اسرائیل 2156026 كفـءكفـء6002011/03/21 معلم

صالح الدین الفقى 2011/07/01 عزیزة محمود السید دمحم 2156931 كفـءكفـء6012011/07/13 معلم

طھ عجاج االعدادیة المشتركة بالعمار 2011/07/01 عصام السید على على طھ 2122929 كفـءكفـء6022011/07/13 معلم

احمد فؤاد محیى الدین التجاریة للبنات 2011/03/01 عصام سعید عبدالعظیم جاد 2123142 كفـءكفـء6032011/03/06 معلم

.شریف بیومى دمحمى بمیت كنانة ب/الشھید 2010/07/01 عصام عفیفى احمد عفیفى 2154321 كفـءكفـء6042011/07/13 معلم

كفر الحدادین 2010/07/01 عفاف السید عید دمحم 2148730 كفـءكفـء6052011/07/13 معلم

كوم االطرون تعلیم اساسى 2010/07/01 عفاف رضا على امام 2147121 كفـءكفـء6062011/04/01 معلم

مشتھر االعدادیة بنین 2010/07/13 عال دمحم صالح الدین ابراھیم بدوى 2390449 كفـءكفـء6072011/07/13 معلم

بنات. طوخ ع  2011/07/01 عالء جمال دمحم عبدالحمید 2148971 كفـءكفـء6082011/07/13 معلم

بنات. مشتھر ع  2011/03/01 عالء عبدالكریم عبدالخالق عبدالرازق 2197012 كفـءكفـء6092011/03/06 معلم

م بكفر منصور. الشھید عمر دمحم عبد الخالق ع  2010/11/01 على ابوشباك السید شبل 2162915 كفـءكفـء6102011/07/13 معلم

میت كنانة الثانویة بنین 2011/03/01 على دمحم عبدالرحمن سویلم 2208026 كفـءكفـء6112011/03/01 معلم

عزبة شمس االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 علیاء دمحم ابراھیم خمیس 2155402 كفـءكفـء6122011/07/13 معلم

-----------------------------------
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إدارة مدیریة
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التعیین
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امیاى الثانویة المشتركة 2010/07/01 عماد رزق على رزق 2165447 كفـءكفـء6132011/07/13 معلم

٢الدیر االبتدائیھ بنین  2010/07/01 عماد سلیمان السید سالم 2155955 كفـءكفـء6142011/07/01 معلم

2009/03/01 الحصة االبتدائیة عمرو السید عبدالفتاح على 2148752 كفـءكفـء6152011/03/21 معلم

2011/03/01 الحصة االبتدائیة عمرو صادق شحات صیام 2096186 كفـءكفـء6162011/03/21 معلم

شبراھارس 2011/07/01 عمرو دمحم السید دسوقى شاھین 2119064 كفـءكفـء6172011/07/13 معلم

دمحمعبد الحمید حسن الرسمیة لغات 2011/07/01 عمرو دمحم عبدالمنعم دسوقى 2127426 كفـءكفـء6182011/07/13 معلم

أ.مؤسسة كوم االطرون ت  2011/07/01 عیون الحیاة صبحى دمحم جاد 2147124 كفـءكفـء6192011/07/13 معلم

١مؤسسة امیاى رقم  2010/03/01 غادة ربیع سلیمان محمود 2169155 كفـءكفـء6202011/03/21 معلم

دمحم الفیومى. د 2010/07/01 غادة دمحم عبدالمنعم دسوقى المجولى 2127508 كفـءكفـء6212011/04/01 معلم

الشھید دمحم فھمى الطوخى 2009/02/08 غادة مصطفى على دمحم 2144865 كفـءكفـء6222011/07/13 معلم

١كفر عابد 2010/07/01 غالیة عبدالتواب عبدالقوى زیدان 2121256 كفـءكفـء6232011/07/13 معلم

امیاى االعدادیة الحدیثة  بنین 2011/07/01 فاتن احمد دمحم یسن 2140443 كفـءكفـء6242011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب تعلیم اساسى بالعمار 2010/07/01 فاتن ثابت السید المغازى 2155428 كفـءكفـء6252011/07/01 معلم

عزبة القاضى االبتدائیة 2010/07/01 فاتن صبحى عطیة عبدالرازق 2360943 كفـءكفـء6262011/07/13 معلم

یاسین سلیم تعلیم اساسى 2010/07/01 فاتن دمحم حسن على 2150160 كفـءكفـء6272011/07/13 معلم

مشتھر الثانویة الفنیة بنات 2006/02/01 فاتن محمود السید عیسوى 2278278 كفـءكفـء6282011/07/13 معلم

م. كفر الحدادین ع  2010/03/01 فادیة فاروق دمحم ذكى 2174907 كفـءكفـء6292011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

عمر بن الخطاب تعلیم اساسى بالعمار 2006/02/01 فاطمة احمد فؤاد عبدالعزیز 2162596 كفـءكفـء6302011/04/01 معلم

أ. العمــــار ت  2011/07/01 فاطمة احمد دمحم احمد عجاج 2129036 كفـءكفـء6312011/07/13 معلم

الشھید دمحم عبدالحمید حسن الرسمیة للغات 2011/07/01 فاطمة الزھراء حسن دمحم السید 2144162 كفـءكفـء6322011/07/13 معلم

مشتھر الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 فاطمة الزھراء راغب یوسف دمحم حالوه 2254546 كفـءكفـء6332011/07/13 معلم

كفر منصور المشتركة 2010/03/01 فاطمة السید عبد الجواد احمد 2103030 كفـءكفـء6342011/03/06 معلم

عزبة الدیرى االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 فاطمة السید عبدالعظیم السید 2156006 كفـءكفـء6352011/07/13 معلم

الشھید بشیر 2010/07/01 فاطمة السید عبدالمطلب احمد 2156012 كفـءكفـء6362011/07/13 معلم

م بكفر منصور. الشھید عمر دمحم عبد الخالق ع  2010/07/01 فاطمة توفیق دمحم اسماعیل 2203418 كفـءكفـء6372011/07/13 معلم

بنات.میت كنانة الریفیة  ع 2011/03/01 فاطمة حسن احمد رمضان 2076889 كفـءكفـء6382011/03/21 معلم

٢مؤسسة امیاى االبتدائیة  2010/03/01 فاطمة سلیمان فرج دمحم داود 2169140 كفـءكفـء6392011/03/06 معلم

عمر بن الخطاب تعلیم اساسى بمیت كنانة 2010/07/01 فاطمة عبدالفتاح السید ابوالخیر 2144849 كفـءكفـء6402011/07/13 معلم

التربیة الفكریة بمدرسة التحریر. ف 2011/03/01 فاطمة دمحم سعید عبدالسالم امام 2083929 كفـءكفـء6412011/03/06 معلم

طنط الجزیره االبتدائیھ المشتركة 2010/03/01 فاطمة دمحم سلیمان عمر 2158355 كفـءكفـء6422011/03/06 معلم

عزبة القاضى االبتدائیة 2010/07/01 فاطمة دمحم دمحم احمد 2144146 كفـءكفـء6432011/07/13 معلم

٢مشتھر  2011/07/01 فاطمة محمود احمد ابراھیم 2148565 كفـءكفـء6442011/07/13 معلم

شبراھارس 2011/07/01 فاطمة محمود احمد امام 2393466 كفـءكفـء6452011/07/13 معلم

كوم االطرون تعلیم اساسى 2010/07/01 فایزة احمد الطوخى بكر 2144165 كفـءكفـء6462011/07/13 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
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العیادلة 2010/03/01 فایزة احمد النادى دمحم 2181529 كفـءكفـء6472011/03/06 معلم

احمد دمحم عرفة البدیوى بمیت كنانة/ الشھید نقیب  2010/07/01 فایزة عبدالعزیز عبدالھادى دمحم 2147409 كفـءكفـء6482011/07/01 معلم

طوخ الصناعیة 2011/07/01 فتحى عبدالعزیز على عبدالعزیز 2287785 كفـءكفـء6492011/07/13 معلم

الشھید دمحم محمود عبدهللا بكفر منصور 2010/03/01 فتحیة دمحم عاشور السید 2161200 كفـءكفـء6502011/03/06 معلم

م بجزیرة . الشھید عبد الباسط جمال عبدالباسط ع 
االحرار

2011/07/01 فرج عبدالنعیم على الموجى 2155468 كفـءكفـء6512011/07/13 معلم

بنات. مشتھر ع  2011/03/01 فھیمة السید عبد الفتاح عبد الرحمن 2076883 كفـءكفـء6522011/03/06 معلم

میت كنانة االعدادیة بنات 2011/07/01 فوزیة دمحم عفیفى الدعجانى 2165234 كفـءكفـء6532011/04/01 معلم

أ. مؤسسة كوم األطرون ت  2006/03/01 فوزیة نبیل عباس السید 2108669 كفـءكفـء6542011/03/06 معلم

طنط الجزیره االبتدائیھ المشتركة 2010/07/01 فیرا فضل هللا فرنسیس مكس 2176730 كفـءكفـء6552011/07/13 معلم

م. كفر الحدادین ع  2011/07/01 كرم صابر بیومى صبیح 2145028 كفـءكفـء6562011/07/13 معلم

بنات.میت كنانة الریفیة  ع 2010/03/01 كریمة جاد احمد دمحم 2155986 كفـءكفـء6572011/03/06 معلم

كفر علوان 2010/03/01 كریمة جمعة السید درویش 2081679 كفـءكفـء6582011/03/22 معلم

مشتھر االعدادیة بنین 2010/07/01 كریمة سعد عبدالرحمن شحاتة 2150009 كفـءكفـء6592011/07/01 معلم

امیاى االعدایة بنات 2010/03/01 كریمة عواد رمضان محمود 2153165 كفـءكفـء6602011/03/06 معلم

الشھید دمحم محمود عبدهللا بكفر منصور 2010/07/01 لبنى دمحم فرج جاد 2142558 كفـءكفـء6612011/07/13 معلم

١مؤسسة امیاى رقم  2010/03/01 لمیاء دمحم السید عبده 2165380 كفـءكفـء6622011/03/21 معلم

امیاى االعدادیة الحدیثة  بنین 2010/07/01 لمیاء دمحم عبدالفتاح عبدالعزیز 2165006 كفـءكفـء6632011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

م بالحصة.الشھید محمود راغب عبدالوھاب ع  2010/07/01 لیلى عبدالرحمن احمد دمحم عفیفى 2393701 كفـءكفـء6642011/04/01 معلم

بنات. طوخ ع  2010/07/01 لیلى عمرى احمد جبر 2153302 كفـءكفـء6652011/07/13 معلم

٢الصفا  2010/07/01 ماجدة حسنى ابراھیم دمحم 2157284 كفـءكفـء6662011/07/01 معلم

أ. عزبة زاویة بلتان ت  2011/03/01 مجدى السید السید سلیمان التمرى 2188372 كفـءكفـء6672011/03/21 معلم

طنط الجزیرة التجاریة المشتركة 2010/03/01 مجدى عبدالسالم دمحم موسى 2176936 كفـءكفـء6682011/03/06 معلم

دمحم جمال عطیھ دمحم االكشر ث بنین/الشھیدالنقیب 2011/07/01 محروسة دمحم عطیة ابراھیم 2165453 كفـءكفـء6692011/07/13 معلم

ماھر السید مصطفى للتعلیم األساسي بالعمار / الشھید
الكبري

2010/03/01 دمحم  احمد عفیفى احمد 2157387 كفـءكفـء6702011/03/06 معلم

م. كفر  الرجاالت ع  2010/07/01 دمحم  السید  عبد العزیز ابو العال 2297401 كفـءكفـء6712011/07/13 معلم

اكیاد دجوى تعلیم اساسى 2011/03/01 دمحم  جعفر ھاشم دمحم 2168468 كفـءكفـء6722011/03/06 معلم

م. منصوره نامول ع  2008/02/01 دمحم احمد على الفقى 2140582 كفـءكفـء6732011/04/01 معلم

جزیرة االحرار 2008/10/20 دمحم احمد دمحم عبد العزیز 2158274 كفـءكفـء6742011/03/21 معلم

أ. العمــــار ت  2011/03/01 دمحم حلمى دمحم دمحم 2161698 كفـءكفـء6752011/03/21 معلم

بلتان التجریبیة االبتدائیة للغات 2010/03/01 دمحم سامى زكى عبدالحمید 2144863 كفـءكفـء6762011/07/13 معلم

الغزاویة تعلیم اساسى 2011/07/01 دمحم سعد دمحم النادى 2124823 كفـءكفـء6772011/07/13 معلم

ا. یاسین سلیم ت  2010/03/01 دمحم سالمة حامد دمحم سالم 2131407 كفـءكفـء6782011/03/06 معلم

عرب الخلوة االعدادیة 2011/07/01 دمحم سید احمد حسین سید احمد 2153426 كفـءكفـء6792011/07/01 معلم

١الدیر االبتدائیھ المشتركة  2010/07/01 دمحم شلبى دمحم سلیمان 2121347 كفـءكفـء6802011/07/01 معلم
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ماھر السید مصطفى للتعلیم األساسي بالعمار / الشھید
الكبري

2011/07/01 دمحم شوكت احمد دمحم 2162604 كفـءكفـء6812011/07/13 معلم

أ. مجمع اكیاد دجوى ت 2011/03/01 دمحم صالح رجب احمد 2155332 كفـءكفـء6822011/03/21 معلم

كوم األطرون الثانویةالمشتركة 2011/07/01 دمحم صالح دمحم مصطفى 2158525 كفـءكفـء6832011/04/01 معلم

امیاى االعدایة بنات 2011/07/01 دمحم عبد الرحمن عبد المغنى ابراھیم 2174403 كفـءكفـء6842011/07/13 معلم

منشاة العمار االبتدائیھ 2010/03/01 دمحم عبدهللا محمود رفاعى 2169200 كفـءكفـء6852011/03/21 معلم

دمحم سباعى دمحم حجازى ع بنین بمیت كنانة/ الشھید 2011/07/01 دمحم عبدالمحسن عبدالغنى الشرقاوى 2155294 كفـءكفـء6862011/07/13 معلم

م. بلتان ع  2010/07/01 دمحم عبدالمنعم السید جاد 2105348 كفـءكفـء6872011/07/13 معلم

العمار للصم والبكم 2011/03/01 دمحم عبدالھادى عبدالعزیز دمحم 2169069 كفـءكفـء6882011/03/06 معلم

احمد دمحم عرفة البدیوى بمیت كنانة/ الشھید نقیب  2011/03/01 دمحم عبدالوھاب عبدالوكیل دمحم 1547409 كفـءكفـء6892011/03/01 معلم

خالد بن الولید بالعمار 2011/07/13 دمحم عثمان عبدالرحمن دمحم 2155291 كفـءكفـء6902011/07/13 معلم

الشھید  ابراھیم ابو المجد بالمنزلة 2011/07/01 دمحم عدلى عبدالعظیم خالد 2155313 كفـءكفـء6912011/04/01 معلم

الجالء االبتدائیھ بنات 2007/03/01 دمحم على عبدالغنى عبدالعال 2140449 كفـءكفـء6922011/07/13 معلم

١طنط الجزیرة الجدیدة  2011/07/01 دمحم علي دمحم سالم 2152515 كفـءكفـء6932011/07/13 معلم

٢الدیر االبتدائیھ بنین  2011/07/13 دمحم عمر عبدهللا السید 2142565 كفـءفوق المتوسط6942011/07/13 معلم

م. عرب الغدیرى ع  2011/07/13 دمحم عمر غانم ابراھیم 2174901 كفـءكفـء6952011/07/13 معلم

بنات. مشتھر ع  2011/07/13 دمحم فتحى على ابراھیم 2174965 كفـءكفـء6962011/07/13 معلم

بلتان التجریبیة االبتدائیة للغات 2011/07/01 دمحم فتحى دمحم رواش 2151265 كفـءكفـء6972011/07/13 معلم
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أ. المنشیة بمشتھر ت  2011/07/01 دمحم فوزى عبدالرؤف عبدالفتاح 2140453 كفـءكفـء6982011/07/13 معلم

عرب الخلوة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم مجدى ابراھیم ابراھیم 2154323 كفـءكفـء6992011/07/13 معلم

انور حسان تعلیم اساسى 2011/07/13 محمود ابراھیم عبدالمعبود حسن شعت 2145017 كفـءكفـء7002011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب تعلیم اساسى بالعمار 2011/03/01 محمود اسماعیل دمحم ابراھیم 2145676 كفـءكفـء7012011/03/06 معلم

أ بخلوة عبدالنبى.اشرف عبدالباسط ابراھیم  ت/الشھید 2011/07/01 محمود بخاطرة محمود نصر 2144979 كفـءكفـء7022011/04/01 معلم

بنین. الشھید مجدى الحجر ع 2011/07/01 محمود عبداللطیف دمحم عبدالرحمن 2156941 كفـءكفـء7032011/07/13 معلم

كوم االطرون تعلیم اساسى 2011/07/01 محمود عواد دمحم الصادق 2153074 كفـءكفـء7042011/07/13 معلم

الجالء االبتدائیھ بنات 2010/07/01 مرجریت لطفى جاد هللا شحاتة 2143201 كفـءكفـء7052011/07/13 معلم

م. كفر الحدادین ع  2004/10/01 مرفت رفعت فھمى مرسى 2121351 كفـءكفـء7062011/07/13 معلم

المشیر أحمد إسماعیل بالدیر 2011/07/01 مرفت سالمة حسین عبدالوھاب 2162924 كفـءكفـء7072011/07/13 معلم

العمار الجدیدة 2010/03/01 مرفت دمحم عبدالحمید عبدالسالم 2169151 كفـءكفـء7082011/03/06 معلم

١مؤسسة امیاى رقم  2010/03/01 مرفت نجیب عبدالعظیم مصطفى 2163321 كفـءكفـء7092011/07/01 معلم

الشھید دمحم فھمى الطوخى 2011/07/01 مروة  دمحم على احمد صیام 2196927 كفـءكفـء7102011/07/13 معلم

خالد بن الولید بالعمار 2010/07/01 مروة ابوحدید على اسماعیل 2155292 كفـءكفـء7112011/07/13 معلم

٢الصفا  2010/07/01 مروة احمد رشاد احمد 2162951 كفـءكفـء7122011/07/13 معلم

١مؤسسة امیاى رقم  2010/07/01 مروة جاد ابراھیم الدسوقى احمد 2193983 كفـءكفـء7132011/04/01 معلم

١كفر عابد 2010/07/01 مروة حسانین دمحم عبدالوكیل 2156835 كفـءكفـء7142011/07/13 معلم
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أ.مؤسسة كوم االطرون ت  2010/07/01 مروة حسین دمحم بحیرى 2142673 كفـءكفـء7152011/07/13 معلم

عزبة النحاس االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مروة راشد عبدالحمید مصطفى حمودة 2144981 كفـءكفـء7162011/07/13 معلم

العمار الجدیدة 2011/03/01 مروة سالمة احمد سلیمان 2101516 كفـءكفـء7172011/03/21 معلم

الشھید دمحم محمود عبدهللا بكفر منصور 2011/07/01 مروة سید أحمد سمیح 2145506 كفـءكفـء7182011/07/13 معلم

م بالحصة.الشھید محمود راغب عبدالوھاب ع  2011/07/01 مروة صبحى محمود دمحم 2121716 كفـءكفـء7192011/07/13 معلم

م. كفر علوان ع  2011/07/13 مروة عاطف عبدالعزیز احمد 2187708 كفـءكفـء7202011/07/13 معلم

میت كنانة 2011/03/01 مروة عبدالمحسن عبدالمقصود بھجت 2121284 كفـءكفـء7212011/03/01 معلم

م. سالم سالمة ع  2011/07/01 مروة عرفات حسین سالمة 2164893 كفـءكفـء7222011/07/13 معلم

بنین. طوخ ع  2010/07/01 مروة دمحم السید حمودة 2393363 كفـءكفـء7232011/07/13 معلم

٢مشتھر  2010/03/01 مروة دمحم عبدالمعطى مصطفى خلوى 2122878 كفـءكفـء7242011/03/06 معلم

الجالء االبتدائیھ بنین 2010/07/01 مروة دمحم مأمون دمحمى 2253706 كفـءكفـء7252011/07/13 معلم

١زاویة بلتان  2008/11/01 مروة دمحم محمود دمحم 2108664 كفـءكفـء7262011/03/06 معلم

عزبة كفر الفقھاء االبتدائیة 2010/03/01 مروة محمود كمال سالم 2159808 كفـءكفـء7272011/03/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 مروة مختار السید محجوب 2127431 كفـءكفـء7282011/07/13 معلم

كفر العمار 2010/03/01 مروه عبدالھادى محمود دمحم 2166574 كفـءكفـء7292011/03/06 معلم

أ. الغزاویـــــة ت  2010/07/13 مروه عفیفى نور  مختار 2278242 كفـءكفـء7302011/07/13 معلم

كفر الرجاالت 2011/07/01 مروى رفعت لبیب دمحم 2162744 كفـءكفـء7312011/07/13 معلم
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كوم االطرون تعلیم اساسى 2011/07/01 مروى صالح عبدالباسط سید احمد 2268407 كفـءكفـء7322011/07/13 معلم

العبادلة 2010/03/01 مروى عصمت محمود حسنین 2018481 كفـءكفـء7332011/03/06 معلم

دمحم سباعى دمحم حجازى ع بنین بمیت كنانة/ الشھید 2010/07/01 مروى محمود دمحم امام 2163315 كفـءكفـء7342011/07/13 معلم

أ. الغزاویـــــة ت  2010/07/01 مشیرة فھمى عیسى یوسف 2155991 كفـءكفـء7352011/07/01 معلم

م بكفر منصور. الشھید عمر دمحم عبد الخالق ع  2011/03/01 مصطفى ابراھیم عابد حسانین 2154101 كفـءكفـء7362011/03/06 معلم

دمحم سباعى دمحم حجازى ع بنین بمیت كنانة/ الشھید 2011/07/01 مصطفى ابراھیم عبدالعزیز یوسف 2163313 كفـءكفـء7372011/07/13 معلم

السفانیة االبتدائیھ 2011/07/01 مصطفى محمود ابراھیم سالم 2144983 كفـءكفـء7382011/04/01 معلم

١كفر عابد 2011/03/06 مكى أمرة السید على 2144984 كفـءكفـء7392011/03/06 معلم

برشوم الصناعیة بنات 2011/07/01 ممدوح  حسن دمحم السیوفى 2259847 كفـءكفـء7402011/07/13 معلم

طنط الجزیره االبتدائیھ المشتركة 2011/07/01 منار الشاذلى خطاب سلطان 2163352 كفـءكفـء7412011/07/13 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 منار عبدهللا مصطفى عبدالمجید 2122943 كفـءكفـء7422011/03/01 معلم

كفر علوان 2010/07/01 منار مجدى عبدهللا دمحم 2148803 كفـءكفـء7432011/07/13 معلم

الشھید دمحم عبدالحمید حسن الرسمیة للغات 2011/07/01 منار دمحم ابراھیم ابراھیم 2159821 كفـءكفـء7442011/07/13 معلم

احمد دمحم عرفة البدیوى بمیت كنانة/ الشھید نقیب  2010/07/01 منال السید عبدالجواد دمحم 2142559 كفـءكفـء7452011/07/13 معلم

عزبة شمس االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 منال امام دمحم امام 2155295 كفـءكفـء7462011/07/13 معلم

جاد  بحیرى 2010/03/01 منال رضا كفافى عزب 2102311 كفـءكفـء7472011/03/21 معلم

بلتان الحدیثة 2010/07/01 منال عبدالعزیز عفیفى دمحم 2162736 كفـءكفـء7482011/07/13 معلم
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الشھید دمحم فھمى الطوخى 2011/07/01 منال فتحى السید عبدالغنى 2148832 كفـءكفـء7492011/07/01 معلم

أ. الناصریــــــھ ت  2011/03/01 منال دمحم عبدالعال عبدربھ 2055260 كفـءكفـء7502011/03/21 معلم

م بكفر منصور. الشھید عمر دمحم عبد الخالق ع  2009/07/01 منال دمحم محمود عبد هللا 2080938 كفـءكفـء7512011/03/06 معلم

الشھید دمحم محمود عبدهللا بكفر منصور 2010/07/01 منى ابراھیم مصطفى محمود 2142544 كفـءكفـء7522011/07/01 معلم

أ. المنشیة بمشتھر ت  2007/01/15 منى السید حسن على 2144151 كفـءكفـء7532011/07/13 معلم

میت كنانة الثانویة بنین 2010/07/01 منى السید عبدالعظیم السید 2140447 كفـءكفـء7542011/07/13 معلم

عزبة القاضى االبتدائیة 2010/07/01 منى السید عزت عبدالحلیم البنا 2155958 كفـءكفـء7552011/07/01 معلم

بنات. طوخ ع  2008/07/01 منى حسن عبده مجاھد 2153285 كفـءكفـء7562011/07/01 معلم

2011/07/01 الحصة االبتدائیة منى سعد مصطفى صیام 2176658 كفـءكفـء7572011/07/13 معلم

طنط الجزیرة القدیمة 2010/07/01 منى صالح الكیالنى مصطفى 2155896 كفـءكفـء7582011/07/13 معلم

٢الصفا  2010/03/01 منى عبد هللا عبده عبدالوھاب 2160768 كفـءكفـء7592011/03/21 معلم

الشھید  ابراھیم ابو المجد بالمنزلة 2010/07/01 منى عبدالھادى ابراھیم ابوالعال 2157197 كفـءكفـء7602011/04/01 معلم

كوم االطرون تعلیم اساسى 2010/07/01 منى عبدالھادى یوسف السید 2153102 كفـءكفـء7612011/07/13 معلم

عرب الغدیرى 2011/03/01 منى عید عبد الرحمن احمد 2103114 كفـءكفـء7622011/03/21 معلم

2010/07/01 الحصة االبتدائیة منى فرج دمحم الھادى عبدالعزیزفرج 2111562 كفـءكفـء7632011/07/13 معلم

التحریر االبتدائیھ 2010/07/01 منى دمحم دمحم مصطفى 2145030 كفـءكفـء7642011/07/01 معلم

میت كنانة االعدادیة بنات 2011/07/01 منى مداح أحمد دمحم رمضان 2152295 كفـءكفـء7652011/04/01 معلم
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السفاینة المشتركة 2011/07/01 منى مسعد عبدالفتاح دمحم 2108931 كفـءكفـء7662011/07/13 معلم

أ. عزبة زاویة بلتان ت  2010/03/01 مھا ربیع عبدهللا ابو العال 2139198 كفـءكفـء7672011/03/06 معلم

كفر علوان 2011/07/01 مھا سعد مراد السید 2148811 كفـءكفـء7682011/07/13 معلم

بنات. طوخ ع  2010/07/01 مھا شعبان دمحم علیمى 2144161 كفـءكفـء7692011/07/01 معلم

مشتھر الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 مھا صابر دمحم ابوالعزم 2278279 كفـءكفـء7702011/07/13 معلم

دمحم الفیومى. د 2010/07/01 مھا صبرى دمحمى عبدهللا 2127511 كفـءكفـء7712011/04/01 معلم

العیادلة 2010/03/01 مھا عبد البارى ابراھیم دمحم 2166679 كفـءكفـء7722011/03/01 معلم

العمار الكبرى ث المشتركة 2010/03/01 مھا عفیفى نصر دمحم 2150165 كفـءكفـء7732011/03/06 معلم

بنین. الشھید مجدى الحجر ع 2011/03/01 مھا دمحمى ابراھیم دمحم 2149990 كفـءكفـء7742011/03/21 معلم

بنات. مشتھر ع  2011/03/01 مھا معوض السعید علیوة 2140583 كفـءكفـء7752011/03/06 معلم

١كفر عابد 2011/07/01 مھیب عزیز دمحم لبیب 2137862 كفـءكفـء7762011/07/13 معلم

بنات. طوخ ع  2011/07/01 مى السید ربیع عوض الشناوى 2127492 كفـءكفـء7772011/07/13 معلم

دمحمعبد الحمید حسن الرسمیة لغات 2010/07/01 مى عبدالنبى ابوسریع ابراھیم ندا 2127423 كفـءكفـء7782011/07/13 معلم

م. كفر الحدادین ع  2009/03/01 مى دمحم عبدالغفور بكرى 2158485 كفـءكفـء7792011/07/13 معلم

أ. العمار ت  2011/03/01 مى مرتجى احمد حمدى دمحم 2101563 كفـءكفـء7802011/03/06 معلم

احمد عرفة البدیوى بمیت كنانة/ الشھید  2010/03/01 مى مھدى محمود دمحم الجبرونى 2121281 كفـءكفـء7812011/03/06 معلم

احمد دمحم عرفة البدیوى بمیت كنانة/ الشھید نقیب  2011/03/01 میرفت رمضان عبدالعزیز احمد 1544831 كفـءكفـء7822011/03/06 معلم
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الشھید دمحم محمود عبدهللا بكفر منصور 2010/07/01 میرفت فوزى عبداللطیف ابراھیم 2142540 كفـءكفـء7832011/04/01 معلم

م. منشاة العمار ع  2011/07/13 میزة حسانین عبدهللا حسانین 2176877 كفـءكفـء7842011/07/13 معلم

م. العبادلة ع  2011/03/01 نادیة رسمى دمحم عبدالباسط 2149085 كفـءكفـء7852011/03/06 معلم

ماھر السید مصطفى للتعلیم األساسي بالعمار / الشھید
الكبري

2011/07/01 نادیة سعد بیومى قندیل 2205913 كفـءكفـء7862011/07/13 معلم

مجمع الدیر 2009/03/01 نادیة عبدالعزیز دمحم عبدالعزیز 2148718 كفـءكفـء7872011/07/13 معلم

جاد بحیرى االبتدائیة المشتركة بامیاى 2010/03/01 نادیة عبداللطیف صالح عابد 2165407 كفـءكفـء7882011/03/06 معلم

م. كفر عابد  ع  2010/07/01 نادیة دمحم عبدالخالق فراج 2143464 كفـءكفـء7892011/04/01 معلم

بلتان المشتركة 2009/03/01 ناھد ابوزید عبدالفتاح ابوزید 2187701 كفـءكفـء7902011/07/13 معلم

بلتان الحدیثة 2010/07/01 ناھد حسن احمد السید 2163324 كفـءكفـء7912011/07/13 معلم

كفر الفقھاء االعدادیة 2011/03/01 ناھد حسن منصور سالم 2160849 كفـءكفـء7922011/03/06 معلم

الشھید مجدى معروف رشید 2010/07/13 ناھد عبدالسالم عبدالرحمن على 2174952 كفـءكفـء7932011/04/01 معلم

أ بالعریضة. الشھید صالح الدین الفقى  2011/07/01 ناھد دمحم عبدالحمید سالم 2153105 كفـءكفـء7942011/07/13 معلم

طنط الجزیرة القدیمة 2010/07/01 ناھد یحیى بحیرى ابوالخیر 2155912 كفـءكفـء7952011/07/13 معلم

١الدیر االبتدائیھ بنین  2011/07/01 نبیل سید دمحم سویلم 2154327 كفـءكفـء7962011/04/01 معلم

بنین. طوخ ع  2008/02/01 نبیلة فھمى عیسى یوسف 2157060 كفـءكفـء7972011/07/13 معلم

جزیرة االحرار 2011/03/01 نجالء ابوالفتوح السید عفیفى 2173056 كفـءكفـء7982011/03/21 معلم

عزبة النحاس االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 نجالء اسماعیل حسن دمحم 2376723 كفـءكفـء7992011/07/13 معلم
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مشتھر الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 نجالء جمعة ابراھیم حسن السنھورى 2278346 كفـءكفـء8002011/07/13 معلم

طوخ الصناعیة 2010/03/01 نجالء دیاب دمحم دمحم 2278540 كفـءكفـء8012011/07/13 معلم

كفر الفقھاء 2010/03/01 نجالء زینھم الطوخى دمحم 2181528 كفـءكفـء8022011/03/06 معلم

شبرا ھارس 2011/03/01 نجالء عبد العال السعدنى عبد العال 2102777 كفـءكفـء8032011/03/06 معلم

العیادلة 2010/03/01 نجالء عبد هللا بیومى عفیفى 2176129 كفـءكفـء8042011/03/06 معلم

امیاى االعدایة بنات 2011/03/01 نجالء عبد المقصود بیومى عبد المطلب 2164219 كفـءكفـء8052011/03/06 معلم

2010/07/01 الحصة االبتدائیة نجالء عبید حسن اسماعیل 2392181 كفـءكفـء8062011/07/13 معلم

كفر العمار 2010/07/01 نجالء عفیفى دمحم عبد الرازق 2164686 كفـءكفـء8072011/07/01 معلم

بنین. شبرا ھارس ع  2011/03/01 نجالء فتحى السید عفیفى الشیخ 2176668 كفـءكفـء8082011/03/06 معلم

م. بلتان ع  2010/07/01 نجالء فتحى عبد المعبود عبد القادر 2128179 كفـءكفـء8092011/07/13 معلم

الشھید دمحم مصطفى جوده بعزبة سرى 2011/07/01 نجالء دمحم سعد دمحم 2168176 كفـءكفـء8102011/07/13 معلم

م بكفر منصور. الشھید عمر دمحم عبد الخالق ع  2011/07/01 نجالء دمحم عبدالفتاح احمد 2187709 كفـءكفـء8112011/07/13 معلم

.شریف بیومى دمحمى بمیت كنانة ب/الشھید 2010/07/01 نجالء محمود دمحم الھلباوى 2174961 كفـءكفـء8122011/07/13 معلم

كفر الجمال تعلیم اساسى 2011/03/01 نجالء مرجاوى عبد المجید ھوارى 2102236 كفـءكفـء8132011/03/06 معلم

2010/03/01 الحصة االبتدائیة نجالء مصطفى عفیفى علوان 2154147 كفـءكفـء8142011/03/06 معلم

.شریف بیومى دمحمى بمیت كنانة ب/الشھید 2010/07/01 نجلة احمد دمحم عفیفى 2142679 كفـءكفـء8152011/07/13 معلم

كفر النخلة تعلیم اساسى 2010/07/01 نجوى ابراھیم الدسوقى محمود بدر 2153072 كفـءكفـء8162011/07/01 معلم
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العیادلة 2010/07/01 نجوى ابراھیم زكریا سلیمان 2162692 كفـءكفـء8172011/07/13 معلم

م. منصوره نامول ع  2011/07/01 نجوى ابراھیم غنیم عبدالرحمن 2158493 كفـءكفـء8182011/07/13 معلم

كفر العمار 2010/03/01 نجوى ابراھیم دمحم عبد الرحمن 2154155 كفـءكفـء8192011/03/06 معلم

الشھید طارق فاروق مرجان بمشتھر 2010/07/01 نجوى ابراھیم محمود القلیوبى 2176735 كفـءكفـء8202011/04/01 معلم

جاد  بحیرى 2011/03/01 نجوى صبحى عبدالعظیم السید 2101523 كفـءكفـء8212011/03/06 معلم

الجالء االبتدائیھ بنین 2010/07/01 نجوى دمحم عفیفى نصر 2145012 كفـءكفـء8222011/07/13 معلم

العیادلة 2010/07/01 نجوى مسعد الشجاعى عبداللطیف 2166501 كفـءكفـء8232011/03/06 معلم

العیادلة 2010/07/01 نجیة انور عبدالجلیل دمحم 2143436 كفـءكفـء8242011/07/13 معلم

المنزلة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نحمدة احمد رجب عبدالرحمن 2142587 كفـءكفـء8252011/07/13 معلم

الجالء االبتدائیھ بنین 2011/07/01 نرمین عماد الدین زغلول  عواد 2174966 كفـءكفـء8262011/07/13 معلم

أ. عزبة زاویة بلتان ت  2010/07/01 نزیھة دمحم السید بالل 2193989 كفـءكفـء8272011/07/13 معلم

احمد دمحم عرفة البدیوى بمیت كنانة/ الشھید نقیب  2011/07/01 نسرین محمود السید دیاب 2154318 كفـءكفـء8282011/07/13 معلم

دمحم الفیومى. د 2010/05/08 نسمة رمضان السید احمد 2157221 كفـءكفـء8292011/04/01 معلم

عمر بن الخطاب 2008/10/01 نسمة عزت عبدهللا دمحم 2101504 كفـءكفـء8302011/03/01 معلم

عزبة شمس االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 نشوة حسن محمود احمد 2090502 كفـءكفـء8312011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب 2010/07/01 نشوى ابوالفتوح دمحم دمحم الصباغ 2102282 كفـءكفـء8322011/07/13 معلم

م بالسفاینة. الشھید داود عزیز داود ع  2007/07/18 نشوى أنور عبدالفتاح عمر 2154122 كفـءكفـء8332011/07/13 معلم
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أ. الغزاویـــــة ت  2010/03/01 نشوى عبد الحمید رشاد حسن 2157381 كفـءكفـء8342011/03/21 معلم

م بالسفاینة. الشھید داود عزیز داود ع  2011/07/01 نشوى عید عبدالعظیم حسن 2154107 كفـءكفـء8352011/07/13 معلم

١مؤسسة امیاى رقم  2010/03/01 نشوى دمحم التمرى حسین 2169343 كفـءكفـء8362011/03/06 معلم

أ بخلوة عبدالنبى.اشرف عبدالباسط ابراھیم  ت/الشھید 2010/07/01 نعمة ابراھیم مرزوق عواض 2156838 كفـءكفـء8372011/07/01 معلم

بنین. طوخ ع  2010/03/01 نعمة فرج یوسف مصطفى 2145029 كفـءكفـء8382011/07/13 معلم

العمار الجدیدة 2010/07/01 نعیمة ماھر شفیق ھاشم 2155968 كفـءكفـء8392011/07/13 معلم

جزیرة االحرار 2011/07/13 نفیسة ھاللى السید ھاللى 2155908 كفـءكفـء8402011/07/13 معلم

بنین. طوخ ع  2011/07/01 نفین مدحت واصف دمیان 2145027 كفـءكفـء8412011/07/13 معلم

احمد دمحم عرفة البدیوى بمیت كنانة/ الشھید نقیب  2011/07/01 نھال السید دمحم عطا اللة 2165193 كفـءكفـء8422011/07/13 معلم

م. بلتان ع  2010/07/01 نھال دمحم موسى دمحم 2176896 كفـءكفـء8432011/07/13 معلم

كوم االطرون تعلیم اساسى 2010/07/01 نھى احمد دمحم منصور احمد 2392162 كفـءكفـء8442011/07/13 معلم

فصول میت كنانة التجاریة المشتركة 2010/07/01 نھى ربیع عبدالشكور سابق 2187714 كفـءكفـء8452011/07/13 معلم

الدیر االعدادیھ المشتركة 2010/03/01 نھى عبد الحمید دمحم عبد الحمید 2081488 كفـءكفـء8462011/03/21 معلم

السد العالى االبتدائیھ 2010/07/01 نھى عبدهللا محمود على متولى 2155956 كفـءكفـء8472011/07/01 معلم

احمد دمحم عرفة البدیوى بمیت كنانة/ الشھید نقیب  2011/07/01 نھى عبدالنبى ذكى عواد 2155972 كفـءكفـء8482011/04/01 معلم

بنات. شبراھارس ع  2010/03/01 نھي احمد السید عبد الواحد 2160604 كفـءكفـء8492011/03/01 معلم

بنات. طوخ ع  2010/07/01 نوال ممدوح دمحم فتوح قدوس 2144933 كفـءكفـء8502011/07/13 معلم
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أ.مؤسسة كوم االطرون ت  2009/08/01 نورا جابر جاد علي شكري 2105229 كفـءكفـء8512011/03/21 معلم

٢الدیر االبتدائیھ بنین  2010/07/01 نورا حسن عبدة مجاھد 2142564 كفـءكفـء8522011/07/13 معلم

التربیھ الفكریھ بالتحریر 2011/03/01 نورا حسنى مصطفى مصطفى خلیل 2083399 كفـءكفـء8532011/03/21 معلم

م. العبادلة ع  2011/03/01 نورا سمیر وھبة عبد الشكور 2154056 كفـءكفـء8542011/03/06 معلم

دمحمعبد الحمید حسن الرسمیة لغات 2010/03/01 نورا دمحم صالح الدین محمود دمحم 2155296 كفـءكفـء8552011/07/13 معلم

م. العبادلة ع  2011/07/01 نورا دمحم محمود السید 2143278 كفـءكفـء8562011/04/01 معلم

أ بالوحایشة. الشھید یسرى كمال على ت  2010/07/01 نورا محمود عبدالعزیز على 2155988 كفـءكفـء8572011/07/13 معلم

شبراھارس 2011/07/01 نورة السید دمحم سالم 2144868 كفـءكفـء8582011/07/13 معلم

.شریف بیومى دمحمى بمیت كنانة ب/الشھید 2010/07/01 نورة عفیفى محمود عفیفى 2165204 كفـءكفـء8592011/07/13 معلم

أ. انور حسان ت  2010/07/01 نوره جمال السید دمحم جاد هللا 2141039 كفـءكفـء8602011/07/13 معلم

كفر منصور المشتركة 2007/08/01 نورھان أحمد حامد دمحم على 2103095 كفـءكفـء8612011/03/06 معلم

الشھید  ابراھیم ابو المجد بالمنزلة 2011/07/01 نورھان خالد دمحم عبدالحلیم 2155297 كفـءكفـء8622011/07/13 معلم

احمد دمحم عرفة البدیوى بمیت كنانة/ الشھید نقیب  2011/07/01 نیفین دمحم خضرى شحاتة 2155978 كفـءكفـء8632011/07/13 معلم

امیاى االعدادیة الحدیثة  بنین 2011/07/01 ھالة ابراھیم عالم ابراھیم 2176732 كفـءكفـء8642011/07/13 معلم

م. كفر الحدادین ع  2010/07/01 ھالة السید دمحم ھندى 2153101 كفـءكفـء8652011/07/01 معلم

میت كنانة 2010/03/01 ھالة رمضان محمود دمحم 2121285 كفـءكفـء8662011/03/06 معلم

م بكفر منصور. الشھید عمر دمحم عبد الخالق ع  2011/07/01 ھالة صابر ابراھیم احمد 2144932 كفـءكفـء8672011/07/13 معلم
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طھ عجاج االعدادیة المشتركة بالعمار 2011/03/01 ھالة عبد العزیز على الدسوقى 2145677 كفـءكفـء8682011/03/06 معلم

١زاویة بلتان  2009/07/25 ھالة عبدالفتاح مصطفى دمحم البطح 2108663 كفـءكفـء8692011/03/01 معلم

العیادلة 2010/03/01 ھالة عسران ابو المعاطى الدیب 2176169 كفـءكفـء8702011/03/06 معلم

٢الصفا  2010/03/01 ھالة دمحم رزق عامر 2157374 كفـءكفـء8712011/03/06 معلم

طنط الجزیرة القدیمة 2010/07/01 ھانم صفوت على عبدالوھاب 2155906 كفـءكفـء8722011/07/13 معلم

طوخ الصناعیة 2007/03/01 ھانى جمعة دمحم ابراھیم 2257569 كفـءكفـء8732011/07/13 معلم

ابو قطار االعدادیھ المشتركھ 2011/07/01 ھانى عبدالمنعم عبد البدیع عبد المنعم 2155606 كفـءكفـء8742011/07/13 معلم

م. كفر علوان ع  2011/03/01 ھانى عفیفى دمحم مبروك 2122190 كفـءكفـء8752011/03/06 معلم

طنط الجزیرة التجاریة المشتركة 2007/02/01 ھانى دمحم عمر دمحم عمر 2368895 كفـءكفـء8762011/07/13 معلم

جاد بحیرى االبتدائیة المشتركة بامیاى 2010/03/01 ھبة  بیومى عبد العظیم ابراھیم 2158414 كفـءكفـء8772011/03/06 معلم

جزیرة االحرار 2011/07/01 ھبة ابوالسعود السید الشاذلى 2148080 كفـءكفـء8782011/07/13 معلم

یاسین سلیم تعلیم اساسى 2011/07/01 ھبة احمد مصطفى السید الصبروت 2158504 كفـءكفـء8792011/07/13 معلم

١امیاى القدیمة االبتدائیة  2011/07/01 ھبة السید حسین عبدالجواد 2129035 كفـءكفـء8802011/07/13 معلم

امیاى االعدایة بنات 2010/03/01 ھبة ربیع بیومى السید 2164213 كفـءكفـء8812011/03/06 معلم

م. دندنا ع  2010/07/01 ھبة سعید عبدالعزیز محمود 2141172 كفـءكفـء8822011/07/13 معلم

الناصریة 2010/03/01 ھبة شحات دمحم السید 2122880 كفـءكفـء8832011/03/06 معلم

كفر العمار 2010/07/01 ھبة صبحى عبدالشافى سلیم 2162733 كفـءكفـء8842011/07/13 معلم
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2010/07/01 الحصة االبتدائیة ھبة عبدالحكیم ابراھیم دمحم 2390454 كفـءكفـء8852011/04/01 معلم

مشتھر الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 ھبة عبدالغنى زاید عبدالصادق 2278258 كفـءكفـء8862011/07/13 معلم

الشھید ابراھیم دمحم ابو المجد الرسمیة للغات 2009/11/01 ھبة فؤاد عبدالقادر بسیونى 2102676 كفـءكفـء8872011/03/01 معلم

مدرسة العمار للصم والبكم 2010/03/01 ھبة كمال الدین عبدالعلیم عامر 2155967 كفـءكفـء8882011/03/06 معلم

بنات بزاویة . ث . عبدالرازق السعید یحى / الشھید
بلتان

2011/03/01 ھبة دمحم احمد عبدالرحمن 2165451 كفـءكفـء8892011/03/06 معلم

الشھید دمحم محمود عبدهللا بكفر منصور 2010/07/01 ھبة دمحم عبدالوھاب حسن 2142547 كفـءكفـء8902011/07/13 معلم

بلتان الحدیثة 2010/03/01 ھبة دمحمى ابراھیم السید 2165220 كفـءكفـء8912011/03/06 معلم

عزبة الدیرى االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 ھبة محمود عطیة أحمد 2168169 كفـءكفـء8922011/07/01 معلم

العمار القدیمة 2011/07/01 ھبة نبیة عبدة خضر 2155963 كفـءكفـء8932011/04/01 معلم

السد العالى االبتدائیھ 2011/07/01 ھبة یوسف برسوم فرج 2148579 كفـءكفـء8942011/07/13 معلم

٢مؤسسة امیاى االبتدائیة  2010/03/01 ھبھ رشاد نبوى جابر حجاج 2159894 كفـءكفـء8952011/03/06 معلم

الشھید  ابراھیم ابو المجد بالمنزلة 2010/03/01 ھبھ سعید دمحم دمحم االزھري 2164933 كفـءكفـء8962011/03/21 معلم

كفر العمار 2010/03/01 ھبھ سمیر ابراھیم السید 2186008 كفـءكفـء8972011/03/01 معلم

كفر الفقھاء 2011/03/01 ھبھ عبد العزیز سلیمان دمحم 2157366 كفـءكفـء8982011/03/21 معلم

أ. العمــــار ت  2010/03/01 ھبھ عبد العزیز عبد الرحمن دمحم 2154138 كفـءكفـء8992011/03/21 معلم

الدیر االعدادیھ المشتركة 2010/03/01 ھبھ عبد المنعم حسن عبد المنعم ابو الخیر 2081570 كفـءكفـء9002011/03/21 معلم

م. منشاة العمار ع  2010/07/01 ھبھ عبدالعزیز عبدالسالم عبدالعزیز 2193946 كفـءكفـء9012011/07/01 معلم
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١زاویة بلتان  2010/03/01 ھبھ عبدالقادر حمیده عبدالمقصود 2176625 كفـءكفـء9022011/03/06 معلم

بلتان الحدیثة 2010/03/01 ھبھ دمحم اسماعیل بیومى 2186009 كفـءكفـء9032011/04/01 معلم

الجالء االبتدائیھ بنات 2010/07/01 ھدى احمد امین احمد 2137858 كفـءكفـء9042011/07/13 معلم

بلتان الفنیھ الكھربیھ بنات 2010/07/01 ھدى السعید دمحم عبدالحمید 2143458 كفـءكفـء9052011/04/01 معلم

١طنط الجزیرة الجدیدة  2010/07/01 ھدى رجب ابراھیم دمحم 2155892 كفـءكفـء9062011/07/13 معلم

دمحم سباعى دمحم حجازى ع بنین بمیت كنانة/ الشھید 2011/03/01 ھدى عبدهللا محمود على 2013078 كفـءكفـء9072011/03/06 معلم

عزبة القاضى االبتدائیة 2010/07/01 ھدى علیوة ابراھیم النجار 2154331 كفـءكفـء9082011/07/01 معلم

أ. عزبة زاویة بلتان ت  2010/07/01 ھدیة عبدالقادر حسنین مرسى 2168325 كفـءكفـء9092011/07/13 معلم

العیادلة 2010/03/01 ھناء  فتحى عبد المغنى عبد الباقى 2161848 كفـءكفـء9102011/03/06 معلم

الدیر االعدادیھ المشتركة 2011/07/13 ھناء احمد عبدالفتاح السید 2174899 كفـءكفـء9112011/07/13 معلم

جاد  بحیرى 2011/03/01 ھناء التامرى صبحى مغورى 2103324 كفـءكفـء9122011/03/06 معلم

السفانیة االبتدائیھ 2011/03/01 ھناء السید خالد السید 2160643 كفـءكفـء9132011/03/06 معلم

م. كفر  الرجاالت ع  2010/07/01 ھناء السید عبدالعزیز ابوالعال 2156027 كفـءكفـء9142011/07/13 معلم

عزبة النحاس االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 ھناء السید مھنى احمد سلیمان 2155996 كفـءكفـء9152011/07/13 معلم

الدیــــــر 2010/07/01 ھناء حسین دمحم سلیمان 2102775 كفـءكفـء9162011/07/13 معلم

٢مؤسسة امیاى االبتدائیة  2010/07/01 ھناء رمضان عبدالمعبود دمحم 2165061 كفـءكفـء9172011/07/13 معلم

بنات.میت كنانة الریفیة  ع 2010/07/01 ھناء عبدالمحسن دمحم رشاد سید احمد 2158523 كفـءكفـء9182011/07/13 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 

طوخالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢الصفا  2010/03/01 ھناء عزت عبدالوھاب عامر 2108938 كفـءكفـء9192011/03/06 معلم

دمحم فھمى الطوخى 2010/03/01 ھناء عطیة دمحم البنا 2105351 كفـءكفـء9202011/03/21 معلم

العمار الجدیدة 2011/03/01 ھناء كمال حسین عفیفى 2166576 كفـءكفـء9212011/03/06 معلم

.شریف بیومى دمحمى بمیت كنانة ب/الشھید 2011/07/01 ھناء دمحم عبدالمجید سید احمد شادوف 2165167 كفـءكفـء9222011/07/13 معلم

بنین. طوخ ع  2006/02/14 ھند احمد خالد یوسف 2144157 كفـءكفـء9232011/04/01 معلم

مجمع اكیاد دجوى 2011/03/01 ھند المظ عبد العظیم عبد الحمید 2102906 كفـءكفـء9242011/03/21 معلم

بنات. مشتھر ع  2011/07/01 ھند سعید امام دسوقى الھباء 2140580 كفـءكفـء9252011/07/13 معلم

ماھر السید مصطفى للتعلیم األساسي بالعمار / الشھید
الكبري

2011/03/01 ھند سالمة السید سلیمان 2155889 كفـءكفـء9262011/03/06 معلم

أ. عزبة زاویة بلتان ت  2010/07/01 ھند سمیح السید سیداحمد 2154177 كفـءكفـء9272011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بالعمار 2011/07/01 ھند عبدالسمیع دمحم عفیفى 2166571 كفـءكفـء9282011/07/13 معلم

كوم االطرون تعلیم اساسى 2010/03/01 ھند دمحم عادل دمحم افندي احمد الدردیري 2076332 كفـءكفـء9292011/03/06 معلم

دمحم سباعى دمحم حجازى ع بنین بمیت كنانة/ الشھید 2011/03/01 ھند دمحم علي سویلم 2081492 كفـءكفـء9302011/03/06 معلم

السفانیة االبتدائیھ 2009/02/01 ھند یحیى السید محمود 2154142 كفـءكفـء9312011/07/13 معلم

٢الدیر االبتدائیھ المشتركة  2010/07/01 ھنیة عمر ابراھیم بحیرى 2149963 كفـءكفـء9322011/07/01 معلم

مدرسة العمار للصم والبكم 2010/03/01 ھویدا جمال دمحم ابراھیم 2155289 كفـءكفـء9332011/07/13 معلم

منشیة مشتھر للتعلیم االساسى 2011/07/13 ھویدا صالح الدین حمدى عواد 2158506 كفـءكفـء9342011/07/13 معلم

م. كفر  الرجاالت ع  2011/07/13 ھویدا عبدالعظیم مختار عبدالمجید 2156025 كفـءكفـء9352011/04/01 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 

طوخالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنین. الشھید مجدى الحجر ع 2010/07/01 ھویدا یحى على دمحم 2187723 كفـءكفـء9362011/07/01 معلم

الشھید دمحم محمود عبدهللا بكفر منصور 2010/07/01 ھیام دمحم مسعد عبدالمجید احمد 2157121 كفـءكفـء9372011/07/01 معلم

بنین. الشھید مجدى الحجر ع 2011/07/01 ھیام نبیھ مغاورى موسى 2144154 كفـءكفـء9382011/07/13 معلم

بنین. الشھید مجدى الحجر ع 2011/07/01 ھیثم دمحم ابراھیم عبدالعزیز 2162904 كفـءكفـء9392011/07/13 معلم

مشتھر الثانویة الفنیة بنات 2010/08/09 وائل السید الصادق احمد 2278256 كفـءكفـء9402011/07/13 معلم

م. العبادلة ع  2010/07/01 وائل رجب عطیة بیومى 2143266 كفـءكفـء9412011/04/01 معلم

الشھید مجدى معروف رشید 2007/02/01 وجیة دمحم على دمحم مانع 2154322 كفـءكفـء9422011/07/13 معلم

بنات. مشتھر ع  2010/07/01 وجیھة دمحم السید عبدالسمیع 2153094 كفـءكفـء9432011/07/13 معلم

بلتان المشتركة 2011/03/01 وردة جابر احمد السعید 2170761 كفـءكفـء9442011/03/06 معلم

الشھید دمحم فھمى الطوخى 2010/07/01 وسام احمد دمحم احمد متولى 2144859 كفـءكفـء9452011/07/13 معلم

عزبة القاضى االبتدائیة 2010/07/01 وسام سعد السید دمحم حالوة 2144147 كفـءكفـء9462011/07/13 معلم

مشتھر االعدادیة بنین 2011/07/01 وسام محفوظ عبدالمجید دمحم جمعھ 2164326 كفـءكفـء9472011/07/13 معلم

م بالحصة.الشھید محمود راغب عبدالوھاب ع  2010/03/01 وسام دمحم عبدالرؤف صابر 2122917 كفـءكفـء9482011/03/21 معلم

م. منشاة العمار ع  2011/07/01 وسام منصور عبدالمطلب عبدالباقى 2174915 كفـءكفـء9492011/07/13 معلم

أ. الناصریــــــھ ت  2010/07/01 وفاء  دمحم ابوالخیر احمد 2391469 كفـءكفـء9502011/07/13 معلم

الدیر االعدادیھ المشتركة 2010/07/01 وفاء جودة عید عید شعت 2127486 كفـءكفـء9512011/07/13 معلم

كوم األطرون الثانویةالمشتركة 2001/07/01 وفاء سالم دمحم سالم 2278549 كفـءكفـء9522011/04/01 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 

طوخالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العمار الجدیدة 2011/03/01 وفاء عبد العلیم عبد السالم عبد المجید 2103343 كفـءكفـء9532011/03/06 معلم

أ. العمــــار ت  2011/03/01 وفاء عبدالمنعم عبد العزیز یوسف 2160766 كفـءكفـء9542011/03/21 معلم

العمار الجدیدة 2010/07/01 وفاء دمحم عبدالسالم دمحم 2162689 كفـءكفـء9552011/07/01 معلم

منشاة العمار االبتدائیھ 2011/03/01 وفاء دمحم محمود رفاعى 2158350 كفـءكفـء9562011/03/21 معلم

عزبة كفر الفقھاء االبتدائیة 2010/07/01 والء ابراھیم شھوان على 2162683 كفـءكفـء9572011/07/01 معلم

التحریر االبتدائیھ 2010/07/01 والء احمد زكى رضوان 2137861 كفـءكفـء9582011/07/13 معلم

الغزاویة تعلیم اساسى 2010/07/01 والء جودة عفیفى دمحم 2148981 كفـءكفـء9592011/07/13 معلم

السد العالى 2011/03/06 والء عبد السالم سالمة دسوقى 2102772 كفـءكفـء9602011/03/06 معلم

كوم االطرون تعلیم اساسى 2010/07/01 والء عبدهللا احمد دمحم الطوخى 2157057 كفـءكفـء9612011/07/13 معلم

ماھر السید مصطفى للتعلیم األساسي بالعمار / الشھید
الكبري

2010/07/01 والء عزت ابراھیم الرفاعى 2162576 كفـءكفـء9622011/07/13 معلم

دمحمعبد الحمید حسن الرسمیة لغات 2010/07/01 والء علیوة على على 2128988 كفـءكفـء9632011/07/13 معلم

م. منصوره نامول ع  2011/07/01 والء غالب طلخان دمحم 2158494 كفـءكفـء9642011/07/13 معلم

ناصر الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/13 والء دمحم رفعت حلمى یوسف 2259666 كفـءكفـء9652011/04/01 معلم

یعمل بالدیوان 2010/07/01 والء دمحم زین العابدین أحمد 2228328 كفـءكفـء9662011/07/13 معلم

م. زاویة بلتان ع  2011/07/01 والء دمحم مھدى دمحم 2145026 كفـءكفـء9672011/07/13 معلم

كفر علوان 2011/07/01 والء مختار عبدالعظیم یوسف الفقى 2359646 كفـءكفـء9682011/07/13 معلم

مشتھر االعدادیة بنین 2010/07/01 والء ممدوح جاد موسى راجح 2157108 كفـءكفـء9692011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

طوخالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العمار القدیمة 2011/03/01 ولید احمد عبدالعال ابراھیم 2156871 كفـءكفـء9702011/07/13 معلم

الشھید طارق فاروق مرجان بمشتھر 2011/07/01 ولید سعید عمارة طة 2148573 كفـءكفـء9712011/07/13 معلم

العمار الجدیدة 2011/07/01 ولید دمحم رضا ابراھیم عبدة 2155910 كفـءكفـء9722011/07/13 معلم

م. كفر علوان ع  2010/03/01 یاسر سعد مراد السید 2076878 كفـءكفـء9732011/03/06 معلم

م. منشاة العمار ع  2011/03/01 یاسر صالح محمود شریف 2158375 كفـءكفـء9742011/03/06 معلم

یاسین سلیم تعلیم اساسى 2011/07/01 یاسمین سعید دمحم مصطفى 2153063 كفـءكفـء9752011/07/13 معلم

م. بلتان ع  2011/03/01 یسرى حمدى مدبولى عبده 2165465 كفـءكفـء9762011/04/01 معلم

أ بمیت كنانة. عمربن الخطاب  ت  2011/07/01 یوسف عبدربة یوسف على 2157270 كفـءكفـء9772011/07/13 معلم

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



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أحمد كمال محمود الشیخ/ الشھید عقید  2011/07/01 اسماء ابو بكر احمد الفحل 2172391 كفـءكفـء12011/07/13 أمین مكتبة

٥طحانوب  2010/07/01 اسماء سالم سید احمد بوشة 2170922 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

الزھویین 2011/07/01 اسماء یحیى ابو القاسم الدرقاوي 2168006 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

مجمع االحراز 2011/07/01 دعاء دمحم عطیة الطناني 2258117 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

سعد زغلول ع للبنین 2010/07/01 راجیة دمحم فتحي طھ دمحم مشرف 2173467 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

ت بنات بشبین .رضوان عثمان رضوان ث/ الشھید
القناطر

2011/07/01 رندا محمود عبد الحي عبد الواحد 2225399 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

٢شبین القناطر القدیمة  2010/07/01 ریھام دمحم فتحي طھ دمحم مشرف 2173444 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

كفر سعد بحیرى 2011/07/01 زكیة ابراھیم عبد النبي العسیلي 2151975 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

١شبین القناطر للبنات  2011/07/01 زیزي عبد الفتاح احمد حسین 2156259 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

عبدالخالق سالمھ عمار/ الشھید مقدم طیار 2011/07/01 زینب صبحي دمحم عبد الفتاح ابو ریة 2224742 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

م.طحوریا ث 2011/07/01 سحر سعید مصطفى ابراھیم الغزال 2374113 كفـءكفـء112011/07/13 أمین مكتبة

م.ع.عرب الصوالحة 2011/07/01 سمر ناصف سالم ناصف 2161829 كفـءكفـء122011/07/13 أمین مكتبة

زاویة الشیخ سند 2011/07/01 شرین دمحم دمحم متولي حسام الدین 2228013 كفـءكفـء132011/07/13 أمین مكتبة

نوب طحا 2011/07/01 شیرین احمد زكي ابو ستیت 2163500 كفـءكفـء142011/07/13 أمین مكتبة

عرب الصوالحة الثانویة الكھربائیة بنین 2011/07/01 غادة اسماعیل حسن ابراھیم 2254860 كفـءكفـء152011/07/13 أمین مكتبة

أ  بنات. شبین القناطر ت  2011/07/01 فتحیة السید ھالل صادق یوسف عفیفي 2166538 كفـءكفـء162011/07/13 أمین مكتبة

٢النصـر  2011/07/01 مروة سعید عبد الكریم جاد هللا 2166843 كفـءكفـء172011/07/13 أمین مكتبة

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

شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١طحانـــوب  2011/07/01 مروة علي دمحم عامر بان 2194800 كفـءكفـء182011/07/13 أمین مكتبة

فتحى یوسف عفیفى 2011/07/01 نھى  یحیى محمود احمد عبد الجواد 2216670 كفـءكفـء192011/07/13 أمین مكتبة

٥طحانوب  2011/07/01 ھبة عبد الستار عبد العظیم ابو غازي 2156358 كفـءكفـء202011/07/13 أمین مكتبة

١النصـر  2011/07/13 ھبة فرج دمحم منصور طنطاوي 2216599 كفـءكفـء212011/07/13 أمین مكتبة

نوى القدیمة االبتدائیھ 2011/07/01 وفاء متولي محمود ابو الفتوح 2152776 كفـءكفـء222011/07/13 أمین مكتبة

على الدبیس االعدادیة بنین 2011/07/01 ابتسام  فاروق دمحم متولى الدبیس 2143863 كفـءكفـء232011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ  بنات. شبین القناطر ت  2011/07/01 احمد عطیة عبد الغنى عبد اللطیف 2183822 كفـءكفـء242011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

منشاة الكرام ع م 2011/07/01 احمد یحیى صالح سالم 2146676 كفـءكفـء252011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ت بنات بشبین .رضوان عثمان رضوان ث/ الشھید
القناطر

2011/07/01 اسالم رضوان سید دمحم زرد 2182889 كفـءكفـء262011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عرب الصوالحة الشرقیة الجدیدة 2011/03/01 اشرف حامد اسماعیل بیومي راشد 2081905 كفـءكفـء272011/03/21 أخصائى صحافة وإعالم

طحانوب الثانویة المشتركة 2011/07/01 ایمان حمدي عواد سالمة فارس 2152090 كفـءكفـء282011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

المریج  االبتدائیة 2011/07/01 ایمان علي دمحم الفخراني 2192029 كفـءكفـء292011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الجمھوریة 2011/07/01 سارة عبد الفتاح السید الصواف 2192166 كفـءكفـء302011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عرب جھینة الفنیة بنات 2011/07/01 سعید راشد جمعة السید 2191667 كفـءكفـء312011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مصطفى عبد الكریم ع م 2011/07/01 سماح السید حسین البرھامي 2162152 كفـءكفـء322011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

تل بنى تمیم االعدادیة م 2011/07/01 سناء كامل عواد حسن سویلم 2164874 كفـءكفـء332011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١الخوالدة  2011/07/01 شیرین غانم السید طوخي 2162375 كفـءكفـء342011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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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 

شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خلوة الشیخ عثمان االبتدائیة 2011/07/01 شیماء حسن دمحم مصطفى القصاص 2176417 كفـءكفـء352011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

المریج ع م 2011/07/01 شیماء سلیمان السید السید سلیمان 2152084 كفـءكفـء362011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١طحانـــوب  2011/07/01 صفاء حسن عبد الحافظ دمحم قدح 2152069 كفـءكفـء372011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢نوى الجدیدة   2011/07/01 عصام عبد هللا الغیطاني خمیس 2167977 كفـءكفـء382011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید حسن شدید 2011/07/01 مروة محي الدین دمحم الشریف یحیى زكریا 2149367 كفـءكفـء392011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

نادى فودة 2011/07/01 منى رمضان السید دمحم قطب 2224736 كفـءكفـء402011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر الدیر 2011/07/01 مھدي دمحم دمحم ابراھیم 2155419 كفـءكفـء412011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

شبین القناطر االعدادیة التجریبیة 2011/07/01 مي حسن دمحم عبده 2167954 كفـءكفـء422011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

فاطمة الزھراء الثانویة للبنات 2011/07/01 نھى عمر حسین حسب هللا 2156526 كفـءكفـء432011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

م.احمد دمحم احمد حیدر الرسمیة للغات ع/ الشھید  2011/07/01 نھى دمحم حمدي دمحم سعد 2162245 كفـءكفـء442011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢مؤسسة كفر طحا  2011/07/01 نورا فوزي علي مصطفى فرحان 2156058 كفـءكفـء452011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الزھویین 2011/07/01 ھبة عبد اللطیف علي ابراھیم 2162900 كفـءكفـء462011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢مؤسسة كفر طحا  2011/07/01 ھنا فتحي عبد النبي سید 2156052 كفـءكفـء472011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر شبین االعدادیة بنات 2011/07/01 ھناء عبد الفتاح دمحم نصار 2159995 كفـءكفـء482011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

نوب طحا 2011/07/01 ھند محمود دمحم خفاجي 2153418 كفـءكفـء492011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

شبین القناطر الصناعیة بنین 2011/07/01 یاسر فتحي عمارة احمد شوك 2168015 كفـءكفـء502011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

العھد الجدید 2011/07/01 یاسمین صالح الدین ابراھیم دمحم 2166623 كفـءكفـء512011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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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 

شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١منیة شبین بنین  2011/07/01 احمد السید مصطفى عابدین 2154689 كفـءكفـء522011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

كفر شبین االعدادیة للبنین 2011/07/01 احمد عبد الفتاح علي منصور 2163787 كفـءكفـء532011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

)أ.ت(مجمع العسایلة ع 2011/07/01 احمد دمحم النادي احمد حسن 2183832 كفـءكفـء542011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

دمحمى ماھر رشاد قاسم بكفر الشرفا/الشھید 2011/07/01 احمد دمحم دیاب عید الصیاد 2191986 كفـءكفـء552011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

ا. كفر شبین ت  2011/07/01 اسامة ابو زید عبد الفتاح منصور 2156122 كفـءكفـء562011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

م.ع.عرب الصوالحة 2011/07/01 اسماء احمد حسین عبد السالم علي الدین 2194086 كفـءكفـء572011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

دمحم صالح محمود الصواف ع/ الشھید  2011/03/01 اسماء جمال احمد بیومي الشین 2076513 كفـءكفـء582011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

إسالم رمضان سعید/ الشھید  2011/07/01 اسماء سعد دمحم سعد 2167865 كفـءكفـء592011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

٢منشاة الكرام   2011/07/01 اسماء فؤاد السید عدلي 2172369 كفـءكفـء602011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

زاویة الشیخ سند 2011/07/01 اسماء دمحم رضا طھ حجاج 2252039 كفـءكفـء612011/03/06 أخصائى تكنولوجیا

م. عبد السمیع شحرور ع  2011/07/01 اسماء دمحم عبد الوھاب دمحم عبد الرازق شعالن 2169960 كفـءكفـء622011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

تل بنى تمیم القدیمة 2011/07/01 اسماء دمحم علیوة علي 2177331 كفـءكفـء632011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١منیة شبین بنین  2011/07/01 امال طھ دمحم داود 2156314 كفـءكفـء642011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

سعد زغلول ع للبنین 2011/07/01 امل سعید دمحم سالم 2167946 كفـءكفـء652011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشدایدة 2011/07/01 امینھ محمود یوسف على 2163419 كفـءكفـء662011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

شبین القناطر تعلیم اساسى 2011/07/01 آیات ابراھیم عواد النجار 2162364 كفـءكفـء672011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

أ. كفر الشوبك ت  2011/07/01 ایمان الطوخي دمحم الطوخي 2188665 كفـءكفـء682011/07/01 أخصائى تكنولوجیا
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المؤھل 
األعلي

عرب الحمامشة االبتدائیة 2011/07/01 ایمن احمد البدوي دمحم حسن 2188458 كفـءكفـء692011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

)أ.ت(كفر سندوه  ع  2011/07/01 بالل حمدي دسوقي سید 2193963 كفـءكفـء702011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

المنشیة الجدیدة ع  تعلیم أساسى 2011/07/01 جعفر محمود دمحم السید مسلم 2194177 كفـءكفـء712011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

٢النصـر  2011/07/01 جھاد مجدي دمحم علیوة 2161222 كفـءكفـء722011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

أ.الحسینى احمد حسان ت 2011/07/01 حسام  دمحم مصطفى صوان 2374034 كفـءكفـء732011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

٢مؤسسة كفر طحا  2011/07/01 دعاء فؤاد ابراھیم السیسي 2167524 كفـءكفـء742011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

مجمع االحراز 2011/07/01 رانیا صبحي الھادي عید 2163778 كفـءكفـء752011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الجمھوریة 2011/07/01 رانیا عبد المنعم محمود الصفتي 2167253 كفـءكفـء762011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

عبدالخالق سالمھ عمار/ الشھید مقدم طیار 2011/07/01 رشا دمحم العربي ابراھیم فتح الباب 2193928 كفـءكفـء772011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

كفر طحا االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 زینب  عبد الفتاح یوسف علي 2224732 كفـءكفـء782011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

نوى القدیمة االبتدائیھ 2011/07/01 سامیة دمحم دمحم الصاوي 2154488 كفـءكفـء792011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

كفر الشوبك تعلیم اساسى 2011/07/01 سماح عبد الفتاح دمحم عابدین 2151516 كفـءكفـء802011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الدكتور مصطفى ھاشم 2011/07/01 سماح علي دمحم علي 2166624 كفـءكفـء812011/07/21 أخصائى تكنولوجیا

الشھید صالح قطب 2011/07/01 صفاء سعید السید عید 2175924 كفـءكفـء822011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

المریج ع م 2011/07/01 صفاء مصطفى ابراھیم مصطفى 2155107 كفـءكفـء832011/02/12 أخصائى تكنولوجیا

١الحصافة  2011/07/01 صالح مصطفى سلیمان مصطفى 2224761 كفـءكفـء842011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م. عبد السمیع شحرور ع  2009/06/14 عبد النبي عطا سید احمد ابو قفة 2173966 كفـءكفـء852011/07/01 أخصائى تكنولوجیا
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شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ. مجمع العسایلة ت  2011/07/01 عزة شعبان دمحم دسوقي 2163620 كفـءكفـء862011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

٥طحانوب  2011/07/01 عزة فؤاد دمحم متولي 2394149 كفـءكفـء872011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

كفر الدیر 2011/07/01 عفاف دمحم عبد المقصود عبد العزیز دویدار 2155466 كفـءكفـء882011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

المالح االعدادیة المشتركة 2011/07/01 غادة سید سعد شعیرة 2153592 كفـءكفـء892011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

دمحمى ماھر رشاد قاسم بكفر الشرفا/الشھید 2011/07/01 مجدي عبد القادر دمحم علي 2163512 كفـءكفـء902011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١عرب الصوالحة  2011/07/01 دمحم عبد اللطیف دمحم عبد اللطیف 2239705 كفـءكفـء912011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الغــریرى االعدادیةالمشتركة 2011/07/01 محمود  الحسیني عبد الفتاح مصلحي 2148719 كفـءكفـء922011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

م.كفـر سعـد بحیـرى  ع 2011/07/01 محمود احمد سعید عبدالرازق 2169723 كفـءكفـء932011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الدمرداش الزلبانى 2011/07/01 محمود دمحم المھدي محمود  منصور 2152486 كفـءكفـء942011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

طحانوب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مرفت دمحم محمود دمحم 2166825 كفـءكفـء952011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

منشأة الكرام الجدیدة 2011/07/01 منى دمحم دیاب الصیاد 2160017 كفـءكفـء962011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

سعد زغلول ع للبنین 2011/07/13 نجوى دمحم عبدالعلى احمد 2140385 كفـءكفـء972011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

على الدبیس 2011/07/01 ھالة كامل ابراھیم دمحم 2143709 كفـءكفـء982011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

فاطمة الزھراء الثانویة للبنات 2011/07/01 ھبة هللا احمد عبد الرؤوف عثمان فتیح 2193918 كفـءكفـء992011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

م. كفر الدیر ع  2011/07/01 ھبة جمال محمود یوسف 2167990 كفـءكفـء1002011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

المریج  االبتدائیة 2011/07/01 ھبة عبد البر دمحم احمد دیاب 2192012 كفـءكفـء1012011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

االمل للصم والبكم وضعاف السمع 2011/07/01 ھبة یاسر جاد المولى كساب 2190575 كفـءكفـء1022011/07/13 أخصائى تكنولوجیا
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عرب الصوالحة الشرقیة الجدیدة 2011/07/01 ھناء اسامة احمد دمحم 2159981 كفـءكفـء1032011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

احمد دمحم احمد حیدر الرسمیة لغات/ الشھید  2011/07/01 ھند عبد العزیز محمود قندیل 2194057 كفـءكفـء1042011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

٢كفر شبین الجدیدة  2011/07/01 والء سعید السید حسان 2163587 كفـءكفـء1052011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

دمحمى ماھر رشاد قاسم بكفر الشرفا/الشھید 2011/07/01 والء دمحم عطیة دیاب 2163509 كفـءكفـء1062011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

الشھید حسن شدید 2011/07/01 یحى سعد منصور على 2188525 كفـءكفـء1072011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

أحمد كمال محمود الشیخ/ الشھید عقید  2011/07/01 احالم دمحم عبد الصمد قطب 2153557 كفـءكفـء1082011/07/01 أخصائى نفسى

دمحم مروان عبدهللا عرفھ الثانویة بنین بشبین /الشھید
القناطر

2010/07/01 احمد ماجد دمحم عبد الفتاح قابیل 2209829 فوق المتوسطكفـء1092011/07/13 أخصائى نفسى

ابو بكر الصدیق الثانویة بنین 2011/07/01 احمد دمحم تاج الدین عبد الھادي یوسف 2191348 كفـءكفـء1102011/07/13 أخصائى نفسى

المریج ع م 2011/07/01 اسماء السید ابو ھاشم الشیخ علي 2151164 كفـءكفـء1112011/07/13 أخصائى نفسى

شبین القناطر الفنیة بنات 2011/07/01 امیرة امام سالمة امام 2168008 كفـءكفـء1122011/07/13 أخصائى نفسى

شبین القناطر االعدادیة التجریبیة 2011/07/01 امیرة سعید احمد بركات 2164773 كفـءكفـء1132011/07/13 أخصائى نفسى

شبین القناطر ث بنات 2009/03/01 امیرة عادل السید شویتة 2163519 كفـءكفـء1142011/07/13 أخصائى نفسى

٢شبین القناطر الجدیدة  2011/07/01 امینھ حسن علي حسن داود 2167871 كفـءكفـء1152011/07/13 أخصائى نفسى

شبین القناطر تعلیم اساسى 2011/07/01 ایمان احمد دمحم موسى قاسم 2167868 كفـءكفـء1162011/07/13 أخصائى نفسى

الكوم االحمر 2011/03/01 ایمان الخضر دمحم دمحم 2067427 كفـءكفـء1172011/03/21 أخصائى نفسى

شبین القناطر الرسمیة لغات 2011/07/01 ایمان مجدي دمحم رزق 2191259 كفـءكفـء1182011/07/13 أخصائى نفسى

٣كفر شبین الجدیدة  2011/07/13 ثریا دمحم محمود الستریسي 2160330 كفـءكفـء1192011/07/13 أخصائى نفسى
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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 

شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المدرسة الفكریة بشبین القناطر 2011/07/01 ثریا مصطفى سلیمان الزغل 2084661 كفـءكفـء1202011/07/13 أخصائى نفسى

المریج  االبتدائیة 2011/07/01 حنان طھ دمحم العزالي 2193955 كفـءكفـء1212011/07/13 أخصائى نفسى

أ. كفر طحوریا ت  2011/07/01 دعاء صالح سالمة جمعة 2168020 كفـءكفـء1222011/07/13 أخصائى نفسى

أحمد كمال محمود الشیخ/ الشھید عقید  2011/07/01 دینا عبد الباسط علي ھزاع 2165119 كفـءكفـء1232011/07/01 أخصائى نفسى

طحانوب الثانویة المشتركة 2011/07/01 رحاب احمد عبد العزیز  الكرداسي 2391006 كفـءكفـء1242011/07/13 أخصائى نفسى

منشاة الكرام ع م 2011/07/01 زینب السید دمحم الطناني 2149317 كفـءكفـء1252011/07/01 أخصائى نفسى

شبین القناطر ث بنات 2011/07/01 سالي احمد احمد سلیمان عبد الظاھر 2155531 كفـءكفـء1262011/07/13 أخصائى نفسى

االحراز االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سامیة بركات سید احمد عواد 2183856 كفـءكفـء1272011/07/13 أخصائى نفسى

)أ.ت(مجمع العسایلة ع 2011/07/01 سعدیة سعید عبد المنعم شومان 2194726 كفـءكفـء1282011/07/13 أخصائى نفسى

عرب جھینة الجدیدة 2011/07/01 سماح عواد حجازي النجار 2156324 كفـءكفـء1292011/07/13 أخصائى نفسى

أ. كفر شبین ت  2011/07/01 سمر طلعت محمود كرم 2161191 كفـءكفـء1302011/07/13 أخصائى نفسى

زاویة الشیخ سند 2011/07/01 سناء دمحم السعید دمحم عبد الرحمن رضوان 2169504 كفـءكفـء1312011/07/13 أخصائى نفسى

م.نوى تعلیم اساسي ع 2011/07/01 سھام مسعد السید سنجر 2284725 كفـءكفـء1322011/07/13 أخصائى نفسى

١منیة شبین بنین  2011/07/01 شیماء احمد اسماعیل الدیب 2391156 كفـءكفـء1332011/07/13 أخصائى نفسى

على الدبیس 2011/07/01 غادة رضا سعد جبة 2177560 كفـءكفـء1342011/07/13 أخصائى نفسى

على الدبیس 2011/07/01 فاتن صابر السید محمود الخضراوي 2164786 كفـءكفـء1352011/07/13 أخصائى نفسى

طحانوب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 فاطمة احمد عبد العزیز  الكرداسي 2391019 كفـءكفـء1362011/07/13 أخصائى نفسى
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شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١الخوالدة  2011/07/01 فاطمة النادي السید النادي 2153997 كفـءكفـء1372011/07/13 أخصائى نفسى

٢العطارة رقم  2011/07/01 فاطمھ عبد الباسط عید ابو السعود 2188506 كفـءكفـء1382011/07/01 أخصائى نفسى

م.نوى تعلیم اساسي ع 2011/07/01 لوزة العربي سید عبد العزیز 2184001 كفـءكفـء1392011/07/13 أخصائى نفسى

فاطمة الزھراء الثانویة للبنات مرفت ابراھیم دسوقي فتح الباب دمحم فضل فتح الباب2011/07/01 2287920 كفـءكفـء1402011/07/13 أخصائى نفسى

١طحانـــوب  2011/07/13 مرفت عبد هللا الحسیني حماد 2163499 كفـءكفـء1412011/07/13 أخصائى نفسى

١شبین القناطر القدیمة 2011/07/01 مروة عبد المحسن احمد سعید دمحم صالح 2156488 كفـءكفـء1422011/07/13 أخصائى نفسى

على الدبیس االعدادیة بنات 2011/07/01 مروة كامل عبد العظیم عمار 2167038 كفـءكفـء1432011/07/13 أخصائى نفسى

ت بنات بشبین .رضوان عثمان رضوان ث/ الشھید
القناطر

2011/07/01 مریم عزیز حلیم عبد المسیح 2168021 كفـءكفـء1442011/07/01 أخصائى نفسى

٢طحانــوب الریفیة  2011/07/01 منى رفعت عبد هللا ابو ستیت 2156473 كفـءكفـء1452011/07/13 أخصائى نفسى

١القشیش الجدیدة  2011/07/01 منى عطیة عبد السالم عطیة عیاد 2156302 كفـءكفـء1462011/07/13 أخصائى نفسى

المریج  االبتدائیة 2011/07/01 نجالء  دمحم السید دعبس 2160374 كفـءكفـء1472011/07/13 أخصائى نفسى

ت بنات بشبین .رضوان عثمان رضوان ث/ الشھید
القناطر

2011/07/01 نجالء نصر هللا دمحم الحسیني خالف 2192025 كفـءكفـء1482011/07/13 أخصائى نفسى

كفر شبین القدیمة 2011/07/01 ندا دمحم عبد الحكیم ابو زید 2156434 كفـءكفـء1492011/07/13 أخصائى نفسى

نوى الثانویة المشتركة 2011/07/01 نھا دمحم دمحم عفیفي 2155720 كفـءكفـء1502011/07/13 أخصائى نفسى

تل بنى تمیم القدیمة 2011/07/01 نیللي متبولي دسوقي متبولى 2160006 كفـءكفـء1512011/07/13 أخصائى نفسى

أ. كفر شبین ت  2011/07/01 ھاجر جمال الدین عبد الرحمن سالمة 2156128 كفـءكفـء1522011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید صالح قطب 2011/07/01 ھبة ابراھیم فؤاد ابراھیم 2167996 كفـءكفـء1532011/07/13 أخصائى نفسى
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

ت بنات بشبین .رضوان عثمان رضوان ث/ الشھید
القناطر

2011/07/01 ھبة خیري السید دراھم 2155435 كفـءكفـء1542011/07/01 أخصائى نفسى

أ  بنات. شبین القناطر ت  2011/07/01 ھبة شاكر ھاشم جمعة 2163422 كفـءكفـء1552011/07/01 أخصائى نفسى

٢شبین القناطر القدیمة  2011/07/01 ھبة صبري احمد الطوخي النجار 2167282 كفـءكفـء1562011/07/13 أخصائى نفسى

المریج  االبتدائیة 2011/07/01 ھدى دمحم صبحي عبد الال 2169740 كفـءكفـء1572011/07/13 أخصائى نفسى

االمل للصم والبكم وضعاف السمع 2011/07/01 ھند حامد دمحم الجیوشى عید 2083377 كفـءكفـء1582011/07/13 أخصائى نفسى

عرب جھینة الثانویة المشتركة 1993/05/03 عاطف محمود حسن البقلى 210427 كفـءكفـء1592012/05/31 دكتوراهأخصائى اجتماعى أول أ

دمحم صالح محمود الصواف ع/ الشھید  1993/08/21 دمحم فتحي دمحم الطحاوي 2072619 كفـءكفـء1602009/09/13 أخصائى اجتماعى أول أ

شبین القناطر ث بنات 2011/07/01 آالء عدنان عبد ربھ السید البسیوني 2373472 كفـءكفـء1612011/07/13 أخصائى اجتماعى

على الدبیس االعدادیة بنین 2011/07/01 سارة احمد عبد العظیم فودة 2179639 كفـءكفـء1622011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید حسن شدید 2011/07/01 سامیة علي عبد الفتاح بیومي جاد 2398402 كفـءكفـء1632011/07/01 أخصائى اجتماعى

السلمانیة تعلیم اساسى 2011/07/01 لبنى دمحم محمود نصار 2183810 كفـءكفـء1642011/07/13 أخصائى اجتماعى

١طحانـــوب  2011/07/01 منى سالم احمد ابو ستیت 2163506 كفـءكفـء1652011/07/13 أخصائى اجتماعى

احمد دمحم احمد حیدر الرسمیة لغات/ الشھید  2011/07/01 منى صالح دمحم امبابي 2224786 كفـءكفـء1662011/07/13 أخصائى اجتماعى

طحانوب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نجالء عبد الحمید عویس دمحم محمود 2363936 كفـءكفـء1672011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢عرب جھینة القدیمة  1986/09/01 رضا حسن سلیمان سبیع 204204 كفـءكفـء1682012/05/31 ماجیستیرمعلم أول أ

مجمع االحراز 1992/09/01 السید صالح السید عبد المطلب 224147 كفـءكفـء1692011/01/01 معلم أول

كفر شبین تعلیم اساسى 2000/08/19 سیده دمحم الجیوشي احمد البالشوني 229012 كفـءكفـء1702011/01/01 معلم أول
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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 

شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المریج ع م 1997/04/12 عماد سرحان عباس أبو عرب 220477 كفـءكفـء1712008/12/30 معلم أول

المالح االعدادیة المشتركة 2000/08/19 فاطمھ دمحم سالم منصور 234423 كفـءكفـء1722012/05/13 ماجیستیرمعلم أول

على الدبیس 2011/07/01 حسن البسیوني" دمحم نجیب"ابتسام  2143821 كفـءكفـء1732011/07/13 معلم

عرب جھینة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ابتسام اسماعیل السید ابراھیم حماد 2167292 كفـءكفـء1742011/07/13 معلم

عبدالخالق سالمھ عمار/ الشھید مقدم طیار 2011/07/01 ابتسام عبد الغني یس عبد العزیز الشیمي 2126957 كفـءكفـء1752011/07/13 معلم

المنشیة الجدیدة بنوى 2011/07/01 ابتسام دمحم الطبالوي النجار 2215946 كفـءكفـء1762011/07/13 معلم

م.نوى تعلیم اساسي ع 2011/03/01 إبراھیم  سند دمحم قندیل 2179256 كفـءكفـء1772011/03/21 معلم

الدكتور مصطفى ھاشم 2011/07/01 ابراھیم احمد ضیف دمحم 2168011 كفـءكفـء1782011/07/13 معلم

زاویة الشیخ سند 2011/07/01 اجالل السید دمحم منصور 2154502 كفـءكفـء1792011/07/13 معلم

تل بنى تمیم االبتدائیة 2011/07/01 احسان دمحم حسین عبد العال زھرة 2166804 كفـءكفـء1802011/07/13 معلم

2011/03/01 كفرالدیر احالم حسب هللا بیومي دمحم 2076859 كفـءكفـء1812011/03/21 معلم

عرب جھینة الفنیة بنات 2011/07/01 احمد  حبیب  عبد السالم  دمحم 2301923 كفـءكفـء1822011/07/01 معلم

عرب الصوالحة الثانویة الكھربائیة بنین 2011/07/01 احمد  عبد العاطى  عبد المجید  شدید 2301947 كفـءكفـء1832011/07/13 معلم

م.كفـر سعـد بحیـرى  ع 2011/07/01 احمد ابراھیم دمحم ابراھیم منصور 2152076 كفـءكفـء1842011/07/13 معلم

م. عبد السمیع شحرور ع  2011/03/01 احمد جمال عبد السالم محمود 2081575 كفـءكفـء1852011/03/21 معلم

على الدبیس االعدادیة بنات 2011/03/01 احمد جمال عبدالسالم دمحمعوض 2206434 كفـءكفـء1862011/03/06 معلم

م.نوى تعلیم اساسي ع 2011/07/01 احمد سند احمد الشیخ خلیل 2161847 كفـءكفـء1872011/07/13 معلم

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



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عرب جھینة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 احمد شكري دمحم احمد المعالوي 2321638 كفـءكفـء1882011/07/13 معلم

عرب جھینة الثانویة المشتركة 2011/03/01 احمد صبري السید احمد حمیدة 2081514 كفـءكفـء1892011/03/06 معلم

٢عرب جھینة القدیمة  2011/07/01 احمد طلعت احمد المعالوي 2167979 كفـءكفـء1902011/07/13 معلم

القشیش القدیمة 2011/07/01 احمد عبد الباسط عید ابو السعود 2183819 كفـءكفـء1912011/07/01 معلم

٢القشیش الجدیدة  2011/07/01 احمد عبد العال محمود حسن 2154478 كفـءكفـء1922011/07/01 معلم

مصطفى عبد الكریم ع م 2011/07/01 احمد عبد الفضیل احمد دمحم السیلیني 2148886 كفـءكفـء1932011/07/13 معلم

٢مؤسسة كفر طحا  2011/03/01 احمد عبدالمنعم سید ابراھیم 2195822 كفـءكفـء1942011/03/21 معلم

المالح االعدادیة المشتركة 2011/07/01 احمد عواد باطھ احمد باطھ 2153585 كفـءكفـء1952011/07/13 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 احمد عید عدلي سلیمان 2183813 كفـءكفـء1962011/07/13 معلم

عرب جھینة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 احمد دمحم الحسیني مصیلحي ابو ستیت 2329440 كفـءكفـء1972011/07/13 معلم

شبین القناطر الصناعیة بنین 2011/07/01 احمد دمحم السید ابو ھیكل 2292129 كفـءكفـء1982011/07/13 معلم

عرب جھینة الفنیة بنات 2011/07/01 احمد دمحم السید عثمان 2361084 كفـءكفـء1992011/07/13 معلم

شبین القناطر الصناعیة بنین 2011/07/01 احمد دمحم سالمة دمحم مطاوع 2292118 كفـءكفـء2002011/07/13 معلم

شوقى یونس الرسمیة لغات 2011/07/01 احمد دمحم عبد الشافي دمحم الھاروني 2188470 كفـءكفـء2012011/07/13 معلم

م.ع.عرب الصوالحة 2011/07/01 احمد دمحم عزت غیطاس 2155119 كفـءكفـء2022011/07/13 معلم

شبین القناطر الرسمیة لغات 2011/07/01 احمد دمحم عمارة حسن 2193919 كفـءكفـء2032011/07/13 معلم

٢مؤسسة كفر طحا  2011/07/01 احمد دمحم عواد دمحم 2156051 كفـءكفـء2042011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغــریرى االعدادیةالمشتركة 2011/07/01 احمد دمحم دمحم علي السید 2148818 كفـءكفـء2052011/07/13 معلم

القشیش ع م 2011/03/01 احمد محمود عبد هللا عطیة 2081485 كفـءكفـء2062011/03/06 معلم

دمحم مروان عبدهللا عرفھ الثانویة بنین بشبین /الشھید
القناطر

2011/03/06 احمد محمود دمحم المكاوي منصور 2078369 كفـءكفـء2072011/03/06 معلم

طحانوب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 احمد مسلم محمود احمد 2100234 كفـءكفـء2082011/07/13 معلم

العھد الجدید 2011/03/01 احمد یوسف احمد سالم الوكیل 2099354 كفـءكفـء2092011/03/06 معلم

)أ.ت(كفر سندوه  ع  2011/03/01 اسامة  فتحي حسین سرحان 2075897 كفـءكفـء2102011/03/06 معلم

دمحم مروان عبدهللا عرفھ الثانویة بنین بشبین /الشھید
القناطر

2011/03/01 اسامة سعید محمود دمحم 2081644 كفـءكفـء2112011/03/06 معلم

القشیش ع م 2011/07/01 أسامة فتحى سلیمان إبراھیم 2180386 كفـءكفـء2122011/07/13 معلم

تل بنى تمیم الجدیدة 2011/07/01 اسراء حسني عمارة احمد شوك 2163598 كفـءكفـء2132011/07/13 معلم

طحانوب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 اسالم صالح دمحم یاسین 2159561 كفـءكفـء2142011/07/13 معلم

سعد زغلول ع للبنین 2011/07/01 اسماء  ھالل سالم  دمحم الوكیل 2207741 كفـءكفـء2152011/07/13 معلم

م. كفر الدیر ع  2009/03/01 اسماء ابراھیم منتصر ابراھیم 2166810 كفـءكفـء2162011/07/13 معلم

كفر شبین تعلیم اساسى 2011/03/01 اسماء ابو الفضل عبد الخالق عید 2076905 كفـءكفـء2172011/03/06 معلم

على الدبیس 2011/07/01 اسماء احمد ابراھیم دمحم 2143773 كفـءكفـء2182011/07/13 معلم

أ. كفر الشوبك ت  2011/07/01 اسماء احمد الطوخي النجار 2167969 كفـءكفـء2192011/07/13 معلم

نوى القدیمة االبتدائیھ 2011/03/01 اسماء احمد حسن الكرماني 2151545 كفـءكفـء2202011/07/13 معلم

كفر طحا االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 اسماء احمد سید احمد مسعد 2090640 كفـءكفـء2212011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االمل للصم والبكم وضعاف السمع 2011/07/13 اسماء احمد دمحم احمد 2373356 كفـءكفـء2222011/07/13 معلم

شبین القناطر الفنیة بنات 2011/07/01 اسماء احمد محمود السید 2258050 كفـءكفـء2232011/07/13 معلم

الشھید حسن شدید 2011/07/01 اسماء اسماعیل حامد عبدالمقصود 2152941 كفـءكفـء2242011/07/13 معلم

نوب طحا 2011/07/01 اسماء السید شحات السید 2163498 كفـءكفـء2252011/07/13 معلم

كفر شبین االعدادیة بنات 2011/07/01 اسماء امین احمد عبد الشافي عبد الفتاح 2076897 كفـءكفـء2262011/07/13 معلم

ت بنات بشبین .رضوان عثمان رضوان ث/ الشھید
القناطر

2011/03/01 اسماء حجازي دمحم السید 2078364 كفـءكفـء2272011/03/06 معلم

كفر شبین القدیمة 2011/07/01 اسماء حسین صابر منصور 2167974 كفـءكفـء2282011/07/13 معلم

كفر شبین االعدادیة للبنین 2011/07/01 اسماء رشدي سعد عمر 2163715 كفـءكفـء2292011/07/13 معلم

شبین القناطر الفنیة بنات 2011/07/01 اسماء رضا عبد العزیز دمحم 2143792 كفـءكفـء2302011/07/13 معلم

عرب جھینة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 اسماء رضا عبد العظیم الصفتي 2322204 كفـءكفـء2312011/07/03 معلم

أ. مجمع العسایلة ت  2011/07/01 اسماء سعید حسین مھدي حبیشي 2191063 كفـءكفـء2322011/07/01 معلم

شبین القناطر الصناعیة بنین 2011/07/01 اسماء سعید دمحم غانم 2345047 كفـءكفـء2332011/07/13 معلم

المریج  االبتدائیة 2011/07/01 اسماء شكري عبد الكریم ابراھیم مصطفى 2156501 كفـءكفـء2342011/07/13 معلم

شوقى یونس الرسمیة لغات 2011/03/01 اسماء صبحي نمر دمحم الكرداسي 2152819 كفـءكفـء2352011/03/06 معلم

مجمع االحراز 2011/07/01 اسماء صالح عبد المولى ابراھیم 2166586 كفـءكفـء2362011/07/13 معلم

١الحصافة  2011/03/01 اسماء عبد الغني عبد القادر مصطفى 2097466 كفـءكفـء2372011/03/06 معلم

أحمد كمال محمود الشیخ/ الشھید عقید  2011/03/01 اسماء عبد اللطیف السید خفاجي 2144013 كفـءكفـء2382011/03/21 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الدمرداش الزلبانى 2011/07/01 اسماء عبد النبي سالم الشین 2163401 كفـءكفـء2392011/07/13 معلم

نوى الحدیثة 2011/07/01 اسماء عزت عبد العاطي صابر 2153979 كفـءكفـء2402011/07/13 معلم

المالح االعدادیة المشتركة 2011/07/01 اسماء فتحي سید شعیرة 2153545 كفـءكفـء2412011/07/01 معلم

نوب طحا 2011/07/01 اسماء فیصل عبد السالم محمود 2152669 كفـءكفـء2422011/07/13 معلم

٣كفر شبین الجدیدة  2011/07/01 اسماء دمحم اسماعیل بكري 2168160 كفـءكفـء2432011/07/13 معلم

١كفر سلیمان الور  2011/07/01 اسماء دمحم السید عبد السالم 2183826 كفـءكفـء2442011/07/13 معلم

تل بنى تمیم القدیمة 2011/07/01 اسماء دمحم عبد الظاھر شحاتة دراز 2163625 كفـءكفـء2452011/07/13 معلم

شبین القناطر تعلیم اساسى 2011/07/01 اسماء دمحم دمحم الشیخ سالم 2167992 كفـءكفـء2462011/07/13 معلم

٢طحانــوب الریفیة  2011/07/01 اسماء محمود السید مصطفى 2156520 كفـءكفـء2472011/07/01 معلم

شبین القناطر الثانویة التجریبیة 2011/03/01 اسماء محمود عبد العزیز مصطفى خضر 2076860 كفـءكفـء2482011/03/06 معلم

شبین القناطر الصناعیة بنین 2011/07/01 اسماء نجیب محمود دمحم 2344266 كفـءكفـء2492011/07/13 معلم

عرب جھینة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 السید سعد السید الصواف 2322262 كفـءكفـء2502011/07/13 معلم

سعد زغلول ع للبنین 2011/07/01 السید عادل السید غنیم 2152077 كفـءكفـء2512011/07/13 معلم

كفر الدیر 2011/07/01 السید دمحم ابراھیم ابراھیم 2156079 كفـءكفـء2522011/07/01 معلم

المریج ع م 2011/07/01 السید دمحم السید سلیمان 2166604 كفـءكفـء2532011/07/13 معلم

كفر الشوبك تعلیم اساسى 2011/07/01 الشیماء سعید عبد المطلب ھالل 2163413 كفـءكفـء2542011/07/13 معلم

تل بنى تمیم االعدادیة م 2011/07/01 الشیماء دمحم السید عبد السالم 2164597 كفـءكفـء2552011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نوى الحدیثة 2011/07/01 الشیماء دمحم على النحال 2386945 كفـءكفـء2562011/07/13 معلم

كوم السمن الجدیدة 2011/07/01 الشیماء محمود عبد السالم خطاب 2168007 كفـءكفـء2572011/07/13 معلم

شبین القناطر ث بنات 2011/03/01 الفت محمود ابراھیم دیاب 2076540 كفـءكفـء2582011/03/06 معلم

مجمع العسایلة 2011/03/01 الھام فارس جاد دمحم 2076871 كفـءكفـء2592011/03/06 معلم

تل بنى تمیم االعدادیة م 2011/03/06 الھام دمحم سیداحمد ابو دشیش 2164892 كفـءكفـء2602011/03/06 معلم

المنشیة الجدیدة 2011/07/01 الھام دمحم عبد الفتاح خضیر 2081441 كفـءكفـء2612011/07/01 معلم

الشدایدة 2011/07/01 الھام یحیى دمحم عبد الھادي 2153955 كفـءكفـء2622011/07/13 معلم

احمد دمحم حیدر الرسمیة لغات/الشھید 2011/03/06 امال  السید عبد الشافي ابو ستیت 2085081 كفـءكفـء2632011/03/06 معلم

كفر طحا االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 امال احمد زكي مدبولي ابو ستیت 2284723 كفـءكفـء2642011/07/01 معلم

المالح االعدادیة المشتركة 2011/07/01 امال حسن عبدهللا تركي 2153268 كفـءكفـء2652011/07/01 معلم

2011/03/06 شبین القناطر الرسمیة لغات امال حسین حسن الكومي 2076856 كفـءكفـء2662011/03/06 معلم

عرب صبیح 2011/07/01 امال سعید دمحم فرج 2152707 كفـءكفـء2672011/07/13 معلم

القلـــزم 2011/03/01 امال دمحم السید احمد 2145015 كفـءكفـء2682011/07/01 معلم

كفر شبین تعلیم اساسى 2011/03/01 اماني ابو الفضل عبد الخالق عید 2076863 كفـءكفـء2692011/03/06 معلم

شبین القناطر الفنیة بنات 2011/07/01 اماني امین احمد عبد الشافي عبد الفتاح 2076893 كفـءكفـء2702011/07/13 معلم

كفر شبین القدیمة 2011/07/01 اماني فتحي سند عبد الرحمن ابو شوك 2156218 كفـءكفـء2712011/07/13 معلم

مؤسسة نوى 2011/07/01 اماني دمحم حسین الطوخي 2163503 كفـءكفـء2722011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید حسن شدید 2011/07/01 امل  السید دمحم مصطفى المعالوى 2083046 كفـءكفـء2732011/07/13 معلم

2011/03/01 العھد الجدید امل السید ابراھیم احمد 2097452 كفـءكفـء2742011/03/06 معلم

الشھید حسن شدید 2011/07/01 امل جمال الحسیني علي البیومي 2154450 كفـءكفـء2752011/07/13 معلم

المنشیة الجدیدة بنوى 2011/07/01 امل حسنین ابراھیم ابو ستیت 2159528 كفـءكفـء2762011/07/13 معلم

٢العطارة رقم  2011/07/01 امل كوكب عبد الظاھر عبد الرحمن 2382433 كفـءكفـء2772011/07/13 معلم

كفر الصھبى 2011/07/01 امل مجدي عبد العزیز عبد الرحمن 2151420 كفـءكفـء2782011/07/13 معلم

المنشیة الجدیدة بنوى 2011/07/01 امل دمحم احمد ابو ستیت 2193926 كفـءكفـء2792011/07/13 معلم

كفر الشوبك تعلیم اساسى 2010/07/01 امل مصطفى عبد الباقي حسین 2161866 كفـءكفـء2802011/07/13 معلم

١طحانـــوب  2011/07/01 امیرة احمد طھ سیف 2156201 كفـءكفـء2812011/07/13 معلم

الغریري 2011/07/01 امیرة اسماعیل احمد اسماعیل خلیل 2188530 كفـءكفـء2822011/07/13 معلم

الحصافة ع م 2011/07/01 امیرة السید ابراھیم عمر 2163513 كفـءكفـء2832011/07/13 معلم

الحزانیة الثانویة المشتركة 2011/03/01 امیرة حلمي احمد ھزاع 2076842 كفـءكفـء2842011/03/06 معلم

نوى القدیمة االبتدائیھ 2011/07/01 امیرة سید عبد الرازق محمود 2148893 كفـءكفـء2852011/07/13 معلم

كفر سعد بحیرى 2011/07/01 امیرة فایز حسن حسب النبي 2183879 كفـءكفـء2862011/07/13 معلم

السلمانیة تعلیم اساسى 2011/07/01 امیرة كمال صبحي حنا 2167870 كفـءكفـء2872011/07/13 معلم

عرب جھینة الفنیة بنات 2011/07/01 امیرة دمحم جمعة احمد 2394203 كفـءكفـء2882011/07/13 معلم

المریج ع م 2011/07/01 امیرة دمحم عبد الرازق دعبس 2163631 كفـءكفـء2892011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

شوقى یونس الرسمیة لغات 2011/07/01 امیرة دمحم دمحم السید 2152872 كفـءكفـء2902011/07/13 معلم

مصطفى ھاشم زاید. د 2011/03/01 امیرة محمود حسن محمود 2078096 كفـءكفـء2912011/03/06 معلم

كفر شبین القدیمة 2011/03/01 امیرة مصطفى  السید دمحم غنیة 2090642 كفـءكفـء2922011/03/06 معلم

الشھید حسن شدید 2011/07/01 امیره السید دمحم محسن 2166841 كفـءكفـء2932011/07/13 معلم

عرب جھینة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 امیره صبحي حلمي عبد الحمید 2323659 كفـءكفـء2942011/07/13 معلم

عرب جھینة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 امیره مسعود سلیم احمد 2322218 كفـءكفـء2952011/07/13 معلم

مصطفى عبد الكریم ع م 2011/07/13 امینھ سند عبد الظاھر  سند 2156119 كفـءكفـء2962011/07/13 معلم

١القشیش الجدیدة  2011/07/01 انتصار علي دمحم خطاب الریس 2163404 كفـءكفـء2972011/07/13 معلم

السلمانیة تعلیم اساسى 2011/07/01 انتصار علي دمحم سید صقر 2161086 كفـءكفـء2982011/07/13 معلم

المنشیة الجدیدة بالقلزم 2011/07/01 انوار حسن دمحم عبد ربھ 2156061 كفـءكفـء2992011/07/13 معلم

شبین القناطر االعدادیة التجریبیة 2011/03/01 ایات رؤف عبد الحفیظ شلبي 2076906 كفـءكفـء3002011/01/01 معلم

١كفر الشوبك  2011/07/01 ایمان  ثروت سعد  السید 2167243 كفـءكفـء3012011/03/13 معلم

م.نوى تعلیم اساسي ع 2011/03/01 ایمان  دمحم غنیم عبد الدایم السنتریسي 2083510 كفـءكفـء3022011/03/06 معلم

م.نوى تعلیم اساسي ع 2011/07/01 ایمان ابراھیم فرید عسل 2163521 كفـءكفـء3032011/07/01 معلم

شوقى یونس الرسمیة لغات 2011/07/01 ایمان احمد عبد العزیز دویدار 2076855 كفـءكفـء3042011/07/13 معلم

الشھید حسن شدید 2011/07/01 ایمان جمال عبد السالم دمحم عوض 2162514 كفـءكفـء3052011/07/13 معلم

المریج ع م 2011/07/01 ایمان جمیل جمیل الشریف 2155109 كفـءكفـء3062011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ.الحسینى احمد حسان ت 2011/07/01 ایمان دیاب السید سالمة 2194075 كفـءكفـء3072011/07/13 معلم

عبد الحمید عرابى ع م 2011/07/01 ایمان سمیر دمحم إبراھیم 2170148 كفـءكفـء3082011/07/13 معلم

٢الحصافة  2011/03/01 ایمان سند سید حسین الشافعى 2142680 كفـءكفـء3092011/03/06 معلم

أ. مجمع العسایلة ت  2011/07/01 ایمان شعبان السید عبد الحلیم 2152361 كفـءكفـء3102011/07/13 معلم

تل بنى تمیم القدیمة 2011/07/01 ایمان صبحي فؤاد العسیلي 2166547 كفـءكفـء3112011/07/01 معلم

منیة شبین 2011/03/01 ایمان صبحي مصطفى السید عابدین 2085066 كفـءكفـء3122011/03/06 معلم

نادى فودة 2011/03/01 ایمان صالح الدین منصور عبد المقصود 2086168 كفـءكفـء3132011/03/06 معلم

السلمانیة تعلیم اساسى 2011/03/01 ایمان صالح عبد العظیم نصار 2079722 كفـءكفـء3142011/03/01 معلم

١كفر سلیمان الور  2011/07/01 ایمان عبد الباسط السید السید سویلم 2160002 كفـءكفـء3152011/07/13 معلم

شبین القناطر الصناعیة بنین 2011/07/01 ایمان عبد الحسیب ابراھیم  عبد الحسیب 2372523 كفـءكفـء3162011/07/13 معلم

أ. مجمع العسایلة ت  2011/07/01 ایمان عوض عید عوض جزر 2168019 كفـءكفـء3172011/07/13 معلم

١الحصافة  2011/03/01 ایمان فتحي دمحم منصور 2078044 كفـءكفـء3182011/03/06 معلم

)أ.ت(الحسینى أحمد حسان  2011/07/01 ایمان لبیب سالمھ لبیب 2189825 كفـءكفـء3192011/07/13 معلم

مؤسسة نوى 2011/07/01 ایمان دمحم عبد العزیز دمحم موسى ابو شوك 2153805 كفـءكفـء3202011/07/13 معلم

خلوة الشیخ عثمان 2011/07/01 ایمان دمحم عبد اللطیف عثمان العیوطي 2089940 كفـءكفـء3212011/07/13 معلم

٢النصـر  2011/03/01 ایمان دمحم عبد النبي قاسم فرج هللا 2081669 كفـءكفـء3222011/03/06 معلم

كفر شبین االعدادیة للبنین 2011/07/01 ایمان دمحم مصطفى البالشوني 2163520 كفـءكفـء3232011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

طحانوب االعدادیة المشتركة 2009/03/01 ایمان محمود احمد عفیفي 2194696 كفـءكفـء3242011/07/01 معلم

٢طحانــوب الریفیة  2010/07/01 ایمان محمود عبید السید 2163656 كفـءكفـء3252011/07/13 معلم

كوم السمن الجدیدة 2011/07/01 ایمان مصطفى عواد یوسف 2175074 كفـءكفـء3262011/07/13 معلم

إسالم رمضان سعید/ الشھید  2011/03/01 ایمان موسى اسماعیل سویلم 2206442 كفـءكفـء3272011/03/06 معلم

عبد الحمید عرابى ع م 2011/03/01 ایمن جمال دمحم علي یوسف 2081901 كفـءكفـء3282011/03/01 معلم

عرب الحمامشة االبتدائیة 2011/07/01 ایمن سید دمحم مرسي 2166770 كفـءكفـء3292011/07/13 معلم

١كفر الشوبك  2011/07/01 ایمن دمحم دمحم سید احمد 2092361 كفـءكفـء3302011/07/13 معلم

م.اللواء سالم جویلى ث 2011/07/01 ایمن محمود عبد المنعم جبر 2218540 كفـءكفـء3312011/07/13 معلم

نوب طحا 2011/07/01 ایناس عبد السالم عبد العزیز عبد الظاھر 2166609 كفـءكفـء3322011/07/13 معلم

شبین القناطر التجاریة بنین 2011/03/06 ایناس عبد الغني یاسین الشیمي 2091599 كفـءكفـء3332011/03/06 معلم

الشھید صالح قطب 2011/03/01 ایناس دمحم عبد السالم شاھین 2080036 كفـءكفـء3342011/03/06 معلم

١منیة شبین بنین  2011/07/01 ایناس دمحم مصطفى عابدین 2143909 كفـءكفـء3352011/07/13 معلم

عرب جھینة الثانویة المشتركة 2011/03/01 ایھاب السید دمحم الحسینى 2173533 كفـءكفـء3362011/03/06 معلم

العطارة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایھاب حفني احمد البلبیسي 2194779 كفـءكفـء3372011/07/13 معلم

الحصافة ع م 2011/07/01 ایھاب حمدان عبد الجواد  بحیري 2191674 كفـءكفـء3382011/07/01 معلم

عرب الصوالحة الشرقیة الجدیدة 2011/07/01 ایھاب عبد المنعم دمحم غنیم 2163411 كفـءكفـء3392011/07/13 معلم

أحمد كمال محمود الشیخ/ الشھید عقید  2011/07/01 بسمة سمیر عبد المقصود عبد الفتاح 2097939 كفـءكفـء3402011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عرب جھینة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 بالل حسن علي ابو باشا 2321738 كفـءكفـء3412011/07/13 معلم

الغــریرى االعدادیةالمشتركة 2011/07/01 بھاء ابراھیم علي ابراھیم 2163424 كفـءكفـء3422011/07/13 معلم

أ. النجــــــــــاح  ت  2011/07/01 بھاء الدین فاروق محمود زیدان 2155681 كفـءكفـء3432011/07/01 معلم

إسالم رمضان سعید/ الشھید  2011/07/01 تامر احمد علي دراھم 2154380 كفـءكفـء3442011/07/13 معلم

١شبین القناطر القدیمة 2011/07/01 تامر جمال الدین السید علي الخضراوي 2156082 كفـءكفـء3452011/07/13 معلم

الحصافة ع م 2011/07/01 تامر عبد الغني علي سالمة 2167999 كفـءكفـء3462011/07/13 معلم

مؤسسة نوى 2011/03/01 تامر عبدالفتاح عواد الطنانى 2204910 كفـءكفـء3472011/03/06 معلم

أحمد كمال محمود الشیخ/ الشھید عقید  2011/07/01 تغرید دمحم سعید دمحم الھادي حجاج 2154797 كفـءكفـء3482011/07/13 معلم

2011/03/01 العھد الجدید تغرید دمحم طلعت صابر الفقي 2081448 كفـءكفـء3492011/03/06 معلم

المالح االعدادیة المشتركة 2011/07/01 تغرید دمحم مصطفى یحیى 2161482 كفـءكفـء3502011/07/13 معلم

م.اللواء سالم جویلى ث 2011/03/21 تھامي دمحم تھامي سعد 2081608 كفـءكفـء3512011/03/21 معلم

أحمد كمال محمود الشیخ/ الشھید عقید  2011/07/01 تھاني دمحم عبد الشافي بان 2152651 كفـءكفـء3522011/07/13 معلم

كفر طحا المشتركة 2011/03/01 تیسیر صالح عبد الفتاح كساب 2076907 كفـءكفـء3532011/03/06 معلم

كفر سعد بحیرى 2011/07/01 ثناء صبحي محمود زید 2153316 كفـءكفـء3542011/07/13 معلم

٢العطارة رقم  2011/07/01 جمال محمود فتحي ابراھیم اسماعیل 2171748 كفـءكفـء3552011/07/13 معلم

)أ.ت(الحسینى أحمد حسان  2011/07/01 جودة غنیم جودة غنیم حسن مقلد 2167966 كفـءكفـء3562011/07/13 معلم

١شبین القناطر القدیمة 2011/07/01 جیھان اسعد عطیة عبد المالك 2153725 كفـءكفـء3572011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

عرب صبیح 2011/07/01 جیھان صالح عبد العظیم  عثمان 2167997 كفـءكفـء3582011/07/13 معلم

الكوم االحمر 2011/07/01 حاتم سلیمان سعد سلیمان 2151972 كفـءكفـء3592011/07/01 معلم

االحراز االعدادیة المشتركة 2011/03/06 حاتم علي حسن بدوي 2080233 كفـءكفـء3602011/03/06 معلم

المریج ع م 2011/07/01 حبیبة شوقي نادي سالمة 2192018 كفـءكفـء3612011/07/13 معلم

تل بنى تمیم االعدادیة م 2011/07/01 حسام  كامل حسن  حسین 2148654 كفـءكفـء3622011/07/13 معلم

الحزانیة الثانویة المشتركة 2010/03/01 حسام احمد دمحم خلیفة 2081640 كفـءكفـء3632011/03/21 معلم

م.نوى تعلیم اساسي ع 2011/07/01 حسن عبد النبي حسن ضیف هللا 2154442 كفـءكفـء3642011/07/13 معلم

2011/07/01 عرب صبیح حسنیة علي امام علي 2081464 كفـءكفـء3652011/07/01 معلم

الشدایدة 2011/07/01 حسین داود دمحم داود 2153428 كفـءكفـء3662011/07/13 معلم

دمحمى ماھر رشاد قاسم بكفر الشرفا/الشھید 2011/07/01 حمدى جالل دمحم سالم 2224783 كفـءكفـء3672011/07/13 معلم

عرب جھینة الفنیة بنات 2011/07/01 حمدي دمحم ضیف دمحم الكرشب 2360408 كفـءكفـء3682011/07/13 معلم

طحوریا التجاریة المشتركة 2011/03/01 حمدي دمحم دمحم طلب 2167995 كفـءكفـء3692011/03/21 معلم

٢منشأة الكرام  2011/07/01 حمیدة دمحم صالح السید  صیام 2079785 كفـءكفـء3702011/07/13 معلم

)أ.ت(كفر سندوه  ع  2011/03/01 حنان حسن دمحم دمحم عیسوي 2086448 كفـءكفـء3712011/03/06 معلم

٥طحانوب  2011/07/01 حنان حمدي محمود دراز 2168012 كفـءكفـء3722011/07/13 معلم

٢مؤسسة كفر طحا  2011/07/01 حنان رزق عبد العزیز حجازي 2155649 كفـءكفـء3732011/07/13 معلم

مجمع العسایلة 2011/03/01 حنان سعید دمحم عودة 2076872 كفـءكفـء3742011/03/06 معلم

-----------------------------------
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
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األعلي

م.نوى تعلیم اساسي ع 2011/03/01 حنان صالح عبدالعزیز خاطر 2118241 كفـءكفـء3752011/03/06 معلم

١منیة شبین بنین  2011/07/01 حنان فتحي دمحم سالمة الدبیس 2301204 كفـءكفـء3762011/07/13 معلم

م.كفـر سعـد بحیـرى  ع 2011/03/01 حنان فرج دمحم حسن 2125636 كفـءكفـء3772011/01/01 معلم

كفر شبین االعدادیة بنات 2010/07/01 حنان دمحم جمال الدین دمحم غنیمي الجمل 2168003 كفـءكفـء3782011/07/13 معلم

م.ع.عرب الصوالحة 2011/07/01 حنان دمحم رضا دمحم رشاد الخولى 2161836 كفـءكفـء3792011/07/13 معلم

االحراز االعدادیة المشتركة 2011/07/01 حنان دمحم عبد المقصود احمد 2163811 كفـءكفـء3802011/07/13 معلم

الكوم االحمراالعدادیة المشتركة 2011/07/01 حنان دمحم مھدي مصطفى 2387881 كفـءكفـء3812011/07/13 معلم

٢شبین القناطر القدیمة  2011/07/01 خالد احمد زكي عبد الھادي 2214034 كفـءكفـء3822011/07/13 معلم

٢القشیش الجدیدة  2011/07/01 خالد حامد قطب عبد المجید فارس 2163848 كفـءكفـء3832011/07/13 معلم

السلمانیة تعلیم اساسى 2011/07/01 خالد فتحي عبد النبي ربیع 2166534 كفـءكفـء3842011/07/13 معلم

الدكتور مصطفى ھاشم 2011/03/01 خضرة دمحم السید دمحم عیاد 2080236 كفـءكفـء3852011/03/21 معلم

م. علي الشقري ع  2011/07/01 دالیا ابراھیم عزت ابراھیم غیطاس 2162307 كفـءكفـء3862011/02/21 معلم

مجمع االحراز 2011/03/01 دالیا احمد السید عبد المولى 2080043 كفـءكفـء3872011/03/21 معلم

م.ع.عرب الصوالحة 2011/07/01 دالیا خالد سلیمان بسیوني 2156348 كفـءكفـء3882011/07/13 معلم

تل بنى تمیم الجدیدة 2011/03/06 دالیا رجب عید شعالن 2100370 كفـءكفـء3892011/03/06 معلم

الدمرداش الزلبانى 2011/07/01 دالیا دمحم جودة كمال راجح 2152500 كفـءكفـء3902011/07/01 معلم

منشأة الكرام الجدیدة 2011/07/01 دعاء ابراھیم عبد الفتاح دمحم 2155112 كفـءكفـء3912011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

طحانوب الثانویة المشتركة 2011/07/01 دعاء احمد دمحم حسن 2163407 كفـءكفـء3922011/07/01 معلم

المالح االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دعاء احمد مسعود حسین باطھ 2159564 كفـءكفـء3932011/07/13 معلم

الكوم االحمراالعدادیة المشتركة 2011/03/01 دعاء حسن داود دمحم داود 2151967 كفـءكفـء3942011/07/01 معلم

2011/07/01 شبین القناطر الرسمیة لغات دعاء سعید سالم شلبي 2080225 كفـءكفـء3952011/07/13 معلم

)أ.ت(كفر سندوه  ع  2011/03/01 دعاء صابر دمحم حسن سرحان 2081502 كفـءكفـء3962011/03/01 معلم

شبین القناطر الصناعیة بنین 2011/07/01 دعاء عبد النبي ذكي  عبد الھادي 2289685 كفـءكفـء3972011/07/13 معلم

٢مؤسسة كفر طحا  2011/07/01 دعاء عزیز دمحم مصطفى باطھ 2161081 كفـءكفـء3982011/07/13 معلم

كفر شبین االعدادیة بنات 2011/07/01 دعاء دمحم رضا طھ حجاج 2250600 كفـءكفـء3992011/07/13 معلم

شبین القناطر الصناعیة بنین 2011/07/01 دینا طلعت حسن محمود 2344260 كفـءكفـء4002011/07/13 معلم

عرب الصوالحة الشرقیة الجدیدة 2011/07/01 رامز احمد السید عبد العال 2161209 كفـءكفـء4012011/07/13 معلم

احمد دمحم حیدر الرسمیة لغات/الشھید 2011/03/01 راندا صبحي عواد الریس 2079812 كفـءكفـء4022011/03/21 معلم

مصطفى عبد الكریم ع م 2011/07/13 رانیا ابراھیم عبد الرحمن شھاب 2156113 كفـءكفـء4032011/07/13 معلم

سعد زغلول ع للبنین 2011/07/01 رانیا سعید دمحم عطیة 2164592 كفـءكفـء4042011/07/13 معلم

عرب جھینة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رانیا علي سلیمان دمحم 2152696 كفـءكفـء4052011/07/13 معلم

١شبین القناطر القدیمة 2011/07/01 رانیا دمحم احمد الخولي 2176122 كفـءكفـء4062011/07/13 معلم

م. عبد السمیع شحرور ع  2011/07/01 رانیا مسعد علي بیومي 2060980 كفـءكفـء4072011/07/01 معلم

٢نوى الجدیدة   2011/03/01 راویة  عبد الحلیم  عبد الرحمن  منصور 2165227 كفـءكفـء4082011/03/06 معلم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

الشھید صالح قطب 2011/07/01 راویة ابو المجد السید الفحل 2192120 كفـءكفـء4092011/07/01 معلم

دمحم صالح محمود الصواف ع/ الشھید  2011/03/01 رباب حسین ابو زید شعالن 2078051 كفـءكفـء4102011/03/21 معلم

)أ.ت(الحسینى أحمد حسان  2011/07/01 رباب نایف دمحم حسان 2178416 كفـءكفـء4112011/07/13 معلم

نوى القدیمة االبتدائیھ 2011/03/01 رحاب السید یوسف ھزاع 2167160 كفـءكفـء4122011/07/13 معلم

نوب طحا 2011/07/01 رحاب جمال محمود سلیم 2166615 كفـءكفـء4132011/07/13 معلم

2011/03/01 العھد الجدید رحاب سعید عبد العزیز علي 2076849 كفـءكفـء4142011/03/06 معلم

دمحم صالح محمود الصواف ع/ الشھید  2011/07/01 رحاب فتحي احمد خطاب الصواف 2151158 كفـءكفـء4152011/07/13 معلم

النجاح. ف 2011/03/01 رحاب دمحم علي عبد ربھ 2076873 كفـءكفـء4162011/03/06 معلم

تل بنى تمیم القدیمة 2011/07/13 رشا احمد دمحم الشاعر 2163887 كفـءكفـء4172011/07/13 معلم

شوقى یونس الرسمیة لغات 2011/03/01 رشا رشدي علي احمد الطنطاوي 2152832 كفـءكفـء4182011/03/21 معلم

م. عبد السمیع شحرور ع  2011/07/01 رشا علي عبد المقصود علي 2169969 كفـءكفـء4192011/07/01 معلم

نوى الثانویة المشتركة 2011/07/01 رشا فھمي جمعة الشبیني 2152524 كفـءكفـء4202011/07/13 معلم

احمد دمحم حیدر الرسمیة لغات/الشھید 2011/04/03 رشا لبیب احمد الصباغ 2086147 كفـءكفـء4212011/04/03 معلم

٢منشأة الكرام  2011/03/01 رشا دمحم سامي السعید شومان 2079811 كفـءكفـء4222011/03/06 معلم

دمحمى ماھر رشاد قاسم بكفر الشرفا/الشھید 2011/07/01 رشا دمحم سعید سالمة زاید 2163511 كفـءكفـء4232011/07/01 معلم

المالح االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رشا دمحم شحات عبد الھادي سید 2154375 كفـءكفـء4242011/07/13 معلم

أ. مجمع العسایلة ت  2011/03/01 رشا محمود السید دمحم اسماعیل 2171902 كفـءكفـء4252011/03/21 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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المؤھل 
األعلي

عبد الحمید عرابى ع م 2011/07/01 رضا ابراھیم دمحم علي 2155126 كفـءكفـء4262011/07/01 معلم

م.طحوریا ث 2011/03/01 رضا جمال دمحم علي 2081634 كفـءكفـء4272011/03/21 معلم

م.احمد دمحم احمد حیدر الرسمیة للغات ع/ الشھید  2011/07/01 رضا ذكى اسماعیل الفحل 2155422 كفـءكفـء4282011/07/01 معلم

١القشیش الجدیدة  2011/07/01 رضا سند عبد الظاھر دمحم سند 2156299 كفـءكفـء4292011/07/13 معلم

شوقى یونس الرسمیة لغات 2011/07/01 رضا متبولي دسوقي متبولي 2193994 كفـءكفـء4302011/07/01 معلم

دمحم صالح محمود الصواف ع/ الشھید  2008/01/31 رضوى سعد دمحم عبده 2149155 كفـءكفـء4312011/03/06 معلم

نوى القدیمة االبتدائیھ 2011/07/01 رغداء احمد جمعة سالم جمعة سالم 2148899 كفـءكفـء4322011/07/13 معلم

م.عرب صبیح ع 2011/07/01 رمضان دمحم عواد خفاجي 2191661 كفـءكفـء4332011/07/13 معلم

)أ.ت(كفر سندوه  ع  2011/07/01 رھام االلفي محمود دمحم 2168010 كفـءكفـء4342011/07/01 معلم

نوى القدیمة االبتدائیھ 2011/07/01 روحیة خیري رفعت دمحم سراج الدین 2169547 كفـءكفـء4352011/07/01 معلم

نوى القدیمة 2011/03/06 ریحاب احمد حفني سعد 2076503 كفـءكفـء4362011/03/06 معلم

عرب صبیح 2011/07/01 ریھام ابراھیم دمحم ابراھیم علیان 2156391 كفـءكفـء4372011/07/01 معلم

الشھید صالح قطب 2011/03/01 ریھام عبد الوھاب دسوقي العیوطي 2087047 كفـءكفـء4382011/03/21 معلم

الجمھـوریة 2011/03/01 ریھام كمال عبد ربھ البسیوني 2076505 كفـءكفـء4392011/03/06 معلم

المالح االعدادیة المشتركة 2011/07/01 زھراء عبد العظیم علي بركة 2153266 كفـءكفـء4402011/07/13 معلم

احمد دمحم حیدر الرسمیة لغات/الشھید 2011/03/06 زینب  دمحم محمود فارس 2086141 كفـءكفـء4412011/03/06 معلم

المدرسة الفكریة بشبین القناطر 2011/03/01 زینب احمد اسماعیل دمحم 2084659 كفـءكفـء4422011/03/21 معلم
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المؤھل 
األعلي

٢الكوم األحمر  2011/03/01 زینب السید حسن شوشة 2079823 كفـءكفـء4432011/03/21 معلم

عبدالخالق سالمھ عمار/ الشھید مقدم طیار 2011/03/21 زینب حسنى دمحم سراج 2185029 كفـءكفـء4442011/03/21 معلم

عرب جھینة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 زینب صادق صالح دمحم البسیوني 2321645 كفـءكفـء4452011/07/13 معلم

أ  بنات. شبین القناطر ت  2011/07/01 زینب مجدي جمعة امام الدبیس 2151447 كفـءكفـء4462011/07/01 معلم

١شبین القناطر للبنات  2011/07/01 زینب دمحم صالح محمود حسین علیوة 2156271 كفـءكفـء4472011/07/13 معلم

م.نوى تعلیم اساسي ع 2011/07/01 زینب دمحم محمود سبلھ 2205753 كفـءكفـء4482011/07/13 معلم

الكوم االحمر 2011/07/01 زینب دمحم مغیث السید 2168024 كفـءكفـء4492011/07/13 معلم

كفر طحا المشتركة 2011/03/01 زینب دمحم مھدي مصطفى ابو ستیت 2076910 كفـءكفـء4502011/03/06 معلم

شوقى یونس الرسمیة لغات 2011/03/01 زینب دمحم مھدي یوسف 2152805 كفـءكفـء4512011/03/06 معلم

الشھید صالح قطب 2011/07/01 سارة السید علي خلیفة 2380226 كفـءكفـء4522011/07/13 معلم

٢شبین القناطر القدیمة  2011/03/01 سارة شعبان خلیل دمحم 2175349 كفـءكفـء4532011/03/06 معلم

االحراز االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سارة علیوة احمد علیوة 2163816 كفـءكفـء4542011/07/13 معلم

2011/03/01 مؤسسة نوى سارة دمحم عواد الریس 2081471 كفـءكفـء4552011/03/06 معلم

القلـــزم 2011/03/01 سالى نصرالدین دمحم على 2208795 كفـءكفـء4562011/03/21 معلم

م. الحزانیـــة ع  2011/07/01 سالي دمحم محمود عبد الباقى 2185421 كفـءكفـء4572011/07/13 معلم

إسالم رمضان سعید/ الشھید  2011/03/01 سامح عبد الحمید السید حسن 2125543 كفـءكفـء4582011/03/06 معلم

عرب الصوالحة الشرقیة الجدیدة 2011/07/01 سامي حسني دمحم عبد الھادي 2194346 كفـءكفـء4592011/07/13 معلم
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األعلي

أ.الحسینى احمد حسان ت 2011/07/01 سامي عید احمد الوكیل 2192053 كفـءكفـء4602011/07/01 معلم

الكوم االحمراالعدادیة المشتركة 2011/07/01 سامیة علي عبد الكریم سید 2151969 كفـءكفـء4612011/07/01 معلم

م.عرب صبیح ع 2011/07/01 سحر احمد علي حسن درویش 2156387 كفـءكفـء4622011/07/13 معلم

شبین القناطر االعدادیة التجریبیة 2011/07/01 سحر دمحم السعید علي خلیل زیدان 2183829 كفـءكفـء4632011/07/13 معلم

شبین القناطر التجاریة بنین 2011/03/01 سعاد السید عبد العزیز سالم 2083045 كفـءكفـء4642011/03/06 معلم

١كفر سلیمان الور  2011/07/01 سعاد عادل ندا دمحم دیاب 2183918 كفـءكفـء4652011/07/01 معلم

نوب طحا 2011/03/01 سعاد دمحم مرسي ابراھیم 2081440 كفـءكفـء4662011/03/21 معلم

م.فتحي احمد السید عامر ع 2011/07/01 سعاد مختار سالم عبد الحافظ 2155655 كفـءكفـء4672011/07/13 معلم

كفر الدیر 2011/07/01 سعید ابراھیم دمحم حسن 2155446 كفـءكفـء4682011/07/13 معلم

عبد الحمید عرابى ع م 2011/07/01 سعید دمحم الوردانى بصیر جمعھ 2100681 كفـءكفـء4692011/07/13 معلم

نوى القدیمة االبتدائیھ 2011/07/01 سلوى اسماعیل عبدهللا اسماعیل 2176253 كفـءكفـء4702011/07/13 معلم

المالح االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سلوى دمحم سید عید 2153602 كفـءكفـء4712011/07/01 معلم

كفر الشوبك تعلیم اساسى 2011/07/01 سماح سالم عبد العزیز واكد 2167869 كفـءكفـء4722011/07/13 معلم

)أ.ت(الحسینى أحمد حسان  2011/07/01 سماح سعید امام الوكیل 2191658 كفـءكفـء4732011/07/13 معلم

الجمھـوریة 2011/03/01 سماح فاروق حافظ بكري 2076081 كفـءكفـء4742011/03/06 معلم

تل بنى تمیم االعدادیة م 2011/07/01 سماح مصطفى حافظ حسن 2191659 كفـءكفـء4752011/07/13 معلم

م.ع.عرب الصوالحة 2011/07/01 سمر سعید محمود سلیم 2254875 كفـءكفـء4762011/07/13 معلم
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على الدبیس االعدادیة بنین 2011/07/01 سمر سالمة ابو طالب خشب 2163507 كفـءكفـء4772011/07/01 معلم

الحصافة ع م 2011/07/01 سمر دمحم عبد النبي درویش النقیشي 2163516 كفـءكفـء4782011/07/13 معلم

٥طحانوب  2011/07/01 سمیرة حسن مصطفى العوضي 2161088 كفـءكفـء4792011/07/13 معلم

أ  بنات. شبین القناطر ت  2011/07/01 سمیھ فھیم شحات عوض 2164900 كفـءكفـء4802011/07/13 معلم

شبین القناطر الفنیة بنات 2011/07/01 سمیھ محى الدین دمحم الشریف سكران 2257461 كفـءكفـء4812011/07/13 معلم

كفر الدیر 2011/07/01 سناء عبد القادر عزب اسماعیل 2178931 كفـءكفـء4822011/07/13 معلم

٢منشاة الكرام   2011/07/01 سناء دمحم دمحم علي الدسوقي 2177273 كفـءكفـء4832011/07/01 معلم

إسالم رمضان سعید/ الشھید  2011/03/01 سناء دمحم دمحم فاید 2143582 كفـءكفـء4842011/03/06 معلم

٢كفر شبین الجدیدة  2011/07/01 سنیھ امین محمود غریب الدمیاطى 2151978 كفـءكفـء4852011/07/01 معلم

٢مؤسسة كفر طحا  2011/07/01 سھا محمود عواد فرج هللا 2161098 كفـءكفـء4862011/07/01 معلم

كفر شبین االعدادیة بنات 2011/07/01 سھام عبد المعز عبد العزیز دمحم احمد 2160403 كفـءكفـء4872011/07/13 معلم

مؤسسة نوى 2011/07/01 سھام عبد المنعم علي حسن نصار 2163505 كفـءكفـء4882011/07/13 معلم

٢مؤسسة كفر طحا  2011/07/01 سھام علي عبد الھادي عفیفي النحال 2156055 كفـءكفـء4892011/07/13 معلم

شبین القناطر الصناعیة بنین 2011/07/01 سھام دمحم عبد المعز منصور 2291782 كفـءكفـء4902011/07/13 معلم

كفر شبین تعلیم اساسى 2011/03/01 سھیر سید فھمي الكومي 2076861 كفـءكفـء4912011/03/06 معلم

١القشیش الجدیدة  2011/07/01 سھیر ھالل احمد الكرداسي 2159402 كفـءكفـء4922011/07/13 معلم

الزھویین 2011/03/01 سھیال عبد العزیز عبد الخالق عبد العزیز 2081683 كفـءكفـء4932011/03/06 معلم
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الغریري 2011/07/01 سید جالل عبد العزیز نصر 2156232 كفـءكفـء4942011/07/13 معلم

مصطفى عبد الكریم ع م 2011/03/01 سید جمال عبد الحمید دمحم 2079815 كفـءكفـء4952011/03/06 معلم

الجعافرة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سید شاكر قاسم عطیة عامر 2194790 كفـءكفـء4962011/07/13 معلم

تل بنى تمیم االبتدائیة 2011/07/01 سیدة دمحم محروس محمود سالمة منصور 2156241 كفـءكفـء4972011/07/13 معلم

١العطارة المشتركة  2011/07/01 شاھندا تعمان مأمون مصطفى 2161092 كفـءكفـء4982011/07/01 معلم

السلمانیة تعلیم اساسى 2011/07/01 شریف عبد المنعم صدیق مجلي 2154437 كفـءكفـء4992011/07/13 معلم

م.ع.عرب الصوالحة 2011/07/01 شریف علي الطوخي علي 2168016 كفـءكفـء5002011/07/13 معلم

كفر شبین االعدادیة للبنین 2011/07/01 شریف دمحم عبد المجید خفاجي 2191664 كفـءكفـء5012011/07/13 معلم

١نوى الجدیدة  2011/07/01 شریفة دمحم محمود شلتوت 2169587 كفـءكفـء5022011/07/13 معلم

٣كفر شبین الجدیدة  2011/03/01 شرین  محمود متولي الطحاوي 2076066 كفـءكفـء5032011/03/06 معلم

المنشیة الجدیدة ع  تعلیم أساسى 2010/07/01 شفا مدبولي عبد الرازق حسن 2148879 كفـءكفـء5042011/07/13 معلم

كفر الدیر 2011/07/01 شفیقھ عبدالرحمن دمحم ابراھیم 2189460 كفـءكفـء5052011/07/13 معلم

المریج ع م 2011/07/01 شیرین جمال صالح رحال 2163640 كفـءكفـء5062011/07/13 معلم

نوى القدیمة االبتدائیھ 2011/07/01 شیرین دمحم رضا سالم جویلي 2151538 كفـءكفـء5072011/07/01 معلم

٢الحصافة  2011/03/01 شیرین نبیھ عواد المریجي 2078332 كفـءكفـء5082011/03/06 معلم

شبین القناطر الصناعیة بنین 2011/07/01 شیماء احمد خلیل الصواف 2289683 كفـءكفـء5092011/07/13 معلم

٢مؤسسة كفر طحا  2011/03/01 شیماء احمد سید دمحم المغارفي 2081450 كفـءكفـء5102011/03/06 معلم
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أ  بنات. شبین القناطر ت  2011/07/01 شیماء حسني دمحم حسن عبد النبي 2188516 كفـءكفـء5112011/07/13 معلم

على الدبیس االعدادیة بنات 2011/07/01 شیماء حمدي السید شحاتة 2167976 كفـءكفـء5122011/07/13 معلم

٢مؤسسة كفر طحا  2011/03/01 شیماء حمدي عطا عبد المقصود عمارة 2081451 كفـءكفـء5132011/03/06 معلم

كفر طحا المشتركة 2011/03/01 شیماء سید دمحم عبد السالم رمضان 2079760 كفـءكفـء5142011/03/21 معلم

٢مؤسسة كفر طحا  2011/03/01 شیماء صابر دمحم عامر 2076916 كفـءكفـء5152011/03/06 معلم

٢مؤسسة كفر طحا  2011/03/01 شیماء عبد الحمید زكي صالح 2081018 كفـءكفـء5162011/03/06 معلم

١عرب جھینة القدیمة  2011/03/01 شیماء على دمحم على صقر 2190680 كفـءكفـء5172011/03/06 معلم

2011/03/01 شبین القناطر الرسمیة لغات شیماء فتحي حامد الوكیل 2080221 كفـءكفـء5182011/07/13 معلم

الشھید صالح قطب 2011/03/01 شیماء دمحم رزق عبده 2177082 كفـءكفـء5192011/03/06 معلم

م. كفر الدیر ع  2011/07/01 شیماء محمود جاد محمود 2167880 كفـءكفـء5202011/07/13 معلم

2011/03/01 كفرالدیر شیماء مدیح عبد المحسن منصور 2076845 كفـءكفـء5212011/03/06 معلم

٢مؤسسة كفر طحا  2011/07/01 صابرین مصطفى دمحم دمحم حسین 2156057 كفـءكفـء5222011/07/13 معلم

سعد زغلول ع للبنین 2011/07/01 صباح جالل ابراھیم عبد الرحمن 2168758 كفـءكفـء5232011/07/01 معلم

١كفر الشوبك  2011/03/01 صباح حسانین عبد الشافي عبد الحي 2076425 كفـءكفـء5242011/03/21 معلم

١ الحصافھ  2011/03/01 صباح عبد اللطیف حسانین حسن 2079904 كفـءكفـء5252011/03/21 معلم

المنشیة الجدیدة 2011/03/06 صباح دمحم سلیمان سید القربة 2076901 كفـءكفـء5262011/03/06 معلم

١القشیش الجدیدة  2010/07/01 صبحي خلیل دمحم خلیل یاسین 2152321 كفـءكفـء5272011/07/13 معلم
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الدكتور مصطفى ھاشم 2011/07/01 صفا سمیر دمحم سعید قطب 2159350 كفـءكفـء5282011/07/01 معلم

عرب جھینة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 صفاء  عبد السالم عبد العزیز فتییح 2322174 كفـءكفـء5292011/07/13 معلم

١القشیش الجدیدة  2011/07/01 صفاء ابو العزم عبد الجلیل العزالي 2159421 كفـءكفـء5302011/07/13 معلم

م. كفر الدیر ع  2011/07/01 صفاء السید كمال غریب 2166811 كفـءكفـء5312011/07/13 معلم

الشھید حسن شدید 2011/07/01 صفاء رجب  دمحم محمود 2166990 كفـءكفـء5322011/07/13 معلم

أ.الحسینى احمد حسان ت 2011/03/01 صفاء سمیر دمحم ابراھیم 2185014 كفـءكفـء5332011/03/21 معلم

م.ع.عرب الصوالحة 2011/07/01 صفاء عبد السمیع دمحم علي خلیفة 2156482 كفـءكفـء5342011/07/13 معلم

١طحانـــوب  2011/07/01 صفاء عبد المؤمن محمود عبد اللطیف ایوب 2152088 كفـءكفـء5352011/07/13 معلم

المنشیة الجدیدة بالقلزم 2011/03/01 صفاء لبیب سالمھ لبیب 2189841 كفـءكفـء5362011/03/06 معلم

طحانوب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 صفاء دمحم احمد السعید 2153701 كفـءكفـء5372011/07/13 معلم

عرب جھینة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 صفاء مصطفى عبد الباقي حسین 2161863 كفـءكفـء5382011/07/01 معلم

طحانوب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ضیاء احمد عبد الحافظ دمحم 2153458 كفـءكفـء5392011/07/01 معلم

م.نوى تعلیم اساسي ع 2010/07/01 طارق عبد المنعم علي حسن 2153977 كفـءكفـء5402011/01/01 معلم

شبین القناطر االعدادیة التجریبیة 2011/03/01 طارق دمحم حسین على 2205812 كفـءكفـء5412011/03/06 معلم

2011/03/01 مجمع األحراز طاھرة سید معوض دمحم 2076890 كفـءكفـء5422011/03/06 معلم

الجعافرة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 طھ سید دمحم نصار 2171755 كفـءكفـء5432011/07/13 معلم

م.نوى تعلیم اساسي ع 2010/07/01 طھ دمحم ابراھیم بیومي عمران 2184022 كفـءكفـء5442011/07/13 معلم

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

7438of 1964 Page 2017/03/23

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م.كفـر سعـد بحیـرى  ع 2011/07/01 عادل  مجدي عوض الیاس 2152078 كفـءكفـء5452011/07/01 معلم

أ. عرب جھینة  ت 2011/07/01 عادل اسماعیل محمود اسماعیل 2154464 كفـءكفـء5462011/07/01 معلم

شبین القناطر الفنیة بنات 2011/07/01 عاطف عبد العزیز موسى علي الدین 2163670 كفـءكفـء5472011/07/13 معلم

ابو الوفا الخنانى 2011/07/01 عاطف دمحم سعد الدین عبد هللا حرب 2173491 كفـءكفـء5482011/07/13 معلم

دمحمى ماھر رشاد قاسم بكفر الشرفا/الشھید 2011/07/01 عبد الحمید عبد الغني عبد الحمید یوسف 2156408 كفـءكفـء5492011/07/13 معلم

شبین القناطر االعدادیة التجریبیة 2011/03/01 عبد الحمید فتحي عبد الحمید حجر 2101250 كفـءكفـء5502011/03/06 معلم

مصطفى عبد الكریم ع م 2011/07/13 عبد الحمید كامل درویش سرور 2374957 كفـءكفـء5512011/07/13 معلم

كفر الدیر 2010/07/01 عبد الرحمن رجب عبد الرحمن احمد 2155427 كفـءكفـء5522011/07/13 معلم

عرب جھینة الفنیة بنات 2011/07/01 عبد الرحمن دمحم عواد دمحم 2360410 كفـءكفـء5532011/07/13 معلم

عرب جھینة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 عبد السالم محي عبد السالم رفاعي 2334370 كفـءكفـء5542011/07/13 معلم

المریج ع م 2011/07/01 عبد هللا فھمي عبد المجید الشیخ علي 2194758 كفـءكفـء5552011/07/13 معلم

شبین القناطر الصناعیة بنین 2011/07/01 عبد المنعم سلیمان عبد الحق سلیمان 2306278 كفـءكفـء5562011/07/13 معلم

على الدبیس االعدادیة بنات 2011/03/01 عبدهللا عبدالعاطى حسن رضوان 2173543 كفـءكفـء5572011/03/06 معلم

أ.الحسینى احمد حسان ت 2011/03/01 عبدالمنعم ابراھیم عبدالمنعم دمحم 2167353 كفـءكفـء5582011/03/06 معلم

)أ.ت(كفر سندوه  ع  2011/03/01 عبدالوھاب حسن دمحم دمحم 2201717 كفـءكفـء5592011/03/21 معلم

المریج ع م 2011/07/01 عبیر السید السید حشیش 2166601 كفـءكفـء5602011/07/13 معلم

٢شبین القناطر الجدیدة  2011/07/01 عبیر بیومي محمود عابدین 2153987 كفـءكفـء5612011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

ا. كفر شبین ت  2011/07/01 عبیر جمعة دمحم الھادي الصعیدي 2166805 كفـءكفـء5622011/07/13 معلم

أ. كفر الشوبك ت  2011/07/01 عبیر حامد دمحم دعبس 2166551 كفـءكفـء5632011/07/13 معلم

كفر الشوبك تعلیم اساسى 2011/07/01 عبیر صالح عبد العزیز خاطر 2162324 كفـءكفـء5642011/07/13 معلم

نوب طحا 2011/03/01 عبیر فكري عبد الحمید السید 2076867 كفـءكفـء5652011/03/06 معلم

١القشیش الجدیدة  2011/07/01 عبیر دمحم امام دمحم 2153889 كفـءكفـء5662011/07/01 معلم

منشاة الكرام ع م 2011/07/01 عبیر دمحم دمحم الھادي حجاج 2168014 كفـءكفـء5672011/07/01 معلم

نوى القدیمة االبتدائیھ 2011/07/01 عزة ابو زید عبد الفتاح منصور 2163862 كفـءكفـء5682011/07/13 معلم

م. الحزانیـــة ع  2011/07/01 عزة جمعة دمحم الھادي الصعیدي 2163571 كفـءكفـء5692011/07/13 معلم

االحراز االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عزة صابر عبد السالم عالم 2192001 كفـءكفـء5702011/01/01 معلم

م.نوى تعلیم اساسي ع 2011/03/01 عزة صالح دمحم محمود جاد 1541252 كفـءكفـء5712011/03/06 معلم

٢الكوم األحمر  2011/03/01 عزة عبد العزیز محمود السید عامر 2079827 كفـءكفـء5722011/03/21 معلم

١كفر الشوبك  2011/07/01 عزة دمحم یوسف دمحم عفیفي 2194784 كفـءكفـء5732011/07/13 معلم

منشاة الكرام ع م 2011/07/01 عزة محمود فؤاد الدبیس 2152934 كفـءكفـء5742011/07/01 معلم

2011/03/01 كفرالدیر عزیزة سید معوض دمحم 2076852 كفـءكفـء5752011/03/06 معلم

طحانوب االعدادیة المشتركة 2011/03/01 عصام عبد الفتاح احمد سطوحي 2084665 كفـءكفـء5762011/07/01 معلم

تل بنى تمیم 2011/03/01 عفاف عبد العاطي عبد الفتاح سراج الدین 2081444 كفـءكفـء5772011/03/06 معلم

الشھید صالح قطب 2011/07/01 عال رزق محمود صقر 2192133 كفـءكفـء5782011/07/01 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

عرب جھینة الثانویة المشتركة 2011/07/01 عالء مصطفى بیومي ابو رقیة 2169612 كفـءكفـء5792011/07/13 معلم

الغریري 2011/07/01 عماد عبد الحكیم دمحم دمحم ابو عبد الفتاح 2166544 كفـءكفـء5802011/07/13 معلم

الغــریرى االعدادیةالمشتركة 2011/07/01 عماد عبد الحمید فرماوي الحویطي 2375529 كفـءكفـء5812011/07/01 معلم

١القشیش الجدیدة  2011/07/01 عمر احمد محمود البركاوي 2154455 كفـءكفـء5822011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق الثانویة بنین 2011/07/01 عمرو سلیم احمد علي سعد 2156236 فوق المتوسطفوق المتوسط5832011/07/13 معلم

كفر الشوبك تعلیم اساسى 2011/07/01 عمرو عبد المنعم كامل عبد النعیم رضوان 2173506 كفـءكفـء5842011/07/01 معلم

عرب جھینة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 عید  عبد السالم السید عبد السالم الحفني 2321759 كفـءكفـء5852011/07/13 معلم

المریج ع م 2011/07/01 عید سعد هللا سالم دمحم داود 2166537 كفـءكفـء5862011/07/13 معلم

طحانوب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 غادة جبر طھ الفتى 2168002 كفـءكفـء5872011/07/13 معلم

2011/03/01 شبین القناطر الرسمیة لغات غادة ربیع دمحم احمد 2076850 كفـءكفـء5882011/07/13 معلم

١القشیش الجدیدة  2011/07/01 غادة رضا دمحم صوان 2156088 كفـءكفـء5892011/07/01 معلم

2011/03/06 مجمع األحراز غادة صبحي دمحم علیوة 2081438 كفـءكفـء5902011/03/06 معلم

٢كفر شبین الجدیدة  2011/07/01 غادة عبد الرازق احمد عبد العال 2389801 كفـءكفـء5912011/07/13 معلم

طحانوب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 غادة عید سالم القوس 2173440 كفـءكفـء5922011/07/13 معلم

نوى القدیمة االبتدائیھ 2011/03/01 غادة دمحم عبدالمحسن عبدالحمید 2180263 كفـءكفـء5932011/03/21 معلم

تل بنى تمیم االبتدائیة 2011/07/01 فاتن شعبان احمد یوسف الصباغ 2167971 كفـءكفـء5942011/07/13 معلم

١كفر الشوبك  2011/07/01 فاتن ظریف دمحم دمحم 2175328 كفـءكفـء5952011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

م.ع.عرب الصوالحة 2011/07/01 فاتن عبد السالم احمد البقلي 2382453 كفـءكفـء5962011/07/13 معلم

ا. كفر شبین ت  2011/07/01 فاتن عبد اللطیف دمحم عید 2152494 كفـءكفـء5972011/07/01 معلم

عرب جھینة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 فاضل  عبد المجید دمحم علي حبیب 2321578 كفـءكفـء5982011/07/13 معلم

أ. كفر طحوریا ت  2008/02/01 فاطمة ابراھیم دمحم عطیة 2168540 كفـءكفـء5992011/03/06 معلم

٢الحصافة  2011/03/01 فاطمة احمد عبدالفتاح عبد الحلیم 2141040 كفـءكفـء6002011/03/06 معلم

المریج ع م 2011/07/01 فاطمة احمد عواد حسین 2392373 كفـءكفـء6012011/07/13 معلم

2011/03/01 منشاة الكرام الجدیدة فاطمة حسن جلبي دمحم سید 2081462 كفـءكفـء6022011/03/06 معلم

منیة شبین 2011/03/01 فاطمة حسین دمحم احمد 2084978 كفـءكفـء6032011/03/06 معلم

دمحمى ماھر رشاد قاسم بكفر الشرفا/الشھید 2011/07/01 فاطمة ریاض صبرة احمد 2163510 كفـءكفـء6042011/07/13 معلم

كفر طحا االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 فاطمة سعید محمود عبدالحلیم 2171950 كفـءكفـء6052011/07/13 معلم

ا. كفر شبین ت  2011/07/01 فاطمة عبد الباقي طلبة سلطان 2163746 كفـءكفـء6062011/07/13 معلم

ت بنات بشبین .رضوان عثمان رضوان ث/ الشھید
القناطر

2011/03/01 فاطمة عبد الغني دمحم حسان 2081626 كفـءكفـء6072011/03/21 معلم

خلوة الشیخ عثمان االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة دمحم عبد النبي عبد الرحمن 2152375 كفـءكفـء6082011/07/13 معلم

طحوریا التجاریة المشتركة 2011/07/01 فاطمھ احمد عبد الحلیم السروجى 2208578 كفـءكفـء6092011/07/13 معلم

شبین القناطر الصناعیة بنین 2011/07/01 فاطمھ السید الشحات السید 2296509 كفـءكفـء6102011/07/13 معلم

شبین القناطر االعدادیة التجریبیة 2011/03/01 فاطمھ طھ دمحم اسماعیل 2208762 كفـءكفـء6112011/03/06 معلم

الحصافة ع م 2011/07/01 فاطمھ عبدهللا طھ حسن 2189802 كفـءكفـء6122011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

القلـــزم 2011/03/01 فاطمھ دمحم دمحم سالمھ 2171954 كفـءكفـء6132011/03/06 معلم

أ  بنات. شبین القناطر ت  2011/03/01 فاطمھ محمود عبد هللا شلبى 2084695 كفـءكفـء6142011/03/06 معلم

تل بنى تمیم 2011/03/01 فایزة احمد عطا زكي 2081446 كفـءكفـء6152011/03/06 معلم

م. كفر الدیر ع  2011/07/01 فایزة عبد النبي عبد الرحمن احمد 2163517 كفـءكفـء6162011/07/13 معلم

منیة شبین 2011/03/01 فتحیة احمد بیومي عبد ربھ 2085055 كفـءكفـء6172011/03/06 معلم

المنشیة الجدیدة بنوى 2011/07/01 فتحیة دمحم عثمان السید 2156252 كفـءكفـء6182011/07/13 معلم

أ  بنات. شبین القناطر ت  2011/03/01 فتحیھ عبدالسالم دمحم دمحم 2205763 كفـءكفـء6192011/03/06 معلم

شوقى یونس الرسمیة لغات 2011/03/01 فوزیة خالد حسیني الھضیبي 2152862 كفـءكفـء6202011/03/06 معلم

على الدبیس االعدادیة بنین 2011/07/01 كریمة  فاروق صابر ابو باشا 2143856 كفـءكفـء6212011/07/01 معلم

الجعافرة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 لبنى عبد العزیز علي علي  حسن 2151178 كفـءكفـء6222011/07/13 معلم

٢مؤسسة كفر طحا  2011/03/01 لبنى فتحي شحات دمحم المالح 2081452 كفـءكفـء6232011/03/06 معلم

المریج ع م 2011/07/01 لمیاء السید دمحم عبد الجلیل الرفاعي 2192016 كفـءكفـء6242011/07/13 معلم

الكوم االحمراالعدادیة المشتركة 2011/07/01 لیلى صالح حمدى فرج هللا 2129025 كفـءكفـء6252011/07/13 معلم

الشھید حسن شدید 2011/07/01 لیلى عبد السمیع دمحم  رضوان 2153993 كفـءكفـء6262011/07/13 معلم

عرب الشعارة االبتدائیة 2011/07/01 ماجد احمد دمحم علوان 2173522 كفـءكفـء6272011/07/13 معلم

١شبین القناطر القدیمة  2011/03/06 ماجدة دمحم حسن الملیجي 2076858 كفـءكفـء6282011/03/06 معلم

المنشیة الجدیدة بنوى 2011/07/01 ماجده شحتة علي بحیري 2192111 كفـءكفـء6292011/07/13 معلم
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األعلي

على الدبیس االعدادیة بنین 2011/07/01 ماري عماد عریان نعمة هللا 2164920 كفـءكفـء6302011/07/01 معلم

منیة شبین 2011/03/01 مایسة فتحي عبد الفتاح عمار 2085034 كفـءكفـء6312011/03/06 معلم

كفر الدیر 2011/03/01 دمحم  اسماعیل  عبدالفتاح نصر 2164963 كفـءكفـء6322011/07/13 معلم

الجمھوریة 2011/07/01 دمحم  رجائي عبد ربھ البسیوني 2155403 كفـءكفـء6332011/07/13 معلم

١طحانـــوب  2011/07/01 دمحم  عبد الحمید شحات حیدر 2156204 كفـءكفـء6342011/07/26 معلم

م. الحزانیـــة ع  2011/07/01 دمحم  فكرى سید الجزار 2162406 كفـءكفـء6352011/07/13 معلم

م.ع.عرب الصوالحة 2011/07/01 دمحم  كمال اسماعیل صالح 2167872 كفـءكفـء6362011/07/13 معلم

منشیة القلزم الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم ابراھیم دمحم عبد الدایم 2152351 كفـءكفـء6372011/07/13 معلم

الغریري 2011/07/01 دمحم احمد عبد العظیم خطاب 2156228 كفـءكفـء6382011/07/13 معلم

المالح االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم امین رزق اسماعیل 2183809 كفـءكفـء6392011/07/13 معلم

شبین القناطر الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم جمعة دمحم ابراھیم 2391714 كفـءكفـء6402011/07/13 معلم

القشیش ع م 2011/07/01 دمحم حسین حسن موسى 2380421 كفـءكفـء6412011/07/13 معلم

فتحى یوسف عفیفى 2011/07/01 دمحم حسیني سالم مغنم 2191662 كفـءكفـء6422011/07/13 معلم

منشاة الكرام ع م 2011/07/01 دمحم رفعت احمد عبد المنعم الصباغ 2146662 كفـءكفـء6432011/07/13 معلم

شبین القناطر ث بنات 2011/03/01 دمحم سعد السید دمحم الجمل 2081615 كفـءكفـء6442011/03/01 معلم

عرب جھینة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 دمحم سعد خلیل حبیب 2321780 كفـءكفـء6452011/07/13 معلم

١القشیش الجدیدة  2011/07/01 دمحم سالمة عواد شافعي 2284642 كفـءكفـء6462011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو الوفا الخنانى 2011/07/01 دمحم سالمة دمحم سید 2153299 كفـءكفـء6472011/07/01 معلم

أ. النجــــــــــاح  ت  2011/07/01 دمحم سلیمان الحسیني سلیمان 2163844 كفـءكفـء6482011/07/01 معلم

عرب جھینة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 دمحم سید احمد حسن فرغلي 2323619 كفـءكفـء6492011/07/13 معلم

عبد الحمید عرابى ع م 2009/03/01 دمحم سید عبد المنعم عبد البصیر 2154813 كفـءكفـء6502011/07/01 معلم

دمحم صالح محمود الصواف ع/ الشھید  2011/03/01 دمحم سید دمحم السید 2106948 كفـءكفـء6512011/11/01 دكتوراهمعلم

القشیش ع م 2011/07/01 دمحم صابر عبد العال مصطفى 2168018 كفـءكفـء6522011/07/13 معلم

شوقي یونس االعدادیة التجریبیة 2011/07/01 دمحم صبحي السید بیومي 2148835 كفـءكفـء6532011/07/13 معلم

كفر الدیر 2011/03/01 دمحم طھ عدلى سلیمان 2172207 كفـءكفـء6542011/03/06 معلم

مجمع الجعافرة 2011/07/01 دمحم عبد اللطیف عبد العلیم االعصر 2169456 كفـءكفـء6552011/07/13 معلم

عرب جھینة الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم عبد النبي علي عبد الفتاح العسیلي 2166592 كفـءكفـء6562011/07/01 معلم

القلـــزم 2011/03/01 دمحم عفیفى دمحم عفیفى 2111801 كفـءكفـء6572011/03/06 معلم

عرب جھینة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 دمحم على ابراھیم على یوسف 2300454 كفـءكفـء6582011/07/13 معلم

عرب جھینة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم فضل دمحم  ھالل 2169945 كفـءكفـء6592011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق الثانویة بنین 2011/07/01 دمحم محروس احمد حلمي دمحم 2163674 كفـءكفـء6602011/07/01 معلم

عرب الشعارة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم محمود بكري سرحان 2177134 كفـءكفـء6612011/07/01 معلم

القلـزم تعلیم أساسى 2011/07/01 دمحم مصطفى السید الشحات 2178677 كفـءكفـء6622011/07/01 معلم

شبین القناطر التجاریة بنین 2011/07/01 دمحم مصطفى مدبولي عبد العال 2258458 كفـءكفـء6632011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم مروان عبدهللا عرفھ الثانویة بنین بشبین /الشھید
القناطر

2010/07/01 دمحم یوسف سید رزق 2268610 كفـءكفـء6642011/07/13 معلم

٢نوى الجدیدة   2011/03/01 محمود إبراھیم أحمد عتلم 2179219 كفـءكفـء6652011/03/06 معلم

ا. كفر شبین ت  2011/07/01 محمود احمد عبد العظیم خطاب 2191668 كفـءكفـء6662011/07/01 معلم

أ. النجــــــــــاح  ت  2011/07/01 محمود جابر دمحم عواد 2152640 كفـءكفـء6672011/07/13 معلم

المالح االعدادیة المشتركة 2011/07/01 محمود سید اسماعیل السید دمحم 2215757 كفـءكفـء6682011/07/01 معلم

م. الحزانیـــة ع  2011/07/01 محمود عبد الفتاح احمد الزغل 2293279 كفـءكفـء6692011/07/01 معلم

أ. كفر طحوریا ت  2011/07/01 محمود عبد المنعم دمحم ابراھیم 2153312 كفـءكفـء6702011/07/13 معلم

م.فتحي احمد السید عامر ع 2011/07/01 محمود فتحى جمعة رمضان 2101564 كفـءكفـء6712011/07/01 معلم

الحصافة ع م 2010/07/01 محمود فتحي عبد الھادي ربیع 2152553 كفـءكفـء6722011/07/13 معلم

م.نوى تعلیم اساسي ع 2010/07/01 محمود ماھر صالح علي البربري 2161065 كفـءكفـء6732011/07/13 معلم

كفر شبین االعدادیة بنات 2011/07/01 محمود دمحم الشحات سالم عوض 2184032 كفـءكفـء6742011/07/01 معلم

م. الحزانیـــة ع  2011/07/01 محمود دمحم عبد العزیز فرحات 2348978 كفـءكفـء6752011/07/13 معلم

م. علي الشقري ع  2011/03/01 محمود دمحم نجیب دمحم علي حسن 2234693 كفـءكفـء6762011/03/06 معلم

منیة شبین 2011/03/01 مرفت  السید مصطفى عابدین 2085047 كفـءكفـء6772011/03/06 معلم

عرب جھینة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 مرفت ابراھیم دمحم زعرب 2328719 كفـءكفـء6782011/07/13 معلم

دمحم صالح محمود الصواف ع/ الشھید  2011/07/01 مرفت اسماعیل علي ابو الدھب 2151600 كفـءكفـء6792011/07/13 معلم

م.احمد دمحم احمد حیدر الرسمیة للغات ع/ الشھید  2011/03/01 مرفت الحسینى عواد دمحم قطب 2106955 كفـءكفـء6802011/03/06 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ. النجــــــــــاح  ت  2011/07/01 مرفت سلیم فھمى مصطفى 2160359 كفـءكفـء6812011/07/01 معلم

احمد دمحم حیدر الرسمیة لغات/الشھید 2011/03/06 مرفت صالح علي نصر الدین 2086139 كفـءكفـء6822011/03/21 معلم

شبین القناطر الفنیة بنات 2011/07/01 مرفت عادل احمد احمد ابو خضرة 2258052 كفـءكفـء6832011/07/13 معلم

احمد دمحم حیدر الرسمیة لغات/الشھید 2011/03/01 مرفت فتحي عبد العزیز الشویحي 2086140 كفـءكفـء6842011/03/21 معلم

2011/03/01 العھد الجدید مروة  شعبان علي نوار 2097460 كفـءكفـء6852011/03/06 معلم

شبین القناطر االعدادیة التجریبیة 2011/07/01 مروة ابراھیم یوسف عابدین 2151183 كفـءكفـء6862011/07/13 معلم

احمد دمحم احمد حیدر الرسمیة لغات/ الشھید  2011/07/01 مروة احمد جمعة مسلم 2192192 كفـءكفـء6872011/07/13 معلم

نادى فودة 2011/07/01 مروة السید دمحم عیاد 2161055 كفـءكفـء6882011/07/13 معلم

١منشاة الكرام   2011/07/01 مروة جمال الدین دمحم القالوي 2167951 كفـءكفـء6892011/07/13 معلم

دمحم صالح محمود الصواف ع/ الشھید  2011/07/01 مروة جمال عبد السالم عوض 2162887 كفـءكفـء6902011/07/13 معلم

ابو الوفا الخنانى 2011/07/01 مروة راشد ابراھیم جدیع 2167989 كفـءكفـء6912011/07/01 معلم

على الدبیس 2011/07/01 مروة ربیع رزق السید 2143721 كفـءكفـء6922011/07/13 معلم

المالح االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مروة ربیع دمحم القشاش 2153574 كفـءكفـء6932011/07/13 معلم

ت بنات بشبین .رضوان عثمان رضوان ث/ الشھید
القناطر

2011/07/01 مروة رضا دمحم بصیر 2162405 كفـءكفـء6942011/07/01 معلم

طحانوب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مروة سلیمان الحسیني سلیمان 2166833 كفـءكفـء6952011/07/01 معلم

تل بنى تمیم االبتدائیة 2011/07/01 مروة شعبان احمد یوسف الصباغ 2166801 كفـءكفـء6962011/07/13 معلم

أحمد كمال محمود الشیخ/ الشھید عقید  2011/07/01 مروة صبحي دمحم زاید 2166535 كفـءكفـء6972011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر شبین القدیمة 2011/03/01 مروة عادل دمحم الھادى 2141041 كفـءكفـء6982011/03/06 معلم

فاطمة الزھراء الثانویة للبنات 2011/07/01 مروة عبد الخالق محمود الصفتي 2215721 كفـءكفـء6992011/07/13 معلم

القشیش ع م 2010/07/01 مروة عبد الكریم عامر عودة 2166837 كفـءكفـء7002011/07/01 معلم

المریج ع م 2011/07/01 مروة عمر عبد الرحمن ابو مصطفى 2168074 كفـءكفـء7012011/07/13 معلم

كفر شبین القدیمة 2011/07/01 مروة فتح هللا عبد اللطیف رضوان 2156428 كفـءكفـء7022011/07/13 معلم

على الدبیس االعدادیة بنات 2011/07/01 مروة فؤاد بیومي خشب 2163569 كفـءكفـء7032011/07/13 معلم

أ  بنات. شبین القناطر ت  2011/07/01 مروة دمحم حسن دمحم الملیجي 2163590 كفـءكفـء7042011/07/13 معلم

شبین القناطر االعدادیة التجریبیة 2011/07/01 مروة دمحم موسى الملیجي 2163522 كفـءكفـء7052011/07/01 معلم

٢العطارة رقم  2011/07/01 مروه صالح ندا عبدالرحمن الحوقة 2194181 كفـءكفـء7062011/07/13 معلم

الجعافرة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مسعد دمحم احمد شالق 2208596 كفـءكفـء7072011/07/13 معلم

دمحم مروان عبدهللا عرفھ الثانویة بنین بشبین /الشھید
القناطر

2011/03/01 مصطفى ابراھیم دسوقي فتح الباب دمحم 2087075 كفـءكفـء7082011/01/01 معلم

عرب جھینة الجدیدة 2011/07/01 مصطفى احمد زكي عبد الھادي 2166595 كفـءكفـء7092011/07/13 معلم

القشیش ع م 2011/07/01 مصطفى دمحم حسین البھوتي 2167988 كفـءكفـء7102011/07/13 معلم

على الدبیس االعدادیة بنین 2011/07/01 مصطفى دمحم فھمي حفني مصطفى زیدان 2191940 كفـءكفـء7112011/07/01 معلم

مصطفى عبد الكریم ع م 2011/07/01 مصطفى دمحم مصطفى رزق 2153962 كفـءكفـء7122011/07/13 معلم

عرب جھینة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 معتز السید حسن الشقري 2321582 كفـءكفـء7132011/07/13 معلم

عرب جھینة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 ممدوح السید خلیل السید زوید 2315908 كفـءكفـء7142011/07/13 معلم
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٢مؤسسة كفر طحا  2011/07/01 منال كوكب عبد الظاھر عبد الرحمن 2192189 كفـءكفـء7152011/07/13 معلم

ا. كفر شبین ت  2011/07/01 منال دمحم عبد العظیم ابو شوك 2194705 كفـءكفـء7162011/07/13 معلم

منشأة الكرام الجدیدة 2011/07/01 منى احمد السید ابراھیم رزق 2155664 كفـءكفـء7172011/07/13 معلم

احمد دمحم احمد حیدر الرسمیة لغات/ الشھید  2011/03/01 منى أحمد مصطفى عیسوى 2195587 كفـءكفـء7182011/03/21 معلم

فتحى یوسف عفیفى 2011/07/01 منى اسماعیل محمود حیدر 2191052 كفـءكفـء7192011/07/13 معلم

عبدالخالق سالمھ عمار/ الشھید مقدم طیار 2011/07/01 منى امام دمحم امام الدبیس 2126959 كفـءكفـء7202011/07/13 معلم

احمد دمحم احمد حیدر الرسمیة لغات/ الشھید  2011/07/01 منى جبر طھ جبر 2153981 كفـءكفـء7212011/07/13 معلم

االحراز االعدادیة المشتركة 2011/03/06 منى حسنى عبدالرحمن عبده 2165298 كفـءكفـء7222011/03/06 معلم

الكوم االحمراالعدادیة المشتركة 2011/07/01 منى رمضان دمحم التھامي 2167998 كفـءكفـء7232011/07/13 معلم

العطارة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 منى سید توفیق رزق 2154878 كفـءكفـء7242011/07/13 معلم

طحانوب الثانویة المشتركة 2011/03/01 منى عبد الحسیب دمحم الطوخي 2086138 كفـءكفـء7252011/03/06 معلم

المالح االعدادیة المشتركة 2011/07/01 منى عبد الحلیم ابراھیم عبد الدایم 2389231 كفـءكفـء7262011/07/13 معلم

١طحانـــوب  2011/07/01 منى عطا دمحم سالم ابو ستیت 2152659 كفـءكفـء7272011/07/01 معلم

السلمانیة تعلیم اساسى 2011/07/01 منى مجدي محفوظ عبد هللا 2192066 كفـءكفـء7282011/07/13 معلم

القلـزم تعلیم أساسى 2011/07/01 منى دمحم السید عفیفي 2159436 كفـءكفـء7292011/07/01 معلم

م. الحزانیـــة ع  2011/07/01 منى دمحم الھادي احمد دمحم زین الدین 2188589 كفـءكفـء7302011/07/01 معلم

أ.الحسینى احمد حسان ت 2011/07/01 منى دمحم عبد السالم السید 2192045 كفـءكفـء7312011/07/01 معلم
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عرب جھینة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 منى دمحم فرید دمحم واكد 2322238 كفـءكفـء7322011/07/13 معلم

٢منشاة الكرام   2011/07/01 منى دمحم دمحم الدیب 2172347 كفـءكفـء7332011/07/13 معلم

نوب طحا 2011/07/01 منى محمود احمد الطنطاوي 2167564 كفـءكفـء7342011/07/13 معلم

طحانوب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مھا صبحي نمر دمحم الكرداسي 2153284 كفـءكفـء7352011/07/01 معلم

الزھویین 2011/03/01 مھا دمحم امام علي 2081456 كفـءكفـء7362011/03/21 معلم

طحانوب الثانویة المشتركة 2011/03/01 مھا دمحم عبد الشافي عبد الخالق 2080243 كفـءكفـء7372011/02/21 معلم

أ  بنات. شبین القناطر ت  2011/07/01 مھا دمحم دمحمعلي سالم 2177489 كفـءكفـء7382011/07/01 معلم

٢نوى الجدیدة   2011/07/01 مؤمنة دمحم عبد العزیز فرحات 2165136 كفـءكفـء7392011/07/13 معلم

عرب جھینة تعلیم اساسى 2011/03/01 مى بدر على ابراھیم 2177250 كفـءكفـء7402011/03/21 معلم

2011/03/06 العھد الجدید مي فتحي دمحم ابو دشیش 2081443 كفـءكفـء7412011/03/06 معلم

المریج  االبتدائیة 2011/03/01 میرفت  صالح  عبد العاطي الغیطاني 2087685 كفـءكفـء7422011/03/01 معلم

نادى فودة 2011/03/06 میرفت امین علي مصطفى فرحان 2079720 كفـءكفـء7432011/03/06 معلم

شوقى یونس الرسمیة لغات 2011/03/01 میرفت محمود علي حمودة 2078145 كفـءكفـء7442011/03/21 معلم

م. كفر الدیر ع  2011/03/01 نادر دمحم الحسیني سعید حمودة 2084880 كفـءكفـء7452011/03/21 معلم

المالح االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نادیة  عواد دمحم شدید 2177316 كفـءكفـء7462011/07/13 معلم

المالح االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نادیة احمد زكي صالح 2077900 كفـءكفـء7472011/07/13 معلم

مجمع طحوریا 2011/07/01 نادیة السید خلیل ابو دشیش 2191660 كفـءكفـء7482011/07/01 معلم

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

7438of 1976 Page 2017/03/23

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شبین القناطرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م.فتحي احمد السید عامر ع 2011/07/01 نادیة رفعت عالم دمحم 2173866 كفـءكفـء7492011/07/01 معلم

نوى القدیمة االبتدائیھ 2011/03/21 نادیة عبد اللطیف السید خفاجي 2144001 كفـءكفـء7502011/03/21 معلم

المنشیة الجدیدة بنوى 2011/07/01 نادیة فتحي دمحم داود 2215935 كفـءكفـء7512011/07/13 معلم

طحانوب االعدادیة المشتركة 2011/03/01 نادیة دمحم الھادي سلیمان  الدیوانى 2076314 كفـءكفـء7522011/03/06 معلم

االحراز االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ناصر السید عبد الظاھر سلیم 2152888 كفـءكفـء7532011/07/13 معلم

١القشیش الجدیدة  2011/07/01 ناھد شوقي عبد العظیم عفیفي 2159338 كفـءكفـء7542011/07/13 معلم

المھنیة بنات. سعد زغلول ع 2011/07/01 ناھد صالح عبد هللا الشیمي 2378065 كفـءكفـء7552011/07/13 معلم

٣كفر شبین الجدیدة  2011/07/01 ناھد لطفي عبد السالم عبد الفتاح 2166619 كفـءكفـء7562011/07/13 معلم

دمحم مروان عبدهللا عرفھ الثانویة بنین بشبین /الشھید
القناطر

2011/07/01 ناھد مھدي شحات حسن 2392917 كفـءكفـء7572011/07/13 معلم

شوقي یونس الثانویة التجریبیة 2011/03/01 نبیل صالح دمحم كفافي 2081896 كفـءكفـء7582011/07/01 معلم

شبین القناطر الصناعیة بنین 2000/08/19 نبیل محمود دمحم عاشور 184677 كفـءكفـء7592010/02/21 معلم

٢الحصافة  2011/07/01 نبیلة سید عبد هللا سید 2155115 كفـءكفـء7602011/07/13 معلم

فتحى یوسف عفیفى 2011/07/01 نجالء احمد السید الغیطاني 2191048 كفـءكفـء7612011/07/13 معلم

عرب جھینة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 نجالء احمد السید علي 2322228 كفـءكفـء7622011/07/13 معلم

شوقى یونس الرسمیة لغات 2011/03/01 نجالء حسین دمحم احمد عجور 2152848 كفـءكفـء7632011/03/21 معلم

)اعدادي(عرب جھینة للتعلیم االساسي  2011/03/01 نجالء عبدالفتاح حبیب عبدالنبى 2197619 كفـءكفـء7642011/02/14 معلم

المالح االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نجالء فتحي السعید خضر 2159992 كفـءكفـء7652011/07/13 معلم
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شبین القناطر الصناعیة بنین 2011/07/01 نجالء فتحي دمحم داود 2159996 كفـءكفـء7662011/07/13 معلم

طحانوب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نجالء دمحم احمد ابراھیم داؤد 2156511 كفـءكفـء7672011/07/01 معلم

كفر الصھبى 2011/07/01 نجالء دمحم عبد المنعم حسن 2155122 كفـءكفـء7682011/07/13 معلم

نوب طحا 2011/07/01 نجوى ابراھیم دمحم ابراھیم 2155616 كفـءكفـء7692011/07/01 معلم

االحراز االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نجوى السید عبد الحمید علي 2163804 كفـءكفـء7702011/07/13 معلم

2011/03/01 مؤسسة نوى نرمین حسني سید النبراوي 2081468 كفـءكفـء7712011/03/06 معلم

كفر شبین االعدادیة بنات 2011/07/01 نسرین صالح سلیمان منصور 2156306 كفـءكفـء7722011/07/13 معلم

م.طحوریا ث 2011/03/21 نشات احمد دمحم السید 2081612 كفـءكفـء7732011/03/21 معلم

الشھید صالح قطب 2011/07/01 نشوة كمال مصطفى  رمضان 2224796 كفـءكفـء7742011/07/13 معلم

على الدبیس االعدادیة بنات 2010/07/01 نشوى دمحم ماھر السید عیسى 2152207 كفـءكفـء7752011/07/13 معلم

المریج 2011/03/01 نعمات محمود احمد  عیسى 2076912 كفـءكفـء7762011/03/06 معلم

عرب الصوالحة 2011/03/01 نعمة حسیني حسن ابراھیم 2079766 كفـءكفـء7772011/03/21 معلم

على الدبیس 2011/07/01 نعیمة حنفي ابراھیم عبید 2192180 كفـءكفـء7782011/07/13 معلم

م.كفـر سعـد بحیـرى  ع 2011/07/01 نھا دمحم محمود عبد اللطیف حمودة 2152080 كفـءكفـء7792011/07/13 معلم

ت بنات بشبین .رضوان عثمان رضوان ث/ الشھید
القناطر

2011/07/01 نھلة محمود دمحم الفقي 2193916 كفـءكفـء7802011/07/13 معلم

على الدبیس االعدادیة بنات 2011/07/01 نھى دمحم عبد الرازق الشقیري 2156266 كفـءكفـء7812011/07/13 معلم

شوقى یونس الرسمیة لغات 2011/03/01 نھى دمحم منصور بدر 2168346 كفـءكفـء7822011/03/06 معلم
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2011/03/01 كفرالدیر نھي حسني حسیني علي 2076847 كفـءكفـء7832011/03/21 معلم

دمحم صالح محمود الصواف ع/ الشھید  2011/07/01 نور السید عبد الجواد عفیفي 2162492 كفـءكفـء7842011/07/13 معلم

السلمانیة تعلیم اساسى 2011/07/01 نورا السید الحسیني النقیشي 2215684 كفـءكفـء7852011/07/13 معلم

تل بنى تمیم 2011/03/01 نورا السید دمحم الفران الفران 2081445 كفـءكفـء7862011/03/06 معلم

الدكتور مصطفى ھاشم 2011/07/01 نورا دمحم سعد حسانین 2166549 كفـءكفـء7872011/07/13 معلم

أ. كفر شبین ت  2011/07/01 نورا دمحم محمود النقیشي 2163502 كفـءكفـء7882011/07/01 معلم

شبین القناطر الصناعیة بنین 2011/07/01 نورة عفیفى مصطفى  عفیفى 2343483 كفـءكفـء7892011/07/13 معلم

2011/03/01 شبین القناطر الرسمیة لغات نیفین عبد الحمید ابراھیم ابو شوك 2076848 كفـءكفـء7902011/03/01 معلم

نادى فودة 2011/07/01 نیفین دمحم احمد خشان 2081453 كفـءكفـء7912011/07/01 معلم

م.كفـر سعـد بحیـرى  ع 2011/03/01 ھادى عبدالرازق دمحم قاسم 2173573 كفـءكفـء7922011/03/01 معلم

م.ع.عرب الصوالحة 2011/07/01 ھالة  یوسف عبد هللا  شلبي 2188498 كفـءكفـء7932011/07/13 معلم

الكوم االحمر 2011/07/01 ھالة السید حسن شوشة 2151971 كفـءكفـء7942011/07/13 معلم

م.نوى تعلیم اساسي ع 2011/07/01 ھالة حسن السید دمحم درویش 2194558 كفـءكفـء7952011/07/13 معلم

م.ع.عرب الصوالحة 2011/07/01 ھالة رشاد السید محمود دسوقي 2163567 كفـءكفـء7962011/07/13 معلم

نوى القدیمة االبتدائیھ 2011/07/01 ھالة سند عبد العزیز جاد حمادة 2161428 كفـءكفـء7972011/07/13 معلم

)أ.ت(مجمع العسایلة ع 2011/07/01 ھالة صابر دمحم عمارة الشیمي 2166822 كفـءكفـء7982011/07/13 معلم

مجمع الجعافرة 2011/07/01 ھالة صالح الدین دمحم دمحم 2169440 كفـءكفـء7992011/07/13 معلم
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م.نوى تعلیم اساسي ع 2011/07/01 ھالة عبد الخالق حامد دمحم 2228022 كفـءكفـء8002011/07/13 معلم

٢نوى الجدیدة   2011/03/01 ھالة دمحم عبدالحلیم غنیة 2177034 كفـءكفـء8012011/03/06 معلم

طحانوب الثانویة المشتركة 2011/07/01 ھالة دمحم مصطفى الكرداسي 2208445 كفـءكفـء8022011/07/01 معلم

الزھویین 2011/07/01 ھالة دمحم مصطفى رزق 2163426 كفـءكفـء8032011/07/13 معلم

كوم السمن الجدیدة 2011/07/01 ھانم دمحم فھیم دسوقي 2193950 كفـءكفـء8042011/07/13 معلم

ا. كفر شبین ت  2008/02/01 ھانى منصور احمد الصواف 2112447 كفـءكفـء8052011/02/28 معلم

سعد زغلول ع للبنین 2011/07/01 ھاني دمحم البدري عبد العظیم الشربیني 2161470 كفـءكفـء8062011/07/01 معلم

شبین القناطر الفنیة بنات 2011/07/01 ھبة  حسن عبد العظیم البوشي 2257460 كفـءكفـء8072011/07/13 معلم

أ  بنات. شبین القناطر ت  2011/07/01 ھبة اسماعیل دمحم حبیب 2161069 كفـءكفـء8082011/07/13 معلم

٢مؤسسة كفر طحا  2011/07/01 ھبة هللا اسماعیل عواد سلیم 2080940 كفـءكفـء8092011/07/13 معلم

شبین القناطر الصناعیة بنین 2011/07/01 ھبة سعید احمد محمود السعودي 2344254 كفـءكفـء8102011/07/13 معلم

الكردود 2011/03/01 ھبة سالمة اسماعیل الوكیل 2086159 كفـءكفـء8112011/03/06 معلم

م.نوى تعلیم اساسي ع 2011/07/01 ھبة دمحم الحسیني سعید الطناني 2166815 كفـءكفـء8122011/07/13 معلم

المالح االعدادیة المشتركة 2009/03/01 ھبة دمحم السید دمحم تركي 2152072 كفـءكفـء8132011/07/01 معلم

٢شبین القناطر القدیمة  2011/07/01 ھبة دمحم السید ناصر 2183890 كفـءكفـء8142011/07/13 معلم

كفر شبین االعدادیة بنات 2011/07/01 ھبة مختار عبد الباسط الفحل 2163573 كفـءكفـء8152011/07/01 معلم

تل بنى تمیم الجدیدة 2011/03/01 ھبة نایل حسن علي عطیة 2081447 كفـءكفـء8162011/03/06 معلم
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عرب جھینة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھبھ محمود دمحم ثابت 2156341 كفـءكفـء8172011/07/13 معلم

كوم السمن القدیمة 2011/07/01 ھدى  عبد العظیم دمحم عید 2293278 كفـءكفـء8182011/07/13 معلم

كفر الشوبك تعلیم اساسى 2011/03/01 ھدى السید إبراھیم عبد الحسیب 2180828 كفـءكفـء8192011/03/06 معلم

٢منشأة الكرام  2011/03/01 ھدى السید سلیم دمحم 2086163 كفـءكفـء8202011/03/06 معلم

شبین القناطر االعدادیة التجریبیة 2011/07/01 ھدى السید دمحمى  الشرقاوى 2076528 كفـءكفـء8212011/07/13 معلم

عرب جھینة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھدى عبد النبي ابراھیم الصواف 2193942 كفـءكفـء8222011/07/13 معلم

نوى الحدیثة 2011/07/01 ھدى دمحم السید السنھوتي 2194737 كفـءكفـء8232011/07/13 معلم

أ. كفر شبین ت  2011/07/01 ھدى دمحم الھادي احمد 2156223 كفـءكفـء8242011/07/13 معلم

م.نوى تعلیم اساسي ع 2011/07/01 ھدى دمحم الھادي محمود غنیة 2166813 كفـءكفـء8252011/07/13 معلم

دمحم صالح محمود الصواف ع/ الشھید  2011/03/01 ھدى دمحم كمال دمحم  شعالن 2084698 كفـءكفـء8262011/03/06 معلم

الغریري 2011/07/01 ھدى محمود حسن دمحم ابو زید 2397676 كفـءكفـء8272011/07/13 معلم

المنشیة الجدیدة ع  تعلیم أساسى 2011/07/01 ھناء احمد  عبد الشافي سبلة 2152908 كفـءكفـء8282011/07/13 معلم

كفر الصھبى 2011/07/01 ھناء عطا دمحم عید 2156276 كفـءكفـء8292011/07/13 معلم

دمحم السید احمد النھر/الشھید 2011/07/01 ھناء عیسى محمود دمحم 2160072 كفـءكفـء8302011/07/13 معلم

المنشیة الجدیدة بنوى 2011/07/01 ھناء فھمي حمعة الشبیني 2152081 كفـءكفـء8312011/07/13 معلم

مجمع طحوریا 2011/03/01 ھناء دمحم جبریل حسن 2208798 كفـءكفـء8322011/03/06 معلم

المالح االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھناء دمحم عبد العاطي عفیفي 2159993 كفـءكفـء8332011/07/13 معلم
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أ  بنات. شبین القناطر ت  2011/07/01 ھناء دمحم علي سلطان 2163576 كفـءكفـء8342011/07/13 معلم

المالح االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھناء محمود السید ابو شادي 2163579 كفـءكفـء8352011/07/01 معلم

شبین القناطر ث بنات 2011/03/01 ھناء نبیل مصطفى نایل 2079718 كفـءكفـء8362011/03/06 معلم

شبین القناطر الصناعیة بنین 2011/07/01 ھناء یوسف احمد یوسف درویش 2289679 كفـءكفـء8372011/07/13 معلم

٢شبین القناطر القدیمة  2011/07/01 ھند احمد دمحم غنیة 2156214 كفـءكفـء8382011/07/13 معلم

م.نوى تعلیم اساسي ع 2011/07/01 ھند امین دمحم علي 2168022 كفـءكفـء8392011/07/13 معلم

فاطمة الزھراء الثانویة للبنات 2011/07/01 ھند جمال دمحم الحسیني امین عوض 2168165 كفـءكفـء8402011/07/13 معلم

كفر الدیر 2011/07/01 ھند صالح دمحم مصطفى 2155453 كفـءكفـء8412011/07/01 معلم

القلزم 2011/07/01 ھند عرفة عبد الكریم سالم غانم 2081449 كفـءكفـء8422011/07/01 معلم

٢شبین القناطر القدیمة  2010/03/01 ھند عرفة محمود عبدالباسط 2141061 كفـءكفـء8432011/03/06 معلم

٢شبین القناطر الجدیدة  2011/07/01 ھند فاروق عبد الفتاح دمحم قندیل 2265473 كفـءكفـء8442011/07/13 معلم

٢عرب جھینة القدیمة  2011/07/01 ھند فرج دمحم منصور طنطاوي 2153989 كفـءكفـء8452011/07/13 معلم

١القشیش الجدیدة  2011/07/01 ھند ھاشم دمحم معوض 2169433 كفـءكفـء8462011/07/01 معلم

طحانوب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھنیة سلیمان عبد الحمید ابو ھشام 2168000 كفـءكفـء8472011/07/13 معلم

الحصافة ع م 2011/07/01 ھوایده دمحم حسین الصباغ 2163514 كفـءكفـء8482011/07/13 معلم

شبین القناطر الفنیة بنات 2011/07/01 ھویدا عبد المنعم رزق خالف 2258047 كفـءكفـء8492011/07/13 معلم

١القشیش الجدیدة  2011/03/01 ھیام اسماعیل دمحم امام 2197092 كفـءكفـء8502011/03/21 معلم
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تل بنى تمیم القدیمة 2011/07/13 ھیام سمیر سعید دمحم 2163895 كفـءكفـء8512011/07/13 معلم

العطارة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھیثم فوزي سعید عید ابو السعود 2169450 كفـءكفـء8522011/07/13 معلم

م. الحزانیـــة ع  2011/07/01 ھیثم دمحم محمود عبد الباقى 2173116 كفـءكفـء8532011/07/13 معلم

دمحم السید احمد النھر/الشھید 2011/07/01 وائل اسماعیل عبد الحمید ابراھیم بركات 2214420 كفـءكفـء8542011/07/13 معلم

٢شبین القناطر القدیمة  2011/07/01 وائل عبد العلیم دمحم السید 2156075 كفـءكفـء8552011/07/13 معلم

)أ.ت(كفر سندوه  ع  2011/07/01 وائل دمحم دمحم عواد 2154428 كفـءكفـء8562011/07/01 معلم

شبین القناطر الصناعیة بنین 2011/07/01 وردة سعید محمود فرماوي 2292110 كفـءكفـء8572011/07/13 معلم

مجمع طحوریا 2011/03/01 ورده غریب عید عبدهللا 2197082 كفـءكفـء8582011/03/06 معلم

١منشاة الكرام   2011/07/01 وسام سمیر نصر مرزوق 2194796 كفـءكفـء8592011/07/01 معلم

أ. مجمع العسایلة ت  2011/07/01 وفاء احمد السید دمحم ناصر 2159999 كفـءكفـء8602011/07/13 معلم

المالح االعدادیة المشتركة 2011/07/01 وفاء اسماعیل مصطفى احمد 2167006 كفـءكفـء8612011/07/01 معلم

الشھید صالح قطب 2011/03/01 وفاء رشاد كامل عبدالواحد 2190662 كفـءكفـء8622011/07/01 معلم

2011/03/01 كفرالدیر وفاء سید علي خلیل 2076036 كفـءكفـء8632011/03/06 معلم

المنشیة الجدیدة بنوى 2011/07/01 وفاء دمحم احمد یوسف 2156246 كفـءكفـء8642011/07/13 معلم

منیة شبین 2011/03/01 والء اسامة عبد الرحمن كساب 2085050 كفـءكفـء8652011/03/06 معلم

الشھید حسن شدید 2011/07/01 والء حسین عبد المحسن علي 2160171 كفـءكفـء8662011/07/13 معلم

٢منشاة الكرام   2011/07/01 والء سعید دمحم عرابي 2159984 كفـءكفـء8672011/07/13 معلم
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أ. النجــــــــــاح  ت  2011/07/01 والء صالح عبدالحق ابو ستیت 2153817 كفـءكفـء8682011/07/13 معلم

طحانوب االعدادیة المشتركة 2011/07/13 والء صبحي نمر دمحم الكرداسي 2191671 كفـءكفـء8692011/07/13 معلم

كوم السمن القدیمة 2011/07/01 والء دمحم طھ الدیب 2183982 كفـءكفـء8702011/07/13 معلم

٢الخوالدة  2011/07/01 والء دمحم عبد هللا سالم 2151581 كفـءكفـء8712011/07/13 معلم

١طحانـــوب  2011/07/01 والء محمود السید ابو شادي 2156208 كفـءكفـء8722011/07/01 معلم

احمد دمحم احمد حیدر الرسمیة لغات/ الشھید  2011/07/01 والء محمود ھزاع رفاعي 2219139 كفـءكفـء8732011/07/01 معلم

الشھید حسن شدید 2011/07/01 والء مصطفى رمضان دمحم 2163508 كفـءكفـء8742011/07/13 معلم

م.أ ع.كوم السمن ت 2011/07/01 والء یحیى احمد ابو شادي 2060948 كفـءكفـء8752011/07/13 معلم

)أ.ت(كفر سندوه  ع  2011/03/01 ولید احمد محمود دمحمعمارة 2081509 كفـءكفـء8762011/03/06 معلم

عرب جھینة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ولید سعید جمعة ابو عرب 2169447 كفـءكفـء8772011/07/13 معلم

أ. النجــــــــــاح  ت  2011/07/01 ولید صابر عبد السالم محمود 2332638 كفـءكفـء8782011/07/13 معلم

عرب الشعارة االبتدائیة 2011/07/01 ولید دمحمعبد الوھاب عبد الفتاح ثاقب 2177158 كفـءكفـء8792011/07/13 معلم

م.اللواء سالم جویلى ث 2011/07/13 یاسر ظریف ابراھیم احمد 2191959 كفـءكفـء8802011/07/13 معلم

الشھید حسن شدید 2011/07/13 یاسمین على خمیس عفیفى 2146902 كفـءكفـء8812011/07/13 معلم

منیة شبین 2011/03/01 یاسمین فاروق ابراھیم عبد الرازق عمار 2085072 كفـءكفـء8822011/03/06 معلم

عرب الشعارة االبتدائیة 2011/07/01 یحیى علي دمحم علي العوضي 2185085 كفـءكفـء8832011/07/13 معلم

العطارة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 یحیى دمحم دمحم عبد الكریم 2076346 كفـءكفـء8842011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القشیش القدیمة 2011/07/01 یس فاروق مصطفى یس 2152686 كفـءكفـء8852011/07/13 معلم

نوب طحا 2011/03/01 یسرا احمد دمحم احمد 2079764 كفـءكفـء8862011/03/06 معلم

الحزانیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 یسري احمد حسن عبد الھادي 2166836 كفـءكفـء8872011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم محمود صالح/ الشھید  2011/07/01 ابراھیم سید عبد الرحمن ھوارى 2296315 كفـءكفـء12011/07/13 أمین مكتبة

سریاقوس ع المشتركة 2011/07/01 احمد بیومى دمحم دمحم 2366659 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

أ.عائشة عبد الرحمن ت 2011/07/01 اسماعیل دمحم ابو النصر ابوالعال 2361861 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

دمحم دمحم جودة عثمان/ الشھیدالنقیب 2011/07/01 أمانى  دمحم ابوالعال السید 2211239 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

أ. عرب العلیقات ت 2011/07/01 امیرة اسماعیل عبدالحمید زھران 2203613 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/07/01 امیره احمد محمود رزق 2257093 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

عمر بن عبد العزیز 2011/07/01 امیمھ عزت عبد المطلب ھیكل 2327819 كفـءكفـء72011/07/13 أمین مكتبة

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/07/01 زینب حسن دمحم حسن 2156060 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

عمار بن یاسر م 2011/07/01 غاده دمحم حسنین محمود 2213316 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

١المنطقھ الوسطى  2011/07/01 كوثر  جمعة  جالل  عوض هللا 2171894 كفـءكفـء102011/07/13 أمین مكتبة

ورش ابى زعبل التجاریة 2011/07/01 دمحم  یحیى  أحمد  متولى 2398185 كفـءكفـء112011/07/13 أمین مكتبة

م.منشیةالجبل االصفر ع 2011/07/01 دمحم كمال دمحم عبد الحمید اللیثى 2394718 كفـءكفـء122011/07/13 أمین مكتبة

مجمع ابى زعبل الجدید 2011/07/01 مروة محمود عبد المنعم عبد ربھ 2399176 كفـءكفـء132011/07/13 أمین مكتبة

السلطان االشرف 2011/07/01 منى فاروق احمد الخیاط 2339669 كفـءكفـء142011/07/13 أمین مكتبة

عمار بن یاسر م 2011/07/01 مى برھوم ابراھیم دمحم 2175408 كفـءكفـء152011/07/13 أمین مكتبة

الشمس الرسمیة لغات 2011/07/01 ھند  حسین محمود  متولى 2397781 كفـءكفـء162011/07/13 أمین مكتبة

اسماء بنت أبي بكر 2011/07/01 ایمان احمد دمحم ابراھیم 2167554 كفـءكفـء172011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمد عید احمد السید الدسوقى بكیر 2011/07/01 ایمان سید محمود حسین 2208837 كفـءكفـء182011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ورش ابو زعبل ث بنات 2011/07/01 حسام الدین فتحى دمحم عثمان 2195619 كفـءكفـء192011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ورش ابو زعبل ث بنات 2011/07/01 دعاء امین فھمى على 2167695 كفـءكفـء202011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

البـوالقى تعلیم أساسى بنین 2011/07/01 رباب وحید احمد دمحم 2189622 كفـءكفـء212011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

المنایل الثانویة المشتركة 2011/07/01 رشا بیومى عبدالعلیم صالح 2164839 كفـءكفـء222011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشمس التجریبیة لغات 2011/07/01 زینب امین حسن ابوطرطور 2172467 كفـءكفـء232011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو زعبل البلد الثانویة المشتركة 2011/07/01 سماح فؤاد دمحم ابوالخیر 2208046 كفـءكفـء242011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١عزبة االبیض  2011/07/01 سمیھ رمضان حلمى دمحم 2397546 كفـءكفـء252011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أ. عزبة شكرى ت 2011/07/01 شیماء جمال حامد احمد 2197087 كفـءكفـء262011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

االمام مالك االبتدائیة 2011/07/01 صفاء دمحم حسن عبدالفتاح 2207338 كفـءكفـء272011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

المنایل الجدیدة 2011/07/01 منى صالح عبدالعزیز عبدالشكور 2213753 كفـءكفـء282011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید احمد راضى الزیاتى بالقلج 2011/07/13 ناھد صبرى اسماعیل طلحة 2208848 كفـءكفـء292011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الخانكة االعدادیة الحرة بنین 2011/07/01 نسرین أحمد  حمزة  محمود 2207673 كفـءكفـء302011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الناصر صالح الدین 2011/07/01 نھى السید احمد سلیم 2232477 كفـءكفـء312011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السادات الصناعیة بنین بالخانكة 2011/07/01 ھالھ السید احمد نایل 2208048 كفـءكفـء322011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ا. النبراوى ت  2011/07/01 ھناء عبدالفتاح احمد عبدالفتاح 2199878 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

یعمل بالدیوان 2011/07/13 ھند سید دمحم حسین 2394610 كفـءكفـء342011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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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 

الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المشتركة. ع. یولیو ٢٣ 2011/07/01 ابتسام  رفاعى حلمى حسن حجاب 2339631 كفـءكفـء352011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١الخانكة ع بنات  2011/07/01 احمد دمحمقاسم سالم على 2387917 كفـءكفـء362011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الورش 2011/07/01 اسالم فتحى السید الطوخى 2208769 كفـءكفـء372011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١الخانكة ع بنات  2011/07/01 إیناس دمحم حمزة محمود الحصى 2388687 كفـءكفـء382011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

المنتصر المشتركة 2011/07/01 حسین احمد ابراھیم حسین 2179830 كفـءكفـء392011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

المنتصر المشتركة 2011/07/01 حمیدة عبد السالم عبد المقصود سالم 2156194 كفـءكفـء402011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

خالد بن الولید 2011/07/01 حنان سعید دمحم عبدالغفار 2193530 كفـءكفـء412011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/07/01 دعاء حسن دمحم عبد العزیز 2399790 كفـءكفـء422011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

أساسى.عرب العلیقات الجدیدة ت 2011/07/01 رشا دمحم دمحمى دمحم 2230242 كفـءكفـء432011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

عرب العیایدة 2011/07/01 رضا دمحم على دمحم 2181683 كفـءكفـء442011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بنات بكفرعبیان.فاطمة الزھراءع 2011/07/01 سماح دمحم عبدالفتاح دمحم 2190445 كفـءكفـء452011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الجبل االصفر ع  م 2011/07/01 شیماء  عبد النبى دمحم البراشى 2339663 كفـءكفـء462011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

جمال فوده ع بنات 2011/07/01 طلعت دمحم دمحم ابراھیم الدبس 2390058 كفـءكفـء472011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشمس التجریبیة 2011/07/01 عزة عبدالرؤف انور جاد 2190457 كفـءكفـء482011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

أ بنات. البوالقى ت 2011/07/01 عفاف السید عبد الحمید النقیش 2361859 كفـءكفـء492011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

أم المؤمنین االعدادیةبنات 2011/07/01 مروه حسن بیومى طنطاوى 2193636 كفـءكفـء502011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

منشیة الجبل االصفر 2011/07/01 منى سعدى احمد حامد 2167322 كفـءكفـء512011/07/13 أخصائى تكنولوجیا
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كود المعلمم
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

دمحم نصر احمد/ الشھید مجند 2011/07/01 ھبھ  دمحم حسن المیدانى 2156071 كفـءكفـء522011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

٢المنطقة الوسطى  2011/07/01 ھبھ عبدالمجید دمحم عبدالمجید 2207417 كفـءكفـء532011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

ا. النبراوى ت  2011/07/01 وفاء احمد انور احمد 2197274 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

الخانكةالرسمیـة بنین 2011/07/01 یسرا محمود عبد العزیز شحاتة 2362193 كفـءكفـء552011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الخانكـــة التجاریـــة بنــــات 2004/05/30 نجالء شحتھ اسماعیل غرى 236806 كفـءكفـء562012/05/31 دكتوراهأخصائى نفسى أول

سرسق ع م 2011/07/01 اسراء فوزى فرحات العبساوى 2201738 كفـءكفـء572011/07/01 أخصائى نفسى

دمحم نصر احمد/ الشھید مجند 2011/07/01 امانى دمحم عبدالرازق امین 2206570 كفـءكفـء582011/07/13 أخصائى نفسى

السالم االعدادیة بنات 2011/07/01 امنیھ حسن خلیل صالح 2361930 كفـءكفـء592011/07/13 أخصائى نفسى

الورش 2011/07/01 امیرة دمحم مسعد عبد السالم دمحم 2393973 كفـءكفـء602011/07/13 أخصائى نفسى

عرب العلیقات القدیمة 2011/07/01 ایناس عبدالعاطى غنیم على 2213765 كفـءكفـء612011/07/13 أخصائى نفسى

ورش ابو زعبل ع بنات 2011/07/01 تھانى ھاشم دمحم دمحم 2195743 كفـءكفـء622011/07/13 أخصائى نفسى

ابو زعبل التجریبیة 2011/07/01 جیھان فرج متولى الشحرى 2391779 كفـءكفـء632011/07/01 أخصائى نفسى

النبراوى تعلیم اساسى 2011/07/01 حنان دمحم احمد ابراھیم 2389334 كفـءكفـء642011/07/13 أخصائى نفسى

المساكن االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دعاء دمحم دمحم ابراھیم 2175211 كفـءكفـء652011/07/13 أخصائى نفسى

ام المؤمنین االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 رانیا احمد رشدى سلطان 2389159 كفـءكفـء662011/07/13 أخصائى نفسى

عمر بن الخطاب 2011/07/01 رانیا على زینھم ابراھیم احمد 2324558 كفـءكفـء672011/07/13 أخصائى نفسى

أ.عائشة عبد الرحمن ت 2011/07/01 رشا سلیمان عبده سلیمان دنیا 2394753 كفـءكفـء682011/07/13 أخصائى نفسى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ. عرب العلیقات ت 2011/07/01 زھره مسلم احمد سلیمان 2208813 كفـءكفـء692011/07/13 أخصائى نفسى

دمحم محمود صالح/ الشھید  2011/07/01 ساره سید مصطفى عماره 2227035 كفـءكفـء702011/07/13 أخصائى نفسى

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/07/01 سامیة مغاورى عطیة غریب 2165348 كفـءكفـء712011/07/13 أخصائى نفسى

التربیة الفكریة بالخانكة 2011/07/01 سعاد حفظ هللا رزق هللا حماد 2190715 كفـءكفـء722011/07/13 أخصائى نفسى

عمار بن یاسر 2011/07/01 سمر أحمد دمحم أبو الخیر 2391741 كفـءكفـء732011/07/13 أخصائى نفسى

جمال فوده ع بنات 2011/07/01 شیرین فتحي سالم حسین 2191663 كفـءكفـء742011/07/13 أخصائى نفسى

١عزبة االبیض  2011/07/01 صباح دیاب سالمة دمحم الدیب 2392890 كفـءكفـء752011/07/13 أخصائى نفسى

٢عزبة االبیض  2011/07/01 فاطمة فتحى سلیم ھالل 2390275 كفـءكفـء762011/07/13 أخصائى نفسى

٢أبو زعبل رقم  2011/07/01 فاطمة فتحى عثمان عبدالحمید 2394769 كفـءكفـء772011/07/13 أخصائى نفسى

أ.عرب العلیقات الجدیدة ت 2011/07/01 فكریھ قطب قطب احمد 2209684 كفـءكفـء782011/07/13 أخصائى نفسى

احمد عید احمد السید الدسوقى بكیر 2011/07/01 دمحم مجدى احمد محمود 2208009 كفـءكفـء792011/07/13 أخصائى نفسى

أ. فاطمة الزھراء ت  2011/07/01 مروة حسن حسن مصطفى 2190426 كفـءكفـء802011/07/13 أخصائى نفسى

١ابو زعبل البلد المشتركة  2011/07/01 مروه طاھر احمد عبدالفتاح 2389167 كفـءكفـء812011/07/13 أخصائى نفسى

ابو بكر الصدیق 2011/07/01 ھالھ عبدالفتاح دمحم دمحم 2203605 كفـءكفـء822011/07/13 أخصائى نفسى

اسامھ بن زید 2011/07/01 ھبھ صابر دمحم التھامى 2208820 كفـءكفـء832011/07/13 أخصائى نفسى

عرب العلیقات ع م 2011/07/01 ھبھ عبدالفتاح احمد قطب 2208812 كفـءكفـء842011/07/13 أخصائى نفسى

ورش ابى زعبل التجاریة 2011/07/01 ھند سلیمان سلیم دمحم 2179883 كفـءكفـء852011/07/13 أخصائى نفسى
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الناصر صالح الدین 2011/07/01 وفاء حسن احمد على الخولى 2252398 كفـءكفـء862011/07/13 أخصائى نفسى

یعمل بالدیوان 1994/07/17 محسن محمود على على 205533 كفـءكفـء872009/08/01 أخصائى اجتماعى أول

الناصر صالح الدین بكفر عبیان 2011/07/01 ایمان سعید امین سعید 2389316 كفـءكفـء882011/07/13 أخصائى اجتماعى

التربیة الفكریة بالخانكة 2011/03/01 دالیا دمحم الحسینى دمحم فكرى  ابو شنب 2194303 كفـءكفـء892011/03/21 أخصائى اجتماعى

أ بنون. البوالقى ت 2011/07/01 رباب طلعت احمد محمود 2165909 كفـءكفـء902011/07/13 أخصائى اجتماعى

النبراوى تعلیم اساسى 2011/07/01 شیماء احمد مصطفى قندیل 2324498 كفـءكفـء912011/07/01 أخصائى اجتماعى

م.عزبة الرمل    ع 2011/07/01 عزة ابوزید عبدالفتاح عبدالمجید 2211500 كفـءكفـء922011/07/13 أخصائى اجتماعى

دمحم نصر احمد/ الشھید مجند 2011/07/01 دمحم فارس امام الفرماوى 2203520 كفـءكفـء932011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر عبیان القدیمة 2011/07/01 نور الھدى محمود السید احمد 2208772 كفـءكفـء942011/07/13 أخصائى اجتماعى

جمال فوده 2011/07/01 یاسر سلیمان عبدهللا نوار 2195643 كفـءكفـء952011/07/13 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1986/10/09 جمال احمد السید حسانین 198695 كفـءكفـء962012/08/09 دكتوراهمعلم خبیر

سریاقوس الثانویة المشتركة 1990/07/20 حمدى قاسم عمر عبد ربھ ابوزید 1738885 فوق المتوسطفوق المتوسط972009/09/13 معلم أول أ

الجبل االصفر ع  م 2002/05/01 أحمد عبد الحلیم عبد الحلیم فرج 238321 كفـءكفـء982012/05/13 دكتوراهمعلم أول

الجبل االصفر ع  م 2002/05/01 دعاء عید دمحم خلیل 238166 كفـءكفـء992012/05/13 ماجیستیرمعلم أول

الشمس التجریبیة 2000/08/23 سحر عبد الرحمن عرفة بلح 235286 كفـءكفـء1002012/05/13 ماجیستیرمعلم أول

التربیة الفكریة بالخانكة 1992/11/01 سھیر دمحم عبدالحفیظ دمحم ابوطالب 223635 كفـءكفـء1012012/05/13 ماجیستیرمعلم أول

جمال فوده ع بنات 2004/07/01 صفاء عبد اللطیف حسبو المزین 212023 كفـءكفـء1022012/05/31 ماجیستیرمعلم أول
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إدارة مدیریة
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الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االمام مالك االبتدائیة 1992/09/01 فاتن ابراھیم دمحم محمود 225190 كفـءكفـء1032012/05/13 ماجیستیرمعلم أول

١عزبة االبیض  1990/11/01 دمحم السید اسماعیل الجندى 218403 كفـءفوق المتوسط1042009/09/13 معلم أول

أ بنین. مصر الحدیثة ت  1990/11/01 ھناء صالح حسینى الشحرى 214508 كفـءكفـء1052009/09/13 معلم أول

تامر عبدهللا دمحم رمضان/ الشھید 2011/07/01 ابتسام أحمد  دمحم أحمد یوسف 2170401 كفـءكفـء1062011/07/13 معلم

البـوالقى تعلیم أساسى بنین 2011/07/01 ابتسام رمضان ابراھیم امین 2189372 كفـءكفـء1072011/07/13 معلم

١الخانكة ع بنات  2011/07/01 ابتسام كمال دمحم خضر 2390202 كفـءكفـء1082011/07/13 معلم

عرب العیایدة االبتدائیة 2011/03/01 ابتسام دمحم رشدى الخولى 2169862 كفـءكفـء1092011/03/06 معلم

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/03/01 ابتسام دمحم دمحم عبدالسالم 2177487 كفـءكفـء1102011/03/06 معلم

كفر عبیان الجدیدة 2011/07/01 ابراھیم  دمحم  ابراھیم  صالح 2168693 كفـءكفـء1112011/07/13 معلم

م.منشیةالجبل االصفر ع 2011/03/01 ابراھیم  دمحم ابراھیم زعربان 2194180 كفـءكفـء1122011/03/21 معلم

دمحم نصر احمد/ الشھید مجند 2008/02/01 ابراھیم رافت ابراھیم عویس 2183284 كفـءكفـء1132011/03/21 معلم

الخانكة االعدادیة الحرة بنین 2011/03/21 ابراھیم محمود ابراھیم السید 2204802 كفـءكفـء1142011/03/21 معلم

احمد عید احمد السید الدسوقى بكیر 2011/03/01 ابراھیم مھدى دمحم عفیفى 2203508 كفـءكفـء1152011/03/21 معلم

تامر حسین لطفى/ الشھید 2011/03/06 احالم عوض عبده عوض 2176217 كفـءكفـء1162011/03/06 معلم

عزبة شكرى تعلیم أساسى 2011/03/01 احمد  سمیر السید دمحم 2190168 كفـءكفـء1172011/03/21 معلم

الشمس التجریبیة 2011/07/01 احمد  على  عید  على 2165208 كفـءكفـء1182011/07/13 معلم

سریاقوس ع المشتركة 2011/03/01 احمد ابراھیم السید دمحم 2208024 كفـءكفـء1192011/03/21 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

عمار بن یاسر م 2011/03/01 احمد اسماعیل فرج الخواص 2189576 كفـءكفـء1202011/03/21 معلم

تامر عبدهللا دمحم رمضان/ الشھید 2011/03/01 احمد بدوى دمحم دمحم 2167167 كفـءكفـء1212011/03/21 معلم

ابو زعبل البلد الثانویة المشتركة 2011/07/01 احمد حسن السید الخالع 2208836 كفـءكفـء1222011/07/13 معلم

منشیة الجبل االصفر 2011/03/01 احمد حمدان عبدالخالق ابراھیم 2167543 كفـءكفـء1232011/03/06 معلم

قندیل ع بنین 2011/03/01 احمد رجب عبد الجواد مھدى 2179355 كفـءكفـء1242011/03/21 معلم

سریاقوس ع المشتركة 2011/07/01 احمد سعید عبدالرحمن دمحم 2201075 كفـءكفـء1252011/07/13 معلم

جمال فوده 2011/03/01 احمد سعید دمحم رجب 2173607 كفـءكفـء1262011/07/01 معلم

السادات الصناعیة بنین بالخانكة 2011/07/01 احمد سعید محمود ابراھیم 2327871 كفـءكفـء1272011/07/01 معلم

الشھید احمد راضى الزیاتى بالقلج 2011/03/01 احمد شاكر احمد عماره 2177417 كفـءكفـء1282011/03/06 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/03/01 احمد صابر عبدالباقى راشد 2205679 كفـءكفـء1292011/03/06 معلم

١المنطقھ الوسطى  2011/03/01 أحمد عبد الغنى یسن الشیمى 2171879 كفـءكفـء1302011/03/06 معلم

أ.عائشة عبد الرحمن ت 2011/03/01 احمد عبد الفتاح علیوه على 2121494 كفـءكفـء1312011/03/21 معلم

السادات الصناعیة بنین بالخانكة 2011/07/01 أحمد عبد الواحد أحمد مرجان 2296486 كفـءكفـء1322011/07/13 معلم

سریاقوس ع المشتركة 2011/03/01 احمد عبدهللا احمد عبدهللا 2201495 كفـءكفـء1332011/03/21 معلم

٢الخانكة ع بنات  2008/02/01 احمد عرفات عبدالھادى االشعل 2197047 كفـءكفـء1342011/03/21 معلم

ا. النبراوى ت  2011/07/01 احمد عطاهللا احمد ادم 2170106 كفـءكفـء1352011/07/01 معلم

م.منشیةالجبل االصفر ع 2011/03/01 احمد على دمحم عبدالقوى 2194130 كفـءكفـء1362011/03/06 معلم
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المساكن االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 احمد فتحى السید الطوخى 2171758 كفـءكفـء1372011/03/21 معلم

2011/03/01 یولیو٢٣ احمد متولى على  متولى 2193361 كفـءكفـء1382011/03/21 معلم

ابو بكر الصدیق ع بنات 2011/03/01 احمد دمحم حلمى سید 2109227 كفـءكفـء1392011/03/06 معلم

سریاقوس ع المشتركة 2011/03/21 احمد دمحم عبد الرحمن دمحم 2169251 كفـءكفـء1402011/02/28 معلم

السادات الصناعیة بنین بالخانكة 2011/07/13 أحمد دمحم عبد الغنى  عطیة 2296503 كفـءكفـء1412011/07/13 معلم

أساسى.عرب العلیقات الجدیدة ت 2011/03/01 احمد دمحم فكرى صالح 2208743 كفـءكفـء1422011/03/06 معلم

االمام مالك االبتدائیة 2008/02/01 احمد دمحمى ابراھیم متولى 2207364 كفـءكفـء1432011/03/06 معلم

الخانكة االعدادیة الحرة بنین 2011/03/01 احمد محمود جابر على 2204765 كفـءكفـء1442011/03/06 معلم

االمام مالك االبتدائیة 2008/02/01 احمد محمود على مھدى 2196935 كفـءكفـء1452011/03/06 معلم

السالم االعدادیة بنات 2008/02/01 احمد نبوى نبوى دمحم 2190341 كفـءكفـء1462011/03/06 معلم

الخانكةالرسمیـة بنین 2011/07/01 احمد ھاشم دمحمى مصطفى 2168470 كفـءكفـء1472011/07/01 معلم

الدمحمیة االسالمیة 2011/03/01 اسامھ جمال مصطفى النجار 2181786 كفـءكفـء1482011/03/06 معلم

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2008/02/01 اسامھ جمعھ زھران فراج 2178958 كفـءكفـء1492011/03/21 معلم

الخانكة االعدادیة الحرة بنین 2011/07/01 اسامھ عبدالرحمن دسوقى عفیفى 2204797 كفـءكفـء1502011/03/06 معلم

الشمس التجریبیة 2011/03/01 اسراء صالح دمحم رضوان 2197608 كفـءكفـء1512011/03/06 معلم

تامر عبدهللا دمحم رمضان/ الشھید 2011/03/01 اسالم احمد اسماعیل  عبدالھادى 2208011 كفـءكفـء1522011/03/06 معلم

ابو بكر الصدیق ع بنات 2011/03/01 اسالم احمد دمحم شافعى 2189797 كفـءكفـء1532011/03/21 معلم
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قندیل ع بنین 2011/03/01 إسالم عبدالنبى  عبدالتواب عواد 2179269 كفـءكفـء1542011/03/06 معلم

الشمس التجریبیة 2011/03/01 اسالم فؤاد دمحم عبدالقوى 2164760 كفـءكفـء1552011/03/21 معلم

الخانكة االعدادیة الحرة بنین 2011/07/13 اسالم محمود حسن خلیل 2399698 كفـءكفـء1562011/07/13 معلم

تامر عبدهللا دمحم رمضان/ الشھید 2011/03/01 اسماء  فاروق  حسن حسین 2201043 كفـءكفـء1572011/03/21 معلم

بنات بكفرعبیان.فاطمة الزھراءع 2011/07/01 اسماء  محمود  عبد الباقي  عبد الباقي العرابي 2146740 كفـءكفـء1582011/07/13 معلم

أ.سـسل بسندوة ت 2011/03/01 اسماء ابراھیم الدسوقى دمحم الطنانى 2122484 كفـءكفـء1592011/03/06 معلم

عمار بن یاسر 2011/03/01 اسماء احمد اسماعیل اسماعیل 2207593 كفـءكفـء1602011/03/06 معلم

تامر عبدهللا دمحم رمضان/ الشھید 2011/03/01 اسماء حسن ابراھیم رضوان 2167111 كفـءكفـء1612011/03/06 معلم

البـوالقى تعلیم أساسى بنات 2011/03/01 اسماء حسن عبدالحمید عبدالھادى 2184947 كفـءكفـء1622011/03/21 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/03/01 اسماء حسن محمود متولى 2205830 كفـءكفـء1632011/03/06 معلم

دمحم نصر احمد/ الشھید مجند 2011/03/01 اسماء رضا دمحم اسماعیل 2183322 كفـءكفـء1642011/03/06 معلم

أ. عزبة شكرى ت 2011/03/01 اسماء سعید خلیفھ لطف هللا 2197079 كفـءكفـء1652011/03/06 معلم

عمر بن الخطاب 2011/03/01 اسماء صالح دمحم صالح 2205698 كفـءكفـء1662011/03/06 معلم

الشھید احمد راضى الزیاتى بالقلج 2011/07/01 اسماء صالح دمحم احمد 2189725 كفـءكفـء1672011/07/13 معلم

أ بنات. البوالقى ت 2011/03/01 اسماء طلعت  احمد  القفاص 2164948 كفـءكفـء1682011/03/06 معلم

السالم االعدادیة بنات 2011/03/01 اسماء عاطف السید عبدالرحمن 2179847 كفـءكفـء1692011/07/21 معلم

السالم االعدادیة بنات 2011/03/01 اسماء عبدالحلیم رضوان على 2197805 كفـءكفـء1702011/03/06 معلم
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ابو زعبل البلد ع م 2011/07/01 اسماء عبدالوھاب دمحم الشریف 2205862 كفـءكفـء1712011/07/13 معلم

عرب العیایدة 2011/07/01 اسماء دمحم دمحم سلیمان 2180477 كفـءكفـء1722011/07/13 معلم

الجبل االصفر ع  م 2011/03/01 اسماء دمحم مصطفى محمود 2189819 كفـءكفـء1732011/03/06 معلم

الشمس الرسمیة لغات 2011/03/01 اسماء محمود مصطفى دمحم 2167657 كفـءكفـء1742011/03/06 معلم

الخانكة الفنیة للبنات 2011/07/01 اسماء مصطفى كامل حسن دمحم 2391718 كفـءكفـء1752011/07/13 معلم

على بن ابى طالب 2011/03/01 اسماء مناع علیوه جمعھ 2203471 كفـءكفـء1762011/03/21 معلم

المنایل الجدیدة 2011/03/01 اشرف حمزه اسماعیل حمزه 2199817 كفـءكفـء1772011/03/06 معلم

الناصر صالح الدین بكفر عبیان 2011/03/01 اشرف عبدالغفور احمد احمد 2209669 كفـءكفـء1782011/03/01 معلم

ا٠عمر بن الخطاب بكفر حمزة الشرقیة ت 2011/07/01 اشرف دمحم دمحم الفخرانى 2189830 كفـءكفـء1792011/07/13 معلم

عرب العیایدة 2011/07/01 إعتماد محمود حسینى عبدالمحسن 2180447 كفـءكفـء1802011/07/13 معلم

سرسق ع م 2011/03/01 السید جمال سعد معوض 2183360 كفـءكفـء1812011/03/06 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/03/01 السید عبدالستار امام دمحم 2190226 كفـءكفـء1822011/03/21 معلم

عائشة عبد الرحمن/د 2008/02/01 السید دمحم السید ابوالحسن 2172086 كفـءكفـء1832011/03/06 معلم

عرب العیایدة 2011/03/01 السید دمحم عبدالحمید بیومى 2180303 كفـءكفـء1842011/03/21 معلم

ابو زعبل البلد الثانویة المشتركة 2011/07/01 السیده زینب احمد دمحم  االلفى 2199909 كفـءكفـء1852011/07/13 معلم

مجمع ابى زعبل الجدید 2011/03/01 الشیماء شكرى دمحم فواد 2208006 كفـءكفـء1862011/03/06 معلم

٢الخانكة ع بنات  2011/03/01 الفت  دمحم  احمد  الخیاط 2162755 كفـءكفـء1872011/03/06 معلم
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ابو زعبل البلد ع م 2011/03/01 الھام رجب عبدالفتاح سید احمد 2206062 كفـءكفـء1882011/03/06 معلم

عمار بن یاسر 2011/03/01 الھام على دمحم السید 2175378 كفـءكفـء1892011/03/21 معلم

أ. عزبة شكرى ت 2011/07/01 امال دمحم الھادى سید دمحم 2176057 كفـءكفـء1902011/07/13 معلم

سرسق ع م 2011/03/01 امال محمود بدوى عبدالعال 2164790 كفـءكفـء1912011/03/06 معلم

قندیل ع بنین 2011/03/21 أمانى  دمحم مكاوى عودة 2179291 كفـءكفـء1922011/03/21 معلم

كفر عبیان الجدیدة 2011/03/01 امانى احمد ابراھیم عطوة 2168144 كفـءكفـء1932011/03/21 معلم

١الخانكة ع بنات  2011/03/01 امانى احمد دمحم حسن 2199942 كفـءكفـء1942011/03/06 معلم

عمار بن یاسر م 2011/07/13 امانى سید محمود احمد 2189570 كفـءكفـء1952011/07/13 معلم

أ.عائشة عبد الرحمن ت 2011/03/01 امانى دمحم شعبان دمحم 2121667 كفـءكفـء1962011/03/06 معلم

مصرالحدیثة بنیـن 2011/03/01 امانى مصطفى على الزینى 2165292 كفـءكفـء1972011/03/06 معلم

المنیھ المشتركة 2011/03/01 امجد ثروت حبیب روفانیل 2190709 كفـءكفـء1982011/03/06 معلم

دمحم دمحم جودة عثمان/ الشھیدالنقیب 2011/07/13 امل  منسي السید دمحم 2394060 كفـءكفـء1992011/06/27 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/01 امل سعید احمد حسین 2206299 كفـءكفـء2002011/03/06 معلم

دمحم نصر احمد/ الشھید مجند 2011/03/01 امل صبحى دمحم صالح 2167183 كفـءكفـء2012011/03/06 معلم

أم المؤمنین االعدادیةبنات 2011/03/01 امل عبدالنبى دمحم عواد 2201403 كفـءكفـء2022011/03/06 معلم

قندیل ع بنین 2011/03/01 امل عواد دمحم احمد 2173588 كفـءكفـء2032011/03/21 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/01 امل غریب السید السید 2204886 كفـءكفـء2042011/03/06 معلم
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السادات الصناعیة بنین بالخانكة 2011/07/01 امل دمحم احمد فرج 2343470 كفـءكفـء2052011/07/13 معلم

١الخانكة ع بنات  2011/03/01 امنیھ عبدهللا عبدالفضیل عبدالرازق 2180195 كفـءكفـء2062011/03/21 معلم

الجبل االصفر ع  م 2011/03/01 امیرة  عبدالحفیظ دمحم على 2195706 كفـءكفـء2072011/03/06 معلم

االمام مالك االبتدائیة 2011/07/01 امیرة سعید السید المنایلى 2176195 كفـءكفـء2082011/07/13 معلم

الشمس الرسمیة لغات 2011/03/06 امیرة على لطفى دمحم 2167642 كفـءكفـء2092011/03/06 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/03/01 امیرة دمحم صیام رمضان 2189887 كفـءكفـء2102011/03/06 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/03/01 امیرة دمحم لبیب الطحان 2168404 كفـءكفـء2112011/03/06 معلم

المشتركة. ع. یولیو ٢٣ 2011/03/01 امیرة ھاشم عبده عبدالعزیز 2189543 كفـءكفـء2122011/03/21 معلم

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/03/01 امیره ابراھیم دسوقى عبدالعزیز 2177804 كفـءكفـء2132011/03/06 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/01 امیره امین ابراھیم عطوه 2204879 كفـءكفـء2142011/03/06 معلم

مجمع القلج القدیمھ 2011/07/01 امیره رضا دمحم سیف الدین 2165664 كفـءكفـء2152011/07/13 معلم

االمام مالك االبتدائیة 2011/03/01 امیره لطفى دمحم القلجاوى 2207365 كفـءكفـء2162011/03/06 معلم

بنات بكفرعبیان.فاطمة الزھراءع 2011/03/01 امیره دمحم مصلح احمد 2199956 كفـءكفـء2172011/03/06 معلم

احمد عید احمد السید الدسوقى بكیر 2011/03/01 امیمھ دمحم دمحم دمحم 2165028 كفـءكفـء2182011/03/06 معلم

مزرعة الجبل االصفر 2011/03/01 امینھ سعید دمحم سعید 2204906 كفـءكفـء2192011/03/06 معلم

سریاقوس 2011/07/01 امینھ دمحم ابراھیم عبدالحمید 2177022 كفـءكفـء2202011/07/13 معلم

الناصر صالح الدین 2011/03/01 انتصار ابراھیم دمحم احمد 2189391 كفـءكفـء2212011/03/06 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو زعبل الرسمیة لغات 1993/12/09 انتصار حسن حسن ابراھیم 210015 كفـءكفـء2222008/12/30 معلم

الدمحمیة االسالمیة 2011/03/01 انصاف خالد عبدالخالق مرجان 2171760 كفـءكفـء2232011/03/06 معلم

االلسن الرسمیة لغات 2011/07/01 انغام دمحم احمد ابورمیس 2169982 كفـءكفـء2242011/07/13 معلم

2011/03/01 یولیو٢٣ ایات ابوبكر دمحم بكر 2193396 كفـءكفـء2252011/03/06 معلم

٢المنطقة الوسطى  2011/03/01 ایات عبدالنبى عبدالتواب عواد 2207395 كفـءكفـء2262011/03/06 معلم

جمال فوده ع بنات 2011/07/01 ایقون كمال نجیب شنوده 2189340 كفـءكفـء2272011/07/13 معلم

تامر عبدهللا دمحم رمضان/ الشھید 2011/07/01 ایمان  عزت  عبد الفتاح  دمحم رضوان 2105853 كفـءكفـء2282011/07/13 معلم

الناصر صالح الدین بكفر عبیان 2011/03/01 ایمان ابراھیم حسن على 2209668 كفـءكفـء2292011/03/06 معلم

جمال فوده ع بنات 2008/02/01 ایمان الشحات عبدالقادر على 2189311 كفـءكفـء2302011/03/06 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/06 ایمان امین دمحم عماره 2213317 كفـءكفـء2312011/03/06 معلم

عرب العلیقات ع م 2011/07/01 ایمان حسن بركات حسن 2205822 كفـءكفـء2322011/03/13 معلم

مجمع القلج القدیمھ 2011/03/01 ایمان رمضان سید دمحم 2195716 كفـءكفـء2332011/03/06 معلم

عمرو بن العاص 2011/07/01 ایمان رمضان عبدهللا نوار 2165336 كفـءكفـء2342011/07/13 معلم

سریاقوس 2011/03/01 ایمان سعید سلطان لیثى 2201692 كفـءكفـء2352011/03/06 معلم

الناصر صالح الدین 2011/03/01 ایمان سالم  دمحمعطیھ السعدنى 2220647 كفـءكفـء2362011/03/06 معلم

٢المنطقة الوسطى  2011/03/01 ایمان شدید رزق عبدالرحمن 2207410 كفـءكفـء2372011/03/21 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/03/01 ایمان صبرى ابراھیم فھمى 2205828 كفـءكفـء2382011/03/06 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 

الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المشتركة. ع. یولیو ٢٣ 2011/07/01 ایمان صالح عبد الھادي صبره 2154678 كفـءكفـء2392011/07/13 معلم

أساسى.عرب العلیقات الجدیدة ت 2011/03/01 ایمان عبدالسمیع دمحم على 2196947 كفـءكفـء2402011/03/06 معلم

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/03/01 ایمان عزت دمحم محمود 2177401 كفـءكفـء2412011/03/06 معلم

الخانكة الفنیة للبنات 2011/07/01 ایمان فتحى دمحم  عبد الحافظ 2391058 كفـءكفـء2422011/07/13 معلم

مجمع ابى زعبل الجدید 2008/02/01 ایمان دمحم امین حفنى 2208004 كفـءكفـء2432011/03/06 معلم

السالم االعدادیة بنات 2011/07/13 ایمان دمحم سید سالمة 2324242 كفـءكفـء2442011/07/13 معلم

دمحم محمود صالح/ الشھید  2011/03/01 ایمان دمحم دمحم عیداروس 2179860 كفـءكفـء2452011/03/06 معلم

ابو بكر الصدیق ع بنات 2011/03/01 إیمان دمحم محمود دمحم 2180025 كفـءكفـء2462011/03/06 معلم

اسامھ بن زید 2011/03/01 ایمان دمحم مصطفى قطب 2196929 كفـءكفـء2472011/03/06 معلم

الخانكة الفنیة للبنات 2011/07/01 ایمان مصلح السید السید 2391694 فوق المتوسطكفـء2482011/07/13 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/01 ایمن حسن دمحم عبدالرحمن 2165331 كفـءكفـء2492011/03/06 معلم

السادات الصناعیة بنین بالخانكة 2011/07/01 ایمن رمزى عبد الوارث دمحم 2327893 كفـءكفـء2502011/07/13 معلم

جمال فوده 2011/03/01 ایمن عبدالعزیز عبدربھ مرسى 2185870 كفـءكفـء2512011/03/06 معلم

المنیــة االعـدادیـــة 2011/03/01 ایمن دمحم سعد دمحم 2189501 كفـءكفـء2522011/03/06 معلم

عائشة بنت ابى بكر 2011/03/01 ایناس احمد محمود دمحم 2205534 كفـءكفـء2532011/03/06 معلم

الخانكة الفنیة للبنات 2011/07/01 ایناس حسن دمحم ابراھیم 2391724 كفـءكفـء2542011/07/13 معلم

عرب العیایدة 2011/03/01 ایناس سعید حامد دمحم 2158348 كفـءكفـء2552011/03/06 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 

الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المساكن االبتدائیة 2008/05/01 ایناس سعید دمحم عبدالمجید 2183137 كفـءكفـء2562011/03/21 معلم

الجبل االصفر ع  م 2011/03/01 ایناس دمحم محمود البرعى 2195705 كفـءكفـء2572011/03/06 معلم

البـوالقى تعلیم أساسى بنین 2011/03/01 ایھاب میشیل حنا مرقص 2189373 كفـءكفـء2582011/03/21 معلم

الخانكة االعدادیة الحرة بنین 2011/03/01 باھیھ دمحم رضوان الحجار 2203465 كفـءكفـء2592011/03/06 معلم

البـوالقى تعلیم أساسى بنات 2011/03/01 بسمة احمد على احمد 2164799 كفـءكفـء2602011/03/06 معلم

الشمس التجریبیة 2011/03/01 بسمھ  دمحم كمال دمحم 2190722 كفـءكفـء2612011/03/01 معلم

سریاقوس ع المشتركة 2011/07/01 بسیونى دمحم حسن بسیونى 2208019 كفـءكفـء2622011/07/13 معلم

المنیھ المشتركة 2011/03/01 بھیة السید على دمحم 2162814 كفـءكفـء2632011/03/06 معلم

الناصر صالح الدین 2011/03/01 بوسى عادل دمحم على 2189420 كفـءكفـء2642011/03/21 معلم

منشیة الجبل االصفر 2011/03/01 بیتر شحاتة رزق هللا شحاتة 2167411 كفـءكفـء2652011/03/06 معلم

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/03/01 تامر احمد دمحم عبدالعظیم 2178934 كفـءكفـء2662011/03/06 معلم

م. سـســـل   ع 2011/03/01 تامر سعد متولى عبدالجلیل 2189333 كفـءكفـء2672011/03/21 معلم

الناصر صالح الدین بكفر عبیان 2011/03/01 تامر مجدى على یوسف 2220924 كفـءكفـء2682011/03/06 معلم

جمال فوده ع بنات 2011/03/01 تامر دمحم حمزه دمحم 2189284 كفـءكفـء2692011/03/06 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/03/01 تھانى مصلح علیوه ابوالخیر 2205847 كفـءكفـء2702011/03/06 معلم

عرب العلیقات القدیمة 2011/03/01 تیسیر احمد  دمحم  دمحم 2164982 كفـءكفـء2712011/03/06 معلم

تامر عبدهللا دمحم رمضان/ الشھید 2011/03/01 جیھان دمحم ھندى درویش 2167147 كفـءكفـء2722011/03/06 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 

الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الورش الثانویة بنین 2011/07/01 حسام ابراھیم عمر حسن 2193191 كفـءكفـء2732011/07/13 معلم

سریاقوس ع المشتركة 2011/07/01 حسن دمحم حسن احمد 2208018 كفـءكفـء2742011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بكفر حمزة الشرقیة 2011/03/01 حسن دمحم محمود سالم 2177926 كفـءكفـء2752011/03/06 معلم

ا٠عمر بن الخطاب بكفر حمزة الشرقیة ت 2011/07/01 حسناء ماجد محمود احمد 2178069 كفـءكفـء2762011/07/01 معلم

أ بنون. البوالقى ت 2011/03/01 حسنى على احمد منصور 2166029 كفـءكفـء2772011/03/06 معلم

احمد عید احمد السید الدسوقى بكیر 2011/03/01 حسین  حسن  السید  مصطفى 2165202 كفـءكفـء2782011/03/21 معلم

أ.العمدة ت 2011/07/01 حسین ابراھیم عبدالمجید احمد 2193349 كفـءكفـء2792011/07/13 معلم

2011/03/01 یولیو٢٣ حسین عید ابراھیم حسن 2175364 كفـءكفـء2802011/03/06 معلم

مجمع القلج القدیمھ 2011/03/06 حنان بخیت خضر عبدالصمد 2099380 كفـءكفـء2812011/02/14 معلم

دمحم نصر احمد/ الشھید مجند 2011/07/01 حنان حامد عواد حمد 2183315 كفـءكفـء2822011/07/13 معلم

الناصر صالح الدین بكفر عبیان 2011/03/01 حنان حمدى زكى دمحم 2209665 كفـءكفـء2832011/03/06 معلم

الخانكةالرسمیـة بنین 2011/03/21 حنان سید سالمة السعداوى 2168479 كفـءكفـء2842011/03/01 معلم

أ. عرب العلیقات ت 2011/03/01 حنان عبدالعظیم على على 2189379 كفـءكفـء2852011/03/21 معلم

ا. النبراوى ت  2011/03/01 حنان مجدى سیف النصر محفوظ 2199657 كفـءكفـء2862011/03/06 معلم

الشھید دمحم سعید االبتدائیة بسندوة 2011/03/01 حنان مصطفى سید امام 2176149 كفـءكفـء2872011/03/21 معلم

عرب العیایدة 2010/07/01 خالد أحمد عبدهللا أحمد 2180461 كفـءكفـء2882011/07/13 معلم

مزرعة الجبل االصفر االعدادیة 2011/07/01 خالد حسین عبدالرازق بدر 2207609 كفـءكفـء2892011/07/13 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 

الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

الجبل االصفر ع  م 2011/03/01 خالد عبدالباسط شحات الشیمى 2207446 كفـءكفـء2902011/03/06 معلم

الشھید دمحم سعید االبتدائیة بسندوة 2011/03/01 خدیجھ حمزه احمد الزین 2155410 كفـءكفـء2912011/03/06 معلم

المنایل الجدیدة 2011/03/01 خضره دمحم عبدالعزیز احمد 2195782 كفـءكفـء2922011/03/21 معلم

أ بنات. البوالقى ت 2011/07/01 دالیا  زكي  عبد المقصود محمود 2164931 كفـءكفـء2932011/07/13 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/03/01 دالیا مأمون دمحم حسن 2205858 كفـءكفـء2942011/03/06 معلم

ورش ابو زعبل ع بنات 2011/07/01 دالیا مسعد دمحم احمد 2195746 كفـءكفـء2952011/07/13 معلم

السالم االعدادیة بنات 2008/02/01 دعاء  أحمد  عبد الكریم  الرفاعى 2207476 كفـءكفـء2962011/03/06 معلم

م.منشیةالجبل االصفر ع 2011/03/01 دعاء  رمضان  محمود  أحمد 2194174 كفـءكفـء2972011/03/06 معلم

أ.عائشة عبد الرحمن ت 2011/03/01 دعاء احمد عبدالعال خضر 2121632 كفـءكفـء2982011/03/01 معلم

تامر عبدهللا دمحم رمضان/ الشھید 2011/03/01 دعاء حسین عبدالرازق حسین 2167046 كفـءكفـء2992011/03/21 معلم

النبراوى تعلیم اساسى 2011/03/01 دعاء سعد دمحم سعد 2203540 كفـءكفـء3002011/03/21 معلم

عمار بن یاسر م 2011/03/01 دعاء سعید محمود احمد 2189860 كفـءكفـء3012011/03/06 معلم

الشمس الرسمیة لغات 2011/03/01 دعاء سید صابر حسن 2167628 كفـءكفـء3022011/03/06 معلم

الشمس الرسمیة لغات 2008/05/01 دعاء سید عبدالصمد  دمحم 2178007 كفـءكفـء3032011/03/06 معلم

الخانكة االبتدائیھ بنات 2011/03/01 دعاء عبدالعال بركات عبدالعال 2170054 كفـءكفـء3042011/03/06 معلم

المشتركة. ع. یولیو ٢٣ 2011/03/01 دعاء على حسن ابراھیم 2230490 كفـءكفـء3052011/03/06 معلم

بنات بكفرعبیان.فاطمة الزھراءع 2011/07/01 دعاء كامل مصطفى العزب 2199968 كفـءكفـء3062011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

عرب العلیقات ع م 2011/03/01 دعاء دمحم حسن سكران 2205741 كفـءكفـء3072011/03/06 معلم

الخانكة االبتدائیة بنین 2011/03/01 دعاء محمود دمحم ابراھیم 2208803 كفـءكفـء3082011/03/06 معلم

التربیة الفكریة بالخانكة 2011/07/01 دعاء مصطفى سید ھالل 2324359 كفـءكفـء3092011/07/13 معلم

أ. عزبة شكرى ت 2011/03/01 دعاء مصطفى غریب مصطفى 2176083 كفـءكفـء3102011/03/06 معلم

عائشة بنت ابى بكر 2011/03/01 دعاء ناجى احمد دمحم 2175131 كفـءكفـء3112011/03/06 معلم

أم المؤمنین االعدادیةبنات 2011/03/01 دینا  حسن دمحم عبد الخالق  سعد 2207491 كفـءكفـء3122011/03/01 معلم

عرب العلیقات ع م 2011/07/01 دینا ابراھیم دمحم سلیمان 2208787 كفـءكفـء3132011/07/13 معلم

السالم االعدادیة بنات 2011/03/01 دینا احمد دمحم خلیل 2190293 كفـءكفـء3142011/03/06 معلم

ا. النبراوى ت  2011/03/01 دینا فرحات السید حمدان 2199688 كفـءكفـء3152011/03/06 معلم

الناصر صالح الدین بكفر عبیان 2011/03/01 دینا محمود عبدالرحیم على 2211515 كفـءكفـء3162011/03/06 معلم

بنات بكفرعبیان.فاطمة الزھراءع 2011/03/01 راحیل  كمال  صبحي  حنا 2105822 كفـءكفـء3172011/03/06 معلم

جمال فوده 2011/03/01 رانده بدر ابراھیم عبدالجواد 2196932 كفـءكفـء3182011/03/06 معلم

الجبل االصفر ع  م 2011/07/01 رانده محسن ابراھیم جبره 2193279 كفـءكفـء3192011/07/13 معلم

تامر حسین لطفى/ الشھید 2011/03/06 رانیا صابر محفوظ على 2175075 كفـءكفـء3202011/03/06 معلم

بنین.ورش أبى زعبل ع 2011/07/01 رانیا صبحى عبد الھادى موسى 2394494 كفـءكفـء3212011/07/13 معلم

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/03/01 رانیا عبدالمجید دمحم شكشك 2177527 كفـءكفـء3222011/03/06 معلم

االمام مالك 2011/03/01 رانیا فتحى دمحم فراج 2207341 كفـءكفـء3232011/03/21 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/03/21 یولیو٢٣ راویھ محمود عوده ابراھیم 2097449 كفـءكفـء3242011/03/21 معلم

سریاقوس 2011/03/01 رباب ابراھیم دمحم ابراھیم 2201767 كفـءكفـء3252011/03/06 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/01 رباب محمود على الخولى 2108863 كفـءكفـء3262011/03/06 معلم

2011/03/01 یولیو٢٣ رجاء جالل حسان حسنین 2167510 كفـءكفـء3272011/03/06 معلم

الشمس التجریبیة 2011/07/01 رجاء دمحم عبدالحمید عبدالمجید 2189352 كفـءكفـء3282011/07/01 معلم

أ.عرب العلیقات الجدیدة ت 2011/03/01 رحاب بیومى شحات كساب 2176158 كفـءكفـء3292011/03/12 معلم

أ.سـسل بسندوة ت 2011/03/01 رحاب سعد السید  السید 2122399 كفـءكفـء3302011/03/06 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/03/01 رحاب سالمھ حسین علیوه 2205850 كفـءكفـء3312011/03/21 معلم

الشمس الرسمیة لغات 2011/03/01 رحاب دمحم أحمد دمحم 2169991 كفـءكفـء3322011/03/06 معلم

عمار بن یاسر م 2011/07/01 رشا  حنفى حسن الملیجى 2206347 كفـءكفـء3332011/07/13 معلم

ورش ابو زعبل ع بنات 2011/03/01 رشا  نبیل  دمحمى  دسوقى شحاتة 2194257 كفـءكفـء3342011/03/21 معلم

جمال فوده ع بنات 2011/03/01 رشا حسن على احمد 2189358 كفـءكفـء3352011/03/06 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/03/01 رشا حمدى عبدالعاطى زیان 2207554 كفـءكفـء3362011/03/21 معلم

٢المنطقة الوسطى  2011/07/01 رشا رمضان خاطر على 2207404 كفـءكفـء3372011/07/13 معلم

ابو زعبل الرسمیة لغات 2011/03/01 رشا سلیمان على ابراھیم 2204946 كفـءكفـء3382011/03/06 معلم

الشمس الرسمیة لغات 2011/03/01 رشا شعبان یوسف دمحم 2178025 كفـءكفـء3392011/03/01 معلم

عمار بن یاسر م 2011/07/01 رشا عبدالعزیز محمود دمحم 2189854 كفـءكفـء3402011/07/13 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة
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التعیین
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

قندیل ع بنین 2011/07/01 رشا عید عبدالعزیز شھاب 2179373 كفـءكفـء3412011/07/13 معلم

أ.عائشة عبد الرحمن ت 2011/07/01 رشا غریب احمد عارف 2121721 كفـءكفـء3422011/07/13 معلم

كفر عبیان الجدیدة 2011/03/01 رشا فرج محمود دمحم 2168173 كفـءكفـء3432011/03/06 معلم

جمال فوده ع بنات 2011/03/01 رشا دمحم نجیب حامد 2189346 كفـءكفـء3442011/03/06 معلم

المنایل المشتركة 2011/03/01 رشا مھنا دمحم دمحم 2190494 كفـءكفـء3452011/03/06 معلم

عمار بن یاسر م 2011/07/01 رضا رمضان عبدهللا دمحم 2164668 كفـءكفـء3462011/07/13 معلم

أ.سـسل بسندوة ت 2011/03/01 رضا سعید مصطفى منصور محسن 2122526 كفـءكفـء3472011/03/06 معلم

م.منشیةالجبل االصفر ع 2011/03/01 رضا سلیم مھنى یوسف 2167427 كفـءكفـء3482011/03/01 معلم

أ بنون. البوالقى ت 2011/03/01 رضا فتحى علیوه دمحم 2175374 كفـءكفـء3492011/03/06 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/03/01 رضا دمحم فتح هللا السید 2206020 كفـءكفـء3502011/03/06 معلم

عمرو بن العاص 2011/03/01 رغدة دمحم عبدالفتاح جادو 2165352 كفـءكفـء3512011/03/06 معلم

م.منشیةالجبل االصفر ع 2011/03/01 رمضان زكى الدمرداش صقر 2177426 كفـءكفـء3522011/03/21 معلم

الخانكـة الثانویة بنین 2011/07/01 رمضان سید حسین دمحم 2189813 كفـءكفـء3532011/07/13 معلم

البـوالقى تعلیم أساسى بنات 2011/03/21 رمضان عبدهللا السید قبلو 2101454 كفـءكفـء3542011/03/21 معلم

م.منشیةالجبل االصفر ع 2011/03/01 رمضان عید دمحم بدر 2189834 كفـءكفـء3552011/03/06 معلم

م.عزبة الرمل    ع 2011/03/01 روضھ مصطفى طلبھ عبدهللا 2197045 كفـءكفـء3562011/03/06 معلم

المنیھ المشتركة 2011/03/01 رومانى جابر مساك عبدالشھید 2190699 كفـءكفـء3572011/03/21 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

أ بنین. مصر الحدیثة ت  2011/03/01 ریھام رمضان عبدالخالق رضوان 2205682 كفـءكفـء3582011/03/06 معلم

منشیة الجبل االصفر 2011/03/01 ریھام عبدالحمید عسران دمحم 2167416 كفـءكفـء3592011/03/06 معلم

عمار بن یاسر م 2011/03/21 ریھام عبدالمنعم دمحم اسماعیل 2177310 كفـءكفـء3602011/03/21 معلم

بنین.ورش أبى زعبل ع 2011/07/01 ریھام محمود دمحم على 2194091 كفـءكفـء3612011/07/13 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 زاھر عبد الرحمن رضوان زاھر 2196928 كفـءكفـء3622011/03/06 معلم

سرسق  االبتدائیة 2011/07/01 زھره دمحم عبدالفتاح بدوى 2201735 كفـءكفـء3632011/07/13 معلم

أ. عزبة شكرى ت 2011/03/01 زیاد محمود احمد حسین 2197075 كفـءكفـء3642011/03/06 معلم

تامر حسین لطفى/ الشھید 2011/03/01 زیذان على احمد على 2201636 كفـءكفـء3652011/03/06 معلم

الخانكة االبتدائیھ بنات 2011/03/01 زینب ربیع دمحم حسن 2170070 كفـءكفـء3662011/03/06 معلم

تامر عبدهللا دمحم رمضان/ الشھید 2011/03/01 زینب زغلول سعد مرعى 2167070 كفـءكفـء3672011/03/06 معلم

المنایل المشتركة 2011/07/01 زینب عبدالعزیز امام عبدالھادى 2190539 كفـءكفـء3682011/07/13 معلم

عرب العلیقات ع م 2011/07/01 زینب فھمى احمد عوض 2203655 كفـءكفـء3692011/07/13 معلم

الخانكة االعدادیة الحرة بنین 2011/03/21 زینب دمحم رضا دیاب 2197550 كفـءكفـء3702011/03/21 معلم

احمد عید احمد السید الدسوقى بكیر 2011/03/01 زینب مرسى دمحم مرسى 2165058 كفـءكفـء3712011/03/01 معلم

ابو بكر الصدیق ع بنات 2011/03/01 سارة محمود عبدالحمید سلیمان 2180003 كفـءكفـء3722011/03/06 معلم

بنات بكفرعبیان.فاطمة الزھراءع 2011/03/01 ساره صالح الدین حسن احمد 2199966 كفـءكفـء3732011/03/06 معلم

١الخانكة ع بنات  2011/03/01 ساره دمحم السید عبدالغنى 2199937 كفـءكفـء3742011/03/21 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

السادات الصناعیة بنین بالخانكة 2011/07/01 سالم مصلح عبدة سالمة 2297511 كفـءكفـء3752011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بكفر حمزة الشرقیة 2011/03/01 سالى صالح ابراھیم رضوان 2178061 كفـءكفـء3762011/03/06 معلم

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/03/01 سامح دمحم احمد حسان 2178956 كفـءكفـء3772011/03/21 معلم

تامر عبدهللا دمحم رمضان/ الشھید 2011/07/01 سامیة حسام سید احمد 2167081 كفـءكفـء3782011/07/13 معلم

الناصر صالح الدین بكفر عبیان 2011/03/01 سامیھ السید محمود علیوه 2208758 كفـءكفـء3792011/03/06 معلم

عرب العلیقات ع م 2011/03/01 سامیھ عبدالسالم دمحم الوكیل 2205767 كفـءكفـء3802011/03/06 معلم

قندیل ع بنین 2011/07/01 سامیھ عبدالعزیز سالم  حسن 2205738 كفـءكفـء3812011/07/13 معلم

تامر عبدهللا دمحم رمضان/ الشھید 2011/03/01 سعاد دمحم دمحم على 2167118 كفـءكفـء3822011/03/06 معلم

السادات الصناعیة بنین بالخانكة 2011/07/01 سعید  عبد الحافظ دمحم أحمد نوار 2296482 كفـءكفـء3832011/07/13 معلم

م.منشیةالجبل االصفر ع 2011/03/01 سلوى  عبد العال أحمد عبد الحافظ 2194193 كفـءكفـء3842011/03/06 معلم

ام المؤمنین االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 سلوى ابراھیم احمد دمحم 2162873 كفـءكفـء3852011/03/06 معلم

الشھید دمحم سعید االبتدائیة بسندوة 2011/03/01 سلوى سعید احمد عواد 2195798 كفـءكفـء3862011/03/21 معلم

م.منشیةالجبل االصفر ع 2011/07/01 سلوى عبدهللا ابراھیم دمحم 2189828 كفـءكفـء3872011/07/13 معلم

كفر عبیان الجدیدة 2011/07/01 سلوى متولى السید یونس 2168369 كفـءكفـء3882011/07/13 معلم

المنایل الجدیدة 2011/03/01 سماح السید الشناوى الشناوى 2195803 كفـءكفـء3892011/03/06 معلم

تامر حسین لطفى/ الشھید 2011/07/01 سماح حسن جالل محمود 2193321 كفـءكفـء3902011/07/13 معلم

م.منشیةالجبل االصفر ع 2011/03/01 سماح حلیم شاكر بشاى 2169686 كفـءكفـء3912011/03/06 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 

الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ا٠عمر بن الخطاب  بكفر حمزة الشرقیة ت 2011/03/01 سماح سعید عبدالسالم سید 2178094 كفـءكفـء3922011/03/06 معلم

جمال فوده ع بنات 2011/07/01 سماح شعبان عبدالمنعم دمحم 2189301 كفـءكفـء3932011/07/13 معلم

السالم االعدادیة بنات 2008/02/01 سماح صبحى فراج اسماعیل 2190272 كفـءكفـء3942011/03/06 معلم

منشیة الجبل االصفر 2011/03/01 سماح عید سلیمان عید 2167528 كفـءكفـء3952011/03/06 معلم

الناصر صالح الدین بكفر عبیان 2011/03/01 سماح دمحم ابراھیم منسى 2189385 كفـءكفـء3962011/03/06 معلم

االمام مالك االبتدائیة 2011/07/01 سماح دمحم السید عبدالفتاح 2207380 كفـءكفـء3972011/07/13 معلم

احمد عید احمد السید الدسوقى بكیر 2011/03/01 سماح دمحم عمر صدیق 2185513 كفـءكفـء3982011/03/21 معلم

الخانكة الفنیة للبنات 2011/07/01 سماح محمود احمد محمود 2390967 فوق المتوسطكفـء3992011/07/13 معلم

مصرالحدیثة بنیـن 2011/03/01 سمر احمد السید ودن 2165264 كفـءكفـء4002011/03/06 معلم

أ بنات. مصر الحدیثة ت  2011/03/01 سمر حسنى محمود دمحم 2197066 كفـءكفـء4012011/03/21 معلم

عمار بن یاسر م 2011/07/01 سمر سعید دمحم النقیب 2189859 كفـءكفـء4022011/03/13 معلم

عمار بن یاسر 2011/03/01 سمر صالح حسین امین 2206530 كفـءكفـء4032011/03/06 معلم

الجبل االصفر ع  م 2011/03/01 سمر على ھاشم دمحم 2195703 كفـءكفـء4042011/03/21 معلم

اساسى.ت.بنات بالخانكة.ع.مصرالحدیثة 2011/03/01 سمیحة محمود احمد مھران 2169545 كفـءكفـء4052011/03/01 معلم

أ.عزبة الرمل   ت 2011/03/01 سمیحھ فواد ابوزید على 2188909 كفـءكفـء4062011/03/06 معلم

فصول العزب 2011/07/01 سمیر  مرزوق دمحم  عطیة 2172553 كفـءكفـء4072011/07/13 معلم

٢الخانكة ع بنات  2011/07/01 سناء توفبق حسین ابویحى 2201840 كفـءكفـء4082011/07/13 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

تامر عبدهللا دمحم رمضان/ الشھید 2011/07/01 سھام شیبون دمحم عالم عطیة 2122463 كفـءكفـء4092011/07/13 معلم

الناصر صالح الدین 2011/03/01 سھام عبدالرحیم عبدالفتاح محیسن 2193511 كفـءكفـء4102011/03/21 معلم

١الخانكة ع بنات  2011/07/01 سھام محیى الدین عبدالفتاح عبداللطیف 2201529 كفـءكفـء4112011/07/13 معلم

السالم االعدادیة بنات 2011/07/01 سھیر لطفى دمحم حسن 2197541 كفـءكفـء4122011/07/13 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/03/01 سوزان دمحم رجب نورالدین 2168457 كفـءكفـء4132011/03/06 معلم

جمال فوده ع بنات 2011/07/01 سوزان دمحم عبدالنبى مصطفى 2189295 كفـءكفـء4142011/07/13 معلم

م.عزبة الرمل    ع 2011/07/01 سوزان دمحم دمحم دمحم 2213658 كفـءكفـء4152011/07/01 معلم

فصول العزب 2011/03/01 سوسن بخیت رمزى بخیت 2179138 كفـءكفـء4162011/03/06 معلم

أ.عرب العلیقات الجدیدة ت 2011/03/01 سومھ سالمھ محمود الطنانى 2190665 كفـءكفـء4172011/03/21 معلم

سرسق  االبتدائیة 2008/02/01 سومیھ ابراھیم اللیثى ابراھیم 2177072 كفـءكفـء4182011/03/21 معلم

سریاقوس ع المشتركة 2011/07/01 سید ابراھیم سید عمران 2189307 كفـءكفـء4192011/07/13 معلم

عائشة عبد الرحمن/د 2011/07/01 سید جاد فراج دمحم 2171984 كفـءكفـء4202011/07/13 معلم

الناصر صالح الدین بكفر عبیان 2011/03/01 سید سید عبدالعزیز مصطفى 2208759 كفـءكفـء4212011/03/06 معلم

عرب العیایدة 2011/07/01 سید سید قاسم جاد 2181678 كفـءكفـء4222011/07/13 معلم

دمحم نصر احمد/ الشھید مجند 2008/02/01 سید صابر احمد احمد 2201070 كفـءكفـء4232011/03/06 معلم

الخانكة االعدادیة الحرة بنین 2011/07/01 سید محمود سلیمان عبدهللا 2190391 كفـءكفـء4242011/07/13 معلم

عمار بن یاسر م 2008/02/01 شاكر دمحم سید السروجى 2189558 كفـءكفـء4252011/03/21 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 

الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سریاقوس 2011/03/01 شبراوى كامل السید سالم 2176237 كفـءكفـء4262011/03/06 معلم

فصول العزب 2011/03/01 شربات فوزى سعید تاوضروس 2179122 كفـءكفـء4272011/03/06 معلم

الخانكة االعدادیة الحرة بنین 2011/07/01 شریف شعبان حنفى عبده 2165886 كفـءكفـء4282011/07/13 معلم

أ.عائشة عبد الرحمن ت 2011/03/01 شرین انس دمحم سالم 2121548 كفـءكفـء4292011/03/06 معلم

البـوالقى تعلیم أساسى بنات 2011/07/01 شرین حسام الدین دمحم مصطفى 2197138 كفـءكفـء4302011/07/13 معلم

عرب العیایدة 2011/03/01 شعبان فتحى دمحم إبراھیم 2180334 كفـءكفـء4312011/03/21 معلم

أ.عائشة عبد الرحمن ت 2011/03/01 شعبان دمحم محمود عبد الرازق 2112497 كفـءكفـء4322011/03/06 معلم

البـوالقى تعلیم أساسى بنات 2011/03/01 شیرین احمد دمحم السید 2164780 كفـءكفـء4332011/03/21 معلم

أ.عرب العلیقات الجدیدة ت 2011/03/01 شیرین السید سلیمان خلیل 2175256 كفـءكفـء4342011/03/06 معلم

الشھید دمحم سعید االبتدائیة بسندوة 2011/03/01 شیرین على متولى عید سلیمان 2155380 كفـءكفـء4352011/03/21 معلم

عمار بن یاسر م 2011/03/01 شیماء احمد فتوح زریق 2177318 كفـءكفـء4362011/03/21 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/03/01 شیماء احمد مصلح دمحم 2206052 كفـءكفـء4372011/03/06 معلم

بنات بكفرعبیان.فاطمة الزھراءع 2011/03/01 شیماء السید حسن ابراھیم 2199962 كفـءكفـء4382011/03/06 معلم

جمال فوده ع بنات 2011/03/01 شیماء حسام الدین دمحم سلیمان 2189365 كفـءكفـء4392011/03/21 معلم

تامر عبدهللا دمحم رمضان/ الشھید 2011/07/01 شیماء رجب دمحم محمود 2177974 كفـءكفـء4402011/07/13 معلم

السادات الصناعیة بنین بالخانكة 2009/09/01 شیماء سعید السید عبد الغنى 2301719 كفـءكفـء4412011/07/13 معلم

١الخانكة ع بنات  2011/03/01 شیماء صابر عبدهللا عفیفى 2201114 كفـءكفـء4422011/03/21 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 

الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمار بن یاسر م 2011/07/01 شیماء صبحى السید سالم 2190619 كفـءكفـء4432011/07/13 معلم

الجبل االصفر ع  م 2011/03/01 شیماء عادل دمحم طھ 2189823 كفـءكفـء4442011/03/06 معلم

الخانكة الفنیة للبنات 2011/07/01 شیماء على دمحم حسانین 2399445 كفـءكفـء4452011/07/13 معلم

ورش ابو زعبل ع بنات 2011/07/01 شیماء مجدى دمحم مصطفى 2189872 كفـءكفـء4462011/07/13 معلم

مجمع القلج القدیمھ 2011/03/01 شیماء دمحم حسانین طھ 2208793 كفـءكفـء4472011/03/21 معلم

المشتركة. ع. یولیو ٢٣ 2011/07/01 شیماء دمحم شافعى دمحم 2206303 كفـءكفـء4482011/07/13 معلم

أم المؤمنین االعدادیةبنات 2011/03/01 شیماء دمحم فواد حسینى 2195656 كفـءكفـء4492011/03/01 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/03/01 شیماء محمود عبدالستار عبدالتواب 2206406 كفـءكفـء4502011/03/06 معلم

عمار بن یاسر 2011/03/01 شیماء مصطفى دمحم نصرالدین 2166263 كفـءكفـء4512011/03/06 معلم

عمار بن یاسر 2011/03/01 شیماء مصلح حسن احمد 2207574 كفـءكفـء4522011/03/06 معلم

الناصر صالح الدین 2011/03/01 شیماء مصلح عبدالعزیز عبدهللا 2189402 كفـءكفـء4532011/03/06 معلم

أ. عزبة شكرى ت 2011/03/01 شیماء مغاورى عبدالفتاح موسى 2176105 كفـءكفـء4542011/03/06 معلم

احمد عید احمد السید بكیر 2011/03/01 شیماء ممدوح عبدالعزیز دمحم 2201875 كفـءكفـء4552011/03/21 معلم

الخانكة االعدادیة الحرة بنین 2011/03/21 صابر احمد دمحم ابراھیم 2204773 كفـءكفـء4562011/03/21 معلم

الجبل االصفر ع  م 2011/03/01 صابر سید دمحم صابر 2164613 كفـءكفـء4572011/03/06 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/03/01 صفاء حسن السید عبدالعزیز 2205818 كفـءكفـء4582011/03/06 معلم

١ابو زعبل البلد المشتركة  2011/03/01 صفاء شحتھ عبدالكریم حسن 2177296 كفـءكفـء4592011/03/21 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 

الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجمع ابى زعبل الجدید 2011/03/01 صفاء عادل عبدالفتاح احمد 2208005 كفـءكفـء4602011/03/21 معلم

سریاقوس ع المشتركة 2010/03/01 صفاء على متولى عید 2208022 كفـءكفـء4612011/03/01 معلم

أ.سـسل بسندوة ت 2011/03/01 صفاء دمحم  دمحم عامر 2122446 كفـءكفـء4622011/03/06 معلم

عمار بن یاسر 2011/03/01 صفاء دمحم عبدالحمید على 2197033 كفـءكفـء4632011/03/06 معلم

بنات بكفرعبیان.فاطمة الزھراءع 2011/03/01 صفاء محمود دمحم محمود 2199888 كفـءكفـء4642011/03/21 معلم

أ.عائشة عبد الرحمن ت 2011/07/01 صفوت ابراھیم ابراھیم كساب 2121483 كفـءكفـء4652011/07/13 معلم

منشیة الجبل االصفر 2011/03/01 ضیاء دمحم حسن دمحم 2167490 كفـءكفـء4662011/03/06 معلم

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/07/01 طة عزام عبد العزیز  شحاتة 2362437 كفـءكفـء4672011/07/13 معلم

م.منشیةالجبل االصفر ع 2011/03/01 طنطاوى دمحم عبدالعزیز بدر 2194107 كفـءكفـء4682011/03/06 معلم

أ. العمدة ت  2011/03/01 طھ ماھر امین قرطام 2176247 كفـءكفـء4692011/03/21 معلم

تامر حسین لطفى/ الشھید 2011/07/01 طھ دمحم عبدالرحیم عبدالمجید 2193305 كفـءكفـء4702011/07/13 معلم

أساسى.عرب العلیقات الجدیدة ت 2011/03/01 ظھره حجازى سالمھ حجازى 2196944 كفـءكفـء4712011/03/06 معلم

م.منشیةالجبل االصفر ع 2011/03/01 عادل  فراج عبد العزیز نصر الدین 2194143 كفـءكفـء4722011/03/06 معلم

السادات الصناعیة بنین بالخانكة 2011/07/01 عادل  یحى  عبدة ابراھیم 2324439 كفـءكفـء4732011/07/13 معلم

٢الخانكة ع بنات  2011/07/01 عادل امام امام سرحان 2213320 كفـءكفـء4742011/07/13 معلم

المشتركة. ع. یولیو ٢٣ 2011/03/01 عادل معزوز ذكى رومانى 2179338 كفـءكفـء4752011/03/21 معلم

م.منشیةالجبل االصفر ع 2011/03/01 عایده عبدالواحد عبدالرازق عبدالواحد 2194119 كفـءكفـء4762011/03/06 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 

الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمرو بن العاص 2011/03/01 عائشة رضوان عباس راشد 2165652 كفـءكفـء4772011/03/06 معلم

م. سـســـل   ع 2011/07/01 عبد الرؤف احمد سید عمارة 2162174 كفـءكفـء4782011/07/13 معلم

أ.عائشة عبد الرحمن ت 2011/03/01 عبد القادر عبد الرحمن طھ النجار 2112476 كفـءكفـء4792011/03/21 معلم

المنیھ المشتركة 2011/07/01 عبد المحسن حسن دمحم یوسف 2402690 كفـءكفـء4802011/07/13 معلم

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/07/01 عبد المنعم القطب  عبد المنعم الشیخ 2361870 كفـءكفـء4812011/07/13 معلم

سریاقوس ع المشتركة 2011/03/01 عبدالراضى احمد عوض حماد 2208013 كفـءكفـء4822011/03/21 معلم

عرب العیایدة 2011/03/01 عبدهللا دمحم منصور سلیم 2180251 كفـءكفـء4832011/03/21 معلم

المنیــة االعـدادیـــة 2011/07/01 عبدالمنتصر برسوم تدرى سالمھ 2190705 كفـءكفـء4842011/07/13 معلم

عائشة عبد الرحمن/د 2011/03/01 عبده دمحم عبده عسكر 2172009 كفـءكفـء4852011/03/06 معلم

مزرعة الجبل االصفر االعدادیة 2011/03/01 عبیر جمال ابوالعال حسن 2201819 كفـءكفـء4862011/03/21 معلم

السادات الصناعیة بنین بالخانكة 2011/07/01 عبیر عبد الفتاح دمحم على حسین 2343481 كفـءكفـء4872011/07/13 معلم

الشمس التجریبیة 2011/03/01 عبیر عبدالناصر عبدالنظیر یوسف 2206398 كفـءكفـء4882011/03/06 معلم

احمد عید احمد السید الدسوقى بكیر 2011/03/01 عزة سعید مصطفى منصور محسن 2176036 كفـءكفـء4892011/03/06 معلم

كفر عبیان الجدیدة 2011/07/01 عزة فتح هللا مصطفى طبل 2168363 كفـءكفـء4902011/07/13 معلم

عمار بن یاسر 2011/07/01 عزه حامد حسین على 2206549 كفـءكفـء4912011/07/13 معلم

عمار بن یاسر م 2011/03/01 عزه عبدالتواب عبدالرازق عبدالنبى 2178938 كفـءكفـء4922011/03/06 معلم

جمال فوده 2011/03/01 عزیزه حسینى عید صالح 2195652 كفـءكفـء4932011/03/06 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 

الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البـوالقى تعلیم أساسى بنین 2011/07/01 عزیزه دمحم احمد دمحم 2184922 كفـءكفـء4942011/07/13 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/07/01 عصام عید أحمد ابراھیم فوده 2204931 كفـءكفـء4952011/07/13 معلم

عرب العیایدة 2011/03/01 عطیات ربیع عبدهللا حسنى 2180372 كفـءكفـء4962011/03/21 معلم

السلطان االشرف 2011/03/01 عفاف احمد عبدالعزیز محمود 2196939 كفـءكفـء4972011/03/06 معلم

البـوالقى تعلیم أساسى بنات 2011/03/06 عال ابراھیم عبدهللا بحر 2204794 كفـءكفـء4982011/03/06 معلم

أم المؤمنین االعدادیةبنات 2011/03/01 عال سعید  احمد  ابو لیلة 2162743 كفـءكفـء4992011/03/06 معلم

أ.عائشة عبد الرحمن ت 2011/03/01 عال عبدالعاطى دمحم شعبان 2121503 كفـءكفـء5002011/03/06 معلم

كفر عبیان القدیمة 2011/03/01 عال دمحم ابراھیم منسى 2165250 كفـءكفـء5012011/03/21 معلم

كفر عبیان الفنیة التجاریة المشتركة 2008/02/01 عال دمحم لبیب محمود 2179534 كفـءكفـء5022011/03/06 معلم

الجبل االصفر ع  م 2011/03/01 عالء سالم دمحم سالم 2193221 كفـءكفـء5032011/03/06 معلم

المنتصر المشتركة 2011/03/01 عالء دمحم على قسیط 2165845 كفـءكفـء5042011/03/06 معلم

الجبل االصفر ع  م 2011/03/01 عالءالدین دمحم قاسم قندیل 2164618 كفـءكفـء5052011/03/06 معلم

على بن ابى طالب 2011/03/01 علیھ احمد دمحم احمد 2203456 كفـءكفـء5062011/03/21 معلم

الخانكة االبتدائیھ بنات 2011/03/01 عماد اسماعیل السید ابراھیم 2208777 كفـءكفـء5072011/03/21 معلم

الخانكة االعدادیة الحرة بنین 2011/03/21 عماد الدین فتحى عبدهللا عبدالفتاح 2204771 كفـءكفـء5082011/03/21 معلم

أ. فاطمة الزھراء ت  2011/03/01 عماد السید مرسى سویلم 2175089 كفـءكفـء5092011/03/06 معلم

جمال فوده 2011/03/01 عماد توما حنا توما 2208016 كفـءكفـء5102011/03/06 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 

الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ.سـسل بسندوة ت 2011/03/01 عماد سمیر معوض ابراھیم كرم 2122419 كفـءكفـء5112011/03/06 معلم

مزرعة الجبل االصفر 2011/03/01 عمر سمیر دمحم دمحم 2204936 كفـءكفـء5122011/03/06 معلم

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/03/01 عمرو الھادى شدید فرج 2177462 كفـءكفـء5132011/03/21 معلم

السادات الصناعیة بنین بالخانكة 2011/07/01 عمرو الیمانى حسان فرج اللة 2303427 كفـءكفـء5142011/07/13 معلم

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/07/01 عمرو دمحم عبدالمجید ابراھیم 2177563 كفـءكفـء5152011/07/13 معلم

سریاقوس ع المشتركة 2011/03/01 عمرو دمحم ممدوح ابراھیم 2208014 كفـءكفـء5162011/03/06 معلم

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/07/01 عواد دمحم عواد دمحم 2178948 كفـءكفـء5172011/07/13 معلم

١ابو زعبل البلد المشتركة  2011/03/01 عید حمدى حماد دمحم 2177213 كفـءكفـء5182011/03/06 معلم

الشمس الرسمیة لغات 2011/03/01 غادة حسین عواد المنطاوى 2177663 كفـءكفـء5192011/03/01 معلم

الخانكة الفنیة للبنات 2011/07/01 غادة دمحم سعید غالب 2393105 كفـءكفـء5202011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/03/01 غاده حسن السید على 2197104 كفـءكفـء5212011/03/06 معلم

ابو زعبل البلد الثانویة المشتركة 2011/03/01 غاده دمحم السید عبدالرحمن 2206058 كفـءكفـء5222011/03/06 معلم

النبراوى تعلیم اساسى 2011/03/01 فاتن ابراھیم عبدالجواد على 2170137 كفـءكفـء5232011/03/21 معلم

تامر عبدهللا دمحم رمضان/ الشھید 2011/07/01 فاتن دمحم دمحم مصطفى 2167083 كفـءكفـء5242011/07/13 معلم

الخانكة الفنیة للبنات 2011/07/01 فاروق دمحم عید عیسى 2391767 كفـءكفـء5252011/07/13 معلم

المنایل الجدیدة 2011/07/01 فاطمة احمد محمود احمد 2175304 كفـءكفـء5262011/07/13 معلم

المنیھ المشتركة 2011/03/01 فاطمة خلف امین صابر 2177010 كفـءكفـء5272011/03/06 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 

الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/01 یولیو٢٣ فاطمة صالح الدین عطوه ابراھیم 2175274 كفـءكفـء5282011/07/13 معلم

احمد عید احمد السید الدسوقى بكیر 2011/03/01 فاطمة عبده محمود عطیة 2165045 كفـءكفـء5292011/03/01 معلم

أ.سـسل بسندوة ت 2011/07/01 فاطمة عزت دمحم حسین 2122374 كفـءكفـء5302011/07/13 معلم

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/03/01 فاطمة على غانم دمحم 2177592 كفـءكفـء5312011/03/06 معلم

تامر حسین لطفى/الشھید  2011/03/01 فاطمة دمحم إبراھیم دمحم 2169898 كفـءكفـء5322011/03/06 معلم

السالم االعدادیة بنات 2011/07/01 فاطمة دمحم رضا دمحم 2190324 كفـءكفـء5332011/07/13 معلم

سریاقوس ع المشتركة 2011/03/01 فاطمھ رمضان دمحم عبدالوھاب 2208037 كفـءكفـء5342011/03/06 معلم

البـوالقى تعلیم أساسى بنین 2011/07/01 فاطمھ ریاض امین دمحم 2184925 كفـءكفـء5352011/07/13 معلم

االمام مالك االبتدائیة 2008/02/01 فاطمھ سامى طھ دسوقى 2206654 كفـءكفـء5362011/03/21 معلم

الخانكة االعدادیة الحرة بنین 2011/03/01 فاطمھ دمحم دمحم عبدهللا 2204754 كفـءكفـء5372011/03/21 معلم

الشمس الرسمیة لغات 2008/05/01 فاطمھ محمود منصور القطرى 2201869 كفـءكفـء5382011/03/06 معلم

١الخانكة ع بنات  2008/02/01 فاطمھ مصطفى صباح باطھ 2251001 كفـءكفـء5392011/03/21 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/06 فاطمھ ناجح سالم سالم نصار 2160085 كفـءكفـء5402011/03/06 معلم

سریاقوس الثانویة المشتركة 2011/07/01 فاطمھ وجیھ عبد الفتاح  الجندى 2201032 كفـءكفـء5412011/07/13 معلم

أ.عائشة عبد الرحمن ت 2011/07/01 فتحیة دمحم سید احمد دمحم 2121730 كفـءكفـء5422011/07/13 معلم

الشمس التجریبیة 2011/07/01 فؤاد حسن دمحم عبدالظاھر 2193250 كفـءكفـء5432011/07/13 معلم

١عزبة االبیض  2011/07/01 فوزى فتحى غندور سالمة 2175336 كفـءكفـء5442011/07/13 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم نصر احمد/ الشھید مجند 2011/03/01 فوزیھ صابر عبدالمقصود حجاب 2183325 كفـءكفـء5452011/03/21 معلم

البطل احمد عبد العزیز 2011/03/01 كریمھ سید على ابوزھرة 2162858 كفـءكفـء5462011/03/01 معلم

ابو زعبل البلد الثانویة المشتركة 2011/07/01 لویس موریس لویس نزھى 2179622 كفـءكفـء5472011/07/01 معلم

عمرو بن العاص 2004/05/21 لیلى على الصادق حسن 220732 كفـءكفـء5482008/12/30 معلم

بنات بكفرعبیان.فاطمة الزھراءع 2011/07/01 لیلى على دمحم على 2201537 كفـءكفـء5492011/07/13 معلم

أساسى.عرب العلیقات الجدیدة ت 2011/03/01 لیلى فوزى عبدالفتاح دمحم 2194083 كفـءكفـء5502011/03/06 معلم

دمحم دمحم جودة عثمان/ الشھیدالنقیب 2011/07/01 ماجدة  دمحم حسن الخیاط 2201100 كفـءكفـء5512011/07/13 معلم

الخانكةالرسمیـة بنین 2011/03/01 ماجدة احمد احمد درویش 2162868 كفـءكفـء5522011/03/06 معلم

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/07/01 مجدى الحسینى احمد حجاب 2178913 كفـءكفـء5532011/07/13 معلم

السادات الصناعیة بنین بالخانكة 2011/07/01 دمحم  حسنى أحمد احمد الشیمى 2296496 كفـءكفـء5542011/07/31 معلم

قندیل ع بنین 2011/03/01 دمحم  سید حسینین أحمد 2179306 كفـءكفـء5552011/03/21 معلم

الخانكة ع المھنیة بنیـــــــن 2011/03/01 دمحم  عبد العزیز  السید  الجمل 2146865 كفـءكفـء5562011/03/21 معلم

السادات الصناعیة بنین بالخانكة 2011/07/01 دمحم ابراھیم  على دمحم عیسى 2343490 كفـءكفـء5572011/07/01 معلم

عمار بن یاسر م 2011/03/01 دمحم ابراھیم عبدالجلیل دمحم 2166229 كفـءكفـء5582011/03/01 معلم

الخانكة االعدادیة الحرة بنین 2011/03/01 دمحم ابراھیم دمحم ابراھیم 2204787 كفـءكفـء5592011/03/06 معلم

ابو بكر الصدیق ع بنات 2011/03/01 دمحم احمد الحسینى ابراھیم 2189793 كفـءكفـء5602011/03/06 معلم

2011/03/01 الحربى ع م١٨فصول مصنع  دمحم احمد محفوظ احمد 2166993 كفـءكفـء5612011/03/06 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 

الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السالم االعدادیة بنات 2008/02/01 دمحم احمد دمحم سعید 2190287 كفـءكفـء5622011/03/06 معلم

عمار بن یاسر م 2011/03/01 دمحم احمد محمود احمد 2190633 كفـءكفـء5632011/03/06 معلم

عمار بن یاسر م 2011/07/01 دمحم اسماعیل دمحم اسماعیل 2177874 كفـءكفـء5642011/07/13 معلم

أ. عرب العلیقات ت 2011/07/01 دمحم السید احمد سالم 2165870 كفـءكفـء5652011/07/13 معلم

المشتركة. ع. یولیو ٢٣ 2011/03/01 دمحم السید عبدالغفور بخیت 2201556 كفـءكفـء5662011/03/06 معلم

قندیل ع بنین 2011/03/01 دمحم السید موسى سالمة 2179329 كفـءكفـء5672011/03/21 معلم

جمال فوده ع بنات 2011/03/01 دمحم بحیرى عبدالجلیل ابراھیم 2171989 كفـءكفـء5682011/03/06 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/03/01 دمحم حسن محمود منصور 2206026 كفـءكفـء5692011/03/06 معلم

الشھید احمد راضى الزیاتى بالقلج 2011/03/01 دمحم حسنى عبدالمنعم عبدالحلیم 2177513 كفـءكفـء5702011/03/21 معلم

بنین.ورش أبى زعبل ع 2011/03/01 دمحم حسین دمحم حسین 2183929 كفـءكفـء5712011/03/21 معلم

المشتركة. ع. یولیو ٢٣ 2011/03/01 دمحم ربیع كامل دمحم 2178924 كفـءكفـء5722011/03/06 معلم

عرب العلیقات القدیمة 2011/03/01 دمحم رزق دمحم على 2183218 كفـءكفـء5732011/03/06 معلم

المشتركة. ع. یولیو ٢٣ 2011/03/01 دمحم سعد دمحم أحمد 2201124 كفـءكفـء5742011/03/06 معلم

المنیھ المشتركة 2011/03/01 دمحم سعید احمد دمحم 2177044 كفـءكفـء5752011/03/21 معلم

المنیھ المشتركة 2011/03/01 دمحم سعید سالمة ابراھیم 2165740 كفـءكفـء5762011/03/06 معلم

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/07/01 دمحم سید دمحم عبدالكریم 2177827 كفـءكفـء5772011/07/13 معلم

جمال فوده ع بنات 2011/03/01 دمحم شعبان سید عوده 2189286 كفـءكفـء5782011/03/06 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 

الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم دمحم جودة عثمان/ الشھیدالنقیب 2011/03/06 دمحم صایل عبدهللا السیسى 2204808 كفـءكفـء5792011/03/06 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/07/01 دمحم عادل السید عبیان 2190234 كفـءكفـء5802011/07/13 معلم

م. سـســـل   ع 2011/07/01 دمحم عاطف عبدهللا اسماعیل 2201709 كفـءكفـء5812011/07/13 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/07/01 دمحم عبدالفتاح حسینى رمضان 2181775 كفـءكفـء5822011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بكفر حمزة الشرقیة 2011/03/01 دمحم عبدالفتاح على االشقر 2177940 كفـءكفـء5832011/03/06 معلم

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/03/01 دمحم عبدالمالك یوسف حماد 2197286 كفـءكفـء5842011/03/06 معلم

عرب العیایدة 2011/07/01 دمحم عبدالمعز عبدالعزیز عزب 2190477 كفـءكفـء5852011/07/13 معلم

عمار بن یاسر م 2011/03/01 دمحم عزمى بالسى جاب هللا 2189564 كفـءكفـء5862011/03/06 معلم

االلسن الرسمیة لغات 2011/03/01 دمحم على ماھر دیاب 2169558 كفـءكفـء5872011/03/06 معلم

م.عزبة الرمل    ع 2011/03/01 دمحم على یوسف على 2201750 كفـءكفـء5882011/03/21 معلم

دمحم دمحم جودة عثمان/ الشھیدالنقیب 2011/07/01 دمحم عمر عبدالمطلب قرعلى 2164636 كفـءكفـء5892011/07/13 معلم

أ.عائشة عبد الرحمن ت 2011/03/01 دمحم عید ابراھیم دمحم 2112518 كفـءكفـء5902011/03/06 معلم

أ.عائشة عبد الرحمن ت 2011/07/01 دمحم فاروق السید دمحم 2112522 كفـءكفـء5912011/07/13 معلم

أ.العمدة ت 2011/03/21 دمحم فتحى عواد دمحم 2204800 كفـءكفـء5922011/03/21 معلم

الخانكة ع المھنیة بنیـــــــن 2011/03/01 دمحم فراج عبدالمعطى حسین 2255525 كفـءكفـء5932011/03/21 معلم

الخانكة االعدادیة الحرة بنین 2011/03/01 دمحم فوزى عبدالعزیز قاسم 2166997 كفـءكفـء5942011/03/06 معلم

عمر بن الخطاب 2011/03/01 دمحم فوزى عبدالمنعم السید 2205884 كفـءكفـء5952011/03/06 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 

الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/03/01 دمحم ماھر فھمى طھ 2178928 كفـءكفـء5962011/03/21 معلم

أ. العمدة ت  2011/03/01 دمحم دمحم محمود سعید 2197172 كفـءكفـء5972011/03/06 معلم

سریاقوس ع المشتركة 2011/03/01 دمحم محمود حامد شاھین 2208021 كفـءكفـء5982011/03/21 معلم

دمحم دمحم جودة عثمان/ الشھیدالنقیب 2011/03/01 دمحم محمود طھ عبدالرحیم 2175421 كفـءكفـء5992011/03/06 معلم

عرب العیایدة 2011/03/01 دمحم محمود عبدالعظیم فودة 2180240 كفـءكفـء6002011/03/06 معلم

أ. فاطمة الزھراء ت  2011/03/01 دمحم محمود دمحم سالم 2175086 كفـءكفـء6012011/03/06 معلم

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/03/01 دمحم محمود دمحم على 2177506 كفـءكفـء6022011/03/21 معلم

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/07/01 دمحم مصطفى دمحم الحسینى 2178921 كفـءكفـء6032011/07/13 معلم

الشمس الرسمیة لغات 2011/03/01 دمحم معوض عبد الفتاح سید 2171873 كفـءكفـء6042011/03/06 معلم

كفر عبیان الجدیدة 2011/07/01 محمود  حسن  محمود ریھ 2168683 كفـءكفـء6052011/07/13 معلم

تامر عبدهللا دمحم رمضان/ الشھید 2011/07/01 محمود  قاسم  سید  قاسم 2167207 كفـءكفـء6062011/07/13 معلم

احمد عید احمد السید الدسوقى بكیر 2011/07/01 محمود احمد السید حسین 2208841 كفـءكفـء6072011/07/13 معلم

سریاقوس الثانویة المشتركة 2011/03/01 محمود النادى السید النادى 2179584 كفـءكفـء6082011/03/21 معلم

تامر عبدهللا دمحم رمضان/ الشھید 2011/03/01 محمود داود عبدالحمید عبدالفتاح 2183177 كفـءكفـء6092011/03/21 معلم

المنیھ المشتركة 2011/07/01 محمود دیاب شعبان دمحم 2189868 كفـءكفـء6102011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بكفر حمزة الشرقیة 2011/03/01 محمود سلیمان منصور سلیمان 2177913 كفـءكفـء6112011/03/21 معلم

م.منشیةالجبل االصفر ع 2011/03/01 محمود سید ابوعوف محمود 2194113 كفـءكفـء6122011/03/06 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 

الخانكةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قندیل ع بنین 2011/03/01 محمود شحات عبدالعزیز حسین 2179238 كفـءكفـء6132011/03/21 معلم

السادات الصناعیة بنین بالخانكة 2011/07/01 محمود صبحى على السید سالمة 2327903 كفـءكفـء6142011/07/13 معلم

البطل احمد عبد العزیز 2011/03/01 محمود عبد العلیم عبد الغفار عزب 2162895 كفـءكفـء6152011/03/06 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/03/01 محمود عبدالمعز احمد عبدالوھاب 2183915 كفـءكفـء6162011/03/06 معلم

سریاقوس ع المشتركة 2011/03/01 محمود عبده محمود سلیم 2208035 كفـءكفـء6172011/03/06 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/07/01 محمود فتحى عبدالرحیم علیوه 2206038 كفـءكفـء6182011/07/13 معلم

الناصر صالح الدین بكفر عبیان 2011/03/01 محمود دمحم اسماعیل السید 2209671 كفـءكفـء6192011/03/06 معلم

أ.عزبة الرمل   ت 2011/07/01 محمود دمحم طھ  ابراھیم الدیب 2207806 كفـءكفـء6202011/07/21 معلم

الخانكة بنین 2011/03/01 محمود مختار عبدالرحمن تھامى 2208781 كفـءكفـء6212011/03/06 معلم

الخانكة بنین 2011/03/01 محى الدین على محى الدین على 2180363 كفـءكفـء6222011/03/06 معلم

٢عزبة االبیض  2011/03/01 مرفت السید احمد شعبان 2199821 كفـءكفـء6232011/03/06 معلم

الجبل االصفر ع  م 2011/03/01 مرفت قطب احمد دمحم 2207447 كفـءكفـء6242011/03/06 معلم

عائشة بنت ابى بكر 2011/03/21 مروة  احمد  دمحم  احمد 2162769 كفـءكفـء6252011/03/21 معلم

احمد عید احمد السید الدسوقى بكیر 2011/03/01 مروة  دمحم صالح الدین  األلفي عنبة 2164998 كفـءكفـء6262011/03/21 معلم

المنایل المشتركة 2011/03/01 مروة حسن سید ابراھیم 2190509 كفـءكفـء6272011/03/06 معلم

عزبة شكرى تعلیم أساسى 2011/03/01 مروة سید زكى السید 2176070 كفـءكفـء6282011/03/06 معلم

عمار بن یاسر م 2011/07/01 مروة صالح عبدالعظیم المصرى 2190590 كفـءكفـء6292011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

الخانكة الفنیة للبنات 2011/07/01 مروة عصام دمحم محمود الحنفى 2391715 كفـءكفـء6302011/07/13 معلم

٢المنطقة الوسطى  2011/03/01 مروة دمحمعادل عبدالرازق عبدالقوى 2175481 كفـءكفـء6312011/03/06 معلم

ابو بكر الصدیق ع بنات 2011/03/01 مروة مصباح مصلح السید 2189775 كفـءكفـء6322011/03/06 معلم

عمار بن یاسر م 2011/07/01 مروه أحمد طھ عوض هللا 2398090 كفـءكفـء6332011/07/13 معلم

ورش ابو زعبل ع بنات 2011/03/01 مروه اسعد سید احمد 2195750 كفـءكفـء6342011/03/06 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/01 مروه رضوان عباس راشد 2204897 كفـءكفـء6352011/03/06 معلم

ورش ابو زعبل ث بنات 2011/03/01 مروه مجدى السید احمد 2199975 كفـءكفـء6362011/03/06 معلم

١الخانكة ع بنات  2011/03/01 مروه دمحم عبدالسمیع دمحم 2195664 كفـءكفـء6372011/03/06 معلم

السالم االعدادیة بنات 2011/03/21 مروه مصطفى احمد سلیمان 2190349 كفـءكفـء6382011/03/21 معلم

١الخانكة ع بنات  2011/03/01 مریم  زكریا دمحم  القطرى 2201101 كفـءكفـء6392011/03/21 معلم

عرب العیایدة 2008/02/01 مشیرة حسن أحمد على 2180291 كفـءكفـء6402011/03/06 معلم

جمال فوده 2011/03/01 مصطفى احمد دمحم سلیمان 2173620 كفـءكفـء6412011/03/06 معلم

النبراوى تعلیم اساسى 2011/07/01 مصطفى السید امام دمحم 2175285 كفـءكفـء6422011/07/13 معلم

المنایل الجدیدة 2011/03/01 مصطفى عبدالفتاح خمیس عبدالمقصود 2195785 كفـءكفـء6432011/03/21 معلم

سریاقوس 2011/03/01 مصطفى عبدهللا قرنى دمحم 2201493 كفـءكفـء6442011/03/06 معلم

سرسق ع م 2011/03/01 مصطفى دمحم سلیمان السید 2183186 كفـءكفـء6452011/03/06 معلم

ورش ابو زعبل ث بنات 2008/05/01 مصطفى محمود احمد سالم 2168309 كفـءكفـء6462011/03/06 معلم
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المؤھل 
األعلي

ابو زعبل البلد ع م 2011/03/01 مصطفى محمود فراج احمد 2206035 كفـءكفـء6472011/03/06 معلم

ابو بكر الصدیق ع بنات 2010/07/01 مصلح جالل احمد السید 2189782 كفـءكفـء6482011/07/13 معلم

١الخانكة ع بنات  2011/03/01 معتزباm صبرى احمد دمحم 2199935 كفـءكفـء6492011/03/06 معلم

١ابو زعبل البلد المشتركة  2011/03/01 منار جمعة السید یوسف 2175618 كفـءكفـء6502011/03/06 معلم

أ.عزبة الرمل   ت 2011/03/01 منال  عنتر  عبد المطلب  ابراھیم 2168718 كفـءكفـء6512011/03/21 معلم

الخانكة االبتدائیھ بنات 2011/03/01 منال السید منسى مصطفى 2197146 كفـءكفـء6522011/03/06 معلم

١المنطقھ الوسطى  2011/03/01 منال لطفى دمحم دسوقى 2171937 كفـءكفـء6532011/03/06 معلم

السالم االعدادیة بنات 2008/02/01 منال محمود على محمود 2190282 كفـءكفـء6542011/03/06 معلم

ورش ابو زعبل ع بنات 2011/03/01 منال مصطفى دمحم عبدهللا 2195752 كفـءكفـء6552011/03/06 معلم

ابو بكر الصدیق ع بنات 2011/03/01 منى  ابراھیم عبدالحمید السید 2189789 كفـءكفـء6562011/03/21 معلم

أ. فاطمة الزھراء ت  2011/07/01 منى  السید  احمد  الشحري 2105749 كفـءكفـء6572011/07/13 معلم

١الخانكة ع بنات  2011/03/01 منى  زكریا دمحم جبر 2201092 كفـءكفـء6582011/03/06 معلم

أ.عزبة الرمل   ت 2008/02/01 منى ابراھیم سعد ابراھیم 2201037 كفـءكفـء6592011/03/21 معلم

أ.عرب العلیقات الجدیدة ت 2011/07/01 منى حجازى سالمھ حجازى 2178980 كفـءكفـء6602011/07/13 معلم

السادات الصناعیة بنین بالخانكة 2011/07/01 منى حسن عبد الستار مندوة 2343476 كفـءكفـء6612011/07/13 معلم

بنات بكفرعبیان.فاطمة الزھراءع 2011/03/01 منى حسن مصلح احمد الثقبى 2213700 كفـءكفـء6622011/03/21 معلم

الشھید دمحم سعید االبتدائیة بسندوة 2011/03/01 منى خلیل عبدالعزیز احمد 2155397 كفـءكفـء6632011/03/06 معلم
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المؤھل 
األعلي

المنتصر المشتركة 2011/03/01 منى رمضان سید عمر 2165837 كفـءكفـء6642011/03/06 معلم

السادات الصناعیة بنین بالخانكة 2011/07/01 منى زكریا دمحم عبد العزیز 2301705 كفـءكفـء6652011/07/13 معلم

عرب العلیقات ع م 2011/03/01 منى سعید حافظ یوسف 2205792 كفـءكفـء6662011/03/06 معلم

عرب العیایدة االبتدائیة 2011/03/01 منى سمیر فھمى لوقا 2169884 كفـءكفـء6672011/03/21 معلم

كفر عبیان الفنیة التجاریة المشتركة 2011/06/01 منى عواد احمد عواد 2179542 كفـءكفـء6682011/06/30 معلم

عائشة بنت ابى بكر 2011/03/01 منى عواد محمود غالب 2204892 كفـءكفـء6692011/03/06 معلم

احمد عید احمد السید الدسوقى بكیر 2011/07/01 منى دمحم طھ انس 2175084 كفـءكفـء6702011/07/01 معلم

٢المنطقة الوسطى  2011/03/01 منى دمحم عبدهللا عبدالقادر 2207401 كفـءكفـء6712011/03/06 معلم

سرسق  االبتدائیة 2011/03/01 منى دمحم كامل احمد 2201702 كفـءكفـء6722011/03/06 معلم

أ.عائشة عبد الرحمن ت 2011/07/01 منى دمحم دمحم عبدالرازق داود 2121511 كفـءكفـء6732011/07/13 معلم

عرب العلیقات ع م 2011/03/01 منى دمحم محمود سالمھ 2205773 كفـءكفـء6742011/03/06 معلم

الشمس التجریبیة 2011/03/01 منى ھاشم محمود ھاشم 2164714 كفـءكفـء6752011/03/06 معلم

ا. النبراوى ت  2011/07/01 منیر محمود السید مصطفى 2230218 كفـءكفـء6762011/07/01 معلم

أ. فاطمة الزھراء ت  2011/03/01 مھا  مجدي  دمحم  سلیمان 2105769 كفـءكفـء6772011/03/06 معلم

بنات بكفرعبیان.فاطمة الزھراءع 2011/03/01 مھا سمیر دمحم محى الدین 2197665 كفـءكفـء6782011/03/01 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/03/01 مھا سید عبدالعزیز مصطفى 2206029 كفـءكفـء6792011/03/06 معلم

المنیھ المشتركة 2011/07/01 میرفت دمحم صدقى عوده حسن 2206001 كفـءكفـء6802011/07/13 معلم
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األعلي

عرب العلیقات ع م 2011/03/01 مینا ناجى ارمیا اسكندر 2201083 كفـءكفـء6812011/03/06 معلم

2011/07/01 یولیو٢٣ نادیة شكري ابراھیم وھدان 2194247 كفـءكفـء6822011/07/13 معلم

مصرالحدیثة بنیـن 2011/03/01 نادیة على ابراھیم البطاوى 2165296 كفـءكفـء6832011/03/06 معلم

بنات بكفرعبیان.فاطمة الزھراءع 2011/03/01 نادیھ السید محمود علیوة 2209675 كفـءكفـء6842011/03/21 معلم

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/03/01 نادیھ دمحم عبدالھادى دمحم 2177410 كفـءكفـء6852011/03/06 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/01 نادیھ مختار ھاشم ابوالمجد 2204881 كفـءكفـء6862011/03/01 معلم

ابو بكر الصدیق ع بنات 2011/07/01 نادیھ مرسى عباس مراد 2180184 كفـءكفـء6872011/07/13 معلم

عمرو بن العاص 2011/07/01 نانسى دمحم دمحم اسماعیل 2165640 كفـءكفـء6882011/07/13 معلم

أ بنون. البوالقى ت 2011/03/01 ناھد سمیر سعید السید 2166070 كفـءكفـء6892011/03/06 معلم

عائشة بنت ابى بكر 2011/07/01 ناھد دمحم عبدالعزیز سلیمان 2204877 كفـءكفـء6902011/07/13 معلم

المنایل الجدیدة 2011/07/01 نبویھ جمال ابراھیم ابراھیم 2197645 كفـءكفـء6912011/07/13 معلم

االمام مالك االبتدائیة 2011/03/01 نبیل على علوان دمحم 2207368 كفـءكفـء6922011/03/06 معلم

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/03/01 نجالء ابوالفتوح دمحم محمود 2177495 كفـءكفـء6932011/03/06 معلم

الشمس الرسمیة لغات 2011/03/01 نجالء حجاج ابراھیم السید 2201859 كفـءكفـء6942011/03/14 معلم

الخانكة الفنیة للبنات 2011/07/01 نجالء عبد المجید دمحم على البریدى 2391704 كفـءكفـء6952011/07/13 معلم

م.منشیةالجبل االصفر ع 2011/07/01 نجالء عثمان محمود احمد 2167438 كفـءكفـء6962011/07/13 معلم

أ بنون. البوالقى ت 2011/03/01 نجالء فتحى علیوة دمحم 2175395 كفـءكفـء6972011/03/06 معلم

-----------------------------------
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األعلي

المنیــة االعـدادیـــة 2011/03/01 نجوى  ابراھیم  احمد  دمحم 2165311 كفـءكفـء6982011/03/06 معلم

عمار بن یاسر م 2011/07/01 نجوى سعید عبده خضر 2164692 كفـءكفـء6992011/07/13 معلم

بنین.ورش أبى زعبل ع 2011/03/01 ندا محمود سعید سالم 2195758 كفـءكفـء7002011/03/06 معلم

الخانكةالرسمیـة بنین 2011/03/01 نرمین سمیر دمحمى مصطفى 2168524 كفـءكفـء7012011/03/01 معلم

أ. العمدة ت  2011/07/01 نرمین محمود عفیفى ابراھیم عودة 2366654 كفـءكفـء7022011/07/13 معلم

بنات بكفرعبیان.فاطمة الزھراءع 2011/03/01 نسمة احمد حسن حسین 2190441 كفـءكفـء7032011/03/06 معلم

مزرعة الجبل االصفر االعدادیة 2011/03/01 نسمھ الطوخى عبدالعال دمحم 2208039 كفـءكفـء7042011/03/21 معلم

٢المنطقة الوسطى  2011/03/01 نسمھ حسن عبدالباسط دمحم 2207426 كفـءكفـء7052011/03/06 معلم

تامر عبدهللا دمحم رمضان/ الشھید 2011/03/01 نسمھ عبدالمعبود سید عبداللطیف 2199906 كفـءكفـء7062011/03/06 معلم

مجمع القلج القدیمھ 2011/03/01 نسمھ دمحم احمد السید 2181818 كفـءكفـء7072011/03/06 معلم

بنات بكفرعبیان.فاطمة الزھراءع 2011/03/01 نشوه حسن عتریس رمضان 2203566 كفـءكفـء7082011/03/21 معلم

المنایل الجدیدة 2011/07/01 نعمة عبدالعلیم مصطفى حسب العاصى 2173478 كفـءكفـء7092011/07/13 معلم

الناصر صالح الدین بكفر عبیان 2011/03/01 نعمھ سلیمان محمود ابوالنصر 2209663 كفـءكفـء7102011/03/06 معلم

الخانكة االعدادیة الحرة بنین 2011/03/06 نھا دمحم الشحات دمحم 2181638 كفـءكفـء7112011/03/06 معلم

عائشة بنت ابى بكر 2011/03/06 نھاد نجیب عبدالعزیز فرج 2175126 كفـءكفـء7122011/03/06 معلم

الجبل االصفر ع  م 2011/03/01 نھلھ دمحم عبدهللا عبدالقادر 2189826 كفـءكفـء7132011/03/06 معلم

الشمس التجریبیة 2011/07/01 نھى صالح صالح دمحم 2197065 كفـءكفـء7142011/07/13 معلم
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األعلي

الخانكة الفنیة للبنات 2011/07/01 نھى فایز احمد حسانین سالمة 2390985 كفـءكفـء7152011/07/13 معلم

مصرالحدیثة بنیـن 2011/03/01 نھى دمحم ابراھیم عیاد 2165282 كفـءكفـء7162011/03/06 معلم

عمار بن یاسر 2011/03/01 نھى مرسى محمود ابراھیم 2206523 كفـءكفـء7172011/03/06 معلم

تامر عبدهللا دمحم رمضان/ الشھید 2008/02/01 نورا  فؤاد محمود دمحم رمضان 2201056 كفـءكفـء7182011/03/06 معلم

أ بنون. البوالقى ت 2011/03/01 نورا احمد دمحم الطاھر 2197615 كفـءكفـء7192011/03/08 معلم

المنایل الجدیدة 2011/03/01 نورا شوقى دمحم عبدالرحمن 2195788 كفـءكفـء7202011/03/21 معلم

الخانكة الفنیة للبنات 2011/07/01 نورا طلعت حسن الطویل 2390976 فوق المتوسطكفـء7212011/07/13 معلم

مصر الحدیثة بنات 2011/03/01 نورا محیى الدین دمحم المشتولى 2178260 كفـءكفـء7222011/03/06 معلم

السلطان االشرف 2011/07/01 نورالھدى جمعة مصطفى دمحم 2173520 كفـءكفـء7232011/07/13 معلم

ابو زعبل البلد الثانویة المشتركة 2011/03/01 نوره السید یوسف سید 2211508 كفـءكفـء7242011/03/06 معلم

المنایل الجدیدة 2011/03/01 نوره دمحم زكى حسن 2177063 كفـءكفـء7252011/03/21 معلم

١المنطقھ الوسطى  2011/03/01 نوھا  سعد  صدیق  حمدان 2171844 كفـءكفـء7262011/03/06 معلم

المنایل الجدیدة 2008/02/01 ھاجر خمیس عبدالمقصود عبدالقادر 2195783 كفـءكفـء7272011/03/21 معلم

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/07/01 ھاجر دمحم ھاشم دمحم 2177392 كفـءكفـء7282011/07/13 معلم

عمار بن یاسر م 2011/03/01 ھاجر محمود متولى السروجى 2189861 كفـءكفـء7292011/03/21 معلم

م.منشیةالجبل االصفر ع 2011/07/01 ھالة حسین  سلیمان حمد أحمد 2194214 كفـءكفـء7302011/07/13 معلم

السالم االعدادیة بنات 2011/07/01 ھالھ ابراھیم دمحم عبدالحافظ 2178942 كفـءكفـء7312011/07/13 معلم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

الخانكة بنین 2011/03/01 ھالھ عبدهللا مرسى عبدالسید 2208797 كفـءكفـء7322011/03/06 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/06 ھالھ دمحم ابراھیم تاج الدین 2213593 كفـءكفـء7332011/03/06 معلم

السالم االعدادیة بنات 2008/02/01 ھانم حسین احمد دمحم 2190279 كفـءكفـء7342011/03/06 معلم

عرب العلیقات ع م 2011/03/01 ھانم عبدالعاطى دمحم شلبایھ 2197009 كفـءكفـء7352011/03/06 معلم

ابو زعبل البلد الثانویة المشتركة 2011/03/01 ھانى حسن على حسن 2190241 كفـءكفـء7362011/03/21 معلم

ورش ابو زعبل ع بنات 2011/03/01 ھانى عید دمحم الشموتى 2098124 كفـءكفـء7372011/03/21 معلم

فصول العزب 2011/03/01 ھانى لبیب عوض طانیوس 2180422 كفـءكفـء7382011/03/21 معلم

ابو زعبل البلد الثانویة المشتركة 2011/03/01 ھانى لدید سیدھم القس 2208008 كفـءكفـء7392011/03/01 معلم

بنات بكفرعبیان.فاطمة الزھراءع 2011/03/01 ھبة  السید  محمود  البلبیسي 2105112 كفـءكفـء7402011/03/06 معلم

تامر عبدهللا دمحم رمضان/ الشھید 2011/03/01 ھبة سید مصطفى  خلیل 2201048 كفـءكفـء7412011/03/21 معلم

االمام مالك االبتدائیة 2011/03/01 ھبة فوزي حسن دمحم 1547812 كفـءكفـء7422011/03/01 معلم

مزرعة الجبل االصفر 2011/03/01 ھبة دمحم الصاوى یحیى 2175231 كفـءكفـء7432011/03/06 معلم

٢عزبة االبیض  2011/03/01 ھبة دمحم حسن العطار 2177037 كفـءكفـء7442011/03/21 معلم

عرب العلیقات ع م 2008/02/01 ھبھ  دمحم مصلح سلیمان 2205724 كفـءكفـء7452011/03/06 معلم

كفر عبیان الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 ھبھ االمیر محمود محمود سلیمان 2179602 كفـءكفـء7462011/07/13 معلم

مصر الحدیثة بنون 2011/03/01 ھبھ السید ابراھیم دمحم 2205695 كفـءكفـء7472011/03/06 معلم

عمار بن یاسر 2011/07/01 ھبھ جمال محمود امام 2207587 كفـءكفـء7482011/07/13 معلم
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األعلي

ابو زعبل البلد الثانویة المشتركة 2011/03/01 ھبھ رفعت على على 2193449 كفـءكفـء7492011/03/21 معلم

الورش 2011/07/01 ھبھ سلیم سلیم ابراھیم 2201912 كفـءكفـء7502011/07/13 معلم

ابو زعبل البلد الثانویة المشتركة 2011/03/01 ھبھ سمیر عبدالعزیز على 2208755 كفـءكفـء7512011/03/06 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/07/01 ھبھ شحات دمحم عزب 2206048 كفـءكفـء7522011/07/13 معلم

الخانكة االبتدائیھ بنات 2011/03/01 ھبھ صادق دمحم مصطفى 2194080 كفـءكفـء7532011/03/06 معلم

٢الخانكة ع بنات  2011/03/01 ھبھ عبدالعال السید احمد 2204792 كفـءكفـء7542011/03/06 معلم

ا. النبراوى ت  2011/03/01 ھبھ عبدالفتاح احمد عبدالفتاح 2203576 كفـءكفـء7552011/03/21 معلم

١ابو زعبل البلد المشتركة  2011/03/21 ھبھ عبدهللا خضر عبدهللا 2177286 كفـءكفـء7562011/03/21 معلم

عرب العلیقات ع م 2011/03/01 ھبھ عبدالمحسن عبدالرحمن قاسم 2199811 كفـءكفـء7572011/03/06 معلم

١ابو زعبل البلد المشتركة  2011/07/01 ھبھ عطا عبده محمود عثمان 2175603 كفـءكفـء7582011/07/13 معلم

2011/03/01 یولیو٢٣ ھبھ دمحم حسانین حسن 2178995 كفـءكفـء7592011/03/21 معلم

البطل احمد عبد العزیز 2011/03/01 ھبھ دمحم قاسم سالم 2162862 كفـءكفـء7602011/03/06 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/07/01 ھبھ محمود عبدالرحیم على 2206294 كفـءكفـء7612011/07/13 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/07/01 ھبھ مصلح دمحم دمحم 2206043 كفـءكفـء7622011/07/13 معلم

السلطان االشرف 2011/03/01 ھبھ ناصر حسن الشریف 2196936 كفـءكفـء7632011/03/06 معلم

الشمس التجریبیة 2011/03/01 ھدى  دمحم  الشحات  عبد الفضیل 2164884 كفـءكفـء7642011/03/06 معلم

الجبل االصفر ع  م 2011/03/01 ھدى احمد زین العابدین 2193265 كفـءكفـء7652011/03/06 معلم
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دمحم محمود صالح/ الشھید  2011/03/01 ھدى فتح هللا عبدالعزیز ابراھیم 2204826 كفـءكفـء7662011/03/06 معلم

كفر عبیان الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 ھدى دمحم جوده دمحم 2179554 كفـءكفـء7672011/07/13 معلم

١عزبة االبیض  2011/03/01 ھشام رشاد دمحم ابراھیم 2169726 كفـءكفـء7682011/03/06 معلم

جمال فوده ع بنات 2011/03/01 ھمت دمحم دمحم حمدى 2189361 كفـءكفـء7692011/03/06 معلم

عرب العیایدة 2011/03/01 ھناء أحمد إسماعیل السید 2180488 كفـءكفـء7702011/03/21 معلم

١الخانكة ع بنات  2011/03/01 ھناء رجب نبوى الحجار 2197771 كفـءكفـء7712011/03/21 معلم

سریاقوس 2011/03/01 ھناء سراج الدین عبدالحمید عبدالحمید 2206664 كفـءكفـء7722011/03/21 معلم

عرب العیایدة 2011/03/01 ھناء سید دمحم دمحم 2201469 كفـءكفـء7732011/03/21 معلم

احمد عید احمد السید الدسوقى بكیر 2011/03/01 ھناء دمحم حسین مرجان 2183367 كفـءكفـء7742011/03/21 معلم

الناصر صالح الدین 2011/03/01 ھناء دمحم زینھم دمحم 2177001 كفـءكفـء7752011/03/06 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/01 ھناء مصطفى عبدالعزیز ابراھیم 2206301 كفـءكفـء7762011/03/06 معلم

جمال فوده 2011/07/01 ھند جمال فوزى دمحم 2201516 كفـءكفـء7772011/07/13 معلم

عمار بن یاسر م 2011/07/01 ھند سید مصطفى محمود 2165324 كفـءكفـء7782011/07/13 معلم

احمد عید احمد السید بكیر 2011/03/01 ھند عبدالرازق حسن حسین 2190564 كفـءكفـء7792011/03/06 معلم

ابو زعبل البلد ع م 2011/07/01 ھند عبدالسمیع دمحم اسماعیل 2206070 كفـءكفـء7802011/07/13 معلم

الشمس الرسمیة لغات 2011/03/01 ھند فرج ابراھیم دمحم 2199977 كفـءكفـء7812011/03/01 معلم

ابو بكر الصدیق ع بنات 2011/03/01 ھند دمحم حافظ مصطفى 2180016 كفـءكفـء7822011/03/06 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشمس الرسمیة لغات 2011/03/01 ھند مصلح مصطفى خضر 2201866 كفـءكفـء7832011/03/06 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/01 ھنذاده سعد عمر سید شلبى 2214750 كفـءكفـء7842011/03/06 معلم

الشمس الرسمیة لغات 2011/07/01 ھویدا درویش سید  دمحم 2206014 كفـءكفـء7852011/07/01 معلم

الخانكة االبتدائیھ بنات 2011/07/01 ھویدا سامى حسن یوسف 2170033 كفـءكفـء7862011/07/13 معلم

السالم االعدادیة بنات 2011/07/01 ھویدا صالح ابوسریع السید 2190329 كفـءكفـء7872011/07/13 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/01 ھویدا دمحم ابراھیم تاج الدین 2208007 كفـءكفـء7882011/03/06 معلم

السادات الصناعیة بنین بالخانكة 2009/06/14 ھویدة احمد عبد الخالق  دمحم 2324419 كفـءكفـء7892011/07/13 معلم

دمحم صبرى عبدالحمید خلیل عرفھ بالقلج/ الشھید 2011/03/01 ھیام حسن حسین عمر 2177582 كفـءكفـء7902011/03/21 معلم

ا. النبراوى ت  2011/03/01 ھیام حسن على حسن 2168507 كفـءكفـء7912011/03/01 معلم

النبراوى تعلیم اساسى 2011/03/01 ھیام على عبدالعزیز على 2177229 كفـءكفـء7922011/03/21 معلم

١عزبة االبیض  2011/03/01 ھیام على على ابراھیم 2169738 كفـءكفـء7932011/03/06 معلم

عائشة عبد الرحمن/د 2008/02/01 وائل عاطف لمعى حكیم 2172097 كفـءكفـء7942011/03/21 معلم

البـوالقى تعلیم أساسى بنین 2011/07/01 وحید عبدالنبى یوسف مرسى 2189637 كفـءكفـء7952011/07/13 معلم

تامر عبدهللا دمحم رمضان/ الشھید 2011/03/01 وردشان شیبون دمحم عالم 2167128 كفـءكفـء7962011/03/06 معلم

البـوالقى تعلیم أساسى بنین 2011/03/01 وسام ابراھیم منصور فاید 2206394 كفـءكفـء7972011/03/06 معلم

السالم االعدادیة بنات 2011/03/01 وفاء ابراھیم زكى ابراھیم 2189442 كفـءكفـء7982011/03/06 معلم

الشمس التجریبیة 2011/03/01 وفاء احمد مصطفى على 2190307 كفـءكفـء7992011/03/06 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سریاقوس 2011/03/01 وفاء سلطان طھ عنبھ 2199927 كفـءكفـء8002011/03/06 معلم

المنایل الجدیدة 2011/03/01 وفاء سید عبدالخالق ابراھیم 2175315 كفـءكفـء8012011/03/06 معلم

بنات بكفرعبیان.فاطمة الزھراءع 2011/03/01 والء  دمحم  عباس  عبد الرحمن 2146726 كفـءكفـء8022011/03/06 معلم

الشھید دمحم سعید االبتدائیة بسندوة 2011/03/01 والء صابر دمحم الطوخى 2167090 كفـءكفـء8032011/03/21 معلم

الشمس الرسمیة لغات 2011/03/01 والء طھ محفوظ صالح 2178042 كفـءكفـء8042011/03/21 معلم

سریاقوس ع المشتركة 2010/03/01 والء عبدالبدیع دمحم دمحم 2208023 كفـءكفـء8052011/03/06 معلم

ا. النبراوى ت  2011/03/01 والء فرج سالمھ احمد 2206059 كفـءكفـء8062011/03/21 معلم

الناصر صالح الدین بكفر عبیان 2011/07/01 والء دمحم دمحم الخولى 2209666 كفـءكفـء8072011/07/13 معلم

الناصر صالح الدین 2011/03/01 والء محمود دمحم محمود 2189397 كفـءكفـء8082011/03/06 معلم

أ.عرب العلیقات الجدیدة ت 2011/03/01 والء نبیل عبده دمحم 2190671 كفـءكفـء8092011/03/06 معلم

عمار بن یاسر م 2008/02/01 ولید  دمحم عبده محمود زریق 2184164 كفـءكفـء8102011/03/21 معلم

عمار بن یاسر م 2011/07/01 ولید ابوخلیل فكرى عنبھ 2177556 كفـءكفـء8112011/07/13 معلم

م.عزبة الرمل    ع 2011/07/01 ولید سیف النصر دمحم سید 2178989 كفـءكفـء8122011/07/01 معلم

ابو زعبل البلد الثانویة المشتركة 2011/03/01 ولید دمحم اسماعیل صوابى 2193188 كفـءكفـء8132011/03/06 معلم

عمار بن یاسر م 2011/07/01 ولید دمحم دمحم احمد 2361853 كفـءكفـء8142011/07/13 معلم

عائشة عبد الرحمن/د 2011/03/01 یاسر سید حنفى سید 2172022 كفـءكفـء8152011/03/06 معلم

الناصر صالح الدین بكفر عبیان 2011/03/01 یاسر قاسم اسماعیل على 2209673 كفـءكفـء8162011/03/06 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمار بن یاسر م 2011/03/01 یاسر محمود طھ النقیب 2190610 كفـءكفـء8172011/03/21 معلم

ابو زعبل البلد الثانویة المشتركة 2011/03/01 یسرا مصلح امام سلیم 2201087 كفـءكفـء8182011/03/06 معلم

م.منشیةالجبل االصفر ع 2011/03/01 یسرى احمد دمحم احمد 2189832 كفـءكفـء8192011/03/06 معلم
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كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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قلیوبالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

الشھید حاتم سالم الشحات الغمراوى بطنان 2010/07/01 ایمان عبد الفتاح عبد المعبود دمحم الباجوري 2159482 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

السالم االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 رانیا محمود عبدالغفار دمحم موسى 2151323 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

الشھید دمحم حسین مسعد 2011/07/01 سماح عبد الظاھر محمود عبد العال 2197538 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

الصباح القدیمة تعلیم اساسى 2010/07/01 ضیاء دمحم ابراھیم خلیل 2154648 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

أ. ابراھیم عبد الرازق  ت 2011/07/01 عبد الحمید دمحم عبد الحمید ابو المجد 2153951 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

أسماء بنت أبى بكر تعلیم اساسى 2011/07/01 عطاهللا دمحم رمضان عبدالحمید 2182881 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

طنان االعدادیة بنات 2014/03/17 غادة عبدالھادى على مرسى 2153352 كفـءكفـء72014/03/17 دكتوراهأمین مكتبة

١بلقس االبتدائیة رقم  2010/07/01 دمحم عبد الفتاح عبد الغني فتیح 2157534 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

عزبة شرف الدین االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 مرزوق حسن  حسن دمحم 2160567 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

سندیون االبتدائیة المشتركة 2013/05/27 نجوى إبراھیم دمحم أبو طبیخ 2130527 كفـءكفـء102013/05/27 دكتوراهأمین مكتبة

سمیرة موسى التجریبیة لغات 2009/06/14 نجوي علي ابراھیم عوض 2199005 كفـءكفـء112011/07/13 أمین مكتبة

٣سندیون  رقم  2010/07/01 ھالھ صالح دمحم النجدي 2194242 كفـءكفـء122011/07/13 أمین مكتبة

تعلیم أساسى میت حلفـا بنات 2011/07/01 ھبھ دمحم ابراھیم الدیب 2194114 كفـءكفـء132011/07/13 أمین مكتبة

١/ھشام عاشور احمد عاشور بناى / الشھید 2011/07/01 احالم صالح عبدالسالم عامر 2159272 كفـءكفـء142011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

طنان االعدادیة بنات 2011/07/01 احمد السید عبد الحمید امام 2160639 كفـءكفـء152011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أ. مجمع مأمون ت 2011/07/01 احمد سید صبحى قاسم 2160466 كفـءكفـء162011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أ. مجمع میت نما  ت  2011/07/01 اسماء عبدالفتاح عبداللطیف موسى 2162292 كفـءكفـء172011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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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

تعلیم اساسى میت حلفا بنات 2011/07/01 اشرف  اسماعیل خلیل الدیب 2153941 كفـءكفـء182011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

سمیرة موسى التجریبیة لغات 2011/07/01 دعاء دمحم عبدالرازق مصطفى 2140383 كفـءكفـء192011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أ. كفر رماده ت 2011/07/01 سناء دمحم عبد الحلیم عبد القادر 2157818 كفـءكفـء202011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

2011/07/01 طنان الثانویة بنات سھام عثمان عبدالرحمن عثمان 2158996 كفـءكفـء212011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أ. حسن مدبولى ت  2011/07/01 سوھیر دمحم حسین ابراھیم 2146616 كفـءكفـء222011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

المالزم دمحم یاسر حسنى 2011/07/01 شیماء عبد المنجي مصطفي حافظ 2153966 كفـءكفـء232011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

طنان الصناعیة بنین 2011/07/01 ضیاء  صالح نعیم حسن محفوظ 2166395 كفـءكفـء242011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مجمع صنافیر االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 طاھر فتحي احمد ابو العال 2121781 كفـءكفـء252011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ناى الحریة الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عفاف كامل رجب السید 2155707 كفـءكفـء262011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

زاویة النجار تعلیم اساسى 2011/07/01 عالء حسین سعید عبدالجواد 2165064 كفـءكفـء272011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر رمادة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 فاطمة عربى دمحم طھ 2127195 كفـءكفـء282011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مجمع حالبة تعلیم اساسى 2010/07/01 دمحم جمال عبد الشافي خلیل 2153844 كفـءكفـء292011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

میت حلفا الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم فخرى محمود جندیة 2151590 كفـءكفـء302011/03/06 أخصائى صحافة وإعالم

سندیون تعلیم اساسي 2011/07/01 محمود صالح محمود خضري 2153900 كفـءكفـء312011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

جزیرة النجدى تعلیم اساسى 2011/07/01 محمود علي محمود ابراھیم زین الدین 2154553 كفـءكفـء322011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

حالبة الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مرفت  مجدي سید سید السایس 2161415 كفـءكفـء332011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

زاویة النجار تعلیم اساسى 2011/07/01 معاذ حسین عبدالفتاح الشیخ 2162346 كفـءكفـء342011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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قلیوبالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

الشھید عالء ابو سلیم 2011/07/01 منى صالح عبدالخالق یوسف 2151250 كفـءكفـء352011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

حالبة الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نجالء عبد العزیز سند عبد العزیز 2161429 كفـءكفـء362011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أ. أسماء بنت أبى بكر ت  2011/07/01 نھلھ سعید كمال حشاد 2154524 كفـءكفـء372011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

شرف الدین االعدادیة المشتركة 2011/07/01 احمد  علي دمحم علي 2154589 كفـءكفـء382011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

٣ناى االبتدائیة المشتركة رقم  2011/07/01 اماني  احمد مصطفي دمحم شلبي 2158795 كفـءكفـء392011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

قلیوب االعدادیة بنات 2011/07/01 امل طھ سید اسماعیل جبر 2151261 كفـءكفـء402011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

سندیون االعدادیة بنین 2011/07/01 ایمان حامد دمحم منسي 2153929 كفـءكفـء412011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

صنافیـر تعلیم أساسى بنات 2011/07/01 دالیا علي احمد العظمة 2160076 كفـءكفـء422011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

طنان الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 رانیا حسن علي حسن الزھوي 2164844 كفـءكفـء432011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

أ. كفر رماده ت 2010/07/01 على دمحم على السید ابو بدوى 2131312 كفـءكفـء442011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

مجمع صنافیر االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مروة  محمود عبد هللا  خلیل 2121739 كفـءكفـء452011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

صالح الدین ع بنین 2011/07/01 نصره سید حسانین سید 2127755 كفـءكفـء462011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

قلیوب الثانویة للبنات 2011/07/01 ھند محمود ابوذكرى السید 2127199 كفـءكفـء472011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

سندیون االعدادیة  بنات 2011/07/01 وفاء  عبد الخالق عبد الحمید حسن سلیم 2160151 كفـءكفـء482011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 1994/08/01 خالد دمحم عبدالغنى دمحم 215712 كفـءكفـء492012/05/31 دكتوراهأخصائى نفسى أول أ

طنان الحدیثھ االبتدائیة  المشتركة 2011/07/01 اسماء یحي عبدالفتاح احمد شداد 2175151 كفـءكفـء502011/07/13 أخصائى نفسى

ابن خلدون االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 امل سعید عیسي دمحم 2168696 كفـءكفـء512011/07/01 أخصائى نفسى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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قلیوبالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قلیوب الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 ایمان دمحم نجیب عبدالقادر السعدنى 2127762 كفـءكفـء522011/07/01 أخصائى نفسى

سمیرة موسى التجریبیة لغات 2011/07/01 رشا  محمود حسن حنك 2158981 كفـءكفـء532011/07/01 أخصائى نفسى

سندیون الرسمیة لغات 2011/07/01 رشا حمدي علي شبارة 2129715 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى نفسى

أ. مجمع میت نما  ت  2011/07/01 ریحاب دمحم احمد بدوي 2159489 كفـءكفـء552011/07/13 أخصائى نفسى

٢طنان الحریة االبتدائیة رقم  2011/07/01 شیماء السید دمحم حسین 2175179 كفـءكفـء562011/07/01 أخصائى نفسى

صنافیـر تعلیم أساسى بنات 2011/07/01 عزه مرسي علي مرسي 2155636 كفـءكفـء572011/07/01 أخصائى نفسى

سمیحة صدقى الثانویة بنات 2011/07/01 مشیرة  عادل عاشور سید الطرباني 2215678 كفـءكفـء582011/07/01 أخصائى نفسى

سندیون الثانویة المشتركة المحولة 2011/07/01 مني ابراھیم طھ ابراھیم الصباغ 2168896 كفـءكفـء592011/07/01 أخصائى نفسى

١طنان الحریة االبتدائیة   2011/07/01 ناھد حسن عبدالرحمن دمحم 2129675 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى نفسى

العروبھ الجدیده االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نجالء امام انور امام 2151824 كفـءكفـء612011/07/01 أخصائى نفسى

المالزم دمحم یاسر حسنى 2011/07/01 نعمة شوقى سید العوام 2160487 كفـءكفـء622011/07/01 أخصائى نفسى

قلیوب االعدادیة بنات 2011/07/01 ھالة حسین حسان عبدالعظیم 2151319 كفـءكفـء632011/07/01 أخصائى نفسى

أ. مجمع میت نما  ت  2011/07/01 ھند احمد عثمان خلیل 2162267 كفـءكفـء642011/07/13 أخصائى نفسى

أ. كوم اشفین ت 2011/07/01 احمد سید عطا سید ابو احمد 2157870 كفـءكفـء652011/07/13 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 اسماء رضا عبده بدوى الغنام 2159031 كفـءكفـء662011/07/13 أخصائى اجتماعى

صالح الدین ع بنین 2011/07/01 اسماء سعید على حسن 2151687 كفـءكفـء672011/07/13 أخصائى اجتماعى

أ. كفر رماده ت 2011/07/01 الھام رجب على مصطفى 2131271 كفـءكفـء682011/07/13 أخصائى اجتماعى
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ. ابو بكر الصدیق  ت 2011/07/01 امل رضا حسن مرعى 2127752 كفـءكفـء692011/07/13 أخصائى اجتماعى

سعید حسن محمود االبتدائیة 2011/07/01 امیرة احمد عبدالسالم احمد زید 2191199 كفـءكفـء702011/07/13 أخصائى اجتماعى

٣سندیون  رقم  2011/07/01 امیره سعید عبد المنعم الطوخى 2330038 كفـءكفـء712011/07/13 أخصائى اجتماعى

قلیوب الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 ایمان سید عبده عبدالرحمن 2151821 كفـءكفـء722011/07/13 أخصائى اجتماعى

طنان الحدیثھ االبتدائیة  المشتركة 2011/07/01 ایمان فراج احمد  امام عید 2189336 كفـءكفـء732011/07/13 أخصائى اجتماعى

رفعت السعودى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حسناء دمحم عبد الحمید احمد الصباغ 2187000 كفـءكفـء742011/07/13 أخصائى اجتماعى

حسن مدبولى تعلیم أساسى بنات 2011/07/01 رحاب عبدالمتجلى عبدالمعبود حسن 2154981 كفـءكفـء752011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر رمادة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سامیة عبدالمطلب صالح العوام 2194559 كفـءكفـء762011/07/13 أخصائى اجتماعى

أ. كوم اشفین ت 2011/07/01 صفاء  سالمھ عبد الحمید  عثمان الدالي 2365056 كفـءكفـء772011/07/13 أخصائى اجتماعى

قلیوب البلد الحدیثة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 فاطمة عواد احمد محفوظ 2160594 كفـءكفـء782011/07/13 أخصائى اجتماعى

میت نما القدیمھ ااالبتدائیة 2011/07/01 مجیده عبد الفتاح عبد السمیع دردیر 2161509 كفـءكفـء792011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابن سینا االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مرفت حامد احمد صقر 2155047 كفـءكفـء802011/07/13 أخصائى اجتماعى

قلیوب الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 مروه دمحم انور دمحم 2155602 كفـءكفـء812011/07/13 أخصائى اجتماعى

مجمع صنافیر االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مصطفي رجب عبد العزیز ابراھیم 2121790 كفـءكفـء822011/07/13 أخصائى اجتماعى

میت حلفا الثانویة المشتركة 2011/07/01 منى ماھر اسكندر ابراھیم 2151582 كفـءكفـء832011/07/13 أخصائى اجتماعى

أ. مجمع میت نما  ت  2011/07/01 نھى كمال دمحم حسنى كمال 2162275 كفـءكفـء842011/07/13 أخصائى اجتماعى

سندیون االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھالة عبدالرحمن رواش حمزة 2131261 كفـءكفـء852011/07/13 أخصائى اجتماعى
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ. مجمع میت نما  ت  2011/07/01 ھالھ سید ابراھیم دعبس 2186919 كفـءكفـء862011/07/13 أخصائى اجتماعى

أسماء بنت أبى بكر تعلیم اساسى 2011/07/01 ھبة عبدالمجید ابراھیم عواد عبدربھ 2198399 كفـءكفـء872011/07/13 أخصائى اجتماعى

الحریة بسندیون 2011/07/01 ھدى عبدالرحمن على عطیة 2182890 كفـءكفـء882011/07/13 أخصائى اجتماعى

قلیوب االعدادیة بنات 2010/07/01 ھناء عاشور عبدالحلیم ھزاع 2157538 كفـءكفـء892011/07/13 أخصائى اجتماعى

سمیرة موسى التجریبیة لغات 2009/06/14 ھند السید جالل سالم 2199001 كفـءكفـء902011/07/13 أخصائى اجتماعى

٣ناى االبتدائیة المشتركة رقم  2011/07/01 وحیده دمحم محمود عبد المجید 2180085 كفـءكفـء912011/07/13 أخصائى اجتماعى

سعید حسن محمود االبتدائیة 1993/12/01 سھیر سعید مصطفى النجار 1725103 كفـءكفـء922009/09/13 معلم أول أ

سمیحة صدقى الثانویة بنات 1988/12/01 دمحم فوزى كامل النجدى 189210 كفـءكفـء932008/12/30 معلم أول أ

عبد الحلیم مأمون الثانویة المشتركة 2002/05/01 سعد محمود عبد العزیز عسل 234975 كفـءكفـء942012/05/13 ماجیستیرمعلم أول

االصالح تعلیم اساسي 2003/07/01 عصام دمحم علي اسماعیل 213012 كفـءكفـء952012/08/09 دكتوراهمعلم أول

قلیوب الصناعیة بنین 1998/02/17 دمحم سعید أحمد أبوسالم 227722 كفـءكفـء962008/12/30 معلم أول

قلیوب االعدادیة المھنیة  بنین 2004/07/01 محمود حسني عبد الحي حسن 566544 كفـءكفـء972012/08/09 دكتوراهمعلم أول

صالح الدین ع بنین 1997/12/01 نیفین سعید امین میخائیل 233198 كفـءكفـء982009/09/13 معلم أول

أ. مجمع میت نما  ت  2011/07/01 ابتسام حسني دمحم احمد 2160169 كفـءكفـء992011/07/13 معلم

مجمع حالبة تعلیم اساسى 2011/03/01 ابتسام سعید دمحم الوسیمى 1544957 كفـءكفـء1002011/03/21 معلم

أ.االمام دمحم متولى الشعراوى ت 2011/03/01 ابتسام سمیر محمود سلیمان عفیفى 2021867 كفـءكفـء1012011/03/06 معلم

كوم اشفین تعلیم اساسى 2011/03/01 ابتسام عاطف  عواض احمد 1542172 كفـءكفـء1022011/03/21 معلم
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قلیوب الثانویة للبنات 2011/07/01 ابتسام كمال محمود قندیل 2151667 كفـءكفـء1032011/07/01 معلم

مؤسسة االصالح االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ابتسام لطفى عبدالعلیم عطوة 1546415 كفـءكفـء1042011/03/21 معلم

مجمع حالبة تعلیم اساسى 2011/03/01 ابتسام ماجد ابراھیم مصطفى درویش 1533776 كفـءكفـء1052011/03/21 معلم

أ. ابراھیم عبد الرازق  ت 2011/03/01 ابتھاج حسنى عبدالمنعم دمحم المھندس 1543493 كفـءكفـء1062011/03/06 معلم

مجمع سعد طـھ 2011/07/01 إبراھیم  دمحم عبد الفتاح عبد العزیز 2073998 كفـءكفـء1072011/07/13 معلم

سمیرة موسى التجریبیة لغات 2008/02/03 ابراھیم احمد محمود ابراھیم 1543474 كفـءكفـء1082011/03/06 معلم

صالح الدین ع بنین 2011/03/01 ابراھیم خلیل ابوالخیر دمحم 1542506 كفـءكفـء1092011/03/06 معلم

طنان االعدادیة بنات 2011/03/01 ابراھیم سعید حسن على 1545330 كفـءكفـء1102011/03/06 معلم

أ. ابراھیم عبد الرازق  ت 2011/03/01 ابراھیم على دمحم سید 2053202 كفـءكفـء1112011/03/21 معلم

الفریق سعد الدین الشاذلى الرسمیة لغات 2011/03/01 ابراھیم دمحم محمود ابوسعد 1547396 كفـءكفـء1122011/03/21 معلم

صنافیـر تعلیم أساسى بنات 2011/03/01 ابراھیم محمود عبدالمقصود احمد 1534072 كفـءكفـء1132011/03/06 معلم

الفریق سعد الدین الشاذلى الرسمیة للغات 2011/03/01 احسان كمال محمود قندیل 2151705 كفـءكفـء1142011/03/06 معلم

الشھید عالء ابو سلیم 2011/07/01 احسان دمحم سید دمحم 2205206 كفـءكفـء1152011/07/01 معلم

طنان الصناعیة بنین 2011/07/01 احمد  عادل احمد  حسنین علي 2304996 كفـءكفـء1162011/07/13 معلم

تعلیم أساسى میت حلفـا بنات 2011/03/01 احمد ابراھیم دمحم احمد 1546548 كفـءكفـء1172011/03/06 معلم

قلیوب الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 احمد اسماعیل دمحم البشار 1543473 كفـءكفـء1182011/03/06 معلم

مؤسسة االصالح االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد جمال عبدالحمید عبدالرحمن المحلى 2161291 كفـءكفـء1192011/07/13 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

قلیوبالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قلیوب المحطة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 احمد حسان دمحم جلجل 1541315 كفـءكفـء1202011/03/21 معلم

أ. كفر رماده ت 2011/03/01 احمد حمادة رجب حامد 2131361 كفـءكفـء1212011/03/06 معلم

كوم اشفین تعلیم اساسى 2010/03/01 احمد سلیمان عبد الحمید الكمشیش 2157570 كفـءكفـء1222011/03/21 معلم

قلیوب البلد الحدیثة االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 احمد سمیر سلیمان احمد 2370507 كفـءكفـء1232011/07/13 معلم

أسماء بنت أبى بكر تعلیم اساسى 2011/03/01 احمد سمیر دمحم شاھین 1561202 كفـءكفـء1242011/03/06 معلم

سندیون الثانویة المشتركة المحولة 2011/03/01 احمد عبد الحمید عبد الرازق علي 2160181 كفـءكفـء1252011/03/21 معلم

سمیرة موسى التجریبیة لغات 2011/03/01 أحمد عبدالعزیز ذكى سلیمان 2180431 كفـءكفـء1262011/03/21 معلم

أ. مجمع مأمون ت 2011/03/01 احمد عبدالعظیم احمد خلف 2008802 كفـءكفـء1272011/03/06 معلم

تعلیم أساسى میت حلفـا بنات 2011/03/01 احمد عبدالنبى على عبدهللا 2020704 كفـءكفـء1282011/03/06 معلم

مجمع میت حلفا االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 احمد عبدالوھاب عبدالخالق احمد الصباغ 2021062 كفـءكفـء1292011/03/06 معلم

مجمع میت حلفا االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 احمد فرید عبدالمنعم عدروس 1556174 كفـءكفـء1302011/03/21 معلم

االصالح تعلیم اساسي 2011/03/01 احمد كمال اسماعیل عویس 1542318 كفـءكفـء1312011/03/06 معلم

كفر ابو جمعھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 احمد ماھر مصطفى سید 1534725 كفـءكفـء1322011/03/21 معلم

میت حلفا الثانویة المشتركة 2011/03/01 احمد دمحم احمد عكھ 1533996 كفـءكفـء1332011/03/21 معلم

صالح الدین ع بنین 2011/03/01 احمد دمحم احمد قالنة 2157840 كفـءكفـء1342011/03/06 معلم

الفریق سعد الدین الشاذلى الرسمیة لغات 2010/07/01 احمد دمحم السید شداد 2204894 كفـءكفـء1352011/07/13 معلم

الفریق سعد الدین الشاذلى الرسمیة لغات 2010/07/01 احمد دمحم السید عفیفي 2161635 كفـءكفـء1362011/07/13 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

قلیوبالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ. كوم اشفین ت 2011/03/01 احمد دمحم جالل عبد هللا رمضان 2157620 كفـءكفـء1372011/03/06 معلم

مجمع حالبة تعلیم اساسى 2010/03/01 احمد دمحم رضوان مرسى 2021094 كفـءكفـء1382011/03/21 معلم

ابراھیم عبدالرازق تعلیم اساسى 2011/03/01 احمد دمحم سید خلیل 2153295 كفـءكفـء1392011/03/06 معلم

الشھید حاتم سالم الشحات الغمراوى بطنان 2010/07/01 احمد دمحم سید فرج 2213635 كفـءكفـء1402011/07/13 معلم

١حالبھ االبتدائیة المشتركة  2011/03/01 احمد دمحم عبدالحمید عتابى 1541922 كفـءكفـء1412011/03/21 معلم

طنان االعدادیة بنات 2011/03/01 احمد دمحم محمود بیومي 2084047 كفـءكفـء1422011/03/06 معلم

مجمع میت حلفا االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 احمد ھالل سیداحمد ابراھیم 1557132 كفـءكفـء1432011/03/06 معلم

أ. كوم اشفین ت 2011/03/01 اسامة سید سالمة فرج سیف الدین 2155030 كفـءكفـء1442011/03/21 معلم

سندیون تعلیم اساسي 2011/03/01 اسامة دمحم سالمة ابوعیاد 1542306 كفـءكفـء1452011/03/06 معلم

سندیون الثانویة المشتركة المحولة 2011/03/01 اسامة دمحم علي  البدوي 2160197 كفـءكفـء1462011/03/06 معلم

مؤسسة االصالح االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 اسامة دمحم محمود حسانین 1546464 كفـءكفـء1472011/03/06 معلم

سیدى عبد الرحمن االعدادیة بنات 2011/03/01 اسراء رضا ابراھیم سید شلبى 1542146 كفـءكفـء1482011/03/06 معلم

ابو سنھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 اسالم سعید یوسف حسن 2010064 كفـءكفـء1492011/03/21 معلم

٢طنان الحریة االبتدائیة رقم  2011/03/01 اسالم عبد الرحمن دمحم عبد الجلیل 2249740 كفـءكفـء1502011/03/06 معلم

سمیرة موسى التجریبیة لغات 2011/03/01 اسالم عبدالمرضى رزق على 2166528 كفـءكفـء1512011/03/06 معلم

صالح الدین ع بنین 2011/03/01 اسالم دمحم سالم سالم یوسف 1543465 كفـءكفـء1522011/03/06 معلم

ابن خلدون االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 اسالم دمحم عبدالرحمن جبر 2021747 كفـءكفـء1532011/03/06 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 

قلیوبالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صالح الدین ع بنین 2011/03/01 اسالم مصطفى محمود خلیل البوشى 1543459 كفـءكفـء1542011/03/06 معلم

ابن سینا االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 اسماء ابراھیم ابراھیم خلیل 1534969 كفـءكفـء1552011/03/06 معلم

سعید حسن محمود االبتدائیة 2011/03/01 اسماء ابوالسعود دمحم سعد 2008581 كفـءكفـء1562011/03/06 معلم

كفر رمادة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 اسماء احمد شحات مرسى 1555846 كفـءكفـء1572011/03/21 معلم

سعید حسن محمود 2011/07/01 اسماء احمد عبدالرحمن حبیب 2022862 كفـءكفـء1582011/07/13 معلم

أ. كوم اشفین ت 2011/03/01 اسماء احمد دمحم فرج 2157748 كفـءكفـء1592011/03/06 معلم

الصباح الجدیدة تعلیم اساسى 2010/03/01 اسماء سمیر عبد الوھاب حبش 2155648 كفـءكفـء1602011/03/06 معلم

٣سندیون  رقم  2011/07/01 اسماء سمیر دمحم السید نصر الدین 2392936 كفـءكفـء1612011/07/13 معلم

كفر ابو جمعھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 اسماء سید سالمة دمحم حسین 1545220 كفـءكفـء1622011/03/21 معلم

أ.االمام دمحم متولى الشعراوى ت 2011/03/01 اسماء سید سلیم ذكرى 2021871 كفـءكفـء1632011/03/06 معلم

عزبة شرف الدین االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 اسماء شوقى شحات سالم 2021127 كفـءكفـء1642011/03/06 معلم

أ. زاویة النجار ت  2011/03/01 اسماء صقر عبد السمیع عبد العال جمیل 2175093 كفـءكفـء1652011/03/21 معلم

الشھید دمحم حسین مسعد 2010/03/01 اسماء طھ عبدهللا حمید 1541798 كفـءكفـء1662011/03/21 معلم

أ. سندیون ت 2011/07/01 اسماء عبد الوھاب دمحم عبد الوھاب 2157896 كفـءكفـء1672011/07/13 معلم

صنافیـر تعلیم أساسى بنات 2011/03/01 اسماء عبدالحكیم عبدالصمد عبدالمقصود 1534065 كفـءكفـء1682011/03/06 معلم

جزیرة النجدى تعلیم اساسى 2011/03/01 اسماء عبدالفتاح سید مرسى 1544945 كفـءكفـء1692011/03/06 معلم

صنافیر االعدادیة بنین 2011/03/01 اسماء عزمى عبدالحمید عبد العزیز 1534720 كفـءكفـء1702011/03/06 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 

قلیوبالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

طنان الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 اسماء دمحم رفاعى ابوشیخة 2350854 كفـءكفـء1712011/07/13 معلم

الصباح القدیمة تعلیم اساسى 2011/03/01 اسماء دمحم عبد الظاھر امام 1529425 كفـءكفـء1722011/03/21 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 اسماء ناجى عبدهللا خاطر 2021872 كفـءكفـء1732011/03/06 معلم

مجمع حالبة تعلیم اساسى 2011/03/01 اسماعیل عبدالقادر موسى عبدالقادر 2163136 كفـءكفـء1742011/03/21 معلم

قلیوب الصناعیة بنین 2011/07/01 اسماعیل عطیھ حسن عطیھ 2270282 كفـءكفـء1752011/07/13 معلم

١قلما االبتدائیة المشتركة رقم  2010/03/01 اشرف سعید عبده ابراھیم الجزار 1534075 كفـءكفـء1762011/03/21 معلم

١بلقس االبتدائیة رقم  2011/03/01 اشرف سالمة حسین حسن 1544064 كفـءكفـء1772011/03/06 معلم

بنین. فصول بلقس ث  2011/07/01 اشرف سید عباس امام 2153338 كفـءكفـء1782011/07/01 معلم

طنان االعدادیة بنین 1998/04/07 اشرف دمحم بدوى ابراھیم 2163129 كفـءكفـء1792011/07/13 معلم

مجمع سعد طـھ 2011/03/01 السید عبدالمنعم دمحم نصیر 1544005 كفـءكفـء1802011/03/06 معلم

مجمع میت حلفا االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 السید دمحم سالم عطاهللا 1556296 كفـءكفـء1812011/03/21 معلم

تعلیم أساسى میت حلفـا بنات 2011/03/01 الشیماء التمیمي عطیة احمد 2053320 كفـءكفـء1822011/03/06 معلم

ابن خلدون 2011/03/01 الشیماء عبدالسالم على دمحم الشریف 2022858 كفـءكفـء1832011/03/06 معلم

طنان االعدادیة بنات 2011/03/01 الفت عبدالعزیز فرج الكمار 1541323 كفـءكفـء1842011/03/21 معلم

مجمع میت حلفا االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 الھادى السید الھادى دمحم 1557328 كفـءكفـء1852011/03/06 معلم

صالح الدین ع بنین 2011/03/01 الھام احمد على فھمى 1534961 كفـءكفـء1862011/03/06 معلم

قلیوب االعدادیة المھنیة  بنین 2011/03/01 الھام جمال سالم دمحم 2168355 كفـءكفـء1872011/03/06 معلم
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مجمع میت حلفا االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 الھام نصر دمحم عثمان 2168753 كفـءكفـء1882011/03/06 معلم

ابو سنھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ام دمحم حسن دمحم عبدالجواد 2010067 كفـءكفـء1892011/03/06 معلم

ابو سنھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ام ھاشم كمال عوض ابوالفتوح 2010047 كفـءكفـء1902011/03/06 معلم

صنافیر االعدادیة بنین 2011/03/01 امال طھ طھ رزق 1544234 كفـءكفـء1912011/03/06 معلم

مجمع سعد طـھ 2011/03/01 امانى صقر عبدالسمیع عبدالعال جمیل 1544615 كفـءكفـء1922011/03/21 معلم

مجمع میت حلفا االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 امانى صالح مصطفى دمحم 1557560 كفـءكفـء1932011/03/06 معلم

ناى الحریة الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 امانى على السید عیسى 1533827 كفـءكفـء1942011/07/13 معلم

أ. جزیرة النجدى ت  2011/03/01 امانى غانم صالح طھ 1542504 كفـءكفـء1952011/03/06 معلم

١طنان الحریة االبتدائیة   2011/03/01 امانى فتوح على الزیات 1555725 كفـءكفـء1962011/03/21 معلم

١قلما االبتدائیة المشتركة رقم  2011/07/01 امانى كمال دمحم حسن سالمة 1534055 كفـءكفـء1972011/07/13 معلم

أ.مجمع ابو بكر الصدیق ت 2011/07/01 اماني موسي احمد ازامل 2184934 كفـءكفـء1982011/07/13 معلم

حسن مدبولى تعلیم أساسى بنات 2011/03/01 امل حسن یحیى حسن 1529180 كفـءكفـء1992011/03/21 معلم

سندیون تعلیم اساسي 2011/03/01 امل سامى على الداد 1534738 كفـءكفـء2002011/03/06 معلم

2011/03/01 طنان الثانویة بنات امل صابر عبدالفتاح السید القاضى 2022879 كفـءكفـء2012011/03/06 معلم

ابراھیم عبدالرازق تعلیم اساسى 2011/03/01 امل عبدالمجید حسن دمحم 1534085 كفـءكفـء2022011/03/06 معلم

أ. سندیون ت 2011/03/01 امل محمود عبدالرحمن الطوخى 1541839 كفـءكفـء2032011/03/06 معلم

بلقس االعدادیة المشتركة 2011/07/01 امل موسى عشماوى الكومى 2276821 كفـءكفـء2042011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة
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قلیوب االعدادیة بنات 2011/07/01 امنیھ سالم احمد عكھ 2151267 كفـءكفـء2052011/07/13 معلم

تعلیم اساسى میت حلفا بنات 2011/03/01 امیر احمد ماھر دمحم نصرالدین 1555704 كفـءكفـء2062011/03/21 معلم

سعید حسن محمود االبتدائیة 2011/03/01 امیرة السید ابراھیم عبدهللا 1546567 كفـءكفـء2072011/03/06 معلم

أ. مجمع میت نما  ت  2011/07/01 امیرة حسانین توفیق حسانین 2220768 كفـءكفـء2082011/07/13 معلم

رابعة العدویة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 امیرة حسین دمحم حسین االقطش 2050402 كفـءكفـء2092011/03/06 معلم

قلیوب االعدادیة بنات 2010/03/01 امیرة سعید على دمحم حسین 1544901 كفـءكفـء2102011/03/06 معلم

قلیوب االعدادیة بنات 2011/03/01 امیرة سید ملیجى رزق 1544228 كفـءكفـء2112011/03/06 معلم

فاطمھ الزھراء االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 امیرة شحات احمد عبد التواب 2157761 كفـءكفـء2122011/03/06 معلم

بلقس االعدادیة المشتركة 2011/03/01 امیرة دمحم احمد ملوك 1561425 كفـءكفـء2132011/03/21 معلم

قلیوب االعدادیة بنات 2011/07/01 امیرة دمحم حسن فتح الباب 2127749 كفـءكفـء2142011/07/13 معلم

١قلما االبتدائیة المشتركة رقم  2011/03/01 امیرة محمود عبدالھادى خلیفة 1534741 كفـءكفـء2152011/03/06 معلم

صالح الدین ع بنین 2011/03/01 امیره احمد محمود الخرقاني 2170116 كفـءكفـء2162011/03/06 معلم

السد االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 امیمھ عمران محمود سلیمان 2154778 كفـءكفـء2172011/03/06 معلم

أ. ابو بكر الصدیق  ت 2011/07/01 امینھ دمحم حسن خطاب 2127141 كفـءكفـء2182011/07/13 معلم

أ. جزیرة النجدى ت  2011/03/01 امینھ دمحم سعید دمحم غانم 2022849 كفـءكفـء2192011/03/06 معلم

ابراھیم عبدالرازق تعلیم اساسى 2011/03/01 ایات سمیر عید بالل 2008798 كفـءكفـء2202011/03/06 معلم

مجمع میت حلفا االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ایات دمحم سعد سعد 1547401 كفـءكفـء2212011/03/06 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

قلیوبالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

أ. مجمع میت نما  ت  2011/03/01 ایمان احمد حسانین احمد 1555780 كفـءكفـء2222011/03/21 معلم

دمحم شعبان عوض االعدادیة/ الشھید  2011/03/01 ایمان صالح سید طیطة 1535366 كفـءكفـء2232011/03/06 معلم

ولید اسماعیل دمحم عطیھ  الثانویة /الشھیدعقید طیار
بنین بقلیوب

2011/07/01 ایمان طھ سید جبر 2153831 كفـءكفـء2242011/07/13 معلم

أ. سندیون ت 2010/03/01 ایمان طھ عبدهللا حمید 1542501 كفـءكفـء2252011/03/21 معلم

طنان االعدادیة بنین 2011/07/01 ایمان عبد الحكیم عبد الفتاح عمار 2183424 كفـءكفـء2262011/07/01 معلم

االصالح تعلیم اساسى 2011/07/01 ایمان عبد هللا محمود علي 1801260 كفـءكفـء2272011/07/13 معلم

ابن خلدون 2011/03/01 ایمان عبدالغنى دمحم نصر 2022455 كفـءكفـء2282011/03/06 معلم

عزبة شرف الدین االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ایمان علي  عبد العظیم سالم 2164728 كفـءكفـء2292011/07/13 معلم

قلیوب االعدادیة بنات 2011/03/01 ایمان فرج بدر  عبد الرحمن قاسم 2157770 كفـءكفـء2302011/03/21 معلم

قلیوب االعدادیة بنات 2011/03/01 ایمان فوزى فتوح یوسف 1544231 كفـءكفـء2312011/03/06 معلم

ابراھیم عبد الرازق 2011/03/01 ایمان دمحم سید خلیل 2008248 كفـءكفـء2322011/03/06 معلم

أ. ابو بكر الصدیق  ت 2011/03/01 ایمان دمحم محمود الطنانى 2022929 كفـءكفـء2332011/03/21 معلم

سندیون االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 ایمان محمود عبدالرحمن الطوخى 2145837 كفـءكفـء2342011/03/06 معلم

رابعة العدویة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ایمان مصطفى سالمة عبدالرحمن 2021977 كفـءكفـء2352011/03/06 معلم

٣سندیون  رقم  2011/07/01 ایمان مصطفي احمد سالم 2164757 كفـءكفـء2362011/07/13 معلم

أ. كوم اشفین ت 2011/07/01 ایمان نبیل فوزي دمحم 2175165 كفـءكفـء2372011/07/13 معلم

مجمع صنافیر االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ایمن ابوسریع محمود السید 1529179 كفـءكفـء2382011/03/21 معلم
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المؤھل 
األعلي

ابو سنھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ایمن ابوسریع محمود بدر 2010051 كفـءكفـء2392011/03/06 معلم

فاطمھ الزھراء االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ایمن السید سلیمان ابراھیم 1545236 كفـءكفـء2402011/03/21 معلم

١قلما االبتدائیة المشتركة رقم  2011/03/01 ایمن شعبان دمحم مصطفى 1534692 كفـءكفـء2412011/03/21 معلم

ناى الحریة الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ایمن یحیي عبد الغفار وھدان 2154673 كفـءكفـء2422011/07/13 معلم

السد االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ایناس  جمیل عبد الحمید دمحم 2159009 كفـءكفـء2432011/03/06 معلم

قلیوب الصناعیة بنین 2011/07/01 ایھاب  محمود عبد الرسول الفقي 2372388 كفـءكفـء2442011/07/13 معلم

الفریق سعد الدین الشاذلى الرسمیة لغات 2011/03/01 ایھاب عزت اسماعیل محروس 1543453 كفـءكفـء2452011/03/06 معلم

أ. أسماء بنت أبى بكر ت  2011/07/01 تامر دمحم ابراھیم ابراھیم 2169432 كفـءكفـء2462011/07/01 معلم

أ. كوم اشفین ت 2011/03/01 تامر دمحم امام ابراھیم علیوه 2157699 كفـءكفـء2472011/03/21 معلم

مؤسسة االصالح االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ثریا ابراھیم نورالدین شنور 1546556 كفـءكفـء2482011/03/06 معلم

أ. أسماء بنت أبى بكر ت  2011/03/01 ثریا دمحم سید اسماعیل 1543997 كفـءكفـء2492011/03/06 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 جاكلین جورج غالى غبلایر 2183243 كفـءكفـء2502011/07/13 معلم

أسماء بنت أبى بكر تعلیم اساسى 2011/06/01 جمال امین فراج تبع 1543450 كفـءكفـء2512011/06/30 معلم

طنان الرسمیة لغات 2011/03/01 حسن حامد حسن سرور 1533338 كفـءكفـء2522011/03/06 معلم

كفر رمادة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 حسنى عبدالمجید حسین عبدالمجید 1557071 كفـءكفـء2532011/03/06 معلم

زاویة النجار تعلیم اساسى 2011/03/01 حسین ابراھیم عبد اللطیف  ابو الدھب 2161682 كفـءكفـء2542011/03/06 معلم

أ. الصباح القدیمة ت 2011/03/01 حسین سعد دمحم حسین عسل 1535355 كفـءكفـء2552011/03/06 معلم
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األعلي

كفر رمادة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 حسین سید حسین السبكى 1542312 كفـءكفـء2562011/03/01 معلم

ابراھیم عبدالرازق تعلیم اساسى 2011/03/01 حسین سید عبدالحمید قندیل 1534088 كفـءكفـء2572011/03/06 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 حسین عواض حسین حسین 1557228 كفـءكفـء2582011/03/21 معلم

الصباح الجدیدة تعلیم اساسى 2011/03/01 حسین منصور دمحم صالح 2008572 كفـءكفـء2592011/03/21 معلم

طنان الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 حكمت احمد حسن على 2022352 كفـءكفـء2602011/03/06 معلم

مجمع میت حلفا االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 حمادة السید حسانین القلیوبى 2020748 كفـءكفـء2612011/03/06 معلم

أ. مجمع میت نما  ت  2008/05/06 حماده حسن عراقي حسن 2169443 كفـءكفـء2622011/03/06 معلم

دمحم شعبان عوض االعدادیة/ الشھید  2011/03/01 حمدى سید سید محمود على 1561533 كفـءكفـء2632011/03/06 معلم

الفریق سعد الدین الشاذلى الرسمیة لغات 2011/07/01 حنان  رضا  دمحم دمحم بدر 2161422 كفـءكفـء2642011/07/13 معلم

طنان االعدادیة بنات 2011/03/01 حنان سید سید متولى عالم 228784 كفـءكفـء2652011/03/06 معلم

طنان الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 حنان شحات دمحم الحلوانى 1555753 كفـءكفـء2662011/03/21 معلم

مجمع مأمون تعلیم اساسى  بنات 2011/03/01 حنان طھ دمحم حسنین 2021711 كفـءكفـء2672011/03/06 معلم

أ.مجمع ابو بكر الصدیق ت 2011/03/01 حنان محمود حسن حسنین 1541268 كفـءكفـء2682011/03/06 معلم

حسن مدبولى تعلیم أساسى بنات 2011/03/01 حنان یوسف كامل یس 1544934 كفـءكفـء2692011/03/21 معلم

عبد الحلیم مأمون الثانویة المشتركة 2002/05/01 خالد حاتم دمحم السید 2155574 كفـءكفـء2702011/07/01 معلم

أ. مجمع میت نما  ت  2011/03/01 دالیا حسین امبابى الغنام 1557516 كفـءكفـء2712011/03/21 معلم

طنان الرسمیة لغات 2011/03/01 دالیا صبحى السید عبدالحلیم 2011677 كفـءكفـء2722011/03/06 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 

قلیوبالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ. كفر رماده ت 2010/03/01 دالیا فوزى احمد حسن 1555692 كفـءكفـء2732011/03/21 معلم

اإلمام دمحم متولى الشعراوى 2011/03/01 دالیا مجدى دمحم حسن 2021978 كفـءكفـء2742011/03/06 معلم

قلیوب الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 دعاء ابراھیم ابراھیم دمحم الضوي 2166350 كفـءكفـء2752011/03/21 معلم

رفعت السعودى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دعاء حسن عبدالعزیز خلیفى 1542163 كفـءكفـء2762011/07/13 معلم

قلیوب االعدادیة بنات 2011/03/01 دعاء صالح احمد صالح الجمال 1544917 كفـءكفـء2772011/03/06 معلم

عزیز المصرى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دعاء عبدالعزیز دمحم دمحم على 1546791 كفـءكفـء2782011/03/06 معلم

١/ھشام عاشور احمد عاشور بناى / الشھید 2011/07/01 دعاء عزت عیسي عبد السالم 2158806 كفـءكفـء2792011/07/13 معلم

أ. الصباح الجدیدة ت 2011/03/01 دعاء دمحم عبدالعزیز فودة 1534707 كفـءكفـء2802011/03/06 معلم

مجمع میت حلفا االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دینا جمال الدین عبدالسمیع دمحم 1556197 كفـءكفـء2812011/03/21 معلم

سیدى عبد الرحمن االعدادیة بنات 2011/07/01 دینا سید عبدالعزیز صابر قاید 2162325 كفـءكفـء2822011/07/13 معلم

قلیوب البلد الحدیثة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دینا ضیاء الدین عواض دمحم بطاح 2020851 كفـءكفـء2832011/03/21 معلم

أ. الصباح القدیمة ت 2011/03/01 رامى دمحم شحاتة عبدالجید الضوى 2020742 كفـءكفـء2842011/03/06 معلم

مجمع میت حلفا االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 رامي مصطفي عبد الھادي السید 2161569 كفـءكفـء2852011/03/06 معلم

أ. أسماء بنت أبى بكر ت  2011/03/01 راندا عید عبدالعزیز سید رجب 1543885 كفـءكفـء2862011/03/21 معلم

أ. سندیون ت 2011/03/01 راندا مختار دمحم حسنین 1566677 كفـءكفـء2872011/03/21 معلم

الشھید حاتم سالم الشحات الغمراوى بطنان 2011/03/01 رانیا  عبد الرحمن حافظ  عبد الرحمن 2168614 كفـءكفـء2882011/03/06 معلم

طنان االعدادیة بنات 2011/03/01 رانیا احمد عبود ابراھیم 2165266 كفـءكفـء2892011/03/06 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 

قلیوبالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قلیوب الرسمیة المتمیزة لغات 2010/03/01 رانیا حسنى دسوقى ابراھیم 1546954 كفـءكفـء2902011/03/06 معلم

قلیوب الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 رانیا عبد هللا انیس عبد المحسن 2394217 كفـءكفـء2912011/07/13 معلم

سندیون الثانویة المشتركة المحولة 2010/07/01 رائد نحمدو عبدالمحسن مسعود النجار 2157628 كفـءكفـء2922011/07/01 معلم

طنان الرسمیة لغات 2011/07/01 رباب دمحم عبدالصمد ابراھیم 2011686 كفـءكفـء2932011/07/13 معلم

سندیون االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 رباب مرسى دسوقى ابوالعینین 2160482 كفـءكفـء2942011/03/06 معلم

أ. الصباح القدیمة ت 2011/03/01 رحاب حسانین سید دمحم 1555778 كفـءكفـء2952011/03/06 معلم

قلیوب الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 رحاب سعید فتحي الطرباني 234559 كفـءكفـء2962011/03/06 معلم

سیدى عبد الرحمن االعدادیة بنات 2011/03/01 رحاب سید احمد دمحم الدیب 2159006 كفـءكفـء2972011/03/06 معلم

أ. مجمع میت نما  ت  2011/07/01 رحاب محمود ثابت علي دمحم 2200869 كفـءكفـء2982011/07/13 معلم

السد االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 رحاب مھدى دمحم مصطفى شارب 1533594 كفـءكفـء2992011/03/06 معلم

قلیوب االعدادیة بنات 2010/07/01 رشا  احمد سید سید حافظ 2291164 كفـءكفـء3002011/07/13 معلم

طنان الصناعیة بنین 2011/07/01 رشا  حسن علي  ابراھیم ابو باشا 2304925 كفـءكفـء3012011/07/13 معلم

سندیون االعدادیة بنین 2011/03/01 رشا  عبد الفتاح علي حسن 2166213 كفـءكفـء3022011/03/06 معلم

قلیوب االعدادیة بنات 2011/03/01 رشا ابراھیم سعید سالم 1541782 كفـءكفـء3032011/03/06 معلم

الصباح الجدیدة تعلیم اساسى 2010/03/01 رشا ابراھیم طھ عبدالمطلب 1535408 كفـءكفـء3042011/03/21 معلم

قلیوب الصناعیة بنین 2011/03/01 رشا رجب رمضان سید حسن 2168319 كفـءكفـء3052011/03/06 معلم

مجمع سعد طـھ 2010/07/01 رشا سعید امام یوسف 2175112 كفـءكفـء3062011/07/13 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 

قلیوبالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ناى الحریة الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 رشا سید حسن على اسماعیل فھمى 1533422 كفـءكفـء3072011/03/06 معلم

أ. أسماء بنت أبى بكر ت  2011/03/01 رشا سید سید عمر 1543935 كفـءكفـء3082011/03/21 معلم

قلیوب البلد الحدیثة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 رشا سید دمحم دمحم 1557397 كفـءكفـء3092011/03/06 معلم

الشھید حاتم سالم الشحات الغمراوى بطنان 2011/03/01 رشا عبد العزیز عباس حسن 2159504 كفـءكفـء3102011/03/06 معلم

أ. الصباح الجدیدة ت 2011/03/01 رشا عبدالقادر موسى عبدالقادر 1534733 كفـءكفـء3112011/03/06 معلم

حالبة الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 رشا على حسن على 1535009 كفـءكفـء3122011/03/21 معلم

االصالح تعلیم اساسى 2011/03/01 رشا دمحم دمحم احمد الكردي 2154513 كفـءكفـء3132011/03/06 معلم

ابو سنھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 رضا كامل احمد جاد الجندى 2010057 كفـءكفـء3142011/03/21 معلم

ابن خلدون 2011/03/01 رضوى على على سلیم المكاوى 2022885 كفـءكفـء3152011/03/06 معلم

١بلقس االبتدائیة رقم  2011/07/01 رمضان فرج على حسن 2008597 كفـءكفـء3162011/07/13 معلم

سندیون االعدادیة  بنات 2011/03/01 ریم بحیرى یوسف زیدان 1544893 كفـءكفـء3172011/03/06 معلم

میت نما القدیمھ ااالبتدائیة 2008/02/03 ریمون عادل ملك اسكاروس 1546570 كفـءكفـء3182011/03/06 معلم

مجمع حالبة تعلیم اساسى 2011/03/01 زكى حسین مصطفى دمحم 1534703 كفـءكفـء3192011/03/21 معلم

قلیوب الثانویة للبنات 2011/07/01 زینب زكى زكى ابویوسف 2151801 كفـءكفـء3202011/07/01 معلم

الحریة بسندیون 2010/03/01 زینب سعید عبدالعزیز محمود خضر 2191142 كفـءكفـء3212011/03/21 معلم

جمال حمدان االعدادیة المشتركة. د 2011/03/01 زینب عبدالحمید دمحم جرانھ 1544174 كفـءكفـء3222011/03/06 معلم

١حالبھ االبتدائیة المشتركة  2011/03/01 زینب فرج ابوزید فرج 2022882 كفـءكفـء3232011/03/06 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 

قلیوبالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ. ابو بكر الصدیق  ت 2011/03/01 سارة ابراھیم عبدالرحمن ابراھیم عطیة 2011822 كفـءكفـء3242011/03/06 معلم

طنان الصناعیة بنین 2011/07/01 سامح فكرى عبدالشافى دمحم 2276758 كفـءكفـء3252011/07/13 معلم

سعید حسن محمود 2011/03/01 سامیة جمال ابراھیم محمود الجمل 2022860 كفـءكفـء3262011/03/21 معلم

ھشام عاشور بناى/ الشھید  2011/03/01 سامیة عبد النبي عفیفي دمحم 2154616 كفـءكفـء3272011/03/06 معلم

قلیوب الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 سامیة دمحم دمحم ابوالعمایم 2011415 كفـءكفـء3282011/07/13 معلم

قلیوب المحطة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سحر ابراھیم عبد الغني شادي 2161696 كفـءكفـء3292011/07/13 معلم

مجمع مأمون تعلیم اساسى  بنات 2011/03/01 سحر رضا یوسف دمحم 2021715 كفـءكفـء3302011/03/06 معلم

طنان االعدادیة بنین 2011/03/01 سحر شدید حسن عبدالسالم 1561360 كفـءكفـء3312011/03/21 معلم

عزبة شرف الدین االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سحر دمحم عبد العاطي عبد الفتاح 2158934 كفـءكفـء3322011/07/13 معلم

قلیوب الثانویة للبنات 2011/07/01 سحر دمحم نجیب حسن على 2253846 كفـءكفـء3332011/07/13 معلم

سندیون االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سعاد حسني محمود سید احمد 2199092 كفـءكفـء3342011/07/13 معلم

أ. صنافیر ت 2011/03/01 سعاد سلیم دمحم على 2010062 كفـءكفـء3352011/03/06 معلم

أسماء بنت أبى بكر تعلیم اساسى 2011/03/01 سعاد عواض عبدالھادى عواض 2021201 كفـءكفـء3362011/03/06 معلم

ولید اسماعیل دمحم عطیھ  الثانویة /الشھیدعقید طیار
بنین بقلیوب

2011/03/01 سعد منصور احمد زغلول 2145609 كفـءكفـء3372011/03/21 معلم

زاویة النجار تعلیم اساسى 2011/03/01 سعید صبحى احمد جمیل 1533841 كفـءكفـء3382011/03/21 معلم

١قلما االبتدائیة المشتركة رقم  2011/07/01 سلوى احمد دمحم على 2353738 كفـءكفـء3392011/07/13 معلم

قلیوب االعدادیة المھنیة  بنین 2011/07/01 سماح  سالم عبد الجلیل سالم 2254740 كفـءكفـء3402011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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قلیوبالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجمع صنافیر االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سماح ابراھیم عبد النبي ابراھیم 2121774 كفـءكفـء3412011/07/13 معلم

قلیوب االعدادیة بنات 2011/03/01 سماح اسامة دمحم سید 1761197 كفـءكفـء3422011/03/06 معلم

دمحم شعبان عوض االعدادیة/ الشھید  2011/03/01 سماح رضا سید دمحم 1535375 كفـءكفـء3432011/03/06 معلم

سیدى عبد الرحمن االعدادیة بنات 2011/03/01 سماح رمضان طنطاوى السبكى 1541940 كفـءكفـء3442011/03/06 معلم

صنافیـر تعلیم أساسى بنات 2011/03/01 سماح سالم عبدالعزیز عبدالرحمن جندیة 2022381 كفـءكفـء3452011/03/21 معلم

قلیوب الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 سماح عماد محمود احمد 2391906 كفـءكفـء3462011/07/13 معلم

١حالبھ االبتدائیة المشتركة  2011/07/01 سماح عودة عبدالمنعم دمحم 1541899 كفـءكفـء3472011/07/13 معلم

السالم االبتدائیة 2011/03/01 سماح فتحى تھامى خلیل 2153361 كفـءكفـء3482011/03/06 معلم

حالبة الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سمر خطاب ابراھیم خلیل 2155630 كفـءكفـء3492011/07/13 معلم

أ. مجمع مأمون ت 2011/03/01 سمر رجب محمود طھ 2166271 كفـءكفـء3502011/03/21 معلم

طنان الجدیدة 2011/03/01 سمر طھ السید ابراھیم 2021985 كفـءكفـء3512011/03/21 معلم

قلیوب المحطة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سمر ممدوح عبدالعزیز السید الصباغ 1535403 كفـءكفـء3522011/03/06 معلم

الصباح الجدیدة تعلیم اساسى 2011/07/01 سمیحة عبد المنعم حسین فرحات 2154503 كفـءكفـء3532011/07/13 معلم

أ. حسن مدبولى ت  2011/03/01 سمیرة احمد السید مصطفى 1535525 كفـءكفـء3542011/03/06 معلم

الشھید عالء ابو سلیم 2011/03/01 سمیرة سالمین سعید الحمومى 1544912 كفـءكفـء3552011/03/06 معلم

أ. سندیون ت 2011/07/01 سنیھ عبدالحكیم حسن ابراھیم قراقیش 2394191 كفـءكفـء3562011/07/13 معلم

قلیوب االعدادیة بنات 2011/03/01 سھا سید دمحم دمحم فتوح 1542180 كفـءكفـء3572011/03/21 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 

قلیوبالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أسماء بنت أبى بكر تعلیم اساسى 2011/03/01 سھام السید ابراھیم متولى 1541270 كفـءكفـء3582011/03/21 معلم

كوم أشفین تعلیم اساسى 2011/03/01 سھام جمیل فوزي یوسف 2160081 كفـءكفـء3592011/03/21 معلم

أ.االمام دمحم متولى الشعراوى ت 2011/03/01 سھل حسن احمد المحراث 1542309 كفـءكفـء3602011/03/06 معلم

دمحم شعبان عوض االعدادیة/ الشھید  2011/03/01 سھیر احمد عبدالعزیز احمد كلھ 1541317 كفـءكفـء3612011/03/06 معلم

میت حلفا االعدادیة بنین 2011/03/01 سھیر عفیفى دمحم عفیفى 2022921 كفـءكفـء3622011/03/06 معلم

أ. ابو بكر الصدیق  ت 2011/03/01 سھیر محمود عبدالجید حسن 1535070 كفـءكفـء3632011/03/06 معلم

جزیرة النجدى تعلیم اساسى 2011/03/01 سوزان سید دمحم قاسم 1542307 كفـءكفـء3642011/03/06 معلم

قلیوب االعدادیة بنات 2011/03/01 سوزان عبدالحمید عبدالصمد عبدالمقصود 1544226 كفـءكفـء3652011/03/06 معلم

أ. أسماء بنت أبى بكر ت  2010/03/01 سوزان مجدي دمحم الشحات عبد الحافظ 2161479 كفـءكفـء3662011/03/21 معلم

الفریق سعد الدین الشاذلى الرسمیة لغات 2011/07/01 سوزى جمال ذكرى بسطا 2340875 كفـءكفـء3672011/07/13 معلم

الفریق سعد الدین الشاذلى الرسمیة لغات 2011/03/01 سوسن دمحم نجیب احمد دمحم 2219363 كفـءكفـء3682011/03/21 معلم

صنافیـر تعلیم أساسى بنات 2011/03/01 سومیة سعید عكاشة حسن 1534059 كفـءكفـء3692011/03/06 معلم

العروبھ الجدیده االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سومیة طھ خضر ھندى 2055222 كفـءكفـء3702011/07/13 معلم

سمیحة صدقى الثانویة بنات 2011/07/01 سومیة محمود بیومى ابراھیم 2151677 كفـءكفـء3712011/07/01 معلم

جزیرة النجدى تعلیم اساسى 2011/07/01 سید دمحم نجدي دمحم 2218776 كفـءكفـء3722011/07/13 معلم

طنان االعدادیة بنات 2011/03/01 سیدة دمحم دمحم سلیمان 1556306 كفـءكفـء3732011/03/21 معلم

دمحم شعبان عوض االعدادیة/ الشھید  2011/07/01 شادیھ سید احمد سید صالح 2176254 كفـءكفـء3742011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

قلیوبالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سعید حسن محمود االبتدائیة 2011/03/01 شربات عبدالرحمن امام العوادیة 1546783 كفـءكفـء3752011/03/06 معلم

تعلیم اساسى میت حلفا بنات 2011/03/01 شریفة عبد الكریم عبد العزیز  علم 2158956 كفـءكفـء3762011/03/06 معلم

حالبة الجدیدة 2011/03/01 شرین صالح عبد الحي عبد المقصود 1801006 كفـءكفـء3772011/03/21 معلم

الحریة بسندیون 2011/03/01 شلبى حسن شلبى عبدالرحمن 1534702 كفـءكفـء3782011/03/21 معلم

الســـــد 2011/03/01 شیرین احمد صبحي امین 2168982 كفـءكفـء3792011/03/21 معلم

السد االعدادیة المشتركة 2011/03/01 شیرین عبدالعال على عبدالعال 1556299 كفـءكفـء3802011/03/21 معلم

أ. صنافیر ت 2011/07/01 شیرین عبدالعزیز سید على 1534960 كفـءكفـء3812011/07/13 معلم

قلیوب الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 شیرین دمحم عبد المحسن السید داود 2166430 كفـءكفـء3822011/07/13 معلم

١طنان الحریة االبتدائیة   2011/03/01 شیریھان مطیع عبدالرحمن احمد 2050420 كفـءكفـء3832011/03/06 معلم

أ. كفر رماده ت 2011/03/01 شیماء ابراھیم بیومى شدید 1557266 كفـءكفـء3842011/03/21 معلم

عزیز المصرى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 شیماء جودة مصطفى دبور 2161261 كفـءكفـء3852011/03/06 معلم

أ. مجمع میت نما  ت  2008/02/03 شیماء حسن عوض سید 1546952 كفـءكفـء3862011/03/06 معلم

قلیوب البلد الحدیثة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 شیماء سالم على عبدالمحسن 1535504 كفـءكفـء3872011/03/06 معلم

١بلقس االبتدائیة رقم  2010/03/01 شیماء سعید عبدالواحد العایدى 1544846 كفـءكفـء3882011/03/06 معلم

كفر رمادة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شیماء شعبان طھ عطیة 2022425 كفـءكفـء3892011/07/13 معلم

أ. صنافیر ت 2011/03/01 شیماء صبرى سید حسین 1547450 كفـءكفـء3902011/03/21 معلم

مؤسسة االصالح االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 شیماء صالح الدین غنیم محمود 1546515 كفـءكفـء3912011/03/21 معلم

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

7438of 2057 Page 2017/03/23

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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قلیوبالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٣ناى االبتدائیة المشتركة رقم  2011/07/01 شیماء عبد الفتاح سید مرسي 2153935 كفـءكفـء3922011/07/13 معلم

ابو سنھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 شیماء عبدالعزیز عبدالعزیز مرسى 2009527 كفـءكفـء3932011/03/06 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 شیماء عزالدین دمحم دیاب 1557096 كفـءكفـء3942011/03/06 معلم

أ. أسماء بنت أبى بكر ت  2011/03/01 شیماء عزت عبدالجلیل بحیرى 1543461 كفـءكفـء3952011/03/06 معلم

طنان الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 شیماء عزت مامون عامر 2193609 كفـءكفـء3962011/07/13 معلم

ولید اسماعیل دمحم عطیھ  الثانویة /الشھیدعقید طیار
بنین بقلیوب

2011/07/01 شیماء على دمحم دمحم دمحم 2151638 كفـءكفـء3972011/07/18 معلم

قلیوب الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 شیماء فاروق دمحم احمد بدر 2381059 كفـءكفـء3982011/07/13 معلم

أ. ابراھیم عبد الرازق  ت 2011/03/01 شیماء دمحم سید دمحم عمرو 1543498 كفـءكفـء3992011/03/06 معلم

مجمع حالبة تعلیم اساسى 2011/03/01 شیماء دمحم عبدالحمید على 2008224 كفـءكفـء4002011/03/21 معلم

بلقس االعدادیة المشتركة 2011/03/01 شیماء دمحم عبدالكریم عبدالوھاب العتیل 1561449 كفـءكفـء4012011/03/21 معلم

قلیوب الصناعیة بنین 2008/03/01 شیماء دمحم یوسف على 2241555 كفـءكفـء4022011/07/13 معلم

سندیون االعدادیة  بنات 2011/03/01 شیماء محمود حسانین شلبى 1535520 كفـءكفـء4032011/03/06 معلم

سعد طھ الرسمیة لغات 2011/03/01 شیماء مصطفى ابراھیم دمحم 2022856 كفـءكفـء4042011/03/21 معلم

دمحم شعبان عوض االعدادیة/ الشھید  2010/07/01 صابر دمحم امام القلیوبى 2153400 كفـءكفـء4052011/07/13 معلم

ابن سینا االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 صابرین حسن على شحاتة 2020866 كفـءكفـء4062011/07/13 معلم

طنان الحدیثھ االبتدائیة  المشتركة 2011/03/01 صابرین دمحم السید النقیب 2021099 كفـءكفـء4072011/03/06 معلم

أ. زاویة النجار ت  2011/03/01 صباح حسین سعید عبد الجواد 1533804 كفـءكفـء4082011/03/06 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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قلیوبالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر رمادة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 صباح رفاعى عبدالحمید صالح 1555953 كفـءكفـء4092011/03/21 معلم

شرف الدین االعدادیة المشتركة 2011/03/01 صباح سالمة دمحم عبدالعال 1542303 كفـءكفـء4102011/03/21 معلم

١طنان الحریة االبتدائیة   2011/03/01 صباح دمحم احمد مشھور 1533226 كفـءكفـء4112011/03/06 معلم

عزبة شرف الدین االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 صبحى عطا فراج ابراھیم ربعة 1533221 كفـءكفـء4122011/03/06 معلم

أ. زاویة النجار ت  2011/03/01 صبحى عفیفى دمحم عفیفى 1533463 كفـءكفـء4132011/03/06 معلم

الحریة بسندیون 2010/03/01 صفاء احمد دمحم الجوھرى 1566682 كفـءكفـء4142011/03/21 معلم

أ. الصباح القدیمة ت 2011/07/01 صفاء رشاد احمد دمحم 2160256 كفـءكفـء4152011/07/13 معلم

طنان الحدیثھ االبتدائیة  المشتركة 2011/07/01 صفاء دمحم سید احمد حسن الخولي 2154912 كفـءكفـء4162011/07/13 معلم

١بلقس االبتدائیة رقم  2011/03/01 صفاء یوسف احمد بغدادى 1544625 كفـءكفـء4172011/03/21 معلم

طنان االعدادیة بنات 2011/03/01 ضیاء سالمة عابد محمود 2160454 كفـءكفـء4182011/03/21 معلم

شرف الدین االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ضیاء عزت كمال عبداللطیف 2153390 كفـءكفـء4192011/03/06 معلم

ابن خلدون االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 طارق سمیر مجاھد دمحم 2022586 كفـءكفـء4202011/03/06 معلم

ابو سنة االعدادیة بنین 2011/03/01 عادل دمحم مكاوى حسانین 2008618 كفـءكفـء4212011/03/06 معلم

سندیون االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عبد الحلیم  كامل  عبد الحلیم بیومي 2223434 كفـءكفـء4222011/07/13 معلم

دمحم شعبان عوض االعدادیة/ الشھید  عبد المنصف عبد الرحمن ابراھیم عبد الرحمن الجزار2011/07/01 2169449 كفـءكفـء4232011/07/13 معلم

دمحم شعبان عوض االعدادیة/ الشھید  2011/03/01 عبدالجلیل عبدالمنعم عبدالجلیل سالم 1535345 كفـءكفـء4242011/03/21 معلم

حالبة الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عبدالخالق اسماعیل عبدالخالق سید 2191216 كفـءكفـء4252011/07/13 معلم
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زاویة النجار تعلیم اساسى 2011/03/01 عبدالنبى حمدان دمحم ھارون 2160475 كفـءكفـء4262011/03/06 معلم

مؤسسة االصالح االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عبده  عزت السید ابو حسن 2161445 كفـءكفـء4272011/07/13 معلم

كوم اشفین تعلیم اساسى 2011/03/01 عبده ابراھیم عبده خلیل 1542334 كفـءكفـء4282011/03/06 معلم

٣ناى االبتدائیة المشتركة رقم  2011/03/01 عبیر سید حسن على 1544182 كفـءكفـء4292011/03/06 معلم

دمحم شعبان عوض االعدادیة/ الشھید  2011/03/01 عبیر سید عبد المؤمن حمودة 1535256 كفـءكفـء4302011/03/06 معلم

شرف الدین االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عبیر عبد الحلیم دمحم عبد الحلیم شتلة 2153687 كفـءكفـء4312011/07/13 معلم

أ. كفر رماده ت 2011/03/01 عبیر عبدالنبى عبدالغفار شحوتھ 1555676 كفـءكفـء4322011/03/21 معلم

طنان الحدیثھ االبتدائیة  المشتركة 2011/03/01 عبیر على حسن على 1545367 كفـءكفـء4332011/03/21 معلم

قلیوب االعدادیة بنات 2011/03/01 عبیر على على الصعیدى 1535488 كفـءكفـء4342011/03/06 معلم

طنان االعدادیة بنین 2011/03/01 عبیر مختار السید حسین 1557465 كفـءكفـء4352011/03/06 معلم

مجمع حالبة تعلیم اساسى 2011/07/01 عرفات سلیمان عاشور صادق 2154661 كفـءكفـء4362011/07/13 معلم

مجمع میت حلفا االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عزة سعید عبدالرحمن محمود 1547421 كفـءكفـء4372011/03/06 معلم

مجمع مأمون تعلیم اساسى  بنات 2011/03/01 عزة صبحى دیاب سالمة 1541960 كفـءكفـء4382011/03/06 معلم

الحریة بسندیون 2011/07/01 عزة دمحم عبدالعاطى ابراھیم المحلى 2355923 كفـءكفـء4392011/07/13 معلم

٣سندیون  رقم  2010/03/01 عزه سعید سالمة خلیفة 1555690 كفـءكفـء4402011/03/06 معلم

مجمع میت حلفا االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عزیزة شفیق احمد زكى 1556152 كفـءكفـء4412011/03/06 معلم

كوم اشفین تعلیم اساسى 2010/07/01 عزیزة دمحم تعلب دمحم 2157593 كفـءكفـء4422011/07/13 معلم
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١قلما االبتدائیة المشتركة رقم  2011/03/01 عصام دمحم ابراھیم عمر 1534087 كفـءكفـء4432011/03/21 معلم

أ. صنافیر ت 2011/03/01 عفاف ابوسریع مصطفى عبدالغنى 1541911 كفـءكفـء4442011/03/21 معلم

سعید حسن محمود االبتدائیة 2011/03/01 عال عادل عبدالقادر حمزه 1546558 كفـءكفـء4452011/03/06 معلم

قلیوب الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 عال على محمود السقا 1557536 كفـءكفـء4462011/03/21 معلم

السد االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 عال دمحم دمحم حسن ھالل 2164818 كفـءكفـء4472011/03/06 معلم

أ. الصباح القدیمة ت 2011/07/01 عالء جمال سید دمحم 2162351 كفـءكفـء4482011/07/13 معلم

قلیوب الصناعیة بنین 2010/11/01 عالء عزت  حسان ابراھیم 2243340 كفـءكفـء4492011/07/13 معلم

أ. الصباح القدیمة ت 2011/03/01 على سالمة عبدالعال دمحم 1541941 كفـءكفـء4502011/03/21 معلم

قلیوب الصناعیة بنین 2011/07/01 على عبد الستار دمحم  عكھ 2243448 كفـءكفـء4512011/07/13 معلم

الفریق سعد الدین الشاذلى الرسمیة لغات 2011/03/01 علیاء السید على بدر 1534002 كفـءكفـء4522011/03/06 معلم

ابن خلدون االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 علیاء دمحم صالح حامد مرسى 2020854 كفـءكفـء4532011/07/13 معلم

كوم اشفین تعلیم اساسى 2011/03/01 عماد صالح سعد محمود 2155016 كفـءكفـء4542011/03/01 معلم

مجمع میت حلفا االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عماد دمحم عبدالحمید احمد 1556235 كفـءكفـء4552011/03/21 معلم

سمیرة موسى التجریبیة لغات 2009/03/01 عماد مغاورى دمحم رفاعى 2166718 كفـءكفـء4562011/07/13 معلم

جزیرة النجدى تعلیم اساسى 2010/07/01 عمرو راغب عطیة المنیاوى 2157578 كفـءكفـء4572011/07/13 معلم

صالح الدین ع بنین 2011/03/01 عمرو صالح احمد الوكیل 1542331 كفـءكفـء4582011/03/06 معلم

قلیوب الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 عمرو فرج عید ابراھیم شعراوى 2021864 كفـءكفـء4592011/03/06 معلم
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أ. كفر رماده ت 2011/03/01 عنتر السید السید احمد 2131390 كفـءكفـء4602011/03/21 معلم

حالبة الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عنتر امبابى مصطفى على 1534963 كفـءكفـء4612011/03/21 معلم

أ. كفر رماده ت 2011/03/01 غادة دمحم رضا عبدالحلیم خلیفة 1557312 كفـءكفـء4622011/03/21 معلم

طنان االعدادیة بنات 2011/07/01 غاده سمیر علي مصطفي 2198915 كفـءكفـء4632011/07/01 معلم

حالبة الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 فارس دمحم احمد علي 2153789 كفـءكفـء4642011/03/06 معلم

أ. مجمع مأمون ت 2011/03/01 فاطمة احمد دمحم على ابو طاحون 2008790 كفـءكفـء4652011/03/21 معلم

الحریة بسندیون 2011/03/01 فاطمة الزھراء السید عبدالوھاب حسان 1566684 كفـءكفـء4662011/03/21 معلم

الشھید حاتم سالم الشحات الغمراوى بطنان 2011/07/01 فاطمة الزھراء دمحم بیومى حسن 2202722 كفـءكفـء4672011/07/13 معلم

أ. مجمع میت نما  ت  2011/03/01 فاطمة حسنین عبدالسالم دمحم 1546966 كفـءكفـء4682011/03/01 معلم

أ. كوم اشفین ت 2011/03/01 فاطمة سامى محفوظ وھبھ 1529419 كفـءكفـء4692011/03/21 معلم

الشھید حاتم سالم الشحات الغمراوى بطنان 2011/03/01 فاطمة سعید محمود حسن 1542151 كفـءكفـء4702011/03/06 معلم

قلیوب الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 فاطمة سالمة دمحم عبدالعال 2021865 كفـءكفـء4712011/03/21 معلم

أ. ابو بكر الصدیق  ت 2011/07/01 فاطمة سالمة مرسى دمحم سلیمان 2010056 كفـءكفـء4722011/07/13 معلم

الصباح الجدیدة تعلیم اساسى 2010/03/01 فاطمة عبد المنعم حسین فرحات 1530023 كفـءكفـء4732011/03/06 معلم

صنافیر االعدادیة بنین 2011/03/01 فاطمة عزت عبدالحمید عبدالعزیز 1535409 كفـءكفـء4742011/03/06 معلم

الحریة بسندیون 2010/03/01 فاطمة على دمحم شدید 1533396 كفـءكفـء4752011/03/06 معلم

جزیرة النجدى تعلیم اساسى 2011/03/01 فاطمة ماجد حسن یوسف ھالل 2022853 كفـءكفـء4762011/03/21 معلم
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ناى الحریة الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 فاطمة دمحم عبد العزیز الریس 1533465 كفـءكفـء4772011/03/06 معلم

رفعت السعودى االبتدائیة 2011/03/01 فاطمة مسعود عبدالغفار النجار 2161235 كفـءكفـء4782011/03/06 معلم

میت حلفا الثانویة المشتركة 2011/07/01 فاطمة مصطفى محمود خفاجى 2151623 كفـءكفـء4792011/07/01 معلم

قلیوب المحطة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 فاطمھ سمیر عبد الخالق الشامي 2390222 كفـءكفـء4802011/07/13 معلم

ولید اسماعیل دمحم عطیھ  الثانویة /الشھیدعقید طیار
بنین بقلیوب

2011/07/01 فاطمھ طھ دمحم عثمان خلیفھ 2189288 كفـءكفـء4812011/07/13 معلم

طنان الصناعیة بنین 2011/07/01 فاطمھ فاروق عبد الفتاح بحالو 2305075 كفـءكفـء4822011/07/13 معلم

مجمع سعد طـھ 2011/03/01 فتحي فوزي فتحي دمحم 2068674 كفـءكفـء4832011/03/21 معلم

قلیوب الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 فرید دمحم دمحم سید خضر 1542328 كفـءكفـء4842011/03/06 معلم

حسن مدبولى تعلیم أساسى بنات 2011/03/01 فیروز على عبدالستار دمحم على 2154990 كفـءكفـء4852011/03/06 معلم

السد االعدادیة المشتركة 2011/03/01 فیصل احمد عید سند 1542503 كفـءكفـء4862011/03/06 معلم

ابن خلدون االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 كارولین رفیق فھمى قریاقص 2162310 كفـءكفـء4872011/07/13 معلم

قلیوب المحطة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 كریم سید سعد دمحم نصار 1535091 كفـءكفـء4882011/03/21 معلم

سندیون االعدادیة  بنات 2011/03/01 كریمان دمحم محفوظ عبدالحمید حمزة 1534744 كفـءكفـء4892011/03/06 معلم

كوم اشفین تعلیم اساسى 2011/03/01 كریمة عبدالنبى عطیة سید 1546530 كفـءكفـء4902011/03/21 معلم

سمیرة موسى التجریبیھ لغات 2011/03/01 لبنا فوزى خلیل احمد خلیفة 2131424 كفـءكفـء4912011/03/06 معلم

الشھید دمحم حسین مسعد 2005/02/13 لبنى نبیل عطیة أبو نعمة 2129718 كفـءكفـء4922011/07/13 معلم

طنان الصناعیة بنین 2011/07/01 لمیاء  شاكر  عبدالسالم لیمون 2329562 كفـءكفـء4932011/07/13 معلم

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

7438of 2063 Page 2017/03/23

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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قلیوبالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ. كوم اشفین ت 2011/07/01 لمیاء  عیسي بیومي عیسي 2363278 كفـءكفـء4942011/07/13 معلم

طنان الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 لمیاء عزت عبدالعاطى الدسوقى 1534757 كفـءكفـء4952011/03/06 معلم

سیدى عبد الرحمن االعدادیة بنات 2011/03/01 لیلى سعید شعبان احمد 1529443 كفـءكفـء4962011/03/21 معلم

مجمع میت حلفا االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ماجد دمحم دمحم صوابى 1556138 كفـءكفـء4972011/03/21 معلم

أ. ابو بكر الصدیق  ت 2011/03/01 مارى سامى بدیع ریاض 1555828 كفـءكفـء4982011/03/06 معلم

أ. ابو بكر الصدیق  ت 2011/03/01 ماري  جورج غالي غبلایر 2168954 كفـءكفـء4992011/03/21 معلم

ابن خلدون االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ماریان سعید عزیز  خلیل 2154538 كفـءكفـء5002011/07/13 معلم

قلیوب البلد الحدیثة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ماریان ناجي رمزي امین 2160655 كفـءكفـء5012011/03/06 معلم

قلیوب الصناعیة بنین 2007/11/01 ماھر  دمحم مسعود صبیح 2243363 كفـءكفـء5022011/07/13 معلم

زاویة النجار تعلیم اساسى 2011/07/01 ماھر سید صالح احمد 2161674 كفـءكفـء5032011/07/13 معلم

طنان الصناعیة بنین 2011/07/01 ماھر مسعد صلیب وھبھ 2274778 كفـءكفـء5042011/07/13 معلم

الصباح القدیمة تعلیم اساسى 2011/03/01 مایسة سمیر عبد الوھاب حبشى 1529447 كفـءكفـء5052011/03/06 معلم

ابراھیم عبدالرازق تعلیم اساسى 2011/03/01 مجدى حسن زكریا دمحم 1546537 كفـءكفـء5062011/03/06 معلم

أ. أسماء بنت أبى بكر ت  2011/03/01 محسن ابراھیم عباس ابراھیم الكومي 2153658 كفـءكفـء5072011/03/06 معلم

دمحم شعبان عوض االعدادیة/ الشھید  2011/03/01 محسن صالح حامد زاید 2021732 كفـءكفـء5082011/03/06 معلم

بنین. فصول بلقس ث  2011/03/01 دمحم ابراھیم فرج على ابوصالح 1561598 كفـءكفـء5092011/03/06 معلم

أ. جزیرة النجدى ت  2011/03/01 دمحم احمد احمد دمحم سالم 1535506 كفـءكفـء5102011/03/06 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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قلیوبالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حسن مدبولى تعلیم أساسى بنات 2011/03/01 دمحم احمد السید عطیة 2053294 كفـءكفـء5112011/03/06 معلم

قلیوب الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 دمحم احمد دمحمي دمحم الریس 2086229 كفـءكفـء5122011/03/06 معلم

١بلقس االبتدائیة رقم  2011/03/01 دمحم اشرف السید دمحم الطنانى 1543857 كفـءكفـء5132011/03/06 معلم

قلیوب المحطة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم السید شعالن عبدالفتاح 2011662 كفـءكفـء5142011/03/06 معلم

سمیرة موسى التجریبیة لغات 2008/04/10 دمحم بدر دمحم بدر 2160590 كفـءكفـء5152011/03/06 معلم

سمیرة موسى التجریبیة لغات 2011/07/01 دمحم جمال ناصف سلیمان 2141288 كفـءكفـء5162011/07/13 معلم

قلیوب البلد الحدیثة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم حسن حسنى مجاھد عكھ 1557432 كفـءكفـء5172011/03/06 معلم

مجمع حالبة تعلیم اساسى 2010/03/01 دمحم حسن خلیل دمحم 1544967 كفـءكفـء5182011/03/06 معلم

قلیوب الرسمیة المتمیزة لغات 2010/03/01 دمحم حسین رزق عواد 2149344 كفـءكفـء5192011/03/06 معلم

١بلقس االبتدائیة رقم  2011/07/01 دمحم حمدي ابراھیم دمحم ضلیفي 2199022 كفـءكفـء5202011/07/13 معلم

أ.االمام دمحم متولى الشعراوى ت 2011/03/01 دمحم رجب عبدالعزیز ابراھیم 2021855 كفـءكفـء5212011/03/06 معلم

دمحم شعبان عوض االعدادیة/ الشھید  2011/03/01 دمحم رضا عبدالحمید بحیرى 1535400 كفـءكفـء5222011/03/06 معلم

قلیوب الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 دمحم رمضان دمحم دمحم لبده 2219334 كفـءكفـء5232011/07/13 معلم

الفریق سعد الدین الشاذلى الرسمیة لغات 2011/03/01 دمحم سالم علي عبد الغفار 2153978 كفـءكفـء5242011/03/21 معلم

أ. كفر رماده ت 2011/03/01 دمحم سعید احمد عبدالفتاح 2131355 كفـءكفـء5252011/03/21 معلم

مجمع میت حلفا االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم سعید حامد دمحم عبدالباقى 2021073 كفـءكفـء5262011/03/21 معلم

زاویة النجار تعلیم اساسى 2011/07/01 دمحم سعید عبدالواحد ابراھیم العایدى 2165074 كفـءكفـء5272011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سمیرة موسى التجریبیة لغات 2008/04/01 دمحم سعید دمحم عبدالعزیز 2020764 كفـءكفـء5282011/03/06 معلم

طنان الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم سلیمان علي  حسن 2304879 كفـءكفـء5292011/07/13 معلم

١طنان الحریة االبتدائیة   2010/07/01 دمحم سمیر على الجمال 2165275 كفـءكفـء5302011/07/13 معلم

بلقس االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم سید طھ عبد الغني ابو الدھب 2168988 كفـءكفـء5312011/03/21 معلم

طنان الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم سید عبدالفتاح بیومى 2350540 كفـءكفـء5322011/07/13 معلم

أ.االمام دمحم متولى الشعراوى ت 2011/07/01 دمحم سید فھمي الجمل 2169441 كفـءكفـء5332011/07/13 معلم

قلیوب المحطة االعدادیة المشتركة 2010/03/01 دمحم سید دمحم ھالل 2011659 كفـءكفـء5342011/03/06 معلم

مجمع میت حلفا االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم سید یونس عطاهللا 2021066 كفـءكفـء5352011/03/06 معلم

أ. كفر رماده ت 2011/03/01 دمحم شریف عبدالقادر الشریف 1555673 كفـءكفـء5362011/03/21 معلم

مجمع سعد طـھ 2011/03/01 دمحم شعبان دمحم عبدالحلیم 2008604 كفـءكفـء5372011/03/06 معلم

أ. زاویة النجار ت  2011/03/01 دمحم شوقي سعید عبد هللا شكر 2175223 كفـءكفـء5382011/03/21 معلم

كوم اشفین تعلیم اساسى 2011/03/01 دمحم عاشور شعبان صبیح 2157497 كفـءكفـء5392011/03/21 معلم

سندیون تعلیم اساسي 2011/07/01 دمحم عبد الحمید السید الفقى 1312919 كفـءكفـء5402011/07/13 معلم

٣سندیون  رقم  2011/07/01 دمحم عبد المنعم دمحم شباره 2193746 كفـءكفـء5412011/07/13 معلم

عقبة بن نافع االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم عبدالغنى دمحم محمود 2022370 كفـءكفـء5422011/03/06 معلم

قلیوب االعدادیة بنات 2011/03/01 دمحم عبدهللا مصطفى حسانین المحالوى 2008237 كفـءكفـء5432011/03/06 معلم

أ. كوم اشفین ت 2011/03/01 دمحم عزب شحاتھ سیداحمد عمران 2157686 كفـءكفـء5442011/03/06 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١بلقس االبتدائیة رقم  2011/03/01 دمحم عزت دمحم ابوسریع 1544227 كفـءكفـء5452011/03/06 معلم

أسماء بنت أبى بكر تعلیم اساسى 2011/03/01 دمحم فتحى امام سید احمد 1561272 كفـءكفـء5462011/03/06 معلم

مجمع میت حلفا االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم فتحى بیومى عبدالمطلب 1556302 كفـءكفـء5472011/03/06 معلم

أ. كوم اشفین ت 2011/03/21 دمحم فتحي عبد الجلیل دمحم 2155469 كفـءكفـء5482011/03/21 معلم

جمال حمدان االعدادیة المشتركة. د 2011/03/01 دمحم فتوح فرج دمحم عبدهللا 2021754 كفـءكفـء5492011/03/06 معلم

مجمع سعد طـھ 2011/03/01 دمحم ماجد العوضى دمحم احمد 2252460 كفـءكفـء5502011/03/21 معلم

أ. حسن مدبولى ت  2011/03/01 دمحم محمود عبدالحلیم عمر خطاب 1535499 كفـءكفـء5512011/03/06 معلم

السد االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم منصور سالم سید 1533340 كفـءكفـء5522011/03/06 معلم

أسماء بنت أبى بكر تعلیم اساسى 2011/03/01 دمحم نادر دمحم عبد الرازق 2168799 كفـءكفـء5532011/03/21 معلم

كفر رمادة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 محمود احمد شحات مرسى 1555792 كفـءكفـء5542011/03/21 معلم

أ. كوم اشفین ت 2011/03/01 محمود احمد دمحم مشرف 2157641 كفـءكفـء5552011/03/21 معلم

أ. كفر رماده ت 2011/03/01 محمود جریر حسین سلیمان الحویطى 2131380 كفـءكفـء5562011/03/21 معلم

قلیوب الصناعیة بنین 2011/07/01 محمود عبد الستار عفیفي  عبد الغني 2270279 كفـءكفـء5572011/07/13 معلم

قلیوب البلد الحدیثة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 محمود دمحم عبد الوھاب احمد نصر 2185159 كفـءكفـء5582011/03/21 معلم

أ. زاویة النجار ت  2011/03/01 مرفت سالمة على احمد الباسوسى 1541900 كفـءكفـء5592011/03/06 معلم

أ. كوم اشفین ت 2011/07/01 مروة  احمد سعید احمد 2168383 كفـءكفـء5602011/07/13 معلم

أ.مجمع ابو بكر الصدیق ت 2011/03/01 مروة امین عواض عبدالحلیم ھزاع 1541254 كفـءكفـء5612011/03/06 معلم
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المؤھل 
األعلي

صنافیر االعدادیة بنین 2011/07/01 مروة جالل عبد الخالق سالم رواش 2184959 كفـءكفـء5622011/07/13 معلم

السد االعدادیة المشتركة 2010/03/01 مروة حسن عبدالصمد ابراھیم 1545361 كفـءكفـء5632011/03/21 معلم

سمیرة موسى التجریبیھ لغات 2008/06/01 مروة حسنى عبدالرازق دمحم 2162359 كفـءكفـء5642011/03/06 معلم

حالبة الجدیدة 2011/03/01 مروة سید دمحم عبدالمنعم دمحم جودة 2160495 كفـءكفـء5652011/03/21 معلم

أ.مجمع ابو بكر الصدیق ت 2011/07/01 مروة عبدهللا محمود جیر 1541243 كفـءكفـء5662011/07/13 معلم

رابعة العدویة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 مروة دمحم ابراھیم خلیل 1557068 كفـءكفـء5672011/03/06 معلم

قلیوب التجاریة للبنات 2011/07/01 مروة محمود احمد احمد منصور 2237481 كفـءكفـء5682011/07/13 معلم

صالح الدین ع بنین 2011/03/01 مروة منصور دمحم غنیم 2021984 كفـءكفـء5692011/03/06 معلم

أ. أسماء بنت أبى بكر ت  2011/03/01 مروه شعبان سلیمان عبد الحمید 2161494 كفـءكفـء5702011/03/21 معلم

عزیز المصرى 2011/03/01 مریم زكریا ابراھیم احمد ابودشیش 2022451 كفـءكفـء5712011/03/21 معلم

طنان االعدادیة بنات 2010/03/01 مصطفى حامد حسن سرور 1546387 كفـءكفـء5722011/03/06 معلم

١بلقس االبتدائیة رقم  2011/03/01 مصطفى سلیم ابراھیم مصطفى 1544512 كفـءكفـء5732011/03/21 معلم

أ. كوم اشفین ت 2011/03/01 مصطفى ناصر طوخى دمحم حمودة 2155035 كفـءكفـء5742011/03/21 معلم

میت حلفا االعدادیة بنین 2011/07/01 مصطفي حسن  دمحم سالم حسان 2155527 كفـءكفـء5752011/07/13 معلم

رابعة العدویة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مصطفي خلیل حسین خلیل 2168170 كفـءكفـء5762011/07/13 معلم

زاویة النجار تعلیم اساسى 2011/07/01 مصطفي عبد هللا دمحماحمد عبد هللا 2371274 كفـءكفـء5772011/07/13 معلم

صنافیر تعلیم اساسى 2011/03/01 ملكة احمد ابراھیم متولى 2165048 كفـءكفـء5782011/03/21 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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أ. أسماء بنت أبى بكر ت  2011/07/01 منار امین عواض عبد الحلیم 2198960 كفـءكفـء5792011/07/13 معلم

أ. ابراھیم عبد الرازق  ت 2011/03/01 منال رمضان دمحم سید صالح 1544049 كفـءكفـء5802011/03/06 معلم

ابن خلدون 2011/03/01 منال سعید شحاتة ندا 2022452 كفـءكفـء5812011/03/21 معلم

أ. الصباح الجدیدة ت 2011/03/01 منال عبدالرؤوف عبدالحلیم احمد 1535270 كفـءكفـء5822011/03/06 معلم

أ. كفر رماده ت 2011/03/01 منال عبدالمطلب عبدالحى عبدالغنى العسال 1557404 كفـءكفـء5832011/03/21 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 منال مصطفى عشماوى رزق 1535189 كفـءكفـء5842011/03/06 معلم

صنافیـر تعلیم أساسى بنات 2011/03/01 منى حسین عبدالنبى احمد نصار 1534013 كفـءكفـء5852011/03/21 معلم

صنافیر االعدادیة بنین 2011/07/01 منى رضا سلیمان عبد النبى 2329578 كفـءكفـء5862011/07/01 معلم

سمیرة موسى التجریبیة لغات 2011/07/01 منى شكرى دمحم دمحم 2170519 كفـءكفـء5872011/07/13 معلم

سندیون تعلیم اساسي 2011/03/01 منى عادل ابراھیم نصر الدین 2008540 كفـءكفـء5882011/03/06 معلم

أ. كفر رماده ت 2011/03/01 منى عبد السالم عبد المطلب شحوتھ 1533398 كفـءكفـء5892011/03/06 معلم

تعلیم اساسى میت حلفا بنات 2011/07/01 منى عالءالدین  دمحم اسماعیل 2240483 كفـءكفـء5902011/07/13 معلم

طنان االعدادیة بنات 2011/03/01 منى دمحم سید بدوى 1546382 كفـءكفـء5912011/03/06 معلم

ابن سینا االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 منى محمود عامر احمد 2022912 كفـءكفـء5922011/07/13 معلم

المالزم دمحم یاسر حسنى 2011/07/01 مني  توفیق  عباس توفیق 2304921 كفـءكفـء5932011/07/13 معلم

أ. مجمع مأمون ت 2011/03/01 مني سعید حسین مصطفي عیسي 2158913 كفـءكفـء5942011/03/21 معلم

سعید حسن محمود االبتدائیة 2011/03/01 مھا انیس محمود الجزار 1546788 كفـءكفـء5952011/03/06 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ. جزیرة النجدى ت  2011/03/01 مھا حافظ سیف شدید 1533857 كفـءكفـء5962011/03/06 معلم

سندیون االعدادیة  بنات 2010/03/01 مھا حسن عبدالكریم مكتى 1544913 كفـءكفـء5972011/03/06 معلم

الصباح القدیمة تعلیم اساسى 2010/03/01 مھا سمیر عبدالوھاب مصطفى حبش 1535482 كفـءكفـء5982011/03/06 معلم

طنان االعدادیة بنین 2011/03/01 مھا كمال دمحم السید كریم 1556237 كفـءكفـء5992011/03/21 معلم

میت حلفا تعلیم اساسى 2011/03/01 مھا دمحم عبدالتواب دمحم 2020701 كفـءكفـء6002011/03/06 معلم

سندیون االعدادیة  بنات 2011/03/01 مھا محمود دمحم دمحم النواوى 1544900 كفـءكفـء6012011/03/21 معلم

الشھید دمحم حسین مسعد 2010/03/01 مى عبدالفتاح یوسف نصر الدین 2008793 كفـءكفـء6022011/03/21 معلم

الفریق سعد الدین الشاذلى الرسمیة للغات 2011/03/01 میادة علي صفوت محمود رفاعي 2153985 كفـءكفـء6032011/03/06 معلم

طنان الحدیثھ االبتدائیة  المشتركة 2011/03/01 میرفت سعید امام حسنین محفوظ 1557224 كفـءكفـء6042011/03/06 معلم

أ. مجمع میت نما  ت  2011/03/21 مینا سعید عبده یوسف 2154579 كفـءكفـء6052011/03/21 معلم

عزبة شرف الدین االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 نادر دمحم احمد احمد 1800847 كفـءكفـء6062011/03/06 معلم

الشھید عالء ابو سلیم 2011/03/01 نادیة سید عبدالمنعم جابر 2022883 كفـءكفـء6072011/03/06 معلم

أ. سندیون ت 2011/07/01 نادیة عزت حسان ابراھیم 2145828 كفـءكفـء6082011/07/13 معلم

مجمع مأمون تعلیم اساسى  بنات 2011/03/01 ناھد عبدالخالق عبدالكریم الحماقى 2021713 كفـءكفـء6092011/03/06 معلم

سندیون االعدادیة  بنات 2010/03/01 ناھد عبدالرازق حسن احمد 1534746 كفـءكفـء6102011/03/06 معلم

١قلما االبتدائیة المشتركة رقم  2010/03/01 ناھد دمحم سالمة الدھان 1534069 كفـءكفـء6112011/03/06 معلم

میت حلفا الثانویة المشتركة 2011/03/01 نبیل بیومى ابوسریع ابوزید 1555898 كفـءكفـء6122011/03/21 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
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

٢طنان الحریة االبتدائیة رقم  2011/03/01 نبیلة دمحم عبدالفتاح السید ندا 2158015 كفـءكفـء6132011/03/21 معلم

طنان الصناعیة بنین 2011/07/01 نبیھھ دمحم حامد دمحم بدوي 2305068 كفـءكفـء6142011/07/13 معلم

طنان الحدیثة 2011/03/01 نجاح دمحم حسن زیادة 2022607 كفـءكفـء6152011/03/06 معلم

ابن سینا االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 نجالء جاد عبدالمقصود آدم 237293 كفـءكفـء6162011/03/06 معلم

أ. زاویة النجار ت  2011/03/01 نجالء حسین سالم عویس الحریف 1533872 كفـءكفـء6172011/03/06 معلم

الحریة بسندیون 2010/03/01 نجالء فتحى دمحم شرف 1566685 كفـءكفـء6182011/03/06 معلم

ھشام عاشور بناى/ الشھید  2011/03/01 نجالء ھالل شحات عفیفى 2151746 كفـءكفـء6192011/03/06 معلم

كفر رمادة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 نجوى ابراھیم حمزة ابوطالب 1555905 كفـءكفـء6202011/03/06 معلم

أ. صنافیر ت 2011/03/01 نجوى دمحم عبدالرحمن بیومى 1534968 كفـءكفـء6212011/03/06 معلم

كفر رمادة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نجیھ محمود عبد المجید دمحم 2184988 كفـءكفـء6222011/07/13 معلم

صنافیـر تعلیم أساسى بنات 2011/03/01 نرمین حسین عبدالفتاح مصطفى 1541863 كفـءكفـء6232011/03/21 معلم

أسماء بنت أبى بكر تعلیم اساسى 2011/03/01 نسمة حسن دمحم حامد 1555714 كفـءكفـء6242011/03/06 معلم

أ. جزیرة النجدى ت  2011/03/01 نسمة سید دمحم بیومى 2022850 كفـءكفـء6252011/03/06 معلم

طنان االعدادیة بنین 2011/03/01 نسمة مسعد نعیم عبدالفتاح 1556253 كفـءكفـء6262011/03/06 معلم

رفعت السعودى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نسمھ  دمحم حامد عبد هللا 2329540 كفـءكفـء6272011/07/13 معلم

ابن خلدون االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 نشوى یوسف عبدالعزیز محمود 2131340 كفـءكفـء6282011/03/21 معلم

قلیوب البلد الحدیثة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 نعمة سید فرج عطیة ابو عیلھ 2158002 كفـءكفـء6292011/03/21 معلم

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

7438of 2071 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
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المؤھل 
األعلي

١قلما االبتدائیة المشتركة رقم  2011/03/01 نعمة مسعد صبحى امام 1534711 كفـءكفـء6302011/03/06 معلم

أ.االمام دمحم متولى الشعراوى ت 2011/07/01 نعمة منصور دمحم عبدالجلیل 2386827 كفـءكفـء6312011/07/13 معلم

الصباح القدیمة تعلیم اساسى 2011/03/01 نھا حسن اسماعیل عبدالعزیز 2157991 كفـءكفـء6322011/03/06 معلم

طنان االعدادیة بنات 2011/07/01 نھا شفیق ابراھیم الرباط 2393079 كفـءكفـء6332011/07/01 معلم

فاطمھ الزھراء االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نھال رضا  دمحم بركات 2180045 كفـءكفـء6342011/07/13 معلم

جزیرة النجدى تعلیم اساسى 2011/03/01 نھلة دمحم احمد السید سالم 1800257 كفـءكفـء6352011/03/06 معلم

طنان االعدادیة بنات 2010/07/01 نھلھ دمحم سمیر اسماعیل دمحم 2146637 كفـءكفـء6362011/07/13 معلم

رفعت السعودى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 نھى عواد اسماعیل ابوصالح 1542168 كفـءكفـء6372011/03/21 معلم

مجمع میت حلفا االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 نھى فخرى سید شدید 1547413 كفـءكفـء6382011/03/06 معلم

صالح الدین ع بنین 2011/07/01 نھي سمیر دمحم ابو سعودي 2168452 كفـءكفـء6392011/07/13 معلم

صنافیر تعلیم اساسى 2011/03/01 نوال  امبابي مصطفي علي 2168586 كفـءكفـء6402011/03/21 معلم

قلیوب البلد الحدیثة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 نوال سمیر على عزب 2021721 كفـءكفـء6412011/03/06 معلم

طنان الصناعیة بنین 2011/07/01 نورا سید عبد الفتاح الكیالني 2168229 كفـءكفـء6422011/07/01 معلم

١قلما االبتدائیة المشتركة رقم  2011/03/01 نورا فرج بدر قاسم 1534064 كفـءكفـء6432011/03/21 معلم

١حالبھ االبتدائیة المشتركة  2011/07/01 نورا لھدي عادل احمد علي 2154763 كفـءكفـء6442011/07/13 معلم

طنان الحدیثھ االبتدائیة  المشتركة 2011/03/01 نورا مختار منیر عبداللطیف 1546378 كفـءكفـء6452011/03/06 معلم

١طنان الحریة االبتدائیة   2011/03/01 نیفین عبدالعاطى محمود فرحات 1542134 كفـءكفـء6462011/03/06 معلم
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المؤھل 
األعلي

سندیون الرسمیة لغات 2011/07/01 نیفین دمحم دمحم خلیفى 2131254 كفـءكفـء6472011/07/13 معلم

رفعت السعودى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 نیفین محمود عبد العال عبد الغني 2168967 كفـءكفـء6482011/03/06 معلم

قلیوب الثانویة للبنات 2011/03/01 ھاجر عالءالدین دمحم سید 1544885 كفـءكفـء6492011/03/06 معلم

مؤسسة االصالح االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ھالة درویش مصطفى الجندى 1546526 كفـءكفـء6502011/03/21 معلم

أ. كفر رماده ت 2011/03/01 ھالة راشد عبدالرحمن عبد المطلب 1555721 كفـءكفـء6512011/03/21 معلم

أ. صنافیر ت 2011/03/01 ھالة شعبان عدوى عبدالعزیز 2022898 كفـءكفـء6522011/03/06 معلم

الحریة بسندیون 2010/03/01 ھالة عبدالمنصف حسین زھران 1566681 كفـءكفـء6532011/03/21 معلم

السد االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھانم دمحم احمد جابر 2165255 كفـءكفـء6542011/03/06 معلم

الناصریھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ھانى شعبان عبدالعزیز عمران 1557543 كفـءكفـء6552011/03/06 معلم

مجمع میت حلفا االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ھانى فتحى كامل دمحم 2020705 كفـءكفـء6562011/03/21 معلم

قلیوب المحطة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھانى وجیھ عبدالمطلب السید 2021081 كفـءكفـء6572011/07/01 معلم

أ. كوم اشفین ت 2010/03/01 ھاني سمیر عبده علي 2155018 كفـءكفـء6582011/03/06 معلم

طنان االعدادیة بنین 2011/03/01 ھاني صبحي عبد المؤمن حسن 2160250 كفـءكفـء6592011/03/06 معلم

جزیرة النجدى تعلیم اساسى 2011/07/01 ھاني عطیة سید عبد الحمید 2168215 كفـءكفـء6602011/07/13 معلم

أ. كوم اشفین ت 2011/03/01 ھاني دمحم یوسف نصار 2157658 كفـءكفـء6612011/03/21 معلم

تعلیم أساسى میت حلفـا بنات 2011/03/01 ھبة اشرف ابراھیم برانق 2009512 كفـءكفـء6622011/03/06 معلم

أ. حسن مدبولى ت  2011/03/01 ھبة رجب جمعة مرسى 2008234 كفـءكفـء6632011/03/06 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 

قلیوبالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قلیوب االعدادیة بنات 2011/07/01 ھبة سمیر دمحم الشارونى 2182860 كفـءكفـء6642011/07/13 معلم

أ. كفر رماده ت 2010/03/01 ھبة سید عواض عطیة 1555729 كفـءكفـء6652011/03/21 معلم

فاطمة الزھراء 2011/03/01 ھبة صابر عبده طھ 2008213 كفـءكفـء6662011/03/06 معلم

قلیوب الصناعیة بنین 2008/11/01 ھبة عید بخیت دمحم 2241553 كفـءكفـء6672011/07/13 معلم

أ. جزیرة النجدى ت  2011/07/01 ھبة محمود سعید الدالى 2151758 كفـءكفـء6682011/07/13 معلم

بلقس االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھبھ  عطیھ دمحم عواض 2394225 كفـءكفـء6692011/07/01 معلم

طنان الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ھبھ  مصطفي غنیمي مصطفي شارب 2159457 كفـءكفـء6702011/03/21 معلم

فاطمھ الزھراء االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ھبھ احمد دمحم منصور ھالل 2160297 كفـءكفـء6712011/03/21 معلم

بلقس االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھبھ احمد نبیل عبد الفتاح الشین 2369301 كفـءكفـء6722011/07/01 معلم

فاطمھ الزھراء االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھبھ سعید حسني محمود مرعي 2154865 كفـءكفـء6732011/07/13 معلم

أ. أسماء بنت أبى بكر ت  2011/03/01 ھبھ سمیر حسن عبده 2021975 كفـءكفـء6742011/03/06 معلم

١حالبھ االبتدائیة المشتركة  2011/07/01 ھبھ عزب عبد الحي عزب 2199040 كفـءكفـء6752011/07/13 معلم

قلیوب الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 ھبھ عفیفى دمحم عفیفى 2021974 كفـءكفـء6762011/03/21 معلم

میت نما القدیمھ ااالبتدائیة 2011/07/01 ھبھ دمحم عبدالجلیل الشرقاوى 1543455 كفـءكفـء6772011/07/13 معلم

سندیون االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 ھبھ دمحم محمود ابوسعد 1544860 كفـءكفـء6782011/03/21 معلم

طنان االعدادیة بنین 2010/03/01 ھدى امام عبد الجواد احمد 1545315 كفـءكفـء6792011/03/06 معلم

ولید اسماعیل دمحم عطیھ  الثانویة /الشھیدعقید طیار
بنین بقلیوب

2011/07/01 ھدى جالل سعد محمود حرحش 2151230 كفـءكفـء6802011/07/01 معلم

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

قلیوبالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

میت حلفا الثانویة المشتركة 2011/03/01 ھدى حسن یحیى حسن 1555684 كفـءكفـء6812011/03/06 معلم

قلیوب الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 ھدى سعید عبدالخالق البقلى 2397572 كفـءكفـء6822011/07/13 معلم

٣سندیون  رقم  2011/07/01 ھدى سمیر ابراھیم احمد زھرة 2247600 كفـءكفـء6832011/07/13 معلم

صنافیـر تعلیم أساسى بنات 2011/03/01 ھدى شعبان سید عوض 1534023 كفـءكفـء6842011/03/06 معلم

سندیون االعدادیة  بنات 2011/03/01 ھدى على عبدالعظیم سالم 1556204 كفـءكفـء6852011/03/21 معلم

مجمع حالبة تعلیم اساسى 2010/03/01 ھدى محمود على حسن 1534709 كفـءكفـء6862011/03/06 معلم

أ. مجمع مأمون ت 2011/03/01 ھدى مرسى دمحم مرسى 2153971 كفـءكفـء6872011/03/06 معلم

الفریق سعد الدین الشاذلى الرسمیة لغات 2011/07/01 ھدیر مصطفي السعید مصطفي 2153972 كفـءكفـء6882011/07/13 معلم

قلیوب االعدادیة المھنیة  بنین 2011/03/01 ھدیل دمحم عید الشوري 2168302 كفـءكفـء6892011/03/21 معلم

میت حلفا االعدادیة بنین 2011/03/01 ھشام دمحم مصطفى شریف 1557485 كفـءكفـء6902011/03/21 معلم

رفعت السعودى االبتدائیة 2010/07/01 ھمت  بیومي دمحم علیوه 2154982 كفـءكفـء6912011/07/13 معلم

٣سندیون  رقم  2010/03/01 ھمت مصطفى احمد سالم 1555681 كفـءكفـء6922011/03/06 معلم

قلیوب المحطة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھمت مصطفى محمود خفاجى 2022390 كفـءكفـء6932011/03/06 معلم

قلیوب االعدادیة المھنیة  بنین 2011/07/01 ھناء امین حامد عبدالحمید 2153326 كفـءكفـء6942011/07/13 معلم

عزبة شرف الدین االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھناء انور حسین طھ االصفر 2165239 كفـءكفـء6952011/07/13 معلم

سیدى عبد الرحمن االعدادیة بنات 2011/03/01 ھناء حافظ موسى الكومى 1542138 كفـءكفـء6962011/03/06 معلم

١قلما االبتدائیة المشتركة رقم  2011/07/01 ھناء رضا رزق ابو الخیر 1529426 كفـءكفـء6972011/07/13 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

قلیوبالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

میت نما القدیمھ ااالبتدائیة 2011/03/01 ھناء سعید احمد حسن 1546784 كفـءكفـء6982011/03/21 معلم

فاطمھ الزھراء االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ھناء سید على الصعیدى 1557302 كفـءكفـء6992011/03/21 معلم

صنافیـر تعلیم أساسى بنات 2011/03/01 ھناء صابر عبدالحلیم دمحم 1534076 كفـءكفـء7002011/03/21 معلم

صنافیر الثانویة المشتركة 2011/07/01 ھناء عبدالغنى عنتر عبدالغنى 2152810 كفـءكفـء7012011/07/01 معلم

جزیرة النجدى تعلیم اساسى 2011/03/01 ھناء دمحم احمد جابر 1542302 كفـءكفـء7022011/03/06 معلم

عبد الحلیم مأمون الثانویة المشتركة 2011/07/01 ھناء دمحم امام حسانین 2153379 كفـءكفـء7032011/07/01 معلم

الحریة بسندیون 2011/03/01 ھند بیومي مصطفي ابراھیم عماره 2166464 كفـءكفـء7042011/03/21 معلم

أ. سندیون ت 2011/07/01 ھند عبد العزیز عبد الخالق غریب 2157919 كفـءكفـء7052011/07/13 معلم

السالم االبتدائیة 2011/03/01 ھند عز الدین دمحم دیاب 2131438 كفـءكفـء7062011/03/06 معلم

٢طنان الحریة االبتدائیة رقم  2011/03/01 ھند دمحم ابراھیم دمحم عیسى 1566671 كفـءكفـء7072011/03/06 معلم

قلیوب الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 ھند محمود حسن حسن زھران 2274821 كفـءكفـء7082011/07/13 معلم

العروبة الجدیدة 2011/03/01 ھند یحیى بیومى السعدنى 2151814 كفـءكفـء7092011/03/06 معلم

طنان الحدیثھ االبتدائیة  المشتركة 2011/07/01 ھیام السید على الزیات 2022610 كفـءكفـء7102011/07/13 معلم

صنافیر تعلیم اساسى 2011/03/01 ھیام عبدالنبى حمزة مرسى 2159248 كفـءكفـء7112011/03/06 معلم

أ. الصباح القدیمة ت 2011/03/01 ھیام محمود علي حسن 1793220 كفـءكفـء7122011/03/21 معلم

سندیون االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ھیثم سمیر دمحم على 2022432 كفـءكفـء7132011/03/06 معلم

أ. أسماء بنت أبى بكر ت  2011/03/01 وائل ابراھیم دمحم فرج 2021979 كفـءكفـء7142011/03/06 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 

قلیوبالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قلیوب الصناعیة بنین 2008/11/01 وائل السید عبد اللطیف بیومي 2243439 كفـءكفـء7152011/07/13 معلم

أ. مجمع میت نما  ت  2011/03/01 وائل دمحم محمود الخولى 1543466 كفـءكفـء7162011/03/06 معلم

قلیوب الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 وردة كرم جمعة احمد رتیمھ 2243441 كفـءكفـء7172011/07/13 معلم

أ. كفر رماده ت 2011/07/01 ورسیة دمحم سیدھاشم عبدالعزیز 1557105 كفـءكفـء7182011/07/13 معلم

أ. الصباح القدیمة ت 2011/03/01 وسام عبد الحمید سید دمحم نصار 2160131 كفـءكفـء7192011/07/13 معلم

سیدى عبد الرحمن االعدادیة بنات 2010/07/01 وسام دمحم دمحم دمحم عبدالدایم 1541931 كفـءكفـء7202011/07/13 معلم

أ. جزیرة النجدى ت  2011/03/01 وفاء احمد دمحم ابراھیم 1544066 كفـءكفـء7212011/03/06 معلم

قلیوب البلد الحدیثة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 وفاء جمال توفیق راشد 2009440 كفـءكفـء7222011/03/06 معلم

حالبة الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 وفاء عبدالمؤمن عبدالعزیز سعید 2021869 كفـءكفـء7232011/03/06 معلم

قلیوب البلد الحدیثة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 وفاء دمحم عاشور السعدني 2189737 كفـءكفـء7242011/07/13 معلم

سندیون االعدادیة  بنات 2011/07/01 والء  محمود حسین محمود 2153364 كفـءكفـء7252011/07/13 معلم

صالح الدین ع بنین 2011/07/01 والء احمد دمحمي القطوري 2159108 كفـءكفـء7262011/07/13 معلم

العروبة الجدیدة 2010/03/01 والء سمیر عبدالعال نعیم 2145800 كفـءكفـء7272011/03/06 معلم

٣سندیون  رقم  2010/03/01 والء عاطف عبدالعزیز مرسى 1555674 كفـءكفـء7282011/03/06 معلم

تعلیم أساسى میت حلفـا بنات 2011/03/01 والء على دمحم رزق 2008824 كفـءكفـء7292011/03/06 معلم

سندیون االعدادیة  بنات 2011/03/01 والء فوزى حسن على 1541236 كفـءكفـء7302011/03/06 معلم

قلیوب الصناعیة بنین 2006/03/01 والء دمحم احمد دمحم 2241566 كفـءكفـء7312011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

رفعت السعودى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 والء دمحم اسماعیل احمد الجزار 2161223 كفـءكفـء7322011/03/06 معلم

سندیون االعدادیة  بنات 2010/03/01 والء دمحم رمضان السید 1544872 كفـءكفـء7332011/03/06 معلم

الشھید حاتم سالم الشحات الغمراوى بطنان 2011/07/01 والء محمود عبدالفتاح عبدالرحمن ابوسالم 2022608 كفـءكفـء7342011/07/13 معلم

كوم اشفین تعلیم اساسى 2011/03/01 ولید  مصطفي  عبد الحي نورالدین 2096506 كفـءكفـء7352011/03/21 معلم

سمیحة صدقى الثانویة بنات 2011/03/01 ولید سعید عبدالباسط حسین 1542315 كفـءكفـء7362011/03/06 معلم

ابو سنھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ولید عبدالغنى دمحم ابوالفتوح 2013053 كفـءكفـء7372011/03/06 معلم

بلقس االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ولید فھمى دمحم فھمى عمر 1561312 كفـءكفـء7382011/03/06 معلم

زاویة النجار تعلیم اساسى 2011/03/01 ولید كمال كامل دمحم 2152341 كفـءكفـء7392011/03/06 معلم

كوم اشفین تعلیم اساسى 2011/03/01 یاسر سعد خضیر زاید 1546518 كفـءكفـء7402011/03/06 معلم

أ. مجمع مأمون ت 2011/03/01 یاسر طھ سید عامر حرب 1557371 كفـءكفـء7412011/03/21 معلم

سندیون االعدادیة بنین 2010/07/01 یاسمین حسن عبدالحمید عطیة 2020759 كفـءكفـء7422011/07/13 معلم

الحریة بسندیون 2010/03/01 یاسمین عواد احمد ابو رزق 2161522 كفـءكفـء7432011/03/06 معلم

صالح الدین ع بنین 2011/03/01 یسرا حسن احمد المحراث 1541817 كفـءكفـء7442011/03/06 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

الحدائق 1984/09/01 نادیة سید عبدالصمد عبدالواحد 196614 كفـءكفـء12009/09/13 وكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول أ 

حسن ابو بكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 اسماء دمحم لطفى عباس النادى 2167750 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

القناطر الثانویة بنات 2011/07/01 سوزى كمال منیر مصطفى 2180821 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

محمود عصام محروس الوردانى/ الشھید 2011/07/01 ظھراء جمال محمود الطوخى 2167795 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

أ.عرب مرة والدیب  ت 2011/07/01 دمحم صبحى شعبان عاشور 2170705 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

اجھور الصغرى ع م 2011/07/01 محمود دمحم محمود عبد الحلیم 2379472 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

١البرادعھ المشتركة  2011/07/01 ھناء احمد امین حسن 2165399 كفـءكفـء72011/07/13 أمین مكتبة

ا. عباس دمحم الرمالى  ت  2011/07/01 وافى سید عبدالمعطى عطاهللا 2161900 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

الحدائق 2011/07/01 احمد عبد النبى تھامى خضر 2370972 كفـءكفـء92011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم احمد صدیق احمد االعدادیة بكوبري / الشھید
الحادثة التابعة لقریة الخرقانیة

2011/07/01 احمد محمود احمد عطوه 2166507 كفـءكفـء102011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

التربیة الفكریة االبتدائیھ 2011/03/01 احمد محي كمال ابو النیل 2144169 كفـءكفـء112011/03/21 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبد المنعم ریاض ع م 2011/07/01 اسماء السید سراج الدین محمود دمحم 2164256 كفـءكفـء122011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

سندبیس ع بنات 2011/07/01 امانى عبد الغنى دمحم جادو 2205048 كفـءكفـء132011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السیدة خدیجة الرسمیة لغات 2011/07/01 ایمان دمحم رمضان على 2164285 كفـءكفـء142011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

باسوس الجدیدة 2011/07/01 بشر عبد الغفار سید اسماعیل 2268207 كفـءكفـء152011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عزبھ االھالى 2011/07/01 دعاء ابراھیم جاد هللا ابراھیم 2170682 كفـءكفـء162011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

صفوت على ابراھیم على بسندبیس/ الشھید 2011/07/01 رانیا سعید دمحم عبد الرحمن 2157375 كفـءكفـء172011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

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

7438of 2079 Page 2017/03/23

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة
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المؤھل 
األعلي

امین سامى االبتدائیة 2011/07/01 رشا ناجى حسین المالح 2186214 كفـءكفـء182011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مجمع القناطر الخیریھ 2011/07/01 زینب بیومى عبد العزیز بیومى 2157392 كفـءكفـء192011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الجھاد االبتدائیة 2011/07/01 سلوى دمحم سمیر مبارك 2157147 كفـءكفـء202011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢ابو الغیط  2011/07/01 شناوى عاطف محمود دمحم 2243787 كفـءكفـء212011/07/15 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبد المنعم ریاض ع م 2011/07/01 شیماء یوسف عبد العزیز یوسف 2170678 كفـءكفـء222011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

قرنفیل االعدادیة للبنات 2011/07/01 عبد النبى سید  عباس فوده 2194659 كفـءكفـء232011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السیده خدیجة الرسمیة لغات 2011/07/01 عبیر دمحم صالح عبدالعال 2164281 كفـءكفـء242011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

اجھور الصغرى ع م 2011/07/01 فتحیة سعید عبدالعظیم الجندى 2189902 كفـءكفـء252011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مجمع القناطر الخیریھ 2011/07/01 دمحم سعید عبد الرحمن عبد الحمید 2153164 كفـءكفـء262011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر علیم ع م 2011/07/01 مروة حسن عبد الفتاح حسبو 2163387 كفـءكفـء272011/07/15 أخصائى صحافة وإعالم

القناطر الخیریھ النموذجیھ 2011/07/01 مروة مسعد محفوظ ابو سنھ 2180819 كفـءكفـء282011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

خالدعالم الثانویة المشتركة 2011/07/01 نزیھ ابراھیم رزق ابراھیم 2227835 كفـءكفـء292011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابوبكر الصدیق 2011/07/01 نھال دمحم غریب طھ 2174644 كفـءكفـء302011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید رجائى 2011/07/01 ھالة صالح عبد اللطیف عبد الحى 2157408 كفـءكفـء312011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٣القناطر الخیریھ 2011/07/01 ھبة احمد فتحى سلطان 2186219 كفـءكفـء322011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ا.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/07/01 وائل صالح عبد الفتاح دمحم 2157401 كفـءكفـء332011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

امین سامى مشتركة 2011/07/01 وفاء عبدالغنى احمد دمحم 2189903 كفـءكفـء342011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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المؤھل 
األعلي

عاطف االمیر 2011/07/01 ابراھیم عبدالقادر یوسف عبدالخالق 2173097 كفـءكفـء352011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

عمر بن الخطاب  بنین 2011/07/01 امل دمحم صالح الدین مراد 2171495 كفـءكفـء362011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

السیدة خدیجة الرسمیة لغات 2011/07/01 امیرة دمحم احمد عبدالھادى 2164282 كفـءكفـء372011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

صفوت على ابراھیم على بسندبیس/ الشھید 2011/07/01 إیمان على مسعد تھامى مطر 2394560 كفـءكفـء382011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

حسن أبوبكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 ایمان دمحم احمد عبدالھادى 2167752 كفـءكفـء392011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

حسن ابو بكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 دنیا عبد النبى دمحم یاسین 2392432 كفـءكفـء402011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

2011/07/01 خالد عالم ع بنین رانیا احمد محمود اسماعیل 2186019 كفـءكفـء412011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الحریة االبتدائیة بأبوالغیط 2011/07/01 رشا احمد دمحم عبد الدایم 2161860 كفـءكفـء422011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

سندبیس ع بنات 2011/07/01 رضا احمد محمود دمحم 2174661 كفـءكفـء432011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

امین سامى مشتركة 2011/07/01 رقیة دمحم محمود شرف الدین 2396950 كفـءكفـء442011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

عمر بن الخطاب  بنین 2011/07/01 شیماء دمحم حسین السید قندیل 2171704 كفـءكفـء452011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

عرب شركس 2011/07/01 صباح دمحم ابو الخیر الدیب 2186208 كفـءكفـء462011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١شلقان  2011/07/01 صباح دمحم عبدالحلیم شافعى 2188350 كفـءكفـء472011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید دمحم منصور بقرنفیل 2011/07/01 عزه عبد الغنى دمحم عبدالغنى 2192237 كفـءكفـء482011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھیدعبد النبى مطر ع  بنین 2011/07/01 عزه فتحى عبدالعزیز بحیرى 2192257 كفـءكفـء492011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

السیدة خدیجة الرسمیة لغات 2011/07/01 علیھ مصطفى مصطفى ابراھیم 2164284 كفـءكفـء502011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

أ. عرب مره والدیب ت  2011/07/15 لمیاء  دمحم ابراھیم عبد النبى 2170708 كفـءكفـء512011/07/23 أخصائى تكنولوجیا
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القناطر الخیریھ النموذجیھ 2011/07/01 مایسھ طلعت مصطفى عبدالجواد 2192229 كفـءكفـء522011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

عمرو موسى ث بنین 2011/07/01 دمحم سید حسن امین 2158067 كفـءكفـء532011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

عبدالمجیدعامرالثانویةم 2011/07/01 دمحم فتوح طھ اسماعیل 2159780 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

م.الصغیر االعدادیھ  2011/07/01 مرسى عبد الرحمن مرسى السداوى 2358517 كفـءكفـء552011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

االمل االبتدائیھ للصم وضعاف سمع 2011/07/01 نھال احمد سید امبابى 2180624 كفـءكفـء562011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بنات. شلقان ع  2011/07/01 والء محمود احمد محمود 2176476 كفـءكفـء572011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الجھاد االبتدائیة 2011/07/13 اسماء محمود مھدى خفاجى 2176586 كفـءكفـء582011/07/13 أخصائى نفسى

الفاروق عمر اإلبتدائیة 2011/07/01 الشیماء عبدالرحمن دمحم ابراھیم 2165210 كفـءكفـء592011/07/13 أخصائى نفسى

عمر بن الخطاب  بنین 2011/07/01 امیرة على السید رمضان 2186217 كفـءكفـء602011/07/13 أخصائى نفسى

ابوبكر الصدیق 2011/07/01 سارة دمحم عبدالفتاح ابراھیم 2189904 كفـءكفـء612011/07/13 أخصائى نفسى

١البرادعھ المشتركة  2011/07/01 سحر عبدهللا حسن على 2189890 كفـءكفـء622011/07/13 أخصائى نفسى

امین سامى مشتركة 2011/07/01 سھیر حسین احمد ابو عامر 2396946 كفـءكفـء632011/07/13 أخصائى نفسى

امین سامى االبتدائیة 2011/07/01 سھیر دمحم على خلیل 2173046 كفـءكفـء642011/07/13 أخصائى نفسى

الفاروق عمر اإلبتدائیة 2011/07/01 شیماء حسین عبدالمقصود سلطان 2166508 كفـءكفـء652011/07/13 أخصائى نفسى

امین سامى مشتركة 2011/07/01 شیماء على طھ صقر 2396939 كفـءكفـء662011/07/13 أخصائى نفسى

عزبھ االھالى 2011/07/01 شیماء دمحم دمحم فرید 2188329 كفـءكفـء672011/07/13 أخصائى نفسى

الخرقانیة ع م 2011/07/01 مایسة محمود على دمحم 2155697 كفـءكفـء682011/07/01 أخصائى نفسى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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القناطر الخیریةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر سلیم ع م 2011/07/01 مروة سعید رمضان ھدیب 2189901 كفـءكفـء692011/07/13 أخصائى نفسى

اجھور الصغرى ع م 2011/07/01 منى شحات حجاج دمحم 2186056 كفـءكفـء702011/07/13 أخصائى نفسى

دمحم نور الدین عویس 2011/07/01 مھا دمحم عبد الفتاح امین 2171417 كفـءكفـء712011/03/06 أخصائى نفسى

عبدالمجیدعامرالثانویةم 2011/07/01 میادة على سلیمان النجار 2159775 كفـءكفـء722011/07/13 أخصائى نفسى

أ.عرب مرة والدیب  ت 2011/07/01 نجوان نجیب صابر السید 2168815 كفـءكفـء732011/07/13 أخصائى نفسى

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/07/01 ھالھ صالح عبدالعزیز احمد 2165392 كفـءكفـء742011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید رجائى 2011/07/01 والء دمحم ابو سریع دمحم سید 2157409 كفـءكفـء752011/07/13 أخصائى نفسى

السالم للتعلیم االساسى 1994/10/13 مصطفي سید مصطفي علي الدین 1637222 كفـءكفـء762008/12/30 أخصائى اجتماعى أول أ

ا.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/07/01 ابو بكر محمود عبد العلیم البھادى 2253624 كفـءكفـء772011/07/13 أخصائى اجتماعى

اجھور الصـغرى 2011/07/01 احكام مرسى دمحم العدل 2227767 كفـءكفـء782011/07/13 أخصائى اجتماعى

دمحم نور الدین عویس 2011/07/01 ایناس احمد متولى ھاشم 2171415 كفـءكفـء792011/07/01 أخصائى اجتماعى

عبدالباقى عبدالوھاب عبدالباقى/ الشھید 2011/07/01 حسن دمحم حسن شلبى 2185998 كفـءكفـء802011/07/13 أخصائى اجتماعى

عمرو بن العاص االبتدائیة 2011/07/01 حنان توحید جمعة االعصر 2188300 كفـءكفـء812011/07/13 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب  بنین 2011/07/01 دالیا دمحم اسماعیل عطیة 2159766 كفـءكفـء822011/07/13 أخصائى اجتماعى

عزبةاألھالى للتعلیم األساسى 2011/07/01 دعاء جعفر عبد العال عبد السالم 2170680 كفـءكفـء832011/07/13 أخصائى اجتماعى

صفوت على ابراھیم على بسندبیس/ الشھید 2011/07/01 سلوى احمد امام ابو العرایا 2198042 كفـءكفـء842011/07/13 أخصائى اجتماعى

امین سامى االبتدائیة 2011/07/01 سیادة سید محمود على 2173048 كفـءكفـء852011/07/13 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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القناطر الخیریةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجمع القناطر الخیریھ 2011/07/01 شیماء حسین محمود سید 2188241 كفـءكفـء862011/07/13 أخصائى اجتماعى

م.الصغیر االعدادیھ  2011/07/01 عبیر دمحم على سید 2189896 كفـءكفـء872011/07/13 أخصائى اجتماعى

حسن طاھر االبتدائیة 2011/07/01 عفاف دمحم عبدالرحمن احمد 2169040 كفـءكفـء882011/07/13 أخصائى اجتماعى

١كفر الحارث  2011/07/01 فاطمة احمد عبده البھنساوى 2170702 كفـءكفـء892011/07/13 أخصائى اجتماعى

سندبیس ع بنات 2011/07/01 كریمھ صالح احمد السید 2174671 كفـءكفـء902011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد المنعم ریاض ع م 2011/07/01 ماھر سعید عبد الرازق عبد المقصود 2164253 كفـءكفـء912011/07/13 أخصائى اجتماعى

عباس دمحم الرمالى 2011/07/01 دمحم سید صابر مجاھد 2186107 كفـءكفـء922011/07/13 أخصائى اجتماعى

القناطرالخیریة التجاریة 2011/03/01 دمحم فاروق سلیمان ابراھیم 2183506 كفـءكفـء932011/07/13 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب  بنین 2011/07/01 دمحم فاروق عبدالمقصود على 2165395 كفـءكفـء942011/07/13 أخصائى اجتماعى

م.الشھید دمحم أحمد عقل ع 2011/07/01 دمحم فؤاد عبدهللا على 2170713 كفـءكفـء952011/07/13 أخصائى اجتماعى

حسن طاھر االبتدائیة 2011/07/01 مروة منصور مصطفى دمحم 2162943 كفـءكفـء962011/07/13 أخصائى اجتماعى

٣باسوس  2011/07/01 مصطفى عبدالمنعم السید عبدالمنعم 2165385 كفـءكفـء972011/07/13 أخصائى اجتماعى

محمود عصام محروس الوردانى/ الشھید 2011/07/01 مصطفى عواد رضوان غنایم 2166582 كفـءكفـء982011/07/13 أخصائى اجتماعى

الفاروق عمر اإلبتدائیة 2011/07/13 نسرین دمحم محمود عبدالھادى 2165325 كفـءكفـء992011/07/13 أخصائى اجتماعى

اجھور الصـغرى 2011/07/01 ھدى حسن غنیم سالم 2227766 كفـءكفـء1002011/07/13 أخصائى اجتماعى

حسن طاھر االبتدائیة 1984/09/01 فائقھ عبدهللا سعد موسى 187270 كفـءكفـء1012009/09/13 معلم أول أ

عبدالباقى عبدالوھاب عبدالباقى/ الشھید 1989/09/01 حسن زكریا حسن زكریا 212290 كفـءكفـء1022008/12/30 معلم أول
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إدارة مدیریة

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

القناطر الخیریةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

القناطر الخیریھ النموذجیھ 1993/05/23 شریف على احمد دمحم جاد المولى 191121 كفـءكفـء1032009/09/13 معلم أول

حسن ابو بكر الرسمیة المتمیزة لغات 2002/05/01 عاطف جودة دمحمى یوسف 240139 كفـءكفـء1042012/05/13 ماجیستیرمعلم أول

بنات. باسوس ع  1989/06/30 عصام درویش مجاھد مجاھد 1256120 كفـءكفـء1052009/09/25 معلم أول

قرنفیل بنین 2011/03/01 ابتسام سالمھ دمحم الدالى 2174628 كفـءكفـء1062011/03/21 معلم

قرنفیل المشتركة 2011/03/01 ابتسام سید نصر عید 2101603 كفـءكفـء1072011/03/21 معلم

عبدالباقى عبدالوھاب عبدالباقى/ الشھید 2011/03/01 ابتسام عبداللطیف عبدالسالم السید 2185988 كفـءكفـء1082011/03/06 معلم

قرنفیل بنین 2011/07/01 ابتسام مصطفى محمود رمضان 2174625 كفـءكفـء1092011/07/13 معلم

طلعت حرب 2011/03/01 ابراھیم ابراھیم احمد امام 2171826 كفـءكفـء1102011/03/06 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض ع م 2011/03/01 ابراھیم حسنى كمال ابوالنیل 2162903 كفـءكفـء1112011/03/01 معلم

السیده خدیجة الرسمیة لغات 2011/03/01 ابراھیم عبد الھادى عبد العال عبد الھادى الجلفى 2144263 كفـءكفـء1122011/03/01 معلم

ا. عباس دمحم الرمالى  ت  2011/03/21 ابراھیم عبدالرحمن عبدالمغنى ابراھیم 2171761 كفـءكفـء1132011/03/01 معلم

طلعت حرب 2011/03/01 ابراھیم عبدالغنى عبدالوھاب محمود 2162978 كفـءكفـء1142011/03/06 معلم

الحریة االبتدائیة بأبوالغیط 2011/03/01 ابراھیم عثمان دمحم عفیفى 2161827 كفـءكفـء1152011/03/06 معلم

الصـغیر 2011/07/01 ابراھیم محمود احمد سویدان 2132317 كفـءكفـء1162011/07/13 معلم

ا.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/07/01 ابو زید على السید حماد 2169035 كفـءكفـء1172011/07/13 معلم

عمرو موسى ث بنین 2011/03/01 احالم احمد ماھر عبد الرازق احمد 2145627 كفـءكفـء1182011/03/21 معلم

قرنفیل المشتركة 2011/03/01 احالم رشاد عبدالمنعم القاضى 2180068 كفـءكفـء1192011/03/06 معلم
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التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر سلیم ع م 2011/03/01 احالم عنتر یوسف دمحم 1544896 كفـءكفـء1202011/03/06 معلم

محمود عصام محروس الوردانى/ الشھید 2011/07/01 احالم ھادى امین دمحم 2166593 كفـءكفـء1212011/07/13 معلم

العامریة  ع م 2011/03/01 احمد ابوزید جاد ابوزید 2168723 كفـءكفـء1222011/03/06 معلم

عمر بن الخطاب  بنین 2011/03/01 احمد اسامھ حنفى محمود 2159578 كفـءكفـء1232011/03/21 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض ع م 2011/03/01 احمد السید عبدالعظیم الشین 2167774 كفـءكفـء1242011/03/01 معلم

عمر مكرم االبتدائیة 2011/07/01 احمد جمال صدقى على 2160724 كفـءكفـء1252011/07/13 معلم

كفر علیم الجدیدة 2011/07/01 احمد جمعھ طھ جمعھ 2169141 كفـءكفـء1262011/07/13 معلم

عاطف االمیر 2011/03/01 احمد حسنى احمد علیوة 2173101 كفـءكفـء1272011/03/06 معلم

اجھور الصغرى ع م 2011/03/01 احمد حسین انور دمحم 2164345 كفـءكفـء1282011/03/21 معلم

عبدهللا دمحم عبدهللا احمد غنیم بشبرا شھاب/ الشھید 2011/07/01 احمد رفاعى محمود سویلم 2168579 كفـءكفـء1292011/07/13 معلم

شلقان الثانویة المشتركة 2011/03/01 احمد رمضان احمد بیومى 2162997 كفـءكفـء1302011/03/06 معلم

م. عرب شركس  ع  2011/03/01 احمد سعد سلیمان رفیع 2160905 كفـءكفـء1312011/03/06 معلم

منشأة ابو الغیط 2011/03/01 احمد سعد دمحم لطفى 2181514 كفـءكفـء1322011/03/06 معلم

حسن ابو بكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 احمد سعید ابو العال غنیم 2157339 كفـءكفـء1332011/03/06 معلم

حسن ابو بكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 احمد سعید عبدالعاطى مصطفى 2167798 كفـءكفـء1342011/03/06 معلم

باسوس االعدادیةبنین 2011/03/01 احمد سمیر محمود عالم 2154052 كفـءكفـء1352011/03/21 معلم

بنات. باسوس ع  2011/03/01 احمد صابر دمحم منصور 2167799 كفـءكفـء1362011/03/21 معلم
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بنات. شلقان ع  2011/03/01 احمد عبد هللا دمحم السماك 2160651 كفـءكفـء1372011/03/06 معلم

الحریة االبتدائیة بأبوالغیط 2011/03/01 احمد عبدالكریم دمحم ابواحمد 2181518 كفـءكفـء1382011/03/21 معلم

امین سامى مشتركة 2011/03/01 احمد عبدالنبى خلیل سید 2161748 كفـءكفـء1392011/03/21 معلم

عبدهللا دمحم عبدهللا احمد غنیم بشبرا شھاب/ الشھید 2011/03/01 احمد على حسین حسن حماد 2145656 كفـءكفـء1402011/03/21 معلم

ا.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/03/01 احمد عید نجم عید 2158310 كفـءكفـء1412011/03/06 معلم

امین سامى مشتركة 2011/03/01 احمد دمحم احمد عبد المنعم 2178727 كفـءكفـء1422011/03/21 معلم

القناطر الخیریة الرسمیة لغات 2011/07/01 احمد دمحم احمد عبدهللا 2174737 كفـءكفـء1432011/07/13 معلم

بنات. باسوس ع  2011/03/01 احمد دمحم احمد دمحم 2180596 كفـءكفـء1442011/03/21 معلم

الخرقانیة ع م 2011/03/01 احمد دمحم بشیر عبداللطیف خضر 2101601 كفـءكفـء1452011/03/01 معلم

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/03/01 احمد دمحم حامد عبد العزیز 2157192 كفـءكفـء1462011/03/06 معلم

عزبةاألھالى للتعلیم األساسى 2011/03/01 احمد دمحم طاھر امام عبد الرسول 2170687 كفـءكفـء1472011/03/06 معلم

أ. طارق اسامة احمد  ت / الشھید الرائد 2011/03/01 احمد دمحم عبدالخالق عبدالعزیز 2176619 كفـءكفـء1482011/03/21 معلم

أ. عرب مره والدیب ت  2011/03/01 احمد دمحم محمود دمحم 2169340 كفـءكفـء1492011/03/21 معلم

منشاة ابوالغیط ع م 2011/03/01 احمد محمود دمحم حسن 2159461 كفـءكفـء1502011/03/01 معلم

ابو الغیط ع بنین 2011/03/01 احمد مرضى السید مدبولى 2163299 كفـءكفـء1512011/03/06 معلم

عرب شركس 2011/03/01 احمد مصطفى عفیفى على 2188259 كفـءكفـء1522011/03/06 معلم

العامریة  ع م 2011/03/01 احمد ممدوح على  حسن 2160805 كفـءكفـء1532011/03/06 معلم
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١ابو الغیط  2011/03/01 احمد ناجى دمحم افندى المسلمى 2169565 كفـءكفـء1542011/03/06 معلم

الشھیدعبد النبى مطر ع  بنین 2011/03/01 احمد نعیم منوفى جبریل 2170335 كفـءكفـء1552011/03/06 معلم

القناطرالخیریةالثانویةالصناعیةبنات 2011/07/01 اسامة عبد البارى عبد الرازق دمحم 2268281 كفـءكفـء1562011/07/01 معلم

دمحم نور الدین عویس 2011/03/01 اسامة عبدالعزیز معروف ابوالمعاطى 2171467 كفـءكفـء1572011/03/06 معلم

عزبةاألھالى للتعلیم األساسى 2011/03/01 اسامة على حسن السید 2162861 كفـءكفـء1582011/03/21 معلم

محمود عصام محروس الوردانى/ الشھید 2011/07/01 اسامھ حسن ھاشم دمحم 2167822 كفـءكفـء1592011/07/13 معلم

سندبیس ع بنات 2011/03/01 اسامھ مصطفى محمود مصطفى 2174650 كفـءكفـء1602011/03/06 معلم

عبدالمجیدعامرالثانویةم 2011/03/01 اسالم احمد احمد دمحم 2167796 كفـءكفـء1612011/03/21 معلم

القناطر الخیریةالثانویةالصناعیةبنین 2011/07/01 اسالم السید عبد اللطیف بیومى 2268213 كفـءكفـء1622011/07/13 معلم

ابو الغیط الجدیدة 2011/03/01 اسالم طلبھ فتحى عبدالمجید 2169108 كفـءكفـء1632011/03/21 معلم

بنات. شلقان ع  2011/03/01 اسالم مغورى شھوان مغورى 2160633 كفـءكفـء1642011/03/21 معلم

اجھور الصـغرى 2011/03/01 اسماء احمد سعید دمحم 2158403 كفـءكفـء1652011/03/06 معلم

أ. طارق اسامة احمد  ت / الشھید الرائد 2011/07/01 اسماء اسماعیل سالمھ ابراھیم 2188286 كفـءكفـء1662011/07/13 معلم

السیدة خدیجة الرسمیة لغات 2011/03/01 اسماء السید عبد العظیم الشین 2153213 كفـءكفـء1672011/03/21 معلم

م.الشھید دمحم أحمد عقل ع 2011/03/01 اسماء سلیمان مصطفى عبدهللا 2167805 كفـءكفـء1682011/03/06 معلم

عبدالمجیدعامرالثانویةالصناعیةبنین 2011/07/01 اسماء عزت دمحم حسین 2394515 كفـءكفـء1692011/07/13 معلم

م.الشھید دمحم أحمد عقل ع 2011/03/01 اسماء على عبدالفتاح عبدالتواب 2167806 كفـءكفـء1702011/03/06 معلم
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حسن أبوبكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 اسماء دمحم عبدالشافى ابراھیم 2159680 كفـءكفـء1712011/03/06 معلم

الشھید رجائى 2011/03/01 اسماء مصطفى السید خلیل 2173064 كفـءكفـء1722011/03/06 معلم

الشھیدعبد النبى مطر ع  بنین 2011/03/01 اسماء مغربى عبد الفتاح االھدل 2170342 كفـءكفـء1732011/03/06 معلم

مجمع القناطر الخیریھ 2011/03/01 اسماء منصور احمد منصور 2101581 كفـءكفـء1742011/03/21 معلم

امین سامى االبتدائیة 2011/07/13 اشرف احمد اسماعیل احمد 2169117 كفـءكفـء1752011/07/13 معلم

م.الصغیر االعدادیھ  2011/03/01 اشرف احمد حمدى اسماعیل 2163336 كفـءكفـء1762011/03/21 معلم

امین سامى االبتدائیة 2011/07/01 اشرف عبدالحكیم خطاب خضر 2173044 كفـءكفـء1772011/07/13 معلم

عزبھ االھالى 2011/03/01 افكار سید احمد بیومى 2160719 كفـءكفـء1782011/03/21 معلم

٣ابو الغیط  2011/03/01 الجوھرى مسعد على الجوھرى 2157075 كفـءكفـء1792011/03/06 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة 2011/03/01 السید بكرى الجمل دمحم 2101559 كفـءكفـء1802011/03/06 معلم

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/07/01 الشیماء السید دمحم ھاللى 2171473 كفـءكفـء1812011/07/13 معلم

السیده عائشة 2011/03/01 الشیماء ربیع حسن احمد 2188309 كفـءكفـء1822011/03/21 معلم

السیدة خدیجة الرسمیة لغات 2011/03/01 الشیماء دمحم مصطفى عبد الحمید فاید 2153201 كفـءكفـء1832011/03/06 معلم

حسن أبوبكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 الفت ابراھیم دمحم الخولى 2159672 كفـءكفـء1842011/03/06 معلم

الشھید رجائى 2011/03/01 الھام رمضان حامد دمحم 2227749 كفـءكفـء1852011/03/06 معلم

اجھور الصغرى ع م 2011/03/01 ام الھنا سعید ابراھیم عبدالرحمن 2181505 كفـءكفـء1862011/03/06 معلم

١ابو الغیط  2011/03/01 ام كلثوم محمود طھ حسن 2169585 كفـءكفـء1872011/03/06 معلم
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الخرقانیة ع م 2011/03/01 امال جالل دمحم سالم 2163060 كفـءكفـء1882011/03/06 معلم

دمحم احمد صدیق احمد االعدادیة بكوبري / الشھید
الحادثة التابعة لقریة الخرقانیة

2011/07/01 امال خمیس عبد الرازق صالح 2157111 كفـءكفـء1892011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب 2011/03/01 امال عید دمحم حسن 2159427 كفـءكفـء1902011/03/06 معلم

2011/03/06 خالد عالم ع بنین امال دمحم بدر طیبة 2166830 كفـءكفـء1912011/03/06 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض ع م 2011/03/01 امانى ابراھیم عبد ربھ ابراھیم 2144163 كفـءكفـء1922011/03/06 معلم

حسن أبوبكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 امانى رضا سعد عبدالصمد 2159658 كفـءكفـء1932011/03/06 معلم

الشھید دمحم منصور بقرنفیل 2011/03/01 امانى سید عبدالسمیع الدالى 2169127 كفـءكفـء1942011/03/06 معلم

قرنفیل بنین 2011/07/01 امانى دمحم عبدالفتاح ضوه 2176546 كفـءكفـء1952011/07/13 معلم

قرنفیل االعدادیة للبنات 2011/03/01 امل حمادة احمد الشافعى 2166860 كفـءكفـء1962011/03/06 معلم

العامریة  ع م 2011/03/01 امل سالمة حسین سیف النصر 2168699 كفـءكفـء1972011/03/16 معلم

سندبیس ع بنات 2011/03/01 امل صابر ابوالفضل دمحم 2174663 كفـءكفـء1982011/03/06 معلم

عبدالمجیدعامرالثانویةالصناعیةبنین 2011/07/01 امل فتوح طھ اسماعیل 2168606 كفـءكفـء1992011/07/13 معلم

الشھید دمحم عبداللطیف دمحم خفاجى 2011/07/01 امیرة عادل دمحم فارس 2209588 كفـءكفـء2002011/07/01 معلم

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/03/01 امیرة عبد اللطیف محمود غنیم 2159751 كفـءكفـء2012011/03/21 معلم

اجھور الصغرى ع م 2011/03/01 امیرة عبدالسمیع دمحم سلیمان 2158329 كفـءكفـء2022011/03/06 معلم

العامریھ االبتدائیةالمشتركة 2011/03/01 امیرة فتحى فھمى امام 2160746 كفـءكفـء2032011/03/06 معلم

م.الشھید دمحم أحمد عقل ع 2011/03/01 امیرة فھیم حسن حسانین 2167803 كفـءكفـء2042011/03/21 معلم
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قرنفیل بنین 2011/03/01 امیره فوزى احمد علوان 2180121 كفـءكفـء2052011/03/06 معلم

سندبیس المشتركة 2011/03/01 امیره دمحم محمود عید 2169094 كفـءكفـء2062011/03/21 معلم

قرنفیل بنین 2011/03/01 امیمھ شكرى مصطفى مطر 2174632 كفـءكفـء2072011/03/06 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 امیمھ عبد المتجلى مھنى دمحم 2190805 كفـءكفـء2082011/03/12 معلم

الشھیدعبد النبى مطر ع  بنین 2011/03/01 امینھ حسن عطیھ احمد 2170336 كفـءكفـء2092011/03/06 معلم

العامریھ االبتدائیةالمشتركة 2011/03/01 امینھ سمیر فھمى امام 2160762 كفـءكفـء2102011/03/06 معلم

اجھور الصغرى ع م 2011/07/01 امینھ كمال بیومى على 2379476 كفـءكفـء2112011/07/13 معلم

٣القناطر الخیریھ 2011/07/01 انتصار ابراھیم رفاعى رفاعى 2182259 كفـءكفـء2122011/07/13 معلم

حسن أبوبكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 انجى عبدالوھاب احمد دمحم 2159655 كفـءكفـء2132011/03/21 معلم

طلعت حرب 2011/03/01 انس عبدالحمید دمحم عبدالجید 2162988 كفـءكفـء2142011/03/06 معلم

محمود عصام محروس الوردانى بالمنیرة/ الشھید 2011/07/01 ایمان حامد عبدالرحمن عبدالوھاب 2167859 كفـءكفـء2152011/07/13 معلم

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/07/01 ایمان سعید غریب مدبولى 2157160 كفـءكفـء2162011/07/13 معلم

عزبھ االھالى 2011/07/01 ایمان سلیمان دمحم عید 2167765 كفـءكفـء2172011/07/13 معلم

حسن أبوبكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 ایمان صالح عبدالمحسن ابراھیم 2159588 كفـءكفـء2182011/03/06 معلم

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/07/01 ایمان عبد العزیز عبد الحافظ عبد العزیز 2157156 كفـءكفـء2192011/07/13 معلم

قرنفیل المشتركة 2011/03/01 ایمان عبدالمنعم نعیم سمك 2171400 كفـءكفـء2202011/03/21 معلم

بنات. شلقان ع  2011/07/01 ایمان دمحم حسن احمد 2165387 كفـءكفـء2212011/07/13 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

القناطر الخیریةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

طلعت حرب 2011/03/01 ایمان دمحم سعد عرابى 2162979 كفـءكفـء2222011/03/21 معلم

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/03/01 ایمان دمحم دمحم المھدى 2161976 كفـءكفـء2232011/03/06 معلم

١شلقان  2011/07/01 ایمان محمود احمد عفیفى 2158384 كفـءكفـء2242011/07/13 معلم

كفر الحارث الجدیدة 2011/03/01 ایمان مرزوق نصر بكر 2169189 كفـءكفـء2252011/03/21 معلم

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/03/01 ایمان مصطفى جودة عبد المطلب 2157344 كفـءكفـء2262011/03/06 معلم

بنات. شلقان ع  2011/03/01 ایمن رمضان حسن عبد الرحیم 235403 كفـءكفـء2272011/03/06 معلم

دمحم احمد صدیق احمد االعدادیة بكوبري / الشھید
الحادثة التابعة لقریة الخرقانیة

2011/03/01 ایمن عبدهللا احمد عبدالحافظ 2165419 كفـءكفـء2282011/03/01 معلم

٢ابو الغیط  2011/03/01 ایمن دمحم دمحم عمر 2163382 كفـءكفـء2292011/03/21 معلم

عمر بن الخطاب  بنین 2011/07/01 ایناس حسن دمحم عبد اللطیف 2164250 كفـءكفـء2302011/07/13 معلم

حسن أبوبكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 ایناس مصطفى دمحم ذكى 2166628 كفـءكفـء2312011/03/06 معلم

ابو الغیط ع بنین 2011/03/01 ایھاب اسماعیل خلیل دمحم 2165420 كفـءكفـء2322011/03/06 معلم

بنات. شلقان ع  2011/07/01 باسمة حامد ابراھیم العاصى 2165386 كفـءكفـء2332011/07/13 معلم

٢/األخمیین المشتركة  2011/03/01 بسمة احمد عبد الھادى عبد الحمید 2155327 كفـءكفـء2342011/03/21 معلم

اجھور الصـغرى 2011/03/01 بشرى حسین امبابى نجم 2227745 كفـءكفـء2352011/03/06 معلم

الصـغیر 2011/03/01 بالل كیالنى عبدالعظیم عبدالقادر 2172399 كفـءكفـء2362011/03/21 معلم

قرنفیل االعدادیة للبنات 2011/03/01 تامر سند حسین دمحم 2204168 كفـءكفـء2372011/03/06 معلم

عمرو موسى ث بنین 2011/03/01 تامر فتحى عبد الفتاح حزین 2153211 كفـءكفـء2382011/03/21 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 

القناطر الخیریةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجمع القناطر الخیریھ 2011/03/01 تامر كمال السید على 2158365 كفـءكفـء2392011/03/06 معلم

امین سامى مشتركة 2011/07/01 تامر محمود عبدالرحمن ابراھیم 2162982 كفـءكفـء2402011/07/01 معلم

القناطر الخیریھ النموذجیھ 2011/07/01 تغرید ابو  السریع ابو العینین محمود 2180061 كفـءكفـء2412011/07/13 معلم

القناطر الثانویة بنات 2011/07/01 تغرید دمحم احمد السید 2159777 كفـءكفـء2422011/07/13 معلم

القناطر الخیریة الفنیة للشئون الفندقیة والخدمات 
السیاحیة

2011/07/01 تفیدة دمحم موسى حسن 2364151 كفـءكفـء2432011/07/13 معلم

حسن أبوبكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 تیسیر بیومى عبدالغنى جادالرب 2159676 كفـءكفـء2442011/03/06 معلم

عبدهللا دمحم عبدهللا احمد غنیم بشبرا شھاب/ الشھید 2011/03/01 تیسیر ھنداوى عبدالمنصف دمحم 2168634 كفـءكفـء2452011/03/06 معلم

أ. عرب مره والدیب ت  2011/07/01 ثریا حسن على سلیمان 2160708 كفـءكفـء2462011/07/13 معلم

عبدهللا دمحم عبدهللا احمد غنیم بشبرا شھاب/ الشھید 2011/03/01 جمال دمحم على شریف 2168454 كفـءكفـء2472011/03/06 معلم

أ. طارق اسامة احمد  ت / الشھید الرائد 2011/07/01 جیھان سعد عبدالرازق دمحم 2188291 كفـءكفـء2482011/07/13 معلم

باسوس الجدیدة 2011/03/01 جیھان صالح عبد الوھاب عبد الغنى صالح 2154083 كفـءكفـء2492011/03/06 معلم

ا.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/03/01 حازم عبد الحمید عبد الحمید عبدهللا 2158297 كفـءكفـء2502011/03/06 معلم

عبدالمجیدعامرالثانویةالصناعیةبنین 2011/07/01 حازم عبدالحفیظ عبدالسالم خلف 2278418 كفـءكفـء2512011/07/13 معلم

٢/األخمیین المشتركة  2011/03/01 حسام عبد الودود حسن حسام 2162101 كفـءكفـء2522011/03/21 معلم

حسن طاھر االبتدائیة 2011/07/01 حسن احمد بیومى الرزاق 2161852 كفـءكفـء2532011/07/13 معلم

اجھور الصغرى ع م 2011/07/01 حسن حمدى على البرادعى 2164312 كفـءكفـء2542011/07/13 معلم

الشھیدعبد النبى مطر ع  بنین 2011/03/01 حسن عید على مصطفى 2170332 كفـءكفـء2552011/03/06 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 

القناطر الخیریةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القناطر الخیریھ النموذجیھ 2011/03/01 حسنھ احمد السید دسوقى 2160703 كفـءكفـء2562011/03/01 معلم

عبدهللا دمحم عبدهللا احمد غنیم بشبرا شھاب/ الشھید 2011/03/01 حسین احمد حسین خلف 2160838 كفـءكفـء2572011/03/06 معلم

محمود عصام محروس الوردانى بالمنیرة/ الشھید 2011/07/01 حسین سید صابر دمحم 2227861 كفـءكفـء2582011/07/13 معلم

دمحم احمد صدیق احمد االعدادیة بكوبري / الشھید
الحادثة التابعة لقریة الخرقانیة

2011/07/01 حسین دمحم عبدالمؤمن دمحم 2165434 كفـءكفـء2592011/07/01 معلم

ابو الغیط ع بنین 2011/07/01 حسین دمحم دمحم حسن 2192263 كفـءكفـء2602011/07/13 معلم

الحریة 2011/03/01 حمیدة دمحم احمد حسن 2161869 كفـءكفـء2612011/03/21 معلم

مجمع القناطر الخیریھ 2011/03/01 حنان سعید سید احمد النجار 2227758 كفـءكفـء2622011/03/06 معلم

حسین عبد الفتاح أبوزید بكفر علیم/ الشھید  2011/03/01 حنان فتحى دمحم احمد 2152927 كفـءكفـء2632011/03/06 معلم

خالد بن الولید ع بنین 2011/07/01 حنان دمحم شوقى عبد الحمید عرفھ 2153169 كفـءكفـء2642011/07/13 معلم

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/03/01 حنان محمود ابو العال مصطفى 2157183 كفـءكفـء2652011/03/01 معلم

القناطرالخیریة التجاریة 2011/07/01 دالیا دمحم توفیق إبراھیم 2364150 كفـءكفـء2662011/07/13 معلم

ابو الغیط ع بنین 2011/03/01 داود حسن داود حسن 2163295 كفـءكفـء2672011/03/21 معلم

حسن طاھر االبتدائیة 2011/07/01 دعاء حسن طاھر سعید 2400962 كفـءكفـء2682011/07/13 معلم

الشھیدعبد النبى مطر ع  بنین 2011/07/01 دعاء صابر دمحم ابو زینة 2322680 كفـءكفـء2692011/07/13 معلم

السیدة خدیجة الرسمیة لغات 2011/03/01 دعاء عبد المجید دمحم عبد المجید 2164277 كفـءكفـء2702011/03/06 معلم

محمود عصام محروس الوردانى/ الشھید 2011/03/01 دعاء عبدالحمید عبدالحمید طھ 2173054 كفـءكفـء2712011/03/06 معلم

السیده عائشة 2011/03/01 دعاء عبدالحمید دمحم حسان 2188320 كفـءكفـء2722011/03/21 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 

القناطر الخیریةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قرنفیل بنین 2011/03/01 دعاء عبداللطیف حسن عبداللطیف 2166509 كفـءكفـء2732011/03/21 معلم

ا.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/03/01 دینا سعید سعد حسن 2158295 كفـءكفـء2742011/03/06 معلم

حسن أبوبكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 دینا طھ عبد المطلب محمود 2153150 كفـءكفـء2752011/07/13 معلم

دمحم احمد صدیق احمد االعدادیة بكوبري / الشھید
الحادثة التابعة لقریة الخرقانیة

2011/03/01 دینا دمحم عبدالحكم عبدهللا 2165422 كفـءكفـء2762011/03/21 معلم

الشھید رجائى 2011/03/01 دینا دمحم محروس على 2227762 كفـءكفـء2772011/03/06 معلم

السیدة خدیجة الرسمیة لغات 2011/03/01 رافت ابو سریع محمود ابراھیم 2159541 كفـءكفـء2782011/03/06 معلم

م.الشھید دمحم أحمد عقل ع 2011/03/01 رامى فتح هللا عبدالصمد دمحم 2167794 كفـءكفـء2792011/03/06 معلم

عزبةاألھالى للتعلیم األساسى 2011/03/21 رانده دمحم احمد عز 2170691 كفـءكفـء2802011/03/21 معلم

الجھاد االبتدائیة 2011/03/01 رانیا ابوالحدید على على 2188283 كفـءكفـء2812011/03/06 معلم

حسن أبوبكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 رانیا حسن غریب السید 2159668 كفـءكفـء2822011/03/06 معلم

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/07/13 رانیا حسین محمود دمحم 2157205 كفـءكفـء2832011/07/13 معلم

م.الشھید دمحم أحمد عقل ع 2011/03/01 رانیا صالح دمحم عبدالحكیم 2167808 كفـءكفـء2842011/03/06 معلم

١باسوس  2011/03/01 رانیا عبد هللا ابراھیم سید 2154243 كفـءكفـء2852011/03/06 معلم

القناطرالخیریة التجاریة 2011/03/01 راویة احمد دمحم عبد العال 2144158 كفـءكفـء2862011/03/06 معلم

دمحم احمد صدیق احمد االعدادیة بكوبري / الشھید
الحادثة التابعة لقریة الخرقانیة

2011/07/01 رجب ابراھیم عبدالفتاح راتب 2162899 كفـءكفـء2872011/07/13 معلم

منشأة ابو الغیط 2011/07/01 رجب عطیة على سلیمان 2181509 كفـءكفـء2882011/07/13 معلم

حسن أبوبكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 رحاب ابوالعال الماظ البرى 2188335 كفـءكفـء2892011/07/13 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
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المؤھل 
األعلي

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/03/01 رحاب دمحم عبد الكریم غریب 2157151 كفـءكفـء2902011/03/06 معلم

قرنفیل المشتركة 2011/03/01 رشا  عبدالقادر ابراھیم الكومى 2187220 كفـءكفـء2912011/03/06 معلم

ا بكفر الشرفا الغربى.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/03/01 رشا  دمحم محمود دمحم 2164361 كفـءكفـء2922011/03/06 معلم

صفوت على ابراھیم على بسندبیس/ الشھید 2011/03/01 رشا ابراھیم عطیة غنیم 2188292 كفـءكفـء2932011/03/21 معلم

قرنفیل بنین 2011/03/01 رشا احمد سید احمد 2178333 كفـءكفـء2942011/03/06 معلم

محمود سید مجاھد االبتدائیة 2011/03/01 رشا حمدى عبدالعظیم ابوزید 2169145 كفـءكفـء2952011/03/06 معلم

كفر الحارث الجدیدة 2011/03/01 رشا سعید عبد الرحمن طیرالبر 2165598 كفـءكفـء2962011/03/06 معلم

الشھید دمحم منصور بقرنفیل 2011/03/01 رشا شعبان عبدالوھاب عبدالرحمن 2169126 كفـءكفـء2972011/03/06 معلم

أ.عرب مرة والدیب  ت 2011/03/01 رشا طنطاوى احمد سید 2169351 كفـءكفـء2982011/03/21 معلم

السیدة خدیجة الرسمیة لغات 2011/03/01 رشا محمود ابراھیم محمود 2164264 كفـءكفـء2992011/03/06 معلم

سندبیس ع بنات 2011/03/01 رضا ابراھیم دمحم منصور 2188269 كفـءكفـء3002011/03/06 معلم

2011/03/01 خالد عالم ع بنین رضا سید احمد الزراق 2186011 كفـءكفـء3012011/07/13 معلم

أ. طارق اسامة احمد  ت / الشھید الرائد 2011/07/01 رضا صابر اسماعیل صالح 2167768 كفـءكفـء3022011/07/13 معلم

الفاروق عمر اإلبتدائیة 2011/03/01 رضا عبدالفتاح احمد دمحم 2165238 كفـءكفـء3032011/03/21 معلم

اجھور الصغرى ع م 2011/03/01 رضا على امام منتصر 2183499 كفـءكفـء3042011/03/06 معلم

م. عرب شركس  ع  2011/03/01 رضا دمحم شحات شافعى 2165391 كفـءكفـء3052011/03/01 معلم

مجمع القناطر الخیریھ 2011/03/01 رفیق رائد عبد المنعم حافظ 2157390 كفـءكفـء3062011/03/21 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 

القناطر الخیریةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحریة االبتدائیة بأبوالغیط 2011/03/01 رمضان مصطفى عبدالغفار مصطفى 2161844 كفـءكفـء3072011/03/21 معلم

دمحم احمد صدیق احمد االعدادیة بكوبري / الشھید
الحادثة التابعة لقریة الخرقانیة

2011/07/01 ریھام دمحم سید عبدالصمد 2174543 كفـءكفـء3082011/07/13 معلم

امین سامى االبتدائیة 2011/03/01 ریھام دمحم صالح دمحم 2172638 كفـءكفـء3092011/03/21 معلم

بنات. شلقان ع  2011/03/01 ریھان عدلى حامد ابراھیم 2157054 كفـءكفـء3102011/03/06 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 زینب ابراھیم دمحم رضوان 2188258 كفـءكفـء3112011/03/06 معلم

قرنفیل المشتركة 2011/03/01 زینب حسن عبد الوھاب خلف هللا 2227763 كفـءكفـء3122011/03/06 معلم

١باسوس  2011/03/01 زینب حسن دمحم عوض هللا 2154069 كفـءكفـء3132011/03/06 معلم

عمر بن الخطاب 2011/03/01 زینب على حسن ابراھیم 2171708 كفـءكفـء3142011/03/06 معلم

شلقان 2011/03/01 زینب فتحى دمحم ابو شحاتھ 2158421 كفـءكفـء3152011/03/21 معلم

القناطراالعدادیةالمھنیةبنات.ف 2011/03/01 زینب ماھر على على 2174709 كفـءكفـء3162011/03/21 معلم

حسین عبد الفتاح أبوزید بكفر علیم/ الشھید  2011/03/01 سارة  شعراوى على شعراوى 2152912 كفـءكفـء3172011/03/06 معلم

القناطرالخیریةالثانویةالصناعیةبنات 2011/07/01 سالمة أبوسریع سالمة رفاعى 2380659 كفـءكفـء3182011/07/13 معلم

2011/03/01 خالد عالم ع بنین سامح احمد على مرسى 2174648 كفـءكفـء3192011/03/21 معلم

الشھید احمد محروس سید عبدالحلیم بالخرقانیة 2011/03/01 سامح شحات عبد الكریم سید 2155259 كفـءكفـء3202011/03/21 معلم

م. فوقیة فؤاد  ع 2011/03/01 سامح على ابراھیم عبد الفتاح 2153898 كفـءكفـء3212011/03/21 معلم

قرنفیل المشتركة 2011/03/01 سامیة راغب نصر السداوى 2171402 كفـءكفـء3222011/03/06 معلم

امین سامى مشتركة 2011/03/01 سامیة عواد دمحم ابوعمر 2174699 كفـءكفـء3232011/03/21 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

محمود سید مجاھد 2011/03/01 سامیة فتحى یاسین عبد اللطیف 2227764 كفـءكفـء3242011/03/06 معلم

عبدهللا دمحم عبدهللا احمد غنیم بشبرا شھاب/ الشھید 2011/03/01 سامیھ جمال عبدالرازق خلیل 2168544 كفـءكفـء3252011/03/21 معلم

مجمع القناطر الخیریھ 2011/03/01 سحر ابراھیم سعد عرابى 2101540 كفـءكفـء3262011/03/21 معلم

الخرقانیة ع م 2011/07/01 سحر حسین احمد حسین 2165424 كفـءكفـء3272011/07/01 معلم

الشھید رجائى 2011/03/01 سحر حسین حامد حسین سالم خلیل 2169175 كفـءكفـء3282011/03/06 معلم

الشھید دمحم منصور بقرنفیل 2011/07/01 سحر نعیم عبدالواحد غنیم 2180086 كفـءكفـء3292011/07/13 معلم

العامریة  ع م 2011/07/01 سعد یحى سعد الجمال 2392308 كفـءكفـء3302011/07/13 معلم

حسن ابو بكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 سعداوى عبد المجید عبد الحلیم ابو عوف 2157058 كفـءكفـء3312011/03/06 معلم

ا بكفر الشرفا الغربى.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/07/01 سعید احمد كامل عبدالفتاح 2159548 كفـءكفـء3322011/07/13 معلم

ا.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/03/01 سعید عبدالسمیع عبدالسالم سالم 2158291 كفـءكفـء3332011/03/21 معلم

حسن أبوبكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 سلمى احمد سلیمان محمود 2157384 كفـءكفـء3342011/03/06 معلم

باسوس الجدیدة 2011/03/01 سلمى على عبدالنبى على 2169202 كفـءكفـء3352011/03/21 معلم

التربیة الفكریة االبتدائیھ 2011/03/01 سلوى حسن سید احمد عامر 2144168 كفـءكفـء3362011/03/21 معلم

ا.كفر الشرفا الغربى ت 2011/03/01 سماح احمد خلیل على 2158254 كفـءكفـء3372011/03/21 معلم

عبدهللا دمحم عبدهللا احمد غنیم بشبرا شھاب/ الشھید 2011/07/01 سماح فتحى احمد دمحم 2168445 كفـءكفـء3382011/07/13 معلم

الصغیر 2011/03/01 سمر سعید یسن شحاتھ 2172527 كفـءكفـء3392011/03/21 معلم

الخرقانیة ع م 2011/03/01 سمیر دمحم دمحم عبد العظیم 2163067 كفـءكفـء3402011/03/06 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

٢/األخمیین المشتركة  2011/03/01 سمیر محمود زكى محمود 2253622 كفـءكفـء3412011/03/06 معلم

عمر بن الخطاب 2011/07/01 سناء خضر دمحم احمد 2170728 كفـءكفـء3422011/07/13 معلم

السیدة خدیجة الرسمیة لغات 2011/07/01 سناء زكریا ابراھیم كامل 2163014 كفـءكفـء3432011/07/13 معلم

ا بكفر الشرفا الغربى.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/07/01 سناء محمود عبدالمجید سلیمان 2173061 كفـءكفـء3442011/07/13 معلم

القناطر الخیریھ النموذجیھ 2011/03/01 سھام محمود كمال محمود 2155355 كفـءكفـء3452011/03/06 معلم

عمر مكرم 2011/03/01 سھیر طھ محمود ابراھیم 2160514 كفـءكفـء3462011/03/21 معلم

ا.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/03/01 سھیر محمود دمحم محمود 2158333 كفـءكفـء3472011/03/21 معلم

القناطر الخیریھ النموذجیھ 2011/03/01 سوزان شعبان عباس جاد 2166587 كفـءكفـء3482011/03/21 معلم

الصـغیر 2011/03/01 سوزان دمحم الصاوى احمد بخیت 2189753 كفـءكفـء3492011/03/01 معلم

كفر علیم ع م 2011/07/01 سوزان دمحم فتحى احمد  ابراھیم 2157411 كفـءكفـء3502011/07/13 معلم

امین سامى مشتركة 2011/03/01 سوزان یاسین حسن سید 2169195 كفـءكفـء3512011/03/06 معلم

حسین عبد الفتاح أبوزید بكفر علیم/ الشھید  2011/03/01 سوسن حمدى عبد العظیم ابو زید 2152945 كفـءكفـء3522011/03/06 معلم

صفوت على ابراھیم على بسندبیس/ الشھید 2011/03/01 سوسن حمزه ابراھیم حمزه 2188301 كفـءكفـء3532011/03/21 معلم

القناطر الخیریةالثانویةالصناعیةبنین 2011/07/01 سومیة رضا دمحم على 2268203 كفـءكفـء3542011/07/13 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض ع م 2011/03/01 سونیا دمحم ابراھیم مرسى 2162929 كفـءكفـء3552011/03/06 معلم

أ. عرب مره والدیب ت  2011/03/01 سید بدوى عبد الرحیم مصطفى 2216218 كفـءكفـء3562011/03/21 معلم

قرنفیل المشتركة 2011/03/01 سید عزت ابراھیم عبدالقادر 2171398 كفـءكفـء3572011/03/06 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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القناطر الخیریةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
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الكادر
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢ابو الغیط  2011/07/01 سید فرج سید الشلقانى 2161922 كفـءكفـء3582011/07/15 معلم

ابو الغیط ع بنین 2011/03/01 سید یحى دمحم مرشد 2163304 كفـءكفـء3592011/03/06 معلم

2011/03/01 خالد عالم ع بنین سیدة دمحم امام عبده 2163326 كفـءكفـء3602011/03/21 معلم

بنات. باسوس ع  2011/03/01 سیف الدین محمود احمد فراج 2154050 كفـءكفـء3612011/03/21 معلم

١باسوس  2011/03/01 شادى حسین عبد العظیم ھالل 2154218 كفـءكفـء3622011/03/06 معلم

عمر بن الخطاب 2011/03/01 شادیة فراج احمد احمد 2171640 كفـءكفـء3632011/03/21 معلم

م. عرب شركس  ع  2011/03/01 شحتھ دمحم یسن عبداللطیف 2162974 كفـءكفـء3642011/03/01 معلم

محمود عصام محروس الوردانى بالمنیرة/ الشھید 2011/03/01 شریف احمد على عبدالغفارعلى 2146208 كفـءكفـء3652011/03/06 معلم

القناطرالخیریة التجاریة 2011/07/01 شریف الشامى سالمة على 2372102 كفـءكفـء3662011/07/13 معلم

عرب شركس 2011/03/01 شریف عمر دمحم احمد 2188267 كفـءكفـء3672011/03/06 معلم

خالدعالم الثانویة المشتركة 2011/03/01 شعبان عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن 2190028 كفـءكفـء3682011/03/06 معلم

اجھور الصـغرى 2011/03/01 شعبان عبدالعزیز مصطفى حجاب 2165378 كفـءكفـء3692011/03/06 معلم

صفوت على ابراھیم على بسندبیس/ الشھید 2011/07/01 شیرین عبدالمنعم عبدالعزیز ابراھیم 2188302 كفـءكفـء3702011/07/13 معلم

حسن ابو بكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 شیرین مصطفى احمد عبدالقادر 2174568 كفـءكفـء3712011/03/06 معلم

الشھیدعبد النبى مطر ع  بنین 2011/03/01 شیماء ابراھیم امین مطر 2170345 كفـءكفـء3722011/03/06 معلم

السیدة خدیجة الرسمیة لغات 2011/03/01 شیماء احمد یونس على 2157173 كفـءكفـء3732011/03/06 معلم

عبدهللا دمحم عبدهللا احمد غنیم بشبرا شھاب/ الشھید 2011/07/01 شیماء حسنین طھ السید 2168566 كفـءكفـء3742011/07/13 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

القناطر الخیریةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صفوت على ابراھیم على بسندبیس/ الشھید 2011/03/01 شیماء حمزه ابراھیم حمزه 2181525 كفـءكفـء3752011/03/21 معلم

القناطر الخیریھ النموذجیھ 2011/07/01 شیماء ربیع فراج ناصر 2160706 كفـءكفـء3762011/07/13 معلم

2011/03/01 خالد عالم ع بنین شیماء سالمة زكریا الكومى 2171637 كفـءكفـء3772011/03/21 معلم

الشھیدعبد النبى مطر ع  بنین 2011/07/01 شیماء صالح طھ حسن 2170319 كفـءكفـء3782011/07/13 معلم

أ. عرب مره والدیب ت  2011/03/01 شیماء عبد الرحیم نصر ھشھ 2170202 كفـءكفـء3792011/03/06 معلم

السیدة خدیجة الرسمیة لغات 2011/03/01 شیماء دمحم حامد سعد 2164272 كفـءكفـء3802011/03/06 معلم

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/03/01 شیماء دمحم زكریا نصر 2157351 كفـءكفـء3812011/03/06 معلم

صفوت على ابراھیم على بسندبیس/ الشھید 2011/03/01 شیماء محى الدین دمحم رزق 2173034 كفـءكفـء3822011/03/06 معلم

امین سامى مشتركة 2011/03/01 صباح حامد دمحم حسن 2169352 كفـءكفـء3832011/03/06 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض ع م 2011/03/01 صباح شعبان عبد الحلیم الدجوى 2162921 كفـءكفـء3842011/03/06 معلم

قرنفیل االعدادیة للبنات 2011/03/01 صباح فتحى احمد دمحم 2166854 كفـءكفـء3852011/03/06 معلم

امین سامى مشتركة 2011/03/01 صباح نصر امین ابو جمل 2180798 كفـءكفـء3862011/03/06 معلم

محمود عصام محروس الوردانى/ الشھید 2011/07/01 صبرى سالمة عبد الرحمن على 2174438 كفـءكفـء3872011/07/01 معلم

سندبیس ع بنات 2011/03/01 صفاء اسماعیل كامل اسماعیل 2169209 كفـءكفـء3882011/03/06 معلم

١شلقان  2011/03/01 صفاء دمحم حسن فاضل 2158345 كفـءكفـء3892011/03/06 معلم

كفر علیم الجدیدة 2011/03/01 صفاء محمود حسن عبدالحلیم 2169148 كفـءكفـء3902011/03/06 معلم

ا بكفر الشرفا الغربى.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/07/01 صالح عبد العلیم عبد الفتاح خلیل 2356869 كفـءكفـء3912011/07/13 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

القناطر الخیریةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١البرادعھ المشتركة  2011/03/01 طارق عبدالعزیز احمد بركات 2165402 كفـءكفـء3922011/03/21 معلم

٣ابو الغیط  2011/07/13 طارق على صالح على 2170735 كفـءكفـء3932011/07/13 معلم

القناطر الخیریةالثانویةالصناعیةبنین 2011/03/01 طارق دمحم محروس دمحم 2188342 كفـءكفـء3942011/03/21 معلم

٣باسوس  2011/07/01 طاھر حسن دمحم ابو النیل 2160890 كفـءكفـء3952011/07/13 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة 2011/03/01 طاھر مصطفى عبدالعظیم مصطفى 2101525 كفـءكفـء3962011/03/21 معلم

٢ابو الغیط  2011/03/01 طنطاوى دمحم عبدالعزیز یوسف 2161954 كفـءكفـء3972011/03/06 معلم

م.الشھید دمحم أحمد عقل ع 2011/03/01 طھ ربیع طھ منصور 2146194 كفـءكفـء3982011/03/06 معلم

الفاروق عمر اإلبتدائیة 2011/03/01 عادل السعید دمحم عبدالحمید 2165260 كفـءكفـء3992011/03/21 معلم

حسن طاھر االبتدائیة 2011/03/01 عاطف حسن حامد دمحم 2178491 كفـءكفـء4002011/03/21 معلم

بنات. شلقان ع  2011/03/01 عاطف سلیمان عبد الجواد سلیمان 2157061 كفـءكفـء4012011/03/06 معلم

اجھور الصغرى ع م 2011/03/01 عاطف سید دمحم مصطفى 2165413 كفـءكفـء4022011/03/06 معلم

القناطراالعدادیةالمھنیةبنات.ف 2011/07/01 عاطف محمود عبد الرحمن ابراھیم 2153166 كفـءكفـء4032011/07/13 معلم

محمود عصام محروس الوردانى بالمنیرة/ الشھید 2011/03/01 عبد العال دمحم عبد العال الجلفى 2146241 كفـءكفـء4042011/03/21 معلم

عمر بن الخطاب  بنین 2011/03/01 عبد العظیم سعد عبد العظیم عبد اللطیف 2162953 كفـءكفـء4052011/03/21 معلم

ابو الغیط ع بنین 2011/07/01 عبد الغنى دمحم سید امین 2357181 كفـءكفـء4062011/07/13 معلم

١البرادعھ المشتركة  2011/03/01 عبد الفتاح مصطفى عبد الفتاح ھیكل 2171721 كفـءكفـء4072011/03/06 معلم

الشھید احمد محروس سید عبدالحلیم بالخرقانیة 2011/03/01 عبد هللا احمد كامل شحاتھ 2155274 كفـءكفـء4082011/03/21 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 

القناطر الخیریةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبدالمجیدعامرالثانویةالصناعیةبنین 2011/07/01 عبد المنصف حلمى عبد المنصف محمودسویلم 2393498 كفـءكفـء4092011/07/13 معلم

باسوس الجدیدة 2011/07/01 عبدالرحیم عبدالحمید دمحم على 2169180 كفـءكفـء4102011/07/13 معلم

عرب شركس 2011/07/01 عبدالرسول صالح عبدالشافى دمحم 2188243 كفـءكفـء4112011/07/13 معلم

الحدائق 2011/07/01 عبدهللا امام على دمحم 2130906 كفـءكفـء4122011/07/13 معلم

ا.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/03/01 عبدالمحسن حامد دمحم خلیل 2158314 كفـءكفـء4132011/03/06 معلم

١ابو الغیط  2011/07/13 عبدالواحد صبره عبدالدایم عبد النعیم 2176549 كفـءكفـء4142011/07/13 معلم

عزبھ االھالى 2011/03/21 عبیر احمد ربیع دمحم 2181437 كفـءكفـء4152011/03/21 معلم

القناطرالخیریةالثانویةالصناعیةبنات 2011/07/01 عبیر رمضان حسن عبد الظاھر 2268283 كفـءكفـء4162011/07/01 معلم

دمحم نور الدین عویس 2011/03/01 عبیر سید عبد العظیم شعلة 2189949 كفـءكفـء4172011/03/06 معلم

محمود عصام محروس الوردانى/ الشھید 2011/07/01 عبیر صابر حسین قطب 2169534 كفـءكفـء4182011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب  بنین 2011/03/01 عبیر عبد الفتاح عبد الرحمن عبد الفتاح 2170758 كفـءكفـء4192011/03/06 معلم

اجھور الصـغرى 2011/03/01 عبیر على حامد دمحم 2174743 كفـءكفـء4202011/03/06 معلم

الشھید احمد محروس سید عبدالحلیم بالخرقانیة 2011/03/01 عبیر محمود عطا هللا ابراھیم 2155263 كفـءكفـء4212011/03/06 معلم

محمود عصام محروس الوردانى/ الشھید 2011/07/01 عرفھ عبدالمولى عبدالجید دمحم 2167809 كفـءكفـء4222011/07/01 معلم

الشھیدعبد النبى مطر ع  بنین 2011/03/01 عزة سید عبدالمجید سمرى 2163010 كفـءكفـء4232011/03/06 معلم

١شلقان  2011/03/01 عزة عبد الغفار حامد االصفر 2162031 كفـءكفـء4242011/03/21 معلم

السیدة خدیجة الرسمیة لغات 2011/03/01 عزة فرج دمحم فرج 2176606 كفـءكفـء4252011/03/06 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 

القناطر الخیریةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قرنفیل المشتركة 2011/03/01 عزه دمحم حسین االھدل 2171404 كفـءكفـء4262011/03/06 معلم

اجھور الصـغرى 2011/03/01 عشریة فرج ابراھیم دسوقى 2227751 كفـءكفـء4272011/03/06 معلم

طلعت حرب 2011/03/01 عصام دمحم سلیمان عمر 2162996 كفـءكفـء4282011/03/21 معلم

عباس دمحم الرمالى 2011/03/01 عفاف رشاد دمحم دمحم 2162104 كفـءكفـء4292011/03/06 معلم

العامریة  ع م 2011/03/01 عال صابر عبد المنعم خاطر 2160829 كفـءكفـء4302011/03/06 معلم

حسن أبوبكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 عال عبدالالوى محمود دمحم 2159664 كفـءكفـء4312011/07/13 معلم

عباس دمحم الرمالى 2011/03/01 عال محمود على الخلفى 2169160 كفـءكفـء4322011/03/06 معلم

٣ابو الغیط  2011/03/01 عالء احمد السید ابو العال 2170719 كفـءكفـء4332011/03/06 معلم

الفاروق عمر اإلبتدائیة 2011/03/01 عالء طارق نادر حسین 1635516 كفـءكفـء4342011/03/21 معلم

دمحم نور الدین عویس 2011/03/01 على السید ابو الفتوح السید 2194651 كفـءكفـء4352011/03/06 معلم

السالم للتعلیم االساسى 2011/07/01 على السید دمحم دمحم 2383639 كفـءكفـء4362011/07/13 معلم

قرنفیل االعدادیة للبنات 2011/03/01 على عثمان دمحم النجار 216551 كفـءكفـء4372011/03/06 معلم

بنات. شلقان ع  2011/03/01 على فوزى السید على 2157070 كفـءكفـء4382011/03/21 معلم

عبدهللا دمحم عبدهللا احمد غنیم بشبرا شھاب/ الشھید 2011/03/01 على دمحم على عبدالعزیز 2158320 كفـءكفـء4392011/03/06 معلم

كفر علیم ع م 2011/03/01 على دمحم دمحم حجاج 2162972 كفـءكفـء4402011/03/06 معلم

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/03/01 علیاء حسین محمود دمحم 2157181 كفـءكفـء4412011/03/21 معلم

الحریة االبتدائیة بأبوالغیط 2011/03/01 عماد احمد عبدالحمید طنطاوى 2181515 كفـءكفـء4422011/03/21 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 

القناطر الخیریةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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بنات. باسوس ع  2011/03/01 عماد سید احمد عبدالحمید 2178672 كفـءكفـء4432011/03/06 معلم

باسوس االعدادیةبنین 2011/07/01 عماد على عرفھ عبدالقادر 2159448 كفـءكفـء4442011/07/13 معلم

ابو الغیط ع بنین 2011/03/01 عماد محمود حسن على 2159747 كفـءكفـء4452011/03/06 معلم

باسوس الجدیدة 2011/03/01 عمر دمحم دمحم عمر 2169185 كفـءكفـء4462011/03/06 معلم

الشھیدعبد النبى مطر ع  بنین 2011/03/01 عمرو جوده عبد ربھ یوسف 2189891 كفـءكفـء4472011/03/21 معلم

عبدالمجیدعامرالثانویةالصناعیةبنین 2011/07/01 عمرو دمحم نجیب دمحم عبد الھادى 2394466 كفـءكفـء4482011/07/13 معلم

اجھور الصغرى ع م 2011/03/01 عواد عبد المنصف سالم النجار 2164355 كفـءكفـء4492011/03/06 معلم

الحریة االبتدائیة بأبوالغیط 2011/07/01 عید  عبد العزیز عبد الجواد الجالل 2161857 كفـءكفـء4502011/07/13 معلم

العامریھ االبتدائیةالمشتركة 2011/03/01 غادة رزق السید منتصر 2160759 كفـءكفـء4512011/03/21 معلم

عاطف االمیر 2011/03/01 غادة سالمة شحات دمحم 2173105 كفـءكفـء4522011/03/06 معلم

الحدائق 2011/07/01 غادة عزت نصرالدین دمحم 2160700 كفـءكفـء4532011/07/13 معلم

2011/03/01 خالد عالم ع بنین فاتن امام دمحم امام 2357180 كفـءكفـء4542011/03/21 معلم

١شلقان  2011/03/01 فاتن جمال دمحم عبدالغنى 2158346 كفـءكفـء4552011/03/21 معلم

الخرقانیة ع م 2011/03/01 فاتن محمود ابراھیم عبد الصمد 2163063 كفـءكفـء4562011/03/06 معلم

ا بكفر الشرفا الغربى.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/03/01 فادیھ ابراھیم دمحم دمحم 2159401 كفـءكفـء4572011/03/06 معلم

العامریة  ع م 2011/03/01 فاطمة السید عبد الشافى  طھ 2160835 كفـءكفـء4582011/03/06 معلم

الشھیدعبد النبى مطر ع  بنین 2011/03/01 فاطمة جالل نعیم سمك 2189897 كفـءكفـء4592011/03/06 معلم
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2011/07/01 خالد عالم ع بنین فاطمة صابر ابوالفضل دمحم 2168761 كفـءكفـء4602011/07/15 معلم

٣ابو الغیط  2011/03/01 فاطمة دمحم ابراھیم سید 2170738 كفـءكفـء4612011/03/06 معلم

حسن طاھر االبتدائیة 2011/03/01 فاطمة دمحم عبد الحى عثمان 2155248 كفـءكفـء4622011/03/06 معلم

السالم للتعلیم االساسى 2011/07/01 فاطمة دمحم محمود سید 2186207 كفـءكفـء4632011/07/13 معلم

سندبیس ع بنات 2011/07/01 فاطمھ الزھراء دمحم ابوالفضل مصطفى 2174668 كفـءكفـء4642011/07/13 معلم

امین سامى مشتركة 2011/03/01 فایزة احمد حسن ابو سریة 2163335 كفـءكفـء4652011/03/06 معلم

امین سامى مشتركة 2011/03/01 فایزه على حسن شرف الدین 2101555 كفـءكفـء4662011/03/21 معلم

قرنفیل االعدادیة للبنات 2011/03/01 فایقة محمود عزازى عیسى 2176065 كفـءكفـء4672011/03/06 معلم

عمر بن الخطاب  بنین 2011/03/01 فتحیة  عبد الباسط عبد الحلیم حسن 2162948 كفـءكفـء4682011/03/21 معلم

بنات. شلقان ع  2011/03/01 فتحیة سید رزق سید 2162989 كفـءكفـء4692011/03/06 معلم

محمود عصام محروس الوردانى بالمنیرة/ الشھید 2011/03/01 فتحیة عبد الحمید عبد الحمید طھ 2145671 كفـءكفـء4702011/03/06 معلم

ا.كفر الشرفا الغربى ت 2011/03/01 فردوس احمد غبد المقصود عبد الفتاح 2158245 كفـءكفـء4712011/03/21 معلم

ا.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/07/13 فضیل شوقى فضیل محمود 2158307 كفـءكفـء4722011/07/13 معلم

عبدهللا دمحم عبدهللا احمد غنیم بشبرا شھاب/ الشھید 2011/07/01 فھمى جاد فھمى دمحم 2168611 كفـءكفـء4732011/07/13 معلم

١ابو الغیط  2011/03/01 فوزیة سید ابراھیم خلیل 2176539 كفـءكفـء4742011/03/21 معلم

عرب مرة والدیب 2011/03/21 فیفى سید ابراھیم خلیل 2169333 كفـءكفـء4752011/03/21 معلم

م. فوقیة فؤاد  ع 2011/07/01 فینا حلیم سرور غبلایر 2145632 كفـءكفـء4762011/07/13 معلم
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السیدة خدیجة الرسمیة لغات 2011/03/01 كریمة ابراھیم عبد المعطى ابراھیم 2139200 كفـءكفـء4772011/03/06 معلم

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/03/01 كلیر سیدھم غالى مسیحھ 2157189 كفـءكفـء4782011/03/06 معلم

العامریة  ع م 2011/03/01 كمال حمید كمال حمدان 2160816 كفـءكفـء4792011/03/06 معلم

القناطر الخیریةالثانویةالصناعیةبنین 2011/07/01 لبنى عبد العزیز حافظ خلف 2268214 كفـءكفـء4802011/07/13 معلم

حسن ابو بكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 لبنى عبد العزیز صادق غیث 2157165 كفـءكفـء4812011/03/21 معلم

2011/03/01 خالد عالم ع بنین لبنى محسن عبد المؤمن موسى 2157330 كفـءكفـء4822011/03/06 معلم

منشاة ابوالغیط ع م 2011/03/01 لطفى سالمة لطفى دمحم 2161909 كفـءكفـء4832011/03/06 معلم

ا.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/07/01 لمیاء دمحم جمال حمزة السید 2377977 كفـءكفـء4842011/07/13 معلم

منشأة ابو الغیط 2011/03/01 لیلى ابراھیم عبد المعطى ابراھیم 2183795 كفـءكفـء4852011/03/06 معلم

الشھیدعبد النبى مطر ع  بنین 2011/03/01 لیلى فوزى سعد عویس 2170355 كفـءكفـء4862011/03/06 معلم

قرنفیل االبتدائیة للبنین 2011/03/01 لیلي عبدالعاطى امام سالم 2174576 كفـءكفـء4872011/03/06 معلم

االمل االعدادیھ للصم وضعاف سمع 2011/03/01 ماجد  عبد العزیز  سید  اسماعیل 2178373 كفـءكفـء4882011/03/06 معلم

حسین عبد الفتاح أبوزید بكفر علیم/ الشھید  2011/03/01 ماجد یوسف على یوسف 2184501 كفـءكفـء4892011/03/06 معلم

اجھور الصغرى ع م 2011/03/01 ماھر راضى ابراھیم عطیة 2186053 كفـءكفـء4902011/03/21 معلم

باسوس االعدادیةبنین 2011/03/01 ماھر محمود عبد العظیم ابراھیم 2153883 كفـءكفـء4912011/03/01 معلم

2011/07/01 خالد عالم ع بنین محاسن حسن حسین عبدالمنعم 2186014 كفـءكفـء4922011/07/13 معلم

٣ابو الغیط  2011/03/01 دمحم  جمال دمحم ابراھیم 2157071 كفـءكفـء4932011/03/06 معلم
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م.الشھید دمحم أحمد عقل ع 2011/07/01 دمحم  عبدالجواد أحمد عبدالجواد 2165437 كفـءكفـء4942011/07/13 معلم

كفر سلیم 2011/03/01 دمحم  عزت عبدالسالم الجیزاوى 2166500 كفـءكفـء4952011/03/21 معلم

دمحم احمد صدیق احمد االعدادیة بكوبري / الشھید
الحادثة التابعة لقریة الخرقانیة

2011/03/01 دمحم  محمود سید احمد 2165439 كفـءكفـء4962011/03/01 معلم

عزبةاألھالى للتعلیم األساسى 2011/03/01 دمحم احمد عبد اللطیف راشد 2170690 كفـءكفـء4972011/03/21 معلم

القناطر الخیریةالثانویةالصناعیةبنین 2011/07/01 دمحم احمد دمحم اسماعیل 2268205 كفـءكفـء4982011/07/13 معلم

عاطف االمیر 2011/03/01 دمحم احمد محمود دمحم 2163334 كفـءكفـء4992011/03/21 معلم

بنات. باسوس ع  2011/03/01 دمحم السید دمحم بندارى 2169186 كفـءكفـء5002011/03/21 معلم

العامریھ االبتدائیةالمشتركة 2011/03/01 دمحم ثابت بكرى حسان 2160774 كفـءكفـء5012011/03/21 معلم

٣القناطر الخیریھ 2011/03/01 دمحم ثروت احمد یوسف 2169220 كفـءكفـء5022011/03/06 معلم

ا. عباس دمحم الرمالى  ت  2011/03/01 دمحم جودة احمد یوسف 2144260 كفـءكفـء5032011/03/01 معلم

بنات. شلقان ع  2011/03/01 دمحم حسنى امبابى عبد اللطیف 2216240 كفـءكفـء5042011/03/21 معلم

منشأة ابو الغیط 2011/03/01 دمحم حمدى جاد عبد البارى النجار 2170731 كفـءكفـء5052011/03/06 معلم

الشھیدعبد النبى مطر ع  بنین 2011/03/01 دمحم خیرى دمحم عبد الغنى 2219064 كفـءكفـء5062011/03/06 معلم

٣باسوس  2011/03/01 دمحم ربیع دمحم عفیفى 2158270 كفـءكفـء5072011/03/06 معلم

القناطر الخیریةالثانویةالصناعیةبنین 2011/07/01 دمحم رشاد عبد السمیع جعفر 2268280 كفـءكفـء5082011/07/13 معلم

حسن طاھر الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم زغلول سید احمد 2157414 كفـءكفـء5092011/03/21 معلم

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/03/01 دمحم سعید امام حسین 2157177 كفـءكفـء5102011/03/06 معلم
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حسن ابوبكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 دمحم سعید سالم شلبى 2249699 كفـءكفـء5112011/03/21 معلم

عزبةاألھالى للتعلیم األساسى 2011/03/01 دمحم سعید غریب مدبولى 2170685 كفـءكفـء5122011/03/06 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض ع م 2011/07/01 دمحم سعید دمحم شحات 2165416 كفـءكفـء5132011/07/13 معلم

محمود عصام محروس الوردانى بالمنیرة/ الشھید 2011/03/01 دمحم شحات عبدالغنى احمد 2160734 كفـءكفـء5142011/03/06 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة 2011/03/01 دمحم صبحى الدسوقى دمحم 2101508 كفـءكفـء5152011/03/06 معلم

االمل االبتدائیھ للصم وضعاف سمع 2011/03/01 دمحم ضاھر سید موسى 2171709 كفـءكفـء5162011/03/06 معلم

السیدة خدیجة الرسمیة لغات 2011/03/06 دمحم عاشور دمحم عبدالعال 2182252 كفـءكفـء5172011/03/06 معلم

محمود عصام محروس الوردانى بالمنیرة/ الشھید 2011/07/01 دمحم عبد الحمید دمحم ابراھیم البھادى 2145672 كفـءكفـء5182011/07/01 معلم

العامریة  ع م 2011/03/01 دمحم عبد هللا جودة على البنا 2160801 كفـءكفـء5192011/03/06 معلم

١باسوس  2011/03/01 دمحم عبد المحسن دمحم حسن 2154259 كفـءكفـء5202011/03/06 معلم

ابو الغیط الجدیدة 2011/03/01 دمحم عبد المنعم بیومى على 2155266 كفـءكفـء5212011/03/21 معلم

عمرو موسى ث بنین 2011/03/01 دمحم عبد الواحد عبد العزیز خلیل 2145624 كفـءكفـء5222011/03/06 معلم

عمر بن الخطاب  بنین 2011/03/01 دمحم عبدالرحمن دمحم خاطر 2169347 كفـءكفـء5232011/03/21 معلم

السالم للتعلیم االساسى 2011/07/01 دمحم عبدالعزیز سلیمان ابراھیم 2165418 كفـءكفـء5242011/07/13 معلم

بنات. باسوس ع  2011/07/01 دمحم عبدالعزیز صادق دمحم السماك 2182409 كفـءكفـء5252011/07/13 معلم

الشھید دمحم منصور بقرنفیل 2011/03/01 دمحم عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح 2169137 كفـءكفـء5262011/03/06 معلم

العامریة  ع م 2011/03/01 دمحم عبدالمنعم عبد العزیز یوسف 2158323 كفـءكفـء5272011/03/06 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 

القناطر الخیریةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو الغیط الجدیدة 2011/07/13 دمحم على احمد مصطفى 2169102 كفـءكفـء5282011/07/13 معلم

امین سامى مشتركة 2011/07/01 دمحم على عبد الرحمن ابو شامة 2186126 كفـءكفـء5292011/03/21 معلم

طلعت حرب 2011/03/01 دمحم على عبدالعظیم سالمة 2162980 كفـءكفـء5302011/03/21 معلم

ا. عباس دمحم الرمالى  ت  2011/03/01 دمحم فرج دمحم فرج النجار 2146224 كفـءكفـء5312011/03/21 معلم

محمود عصام محروس الوردانى بالمنیرة/ الشھید 2011/07/01 دمحم فرید دمحم سرتو 2167862 كفـءكفـء5322011/07/13 معلم

٢ابو الغیط  2011/03/01 دمحم فوزى مصطفى جوده 2161966 كفـءكفـء5332011/03/21 معلم

٣باسوس  2011/03/01 دمحم كامل خلیل ابراھیم 2169120 كفـءكفـء5342011/03/21 معلم

الخرقانیة ع م 2011/03/01 دمحم دمحم جمعة رضوان 2163070 كفـءكفـء5352011/03/21 معلم

طلعت حرب 2011/03/01 دمحم محمود ربیع دمحم 2162984 كفـءكفـء5362011/03/21 معلم

عزبةاألھالى للتعلیم األساسى 2011/07/01 دمحم محمود ضاحى على 2182414 كفـءكفـء5372011/07/01 معلم

محمود عصام محروس الوردانى بالمنیرة/ الشھید 2011/03/01 دمحم محمود دمحم مجاھد 2145664 كفـءكفـء5382011/03/21 معلم

عبدهللا دمحم عبدهللا احمد غنیم بشبرا شھاب/ الشھید 2011/03/01 دمحم مسعد السید حسن 2159709 كفـءكفـء5392011/03/06 معلم

اجھور الصغرى ع م 2011/03/01 دمحم مسعد عبد المرضى امام 2163288 كفـءكفـء5402011/03/06 معلم

الخرقانیة ع م 2011/07/01 دمحم نجم الدین عبد الرحمن حجاج 2358515 كفـءكفـء5412011/07/13 معلم

الخرقانیة ع م 2011/03/01 دمحم ھمام دمحم ھمام 2163065 كفـءكفـء5422011/03/06 معلم

دمحم احمد صدیق احمد االعدادیة بكوبري / الشھید
الحادثة التابعة لقریة الخرقانیة

2011/03/01 محمود احمد رمضان عبدالعال 2165432 كفـءكفـء5432011/03/01 معلم

٢ابو الغیط  2011/03/01 محمود امین عفیفى ابراھیم 2161957 كفـءكفـء5442011/03/21 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 

القناطر الخیریةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خالد بن الولید ع بنین 2011/07/01 محمود جمال محمود الطوخى 2171462 كفـءكفـء5452011/07/13 معلم

محمود عصام محروس الوردانى بالمنیرة/ الشھید 2011/03/01 محمود حسنى احمد علیوه 2106169 كفـءكفـء5462011/03/21 معلم

سندبیس ع بنات 2011/03/01 محمود شافعى مدبولى دمحم 2174666 كفـءكفـء5472011/03/06 معلم

محمود عصام محروس الوردانى/ الشھید 2011/07/01 محمود عبدالفتاح حسن منتصر 2167829 كفـءكفـء5482011/07/13 معلم

امین سامى مشتركة 2011/07/01 محمود عثمان رجب دمحم حسن 2153216 كفـءكفـء5492011/07/01 معلم

السیدة خدیجة الرسمیة لغات 2011/03/01 محمود على حسن عبدالھادى 2174679 كفـءكفـء5502011/03/06 معلم

صفوت على ابراھیم على بسندبیس/ الشھید 2011/07/01 محمود دمحم اسماعیل  على یونس 2101550 كفـءكفـء5512011/07/13 معلم

محمود عصام محروس الوردانى/ الشھید 2011/07/01 محمود دمحم البكرى بیومى 2167824 كفـءكفـء5522011/07/01 معلم

كفر علیم ع م 2011/03/01 محمود دمحم سلیمان عبدالسالم 2102180 كفـءكفـء5532011/03/06 معلم

طلعت حرب 2011/03/01 محمود دمحم سیف الدین دمحم 2162983 كفـءكفـء5542011/03/21 معلم

محمود عصام محروس الوردانى بالمنیرة/ الشھید 2011/03/01 محمود دمحم كامل عبدالفتاح 2167821 كفـءكفـء5552011/03/21 معلم

الفاروق عمر اإلبتدائیة 2011/03/01 محمود دمحم محمود ابراھیم 2165230 كفـءكفـء5562011/03/21 معلم

امین سامى مشتركة 2011/03/01 محمود موسى احمد موسى 2186017 كفـءكفـء5572011/03/06 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض ع م 2011/07/01 مدیحھ سالم شحات شافعى 2162917 كفـءكفـء5582011/07/13 معلم

حسن طاھر االبتدائیة 2011/07/01 مرفت دمحم عبد الرحمن احمد 2171706 كفـءكفـء5592011/07/13 معلم

ا.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/03/01 مروان فتحى فھمى امام 2253620 كفـءكفـء5602011/03/21 معلم

القناطرالخیریةالثانویةالصناعیةبنات 2011/07/01 مروة ابو سریع احمد الكحلى 2268305 كفـءكفـء5612011/07/01 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

القناطر الخیریةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السیدة خدیجة الرسمیة لغات 2011/07/01 مروة حنفى عفیفى ابولیمون 2170677 كفـءكفـء5622011/07/13 معلم

حسن أبوبكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 مروة على اسماعیل حسن 2389601 كفـءكفـء5632011/07/13 معلم

١باسوس  2011/07/01 مروة دمحم دمحم الفرنوانى 2155352 كفـءكفـء5642011/07/13 معلم

القناطراالعدادیةالمھنیةبنات.ف 2011/03/01 مروة مرسى عارف مرسى 2174721 كفـءكفـء5652011/03/06 معلم

م.الشھید دمحم أحمد عقل ع 2011/03/01 مروه ابراھیم مصطفى عبدهللا 2158369 كفـءكفـء5662011/03/21 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/03/01 مروه احمدفؤاد عباس النادى 2167781 كفـءكفـء5672011/03/06 معلم

حسن أبوبكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 مروه دمحم زكریا السعدنى 2155358 كفـءكفـء5682011/03/06 معلم

سندبیس ع بنات 2011/03/01 مروه مسعد عبدالكریم سعد 2189898 كفـءكفـء5692011/03/06 معلم

ا بكفر الشرفا الغربى.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/07/01 مروى على سلیمان على 2166580 كفـءكفـء5702011/07/13 معلم

محمود عصام محروس الوردانى بالمنیرة/ الشھید 2011/03/01 مروى دمحم دمحم مرسى العدل 2146215 كفـءكفـء5712011/03/06 معلم

اجھور الصـغرى 2011/03/01 مسعد حسن غنیم سالم 2227761 كفـءكفـء5722011/03/06 معلم

عبدالمجیدعامرالثانویةم 2011/03/01 مسعد صابر ابو زید السید موسى 2153853 كفـءكفـء5732011/03/06 معلم

١البرادعھ المشتركة  2011/03/01 مسعد عبدهللا امین محمود 2165404 كفـءكفـء5742011/03/21 معلم

عبدهللا دمحم عبدهللا احمد غنیم بشبرا شھاب/ الشھید 2011/03/01 مسعد عبدالمقصود حجازى بطران 2168733 كفـءكفـء5752011/03/06 معلم

العامریة  ع م 2011/03/01 مصطفى  محمود عبد المقصود حسنین 2160855 كفـءكفـء5762011/03/21 معلم

باسوس الجدیدة 2011/03/01 مصطفى عایش ابراھیم على 2169177 كفـءكفـء5772011/03/21 معلم

ا. عباس دمحم الرمالى  ت  2011/03/01 مصطفى دمحم محمود اسماعیل 2171488 كفـءكفـء5782011/03/21 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 

القناطر الخیریةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید عبد المنعم ریاض ع م 2011/03/01 منار دمحم امام احمد 2009457 كفـءكفـء5792011/03/06 معلم

القناطرالخیریةالثانویةالصناعیةبنات 2011/03/01 منال صالح احمد دمحم 2158306 كفـءكفـء5802011/03/06 معلم

السیدة خدیجة الرسمیة لغات 2011/03/01 منال دمحم دمحم جاد 2164274 كفـءكفـء5812011/03/06 معلم

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/03/01 منال محمود دمحم على 2157355 كفـءكفـء5822011/03/06 معلم

قرنفیل المشتركة 2011/03/01 منال مصطفى حسن فتیان 2171409 كفـءكفـء5832011/03/01 معلم

م.الشھید دمحم أحمد عقل ع 2011/03/01 منال نعمان احمد عبدالرازق 2167807 كفـءكفـء5842011/03/06 معلم

ابو الغیط ع بنین 2011/03/01 منصور ضیف هللا عبد العظیم صبیح 2163286 كفـءكفـء5852011/03/21 معلم

اجھور الصـغرى 2011/03/01 منى  صبحى حسین دمحم 2227738 كفـءكفـء5862011/03/06 معلم

امین سامى مشتركة 2011/03/01 منى احمد عامر یوسف 2174677 كفـءكفـء5872011/03/21 معلم

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/03/01 منى جبریل عبد الحى الغرباوى 2157212 كفـءكفـء5882011/03/21 معلم

امین سامى مشتركة 2011/03/01 منى سالمة على عبد الرحمن 2163332 كفـءكفـء5892011/03/06 معلم

بنات. شلقان ع  2011/03/01 منى شعبان عبدالمحسن ابراھیم 2160625 كفـءكفـء5902011/03/06 معلم

الشھیدعبد النبى مطر ع  بنین 2011/03/01 منى عبد النبى احمد سمك 2170323 كفـءكفـء5912011/03/06 معلم

قرنفیل االعدادیة للبنات 2011/03/01 منى على رضوان طوخى 2176079 كفـءكفـء5922011/03/06 معلم

عمر مكرم االبتدائیة 2011/03/01 منى دمحم نصر ابوالنصر 2160704 كفـءكفـء5932011/03/21 معلم

١البرادعھ المشتركة  2011/03/01 منى مسعد عبد الكریم سعد 2171719 كفـءكفـء5942011/03/21 معلم

بنات. شلقان ع  2011/07/01 منى یاسین حسن سید 2167867 كفـءكفـء5952011/07/01 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

القناطر الخیریةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/07/13 مھا حمدى سید عوض 2227860 كفـءكفـء5962011/07/13 معلم

باسوس الجدیدة 2011/03/01 مھا صبرى طھ دمحم 2154077 كفـءكفـء5972011/03/21 معلم

ا.كفر الشرفا الغربى ت 2011/03/01 مى احمد عبدالرحمن جمعة 2158286 كفـءكفـء5982011/03/21 معلم

منشأة ابو الغیط 2011/03/01 مى سعود دمحم احمد 2160730 كفـءكفـء5992011/03/06 معلم

عبدالباقى عبدالوھاب عبدالباقى/ الشھید 2011/03/01 مى عبدالرحمن انور عبدالرحمن 2185984 كفـءكفـء6002011/03/21 معلم

حسن أبوبكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 مى یسرى غریب طھ 2159582 كفـءكفـء6012011/03/06 معلم

القناطرالخیریة التجاریة 2011/07/01 میاده جمال دمحم على 2161807 كفـءكفـء6022011/07/13 معلم

باسوس االعدادیةبنین 2011/03/01 میرفت سمیر دمحم عفیفى غیث 2154047 كفـءكفـء6032011/03/06 معلم

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/03/01 ناجى دمحم احمد دمحم 2157217 كفـءكفـء6042011/03/06 معلم

١البرادعھ المشتركة  2011/03/01 نادیة فؤاد ابراھیم عزوز 1534082 كفـءكفـء6052011/03/06 معلم

القناطر الخیریھ النموذجیھ 2011/07/01 ناھد صادق ابراھیم دمحم 2180014 كفـءكفـء6062011/07/13 معلم

كفر علیم ع م 2011/03/01 ناھد عبدالرحمن شوقت عبدالغنى 2162975 كفـءكفـء6072011/03/06 معلم

صفوت على ابراھیم على بسندبیس/ الشھید 2011/03/01 ناھد دمحم دمحم احمد 2169089 كفـءكفـء6082011/03/21 معلم

حسن ابو بكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 ناھد نعیم عبد التواب  سید 2187208 كفـءكفـء6092011/03/06 معلم

طلعت حرب 2011/03/01 نبیلھ انور عبدالمنعم دمحم 2162993 كفـءكفـء6102011/03/21 معلم

ا بكفر الشرفا الغربى.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/07/01 نبیلھ دمحم عبدالمنعم محمود 2160786 كفـءكفـء6112011/07/13 معلم

الشھید دمحم منصور بقرنفیل 2011/03/01 نجاح فتحى دمحم عیسي 2169133 كفـءكفـء6122011/03/06 معلم
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بنات. شلقان ع  2011/03/01 نجالء انور حنا بطرس 2170765 كفـءكفـء6132011/03/06 معلم

سندبیس ع بنات 2011/07/01 نجالء حسن على مسعود 2174655 كفـءكفـء6142011/07/13 معلم

كفر الحارث 2011/03/01 نجالء سید احمد عبدالحلیم 2171357 كفـءكفـء6152011/03/21 معلم

اجھور الصـغرى 2011/07/01 نجالء عبد الرحمن مرسى ابراھیم 2139197 كفـءكفـء6162011/07/13 معلم

الشھید دمحم منصور بقرنفیل 2011/03/01 نجوى ابراھیم عبدالحمید الغزولى 2169135 كفـءكفـء6172011/03/06 معلم

٣باسوس االبتدائیة   2011/02/20 نجوى صالح عزاز موسى 1622697 كفـءكفـء6182011/02/20 معلم

صفوت على ابراھیم على بسندبیس/ الشھید 2011/03/01 نحمده دمحم كامل دمحم 2157396 كفـءكفـء6192011/03/06 معلم

بنات. شلقان ع  2011/03/01 نرمین جمال دمحم عبد الحمید 2157052 كفـءكفـء6202011/03/21 معلم

العامریھ االبتدائیةالمشتركة 2011/03/01 نسمھ شبل ابوالفتوح السید 2160744 كفـءكفـء6212011/03/06 معلم

القناطرالخیریةالثانویةالصناعیةبنات 2004/07/01 نشوى فتحى حماده ابراھیم 227364 كفـءكفـء6222008/12/30 معلم

السیدة خدیجة الرسمیة لغات 2011/03/01 نشوى دمحم سعد الدین احمد 2164263 كفـءكفـء6232011/03/06 معلم

أ. عرب مره والدیب ت  2011/03/01 نعمھ دمحم عبدالعزیز موسى 2169349 كفـءكفـء6242011/03/21 معلم

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/07/13 نعیمة مبارك عطیة عبد الرازق 2163423 كفـءكفـء6252011/07/01 معلم

كفر سلیم ع م 2011/07/01 نھاد احمد محمود ابراھیم 2165383 كفـءكفـء6262011/07/13 معلم

سندبیس المشتركة 2011/03/01 نھاد دمحم جمال حمزه 2169098 كفـءكفـء6272011/03/21 معلم

مجمع القناطر الخیریھ 2011/03/01 نھلة حسن احمد امام 2157378 كفـءكفـء6282011/03/01 معلم

مجمع القناطر الخیریھ 2011/07/01 نھلة دمحم بدر الدین محمود دمحم 2157391 كفـءكفـء6292011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/07/13 نھى جمعة دمحم احمد 2163427 كفـءكفـء6302011/07/13 معلم

الشھید دمحم منصور بقرنفیل 2011/03/01 نواره محمود عبدالمنعم طبیلھ 2169130 كفـءكفـء6312011/03/06 معلم

السیدة عائشة االبتدائیة 2011/03/01 نور عبدالحلیم عبدالحمید شوعة 2167827 كفـءكفـء6322011/03/06 معلم

كفر علیم ع م 2011/03/01 نورا احمد شفیق دمحم 2162973 كفـءكفـء6332011/03/21 معلم

قرنفیل بنین 2011/03/01 نورا عبد النبى ابراھیم عبد الرحمن 2169138 كفـءكفـء6342011/03/06 معلم

عاطف االمیر 2011/03/01 نورا مصطفى السید محمود 2173118 كفـءكفـء6352011/03/06 معلم

امین سامى مشتركة 2011/03/01 نوره احمد حسین على 2159484 كفـءكفـء6362011/03/21 معلم

القناطراالعدادیةالمھنیةبنات.ف 2011/07/01 نیرمین محمود دمحم ابراھیم 2192261 كفـءكفـء6372011/07/13 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 نیفین ذكى دمحم مصطفى 2170745 كفـءكفـء6382011/03/06 معلم

٣القناطر الخیریھ 2011/07/01 نیفین عبد النبى دمحمى على 2169226 كفـءكفـء6392011/07/13 معلم

ا.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/03/01 نیفین دمحم عبدالخالق ابراھیم 2158293 كفـءكفـء6402011/03/21 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة 2011/03/01 ھاجر فتحى احمد محمود 2101551 كفـءكفـء6412011/03/21 معلم

القناطرالخیریةالثانویةالصناعیةبنات 2011/07/01 ھالة  امام احمد امام حسن 2276579 كفـءكفـء6422011/07/13 معلم

العامریة  ع م 2011/07/01 ھالة احمد عبده البھنساوى 2160750 كفـءكفـء6432011/07/13 معلم

عزبة االھالى 2011/03/01 ھالة سید كمال الدین جعفر 2170679 كفـءكفـء6442011/03/06 معلم

ا.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/07/13 ھالة صالح سید احمد 2176211 كفـءكفـء6452011/07/13 معلم

العامریة  ع م 2011/07/01 ھانم عبده على سلیمان 2167855 كفـءكفـء6462011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الشھید دمحم منصور بقرنفیل 2011/03/01 ھانم یحیى زكریا حسن 2192714 كفـءكفـء6472011/03/06 معلم

م.الشھید دمحم أحمد عقل ع 2011/03/01 ھانى ابراھیم الشحات عبد الرسول 2162876 كفـءكفـء6482011/03/06 معلم

٣باسوس  2011/03/01 ھانى عبدالرسول عبدالفتاح یوسف 2166524 كفـءكفـء6492011/03/06 معلم

٣القناطر الخیریھ 2011/03/01 ھانى عبدالمنعم دیاب الدیبة 2161959 كفـءكفـء6502011/03/06 معلم

حسن طاھر الثانویة المشتركة 2011/03/01 ھانى دمحم ابراھیم ابراھیم ھالل 2174689 كفـءكفـء6512011/03/21 معلم

عمرو موسى ث بنین 2011/03/01 ھانى محمود احمد بدوى 2158337 كفـءكفـء6522011/03/06 معلم

محمود عصام محروس الوردانى بالمنیرة/ الشھید 2011/03/01 ھانى منصور عبد العلیم ابراھیم البھادى 2145661 كفـءكفـء6532011/03/21 معلم

امین سامى مشتركة 2011/03/01 ھبة ابو النصر سعید دمحم 2163333 كفـءكفـء6542011/03/21 معلم

الحدائق 2011/03/01 ھبة هللا ناصر خلیفة عثمان 2155247 كفـءكفـء6552011/03/06 معلم

سندبیس المشتركة 2011/03/01 ھبة ربیع دمحم عفیفى 2216238 كفـءكفـء6562011/03/21 معلم

ا بكفر الشرفا الغربى.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/07/01 ھبھ حسنى حسن دمحم 2358513 كفـءكفـء6572011/07/13 معلم

عمرو موسى ث بنین 2011/07/01 ھبھ طاھر عواد دمحم جوده 2188307 كفـءكفـء6582011/07/13 معلم

ا.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/03/01 ھبھ عبدالعاطى عبدالحلیم عبد اللطیف 2158341 كفـءكفـء6592011/03/06 معلم

بنات. شلقان ع  2011/03/01 ھبھ مختار محمود السماك 2157064 كفـءكفـء6602011/03/06 معلم

السیدة خدیجة الرسمیة لغات 2011/03/01 ھدى  كمال السید على 2165330 كفـءكفـء6612011/03/06 معلم

طلعت حرب 2011/03/01 ھدى احمد عبده البھنساوى 2160811 كفـءكفـء6622011/03/21 معلم

كفر سلیم 2011/07/01 ھدى احمد محمود حسن 2166499 كفـءكفـء6632011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

القناطر الخیریةالثانویةالصناعیةبنین 2011/07/01 ھدى سمیر عبد العزیز اسماعیل 2268198 كفـءكفـء6642011/07/13 معلم

م.الشھید دمحم أحمد عقل ع 2011/03/01 ھدى عبدالمنصف سالم حسن 2167801 كفـءكفـء6652011/03/01 معلم

السیدة خدیجة الرسمیة لغات 2011/03/01 ھدى على سید ابراھیم 2169143 كفـءكفـء6662011/03/06 معلم

امین سامى مشتركة 2011/03/01 ھدى على سید صقر 2163325 كفـءكفـء6672011/03/21 معلم

مجمع القناطر الخیریھ 2011/07/01 ھدى دمحم دمحم على الشرقاوى 2398780 كفـءكفـء6682011/07/13 معلم

الشھید رجائى 2011/03/01 ھدیھ دمحم احمد عبد ربھ 2188277 كفـءكفـء6692011/03/06 معلم

بنات. باسوس ع  2011/03/01 ھشام صبحى كمال دمحم 2181429 كفـءكفـء6702011/03/21 معلم

محمود عصام محروس الوردانى بالمنیرة/ الشھید 2011/03/01 ھمام احمد دمحم مصطفى القاضى 2146237 كفـءكفـء6712011/03/21 معلم

عمر بن الخطاب  بنین 2011/03/01 ھمت محمود احمد دمحم 2171476 كفـءكفـء6722011/03/06 معلم

ا بكفر الشرفا الغربى.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/07/01 ھمت مصطفى على عیداروس 2181648 كفـءكفـء6732011/07/13 معلم

القناطراالعدادیةالمھنیةبنات.ف 2011/07/01 ھناء عبد الفتاح حسن ابو ھاشم 2163344 كفـءكفـء6742011/07/13 معلم

صفوت على ابراھیم على بسندبیس/ الشھید 2011/07/01 ھناء عز الدین دمحم على 2169540 كفـءكفـء6752011/07/13 معلم

ا.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/03/01 ھناء عزت عبد الرحمن عبد الرحمن 2158301 كفـءكفـء6762011/03/06 معلم

مجمع القناطر الخیریھ 2011/03/01 ھناء على عبدهللا عویس 2157376 كفـءكفـء6772011/03/06 معلم

الشھید دمحم منصور بقرنفیل 2011/03/01 ھناء دمحم بدر متولى 2188275 كفـءكفـء6782011/03/06 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض ع م 2011/03/01 ھناء ممدوح خیر جمعھ 2168711 كفـءكفـء6792011/03/21 معلم

القناطر الخیریةالثانویةالصناعیةبنین 2011/07/01 ھناء یوسف احمد سید 2268216 كفـءكفـء6802011/07/13 معلم
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

القناطر الخیریةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العامریھ االبتدائیةالمشتركة 2011/03/01 ھند دمحم سلیمان على 2160776 كفـءكفـء6812011/03/06 معلم

١كفر الحارث  2011/03/01 ھند دمحم سید سالمة 2188260 كفـءكفـء6822011/03/21 معلم

طلعت حرب 2011/03/01 ھیام ابراھیم السید نوح 2162896 كفـءكفـء6832011/03/21 معلم

حسن طاھر االبتدائیة 2011/07/01 ھیام ابراھیم فرج بدوى 2171634 كفـءكفـء6842011/07/13 معلم

حسن طاھر االبتدائیة 2011/03/01 ھیام عبد الرحمن عبد العزیز عبد الرحمن 2157372 كفـءكفـء6852011/03/21 معلم

بنات. شلقان ع  2011/03/01 ھیام فایز صادق ذكى 2160595 كفـءكفـء6862011/03/06 معلم

عمر بن الخطاب  بنین 2011/07/01 ھیثم عبدهللا معوض معوض 2174562 كفـءكفـء6872011/07/01 معلم

السالم للتعلیم االساسى 2011/03/01 وائل دمحم رزق سالمة 2165410 كفـءكفـء6882011/03/21 معلم

محمود عصام محروس الوردانى بالمنیرة/ الشھید 2011/03/01 وائل دمحم سنوسى ابراھیم 2171431 كفـءكفـء6892011/03/06 معلم

مجمع القناطر الخیریھ 2011/07/01 وسام السید دمحم ھاللى 2178761 كفـءكفـء6902011/07/13 معلم

امین سامى مشتركة 2011/07/01 وسام فؤاد دمحم عبد الحمید 2170317 كفـءكفـء6912011/07/13 معلم

خالد بن الولید ع بنین 2011/03/01 وسام دمحم محمود حسین 2153198 كفـءكفـء6922011/03/21 معلم

حسن طاھر االبتدائیة 2011/03/01 وفاء احمد حسن عبد العزیز 2171623 كفـءكفـء6932011/03/06 معلم

ا بكفر الشرفا الغربى.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/03/01 وفاء صالح دمحم عفیفى 2173066 كفـءكفـء6942011/03/06 معلم

صفوت على ابراھیم على بسندبیس/ الشھید 2011/07/01 وفاء صالح دمحم محمود الشلقانى 2398381 كفـءكفـء6952011/07/13 معلم

بنات. شلقان ع  2011/03/01 وفاء عادل عبد الرحمن محمود 2160606 كفـءكفـء6962011/03/21 معلم

ا بكفر الشرفا الغربى.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/03/01 وفاء دمحم عبد العال دمحم ابو النیل 2155365 كفـءكفـء6972011/03/21 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ا بكفر الشرفا الغربى.ابراھیم عبدالغنى ت /الشھید 2011/03/01 وفاء دمحم عبد الفتاح عبد الحمید 2155368 كفـءكفـء6982011/03/06 معلم

حسن ابو بكر الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 والء احمد عالء الدین احمد 2174732 كفـءكفـء6992011/07/13 معلم

الحریة االبتدائیة بأبوالغیط 2011/03/01 والء حامد عوض ھریدى 2161765 كفـءكفـء7002011/03/06 معلم

الشھیدعبد النبى مطر ع  بنین 2011/03/01 والء سالمة دمحم الدالى 2170320 كفـءكفـء7012011/03/06 معلم

صفوت على ابراھیم على بسندبیس/ الشھید 2011/03/01 والء عبد الفتاح یس دمحم 2170742 كفـءكفـء7022011/03/06 معلم

السیدة خدیجة الرسمیة لغات 2011/03/01 والء دمحم رفعت دمحم دمحم الكیالنى 2139196 كفـءكفـء7032011/03/06 معلم

باسوس الجدیدة 2011/03/01 والء دمحم على احمد 2169183 كفـءكفـء7042011/03/06 معلم

م. عرب شركس  ع  2011/03/01 ولید سید عواد دمحم 2160907 كفـءكفـء7052011/03/01 معلم

أ. فوقیة فؤاد ت  2011/07/01 ولید عبدالمنعم عبد الجواد ابو العال 2166791 كفـءكفـء7062011/07/13 معلم

السیدة عائشة االبتدائیة 2011/03/01 ولید عواد دمحمى على 2170741 كفـءكفـء7072011/03/06 معلم

عبدالباقى عبدالوھاب عبدالباقى/ الشھید 2011/03/01 ولید مختار احمد ابراھیم 2188305 كفـءكفـء7082011/03/21 معلم

م.الصغیر االعدادیھ  2011/03/21 یاسر السید عبدالمعبود غریب 2172418 كفـءكفـء7092011/03/21 معلم

دمحم نور الدین عویس 2011/03/01 یاسر عبد الحمید ابو الخیر غریب 2146217 كفـءكفـء7102011/03/06 معلم

٣ابو الغیط  2011/03/01 یاسر دمحم عرفھ حسین 2170733 كفـءكفـء7112011/03/06 معلم

عرب شركس 2011/03/01 یاسمین صالح ابراھیم دمحم 2157383 كفـءكفـء7122011/03/06 معلم

عمرو موسى ث بنین 2011/03/01 یحیى رجب دمحم عبد العال 2164313 كفـءكفـء7132011/03/06 معلم

خالد بن الولید ع بنین 2011/07/01 یسرا سامى دمحم الطباخ 2357664 كفـءكفـء7142011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/07/01 یسرا سید على على 2167800 كفـءكفـء7152011/07/13 معلم

خالدعالم الثانویة المشتركة 2011/03/01 یسرى عبدالعزیز دسوقى شعلة 2173090 كفـءكفـء7162011/03/06 معلم

١باسوس  2011/03/01 یوسف عبد هللا یوسف احمد 2154251 كفـءكفـء7172011/03/06 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شرق شبرا الخیمةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم عبدالقادر دمحم ادم/ الشھید 2011/07/01 دینا توفیق رجب متولى 2170540 كفـءكفـء12011/07/13 أمین مكتبة

العاشر من رمضان 2011/07/01 رانا ابراھیم فؤاد ابراھیم حسن المسلمى 2241236 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

العبور االبتدائیة 2011/07/01 رشا مشحوت عبدالمعین دمحم 2174981 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

الدلتا للصلب ع بنین 2011/07/01 شیماء السید عرفة الشحات 2394809 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

ھدى شعراوى  ع بنات 2011/07/01 مجدى محمود فرید ابراھیم 2174988 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

١/ الشھید عبد المنعم ریاض  2011/07/01 دمحم رضا عبدالھادى عابدین 2170495 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

الشھید محمود كعیب 2011/07/01 مصر دمحم السید المرشدي 2168996 كفـءكفـء72011/07/13 أمین مكتبة

مسطرد 2011/07/01 مھا امین دمحم مكاوى 2166720 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

٢/ الشھید عبد المنعم ریاض  2011/07/01 ناھد عبدالفتاح عبدالوھاب عبدالعال 2170488 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

خالد بن الولید الثانویة بنین 1999/02/01 دمحم محمود على دمحم 230446 كفـءكفـء102008/12/30 أخصائى صحافة واعالم أول

قاسم امین الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 اسماء دمحم الكریونى السید دمحم 2171524 كفـءكفـء112011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عمر بن الخطاب 2011/07/01 ایمان حسن السعید احمد 2166747 كفـءكفـء122011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید أسامھ دمحم حسب النبى 2011/07/01 ایمان رمضان دمحم احمد 2168981 كفـءكفـء132011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١ مایو رقم ١٥ 2011/07/01 تریزة  ابراھیم  جورجي  صلیب 2167738 كفـءكفـء142011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بھتیم ث بنات 2011/07/01 جیھان عبدالحفیظ عبدالحفیظ عبدالعال 2170654 كفـءكفـء152011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

قاسم امین الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 رانیا عبدالمنعم عبدالرازق دمحم حجازى 2171525 كفـءكفـء162011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الرافعى  بنـــــات 2011/07/01 رانیا فوزى محمود السید 2169193 كفـءكفـء172011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

سیناء بنین 2011/07/01 رباب مصرى عبدالرازق سطوحى 2156067 كفـءكفـء182011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢اسكو 2011/07/01 رحاب فتحى ابراھیم عید الجندى 2170649 كفـءكفـء192011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید محمود كعیب 2011/07/01 سارة جابر احمد ابوالعال القصورى 2171494 كفـءكفـء202011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢اسكو 2011/07/01 سمر زكریا عبد الوھاب ابراھیم 2170712 كفـءكفـء212011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنین.أبوبكر الصدیق ع 2011/07/01 شیماء احمد عبد القوي  مرسي 2176361 كفـءكفـء222011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

2011/07/01 یولیو تعلیم أساسى٢٣مجمع  عصمت فتحى احمد دمحم 2170433 كفـءكفـء232011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢احمد شوقي االعدادیھ بنین رقم  2010/07/01 فاتن  ابراھیم  رمضان  ابراھیم 2167694 كفـءكفـء242011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مسطرد 2011/07/01 فاتن احمد على جدامى 2166728 كفـءكفـء252011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ھدى شعراوى  ع بنات 2011/07/01 لمیاء ابوالقاسم محمود احمد 2251039 كفـءكفـء262011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشیماء الرسمیة لغات 2011/07/01 منال مختار دمحم عبدهللا 2166800 كفـءكفـء272011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشیماء الرسمیة لغات 2011/07/01 منى دمحم محمود حسن 2170548 كفـءكفـء282011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

صالح الدین االبتدائى 2011/07/01 ھبھ ابراھیم خضر عبدهللا 2170446 كفـءكفـء292011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

بنین.أبوبكر الصدیق ع 2011/07/01 رضا دمحم السید على حسانین 2163123 كفـءكفـء302011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بنات الجدیدة. أسماء بنت أبى بكر ع 2011/07/01 سھام حسن عبدالرحمن على 2159874 كفـءكفـء312011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بنات الجدیدة. أسماء بنت أبى بكر ع 2011/07/01 صفاء عبدالمنعم عبدالغفار حامد 2159868 كفـءكفـء322011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

دمحم عبدالقادر دمحم ادم/ الشھید 2011/07/01 فاطمھ عبد الخالق  حامد  ابراھیم 2167655 كفـءكفـء332011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

2011/07/01 یولیو تعلیم أساسى٢٣مجمع  دمحم عبدالمجید سید عبده 2170436 كفـءكفـء342011/07/13 أخصائى تكنولوجیا
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الشھید أسامھ دمحم حسب النبى 2011/07/01 مروة صبحى امام ابراھیم 2170445 كفـءكفـء352011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

قاسم امین الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 مھا  محمود عبد العاطى  عبد العزیز 2166470 كفـءكفـء362011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

بھتیم ع بنات 2011/07/01 ھبة عبد الحمید سید على مكى 2169214 كفـءكفـء372011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

سیناء بنین 2010/07/01 والء دمحم فؤاد احمد ناصف 2170550 كفـءكفـء382011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

االمل للصم وضعاف السمع 2011/07/01 ادة  سمیر  ابراھیم  طلبة 2178378 كفـءكفـء392011/07/13 أخصائى نفسى

العاشر من رمضان 2011/07/01 امل دمحم  عبد المنعم  دمحم 2167584 كفـءكفـء402011/07/13 أخصائى نفسى

دمحم عبدالقادر دمحم ادم/ الشھید 2011/07/01 بركة معزوز بشرى حزقیال 2170537 كفـءكفـء412011/07/13 أخصائى نفسى

٢احمد شوقي االعدادیھ بنین رقم  2011/07/01 جمیل  دمحم  عبد الھادى  على 2167708 كفـءكفـء422011/07/13 أخصائى نفسى

١/ الشھید عبد المنعم ریاض  2011/07/01 دالیا عزت على بحیرى 2170502 كفـءكفـء432011/07/13 أخصائى نفسى

النیل االعدادیة  بنات 2011/07/01 راشا حسن عید عبد ربھ 2163154 كفـءكفـء442011/07/13 أخصائى نفسى

الخزف و الصینى 2011/07/01 رانیا دمحم عبدالعظیم الدرغام 2166756 كفـءكفـء452011/07/13 أخصائى نفسى

مسطرد 2011/07/01 رشا نور الدین رمضان نور الدین 2166723 كفـءكفـء462011/07/13 أخصائى نفسى

الرافعى  بنـــــات 2011/07/01 زینب عبد النبى حسن عبد النبى 2169207 كفـءكفـء472011/07/13 أخصائى نفسى

الرافعى  بنـــــات 2011/07/13 سوزان یحیى دمحم سید حسانین 2163162 كفـءكفـء482011/07/13 أخصائى نفسى

٢ مایو رقم ١٥ 2011/07/01 شریھان السید عبدالجواد عبدالغفار 2170626 كفـءكفـء492011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید أسامھ دمحم حسب النبى 2011/07/01 شیماء كمال غنیم دمحم 2168964 كفـءكفـء502011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید محمود كعیب 2011/07/13 عبیر  عفیفي عبد الحمید  عفیفي 2168984 كفـءكفـء512011/07/13 أخصائى نفسى
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بھتیم الرسمیة لغات 2011/07/01 دمحم  عمر  عبد الھادى منصور 2166442 كفـءكفـء522011/07/13 أخصائى نفسى

احمد شوقى االعدادیة 2011/07/01 دمحم ھتلر محمود احمد 2155738 كفـءكفـء532011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید أسامھ دمحم حسب النبى 2011/07/01 مرفت طلعت دمحم احمد 2168986 كفـءكفـء542011/07/13 أخصائى نفسى

السادات الرسمیة لغات 2011/07/01 مروة احمد حامد دمحم 2162938 كفـءكفـء552011/07/13 أخصائى نفسى

جمال عبدالناصر االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ عبدالفتاح رفاعى الزغل 2130305 كفـءكفـء562011/07/13 أخصائى نفسى

الشیماء الرسمیة لغات 1994/10/13 امل سید عبد العظیم ابو طالب 218243 كفـءكفـء572012/05/31 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول أ

الشیماء الرسمیة لغات 2011/07/01 اسماء عبدالعزیز الشحات حسن 2170633 كفـءكفـء582011/07/13 أخصائى اجتماعى

السالم الجدیدة 2011/07/01 امینھ عبدالعزیز السید عبدالواحد 2171480 كفـءكفـء592011/07/13 أخصائى اجتماعى

العبور االبتدائیة 2010/07/01 بشرى شعبان عبدالفتاح عمار 2162937 كفـءكفـء602011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید محمود كعیب 2011/07/01 جھاد صالح حسن خلیفة 2170526 كفـءكفـء612011/07/13 أخصائى اجتماعى

قاسم امین الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 دعاء احمد ابوالعال النحراوى 2171526 كفـءكفـء622011/07/13 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب 2011/07/01 شربات دمحم مصطفى عبدالعال 2166754 كفـءكفـء632011/07/13 أخصائى اجتماعى

اسماء بنت  ابى بكر  بنات 2011/07/01 شیماء نعیم عارف  احمد 2166377 كفـءكفـء642011/07/13 أخصائى اجتماعى

اسماء بنت  ابى بكر  بنات 2011/07/01 منال علي عبده دمحم 2166387 كفـءكفـء652011/07/13 أخصائى اجتماعى

السیدة خدیجة أم المؤمنین 2010/07/01 ھبھ عاشور ثابت فراج 2171498 كفـءكفـء662011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢اسكو 2011/07/13 ھنادى دمحم محمود نعمانى 2170692 كفـءكفـء672011/07/13 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1990/10/01 ابراھیم دمحم محمود عبد الجواد 1104196 كفـءكفـء682012/08/26 دكتوراهمعلم خبیر
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عمر بن عبد العزیز 1992/06/07 صباح ابراھیم فرج زیدان 180844 كفـءكفـء692008/12/30 معلم أول أ

٢اسكو 1988/09/01 احمد فرحات احمد حلوة 208720 كفـءكفـء702008/12/30 معلم أول

بنین.أبوبكر الصدیق ع 2002/05/01 امانى عبد الجید عبد الحمید عبد الجید 239185 كفـءكفـء712012/05/13 ماجیستیرمعلم أول

سیناء بنین 2004/07/01 امل عبدالمنعم السید عید 380059 كفـءكفـء722012/08/09 دكتوراهمعلم أول

الثانویھ الفنیھ للتعلیم والتدریب المزدوج 2002/05/01 ایمان خلیل ابراھیم دمحم 235677 كفـءكفـء732012/05/13 ماجیستیرمعلم أول

یحي المشد الرسمیة المتمیزة لغات/ د 2004/07/01 ریھام سعید عبدهللا فرج 238532 كفـءكفـء742012/08/09 دكتوراهمعلم أول

قاسم امین الرسمیة المتمیزة لغات 2000/08/19 شیرین یوسف فھیم عبد المسیح 236998 كفـءكفـء752012/05/13 ماجیستیرمعلم أول

صفیة زغلول الرسمیة لغات 2003/07/26 دمحم میمى السعید حسن 240987 كفـءكفـء762012/05/31 ماجیستیرمعلم أول

فاطمةالزھراءث الصناعیة للبنات 1995/09/01 منال محمود فرید عوض 231805 كفـءكفـء772009/09/13 معلم أول

٢اسكو 2011/07/01 ابتسام عبد الحمید احمد دمحم بركات 2170701 كفـءكفـء782011/07/13 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 ابتھال على السعید دمحم 2261318 كفـءكفـء792011/07/13 معلم

بنین. دمحم دمحم على عبدالعال ص/ الشھید 2004/07/01 ابراھیم سید ابراھیم یوسف 237858 كفـءكفـء802010/12/30 معلم

بھتیم الرسمیة لغات 2011/07/01 احمد ابوسریع عودة مبارك 2401558 كفـءكفـء812011/07/13 معلم

على مبارك االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 احمد سعید الصیاد السید 2195642 كفـءكفـء822011/03/06 معلم

احمد شوقى االعدادیة 2011/03/01 احمد عشرى صادق محمود 2110162 كفـءكفـء832011/02/14 معلم

بھتیم ث بنات 2011/03/01 احمد مجدى دمحم توفیق المصیلحى 2159895 كفـءكفـء842011/07/13 معلم

بنین.أبوبكر الصدیق ع 2011/07/01 احمد مجدي احمد زاھر امین 2391247 كفـءكفـء852011/07/13 معلم
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ھدى شعراوى  ع بنات 2011/07/01 اسامة احمد عبدالفتاح على طالب 2174973 كفـءكفـء862011/07/13 معلم

الشھید محمود كعیب 2011/03/01 اسالم وجیھ على دمحم السید موسى 2163163 كفـءكفـء872011/03/06 معلم

یحى المشد الرسمیة المتمیزة لغات/ د 2011/03/01 اسماء  دمحم  حسنى  احمد 2176265 كفـءكفـء882011/03/06 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2011/03/01 اسماء ابو القاسم  محمود  احمد 2178148 كفـءكفـء892011/03/21 معلم

الشھید أسامھ دمحم حسب النبى 2011/07/01 اسماء سمیر احمد دمحم 2168970 كفـءكفـء902011/07/13 معلم

النیل االعدادیة  بنات 2011/03/01 اسماء عبدهللا عبدالمنعم احمد 236116 كفـءكفـء912011/03/06 معلم

الشیماء الرسمیة لغات 2011/07/01 اسماء دمحم عبدالبصیر عبدالبصیر 2159926 كفـءكفـء922011/07/13 معلم

فاطمةالزھراءث الصناعیة للبنات 2004/07/01 اسماء دمحم علیوه سیداحمد 235977 كفـءكفـء932010/12/30 معلم

قاسم امین الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 اسماء نصر احمد دمحم حفنى 2171529 كفـءكفـء942011/03/06 معلم

الدلتا للصلب ع بنین 2011/03/01 اسماعیل دمحم عبدالعزیز عبدالغنى 2163135 كفـءكفـء952011/03/21 معلم

بھتیم الرسمیة لغات 2011/07/01 اشرف عید عطیة الشعراوي 2175798 كفـءكفـء962011/07/13 معلم

الدلتا للصلب ع بنین 2011/07/01 السید دمحم دمحم سلیمان 2390762 كفـءكفـء972011/07/13 معلم

دمحم یحي عواد عشري/ الشھید  2011/07/01 الھام نصرت بشرى اسرائیل 2166772 كفـءكفـء982011/07/13 معلم

على مبارك االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 امال جمال دمحم على الشبینى 2168960 كفـءكفـء992011/07/13 معلم

فاطمةالزھراءث الصناعیة للبنات 2004/07/01 امال سید دمحم بغدادى 221343 كفـءكفـء1002010/12/30 معلم

الشیماء الرسمیة لغات 2010/07/01 امانى السعید زاید على 2170547 كفـءكفـء1012011/07/13 معلم

صالح الدین االبتدائى 2011/07/01 أمانى السید  دمحم  احمد 2176050 كفـءكفـء1022011/07/13 معلم
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قاسم امین الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 امانى شبل عبدالرؤوف سید احمد 2171511 كفـءكفـء1032011/03/06 معلم

الدلتا للصلب ع بنین 2011/07/01 امانى صابر دمحم دیاب 2159925 كفـءكفـء1042011/07/13 معلم

السیدة خدیجة ام المؤمنین 2011/03/01 امانى عبدالستار سید احمد ابراھیم 2171499 كفـءكفـء1052011/03/21 معلم

الشھید محمود كعیب 2011/03/01 امانى عبدالسالم السید طلبھ 2163167 كفـءكفـء1062011/03/06 معلم

أ.  یولیو ت ٢٣ 2011/07/01 امانى دمحم تھامى دمحم 2163115 كفـءكفـء1072011/07/13 معلم

قاسم امین الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 أماني علي أمین  علي 2175892 كفـءكفـء1082011/07/13 معلم

اسماء بنت ابى بكر 2011/03/01 امل السید  سعد  عبد الجواد 2166334 كفـءكفـء1092011/03/06 معلم

٢ مایو رقم ١٥ 2011/07/01 امل عاطف حسن حسن 2170635 كفـءكفـء1102011/07/13 معلم

الثانویھ الفنیھ للتعلیم والتدریب المزدوج 2011/07/13 امل ماھر محمود مصطفى 2382229 كفـءكفـء1112011/07/13 معلم

صفیة زغلول الرسمیة لغات 2011/03/01 امیرة جالل عبدالقوى ابراھیم 2131432 كفـءكفـء1122011/03/06 معلم

صالح الدین االبتدائى 2011/07/01 امیرة سالم سلیم سالم 2163117 كفـءكفـء1132011/07/03 معلم

بنین. دمحم دمحم على عبدالعال ص/ الشھید 2011/07/01 امیرة صالح حنفى فاضل 2264242 كفـءكفـء1142011/07/13 معلم

٢اسكو 2011/07/01 امیرة عطیتو دمحم عبدالباقى 2170696 كفـءكفـء1152011/07/13 معلم

السیدة خدیجة ام المؤمنین 2011/03/01 امیرة دمحم احمد دمحم سلیم 2171505 كفـءكفـء1162011/03/06 معلم

یحي المشد الرسمیة المتمیزة لغات/ د 2011/07/01 امیرة دمحم ضیاء الدین الیسد 2178839 كفـءكفـء1172011/07/13 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 امیره احمد حسن دمحم 2239927 كفـءكفـء1182011/07/13 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2011/03/01 امیره رجب أحمد علي 2178200 كفـءكفـء1192011/03/06 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 

شرق شبرا الخیمةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

قاسم امین الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 ایمان  فاروق محمود  عبد الحافظ 2166448 كفـءكفـء1202011/07/13 معلم

النیل االعدادیة  بنات 2011/07/01 ایمان ابراھیم فرج الجناینى 2170645 كفـءكفـء1212011/07/13 معلم

دمحم یحي عواد عشري/ الشھید  2011/03/01 ایمان القطب انور دمحم زاھر 2166761 كفـءكفـء1222011/03/06 معلم

دمحم یحي عواد عشري/ الشھید  2010/07/01 ایمان سالمة احمد مصطفى 2170490 كفـءكفـء1232011/07/13 معلم

ملحقة دار المعلمین 2011/03/01 ایمان عادل حسین حسنین حبیب 2239950 كفـءكفـء1242011/03/06 معلم

على مبارك االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ایمان دمحم احمد احمد 2170675 كفـءكفـء1252011/07/13 معلم

یحى المشد الرسمیة المتمیزة لغات/ د 2011/07/01 ایمان دمحم احمد على 2159930 كفـءكفـء1262011/07/13 معلم

بنات الجدیدة. أسماء بنت أبى بكر ع 2011/07/01 ایمان موسى ابراھیم العنانى 2169385 كفـءكفـء1272011/07/13 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 ایمن دمحم شعبان یزبك 2239938 كفـءكفـء1282011/07/13 معلم

بنین. دمحم دمحم على عبدالعال ص/ الشھید 2011/07/01 ایمن ناجي فھیم ابراھیم 2387283 كفـءكفـء1292011/07/13 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 ایناس شعبان عبدالحمید عبدالجواد 2264238 كفـءكفـء1302011/07/13 معلم

ملحقة دار المعلمین 2011/03/01 ایناس فتحي عبد القادر حسین سالم 2076411 كفـءكفـء1312011/03/06 معلم

عمر بن الخطاب 2011/07/01 بركسان السید حسن مكى 2178833 كفـءكفـء1322011/07/13 معلم

الشیماء الرسمیة لغات 2010/07/01 بشرى عبدالرحمن خلیل احمد خلیل 2170642 كفـءكفـء1332011/07/13 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 بھاء عبدالعلیم حسن عفیفى 2246021 كفـءكفـء1342011/07/13 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 بھنسي فاروق بھنسي عكاشھ 2231502 كفـءكفـء1352011/07/13 معلم

ھدى شعراوى  ع بنات 2009/02/28 تریز ابو السعود وھیب اسرائیل 2235281 كفـءكفـء1362011/07/31 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شرق شبرا الخیمةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢/ الشھید عبد المنعم ریاض  2011/03/01 تریزا وصفى ملیكة جبرة 2170485 كفـءكفـء1372011/03/12 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2010/07/01 ثروت فتحي دمحم سید 2342077 كفـءكفـء1382011/07/13 معلم

الشیماء الرسمیة لغات 2011/03/01 جرجس  عوض فؤاد بطرس 2179082 كفـءكفـء1392011/03/06 معلم

دمحم یحي عواد عشري/ الشھید  2011/07/01 جورج حلیم عیاد شحاتھ 2170480 كفـءكفـء1402011/07/13 معلم

دمحم یحي عواد عشري/ الشھید  2011/07/01 جورج راشد مینا حنس 2166768 كفـءكفـء1412011/07/13 معلم

بھتیم ع بنات 2011/07/01 جوزفین یعقوب صبحى لمعى 2169354 كفـءكفـء1422011/07/11 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 حسام سعید  عبد العزیز  دمحم 2332923 كفـءكفـء1432011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب 2011/07/01 حكمة دمحم احمد احمد 2169009 كفـءكفـء1442011/07/13 معلم

الكابالت 2011/03/01 حنان  رمضان  عبد الحمید  دمحم احمد نصر 2178435 كفـءكفـء1452011/03/06 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2011/03/01 حنان  قدري سلیمان مكى 2178233 كفـءكفـء1462011/03/21 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 حنان احمد عبدالقادر السید 2239941 كفـءكفـء1472011/07/13 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 حنان ثابت محمود دمحم 2369035 كفـءكفـء1482011/07/13 معلم

2011/07/01 یولیو تعلیم أساسى٢٣مجمع  حنان سید احمد متولى الخیاط 2174983 كفـءكفـء1492011/07/13 معلم

ملحقة دار المعلمین 2011/03/01 حنان عبدالعظیم عبدالتواب دمحم عبدالعال 2239947 كفـءكفـء1502011/03/06 معلم

الشھید محمود كعیب 2011/03/01 خالد فرغلى عبدالحسیب درویش 2173594 كفـءكفـء1512011/03/06 معلم

بھتیم ع بنات 2011/03/01 دالیا عزت عبدالخالق دمحم 2148973 كفـءكفـء1522011/03/06 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2011/03/01 دعاء  عبد الحمید  عبد العال مرسي 2178251 كفـءكفـء1532011/03/06 معلم
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7438of 2130 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الوظیفة علي 

الكادر
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اسماء بنت  ابى بكر  بنات 2011/07/01 دعاء رفعت عمارة  ابراھیم 2166400 كفـءكفـء1542011/07/13 معلم

یحى المشد الرسمیة المتمیزة لغات/ د 2011/03/01 دینا  احمد عبد اللطیف  دمحم 2176295 كفـءكفـء1552011/03/06 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 دینا غریب حامد ابراھیم 2239926 كفـءكفـء1562011/07/13 معلم

یحى المشد الرسمیة المتمیزة لغات/ د 2011/03/01 رانیا  حامد دمحم محمود الخولى 2176329 كفـءكفـء1572011/03/06 معلم

بنین. دمحم دمحم على عبدالعال ص/ الشھید 2011/07/01 رانیا رفاعى احمد حسین 2256217 كفـءكفـء1582011/07/13 معلم

فاطمةالزھراءث الصناعیة للبنات 2011/07/01 رانیا عماد عطیھ مسعود 2372529 كفـءكفـء1592011/07/13 معلم

الشھید أسامھ دمحم حسب النبى 2011/07/01 رحاب احمد حسن یوسف 2193912 كفـءكفـء1602011/07/13 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 رشا  ممتاز  عالم  دمحم 2292374 كفـءكفـء1612011/07/13 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 رشا السید احمد ابراھیم 2264241 كفـءكفـء1622011/07/13 معلم

فاطمةالزھراءث الصناعیة للبنات 2004/07/01 رشا جون تادرس حنا 241550 كفـءكفـء1632010/11/30 معلم

الشھید محمود كعیب 2011/03/01 رشا حلمى رشاد على 2148078 كفـءكفـء1642011/03/21 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 رشا سالمھ یوسف عفیفى 2239939 كفـءكفـء1652011/07/13 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/07/01 رشا عبدالموجود عبدالحلیم الطوخى 2163168 كفـءكفـء1662011/07/13 معلم

ملحقة دار المعلمین 2011/03/01 رشا فوزى عبدالرحمن محى الدین 2239951 كفـءكفـء1672011/03/06 معلم

جمال عبدالناصر االبتدائیة 2011/07/01 رشا دمحم بكرى احمد 2155895 كفـءكفـء1682011/07/13 معلم

احمد شوقى االعدادیة 2011/07/01 رشا دمحم على على 2170651 كفـءكفـء1692011/07/13 معلم

قاسم امین الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 رشا دمحم ممدوح عبدالفتاح عبدالغنى 2166716 كفـءكفـء1702011/07/13 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2009/09/01 رشدى دمحم عبدالغفار االفندى 2246022 كفـءكفـء1712011/07/13 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 رضا دمحمى عبدالغنى عبدالمعطى 2261339 كفـءكفـء1722011/07/13 معلم

بنات الجدیدة. أسماء بنت أبى بكر ع 2011/07/01 رضوى دمحم حمزة ابوسید احمد 2155421 كفـءكفـء1732011/07/13 معلم

العاشر من رمضان 2011/07/01 رغده زكریا عبدالحمید صالح 2201832 كفـءكفـء1742011/07/13 معلم

صفیة زغلول الرسمیة لغات 2011/03/01 رندا  یحیي  السباعي  على 2166286 كفـءكفـء1752011/03/06 معلم

قاسم امین الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 روحیة ابراھیم محمود متولى 2171513 كفـءكفـء1762011/03/06 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/07/01 ریموندا مجدى جرجس عبدالسید 2162936 كفـءكفـء1772011/07/13 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2011/03/01 ریھام  مبروك  معوض  مرسي 2178303 كفـءكفـء1782011/03/06 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2011/03/01 زكى حلیم  زكى  جرجس 2178339 كفـءكفـء1792011/03/06 معلم

قاسم امین الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 زوزو محروس یوسف یعقوب 2171520 كفـءكفـء1802011/03/06 معلم

اسماء بنت ابى بكر 2011/03/01 زیناھم  عرفات عبد هللا دمحم 2166260 كفـءكفـء1812011/03/06 معلم

دمحم عبدالقادر دمحم ادم/ الشھید 2011/03/01 زینب  دمحم  سید  عبد الرحیم 2071876 كفـءكفـء1822011/02/07 معلم

٢اسكو 2011/07/01 زینب سعد الصاوى دمحم 2170699 كفـءكفـء1832011/07/13 معلم

صالح الدین االبتدائى 2011/07/01 زینب مازن على مازن 2166767 كفـءكفـء1842011/07/13 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 زینب مختار اسماعیل عثمان 2239940 كفـءكفـء1852011/07/13 معلم

قاسم امین الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 سارة مجدى حسن ابولیلھ 2171517 كفـءكفـء1862011/03/06 معلم

٢طلعت حرب االعدادیة بنات  2011/07/01 ساره عبدالعزیز عبدالرحمن عبدالعزیز ابراھیم 2169360 كفـءكفـء1872011/07/13 معلم
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یحى المشد الرسمیة المتمیزة لغات/ د 2011/03/01 سالم عبدالمنعم سالم دمحم 2011826 كفـءكفـء1882011/03/06 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 سامح سعید حلمى  مصطفي 2231510 كفـءكفـء1892011/07/13 معلم

السیدة خدیجة أم المؤمنین 2011/07/01 سامیة حسن حسن احمد عبدربھ 2171502 كفـءكفـء1902011/07/13 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 سحر ثابت محمود دمحم صالح 2239918 كفـءكفـء1912011/07/13 معلم

بنات الجدیدة. أسماء بنت أبى بكر ع 2011/07/01 سحر جوده حسب النبى عبدالرحمن 2178856 كفـءكفـء1922011/07/13 معلم

صالح الدین االبتدائى 2011/07/01 سحر ممدوح عبدهللا ابوالعنین 2170522 كفـءكفـء1932011/07/13 معلم

صالح الدین االبتدائى 2011/07/01 سعاد عبدالحق بدران خالد 2161915 كفـءكفـء1942011/07/13 معلم

اسماء بنت  ابى بكر  بنات 2011/07/01 سعاد دمحم ابراھیم السعداوى 2174982 كفـءكفـء1952011/07/13 معلم

قاسم امین الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 سعاد معزوز بشرى حزقیال 2171507 كفـءكفـء1962011/03/06 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 سعید صابر امین عزت السید 2246019 كفـءكفـء1972011/07/13 معلم

بھتیم ع بنات 2011/07/01 سعید عبدالباسط یحیى دمحم 2162928 كفـءكفـء1982011/07/13 معلم

یحى المشد الرسمیة المتمیزة لغات/ د 2010/07/01 سلوى بیومى دمحمى على 2157243 كفـءكفـء1992011/07/13 معلم

بنین.أبوبكر الصدیق ع 2011/03/01 سلوى لطفى عبدهللا احمد 2189305 كفـءكفـء2002011/03/21 معلم

النیل االعدادیة  بنات 2011/07/01 سماح  موسى  ابراھیم  العنانى 2167506 كفـءكفـء2012011/07/13 معلم

یحى المشد الرسمیة المتمیزة لغات/ د 2011/03/01 سماح السید رسالن  بدوي 2176289 كفـءكفـء2022011/03/06 معلم

2011/03/01 یولیو٢٣ سماح دمحم دمحم البسطویسى 2163110 كفـءكفـء2032011/03/21 معلم

الخزف و الصینى 2011/07/01 سمر عادل عبد المجید دمحم عرفة 2154974 كفـءكفـء2042011/07/13 معلم
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العاشر من رمضان 2011/03/01 سمر دمحم محمود ابراھیم 991731 كفـءكفـء2052011/03/14 معلم

ھدى شعراوى  ع بنات 2011/07/01 سمیھ محمود السید دمحم ابو عبید 2169208 كفـءكفـء2062011/07/13 معلم

دمحم یحي عواد عشري/ الشھید  2011/07/01 سناء سلیمان دمحم سلیمان 2170523 كفـءكفـء2072011/07/13 معلم

نجیب محفوظ 2011/07/01 سناء عادل كامل ویصا 2169369 كفـءكفـء2082011/07/13 معلم

اسماء بنت ابى بكر 2011/03/01 سھام  عبد الرحمن  احمد  حسین 2166318 كفـءكفـء2092011/03/06 معلم

الشیماء الرسمیة لغات 2011/03/01 سھام رضا التھامى حاتم 2170518 كفـءكفـء2102011/03/06 معلم

قاسم امین الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 سھام محمود احمد محمود 2170536 كفـءكفـء2112011/07/13 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/13 سوزان ابراھیم الدسوقى الصیاد دمحم 2353223 كفـءكفـء2122011/07/13 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 سوزان صفوت جاب هللا عبدهللا 2391077 كفـءكفـء2132011/07/13 معلم

یحى المشد الرسمیة المتمیزة لغات/ د 2011/07/01 سومیة حسانین دمحم فزاع 2166130 كفـءكفـء2142011/07/13 معلم

یحى المشد الرسمیة المتمیزة لغات/ د 2011/03/01 شادیة محمود دمحم شجاع الدین 2163118 كفـءكفـء2152011/03/06 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 شعبان دمحم حسن عیسى 2239924 كفـءكفـء2162011/07/13 معلم

یحى المشد الرسمیة المتمیزة لغات/ د 2011/03/01 شیرین جمال محمود دمحم صالح 2170720 كفـءكفـء2172011/03/21 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2011/03/01 شیماء  دمحم عبد هللا  علي 2178316 كفـءكفـء2182011/03/06 معلم

بنین.أبوبكر الصدیق ع 2011/07/01 شیماء احمد دمحم احمد مبروك 2171540 كفـءكفـء2192011/07/13 معلم

النیل االعدادیة  بنات 2011/07/01 شیماء السید فرغلى عطایا 2170666 كفـءكفـء2202011/07/13 معلم

الخزف و الصینى 2011/07/01 شیماء حسیب مرسى دمحم 2166751 كفـءكفـء2212011/07/13 معلم
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٢/ الشھید عبد المنعم ریاض  2011/07/01 شیماء حسین  مبروك  علي 2176214 كفـءكفـء2222011/07/13 معلم

بھتیم الرسمیة لغات 2011/03/01 شیماء حسین عبد الحمید امین 2162171 كفـءكفـء2232011/03/06 معلم

الشیماء الرسمیة لغات 2011/03/01 شیماء حسین دمحم احمد 2170514 كفـءكفـء2242011/03/15 معلم

الشھید محمود كعیب 2011/03/01 شیماء عبد العاطى دمحم ابراھیم 2154207 كفـءكفـء2252011/03/06 معلم

بھتیم الرسمیة لغات 2011/07/01 شیماء عزت توفیق دمحم 2170435 كفـءكفـء2262011/07/13 معلم

قاسم امین الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 شیماء على عبده دمحم 2163108 كفـءكفـء2272011/07/13 معلم

بنین.أبوبكر الصدیق ع 2011/03/01 صابرین على دھیس دمحم زیدان 2160149 كفـءكفـء2282011/03/06 معلم

على مبارك االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 صابرین محمود جالل عبدالغفار 2170671 كفـءكفـء2292011/07/13 معلم

قاسم امین الرسمیة المتمیزة لغات 2011/07/01 صفاء عبدالمنصف عبدالمجید دمحم 2168977 كفـءكفـء2302011/07/13 معلم

مسطرد 2011/07/01 صفاء ھالل عبدالعظیم عوض هللا 1574693 كفـءكفـء2312011/07/01 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 عائشة ابو بكر  بیومي  مرسي 2292371 كفـءكفـء2322011/07/13 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 عائشة السید عبدالرحمن السید 2261358 كفـءكفـء2332011/07/13 معلم

احمد شوقى االعدادیة 2011/07/01 عبد الرازق نصحى عبد الرازق موسى 2394989 كفـءكفـء2342011/07/13 معلم

صفیة زغلول الرسمیة لغات 2011/07/13 عبد هللا  إبراھیم دمحم إبراھیم 2169247 كفـءكفـء2352011/06/27 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 عبده عامر شمندى عامر 2239920 كفـءكفـء2362011/07/13 معلم

صالح الدین 2011/03/01 عبیر السید ابوالنور السید 2101261 كفـءكفـء2372011/03/06 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى 2011/03/01 عبیر عریان فھیم ابراھیم 2170483 كفـءكفـء2382011/03/21 معلم
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الكابالت 2011/03/01 عزة  احمد  دمحم  حجاج 2178436 كفـءكفـء2392011/03/06 معلم

2011/03/01 یولیو٢٣ عزه رجب ابراھیم احمد 2163109 كفـءكفـء2402011/03/06 معلم

بھتیم الثانویة بنین 2011/03/01 عصام ابراھیم دمحم دمحم 2165454 كفـءكفـء2412011/03/06 معلم

قاسم امین الرسمیة المتمیزة لغات 2010/03/01 عصام شعبان عبدالسالم مرسى 2182201 كفـءكفـء2422011/03/21 معلم

بنین. دمحم دمحم على عبدالعال ص/ الشھید 2004/07/01 عصام دمحم حسن قندیل 238901 كفـءكفـء2432010/12/30 معلم

قاسم امین الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 عطیات دمحم داود عبدالعال 2166738 كفـءكفـء2442011/03/21 معلم

یحى المشد الرسمیة المتمیزة لغات/ د 2011/03/01 عفاف السید توفیق سالمة 2176278 كفـءكفـء2452011/03/06 معلم

الشیماء الرسمیة لغات 2011/03/01 عالء احمد عطیھ احمد 2171397 كفـءكفـء2462011/03/06 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 علیاء رمضان دمحم  ابو المعاطى 2303357 كفـءكفـء2472011/07/13 معلم

بنین.أبوبكر الصدیق ع 2011/07/01 غاده ابراھیم صادق محمود 2170504 كفـءكفـء2482011/07/13 معلم

السیدة خدیجة ام المؤمنین 2011/03/01 فاطمة االمیر بغدادى عبدالرحیم 2171501 كفـءكفـء2492011/03/21 معلم

الشیماء الرسمیة لغات 2011/03/01 فاطمة الزھراء عبدالرازق دمحم عبدالرازق 2170515 كفـءكفـء2502011/03/06 معلم

بھتیم ع بنات 2011/07/01 فاطمة حسن على حسن برعى 2169223 كفـءكفـء2512011/07/13 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 فاطمة سید بدر  بدیر 2292367 كفـءكفـء2522011/07/13 معلم

الشیماء الرسمیة لغات 2011/03/01 فاطمة قاسم عمر قاسم 2170509 كفـءكفـء2532011/03/06 معلم

اسماء بنت ابى بكر 2011/03/01 فاطمھ  مصطفى عبد العزیز  مھدى 2166301 كفـءكفـء2542011/03/06 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2011/03/01 فودة  السید  الشحات شحاتة 2178321 كفـءكفـء2552011/03/21 معلم
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الدلتا للصلب ع بنین 2011/07/01 كامل حماد كامل دمحم 2162932 كفـءكفـء2562011/07/13 معلم

عمرو بن عبد العزیز 2011/03/01 كامیلیا مرسى عبدالنعیم دمحم 2163104 كفـءكفـء2572011/03/06 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 كریم زكریا محمود دمحم 2239944 كفـءكفـء2582011/07/13 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2011/03/01 كریمة  سالم  دمحم سالم 2178272 كفـءكفـء2592011/03/06 معلم

قاسم امین الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 ماجدة سمیر حسن دمحم 2171516 كفـءكفـء2602011/03/06 معلم

الخزف و الصینى 2008/03/01 ماجده دمحم دمحم على 662147 كفـءكفـء2612011/03/07 معلم

بھتیم ع بنات 2011/07/01 ماھیتاب جاد الحق دمحم بھاء الدین خلف 2169356 كفـءكفـء2622011/07/13 معلم

بھتیم ع بنات 2011/07/01 دمحم  حسین عبد الفتاح  مصطفى 2167734 كفـءكفـء2632011/07/11 معلم

٢احمد شوقي االعدادیھ بنین رقم  2011/03/01 دمحم  عبد الحكیم  دمحم  عبد الباقى 2167690 كفـءكفـء2642011/03/06 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 دمحم احمد ابراھیم احمد شناف 2227770 كفـءكفـء2652011/07/13 معلم

سیناء بنین 2011/03/01 دمحم السید الشبراوى اسماعیل 2170544 كفـءكفـء2662011/03/21 معلم

یحى المشد الرسمیة المتمیزة لغات/ د 2011/03/01 دمحم رزق رمضان سعد 2182217 كفـءكفـء2672011/03/21 معلم

2011/03/01 یولیو تعلیم أساسى٢٣مجمع  دمحم رفاعى عدلى مرعى 2208034 كفـءكفـء2682011/03/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 دمحم سعید عبدالھادى الریس 2170545 كفـءكفـء2692011/03/21 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى 2011/07/01 دمحم عاطف دمحم دمحم 2166746 كفـءكفـء2702011/07/13 معلم

بھتیم التجاریة الثانویة بنات القدیمھ 2011/07/01 دمحم عبد الغتى موسي مرعي 2254658 كفـءكفـء2712011/07/13 معلم

بھتیم ع بنات 2011/07/01 دمحم عبدالقادر رشاد دمحم 2159924 كفـءكفـء2722011/07/13 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 

شرق شبرا الخیمةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 دمحم عبدالمعطى زین ابراھیم خاطر 2239929 كفـءكفـء2732011/07/13 معلم

بنات الجدیدة. أسماء بنت أبى بكر ع 2011/03/01 دمحم فؤاد دمحم غنیمى خلیفة حجاب 2159834 كفـءكفـء2742011/03/21 معلم

بنین.أبوبكر الصدیق ع 2011/07/01 دمحم لطفى السعید بدوى لیلھ 2163124 كفـءكفـء2752011/07/13 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2004/07/01 محمود السید دمحم البحیرى 234768 كفـءكفـء2762010/12/30 معلم

بنین.أبوبكر الصدیق ع 2010/03/01 محمود مرسى عبد العزیز دسوقى 2153909 كفـءكفـء2772011/03/21 معلم

٢طلعت حرب االعدادیة بنات  2011/07/13 مرفت سعید ابراھیم دمحم 2169362 كفـءكفـء2782011/07/13 معلم

صالح الدین االبتدائى 2011/07/01 مرفت عیسى عطا شاروبیم 2161923 كفـءكفـء2792011/07/13 معلم

جمال عبدالناصر االبتدائیة 2011/07/01 مروة  جمعة  سلیمان  حسن 2167531 كفـءكفـء2802011/07/13 معلم

الشیماء الرسمیة لغات 2011/03/01 مروة  حمدي  دمحم جبریل 2178284 كفـءكفـء2812011/03/06 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2011/03/01 مروة  ھاشم  علي  ھاشم 2178291 كفـءكفـء2822011/03/06 معلم

یحى المشد الرسمیة المتمیزة لغات/ د 2011/03/01 مروة احمد محمود طلبة 2162158 كفـءكفـء2832011/03/06 معلم

بنین. دمحم دمحم على عبدالعال ص/ الشھید 2011/07/01 مروة سامى سید احمد 2264240 كفـءكفـء2842011/07/13 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 مروة سعید عبد العزیز  دمحم 2332922 كفـءكفـء2852011/07/13 معلم

مسطرد 2011/07/01 مروة لطفى دمحم فیض هللا 2166706 كفـءكفـء2862011/07/13 معلم

النیل االعدادیة  بنات 2011/07/01 مروه  صالح دمحم سالم 2176232 كفـءكفـء2872011/07/13 معلم

جمال عبدالناصر االبتدائیة 2011/07/01 مروى دمحم  دمحم           جودة 2167541 كفـءكفـء2882011/07/13 معلم

بھتیم التجاریة الثانویة بنات القدیمھ 2008/06/23 مریم ظریف ریاض عبد الشھید 2212145 كفـءكفـء2892011/02/14 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 

شرق شبرا الخیمةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ.  یولیو ت ٢٣ 2011/07/01 مشیرة  سعید عبدالمنعم على 2163113 كفـءكفـء2902011/07/13 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 مصطفى شعبان على دمحم 2239928 كفـءكفـء2912011/07/13 معلم

الدلتا للصلب ع بنین 2011/07/01 مصطفى صابر السعید ابراھیم 2171535 كفـءكفـء2922011/07/13 معلم

بنین. دمحم دمحم على عبدالعال ص/ الشھید 2004/07/01 مصطفى عابدین توفیق شحاتھ 217104 كفـءكفـء2932010/12/30 معلم

احمد شوقى االعدادیة 2011/07/13 مصطفي سعید سید دمحم الدقن 2361580 كفـءكفـء2942011/07/13 معلم

یحى المشد الرسمیة المتمیزة لغات/ د 2011/07/01 منال سیف النصر مرسى السمان 2163119 كفـءكفـء2952011/07/13 معلم

الشیماء الرسمیة لغات 2011/03/01 منى امین احمد دمحم عوض 2170513 كفـءكفـء2962011/03/06 معلم

سیناء بنین 2011/03/01 منى على ابراھیم امام 2156064 كفـءكفـء2972011/03/06 معلم

السادات الرسمیة لغات 2011/07/01 منى دمحم ابراھیم احمد خلیفة 2178837 كفـءكفـء2982011/07/13 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2011/07/01 مني ابو الوفا ابراھیم  دمحم 2178295 كفـءكفـء2992011/07/13 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 مني جمیل دمحم زاید 2342089 كفـءكفـء3002011/07/13 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 مھا على جوده على 2246018 كفـءكفـء3012011/07/13 معلم

الشھید أسامھ دمحم حسب النبى 2011/07/01 مى جبر جبر احمد 2170520 كفـءكفـء3022011/07/13 معلم

یحى المشد الرسمیة المتمیزة لغات/ د 2011/03/01 مي  سمیر  دمحم  بركات 2176303 كفـءكفـء3032011/03/06 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/07/13 مینا عزت داود سلیمان 2154308 كفـءكفـء3042011/07/13 معلم

بنین. دمحم دمحم على عبدالعال ص/ الشھید 2011/07/01 ناھد سید احمد عبدالنبى سید احمد 2256218 كفـءكفـء3052011/07/13 معلم

ھدى شعراوى  ع بنات 2011/03/01 ناھد شحاتھ دمحم عبدربھ 2174987 كفـءكفـء3062011/03/06 معلم

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

7438of 2139 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
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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 

شرق شبرا الخیمةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنین.أبوبكر الصدیق ع 2011/03/01 ناھد عبدالستار دمحم عمران 2163120 كفـءكفـء3072011/03/06 معلم

فاطمةالزھراءث الصناعیة للبنات 2011/07/01 نجالء صبرى برنس دمحم 2274799 كفـءكفـء3082011/07/13 معلم

بھتیم الرسمیة لغات 2011/07/01 نجالء فتحى عبدالعزیز محمود 2169361 كفـءكفـء3092011/07/13 معلم

بھتیم الرسمیة لغات 2011/07/01 نجالء دمحم فتحى عبدالرحمن على 2178835 كفـءكفـء3102011/07/13 معلم

الثانویھ الفنیھ للتعلیم والتدریب المزدوج 2004/07/01 نحمده فتحى احمد جاد 238353 كفـءكفـء3112010/12/30 معلم

٢احمد شوقي االعدادیھ بنین رقم  2011/07/01 نحمدو  ماھر  السید  رجب 2167703 كفـءكفـء3122011/07/13 معلم

بھتیم الرسمیة لغات 2011/07/01 نرمین  عبد الوھاب  عبد الرءوف عبد الوھاب 2166475 كفـءكفـء3132011/07/13 معلم

عمرو بن عبد العزیز 2011/03/01 نعمھ احمد دمحم عبدالنبى 2163111 كفـءكفـء3142011/03/06 معلم

الشھید محمود كعیب 2011/07/01 نھلھ سلیمان  عبد هللا الرفاعي 2175865 كفـءكفـء3152011/07/13 معلم

٢اسكو 2011/03/01 نھى دمحم السید احمد غانم 2170715 كفـءكفـء3162011/03/06 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 نھى دمحم حسن عطیة 2260940 كفـءكفـء3172011/07/13 معلم

فاطمةالزھراءث الصناعیة للبنات 2011/07/01 نورا ابو المكارم  حافظ فضیلھ 2372545 كفـءكفـء3182011/07/13 معلم

٢احمد شوقي االعدادیھ بنین رقم  2011/07/01 نیفین صفوت جاب هللا عبدهللا 2166771 كفـءكفـء3192011/07/13 معلم

بھتیم ع بنات 2011/07/01 ھاجر رضا مصطفى القانونى حسین 2169230 كفـءكفـء3202011/07/13 معلم

الشیماء الرسمیة لغات 2011/03/01 ھالة  دمحم نصر  سالم 2176320 كفـءكفـء3212011/03/06 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 ھانى صالح عطا عبدالخالق 2239919 كفـءكفـء3222011/07/13 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/01 ھانى نبیة مغاورى موسى 2154537 كفـءكفـء3232011/03/06 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 

شرق شبرا الخیمةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االمل للصم وضعاف السمع 2011/03/01 ھبة  عصام الدین  مصطفى  فھمى 2178335 كفـءكفـء3242011/03/06 معلم

یحى المشد الرسمیة المتمیزة لغات/ د 2011/03/01 ھبة  دمحم  ابو السعود  السید 2176258 كفـءكفـء3252011/03/06 معلم

١ مایو رقم ١٥ 2011/07/01 ھبھ  عبدهللا  عبد المفید  دمحم 2167721 كفـءكفـء3262011/07/13 معلم

اسماء بنت ابى بكر 2011/03/01 ھبھ  دمحم  محمود احمد الخشن 2166432 كفـءكفـء3272011/03/06 معلم

بنین.أبوبكر الصدیق ع 2011/07/01 ھبھ ابراھیم سلیم عبدالظاھر 2170449 كفـءكفـء3282011/07/13 معلم

السالم الجدیدة 2011/07/01 ھبھ ابراھیم عبدالمعتمد راشد 2170686 كفـءكفـء3292011/07/13 معلم

الشیماء الرسمیة لغات 2011/03/01 ھبھ احمد محمود طھ 2170516 كفـءكفـء3302011/03/06 معلم

السالم الجدیدة 2011/03/01 ھبھ السید فتح هللا النجار 2170528 كفـءكفـء3312011/03/06 معلم

عمرو بن عبد العزیز 2011/03/01 ھبھ شوقى عبدالمقصود رضوان 2171519 كفـءكفـء3322011/03/21 معلم

الرافعى  بنـــــات 2011/07/01 ھبھ عادل طھ عبدهللا 2178842 كفـءكفـء3332011/07/13 معلم

قاسم امین الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/01 ھبھ مصطفي  حامد دمحم 2222519 كفـءكفـء3342011/03/06 معلم

الشھید أسامھ دمحم حسب النبى 2011/07/01 ھدى  حسن  سالمة  ابراھیم 2167633 كفـءكفـء3352011/07/13 معلم

فاطمةالزھراءث الصناعیة للبنات 2011/07/01 ھدى زكریا حسنین احمد 2274801 كفـءكفـء3362011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب 2011/07/01 ھدى زكریا فھمى الشبینى 2166749 كفـءكفـء3372011/07/13 معلم

بھتیم الرسمیة لغات 2011/07/01 ھدى ناشد عزب دمحم 2169002 كفـءكفـء3382011/07/13 معلم

فاطمةالزھراءث الصناعیة للبنات 2009/06/15 ھمت مصطفي زكي الجندي 2372540 كفـءكفـء3392011/07/13 معلم

بھتیم الجدیده الفنیة المتقدمھ للشئون الفندقیة 
والخدمات السیاحیھ

2011/07/01 ھناء احمد مصطفي سالم غتیم 2254700 كفـءكفـء3402011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

شرق شبرا الخیمةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم یحي عواد عشري/ الشھید  2011/07/01 ھناء عبدالرافع دمحم كمال  ابراھیم 2166763 كفـءكفـء3412011/07/13 معلم

٢اسكو  2011/03/01 ھند  ابراھیم عبد الفتاح بیومى 2170725 كفـءكفـء3422011/03/21 معلم

العاشر من رمضان 2011/07/01 ھند  عبدالرحمن یوسف احمد 2174989 كفـءكفـء3432011/07/13 معلم

الشیماء الرسمیة لغات 2011/03/01 ھند احمد لطفى عبدالحمید فھمى دمحم 2170507 كفـءكفـء3442011/03/06 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 ھند السید عباس ابو شعیشع 2342069 كفـءكفـء3452011/07/13 معلم

بنات الجدیدة. أسماء بنت أبى بكر ع 2011/07/01 ھند شبت الحمد احمد الجالس 2159828 كفـءكفـء3462011/07/13 معلم

٢/ الشھید عبد المنعم ریاض  2011/03/01 ھند محمود كمال رشدى 2170491 كفـءكفـء3472011/03/12 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 ھیثم عبدالفتاح عبدالغفار حسن 2260941 كفـءكفـء3482011/07/13 معلم

عمر بن عبد العزیز 2010/03/01 وائل على علیمى دمحم 2173600 كفـءكفـء3492011/03/06 معلم

الشھید محمود كعیب 2011/07/01 وسام  عبد هللا  احمد  عبد المقصود 2176203 كفـءكفـء3502011/07/13 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى 2011/07/01 وسام محمود دمحم عبدهللا 2166742 كفـءكفـء3512011/07/13 معلم

السیدة خدیجة أم المؤمنین 2011/07/01 وفاء عطیھ خلیفة میة 2166782 كفـءكفـء3522011/07/13 معلم

مسطرد 2011/07/01 والء احمد السید دمحم 2185551 كفـءكفـء3532011/07/13 معلم

على مبارك االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 والء احمد دمحم ابراھیم 2170674 كفـءكفـء3542011/07/13 معلم

بنین. دمحم دمحم على عبدالعال ص/ الشھید 2011/07/01 والء حمدان عبدالخالق ابراھیم 2393189 كفـءكفـء3552011/07/13 معلم

عماربن یاسرالصناعیةبنین 2011/07/01 والء رضا ذكي زینھم 2342080 كفـءكفـء3562011/07/13 معلم

یحى المشد الرسمیة المتمیزة لغات/ د 2011/03/01 ولیم فتحى بسنتى عطا 2195646 كفـءكفـء3572011/03/06 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 

شرق شبرا الخیمةالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر بن عبد العزیز 2011/03/01 یاسر حلمى دمحم ابراھیم 2227041 كفـءكفـء3582011/03/21 معلم

١ مایو رقم ١٥ 2011/07/01 یاسمین  طھ  عبد العزیز  دمحم 2167726 كفـءكفـء3592011/07/13 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2011/03/01 یاسمین  فرج  ذكى  دمحم 2178326 كفـءكفـء3602011/03/06 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 

كفر شكرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ینایر الرسمیة لغات٢٥ 1994/09/01 حنان دمحم محمود شقران 1703644 كفـءكفـء12012/05/31 ماجیستیرمدیر مدرسة- معلم أول أ 

الشھید دمحم اسماعیل االبتدائیة 2011/07/01 ھندي  دمحم عبد الھادي  ھندي 2124621 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

الشھید دمحم إمام مصطفى اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 والء  جالل جودة شفیق 2283019 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

البقاشین االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد حسن دمحم  كمال 2196615 كفـءكفـء42011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید محمود دمحم عبدالرازق اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 أحمد شوقى الھادى محمود 2196610 كفـءكفـء52011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر منصور االبتدائیة 2011/07/01 احمد فتحى محمود دمحم 2365516 كفـءكفـء62011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفرعزب غنیم االبتدائیة 2011/07/01 اسماء صالح احمد  عمر 2175795 كفـءكفـء72011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أ بنات. یحیى خاطر ت 2011/07/01 أشواق ذكى الصادق عایش 2169897 كفـءكفـء82011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید ھانى االبتدائیة 2011/07/01 الست سلیمان أبوزید دمحم 2189380 كفـءكفـء92011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید ھانى االبتدائیة 2011/07/01 السیدة دمحم التجانى دمحم 2193448 كفـءكفـء102011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

تصفا اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 الھام عبد المولى جالل دمحم 2212422 كفـءكفـء112011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر شكر اإلعدادیة الرسمیة لغات 2011/07/01 الھام دمحم الھادى ابراھیم الھادى 2195579 كفـءكفـء122011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أ بنات. یحیى خاطر ت 2011/07/01 أمل السید عبد العال عید 2169883 كفـءكفـء132011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفرعزب غنیم االبتدائیة 2011/07/01 أمیرة عبد الحمید أحمد دمحم 2216441 كفـءكفـء142011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر شكر االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 انجى دمحم صبحى عبد هللا 2189412 كفـءكفـء152011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مؤسسة بدوى عالم االبتدائیة 2011/07/01 ایمان  عادل  حسن بیومي 2110859 كفـءكفـء162011/07/27 أخصائى صحافة وإعالم

میت الدریج االبتدائیة 2011/07/01 ایمان سمیر السید محمود  شریف 2156030 كفـءكفـء172011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

كفر شكرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١/المنشاة الكبرى االبتدائیة  2011/07/01 حمادة حامد متولى صابر 2193483 كفـءكفـء182011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر تصفا االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 خدیجة دمحم خلیل دمحم 2128695 كفـءكفـء192011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢كفر رجب االبتدائیة رقم  2011/07/01 دعاء ذكى عبد الرحمن عبد المعطى 2139055 كفـءكفـء202011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم إمام مصطفى اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 دعاء محمود متولى عاشور 2204566 كفـءكفـء212011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر تصفا االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 رشا أحمد دمحم حمد دیاب 2175706 كفـءكفـء222011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أ بنات. یحیى خاطر ت 2011/07/01 رشا خیرى عبد العال فتوح 2169863 كفـءكفـء232011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر تصفا االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 رشا طلعت شكرى احمد 2124652 كفـءكفـء242011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

محمود مصطفى الثانویة بنات. د 2011/07/01 زیزي عبد العظیم عبد الجواد  عبد الحمید 2124643 كفـءكفـء252011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر تصفا االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سحر أبو النجا السعید السید 2201457 كفـءكفـء262011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مجمع كفر تصفا 2011/07/01 سحر سلیم فؤاد أحمد 2193331 كفـءكفـء272011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الزمرونیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 شیماء ابراھیم دمحم ابراھیم 2212426 كفـءكفـء282011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشیخ عبد المعطى حسین االبتدائیة 2011/07/01 شیماء السید عیسى دمحم 2183085 كفـءكفـء292011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

البقاشین االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عبد العلیم سالم عبدالعلیم سلیمان عوض هللا 2114518 كفـءكفـء302011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم إمام مصطفى اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 عزیزة  عبد العزیز  عبد العزیز  بدوي 2106453 كفـءكفـء312011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر الشھاوى خاطر اإلعدادیة 2011/07/01 عزیزة السعید عوض ابراھیم 2216437 كفـءكفـء322011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

فصول تصفا اإلبتدائیة 2011/07/01 فاطمة رمضان أحمد عماره 2212432 كفـءكفـء332011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر شكر الصناعیة بنین 2011/07/01 فتحى حسن أحمد على 2205284 كفـءكفـء342011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

كفر شكرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر شكر اإلعدادیة بنات 2011/07/01 فیفى ابراھیم فؤاد غنیم 2146702 كفـءكفـء352011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

تصفا اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 قدریة عید غزالى دمحم 2138126 كفـءكفـء362011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أ. كفرعزب غنیم ت  2011/07/01 كریمة عبد المحسن على على 2135189 كفـءكفـء372011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أ. الشھید أحمد عبدالعزیز ت 2011/07/01 ماجدة على محمود عبد الرازق 2169939 كفـءكفـء382011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ینایر الرسمیة لغات٢٥ 2011/07/01 متولى  عبد الرازق متولى حسن 2139048 كفـءكفـء392011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم اسماعیل االبتدائیة 2011/07/01 دمحم أبو الرایات دمحم عبد العظیم 2140766 كفـءكفـء402011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید محمود دمحم عبدالرازق اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم عبد المحسن بدوى عطیة 2193423 كفـءكفـء412011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید فتحى شریف اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم على عبد الفتاح نبوى 2191878 كفـءكفـء422011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

البقاشین االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم مكرم دمحم دمحم 2138098 كفـءكفـء432011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید أحمد عبدالعزیز للتعلیم األساسى 2011/07/01 مروه عبدالمقصود أحمد عبد المقصود 2193367 كفـءكفـء442011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

صفوت محي الدین اإلعدادیة المشتركة. د  2011/07/01 مصطفى محمود على دمحم 2205291 كفـءكفـء452011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

أسنیت االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 منار حسن عبد الفتاح بدوى 2184093 كفـءكفـء462011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

میت الدریج االبتدائیة 2011/07/01 منى سعد عبد الرازق ابراھیم 2162363 كفـءكفـء472011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفرشكر الفنیة بنات 2011/07/01 منى صبحى على على 2184208 كفـءكفـء482011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢/المنشاة الكبرى االبتدائیة  2011/07/01 منى عبد المحسن عبد المحسن شریف 2192005 كفـءكفـء492011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر تصفا االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 نجالء السید برعى جاد 2152645 كفـءكفـء502011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مجمع كفر تصفا 2011/07/01 نجوى صالح دمحم عتریس 2193325 كفـءكفـء512011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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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 

كفر شكرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم جمال االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نھى أبو الفتوح حسن عودة 2139035 كفـءكفـء522011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم جمال االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھبھ سعید وردانى على نصار 2156035 كفـءكفـء532011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

١/المنشاة الكبرى االبتدائیة  2011/07/01 ھیام مصطفى دمحم عبد القادر 2208251 كفـءكفـء542011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

البقاشین االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 وفاء ابو زید جودة  ابو المجد 2158797 كفـءكفـء552011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

صفوت محي الدین اإلعدادیة المشتركة. د  2011/07/01 وفاء دمحم السید حسن 2191032 كفـءكفـء562011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

كفر شكر اإلعدادیة الرسمیة لغات 2011/07/01 والء زكریا كمال فؤاد 2124635 كفـءكفـء572011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشقر اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 أحمد عبد النبى دمحم سید أحمد 2196647 كفـءكفـء582011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

میت الدریج االبتدائیة 2011/07/01 احمد ناجح فایز مصطفى 2216466 كفـءكفـء592011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١/المنشاة الكبرى االبتدائیة  2011/07/01 ایمان ابراھیم دمحم أحمد 2205267 كفـءكفـء602011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید دمحم إمام مصطفى اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایمان یحیى سعد غنیم 2177389 كفـءكفـء612011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

كفرتصفا االعدادیة للبنات 2011/07/01 ایمان یحیى متولى الشافعى 2227554 كفـءكفـء622011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید دمحم جمال االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دعاء متولى الصادق زوبع 2146641 كفـءكفـء632011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

أ. الشھید أحمد عبدالعزیز ت 2011/07/01 رانیا عطیة السید عبدالسالم 2377730 كفـءكفـء642011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

١كفر رجب االبتدائیة رقم  2011/07/01 رباب محمود سلیمان حسن البربرى 2140806 كفـءكفـء652011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

أسنیت االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 رحاب السید محمود دمحم شرف 2184224 كفـءكفـء662011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

مجمع كفر تصفا 2011/07/01 رشا صالح متولى بدر 2140859 كفـءكفـء672011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

كفر شكر اإلعدادیة بنین 2011/07/01 ریھام رضا ابراھیم جبل 2216450 كفـءكفـء682011/07/13 أخصائى تكنولوجیا
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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 

كفر شكرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر كردى االبتدائیة 2011/07/01 سھام دمحم ابراھیم دمحم 2190408 كفـءكفـء692011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

كفر شكر االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 سوزان مطاوع شریف موسى 2150391 كفـءكفـء702011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

أ بنات. یحیى خاطر ت 2011/07/01 عزه رضا مخیمر مدنى 2169847 كفـءكفـء712011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشیخ عبدالمعطى حسین 2010/07/01 عال  شاھین دمحم شاھین 2201414 كفـءكفـء722011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

كفر شكر الرسمیة لغات 2011/07/01 علیاء دمحم علي  ابراھیم 2124627 كفـءكفـء732011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

السید نصر سرحان االبتدائیة 2009/03/01 فاطمة دمحم سیف الدین ابراھیم موسى 2167233 كفـءكفـء742011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

أ.تصـــــــفا ت 2011/07/01 دمحم صالح محمود ابراھیم 2169955 كفـءكفـء752011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید مصطفى شوقي االبتدائیة 2011/07/01 مروة فؤاد  نعیم حماد 2158764 كفـءكفـء762011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

تصفا اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 منى الشحات ابراھیم قاسم 2138129 كفـءكفـء772011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

كفرعزب غنیم االبتدائیة 2011/07/01 مھا أحمد عطیة حسن 2177477 كفـءكفـء782011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

كفر شكر اإلعدادیة بنین 2011/07/01 نجالء حسین عبد المطلب السید 2189404 كفـءكفـء792011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید دمحم جمال االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 اسماء مجاھد ابراھیم مجاھد 2153605 كفـءكفـء802011/07/13 أخصائى نفسى

١كفر رجب االبتدائیة رقم  2011/07/01 الست حافظ عبد الموجود حافظ 2140747 كفـءكفـء812011/07/01 أخصائى نفسى

كفر رجب اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 تھانى السید عبدالعزیز ابراھیم 2152632 كفـءكفـء822011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید مصطفى عطایا الثانویة بنات 2011/07/01 دالیا على عبده عمران 2138074 كفـءكفـء832011/07/13 أخصائى نفسى

كفر تصفا االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دعاء مصطفى جودة احمد 2152545 كفـءكفـء842011/07/13 أخصائى نفسى

مجمع كفر تصفا 2011/07/01 رشا عبد الرحمن أحمد عمر 2193244 كفـءكفـء852011/07/13 أخصائى نفسى
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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 

كفر شكرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم إمام مصطفى اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 رشا دمحم عبد العزیز عبد هللا 2144035 كفـءكفـء862011/07/13 أخصائى نفسى

كفر الشھاوى خاطر االبتدائیة 2011/07/01 شرین صالح السید عرفة 2138082 كفـءكفـء872011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید أحمد فؤاد الثانویة العسكریة بنین 2011/07/01 عمرو السید سعید على حجازى 2138089 كفـءكفـء882011/07/13 أخصائى نفسى

كفرتصفا االعدادیة للبنات 2011/07/01 كریمان عبد هللا عبد هللا سالم 2189424 كفـءكفـء892011/07/13 أخصائى نفسى

كفرشكر الثانویة الرسمیة  للغات 2011/07/01 ماجدة عبدالغنى عبدالعزیز ابوزید 2158734 كفـءكفـء902011/07/13 أخصائى نفسى

أ بنات. یحیى خاطر ت 2011/07/01 منى احمد محمود احمد 2192013 كفـءكفـء912011/07/13 أخصائى نفسى

كفرشكر الفنیة بنات 2011/07/01 منى عبد الجواد أمین سالم جبل 2216480 كفـءكفـء922011/07/13 أخصائى نفسى

كفر شكر اإلعدادیة بنات 2011/07/01 منى دمحم حسن دمحم 2146722 كفـءكفـء932011/07/13 أخصائى نفسى

كفر شكر الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 ھبھ سالمھ دمحم الصادق 2201439 كفـءكفـء942011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید دمحم كریم الثانویة المشتركة 2011/07/01 ھبھ دمحم عبد هللا السید احمد 2161968 كفـءكفـء952011/07/13 أخصائى نفسى

الزمرونیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھدى عبد الرحمن احمد عمر 2192067 كفـءكفـء962011/07/13 أخصائى نفسى

الشیخ عبد المعطى حسین االبتدائیة 2011/07/01 ھناء عبد الحمید أحمد على 2169924 كفـءكفـء972011/07/13 أخصائى نفسى

میت الدریج االبتدائیة 2011/07/01 ابتسام سمیر السید قابل 2195593 كفـءكفـء982011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید أحمد عبدالعزیز للتعلیم األساسى 2011/07/01 اسماء سالم احمد  دمحم 2193347 كفـءكفـء992011/07/13 أخصائى اجتماعى

الحریة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 أمانى كمال دمحم الدسوقى 2191645 كفـءكفـء1002011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم السید عبدهللا علي االبتدائیة 2011/07/01 حنان سعید عبد هللا حارون 2152685 كفـءكفـء1012011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر تصفا االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 دالیا ناجى سلیمان عبد الملك 2150420 كفـءكفـء1022011/07/13 أخصائى اجتماعى

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

كفر شكرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجمع كفر تصفا 2011/07/01 سعاد دمحم على عبد هللا 2140897 كفـءكفـء1032011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید مصطفى شوقي االبتدائیة 2011/07/01 سماح عبد العظیم ابو المجد مصطفي 2158747 كفـءكفـء1042011/07/13 أخصائى اجتماعى

٢/المنشاة الكبرى االبتدائیة  2011/07/01 سمر  طلعت حرب  عبد الرحمن شریف 2124663 كفـءكفـء1052011/07/13 أخصائى اجتماعى

١كفر رجب االبتدائیة رقم  2011/07/01 سھام نصرت دمحم سعید غنیم 2140781 كفـءكفـء1062011/07/01 أخصائى اجتماعى

كفر الشھاوى خاطر االبتدائیة 2011/07/01 شیرین دمحم صبرى عبدهللا سعد 2383521 كفـءكفـء1072011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر شكر االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ّضى           على عثمان شافع 2193236 كفـءكفـء1082011/07/13 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 كریمة السید شعبان دمحم 2152592 كفـءكفـء1092011/07/13 أخصائى اجتماعى

كفر شكر الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 محفوظة عادل أمین مھدى 2173923 كفـءكفـء1102011/07/13 أخصائى اجتماعى

البقاشین االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نبیلة نصیف سلیمان جرجس 2173905 كفـءكفـء1112011/07/13 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 ینایر الرسمیة لغات٢٥ نرجس رضا عبد هللا دمحم 2191646 كفـءكفـء1122011/07/13 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1994/06/08 اسامة حسن دمحم سعد 215455 كفـءكفـء1132013/09/08 دكتوراهمعلم أول أ

صفوت محي الدین اإلعدادیة المشتركة. د  1986/09/01 ھدى احمد دمحم احمد نصار 200087 كفـءكفـء1142009/09/13 معلم أول أ

المنشاة الكبرى الثانویة المشتركة 1999/02/01 اشرف عكاشة طلبة مسعود سعد 210964 كفـءكفـء1152014/02/13 دكتوراهمعلم أول

كفر شكر الصناعیة بنین 1989/06/01 حسام دمحمالطوخى عبدالفتاح   اسماعیل یوسف 199490 كفـءكفـء1162008/12/30 معلم أول

الشھید دمحم السید عبدهللا علي االبتدائیة 1991/09/01 ناھد لطفي السید غنیم 221290 كفـءكفـء1172008/12/30 معلم أول

یعمل بالدیوان 2004/07/01 ھناء عبدالحمید عیسى السید 236900 كفـءكفـء1182012/05/31 ماجیستیرمعلم أول

الشیخ عبد المعطى حسین االبتدائیة 2011/03/01 ابتسام جوده احمد  السید 2207385 كفـءكفـء1192011/03/06 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 

كفر شكرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر تصفا االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احالم عطیھ احمد عطیھ 2124657 كفـءكفـء1202011/07/13 معلم

میت الدریج االبتدائیة 2011/07/01 أحمد رفعت زكى ابراھیم 2150335 كفـءكفـء1212011/07/13 معلم

كفرعلى شرف الدین االبتدائیة 2011/03/01 احمد عراقى بدوى شاھین 1544225 كفـءكفـء1222011/03/06 معلم

٢/برقطا االبتدائیة  2011/07/01 احمد دمحم االباصیرى اسماعیل عبد الفتاح 2247572 كفـءكفـء1232011/07/13 معلم

مؤسسة بدوى عالم االبتدائیة 2008/02/03 احمد دمحم جودة عبدهللا 1543452 كفـءكفـء1242011/03/06 معلم

البقاشین االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 أحمد دمحم عبد الباسط أبو الفتوح 2175675 كفـءكفـء1252011/07/13 معلم

كفر منصور االبتدائیة 2011/03/01 احمد دمحم فرج عبدالحافظ فرج 1546401 كفـءكفـء1262011/03/06 معلم

الشھید دمحم جمال االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 اسامة دمحم عبد المعطى محمود  دمحم 2149324 كفـءكفـء1272011/07/13 معلم

برقطا اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 اسامھ دمحم احمد السید 220147 كفـءكفـء1282011/07/13 معلم

كفر شكر االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 اسماء اسماعیل اسماعیل حسن 2150385 كفـءكفـء1292011/03/01 معلم

الشقر اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 اسماء زكي دمحم حسن 2154707 كفـءكفـء1302011/03/21 معلم

صفوت محي الدین اإلعدادیة المشتركة. د  2011/07/01 اسماء محمود ابراھیم محمود 2153576 كفـءكفـء1312011/07/13 معلم

كفر شكر الصناعیة بنین 2011/07/01 اسماعیل حسن ابراھیم السید عامر 2265859 كفـءكفـء1322011/07/13 معلم

ع.كفر عزب غنیم للتعلیم األساسى  2011/07/01 أشرف أحمد دمحم غنیم 2193457 كفـءكفـء1332011/07/13 معلم

أ. الشھید أحمد عبدالعزیز ت 2011/07/01 الزھراء شعبان عبد الھادى دمحم العزازى 2169824 كفـءكفـء1342011/07/13 معلم

السید نصر سرحان االبتدائیة 2011/03/01 السید حسن دسوقى عبدالدایم 1544178 كفـءكفـء1352011/03/21 معلم

٢كفر رجب االبتدائیة رقم  2011/07/01 الشیماء احمد مصطفى أحمد 2146605 كفـءكفـء1362011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

كفر شكرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

تصفا للتعلیم األساسي 2011/07/01 أمانى  رجب ابراھیم ابراھیم 2260375 كفـءكفـء1372011/07/13 معلم

كفر الشھاوى خاطر اإلعدادیة 2011/03/01 أمل  خالد  دمحم  حسین 2067139 كفـءكفـء1382011/03/06 معلم

الفكریة بالمنشاة الكبرى للتعلیم األساسى 2011/03/01 امل  محمود السید على سرحان 2094109 كفـءكفـء1392011/03/21 معلم

كفرتصفا االعدادیة للبنات 2011/03/01 أمل جمال رمضان رمضان 2193255 كفـءكفـء1402011/03/21 معلم

الشیخ عبد المعطى حسین االبتدائیة 2011/07/01 أمل حسنى عبد المحسن مصطفى 2193295 كفـءكفـء1412011/07/13 معلم

أ. الشھید أحمد عبدالعزیز ت 2011/03/01 امیرة السید سید احمد عز 1800368 كفـءكفـء1422011/03/21 معلم

كفرشكر الرسمیة لغات 2011/07/01 أمیرة كمال دمحم عبدهللا 240230 كفـءكفـء1432011/07/13 معلم

١/المنشاة الكبرى االبتدائیة  2011/07/01 أمین عزت أمین علیوه 2169812 كفـءكفـء1442011/07/13 معلم

المنشاة الكبرى ع م الجدیدة 2011/07/01 امینھ على دمحم ابو العال 2265960 كفـءكفـء1452011/07/13 معلم

كفرعلى شرف الدین االبتدائیة 2011/07/01 ایمان  احمد  نجیب  السید احمد 2106455 كفـءكفـء1462011/07/13 معلم

عبدالعزیز حبشى للتعلیم األساسى 2011/07/01 ایمان جمال الدین دمحم عزب 2149247 كفـءكفـء1472011/07/13 معلم

السید نصر سرحان االبتدائیة 2011/07/01 إیمان جمال صابر موسى 2375255 كفـءكفـء1482011/07/13 معلم

كفر شكر اإلعدادیة بنات 2011/03/01 ایمان صالح الدین بدران متولى 2160194 كفـءكفـء1492011/03/06 معلم

كفرعزب غنیم االبتدائیة 2011/07/01 ایمان عاطف عبدالوھاب محمود عویس 2241008 كفـءكفـء1502011/07/13 معلم

مؤسسة بدوى عالم 2011/03/01 ایمان عبد البارى عبد البارى موسى 2162115 كفـءكفـء1512011/03/06 معلم

كفر الشھاوى خاطر االبتدائیة 2011/07/01 ایمان عبد الرؤف ابراھیم رمضان 2189347 كفـءكفـء1522011/07/13 معلم

كفر شكر اإلعدادیة بنات 2011/07/01 ایمان عبد العظیم ابراھیم مصلحى 2146682 كفـءكفـء1532011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

كفر شكرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجمع كفر تصفا 2011/03/01 ایناس أحمد حسن على 2162439 كفـءكفـء1542011/03/06 معلم

الشھید مصطفى شوقي فھیم بیومي 2011/07/01 ایناس صالح زكى ابراھیم 2263803 كفـءكفـء1552011/07/13 معلم

كفرتصفا االعدادیة للبنات 2011/07/01 بسمھ أمین دمحم عبد الحمید 2237037 كفـءكفـء1562011/07/13 معلم

٢/المنشاة الكبرى االبتدائیة  2011/07/01 تامر  الغزالى محمود خاطر 2102920 كفـءكفـء1572011/07/13 معلم

الشھید محمود دمحم عبدالرازق اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 تغرید نجیب عبدالرؤف عبدهللا 2127420 كفـءكفـء1582011/07/13 معلم

برقطا اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 تھانى عبدالرحمن على على 2201848 كفـءكفـء1592011/03/06 معلم

كفر شكر اإلعدادیة بنین 2011/07/01 حازم محمود خیرى موسى  الشافعى 2273839 كفـءكفـء1602011/07/13 معلم

الشھید دمحم إمام مصطفى اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 حسن فتحى سعید شرف الدین 1754490 كفـءكفـء1612011/03/01 معلم

كفر شكر الصناعیة بنین 2011/07/01 حسناء عبد البارى الدسوقى ابراھیم 2286086 كفـءكفـء1622011/07/13 معلم

الشھید أحمد فؤاد الثانویة العسكریة بنین 2011/07/01 حسین احمد الشحات حسین دمحم 2160189 كفـءكفـء1632011/07/13 معلم

أسنیت االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 حنان تیسیر عبد المعطى حسین 1628314 كفـءكفـء1642011/03/06 معلم

٢المنشاة الكبرى رقم  2011/07/01 خدیجھ التھامي امین خاطر 2089889 كفـءكفـء1652011/07/13 معلم

أ بنات. یحیى خاطر ت 2011/07/01 خلیل السید شوقى خلیل 2021076 كفـءكفـء1662011/07/13 معلم

كفرعزب غنیم االبتدائیة 2011/03/01 دالیا السید حسین احمد 2157199 كفـءكفـء1672011/03/06 معلم

٢/المنشاة الكبرى االبتدائیة  2011/07/01 دعاء أحمد عزت شحاتھ عاشور 2167175 كفـءكفـء1682011/07/13 معلم

فصول تصفا 2011/07/01 دعاء كمال دمحم رمضان 2162463 كفـءكفـء1692011/07/13 معلم

تصفا اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 دعاء منیر زین مصطفى سعد 2139041 كفـءكفـء1702011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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كفر شكرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفور عامر ورضوان االبتدائیة 2011/07/01 دینا رمضان امین عبدالفتاح 2277294 كفـءكفـء1712011/07/13 معلم

كفر تصفا االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 رانیا دمحم على على الضوى 2008551 كفـءكفـء1722011/03/21 معلم

كفر شكر الصناعیة بنین 2011/07/01 رانیا دمحم على دمحم زغارى 2291099 كفـءكفـء1732011/07/13 معلم

كفر شكر الصناعیة بنین 2011/07/01 رانیا دمحم مصطفى دمحم 2332399 كفـءكفـء1742011/07/13 معلم

كفرشكر الفنیة بنات 2011/07/01 رحاب أمین حسانین عزب عمران 2291101 كفـءكفـء1752011/07/13 معلم

الزمرونیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 رحاب صبري عبد الھادي دمحم 2159744 كفـءكفـء1762011/07/13 معلم

أسنیت االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 رشا على عبدهللا سویلم 2021726 كفـءكفـء1772011/03/21 معلم

الشیخ عبد المعطى حسین االبتدائیة 2011/03/01 رشا علي  ابراھیم  دمحم رزق 2066286 كفـءكفـء1782011/03/06 معلم

أسنیت االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 رضا السید عبد الرحمن محمود 2158812 كفـءكفـء1792011/07/13 معلم

كفرعزب غنیم االبتدائیة 2011/03/01 رضا سعید دمحم دمحم 2013081 كفـءكفـء1802011/03/21 معلم

الشھید دمحم إمام مصطفى اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 رنیا نور عبد المحسن أحمد 2144010 كفـءكفـء1812011/03/06 معلم

كفر شكر اإلعدادیة الرسمیة لغات 2011/03/01 زكریا عید السید عید 2189360 كفـءكفـء1822011/03/06 معلم

أ بنات. یحیى خاطر ت 2011/07/01 زینب أحمد الرفاعى منصور حسن 2169913 كفـءكفـء1832011/07/13 معلم

ع.كفر عزب غنیم للتعلیم األساسى  2011/07/01 زینب عبد الغني جوده عمیره 2124632 كفـءكفـء1842011/07/13 معلم

مؤسسة بدوى عالم االبتدائیة 2011/07/01 سارة عبدالغنى عبدالفضیل شحاتة 2371196 كفـءكفـء1852011/07/13 معلم

صفوت محي الدین اإلعدادیة المشتركة. د  2011/07/01 سارة مھدى طھ مھدى 2381466 كفـءكفـء1862011/07/13 معلم

كفر منصور الثانویة المشتركة 2011/03/01 سالى مجدى مسعد عبد العزیز 2136660 كفـءكفـء1872011/03/21 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفور عامر ورضوان االبتدائیة 2011/03/01 سامح سالم عبد الفتاح دمحم 2155459 كفـءكفـء1882011/03/21 معلم

كفر شكر الصناعیة بنین 2011/07/01 سحر  محمود جودة عبد الحلیم 2332198 كفـءكفـء1892011/07/13 معلم

١المنشاة الكبرى رقم  2011/03/01 سحر عبد الباري الدسوقى ابوالروس 2114438 كفـءكفـء1902011/03/06 معلم

الشھید مصطفى شوقي االبتدائیة 2011/03/01 سماح سمیر الشحات دمحم 2153621 كفـءكفـء1912011/03/06 معلم

كفر منصور االبتدائیة 2011/03/01 سماح دمحم ابراھیم جاد 2162573 كفـءكفـء1922011/03/06 معلم

٢المنشاة الكبرى رقم  2011/03/01 سمیره احمد دمحم احمد 2089885 كفـءكفـء1932011/03/06 معلم

أسنیت االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 سوسن سعید عبدالمعطى حسین 1628214 كفـءكفـء1942011/03/06 معلم

كفرشكر الفنیة بنات 2011/07/01 سونة السید محمود سالم 2291102 كفـءكفـء1952011/07/13 معلم

كفور عامر ورضوان االبتدائیة 2011/03/01 شریف عبد المجید عبد المجید على 1533452 كفـءكفـء1962011/03/21 معلم

كفر شكر اإلعدادیة بنین 2011/07/01 شھیرة اسماعیل سعید دمحم 2148694 كفـءكفـء1972011/07/13 معلم

الشھید دمحم السید عبدهللا علي 2011/03/01 شیماء حمدى أحمد أحمد ھالل 2164248 كفـءكفـء1982011/03/21 معلم

2011/03/01 ینایر الرسمیة لغات٢٥ شیماء سید رشدي  حافظ 2110940 كفـءكفـء1992011/03/06 معلم

أ. الشھید أحمد عبدالعزیز ت 2011/03/01 شیماء شعالن بدیر دمحم 2020864 كفـءكفـء2002011/03/21 معلم

كفر تصفا الجدیدة 2011/03/01 شیماء عبد هللا رمضان ابراھیم نجم 2205301 كفـءكفـء2012011/03/21 معلم

ع.كفر عزب غنیم للتعلیم األساسى  2011/07/01 شیماء على عبدالفتاح السید 2166803 كفـءكفـء2022011/07/13 معلم

كفرعزب غنیم تعلیم أساسي 2011/03/01 شیماء فتحي فضل علي 2168942 كفـءكفـء2032011/03/21 معلم

الشقر االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 شیماء كمال الدسوقي حسن 2160306 كفـءكفـء2042011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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كفر شكرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

الشقر اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 طاھر عبد القادر عثمان عبد القادر 2189580 كفـءكفـء2052011/07/13 معلم

أسنیت االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عبد الحلیم دمحم عبد الحلیم عوض 2155510 كفـءكفـء2062011/03/06 معلم

كفر شكر الصناعیة بنین 2011/07/01 عبدالعزیز دمحم جمال امین حجازى 2332342 كفـءكفـء2072011/07/13 معلم

كفر الشھاوى خاطر االبتدائیة 2011/03/01 عبداللطیف دمحم منجى دمحم 2155026 كفـءكفـء2082011/03/06 معلم

كفر شكر االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 عبدهللا عبدالمنعم عبدهللا عبدالمنعم 1546407 كفـءكفـء2092011/03/21 معلم

2011/07/01 ینایر الرسمیة لغات٢٥ عبیر زكریا ابراھیم ابراھیم 2189493 كفـءكفـء2102011/07/13 معلم

كفر رجب اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 عزه عطیھ أبوزید عطیھ 2175355 كفـءكفـء2112011/03/06 معلم

كفر تصفا االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 عال عبدالمعبود على مرسى 2074891 كفـءكفـء2122011/03/14 معلم

كفرشكر الفنیة بنات 2011/07/01 عماد عبد هللا حسین  عبد الرحمن 2291104 كفـءكفـء2132011/07/13 معلم

ع.كفر عزب غنیم للتعلیم األساسى  2011/03/01 عمرو عبد الفتاح سالم عبدهللا 2157309 كفـءكفـء2142011/03/06 معلم

السید نصر سرحان االبتدائیة 2011/03/01 عمرو دمحم رمضان حسن 2175644 كفـءكفـء2152011/03/06 معلم

البقاشین االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عمرو دمحم علي علي 2160089 كفـءكفـء2162011/03/21 معلم

كفر شكر الصناعیة بنین 2011/07/01 فاطمة الزھراء دمحمبھاء الدین خلف دمحمخلف 2348975 كفـءكفـء2172011/07/13 معلم

الشھید مصطفى شوقي االبتدائیة 2011/03/01 فاطمة رأفت جودة محرم 1544536 كفـءكفـء2182011/03/21 معلم

الشھید دمحم السید عبدهللا علي االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة عبد الغنى دمحم بحیرى 2152699 كفـءكفـء2192011/07/13 معلم

الشھید دمحم إمام مصطفى اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 فوقیة دمحم فوزى توفیق عرفة 2096249 كفـءكفـء2202011/03/06 معلم

الشھید دمحم السید عبدهللا علي االبتدائیة 2011/03/01 كریمة سالم مصطفى سالم 2252670 كفـءكفـء2212011/03/21 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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كفر شكرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

كفر الشھاوى خاطر اإلعدادیة 2011/07/01 كریمة سمیر ابراھیم أحمد 2143994 كفـءكفـء2222011/07/13 معلم

صفوت محي الدین اإلعدادیة المشتركة. د  2011/03/01 ماجدة ابراھیم السید مصطفى 2227598 كفـءكفـء2232011/03/21 معلم

المنشاة الكبرى ع م الجدیدة 2011/07/01 متولي  السید متولي عمر 2110878 كفـءكفـء2242011/07/13 معلم

كفر الشھاوى خاطر اإلعدادیة 2011/07/01 دمحم السید أحمد عبد المجید 2175740 كفـءكفـء2252011/07/13 معلم

الشقر اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم حسام حسنى احمد دمحم عمر 2008828 كفـءكفـء2262011/03/21 معلم

٢/المنشاة الكبرى االبتدائیة  2011/03/01 دمحم حمودة حمودة السید 2105635 كفـءكفـء2272011/03/21 معلم

الشھید مصطفى شوقي االبتدائیة 2011/03/01 دمحم سعید وردانى على 2020744 كفـءكفـء2282011/03/06 معلم

السید نصر سرحان االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عادل عبد هللا سراج الدین 2155124 كفـءكفـء2292011/07/13 معلم

كفرشكر الثانویة الرسمیة  للغات 2011/03/01 دمحم عبدهللا دمحم عبدهللا 1543467 كفـءكفـء2302011/03/21 معلم

كفر منصور االبتدائیة 2011/03/01 دمحم عزالدین عبدالفتاح دمحم جودة 2020746 كفـءكفـء2312011/03/21 معلم

كفر شكر الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم نبیل على عبدالحمید 2333478 كفـءكفـء2322011/07/13 معلم

الشھید محمود دمحم عبدالرازق اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 محمود ابراھیم محمود یوسف 2164604 كفـءكفـء2332011/07/13 معلم

كفر منصور اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 محمود عبد البدیع مندوه طھ  سلطان 2201062 كفـءكفـء2342011/03/21 معلم

كفر شكر االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 محمود عراقي عبد هللا زوبع 2063098 كفـءكفـء2352011/03/21 معلم

كفرعلى شرف الدین اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 محمود فتحى دمحم منصور شھاب 2122357 كفـءكفـء2362011/03/21 معلم

كفر شكر اإلعدادیة الرسمیة لغات 2011/03/01 محمود دمحم محمود دمحم 1545267 كفـءكفـء2372011/03/21 معلم

فصول تصفا اإلبتدائیة 2011/03/01 مرفت عبد الراضي السید فرج 2157708 كفـءكفـء2382011/03/21 معلم
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التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

میت الدریج االبتدائیة 2011/07/01 مروة السید جابر حسن حسن 2150997 كفـءكفـء2392011/07/13 معلم

٢/المنشاة الكبرى االبتدائیة  2011/07/01 مروة السید سید أحمد مصطفى 2189392 كفـءكفـء2402011/07/13 معلم

الشھید دمحم جمال االبتدائیة المشتركة 2008/04/22 مروة رمضان دمحم السمرى 2146658 كفـءكفـء2412011/03/06 معلم

الشھید محمود دمحم عبدالرازق اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 مروة مكرم دمحم دمحم 2267095 كفـءكفـء2422011/07/13 معلم

صفوت محي الدین اإلعدادیة المشتركة. د  2011/07/01 مروه مصطفى عبد هللا مصطفى دمحم 2288682 كفـءكفـء2432011/07/13 معلم

كفر شكر الصناعیة بنین 2011/07/01 مصطفى صبرى عبدالجلیل خضر 2380282 كفـءكفـء2442011/07/01 معلم

كفر شكر الصناعیة بنین 2011/07/01 منى سعید دمحم أمین 2332139 كفـءكفـء2452011/07/13 معلم

الشھید دمحم إمام مصطفى اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 منى دمحم رضا علي علي مخیمر 2232855 كفـءكفـء2462011/07/13 معلم

برقطا اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 منى دمحم عبد الرازق مصطفى 2393194 كفـءكفـء2472011/07/13 معلم

میت الدریج االبتدائیة 2011/03/01 مني جمال عبد الھادي مصلحي 2089744 كفـءكفـء2482011/03/21 معلم

كفر كردى االبتدائیة 2011/03/01 مھا السید على عبد العظیم 2251101 كفـءكفـء2492011/03/21 معلم

الشھید دمحم جمال االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مھا دمحم على السید  جبل 2136723 كفـءكفـء2502011/07/13 معلم

الحریة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مى دمحم عبدالفتاح احمد حطب 2150370 كفـءكفـء2512011/07/13 معلم

إبراھیم حلمى عبد الرحمن اإلعدادیة المشتركة.د 2011/07/01 نادرة محمود فراج دمحم 2208256 كفـءكفـء2522011/07/13 معلم

كفر شكر اإلعدادیة بنات 2008/02/01 نانسى دمحم رفعت النادى زغارى 2155242 كفـءكفـء2532011/07/13 معلم

تصفا اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 نجالء دمحم فتحى دمحم 2193266 كفـءكفـء2542011/03/21 معلم

كفرشكر الفنیة بنات 2011/07/01 نعمات عصام الدین كامل رزق 2290198 كفـءكفـء2552011/07/13 معلم
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كفر شكرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

أ بنات. یحیى خاطر ت 2011/07/01 نعیمة دمحم التجانى دمحم 2152472 كفـءكفـء2562011/07/13 معلم

٢/برقطا االبتدائیة  2011/07/01 نھاد حمدى دمحم غریب 2149277 كفـءكفـء2572011/07/13 معلم

الشھید فتحى شریف اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 نھى  صالح ذكى ابراھیم 2263790 كفـءكفـء2582011/07/13 معلم

كفر رجب اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 نھى أحمد  عبد هللا عبد المطلب 2271338 كفـءكفـء2592011/07/13 معلم

كفرشكر الرسمیة لغات 2011/03/01 نھى دمحم السید ابراھیم 2174104 كفـءكفـء2602011/03/21 معلم

كفر منصور اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 نھى دمحم مروان ابراھیم یوسف 2149303 كفـءكفـء2612011/07/13 معلم

كفر تصفا الجدیدة 2011/03/01 نھى منصور عبد الموجود منصور 2162394 كفـءكفـء2622011/03/06 معلم

كفرعلى شرف الدین اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 نھي  بدر امین عبد الفتاح 2124660 كفـءكفـء2632011/07/13 معلم

كفر تصفا التجاریة المشتركة 2011/07/01 ھالة نزیھ محمود عبد الھادى 2263704 كفـءكفـء2642011/07/13 معلم

كفرعلى شرف الدین االبتدائیة 2011/03/01 ھبة ابراھیم  السید علي حافظ 2066273 كفـءكفـء2652011/03/21 معلم

الشھید فتحى شریف اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھبة حسین رضوان محمود 2153271 كفـءكفـء2662011/07/13 معلم

فصول تصفا 2011/03/01 ھبة محمود عبدهللا احمد عابدین 2096253 كفـءكفـء2672011/03/06 معلم

كفر شكرالجدیدة 2011/07/01 ھبھ دسوقى متولى دسوقى 2189508 كفـءكفـء2682011/07/13 معلم

المنشاة الكبرى ع م الجدیدة 2011/07/01 ھبھ فؤاد فتحى عبدالحلیم 2180602 كفـءكفـء2692011/07/13 معلم

مجمع كفر تصفا 2011/03/01 ھبھ دمحم ابراھیم ابراھیم 2153631 كفـءكفـء2702011/03/21 معلم

كفور عامر ورضوان االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ منیر دمحم السید 2265433 كفـءكفـء2712011/07/01 معلم

كفرشكر الفنیة بنات 2011/07/01 ھدى  دمحم ابراھیم عبد العزیز 2290200 كفـءكفـء2722011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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كفر شكرالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر شكر الصناعیة بنین 2011/07/01 ھدى عراقى دمحم النادى عبدهللا عطاهللا 2277267 كفـءكفـء2732011/07/13 معلم

صفوت محي الدین اإلعدادیة المشتركة. د  2009/10/01 ھدى عزب شحاتھ عمران 2328961 كفـءكفـء2742011/07/13 معلم

المنشاة الكبرى ع م الجدیدة 2011/07/01 ھمت مصطفى فؤاد مصطفى 2380427 كفـءكفـء2752011/07/13 معلم

الشھید مصطفى شوقي االبتدائیة 2011/03/01 ھناء فوزى عبدالرازق دمحم مصطفى 1544816 كفـءكفـء2762011/03/21 معلم

كفر كردى االبتدائیة 2011/03/01 ھند السید عبدالعال بیومى 1557459 كفـءكفـء2772011/03/30 معلم

میت الدریج 2011/07/01 وسام على عبده إبراھیم سعد 2371519 كفـءكفـء2782011/07/13 معلم

صفوت محي الدین اإلعدادیة المشتركة. د  2011/07/01 وسام مرسى مرسى ابوالعطا 2178850 كفـءكفـء2792011/07/13 معلم

الشھید دمحم السید عبدهللا علي 2011/03/01 وفاء رفعت أحمد دمحم 2164251 كفـءكفـء2802011/03/21 معلم

كفرتصفا االعدادیة للبنات 2011/07/01 وفاء عیسى عبدالعزیز عطیة حسین 2381454 كفـءكفـء2812011/07/13 معلم

السید نصر سرحان 2011/03/01 والء الدسوقى أبو الفتوح عبد الواحد 2169778 كفـءكفـء2822011/03/06 معلم

كفر منصور 2011/03/01 والء السید ابراھیم موسى خفاجة 2164236 كفـءكفـء2832011/03/06 معلم

كفر كردي 2011/03/21 والء على دمحم حسن عبد اللطیف 2166597 كفـءكفـء2842011/03/21 معلم

الشھید دمحم جمال االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 والء دمحم ابراھیم بیومى 2126815 كفـءكفـء2852011/07/13 معلم

ع.كفر عزب غنیم للتعلیم األساسى  2011/03/01 والء دمحم صابر عبد المحسن دمحم 2167270 كفـءكفـء2862011/03/06 معلم

٢/المنشاة الكبرى االبتدائیة  2011/07/01 والء دمحم عبد الجواد غنیم 2167194 كفـءكفـء2872011/07/13 معلم

كفر شكر الصناعیة بنین 2011/07/01 ولید عبدالفتاح عبدالعزیز عبدالجواد 2333438 كفـءكفـء2882011/07/13 معلم

الشھید دمحم إمام مصطفى اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 یاسر عبد العزیز دمحم عمر 2140845 كفـءكفـء2892011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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العبــــورالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1988/09/01 محمود السید عبد ربھ حسین 206255 كفـءكفـء12012/05/31 ماجیستیرمشرف- معلم خبیر  

خالد بن الولید االعدادیة 1994/10/13 سحر صالح یوسف امین 217680 كفـءكفـء22010/02/10 أمین مكتبة أول

معاذ بن جبل االبتدائیة المشتركة 2011/07/13 شیماء  عبدهللا أحمد سلیم 2191778 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

إسكان المستقبل االبتدائیة 2011/07/13 ھانى دمحم حسن بدران 2244858 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

خالد بن الولید االعدادیة 2011/07/13 رشا ابراھیم دمحم ابراھیم 2293898 كفـءكفـء52011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

مھربان علییفا االعدادیة التجریبیة لغات 2011/07/13 أمیره عبد المنعم رفاعى دمحم 2180913 كفـءكفـء62011/07/13 أخصائى نفسى

اسكان الشباب االبتدائیة 2011/07/13 إیمان بدیع دمحم الماظ 2191798 كفـءكفـء72011/07/13 أخصائى نفسى

االسكان العائلى االعدادیة بنات 2011/07/13 غادة دمحم سیدأحمد مرسى 2191801 كفـءكفـء82011/07/13 أخصائى نفسى

ابو بكر الصدیق الرسمیة لغات 2011/07/13 مروه حمدى أحمد دمحم 2262759 كفـءكفـء92011/07/13 أخصائى نفسى

مھربان علییفا االعدادیة التجریبیة لغات 2011/07/13 جیھان دمحم عبداللطیف عیسى 2191773 كفـءكفـء102011/07/13 أخصائى اجتماعى

التجریبیة) االعدادیة ( ابو بكر الصدیق  2011/07/01 حنان احمد السید بیومى 2361931 كفـءكفـء112011/07/13 أخصائى اجتماعى

االسكان العائلى االبتدائیة 2011/07/13 كریمھ محمود دمحم محمود على 2248781 كفـءكفـء122011/07/13 أخصائى اجتماعى

معاذ بن جبل االبتدائیة المشتركة 2011/07/13 منال دمحم الحسینى الدرینى عبداللطیف 2382133 كفـءكفـء132011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھداء االبتدائیة 2011/07/13 مھا  حسن حسن على 2200497 كفـءكفـء142011/07/13 أخصائى اجتماعى

اسكان المسـتقبل االعدادیة 2011/07/13 ھالة صالح إبراھیم إبراھیم 2191774 كفـءكفـء152011/07/13 أخصائى اجتماعى

إسكان المستقبل االبتدائیة 2011/07/13 ھدى  السید عبد الصادق دمحم 2191764 كفـءكفـء162011/07/13 أخصائى اجتماعى

العبور الثانویة بنات 1991/12/01 دمحم عبد العزیز احمد عنانى 1284444 كفـءكفـء172009/09/06 معلم أول أ

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

7438of 2161 Page 2017/03/23

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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العبــــورالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العبور الثانویة بنات 2000/10/29 خالد السید دمحم دمحم الدسوقى 1758551 كفـءكفـء182012/05/13 ماجیستیرمعلم أول

العبور الجدیدة 1996/09/01 رضا سید عبدالوھاب احمد 973845 كفـءكفـء192010/02/21 معلم أول

1985/12/28 سنوات٣العبورالثانویة الصناعیة  دمحم حسنین حسن على 195872 كفـءكفـء202008/12/30 معلم أول

معاذ بن جبل االعدادیة بنات 2011/07/13 احمد سعید دمحم عید 2166987 كفـءكفـء212011/07/13 معلم

مھربان علییفا االعدادیة التجریبیة لغات 2011/03/01 احمد عبدالمقصود عبدالرحمن احمد 2197283 كفـءكفـء222011/03/06 معلم

السیدة عائشة 2011/07/13 اسماء عبدالفتاح ابوبكر طلیبة 2163106 كفـءكفـء232011/07/13 معلم

التجریبیة) االعدادیة ( ابو بكر الصدیق  2008/02/01 اسماء على الصاوى العیسوى 2113691 كفـءكفـء242011/03/06 معلم

باك الین التجریبیة االعدادیة 2011/03/01 اشرف محمود احمد عبدالحلیم 2169498 كفـءكفـء252011/03/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/13 افتراج الھادى على دمحم 1313895 كفـءكفـء262011/07/13 معلم

معاذ بن جبل 2011/07/13 الشیماء  نور الدین  الزعفرانى رجب 2250698 كفـءكفـء272011/07/13 معلم

االسكان العائلى االبتدائیة 2011/07/13 الشیماء سیدالعربى دمحم السید 2253024 كفـءكفـء282011/07/13 معلم

السیدة خدیجة االبتدائیھ 2011/03/01 امجد سمیر فھیم نصیر 2185762 كفـءكفـء292011/03/06 معلم

االسكان العائلى االعدادیة بنات 2008/02/01 أمل عبده الطوخى حبشى 2114064 كفـءكفـء302011/03/06 معلم

مھربان علییفا الرسمیة لغات 2011/07/13 امنیھ احمد على قرنى 2220320 كفـءكفـء312011/07/13 معلم

الشھداء االبتدائیة 2011/07/13 أیات على جاد هللا حسن 2114044 كفـءكفـء322011/07/13 معلم

مھربان علییفا االعدادیة التجریبیة لغات 2011/07/13 إیمان عبدالعزیز السید زھرة 2114008 كفـءكفـء332011/07/13 معلم

باك الین التجریبیة االعدادیة 2011/03/01 ایمن عفیفى جودة عفیفى 2164625 كفـءكفـء342011/03/21 معلم

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

7438of 2162 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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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

مھربان علییفا االعدادیة التجریبیة لغات 2011/03/06 حسن أنور غنیمى حسین 2116375 كفـءكفـء352011/03/01 معلم

االسكان العائلى االعدادیة بنات 1997/06/02 حسنھ حسن إبراھیم عبدهللا 993201 كفـءكفـء362011/03/14 معلم

التجریبیة) االعدادیة ( ابو بكر الصدیق  2011/03/06 حسنى محمود عبدالوھاب خلیفة 2104120 كفـءكفـء372011/02/14 معلم

مھربان علییفا االعدادیة التجریبیة لغات 2011/03/01 حسین  عبد العزیز یوسف دمحم 2201126 كفـءكفـء382011/03/06 معلم

السیدة عائشة 2011/03/01 حنان عبدالھادى عبدالعظیم سلیم 2168952 كفـءكفـء392011/03/06 معلم

2011/07/13 سنوات٣العبورالثانویة الصناعیة  دالیا سیداحمد عبدالقادر قمر 2390446 كفـءكفـء402011/07/13 معلم

العبور الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/06 دالیا عبدالمنصف صالح قندیل 2114117 كفـءكفـء412011/03/06 معلم

2011/07/01 سنوات٣العبورالثانویة الصناعیة  دالیا عزت یوسف ابراھیم 2390452 كفـءكفـء422011/07/13 معلم

اسكان الشباب االبتدائیة 2011/03/01 رانیا ابوبكر حامد حجازى 2108608 كفـءكفـء432011/03/06 معلم

التجریبیة لغات) االعدادیة ( عمر بن الخطاب  2011/03/21 رانیا حسن أحمد سعد 2111430 كفـءكفـء442011/03/21 معلم

االسكان العائلى االبتدائیة 2011/07/13 رشا ابراھیم السید متولى مھنا 2253023 كفـءكفـء452011/07/13 معلم

بنین) اإلعدادیة ( الشھداء  2011/03/06 رشا رمضان دمحم زیاده 2114021 كفـءكفـء462011/03/06 معلم

مھربان علییفا الرسمیة لغات 2011/03/06 رشا فؤاد دمحم أحمد 2106633 كفـءكفـء472011/03/06 معلم

عمر بن الخطاب الرسمیة لغات 2011/03/21 زینب مصطفى السید قطر 2114010 كفـءكفـء482011/03/21 معلم

خالد بن الولید االعدادیة 2011/07/01 سارة دمحم دمحم دمحم البرى 2392886 كفـءكفـء492011/07/13 معلم

االسكان العائلى االعدادیة بنات 2011/07/13 سامیھ أحمد دمحم غالى 2211783 كفـءكفـء502011/07/13 معلم

االسكان العائلى االبتدائیة 2011/03/06 سحر عبدالمحسن عبدالسالم الصواف 2114062 كفـءكفـء512011/03/06 معلم
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المؤھل 
األعلي

مھربان علییفا الرسمیة لغات 2011/03/06 سحر على على دمحم العنانى 2098735 كفـءكفـء522011/03/01 معلم

معاذ بن جبل 2011/03/21 سماح حسنى عبدالقادر سعید 2106589 كفـءكفـء532011/03/21 معلم

مھربان علییفا الرسمیة لغات 2011/03/06 سماح خضرى دمحم احمد 2106628 كفـءكفـء542011/03/06 معلم

مھربان علییفا الرسمیة لغات 2011/07/01 شوقي ابو السعود ابراھیم عیسى 2162673 كفـءكفـء552011/07/13 معلم

مھربان علییفا االعدادیة التجریبیة لغات 2008/08/18 شیماء صبرى عبدالعظیم سید 2106624 كفـءكفـء562011/03/21 معلم

مھربان علییفا االعدادیة التجریبیة لغات 2011/07/13 شیماء عبدالعظیم محمود عواد 2193860 كفـءكفـء572011/07/13 معلم

)اعدادى بنات ( السیدة عائشة  2011/03/01 طاھر احمد سلیمان مصطفى 2175280 كفـءكفـء582011/03/21 معلم

التجریبیة لغات) االعدادیة ( عمر بن الخطاب  2011/07/13 ظالل سعید فھمى دمحمصقر 2152630 كفـءكفـء592011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/13 عاصم عبد هللا موسى شلیبى 1314713 كفـءكفـء602011/07/13 معلم

2011/03/21 سنوات٣العبورالثانویة الصناعیة  عصام عبدالغنى عبدالعزیز سلیمان 2114040 كفـءكفـء612011/03/21 معلم

عمر بن الخطاب الرسمیة لغات 2011/03/06 عال سعید مغربى حسن 2114069 كفـءكفـء622011/03/06 معلم

االسكان العائلى 2011/07/13 عال دمحم سمیر دمحم شوقى خلیل 2253019 كفـءكفـء632011/07/13 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/13 على حسن على حسن 1314325 كفـءكفـء642011/07/13 معلم

معاذ بن جبل االعدادیة بنات 2008/02/01 عمرو صالح انور عبد المجید الدیب 2183255 كفـءكفـء652011/03/21 معلم

االسكان العائلى 2011/03/06 فاتن جالل دمحم حامد 2114048 كفـءكفـء662011/03/06 معلم

الشھداء 2011/03/06 فاطمة فتوح بیومى دمحم 2108613 كفـءكفـء672011/03/06 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/21 دمحم حسنى دمحم ابراھیم 2114043 كفـءكفـء682011/03/21 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

العبــــورالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

التجریبیة لغات) االعدادیة ( عمر بن الخطاب  2011/03/21 دمحم سعید أحمد محمود عثمان 1643445 كفـءكفـء692011/03/21 معلم

مھربان علییفا االعدادیة التجریبیة لغات 2011/03/06 مختار ابوالیزید ابراھیم سلیمان 2106493 كفـءكفـء702011/03/01 معلم

مھربان علییفا الرسمیة لغات 2011/07/13 مدیحھ خیرى دمحم سلیمان 2208778 كفـءكفـء712011/07/13 معلم

السیدة خدیجة االبتدائیھ 2010/03/01 مراد احمد احمد سالم 2163355 كفـءكفـء722011/03/21 معلم

اسكان الشباب االبتدائیة 2011/02/13 مرفت عبد الرءوف زھران عبد الرءوف 2108606 كفـءكفـء732011/03/01 معلم

االسكان العائلى االعدادیة بنات 2011/02/14 مى دمحم حسن دمحم 2169350 كفـءكفـء742011/03/06 معلم

عمر بن الخطاب الرسمیة لغات 2011/03/06 نادیھ مرعى جعفر عباس 2114013 كفـءكفـء752011/03/06 معلم

مھربان علییفا الرسمیة لغات 2011/03/06 ناھد عبدالعظیم حافظ سلیمان 2106635 كفـءكفـء762011/03/06 معلم

مھربان علییفا الرسمیة لغات 2011/03/06 نھى ھاشم عبدالوھاب كامل 2106632 كفـءكفـء772011/03/06 معلم

معاذ بن جبل االعدادیة بنات 2011/07/13 نوره  سعید الشوادفى دمحم 2202059 كفـءكفـء782011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق الرسمیة لغات 2011/07/13 ھانم دمحم أحمد دمحم 2262318 كفـءكفـء792011/07/13 معلم

باك الین التجریبیة االعدادیة 2011/03/01 ھبة سعید احمد سند 2169511 كفـءكفـء802011/03/01 معلم

التجریبیة لغات) االعدادیة ( عمر بن الخطاب  2011/03/06 ھبھ السید أدریس حسین 2111460 كفـءكفـء812011/03/06 معلم

اسكان الشباب االعدادیة بنات 2011/07/13 ھدى متولى متولى اسماعیل 2108610 كفـءكفـء822011/07/13 معلم

بنین) االعدادیة ( العبور الجدیدة  2011/03/01 ھدي عبد هللا دمحم  مرسي بركات 2176151 كفـءكفـء832011/03/06 معلم

العبور الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/06 ھیام سعید عبدالحافظ سالم 2113722 كفـءكفـء842011/03/06 معلم

العبور الثانویة بنات 2011/07/13 وسام سالم نور الدین سالم 2191802 كفـءكفـء852011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الخصـــوصالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الخصوص الثانویة بنین 2011/07/13 احمد خلیل عبدالستار قطب 2106244 كفـءكفـء12011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢األمیراألعدادیةبنین  2011/07/13 إیمان دمحم محمود منصور 2191631 كفـءكفـء22011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الخصوص الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/13 ثناء حنا عوض ابراھیم 2149940 كفـءكفـء32011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

مجمع الخلفاء الراشدین 2011/07/13 ماریان سامي نسیم خلیل 2178662 كفـءكفـء42011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الخصوص الرسمیة لغات 2011/07/13 نانا شھید مشرقي جاد هللا 2181541 كفـءكفـء52011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الخلفاء الراشدین ع م 2011/07/13 سلوى  السید دمحم رجب 2205585 كفـءكفـء62011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

م.مجمع السعید  ع 2011/07/13 سید علي سید شرف 2186105 كفـءكفـء72011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

م. الحفیر ع  2011/07/13 عبد هللا  على عبد هللا  مبروك 2178734 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

مجمع الخلفاء الراشدین 2011/07/01 فاطمة السید احمد دمحم 2163158 كفـءكفـء92011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الخصوص م 2011/07/13 دمحم عبد الفضیل شبیب رضوان 2156050 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

ا. مجمع السعید ت  2011/07/13 نجالء فتحي عبد العاطي السید 2178652 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى نفسى

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/07/13 سماح جمال الدین حنفي محمود 2178630 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى اجتماعى

الخصوص الثانویة بنات 2011/07/13 فاطمة طلعت خلیل ابراھیم 2099369 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى اجتماعى

مجمع الخصوص للتعلیم األساسى 2011/07/13 ماریان صفوت سلیمان میخائیل 2167961 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى اجتماعى

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/07/13 دمحم سید عبد المتجلي سید 2133950 كفـءكفـء152011/07/13 أخصائى اجتماعى

عمر مكرم للتعلیم االساسى 2011/07/13 نشوة دمحم حسن دمحم 2178815 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى اجتماعى

عمر مكرم تعلیم أساسى 2011/07/13 نشوى سعید دمحم عطیة 2170395 كفـءكفـء172011/07/13 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الخصـــوصالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1990/10/01 عصام دمحم منجود حسن خلیفة 208099 كفـءكفـء182012/10/14 دكتوراهمعلم خبیر

عمر مكرم للتعلیم االساسى 1988/09/01 أحمد عبدالعاطى إبراھیم حموده 211718 كفـءكفـء192008/12/30 معلم أول

الخصوص م 1988/10/18 جیھان عبده ناشد عبده 2099345 كفـءكفـء202009/09/13 معلم أول

ایھاب ابراھیم جورجى/ الشھید 1998/02/24 حازم دمحم عبدالحمید عواد 229537 فوق المتوسطفوق المتوسط212008/12/30 معلم أول

الخصوص م 1993/09/29 سناء حسین احمد شاكر 1788949 كفـءكفـء222009/09/13 معلم أول

مجمع الخلفاء الراشدین 1987/09/01 فھیم زكریا فھیم رزق 1712339 كفـءكفـء232008/12/30 معلم أول

الخصوص الرسمیة لغات 1997/12/20 مدحت دمحم احمد ابراھیم 229015 كفـءكفـء242009/09/13 معلم أول

عمر مكرم للتعلیم االساسى 2011/02/14 ابتسام ایلیا نوار جریس 1516479 كفـءكفـء252011/02/14 معلم

مجمع السعید تعلیم اساسى 2011/03/06 ابتسام مصطفى دمحم احمد 2178759 كفـءكفـء262011/02/14 معلم

م.مجمع السعید  ع 2011/07/13 ابراھیم امین جریس جاد هللا 2101530 كفـءكفـء272011/06/27 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/07/13 ابراھیم على عمارة دمحم 2101450 كفـءكفـء282011/06/27 معلم

الخصوص الثانویةالتجاریة للبنات 2011/03/21 احمد ابراھیم رمضان ابراھیم 2106238 كفـءكفـء292011/02/28 معلم

عمر مكرم تعلیم أساسى 2011/03/06 احمد حمدى عبد الغنى دمحم 2104133 كفـءكفـء302011/02/14 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/03/06 احمد سعید بیومى دمحم جادهللا 2104058 كفـءكفـء312011/02/14 معلم

٢األمیراألعدادیةبنین  2011/03/06 احمد سید دمحم عبدالرازق 2110170 كفـءكفـء322011/02/14 معلم

١االمیر ع بنین رقم  2011/07/13 احمد شعبان دمحم علیمي 2392098 كفـءكفـء332011/06/27 معلم

عمر مكرم تعلیم أساسى 2011/07/13 احمد عبدهللا عبدالعزیز سراج الدین 2106234 كفـءكفـء342011/06/27 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

الخلفاء الراشدین ع م 2011/03/21 احمد عبدالھادى احمد عبدالھادى 2101456 كفـءكفـء352011/02/28 معلم

الخصوص الثانویة بنین 2011/03/21 احمد على عبدالوھاب سالم 2109223 كفـءكفـء362011/03/28 معلم

الخلفاء الراشدین ع م 2011/03/06 أحمد فتحي محمود حمزة 2156089 كفـءكفـء372011/02/14 معلم

عمر مكرم للتعلیم االساسى 2011/03/01 احمد قاسم حسین دمحم سعید 2179174 كفـءكفـء382011/03/21 معلم

٢األمیراألعدادیةبنین  2011/03/06 احمد مجدى دمحم اسماعیل 2121724 كفـءكفـء392011/02/14 معلم

٢األمیراألعدادیةبنین  2011/07/13 أحمد دمحم عبد الجواد دمحم 2156068 كفـءكفـء402011/06/27 معلم

١االمیر ع بنین رقم  2011/03/01 احمد دمحم على احمد 2199973 كفـءكفـء412011/03/06 معلم

٢األمیراألعدادیةبنین  2011/07/13 احمد دمحم دمحم العجراوى 2109222 كفـءكفـء422011/06/27 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/03/21 احمد دمحم دمحم سلیمان 2105698 كفـءكفـء432011/02/28 معلم

عمر مكرم تعلیم أساسى 2011/03/06 احمد دمحم نور الدین دمحم 2121764 كفـءكفـء442011/02/14 معلم

١االمیر ع بنین رقم  2011/07/13 احمد نظیم دمحم نجا 2101397 كفـءكفـء452011/06/27 معلم

مجمع الخصوص تعلیم اساسى 2011/07/13 اخالص صالح داوس غبلایر 2200242 كفـءكفـء462011/06/27 معلم

ایھاب ابراھیم جورجى/ الشھید 2011/03/01 اسامة احمد دمحم نصار 2167480 كفـءكفـء472011/03/06 معلم

عمر مكرم للتعلیم االساسى 2011/07/13 اسامة حلمى احمد عفیفى 2104122 كفـءكفـء482011/06/27 معلم

عمر مكرم تعلیم أساسى 2011/03/21 اسالم رجب طلبة الشعراوى 2104093 كفـءكفـء492011/02/28 معلم

م.مجمع السعید  ع 2011/07/13 اسالم دمحم منصور دمحم 2109218 كفـءكفـء502011/07/13 معلم

٢األمیراألعدادیةبنین  2011/03/21 اسماء جمعھ حسین خلیل 2159725 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 

الخصـــوصالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ایھاب ابراھیم جورجى/ الشھید 2011/07/13 اسماء سید ادریس عبدالھادى 2104097 كفـءكفـء522011/07/13 معلم

٢األمیراألعدادیةبنین  2011/07/13 اسماء عبد اللطیف دمحم حسبو 2099379 كفـءكفـء532011/06/27 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/03/06 اكرامى عربى عبدالفتاح دمحم السید 2109220 كفـءكفـء542011/02/14 معلم

عمر مكرم للتعلیم االساسى 2011/03/06 السید جوده احمد عبدالواحد 2179807 كفـءكفـء552011/03/06 معلم

مجمع الخلفاء الراشدین 2011/03/21 السید رجب الشحات مصطفى مبارك 2112444 كفـءكفـء562011/02/28 معلم

م.مجمع السعید  ع 2011/03/06 الشیماء دمحم منصور دمحم 2110165 كفـءكفـء572011/02/14 معلم

مجمع الخلفاء الراشدین 2011/07/13 الفت یس عبدالاله سید 2105725 كفـءكفـء582011/06/27 معلم

2011/07/13 الخصوص الرسمیة لغات امال  غزالي فھمي عبد اللطیف 2178890 كفـءكفـء592011/06/27 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/07/13 امال كامل عبد هللا شنودة 2178877 كفـءكفـء602011/06/27 معلم

2011/07/13 الخصوص الرسمیة لغات امان علي عطیة رسالن 2178888 كفـءكفـء612011/06/27 معلم

مجمع الخصوص تعلیم اساسى 2011/07/13 أمیرة  رمضان دمحم مصطفى 2178755 كفـءكفـء622011/06/27 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/03/06 امیرة احمد دمحم شعبان 2163148 كفـءكفـء632011/02/14 معلم

مجمع الخصوص تعلیم اساسى 2011/03/06 امیرة اسماعیل عبد العزیز سید احمد 1320770 كفـءكفـء642011/02/14 معلم

مجمع الخصوص للتعلیم األساسى 2011/07/13 أمین رزق معوض جرجس 2202034 كفـءكفـء652011/06/27 معلم

عمر مكرم تعلیم أساسى 2011/07/13 إیفون إیلیا نوار جریس 2199503 كفـءكفـء662011/06/27 معلم

عمر مكرم تعلیم أساسى 2011/07/13 ایمان جالل احمد موسى 2121759 كفـءكفـء672011/06/27 معلم

عمر مكرم للتعلیم االساسى 2011/07/13 إیمان فھمى عبدالعزیز مطاوع 2104123 كفـءكفـء682011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الخصـــوصالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/03/21 ایمان مصطفى اسماعیل دمحم 2189764 كفـءكفـء692011/02/28 معلم

الخلفاء الراشدین ع م 2011/03/06 ایمن  عادل جالل عز الدین 2160809 كفـءكفـء702011/02/14 معلم

مجمع الخصوص للتعلیم األساسى 2011/07/13 ایمن  عبد العاطي عبد الرازق عبد الرحمن عنبة 2149930 كفـءكفـء712011/06/27 معلم

الخصوص الثانویة الصناعیة بنین 2011/03/06 ایمن على دمحم حسن 2101444 كفـءكفـء722011/02/14 معلم

الخلفاء الراشدین ع م 2011/03/03 ایناس ادیب روفائیل یوسف 2025097 كفـءكفـء732011/03/03 معلم

٢األمیراألعدادیةبنین  2011/03/06 ایھاب توفیق عبد اللطیف عبد الواحد 2159723 كفـءكفـء742011/02/14 معلم

الخصوص الثانویةالتجاریة للبنات 2011/03/21 بدران احمد دمحم دمحم 2106280 كفـءكفـء752011/02/28 معلم

الخلفاء الراشدین ع م 2011/07/13 بسمة عبد الحكیم دمحم محمود 2160787 كفـءكفـء762011/07/13 معلم

عمر مكرم للتعلیم االساسى 2011/07/01 بسمھ یونان عزیز اسكندر 2224044 كفـءكفـء772011/06/27 معلم

مجمع الخلفاء الراشدین 2011/07/13 بھاء الدین  دمحم  حمدان  حزین 2119656 كفـءكفـء782011/06/27 معلم

الخصوص الرسمیة لغات 2011/03/01 بھاء الدین صبرى دمحم نصار 2197285 كفـءكفـء792011/03/01 معلم

١االمیر ع بنین رقم  2011/03/06 بیتر جمیل جاب هللا فھیم 2101445 كفـءكفـء802011/03/06 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/07/13 تامر جمال دمحم حسن 2101549 كفـءكفـء812011/06/27 معلم

مجمع الخصوص تعلیم اساسى 2011/07/13 جیھان دمحم داھش عطیة 2166590 كفـءكفـء822011/06/27 معلم

مجمع الخصوص للتعلیم األساسى 2011/03/21 حسن شحاتة دمحم دمحم شحاتة 2149928 كفـءكفـء832011/02/28 معلم

الخصوص الثانویة بنین 2011/03/06 حسین  عبدالنبى حسین ابراھیم 2104131 كفـءكفـء842011/02/14 معلم

الخصوص الثانویةالتجاریة للبنات 2011/03/01 حمدى  طیب  ابراھیم جاد 2171860 كفـءكفـء852011/03/06 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 

الخصـــوصالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الخصوص الرسمیة لغات 2011/03/01 حمدى نسیم جرس مقار 2189511 كفـءكفـء862011/03/06 معلم

م. الحفیر ع  2011/03/21 خالد السید محمود السید زیدان 2170440 كفـءكفـء872011/02/28 معلم

الخصوص م 2011/03/06 خالد منصور رزق عبدالحمید 2099348 كفـءكفـء882011/06/27 معلم

٢األمیراألعدادیةبنین  2011/03/06 دینا شحات دمحم سلیمان 2110167 كفـءكفـء892011/02/14 معلم

الخصوص الرسمیة لغات 2011/03/06 رأفت اسحق  عیاد ابراھیم 2099352 كفـءكفـء902011/02/14 معلم

الخصوص الثانویةالتجاریة للبنات 2011/07/01 رأفت حامد دمحم حامد 2241587 كفـءكفـء912011/07/13 معلم

الخلفاء الراشدین ع م 2011/03/21 رامز صفوت  سعد هللا  رزق هللا 2201120 كفـءكفـء922011/02/14 معلم

2011/03/06 الخصوص الرسمیة لغات رانیا رضا سید عبد الحلیم 2178887 كفـءكفـء932011/02/14 معلم

عمر مكرم للتعلیم االساسى 2008/06/26 رانیا سمیر رشدى لوندى 2230809 كفـءكفـء942011/02/28 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/03/06 رانیا على السید على 2104069 كفـءكفـء952011/02/14 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/07/13 رانیا على سعید السید شرقاوى 2104079 كفـءكفـء962011/06/27 معلم

مجمع السعید تعلیم اساسى 2011/03/21 رانیا دمحم الھادى ابراھیم دمحم 2092980 كفـءكفـء972011/02/28 معلم

ا.عمر مكرم ت 2011/03/06 رشا بكرى ابراھیم دمحم 2104106 كفـءكفـء982011/02/14 معلم

الخصوص ت أ 2011/03/06 رشا عبد الجابر عبده سلیمان 2178718 كفـءكفـء992011/02/14 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/03/06 رشا دمحم حسن احمد 2180829 كفـءكفـء1002011/03/06 معلم

م. الحفیر ع  2011/03/21 رضا  عبدالستار السید عبدالستار 2177608 كفـءكفـء1012011/02/28 معلم

عمر مكرم للتعلیم االساسى 2011/03/06 رضا سمیر فھمى على 2104128 كفـءكفـء1022011/02/14 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 

الخصـــوصالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الخصوص الثانویةالتجاریة للبنات 2011/07/13 ریرى منصور محمود خریبة 2112465 كفـءكفـء1032011/06/27 معلم

ا. مجمع السعید ت  2011/03/21 ریھام صابر عثمان عبد المجید 2173162 كفـءكفـء1042011/02/28 معلم

عمر مكرم تعلیم أساسى 2011/03/21 سامى فایز فھمى یعقوب 2121862 كفـءكفـء1052011/02/28 معلم

ا.عمر مكرم ت 2011/07/13 سامیة حلمي عوض رشوان 2159804 كفـءكفـء1062011/06/27 معلم

مجمع الخصوص تعلیم اساسى 2011/03/06 سامیة عبد الفتاح أحمد عمر 2166627 كفـءكفـء1072011/02/14 معلم

2011/03/06 الخصوص الرسمیة لغات سامیة محمود سید أحمد خلیل 2178886 كفـءكفـء1082011/02/14 معلم

الخصـوص الرسمیة لغات 2011/03/06 سعید السید السید غنیم 2149924 كفـءكفـء1092011/02/14 معلم

عمر مكرم تعلیم أساسى 2011/03/06 سلوى عاطف عبید نصر هللا 2121816 كفـءكفـء1102011/02/14 معلم

2011/03/06 الخصوص الرسمیة لغات سماح  فكري عبد المالك سعد خلیل 2178883 كفـءكفـء1112011/02/14 معلم

٢األمیراألعدادیةبنین  2011/07/13 سماح طھ قاسم دمحم 2156118 كفـءكفـء1122011/06/27 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/07/13 سماح عبده بسطا شحاتة 2149937 كفـءكفـء1132011/06/27 معلم

٢األمیراألعدادیةبنین  2011/03/06 سمر السید دمحمي دمحم 2156065 كفـءكفـء1142011/02/14 معلم

2011/03/06 الخصوص الرسمیة لغات سمر دمحم بكري السید 2178889 كفـءكفـء1152011/02/14 معلم

الخصوص ت أ 2011/03/21 سوزان عاطف نصیف ساویرس 2099346 كفـءكفـء1162011/02/28 معلم

عمر مكرم للتعلیم االساسى 2011/03/21 سویلم حسین طھ حسانین 2104100 كفـءكفـء1172011/02/28 معلم

عمر مكرم تعلیم أساسى 2011/03/06 سید احمد فاضل شنیبة 2099364 كفـءكفـء1182011/02/14 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/03/06 شربات یوسف زكى اسكندر 2099373 كفـءكفـء1192011/02/14 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 

الخصـــوصالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الخصوص الثانویةالتجاریة للبنات 2011/03/06 شریف دمحم سالمة عبدالغنى 2106288 كفـءكفـء1202011/02/14 معلم

الخلفاء الراشدین 2011/03/06 شیرین رفاعي عبد النبي سید 2178716 كفـءكفـء1212011/02/14 معلم

م.مجمع السعید  ع 2011/07/13 شیماء  السید اسماعیل علي 2170388 كفـءكفـء1222011/06/27 معلم

الخصـوص الرسمیة لغات 2011/07/13 شیماء احمد نادى دمحم عیسى 2105737 كفـءكفـء1232011/06/27 معلم

الخصوص الثانویةالتجاریة للبنات 2011/07/13 شیماء حسن عبده دمحم 2394775 كفـءكفـء1242011/06/27 معلم

2011/03/06 الخصوص الرسمیة لغات شیماء عبد المنعم نصر درویش 2178884 كفـءكفـء1252011/02/14 معلم

مجمع الخصوص للتعلیم األساسى 2011/03/21 صباح عطیة دمحم عید 2193425 كفـءكفـء1262011/02/28 معلم

مجمع الخصوص للتعلیم األساسى 2011/03/06 صفاء جبرائیل جندى ابراھیم 2145290 كفـءكفـء1272011/02/14 معلم

مجمع الخلفاء الراشدین 2011/07/13 صفاء زیدان على علم الدین 2105716 كفـءكفـء1282011/06/27 معلم

مجمع الخلفاء الراشدین 2011/07/13 صفاء عبده السید دمحم 2178700 كفـءكفـء1292011/06/27 معلم

الخلفاء الراشدین ع م 2011/03/21 طلعت ارمانیوس فتحي ملك 2160802 كفـءكفـء1302011/02/28 معلم

م.مجمع السعید  ع 2011/07/13 عادل بدوى رمضان احمد 2109221 كفـءكفـء1312011/06/27 معلم

٢األمیراألعدادیةبنین  2011/03/06 عبد السالم عبد العظیم امین عبد العزیز 2081899 كفـءكفـء1322011/02/14 معلم

٢األمیراألعدادیةبنین  2011/03/06 عبد العزیز  السید  عبد العزیز غریب 2165309 كفـءكفـء1332011/02/14 معلم

الخصوص الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 عبد الغني اسماعیل علي العبادي 2376348 كفـءكفـء1342011/07/13 معلم

ایھاب ابراھیم جورجى/ الشھید 2011/03/06 عبد هللا  حمدي عبد الھادي إسماعیل 2230827 كفـءكفـء1352011/02/14 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/07/13 عبدالحمید دمحم فتحى یوسف منسى 2104062 كفـءكفـء1362011/07/13 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الخصـــوصالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١االمیر ع بنین رقم  2011/03/06 عصام ثروت بشرى سلیمان 2122359 كفـءكفـء1372011/02/14 معلم

الخصوص الثانویة بنین 2011/07/13 عصام رزق عبد المقصود حفني 2170398 كفـءكفـء1382011/06/27 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/03/06 عصام سالم بركات ابراھیم 2109228 كفـءكفـء1392011/02/14 معلم

١االمیر ع بنین رقم  2011/03/06 عالء عید عبد العزیز عزازي 2133951 كفـءكفـء1402011/02/14 معلم

الخصوص م 1991/01/15 على توفیق ابو النور عطا 1789222 كفـءكفـء1412009/09/13 معلم

عمر مكرم تعلیم أساسى 2011/03/06 على حسین عبدالرحیم حسنین 2104135 كفـءكفـء1422011/02/14 معلم

الخصوص الثانویةالتجاریة للبنات 2011/03/21 عماد صابر فرج هللا عبدهللا 2106291 كفـءكفـء1432011/02/28 معلم

١االمیر ع بنین رقم  2011/03/21 عماد كرم غطاس حافظ 2193230 كفـءكفـء1442011/02/28 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/07/13 عوض حسان حسین عیسى 2100678 كفـءكفـء1452011/06/27 معلم

عمر مكرم للتعلیم االساسى 2011/03/21 غندى دمحم فرحان الفى 2104137 كفـءكفـء1462011/02/28 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/03/06 فادیة عبدالخالق سعدالدین حموده 2110164 كفـءكفـء1472011/02/14 معلم

الخفیر تعلیم اساسى. ف  2011/03/21 فاطمة عبد الكریم عبد المجید أبو زید 2256051 كفـءكفـء1482011/02/14 معلم

٢األمیراألعدادیةبنین  2011/03/06 فاطمھ احمد  حامد دمحم نور 2101522 كفـءكفـء1492011/02/14 معلم

الخصوص الثانویة الصناعیة بنین 2011/03/01 فاطمھ احمد دمحم دمحم حشیش 2101518 كفـءكفـء1502011/02/14 معلم

ا.عمر مكرم ت 2011/03/06 فایزة دمحم دمحم على سكر 2104114 كفـءكفـء1512011/02/14 معلم

عمر مكرم تعلیم أساسى 2011/03/06 قطب عطیة دمحم العباس 2121695 كفـءكفـء1522011/02/14 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/03/06 كریم عاطف علیوة السید 2189208 كفـءكفـء1532011/02/14 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 

الخصـــوصالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الخلفاء الراشدین ع م 2011/03/06 كریمة طھ خلیل طھ 2160934 كفـءكفـء1542011/02/14 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/03/06 لیلى حسن محمود دمحم 2101539 كفـءكفـء1552011/02/14 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/03/06 لیلى دمحم رجب اسماعیل 2104085 كفـءكفـء1562011/02/14 معلم

مجمع الخلفاء الراشدین 2011/03/21 ماجد دمحم عبد العزیز ابو العال 2105549 كفـءكفـء1572011/02/28 معلم

الخصوص الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم  عبد الحافظ علي  عبد الحافظ عمارة 2270278 كفـءكفـء1582011/07/13 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/03/06 دمحم احمد درویش مصطفى 2104090 كفـءكفـء1592011/02/14 معلم

الخلفاء الراشدین ع م 2011/07/13 دمحم صابر دمحم دمحم سالم 2324721 كفـءكفـء1602011/06/27 معلم

م.مجمع السعید  ع 2011/03/21 دمحم عبد الرحمن كمال ابراھیم 2102597 كفـءكفـء1612011/02/28 معلم

الخصوص الثانویة بنین 2011/07/13 دمحم عبدالرحمن البسیونى الشیخ 2109217 كفـءكفـء1622011/07/26 معلم

عمر مكرم للتعلیم االساسى 2011/03/01 دمحم عبدالفتاح احمد عبدالفتاح 2199807 كفـءكفـء1632011/03/06 معلم

عمر مكرم تعلیم أساسى 2011/03/06 دمحم على عبدالرحیم ابودھب 2158220 كفـءكفـء1642011/02/14 معلم

عمر مكرم للتعلیم االساسى 2011/03/06 محمود إبراھیم عثمان  سالمة 2253640 كفـءكفـء1652011/02/14 معلم

عمر مكرم للتعلیم االساسى 2011/03/06 محمود السید عبدالحمید حسن 2104136 كفـءكفـء1662011/02/14 معلم

مجمع الخلفاء الراشدین 2011/03/06 محمود صالح عبدالشافى عبدالخالق 2105708 كفـءكفـء1672011/02/14 معلم

عمر مكرم تعلیم أساسى 2011/07/13 محمود عبد الظاھر دمحم الشورة 2121675 كفـءكفـء1682011/06/27 معلم

الخصوص الرسمیة لغات 2011/03/01 محمود متولى دمحم عبدالعال 2186435 كفـءكفـء1692011/03/06 معلم

٢األمیراألعدادیةبنین  2011/07/13 محمود یوسف وھبھ دمحم 2156077 كفـءكفـء1702011/06/27 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الخصـــوصالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م. الحفیر ع  2011/03/06 مرفت صبحي عبد الحمید دمحم 2170430 كفـءكفـء1712011/02/14 معلم

٢األمیراألعدادیةبنین  2011/03/06 مروة  عبد الباسط  دمحم  ابراھیم 2165301 كفـءكفـء1722011/02/14 معلم

الخصوص الثانویة بنات 2011/07/13 مریم توفیق سیدھم نعمان 2178682 كفـءكفـء1732011/06/27 معلم

٢األمیراألعدادیةبنین  2011/03/06 مصطفى  كامل عبدالفتاح دمحم 2179159 كفـءكفـء1742011/02/14 معلم

الخصـوص الرسمیة لغات 2011/07/01 مصطفى عبدالرحمن سید دمحم 2167500 كفـءكفـء1752011/07/13 معلم

عمر مكرم تعلیم أساسى 2011/03/06 مصطفى دمحم فتحى یوسف 2121783 كفـءكفـء1762011/02/14 معلم

٢األمیراألعدادیةبنین  2011/07/13 مصطفى محمود فنجري عبد النبي 2169381 كفـءكفـء1772011/06/27 معلم

الخصوص الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/13 مصطفي سمیر عبد هللا الشحات 2376349 كفـءكفـء1782011/06/27 معلم

الخصوص الرسمیة لغات 2011/07/13 منار  عبد هللا عبد الفضیل عبد الرازق 2178892 كفـءكفـء1792011/07/13 معلم

الخصوص الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 منال جرجس شھدي میخائیل 2376350 كفـءكفـء1802011/07/13 معلم

عمر مكرم للتعلیم االساسى 2011/03/06 منال غالى ذكى قلتھ 2104132 كفـءكفـء1812011/02/14 معلم

مجمع الخصوص تعلیم اساسى 2011/07/13 منال كامل ملك منقریوس 2166589 كفـءكفـء1822011/07/13 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/03/06 منى احمد على ابراھیم 2104052 كفـءكفـء1832011/02/14 معلم

عمر مكرم تعلیم أساسى 2011/03/21 منى الرفاعى  السید العیوطى 2121853 كفـءكفـء1842011/02/28 معلم

عمر مكرم تعلیم أساسى 2011/03/21 منى عبد المحسن الشحات على 2121751 كفـءكفـء1852011/02/28 معلم

عمر مكرم تعلیم أساسى 2011/07/13 میخائیل محروس شفیق دوس 2399212 كفـءكفـء1862011/06/27 معلم

مجمع الخصوص للتعلیم األساسى 2011/03/06 میرفت بشر عبد السید واصف 2101459 كفـءكفـء1872011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الخصـــوصالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر مكرم للتعلیم االساسى 2011/03/06 نادى خلف بشاى میخائیل 2104127 كفـءكفـء1882011/02/14 معلم

الخصوص الثانویةالتجاریة للبنات 2011/03/21 نادیة  صبحى عبدالحافظ دمحم 2107654 كفـءكفـء1892011/02/28 معلم

م.مجمع السعید  ع 2011/03/06 نجالء فاروق درویش احمد 2110163 كفـءكفـء1902011/02/14 معلم

مجمع السعید تعلیم اساسى 2011/03/06 نجالء محمود جاد الكریم زھران 2178757 كفـءكفـء1912011/02/14 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/03/06 نجوى بشرى جمیل فھیم 2104059 كفـءكفـء1922011/02/14 معلم

2011/07/13 الخصوص الرسمیة لغات نجوى دمحم امام ابراھیم 2178891 كفـءكفـء1932011/06/27 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/07/13 نرمین بشیر بشرى تاوضروس 2178875 كفـءكفـء1942011/07/26 معلم

ایھاب ابراھیم جورجى/ الشھید 2011/07/13 نعمة متولي دمحم سعید 2178737 كفـءكفـء1952011/07/13 معلم

مجمع الخصوص للتعلیم األساسى 2011/03/06 نھا عبد العظیم عبد المنعم سلیمان 2154074 كفـءكفـء1962011/02/14 معلم

مجمع الخلفاء الراشدین 2011/03/21 نھلة احمد عبدالرحمن عبدالحفیظ 2105662 كفـءكفـء1972011/02/28 معلم

مجمع الخلفاء الراشدین 2011/03/06 نھى كمال الدین احمد حسن 2105621 كفـءكفـء1982011/02/14 معلم

الخصوص الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 نھي عبد الرحمن عرفھ دمحم 2376351 كفـءكفـء1992011/06/27 معلم

م.مجمع السعید  ع 2011/07/01 نورا عادل دمحم الھادى 2255608 كفـءكفـء2002011/07/13 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/03/06 ھانى مالك نصیف فام 2101447 كفـءكفـء2012011/02/14 معلم

مجمع الخلفاء الراشدین 2011/03/21 ھبھ هللا دمحم عبدالعلیم على الجمل 2105656 كفـءكفـء2022011/02/28 معلم

عمر مكرم تعلیم أساسى 2011/03/06 ھبھ رشاد تادرس تكال 2121803 كفـءكفـء2032011/02/14 معلم

مجمع الخلفاء الراشدین 2011/03/06 ھبھ صابر عبد النبى عبد ربھ 2105670 كفـءكفـء2042011/02/14 معلم
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الخصـــوصالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢األمیراألعدادیةبنین  2011/03/06 ھدى أحمد عبد العزیز التراس 2156072 كفـءكفـء2052011/02/14 معلم

ا.عمر مكرم ت 2011/03/21 ھدى جمعة حسین ابراھیم 2104105 كفـءكفـء2062011/02/28 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/07/13 ھدى سید عبدالمتجلى سید 2099360 كفـءكفـء2072011/07/13 معلم

مجمع الخلفاء الراشدین 2011/03/06 ھدى عزیز جرجس اسعد 2105581 كفـءكفـء2082011/02/14 معلم

عمر مكرم للتعلیم االساسى 2011/03/21 ھالل روفائیل سیحھ توفیلس 2070149 كفـءكفـء2092011/02/28 معلم

الخصوص م 2011/03/21 ھناء بسیونى حامد الدسوقى 2099388 كفـءكفـء2102011/02/28 معلم

الخصوص الرسمیة لغات 2011/07/13 ھناء ثابت صموئیل جرجس 2178893 كفـءكفـء2112011/07/13 معلم

الخصوص الرسمیة لغات 2011/03/06 ھناء ثابت دمحم حسن 2105616 كفـءكفـء2122011/02/14 معلم

مجمع الخلفاء الراشدین 2011/03/06 ھناء عبدالوھاب عبدالحمید عبد الوھاب 2013065 كفـءكفـء2132011/02/14 معلم

م.مجمع السعید  ع 2011/03/06 ھناء غبلایر ریاض تاوضروس 2101440 كفـءكفـء2142011/02/14 معلم

الخصوص الثانویةالتجاریة للبنات 2011/03/21 ھناء فوزى ذكى مرزوق 2106241 كفـءكفـء2152011/02/28 معلم

مجمع الخلفاء الراشدین 2011/03/21 ھناء دمحم عبد الفتاح سعد 2105756 كفـءكفـء2162011/02/28 معلم

مجمع الخلفاء الراشدین 2011/07/13 ھند حسن جابر بكر 2105673 كفـءكفـء2172011/06/27 معلم

مجمع الخلفاء الراشدین 2011/03/21 ھیثم احمد محمود عبد الرحمن 2105527 كفـءكفـء2182011/02/28 معلم

الخصوص م 2011/02/14 وردة سمیر فھمى خلة 2234731 كفـءكفـء2192011/02/14 معلم

مجمع الخصوص االعدادي تعلیم اساسى 2011/03/06 وفاء  بدر منصور عبد الھادي 2186222 كفـءكفـء2202011/02/14 معلم

ا.عمر مكرم ت 2011/03/06 وفاء رمضان دمحم عبدالحلیم البكرى 2104104 كفـءكفـء2212011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر مكرم تعلیم أساسى 2011/03/06 والء رمضان دمحم عبدالحلیم 2110166 كفـءكفـء2222011/02/14 معلم

عمر مكرم تعلیم أساسى 2011/03/06 ولید سید عبد الفضیل سید 2121712 كفـءكفـء2232011/02/14 معلم
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التعیین
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قھـــاالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبدهللا الشراقى تعلیم اساسى 2011/07/01 سنیھ عبدالرحمن شاكر عبدالرحمن 2162935 كفـءكفـء12011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

٢اجھور الكبرى االبتدائیھ  بنات 2010/07/13 وفاء دمحم عبدالرحمن الدسوقى 2143433 كفـءكفـء22011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مجمع قھا االبتدائیھ 2011/07/01 یاسر محمود عواد ابوخیرة 2176884 كفـءكفـء32011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

سنھره االبتدائیة القدیمة 2010/07/01 اسماء محمود حسن اخمد 2144927 كفـءكفـء42011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

قھا االعدادیة بنین 2010/07/01 سعاد محمود دمحم عیسى 2192224 كفـءكفـء52011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

اجھور الكبرى الثانویھ بنین 2010/07/01 عبدالحلیم دمحم عبدالحلیم یوسف 2162760 كفـءكفـء62011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/07/01 دمحم جودة السید دمحم عالم 2187689 كفـءكفـء72011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

قھا الثانویة المشتركة 2010/07/13 مرفت دمحم حسنین رجب 2144923 كفـءكفـء82011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

ترسا تعلیم اساسى 2010/07/01 نھلة صالح عبدالكریم على خلیل 2165011 كفـءكفـء92011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

٢اجھور الكبرى االبتدائیھ  بنات 2010/07/13 نھلة دمحم ابراھیم السید 2143434 كفـءكفـء102011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

٢السیفا االبتدائیھ   2011/07/01 ھبةهللا دمحم عید عید 2163310 كفـءكفـء112011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

الشھید اسامة نصار االبتدائیھ 2011/07/01 امیرة حسن ریاض مصطفى 2158515 كفـءكفـء122011/07/13 أخصائى نفسى

اجھور الكبرى االبتدائیة بنین الجدیدة 2010/07/01 امل انور جمال عبدالحمید 2176717 كفـءكفـء132011/07/13 أخصائى اجتماعى

2010/07/01 اجھور التجاریة المشتركة تھانى حلیم محمود احمد 2144992 كفـءكفـء142011/07/13 أخصائى اجتماعى

عاطف صدقى االبتدائیھ/د 2011/07/01 سھام محمود دمحم كشك 2394958 كفـءكفـء152011/07/13 أخصائى اجتماعى

اجھور الكبرى الثانویھ بنین 1994/09/01 صفاء یوسف حجاج اسماعیل 224655 كفـءكفـء162012/05/31 ماجیستیرمعلم أول أ

اجھور الكبرى الصناعیة 1998/02/09 دمحم رجب احمد عبد الرحمن 228317 كفـءكفـء172008/12/30 معلم أول
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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 

قھـــاالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢السیفا االبتدائیھ   2011/03/01 ابتسام حامد عبدالھادى دمحم 539742 كفـءكفـء182011/03/13 معلم

قلقشندة للفصل الواحدالمشتركة 2011/07/01 ابتسام سالمة عبدهللا السید 2156019 كفـءكفـء192011/07/13 معلم

السیفا االعدادیة المشتركة 2011/07/13 ابراھیم یوسف ابراھیم ابوالعال 2150075 كفـءكفـء202011/07/13 معلم

السیفا االعدادیة المشتركة 2011/03/01 احمد ابراھیم محمود ابراھیم 2121443 كفـءكفـء212011/03/06 معلم

أ.خالد حسنین عبده ببرشوم ت/الشھید  2011/07/01 احمد رضا احمد دمحم 2155885 كفـءكفـء222011/07/13 معلم

سنھرة الثانویة المشتركة 2011/07/01 احمد شعبان ابراھیم عبدالرحمن 2152180 كفـءكفـء232011/07/13 معلم

الصالحیة تعلیم اساسى 2011/07/13 احمد على على احمد 2147022 كفـءكفـء242011/07/13 معلم

اجھور الكبرى االعدادیھ بنات 2010/03/01 ازھار كمال الدین احمد عبدالواحد 2169173 كفـءكفـء252011/03/06 معلم

الشھید اسامة نصار االبتدائیھ 2011/03/01 اسالم السید دمحم السید 2102682 كفـءكفـء262011/03/06 معلم

أ.خالد حسنین عبده ببرشوم ت/الشھید  2011/07/01 اسالم دمحم عبدالسمیع دمحم 2155890 كفـءكفـء272011/07/13 معلم

قھا االعدادیة بنین 2010/07/01 اسماء حسین منصور سلطان 2144111 كفـءكفـء282011/07/13 معلم

مجمع قھا االبتدائیھ 2010/03/01 اسماء صابر محمود حسن الفولي 2175295 كفـءكفـء292011/03/06 معلم

قلقشندة 2011/03/01 اسماء صابر محمود دمحم 2102872 كفـءكفـء302011/03/06 معلم

السعیدیة االبتدائیة 2010/03/01 اسماء عبد السالم على الصرواى 2173722 كفـءكفـء312011/07/13 معلم

اجھور الكبرى االبتدائیة بنین الجدیدة 2010/07/01 اسماء دمحم كمال عبدالحمید 2163363 كفـءكفـء322011/07/13 معلم

)١(اجھور الكبرى االبتدائیة النموذجیة  2011/07/01 اسماء منصور عبدالوھاب منصور 2196931 كفـءكفـء332011/07/13 معلم

عاطف صدقى االبتدائیھ/د 2011/03/06 السعید دمحم احمد ابوزید 2193968 كفـءكفـء342011/03/06 معلم

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

7438of 2181 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
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اجھور الكبرى الصناعیة 2011/07/01 السید حسین زكي  حسین 2270281 كفـءكفـء352011/07/13 معلم

٢اجھور الكبرى االبتدائیة النموذجیة  2011/07/01 امال دمحم منصور حمادة 2163367 كفـءكفـء362011/07/13 معلم

قھا الثانویة المشتركة 2011/07/01 امانى سامى عبدالمحسن دمحم 2141173 كفـءكفـء372011/07/13 معلم

حامد دمحم سلیمان االبتدائیھ 2011/07/01 امانى على احمد حسن 2162955 كفـءكفـء382011/07/13 معلم

قھا الرسمیة لغات 2011/03/01 امتثال زیدان دمحم عبد الرحمن 2103878 كفـءكفـء392011/03/06 معلم

أ.خالد حسنین عبده ببرشوم ت/الشھید  2011/07/01 امل السید محمود دمحم 2176862 كفـءكفـء402011/07/13 معلم

١اجھور الكبرى النموذجیة  2011/07/01 امورة احمد عبداللطیف احمد الدیب 2162772 كفـءكفـء412011/07/13 معلم

خلوة سنھرة تعلیم اساسى 2010/07/13 امیرة رضا محروس السید 2144930 كفـءكفـء422011/07/13 معلم

الشھید اسامة نصار االبتدائیھ 2011/07/01 أمیرة یحیي السید حبش 2254549 كفـءكفـء432011/07/13 معلم

عبد الخالق فتحى مصطفى 2010/07/01 انعام عطیة حامد على 2105340 كفـءكفـء442011/07/13 معلم

ھشام ابراھیم بیومى/ الشھید مجند 2011/03/01 ایمان اسماعیل حلمى الشیخ عمر 1542128 كفـءكفـء452011/03/21 معلم

اجھور الكبرى الصناعیة 2010/07/13 ایمان عنتر احمد ابراھیم 2283298 كفـءكفـء462011/07/13 معلم

قھا الرسمیة لغات 2010/07/01 ایمان دمحم دمحم جاد 2148070 كفـءكفـء472011/07/13 معلم

سنھرة التجاریة المشتركة 2011/03/01 ایمان دمحم دمحم دمحم سید 2145022 كفـءكفـء482011/03/06 معلم

اجھور االعدادیة بنات الملحقة بالثانوى بنات 2010/07/01 ایمان محمود بیومى ابو شوشة 2156928 كفـءكفـء492011/07/01 معلم

١ترسا االبتدائیھ  2011/07/01 ایمان محمود حسانین محمود 2121259 كفـءكفـء502011/07/13 معلم

دمحم صبرى احمد البیجاوى/ الشھید 2010/07/01 ایمان یحي عبدالعزیز عبداللطیف 2144931 كفـءكفـء512011/07/13 معلم
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حامد دمحم سلیمان االبتدائیھ 2011/07/01 ایمن سعد دمحم عواد الشاعر 2144985 كفـءكفـء522011/07/13 معلم

كومبتین االبتدائیھ 2011/07/01 ایمن على الصعیدى على 2162713 كفـءكفـء532011/07/13 معلم

اجھور الكبرى الصناعیة 2011/07/01 باسم  دمحم محمود ابراھیم 2120129 كفـءكفـء542011/07/13 معلم

عاطف صدقى االبتدائیھ/د 2011/03/01 بتراء عبد الھادي صالح دمحم وھبھ 2161558 كفـءكفـء552011/03/21 معلم

قھا الثانویة المشتركة 2011/07/01 بسمة بیومى دمحم بیومى عفیفى 2161474 كفـءكفـء562011/07/13 معلم

٢السیفا االبتدائیھ   2011/07/01 تھانى عید سعید دمحم 2163308 كفـءكفـء572011/07/13 معلم

اجھور الكبرى الثانویھ بنین 2011/03/01 جمال دمحم جمال مصطفى 2158528 كفـءكفـء582011/03/06 معلم

قلقشنده األبتدائیة 2011/07/01 جیھان حسن عبداللطیف عبدالدائم 2156015 كفـءكفـء592011/07/13 معلم

ھشام ابراھیم بیومى/ الشھید مجند 2011/07/13 حافظ محمود حافظ سید یاسین 2165084 كفـءكفـء602011/07/13 معلم

السیفا االعدادیة المشتركة 2011/03/01 حجاب سعید دمحمى حجاب 2156939 كفـءكفـء612011/03/21 معلم

عبد الخالق فتحى مصطفى تعلیم اساسى 2011/07/13 حسام احمد عبدالرحیم السید 2143478 كفـءكفـء622011/07/13 معلم

كومبتین االبتدائیھ 2011/07/01 حسن دمحم حسن عبدالحق 2162725 كفـءكفـء632011/07/13 معلم

مجمع اجھور الكبرى االبتدائیھ 2011/07/01 حنان سعید السید عیسى 2203410 كفـءكفـء642011/07/13 معلم

قھا االعدادیة بنین 2011/07/01 حنان محمود سید القاضى 2391477 كفـءكفـء652011/07/13 معلم

مجمع اجھور الكبرى االبتدائیھ 2011/03/01 خالد احمد السید بركات 2158392 كفـءكفـء662011/03/06 معلم

اجھور االعدادیة بنات الملحقة بالثانوى بنات 2008/10/04 خالد اسماعیل حجاج على 2144159 كفـءكفـء672011/07/13 معلم

كومبتین االبتدائیھ 2011/07/01 خالد عبدالعلیم عبدالسالم عبدالمجید 2122928 كفـءكفـء682011/07/13 معلم
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مؤسسة اجھورالكبرى 2010/07/01 خدیجة دمحم الھادى السید ابو سعید 2102309 كفـءكفـء692011/07/13 معلم

اجھور الكبرى االعدادیھ بنات 2011/03/01 خلیل عبدالحق خلیل سالمان 2168745 كفـءكفـء702011/03/06 معلم

ھشام ابراھیم بیومى/ الشھید مجند 2011/07/03 دعاء زیاده عبدالحمید ابراھیم 2145023 كفـءكفـء712011/07/13 معلم

قھا الرسمیة لغات 2010/07/01 دینا ابراھیم شوقى ابراھیم 2162933 كفـءكفـء722011/07/13 معلم

قھا االبتدائیة الجدیده 2011/07/01 رامى احمد غانم سالم 2163370 كفـءكفـء732011/07/13 معلم

قھا االعدادیة بنین 2010/07/01 رانیا جمال دمحم ابراھیم 2163318 كفـءكفـء742011/07/13 معلم

دمحم صبرى احمد البیجاوى/ الشھید 2010/07/01 رانیا عاطف شوقى ابراھیم 2362019 كفـءكفـء752011/07/13 معلم

الشھید أسامة نصار 2010/03/01 رانیا محى السید دمحم صالح 2108584 كفـءكفـء762011/07/13 معلم

سنھرة االبتدائیھ الجدیدة 2010/07/01 رتیبة عاطف شوقى ابراھیم 2144858 كفـءكفـء772011/07/13 معلم

عبد الخالق فتحى مصطفى تعلیم اساسى 2011/07/01 رجب رجب عبدالحلیم اسماعیل 2157250 كفـءكفـء782011/07/13 معلم

قھا الرسمیة لغات 2011/03/01 رحاب حمدى عید الحداد 2102268 كفـءكفـء792011/03/21 معلم

قھا االعدادیة بنین 2010/07/13 رشا احمد الطوخى حسن 2121697 كفـءكفـء802011/07/13 معلم

ھشام ابراھیم بیومى/ الشھید مجند 2010/07/01 رشا خلیل عبدالشافى احمد 2154167 كفـءكفـء812011/07/13 معلم

مؤسسة اجھور الكبرى االبتدائیة 2010/07/01 رشا دمحم شوقى عبدالمقصود حسنین 2174962 كفـءكفـء822011/07/13 معلم

دمحم صبرى احمد البیجاوى/ الشھید 2011/07/01 رقیة دمحمى ابراھیم خالد 2157065 كفـءكفـء832011/07/13 معلم

قھا االعدادیة بنین 2010/07/01 ریھام جمال دمحم مصطفى 2121684 كفـءكفـء842011/07/13 معلم

عبدهللا الشراقى تعلیم اساسى 2010/07/01 ریھام عبدهللا احمد ابراھیم 2162947 كفـءكفـء852011/07/13 معلم

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

7438of 2184 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 

قھـــاالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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عبدهللا الشراقى تعلیم اساسى 2011/07/01 زینب رضا حسن بحیرى 2162942 كفـءكفـء862011/07/13 معلم

قلقشنده االعدادیھ المشتركھ 2010/07/01 زینب یحیى مغراوى حسن المشد 2162654 كفـءكفـء872011/07/13 معلم

سنھرة الثانویة المشتركة 2011/03/01 سامح نجاح عبدالسمیع عبدالنبى الصباغ 2022878 كفـءكفـء882011/03/06 معلم

أ.خالد حسنین عبده ببرشوم ت/الشھید  2011/07/01 سامح یحي حسینى دمحم 2155884 كفـءكفـء892011/07/13 معلم

اجھور الكبرى االعدادیة بنین 2010/03/01 سامیة صادق على العایق 2145674 كفـءكفـء902011/03/06 معلم

الشھید اسامة نصار االبتدائیھ 2010/03/01 سامیة صبحي متولي مرسي البري 1800637 كفـءكفـء912011/03/06 معلم

اجھور الكبرى الثانویھ بنین 2011/07/01 سامیة عواد دمحم  عواد 2176940 كفـءكفـء922011/07/13 معلم

قھا االعدادیة بنین 2010/07/01 سحر سید على على یاسین 2154170 كفـءكفـء932011/07/13 معلم

اجھور الكبرى الصناعیة 2011/07/13 سعید دمحم احمد دمحم 2278438 كفـءكفـء942011/07/13 معلم

الشھید اسامة نصار االبتدائیھ 2010/07/01 سماح سید حسن ابراھیم 2143472 كفـءكفـء952011/07/13 معلم

اجھور االعدادیة بنات الملحقة بالثانوى بنات 2011/07/01 سناء عبدالفتاح طھ السید 2174923 كفـءكفـء962011/07/13 معلم

قھا الرسمیة لغات 2010/07/01 سناء دمحم على دمحم 2162945 كفـءكفـء972011/07/13 معلم

اجھور االعدادیة بنات الملحقة بالثانوى بنات 2011/07/13 سھام جمال عبدالرؤف سید احمد 2155880 كفـءكفـء982011/07/13 معلم

ترسا تعلیم اساسى 2010/07/01 شربات فوزى محمود شدید 2162636 كفـءكفـء992011/07/13 معلم

عاطف صدقى االبتدائیھ/د 2011/03/01 شریفة حمدى عمر شافعى 1534977 كفـءكفـء1002011/03/06 معلم

عاطف صدقى االبتدائیھ/د 2010/07/01 شیماء ابراھیم یونس خلیل 2143171 كفـءكفـء1012011/07/13 معلم

ھشام ابراھیم بیومى/ الشھید مجند 2010/07/13 شیماء اسماعیل رافع ابراھیم 2148980 كفـءكفـء1022011/07/13 معلم
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حامد دمحم سلیمان االبتدائیھ 2010/03/01 شیماء الشحات السید بربرى 2174621 كفـءكفـء1032011/03/06 معلم

أ.خالد حسنین عبده ببرشوم ت/الشھید 2011/03/01 شیماء حماد  حجاج یوسف 2158396 كفـءكفـء1042011/03/21 معلم

اجھور الكبرى االعدادیھ بنات 2010/07/01 شیماء سعید ابراھیم احمد 2145016 كفـءكفـء1052011/07/13 معلم

ترسا تعلیم اساسى 2010/07/01 شیماء عبدالفتاح عبدالعزیز ابوالنصر 2156917 كفـءكفـء1062011/07/13 معلم

2010/03/01 قھا التجاریة المشتركة شیماء فتحى دمحم احمد 2165449 كفـءكفـء1072011/03/21 معلم

قھا االعدادیة بنین 2010/07/01 شیماء دمحم ابراھیم اسماعیل 2163317 كفـءكفـء1082011/07/13 معلم

٢ترسا االبتدائیھ   2009/03/01 شیماء دمحم شحتة احمد یونس 2144150 كفـءكفـء1092011/07/13 معلم

عبد الخالق فتحى مصطفى تعلیم اساسى 2010/07/13 شیماء نصر عبدالعظیم طھ 2148072 كفـءكفـء1102011/07/13 معلم

الشھید احمد عید االبتدائیھ 2011/07/13 صباح جمعة محمود احمد 2157204 كفـءكفـء1112011/07/13 معلم

الصالحیة تعلیم اساسى 2010/07/01 صدیق صالح صدیق على 2147025 كفـءكفـء1122011/07/13 معلم

)١(اجھور الكبرى االبتدائیة النموذجیة  2010/03/01 صفاء رفعت دمحم بیومى 2189787 كفـءكفـء1132011/03/21 معلم

أ.خالد حسنین عبده ببرشوم ت/الشھید 2011/07/01 صفاء سعید حسن دمحم 2163358 كفـءكفـء1142011/07/13 معلم

اجھور الكبرى االعدادیھ بنات 2010/07/01 صفاء سید عبدالرحمن السید 2187706 كفـءكفـء1152011/07/13 معلم

حامد دمحم سلیمان 2011/07/01 صفاء دمحم الشحات السعداوى 2165459 كفـءكفـء1162011/07/13 معلم

مجمع اجھور الكبرى االبتدائیھ 2011/07/01 صفاء منصور عبدالرحمن امام 2173739 كفـءكفـء1172011/07/13 معلم

اجھور الكبرى الثانویھ بنین 2010/07/01 صفیھ حسینى دمحم بدوى 2187720 كفـءكفـء1182011/07/13 معلم

أجھـور الكبرى الثانویھ بنات 2011/03/01 طارق حفناوى احمد العفیفى 2165445 كفـءكفـء1192011/03/21 معلم
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قھا االبتدائیة الجدیده 2010/03/01 عبیر حسین دمحم عواد بندق 2176119 كفـءكفـء1202011/03/06 معلم

٢السیفا االبتدائیھ   2011/03/01 عبیر عبد هللا حسیب فرج 2160881 كفـءكفـء1212011/03/06 معلم

السعیدیة االبتدائیة 2011/07/01 عزة ابراھیم محمود صالح 2173747 كفـءكفـء1222011/07/13 معلم

الشھید أسامة نصار 2010/03/01 عزة دمحم مصطفى االكشر 2102856 كفـءكفـء1232011/03/06 معلم

عبدهللا الشراقى تعلیم اساسى 2010/07/01 عزة مصطفى السید السید 2163365 كفـءكفـء1242011/07/13 معلم

الشھید أسامة نصار 2011/03/01 عزیزة منصور سید حسن 2102685 كفـءكفـء1252011/03/06 معلم

عبد الخالق فتحى مصطفى تعلیم اساسى 2011/03/01 عماد دمحم احمد اسماعیل 1556187 كفـءكفـء1262011/03/06 معلم

اجھور الكبرى االعدادیھ بنات 2010/07/01 غادة على دمحم على 2153310 كفـءكفـء1272011/07/13 معلم

اجھور الكبرى االعدادیة بنین 2010/07/13 فاتن السید احمد الصراوى 2155881 كفـءكفـء1282011/07/13 معلم

اجھور االعدادیة بنات الملحقة بالثانوى بنات 2011/03/01 فاطمة امام دمحم جندیة 1557373 كفـءكفـء1292011/03/06 معلم

عبد الخالق فتحى مصطفى تعلیم اساسى 2010/03/01 فاطمة سالمین سعید الحمومى 2053236 كفـءكفـء1302011/03/01 معلم

خلوة سنھرة تعلیم اساسى 2010/07/01 فاطمة عبدالمنعم عبدالحلیم على 2143465 كفـءكفـء1312011/07/13 معلم

دمحم صبرى احمد البیجاوى/ الشھید 2010/07/01 ماجدة دمحم عبدالحق یوسف 2164347 كفـءكفـء1322011/07/13 معلم

الشھید اسامة نصار االبتدائیھ 2011/07/01 مایسة سید دمحم خلف 2163368 كفـءكفـء1332011/07/13 معلم

ترسا تعلیم اساسى 2011/07/01 دمحم حسن عبداللطیف عبدالدائم 2165077 كفـءكفـء1342011/07/13 معلم

عبد الخالق فتحى مصطفى تعلیم اساسى 2011/07/13 دمحم سعید عطا عطیة 2174957 كفـءكفـء1352011/07/13 معلم

أجھـور الكبرى الثانویھ بنات 2009/07/01 دمحم سعید فارس فارس 2176913 كفـءكفـء1362011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

قھـــاالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

الشھید احمد عید االبتدائیھ 2010/07/13 دمحم عبد العظیم على حسن 2157106 كفـءكفـء1372011/07/13 معلم

ترسا تعلیم اساسى 2011/07/01 دمحم عبدالغفار دمحم محمود 2393660 كفـءكفـء1382011/07/13 معلم

اجھور الكبرى الصناعیة 2011/07/13 دمحم عبدهللا دمحم السید زھران 2278408 كفـءكفـء1392011/07/13 معلم

قھا االبتدائیة الجدیده 2011/07/01 دمحم نجیب عبدهللا دمحم یوسف 2165116 كفـءكفـء1402011/07/13 معلم

٢اجھور الكبرى االبتدائیھ  بنات 2010/07/01 محمود سالمة دمحم عطیة 2143435 كفـءكفـء1412011/07/13 معلم

قھا الثانویة المشتركة 2011/03/06 محمود دمحم مصطفى محمود 2176953 كفـءكفـء1422011/02/14 معلم

عبد الخالق فتحى مصطفى تعلیم اساسى 2009/03/01 مدحت یحي دمحم احمد 2188250 كفـءكفـء1432011/03/06 معلم

عبد الخالق فتحى مصطفى تعلیم اساسى 2010/07/01 مروة جودة دمحم قابیل 2143469 كفـءكفـء1442011/07/13 معلم

الشھید اسامة نصار االبتدائیھ 2010/03/01 مروة سالمة عبدالسمیع جویلى 2188246 كفـءكفـء1452011/03/06 معلم

كومبتین االبتدائیھ 2011/07/13 مسعد السعید ابوالعزم دمحم 2162754 كفـءكفـء1462011/07/13 معلم

اجھور الكبرى االعدادیة بنین 2011/03/01 مسعد سالم عبدالرحمن مصطفى 2168398 كفـءكفـء1472011/03/06 معلم

قھا االبتدائیة الجدیده 2010/07/01 مصطفى دمحم ربیع حامد السید 2246842 كفـءكفـء1482011/07/13 معلم

مجمع قھا االبتدائیھ 2010/07/01 مصطفي رجب عبد الرازق عبد الباسط 2292988 كفـءكفـء1492011/07/13 معلم

اجھور الكبرى الصناعیة 2011/07/13 مصطفي دمحم عبد الرازق دمحم 2378609 كفـءكفـء1502011/07/13 معلم

اجھور الكبرى االعدادیھ بنات 2010/07/01 منى عبدالرافع دمحم دمحم 2156922 كفـءكفـء1512011/07/13 معلم

2011/07/13 اجھور التجاریة المشتركة منى عبدالرحمن محمود ابوسعدة 2176942 كفـءكفـء1522011/07/13 معلم

٢ترسا االبتدائیھ   2011/03/01 منى عبدالعزیز دمحم دمحم التھامى 2022445 كفـءكفـء1532011/03/06 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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قھـــاالقلیوبیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قلقشنده االعدادیھ المشتركھ 2010/07/01 منى محمود عبده فراج 2162641 كفـءكفـء1542011/07/13 معلم

دمحم صبرى احمد البیجاوى/ الشھید 2010/07/01 منى یحي عبدالعزیز عبداللطیف 2157068 كفـءكفـء1552011/07/13 معلم

عاطف صدقى.د  2010/07/01 منیرة رجب عبدالغنى عبدالفتاح 2104014 كفـءكفـء1562011/07/13 معلم

الشھید أسامة نصار 2010/07/01 مھا السید عفیفى عبدالدائم 2102689 كفـءكفـء1572011/07/13 معلم

ھشام ابراھیم بیومى/ الشھید مجند 2011/07/01 مى مختار رمضان یوسف 2246620 كفـءكفـء1582011/07/13 معلم

السعیدیة االبتدائیة 2010/07/13 نادیة جمال دمحم جوھر 2173729 كفـءكفـء1592011/07/13 معلم

أ.خالد حسنین عبده ببرشوم ت/الشھید  2010/07/13 نادیة نبیھ محروس یوسف 2155882 كفـءكفـء1602011/07/13 معلم

قھا االبتدائیة الجدیده 2011/07/01 نانسى محى الدین عبدالعظیم  عواد 2376802 كفـءكفـء1612011/07/13 معلم

سنھرة الثانویة المشتركة 2010/07/01 ناھد جمعة سعد مرجان 2157067 كفـءكفـء1622011/07/13 معلم

اجھور الكبرى االعدادیھ بنات 2011/07/01 نبویة یوسف حسن ابورجب 2162886 كفـءكفـء1632011/07/13 معلم

سنھرة االبتدائیھ الجدیدة 2011/07/01 نبیل سند دمحم احمد 2143178 كفـءكفـء1642011/07/13 معلم

ترسا تعلیم اساسى 2010/07/01 نجالء حسن ابراھیم احمد 2164343 كفـءكفـء1652011/07/13 معلم

قلقشنده األبتدائیة 2011/07/01 نجالء مختار سید دمحم 2156016 كفـءكفـء1662011/07/13 معلم

عبدهللا الشراقى تعلیم اساسى 2011/07/01 نحمدة فتحى احمد عبدالعزیز 2163518 كفـءكفـء1672011/07/13 معلم

عاطف صدقى االبتدائیھ/د 2011/07/01 نسمة دمحم عید محمود 2144862 كفـءكفـء1682011/07/13 معلم

ترسا تعلیم اساسى 2001/07/01 نعمة احمد حسین بندق 1807413 كفـءكفـء1692009/09/13 معلم

مجمع قھا االبتدائیھ 2010/07/01 نورا احمد حسین بندق 2144929 كفـءكفـء1702011/07/13 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
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قھا الرسمیة لغات 2011/07/01 نورا سالمة عبدالسمیع جویلى 2397719 كفـءكفـء1712011/07/13 معلم

السعیدیة االبتدائیة 2011/07/01 نورة السید احمد غریب 2173752 كفـءكفـء1722011/07/13 معلم

اجھور الكبرى االعدادیة بنین 2011/03/01 نورة حسین على حسین 2164341 كفـءكفـء1732011/03/06 معلم

مجمع قھا االبتدائیھ 2010/07/01 ھالة حسن دمحم عبدالفتاح 2157211 كفـءكفـء1742011/07/13 معلم

أجھـور الكبرى الثانویھ بنات 2011/03/01 ھانى حسین احمد علوان 2168490 كفـءكفـء1752011/03/06 معلم

أ.خالد حسنین عبده ببرشوم ت/الشھید  2010/03/01 ھبة احمد خضرى احمد 2153154 كفـءكفـء1762011/07/13 معلم

ھشام ابراھیم بیومى/ الشھید مجند 2010/07/01 ھبة سلیمان السید سلیمان 2145013 كفـءكفـء1772011/07/13 معلم

خلوة سنھرة تعلیم اساسى 2010/07/01 ھبة سید على حسن 2185062 كفـءكفـء1782011/07/13 معلم

٢ترسا االبتدائیھ   2010/07/01 ھبة عبدالمحسن عبدالسمیع دمحم 2116350 كفـءكفـء1792011/07/01 معلم

عاطف صدقى االبتدائیھ/د 2011/07/01 ھدى دمحم عبدالغنى عبدالعزیز 2144988 كفـءكفـء1802011/07/13 معلم

قھا الرسمیة لغات 2011/07/01 ھمت السید دمحم حسنى 2377189 كفـءكفـء1812011/07/13 معلم

كومبتین االبتدائیھ 2011/07/01 ھند دمحم عبدالخالق مسعود 2173716 كفـءكفـء1822011/07/13 معلم

قھا الرسمیة لغات 2011/03/01 ھند دمحم كامل دمحم 2102687 كفـءكفـء1832011/03/06 معلم

اجھور الكبرى االعدادیة بنین 2010/07/13 ھند محمود بیومى ابوشوشة 2165073 كفـءكفـء1842011/07/13 معلم

الشھید أسامة نصار 2010/07/01 ھویدا حسن خالد السید 2102863 كفـءكفـء1852011/07/13 معلم

اجھور الكبرى االعدادیة بنین 2010/07/13 ھیام شحات عبدالحلیم السید ونیس 2164331 كفـءكفـء1862011/07/13 معلم

اجھور الكبرى الصناعیة 2011/07/01 ھیثم یوسف بیومى سعد 2278383 كفـءكفـء1872011/07/13 معلم
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كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الوظیفة علي 

الكادر
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تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اجھور الكبرى الصناعیة 2011/07/01 وائل دمحم عطیة على 2396915 كفـءكفـء1882011/07/13 معلم

اجھور الكبرى االعدادیة بنین 2011/07/01 وحید كمال دمحم الشریف 2140444 كفـءكفـء1892011/07/13 معلم

قھا الرسمیة لغات 2011/03/01 وسام فایز ھاشم بیومى 2102858 كفـءكفـء1902011/03/06 معلم

خلوة سنھرة تعلیم اساسى 2010/03/01 وفاء شدید دمحم یوسف العجوز 2021718 كفـءكفـء1912011/03/06 معلم

١ترسا االبتدائیھ  2011/07/01 وفاء دمحم یوسف البرھامى 2144148 كفـءكفـء1922011/07/13 معلم

قھا االعدادیة بنین 2011/07/01 وفائى دمحم كمال الدین إبراھیم 2237858 كفـءكفـء1932011/07/13 معلم

قھا الرسمیة لغات 2011/07/01 یاسر عرفة فراج ابراھیم 2162944 كفـءكفـء1942011/07/13 معلم
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