
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 المدیریةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2002/05/01 سید دمحم سید دمحم 1071720 كفـءكفـء12012/04/29 ماجیستیرأخصائى تكنولوجیا أول

یعمل بالدیوان 2002/05/01 ماجد شحاتة شجیع قلتة 1070882 كفـءكفـء22012/04/29 ماجیستیرأخصائى تكنولوجیا أول

یعمل بالدیوان 2000/10/17 ایمن دمحم زیان احمد 1065004 كفـءكفـء32012/05/01 ماجیستیرأخصائى نفسى أول

یعمل بالدیوان 1998/12/26 عزة ابودھب سعید خلیل 2062661 كفـءكفـء42013/08/12 دكتوراهأخصائى اجتماعى أول أ

یعمل بالدیوان 2012/07/25 ولید دمحم عبدالحلیم دمحم 2103381 كفـءكفـء52012/07/25 ماجیستیرأخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1984/09/01 صبري أبو الفتوح رضوان مھران 1029883 كفـءكفـء62012/09/25 دكتوراهمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1994/10/13 ھیام عبدالراضى احمد طلب 1634147 كفـءكفـء72012/06/06 ماجیستیرمعلم أول أ
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفنیةالمتقدمةالتجاریة المشتركة 1980/09/01 ابتسام كامل دمحم حسین 1011573 كفـءكفـء12009/10/11 وكیل مدرسة بجدول- معلم خبیر

مجمع سوھاج الرسمیة للغات 1981/09/01 سامیھ دمحم  على كشك 1008593 كفـءكفـء22009/01/05 وكیل مدرسة متفرغ- معلم خبیر 

الحواوسة االبتدائیة 1982/09/01 شوقى عدلى قلد سلیمان 1014011 كفـءكفـء32009/09/30 وكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول أ 

الشیخ مكرم الجدیدة 2010/07/01 ایمان خلف عبد المجید عمر 2200848 كفـءكفـء42011/07/02 أمین مكتبة

نجع احمد عثمان 1992/04/20 شعبان ثابت دمحم اسماعیل 1035356 كفـءكفـء52009/10/11 أخصائى صحافة واعالم أول  أ

نجع الدیر الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 حاتم على دمحم حسن 2135641 كفـءكفـء62011/07/02 أخصائى صحافة وإعالم

حامد سلیمان للتعلیم االساسى 2011/07/01 دعاء رمضان حسن المھدى 2251381 كفـءكفـء72011/07/02 أخصائى صحافة وإعالم

سوھاج  الثانویة بنین 2011/07/01 دمحم عبدالفتاح عبدالھادى السید 2121311 كفـءكفـء82011/07/02 أخصائى صحافة وإعالم

صالح سالم  ع  بسوھاج 2010/07/01 والء عبد الواحد عبده محمود 2133221 كفـءكفـء92011/07/02 أخصائى صحافة وإعالم

الحاج شعبان عثمان ع بالقراقرة 2010/07/01 نوال   احمد  عبد الرحیم  ابو النجا 2123466 كفـءكفـء102011/07/02 أخصائى تكنولوجیا

سوھاج  الثانویة بنین 2011/07/01 احمد رمضان حسین عبدالرحمن 2397152 كفـءكفـء112011/07/02 أخصائى نفسى

الحدیثة بنات ع 2011/07/01 اسماء زكریا عبداللطیف نجم الدین 2147256 كفـءكفـء122011/07/02 أخصائى نفسى

بلصفورة االعدادیة بنات 2011/07/01 أماثل محمود احمد قریش 2217628 كفـءكفـء132011/07/02 أخصائى نفسى

العمرى المسائیة 2011/07/01 امال محمود عبد الرحمن متولى 2164911 كفـءكفـء142011/07/02 أخصائى نفسى

الثورة االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 امانى اسكندر بباوى جرجس 2137147 كفـءكفـء152011/07/02 أخصائى نفسى

ملحقة المعلمین 2011/07/01 حنان حسن أحمد عبد الرسول 2145439 كفـءكفـء162011/07/01 أخصائى نفسى

مدرسةالنورالثانویة للمكفوفین بسوھاج 2011/07/01 دینا روحى شكرى لبیب 2128249 كفـءكفـء172011/07/02 أخصائى نفسى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حماد  ابو السنون للتعلیم االساسى 2010/07/01 رانیا رفعت ناشد رزق هللا 2217978 كفـءكفـء182011/07/16 أخصائى نفسى

التیسیر االعدادیة بنات بسوھاج 2010/07/01 رشا فوزى جاد میخائیل 2144403 كفـءكفـء192011/07/02 أخصائى نفسى

الكوامل بحرى ع 2011/07/01 رومانى عیاد ایوب حنا 2173341 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید خلف عبد القادر االبتدائیة المشتركة 2010/06/27 ریھان ادور عزیز یسي 2126364 كفـءكفـء212011/07/02 أخصائى نفسى

مدرسة التربیة الفكریة بسوھاج 2011/07/01 سماح صبرى یوسف العدوى 2140636 كفـءكفـء222011/07/02 أخصائى نفسى

مدرسة النوراالبتدائیة للمكفوفین 2011/07/01 سماح فاروق احمد منصور 2128332 كفـءكفـء232011/07/02 أخصائى نفسى

قلفاو 2010/07/01 شیماء سید دمحم عزالدین 2140814 كفـءكفـء242011/07/02 أخصائى نفسى

مدرسةالنورالثانویة للمكفوفین بسوھاج 2011/07/01 شیماء عبد الاله دبور عبد العزیز عبد الاله 2140851 كفـءكفـء252011/07/02 أخصائى نفسى

مدرسة االمل للصم بالحویتى بسوھاج 2011/07/01 صفاء  احمد دمحم ایوب 2128869 كفـءكفـء262011/07/02 أخصائى نفسى

العھدالجدید 2010/07/01 فاطمة محمود عبد المطلب عبد الرحیم 2144454 كفـءكفـء272011/07/02 أخصائى نفسى

االمل والصم بالحویتى 2011/07/01 فوزیھ على احمد متولى 2152493 كفـءكفـء282011/07/02 أخصائى نفسى

عثمان بن عفان 2011/07/01 دمحم جمال عبدالنعیم عبدالغنى 2144958 كفـءكفـء292011/07/01 أخصائى نفسى

سوھاج  الثانویة بنین 2011/07/01 دمحم عبدالمحسن صابر دمحم 2132873 كفـءكفـء302011/07/02 أخصائى نفسى

الرشاد 2010/07/01 منى السید دمحم السید 2371531 كفـءكفـء312011/07/02 أخصائى نفسى

مدرسة التربیة الفكریة بسوھاج 2011/07/01 منى محمود ضیف اللة ھمام 2140399 كفـءكفـء322011/07/02 أخصائى نفسى

مدرسة االمل للصم  بالحویتى  بسوھاج 2011/07/01 مى ممدوح مصطفى محمود 2130664 كفـءكفـء332011/07/02 أخصائى نفسى

دمحم فرید االبتدائیة بسوھاج 2010/07/01 نانسى سامى فھمى نخلھ 2161095 كفـءكفـء342011/07/02 أخصائى نفسى
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المؤھل 
األعلي

مدرسة النوراالبتدائیة للمكفوفین 2011/07/01 نفیسة عیسى على محى الدین 2128320 كفـءكفـء352011/07/02 أخصائى نفسى

تونس الثانویة 2010/07/01 نیفین نشأت رندل عبدالسید 2147521 كفـءكفـء362011/07/02 أخصائى نفسى

مجمع  بندار الكرمانیھ للتعلیم االساسى 1995/08/01 یسرى عبد الرحیم عبد الغنى أحمد 1052721 كفـءكفـء372009/01/05 أخصائى اجتماعى أول

حى راشد 2011/06/27 ابو السعود دمحم عبد المحسن خلیل 2130896 كفـءكفـء382011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع ونینة البحرى 2011/07/01 احمد السید احمد دمحم 2131220 كفـءكفـء392011/07/02 أخصائى اجتماعى

مدرسةالتربیة الفكریة بسوھاج 2011/07/01 احمد حسن دمحم حسن 1073471 كفـءكفـء402011/07/02 أخصائى اجتماعى

البطل على عثمان االبتدائیة 2011/06/27 اسالم دیاب عبد السالم سالم 2130310 كفـءكفـء412011/07/02 أخصائى اجتماعى

ونینة الشرقیة للتعلیم االساسى 2010/07/01 اسالم فرید دمحم عبد اللطیف 1077119 كفـءكفـء422011/07/02 أخصائى اجتماعى

احمد ضیف هللا للتعلیم اساسى 2010/07/01 اسماء عبدالالة عبدالرحمن عبدالالة 2121923 كفـءكفـء432011/07/02 أخصائى اجتماعى

ناصر ع بنات 2010/07/01 امینھ حسن حسین حسن 2133157 كفـءكفـء442011/07/02 أخصائى اجتماعى

الصلعا االبتدائیة الجدیدة المشتركة 2010/06/27 انتصار انور رزق هللا جوده 2161413 كفـءكفـء452011/07/02 أخصائى اجتماعى

المحامدة القبلیھ 2011/07/01 انور جابر احمد دمحم 2105788 كفـءكفـء462011/07/02 أخصائى اجتماعى

العرابة الشرقیة  والبخایتة 2010/07/01 ایمان على احمد عبد المجید 2140751 كفـءكفـء472011/07/02 أخصائى اجتماعى

الحوارس للتعلیم االساسى 2010/07/01 ایمان دمحم دمحم محمود 2151211 كفـءكفـء482011/07/02 أخصائى اجتماعى

محمود  دمحمین  بالسطح للتعلیم االساسى 2011/07/01 بیتر مجدى تامر القمص 2200838 كفـءكفـء492011/07/02 أخصائى اجتماعى

النبوى المھندس ع 2010/07/01 جرمین فیلیب عزیز ابراھیم 2125776 كفـءكفـء502011/07/02 أخصائى اجتماعى

ملحقة المعلمین 2010/07/01 جیھان  فتحي ظریف لبیب 2145924 كفـءكفـء512011/07/02 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

الشھید خلف عبد القادر االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 حسام  وحید  حموده  دمحم 2132676 كفـءكفـء522011/07/02 أخصائى اجتماعى

مجمع ادفا المسائى 2011/07/01 حسام دمحم احمد دمحم 2125258 كفـءكفـء532011/07/02 أخصائى اجتماعى

اوالد نصیر تعلیم اساسى 2010/07/01 حنان على عبد اللطیف یونس 2163608 كفـءكفـء542011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع الشوش للتعلیم االساسى 2010/07/01 رانیا لطفى القمص اسحاق عیسى 2140342 كفـءكفـء552011/07/02 أخصائى اجتماعى

ملحقة المعلمات 2010/07/01 رحاب  دمحم حسنى عبد الفضیل دمحم 2133187 كفـءكفـء562011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع سعودى اإلبتدائیة 2010/07/01 رحیل مكاریوس سفین داود 2146139 كفـءكفـء572011/07/02 أخصائى اجتماعى

العمرى 2010/06/27 رشا  جمال رمضان عبد الرحمن 2145304 كفـءكفـء582011/07/02 أخصائى اجتماعى

روافع القصیر ماقبل إبتدائى 2010/07/01 رشا احمد عبد الحمید محمود 2135725 كفـءكفـء592011/07/02 أخصائى اجتماعى

باحثة البادیة 2010/06/27 روفیدا محمود ھالل على 2144414 كفـءكفـء602011/07/02 أخصائى اجتماعى

اوالد نصیر ع بنات 2010/07/01 ریھام فارس عزیز سرجیوس 2108366 كفـءكفـء612011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع طرخان 2010/06/27 سلوى احمد دمحم احمد 2152559 كفـءكفـء622011/07/02 أخصائى اجتماعى

عبد اللة وھبى 2010/02/28 سمر حمدان حسین محفوظ 1074034 كفـءكفـء632011/03/01 أخصائى اجتماعى

الشیخ مكرم الجدیدة 2010/07/01 شرین ابوطالب جاد ابوطالب 2143009 كفـءكفـء642011/07/02 أخصائى اجتماعى

مجمع سوھاج الرسمیة للغات 2011/07/01 شھیرة دمحم عبد العزیز حسین 2137196 كفـءكفـء652011/07/02 أخصائى اجتماعى

سوھاج االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/06/27 شیرى نشات توفیق ناشد 2134024 كفـءكفـء662011/07/02 أخصائى اجتماعى

الفنیةالمتقدمةالتجاریة المشتركة 2011/07/01 شیماء احمد محمود احمد 2363192 كفـءكفـء672011/07/02 أخصائى اجتماعى

ونینة الغربیة الجدیدة 2011/07/01 شیماء إكرام دمحم عمران 2145333 كفـءكفـء682011/07/02 أخصائى اجتماعى
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حامد سلیمان للتعلیم اساسى 2010/06/27 صباح  محمود جاد عثمان 2129953 كفـءكفـء692011/07/02 أخصائى اجتماعى

مؤسسة نجع الشمندى 2010/07/01 صفاء عبدالرحمن محمود حافظ 2152547 كفـءكفـء702011/07/02 أخصائى اجتماعى

الشھداء الصباحیة 2004/07/01 عاطف صبري دمحم عبد اللطیف 1074899 كفـءكفـء712009/10/11 أخصائى اجتماعى

المحامدة البحریة 2009/03/12 عصمت فاروق عبد المنعم عدوى 1052637 كفـءكفـء722011/07/02 أخصائى اجتماعى

ملحقة المعلمین 2010/07/01 فاطمة عبد الكریم خلف هللا عبد الكریم 2130159 كفـءكفـء732011/07/02 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب 2010/07/01 فاطمھ قدرى عبد العزیز عبدالحلیم 2133061 كفـءكفـء742011/07/02 أخصائى اجتماعى

اوالد نصیر االعدادیة بنین 2010/07/01 ماجده میخائیل سعد صموئیل 2138027 كفـءكفـء752011/07/02 أخصائى اجتماعى

بندار الكرمانیة الثانویة المشتركة 2010/07/01 ماري جریس راغب مجلع 2133207 كفـءكفـء762011/07/02 أخصائى اجتماعى

محمود  دمحمین  بالسطح للتعلیم االساسى 2011/07/01 دمحم اسماعیل عبد العال اسماعیل 1074402 كفـءكفـء772011/07/02 أخصائى اجتماعى

الشھداء الصباحیة 2011/06/27 دمحم فتحي صدیق دمحم 1073464 كفـءكفـء782011/07/02 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم عثمان 2011/06/27 دمحم محمود عزالدین عبدالرحیم 2107998 كفـءكفـء792011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع الجزار ص بادفا 2011/07/01 دمحم محمود مجاھد جاد 2130882 كفـءكفـء802011/07/02 أخصائى اجتماعى

مجمع ادفا الصباحى 2010/07/01 مرثا نصیف عازر قلتھ 2143662 كفـءكفـء812011/07/02 أخصائى اجتماعى

العمرى المسائیة 2010/07/01 مروة قدرى احمد سلیم 2159227 كفـءكفـء822011/06/27 أخصائى اجتماعى

احمد ضیف هللا للتعلیم اساسى 2010/07/01 مروه عوض إبراھیم عبد الكریم 2145296 كفـءكفـء832011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع الجزار ص بادفا 2010/07/01 مروه كمال سالمھ دمحم 2145155 كفـءكفـء842011/07/02 أخصائى اجتماعى

الشھید احمد جالل االبتدائیة 2010/07/01 مریم مرزوق مسعد جریس 2146644 كفـءكفـء852011/07/02 أخصائى اجتماعى
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عثمان بن عفان 2000/10/17 مكاوى صفوت خلف مكاوى 1056437 كفـءكفـء862009/01/05 أخصائى اجتماعى

الترامزة  بجزیره شندویل 2011/07/01 منال صالح حسن احمد 1074873 كفـءكفـء872011/07/02 أخصائى اجتماعى

مدرسة االمل للصم  بالحویتى  بسوھاج 2011/07/01 منى  فتحى عبد الغنى حسنین 2130641 كفـءكفـء882011/07/02 أخصائى اجتماعى

االتحاد 2010/07/01 منى سید عبدالمجید درویش 2158791 كفـءكفـء892011/07/02 أخصائى اجتماعى

2010/07/01 نجع الدیر منى عبدالرؤوف احمد عبدالفتاح 1073184 كفـءكفـء902011/07/02 أخصائى اجتماعى

روافع القصیرالجدیدة 2010/07/01 مني صابر عبداللطیف عبداللة 2145321 كفـءكفـء912011/07/02 أخصائى اجتماعى

الكوامل بحرى للتعلیم االساسى 2010/06/27 مني دمحم إسماعیل رمضان 2105118 كفـءكفـء922011/07/02 أخصائى اجتماعى

ملحقة المعلمات 2010/07/01 مھا البدري دمحم جمعة 2108364 كفـءكفـء932011/07/02 أخصائى اجتماعى

روافع القصیر ع المشتركة 2010/07/01 مھا مصرى عبدالرحمن حسن 2147651 كفـءكفـء942011/07/02 أخصائى اجتماعى

الثورة االبتدائیة المشتركة 2010/06/27 مى دمحم ثابت عبد الحمید 2145299 كفـءكفـء952011/07/02 أخصائى اجتماعى

القراقرة الجدیدة المشتركة 2010/06/27 میادة كامل عبد العزیز دمحم 2145319 كفـءكفـء962011/07/02 أخصائى اجتماعى

مجمع مدارس الشھید نبیل  فراج االبتدائیة 2011/06/27 ناصر فتحي عبدالعلیم حسان 1074377 كفـءكفـء972011/07/02 أخصائى اجتماعى

الثورة االبتدائیة المشتركة 2009/01/28 نانسى نعیم جبرة بباوى 1074958 كفـءكفـء982011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع الدموكى للتعلیم االساسى 2011/07/01 نجالء دمحم جاد الرب دیاب 2126302 كفـءكفـء992011/07/02 أخصائى اجتماعى

الثورة االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 نرمین رشاد وھیب روفائیل 2128857 كفـءكفـء1002011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع سعودى اإلبتدائیة 2010/07/01 نسمة زكریا أبو الوفا عبد الالة 2146522 كفـءكفـء1012011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع الشریفات الصباحى 2010/07/01 نھي عباس إبراھیم دمحم 1073376 كفـءكفـء1022011/07/02 أخصائى اجتماعى

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

7438of 5784 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 

سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قلفاو 2011/06/27 ھانى احمد عبدالجواد احمد 2108721 كفـءكفـء1032011/07/02 أخصائى اجتماعى

الحدیثة بنات ع 2010/07/01 ھبھ محمود دمحم خلیفة 2163582 كفـءكفـء1042011/07/02 أخصائى اجتماعى

الشیخ مكرم االبتدائیة الحدیثة 2010/07/01 ھدى سعد دمحم عبدالغنى 2140312 كفـءكفـء1052011/07/02 أخصائى اجتماعى

الكوامل بحرى للتعلیم اساسى 2010/07/01 ھناء احمد عبد الرحمن ھاشم 2135061 كفـءكفـء1062011/07/02 أخصائى اجتماعى

اوالد نصیر ع بنات 2010/07/01 ھیام فاروق جاب هللا عازر 2138021 كفـءكفـء1072011/07/02 أخصائى اجتماعى

مجمع اوالد عزاز للتعلیم االساسى 2010/06/27 یسرا محمود جاد عثمان 2105771 كفـءكفـء1082011/07/02 أخصائى اجتماعى

اسماء بنت ابى بكر الثانویة بنات 1991/09/29 عاطف حسن عبد الالة عبد الواحد 1038261 كفـءكفـء1092012/09/25 دكتوراهمعلم خبیر

صالح سالم ع المھنیة بنین 1991/09/02 امال دمحم عبد الحمید دمحم 1045492 كفـءكفـء1102010/05/01 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1994/09/01 ایمان احمد خمیس عبد هللا 1053023 كفـءكفـء1112012/06/06 ماجیستیرمعلم أول أ

عمر بن الخطاب ع 1998/03/20 حسین السید علي حسن 1053313 كفـءكفـء1122012/09/25 دكتوراهمعلم أول أ

مجمع اوالد عزاز للتعلیم االساسى 1993/09/01 خالد عبد  الحمید دمحم سید 2112449 كفـءكفـء1132009/01/05 معلم أول أ

الثانویة التجاریة بنات بسوھاج 1993/07/11 سھیر دمحم فاروق على العنانى 1029832 كفـءكفـء1142009/01/05 معلم أول أ

جزیرة شندویل االبتدائیة الجدیدة 1984/09/01 شادیھ سعد عبدالمطلب حسین 1021477 كفـءكفـء1152009/01/05 معلم أول أ

الشیماء الثانویة بنات 1996/02/01 شعبان دمحم محمود آدم 1029499 كفـءكفـء1162012/06/06 ماجیستیرمعلم أول أ

الحاج حداد ث بادفا المشتركة 1999/01/20 فتوح دمحم احمد قاسم 1056051 كفـءكفـء1172012/09/25 دكتوراهمعلم أول أ

سوھاج ث بنات 1999/03/20 دمحم عویس عبد الرحیم محمود 1060174 كفـءكفـء1182012/09/25 دكتوراهمعلم أول أ

سوھاج ث بنات 1999/03/20 محمود محروس محمود إبراھیم 1624067 كفـءكفـء1192012/09/25 دكتوراهمعلم أول أ
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عرابة ابو دھب االعدادیة المشتركة 1994/09/01 نور الدین صدیق صبرة ابوزید 1054294 كفـءكفـء1202012/06/06 ماجیستیرمعلم أول أ

سوھاج  الثانویة بنین 2000/10/17 ابراھیم احمد على دمحم 1063834 كفـءكفـء1212012/04/29 ماجیستیرمعلم أول

سوھاج الثانویة المعماریة بنین 1994/09/01 ابراھیم عبد الخبیر دمحم ابراھیم 1057468 كفـءكفـء1222009/01/05 معلم أول

التجریبیة لغات بسوھاج ریاض اطفال 2000/10/17 احالم عبد الحفیظ عبدد المعبود عبد اللة 1064438 كفـءكفـء1232012/06/14 ماجیستیرمعلم أول

الحاج حداد ث بادفا المشتركة 2002/05/01 ازھار یوسف احمد كمال الدین 1071625 كفـءكفـء1242012/04/29 ماجیستیرمعلم أول

سوھاج الثانویة المیكانیكیة بنین 1991/11/01 اسامة عبدالحمید دمحم مرزوق 2088084 فوق المتوسطكفـء1252009/10/11 معلم أول

اسامة بن زید 1992/09/01 اشرف عبداللطیف عزالدین دمحم 1054387 كفـءكفـء1262009/09/30 معلم أول

عرابة أبوالدھب الثانویة الصناعیة بنین 1994/11/01 أشرف علي عبد الرحیم قاسم 1051826 كفـءكفـء1272009/01/05 معلم أول

سوھاج الثانویة الفنیة بنات 1993/09/01 الھام عصمت دمحم عبد هللا 1048585 كفـءكفـء1282009/01/05 معلم أول

النیل ریاض اطفال 2001/03/31 امیمة عبدالرحمن حماد دمحم 1064342 كفـءكفـء1292012/06/14 ماجیستیرمعلم أول

اسامة بن زید 1985/11/01 جالل على عبدالعال دمحم 1026963 كفـءكفـء1302009/09/30 معلم أول

سوھاج الثانویة الفنیة بنات 1995/09/01 حاتم صابر آدم عبد الرحیم 1062716 كفـءكفـء1312009/12/31 معلم أول

اسامة بن زید 1992/12/01 حسن عبدالعزیز عبدالراضى خلیل 1050460 كفـءكفـء1322009/09/30 معلم أول

سوھاج الثانویة الفنیة بنات 1993/12/01 حنان سمیر جرس رزق 1044017 كفـءكفـء1332009/01/05 معلم أول

نجع طرخان 1997/09/01 دالیا سیف الدین على رضوان 1062829 كفـءكفـء1342009/01/05 معلم أول

ھدى شعراوى 2003/07/01 رضى حمدى دمحم بدوى 1066920 كفـءكفـء1352012/08/12 دكتوراهمعلم أول

التجریبیة لغات بسوھاج ریاض اطفال 2003/10/01 زمزم دمحم عمر دمحم 995240 كفـءكفـء1362012/06/06 ماجیستیرمعلم أول
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التجریبیة لغات بسوھاج ریاض اطفال 2000/10/17 شادیة دمحم الجامع عبد الحمید رضوان 1069043 كفـءكفـء1372012/06/14 ماجیستیرمعلم أول

اوالد شلول الفصل الواحد 1999/11/24 شروق  احمد  دمحم  عبد العال 2189850 كفـءكفـء1382011/11/17 ماجیستیرمعلم أول

اسامة بن زید 1992/09/01 محسن خلف دمحم اسماعیل 1585940 كفـءكفـء1392009/09/30 معلم أول

الحدیثة بنات ع 2011/07/01 دینا   عبد الرحیم  عبد الرحیم   ابو المجد  2244123 كفـءكفـء1402011/07/13 معلم

ادفا الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 ابتسام حامدى احمد كمال الدین 1069446 كفـءكفـء1412011/07/02 معلم

المحامدة القبلیھ 2011/02/14 ابتسام خالف دمحم فرج 1074913 كفـءكفـء1422011/02/24 معلم

باجا الصباحیة 2011/02/14 ابتسام عبد الحكیم احمد عبد الحلیم 1075161 كفـءكفـء1432011/02/24 معلم

على حمید احمد االبتدائیة 2010/02/14 أبتسام عبد الحمید محمود احمد 1073762 كفـءكفـء1442011/02/24 معلم

ملحقة المعلمین 2010/07/01 ابتسام عبد الستار احمد امام 2196785 كفـءكفـء1452011/07/02 معلم

العرابة الشرقیة  والبخایتة 2011/02/14 ابتسام عزوز حافظ احمد 1075091 كفـءكفـء1462011/02/24 معلم

عثمان بن عفان 2011/02/28 ابراھیم دمحم طاھر عبدالنعیم 1073755 كفـءكفـء1472011/03/03 معلم

الضمرانى 2011/07/01 ابوالفتوح الشایب ابوالفتوح حسانین 2127048 كفـءكفـء1482011/07/01 معلم

البحوث الزراعیة للتعلیم االساسى 2011/02/14 ابوضیف احمد ابوضیف عالم 1074474 كفـءكفـء1492011/02/24 معلم

الشھید احمد عبدالرحیم االبتدائیھ 2010/07/01 احالم فؤاد مرسى سلیمان 2148166 كفـءكفـء1502011/07/02 معلم

الغیاتیة ریاض اطفال 2010/07/01 احالم نور الدین عبد اللطیف نصر 2127975 كفـءكفـء1512011/07/02 معلم

نجع الجزار ص بادفا 2010/07/01 احالم نور ضیف اللة احمد 1074328 كفـءكفـء1522011/07/02 معلم

صالح سالم  ع  بسوھاج 2011/07/01 احمد  خلف  ابراھیم  عبد الكریم 2124671 كفـءكفـء1532011/07/02 معلم
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مجمع سوھاج الرسمیة للغات 2010/01/24 احمد  عبد الحمید ھاشم  احمد 2128795 كفـءكفـء1542011/03/03 معلم

الكوامل بحرى للتعلیم االساسى 2011/02/28 أحمد  مصطفي  أحمد  دمحم 2126881 كفـءكفـء1552011/03/03 معلم

روافع القصیر الثانویة المشتركة 2011/07/01 احمد ابراھیم امام عبدالقادر 2154301 كفـءكفـء1562011/07/02 معلم

حامد سلیمان للتعلیم اساسى 2011/07/01 احمد ابو الفتوح دمحم بدوي 1072400 كفـءكفـء1572011/07/02 معلم

مجمع تونس االعدادیة بنین 2011/06/27 احمد السید احمد السمان 2132877 كفـءكفـء1582011/07/02 معلم

الحاج شعبان عثمان ع بالقراقرة 2011/07/01 احمد السید مرعى حسن 2138393 كفـءكفـء1592011/07/02 معلم

2011/02/14 المستشارمحمود احمد دمحمین بالسطح للتعلیم االساسى احمد امین دمحم محمود 2137257 كفـءكفـء1602011/02/24 معلم

2010/05/08 نجع الدیر احمد ثابت جاد السید 2127915 كفـءكفـء1612011/07/02 معلم

نجع ونینة البحرى 2010/01/09 احمد جمال عبد الاله دمحم 1074771 كفـءكفـء1622011/03/03 معلم

الخرارطة االبتدائیة 2011/07/01 احمد خلف عبدالاله حسن 2120201 كفـءكفـء1632011/07/02 معلم

الترامزة  بجزیره شندویل 2011/02/14 احمد خلف مرسى مصطفى 2136585 كفـءكفـء1642011/02/24 معلم

مؤسسة نجع الشمندى 2011/02/14 احمد سید عبد الھادى دمحم 2126008 كفـءكفـء1652011/02/24 معلم

اوالد مامن 2011/06/27 احمد شعبان السید دمحم 2188419 كفـءكفـء1662011/07/02 معلم

العرابة الشرقیة  والبخایتة 2011/02/14 احمد صابر خلف محمود 1075846 كفـءكفـء1672011/02/24 معلم

الكوامل بحرى ع 2010/01/11 احمد صالح الدین حسین حسنین 2105376 كفـءكفـء1682011/03/03 معلم

نجع الدموكى للتعلیم االساسى 2011/02/14 احمد صالح صالح دمحم 1074511 كفـءكفـء1692011/02/24 معلم

القرامطة غرب 2011/02/14 احمد طھ رضوان عبدالكریم 1073539 كفـءكفـء1702011/02/24 معلم
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عرابة ابودھب الجدیدة االبتدائیة 2011/02/28 احمد عبد الحلیم دمحمین السید 2130933 فوق المتوسطكفـء1712011/03/03 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض  ث 2011/02/14 احمد فؤاد السید احمد 2105547 كفـءكفـء1722011/02/24 معلم

مجمع  بندار الكرمانیھ للتعلیم االساسى 2011/02/14 احمد فؤاد عبد الحسیب بغدادى 2141781 كفـءكفـء1732011/02/24 معلم

المرحوم مصطفى السید بك حمیداالعدادیة 2011/07/01 احمد ماھر عبدالعزیز حسنین 2163251 كفـءكفـء1742011/07/02 معلم

مجمع عرابة ابو دھب 2011/07/01 احمد دمحم احمد احمد 2137560 كفـءكفـء1752011/07/02 معلم

الضمرانى 2011/07/01 احمد دمحم احمد ربیع 2125740 كفـءكفـء1762011/07/02 معلم

اوالد مامن ع المشتركة 2011/02/14 أحمد دمحم أحمد سنجاب 1074886 كفـءكفـء1772011/02/24 معلم

فصول بنى زار االعدادیة  المشتركة 2010/01/09 احمد دمحم احمد قاسم 1072017 كفـءكفـء1782011/03/03 معلم

نجع مطرود 2010/05/12 احمد دمحم احمد دمحم 2132708 كفـءكفـء1792011/07/02 معلم

سوھاج الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 احمد دمحم حسانین فرج 2143895 كفـءكفـء1802011/07/02 معلم

اوالد نصیر الجدیدة 2011/07/01 احمد دمحم حسن على 2196632 كفـءكفـء1812011/07/02 معلم

الترامزة  بجزیره شندویل 2011/07/01 احمد دمحم عبدالباسط حسان 2114179 كفـءكفـء1822011/07/02 معلم

نجع الدموكى للتعلیم اساسى 2010/05/12 احمد دمحم عبدالعزیز عثمان 2114178 كفـءكفـء1832011/07/02 معلم

القنابرةاالبتدائیة الجدیدة 2011/06/27 احمد دمحم عبدة دمحم 2127746 كفـءكفـء1842011/07/02 معلم

سوھاج المیكانیكیة المھنیة 2011/02/28 احمد دمحم یوسف العدوى 2133146 كفـءكفـء1852011/03/01 معلم

نجع الشریفات الصباحى 2011/02/14 احمد محمود احمد یونس 2128177 كفـءكفـء1862011/02/24 معلم

الغوانم للتعلیم االساسى 2011/06/27 احمد محمود دمحم حسان 2173304 كفـءكفـء1872011/07/02 معلم
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مجمع مدارس الشھید نبیل  فراج االبتدائیة 2011/07/01 احمد ممدوح ریاض عبد اللطیف 2141780 كفـءكفـء1882011/07/02 معلم

سوھاج االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/02/14 ارزاق احمد دمحم جاد 2152433 كفـءكفـء1892011/02/24 معلم

محمود  دمحمین  بالسطح للتعلیم االساسى 2011/02/14 ارمیا سمیر بن عبد المسیح  جرس 2131638 كفـءكفـء1902011/02/24 معلم

نجع الشیخ حمد 2008/09/25 ارینى حلیم حبیب ابراھیم 2139964 كفـءكفـء1912011/02/24 معلم

مجمع ادفا المسائى 2010/02/28 أزھار عبد الشافى آدم عبد العال 1073190 كفـءكفـء1922011/03/03 معلم

بلصفورة االعدادیة بنین 2010/07/01 ازھار دمحم ابراھیم حسن 2133374 كفـءكفـء1932011/07/02 معلم

فصول بنى زار االعدادیة  المشتركة 2011/02/14 ازھار دمحم ابو ضیف ابراھیم 2129999 كفـءكفـء1942011/02/24 معلم

اوالد مامن ع المشتركة 2011/06/27 اسامة الرومانى جرجس خلة 2191632 كفـءكفـء1952011/07/02 معلم

اوالد عزاز االعدادیة بنین 2011/02/28 اسامة حسن عبد المطلب  دمحم 2131451 كفـءكفـء1962011/03/03 معلم

الكوامل بحرى  الجدیده 2011/02/14 اسامة منصور دمحم امین 1074539 كفـءكفـء1972011/02/24 معلم

مجمع  بندار الكرمانیھ للتعلیم االساسى 2008/06/09 اسامھ فوزى عزیز سلوانس 2104602 كفـءكفـء1982011/02/14 معلم

القراقرة الجدیدة المشتركة 2010/05/09 اسامھ دمحم عبدالمطلب عبدالرحیم 2144802 كفـءكفـء1992011/07/02 معلم

نجع الشوش للتعلیم االساسى 2010/07/01 اسراء كامل عبدالرحمن مصطفى 2143921 كفـءكفـء2002011/06/27 معلم

الفتح االعدادیة 2011/02/14 اسالم  فؤاد  یوسف  دمحم 2104657 كفـءكفـء2012011/02/24 معلم

الكوامل بحرى ع 2011/07/02 اسالم جمال سلیم بیومى 2138366 كفـءكفـء2022011/07/02 معلم

نجع الدیر الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 اسالم حنفى محمود عبد الرحمن 2155031 كفـءكفـء2032011/07/02 معلم

النصر 2010/07/01 إسالم رشاد قبیصى یوسف 2129159 كفـءكفـء2042011/07/02 معلم
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عثمان بن عفان 2011/02/14 اسالم عادل صابر كمال الدین 2142848 كفـءكفـء2052011/02/24 معلم

الكوامل بحرى للتعلیم اساسى 2011/07/01 اسالم دمحم عباس عبدالكریم 2138364 كفـءكفـء2062011/07/02 معلم

اوالد عزاز االبتدائیة الجدیدة 2010/07/01 أسماء  أحمد دمحم أحمد 2145951 كفـءكفـء2072011/07/02 معلم

حماد ابوالسنون للتعلیم اساسى 2011/02/14 اسماء  انور السید اسماعیل 2107050 كفـءكفـء2082011/02/24 معلم

مجمع اوالد عزاز للتعلیم االساسى 2010/07/01 أسماء  حسن  أحمد  دمحم 2128361 كفـءكفـء2092011/07/02 معلم

اوالد مامن ع المشتركة 2011/02/14 أسماء ابو بكر حسین تمام 1075124 كفـءكفـء2102011/02/24 معلم

حماد  ابو السنون للتعلیم االساسى 2010/07/01 اسماء احمد طھ دمحم 2140076 كفـءكفـء2112011/07/02 معلم

بندار الكرمانیة الجدیده 2010/07/01 اسماء احمد عبد الاله دمحم 2146108 كفـءكفـء2122011/07/02 معلم

مجمع ادفا الصباحى 2011/07/01 اسماء احمد عبدالجید ابوزید 2148129 كفـءكفـء2132011/07/02 معلم

حامد سلیمان للتعلیم االساسى 2010/07/01 اسماء احمد عبدالالة ھاشم 2121353 كفـءكفـء2142011/07/02 معلم

الشیخ ابراھیم حسن النجارى ع المشتركة 2010/02/28 اسماء احمد على خلیل 2136572 كفـءكفـء2152011/03/03 معلم

الشھید احمد عبدالرحیم االبتدائیھ 2010/02/14 اسماء احمد على دمحم 1072649 كفـءكفـء2162011/02/14 معلم

العرابة الشرقیة  والبخایتة 2010/07/01 اسماء السید عبدالرحیم عبدالرحمن 2132121 كفـءكفـء2172011/07/02 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2011/02/14 اسماء الشناوى ھشام دمحم 2128934 كفـءكفـء2182011/02/24 معلم

المحامدة القبلیھ 2011/02/14 اسماء بدرالدین دمحم عبدالعال 1075505 كفـءكفـء2192011/02/24 معلم

الشھید احمد عبدالرحیم بسعدهللا 2010/07/01 اسماء جاد الكریم  عبد العاطى امین 2126274 كفـءكفـء2202011/07/02 معلم

صالح سالم  ع  بسوھاج 2010/02/14 اسماء حسن جاد توفیق 2134095 كفـءكفـء2212011/02/24 معلم
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مجمع ادفا المسائى 2010/07/01 اسماء حسن محمود حسن 2138075 كفـءكفـء2222011/07/02 معلم

اوالد نصیر التجاریة المشتركة 2010/07/01 أسماء حسن محمود حسن 2147410 كفـءكفـء2232011/07/02 معلم

الحمادیة الجدیده 2011/07/01 اسماء سید احمد ابراھیم 2156287 كفـءكفـء2242011/07/02 معلم

المحامدة القبلیھ 2011/02/14 اسماء شعبان رمضان ابو النصر 1075534 كفـءكفـء2252011/02/24 معلم

اوالد نصیر االعدادیة بنین 2002/05/01 اسماء صابر السید زاید 2143815 كفـءكفـء2262011/07/02 معلم

قلفاو 2011/02/14 اسماء صالح حسن عبد المحسن 1075061 كفـءكفـء2272011/02/24 معلم

بلصفورة االعدادیة بنات 2011/02/28 اسماء عارف نصر على 1075379 كفـءكفـء2282011/03/03 معلم

مجمع تونس االعدادیة بنین 2010/02/14 أسماء عاطف ثابت دمحم 1072366 كفـءكفـء2292011/02/24 معلم

الشیخ مكرم الجدیدة 2010/02/14 اسماء عبدالبصیر دمحم محمود 1073806 كفـءكفـء2302011/02/24 معلم

)تونس الجدیدة سابقا (الشھید احمد عبد الكریم  2011/02/14 اسماء عبده دمحم قریشى 2132779 كفـءكفـء2312011/02/24 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/02/28 اسماء فتحى دمحم اسماعیل 2128863 كفـءكفـء2322011/03/03 معلم

مجمع اوالد عزاز للتعلیم االساسى 2010/07/01 اسماء دمحم احمد دمحم 2139279 كفـءكفـء2332011/07/02 معلم

الخرارطة 2010/07/01 اسماء دمحم كامل دمحم 2140395 كفـءكفـء2342011/07/02 معلم

القرامطة غرب ع المشتركة 2010/06/27 اسماء دمحم دمحم امبابى 2136520 كفـءكفـء2352011/07/02 معلم

الرشاد 2010/02/14 اسماء دمحم محمود على 1073417 كفـءكفـء2362011/02/24 معلم

حامد سلیمان للتعلیم االساسى 2010/07/01 أسماء دمحم یسن دمحم 1072297 كفـءكفـء2372011/07/02 معلم

نجع احمد عثمان 2010/07/01 اسماء محمود تایب فتح هللا 2139359 كفـءكفـء2382011/07/02 معلم
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نجع الدیر ع المشتركة 2010/02/14 اسماء محمود دمحم سالمة 2142144 كفـءكفـء2392011/02/14 معلم

ملحقة المعلمین 2010/06/27 اسماء محمود موسى مناع 2131747 كفـءكفـء2402011/07/02 معلم

مجمع سوھاج الرسمیة للغات 2011/02/28 اسماء مرعي دمحم حسین 1073874 كفـءكفـء2412011/03/01 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/02/28 اسماء منصور احمد عبد الرحیم 2128868 كفـءكفـء2422011/03/03 معلم

النیل ریاض اطفال 2010/07/01 أسماء منیر أحمد عالم 2134167 كفـءكفـء2432011/07/02 معلم

على حمید احمد االبتدائیة 2010/02/14 اقبال احمد دمحم الحداد 1072925 كفـءكفـء2442011/02/24 معلم

نجع الدموكى للتعلیم االساسى 2010/02/28 اكرام زیدان على زیدان 2126035 كفـءكفـء2452011/03/03 معلم

النھضة الرسمبة للغات 2011/07/01 اكرامى عبد الرحیم على اسماعیل 2131157 كفـءكفـء2462011/07/02 معلم

الغوانم للتعلیم االساسى 2009/12/25 أكرم  ناجي عزیز یسي 2132665 كفـءكفـء2472011/02/14 معلم

روافع القصیرالجدیدة 2011/02/14 االمیر نبیل نخلة مساك 2182083 كفـءكفـء2482011/02/24 معلم

سوھاج االبتدائیة الرسمیة للغات 2009/08/01 الزھراء أحمد عبد الفتاح عبد المجید 2145940 كفـءكفـء2492012/07/25 دكتوراهمعلم

نجع سعودى اإلبتدائیة 2010/07/01 الزھراء دمحم دمحم ابراھیم 1074672 كفـءكفـء2502011/07/02 معلم

الحوارس للتعلیم االساسى 2008/06/17 السادات دمحم ابو الحسن حسن 2140833 كفـءكفـء2512011/02/24 معلم

مجمع بندارالكرمانیة للتعلیم اساسى 2011/02/28 السید  عبد الروؤف  عبد الرحمن محمود 2131897 كفـءكفـء2522011/03/03 معلم

قلفاو 2011/02/14 السید ابراھیم عبدالطیف بدر 2105523 كفـءكفـء2532011/02/24 معلم

نجع طرخان 2011/02/28 السید عمار حسین ھمام 1073225 كفـءكفـء2542011/03/03 معلم

مجمع ادفا الصباحى 2010/02/14 الشیماء عزت شمس الدین دمحم 1073492 كفـءكفـء2552011/02/24 معلم
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الفتح االعدادیة 2010/02/14 الشیماء نجیب حامد مصطفى السبكى 2129651 كفـءكفـء2562011/02/24 معلم

نجع النجار ماقبل ابتدائى 2010/07/01 الفت ابراھیم ابوالقاسم دمحم 2134161 كفـءكفـء2572011/07/02 معلم

نجع الدموكى للتعلیم االساسى 2010/07/01 الفت حنفى مھنى احمد 2398310 كفـءكفـء2582011/07/02 معلم

التلول 2010/02/14 الفت صموئیل اسحق یوسف 2105373 كفـءكفـء2592011/02/24 معلم

روافع القصیرالجدیدة 2011/02/28 الھام حسن خلف رضوان 1075257 كفـءكفـء2602011/03/03 معلم

نجع النجار المسائیة 2008/09/29 الھام حماد عبدالاله دمحم 1073614 كفـءكفـء2612011/03/03 معلم

حامد سلیمان للتعلیم االساسى 2010/07/01 الھام زكى احمد حسنین 2125660 كفـءكفـء2622011/07/02 معلم

عرابة ابودھب الجدیدة االبتدائیة 2011/02/14 الھام عارف حمید السھولى 1074396 كفـءكفـء2632011/02/24 معلم

نجع الدموكى للتعلیم اساسى 2010/07/01 الھام عرفة توفیق عرفة 2105730 كفـءكفـء2642011/07/02 معلم

2011/07/01 نجع الدیر الھام على ضیف اللة دمحم 2148152 كفـءكفـء2652011/07/02 معلم

المحامدة القبلیھ 2010/07/01 إلھام كمال أحمد إبراھیم 2145931 كفـءكفـء2662011/07/02 معلم

روافع القصیر ماقبل إبتدائى 2011/07/01 امال  دمحم عبد الحكیم فرج 2176163 كفـءكفـء2672011/07/02 معلم

الحوارس للتعلیم االساسى 2010/02/14 امال البدرى السید عبدالواحد 1072145 كفـءكفـء2682011/02/24 معلم

باجا الصباحیة 2010/07/01 امال عثمان امام یوسف 2132118 كفـءكفـء2692011/07/02 معلم

سوھاج الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 امال كمال رضوان سلیمان 2135055 كفـءكفـء2702011/07/02 معلم

احمد ضیف هللا للتعلیم اساسى 2011/02/14 امانى رافت الحلبى دمحم 2121908 كفـءكفـء2712011/02/24 معلم

ملحقة المعلمین 2010/02/14 امانى شاكر ھاشم الرشدى 2131741 كفـءكفـء2722011/02/24 معلم
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نجع الجزار ص بادفا 2010/07/01 امانى فتحى عبد الرحمن مھران 2398261 كفـءكفـء2732011/07/02 معلم

نجع الجزار ص بادفا 2011/02/14 امانى دمحم احمد عبدالرحمن 1075401 كفـءكفـء2742011/02/24 معلم

صالح سالم  ع  بسوھاج 2011/02/14 امانى دمحم طاھر احمد 1075985 كفـءكفـء2752011/02/24 معلم

الغوانم للتعلیم االساسى 2010/07/02 امانى محمود ابوالحسن احمد 2129628 كفـءكفـء2762011/07/02 معلم

بلصفورة االعدادیة بنات 2011/02/28 أمانى یوسف الزھرى أحمد 1075235 كفـءكفـء2772011/03/03 معلم

العرابھ الشرقیھ والبخایتھ لریاض 2011/07/01 امانى یوسف السید عثمان 2104753 كفـءكفـء2782011/07/02 معلم

مجمع ادفا المسائى 2010/02/14 اماني احمد مھران دمحم 1074024 كفـءكفـء2792011/02/24 معلم

ام المؤمنین ج ش 2011/02/14 أماني إدورد صبري رزق هللا 1075106 كفـءكفـء2802011/02/24 معلم

احمد ضیف هللا  للتعلیم االساسى 2011/02/14 اماني رجب جمعھ حسانین 1075471 كفـءكفـء2812011/02/24 معلم

مجمع ادفا المسائى 2011/02/28 أماني صبري عثمان عبد الرحمن 1075792 كفـءكفـء2822011/03/03 معلم

نجع الدیر ع المشتركة 2010/07/01 أماني عبد الحلیم ضیف هللا دمحم 2145206 كفـءكفـء2832011/07/02 معلم

الشیخ ابراھیم حسن النجارى ع المشتركة 2010/02/14 أماني علي احمد عثمان 1075469 كفـءكفـء2842011/02/24 معلم

بنى زار 2008/09/15 أماني دمحم عبد الحمید عكاشة 1075095 كفـءكفـء2852011/02/24 معلم

المحامدة البحریة 2010/02/14 امل  صبرى البدرى السمان 2106522 كفـءكفـء2862011/02/24 معلم

العرابة الشرقیة  والبخایتة 2010/07/01 امل جبریل دمحم قناوى 2142013 كفـءكفـء2872011/07/02 معلم

المحامدة البحریة ع 2010/02/28 امل حامد حسنین فراج 2136583 كفـءكفـء2882011/03/03 معلم

اوالد نصیر ع بنات 2010/02/14 امل خلف برسوم بطرس 1073258 كفـءكفـء2892011/02/14 معلم
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سوھاج الثانویة الزراعیة 2012/08/01 أمل زكي سدرة  بقطر 2292196 كفـءكفـء2902012/07/25 ماجیستیرمعلم

مجمع ادفا المسائى 2010/07/01 امل عبد الباسط عبدالراضى رضوان 2125271 كفـءكفـء2912011/07/02 معلم

ونینة الغربیة الجدیدة 2010/02/28 امنة دمحم عبد الرحیم احمد 1069977 كفـءكفـء2922011/03/03 معلم

نجع الشیخ عثمان بدمنو 2011/02/28 امیرة  السید  دمحم  عثمان 2128970 كفـءكفـء2932011/03/03 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2011/02/28 أمیرة  حمدي  سید  دمحم 2126142 كفـءكفـء2942011/03/03 معلم

المزالوة 2010/02/14 امیرة  شرقاوى حسن محمود 2131248 كفـءكفـء2952011/02/24 معلم

روافع القصیرالجدیدة 2011/02/28 أمیرة  عبد الباسط  إسماعیل  علي 2132713 كفـءكفـء2962011/02/24 معلم

الغوانم للتعلیم االساسى 2010/06/27 امیرة  عبدة راشد رشوان 2153456 كفـءكفـء2972011/07/02 معلم

الصلعا االعدادیة المشتركة 2011/02/28 امیرة  كمال  ودیع  كامل 2124679 كفـءكفـء2982011/03/03 معلم

النبوى المھندس ع 2011/02/28 امیرة ابراھیم احمد ابراھیم 2127963 كفـءكفـء2992011/03/03 معلم

الشیخ مكرم الحدیثة 2010/07/01 امیرة ابراھیم فؤاد عوض 2131196 كفـءكفـء3002011/07/02 معلم

الحاج شعبان عثمان ع بالقراقرة 2010/02/14 أمیرة عبد هللا علي دمحم 1074158 كفـءكفـء3012011/02/24 معلم

بندار الكرمانیة الجدیده 2010/02/14 امیرة فتحى دمحم عبد الرحیم 2141839 كفـءكفـء3022011/02/24 معلم

اوالد نصیر االعدادیة بنین 2011/07/01 امیرة كمال محمود عبد العال 2134019 كفـءكفـء3032011/07/02 معلم

الكوامل بحرى  الجدیده 2010/07/01 امیرة دمحم احمد السید 2144719 كفـءكفـء3042011/06/27 معلم

فصول بنى زار االعدادیة  المشتركة 2010/02/14 امیرة دمحم عبد العال حسن 2128895 كفـءكفـء3052011/02/24 معلم

التجریبیة لغات بسوھاج ریاض اطفال 2011/07/01 امیرة دمحم فتحى  عبد الحمید دمحم 2125198 كفـءكفـء3062011/07/02 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 

سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حماد ابوالسنون للتعلیم اساسى 2010/02/14 امیرة ھاشم عبدالعال احمد 1074368 كفـءكفـء3072011/02/14 معلم

نجع الدموكى للتعلیم اساسى 2011/07/01 امیره حربى دمحم حمدان 2136688 كفـءكفـء3082011/07/02 معلم

ریاض اطفال)  مبارك سابقا( ینایر ٢٥ 2010/07/01 امیره دمحم محمود دمحم صابر 2374225 كفـءكفـء3092011/07/02 معلم

بنى زار 2010/07/01 امیمھ عبدالرحیم السید دمحم 2106101 كفـءكفـء3102011/07/02 معلم

باجا االعدادیة 2007/10/12 امینھ احمد عبدالاله دمحم 1074316 كفـءكفـء3112011/02/24 معلم

مجمع تونس االعدادیة بنین 2010/07/01 انتصار احمد السید قرقار 2126221 كفـءكفـء3122011/07/02 معلم

مجمع اوالد عزاز للتعلیم االساسى 2011/02/14 انجى ابراھیم عزمى غالى 2105837 كفـءكفـء3132011/02/24 معلم

الشھید أمام خطاب ع للبنات بتونس 2011/02/14 انجى ناجح ناروز مقار 2135790 كفـءكفـء3142011/02/24 معلم

الصلعا االعدادیة المشتركة 2011/02/14 انجى ناجى نسیم فلتس 1075339 كفـءكفـء3152011/02/24 معلم

حماد  ابو السنون للتعلیم االساسى 2010/02/14 إنجى نعمت هللا وھبھ سعد هللا 1073301 كفـءكفـء3162011/02/21 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/07/01 انجیل كامل حبیب فانوس 2144496 كفـءكفـء3172011/07/02 معلم

بلصفورة االعدادیة بنات 2010/02/14 انوار  عادل  عبد العال  رفاعى 2124118 كفـءكفـء3182011/02/24 معلم

الشیخ مكرم الجدیدة 2010/07/01 انوار بركات دمحم احمد 2129226 كفـءكفـء3192011/07/02 معلم

مجمع اوالد عزاز للتعلیم االساسى اعدادى 2011/02/14 أودت نان صموئیل عبد المالك 1072391 كفـءكفـء3202011/02/24 معلم

الحوارس للتعلیم االساسى 2010/06/27 ایرین لحظى عطیة ایوب 2135875 كفـءكفـء3212011/07/02 معلم

الكوامل بحرى للتعلیم اساسى 2011/02/28 ایرین ممدوح عزیز مسعد 2105375 كفـءكفـء3222011/03/03 معلم

دمحم فرید االبتدائیة بسوھاج 2010/07/01 ایرین نبیھ شنودة غطاس 2144463 كفـءكفـء3232011/07/02 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 

سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع الجزار ص بادفا 2007/09/15 ایرینى رزق سالمھ مرقص 2130901 كفـءكفـء3242011/03/03 معلم

التجریبیة لغات بسوھاج ریاض اطفال 2011/07/01 ایرینى سمیر حبیب بسطا 2125082 كفـءكفـء3252011/07/02 معلم

الحوارس للتعلیم االساسى 2011/02/14 ایرینى فرج صابر فرج 1075254 كفـءكفـء3262011/02/24 معلم

روافع القصیرالجدیدة 2011/02/28 إیرینى ناجى مترى عزیز 1075497 كفـءكفـء3272011/03/03 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة بأدفا 2010/02/14 إیریني  جرس  حبیب  جریس 2129285 كفـءكفـء3282011/02/24 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة بأدفا 2011/02/14 إیریني  عاطف  كیرلس  جریس 2126147 كفـءكفـء3292011/02/24 معلم

نجع ونینة البحرى 2011/02/28 ایریني ولیم متري تادرس 1075650 كفـءكفـء3302011/03/03 معلم

ناصر ع بنات 2007/09/15 ایمان  دمحم  إبراھیم  عراقي 2132755 كفـءكفـء3312011/02/24 معلم

على حمید احمد االبتدائیھ 2010/07/01 ایمان  دمحم  احمد  متولى 2129438 كفـءكفـء3322011/07/02 معلم

نجع الدموكى للتعلیم االساسى 2010/02/28 ایمان  ولیم شھدى حكیم 2126265 كفـءكفـء3332011/03/03 معلم

روافع القصیر الجدیدة تجریبى 2010/02/28 ایمان ابراھیم خلف على 2188742 كفـءكفـء3342011/03/03 معلم

مؤسسة نجع الشمندى 2010/07/01 ایمان ابوالعزایم رجب عبدالموجود 2140238 كفـءكفـء3352011/07/02 معلم

العرابة الشرقیة ع 2010/07/01 ایمان ابوحمدون احمد عبید هللا 2133111 كفـءكفـء3362011/07/02 معلم

نجع الجزار ص بادفا 2010/02/28 ایمان احمد عبدالعلیم دمحم 1074346 كفـءكفـء3372011/03/03 معلم

العرابة الشرقیة  والبخایتة 2011/02/14 ایمان أحمد على عبدالعال 1074593 كفـءكفـء3382011/02/24 معلم

نجع ونینة البحرى 2011/02/28 ایمان السید احمد رداد 2131416 كفـءكفـء3392011/03/03 معلم

القیصان االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 ایمان ثابت دمحم اسماعیل 2128791 كفـءكفـء3402011/07/02 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 

سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بلصفورة االعدادیة بنات 2011/02/28 ایمان حسن حامد دمحم 2133097 كفـءكفـء3412011/03/03 معلم

حماد ابوالسنون للتعلیم اساسى 2010/02/14 ایمان خلف احمد منصور 2128943 كفـءكفـء3422011/02/24 معلم

سیدى على 2007/09/29 ایمان رشاد احمد عبدالبر 1072651 كفـءكفـء3432011/03/03 معلم

نجع سعودى اإلبتدائیة 2010/02/28 إیمان سند شنودة نخلة 1072581 كفـءكفـء3442011/03/03 معلم

ام المؤمنین ج ش 2010/02/14 إیمان سید عبدالاله دمحم 1074816 كفـءكفـء3452011/02/24 معلم

اوالد شلول للتعلیم االساسى 2011/02/28 ایمان صابر كمال الدین عبدالموجود 1075608 كفـءكفـء3462011/02/24 معلم

حماد  ابو السنون للتعلیم االساسى 2010/02/14 ایمان ضاحى حمدان محمود 2131698 كفـءكفـء3472011/02/24 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة بأدفا 2010/07/01 ایمان عبد العزیز دمحم مرسى 2133027 كفـءكفـء3482011/07/01 معلم

نجع سعودى اإلبتدائیة 2011/02/28 ایمان عبد الھادى عطیة عبد الرحمن 1072638 كفـءكفـء3492011/03/03 معلم

حماد  ابو السنون للتعلیم االساسى 2010/02/14 ایمان عبدالرحیم احمد عثمان 1072720 كفـءكفـء3502011/02/24 معلم

أوالد نصیرتعلیم اساسى 2010/07/01 ایمان عثمان عبد الغنى احمد 1073023 كفـءكفـء3512011/07/02 معلم

نجع تمام االعدادیة المشتركة 2011/02/14 إیمان على احمد خلیفة 1074842 كفـءكفـء3522011/02/24 معلم

الشھید احمد عبدالرحیم االبتدائیھ 2010/02/14 ایمان على عبد الرحیم احمد 1073495 كفـءكفـء3532011/02/14 معلم

احمد ضیف هللا للتعلیم اساسى 2010/02/14 ایمان على دمحم على 2121913 كفـءكفـء3542011/02/24 معلم

المرحوم مصطفى السید بك حمیداالعدادیة 2010/08/28 ایمان فاروق احمد عبدالكریم 1075682 كفـءكفـء3552011/03/03 معلم

احمد ضیف هللا للتعلیم اساسى 2010/02/28 ایمان دمحم بدوى احمد 2232153 كفـءكفـء3562011/03/01 معلم

الشیخ ابراھیم حسن النجارى ع المشتركة 2010/07/01 ایمان دمحم حسن محمود 2132136 كفـءكفـء3572011/07/02 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 

سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حامد سلیمان للتعلیم االساسى 2010/07/01 ایمان دمحم عبداللة  خلیفة 2144525 كفـءكفـء3582011/07/02 معلم

نجع النجاراالبتدائیة الجدیدة 2010/06/27 ایمان دمحم عبدالمحسن خلیل 2138445 كفـءكفـء3592011/07/02 معلم

مدرسة االمل للصم  بالحویتى  بسوھاج 2011/07/01 ایمان محمود اسماعیل عبدالاله 2138919 كفـءكفـء3602011/07/02 معلم

نجع عبد ربھ للتعلیم االساسى 2010/07/01 ایمان محمود صدیق احمد 2151233 كفـءكفـء3612011/07/02 معلم

الصلعا االعدادیة المشتركة 2011/02/14 ایمان مرزوق مرعى اسماعیل 1075320 كفـءكفـء3622011/02/24 معلم

الكوامل بحرى للتعلیم االساسى 2011/06/27 ایمان مصطفى عبدالمعز ابراھیم 2353398 كفـءكفـء3632011/07/02 معلم

ملحقة المعلمین 2011/07/01 ایمان منصور سامى دمیان 2126721 كفـءكفـء3642011/07/02 معلم

الغیاتیة ریاض اطفال 2010/07/01 ایمان نصرهللا جاب هللا بدروس 2143586 كفـءكفـء3652011/07/02 معلم

الثورة االبتدائیة المشتركة 2008/09/15 ایمان وسیلى لوقا بولس 2140053 كفـءكفـء3662011/02/24 معلم

نجع تمام 2011/07/01 ایمن شحاتھ سامى مجلع 2163249 كفـءكفـء3672011/07/02 معلم

الحوارس للتعلیم االساسى 2010/05/13 ایمن عبد الرحیم عبد الرحمن محمود 2346152 كفـءكفـء3682011/07/02 معلم

نجع  سلیم االبتدائیة 2010/05/12 ایمن عبدالحلیم الزناتي خلیفة 2145978 كفـءكفـء3692011/07/02 معلم

محمود  دمحمین  بالسطح للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایمن على احمد على 2108724 كفـءكفـء3702011/07/02 معلم

الشیخ مكرم االبتدائیة الحدیثة 2011/06/27 ایمن فتحي عبد العال عمران 1055162 كفـءكفـء3712011/07/02 معلم

عثمان بن عفان 2010/02/14 إیناس أحمد دمحم عبدهللا 1073669 كفـءكفـء3722011/02/24 معلم

الترامزة  بجزیره شندویل 2010/02/28 ایناس محمود على موسى 2126376 كفـءكفـء3732011/03/03 معلم

التجریبیة لغات بسوھاج ریاض اطفال 2011/07/01 ایناس محمود دمحم ابراھیم 2125102 كفـءكفـء3742011/07/02 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 

سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الخرارطة االبتدائیة 2011/02/28 باسم ایلیا عبدالمسیح القمص جورجیوس 2140381 كفـءكفـء3752011/03/03 معلم

الكوامل بحرى ع 2011/07/01 باسم سمیر شكرى اسطفانوس 2145345 كفـءكفـء3762011/06/27 معلم

روافع القصیرالجدیدة 2009/04/15 بخیتة جمال البدري احمد 2142816 كفـءكفـء3772011/07/02 معلم

نجع الشوش للتعلیم االساسى 2010/02/14 بخیتھ دمحم قاسم عبدالعال 1072916 كفـءكفـء3782011/02/24 معلم

نجع الدموكى للتعلیم االساسى 2009/12/25 بدوى  حنفى مھنى احمد 2126306 كفـءكفـء3792011/02/24 معلم

احمد ضیف هللا للتعلیم اساسى 2011/02/14 بسمة شعبان احمد عبدالكریم 2121810 كفـءكفـء3802011/02/24 معلم

عثمان بن عفان 2010/07/01 بسمة عبد الالة فھمى دمحم 2137309 كفـءكفـء3812011/07/02 معلم

الحمادیة الجدیده 2010/07/01 بسمة دمحم سید دمحم 2149228 كفـءكفـء3822011/07/01 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة بأدفا 2010/07/01 بسمھ اسماعیل احمد على 2135135 كفـءكفـء3832011/07/02 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/02/14 بسمھ السید عبد الحمید احمد 1074654 كفـءكفـء3842011/02/24 معلم

اوالد شلول للتعلیم االساسى 2010/07/01 بسمھ دمحم جاد هللا سلیمان 2139496 كفـءكفـء3852011/07/02 معلم

الكوامل بحرى  الجدیده 2011/02/14 بیتر  نبیل  ثابت  سعید 2129276 كفـءكفـء3862011/02/24 معلم

)مبارك سابقا( ینایراالبتدائیة ببلصفورة  ٢٥ 2011/02/28 بیتر اسحق جبره عبد الشھید 2124548 كفـءكفـء3872011/03/03 معلم

سوھاج  الثانویة بنین 2011/07/01 بیتر وجدى جاد بخیت 2144906 كفـءكفـء3882011/07/02 معلم

عثمان بن عفان 2011/02/14 بیشوى  عزت  نظیم  تامر 2126513 كفـءكفـء3892011/02/24 معلم

عرابة ابودھب للتعلیم االساسى 2010/07/01 بیشوى عادل امیر عبدالمالك 2108542 كفـءكفـء3902011/07/02 معلم

القرامطة غرب ع المشتركة 2011/07/01 تایب  محمود  تایب  فتح هللا 2124641 كفـءكفـء3912011/07/02 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اوالد نصیر االعدادیة بنین 2010/02/14 تریزا  السید  ابن بشاي  سلیمان 2126894 كفـءكفـء3922011/02/24 معلم

روافع القصیرالجدیدة 2010/07/01 تریزة  مختار  شحات  بطرس 2132733 كفـءكفـء3932011/07/02 معلم

الشھید احمد جالل االبتدائیة 2010/02/28 تغرید  یوسف  أحمد  یوسف 2126892 كفـءكفـء3942011/03/03 معلم

مؤسسة نجع الشمندى 2010/07/01 تغرید حلمى عبد المتجلى بركات 2147666 كفـءكفـء3952011/07/02 معلم

احمد ضیف هللا  للتعلیم االساسى 2011/02/14 تغرید رجب على شحاتھ 1075734 كفـءكفـء3962011/02/24 معلم

الثورة االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 تغرید عبد الفتاح عبد البارى أبو زید 1075267 كفـءكفـء3972011/02/24 معلم

مدرسة االمل للصم  بالحویتى  بسوھاج 2011/07/01 تغرید مصطفى دمحم خلیفة 1074736 كفـءكفـء3982011/07/02 معلم

السادات ریاض اطفال 2010/07/01 تھانى السید دمحم عبدالرحیم 2154925 كفـءكفـء3992011/07/02 معلم

ام المؤمنین سوھاج 2010/07/01 تیسیر صدقى قبیصى صبره 2373177 كفـءكفـء4002011/07/02 معلم

روافع القصیرالجدیدة 2010/07/01 ثریا فتحى عبدالمولى الشاذلى 2145295 كفـءكفـء4012011/07/02 معلم

بندار الكرمانیة الجدیده 2010/07/01 ثریا دمحم السید دمحم سالم 2141838 كفـءكفـء4022011/07/02 معلم

نجع الشیخ حمد 2010/07/01 ثناء  إمام  علي  عبد الھادي 2132639 كفـءكفـء4032011/07/02 معلم

الترامزة االبتدائیھ لریاض االطفال 2010/06/27 ثناء منصور عبدالعال دمحم 2123892 كفـءكفـء4042011/07/02 معلم

نجع الشیخ حمد 2008/09/15 جابر جمال الدین رمضان على 2139569 كفـءكفـء4052011/02/24 معلم

روافع القصیر الثانویة المشتركة 2011/06/27 جابر دمحم البدري دمحم 1073481 كفـءكفـء4062011/07/02 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/02/14 جاكلین فوزى عجیب عبدالمالك 1073862 كفـءكفـء4072011/02/24 معلم

عمر بن عبد العزیز الثانویة بالصلعا 2010/02/14 جانیت  میخائیل  نجیب  إبراھیم 2126900 كفـءكفـء4082011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع مطرود 2010/02/14 جانیت ظریف فھمى تاوضروس 1076822 كفـءكفـء4092011/02/14 معلم

السادات ریاض اطفال 2010/07/01 جانیت ینى كامل حبشى 2170236 كفـءكفـء4102011/07/02 معلم

الخرارطة االبتدائیة 2011/02/28 جرجس  بریش عوض بریش 2140376 كفـءكفـء4112011/03/03 معلم

القرامطة غرب ع المشتركة 2011/02/28 جرجس جمیل انور دوس 1075640 كفـءكفـء4122011/03/03 معلم

نجع الشیخ عثمان بدمنو 2011/02/14 جمال دمحم حسن احمد 1075322 كفـءكفـء4132011/02/24 معلم

نجع الشیخ حمد 2010/07/01 جماالت احمد ابراھیم عبدالعال 2138978 كفـءكفـء4142011/07/02 معلم

الحواوسة االبتدائیة 2011/02/14 جورج السید ابن بشاى سلیمان 1072921 كفـءكفـء4152011/02/24 معلم

الكوامل بحرى للتعلیم االساسى 2011/06/27 جوزیف  كامل  ذكري  موسي 2126901 كفـءكفـء4162011/07/02 معلم

2010/05/19 المستشارمحمود احمد دمحمین بالسطح للتعلیم االساسى جون میخائیل شحات بشاى 2153056 كفـءكفـء4172011/07/02 معلم

طھ حسین 2011/07/01 جیالن  جمیل  جبرائیل  بباوي 2126159 كفـءكفـء4182011/07/02 معلم

الخرارطة االبتدائیة 2011/02/28 جیمى ودید جاب هللا سویحھ 1075416 كفـءكفـء4192011/03/03 معلم

ھدى شعراوى 2007/06/23 جیھان  جابر  عربي  دمحم 2126122 كفـءكفـء4202011/07/02 معلم

سوھاج ث بنات 2011/07/01 جیھان احمد بیومى احمد 2140308 كفـءكفـء4212011/07/02 معلم

الشیخ مكرم االبتدائیة الحدیثة 2007/09/15 جیھان بركات دمحم أحمد 1072741 كفـءكفـء4222011/02/24 معلم

نجع الشوش للتعلیم االساسى 2010/02/14 جیھان خیرت خالد عبداللطیف 1074427 كفـءكفـء4232011/02/24 معلم

مجمع اوالد عزاز للتعلیم االساسى اعدادى 2010/07/01 جیھان محمود احمد السید 2143852 كفـءكفـء4242011/07/02 معلم

العمرات للتعلیم االساسى 2011/07/01 حازم مخلوف عبدالاله عمر 2133557 كفـءكفـء4252011/07/02 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

اوالد نصیر الجدیدة 2010/07/01 حسام الدین صدیق دمحم عبدربھ 2121301 كفـءكفـء4262011/07/02 معلم

نجع الدموكى للتعلیم اساسى 2011/07/01 حسام الدین عبدالنبى محمود احمد 2216295 كفـءكفـء4272011/07/02 معلم

النھضة الرسمیة للغات 2011/02/14 حسام الدین مصطفى عبد  النبى امین 2155783 كفـءكفـء4282011/02/14 معلم

روافع القصیر ع المشتركة 2011/02/14 حسام دمحم احمد دمحم 1073419 كفـءكفـء4292011/02/24 معلم

فصول بنى زار االعدادیة  المشتركة 2011/07/01 حسین سعد حسین بخیت 2155950 كفـءكفـء4302011/07/02 معلم

أوالد نصیرتعلیم اساسى 2010/07/01 حلیمة خلف احمد ادم 2125539 كفـءكفـء4312011/07/02 معلم

الغوانم للتعلیم االساسى 2010/05/07 حمادة كامل ھریدى  حسن 2140387 كفـءكفـء4322011/07/02 معلم

نجع الشیخ حمد 2006/04/16 حماده خیرى دمحم السید 1071702 كفـءكفـء4332011/02/24 معلم

الحوارس للتعلیم االساسى 2010/05/07 حمدى احمد خلیفة دمحم 2140327 كفـءكفـء4342011/07/02 معلم

نجع الجزار ص بادفا 2011/02/14 حمدى عبدالحفیظ حماده عبدالحمید 1073988 كفـءكفـء4352011/02/24 معلم

اوالد سلیم ع المشتركة 2011/02/14 حمدي خلف سلمان رداد 1075285 كفـءكفـء4362011/02/24 معلم

ام المؤمنین ج ش 2010/02/14 حمدیة  عالم  علم الدین  دمحم 2126150 كفـءكفـء4372011/02/24 معلم

عرابة ابودھب للتعلیم االساسى 2010/01/09 حنا بطرس معوض ابراھیم 2140317 كفـءكفـء4382011/03/03 معلم

الكوامل بحرى للتعلیم االساسى 2010/07/01 حنان  صالح  خلف  أحمد 2126905 كفـءكفـء4392011/07/02 معلم

بلصفورة االعدادیة بنین 2010/02/14 حنان عبد الصبور على  دمحم 2126402 كفـءكفـء4402011/02/24 معلم

نجع الحرجة 2010/07/01 حنان عبد الغنى احمد دمحم 2131298 كفـءكفـء4412011/07/02 معلم

روافع القصیرالجدیدة 2010/02/14 حنان عبداألول حسن علي 1074490 كفـءكفـء4422011/03/03 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

الشھید خلف عبد القادر االبتدائیة المشتركة 2008/01/28 حنان فاروق دمحم منصور 995424 كفـءكفـء4432011/07/02 معلم

تونس الثانویة 2010/07/01 حنان فرغلى عبدالرحیم محمود 2132086 كفـءكفـء4442011/07/02 معلم

روافع القصیر ع المشتركة 2010/02/14 حنان فریز زكى سمعان 2107051 كفـءكفـء4452011/02/24 معلم

روافع القصیرالجدیدة 2010/07/01 حنان كیال عیاد خلة 2123849 كفـءكفـء4462011/07/02 معلم

الشیخ مكرم المطورة 2010/07/01 حنان دمحم جالل عبدالالة رشوان 2133231 كفـءكفـء4472011/07/02 معلم

مجمع ادفا المسائى 2010/02/28 حنان دمحم عبد الرحمن احمد 2148595 كفـءكفـء4482011/03/03 معلم

الحاج حداد ث بادفا المشتركة 2010/07/01 حنان نورالدین عبداللطیف نصر 2107440 كفـءكفـء4492011/07/02 معلم

الشیخ مكرم الصباحیة 2010/02/14 خدیجھ دمحم خطاب صدیق 2126476 كفـءكفـء4502011/07/02 معلم

بلصفورة االعدادیة بنات 2010/02/14 خلود  عز الدین  دمحم  دمحمعمیره 2124104 كفـءكفـء4512011/02/24 معلم

عرابة ابو دھب االعدادیة المشتركة 2011/02/28 دالیا  دمحم ابو الوفا دمحم 2124549 كفـءكفـء4522011/03/03 معلم

احمد ضیف هللا للتعلیم االساسى 2010/02/14 دالیا ثروت كامل صادق 2170222 كفـءكفـء4532011/02/24 معلم

حماد ابوالسنون للتعلیم اساسى 2010/02/14 دالیا مرقص حنا فام 1075198 كفـءكفـء4542011/02/24 معلم

سعد هللا االعدادیة 2007/09/29 دالیا منیر فخرى مسعود 1063996 كفـءكفـء4552011/02/14 معلم

المزالوة 2010/02/28 دعاء  محمود  أحمد  إمبابي 2126764 كفـءكفـء4562011/03/03 معلم

جزیرة شندویل االبتدائیة الجدیدة 2010/07/01 دعاء أحمد عابد أحمد 2145224 كفـءكفـء4572011/07/02 معلم

اوالد عزاز االعدادیة بنین 2010/02/14 دعاء اسماعیل عبدالكریم دمحم 2166110 كفـءكفـء4582011/02/24 معلم

فصول بنى زار االعدادیة  المشتركة 2010/07/01 دعاء السید عبد الرحمن مصطفى 2134035 كفـءكفـء4592011/07/02 معلم
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نجع شرف 2008/10/18 دعاء السید مصطفى خطاب 1075588 كفـءكفـء4602011/02/14 معلم

دمنو 2010/02/14 دعاء امام عبد القادرامام حسین 1073172 كفـءكفـء4612011/02/14 معلم

سوھاج الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 دعاء جمال الدین دمحم علي 2132151 كفـءكفـء4622011/07/02 معلم

ام المؤمنین ج ش 2010/07/01 دعاء حسین السید دمحم 2172306 كفـءكفـء4632011/06/27 معلم

مؤسسة نجع الشمندى 2010/02/14 دعاء حسین كامل عبدالموجود 2144422 كفـءكفـء4642011/02/24 معلم

نجع الحرجة 2010/02/28 دعاء خلف دمحم سرحان 1074853 كفـءكفـء4652011/03/03 معلم

مجمع ادفا المسائى 2011/02/28 دعاء رفعت احمد رشوان 2125249 كفـءكفـء4662011/03/03 معلم

بندار الكرمانیة الجدیده 2010/02/14 دعاء شعبان صابر عبد الموجود 1073185 كفـءكفـء4672011/02/24 معلم

نجع احمد عثمان 2010/02/14 دعاء شعبان غانم عبدالعال 2132049 كفـءكفـء4682011/02/24 معلم

مجمع ادفا الصباحى 2010/07/01 دعاء عارف حمید السھولى 2151443 كفـءكفـء4692011/07/02 معلم

روافع القصیر ع المشتركة 2010/02/14 دعاء عارف عبدالستار عبدالرحمن 1074016 كفـءكفـء4702011/02/24 معلم

الصلعااإلبتدائیةالجدیدةماقبل إبتدائ 2010/07/01 دعاء عبد الاله احمد سلیمان 2131644 كفـءكفـء4712011/07/02 معلم

2010/07/01 نجع الدیر دعاء فایز مرسي احمد 2141246 كفـءكفـء4722011/07/01 معلم

جزیرة شندویل الجدیده 2010/06/27 دعاء فراج  سید عبد الحافظ 2132858 كفـءكفـء4732011/07/02 معلم

ھدى شعراوى ع بنات 2010/02/28 دعاء دمحم ابراھیم دمحم 1076045 كفـءكفـء4742011/02/28 معلم

دمحم فرید االبتدائیة بسوھاج 2010/02/14 دعاء دمحم السید احمد 2126246 كفـءكفـء4752011/02/24 معلم

قلفاو 2010/02/14 دعاء دمحم حسن السایح 1073683 كفـءكفـء4762011/02/24 معلم
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نجع العمرات للتعلیم االساسى 2011/02/28 دعاء محمود دمحم محمود 2126229 كفـءكفـء4772011/03/03 معلم

روافع القصیرالجدیدة 2010/02/28 دیانا  ناصر  صبحي  اسطفانوس 2132736 كفـءكفـء4782011/03/03 معلم

جزیرة شندویل التجاریة 2010/07/01 دینا جورج اسرائیل حنا 2148241 كفـءكفـء4792011/07/02 معلم

مجمع ادفا الصباحى 2011/02/14 دینا رفعت سلیمان یسى 1074110 كفـءكفـء4802011/02/24 معلم

نجع القنطرة االعدادیة 2010/07/01 دینا محمود جاد عثمان 2143136 كفـءكفـء4812011/07/02 معلم

ناصر االعدادیة بادفا 2010/02/14 راشھ دمحم على عبد الرحیم 1072302 كفـءكفـء4822011/02/24 معلم

التجریبیة لغات بسوھاج ریاض اطفال 2011/07/01 راعوث فایق جید قدوس 2125054 كفـءكفـء4832011/07/02 معلم

سوھاج االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/02/28 رافت على الشاذلى بھلول 2144763 كفـءكفـء4842011/03/03 معلم

محمود  دمحمین  بالسطح للتعلیم االساسى 2011/07/01 رامى رأفت مترى اسكاروس 2145480 كفـءكفـء4852011/07/02 معلم

ام المؤمنین ج ش 2011/02/14 رامي احمد صابر كمال الدین 1073364 كفـءكفـء4862011/02/24 معلم

جزیرة شندویل التجاریة 2010/07/01 راندا مراد ودیع دمیان 2152353 كفـءكفـء4872011/07/02 معلم

اوالد نصیر التجاریة المشتركة 2010/07/01 رانیا حارص خلیل دمحم 2147401 كفـءكفـء4882011/07/02 معلم

حامد سلیمان للتعلیم االساسى 2010/07/01 رانیا عبد الرحیم احمد حسن 2132721 كفـءكفـء4892011/07/02 معلم

ام المؤمنین ج ش 2011/02/14 رانیا عبدالمالك أمیر عبدالمالك 1075411 كفـءكفـء4902011/02/14 معلم

التجریبیة لغات بسوھاج ریاض اطفال 2011/07/01 رانیا عمر اسماعیل دمحم 2125242 كفـءكفـء4912011/07/02 معلم

الشھید طیار دمحم كامل ماقبل ابتدائى 2010/02/28 رانیا دمحم یسرى على  العنانى 2143813 كفـءكفـء4922011/03/03 معلم

نجع شرف 2011/07/01 رانیا محمود موسى عبدالمحسن 2143092 كفـءكفـء4932011/07/02 معلم
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روافع القصیرالجدیدة 2010/07/01 رانیا مراد شنودة حنا 2148271 كفـءكفـء4942011/07/02 معلم

الترامزة االبتدائیھ لریاض االطفال 2010/06/27 راویة سید دمحم عبدالعال 2136229 كفـءكفـء4952011/07/02 معلم

مجمع تونس االعدادیة بنین 2010/02/14 رجاء حسین دمحم راشد 1073883 كفـءكفـء4962011/02/24 معلم

مدرسة النوراالبتدائیة للمكفوفین 2011/07/01 رجب فاروق ابو ضیف خلیل 2128184 كفـءكفـء4972011/07/02 معلم

صالح سالم  ع  بسوھاج 2010/02/14 رحاب  الصاوى السید حسین 2104788 كفـءكفـء4982011/02/24 معلم

ناصر ع بنات 2011/02/28 رحاب  حمادة  حسن  حمادة 2251120 كفـءكفـء4992011/07/02 معلم

نجع ابو حمد 2010/02/28 رحاب خلف دمحم عبد الكریم 2105382 كفـءكفـء5002011/03/03 معلم

عثمان بن عفان 2011/02/14 رحاب ربیع عبد الكریم عبدالغنى 2146425 كفـءكفـء5012011/02/24 معلم

نجع العرب االبتدائیة ببلصفورة 2010/06/27 رحاب عثمان عرفھ ابراھیم 2139904 كفـءكفـء5022011/07/02 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/02/14 رزقة عبدالرحمن سید داود 1073073 كفـءكفـء5032011/02/24 معلم

سیدى على 2007/09/15 رسمیة عبدالموجود عبدالاله عبدالكریم 1073798 كفـءكفـء5042011/02/24 معلم

نجع الدموكى للتعلیم االساسى 2010/02/14 رشا  رافت نجیب جاد 2126268 كفـءكفـء5052011/02/24 معلم

روافع القصیر ع المشتركة 2010/07/01 رشا  عاطف  دمحم  سلمان 2104734 كفـءكفـء5062011/07/02 معلم

القنابرةاالبتدائیة الجدیدة 2011/02/28 رشا  عبد الفتاح  عبد الحمید  عبد الرحیم 2132687 كفـءكفـء5072011/03/03 معلم

ملحقة المعلمات 2009/05/24 رشا احمد ابو زید خفاجى 2109411 كفـءكفـء5082011/02/24 معلم

صالح سالم  ع  بسوھاج 2010/07/01 رشا احمد خلف عبد هللا 2135017 كفـءكفـء5092011/07/02 معلم

النیل ریاض اطفال 2011/06/27 رشا احمد دمحم سلیمان 2200216 كفـءكفـء5102011/07/02 معلم
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الرشاد 2010/07/01 رشا احمد محمود على 2128170 كفـءكفـء5112011/07/02 معلم

القنابرةاالبتدائیة الجدیدة 2007/09/15 رشا حسنى عبد الفضیل  عبد الحمید 2128903 كفـءكفـء5122011/02/24 معلم

نجع الجزار ص بادفا 2010/02/14 رشا حمادة عبد الاله رشوان 2151606 كفـءكفـء5132011/02/24 معلم

نجع النجار المسائیة 2007/09/15 رشا سعید فھیم ملیكة 2140068 كفـءكفـء5142011/03/03 معلم

قلفاو ع بنات 2010/07/01 رشا سید على احمد 2133091 كفـءكفـء5152011/07/02 معلم

نجع تمام االعدادیة المشتركة 2010/02/14 رشا شعبان احمد ھریدى 1073879 كفـءكفـء5162011/02/24 معلم

التیسیر االعدادیة بنات بسوھاج 2011/07/01 رشا عبد الرحیم عبد الحمید احمد 2127258 كفـءكفـء5172011/07/01 معلم

حمادابو السنون للتعلیم االساسى 2010/07/01 رشا عبد الرحیم محمود تمام 2126951 كفـءكفـء5182011/07/02 معلم

مدرسة التربیة الفكریة بسوھاج 2011/07/01 رشا عبد السالم  عارف علي 2145778 كفـءكفـء5192011/07/02 معلم

سوھاج الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 رشا فتحي عبد الھادي السید 1719098 كفـءكفـء5202011/07/02 معلم

اوالد نصیر االعدادیة بنین 2010/07/01 رشا كرم رزق فرج 2138099 كفـءكفـء5212011/07/02 معلم

الشھید خلف عبد القادر االبتدائیة المشتركة 2007/09/15 رشا كمال شمس الدین دمحم 1073600 كفـءكفـء5222011/02/24 معلم

ھدى شعراوى 2011/02/14 رشا دمحم امان یحي 1074389 كفـءكفـء5232011/02/24 معلم

اوالد نصیر التجاریة المشتركة 2010/02/14 رشا دمحم عزمى دمحم 2133351 كفـءكفـء5242011/02/24 معلم

نجع الشیخ عثمان بدمنو 2010/02/14 رشا دمحم یسرى دمحم حلمى حسن 1072627 كفـءكفـء5252011/02/24 معلم

الحواوسھ االبتدائیة لریاض االطفال 2011/07/01 رشا نبیل سیف حلقة 2125634 كفـءكفـء5262011/07/02 معلم

نجع الدموكى للتعلیم اساسى 2010/07/01 رشا ھاشم عبد العال احمد 2135726 كفـءكفـء5272011/07/02 معلم
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الكوامل بحرى  الجدیده 2010/02/14 رضا احمد عاید عبد الحافظ 2126242 كفـءكفـء5282011/02/24 معلم

الشیخ مكرم الجدیدة 2010/07/01 رضا القدرى عبدالعزیز عبدالحلیم 2123900 كفـءكفـء5292011/07/02 معلم

اوالد عزاز االعدادیة بنین 2009/12/24 رضا جمال حبیب عبد الشھید 2120751 كفـءكفـء5302011/02/24 معلم

باجا الصباحیة 2007/10/03 رضا محمود عبد اللطیف ملتم 2109191 كفـءكفـء5312011/02/24 معلم

دمحم فرید االبتدائیة بسوھاج 2011/07/01 رضوه  صفوت  خالف  فراج 2109453 كفـءكفـء5322011/07/02 معلم

بلصفورة االعدادیة بنات 2011/07/01 رفعت صادق دمحم على 2146324 كفـءكفـء5332011/07/02 معلم

قلفاو ع بنات 2010/02/14 رفیدة احمد دمحم فرغلى 2129662 كفـءكفـء5342011/02/24 معلم

عثمان بن عفان 2010/07/01 روزالین فكتور جرجس مینا 2145384 كفـءكفـء5352011/07/02 معلم

ریاض اطفال)  مبارك سابقا( ینایر ٢٥ 2010/02/14 ریم دمحم محمود دمحم صابر 2254110 كفـءكفـء5362011/02/24 معلم

نجع الدیر الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 ریمون رشدى شوقى  توفیق 2134441 كفـءكفـء5372011/07/02 معلم

نجع شرف 2011/02/28 ریمون رضاني حبیب إبراھیم 2147439 كفـءكفـء5382011/03/03 معلم

التجریبیة لغات بسوھاج ریاض اطفال 2011/07/01 ریموندا رافت حلیم عبد المالك 2121333 كفـءكفـء5392011/07/02 معلم

ام المؤمنین سوھاج 2011/07/01 ریھام  عبد الراضى  ابو المجد  عبد الحلیم 2108302 كفـءكفـء5402011/07/02 معلم

الرشاد 2008/10/15 ریھام  دمحم ملھم مصطفى عبد الرحمن 2130256 كفـءكفـء5412011/02/24 معلم

الحمادیة الجدیده 2010/02/14 ریھام احمد دمحم حامد 1074795 كفـءكفـء5422011/02/24 معلم

الصلعا االبتدائیة الجدیدة المشتركة 2011/02/14 ریھام دمحم حمدان حسین 1075618 كفـءكفـء5432011/02/24 معلم

نجع ابو حمد 2011/02/28 زوات دمحم دمحم الھم 1075274 كفـءكفـء5442011/03/03 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 

سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الكوامل بحرى للتعلیم االساسى 2010/07/01 زینب  خلف  احمد  سالم 2126904 كفـءكفـء5452011/07/02 معلم

نجع الجزار ص بادفا 2010/02/14 زینب خلف دمحم احمد 2130904 كفـءكفـء5462011/02/24 معلم

نجع الحرجة 2011/02/14 زینب عبد الرحیم دمحم عبد الرحیم 1075710 كفـءكفـء5472011/02/24 معلم

نجع الحرجة 2011/07/01 زینب عبده سالم علي 2148401 كفـءكفـء5482011/07/02 معلم

ادفا الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 زینب على عبد اللة  عمرالسید 2152320 كفـءكفـء5492011/07/02 معلم

اوالد نصیر ع بنات 2011/07/01 سارة اسعد السید عبد اللطیف 2106689 كفـءكفـء5502011/07/02 معلم

العمرى المسائیة 2011/02/14 سارة اسماعیل عبد الكریم السید 1072574 كفـءكفـء5512011/02/24 معلم

سیدى عبد القادر 2010/07/01 سالى عزت عزیز فھمى 2139011 كفـءكفـء5522011/07/02 معلم

عرابة ابودھب للتعلیم االساسى 2010/01/09 سامح ادم بسطوروس صلیب 2143274 كفـءكفـء5532011/03/03 معلم

سوھاج  الثانویة بنین 2011/07/01 سامح كامل زكرى یوسف 2191624 كفـءكفـء5542011/07/02 معلم

نجع الدموكى للتعلیم االساسى 2009/12/28 سامى فریز سالمة عوض 1073768 كفـءكفـء5552011/02/24 معلم

نجع ونینة البحرى 2008/07/01 سامیة خلف سلمان رداد 995425 كفـءكفـء5562011/07/02 معلم

ھدى شعراوى 2010/02/14 سامیة ولیم شھدى حكیم 1075691 كفـءكفـء5572011/02/24 معلم

سوھاج الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 سامیھ ماھر القس بطرس تادرس 2156338 كفـءكفـء5582011/07/02 معلم

نجع ونینة البحرى 2011/02/14 سحر احمد السید حسین 2138437 كفـءكفـء5592011/02/24 معلم

مؤسسة نجع الشمندى 2010/07/01 سحر حنفي أبو ضیف عبد الالة 2145934 كفـءكفـء5602011/07/02 معلم

العرابھ الشرقیھ والبخایتھ لریاض 2011/07/01 سحر سمیر صلیب ابراھیم 2104686 كفـءكفـء5612011/07/02 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 

سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النصر 2011/02/28 سحر عبد العاطى خلیفة دمحم 2104679 كفـءكفـء5622011/03/03 معلم

الصلعا االبتدائیة الجدیدة المشتركة 2010/02/28 سحر عبد هللا  دمحم رضوان 1077326 كفـءكفـء5632011/03/03 معلم

نجع النجاراالبتدائیة الجدیدة 2010/07/01 سحر عبدالجابر دمحم احمد 2161344 كفـءكفـء5642011/07/02 معلم

الشیخ ابراھیم حسن النجارى ع المشتركة 2010/02/14 سحر محمود قناوي عبدالرحیم 2105557 كفـءكفـء5652011/02/24 معلم

الشیخ مكرم االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 سحر منصور أبو الیزید عبد النبى 2134368 كفـءكفـء5662011/07/02 معلم

الشھید أمام خطاب ع للبنات بتونس 2011/07/01 سعاد احمد دمحم ابوالحسن 2143861 كفـءكفـء5672011/07/02 معلم

سوھاج الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 سعاد سلیم دمحم سالم 2143879 كفـءكفـء5682011/07/02 معلم

سوھاج الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 سعاد عزالدین سرحان احمد 2167403 كفـءكفـء5692011/07/01 معلم

نجع تمام 2007/09/15 سعاد غالب دمحم خطاب 1071746 كفـءكفـء5702011/02/24 معلم

عمر بن الخطاب 2010/07/01 سعاد دمحم احمد مرسي 2146126 كفـءكفـء5712011/07/02 معلم

القرامطة غرب 2011/07/01 سعید امین فرج هللا رزق هللا 2144921 كفـءكفـء5722011/07/02 معلم

جزیرة شندویل الجدیده 2010/06/27 سلوى جمال الدین عبد الرحیم عبد البر 2126950 كفـءكفـء5732011/07/02 معلم

تونس الثانویة 2010/07/01 سلوى حسن أحمد مصطفي 2243404 كفـءكفـء5742011/07/02 معلم

الترامزة االبتدائیھ لریاض االطفال 2010/06/27 سلوى حسنى السید حسن 2143704 كفـءكفـء5752011/07/02 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/02/14 سلوى دمحم احمد شحاتھ 2128839 كفـءكفـء5762011/02/14 معلم

نجع مطرود 2010/02/28 سماح  البدرى عبده عوض 2132704 كفـءكفـء5772011/03/03 معلم

نجع القنطره 2011/07/01 سماح  خلف هللا  عالم  مھدي 2126145 كفـءكفـء5782011/07/02 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 

سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صالح سالم  ع  بسوھاج 2011/02/14 سماح حسن حسین علي 1075462 كفـءكفـء5792011/02/24 معلم

المحامدة البحریة 2010/02/14 سماح حسن على دمحم 1074878 كفـءكفـء5802011/02/24 معلم

احمد ضیف هللا للتعلیم اساسى 2011/02/14 سماح حسن عوض بكرى 2140999 كفـءكفـء5812011/02/24 معلم

أوالد نصیرتعلیم اساسى 2010/07/01 سماح حسنى بخیت عبد العال 2125051 كفـءكفـء5822011/07/02 معلم

بنى زار 2010/07/01 سماح سراج الدین الدردیر محمود 2147346 كفـءكفـء5832011/07/02 معلم

الشھید احمد عبدالرحیم بسعدهللا 2011/07/01 سماح عادل انور دمحم 2132691 كفـءكفـء5842011/07/02 معلم

ونینة الشرقیة للتعلیم االساسى 2010/02/28 سماح عبد الحفیظ عبد المعبود عبد هللا 1073131 كفـءكفـء5852011/03/03 معلم

روافع القصیرالجدیدة 2010/02/14 سماح عطى یونس مھران 2134185 كفـءكفـء5862011/02/24 معلم

2010/02/14 نجع الدیر سماح على ضیف هللا دمحم 1072938 كفـءكفـء5872011/02/14 معلم

القنابرةاالبتدائیة الجدیدة 2007/09/15 سماح على دمحم احمد 1074595 كفـءكفـء5882011/02/24 معلم

نجع الدیر ع المشتركة 2010/02/14 سماح فواز مرسى احمد 2148175 كفـءكفـء5892011/02/24 معلم

نجع مطرود 2010/02/28 سماح دمحمنشات یوسف عزالدین دمحمطلعت 1073968 كفـءكفـء5902011/03/03 معلم

التجریبیة لغات بسوھاج ریاض اطفال 2011/07/01 سمر عبد الرحیم احمد بكرى 2125034 كفـءكفـء5912011/07/02 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة بأدفا 2010/07/01 سمیة  وجیة الدین  احمد  طایع 2106310 كفـءكفـء5922011/07/02 معلم

روضة  الشھداء االبتدائیة 2008/03/04 سناء احمد دمحم ابراھیم 2103130 كفـءكفـء5932011/07/02 معلم

االعدادیةالقدیمةبنین بسوھاج القدیمھ 2011/02/14 سھا  زغلول  ابراھیم  عبد الرحیم 2124673 كفـءكفـء5942011/02/24 معلم

سوھاج الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 سھام صابر عبدالاله احمد 2138174 كفـءكفـء5952011/07/02 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 

سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بندار الكرمانیة ع  المشتركة 2010/02/14 سھام عاطف عبد النعیم محمود 1072993 كفـءكفـء5962011/02/24 معلم

اوالد نصیر االعدادیة بنین 2010/02/14 سھام عبد الھادي حسین رشوان 1073467 كفـءكفـء5972011/02/24 معلم

سیدى عبد القادر 2010/07/01 سھام لملوم حسن عبد الباقى 2149192 كفـءكفـء5982011/07/02 معلم

ونینة الغربیة الجدیدة 2010/02/28 سھرة احمد مصطفى الظھرى 2132239 كفـءكفـء5992011/03/03 معلم

نجع الجزار ص بادفا 2010/07/01 سھرة دمحم عبد العزیز مزید 2130894 كفـءكفـء6002011/07/02 معلم

قلفاو 2010/07/01 سھیر حنفى عبدالعال الحداد 2152334 كفـءكفـء6012011/07/02 معلم

نجع شرف 2010/07/01 سھیر عبدالعال مھدي دمحم 2138088 كفـءكفـء6022011/07/02 معلم

المحامدة البحریة 2010/02/14 سوزان سمیر اسخرون مجلع 1074296 كفـءكفـء6032011/02/24 معلم

مجمع اوالد عزاز للتعلیم االساسى 2010/02/14 سوزان فواد عطیة موسى 2105850 كفـءكفـء6042011/02/24 معلم

الحوارس للتعلیم االساسى 2011/06/27 سوزى  مجدى  ایلیا  تاوضروس 2124697 كفـءكفـء6052011/07/02 معلم

سوھاج االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/07/01 سوزى صبحى كمال  جندى 2156231 كفـءكفـء6062011/07/02 معلم

نجع العرب االبتدائیة ببلصفورة 2010/02/14 سوزى صفوت بطرس قلدس 2130928 كفـءكفـء6072011/02/24 معلم

عثمان بن عفان 2008/09/15 سوزى نبیل عادل صھیون 1075276 كفـءكفـء6082011/03/03 معلم

الشیخ مكرم الجدیدة 2010/07/01 سوزي فكیھ لمعي حمور 2149209 كفـءكفـء6092011/07/02 معلم

روافع القصیرالجدیدة 2010/02/14 سوسن  زكریا  عبد الباقي  السید 2132746 كفـءكفـء6102011/02/24 معلم

ام المؤمنین ج ش 2008/09/15 سوسن على على اسماعیل 2128873 كفـءكفـء6112011/02/24 معلم

بندار الكرمانیة الجدیده 2010/02/14 سوسن ناجح على عیسى 1072989 كفـءكفـء6122011/02/24 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 

سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

روافع القصیرالجدیدة 2010/07/01 سومة رسمى جوھر جاب هللا 2104518 كفـءكفـء6132011/07/02 معلم

نجع الدموكى للتعلیم االساسى 2010/02/28 سومیة  قاسم محمود قاسم 2126279 كفـءكفـء6142011/03/03 معلم

ادفا الجدیدة 2010/02/14 سومیة عبد الجابر دمحم احمد 2105516 كفـءكفـء6152011/02/24 معلم

)بنات سابقا(بلصفورة االبتدائیة الجدیدة  2010/02/14 سومیة عبد العظیم عبد الصبور یسین 1073119 كفـءكفـء6162011/02/24 معلم

الغوانم للتعلیم االساسى 2011/02/14 سید رفعت احمد دمحم 1074684 كفـءكفـء6172011/02/24 معلم

نجع الدیر ع المشتركة 2010/07/01 سیسیل مجدى ھالل صلیب 2113618 كفـءكفـء6182011/07/02 معلم

ملحقة المعلمین 2010/07/01 شادیة اسماعیل عبد الكریم  دمحم 2398584 كفـءكفـء6192011/07/02 معلم

القنابرةاالبتدائیة الجدیدة 2010/02/28 شادیة محمود دمحم علیو 2129948 كفـءكفـء6202011/03/03 معلم

عثمان بن عفان 2010/07/01 شادیھ عید عبدالعال شعبان 2138071 كفـءكفـء6212011/07/02 معلم

2010/06/27 نجع الدیر شادیھ كمال كامل احمد 2132128 كفـءكفـء6222011/07/02 معلم

مجمع سوھاج الرسمیة للغات 2011/02/14 شریف أحمد دمحم عكاشة 1074935 كفـءكفـء6232011/02/24 معلم

عرابة أبوالدھب الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 شریف عبدالعلیم دمحم عبده 2271719 كفـءكفـء6242011/07/02 معلم

نجع احمد عثمان 2010/02/14 شرین جمال عبد الاله توفیق 1073660 كفـءكفـء6252011/02/24 معلم

نجع ابو حمد 2010/02/14 شرین صبرى حمدان حسن 1073246 كفـءكفـء6262011/02/24 معلم

مجمع اوالد عزاز للتعلیم االساسى اعدادى 2011/02/14 شرین صفوت رسمى قلدس 1074503 كفـءكفـء6272011/02/24 معلم

القراقرة القدیمة 2010/07/01 شرین كمال دمحم عبدالحمید 2401009 كفـءكفـء6282011/07/02 معلم

نجع تمام 2008/09/15 شرین كمال دمحم فوزى 1073273 كفـءكفـء6292011/02/24 معلم

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

7438of 5815 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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سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عرابة ابودھب للتعلیم االساسى 2011/02/14 شنودة عادل مھنى بطرس 2140237 كفـءكفـء6302011/02/24 معلم

الكوامل بحرى ع 2007/09/15 شولمیث انسى عیاد عوض 1073456 كفـءكفـء6312011/02/24 معلم

الفنیةالمتقدمةالتجاریة المشتركة 2011/07/01 شیرلى حنا بطرس حنا 2152401 كفـءكفـء6322011/07/02 معلم

الشیخ مكر م ع المشتركة 2010/02/28 شیرین  دمحم  احمد  احمد 2132195 كفـءكفـء6332011/02/24 معلم

التجریبیة لغات بسوھاج ریاض اطفال 2011/07/01 شیرین بھاء عدلى جاد 2124708 كفـءكفـء6342011/07/02 معلم

الثورة االبتدائیة المشتركة 2010/02/14 شیرین جودت عزت جاد 1073210 كفـءكفـء6352011/02/24 معلم

)تونس الجدیدة سابقا (الشھید احمد عبد الكریم  2010/06/27 شیرین رشاد محمود عثمان 1072973 كفـءكفـء6362011/07/02 معلم

جزیرة شندویل االبتدائیة الجدیدة 2010/02/14 شیرین رضا توفیق ابراھیم 1074136 كفـءكفـء6372011/02/24 معلم

سوھاج الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 شیرین عبد الحمید دمحم ھمام 2183902 كفـءكفـء6382011/07/02 معلم

)تونس الجدیدة سابقا(الشھید احمد عبد الكریم  2010/07/01 شیرین فایق دوس عبدة 2125285 كفـءكفـء6392011/07/02 معلم

بلصفورة االعدادیة بنات 2010/07/01 شیرین فوزي جاد میخائیل 2145263 كفـءكفـء6402011/07/02 معلم

مؤسسة نجع الشمندى 2010/02/14 شیرین محمود دمحم السید 2125923 كفـءكفـء6412011/02/24 معلم

اوالد نصیر االعدادیة بنین 2010/02/28 شیرین مرسى دمحم مرسى 1073820 كفـءكفـء6422011/03/03 معلم

روافع القصیرالجدیدة 2011/02/28 شیرین نادي مھني عازر 1075741 كفـءكفـء6432011/03/03 معلم

حماد ابوالسنون للتعلیم اساسى 2007/09/15 شیرین وجدى جاد بخیت 1072597 كفـءكفـء6442011/02/14 معلم

التجریبیة لغات بسوھاج ریاض اطفال 2011/07/01 شیماء  صابر  عبد هللا  دمحم 2121338 كفـءكفـء6452011/07/02 معلم

ونینة الشرقیة للتعلیم االساسى 2010/04/14 شیماء  عارف بدرى توفیق 2123736 كفـءكفـء6462011/02/24 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 

سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغوانم للتعلیم االساسى 2010/07/01 شیماء  فتحي محمود محجوب 2133084 كفـءكفـء6472011/07/02 معلم

الكوامل بحرى للتعلیم االساسى 2011/02/28 شیماء احمد صدیق احمد 1075356 كفـءكفـء6482011/03/03 معلم

نجع مطرود 2010/02/28 شیماء أحمد عبدالراضى السید 1072495 كفـءكفـء6492011/03/03 معلم

اوالد نصیر ع بنات 2010/07/01 شیماء اسماعیل دمحم اسماعیل 2135275 كفـءكفـء6502011/07/01 معلم

الشھید أمام خطاب ع للبنات بتونس 2010/07/01 شیماء الدسوقى صدیق دمحم 2134120 كفـءكفـء6512011/07/02 معلم

سیدى عبد القادر 2011/02/28 شیماء السید عبد الغنى سلیمان 2146568 كفـءكفـء6522011/03/03 معلم

مؤسسة نجع الشمندى 2010/02/14 شیماء جمال الدین دمحم على 1072845 كفـءكفـء6532011/02/24 معلم

بلصفورة االعدادیة بنین 2010/07/01 شیماء جمال رشوان عباس 2137239 كفـءكفـء6542011/07/02 معلم

حماد  ابو السنون للتعلیم االساسى 2010/02/14 شیماء جمال دمحم عبد الرحمن 1073841 كفـءكفـء6552011/02/24 معلم

نجع طرخان 2010/07/01 شیماء حسین عبدالحمید احمد 2143079 كفـءكفـء6562011/07/02 معلم

روافع القصیر الثانویة المشتركة 2010/07/01 شیماء شعبان رمضان ابوالنصر 2137173 كفـءكفـء6572011/07/02 معلم

اوالد نصیر ع بنات 2010/07/01 شیماء صابر دمحم عثمان 2137188 كفـءكفـء6582011/07/02 معلم

فصول بنى زار االعدادیة  المشتركة 2011/02/14 شیماء صبرى حمدان حسن 1075435 كفـءكفـء6592011/02/24 معلم

اوالد نصیر تعلیم اساسى 2010/07/01 شیماء عاطف على احمد 2142263 كفـءكفـء6602011/07/02 معلم

الحاج شعبان عثمان ع بالقراقرة 2010/02/14 شیماء عبد النبي عبد الجواد عبد الاله 1073735 كفـءكفـء6612011/02/24 معلم

التجریبیة لغات بسوھاج ریاض اطفال 2011/07/01 شیماء عبدالحمید عبداللطیف اسماعیل 2216096 كفـءكفـء6622011/07/02 معلم

بلصفورة االعدادیة بنات 2011/02/28 شیماء عبدالقھار عبدالرحیم أحمد 1075052 كفـءكفـء6632011/03/03 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 

سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المحامدة القبلیھ 2010/06/27 شیماء عمر على مصطفى 2140020 كفـءكفـء6642011/07/02 معلم

الشھید احمد عبدالرحیم االبتدائیھ 2010/07/01 شیماء فتحى عبدالسالم خلیل 2132103 كفـءكفـء6652011/07/02 معلم

الكوامل بحرى للتعلیم االساسى 2011/07/01 شیماء دمحم جوده عبد الظاھر 2129298 كفـءكفـء6662011/07/02 معلم

حامد سلیمان للتعلیم االساسى 2011/07/01 شیماء دمحم عبد المعطى دمحم 2131183 كفـءكفـء6672011/07/02 معلم

النیل ریاض اطفال 2010/07/01 شیماء دمحمالعربى عبد الجواد  السید 2104764 كفـءكفـء6682011/07/02 معلم

مجمع  بندار الكرمانیھ للتعلیم االساسى 2010/02/14 شیماء محمود خلف فھمى 2108688 كفـءكفـء6692011/02/24 معلم

الشھید احمد عبدالرحیم االبتدائیھ 2010/07/01 شیماء محمود دمحم عبداللطیف 2145424 كفـءكفـء6702011/06/27 معلم

مجمع مدارس الشھید نبیل  فراج االبتدائیة 2010/02/14 صابرین  وھبى  ابو جھیم  حجازى 2128965 كفـءكفـء6712011/02/24 معلم

الحمادیة الجدیده 2010/02/14 صابرین احمد دمحم احمد 1075218 كفـءكفـء6722011/02/24 معلم

ناصر ع بنات 2010/02/14 صابرین برعى سید عبدالاله 2067017 كفـءكفـء6732011/02/24 معلم

بنى زار 2010/07/01 صباح حسانین فرغلى  دمحم 2153639 كفـءكفـء6742011/07/02 معلم

محمود  دمحمین  بالسطح للتعلیم االساسى 2008/02/21 صباح خلف عبدالحمید ابوزید 1074694 كفـءكفـء6752011/03/02 معلم

نجع شرف ماقبل ابتدائى 2010/07/01 صباح عویس حسین عویس 2106538 كفـءكفـء6762011/07/02 معلم

ونینة الشرقیة للتعلیم االساسى 2010/07/01 صبریة  شعبان  جابر  عبد الرحیم 2126155 كفـءكفـء6772011/07/14 معلم

طة حسین 2011/02/14 صبرین  البدرى عطا صاحى 2141842 كفـءكفـء6782011/02/24 معلم

مجمع ادفا الصباحى 2010/07/01 صبرین دمحم محمود عزب 2123889 كفـءكفـء6792011/07/02 معلم

بندار الكرمانیة الجدیده 2011/02/28 صفاء  فوزى فواز  مصطفى 2141782 كفـءكفـء6802011/03/03 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع العمرات للتعلیم االساسى 2010/06/27 صفاء حداد دمحم عثمان 1072563 كفـءكفـء6812011/07/02 معلم

المحامدة القبلیھ 2010/02/14 صفاء حسان احمد علي 1073130 كفـءكفـء6822011/02/24 معلم

العمرى المسائیة 2011/02/28 صفاء حماده عبدالاله رشوان 1075044 كفـءكفـء6832011/03/03 معلم

القنابرةاالبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 صفاء سعد فھمي احمد 1071847 كفـءكفـء6842011/02/24 معلم

ملحقة المعلمین 2011/02/14 صفاء عبد الرحمن أحمد علي 1075346 كفـءكفـء6852011/02/24 معلم

المحامدة القبلیھ 2011/02/14 صفاء على البدرى السمان 2105609 كفـءكفـء6862011/02/24 معلم

نجع شرف 2010/07/01 صفاء على دمحم على 1072791 كفـءكفـء6882011/07/02 معلم

نجع سعودى اإلبتدائیة 2010/06/27 صفاء فؤاد یوسف دمحم 2145406 كفـءكفـء6892011/07/02 معلم

مجمع اوالد عزاز للتعلیم االساسى 2011/02/14 صفاء فیصل عبدالظاھر عبدالغنى 1073231 كفـءكفـء6902011/02/24 معلم

ملحقة المعلمین 2011/07/01 صفاء دمحم رافت دمحم احمد 2131757 كفـءكفـء6912011/07/02 معلم

ملحقة المعلمین 2010/06/27 صفاء دمحم عبد العال أحمد 1072376 كفـءكفـء6922011/07/01 معلم

القنابرةاالبتدائیة الجدیدة 2010/02/14 صفاء دمحم محمود مھران 1073319 كفـءكفـء6932011/02/24 معلم

الشیخ مكرم الجدیدة 2010/07/01 صفاء محمود السید عبدالمجید 1072344 كفـءكفـء6942011/07/02 معلم

بندار الكرمانیة الثانویة المشتركة 2010/07/01 صفاء وحید بشرا سیدھم 2145195 كفـءكفـء6952011/07/02 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة بأدفا 2010/02/14 صفاء یوسف عبدالمطلب یوسف 1074112 كفـءكفـء6962011/02/14 معلم

اوالد نصیر الجدیدة 2010/02/14 ضحي عبد الغني بدوي یمني 1074299 كفـءكفـء6972011/02/14 معلم

الغوانم للتعلیم االساسى 2011/07/01 ضیاء محمود دمحم محمود 2224430 كفـءكفـء6982011/07/02 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 

سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2005/07/04 طارق رشاد ابراھیم محمود 1070586 كفـءكفـء6992009/10/11 معلم

عمر بن الخطاب ع 2011/07/01 عادل رومانى حفظ اللة عویضھ 2125903 كفـءكفـء7002011/07/02 معلم

روافع القصیر الثانویة المشتركة 2008/04/24 عاطف صالح دمحم صالح 2130012 كفـءكفـء7012011/02/24 معلم

سوھاج  الثانویة بنین 2010/05/17 عاطف محمود عبدالظاھر عالم 2173284 كفـءكفـء7022011/07/02 معلم

اوالد سلیم ع المشتركة 2010/05/17 عاطف مصباح شرابیل جوھر 2126734 كفـءكفـء7032011/07/02 معلم

الصلعا االعدادیة المشتركة 2010/06/27 عالیھ عبد الرحمن الدردیر موسى 2132419 كفـءكفـء7042011/07/02 معلم

مدرسة التربیة الفكریة بسوھاج 2011/07/01 عائشة  السید  مھلل  احمد 2106146 كفـءكفـء7052011/07/02 معلم

الشیخ مكرم الجدیدة 2010/07/01 عبد الرحمن احمد دمحم حسن 2146045 كفـءكفـء7062011/07/02 معلم

عرابة ابودھب الجدیدة االبتدائیة 2011/02/14 عبد العزیز عادل عبد العزیز شحاتھ 1074075 كفـءكفـء7072011/02/24 معلم

القیصان االبتدائیة المشتركة 2011/02/28 عبدالراضي أحمد صدیق دمحم 1073934 كفـءكفـء7082011/03/03 معلم

جزیرة شندویل التجاریة 2011/07/01 عبدالفتاح عبدالمجید حشمى عبدالمجید 2161376 كفـءكفـء7092011/07/02 معلم

الشیخ مكرم الحدیثة 2011/07/01 عبلة عنتر رضوان حسین 2135806 كفـءكفـء7102011/07/02 معلم

نجع الشیخ حمد 2010/07/01 عبیر  أحمد  السید  عبد الاله 2132649 كفـءكفـء7112011/07/02 معلم

روافع القصیرالجدیدة 2010/07/01 عبیر  صالح  محمود  عبد الاله 2132749 كفـءكفـء7122011/07/02 معلم

سیدى على 2011/02/14 عبیر  على  البكرى دمحم 2139077 كفـءكفـء7132011/02/24 معلم

احمد ضیف هللا للتعلیم اساسى 2010/02/28 عبیر احمد على حسن 2121917 كفـءكفـء7142011/03/03 معلم

مجمع ادفا الصباحى 2011/02/14 عبیر حسنى عزوز عبد العزیز 1075212 كفـءكفـء7152011/02/24 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 

سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عرابة ابو دھب االعدادیة المشتركة 2010/02/14 عبیر صدیق دمحم عبدربھ 1073308 كفـءكفـء7162011/02/24 معلم

مدرسة النوراالبتدائیة للمكفوفین 2011/07/01 عبیر عبد النعیم عبد التواب دمحم 2128187 كفـءكفـء7172011/07/02 معلم

اوالد عزاز االبتدائیة الجدیدة 2010/02/14 عبیر على ابراھیم السید 2126027 كفـءكفـء7182011/02/24 معلم

البحوث الزراعیة للتعلیم االساسى 2010/07/01 عبیر على عبد الموجود خلیفھ 2154040 كفـءكفـء7192011/07/02 معلم

نجع  سلیم االبتدائیة 2010/07/01 عبیر فتحى احمد دمحم 2126657 كفـءكفـء7202011/07/02 معلم

البحوث الزراعیة للتعلیم االساسى 2010/07/01 عبیر كامل قاسم كامل 1076988 كفـءكفـء7212011/07/02 معلم

الشیخ ابراھیم حسن النجارى ع المشتركة 2010/02/14 عبیر لطفى احمد مراد 1072988 كفـءكفـء7222011/02/24 معلم

نجع سعودى اإلبتدائیة 2010/02/14 عبیر دمحم امین احمد 1074757 كفـءكفـء7232011/02/24 معلم

الحوارس للتعلیم االساسى 2010/02/28 عبیر دمحم حسن على 1073125 كفـءكفـء7242011/03/03 معلم

مدرسة التربیة الفكریة بسوھاج 2011/02/14 عبیر دمحم خلف عبد الموجود 1073422 كفـءكفـء7252011/02/24 معلم

تونس الثانویة 2010/02/28 عبیر دمحم عبد الرؤوف عبد الرحیم 2146483 كفـءكفـء7262011/03/03 معلم

نجع الدیر ع المشتركة 2010/02/14 عبیر محمود احمد عبد الحمید 2148187 كفـءكفـء7272011/02/24 معلم

القراقرة الجدیدة المشتركة 2010/06/27 عبیر محمود عبد العلیم  دمحم 2133095 كفـءكفـء7282011/07/02 معلم

ونینة الشرقیة للتعلیم االساسى 2010/07/01 عبیر مرعى احمد مھران 2181331 كفـءكفـء7292011/07/02 معلم

الترامزة  بجزیره شندویل 2011/02/28 عزة حجازى قاسم دمحم 2136582 كفـءكفـء7302011/03/03 معلم

جزیرة شندویل التجاریة 2011/07/01 عزة خلف عبدالرحیم  ھمام 2133101 كفـءكفـء7312011/07/02 معلم

احمد ضیف هللا للتعلیم اساسى 2007/09/15 عزة زكریا عبدالجابر سلیمان 1072382 كفـءكفـء7322011/02/24 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 

سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سیدى على 2010/02/28 عزة صبرى احمد عبدالموجود 1072063 كفـءكفـء7332011/03/03 معلم

سیدى على 2010/02/14 عزة صبرى احمد نور الدین 2139085 كفـءكفـء7342011/02/24 معلم

مجمع ادفا المسائى 2010/07/01 عزة عبدالعاطي السید عبدلالة حسین 2147446 كفـءكفـء7352011/07/02 معلم

نجع الجزار ص بادفا 2010/02/14 عزة علي احمد علي 1073404 كفـءكفـء7362011/02/24 معلم

نجع سعودى اإلبتدائیة 2010/02/28 عزة فواز احمد حسین 2128081 كفـءكفـء7372011/03/03 معلم

الشیخ مكرم الصباحیة 2010/07/01 عزة دمحم دمحم عبد الرحیم 2126511 كفـءكفـء7382011/07/02 معلم

البحوث الزراعیة للتعلیم االساسى 2011/02/14 عزة محمود دمحم دمحم 2147538 كفـءكفـء7392011/02/24 معلم

الشیخ مكرم الجدیدة 2010/02/28 عزة مھاود احمد شجرة 1071638 كفـءكفـء7402011/03/03 معلم

عرابة ابودھب للتعلیم االساسى 2011/07/01 عزت خلف احمد حسانین 2108547 كفـءكفـء7412011/07/02 معلم

روافع القصیرالجدیدة 2011/07/01 عزه احمد خطاب على 2142150 كفـءكفـء7422011/07/02 معلم

قلفاو 2011/02/14 عزه السید ابو دوح دمحم 2130877 كفـءكفـء7432011/02/14 معلم

سوھاج االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/07/01 عزه بدرى دمحم عبد اللطیف 2128241 كفـءكفـء7442011/07/02 معلم

القراقرة القدیمة 2010/07/01 عزه عبدالرؤوف السید علي 2144510 كفـءكفـء7452011/07/02 معلم

نجع الحرجة ریاض اطفال 2010/07/01 عزه دمحم احمد محمود 2357545 كفـءكفـء7462011/07/02 معلم

قلفاو ریاض اطفال 2010/07/01 عزه ھالل احمد عبد اللطیف 1075088 كفـءكفـء7472011/07/02 معلم

نجع القنطرة بجزیرة شندویل 2011/07/01 عصام مصطفي ابوالحمد حسن 2222351 كفـءكفـء7482011/07/02 معلم

البحوث الزراعیة للتعلیم االساسى 2010/07/01 عفاف رمضان عبد الموجود على 2147711 كفـءكفـء7492011/07/02 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 

سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

روافع القصیرالجدیدة 2010/07/01 عفاف عوض سلیم دمحم 1073819 كفـءكفـء7502011/07/02 معلم

)تونس الجدیدة سابقا(الشھید احمد عبد الكریم  2010/06/27 عفاف دمحم عرفا دمحم 2132727 كفـءكفـء7512011/07/02 معلم

عثمان بن عفان 2007/09/15 عفاف مھاود صادق تاوضروس 2129316 كفـءكفـء7522011/02/24 معلم

صالح سالم  ع  بسوھاج 2010/07/01 عال عبد الرحیم احمد عبد السالم 2138036 كفـءكفـء7532011/07/02 معلم

مجمع اوالد عزاز للتعلیم االساسى 2007/09/15 عال مصطفى السید عبدالرحیم 1072519 كفـءكفـء7542011/02/24 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة بأدفا 2011/07/01 عالء رجب امین ضیف اللة 2125701 كفـءكفـء7552011/07/02 معلم

نجع القنطرة بجزیرة شندویل 2011/07/01 عالء على حسن مھران 2127925 كفـءكفـء7562011/07/02 معلم

الحواوسة االبتدائیة 2010/01/09 عالء دمحم احمد خلیفة 2140334 كفـءكفـء7572011/03/03 معلم

نجع شرف 2007/08/25 عالء دمحم محمود حسان 1071917 كفـءكفـء7582011/03/03 معلم

نجع الحرجة 2011/07/01 على البدرى احمد حمدان 2146363 كفـءكفـء7592011/07/02 معلم

محمود  دمحمین  بالسطح للتعلیم االساسى 2007/07/26 على عثمان عمر على 1072744 كفـءكفـء7602011/02/24 معلم

عبد اللة وھبى 2010/07/01 علیاء احمد مكى احمد 2132141 كفـءكفـء7612011/07/02 معلم

احمد ضیف هللا للتعلیم االساسى 2011/06/27 علیاء عبدالفتاح حامد دمحم 2153748 كفـءكفـء7622011/07/02 معلم

الشیخ مكرم االبتدائیة الحدیثة 2007/09/15 علیاء عنتر رضوان حسین 1594983 كفـءكفـء7632011/02/24 معلم

المحامدة القبلیھ 2010/07/01 علیاء لطفي السید احمد 2141235 كفـءكفـء7642011/07/02 معلم

سوھاج الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 عماد  انور میالد مرقص 2143868 كفـءكفـء7652011/07/02 معلم

عرابھ ابو دھب  للتعلیم االساسى 2009/12/25 عماد  شحات  لبیب  ذكي 2129284 كفـءكفـء7662011/02/24 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 

سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جزیرة شندویل ث المشتركة 2010/01/04 عماد احمد عبد الجواد احمد 2105506 كفـءكفـء7672011/02/24 معلم

نجع الدیر ع المشتركة 2011/07/01 عماد الدین جابر جیالنى احمد 2121303 كفـءكفـء7682011/07/02 معلم

نجع العمرات للتعلیم االساسى 2011/06/27 عماد انیس جاد اسكندر 2180904 كفـءكفـء7692011/07/02 معلم

الترامزة  بجزیره شندویل 2010/05/03 عماد سامي حبیب جرجس 2138100 كفـءكفـء7702011/07/02 معلم

الحواوسة االبتدائیة 2011/02/28 عماد سید عبدالمجید عبد الالة سعید 2125282 كفـءكفـء7712011/03/03 معلم

نجع الشیخ حمد 2008/09/15 عماد فوذى عطا واصف 1072828 كفـءكفـء7722011/02/24 معلم

2011/06/27 المستشارمحمود احمد دمحمین بالسطح للتعلیم االساسى عمانوئیل  منیر عطاهللا  تاوضروس 2141514 كفـءكفـء7732011/07/02 معلم

ونینة الغربیة الجدیدة 2011/02/28 عمر فتحى احمد عكاشھ 2132191 كفـءكفـء7742011/03/03 معلم

نجع الدموكى للتعلیم االساسى 2011/07/01 عمر دمحم خلیل ھاشم 2125997 كفـءكفـء7752011/07/02 معلم

باجا االعدادیة 2011/07/01 عمر دمحم عبدالاله عثمان 2173311 كفـءكفـء7762011/07/02 معلم

سوھاج  الثانویة بنین 2010/05/08 حسین دمحم" دمحم الیمنى"عمران   2157572 كفـءكفـء7772011/07/02 معلم

مجمع تونس االعدادیة بنین 2011/02/24 عمرو احمد حامد عبد اللطیف 2134343 كفـءكفـء7782011/02/24 معلم

نجع ونینة البحرى 2010/02/28 عواطف احمد دمحم مرسي 1066941 كفـءكفـء7792011/03/03 معلم

مجمع تونس االعدادیة بنین 2010/02/14 عواطف رمضان عباس عبد الرحمن 1073200 كفـءكفـء7802011/02/14 معلم

2011/07/01 نجع الدیر عیسى  مھدى مرشد  راشد 2189636 كفـءكفـء7812011/07/02 معلم

الشھید أمام خطاب ع للبنات بتونس 2010/02/14 غادة  دمحم  احمد  مختار 2132258 كفـءكفـء7822011/02/14 معلم

نجع النجار المسائیة 2007/09/29 غادة أبو القاسم جابر أحمد 1074697 كفـءكفـء7832011/02/28 معلم
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عبد اللة وھبى 2010/07/01 غادة البدرى عبدة عوض 2140810 كفـءكفـء7842011/07/02 معلم

مجمع تونس االعدادیة بنین 2010/02/14 غادة السید احمد سعید 1072922 كفـءكفـء7852011/02/24 معلم

المزالوة 2010/07/01 غادة خلیل خلیل ابراھیم 2104000 كفـءكفـء7862011/07/02 معلم

الشھید احمد عبدالرحیم االبتدائیھ 2010/02/14 غادة دمحم عثمان عبد الرحیم 1074374 كفـءكفـء7872011/02/24 معلم

حامد سلیمان للتعلیم اساسى 2011/06/27 غاده خلیفھ دمحم عبدالعال 1074462 كفـءكفـء7882011/07/02 معلم

الشیخ مكرم االبتدائیة الحدیثة 2010/07/01 غاده دیاب السید دیاب 2143125 كفـءكفـء7892011/07/02 معلم

البحوث الزراعیة للتعلیم االساسى 2010/02/28 فاتن  عبد الحمید  دسوقي  علي 2109437 كفـءكفـء7902011/03/03 معلم

عثمان بن عفان 2010/02/14 فاتن فتحى دمحم حسین 1073984 كفـءكفـء7912011/02/24 معلم

على حمید احمد االبتدائیة 2010/07/01 فاتن مالك حامد احمد 2142139 كفـءكفـء7922011/07/02 معلم

القرامطة غرب 2010/02/28 فاتن ماھر مخلوف محمود 1074547 كفـءكفـء7932011/03/03 معلم

الشیخ مكرم االبتدائیة الحدیثة 2007/09/15 فاتن دمحم عبدالعزیز محمود 2070678 كفـءكفـء7942011/02/14 معلم

ادفا الجدیدة 2010/07/01 فاتن محمود ابوزید السید 2142839 كفـءكفـء7952011/07/02 معلم

سوھاج االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/02/14 فادیة دمحم عبد الرحیم على 2126867 كفـءكفـء7962011/02/24 معلم

نجع الدموكى للتعلیم االساسى 2010/07/01 فاطمة  ابراھیم قاسم على 2126299 كفـءكفـء7972011/07/02 معلم

اوالد شلول للتعلیم االساسى 2011/07/01 فاطمة احمد عبد النبى احمد محمود 2225437 كفـءكفـء7982011/07/02 معلم

حمادابو السنون للتعلیم االساسى 2010/07/01 فاطمة احمد دمحم احمد 2126948 كفـءكفـء7992011/07/02 معلم

اوالد عزاز االبتدائیة الجدیدة 2010/02/14 فاطمة احمد محمود رشوان 1072443 كفـءكفـء8002011/02/24 معلم
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ملحقة المعلمین 2010/06/27 فاطمة الزھراء  احمد السید دمحم 2131737 كفـءكفـء8012011/07/02 معلم

مجمع بندارالكرمانیة للتعلیم اساسى 2011/02/14 فاطمة السید احمد عبدهللا 1074729 كفـءكفـء8022011/02/24 معلم

نجع الشوش للتعلیم االساسى 2010/02/28 فاطمة سعد الدین عبد الر حیم حسن 2132870 كفـءكفـء8032011/03/03 معلم

سیدى على 2007/09/15 فاطمة عبدالرحمن سید عبدالرحمن 1074015 كفـءكفـء8042011/02/14 معلم

المحامدة البحریة 2010/02/14 فاطمة عبدالرحیم ھاشم عبد الرحیم 1073363 كفـءكفـء8052011/02/24 معلم

روافع القصیرالجدیدة 2011/02/28 فاطمة على ابوالمجد على 2013908 كفـءكفـء8062011/03/03 معلم

االعدادیةالقدیمةبنین بسوھاج القدیمھ 2011/02/14 فاطمة فضالي احمد علي 995426 كفـءكفـء8072011/02/14 معلم

الشھید احمد عبدالرحیم االبتدائیھ 2010/02/14 فاطمة محمود دمحم احمد 1073305 كفـءكفـء8082011/02/14 معلم

العرابةالشرقیة للتعلیم اال ساسى 2010/01/09 فایز فوزي قلدس ابراھیم 1074998 كفـءكفـء8092011/03/03 معلم

ناصر االعدادیة بادفا 2011/06/27 mفایزة ابو الیزید دمحم جابا 2135181 كفـءكفـء8102011/07/02 معلم

اوالد نصیر تعلیم اساسى 2010/02/14 فایزة أحمد عبد الحمید  دمحم 2145217 كفـءكفـء8112011/02/24 معلم

عرابة ابودھب للتعلیم االساسى 2010/01/10 فرج حلمى جاب اللة  مجلع 2140322 كفـءكفـء8122011/03/03 معلم

سیدى عبد القادر 2011/02/14 فریده فتحى عبدالباسط مھران 1075160 كفـءكفـء8132011/02/24 معلم

فصول بنى زار االعدادیة  المشتركة 2011/07/01 فكرى  صابر ھمام  على 2126518 كفـءكفـء8142011/07/02 معلم

نجع تمام 2010/06/14 فھیدة انور تادرس میخائیل 2140860 كفـءكفـء8152011/02/24 معلم

ونینة الغربیة الجدیدة 2011/07/01 فوزیة عبدالموجود احمد دمحم 1074743 كفـءكفـء8162011/07/02 معلم

باجا الصباحیة 2010/02/14 فیفیان وجیھ حبیب موسى 1073706 كفـءكفـء8172011/02/14 معلم
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عثمان بن عفان 2010/07/01 فیوال فوزى جاب هللا حنا 2145475 كفـءكفـء8182011/07/02 معلم

القیصان االعدادیة 2010/02/14 كارولین باقي نصحي صلیب 1073316 كفـءكفـء8192011/02/24 معلم

الكوامل بحرى ع 2008/09/15 كرستینا نبیل ابراھیم شحاتھ 1075244 كفـءكفـء8202011/02/14 معلم

مؤسسة نجع الشمندى 2011/02/14 كرستینا نبیل راتب خلھ 1075746 كفـءكفـء8212011/02/24 معلم

نجع الشیخ حمد 2006/04/16 كرم دمحم محمود احمد 2124710 كفـءكفـء8222011/02/24 معلم

سوھاج الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 كریم كامل مھنى مشرقى 2143928 كفـءكفـء8232011/07/02 معلم

نجع القنطره 2010/06/27 كریمة عبد الكریم على عبد الكریم 2126949 كفـءكفـء8242011/07/02 معلم

عمر بن الخطاب 2010/06/27 كریمة قدرى عبد الحلیم دمحم 1073515 كفـءكفـء8252011/07/02 معلم

)تونس الجدیدة سابقا (الشھید احمد عبد الكریم  2010/02/14 كریمة دمحم دمحم سلیمان 2132048 كفـءكفـء8262011/02/24 معلم

القنابرة ماقبل إبتدائى 2010/07/01 كریمھ دمحم صابر حسن 2125164 كفـءكفـء8272011/07/02 معلم

سوھاج الثانویة الزخرفیة بنین 2011/07/01 كریمھ مختار دمحم فولى 2170557 كفـءكفـء8282011/06/27 معلم

الكوامل بحرى للتعلیم االساسى 2010/02/28 كفاح  أسعد  حافظ  عبد الموجود 2126887 كفـءكفـء8292011/03/02 معلم

روافع القصیر ماقبل إبتدائى 2010/07/01 كوثر ابو الوفا عبدهللا مھران 2125540 كفـءكفـء8302011/07/02 معلم

نجع الشیخ حمد 2010/07/01 كوثر دمحم محمود سلیم 2142856 كفـءكفـء8312011/07/02 معلم

القراقرة القدیمة 2011/07/01 كیرلس فخري جید صموئیل 2138103 كفـءكفـء8322011/07/02 معلم

الحمادیة الجدیده 2010/02/28 لبني  عبد الرؤوف  دمحم فواز 2126769 كفـءكفـء8332011/03/03 معلم

احمد ضیف هللا  للتعلیم االساسى 2010/07/01 لمیاء احمد دمحم شعبان 1719085 كفـءكفـء8342011/07/02 معلم
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)مبارك سابقا( ینایراالبتدائیة ببلصفورة  ٢٥ 2010/02/14 لمیاء عبد المنصف عبد اللطیف محمود 2168388 كفـءكفـء8352011/02/24 معلم

نجع النجار المسائیة 2010/07/01 لمیاء محمود دمحم عمار 2163691 كفـءكفـء8362011/07/02 معلم

)بنات سابقا(بلصفورة االبتدائیة الجدیدة  2010/06/27 لورین ماھر فھیم خلیل 2152367 كفـءكفـء8372011/07/02 معلم

ھدى شعراوى 2010/02/14 لیلى عبدالاله جبالى قناوى 1072699 كفـءكفـء8382011/02/24 معلم

مجمع ادفا الصباحى 2010/07/01 لیلي فوزي احمد ابوزید 2144682 كفـءكفـء8392011/07/02 معلم

الغوانم للتعلیم االساسى 2011/02/14 ماجد صلیب جرجس بشاى 1073637 كفـءكفـء8402011/02/24 معلم

على حمید احمد االبتدائیھ 2010/06/27 ماجدة احمد السید عبد هللا 2106542 كفـءكفـء8412011/07/02 معلم

مجمع بندارالكرمانیة للتعلیم اساسى 2010/02/14 شحاتھ تادرس" اسحق صفوت" مارجریت  1074021 كفـءكفـء8422011/02/24 معلم

الصلعا االبتدائیة الجدیدة المشتركة 2010/07/01 مارجریت ظریف عوض صموئیل 1077211 كفـءكفـء8432011/07/02 معلم

نجع العرب االبتدائیة ببلصفورة 2011/02/14 مارفل ابراھیم فایز غالى 2126368 كفـءكفـء8442011/03/03 معلم

الشھید أمام خطاب ع للبنات بتونس 2007/09/15 مارلین  اسكندر بباوى جرجس 2132461 كفـءكفـء8452011/02/24 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة بأدفا 2010/02/28 مارولین  یسري  فكري  سعید 2132671 كفـءكفـء8462011/03/03 معلم

سوھاج الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 مارى اسحق جبرة غبلایر 2131762 كفـءكفـء8472011/07/02 معلم

اوالد شلول للتعلیم االساسى 2010/02/28 مارى ثابت فخرى شنوده 1074239 كفـءكفـء8482011/03/03 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة بأدفا 2010/07/01 مارى جرجس اسكندر حنا 2159215 كفـءكفـء8492011/07/02 معلم

عرابة ابو دھب االعدادیة المشتركة 2010/02/14 مارى ساویرس ثابت ساویرس 2130004 كفـءكفـء8502011/02/24 معلم

تونس الثانویة 2010/06/27 مارى شحاتھ مھاود عبدهللا 1076372 كفـءكفـء8512011/07/02 معلم
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نجع احمد عثمان 2010/02/28 مارى غبلایر ابراھیم غبلایر 1073513 كفـءكفـء8522011/03/03 معلم

سیدى عبد القادر 2010/07/01 مارى نشأت لمعى ساویرس 2145980 كفـءكفـء8532011/07/02 معلم

مجمع  بندار الكرمانیھ للتعلیم االساسى 2010/02/14 مارى وھیب قلدس بخیت 2141783 كفـءكفـء8542011/02/24 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/02/14 ماریا موریس حلیم جندى 1073581 كفـءكفـء8552011/02/24 معلم

ملحقة المعلمات 2011/07/01 ماریا نبیل نسیم مشرقى 2365795 كفـءكفـء8562011/07/02 معلم

حماد ابوالسنون للتعلیم اساسى 2010/02/14 ماریان  انسى اسحق بباوى 2148121 كفـءكفـء8572011/02/24 معلم

اوالد شلول للتعلیم االساسى 2010/07/01 ماریان  لطیف  قصد هللا  شرقاوي 2126762 كفـءكفـء8582011/07/02 معلم

قلفاو ع بنات 2007/09/29 ماریان بولص فؤاد عبدالمالك 2151508 كفـءكفـء8592011/03/03 معلم

ادفا الجدیدة 2010/07/01 ماریان صدقي شفیق مرجان 2145416 كفـءكفـء8602011/07/02 معلم

سوھاج الثانویة الزخرفیة بنین 2011/07/01 ماریان عیاد ولیم فھیم 2139191 كفـءكفـء8612011/06/27 معلم

نجع العرب االبتدائیة ببلصفورة 2010/02/28 ماریان فتحى كامل  سدراك 2126390 كفـءكفـء8622011/03/03 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/07/01 ماریان فكتور راتب شحاتھ 2129335 كفـءكفـء8632011/07/02 معلم

الكوامل بحرى للتعلیم اساسى 2010/02/28 ماریان نبیل نجیب بشارة 1072409 كفـءكفـء8642011/03/03 معلم

صالح سالم  ع  بسوھاج 2010/07/01 ماریانا  رشدي  شفیق  بشاي 2126168 كفـءكفـء8652011/07/02 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة بأدفا 2010/02/14 ماریانا جمیل میالد موسى 2130897 كفـءكفـء8662011/02/24 معلم

نجع العرب االبتدائیة ببلصفورة 2011/02/14 ماریت  جمیل بطرس جبرائیل 2126382 كفـءكفـء8672011/02/24 معلم

روافع القصیر ع المشتركة 2010/02/14 ماریھام الفونس مترى اقالدیوس 2136564 كفـءكفـء8682011/02/24 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

نجع الشیخ حمد االعدادیة 2011/07/01 ماھر عبدالمجید دمحم احمد 2121305 كفـءكفـء8692011/07/02 معلم

الشھید أمام خطاب ع للبنات بتونس 2011/02/14 مایسھ عبد الرحمن محمود دمحم 1074881 كفـءكفـء8702011/02/24 معلم

الكوامل بحرى للتعلیم اساسى 2011/02/28 مایكل  صادق  شفیق  نسیم 2126879 كفـءكفـء8712011/03/03 معلم

الغوانم للتعلیم االساسى 2011/02/14 مایكل فتحى زعیر ناروز 1073135 كفـءكفـء8722011/02/24 معلم

ناصر االعدادیة بادفا 2011/07/01 مایكل كمیل البدرى انیس 2191630 كفـءكفـء8732011/07/02 معلم

نجع العرب االبتدائیة ببلصفورة 2011/02/28 مایكل میالد نصرى عبد المسیح 2126347 كفـءكفـء8742011/03/03 معلم

بندار الكرمانیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 مایكل نشات سلیم تادرس 2173169 كفـءكفـء8752011/07/02 معلم

الحمادیة الجدیده 2011/02/28 مجدى  جورج مالك میخائیل 2105377 كفـءكفـء8762011/03/03 معلم

حماد ابوالسنون للتعلیم اساسى 2011/02/14 مجدى عاطف عزیز اسخارون 2125629 كفـءكفـء8772011/02/14 معلم

القیصان االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مجدى مارس حنا سمعان 2120203 كفـءكفـء8782011/07/02 معلم

الغوانم للتعلیم االساسى 2011/07/01 مجدي بشارة منیر زخاري 2144664 كفـءكفـء8792011/07/02 معلم

الغوانم للتعلیم االساسى 2011/02/14 مجدي نصحي نجیب موسى 1075003 كفـءكفـء8802011/02/24 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/01/02 محب متى حبیب جرجس 2128831 كفـءكفـء8812011/02/24 معلم

المرحوم مصطفى السید بك حمیداالعدادیة 2011/02/14 دمحم  السید  فھمى  عبد القادر 2120982 كفـءكفـء8822011/02/24 معلم

الكوامل بحرى  الجدیده 2010/05/08 دمحم  شوقي  خلف هللا علي 2129280 كفـءكفـء8832011/07/02 معلم

القراقرة الجدیدة المشتركة 2009/02/25 دمحم  عبد الحلیم  دمحم  مزید 2124838 كفـءكفـء8842011/02/24 معلم

البحوث الزراعیة للتعلیم االساسى 2011/02/28 دمحم  عبد الرؤف  ھاشم  حسین 2109439 كفـءكفـء8852011/03/03 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سوھاج  الثانویة بنین 2011/07/01 دمحم  محمود  دمحم  تایب 2128962 كفـءكفـء8862011/07/02 معلم

نجع القنطرة بجزیرة شندویل 2011/07/01 دمحم ابراھیم على رشوان 2144793 كفـءكفـء8872011/07/02 معلم

الصلعا االبتدائیة الجدیدة المشتركة 2011/07/01 دمحم ابو الفتوح سعد عطا الكریم 2143618 كفـءكفـء8882011/07/02 معلم

نجع الشیخ حمد 2011/02/14 دمحم احمد عیسى دمحم 2139983 كفـءكفـء8892011/02/24 معلم

اوالد عزاز االعدادیة بنین 2010/04/14 دمحم احمد دمحم السید 2173345 كفـءكفـء8902011/07/02 معلم

الكوامل بحرى للتعلیم اساسى 2011/07/01 دمحم احمد دمحم یوسف 2138367 كفـءكفـء8912011/07/02 معلم

تونس الثانویة 2011/07/01 دمحم االمیر عمر عبدالكریم عبدالغنى 2146361 كفـءكفـء8922011/07/02 معلم

نجع العرب االبتدائیة ببلصفورة 2008/12/03 دمحم السید خلف عبدالمولى 2120430 كفـءكفـء8932011/07/02 معلم

الشھید أمام خطاب ع للبنات بتونس 2011/07/01 دمحم السید دمحم ابراھیم 2150869 كفـءكفـء8942011/07/02 معلم

بندار الكرمانیة الجدیده 2010/05/09 دمحم ثابت محمود شیخون 1072959 كفـءكفـء8952011/07/02 معلم

سوھاج  الثانویة بنین 2011/07/02 دمحم جمال عبدالناصر  عبدة  السید 2104676 كفـءكفـء8962011/06/27 معلم

نجع الدیر الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم جمال عتمان عبد الكریم 2134437 كفـءكفـء8972011/07/02 معلم

)مبارك سابقا( ینایراالبتدائیة ببلصفورة  ٢٥ 2011/02/14 دمحم جمال نورالدین حسن 1073426 كفـءكفـء8982011/02/24 معلم

)بنات سابقا(بلصفورة االبتدائیة الجدیدة  2011/02/14 دمحم حامد عبد اللطیف عبد العال 1074447 كفـءكفـء8992011/02/24 معلم

الرشاد 2011/06/27 دمحم حسین احمد عبد الغنى 2128898 كفـءكفـء9002011/07/02 معلم

عرابة ابودھب للتعلیم االساسى 2011/02/14 دمحم حمدى صبحى احمد 1072383 كفـءكفـء9012011/02/24 معلم

سوھاج الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 دمحم رافت دمحم عبدالھادى 2202367 كفـءكفـء9022011/07/02 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

مجمع  بندار الكرمانیھ للتعلیم االساسى 2011/02/28 دمحم ربیع محمود حسانین 2131906 كفـءكفـء9032011/03/03 معلم

مجمع تونس االعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم زناتى خلیفة دمحم 2173270 كفـءكفـء9042011/07/02 معلم

روافع القصیر ع المشتركة 2009/05/13 دمحم زین العابدین عبدالراضى عبدالحمید 2138362 كفـءكفـء9052011/07/02 معلم

روافع القصیر ع المشتركة 2011/02/14 دمحم سید دمحم احمد 1072393 كفـءكفـء9062011/02/24 معلم

ملحقة المعلمات 2011/02/14 دمحم سیف النصر عبدالصادق عبدالمحسن 1058917 كفـءكفـء9072011/02/24 معلم

الشھید دمحم عثمان 2011/02/28 دمحم عبد الحلیم محمود دمحم 2126736 كفـءكفـء9082011/03/03 معلم

الكوامل بحرى للتعلیم االساسى 2010/05/08 دمحم عبد الرحیم احمد علي 2224546 كفـءكفـء9092011/07/02 معلم

الكوامل بحرى للتعلیم اساسى 2011/02/28 دمحم عبدالحمید اسماعیل دمحم 1072844 كفـءكفـء9102011/03/03 معلم

القیصان االبتدائیة المشتركة 2011/02/28 دمحم عبدالالة احمد  السمان 2133179 كفـءكفـء9112011/03/03 معلم

ام المؤمنین ج ش 2011/02/14 دمحم عثمان دمحم عبدالالة 1072904 كفـءكفـء9122011/02/24 معلم

سوھاج  الثانویة بنین 2010/05/08 دمحم علي خلیفة عبدالموجود 2210139 كفـءكفـء9132011/07/02 معلم

ناصر االعدادیة بادفا 2011/07/01 دمحم محمود حسین دمحم 2132869 كفـءكفـء9142011/07/02 معلم

مجمع  بندار الكرمانیھ للتعلیم االساسى 2011/06/27 دمحم محمود على حسین 2138365 كفـءكفـء9152011/07/02 معلم

العرابة الشرقیة  والبخایتة 2011/02/28 دمحم مصطفى حسن خلیل 2104898 كفـءكفـء9162011/03/03 معلم

باحثة البادیة 2010/01/08 دمحم ناصر صابر سید 1074315 كفـءكفـء9172011/03/03 معلم

الغوانم للتعلیم االساسى 2011/02/28 دمحم ھمام دمحم زیدان 1073261 كفـءكفـء9182011/03/03 معلم

سوھاج الثانویة المعماریة بنین 2011/02/28 محمود  دمحم احمد ربیع 2105678 كفـءكفـء9192011/03/03 معلم

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

7438of 5832 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 

سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اوالد سلیم ع المشتركة 2011/07/01 محمود حسن محمود احمد 2173231 كفـءكفـء9202011/07/02 معلم

مجمع اوالد عزاز للتعلیم االساسى 2011/02/14 محمود حسین دمحم حسین 2106098 كفـءكفـء9212011/02/24 معلم

نجع الدموكى للتعلیم اساسى 2011/07/01 محمود حلمى محمود السید 2144816 كفـءكفـء9222011/07/02 معلم

بندار الكرمانیة ع  المشتركة 2010/01/05 محمود حمدى صبحى احمد 2141840 كفـءكفـء9232011/02/24 معلم

سوھاج  الثانویة بنین 2010/05/08 محمود راغب عبد الرحیم حسین 2132005 كفـءكفـء9242011/07/02 معلم

بلصفورة االعدادیة بنات 2008/09/15 محمود رجب احمد سلیم 1075358 كفـءكفـء9252011/02/24 معلم

مجمع اوالد عزاز للتعلیم االساسى 2011/02/14 محمود عبد الحى عبد العزیز غازى 1072194 كفـءكفـء9262011/02/24 معلم

صالح سالم  ع  بسوھاج 2011/06/27 محمود عصام الدین عطیة حسانین 2131761 كفـءكفـء9272011/07/02 معلم

الشھید دمحم كامل الثانویة بنین 2011/07/01 محمود على ابو زید  على 2131635 كفـءكفـء9282011/07/02 معلم

مجمع ادفا الصباحى 2011/02/14 محمود على أحمد عبد المقصود 2126372 كفـءكفـء9292011/02/24 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة بأدفا 2011/02/28 محمود كمال عزوز عبد العزیز 2134754 كفـءكفـء9302011/03/03 معلم

روافع القصیرالجدیدة 2011/07/01 محمود دمحم عبد العاطى احمد 2134180 كفـءكفـء9312011/07/02 معلم

جزیرة شندویل ث المشتركة 2011/07/01 محمود دمحم قاسم الحداد 2224663 كفـءكفـء9322011/07/02 معلم

الحوارس للتعلیم االساسى 2011/07/01 محیي رجب عبد الموجود صالحین 2130851 كفـءكفـء9332011/07/02 معلم

جزیرة شندویل التجاریة 2010/07/01 مدیحة حمدي دمحم عبدالغني 2142367 كفـءكفـء9342011/07/02 معلم

الصلعا االبتدائیة الجدیدة المشتركة 2010/02/14 مدیحھ خلف عز الدین رضوان 2131673 كفـءكفـء9352011/02/24 معلم

الشیخ مكر م ع المشتركة 2010/07/01 مدیحھ محمود ابراھیم دمحم 2133246 كفـءكفـء9362011/07/02 معلم
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تونس الثانویة 2010/07/01 مرثا شحاتة غالى شحاتة 2167170 كفـءكفـء9372011/07/02 معلم

فصول بنى زار االعدادیة  المشتركة 2010/02/14 مرثا نجاح شحاتھ لطف هللا 1073431 كفـءكفـء9382011/02/24 معلم

البحوث الزراعیة للتعلیم االساسى 2011/06/27 مرسى دمحم ابوضیف عالم 2126348 كفـءكفـء9392011/07/02 معلم

القراقرة الجدیدة المشتركة 2010/02/28 مرفت  صابر  میخائیل  سوس 2124839 كفـءكفـء9402011/03/03 معلم

نجع النجار ماقبل ابتدائى 2010/07/01 مرفت امین محمود عبد الغنى 2134156 كفـءكفـء9412011/07/02 معلم

اوالد مامن ع المشتركة 2011/02/28 مرفت حسین عبد الالة حسن 2122173 كفـءكفـء9422011/03/03 معلم

الفنیةالمتقدمةالتجاریة المشتركة 2011/07/01 مرفت سمیر جاب هللا سلیمان 2145227 كفـءكفـء9432011/07/02 معلم

ھدى شعراوى 2010/02/14 مرفت عبد الحى محمود عبد الاله 1074043 كفـءكفـء9442011/02/24 معلم

جزیرة شندویل الجدیده 2010/06/27 مرفت دمحم احمد على 1073974 كفـءكفـء9452011/07/02 معلم

سیدى على 2010/02/28 مرمر محمود حلمى عبد الموجود 2138970 كفـءكفـء9462011/03/03 معلم

الحدیثة بنات ع 2010/07/01 مروة  احمد  مكى  احمد 2123475 كفـءكفـء9472011/07/02 معلم

الشھید طیار دمحم كامل ماقبل ابتدائى 2010/07/01 مروة  رمضان  احمد جودة 2121389 كفـءكفـء9482011/07/02 معلم

اوالد نصیر االعدادیة بنین 2010/02/14 مروة  عاطف  عبد الغني  خلیفة 2126875 كفـءكفـء9492011/02/14 معلم

نجع الشوش للتعلیم االساسى 2011/02/28 مروة  دمحم  إبراھیم  عبد الغفار 2124837 كفـءكفـء9502011/03/03 معلم

سوھاج االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/02/24 مروة  مختار  راشد  شویدق 2132728 كفـءكفـء9512011/02/14 معلم

ملحقة المعلمات 2010/02/28 مروة ابراھیم احمد ابراھیم 1075408 كفـءكفـء9522011/02/28 معلم

سوھاج االعدادیة الجدیدة بنات 2011/02/28 مروة احمد جابر خلیل 1074885 كفـءكفـء9532011/02/28 معلم
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الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

ادفا الجدیدة 2010/02/14 مروة احمد على حسن 1074092 كفـءكفـء9542011/02/24 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/04/28 مروة السید عبد الاله الزھرى 2130921 كفـءكفـء9552011/07/02 معلم

روافع القصیرالجدیدة 2011/07/01 مروة جمال الدین كامل دمحم 2140855 كفـءكفـء9562011/07/02 معلم

احمد ضیف هللا  للتعلیم االساسى 2011/02/14 مروة حمدي البدري دمحم السید 1075525 كفـءكفـء9572011/02/24 معلم

الصلعا االعدادیة المشتركة 2009/02/28 مروة رأفت دمحم مھران 1073425 كفـءكفـء9582011/03/03 معلم

نجع الشوش للتعلیم االساسى 2011/02/14 مروة سید دمحم احمد 1075616 كفـءكفـء9592011/02/24 معلم

المحامدة البحریة ع 2010/07/01 مروة صالح السید دمحم 2137197 كفـءكفـء9602011/07/02 معلم

المحامدة البحریة 2011/02/14 مروة فوزى عبد البصیر دمحم 2106514 كفـءكفـء9612011/02/24 معلم

سوھاج االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/02/14 مروة فوزى دمحم فراج 2131892 كفـءكفـء9622011/02/24 معلم

طة حسین 2010/02/28 مروة دمحم امین احمد 2132959 كفـءكفـء9632011/03/03 معلم

طھ حسین 2011/07/01 مروة دمحم رشاد  اسماعیل عارف 2359087 كفـءكفـء9642011/07/02 معلم

الحدیثة بنات ع 2010/07/01 مروة دمحم سید دمحم 2129188 كفـءكفـء9652011/07/02 معلم

جزیرة شندویل الجدیده 2010/06/27 مروة دمحم دمحم عبد الرحیم 2132864 كفـءكفـء9662011/07/02 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/02/14 مروة دمحم محمود رشوان 2129346 كفـءكفـء9672011/02/24 معلم

الشھید احمد عبدالرحیم االبتدائیھ 2011/02/14 مروة نور الدین دمحم على 1075176 كفـءكفـء9682011/02/24 معلم

ادفا الجدیدة 2010/07/01 مروه السید دمحم محمود 2143858 كفـءكفـء9692011/07/02 معلم

اسامة بن زید 2010/07/01 مروه حسنى بیومى عبده 2124758 فوق المتوسطفوق المتوسط9702011/07/02 معلم
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دمنو 2011/02/14 مروه حلمى دمحم عبد المجید 1075241 كفـءكفـء9712011/02/24 معلم

حماد ابوالسنون للتعلیم اساسى 2010/02/14 مروى دمحم شعبان مسعد 2130932 كفـءكفـء9722011/02/24 معلم

على حمید احمد االبتدائیة 2010/07/01 مریانا الفي لمعي سیحة 2177764 كفـءكفـء9732011/07/02 معلم

نجع الطواب االبتدائیة 2011/06/27 مریانا شفیق توفیق الیاس 2130007 كفـءكفـء9742011/07/02 معلم

نجع الشوش للتعلیم االساسى 2010/07/01 مریم  محروص یوسف بشاى 2132974 كفـءكفـء9752011/07/02 معلم

روافع القصیر ع المشتركة 2010/02/14 مریم ادور  روفائیل  تاوضروس 2141859 كفـءكفـء9762011/02/24 معلم

نجع النجار ماقبل ابتدائى 2010/07/01 مریم الفى لمعى بانود 2134143 كفـءكفـء9772011/07/02 معلم

بلصفورة االعدادیة بنات 2011/02/28 مریم أنسي تامر سعید 1075636 كفـءكفـء9782011/03/03 معلم

حماد  ابو السنون للتعلیم االساسى 2010/07/01 مریم ثروت شفیق رزق 2142874 كفـءكفـء9792011/07/02 معلم

جزیرة شندویل التجاریة 2011/07/01 مریم جورج شفیق یوسف 2139275 كفـءكفـء9802011/07/02 معلم

جزیرة شندویل التجاریة 2010/07/01 مریم حنا یوسف مجلع 2148266 كفـءكفـء9812011/07/02 معلم

نجع الجزار ص بادفا 2010/02/28 مریم زكریا نظیر خلیل 1074428 كفـءكفـء9822011/03/03 معلم

المحامدة البحریة 2010/07/01 مریم صفوت فریز فرج 2106503 كفـءكفـء9832011/07/02 معلم

اوالد نصیر الجدیدة 2010/07/01 مریم عطى صدقى صادق 2161114 كفـءكفـء9842011/07/02 معلم

حماد  ابو السنون للتعلیم االساسى 2011/02/14 مریم غایس شھید متیاس 1075644 كفـءكفـء9852011/02/24 معلم

روضة  الشھداء االبتدائیة 2010/07/01 مریم فرح بسیط مرزوق 2131646 كفـءكفـء9862011/07/02 معلم

الصلعا االعدادیة المشتركة 2010/02/28 مریم لوقا موسى عجایبى 1074079 كفـءكفـء9872011/03/03 معلم
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باجا الصباحیة 2010/07/01 مریم مفید جاد حناهللا 2145232 كفـءكفـء9882011/07/02 معلم

روافع القصیرالجدیدة 2010/02/14 مریم میخا ئیل لبیب میخا ئیل 2130078 كفـءكفـء9892011/02/24 معلم

جزیرة شندویل التجاریة 2010/07/01 مریم ناجى ناشد شحاتھ 2147530 كفـءكفـء9902011/07/02 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/02/14 مریم ودیع شفیق میخائیل 2129302 كفـءكفـء9912011/02/24 معلم

الحوارس للتعلیم االساسى 2010/02/14 مریم یوسف مسعود ساویرس 1074408 كفـءكفـء9922011/02/24 معلم

عرابة ابودھب الجدیدة االبتدائیة 2009/04/28 مسعد ولیم حلمى مسعد 2150879 كفـءكفـء9932011/07/02 معلم

مجمع سوھاج الرسمیة للغات 2011/02/28 مشیره صبرى یوسف العدوى 2142860 كفـءكفـء9942011/02/28 معلم

نجع الشوش للتعلیم االساسى 2011/06/27 مصطفى  ابراھیم السید یوسف 2127726 كفـءكفـء9952011/07/02 معلم

فصول بنى زار االعدادیة  المشتركة 2011/02/14 مصطفى احمد احمد مكى 1075721 كفـءكفـء9962011/02/24 معلم

اوالد سلیم ع المشتركة 2011/02/28 مصطفى عبدالرءوف عبد الحمید مسلم 2140373 كفـءكفـء9972011/03/03 معلم

سوھاج الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 مصطفى فتحى فرج خیر 2163836 كفـءكفـء9982011/07/02 معلم

دمحم فرید االبتدائیة بسوھاج 2010/06/27 مصطفي  عارف  محمود  عارف 2109450 كفـءكفـء9992011/07/02 معلم

اوالد شلول للتعلیم االساسى 2011/02/14 مصطفي  محمود دمحم  قاسم 2126765 كفـءكفـء10002011/02/24 معلم

طارق بن زیاد بنات 2010/07/01 معالى  دمحم  ھاشم  بكر ابو حجى 2106133 كفـءكفـء10012011/07/02 معلم

بندار الكرمانیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 معتز دمحم خمیس عبدهللا 2154443 كفـءكفـء10022011/07/02 معلم

روافع القصیر ماقبل إبتدائى 2010/07/01 مكرینا عماد شوقى دیمترى 2176224 كفـءكفـء10032011/07/02 معلم

نجع القنطرة بجزیرة شندویل 2011/07/01 ممدوح ربیع عبدالاله عبدهللا 2222339 كفـءكفـء10042011/07/02 معلم
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مجمع ادفا الصباحى 2011/02/28 ممدوح ناصر عبدالمجید منصور 1075404 كفـءكفـء10052011/02/28 معلم

روافع القصیر ع المشتركة 2010/02/14 منار خلف حافظ دمحم 1073247 كفـءكفـء10062011/02/24 معلم

ھدى شعراوى ع بنات 2008/09/15 منار عادل عطیة حسنین 2146454 كفـءكفـء10072011/02/24 معلم

عبد اللة وھبى 2011/07/01 منال  خلف  ابراھیم  دسوقى 2103318 كفـءكفـء10082011/07/02 معلم

نجع الشیخ حمد 2010/07/01 منال  عبد الكریم  دمحم  رضوان 2132645 كفـءكفـء10092011/07/02 معلم

اوالد نصیر االعدادیة بنین 2010/02/14 منال  مصطفي  دمحم  رضوان 2126111 كفـءكفـء10102011/02/14 معلم

الفنیةالمتقدمةالتجاریة المشتركة 2011/07/01 منال أحمد دمحم عبدالعال 2143229 كفـءكفـء10112011/07/02 معلم

ریاض األطفال بمدرسة باجا اإلبتدائیة 2010/07/01 منال انور صادق برسوم 2143075 كفـءكفـء10122011/07/02 معلم

نجع احمد عثمان 2010/07/01 منال انور میخائیل لوز تادرس 2104582 فوق المتوسطكفـء10132011/07/02 معلم

التجریبیة لغات بسوھاج ریاض اطفال 2011/07/01 منال بشرى ابادیر داود 2125159 كفـءكفـء10142011/07/02 معلم

باجا الصباحیة 2010/07/01 منال عابدین دمحم السید 2138924 كفـءكفـء10152011/07/02 معلم

فصول بنى زار االعدادیة  المشتركة 2010/07/01 منال عبد العال دمحم عبد العال 2147509 كفـءكفـء10162011/07/01 معلم

محمود دمحمین بالسطح للتعلیم االساسى 2010/06/27 منال دمحم عبدالالة ھریدى 2124600 كفـءكفـء10172011/07/02 معلم

قلفاو 2010/07/01 منال دمحم عبدالنعیم حسین 2132112 كفـءكفـء10182011/07/02 معلم

روافع القصیرالجدیدة 2010/07/01 منال میالد مانولى سیفین 2011533 كفـءكفـء10192011/07/02 معلم

طارق بن زیاد بنات 2010/02/14 منال یوسف حسانین على 2125716 كفـءكفـء10202011/02/24 معلم

نجع الشیخ حمد 2009/12/25 منتصر جادالرب برعى حجازى 1071407 كفـءكفـء10212011/02/24 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

بندار الكرمانیة ع  المشتركة 2011/07/01 منصور توفیق منازع على 2138363 كفـءكفـء10222011/07/02 معلم

نجع احمد عثمان 2010/07/01 منى  احمد  حسن  على 2132432 كفـءكفـء10232011/07/02 معلم

مجمع سوھاج الرسمیة للغات 2011/07/01 منى  انور  عبید  دمحم 2103313 كفـءكفـء10242011/07/02 معلم

الفتح االعدادیة 2010/07/01 منى  حسین  متولى  خلیل 2104653 كفـءكفـء10252011/07/02 معلم

بلصفورة االعدادیة بنات 2011/07/01 منى احمد احمد ابراھیم 2133094 كفـءكفـء10262011/07/02 معلم

نجع الدیر ماقبل إبتدائى 2006/09/17 منى السید عبداللة دمحم 2148165 كفـءكفـء10272011/07/23 معلم

نجع ابو حمد 2010/02/14 منى جابر فھمى رزق اللة 2140777 كفـءكفـء10282011/02/24 معلم

الغوانم للتعلیم االساسى 2010/07/02 منى جمال احمد علیو 2129584 كفـءكفـء10292011/07/02 معلم

القیصان االبتدائیة المشتركة 2010/02/28 منى حسن دمحم عبدالاله 1072345 كفـءكفـء10302011/03/03 معلم

ادفا الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 منى رشاد زیدان عبد النبى 1067564 كفـءكفـء10312011/07/02 معلم

مجمع بندارالكرمانیة للتعلیم اساسى 2007/09/15 منى شحات جاد سلیمان 1072936 كفـءكفـء10322011/02/24 معلم

على حمید احمد االبتدائیة 2011/06/27 منى ضاحى عبد الرحمن على 2120961 كفـءكفـء10332011/07/02 معلم

بلصفورة االعدادیة بنین 2010/02/14 منى طلعت دمحم محمود 2103515 كفـءكفـء10342011/02/24 معلم

اوالد نصیر تعلیم اساسى 2010/07/01 منى عزالدین عبدالموجود احمد 1074067 كفـءكفـء10352011/07/02 معلم

نجع الدموكى للتعلیم االساسى 2010/07/01 منى على دمحم احمد 2094452 كفـءكفـء10362011/07/02 معلم

)بنات سابقا(بلصفورة االبتدائیة الجدیدة  2010/02/14 منى فایز میخائیل ملك 2124554 كفـءكفـء10372011/02/24 معلم

الصلعا االعدادیة المشتركة 2010/02/14 منى محمود عبدالرحمن احمد 2105459 كفـءكفـء10382011/02/24 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النھضة الرسمیة للغات 2011/07/01 منى مصطفى دمحم احمد 2139890 كفـءكفـء10392011/07/02 معلم

مجمع عرابة ابو دھب 2010/02/14 منى مالك زكى عبد المالك 1074113 كفـءكفـء10402011/02/14 معلم

جزیرة شندویل التجاریة 2010/07/01 مني جرجس زارع جرجس 2145393 كفـءكفـء10412011/07/02 معلم

دمحم فرید االبتدائیة بسوھاج 2011/02/28 مني عبد العزیز دمحم خلیل 1075518 كفـءكفـء10422011/03/03 معلم

بلصفورة الثانویة المشتركة 2010/07/01 مھا  دمحم  عثمان  احمد 2121449 كفـءكفـء10432011/07/02 معلم

عرابة ابودھب الجدیدة االبتدائیة 2010/02/28 مھا صبرى كامل دمحم 2130926 كفـءكفـء10442011/03/03 معلم

)تونس الجدیدة سابقا (الشھید احمد عبد الكریم  2011/02/28 مھا عادل ذكى ملیكة 1075203 كفـءكفـء10452011/03/03 معلم

حماد ابوالسنون للتعلیم اساسى 2010/02/28 مھا عبد الرحیم عبد الحمید احمد 1073888 كفـءكفـء10462011/03/03 معلم

التجریبیة لغات بسوھاج ریاض اطفال 2011/07/01 مھا عبدالجواد دمحم اسماعیل 2138936 كفـءكفـء10472011/07/02 معلم

اوالد نصیر ع بنات 2010/07/01 مھا محسن حلمى راتب 2134015 كفـءكفـء10482011/07/02 معلم

جزیرة شندویل التجاریة 2010/07/01 مھا دمحم عبدالعزیز عثمان 2105736 كفـءكفـء10492011/07/02 معلم

الغوانم للتعلیم االساسى 2010/01/10 مؤمن  قاسم  عبد الاله  قاسم 2132775 كفـءكفـء10502011/03/03 معلم

القرامطة غرب ع المشتركة 2011/02/14 مؤمن دمحم حسن حسان 1074244 كفـءكفـء10512011/02/24 معلم

بندار الكرمانیة الجدیده 2010/08/02 مؤمن نبیل فھیم ملیكھ 1073942 كفـءكفـء10522011/05/09 معلم

سوھاج االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/07/01 مي  مختار  راشد  شویدق 2132723 كفـءكفـء10532011/07/02 معلم

الشھید احمد عبدالرحیم االبتدائیھ 2010/07/01 میرا بولس شاكر غبلایر 2125255 كفـءكفـء10542011/07/02 معلم

بلصفورة االعدادیة بنات 2010/07/01 میرانده بولس  شاكر غبلایر 2124694 كفـءكفـء10552011/07/02 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اوالد عزاز االبتدائیة الجدیدة 2009/12/25 میالد ماھر صدقى عوض 2129942 كفـءكفـء10562011/02/24 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة بأدفا 2011/02/28 مینا  جمیل  ریاض  قلدس 2106229 كفـءكفـء10572011/03/03 معلم

القیصان االعدادیة 2011/07/01 مینا  رمسیس جاداللة سند 2135033 كفـءكفـء10582011/07/02 معلم

القیصان االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 مینا  كمال  جاد الرب  رزق هللا 2126130 كفـءكفـء10592011/02/24 معلم

الكوامل بحرى للتعلیم االساسى 2011/02/14 مینا  كمیل  فخري  غالي 2126882 كفـءفوق المتوسط10602011/02/24 معلم

الكوامل بحرى  الجدیده 2011/02/14 مینا  مكرم  راغب  واصف 2129277 كفـءكفـء10612011/02/24 معلم

الشھید طیار دمحم كامل 2011/02/14 مینا  یوسف  لطیف  بباوي 2126880 كفـءكفـء10622011/02/24 معلم

نجع الشریفات الصباحى 2011/02/28 مینا بشاى مسعد بشاى 2128175 كفـءكفـء10632011/03/03 معلم

ونینة الغربیة الجدیدة 2011/02/14 مینا جرجس واقیم تاوضروس 1075463 كفـءكفـء10642011/02/24 معلم

عرابة ابودھب للتعلیم االساسى 2011/02/28 مینا شوقى نان عبدالمالك 2152451 فوق المتوسطفوق المتوسط10652011/03/03 معلم

عرابة ابودھب للتعلیم االساسى 2011/02/14 مینا مكرم عزمى غالى 2140211 كفـءكفـء10662011/02/24 معلم

عرابھ ابو دھب  للتعلیم االساسى 2011/02/28 مینا میشیل بطرس غالى 2152460 كفـءكفـء10672011/03/03 معلم

بنى زار 2011/02/28 مینا ناجح زكى عجایبى 2145922 كفـءكفـء10682011/03/03 معلم

عرابة ابودھب للتعلیم االساسى 2011/07/01 مینا نبیل فایق عبدالنور 2108541 كفـءكفـء10692011/07/02 معلم

عرابة ابودھب الجدیدة االبتدائیة 2011/02/28 مینا نجیب لمعى سرج 2130930 كفـءكفـء10702011/03/03 معلم

اوالد مامن 2011/02/28 مینا ودیع فخرى مھاود 1075460 كفـءكفـء10712011/03/03 معلم

مجمع تونس االعدادیة بنین 2010/01/10 نادى یسرى عبد الباسط دمحم 1072354 كفـءكفـء10722011/03/03 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغوانم للتعلیم االساسى 2010/07/01 نادیة رسمي بالل بدوي 2138858 كفـءكفـء10732011/07/02 معلم

العمرى 2010/02/14 نادیة دمحم احمد على 2104781 كفـءكفـء10742011/02/24 معلم

اوالد عزاز االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 نادیة ودید نسیم جورجى 2105637 كفـءكفـء10752011/02/14 معلم

روافع القصیرالجدیدة 2010/07/01 نادیھ ماھر دمحم امین 2172310 كفـءكفـء10762011/07/02 معلم

احمد ضیف هللا للتعلیم االساسى 2010/07/01 ناردین إدوارد یوسف سعید 1073832 كفـءكفـء10772011/07/02 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/07/01 نارمین بخیت عیسى رزق 2149215 كفـءكفـء10782011/07/02 معلم

الخرارطة االبتدائیة 2010/02/14 ناریمان عبد المالك طانیوس عبدالمالك 1070084 كفـءكفـء10792011/02/24 معلم

حماد  ابو السنون للتعلیم االساسى 2010/02/28 ناریمان فوزى بخیت میخائیل 1074102 كفـءكفـء10802011/03/03 معلم

نجع الدیر ع المشتركة 2011/07/01 ناصر عمران صابر عمران 2132850 كفـءكفـء10812011/07/02 معلم

التلول 2011/02/28 ناصر دمحم خالد دمحم 2104777 كفـءكفـء10822011/03/03 معلم

العمرى 2010/02/28 نانسى سمیر عبدالاله احمد 2131309 كفـءكفـء10832011/03/03 معلم

حمادابو السنون للتعلیم االساسى 2010/07/01 نانسى فرح توفیق مساك 2128846 كفـءكفـء10842011/07/02 معلم

الغیاتیة ریاض اطفال 2010/07/01 نانسى فكیة لمعى حمور 2149439 كفـءكفـء10852011/07/02 معلم

نجع العمرات للتعلیم االساسى 2010/02/14 نانسى محفوظ فخرى غبلایر 2126250 كفـءكفـء10862011/02/24 معلم

التلول 2010/07/01 نانسى نسیم جرجس شنودة 2156497 كفـءكفـء10872011/07/02 معلم

الحاج حداد ث بادفا المشتركة 2010/07/01 نانسي شحاتة غالي شحاتة 2144672 كفـءكفـء10882011/06/27 معلم

بلصفورة االعدادیة بنات 2011/02/14 نانسي كرم مترى اندراوس 1075681 كفـءكفـء10892011/02/24 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

الصلعا االبتدائیة الجدیدة المشتركة 2011/02/14 ناھد السید احمد دمحم 1075123 كفـءكفـء10902011/02/24 معلم

ونینة الشرقیة للتعلیم االساسى 2010/02/14 ناھد عارف أحمد عثمان 1074268 كفـءكفـء10912011/02/24 معلم

ادفا الجدیدة 2010/02/14 ناھد عبدالجابر احمد حامد 1076732 كفـءكفـء10922011/02/24 معلم

سیدى عبد القادر 2010/07/01 ناھد كمال احمد عبد الرحیم 2147722 كفـءكفـء10932011/07/02 معلم

نجع النجار ماقبل ابتدائى 2010/07/01 ناھد مجاھد ابراھیم ماضى 2125541 كفـءكفـء10942011/07/02 معلم

الشھید طیار دمحم كامل ماقبل ابتدائى 2010/07/01 ناھد دمحم محمود دمحم 2126724 كفـءكفـء10952011/07/02 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/02/28 ناھد مصطفى عبدالغنى دمحم 2129291 كفـءكفـء10962011/03/03 معلم

2011/02/14 نجع الدیر نبیل مھاود بشاى سعید 1074832 كفـءكفـء10972011/02/24 معلم

الجالء 2007/09/15 نبیلھ صفوت  توفیق عجایبى 1073540 كفـءكفـء10982011/02/24 معلم

سوھاج الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 نجاح جابر موسى حسن 2131804 كفـءكفـء10992011/07/02 معلم

نجع شرف 2010/07/01 نجاح دمحم حسن عبدالرحیم 2140015 كفـءكفـء11002011/07/02 معلم

حماد ابوالسنون للتعلیم اساسى 2010/02/14 نجالء  أحمد  فھمي  أحمد 2126144 كفـءكفـء11012011/02/24 معلم

مجمع بندارالكرمانیة للتعلیم اساسى 2010/02/14 نجالء خالد عبدالرحیم عبدالعزیز 1073500 كفـءكفـء11022011/02/14 معلم

الفنیةالمتقدمةالتجاریة المشتركة 2011/07/01 نجالء رمضان جالل اسحق 2143157 كفـءكفـء11032011/07/02 معلم

نجع الدموكى للتعلیم االساسى 2010/02/14 نجالء صفوت ودیع خلیل 1073093 كفـءكفـء11042011/02/24 معلم

حماد  ابو السنون للتعلیم االساسى 2010/07/01 نجالء عبد الحمید محمود خلیل 2140798 كفـءكفـء11052011/07/02 معلم

مجمع عرابة ابو دھب 2008/07/15 نجالء فتحى حسن على 1075380 كفـءكفـء11062011/02/14 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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سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القراقرة القدیمة 2010/02/14 نجالء فتحي احمد دمحم 1071984 كفـءكفـء11072011/02/14 معلم

الشھید احمد عبدالرحیم بسعدهللا 2010/02/14 نجوى  دمحم  عبد الستار  رزق 2132375 كفـءكفـء11082011/02/24 معلم

فصول بنى زار االعدادیة  المشتركة 2010/07/01 نجوى احمد دمحم حماد 2396960 كفـءكفـء11092011/07/02 معلم

الشیخ مكرم االبتدائیة الحدیثة 2011/02/14 نجوى الطبجى دمحم احمد 1073542 كفـءكفـء11102011/02/24 معلم

نجع الشوش للتعلیم االساسى 2010/02/14 نجوى بشوادى فایز تادرس 1072731 كفـءكفـء11112011/02/24 معلم

ونینة الشرقیة للتعلیم االساسى 2010/02/14 نجوى جمال عبدالناصر السید بدوى 1073332 كفـءكفـء11122011/02/24 معلم

سیدى عبد القادر 2011/07/01 نجوى سلمان فرغل عثمان 2154660 كفـءكفـء11132011/07/02 معلم

الشھداء الصباحیة 2010/02/14 نجوى صمور احمد دمحم 2105576 كفـءكفـء11142011/02/24 معلم

سیدى على 2008/11/27 نجوى عبد الحافظ عبد الرحمن دمحم 2139073 كفـءكفـء11152011/03/03 معلم

على حمید احمد االبتدائیة 2010/02/14 نجوى عبد الرحمن  احمد  عبد الرحمن 2129521 كفـءكفـء11162011/02/24 معلم

جزیرة شندویل الجدیده 2010/06/27 نجوى عبد الغفار احمد عبد الغفار 1063674 كفـءكفـء11172011/07/02 معلم

ونینة الشرقیة للتعلیم االساسى 2010/07/01 نجوى فتحى السید حسانین 1052998 كفـءكفـء11182011/07/02 معلم

اوالد نصیر تعلیم اساسى 2010/07/01 نجوى دمحم أحمد ابراھیم 2149293 كفـءكفـء11192011/07/02 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2008/04/29 نجوى دمحم على احمد 1073886 كفـءكفـء11202011/03/03 معلم

سوھاج الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 نجوى دمحم مصطفى عبد الرحمن 2137264 كفـءكفـء11212011/07/01 معلم

مجمع ادفا المسائى 2010/02/28 نجوي ابراھیم دمحم اسماعیل 1072123 كفـءكفـء11222011/03/03 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض  ث 2011/02/14 نداء عبد الستار حافظ عبد الرحیم 1075147 كفـءكفـء11232011/02/24 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 

سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القرامطة غرب ع المشتركة 2010/06/27 ندى انور على السمان 2135777 كفـءكفـء11242011/07/02 معلم

الحاج شعبان عثمان ع بالقراقرة 2008/09/15 نرمین  خلف  نعیم  جورجیوس 2129627 كفـءكفـء11252011/02/24 معلم

نجع عبد ربھ للتعلیم االساسى 2010/02/28 نرمین  رفعت  عجیب عبد الشھید 2124691 كفـءكفـء11262011/03/03 معلم

الحدیثة بنات ع 2010/02/28 نرمین  رفعت  لویس  ذكي 2124844 كفـءكفـء11272011/03/03 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/07/01 نرمین  عصمت  فوزي  خلیل 2126136 كفـءكفـء11282011/07/02 معلم

نجع النجار المسائیة 2007/09/15 نرمین  مفید رفلة میخائیل 2140033 كفـءكفـء11292011/02/24 معلم

الخرارطة االبتدائیة 2010/02/14 نرمین شمشون راجى غبلایر 2140392 كفـءكفـء11302011/02/24 معلم

2010/07/01 نجع الدیر نرمین ظریف جاد تاوضروس 2148160 كفـءكفـء11312011/07/02 معلم

الشھید خلف عبد القادر االبتدائیة المشتركة 2010/06/27 نرمین عیاد عریان جوھر 2145250 كفـءكفـء11322011/07/02 معلم

الكوامل بحرى ع 2007/09/29 نرمین فرح جوھر برسوم 1065731 كفـءكفـء11332011/02/24 معلم

باجا الصباحیة 2010/02/28 نرمین نبیل فوزى جاب هللا 1073128 كفـءكفـء11342011/03/03 معلم

الشیخ مكرم الصباحیة 2010/02/14 نسرین عثمان لبیب دمحم 2126421 كفـءكفـء11352011/02/24 معلم

أوالد نصیرتعلیم اساسى 2010/07/01 نسرین فرید خلیل تادرس 2167483 كفـءكفـء11362011/07/02 معلم

عمر بن الخطاب ع 2010/02/28 نسرین نبیل ابراھیم جبره 2151318 كفـءكفـء11372011/03/03 معلم

ام المؤمنین ج ش 2010/02/28 نسرین نبیل توفیق رزق هللا 2134074 كفـءكفـء11382011/03/03 معلم

محمود  دمحمین  بالسطح للتعلیم االساسى 2010/06/27 نسمة حمدى السید دمحم 1073474 كفـءكفـء11392011/07/02 معلم

مجمع ادفا الصباحى 2011/02/14 نسمة عبد العال بخیت عبد العال 1077367 كفـءكفـء11402011/02/24 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 

سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حماد ابوالسنون للتعلیم اساسى 2011/07/01 نسمة عبدالكریم دمحم السید 2324065 كفـءكفـء11412011/07/02 معلم

نجع الدموكى للتعلیم االساسى 2011/07/01 نسمھ السید دمحم عثمان 2126291 كفـءكفـء11422011/07/02 معلم

عرابة ابو دھب الثانویة المشتركة 2011/02/14 نسیم  نجیب  فھمي  سدرة 2126141 كفـءكفـء11432011/02/14 معلم

نجع القنطرة بجزیرة شندویل 2011/07/01 نشات سید عباس خلیفھ 2224638 كفـءكفـء11442011/07/02 معلم

التجریبیة لغات بسوھاج ریاض اطفال 2011/07/01 نشوى  عثمان عرفة ابراھیم 2125044 كفـءكفـء11452011/07/02 معلم

مجمع تونس االعدادیة بنین 2010/02/14 نشوى یوسف جبرة اندراوس 1072222 كفـءكفـء11462011/02/24 معلم

السادات ریاض اطفال 2010/02/14 نعمة شوقى حبشى سریان 2149404 كفـءكفـء11472011/02/24 معلم

الصلعا االعدادیة المشتركة 2010/02/14 نعمھ  علي  عبد الرحمن أحمد 2129279 كفـءكفـء11482011/02/24 معلم

نجع الطواب االبتدائیة 2010/02/28 نعمھ جعفرى حسن عثمان 2124543 كفـءكفـء11492011/03/03 معلم

اوالد نصیر االعدادیة بنین 2010/02/14 نھا عبد الحمید احمد عثمان 1072161 كفـءكفـء11502011/02/24 معلم

روافع القصیرالجدیدة 2010/02/14 نھا ودیع لبیب دمیان 2109722 كفـءكفـء11512011/02/24 معلم

اوالد نصیر ع بنات 2010/07/01 نھاد محمود عبدالاله ابراھیم 2135904 كفـءكفـء11522011/07/01 معلم

بلصفورة االعدادیة بنین 2010/02/28 نھال عبد الحى  دمحم على 2132955 كفـءكفـء11532011/03/03 معلم

قلفاو ع بنات 2010/02/14 نھلة  فؤاد  مرسى  سلیمان 2132397 كفـءكفـء11542011/02/24 معلم

حماد  ابو السنون للتعلیم االساسى 2011/02/14 نھلھ نصحى جاد صالح 1066062 كفـءكفـء11552011/02/24 معلم

مؤسسة نجع الشمندى 2010/07/01 نھى السید عبدالرحمن مصطفى 2161642 كفـءكفـء11562011/07/02 معلم

التجریبیة لغات بسوھاج ریاض اطفال 2011/07/01 نھى حسنى عبد الفضیل عبد الحمید 2123471 كفـءكفـء11572011/07/02 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مؤسسة نجع الشمندى 2010/07/01 نھى سید عبدالھادى دمحم 2142173 كفـءكفـء11582011/07/02 معلم

عثمان بن عفان 2011/07/01 نھى علیوه السید اسماعیل 2142744 كفـءكفـء11592011/07/02 معلم

مجمع اوالد عزاز للتعلیم االساسى اعدادى 2011/02/14 نھى محمود قبیصى محمود 1073392 كفـءكفـء11602011/02/24 معلم

ھدى شعراوى 2010/07/01 نھي احمد علي صالح 2142749 كفـءكفـء11612011/07/02 معلم

السادات 2010/02/28 نور الھدى جاد الكریم علي ابراھیم 1073255 كفـءكفـء11622011/03/03 معلم

سوھاج الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 نورا صابر فھمي عبد المحسن 2132144 كفـءكفـء11632011/07/02 معلم

ملحقة المعلمین 2011/02/28 نورا صالح مختار عبدالرسول 1075100 كفـءكفـء11642011/03/01 معلم

مجمع ادفا الصباحى 2010/02/14 نورا عبدهللا احمد على 2126391 كفـءكفـء11652011/02/24 معلم

)تونس الجدیدة سابقا (الشھید احمد عبد الكریم  2011/02/28 نورا مصطفى محمود عبد المجید 2132783 كفـءكفـء11662011/03/03 معلم

ام المؤمنین ج ش 2010/02/14 نورة  دیاب  خلف  دیاب 2120900 كفـءكفـء11672011/02/24 معلم

النھضة ریاض اطفال تجریبى عربى 2011/07/01 نوھى  محمود  عبد الاله  ابراھیم 2121383 كفـءكفـء11682011/07/02 معلم

على حمید احمد االبتدائیة 2010/07/01 نیرمین ابراھیم ریاض سولایر 2138094 كفـءكفـء11692011/07/02 معلم

بلصفورة االعدادیة بنین 2010/02/14 نیفین  انور سیف فھیم 2141778 كفـءكفـء11702011/02/24 معلم

عبد اللة وھبى 2010/07/01 نیفین  حلیم  ناشد  جندى 2107324 كفـءكفـء11712011/07/02 معلم

عرابة أبوالدھب الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 نیفین  سمیر صالح جرجس 2141428 كفـءكفـء11722011/07/02 معلم

اوالد شلول للتعلیم االساسى 2010/07/01 نیفین  وصفي  جرجس  مكسیموس 2126766 كفـءكفـء11732011/07/02 معلم

ام المؤمنین ج ش 2010/07/01 نیفین إدوارد یوسف سعید 2149205 كفـءكفـء11742011/07/02 معلم

-----------------------------------
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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األعلي

مجمع  بندار الكرمانیھ للتعلیم االساسى 2010/06/27 نیفین مجدى عبدة عطا هللا 2164027 كفـءكفـء11752011/07/02 معلم

عرابة ابو دھب الثانویة المشتركة 2010/02/14 ھالة  جرجس  مسعد  مینا 2126870 كفـءكفـء11762011/02/14 معلم

اوالد نصیر الجدیدة 2010/02/28 ھالة  یوسف  عبد العظیم  عمران 2129287 كفـءكفـء11772011/03/03 معلم

نجع الدیر ماقبل إبتدائى 2010/07/01 ھالة ابراھیم احمد ابراھیم 2148145 كفـءكفـء11782011/07/02 معلم

سوھاج الثانویة المعماریة بنین 2011/07/01 ھالة حشمت دمحم عبد الحلیم 2116361 كفـءكفـء11792011/07/01 معلم

الصلعا االعدادیة المشتركة 2010/06/27 ھالة خلف جاد قاسم 2137181 كفـءكفـء11802011/07/02 معلم

ونینة الشرقیة للتعلیم االساسى 2010/09/02 ھالة رمضان عبدهللا عثمان 1075076 كفـءكفـء11812011/02/24 معلم

الثانویة التجاریة بنات بسوھاج 2011/07/01 ھالة مصطفي دمحم خلیفة 2145443 كفـءكفـء11822011/07/02 معلم

سوھاج الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 ھالھ حامد على ابوالحسن 2163788 كفـءكفـء11832011/07/02 معلم

ادفا الجدیدة 2010/07/01 ھالھ حسنى احمد دمحم 2145245 كفـءكفـء11842011/07/02 معلم

نجع الدموكى للتعلیم االساسى 2011/02/28 ھالھ حمدي ضیف هللا شبیب 1074969 كفـءكفـء11852011/03/03 معلم

الشھید طیار دمحم كامل 2011/02/14 ھالھ رفعت ابو الفضل احمد 2123744 كفـءكفـء11862011/02/24 معلم

2011/07/01 نجع الدیر ھالھ علي ضیف هللا دمحم 1075065 كفـءكفـء11872011/07/02 معلم

ناصر ع بنات 2010/02/28 ھالھ علي یوسف مصطفي 1073812 كفـءكفـء11882011/03/03 معلم

سوھاج الثانویة الزخرفیة بنین 2009/12/26 ھانى  رمزى  یوسف  بشاى 2107276 كفـءكفـء11892011/02/24 معلم

الخرارطة االبتدائیة 2011/02/28 ھانى رومانى نصیف جریس 2140380 كفـءكفـء11902011/03/03 معلم

مجمع بندارالكرمانیة للتعلیم اساسى 2011/02/14 ھانى ودیع خلھ جریس 1074336 كفـءكفـء11912011/02/24 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول بنى زار االعدادیة  المشتركة 2011/02/14 ھاني عبد الغني أحمد عثمان 1075311 كفـءكفـء11922011/02/24 معلم

التجریبیة لغات بسوھاج ریاض اطفال 2011/07/01 ھایدى سید عبد الحكیم دمحم 2125216 كفـءكفـء11932011/07/02 معلم

نجع تمام 2009/09/02 ھبة   أحمد الطاھر یسن  العدوي 2129283 كفـءكفـء11942011/07/02 معلم

عرابة ابو دھب االعدادیة المشتركة 2010/02/14 ھبة  امین  مازن  معوض 2129286 كفـءكفـء11952011/02/24 معلم

بلصفورة االعدادیة بنات 2010/02/14 ھبة  عبد الخالق  احمد  عبد الموجود 2124112 كفـءكفـء11962011/02/24 معلم

طارق بن زیاد بنات 2010/06/27 ھبة  على دمحم دمحم 2147310 كفـءكفـء11972011/07/02 معلم

فصول بنى زار االعدادیة  المشتركة 2010/02/14 ھبة  كمال  إبراھیم  حنا 2129282 كفـءكفـء11982011/02/24 معلم

نجع شرف ماقبل ابتدائى 2010/07/01 ھبة  محمود  عز الدین  أحمد 2118440 كفـءكفـء11992011/07/02 معلم

التجریبیة لغات بسوھاج ریاض اطفال 2011/02/14 ھبة ابراھیم الصاوي عمر 2143907 كفـءكفـء12002011/02/14 معلم

الشیخ ابراھیم حسن النجارى ع المشتركة 2010/07/01 ھبة هللا انور راشد على 2145300 كفـءكفـء12012011/07/02 معلم

التیسیر االعدادیة بنات بسوھاج 2010/07/01 ھبة هللا محمود عز الدین عبد الرحیم 2132706 كفـءكفـء12022011/07/02 معلم

الشھید احمد عبدالرحیم االبتدائیھ 2011/07/01 ھبة طھ على دمحم 2132475 كفـءكفـء12032011/07/02 معلم

الحمادیة الجدیده 2010/02/28 ھبة عز الدین كمال فرغلى 1074847 كفـءكفـء12042011/03/03 معلم

عمر بن الخطاب 2010/02/14 ھبة على السید رضوان 2104015 كفـءكفـء12052011/02/24 معلم

یعمل بالدیوان 2010/02/14 ھبة مصطفى عبدالرحمن عبدالرحیم 1074398 كفـءكفـء12062011/02/24 معلم

مدرسةالنورالثانویة للمكفوفین بسوھاج 2011/07/01 ھبھ  انور  محمود على 2128188 كفـءكفـء12072011/07/02 معلم

طھ حسین 2011/07/01 ھبھ  زغلول  عبد الحمید  أحمد 2126156 كفـءكفـء12082011/07/02 معلم
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المؤھل 
األعلي

ھدى شعراوى 2010/02/14 ھبھ  عبد الرحیم  سلیمان عبد الموجود 2132106 كفـءكفـء12092011/02/24 معلم

عرابة ابو دھب االعدادیة المشتركة 2011/02/14 ھبھ أحمد عبدالعال أحمد 1075178 كفـءكفـء12102011/02/24 معلم

الحوارس للتعلیم االساسى 2010/02/14 ھبھ بسیوني الورداني دمحم 1074245 كفـءكفـء12112011/02/24 معلم

باحثة البادیة 2011/07/01 ھبھ جابر مرسى دمحم 2127727 كفـءكفـء12122011/07/02 معلم

حماد  ابو السنون للتعلیم االساسى 2010/07/01 ھبھ جمال عبدالكریم عارف 2138448 كفـءكفـء12132011/07/02 معلم

فصول بنى زار االعدادیة  المشتركة 2011/02/14 ھبھ رمضان احمد دمحم 1075674 كفـءكفـء12142011/02/24 معلم

بندار الكرمانیة ع  المشتركة 2010/02/28 ھبھ عبدالعلیم حسین سالم 1071812 كفـءكفـء12152011/03/03 معلم

ناصر االعدادیة بادفا 2010/07/01 ھبھ عبده عرابى احمد 2132291 كفـءكفـء12162011/07/02 معلم

اوالد عزاز االعدادیة بنین 2010/06/27 ھبھ علیان عبدالعال علي 2143848 كفـءكفـء12172011/07/02 معلم

حماد  ابو السنون للتعلیم االساسى 2010/02/14 ھبھ عوض عجیب حنا 1074527 كفـءكفـء12182011/02/24 معلم

بلصفورة 2007/09/15 ھبھ فوكیھ قیصر بسلھ 1072175 كفـءكفـء12192011/02/24 معلم

التجریبیة لغات بسوھاج ریاض اطفال 2011/07/01 ھبھ مصطفى عبد العلیم امین 2142389 كفـءكفـء12202011/07/02 معلم

مجمع ادفا المسائى 2011/02/28 ھدى حسان على حسان 1075560 كفـءكفـء12212011/03/03 معلم

مجمع مدارس الشھید نبیل  فراج االبتدائیة 2011/02/14 ھدي  یوسف  عمران  بدوي 2129288 كفـءكفـء12222011/02/24 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة بأدفا 2010/02/14 ھدي فؤاد ابراھیم طلب 2147510 كفـءكفـء12232011/02/24 معلم

عرابة أبوالدھب الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 ھشام احمد دمحم خلف 2141384 كفـءكفـء12242011/07/02 معلم

نجع النجار المسائیة 2011/07/01 ھشام عبدالحمید ھارون عزب 2114164 كفـءكفـء12252011/07/02 معلم

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

7438of 5850 Page 2017/03/23

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

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

عرابة أبوالدھب الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 ھلین بنیامین بشارة ملك 2141491 كفـءكفـء12262011/07/02 معلم

الكوامل بحرى للتعلیم االساسى 2011/02/28 ھناء  علي  إبراھیم  أحمد 2126889 كفـءكفـء12272011/03/03 معلم

)تونس الجدیدة سابقا(الشھید احمد عبد الكریم  2010/07/01 ھناء  منقریوس  سعید  عبد هللا 2118454 كفـءكفـء12282011/07/02 معلم

)تونس الجدیدة سابقا (الشھید احمد عبد الكریم  2011/02/28 ھناء احمد احمد مناع 1075273 كفـءكفـء12292011/03/03 معلم

عثمان بن عفان 2010/02/28 ھناء حربى حسن احمد 1073423 كفـءكفـء12302011/03/03 معلم

بلصفورة 2010/02/14 ھناء ریاض شفیق حبیب 1074001 كفـءكفـء12312011/02/14 معلم

مجمع بندارالكرمانیة للتعلیم اساسى 2010/02/14 ھناء سعد أحمد دمحم 1074216 كفـءكفـء12322011/02/24 معلم

العرابھ الشرقیھ والبخایتھ لریاض 2011/07/01 ھناء عبد الحكیم دمحم  دمحم 2104749 كفـءكفـء12332011/07/02 معلم

الشیخ مكرم الصباحیة 2007/09/15 ھناء فایق دوس عبده 1073479 كفـءكفـء12342011/02/24 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/02/14 ھناء دمحم على عبد الرحیم 2129290 كفـءكفـء12352011/02/24 معلم

جزیرة شندویل التجاریة 2010/07/01 ھناء محمود دمحم حسن 2148143 كفـءكفـء12362011/07/02 معلم

نجع العمرات للتعلیم االساسى 2010/02/14 ھناء موسى عویضة موسى 2126234 كفـءكفـء12372011/02/24 معلم

عثمان بن عفان 2007/09/15 ھناء نبیل عادل صھیون 1072405 كفـءكفـء12382011/02/14 معلم

بلصفورة االعدادیة بنات 2010/02/14 ھند احمد محمود                         دمحم 2166078 كفـءكفـء12392011/02/24 معلم

جزیرة شندویل االبتدائیة الجدیدة 2010/02/28 ھند بكرى محمود حسن 2107049 كفـءكفـء12402011/03/03 معلم

القنابرةاالبتدائیة الجدیدة 2010/07/01 ھند رأفت رمضان عبد الرحمن 1073435 كفـءكفـء12412011/07/02 معلم

مجمع ادفا الصباحى 2011/02/14 ھند سید دمحم عبد الرحمن 1074929 كفـءكفـء12422011/02/24 معلم
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المؤھل 
األعلي

ادفا الجدیدة 2010/07/01 ھند فاھد دمحم فولي 2144487 كفـءكفـء12432011/07/02 معلم

جزیرة شندویل االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 ھند مدحت مصطفي دمحم 1072986 كفـءكفـء12442011/02/24 معلم

مجمع اوالد عزاز للتعلیم االساسى اعدادى 2010/02/14 ھویدا بدري دمحم عبد اللطیف 1073357 كفـءكفـء12452011/02/24 معلم

نجع طرخان 2011/07/01 ھویدا صابر صالح محمود 2148532 كفـءكفـء12462011/07/02 معلم

نجع الجزار ص بادفا 2010/02/14 ھویدا عبده عبدالعزیز ھمام 1073214 كفـءكفـء12472011/02/24 معلم

القراقرة القدیمة 2010/02/14 ھیام محمود احمد ھاشم 2105652 كفـءكفـء12482011/02/14 معلم

ادفا الجدیدة 2011/07/01 وائل ابراھیم فوزى دمحمابودراذ 2153420 كفـءكفـء12492011/07/02 معلم

مجمع بندارالكرمانیة للتعلیم اساسى 2011/02/14 وائل شھدى كامل عجیبھ 2131890 كفـءكفـء12502011/02/14 معلم

الكوامل بحرى للتعلیم االساسى 2010/07/01 وائل فارس توفیق میساك 2224241 كفـءكفـء12512011/07/02 معلم

نجع تمام 2011/02/28 وائل فتحي دمحم خلیفة 1067863 كفـءفوق المتوسط12522011/03/03 معلم

مجمع سوھاج الرسمیة للغات 2011/07/01 وائل محروس وھیب خلیل 2147144 كفـءكفـء12532011/07/02 معلم

الشھید احمد عبدالرحیم االبتدائیھ 2010/02/14 وردة  جمیل  راضى  ابو العز 2132365 كفـءكفـء12542011/02/14 معلم

نجع الجزار ص بادفا 2008/09/24 وردة عبد الرحمن دمحم محمود 2130892 كفـءكفـء12552011/02/24 معلم

الشیخ مكرم الحدیثة 2011/07/01 وردة عمر دمحم موسى 2135785 كفـءكفـء12562011/07/02 معلم

مؤسسة نجع الشمندى 2010/02/14 وردة فواد عبدالموجود دمحم 2126030 كفـءكفـء12572011/02/24 معلم

عرابة ابو دھب االعدادیة المشتركة 2011/02/28 وسام ادورد عزیز بخیت 1075312 كفـءكفـء12582011/03/03 معلم

التجریبیة لغات بسوھاج ریاض اطفال 2011/07/01 وفاء  رمضان حسین عبد الرحمن 2125206 كفـءكفـء12592011/07/02 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 

سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمد ضیف هللا  للتعلیم االساسى 2010/07/01 وفاء  على  دمحم  بطیخ 2126474 كفـءكفـء12602011/07/02 معلم

القیصان االعدادیة 2010/02/14 وفاء  نبیل  زاھر  سیحھ 2126134 كفـءكفـء12612011/02/24 معلم

نجع القنطره 2010/06/27 وفاء  یوسف  فھمي  أحمد 2126148 كفـءكفـء12622011/07/02 معلم

نجع ونینة البحرى 2007/05/18 وفاء ابراھیم السید حسین 1073907 كفـءكفـء12632011/03/03 معلم

حماد  ابو السنون للتعلیم االساسى 2010/02/14 وفاء احمد عبدالعال احمد 1074130 كفـءكفـء12642011/02/24 معلم

اوالد عزاز االبتدائیة الجدیدة 2010/02/14 وفاء احمد على دمحم 2129943 كفـءكفـء12652011/02/24 معلم

الشھید احمد عبدالرحیم االبتدائیھ 2010/02/28 وفاء احمد دمحم احمد 1073169 كفـءكفـء12662011/03/03 معلم

العرابھ الشرقیھ والبخایتھ لریاض 2011/07/01 وفاء الدیب عبید  خلیل 2104761 كفـءكفـء12672011/07/02 معلم

)تونس الجدیدة سابقا (الشھید احمد عبد الكریم  2011/02/28 وفاء أنس زیاده عبدهللا 1074025 كفـءكفـء12682011/03/03 معلم

مجمع اوالد عزاز للتعلیم االساسى اعدادى 2011/02/28 وفاء جمال  جرجس توفیق 2124820 كفـءكفـء12692011/03/03 معلم

بلصفورة االعدادیة بنین 2010/02/14 وفاء حسن دمحم عبد الموجود 2124552 كفـءكفـء12702011/02/24 معلم

نجع الدموكى للتعلیم اساسى 2011/02/28 وفاء حسین دمحم على 2126038 كفـءكفـء12712011/03/03 معلم

حامد سلیمان للتعلیم االساسى 2010/07/01 وفاء خلیفة احمد عبد الواحد 2131206 كفـءكفـء12722011/07/02 معلم

الشھید خلف عبد القادر االبتدائیة المشتركة 2007/09/15 وفاء خیضر السید شندى 1071707 كفـءكفـء12732011/02/24 معلم

العرابھ الشرقیھ والبخایتھ لریاض 2008/02/02 وفاء رشدى جاب هللا احمد 2104701 كفـءكفـء12742011/07/02 معلم

سوھاج الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 وفاء شوقى لبیب حنا 2131793 كفـءكفـء12752011/07/02 معلم

مجمع اوالد عزاز للتعلیم االساسى 2010/02/14 وفاء عطى یونس مھران 2105828 كفـءكفـء12762011/02/24 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 

سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغوانم للتعلیم االساسى 2010/06/27 وفاء على حسن سید 2129604 كفـءكفـء12772011/07/02 معلم

الشھید احمد جالل االبتدائیة 2010/07/01 وفاء عمار السید احمد 2162207 كفـءكفـء12782011/07/02 معلم

الشیخ مكرم الجدیدة 2010/07/01 وفاء عنتر دمحم عبد الباقى 2146567 كفـءكفـء12792011/07/02 معلم

مجمع تونس االعدادیة بنین 2010/02/14 وفاء فتحى عبد المحسن على 2129210 كفـءكفـء12802011/02/24 معلم

نجع مطرود 2010/02/28 وفاء كمال دمحم عبد الرحمن 2132693 كفـءكفـء12812011/03/03 معلم

نجع النجار ماقبل ابتدائى 2010/07/01 وفاء دمحم ابوالحسن حسن 2134128 كفـءكفـء12822011/07/02 معلم

محمود  دمحمین  بالسطح للتعلیم االساسى 2008/10/09 وفاء دمحم عبد الحمید دمحم 1073857 كفـءكفـء12832011/03/03 معلم

ملحقة المعلمین 2010/06/27 وفاء محمود ابو المجد  عمران 2131724 كفـءكفـء12842011/07/02 معلم

سوھاج االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/02/28 والء  أبو العزم  عبد الرحیم  السید الخطیب 2132719 كفـءكفـء12852011/03/03 معلم

باحثة البادیة 2010/06/27 والء  السمان یوسف السمان 2148546 كفـءكفـء12862011/07/02 معلم

ھدى شعراوى 2011/02/14 والء  خلیفة  علي  زاید 2126114 كفـءكفـء12872011/02/24 معلم

ونینة الشرقیة للتعلیم االساسى 2010/02/14 والء  طھ  أحمد  عبد النعیم 2126884 كفـءكفـء12882011/02/24 معلم

عثمان بن عفان 2011/02/28 والء  عثمان  دمحم  عثمان 2110048 كفـءكفـء12892011/03/03 معلم

سوھاج الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 والء جمال احمد دمحم 2226002 كفـءكفـء12902011/07/02 معلم

روافع القصیرالجدیدة 2011/07/01 والء جمال عبدالناصر حسن دمحم 2138121 كفـءكفـء12912011/07/02 معلم

نجع الشیخ حمد االعدادیة 2011/02/14 والء جمال علي مرسي 1075142 كفـءكفـء12922011/02/24 معلم

اوالد نصیر ع بنات 2010/07/01 والء حسین كامل عبدالموجود 2143966 كفـءكفـء12932011/07/02 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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سوھاجسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ناصر ع بنات 2010/07/01 والء ضاحى مرسى احمد 2126076 كفـءكفـء12942011/07/02 معلم

الضمرانى 2010/07/01 والء عزت ھاشم دمحم 2145084 كفـءكفـء12952011/07/02 معلم

روافع القصیرالجدیدة 2010/02/14 والء على أحمد قاسم 1074808 كفـءكفـء12962011/02/24 معلم

اوالد عزاز االبتدائیة الجدیدة 2010/07/01 والء دمحم ابراھیم عبدالغفار 2132099 كفـءكفـء12972011/07/02 معلم

احمد ضیف هللا للتعلیم اساسى 2011/02/14 والء دمحم سعد دمحم 2121920 كفـءكفـء12982011/02/24 معلم

دمنو 2010/02/14 والء محمود فراج حسانین 1075381 كفـءكفـء12992011/02/24 معلم

الثورة االبتدائیة المشتركة 2010/06/27 والء ھارون السید شندى 2143252 كفـءكفـء13002011/07/02 معلم

الشھید دمحم عثمان 2011/02/28 ولید  دمحم  عبد الحمید  أحمد 2126877 كفـءكفـء13012011/03/03 معلم

عثمان بن عفان 2011/02/14 ولید احمد السید اسماعیل 2136020 كفـءكفـء13022011/02/24 معلم

ام المؤمنین ج ش 2010/07/01 ولید احمد دمحم دمحم القرني 2137528 كفـءكفـء13032011/07/02 معلم

سوھاج الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 ولید دمحم محمود دمحم 2140685 كفـءكفـء13042011/06/27 معلم

اوالد نصیر التجاریة المشتركة 2011/02/14 یاسر  خلف  السید  محمود 2126878 كفـءكفـء13052011/03/03 معلم

نجع تمام 2011/07/01 یاسر دمحم ابوضیف ابراھیم 2188360 كفـءكفـء13062011/07/02 معلم

الصلعا االبتدائیة الجدیدة المشتركة 2011/02/14 یاسمین خلیل شیخون ابراھیم 2131656 كفـءكفـء13072011/02/24 معلم

أوالد نصیرتعلیم اساسى 2010/07/01 یاسمین فتحى السید احمد 2126201 كفـءكفـء13082011/07/02 معلم

ناصر ع بنات 2010/07/01 یثرب  دمحم  عبد الحق  عسكر 2124700 كفـءكفـء13092011/07/02 معلم

القنابرةاالبتدائیة الجدیدة 2008/09/15 یسرا عبد الستار احمد امام 2131374 كفـءكفـء13102011/02/24 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اوالد نصیر تعلیم اساسى 2011/02/14 یسرا محمود زكى عبد الاله 1075154 كفـءكفـء13112011/03/03 معلم

-----------------------------------
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إدارة مدیریة

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

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المحاسنة الثانویة الصناعیة بنین 2002/05/01 دمحم اسامة حامد ابوزید احمد 1069068 كفـءكفـء12012/04/29 ماجیستیروكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول 

یعمل بالدیوان 1991/01/12 امین دمحم امین حسین 1709162 كفـءكفـء22012/09/24 دكتوراهأمین مكتبة خبیر

یعمل بالدیوان 2002/05/01 دمحم عبد الرحمن دمحم عبد الرحیم 2114380 كفـءكفـء32012/04/29 ماجیستیرأمین مكتبة أول

الجواھین الجدیدة 2011/07/01 احمد دمحم سعد الدین محمود 2230402 كفـءكفـء42011/06/27 أمین مكتبة

جرجا االعدادیة بنات الجدیده بارض المحلج 2010/07/01 جانیت فیلیب عزیز ابراھیم 2224945 كفـءكفـء52011/06/27 أمین مكتبة

جرجا االعدادیة بنات الجدیده بارض المحلج 2010/07/01 منى عبد الحمید دمحم عابدین دمحم 2188542 كفـءكفـء62011/06/27 أمین مكتبة

نجع الغباشى االبتدائیة 2011/06/27 نورا علوان ابو الحمد حماد 2202147 كفـءكفـء72011/06/27 أمین مكتبة

جرجا الثانویة بنات الجدیدة 2011/06/27 امل عبد الحكم محمود عبد الرحیم 2150350 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

المحاسنة الثانویة الصناعیة بنین 2011/06/27 وفاء براد جالل عبد الصادق 2157582 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

جرجا االعدادیة بنات الجدیده بارض المحلج 2010/07/01 والء محمود عید احمد دمحم 2158948 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

مزاتة والشیخ جبر القدیمة 2010/07/01 ابتسام شنودة الضبع شنودة 2208200 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى نفسى

جرجا االعدادیة بنات الجدیده بارض المحلج 2010/07/01 الشیماء كمال عبد العال دمحم 2188546 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى نفسى

الشھید طیار اسامة احمد اسماعیل 2010/07/01 امانى قاسم عطا هللا على 2178222 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى نفسى

االمل للصم وضعاف السمع ث 2011/07/02 أمل جابر السید محمود 2118576 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى نفسى

مدرسة التربیة الفكریة بجرجا 2011/07/01 امیرة  البدرى دمحم عبد هللا 2162859 كفـءكفـء152011/07/02 أخصائى نفسى

جرجا االعدادیة بنات الجدیده بارض المحلج 2010/07/01 تریز انیس میالد سرجیوس 2197792 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى نفسى

على  بن ابى طالب االعدادیة 2010/07/01 جورج عاطف عیاد عجایبى 2226551 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى نفسى
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بیت الخریبى االبتدائیھ القدیمھ 2011/06/27 شنودة بخیت امین لوز 2173672 كفـءكفـء182011/06/27 أخصائى نفسى

الحاج احمد مرعي عبد السمیع تعلیم اساسي 2011/06/27 احمد السید دمحم عبد السمیع 2186359 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى اجتماعى

مصطفى كامل 2011/06/27 اسماء ابو الحمد سلیمان دمحم 2196592 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم السید خلف عرقان تعلیم اساسي 2010/07/01 اسماء عبد العظیم دمحم ابو ضیف برھام 2204392 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى اجتماعى

األمل للصم وضعاف السمع 2011/07/01 اسماء دمحم عبد الحمید محمود 2191993 كفـءكفـء222011/06/27 أخصائى اجتماعى

حائط المساعید االبتدائیھ 2011/06/27 االمیر جرجس راتب جید 2157629 كفـءكفـء232011/06/27 أخصائى اجتماعى

السیده نفیسة االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 امانى طلعت احمد محمود 2150511 كفـءكفـء242011/06/27 أخصائى اجتماعى

كوم الصعایدة اإلعدادیة 2011/06/27 ایمن اسحاق مینا مقار 2174178 كفـءكفـء252011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشیخ یوسف االعدادیة للتعلیم االساس 2011/06/27 جوزیف القس دمیان مجد هللا لوندي 2147191 كفـءكفـء262011/06/27 أخصائى اجتماعى

الزواتنة البحریة 2011/06/27 حاتم محمود عبد الغنى عبد العال 2200221 كفـءكفـء272011/06/27 أخصائى اجتماعى

العوامر قبلى االعدادیة 2011/06/27 حسام الدین الكریمى عبد الموجود  السید 2156815 كفـءكفـء282011/06/27 أخصائى اجتماعى

السیده نفیسة االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 راویھ فوزى عبد الرحیم  الصاوى 2104895 كفـءكفـء292011/06/27 أخصائى اجتماعى

الخالفیة االعدادیة 2010/07/01 رشا عاطف جبره فانوس 2194261 كفـءكفـء302011/06/27 أخصائى اجتماعى

عثمان بن عفان 2010/07/01 ریھام دمحم یسرى دمحم حلمى حسنین 2178189 كفـءكفـء312011/06/27 أخصائى اجتماعى

نجع سرور 2005/06/14 سامیة جمال دمحم على 2150495 كفـءكفـء322011/06/27 أخصائى اجتماعى

العوامر قبلى 2011/06/27 سلوى محمود عبد المجید دمحم 2202144 كفـءكفـء332011/06/27 أخصائى اجتماعى

نجع الجاویش بالمشاودةالغربیة 2010/07/01 شیرین جرجس ادیب جرجس 2229316 كفـءكفـء342011/06/27 أخصائى اجتماعى
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العوامر بحرى 2011/07/01 شیرین صبرى فھمى مملوك 2184200 كفـءكفـء352011/06/27 أخصائى اجتماعى

الداودیة 2004/07/01 عبیر دمحم على عبدالعزیز 1061987 كفـءكفـء362011/06/27 أخصائى اجتماعى

الفتح اإلعدادیة بنین 2011/06/27 عصام حلمى دمحم عبد الغنى 2225361 كفـءكفـء372011/06/27 أخصائى اجتماعى

عبد الحمید ھیكل للتعلیم االساسى ع 2007/09/29 على احمد امین دمحم 2135832 كفـءكفـء382011/06/27 أخصائى اجتماعى

العروبة 2011/06/27 عمر البدرى ابو زید دمحم 2203629 كفـءكفـء392011/06/27 أخصائى اجتماعى

جمال عبد الناصر 2010/07/01 غادة عبد الاله عمر عبد الرحیم 2103606 كفـءكفـء402011/06/27 أخصائى اجتماعى

التربیھ الحدیثة االبتدائیھ 2010/07/01 فاطمة سلیمان ابو المجد على 2397645 كفـءكفـء412011/06/27 أخصائى اجتماعى

بندار الشرقیة الصباحیة االبتدائیة 2010/07/01 كرستینا محسن صبحى ریاض 2181151 كفـءكفـء422011/06/27 أخصائى اجتماعى

بنى عیش 2009/01/06 كمال نصر الدین ابراھیم عبد العزیز 2136125 كفـءكفـء432011/02/28 أخصائى اجتماعى

جرجا االعدادیة بنات الجدیده بارض المحلج 2010/07/01 ماریان ناجى تامر یونان 2156795 كفـءكفـء442011/06/27 أخصائى اجتماعى

نجع ریان 2011/07/01 دمحم عبد الاله عرفات السید 2148859 كفـءكفـء452011/06/27 أخصائى اجتماعى

على  بھنسى االعدادیة المشتركة 2004/11/28 مرفت انسى حبیب لبیب 2171091 كفـءكفـء462011/06/27 أخصائى اجتماعى

جرجا االعدادیة بنات الجدیده بارض المحلج 2010/02/28 مریان میشیل شكرى فارس 2185607 كفـءكفـء472011/02/28 أخصائى اجتماعى

مصانع سكر جرجا ع المشتركة 2009/06/28 منال دمحم محمود امبابى 2197632 كفـءكفـء482011/06/27 أخصائى اجتماعى

اوالد غازى االبتدائیھ الجدیدة 2011/06/01 منال ناجح رزق جریس 2175840 كفـءكفـء492011/06/27 أخصائى اجتماعى

مصطفى كامل 2010/07/01 منى یوحنا محروص یوحنا 2196590 كفـءكفـء502011/06/27 أخصائى اجتماعى

كوم الصعایدة ونجع الطینة االعدادیة المشتركة 2010/07/01 مھا ولیم عطاهللا بخیت 2230208 كفـءكفـء512011/06/27 أخصائى اجتماعى
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العمامرة االعدادیة بالقرعان 2011/06/27 مھند زین العابدین عبد العظیم احمد 2154516 كفـءكفـء522011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید عمرو شعبان قرشي االبتدائیة 2011/06/27 مى عارف عبد الفتاح فراج 2077987 كفـءكفـء532011/06/27 أخصائى اجتماعى

مجمع بیت عالم 2011/07/01 مینا الفى نجیب جرجس 2174229 كفـءكفـء542011/06/27 أخصائى اجتماعى

نجع الطینھ بكوم الصعایدة 2011/07/01 مینا نصحى العبد سرجیوس 2175962 كفـءكفـء552011/06/27 أخصائى اجتماعى

على  بن ابى طالب االعدادیة 2011/06/27 مینا نصر فوزى اسكندر 2225939 كفـءكفـء562011/06/27 أخصائى اجتماعى

اوالد بھیج االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 نرمین  عطا جرس بباوى 2192149 كفـءكفـء572011/06/27 أخصائى اجتماعى

جرجا االعدادیة بنات الجدیده بارض المحلج 2010/07/01 نرمین فایز عزیز جید 2188632 كفـءكفـء582011/06/27 أخصائى اجتماعى

الخالفیة المستجدة 2010/07/01 نرمین موریس نصرى سعید 2181177 كفـءكفـء592011/06/27 أخصائى اجتماعى

جمال عبد الناصر 2005/10/23 نشأت دكران فھیم میخائیل 1075685 كفـءكفـء602011/06/27 أخصائى اجتماعى

بندار االعدادیة الجدیدة 2010/07/01 ھالة جمال الضبع ملطى 2198182 كفـءكفـء612011/06/27 أخصائى اجتماعى

مجمع بیت عالم 2010/07/01 ھاني مھاود نجیب جاد 2105107 كفـءكفـء622011/06/27 أخصائى اجتماعى

جرجا االعدادیة بنات الجدیده بارض المحلج 2010/02/28 ھبھ دمحم البدرى فؤاد دمحم 2188535 كفـءكفـء632011/02/28 أخصائى اجتماعى

احمد عرابى االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 ھناء فوزى عبد الاله ابراھیم 2146107 كفـءكفـء642011/06/27 أخصائى اجتماعى

المجابرة االعدادیة المشتركة 2010/06/27 ھناء محمود السید احمد 2156594 كفـءكفـء652011/06/27 أخصائى اجتماعى

النھضة 2011/06/27 ھند دمحم عبد الغني ریاض 2136848 كفـءكفـء662011/06/27 أخصائى اجتماعى

الزواتنھ البحریھ 2010/07/01 وائل  نبیل ابراھیم جبره 2173268 كفـءكفـء672011/06/27 أخصائى اجتماعى

عبد المجید مصطفى االعدادیة 2010/05/11 وائل عادل عبد الفتاح فراج 2135856 كفـءكفـء682011/06/27 أخصائى اجتماعى
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عمر بن الخطاب الصباحیة 2010/07/01 والء  دمحم رفعت احمد حامد 2156822 كفـءكفـء692011/06/27 أخصائى اجتماعى

نجع صفر 2011/07/01 یاسر دمحم طلعت ابو الحمد ابراھیم 2151721 كفـءكفـء702011/06/27 أخصائى اجتماعى

جرجا االعدادیة بنین 1984/12/01 ابراھیم عبدالمنعم عبد اللطیف اسماعیل 1015503 كفـءكفـء712009/10/11 معلم أول أ

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 1990/09/01 أحمد دمحم أحمد الدسوقي 1036814 كفـءكفـء722009/01/05 معلم أول

المحاسنة الصباحیة 1991/11/01 رزق شوقى  برسوم یوسف 2017243 كفـءكفـء732009/01/05 معلم أول

المحاسنة الثانویة الصناعیة بنین 1994/09/01 دمحم عبد الرحیم دمحم حسان 1058581 كفـءكفـء742009/10/11 معلم أول

جرجا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2002/05/01 دمحم عثمان یوسف عباس 1068454 كفـءكفـء752012/04/29 ماجیستیرمعلم أول

االبعادیھ الثانویھ بنات 1999/09/07 مصطفى احمد عبدالعزیز رفاعى 1044453 كفـءكفـء762012/04/29 ماجیستیرمعلم أول

جرجا الفنیة المتقدمة الصناعیة 1995/09/01 ولید دمحم احمد  حسن 1059000 كفـءكفـء772009/01/05 معلم أول

العوامر قبلى االعدادیة 2009/02/28 ابتسام شحاتھ ثابت عبدالباسط 1074617 كفـءكفـء782011/02/28 معلم

المشاودة الغربیة 2011/02/28 إبراھیم عاطف اسحق شاروبیم 2105143 كفـءكفـء792011/02/28 معلم

المحاسنة االعدادیة 2011/02/28 ابو بكر عبد الرحمن البدرى دمحم عبد القادر 2156468 كفـءكفـء802011/02/28 معلم

عبد الحمید ھیكل االبتدائیة 2011/02/28 احمد ابراھیم سید حسین 2185766 كفـءكفـء812011/02/28 معلم

بیت خالف الصباحیة المشتركة 2009/12/26 احمد ابراھیم عبد هللا على 2198288 كفـءكفـء822011/02/14 معلم

مزاتة والشیخ جبر الجدیدة 2011/06/27 احمد ابراھیم عطیة دمحم 2209185 كفـءكفـء832011/06/27 معلم

بیت داود الجدیدة 2011/06/27 احمد السید صابر السید 2154829 كفـءكفـء842011/06/27 معلم

جرجا الثانویةالتجاریة بنون 2009/12/26 احمد حسین محمود دمحم 2226137 كفـءكفـء852011/02/14 معلم
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جرجا الثانویةالتجاریة بنون 2011/02/28 احمد صابر سالم على 2207797 كفـءكفـء862011/02/28 معلم

المحاسنة االبتدائیة الجدیده 2011/06/27 احمد عبد الاله حمد صالح 2140955 كفـءكفـء872011/06/27 معلم

المحاسنة الثانویة الصناعیة بنین 2011/02/14 احمد عبد اللطیف احمد  عبد اللطیف 2154976 كفـءكفـء882011/02/14 معلم

المحاسنة الثانویة المشتركة 2011/02/28 احمد على احمد دمحم 2204411 كفـءكفـء892011/02/28 معلم

رزق  هللا مشرقى  ع  بجرجا 2011/06/27 احمد محسن احمد عفیفى 1069488 كفـءكفـء902011/06/27 معلم

نجع رشوان ع 2011/02/14 احمد دمحم احمد دمحم 2201336 كفـءكفـء912011/02/14 معلم

األشراف اإلبتدائیة بالمشاودةالغربیة 2011/02/28 احمد دمحم امین الضوى 1065023 كفـءكفـء922011/02/28 معلم

جزیرة المساعید 2011/06/27 احمد دمحم عبد الباسط دمحم احمد 2226825 كفـءكفـء932011/06/27 معلم

جرجا االعدادیة بنین 2011/02/14 احمد دمحم عبد الغني ریاض 2140941 كفـءكفـء942011/02/14 معلم

كوم بیت داود االبتدائیة 2011/06/27 احمد دمحم عبد اللطیف عبدین 2136745 كفـءكفـء952011/06/27 معلم

جرجا االعدادیة بنات الجدیده بارض المحلج 2011/06/27 احمد دمحم فكرى حمزة 2140830 كفـءكفـء962011/06/27 معلم

جرجا الثانویةالتجاریة بنون 2011/06/27 احمد دمحم محمود دمحم 2146091 كفـءكفـء972011/06/27 معلم

المحاسنة الثانویة المشتركة 2009/12/27 احمد دمحم مصطفي علي 2140965 كفـءكفـء982011/02/14 معلم

العوامر قبلى االعدادیة 2011/06/27 احمد محمود صدیق احمد 2202141 كفـءكفـء992011/06/27 معلم

على  بھنسى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 احمد مصطفى بدرى دمحم 2156233 كفـءكفـء1002011/06/27 معلم

بیت الخریبى االعدادیة المشتركة 2011/06/27 إخالص عبادة زھرى السید 2105031 كفـءكفـء1012011/06/27 معلم

مجمع البربا 2010/02/28 ارزاق احمد السید عبد الموجود 2229439 كفـءكفـء1022011/02/28 معلم
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نجع عسیرى 2005/05/18 ارمیا ودیع جاد عبید 2182117 كفـءكفـء1032011/02/28 معلم

بندار الرملیة 2011/06/27 ازھار عبد المعطى السید عبد الغنى 2157441 كفـءكفـء1042011/06/27 معلم

بندار الرملیة االعدادیةالمشتركة 2011/06/27 ازھار محمود احمد حسین 2136799 كفـءكفـء1052011/06/27 معلم

المشاودة الغربیة 2011/02/14 استر صفوت ریاض عبدالملك 2105191 كفـءكفـء1062011/02/14 معلم

الحوفھ االعدادیھ للتعلیم االساسى 2010/05/05 اسعد جابر محمود حسن 2197678 كفـءكفـء1072011/06/27 معلم

مصانع سكر جرجا ع المشتركة 2011/02/28 اسالم حسن عبد الرحیم  عبد الحمید 2225490 كفـءكفـء1082011/02/28 معلم

الشھید طیار اسامة احمد اسماعیل 2010/02/28 اسماء  عبد الرحمن دمحم جالل 2227838 كفـءكفـء1092011/02/28 معلم

بیت عالم االعدادیة المشتركة 2010/07/01 اسماء ابراھیم سلیمان ابراھیم 2230130 كفـءكفـء1102011/06/27 معلم

الصباح األبتدائیة 2011/02/28 اسماء احمد بكرى عجمى 2171318 كفـءكفـء1112011/02/28 معلم

نجع عویس 2010/07/01 اسماء احمد دمحم ابراھیم 2162196 كفـءكفـء1122011/06/27 معلم

جرجا االعدادیة بنین 2010/07/01 اسماء حسن عبد الرحیم السیوطي 2140952 كفـءكفـء1132011/06/27 معلم

كوم الصعایدة ونجع الطینة االعدادیة المشتركة 2009/11/26 اسماء خلف توفیق احمد 2255778 كفـءكفـء1142011/06/27 معلم

العوامر بحرى 2010/07/01 اسماء راشد على دمحم 2184220 كفـءكفـء1152011/06/27 معلم

نجع الشیخ یوسف االبتدائیھ بأوالد بھیج 2011/06/27 اسماء عبد السمیع عبد الرحمن احمد 2136864 كفـءكفـء1162011/06/27 معلم

نجع كمالى 2010/02/14 اسماء عبد العزیز ھاشم محمود 2209327 كفـءكفـء1172011/02/14 معلم

نجع الطینھ بكوم الصعایدة 2011/02/14 اسماء عبد المحسن احمد ابو العال 2176148 كفـءكفـء1182011/02/14 معلم

الخمایسیة االعدادیة 2008/10/15 اسماء دمحم السید قناوى 2156886 كفـءكفـء1192011/02/14 معلم
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بندار الشرقیة الجدیدة ماقبل إبتدائى 2009/10/30 اسماء دمحم عبد الفتاح دمحم 2204060 كفـءكفـء1202011/02/28 معلم

عبد الحمید ھیكل للتعلیم االساسى ع 2010/02/14 اسماء دمحم عبد الاله ھریدى 2135779 كفـءكفـء1212011/02/14 معلم

جرجا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 اسماء دمحم دمحم ابراھیم 2164184 كفـءكفـء1222011/06/27 معلم

القرعان 2010/07/01 اسماء دمحم دمحم حسن 2177885 كفـءكفـء1232011/06/27 معلم

الزواتنة القبلیة 2009/12/24 اسماعیل بركات مصطفى على 2200253 كفـءكفـء1242011/02/14 معلم

جرجا االعدادیة بنات الجدیده بارض المحلج 2011/06/27 اشجان انور عباس سید 2188645 كفـءكفـء1252011/06/27 معلم

على  بن ابى طالب االعدادیة 2011/02/14 اشرف الغریب ابوالوفا دمحم 2133443 كفـءكفـء1262011/02/14 معلم

نجع السوالم االعدادیة المشتركة 2010/01/10 اشرف حجاج رضوان علي 2133282 كفـءكفـء1272011/02/28 معلم

مزاتة والشیخ جبر الجدیدة 2011/06/27 اشرف سالم عبد العلیم السید 2209005 كفـءكفـء1282011/06/27 معلم

عبد الحمید ھیكل للتعلیم االساسى ع 2011/02/28 اشرف عبد الحمید ابو الحسن دقاش 2135813 كفـءكفـء1292011/02/28 معلم

الزواتنة القبلیة 2011/02/14 اشرف دمحم صدیق احمد 2200260 كفـءكفـء1302011/02/14 معلم

كوم الصعایدة ریاض اطفال 2008/12/24 اشواق جمال الدین توفیق محمود 2196556 كفـءكفـء1312011/02/28 معلم

الشیخ یوسف االعدادیة للتعلیم االساس 2011/06/27 اعتماد عبد الحمید محمود احمد 2136795 كفـءكفـء1322011/06/27 معلم

مزاتة والشیخ جبر اإلعدادیة 2010/07/01 اكرام عبد الباسط اسماعیل على 2152684 كفـءفوق المتوسط1332011/06/27 معلم

عزبة الحیط بالقرعان 2011/02/14 اكرم خیرى دمحم احمد 2191437 كفـءكفـء1342011/02/14 معلم

المحاسنة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 اكرم مراد زاھر اسكاروس 2178812 كفـءكفـء1352011/06/27 معلم

جرجا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 االمیر  محمود كامل حسین 2140146 كفـءكفـء1362011/07/02 معلم

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

7438of 5864 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 

جرجاسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جرجا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 االمیر عطا بشیر شنوده 2206745 كفـءكفـء1372011/06/27 معلم

العوامر بحرى للتعلیم االساسى 2010/02/28 الزھراء على احمد بدوى 2223863 كفـءكفـء1382011/02/28 معلم

االبعادیة الرسمیھ للغات ریاض اطفال 2010/02/28 الزھراء على عبد الموجود فرغل 2196671 كفـءكفـء1392011/02/28 معلم

الرقاقنة للتعلیم االساسى 2010/01/09 السید فاضل السید حسین 2136812 كفـءكفـء1402011/02/28 معلم

جرجا الثانویة بنین 2011/02/28 الشاذلي دمحم الشاذلي احمد 2133324 كفـءكفـء1412011/02/28 معلم

جرجا الثانویةالتجاریة بنون 2010/02/28 الشیماء خلیل جابر خلیل 2192004 كفـءكفـء1422011/02/28 معلم

بندار االعدادیة الجدیدة 2010/02/28 الشیماء صالح الدین عطیھ احمد 2226319 كفـءكفـء1432011/02/28 معلم

السیده نفیسة االبتدائیة المشتركة 2010/02/14 الشیماء صالح الدین على عبدالرحمن 2104893 كفـءكفـء1442011/02/14 معلم

البربا االعدادیة المشتركة 2011/02/28 الشیماء دمحم عبد النعیم دھیس 2209398 كفـءكفـء1452011/02/28 معلم

بیت الخریبى االعدادیة المشتركة 2011/02/28 الطاھرة دمحم مرسي ریان 2105025 كفـءكفـء1462011/02/28 معلم

نجوع بندار 2011/06/27 الفت احمد  محمود السید 2145006 كفـءكفـء1472011/06/27 معلم

بیت عالم االعدادیة المشتركة 2011/02/28 المن الصادق یوسف جاد 2140882 كفـءكفـء1482011/02/28 معلم

بندار الشرقیة 2008/10/15 الھام احمد دمحم على 2197515 كفـءكفـء1492011/02/14 معلم

جرجا الثانویةالتجاریة بنون 2010/02/14 الھام الیون نمر اسطفانوس 2158086 كفـءكفـء1502011/02/14 معلم

بیت الخریبى الجدیدة 2010/02/28 الھام عبد الحمید عباس احمد 2188131 كفـءكفـء1512011/02/28 معلم

جرجا الثانویةالتجاریة بنون 2010/07/01 الھام فراج السید فراج 2362906 كفـءكفـء1522011/06/27 معلم

جرجا التجاریة للبنات 2010/07/01 الھام محمود السید عبد الراضى 2204857 كفـءكفـء1532011/06/27 معلم
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البربا الجدیدة 2010/02/28 امال الضبع احمد عثمان 2209433 كفـءكفـء1542011/02/28 معلم

المحاسنة االعدادیة 2010/02/14 امال بدري فوزى سلیم 2140978 كفـءكفـء1552011/02/14 معلم

نجع سرور 2011/02/14 امال عبد الناصر خیامي دمحم 2133411 كفـءكفـء1562011/02/14 معلم

نجع الجبالى االبتدائیة 2010/02/14 امال عبدالرحیم حسین امبابى 1072304 كفـءكفـء1572011/02/14 معلم

الشھید بسام السید عبد الصادق االعدادیة المشتركة 2010/02/14 امانى احمد حامد احمد 2225406 كفـءكفـء1582011/02/14 معلم

العوامر بحرى للتعلیم االساسى 2010/02/28 امانى احمد عبد الرحیم عثمان 2203675 كفـءكفـء1592011/02/28 معلم

الشھید دمحم السید خلف عرقان تعلیم اساسي 2010/07/01 امانى االمیر دمحم على عبد الاله 2204375 كفـءكفـء1602011/06/27 معلم

خارفة جرجا االعدادیة المشتركة 2011/06/27 امانى رفعت زغلول سعد 2152518 كفـءكفـء1612011/06/27 معلم

نجع ابو زوینة االبتدائیة 2010/07/01 امانى عبد هللا دمحم عبد اللطیف 2226498 كفـءكفـء1622011/06/27 معلم

الصباح 2010/02/14 امانى دمحم عبدهللا احمد 2171241 كفـءكفـء1632011/02/14 معلم

نجع الجریو 2011/02/28 امجد سعد محروس نصر هللا 2147028 كفـءكفـء1642011/02/28 معلم

الفتح اإلعدادیة بنین 2010/07/01 امل فوزى احمد على 2176125 كفـءكفـء1652011/06/27 معلم

بندار الرملیة ریاض اطفال 2010/02/28 امل دمحم احمد على 2154759 كفـءكفـء1662011/02/28 معلم

نجع الجبالى االبتدائیة 2010/07/01 امل دمحم جبریل دمحم 2201391 كفـءكفـء1672011/06/27 معلم

كوم الصعایدة اإلعدادیة 2010/02/28 امل دمحم كامل دمحم 2174060 كفـءكفـء1682011/02/28 معلم

جرجا الثانویة بنات الجدیدة 2011/02/14 امیر عاطف شفیق مشرقي 2136790 كفـءكفـء1692011/02/14 معلم

نجع عویس 2010/07/01 امیرة جمال دمحم دمحم 2162249 كفـءكفـء1702011/06/27 معلم
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التربیھ الحدیثة االبتدائیھ 2010/02/28 امیرة رضا ابراھیم دمحم 2150689 كفـءكفـء1712011/02/28 معلم

األمل للصم وضعاف السمع 2011/03/01 امیرة رفعت زغلول سعد 2134093 كفـءكفـء1722011/02/28 معلم

المحاسنة الصباحیة 2010/07/01 امیرة عمار دمحم عمار 2191276 كفـءكفـء1732011/06/27 معلم

الشیخ حسین االعدادیة 2011/02/14 امیرة دمحم بدوى دمحم 2162180 كفـءكفـء1742011/02/14 معلم

احمد عرابى االبتدائیة المشتركة 2007/09/29 امیرة دمحم عبد الرحیم قاسم 2146116 كفـءكفـء1752011/02/28 معلم

بندار الرملیة االعدادیةالمشتركة 2011/06/27 أمیره ثروت عازر مملوك 2225243 كفـءكفـء1762011/06/27 معلم

بندار الرملیة االعدادیةالمشتركة 2011/06/27 أمین دمحم أمین  ابراھیم 2147980 كفـءكفـء1772011/06/27 معلم

جرجا الثانویةالتجاریة بنون 2011/02/28 انجى مریث العبد فلتس 2225423 كفـءكفـء1782011/02/28 معلم

المشاودة  الشرقیھ الصباحیة 2010/02/28 انجى نصحى عازر مملوك 2204099 كفـءكفـء1792011/02/28 معلم

الخمایسیة ریاض اطفال 2011/02/28 انجي عادل سمعان شنودة 2133543 كفـءكفـء1802011/02/28 معلم

نجع عسیرى 2011/02/28 انجي عادل لمعي جرجس 2136140 كفـءكفـء1812011/02/28 معلم

نجع سرور 2008/12/15 انوار عبد الناصر خیامى دمحم 2187063 كفـءكفـء1822011/06/27 معلم

التربیھ الحدیثة االبتدائیھ 2011/06/27 ایات جابر مصطفى ھریدى 2204945 كفـءكفـء1832011/06/27 معلم

2010/02/14 )١( البربا الجدیدة االبتدائیة  ایرین الدیب توفیق طونى 2113857 كفـءكفـء1842011/02/14 معلم

على  بھنسى االعدادیة المشتركة 2002/11/28 ایرین اوزوریس بطرس رزق 2203689 كفـءكفـء1852011/06/27 معلم

بندار الشرقیة 2010/07/01 ایرین خیرى صموئیل مرقص 2156652 كفـءكفـء1862011/06/27 معلم

المشاودة الغربیة ع المشتركة 2011/02/28 ایرین سلیم فھمى اسكندر 1074609 كفـءكفـء1872011/02/28 معلم
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الخالفیة االعدادیة 2010/02/14 ایرین عادل جرجس بباوى 2157555 كفـءكفـء1882011/02/14 معلم

مجمع البربا 2010/02/28 ایرین ناجح رشدى ذكى 2229396 كفـءكفـء1892011/02/28 معلم

مجمع بیت عالم 2011/02/28 ایرین یوسف نصیف عبد السید 2105564 كفـءكفـء1902011/02/28 معلم

نجع احمد عبدالمنعم ع المشتركة 2010/02/14 ایرینى راتب مرید بشارة 2157704 كفـءكفـء1912011/02/14 معلم

البربا االعدادیة المشتركة 2011/06/27 ایرینى یحیي اسعد عبد المالك 2151464 كفـءكفـء1922011/06/27 معلم

الرقاقنة للتعلیم االساسى 2011/02/28 ایریني سلیمان توفیلس سلیمان 1072449 كفـءكفـء1932011/02/28 معلم

المساعید ع المشتركة 2008/06/12 ایفت صفوت فرج هللا حبیب 2152627 كفـءكفـء1942011/06/27 معلم

الصباح 2011/02/28 ایالریة نصرى صلیب عبد المسیح 2171234 كفـءكفـء1952011/02/28 معلم

جرجا الثانویة بنین 2011/06/27 ایلیا انور فایز اسكندر 2136728 كفـءكفـء1962011/06/27 معلم

الفتح اإلعدادیة بنین 2011/06/27 ایلیا نصرى صلیب عبد المسیح 2225383 كفـءكفـء1972011/06/27 معلم

الخالفیة المستجدة 2011/02/28 ایمان ابراھیم عبد الرحمن السید 1075368 كفـءكفـء1982011/02/28 معلم

البیاضى والقریة 2010/02/14 ایمان ابو العزایم احمد على 2198348 كفـءكفـء1992011/02/14 معلم

طارق بن زیاد الرسمیھ المتمیزة للغات 2010/02/14 ایمان احمد عبد الرحیم عثمان 2171263 كفـءكفـء2002011/02/14 معلم

نجع سعید 2011/02/28 ایمان احمد محمود احمد 2136940 كفـءكفـء2012011/02/28 معلم

اوالد غازى االبتدائیھ الجدیدة 2011/02/28 ایمان الدسوقى دمحم احمد 2175731 كفـءكفـء2022011/02/28 معلم

بندار الشرقیة الصباحیة االبتدائیة 2010/02/28 ایمان امام حافظ حسن 1074173 كفـءكفـء2032011/02/28 معلم

جرجا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/06/27 ایمان انور نصیف حنین 2140793 كفـءكفـء2042011/06/27 معلم
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القرعان 2011/02/14 ایمان حسن قاسم دمحم 2133535 كفـءكفـء2052011/02/14 معلم

الشیماء اإلعدادیة بنات 2010/02/28 ایمان حشمت عكوش شحاتة 2226539 كفـءكفـء2062011/02/28 معلم

االبعادیة الرسمیھ للغات ریاض اطفال 2010/02/28 ایمان رجب احمد فرغل 2196668 كفـءكفـء2072011/02/28 معلم

مجمع البربا 2011/06/27 ایمان سید احمد ابراھیم 2229496 كفـءكفـء2082011/06/27 معلم

المحاسنة الجدیدة لریاض األلطفال 2010/02/14 ایمان صبري عثمان محمود 2140988 كفـءكفـء2092011/02/14 معلم

)ابتدائي( نجع البندارى   2010/02/14 ایمان صالح الدین احمد محمود 2162804 كفـءكفـء2102011/02/14 معلم

مصانع سكر جرجا ع المشتركة 2011/06/27 ایمان عبد الرحیم سعد الدین عبد الرحیم 2153551 كفـءكفـء2112011/06/27 معلم

مصطفى كامل 2011/02/28 ایمان عبد العاطى عبد النبى حسین 2196596 كفـءكفـء2122011/02/28 معلم

جرجا االعدادیة بنات الجدیده بارض المحلج 2010/07/01 ایمان عزت دمحم دمحم 2188482 كفـءكفـء2132011/06/27 معلم

رزق  هللا مشرقى  ع  بجرجا 2010/02/28 ایمان ماھر على احمد 2204281 كفـءكفـء2142011/02/28 معلم

الشیخ یوسف االعدادیة للتعلیم االساس 2011/02/28 ایمان دمحم احمد سلیمان 2156382 كفـءكفـء2152011/02/28 معلم

بیت داود الجدیدة 2011/06/27 ایمان دمحم الراوى عبد المبدى دمحم الراوى 2154901 كفـءكفـء2162011/06/27 معلم

الشھید طیار اسامة احمد اسماعیل 2011/06/27 ایمان دمحم على محمود حسین 2205015 كفـءكفـء2172011/06/27 معلم

الشھید السید احمد السید داود المسائیھ 2011/02/28 ایمان ناصر السید داود 2230079 كفـءكفـء2182011/02/28 معلم

ام المؤمنین ع بنات بجرجا 2010/07/01 ایمان وجیھ عبد المالك داود 2230531 كفـءكفـء2192011/06/27 معلم

الرقاقنة الجدیدة تعلیم اساسى 2011/06/27 ایمن اسماعیل احمد عبد الراضى 2226181 كفـءكفـء2202011/06/27 معلم

الشیماء اإلعدادیة بنات 2010/05/12 ایمن ناجى عطا جودة 2230610 كفـءكفـء2212011/06/27 معلم
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العوامر بحرى للتعلیم االساسى 2010/02/28 ایناس انسى نبیھ عزیز 2194205 كفـءكفـء2222011/02/28 معلم

عبد العزیز عبد الكریم ث 2011/02/28 ایھاب  انسى  حبیب لبیب 2173265 كفـءكفـء2232011/02/28 معلم

نجع الشیخ یوسف االبتدائیھ بأوالد بھیج 2009/12/26 ایھاب  سمیر نصیف بخیت 2227939 كفـءكفـء2242011/02/14 معلم

السیده نفیسة االبتدائیة المشتركة 2009/12/25 ایھاب مرید عیسى جاد هللا 2185778 كفـءكفـء2252011/02/14 معلم

الرقاقنة الجدیدة تعلیم اساسى 2011/02/14 باسم سامح جبرة مشرقى 2172509 كفـءكفـء2262011/02/14 معلم

الجواھین االعدادیةبجرجا 2011/02/28 باسم عاطف نجیب عزیز 1074806 كفـءكفـء2272011/02/28 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2010/02/28 بدور ھاشم دمحم عبد الباسط 1073290 كفـءكفـء2282011/02/28 معلم

مزاتة والشیخ جبر الجدیدة 2010/07/01 بسمة احمد السید احمد 2209015 كفـءكفـء2292011/06/27 معلم

العوامر قبلى االعدادیة 2010/02/28 بسمة دمحم عالء الدین عبد الحمید خلیل 2197526 كفـءكفـء2302011/02/28 معلم

المحاسنة االعدادیة 2010/02/28 بسمة یسن السباعى  عبد المجید 2156331 كفـءكفـء2312011/02/28 معلم

الزواتنھ البحریھ 2011/02/28 بسمھ صموئیل اسكندر جندى 1075016 كفـءكفـء2322011/02/28 معلم

بیت داود االعدادیة 2010/05/18 بطرس خیرى عیاد عازر 2230153 كفـءكفـء2332011/06/27 معلم

مجمع بیت عالم 2011/02/28 بولس بشیر حمیت هللا بشیر 2105085 كفـءكفـء2342011/02/28 معلم

المحاسنة االعدادیة 2011/06/27 بیتر  ھنرى میخائیل عازر 2156640 كفـءكفـء2352011/06/27 معلم

جرجا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 بیتر زكریا واصف شاروبیم 2258074 كفـءكفـء2362011/06/27 معلم

عبد المجید مصطفى االعدادیة 2010/02/28 بیشوى انسى نعیم ذكى 2162161 كفـءكفـء2372011/02/28 معلم

العبور  الصباحیة 2010/07/01 تحیة سعد الدین على عبدالرحمن 1063780 كفـءكفـء2382011/06/27 معلم
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المشاودة الشرقیة ماقبل ب 2010/02/14 تریزا عبد النور عجیب بستاوروس 2148800 كفـءكفـء2392011/02/14 معلم

نجع صفر 2011/02/28 توحیدة السمان عبد الرحیم السمان 2151733 كفـءكفـء2402011/02/28 معلم

الخالفیة االعدادیة 2010/07/01 جاكلین جرجس مرید ریاض 2197667 كفـءكفـء2412011/06/27 معلم

بیت عالم االعدادیة المشتركة 2011/02/28 جاكلین جمال صابر شنوده 1074907 كفـءكفـء2422011/02/28 معلم

الشیماء اإلعدادیة بنات 2011/02/28 جاكلین عاطف حلیم فرح 2203667 كفـءكفـء2432011/02/28 معلم

بنى عیش 2010/07/01 جاكلین ولسن امین غبلایر 2178990 كفـءكفـء2442011/06/27 معلم

بیت عالم االعدادیة المشتركة 2011/02/14 جرجس الروماني ریاض جورجي 2140891 كفـءكفـء2452011/02/14 معلم

بیت عالم االبتدائیة الجدیدة 2011/02/28 جرجس سامى الدیب حنا 2200318 كفـءكفـء2462011/02/28 معلم

على  بن ابى طالب االعدادیة 2011/02/28 جرجس ولیم بخیت عبد المالك 1066883 كفـءكفـء2472011/02/28 معلم

جرجا الثانویة بنات الجدیدة 2010/05/08 جمال دمحم عبد الھادى عبد العال 2200831 كفـءكفـء2482011/06/27 معلم

مجمع بیت عالم 2010/02/28 جوزیفین غطاس نصیف بشاي 2105261 كفـءكفـء2492011/02/28 معلم

المحاسنة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 جیمي مراد ثابت خلھ 2226176 كفـءكفـء2502011/06/27 معلم

بیت عالم للتعلیم االساسى 2010/02/14 جیھان  وصفى شاكر شنودة 2147082 كفـءكفـء2512011/02/14 معلم

المحاسنة االبتدائیة الجدیده 2007/09/15 جیھان عارف دمحم احمد 2202225 كفـءكفـء2522011/02/14 معلم

على  بھنسى االعدادیة المشتركة 2010/07/01 جیھان فاروق عبد الاله دمحم 2204098 كفـءكفـء2532011/06/27 معلم

رزق  هللا مشرقى  ع  بجرجا 2010/02/14 جیھان نعیم ادیب شنودة 2184275 كفـءكفـء2542011/02/14 معلم

العبور االبتدائیة المسائیة 2011/02/14 حاتم عوض هللا احمد محمود 2134097 كفـءكفـء2552011/02/14 معلم
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جرجا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 حربى عطا دمحم عبدالعال 2151283 كفـءكفـء2562011/06/27 معلم

جرجا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 حسام الدین ابو الفتوح عبد الرحیم الصاوي 2140673 كفـءكفـء2572011/07/02 معلم

العمامرة االعدادیة بالقرعان 2011/06/27 حسام الدین دمحم سعد الدین على 2154497 كفـءكفـء2582011/06/27 معلم

عقبھ بن نافع الثانویة بنین بارض المحلج 2011/06/27 حسام دمحم على عبد الحمید 2230659 كفـءكفـء2592011/06/27 معلم

المحاسنة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 حسن ابو الحجاج دمحم عبد الرحیم 2179701 كفـءكفـء2602011/06/27 معلم

نجع رشوان بالحمیدى 2010/05/07 حسن احمد احمد عبد الحكم 2146175 كفـءكفـء2612011/06/27 معلم

العبور االبتدائیة المسائیة 2011/02/14 حسن عبد الجواد حسن عیسى 2134106 كفـءكفـء2622011/02/14 معلم

المحاسنة االبتدائیة الجدیده 2011/06/27 حسن عبد السالم متولي حمادى 2140960 كفـءكفـء2632011/06/27 معلم

الحوفھ االعدادیھ للتعلیم االساسى 2011/06/27 حسن دمحم احمد دمحم 2358258 كفـءكفـء2642011/06/27 معلم

الحوفھ االعدادیھ للتعلیم االساسى 2011/06/27 حسن دمحم كریشة وھبھ 2203708 كفـءكفـء2652011/06/27 معلم

الشھید طیار اسامة احمد اسماعیل 2011/02/14 حسناء جمال السید على 2204874 كفـءكفـء2662011/02/14 معلم

بیت عالم االعدادیة المشتركة 2010/07/01 حسنیة مصطفى احمد عبد المجید 2231772 كفـءكفـء2672011/06/27 معلم

الجواھین الجدیدة 2011/02/14 حسین مصطفى امین السیوطى 2229198 كفـءكفـء2682011/02/14 معلم

نجع احمد عبدالمنعم ع المشتركة 2010/05/21 حمادة عبد الاله عبد النعیم عبد الرحمن 2157716 كفـءكفـء2692011/06/27 معلم

عبد الحمید ھیكل االبتدائیة 2011/02/14 حمدى السید الشمندى دمحم 2186333 كفـءكفـء2702011/02/14 معلم

2011/06/27 )١( البربا الجدیدة االبتدائیة  حنان احمد شحاتة حسن 2165918 كفـءكفـء2712011/06/27 معلم

جرجا التجاریة للبنات 2010/07/01 حنان عربى دمحم عبد اللطیف 2230425 كفـءكفـء2722011/06/27 معلم
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جرجا االعدادیة بنات الجدیده بارض المحلج 2010/07/01 حنان عزت دمحم دمحم 2188479 كفـءكفـء2732011/06/27 معلم

ام المؤمنین ع بنات بجرجا 2010/07/01 حنان دمحم ابو الفتوح ابراھیم  ابو الشباب 2150219 كفـءكفـء2742011/06/27 معلم

نجع الطینة بكوم الصعایدة ما قبل ابتدائى 2011/02/14 حوریة خیرى دمحم عثمان 2176063 كفـءكفـء2752011/02/14 معلم

عبد الحمید ھیكل للتعلیم االساسى ع 2011/02/14 خالد دمحم احمد الصدیق 2135825 كفـءكفـء2762011/02/24 معلم

خارفة جرجا االعدادیة المشتركة 2010/06/27 خلف عباس عسران خلیل 1062653 كفـءكفـء2772011/06/27 معلم

بندار الشرقیة 2007/04/15 دالیا محسن دمحم عطا على 2197510 كفـءكفـء2782011/02/14 معلم

الحوفھ االعدادیھ للتعلیم االساسى 2011/06/27 داود دمحم كریشة  وھبھ 2197660 كفـءكفـء2792011/06/27 معلم

نجع ابو زوینة االبتدائیة 2010/02/14 دعاء  عبدالرحیم عبد اللطیف ابو زید 2226441 كفـءكفـء2802011/02/14 معلم

العوامر قبلى 2011/02/14 دعاء البدرى عبد الرسول جودة 2196505 كفـءكفـء2812011/02/14 معلم

مصنع سكر جرجا 2010/02/28 دعاء حسن ابو المجد حسن 2223878 كفـءكفـء2822011/02/28 معلم

اوالد غازى االبتدائیة القدیمة 2010/02/14 دعاء شكر هللا صادق عبد هللا 2134548 كفـءكفـء2832011/02/14 معلم

الخمایسیة االعدادیة 2011/02/14 دعاء صبحى عثمان عباس 1076753 كفـءكفـء2842011/02/14 معلم

على  بھنسى االعدادیة المشتركة 2010/06/27 دعاء عبد المنعم دمحم سلیمان 2136539 كفـءكفـء2852011/06/27 معلم

نجع سرور 2011/02/14 دعاء دمحم یوسف محمود 1075187 كفـءكفـء2862011/02/14 معلم

كوم الصعایدة ونجع الطینة االعدادیة المشتركة 2010/02/14 دعاء مصطفى دمحم عثمان 2230193 كفـءكفـء2872011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب الصباحیة 2010/02/14 دعاء منصور دمحم الطاھر دمحم 2197748 كفـءكفـء2882011/02/14 معلم

جرجا التجاریة للبنات 2010/07/01 دعاء مؤمن صالح نعمان 2390193 كفـءكفـء2892011/06/27 معلم
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علي بھنس الثانویھ بجرجا 2010/07/01 دمیانة فوزى مھاود بشوت 2148520 كفـءكفـء2902011/06/27 معلم

بندار الشرقیة الصباحیة االبتدائیة 2010/02/14 دمیانھ ولیم سدره بولس 1075049 كفـءكفـء2912011/02/14 معلم

جرجا التجاریة للبنات 2011/02/14 دینا  زكریا  توت  مشرقى 2173192 كفـءكفـء2922011/02/14 معلم

مجمع بیت عالم 2006/01/01 دینا محسن صبحى ریاض 2181100 كفـءكفـء2932011/06/27 معلم

نجع السوالم االعدادیة المشتركة 2011/06/27 رامي رسل بیانكو عبد الملك 2133274 كفـءكفـء2942011/06/27 معلم

جرجا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 راندا صبحى محروس یوسف 2139220 كفـءكفـء2952011/06/27 معلم

المساعید 2010/06/27 راندا عزت احمد الدردیر 2200785 كفـءكفـء2962011/06/27 معلم

مزاتة والشیخ جبر القدیمة 2010/02/14 رانیا ادور عزیز یسى 1073051 كفـءكفـء2972011/02/14 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2010/02/28 رانیا امیل ریاض جید 1073300 كفـءكفـء2982011/02/28 معلم

بیت داود القدیمة 2010/02/14 رانیا سمیر زاھر سیحھ 1074057 كفـءكفـء2992011/02/14 معلم

البربا االعدادیة المشتركة 2010/07/01 رانیا عدلى فتح هللا فرید 2151483 كفـءكفـء3002011/06/27 معلم

الصباح 2010/02/28 رانیا علي فراج دمحم 2134026 كفـءكفـء3012011/02/28 معلم

خارفة جرجا االعدادیة المشتركة 2003/04/13 رانیا فتحى عجیب حنا 2194344 كفـءكفـء3022011/02/14 معلم

الشھید طیار اسامة احمد اسماعیل 2011/02/14 رانیا لطفى عشم عبد المسیح 2205003 كفـءكفـء3032011/02/14 معلم

الزواتنة البحریة 2010/02/28 رانیا محسن دمحم عطا على 1074134 كفـءكفـء3042011/02/28 معلم

على بھنس الجدیدة ما قبل ابتدائى 2010/02/28 رانیا ولیم بخیت عبد المالك 1072810 كفـءكفـء3052011/02/28 معلم

نجع الطینھ بكوم الصعایدة 2009/03/29 ربیعة مكرم على دمحم 2176038 كفـءكفـء3062011/06/27 معلم
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الفتح اإلعدادیة بنین 2011/06/27 رجاء شوقى محمود عثمان 2192106 كفـءكفـء3072011/06/27 معلم

)ابتدائي( نجع البندارى   2010/02/14 رحاب امیل دمحم محمود 1074140 كفـءكفـء3082011/02/14 معلم

البیاضى والقریة 2011/06/27 رحاب دمحم عبد القادر جمعھ 2198416 كفـءكفـء3092011/06/27 معلم

األشراف اإلبتدائیة بالمشاودةالغربیة 2010/02/14 رشا  جبریل مصطفى  احمد 2143494 كفـءكفـء3102011/02/14 معلم

العوامر قبلى 2011/02/28 رشا  عادل شوقى نصر 2165906 كفـءكفـء3112011/02/28 معلم

كوم الصعایدة 2011/02/28 رشا راضى موریس سعید 2164940 كفـءكفـء3122011/02/28 معلم

الشھید طیار اسامة احمد اسماعیل 2011/06/27 رشا شوقى رجب عبد الرحیم 2204935 كفـءكفـء3132011/06/27 معلم

خارفة جرجا االعدادیة المشتركة 2010/02/28 رشا عطیة كامل یس 2207771 كفـءكفـء3142011/02/28 معلم

الشھید دمحم السید خلف عرقان تعلیم اساسي 2011/02/14 رشا فتحى ابو زید دمحم 1074996 كفـءكفـء3152011/02/14 معلم

مزاتة والشیخ جبر اإلعدادیة 2011/02/28 رشا دمحم عبد النبى عبد الاله 2162764 كفـءكفـء3162011/03/16 معلم

االبعادیة الرسمیھ للغات 2011/02/28 رشا دمحم فاروق عبد العزیز 1075174 كفـءكفـء3172011/02/28 معلم

نجع رشوان االبتدائیھ الجدیده 2011/06/27 رشوان عبد العظیم محمود حمید 2104813 كفـءكفـء3182011/06/27 معلم

بندار الشرقیة الصباحیة االبتدائیة 2010/02/28 رضا ابراھیم عیسى سلطان 1071594 كفـءكفـء3192011/02/28 معلم

جرجا االعدادیة بنین 2010/02/28 رضا دمحم ابو المواھب احمد شحاتھ 2226342 كفـءكفـء3202011/02/28 معلم

بیت الخریبى الجدیدة 2011/06/27 رضا دمحم ھمام دمحم 2188039 كفـءكفـء3212011/06/27 معلم

االبعادیة الرسمیھ للغات ریاض اطفال 2010/02/28 رضوى الطاھر احمد عبد الكریم 2196664 كفـءكفـء3222011/02/28 معلم

جرجا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 رمزى عزیز نجیب سمعان 2140725 كفـءكفـء3232011/06/27 معلم
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المشاودة  الشرقیھ الصباحیة 2011/02/28 رومانى كمال یوسف اسكندر 2148812 كفـءكفـء3242011/02/28 معلم

عبد المجید مصطفى االعدادیة 2011/06/27 رومانى میالد صلیب طانیوس 2226584 كفـءكفـء3252011/06/27 معلم

العبور االبتدائیة المسائیة 2010/01/04 روماني بھجت بھنام غبروس 2134090 كفـءكفـء3262011/02/14 معلم

الشھید طیار اسامة احمد اسماعیل 2010/02/28 رویدا ابو ماجد على ھاشم 2204939 كفـءكفـء3272011/02/28 معلم

اوالد بھیج االعدادیة المشتركة 2011/02/14 رویس موریس القس مقار جورجیوس 1074524 كفـءكفـء3282011/02/14 معلم

المحاسنة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 ریمان راضى شكرى مشرقى 2225304 كفـءكفـء3292011/06/27 معلم

التربیھ الحدیثة االبتدائیھ 2011/06/27 ریمون رسل بیانكو عبد الملك 2192101 كفـءكفـء3302011/06/27 معلم

الشھید طیار اسامة احمد اسماعیل 2010/01/09 ریمون رفعت میالد راتب 2205026 كفـءكفـء3312011/02/28 معلم

الزواتنة القبلیة 2011/02/14 زكى یوحنا جرجس زكى 2200272 كفـءكفـء3322011/02/14 معلم

الشیماء اإلعدادیة بنات 2010/02/28 زینب  اسعد  عطیة عبد هللا 2193056 كفـءكفـء3332011/02/28 معلم

الشھید بسام السید عبد الصادق االعدادیة المشتركة 2011/02/28 زینب عبد العاطى ابو المجد امبادر 2156683 كفـءكفـء3342011/02/28 معلم

البربا االبتدائیة الجدیدة 2011/02/28 زینب عبد هللا حمدان بدران 1074466 كفـءكفـء3352011/02/28 معلم

بندار الشرقیة االبتدائیھ الجدیده 2011/02/28 سارة جبرین رفاعى على 2207159 كفـءكفـء3362011/02/28 معلم

المجابرة االعدادیة المشتركة 2011/02/14 ساره عادل عبده حنین 1075301 كفـءكفـء3372011/02/14 معلم

طارق بن زیاد الرسمیھ المتمیزة للغات 2010/07/01 ساره دمحم عبد العال سعد الدین 2191163 كفـءكفـء3382011/06/27 معلم

الزواتنھ البحریھ 2010/07/01 سالى حلمى جبران الوندیوس 2225398 كفـءكفـء3392011/06/27 معلم

كوم الصعایدة 2011/02/28 سامح رافت  عیاد فلتاؤوس 2164962 كفـءكفـء3402011/02/28 معلم
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المحاسنة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 سامح سمیر مجلع  حنا 2157975 كفـءكفـء3412011/06/27 معلم

المشاودة الشرقیة االعدادیة المشتركة 2009/12/25 سامح عزت عزیز جرجس 2132616 كفـءكفـء3422011/02/14 معلم

جرجا الثانویة الزراعیة 2012/08/01 سامیة شحاتة مھنى بخیت 2409436 كفـءكفـء3432012/07/25 ماجیستیرمعلم

جرجا الثانویةالتجاریة بنون 2010/07/01 سامیة عبد النبى بیومى مصطفى 2165936 كفـءكفـء3442011/06/27 معلم

مجمع البربا 2010/02/28 سامیة محمود عابدین عبد الموجود 2229487 كفـءفوق المتوسط3452011/02/28 معلم

نجع عویس 2010/02/14 سامیھ لمعى غالى مشرقى 1073734 كفـءكفـء3462011/02/14 معلم

مزاتة والشیخ جبر اإلعدادیة 2006/10/22 سحر جابر دمحم قناوى 2135894 كفـءكفـء3472011/02/14 معلم

العبور االبتدائیة المسائیة 2011/06/27 سحر مبارك حسن السید 1076569 كفـءكفـء3482011/06/27 معلم

نجع دمحم حسن 2011/02/14 سحر دمحم احمد الشمندى 2191905 كفـءكفـء3492011/02/14 معلم

العوامر قبلى 2011/02/14 سعاد صبرى دمحم عبد هللا 2196511 كفـءكفـء3502011/02/14 معلم

الطود 2010/02/28 سعاد دمحم مصطفى احمد 2186374 كفـءكفـء3512011/02/28 معلم

مصنع السكر 2010/05/08 سعد سد احمد سید احمد 1071973 كفـءكفـء3522011/06/27 معلم

على  بھنسى االعدادیة المشتركة 2010/02/14 سلوي السید عالم عبد هللا 2136575 كفـءكفـء3532011/02/14 معلم

الحوفة االبتدائیةبجرجا 2011/06/27 سمیة عبد الحمید دمحم حسین 2232312 كفـءكفـء3542011/06/27 معلم

عقبھ بن نافع الثانویة بنین بارض المحلج 2011/02/28 سمیر ادیب شكر هللا ساروفیم 2136181 كفـءكفـء3552011/02/28 معلم

نجع رشوان ریاض االطفال 2010/02/28 سناء  دمحم فتحى دمحم 2104819 كفـءكفـء3562011/02/28 معلم

جرجا االعدادیة بنات الجدیده بارض المحلج 2009/10/24 سناء فؤاد دمحم عیسى 2156891 كفـءكفـء3572011/02/24 معلم
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خارفة جرجا االعدادیة المشتركة 2008/05/14 سھام  نصیف عیاد حسب هللا 2193042 كفـءكفـء3582011/02/14 معلم

المحاسنة االعدادیة 2010/07/01 سھام عارف ماضى اسماعیل 2156307 كفـءكفـء3592011/06/27 معلم

الشھید طیار اسامة احمد اسماعیل 2011/07/01 سھام عبد الاله على عبدهللا 1073043 كفـءكفـء3602011/06/27 معلم

الشیخ حسین االعدادیة 2010/07/01 سھام ھمام السید ھمام 2208168 كفـءكفـء3612011/06/27 معلم

اوالد بھیج االبتدائیة المشتركة 2010/02/28 سھیر ابراھیم توفیق رویس 2192050 كفـءكفـء3622011/02/28 معلم

جرجا التجاریة للبنات 2011/02/14 سھیر احمد عبد اللطیف رضوان 2196565 كفـءكفـء3632011/02/14 معلم

الجواھین الجدیدة 2010/02/28 سھیر رمضان  جابر حمادة 2226467 كفـءكفـء3642011/02/28 معلم

بندار الشرقیة 2007/09/29 سھیر صالح سلطان بدر 2175858 كفـءكفـء3652011/02/28 معلم

جرجا الثانویةالتجاریة بنون 2010/02/28 سھیر مریث العبد  فلتس 2226189 كفـءكفـء3662011/02/28 معلم

الرقاقنة للتعلیم االساسى 2011/02/28 سولایر عزمي ابراھیم فلتاؤوس 2136828 كفـءكفـء3672011/02/28 معلم

المشاودة الغربیة 2010/02/28 سوزان نشأت فھمى شنودة 2105177 كفـءكفـء3682011/02/28 معلم

على بھنس الجدیدة 2009/02/15 سوسنھ عوض نان حبشى 1075360 كفـءكفـء3692011/02/14 معلم

نجع رشوان بالحمیدى 2011/07/01 سید احمد صابر ابو زید 2146141 كفـءكفـء3702011/06/27 معلم

نجع عسیرى 2010/02/28 سیدة نصر دمحم احمد 2183824 كفـءكفـء3712011/02/28 معلم

نجع سرور 2009/02/11 شادى لطفى لبیب تكال 2149442 كفـءكفـء3722011/02/14 معلم

بندار الشرقیة 2010/02/28 شاھیناز صبرى محمود بكرى 2197530 كفـءكفـء3732011/02/28 معلم

على  بھنسى االعدادیة المشتركة 2010/02/28 شدوى الشامى محروس شنوده 1073964 كفـءكفـء3742011/02/28 معلم
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نجع الجاویش بالمشاودةالغربیة 2007/06/11 شرین سعد مھنى فام 1073071 كفـءكفـء3752011/02/14 معلم

جرجا االعدادیة بنین 2011/02/14 شنوده مراد زاھر اسكاروس 1075564 كفـءكفـء3762011/02/14 معلم

جرجا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 شنوده نقوال لبیب جید 2206725 كفـءكفـء3772011/07/02 معلم

نجع دمحم حسن 2011/02/14 شوق دمحم الراوى ابراھیم 2191912 كفـءكفـء3782011/02/14 معلم

نجوع بندار للتعلیم االساسى 2010/06/27 شیرى ینى ریاض مقار 2372256 كفـءكفـء3792011/06/27 معلم

العوامر بحرى للتعلیم االساسى 2010/07/01 شیري سامى مورید فخرى 2145471 كفـءكفـء3802011/06/27 معلم

الشھید دمحم السید خلف عرقان تعلیم اساسي 2011/02/14 شیرین حنفى دمحم دمحم 2204385 كفـءكفـء3812011/02/14 معلم

الشھید دمحم السید خلف عرقان تعلیم اساسي 2010/02/14 شیرین عبد النعیم صبره موسي 2135898 كفـءكفـء3822011/02/14 معلم

بندار الشرقیة االبتدائیھ الجدیده 2010/07/01 شیرین على احمد عبد الرحیم 2207156 كفـءكفـء3832011/06/27 معلم

الخالفیة االعدادیة 2011/02/14 شیماء البدرى رجب صدیق 2013524 كفـءكفـء3842011/02/14 معلم

الشھید عمرو شعبان قرشي االبتدائیة 2011/02/28 شیماء ثروت دمحم دمحم 1075098 كفـءكفـء3852011/02/28 معلم

نجع احمد عبد المنعم 2010/02/28 شیماء عارف نصر  على 2197722 كفـءكفـء3862011/02/28 معلم

العوامر قبلى ریاض اطفال 2011/02/14 شیماء عبد الحكیم جمعھ بخیت 2184305 كفـءكفـء3872011/02/14 معلم

الشھید طیار اسامة احمد اسماعیل 2011/02/28 شیماء عبد الغفار دمحم ابو الفضل دمحم 2204861 كفـءكفـء3882011/02/28 معلم

الخالفیھ العجوز االبتدائیھ 2010/02/28 شیماء عبد هللا صالح عبد هللا 2164899 كفـءكفـء3892011/02/28 معلم

كوم الصعایدة 2011/02/28 شیماء فتحى حمد هللا ابو الحسن 2204102 كفـءكفـء3902011/02/28 معلم

الحاج ریاض الحرامي تعلیم اساسي 2011/06/27 صابر عبد العاطى عبد الكریم عبد الراضى 2191945 كفـءكفـء3912011/06/27 معلم
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جرجا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 صابر نبیھ ناشد تاوضروس 2139219 كفـءكفـء3922011/06/27 معلم

الحوفھ االعدادیھ للتعلیم االساسى 2011/07/01 صبرى ابو المجد قاسم متولى 2197703 كفـءكفـء3932011/06/27 معلم

بیت خالف  ع المشتركة 2011/02/14 صفاء  احمد حسانین  دمحم 2161043 كفـءكفـء3942011/02/14 معلم

بیت خالف الصباحیة المشتركة 2010/02/14 صفاء ابو عمرة احمد عبد القادر 2186417 كفـءكفـء3952011/02/14 معلم

المشاودة الغربیة ع المشتركة 2010/07/01 صفاء راشد ابراھیم دمحم 2156719 كفـءكفـء3962011/06/27 معلم

اوالد غازى االبتدائیة القدیمة 2010/02/28 صفاء صدقي ابراھیم نان 2136839 كفـءكفـء3972011/02/28 معلم

بیت داود الجدیدة 2011/02/14 صفاء دمحم جابر نور الدین 2154908 كفـءكفـء3982011/02/14 معلم

كوم اشكیلو االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 صفاء دمحم جاد هللا  عبد الرحیم 2154995 كفـءكفـء3992011/02/14 معلم

نجع كمالى 2010/02/28 صفاء محمود عبد الموجود دمحم 2209302 كفـءكفـء4002011/02/28 معلم

المشاودة الغربیة 2010/07/01 صفاء مختار عبدالاله غازى 2155321 كفـءكفـء4012011/06/27 معلم

الصباح األبتدائیة 2011/02/14 صالح ثابت عبد الحمید السید 2204109 كفـءكفـء4022011/02/14 معلم

االبعادیھ الرسمیة للغات تعلیم اساسى 2011/02/28 ضیاء الدین مؤمن دمحم احمد 2184293 كفـءكفـء4032011/02/28 معلم

جرجا الثانویةالتجاریة بنون 2011/06/27 طارق عبد الرحیم على قاسم 2192124 كفـءكفـء4042011/06/27 معلم

على  بھنسى االعدادیة المشتركة 2011/02/28 طارق عبد الناصر ابو الفتوح عبد العال 2179553 كفـءكفـء4052011/02/14 معلم

نجع الشیخ یوسف االبتدائیھ بأوالد بھیج 2010/01/14 عاطف اسماعیل علي خلیفة 2136874 كفـءكفـء4062011/02/14 معلم

جرجا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 عاطف جمال موسى حسین 2140149 كفـءكفـء4072011/06/27 معلم

جرجا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 عاطف فكري اندراوس جرجس 2140773 كفـءكفـء4082011/07/02 معلم
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بیت عالم للتعلیم االساسى 2011/06/27 عاطف دمحم ابو المجد دمحم 2136662 كفـءكفـء4092011/06/27 معلم

جزیرة المساعید 2009/01/28 عبد الجواد عزالدین دمحم  عبد الرحمن 2228002 كفـءكفـء4102011/06/27 معلم

بیت داود االعدادیة 2010/01/15 عبد الحمید عبدالرحیم یوسف عالم 2228885 كفـءكفـء4112011/02/14 معلم

نجع كمالى 2011/02/28 عبد الرحمن عبد هللا احمد اسماعیل 2209259 كفـءكفـء4122011/02/28 معلم

المحاسنة الثانویة المشتركة 2011/02/14 عبد السالم دمحمالملقب فیصل عبد المبدى سلیمان 2136770 كفـءكفـء4132011/02/14 معلم

نجع الحرامى االبتدائیة 2011/02/28 عبد العاطى شوقى مصطفى ھریدى 2164891 كفـءكفـء4142011/02/28 معلم

المحاسنة االعدادیة 2011/02/28 عبد اللطیف صابر على السید 2156343 كفـءكفـء4152011/02/28 معلم

الجواھین الجدیدة 2011/06/27 عبد اللطیف عبد هللا عبد الحكیم سلطان 2226166 كفـءكفـء4162011/06/27 معلم

نجع الجاویش بالمشاودةالغربیة 2011/02/28 عبدالنور بشاى انطانیوس بشاى 2227999 كفـءكفـء4172011/02/28 معلم

الزواتنة البحریة 2011/02/28 عبیر  سلیمان صموئیل راتب 2171546 كفـءكفـء4182011/02/28 معلم

نجع الحرامى االبتدائیة 2010/02/28 عبیر شحاتھ ابراھیم  رضوان 2164912 كفـءكفـء4192011/02/28 معلم

جرجا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 عبیر صبري عبد المبدى احمد 2140765 كفـءكفـء4202011/07/02 معلم

المحاسنة االبتدائیة الجدیده 2008/02/15 عزة جابر عرفھ قناوى 2140976 كفـءكفـء4212011/02/14 معلم

البربا االعدادیة المشتركة 2011/06/27 عزة دمحم البدرى عبد المنعم عبد اللطیف 2151422 كفـءكفـء4222011/06/27 معلم

عثمان بن عفان 2011/02/28 عزة دمحم عزت  عبد الحلیم عبد العال 2195660 كفـءكفـء4232011/02/28 معلم

الحاج ریاض الحرامي تعلیم اساسي 2010/07/01 عصمت احمد بدر احمد 2230654 كفـءكفـء4242011/06/27 معلم

مزاتة والشیخ جبر الجدیدة 2010/06/27 عفاف یحى نصر عبد الرحیم 2209170 كفـءكفـء4252011/06/27 معلم
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جرجا الثانویةالتجاریة بنون 2010/05/24 عالء  احمد  مطاوع  احمد 2154679 كفـءكفـء4262011/06/27 معلم

نجع خیر هللا االبتدائیة 2011/06/27 عالء  عبدالسمیع  عبد الظاھر  معبد 2223858 كفـءكفـء4272011/06/27 معلم

بیت عالم للتعلیم االساسى 2011/02/28 عالء احمد حسین عثمان 1065153 كفـءكفـء4282011/02/28 معلم

الخالفیة االعدادیة 2010/02/14 عالء عطیة هللا دسوقى عبد الرحمن 2157533 كفـءكفـء4292011/02/14 معلم

كوم الصعایدة ونجع الطینة االعدادیة المشتركة 2011/02/14 عالء عیاد توماس عبد المسیح 2104731 كفـءكفـء4302011/02/14 معلم

سعد السعود 2011/06/27 على  دمحم عبد الحمید دمحم 2103713 كفـءكفـء4312011/06/27 معلم

العبور االبتدائیة المسائیة 2011/06/27 على السید دمحم عثمان 2178037 كفـءكفـء4322011/06/27 معلم

نجع رشوان بالحمیدى 2011/02/14 على سعد الدین على  نور الدین 2204439 كفـءكفـء4332011/02/14 معلم

المشاودة الشرقیة االعدادیة المشتركة 2011/06/27 علي حسین السید أحمد عبد الكریم 2132630 كفـءكفـء4342011/06/27 معلم

بنى عیش 2010/01/28 علي عبد الرحمن  السید عبد العال 2136130 كفـءكفـء4352011/02/28 معلم

نجع السوالم االعدادیة المشتركة 2011/06/27 علي كمال علي كمال الدین 2133265 كفـءكفـء4362011/06/27 معلم

كوم الصعایدة اإلعدادیة 2011/06/27 علي دمحم جابر حمادة 2140868 كفـءكفـء4372011/06/27 معلم

رزق  هللا مشرقى  ع  بجرجا 2010/02/14 علیاء صدیق عبد الحمید احمد 2204276 كفـءكفـء4382011/02/14 معلم

عقبھ بن نافع الثانویة بنین بارض المحلج 2009/12/25 عماد تامر جبره منسي 1072098 كفـءكفـء4392011/02/14 معلم

نجوع بندار للتعلیم االساسى 2011/02/28 عماد جاب هللا خلیل روفائیل 2197761 كفـءكفـء4402011/02/28 معلم

نجع دمحم حسن 2011/02/28 عماد سامى موسى سلیمان 2191901 كفـءكفـء4412011/02/28 معلم

علي بھنس الثانویھ بجرجا 2011/06/27 عمرو جمال دمحم السھولى 2148769 كفـءكفـء4422011/06/27 معلم
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جرجا الثانویةالتجاریة بنون 2008/02/27 عمرو فیصل عبد الحمید اسماعیل 2192007 كفـءكفـء4432011/06/27 معلم

رزق  هللا مشرقى  ع  بجرجا 2011/06/27 عمرو دمحم محمود رشوان 2133368 كفـءكفـء4442011/06/27 معلم

االبعادیھ الثانویھ بنات 2011/02/28 عمرو دمحم یوسف ابراھیم 2146144 كفـءكفـء4452011/02/28 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2010/07/01 عواطف بدوى سعد دمحم 2170986 كفـءكفـء4462011/06/27 معلم

العوامر بحرى للتعلیم االساسى 2010/07/01 غادة زكریا سعد على 2203702 كفـءكفـء4472011/06/27 معلم

الخمایسیة 2010/02/28 غادة عادل شوقي نصر 2133530 كفـءكفـء4482011/02/28 معلم

العوامر قبلى 2010/02/28 فاتن حمام ابراھیم دمحم 1073651 كفـءكفـء4492011/02/28 معلم

المحاسنة االبتدائیة الجدیده 2010/02/14 فاتن دمحم عبدالعزیز ابراھیم 1074300 كفـءكفـء4502011/02/14 معلم

نجع عسیرى 2007/09/15 فاطمة علم الدین سید احمد احمد 2188466 كفـءكفـء4512011/02/14 معلم

نجع كمالى 2010/02/28 فاطمة دمحم عبدالحافظ دمحم 1073794 كفـءكفـء4522011/02/28 معلم

التربیھ الحدیثة االبتدائیھ 2010/02/14 فاطمة دمحم عبدالمنعم دمحم 1069724 كفـءكفـء4532011/02/14 معلم

كوم الصعایدة الجدیدة 2009/03/01 فاطمھ السید عبد الرحیم على 1075283 كفـءكفـء4542011/02/28 معلم

)ابتدائي( نجع البندارى   2010/02/14 فایزة احمد نور الدین احمد 2162714 كفـءكفـء4552011/02/14 معلم

جرجا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 فایزة عباس عبد العال ادم 2140745 كفـءكفـء4562011/07/02 معلم

نجع سعید 2009/12/26 فوزى عیاد فوزى اسكندر 2229114 كفـءكفـء4572011/02/14 معلم

االبعادیة الرسمیھ للغات ریاض اطفال 2010/02/28 قدریة عبد الرحیم عبد الباسط محمود 2196667 كفـءكفـء4582011/02/28 معلم

بیت عالم االعدادیة المشتركة 2011/02/28 كامل رشاد كامل لوندي 2140871 كفـءكفـء4592011/02/28 معلم
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بیت عالم االبتدائیة الجدیدة 2010/02/28 كترینا جرجس نصیف عبد السید 2200333 كفـءكفـء4602011/02/28 معلم

الشھید عمرو شعبان قرشي االبتدائیة 2010/02/14 كریستین عزت زاھر شنودة 2105183 كفـءكفـء4612011/02/14 معلم

نجع الجبالى االبتدائیة 2011/02/14 كریستینا رومانى ابراھیم حنا 2229418 كفـءكفـء4622011/02/14 معلم

جرجا التجاریة للبنات 2010/07/01 كریستینا نافع فرج هللا سرجیوس 2165017 كفـءكفـء4632011/06/27 معلم

نجع خیر هللا االبتدائیة 2011/02/14 كریمة یوسف خلف دمحم 1071657 كفـءكفـء4642011/02/14 معلم

بیت عالم االعدادیة المشتركة 2011/02/28 كمال امین محمود عطیت هللا 2140901 كفـءكفـء4652011/02/28 معلم

الشھید دمحم السید خلف عرقان تعلیم اساسي 2011/02/14 كمال دمحم عبد اللطیف اسماعیل 2135912 كفـءكفـء4662011/02/14 معلم

نجع الجبالى االبتدائیة 2010/07/01 كوثر حلمى یوسف دمحم 2363540 كفـءكفـء4672011/06/27 معلم

المجابرة القدیمة 2011/02/28 كوثر صابر ابو الوفا دمحم 1074952 كفـءكفـء4682011/02/28 معلم

بیت الخریبى الجدیدة 2010/07/01 كوثر دمحم احمد محمود 2188138 كفـءكفـء4692011/06/27 معلم

مصانع سكر جرجا ع المشتركة 2010/07/01 كوثر دمحم الصغیر دمحم رضوان 2204308 كفـءكفـء4702011/06/27 معلم

طارق بن زیاد الرسمیھ المتمیزة للغات 2008/05/15 لمیاء دمحم السید دمحم 2171260 كفـءكفـء4712011/02/14 معلم

السالم الصباحیة 2010/02/14 ماجده عوض خضیري عبد الرحمن 1066604 كفـءكفـء4722011/02/14 معلم

جرجا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 ماجده كامل توفیق بخیت 2139194 كفـءكفـء4732011/06/27 معلم

مزاتة والشیخ جبر اإلعدادیة 2010/02/14 مارى ذكرى القمص مرقص مینا 2201362 كفـءكفـء4742011/02/14 معلم

الشیخ حسین االعدادیة 2010/07/01 مارى سمیر فكرى بخیت 2162783 كفـءكفـء4752011/06/27 معلم

جرجا الثانویةالتجاریة بنون 2010/07/01 مارى ماھر كامل مساك 2158121 كفـءكفـء4762011/06/27 معلم

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

7438of 5884 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 

جرجاسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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بیت خالف الصباحیة المشتركة 2011/02/14 مارى مراد دمیان لبیب 2186803 كفـءكفـء4772011/02/14 معلم

جرجا االعدادیة بنات الجدیده بارض المحلج 2011/06/27 ماریا صدقى غطاس مرقس 2154469 كفـءكفـء4782011/06/27 معلم

بیت عالم للتعلیم االساسى 2010/02/14 ماریان  بھجت نجیب میخائیل 2147066 كفـءكفـء4792011/02/14 معلم

االبعادیھ الثانویھ بنات 2010/07/01 ماریان ریمون عبد المسیح غبلایر 2186428 كفـءكفـء4802011/06/27 معلم

الخمایسیة 2010/07/01 ماریان ظریف فھیم حنا 2151409 كفـءكفـء4812011/06/27 معلم

عثمان بن عفان 2010/02/28 ماریان مفید فخرى جرجس 2209445 كفـءكفـء4822011/02/28 معلم

رزق  هللا مشرقى  ع  بجرجا 2010/07/01 ماریان مكرم متى رسن 2367597 كفـءكفـء4832011/06/27 معلم

جرجا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 ماریانا سمیر شوقى لوندى 2139199 كفـءكفـء4842011/06/27 معلم

السیده زینب االبتدائیة 2010/02/28 ماریانا شفیق قدیس سعد هللا 2224962 كفـءكفـء4852011/02/28 معلم

المحاسنة االعدادیة 2011/06/27 مالك  عبد هللا عبد الرازق عبد المجید 2156240 كفـءكفـء4862011/06/27 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2010/07/01 مایسة دمحم العارف محمود حسین 2171019 كفـءكفـء4872011/06/27 معلم

الزواتنھ البحریھ 2011/06/27 مایكل انور سیف سفین 2225404 كفـءكفـء4882011/06/27 معلم

عبد العزیز عبد الكریم ث 2010/02/14 مایكل منیر میخائیل عازر 1074104 كفـءكفـء4892011/02/14 معلم

االبعادیھ الثانویھ بنات 2009/02/15 مایكل نبیل ابراھیم جبره 1073427 كفـءكفـء4902011/02/14 معلم

نجع دمحم حسن 2010/02/28 مایكل ولیم بخیت عبد المالك 2149451 كفـءكفـء4912011/02/28 معلم

خارفة جرجا االعدادیة المشتركة 2010/01/08 دمحم  احمد  عبدالموجود على 2197409 كفـءكفـء4922011/02/28 معلم

على  بن ابى طالب االعدادیة 2010/01/09 دمحم  السید علي دمحم 2140875 كفـءكفـء4932011/02/28 معلم
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جرجا االعدادیة بنین 2008/09/15 دمحم  السید فھمى  عبد الرحیم 2147973 كفـءكفـء4942011/02/14 معلم

سعد السعود 2011/06/27 دمحم  الشاذلى الجیالنى خریبى 2103715 كفـءكفـء4952011/06/27 معلم

المحاسنة الثانویة المشتركة 2011/06/27 دمحم  علي السید عبد الباقي 2146057 كفـءكفـء4962011/06/27 معلم

بیت داود االعدادیة 2010/02/15 دمحم ابو النجا احمد حجازى 2227789 كفـءكفـء4972011/02/14 معلم

الجواھین الجدیدة 2011/06/27 دمحم احمد ابو المجد حسین 2230386 كفـءكفـء4982011/06/27 معلم

جرجا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 دمحم احمد فؤاد متولي 2140701 كفـءكفـء4992011/06/27 معلم

نجع الجریو 2011/02/28 دمحم السھولى عالم عوض 2147030 كفـءكفـء5002011/02/28 معلم

المجابرة االعدادیة المشتركة 2010/05/08 دمحم حسنى عمران حسین 2152258 كفـءكفـء5012011/06/27 معلم

الزواتنة القبلیة االعدادیة 2011/06/27 دمحم حلمي دمحم عبد العزیز 2133355 كفـءكفـء5022011/06/27 معلم

جرجا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 دمحم حنفي محمود عبد اللطیف 2140757 كفـءكفـء5032011/06/27 معلم

اوالد غازى ع المشتركة 2009/12/27 دمحم زكریا محمود عید 2136758 كفـءكفـء5042011/02/14 معلم

جرجا التجاریة للبنات 2011/02/28 دمحم سمیر عبد النعیم دمحم 2191443 كفـءكفـء5052011/02/28 معلم

نجع ریان 2011/02/28 دمحم شلبى فاوى مرسى 2149484 كفـءكفـء5062011/02/28 معلم

بیت الخریبى االعدادیة المشتركة 2011/02/28 دمحم عبد الرحمن على جاد هللا 1069709 كفـءكفـء5072011/02/28 معلم

نجع دمحم حسن االعدادیة 2011/02/14 دمحم عبد الرؤف عبد هللا عبد اللطیف 2225232 كفـءكفـء5082011/02/14 معلم

جرجا االعدادیة بنات الجدیده بارض المحلج 2011/06/27 دمحم عبد العزیز ھاشم محمود 2188493 كفـءكفـء5092011/06/27 معلم

الشھید محمود فوزي مراد االبتدائیة 2011/06/27 دمحم عبدالرحیم دمحم یوسف 1072329 كفـءكفـء5102011/06/27 معلم
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الزواتنة البحریة 2011/02/14 دمحم علي عبد الرحمن احمد 2133514 كفـءكفـء5112011/02/14 معلم

نجع الطینھ بكوم الصعایدة 2011/07/01 دمحم فوزى فواز احمد 2175986 كفـءكفـء5122011/06/27 معلم

بندار الشرقیة 2011/06/27 دمحم دمحم على عبد الاله الناظر 2197511 كفـءكفـء5132011/06/27 معلم

عبد العزیز عبد الكریم ث 2011/02/14 دمحم محمود ابراھیم حسن 2196526 كفـءكفـء5142011/02/14 معلم

عبد العزیز عبد الكریم ث 2010/01/18 محمود احمد حسن على 2209406 كفـءكفـء5152011/02/28 معلم

عبد العزیز عبد الكریم ث 2009/12/26 محمود احمد سید عبد العال 2229099 كفـءكفـء5162011/02/14 معلم

المحاسنة االعدادیة 2011/02/28 محمود البدینى حجازى دمحم 2228880 كفـءكفـء5172011/02/28 معلم

عبد الحمید ھیكل للتعلیم االساسى ع 2010/05/08 محمود السید عبد العزیز عبد الرحمن 2186342 كفـءكفـء5182011/06/27 معلم

الشیماء اإلعدادیة بنات 2011/02/14 محمود تایب ابوضیف عبد العال 2133329 كفـءكفـء5192011/02/14 معلم

المحاسنة الثانویة المشتركة 2011/06/27 محمود حسان دمحم سباعى 2192056 كفـءكفـء5202011/06/27 معلم

جرجا الثانویةالتجاریة بنون 2011/06/27 محمود شعبان عباس محمود 2185721 كفـءكفـء5212011/06/27 معلم

جرجا الثانویةالتجاریة بنون 2011/02/28 محمود صبرى محمود بكرى 2186442 كفـءكفـء5222011/02/28 معلم

نجع رشوان ع 2011/06/27 محمود عبد الحمید دمحم احمد 2201329 كفـءكفـء5232011/06/27 معلم

نجع رشوان االعدادیة بالحمیدي 2010/01/08 محمود عبد هللا احمد اسماعیل 2134534 كفـءكفـء5242011/02/28 معلم

بیت عالم االعدادیة المشتركة 2011/06/27 محمود دمحم ابو دراز عبد النعیم 2140895 كفـءكفـء5252011/06/27 معلم

الصباح األبتدائیة 2011/02/28 مختار عبد العزیز احمد دمحم 2171330 كفـءكفـء5262011/02/28 معلم

األشراف اإلبتدائیة بالمشاودةالغربیة 2010/06/27 مدیحة السید دمحم عبد الراضى 2202184 كفـءكفـء5272011/06/27 معلم
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االبعادیة الرسمیھ للغات ریاض اطفال 2010/02/28 مدیحة عنبر نور الدین عنبر 2200231 كفـءكفـء5282011/02/28 معلم

جرجا الثانویةالتجاریة بنون 2010/02/14 مرثا ظریف سامى توفیق 1072504 كفـءكفـء5292011/02/14 معلم

مزاتة والشیخ جبر الجدیدة 2010/02/14 مرسا فؤاد حكیم ابراھیم 1073910 كفـءكفـء5302011/02/14 معلم

الزواتنة البحریة 2011/02/14 مرفت  اسد نجیب لبیب 2173185 كفـءكفـء5312011/02/14 معلم

رزق  هللا مشرقى  ع  بجرجا 2010/07/01 مرفت دمحم عبد العظیم احمد 2210012 كفـءكفـء5322011/06/27 معلم

بیت داود القدیمة 2011/02/28 مروة جمال حسین دمحم 2192042 كفـءكفـء5332011/02/28 معلم

خارفة جرجا االعدادیة المشتركة 2011/02/14 مروة سمیر مغربي دمحم 2136556 كفـءكفـء5342011/02/14 معلم

مزاتة والشیخ جبر اإلعدادیة 2011/02/28 مروة عریان محمود عبد الجواد 2133573 كفـءكفـء5352011/02/28 معلم

على  بھنسى االعدادیة المشتركة 2010/02/14 مروة عطیة هللا دسوقي عبد الرحمن 2136551 كفـءكفـء5362011/02/14 معلم

الخالفیھ العجوز االبتدائیھ 2010/02/28 مروة على دمحم محمود 1072838 كفـءكفـء5372011/02/28 معلم

جرجا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 مروى  دمحم عطیة عثمان 2140445 كفـءكفـء5382011/06/27 معلم

عبد الحمید ھیكل للتعلیم االساسى ع 2010/07/01 مریانا صفوت عیاد نان 2156778 كفـءكفـء5392011/06/27 معلم

اوالد بھیج االبتدائیة المشتركة 2010/02/14 مریانا نافع فرج هللا سرجیوس 2192037 كفـءكفـء5402011/02/14 معلم

الداودیة 2010/02/14 مریانا نجیب نظیر حنا 1074763 كفـءكفـء5412011/02/14 معلم

نجع الجاویش بالمشاودةالغربیة 2010/07/01 مریم  رفعت  عبد هللا  اقالدیوس 2228005 كفـءكفـء5422011/06/27 معلم

الزواتنھ البحریھ 2010/02/28 مریم القمص ارمیا نعیم بشیت 2225418 كفـءكفـء5432011/02/28 معلم

خارفة جرجا االعدادیة المشتركة 2010/02/14 مریم انسى فھمى ابادیر 1073303 كفـءكفـء5442011/02/14 معلم
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القرعان 2010/02/14 مریم بشیر حمیت هللا بشیر 1074499 كفـءكفـء5452011/02/14 معلم

جرجا االبتدائیة للبنین بارض المحلج 2010/02/14 مریم جوزیف موریس عبد النور 1077329 كفـءكفـء5462011/02/14 معلم

خارفة جرجا االعدادیة المشتركة 2006/06/04 مریم حشمت بسطا یونان 2201377 كفـءكفـء5472011/02/14 معلم

الطود 2011/02/14 مریم رافت وھیب عبد هللا 2226104 كفـءكفـء5482011/02/14 معلم

اوالد غازى االبتدائیھ الجدیدة 2010/02/14 مریم رجائى عزت صلیب 2175884 كفـءكفـء5492011/02/14 معلم

الرقاقنة االبتدائیھ 2010/02/28 مریم رؤوف فؤاد سرجھ 2148062 كفـءكفـء5502011/02/28 معلم

جرجا الثانویةالتجاریة بنون 2010/06/27 مریم ریمون شوقى برسوم 2201437 كفـءكفـء5512011/06/27 معلم

خارفة جرجا االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مریم زكرى القمص مرقص مینا 2194324 كفـءكفـء5522011/06/27 معلم

اوالد غازى ع المشتركة 2010/06/27 مریم سمیر لبیب اسخرون 2198320 كفـءكفـء5532011/06/27 معلم

بیت عالم االعدادیة المشتركة 2011/02/14 مریم عادل عبده حنین 2209032 كفـءكفـء5542011/02/14 معلم

بندار الشرقیة 2007/10/07 مریم عبید زكرى عبید 2197517 كفـءكفـء5552011/02/28 معلم

بندار الشرقیة الجدیدة ماقبل إبتدائى 2007/05/29 مریم فایز سلیمان سدراك 2204062 كفـءكفـء5562011/02/28 معلم

اوالد بھیج االبتدائیة المشتركة 2007/09/27 مریم فایز عزیز جید 1074304 كفـءكفـء5572011/02/28 معلم

المساعید 2010/07/01 مریم فؤاد حكیم ابراھیم 2200776 كفـءكفـء5582011/06/27 معلم

التربیھ الحدیثة االبتدائیھ 2010/02/14 مریم وصفى روفائیل رمیس 1073918 كفـءكفـء5592011/02/14 معلم

المساعید 2011/07/01 مصطفى عبد الراضى عبد الرحیم عبد هللا 2200797 كفـءكفـء5602011/06/27 معلم

الشھید طیار اسامة احمد اسماعیل 2011/06/27 مصطفى فھمى عبد المنعم اسماعیل 2208154 كفـءكفـء5612011/06/27 معلم
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جرجا االعدادیة بنات الجدیده بارض المحلج 2011/06/27 مالك اسعد محروس یوسف 2188554 كفـءكفـء5622011/06/27 معلم

بیت عالم االعدادیة المشتركة 2011/06/27 ممدوح محمود دمحم على 2152423 كفـءكفـء5632011/06/27 معلم

نجع سرور 2009/02/28 منال حسن دمحم نعمان 1072045 كفـءكفـء5642011/02/28 معلم

نجع صفر 2010/02/28 منال رجب حسن عثمان 2173448 كفـءكفـء5652011/02/28 معلم

احمد عرابى االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 منال عبد السالم عبد المنعم سالم 2171310 كفـءكفـء5662011/06/27 معلم

مصنع السكر 2010/07/01 منال دمحم زاھر شیخون 2225916 كفـءكفـء5672011/06/27 معلم

مزاتة والشیخ جبر الجدیدة 2010/02/14 منال نصیف فھمى جندى 2209028 كفـءكفـء5682011/02/14 معلم

بیت الخریبى الجدیدة 2010/02/28 منى ابو الحمد سلیمان دمحم 2188095 كفـءكفـء5692011/02/28 معلم

2010/02/28 )١( البربا الجدیدة االبتدائیة  منى حامد عبد هللا حساب 2165889 كفـءكفـء5702011/02/28 معلم

المحاسنة الثانویة المشتركة 2011/02/28 منى حسین فاھم السمان 2156356 كفـءكفـء5712011/02/28 معلم

مزاتھ والشیخ جبر ریاض أطفال 2010/02/14 منى عبد الرؤف خلیفة السمان 2208222 كفـءكفـء5722011/02/14 معلم

مزاتھ والشیخ جبر ریاض أطفال 2010/02/14 منى عبد العظیم دمحم ابو ضیف 2225393 كفـءكفـء5732011/02/14 معلم

الصباح األبتدائیة 2010/02/14 منى دمحم عبد الحلیم شلبى 2188461 كفـءكفـء5742011/02/14 معلم

الشیخ حسین االعدادیة 2010/07/01 منى دمحم عبد العاطى دمحم 2230438 كفـءكفـء5752011/06/27 معلم

جرجا االعدادیة بنات الجدیده بارض المحلج 2010/02/28 منى دمحم نجیب عبد الرحیم مرسى 2193063 كفـءكفـء5762011/02/28 معلم

الزواتنة البحریة 2010/02/28 منى محمود یوسف محمود 1074365 كفـءكفـء5772011/02/28 معلم

المحاسنة الجدیدة لریاض األلطفال 2010/02/28 مني حسن محمود حسن 2140990 كفـءكفـء5782011/02/28 معلم
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كوم الصعایدة ونجع الطینة االعدادیة المشتركة 2010/06/12 مھا انسى حبیب لبیب 2165106 كفـءكفـء5792011/06/27 معلم

الطود 2010/07/01 مھا حسن قاسم دمحم 2186405 كفـءكفـء5802011/06/27 معلم

مزاتة والشیخ جبر القدیمة 2011/02/28 مھا سمیر شكرى بشارة 2208216 كفـءكفـء5812011/02/28 معلم

الشھید دمحم السید خلف عرقان تعلیم اساسي 2010/07/01 مھا عبد الرحیم دمحم صادق 2204358 كفـءكفـء5822011/06/27 معلم

مزاتة والشیخ جبر اإلعدادیة 2010/02/14 مھا فاروق سعید معوض 2230358 كفـءكفـء5832011/02/14 معلم

جرجا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 مؤمن  عبد الموجود احمد دمحم 2140783 كفـءكفـء5842011/06/27 معلم

البربا االبتدائیة الجدیدة 2010/05/17 مؤمن احمد ابو الوفا سلیم 2209410 كفـءكفـء5852011/06/27 معلم

2010/01/14 )١( البربا الجدیدة االبتدائیة  مؤمن عبد الحمید احمد بكرى 2197710 كفـءكفـء5862011/02/14 معلم

الشیماء اإلعدادیة بنات 2010/02/28 مى جمال عبد الحفیظ على 2156901 كفـءكفـء5872011/02/14 معلم

عبد المجید مصطفى االعدادیة 2011/02/14 مینا انور نجیب خلیل 2147198 كفـءكفـء5882011/02/14 معلم

الفتح اإلعدادیة بنین 2011/02/28 مینا سمیر مكارى مرقص 2151393 كفـءكفـء5892011/02/28 معلم

بیت خالف الصباحیة المشتركة 2011/02/14 مینا صدقى حكیم عبید 2186453 كفـءكفـء5902011/02/14 معلم

جرجا الثانویة بنات الجدیدة 2011/06/27 مینا عطا راغب سرجة 2197611 كفـءكفـء5912011/06/27 معلم

الرقاقنة للتعلیم االساسى 2011/02/28 مینا فانوس یواقیم  خلیل 2196639 كفـءكفـء5922011/02/28 معلم

كوم اشكیلوالقدیمھ 2011/02/28 مینا یسرى كامل لوز 2226652 كفـءكفـء5932011/02/28 معلم

بیت عالم للتعلیم االساسى 2010/05/29 مینا یعقوب فاخورى عبد السید 2204997 كفـءكفـء5942011/02/28 معلم

على  بھنسى االعدادیة المشتركة 2010/07/01 نادیة سعد الدین على نور الدین 2204100 كفـءكفـء5952011/06/27 معلم
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كوم الصعایدة 2010/02/28 نادیھ  احمد رضوان  دمحم 2164973 كفـءكفـء5962011/02/28 معلم

المحاسنة الثانویة المشتركة 2010/07/01 نانسى  سمیر مكارى مرقص 2148724 كفـءكفـء5972011/06/27 معلم

المحاسنة الصباحیة 2010/07/01 نانسى انسى نبیھ عزیز 2226507 كفـءكفـء5982011/06/27 معلم

الشیماء اإلعدادیة بنات 2010/02/14 نانسي نظیر میخائیل عازر 2136804 كفـءكفـء5992011/02/14 معلم

الشیماء اإلعدادیة بنات 2010/02/28 نانسي یوسف موسي عجایبي 1074208 كفـءكفـء6002011/02/28 معلم

الزواتنة القبلیة 2011/02/28 ناھد عبد الاله دمحم عبد الرحیم 2200297 كفـءكفـء6012011/02/28 معلم

ام المؤمنین ع بنات بجرجا 2010/02/14 ناھد عبد هللا دمحم جاد هللا 2133580 كفـءكفـء6022011/02/14 معلم

الزواتنة البحریة 2010/06/27 ناھد عبد الموجود عبد اللطیف علیو 1073550 كفـءكفـء6032011/06/27 معلم

البیاضى والقریة 2011/02/14 ناھد عبد الناصر مصطفى احمد 2198378 كفـءكفـء6042011/02/14 معلم

الطود 2010/02/28 ناھد فھمى عبد المبدى عبد المنعم 2186379 كفـءكفـء6052011/02/28 معلم

نجع ریان 2009/11/17 نبیل جریس عبد المالك جریس 2149476 كفـءكفـء6062011/02/14 معلم

الشھید دمحم عبد الحمید االبتدائیة بنجع اسخات 2010/05/08 نبیل عیاد جرجس شنودة 2192033 كفـءكفـء6072011/06/27 معلم

العبور االبتدائیة المسائیة 2011/06/27 نبیلة السید عبد الرحیم السید 2134101 كفـءكفـء6082011/06/27 معلم

بنى عیش 2010/02/28 نجالء فتحى عبد اللطیف محمود 1073596 كفـءكفـء6092011/02/28 معلم

الخالفیة المستجدة 2010/02/28 نجالء دمحم عباس السید 1074764 كفـءكفـء6102011/02/28 معلم

نجع رشوان بالحمیدى 2011/02/28 نجالء دمحم عبد الرحمن ابو المجد 2146154 كفـءكفـء6112011/02/28 معلم

كوم الصعایدة الجدیدة 2009/06/05 نجوان عبد الرحیم احمد عبد الرحمن 2196550 كفـءكفـء6122011/06/27 معلم

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

7438of 5892 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 

جرجاسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اوالد بھیج االعدادیة المشتركة 2011/02/14 نجوى اسعد عبدالمنعم دمحم 1075151 كفـءكفـء6132011/02/14 معلم

العصارة االبتدائیة 2010/02/14 نجوي عید حسین عالم 2143485 كفـءكفـء6142011/02/14 معلم

بیت عالم االبتدائیة الجدیدة 2010/07/01 نرمین زكریا عبد هللا رزق 2200330 كفـءكفـء6152011/06/27 معلم

بیت عالم االبتدائیة الجدیدة 2010/07/01 نرمین عبد المالك میخائیل عبد المالك 2200314 كفـءكفـء6162011/06/27 معلم

الزواتنة البحریة 2011/02/28 نرمین عزت ودیع صدیق 2173220 كفـءكفـء6172011/02/28 معلم

المشاودة الشرقیة ماقبل ب 2010/02/14 نرمین فتحى ریاض مقار 2148790 كفـءكفـء6182011/02/14 معلم

جرجا الثانویة بنات الجدیدة 2010/02/14 نرمین فتحي دمیان توفیق 2103588 كفـءكفـء6192011/02/14 معلم

اوالد بھیج االعدادیة المشتركة 2010/02/14 نرمین منیر نعیم غطاس 2136793 كفـءكفـء6202011/02/14 معلم

نجع الجاویش بالمشاودةالغربیة 2011/02/28 نرمین میشیل بطرس تادرس 1075508 كفـءكفـء6212011/02/28 معلم

خارفة جرجا االعدادیة المشتركة 2010/04/28 نرمین نبیل  فرح  عبد المالك 2161041 كفـءكفـء6222011/02/14 معلم

بندار الشرقیة 2010/02/14 نرمین نبیل روبیل خلیل 2133452 كفـءكفـء6232011/02/14 معلم

جرجا التجاریة للبنات 2010/02/28 نرمین یوسف وصفى نعمان 2252702 كفـءكفـء6242011/02/28 معلم

مجمع البربا 2011/02/28 نسمة جابر دمحم احمد 2229478 كفـءكفـء6252011/02/28 معلم

جرجا االعدادیة بنات الجدیده بارض المحلج 2010/07/01 نشوة  عبد الحى عبد الرحمن عبد السالم 2182600 كفـءكفـء6262011/06/27 معلم

بیت داود القدیمة 2011/02/14 نشوى  عبد المنعم دمحم عبد المنعم 2147258 كفـءكفـء6272011/02/14 معلم

الھدایة االبتدائیھ المشتركة 2011/02/14 نشوى صبحى ابراھیم حنا 1074972 كفـءكفـء6282011/02/14 معلم

البربا االبتدائیة الجدیدة 2010/02/28 نعمھ عبدالرحیم عبدالاله مرجان 1073724 كفـءكفـء6292011/02/28 معلم
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جرجا االعدادیة بنات الجدیده بارض المحلج 2010/07/01 نعیمة  دمحم عباس السید 2188529 كفـءكفـء6302011/06/27 معلم

نجع الشیخ یوسف االبتدائیھ بأوالد بھیج 2010/07/01 نھا كامل ابو زید ابراھیم 2175763 كفـءكفـء6312011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2008/04/24 نھاد مصطفى حسن محمود 2012369 كفـءكفـء6322011/07/02 معلم

جرجا التجاریة للبنات 2010/06/27 نھى حمدى السید عبد الرحیم 2204337 كفـءكفـء6332011/06/27 معلم

العمامرة االعدادیة بالقرعان 2011/02/14 نھى عاصم دمحم حامد 2154509 كفـءكفـء6342011/02/14 معلم

الصباح 2010/02/14 نھى على دمحم ابراھیم 2171270 كفـءكفـء6352011/02/14 معلم

كوم الصعایدة ونجع الطینة االعدادیة المشتركة 2011/02/28 نھى دمحم ممدوح شوشھ 2228911 كفـءكفـء6362011/02/28 معلم

الجواھین الجدیده لریاض االطفال 2010/02/14 نھي عبد هللا محمود احمد 2133479 كفـءكفـء6372011/02/14 معلم

الخالفیة االعدادیة 2011/02/28 نوال احمد عبد الرحیم احمد 2157543 كفـءكفـء6382011/02/28 معلم

كوم الصعایدة اإلعدادیة 2011/06/27 نوح ابو المجد متولى دمحم 2191964 كفـءكفـء6392011/06/27 معلم

بندار االعدادیة الجدیدة 2008/09/15 نورا دمحم دھیس كمالى حسین 1074909 كفـءكفـء6402011/02/14 معلم

نجع عسیرى 2009/11/16 نوره عبد الاله امین خلیفة 2183840 كفـءكفـء6412011/02/14 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2010/02/14 نیفین  یوسف سیدھم یوسف 2170975 كفـءكفـء6422011/02/14 معلم

الشیماء اإلعدادیة بنات 2010/02/28 نیفین ظریف فایز منقریوس 2156427 كفـءكفـء6432011/02/28 معلم

خارفة جرجا االعدادیة المشتركة 2010/02/28 نیفین عبد المسیح شفیق مكرم هللا 1074779 كفـءكفـء6442011/02/28 معلم

جرجا الثانویةالتجاریة بنون 2010/07/01 نیفین فوزى قدوس بشاى 2229089 كفـءكفـء6452011/06/27 معلم

رزق  هللا مشرقى  ع  بجرجا 2010/07/01 ھالة دمحم السھولى دمحم 2204284 كفـءكفـء6462011/06/27 معلم
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البیاضى والقریة 2010/07/01 ھالة محمود خلف محمود 2198386 كفـءكفـء6472011/06/27 معلم

الصباح 2010/07/01 ھالة ممدوح ابو الفضل احمد 2171249 كفـءكفـء6482011/06/24 معلم

جرجا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 ھانى  دمحمفاروق عبد العزیز ابوزید 2140153 كفـءكفـء6492011/06/27 معلم

نجع دمحم حسن 2011/02/14 ھانى ابو الفضل ابو الوفا شمندى 2191896 كفـءكفـء6502011/02/14 معلم

على  بن ابى طالب االعدادیة 2011/06/27 ھانى جابر عبد الرحمن السید 2225944 كفـءكفـء6512011/06/27 معلم

السراروة االعدادیة المشتركة 2010/02/14 ھانى خلف شوقى عبد المالك 2197688 كفـءكفـء6522011/02/14 معلم

نجع الجریو 2011/06/27 ھانى صالح اسماعیل دمحم 1067950 كفـءكفـء6532011/06/27 معلم

المجابرة القدیمة 2011/06/27 ھانى فتحى عطا جودة 1072342 كفـءكفـء6542011/06/27 معلم

مجمع بیت عالم 2010/02/28 ھاني نجیب نعیم  زكى 2105059 كفـءكفـء6552011/02/28 معلم

نجع سرور 2011/02/14 ھبة دمحم عبد الحمید عبد الاله 1075327 كفـءكفـء6562011/02/14 معلم

رزق  هللا مشرقى  ع  بجرجا 2010/02/14 ھبھ السید فراج دمحم 2151437 كفـءكفـء6572011/02/14 معلم

األشراف اإلبتدائیة بالمشاودةالغربیة 2010/02/28 ھبھ رفعت بیومى دمحم 2202195 كفـءكفـء6582011/02/28 معلم

جرجا التجاریة للبنات 2010/07/01 ھبھ رمضان دمحم السید 2158109 كفـءكفـء6592011/06/27 معلم

جرجا االعدادیة بنات الجدیده بارض المحلج 2010/07/01 ھبھ عبد النبى دمحم بھنساوى 2188547 كفـءكفـء6602011/06/27 معلم

الزواتنة البحریة 2010/07/01 ھبھ عدلى بطرس باسلیوس 2171564 كفـءكفـء6612011/06/27 معلم

جرجا االبتدائیة للبنین بارض المحلج 2010/07/01 ھبھ فؤاد عبد الرحمن سید 2226839 كفـءكفـء6622011/06/27 معلم

العمامرة االعدادیة بالقرعان 2010/07/01 ھبھ متولى عبد الرحیم السمان 2154490 كفـءكفـء6632011/06/27 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حائط المساعید االبتدائیھ 2010/02/28 ھبھ ناجح عبد العزیز عبد المجید 1072730 كفـءكفـء6642011/02/28 معلم

الشھید دمحم السید خلف عرقان تعلیم اساسي 2011/06/27 ھبھ نعوم عیاد جورجیوس 2204333 كفـءكفـء6652011/06/27 معلم

العوامر قبلى 2010/02/14 ھدى دمحم احمد دمحم 1074458 كفـءكفـء6662011/02/14 معلم

العوامر بحرى ریاض اطفال 2010/02/14 ھدي فھمي یوسف راضي 2133555 كفـءكفـء6672011/02/14 معلم

المجابرة االعدادیة المشتركة 2011/02/14 ھشام محمود دمحم محمود 2226154 كفـءكفـء6682011/02/14 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2010/07/01 ھمت اسماعیل محمود حسین 2171002 كفـءكفـء6692011/06/27 معلم

جرجا الثانویةالتجاریة بنون 2010/02/14 ھناء اسعد محروس یوسف 2156543 كفـءكفـء6702011/02/14 معلم

العمامرة االعدادیة بالقرعان 2010/02/14 ھناء حشمت غلیوم بسطوروس 2154479 كفـءكفـء6712011/02/14 معلم

نجع ھارون 2010/07/01 ھناء زكریا عبد هللا رزق 2134116 كفـءكفـء6722011/06/27 معلم

مجمع بیت عالم 2010/07/01 ھناء عادل فخرى عطاهللا 2165117 كفـءكفـء6732011/06/27 معلم

العوامر بحرى 2011/02/14 ھناء عبدالرحیم ھلول محمود 1075561 كفـءكفـء6742011/02/14 معلم

العوامر بحرى للتعلیم االساسى 2010/02/28 ھناء عبید دمحم عبد هللا 2203683 كفـءكفـء6752011/02/28 معلم

العروبة 2010/02/28 ھند  دمحمین  محمود  حامد 2104529 كفـءكفـء6762011/02/28 معلم

نجع عویس 2009/02/28 ھند امام عبد الوھاب  ابو عنیبة 2162214 كفـءكفـء6772011/06/27 معلم

جرجا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 ھند حشمت احمد دمحم 2140692 كفـءكفـء6782011/06/27 معلم

الصباح 2010/02/14 ھند صالح الدین على عبد الرحمن 2171138 كفـءكفـء6792011/02/14 معلم

جرجا االعدادیة بنات الجدیده بارض المحلج 2010/07/01 ھند عبد الصبور غریب حسین 2188518 كفـءكفـء6802011/06/27 معلم
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نجع عسیرى 2009/02/28 ھند عبد الناصر عبد هللا یوسف 2185581 كفـءكفـء6812011/06/27 معلم

بیت داود االعدادیة 2011/02/14 ھند عمار دمحم عمار 2227792 كفـءكفـء6822011/02/14 معلم

الحاج ریاض الحرامي تعلیم اساسي 2011/08/01 ھند دمحم ھالل ریاض 2204442 كفـءكفـء6832012/07/07 ماجیستیرمعلم

الخالفیة العجوز االعدادیة المشتركة 2010/02/28 ھویدا البدري الشلقامى محمود 2140982 كفـءكفـء6842011/02/28 معلم

نجع عسیرى 2011/02/28 ھویدا جابر دمحم احمد 2183827 كفـءكفـء6852011/02/28 معلم

بیت خالف  ع المشتركة 2010/07/01 ھیام احمد محمود دمحم 2226450 كفـءكفـء6862011/06/27 معلم

المساعید 2011/02/14 ھیلین نشات ناجى میخائیل 2200824 كفـءكفـء6872011/02/14 معلم

عبد الحمید ھیكل للتعلیم االساسى ع 2011/02/14 وائل رسل بیانكو عبد الملك 1074097 كفـءكفـء6882011/02/14 معلم

رزق  هللا مشرقى  ع  بجرجا 2007/12/21 وائل سعد مھني فام 2133297 كفـءكفـء6892011/02/14 معلم

االبعادیھ الثانویھ بنات 2011/02/14 وائل عادل موریس حنا 2140818 كفـءكفـء6902011/02/14 معلم

علي بھنس الثانویھ بجرجا 2006/10/27 وائل دمحم الملقب فیصل عبد المبدى سلیمان 2208973 كفـءكفـء6912011/06/27 معلم

كوم اشكیلو االبتدائیة الجدیدة 2010/01/09 وائل وھیب امین غبلایر 2154986 كفـءكفـء6922011/02/28 معلم

الخمایسیة 2011/02/14 وجدى كرم كامل شحاتھ 2153516 كفـءكفـء6932011/02/14 معلم

كوم بیت داود االبتدائیة 2011/02/14 وداد فتحى أحمد مصطفى 1072252 كفـءكفـء6942011/02/14 معلم

بیت الخریبى الجدیدة 2011/02/14 ورده عبد اللطیف عبد السالم دمحم 1073147 كفـءكفـء6952011/02/14 معلم

عبد المجید مصطفى االعدادیة 2010/07/01 وسام محمود السید عبد الراضى 2135869 كفـءكفـء6962011/06/27 معلم

األشراف ریاض أطفال 2010/02/28 وفاء السید عبد الحمید السید 2148780 كفـءكفـء6972011/02/28 معلم
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الخالفیة االعدادیة 2010/02/14 وفاء ثابت عجمى احمد 2157596 كفـءكفـء6982011/02/14 معلم

نجع الطینھ بكوم الصعایدة 2011/06/27 وفاء حسن محمود دمحم 2230215 كفـءكفـء6992011/06/27 معلم

طارق بن زیاد الرسمیھ المتمیزة للغات 2010/02/28 وفاء فؤاد ابراھیم دمحم الكحل 2188752 كفـءكفـء7002011/02/28 معلم

الشیخ یوسف االعدادیة للتعلیم االساس 2011/06/27 وفیق عزت لمعى بشاى 2225028 كفـءفوق المتوسط7012011/06/27 معلم

رزق  هللا مشرقى  ع  بجرجا 2011/02/14 والء صالح سلیمان دمحم 2209957 كفـءكفـء7022011/02/14 معلم

مزاتة والشیخ جبر اإلعدادیة 2010/02/14 والء عبد الرحیم عبد المجید محمود 2136545 كفـءكفـء7032011/02/14 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2010/02/28 والء عزت على یوسف 2170968 كفـءكفـء7042011/02/28 معلم

الحاج ریاض الحرامي تعلیم اساسي 2010/02/14 ولید احمد فؤاد دمحم 2204436 كفـءكفـء7052011/02/14 معلم

ام المؤمنین ع بنات بجرجا 2011/02/14 ولید جمال دمحم  على 2225344 كفـءكفـء7062011/02/14 معلم

نجع السوالم االعدادیة المشتركة 2010/05/12 ولید محمود على یوسف 2150761 كفـءكفـء7072011/06/27 معلم

األمل للصم وضعاف السمع 2011/07/01 یاسر السید حسین دمحم 2209157 كفـءكفـء7082011/06/27 معلم

اوالد بھیج االعدادیة المشتركة 2009/10/17 یاسر عارف علي قاسم 2136774 كفـءكفـء7092011/02/14 معلم

نجع رشوان ع 2011/06/27 یاسر عبد الرحمن حسین علي 2140854 كفـءكفـء7102011/06/27 معلم

النبوى المھندس 2011/02/14 یحیى عمر الفاروق دمحم دمحم 1074965 كفـءكفـء7112011/02/14 معلم

الشھید طیار اسامة احمد اسماعیل 2011/06/27 یسرى عبد الھادى كامل حسن 2205034 كفـءكفـء7122011/06/27 معلم

نجع رشوان االعدادیة بالحمیدي 2009/04/27 یسري عزت عبد الحمید عبد الموجود 2146158 كفـءكفـء7132011/06/27 معلم

الداودیة 2010/02/14 یوستینا مجدى جرانت كرلس 2171011 كفـءكفـء7142011/02/14 معلم
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الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

شطورة الثانویةالمشتركة 1981/09/01 حلمى على دمحم یوسف 1569719 كفـءكفـء12012/09/25 دكتوراهوكیل مدرسة متفرغ- معلم خبیر 

طھطا االبتدائیة المشتركة 1994/09/01 احمد احمد احمد السید 1053147 كفـءكفـء22012/06/06 ماجیستیرمدیر مدرسة- معلم أول أ 

یعمل بالدیوان 1993/10/25 حسن نصرالدین سید احمد 1569332 كفـءكفـء32009/01/05 أمین مكتبة أول  أ

خالد بن الولید الثانویة 2012/01/22 احمد عبد الاله قاعود قاسم 2393911 كفـءكفـء42011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الشیخ زین الدین الجدیدة 2010/07/01 رضا دمحم محمود منصور 2186732 كفـءكفـء52011/06/27 أخصائى نفسى

بنھو الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم  حسن انور محمود 2097800 كفـءكفـء62011/06/27 أخصائى نفسى

الزھراءالجدیدة 2004/07/01 احمد عاطف شحاتھ احمد 2105205 كفـءكفـء72011/07/01 أخصائى اجتماعى

االسالمیھ ع  بنات بطھطا 2010/07/01 اسماء سید محمود السید 2195062 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى اجتماعى

ساحل طھطا المشتركة 2010/07/01 امانى فوزى بسطا شحاتھ 2356737 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھداء بشطورة 2010/07/01 امل على محمود دمحم 2097740 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى اجتماعى

طھطا االبتدائیة الجدیدة 2010/07/01 امنھ احمد خمیس عبد هللا 2342939 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھداء بشطورة 2010/07/01 انتصار معاز دمحم حب النبى 1074874 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى اجتماعى

التحریر المشتركة 2010/07/01 ایمان احمد البدرى عبد العال 2266428 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى اجتماعى

الزھراءالجدیدة 2010/07/01 ایمان جمال احمد على 2145460 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى اجتماعى

ساحل طھطا المشتركة 2010/05/14 جرجس ناجى عزیز خلیل 2095344 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى اجتماعى

السوالم الجدیده فصول ملحقة اعدادى 2010/07/01 جمالت توما موسى عبد المسیح 2341742 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى اجتماعى

مجمع بنجا 2010/07/01 حنان سید حسین ھمام 2178054 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى اجتماعى
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طھطاسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

مؤسسة الكوم االصفر 2010/07/01 سحر خلف احمد دمحم 2179396 كفـءكفـء182011/06/27 أخصائى اجتماعى

طھطا االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 سحر دمحم أحمد بخیت 1074063 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى اجتماعى

البارودى االبتدائیة 2010/02/28 سماح ھالل عبده على 1074060 كفـءكفـء202011/02/28 أخصائى اجتماعى

الحریدیة القبلیة المشتركة 2011/07/01 سھام حسان ابو ضیف عبد الرحمن 1075303 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى اجتماعى

طھطا الثانویة بنات 2010/07/01 سوزان خلف دمحم صدیق 2096749 كفـءكفـء222011/07/01 أخصائى اجتماعى

ساحل طھطا االبتدائیة الجدیدة 2010/07/01 صابرین السید عیسوى السید 2106719 كفـءكفـء232011/06/27 أخصائى اجتماعى

الزھراء االعدادیة بنات 2010/07/01 عزه دمحم عید موسي 2099010 كفـءكفـء242011/07/01 أخصائى اجتماعى

ساحل طھطا المشتركة 2010/07/01 كرستین اسحاق كامل  واصف 2356740 كفـءكفـء252011/06/27 أخصائى اجتماعى

نجع ابو خرص 2010/07/01 منى احمد دمحم حسن 2097419 كفـءكفـء262011/06/27 أخصائى اجتماعى

مجمع شطورة 2010/07/01 منى دمحم احمد دمحم 2098959 كفـءكفـء272011/06/27 أخصائى اجتماعى

مؤسسة شطورةاالبتدائیة المشتركة 2010/07/01 منى دمحم دمحم احمد 2098815 كفـءكفـء282011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھداء بشطورة 2011/07/01 نجالء على دمحم رضوان 1071049 كفـءكفـء292011/06/27 أخصائى اجتماعى

مجمع بنجا 2011/07/01 نسمھ دمحم عارف عبد هللا 1075308 كفـءكفـء302011/06/27 أخصائى اجتماعى

بنت النیل االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 نیللى خلف محمود عیسى 2103333 كفـءكفـء312011/06/27 أخصائى اجتماعى

2010/07/01 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  ھدیر دمحم حامد دمحم 2108357 كفـءكفـء322011/06/27 أخصائى اجتماعى

البنات االعدادیة الجدیدة بطھطا 2010/07/01 وفاء نعیم السید بخیت 2253788 كفـءكفـء332011/06/27 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید الثانویة 2010/07/01 والء حسین فرغلى حسن 2098972 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى اجتماعى
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كمال الداخلى مھنى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 یاسر سلیم عباس سلیم 2153780 كفـءكفـء352011/06/27 أخصائى اجتماعى

طھطا االعدادیة الحدیثة 1987/03/26 عبد العال دمحم علي عبد هللا 1009731 كفـءكفـء362012/06/06 دكتوراهمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1995/08/01 أحمد علي دمحم عبد المحسن 1057759 كفـءكفـء372012/06/06 ماجیستیرمعلم أول أ

بنھو ع المشتركة 1993/09/01 عبدالموجود ھاشم عبدالحلیم نصر 1043242 كفـءكفـء382009/01/05 معلم أول أ

1984/12/01 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  علي دمحم ابوالقاسم علي حسن 1723011 كفـءكفـء392009/01/05 معلم أول أ

رفاعة الطھطاوى الثانویة العسكریة 1992/09/01 عماد الدین دمحم فتحي أحمد عبد الوھاب 1046156 كفـءكفـء402009/01/05 معلم أول أ

شطورة الثانویةالمشتركة 1999/03/20 دمحم احمد دمحم سالمان 1060486 كفـءكفـء412012/09/25 دكتوراهمعلم أول أ

1992/12/01 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  نسیم موسي قابیل خلیل 1034409 كفـءكفـء422009/01/05 معلم أول أ

الزھراءالجدیدة 1991/11/01 أحمد احمد عبد الاله عبد الرحمن 1051525 كفـءكفـء432009/01/05 معلم أول

دمحم محمود الحجار بالخزنداریھ شرق 1997/09/01 السید عبد العال العارف عبد العال 1565625 كفـءكفـء442009/01/05 معلم أول

طھطا الرسمیة للغات االبتدائیة 2000/10/17 سعید السید احمد عبدالعال 1068367 كفـءكفـء452012/05/01 ماجیستیرمعلم أول

نجع شانودى االعدادیة المشتركة 2000/10/17 سید شھاوى ابراھیم قرنھ 1058896 كفـءكفـء462012/04/30 ماجیستیرمعلم أول

نجع شانودى االعدادیة المشتركة 1999/03/20 عادل عبد العزیز طنطاوى نصر 1567153 كفـءكفـء472009/01/05 معلم أول

المستشار حلمي عبد اآلخر الثانویة الفنیة بنات 1994/11/01 غادة سید دمحم دمحم الشافعى 1792330 كفـءكفـء482009/01/05 معلم أول

عقبة بن نافع اإلعدادیة 1988/09/01 كمال خلف السید احمد 360374 كفـءكفـء492009/11/22 معلم أول

طھطا الثانویة الصناعیة بنین 1994/11/01 دمحم خضر أحمد عبد الخالق 1050045 كفـءكفـء502009/12/01 معلم أول

المستشار حلمي عبد اآلخر الثانویة الفنیة بنات 1994/09/01 ھویده احمد حسین مصطفى 1057378 كفـءكفـء512009/12/01 معلم أول
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المؤھل 
األعلي

بنھو الثانویة المشتركة 2011/07/01 سامح احمد دمحم الداوي  2148698 كفـءكفـء522011/06/27 معلم

الجریدات االعدادیة  المشتركة 2010/02/28 ابتسام عمر دمحم عباد 1072548 كفـءكفـء532011/02/28 معلم

عباس بخیت حماد االعدادیة 2011/07/01 ابراھیم سالم احمد  سالم 2094550 كفـءكفـء542011/06/27 معلم

نجع قبیصى الجدیدة 2011/07/01 ابراھیم عبد العال عبد الوارث عبد الغنى 2098951 كفـءكفـء552011/06/27 معلم

بنى حرب الجدیدة 2011/07/01 ابو الحسن دمحم دمحم ھریدى 2103022 كفـءكفـء562011/06/27 معلم

حاجر مشطا 2009/12/25 ابو زید سید دمحم عبد الاله 2105787 كفـءكفـء572011/02/14 معلم

مؤسسة القبیصات 2010/02/14 ابوالحسن غریب على دمحم 1071535 كفـءكفـء582011/02/14 معلم

السوالم الجدیده لریاض االطفال 2010/07/01 اتریزه سعید ناشد بدرس 2101947 كفـءكفـء592011/06/27 معلم

المرحوم العشرى كیالنى ریاض اطفال 2010/07/01 احالم احمد عبد الحمید عبد العال 1070694 كفـءكفـء602011/06/27 معلم

دمحم حسن ابراھیم 2010/07/01 احالم السید احمد عبد العال 2098998 كفـءكفـء612011/06/27 معلم

طھطا الجدیدة لریاض االطفال 2010/07/01 احالم حسن حسانین على 2097807 كفـءكفـء622011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة بطھطا 2011/02/28 احالم رمضان احمد سلیمان 2094476 كفـءكفـء632011/02/28 معلم

نزلة عمارة ج ریاض اطفال 2010/07/01 احالم عبكھ عبد هللا عبد القادر 2097063 كفـءكفـء642011/06/27 معلم

بنى حرب المشتركة 2011/02/28 احمد  یاسین احمد حسن 2191996 كفـءكفـء652011/02/28 معلم

الشھید عبد الحافظ ع المشتركة 2011/07/01 احمد السید ابو دھب عبد الحلیم 2183157 كفـءكفـء662011/06/27 معلم

ناصر بالطوالب 2011/07/01 احمد السید عبد الرؤف فراج 2102937 كفـءكفـء672011/06/27 معلم

2011/07/01 بنھو للتعلیم االساسى ع احمد السید عبد اللطیف احمد 2139425 كفـءكفـء682011/06/27 معلم
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نزلة الھریدى المشتركة 2011/07/01 احمد جابر عبد الاله دمحم 2098981 كفـءكفـء692011/06/27 معلم

نجع على فرج 2010/05/08 احمد جابر دمحم دمحم 1070500 كفـءكفـء702011/06/27 معلم

دمحم عبد الجواد ع 2011/02/14 احمد جابر محمود جابر 1075873 كفـءكفـء712011/02/14 معلم

السوالم الجدیده فصول ملحقة اعدادى 2010/05/08 احمد حسانین محروس حسن 2067484 كفـءكفـء722011/07/01 معلم

مؤسسة الكوم االصفر 2011/07/01 احمد حلمى احمد عفیفى 2096781 كفـءكفـء732011/06/27 معلم

بنت النیل االبتدائیة المشتركة 2010/02/14 احمد خلف هللا السید مصطفى 1072065 كفـءكفـء742011/02/14 معلم

االمل للتربیة الخاصة بطھطا 2011/02/14 احمد رجب محمود عبدالعاطى 1074778 كفـءكفـء752011/02/14 معلم

الجریدات االعدادیة  المشتركة 2010/05/10 احمد صالح حسین على 2154724 كفـءكفـء762011/07/01 معلم

الشھداء بشطورة 2011/02/14 احمد عبد الحفیظ حسانین عبد هللا 2099641 كفـءكفـء772011/02/14 معلم

شطورة االعدادیة للبنات 2010/05/08 احمد عبد العال دمحم عمر 2098324 كفـءكفـء782011/06/27 معلم

نجع حمد االبتدائیة 2009/12/24 احمد عبد الفتاح عبد العال دمحم 2098877 كفـءكفـء792011/02/14 معلم

طھطا الرسمیة للغات االعدادیة 2009/12/25 احمد عبد اللطیف دمحم عقل 2091710 كفـءكفـء802011/02/14 معلم

بنھو الجدیدة 2011/07/01 احمد على ابوضیف الزھرى 2095216 كفـءكفـء812011/06/27 معلم

كمال الداخلى المشتركة 2011/07/01 احمد على احمد دمحم 2087974 كفـءكفـء822011/06/27 معلم

نجع حمد اإلعدادیة 2011/07/01 احمد على دمحم على 2059334 كفـءكفـء832011/07/01 معلم

عباس بخیت حماد االعدادیة 2011/07/01 احمد على مرسى بخیت 2094467 كفـءكفـء842011/06/27 معلم

بنى حرب الثانویة المشتركة 2011/02/28 احمد عید فاضل سلیمان 2089132 كفـءكفـء852011/02/28 معلم
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الشھید ھشام جابر بكر 2010/05/08 احمد فاروق دمحم محجوب 2343763 كفـءكفـء862011/06/27 معلم

احمدعبدالرؤف ع المشتركة نزلھ عماره 2011/02/14 أحمد فراج السید عالم 1072632 كفـءكفـء872011/02/28 معلم

عباس بخیت حماد االعدادیة 2009/12/25 احمد دمحم رضوان عبد العزیز 2228189 كفـءكفـء882011/02/14 معلم

دمحم محمود الحجار بالخزنداریھ شرق 2011/02/14 احمد دمحم سالم فزاع 1075396 كفـءكفـء892011/02/14 معلم

نجع ابو خرص 2011/07/01 احمد دمحم عبد الرؤوف احمد 2179997 كفـءكفـء902011/06/27 معلم

نجع قبیصى الجدیدة 2011/02/14 احمد دمحم عبد السمیع الشریف 1073196 كفـءكفـء912011/02/14 معلم

المرحوم العشرى كیالنى تعلیم اساسى 2011/07/01 احمد دمحم على محمود 2092405 كفـءكفـء922011/06/27 معلم

عباس بخیت حماد االعدادیة 2011/07/01 احمد دمحم عمران اسماعیل 2371046 كفـءكفـء932011/06/27 معلم

كمال الداخلى المشتركة 2011/07/01 احمد موسى على موسى 2187003 كفـءكفـء942011/06/27 معلم

الزھراء المشتركة لریاض االطفال 2010/02/28 اخالص مجاھد عبد الھادى حسین 2102928 كفـءكفـء952011/02/28 معلم

الشیخ زین الدین الجدیدة 2011/07/01 ادھم احمد جاد الرب السید عسكر 2228125 كفـءكفـء962011/06/27 معلم

سوالم طھطا االبتدائیة الجدیدة 2010/02/14 أروى دمحم یوسف بخیت 1074115 كفـءكفـء972011/02/14 معلم

مرزوق ابو نجلة االعدادیة 2010/02/14 ازھار دمحم عزالدین عبدالحمید عبدهللا 1073355 كفـءكفـء982011/02/14 معلم

الحریدیة القبلیة المشتركة 2011/02/14 اسامة على دمحم ابو جبل 2084195 كفـءكفـء992011/02/14 معلم

بنجا المشتركة 2009/12/24 اسامھ  احمد دمحم عبد المتجلى 2097235 كفـءكفـء1002011/02/14 معلم

نزلة القاضى االعدادیة المشتركة 2011/02/14 اسحق رمزى عدلى بشاى 2091973 كفـءكفـء1012011/02/14 معلم

االمل للتربیة الخاصة بطھطا 2011/07/01 اسراء  محمود دھیس دمحم 2096753 كفـءكفـء1022011/06/27 معلم
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نجع على فرج 2010/07/01 اسراء احمد عبد الحلیم دمحم 2142191 كفـءكفـء1032011/06/27 معلم

طھطا الرسمیة للغات االعدادیة 2010/07/01 اسماء  صالح دمحم امین 2095907 كفـءكفـء1042011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة المشتركة 2010/02/28 اسماء  على طھ مصطفى 2102939 كفـءكفـء1052011/02/28 معلم

ساحل طھطا االبتدائیة الجدیدة 2010/02/14 اسماء السید احمد عبدربھ 1073274 كفـءكفـء1062011/02/14 معلم

2010/07/01 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  اسماء السید عبد الوھاب على 2098974 كفـءكفـء1072011/06/27 معلم

الشیخ زین الدین الجدیدة لریاض األ طفال 2010/07/01 اسماء بخیت عبد ربھ ابو ھانى 2096533 كفـءكفـء1082011/06/27 معلم

البارودى االبتدائیة 2010/07/01 اسماء بدوى على فراج 2098862 كفـءكفـء1092011/06/27 معلم

نجع حمد االبتدائیة 2010/07/01 اسماء جابر احمد على 2159010 كفـءكفـء1102011/06/27 معلم

مجمع شطورة لریاض االطفال 2010/07/01 اسماء جمال بخیت السید 2099841 كفـءكفـء1112011/06/27 معلم

نجع قبیصى الجدیدة 2010/02/14 اسماء جمال على سالم 1075639 كفـءكفـء1122011/02/14 معلم

بنھو تعلیم اساسى 2010/02/28 اسماء حسن ابوضیف حسین 1074273 كفـءكفـء1132011/02/28 معلم

كمال الداخلى مھنى االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 اسماء حسن شوقى عبد الرجال 2099672 كفـءكفـء1142011/06/27 معلم

بنھو تعلیم اساسى 2010/07/01 اسماء حسین على دمحم 2095974 كفـءكفـء1152011/06/27 معلم

سوالم طھطا بنین 2010/02/28 اسماء خلف السید دمحم 2102910 كفـءكفـء1162011/02/28 معلم

بنھو ع المشتركة 2010/07/01 اسماء عبد الرحیم احمد عبد الرحیم 2097968 كفـءكفـء1172011/06/27 معلم

الشیخ زین الدین االعدادیة 2010/07/01 اسماء عبد الرحیم خلیفة عبد الكریم 2094529 كفـءكفـء1182011/06/27 معلم

بنھو الجدیدة 2010/02/14 اسماء عبد العال دمحم یوسف 2084199 كفـءكفـء1192011/02/14 معلم
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بنھو تعلیم اساسى 2010/07/01 اسماء عبد الكریم حافظ سالم 2097738 كفـءكفـء1202011/06/27 معلم

السوالم الجدیده فصول ملحقة اعدادى 2010/02/28 اسماء عبد اللطیف احمد سالم 1074203 كفـءكفـء1212011/02/28 معلم

كمال الداخلى مھنى االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 اسماء على موسى السید 2099272 كفـءكفـء1222011/06/27 معلم

نجع الجمل 2010/07/01 اسماء غریب ابراھیم عبد الرحیم 2095900 كفـءكفـء1232011/06/27 معلم

فؤاد عباس اإلبتدائیة 2010/02/14 اسماء فاروق عبد العال التعلب 2095222 كفـءكفـء1242011/02/14 معلم

الشھداء بشطورة 2010/02/28 اسماء دمحم احمد دمحم 2066490 كفـءكفـء1262011/02/28 معلم

بنى عمار الجدیدة لریاض االطفال 2010/07/01 اسماء دمحم عبد الاله السید 2100324 كفـءكفـء1272011/06/27 معلم

مجمع شطورة لریاض االطفال 2010/07/01 اسماء دمحم دمحم شبیب 2392748 كفـءكفـء1282011/06/27 معلم

طھطا الرسمیة للغات لریاض اطفال 2010/07/01 اسماء محمود احمد دمحم 2092148 كفـءكفـء1292011/06/27 معلم

الصفیحة ع المشتركة 2011/02/28 اسماء مختار دمحم اسماعیل 1075635 كفـءكفـء1302011/02/28 معلم

السالم  بشطوره 2010/07/01 اسماء مشرف موسى مشرف 2160407 كفـءكفـء1312011/06/27 معلم

نجع قبیصى الجدیدة 2010/07/01 اسماء مصطفى احمد عبد العزیز 2098966 كفـءكفـء1322011/06/27 معلم

مصطفى العمده 2010/07/01 اسماء مصطفى دمحم على 2101143 كفـءكفـء1332011/06/27 معلم

نجع على فرج 2011/02/14 اسماء نظیر مرزوق عبدالباقي 1075083 كفـءكفـء1342011/02/14 معلم

الشیخ زین الدین المشتركة 2010/02/14 اسماء ھمام السید تمام 2102476 كفـءكفـء1352011/02/14 معلم

نجع على فرج لریاض االطفال 2010/07/01 اسماء یحیا السید مصطفى 2096437 كفـءكفـء1362011/06/27 معلم

نزلة الھریدى المشتركة 2011/02/28 اسماعیل رائف اسماعیل دمحم 1072636 كفـءكفـء1372011/02/28 معلم
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الشھید احمد حسین عامر 2010/07/01 اسمھان احمد دمحم تمساح 2389927 كفـءكفـء1382011/06/27 معلم

خلوه محفوظ للتعلیم االساسى 2011/02/14 اشرف بنشوى یوسف بنشوى 1075299 كفـءكفـء1392011/02/14 معلم

الشھید احمد حسین عامر 2010/02/28 اشرف شحات محمود بخیت 2097334 كفـءكفـء1402011/02/28 معلم

الخزنداریة شرق الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 اشرف دمحم رشاد عبد هللا 2096508 كفـءكفـء1412011/06/27 معلم

الشیخ زین الدین االعدادیة 2011/07/01 اشواق سید دمحم عبد الرحمن 2099340 كفـءكفـء1422011/06/27 معلم

الصفیحة ع المشتركة 2010/07/01 اكرام فرغلى عبد المطلب احمد 2103640 كفـءكفـء1432011/06/27 معلم

ابراھیم السنكھ تعلیم اساسى 2011/02/14 الزھراء احمد عبدالحلیم دمحم 1073269 كفـءكفـء1442011/02/14 معلم

الجریدات االعدادیة  المشتركة 2010/07/01 الزھراء البدرى دمحم عطیھ 2254768 كفـءكفـء1452011/06/27 معلم

الصفیحة ع المشتركة 2011/02/14 السید احمد عبد الرحیم جالل 2084191 كفـءكفـء1462011/02/14 معلم

المرحوم العشرى كیالنى االبتدائیة 2011/02/14 السید العربى شحاتھ العارف 2099032 كفـءكفـء1472011/02/14 معلم

احمدعبدالرؤف ع المشتركة نزلھ عماره 2010/06/01 السید جمعھ احمد عبد العال 2148674 كفـءكفـء1482011/05/09 معلم

الشھید احمد حسین عامر 2011/02/14 السید حسین على بخیت 2098337 كفـءكفـء1492011/02/14 معلم

القبیصات تعلیم اساسى االبتدائیة 2011/02/14 السید رجب صابر حسن 2102497 كفـءكفـء1502011/02/14 معلم

شطورة االعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/02/28 السید على على احمد 1065952 كفـءكفـء1512011/02/28 معلم

دمحم عبد الجواد ع 2011/07/01 السید فتحى مھیرى دمحم 2098822 كفـءكفـء1522011/06/27 معلم

دمحم محمود الحجار بالخزنداریھ شرق 2009/12/26 السید مجدى عبد العال على 1073133 كفـءكفـء1532011/02/14 معلم

كمال الداخلى المشتركة 2011/02/28 السید دمحم السید دمحم 2099019 كفـءكفـء1542011/02/28 معلم
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مرزوق ابو نجلة االعدادیة 2010/07/01 الشیماء ابراھیم احمد محمود 2097222 كفـءكفـء1552011/06/27 معلم

نزلة القاضى االعدادیة المشتركة 2011/02/14 الشیماء احمد محمود جادهللا 1075443 كفـءكفـء1562011/02/14 معلم

طھطا الفندقیة 2010/02/14 الشیماء جالل عبدالعزیز عبدالمجید 2059470 كفـءكفـء1572011/02/14 معلم

2010/07/01 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  الشیماء صالح على عبد هللا 2096418 كفـءكفـء1582011/06/27 معلم

2010/07/01 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  الشیماء عمر دمحم عمر 2225554 كفـءكفـء1592011/06/27 معلم

االسالمیھ ع  بنات بطھطا 2010/02/28 الشیماء فیصل دمحم عبد الرحیم 2099299 كفـءكفـء1602011/02/28 معلم

نزلة خاطر 2011/02/28 القناص صابر سید عبدالغفار 1073442 كفـءكفـء1612011/02/28 معلم

السوالم الجدیده لریاض االطفال 2010/07/01 الھام دمحم راشد قاسم 2100283 كفـءكفـء1622011/06/27 معلم

شطورة االعدادیة للبنات 2011/02/14 الھام نبیھ بشاى عطیھ 1075354 كفـءكفـء1632011/02/14 معلم

التحریر المشتركة 2010/05/08 الھیثم دمحم محمود بكرى 2097202 كفـءكفـء1642011/06/27 معلم

التحریر الجدیده لریاض االطفال 2010/07/01 امال  خلف جاب هللا عطا 2094363 كفـءكفـء1652011/06/27 معلم

نجع حمد اإلعدادیة 2010/02/14 امال حسن صدیق رضوان 1072489 كفـءكفـء1662011/02/14 معلم

مجمع نزلة القاضى 2010/07/01 امال عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن 2097197 كفـءكفـء1672011/06/27 معلم

الشھید دمحم عبد الرحمن الدروزى 2010/07/01 امال متوشلح قطیط سیدھم 2188522 كفـءكفـء1682011/06/27 معلم

نجع حمد االبتدائیة 2010/02/28 امال دمحم شعبان دمحم 2098530 كفـءكفـء1692011/02/28 معلم

بنى حرب الجدیدة 2010/07/01 امانى احمد المنیر انور دمحم 2096445 كفـءكفـء1702011/06/27 معلم

نجع عبد الدایم اإلبتدائیة 2010/07/01 امانى السید كمال الدین عبد العال 2096774 كفـءكفـء1712011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

عرب بخواج االعدادیة 2010/02/14 امانى حسانین على بخیت 2096451 كفـءكفـء1722011/02/14 معلم

نجع عبد الدایم اإلبتدائیة 2010/07/01 امانى رجب محمود عبد العاطى 2097755 كفـءكفـء1732011/06/27 معلم

2010/02/14 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  امانى سمعان موسى سمعان 1074059 كفـءكفـء1742011/02/14 معلم

شطورة االعدادیة للبنات 2010/07/01 امانى فاروق شاروبیم عازر 2186570 كفـءكفـء1752011/06/27 معلم

بنھو الجدیدة 2010/02/28 أمانى فتحى على أحمد 1073896 كفـءكفـء1762011/02/28 معلم

مرزوق ابو نجلة االعدادیة 2010/02/14 امانى كامل  عبد العال حجازى 2097381 كفـءكفـء1772011/02/14 معلم

ساحل طھطا المشتركة 2010/02/28 امانى دمحم احمد جابر 2101938 كفـءكفـء1782011/02/28 معلم

بنھو ع المشتركة 2010/07/01 امانى منصور سالمھ ابراھیم 2097766 كفـءكفـء1792011/06/27 معلم

2010/02/14 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  أماني محمود عبدهللا عبدهللا 1073738 كفـءكفـء1802011/02/14 معلم

2010/07/01 الجمھوریة الجدیدة لریاض اطفال امل  السید احمد الدسوقى 2094397 كفـءكفـء1812011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 امل  صابر السید حسن 2096477 كفـءكفـء1822011/06/27 معلم

احمدعبدالرؤف ع المشتركة نزلھ عماره 2010/07/01 امل  دمحم السید حسن 2105799 كفـءكفـء1832011/06/27 معلم

عرب بخواج االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 امل ابراھیم عبد ربھ ابراھیم 2097049 كفـءكفـء1842011/06/27 معلم

كمال الداخلى مھنى االبتدائیة المشتركة 2010/02/14 امل ابو الفضل ناجى احمد 1074725 كفـءكفـء1852011/02/14 معلم

مجمع نزلة القاضى 2010/07/01 امل انور فایز عطیة 2193781 كفـءكفـء1862011/06/27 معلم

مجمع الصفیحة 2010/02/28 امل حمدان عبد الحمید عبد الرحیم 1072083 كفـءكفـء1872011/02/28 معلم

طھطا الجدیدة لریاض االطفال 2010/07/01 امل حمدى عبد المغیث دمحم 2097012 كفـءكفـء1882011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

بنى حرب المشتركة 2010/02/14 امل سعدالدین ذكى عزكیالنى 1072537 كفـءكفـء1892011/02/14 معلم

كوم بدر لریاض االطفال 2010/02/28 امل سید خلیفھ دمحمین 2097056 كفـءكفـء1902011/02/28 معلم

2011/02/28 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  امل عبد الحارث احمد السید 1075112 كفـءكفـء1912011/02/28 معلم

كمال الداخلى المشتركة 2010/02/14 امل عبد الصبور عبد المعتمد طنطاوى 2024841 كفـءكفـء1922011/02/14 معلم

بنجا المشتركة 2010/02/28 أمل عبد العلیم احمد عثمان 1074124 كفـءكفـء1932011/02/28 معلم

التحریر  االبتدائیة الجدیدة 2011/02/28 امنھ  انور محمود عبد هللا 2227165 كفـءكفـء1942011/02/28 معلم

عرب بخواج االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 امھال دمحم شیبھ عبد العال 2096997 كفـءكفـء1952011/06/27 معلم

الشیخ مسعود ریاض اطفال 2010/07/01 امیرة احمد عبد الحلیم محمود 2097067 كفـءكفـء1962011/06/27 معلم

بنھو تعلیم اساسى 2010/02/14 امیرة حنفى عبد الصبور على 2097851 كفـءكفـء1972011/02/14 معلم

عقبة بن نافع اإلعدادیة 2010/02/28 امیرة ضاحى یوسف احمد 2097225 كفـءكفـء1982011/02/28 معلم

الصفیحة ع المشتركة 2011/02/28 أمیره رشاد دمحم طلب 1075315 كفـءكفـء1992011/02/28 معلم

االمام على بن ابى طالب االبتدائیة 2011/02/14 امیره فاروق شاروبیم عاذر 2095961 كفـءكفـء2002011/02/14 معلم

الحریدیة القبلیة المشتركة 2010/07/01 امیره دمحم عاطف على 2096432 كفـءكفـء2012011/06/27 معلم

مؤسسة القبیصات 2010/02/14 امیره دمحم محمود السید 2097020 كفـءكفـء2022011/02/14 معلم

نجع عبد الدایم اإلبتدائیة 2010/07/01 امیره محمود خلف على 2095980 كفـءكفـء2032011/06/27 معلم

نجع ابو خرص 2011/02/28 امیره محمود عبد العلى دمحمین 2099022 كفـءكفـء2042011/02/28 معلم

مرزوق ابو نجلة االعدادیة 2009/12/25 امیل منیر صبحى سیدھم 2092415 كفـءكفـء2052011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

الشھید ھشام جابر بكر 2010/07/01 امیمة احمد خمیس عبد هللا 2096557 كفـءكفـء2062011/06/27 معلم

ابراھیم السنكھ تعلیم اساسى 2010/07/01 انجى صباح فام صلیب 2102014 كفـءكفـء2072011/06/27 معلم

نجع عبد الدایم اإلبتدائیة 2011/02/14 إنجي مجدي حلیم منسي 1074604 كفـءكفـء2082011/02/14 معلم

2011/02/14 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  انجیل عمر نبیھ شحات 1075511 كفـءكفـء2092011/02/14 معلم

القبیصات للتعلیم االساسى 2011/02/14 ایرین فوزى جید سیفین 2097013 كفـءكفـء2102011/02/14 معلم

سوالم طھطا االبتدائیة الجدیدة 2010/07/01 ایرینى ابراھیم قدوس ابراھیم 2370443 كفـءكفـء2112011/06/27 معلم

2010/07/01 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  ایرینى القس یوحنا شحاتھ تاوضروس 2098567 كفـءكفـء2122011/06/27 معلم

ناصر بالطوالب 2010/07/01 ایرینى جرجس ابراھیم قدیس 2102932 كفـءكفـء2132011/06/27 معلم

طھطا التجاریة للبنات 2010/07/01 ایرینى حلمى لحظى ایوب 2098347 كفـءكفـء2142011/06/27 معلم

بنھو تعلیم اساسى 2010/02/14 ایرینى ذكى جرجس ابراھیم 1073026 كفـءكفـء2152011/02/14 معلم

مجمع بنجا لریاض االطفال 2010/07/01 ایرینى عزت ھنرى سیدھم 2103352 كفـءكفـء2162011/06/27 معلم

مجمع شطورة للتعلیم االساسى 2011/02/14 ایرینى فخرى عبدالنور جودة 1075582 كفـءكفـء2172011/02/14 معلم

احمدعبدالرؤف ع المشتركة نزلھ عماره 2010/02/14 ایریني بشاى عزیز بشاى 2096452 كفـءكفـء2182011/02/14 معلم

الشیخ زین الدین الجدیدة 2010/02/14 ایفا زكریا صاروفیم واصف 2094359 كفـءكفـء2192011/02/14 معلم

طھطا الرسمیة للغات لریاض اطفال 2010/07/01 ایمان احمد ضاحى سلیمان 2092151 كفـءكفـء2202011/06/27 معلم

االمام على بن ابى طالب االبتدائیة 2010/02/14 ایمان احمد دمحم احمد 2092414 كفـءكفـء2212011/02/14 معلم

2010/07/01 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  ایمان الدیب فھمى  ھابیل 2191577 كفـءكفـء2222011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

االمام على بن ابى طالب االبتدائیة 2010/02/28 ایمان السید حسانین حسن 1070470 كفـءكفـء2232011/02/28 معلم

السالم  بشطوره 2010/07/01 ایمان السید عیسى عیسى 2097043 كفـءكفـء2242011/06/27 معلم

بنھو تعلیم اساسى 2011/02/28 إیمان السید دمحم أحمد 1075207 كفـءكفـء2252011/02/28 معلم

الشھداء بشطورة ریاض اطفال 2010/07/01 ایمان السید دمحم على 2097214 كفـءكفـء2262011/06/27 معلم

مؤسسة القبیصات 2010/07/01 ایمان حسن ابراھیم حسن 2103359 كفـءكفـء2272011/06/27 معلم

البنات االعدادیة الجدیدة بطھطا 2010/02/28 ایمان خطاب محمود ضیف هللا 2099027 كفـءكفـء2282011/02/28 معلم

نجع عبد الدایم اإلبتدائیة 2010/07/01 ایمان رجب قناوى ابو العال 2097457 كفـءكفـء2292011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 ایمان رفعت عبد الحفیظ مغربى 2096480 كفـءكفـء2302011/06/27 معلم

نجع حمد االبتدائیة 2010/02/14 ایمان رفعت دمحم محمود 1074496 كفـءكفـء2312011/02/14 معلم

نجع حمد لریاض األطفال 2010/07/01 إیمان صالح دمحم خلیل 1075829 كفـءكفـء2322011/06/27 معلم

مجمع شطورة لریاض االطفال 2010/07/01 ایمان عاطف محمود جاد الكریم 1072258 كفـءكفـء2332011/06/27 معلم

بنجا المشتركة 2011/02/14 ایمان عزت تاوضروس موسى 1073569 كفـءكفـء2342011/02/14 معلم

الحریدیة القبلیة المشتركة 2010/02/28 ایمان فتحى احمد یمنى 2100319 كفـءكفـء2352011/02/28 معلم

طھطا االبتدائیة الجدیدة 2010/07/01 ایمان دمحم  خلیفة ابراھیم 2095384 كفـءكفـء2362011/06/27 معلم

بنھو ع المشتركة 2010/02/14 ایمان دمحم احمد محمود 1072497 كفـءفوق المتوسط2372011/02/14 معلم

بنھو الجدیدة 2010/07/01 ایمان دمحم السید اسماعیل 2096548 كفـءكفـء2382011/06/27 معلم

بنى حرب المشتركة 2010/02/28 ایمان دمحم السید حسن 2095203 كفـءكفـء2392011/02/28 معلم
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الشھید سالمان االعدادیة  المشتركة 2010/02/14 ایمان دمحم خمیس عبد هللا 2096620 كفـءكفـء2402011/02/14 معلم

سوالم طھطا االبتدائیة الجدیدة 2010/02/14 ایمان دمحم علي دمحم 1069132 كفـءكفـء2412011/02/14 معلم

مؤسسة شطورةاالبتدائیة المشتركة 2010/02/28 إیمان دمحم دمحم علي 1074269 كفـءكفـء2422011/02/28 معلم

طھطا الرسمیة للغات لریاض اطفال 2010/07/01 ایمان دمحم دمحم مرزوق 2095247 كفـءكفـء2432011/06/27 معلم

طھطا الثانویة الزراعیة 2011/02/28 ایمان دمحم محمود دمحم 1074761 كفـءكفـء2442011/02/28 معلم

احمدعبدالرؤف ع المشتركة نزلھ عماره 2010/02/14 ایمان مصطفى محمود محمود 1074848 كفـءكفـء2452011/02/14 معلم

نجع الجمل 2011/07/01 ایمن ادیب جبرائیل فام 2101982 كفـءكفـء2462011/06/27 معلم

نزلة الھریدى المشتركة 2011/07/01 ایمن السید عبیدهللا دمحم 1073980 كفـءكفـء2472011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة المشتركة 2011/02/28 ایمن عبد الرحیم على موسى 2100312 كفـءكفـء2482011/02/28 معلم

نجع شانودى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایمن عبد العاطى حموده عبد المنعم 2373290 كفـءكفـء2492011/06/27 معلم

نزلة القاضى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 أیمن عبدالجواد دمحم عبدالجواد 1072661 كفـءكفـء2502011/06/27 معلم

الشھید احمد حسین عامر 2011/02/14 ایمن دمحم احمد دمحم 1067287 كفـءكفـء2512011/02/14 معلم

نجع قبیصى الجدیدة 2011/02/28 ایمن دمحم محمود ھریدى 2152773 كفـءكفـء2522011/02/28 معلم

الدكتور كامل مرسى ع 2011/07/01 ایھاب محروس عطیھ روفائیل 2257726 كفـءفوق المتوسط2532011/06/27 معلم

عباس بخیت حماد االعدادیة 2011/02/14 باسم  میالد لبیب حلقھ 2067459 كفـءكفـء2542011/02/14 معلم

نجع عباده 2010/02/14 بخیت ابراھیم لوقا عبد المسیح 2138166 كفـءكفـء2552011/02/14 معلم

السالم  بشطوره 2010/02/14 بخیتھ عبد هللا السید احمد 2098818 كفـءكفـء2562011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى عمار الجدیدة لریاض االطفال 2010/07/01 بدور احمد ھریدى على 2096422 كفـءكفـء2572011/06/27 معلم

مجمع شطورة 2010/07/01 بسمة دمحم محمود احمد 2096608 كفـءكفـء2582011/06/27 معلم

القبیصات تعلیم اساسى االبتدائیة 2010/02/14 بسمھ سمعان كامل سمعان 2098863 كفـءكفـء2592011/02/14 معلم

الحریدیة القبلیة المشتركة 2011/07/01 بھنساوى السید بھنساوى حسن 2201948 كفـءكفـء2602011/06/27 معلم

الصفیحة ع المشتركة 2011/07/01 بیشوى اشعیا عوض ارمانیوس 2095350 كفـءكفـء2612011/06/27 معلم

الجبیرات للتعلیم االساسى ابتدائى 2011/07/01 بیشوى انور بشرى جرجس 2096777 كفـءكفـء2622011/06/27 معلم

شطوره  االعدادیة بنین 2010/02/14 تحیة دمحم ھاشم دمحم 1073267 كفـءكفـء2632011/02/14 معلم

2010/07/01 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  تریزه فام جاد قرقار 2102496 كفـءكفـء2642011/06/27 معلم

الشیخ زین الدین االعدادیة 2010/07/01 تغرید متولى دمحم خالف 2099256 كفـءكفـء2652011/06/27 معلم

دمحم حسن ابراھیم 2010/07/01 تھانى دمحم احمد شحاتھ 1071883 كفـءكفـء2662011/06/27 معلم

الجبیرات للتعلیم االساسى ابتدائى 2010/02/28 ثناء محمود قاعود احمد 2225378 كفـءكفـء2672011/02/28 معلم

مجمع شطورة للتعلیم االساسى 2010/02/14 ثویبة دمحم عبد الحلیم على 1072777 كفـءكفـء2682011/02/14 معلم

بنى عمار الجدیدة 2011/02/14 جابر خلف السید أحمد 1073690 كفـءكفـء2692011/02/14 معلم

سوالم طھطا بنین 2009/12/25 جبرائیل سلیمان داود سلیمان 2025327 كفـءكفـء2702011/02/14 معلم

شطورة االعدادیة الجدیدة المشتركة 2010/07/01 جماالت السید بخیت السید 2103083 كفـءكفـء2712011/06/27 معلم

االمام على بن ابى طالب االبتدائیة 2010/02/14 جماالت بشري شاكر خلیل 2063897 كفـءكفـء2722011/02/14 معلم

التحریر الجدیده لریاض االطفال 2010/07/01 جماالت عبد العزیز عبد الغنى عبد العزیز 2094365 كفـءكفـء2732011/06/27 معلم
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سوالم طھطا االبتدائیة الجدیدة 2010/02/14 جمیلھ عبد الكریم محمود عبد الكریم 1072532 كفـءكفـء2742011/02/14 معلم

عرب بخواج االعدادیة 2011/07/01 جوزیف صدقى صادق قدیس 2094447 كفـءكفـء2752011/07/01 معلم

الشیخ زین الدین المشتركة 2010/02/14 جیھان عبد الكریم محمود عبد الكریم 1065993 كفـءكفـء2762011/02/14 معلم

مؤسسة الكوم االصفر 2011/07/01 حاتم حسنى عبد الاله السید 2179432 كفـءكفـء2772011/06/27 معلم

نزلة الھریدى المشتركة 2011/07/01 حازم عبد الراضي ابوضیف ھاشم 1075544 كفـءكفـء2782011/06/27 معلم

مؤسسة شطورةاالبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حازم محمود عبدالرؤوف احمد 1072594 كفـءكفـء2792011/06/27 معلم

ناصر بالطوالب 2010/05/09 حسام البدرى السید اسماعیل 1072100 كفـءكفـء2802011/06/27 معلم

الشھید سالمان االعدادیة  المشتركة 2011/07/01 حسام فوزى دمحم عبد الحمید 2086198 كفـءكفـء2812011/06/27 معلم

نجع الجمل 2011/02/14 حسام دمحم محمود دمحم 2110390 كفـءكفـء2822011/02/28 معلم

كمال الداخلى مھنى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حسن احمد احمد خلیفھ 2225576 كفـءكفـء2832011/06/27 معلم

الحریدیة القبلیة المشتركة 2011/02/14 حسن حسین ابراھیم حسین 1072197 كفـءكفـء2842011/02/14 معلم

رفاعة الطھطاوى الثانویة العسكریة 2011/02/14 حسن دمحم عبدالحمید دمحم 1072708 كفـءكفـء2852011/02/28 معلم

سوالم طھطا االبتدائیة الجدیدة 2011/02/28 حسناء كمال ابوضیف أحمد 1075295 كفـءكفـء2862011/02/28 معلم

الجبیرات للتعلیم االساسى ابتدائى 2010/05/08 حسنى دمحم دمحم أحمد 1073928 كفـءكفـء2872011/06/27 معلم

حاجر مشطا 2010/05/09 حسین خلف حسین عبد العال 2105789 كفـءكفـء2882011/07/01 معلم

نزلة الھریدى المشتركة 2011/02/28 حماده احمد عبد الغني طلب 1075263 كفـءكفـء2892011/02/28 معلم

خلوه محفوظ للتعلیم االساسى 2011/02/14 حمدى على حسین ھمام 1065016 كفـءكفـء2902011/02/14 معلم
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الخزنداریة شرق الجدیدة االبتدائیة 2010/02/14 حمدیھ السید خالد دمحم 1072692 كفـءكفـء2912011/02/14 معلم

كمال الداخلى مھنى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حنان السید دمحم  السید 2096765 كفـءكفـء2922011/06/27 معلم

بنى حرب اإلبتدائیة المشتركة 2010/07/01 حنان السید دمحم عبدالعال 1071895 كفـءكفـء2932011/06/27 معلم

الشھید ھشام جابر بكر 2010/02/28 حنان عباس عطیة هللا نصر 1073855 كفـءكفـء2942011/02/28 معلم

السالم  بشطوره 2010/02/14 حنان على عبد القادر عبد هللا 2097870 كفـءكفـء2952011/02/14 معلم

ساحل طھطا المشتركة 2010/02/14 حنان دمحم قبیصى عبد الرحیم 1074359 كفـءكفـء2962011/02/14 معلم

الشھداء بشطورة 2011/02/14 حنفى محمود محمود احمد 2102581 كفـءكفـء2972011/02/14 معلم

عقبة بن نافع اإلعدادیة 2010/01/17 خالد احمد دمحم عبد العال 2090820 كفـءكفـء2982011/02/28 معلم

نزلة خاطر 2009/12/25 خالد سید احمد مصطفى 2098520 كفـءكفـء2992011/02/28 معلم

الشھید اللواء عالء البنا 2010/02/28 خدیجة أحمد فتحى محمود علم الدین 1070403 كفـءكفـء3002011/02/28 معلم

السالم  بشطوره 2011/02/14 خلف احمد حسن دمحم 1073919 كفـءكفـء3012011/02/14 معلم

ابراھیم السنكھ تعلیم اساسى 2010/05/08 خیرى ادریس خلیفھ ادریس 1070711 كفـءكفـء3022011/06/27 معلم

مجمع شطورة للتعلیم االساسى 2010/07/01 دالیا عفت جادالسید جرس 2097801 كفـءكفـء3032011/06/27 معلم

بنجا المشتركة 2010/07/01 دعاء احمد عبده عبد الموجود 2024250 كفـءكفـء3042011/06/27 معلم

طھطا االعدادیة بنات 2010/07/01 دعاء السید عبدالحى دمحم 2145116 كفـءكفـء3052011/06/27 معلم

بنھو الجدیدة 2010/07/01 دعاء رشدى راشد عبدالحلیم 1073264 كفـءكفـء3062011/06/27 معلم

مؤسسة القبیصات 2010/07/01 دعاء عبد الحفیظ دمحم قاسم 2193516 كفـءكفـء3072011/06/27 معلم
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الشیخ زین الدین الجدیدة 2010/07/01 دعاء على عبد هللا عبد السمیع 2112703 كفـءكفـء3082011/06/27 معلم

طھطا الرسمیة للغات لریاض اطفال 2010/07/01 دعاء دمحم دمحم خمیس 2092162 كفـءكفـء3092011/06/27 معلم

الشھید عبد الحافظ ع المشتركة 2011/07/01 دیفید عاطف نصرى عطا هللا 2179489 كفـءكفـء3102011/06/27 معلم

سوالم طھطا االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 راشا عبد هللا احمد عبد الحافظ 1075166 كفـءكفـء3112011/02/14 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة بطھطا 2010/05/09 رأفت ذكریا سیدھم عبد الشھید 2190010 كفـءكفـء3122011/06/27 معلم

بنى حرب اإلبتدائیة المشتركة 2010/07/01 راندا السید محمود سالمان 2095744 كفـءكفـء3132011/06/27 معلم

االمام على بن ابى طالب االبتدائیة 2010/02/28 راندا عطیھ قزمان عطیھ 2100325 كفـءكفـء3142011/02/28 معلم

عباس بخیت حماد االعدادیة 2011/02/14 رانى ممدوح ارجى سیف 1073560 كفـءكفـء3152011/02/14 معلم

ابراھیم السنكھ االبتدائیة 2010/07/01 رانیا جرجس حلیم منطورة 2101996 كفـءكفـء3162011/06/27 معلم

الشھید اللواء عالء البنا 2010/02/14 رانیا عطیة دمحم عمران 2086179 كفـءكفـء3172011/02/14 معلم

شطورة االعدادیة للبنات 2011/02/14 رانیا غندور فام  صلیب 2099639 كفـءكفـء3182011/02/14 معلم

مجمع بنجا 2011/02/28 رانیا فتحى وھبھ عوض 1072881 كفـءكفـء3192011/02/28 معلم

نجع عباده 2011/02/28 رانیا قبیصي حسن احمد 1074699 كفـءكفـء3202011/02/28 معلم

بنھو الجدیدة 2011/02/14 رانیا محمود على وزیرى 1075690 كفـءكفـء3212011/02/14 معلم

االقباط المشتركة 2011/02/28 رانیھ رشاد منصور احمد 1075661 كفـءكفـء3222011/02/28 معلم

طھطا الجدیدة لریاض االطفال 2010/07/01 رانیھ رفعت دمحم محمود 2086170 كفـءكفـء3232011/06/27 معلم

المستشار حلمي عبد اآلخر الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 رانیھ صابر ابو الوفا على 2171021 كفـءكفـء3242011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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طھطاسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید احمد حسین عامر 2011/02/28 رباح دمحم السید على 2098326 كفـءكفـء3252011/02/28 معلم

االمل للتربیة الخاصة بطھطا 2010/07/01 رجاء سالمھ محمود فرغلى 2212236 كفـءكفـء3262011/06/27 معلم

نزلة القاضى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رجب احمد على السید 2144892 كفـءكفـء3272011/06/27 معلم

نزلة عمارة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 رجب عبد هللا خلیل اسماعیل 2097053 كفـءكفـء3282011/06/27 معلم

الشھید ھشام جابر بكر 2011/02/14 رزق  الرومانى عزیز ابوحلقة 2095280 كفـءكفـء3292011/02/14 معلم

نجع حمد االبتدائیة 2010/07/01 رشا احمد منازع معوض 2102926 كفـءكفـء3302011/06/27 معلم

مؤسسة القبیصات 2010/02/14 رشا السید السنوسى احمد 1075611 كفـءكفـء3312011/02/14 معلم

نجع على فرج 2010/07/01 رشا جاد صابر احمد 2096609 كفـءكفـء3322011/06/27 معلم

المستشار حلمي عبد اآلخر الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 رشا رشاد شوقى سیدھم 2172094 كفـءكفـء3332011/06/27 معلم

دمحم عبد الجواد ع 2011/02/14 رشا رشاد عبدالفتاح دمحم 1075330 كفـءكفـء3342011/02/14 معلم

مرزوق ابو نجلة االعدادیة 2010/02/14 رشا صبرى فضلى حلقة 2096454 كفـءكفـء3352011/02/14 معلم

بنھو تعلیم اساسى 2010/07/01 رشا طھ على یوسف 2169679 كفـءكفـء3362011/06/27 معلم

نجع الجمل 2010/02/28 رشا عبد الرحمن  عبد الاله عبد العزیز 2095604 كفـءكفـء3372011/02/28 معلم

2010/02/14 الجمھوریة الجدیدة لریاض اطفال رشا عشرى عبد العال حموده 2092401 كفـءكفـء3382011/02/14 معلم

مجمع بنجا لریاض االطفال 2010/07/01 رشا على سعد الدین دمحم 2103065 كفـءكفـء3392011/06/27 معلم

الشھید سالمان االعدادیة  المشتركة 2010/02/28 رشا فاروق دمحم دمحم 1073208 كفـءكفـء3402011/02/28 معلم

التحریر المشتركة 2010/02/28 رشا دمحم خلیفھ دمحم 1072912 كفـءكفـء3412011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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طھطاسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابراھیم السنكھ تعلیم اساسى 2010/07/01 رشا دمحم محمود عطیة 2102017 كفـءكفـء3422011/06/27 معلم

الحریدیة القبلیة المشتركة 2011/02/14 رشا محمود عبد الرحیم عثمان 1074679 كفـءكفـء3432011/02/14 معلم

بنجا المشتركة 2010/02/28 رشا مختار دمحم محمود 1072536 كفـءكفـء3442011/02/28 معلم

طھطا التجاریة للبنات 2010/07/01 رضا محمود على دمحم 2106726 كفـءكفـء3452011/06/27 معلم

2010/02/14 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  رنده حلمى تامر شحاتھ 2145257 كفـءكفـء3462011/02/14 معلم

ابراھیم السنكھ االبتدائیة 2010/02/14 رھام محمود مصطفى دمحم 2102002 كفـءكفـء3472011/02/14 معلم

2010/02/14 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  روز صحصاح خلھ صحصاح 1073453 كفـءكفـء3482011/02/14 معلم

ابراھیم السنكھ االبتدائیة 2011/07/01 رومانى بخیت جبرائیل فام 2102000 كفـءكفـء3492011/06/27 معلم

نزلة الھریدى المشتركة 2011/07/01 رؤوف كرم جرجس میخائیل 2097002 كفـءكفـء3502011/06/27 معلم

2009/12/25 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  ریمون صبرى غالى ابو كالم 2102533 كفـءكفـء3512011/02/14 معلم

بنھو تعلیم اساسى 2010/02/14 ریھام احمد دمحم احمد 2102908 كفـءكفـء3522011/02/14 معلم

النصر اإلبتدائیة المشتركة 2010/02/28 ریھام خلیل دمحم الزمزمى 2096417 كفـءكفـء3532011/02/14 معلم

بنھو تعلیم اساسى 2010/07/01 ریھام محسن  عبد الراضى حسین 2099334 كفـءكفـء3542011/06/27 معلم

التحریر  االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 ریھام دمحم ھانى عبد الحمید محمود 2227169 كفـءكفـء3552011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 رئیسھ السید عبد الحلیم عمر 1075194 كفـءكفـء3562011/02/14 معلم

القبیصات لریاض االطفال 2010/02/14 زھرة خلف عبد المنعم قاسم 2139435 كفـءكفـء3572011/02/14 معلم

سوالم طھطا بنین 2010/07/01 زھره السید  ھاشم دمحم 2095956 كفـءكفـء3582011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید عبد الحافظ ع المشتركة 2009/12/25 زین الدین دمحم زین الدین احمد 2106720 كفـءكفـء3592011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة المشتركة 2010/02/14 زینب دمحم السید عبد الموجود 2102473 كفـءكفـء3602011/02/14 معلم

بنت النیل ریاض اطفال 2010/07/01 زینب دمحم عبد اللطیف عبد العال 2098978 كفـءكفـء3612011/07/01 معلم

بنى حرب المشتركة 2010/02/14 سارة خلف سعد هللا خلیفة 1075662 كفـءكفـء3622011/02/14 معلم

فؤاد عباس اإلبتدائیة 2011/02/14 سالى عجیب ریاض دبشھ 1075743 كفـءكفـء3632011/02/14 معلم

عرب بخواج االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سامح على عبدالحلیم دمحم 1072663 كفـءكفـء3642011/06/27 معلم

مؤسسة القبیصات 2010/02/14 سامیة السید سعد علي 1074002 كفـءكفـء3652011/02/14 معلم

الصوالح اإلبتدائیة 2010/07/01 سامیة حنفى محمود عبد الكریم 2101993 كفـءكفـء3662011/06/27 معلم

نجع حمد اإلعدادیة 2011/02/14 سامیة سمیر نصیف مكسیموس 1075129 كفـءكفـء3672011/02/14 معلم

ساحل طھطا االبتدائیة الجدیدة 2010/02/14 سامیة عبد الاله  فراج  دمحم 2032628 كفـءكفـء3682011/02/14 معلم

بنھو الجدیدة 2010/07/01 سامیة محمود دمحم ریان 1073699 كفـءكفـء3692011/06/27 معلم

الجمھوریة االبتدائیة الجدیدة 2010/02/14 سامیھ جمال قاسم سید 1072796 كفـءكفـء3702011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 سامیھ رمضان فراج عبد الرحمن 2103308 كفـءكفـء3712011/06/27 معلم

مؤسسة شطورةاالبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ساھر صبرى غالى ابو كالم 2301958 كفـءكفـء3722011/06/27 معلم

الصوالح اإلبتدائیة 2010/07/01 سحر احمد عبد الموجود عبد العزیز 2089130 كفـءكفـء3732011/06/27 معلم

الحریة المشتركة 2010/02/28 سحر السید دمحم على 1072856 كفـءكفـء3742011/02/28 معلم

البارودى االبتدائیة 2010/02/14 سحر جمال دمحم دمحم 995069 كفـءكفـء3752011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

نزلة خاطر 2011/02/14 سحر رفعت خلیفة عبد اللطیف 2098468 كفـءكفـء3762011/02/14 معلم

التحریر المشتركة 2010/07/01 سحر صابر بسطا بخیت 2097916 كفـءكفـء3772011/06/26 معلم

الحریدیة القبلیة المشتركة 2010/07/01 سحر عبد العاطى شحاتھ عبد العاطى 2097204 كفـءكفـء3782011/06/27 معلم

عابدین المشتركة 2010/02/28 سحر دمحم فتحى احمد بدوى 2096614 كفـءكفـء3792011/02/28 معلم

بنى عمار االعدادیة المشتركة 2010/07/01 سحر دمحم محمود دمحم 2167525 كفـءكفـء3802011/06/27 معلم

الشھداء بشطورة 2011/02/28 سعاد احمد احمد دمحم 1075007 كفـءكفـء3812011/02/28 معلم

مجمع شطورة لریاض االطفال 2010/02/28 سعاد احمد على دمحم 2099838 كفـءكفـء3822011/02/28 معلم

مجمع شطورة لریاض االطفال 2010/07/01 سعاد احمد محمود احمد 1074439 كفـءكفـء3832011/06/27 معلم

الشھید سالمان االعدادیة  المشتركة 2010/02/14 سعاد دمحم خلیفة عمران 1074027 كفـءكفـء3842011/02/14 معلم

الشیخ زین الدین المشتركة لریاض االطفال 2010/07/01 سعاد دمحم عارف عبدهللا 1071285 كفـءكفـء3852011/06/27 معلم

شطورة االعدادیة الجدیدة المشتركة 2010/07/01 سعادات دمحم احمد على 2225324 كفـءكفـء3862011/06/27 معلم

الزھراء المشتركة لریاض االطفال 2010/07/01 سعدیة ابراھیم محمود  السید 2097199 كفـءكفـء3872011/07/01 معلم

بنھو الجدیده لریاض األطفال 2010/07/01 سعدیھ عبد الحمید دمحم عبد الرحیم 2099003 كفـءكفـء3882011/06/27 معلم

المستشار حلمي عبد اآلخر الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 سلوى  رمسیس فرج شنوده 2171026 كفـءكفـء3892011/06/27 معلم

بنجا الجدیدة لریاض األلطفال 2010/07/01 سلوى افرنك غطاس میخائیل 2096991 كفـءكفـء3902011/07/01 معلم

مجمع الصفیحھ لریاض االطفال 2010/07/01 سلوى خلف احمد دمحم 2097901 كفـءكفـء3912011/06/27 معلم

الحریدیة القبلیة المشتركة 2010/02/28 سلوى سمیر حنا تاوضروس 2084208 كفـءكفـء3922011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة
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التعیین
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

طھطاسوھاج ::

تاریخ شغل 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجمع شطورة للتعلیم االساسى 2010/02/14 سلوى على دمحم احمد 1073680 كفـءكفـء3932011/02/14 معلم

الشیخ زین الدین المشتركة 2010/07/01 سماح اسطفانوس لبیب فرنسیس 1074100 كفـءكفـء3942011/05/27 معلم

مجمع بنجا 2011/02/28 سماح خلیل علي مرزوق 1074928 كفـءكفـء3952011/02/28 معلم

كوم بدر تعلیم اساسى 2010/02/14 سماح رشاد ابراھیم دمحم 2096499 كفـءكفـء3962011/02/14 معلم

بنھو تعلیم اساسى 2010/07/01 سماح صالح السید صالح 2212255 كفـءكفـء3972011/06/27 معلم

بنجا المشتركة 2010/07/01 سماح عبد الباسط معاذ حسین 2096507 كفـءكفـء3982011/06/27 معلم

عرب بخواج االعدادیة 2010/07/01 سماح دمحم  عبد القادر عبد القادر 2097048 كفـءكفـء3992011/06/27 معلم

مصطفى العمده 2010/07/01 سماح دمحم العارف بھجات 2095924 كفـءكفـء4002011/06/27 معلم

كمال الداخلى مھنى االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 سماح دمحم صالح احمد 2098976 كفـءكفـء4012011/06/27 معلم

دمحم حسن ابراھیم لریاض االطفال 2010/02/28 سماح نصار احمد بخیت 2099275 كفـءكفـء4022011/02/28 معلم

ابراھیم السنكھ تعلیم اساسى 2010/02/14 سمیحھ دمحم عبد الكریم احمد 1073576 كفـءكفـء4032011/02/14 معلم

بنھو تعلیم اساسى 2010/02/14 سمیره منیر فوزى عوض 1073845 كفـءكفـء4042011/02/14 معلم

2010/07/01 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  سناء احمد البدرى ھاشم 2101981 كفـءكفـء4052011/06/27 معلم

الشھداء بشطورة 2010/07/01 سناء عقل عبد العلیم فرغل 2092634 كفـءكفـء4062011/06/27 معلم

التحریر الجدیده لریاض االطفال 2010/07/01 سھام رشاد عاطف احمد 1075947 كفـءكفـء4072011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة بطھطا 2010/07/01 سھام عبد النبى دمحم السید 2098544 كفـءكفـء4082011/06/27 معلم

الشیخ رحومة 2010/02/28 سھام متولي ثابت دمحم 1074340 كفـءكفـء4092011/02/28 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

طھطاسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھداء بشطورة 2010/02/14 سوزان عبد الفتاح دمحم مصطفى 1076618 كفـءكفـء4102011/02/14 معلم

طھطا االبتدائیة المشتركة 2010/02/28 سوزان نشأت دمحم حسانین 1072631 كفـءكفـء4112011/02/28 معلم

عرب بخواج االبتدائیة المشتركة 2010/02/14 سوزى ابراھیم خلیل عوض 1073134 كفـءكفـء4122011/02/14 معلم

الشیخ رحومة 2010/07/01 سومة احمد دمحم حسن 1073450 كفـءكفـء4132011/06/27 معلم

2010/07/01 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  سونھ موریس اسرائیل واصف 2099271 كفـءكفـء4142011/06/27 معلم

ابراھیم السنكھ تعلیم اساسى 2011/07/01 سید محمود اسماعیل محمود 1068108 كفـءكفـء4152011/06/27 معلم

الجبیرات المشتركة 2010/07/01 سیدة شعبان عمران ابو العال 2103317 كفـءكفـء4162011/06/27 معلم

شطورة االعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/07/01 سیف النصر معاذ دمحم دمحم 2103349 كفـءكفـء4172011/06/27 معلم

شطورة االعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/07/01 شادى سمیر بشاى نخیل 2096772 كفـءكفـء4182011/06/27 معلم

الصفیحة ع المشتركة 2010/02/14 شرین داود سعید مقار 1048605 كفـءكفـء4192011/02/14 معلم

دمحم عبد الجواد ع 2011/07/01 شرین عبدالصادق شعیب عبد الحمید 2098828 كفـءكفـء4202011/06/27 معلم

نجع الجمل 2010/07/01 شرین عمران اسماعیل محمود 2097759 كفـءكفـء4212011/06/27 معلم

بنى حرب اإلبتدائیة المشتركة 2010/02/28 شرین دمحم عارف عبدهللا 1067991 كفـءكفـء4222011/02/28 معلم

دمحم عبد الجواد ع 2011/07/01 شعبان عبد العال احمد عطا هللا 2389089 كفـءكفـء4232011/06/27 معلم

بنھو ع المشتركة 2010/02/28 شیرى سمیر جورج كابوس 2103530 كفـءفوق المتوسط4242011/02/28 معلم

2010/02/28 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  شیرى صبرى عدلى جرجس 2140839 كفـءكفـء4252011/02/28 معلم

دمحم حسن ابراھیم لریاض االطفال 2010/02/14 شیرى مكرم حسنى فریج 2099279 كفـءكفـء4262011/02/14 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 

طھطاسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید ھشام جابر بكر 2010/02/14 شیرى وجدى لطفى سامى 1516657 كفـءكفـء4272011/02/14 معلم

2010/07/01 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  شیرین دمحم عبد الرحیم عثمان 2392425 كفـءكفـء4282011/06/27 معلم

بنھو الجدیدة 2010/02/14 شیرین نعیم اسعد كامل 1073037 كفـءكفـء4292011/02/14 معلم

بنھو ع المشتركة 2010/07/01 شیماء السید كامل احمد 2097027 كفـءفوق المتوسط4302011/06/27 معلم

طھطا الرسمیة للغات لریاض اطفال 2010/07/01 شیماء جابر احمد  عبد هللا 2092133 كفـءكفـء4312011/06/27 معلم

نزلة القاضى االعدادیة المشتركة 2010/07/01 شیماء جمال عبد الحفیظ عبد العال 2096760 كفـءكفـء4322011/06/27 معلم

بنھو للتعلیم االساس لریاض االطفال 2010/07/01 شیماء حسن سید عباس 2103508 كفـءكفـء4332011/06/27 معلم

الشھید ھشام جابر بكر 2010/02/28 شیماء خلف بخیت حسین 1074033 كفـءكفـء4342011/02/28 معلم

نجع حمد لریاض األطفال 2010/07/01 شیماء خلف مسعود عبد الرحیم 2097903 كفـءكفـء4352011/06/27 معلم

الجریدات االعدادیة  المشتركة 2011/02/14 شیماء رجب محمود عبدالعاطى 1073872 كفـءكفـء4362011/02/14 معلم

البارودى االبتدائیة 2010/02/14 شیماء عبد الحمید دمحم جمعھ 1074508 كفـءكفـء4372011/02/14 معلم

2010/07/01 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  شیماء عبد الھادى دمحم على 1075288 كفـءكفـء4382011/06/27 معلم

مجمع شطورة لریاض االطفال 2010/07/01 شیماء على احمد عبد الھادى 2102483 كفـءكفـء4392011/06/27 معلم

السالم  بشطوره 2011/07/01 شیماء دمحم احمد دمحم 1075300 كفـءكفـء4402011/06/27 معلم

عقبة بن نافع اإلعدادیة 2010/07/01 شیماء دمحم زكى على 2096448 كفـءكفـء4412011/06/27 معلم

نجع عبد الدایم اإلبتدائیة 2010/07/01 شیماء دمحم دمحم حسن 2095986 كفـءكفـء4422011/06/27 معلم

ابراھیم السنكھ االبتدائیة 2010/07/01 شیماء محمود مجلى عبد الحافظ 2101999 كفـءكفـء4432011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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طھطاسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع عبد الدایم اإلبتدائیة 2010/07/01 شیماء مختار دمحم محمود 2098282 كفـءكفـء4442011/07/01 معلم

طھطا الجدیدة لریاض االطفال 2010/02/14 شیماء مرتضى احمد دمحم 2097019 كفـءكفـء4452011/02/14 معلم

بنھو الجدیدة 2011/02/28 صابر احمد عبد الغني عبد الرازق 1073232 كفـءكفـء4462011/02/28 معلم

الزھراء المشتركة لریاض االطفال 2011/06/27 صابرین دمحم دمحم احمد 2102564 كفـءكفـء4472011/07/01 معلم

2010/07/01 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  صفاء ابراھیم السید عبد الحلیم 2100272 كفـءكفـء4482011/06/27 معلم

السالم  بشطوره 2010/02/14 صفاء بخیت دمحم احمد 1073497 كفـءكفـء4492011/02/14 معلم

طھطا التجاریة للبنات 2010/07/01 صفاء خلیل جاب هللا روبیل 2242225 كفـءكفـء4502011/06/27 معلم

مجمع شطورة لریاض االطفال 2010/02/14 صفاء شاكر موسى نوح 2098999 كفـءكفـء4512011/02/14 معلم

مؤسسة الكوم االصفر 2010/07/01 صفاء فتحى راجى فلتاووس 1074026 كفـءكفـء4522011/07/01 معلم

الشیخ زین الدین الجدیدة لریاض األ طفال 2010/02/14 صفاء دمحم احمد دمحم 2098339 كفـءكفـء4532011/02/14 معلم

الشیخ رحومة 2010/07/01 صفاء دمحم السید دمحم 2096491 كفـءكفـء4542011/07/01 معلم

مجمع بنجا 2010/02/28 صفاء دمحم بخیت دمحم 1072339 كفـءكفـء4552011/02/28 معلم

دمحم عبد الجواد ع 2010/02/14 صفاء دمحم حسن عبده 1073039 كفـءكفـء4562011/02/14 معلم

مؤسسة شطورة لریاض االطفال 2010/07/01 صفاء دمحم دمحم احمد 2092137 كفـءكفـء4572011/06/27 معلم

الجریدات االعدادیة  المشتركة 2010/02/28 صفاء محمود السید حسانین 1071914 كفـءكفـء4582011/02/28 معلم

بنجا الجدیده 2010/07/01 صفاء یوسف ابودھب السید 2099261 كفـءكفـء4592011/06/27 معلم

عرب بخواج االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 صفوت ولیم فرھود حلیم 2098323 كفـءكفـء4602011/02/14 معلم

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

7438of 5925 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 

طھطاسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2010/07/01 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  صفیة رائف على دمحم 2100288 كفـءكفـء4612011/06/27 معلم

الشیخ زین الدین المشتركة لریاض االطفال 2010/07/01 صفیة فتحى عبد العال على 1072255 كفـءكفـء4622011/06/27 معلم

شطورة االعدادیة للبنات 2008/09/15 صالح السید دمحم دمحم 2102913 كفـءكفـء4632011/02/14 معلم

نجع على فرج 2011/07/01 ضیاء الدین ابوالوفاء عبد الوارث محمود 2097009 كفـءكفـء4642011/06/27 معلم

بنھو تعلیم اساسى 2011/02/28 ضیي صابر عبد النظیر السید 2102904 كفـءكفـء4652011/02/28 معلم

نجع عباده للتعلیم االساسى 2011/02/14 طارق بارح ابو سریع عبد الصادق 1075024 كفـءكفـء4662011/02/14 معلم

نجع قبیصى الجدیدة 2009/12/25 طارق زینھم احمد حسن 2102463 كفـءكفـء4672011/02/28 معلم

الشھید عبد الحافظ ع المشتركة 2011/02/14 طلعت صدیق كامل عبید هللا عبید هللا 1074295 كفـءكفـء4682011/02/14 معلم

كوم بدر تعلیم اساسى 2011/07/01 طھ احمد زكى على 2096442 كفـءكفـء4692011/06/27 معلم

عباس بخیت حماد االعدادیة 2011/02/14 عادل احمد یوسف دمحم 1069137 كفـءكفـء4702011/02/14 معلم

رفاعة الطھطاوى الثانویة العسكریة 2010/05/09 عاطف رشاد عباس  بخیت 2095738 كفـءكفـء4712011/06/27 معلم

شطورة االعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/03/01 عالیھ دمحم دمحم ھاشم 2102489 كفـءكفـء4722011/02/28 معلم

بنھو الجدیده لریاض األطفال 2010/07/01 عائشة احمد حسن عبد الكریم 2102893 كفـءكفـء4732011/07/01 معلم

الشھید عبد الحافظ ع المشتركة 2011/07/01 عبد الحارث عبد الحارث ابوزید احمد 2097404 كفـءكفـء4742011/06/27 معلم

الشھید عبد الحافظ ع المشتركة 2011/07/01 عبد الرحمن احمد دمحم فاضل 2097200 كفـءكفـء4752011/06/27 معلم

الشیخ زین الدین االعدادیة 2011/02/14 عبد الرحمن دمحم السید دمحم 2089126 كفـءكفـء4762011/02/14 معلم

مجمع شطورة للتعلیم االساسى 2011/02/14 عبد الروؤف نور الدین محمود ابو السعود 2098866 كفـءكفـء4772011/02/14 معلم
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نجع خلیفھ اإلبتدائیة 2011/07/01 عبد العاطى احمد متولى سالم 2150480 كفـءكفـء4782011/06/27 معلم

حاجر مشطا 2011/02/14 عبد الاله دمحم عبد الرازق یونس 2105791 كفـءكفـء4792011/02/14 معلم

الجبیرات للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/07/01 عبد هللا سید احمد عبد العال 2183180 كفـءكفـء4802011/06/27 معلم

كمال الداخلى مھنى االبتدائیة المشتركة 2011/02/28 عبد هللا دمحم ابراھیم السید 2103368 كفـءكفـء4812011/02/28 معلم

دمحم محمود الحجار بالخزنداریھ شرق 2009/12/26 عبدالرحمن احمد عبدالرحمن دمحم 1072048 كفـءكفـء4822011/02/14 معلم

طھطا الرسمیة للغات االعدادیة 2011/02/14 عبدالعلیم فرغلى عبدالعلیم فرغلى 1074580 كفـءكفـء4832011/02/14 معلم

الجریدات االعدادیة  المشتركة 2010/07/01 عبیر  عبد الصبور دمحم محمود 2095949 كفـءكفـء4842011/07/01 معلم

احمدعبدالرؤف ع المشتركة نزلھ عماره 2010/07/01 عبیر احمد  عبدالغنى احمد 2172028 كفـءكفـء4852011/06/27 معلم

الشھید ھشام جابر بكر 2010/07/01 عبیر صابر محمود حسن 2096426 كفـءكفـء4862011/06/27 معلم

بنھو الجدیدة 2010/07/01 عبیر عاطف السید احمد 2098397 كفـءكفـء4872011/06/27 معلم

نزلة خاطر 2010/07/01 عبیر عبده عبد العلیم عبد اللطیف 2097011 كفـءكفـء4882011/06/27 معلم

الشیخ زین الدین المشتركة لریاض االطفال 2010/07/01 عبیر فراج غالب فراج 2099843 كفـءكفـء4892011/07/01 معلم

الجمھوریة االبتدائیة الجدیدة 2010/07/01 عبیر دمحم حسن عطیھ 2097734 كفـءكفـء4902011/06/27 معلم

كمال الداخلى لریاض االطفال 2010/07/01 عزة احمد طھ على 2098288 كفـءكفـء4912011/06/27 معلم

ساحل طھطا االبتدائیة الجدیدة 2011/02/28 عزة زكى السید ابو شامة 2102596 كفـءكفـء4922011/02/28 معلم

بنى حرب اإلبتدائیة المشتركة 2010/02/28 عزة عبد الرحمن احمد  عبد الصالحین 2095743 كفـءكفـء4932011/02/28 معلم

مؤسسة القبیصات 2010/07/01 عزة فاروق جبرائیل شنودة 2096747 كفـءكفـء4942011/07/01 معلم
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الجمھوریة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 عزة فؤاد موسى مسعود 2102492 كفـءكفـء4952011/06/27 معلم

فؤاد عباس اإلبتدائیة 2010/07/01 عزة دمحم عمران دمحم 2092559 كفـءكفـء4962011/06/27 معلم

نزلة عمارة سیول 2010/02/28 عزیزة فایز عبد الشھید عبد المالك 1071911 كفـءكفـء4972011/02/28 معلم

مؤسسة شطورةاالبتدائیة المشتركة 2009/12/25 عصام خلف محمود خالف 2104629 كفـءكفـء4982011/02/28 معلم

نجع ابو خرص 2011/02/28 عصام عمر دمحم عباد 1074504 كفـءكفـء4992011/02/28 معلم

عباس بخیت حماد االعدادیة 2010/05/09 عصام نبیل زكى السید 2354558 كفـءكفـء5002011/06/27 معلم

دمحم حسن ابراھیم 2010/02/14 عطیات دمحم عطا الكریم دمحم 1073635 كفـءكفـء5012011/02/14 معلم

مجمع شطورة 2010/02/14 عطیات دمحم دمحم عبد هللا 2097215 كفـءكفـء5022011/02/14 معلم

2010/05/10 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  عطیھ ثابت عطیھ نصیر 2177359 كفـءكفـء5032011/06/27 معلم

الشھداء بشطورة 2010/02/14 عفاف شحاتة عمر ابو زید 1074641 كفـءكفـء5042011/02/14 معلم

السوالم الجدیده فصول ملحقة اعدادى 2010/07/01 عفاف دمحم دمحم رشوان 2086177 كفـءكفـء5052011/06/27 معلم

عقبة بن نافع اإلعدادیة 2010/07/01 عفاف میالد الطویل جورجیوس 2208268 كفـءكفـء5062011/06/27 معلم

مجمع نزلة القاضى 2010/07/01 عفاف نبیل صالح بشارة 2195802 كفـءكفـء5072011/06/27 معلم

طھطا االبتدائیة الجدیدة 2010/07/01 عال اسعد عبد اللطیف رزق 2067530 كفـءكفـء5082011/06/27 معلم

الشھید اللواء عالء البنا 2010/02/14 عال العارف عبد اللطیف ابراھیم 1072308 كفـءكفـء5092011/02/14 معلم

بنجا الجدیده 2010/07/01 عال جمال عبد العال عبد الكریم 2097847 كفـءكفـء5102011/06/27 معلم

رفاعة الجدیدة 2010/07/01 عال سعد الدین عبداللطیف عبدالعزیز 1070593 كفـءكفـء5112011/06/27 معلم
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كمال الداخلى المشتركة 2011/02/28 عالءالدین عبدالمطلب احمد دمحم 2097813 كفـءكفـء5122011/02/28 معلم

الشھید احمد حسین عامر 2011/02/14 على احمد على احمد 2095988 كفـءكفـء5132011/02/14 معلم

الشھید عبد الحافظ ع المشتركة 2011/02/14 على السید دمحم عبدالحلیم 1072746 كفـءكفـء5142011/02/14 معلم

مجمع الصفیحة 2011/07/01 على حمدى على عقیل 2094441 كفـءكفـء5152011/06/27 معلم

الشھید عبد الحافظ ع المشتركة 2011/07/01 على عبد الحافظ عبد الحافظ ابراھیم 2370570 كفـءكفـء5162011/06/27 معلم

القبیصات للتعلیم االساسى 2009/12/28 على دمحم خلیفة عمران 2094471 كفـءكفـء5172011/02/14 معلم

عرب بخواج االعدادیة 2011/02/14 على دمحم على احمد 1072426 كفـءكفـء5182011/02/14 معلم

كمال الداخلى مھنى االبتدائیة المشتركة 2012/08/01 علي محمود االصمعي اسماعیل 2225572 كفـءكفـء5192012/07/25 دكتوراهمعلم

فؤاد عباس اإلبتدائیة 2009/12/25 عماد ریاض ذكى قرقوش 2101990 كفـءكفـء5202011/02/28 معلم

مؤسسة الكوم االصفر 2011/02/28 عماد فتحى عادل روفائیل 2096420 كفـءكفـء5212011/02/28 معلم

شطورة االعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/02/28 عمر دمحم السید عیسى 1071373 كفـءكفـء5222011/02/28 معلم

دمحم عبد الجواد ع 2011/07/01 عمرو عبد العزیز فھمى عبد العزیز 2180081 كفـءكفـء5232011/06/27 معلم

دمحم محمود الحجار بالخزنداریھ شرق 2011/07/01 عمرو فتحى السید دمحم 2105016 كفـءكفـء5242011/06/27 معلم

المرحوم العشرى كیالنى تعلیم اساسى 2011/07/01 عمرو دمحم على محمود 2090817 كفـءكفـء5252011/06/27 معلم

طھطا الرسمیة للغات االعدادیة 2011/07/01 عمرو محمود العروسى دمحم 2146510 كفـءكفـء5262011/06/27 معلم

المستشار حلمي عبد اآلخر الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 عنایات نعیم بطرس میخائیل 2171017 كفـءكفـء5272011/06/27 معلم

عابدین المشتركة 2010/02/28 عواطف خمیس عبد الجلیل دمحم 2095739 كفـءكفـء5282011/02/28 معلم
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مجمع بنجا لریاض االطفال 2010/07/01 عواطف عبد الحمید دمحم احمد 2102567 كفـءكفـء5292011/06/27 معلم

الشھید احمد حسین عامر 2010/02/28 عیسى محمود على احمد 2102972 كفـءكفـء5302011/02/14 معلم

سوالم طھطا بنین 2010/02/28 غادة حسن توفیق عبدهللا 1073367 كفـءكفـء5312011/02/28 معلم

الجمھوریة االبتدائیة الجدیدة 2010/07/01 غادة كمال بشاتى عبد العال 2096559 كفـءكفـء5322011/06/27 معلم

2010/07/01 بنھو للتعلیم االساسى ع غادة دمحم مرتضى دمحم خلیل 2395106 كفـءكفـء5332011/06/27 معلم

2010/07/01 الجمھوریة الجدیدة لریاض اطفال غاده احمد دمحم بدوى 2095269 كفـءكفـء5342011/06/27 معلم

ساحل طھطا االبتدائیة الجدیدة 2010/07/01 غاده السید عبد الرحیم حسین 2370292 كفـءكفـء5352011/06/27 معلم

مجمع بنجا 2010/07/01 غاده بارح ابوسریع عبد الصادق 2099013 كفـءكفـء5362011/06/27 معلم

نجع على فرج لریاض االطفال 2010/07/01 فاتن فوزى دمحم حسن 2183304 كفـءكفـء5372011/06/27 معلم

سوالم طھطا االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 فاروق دمحم عباس على 2097324 كفـءكفـء5382011/06/27 معلم

الزھراء المشتركة لریاض االطفال 2010/07/01 فاطمة ابو الفتوح منصور محمود 2092160 كفـءكفـء5392011/07/01 معلم

شطورة االعدادیة الجدیدة المشتركة 2010/07/01 فاطمة السید عبد الرحیم احمد 2094541 كفـءكفـء5402011/06/27 معلم

سوالم طھطا بنین 2010/07/01 فاطمة خیرى سید دمحم 2094375 كفـءكفـء5412011/06/27 معلم

بنجا الجدیده 2010/02/14 فاطمة رائف اسماعیل دمحم 1073922 كفـءكفـء5422011/02/14 معلم

الشیخ زین الدین الجدیدة 2011/02/14 فاطمة شعبان شعبان عبدالعال 1074798 كفـءكفـء5432011/02/28 معلم

عرب بخواج لریاض االطفال 2010/02/14 فاطمة عبد الحلیم على ابراھیم 2101943 كفـءكفـء5442011/02/14 معلم

الشیخ زین الدین االعدادیة 2010/02/14 فاطمة عبد الستار الراوى عبد الخالق 2099250 كفـءكفـء5452011/02/14 معلم

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

7438of 5930 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 

طھطاسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فؤاد عباس اإلبتدائیة 2010/07/01 فاطمة عبد هللا عبد هللا عبد الرحیم 2103485 كفـءكفـء5462011/06/27 معلم

سوالم طھطا االبتدائیة الجدیدة 2010/02/14 فاطمة دمحم عبد النبى دمحم 2102544 كفـءكفـء5472011/02/14 معلم

الشھداء بشطورة 2010/07/01 فاطمھ خلف عباس دمحم 2097057 كفـءكفـء5482011/06/27 معلم

بنت النیل االبتدائیة المشتركة 2010/02/14 فاطمھ نعیم السید بخیت 1076369 كفـءكفـء5492011/02/14 معلم

الشھید احمد حسین عامر 2010/05/17 فتحى ابو ریھ حسین جاد الكریم 2025320 كفـءكفـء5502011/06/27 معلم

الشھید احمد حسین عامر 2011/02/28 فتحى عبد الحلیم السید  ابو زید 2098340 كفـءكفـء5512011/02/28 معلم

الجبیرات للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/07/01 فتحى فوزى عبد الشافى عبد الرحیم 2103307 كفـءكفـء5522011/06/27 معلم

بنى عمار الجدیدة 2010/05/08 فتحى یوسف توفیق على 2110386 كفـءكفـء5532011/06/27 معلم

كمال الداخلى المشتركة 2010/02/28 فتحي دمحم علي علي 2140863 كفـءكفـء5542011/02/28 معلم

كمال الداخلى مھنى االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 فتحیة على شحاتھ السید 2098977 كفـءكفـء5552011/06/27 معلم

الشیخ زین الدین الجدیدة لریاض األ طفال 2010/07/01 فتحیة دمحم رضوان عثمان 2096545 كفـءكفـء5562011/06/27 معلم

الصفیحة ع المشتركة 2011/02/28 فتحیھ العارف دمحم عمر 1073107 كفـءكفـء5572011/02/28 معلم

السالم  بشطوره 2010/02/14 فوزیھ البدرى احمد احمد 1073962 كفـءكفـء5582011/02/14 معلم

نزلة عمارة سیول 2011/07/01 فیصل محروس السید دمحم 2096490 كفـءكفـء5592011/06/27 معلم

طھطا االبتدائیة المشتركة الرسمیة 2010/07/01 كارولین رفعت فایز عطیة 2095179 كفـءكفـء5602011/06/27 معلم

مجمع شطورة 2011/02/14 كریمان فرج على فرج 1075226 كفـءكفـء5612011/02/14 معلم

مرزوق ابو نجلة االعدادیة 2010/02/14 كریمان دمحم محمود عبد المعبود 1076382 كفـءكفـء5622011/02/14 معلم
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السالم بشطورة لریاض االطفال 2010/07/01 كریمة ابراھیم السید سلیم 2092158 كفـءكفـء5632011/06/27 معلم

دمحم محمود الحجار بالخزنداریھ شرق 2010/07/01 كریمة احمد برھم بخیت 2092640 كفـءكفـء5642011/06/27 معلم

كوم بدر لریاض االطفال 2010/07/01 كریمة السید احمد عثمان 2102898 كفـءكفـء5652011/06/27 معلم

بنھو الجدیدة 2011/02/28 كریمة على دمحم على 2094478 كفـءكفـء5662011/02/28 معلم

نجع عباده 2010/02/28 كریمة غطاس بخیت ابراھیم 1074772 كفـءكفـء5672011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 كریمة مرتضى عطیة عبد هللا 2102947 كفـءكفـء5682011/06/27 معلم

عرب بخواج لریاض االطفال 2010/07/01 كریمھ احمد عمر عبد المغیث 2097777 كفـءكفـء5692011/06/27 معلم

2011/07/01 التربیة الفكریة االبتدائیة بطھطا كمال عبد العال السید  سلیم 2118949 كفـءكفـء5702011/06/27 معلم

الزھراء المشتركة لریاض االطفال 2010/07/01 كمیلیا عبده باسیلى بسكالس 2164129 كفـءكفـء5712011/06/27 معلم

بنت النیل ریاض اطفال 2010/07/01 كوثر خلف هللا خلیفة مصطفى 2108360 كفـءكفـء5722011/06/27 معلم

التحریر الجدیده لریاض االطفال 2010/07/01 كوثر رشاد سید دمحم 2094367 كفـءكفـء5732011/06/27 معلم

ابراھیم السنكھ االبتدائیة 2010/02/14 كوثر عبد الراضى عبد العال عبد الرحمن 2102012 كفـءكفـء5742011/02/14 معلم

المستشار حلمي عبد اآلخر الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 المیاء فؤاد محمود حجازى 2175441 كفـءكفـء5752011/06/27 معلم

نزالى داود 2010/02/28 لبنى دمحم دمحم احمد 2143953 كفـءكفـء5762011/02/28 معلم

الشیخ زین الدین االعدادیة 2010/07/01 لمیاء على احمد احمد 2218238 كفـءكفـء5772011/06/27 معلم

الكوم األصفر لریاض األطفال 2010/07/01 لمیاء كمال محمود حجازى 2096414 كفـءكفـء5782011/06/27 معلم

نزلة القاضى االعدادیة المشتركة 2010/07/01 لمیاء كمال محمود عبد الرحمن 2095741 كفـءكفـء5792011/06/27 معلم
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نجع حمد اإلعدادیة 2010/02/14 لمیاء دمحم عیسى دمحم 2098480 كفـءكفـء5802011/02/14 معلم

الشیخ زین الدین المشتركة 2010/02/28 لیلى جمال دمحم عبد العال 2097942 كفـءكفـء5812011/02/28 معلم

الشھید سالمان االعدادیة  المشتركة 2011/07/01 لیلى مختار یؤنس مكارى 2145886 كفـءكفـء5822011/07/01 معلم

كمال الداخلى مھنى االبتدائیة المشتركة 2011/02/28 ماجد جمال عبد الحافظ عبد الحافظ 2025324 كفـءكفـء5832011/02/28 معلم

الشیخ زین الدین االعدادیة 2011/07/01 ماجد فاروق قریاقص حبشى 2092555 كفـءكفـء5842011/06/27 معلم

مؤسسة شطورةاالبتدائیة المشتركة 2010/07/01 ماجدة عبد الرؤف عبد الرؤف احمد 2192044 كفـءكفـء5852011/07/01 معلم

الشیخ زین الدین المشتركة 2010/02/28 ماجده اسحق بشوت ابراھیم 2024838 كفـءكفـء5862011/02/28 معلم

فؤاد عباس اإلبتدائیة 2010/07/01 ماجده ثروت توفیق عباس 2101979 كفـءكفـء5872011/06/27 معلم

مصطفى العمده 2010/02/14 مارھام كرم زاخر بشاى 1073459 كفـءكفـء5882011/02/14 معلم

نجع حمد اإلعدادیة 2011/02/14 مارى جرجس غالى قلدس 2098954 كفـءكفـء5892011/02/14 معلم

الشیخ زین الدین االعدادیة 2010/02/14 مارى رشدى فخرى خلیلة 2097728 كفـءكفـء5902011/02/14 معلم

مؤسسة الكوم االصفر 2010/02/28 مارى ظریف نخنوخ نان 1073263 كفـءكفـء5912011/02/28 معلم

2010/07/01 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  مارى ناجى سامى سدراك 1074225 كفـءكفـء5922011/06/27 معلم

القبیصات تعلیم اساسى االبتدائیة 2011/02/14 ماري فوزي شاكر ذكي 1075503 كفـءكفـء5932011/02/14 معلم

سوالم طھطا بنین 2011/02/14 ماریان مفرح حلمى فلبس 1074581 كفـءكفـء5942011/02/14 معلم

ساحل طھطا المشتركة 2011/02/14 ماریان موسي فرج هللا غطاس 2097014 كفـءكفـء5952011/02/14 معلم

الشھید احمد حسین عامر 2011/02/28 ماھر كمال حنا تاوضروس 2096529 كفـءكفـء5962011/02/28 معلم
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الزھراء االعدادیة بنات 2010/07/01 مایبل ماھر مرقس جرس 2099257 كفـءكفـء5972011/06/27 معلم

نزلة القاضى االعدادیة المشتركة 2010/07/01 مایسة دمحم حمزة عثمان 2177248 كفـءكفـء5982011/06/27 معلم

عقبة بن نافع اإلعدادیة 2010/02/14 مایسة دمحم على حسن 2097042 كفـءكفـء5992011/02/14 معلم

بنى عمار االعدادیة المشتركة 2011/02/14 مایكل كمال عزیز صبحى 2096522 كفـءكفـء6002011/02/14 معلم

بنھو ع المشتركة 2011/07/01 مایكل كمیل نعیم حبیب 2097031 كفـءكفـء6012011/06/27 معلم

بنھو تعلیم اساسى 2009/12/25 مایكل مرید فایز قلدس 1072275 كفـءكفـء6022011/02/14 معلم

مرزوق ابو نجلة االعدادیة 2010/05/08 مایكل میالد زاخر سیف 2356143 كفـءكفـء6032011/07/01 معلم

الزھراء المشتركة لریاض االطفال 2010/07/01 مجدة بخیت ھریدى متولى 2102570 كفـءكفـء6042011/06/27 معلم

2009/12/25 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  مجدى سمیر یوسف سالمھ 2123510 كفـءكفـء6052011/02/14 معلم

احمدعبدالرؤف ع المشتركة نزلھ عماره 2010/04/27 محب ولیم ثابت بخیت 2103377 كفـءكفـء6062011/06/27 معلم

نجع شانودى االعدادیة المشتركة 2010/05/14 دمحم  لطفى احمد نابتى 2095747 كفـءكفـء6072011/06/27 معلم

مجمع الصفیحة 2011/02/28 دمحم ابراھیم محمود مجلى 1075353 كفـءكفـء6082011/02/28 معلم

السالم االعدادیة بشطورة فصول ملحقة 2011/02/14 دمحم ابو العال محمود دمحم 2098302 كفـءكفـء6092011/02/14 معلم

عرب بخواج االعدادیة 2011/07/01 دمحم احمد ابو ضیف احمد 2098341 كفـءكفـء6102011/06/27 معلم

ناصر بالطوالب 2011/02/14 دمحم احمد سید احمد 2102930 كفـءكفـء6112011/02/14 معلم

بنى عمار الجدیدة 2011/02/28 دمحم احمد عبد العلیم دمحم 1073253 كفـءكفـء6122011/02/28 معلم

مجمع بنجا 2009/12/26 دمحم احمد عبد الكریم دمحم 1066805 كفـءكفـء6132011/02/28 معلم
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2011/07/01 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  دمحم احمد دمحم احمد السید 2103597 كفـءكفـء6142011/06/27 معلم

مؤسسة القبیصات 2008/04/27 دمحم احمد دمحم عبد الرحیم 2023996 كفـءكفـء6152011/02/28 معلم

رفاعة الطھطاوى الثانویة العسكریة 2011/07/01 دمحم السید عزیز الدین ابراھیم 2181967 كفـءكفـء6162011/06/27 معلم

رفاعة الطھطاوى الثانویة العسكریة 2009/12/25 دمحم السید دمحم عبد اللطیف 2024254 كفـءكفـء6172011/02/14 معلم

احمدعبدالرؤف ع المشتركة نزلھ عماره 2011/02/14 دمحم السید نجیب السید 1074926 كفـءكفـء6182011/02/14 معلم

رفاعة الطھطاوى الثانویة العسكریة 2011/07/01 دمحم تمام عطیة سید احمد 2140388 كفـءكفـء6192011/06/27 معلم

بنھو تعلیم اساسى 2011/07/01 دمحم جابر دمحم خمیس 2097403 كفـءكفـء6202011/06/27 معلم

دمحم محمود الحجار بالخزنداریھ شرق 2011/07/01 دمحم حامد حسین دمحم 2096483 كفـءكفـء6212011/06/27 معلم

2011/07/01 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  دمحم حمدى عبده عبد الموجود 2023938 كفـءكفـء6222011/06/27 معلم

بنى عمار الجدیدة 2010/05/09 دمحم خلف خلیفة عبد المنعم 2110388 كفـءكفـء6232011/06/27 معلم

نزالى داود 2011/07/01 دمحم رضوان دمحم عبد العال 1068708 كفـءكفـء6242011/06/27 معلم

بنت النیل االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم رمضان عالم حسن 2095749 كفـءكفـء6252011/06/27 معلم

الشھید احمد حسین عامر 2009/12/25 دمحم شعبان شعبان عبد العال 2095979 كفـءكفـء6262011/02/14 معلم

نجع شانودى االعدادیة المشتركة 2010/02/09 دمحم عبد المعطى عبد العاطى عبد الكریم 2204431 كفـءكفـء6272011/06/27 معلم

بنى عمار الجدیدة 2011/02/28 دمحم عبدالرحمن البدرى دمحم 1066273 كفـءكفـء6282011/02/28 معلم

نزلة الھریدى المشتركة 2011/07/01 دمحم عبدالصبور عبدالوارث احمد 1075468 كفـءكفـء6292011/06/27 معلم

فؤاد عباس اإلبتدائیة 2011/07/01 دمحم عبده عبد اللطیف دمحم 1074758 كفـءكفـء6302011/06/27 معلم
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یوسف اسماعیل على بخلوة محفوظ 2011/07/01 دمحم على عبد العلیم على 2098301 كفـءكفـء6312011/06/27 معلم

الجبیرات للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/02/14 دمحم على دمحم حسن 2099038 كفـءكفـء6322011/02/14 معلم

الجبیرات المشتركة 2011/02/14 دمحم على دمحم على 1074035 كفـءكفـء6332011/02/14 معلم

السالم االعدادیة بشطورة فصول ملحقة 2011/07/01 دمحم على دمحم دمحم 2097006 كفـءكفـء6342011/06/27 معلم

بنى عمار الجدیدة 2010/02/28 دمحم على محمود دمحم 2110394 كفـءكفـء6352011/02/28 معلم

نزلة الھریدى المشتركة 2011/07/01 دمحم على ھاشم سلیمان 2097922 كفـءكفـء6362011/06/27 معلم

المرحوم العشرى كیالنى تعلیم اساسى 2011/07/01 دمحم فتحى عبد الحلیم محمود 2097966 كفـءكفـء6372011/06/27 معلم

دمحم حسن ابراھیم 2011/07/01 دمحم فتحى عبد الكریم دمحم 2098989 كفـءكفـء6382011/06/27 معلم

الجبیرات للتعلیم االساسى ابتدائى 2010/07/01 دمحم فرغلى محمود السید 2340894 كفـءكفـء6392011/06/27 معلم

رفاعة الطھطاوى الثانویة العسكریة 2009/12/25 دمحم دمحم خمیس عبد هللا 2096526 كفـءكفـء6402011/02/14 معلم

الشھداء بشطورة 2011/02/28 دمحم محمود احمد عبدالعال 1075398 كفـءكفـء6412011/02/28 معلم

عباس بخیت حماد االعدادیة 2009/12/24 دمحم محمود خمیس عبد هللا 2096439 كفـءكفـء6422011/02/14 معلم

شطورة االعدادیة للبنات 2011/07/01 دمحم محمود فھمى حسان 2101966 كفـءكفـء6432011/06/27 معلم

شطوره  االعدادیة بنین 2010/05/09 دمحم یوسف ابراھیم حسن 2230663 كفـءكفـء6442011/06/27 معلم

بنى حرب المشتركة 2009/12/27 دمحم یوسف عبد العال دمحم 2089414 كفـءكفـء6452011/02/14 معلم

طھطا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 محمود احمد السید احمد 2150747 كفـءكفـء6462011/06/27 معلم

عباس بخیت حماد االعدادیة 2011/07/01 محمود حبیش مرسى مصطفى 2390743 كفـءكفـء6472011/06/27 معلم
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الجریدات المشتركة 2010/05/09 محمود حمدي دمحم علي 1069133 كفـءكفـء6482011/06/27 معلم

الخزنداریة شرق الجدیدة االبتدائیة 2010/01/09 محمود خیرى سید دمحم 2090511 كفـءكفـء6492011/02/28 معلم

الزھراءالجدیدة 2010/05/08 محمود رجب نصر عبد الموجود 2099619 كفـءكفـء6502011/06/27 معلم

عرب بخواج االعدادیة 2009/12/25 محمود رفعت محمود حسن 2101971 كفـءكفـء6512011/02/28 معلم

بنھو الثانویة المشتركة 2011/02/14 محمود رمضان عبد الرحیم ادریس 2024000 كفـءكفـء6522011/02/14 معلم

عرب بخواج االبتدائیة المشتركة 2011/02/28 محمود عبد الاله دمحم حسین 2096780 كفـءكفـء6532011/02/28 معلم

نزلة القاضى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 محمود على عبد العال عبد المنعم 2375947 كفـءكفـء6542011/06/27 معلم

ابراھیم السنكھ االبتدائیة 2011/02/14 محمود على مشرف على 1072182 كفـءكفـء6552011/02/14 معلم

شطورة االعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/07/01 محمود علي احمد عبدالمعبود 2224480 كفـءكفـء6562011/06/27 معلم

الجمھوریة االبتدائیة الجدیدة 2011/02/28 محمود عمران علي عمران 1072913 كفـءكفـء6572011/02/28 معلم

مؤسسة القبیصات 2011/07/01 محمود دمحم العارف بھجات 2095944 كفـءكفـء6582011/06/27 معلم

عرب بخواج االعدادیة 2011/07/01 محمود دمحم على احمد 2098291 كفـءكفـء6592011/06/27 معلم

نزالى داود 2011/02/28 محمود منصور حسن عبد النعیم 1073213 كفـءكفـء6602011/02/28 معلم

دمحم عبد الجواد ع 2011/02/14 محمود موسى دمحم عبدالرحیم 1074898 كفـءكفـء6612011/02/14 معلم

نجع حمد االبتدائیة 2010/05/11 محمود یاسین دمحم عبد الاله 1072433 كفـءكفـء6622011/06/27 معلم

نزلة خاطر 2010/02/14 مدیحة محمود دمحم الفولى 2097854 كفـءكفـء6632011/02/14 معلم

طھطا االبتدائیة الجدیدة 2010/07/01 مرثا زكریا انور ابراھیم 2097058 كفـءكفـء6642011/06/27 معلم
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مؤسسة القبیصات 2011/02/14 مرثا زكى فایز تادرس 1075133 كفـءكفـء6652011/02/14 معلم

الجریدات المشتركة 2010/02/28 مرثا میخائیل نخلة میخائیل 1069126 كفـءكفـء6662011/02/28 معلم

2011/02/14 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  مرثا نعیم عبده عبد الشھید 1073836 كفـءكفـء6672011/02/14 معلم

كوم بدر تعلیم اساسى 2010/07/01 مرفت احمد جابر دمحم 2097209 كفـءكفـء6682011/06/27 معلم

بنجا الجدیده 2010/07/01 مرفت احمد قبیصى ابو النور 2098318 كفـءكفـء6692011/06/27 معلم

نجع قبیصى الجدیدة 2010/07/01 مرفت عبد النبى السید حسن 2104565 كفـءكفـء6702011/06/27 معلم

طھطا التجاریة للبنات 2010/07/01 مرفت فتحى دمحم مصطفى 2226158 كفـءكفـء6712011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة المشتركة 2010/02/14 مرفت مرعى یوسف مرعى 1073284 كفـءكفـء6722011/02/14 معلم

طھطا الرسمیة للغات لریاض اطفال 2010/02/14 مروة  صالح صادق محمود 2092143 كفـءكفـء6732011/02/14 معلم

طھطا االبتدائیة الجدیدة 2010/02/14 مروة احمد جابر على 2096435 كفـءكفـء6742011/02/14 معلم

2010/07/01 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  مروة احمد على حسین 2128799 كفـءكفـء6752011/06/27 معلم

الزھراء المشتركة 2010/02/28 مروة بدرى عبد النعیم عطیة 2095742 كفـءكفـء6762011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب ع بنین 2010/07/01 مروة حسن ابراھیم احمد 2179458 كفـءكفـء6772011/06/27 معلم

بنھو تعلیم اساسى 2010/02/14 مروة دمحم السید عبد العال 2097873 كفـءكفـء6782011/02/14 معلم

الشھداء بشطورة 2010/07/01 مروه احمد على احمد 2098523 كفـءكفـء6792011/06/27 معلم

نزلة القاضى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مریم بخیت مسعود سالمھ 1074919 كفـءكفـء6802011/06/27 معلم

مصطفى العمده 2010/02/28 مریم تلمیذ امرید ارزیق 2064953 كفـءكفـء6812011/02/28 معلم
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الشھید ھشام جابر بكر 2011/02/28 مریم رزق هللا عطیة شحاتھ 1074440 كفـءكفـء6822011/02/28 معلم

عقبة بن نافع اإلعدادیة 2010/07/01 مریم سعید توماس بنیامین 2104946 كفـءكفـء6832011/06/27 معلم

2010/07/01 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  مریم سمیر میخائیل غالى 2102493 كفـءكفـء6842011/06/27 معلم

2011/02/14 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  مریم كمال سامى مھاود 1075236 كفـءكفـء6852011/02/14 معلم

بنجا الجدیده 2010/07/01 مریم مجدى نصرى عرندس 2097894 كفـءكفـء6862011/06/27 معلم

نجع عبد الدایم اإلبتدائیة 2011/06/27 مریم مرقص موسى  مقار 2343840 كفـءكفـء6872011/07/01 معلم

نجع الجمل 2010/02/28 مریم نصرى عویضھ سعید 1074734 كفـءكفـء6882011/02/28 معلم

مجمع الصفیحة 2011/02/28 مصطفى السید ابو الغیط عبد الباقى 2102502 كفـءكفـء6892011/02/28 معلم

الجبیرات للتعلیم االساسى ابتدائى 2011/07/01 مصطفى السید علي أحمد 1072167 كفـءكفـء6902011/06/27 معلم

نزلة القاضى االعدادیة المشتركة 2010/05/08 مصطفى رمضان شحاتھ حسانین 2193778 كفـءكفـء6912011/06/27 معلم

المرحوم العشرى كیالنى االبتدائیة 2011/07/01 معتمد السید دمحم مرسي 2095752 كفـءكفـء6922011/06/27 معلم

الزھراء المشتركة 2010/07/01 معزوزه دمحم شعبان عبد العال 1069898 كفـءكفـء6932011/06/27 معلم

الشیخ زین الدین المشتركة 2011/07/01 ممدوح عبد السالم على  مناع 2342909 كفـءكفـء6942011/06/27 معلم

دمحم عبد الجواد ع 2011/02/28 منار عبد الصادق شعیب عبد الحمید 1074932 كفـءكفـء6952011/02/28 معلم

بنت النیل الرسمیة 2010/07/01 منار ھالل جاد فام 2090524 كفـءكفـء6962011/06/27 معلم

الجریدات االعدادیة  المشتركة 2010/07/01 منال احمد سید احمد 2213740 كفـءكفـء6972011/06/27 معلم

مجمع بنجا 2011/02/28 منال جمال طھ ھالل 1075275 كفـءكفـء6982011/02/28 معلم
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مجمع بنجا 2010/07/01 منال عبد الرحمن احمد دمحم 1072276 كفـءكفـء6992011/06/27 معلم

االمام على بن ابى طالب االبتدائیة 2010/02/28 منال دمحم ابراھیم سلیمان 2094380 كفـءكفـء7002011/02/14 معلم

طھطا التجاریة للبنات 2010/07/01 منال مصطفى حسن دمحم 2173802 كفـءكفـء7012011/06/27 معلم

السوالم الجدیده فصول ملحقة اعدادى 2010/07/01 منجھ دمحم عباس على 2095226 كفـءكفـء7022011/06/27 معلم

الجمھوریة االبتدائیة الجدیدة 2010/02/14 منى ابوطالب احمد اسماعیل 1071875 كفـءكفـء7032011/02/14 معلم

فؤاد عباس اإلبتدائیة 2010/07/01 منى االمیر السید بخیت 2098856 كفـءكفـء7042011/06/27 معلم

عرب بخواج لریاض االطفال 2011/02/14 منى خلف هللا ھاشم زیدان 2097341 كفـءكفـء7052011/02/14 معلم

مؤسسة شطورةاالبتدائیة المشتركة 2010/07/01 منى خلف دمحم عبد هللا 2102974 كفـءكفـء7062011/06/27 معلم

2010/07/01 النصر لریاض االطفال منى عبد الحفیظ ابراھیم دمحم 2099303 كفـءكفـء7072011/06/27 معلم

مؤسسة الكوم االصفر 2010/07/01 منى عبد الاله احمد معبد 2101141 كفـءكفـء7082011/06/27 معلم

نجع قبیصى الجدیدة 2010/02/14 منى عشرى احمد عبدالعال 1072599 كفـءكفـء7092011/02/14 معلم

ساحل طھطا المشتركة 2011/02/14 منى فتحى السید فراج 2097007 كفـءكفـء7102011/02/14 معلم

2010/02/14 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  منى مجدى ھنرى بسالى 2096625 كفـءكفـء7112011/02/14 معلم

مصطفى العمده 2010/07/01 منى محمود غالب دمحم 2103340 كفـءكفـء7122011/06/27 معلم

نجع قبیصى لریاض االطفال 2010/07/01 منى مصطفى سلیمان عبد الغنى 2102921 كفـءكفـء7132011/06/27 معلم

الزھراء المشتركة 2010/02/14 مني دمحم احمد السید 1074201 كفـءكفـء7142011/02/14 معلم

نجع ابو خرص 2011/07/01 منیر كمال لبیب عیسى 2140843 كفـءكفـء7152011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

بنجا الجدیده 2010/02/14 مھا السید أحمد عبدالعال 1074054 كفـءكفـء7162011/02/14 معلم

نجع حمد اإلعدادیة 2010/07/01 مھا شاكر حمید احمد 2098316 كفـءكفـء7172011/06/27 معلم

الشھید عبد الحافظ ع المشتركة 2009/12/26 مھدي سلمان البدري سلمان 1067713 كفـءكفـء7182011/02/28 معلم

الجبیرات للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/02/14 مھران خلف مھران دمحم 1069283 كفـءكفـء7192011/02/14 معلم

مجمع شطورة للتعلیم االساسى 2009/12/25 موسى علي موسى السید 1069809 كفـءكفـء7202011/02/28 معلم

عباس بخیت حماد االعدادیة 2011/02/14 مؤمن احمد عمر عرندس 1072748 كفـءكفـء7212011/02/14 معلم

البارودى االبتدائیة 2010/07/01 مى مختار دمحم عبد العزیز 2096564 كفـءكفـء7222011/06/27 معلم

االمل للتربیة الخاصة بطھطا 2011/07/01 میاده محمود دھیس دمحم 2096756 كفـءكفـء7232011/06/27 معلم

حاجر مشطا 2011/02/28 میالد جرجس مھنى بطرس 2103357 كفـءكفـء7242011/02/28 معلم

2011/02/28 بنھو للتعلیم االساسى ع مینا تاوضروس حناوى تاوضروس 2094419 كفـءكفـء7252011/02/28 معلم

الحریدیة البحریة للتعلیم االساسى 2011/07/01 مینا رافت شكرى واصف 2097243 كفـءكفـء7262011/06/27 معلم

المرحوم العشرى كیالنى تعلیم اساسى 2010/05/08 مینا لطیف عدلى زخارى 2098841 كفـءكفـء7272011/06/27 معلم

فؤاد عباس اإلبتدائیة 2011/07/01 مینا منیر ذكى بدروس 2096568 كفـءكفـء7282011/06/27 معلم

طھطا االعدادیة الحدیثة 2011/07/01 مینا میشیل نجیب دمیان 2177716 كفـءكفـء7292011/06/27 معلم

السوالم الجدیده فصول ملحقة اعدادى 2011/02/28 مینا نجیب نجیب بسطوروس سمعان 1075715 كفـءكفـء7302011/02/28 معلم

المستشار حلمي عبد اآلخر الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 مینا ودیع بدیع فرنسیس 2175510 كفـءكفـء7312011/06/27 معلم

نزلة خاطر 2009/12/25 ناجح دمحم عبد الرحمن عبد الصالحین 2098524 كفـءكفـء7322011/02/14 معلم
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السالم االبتدائیة المشتركة بطھطا 2011/07/01 نادر مكرم ذكى جندى 2094444 كفـءكفـء7332011/06/27 معلم

دمحم عبد الجواد ع 2010/02/28 نادیة برت فرید بولس 1074387 كفـءكفـء7342011/02/28 معلم

بنھو الجدیدة 2011/02/14 نادیة عبد الاله مرسى احمد 1075228 كفـءكفـء7352011/02/25 معلم

السوالم الجدیده فصول ملحقة اعدادى 2010/07/01 نادیة یوسف ابراھیم حسن 2191448 كفـءكفـء7362011/06/27 معلم

الشھداء بشطورة 2010/07/01 نادیھ احمد على  سالمان 2096421 كفـءكفـء7372011/06/27 معلم

الزھراء المشتركة 2010/02/14 نادیھ حسین على السید 1073994 كفـءكفـء7382011/02/14 معلم

الشیخ زین الدین المشتركة 2010/07/01 نادیھ عبد الرازق احمد عبد الخالق 2097239 كفـءكفـء7392011/06/27 معلم

الصوالح اإلبتدائیة 2010/07/01 نادیھ على عبد اللطیف دمحم 2097059 كفـءكفـء7402011/06/27 معلم

الشیخ زین الدین االعدادیة 2010/02/28 نادیھ دمحم بریقع دمحم 2099314 كفـءكفـء7412011/02/28 معلم

نجع عبد الدایم اإلبتدائیة 2010/07/01 نانسى زكریا بخیت قلدس 2209432 كفـءكفـء7422011/06/27 معلم

فؤاد عباس اإلبتدائیة 2010/07/01 نانسى صموئیل بشاى بشارة 1073992 كفـءكفـء7432011/06/27 معلم

نجع عبد الدایم اإلبتدائیة 2010/07/01 نانسى وسیلى كرمى وسیلى 2184120 كفـءكفـء7442011/06/27 معلم

مجمع شطورة لریاض االطفال 2010/07/01 ناھد ابراھیم دمحم ابراھیم 2099840 كفـءكفـء7452011/06/27 معلم

نجع قبیصى الجدیدة 2010/02/14 ناھد سمیر ذكى بدروس 2040494 كفـءكفـء7462011/02/14 معلم

مجمع شطورة 2010/02/14 ناھد شاكر موسى نوح 1073198 كفـءكفـء7472011/02/14 معلم

بنھو الجدیدة 2010/02/28 ناھد عبد الاله مرسى احمد 2097739 كفـءكفـء7482011/02/28 معلم

مجمع شطورة 2010/07/01 ناھد مھدى كبارى عبد الراضى 2100254 كفـءكفـء7492011/06/27 معلم

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

7438of 5942 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 

طھطاسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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الشھید عبد الحافظ ع المشتركة 2011/02/14 نبیل  جبره مرقص یوسف 2102577 كفـءكفـء7502011/02/01 معلم

سوالم طھطا االبتدائیة الجدیدة 2010/02/14 نجالء السید احمد دمحم 1072996 كفـءكفـء7512011/02/14 معلم

كمال الداخلى لریاض االطفال 2010/07/01 نجالء حمدى دمحم احمد 2106709 كفـءكفـء7522011/06/27 معلم

الحریدیة البحریة 2010/02/14 نجالء عبد النبى دمحم السید 2098435 كفـءكفـء7532011/02/14 معلم

عقبة بن نافع اإلعدادیة 2010/07/01 نجالء فتحى عاطف عبد العزیز 2024004 كفـءكفـء7542011/06/27 معلم

الشھید عبد الحافظ ع المشتركة 2010/07/01 نجالء فتحى عبد العال ابوشجره 2097808 كفـءكفـء7552011/06/27 معلم

كوم بدر للتعلیم االساسى االبتدائیة 2011/02/28 نجالء فتحى عبدالمقصود احمد 1075688 كفـءكفـء7562011/02/28 معلم

الحریدیة القبلیة المشتركة 2010/02/14 نجالء فتحى على خلیفھ 1074698 كفـءكفـء7572011/02/14 معلم

طھطا الجدیدة لریاض االطفال 2010/07/01 نجالء فتحى ناشد معوض 2097017 كفـءكفـء7582011/06/27 معلم

السوالم الجدیده فصول ملحقة اعدادى 2010/07/01 نجالء كمال احمد حمدان 2190021 كفـءكفـء7592011/06/27 معلم

عرب بخواج االعدادیة 2011/02/14 نجالء دمحم عبد المقصود عزیز الدین 1075345 كفـءكفـء7602011/02/14 معلم

الشھداء بشطورة 2011/02/14 نجالء دمحم دمحم عبد العال 1075523 كفـءكفـء7612011/02/14 معلم

بنھو تعلیم اساسى 2010/07/01 نجالء مختار ابو الیزید السید 2099288 كفـءكفـء7622011/06/27 معلم

ناصر بالطوالب 2010/07/01 نجالء مكرم داود منصور 2102944 كفـءكفـء7632011/06/27 معلم

ساحل طھطا المشتركة 2010/02/14 نجوى ثروت بشاى سنادة 2084204 كفـءكفـء7642011/02/14 معلم

بنھو تعلیم اساسى 2011/02/28 نجوى صبور دمحم عبدالعزیز 1075097 كفـءكفـء7652011/02/28 معلم

طھطا التجاریة للبنات 2010/07/01 نجوى عبد الراضى عبد الغنى سلیمان 2101142 كفـءكفـء7662011/06/27 معلم
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مؤسسة القبیصات 2011/07/01 نجوى فتحي حسن  السید 2095287 كفـءكفـء7672011/06/27 معلم

كمال الداخلى المشتركة 2010/02/14 نجوى دمحم طیفور عبد المجید 1073082 كفـءكفـء7682011/02/14 معلم

الزھراءالجدیدة 2010/02/28 نجوى ناجح دمحم دمحم 1073116 كفـءكفـء7692011/02/28 معلم

الشیخ زین الدین االعدادیة 2010/07/01 نرمین اشعیا عوض ارمانیوس 2098997 كفـءكفـء7702011/06/27 معلم

طھطا االعدادیة الحدیثة 2010/07/01 نرمین رشدى بسالى یونان 2099253 كفـءكفـء7712011/06/27 معلم

مجمع بنجا 2010/02/28 نرمین سامى ذكى تداوس 1074507 كفـءكفـء7722011/02/28 معلم

مؤسسة شطورةاالبتدائیة المشتركة 2010/02/14 نرمین فایز ھرمینا ابراھیم 1073826 كفـءكفـء7732011/02/14 معلم

الجمھوریة االبتدائیة الجدیدة 2010/02/14 نرمین محمود عبد الاله احمد 2095296 كفـءكفـء7742011/02/14 معلم

نجع عبد الدایم اإلبتدائیة 2010/07/01 نرمین منیر تادرس یؤنس 2097912 كفـءكفـء7752011/07/27 معلم

2010/07/01 بنھو للتعلیم االساسى ع نسرین زكریا نجیب عطیة 2098568 كفـءكفـء7762011/06/27 معلم

مجمع شطورة 2010/02/28 نسرین عادل احمد احمد 2097442 كفـءكفـء7772011/02/14 معلم

طھطا االبتدائیة المشتركة الرسمیة 2010/07/01 نسرین محمود عبد الحلیم دمحم 2092585 كفـءكفـء7782011/07/01 معلم

الصفیحة ع المشتركة 2010/07/01 نسمة فتحى رجب  عید 2096562 كفـءكفـء7792011/06/27 معلم

مجمع الصفیحة 2010/02/28 نشوى حلمى الصاوى فرغلى 1072859 كفـءكفـء7802011/02/28 معلم

الجریدات المشتركة 2011/02/28 نعمة ابورحاب خلف تمام 1075486 كفـءكفـء7812011/02/28 معلم

ساحل طھطا المشتركة 2010/07/01 نعمھ رزق قدوس سعد 2369990 كفـءكفـء7822011/06/27 معلم

2010/02/28 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  نعمھ عبدالحمید عبدالفتاح عبداللطیف 1071360 كفـءكفـء7832011/02/28 معلم
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الحریدیة البحریة 2010/02/14 نعمھ فاھم راغب بخیت 1074212 كفـءكفـء7842011/02/14 معلم

بنھو تعلیم اساسى 2010/07/01 نعناعھ فتحى على أحمد 1071680 كفـءكفـء7852011/06/27 معلم

الشھید سالمان االعدادیة  المشتركة 2010/07/01 نھاد حبشى حامد دمحم 2102984 كفـءكفـء7862011/06/27 معلم

الشیخ زین الدین المشتركة 2010/07/01 نھاد سلمان البدرى سلمان 2097444 كفـءكفـء7872011/06/27 معلم

2010/07/01 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  نھلة دمحم حسین دمحم 2092641 كفـءكفـء7882011/06/27 معلم

طھطا التجاریة للبنات 2010/07/01 نھلھ ناصف شوقى زخارى 2177219 كفـءكفـء7892011/06/27 معلم

بنى عمار الجدیدة 2010/07/01 نھى احمد دمحم عبد العزیز 2097264 كفـءكفـء7902011/06/27 معلم

مرزوق ابو نجلة االعدادیة 2010/02/14 نھى العارف عبد اللطیف ابراھیم 1073289 كفـءكفـء7912011/02/14 معلم

احمدعبدالرؤف ع المشتركة نزلھ عماره 2010/07/01 نھى دمحم محمود احمد 2096584 كفـءكفـء7922011/06/27 معلم

فؤاد عباس اإلبتدائیة 2011/02/28 نورا احمد حافظ بخیت 1072163 كفـءكفـء7932011/02/28 معلم

مؤسسة القبیصات 2010/07/01 نورا احمد على احمد 2098553 كفـءكفـء7942011/06/27 معلم

االمام على بن ابى طالب االبتدائیة 2011/07/01 نورا حسنى السید حسن 1074696 كفـءكفـء7952011/06/27 معلم

مؤسسة الكوم االصفر 2010/07/01 نورا دمحم احمد دمحم 1072766 كفـءكفـء7962011/06/27 معلم

2010/07/01 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  نورة احمد احمد على 2102989 كفـءكفـء7972011/06/27 معلم

مؤسسة القبیصات 2010/02/14 نوره السید على خلیفھ 1073633 كفـءكفـء7982011/02/14 معلم

حاجر مشطا 2010/07/01 نوره دمحم نایل دمحم 2199018 كفـءكفـء7992011/06/27 معلم

بنھو تعلیم اساسى 2010/07/01 نوسھ حسن ابو ضیف حسین 2099290 كفـءكفـء8002011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
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دمحم عبد الجواد ع 2011/06/27 نیرمین فولیم لبیب كراس 2145415 كفـءكفـء8012011/07/02 معلم

الشھید احمد حسین عامر 2010/07/01 نیفین ذكریا سیدھم عبد الشھید 2195074 كفـءكفـء8022011/06/27 معلم

حاجر مشطا لریاض االطفال 2004/07/01 نیفین عادل حبیب خلیل 1067406 كفـءكفـء8032009/12/01 معلم

مرزوق ابو نجلة االعدادیة 2010/07/01 نیفین عنبر شفیق بخیت 2207051 كفـءكفـء8042011/06/27 معلم

طھطا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 نیفین فرح جرجس مسعد 2171201 كفـءكفـء8052011/06/27 معلم

طھطا الرسمیة للغات االبتدائیة 2010/07/01 نیفین قالده قدوس قالده 2179983 كفـءكفـء8062011/06/27 معلم

2010/07/01 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  نیفین یسى عدلى یسى 2099294 كفـءكفـء8072011/06/27 معلم

نجع حمد االبتدائیة 2010/07/01 ھاجر زین العابدین احمد عبد الفتاح 2098867 كفـءكفـء8082011/06/27 معلم

الشھید اللواء عالء البنا 2010/07/01 ھالة ربیع دمحم حسن 1072677 كفـءكفـء8092011/06/27 معلم

مجمع شطورة 2010/02/14 ھالة مختار عبد الراضي عبد الغني 1073773 كفـءكفـء8102011/02/14 معلم

بنى حرب لریاض األطفال 2010/07/01 ھالھ ابراھیم ثابت دمحم 2104682 كفـءكفـء8112011/06/27 معلم

مؤسسة الكوم االصفر 2010/07/01 ھالھ احمد عبد العال عبد القادر 2195190 كفـءكفـء8122011/06/27 معلم

مجمع نزلة القاضى 2010/07/01 ھالھ فاروق عبدالحلیم السید 2097275 كفـءكفـء8132011/06/27 معلم

عقبة بن نافع اإلعدادیة 2010/07/01 ھالھ ناصر احمد عبد الكریم 2097763 كفـءكفـء8142011/06/27 معلم

ناصر بالطوالب 2010/05/09 ھانى بطرس بسالى یونان 2102948 كفـءكفـء8152011/06/27 معلم

بنى حرب المشتركة 2011/07/01 ھانى عبدهللا دمحم على 2128847 كفـءكفـء8162011/06/27 معلم

مجمع نزلھ القاضى لریاض االطفال 2010/07/01 ھبة  إبراھیم  خطاب  إسماعیل 2126149 كفـءكفـء8172011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عباس بخیت حماد االعدادیة 2010/02/28 ھبة احمد قبیصى عالم 1075248 كفـءكفـء8182011/02/28 معلم

مجمع شطورة لریاض االطفال 2010/07/01 ھبة عبد الحافظ دمحم عبد الحافظ 2102485 كفـءكفـء8192011/06/27 معلم

2010/07/01 ینایر التعلیمى جزیرة الخزنداریة٢٥مجمع  ھبة عبد الراضى مصطفى عبد الاله 2102558 كفـءكفـء8202011/06/27 معلم

السالم  بشطوره 2010/07/01 ھبة عبد العلیم دمحم عبد العلیم 2097046 كفـءكفـء8212011/06/27 معلم

بنجا الجدیدة لریاض األلطفال 2010/07/01 ھبة عبد المنعم على یوسف 2096992 كفـءكفـء8222011/06/27 معلم

الزھراء االعدادیة بنین 2010/07/01 ھبة دمحم حسین عمر 2266322 كفـءكفـء8232011/06/27 معلم

عقبة بن نافع اإلعدادیة 2008/03/01 ھبة دمحم دمحم قطب 658851 كفـءكفـء8242011/03/07 معلم

الجمھوریة االبتدائیة المشتركة 2010/02/14 ھبھ إبراھیم دمحم دمحم 1073720 كفـءكفـء8252011/02/14 معلم

االقباط المشتركة 2010/07/01 ھبھ احمد السید احمد 2090465 كفـءكفـء8262011/06/27 معلم

نجع حمد االبتدائیة 2010/07/01 ھبھ هللا السید دمحم رضوان 2350151 كفـءكفـء8272011/06/27 معلم

نجع الجمل 2010/07/01 ھبھ حسن بشاتى عبد العال 2099311 كفـءكفـء8282011/06/27 معلم

الشھید اللواء عالء البنا 2010/02/14 ھبھ خلف عبد الرحیم على 2084202 كفـءكفـء8292011/02/14 معلم

طھطا التجاریة للبنات 2010/07/01 ھبھ خلیفة ابراھیم خلیفة 2095220 كفـءكفـء8302011/06/27 معلم

الزھراء المشتركة لریاض االطفال 2010/07/01 ھبھ شحاتھ على شحاتھ 2095274 كفـءكفـء8312011/06/27 معلم

البنات االعدادیة الجدیدة بطھطا 2010/07/01 ھبھ عبد المعطى ابو الوفا ابراھیم 2214454 كفـءكفـء8322011/06/27 معلم

كوم بدر تعلیم اساسى 2010/02/28 ھبھ عبدالرحیم على موسى 1074918 كفـءكفـء8332011/02/28 معلم

بنھو الجدیدة 2010/07/01 ھبھ فاروق شاروبیم عازر 2097219 كفـءكفـء8342011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

الشیخ زین الدین المشتركة 2010/02/14 ھبھ فرج احمد ھالل 1073235 كفـءكفـء8352011/02/14 معلم

الشھید ھشام جابر بكر 2010/02/28 ھبھ دمحم ابراھیم سلیمان 1074936 كفـءكفـء8362011/02/28 معلم

التحریر  االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 ھبھ دمحم خلیفھ ابراھیم 1072868 كفـءكفـء8372011/02/14 معلم

بنھو الجدیدة 2010/07/01 ھبھ دمحم خمیس عبدهللا 2121487 كفـءكفـء8382011/06/27 معلم

الحریدیة البحریة للتعلیم االساسى 2010/07/01 ھبھ محمود السید دمحم 2103301 كفـءكفـء8392011/06/27 معلم

بنى حرب الثانویة المشتركة 2010/07/01 ھبھ محمود مجلى عبد الحافظ 2188182 كفـءكفـء8402011/06/27 معلم

الحریدیة القبلیة لریاض االطفال 2010/07/01 ھبھ مصبح على عقیل 2098411 كفـءكفـء8412011/06/27 معلم

بنجا الجدیده 2010/07/01 ھبھ مصطفى جاد الكریم زھران 2095353 كفـءكفـء8422011/06/27 معلم

ابراھیم السنكھ االبتدائیة 2010/02/14 ھبھ مصطفى عبداللطیف أحمد 1074176 كفـءكفـء8432011/02/14 معلم

الصوالح لریاض االطفال 2010/02/28 ھبھ موریس حلمى غبلایر 2103554 كفـءكفـء8442011/02/28 معلم

نجع على فرج لریاض االطفال 2010/07/01 ھدى احمد عبد الرحیم السید 2097226 كفـءكفـء8452011/06/27 معلم

نجع قبیصى الجدیدة 2010/07/01 ھدى عبد الفتاح احمد على 2098852 كفـءكفـء8462011/06/27 معلم

القبیصات تعلیم اساسى االبتدائیة 2011/02/14 ھدى عبدالعال عبدهللا عبدالعال 1075216 كفـءكفـء8472011/02/14 معلم

نجع الجمل 2010/02/28 ھدى على محمود دمحم 2103567 كفـءكفـء8482011/02/28 معلم

طھطا االعدادیة بنات مھنى 2010/02/14 ھدى دمحم نجیب احمد السید 2098283 كفـءكفـء8492011/02/14 معلم

كمال الداخلى مھنى االبتدائیة المشتركة 2011/02/28 ھدى محمود دمحم عبد الكریم 1075137 كفـءكفـء8502011/02/28 معلم

الشھید احمد حسین عامر 2010/05/08 ھشام عبد الحمید على  یونس 2096769 كفـءكفـء8512011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

مجمع شطورة 2010/02/14 ھناء احمد حسین على 2097039 كفـءكفـء8522011/02/14 معلم

المستشار حلمي عبد اآلخر الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 ھناء السید حسن الجبالى 2179273 كفـءكفـء8532011/07/01 معلم

شطورة االعدادیة الجدیدة المشتركة 2010/02/28 ھناء حسن احمد دمحم 2101948 كفـءكفـء8542011/02/28 معلم

نزلة عمارة سیول 2010/02/28 ھناء رشاد دمحم مسعود 1073016 كفـءكفـء8552011/02/28 معلم

ابراھیم السنكھ االبتدائیة 2010/02/14 ھناء سید قبیصى دمحم 2102013 كفـءكفـء8562011/02/14 معلم

بنى حرب المشتركة 2010/02/14 ھناء شعبان دمحم تمام 2098518 كفـءكفـء8572011/02/14 معلم

السالم  بشطوره 2010/02/14 ھناء عبد العال عبد العال دمحم 1071662 كفـءكفـء8582011/02/14 معلم

مجمع الصفیحة 2010/07/01 ھناء عیاد ناشد متیاس 2097205 كفـءكفـء8592011/06/27 معلم

ساحل طھطا المشتركة 2010/02/28 ھناء محروص سمعان بخیت 1065746 كفـءكفـء8602011/02/28 معلم

نجع ابو خرص 2010/07/01 ھند  عاطف دمحم عبد الوھاب 2297638 كفـءكفـء8612011/06/27 معلم

حاجر مشطا 2010/02/14 ھند احمد حسن دمحم 1074760 كفـءكفـء8622011/02/14 معلم

الشھید احمد حسین عامر 2010/02/28 ھند جاد سلیم احمد 1074379 كفـءكفـء8632011/02/28 معلم

طھطا الرسمیة للغات لریاض اطفال 2010/07/01 ھند حنفى السید احمد 2341194 كفـءكفـء8642011/06/27 معلم

البنات القبطیة بطھطا 2010/02/28 ھند سعد أحمد خلیل 1073684 كفـءكفـء8652011/02/28 معلم

طھطا الرسمیة للغات لریاض اطفال 2010/07/01 ھند صدقى مھنى قشمر 1075857 كفـءكفـء8662011/06/27 معلم

نجع ابو خرص 2010/02/14 ھند محروس دمحم سید 1074603 كفـءكفـء8672011/02/14 معلم

احمدعبدالرؤف ع المشتركة نزلھ عماره 2010/07/01 ھند دمحم عبد الرحمن  جالل 2095873 كفـءكفـء8682011/06/27 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نزلة خاطر 2010/07/01 ھند ھالل عبده على 2096741 كفـءكفـء8692011/06/27 معلم

السوالم الجدیده لریاض االطفال 2010/02/14 ھویدا محمود دمحم حجازى 2146351 كفـءكفـء8702011/02/14 معلم

شطورة االعدادیة للبنات 2010/07/01 ھویده دمحم احمد موسى 2190003 كفـءكفـء8712011/06/27 معلم

طھطا االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ھیثم دمحم حامد دمحم 2108346 كفـءكفـء8722011/06/27 معلم

الشھید دمحم الخطیب 2011/02/14 وائل خلف خلف هللا احمد 1073508 كفـءكفـء8732011/02/14 معلم

ناصر بالطوالب 2011/02/14 وائل صابر علي عبدهللا 1074170 كفـءكفـء8742011/02/14 معلم

نجع على فرج 2011/07/01 وائل دمحم احمد دمحم 2101986 كفـءكفـء8752011/06/27 معلم

بنھو الجدیدة 2011/02/28 وائل دمحم راشد على 2214974 كفـءكفـء8762011/02/28 معلم

نزلة خاطر 2011/07/01 وجدى ولیم فھمى دمیان 1074451 كفـءكفـء8772011/06/27 معلم

ابراھیم السنكھ االبتدائیة 2010/07/01 وردة فتحى فراج عبد المجید 2102001 كفـءكفـء8782011/06/27 معلم

دمحم حسن ابراھیم 2010/07/01 وردة محمود احمد  عبد الجواد 2096515 كفـءكفـء8792011/06/27 معلم

نجع قبیصى الجدیدة 2010/02/14 ورده عاطف السید محمود 2095292 كفـءكفـء8802011/02/14 معلم

بنجا المشتركة 2010/07/01 وفاء ربیع فھمى دمحم 2204309 كفـءكفـء8812011/06/27 معلم

القبیصات للتعلیم االساسى 2010/02/14 وفاء رفاعھ احمد سلیمان 1073510 كفـءكفـء8822011/02/14 معلم

الشھید سالمان االعدادیة  المشتركة 2010/07/01 وفاء صبرى فؤاد عبد هللا 2102981 كفـءكفـء8832011/06/27 معلم

التحریر  االبتدائیة الجدیدة 2010/02/14 وفاء صالح على حسن 1072958 كفـءكفـء8842011/02/14 معلم

دمحم حسن ابراھیم 2010/02/28 وفاء دمحم ابو المحاسن عبد العاطى دمحم 1070224 كفـءكفـء8852011/02/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

الشیخ زین الدین المشتركة 2011/02/14 وفاء دمحم السید دمحم 1074950 كفـءكفـء8862011/02/14 معلم

السوالم الجدیده لریاض االطفال 2010/07/01 وفاء معتمد على دمحم 2098419 كفـءكفـء8872011/06/27 معلم

ساحل طھطا االبتدائیة الجدیدة 2010/07/01 والء احمد عبده عبد الموجود 2099246 كفـءكفـء8882011/06/27 معلم

مؤسسة شطورة لریاض االطفال 2010/07/01 والء حامد عبد العال فاضل 2096424 كفـءكفـء8892011/06/27 معلم

الشھداء بشطورة 2010/07/01 والء حمدى السید دمحم 2095205 كفـءكفـء8902011/06/27 معلم

شطورة االعدادیة للبنات 2010/02/14 والء سید دمحم عبد الرحیم 2111924 كفـءكفـء8912011/02/14 معلم

بنى حرب الجدیدة 2011/07/01 والء عبدالغفار دسوقي عباس 1074171 كفـءكفـء8922011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة بطھطا 2010/02/14 والء دمحم نجیب علي احمد 1070554 كفـءكفـء8932011/02/14 معلم

الشھید عبد الحافظ ع المشتركة 2011/07/01 ولید رشاد ھاشم احمد 2099321 كفـءكفـء8942011/06/27 معلم

التحریر  االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ولید عبد الرحمن صالح  على 2091969 كفـءكفـء8952011/06/27 معلم

نجع شانودى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ولید عبد النبى محمود عبد المجید 2183316 كفـءكفـء8962011/07/01 معلم

طھطا الفندقیة 2011/07/01 ولید فتحى السید رشوان 2098489 كفـءكفـء8972011/06/27 معلم

بنجا الجدیده 2011/07/01 یاسر حارس سید دمحم 2097451 كفـءكفـء8982011/06/27 معلم

الصفیحة ع المشتركة 2009/12/28 یاسر رافت سامى توما 2097001 كفـءكفـء8992011/02/14 معلم

یوسف اسماعیل على بخلوة محفوظ 2010/05/08 یاسر عبد الراضى عبد النبى مسعود 2098342 كفـءكفـء9002011/06/27 معلم

نجع حمد اإلعدادیة 2009/12/26 یاسر دمحم حجازى حسن 2097744 كفـءكفـء9012011/02/14 معلم

مجمع بنجا 2010/07/01 یاسمین حلیم على عبد الرحیم 2097044 كفـءكفـء9022011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

المستشار حلمي عبد اآلخر الثانویة الفنیة بنات 2011/02/14 یاسمین مختار ابوالیزید السید 1075329 كفـءكفـء9032011/02/14 معلم

الجریدات المشتركة 2010/07/01 یاسمین مصطفى عبد الحافظ الشیمى 2177388 كفـءكفـء9042011/06/27 معلم

الجمھوریة االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 یحي عویس زیدان أبوزید 1072971 كفـءكفـء9052011/02/14 معلم

شطورة االعدادیة الجدیدة المشتركة 2010/07/01 یسرا احمد احمد محمود 2103079 كفـءكفـء9062011/06/27 معلم

یوسف اسماعیل على بخلوة محفوظ 2011/02/14 یوسف احمد متولى سالم 1062241 كفـءكفـء9072011/02/14 معلم

الجریدات المشتركة 2010/07/01 یوسف عطیھ یوسف عبد المالك 2278407 كفـءكفـء9082011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1982/11/01 دمحم احمد عمر معبد 1556679 كفـءكفـء12009/01/05 موجھ أول

محمود دیاب الثانویة المشتركة بالمدمر 2001/06/27 احمد على احمد علي 1058133 كفـءكفـء22012/04/29 ماجیستیرأمین مكتبة أول

رقى المعارف االعدادیة بنین 1999/03/20 جیھان عطاm عطاm میخائیل 1058909 كفـءكفـء32009/01/02 أمین مكتبة أول

مدرسة كوم اشقاو االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مشیره سعد حسانین حسانین 2163806 كفـءكفـء42011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الشوكا االبتدائیھ الجدیده 2011/07/01 امل السید حسن دمحم 2157860 كفـءكفـء52011/06/27 أخصائى نفسى

خالد بن الولید بالریاینة االبتدائیة 2011/07/01 شیماء عادل محمود حسین 2218845 كفـءكفـء62011/06/27 أخصائى نفسى

نجع خروف االبتدائیة 2011/07/01 صفاء عھدى القمص مرقس عبدالسید 2206597 كفـءكفـء72011/06/27 أخصائى نفسى

الوفاء المشتركة االبتدائیة 2011/07/01 عائشھ  عبد الراضى حجاب حمید 2152649 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى نفسى

الریاینة المعلق الثانویة 1995/08/01 ھانى عبد السید بشارة جرجس 1781178 كفـءكفـء92009/01/02 أخصائى اجتماعى أول

النجع المستجد االبتدائیة 2011/07/01 احمد صالح احمد دمحم 2067655 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى اجتماعى

الریانیة المعلق االعدادیة المشتركة 2011/07/01 احمد فتحى احمد دمحم 2225444 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید رفعت حنفى بكوم اشقاو 2011/07/01 حسنى حسن عبد المجید سید 1074256 كفـءكفـء122011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق بمشطا 2011/07/01 دولت السید احمد عبد العال 2209457 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى اجتماعى

مدرسة طما الرسمیة للغات أبتدائى 2011/07/01 رشا دمحم احمد حسانین 2214079 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشوكا االبتدائیھ الجدیده 2011/07/01 سومھ دمحم السید دمحم 2169789 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى اجتماعى

العتامنة للتعلیم االساسى ابتدائي 2011/07/01 فوزى دمحم احمد عامر 2212338 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق بمشطا 2011/07/01 دمحم عصام الدین مھدى عمیرة 2172067 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

خالد بن الولید بمشطا 2011/07/01 ھبھ نمر یسى بنیامین 2206529 كفـءكفـء182011/06/27 أخصائى اجتماعى

جمال عبدالناصر االبتدائیة بمشطا 2011/07/01 ھویدا عواد ابوالغیط احمد 1074442 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى اجتماعى

العتامنة للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/07/01 والء على  مرسى مرعى 2199238 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى اجتماعى

الساحل االعدادیة المشتركة 1999/03/20 أبوزید بیومى أحمد أبوزید 1077373 كفـءكفـء212012/09/25 دكتوراهمعلم أول أ

المدمر الثانوبة التجاریة المشتركة 1993/12/01 خلف عبدالجواد فرج سلیم 1043222 كفـءكفـء222009/01/05 معلم أول أ

محمود ونان للتعلیم االساسى االعدادیة 1992/07/04 سید عبد الرحمن سید احمد 1040503 كفـءكفـء232009/01/05 معلم أول أ

طما الثانویة الصناعیة بنین 1994/09/01 جمال عبده عطیھ سالمان 1051692 كفـءفوق المتوسط242009/01/05 معلم أول

مدرسة كوم اشقاو االعدادیة المشتركة 1997/02/18 حامد ابو عقرب ابراھیم عبد العال 2047224 كفـءكفـء252012/04/29 ماجیستیرمعلم أول

طما الثانویة الصناعیة بنین 1994/09/01 عزت عبد الحمید عبد المحسن دمحم 1052205 كفـءكفـء262009/01/05 معلم أول

طما الثانویة التجاریة المشتركة 1996/02/01 دمحم عبد الظاھر دمحم احمد 1013185 كفـءكفـء272009/01/05 معلم أول

محمود ونان للتعلیم االساسى بالحسامدة االبتدائیھ 1993/09/01 محمود دمحم احمد عبد الرحمن 1782344 كفـءكفـء282009/01/05 معلم أول

المدمر الثانوبة التجاریة المشتركة 2011/07/01 ابتسام بسطا تواضروس موسى 2151853 كفـءكفـء292011/06/27 معلم

الھیشة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ابتسام جرجس بسطا جرجس 2199730 كفـءكفـء302011/06/27 معلم

نزلة الدویك لریاض االطفال 2011/07/01 ابتسام سید دمحم عبدهللا 2163750 كفـءكفـء312011/06/27 معلم

طما الجدیدة للتعلیم االساسي ریاض 2011/07/01 ابتسام عبدالظاھر مصطفى دمحم 2158873 كفـءكفـء322011/06/27 معلم

التربیةالقومیةاالبتدائیةالمشتركة 2011/02/14 ابتسام عھدي فھیم عبد المالك 1073385 كفـءكفـء332011/02/14 معلم

المدمر االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ابتسام ھدیة داود ھدیة 2062643 كفـءكفـء342011/06/27 معلم
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جمال عبدالناصر االبتدائیة بمشطا 2011/02/28 ابتھال عبدالالة ابوضیف على 1075029 كفـءكفـء352011/02/28 معلم

العتامنة للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/07/01 احالم فتحى جاد عبدالمالك 2169934 كفـءكفـء362011/06/27 معلم

الشھید حامد بنزلة الدویك 2011/02/28 احالم دمحم احمد عمر 1072068 كفـءكفـء372011/02/28 معلم

الواقات االبتدائیة 2011/02/28 احمد احمد محمود احمد 1072341 كفـءكفـء382011/02/28 معلم

كوم العرب القدیمة االبتدائیة 2011/07/01 احمد اسماعیل احمد على 2156825 كفـءكفـء392011/06/27 معلم

الشھید الحسینى ابو ضیف الثانویة بنین 2011/02/14 احمد السید احمد حسین 2101952 كفـءكفـء402011/02/14 معلم

الحسنھ الصباحیة االبتدائیة 2011/07/01 احمد بھاء الدین خلف على 2229555 كفـءكفـء412011/06/27 معلم

عزبة القاویة االبتدائیة 2011/07/01 احمد ثابت مسلم عمار 2062374 كفـءكفـء422011/06/27 معلم

الشھید دمحم عبد الجواد أبو دومة 2011/07/01 احمد خلیفھ عبد الاله احمد 2165718 كفـءكفـء432011/06/27 معلم

المواطین االبتدائیة 2011/02/14 احمد سعید عثمان سعید 1075589 كفـءكفـء442011/02/14 معلم

دمحم كریم بقاو غرب 2011/07/01 احمد صابر دمحم احمد 1072225 كفـءكفـء452011/06/27 معلم

خالد بن الولید بمشطا 2011/07/01 احمد عباس دمحم حسن 2151792 كفـءكفـء462011/06/27 معلم

مؤسسة كوم اشقاو االبتدائیة 2011/02/28 احمد عبدالاله عبد الاله زیدان 1075689 كفـءكفـء472011/02/28 معلم

العتامنة القدیمة االبتدائیة 2011/07/01 احمد عبدالواحد دمحم علي 2058037 كفـءكفـء482011/06/27 معلم

طما الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 احمد عبده دمحم سلیم 2211020 كفـءكفـء492011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بالریاینة االبتدائیة 2011/02/14 احمد عثمان عبد القادر عز الدین 1072482 كفـءكفـء502011/02/14 معلم

العتامنة للتعلیم االساسى ابتدائي 2011/07/01 احمد عصمت عبدالكریم احمد 2199044 كفـءكفـء512011/06/27 معلم
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مشطا االعدادیة بنات 2011/07/01 احمد على بدوى ابوالسعود 2161405 كفـءكفـء522011/06/27 معلم

محمود ونان للتعلیم االساسى بالحسامدة االبتدائیھ 2011/07/01 احمد عمر احمد عبد الرحمن 2070136 كفـءكفـء532011/06/27 معلم

السكساكة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 احمد عمر حسن ضیف هللا 2206322 كفـءكفـء542011/06/27 معلم

جمال عبدالناصر االبتدائیة بمشطا 2011/02/28 احمد كمال احمد دمحم 2051632 كفـءكفـء552011/02/28 معلم

جمال عبد الناصر بالسكساكة 2011/02/14 احمد دمحم السید علي علي الخولي 2069571 كفـءكفـء562011/02/14 معلم

دمحم كریم بقاو غرب 2011/02/28 احمد دمحم تونى عباس 1072347 كفـءكفـء572011/02/28 معلم

السكساكة االعدادیة المشتركة 2011/02/14 احمد دمحم سلیمان دمحم 1074283 كفـءكفـء582011/02/14 معلم

الھیشھ االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 احمد دمحم سید دمحم 2164008 كفـءكفـء592011/07/02 معلم

الشھید الحسینى ابو ضیف الثانویة بنین 2011/07/01 احمد دمحم عبدالحمید على 2212333 كفـءكفـء602011/06/27 معلم

طما الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 احمد دمحم عبدالاله السید 2211053 كفـءكفـء612011/06/27 معلم

الشیخ عمار االبتدائیة 2011/07/01 احمد دمحم دمحم عبدالاله 2206365 كفـءكفـء622011/06/27 معلم

مجمع ام دومة االعدادیة بنین 2011/07/01 احمد محمود خلیفھ علیان 2199015 كفـءكفـء632011/06/27 معلم

الواقات االبتدائیة 2011/07/01 احمد محمود دمحم دمحم 2151225 كفـءكفـء642011/06/27 معلم

الحدیقة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 اسامھ رفعت جاد مغربى 2164120 كفـءكفـء652011/06/27 معلم

عبد الستار فھمى االعدادیة بنین 2011/07/01 اسامھ صدقى عازر یوسف 2268025 كفـءكفـء662011/06/27 معلم

محمود دیاب الثانویة المشتركة بالمدمر 2011/07/01 اسامھ كتبى احمد جادالرب 2169658 كفـءكفـء672011/06/27 معلم

القطنة االبتدائیة 2011/02/28 اسامھ كمیل امین غبلایر 1075135 كفـءكفـء682011/02/28 معلم
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الساحل االعدادیة المشتركة 2011/07/01 اسراء عبد الحمید زكى الدین دمحم 2154399 كفـءكفـء692011/06/27 معلم

السعادة ریاض اطفال 2011/07/01 اسالم احمد دمحم عبدالعلیم 2231517 كفـءكفـء702011/06/27 معلم

العتامنة القدیمة االبتدائیة 2011/07/01 اسماء احمد عامر احمد 2070113 كفـءكفـء712011/06/27 معلم

جزیرة طما للتعلیم االساسي االعدادیة 2011/02/14 اسماء احمد عبدالمجید عبدالموجود 2059204 كفـءكفـء722011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق بالشوكا 2011/07/01 اسماء احمد فراج احمد 2066675 كفـءكفـء732011/06/27 معلم

الوفاء بنات لریاض االطفال 2011/07/01 اسماء احمدسامى سید احمد 2199137 كفـءكفـء742011/06/27 معلم

مدرسة الشھداء للتعلیم اساسى 2011/07/01 اسماء البدرى مصطفى احمد 2199714 كفـءكفـء752011/06/27 معلم

طما الحدیثة لریاض االطفال 2011/07/01 اسماء السید محمود دمحم 2215972 كفـءكفـء762011/06/27 معلم

سالمون االعدادیة المشتركة 2011/07/01 اسماء بدوى بخیت بدوى 2158951 كفـءكفـء772011/06/27 معلم

مجمع المدمر لریاض األاطفال 2011/07/01 اسماء جمال ابو ضیف عبد هللا 2047687 كفـءكفـء782011/06/27 معلم

جزیرة طما للتعلیم االساسي االعدادیة 2011/07/01 اسماء حسن رمضان حسن 1072572 كفـءكفـء792011/07/01 معلم

المواطین االعدادیة 2011/02/14 اسماء حسن على السید 2054687 كفـءكفـء802011/02/14 معلم

القطنة للتعلیم االساسي 2010/02/14 اسماء حمدي یوسف سرحان 1074081 كفـءكفـء812011/02/14 معلم

دمحم كریم بقاو غرب 2011/02/28 اسماء خلف على ھریدى 1074319 كفـءكفـء822011/02/28 معلم

جمال عبدالناصر االبتدائیة بمشطا 2011/02/28 اسماء عبد العواض جاد الكریم عبد العواض 1074149 كفـءكفـء832011/02/28 معلم

الرشاد بالحما االبتدائیة 2011/02/14 اسماء عبدالصبور دمحم السید 2059200 كفـءكفـء842011/02/14 معلم

نزلة عبد هللا تعلیم أساسى ـ أبتداى 2011/07/01 اسماء عبدالعال عبدالبارى على 2199210 كفـءكفـء852011/06/27 معلم
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الریانیة المعلق االعدادیة المشتركة 2011/02/28 اسماء عبدالقادر عبد المحسن علي 2066025 كفـءكفـء862011/02/28 معلم

الوفاء بنات لریاض االطفال 2011/07/01 اسماء عبدالواحد دمحم على 2199161 كفـءكفـء872011/06/27 معلم

جزیرة طما الجدیدة للتعلیم االساسي ابتدائي 2011/07/01 اسماء عبده سید سلیم 1073237 كفـءكفـء882011/06/27 معلم

سالمون بنین االبتدائیة 2011/07/01 اسماء عثمان السید دمحم 2176053 كفـءكفـء892011/06/27 معلم

الشوكا الجدیدة لریاض االطفال 2011/02/28 اسماء على السید دمحم 2066663 كفـءكفـء902011/02/28 معلم

الحما االعدادیة 2011/07/01 اسماء فتحي شحاتة مرعي 2069613 كفـءكفـء912011/06/27 معلم

المدمر االعدادیة الجدیدة 2011/07/01 اسماء فرج حسانین زھرى 2156525 كفـءكفـء922011/06/27 معلم

النصر بقاو غرب االبتدائیة 2011/02/14 اسماء فواز احمد دمحم 1073233 كفـءكفـء932011/02/14 معلم

الشوكا االبتدائیھ الجدیده 2011/02/28 اسماء دمحم احمد بكر 1074155 كفـءكفـء942011/02/28 معلم

العزبة المستجدة االعدادیة المشتركة 2011/02/28 اسماء دمحم حسن عبدالاله 1075018 كفـءكفـء952011/02/28 معلم

سالمون االعدادیة المشتركة 2011/02/28 اسماء دمحم رفعت مصطفي دمحم 2056761 كفـءكفـء962011/02/28 معلم

االغانة للتعلیم االساسى 2011/02/28 اسماء دمحم عبدالرحمن منصور 2067407 كفـءكفـء972011/02/28 معلم

الحمااالبتدائیة 2011/07/01 اسماء دمحم عبدالفتاح حسین 2161473 كفـءكفـء982011/06/27 معلم

الشھید مصطفى عبید االبتدائیة بمشطا 2011/07/01 اسماء محمود دمحم یحیى 2070119 كفـءكفـء992011/06/27 معلم

عبد الستار فھمى االعدادیة بنین 2011/02/14 اسماء مرسى على مرسى 1073121 كفـءكفـء1002011/02/14 معلم

رقى المعارف االعدادیة بنین 2011/02/28 اسماء مصطفى عبد الفتاح منصور 2055431 كفـءكفـء1012011/02/28 معلم

مجمع المدمر لریاض األاطفال 2011/02/14 اسماء ھاشم احمد خلیفة 2063932 كفـءكفـء1022011/02/14 معلم
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العتامنھ االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 اسماء یحیى دمحمین دمحم 2051622 كفـءكفـء1032011/02/14 معلم

ام دویة للتعلیم االساسى 2011/02/14 اشرف توفیق بارح سمعان 2063972 كفـءكفـء1042011/02/14 معلم

خالد بن الولید بالریاینة االبتدائیة 2011/07/01 اشرف حسانین عبد العلیم عبد البر 2060522 كفـءكفـء1052011/06/27 معلم

الحمااالبتدائیة 2011/07/01 اشرف صالح السید فرغلى 2206367 كفـءكفـء1062011/06/27 معلم

ام دومة االعدایة بنات 2011/02/14 اكرام لبان قط دمیان 1073251 كفـءكفـء1072011/02/14 معلم

الحدیقة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 آالء رفعت دمحم احمد كریم 2199727 كفـءكفـء1082011/06/27 معلم

طما الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 الجمل فارس ابوعرب عبدالعال 2211102 كفـءكفـء1092011/06/27 معلم

طما الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 الزھراء محروس مرسى دمحم 2172037 كفـءكفـء1102011/06/27 معلم

قاو غرب االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 السید احمد السید احمد 2069575 كفـءكفـء1112011/02/14 معلم

الشھید الحسینى ابو ضیف الثانویة بنین 2011/07/01 السید عبدالرحمن سید ابراھیم 2163720 كفـءكفـء1122011/06/27 معلم

الزھراء االبتدائیة 2011/07/01 السید على السید عباس 2067041 كفـءكفـء1132011/06/27 معلم

الرشاد بالحما االبتدائیة 2011/02/14 الشیماء اسماعیل عبدالخالق سالم 1072310 كفـءكفـء1142011/02/14 معلم

كوم العرب االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 الشیماء عدلى بخیت جمعة 1074005 كفـءكفـء1152011/02/14 معلم

مؤسسة المدمر ریاض 2011/07/01 الشیماء دمحم محمود عثمان 2095173 كفـءكفـء1162011/06/27 معلم

على بن ابى طالب بمشطا ریاض 2011/07/01 الھام  احمد  مصطقى بدوى 2159310 كفـءكفـء1172011/06/27 معلم

الوفاء المشتركة االبتدائیة 2011/02/28 الھام ابو العال فرغلى احمد 1070234 كفـءكفـء1182011/02/28 معلم

نجع الخراط االبتدائیة 2011/02/28 الھام احمد سید دمحم 1075496 كفـءكفـء1192011/02/28 معلم
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العتامنة القدیمة ریاض 2011/07/01 الھام شحاتھ عبدالمنعم نعمان 2213860 كفـءكفـء1202011/06/27 معلم

قاو غرب االبتدائیة المشتركة 2011/02/28 الھام عبدالظاھر مصطفى دمحم 2102677 كفـءكفـء1212011/02/28 معلم

الحمااالبتدائیة 2011/02/28 الھام على احمد على 1074416 كفـءكفـء1222011/02/28 معلم

المواطین االبتدائیة 2011/02/28 امارات مشرف حسین دمحم 2062639 كفـءكفـء1232011/02/28 معلم

العزبة المستجدة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 امال  على دمحمین دمحم 2219315 كفـءكفـء1242011/06/27 معلم

الھیشة االعدادیة المشتركة 2011/02/14 امال العار ف عبد الحمید العارف 2021879 كفـءكفـء1252011/02/14 معلم

المواطین لریاض االطفال 2011/07/01 امال حسانین عبداللطیف حسانین 2158971 كفـءكفـء1262011/06/27 معلم

جمال عبدالناصر االبتدائیة بمشطا 2011/07/01 امال عاطى سامى جوھر 2218271 كفـءكفـء1272011/06/27 معلم

الشھید مصطفى عبید االبتدائیة بمشطا 2011/07/01 آمال دمحم شحاتھ دمحم 2199215 كفـءكفـء1282011/06/27 معلم

كوم العرب االبتدائیة الجدیدة 2011/02/28 امال دمحم كامل مغازى 2070109 كفـءكفـء1292011/02/28 معلم

تل الزوكى االعدادیة 2011/07/01 امال دمحم مبارك دمحم 1062049 كفـءكفـء1302011/06/27 معلم

الشھید الحسینى ابو ضیف الثانویة بنین 2011/07/01 امال محمود ابو زید السید 2213663 كفـءكفـء1312011/06/27 معلم

جزیرة طما للتعلیم االساسي ابتدائي 2011/02/14 امال محمود دمحم عبد الرحیم 2065781 كفـءكفـء1322011/02/14 معلم

النیل االبتدائیة 2011/07/01 امال میالد حنا القس بطرس 2152619 كفـءكفـء1332011/06/27 معلم

طما الرسمیة للغات لریاض االطفال 2011/02/28 امانى  رفعت جرجس بشاى 2060528 كفـءكفـء1342011/02/28 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2011/07/01 امانى احمد عطیھ احمد 2163784 كفـءكفـء1352011/06/27 معلم

طما الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 امانى اسماعیل عبد الخالق سالم 2213707 كفـءكفـء1362011/06/27 معلم
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جمال عبد الناصر بالسكساكة 2011/07/01 امانى عثمان بكیر ابراھیم 2394169 كفـءكفـء1372011/06/27 معلم

القطنة االبتدائیة 2011/02/14 امانى على عمر على 1075140 كفـءكفـء1382011/02/14 معلم

الحسنة لریاض االطفال 2011/07/01 امانى على محمود  ابو زید 2213871 كفـءكفـء1392011/06/27 معلم

جزیرة طما الجدیدة للتعلیم االساسي ابتدائي 2011/07/01 امانى دمحم احمد عبد الرحمن 2151270 كفـءكفـء1402011/06/27 معلم

الساحل االعدادیة المشتركة 2011/07/01 امانى مصطفى تمام محمود 2231743 كفـءكفـء1412011/06/27 معلم

مجمع المدمر 2011/07/01 امانى ناجح قلتة صلیب 2195885 كفـءكفـء1422011/06/27 معلم

السكساكة االعدادیة المشتركة 2011/02/14 امانى نعیم ھرمینا شحاتة 1074871 كفـءكفـء1432011/02/14 معلم

الرشاد بالحما االبتدائیة 2011/02/28 اماني عبدالتواب حماد احمد 1075432 كفـءكفـء1442011/02/28 معلم

طما الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 امجاد جمال غالى یوسف 2206587 كفـءكفـء1452011/06/27 معلم

االغانة للتعلیم االساسى 2011/07/01 امجاد دمحم ھاللى فاضل 1074599 كفـءكفـء1462011/06/27 معلم

ام دومة االعدایة بنات 2011/02/14 امجد رؤوف منیر مقار 1075387 كفـءكفـء1472011/02/14 معلم

الریاینة المعلق الثانویة 2011/07/01 آمل  خلیفھ دمحم خلیفھ 2214859 كفـءكفـء1482011/06/27 معلم

مشطا االعدادیة بنات 2011/02/28 امل  صبرى بسالى  طانیوس 2218178 كفـءكفـء1492011/02/28 معلم

سالمون االعدادیة المشتركة 2011/02/28 مصطفى  دمحم" دمحمرفعت"امل  2052020 كفـءكفـء1502011/02/28 معلم

الشھید مصطفى عبید االبتدائیة بمشطا 2011/02/14 امل ابو ضیف دمحم على 2065794 كفـءكفـء1512011/02/14 معلم

مدرسة الشھداء للتعلیم االساسى 2011/02/28 امل احمد السید عبد الرحمن 2061016 كفـءكفـء1522011/02/28 معلم

جمال عبدالناصر االبتدائیة بمشطا 2011/02/28 امل دمحم السید دمحم 2048926 كفـءكفـء1532011/02/28 معلم
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كوم العرب القدیمة االبتدائیة 2011/07/01 أمنیة دمحم حامد على 2172303 كفـءكفـء1542011/06/27 معلم

محمود ونان للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/02/14 امیر عھدي فھیم عبدالمالك 2062540 كفـءكفـء1552011/02/14 معلم

مؤسسة االغانة االبتدائیة 2011/02/28 امیرة سامح عبدالعزیز السید 2062564 كفـءكفـء1562011/02/28 معلم

مدرسة كوم اشقاو االعدادیة المشتركة 2011/07/01 امیره  رضوان دمحم عبد العال 2203389 كفـءكفـء1572011/07/01 معلم

جمال عبدالناصر االبتدائیة بمشطا 2011/07/01 امیره عبد الرحمن حجازى رشوان 2153429 كفـءكفـء1582011/06/27 معلم

الشھید احمد ابو دومة االعدادیة بكوم غریب 2011/02/14 امیل رفعت طانیوس عواجھ 2063982 كفـءكفـء1592011/02/14 معلم

النیل االبتدائیة 2011/02/14 امیمة محمود ابوزید السید 2056070 كفـءكفـء1602011/02/14 معلم

المدمر االعدادیة الجدیدة 2011/02/28 أمیمھ عبد المجید عبد المجید سباق 1075539 كفـءكفـء1612011/02/28 معلم

طما الجدیدة للتعلیم االساسي ریاض 2011/07/01 امیمھ دمحم نجیب مصطفى عبدالغنى 2158876 كفـءكفـء1622011/06/27 معلم

قاو غرب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 أمینة السید خلیفة عبدة 2141499 كفـءكفـء1632011/06/27 معلم

نجع صدیق االربعین االبتدائیة 2011/02/28 أنوار دمحم بجاتى محمود 1075075 كفـءكفـء1642011/02/28 معلم

مدرسة الشھداء للتعلیم اساسى 2011/02/14 انور عثمان احمد على 1073793 كفـءكفـء1652011/02/14 معلم

الشھید دمحم عبد الجواد أبو دومة 2011/02/14 ایرین رفعت طانیوس عواجھ 1073663 كفـءكفـء1662011/02/14 معلم

طما الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 ایرین سمیر عزیز سالمھ 2206569 كفـءكفـء1672011/06/27 معلم

نجع عطیھ موسى االبتدائیة 2011/02/28 ایرین عادل  ابراھیم بطرس 2064065 كفـءكفـء1682011/02/28 معلم

مجمع ام دومة االعدادیة بنین 2011/07/01 ایرین مفدي ریاض سلیمان 1071045 كفـءكفـء1692011/06/27 معلم

مشطا االعدادیة بنات 2011/07/01 ایرین منیر فخرى مرقس 2206395 كفـءكفـء1702011/06/27 معلم
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طما الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 ایفلین رفعت مسعد خلیل 2167325 كفـءكفـء1712011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق بمشطا 2011/07/01 ایفلین صلیب لویس شاؤول 2172107 كفـءكفـء1722011/06/27 معلم

الشھید مصطفى عبید االبتدائیة بمشطا 2011/02/28 ایفون نادى فكرى عطاهللا 1071822 كفـءكفـء1732011/02/28 معلم

ام دویة للتعلیم االساسى 2011/02/14 ایمان احمد اسماعیل سلیمان 1072687 كفـءكفـء1742011/02/14 معلم

جزیرة طما للتعلیم االساسي ابتدائي 2011/07/01 ایمان احمد حسین دمحم 1072816 كفـءكفـء1752011/06/27 معلم

طما الرسمیة للغات االعدادیة المشتركة 2011/02/28 ایمان احمد عبد المجید  عبد الموجود 2221469 كفـءكفـء1762011/02/28 معلم

قاو غرب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایمان احمد عبدالرحیم سالمان 2199611 كفـءكفـء1772011/06/27 معلم

طما الحدیثة لریاض االطفال 2011/07/01 ایمان احمد دمحم حسن 2157823 كفـءكفـء1782011/06/27 معلم

قاوغرب لریاض األاطفال 2011/07/01 ایمان احمد دمحم سلیمان 2199660 كفـءكفـء1792011/06/27 معلم

الریانیة المعلق االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایمان انور احمد دمحم 2169949 كفـءكفـء1802011/06/27 معلم

طما الجدیدة للتعلیم االساسي 2011/07/01 ایمان انور فایز عطیھ 2215768 كفـءكفـء1812011/06/27 معلم

نجع قداس االبتدائیة 2011/02/14 ایمان جاد لبیب یواقیم 1073895 كفـءكفـء1822011/02/14 معلم

قاو غرب االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ایمان حسن على عطیة 1072775 كفـءكفـء1832011/06/27 معلم

الحسنھ الصباحیة االبتدائیة 2011/02/28 أیمان حسین حسین عیسي 1074600 كفـءكفـء1842011/02/28 معلم

مجمع المدمر 2011/02/14 إیمان خلف هللا احمد خلیفة 1073351 كفـءكفـء1852011/02/14 معلم

الشھید احمد ابو دومة االعدادیة بكوم غریب 2011/02/14 إیمان سید عبد الرحمن دمحم 1075599 كفـءكفـء1862011/02/14 معلم

على بن ابى طالب بمشطا 2011/07/01 ایمان صدقة موسي علي 1075291 كفـءكفـء1872011/06/27 معلم
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الوفاء بنات لریاض االطفال 2011/07/01 ایمان صالح مصطفى دمحم 2199133 كفـءكفـء1882011/06/27 معلم

جمال عبدالناصر االبتدائیة بمشطا 2011/02/28 ایمان عبدالرحیم احمد دمحم 1074132 كفـءكفـء1892011/02/28 معلم

ام دومة االعدایة بنات 2011/07/01 ایمان عزوز دمحمین عزوز 2199327 كفـءكفـء1902011/06/27 معلم

الشھید حامد بنزلة الدویك 2011/02/28 ایمان عالم دمحم عابدین 1075173 كفـءكفـء1912011/02/28 معلم

طما الرسمیة للغات االعدادیة المشتركة 2011/02/28 ایمان عمران على حماده 1075372 كفـءكفـء1922011/02/28 معلم

نجع الخطبة االبتدائیة 2011/02/14 ایمان فتحي سیدھم عبدالمالك 2062517 كفـءكفـء1932011/02/14 معلم

الحمااالبتدائیة 2011/02/28 ایمان محروس احمد علي 2069573 كفـءكفـء1942011/02/28 معلم

مشطا االعدادیة بنات 2011/07/01 ایمان دمحم راضى على 2209318 كفـءكفـء1952011/06/27 معلم

مشطا االعدادیة بنات 2011/02/14 ایمان دمحم عبد الحمید على 1075096 كفـءكفـء1962011/02/14 معلم

طما الجدیدة للتعلیم االساسي ریاض 2011/07/01 ایمان دمحم دمحم حسانین 2156476 كفـءكفـء1972011/06/27 معلم

الوفاء بنات لریاض االطفال 2011/07/01 ایمان محمود على السید 2199132 كفـءكفـء1982011/06/27 معلم

محمود ونان للتعلیم االساسى بالحسامدة االبتدائیھ 2011/02/14 ایمن حنا عبدالمالك حنا 1075251 كفـءكفـء1992011/02/14 معلم

عزبة بدر للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایمن خلف خلیفھ عباس 2164049 كفـءكفـء2002011/06/27 معلم

نزلة عبد هللا تعلیم أساسى ـ أبتداى 2011/02/14 ایمن سمعان محروس سمعان 2067022 كفـءكفـء2012011/02/14 معلم

نزلة الدویك اإلعدادیة المشتركة 2011/02/28 ایمن عبدالسالم تمام عبدالرحمن 1074138 كفـءكفـء2022011/02/28 معلم

الشھید احمد عبد الحمید األعدادیة 2011/02/14 ایمن ناجح عزیز حمور 2066554 كفـءكفـء2032011/02/28 معلم

نجع قداس االبتدائیة 2011/07/01 ایمن نظمى وھبھ شحاتھ 2158837 كفـءكفـء2042011/06/27 معلم
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مجمع ام دومھ 2011/02/28 ایناث جوھر احمد جوھر 1075677 كفـءكفـء2052011/02/28 معلم

خالد بن الولید بمشطا 2011/02/28 ایناس احمد ابراھیم عبدالرحیم 1075292 كفـءكفـء2062011/02/28 معلم

نجع عطیة موسى لریاض االطفال 2011/07/01 ایناس صلیب لویس  شاؤول 2151197 كفـءكفـء2072011/06/27 معلم

الریانیة المعلق االعدادیة المشتركة 2011/02/28 ایناس ولیم بسطا حنا 1068852 كفـءكفـء2082011/02/28 معلم

العتامنھ االبتدائیة الجدیدة 2011/02/28 ایھاب  احمد عبدالالة حسانین 2056047 كفـءكفـء2092011/02/28 معلم

عزبة بدر للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایھاب دمحم  نجیب مصطفى 2159102 كفـءكفـء2102011/06/27 معلم

نجع عطیھ موسى االبتدائیة 2011/02/28 باسم سمیر ریاض عبد المالك 2064085 كفـءكفـء2112011/02/28 معلم

الشوكا االعدادیة المشتركة 2011/02/14 باسم مفدي كرمي جید 2062474 كفـءكفـء2122011/02/14 معلم

الوفاء االبتدائیة بنات 2011/02/28 بثینھ عطیة احمد احمد 1073702 كفـءكفـء2132011/02/28 معلم

أم دومة الثانویة المشتركة 2011/02/14 بدرى معز ادیب دیب 1067368 كفـءكفـء2142011/02/14 معلم

اوالد خبزة االبتدائیة بسالمون 2011/02/28 بسمھ حسانین بخیت حسانین 1072540 كفـءكفـء2152011/02/28 معلم

طما الرسمیة للغات لریاض االطفال 2011/07/01 بسمھ عبدالمسیح عطا بخیت 2199250 كفـءكفـء2162011/06/27 معلم

نجع عطیھ موسى االبتدائیة 2011/02/28 بسمھ عثمان عثمان حسن 2064072 كفـءكفـء2172011/02/28 معلم

الواقات االبتدائیة 2011/07/01 بطرس ماھر حنا زخاري 2063910 كفـءكفـء2182011/06/27 معلم

الشیخ عمار االبتدائیة 2011/02/28 بھاء كمال احمد فراج 1074129 كفـءكفـء2192011/02/28 معلم

نجع الخطبة االبتدائیة 2011/02/28 بھجت ذكریا سوارس شنودة 2062483 كفـءكفـء2202011/02/28 معلم

نجع الخطبة االبتدائیة 2011/07/01 بھلى فایز عویضھ سمعان 2164042 كفـءكفـء2212011/06/27 معلم
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دمحم كریم بقاو غرب 2011/02/14 بیتر عادل ابراھیم قدوس 2069621 كفـءكفـء2222011/02/14 معلم

نزلة الدویك اإلعدادیة المشتركة 2011/02/28 بیشوى نشات اسحق دوس 1072562 كفـءكفـء2232011/02/28 معلم

العتامنھ االبتدائیة الجدیدة 2011/02/28 تركي فاضل دمحم عبدالباري 2072704 كفـءكفـء2242011/02/28 معلم

محمود ونان للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/07/01 تریزة صالح شاكر یوسف 2067028 كفـءكفـء2252011/07/02 معلم

الشھید احمد ابو دومة االعدادیة بكوم غریب 2011/07/01 تیسیر عبدالعلیم علي مھران 2216648 كفـءكفـء2262011/06/27 معلم

الشھید رفعت حنفى بكوم اشقاو 2011/07/01 ثناء سعد حسانین حسانین 1072545 كفـءكفـء2272011/06/26 معلم

ام دومة االعدایة بنات 2011/02/14 جرجس رفعت عویضھ سمعان 2064015 كفـءكفـء2282011/02/14 معلم

الشھید الحسینى ابو ضیف الثانویة بنین 2011/07/01 جمال عبده فرنساوى حنا 2151418 كفـءكفـء2292011/06/27 معلم

مؤسسة كوم اشقاو االبتدائیة 2011/02/14 جمیلھ نصحى عبد السید فام 1072673 كفـءكفـء2302011/02/14 معلم

طما الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 جورج اسرائیل نظیر عبدالشھید 2206557 كفـءكفـء2312011/06/27 معلم

الشھید دمحم عبد الجواد أبو دومة 2011/02/28 جون ناجى سعد سعید 1073313 كفـءكفـء2322011/02/28 معلم

الھیشھ االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 جیالن حمزة احمد سلیمان 2059164 كفـءكفـء2332011/02/14 معلم

أم دومة الثانویة المشتركة 2011/02/28 حاتم دمحم على دمحم 1068020 كفـءكفـء2342011/02/28 معلم

المواطین االبتدائیة 2011/02/14 حازم محمود عبدالرحیم دمحم 1074214 كفـءكفـء2352011/06/27 معلم

نجع صدیق االربعین االبتدائیة 2011/02/28 حسام الدین محمود السید احمد 1072517 كفـءكفـء2362011/02/28 معلم

محمود ونان للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/02/14 حسام فاروق عمر عبد البارى 2061950 كفـءكفـء2372011/02/14 معلم

نجع صدیق االربعین االبتدائیة 2011/07/01 حسن فتحى حسن مھنى 2153729 كفـءكفـء2382011/06/27 معلم
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دمحم فرید االبتدائیة 2011/07/01 حسن محمود حسن دمحم 1072849 كفـءكفـء2392011/06/27 معلم

النصر بقاو غرب االبتدائیة 2011/07/01 حسناء عبد العزیز احمد دمحم 2220687 كفـءكفـء2402011/06/27 معلم

طما الرسمیة للغات لریاض االطفال 2011/07/01 حسنیھ احمد السید عبدالحافظ 2215943 كفـءكفـء2412011/06/27 معلم

محمود ونان للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/02/14 حمدى احمد دمحم احمد 2065102 كفـءكفـء2422011/02/14 معلم

المدمر االعدادیة الجدیدة 2011/07/01 حمدیھ حسین عبدالعال خلف 2175376 كفـءكفـء2432011/06/27 معلم

نجع خروف االبتدائیة 2011/07/01 حمیده دیھوم احمد عقل 2199911 كفـءكفـء2442011/06/27 معلم

ام دویة للتعلیم االساسى 2011/02/28 حنان  رافت رشدى كریوس 2064009 كفـءكفـء2452011/02/28 معلم

جمال عبد الناصر بالسكساكة لریاض االطفال 2011/07/01 حنان احمد حسن جمعھ 2161475 كفـءكفـء2462011/06/27 معلم

الرشاد بالحما لریاض االطفال 2011/07/01 حنان السید مصطفى  دمحم 2163837 كفـءكفـء2472011/06/27 معلم

الشھید احمد ابو دومة االعدادیة بكوم غریب 2011/07/01 حنان عبدالعال سید دمحم 2212862 كفـءكفـء2482011/06/27 معلم

طما الحدیثة لریاض االطفال 2011/07/01 حنان دمحم السید خلیل 2171315 كفـءكفـء2492011/06/27 معلم

مشطا االعدادیة بنات 2011/02/14 حنان دمحم عبد هللا السید 1074217 كفـءكفـء2502011/02/14 معلم

خالد بن الولید بالریاینة لریاض االطفال 2011/07/01 حیاة خلیفھ دمحم خلیفھ 2172183 كفـءكفـء2512011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بالریاینة االبتدائیة 2011/02/14 خالد أبو زید دمحم دمحم 1072321 كفـءكفـء2522011/02/14 معلم

الشھید الحسینى ابو ضیف الثانویة بنین 2011/02/14 خالد السید ابوزید دمحم 2067446 كفـءكفـء2532011/02/14 معلم

القطنة للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/07/01 خالد عصمان عبدالوالى على 2066622 كفـءكفـء2542011/06/27 معلم

طما االعدادیة المشتركة 2011/07/01 خالد دمحم ابوالدھب ابراھیم 2175494 كفـءكفـء2552011/06/27 معلم
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الشھید الحسینى ابو ضیف الثانویة بنین 2011/07/01 خالد دمحم عبدالحفیظ عبدالمجید 2156819 كفـءكفـء2562011/07/02 معلم

ام دومة االعدایة بنات 2011/07/01 خضره ضاحى دمحم ضاحى 2222977 كفـءكفـء2572011/06/27 معلم

مجمع ام دومھ 2011/02/14 خلف عبدالعزیز محمود حسن 1074807 كفـءكفـء2582011/02/14 معلم

قاو غرب االبتدائیة المشتركة 2011/02/28 خمیس احمد خمیس جادالمولى 1073067 كفـءكفـء2592011/02/28 معلم

القطنة للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/07/01 دالیا جورجى خلیل غبلایر 2151849 كفـءكفـء2602011/07/02 معلم

الشھید حمدى دمحم احمد االعدادیة المشتركة بالمدمر 2011/07/01 دالیا عمر دمحم یوسف 2156542 كفـءكفـء2612011/06/27 معلم

الزھراء ریاض اطفال 2011/07/01 دالیا دمحم محمود عبدالاله 2156580 كفـءكفـء2622011/06/27 معلم

دمحم كریم بقاو غرب 2011/07/01 دالیا مصطفى صدیق دمحم 2156798 كفـءكفـء2632011/06/27 معلم

السبایكة لریاض االطفال 2011/02/14 دالیا ھندى دمحم عبدالمولى 2066704 كفـءكفـء2642011/02/14 معلم

اوالد خبزة لریاض االطفال 2011/07/01 دعاء احمد عبدالوارث دمحم 2156841 كفـءكفـء2652011/06/27 معلم

نزلة عبد هللا تعلیم أساسى ـ أبتداى 2011/07/01 دعاء جمال عبدالجواد دمحم 2199217 كفـءكفـء2662011/06/27 معلم

طما الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 دعاء حسن ابراھیم  حسن 2216075 كفـءكفـء2672011/06/27 معلم

العتامنة للتعلیم االساسى ابتدائي 2011/07/01 دعاء حسن مھران حسن 2161612 كفـءكفـء2682011/06/27 معلم

أم دومة الثانویة المشتركة 2011/07/01 دعاء سلیمان دمحم حنفى 2222965 كفـءكفـء2692011/06/27 معلم

عمرو الدردیر الثانویة المشتركة 2011/07/01 دعاء صفوت دمحم احمد 2169624 كفـءكفـء2702011/06/27 معلم

الحما االبتدائیة ریاض اطفال 2011/07/01 دعاء عبدالحافظ قاسم دمحم 2207071 كفـءكفـء2712011/06/27 معلم

سالمون االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دعاء عبدالحى محمود عید 2213822 كفـءكفـء2722011/06/27 معلم
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جزیرة طما للتعلیم االساسي االعدادیة 2011/02/14 دعاء عبدالعلیم مھران سالمان 1072374 كفـءكفـء2732011/02/14 معلم

االقباط االبتدائیة بساحل طما 2011/02/14 دعاء یوسف السید یوسف 1073122 كفـءكفـء2742011/02/14 معلم

عمر مكرم االبتدائیة بالحدیقة 2011/02/14 راضي نجاح راضي قلدس 2067066 كفـءكفـء2752011/02/14 معلم

الشھید حامد بنزلة الدویك 2011/07/01 رامز رمسیس  فھمى بخیت 2163727 كفـءكفـء2762011/06/27 معلم

مشطا االعدادیة بنات 2011/02/14 راندا صفوت بسطا تاوضروس 2062224 كفـءكفـء2772011/02/14 معلم

المواطین االعدادیة 2011/02/28 رانیا بھجت نظیر شنوده 1074344 كفـءكفـء2782011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب  بالحما 2011/02/14 رانیا كمال مرسي عباس 2048992 كفـءكفـء2792011/02/14 معلم

العزبھ المستجده االبتدائیة 2011/02/14 رانیا ولسن توفیق كحیل 1073532 كفـءكفـء2802011/02/14 معلم

قاوغرب لریاض األاطفال 2011/07/01 راویھ عبدالرحمن دمحم دمحم 2175922 كفـءكفـء2812011/06/27 معلم

الحدیقة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 راویھ عثمان احمد سعید 2151833 كفـءكفـء2822011/06/27 معلم

االغانة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رجاء حسین حسن حسین 1074382 كفـءكفـء2832011/06/27 معلم

طما الرسمیة للغات لریاض االطفال 2011/07/01 رجاء دمحم عبدالحمید احمد 2197855 كفـءكفـء2842011/06/27 معلم

طما الحدیثة لریاض االطفال 2011/07/01 رحاب احمد دمحم دمحم 2171317 كفـءكفـء2852011/06/27 معلم

خالد بن الولید بالشوكا 2011/02/28 رحاب محمود أحمد مجاھد 1072970 كفـءكفـء2862011/02/28 معلم

طما الحدیثة لریاض االطفال 2011/07/01 رشا  صالح حلمى حسن 2350419 كفـءكفـء2872011/06/27 معلم

خالد بن الولید بمشطا 2011/02/28 رشا ابراھیم داود ابراھیم 1075363 كفـءكفـء2882011/02/28 معلم

طما الرسمیة للغات االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رشا اسماعیل على  قاسم 2159216 كفـءكفـء2892011/06/27 معلم
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على بن ابى طالب بمشطا 2011/02/28 رشا جمال عدلى على 2070111 كفـءكفـء2902011/02/28 معلم

طما الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 رشا جمال مكین عطیھ 2151845 كفـءكفـء2912011/07/02 معلم

االقباط االبتدائیة بساحل طما 2011/02/14 رشا حسن رشوان دمحم 2055885 كفـءكفـء2922011/02/14 معلم

الشوكا االبتدائیھ الجدیده 2011/02/28 رشا حمدان عبدالباسط احمد 1074044 كفـءكفـء2932011/02/28 معلم

قاوغرب لریاض األاطفال 2011/07/01 رشا حمدى مصطفى دمحم 2175933 كفـءكفـء2942011/06/27 معلم

سالمون االعدادیة المشتركة 2011/02/14 رشا حمدي محمود دمحم 2064374 كفـءكفـء2952011/02/14 معلم

ام دومة لریاض االطفال 2011/07/01 رشا صالح دمحم احمد 2151754 كفـءكفـء2962011/06/27 معلم

الشھید احمد عیسى المشتركة بسالمون 2011/02/28 رشا عبد الباسط دمحم مصطفي 1073892 كفـءكفـء2972011/02/28 معلم

كوم العرب القدیمة االبتدائیة 2011/02/28 رشا عبد الرحمن دمحم عبد الحمید 2048995 كفـءكفـء2982011/02/28 معلم

قاوغرب لریاض األاطفال 2011/07/01 رشا عبدالرزاق السید فرغلى 2169629 كفـءكفـء2992011/06/27 معلم

قاو غرب االعدادیة المشتركة 2011/02/14 رشا عبدالاله محمود على 1072909 كفـءكفـء3002011/02/14 معلم

كوم العرب القدیمة لریاض االطفال 2011/02/14 رشا عبدهللا عبدالمنعم عبدالرسول 2059257 كفـءكفـء3012011/02/14 معلم

جمال عبد الناصر بالحدیقة 2011/02/28 رشا عطیھ مسعود ابو زید 2061125 كفـءكفـء3022011/02/28 معلم

دمحم كریم بقاو غرب 2011/02/28 رشا على البدرى على 1073012 كفـءكفـء3032011/02/28 معلم

خالد بن الولید بالریاینة االبتدائیة 2011/07/01 رشا فتحى عبد الاله عثمان 1074719 كفـءكفـء3042011/06/27 معلم

مشطا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 رشا فؤاد فوزى سرجیوس 2199788 كفـءكفـء3052011/06/27 معلم

الشوكا االعدادیة المشتركة 2011/02/14 رشا ماھر احمد دمحم 2063878 كفـءكفـء3062011/02/14 معلم
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خالد بن الولید بالریاینة االبتدائیة 2011/02/14 رشا محمود عبد الرحمن ابراھیم 1075528 كفـءكفـء3072011/02/14 معلم

الشھید احمد ابو دومة االعدادیة بكوم غریب 2011/07/01 رشا یسن فھمي حسن 2067307 كفـءكفـء3082011/06/27 معلم

الریانیة المعلق االعدادیة المشتركة 2011/02/14 رضا بخیت مصطفى دمحم 1074452 كفـءكفـء3092011/02/14 معلم

الشھید رفعت حنفى بكوم اشقاو لریاض االطفال 2011/07/01 رضا حفظى محمود عمار 2156596 كفـءكفـء3102011/06/27 معلم

الشھید احمد عیسى المشتركة بسالمون 2011/02/14 رضا على احمد على 2071023 كفـءكفـء3112011/02/14 معلم

كوم العرب القدیمة االبتدائیة 2011/07/01 رضا دمحم شراقھ محروص 2172341 كفـءكفـء3122011/06/27 معلم

العتامنة للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/02/14 رضا مغربى شاكر عبد العال 1074137 كفـءكفـء3132011/02/14 معلم

مؤسسة االغانة االبتدائیة 2011/07/01 رضوان عبد الكریم رضوان  احمد 2165707 كفـءكفـء3142011/06/27 معلم

كوم العرب االعدادایة المشتركة 2010/02/14 رغده السید عبد الظاھر دمحم 2055912 كفـءكفـء3152011/02/14 معلم

طما الجدیدة للتعلیم االساسي 2011/02/14 رندا میالد بسطا عطیھ 2064055 كفـءكفـء3162011/02/14 معلم

العزبة المستجدة للتعلیم االساسى ریاض 2011/07/01 رندا یسرى سامى بارح 2151521 كفـءكفـء3172011/07/02 معلم

الشھید احمد ابو دومة االعدادیة بكوم غریب 2011/02/28 رومانى رؤوف رفلھ اقالدیوس 1074637 كفـءكفـء3182011/02/28 معلم

النصر بقاو غرب االبتدائیة 2011/02/14 رؤوف شحاتھ عجایبى معوض 2069749 كفـءكفـء3192011/02/14 معلم

طما االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رویدا فوزى موسى زوین 2157775 كفـءفوق المتوسط3202011/06/27 معلم

جمال عبدالناصر االبتدائیة بمشطا 2011/07/01 ریم عبد الرحمن حافظ عبد الرحمن 2123023 كفـءكفـء3212011/06/27 معلم

العتامنة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ریمون بھجت سعید داود 2159120 كفـءكفـء3222011/06/27 معلم

الشیخ عمار االعدادیة المشتركة 2011/02/14 ریمون جمال مالك نخلھ 2066539 كفـءكفـء3232011/02/14 معلم
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مؤسسة التحریر بطما 2011/02/14 رین نبیل نظیر سعید 2066585 كفـءكفـء3242011/02/14 معلم

العتامنة للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/02/28 ریھام اسماعیل احمد على 2051628 كفـءكفـء3252011/02/28 معلم

عبد الستار فھمى االعدادیة بنین 2011/02/28 ریھام السید عبدالظاھر دمحم 1073371 كفـءكفـء3262011/02/28 معلم

العتامنة االعدادیة المشتركة 2011/02/28 ریھام عبد الحمید علي دمحم 2048922 كفـءكفـء3272011/02/28 معلم

كوم العرب القدیمة لریاض االطفال 2011/07/01 ریھام ولسن توفیق كحیل 2230390 كفـءكفـء3282011/06/27 معلم

قاو غرب االعدادیة المشتركة 2011/02/14 زغلول البدرى عبد اللطیف عبد الحلیم 2066679 كفـءكفـء3292011/02/14 معلم

طما الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 زكریا احمد دمحم سلیمان 2211093 كفـءكفـء3302011/06/27 معلم

الشیخ عمار لریاض االطفال 2011/07/01 زمزم كمال احمد فراج 2210306 كفـءكفـء3312011/06/27 معلم

المدمر االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 زین العابدین عباس السید محمود 2169928 كفـءكفـء3322011/06/27 معلم

العتامنة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 زینات دمحم سید البدرى 2070120 كفـءكفـء3332011/06/27 معلم

مدرسة الشھداء للتعلیم اساسى 2011/02/28 زیناھم عمر حسن على 2061011 كفـءكفـء3342011/02/28 معلم

العتامنة للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/02/28 زینب احمد احمد  حسین 2086485 كفـءكفـء3352011/02/28 معلم

مجمع المدمر لریاض األاطفال 2011/07/01 زینب صابر عبد الحلیم دمحم 2156607 كفـءكفـء3362011/06/27 معلم

االسالمیة االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 زینب عبد اللطیف احمد على 1074991 كفـءكفـء3372011/02/14 معلم

خالد بن الولید بمشطا 2011/07/01 زینب عبدالشافي دمحم محمود 1073025 كفـءكفـء3382011/06/27 معلم

القریة بالدویر االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 زینب دمحم ابوزید بخیت 1074817 كفـءكفـء3392011/02/14 معلم

الریاینة المعلق الثانویة 2011/07/01 سامح ادور سعد هللا عبد الشھید 2218168 كفـءكفـء3402011/06/27 معلم
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العتامنة للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/07/01 سامح رسمي سعد واصف 2063997 كفـءكفـء3412011/06/27 معلم

الحدیقة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سامح كمال فام بسطا 2177451 كفـءكفـء3422011/06/27 معلم

محمود دیاب الثانویة المشتركة بالمدمر 2011/07/01 سامح نبیل صادق میخائیل 2165745 كفـءكفـء3432011/06/27 معلم

قاو غرب االعدادیة المشتركة 2011/02/28 سامى ملك عبدالمسیح عطیة 1075641 كفـءكفـء3442011/02/28 معلم

خالد بن الولید بمشطا 2011/02/28 سامیة جمال دمحم عبدالحمید 1075290 كفـءكفـء3452011/02/28 معلم

الحدیقة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سامیة حشمت شفیق قلینى 2169942 كفـءكفـء3462011/06/27 معلم

الشھید دمحم عبد الجواد أبو دومة 2011/02/28 سامیة فوزى میخائیل جاد هللا 1075064 كفـءكفـء3472011/02/28 معلم

الشھید احمد ابو دومة االعدادیة بكوم غریب 2011/02/14 سامیھ ابراھیم احمد زوین 2066650 كفـءكفـء3482011/02/14 معلم

كوم العرب القدیمة لریاض االطفال 2011/07/01 سحر  عاطف عبد الكریم عبد الرجال 2159296 كفـءكفـء3492011/06/27 معلم

نزلة الدویك اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 سحر خلیل دمحم خلیل 2158842 كفـءكفـء3502011/06/27 معلم

سالمون بنین االبتدائیة 2011/02/28 سحر عبد الكریم دمحم عبد الكریم 2063958 كفـءكفـء3512011/02/28 معلم

الشھید دمحم عبد الجواد لریاض االطفال 2011/07/01 سحر عصام احمد عبدالكریم 2164156 كفـءكفـء3522011/06/27 معلم

العزبة المستجدة االعدادیة المشتركة 2011/02/14 سحر دمحم تمام دمحم 2066754 كفـءكفـء3532011/02/14 معلم

العتامنة االعدادیة المشتركة 2011/06/27 سحر دمحم سید حسین 2169772 كفـءكفـء3542011/07/02 معلم

القطنة للتعلیم االساسي 2011/02/14 سحر محمود فھمى حسن 2054690 كفـءكفـء3552011/02/14 معلم

سالمون بنین االبتدائیة 2011/02/28 سحر منیر صبحى سیدھم 1073731 كفـءكفـء3562011/02/28 معلم

الشوكا االبتدائیھ الجدیده 2011/07/01 سعاد  السید مصطفى احمد 2157850 كفـءكفـء3572011/06/27 معلم
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القریة بالدویر االبتدائیة 2011/02/28 سعاد تھامى حسن دمحم 1074574 كفـءكفـء3582011/02/28 معلم

االغانة تعلیم اساسى ریاض 2011/07/01 سعاد دمحم احمد فقیر 2171975 كفـءكفـء3592011/06/27 معلم

النیل االبتدائیة 2011/02/28 سعد زغلول شحاتھ على 2066534 كفـءكفـء3602011/02/28 معلم

قاو غرب االبتدائیة المشتركة 2011/02/28 سعیدة حسانین جاد الكریم حسانین 1074165 كفـءكفـء3612011/02/28 معلم

مجمع المدمر 2011/07/01 سالمھ دمحم احمد دمحم 2218208 كفـءكفـء3622011/06/27 معلم

مدرسة مشطا الصباحیة ریاض 2011/07/01 سلوى قلدس ونیس قلدس 2215955 كفـءكفـء3632011/06/27 معلم

الریانیة المعلق االعدادیة المشتركة 2011/02/14 سلوى محمود ابوضیف ابو الحسن 1073330 كفـءكفـء3642011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب  بالحما 2011/02/14 سماح ابراھیم احمد ابراھیم 1073368 كفـءكفـء3652011/02/14 معلم

الجباب االبتدائیة 2011/07/01 سماح احمد عثمان احمد 2169601 كفـءكفـء3662011/06/27 معلم

العتامنة القدیمة االبتدائیة 2011/07/01 سماح احمد دمحم صقر 2159273 كفـءكفـء3672011/06/27 معلم

الحما االعدادیة 2011/02/28 سماح احمد مصطفى الخولى 1072953 كفـءكفـء3682011/02/28 معلم

كوم العرب االبتدائیة الجدیدة 2011/02/28 سماح جمال الدین دمحم حسانین 2061489 كفـءكفـء3692011/02/28 معلم

جمال عبدالناصر االبتدائیة بمشطا 2011/07/01 سماح حسن عبدالعال دمحم 2206335 كفـءكفـء3702011/06/27 معلم

الرشاد بالحما االبتدائیة 2011/02/14 سماح عبد الحفیظ حسن أحمد 1072807 كفـءكفـء3712011/02/14 معلم

اوالد خبزة االبتدائیة بسالمون 2011/02/28 سماح عبد الرازق السید دریس 2065119 كفـءكفـء3722011/02/28 معلم

العتامنة للتعلیم االساسى ابتدائي 2011/07/01 سماح عبدالرحمن عبدالرحیم دمحم 1073386 كفـءكفـء3732011/06/27 معلم

العتامنة القدیمة االبتدائیة 2011/07/01 سماح عدلى عبدهللا صالح 2133738 كفـءكفـء3742011/06/27 معلم
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الشھید احمد ابو دومة االعدادیة بكوم غریب 2011/02/14 سماح عطیھ على عطیھ 2070095 كفـءكفـء3752011/02/14 معلم

صالح سالم االعادیة بنین 2011/02/14 سماح محروس عطیة دمحم 2066093 كفـءكفـء3762011/02/14 معلم

الحدیقة االعدادیة المشتركة 2011/02/28 سماح ولیم داود جاب هللا 1073703 كفـءكفـء3772011/02/28 معلم

جزیرة طما الجدیدة للتعلیم االساسي ابتدائي 2011/07/01 سمر دمحم عبدالجواد احمد 2157763 كفـءكفـء3782011/06/27 معلم

الشھید دمحم عبد الجواد أبو دومة 2011/02/14 سمیر ابراھیم عزیز بشاي 2069616 كفـءكفـء3792011/02/14 معلم

نجع قداس االبتدائیة 2011/07/01 سناء حسین محمود دمحم 1071761 كفـءكفـء3802011/06/27 معلم

العتامنة للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/02/28 سھام احمد حسن السید 1071891 كفـءكفـء3812011/02/28 معلم

مدرسة الشھداء للتعلیم اساسى 2011/02/28 سھام بولس تاوضروس جید 2060951 كفـءكفـء3822011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب بالریاینة لریاض األطفال 2011/07/01 سھام سید على احمد 2163850 كفـءكفـء3832011/06/27 معلم

جمال عبدالناصر االبتدائیة بمشطا 2011/02/14 سھام محى الدین محمود عثمان 2066269 كفـءكفـء3842011/02/14 معلم

القریة بالدویر االبتدائیة 2011/02/28 سھرة عبدالعزیز ابوزید ایوب 1070956 كفـءكفـء3852011/02/28 معلم

جمال عبدالناصر االبتدائیة بمشطا 2011/02/28 سھیر  دمحم احمد دمحم 2066998 كفـءكفـء3862011/02/28 معلم

التربیةالقومیةاالبتدائیةالمشتركة 2011/02/28 سھیر حسن عبدالرحیم ھریدي 2064005 كفـءكفـء3872011/02/28 معلم

الحدیقة االعدادیة المشتركة 2011/02/28 سھیر عمیرة احمد سلیمان 2066886 كفـءكفـء3882011/02/28 معلم

االغانة االعدادیة المشتركة 2011/02/28 سھیر دمحم احمد فراج 2089870 كفـءكفـء3892011/02/28 معلم

جمال عبد الناصر بالسكساكة 2011/02/28 سھیر نصر فتحي فھیم 2069574 كفـءكفـء3902011/02/28 معلم

العتامنة القدیمة االبتدائیة 2011/07/01 سوزان جالل احمد رشوان 2143592 كفـءكفـء3912011/06/27 معلم
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العتامنة للتعلیم االساسى ابتدائي 2011/02/14 سوزان عبده عبدهللا شنوده 1072785 كفـءكفـء3922011/02/14 معلم

العتامنة القدیمة ریاض 2011/07/01 سوزان كمال شاكر جرجس 2213881 كفـءكفـء3932011/06/27 معلم

طما الرسمیة للغات لریاض االطفال 2011/07/01 سوسن بارتى زكى جریس 2057461 كفـءكفـء3942011/06/27 معلم

كوم العرب القدیمة االبتدائیة 2011/02/28 سوسن جمعة حسین دمحم 1074632 كفـءكفـء3952011/02/28 معلم

الحسنة لریاض االطفال 2011/07/01 سوسن عبدالعزیز عالم غالى 2163842 كفـءكفـء3962011/06/27 معلم

الوفاء المشتركة االبتدائیة 2011/02/28 سوسن كرومل عجبان فرج 2066570 كفـءكفـء3972011/02/28 معلم

االغانة لریاض االطفال 2011/07/01 سوسن لبان معزوز جندى 2171951 كفـءكفـء3982011/06/27 معلم

خالد بن الولید بالشوكا 2011/07/01 سوسن وردانى عبدالرازق دمحم 1072050 كفـءكفـء3992011/06/27 معلم

طما الرسمیة للغات لریاض االطفال 2011/07/01 سومھ دمحم احمد عبدالحلیم 2172222 كفـءكفـء4002011/06/27 معلم

نزلھ عبدهللا تعلیم أساسى 2011/07/01 سید صالح احمد دمحم 2171054 كفـءكفـء4012011/07/02 معلم

مؤسسة السبایكة االبتدائیة 2011/02/28 سید دمحم ابوضیف دمحم 2072695 كفـءكفـء4022011/02/28 معلم

مؤسسة كوم اشقاو االبتدائیة 2011/02/28 شادیة عدلي فكري سمعان 2062401 كفـءفوق المتوسط4032011/02/28 معلم

المواطین لریاض االطفال 2011/07/01 شادیھ حمدى ھاشم عبدالنبى 2158940 كفـءكفـء4042011/06/27 معلم

أم دومة الثانویة المشتركة 2011/07/01 شاھندا عبد الرحمن ابراھیم احمد 2151166 كفـءكفـء4052011/06/27 معلم

الشیخ عمار االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شاھنیاز عبدالفتاح ابراھیم السید 2213691 كفـءكفـء4062011/06/27 معلم

الحما االعدادیة 2011/06/01 شرین ثروت عبدالرحمن احمد 2059351 كفـءكفـء4072011/05/09 معلم

المدمر االعدادیة الجدیدة 2011/02/14 شرین جورج برنابا عطیھ 2089181 كفـءكفـء4082011/02/14 معلم
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االسالمیة االبتدائیة المشتركة 2011/02/28 شرین على احمد السید 1071491 كفـءكفـء4092011/02/28 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2011/02/14 شعبان الدرملي جاب هللا عبدالرحمن 2062560 كفـءفوق المتوسط4102011/02/14 معلم

االغانة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شیرین  سعد احمد عبدالرحیم 2151407 كفـءكفـء4112011/06/27 معلم

قاوغرب لریاض األاطفال 2011/07/01 شیرین صابر قاعود قناوى 2175530 كفـءكفـء4122011/06/27 معلم

المواطین لریاض االطفال 2011/07/01 شیرین محمود عزالعرب حنفى 2159357 كفـءكفـء4132011/06/27 معلم

دمحم كریم بقاو غرب 2011/02/14 شیرین یسرى دمحم على 1072290 كفـءكفـء4142011/02/14 معلم

الواقات االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شیماء ابراھیم المرى على 2159233 كفـءكفـء4152011/07/02 معلم

نجع صدیق االربعین االبتدائیة 2011/02/28 شیماء السید عبدالحمید عبدالكریم 1075348 كفـءكفـء4162011/02/28 معلم

كوم العرب االعدادایة المشتركة 2011/02/28 شیماء السید دمحم عبد العال 1074575 كفـءكفـء4172011/02/28 معلم

السبایكھ االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شیماء جاد عبدالعال دمحم 2159223 كفـءكفـء4182011/06/27 معلم

جمال عبد الناصر بالسكساكة 2011/02/14 شیماء حمدان دمحم محمود 1074353 كفـءكفـء4192011/02/14 معلم

خالد بن الولید بالریاینة لریاض االطفال 2011/07/01 شیماء خلیفھ راشد حسن 2163752 كفـءكفـء4202011/06/27 معلم

مشطا االعدادیة بنات 2011/07/01 شیماء رمضان على مصطفى 2206581 كفـءكفـء4212011/06/27 معلم

الریانیة المعلق االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شیماء زكى عطیھ السید 2213751 كفـءكفـء4222011/06/27 معلم

العتامنة القدیمة االبتدائیة 2011/02/14 شیماء عارف ھاشم دمحم 1075110 كفـءكفـء4232011/02/14 معلم

دمحم كریم بقاو غرب 2011/02/28 شیماء عبد الرحمن دسوقي دمحم 1074662 كفـءكفـء4242011/02/28 معلم

سالمون بنات االبتدائیة 2011/02/14 شیماء عبدالرزاق احمد على 1075234 كفـءكفـء4252011/02/14 معلم
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اوالد خبزة لریاض االطفال 2011/07/01 شیماء على السید عباس 2199919 كفـءكفـء4262011/06/27 معلم

الوفاء بنات لریاض االطفال 2011/07/01 شیماء محروس عطیھ دمحم 2171313 كفـءكفـء4272011/07/02 معلم

االغانة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شیماء دمحم على سلبمان 2061575 كفـءكفـء4282011/06/27 معلم

قاو غرب االعدادیة المشتركة 2011/02/14 شیماء محمود ابو ضیف ابو الحسن 1075306 كفـءكفـء4292011/02/14 معلم

الزھراء االبتدائیة 2011/02/28 شیماء محمود دمحم اسماعیل 2055862 كفـءكفـء4302011/02/28 معلم

مشطا االعدادیة بنات 2011/07/01 شیماء یسرى سیف النصر عبداالخر 2172073 كفـءكفـء4312011/06/27 معلم

على بن ابى طالب بمشطا 2011/02/28 صابرین البدري ابراھیم عبدالموجود 2072719 كفـءكفـء4322011/02/28 معلم

جزیرة طما للتعلیم االساسي االعدادیة 2011/07/01 صابرین عبدالرحمن محمود عمر 2157795 كفـءكفـء4332011/06/27 معلم

قاو غرب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 صابرین دمحم سالمان حسانین 2220700 كفـءكفـء4342011/06/27 معلم

العتامنة القدیمة االبتدائیة 2011/02/28 صباح احمد عبدالعال احمد 1072684 كفـءكفـء4352011/02/28 معلم

القریة بالدویر االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 صباح بخیت حسین بخیت 1073603 كفـءكفـء4362011/02/14 معلم

الریانیة المعلق االعدادیة المشتركة 2011/02/28 صباح دمحم محمود الشرقاوى 1071845 كفـءكفـء4372011/02/28 معلم

الشیخ عمار االبتدائیة 2011/02/28 صبرى حنا سلیمان حنا 2061753 كفـءكفـء4382011/02/28 معلم

العزبھ المستجده االبتدائیة 2011/07/01 صفاء احمد علي عبد الكریم 2049921 كفـءكفـء4392011/06/27 معلم

الشوكا االعدادیة المشتركة 2011/07/01 صفاء السید احمد حسین 2198925 كفـءكفـء4402011/06/27 معلم

خالد بن الولید بالریاینة لریاض االطفال 2011/07/01 صفاء السید حسن على 2156492 كفـءكفـء4412011/06/27 معلم

جزیرة طما الجدیدة للتعلیم االساسي ابتدائي 2011/02/14 صفاء رأفت ھاشم ابو القاسم 1071806 كفـءكفـء4422011/02/14 معلم
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االغانة االعدادیة المشتركة 2011/02/28 صفاء شحاتھ نجیب نصر 1073397 كفـءكفـء4432011/02/28 معلم

نجع قداس االبتدائیة 2011/07/01 صفاء صلیب حناوى صلیب 2212064 كفـءكفـء4442011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب  بالحما 2011/02/28 صفاء عبد الرزاق عبد القادر حسن 1072424 كفـءكفـء4452011/02/28 معلم

النجع المستجد االبتدائیة 2011/02/14 صفاء دمحم السید دمحم 1070962 كفـءكفـء4462011/02/14 معلم

الجباب االبتدائیة 2011/02/14 صفاء دمحم حامد نصر 1073021 كفـءكفـء4472011/02/14 معلم

قاو غرب االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 صفاء دمحم عباس أحمد 1073671 كفـءكفـء4482011/06/27 معلم

اوالد خبزة لریاض االطفال 2011/07/01 صفاء محمود احمد احمد 2156847 كفـءكفـء4492011/06/27 معلم

مؤسسة السبایكة االبتدائیة 2011/02/14 صفاء محمود عبدالرحیم حسین 1075442 كفـءكفـء4502011/02/14 معلم

الشھید حمدى دمحم احمد االعدادیة المشتركة بالمدمر 2011/02/14 صفوت ظریف دوس ھرمینا 1065939 كفـءكفـء4512011/02/14 معلم

دمحم كریم بقاو غرب 2011/02/28 صفیة محمود على زیدان 2056085 كفـءكفـء4522011/02/28 معلم

الریانیة المعلق االعدادیة المشتركة 2011/02/28 صفیھ دمحم عبد الرحیم دمحم 1068094 كفـءكفـء4532011/02/28 معلم

الریاینة المعلق الثانویة 2011/07/01 طارق السید احمد دمحم 2163725 كفـءكفـء4542011/06/27 معلم

عبد الستار فھمى االعدادیة بنین 2011/02/14 طریزه عزت ھرمینا سدراك 1071762 كفـءكفـء4552011/02/14 معلم

أم دومة الثانویة المشتركة 2011/07/01 عادل عیاد ملك حنا 2164038 كفـءكفـء4562011/06/27 معلم

مجمع ام دومھ 2011/02/14 عارف عبدالرحمن احمد حسن 2067182 كفـءكفـء4572011/02/14 معلم

القطنة للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/02/14 عاصم احمد دمحم حسانین 2054722 كفـءكفـء4582011/02/14 معلم

مؤسسة السبایكة االبتدائیة 2011/07/01 عاصم عبدالرحمن احمد ابراھیم 2159202 كفـءكفـء4592011/06/27 معلم
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الحالقى االبتدائیة 2011/02/14 عبد الباسط احمد على احمد 1073772 كفـءكفـء4602011/02/14 معلم

سالمون االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عبد الرحمن عبد الاله احمد ابو السعود 2213648 كفـءكفـء4612011/06/27 معلم

مؤسسة المدمر االبتدائیة 2011/07/01 عبد الرحیم احمد محروس شحاتھ 2066666 كفـءكفـء4622011/06/27 معلم

العتامنة للتعلیم االساسى ابتدائي 2011/02/28 عبد السمیع عبد الھادي عبد السمیع عبد الھادي 2062287 كفـءكفـء4632011/02/28 معلم

محمود ونان للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/02/14 عبد هللا سید عبد هللا احمد 2062182 كفـءكفـء4642011/02/14 معلم

القریة بالدویر االعدادیة المشتركة 2011/02/28 عبدالحمید سید عبدالغفار سید 1074121 كفـءكفـء4652011/02/28 معلم

ابو بكر الصدیق بمشطا 2011/07/01 عبدالرحیم ابوبكر سید ابوبكر 2172062 كفـءكفـء4662011/06/27 معلم

الشھید حمدى دمحم احمد االعدادیة المشتركة بالمدمر 2011/02/14 عبدالكریم سید عبدالجواد عبدالكریم 1074226 كفـءكفـء4672011/02/14 معلم

المدمر االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 عبدالمعتمد عبدالحفیظ عبدالرزاق احمد 1072285 كفـءكفـء4682011/02/14 معلم

العزبة المستجدة االعدادیة المشتركة 2011/02/28 عبیر سعد قاعود احمد 1075012 كفـءكفـء4692011/02/28 معلم

طما الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 عبیر صادق عویضھ سعید 2211110 كفـءكفـء4702011/07/02 معلم

مدرسة كوم اشقاو االعدادیة المشتركة 2011/02/14 عبیر عبدالجواد ھمام عزازى 1071580 كفـءكفـء4712011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق بسالمون 2011/02/28 عبیر على دمحم احمد 1074399 كفـءكفـء4722011/02/28 معلم

جمال عبد الناصر بالسكساكة 2011/02/28 عبیر لطفي علي مصطفي 2055870 كفـءكفـء4732011/02/28 معلم

كوم العرب القدیمة لریاض االطفال 2011/07/01 عبیر دمحم محمود عبدالاله 2172348 كفـءكفـء4742011/06/27 معلم

الشھید احمد ابو دومة االعدادیة بكوم غریب 2011/02/14 عثمان دمحم دمحم عثمان 1075309 كفـءكفـء4752011/02/14 معلم

االغانة بحرى االبتدائیة 2011/07/01 عرفات ابراھیم على احمد 1071219 كفـءكفـء4762011/06/27 معلم
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مجمع المدمر 2011/02/28 عزة ابو بكر عبد الجواد محمود 1073943 كفـءكفـء4772011/02/28 معلم

الجباب االبتدائیة 2011/02/28 عزة السید احمد عبدالعال 1075293 كفـءكفـء4782011/02/28 معلم

جمال عبد الناصر بالسكساكة 2011/02/28 عزة السید عیسي احمد 2067753 كفـءكفـء4792011/02/28 معلم

مدرسة الشھداء للتعلیم االساسى 2011/07/01 عزة حسن دمحم عبدالرحیم 2199619 كفـءكفـء4802011/06/27 معلم

سالمون بنین االبتدائیة 2011/02/14 عزة حلمي دمحم علي 1075121 كفـءكفـء4812011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق بالشوكا 2011/02/28 عزة حمدى الدسوقى دمحم 1072106 كفـءكفـء4822011/02/28 معلم

مشطا االعدادیة بنات 2011/02/28 عزة رمضان حسین مسعود 1072718 كفـءكفـء4832011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب  بالحما 2011/02/14 عزة عبدة دمحم محمود 2069576 كفـءكفـء4842011/02/14 معلم

تل الزوكى االعدادیة 2011/02/28 عزة على السید فراج 1073523 كفـءكفـء4852011/02/28 معلم

الشوكا الجدیدة لریاض االطفال 2011/07/01 عزة دمحم عبدالرحیم خلف هللا 2199654 كفـءكفـء4862011/06/27 معلم

الوفاء بنات لریاض االطفال 2011/07/01 عزه حمدان دمحم محمود 2199153 كفـءكفـء4872011/06/27 معلم

الریاینة المعلق الثانویة 2011/02/28 عزه عادل ھندى احمد 1069383 كفـءكفـء4882011/02/28 معلم

كوم العرب االبتدائیة الجدیدة 2011/02/28 عزه عدلى احمد مرسى 2199646 كفـءكفـء4892011/02/28 معلم

قاو غرب االعدادیة المشتركة 2011/02/14 عزه على احمد على 1072945 كفـءكفـء4902011/02/14 معلم

التربیةالقومیةاالبتدائیةالمشتركة 2011/02/28 عزه فتحى عرفات السید 2067033 كفـءكفـء4912011/02/28 معلم

قاو غرب االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عزه دمحم على ھاشم 2070114 كفـءكفـء4922011/06/27 معلم

قاو غرب االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 عزه دمحم دمحم دمحم 2070116 كفـءكفـء4932011/02/14 معلم
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كوم الحامض االبتدائیة 2011/02/28 عصام جمال ذكى عبد الحلیم 2064864 كفـءكفـء4942011/02/28 معلم

محمود ونان للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/07/01 عصام شعبان سید دمحمین 2065191 كفـءكفـء4952011/06/27 معلم

الحما االعدادیة 2011/07/01 عصام عبدالرحمن سید فرغلى 2213021 كفـءكفـء4962011/06/27 معلم

الشھید الحسینى ابو ضیف الثانویة بنین 2011/07/01 عصام عبدالفتاح على حسانین 2220792 كفـءكفـء4972011/06/27 معلم

المدمر االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 عصام وھیب بخیت قلدس 1073985 كفـءكفـء4982011/02/14 معلم

المواطین االعدادیة 2011/07/01 عفاف  حسین مھران دمحم 2164140 كفـءكفـء4992011/06/27 معلم

الریانیة المعلق االعدادیة المشتركة 2011/02/14 عفاف سید حسن دمحم 1073218 كفـءكفـء5002011/02/14 معلم

جمال عبدالناصر االبتدائیة بمشطا 2011/02/28 عفاف عدلي وھبة نخلة 2062239 كفـءكفـء5012011/02/28 معلم

السكساكة االعدادیة المشتركة 2011/02/28 عفاف كمال دمحم حماد 2056082 كفـءكفـء5022011/02/28 معلم

الشیخ عمار االعدادیة المشتركة 2011/02/14 عال فرج احمد عزالدین 1072808 كفـءكفـء5032011/02/14 معلم

طما الحدیثة لریاض االطفال 2011/07/01 عال ملیجى حسن دمحم 2171306 كفـءكفـء5042011/06/27 معلم

النصر بقاو غرب االبتدائیة 2011/02/28 عالء حسین دمحم السید 1074944 كفـءكفـء5052011/02/28 معلم

صالح سالم االعادیة بنین 2011/07/01 عالء محمود خلیفھ احمد 2154413 كفـءكفـء5062011/06/27 معلم

خالد بن الولید بالشوكا 2011/07/01 على  رشوان دمحم رشوان 2173736 كفـءكفـء5072011/06/27 معلم

محمود دیاب الثانویة المشتركة بالمدمر 2011/07/01 على دمحم على احمد 2198976 كفـءكفـء5082011/06/27 معلم

الریانیة المعلق االعدادیة المشتركة 2011/02/14 علیاء ابراھیم صدیق عبد المنعم 1074630 كفـءكفـء5092011/02/14 معلم

جزیرة طما الجدیدة للتعلیم االساسي 2011/07/01 علیاء نصر الدین احمد دمحم 2056180 كفـءكفـء5102011/06/27 معلم
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نجع خروف االبتدائیة 2011/02/28 عماد سمیر نصحى جبره 2063861 كفـءكفـء5112011/02/28 معلم

الواقات االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عماد عبدالحلیم احمد عبدالحلیم 2259318 كفـءكفـء5122011/06/27 معلم

الشھید احمد ابو دومة االعدادیة بكوم غریب 2011/07/01 عماد لطفى عویضھ سلمون 2164075 كفـءكفـء5132011/06/27 معلم

الشیخ عمار االبتدائیة 2011/07/01 عمادالدین ھندى عبدالنبى دمحم 2209145 كفـءكفـء5142011/06/27 معلم

العتامنھ االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 عمر دمحم احمد عمر 2171056 كفـءكفـء5152011/06/27 معلم

مشطا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 عنایات دمحم رضوان یوسف 2199784 كفـءكفـء5162011/06/27 معلم

محمود ونان للتعلیم االساسى بالحسامدة االبتدائیھ 2011/02/28 عیاد ابوستة عطیة ابوستة 2069565 كفـءكفـء5172011/02/28 معلم

نزلة عبد هللا تعلیم أساسى ـ أبتداى 2011/02/28 غادة دمحم السید أحمد 1073066 كفـءكفـء5182011/02/28 معلم

العتامنة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 غاده حسانین على بخیت 2140961 كفـءكفـء5192011/06/27 معلم

الوفاء بنات لریاض االطفال 2011/07/01 غاده دمحم على جمول 2199151 كفـءكفـء5202011/06/27 معلم

الھیشة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 غدیر عبدالفتاح اسماعیل عثمان 2156808 كفـءكفـء5212011/06/27 معلم

العتامنة للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/02/28 فاتن عبدالفتاح دمحم احمد 2234178 كفـءكفـء5222011/02/28 معلم

مجمع المدمر 2011/02/28 فاتن علي حسین شادي 2066766 كفـءكفـء5232011/02/28 معلم

الشھید حمدى دمحم احمد االعدادیة المشتركة بالمدمر 2011/02/14 فاتن دمحم محمود عبدالموجود 1072889 كفـءكفـء5242011/02/14 معلم

عبد الستار فھمى االعدادیة بنین 2011/02/14 فاطمة احمد دمحم احمد 1073454 كفـءكفـء5252011/02/14 معلم

طما الجدیدة للتعلیم االساسي 2011/02/14 فاطمھ السید دمحم عبدالاله 1072090 كفـءكفـء5262011/02/14 معلم

الشھید رفعت حنفى بكوم اشقاو 2011/07/01 فایزه احمد سید دمحم 1073664 كفـءكفـء5272011/06/27 معلم
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العتامنة االعدادیة المشتركة 2011/02/28 فایزه ثروت رزق ابراھیم 2062174 كفـءكفـء5282011/02/28 معلم

أم دومة الثانویة المشتركة 2011/07/01 فلایر ریاض میخائیل بخیت 2211336 كفـءكفـء5292011/06/27 معلم

النجع المستجد لریاض االطفال 2011/02/28 فكتوریا دمحم ھندى دمحم 2092009 كفـءكفـء5302011/02/28 معلم

الساحل االعدادیة المشتركة 2011/02/28 فیدات قداس عبد السید  مقار 2064046 كفـءكفـء5312011/02/28 معلم

الشھید رفعت حنفى بكوم اشقاو 2011/02/14 فیفي فوزي نجیب ایوب 1074620 كفـءكفـء5322011/02/14 معلم

مجمع المدمر 2011/02/28 كترین یوسف ابوالخیر داود 2063890 كفـءكفـء5332011/02/28 معلم

الواقات االعدادیة المشتركة 2011/02/14 كریمة احمد محمود سلیمان 1073292 كفـءكفـء5342011/02/14 معلم

الریاینة المعلق الثانویة 2011/02/28 كریمة السید دمحم جاد المولى 1065694 كفـءكفـء5352011/02/28 معلم

القریة بالدویر االبتدائیة 2011/02/28 كلثوم حسانین ایوب حسانین 2067001 كفـءكفـء5362011/02/28 معلم

الریانیة المعلق االعدادیة المشتركة 2011/02/14 كمال دمحم دمحم فرغلي 1074633 كفـءكفـء5372011/02/14 معلم

مجمع ام دومة االعدادیة بنین 2011/07/01 لبنى عبدالعزیز احمد دمحم 2199626 كفـءكفـء5382011/06/27 معلم

الشوكا االعدادیة المشتركة 2011/07/01 لبنى عبداللطیف احمد على 2206336 كفـءكفـء5392011/06/27 معلم

النجع المستجد االبتدائیة 2011/07/01 لمعى ابراھیم عطا هللا ابراھیم 2218198 كفـءكفـء5402011/06/27 معلم

جزیرة طما الجدیدة للتعلیم االساسي 2011/02/14 لمیاء انس دمحم ابوزید 1074880 كفـءكفـء5412011/02/14 معلم

نجع صدیق االربعین االبتدائیة 2011/02/28 لمیاء عبد السالم عباس سلیمان 1073842 كفـءكفـء5422011/02/28 معلم

العھد الجدید االبتدائیة 2011/07/01 لوسى بدوى عباس حسانین 2228678 كفـءكفـء5432011/06/27 معلم

مدرسة الشھداء للتعلیم اساسى 2011/02/28 ماجد عیاد رشا رشید 1074051 كفـءكفـء5442011/02/28 معلم
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جمال عبدالناصر االبتدائیة بمشطا 2011/02/28 ماجد كمیل مكین سلیمان 1073372 كفـءكفـء5452011/02/28 معلم

الرشاد بالحما االبتدائیة 2011/02/28 ماجدة عبید عطیفي عبید 2069640 كفـءكفـء5462011/02/28 معلم

المواطین االعدادیة 2011/07/01 ماجده فتحى شحاتھ متولى 2206584 كفـءكفـء5472011/06/27 معلم

نجع صدیق االربعین االبتدائیة 2011/07/01 ماجده میالد لوقا بولس 2164055 كفـءكفـء5482011/06/27 معلم

نجع الخراط االبتدائیة 2011/02/14 مارسھ سمیر جرجیوس نخلھ 2214712 كفـءكفـء5492011/02/14 معلم

مشطا االعدادیة بنات 2011/02/14 مارى برتى فھمى نصیر 2092010 كفـءكفـء5502011/02/14 معلم

كوم العرب االعدادایة المشتركة 2011/02/14 مارى ثروت زكریا نوس 1075156 كفـءكفـء5512011/02/14 معلم

الشھید احمد ابو دومة االعدادیة بكوم غریب 2011/07/01 مارى خیرى یوسف مھاود 2139137 كفـءكفـء5522011/06/27 معلم

المواطین االعدادیة 2011/02/28 مارى سمیر عجایبى دقیش 1072369 كفـءكفـء5532011/02/28 معلم

جمال عبدالناصر االبتدائیة بمشطا 2011/02/14 مارى عاطف شوقى بسالى 1075515 كفـءكفـء5542011/02/14 معلم

الشوكا االعدادیة المشتركة 2011/02/14 ماریان لبیب ابراھیم شحاتھ 1073045 كفـءكفـء5552011/02/14 معلم

العتامنة القدیمة االبتدائیة 2011/02/28 ماریان مراد میالد عبد المالك 1074333 كفـءكفـء5562011/02/28 معلم

تل الزوكى للتعلیم االساسى 2011/07/01 ماریانا ثروت  تامر قلدس 2213690 كفـءكفـء5572011/06/27 معلم

قاوغرب لریاض األاطفال 2011/07/01 مایسھ عبدالفتاح ابوالقاسم عبدالجواد 2199648 كفـءكفـء5582011/06/27 معلم

الشوكا االعدادیة المشتركة 2011/02/14 مایكل فكرى غندور عوض 1075042 كفـءكفـء5592011/02/14 معلم

طما الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 مجدى میخائیل زكى ابراھیم 2211063 كفـءكفـء5602011/06/27 معلم

طما الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 محسن على على احمد 2211023 كفـءكفـء5612011/06/27 معلم
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طما الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم احمد السید عبدالموجود القاضى 2211043 كفـءكفـء5622011/06/27 معلم

الھیشة االعدادیة المشتركة 2011/02/28 دمحم احمد حسن اسماعیل 2070156 كفـءكفـء5632011/02/28 معلم

مجمع المدمر 2011/07/01 دمحم احمد حسین معوض 2063913 كفـءكفـء5642011/06/27 معلم

المدمر االعدادیة الجدیدة 2011/07/01 دمحم احمد عبدالالة السید 2062247 كفـءكفـء5652011/06/27 معلم

الجباب االبتدائیة 2011/02/14 دمحم البدري خلف ابراھیم 1074161 كفـءكفـء5662011/02/14 معلم

الشوكا االعدادیة المشتركة 2011/02/28 دمحم السید عبدالرازق دمحم 1074308 كفـءكفـء5672011/02/28 معلم

الشھید حمدى دمحم احمد االعدادیة المشتركة بالمدمر 2011/07/01 دمحم السید دمحم عماره 2170023 كفـءكفـء5682011/06/27 معلم

الواقات االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم برومیل دمحم عفیفى 2175777 كفـءكفـء5692011/06/27 معلم

كوم الحامض االبتدائیة 2011/07/01 دمحم حسن على تمام 2169990 كفـءكفـء5702011/06/27 معلم

مجمع ام دومھ 2011/02/14 دمحم حسن دمحم عسكرى 1072851 كفـءكفـء5712011/01/01 معلم

الریاینة المعلق الثانویة 2011/02/14 دمحم حسین جابر حسین 2066037 كفـءكفـء5722011/02/14 معلم

المدمر االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 دمحم حمدى على دمحم 1072956 كفـءكفـء5732011/06/27 معلم

جمال عبدالناصر االبتدائیة بمشطا 2011/07/01 دمحم سید شحاتھ علي 2224660 كفـءكفـء5742011/06/27 معلم

قاو غرب االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم شاكر مدبولى على 2159021 كفـءكفـء5752011/06/27 معلم

الشھید حامد بنزلة الدویك 2011/07/01 دمحم شمس الدین احمد عثمان 2163730 كفـءكفـء5762011/06/27 معلم

الواقات االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم عامر تمام احمد 2163798 كفـءكفـء5772011/06/27 معلم

الشھید الحسینى ابو ضیف الثانویة بنین 2011/02/28 دمحم عبد الرازق السید ابو زید 2054683 كفـءكفـء5782011/02/28 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

طماسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سالمون بنات االبتدائیة 2011/02/14 دمحم عبد الظاھر عبد الحافظ عبد الرحیم 1074037 كفـءكفـء5792011/02/14 معلم

نجع خروف االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عبدالرحمن رضوان عثمان 2199897 كفـءكفـء5802011/06/27 معلم

القریة بالدویر االبتدائیة 2011/02/14 دمحم عبدالفتاح احمد دمحم 1073321 كفـءكفـء5812011/02/14 معلم

الشوكا االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم عبدالفتاح علوان سالمان 2164086 كفـءكفـء5822011/06/27 معلم

الشھید حامد بنزلة الدویك 2011/07/01 دمحم علي احمد سلیمان 2063904 كفـءكفـء5832011/06/27 معلم

محمود ونان للتعلیم االساسى بالحسامدة االبتدائیھ 2011/07/01 دمحم فاروق موسى محمود 2171886 كفـءكفـء5842011/06/27 معلم

مشطا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 دمحم فوزى دمحم احمد 2159198 كفـءكفـء5852011/06/27 معلم

الشھید احمد ابو دومة االعدادیة بكوم غریب 2011/07/01 دمحم كمال دمحم اسماعیل 2161521 كفـءكفـء5862011/06/27 معلم

القریة بالدویر االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم محمود دیاب محمود 2199223 كفـءكفـء5872011/06/27 معلم

جمال عبدالناصر االبتدائیة بمشطا 2011/07/01 دمحم مصطفى دمحم مصطفى المنجى 2176043 كفـءكفـء5882011/06/27 معلم

الشھید احمد عیسى المشتركة بسالمون 2011/07/01 محمود التونى دمحم محمود 2066643 كفـءكفـء5892011/06/27 معلم

الھیشة االعدادیة المشتركة 2011/02/14 محمود جابر دمحم عبد المجید 2065667 كفـءكفـء5902011/02/14 معلم

الھیشة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 محمود جمال عبدالجواد عبدالمقصود 2199907 كفـءكفـء5912011/06/27 معلم

طما الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 محمود حسن منشاوى حمدان 2210986 كفـءكفـء5922011/06/27 معلم

جمال عبد الناصر بالحدیقة 2011/07/01 محمود عبد الرحمن عبد الاله على 2061118 كفـءكفـء5932011/06/27 معلم

مشطا االعدادیة بنات 2011/02/28 محمود عبد النبى شحات فندى 2061476 كفـءكفـء5942011/02/28 معلم

نزلة الدویك اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 محمود كمال دمحم عباس 2151817 كفـءكفـء5952011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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طماسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الریانیة المعلق االعدادیة المشتركة 2011/07/01 محمود دمحم احمد عبدالعال 2172164 كفـءكفـء5962011/06/27 معلم

جزیرة طما للتعلیم االساسي االعدادیة 2011/07/01 مدحت  میالد حنا القس بطرس 2153409 كفـءكفـء5972011/06/27 معلم

الشھید الحسینى ابو ضیف الثانویة بنین 2011/07/01 مدحت ناجح فوزى دوس 2151290 كفـءكفـء5982011/06/27 معلم

الشھید احمد ابو دومة االعدادیة بكوم غریب 2011/07/01 مدحت نسیم ضي ابراھیم 2159110 كفـءكفـء5992011/06/27 معلم

السكساكة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مدیحھ دمحم نفادى دمحم 2199745 كفـءكفـء6002011/06/27 معلم

عبد الستار فھمى االعدادیة بنین 2011/07/01 مرثا بدیع سعید میخائیل 2163898 كفـءكفـء6012011/06/27 معلم

الشھید مصطفى عبید االبتدائیة بمشطا 2010/02/14 مرثا جمال ناثان نعیم 1073535 كفـءكفـء6022011/02/14 معلم

مشطا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 مرثا رسمى منیر مقار 2212869 كفـءكفـء6032011/06/27 معلم

المدمر االعدادیة الجدیدة 2011/07/01 مرثا صموائیل القس جرجس القمص شنوده 2138992 كفـءكفـء6042011/06/27 معلم

الشھید مصطفى عبید االبتدائیة بمشطا 2011/07/01 مرفت رمضان دمحم بخیت 2215823 كفـءكفـء6052011/06/27 معلم

تل الزوكى االعدادیة 2011/07/01 مرفت شنوده زكى جرس 2163995 كفـءكفـء6062011/06/27 معلم

مجمع المدمر 2011/07/01 مرفت عبدالرحیم مجاھد عبدالرحیم 2156530 كفـءكفـء6072011/06/27 معلم

كوم العرب القدیمة االبتدائیة 2011/02/28 مرفت عكاشھ سید احمد 1073449 كفـءكفـء6082011/02/28 معلم

االغانة للتعلیم االساسى 2011/02/28 مرفت كمال دمحم سلیمان 1073937 كفـءكفـء6092011/02/28 معلم

جمال عبد الناصر بالسكساكة لریاض االطفال 2011/07/01 مرفت دمحم عبدالرحمن حسانین 2069577 كفـءكفـء6102011/06/27 معلم

مؤسسة السبایكة االبتدائیة 2011/07/01 مرفت محمود عبدالظاھر موسى 2228691 كفـءكفـء6112011/06/27 معلم

كوم العرب القدیمة االبتدائیة 2011/02/14 مرفت نصر فتحى فھیم 1074358 كفـءكفـء6122011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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طماسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القریة بالدویر االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مروان فایز رملھ بشاى 2244142 كفـءكفـء6132011/06/27 معلم

العزبة المستجدة االعدادیة المشتركة 2011/02/28 مروة اسماعیل علي دمحم 2064001 كفـءكفـء6142011/02/28 معلم

مشطا االعدادیة بنات 2011/02/28 مروة خلیفة دمحم عبدالرحیم 1075446 كفـءكفـء6152011/02/28 معلم

طما االعدادیة المشتركة 2011/02/14 مروة سعد علوان سلیمان 2066759 كفـءكفـء6162011/02/14 معلم

سالمون االعدادیة المشتركة 2011/02/14 مروة عبداللطیف السید زوین 2056094 كفـءكفـء6172011/02/14 معلم

سالمون بنین االبتدائیة 2011/02/28 مروة دمحم عبد القادر دمحم 2061132 كفـءكفـء6182011/02/28 معلم

الھیشة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مروة دمحم عبدالمجید عبدالعال 2199908 كفـءكفـء6192011/06/27 معلم

الشھید مصطفى عبید االبتدائیة بمشطا 2011/02/14 مروة یوسف عبد الرحیم السید 1073341 كفـءكفـء6202011/02/14 معلم

الشوكا االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مروه  مصطفى دمحم بریدى 2181653 كفـءكفـء6212011/06/27 معلم

نجع الخراط االبتدائیة 2011/07/01 مروه احمد عبدالحلیم احمد 2156521 كفـءكفـء6222011/06/27 معلم

دمحم كریم بقاو غرب 2011/02/28 مروه السید دمحم حسین 1075349 كفـءكفـء6232011/02/28 معلم

طما الحدیثة لریاض االطفال 2011/07/01 مروه جمال جادالحق حسن 2231520 كفـءكفـء6242011/06/27 معلم

ام دومة االعدایة بنات 2011/07/01 مروه عاطف دمحم فؤاد 2199665 كفـءكفـء6252011/06/27 معلم

تل الزوكى االعدادیة 2011/02/28 مروه دمحم حسن عمر 1074966 كفـءكفـء6262011/02/28 معلم

دمحم احمد السلمى بسلیم 2010/06/27 مروه دمحم دمحم غالب 2167215 كفـءكفـء6272011/06/27 معلم

الوفاء بنات لریاض االطفال 2011/07/01 مروه محمود دمحم احمد 2199165 كفـءكفـء6282011/07/02 معلم

مشطا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 مروى احمد السید احمد 2206360 كفـءكفـء6292011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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طماسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كوم العرب االعدادایة المشتركة 2011/07/01 مریانا  ماھر منصور عبدالمالك 2161536 كفـءكفـء6302011/06/27 معلم

الشھید مصطفى عبید لریاض االطفال 2011/07/01 مریانا شنوده ونس القس فلتاؤوس 2153706 كفـءكفـء6312011/06/27 معلم

العزبة المستجدة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مریانا فایز حكیم غبلایر 2213632 كفـءكفـء6322011/06/27 معلم

الریانیة المعلق االعدادیة المشتركة 2011/02/28 مریم عزیز حلمى سامى 1074562 كفـءكفـء6332011/02/28 معلم

الشھید احمد ابو دومة االعدادیة بكوم غریب 2011/07/01 مریم فایز حنا اسحاق 2153662 كفـءكفـء6342011/06/27 معلم

الحما االعدادیة 2011/02/14 مشھور عبدالرحمن سید عبدالرحمن 2102680 كفـءكفـء6352011/02/14 معلم

الریانیة المعلق االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مشیره  سید على احمد 2154387 كفـءكفـء6362011/06/27 معلم

مجمع المدمر 2011/02/28 مصطفى أحمد عمر سلیمان 1075578 كفـءكفـء6372011/02/28 معلم

تل الزوكى االعدادیة 2011/02/14 معتز عبید نخیلة عبید 2063883 كفـءكفـء6382011/02/14 معلم

العتامنة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 معتز على ابوعوف عبداللطیف 2213726 كفـءكفـء6392011/06/27 معلم

الشیخ عمار االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مالك لطیف فوزى شحاتھ 2263350 كفـءكفـء6402011/06/27 معلم

النصر بقاو غرب االبتدائیة 2011/07/01 منال احمد حسن جمعھ 2066654 كفـءكفـء6412011/06/27 معلم

التل الزوكى االبتدائیة 2011/02/14 منال السید بدیوى السید 1073083 كفـءكفـء6422011/02/14 معلم

ام دویة للتعلیم االساسى 2011/07/01 منال بالل خلف دمحم 2175358 كفـءكفـء6432011/06/27 معلم

الشوكا االبتدائیھ الجدیده 2011/02/28 منال ثروت عبدالرحمن یوسف 1073537 كفـءكفـء6442011/02/28 معلم

مؤسسة كوم اشقاو االبتدائیة 2011/07/01 منال حلمي كامل صلیب 2062394 كفـءكفـء6452011/06/27 معلم

نجع قداس االبتدائیة 2011/02/14 منال شحاتة دمحم ابو زید 1070679 كفـءكفـء6462011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

جزیرة طما للتعلیم االساسي االعدادیة 2011/07/01 منال قاسم ابراھیم احمد 2157781 كفـءكفـء6472011/06/27 معلم

عبد الستار فھمى االعدادیة بنین 2011/02/28 منال كمال احمد دمحم 1076163 كفـءكفـء6482011/02/28 معلم

مؤسسة المدمر االبتدائیة 2011/07/01 منى الدیب عبدالمالك طنیسھ 2230368 كفـءكفـء6492011/06/27 معلم

نجع خروف االبتدائیة 2011/02/28 منى بدیع فھمى واصف 1075314 كفـءكفـء6502011/02/28 معلم

الشھید احمد ابو دومة االعدادیة بكوم غریب 2011/02/28 منى ثروت زكریا نوس 1073333 كفـءكفـء6512011/02/28 معلم

قاو غرب االبتدائیة المشتركة 2011/02/28 منى خلف السید مصطفى 2067027 كفـءكفـء6522011/02/28 معلم

الریانیة المعلق االعدادیة المشتركة 2011/07/01 منى عبدالكریم دمحم ابراھیم 2214882 كفـءكفـء6532011/06/27 معلم

خالد بن الولید بمشطا 2011/07/01 منى على دمحم عبد الحق 2179255 كفـءكفـء6542011/06/27 معلم

محمود ونان لریاض اال طفال 2011/02/14 مني فاروق دمحم یحي 2069564 كفـءكفـء6552011/02/14 معلم

العتامنة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مؤمن دمحمین على دمحمین 2213715 كفـءكفـء6562011/06/27 معلم

مدرسة الشھداء للتعلیم اساسى 2011/07/01 میادة صالح حلمى حسن 2066575 كفـءكفـء6572011/06/27 معلم

جمال عبد الناصر بالسكساكة 2011/07/01 مینا ماجد القس بطرس حبشى 2156643 كفـءكفـء6582011/06/27 معلم

الھیشة االعدادیة المشتركة 2011/02/14 مینا مكرم بولس جریس 1074852 كفـءكفـء6592011/02/14 معلم

الشھید رفعت حنفى بكوم اشقاو 2011/07/01 نادیھ عبد المسیح مجلع سلیمان 1071801 كفـءكفـء6602011/06/27 معلم

القریة بالدویر االعدادیة المشتركة 2011/02/28 نادیھ قاسم حسین دمحم 1073816 كفـءكفـء6612011/02/28 معلم

مجمع المدمر 2011/07/01 ناصر  احمد دمحم احمد 2246859 كفـءكفـء6622011/06/27 معلم

الواقات االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ناصر دمحم نعمان دمحم 2056041 كفـءكفـء6632011/06/27 معلم
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خالد بن الولید بالریاینة االبتدائیة 2011/07/01 نانسى ماھر موریس برنابا 2097772 كفـءكفـء6642011/06/27 معلم

مؤسسة التحریر بطما 2011/02/28 نانسي خلیل عزیز خلیل 2062387 كفـءكفـء6652011/02/28 معلم

تل الزوكى للتعلیم االساسى 2010/02/28 ناھد حلمى مرقص بطرس 2066583 كفـءكفـء6662011/02/28 معلم

الشھید احمد ابو دومة االعدادیة بكوم غریب 2011/02/28 ناھد سمیر ینى ابسخرون 2071062 كفـءكفـء6672011/02/28 معلم

جمال عبد الناصر بالسكساكة 2011/02/14 ناھد عبدالرازق عبدالعال ابوالسعود 1073692 كفـءكفـء6682011/02/14 معلم

العزبة المستجدة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ناھد فتحى حسین شادى 2199233 كفـءكفـء6692011/06/27 معلم

خالد بن الولید بالریاینة االبتدائیة 2011/02/28 ناھد مصطفى محمود دمحم 2060518 كفـءكفـء6702011/02/28 معلم

جمال عبدالناصر االبتدائیة بمشطا 2011/02/28 ناھد مقبول توفیق وھبھ 1073545 كفـءكفـء6712011/02/28 معلم

عزبة بدر للتعلیم االساسي االبتدائیة 2011/02/14 نبیل ناجح ابودھب رزق 2059290 كفـءكفـء6722011/02/14 معلم

ام دومة للتعلیم االساسى لریاض االطفال 2011/07/01 نجاة عبدالرحیم بیومى عبدالرحیم 2163758 كفـءكفـء6732011/02/27 معلم

المدمر الثانوبة التجاریة المشتركة 2011/07/01 نجاة دمحم عبدالحلیم یمنى 2159066 كفـءكفـء6742011/06/27 معلم

االزھار بنات االبتدائیة 2011/02/14 نجالء ابو الحسن ابراھیم حسن 1072000 كفـءكفـء6752011/02/14 معلم

القریة بالدویر االبتدائیة 2011/07/01 نجالء عبدالظاھر احمد دمحم 2169614 كفـءكفـء6762011/06/27 معلم

الشھید مصطفى عبید االبتدائیة بمشطا 2011/07/01 نجالء عبدالظاھر عبدهللا خلیل 2157755 كفـءكفـء6772011/06/27 معلم

عبد الستار فھمى االعدادیة بنین 2011/07/01 نجالء عبدالكریم دمحم حسین 2161527 كفـءكفـء6782011/06/27 معلم

الریانیة المعلق االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نجالء ماھر عبدالظاھر دمحم 2163827 كفـءكفـء6792011/06/27 معلم

الحدیقة االعدادیة المشتركة 2011/02/28 نجوى احمد دمحم ابوزید 2089905 كفـءكفـء6802011/02/28 معلم
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قاو غرب االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 نجوى حسن على احمد 1075386 كفـءكفـء6812011/02/14 معلم

على بن ابى طالب بمشطا 2011/02/14 نجوى فؤاد احمد سلیمان 2074320 كفـءكفـء6822011/02/14 معلم

قاوغرب لریاض األاطفال 2011/07/01 نجوى دمحم عبده دمحم 2199658 كفـءكفـء6832011/06/27 معلم

الریانیة المعلق االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نجوي دمحم السید احمد 2063934 كفـءكفـء6842011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق بسالمون 2011/07/01 ندا السید دمحم بخیت 2163821 كفـءكفـء6852011/06/27 معلم

طما الجدیدة للتعلیم االساسي ریاض 2011/02/28 نرمین بشري قلیني حنا 2067464 كفـءكفـء6862011/02/28 معلم

القطنة للتعلیم االساسي 2011/07/01 نرمین ماھر مشرقي عبد السید 1072543 كفـءكفـء6872011/06/27 معلم

الریانیة المعلق االعدادیة المشتركة 2011/02/28 نرمین دمحم عبد الرحیم دمحم 1072213 كفـءكفـء6882011/02/28 معلم

قاو غرب االعدادیة المشتركة 2011/02/14 نرمین نبیل بطرس فلتس 2062545 كفـءكفـء6892011/02/14 معلم

كوم العرب االعدادایة المشتركة 2011/07/01 نزاكھ خلف احمد خلیفھ 2209455 كفـءكفـء6902011/06/27 معلم

الحما االعدادیة 2011/02/28 نسرین فوزي توفیق حمور 2056073 كفـءكفـء6912011/02/28 معلم

العتامنة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نسرین محمود السید ادم 2157768 كفـءكفـء6922011/06/27 معلم

عزبة بدر للتعلیم االساسي االبتدائیة 2011/02/14 نشات رافت صموئیل عطا 1074648 كفـءكفـء6932011/02/14 معلم

الھیشھ االبتدائیة الجدیدة 2011/02/28 نشوه نجیب اسكندر خلیل 2066275 كفـءكفـء6942011/02/28 معلم

على بن ابى طالب بمشطا ریاض 2011/07/01 نشوى السید احمد عبد العال 2210283 كفـءكفـء6952011/06/27 معلم

طما الرسمیة للغات لریاض االطفال 2011/07/01 نشوى یوسف السید یوسف 2268062 كفـءكفـء6962011/06/27 معلم

مشطا االعدادیة بنات 2011/02/14 نعیمة احمد دمحم على 1074636 كفـءكفـء6972011/02/14 معلم
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مشطا االعدادیة بنات 2011/02/28 نھا احمد عبد الرحیم عبد الرحمن 1075020 كفـءكفـء6982011/02/28 معلم

الشوكا الجدیدة لریاض االطفال 2011/07/01 نھا حسن بخیت احمد 2157829 كفـءكفـء6992011/06/27 معلم

الحما االعدادیة 2011/07/01 نھا صبرى عبدالمنعم عبدالسمیع 2199640 كفـءكفـء7002011/06/27 معلم

مؤسسة التحریر بطما 2011/07/01 نھا عبدالظاھر عبدالحافظ عبدالرحیم 2159077 كفـءكفـء7012011/06/27 معلم

طما الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 نھا لویز یسى بشاى 2219333 كفـءكفـء7022011/06/27 معلم

اوالد خبزة االبتدائیة بسالمون 2011/07/01 نھاد سید عباس منصور 2172140 كفـءكفـء7032011/06/27 معلم

مجمع المدمر لریاض األاطفال 2011/07/01 نھلھ میثر دمحم دمحم 2156614 كفـءكفـء7042011/06/27 معلم

جزیرة طما للتعلیم االساسي االعدادیة 2011/07/01 نھى  عبد الفتاح السید احمد 2220721 كفـءكفـء7052011/06/27 معلم

ام دومة االعدایة بنات 2011/07/01 نوال فرغلى نصرالدین سلیم 2089924 كفـءكفـء7062011/06/27 معلم

العتامنة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نوال دمحم دمحم عبدالعزیز 2268046 كفـءكفـء7072011/06/27 معلم

مدرسة الشھداء للتعلیم اساسى 2011/02/14 نور الدین عبد الغفار سید خضر 2061585 كفـءكفـء7082011/02/14 معلم

الوحدة الوطنیة االبتدائیة بنجع الصاوى 2011/07/01 نور الصباح سید دمحم دمحم 2061003 كفـءكفـء7092011/06/27 معلم

النصر بقاو غرب االبتدائیة 2011/02/14 نور الھدى ابراھیم احمد عبد العال 2060504 كفـءكفـء7102011/02/14 معلم

الشھید احمد ابو دومة االعدادیة بكوم غریب 2011/02/28 نورا خزام جاد خلیلة 1072201 كفـءكفـء7112011/02/28 معلم

مجمع المدمر 2011/02/28 نورا خلف هللا أحمد خلیفھ 1075246 كفـءكفـء7122011/02/28 معلم

صالح سالم االعادیة بنین 2011/02/14 نورة حسنى عبد الرزاق احمد 1072220 كفـءكفـء7132011/02/14 معلم

الواقات االبتدائیة 2011/02/28 نوره عبد الناصر دمحم میري 1074709 كفـءكفـء7142011/02/28 معلم
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الرشاد بالحما االبتدائیة 2011/02/14 نوسة لطفي محمود دمحم 2072717 كفـءكفـء7152011/02/14 معلم

مدرسة الشھداء للتعلیم االساسى 2011/02/14 نیرمین مجاھد اسرائیل صلیب 1075458 كفـءكفـء7162011/02/14 معلم

مجمع المدمر 2011/02/14 نیفین اسحق فھمي سویحة 2063919 كفـءكفـء7172011/02/14 معلم

نزلة الدویك اإلعدادیة المشتركة 2011/02/28 نیفین حنا شكرهللا جرس 1071987 كفـءكفـء7182011/02/28 معلم

خالد بن الولید بمشطا 2011/02/28 نیفین صادق بدروس تاوضروس 1072920 كفـءكفـء7192011/02/28 معلم

طما الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 نیفین فوزى جبره جرس 2222970 كفـءكفـء7202011/06/27 معلم

القطنة االبتدائیة 2011/07/01 نیفین وجیة ذكي  بسكالس 2067429 كفـءكفـء7212011/06/27 معلم

القریة بالدویر االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ھالة فاخر شفیق رزق هللا 1073347 كفـءكفـء7222011/06/27 معلم

العتامنة القدیمة االبتدائیة 2011/02/28 ھالة دمحم ابراھیم أحمد 1072467 كفـءكفـء7232011/02/28 معلم

قاو غرب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھالھ احمد دمحم السید 2213778 كفـءكفـء7242011/06/27 معلم

مؤسسة السبایكة االبتدائیة 2011/07/01 ھالھ عبدالحفیظ عبدالاله على 2159226 كفـءكفـء7252011/06/27 معلم

الشھید رفعت حنفى بكوم اشقاو لریاض االطفال 2011/07/01 ھالھ عبدالمجید عبدالمجید سباق 2156575 كفـءكفـء7262011/06/27 معلم

طما الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 ھانى  ولیم  میخائیل ھرمینا 2211009 كفـءكفـء7272011/07/02 معلم

المواطین االبتدائیة 2011/02/28 ھانى خالد دمحم عبد الاله 2065107 كفـءكفـء7282011/02/28 معلم

طما الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 ھانى عزت رمزى سعید 2211083 كفـءكفـء7292011/06/27 معلم

سالمون االعدادیة المشتركة 2011/02/28 ھانى ونیس ملك مقار 2047219 كفـءكفـء7302011/02/28 معلم

تل الزوكى للتعلیم االساسى 2011/07/01 ھایدى حشمت میخائیل مقار 2213621 كفـءكفـء7312011/06/27 معلم
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المؤھل 
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العزبھ المستجده االبتدائیة 2011/02/14 ھبة جمال السید احمد 1072760 كفـءكفـء7322011/02/14 معلم

خالد بن الولید بالریاینة االبتدائیة 2011/07/01 ھبة رسمي صادق محمود 2067214 كفـءكفـء7332011/06/27 معلم

الواقات االبتدائیة 2011/02/28 ھبة عبد الفتاح احمد على 1075150 كفـءكفـء7342011/02/28 معلم

الوفاء المشتركة االبتدائیة 2011/02/28 ھبة عبدالرحمن دمحم عبدالحمید 2072707 كفـءكفـء7352011/02/28 معلم

الحسنھ الصباحیة االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ ابراھیم على  محمود 2097305 كفـءكفـء7362011/06/27 معلم

الشھید حامد بنزلة الدویك 2011/02/28 ھبھ جابر ھاشم حسن 1072786 كفـءكفـء7372011/02/28 معلم

مدرسة مشطا الصباحیة ریاض 2011/07/01 ھبھ سید دمحم السید 2197852 كفـءكفـء7382011/06/27 معلم

طما الحدیثة لریاض االطفال 2011/07/01 ھبھ ظریف جرجس مرزوق 2061000 كفـءكفـء7392011/06/27 معلم

جمال عبد الناصر بالحدیقة 2011/02/28 ھبھ عبد الرحیم دمحم أحمد 1072780 كفـءكفـء7402011/02/28 معلم

سالمون االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھبھ عبدالحكم محمود دمحم 2156805 كفـءكفـء7412011/06/27 معلم

مؤسسة المدمر االبتدائیة 2011/02/28 ھبھ عمر دمحم یوسف 1075489 كفـءكفـء7422011/02/28 معلم

كوم العرب االعدادایة المشتركة 2011/02/14 ھبھ كرمى حنا میخائیل 2064897 كفـءكفـء7432011/02/14 معلم

مؤسسة كوم اشقاو االبتدائیة 2011/02/14 ھبھ دمحم دمحم عامر 2059189 كفـءكفـء7442011/02/14 معلم

نزلة الدویك اإلعدادیة المشتركة 2011/02/14 ھدرا مفدى كرمى جید 2064900 كفـءكفـء7452011/02/14 معلم

نجع الصدیق باالربعین لریاض االطفال 2011/02/28 ھدى السید عبد العزیز سید 2061516 كفـءكفـء7462011/02/28 معلم

العزبة المستجدة ریاض 2011/07/01 ھدى حبیب حكیم شنودة 2199244 كفـءكفـء7472011/06/27 معلم

جزیرة طما الجدیدة للتعلیم االساسي ریاض اطفال 2011/07/01 ھدى عبدالرزاق على  حسن 2157743 كفـءكفـء7482011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

دمحم احمد السلمى بسلیم 2011/02/14 ھدى عبدالعال سید دمحم 1073913 كفـءكفـء7492011/01/01 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2011/07/01 ھدى على حسانین دمحم 1074367 كفـءكفـء7502011/07/01 معلم

الحما االعدادیة 2011/02/28 ھدى دمحم حسانین حسانین 1071276 كفـءكفـء7512011/02/28 معلم

العتامنة للتعلیم االساسى ابتدائي 2011/07/01 ھشام السید محمود دمحم 2159030 كفـءكفـء7522011/06/27 معلم

الواقات االبتدائیة 2011/02/28 ھشام دمحم مھران ھمام 2069634 كفـءكفـء7532011/02/28 معلم

مؤسسة كوم اشقاو االبتدائیة 2011/07/01 ھمام صالح حسن صالح 2170017 كفـءكفـء7542011/06/27 معلم

قاو غرب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھمت عبدهللا تغیان حسین 2069625 كفـءكفـء7552011/07/02 معلم

الحدیقة لریاض االطفال 2011/07/01 ھناء  متى لویز طانیوس 2153694 كفـءكفـء7562011/06/27 معلم

قاو غرب االعدادیة المشتركة 2011/02/28 ھناء خلف هللا بطرس حنا 1072716 كفـءكفـء7572011/02/28 معلم

االغانة االعدادیة المشتركة 2011/02/14 ھناء خلف فرغلى عبد الموال 2065284 كفـءكفـء7582011/02/14 معلم

جمال عبد الناصر بالسكساكة 2011/02/14 ھناء عبدالاله ابوضیف على 1072086 كفـءكفـء7592011/02/14 معلم

تل الزوكى االعدادیة 2011/02/14 ھناء دمحم علي دمحم 2059277 كفـءكفـء7602011/02/14 معلم

العزبھ المستجده االبتدائیة 2011/07/01 ھناء نبیھ سمیر دوس 1072765 كفـءكفـء7612011/06/27 معلم

االغانة لریاض االطفال 2011/07/01 ھند عبدالفتاح دمحم على 2171990 كفـءكفـء7622011/06/27 معلم

مشطا االعدادیة بنات 2011/07/01 ھند مصطفى دمحم عبدالموجود 2213696 كفـءكفـء7632011/06/27 معلم

القریة بالدویر االعدادیة المشتركة 2011/02/28 ھویدا امین معوض موسى 2089945 كفـءكفـء7642011/02/28 معلم

القطنھ االبتدائیة لریاض االطفال 2011/07/01 ھویدا صدیق احمد عوض 2159085 كفـءكفـء7652011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

العتامنة القدیمة االبتدائیة 2011/07/01 ھیام مختار احمد دمحم 2070160 كفـءكفـء7662011/06/27 معلم

مشطا االعدادیة بنات 2011/02/14 ھیلین حشمت میخائیل مقار 1072664 كفـءكفـء7672011/02/14 معلم

الشھید حامد بنزلة الدویك 2011/02/28 ھیلین عاطف شحاتھ عبید 1072524 كفـءكفـء7682011/02/28 معلم

الشیخ عمار االعدادیة المشتركة 2011/02/28 والید ھریدى احمد عثمان 1075893 كفـءكفـء7692011/02/28 معلم

جزیرة طما الجدیدة للتعلیم االساسي ابتدائي 2011/02/28 وائل  فھمي درغام حنا 2069609 كفـءكفـء7702011/02/28 معلم

طما الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 وائل ثروت جرس بخیت 2211036 كفـءكفـء7712011/06/27 معلم

مشطا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 وائل شھدى مسعد غبلایر 2163745 كفـءكفـء7722011/06/27 معلم

القطنة للتعلیم االساسي 2011/07/01 وائل دمحم دمحم سید 2169715 كفـءكفـء7732011/06/27 معلم

محمود ونان للتعلیم االساسى بالحسامدة االبتدائیھ 2011/02/28 وائل وجیة ناشد بدروس 2069561 كفـءكفـء7742011/02/28 معلم

جمال عبد الناصر بالحدیقة 2011/02/28 وجدى ماھر كامل غبلایر 1073136 كفـءكفـء7752011/02/28 معلم

الرشاد بالحما االبتدائیة 2010/02/14 وردة السید قاسم شعراوى 1072962 كفـءكفـء7762011/02/14 معلم

النصر بقاو غرب االبتدائیة 2011/02/14 ورده احمد محمود عبد الرحمن 2063426 كفـءكفـء7772011/02/14 معلم

دمحم كریم بقاو غرب 2011/02/14 ورده بدرى عبدالحمید على 1073095 كفـءكفـء7782011/02/14 معلم

الریانیة المعلق االعدادیة المشتركة 2011/02/28 وسام عبدالالة قاعود قاسم 2067295 كفـءكفـء7792011/02/28 معلم

المدمر االعدادیة الجدیدة 2011/02/28 وفاء أبوشیبھ على حسن 1076235 كفـءكفـء7802011/02/28 معلم

الشیخ عمار لریاض االطفال 2011/07/01 وفاء أنس دمحم ابوزید 2210298 كفـءكفـء7812011/06/27 معلم

مجمع المدمر لریاض األاطفال 2011/07/01 وفاء عبدالراضى سالمان طھ 2156502 كفـءكفـء7822011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

نزلة عبد هللا تعلیم أساسى ـ أبتداى 2011/07/01 وفاء عزت جاد رمضان 1074290 كفـءكفـء7832011/06/27 معلم

اوالد خبزة لریاض االطفال 2011/07/01 وفاء على  عبد الدایم حسین 2156843 كفـءكفـء7842011/06/27 معلم

قاو غرب االعدادیة المشتركة 2011/02/14 وفاء فتحى بخیت محمود 1074940 كفـءكفـء7852011/02/14 معلم

الشھید احمد ابو دومة االعدادیة بكوم غریب 2011/02/28 وفدي نبیل جاد بشندي 2062493 كفـءكفـء7862011/02/28 معلم

اوالد خبزة االبتدائیة بسالمون 2011/02/14 والء السید دمحم احمد 1073215 كفـءكفـء7872011/02/14 معلم

الشھید حمدى دمحم احمد االعدادیة المشتركة بالمدمر 2011/02/14 والء ثروت خلیفھ زوین 2063453 كفـءكفـء7882011/02/14 معلم

مجمع ام دومھ 2011/02/28 والء حسن سید فھمى 1074385 كفـءكفـء7892011/02/28 معلم

االغانة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 والء عیسى دمحم عبدالعال 2175877 كفـءكفـء7902011/06/27 معلم

الوفاء االبتدائیة بنات 2011/07/01 والء فتحى عبدالعزیز سید 2172320 كفـءكفـء7912011/06/27 معلم

قاو غرب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 والء دمحم صابر جاد 2199624 كفـءكفـء7922011/06/27 معلم

التل الزوكى االبتدائیة 2011/07/01 ولید  سید زوكى یونس 2158833 كفـءكفـء7932011/06/27 معلم

السبایكھ االعدادیة المشتركة 2011/02/14 ولید عبدهللا سلطان عبدالكریم 1073335 كفـءكفـء7942011/02/28 معلم

على بن ابى طالب بمشطا 2011/07/01 ولید محمود عبدالعال یونس 2263386 كفـءكفـء7952011/06/27 معلم

القریة بالدویر االعدادیة المشتركة 2011/07/01 یاسر ابودھب عبدهللا عبدالرحمن 2173712 كفـءكفـء7962011/06/27 معلم

خالد بن الولید بالریاینة االبتدائیة 2011/02/28 یاسر حسن عبدالعال زیدان 2067009 كفـءكفـء7972011/02/28 معلم

االغانة بحرى االبتدائیة 2011/02/14 یاسر عبد الصانع دمحم على 2065245 كفـءكفـء7982011/02/14 معلم

العزبھ المستجده االبتدائیة 2011/02/14 یاسر دمحم احمد دمحم 2056158 كفـءكفـء7992011/02/14 معلم
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مدرسة طما الرسمیة للغات أبتدائى 2011/02/28 یاسمین طاھر دمحم عثمان 1073060 كفـءكفـء8002011/02/28 معلم

عبد الستار فھمى االعدادیة بنین 2011/02/14 یسرا السید دمحم جاد المولى 1075669 كفـءكفـء8012011/02/14 معلم

مجمع ام دومھ 2011/02/28 یسرا سامح عبدالعزیز السید 1071989 كفـءكفـء8022011/02/28 معلم

ام دومة االعدایة بنات 2011/07/01 یسرا دمحم دمحم عبد الغنى 2151253 كفـءكفـء8032011/06/27 معلم

تل الزوكى للتعلیم االساسى 2011/07/01 یوحنا  عطیھ شنودة بشاى 2164025 كفـءكفـء8042011/06/27 معلم
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الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البلینا الثانویة الصناعیة بنین 2002/05/01 ایمن محمود امین اسماعیل 1065648 كفـءكفـء12009/01/05 أخصائى صحافة وإعالم

الشیخ بركة االعدادیة 2009/02/04 دمحم على دمحم حسن 2133719 كفـءكفـء22011/07/02 أخصائى صحافة وإعالم

بردیس االعدادیة بنات القدیمة 2011/07/01 میرفت اسحق منصور نسیم 2237029 كفـءكفـء32011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

بنى منصور االبتدائیة المشتركة 2009/02/04 احمد عبدالحمید على دیاب 2173261 كفـءكفـء42011/07/02 أخصائى نفسى

عمر بن الخطاب االعدادیة بنات 2009/02/07 عبیر عادل عزیز حبیب 2153064 كفـءكفـء52011/07/02 أخصائى نفسى

البلینا اإلبتدائیة المشتركة 2009/02/01 ھبھ هللا عبدالمنعم على نورالدین 2144959 كفـءكفـء62011/07/02 أخصائى نفسى

الوحلیھ الكبیرة االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 ھدى ثابت عثمان احمد 2220314 كفـءكفـء72011/07/02 أخصائى نفسى

فصول التوادر االعدادیة 2009/02/28 یاسمین جمال امین رسالن 2191623 كفـءكفـء82011/07/02 أخصائى نفسى

البلینا الثانویة التجاریة المشتركة 1982/08/24 جیزه عازر شنوده میخائیل 1013465 كفـءكفـء92009/01/05 أخصائى اجتماعى أول أ

بنى منصور االبتدائیة المشتركة 2009/02/09 ابوزید دیاب ابوزید اسماعیل 2120546 كفـءكفـء102011/07/02 أخصائى اجتماعى

منشاة ابیدوس االبتدائیة 2009/02/24 احمد عبدالعال بكرى احمد 2133894 كفـءكفـء112011/07/02 أخصائى اجتماعى

الشھداء للتعلیم االساسي االبتدائیة 2008/06/19 احمد دمحم نورالدین دمحم 2102829 كفـءكفـء122011/07/02 أخصائى اجتماعى

الحجز للتعلیم االساسي االعدادیة 2009/02/26 احمد مختار فرید احمد 2133714 كفـءكفـء132011/07/02 أخصائى اجتماعى

الحریة االبتدائیة بالسمطا 2008/06/19 استیر جاد شحات جاد 2113633 كفـءكفـء142011/07/02 أخصائى اجتماعى

بنى منصور االبتدائیة الجدیدة 2008/06/19 اسماء صالح محمود ابراھیم 2113673 كفـءكفـء152011/02/24 أخصائى اجتماعى

الباسكیة االبتدائیة المشتركة 2009/03/07 اكرم عزیز شھدى دیسة 2180894 كفـءكفـء162011/07/02 أخصائى اجتماعى

برخیل االعدادیة المشتركة 2009/02/14 الرومانى عدلى مشرقى فرج 2173180 كفـءكفـء172011/07/02 أخصائى اجتماعى
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الكادر
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المؤھل 
األعلي

زرابى برخیل االبتدائیة الجدیدة 2008/06/22 انوار عابدین عبدالرحیم عبدالمجید 2132941 كفـءكفـء182011/07/02 أخصائى اجتماعى

الحجز للتعلیم االساسي االعدادیة 2009/02/21 ایفون انسى ملقى صھیون 2107996 كفـءكفـء192011/07/02 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیة المشتركة ببنى حمیل 2006/09/01 ایمان الخضرى دمحم احمد 1074867 كفـءكفـء202011/07/02 أخصائى اجتماعى

مؤسسة البلینا االبتدائیة المشتركة 2007/03/15 ایمان موریس فھمى عبد الملك 2113851 كفـءكفـء212011/07/02 أخصائى اجتماعى

الشیخ مرزوق للتعلیم االساسى االبتدائیة 2009/02/24 بیشوى زقم رشدى فھیم 2120197 كفـءكفـء222011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع العرب والمھایده للتعلیم اساسى االعدادیة 2007/03/15 تحیھ احمد على عبدالنعیم 2026145 كفـءكفـء232011/07/02 أخصائى اجتماعى

مجمع عرابھ ابیدوس االبتدائیة المشتركة 2009/02/16 تغرید عبدالشافى حسین عبدالرازق 2133890 كفـءكفـء242011/07/02 أخصائى اجتماعى

زرابى برخیل االبتدائیة المشتركة 2008/04/24 جادالكریم اسماعیل احمد عبدالعزیز 2014823 كفـءكفـء252011/07/02 أخصائى اجتماعى

ام المؤمنین االبتدائیة  ببردیس 2006/02/01 جاكلین طانیوس مجلع طانیوس 1508465 كفـءكفـء262011/07/02 أخصائى اجتماعى

ساقیة ابو سقیر االبتدائیة 2009/02/14 جمال امین على عثمان 2114183 كفـءكفـء272011/07/02 أخصائى اجتماعى

الزھراء االبتدائیة 2007/03/15 جیھان مصطفى السمان مصطفى 2010985 كفـءكفـء282011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع ابو شافع االبتدائیة 2009/02/21 خالد احمد على منصور 2133536 كفـءكفـء292011/07/02 أخصائى اجتماعى

البلینا الرسمیة للغات 2007/03/24 خیرت السید جادالكریم سلیمان 2102828 كفـءكفـء302011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجوع بردیس االبتدائیة 2008/03/25 دعاء دمحم عبدالمبدى عثمان 2025062 كفـءكفـء312011/07/02 أخصائى اجتماعى

الحبیل والشلولیة االبتدائیةالمشتركة 2008/03/25 سامح صبرى دمحم احمد 2008994 كفـءكفـء322011/07/02 أخصائى اجتماعى

الحریة االبتدائیة بالسمطا 2008/06/21 سحر خلیل دمحم احمد 2113628 كفـءكفـء332011/07/02 أخصائى اجتماعى

البلینا االبتدائیة المشتركة بالمنشیة الجدیدة 2008/04/24 سماح السید حمدون عثمان 2013894 كفـءكفـء342011/07/02 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

الحرجة قبلى االعدادیة المشتركة 2007/03/20 شریف جمال عبدالناصر عبدالشافى جادالكریم 2133712 كفـءكفـء352011/07/02 أخصائى اجتماعى

الشھداء للتعلیم االساسي االبتدائیة 2008/06/19 شیرین حمدى احمد ابو زید 1075632 كفـءكفـء362011/07/02 أخصائى اجتماعى

منشاة بردیس االبتدائیة 2006/02/01 شیرین طانیوس مجلع طانیوس 2210691 كفـءكفـء372011/07/02 أخصائى اجتماعى

مؤسسة البلینا االبتدائیة المشتركة 2008/06/19 شیماء حسان ابراھیم حسن 2113849 كفـءكفـء382011/07/02 أخصائى اجتماعى

مؤسسة بنى حمیل االبتدائیة 2008/04/24 شیماء حسب نور حسب 2013513 كفـءكفـء392011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع الكوم اإلعدادیة بأوالد علیو 2009/02/28 عاطف یوسف عبدالعظیم عباس 2120224 كفـءكفـء402011/07/02 أخصائى اجتماعى

السلمانى االبتدائیة المشتركة 2009/02/22 عبداللطیف احمد عبداللطیف السید 2116143 كفـءكفـء412011/07/02 أخصائى اجتماعى

البلینا الرسمیة للغات 2007/03/17 عبیر یوسف العسیرى ابراھیم 2144966 كفـءكفـء422011/07/02 أخصائى اجتماعى

البلینا تعلیم اساسي االبتدائیة 2008/06/19 فاطمة الزھراء حمدى حافظ سلیمان 2108085 كفـءكفـء432011/07/02 أخصائى اجتماعى

زرابى برخیل االبتدائیة الجدیدة 2007/03/15 فایز عزت كامل عبدالرسول 2013890 كفـءكفـء442011/07/02 أخصائى اجتماعى

الحریة االبتدائیة بالسمطا 2007/03/15 قناوى عزالدین عیسوى احمد 2051810 كفـءكفـء452011/07/02 أخصائى اجتماعى

زرابى برخیل االبتدائیة الجدیدة 2007/03/15 كمال حسن احمد ابوالحمد 2012371 كفـءكفـء462011/07/02 أخصائى اجتماعى

الحرجة قبلى االعدادیة المشتركة 2009/02/16 مارى جابر جید حنا 2186132 كفـءكفـء472011/07/02 أخصائى اجتماعى

الحجز للتعلیم االساسي االبتدائیة 2008/04/24 مایكل امین عزمى ارمانیوس 2057906 كفـءكفـء482011/07/02 أخصائى اجتماعى

الشھداء للتعلیم االساسي االبتدائیة 2008/06/19 دمحم حسین عبدالمنطلب عبدالرحیم 2102830 كفـءكفـء492011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع الكوم االبتدائیة 2008/04/24 دمحم عادل عبدالموجود حسب 2012079 كفـءكفـء502011/07/02 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیھ الجدیده ببنى حمیل 2008/06/22 مروه بدرى ابوالحمد دمحم 2132939 كفـءكفـء512011/07/02 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

البلینا اإلبتدائیة المشتركة 2008/04/24 مریم بشاره صدقى جاد بشاره 2010986 كفـءكفـء522011/07/02 أخصائى اجتماعى

العوكلیھ للتعلیم االساسي االبتدائیة 2008/03/25 نادیھ محمود عسران احمد 2009075 كفـءكفـء532011/07/02 أخصائى اجتماعى

السالم للتعلیم االساسى  االعدادیة ببنى حمیل 2009/02/16 ناھد ولیم عبدالمسیح ساویرس 2259078 كفـءكفـء542011/07/02 أخصائى اجتماعى

الحرجھ بحرى االبتدائیة الحدیثة 2009/02/24 نصار عبدالاله فؤاد جاد 2155952 كفـءكفـء552011/07/02 أخصائى اجتماعى

الغابات االعدادیة المشتركة 2007/03/15 ھناء جرجس حنا شنودة 2150963 كفـءكفـء562011/07/02 أخصائى اجتماعى

البلینا االبتدائیة المشتركة بالمنشیة الجدیدة 2009/04/30 ھنیھ منیر عبدهللا ابراھیم 2142631 كفـءكفـء572011/07/02 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیة المشتركة ببنى حمیل 2009/02/28 وائل عاصم دمحم عبدالعزیز 2150148 كفـءكفـء582011/07/02 أخصائى اجتماعى

بردیس االعدادیة بنات القدیمة 1983/09/01 صفاء دمحم ابوالقاسم عثمان 1026929 كفـءكفـء592009/01/05 معلم أول أ

بردیس الثانویة المشتركة 2000/07/01 إیمان عبدالھادى دردیر السمان 1062915 كفـءكفـء602009/01/05 معلم أول

بنى حمیل االعدادیة المشتركة 1986/11/01 یوسف حمدي حسین یوسف 1035024 كفـءكفـء612009/10/11 معلم أول

البلینا االعدادیة الجدیدة  بنین 2008/06/18 اسماء عبدالعلیم محى الدین عبدالعزیز  2113690 كفـءكفـء622011/07/02 معلم

بنات بردیس االبتدائیة 2008/06/21 ابراھیم عبدالھادى كامل حسن 2102447 كفـءكفـء632011/02/24 معلم

بردیس االعدادیة  بنین القدیمة 2009/03/12 ابراھیم محى الدین ابراھیم محمود 2166631 كفـءكفـء642011/07/02 معلم

بردیس الثانویھ المحولھ بنین 2009/03/30 ابوالحجاج عبدالحمید عبدالحافظ دمحم 2173365 كفـءكفـء652011/07/02 معلم

الحریة االبتدائیة بالسمطا 2007/03/19 ابوالسعود البدرى احمد سلیمان 2113642 كفـءكفـء662011/07/02 معلم

بنى منصور االعدادیة 2009/02/08 ابوزید ابوالسعود ابوزید اسماعیل 2116146 كفـءكفـء672011/07/02 معلم

عرابة اییدوس الثانویة 2007/03/19 ابوعمره خلف عبدهللا العوال 2124806 كفـءكفـء682011/07/02 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البلینا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 احسان فایز بخیت مترى 2196319 كفـءكفـء692011/07/02 معلم

مازن حمدان عبود  ریاض اطفال/ الشھید  2007/03/24 احسان دمحم اسماعیل عبدالقادر 1075554 كفـءكفـء702011/02/24 معلم

أوالد علیو الثانویھ العامة 2009/03/15 احمد العبد شمندى سالمان 2108003 كفـءكفـء712011/07/02 معلم

یعقوب للتعلیم االساسى االعدادیھ 2006/09/01 احمد الوردانى عبود ناصر 2011595 كفـءكفـء722011/02/24 معلم

بردیس الثانویھ المحولھ بنین 2009/02/22 احمد عبدالباسط جابر دمحم 2144922 كفـءكفـء732011/07/02 معلم

مازن حمدان عبود االبتدائیة/ الشھید  2008/06/22 احمد عبدالرازق دمحم عبداللطیف 2132938 كفـءكفـء742011/07/02 معلم

بردیس االعدادیة الجدیدة بنین 2007/03/15 احمد عبدالرحیم احمد على 2180908 كفـءكفـء752011/07/02 معلم

الحرجة قبلى االعدادیة المشتركة 2007/03/17 احمد عبدالعلیم دمحم احمد 2133703 كفـءكفـء762011/02/24 معلم

عرابة اییدوس الثانویة 2009/04/18 احمد عزالدین دمحم رشوان 2150884 كفـءكفـء772011/07/02 معلم

عرابة اییدوس الثانویة 2009/02/01 احمد دمحم عیسى عبدالرحیم 2132981 كفـءكفـء782011/07/02 معلم

بردیس الرسمیة للغات 2008/06/29 احمد نصرالدین عبدهللا سرحان 2240020 كفـءكفـء792011/03/03 معلم

نجع ابوطوق واوالد دمحم االعدادیة 2007/03/15 ارسانى صموئیل غبلایر ملیكة 2012961 كفـءكفـء802011/02/24 معلم

السلمانى للتعلیم االساسى االعدادیھ 2008/06/19 اسامة عالس دمحم عبدالاله 2102440 كفـءكفـء812011/03/03 معلم

البلینا االعدادیة الحدیثة 2008/06/21 اسحق ابراھیم ذكى سیفین 2103804 كفـءكفـء822011/02/24 معلم

بنى منصور االبتدائیة الجدیدة 2008/06/19 اسراء السید ابوزید دمحم 2113670 كفـءكفـء832011/02/24 معلم

بردیس االعدادیة بنات الجدیدة 2006/02/01 اسراء دمحم عبد الستار محمود 1075405 كفـءكفـء842011/02/24 معلم

البلینا الثانویة التجاریة المشتركة 2009/03/10 اسراء مسعد حسن عمارة 2120218 كفـءكفـء852011/07/02 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 

البلیناسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

)عبدالحمید عبدالشافى( برخیل االبتدائیة الجدیده 2007/03/15 اسعد عبدالحمید على احمد 2008987 كفـءكفـء862011/07/02 معلم

الحجز للتعلیم االساسي االبتدائیة 2006/01/28 اسعد ولیم عبدالمسیح ملیكھ 2057913 كفـءكفـء872011/02/24 معلم

یعقوب للتعلیم االساسى االعدادیھ 2008/03/25 اسماء ابوالمكارم الماسخ دمحم 2011585 كفـءكفـء882011/03/03 معلم

عزبة راجح لریاض االطفال 2007/03/20 اسماء بدوى عزالدین الشلقامى 2025107 كفـءكفـء892011/02/24 معلم

البلینا االبتدائیة المشتركة بالمنشیة الجدیدة 2007/03/15 اسماء حمدى محمود احمد 2013899 كفـءكفـء902011/07/02 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة ببنى حمیل 2007/03/15 اسماء شوقى عبدالحمید على 2012373 كفـءكفـء912011/07/02 معلم

الغابات االعدادیة المشتركة 2008/06/19 اسماء صابر عید دمحم 2150950 كفـءكفـء922011/03/03 معلم

منشاة بردیس االبتدائیة الجدیده 2008/06/19 اسماء صبرى دمحم عبدالمجید 2108720 كفـءكفـء932011/07/02 معلم

منشاة بردیس االبتدائیة 2007/03/25 اسماء صالح الدین عبدالحمید عبدالعزیز 2210685 كفـءكفـء942011/07/02 معلم

السالم االبتدائیھ الجدیده ببنى حمیل 2008/06/23 اسماء عبدالستار عویس احمد 2229870 كفـءكفـء952011/07/02 معلم

الحجز للتعلیم االساسي االعدادیة 2006/02/05 اسماء عالس دمحم عبدالاله 1075063 كفـءكفـء962011/03/03 معلم

نجع العرب والمھایدة للتعلیم االساسى 2007/03/15 اسماء محمود دردیر القاضى 2025100 كفـءكفـء972011/02/24 معلم

بردیس االعدادیة بنات الجدیدة 2008/06/18 اسماء محى الدین ابراھیم محمود 2132900 كفـءكفـء982011/02/24 معلم

بردیس االعدادیة بنات الجدیدة 2008/06/18 اسماء ھاشم على السید 2132905 كفـءكفـء992011/02/24 معلم

العوكلیھ للتعلیم االساسي االعدادیة 2009/02/16 اشرف حشمت خلھ غطاس 2141149 كفـءكفـء1002011/07/02 معلم

الساحل بحرى االبتدائیة 2007/03/24 اشرف عزالدین محمود عبد الرحمن 2124750 كفـءكفـء1012011/07/02 معلم

منشاة ابیدوس االبتدائیة 2006/09/01 اشرف دمحم احمد عبدالنعیم 2059051 كفـءكفـء1022011/02/24 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 

البلیناسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بردیس االعدادیة بنات القدیمة 2006/02/01 اعتماد ابوستھ دمحم رشوان 1074925 كفـءكفـء1032011/02/24 معلم

البلینا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 االمیر عادل حكیم دمیان 2196326 كفـءكفـء1042011/06/27 معلم

السالم للتعلیم االساسى  االعدادیة ببنى حمیل 2008/06/18 االمیر فوزى عبدالمجید غالب 2008427 كفـءكفـء1052011/03/03 معلم

الغنیمیة للتعلیم االساسى االعدادیة 2008/06/21 االمیر كامل لبیب سفین 2008009 كفـءكفـء1062011/02/24 معلم

منشاة بردیس االبتدائیة الجدیده 2006/02/01 الزھراء صابر دمحم اسماعیل 1074818 كفـءكفـء1072011/03/03 معلم

بردیس االعدادیة بنات القدیمة 2008/06/22 الزھراء عنتر نورالدین عبدالحافظ 2133587 كفـءكفـء1082011/07/02 معلم

ساقیة ابو سقیر االبتدائیة 2008/03/25 الشیماء امین عبدالعال عبدالرحیم 2011549 كفـءكفـء1092011/07/02 معلم

بنى حمیل االعدادیة المشتركة 2008/03/25 الشیماء عبدالاله دمحم السمان 2011857 كفـءكفـء1102011/02/24 معلم

برخیل االبتدائیة القدیمھ 2007/03/15 الفت عبدالصبور السید امین 2025056 كفـءكفـء1112011/02/24 معلم

الحجز للتعلیم االساسي االبتدائیة 2007/03/15 الھابط عبدالرحیم حمزة صالح 2012359 كفـءكفـء1122011/02/24 معلم

برخیل االبتدائیة القدیمھ 2008/04/24 الھام ابراھیم برعى احمد 2025053 كفـءكفـء1132011/07/02 معلم

بردیس الثانویة المشتركة 2007/03/19 الھام شفیق ایوب شنودة 2173299 كفـءكفـء1142011/02/24 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة ببنى حمیل 2008/10/18 الھام عبدالحمید محمود دمحم 2150155 كفـءكفـء1152011/07/02 معلم

الحجز للتعلیم االساسي االعدادیة 2007/03/18 امارات حمید دمحم حمید 2120216 كفـءكفـء1162011/02/24 معلم

بردیس االعدادیة الجدیدة بنین 2006/02/01 امال عثمان حسن علي 1075144 كفـءكفـء1172011/02/24 معلم

الحجز للتعلیم االساسي االعدادیة 2008/06/18 امال على عبدالصالحین عبدالرحیم 2120215 كفـءكفـء1182011/02/24 معلم

مؤسسة البلینا االبتدائیة المشتركة 2006/02/01 امال فاروق احمد مصطفى 1074962 كفـءكفـء1192011/03/03 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 

البلیناسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ناصر االبتدائیة القدیمھ بالسمطا 2008/06/19 امال ھندى صدیق محروص 2113957 كفـءكفـء1202011/03/03 معلم

التحریر االعدادیة بالشیخ مرزوق 2007/03/19 امانى االمیر صباح شنودة 2173285 كفـءكفـء1212011/02/24 معلم

البلینا االبتدائیة الحدیثھ 2008/06/22 امانى حمدى عبدالاله اسماعیل 2124752 كفـءكفـء1222011/07/02 معلم

البلینا الثانویة التجاریة المشتركة 2009/02/22 امانى دمحم عزالدین راغب 2113647 كفـءكفـء1232011/07/02 معلم

البلینا االبتدائیة الحدیثھ 2007/03/15 امل حمدى محمود احمد 2011539 كفـءكفـء1242011/07/02 معلم

حشمت ابوالخیر االبتدائیة 2007/03/25 امل عبدالناصر دمحم عبدالسمیع 2150144 كفـءكفـء1252011/03/03 معلم

منشاة بردیس االبتدائیة 2007/03/22 امل عثمان عبدالنعیم عثمان 2210698 كفـءكفـء1262011/07/02 معلم

السمطا للتعلیم االساسي االبتدائیة 2008/06/23 اموره رمزى فھیم فرج 2120204 كفـءكفـء1272011/03/03 معلم

البلینا تعلیم اساسي ریاض اطفال 2007/03/15 امیرة جرجس شھدى سیفین 2009358 كفـءكفـء1282011/03/03 معلم

البلینا الثانویة الفنیة الفندقیة 2009/02/26 انوار  دمحم عبدالموجود حسب 2141143 كفـءكفـء1292011/07/02 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنات 2008/06/18 انوار زكریا امین على 2013525 كفـءكفـء1302011/02/24 معلم

البلینا تعلیم اساسي االبتدائیة 2008/06/19 ایرین تاوضروس اسكندر جید 2155271 كفـءكفـء1312011/02/24 معلم

النور  ببردیس االبتدائیة المشتركة 2008/03/25 ایرین حسنى سیف المسیح عبده 2012600 كفـءكفـء1322011/03/03 معلم

البلینا تعلیم اساسي االبتدائیة 2008/06/19 ایرین ظریف مشرقى عبدالمسیح 2180890 كفـءكفـء1332011/07/02 معلم

البلینا تعلیم اساسي االبتدائیة 2008/06/19 ایرین میالد عجیب عبدالشھید 1063292 كفـءكفـء1342011/07/02 معلم

البلینا االبتدائیة المشتركة بالمنشیة الجدیدة 2008/03/25 ایمان ابوالسعود عابدین امین 2010670 كفـءكفـء1352011/07/02 معلم

الشھید رفعت احمد مرسى االبتدائیة المشتركة 2008/04/24 ایمان حسین عبدالمحسن محمود 2057900 كفـءكفـء1362011/07/02 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

بردیس الرسمیة للغات 2007/03/15 ایمان صالح توفیق احمد 2026146 كفـءكفـء1372011/03/03 معلم

الساحل بحرى االبتدائیة 2008/06/19 ایمان على ابوالمجد على 2124767 كفـءكفـء1382011/07/02 معلم

البلینا االعدادیة القدیمة بنین 2007/03/15 ایمان عمر ابراھیم سلیم 2102803 كفـءكفـء1392011/02/24 معلم

نجع مازن غرب للتعلیم االساسي االعدادیھ 2007/03/24 ایمان فتحى دمحم حسین 2144975 كفـءكفـء1402011/03/03 معلم

الباسكیة االبتدائیة المشتركة 2008/03/25 ایمان دمحم على رزق 2012381 كفـءكفـء1412011/03/03 معلم

اوالد علیو االعدادیة  المشتركة 2008/03/25 ایمان دمحم محمود حسانین 2012337 كفـءكفـء1422011/07/02 معلم

بردیس ث التجاریة الملحقة  ببردیس ع بنین ج. ف 2009/03/16 ایمان محمود قناوى دمحم 2224243 كفـءكفـء1432011/07/02 معلم

برخیل االعدادیة المشتركة 2008/03/25 ایمن عبدالحمید ابراھیم على 2009939 كفـءكفـء1442011/07/02 معلم

الحرجة قبلى االعدادیة المشتركة 2007/03/18 ایمن عبدالحمید على احمد 2129097 كفـءكفـء1452011/07/02 معلم

بنى منصور االعدادیة 2008/06/18 ایمن دمحم عبدالاله دمحم 2113943 كفـءكفـء1462011/07/02 معلم

الحرجة بحرى االبتدائیة القدیمة 2007/03/15 ایھاب دمحم طایع عبدهللا 2011597 كفـءكفـء1472011/07/02 معلم

الشیخ مرزوق االبتدائیة  بنات 2008/06/19 بخیتة دمحم احمد رضوان 2012602 كفـءكفـء1482011/07/02 معلم

نجع الكوم االبتدائیة 2008/04/24 بسمھ حسن محمود دمحم 2012084 كفـءكفـء1492011/07/02 معلم

الساحل بحرى االبتدائیة 2006/09/06 بسمھ صابر فؤاد احمد 2124809 كفـءكفـء1502011/03/03 معلم

البلینا اإلبتدائیة المشتركة 2008/06/19 بسمھ عبدالنعیم دمحم صابر 2144965 كفـءكفـء1512011/03/03 معلم

مؤسسة البلینا االبتدائیة المشتركة 2008/12/30 بسمھ عزت شفیق مجلع 2113853 كفـءكفـء1522011/07/02 معلم

بردیس االعدادیة  بنین القدیمة 2008/06/19 بالل عثمان امین دمحم 2138391 كفـءكفـء1532011/03/03 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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البلیناسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الباسكیھ للتعلیم االساسى االعدادیة 2008/06/19 بھاء احمد السید عبداللطیف 2108570 كفـءكفـء1542011/07/02 معلم

البلینا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 بیتر عشم شكرى مجلع 2196320 كفـءكفـء1552011/06/27 معلم

ناصر االبتدائیة القدیمھ بالسمطا 2006/09/01 بیشوى شوقى جوده سعید 1059326 كفـءكفـء1562011/03/03 معلم

البلینا االبتدائیة بنین 2007/03/15 تریزا صفوت كامل محارب 2013910 كفـءكفـء1572011/03/03 معلم

عرابة اییدوس الثانویة 2009/02/18 تغرید رضا حسن السید 2115902 كفـءكفـء1582011/07/02 معلم

مؤسسة بردیس االبتدائیة 2007/03/24 تیسیر احمد دمحم ابراھیم 2224244 كفـءكفـء1592011/07/02 معلم

نجع العرب والمھایدة للتعلیم االساسى 2007/03/15 ثریا صبرى محمود احمد 2025099 كفـءكفـء1602011/02/24 معلم

بنى منصور االبتدائیة المشتركة 2007/03/15 جاد محمود جاد احمد 2025066 كفـءكفـء1612011/03/03 معلم

برخیل االعدادیة المشتركة 2009/04/23 جاكلین جریس محروص جریس 2152435 كفـءكفـء1622011/07/02 معلم

منشاة بردیس االبتدائیة 2007/03/20 جاكلین جورج شكرى بباوى 2210683 كفـءكفـء1632011/07/02 معلم

البلینا الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 جرجس نظیر بخیت عبدالنور 2173290 كفـءكفـء1642011/03/03 معلم

الوحلیة للتعلیم االساسي االعدادیة 2007/03/15 جمال عبدالصبور عبدالاله على 2058293 كفـءكفـء1652011/07/02 معلم

یعقوب للتعلیم االساسى االعدادیھ 2008/03/25 جورج مفید ادیب فلتوس 2011579 كفـءكفـء1662011/03/03 معلم

بردیس الرسمیة للغات 2006/09/16 جوزیف صبرى ارباسیس القمص شنوده 2124808 كفـءكفـء1672011/02/24 معلم

الشیخ مرزوق االبتدائیة  بنات 2008/04/24 جون لویس حلیم جریس 2012605 كفـءكفـء1682011/07/02 معلم

مؤسسة السمطا االبتدائیة 2007/03/15 حارس محمود حسن سلیم 2124803 كفـءكفـء1692011/03/03 معلم

برخیل االعدادیة المشتركة 2007/03/15 حازم فراج عبدالاله غزالى 2009944 كفـءكفـء1702011/07/02 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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البلیناسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العوكلیھ للتعلیم االساسي االبتدائیة 2006/01/28 حازم دمحم حسین عامر 2008998 كفـءكفـء1712011/02/24 معلم

الحرجھ قبلى االبتدائیة الجدیدة 2009/02/22 حافظ حریص حافظ السید 2132983 كفـءكفـء1722011/07/02 معلم

الحبیل والشلولیة االعدادیة 2009/03/01 حجازي  فتحي  حمدان  احمد 2383072 كفـءكفـء1732011/07/02 معلم

بنى منصور االبتدائیة الجدیدة 2007/03/19 حسام احمد عبدالحلیم احمد 2113669 كفـءكفـء1742011/02/24 معلم

نجوع العمارنھ االبتدائیة 2006/09/01 حسنى دمحم عبداللطیف دمحم 2014810 كفـءكفـء1752011/03/03 معلم

عرابة اییدوس الثانویة 2009/02/05 حسین عبدالعلیم عبدهللا مرسي 2116148 كفـءكفـء1762011/07/02 معلم

العوكلیھ للتعلیم االساسي االبتدائیة 2007/03/15 حسین عبدالموجود حسین عبدالرازق 2113935 كفـءكفـء1772011/07/02 معلم

الغنیمیة للتعلیم االساسى االعدادیة 2008/06/19 حسین دمحم احمد دمحم 2009077 كفـءكفـء1782011/07/02 معلم

البلینا الثانویة بنات 2007/03/15 حسین محمود دمحم ابوزید 2008011 كفـءكفـء1792011/03/03 معلم

البلینا الثانویة التجاریة المشتركة 2008/06/19 حمادة فتحى راغب ھیم 2113953 كفـءكفـء1802011/07/02 معلم

بنى منصور االبتدائیة الجدیدة 2006/09/04 حماده عبداللطیف دمحم عبدالنعیم 2113661 كفـءكفـء1812011/02/24 معلم

مؤسسة بنى حمیل االبتدائیة الجدیدة 2007/03/15 حمدى عبداللطیف محروص محمود 2012324 كفـءكفـء1822011/07/02 معلم

اوالد علیو االعدادیة  المشتركة 2008/06/19 حمید دمحم على احمد 2226341 كفـءكفـء1832011/07/02 معلم

مازن حمدان عبود االبتدائیة/ الشھید  2008/06/23 حمیده دمحم عبدالحمید دمحم 2132947 كفـءكفـء1842011/07/02 معلم

نجع سالمان االبتدائیة المشتركة 2007/03/15 حنان الضبع عبدالرحیم السید 2102783 كفـءكفـء1852011/03/03 معلم

الزھراء االبتدائیة 2006/09/01 حنان ایوب عزیز غبلایر 2013900 كفـءكفـء1862011/02/24 معلم

البلینا االبتدائیة الحدیثھ 2006/09/01 حنان عبدالفتاح على نورالدین 2011541 كفـءكفـء1872011/02/24 معلم

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

7438of 6011 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 

البلیناسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحجز للتعلیم االساسي االبتدائیة 2006/02/05 حنان عبدالاله عمر غازى 1073685 كفـءكفـء1882011/02/24 معلم

الحرجة بحرى االبتدائیة القدیمة 2008/10/18 حنفى محمود عبدالرحیم سعید 2102788 كفـءكفـء1892011/07/02 معلم

الحرجة بالقرعان االعدادیة 2008/03/25 خلف اسطفانوس ارمانیوس عبدالشھید 2025087 كفـءكفـء1902011/02/24 معلم

بردیس االعدادیة بنات الجدیدة 2007/03/18 دریھ ابوعمره احمد عبدالرحیم 2203242 كفـءكفـء1912011/02/24 معلم

نجع الكوم االبتدائیة 2008/04/24 دعاء حمدى احمد دمحم 2012082 كفـءكفـء1922011/07/02 معلم

مجمع عرابھ ابیدوس االبتدائیة المشتركة 2009/02/16 دعاء صابر احمد دمحم 2133887 كفـءكفـء1932011/07/02 معلم

مؤسسة بردیس االبتدائیة 2008/06/21 دعاء صالح توفیق احمد 2120428 كفـءكفـء1942011/03/03 معلم

البلینا الثانویة الفنیة الفندقیة 2009/03/11 دعاء عبدربھ عباس عبدالمنعم 2142629 كفـءكفـء1952011/07/02 معلم

البلینا الثانویة الفنیة الفندقیة 2009/02/23 دھب محى الدین دمحم عبدالكریم 2115968 كفـءكفـء1962011/07/02 معلم

بردیس االعدادیة بنات الجدیدة 2006/09/07 رانیا شھدى ارمانیوس جرجس 2121295 كفـءكفـء1972011/02/24 معلم

العبور االبتدائیة 2007/03/15 رانیا عصمت على دمحم 2155257 كفـءكفـء1982011/07/02 معلم

البلینا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 رانیا یحیى یوسف اثناسیوس 2206721 كفـءكفـء1992011/07/02 معلم

برخیل االبتدائیة القدیمھ 2008/03/25 راویھ جادالكریم عبدالاله دمحم 2025054 كفـءكفـء2002011/03/03 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2007/03/21 رجاء محمود السید ابراھیم 1073567 كفـءكفـء2012011/07/02 معلم

نجع ابوطوق واوالد دمحم االعدادیة 2009/04/21 رجب دمحم رجب عبدالنعیم 2173175 كفـءكفـء2022011/07/02 معلم

البلینا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 رحاب مرتضى دمحم ابراھیم 2196332 كفـءكفـء2032011/07/02 معلم

بنى منصور االبتدائیة الجدیدة 2007/03/15 رشا البدرى عبدالواحد ربیع 2056132 كفـءكفـء2042011/07/02 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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البلیناسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

رفلة جرجس للتعلیم االساسي االبتدائیة 2006/09/01 رشا راجى داود حنا 2013896 كفـءكفـء2052011/03/03 معلم

سعد دمحم احمد االبتدائیة 2006/02/06 رشا رجب عبدالحمید عبدالاله 1074445 كفـءكفـء2062011/02/24 معلم

البلینا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 رفعت عبدالعاطى عبدالغنى یوسف 2206729 كفـءكفـء2072011/07/02 معلم

الساحل بحرى االبتدائیة 2006/09/05 رمضان ابوالعال محمود حسین 2124764 كفـءكفـء2082011/07/02 معلم

الساحل بحرى االبتدائیة 2006/09/01 رمضان رجب ابوالعدب محمود 2124765 كفـءكفـء2092011/03/03 معلم

الحریة االبتدائیة بالسمطا 2008/06/19 رومانى راتب جبرة مرقص 2113645 كفـءكفـء2102011/02/24 معلم

الشیخ مرزوق للتعلیم االساسى االعدادیة 2007/03/15 رومانى رشدى جوده جندى 2025084 كفـءكفـء2112011/03/03 معلم

رفلة جرجس للتعلیم االساسي االبتدائیة 2007/03/15 ریھام مراد مسعد عطیة 2115979 كفـءكفـء2122011/03/03 معلم

البلینا الرسمیة للغات 2007/03/26 زمزم ثابت حداد مطاوع 2109058 كفـءكفـء2132011/07/02 معلم

نجع الكوم اإلعدادیة بأوالد علیو 2009/03/11 زیدان محمود دمحم زیدان 2120223 كفـءكفـء2142011/07/02 معلم

الباسكیھ االبتدائیة  الحدیثھ 2008/06/19 زینب السید یاسین الطیب 2108574 كفـءكفـء2152011/07/02 معلم

بردیس االعدادیة بنات الجدیدة 2007/03/17 زینب صبرى ابوزید محمود 2132907 كفـءكفـء2162011/02/24 معلم

رفلة جرجس للتعلیم االساسي االعدادیة 2008/03/25 زینب دمحم زاھر شیخون 2226632 كفـءكفـء2172011/07/02 معلم

ناصر االبتدائیة القدیمھ بالسمطا 2008/03/25 سارة مسعود شنودة صلیب 2051833 كفـءكفـء2182011/02/24 معلم

البلینا تعلیم اساسي االعدادیة 2007/03/15 سامح فؤاد جبره جرجس 2012377 كفـءكفـء2192011/03/03 معلم

السالم للتعلیم االساسى  االعدادیة ببنى حمیل 2008/06/19 سحر الضبع مصطفى سلیمان 2013497 كفـءكفـء2202011/03/03 معلم

العساكره االبتدائیة 2008/03/25 سحر حافظ دمحم عبدالرحیم 2012370 كفـءكفـء2212011/02/24 معلم
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نجع العرب والمھایده للتعلیم اساسى االعدادیة 2007/03/15 سحر عبدالصبور دمحم امین 2026143 كفـءكفـء2222011/02/24 معلم

مؤسسة الحالفى للتعلیم االساسي االبتدائیة 2008/06/19 سحر عبدالمنصف محمود احمد 2010739 كفـءكفـء2232011/03/03 معلم

الباسكیھ االبتدائیة  الحدیثھ 2006/09/01 سحر محمود عبدالمنطلب دمحم 2108553 كفـءكفـء2242011/02/24 معلم

اوالد على االبتدائیة 2008/06/19 سعاد مرتضى رجب على 2013889 كفـءكفـء2252011/07/02 معلم

الحرجة بالقرعان للتعلیم االساسى االعدادیة 2007/03/21 سالمھ عوض سالمة تاوضروس 2025070 كفـءكفـء2262011/07/02 معلم

برخیل االعدادیة المشتركة 2007/03/15 سلوى عبدالاله عبدالشافى دمحم 2009941 كفـءكفـء2272011/02/24 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنات 2008/06/23 سمر زكریا دمحم قاسم 2154287 كفـءكفـء2282011/02/24 معلم

حشمت ابوالخیر االبتدائیة 2006/09/01 سمیره عبده اسماعیل دمحم 2013505 كفـءكفـء2292011/03/03 معلم

الباسكیة للتعلیم االساسي االبتدائیة 2006/09/10 سناء اسماعیل احمد على 2180896 كفـءكفـء2302011/07/02 معلم

خالد بن الولید تعلیم اساسي االبتدائیة 2006/02/05 سناء ھاشم دمحم ھاشم 1074908 كفـءكفـء2312011/02/24 معلم

الباسكیة للتعلیم االساسى لریاض االطفال 2007/03/15 سھام لوقا عبدالمالك یوسف 2180923 كفـءكفـء2322011/03/03 معلم

الحجز للتعلیم االساسي االبتدائیة 2006/02/05 سھرة فرید حافظ دمحم 1072890 كفـءكفـء2332011/02/24 معلم

2008/03/25 یعقوب للتعلیم االساسي لریاض االطفال سوزان عصمت ابوالفتوح الصادق 2011594 كفـءكفـء2342011/03/03 معلم

الحرجھ قبلى االبتدائیة الجدیدة 2008/04/24 سوزان دمحم احمد عبدالنعیم 2025020 كفـءكفـء2352011/07/02 معلم

الحرجھ قبلى االبتدائیة الجدیدة 2007/03/19 سوزان دمحم صابر دمحم 2133885 كفـءكفـء2362011/07/02 معلم

البلینا االبتدائیة بنین 2007/03/15 سوزان وھبھ عزیز خلیل 2013905 كفـءكفـء2372011/07/02 معلم

بردیس االعدادیة الجدیدة بنین 2007/03/15 سوسنھ سمیر طانیوس اسحق 2138390 كفـءكفـء2382011/03/03 معلم
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المؤھل 
األعلي

الشیخ مرزوق للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/07/01 سومة صادق دمحم سرحان 2156727 كفـءكفـء2392011/06/27 معلم

البلینا االبتدائیة المشتركة بالمنشیة الجدیدة 2007/03/15 سیده حجاج دمحم یونس 2013895 كفـءكفـء2402011/07/02 معلم

مازن حمدان عبود  ریاض اطفال/ الشھید  2008/06/26 سیده عبدالرحمن عبدهللا فراج 2193066 كفـءكفـء2412011/03/03 معلم

الشھید حجازى نورالدین الثانویة المشتركة 2009/03/01 شرین الضبع سیف شنودة 2132853 كفـءكفـء2422011/07/02 معلم

بردیس الثانویھ المحولھ بنین 2007/03/15 شرین دیمو عطا هللا فلتس 2203245 كفـءكفـء2432011/07/02 معلم

الغنیمھ للتعلیم االساسي االبتدائیة 2007/03/15 شرین دمحم یاسین احمد 2008053 كفـءكفـء2442011/07/02 معلم

البلینا الثانویة التجاریة المشتركة 2009/02/15 شعبان عبدالموجود حسین عبدالرازق 2133709 كفـءكفـء2452011/07/02 معلم

الساحل قبلى االعدادیة المشتركة 2006/02/05 شنودة بخیت شھدى سفین 1075239 كفـءكفـء2462011/02/24 معلم

المعیصرة االعدادیة المشتركة 2007/03/22 شنودة بطرس كامل توفیق 2194648 كفـءكفـء2472011/02/24 معلم

البلینا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 شیرى صبحى عزیز عبده 2206718 كفـءكفـء2482011/07/02 معلم

البلینا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 شیماء توفیق یحیى احمد 2196331 كفـءكفـء2492011/07/02 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة ببنى حمیل 2008/06/19 شیماء حمدى على حسن 2012374 كفـءكفـء2502011/07/02 معلم

منشاة بردیس الجدیدة لریاض االطفال 2007/03/15 شیماء صالح توفیق احمد 2102438 كفـءكفـء2512011/03/03 معلم

مجمع عرابھ ابیدوس االبتدائیة المشتركة 2009/04/22 شیماء عبدالنعیم ابراھیم عبدالنعیم 2152095 كفـءكفـء2522011/07/02 معلم

البلینا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 شیماء عزالعرب امین رفاعى 2113676 كفـءكفـء2532011/07/02 معلم

البلینا االعدادیة القدیمة بنین 2007/03/15 شیماء فكرى عبدالعزیز السید 2102804 كفـءكفـء2542011/07/02 معلم

بنى حمیل االعدادیة المشتركة 2007/03/15 شیماء دمحم فؤاد عبدالاله على 2011851 كفـءكفـء2552011/07/02 معلم
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األعلي

البلینا االعدادیة القدیمة بنین 2007/03/01 شیماء یحیى دمحم ابراھیم 2113614 كفـءكفـء2562011/07/02 معلم

الشیخ مرزوق االبتدائیة  بنات 2007/03/15 صابرین ثابت احمد محمود 2012603 كفـءكفـء2572011/07/02 معلم

رفلة جرجس للتعلیم االساسي االبتدائیة 2007/03/15 صفا دمحم على منصور 2108097 كفـءكفـء2582011/02/24 معلم

الوحلیھ للتعلیم االساسي االبتدائیة 2007/04/02 صفاء احمد عطیة سلیمان 2120198 كفـءكفـء2592011/07/02 معلم

الشیخ مرزوق للتعلیم االساسى االبتدائیة 2007/03/25 صفاء سمیر جابر ارمیس 1073870 كفـءكفـء2602011/07/02 معلم

البلینا المشتركة بالمنشیھ الجدیدة لریاض االطفال 2007/03/15 صفاء عبدالراضى احمد اسماعیل 2025105 كفـءكفـء2612011/07/02 معلم

بنى منصور االعدادیة 2008/03/25 صفاء دمحم یسین سید احمد 2113945 كفـءكفـء2622011/07/02 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بالحجز 2006/09/01 صفاء ھاشم دمحم ھاشم 2012360 كفـءكفـء2632011/02/24 معلم

بنى منصور االعدادیة 2008/06/18 طارق سلیمان جادالكریم عثمان 2166612 كفـءكفـء2642011/02/24 معلم

عرابة اییدوس الثانویة 2007/03/15 طارق عبد العظیم طایع احمد 1068662 كفـءكفـء2652011/07/02 معلم

الحجز للتعلیم االساسي االعدادیة 2008/06/19 عادل احمد عصمان موسى 2120211 كفـءكفـء2662011/02/24 معلم

ساقیة ابو سقیر االبتدائیة 2007/03/15 عادل امام عبدالرحمن عطیة 2114184 كفـءكفـء2672011/07/02 معلم

البلینا االعدادیة الجدیدة  بنین 2007/03/15 عادل جرجس عبدالمسیح خلیل 2025089 كفـءكفـء2682011/07/02 معلم

السالم االبتدائیھ الجدیده ببنى حمیل 2008/04/22 عادل عبدالحمید ثابت عالم 2009364 كفـءكفـء2692011/07/02 معلم

بنى منصور االبتدائیة الجدیدة 2007/03/19 عادل عبدالموجود احمد دمحم 2113664 كفـءكفـء2702011/02/24 معلم

الشھید حجازى نورالدین الثانویة المشتركة 2009/02/21 عاصم دمحم على احمد 2144884 كفـءكفـء2712011/07/02 معلم

زرابى برخیل االبتدائیة الجدیدة 2006/09/01 عاطف بدیع جاد احمد 2008988 كفـءكفـء2722011/03/03 معلم
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بنى منصور االبتدائیة المشتركة 2007/03/15 عاطف داود ابوالفضل داود 2025067 كفـءكفـء2732011/03/03 معلم

عرابة اییدوس الثانویة 2007/03/15 عاطف عبدالشافى احمد عثمان 1508383 كفـءكفـء2742011/02/24 معلم

الحرجة قبلى االعدادیة المشتركة 2008/06/19 عبدالرحمن عاطف محمود دمحم 2025023 كفـءكفـء2752011/07/02 معلم

نجع ابوطوق واوالد دمحم االعدادیة 2007/03/15 عبدالرحمن دمحم عرفات مصطفى عبدالرحمن 2011133 كفـءكفـء2762011/02/24 معلم

مؤسسة بنى حمیل االبتدائیة 2007/03/15 عبدالرؤف دمحم الدرملى دمحم 2012321 كفـءكفـء2772011/03/03 معلم

مازن حمدان عبود االبتدائیة/ الشھید  2009/02/21 عبدالشافى صبرى عبدالشافى محمود 2132952 كفـءكفـء2782011/07/02 معلم

السمطا االعدادیة الجدیدة 2007/03/15 عبدالشافى دمحم سلیمان دمحم 2008429 كفـءكفـء2792011/03/03 معلم

السلمانى االبتدائیة المشتركة 2008/06/19 عبدالاله دمحم عبدالاله عبدالمطلب 2008031 كفـءكفـء2802011/07/02 معلم

بردیس الثانویھ المحولھ بنین 2009/03/02 عبداللطیف دمحم احمد موسى 2209615 كفـءكفـء2812011/07/02 معلم

الحرجة بحرى االبتدائیة القدیمة 2007/03/15 عبدالمبدى ھرون عبدالمبدى محمود 2011596 كفـءكفـء2822011/07/02 معلم

یعقوب للتعلیم االساسى االبتدائیة 2007/03/15 عبدالمحسن عبدالحفیظ عبدالاله عبدالرازق 2011551 كفـءكفـء2832011/07/02 معلم

الشھداء للتعلیم االساسي االبتدائیة 2007/03/20 عبدالناصر عبدالنعیم عبداللطیف مطاوع 2102827 كفـءكفـء2842011/07/02 معلم

منشاة بردیس االبتدائیة 2006/02/06 عبیر على عبدالمقصود احمد 2210693 كفـءكفـء2852011/03/03 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة ببنى حمیل 2007/03/15 عبیر دمحم عبدالوھاب عبدالحمید 2012372 كفـءكفـء2862011/07/02 معلم

بنى حمیل االعدادیة المشتركة 2008/03/25 عرفھ الصغیر دمحم ابراھیم 2011858 كفـءكفـء2872011/07/02 معلم

بنى منصور  االبتدائیة الحدیثھ 2006/02/06 عزة الجلھمى عزالدین عبدالنعیم 1508403 كفـءكفـء2882011/03/03 معلم

منشاة بردیس االبتدائیة 2006/09/05 عزیزه ابوالفضل صبره عبدالعزیز 2210682 كفـءكفـء2892011/07/02 معلم
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الغنیمھ للتعلیم االساسي االبتدائیة 2007/03/15 عصمت كمال الدین امین دمحم 2008037 كفـءكفـء2902011/07/02 معلم

بردیس االعدادیة بنات الجدیدة 2008/06/19 عطیات دمحم بیومى ابراھیم 2132901 كفـءكفـء2912011/02/24 معلم

الغنیمیة للتعلیم االساسى االعدادیة 2007/03/15 عفاف رضوان عباس عبدالرحمن 2008050 كفـءكفـء2922011/07/02 معلم

الباسكیھ الحدیثة  لریاض االطفال 2007/03/15 عفاف عبدالرحیم دمحم عبدالرحیم 2109062 كفـءكفـء2932011/02/24 معلم

مازن حمدان عبود  ریاض اطفال/ الشھید  2011/06/27 عفاف على احمد حسن 2131751 كفـءكفـء2942011/07/02 معلم

الساحل بحرى االبتدائیة 2007/03/21 عفت نصحى رزق قلینى 2124749 كفـءكفـء2952011/07/02 معلم

البلینا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 عالء عبدهللا ابراھیم احمد 2264259 كفـءكفـء2962011/07/02 معلم

مؤسسة الحالفى للتعلیم االساسي االبتدائیة 2008/06/19 على امین ابوالمجد دمحم 2010735 كفـءكفـء2972011/03/03 معلم

نجع ابوطوق واوالد دمحم االعدادیة 2007/03/15 على حسنى على عبدالمنعم 2011134 كفـءكفـء2982011/02/24 معلم

مؤسسة الحالفى للتعلیم االساسي االبتدائیة 2009/03/12 علیا دمحم فھیم دمحم 2108714 كفـءكفـء2992011/07/02 معلم

نجع العرب والمھایده للتعلیم اساسى االعدادیة 2008/03/25 علیاء عزت عبدالراضى عثمان 2026142 كفـءكفـء3002011/02/24 معلم

بنى حلوة تعلیم اساسى االبتدائیة 2006/01/28 علیة السید نور الدین أبراھیم 1073586 كفـءكفـء3012011/03/03 معلم

نجع مازن غرب للتعلیم االساسي االعدادیھ 2008/06/21 عماد جمال محمود اسماعیل 2144973 كفـءكفـء3022011/03/03 معلم

مازن حمدان عبود االبتدائیة/ الشھید  2006/09/05 عماد سمیر لطفى بطیخ 2132954 كفـءكفـء3032011/02/24 معلم

بردیس ث التجاریة الملحقة  ببردیس ع بنین ج. ف 2009/03/11 عمر فتحى احمد عبدالعزیز 2108538 كفـءكفـء3042011/07/02 معلم

الشھید حجازى نورالدین الثانویة المشتركة 2009/03/10 عمرو ابوالمكارم احمد محمود 2154295 كفـءكفـء3052011/07/02 معلم

یعقوب للتعلیم االساسى االعدادیھ 2008/04/24 عمرو محمود حمیلى احمد 2011557 كفـءكفـء3062011/07/02 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 

البلیناسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مازن حمدان عبود االبتدائیة/ الشھید  2008/06/22 عید دمحم مطاوع فرغل 2132945 كفـءكفـء3072011/07/02 معلم

السالم الجدیده لریاض االطفال ببنى حمیل 2007/03/15 غادة احمد دمحم عبدالحمید 2025106 كفـءكفـء3082011/03/03 معلم

بردیس االعدادیة الجدیدة بنین 2008/06/19 غادة السید احمد رفاعى 2138361 كفـءكفـء3092011/02/24 معلم

بردیس الثانویھ المحولھ بنین 2006/09/01 غطاس لطفى نجیب فرج هللا 2102809 كفـءكفـء3102011/03/03 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنات 2009/02/07 فاتن عادل عزیز حبیب 2153061 كفـءكفـء3112011/07/02 معلم

زرابى برخیل االبتدائیة الجدیدة 2007/03/15 فاتن عبدالرسول محمود عطیة 2013891 كفـءكفـء3122011/07/02 معلم

اوالد علیو االعدادیة  المشتركة 2008/03/25 فاتن فاروق عبدالرحیم حسانین 2025096 كفـءكفـء3132011/03/03 معلم

البلینا االعدادیة الحدیثة 2007/03/15 فاتن دمحم حسین دمحم 2011538 كفـءكفـء3142011/07/02 معلم

البلینا الرسمیة للغات 2007/03/15 فاطمة فیصل عبدالمقصود عبدهللا 2009347 كفـءكفـء3152011/02/24 معلم

الحجز للتعلیم االساسي االعدادیة 2008/06/18 فاطمھ جالل احمد رضوان 2120208 كفـءكفـء3162011/02/24 معلم

منشاة ابیدوس االبتدائیة 2006/02/01 فاطمھ عبدالمنعم ابراھیم عبدالمنعم 2059037 كفـءكفـء3172011/03/03 معلم

كوم معین االبتدائیة 2006/09/05 فاطمھ عزت حلمى احمد 2103801 كفـءكفـء3182011/03/03 معلم

منشاة بردیس االبتدائیة الجدیده 2008/06/22 فاطمھ محمود جالل دمحم 2108715 كفـءكفـء3192011/03/03 معلم

رفلة جرجس للتعلیم االساسي االبتدائیة 2008/04/24 فایزة احمد حسان احمد 2011536 كفـءكفـء3202011/07/02 معلم

الغنیمھ للتعلیم االساسي االبتدائیة 2007/03/15 فایزه عبدهللا امین على 2008045 كفـءكفـء3212011/03/03 معلم

الغابات االبتدائیة المشتركة 2006/09/05 فایزه على عبدالرحیم احمد 2113931 كفـءكفـء3222011/02/24 معلم

نجع العرب والمھایده للتعلیم اساسى االعدادیة 2007/03/15 فردوس احمد عبدالساتر احمد 2026141 كفـءكفـء3232011/07/02 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 

البلیناسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع مازن غرب للتعلیم االساسي االعدادیھ 2008/07/01 فھد مطاوع عبدالرحیم مطاوع 2221779 كفـءكفـء3242011/02/24 معلم

الحرجھ قبلى االبتدائیة الجدیدة 2007/03/15 فوكیھ احمد محمود دمحم 2025025 كفـءكفـء3252011/07/02 معلم

البلینا الثانویة الفنیة الفندقیة 2007/03/15 فیفیان مجدى ھالل صلیب 2012335 كفـءكفـء3262011/02/24 معلم

بردیس الثانویھ المحولھ بنین 2008/06/22 قاسم عبدالعاطى قاسم عبدالمجید 2194646 كفـءكفـء3272011/03/03 معلم

الحرجھ قبلى ریاض اطفال 2007/03/15 كامیلیا فتحى احمد دمحم 2025104 كفـءكفـء3282011/02/24 معلم

العوكلیھ للتعلیم االساسي االعدادیة 2006/02/16 كرم صالح سالم دمحم 2009074 كفـءكفـء3292011/07/02 معلم

نجع سالمان االبتدائیة المشتركة 2008/06/21 كرم دمحم على دمحم 2102782 كفـءكفـء3302011/07/02 معلم

مؤسسة بنى حمیل للتعلیم االساسي االعدادیة الجدیدة 2007/03/15 كرم محمود حسین جادالرب 2008002 كفـءكفـء3312011/02/24 معلم

بردیس الرسمیة للغات 2009/05/09 كریم فكتر حلیم ابادیر 2173221 كفـءكفـء3322011/07/02 معلم

بنى منصور  االبتدائیة الحدیثھ 2006/09/07 لبنھ دمحم الشمندى مصطفى 1508323 كفـءكفـء3332011/03/03 معلم

السالم االبتدائیھ الجدیده ببنى حمیل 2006/02/01 لبنى عبدالمنعم محمود امین 1074691 كفـءكفـء3342011/02/24 معلم

مؤسسة بنى حمیل االبتدائیة 2006/01/28 لمیاء دمحم دمحم على 2012319 كفـءكفـء3352011/02/24 معلم

منشاة بردیس االبتدائیة الجدیده 2007/03/19 لول عوض سالمة بولس 1075220 كفـءكفـء3362011/03/03 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بالحجز 2006/02/05 لیالي جالل احمد رضوان 998488 كفـءكفـء3372011/02/24 معلم

الحجز للتعلیم االساسي االبتدائیة 2006/01/28 لیلى احمد دمحم عبدالعال 2057912 كفـءكفـء3382011/02/24 معلم

نجع الكوم اإلعدادیة بأوالد علیو 2007/03/18 لیلى حسین دمحم سعد 2133695 كفـءكفـء3392011/02/24 معلم

)عبدالحمید عبدالشافى( برخیل االبتدائیة الجدیده 2006/09/01 لیلى علوى عبدالصمد على 2008991 كفـءكفـء3402011/07/02 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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البلیناسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البلینا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 ماجدة مجدى عطیھ طانیوس 2196328 كفـءكفـء3412011/07/02 معلم

البلینا اإلبتدائیة المشتركة 2007/03/15 مارى  نظیر بخیت عبدالنور 2010979 كفـءكفـء3422011/07/02 معلم

الساحل قبلى االبتدائیة 2008/06/22 مارى بشرى كامل رفلھ 2108623 كفـءكفـء3432011/07/02 معلم

السمطا للتعلیم االساسي االعدادیة 2008/06/19 مارى جرجس شھدى  سیفین 2013496 كفـءكفـء3442011/03/03 معلم

بردیس ث التجاریة الملحقة  ببردیس ع بنین ج. ف 2008/06/18 مارى سمیر رمزى حبیب 2173277 كفـءكفـء3452011/02/24 معلم

خالد بن الولید تعلیم اساسي االبتدائیة 2008/03/25 مارى شنودة عطاواصف عطا 2013512 كفـءكفـء3462011/03/03 معلم

ناصر االبتدائیة القدیمھ بالسمطا 2007/03/15 مارى عادل سلیم  عبدالشھید 2051827 كفـءكفـء3472011/07/02 معلم

ناصر االبتدائیة القدیمھ بالسمطا 2007/03/15 مارى عبدالمسیح صابر جرجس 2051819 كفـءكفـء3482011/07/02 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2008/03/25 مارى لطفى عیسى بشاى 2057902 كفـءكفـء3492011/02/24 معلم

السالم االبتدائیھ الجدیده ببنى حمیل 2006/02/01 مارى مسعد زكارى اسحق 1074152 كفـءكفـء3502011/02/24 معلم

الحجز للتعلیم االساسي االعدادیة 2007/03/15 مارى میخائیل نجیب ابراھیم 2113856 كفـءكفـء3512011/07/02 معلم

البلینا االبتدائیة بنین 2008/03/25 مارى وجیھ فاخورى مشرقى 2010674 كفـءكفـء3522011/07/02 معلم

البلینا االبتدائیة بنین 2008/03/25 مارى وجیھ نخنوخ السید 2010676 كفـءكفـء3532011/07/02 معلم

نجع ابو عشرة االبتدائیة الجدیدة 2008/06/21 ماریان الفى نصیف عطا هللا 2010664 كفـءكفـء3542011/02/24 معلم

اوالد على االبتدائیة 2009/03/10 ماریھام سعد صبحى مجلع 2173168 كفـءكفـء3552011/07/02 معلم

البلینا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 مایكل صبحى كامل حبشى 2196324 كفـءكفـء3562011/06/27 معلم

بردیس الثانویھ المحولھ بنین 2011/06/27 مایكل عاطف سامى مرقس 2158070 كفـءكفـء3572011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البلینا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 مایكل محفوظ نعیم لبیب 2196327 كفـءكفـء3582011/06/27 معلم

البلینا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 مایكل مختار سعد غطاس 2196322 كفـءكفـء3592011/06/27 معلم

البلینا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 مایكل ولیم مسعد حنا 2196323 كفـءكفـء3602011/07/02 معلم

البلینا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 مجدى شوقى عجیب عبیدهللا 2206741 كفـءكفـء3612011/07/02 معلم

البلینا الثانویة التجاریة المشتركة 2009/02/04 دمحم ابوالقاسم احمد ابوالقاسم 2113604 كفـءكفـء3622011/07/02 معلم

الحرجھ قبلى االبتدائیة الجدیدة 2007/03/15 دمحم احمد خلف هللا عطیة هللا 2025024 كفـءكفـء3632011/07/02 معلم

البلینا الثانویة التجاریة المشتركة 2007/03/15 دمحم احمد عبدالعظیم عمر 2113666 كفـءكفـء3642011/02/24 معلم

یعقوب للتعلیم االساسى االعدادیھ 2008/06/19 دمحم احمد عبدالمبدى عثمان 2011842 كفـءكفـء3652011/07/02 معلم

بنات بردیس االبتدائیة 2007/03/23 دمحم العریان عبدالرحیم عمر 1508483 كفـءكفـء3662011/03/03 معلم

البلینا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 دمحم امین نورالدین ابراھیم 2211557 كفـءكفـء3672011/07/02 معلم

نجع سالمان االبتدائیة المشتركة 2007/03/15 دمحم جالل محمود دمحم 2011552 كفـءكفـء3682011/07/02 معلم

أوالد علیو الثانویھ العامة 2008/06/18 دمحم حازم ابراھیم عبداللطیف 2173292 كفـءكفـء3692011/03/03 معلم

الوحلیھ للتعلیم االساسي االبتدائیة 2006/09/01 دمحم خلف دمحم عثمان 2058307 كفـءكفـء3702011/03/03 معلم

بردیس الرسمیة للغات 2009/02/08 دمحم سید عبدالحافظ رسالن 2132887 كفـءكفـء3712011/07/02 معلم

الساحل بحرى االبتدائیة 2007/03/19 دمحم شیخون على عوض 2124770 كفـءكفـء3722011/07/02 معلم

بردیس االعدادیة بنات القدیمة 2007/03/15 دمحم صالح الدین عبدالحمید عبدالعزیز 2138394 كفـءكفـء3732011/07/02 معلم

نجع سالمان االبتدائیة المشتركة 2007/03/15 دمحم عبدالحكیم دمحم جاد هللا 2102448 كفـءكفـء3742011/03/03 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 

البلیناسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحبیل والشلولیة االعدادیة 2006/01/28 دمحم عبدالراضى حسانین على 2008993 كفـءكفـء3752011/03/03 معلم

بردیس الرسمیة للغات 2009/04/11 دمحم عبدالرحیم عبدالمبدى عبدالفتاح 2144920 كفـءكفـء3762011/07/02 معلم

الحرجة قبلى االعدادیة المشتركة 2009/02/14 دمحم عبدالرؤف دمحم جادالكریم 2133531 كفـءكفـء3772011/07/02 معلم

زرابى برخیل االبتدائیة الجدیدة 2009/03/23 دمحم عبدالعال حسین دمحم 2188410 كفـءكفـء3782011/07/02 معلم

الشھید حجازى نورالدین الثانویة المشتركة 2008/06/21 دمحم عبدالفتاح حسب سلیمان 2012086 كفـءكفـء3792011/07/02 معلم

السلمانى االعدادیة  المشتركة 2009/03/08 دمحم عبدالفضیل احمد قاسم 2108710 كفـءكفـء3802011/07/02 معلم

الوحلیھ الكبیرة االعدادیة 2008/03/25 دمحم عبدالاله عمر غازى 2008007 كفـءكفـء3812011/03/03 معلم

التوادر االبتدائیة المشتركة 2006/09/07 دمحم فاروق االمیر دمحم 2013508 كفـءكفـء3822011/02/24 معلم

البلینا الثانویة بنات 2007/03/15 دمحم قناوى سعدالدین دمحم 2121306 كفـءكفـء3832011/02/24 معلم

بردیس الثانویة المشتركة 2009/02/05 دمحم كمال دمحم حسب 2133542 كفـءكفـء3842011/07/02 معلم

بنى منصور االعدادیة 2009/04/06 دمحم دمحم عبدالواحد احمد 2166608 كفـءكفـء3852011/07/02 معلم

الوحلیة للتعلیم االساسي االعدادیة 2007/03/15 دمحم مصطفى محمود احمد 2025088 كفـءكفـء3862011/02/24 معلم

العوكلیھ للتعلیم االساسي االبتدائیة 2007/03/15 دمحم منصور احمد حسن 2113939 كفـءكفـء3872011/07/02 معلم

بردیس الثانویھ المحولھ بنین 2008/06/24 دمحم یوسف خلیف حسن 2012088 كفـءكفـء3882011/02/24 معلم

الوحلیھ الكبیرة االعدادیة 2009/03/10 محمود جمال محمود اسماعیل 2157094 كفـءكفـء3892011/07/02 معلم

بردیس االعدادیة  بنین القدیمة 2007/03/15 محمود حسین محمود حسین 2025095 كفـءكفـء3902011/03/03 معلم

نجع سالمان االبتدائیة المشتركة 2007/03/15 محمود عبدالشافى احمد محمود 2102451 كفـءكفـء3912011/07/02 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 

البلیناسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغنیمھ للتعلیم االساسي االبتدائیة 2009/03/12 محمود عبداللطیف دمحم احمد 2188383 كفـءكفـء3922011/07/02 معلم

بنى حمیل االعدادیة المشتركة 2009/03/18 محمود كمال محمود قناوى 2246139 كفـءكفـء3932011/07/02 معلم

الحرجھ قبلى االبتدائیة الجدیدة 2006/02/06 مداح شوكت ابراھیم احمد 1073243 كفـءكفـء3942011/02/24 معلم

نجع ابو شافع االبتدائیة 2009/02/09 مدحت عصام دمحمین على 2133547 كفـءكفـء3952011/07/02 معلم

البلینا الثانویة الفنیة الفندقیة 2007/03/15 مدحت كلیب سعد كندس 2008001 كفـءكفـء3962011/02/24 معلم

السلمانى االبتدائیة المشتركة 2008/06/19 مدحت مصطفى على دمحم 2008033 كفـءكفـء3972011/07/02 معلم

بردیس الرسمیة للغات 2008/07/01 مدیحة شعبان صابر دمحم 2026158 كفـءكفـء3982011/07/02 معلم

البلینا الثانویة التجاریة المشتركة 2007/04/14 مدیحة دمحم نجیب احمد على 2012326 كفـءكفـء3992011/02/24 معلم

منشاة بردیس االبتدائیة الجدیده 2006/02/01 مرثا محسن مشیل راتب 2108717 كفـءكفـء4002011/02/24 معلم

الغنیمھ للتعلیم االساسي االبتدائیة 2007/03/21 مرفت احمد عبدالوھاب عبدالواحد 2008051 كفـءكفـء4012011/07/02 معلم

ناصر االبتدائیة القدیمھ بالسمطا 2007/03/15 مرفت عبدالحمید احمد نورالدین 2051837 كفـءكفـء4022011/07/02 معلم

منشاة بردیس االبتدائیة الجدیده 2008/07/01 مروة الضبع ابراھیم دمحم 2205019 كفـءكفـء4032011/03/03 معلم

بردیس الرسمیة للغات 2006/01/28 مروه ابوالقاسم یوسف توفیق 2026161 كفـءكفـء4042011/02/24 معلم

مؤسسة بردیس االبتدائیة 2007/03/19 مروه صالح الدین عبدالحمید عبدالعزیز 2120423 كفـءكفـء4052011/02/24 معلم

بنى حلوة تعلیم اساسى االبتدائیة 2006/09/01 مروه دمحم احمد السید 2012365 كفـءكفـء4062011/07/02 معلم

الباسكیھ للتعلیم االساسى االعدادیة 2008/06/18 مروه دمحم تغیان السكى 2121293 كفـءكفـء4072011/03/03 معلم

رفلة جرجس للتعلیم االساسي االبتدائیة 2008/03/25 مریانا صفوت فخرى جید 2010665 كفـءكفـء4082011/07/02 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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البلیناسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى حمیل االعدادیة المشتركة 2007/03/15 مریانا ماھر حكیم رزق 2011855 كفـءكفـء4092011/02/24 معلم

رفلة جرجس للتعلیم االساسي االعدادیة 2007/03/27 مریم امیل اسخرون ایوب 2135650 كفـءكفـء4102011/03/03 معلم

منشاة بردیس االبتدائیة الجدیده 2008/06/23 مریم بھاء مسعد مرقص 2108719 كفـءكفـء4112011/03/03 معلم

الزھراء االبتدائیة 2006/02/01 مریم حلیم مسعد ناشد 2010977 كفـءكفـء4122011/03/03 معلم

العبور االبتدائیة 2007/09/01 مریم عادل جابر كندس 2155262 كفـءكفـء4132011/03/03 معلم

بردیس االعدادیة بنات القدیمة 2007/03/15 مریم متشو موسى ابراھیم 2133629 كفـءكفـء4142011/02/24 معلم

نجع ابو عشرة االبتدائیة الجدیدة 2006/02/01 مریم نبیھ یوسف شكرهللا 1074199 كفـءكفـء4152011/02/24 معلم

السالم االبتدائیھ الجدیده ببنى حمیل 2006/09/01 مریم ولیم عبدالمسیح ملیكة 2051836 كفـءكفـء4162011/02/24 معلم

بردیس االعدادیة  بنین القدیمة 2006/02/13 مصطفى احمد عبدالمبدي عثمان 1075069 كفـءكفـء4172011/07/02 معلم

بردیس الثانویھ المحولھ بنین 2007/03/17 مصطفى عبدربھ عباس عبدالمنعم 2154282 كفـءكفـء4182011/02/24 معلم

نجع ابو شافع االبتدائیة 2006/08/15 مصطفى دمحم صابر دمحم 2133882 كفـءكفـء4192011/03/03 معلم

مؤسسة الحالفى للتعلیم االساسي االبتدائیة 2009/04/19 معتز عبدالمعز شمندى دمحم 2141157 كفـءكفـء4202011/07/02 معلم

ساقیة ابو سقیر االبتدائیة 2006/09/07 معتمد عثمان علي عثمان 1074505 كفـءكفـء4212011/02/24 معلم

برخیل االبتدائیة القدیمھ 2008/10/29 ممدوح امین حسب النبى عبدهللا 2144887 كفـءكفـء4222011/07/02 معلم

العوكلیھ للتعلیم االساسي االبتدائیة 2007/03/15 ممدوح جادالكریم على عامر 2009076 كفـءكفـء4232011/07/02 معلم

البلینا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 منال خلھ ابراھیم میخائیل 2196329 كفـءكفـء4242011/07/02 معلم

بردیس االعدادیة الجدیدة بنین 2007/03/15 منال شاھى غطاس یسى 2011581 كفـءكفـء4252011/02/24 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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البلیناسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بردیس االعدادیة بنات الجدیدة 2007/03/17 منال عبدالعظیم ثابت رسالن 2132895 كفـءكفـء4262011/02/24 معلم

سعد دمحم احمد االبتدائیة 2007/03/15 منال عدلى متیاس منقریوس 2108101 كفـءكفـء4272011/02/24 معلم

حسن حربى االعدادیة بالسمطا/ الشھید  2006/09/04 منال لطیف منصور بشاره 2141138 كفـءكفـء4282011/07/02 معلم

الحرجة قبلى االعدادیة المشتركة 2007/04/02 منال محروس عبدالمسیح ملطى 2124811 كفـءكفـء4292011/07/02 معلم

بردیس االعدادیة الجدیدة بنین 2007/03/15 منال دمحم عبدالحمید عبدالعزیز 2025092 كفـءكفـء4302011/03/03 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة ببنى حمیل 2006/02/01 منال یاسر على عبد اللطیف 1072865 كفـءكفـء4312011/02/24 معلم

نجع العالونھ االبتدائیة المشتركة 2008/07/01 منى احمد عبدالرحمن احمد 2013893 كفـءكفـء4322011/03/03 معلم

العوكلیھ للتعلیم االساسي االعدادیة 2007/03/15 منى احمد فؤاد سعد بالش 2012376 كفـءكفـء4332011/07/02 معلم

الغابات االبتدائیة المشتركة 2008/06/19 منى السید شحاتھ منصور 2113934 كفـءكفـء4342011/03/03 معلم

البلینا الثانویة الفنیة بنات 2011/02/14 منى عمر عبدالكریم محمود 2201276 كفـءكفـء4352011/02/28 معلم

بنى حمیل االعدادیة المشتركة 2008/06/23 موسى منتصر موسى ابراھیم 2113651 كفـءكفـء4362011/03/03 معلم

حسن عصمت للتعلیم االساسي االعدادیھ 2008/06/18 مؤمن احمد دمحم احمد 2173298 كفـءكفـء4372011/07/02 معلم

بردیس االعدادیة بنات الجدیدة 2007/03/15 مؤمن مفید لوز مرقص 2011144 كفـءكفـء4382011/02/24 معلم

الحرجة قبلى االعدادیة المشتركة 2008/06/21 میشیل ودید عزیز ھرون 2133705 كفـءكفـء4392011/02/24 معلم

بنى منصور االبتدائیة الجدیدة 2006/02/01 میالد فھیم یسي جورجي 1073369 كفـءكفـء4402011/02/24 معلم

الوحلیھ للتعلیم االساسي االبتدائیة 2007/03/15 مینا امین عزمى ارمانیوس 2124759 كفـءكفـء4412011/07/02 معلم

الغابات االبتدائیة المشتركة 2008/06/19 مینا تدرى شنوده قالده 2113936 كفـءكفـء4422011/07/02 معلم
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كود المعلمم
تاریخ 
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المؤھل 
األعلي

البلینا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 مینا سعد سعد جبره 2196325 كفـءكفـء4432011/07/02 معلم

اوالد على االبتدائیة 2009/04/08 مینا سمیر میجر غبلایر 2173183 كفـءكفـء4442011/07/02 معلم

السلمانى االعدادیة  المشتركة 2007/03/18 مینا فاروق جبره مشرقى 2166602 كفـءكفـء4452011/02/24 معلم

بردیس االعدادیة الجدیدة بنین 2008/06/19 مینا كرم نصار ناشد 2138389 كفـءكفـء4462011/07/02 معلم

الحرجة بالقرعان للتعلیم االساسى االعدادیة 2008/07/01 مینا نعیم سمعان سدراك 2173314 كفـءكفـء4472011/03/03 معلم

التوادر االبتدائیة المشتركة 2008/06/19 نادیة حسین عبدالرحیم حسین 2013510 كفـءكفـء4482011/03/03 معلم

مؤسسة منشاة بردیس االبتدائیة المشتركة 2008/06/23 نادیھ حسن فرغل صادق 2146358 كفـءكفـء4492011/07/02 معلم

الحرجة بالقرعان االعدادیة 2008/06/22 نادیھ دمحم العربى حسن ابراھیم 2014816 كفـءكفـء4502011/07/02 معلم

بردیس الرسمیة للغات 2008/06/19 ناصر جاد جابر فیاض 2102443 كفـءكفـء4512011/07/02 معلم

البلینا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 ناصر جریس عبدالمالك جریس 2206744 كفـءكفـء4522011/07/02 معلم

بردیس االعدادیة  بنین القدیمة 2009/03/11 ناصر دمحم احمد ابراھیم 2206242 كفـءكفـء4532011/07/02 معلم

الشھید حجازى نورالدین الثانویة المشتركة 2007/03/15 ناھد ابوالمجد كامل احمد 2113687 كفـءكفـء4542011/07/02 معلم

الغابات االبتدائیة المشتركة 2006/09/01 ناھد عادل سلیم عبدالشھید 2051835 كفـءكفـء4552011/03/03 معلم

السمطا للتعلیم االساسي  ریاض اطفال 2007/03/15 نبیلھ لویز لوقا ابتناغو 2025102 كفـءكفـء4562011/07/02 معلم

مؤسسة بردیس االبتدائیة 2008/06/21 نجاة  ولیم عدلى راسم 2013509 كفـءكفـء4572011/02/24 معلم

نجع العرب والمھایده للتعلیم اساسى االعدادیة 2007/03/15 نجاة احمد عباس بردویلي 2026144 كفـءكفـء4582011/03/03 معلم

برخیل االبتدائیة القدیمھ 2008/03/25 نجالء فراج عبدالاله احمد 2025057 كفـءكفـء4592011/02/24 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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البلیناسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الساحل بحرى االعدادیة المشتركة 2006/02/07 نجوان ابو المكارم احمد محمود 1069099 كفـءكفـء4602011/02/24 معلم

نجع المطاوعة ذات الفصل الواحد 2007/03/15 نجوى الشاذلى دمحم دردیر 2025022 كفـءكفـء4612011/07/02 معلم

البلینا االبتدائیة الحدیثھ 2006/02/05 نجوى سعد احمد دمحم 2011540 كفـءكفـء4622011/03/03 معلم

الشھید رفعت احمد مرسى االبتدائیة المشتركة 2008/06/19 نجوى یوسف توماس مسدارى 2013519 كفـءكفـء4632011/02/24 معلم

البلینا الثانویة التجاریة المشتركة 2009/02/17 نرمین عادل مھاود نصرهللا 2132968 كفـءكفـء4642011/07/02 معلم

السمطا للتعلیم االساسي االبتدائیة 2008/06/19 نسرین السبع ھارون میخائیل 2011512 كفـءكفـء4652011/02/24 معلم

نجع العرب والمھایدة للتعلیم االساسى االبتدائیة 2007/03/27 نسمھ نبیل الدسوقي قناوي 1075727 كفـءكفـء4662011/07/02 معلم

بردیس ث التجاریة الملحقة  ببردیس ع بنین ج. ف 2009/03/04 نعمت عبدالرحیم ابراھیم عبدالرحیم 2144822 كفـءكفـء4672011/07/02 معلم

السلمانى للتعلیم االساسي االبتدائیة 2009/06/10 نعیم ولیم شوقى مرقص 2191637 كفـءكفـء4682011/07/02 معلم

رفلة جرجس للتعلیم االساسي االعدادیة 2007/03/15 نھا عثمان امین عبداللطیف 2010980 كفـءكفـء4692011/07/02 معلم

بردیس االعدادیة بنات القدیمة 2011/07/02 نھاد جورج مفید الوندى 2120199 كفـءكفـء4702011/03/03 معلم

مؤسسة بنى حمیل االبتدائیة 2008/03/25 نھاد عبدالاله على السمان 2012317 كفـءكفـء4712011/02/24 معلم

الباسكیة للتعلیم االساسي االبتدائیة 2008/06/19 نھال الدیب الدردیر دمحم 2180897 كفـءكفـء4722011/03/03 معلم

برخیل االعدادیة المشتركة 2007/03/15 نھى السید دمحم كمال الدین 2009945 كفـءكفـء4732011/07/02 معلم

بردیس االعدادیة بنات القدیمة 2006/09/14 نھى انور محمود على 2133604 كفـءكفـء4742011/07/02 معلم

السمطا للتعلیم االساسي االبتدائیة 2006/06/01 نھى دمحم ابو النجا عبد العال 1074905 كفـءكفـء4752011/02/24 معلم

الحرجة قبلى االعدادیة المشتركة 2008/06/19 نورا عبدالھادى احمد ابراھیم 2133698 كفـءكفـء4762011/03/03 معلم

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

7438of 6028 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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الكادر

تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشیخ بركھ االبتدائیة 2006/09/01 نوره احمد برعى على 2014815 كفـءكفـء4772011/02/24 معلم

البلینا االعدادیة الجدیدة  بنین 2008/06/19 نیرمین نشأت شوقى فلسطین 2011856 كفـءكفـء4782011/02/24 معلم

منشاة بردیس االبتدائیة الجدیده 2008/06/19 نیفین اسعد فرج هللا محروس 2108718 كفـءكفـء4792011/07/02 معلم

السمطا للتعلیم االساسي االبتدائیة 2007/03/15 نیفین زكریا خلھ محارب 2103802 كفـءكفـء4802011/07/02 معلم

بنى حلوة تعلیم اساسى االبتدائیة 2007/03/15 نیفین فوزى صابر محمود 2012367 كفـءكفـء4812011/03/03 معلم

بردیس الرسمیة للغات 2009/03/11 ھالھ عثمان عبدالنعیم عثمان 2173372 كفـءكفـء4822011/07/02 معلم

زرابى برخیل االبتدائیة المشتركة 2007/03/15 ھالھ فاضل دمحم على 2014820 كفـءكفـء4832011/07/02 معلم

بردیس الثانویھ المحولھ بنین 2009/02/16 ھانى ایوب الكسان دانیال 2103809 كفـءكفـء4842011/07/02 معلم

بردیس الثانویھ المحولھ بنین 2006/09/05 ھانى ثروت فتحى صدیق 2102810 كفـءكفـء4852011/02/24 معلم

السمطا االعدادیة الجدیدة 2008/06/18 ھانى جاد سالم عسران 2229871 كفـءكفـء4862011/03/03 معلم

عرابة اییدوس الثانویة 2008/03/25 ھانى خلیل نصیف حبیب 2011591 كفـءكفـء4872011/03/03 معلم

نجع الكوم االبتدائیة 2008/04/24 ھانى رشاد محمود على 2012077 كفـءكفـء4882011/07/02 معلم

بردیس الثانویة المشتركة 2008/03/25 ھانى عبدالمجید محمود احمد 2009952 كفـءكفـء4892011/02/24 معلم

فصول التوادر االعدادیة 2006/09/07 ھانى فھمى جرجس عبدالقدوس 2206231 كفـءكفـء4902011/07/02 معلم

برخیل االبتدائیة القدیمھ 2010/02/28 ھبة حربي محمود دمحم 1586125 كفـءكفـء4912011/03/03 معلم

مازن حمدان عبود  ریاض اطفال/ الشھید  2007/03/24 ھبة عبدالرازق دمحم عبداللطیف 1071608 كفـءكفـء4922011/02/24 معلم

مؤسسة السمطا االبتدائیة 2008/04/24 ھبھ احمد عمار دمحم 2124804 كفـءكفـء4932011/07/02 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الباسكیھ االبتدائیة  الحدیثھ 2006/09/01 ھبھ رجب مازنى عبدالمجید 2108554 كفـءكفـء4942011/02/24 معلم

البلینا الرسمیة للغات 2007/03/15 ھبھ رفعت رفاعى مطاوع 2180926 كفـءكفـء4952011/07/02 معلم

العوكلیھ للتعلیم االساسي االبتدائیة 2007/03/15 ھبھ دمحم حكمت مصطفى دمحم 2009078 كفـءكفـء4962011/07/02 معلم

الساحل قبلى االعدادیة المشتركة 2008/06/23 ھبھ نصر الدین امام احمد 2154305 كفـءكفـء4972011/03/03 معلم

بردیس الثانویھ المحولھ بنین 2006/09/05 ھدى ابوالحجاج الشاذلى عبدالرحمن 2138360 كفـءكفـء4982011/03/03 معلم

الساحل بحرى ریاض اطفال 2007/03/24 ھدى شعبان على وھب هللا 2196318 كفـءكفـء4992011/02/24 معلم

الحجز للتعلیم االساسي االعدادیة 2006/02/05 ھدى على عبدالصالحین عبدالرحیم 1071727 كفـءكفـء5002011/02/24 معلم

الساحل  قبلى لریاض االطفال 2008/06/18 ھدى على عبدالنعیم دمحم 2109059 كفـءكفـء5012011/02/24 معلم

الساحل قبلى االعدادیة المشتركة 2007/03/17 ھدى فراج احمد دمحم 2154285 كفـءكفـء5022011/02/24 معلم

السالم االبتدائیھ الجدیده ببنى حمیل 2008/04/24 ھدى دمحم احمد عبدالكریم 2009368 كفـءكفـء5032011/03/03 معلم

البلینا االبتدائیة المشتركة بالمنشیة الجدیدة 2007/03/17 ھمت محمود بدوى حزین 2220312 كفـءكفـء5042011/07/02 معلم

الحرجة قبلى االعدادیة المشتركة 2008/06/18 ھناء عبدالحق رزق حماد 2133701 كفـءكفـء5052011/03/03 معلم

البلینا االعدادیة القدیمة بنین 2007/03/19 ھناء دمحم حسن محمود 2108103 كفـءكفـء5062011/07/02 معلم

النور  ببردیس االبتدائیة المشتركة 2007/03/24 ھناء یوسف عبداللطیف سلیمان 2210687 كفـءكفـء5072011/07/02 معلم

الحریة االبتدائیة بالسمطا 2008/06/19 ھند احمد عمار دمحم 2113649 كفـءكفـء5082011/07/02 معلم

مؤسسة منشاة بردیس االبتدائیة المشتركة 2008/06/19 ھند العبد صبره عبدالعزیز 2146355 كفـءكفـء5092011/07/02 معلم

البلینا تعلیم اساسي االبتدائیة 2007/03/29 ھند الفرید ایوب سرجیوس 2113955 كفـءكفـء5102011/02/24 معلم
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المؤھل 
األعلي

منشاة بردیس الجدیدة لریاض االطفال 2007/03/15 ھند انور نورالدین عبدالاله 1075256 كفـءكفـء5112011/03/03 معلم

البلینا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 ھند مصطفى دمحم مصطفى 2206720 كفـءكفـء5122011/07/02 معلم

منشاة ابیدوس االبتدائیة 2007/03/15 ھویدا عبدالموجود حسین عبدالرازق 2059035 كفـءكفـء5132011/07/02 معلم

ناصر االبتدائیة القدیمھ بالسمطا 2007/03/15 ھیالنة مرید بخیت سرجھ 2011505 كفـءكفـء5142011/03/03 معلم

الحرجة قبلى االعدادیة المشتركة 2008/06/21 وائل احمد محمود سلیم 2129127 كفـءكفـء5152011/02/24 معلم

الشیخ مرزوق االبتدائیة  بنات 2007/07/01 وائل راضى صابر عبدالرحیم 2012604 كفـءكفـء5162011/07/02 معلم

منشاة بردیس االبتدائیة الجدیده 2006/02/01 وحید صبرى دمحم عبدالمجید 1073241 كفـءكفـء5172011/02/24 معلم

المعیصرة االعدادیة المشتركة 2009/03/16 وسام فتحى احمد یوسف 2194654 كفـءكفـء5182011/07/02 معلم

البلینا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 وسیم ابراھیم ھنرى فھیم 2206742 كفـءكفـء5192011/07/02 معلم

بردیس الثانویة المشتركة 2009/04/23 وفاء حسوب نورالدین حسب 2158400 كفـءكفـء5202011/07/02 معلم

نجع سالمان االبتدائیة المشتركة 2006/02/01 وفاء عفیفى جاد یوسف 2102785 كفـءكفـء5212011/03/03 معلم

البلینا الثانویة التجاریة المشتركة 2007/03/17 وفاء فؤاد محمود رسالن 1074279 كفـءكفـء5222011/02/24 معلم

منشاة ابیدوس االبتدائیة 2007/03/15 وفقى احمد مدنى عیسى 2058343 كفـءكفـء5232011/07/02 معلم

الحرجة قبلى االعدادیة المشتركة 2008/06/21 والء احمد محمود سلیم 2133694 كفـءكفـء5242011/07/02 معلم

منشاة بردیس االبتدائیة 2006/02/05 والء رجب فؤاد محمود 2210696 كفـءكفـء5252011/03/03 معلم

أوالد علیو الثانویھ العامة 2008/06/29 ولید خلیف عبدالراضى سعد 2227917 كفـءكفـء5262011/02/24 معلم

البلینا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 ولید سعودى سعید مسعود 2206748 كفـءكفـء5272011/07/02 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 

البلیناسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الباسكیھ االبتدائیة  الحدیثھ 2007/03/18 ولید صبره امین صابر 2108560 كفـءكفـء5282011/02/24 معلم

البلینا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 ولید على احمد عبدالراضى 2206730 كفـءكفـء5292011/07/02 معلم

بنى منصور االعدادیة 2007/03/15 یاسمین صالح السید عبدالمعطى 2113941 كفـءكفـء5302011/07/02 معلم

البلینا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 یاسمین عبدالغنى عبدهللا عبداللطیف 2196333 كفـءكفـء5312011/07/02 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 

المنشأةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العھد الجدید 2010/06/14 رقیة سید صالح احمد 2143665 كفـءكفـء12011/02/24 أمین مكتبة

المنشاة ع الجدیدة 2011/06/27 میكل اسعد زكي عیسى 2106789 كفـءكفـء22011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

مجمع روافع العیساویھ 2010/06/27 اماني احمد حمادة محمود 2132354 كفـءكفـء32011/07/02 أخصائى نفسى

2010/06/27 عبد الحمید الرملى نجع العجوبیھ إیمان أحمد رضوان عثمان 2148369 كفـءكفـء42011/07/02 أخصائى نفسى

االحایوه غرب 2010/06/27 ایمان صدیق دمحم یوسف 2106120 كفـءكفـء52011/07/02 أخصائى نفسى

احمد مھران بعوامر العسیرات 2010/05/14 ایمن منصور عطاهللا ابراھیم 2104970 كفـءكفـء62011/07/02 أخصائى نفسى

المنشاة االبتدائیة المشتركة 2010/06/27 ایناس كمال جید رمیس 2147578 كفـءكفـء72011/07/02 أخصائى نفسى

اوالد علي الثانویة بنات 2010/06/27 دعاء اسماعیل احمد رابح 2138464 كفـءكفـء82011/07/02 أخصائى نفسى

اوالد حمزه للتعلیم االساسى 2010/06/27 سامیة جمال عمران علي 2145459 كفـءكفـء92011/07/02 أخصائى نفسى

كوم بدار القدیمھ 2010/06/27 سمیة فتحي دمحم أحمد 2143241 كفـءكفـء102011/07/02 أخصائى نفسى

المنشاه للتعلیم االساسى 2010/06/27 كریمان محروس شحاتة خلیل 2104562 كفـءكفـء112011/07/02 أخصائى نفسى

الرویھب ع المشتركة 2011/07/01 مخلص     ورد زكري دیمتري 2145337 كفـءكفـء122011/07/01 أخصائى نفسى

الكمال 2010/06/27 مرفت عبدة عیسي عبدالمالك 2142757 كفـءكفـء132011/07/02 أخصائى نفسى

النظام 2010/06/27 مروه عبد الحفیظ خضیرى بكرى 2144574 كفـءكفـء142011/07/02 أخصائى نفسى

البیاضیھ بالناظر 2011/07/01 مریم موریس فھمى شنوده 2133090 كفـءكفـء152011/07/02 أخصائى نفسى

اللغات الرسمیة 1994/10/13 سوھیر عبدالعال عبدالقادر عوض 1048617 كفـءكفـء162012/06/06 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول أ

نجع جبرة االعدادیة المشتركة 2004/07/01 ابتسام امیل رزق یس 2132241 كفـءكفـء172011/07/02 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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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الرویھب ع المشتركة 2010/06/27 ابتسام عبد الرحیم دمحم عبد الموجود 2106748 كفـءكفـء182011/07/01 أخصائى اجتماعى

البیاضیھ بالناظر 2011/02/24 احالم عوض عمران عبد الالة 2144569 كفـءكفـء192011/02/24 أخصائى اجتماعى

كوم بدار القدیمھ 2011/06/27 أحمد صالح الدین عبد اللطیف عبد العال 2143023 كفـءكفـء202011/07/02 أخصائى اجتماعى

المنشاة ع القدیمة 2009/10/28 احمد عبدالمنعم عبد القادر  دمحم 2135730 كفـءكفـء212011/07/02 أخصائى اجتماعى

الطود و القلعایة 2011/02/24 احمد دمحم ابو زید السید 2141450 كفـءكفـء222011/02/24 أخصائى اجتماعى

احمد مھران بعوامر العسیرات 2010/06/27 اسماء خلف حسن عباس 1074548 كفـءكفـء232011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع العجوبیة الجدیدةبالمنشاة 2011/06/27 اسماء دمحم عبدالمولي علي 2144432 كفـءكفـء242011/07/02 أخصائى اجتماعى

النیل  بجزیره المنتصر 2011/06/27 اشرف خلیفھ احمد عبدالاله 2140842 كفـءكفـء252011/07/02 أخصائى اجتماعى

اوالد على  القدیمھ 2010/06/27 اعتماد محمود مطاوع عجور 2149259 كفـءكفـء262011/07/02 أخصائى اجتماعى

العجمى 2010/06/27 اماني فؤاد عزیز عبدالمسیح 2146723 كفـءكفـء272011/07/02 أخصائى اجتماعى

المنشاة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 اماني محمود صدیق حسان 2147428 كفـءكفـء282011/07/02 أخصائى اجتماعى

مجمع روافع العیساویھ 2010/06/27 امتثال سلیم عبد الخالق رشوان 2132220 كفـءكفـء292011/07/02 أخصائى اجتماعى

البواریك 2010/06/27 امل تامر حافظ على 2106115 كفـءكفـء302011/07/02 أخصائى اجتماعى

اللغات الرسمیة بالمنشاه ریاض االطفال 2010/06/27 امل عبدالرحمن ابوالحسن دمحم 2146816 كفـءكفـء312011/07/02 أخصائى اجتماعى

روافع العیساویةاالعدادیة بنین 2010/06/27 ایرینى مجدى ادیب دوس 2140316 كفـءكفـء322011/07/02 أخصائى اجتماعى

السالم 2010/06/27 ایریني حشمت فؤاد تاضروس بشاى 2143933 كفـءكفـء332011/07/02 أخصائى اجتماعى

مجمع روافع العیساویھ 2010/06/27 ایمان خلیفة عبد الخالق حسین 2132224 كفـءكفـء342011/07/02 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المنشأةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اوالد جباره االعدادیة 2010/06/27 إیمان صابر دمحم عبد الموجود 2133228 كفـءكفـء352011/07/02 أخصائى اجتماعى

الكمال 2010/06/27 إیمان محروص عیسي دیاب 2147190 كفـءكفـء362011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع القنطره 2011/06/27 ایناس محمود احمد عبدالقادر 2144373 كفـءكفـء372011/07/02 أخصائى اجتماعى

كوم بدار القدیمھ 2010/06/27 بسمھ صالح رمضان أبو النصر 2143220 كفـءكفـء382011/07/02 أخصائى اجتماعى

النور 2011/07/01 جھاد على ماھر حسن ادم 2145841 كفـءكفـء392011/07/01 أخصائى اجتماعى

الحریزات الغربیة االعدادیة بنین 2011/07/01 جون نادر قدیس ذكى 2103882 كفـءكفـء402011/06/27 أخصائى اجتماعى

مؤسسة العسیرات 2011/07/01 حازم قدري دمحم إبراھیم 2144541 كفـءكفـء412011/07/02 أخصائى اجتماعى

الكمال 2010/06/27 حنان سعد عبد الفتاح عبد العال 2147176 كفـءكفـء422011/07/02 أخصائى اجتماعى

الشیخ بكیر 2010/06/27 دینا البرت خلھ فرج 2138475 كفـءكفـء432011/07/02 أخصائى اجتماعى

الحنابیص 2011/06/27 رشا الھادي محمود السید 2142885 كفـءكفـء442011/07/02 أخصائى اجتماعى

البیاضیھ بالناظر 2010/06/27 رشا حمدى عثمان سنوسى 2144504 كفـءكفـء452011/07/02 أخصائى اجتماعى

المنشاة االبتدائیة المشتركة 2010/06/27 زینب عبدالحفیظ عبدالباسط دمحم 2145141 كفـءكفـء462011/07/02 أخصائى اجتماعى

النظام 2010/06/27 سحر سید  عوض السید 2139283 كفـءكفـء472011/07/02 أخصائى اجتماعى

العسیرات ع 2011/07/01 سعدیھ منصور عطا هللا ابراھیم 2135133 كفـءكفـء482011/07/02 أخصائى اجتماعى

مدرسة الشھید دمحم السید عبد العال 2010/06/27 سماح مالك ادم ھاشم 2145851 كفـءكفـء492011/07/02 أخصائى اجتماعى

البواریك الجدیدة بالمنشاة 2010/06/27 سوزان ضاحى دمحم على 2138945 كفـءكفـء502011/07/02 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد المنعم ریاض 2010/06/27 سوزى كمال جید رمیس 2141541 كفـءكفـء512011/07/02 أخصائى اجتماعى
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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

النصر بالمنشاة 2010/06/27 شیرین  سعید ابراھیم صالح 2106164 كفـءكفـء522011/07/02 أخصائى اجتماعى

النور 2010/06/27 شیرین فاروق عبداللطیف مواس 2148411 كفـءكفـء532011/07/02 أخصائى اجتماعى

روافع العیساویة االعدادیة بنات 2011/06/27 شیماء جمال دمحم كامل السمان 2132088 كفـءكفـء542011/07/02 أخصائى اجتماعى

عزبة النمر 2010/06/27 شیماء حسن شمردن علي 2148178 كفـءكفـء552011/07/02 أخصائى اجتماعى

المنشاة ع بنات 2010/06/27 شیماء عبد الصبور دمحم حسانین 2135309 كفـءكفـء562011/07/01 أخصائى اجتماعى

البیاضیھ بالناظر 2010/06/27 شیماء عبد الغفار علي عبد هللا 2145166 كفـءكفـء572011/07/02 أخصائى اجتماعى

البیاضیھ بالناظر 2010/06/27 شیماء دمحم صادق عبد الحافظ 2144515 كفـءكفـء582011/07/02 أخصائى اجتماعى

بنت الشاطئ للتعلیم االساسى 2011/06/27 صفاء رمضان احمد دمحم 2147250 كفـءكفـء592011/07/02 أخصائى اجتماعى

مجمع روافع العیساویھ 2011/07/01 عادل الھم محمود  دمحم 2132211 كفـءكفـء602011/07/02 أخصائى اجتماعى

مدرسھ الدیاكھ للتعلیم االساسى 2010/06/27 عبیر حسن عبد العزیز احمد 2135023 كفـءكفـء612011/07/02 أخصائى اجتماعى

االحایوه غرب 2010/06/27 عبیر شعبان على شعبان 2140698 كفـءكفـء622011/07/02 أخصائى اجتماعى

اوالد حمزه للتعلیم االساسى 2010/06/27 عبیر دمحم خلیل إبراھیم 2148265 كفـءكفـء632011/07/02 أخصائى اجتماعى

الطود و القلعایة 2010/06/27 عزة لبیب نظیر بباوى 2141523 كفـءكفـء642011/06/27 أخصائى اجتماعى

سعد بن ابى وقاص 2011/06/27 فاتن مؤمن دمحم محفوظ 2142295 كفـءكفـء652011/07/02 أخصائى اجتماعى

الرویھب القدیمھ 2011/06/27 فاطمة سباق    سلطان عبدالحلیم 2145318 كفـءكفـء662011/07/01 أخصائى اجتماعى

بالل بن رباح 2011/06/27 فاطمة دمحم عبدالاله عثمان 2140689 كفـءكفـء672011/07/02 أخصائى اجتماعى

المنشاة االبتدائیة المشتركة 2010/06/27 فاطمھ كمال احمد ھمام 2156244 كفـءكفـء682011/07/02 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

عزبة النمر تعلیم اساسى 2011/02/28 كریمة السید عبد الكریم أحمد 2148148 كفـءكفـء692011/03/03 أخصائى اجتماعى

النویرات ع 2011/06/27 لمیاء عبد الستار احمد احمد 2105458 كفـءكفـء702011/07/02 أخصائى اجتماعى

الحدیثھ 2010/02/14 لمیاء دمحم ثابت محمود 1074313 كفـءكفـء712011/02/24 أخصائى اجتماعى

مؤسسة العسیرات 2011/07/01 لیلى محمود عبد هللا دمحم 2144567 كفـءكفـء722011/07/02 أخصائى اجتماعى

الرویھب ع المشتركة 2010/05/08 ماجد صفوت كامل مھني 2145315 كفـءكفـء732011/07/02 أخصائى اجتماعى

المنشاة ع بنات 2010/06/27 ماریانا ماھر كامل عازر 2126341 كفـءكفـء742011/07/02 أخصائى اجتماعى

الرویھب ع المشتركة 2010/06/27 مارینا صالح نعوم عبدالرؤوف 2145311 كفـءكفـء752011/07/02 أخصائى اجتماعى

روافع العیساویةاالعدادیة بنین 2011/06/27 دمحم ابوالفتوح دمحم حسین 2145859 كفـءكفـء762011/07/02 أخصائى اجتماعى

المنشاة- نجع الحامدیة الجدید ة  2011/06/27 دمحم كمال مصطفي حسانین 2145829 كفـءكفـء772011/07/02 أخصائى اجتماعى

النجاح بالشواولھ 2011/06/27 دمحم ممدوح دمحم عبدالرحیم 2142934 كفـءكفـء782011/07/02 أخصائى اجتماعى

الزوك الشرقیھ القدیمھ 2011/07/01 محمود فوزي فراج عبد اللطیف 1073947 كفـءكفـء792011/07/02 أخصائى اجتماعى

مدرسھ اوالد الشیخ غرب االبتدائیة 2011/06/27 مدحت رمضان احمد دمحم 2141582 كفـءكفـء802011/07/02 أخصائى اجتماعى

ابوبكرالصدیق االبتدائیةبأوالد على 2010/02/28 مرفت میالد رزق عطاهللا 2140740 كفـءكفـء812011/03/03 أخصائى اجتماعى

العھد الجدید 2010/06/27 مریم سمیر فھمى زكى 2142785 كفـءكفـء822011/07/02 أخصائى اجتماعى

الشواولھ 2010/10/01 مشیره جمال دمحم ابوزید 2142843 كفـءكفـء832011/07/02 أخصائى اجتماعى

ابوبكرالصدیق االبتدائیةبأوالد على 2010/06/27 مصطفى على دمحم خلیفة 2140763 كفـءكفـء842011/07/02 أخصائى اجتماعى

خارفة المنشأه 2010/06/27 منى على عبدالحمید دمحم 2147458 كفـءكفـء852011/07/02 أخصائى اجتماعى
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مجمع روافع العیساویھ 2010/06/27 مھا محمود عثمان سنوسى 2132240 كفـءكفـء862011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع جبره 2011/06/27 مینا جمیل لبیب یوسف 2138038 كفـءكفـء872011/07/02 أخصائى اجتماعى

اسماء بنت ابو بكر ع بنات 2010/06/27 نجالء عبد المعطى حمادة عبد المولى 2109554 كفـءكفـء882011/07/02 أخصائى اجتماعى

المنشاه للتعلیم االساسى 2010/06/27 نرمین رفعت محروس دیب 2142941 كفـءكفـء892011/07/02 أخصائى اجتماعى

الزارة االعدادیة 2011/07/01 نسمھ صفوت اسماعیل احمد 2133051 كفـءكفـء902011/07/01 أخصائى اجتماعى

الكوامل قبلى االعدادیھ 2010/06/27 نسمھ مصطفى شبیب حسن 2136606 كفـءكفـء912011/07/02 أخصائى اجتماعى

بنت الشاطى للتعلیم االساسى 2010/06/27 نشوه قدرى محمود دمحم 2197595 كفـءكفـء922011/07/02 أخصائى اجتماعى

خارفة المنشأه 2010/06/27 نوره حسن راشد عثمان 2147451 كفـءكفـء932011/07/02 أخصائى اجتماعى

البواریك الجدیدة بالمنشاة 2010/06/27 نیرمین عطیة منصور جندي 1586137 كفـءكفـء942011/07/02 أخصائى اجتماعى

الذكر الحكیم  بالرویھب 2010/07/01 نیفین مجدى موریس عجایبى 2147642 كفـءكفـء952011/07/02 أخصائى اجتماعى

روافع العیساویة االعدادیة بنات 2010/06/27 ھالھ عبد الرؤف دمحم ابوزید 2132107 كفـءكفـء962011/07/02 أخصائى اجتماعى

الزوك الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 ھانى ثروت فؤاد سعید 2145753 كفـءكفـء972011/07/01 أخصائى اجتماعى

ناصر  بخارفھ المنشاه 2010/06/27 ھبة هللا دمحم احمد سلیم 2141389 كفـءكفـء982011/07/02 أخصائى اجتماعى

اوالد علي الثانویة بنات 2010/06/27 ھبة عادل عبدالمسیح  بسادة 2108375 كفـءكفـء992011/07/02 أخصائى اجتماعى

اوالد علي الثانویة بنات 2010/06/27 ھبھ ممدوح عبد الرحیم دمحم 2163586 كفـءكفـء1002011/07/02 أخصائى اجتماعى

البیاضیھ بالناظر 2010/06/27 ھبھ ھنرى فخرى فرج 2143671 كفـءكفـء1012011/07/02 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/07/01 ھدى السید المصرى على 2147227 كفـءكفـء1022011/07/02 أخصائى اجتماعى
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االحایوه غرب 2010/06/27 ھناء احمد السید مصطفى 1074420 كفـءكفـء1032011/07/02 أخصائى اجتماعى

ابوبكرالصدیق االبتدائیةبأوالد على 2010/06/27 ھناء عبد الباسط السید عبد المجید 2140755 كفـءكفـء1042011/07/02 أخصائى اجتماعى

الحنابیص 2010/05/08 وائل حسب الدین عبدالحلیم عبدالرحیم 2142881 كفـءكفـء1052011/07/02 أخصائى اجتماعى

الدویرات 2011/07/01 والء الھادى محمود السید 2158810 كفـءكفـء1062011/07/02 أخصائى اجتماعى

المنشأة الثانویة الصناعیة بنین 1995/08/01 امال عبدالعزیز ابراھیم عبدالرحیم 1024615 كفـءكفـء1072011/01/17 معلم أول أ

الكوامل قبلى 1993/09/01 حسنى دمحم عبد الموجود دمحم 1041980 كفـءكفـء1082009/10/11 معلم أول أ

مدرسة الشھید مالك عبد الرحمن االعدادیة 1993/08/02 محمود ابو دھب محمود دمحم 1040022 كفـءكفـء1092009/01/05 معلم أول أ

الكوامل قبلى 1992/12/03 احمد اسماعیل دمحم حسانین 1021441 كفـءكفـء1102009/05/01 معلم أول

مدرسة الشھید مالك عبد الرحمن االعدادیة 1999/03/21 احمد محمود عزالدین احمد 1062419 كفـءكفـء1112009/01/05 معلم أول

مدرسھ الدیاكھ للتعلیم االساسى 1999/03/21 دولت عبد الھادي علي محي الدین 1062175 كفـءكفـء1122009/01/05 معلم أول

اوالد سالمھ الثانویة الزراعیة 2002/05/01 رندا عبدالحكیم عبدالرحیم دمحم 1068398 كفـءكفـء1132012/04/29 ماجیستیرمعلم أول

الحریزات الغربیھ 1994/11/01 سعدیة عبدالرؤوف دمحم احمد 1048771 كفـءكفـء1142010/05/01 معلم أول

الزوك الغربیة االعدادیة المشتركة 1999/03/21 سلوى صبحى عبدالعال سلیمان 1060289 كفـءكفـء1152009/05/01 معلم أول

مجمع روافع العیساویھ 1994/09/01 سندس صابر دمحم عثمان 1059770 كفـءكفـء1162009/01/05 معلم أول

نجع عبد الرحیم بجزیرة المنتصر 2000/10/17 فیصل صدیق احمد مھران 1065941 كفـءكفـء1172012/04/29 ماجیستیرمعلم أول

النصر االعدادیة بأوالد على 2002/05/01 مھدي قناوى العربى فراج 1784706 كفـءكفـء1182012/05/01 ماجیستیرمعلم أول

الكوامل قبلى 1992/12/03 ھدى محمود دمحم عبد الرحمن 1054310 كفـءكفـء1192009/01/05 معلم أول
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خارفة المنشأه 2010/02/14 ابتسام ثابت محروص حسین 1075570 كفـءكفـء1202011/02/24 معلم

المنشاة ع الحدیثة بنین 2010/02/14 ابتسام فرح جاد ایوب 1074250 كفـءكفـء1212011/02/24 معلم

2011/07/01 ینایر للتعلیم االساسى٢٥مدرسھ ثورة ابتسام دمحم احمد اسماعیل 2141281 كفـءكفـء1222011/07/02 معلم

البواریك الجدیدة بالمنشاة 2010/02/28 إبتسام دمحم أحمد حسین 1586151 كفـءكفـء1232011/02/24 معلم

الخنانسة غرب المشتركة 2011/06/27 ابو المعارف دمحم دمحم عباس 2148301 كفـءكفـء1242011/07/02 معلم

المنشاة ع الجدیدة 2010/02/28 احالم ابو الحسن عبد الحافظ حسین 2132071 كفـءكفـء1252011/03/01 معلم

المنشاة ع بنات 2011/02/14 احالم السعودى صدیق سلیمان 2134068 كفـءكفـء1262011/02/24 معلم

مجمع روافع العیساویھ 2011/02/24 احالم رشاد دمحم عثمان 2132538 كفـءكفـء1272011/02/24 معلم

2010/06/14 الشواولة االعدادیة احالم محمود دمحم على 2135291 كفـءكفـء1282011/03/01 معلم

نجع جبره 2009/04/26 احمد اسماعیل عثمان اسماعیل 2153366 كفـءكفـء1292011/07/02 معلم

المنشاة ع الحدیثة بنین 2011/02/14 أحمد البدوي دمحم خلیفة أحمد 2138092 كفـءكفـء1302011/02/24 معلم

الشیخ بكیر 2011/06/27 احمد السید ثابت محمود 2146808 كفـءكفـء1312011/07/02 معلم

منجوج للتعلیم االساسي 2011/02/14 احمد ثابت حسین ناصر 2133448 كفـءكفـء1322011/02/24 معلم

نجع الدیراالعدادیھ 2011/06/27 احمد حسان حفنى حسین 2158032 كفـءكفـء1332011/06/27 معلم

جزیرة المنتصر 2011/02/14 أحمد حسن أحمد عبد هللا 2140344 كفـءكفـء1342011/02/24 معلم

احمد ابراھیم المستجده 2010/05/16 احمد خلیل أحمد یونس 2147239 كفـءكفـء1352011/07/02 معلم

نجع الحامدیھ 2009/12/26 احمد درویش دمحم اسماعیل 2229260 كفـءكفـء1362011/02/24 معلم
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المنشأةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مدرسھ الدیاكھ للتعلیم االساسى 2011/02/14 احمد رشاد شعالن عبدالعزیز 2128803 كفـءكفـء1372011/02/24 معلم

نجع الشجره 2011/06/27 أحمد سلیمان أحمد سلیمان 1074259 كفـءكفـء1382011/07/02 معلم

عمرو بن العاص  بالزوك الشرقیة 2011/07/02 احمد عبدالفتاح رمضان حسانین 2140264 كفـءكفـء1392011/07/02 معلم

الخنانسة غرب المشتركة 2011/06/27 احمد محفوظ حسن مرسى 2137273 كفـءكفـء1402011/07/02 معلم

الكوامل قبلى االعدادیھ 2011/06/27 احمد دمحم ابو الوفا احمد دمحم 2135872 كفـءكفـء1412011/06/27 معلم

الشھید عبد الرحمن محمود االعدادیة 2010/01/08 احمد دمحم دمحم مرسى 2135102 كفـءكفـء1422011/02/14 معلم

نجع موسى حمد للتعلیم االساسى 2011/02/14 احمد دمحم نور الدین بھلول 2136527 كفـءكفـء1432011/02/24 معلم

العسیرات ع 2010/05/15 احمد محمود ابوالوفا احمد 2136772 كفـءكفـء1442011/07/02 معلم

ناصر  بخارفھ المنشاه 2011/02/28 احمد محمود احمد سالم 2141486 كفـءكفـء1452011/03/03 معلم

منجوج للتعلیم االساسي 2009/12/26 احمد مشوادى ابوالیمین احمد 2228680 كفـءكفـء1462011/02/24 معلم

اسماعیل عز الد ین بالمنشاه 2011/03/01 أحمد نصر محمود حسن 2145211 كفـءكفـء1472011/03/03 معلم

نجع جبرة االعدادیة المشتركة 2010/06/27 اخالص احمد فراج عبد الرحیم 2396868 كفـءكفـء1482011/07/02 معلم

خالد بن الولید بالمنشأة 2011/06/27 ادور كمال سدارك روفائیل 2145174 كفـءكفـء1492011/07/02 معلم

اوالد جباره 2010/02/14 ارزاق احمد فرغل حسین 2146729 كفـءكفـء1502011/02/24 معلم

الكمال 2011/02/28 ارزاق احمد یونس دمحم 2145234 كفـءكفـء1512011/03/03 معلم

دمحم حسنى مبارك لریاض األ طفال 2011/02/28 ارزاق فؤاد حامد محمود 2141570 كفـءكفـء1522011/03/03 معلم

االحایوه غرب االعدادیة 2007/09/29 ازھار ممدوح عبد الجید عبد هللا 2135786 كفـءكفـء1532011/03/03 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 

المنشأةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المنشأة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 أسامة  سمیر أقالدیوس جرجس 2132122 كفـءكفـء1542011/06/27 معلم

العنبریة االعدادیة المشتركة 2010/01/10 اسامھ ایوب سعد عبد الشھید 2135170 كفـءكفـء1552011/03/03 معلم

البواریك الجدیدة بالمنشاة 2011/02/14 اسامھ دمحم حسن محمود 1074395 كفـءكفـء1562011/02/24 معلم

الحریزات الغربیھ 2009/12/26 اسامھ دمحم صالح احمد 2158755 كفـءكفـء1572011/02/24 معلم

الشیخ عالم االبتدائیة 2011/03/01 اسحاق نظمي سامي عوض 2148207 كفـءكفـء1582011/03/03 معلم

النصر االعدادیة بأوالد على 2011/03/01 اسحق رفعت سعید لوز 2134051 كفـءكفـء1592011/02/28 معلم

النویرات ع 2011/02/28 اسالم البدرى دمحم حسین 2105544 كفـءكفـء1602011/03/01 معلم

النصر االعدادیة بأوالد على 2010/06/27 اسالم صالح عبدالجواد عبدالالة 2108359 كفـءكفـء1612011/07/02 معلم

الباجیھ الجدیده 2011/02/24 اسماء                         محمود فراج محمود 2147166 كفـءكفـء1622011/02/24 معلم

المنشاة تعلیم اساسى 2010/02/28 أسماء  دمحم عبد الحمید عبد الجلیل 2133380 كفـءكفـء1632011/03/03 معلم

النویرات 2010/02/28 اسماء احمد سلیمان حسن 2140330 كفـءكفـء1642011/03/03 معلم

خارفة المنشأه 2011/02/24 اسماء حسن شمردن على 2147332 كفـءكفـء1652011/02/24 معلم

البواریك 2011/02/14 اسماء حمام عبدالمجید السید 2138529 كفـءكفـء1662011/02/24 معلم

الزوك الشرقیھ للتعلیم االساسى 2010/06/27 اسماء خلف عزالدین رضوان 2137185 كفـءكفـء1672011/07/02 معلم

اوالد جاد هللا خلیل 2010/06/27 اسماء خلیل احمد خلیل 1071539 كفـءكفـء1682011/07/02 معلم

الرویھب القدیمھ 2010/06/27 اسماء زھرى احمد حران 2152235 كفـءكفـء1692011/07/02 معلم

اوالد سالمة ع 2011/02/14 اسماء شیبھ الحمد مراد دمحم 2133433 كفـءكفـء1702011/02/24 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 

المنشأةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اسماء بنت ابو بكر ع بنات 2011/03/01 اسماء صالح صدیق عبد الحافظ 2142115 كفـءكفـء1712011/03/03 معلم

احمد مھران بعوامر العسیرات 2010/02/28 اسماء عبد المولى امین مھران 1074785 كفـءكفـء1722011/03/03 معلم

الدناقلة المشتركة 2010/06/27 اسماء عبدالرحمن على عبدالرحمن 2123883 كفـءكفـء1732011/07/02 معلم

اوالد الحاج جاد هللا خلیل 2011/02/24 اسماء عثمان ربیع حسین 2140009 كفـءكفـء1742011/02/24 معلم

العنبریة االعدادیة المشتركة 2010/02/28 اسماء فوزى احمد دمحم 2135161 كفـءكفـء1752011/03/03 معلم

نجع القنطره االعدادیھ 2011/02/14 اسماء دمحم احمد فرغل 2143938 كفـءكفـء1762011/02/24 معلم

الدویرات االبتدائیة الجدیدة 2010/06/27 اسماء دمحم احمد قاسم 2143602 كفـءكفـء1772011/07/02 معلم

المنشاة االبتدائیة المشتركة 2010/02/14 اسماء نشأت كمال مھدي 2147586 كفـءكفـء1782011/02/14 معلم

المنشاة ع الحدیثة بنین 2010/02/28 أشرف جرجس كتانة جرجس 2138060 كفـءكفـء1792011/03/01 معلم

الطودوالقلعایةاالعدادیة باوالد حمزه 2010/05/08 اشرف رجب عبد الرحیم على 2153653 كفـءكفـء1802011/07/02 معلم

اوالد حمزة التجاریة المشتركة 2009/12/25 اشرف رشاد دمحم محمود 2149239 كفـءكفـء1812011/02/24 معلم

مدرسة الشھید مالك عبد الرحمن االعدادیة 2011/07/01 اشرف صادق باسیلى بسكالس 2121296 كفـءكفـء1822011/07/02 معلم

نجع جبره 2010/02/28 افراج احمد دمحم رشوان 2138125 كفـءكفـء1832011/03/03 معلم

المنشاة الثانویة الجدیدة المشتركة 2010/06/27 افكار رمضان ادم دمحم 2132410 كفـءكفـء1842011/07/02 معلم

النور 2010/02/28 اكرام احمد سعید علي 2148442 كفـءكفـء1852011/03/03 معلم

السالم 2010/05/08 اكرم ایوب سعد عبدالشھید 2151268 كفـءكفـء1862011/07/02 معلم

نجع جبرة االعدادیة المشتركة 2008/09/15 االمیر حسن عبدالعزیز احمد 1073328 كفـءكفـء1872011/02/24 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 

المنشأةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اسماعیل عز الد ین بالمنشاه 2011/07/01 الحسین سیداحمد  قناوى  حافظ 2145336 كفـءكفـء1882011/07/02 معلم

المنشاة- نجع الحامدیة الجدید ة  2010/06/27 الرفاعي أحمد محمود دمحم 2145883 كفـءكفـء1892011/07/02 معلم

البیاضیھ بالناظر 2011/07/01 السادات عز محمود عبدالراضى 2113961 كفـءكفـء1902011/07/02 معلم

الخنانسة غرب المشتركة 2010/05/08 السبع رشدى حسن عبد القادر 2140355 كفـءكفـء1912011/07/02 معلم

البیاضیھ بالناظر 2011/02/28 السعودى شحاتھ احمد على 1073460 كفـءكفـء1922011/03/03 معلم

كوم بدار ع 2011/02/14 السید العربى السید على 2133085 كفـءكفـء1932011/02/24 معلم

العجوبیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 السید أنور عبد الروؤف دردیر 2148234 كفـءكفـء1942011/07/02 معلم

الرشایده 2011/07/01 السید بیومى السید السید 2138497 كفـءكفـء1952011/07/02 معلم

الدناقلة تعلیم اساسى 2011/02/14 السید جمال السید موسى 2133073 كفـءكفـء1962011/02/14 معلم

خارفة المنشاة االعدادیة المشتركة 2011/02/14 السید حسن محمود السید 2135843 كفـءكفـء1972011/02/24 معلم

النیل تعلیم اساسى بجزیرة المنتصر 2011/06/27 السید عبدالعال بخیت ابراھیم 2105643 كفـءكفـء1982011/07/02 معلم

ناصر  بخارفھ المنشاه 2010/01/08 السید على عبد الحمید دمحم 1074397 كفـءكفـء1992011/03/03 معلم

الكوامل قبلى 2010/06/27 السید كمال احمد خاطر 2145989 كفـءكفـء2002011/07/02 معلم

المنشاه للتعلیم االساسى 2010/06/27 الشیماء حمدان یونس حسن 2146437 كفـءكفـء2012011/07/02 معلم

المنشاة ع بنات 2010/02/28 الشیماء سید دمحم عبد الرحیم 2134084 كفـءكفـء2022011/03/03 معلم

عمرو بن العاص  بالزوك الشرقیة 2010/06/27 الشیماء صالح الدین دمحم على 2140231 كفـءكفـء2032011/07/02 معلم

البواریك االبتدائیة الجدیدة 2010/02/28 الفت احمد حسن عارف 2138988 كفـءكفـء2042011/03/03 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 

المنشأةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الباجیھ الجدیده 2010/06/27 ألفت صالح دمحم احمد 2146105 كفـءكفـء2052011/07/02 معلم

الخنانسة غرب المشتركة 2011/02/14 القذافى فتحى عوض ابو جمعة 2137253 كفـءكفـء2062011/02/24 معلم

الكوامل قبلى االعدادیھ 2011/06/27 النمیرى جابر دمحم شریف 2136565 كفـءكفـء2072011/07/02 معلم

المنشاة االبتدائیة المشتركة 2010/02/14 الھام احمد حنفي دمحم 2147569 كفـءكفـء2082011/02/24 معلم

الدویرات ع المشتركة 2010/02/28 الھام احمد دمحم سید احمد 2134011 كفـءكفـء2092011/03/03 معلم

المنشأة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 إلھام جابر عبد القادر رضوان 2132363 كفـءكفـء2102011/07/02 معلم

الزارة االعدادیة 2010/02/14 الھام صبحى ریاض سولایر 2133028 كفـءكفـء2112011/02/24 معلم

الفتح   بكوم بدار 2010/06/27 الھام صالح الدین عبدالحمید عبدالموجود 2132175 كفـءكفـء2122011/07/02 معلم

نجع النصرة 2010/06/27 الھام فؤاد عبداللطیف فرغل 2145264 كفـءكفـء2132011/07/02 معلم

العجوبیة االعدادیة المشتركة 2008/10/15 الھام دمحم على دمحم 2148288 كفـءكفـء2142011/02/24 معلم

مدرسھ اوالد الشیخ غرب االبتدائیة 2011/06/27 امال السید حمد هللا السمان 1595138 كفـءكفـء2152011/07/02 معلم

المنشاة االبتدائیة المشتركة 2010/02/14 امال زكي زكري بساده 2132307 كفـءكفـء2162011/02/24 معلم

اوالد حمزة التجاریة المشتركة 2010/06/27 امال عارف حداد عبدالرحیم 2141445 كفـءكفـء2172011/07/02 معلم

المنشاة ع الجدیدة 2010/06/27 امانى السعودى صدیق ادم 2132139 كفـءكفـء2182011/07/02 معلم

نجع القنطرة لریاض االطفال 2010/06/27 امانى على دمحم على 2394354 كفـءكفـء2192011/07/02 معلم

اوالد حمزة الثانویة 2010/06/27 امانى دمحم جمال الدین دمحم 2162706 كفـءكفـء2202011/07/02 معلم

الحدیثھ 2010/06/27 أمانى دمحم عبد الحمید عبد المجید 1071919 كفـءكفـء2212011/07/02 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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المنشأةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البواریك 2010/06/27 أماني دمحم رضوان رشوان 2185058 كفـءكفـء2222011/07/02 معلم

المنشاة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 أماني ولیم ناشد توما 1075323 كفـءكفـء2232011/03/03 معلم

النصر االعدادیة بأوالد على 2011/02/14 امجد فوزى جاد میخائیل 2135281 كفـءكفـء2242011/03/01 معلم

احمد ابراھیم المستجده 2011/02/14 أمجد نمر دانیال معوض 2147276 كفـءكفـء2252011/02/24 معلم

كوم بدار ع 2010/02/14 أمل ابراھیم محمود احمد 2133116 كفـءكفـء2262011/02/24 معلم

المنشاة ع القدیمة 2010/06/27 امل ابو القاسم سلیم فرج 2135745 كفـءكفـء2272011/07/02 معلم

الذكر الحكیم  بالرویھب 2010/06/27 امل السید عدوى احمد یوسف 2147559 كفـءكفـء2282011/07/02 معلم

جمال عبدالناصر لریاض االطفال 2010/02/14 امل الطیب دمحم اسماعیل 2147402 كفـءكفـء2292011/02/14 معلم

مدرسة اللغات الرسمیة بالمنشاه 2010/02/24 أمل جمال سید أبو زید 2147518 كفـءكفـء2302011/02/24 معلم

المنشاة الثانویةالتجاریة للبنات 2011/08/01 امل خالف صابر عبد الموجود 2136543 كفـءكفـء2312012/07/25 ماجیستیرمعلم

المنشاة ع الحدیثة بنین 2010/02/14 امل رفعت شكرى عازر 1073925 كفـءكفـء2322011/02/24 معلم

المنشاة االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 امل عبدهللا بكري عبدهللا 2146770 كفـءكفـء2332011/02/24 معلم

الزوك الشرقیھ القدیمھ 2010/02/14 امل علي عبد الاله محمود 1073057 كفـءكفـء2342011/02/24 معلم

روافع العیساویھ 2011/02/24 أمل فرغلى زین العابدین عبد الرحیم 2257585 كفـءكفـء2352011/02/24 معلم

الطالئع 2011/02/28 امل نور الدین صبره على 1074747 كفـءكفـء2362011/03/03 معلم

الشواولھ 2010/02/28 آمنة خلف سعید علي 1072187 كفـءكفـء2372011/03/03 معلم

اللغات الرسمیة 2010/02/28 امورة ورد عیسي عبید 1677576 كفـءكفـء2382011/03/03 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

المنشأة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 أمیرة القس اندراوس صلیب اسحق 2132208 كفـءكفـء2392011/07/02 معلم

العھد الجدید 2011/02/28 أمیرة جمال عبدالعظیم مصطفى 1074643 كفـءكفـء2402011/03/03 معلم

الذكر الحكیم  بالرویھب 2011/02/28 امیره زكریا تمترى بخیت 2147546 كفـءكفـء2412011/03/03 معلم

الذكر الحكیم  بالرویھب 2010/06/27 امیره دمحمابوالوفا احمد دمحم 2147592 كفـءكفـء2422011/07/02 معلم

نجع النصرة 2011/02/28 امیمھ كامل دمحم قاسم 1075653 كفـءكفـء2432011/03/03 معلم

ام المؤمنین لریاض االطفال 2010/06/27 انتصار احمد عبدالعال عبداللة 2144577 كفـءكفـء2442011/06/27 معلم

منجوج للتعلیم االساسي 2011/06/27 انتصار علي السید دمحم 2133464 كفـءكفـء2452011/07/02 معلم

مدرسھ الدیاكھ للتعلیم االساسى 2010/06/27 انجى موسى زكى بشاى 2135036 كفـءكفـء2462011/07/02 معلم

كوم بدار القدیمھ 2011/07/01 انجي خلیل تناغوه خلیل 2142844 كفـءكفـء2472011/07/02 معلم

المنشاة ع القدیمة 2010/06/27 انصار عبد الناصر دمحم رشوان 2147495 كفـءكفـء2482011/07/02 معلم

ام المؤمنین   الحریزات 2010/02/14 انعام عبد الحمید فؤاد عبدالعال 2104526 كفـءكفـء2492011/02/24 معلم

السالم 2010/06/27 انعام قبیل سلیم قریاقس 2120426 كفـءكفـء2502011/07/02 معلم

النجاح بالشواولھ 2010/02/14 أنوار احمد فراج دمحم 1073674 كفـءكفـء2512011/02/24 معلم

الزوك الغربیة االعدادیة المشتركة 2011/02/24 ایرین جمال زكى جاد 2132492 كفـءكفـء2522011/02/24 معلم

مدرسھ الدیاكھ للتعلیم االساسى 2010/06/27 إیرین منیر جرجس عوض 2156451 كفـءكفـء2532011/07/02 معلم

كوم بدار ع 2010/02/14 ایرین نادى شفیق جاد 2133136 كفـءكفـء2542011/02/24 معلم

الرویھب ع المشتركة 2010/06/27 ایرینى بھجت ادیب محروس 2139885 كفـءكفـء2552011/07/02 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
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجمع روافع العیساویھ 2010/06/27 ایرینى عطیھ عطاهللا تاوضررس 2133055 كفـءكفـء2562011/07/02 معلم

الزوك الشرقیھ القدیمھ 2010/06/27 ایرینى مكرم رمزى فلتس 2138441 كفـءكفـء2572011/07/02 معلم

اوالد سالمة ع 2010/06/27 ایریني ادوارد قیصر بطرس 2135307 كفـءكفـء2582011/07/01 معلم

روافع العیساویة االعدادیة بنات 2010/02/14 ایریني عادل صدیق حكیم 2123770 كفـءكفـء2592011/02/14 معلم

المنشاة ع القدیمة 2010/02/14 إیریني عزت بشیر خلیل 2107388 كفـءكفـء2602011/02/24 معلم

النصر االعدادیة بأوالد على 2010/06/27 ایریني نعیم لبیب شنودة 2108355 كفـءكفـء2612011/07/02 معلم

المنشاة ع بنات 2010/06/27 ایفون حسنى راغب فلتس 2134105 كفـءكفـء2622011/07/02 معلم

احمد ابراھیم المستجده 2010/06/27 إیمان  شعبان عبد الحمید رضوان 2147308 كفـءكفـء2632011/07/02 معلم

2010/06/27 الشواولة االعدادیة ایمان احمد عبد هللا محمود 2135266 كفـءكفـء2642011/07/02 معلم

الزارة االعدادیة 2010/06/27 ایمان احمد دمحم سید احمد 2133025 كفـءكفـء2652011/07/01 معلم

المنشاة ع الحدیثة بنین 2010/02/14 ایمان جابر علي رسالن 1074796 كفـءكفـء2662011/02/24 معلم

المنشأة الثانویة الفنیة الجدیدة بنات 2011/07/01 إیمان جاد عطیھ داود 2163593 كفـءكفـء2672011/07/02 معلم

الرشایده 2011/03/01 ایمان حیدر احمد دمحم 2138512 كفـءكفـء2682011/03/03 معلم

الكمال 2010/06/27 إیمان خمیس أحمد عبد هللا 2147159 كفـءكفـء2692011/07/02 معلم

الكمال 2010/06/27 ایمان شوقى ذكرى ابادیر 2144605 كفـءكفـء2702011/07/02 معلم

المنشاة ع بنات 2011/02/14 ایمان صبرى صبرة عبد الفتاح 2134132 كفـءكفـء2712011/02/24 معلم

الدویرات 2010/07/01 إیمان عبد الرحمن علي بدوي 2145769 كفـءكفـء2722011/07/02 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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الكادر
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المؤھل 
األعلي

النور 2010/02/28 ایمان عبدالالة عبدالرحمن عبدالالة 2148434 كفـءكفـء2732011/03/03 معلم

نجع العجوبیة الجدیدةبالمنشاة 2010/06/27 ایمان عبدهللا احمد دمحم شاھین 2104574 كفـءكفـء2742011/07/02 معلم

العجمى 2010/02/28 إیمان على إبراھیم أبوزید 1073167 كفـءكفـء2752011/03/03 معلم

نجع القنطره 2010/06/27 ایمان على عبدالجابر سلیمان 2143930 كفـءكفـء2762011/07/02 معلم

الكمال 2010/06/27 ایمان علي احمد ابراھیم 2141272 كفـءكفـء2772011/07/02 معلم

الحنابیص 2010/06/27 ایمان فتحى طنطاوى دمحم 2192551 كفـءكفـء2782011/07/02 معلم

اوالد حمزه للتعلیم االساسى 2010/06/27 ایمان فھمي دمحم رضوان 2145464 كفـءكفـء2792011/07/02 معلم

الحریزات الغربیة االعدادیة بنین 2010/02/14 ایمان دمحم صالح احمد 2103848 كفـءكفـء2802011/02/24 معلم

اللغات الرسمیة بالمنشاه ریاض االطفال 2010/02/24 إیمان دمحم عبد الحمید دمحم 2147547 كفـءكفـء2812011/02/24 معلم

نجع القنطرة االبتدائیة الجدیدة 2010/06/27 ایمان دمحم نجیب دمحم رضوان 2143882 كفـءكفـء2822011/07/02 معلم

نجع القنطره 2010/02/28 ایمان محمود فرج ابوضیف 2143898 كفـءكفـء2832011/03/01 معلم

البواریك الجدیدة بالمنشاة 2010/06/27 ایمان ناجح عبدهللا سعد 2138912 كفـءكفـء2842011/07/02 معلم

اوالد علي الثانویة بنات 2010/02/14 ایمان نادى شفیق جاد 1073278 كفـءكفـء2852011/02/24 معلم

اوالد علي الثانویة بنات 2010/06/27 ایمان نورالدین عبداللطیف نصر 2142809 كفـءكفـء2862011/07/02 معلم

السالم 2010/02/28 ایمان ھاشم رشاد حسانین 1074118 كفـءكفـء2872011/03/03 معلم

روافع العیساویة االعدادیة بنات 2010/02/14 ایمان ھمام محمود ھمام 1074563 كفـءكفـء2882011/02/24 معلم

مجمع الزوك الغربیھ 2010/06/27 ایمان یوسف ابوزید عبدالعال 2265258 كفـءكفـء2892011/07/02 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

نجع النصرة 2010/07/01 أیمن حداد دمحم علي 2146463 كفـءكفـء2902011/07/02 معلم

المنشاة- نجع الحامدیة الجدید ة  2011/06/27 ایمن شعبان صابر عبدالرحمن 2145785 كفـءكفـء2912011/07/02 معلم

نجع جبرة االعدادیة المشتركة 2011/06/27 ایمن عبد النبي عبد الموجود عثمان 2133191 كفـءكفـء2922011/07/02 معلم

السالم 2010/02/28 إیناس حسني راغب فلتس 2139295 كفـءكفـء2932011/03/03 معلم

المنشاة ع بنات 2010/02/14 ایناس مسعد عازر موسى 2126361 كفـءكفـء2942011/02/24 معلم

نجع القنطرة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/02 ایھاب مرقص عزمى سعید 2144740 كفـءكفـء2952011/07/02 معلم

نجع جبرة االعدادیة المشتركة 2011/02/24 باسم انیس مترى اقالدیوس 2132205 كفـءكفـء2962011/02/24 معلم

مجمع روافع العیساویھ 2011/02/28 باسم حكیم حنا بطرس 2132364 كفـءكفـء2972011/03/03 معلم

الشواولھ 2010/06/27 بثینة السید دمحم عبدالرحیم 1077305 كفـءكفـء2982011/07/02 معلم

النجاح بالشواولھ 2010/02/14 بخیتھ حسانین احمد بدوى 2142776 كفـءكفـء2992011/02/24 معلم

اوالد حمزه ع للتعلیم االساسى 2010/06/27 بخیتھ معوض امین حمیلى 2135956 كفـءكفـء3002011/07/02 معلم

مدرسة الشھید دمحم السید عبد العال 2011/02/24 بخیتھ نصیف صابر الجندى 2145808 كفـءكفـء3012011/02/24 معلم

المنشاة- نجع الحامدیة الجدید ة  2009/09/18 بدر صابر عبد الموجود سلیم 2145850 كفـءكفـء3022011/07/02 معلم

نجع القنطرة لریاض االطفال 2010/02/14 بدریھ عوض عبد اللطیف تمام 2229063 كفـءكفـء3032011/02/24 معلم

نجع الشجره 2011/06/27 بسمة احمد علي عبدالعزیز 2139329 كفـءكفـء3042011/07/02 معلم

خارفة المنشأه 2011/02/14 بسمھ صالح عبدالمفدى محروس 2152795 كفـءكفـء3052011/02/24 معلم

السالم 2010/02/24 بسمھ ضاحى عارف دولھ 1074355 كفـءكفـء3062011/02/24 معلم
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البواریك الجدیدة بالمنشاة 2010/02/28 بسمھ محمود على البدرى 2138811 كفـءكفـء3072011/03/03 معلم

اللغات الرسمیة 2011/02/28 بھاء حمادى عبد المجید دمحم 2131885 كفـءكفـء3082011/03/03 معلم

خالد بن الولید بالمنشأة 2011/06/27 بھجت عبده اسحق عبده 2397073 كفـءكفـء3092011/07/02 معلم

الطود و القلعایة 2011/02/24 بولس نصیف جرجس سالمة 2141376 كفـءكفـء3102011/02/24 معلم

الباجیة ماقبل ب 2010/02/28 بیاضة احمد منصور حسن 2146474 كفـءكفـء3112011/02/14 معلم

منجوج للتعلیم االساسى 2010/05/10 بیتر انیس مترى اقالدیوس 2121298 كفـءكفـء3122011/07/02 معلم

الدویرات ع المشتركة 2011/06/27 بیتر فتحى زعیر ناروز 2120219 كفـءكفـء3132011/07/02 معلم

نجع ابو خشالة 2010/06/27 تغرید فوزى عویس عبد العال 2140716 كفـءكفـء3142011/07/02 معلم

روافع العیساویةاالعدادیة بنین 2010/02/14 تھانى السید عبد الرحمن احمد 2132055 كفـءكفـء3152011/02/24 معلم

النویرات ع 2010/02/14 تھانى مالك ابو زید مكى 2133381 كفـءكفـء3162011/02/24 معلم

المنشاة ع بنات 2010/06/27 تھانى یحیى احمد منصور 2134079 كفـءكفـء3172011/07/02 معلم

نجع الشجره 2010/08/28 تھاني السید حسن موسي 2139332 كفـءكفـء3182011/03/03 معلم

ام المؤمنین لریاض االطفال 2011/07/01 تھاني ھارون عبدالمنعم رشوان 2144570 كفـءكفـء3192011/07/01 معلم

عمر بن عبد العزیز بالدویرات 2011/02/14 تیسیر السید محمود احمد 2143169 كفـءكفـء3202011/02/24 معلم

اسماء بنت ابو بكر ع بنات 2011/02/24 جابر حامد حسین محمود 1075541 كفـءكفـء3212011/02/24 معلم

اوالد حمزة التجاریة المشتركة 2011/06/27 جاد عارف شقیر امبابى 2139998 كفـءكفـء3222011/07/02 معلم

مؤسسة العنبریھ 2011/02/28 جاكلین إدوار اسكاروس قوسة 2139837 كفـءكفـء3232011/03/03 معلم
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ابو زغیلھ 2011/03/01 جرجس عبدالشھید رزق شنودة 2144355 كفـءكفـء3242011/03/03 معلم

العنبریة االعدادیة المشتركة 2009/12/24 جمال خلف هللا دمحم عبدالھادى 1074491 كفـءكفـء3252011/02/24 معلم

العھد الجدید 2011/07/01 جمال عبدالحمید امین احمد 2145731 كفـءكفـء3262011/07/02 معلم

عثمان بن عفان بالعمایده 2011/03/01 جمال عبدالحمید علي رشوان 2133170 كفـءكفـء3272011/03/03 معلم

اوالد حمزة الثانویة 2011/07/01 جمال عبدالرحیم السید منصور 2138503 كفـءكفـء3282011/06/27 معلم

كوم بدار ع 2011/06/27 جمال محمود على دمحم 2133083 كفـءكفـء3292011/06/27 معلم

الحریزات الغربیة االعدادیة بنین 2011/02/24 جورج جابر جودة عسال 2103869 كفـءكفـء3302011/02/24 معلم

المنشاة ع الحدیثة بنین 2010/02/14 جوزیف بشرى زاخر سلیمان 1074517 كفـءكفـء3312011/02/24 معلم

روافع العیساویة االعدادیة بنات 2010/02/14 جیھان عوض دمحم احمد السید 2131049 كفـءكفـء3322011/02/24 معلم

النویرات 2010/06/27 جیھان دمحم مصطفى دمحمین 2140338 كفـءكفـء3332011/07/02 معلم

مدرسة الشھید مالك عبد الرحمن االعدادیة 2009/12/24 حامد خلیل حامد دمحم 1071623 كفـءكفـء3342011/02/24 معلم

اوالد حمزة التجاریة المشتركة 2010/05/08 حامد سعد الدین حسین عبدالنعیم 2148720 كفـءكفـء3352011/07/02 معلم

مدرسھ الدیاكھ للتعلیم االساسى 2011/02/28 حسام الدین جاد هللا محمود حسن 2135026 كفـءكفـء3362011/03/02 معلم

العنبریة االعدادیة المشتركة 2011/02/14 حسام جمال عبد العال حسانین 2135190 كفـءكفـء3372011/02/24 معلم

نجع دیاب االبتدائیة 2011/02/14 حسن احمد عبدالباسط حسن 2147336 كفـءكفـء3382011/02/24 معلم

نجع الدیراالعدادیھ 2011/06/27 حسن حشمت ھاللى ابوزید 2132314 كفـءكفـء3392011/07/02 معلم

اوالد حمزة التجاریة المشتركة 2009/12/25 حسن علي حسن ابراھیم 2142780 كفـءكفـء3402011/02/24 معلم
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النویرات ع 2011/07/01 حسن مشوادى شمندى دمحم 2105449 كفـءكفـء3412011/07/02 معلم

بنت الشاطئ للتعلیم االساسى 2010/10/01 حسناء عبد الالة دمحمین عبد العزیز 2142768 كفـءكفـء3422011/07/02 معلم

مجمع روافع العیساویھ 2011/02/28 حسین خلف خلیل عبد المقصود 1074837 كفـءكفـء3432011/03/03 معلم

العسیرات ع 2011/06/27 حسینى على دمحم عبد العال 2135131 كفـءكفـء3442011/07/02 معلم

مدرسھ الدیاكھ للتعلیم االساسى 2010/02/28 حالوتھم احمد درویش مھران 2135015 كفـءكفـء3452011/03/02 معلم

اوالد حمزة التجاریة المشتركة 2011/02/14 حماده احمد محمود مصطفي 2148568 كفـءكفـء3462011/02/24 معلم

احمد ابراھیم المستجده 2010/01/02 حمدان سید نور الدین عبد الرحمن 2147249 كفـءكفـء3472011/02/24 معلم

عزبة النمر 2011/07/01 حمدي علي عز الدین حسن 2148169 كفـءكفـء3482011/07/02 معلم

روافع العیساویھ 2010/06/27 حنان  رفعت الدیب ارسل 2224399 كفـءكفـء3492011/07/02 معلم

الحدیثھ 2010/02/28 حنان احمد ابراھیم حسانین 2147178 كفـءكفـء3502011/03/03 معلم

العجمى 2011/02/28 حنان احمد احمد دمحم 2146681 كفـءكفـء3512011/03/03 معلم

الزوك الشرقیھ للتعلیم االساسى 2010/06/27 حنان جاد الرب دمحم الحلفاوى 2135219 كفـءكفـء3522011/07/01 معلم

الحریزات الغربیة االعدادیة بنات 2010/06/27 حنان جبره عبدالمسیح جید 2349389 كفـءكفـء3532011/07/01 معلم

مجمع اوالد سالمة 2010/02/28 حنان حسین غریب احمد 2148155 كفـءكفـء3542011/03/03 معلم

العمایده القدیمھ 2010/06/27 حنان صابر كمال الدین عبد الموجود 2133169 كفـءكفـء3552011/07/02 معلم

الرویھب للتعلیم االساسى 2010/02/14 حنان عبد العاطي عبد الظاھر بدوى 1072257 كفـءكفـء3562011/02/24 معلم

المنشاة االبتدائیة  العبور 2011/02/14 حنان محروس دیاب مرعي 2145255 كفـءكفـء3572011/02/24 معلم
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جزیرة المنتصر 2011/06/27 حنان دمحم حسن دمحم 2140676 كفـءكفـء3582011/07/02 معلم

ابوبكرالصدیق االبتدائیةبأوالد على 2011/06/27 خالد دمحم احمد على 2140841 كفـءكفـء3592011/07/02 معلم

البیاضیھ بالناظر 2010/06/27 خلف لطفى مجلى سباق 2144725 كفـءكفـء3602011/07/02 معلم

اوالد على  باوالد حمزه 2011/07/01 خلف مھران احمد مھران 2140346 كفـءكفـء3612011/07/02 معلم

اوالد سالمة ع 2011/07/01 خمیس احمد عطیھ حمزه 2220315 كفـءكفـء3622011/07/01 معلم

النجاح بالشواولھ 2010/02/24 دالیھ ھاشم رمضان احمد 2143584 كفـءكفـء3632011/02/24 معلم

نجع القنطرة االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 دعاء احمد حامد عصران 2143944 كفـءكفـء3642011/02/24 معلم

الطالئع 2010/06/27 دعاء احمدثروت السید حماده 2133373 كفـءكفـء3652011/07/02 معلم

النصر االعدادیة بأوالد على 2010/06/27 دعاء السید نور الدین  احمد 2105598 كفـءكفـء3662011/07/02 معلم

الكمال 2010/02/28 دعاء امین سعدالدین مصطفى 2146469 كفـءكفـء3672011/03/03 معلم

الحدیثة لریاض االطفال 2010/02/14 دعاء خلف دمحم حامد 2147285 كفـءكفـء3682011/02/14 معلم

العھد الجدید 2010/02/28 دعاء سید حسن عبدالمجید 2143651 كفـءكفـء3692011/03/03 معلم

النور 2010/06/27 دعاء صالح محمود دمحم 2146122 كفـءكفـء3702011/07/02 معلم

ام المؤمنین   الحریزات 2010/02/28 دعاء دمحم موسي دمحم 1073556 كفـءكفـء3712011/03/03 معلم

عوامر العسیرات ع 2010/06/27 دعاء محمود حامد احمد 2137227 كفـءكفـء3722011/06/27 معلم

ناصر  بخارفھ المنشاه 2010/06/27 دمیانة بریش عوض بریش 2141429 كفـءكفـء3732011/07/02 معلم

نجع القنطره 2010/02/14 دمیانھ میالد یوسف شنوده 2143914 كفـءكفـء3742011/02/24 معلم
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النصر بالمنشاة 2010/06/27 دینا حربى عاشور عبداللطیف 2147381 كفـءكفـء3752011/07/02 معلم

البیاضیھ بالناظر 2011/02/24 ذكیة نادي ذكي عوض 1075090 كفـءكفـء3762011/02/24 معلم

اسماء بنت ابو بكر ع بنات 2011/07/01 راشیل حلیم یني جید 2141564 كفـءكفـء3772011/07/02 معلم

الفتح   بكوم بدار 2011/07/01 رامى نعیم راغب میخائیل 2132133 كفـءكفـء3782011/07/02 معلم

كوم بدار ع 2010/06/27 راندا حسن احمد عبد الرسول 2133197 كفـءكفـء3792011/07/02 معلم

على بن أبى طالب اإلبتدائیة 2010/06/27 راندا نبیل عیسي عبد الشھید 2148494 كفـءكفـء3802011/07/02 معلم

الدویرات 2010/06/27 رانده ظریف عجیب عطا هللا 2139912 كفـءكفـء3812011/07/02 معلم

العمایده القدیمھ 2010/07/01 رانیا حشمت إبراھیم توفیق 2133158 كفـءكفـء3822011/07/02 معلم

كوم بدار ع 2010/02/14 رانیا رفعت رجاء زكى 2133127 كفـءكفـء3832011/02/24 معلم

اللغات الرسمیة بالمنشاه ریاض االطفال 2010/02/28 رانیا عبدالرحیم رشدى امان الدین 2144434 كفـءكفـء3842011/03/03 معلم

الحریزات الغربیھ 2011/02/14 رانیا عبدالسید جعفر عبدالمالك 1075006 كفـءكفـء3852011/02/24 معلم

2010/06/27 الشواولة االعدادیة رانیا وجیھ حبیب موسي 2143233 كفـءكفـء3862011/07/02 معلم

النور 2010/02/28 راویة رمضان فرید محمود 1072249 كفـءكفـء3872011/03/03 معلم

الطالئع 2010/02/14 رباب حسن ھاشم خلیل 1074804 كفـءكفـء3882011/02/24 معلم

على بن ابى طالب لریاض االطفال 2011/02/28 رباب عبد الرؤف عبد الرحمن قاسم 2148631 كفـءكفـء3892011/03/03 معلم

المنشاة- نجع الحامدیة الجدید ة  2011/06/27 رجب رشوان أبو الحسن دمحم 2145870 كفـءكفـء3902011/07/02 معلم

السالم لریاض االطفال 2010/02/14 رحاب حامد حمدان حامد 2133104 كفـءكفـء3912011/02/24 معلم
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المنشاة ع الحدیثة بنین 2010/06/27 رحاب صبري جابر دمحم 2138085 كفـءكفـء3922011/07/01 معلم

مجمع روافع العیساویھ 2011/02/24 رشا احمد لطفي عبد الرحمن احمد 2132517 كفـءكفـء3932011/02/24 معلم

المنشاة ع بنات 2011/06/27 رشا حسن یوسف طھ 2134083 كفـءكفـء3942011/07/02 معلم

الحریزات الغربیة االعدادیة بنات 2010/06/27 رشا خلف محمود دمحم 2147501 كفـءكفـء3952011/07/02 معلم

المنشاة ع القدیمة 2010/02/28 رشا شعبان محمود مھران 2135752 كفـءكفـء3962011/03/03 معلم

مدرسھ الدیاكھ للتعلیم االساسى 2011/06/27 رشا عبدالقادر على دمحم 2128808 كفـءكفـء3972011/07/02 معلم

المنشاة ع بنات 2010/06/27 رشا على حسن فرید 2134109 كفـءكفـء3982011/07/02 معلم

المنشاة تعلیم اساسى 2010/02/14 رشا كمال حامد عبد اللطیف 2133421 كفـءكفـء3992011/02/24 معلم

البواریك 2010/06/27 رضا  أحمد علي إبراھیم 2185066 كفـءكفـء4002011/07/02 معلم

الزوك الشرقیھ للتعلیم االساسى 2010/06/27 رضا كمال رضوان سلیمان 2137176 كفـءكفـء4012011/07/02 معلم

الشھید دمحم جمال االبتدائیھ 2010/06/27 رضھ محمود نور الدین عثمان 2142814 كفـءكفـء4022011/07/02 معلم

الشواولھ 2010/06/27 رضیھ حافظ ابوزید مھران 2142397 كفـءكفـء4032011/07/02 معلم

عوامر العسیرات ع 2010/06/27 رفعت على حمزة عبد الحافظ 2137222 كفـءكفـء4042011/07/02 معلم

العھد الجدید 2010/02/14 رمضان عبداللطیف حماده دمحم 1072486 كفـءكفـء4052011/02/24 معلم

الشیخ عالم االبتدائیة 2010/06/27 رندا شفیق مشرقي خلیل 2148214 كفـءكفـء4062011/07/02 معلم

عمرو بن العاص  بالزوك الشرقیة 2010/02/14 روزانا جمیل ینى فرنسیس 1074276 كفـءكفـء4072011/02/24 معلم

المنشاة ع بنات 2010/01/05 رومانى رافع فلیب بطرس 2135120 كفـءكفـء4082011/02/24 معلم
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الشیخ عالم للتعلیم االساسى 2011/02/28 رومانى وثیق فھمى میخائیل 2136639 كفـءكفـء4092011/03/01 معلم

نجع موسى حمد 2011/06/27 روماني جرجس بشري عزیز 2144344 كفـءكفـء4102011/07/02 معلم

المنشأة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 روماني رتیب میساك أبو سیف 2132193 كفـءكفـء4112011/07/02 معلم

المنشأة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 رومھ النمر موسى اقالدیوس 2132225 كفـءكفـء4122011/07/02 معلم

المنشأة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 رؤوف رأفت جابر عطا هللا 2132131 كفـءكفـء4132011/07/02 معلم

على بن أبى طالب اإلبتدائیة 2011/02/24 ریاض دمحم دمحم سید 1072934 كفـءكفـء4142011/02/24 معلم

خالد بن الولید بالمنشأة 2011/02/28 زین العابدین احمد عبدالالة جحروج 2142185 كفـءكفـء4152011/03/03 معلم

السالم 2010/06/27 زینب احمد  محمود دمحم 2140726 كفـءكفـء4162011/07/02 معلم

المنشاة ع الحدیثة بنین 2010/02/14 زینب عبد الرحیم اسماعیل عبد الواحد 1074122 كفـءكفـء4172011/02/24 معلم

روافع العیساویةاالعدادیة بنین 2011/02/14 زینب على رمضان سید 2132135 كفـءكفـء4182011/02/24 معلم

الباجیھ الجدیده 2010/07/01 زینب مصطفي محمود دمحم 2146065 كفـءكفـء4192011/07/02 معلم

كوم بدار ع 2010/06/27 سارة سید عبد الحمید احمد 2106693 كفـءكفـء4202011/07/02 معلم

النظام 2011/03/01 سارة عبد الرحیم عبده حمادة 2138877 كفـءكفـء4212011/03/03 معلم

اسماء بنت ابو بكر ع بنات 2010/06/27 سارة قدرى عثمان حمادة 2134072 كفـءكفـء4222011/07/02 معلم

خارفة المنشاة االعدادیة المشتركة 2010/06/27 سارة محمود عباس على 2135766 كفـءكفـء4232011/07/02 معلم

على بن أبى طالب اإلبتدائیة 2010/06/27 ساره وحید كامل سعد 2123922 كفـءكفـء4242011/07/02 معلم

المنشاة ع بنات 2010/02/14 سالى عبد الشھید موسملى عبد الشھید 2126343 كفـءكفـء4252011/02/24 معلم
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الزوك الغربیة االعدادیة المشتركة 2011/02/14 سامى غطاس عطیھ شنودة 2132429 كفـءكفـء4262011/02/24 معلم

الطود و القلعایة 2010/02/14 سامیة جمال محمود عبد العال 1073844 كفـءكفـء4272011/02/24 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/02/24 سامیة كامل دمحم مغربى 1074623 كفـءكفـء4282011/02/24 معلم

الطود و القلعایة 2010/02/28 سامیة دمحم ابراھیم دمحم 2141497 كفـءكفـء4292011/03/03 معلم

روافع العیساویة االعدادیة بنات 2010/02/14 سامیھ  عباس رشاد حسانین 2132057 كفـءكفـء4302011/02/24 معلم

الزوك الشرقیھ القدیمھ 2010/02/14 سامیھ رفعت صبحى بطرس 2138146 كفـءكفـء4312011/02/24 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2010/02/14 سحر السید دمحم سعید 2146776 كفـءكفـء4322011/02/24 معلم

اوالد على القدیمة 2011/07/01 سحر السید محمود احمد 2147375 كفـءكفـء4332011/07/01 معلم

الباجیھ بالشیخ یوسف القدیمھ 2010/06/27 سحر حشمت عبدالمجید عبدالمنعم 2105036 كفـءكفـء4342011/07/02 معلم

اوالد جباره االعدادیة 2010/06/27 سحر سعد إبراھیم  دمحم 2133347 كفـءكفـء4352011/07/02 معلم

المنشاة ع بنات 2011/02/14 سحر صبرى صابر توفیق 2135772 كفـءكفـء4362011/02/24 معلم

على بن أبى طالب اإلبتدائیة 2010/06/27 سحر عبد هللا الزبیر سعد الدین مصطفي 2148562 كفـءكفـء4372011/07/01 معلم

مجمع روافع العیساویھ 2004/06/04 سحر عبدالحمید عبدالعاطى آدم 1072820 كفـءكفـء4382009/10/11 معلم

النظام 2010/02/14 سحر دمحم عبدالمجید دمحم 1072210 كفـءكفـء4392011/02/24 معلم

خارفة المنشاة االعدادیة المشتركة 2010/06/27 سعاد سمیر محمود دمحمین 2135760 كفـءكفـء4402011/07/02 معلم

احمد مھران بعوامر العسیرات 2010/02/14 سعاد عبدالحمید دیاب حسین 2104612 كفـءكفـء4412011/02/24 معلم

الطالئع 2007/10/14 سعاد عبدهللا رشوان عبدهللا 2146098 كفـءكفـء4422011/03/03 معلم
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المنشاة ع بنات 2011/02/28 سعد ضاحى دمحم حسین 1075409 كفـءكفـء4432011/03/01 معلم

المنشأة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 سعید بشیر سعید شنوده 2132196 كفـءكفـء4442011/07/02 معلم

روافع العیساویةاالعدادیة بنین 2011/02/14 سعید فتحى البدرى احمد 2132178 كفـءكفـء4452011/02/24 معلم

خارفة المنشأه 2011/02/14 سلوى ابوالفتوح قاسم عویضھ 2147295 كفـءكفـء4462011/02/24 معلم

ابوبكرالصدیق االبتدائیةبأوالد على 2011/02/24 سلوى جبرة سیدھم عوض 2140828 كفـءكفـء4472011/02/24 معلم

مدرسھ الدیاكھ للتعلیم االساسى 2010/06/27 سلوى جمال احمد عبدالقوى 2130615 كفـءكفـء4482011/07/02 معلم

البیاضیھ بالناظر 2010/02/28 سلوى حربى دمحم احمد 2144696 كفـءكفـء4492011/03/03 معلم

مجمع روافع العیساویھ 2010/02/14 سلوى شفیق حبیب جوده 2133047 كفـءكفـء4502011/02/24 معلم

العسیرات ع 2010/06/27 سلوى على احمد رشوان 2143989 كفـءكفـء4512011/07/02 معلم

على بن أبى طالب اإلبتدائیة 2010/06/27 سلوى دمحم فھمي حسن 2148620 كفـءكفـء4522011/07/02 معلم

الشواولھ 2010/06/27 سلوى منصور فراج دمحم 2142782 كفـءكفـء4532011/07/02 معلم

المنشاة الثانویةالتجاریة للبنات 2010/06/27 سلوي رشاد حامد دمحم 2138861 كفـءكفـء4542011/07/02 معلم

اللغات الرسمیة بالمنشاه ریاض االطفال 2010/02/14 سلوي عزیز بولس جرجس 2133412 كفـءكفـء4552011/02/24 معلم

نجع العجوبیة الجدیدةبالمنشاة 2010/06/27 سماح ابو المجد احمد النجدى 2104577 كفـءكفـء4562011/07/02 معلم

مؤسسة العنبریھ 2011/07/01 سماح حسن رضوان حماده 2139861 كفـءكفـء4572011/07/02 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2010/06/27 سماح حلیم شكرى غبلایر 2147197 كفـءكفـء4582011/07/02 معلم

مجمع روافع العیساویھ 2011/06/27 سماح رمضان على رشوان 2133096 كفـءكفـء4592011/07/02 معلم
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الزوك الشرقیھ للتعلیم االساسى 2010/02/14 سمر شھید احمد شھید 2137204 كفـءكفـء4602011/02/24 معلم

الزوك الشرقیھ للتعلیم االساسى 2011/02/28 سمر عبد الرحمن بكرى احمد 2137190 كفـءكفـء4612011/03/03 معلم

الرویھب القدیمھ 2010/06/27 سمر فتحى محمود سلیمان 2138440 كفـءكفـء4622011/07/02 معلم

الحدیثھ 2010/02/14 سمیة تاج الدین امین القاضي 2147275 كفـءكفـء4632011/01/01 معلم

العھد الجدید 2010/06/27 سمیة عبدالعزیز سعد الدین عبدالعزیز 2143656 كفـءكفـء4642011/07/02 معلم

الرویھب ع المشتركة 2010/02/14 سمیھ السید احمد عثمان 2105722 كفـءكفـء4652011/02/24 معلم

روافع العیساویةاالعدادیة بنین 2010/06/27 سناء ابوالفتوح دمحم حسین 2132167 كفـءكفـء4662011/07/02 معلم

النویرات 2010/02/14 سناء حسان عبدالالة عبد الرحیم 2140250 كفـءكفـء4672011/02/24 معلم

المنشأة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 سناء سمیر نصري سدراك 2132246 كفـءكفـء4682011/07/02 معلم

الكمال 2010/02/14 سھام جمال عبدالراضي السید 2141280 كفـءكفـء4692011/02/24 معلم

االحایوه غرب االعدادیة 2010/02/28 سھام كمال غزالى عبد النعیم 2135827 كفـءكفـء4702011/03/01 معلم

المنشاة ع بنات 2010/02/28 سھیر حسانین متولى حسن 2147490 كفـءكفـء4712011/03/01 معلم

المنشأة الثانویة الفنیة الجدیدة بنات 2011/07/01 سھیر حلیم حنا أطناسیوس 2144729 كفـءكفـء4722011/07/02 معلم

الطالئع 2010/06/27 سھیر رمزى ورسى اسكاروس 2133387 كفـءكفـء4732011/07/02 معلم

العھد الجدید 2010/06/14 سھیر شوقي عزت ابراھیم 2132253 كفـءكفـء4742011/02/24 معلم

اوالد ھارون 2010/07/01 سھیر عبد القادر عبد ربھ متولي 2144489 كفـءكفـء4752011/07/02 معلم

النصر االعدادیة بأوالد على 2010/06/27 سوزان انیس ودید اسحاق 2107310 كفـءكفـء4762011/06/27 معلم
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المنشاة تعلیم اساسى 2010/02/14 سوسو عبد الاله أحمد دمحم 2133397 كفـءكفـء4772011/02/24 معلم

جزیرة اوالد حمزة 2010/06/27 سومیھ اسماعیل عبدالاله مصطفى 2138006 كفـءكفـء4782011/07/02 معلم

بنت الشاطى للتعلیم االساسى 2010/02/14 سیدة سلیم كمال على 2135238 كفـءكفـء4792011/02/24 معلم

نجع جبرة االعدادیة المشتركة 2011/06/27 شادى فرج هللا جرجس یوسف 2133791 كفـءكفـء4802011/07/02 معلم

ناصر  بخارفھ المنشاه 2010/02/14 شادیة سرور حمزة محمود 2141505 كفـءكفـء4812011/02/24 معلم

العمایده القدیمھ 2011/02/24 شامة شویدق عبد الھادي حالوة 2133125 كفـءكفـء4822011/02/24 معلم

الطود و القلعایة 2010/06/27 شربات دمحم رشوان عبد العزیز 2141479 كفـءكفـء4832011/06/27 معلم

البیاضیھ بالناظر 2010/06/27 شربات ویصا سمعان حبشى 2144585 كفـءكفـء4842011/07/02 معلم

العنبریة االعدادیة المشتركة 2011/02/14 شرین امام مھنى حسن 2140762 كفـءكفـء4852011/02/24 معلم

المنشاة ع القدیمة 2010/06/27 شرین صدیق ابوزید ابراھیم 2135196 كفـءكفـء4862011/07/02 معلم

بھاء الدین دمحم االعدادیة 2010/05/08 شعبان  احمد عبدالرحیم دمحم 2105552 كفـءكفـء4872011/07/02 معلم

اوالد الحاج جاد هللا خلیل 2010/01/09 شھاب احمد صبره صابر 2139976 كفـءكفـء4882011/07/02 معلم

الطالئع 2011/02/14 شیرین دمحم ھاشم دمحم 2133359 كفـءكفـء4892011/02/24 معلم

الكوامل قبلى االعدادیھ 2008/09/28 شیرین نجیب لبیب عبید 2136614 كفـءكفـء4902011/07/02 معلم

العاشر من رمضان 2011/11/24 شیماء السید عبدالناصر عبدالناصر ریحان 2128797 كفـءكفـء4912011/02/24 معلم

البیاضیھ بالناظر 2011/02/28 شیماء جاد توفیق حافظ 1072975 كفـءكفـء4922011/03/03 معلم

المنشاة ع بنات 2011/02/14 شیماء زكریا عبد اللطیف نجم الدین 2134060 كفـءكفـء4932011/02/24 معلم
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الشھید عبد المنعم ریاض 2010/02/14 شیماء سعودى دمحم سلیم 2145818 كفـءكفـء4942011/02/24 معلم

بالل بن رباح 2011/02/14 شیماء سید حسنین عبدالرحمن 2140639 كفـءكفـء4952011/02/24 معلم

الحریزات الغربیة االعدادیة بنات 2010/06/27 شیماء طاھر محمود عبد الواحد 2147520 كفـءكفـء4962011/07/02 معلم

المنشاة ع بنات 2011/02/14 شیماء محمود دمحم سلیمان 2134094 كفـءكفـء4972011/02/24 معلم

النظام 2010/06/27 شیماء نشات كمال مھدى 2144598 كفـءكفـء4982011/07/02 معلم

الطودوالقلعایةاالعدادیة باوالد حمزه 2011/02/14 صابحھ دمحم دمحم اسماعیل 1068428 كفـءكفـء4992011/02/24 معلم

نجع العجوبیة الجدیدةبالمنشاة 2009/12/25 صابر عزت ودیع عوض 2104570 كفـءكفـء5002011/02/24 معلم

الحنابیص 2011/06/27 صباح محمود دمحم دیاب 2142806 كفـءكفـء5012011/07/02 معلم

المنشاة ع بنات 2010/02/14 صبرین عبدهللا علي عبدهللا 1072598 كفـءكفـء5022011/03/03 معلم

الخنانسة غرب المشتركة 2011/02/14 صدام عبد الھادى على عبد الفتاح 2137282 كفـءكفـء5032011/02/24 معلم

السالم لریاض االطفال 2010/02/28 صفاء ابوالحسن علي السید 2143900 كفـءكفـء5042011/03/03 معلم

المنشاه للتعلیم االساسى 2010/06/27 صفاء احمد حافظ یوسف 2152858 كفـءكفـء5052011/07/02 معلم

النور 2010/02/14 صفاء احمد عامر عبداللة 2138538 كفـءكفـء5062011/02/24 معلم

الحدیثھ 2010/02/28 صفاء حمدان مھران جودة 2147205 كفـءكفـء5072011/03/03 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2011/02/14 صفاء خلف عبدهللا عبدالھادي 2143603 كفـءكفـء5082011/02/24 معلم

مجمع روافع العیساویھ 2010/06/27 صفاء صدیق احمد محمود 2132395 كفـءكفـء5092011/07/02 معلم

نجع القنطره االعدادیھ 2010/06/27 صفاء على احمد رشوان 2144050 كفـءكفـء5102011/07/02 معلم
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المنشاة االبتدائیة  العبور 2011/02/24 صفاء دمحم احمد علیو 2145252 كفـءكفـء5112011/02/24 معلم

نجع القنطرة االبتدائیة الجدیدة 2011/02/24 صفاء محمود توفیق على 2143864 كفـءكفـء5122011/02/24 معلم

الزوك الشرقیھ القدیمھ 2011/03/01 صفوت رجب عبدالعال سلیمان 2138152 كفـءكفـء5132011/03/03 معلم

عزالدین عبدالرحیم تعلیم اساسى 2009/12/25 صفوت شعبان رضوان مھران 2148656 كفـءكفـء5142011/02/24 معلم

عثمان بن عفان بالعمایده 2010/02/14 صفیة دمحم السید اسماعیل 1072895 كفـءكفـء5152011/02/24 معلم

المنشاة ع القدیمة 2010/02/28 صفیھ عبد العظیم ابو الوفا عبد الرحیم 2135753 كفـءكفـء5162011/03/01 معلم

الشیخ عالم للتعلیم االساسى 2011/02/28 عادل حلیم جودة منقریوس 2136663 كفـءكفـء5172011/03/01 معلم

عمرو بن العاص  بالزوك الشرقیة 2010/05/23 عادل ریاض حنا بطرس 2143892 كفـءكفـء5182011/07/01 معلم

اوالد الحاج جاد هللا خلیل 2011/03/01 عادل عطا السید ھمام 2139960 كفـءكفـء5192011/03/03 معلم

النویرات ع 2011/06/27 عادل دمحم مصطفى دمحمین 2105450 كفـءكفـء5202011/07/02 معلم

روافع العیساویةاالعدادیة بنین 2009/12/30 عاطف كمال عبد الاله عبد القادر 2132064 كفـءكفـء5212011/02/24 معلم

الذكر الحكیم  بالرویھب 2010/06/27 عایشھ دمحم دمحم احمد 2147565 كفـءكفـء5222011/07/02 معلم

الشواولھ 2011/02/14 عباس احمد عمر احمد 2142833 كفـءكفـء5232011/02/24 معلم

اوالد سالمة ع 2010/01/10 عبد الحمید الشامى عبد الحمید عبد العال 2159313 كفـءكفـء5242011/03/03 معلم

روافع العیساویةاالعدادیة بنین 2011/06/27 عبد الحمید خلف عبد المجید خلیل 2126356 كفـءكفـء5252011/07/02 معلم

الزوك الغربیة االعدادیة المشتركة 2011/06/27 عبد الرازق الخامس عبد الرازق احمد 2132454 كفـءكفـء5262011/06/02 معلم

الدویرات ع المشتركة 2010/02/14 عبد الراضى جاد الكریم جودة احمد 2134048 كفـءكفـء5272011/02/24 معلم
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نجع الشجره 2011/06/27 عبد الرحمن دمحم متولي ابراھیم 2139326 كفـءكفـء5282011/07/02 معلم

الزوك الغربیة االبتدائیة 2011/02/24 عبد العزیز محمود عبد العزیز عبد المجید 1074838 كفـءكفـء5292011/02/24 معلم

نجع القنطره االعدادیھ 2011/06/27 عبدالحمید ابراھیم عبدالحمید حسانین 2150708 كفـءكفـء5302011/07/02 معلم

ناصر  بخارفھ المنشاه 2011/06/27 عبدالرحمن احمد ھاللي احمد 2141438 كفـءكفـء5312011/07/02 معلم

المنشاة الثانویة الجدیدة المشتركة 2009/12/14 عبدالرحیم صدیق عثمان عبدالمجید 2135780 كفـءكفـء5322011/02/24 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/06/27 عبدالموجود حافظ عبدالموجود ابراھیم 2146756 كفـءكفـء5332011/07/02 معلم

خالد بن الولید بالمنشأة 2010/02/14 عبیر   عطیة احمد علي 2145226 كفـءكفـء5342011/02/24 معلم

خارفة المنشأه 2010/02/28 عبیر احمد حسین عبدالحمید 2147328 كفـءكفـء5352011/03/03 معلم

اوالد على  باوالد حمزه 2011/03/01 عبیر انور امام فضلون 2140361 كفـءكفـء5362011/03/03 معلم

الذكر الحكیم 2011/03/01 عبیر حسن سیداحمد حسبو 2147681 كفـءكفـء5372011/03/03 معلم

الفتح   بكوم بدار 2010/06/27 عبیر حسن دمحم حسن 2145312 كفـءكفـء5382011/07/02 معلم

كوم بدار ع 2010/06/27 عبیر حسین ابو الحمد قاعود 2133107 كفـءكفـء5392011/07/02 معلم

السادات 2008/02/13 عبیر على محمود خلیفھ 2146123 كفـءكفـء5402011/07/02 معلم

المنشاة الثانویةالتجاریة للبنات 2010/06/27 عبیر فؤاد ابو الوفا على 2136536 كفـءكفـء5412011/07/02 معلم

السادات 2008/05/01 عبیر دمحم صابر عبد الموجود 1074959 كفـءكفـء5422011/02/24 معلم

الحریزات الغربیھ 2010/06/27 عبیر دمحم عبد العزیز متولى 2104520 كفـءكفـء5432011/07/01 معلم

العھد الجدید 2010/08/28 عبیر محمود صالح محمود 2143646 كفـءكفـء5442011/03/03 معلم
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الدویرات 2010/07/01 عبیر مھدى محمود ابراھیم 2139899 كفـءكفـء5452011/07/02 معلم

االحایوه غرب االعدادیة 2011/06/27 عدنان نصر عبد المجید عبد اللطیف 2135889 كفـءكفـء5462011/07/02 معلم

الشواولة 2010/02/14 عزة حسانین متولي حسانین 2149282 كفـءكفـء5472011/02/14 معلم

كوم بدار القدیمھ 2010/06/27 عزة دمحم أحمد دمحم 2143193 كفـءكفـء5482011/07/02 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2010/02/14 عزة نور الدین صدیق احمد 1074456 كفـءكفـء5492011/02/24 معلم

العھد الجدید 2011/03/01 عصام ابراھیم عبدالمجید على 2145792 كفـءكفـء5502011/03/03 معلم

نجع الشجره 2010/02/28 عطیات جابر یوسف احمد 1073809 كفـءكفـء5512011/03/03 معلم

الزوك الشرقیھ للتعلیم االساسى 2010/02/14 عفاف احمد حلمى دمحم عبد العال 2137170 كفـءكفـء5522011/02/24 معلم

مدرسھ الدیاكھ للتعلیم االساسى 2011/07/01 عفاف أحمد علي محي الدین 2148191 كفـءكفـء5532011/07/01 معلم

اوالد حمزة التجاریة المشتركة 2010/06/27 عفاف اسعد عثمان رشوان 2141455 كفـءكفـء5542011/07/02 معلم

البیاضیھ بالناظر 2010/06/27 عفاف صدیق سلیمان  عبد الحافظ 2145150 كفـءكفـء5552011/07/02 معلم

المنشاة االبتدائیة المشتركة 2010/06/27 عفاف ظریف عزمي عبدالمسیح 2148149 كفـءكفـء5562011/07/02 معلم

مدرسھ الدیاكھ للتعلیم االساسى 2010/02/28 عفاف عبد الناصر دمحم عبد المجید 2135018 كفـءكفـء5572011/03/02 معلم

المنشاة االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 عفاف عبدالراضى دمحم احمد 2150714 كفـءكفـء5582011/02/24 معلم

المنشاة ع الحدیثة بنین 2010/02/28 عفاف عبدالظاھر حماد دمحم 2142453 كفـءكفـء5592011/03/03 معلم

المنشأة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 عفاف فھیم اسكندر جریس 2132302 كفـءكفـء5602011/07/02 معلم

المنشاة االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 عال حسین عبدالرازق علي 1075325 كفـءكفـء5612011/02/24 معلم
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المؤھل 
األعلي

الرویھب للتعلیم االساسى 2010/06/27 عال عبد المحسن السید عبد العال 1063170 كفـءكفـء5622011/07/02 معلم

ناصر  بخارفھ المنشاه 2010/06/27 عال عبدالالة منصور عبدالالة 2141500 كفـءكفـء5632011/07/02 معلم

نجع القنطره 2010/06/27 عال محمود عبد الرحیم  یوسف 2144002 كفـءكفـء5642011/07/02 معلم

االحایوه غرب االعدادیة 2011/02/28 عالء الدین عبد الستار ھاشم  الشریف 2135839 كفـءكفـء5652011/03/03 معلم

نجع الحامدیھ 2011/02/14 عالء جادهللا عبدالسند عبدالرحیم 1073042 كفـءكفـء5662011/02/24 معلم

اوالد ھارون االعدادیھ م 2010/06/27 عالء عبد النبي عبد الرحمن ھریدي 2146476 كفـءكفـء5672011/07/02 معلم

النصر بالمنشاة 2010/02/14 عالء فواز احمد عبدالفتاح 2106139 كفـءكفـء5682011/02/24 معلم

اوالد سالمة ع 2011/03/01 عالء محمود محمود قناوى 2138080 كفـءكفـء5692011/03/03 معلم

احمد ابراھیم المستجده 2011/02/14 على دمحم حامد اسماعیل 1071718 كفـءكفـء5702011/02/24 معلم

العھد الجدید 2009/12/25 علي احمد جاد اللة ابوالعال 2145737 كفـءكفـء5712011/02/24 معلم

اوالد على  القدیمھ 2011/02/14 علي دمحم شحاتة احمد 2143247 كفـءكفـء5722011/02/24 معلم

المنشاة الثانویة الجدیدة المشتركة 2009/12/28 علي نور الدین علي خلیل 1693171 كفـءكفـء5732011/02/24 معلم

الذكر الحكیم  بالرویھب 2010/06/27 علیاء دمحم عبدالعزیز عثمان 2147551 كفـءكفـء5742011/07/02 معلم

روافع العیساویة االعدادیة بنات 2011/02/14 عماد الدین عبد الرؤف  دمحم ابوزید 2135177 كفـءكفـء5752011/02/24 معلم

روافع العیساویةاالعدادیة بنین 2011/02/28 عماد ایوب سعد عبد الشھید 1677555 كفـءكفـء5762011/03/03 معلم

الزوك الغربیة االعدادیة المشتركة 2011/06/27 عماد عادل رشدى شكرهللا 2210697 كفـءكفـء5772011/07/02 معلم

الفتح   بكوم بدار 2011/06/27 عماد محروس انیس جاد اللة 2142122 كفـءكفـء5782011/07/02 معلم
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األعلي

المنشاة ع بنات 2009/12/24 عماد ناجح عبد هللا سعد 1670790 كفـءكفـء5792011/02/24 معلم

المنشأة الثانویة الصناعیة بنین 2010/05/08 عماد وحید بشرا سیدھم 2173237 كفـءكفـء5802011/07/01 معلم

اوالد ھارون 2011/06/27 عماد ولیم شفیق بخیت 2146631 كفـءكفـء5812011/07/02 معلم

روافع العیساویةاالعدادیة بنین 2011/02/14 عمر حسین ھاشم احمد 2131032 كفـءكفـء5822011/02/24 معلم

جزیرة المنتصر 2011/02/24 عمر دمحم على عبد القادر 2140687 كفـءكفـء5832011/02/24 معلم

جزیرة اوالد حمزة 2010/05/08 عمرو جمال عطیھ احمد 2157728 كفـءكفـء5842011/07/02 معلم

الحریزات الغربیة االعدادیة بنین 2010/06/27 عمرو على حسن ھمام 2159250 كفـءكفـء5852011/07/02 معلم

الكوامل قبلى االعدادیھ 2005/09/28 عواطف جریس راغب مجلع 2136578 كفـءكفـء5862011/07/02 معلم

منجوج للتعلیم االساسي 2010/06/27 عواطف حمید احمد حمید 2133469 كفـءكفـء5872011/07/02 معلم

نجع باریدى 2006/08/20 عوض حسن عوض بكري 2142131 كفـءكفـء5882011/02/24 معلم

المنشاة ع القدیمة 2011/02/28 غادة السید ثابت محمود 2135739 كفـءكفـء5892011/03/03 معلم

المنشأة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 غادة حسن دمحم الصعیدي 2132256 كفـءكفـء5902011/07/02 معلم

المنشاه للتعلیم االساسى 2010/02/14 غادة سید حامد على 1072650 كفـءكفـء5912011/02/24 معلم

مؤسسة العنبریھ 2010/06/01 غادة شعبان دمحم مصطفي 2139855 كفـءكفـء5922011/05/09 معلم

اوالد حمزة التجاریة المشتركة 2010/06/27 غادة فوزي موریس شاكر 2132494 كفـءكفـء5932011/07/02 معلم

2011/02/14 اكتوبر   بالمناصیر٦ غادة دمحم محمود عبد المجید 2132300 كفـءكفـء5942011/02/24 معلم

مدرسھ الدیاكھ للتعلیم االساسى 2011/06/27 غاده رجب دمحم عبدهللا 2126346 كفـءكفـء5952011/07/02 معلم
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نجع النصرة 2010/06/27 غاده سمیر محمود عالم 2141966 كفـءكفـء5962011/07/02 معلم

احمد مھران بعوامر العسیرات 2010/06/27 غاده دمحم أمین مھران 2104608 كفـءكفـء5972011/07/02 معلم

المنشاة ع الحدیثة بنین 2010/02/14 فاتن ابراھیم عبد المجید على 1073153 كفـءكفـء5982011/02/24 معلم

المنشاة ع الجدیدة 2010/06/27 فاتن رفعت ابو عمرة رضوان 2136534 كفـءكفـء5992011/07/02 معلم

االحایوه غرب االعدادیة 2010/02/14 فاتن صابر صالح محمود 2141259 كفـءكفـء6002011/02/24 معلم

الشواولھ 2010/02/14 فاتن عبدالرازق عبدالحمید احمد 2143225 كفـءكفـء6012011/02/24 معلم

اوالد على  باوالد حمزه 2011/02/28 فاتن دمحم النوبي دمحم 2140357 كفـءكفـء6022011/03/03 معلم

مجمع روافع العیساویھ 2011/02/14 فاتن دمحم محمود دمحم 2132278 كفـءكفـء6032011/02/24 معلم

الزوك الشرقیھ للتعلیم االساسى 2011/07/01 فادیھ عوض حسن عوض 2137195 كفـءكفـء6042011/07/02 معلم

السالم 2010/02/28 فاطمة احمد علي دمحم 2143976 كفـءكفـء6052011/03/03 معلم

اسماء بنت ابو بكر ع بنات 2010/02/14 فاطمة جابر دمحم احمد 2141605 كفـءكفـء6062011/02/24 معلم

النویرات 2010/02/28 فاطمة حسن كامل شحاتة 2140229 كفـءكفـء6072011/03/03 معلم

نجع ابو خشالة 2010/06/27 فاطمة دمحم موسى حسین 2140370 كفـءكفـء6082011/07/02 معلم

البواریك 2011/02/28 فاطمة محمود علي البدري 2138539 كفـءكفـء6092011/03/03 معلم

السادات 2007/09/30 فاطمھ الزھراء دمحم احمد السید 1074133 كفـءكفـء6102011/02/24 معلم

المنشاة ع الجدیدة 2010/02/28 فاطمھ عبد الرحیم اسماعیل عبد الواحد 1071978 كفـءكفـء6112011/03/03 معلم

مجمع الزوك الغربیھ 2010/02/28 فاطمھ عبدالعزیز دمحم ابوزید 1073665 كفـءكفـء6122011/03/03 معلم
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النجاح بالشواولھ 2010/02/28 فاطمھ على الجندى على 1072815 كفـءكفـء6132011/03/03 معلم

الكمال 2010/02/14 فاطمھ محمود عبد الجواد مصطفى 1073451 كفـءكفـء6142011/02/24 معلم

العھد الجدید 2010/11/01 فاطمھ منصور على دمحم 2140780 كفـءكفـء6152011/07/02 معلم

2010/02/14 اكتوبر   بالمناصیر٦ فایزة احمد دمحم محمود 2146538 كفـءكفـء6162011/02/24 معلم

الشیخ بكیر 2011/02/14 فرج حماده مرزوق حماده 1070619 كفـءكفـء6172011/02/24 معلم

نجع ابو خشالة 2010/05/07 فرج محمود عبدالعظیم دمحم 2143588 كفـءكفـء6182011/07/02 معلم

العجوبیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 فؤاد احمد عبد الرحمن دمحم 2148127 كفـءكفـء6192011/07/01 معلم

اوالد سالمة ع 2010/06/27 فیبى فیلیب قدیس حنین 2193167 كفـءكفـء6202011/07/02 معلم

المنشأة الثانویة الفنیة الجدیدة بنات 2011/07/01 فیبي صبري وھبھ جرجس 2150359 كفـءكفـء6212011/07/02 معلم

الحریزات الغربیھ 2009/12/28 فیصل احمد عبدالمنطلب احمد 2104540 كفـءكفـء6222011/02/24 معلم

جزیرة اوالد حمزة 2011/02/24 فیلیب زكریا زكى عوض 2138001 كفـءكفـء6232011/02/24 معلم

المنشاة- نجع الحامدیة الجدید ة  2009/12/29 قدرى حنفى محمود عبد الرحمن 1071672 كفـءكفـء6242011/02/24 معلم

الدویرات ع المشتركة 2010/06/27 كرستینا دانیال جندي ابراھیم 2145398 كفـءكفـء6252011/07/02 معلم

مدرسھ الدیاكھ للتعلیم االساسى 2010/06/27 كرستینا عادل عزیز كندس 2109553 كفـءكفـء6262011/07/02 معلم

مجمع روافع العیساویھ 2009/12/25 كرم سمیر تامر سعید 2132387 كفـءكفـء6272011/02/24 معلم

النیل  بجزیره المنتصر 2011/06/27 كرم عبد الناصر عبدالرحمن دمحم 1073175 كفـءكفـء6282011/07/02 معلم

الشیخ عالم للتعلیم االساسى 2011/02/28 كرم وھیب میخائیل شاروبیم 1072466 كفـءكفـء6292011/03/03 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 

المنشأةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

روافع العیساویھ 2011/02/14 كریم صبحى فخرى بشاى 2133035 كفـءكفـء6302011/02/24 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض 2010/02/28 كریمة احمد عبدالحمید بكیر 2106079 كفـءكفـء6312011/03/03 معلم

المنشاة ع الحدیثة بنین 2010/02/28 كریمة رجب فراج عبد الرحمن 2138010 كفـءكفـء6322011/03/03 معلم

خارفة القدیمة لریاض االطفال 2011/02/14 كریمة عبده عبدالفتاح عبدالعال 2145242 كفـءكفـء6332011/02/24 معلم

نجع الحامدیھ 2010/02/14 كریمھ حماده عبدالجواد علي 2149203 كفـءكفـء6342011/02/24 معلم

المنشاة ع بنات 2011/02/14 كریمھ عبد الحمید على قاسم 2134057 كفـءكفـء6352011/02/24 معلم

احمد ابراھیم المستجده 2011/06/27 كوثر عبد الالة محمود دمحم 2147318 كفـءكفـء6362011/07/01 معلم

الدناقلة المشتركة 2010/06/27 لمیاء حسن ابراھیم دمحم 2123909 كفـءكفـء6372011/07/02 معلم

اللغات الرسمیة 2010/06/27 لمیاء صالح عبد الوھاب عبد الرحمن 2147512 كفـءكفـء6382011/07/02 معلم

العنبریة االعدادیة المشتركة 2010/02/14 لمیاء فوزى عبد الاله دمحم 2135142 كفـءكفـء6392011/02/24 معلم

الحدیثھ 2010/02/14 لیلى احمد دروبش حسن 1073110 كفـءكفـء6402011/02/24 معلم

السادات 2010/02/14 لیلى حامد سید محمود 2146069 كفـءكفـء6412011/02/24 معلم

السادات 2007/09/30 لیلى عز الدین محمود احمد 2146053 كفـءكفـء6422011/02/24 معلم

البواریك االبتدائیة الجدیدة 2010/02/14 لیلى على امین عبدالموجود 2139044 كفـءكفـء6432011/02/24 معلم

النور 2011/03/01 لیلى على على محمود 1075547 كفـءكفـء6442011/03/03 معلم

الشیخ بكیر 2010/02/14 لیلى عید تركى حسین 2232157 كفـءكفـء6452011/02/24 معلم

المنشاة ع بنات 2010/02/14 ماجدة عبده أسحق عبده 2138019 كفـءكفـء6462011/02/24 معلم

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

7438of 6070 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 

المنشأةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الدویرات 2011/06/27 ماجده عزب صدیق عزب 2148632 كفـءكفـء6472011/07/02 معلم

2010/06/27 الشواولة االعدادیة مارجریت الجمیل شحاتھ جرجس 2135299 كفـءكفـء6482011/07/02 معلم

السالم لریاض االطفال 2010/06/27 مارجو فاروق عبدالمسیح سیدھم 2133113 كفـءكفـء6492011/06/27 معلم

المنشاة ع القدیمة 2010/02/28 مارسیل سدراك نظیر سدراك 2135749 كفـءكفـء6502011/03/03 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2010/06/27 مارفن عفت سعدهللا تادرس 2147207 كفـءكفـء6512011/07/02 معلم

الزوك الغربیة االعدادیة المشتركة 2010/06/27 مارفن فوزى سعد عویضھ 2136696 كفـءكفـء6522011/07/02 معلم

الزوك الشرقیھ القدیمھ 2010/06/27 مارى كمال مسعد سعد 2138457 كفـءكفـء6532011/07/02 معلم

الرویھب للتعلیم االساسى 2010/06/27 ماریا عادل یوسف جبرة 2142805 كفـءكفـء6542011/07/02 معلم

الحریزات الغربیة االعدادیة بنین 2010/06/27 ماریان ایلیا عبد المسیح القمص جورجیوس 2135208 كفـءكفـء6552011/07/01 معلم

البواریك الجدیدة بالمنشاة 2010/06/27 ماریان عزت عزمى میخائیل 2138930 كفـءكفـء6562011/07/02 معلم

بھاء الدین دمحم االعدادیة 2010/06/27 ماریان فایق ریاض عجایبي 2147470 كفـءكفـء6572011/07/02 معلم

2010/06/27 الشواولة االعدادیة ماریان ممدوح مملوك میساك 2147496 كفـءكفـء6582011/07/02 معلم

2010/06/27 عبد الحمید الرملى نجع العجوبیھ ماریانا شوقي فتح هللا منتیاس 2148258 كفـءكفـء6592011/07/02 معلم

الزوك الشرقیھ للتعلیم االساسى 2010/06/27 ماریانا صالح رزق هللا داود 2145890 كفـءكفـء6602011/07/02 معلم

النیل تعلیم اساسى بجزیرة المنتصر 2011/02/14 ماریو جمال عبداللة سالمة 2132320 كفـءكفـء6612011/02/24 معلم

روافع العیساویةاالعدادیة بنین 2010/02/14 مایسا منیر فرج باسیلى 2146080 كفـءكفـء6622011/02/24 معلم

الحریزات الغربیة االعدادیة بنین 2010/02/14 مایكل صفوت شكر هللا بباوي 2145862 كفـءكفـء6632011/02/24 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 

المنشأةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الدویرات ع المشتركة 2011/02/24 مایكل فایز یسى ارمانیوس 2134013 كفـءكفـء6642011/02/24 معلم

االحایوه غرب االعدادیة 2011/02/14 مجدى جمال كامل زیدان 2135783 كفـءكفـء6652011/02/24 معلم

الشیخ عالم للتعلیم االساسى 2010/01/12 مجدى عیاد جرجس فضل هللا 1065503 كفـءكفـء6662011/03/01 معلم

جمال عبدالناصر لریاض االطفال 2010/06/27 محاسن مرعى بدوى ھمام 2139050 كفـءكفـء6672011/07/02 معلم

النصر االعدادیة بأوالد على 2011/02/28 محروس الدیب جاد سمعان 2105571 كفـءكفـء6682011/03/03 معلم

روافع العیساویةاالعدادیة بنین 2011/02/14 محروص حسن صدیق تمام 2132147 كفـءكفـء6692011/02/24 معلم

المنشاة- نجع الحامدیة الجدید ة  2011/06/27 دمحم أحمد محمود عثمان 2145844 كفـءكفـء6702011/07/02 معلم

الحریزات الغربیة االعدادیة بنین 2011/02/28 دمحم السید دمحم احمد 2103841 كفـءكفـء6712011/03/03 معلم

روافع العیساویةاالعدادیة بنین 2009/12/24 دمحم الھم شاكر حسنین 2252737 كفـءكفـء6722011/02/24 معلم

عمر بن عبد العزیز بالدویرات 2011/06/27 دمحم انور عبدالرءوف عبدالرحیم 2176022 كفـءكفـء6732011/02/24 معلم

ناصر  بخارفھ المنشاه 2011/02/24 دمحم بدوي عبدالدایم السید 1075067 كفـءكفـء6742011/02/24 معلم

البواریك الجدیدة بالمنشاة 2011/02/14 دمحم تامر حافظ علي 1586122 كفـءكفـء6752011/02/24 معلم

2011/07/01 الشواولة االعدادیة دمحم حسن خلف هللا حسین 2140681 كفـءكفـء6762011/07/02 معلم

الباجیھ بالشیخ یوسف القدیمھ 2011/06/27 دمحم حشمت عبدالراضى احمد 2105023 كفـءكفـء6772011/07/02 معلم

الحریزات الغربیة االعدادیة بنین 2010/01/10 دمحم خلف دمحم بكرى 2103844 كفـءكفـء6782011/07/01 معلم

اسماعیل عز الد ین بالمنشاه 2010/05/14 دمحم رمضان السید شحات 2160095 كفـءكفـء6792011/07/02 معلم

الحنابیص 2011/02/14 دمحم سلیمان احمد سلیمان 1075455 كفـءكفـء6802011/02/24 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 

المنشأةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع دباب االعدادیة 2011/02/24 دمحم شعبان ابو المجد على 2135727 كفـءكفـء6812011/02/24 معلم

روافع العیساویةاالعدادیة بنین 2011/06/27 دمحم شوقى دمحم عبد العال 2132154 كفـءكفـء6822011/07/02 معلم

االحایوه غرب االعدادیة 2011/02/28 دمحم صبرى جابر دمحم 2135850 كفـءكفـء6832011/03/03 معلم

العھد الجدید 2011/02/14 دمحم صبري دمحم حسانین 2145879 كفـءكفـء6842011/02/24 معلم

روافع العیساویةاالعدادیة بنین 2009/12/26 دمحم عابد احمد دمحم 2132132 كفـءكفـء6852011/02/24 معلم

المنشاة- نجع الحامدیة الجدید ة  2011/02/14 دمحم عاشور أبو المجد حسین 2145876 كفـءكفـء6862011/02/24 معلم

العھد الجدید 2010/02/14 دمحم عباس رشاد حسانین 2140743 كفـءكفـء6872011/02/24 معلم

المنشاة- نجع الحامدیة الجدید ة  2011/06/27 دمحم عبد السالم أمین دمحم 2145839 كفـءكفـء6882011/07/02 معلم

المنشاة االبتدائیة  العبور 2011/03/01 دمحم عبدالستار علي دمحم 2145258 كفـءكفـء6892011/03/03 معلم

احمد مھران بعوامر العسیرات 2011/02/28 دمحم عبدالعزیز عاشور عبد اللطیف 2104599 كفـءكفـء6902011/03/01 معلم

روافع العیساویةاالعدادیة بنین 2011/02/24 دمحم على احمد دمحم 2140799 كفـءكفـء6912011/02/24 معلم

نجع العسیرات 2011/06/27 دمحم قاسم عبدالرحیم قاسم 2145954 كفـءكفـء6922011/07/02 معلم

الدویرات 2011/06/27 دمحم كمال رضوان عثمان 2139884 كفـءكفـء6932011/07/02 معلم

الطودوالقلعایةاالعدادیة باوالد حمزه 2011/06/27 دمحم دمحم عبد العال حسب 2136508 كفـءكفـء6942011/07/02 معلم

المنشأة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم مصطفى ابراھیم بدیوى 1072198 كفـءكفـء6952011/07/02 معلم

نجع موسى حمد 2011/02/28 دمحم مصطفي السید دمحم 2144337 كفـءكفـء6962011/03/03 معلم

اوالد سالمة ع 2011/06/27 محمود احمد حسین عبدالعاطى 2173234 كفـءكفـء6972011/07/01 معلم

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



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

المنشأةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم جمال االبتدائیھ 2011/06/27 محمود حامد رضوان سلطان 2143042 كفـءكفـء6982011/07/02 معلم

جزیرة المنتصر 2011/02/28 محمود خلف عبد الاله حسن 2140351 كفـءكفـء6992011/03/03 معلم

المنشاة ع الجدیدة 2011/02/28 محمود سعد خلیفھ مھران 2136560 كفـءكفـء7002011/03/03 معلم

العجوبیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 محمود عشرى خلیفة السید 2148215 كفـءكفـء7012011/07/02 معلم

الدناقلة المشتركة 2011/07/01 محمود فوزى عویس عبدالعال 2123944 كفـءكفـء7022011/07/02 معلم

اوالد حمزه للتعلیم االساسى 2011/06/27 محمود دمحم جالل عبدالموجود 1073065 كفـءكفـء7032011/07/01 معلم

اوالد جاد هللا خلیل 2011/02/14 مدحت احمد جبر كتانة 2133185 كفـءكفـء7042011/07/01 معلم

مجمع روافع العیساویھ 2010/02/14 مدیحة بولس فھیم حناوي 2132335 كفـءكفـء7052011/02/24 معلم

الخنانسة غرب المشتركة 2010/02/28 مدیحة عبدالصمد ابوالعال عمر 2133156 كفـءكفـء7062011/03/03 معلم

الزوك الشرقیھ للتعلیم االساسى 2010/02/28 مرثا جاد غبلایر عبد المخلص 1072434 كفـءكفـء7072011/03/03 معلم

الرویھب ع المشتركة 2010/06/27 مرثا ناجى صلیب جادهللا 2106745 كفـءكفـء7082011/07/01 معلم

جمال عبدالناصر لریاض االطفال 2011/02/28 مرثة         عبدالمالك بیاوي صلیب 2145247 كفـءكفـء7092011/03/03 معلم

2010/06/27 الشواولة االعدادیة مرجریت جمیل فایز  توفیق 2135211 كفـءكفـء7102011/07/02 معلم

نجع جبره 2011/07/01 مرفت امیر عبدالمالك جندى 2398963 كفـءكفـء7112011/07/02 معلم

المنشاة االبتدائیة  العبور 2010/02/14 مرفت بدري صدیق توفیق 2147479 كفـءكفـء7122011/02/24 معلم

روافع العیساویةاالعدادیة بنین 2010/02/14 مرفت عطیھ عبد الحمید احمد 2132129 كفـءكفـء7132011/02/24 معلم

الشھداء للتعلیم االساسى 2010/06/27 مرفت ناصر عبد الجلیل دمحم 2147377 كفـءكفـء7142011/07/02 معلم
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المؤھل 
األعلي

النور 2010/02/28 مروة أحمد عبد الحمید أحمد 2141388 كفـءكفـء7152011/03/03 معلم

البواریك 2011/02/28 مروة رمضان دمحم عبدالرحمن 2138535 كفـءكفـء7162011/03/03 معلم

المنشاة ع الحدیثة بنین 2010/02/14 مروة عادل حسین احمد 2141581 كفـءكفـء7172011/02/24 معلم

المنشاة ع بنات 2010/02/14 مروة عبد الحمید عبد الموجود طالب 2134085 كفـءكفـء7182011/02/24 معلم

المنشاة ع الحدیثة بنین 2010/06/27 مروة عبد الفتاح السید محمود 2137986 كفـءكفـء7192011/07/02 معلم

روافع العیساویةاالعدادیة بنین 2011/06/27 مروة عوض دمحم احمد 2126349 كفـءكفـء7202011/07/02 معلم

روافع العیساویة االعدادیة بنات 2011/06/27 مروة محمود احمد محمود 2142156 كفـءكفـء7212011/07/02 معلم

طارق بن زیاد بالحریزات 2011/02/14 مروه البدرى كامل ابراھیم 2146618 كفـءكفـء7222011/02/24 معلم

نجع النصرة 2010/06/27 مروه تھامى جالل حسن 2142021 كفـءكفـء7232011/07/01 معلم

نجع القنطره 2010/06/27 مریانا ابراھیم فایز غالى 2143871 كفـءكفـء7242011/07/02 معلم

مدرسھ الدیاكھ للتعلیم االساسى 2010/06/27 مریم اسحق صبرى قلدس 2135031 كفـءكفـء7252011/07/02 معلم

الفتح   بكوم بدار 2010/02/28 مریم بخیت سعد جرجس 2132156 كفـءكفـء7262011/03/03 معلم

النصر االعدادیة بأوالد على 2010/06/27 مریم جریس اسكندر حبیب 2107420 كفـءكفـء7272011/07/02 معلم

2010/06/27 الشواولة االعدادیة مریم فایز نصرهللا جندى 2162219 كفـءكفـء7282011/07/02 معلم

النصر االعدادیة بأوالد على 2010/02/14 مریم فایز یسي ارمانیوس 2126345 كفـءكفـء7292011/02/24 معلم

الرویھب القدیمھ 2010/06/27 مریم فایق جبرة شنودة 2145427 كفـءكفـء7302011/07/02 معلم

المنشاة االبتدائیة المشتركة 2010/02/28 مریم فرید مولع بشوت 2148154 كفـءكفـء7312011/03/03 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

مدرسة الشھید مالك عبد الرحمن االعدادیة 2010/06/27 مریم فكرى كامل لبس 2135153 كفـءكفـء7322011/07/02 معلم

كوم بدار ع 2010/06/27 مریم قریاقوص جوالتى قریاقوص 2133141 كفـءكفـء7332011/07/02 معلم

الفتح   بكوم بدار 2010/06/27 مریم نبیل فایق عبدالنور 2132077 كفـءكفـء7342011/07/02 معلم

عمر بن عبد العزیز بالدویرات 2011/03/01 مریم وجیھ سعد جودة 1075657 كفـءكفـء7352011/02/28 معلم

الكوامل قبلى االعدادیھ 2010/02/14 مرینا عادل جاد بسطا 2141779 كفـءكفـء7362011/02/24 معلم

االحایوه غرب 2010/05/07 مصطفى محمود احمد السید 2138501 كفـءكفـء7372011/07/02 معلم

البیاضیھ بالناظر 2011/02/14 مصطفى محمود راغب دمحم 1075221 كفـءكفـء7382011/02/24 معلم

روافع العیساویةاالعدادیة بنین 2009/12/26 مصطفى ھاشم دمحم حسن 2132081 كفـءكفـء7392011/02/24 معلم

البیاضیھ بالناظر 2011/02/24 مصطفي إسماعیل دمحم  إسماعیل 2145122 كفـءكفـء7402011/02/24 معلم

المنشأة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 مصطفي عبد الحمید علي أبوزید 2132126 كفـءكفـء7412011/06/27 معلم

المنشاة الثانویة الجدیدة المشتركة 2010/01/10 مصطفي قناوي  كمال محمود 2138095 كفـءكفـء7422011/02/28 معلم

العنبریة االعدادیة المشتركة 2011/02/24 مكرم كمال منصور ابراھیم 2135164 كفـءكفـء7432011/02/24 معلم

العجمى 2011/07/01 منال حمادة سعید علي 2146734 كفـءكفـء7442011/07/02 معلم

المنشاه للتعلیم االساسى 2010/06/27 منال دیاب حافظ حسانین 2147425 كفـءكفـء7452011/07/02 معلم

المنشاة ع الحدیثة بنین 2010/02/14 منال سمیر شكرى اسطفانوس 2134112 كفـءكفـء7462011/02/24 معلم

الزارة االعدادیة 2010/02/14 منال سمیر كیرلس میخائیل 2133029 كفـءكفـء7472011/02/24 معلم

الشھداء للتعلیم االساسى 2010/02/14 منال عبد العاطى عبد الظاھر بدوى 1074480 كفـءكفـء7482011/02/24 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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الكادر
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

الكمال 2010/02/14 منال علي احمد ابراھیم 1073353 كفـءكفـء7492011/02/24 معلم

روافع العیساویةاالعدادیة بنین 2010/06/27 منال فتحى حسن دمحم 2132056 كفـءكفـء7502011/07/02 معلم

المنشاة ع بنات 2010/02/14 منال محروس احمد عبد المولى 2134087 كفـءكفـء7512011/02/24 معلم

الطالئع 2010/02/14 منال مرقس قدیس سعد 2133041 كفـءكفـء7522011/02/24 معلم

النجاح بالشواولھ 2011/02/24 منتصر دمحم صادق دمحم 1073516 كفـءكفـء7532011/02/24 معلم

احمد مھران بعوامر العسیرات 2010/06/01 منى ابراھیم عبد الاله رضوان 2104605 كفـءكفـء7542011/05/15 معلم

الحریزات الغربیة االعدادیة بنات 2010/02/14 منى زكریا عزمى عبدة 2147505 كفـءكفـء7552011/02/24 معلم

الطودوالقلعایةاالعدادیة باوالد حمزه 2010/06/27 منى عبد الرحیم احمد اسماعیل 2136512 كفـءكفـء7562011/07/02 معلم

الدویرات ع المشتركة 2010/06/27 منى عبد الاله ریاض حسین 2134009 كفـءكفـء7572011/07/01 معلم

اوالد على  القدیمھ 2010/02/28 منى دمحم احمد عثمان 1073619 كفـءكفـء7582011/03/03 معلم

مؤسسة العنبریھ 2010/02/28 مني  عبد الراضي عبد المجید إبراھیم 2139844 كفـءكفـء7592011/03/03 معلم

الشھید دمحم جمال االبتدائیھ 2010/02/14 مني ابراھیم الصغیر عبد هللا عبد الشھید 2044621 كفـءكفـء7602011/02/24 معلم

اوالد على القدیمة 2010/06/27 مني السید حسن عجور 2149289 كفـءكفـء7612011/07/02 معلم

المنشاة ع القدیمة 2010/02/14 مني صدیق أحمد دمحم 2141212 كفـءكفـء7622011/02/24 معلم

على بن أبى طالب اإلبتدائیة 2010/02/28 مني علي أحمد سامي 2148503 كفـءكفـء7632011/03/03 معلم

نجع جبره 2011/02/28 مني علي عبداللة مصطفي 2138043 كفـءكفـء7642011/03/03 معلم

الباجیھ الجدیده 2010/06/27 مني علي دمحم احمد 2146448 كفـءكفـء7652011/07/02 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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األعلي

مؤسسة العنبریھ 2010/02/28 مني فوزي زكي نصر هللا 2139840 كفـءكفـء7662011/03/03 معلم

الشھید عبد الرحمن محمود االعدادیة 2011/06/27 منیر جاد الرب لبیب جاد الرب 2135096 كفـءكفـء7672011/07/02 معلم

البیاضیة بالناظر 2011/02/28 مھا صبرى عبد الرحیم دمحم 2144675 كفـءكفـء7682011/03/03 معلم

المنشاة ع بنات 2010/06/27 مھا عبد العزیز دمحم حسن 2134133 كفـءكفـء7692011/07/02 معلم

العسیرات ع 2010/06/27 مھا عبد الفتاح اسماعیل احمد 2135113 كفـءكفـء7702011/07/02 معلم

مجمع روافع العیساویھ 2010/02/14 موزة جابر عبد الرحیم احمد 2132348 كفـءكفـء7712011/02/24 معلم

المنشاة االبتدائیة المشتركة 2011/02/24 موزه حمدان عبدالمنعم علي 1073940 كفـءكفـء7722011/02/14 معلم

ام المؤمنین   الحریزات 2011/02/24 مؤمن عبدالحكیم علي احمد 2144710 كفـءكفـء7732011/02/24 معلم

الزوك الشرقیھ القدیمھ 2010/06/27 میاده حسن فتحى عبدالعزیز 2175729 كفـءكفـء7742011/07/02 معلم

مؤسسة العنبریھ 2010/02/14 میرفت جمال ھمام حسین 1073991 كفـءكفـء7752011/02/24 معلم

عوامر العسیرات ع 2011/02/14 میشیل عویضة عطیة جرجس 2137219 كفـءكفـء7762011/02/24 معلم

نجع الدیر 2011/07/02 میشیل موریس فخرى لبیب 2146482 كفـءكفـء7772011/07/02 معلم

الحدیثھ 2011/02/24 مینا فؤاد زكي شنودة 1719066 كفـءكفـء7782011/02/24 معلم

روافع العیساویةاالعدادیة بنین 2011/02/14 مینا یوحنا القس یوسف 2126353 كفـءكفـء7792011/02/24 معلم

اوالد حمزة التجاریة المشتركة 2011/06/27 ناجي ابوزید حسن البنودي 2142373 كفـءكفـء7802011/07/02 معلم

2010/06/27 اكتوبر   بالمناصیر٦ نادیة ابو الوفا ذكى على 2146603 كفـءكفـء7812011/07/02 معلم

احمد مھران بعوامر العسیرات 2011/02/14 نادیة مصطفي یونس عبد الموجود 2104672 كفـءكفـء7822011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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األعلي

نجع جبره 2010/06/27 ناصر احمد عدوي احمد 2138072 كفـءكفـء7832011/07/02 معلم

نجع الدیر 2011/03/01 ناصر كمال دمحم ابوزید 2146430 كفـءكفـء7842011/02/24 معلم

العھد الجدید 2010/02/28 نانسي زكریا حنا لوقا 1073180 كفـءكفـء7852011/03/03 معلم

كوم بدار ع 2010/06/27 نانسي سولایر رزق واصف 2133150 كفـءكفـء7862011/07/02 معلم

العجمى 2010/02/28 ناھد ادوار وھیب القمص تادرس 2146766 كفـءكفـء7872011/03/03 معلم

الكمال 2010/02/14 ناھد ریاض درویش شحاتة 2148454 كفـءكفـء7882011/02/24 معلم

المنشأة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 ناھد صبحي بخیت إبراھیم 2132235 كفـءكفـء7892011/07/02 معلم

المنشاة ع الحدیثة بنین 2010/02/28 نائلھ عبد الحكیم ھاشم حسن 1075624 كفـءكفـء7902011/02/28 معلم

االحایوه غرب االعدادیة 2011/02/14 نبیل بدیر عطیھ سفین 2135776 كفـءكفـء7912011/02/24 معلم

المنشأة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 نبیل فھمي سالمة كتانة 2123920 كفـءكفـء7922011/07/02 معلم

اوالد جباره االعدادیة 2007/03/29 نبیل محمود رضوان أحمد 2133325 كفـءكفـء7932011/07/01 معلم

اوالد علي الثانویة بنات 2010/06/27 نبیلة محفوظ صادق سیفین 2105610 كفـءكفـء7942011/07/02 معلم

ناصر  بخارفھ المنشاه 2010/02/14 نجاة عبد العلیم دمحم صادق 1072648 كفـءكفـء7952011/02/24 معلم

نجع النصرة 2011/06/27 نجاة عزالدین محمود احمد 2143589 كفـءكفـء7962011/07/02 معلم

نجع العجوبیة الجدیدةبالمنشاة 2011/02/28 نجاة دمحم على عبد العزیز 2104572 كفـءكفـء7972011/03/03 معلم

بنت الشاطئ للتعلیم االساسى 2011/07/01 نجاح عبد الحمید دمحم رضوان 2138449 كفـءكفـء7982011/07/02 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2010/02/14 نجاح على السید دمحم 2146818 كفـءكفـء7992011/02/24 معلم
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خارفة المنشأه 2010/06/27 نجاه عبدالجواد دمحم احمد 2147438 كفـءكفـء8002011/07/02 معلم

جزیرة اوالد حمزة 2010/06/27 نجالء احمد محمود شحاتھ 2138014 كفـءكفـء8012011/07/02 معلم

اوالد حمزة التجاریة المشتركة 2010/02/24 نجالء البدرى دمحم ابراھیم 2145798 كفـءكفـء8022011/02/24 معلم

الرویھب للتعلیم االساسى 2010/06/27 نجالء سرور حسین رشوان 2106695 كفـءكفـء8032011/07/02 معلم

خارفة المنشأه 2011/02/28 نجالء سالم احمد سالم 2147337 كفـءكفـء8042011/03/03 معلم

المنشاة تعلیم اساسى 2010/02/28 نجالء فتحي عیسي عبد القادر 2133389 كفـءكفـء8052011/07/28 معلم

المنشاة ع بنات 2010/02/28 نجالء محمود دمحم سلیمان 2138025 كفـءكفـء8062011/03/01 معلم

عزبة النمر 2011/02/14 نجوى ابراھیم یعقوب سلیمان 1075055 كفـءكفـء8072011/02/24 معلم

اللغات الرسمیة 2010/02/14 نجوى تاج الدین امین القاضى 2147411 كفـءكفـء8082011/02/24 معلم

البیاضیة بالناظر 2011/02/28 نجوى جمال عبد الحمید حمادة 2144662 كفـءكفـء8092011/03/03 معلم

الزارة االعدادیة 2010/06/27 نجوى مجدى صبحى بطرس 2133039 كفـءكفـء8102011/07/02 معلم

النصر االعدادیة بأوالد على 2010/02/14 نرمین  انیس ودید اسحق 2105590 كفـءكفـء8112011/02/24 معلم

2010/06/27 الشواولة االعدادیة نرمین جمال عزیز متیاس 2135294 كفـءكفـء8122011/07/02 معلم

مجمع الزوك الغربیھ 2010/06/27 نرمین قریاقوص جوالتى قریاقوص 2145325 كفـءكفـء8132011/07/02 معلم

البواریك 2010/06/27 نرمین محمود احمد حمادة 2138574 كفـءكفـء8142011/07/02 معلم

مدرسھ الدیاكھ للتعلیم االساسى 2010/02/14 نرمین نظیر میخائیل عازر 2135037 كفـءكفـء8152011/02/24 معلم

مجمع الزوك الغربیھ 2010/06/27 نسرین انسى راغب جابر 2145826 كفـءكفـء8162011/07/02 معلم
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السالم 2010/02/28 نسرین صموئیل صابر سعید 2143998 كفـءكفـء8172011/03/03 معلم

مجمع روافع العیساویھ 2010/06/27 نسرین لطفى حسن محمود 2133075 كفـءكفـء8182011/07/02 معلم

2010/02/28 الشواولة االعدادیة نسمھ احمد على عثمان 2135271 كفـءكفـء8192011/03/03 معلم

البواریك الجدیدة بالمنشاة 2011/02/28 نسمھ صبره رشوان ھمام 2138808 كفـءكفـء8202011/03/03 معلم

مجمع روافع العیساویھ 2011/07/01 نصر الدین احمد امین مصطفي 2132457 كفـءكفـء8212011/07/02 معلم

الحنابیص 2011/06/27 نصرى كامل سالمھ عوض 2152519 كفـءكفـء8222011/07/02 معلم

المنشاة الثانویةالتجاریة للبنات 2010/06/27 نعمات رشاد عبادى عبد السالم 2142176 كفـءكفـء8232011/07/01 معلم

كوم بدار ع 2010/06/27 نعمة دمحم عبد الفضیل عطیھ 2138855 كفـءكفـء8242011/07/02 معلم

مدرسة اللغات الرسمیة بالمنشاه 2010/02/24 نعمة دمحم عبد المجید رضوان 2138807 كفـءكفـء8252011/02/24 معلم

مجمع روافع العیساویة 2011/02/24 نھا دمحم فھمى على 2133108 كفـءكفـء8262011/02/24 معلم

مجمع اوالد سالمة 2010/06/27 نھى حسن محمود حسن 2148147 كفـءكفـء8272011/07/02 معلم

الفتح   بكوم بدار 2010/06/27 نھى صبرى عبدالرحمن دمحم 2132090 كفـءكفـء8282011/07/02 معلم

المنشاة ع بنات 2011/02/14 نھى عادل دمحم سلیمان 1075371 كفـءكفـء8292011/02/24 معلم

ام المؤمنین   الحریزات 2010/02/28 نھى نشأت زخارى بخیت 2012598 كفـءكفـء8302011/03/03 معلم

اللغات الرسمیة بالمنشاه ریاض االطفال 2010/02/28 نھي محمود فؤاد دمحم 2147552 كفـءكفـء8312011/03/03 معلم

كوم بدار القدیمھ 2010/02/28 نورا صالح  عبد الھادي حسن 2143184 كفـءكفـء8322011/03/03 معلم

نجع القنطره االعدادیھ 2010/06/27 نورا عبد الموجود السید عبد الموجود 2137207 كفـءكفـء8332011/07/02 معلم
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االحایوه غرب االعدادیة 2010/06/27 نورة سعد دمحم راشد 2135764 كفـءكفـء8342011/07/02 معلم

الباجیھ الجدیده 2010/06/27 نورة سلیم كمال علي 2146457 كفـءكفـء8352011/07/02 معلم

العجوبیة االعدادیة المشتركة 2010/06/27 نورة عبد الوھاب عوض على 2148182 كفـءكفـء8362011/07/01 معلم

االحایوه غرب االعدادیة 2011/02/28 نورة على دمحم عبد الرحیم 2135834 كفـءكفـء8372011/03/03 معلم

المنشاة االبتدائیة المشتركة 2010/02/14 نورة مرعي بدوي ھمام 1074048 كفـءكفـء8382011/02/24 معلم

الباجیھ بالشیخ یوسف القدیمھ 2010/02/24 نوره حمام عبدالمجید السید 2104995 كفـءكفـء8392011/02/24 معلم

روافع العیساویةاالعدادیة بنین 2011/02/14 نوره سلیم عبد الخالق رشوان 2132530 كفـءكفـء8402011/02/24 معلم

الكمال 2010/02/14 نوره عبدالحمید احمد مرسى 2146077 كفـءكفـء8412011/02/24 معلم

بالل بن رباح 2011/07/01 نوره عبده السید احمد 2140668 كفـءكفـء8422011/07/02 معلم

الدناقلھ المشتركھ 2010/02/14 نوره دمحم احمد عیسى 2148123 كفـءكفـء8432011/02/24 معلم

الطالئع 2011/06/27 نوره نصرالدین عبدهللا طلب 2133403 كفـءكفـء8442011/07/02 معلم

ابوبكرالصدیق االبتدائیةبأوالد على 2010/06/27 نیفین نسیم جرجس شنودة 2140849 كفـءكفـء8452011/07/02 معلم

الشیخ بكیر 2010/06/27 ھالة السید ثابت محمود 2141363 كفـءكفـء8462011/07/02 معلم

مدرسھ الدیاكھ للتعلیم االساسى 2011/02/14 ھالة رمضان عبد المنعم رشوان 2138020 كفـءكفـء8472011/02/24 معلم

العنبریة االعدادیة المشتركة 2010/06/27 ھالة صالح الدین دمحم حسن 2135184 كفـءكفـء8482011/07/02 معلم

الرویھب ع المشتركة 2010/02/14 ھالھ احمد عبد العال بخیت 1073114 كفـءكفـء8492011/02/24 معلم

النصر االعدادیة بأوالد على 2010/02/28 ھالھ صالح صالح  حفني 2105563 كفـءكفـء8502011/03/03 معلم
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روافع العیساویة االعدادیة بنات 2011/02/14 ھالھ عبدالرحمن ابو الحسن ابراھیم 2132117 كفـءكفـء8512011/02/14 معلم

كوم بدار ع 2010/02/14 ھالھ علي حسین محفوظ 2143173 كفـءكفـء8522011/02/24 معلم

الزوك الشرقیھ القدیمھ 2011/03/01 ھالھ دمحم علي دمحم 1075552 كفـءكفـء8532011/03/03 معلم

اوالد حمزه ع للتعلیم االساسى 2010/01/09 ھانى حربى بھنام سیدھم 2135972 كفـءكفـء8542011/03/01 معلم

الدویرات ع المشتركة 2011/06/27 ھانى لحظى عطیھ ایوب 2121294 كفـءكفـء8552011/07/02 معلم

المنشاة ع الحدیثة بنین 2011/02/14 ھاني رفعت شكري عازر 2142320 كفـءكفـء8562011/03/01 معلم

الذكر الحكیم  بالرویھب 2010/02/28 ھایدى جاب هللا بشرى عازر 2147536 كفـءكفـء8572011/03/03 معلم

الحدیثھ 2010/06/27 ھبة احمد عزالدین احمد 2147266 كفـءكفـء8582011/07/02 معلم

المنشاة ع بنات 2010/06/27 ھبة هللا عبد العزیز  دمحم حسن 2134134 كفـءكفـء8592011/07/02 معلم

الرویھب ع المشتركة 2010/02/28 ھبة جابر عبدالظاھر بدوى 1073721 كفـءكفـء8602011/03/01 معلم

الزارة االعدادیة 2010/06/27 ھبھ السید عبد القادر السید 2133026 كفـءكفـء8612011/07/02 معلم

الذكر الحكیم  بالرویھب 2011/02/28 ھبھ بسیونى احمد ھاشم 2147604 كفـءكفـء8622011/03/03 معلم

النصر االعدادیة بأوالد على 2010/06/27 ھبھ حسین یسن حسن 2148199 كفـءكفـء8632011/07/02 معلم

الدویرات 2010/07/01 ھبھ رمضان دمحم مھران 2139420 كفـءكفـء8642011/07/02 معلم

العھد الجدید 2011/07/01 ھبھ سمیر دمحم عثمان 2143970 كفـءكفـء8652011/07/02 معلم

المنشاة ع القدیمة 2011/07/01 ھبھ عاطف حسین دمحم 2135732 كفـءكفـء8662011/07/01 معلم

نجع الدیر لریاض االطفال 2011/06/27 ھبھ عباس سعید عنتر 2146584 كفـءكفـء8672011/06/27 معلم
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المنشأة الثانویة الفنیة الجدیدة بنات 2011/07/01 ھبھ عبد الوھاب عبد الصمد دمحم 2138118 كفـءكفـء8682011/07/02 معلم

الحریزات الغربیة االعدادیة بنات 2010/02/14 ھبھ كامل البدرى احمد 2147413 كفـءكفـء8692011/02/24 معلم

الحریزات الغربیھ 2011/02/14 ھبھ كمال احمد عمران 1075265 كفـءكفـء8702011/02/24 معلم

النجاح بالشواولھ 2010/06/27 ھبھ محمود عبدالعظیم دمحم 1072688 كفـءكفـء8712011/03/03 معلم

المنشاة ع بنات 2010/02/14 ھبھ محمود على قاسم 1075625 كفـءكفـء8722011/02/24 معلم

بالل بن رباح 2010/02/28 ھبھ مشوادى احمد طھ 1073543 كفـءكفـء8732011/03/03 معلم

نجع الدیر لریاض االطفال 2011/06/27 ھدى احمد سلیمان عبدالرحمن 2146601 كفـءكفـء8742011/06/27 معلم

الذكر الحكیم  بالرویھب 2010/06/27 ھدى احمد دمحم احمد 2147576 كفـءكفـء8752011/07/02 معلم

الحریزات الغربیة االعدادیة بنات 2010/06/27 ھدى ھاشم حسین عبد المجید 2147455 كفـءكفـء8762011/07/02 معلم

ناصر بخارفة المنشاة 2010/02/28 ھدي عبدالرحیم ابراھیم خلیفة 2141539 كفـءكفـء8772011/02/24 معلم

نجع دیاب االبتدائیة 2010/06/27 ھدي عبدالاله منصور عبدالغني 2147360 كفـءكفـء8782011/07/01 معلم

المنشاة ع بنات 2011/03/01 ھدیر ابراھیم عزالدین عبد العال 2134107 كفـءكفـء8792011/02/28 معلم

الخنانسة غرب المشتركة 2011/06/27 ھشام احمد عمیره على 2148231 كفـءكفـء8802011/07/02 معلم

الرویھب القدیمة 2010/02/14 ھناء       خلف احمد سالم 2145303 كفـءكفـء8812011/02/24 معلم

خارفة المنشاة االعدادیة المشتركة 2010/02/28 ھناء جابر ناصر احمد 2135859 كفـءكفـء8822011/03/03 معلم

الشواولھ 2010/06/27 ھناء حسانین متولى حسانین 2142862 كفـءكفـء8832011/07/02 معلم

ابوبكرالصدیق االبتدائیةبأوالد على 2010/02/14 ھناء خلف ابراھیم السمان 2147325 كفـءكفـء8842011/02/24 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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المنشأةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االحایوه غرب االعدادیة 2010/02/14 ھناء خلف خلیفة ابراھیم 2145170 كفـءكفـء8852011/02/24 معلم

النور 2010/02/14 ھناء سدراك نظیر سدراك 2148461 كفـءكفـء8862011/02/24 معلم

طارق بن زیاد بالحریزات 2010/02/14 ھناء عباس عبدالشافى عبدالغفار 1073827 كفـءكفـء8872011/02/24 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/06/27 ھناء فضل اللة مصطفي عبدة 2139344 كفـءكفـء8882011/07/02 معلم

اوالد حمزة الثانویة 2010/02/28 ھناء دمحم خلف تمام 1072792 كفـءكفـء8892011/03/03 معلم

نجع القنطرة االبتدائیة الجدیدة 2010/02/14 ھناء دمحم فھمى حسن 2144028 كفـءكفـء8902011/02/24 معلم

الدویرات االبتدائیة الجدیدة 2010/02/14 ھناء محمود السید سلطان 2149279 كفـءكفـء8912011/02/24 معلم

الزوك الشرقیھ القدیمھ 2010/06/27 ھناء مراد شوقى عبدالمسیح 2175759 كفـءكفـء8922011/07/02 معلم

الحدیثھ 2010/02/14 ھند جاد صبره مھران 2147236 كفـءكفـء8932011/02/24 معلم

الشواولھ 2010/02/24 ھنیھ على أحمد على 1072060 كفـءكفـء8942011/02/14 معلم

الشھداء 2010/06/27 ھویدا  عطیة  أمین دمحم 2147392 كفـءكفـء8952011/07/02 معلم

الطالئع 2010/02/14 ھویدا اسعد فرج صلیب 1072278 كفـءكفـء8962011/02/24 معلم

المنشاة ع بنات 2011/06/27 ھیام السید محمود دمحم 2134123 كفـءكفـء8972011/07/02 معلم

الحریزات الغربیھ 2010/06/27 ھیام حسن اسماعیل عبد المجید 2104536 كفـءكفـء8982011/07/02 معلم

نجع جبره 2011/02/14 ھیام مصطفي دمحم مصطفي 2138051 كفـءكفـء8992011/02/14 معلم

نجع النصرة ما قبل االبتدائى 2010/02/28 ھیام نعمانى دمحم عبدالعزیز 2142347 كفـءكفـء9002011/03/03 معلم

جزیرة المنتصر 2011/02/28 ھیثم دمحم متولي حسن 2140348 كفـءكفـء9012011/03/03 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 

المنشأةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اوالد حمزه ع للتعلیم االساسى 2010/06/27 وائل  دمحم متولي حسن 2105657 كفـءكفـء9022011/07/01 معلم

المنشأة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 وجیھ سامي فاروز فلتس 2123855 كفـءكفـء9032011/06/27 معلم

روافع العیساویةاالعدادیة بنین 2011/06/27 وحید جاد هللا عجمى دمحم 2132075 كفـءكفـء9042011/07/01 معلم

ابوبكرالصدیق االبتدائیةبأوالد على 2011/06/27 وحید جبریل سلیم عبد العزیز 2140869 كفـءكفـء9052011/07/02 معلم

النواریز االعدادیھ 2010/02/14 وردة خلیل امین شاھین 2132227 كفـءكفـء9062011/02/24 معلم

خارفة المنشأه 2010/02/28 ورده حمدان أحمد  حسانین 2147348 كفـءكفـء9072011/03/03 معلم

المنشاة االبتدائیة المشتركة 2010/02/14 وفاء انور خلیفة حماده 2147532 كفـءكفـء9082011/02/24 معلم

النیل  بجزیره المنتصر 2011/03/01 وفاء جابر محمود حسانین 2140770 كفـءكفـء9092011/03/03 معلم

السالم لریاض االطفال 2010/02/14 وفاء شعبان عمر احمد 2143918 كفـءكفـء9102011/02/24 معلم

المنشاه للتعلیم االساسى 2010/06/27 وفاء صالح الدین عبدالراضي دمحم 2146102 كفـءكفـء9112011/07/02 معلم

طارق بن زیاد بالحریزات 2010/02/14 وفاء عزت صبره عارف 2146628 كفـءكفـء9122011/02/24 معلم

مدرسھ الدیاكھ للتعلیم االساسى 2010/02/14 وفاء غریب امین دمحم 1072544 كفـءكفـء9132011/02/24 معلم

البواریك 2011/02/14 وفاء دمحم امین محمود 2147321 كفـءكفـء9142011/02/24 معلم

كوم بدار ع 2010/06/27 وفاء مناع حافظ احمد 2133232 كفـءكفـء9152011/07/02 معلم

المنشاة االبتدائیة  العبور 2010/06/27 وفاء یوسف احمد فراج 2145266 كفـءكفـء9162011/07/02 معلم

الفتح   بكوم بدار 2010/06/27 وفاء یوسف دمحم صبره 2132137 كفـءكفـء9172011/07/02 معلم

نجع الدیر 2010/02/28 والء السید عبدالمتجلى بركات 2146453 كفـءكفـء9182011/03/03 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 

المنشأةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السالم 2010/02/14 والء خلف دمحم حامد 2143983 كفـءكفـء9192011/02/24 معلم

الطود و القلعایة 2010/02/14 والء صالح عبد الحمید دمحم 2141504 كفـءكفـء9202011/02/24 معلم

ناصر بخارفة المنشاة 2011/02/28 والء دمحم عبد الحمید  عبدالمجید 2141545 كفـءكفـء9212011/03/03 معلم

النیل  بجزیره المنتصر 2011/03/01 ولید الصغیر رزق جادالرب 2140753 كفـءكفـء9222011/03/03 معلم

الحریزات الغربیة االعدادیة بنات 2011/03/01 ولید خالد موسى دمحم 2147420 كفـءكفـء9232011/03/03 معلم

العاشر من رمضان 2011/02/24 ولید سمعان عبده سمعان 2107279 كفـءكفـء9242011/02/24 معلم

المنشاة- نجع الحامدیة الجدید ة  2011/06/27 ولید دمحم احمد احمد 2145742 كفـءكفـء9252011/07/02 معلم

الزارة االعدادیة 2011/06/27 یارا حسن عبد الموجود دمحم 2133044 كفـءكفـء9262011/07/02 معلم

كوم بدار ع 2011/03/01 یاسر خیرى احمد دمحم 2133131 كفـءكفـء9272011/03/01 معلم

المنشاة االبتدائیة  العبور 2010/02/14 یاسمین  شعبان دمحم عبدالقادر 2145275 كفـءكفـء9282011/03/03 معلم

النور 2010/06/27 یسرا فوزى محمود دمحم 2143109 كفـءكفـء9292011/07/02 معلم

البیاضیھ بالناظر 2010/06/27 یسرا دمحم جودة دمحم 2144608 كفـءكفـء9302011/07/02 معلم

اوالد حمزة التجاریة المشتركة 2011/02/24 یوسف ابراھیم عطا هللا ابراھیم 2142904 كفـءكفـء9312011/02/24 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 

اخمیمسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الثانویة النسیجیة بنات بحى الكوثر 2011/07/01 أمل عید حسن عبدالحافظ 2181021 كفـءكفـء12011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الثانویة النسیجیة بنات بحى الكوثر 2011/07/01 زینب صالح فرغل احمد 2170562 كفـءكفـء22011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

اخمیم الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 شیرین جمیل جرجس جورجى 2170561 كفـءكفـء32011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

خالد بن الولید 2002/05/01 محمود رمضان حسن محمود 1068933 كفـءكفـء42012/04/29 ماجیستیرأخصائى نفسى أول

نیدة اإلعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/07/01 احمد عزت عبدالرحیم خضر 2173211 كفـءكفـء52011/06/27 أخصائى نفسى

االمل للصم وضعاف السمع بالكوثر 2011/07/01 انجى فایق زكى شحات 2125328 كفـءكفـء62011/06/27 أخصائى نفسى

على بن ابى طالب 2011/07/01 دمیانھ سلیم یعقوب اسحق 2128904 كفـءكفـء72011/06/27 أخصائى نفسى

االمل للصم وضعاف السمع بالكوثر 2011/07/01 سارة عیسى وسام الدین حلمى  اسماعیل 2128866 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى نفسى

عرب االطاولھ 2011/07/01 نسمھ ثابت عبدالحكیم دمحم 2313188 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى نفسى

االمل للصم وضعاف السمع بالكوثر 1994/10/20 أیمن دمحم ھاشم دمحم 1055285 كفـءكفـء102012/06/06 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول أ

االمل للصم وضعاف السمع بالكوثر 1995/08/01 رشدي السید احمد دمحم 79975 كفـءكفـء112012/06/06 دكتوراهأخصائى اجتماعى أول أ

السید محمود الشریف ع للتعلیم االساس 2009/11/01 أحمد المختار یوسف قاسم أحمد 2129000 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى اجتماعى

ابار الوقف للتعلیم األساسى 2011/07/01 أحمد زكریا عبد الحمید حسن 2145899 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى اجتماعى

اخمیم اإلعدادیھ القدیمھ بنین 2011/07/01 أحمد صالح كامل جالل 2112697 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى اجتماعى

مؤسسة األحایوه شرق اإلبتدائیة المشتركة 2011/07/01 أحمد عبدالاله أحمد عبدالاله 2112695 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى اجتماعى

آبار الوقف ع 2011/07/01 احمد علوي دمحم صدیق 2130223 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى اجتماعى

نجع عرب التمبكیھ 2011/07/01 أحمد كامل إبراھیم دمحم 2127188 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

اخمیمسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صالح الدین 2011/07/01 اسماء على یوسف عبد هللا 2139090 كفـءكفـء182011/06/27 أخصائى اجتماعى

عثمان بن عفان 2011/07/01 اشجان حمدى عبدالھادى السید 2143649 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى اجتماعى

الحواویش البحریة المشتركة 2011/07/01 ایریني منیر نجیب  عبدهللا 2134577 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 ینایر اإلبتدائیة٢٥ ایمان دمحم عبد الجابر عبد الاله 1075260 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى اجتماعى

السید محمود الشریف االبتدائیة 2011/07/01 إیمان یعقوب نصیف نصیر 2119131 كفـءكفـء222011/06/27 أخصائى اجتماعى

السید محمود الشریف االبتدائیة 2011/07/01 جمال حمدان عبد الرحمن دمحم 2130675 كفـءكفـء232011/06/27 أخصائى اجتماعى

السالمونى تعلیم اساسى ع 2011/07/01 جمعھ دمحم حمدان حمادى 2127351 كفـءكفـء242011/06/27 أخصائى اجتماعى

حاجر فرج االبتدائیة 2011/07/01 دینا محمود كامل أحمد 2126062 كفـءكفـء252011/06/27 أخصائى اجتماعى

االحایوه شرق االعدادیة 2011/07/01 رجاء ناجح نور الدین بطیخ 2140425 كفـءكفـء262011/06/27 أخصائى اجتماعى

الدیابات القدیمھ بالكوثر 2011/07/01 سرجیوس منیر نجیب عبد هللا 2131647 كفـءكفـء272011/06/27 أخصائى اجتماعى

الكولھ اإلبتدائیة الجدیدة بنجع الساقیھ 2011/07/01 سناء فؤاد صبرة عثمان 2136502 كفـءكفـء282011/06/27 أخصائى اجتماعى

نیده الثانویة المشتركة 2011/07/01 شرین حسن فرغل عبدالعزیز 2125022 كفـءكفـء292011/06/27 أخصائى اجتماعى

اخمیم االعدادیة الجدیدة بنات 2011/07/01 شیرین أبو بكر حامد دمحم 2124909 كفـءكفـء302011/06/27 أخصائى اجتماعى

جزیرة محروس االبتدائیة بنون 2011/07/01 شیماء سمیر سعید عبد هللا 2133369 كفـءكفـء312011/06/27 أخصائى اجتماعى

ناصر 2011/07/01 عائشھ رشاد احمد دمحم 2121699 كفـءكفـء322011/06/27 أخصائى اجتماعى

نجع اوالد یحي باالحایوه شرق 2011/07/01 على السید زاید ربیعي 2126110 كفـءكفـء332011/06/27 أخصائى اجتماعى

نیده الثانویة المشتركة 2011/07/01 فاتن محمود دمحم على 2148345 كفـءكفـء342011/06/27 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

اخمیمسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع فاضل 2011/07/01 كریم شوقى وھیب جریس 2163954 كفـءكفـء352011/06/27 أخصائى اجتماعى

اسامھ بن زید 2011/07/01 دمحم محمودشكرى بخیت دمحم 2132072 كفـءكفـء362011/06/27 أخصائى اجتماعى

النزھھ بنات 2010/08/13 محمود  خمیس زكى محمود 2138340 كفـءكفـء372011/06/27 أخصائى اجتماعى

سیدى ابو القاسم 2011/07/01 مروى حمدان احمد على 1598481 كفـءكفـء382011/06/27 أخصائى اجتماعى

نجع مامن االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مریم سلیم یعقوب اسحق 2126687 كفـءكفـء392011/06/27 أخصائى اجتماعى

السالمونى ع المشتركة 2011/07/01 مصطفى كمال دمحم فرج 2123772 كفـءكفـء402011/06/27 أخصائى اجتماعى

الدیابات القدیمھ بعرام 2011/07/01 منى دمحم الدیب عبد الغفور 2136501 كفـءكفـء412011/06/27 أخصائى اجتماعى

نیده اإلعدادیة القدیمة المشتركة 2011/07/01 نجالء  دمحم فرغل احمد 2136993 كفـءكفـء422011/06/27 أخصائى اجتماعى

عرب االطاولھ 2011/07/01 نفین وجیھ لمعى حكیم 2135925 كفـءكفـء432011/06/27 أخصائى اجتماعى

نجع العمارات االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نوره السید خلیفھ خلف 2140774 كفـءكفـء442011/06/27 أخصائى اجتماعى

اخمیم االعدادیة الجدیدة بنات 2011/07/01 ھالھ ثابت حامد عبد الرحیم 2125884 كفـءكفـء452011/06/27 أخصائى اجتماعى

مؤسسة نیدة 2011/07/01 ھبھ دمحم حسین عبد الحلیم 2133836 كفـءكفـء462011/06/27 أخصائى اجتماعى

السید محمود الشریف ع للتعلیم االساس 2011/07/01 ھبھ دمحم صدیق حسن 2143911 كفـءكفـء472011/06/27 أخصائى اجتماعى

مؤسسة الحواویش البحریھ 2011/07/01 ھند احمد عزالدین عبدالمنعم 2148296 كفـءكفـء482011/06/27 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید 2011/07/01 والء عبد الرحمن حافظ  عبد الرحمن 2123019 كفـءكفـء492011/07/01 أخصائى اجتماعى

میریت آمون للتعلیم األساسى ع 1999/03/20 الحسین حامد دمحم حسین 1058019 كفـءكفـء502012/09/25 دكتوراهمعلم أول أ

اخمیم الثانویة بنات 1994/10/13 جمال شعبان ھاللى الربیعى 1041352 كفـءكفـء512012/06/06 ماجیستیرمعلم أول أ
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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 

اخمیمسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع عرب التمبكیھ 1982/09/01 كمال احمد دمحم مغیث 1016139 كفـءكفـء522009/12/01 معلم أول أ

الكوثر االبتدائیة للتعلیم االساسى 1993/12/18 ھند دمحم امین دمحم 1045408 كفـءكفـء532008/12/01 معلم أول أ

ابار الوقف بنین 1991/11/01 انغام خلیفھ عبد الجلیل مخلوف 1052332 كفـءكفـء542009/05/01 معلم أول

مؤسسة الكولة 1997/12/01 دمحم فراج دمحم احمد 1045615 كفـءكفـء552008/12/01 معلم أول

الصوامعة شرق الثانویة الصناعیة بنین 1993/11/01 منتصر عارف عاطف دمحم 1057155 كفـءكفـء562009/08/29 معلم أول

السادات ع المشتركة 1999/03/20 وسام دمحم عبد العزیز عبد هللا 1060173 كفـءكفـء572008/12/01 معلم أول

العزبھ و العرب الجدیدة 2011/02/14 علي دمحم عبدالظاھر عالم  2139864 كفـءكفـء582011/02/14 معلم

اخمیم اإلعدادیھ القدیمھ بنین 2011/02/14 ابتسام حسن عبد الرحمن حسن 2134454 كفـءكفـء592011/02/14 معلم

مؤسسة الصوامعة شرق االبتدائیة 2011/07/01 ابتھال حشمت احمد عثمان 2148138 كفـءكفـء602011/06/27 معلم

یحیى ابو طالب اإلبتدائیة المشتركة/ اللواء  2011/02/14 ابتھال ھاشم على عبد الرحیم 2124389 كفـءكفـء612011/02/14 معلم

السالمونى ع المشتركة 2011/07/01 ابراھیم حمد هللا حسن عبد المولى 2146609 كفـءكفـء622011/06/27 معلم

الكوثر تعلیم اساسى 2011/02/14 ابو الحسن  محمود دمحم عبد الحلیم 2123044 كفـءكفـء632011/02/14 معلم

السالمونى القدیمھ 2011/02/14 ابو الحسن یسین عبد الالة احمد 1072803 كفـءكفـء642011/02/14 معلم

نجوع الصوامعھ الثانویھ العامھ 2011/06/27 ابوالحمد حمودى ابراھیم احمد 2148170 كفـءكفـء652011/06/27 معلم

مؤسسة عرب االطاولة 2011/07/01 احالم محروس على عبد المجید 2135826 كفـءكفـء662011/06/27 معلم

الحواویش القبلیة للتعلیم االساسى ع 2011/02/14 أحمد ابو الحمد دمحم فرج 1072425 كفـءكفـء672011/02/14 معلم

مؤسسة الحواویش البحریھ 2011/02/14 أحمد أبو المجد  دمحم عبد العزیز 2124892 كفـءكفـء682011/02/14 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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اخمیمسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الصوامعة شرق ع 2011/07/01 أحمد أبو حمادي الصاحي حمدون 2134659 كفـءكفـء692011/06/27 معلم

ابار الوقف للتعلیم األساسى 2011/02/14 احمد البرى علوان بخیت 2126541 كفـءكفـء702011/02/14 معلم

مؤسسة الحواویش القبلیھ ص 2011/07/01 أحمد الحامدي أحمد عبد هللا 2134662 كفـءكفـء712011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/14 احمد السید اسماعیل ابراھیم 2136094 كفـءكفـء722011/02/14 معلم

السالمونى ع المشتركة 2008/09/15 احمد السید عبد الرحیم رشوان 2122998 كفـءكفـء732011/02/24 معلم

الكوثر ع الریاضیة التجریبیة 2011/07/01 احمد الضمر على عبدالموجود 2146595 كفـءكفـء742011/06/27 معلم

ابار الملك االبتدائیة 2011/07/01 أحمد تیسیر خلف محسن 2126636 كفـءكفـء752011/06/27 معلم

السید محمود الشریف ع للتعلیم االساس 2011/02/14 احمد حسن عبد الرحمن حسن 2127120 كفـءكفـء762011/02/14 معلم

الفیما االعدادیة 2011/07/01 احمد زكریا حافظ ھاشم 2132686 كفـءكفـء772011/06/27 معلم

السالمونى ع المشتركة 2011/07/01 احمد شعبان عبده دمحم 2115736 كفـءكفـء782011/06/27 معلم

نجع عرب التمبكیھ 2011/02/14 احمد عبد الحفیظ عبد الرحیم منصور 2127363 كفـءكفـء792011/02/14 معلم

نجع عرب التمبكیھ 2011/02/28 احمد عبد هللا حافظ دمحم 2138405 كفـءكفـء802011/02/28 معلم

جزیرة محروس االعدادیة 2011/07/01 احمد عبد المنعم دمحم عبد الرسول 2136524 كفـءكفـء812011/06/27 معلم

رابعھ العدویھ 2011/07/01 احمد عبدالحمید عبدالرازق دمحم 2126716 كفـءكفـء822011/06/27 معلم

الحواویش القبلیة للتعلیم االساسى ع 2011/02/14 احمد عبدالصبور فضل هللا خلیل 2139876 كفـءكفـء832011/02/14 معلم

نجع عرب التمبكیھ 2011/07/01 أحمد عدلى دمحم أحمد 2142507 كفـءكفـء842011/06/27 معلم

نجع الفیما االبتدائیة 2011/02/14 احمد على احمد عبد الغنى 2136103 كفـءكفـء852011/02/14 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
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اسامھ بن زید االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 احمد عمر احمد دمحم 2337958 كفـءكفـء862011/06/27 معلم

نیدة اإلعدادیة الجدیدة المشتركة 2007/09/28 احمد فتحى احمد رشوان 2138135 كفـءكفـء872011/02/14 معلم

نجع عرب التمبكیھ 2011/02/28 احمد فتحى احمد على 2138411 كفـءكفـء882011/02/28 معلم

اخمیم الثانویھ بنین المطورة 2011/06/27 احمد دمحم بیومى دمحم 2132717 كفـءكفـء892011/07/02 معلم

الكولھ اإلبتدائیة الجدیدة بنجع الساقیھ 2011/02/14 احمد دمحم حافظ عطا هللا 2136111 كفـءكفـء902011/02/14 معلم

مؤسسة الحواویش البحریھ 2011/02/14 أحمد محمود أمین دمحم 2126091 كفـءكفـء912011/02/14 معلم

العزبھ و العرب الجدیدة 2011/07/01 اراده عبد الرحمن ھاشم دمحم 2128395 كفـءكفـء922011/06/27 معلم

آبار الوقف للتعلیم األساسى اإلبتدائیة المشتركة 2009/06/18 أرزاق ودیع فرج عیسى 2147531 كفـءكفـء932011/02/28 معلم

ب/ نیده تعلیم اساسى  2011/07/01 ازھار محمود احمد عبد القادر 2131898 كفـءكفـء942011/06/27 معلم

السالم ع بآبار الوقف والملك 2011/07/01 أسامھ تاجى حسن دمحم 2329238 كفـءكفـء952011/06/27 معلم

مناع رضوان للتعلیم االساسى 2011/07/01 اسامھ فتحى دمحم عبد الحمید 2126087 كفـءكفـء962011/06/27 معلم

نیده اإلعدادیة القدیمة المشتركة 2011/02/14 اسراء  دمحم عبد الحمید  مرسي 2130549 كفـءكفـء972011/02/14 معلم

سیدى ابو القاسم 2011/02/28 اسراء دمحم احمد المساوى 2105380 كفـءكفـء982011/02/28 معلم

السالمونى ع المشتركة 2011/07/01 اسماء  زینھم  دمحم  احمد 2104648 كفـءكفـء992011/06/27 معلم

سیدى ابو القاسم 2011/02/28 اسماء  عبدالرحیم السنوسي سید 2134608 كفـءكفـء1002011/02/28 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2011/02/28 اسماء  دمحم حسین دمحم 2138400 كفـءكفـء1012011/02/28 معلم

العزبھ والعرب ص 2011/02/14 اسماء ابو الحمد مصطفى سلیمان 2134199 كفـءكفـء1022011/02/14 معلم

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

7438of 6093 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 

اخمیمسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

رشا جالل عبد الحافظ 2011/07/01 اسماء احمد سلیم احمد 2369885 كفـءكفـء1032011/06/27 معلم

مؤسسة الصوامعة شرق االبتدائیة 2008/03/18 أسماء أحمد دمحم أحمد 2134139 كفـءكفـء1042011/02/14 معلم

رابعھ العدویھ لریاض األطفال 2010/07/01 اسماء اسماعیل ھاشم دمحم 2130653 كفـءكفـء1052011/06/27 معلم

نجع المالقط 2008/02/23 أسماء الدیب دمحم خلیل 2134078 كفـءكفـء1062011/06/27 معلم

الكوثر االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/02/14 أسماء السید عبدالعال أحمد 2140285 كفـءكفـء1072011/02/14 معلم

الذكر الحكیم 2011/02/14 اسماء السید دمحم علي 2139042 كفـءكفـء1082011/02/14 معلم

سیدى ابو القاسم 2011/02/28 اسماء ثابت عبد الحمید احمد 2123025 كفـءكفـء1092011/02/28 معلم

صالح الدین 2011/07/01 اسماء جاد یسین جاد 2396182 كفـءكفـء1102011/06/27 معلم

مؤسسة نیدة 2011/02/14 اسماء حسن خلیفھ حسن 1074453 كفـءكفـء1112011/02/14 معلم

مؤسسة األحایوه شرق اإلبتدائیة المشتركة 2011/07/01 اسماء سید احمد غالب 2145351 كفـءكفـء1122011/06/27 معلم

خالد بن الولید 2011/02/14 اسماء شوقى احمد جاد 2134463 كفـءكفـء1132011/02/14 معلم

السالمونى القدیمھ 2011/07/01 اسماء عادل كامل علي 2138848 كفـءكفـء1142011/06/27 معلم

جزیرة محروس االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 اسماء عباس احمد دیاب 1072857 كفـءكفـء1152011/06/27 معلم

مؤسسة نیدة 2011/07/01 أسماء عبدالصبور دمحمین دمحم 1070430 كفـءكفـء1162011/06/27 معلم

خالد بن الولید 2007/09/15 أسماء عبدالعال عبدالحافظ دمحم 2147462 كفـءكفـء1172011/02/14 معلم

اخمیم االعدادیة الجدیدة بنات 2011/02/28 أسماء عبدالنعیم عبدالمطلب عثمان 2138018 كفـءكفـء1182011/02/28 معلم

نیده اإلعدادیة القدیمة المشتركة 2011/07/01 اسماء عبده محمود على 2127539 كفـءكفـء1192011/06/27 معلم
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الحواویش البحریة المشتركة 2011/07/01 اسماء فتحى  عبدالجابر محمود 2140065 كفـءكفـء1202011/06/27 معلم

نجع على الغفیر 2011/07/01 أسماء فتوح البدري عبدالكریم 2139081 كفـءكفـء1212011/06/27 معلم

ریاض أطفال سیدى ابو القاسم 2011/02/14 أسماء فولى حفنى دمحم 2154731 كفـءكفـء1222011/02/14 معلم

عثمان بن عفان 2011/07/01 اسماء محروس على خلیل 2143317 كفـءكفـء1232011/06/27 معلم

مؤسسة الحواویش القبلیھ ص 2011/07/01 اسماء دمحم احمد دمحم 1610846 كفـءكفـء1242011/06/27 معلم

الحواویش القبلیة للتعلیم األساسى ب 2011/02/14 اسماء ناصر دمحم عبد النعیم 2131604 كفـءكفـء1252011/02/14 معلم

مؤسسة عرب االطاولة 2011/07/01 اسماء ھاتور ھمام مھران 2135918 كفـءكفـء1262011/06/27 معلم

نجع البراھمھ 2011/07/01 اسماء یوسف جاب هللا  محمود 2138854 كفـءكفـء1272011/06/27 معلم

على بن ابى طالب 2011/07/01 أشرف ثابت محمود عبد الرحیم 2126682 كفـءكفـء1282011/06/27 معلم

نجع صفره لریاض االطفال 2011/07/01 اكرام احمد بخیت احمد 2130668 كفـءكفـء1292011/06/27 معلم

الكوثر االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 إكرام زھران السید زھران 2139555 كفـءكفـء1302011/06/27 معلم

نجوع الصوامعة شرق االعدادیة 2011/02/28 الحسن عبدالعال حسن عبدالحافظ 2229574 كفـءكفـء1312011/02/28 معلم

نجع عرب التمبكیھ 2011/07/01 الحسین عبدالعال حسن عبدالحافظ 2127234 كفـءكفـء1322011/06/27 معلم

آبار الملك اإلبتدائیة الصباحیة 2007/03/26 الخطیب كمال عبدالعزیز عبدالرحمن 2117754 كفـءكفـء1332011/02/14 معلم

االمل للصم وضعاف السمع بالكوثر 2011/07/01 السید اسماعیل رشوان سالمھ 2136132 كفـءكفـء1342011/06/27 معلم

خالد بن الولید 2011/07/01 السید صابر السید مصطفى 2123538 كفـءكفـء1352011/06/27 معلم

نجع مامن االبتدائیة المشتركة 2011/02/28 السید صبرى احمد دمحم 2138079 كفـءكفـء1362011/02/28 معلم
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نجع العمارات االبتدائیة المشتركة 2009/01/18 السید عبد الخالق ابو المجد رضوان 2139149 كفـءكفـء1372011/06/27 معلم

نجوع الصوامعة شرق االعدادیة 2011/07/01 السید محمود السید محمود 2125094 كفـءكفـء1382011/06/27 معلم

رشا جالل عبد الحافظ 2011/02/14 الشیماء خیري جالل أحمد 2134677 كفـءكفـء1392011/02/14 معلم

الجھاد 2011/02/14 الشیماء زكریا ھاشم عبدالاله 2134530 كفـءكفـء1402011/02/14 معلم

جزیرة محروس االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 الشیماء عبدالرحیم احمد على 2119132 كفـءكفـء1412011/02/14 معلم

ریاض أطفال سیدى ابو القاسم 2011/07/01 الھام القدرى خلیفة مصطفي 2134543 كفـءكفـء1422011/06/27 معلم

الكولة اإلعدادیة المشتركة 2011/02/28 الھام فتحى السید محفوظ 2125782 كفـءكفـء1432011/02/28 معلم

2011/02/28 ینایر اإلبتدائیة٢٥ الھام دمحم السمان ابراھیم 2134455 كفـءكفـء1442011/02/28 معلم

نجع عمیره 2011/07/01 امال السید شاكر محمود 2136820 كفـءكفـء1452011/06/27 معلم

مؤسسة الصوامعة شرق االبتدائیة 2008/09/15 آمال على أحمد عبدالقادر 2134140 كفـءكفـء1462011/02/14 معلم

السالمونى تعلیم اساسى 2011/02/28 امانى  شعبان احمد عالم 2126294 كفـءكفـء1472011/02/28 معلم

ابار الوقف لریاض االطفال 2011/02/14 أمانى أحمد دمحم حسن 2134164 كفـءكفـء1482011/02/14 معلم

مؤسسة الكولة 2011/07/01 امانى زكریا احمد دمحم 2160267 كفـءكفـء1492011/06/27 معلم

جزیرة محروس بنات 2011/02/14 اماني  خلف هللا احمد علي 2134206 كفـءكفـء1502011/02/14 معلم

الحواویش القبلیة للتعلیم األساسى ب 2011/07/01 اماني  یوسف عبدالحفیظ علي 2140064 كفـءكفـء1512011/06/27 معلم

جزیرة محروس االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 اماني عبدالحمید علي احمد 2149298 كفـءكفـء1522011/02/14 معلم

مؤسسة الحواویش القبلیة 2011/02/14 اماني عبدالراضي عبدالمعطي أبو العال 2134555 كفـءكفـء1532011/02/14 معلم
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مؤسسة الحواویش القبلیھ ص 2011/02/14 اماني عبدالعال حسانین دمحم 2134205 كفـءكفـء1542011/02/14 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2011/02/14 اماني ھاشم عبدالحمید احمد 2139841 كفـءكفـء1552011/02/14 معلم

السالمونى القدیمھ 2011/02/28 امل  عثمان دمحم عثمان 2145470 كفـءكفـء1562011/02/28 معلم

النیل ص 2011/02/28 امل ابراھیم الخضیرى على 1517865 كفـءكفـء1572011/03/01 معلم

ریاض االطفال بالدیابات القدیمة 2011/07/01 امل ثابت احمد عبد الموجود 2138406 كفـءكفـء1582011/06/27 معلم

نجع صفره االبتدائیة باخمیم 2011/07/01 أمل عبدالعزیز عبدالحمید عبدالمنعم 2146044 كفـءكفـء1592011/06/27 معلم

یوسف الكاشف اإلبتدائیة بنجع سلیمان حمد 2011/02/14 امل عزیزالدین یسن محمود 2140634 كفـءكفـء1602011/02/14 معلم

الثانویة النسیجیة بنات بحى الكوثر 2011/07/01 امل كامل رشدى مھران 2170554 كفـءكفـء1612011/06/27 معلم

احمد عرابى 2011/02/14 امل دمحم عبد الرحیم عبد الاله 2138342 كفـءكفـء1622011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق م 2011/07/01 أمورة  كمال احمد دمحم 2134062 كفـءكفـء1632011/06/27 معلم

النیل ص 2011/02/14 امیرة حمدي السید احمد 1072750 كفـءكفـء1642011/02/14 معلم

نیدة اإلعدادیة الجدیدة المشتركة 2007/09/15 امیرة عبدالرحمن على عبدالرحمن 1075217 كفـءكفـء1652011/02/14 معلم

النیل ص 2011/02/28 امیرة عبده دمحم عثمان 1517881 كفـءكفـء1662011/02/28 معلم

2011/02/14 آبار الوقف ما قبل إبتدائى امیرة عزمى دمحم دمحم 2136576 كفـءكفـء1672011/02/14 معلم

اسامھ بن زید االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 امیره  احمد عبدالرحیم دمحم احمد 2123771 كفـءكفـء1682011/06/27 معلم

العزبھ والعرب ص 2011/07/01 امیره احمد كمال احمد 2270419 كفـءكفـء1692011/06/27 معلم

عثمان بن عفان 2011/02/14 أمیره محمود عارف محمود 1075206 كفـءكفـء1702011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

مؤسسة الحواویش البحریھ 2011/07/01 انتصار عبدالمبدى خلف  حصاوى 2139969 كفـءكفـء1712011/06/27 معلم

نیده اإلعدادیة القدیمة المشتركة 2011/07/01 انعام عبد المنطلب محمود عبد المنطلب 2136989 كفـءكفـء1722011/06/27 معلم

نجع صفره االبتدائیة باخمیم 2011/02/14 انعام قدرى السمان جاد 1072853 كفـءكفـء1732011/02/14 معلم

نجع فاضل 2011/02/14 انوار دمحم یوسف ابراھیم 1072657 كفـءكفـء1742011/02/14 معلم

عرب االطاولھ 2011/07/01 ایة هللا دمحم مصطفي  دمحم 2351119 كفـءكفـء1752011/06/27 معلم

مناع رضوان للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایرینى امیل جرس حنا 2133240 كفـءكفـء1762011/06/27 معلم

مؤسسة عرب االطاولة 2011/07/01 ایرینى سمیر فھمى صھیون 2135871 كفـءكفـء1772011/06/27 معلم

الصوامعة شرق الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 إیرینى مجدى عطیھ طانیوس 2140300 كفـءكفـء1782011/06/27 معلم

اخمیم الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 mایرینى مسعود حبیب عطا 2143919 كفـءكفـء1792011/06/27 معلم

الصوامعة شرق ع 2011/07/01 ایریني عطیھ سعید عبد الشھید 2138857 كفـءكفـء1802011/06/27 معلم

العیساویھ شرق القدیمھ 2011/07/01 ایمان  حامد حسین دمحم 2139947 كفـءكفـء1812011/06/27 معلم

الصوامعة شرق ع 2011/02/28 ایمان  شعبان عبد الحافظ حسن 2132648 كفـءكفـء1822011/02/28 معلم

نجع الدیره 2011/07/01 ایمان احمد دمحم مرسال 2127545 كفـءكفـء1832011/06/27 معلم

الحواویش القبلیة للتعلیم األساسى ب 2007/09/24 إیمان إسماعیل دمحم االمیر 1074291 كفـءكفـء1842011/02/14 معلم

مؤسسة نیدة 2011/02/14 ایمان السید اسماعیل دمحم 995401 كفـءكفـء1852011/02/14 معلم

مؤسسة العیساویھ شرق 2011/07/01 ایمان جالل عبد العزیز ابو العال 2139740 كفـءكفـء1862011/06/27 معلم

الحواویش القبلیة الجدیدة 2011/07/01 ایمان حلمى عبدالحمید حسین 2125727 كفـءكفـء1872011/06/27 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الدیابات الجدیده بنون 2009/07/01 ایمان سمیر یسن حافظ 1581137 كفـءكفـء1882011/06/27 معلم

السید محمود الشریف ریاض اطفال 2011/02/28 ایمان صابر سلیمان سید 2138407 كفـءكفـء1892011/02/28 معلم

على بن ابى طالب ما قبل ابتدائى 2011/02/14 ایمان صابر نجم الدین خلف هللا 2128897 كفـءكفـء1902011/02/14 معلم

مؤسسة عرب االطاولة 2011/07/01 ایمان عبد الاله احمد محمود 2135812 كفـءكفـء1912011/06/27 معلم

مؤسسة الحواویش القبلیة 2011/02/28 ایمان عبدالرحیم شعبان عبدالرحیم 2134559 كفـءكفـء1922011/02/28 معلم

آبار الوقف للتعلیم األساسى اإلبتدائیة المشتركة 2011/02/14 ایمان عطیھ ھاشم حسن 2133685 كفـءكفـء1932011/02/14 معلم

جزیرة محروس االبتدائیة بنون 2011/02/14 إیمان محروس على خلیل 2116578 كفـءكفـء1942011/02/14 معلم

نجع صفره االبتدائیة باخمیم 2011/02/28 ایمان ناصر عبد الطیف حسن 1072863 كفـءكفـء1952011/02/28 معلم

رابعھ العدویھ 2011/02/28 ایمان ھاشم احمد مصطفى 1061391 كفـءكفـء1962011/02/28 معلم

عرب االطاولھ 2011/02/14 ایمان یوسف دمحم بطیخ 2135774 كفـءكفـء1972011/02/14 معلم

السادات ع المشتركة 2011/02/14 ایمن رفاعي نورالدین حسین 1066834 كفـءكفـء1982011/02/24 معلم

الدیابات االعدادیة بنات 2011/07/01 أیمن عبده دمحم علي 2134649 كفـءكفـء1992011/06/27 معلم

اخمیم الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 ایناس  عادل حلمى بشارة 2141478 كفـءكفـء2002011/07/02 معلم

الكولة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایناس الحسیني خلف موسي 2130005 كفـءكفـء2012011/06/27 معلم

ابار الوقف بنین 2011/07/01 ایناس عدلى ابو العز محمود 2127541 كفـءكفـء2022011/06/27 معلم

الكولة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 إیناس دمحم عبدالحمید احمد 2228946 كفـءكفـء2032011/06/27 معلم

االحایوه شرق االعدادیة 2011/07/01 ایوب رشدي واصف تكال 2136340 كفـءكفـء2042011/06/27 معلم
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كود المعلمم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

نجوع الصوامعة شرق االعدادیة 2006/09/03 باسم  شحاتھ عیسى عبید 2126658 كفـءكفـء2052011/02/14 معلم

ریاض أطفال سیدى ابو القاسم 2011/07/01 بخیتھ محمود احمد عبدالواحد 2138164 كفـءكفـء2062011/06/27 معلم

اسامھ بن زید االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 بسمھ  عبد الحفیظ دمحم علوان 2172236 كفـءكفـء2072011/06/27 معلم

مؤسسة الصوامعة شرق ما قبل ابتدائى 2011/07/01 بسمھ دمحم عصمان حجازى دمحم 2134162 كفـءكفـء2082011/06/27 معلم

جزیرة محروس بنات 2011/02/28 بوسى محروس على عبد المجید 2134173 كفـءكفـء2092011/02/28 معلم

عرب االطاولھ 2011/02/14 بیتر ناجح رشدى زخارى 2135778 كفـءكفـء2102011/02/14 معلم

مؤسسة الحواویش البحریھ 2011/07/01 بیشوى رافت مختار فھیم نصر هللا 2142734 كفـءكفـء2112011/06/27 معلم

نجع على الغفیر 2011/02/14 تھانى نجیب عزیز یوسف 1075714 كفـءكفـء2122011/02/14 معلم

مؤسسة عرب االطاولة 2011/07/01 تھانى ولیم سلیم تادرس 2212639 كفـءكفـء2132011/06/27 معلم

خالد بن الولید 2007/09/15 تھاني  عبد العال عبدالحافظ دمحم 2139486 كفـءكفـء2142011/02/14 معلم

یوسف الكاشف اإلبتدائیة بنجع سلیمان حمد 2007/11/26 تیسیر السمان عبد الجابر دمحم 2134220 كفـءكفـء2152011/02/14 معلم

نجع الخلوه 2011/07/01 تیسیر عبدالحمید دمحم مصطفي 2138800 كفـءكفـء2162011/06/27 معلم

السید محمود الشریف االبتدائیة 2011/07/01 ثناء دمحم حسن اسماعیل 2130689 كفـءكفـء2172011/06/27 معلم

اخمیم االعدادیة الجدیدة بنات 2011/07/01 جانیت سمیر فلتس ویصا 2140410 كفـءكفـء2182011/06/27 معلم

اخمیم الثانویھ بنین المطورة 2011/02/14 جمال رزق عبد العزیز  حسنین 2130761 كفـءكفـء2192011/02/14 معلم

نجوع الصوامعة شرق االعدادیة 2011/07/01 جمال قدیس زخارى مخائیل 2136143 كفـءكفـء2202011/06/27 معلم

العزبھ و العرب الجدیدة 2011/02/28 جمالت عبد الكریم محمود مرسى 2134217 كفـءكفـء2212011/02/28 معلم
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األعلي

مؤسسة عرب االطاولة 2011/07/01 جھاد عبدالبدیع دمحم ابراھیم 2391725 كفـءكفـء2222011/06/27 معلم

نیده للتعلیم األساسى 2011/07/01 جورج منیر عدلى مسعد 2136146 كفـءكفـء2232011/06/27 معلم

نجع البراھمھ 2011/02/14 جیھان جاد علي حسین 1073050 كفـءكفـء2242011/02/14 معلم

اسامھ بن زید 2011/07/01 حازم ناصر عبد الرازق اسماعیل 2136155 كفـءكفـء2252011/06/27 معلم

ابار الوقف الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 حامد عوض حامد دمحم 2134099 كفـءكفـء2262011/06/27 معلم

اسامھ بن زید 2011/02/14 حسام احمد عبد الظاھر عالم 2134461 كفـءكفـء2272011/02/14 معلم

الكوثر االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/02/14 حسن  یوسف ابوالحمد احمد 2123011 كفـءكفـء2282011/02/14 معلم

السالم ع بآبار الوقف والملك 2011/07/01 حسن احمد السید دمحم 2126269 كفـءكفـء2292011/06/27 معلم

نجع المالقط 2011/02/14 حسن على رشوان احمد 2130568 كفـءكفـء2302011/02/14 معلم

نجوع الصوامعھ الثانویھ العامھ 2011/07/01 حسن فوزي حافظ احمد 2154659 كفـءكفـء2312011/06/27 معلم

مؤسسة العیساویھ شرق 2011/02/14 حسین جاد الكریم طاھر حمدون 2136160 كفـءكفـء2322011/02/14 معلم

السالمونى ع المشتركة 2011/07/01 حشمت على عبادى عبد هللا 2126282 كفـءكفـء2332011/06/27 معلم

اسامھ بن زید 2011/02/28 حماده فتحى ابو الحمد عبد الموجود 2138990 كفـءكفـء2342011/02/28 معلم

الكولة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 حمدى عزالدین مھران ابو العال 2136074 كفـءكفـء2352011/06/27 معلم

نجع اوالد یحي باالحایوه شرق 2011/07/01 حمدى دمحم جابر سرور 2136025 كفـءكفـء2362011/06/27 معلم

نجع الفیما االبتدائیة 2011/07/01 حمدي شعبان زكي صدیق 2134621 كفـءكفـء2372011/06/27 معلم

نجع صفره االبتدائیة باخمیم 2011/02/28 حمدیة جادهللا عبداالمام احمد 1071888 كفـءكفـء2382011/02/28 معلم
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جزیرة محروس االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 حمدیة حمدي دمحم احمد 1052329 كفـءكفـء2392011/02/14 معلم

نجع البراھمھ 2011/07/01 حمدیة خلیفة دمحم علي 2138784 كفـءكفـء2402011/06/27 معلم

الصوامعة شرق ع 2011/02/14 حنان احمد دمحم دمحم 2139403 كفـءكفـء2412011/02/14 معلم

اخمیم االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 حنان حفظى  خلف دمحم 2134126 كفـءكفـء2422011/02/14 معلم

الحواویش القبلیة الجدیدة 2011/07/01 حنان صدیق كامل یعقوب 2139533 كفـءكفـء2432011/06/27 معلم

الدیابات االعدادیة بنات 2011/02/14 حیاة خلف احمد عبد الحافظ 2141935 كفـءكفـء2442011/02/14 معلم

نجع الدیره 2011/07/01 خالد  دمحم طلب دمحم 2391707 كفـءكفـء2452011/06/27 معلم

النیل ص 2011/02/28 خالد جاد الرب احمد عثمان 1072417 كفـءكفـء2462011/02/28 معلم

الصوامعة شرق ع 2011/07/01 خالد صالح رشوان ابو العال 2139030 كفـءكفـء2472011/06/27 معلم

نجع الفیما االبتدائیة 2011/07/01 خالد عاطف أحمد عبد الاله 2134632 كفـءكفـء2482011/06/27 معلم

رشا جالل تعلیم اساسى 2011/02/28 خالد عبد العزیز  منصور عبد العزیز 2138404 كفـءكفـء2492011/02/28 معلم

ابار الملك االبتدائیة 2011/06/27 خالد محمود قاسم أحمد 2124240 كفـءكفـء2502011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق م 2008/09/15 خدیجة نصر الدین حامد أحمد 2147424 كفـءكفـء2512011/02/14 معلم

اخمیم االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 خلف رجب خلف حسن 1074994 كفـءكفـء2522011/02/14 معلم

رابعھ العدویھ لریاض األطفال 2011/07/01 خیریھ ابراھیم دمحم عبد الرحیم 2132369 كفـءكفـء2532011/06/27 معلم

مؤسسة نیدة 2011/02/14 دالیا عمر سید ضاھر 2143205 كفـءكفـء2542011/02/14 معلم

الصوامعة شرق ع 2011/02/14 دالیة دمحم احمد  حسن 2142422 كفـءكفـء2552011/02/14 معلم
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نجع العمارات االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دعاء  عصام قاسم احمد 2133837 كفـءكفـء2562011/06/27 معلم

مؤسسة نیدة 2011/02/14 دعاء السید محمود عبدالاله 1589080 كفـءكفـء2572011/02/14 معلم

مؤسسة الحواویش البحریھ 2011/02/14 دعاء حمدي عیدالھادي أحمد 2139541 كفـءكفـء2582011/02/14 معلم

اخمیم االعدادیة الجدیدة بنات 2011/07/01 دعاء خلف عبدالعال عبدالرحیم 2134022 كفـءكفـء2592011/06/27 معلم

الفنیة المتقدمة للشئون الفندقیة 2011/07/01 دعاء خیري ھاشم عبدالحافظ 2139557 كفـءكفـء2602011/06/27 معلم

االحایوه شرق االعدادیة 2011/02/14 دعاء سعدالدین رجب سلیم 1073525 كفـءكفـء2612011/02/14 معلم

ریاض أطفال سیدى ابو القاسم 2011/07/01 دعاء شعبان ذكى احمد 2136581 ضعیفضعیف2622011/06/27 معلم

نجع على الغفیر 2011/02/14 دعاء شعیب فراج حسین 2146608 كفـءكفـء2632011/02/14 معلم

الصوامعة شرق ع 2011/02/14 دعاء عابدین دمحم السید 1075581 كفـءكفـء2642011/02/24 معلم

العزبھ و العرب الجدیدة 2011/02/28 دعاء فتحى حسین على 2126012 كفـءكفـء2652011/03/01 معلم

نجع الدیره 2011/07/01 دعاء دمحم حافظ احمد 2134450 كفـءكفـء2662011/06/27 معلم

نجع صفره االبتدائیة باخمیم 2011/02/28 دعاء محمود تمام مھران 1052328 كفـءكفـء2672011/02/28 معلم

الكولة اإلعدادیة المشتركة 2011/02/14 دعاء محمود دمحم حسن 2133696 كفـءكفـء2682011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب بسلیمان حمد 2011/07/01 دعاء ھاشم دمحم مطاوع 2133975 كفـءكفـء2692011/06/27 معلم

اخمیم الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 دمیانة ثابت جاد عبدالمالك 2140295 كفـءكفـء2702011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بسلیمان حمد 2011/07/01 دمیانة سامى تاوضروس عطیھ 2135860 كفـءكفـء2712011/06/27 معلم

خلف احمد عبد الوھاب 2011/07/01 دینا رفعت ثابت سعید 2152302 كفـءكفـء2722011/06/27 معلم
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العیساویة شرق الثانویة المشتركة 2011/02/14 ذكى عیسى یعقوب جرجس 2126095 كفـءكفـء2732011/02/14 معلم

األحایوه شرق اإلبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 رأفت فھمي توفیق محمود 2128525 كفـءكفـء2742011/06/27 معلم

الثانویة النسیجیة بنات بحى الكوثر 2011/07/01 رامز ابراھیم ھنرى فھیم 2196321 كفـءكفـء2752011/06/27 معلم

الصوامعة شرق الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 رامز لطفى ھندى قلدس 2140293 كفـءكفـء2762011/06/27 معلم

السالمونى القدیمھ 2011/07/01 رانیا أحمد ھمام دمحم 2126048 كفـءكفـء2772011/06/27 معلم

خالد بن الولید 2011/02/28 رانیا الدیب حمدان احمد 1545859 كفـءكفـء2782011/02/28 معلم

مؤسسة الصوامعة شرق االبتدائیة 2011/07/01 رانیا توفیق احمد عثمان 2134151 كفـءكفـء2792011/06/27 معلم

نجع اوالد یحي باالحایوه شرق 2011/02/28 رانیا حارس احمد مرسى 2126102 كفـءكفـء2802011/02/28 معلم

مؤسسة عرب االطاولة 2011/02/28 رانیا فایز یؤنس بباوى 2139722 كفـءكفـء2812011/02/28 معلم

العزبھ والعرب ص 2011/02/14 رانیا كمال عبد المالك شنودة 2125095 كفـءكفـء2822011/02/14 معلم

الكوثر ع الریاضیة التجریبیة 2011/07/01 رانیا نصر الدین محمود حسن 2183871 كفـءكفـء2832011/06/27 معلم

اسامھ بن زید 2011/07/01 راویھ دمحم عبد الحمید  السمان 2138695 كفـءكفـء2842011/06/27 معلم

الدیابات القدیمھ بالكوثر 2011/07/01 ربیع رزق غانم عبد الحافظ 2131667 كفـءكفـء2852011/06/27 معلم

مؤسسة نجوع الصوامعة شرق اإلبتدائیة 2011/07/01 رحاب أحمد ابوضیف عبدالمجید 2134146 كفـءكفـء2862011/06/27 معلم

2011/07/01 آبار الوقف ما قبل إبتدائى رسمیة قدرى دمحم خلیفة 2138932 كفـءكفـء2872011/06/27 معلم

الدیابات الجدیده بنات 2011/07/01 رشا اسماعیل ھاشم دمحم 2139962 كفـءكفـء2882011/06/27 معلم

مؤسسة نیده 2011/07/01 رشا السید  مسعود یاسین 2135982 كفـءكفـء2892011/06/27 معلم
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اخمیم اإلعدادیھ القدیمھ بنین 2011/02/14 رشا رشاد عبدالاله عبدالرحیم 2134588 كفـءكفـء2902011/02/14 معلم

مؤسسة عرب االطاولة 2011/07/01 رشا رمضان احمد عمران 2135947 كفـءكفـء2912011/06/27 معلم

ابار الوقف بنین 2011/02/14 رشا سعید مصطفى دمحم 1073675 كفـءكفـء2922011/02/14 معلم

نجع صفره لریاض االطفال 2011/02/14 رشا شعبان ثابت عبد الخالق 2124311 كفـءكفـء2932011/03/01 معلم

الحواویش القبلیة للتعلیم االساسى ع 2011/07/01 رشا طھ عبد الھادى محمود 2262159 كفـءكفـء2942011/06/27 معلم

یحیى ابو طالب اإلبتدائیة المشتركة/ اللواء  2011/02/14 رشا عبدالعال دمحم على 2130537 كفـءكفـء2952011/02/14 معلم

یوسف الكاشف اإلبتدائیة بنجع سلیمان حمد 2011/02/14 رشا عبدالعال مرسى حسین 2125765 كفـءكفـء2962011/02/14 معلم

الكوثر االبتدائیة للتعلیم االساسى 2010/02/14 رشا عبدالھادى دمحم محمود 1072221 كفـءكفـء2972011/02/14 معلم

خالد بن الولید 2011/02/14 رشا فاروق فرح جید 2108507 كفـءكفـء2982011/02/14 معلم

مصطفى كامل 2011/02/28 رشا فوزى دمحم عثمان 2133972 كفـءكفـء2992011/02/28 معلم

مؤسسة نیدة 2011/02/14 رشا دمحم السید ھاشم 1073648 كفـءكفـء3002011/02/14 معلم

الحواویش القبلیة للتعلیم األساسى ب 2011/07/01 رشا دمحم عبد المنعم دمحم عند الرحیم 2140024 كفـءكفـء3012011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بسلیمان حمد 2011/07/01 رشا نصحي امین رشوان 2140876 كفـءكفـء3022011/06/27 معلم

نجع المالقط 2006/02/01 رشا نظیم رزق حنا 1074554 كفـءكفـء3032011/02/14 معلم

2011/02/28 ینایر اإلبتدائیة٢٥ رشا یوسف عبد الاله دمحم 2051629 كفـءكفـء3042011/02/28 معلم

رشا جالل عبد الحافظ 2011/07/01 رضھ أحمد محمود عبد الكریم 2123492 كفـءكفـء3052011/06/27 معلم

جزیرة محروس االبتدائیة بنون 2011/02/14 رضوة عبدالھادى خلیل احمد 2139874 كفـءكفـء3062011/02/14 معلم
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النیل ص 2008/09/12 رفعت ماھر خلبوطة جرجس 1074247 كفـءكفـء3072011/02/14 معلم

مؤسسة الصوامعة شرق االبتدائیة 2011/07/01 رفیق الدیب ھارون میخائیل 2145173 كفـءكفـء3082011/06/27 معلم

نجع عرب التمبكیھ 2011/07/01 رمضان عبد الاله محمود عباس 2136177 كفـءكفـء3092011/06/27 معلم

مناع رضوان للتعلیم االساسى 2011/07/01 رمضان عبدالجابر الدسوقي احمد 2128346 كفـءكفـء3102011/06/27 معلم

میریت آمون للتعلیم األساسى ب 2011/02/28 رنده لمعى مترى مللك 1545861 كفـءكفـء3112011/02/28 معلم

الحواویش القبلیة للتعلیم االساسى ع 2011/07/01 روز رافت مھنى سعید 2142886 كفـءكفـء3122011/06/27 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2011/02/14 روزالین رومانى حنا وھبھ 2120196 كفـءكفـء3132011/02/14 معلم

مؤسسة نجوع الصوامعة شرق اإلبتدائیة 2011/02/14 رومانى ناجى منصور عبید 1072609 كفـءكفـء3142011/02/14 معلم

نجع الفیما االبتدائیة 2011/02/14 روماني فوزي فؤاد سدرة 2134637 كفـءكفـء3152011/02/14 معلم

مؤسسة الحواویش القبلیھ ص 2011/02/14 روماني مكرم قدیس زخارى 2134202 كفـءكفـء3162011/02/14 معلم

الحواویش القبلیة للتعلیم األساسى ب 2011/02/14 رومیل حشمت مترى صلیب 2127366 كفـءكفـء3172011/02/14 معلم

االحایوه شرق االعدادیة 2011/07/01 رومیل فایز واصف نصیر 2134641 كفـءكفـء3182011/06/27 معلم

آبار الوقف ع 2011/02/14 ریمون زكریا فرج مینا 2123058 كفـءكفـء3192011/02/14 معلم

الكولة اإلعدادیة المشتركة 2011/06/27 ریمون ولیم سمعان واصف 2173190 كفـءكفـء3202011/07/01 معلم

اخمیم الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 ریھام عادل حلمى بشاره 2204113 كفـءكفـء3212011/06/27 معلم

اسامھ بن زید ریاض اطفال 2011/07/01 ریھام عبده محمود علي 2139075 كفـءكفـء3222011/06/27 معلم

عرب االطاولھ 2011/02/14 ریھام فؤاد احمد عبد الرحیم 2135782 كفـءكفـء3232011/03/01 معلم
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الكولة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 ریھام مجاھد فھمى  دمحم 2140507 كفـءكفـء3242011/06/27 معلم

الثانویة النسیجیة بنات بحى الكوثر 2011/07/01 ریھان عبدالمنعم احمد بخیت 2170559 كفـءكفـء3252011/06/27 معلم

مؤسسة الحواویش البحریھ 2011/06/27 ریھان منتصر حارس إبراھیم 2139476 كفـءكفـء3262011/07/01 معلم

مؤسسة الكولة 2011/07/01 ریھان نصحي امین رشوان 2143093 كفـءكفـء3272011/06/27 معلم

نجع مامن االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 زكریا عبد الحمید ھیبة مرسي 2126675 كفـءكفـء3282011/06/27 معلم

الكولة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 زمزم خلف عبد الحمید محمود 2140247 كفـءكفـء3292011/06/27 معلم

نجع على الغفیر 2011/02/14 زھراء االمیر عبد اللطیف االمیر 1074384 كفـءكفـء3302011/02/14 معلم

الصوامعة شرق ع 2011/07/01 زھراء حافظ عبد الحمید خلیل 2396604 كفـءكفـء3312011/06/27 معلم

ریاض أطفال سیدى ابو القاسم 2011/07/01 زینب ابو الحمد حسن ابراھیم 2130663 كفـءكفـء3322011/06/27 معلم

ابار الملك بنات المسائیة 2002/05/01 زینب عبدة دمحم دمحم 1588959 كفـءكفـء3332009/05/01 معلم

احمد عرابى 2011/02/14 زینب عبدربھ دمحم مسعود 1073590 كفـءكفـء3342011/03/01 معلم

على بن ابى طالب 2011/02/28 زینب على دمحم على 2134082 كفـءكفـء3352011/02/28 معلم

خالد بن الولید 2011/02/14 زینب فرغل دمحم فرغل 2139877 كفـءكفـء3362011/02/14 معلم

نجع الخلوه 2011/07/01 سارة دمحم احمد دمحم 2139933 كفـءكفـء3372011/06/27 معلم

الذكر الحكیم 2011/02/28 سامیھ ثابت دمحم عبد الراضى 1072176 كفـءكفـء3382011/02/28 معلم

مؤسسة الحواویش البحریھ 2011/02/28 سامیھ رمضان محمود احمد 2134228 كفـءكفـء3392011/02/28 معلم

یوسف الكاشف اإلبتدائیة بنجع سلیمان حمد 2011/02/14 سحر ابوالحصین دمحم عثمان 1072897 كفـءكفـء3402011/03/01 معلم
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ابار الملك بنون 2011/07/01 سحر احمد دمحم السید 2145125 كفـءكفـء3412011/06/27 معلم

رشا جالل تعلیم اساسى 2011/07/01 سحر ثابت الخضیرى محمود 2132073 كفـءكفـء3422011/06/27 معلم

مؤسسة الحواویش القبلیة 2011/07/01 سحر حلمى عبد الحمید حسین 2121938 كفـءكفـء3432011/06/27 معلم

نجع المالقط 2011/07/01 سحر رفعت احمد بخیت 2145495 كفـءكفـء3442011/06/27 معلم

جزیرة محروس االبتدائیة بنون 2011/02/28 سحر عبدالبدیع دمحم ابراھیم 1072207 كفـءكفـء3452011/02/28 معلم

یوسف الكاشف اإلبتدائیة بنجع سلیمان حمد 2011/02/28 سحر فوزى یوسف عثمان 1073667 كفـءكفـء3462011/02/28 معلم

خالد بن الولید 2011/06/27 سحر مغیزل دمحم عثمان 2107899 كفـءكفـء3472011/06/27 معلم

الحواویش القبلیة للتعلیم االساسى ع 2011/02/14 سعد عوض على عوض 1073097 كفـءكفـء3482011/02/14 معلم

الدیابات القدیمھ بعرام 2011/02/28 سعدون عبد الراضى  عبد المعطى ابو العال 2131654 كفـءكفـء3492011/02/28 معلم

األحایوه شرق اإلبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 سعدون مصطفى غانم ھریدي 2134505 كفـءكفـء3502011/06/27 معلم

نیده للتعلیم األساسى 2011/07/01 سعدیة ابراھیم یعقوب اسحق 2128824 كفـءكفـء3512011/06/27 معلم

مؤسسة عرب االطاولة 2011/07/01 سعیدة مصطفى خلف هللا دمحم 2135836 كفـءكفـء3522011/06/27 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2003/07/01 سلوى السید عبد الرحیم احمد 1069178 كفـءكفـء3532008/12/01 معلم

مؤسسة الحواویش البحریھ 2011/07/01 سلوى خلف محمود دمحم 2134229 كفـءكفـء3542011/06/27 معلم

ریاض أطفال سیدى ابو القاسم 2011/02/28 سلوى عبد الھادي دمحم أحمد 2126689 كفـءكفـء3552011/02/28 معلم

آبار الملك لریاض األطفال 2011/07/01 سلوى عبدالعال حسن عبدالحافظ 2134561 كفـءكفـء3562011/06/27 معلم

سیدى ابو القاسم 2011/02/14 سلوى ناصر السید دمحم 2147491 كفـءكفـء3572011/02/14 معلم
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خالد بن الولید 2011/02/28 سماح العارف سنوسى سید 2143798 كفـءكفـء3582011/02/28 معلم

النیل ص 2011/02/28 سماح ربیعى دمحم على 2127365 كفـءكفـء3592011/02/28 معلم

مؤسسة ابار الوقف االبتدائیة 2011/02/14 سماح دمحم مھني عبدالاله 2140074 كفـءكفـء3602011/02/14 معلم

نجع صفره االبتدائیة باخمیم 2011/07/01 سماح محمود عبد اللطیف راشد 2125152 كفـءكفـء3612011/06/27 معلم

خالد بن الولید 2011/02/14 سماح منصور السمان جاد 1074762 كفـءكفـء3622011/02/14 معلم

عرب االطاولھ 2011/02/28 سمیة صالح ھاشم أحمد 1074742 كفـءكفـء3632011/02/28 معلم

آبار الملك لریاض األطفال 2011/07/01 سمیة دمحم حسین كمال الدین 2139076 كفـءكفـء3642011/06/27 معلم

نجع ھیرماس للتعلیم االساسى 2011/02/14 سمیر احمد ابو المجد ابو العال 2236129 كفـءكفـء3652011/02/14 معلم

اسامھ بن زید ریاض اطفال 2011/07/01 سمیھ  مشھور عبد الحسیب بغدادى 2135966 كفـءكفـء3662011/06/27 معلم

السالمونى ع المشتركة 2011/02/14 سمیھ ابوالفتوح سلیم على 2133124 كفـءكفـء3672011/02/14 معلم

مؤسسة الحواویش البحریھ 2011/07/01 سناء قدري عثمان جوده 2128393 كفـءكفـء3682011/06/27 معلم

جزیرة محروس بنات 2011/02/14 سناء محروس احمد الطیب 2116580 كفـءكفـء3692011/02/14 معلم

نجع فاضل 2011/02/14 سھام سباق على ابراھیم 2134459 كفـءكفـء3702011/02/14 معلم

آبار الملك لریاض األطفال 2011/07/01 سھام صابر عبدالمجید عبد الرحیم 1074573 كفـءكفـء3712011/06/27 معلم

مؤسسة الحواویش القبلیھ ص 2011/07/01 سھام عبدالحمید احمد دمحم 1072368 كفـءكفـء3722011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بسلیمان حمد 2011/07/01 سھام لویس عوض صموئیل 2123479 كفـءكفـء3732011/06/27 معلم

مؤسسة الحواویش البحریھ 2011/06/27 سھام مجاھد فھمى دمحم 2139955 كفـءكفـء3742011/06/27 معلم
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الدیابات الجدیده بنات 2011/07/01 سھیر رضوان حامد عبد الرحیم 2128382 كفـءكفـء3752011/06/27 معلم

ابار الملك بنون 2011/07/01 سھیر دمحم أحمد حسن 2143836 كفـءكفـء3762011/06/27 معلم

خالد بن الولید 2011/02/28 سوزان أحمد كیالنى على 1072747 كفـءكفـء3772011/02/28 معلم

نجع المالقط 2011/02/14 سوزان جاد جاب هللا جوید 1073441 كفـءكفـء3782011/02/14 معلم

نجع البراھمھ 2011/07/01 سوسنا فایز مترى عجایبى 2138792 كفـءكفـء3792011/06/27 معلم

خالد بن الولید 2011/07/01 سوسنة عیاد  متیاس غطاس 2130010 كفـءكفـء3802011/06/27 معلم

الحواویش البحریة المشتركة 2011/02/28 سوسو السعودي حسن سعد 2139835 كفـءكفـء3812011/02/28 معلم

ابار الوقف لریاض االطفال 2011/07/01 سومة رشاد عید حسن 2124301 كفـءكفـء3822011/06/27 معلم

نجع عمیره 2007/12/30 سیده بدرى ھیبھ مرسى 2126074 كفـءكفـء3832011/02/28 معلم

العزبة والعرب الجدیدة  لریاض االطفال 2011/07/01 سیمون صفوت أدیب مسیحھ 2134166 كفـءكفـء3842011/06/27 معلم

االحایوه شرق االعدادیة 2011/07/01 شادى شھدى عدلى فؤاد 2140414 كفـءكفـء3852011/06/27 معلم

مؤسسة الحواویش القبلیھ ص 2011/02/14 شادیھ عبد العال حسانین دمحم 2134214 كفـءكفـء3862011/02/14 معلم

مؤسسة نجوع الصوامعة شرق اإلبتدائیة 2011/07/01 شادیھ لطفى دمحم عبد العزیز 2139719 كفـءكفـء3872011/06/27 معلم

خالد بن الولید 2011/07/01 شربات صادق الضمراني احمد 2127507 كفـءكفـء3882011/06/27 معلم

السالمونى ع المشتركة 2011/02/14 شریف كمال كامل محمود 1072772 كفـءكفـء3892011/02/14 معلم

العزبھ والعرب ص 2011/07/01 شریف محمود على محمود 2134460 كفـءكفـء3902011/06/27 معلم

جزیرة محروس االعدادیة 2008/09/16 شرین بولس زاكي فھیم 1074710 كفـءكفـء3912011/02/14 معلم
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السالمونى ع المشتركة 2011/02/28 شرین حسین عبد العزیز  محمود 2123766 كفـءكفـء3922011/02/28 معلم

نیدة اإلعدادیة الجدیدة المشتركة 2008/09/29 شرین داود عطا عبد السید 2125959 كفـءكفـء3932011/02/28 معلم

الكولة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 شرین سمیر میالد جرجس 2140419 كفـءكفـء3942011/06/27 معلم

االحایوه شرق االعدادیة 2011/07/01 شرین دمحم خلف عبد الغنى احمد 2140424 كفـءكفـء3952011/06/27 معلم

نجع مامن االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 شرین نصحى عجیب  مسعود 2132573 كفـءكفـء3962011/06/27 معلم

العیساویھ شرق ع المشتركھ 2011/02/28 شنوده سامى رشدى لبیب 2146092 كفـءكفـء3972011/02/28 معلم

السالمونى القدیمھ 2011/02/14 شھاب احمد دمحمین عبد الاله 1074735 كفـءكفـء3982011/02/14 معلم

مؤسسة الصوامعة شرق ما قبل ابتدائى 2011/07/01 شوكار جمیل دمحم عثمان 2126685 كفـءكفـء3992011/06/27 معلم

رشا جالل عبد الحافظ تعلیم اساسى 2011/02/14 شیرین احمد عبدالجابر عبدهللا 1518137 كفـءكفـء4002011/02/14 معلم

سیدى ابو القاسم 2011/02/14 شیرین صفوت سلیمان سالمھ 1073388 كفـءكفـء4012011/02/14 معلم

الكوثر تعلیم اساسى 2011/02/28 شیماء احمد دمحم السیدالشاذلي 1074327 كفـءكفـء4022011/02/28 معلم

الدیابات الجدیده بنون 2011/07/01 شیماء حسن ابو الفتوح دمحم 1074093 كفـءكفـء4032011/06/27 معلم

النزھھ بنات 2011/02/14 شیماء خلف عبدالعال عبدالرحیم 2139882 كفـءكفـء4042011/02/14 معلم

خلف احمد عبد الوھاب 2011/07/01 شیماء راغب حامد سلیمان 2130561 كفـءكفـء4052011/06/27 معلم

مؤسسة نیده 2011/02/28 شیماء زكریا حمدان على 2135975 كفـءكفـء4062011/02/28 معلم

مؤسسة الحواویش البحریھ 2011/02/14 شیماء شعبان أبوضیف عبدالمجید 2139545 كفـءكفـء4072011/02/14 معلم

الثانویة النسیجیة بنات بحى الكوثر 2011/07/01 شیماء على ابوضیف احمد 2170555 كفـءكفـء4082011/06/27 معلم
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على بن ابى طالب ما قبل ابتدائى 2011/07/01 شیماء فتحى حسین دمحم 2140087 كفـءكفـء4092011/06/27 معلم

مؤسسة الصوامعة شرق ما قبل ابتدائى 2011/02/28 شیماء دمحم عصمان حجازى دمحم 2134160 كفـءكفـء4102011/02/28 معلم

السید محمود الشریف ریاض اطفال 2011/02/28 شیماء دمحم دمحم علي 2134689 كفـءكفـء4112011/02/28 معلم

الدیابات الجدیده بنون 2011/07/01 شیماء مخلوف على السید 1073544 كفـءكفـء4122011/06/27 معلم

اسامھ بن زید 2011/02/28 صابر  أنور الیمني عبدالحمید 2139573 كفـءكفـء4132011/02/28 معلم

مؤسسة الحواویش البحریھ 2011/07/01 صابر شعیب امین مرسى 2136184 كفـءكفـء4142011/06/27 معلم

العیساویة شرق الثانویة المشتركة 2011/02/14 صابر فاروق دمحم برى 2146071 كفـءكفـء4152011/02/14 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2011/02/14 صابر فوزي حامد دمحم 2126703 كفـءكفـء4162011/02/14 معلم

مؤسسة ابار الوقف االبتدائیة 2011/07/01 صابر دمحم عبدالنعیم حسین 2113960 كفـءكفـء4172011/06/27 معلم

نجع الخلوه 2011/06/27 صابره راضى دمحم عبد الواحد 2138339 كفـءكفـء4182011/07/01 معلم

الحواویش القبلیة الجدیدة 2011/02/14 صالح السید مسلم اسماعیل 2126863 كفـءكفـء4192011/02/14 معلم

االحایوه شرق االعدادیة 2011/02/14 صباح رمضان احمد دمحم 2140413 كفـءكفـء4202011/02/14 معلم

اسامھ بن زید 2011/07/01 صبري معوض شنودة فرج 2134652 كفـءكفـء4212011/06/27 معلم

نجع مامن االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 صبریھ صابر جعفر احمد 2142485 كفـءكفـء4222011/06/27 معلم

ابار الوقف الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 صدام السید الحداد ھاشم 2224433 كفـءكفـء4232011/06/27 معلم

مجمع نیدة 2011/07/01 صفاء  محمود عبدالرحیم احمد 2138788 كفـءكفـء4242011/06/27 معلم

مصطفى كامل 2011/02/14 صفاء السید محمود احمد 1074418 كفـءكفـء4252011/02/14 معلم
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رابعھ العدویھ 2011/02/14 صفاء حامد حافظ على 1073638 كفـءكفـء4262011/02/14 معلم

جزیرة محروس بنات 2011/02/14 صفاء خلف هللا دمحم احمد 2134201 كفـءكفـء4272011/02/14 معلم

العزبھ والعرب ص 2011/02/14 صفاء خلف محمود عبدربھ 2134527 كفـءكفـء4282011/02/14 معلم

مؤسسة الحواویش البحریھ 2011/02/28 صفاء سعد علي محمود 2139439 كفـءكفـء4292011/02/28 معلم

ابار الملك بنون 2011/02/14 صفاء سعد متولى عبدالرحمن 2147539 كفـءكفـء4302011/02/14 معلم

العزبھ والعرب ص 2011/02/14 صفاء صابر عبدالظاھر حمدهللا 1072397 كفـءكفـء4312011/02/14 معلم

میریت آمون للتعلیم األساسى ب 2011/02/14 صفاء صدیق عبدالاله كمال الدین 1518123 كفـءكفـء4322011/02/14 معلم

خالد بن الولید 2011/02/14 صفاء عبد العاطى دمحم خلیل 2123532 كفـءكفـء4332011/02/14 معلم

نیده اإلعدادیة القدیمة المشتركة 2011/02/28 صفاء فتحى حسین عبد الحافظ 2131651 كفـءكفـء4342011/02/28 معلم

اسامھ بن زید ریاض اطفال 2011/07/01 صفاء دمحم الیمني أحمد أبو رحاب 2139066 كفـءكفـء4352011/06/27 معلم

حاجر فرج االبتدائیة 2011/02/28 صفاء دمحم عبد الراضى دمحم 2131901 كفـءكفـء4362011/02/28 معلم

جزیرة محروس االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 صفیة أشرف احمد دمحم 1074894 كفـءكفـء4372011/02/14 معلم

الصوامعة شرق الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 صموئیل فایز مترى عجایبى 2270100 كفـءكفـء4382011/06/27 معلم

جزیرة محروس االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ضحي سلیم محمود مھران 2134207 كفـءكفـء4392011/06/27 معلم

نجع عرب التمبكیھ 2011/03/02 ضیاءالدین حافظ عبدالحمید عبدالغنى 2127202 كفـءكفـء4402011/06/27 معلم

مؤسسة العیساویھ شرق 2011/02/14 طارق خیرى ذكى طانیوس 2124392 كفـءكفـء4412011/02/14 معلم

االمل للصم وضعاف السمع بالكوثر 2011/02/14 طارق دمحم خلیل عبد الرحمن عباس 2123537 كفـءكفـء4422011/02/14 معلم
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الحواویش البحریة المشتركة 2011/02/28 طارق یوسف حامد عبدالمجید 2134197 كفـءكفـء4432011/02/28 معلم

صالح الدین 2011/02/14 طلعت السید عبدالعال السید 2126719 كفـءكفـء4442011/02/14 معلم

ابار الملك االبتدائیة 2011/02/14 طلعت تیسیر خلف محسن 1073240 كفـءكفـء4452011/02/14 معلم

السالمونى ع المشتركة 2011/07/01 طلعت جمال حسین سالم 2124899 كفـءكفـء4462011/06/27 معلم

جزیرة محروس بنات 2011/02/14 ظریفة دمحم على عارف 2134210 كفـءكفـء4472011/02/14 معلم

الحواویش القبلیة للتعلیم األساسى ب 2011/02/14 عادل حلمى عبدالنعیم یوسف 2126862 كفـءكفـء4482011/02/14 معلم

الصوامعة شرق الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 عاصم عبده بخیت عبد الموجود 2140265 كفـءكفـء4492011/06/27 معلم

نجع الفیما االبتدائیة 2007/05/19 عبد هللا دمحم حسن اسماعیل 2126695 كفـءكفـء4502011/02/28 معلم

النیل ص 2011/02/28 عبد الناصر حمزة عبد العال زیادة 1074992 كفـءكفـء4512011/02/28 معلم

الثانویة النسیجیة بنات بحى الكوثر 2011/07/01 عبدالباسط رمضان فوزى دمحم 2244403 كفـءكفـء4522011/06/27 معلم

الحساینھ والعبادلھ 2011/02/14 عبدالرحمن احمد دمحم على 2134200 كفـءكفـء4532011/02/14 معلم

الكوثر تعلیم اساسى 2011/02/28 عبده شعبان مخلوف السید 1073916 كفـءكفـء4542011/02/28 معلم

جزیرة محروس االعدادیة 2011/07/01 عبیر ابوالوفا عثمان محمود 2128411 كفـءكفـء4552011/06/27 معلم

نجع الدیره 2011/02/14 عبیر رفعت احمد دمحم 2127535 كفـءكفـء4562011/02/14 معلم

جزیرة محروس االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 عبیر صابر عبد الاله دمحم 2140157 كفـءكفـء4572011/02/14 معلم

اخمیم الجدیده ریاض اطفال 2011/07/01 عبیر على مختار إبراھیم 2124303 كفـءكفـء4582011/06/27 معلم

الشیخ متولى الشعراوى لریاض االطفال 2011/07/01 عبیر دمحم دمحم دیاب 2142216 كفـءكفـء4592011/06/27 معلم
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جزیرة محروس بنات 2011/07/01 عبیر دمحمفوزان مھدى دمحم 2130509 كفـءكفـء4602011/06/27 معلم

االحایوه شرق االعدادیة 2011/02/14 عثمان  السید عبد العزیز محمود 2230464 كفـءكفـء4612011/02/14 معلم

العیساویھ شرق ع المشتركھ 2011/07/01 عرفات البربرى دمحم عیسى 2107894 كفـءكفـء4622011/06/27 معلم

نجع مامن االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عزة  دمحم خلف أحمد 2126672 كفـءكفـء4632011/06/27 معلم

اخمیم الثانویھ بنین المطورة 2011/07/01 عزة حامد السید أحمد 2124919 كفـءكفـء4642011/06/27 معلم

نجع الخلوه 2011/02/28 عزة صالح حافظ احمد 1072328 كفـءكفـء4652011/02/28 معلم

النیل ص 2011/02/14 عزة عوض احمد حمدان 1073577 كفـءكفـء4662011/02/14 معلم

نجع عمیره 2011/02/28 عزت  الضبع عبد المجید  امین 2126068 كفـءكفـء4672011/03/01 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2011/02/14 عزه خلف دمحم إبراھیم یونس 2134218 كفـءكفـء4682011/02/14 معلم

2011/02/14 ینایر اإلبتدائیة٢٥ عزه عاطف حسن حسین 1075494 كفـءكفـء4692011/02/14 معلم

الكولھ اإلبتدائیة الجدیدة بنجع الساقیھ 2011/07/01 عزه عبد الراضى  السمان دمحم 2140158 كفـءكفـء4702011/06/27 معلم

الحواویش القبلیة للتعلیم األساسى ب 2011/02/14 عصام دمحم السید دمحم 1073439 كفـءكفـء4712011/02/14 معلم

جزیرة محروس لریاض االطفال 2011/07/01 عفاف انور محروس مغربى 2135931 كفـءكفـء4722011/06/27 معلم

العزبھ والعرب ص 2011/02/28 عفاف رفعت عویضة واصف 1073593 كفـءكفـء4732011/02/28 معلم

مؤسسة الصوامعة شرق االبتدائیة 2011/07/01 عفاف یوسف رزق اسخرون 2134150 كفـءكفـء4742011/06/27 معلم

رابعھ العدویھ 2011/02/14 عال  دیاب حسین ابو حمامھ 2149329 كفـءكفـء4752011/02/14 معلم

اخمیم االعدادیة الجدیدة بنات 2011/02/14 عال عبد العلیم دمحم عبد هللا 1075648 كفـءكفـء4762011/02/14 معلم
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ناصر 2011/02/14 عال دمحم ابراھیم عبدالاله 1073956 كفـءكفـء4772011/02/14 معلم

ابار الوقف للتعلیم االساسى لریاض األطفال 2011/07/01 عال یوسف جاد شعیب 2126727 كفـءكفـء4782011/06/27 معلم

السالمونى ع المشتركة 2011/02/14 عالء  رشاد عبدالظاھر دمحم 2139862 كفـءكفـء4792011/02/14 معلم

النیل ص 2011/07/01 عالء البدرى عبد الجابر احمد 2139417 كفـءكفـء4802011/06/27 معلم

مؤسسة الحواویش القبلیھ ص 2011/07/01 عالء دمحم عرفھ حمدان 2136204 كفـءكفـء4812011/06/27 معلم

اخمیم اإلعدادیھ القدیمھ بنین 2011/07/01 عالء دمحم عمر محمود 2143791 كفـءكفـء4822011/06/27 معلم

جزیرة محروس بنات 2011/02/14 علویة عشرى عبد الرؤف بغدادى 1074332 كفـءكفـء4832011/02/14 معلم

السالمونى تعلیم اساسى 2011/02/14 على  السمان عبد الجلیل  ادریس 2123047 كفـءكفـء4842011/02/14 معلم

االمل للصم وضعاف السمع بالكوثر 2011/02/14 على احمد حسن ابراھیم 1076310 كفـءكفـء4852011/02/14 معلم

الحساینھ والعبادلھ 2008/09/16 على البدرى عبدالعزیز فراج 1074098 كفـءكفـء4862011/02/14 معلم

2006/02/01 ینایر اإلبتدائیة٢٥ على ثابت دمحم على 1598558 كفـءكفـء4872011/02/14 معلم

الدیابات القدیمھ بعرام 2009/05/15 على شعبان عبد الحلیم طلب 2138403 كفـءكفـء4882011/02/14 معلم

السالمونى الجدیده 2011/02/14 على عبد الحمید على  السید 2123039 كفـءكفـء4892011/02/14 معلم

الدیابات الجدیده بنات 2009/12/25 على لطفى على عبد الرحیم 2127374 كفـءكفـء4902011/03/01 معلم

الدیابات القدیمھ بعرام 2011/02/28 على دمحم مھران عبد النعیم 2138401 كفـءكفـء4912011/02/28 معلم

نیده للتعلیم األساسى 2010/02/28 علي خلف السمان اسماعیل 2224556 كفـءكفـء4922011/02/28 معلم

السالمونى تعلیم اساسى ع 2011/07/01 علیاء احمد ابوالحمد ھمام 2128804 كفـءكفـء4932011/06/27 معلم
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عثمان بن عفان 2011/02/14 علیاء احمد احمد على 1074071 كفـءكفـء4942011/02/14 معلم

السالمونى ع المشتركة 2011/07/01 علیاء علي بكر  السید 2138863 كفـءكفـء4952011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق م 2011/02/14 علیة البدرى حامد حسین 1072178 كفـءكفـء4962011/02/14 معلم

الشیخ متولى الشعراوى لریاض االطفال 2011/07/01 علیھ رفاعي احمد مسلسل 2142243 كفـءكفـء4972011/06/27 معلم

النیل ص 2011/02/14 عماد ابو الحمد عبد الخالق بدوى 2136189 كفـءكفـء4982011/02/14 معلم

ابار الملك بنات المسائیة 2011/02/28 عماد احمد ابوالیزید عبد العال 2136547 كفـءكفـء4992011/02/28 معلم

نجع الخلوه 2011/02/14 عماد حمدى حمدان احمد 1075437 كفـءكفـء5002011/02/14 معلم

ناصر م 2011/02/28 عماد حمدى طلب عبدالعال 2130524 كفـءكفـء5012011/02/28 معلم

الصوامعة شرق ع 2011/07/01 عماد حنا یوسف مجلع 2393507 كفـءكفـء5022011/06/27 معلم

الدیابات القدیمھ بعرام 2011/02/14 عماد فتحى قاسم ابراھیم 2138402 كفـءكفـء5032011/02/14 معلم

الصوامعة شرق ع 2011/07/01 عماد نبیل عزیز سولایر 2134157 كفـءكفـء5042011/06/27 معلم

الكوثر االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/02/28 عمر ذكى محسب ھمام 2123012 كفـءكفـء5052011/02/28 معلم

الكوثر االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/02/28 عمر ذكي عبدالعلیم علي 1073400 كفـءكفـء5062011/02/28 معلم

الدیابات القدیمھ بالكوثر 2011/07/01 عمر فتحى عثمان احمد 2136197 كفـءكفـء5072011/06/27 معلم

الكولة اإلعدادیة المشتركة 2011/02/14 عمرو دمحم فوزى حسن صدیق 1075382 كفـءكفـء5082011/02/14 معلم

نجع على الغفیر 2009/01/28 عنتر حسن احمد عویضة 1073682 كفـءكفـء5092011/06/27 معلم

نجوع الصوامعة شرق االعدادیة 2011/07/01 عیسى احمد كامل مسعود 2138705 كفـءكفـء5102011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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خالد بن الولید 2011/07/01 غادا عبدالموجود حسین عبدالرازق 2133884 كفـءكفـء5112011/06/27 معلم

نجوع الصوامعھ الثانویھ العامھ 2011/07/01 غادة صالح أحمد دمحم 2142511 كفـءكفـء5122011/06/27 معلم

یوسف الكاشف اإلبتدائیة بنجع سلیمان حمد 2011/02/14 غاده خلف عزوز الشمندى 2134184 كفـءكفـء5132011/02/14 معلم

الثانویة النسیجیة بنات بحى الكوثر 2011/07/01 فاتن احمد ھمام  دمحم 2170558 كفـءفوق المتوسط5142011/06/27 معلم

مؤسسة الكولة 2011/07/01 فاتن عبد الجابر الدسوقي أحمد 2134674 كفـءكفـء5152011/06/27 معلم

مناع رضوان للتعلیم االساسى 2011/07/01 فاتن دمحم ابراھیم احمد 2169689 كفـءكفـء5162011/06/27 معلم

نجع اوالد یحي باالحایوه شرق 2011/02/28 فاطمة حسن عبد الحمید جاد هللا 2126100 كفـءكفـء5172011/02/28 معلم

ابار الوقف لریاض االطفال 2011/07/01 فاطمة عبد العلیم محمود دمحم 2124305 كفـءكفـء5182011/07/01 معلم

خالد بن الولید 2011/02/14 فاطمة عبدالرحیم حامد على 2147468 كفـءكفـء5192011/02/14 معلم

ریاض اطفال الحواویش القبلیة تعلیم اساسى 2011/07/01 فاطمة عبدالرحیم فرج عبدالرحیم 2139896 كفـءكفـء5202011/07/01 معلم

الثانویة النسیجیة بنات بحى الكوثر 2011/07/01 فاطمة محمود عبدالرحمن عثمان 2170560 كفـءكفـء5212011/06/27 معلم

الحواویش القبلیة للتعلیم االساسى ع 2011/07/01 فاطمة مشھور دمحم رمضان 2128787 كفـءكفـء5222011/07/01 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2011/02/14 فاطمھ بسیوني امین ھمام 1075421 كفـءكفـء5232011/02/14 معلم

ابار الملك االبتدائیة 2011/07/01 فاطمھ محمود صدیق محمود 2132657 كفـءكفـء5242011/06/27 معلم

النیل ص 2011/02/28 فاطمھ منصور السمان جاد 2139089 كفـءكفـء5252011/02/28 معلم

الدیابات الجدیده بنات 2011/07/01 فایزه احمد طھ احمد 2140062 كفـءكفـء5262011/06/27 معلم

نجوع الصوامعھ الثانویھ العامھ 2011/02/14 فتحى جابر فھمى عبد السمیع 2132654 كفـءكفـء5272011/02/14 معلم
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األعلي

مؤسسة الكولة 2011/07/01 فوزیھ صابر حسن دمحم 2351969 كفـءكفـء5282011/06/27 معلم

خالد بن الولید 2011/02/28 فیفي شعیب دمحم ابو الغیط 2140820 كفـءكفـء5292011/02/28 معلم

مؤسسة األحایوه شرق اإلبتدائیة المشتركة 2011/07/01 كاترین عادل نجیب عیسى 2139522 كفـءكفـء5302011/06/27 معلم

نجوع الصوامعھ الثانویھ العامھ 2011/02/14 كارم ثابت عبدهللا على 1589060 كفـءكفـء5312011/02/14 معلم

نجع على الغفیر 2011/02/14 كاملھ خلف رزق احمد 2146555 كفـءكفـء5322011/03/01 معلم

نجع مامن االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 كرم السید زكي محمود 2126664 كفـءكفـء5332011/02/14 معلم

مناع رضوان للتعلیم االساسى 2011/02/14 كرم شكرى فكرى غطاس 2138175 كفـءكفـء5342011/02/14 معلم

الفیما االعدادیة 2011/07/01 كریم الحسیني خلف موسي 2168631 كفـءكفـء5352011/06/27 معلم

یوسف الكاشف اإلبتدائیة بنجع سلیمان حمد 2008/04/15 كریمھ  دمحم احمد عبد الرحیم 2127369 كفـءكفـء5362011/03/01 معلم

نیده اإلعدادیة القدیمة المشتركة 2008/11/08 كریمھ شعبان خلف خلیل 2131567 كفـءكفـء5372011/02/28 معلم

مؤسسة نیدة 2011/02/28 كریمھ متولي علي احمد 1074707 كفـءكفـء5382011/02/28 معلم

2011/02/28 ینایر اإلبتدائیة٢٥ كریمھ دمحم حسن عبد الاله 2127372 كفـءكفـء5392011/02/28 معلم

العزبھ و العرب الجدیدة 2011/02/28 لبنى خالد یس العدوى 1073382 كفـءكفـء5402011/02/28 معلم

ابار الوقف للتعلیم األساسى 2011/02/28 لبنى عبد العزیز عبد العزیز عبد هللا 2124384 كفـءكفـء5412011/02/28 معلم

جزیرة محروس لریاض االطفال 2011/07/01 لمیاء دمحم احمد دمحم 2123497 كفـءكفـء5422011/06/27 معلم

العزبھ و العرب الجدیدة 2011/02/14 لمیاء دمحم مظھر سلیمان محمود 2123377 كفـءكفـء5432011/02/14 معلم

مؤسسة عرب االطاولة 2011/07/01 لیلى فوزى جاد  رشوان 2130646 كفـءكفـء5442011/06/27 معلم
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ابار الوقف الجدیدة االبتدائیة 2011/02/28 لیلي دمحم عالم عبدالحلیم 2138916 كفـءكفـء5452011/02/28 معلم

الحساینة والعبادلة لریاض االطفال 2011/07/01 ماجده احمد دمحم عثمان 2146440 كفـءكفـء5462011/06/27 معلم

ریاض االطفال بالدیابات القدیمة 2011/07/01 ماجده عز الدین امین احمد 2138408 كفـءكفـء5472011/06/27 معلم

حاجر فرج االبتدائیة 2006/02/01 مارسھ جاد رزق حنا 1073177 كفـءكفـء5482011/02/14 معلم

خالد بن الولید 2011/02/28 مارسیل جرجس نجیب جرجس 1073643 كفـءكفـء5492011/02/28 معلم

جزیرة محروس االبتدائیة بنون 2011/02/14 ماركو مفید بطرس عطیھ 1072984 كفـءكفـء5502011/02/14 معلم

اخمیم الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 ماركینا مكرم عبید طانیوس 2296011 كفـءكفـء5512011/06/27 معلم

الثانویة النسیجیة بنات بحى الكوثر 2011/07/01 مارى عزمى واصف مجلع 2169383 كفـءكفـء5522011/06/27 معلم

العزبھ والعرب ص 2011/02/14 مارى فرحات عبید هللا  میخائیل 2134225 كفـءكفـء5532011/02/14 معلم

میریت آمون للتعلیم األساسى ب 2011/07/01 ماریانا انیس میالد سرجیوس 2225933 كفـءكفـء5542011/06/27 معلم

الدیابات القدیمھ بالكوثر 2011/07/01 ماریانا عادل  تامر عازر 2145010 كفـءكفـء5552011/06/27 معلم

السالم ع بآبار الوقف والملك 2011/02/14 مارینا صلیب فایز صلیب 2140423 كفـءكفـء5562011/02/14 معلم

الحواویش البحریة المشتركة 2011/07/01 مایبل ماھر یونان اندراوس 2145191 كفـءكفـء5572011/06/27 معلم

مؤسسة عرب االطاولة 2011/07/01 مایسھ رمضان عبد الحمید طلب 2132380 كفـءكفـء5582011/06/27 معلم

الكوثر الثانویة المشتركة 2011/07/01 مایكل أنور عطاm مجلع 2121936 كفـءكفـء5592011/06/27 معلم

الذكر الحكیم 2011/02/14 مجدة عبدالمعبود حسین عبدالعال 2138913 كفـءكفـء5602011/02/14 معلم

الذكر الحكیم 2011/07/01 مجدى أمین عطا عبدالسید 2397449 كفـءكفـء5612011/06/27 معلم
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الصوامعة شرق ع 2011/02/14 محسن فوزى دمحم سعید 1589068 كفـءكفـء5622011/02/14 معلم

نجوع الصوامعھ الثانویھ العامھ 2011/02/14 دمحم ابراھیم دمحم عبد الرحیم 2138140 كفـءكفـء5632011/02/14 معلم

الحواویش القبلیة للتعلیم األساسى ب 2011/07/01 دمحم ابو الحمد دمحم نعمت هللا 2126104 كفـءكفـء5642011/06/27 معلم

نجع فاضل 2011/07/01 دمحم احمد عز العرب عبد المجید 2144411 كفـءكفـء5652011/06/27 معلم

السالم ع بآبار الوقف والملك 2011/02/14 دمحم احمد دمحم عبد الحمید 2126262 كفـءكفـء5662011/02/14 معلم

جزیرة محروس االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 دمحم احمد دمحم عبد الرحمن 2123032 كفـءكفـء5672011/02/14 معلم

اخمیم الثانویھ بنین المطورة 2011/07/01 دمحم احمد ھارون احمد 2136553 كفـءكفـء5682011/06/27 معلم

خالد بن الولید 2011/02/14 دمحم أسعد عبد الحمید دمحم الخطیب 2124257 كفـءكفـء5692011/02/14 معلم

رشا جالل عبد الحافظ تعلیم اساسى 2011/02/14 دمحم اسماعیل مرزوق مصطفى 2140421 كفـءكفـء5702011/02/14 معلم

االحایوه شرق االعدادیة 2011/02/14 دمحم السید ربیعى أحمد 2126092 كفـءكفـء5712011/03/01 معلم

نجع مامن االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم النقراشي حمدان  عثمان 2126677 كفـءكفـء5722011/06/27 معلم

نجوع الصوامعة شرق االعدادیة 2011/02/14 دمحم ثابت حسین دمحم 1070525 كفـءكفـء5732011/02/14 معلم

الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج بالكوثر 2011/07/01 دمحم حسن اسماعیل عبدالحمید 2138011 فوق المتوسطكفـء5742011/06/27 معلم

الكوثر االعدادیة بنین 2011/02/14 دمحم حسن حمدان بخیت 2135621 كفـءكفـء5752011/02/14 معلم

اسامھ بن زید االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/02/28 دمحم شعبان علي احمد 2143188 كفـءكفـء5762011/02/28 معلم

الكولة اإلعدادیة المشتركة 2011/02/14 دمحم شمندى سعدى حسن 1073613 كفـءكفـء5772011/02/14 معلم

الحساینھ والعبادلھ 2011/07/01 دمحم صابر جاب هللا خلیل 2138694 كفـءكفـء5782011/06/27 معلم
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نجع الھریف 2011/02/14 دمحم صابر عبد الرحمن  دمحم 2126680 كفـءكفـء5792011/02/14 معلم

الحواویش القبلیة للتعلیم األساسى ب 2011/07/01 دمحم صابر عبدالحلیم دمحم 2152373 كفـءكفـء5802011/06/27 معلم

مؤسسة ابار الوقف االبتدائیة 2011/02/28 دمحم صبرى یونس ابراھیم 2127528 كفـءكفـء5812011/02/28 معلم

الصوامعة شرق الثانویة الصناعیة بنین 1995/11/01 دمحم عبد الجابر عبد المجید احمد 1056114 كفـءكفـء5822010/05/01 معلم

الصوامعة شرق ع 2011/02/28 دمحم عبد الحلیم رشوان عبد الموجود 2135107 كفـءكفـء5832011/02/28 معلم

نجع اوالد یحي باالحایوه شرق 2011/07/01 دمحم عبد الراضى قاسم عبد الرحمن 2126086 كفـءكفـء5842011/06/27 معلم

السید محمود الشریف ع للتعلیم االساس 2011/07/01 دمحم عبد الاله رشاد عبدالاله 2183818 كفـءكفـء5852011/06/27 معلم

نیدة اإلعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/02/14 دمحم عبدالخالق ھاشم یوسف 1072038 كفـءكفـء5862011/02/14 معلم

رابعھ العدویھ 2011/02/28 دمحم عبدالعاطي احمد جودة 2126699 كفـءكفـء5872011/02/28 معلم

جزیرة محروس بنات 2011/02/14 دمحم عبدالمبدي خلف حصاوي 2140857 كفـءكفـء5882011/02/14 معلم

الحواویش القبلیة الجدیدة 2011/07/01 دمحم عشرى على محمود 2125589 كفـءكفـء5892011/07/01 معلم

السالمونى ع المشتركة 2008/09/15 دمحم على محمود حسن 2128996 كفـءكفـء5902011/02/14 معلم

مؤسسة الحواویش البحریھ 2011/07/01 دمحم كامل رشدى مھران 2135029 كفـءكفـء5912011/06/27 معلم

نجع العمارات االبتدائیة المشتركة 2009/01/18 دمحم متولى احمد متولى 2139143 كفـءكفـء5922011/06/27 معلم

العیساویھ شرق ع المشتركھ 2011/07/01 دمحم محمود عبد الحمید مقبول 2126088 كفـءكفـء5932011/07/01 معلم

میریت آمون للتعلیم األساسى ب 2008/05/13 دمحم محمود قاسم أحمد 2125980 كفـءكفـء5942011/02/14 معلم

احمد عرابى 2011/02/28 دمحم ناصر أحمد دمحم 2128875 كفـءكفـء5952011/02/28 معلم
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الفیما االعدادیة 2011/02/28 دمحم ناصر جاد شعیب 2130204 كفـءكفـء5962011/02/28 معلم

اسامھ بن زید 2011/07/01 دمحم ھاشم احمد محمود 2142107 كفـءكفـء5972011/06/27 معلم

الجھاد 2011/02/14 دمحم ھاشم على عبد الرحیم 2117757 كفـءكفـء5982011/02/14 معلم

نجع مامن االبتدائیة المشتركة 2011/02/28 محمود  رجب علي رشوان 2126670 كفـءكفـء5992011/02/28 معلم

نجع عرب التمبكیھ 2011/07/01 محمود السید حافظ  اسماعیل 2139500 كفـءكفـء6002011/06/27 معلم

نیدة اإلعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/02/14 محمود جابر عبد الاله حسانین 1073221 كفـءكفـء6012011/02/14 معلم

نجع مامن االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 محمود حامد زین الدین دمحم 2126641 كفـءكفـء6022011/02/14 معلم

نیده الثانویة المشتركة 2011/02/14 محمود حسین أحمد دمحم 2128974 كفـءكفـء6032011/02/14 معلم

حاجر فرج االبتدائیة 2011/02/28 محمود حلمى الشلقامى عبد الحمید 2131896 كفـءكفـء6042011/02/28 معلم

رشا جالل تعلیم اساسى 2011/02/14 محمود رشاد دمحم عبدالظاھر 1075193 كفـءكفـء6052011/02/14 معلم

مؤسسة الحواویش البحریھ 2011/07/01 محمود عبد الكریم جاد الكریم احمد 2136510 كفـءكفـء6062011/06/27 معلم

النیل ص 2011/02/14 محمود عبدالغنى دمحم احمد 1074495 كفـءكفـء6072011/02/14 معلم

السالمونى تعلیم اساسى ع 2009/10/24 محمود قدرى حسن مقبول 2130777 كفـءكفـء6082011/02/14 معلم

احمد اسماعیل االبتدائیة 2011/02/14 محمود وحید االمیرى احمد 2142842 كفـءكفـء6092011/02/14 معلم

نجع مامن االبتدائیة المشتركة 2010/01/09 مدحت  ابراھیم  عبد الموجود خلیفة 2126660 كفـءكفـء6102011/02/28 معلم

اسامھ بن زید 2011/02/14 مدیحھ احمد على احمد 2124386 كفـءكفـء6112011/02/14 معلم

الفنیة المتقدمة للشئون الفندقیة 2011/07/01 مرثا عادل یوسف جریس 2138795 كفـءكفـء6122011/06/27 معلم
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نجوع الصوامعة شرق الجدیدة صباحى 2011/07/01 مرسى عنتر عبدهللا مرسى 2142503 كفـءكفـء6132011/06/27 معلم

السید محمود الشریف االبتدائیة 2011/02/14 مرفت ابو الحسن  حمزه عبد الحمید 2138399 كفـءكفـء6142011/02/14 معلم

جزیرة محروس بنات 2011/02/14 مرفت احمد دمحم احمد 1074282 كفـءكفـء6152011/02/14 معلم

ریاض أطفال سیدى ابو القاسم 2011/07/01 مرفت السید كامل عبد الاله 2132360 كفـءكفـء6162011/06/27 معلم

نجع على الغفیر 2011/02/14 مرفت خلیل میخائیل خلیل 2149240 كفـءكفـء6172011/02/14 معلم

میریت آمون للتعلیم األساسى ب 2011/02/28 مرفت رشدى عبدالحمید عبدالرحیم 2125712 كفـءكفـء6182011/03/01 معلم

احمد عرابى 2011/02/28 مرفت طھ حسین عبدالحمید 2135046 كفـءكفـء6192011/02/28 معلم

نیدة اإلعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/02/14 مرفت عبد الصادق احمد سنجاب 2125871 كفـءكفـء6202011/02/14 معلم

الحواویش القبلیة للتعلیم االساسى ع 2011/02/14 مرفت عبده عبد اللطیف دمحم 2152106 كفـءكفـء6212011/02/14 معلم

نجع فاضل 2011/02/14 مرفت موریس غطاس مجلع 2177031 كفـءكفـء6222011/02/14 معلم

مؤسسة الحواویش القبلیة 2011/07/01 مرمر احمد دمحم مصطفى 2163645 كفـءكفـء6232011/06/27 معلم

الفنیة المتقدمة للشئون الفندقیة 2011/07/01 مروة جمال  سعد توفیق 2140802 كفـءكفـء6242011/06/27 معلم

مناع رضوان للتعلیم االساسى 2011/07/01 مروة صابر جعفر احمد 2136567 كفـءكفـء6252011/06/27 معلم

اسامھ بن زید االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 مروة عبد النبى خلف یحیا 2133440 كفـءكفـء6262011/06/27 معلم

السالمونى الجدیده 2011/02/14 مروة عبدالصابور احمد على 1072534 كفـءكفـء6272011/02/14 معلم

العزبة والعرب الجدیدة  لریاض االطفال 2011/02/14 مروة عشري دمحم دمحم 2143912 كفـءكفـء6282011/02/14 معلم

ریاض االطفال بالدیابات القدیمة 2011/07/01 مروة دمحم السید خلیل 2136573 كفـءكفـء6292011/06/27 معلم
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مؤسسة نیدة 2011/02/14 مروة محمود دمحم علیان 2139078 كفـءكفـء6302011/02/14 معلم

مؤسسة عرب االطاولة 2011/07/01 مروة نبیل سلیم على 2135804 كفـءكفـء6312011/06/27 معلم

اسامھ بن زید االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 مروه  ابراھیم دمحم احمد 2167377 كفـءكفـء6322011/06/27 معلم

اخمیم الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 مروه حامد عبدالرحمن سالمان 2346378 كفـءكفـء6332011/06/27 معلم

الحواویش البحریة المشتركة 2011/02/14 مروه حسني علي حسین 2142152 كفـءكفـء6342011/02/14 معلم

اخمیم الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 مروه عارف ابراھیم حسین 2303990 كفـءكفـء6352011/06/27 معلم

الكولة اإلعدادیة المشتركة 2011/02/14 مروه علي عبداللطیف علي 2139507 كفـءكفـء6362011/02/14 معلم

نجع على الغفیر 2011/02/14 مروه فوزى احمد دمحم 1073873 كفـءكفـء6372011/02/14 معلم

الثانویة النسیجیة بنات بحى الكوثر 2011/07/01 مروه دمحم احمد على 2170556 كفـءفوق المتوسط6382011/06/27 معلم

خالد بن الولید 2011/07/01 مروه دمحم صفوت عمر عبد العزیز 2139739 كفـءكفـء6392011/06/27 معلم

الثانویة النسیجیة بنات بحى الكوثر 2011/07/01 مریانا زكریا جابر یسى 2170553 كفـءكفـء6402011/06/27 معلم

السید محمود الشریف االبتدائیة 2011/02/14 مریم  سمیر بشاره  عبد المالك 2131642 كفـءكفـء6412011/02/14 معلم

الدیابات القدیمھ بالكوثر 2011/07/01 مریم  فارس میخائیل سند 2131643 كفـءكفـء6422011/06/27 معلم

نجع على الغفیر 2011/02/14 مریم ابراھیم لبیب مسیحة 1073792 كفـءكفـء6432011/02/14 معلم

الصوامعة شرق الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 مریم اطناسیوس اندراوس اطناسیوس 2140304 كفـءكفـء6442011/06/27 معلم

الثانویة النسیجیة بنات بحى الكوثر 2011/07/01 مریم امیر جرس عبدالنعیم 2170552 كفـءكفـء6452011/06/27 معلم

الثانویة الفنیة التجاریھ بنین بالكوثر 2011/07/01 مریم حربى نصرهللا برسوم 2142126 كفـءكفـء6462011/06/27 معلم
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السالمونى تعلیم اساسى 2011/02/14 مریم حلمى شھدى عزیز 1072618 كفـءكفـء6472011/02/14 معلم

العیساویھ شرق القدیمھ 2011/07/01 مریم فتحى مھنى نصرهللا 2132082 كفـءكفـء6482011/06/27 معلم

الكولة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 مریم مراد فكري شحاتھ 2138860 كفـءكفـء6492011/06/27 معلم

السالم ع بآبار الوقف والملك 2011/02/14 مشیره سمیر ابوالحسن حسن 2140752 كفـءكفـء6502011/02/14 معلم

الدیابات القدیمھ بالكوثر 2011/02/28 مصطفى  عبد الحفیظ احمد دمحم 2131676 كفـءكفـء6512011/02/28 معلم

اخمیم االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 مصطفى عبده دمحم ھریدى 2228938 كفـءكفـء6522011/06/27 معلم

رشا جالل تعلیم اساسى 2011/02/28 مصطفى محروس خضیرى عبد اللطیف 2133969 كفـءكفـء6532011/02/28 معلم

نجوع الصوامعة شرق االعدادیة 2011/07/01 مصطفى دمحم عباس حسن 1075739 كفـءكفـء6542011/06/27 معلم

2011/02/14 ینایر اإلبتدائیة٢٥ مصطفى دمحم على حسین 1070429 كفـءكفـء6552011/02/14 معلم

مؤسسة الحواویش البحریھ 2011/07/01 مصطفي ناصر كامل عبدالرحمن 2128526 كفـءكفـء6562011/06/27 معلم

اسامھ بن زید االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/02/14 معالى جعفر عبد اللة الصادق 1073642 كفـءكفـء6572011/02/14 معلم

نجع الھریف 2011/02/14 معتز على دمحم عبد الاله 2133838 كفـءكفـء6582011/02/14 معلم

مؤسسة الحواویش البحریھ 2011/07/01 منال  عبد ربھ عبد الرحمن احمد 2138298 كفـءكفـء6592011/06/27 معلم

النیل ص 2011/02/14 منال سعد على حامد 2131645 كفـءكفـء6602011/02/14 معلم

ریاض اطفال مؤسسة العیساویة 2011/07/01 منال شعبان خلف عبد السمیع 2136563 كفـءكفـء6612011/06/27 معلم

نجع الفیما االبتدائیة 2011/07/01 منال معروف عارف احمد 2140085 كفـءكفـء6622011/06/27 معلم

الذكر الحكیم 2006/02/01 منال نطیم رزق حنا 2138698 كفـءكفـء6632011/02/14 معلم
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األعلي

جزیرة محروس بنات 2011/02/14 منى ابوزید فھمى دمحم 2134226 كفـءكفـء6642011/02/14 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2011/07/01 منى البدري خلیفھ أحمد 2139566 كفـءكفـء6652011/06/27 معلم

السالم ع بآبار الوقف والملك 2011/02/14 منى السید عبد العال عبد الرحیم 1072790 كفـءكفـء6662011/02/14 معلم

الثانویة النسیجیة بنات بحى الكوثر 2011/07/01 منى جمال عبدالناصر عبدالاله كمال الدین 2170563 كفـءكفـء6672011/06/27 معلم

على بن ابى طالب ما قبل ابتدائى 2011/07/01 منى على دمحم احمد 2128894 كفـءكفـء6682011/06/27 معلم

مصطفى كامل 2011/02/14 منى عمر احمد دمحم 2124250 كفـءكفـء6692011/02/14 معلم

خالد بن الولید 2011/02/14 منى فتحي احمد حسین 1052247 كفـءكفـء6702011/02/14 معلم

نجع الفیما االبتدائیة 2009/02/01 منى فراج صدیق دمحم 1075613 كفـءكفـء6712011/06/27 معلم

السالمونى الجدیده 2011/02/28 منى دمحم السید دمحم 1074065 كفـءكفـء6722011/02/28 معلم

ابو بكر الصدیق م 2011/02/14 منى مرزوق احمد دمحم 2127377 كفـءكفـء6732011/02/14 معلم

السالمونى الجدیده 2011/07/01 منى ناصر دمحم عبد الرحمن 2128997 كفـءكفـء6742011/06/27 معلم

اسامھ بن زید 2011/02/28 منى ھاشم أحمد عارف 2139561 كفـءكفـء6752011/02/28 معلم

اسامھ بن زید 2011/02/28 مني  عبدالكریم محمود مرسي 2139005 كفـءكفـء6762011/02/28 معلم

نجع الخلوه 2011/07/01 مني احمد عبدالرحمن  رشوان 2139944 كفـءكفـء6772011/06/27 معلم

میریت آمون للتعلیم األساسى ب 2011/02/14 مني السید نور احمد 2134522 كفـءكفـء6782011/02/14 معلم

اسامھ بن زید 2011/07/01 مني خلف هللا أمین أحمد 2139049 كفـءكفـء6792011/06/27 معلم

الدیابات الجدیده بنون 2011/07/01 مني صبرى جاد محمود 2140048 كفـءكفـء6802011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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جزیرة محروس لریاض االطفال 2011/07/01 مني محمود فیصل عبدالحمید 2139061 كفـءكفـء6812011/06/27 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2011/02/14 مني ناصر السید جاد 1074717 كفـءكفـء6822011/02/14 معلم

ب/ نیده تعلیم اساسى  2011/02/14 مھا مجدى انور غالى 2153525 كفـءكفـء6832011/02/14 معلم

نجع الفیما االبتدائیة 2009/12/25 مؤمن ابو الحسن شعبان محمود 2126708 كفـءكفـء6842011/02/14 معلم

مؤسسة ابار الوقف االبتدائیة 2011/07/01 مؤمن ابوالحجاج احمد مصطفى 2128778 كفـءكفـء6852011/06/27 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2007/12/09 مؤمن عبد الفتاح عبد الالة دمحم 1072261 كفـءكفـء6862011/06/27 معلم

االحایوه شرق االعدادیة 2011/02/28 میكل عزمى عبدالمسیح سمعان 1075434 كفـءكفـء6872011/02/28 معلم

نجع الفیما االبتدائیة 2011/02/14 مینا أنیس غطاس مجلع 1073775 كفـءكفـء6882011/02/14 معلم

العیساویھ شرق ع المشتركھ 2011/02/14 مینا صالح فخرى عازر 1075383 كفـءكفـء6892011/02/14 معلم

آبار الملك اإلبتدائیة الصباحیة 2011/02/28 مینا كرم فؤاد فرح 1074960 كفـءكفـء6902011/02/28 معلم

رشا جالل عبد الحافظ تعلیم اساسى 2011/02/14 مینا لویس عوض صموئیل 1075062 كفـءكفـء6912011/02/14 معلم

مؤسسة الحواویش القبلیھ ص 2011/02/14 مینا مفید  فوزى عبد المسیح 2136506 كفـءكفـء6922011/02/14 معلم

العیساویھ شرق ع المشتركھ 2010/07/01 ناجح عوض نصیر عبید 2136542 كفـءكفـء6932011/06/27 معلم

ریاض أطفال سیدى ابو القاسم 2011/07/01 نادیة جمیل البدرى احمد 2135798 كفـءكفـء6942011/06/27 معلم

عرب االطاولھ 2011/02/28 نادیة رمضان جاب هللا محمود 1074862 كفـءكفـء6952011/02/28 معلم

ناصر م 2011/07/01 نادیھ رضوان عبد الرحمن رضوان 2131552 كفـءكفـء6962011/06/27 معلم

اخمیم الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 ناریمان نبیل سیف بطرس 2145707 كفـءكفـء6972011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

الدیابات االعدادیة بنات 2011/02/14 نانسي ناجح عبد النور غبلایر 2133214 كفـءكفـء6982011/02/14 معلم

العزبھ و العرب الجدیدة 2011/02/14 ناھد یوسف حبیب منصور 2148249 كفـءكفـء6992011/02/14 معلم

العزبھ والعرب ص 2011/02/28 نبیال عدلى بخیت مساعد 2129005 كفـءكفـء7002011/02/28 معلم

السالم ع بآبار الوقف والملك 2011/02/14 نجاة عارف محمود عبد الحمید 2126996 كفـءكفـء7012011/02/14 معلم

جزیرة محروس االبتدائیة الجدیدة 2011/02/28 نجاح عبدالكریم حسن سالم 2142849 كفـءكفـء7022011/02/28 معلم

نیده للتعلیم األساسى 2011/07/01 نجاح عصام الدین خلف دمحم 2224601 كفـءكفـء7032011/06/27 معلم

مؤسسة نیدة 2011/02/14 نجاح على جاد الكریم دمحم 2147487 كفـءكفـء7042011/02/14 معلم

الذكر الحكیم 2011/07/01 نجاح على دمحم بدران 1073938 كفـءكفـء7052011/07/01 معلم

اسامھ بن زید 2011/02/28 نجفة حسن  علي یونس 2139080 كفـءكفـء7062011/02/28 معلم

ابار الوقف بنین 2007/11/30 نجالء ابوحمادي بخیت احمد 1076226 كفـءكفـء7072011/02/28 معلم

الصوامعة شرق الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 نجالء جمال سعد حسین 2140289 كفـءكفـء7082011/06/27 معلم

الكولة اإلعدادیة المشتركة 2011/02/14 نجالء رشدى محمود دمحم 2131598 كفـءكفـء7092011/02/14 معلم

الجھاد 2011/02/14 نجالء شعبان سلیمان طلب 1073899 كفـءكفـء7102011/02/14 معلم

الثانویة النسیجیة بنات بحى الكوثر 2011/07/01 نجالء صموئیل رزق بطرس 2170564 كفـءكفـء7112011/06/27 معلم

الثانویة الفنیة التجاریھ بنین بالكوثر 2011/02/28 نجالء عبد الخالق عبد الحمید دمحم 2135407 كفـءكفـء7122011/02/28 معلم

یحیى ابو طالب اإلبتدائیة المشتركة/ اللواء  2011/02/28 نجالء دمحم ابراھیم عمر 2138626 كفـءكفـء7132011/02/28 معلم

مؤسسة الحواویش القبلیھ ص 2011/07/01 نجالء مرزوق احمد دمحم 2128798 كفـءكفـء7142011/06/27 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 

اخمیمسوھاج ::
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النیل ص 2011/02/14 نجالء نافع ھمام احمد 1518125 كفـءكفـء7152011/02/14 معلم

خالد بن الولید 2011/07/01 نجوى  ربیعى دمحم سلیم 2140073 كفـءكفـء7162011/06/27 معلم

النیل ص 2011/02/14 نجوى ابراھیم الخضیرى على 2127357 كفـءكفـء7172011/02/14 معلم

جزیرة محروس االبتدائیة بنون 2011/02/14 نجوى ابراھیم صدقى دمحم 2134457 كفـءكفـء7182011/02/14 معلم

2011/02/28 ینایر اإلبتدائیة٢٥ نجوى احمد خلیفھ احمد 2133974 كفـءكفـء7192011/02/28 معلم

العزبھ والعرب ص 2011/02/14 نجوى احمد على احمد 2134224 كفـءكفـء7202011/02/14 معلم

2011/07/01 آبار الوقف ما قبل إبتدائى نجوى خلف دمحم عبدالعزیز 2138927 كفـءكفـء7212011/06/27 معلم

احمد عرابى 2011/02/14 نجوى رشدى محمود دمحم 1073983 كفـءكفـء7222011/02/14 معلم

الذكر الحكیم 2011/07/01 نجوى صالح دمحم محمود 1074357 كفـءكفـء7232011/06/27 معلم

مؤسسة نیدة 2011/02/14 نجوى محمود على سرحان 1074869 كفـءكفـء7242011/02/14 معلم

مؤسسة الحواویش القبلیة 2011/02/14 نرجس صبحى جاد عبید هللا 2136570 كفـءكفـء7252011/02/14 معلم

آبار الوقف ع 2011/02/14 نرمین عبد هللا فخرى حكیم 2131100 كفـءكفـء7262011/02/14 معلم

یوسف الكاشف اإلبتدائیة بنجع سلیمان حمد 2011/02/14 نرمین دمحم صابر كمال الدین 1073089 كفـءكفـء7272011/02/14 معلم

نیدة اإلعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/02/14 نسمة دمحم محمود احمد 2137243 كفـءكفـء7282011/02/14 معلم

العزبھ و العرب الجدیدة 2011/02/14 نشوى رأفت حلیم عبدالمالك 1074372 كفـءكفـء7292011/02/14 معلم

آبار الوقف ع 2011/02/28 نشوى دمحم كریم عبد الحمید 2126112 كفـءكفـء7302011/02/28 معلم

الحساینة والعبادلة لریاض االطفال 2011/07/01 نصره دمحم عزالدین أحمد 2139070 كفـءكفـء7312011/06/27 معلم
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مؤسسة الكولة 2011/07/01 نصره یوسف عبداللطیف سلیمان 2148259 كفـءكفـء7322011/06/27 معلم

النیل ص 2011/07/01 نھا سمیر دمحم دمحم 2120483 كفـءكفـء7332011/06/27 معلم

مؤسسة نجوع الصوامعة شرق اإلبتدائیة 2011/07/01 نھا شكرى برسوم لوقا 2139721 كفـءكفـء7342011/06/27 معلم

الدیابات القدیمھ بعرام 2011/07/01 نھا فوزى ابراھیم عبید 2214398 كفـءكفـء7352011/06/27 معلم

جزیرة محروس االعدادیة 2011/02/14 نھلھ عرابى إبراھیم عرابى 1075277 كفـءكفـء7362011/02/14 معلم

اخمیم االعدادیة الجدیدة بنات 2011/02/14 نھى رفعت حسین دمحم 2108303 كفـءكفـء7372011/02/14 معلم

اخمیم اإلعدادیھ القدیمھ بنین 2011/02/28 نھى عبد العاطى احمد جوده 2135633 كفـءكفـء7382011/02/28 معلم

الكوثر تعلیم اساسى 2011/02/14 نھي دمحم خلیل عبد الرحمن عباس 1066343 كفـءكفـء7392011/02/14 معلم

اخمیم االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 نواره  رزق یوسف عبدالعال 2149311 كفـءكفـء7402011/06/27 معلم

مؤسسة الحواویش البحریھ 2011/02/14 نور الدین عرفھ عبده دیاب 2126107 كفـءكفـء7412011/02/14 معلم

الذكر الحكیم 2011/02/14 نورة  صابر عبدالظاھر حمدهللا 2139845 كفـءكفـء7422011/02/14 معلم

نجع البراھمھ 2011/07/01 نورة على طایع احمد 2128796 كفـءكفـء7432011/06/27 معلم

آبار الملك لریاض األطفال 2011/07/01 نوره حمدي أحمد مسعود 2139071 كفـءكفـء7442011/06/27 معلم

ب/ نیده تعلیم اساسى  2011/02/28 نوره دمحم عبدالرحمن على 1074320 كفـءكفـء7452011/02/28 معلم

نجع على الغفیر 2011/07/01 نیرمین جابر ابراھیم بباوى 2147406 كفـءكفـء7462011/06/27 معلم

الحواویش البحریة المشتركة 2011/02/14 نیفین حشمت سیفین غبلایر 2009940 كفـءكفـء7472011/02/14 معلم

نجع الخلوه 2011/07/01 نیفین دمحم أحمد أبوالدھب 2139478 كفـءكفـء7482011/06/27 معلم
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الثانویة النسیجیة بنات بحى الكوثر 2011/07/01 نیفین مكرم فخرى سیحھ 2170565 كفـءكفـء7492011/06/27 معلم

الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج بالكوثر 2011/07/01 نیفین نبیل سیف بطرس 2138007 كفـءكفـء7502011/06/27 معلم

2011/02/14 ینایر اإلبتدائیة٢٥ ھالة رمضان زھیر على 2125750 كفـءكفـء7512011/02/14 معلم

ب/ نیده تعلیم اساسى  2011/07/01 ھالھ خلف عبد الاله حجازى 2126061 كفـءكفـء7522011/06/27 معلم

اخمیم االعدادیة الجدیدة بنات 2011/02/28 ھالھ عالم یوسف عبد الرحمن 2138120 كفـءكفـء7532011/02/28 معلم

مؤسسة الحواویش البحریھ 2011/07/01 ھالھ دمحم دمحم عبدالغنى 2142799 كفـءكفـء7542011/06/27 معلم

مؤسسة عرب االطاولة 2011/07/01 ھالھ محمود احمد عبدالنبى 2402918 كفـءكفـء7552011/06/27 معلم

السالمونى القدیمھ 2011/02/28 ھالھ مصطفى جاد مصطفى 2138299 كفـءكفـء7562011/02/28 معلم

السالمونى القدیمھ 2011/02/14 ھانى تقاوى سعد سلیمان 1072141 كفـءكفـء7572011/02/14 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2010/01/26 ھانى عبد الغنى دمحم احمد 1071006 كفـءكفـء7582011/02/14 معلم

مصطفى كامل 2008/09/24 ھانى عبدالھادى ابراھیم فرغل 1073256 كفـءكفـء7592011/02/14 معلم

الحواویش القبلیة للتعلیم االساسى ع 2011/02/14 ھانى دمحم السمان دمحم 2138123 كفـءكفـء7602011/02/14 معلم

العمرى 2009/12/25 ھاني حافظ عبدالعاطي عبدالرحمن 2138900 كفـءكفـء7612011/02/14 معلم

الحواویش القبلیة للتعلیم االساسى ع 2011/07/01 ھایدى ولیم سمعان تاوضروس 2143768 كفـءكفـء7622011/06/27 معلم

النیل ص 2011/02/28 ھبة هللا دمحم عبد الھادى دمحم 2139394 كفـءكفـء7632011/02/28 معلم

جزیرة محروس االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ھبة عبد الحمید احمد دمحم 2139431 كفـءكفـء7642011/06/27 معلم

2011/02/14 ینایر اإلبتدائیة٢٥ ھبة عبد العلیم دمحم عبد هللا 2134697 كفـءكفـء7652011/02/14 معلم
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رابعھ العدویھ 2011/02/14 ھبة عزت احمد مصطفى 2128793 كفـءكفـء7662011/02/14 معلم

النیل ص 2011/02/14 ھبة مجدى عبدالمجید دمحم 1518136 كفـءكفـء7672011/02/14 معلم

جزیرة محروس بنات 2011/02/14 ھبھ إبراھیم سید  أحمد 2148662 كفـءكفـء7682011/02/14 معلم

رشا جالل عبد الحافظ تعلیم اساسى 2011/02/14 ھبھ ثابت حامد عبد الرحیم 2130753 كفـءكفـء7692011/02/14 معلم

النزھھ بنات 2011/02/28 ھبھ جاد الرب حمدان عبد العال 2126287 كفـءكفـء7702011/02/28 معلم

العزبھ و العرب الجدیدة 2011/02/14 ھبھ حشمت شفیق عازر 2138709 كفـءكفـء7712011/02/14 معلم

السالمونى القدیمھ لریاض األطفال 2011/02/14 ھبھ حفنى جاد حسین 2140155 كفـءكفـء7722011/02/14 معلم

ابار الملك االبتدائیة 2011/02/14 ھبھ حنفي محمود دمحم 2138921 كفـءكفـء7732011/02/14 معلم

مؤسسة عرب االطاولة 2011/07/01 ھبھ خلف جاد فرج 2133976 كفـءكفـء7742011/06/27 معلم

مؤسسة الصوامعة شرق االبتدائیة 2011/02/14 ھبھ رجب حمدون كریم 1589083 كفـءكفـء7752011/02/14 معلم

2011/02/14 ینایر٢٥ریاض اطفال  ھبھ رجب عبد العزیز احمد 2132318 كفـءكفـء7762011/02/14 معلم

الكولة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھبھ زكریا عبد العزیز  عبد الحمید 2152105 كفـءكفـء7772011/06/27 معلم

2011/02/28 ینایر اإلبتدائیة٢٥ ھبھ عاطف دمحم محمود 2149337 كفـءكفـء7782011/02/28 معلم

نجوع الصوامعھ الثانویھ العامھ 2011/02/14 ھبھ عبدالعزیز منصور عبدالعزیز 2138148 كفـءكفـء7792011/02/14 معلم

مناع رضوان للتعلیم االساسى 2011/07/01 ھبھ عدلى عبد الحمید فراج 2144545 كفـءكفـء7802011/06/27 معلم

الحواویش القبلیة الجدیدة 2010/02/14 ھبھ فتحى حبیب سعید 2125793 كفـءكفـء7812011/02/14 معلم

السید محمود الشریف االبتدائیة 2011/02/28 ھبھ فرغل دمحم حمدون 1545867 كفـءكفـء7822011/02/28 معلم
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حاجر فرج االبتدائیة 2011/02/28 ھبھ قدرى عبد الغنى عبد المجید 2138068 كفـءكفـء7832011/02/28 معلم

مؤسسة عرب االطاولة 2011/07/01 ھبھ لطفى عبدالحمید محمود 2197687 كفـءكفـء7842011/06/27 معلم

عثمان بن عفان 2011/02/14 ھبھ محروس محمود السمان 2134212 كفـءكفـء7852011/02/14 معلم

الصوامعة شرق ع 2011/02/14 ھبھ دمحم فتوح احمد 2132631 كفـءكفـء7862011/02/14 معلم

جزیرة محروس االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 ھبھ دمحم دمحم محروس 2126621 كفـءكفـء7872011/02/14 معلم

السید محمود الشریف ریاض اطفال 2011/07/01 ھبھ محمود دمحم حسن 2135846 كفـءكفـء7882011/06/27 معلم

اخمیم الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 ھبھ نصر بولس قلتھ 2293664 كفـءكفـء7892011/06/27 معلم

جزیرة محروس بنات 2011/02/28 ھدى عبد األول محمود ابراھیم 1072960 كفـءكفـء7902011/02/28 معلم

الكوثر ع الریاضیة التجریبیة 2011/07/01 ھدى على عبد الرحیم ابراھیم 2140699 كفـءكفـء7912011/06/27 معلم

الكولھ اإلبتدائیة الجدیدة بنجع الساقیھ 2011/07/01 ھدى لویس فھیم ناشد 2140160 كفـءكفـء7922011/06/27 معلم

جزیرة محروس االبتدائیة بنون 2011/02/14 ھدى دمحم على یسن 2138300 كفـءكفـء7932011/02/14 معلم

نجع اوالد یحي باالحایوه شرق 2011/07/01 ھشام أبو المجد عبد الحمید دمحم 2126103 كفـءكفـء7942011/06/27 معلم

نیدة اإلعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/07/01 ھشام دمحم محمود السمان 2134630 كفـءكفـء7952011/06/27 معلم

الكولة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھمت  فوزى یسین علي 2138802 كفـءكفـء7962011/06/27 معلم

الصوامعة شرق ع 2011/07/01 ھمت كمال حسین احمد 2130497 كفـءكفـء7972011/06/27 معلم

جزیرة محروس بنات 2011/02/14 ھمت مصطفي دمحم مقبول 2134193 كفـءكفـء7982011/02/14 معلم

الكوثر االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/02/28 ھناء  احمد السید احمد 2103412 كفـءكفـء7992011/02/28 معلم
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مؤسسة الحواویش القبلیھ ص 2011/07/01 ھناء  ناصر احمد جاد 2128816 كفـءكفـء8002011/06/27 معلم

على بن ابى طالب ما قبل ابتدائى 2011/07/01 ھناء احمد قاسم احمد 2138699 كفـءكفـء8012011/06/27 معلم

السالم ع بآبار الوقف والملك 2011/02/14 ھناء الرشیدي على عثمان 2131582 كفـءكفـء8022011/02/14 معلم

الذكرالحكیم لریاض األطفال 2011/07/01 ھناء حسن جاد عبدالرحمن 2141905 كفـءكفـء8032011/06/27 معلم

مؤسسة نیدة 2011/07/01 ھناء صابر عبد الظاھر حمد هللا 2140159 كفـءكفـء8042011/06/27 معلم

مؤسسة ابار الوقف االبتدائیة 2008/09/15 ھناء فكرى جاد جاب هللا 2133682 كفـءكفـء8052011/02/14 معلم

السالمونى الجدیده 2011/02/28 ھناء كمال احمد عساف 1073640 كفـءكفـء8062011/02/28 معلم

رشا جالل تعلیم اساسى 2011/02/28 ھند أحمد ثابت عبد الحمید 2132210 كفـءكفـء8072011/02/28 معلم

عثمان بن عفان 2011/02/14 ھند احمد دمحم احمد 2172087 كفـءكفـء8082011/02/14 معلم

السالمونى تعلیم اساسى ع 2011/02/28 ھند البسیونى احمد رشوان 2126300 كفـءكفـء8092011/02/28 معلم

2011/07/01 الكوثر الرسمیة للغات لریاض األطفال ھند السید الزھرى ھاشم 2145796 كفـءكفـء8102011/06/27 معلم

رشا جالل عبد الحافظ 2011/02/14 ھند السید دمحم علي 2139925 كفـءكفـء8112011/02/14 معلم

العیساویھ شرق ع المشتركھ 2011/07/01 ھند حسنى حامد دمحم 2385090 كفـءكفـء8122011/06/27 معلم

الصوامعة شرق ع 2011/07/01 ھند رجب دمحم الشمندى ابراھیم 2351042 كفـءكفـء8132011/06/27 معلم

الحواویش القبلیة للتعلیم االساسى ع 2011/02/28 ھند رشاد عبدالحمید حسن 2134194 كفـءكفـء8142011/02/28 معلم

الكوثر الثانویة المشتركة 2011/02/14 ھند عبد الحمید دمحم  فراج 2095746 كفـءكفـء8152011/02/14 معلم

الكولة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھند عز الدین عبد العال علي 2139426 كفـءكفـء8162011/06/27 معلم
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العزبة والعرب الجدیدة  لریاض االطفال 2011/02/28 ھند فرغلى احمد مصطفى 2140154 كفـءكفـء8172011/02/28 معلم

الفیما االعدادیة 2011/07/01 ھند محمود احمد مبارك 2127754 كفـءكفـء8182011/06/27 معلم

خالد بن الولید 2011/02/28 ھند ھاشم احمد عارف 2146427 كفـءكفـء8192011/02/28 معلم

السالمونى ع المشتركة 2011/02/14 ھند یحي دمحم قاسم 2168303 كفـءكفـء8202011/02/14 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2011/07/01 ھویدا  دمحم جاد الرب احمد 2133981 كفـءكفـء8212011/06/27 معلم

رشا جالل تعلیم اساسى 2011/07/01 ھویدا دمحم  احمد احمد سعد 2140201 كفـءكفـء8222011/06/27 معلم

العزبة والعرب الجدیدة  لریاض االطفال 2011/07/01 ھیام طلعت  عباس عبد الربھ 2135998 كفـءكفـء8232011/06/27 معلم

الدیابات االعدادیة بنات 2011/07/01 ھیام عبدهللا راضى السید 2145212 كفـءكفـء8242011/06/27 معلم

اخمیم الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 ھیام على عبدالعظیم دمحم 2191956 كفـءكفـء8252011/06/27 معلم

الفنیة المتقدمة للشئون الفندقیة 2011/07/01 ھیام دمحم عبدالرحمن أحمد 2139503 كفـءكفـء8262011/06/27 معلم

نجع الزرابى 2011/07/01 وائل شعبان عبدهللا دمحم 2160304 كفـءكفـء8272011/06/27 معلم

العزبھ والعرب ص 2011/02/28 وائل عد لى بخیت مساعد 1072386 كفـءكفـء8282011/02/28 معلم

الصوامعة شرق الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 وائل على احمد قمصان 2140261 كفـءكفـء8292011/06/27 معلم

نجع صفره االبتدائیة باخمیم 2011/02/14 وائل مكرم قدیس زخاري 2136736 كفـءكفـء8302011/02/14 معلم

اخمیم االعدادیة الجدیدة بنات 2011/02/14 وفاء  دمحم دمحم مرسى 2135635 كفـءكفـء8312011/02/14 معلم

خالد بن الولید 2011/02/14 وفاء احمد علي احمد 2126738 كفـءكفـء8322011/02/14 معلم

نجع الخلوه 2011/07/01 وفاء جالل دمحم دمحم 2140011 كفـءكفـء8332011/06/27 معلم
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نجع صفره االبتدائیة باخمیم 2011/02/28 وفاء رفاعى حامد حسن 2154899 كفـءكفـء8342011/02/28 معلم

الحواویش القبلیة للتعلیم األساسى ب 2011/07/01 وفاء قدرى السمان جاد 2140030 كفـءكفـء8352011/06/27 معلم

نجع المالقط 2011/07/01 وفاء كامل عبدالاله بداي 2139074 كفـءكفـء8362011/06/27 معلم

الدیابات الجدیده بنون 2011/07/01 وفاء كمال احمد اسماعیل 2128363 كفـءكفـء8372011/06/27 معلم

نجع الفیما االبتدائیة 2011/02/14 وفاء دمحم حسن اسماعیل 2126696 كفـءكفـء8382011/02/14 معلم

نجع فاضل 2011/02/14 وفاء دمحم مصطفي سلیمان 1075317 كفـءكفـء8392011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب بسلیمان حمد 2011/07/01 وفاء منیر نجیب عبد هللا 2135939 كفـءكفـء8402011/06/27 معلم

خالد بن الولید 2011/07/01 وفاء ناصر احمد عبد الرحیم 2139389 كفـءكفـء8412011/06/27 معلم

الكوثر تعلیم اساسى 2011/07/01 والء احمد زكى عبد العال 2097201 كفـءكفـء8422011/06/27 معلم

العیساویھ شرق ع المشتركھ 2011/02/28 والء حامد دمحم عبدالظاھر 1072029 كفـءكفـء8432011/02/28 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2011/02/28 والء شعبان عبد الحافظ حسن 1545871 كفـءكفـء8442011/02/28 معلم

النیل ص 2011/02/14 والء على كامل دمحم 2135051 كفـءكفـء8452011/02/14 معلم

2011/02/14 ینایر اإلبتدائیة٢٥ والء علي دمحم دمحم 1074597 كفـءكفـء8462011/02/14 معلم

اسامھ بن زید ریاض اطفال 2011/02/28 والء فوزى  جاد رشوان 2133979 كفـءكفـء8472011/02/28 معلم

عرب االطاولھ 2011/02/14 والء مصطفى صدیق عبد الغنى 2135750 كفـءكفـء8482011/02/14 معلم

اسامھ بن زید ریاض اطفال 2011/07/01 والء ھاشم دمحم مطاوع 2133977 كفـءكفـء8492011/06/27 معلم

احمد اسماعیل االبتدائیة 2011/02/14 ولید أحمد یحیى عمر 2128992 كفـءكفـء8502011/02/14 معلم
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ابار الملك بنات المسائیة 2011/06/27 ولید الشاذلي كامل دمحم الخطیب 2222366 كفـءكفـء8512011/06/27 معلم

الجھاد 2011/02/14 ولید رمضان قاسم حسن 1518131 كفـءكفـء8522011/02/14 معلم

الذكر الحكیم 2009/01/28 ولید كامل دمحم علي 2126668 كفـءكفـء8532011/06/27 معلم

اخمیم الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 ولید دمحم أحمد أبو الیزید 2132093 كفـءكفـء8542011/06/27 معلم

اخمیم الثانویھ بنین المطورة 2011/07/01 یاسر حامد عبدالعزیز محمود 2128802 كفـءكفـء8552011/06/27 معلم

الدیابات االعدادیة بنات 2010/05/07 یاسر رشاد بسراوى دمحم 2131663 كفـءكفـء8562011/06/27 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة 2011/02/14 یاسر علي توفیق فرغل 1072778 كفـءكفـء8572011/02/14 معلم

الصوامعة شرق ع 2011/07/01 یحیي رشدي ابو الحمد دمحم 2137679 كفـءكفـء8582011/06/27 معلم

النیل ص 2011/02/14 یسرا فتحى عبد الجابر محمود 2127360 كفـءكفـء8592011/02/14 معلم

الكوثر االعدادیة بنین 2011/07/01 یوسف عبد الحلیم یسن ابراھیم 2123002 كفـءكفـء8602011/06/27 معلم

خالد بن الولید 2010/05/09 یوسف علي دمحم عبدالرحمن 2128524 كفـءكفـء8612011/07/01 معلم
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الشھید عبدالكریم قاسم 1994/09/01 السید دمحم ضیف هللا عبدالعال 1052874 كفـءكفـء12012/06/06 ماجیستیرمدیر مدرسة- معلم أول أ 

یعمل بالدیوان 1995/08/01 نور الدین فاروق السید حسین 1054123 كفـءكفـء22012/06/06 ماجیستیرأخصائى نفسى أول أ

نجع البقاطرة بالشورانیة 2008/12/30 بوسى سولایر فھیم عیسى 2139167 كفـءكفـء32011/07/02 أخصائى نفسى

الشھید ریاض المشتركة ع 2009/04/26 سلوى الصاوى خلف دمحم 2172271 كفـءكفـء42011/07/02 أخصائى نفسى

البطاخ االبتدائیة المشتركة 2008/12/30 صفاء عبدالرحمن السید خمیس 2137531 كفـءكفـء52011/07/02 أخصائى نفسى

الجزازرة االعدادیة المشتركة 2008/12/30 ھبھ دمحم حسین سلیمان 2156297 كفـءكفـء62011/07/02 أخصائى نفسى

مصطفى كامل  ع بالمراغة 2008/12/30 ھند مصطفى السید احمد 2193187 كفـءكفـء72011/07/02 أخصائى نفسى

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2006/01/28 امانى السید توفیق احمد 2067197 كفـءكفـء82011/07/02 أخصائى اجتماعى

الشیخ یوسف للتعلیم االساسى الجدیدة 2009/01/29 حنان أحمد السید دمحم 2149254 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى اجتماعى

مجمع بناویط ص 2007/03/01 خلف احمد محمود عبدالرحمن 1516611 كفـءكفـء102011/07/02 أخصائى اجتماعى

2011/02/14 نجع الكماش االبتدائیة رشا دمحم احمد دمحم 1072653 كفـءكفـء112011/02/24 أخصائى اجتماعى

الشورانیھ الجدیده 2011/06/27 ساره مجدي ظریف عبدالمالك 2143734 كفـءكفـء122011/07/02 أخصائى اجتماعى

الحریدیھ الجدیده االبتدائیة 2007/03/01 كریمة دمحم الحامدى حسانین 1524157 كفـءكفـء132011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع الكراعى تعلیم اساسى 2007/03/01 منى الصغیر دمحم احمد 1518095 كفـءكفـء142011/02/24 أخصائى اجتماعى

ناحیة عامر االبتدائیة 2009/03/30 نرمین دمحم احمد سلیمان 2159175 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى اجتماعى

دمحم ضیف هللا قناوى للتعلیم االساسى 2006/02/01 نسرین خضرى احمد دمحم 1073377 كفـءكفـء162011/07/02 أخصائى اجتماعى

اوالد اسماعیل المشتركة 2009/03/30 نشوى رفاعى صابر سنجاب 2142912 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى اجتماعى
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الشیخ یوسف للتعلیم األساسى 2008/12/30 نھا عبد العظیم احمد دمحم 2134688 كفـءكفـء182011/06/27 أخصائى اجتماعى

النزلھ 2007/03/01 ھبة هللا عبدالفتاح عثمان ھاشم 1531318 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى اجتماعى

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 1991/09/29 عاطف على عبدالقادر حسنین 1039998 كفـءكفـء202012/10/01 دكتوراهمعلم خبیر

بھتا االعدادیة 1994/01/01 دمحم احمد دمحم مھران 1035400 كفـءكفـء212009/01/05 معلم أول أ

اوالد اسماعیل االعدادیة 2000/10/17 احمد دمحم احمد السید 1061903 كفـءكفـء222012/04/29 ماجیستیرمعلم أول

ناحیة عامر ع ملحقةبمدرسةناحیةعامر 1999/03/20 حسن صابر دمحم دمحم 1054816 كفـءكفـء232009/01/05 معلم أول

المراغة الثانویة الصناعیة بنین 1994/11/01 نادیھ عاطف دمحم سلیمان 1054212 كفـءكفـء242009/01/05 معلم أول

المراغھ االبتدائیة المشتركة 1992/09/01 ناصر أحمد دمحم ابراھیم 1049157 كفـءكفـء252009/01/05 معلم أول

النزلھ 2000/10/17 نعمھ حبشى أبراھیم یوسف 1066648 كفـءكفـء262012/04/29 ماجیستیرمعلم أول

الشیخ یوسف تعلیم اساسى 2008/12/31 ابتسام امین سمیر بشاى 2124701 كفـءكفـء272011/07/02 معلم

الشیخ شبل االبتدائیة 2006/02/01 ابتسام بخیت دمحم عبدالقادر 1072743 كفـءكفـء282011/07/02 معلم

النزلھ 2006/01/28 ابتسام جابر حسانین محمود 1075365 كفـءكفـء292011/02/24 معلم

الشورانیة باالعدادیة 2008/08/28 ابتسام حافظ عبدالحمید على 2227227 كفـءكفـء302011/02/24 معلم

العزبة االعدادیة 2007/03/08 ابتسام خلف ھارون خلیل 2136446 كفـءكفـء312011/07/02 معلم

الجزازره ص 2008/10/21 إبتسام رمضان دمحم السید 2129225 كفـءكفـء322011/02/24 معلم

الجزازره ص 2008/06/08 إبتسام عبد الناصر  محمود عبدالرؤوف 2129218 كفـءكفـء332011/02/24 معلم

المراغة المشتركة 2008/06/08 ابتسام عمر احمد قاسم 2063894 كفـءكفـء342011/02/24 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المراغةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العطوة تعلیم اساسى 2006/03/01 ابتسام دمحم عثمان دمحم 2129853 كفـءكفـء352011/02/24 معلم

عمر بن عبدالعزیز تعلیم اساسى 2007/03/01 ابتسام دمحم على عثمان 2137883 كفـءكفـء362011/03/01 معلم

الجزازره ص 2007/03/01 ابتسام مكارى عبدالمسیح بولس 1549076 كفـءكفـء372011/02/24 معلم

باصونة االبتدائبة المشتركة 2007/03/06 إبتسام یونس دمحم جاد الرب 1521978 كفـءكفـء382011/07/02 معلم

الحریدیھ القدیمھ م 2008/12/30 ابتھال احمد احمد دمحم 2134367 كفـءكفـء392011/07/02 معلم

بناویط االعدادیة 2008/12/30 ابراھیم عبدالغفار احمد دمحم 2137897 كفـءكفـء402011/07/02 معلم

فزاره ص   بالقریھ 2006/01/28 ابراھیم على السید على 2129850 كفـءكفـء412011/02/24 معلم

الشورانیةاالبتدائیة القدیمة 2008/12/30 ابراھیم فرج عبدالعال عبدالخالق 2171167 كفـءكفـء422011/07/02 معلم

آل عوض االبتدائیة 2009/03/30 ابراھیم دمحم السید متولى 2191480 كفـءكفـء432011/07/02 معلم

العمور االعدادیة المشتركة 2009/03/30 ابراھیم محمود دمحم عبد الاله 2145885 كفـءكفـء442011/07/02 معلم

بنى ھالل االبتدائیة الجدیدة 2008/12/30 أبو السعود أبو بكر أبو السعود أحمد 2136430 كفـءكفـء452011/07/02 معلم

بنى وشاح للتعلیم االساسى 2007/03/01 احسان دمحم سلیم نصر 2067110 كفـءكفـء462011/02/24 معلم

الفرقان االبتدائیة الحدیثة ببني ھالل 2008/12/30 mأحالم أحمد  اللمعى عطا 2129237 كفـءكفـء472011/07/02 معلم

الشیخ شبل االبتدائیة 2008/10/22 أحالم احمد صاحى عبدالعزیز 1523631 كفـءكفـء482011/02/24 معلم

مجمع العزیزات الجدیدة ریاض اطفال 2008/10/25 احالم الدرملى دمحم عبدالرحمن 2129862 كفـءكفـء492011/03/01 معلم

بناویط االعدادیة 2006/02/01 احالم سعید دمحم دمحم 1074411 كفـءكفـء502011/02/24 معلم

ناحیة عامر االبتدائیة 2007/03/01 احالم صدیق حسن عارف 2135574 كفـءكفـء512011/07/02 معلم

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



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المراغةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغریزات  االعدادیة بنات 2006/02/01 احمد ابوالنجا بخیت عبدالعزیز 1528076 كفـءكفـء522011/07/02 معلم

فزارة االعدادیة 2008/12/30 احمد اسماعیل عبدالمولى عبده 2133247 كفـءكفـء532011/07/02 معلم

آل عوض االبتدائیة 2008/12/30 احمد أعمر ابوضیف آدم 2139180 كفـءكفـء542011/07/02 معلم

االعدادیة القدیمة بالمراغة 2008/12/30 احمد السید عبدالحفیظ مرسى 2150214 كفـءكفـء552011/07/02 معلم

الجزازرة االعدادیة المشتركة 2006/02/01 احمد السید دمحم ابو عزب 1069974 كفـءكفـء562011/03/01 معلم

البطاخ االعدادیة الجدیدة بنین 2008/12/30 احمد الشحات كتانة موسى 2129897 كفـءكفـء572011/07/02 معلم

الشورانیة باالعدادیة 2007/03/01 احمد توفیق دمحم ابراھیم 2139165 كفـءكفـء582011/07/02 معلم

دمحم ضیف هللا قناوى للتعلیم االساسى 2008/12/30 احمد جمال الدین السید احمد 2136404 كفـءكفـء592011/07/02 معلم

المراغة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 أحمد حلمي بخیت عبد هللا 2396330 كفـءكفـء602011/07/02 معلم

البطاخ الثانویھ بالمراغھ 2008/06/01 احمد رجب دمحم شلبى 2074870 كفـءكفـء612011/02/28 معلم

2008/12/30 نجع الكماش االبتدائیة احمد سید احمد یاسین 2136438 كفـءكفـء622011/07/02 معلم

العمور االبتدائیة المشتركة 2008/12/30 احمد سید عبدالعال على 2131821 كفـءكفـء632011/07/02 معلم

فزاره االبتدائیة الجدیدة 2007/03/01 احمد شحاتھ احمد السید 2129592 كفـءكفـء642011/03/01 معلم

العطوة تعلیم اساسى 2008/12/30 احمد صابر عبدالرحمن على 2175400 كفـءكفـء652011/07/02 معلم

الشیخ شبل االبتدائیة 2008/12/30 احمد صالح یوسف اسماعیل 2130660 كفـءكفـء662011/07/02 معلم

الفرقان االبتدائیة الحدیثة ببني ھالل 2008/07/01 احمد طھ على ابو العال 2200277 كفـءكفـء672011/07/02 معلم

نجع البقاطرة بالشورانیة 2006/02/01 احمد عاطف احمد بكر 1075163 كفـءكفـء682011/02/24 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المراغةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بھالیل الجزیرة القدیمة 2007/10/01 احمد عبدالرحیم دمحم ھریدى 2071642 كفـءكفـء692011/02/24 معلم

مجمع بناویط ص 2007/10/16 احمد عبدالسالم شحاتھ بخیت 2081802 كفـءكفـء702011/02/14 معلم

اسماعیل دمحم اسماعیل 2006/02/01 احمد على احمد دمحم 1072215 كفـءكفـء712011/03/01 معلم

الشیخ یوسف للتعلیم األساسى 2009/03/24 احمد على محمود دمحم 2154304 كفـءكفـء722011/07/02 معلم

اوالد اسماعیل المشتركة 2007/03/01 احمد فرغل قندیل دمحم 2087927 كفـءكفـء732011/02/24 معلم

الفرقان االبتدائیة الحدیثة ببني ھالل 2007/03/01 احمد فرغلى توفیق عبدالرحمن 2066749 كفـءكفـء742011/02/24 معلم

فزارة االعدادیة 2008/12/30 احمد دمحم الصغیر احمد عمر 2135598 كفـءكفـء752011/07/02 معلم

المراغة ث الجدیدة المشتركة 2008/12/30 أحمد دمحم عبد العلیم ضیف هللا 2129267 كفـءكفـء762011/07/02 معلم

مجمع بناویط الجدیدة 2006/01/28 احمد دمحم عبد هللا عامر 1074542 كفـءكفـء772011/02/24 معلم

ناحیة عامر االبتدائیة 2007/03/25 احمد دمحم فھمى دمحم 2139153 كفـءكفـء782011/03/01 معلم

نجع ھالل للتعلیم االساسى 2009/04/01 احمد دمحم دمحم ابراھیم 2129212 كفـءكفـء792011/07/02 معلم

مجمع اوالد اسماعیل 2009/03/30 احمد دمحم محمود دمحم 2298559 كفـءكفـء802011/07/02 معلم

فزارة االعدادیة 2008/12/30 احمد دمحم یوسف احمد 2137901 كفـءكفـء812011/07/02 معلم

مجمع بناویط الجدیدة 2008/10/30 احمد محمود اسماعیل عبدهللا 2129181 كفـءكفـء822011/07/02 معلم

الشیخ یوسف للتعلیم االساسى الجدیدة 2007/03/01 احمد محمود فرغل دمحم 2066899 كفـءكفـء832011/02/24 معلم

نجع الكراعى للتعلیم االساسى 2008/12/30 احمد مصطفى دمحم على 2136421 كفـءكفـء842011/07/02 معلم

فصول شندویل الملحقة ث 2008/12/30 احمد نصر الدین صابر محمود 2139129 كفـءكفـء852011/07/02 معلم

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



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المراغةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجمع بناویط الجدیدة 2006/02/10 ارضینا دمحم السید دمحم 1071780 كفـءكفـء862011/02/24 معلم

الفرقان االبتدائیة الحدیثة ببني ھالل 2008/12/30 ازھار احمد صبره الحسك 2130710 كفـءكفـء872011/07/02 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2009/03/30 ازھار عبدالنبى حلمى عارف 2156289 كفـءكفـء882011/06/27 معلم

الشورانیة باالعدادیة 2008/12/30 اسامھ عادل لوندى ابراھیم 2392303 كفـءكفـء892011/07/02 معلم

الجزازرة االعدادیة المشتركة 2008/12/30 أسامھ عیاد فھیم مالك 2134393 كفـءكفـء902011/07/02 معلم

الوقدة تعلیم اساسى 2008/12/30 اسحق لطفى حبیب شنودة 2139134 كفـءكفـء912011/07/02 معلم

الشورانیة باالعدادیة 2009/03/30 اسحق ناجى اسكندر جرجس 2152824 كفـءكفـء922011/07/02 معلم

المراغھ سكھ حدید 2008/12/30 اسالم السید ابراھیم دمحم 2132842 كفـءكفـء932011/07/02 معلم

بنى وشاح للتعلیم االساسى 2006/01/28 اسالم سالم حافظ سالم 1075028 كفـءكفـء942011/02/24 معلم

الجزازره ص 2006/01/28 اسالم عزت احمد حجازى 1074529 كفـءكفـء952011/02/24 معلم

عرابة عزیز  االبتدائیة الحدیثة 2006/02/01 اسماء ابو الفتوح محمود احمد 1073615 كفـءكفـء962011/02/24 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2008/12/30 اسماء احمد السید خضر 2141565 كفـءكفـء972011/07/02 معلم

نجع ھالل للتعلیم االساسى ریاض اطفال 2008/12/30 أسماء أحمد حافظ عبد النبى 2135558 كفـءكفـء982011/06/27 معلم

نجع خلیفھ 2008/12/30 أسماء أحمد عوض هللا دمحم 2136429 كفـءكفـء992011/07/02 معلم

دمحم ضیف هللا قناوى للتعلیم االساسى 2008/12/30 اسماء احمد محمود دمحم 2232172 كفـءكفـء1002011/07/02 معلم

دمحم ضیف هللا قناوى للتعلیم االساسى 2006/02/01 اسماء السید دمحم سلیمان 1075555 كفـءكفـء1012011/03/01 معلم

باصونة االعدادیة 2006/01/28 اسماء بكر سید ھاشم 1073211 كفـءكفـء1022011/02/24 معلم

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



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مدرسة نجع الحسك االعدادیة 2008/12/30 أسماء بھى الدین محمود دمحم 2129172 كفـءكفـء1032011/07/02 معلم

الكرایمة االبتدائیة بالحریدیة 2006/02/01 اسماء جمال نجم الدین عبد المغیث 1074091 كفـءكفـء1042011/02/24 معلم

الشورانیةاالبتدائیة القدیمة 2008/12/30 اسماء حسین بكرى السید 2129310 كفـءكفـء1052011/07/02 معلم

دمحم عبد المطلب 2006/01/28 أسماء خلف أحمد عبدالاله 1072976 كفـءكفـء1062011/02/24 معلم

عمر بن عبدالعزیز تعلیم اساسى 2006/02/01 اسماء خلف دمحم مقابل 1073782 كفـءكفـء1072011/03/01 معلم

الجزازره ص 2008/06/08 أسماء زیدان عقل زیدان 2129215 كفـءكفـء1082011/02/24 معلم

بھالیل الجزیره الجدیده 2006/01/28 اسماء صالح سلیم معتمد 1073503 كفـءكفـء1092011/03/01 معلم

شندویل االبتدائیة المشتركة 2006/02/01 اسماء صالح دمحم عبد العال 1071222 كفـءكفـء1102011/07/02 معلم

مجمع اوالد اسماعیل 2008/10/27 اسماء فتحى احمد احمد 2071662 كفـءكفـء1112011/02/24 معلم

العبادلة االعدادیة 2008/12/30 اسماء فوزى عبدالعزیز سنوسى 2129852 كفـءكفـء1122011/07/02 معلم

الفرقان الحدیثة لریاض االطفال 2008/12/30 اسماء دمحم ضیف هللا عبدالعال 2145104 كفـءكفـء1132011/06/27 معلم

الحریدیھ القدیمھ م 2006/02/01 اسماء موسى ھاشم عیسى 1075569 كفـءكفـء1142011/07/02 معلم

بناویط االعدادیة 2006/01/28 اسماء یونس عبد الوھاب عیسى 1074939 كفـءكفـء1152011/03/01 معلم

نجع البقاطرة بالشورانیة 2007/03/07 اسماعیل السید اسماعیل عبد الحمید 1531462 كفـءكفـء1162011/03/01 معلم

الكرایمة االعدادیة 2008/12/30 اسماعیل زیدان عقل زیدان 2157537 كفـءكفـء1172011/07/02 معلم

العزبة االعدادیة 2006/02/01 اسمھان قدرى زیدان احمد 2139289 كفـءكفـء1182011/03/01 معلم

المراغة المشتركة 2008/12/30 اقبال جبالى دمحم جبالى 2363356 كفـءكفـء1192011/07/02 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المراغةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع ھالل للتعلیم االساسى 2006/01/28 آالء خلف عبد العزیز عبد الرحیم 1516672 كفـءكفـء1202011/02/24 معلم

اسماعیل دمحم اسماعیل 2008/12/30 الحسینى أحمد دمحم حسن 2139187 كفـءكفـء1212011/07/02 معلم

نجع ھالل للتعلیم االساسى 2006/01/28 الدكتوره دمحم احمد عبدالعال 1070064 كفـءكفـء1222011/03/01 معلم

بھتا الشرقیة المشتركة 2006/02/01 الزھراء ابوعاشور دمحم خلیفھ 1073693 كفـءكفـء1232011/02/24 معلم

نجع خلیفھ 2008/12/30 الزھراء السید عبد الحفیظ مرسى 2129247 كفـءكفـء1242011/07/02 معلم

اوالد اسماعیل االعدادیة 2006/01/28 الزھراء السید دمحم دمحم 1075481 كفـءكفـء1252011/02/24 معلم

نجع الماسخ االبتدائیة 2006/01/28 الزھراء حسن ابراھیم خلف 1074206 كفـءكفـء1262011/02/24 معلم

المراغة ث الجدیدة المشتركة 2008/12/30 الزھراء حسن احمد ھاشم 2139839 كفـءكفـء1272011/07/02 معلم

بنى ھالل االبتدائیة الجدیدة 2006/02/01 الزھراء على دمحم على 1074502 كفـءكفـء1282011/07/02 معلم

المراغھ سكھ حدید 2006/02/27 الزھراء مصطفى احمد ھاشم 1073091 كفـءكفـء1292011/02/24 معلم

الكرایمة االعدادیة 2008/12/30 السید احمد خلف هللا عبدالعال 2133201 كفـءكفـء1302011/07/02 معلم

الجزازرة االعدادیة المشتركة 2006/02/18 السید احمد على شحاتھ 1073769 كفـءكفـء1312011/02/24 معلم

اسماعیل دمحم اسماعیل 2008/12/30 السید أحمد دمحم أحمد 2134354 كفـءكفـء1322011/07/02 معلم

اسماعیل دمحم اسماعیل 2006/02/01 السید إفتوح متولى مسلم 2134364 كفـءكفـء1332011/03/01 معلم

بنى ھالل االبتدائیة الجدیدة 2008/07/01 السید حجازى حسن السید 2226186 كفـءكفـء1342011/07/02 معلم

اوالد اسماعیل المشتركة 2007/10/17 السید خلف السید احمد 2090275 كفـءكفـء1352011/03/01 معلم

مدرسة السالم بالشورانیة 2008/12/30 السید شاھر دمحم عثمان 2129154 كفـءكفـء1362011/07/02 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 

المراغةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الوقدة تعلیم اساسى 2006/02/01 السید عبدهللا احمد حسن 1528079 كفـءكفـء1372011/03/01 معلم

عمر مطرود االبتدائیة 2006/02/01 السید عبدالمجید سالمھ عبدالمجید 1073966 كفـءكفـء1382011/03/01 معلم

الفرقان االبتدائیة الحدیثة ببني ھالل 2006/01/28 السید عمر عبد الاله عمر 1073064 كفـءكفـء1392011/02/24 معلم

الغریزات  االعدادیة بنات 2006/02/01 السید فتحى دمحم البدرى 1537054 كفـءكفـء1402011/03/01 معلم

الجزازره الجدیدة 2009/04/01 السید كامل دمحم دمحم 2129388 كفـءكفـء1412011/07/02 معلم

فزارة االعدادیة 2006/01/28 السید دمحم محمود مغربى 1073322 كفـءكفـء1422011/02/14 معلم

الحاج عبدالال دمحم الوقده 2008/03/25 الشیماء احمد عبدالرحیم مصطفى 2137899 كفـءكفـء1432011/07/02 معلم

بنى ھالل االبتدائیة الجدیدة 2006/02/01 الشیماء زین العابدین ضاحى فراج 1073189 كفـءكفـء1442011/02/24 معلم

اسماعیل دمحم اسماعیل ریاض اطفال 2007/03/06 الشیماء دمحم ابوالیزید اسماعیل 2133049 كفـءكفـء1452011/02/24 معلم

مجمع بناویط ص 2006/01/28 الفت عبدالاله احمد دمحم 1074386 كفـءكفـء1462011/02/24 معلم

آل عوض االبتدائیة 2008/12/30 الكحالوى محمود السید حمدهللا 2133123 كفـءكفـء1472011/07/02 معلم

دمحم عبد المطلب 2006/01/28 الھام حافظ عبد الحمید على 1516619 كفـءكفـء1482011/02/24 معلم

الحریدیھ الجدیده االبتدائیة 2006/02/27 الھام عبد الكریم عبد الرحمن على 1073629 كفـءكفـء1492011/02/24 معلم

الفرقان االبتدائیة الحدیثة ببني ھالل 2006/01/28 الھام على عبد العال احمد 1072557 كفـءكفـء1502011/02/24 معلم

باصونة االعدادیة 2006/02/01 الھام كمال الدین دمحم دمحم 1072256 كفـءكفـء1512011/02/24 معلم

ناحیة عامر االبتدائیة 2008/06/15 إلھام ماھر دمحم على 2051607 كفـءكفـء1522011/07/02 معلم

ناحیة عامر االبتدائیة 2008/12/30 الھام نورالدین عباس موسى 2133268 كفـءكفـء1532011/07/02 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المراغةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المراغة االعدادیة الجدیدة بنات 2008/12/30 الھیثم عبدالعزیز الحضرى احمد 2134352 كفـءكفـء1542011/07/02 معلم

مجمع البطاخ ص 2007/03/01 الولید احمد عبدالعال عبدهللا 2074881 كفـءكفـء1552011/02/24 معلم

نجع الحسك 2006/02/01 الولید السید احمد على 2137891 كفـءكفـء1562011/02/24 معلم

الشیخ یوسف للتعلیم األساسى 2007/10/17 الیصابات نظیم راتب اسطفانوس 1521739 كفـءكفـء1572011/02/24 معلم

بنى ھالل الجدیدة لریض االطفال 2008/12/30 آمال اسماعیل فضل ابوالعال 2145097 كفـءكفـء1582011/06/27 معلم

نجع ابو عوض لریاض االطفال 2008/12/30 امال عبدالعال دمحم عبدالعال 2137540 كفـءكفـء1592011/07/02 معلم

اوالد اسماعیل المشتركة 2006/01/28 امال دمحم فتحى عبد الفتاح أحمد 1075278 كفـءكفـء1602011/07/02 معلم

فزاره ص   بالقریھ 2008/12/30 أمال دمحم یسن مرعي 1075744 كفـءكفـء1612011/07/02 معلم

مجمع اوالد اسماعیل 2007/03/01 امانھ شیبة الحمد ابراھیم دمحم 2135577 كفـءكفـء1622011/02/24 معلم

الفرقان االبتدائیة الحدیثة ببني ھالل 2008/10/01 امانى احمد حسین ابودھب 2129378 كفـءكفـء1632011/07/02 معلم

عمرو بن العاص  باقصاص 2008/12/30 امانى احمد دمحم ابوزید 2133213 كفـءكفـء1642011/07/02 معلم

المراغھ االبتدائیة المشتركة 2006/02/01 امانى السید دمحم خلف 1073604 كفـءكفـء1652011/02/24 معلم

مجمع بناویط ص 2008/12/30 أمانى تركى دمحم سالمھ 2129162 كفـءكفـء1662011/07/02 معلم

المراغة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 امانى جابر ھریدى دمحم 2139145 كفـءكفـء1672011/07/02 معلم

نجع الكراعى للتعلیم االساسى 2008/12/30 أمانى رفعت عبد المسیح زخارى 2129245 كفـءكفـء1682011/07/02 معلم

عمرو بن العاص  باقصاص 2009/05/01 آمانى شحاتھ محمود ابو زید 1070898 كفـءكفـء1692011/07/02 معلم

الكرایمة االبتدائیة بالحریدیة 2007/03/01 امانى صبره خلف عبد المقصود 1517124 كفـءكفـء1702011/02/24 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

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2007/03/15 امانى عبدالحمید السمان دمحم 2108109 كفـءكفـء1712011/02/24 معلم

نجع خلیفھ 2008/12/30 امانى دمحم جالل دمحم 2131281 كفـءكفـء1722011/07/02 معلم

2008/06/09 نجع الكماش االبتدائیة امبیھ احمد السید دمحم 2073157 كفـءكفـء1732011/02/24 معلم

البارود 2007/03/01 امل احمد فرج محمود 1531322 كفـءكفـء1742011/02/28 معلم

الكرایمة بالحریدیة ریاض اطفال 2008/12/30 امل رشاد اسعد دمحم 2134358 كفـءكفـء1752011/06/27 معلم

االخیضر االبتدائیة القدیمة 2006/01/28 امل عبدالعزیز دمحم مبارك 2131800 كفـءكفـء1762011/07/02 معلم

المراغة المشتركة 2008/12/30 امل عزت یوسف مھاود 2134334 كفـءكفـء1772011/07/02 معلم

نجع ھالل للتعلیم االساسى 2006/02/01 امل دمحم احمد دمحم 1070215 كفـءكفـء1782011/07/02 معلم

باصونة االبتدائبة المشتركة 2006/01/28 امل دمحم عبد الحمید دمحم 1073504 كفـءكفـء1792011/02/24 معلم

نجع الكماش االعدادیة 2006/02/01 امل دمحم محمود دمحم 1074392 كفـءكفـء1802011/02/24 معلم

دمحم ضیف هللا قناوى للتعلیم االساسى 2006/02/01 امل مرتضى محى الدین عثمان 1073339 كفـءكفـء1812011/03/01 معلم

المراغة ث الجدیدة المشتركة 2006/01/28 امل منیر تناغو زخارى 1067374 كفـءكفـء1822011/02/24 معلم

الكرایمة االعدادیة 2008/12/30 امل نظیر ونس عبدالنور 2134349 كفـءكفـء1832011/07/02 معلم

مجمع بناویط الجدیدة 2006/02/01 امنة دمحم ابوضیف دمحم 1075230 كفـءكفـء1842011/03/01 معلم

النجع الكبیر بالشورانیة 2006/01/28 امنیة عبد الرحمن ابو الرى على 1073750 كفـءكفـء1852011/02/24 معلم

مجمع البطاخ ص 2008/12/30 امیرة السید فتوح عبدالواحد 2137536 كفـءكفـء1862011/07/02 معلم

مجمع البطاخ ص 2006/01/28 امیرة كمال عبدالحافظ جودة 1074153 كفـءكفـء1872011/02/24 معلم
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اقصاص ع المشتركة 2008/12/30 امیرة دمحم ابوالیزید اسماعیل 2137488 كفـءكفـء1882011/07/02 معلم

دمحم عبد المطلب 2006/01/28 امیره فرج یوسف ابراھیم 1516679 كفـءكفـء1892011/02/24 معلم

ریالض االطفال بالبطاخ 2008/10/23 امیمة نبیل ملك بباوى 2240532 كفـءكفـء1902011/06/27 معلم

مجمع بناویط الجدیدة 2008/12/30 امینة میسر دمحم قاسم 2152766 كفـءكفـء1912011/07/02 معلم

مجمع بناویط ریاض االطفال 2008/12/30 انتصار اسماعیل جاد اسماعیل 2138438 كفـءكفـء1922011/07/02 معلم

2006/02/01 نجع الكماش االبتدائیة انتصار عبد الحفیظ ابو الیزید ابراھیم 1072336 كفـءكفـء1932011/02/24 معلم

فزارة االعدادیة 2007/03/01 أنعام ابراھیم دمحم زیدان 1522690 كفـءكفـء1942011/03/01 معلم

مجمع بناویط الجدیدة 2009/03/30 انعام احمد لطفى دمحم 2152758 كفـءكفـء1952011/07/02 معلم

عمر بن عبد العزیز االعدادیة 2006/02/01 انوار ابراھیم دمحم الصغیر 1073626 كفـءكفـء1962011/03/01 معلم

نجع الشیخ صالح 2006/01/28 انوار نزھى غبلایر حنا 1070231 كفـءكفـء1972011/02/24 معلم

الوقدة تعلیم اساسى 2006/02/01 آیات عبد الفتاح دمحم عامر 1068061 كفـءكفـء1982011/02/24 معلم

الشیخ یوسف للتعلیم االساسى الجدیدة 2006/02/01 ایرینى فارس حبیب عبده 2070672 كفـءكفـء1992011/02/24 معلم

المراغة الثانویة القدیمة 2008/12/30 ایفا اسحق جبرائیل بشاى 2143974 كفـءكفـء2002011/07/02 معلم

بھالیل الجزیرة االعدادیة 2007/03/07 ایفون فارس حبیب عبده 1520309 كفـءكفـء2012011/02/24 معلم

العزبة االعدادیة 2007/10/27 ایمان ابراھیم دمحم احمد 1531320 كفـءكفـء2022011/02/24 معلم

المراغھ االبتدائیة المشتركة 2006/02/01 ایمان احمد السید صبره 1073601 كفـءكفـء2032011/02/24 معلم

اسماعیل دمحم اسماعیل 2006/01/28 إیمان أحمد دمحم أحمد 2134361 كفـءكفـء2042011/02/24 معلم
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المؤھل 
األعلي

بھالیل الجزیرة االعدادیة 2008/07/01 ایمان احمد محمود احمد 1075017 كفـءكفـء2052011/03/01 معلم

الجزازره الجدیدة 2006/02/01 ایمان البدرى دمحم شعبان 1073054 كفـءكفـء2062011/02/24 معلم

نجع الجالیلھ للتعلیم االساسى 2009/06/01 ایمان امین صادق ساویرس 2210256 كفـءكفـء2072011/07/01 معلم

بناویط االعدادیة 2008/03/24 ایمان ایھاب عوض بخیت 2143964 كفـءكفـء2082011/07/02 معلم

مصطفى كامل  ع بالمراغة 2008/12/30 ایمان سمیر فؤاد بشارة 2139147 كفـءكفـء2092011/07/02 معلم

نجع العرب لریاض االطفال 2008/12/30 ایمان صابر احمد احمد 2136396 كفـءكفـء2102011/07/02 معلم

الحریدیھ الجدیده االبتدائیة 2008/12/30 ایمان صابر احمد دمحم 2151601 كفـءكفـء2112011/07/02 معلم

بناویط االعدادیة 2008/12/30 ایمان صابر عبدالرحیم خلف هللا 2137896 كفـءكفـء2122011/07/02 معلم

الشیخ شبل االبتدائیة 2008/10/25 ایمان صبره خلف عبد المقصود 2131272 كفـءكفـء2132011/02/24 معلم

الكرایمة االبتدائیة بالحریدیة 2006/02/16 ایمان صالح عثمان دمحم 1517109 كفـءكفـء2142011/02/24 معلم

باصونة ریاض االطفال 2008/12/30 ایمان عبدالرحمن دمحم محمود 2134388 كفـءكفـء2152011/06/27 معلم

الجزازرة االعدادیة المشتركة 2007/03/01 ایمان عدلى عبد هللا صالح 1518241 كفـءكفـء2162011/02/14 معلم

البطاخ الثانویھ بالمراغھ 2008/12/30 ایمان على  عبداللطیف ابوزید 2142918 كفـءكفـء2172011/07/02 معلم

ناحیة عامر االبتدائیة 2008/06/22 ایمان على حسین على 2129382 كفـءكفـء2182011/02/24 معلم

مجمع بناویط ص 2006/01/28 ایمان عیاد زكري حكیم 1073631 كفـءكفـء2192011/02/24 معلم

المراغة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 ایمان قدرى زیدان احمد 2151565 كفـءكفـء2202011/07/02 معلم

الجزازره ص 2008/12/30 إیمان ماھر محمود عبد العال 2129157 كفـءكفـء2212011/07/02 معلم
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بناویط الثانویة 2006/02/01 ایمان دمحم ابراھیم قداره 1074356 كفـءكفـء2222011/02/24 معلم

نجع الماسخ االبتدائیة 2006/02/01 ایمان دمحم دمحم مازن 2137882 كفـءكفـء2232011/02/24 معلم

مدرسة نجع الحسك االعدادیة 2008/12/30 ایمان دمحم دمحم دمحم 2131826 كفـءكفـء2242011/07/02 معلم

عمرو بن العاص  باقصاص 2008/12/30 ایمان دمحم نجم الدین دمحم 2133222 كفـءكفـء2252011/07/02 معلم

نجع الكراعى تعلیم اساسى 2009/03/30 ایمان محمود احمد مراد 2362902 كفـءكفـء2262011/07/02 معلم

دمحم ضیف هللا قناوى للتعلیم االساسى 2006/01/28 ایمان محمود طھ حسانین 1075185 كفـءكفـء2272011/03/01 معلم

بھتا االعدادیة للتعلیم االساسى 2008/12/30 ایمان محمود یوسف عبدالرحیم 2304618 كفـءكفـء2282011/07/02 معلم

بھالیل الجزیره الجدیده 2006/01/28 ایمان ناجح صلیب مرجان 1075430 كفـءكفـء2292011/03/01 معلم

مجمع الغریزات القدیمة 2006/01/28 ایمان نعیم سدراك ابراھیم 1075115 كفـءكفـء2302011/02/24 معلم

نجع الكماش االعدادیة 2006/01/28 ایمن السید ابراھیم عقل 1073935 كفـءكفـء2312011/02/24 معلم

النجع الكبیر بالشورانیة 2008/12/30 ایمن بالل مصطفى عبدالعال 2137880 كفـءكفـء2322011/07/02 معلم

العبادلھ 2007/10/17 ایمن عبد المنعم دمحم السید 2104960 كفـءكفـء2332011/02/24 معلم

بناویط االعدادیة 2008/12/30 ایناس احمد بیومى احمد 2139141 كفـءكفـء2342011/07/02 معلم

نجع العرب 2006/02/01 بثینة السید حسین على 1074432 كفـءكفـء2352011/07/02 معلم

الجزازره ص 2006/01/28 بثینة عنتر فھیم فرغلي 1073656 كفـءكفـء2362011/02/24 معلم

الكرایمة االبتدائیة بالحریدیة 2006/02/01 بخیت عبدة ھابیل بخیت 1075499 كفـءكفـء2372011/02/24 معلم

الفرقان الحدیثة لریاض االطفال 2008/12/30 بخیتة احمد حافظ العادلى 2145079 كفـءكفـء2382011/06/27 معلم
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بنى وشاح للتعلیم االساسى 2008/10/25 بخیتة خلف السید احمد 2090273 كفـءكفـء2392011/07/02 معلم

بھالیل الجزیرة للتعلیم االساسى ریاض اطفال 2008/12/30 بخیتة رومانى شوقى عزمى 2133708 كفـءكفـء2402011/06/27 معلم

الكرایمة االبتدائیة بالحریدیة 2006/01/28 بخیتة زكى حسین قاسم 1517139 كفـءكفـء2412011/02/24 معلم

الجزازرة االعدادیة المشتركة 2007/03/01 بخیتة محمود احمد عبدربھ 2051593 كفـءكفـء2422011/06/27 معلم

البطاخ االبتدائیة المشتركة 2006/02/01 بخیتھ السید وزیرى على 1073188 كفـءكفـء2432011/02/24 معلم

فزاره ص   بالقریھ 2007/06/01 بخیتھ دمحم ابراھیم دمحم 2129827 كفـءكفـء2442011/06/27 معلم

اسماعیل دمحم اسماعیل 2008/07/01 بخیتھ دمحم عبد الرحمن بكر 2134341 كفـءكفـء2452011/03/01 معلم

مجمع بناویط الجدیدة 2008/12/30 بخیتھ محمود السید احمد 2139396 كفـءكفـء2462011/07/02 معلم

الشھید عبدالكریم قاسم 2008/12/30 بدور بالل مصطفى عبد العال 2131734 كفـءكفـء2472011/07/02 معلم

الشیخ شبل ع 2008/12/30 بدور زین العابدین على عبد المقصود 1548994 كفـءكفـء2482011/07/02 معلم

مجمع الغریزات لریاض األطفال 2008/10/23 بسمھ فوزى شحاتھ بخیت 1074103 كفـءكفـء2492011/02/24 معلم

مجمع البطاخ ص 2006/02/25 بشاره شنوده عبد الشھید عبد هللا 2067183 كفـءكفـء2502011/02/24 معلم

عرابة عزیز االعدادیة 2011/02/14 بطرس رفعت سلیمان یسى 2125278 كفـءكفـء2512011/02/24 معلم

بھالیل الجزیرة القدیمة 2008/12/30 بھاء بطرس حلمى بشاى 2135600 كفـءكفـء2522011/07/02 معلم

مدرسة نجع الجالیلة  للتعلیم االساسى 2006/01/28 بیتر خلف منصور سیدھم 1073760 كفـءكفـء2532011/02/24 معلم

المراغة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 بیتر سیدھم عزیز جندى 2131796 كفـءكفـء2542011/07/02 معلم

دمحم ضیف هللا قناوى للتعلیم االساسى 2007/10/17 تماضر السید دمحم السقطى 2135584 كفـءكفـء2552011/02/24 معلم
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الوقدة تعلیم اساسى 2008/12/30 تھانى  ابوالخیر  سمعان شنودة 2140954 كفـءكفـء2562011/06/27 معلم

الشیخ شبل االبتدائیة 2008/12/30 تھانى عبدالعال السنوسى دمحم 2136408 كفـءكفـء2572011/07/02 معلم

الحریدیة الجدیدة الصباحیة 2008/12/30 تھانى عمران محمود عثمان 2064209 كفـءكفـء2582011/07/02 معلم

عرابة عزیز  االبتدائیة الحدیثة 2009/03/30 تھانى وجیھ توفیق احمد 2276359 كفـءكفـء2592011/07/02 معلم

الشورانیةاالبتدائیة القدیمة 2008/12/30 تھانى وقیم عبد هللا جرجس 2200249 كفـءكفـء2602011/07/02 معلم

مدرسة محجوب عزوز االبتدائیة 2006/02/01 تھاني علي دمحم دمحم 1075397 كفـءكفـء2612011/02/24 معلم

البطاخ الثانویھ بالمراغھ 2009/03/01 توماس نشأت فتحى فلتس 2138359 كفـءكفـء2622011/07/02 معلم

باصونة ریاض االطفال 2008/12/30 تیسیر عبدالعال بخیت دمحم 2134391 كفـءكفـء2632011/06/27 معلم

شندویل المشتركة ریاض اطفال 2008/12/30 ثناء صالح السندى قاسم 2136442 كفـءكفـء2642011/07/02 معلم

عرابة عزیز االبتدائیة الجدیدة 2008/12/30 ثناء على تمدن عزیز 2139477 كفـءكفـء2652011/07/02 معلم

دمحم ضیف هللا قناوى للتعلیم االساسى 2008/12/30 ثناء دمحم فرغل شمروخ 2219417 كفـءكفـء2662011/07/02 معلم

اقصاص ع المشتركة 2007/03/01 ثناء محمود منوفى دمحم 2137484 كفـءكفـء2672011/03/01 معلم

الجزازره ص 2009/03/30 ثناء منصور احمد عبدالاله 2141557 كفـءكفـء2682011/07/02 معلم

الوقدة تعلیم اساسى 2008/12/30 جمال السید فتوح عبدالواحد 2137537 كفـءكفـء2692011/07/02 معلم

بناویط االعدادیة 2006/01/28 جمال شاو عیسى احمد 1075259 كفـءكفـء2702011/02/24 معلم

عمر مطرود االبتدائیة 2006/02/01 جمال عبدالعال عبدالمجید عبدالعال 1073527 كفـءكفـء2712011/02/24 معلم

باصونة االعدادیة 2008/06/01 جھاد كامل عبد العال إبراھیم 2132776 كفـءكفـء2722011/03/01 معلم
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بھالیل الجزیرة للتعلیم االساسى 2006/01/28 جورج واصف مرجان واصف 2135599 كفـءكفـء2732011/03/01 معلم

اوالد اسماعیل المشتركة 2006/02/01 جورج وجیھ نعیم غطاس 1072320 كفـءكفـء2742011/03/01 معلم

الشیخ یوسف للتعلیم األساسى 2006/02/01 جوزفین اسطفانوس زكى جرجس 1073015 كفـءكفـء2752011/02/24 معلم

المراغة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 جون صفوت صبحى توفیق 2131769 كفـءكفـء2762011/07/02 معلم

المراغة ث الجدیدة المشتركة 2006/02/01 جیمى فرج شوقى مھنى 1067581 كفـءكفـء2772011/02/24 معلم

دمحم عبد المطلب 2006/02/01 جیھـان فراج السید مشرف 1067963 كفـءكفـء2782011/03/01 معلم

اوالد اسماعیل االعدادیة 2009/05/10 حسام الدین مصطفى الحضرى متولى 2363177 كفـءكفـء2792011/07/02 معلم

نجع البقاطرة بالشورانیة 2006/02/01 حسام جاد احمد عیسى 1074733 كفـءكفـء2802011/02/24 معلم

اقصاص ع المشتركة 2008/12/30 حسام فاروق على  الزھرى 2131779 كفـءكفـء2812011/07/02 معلم

نجع ابو عوض 2008/12/30 حسام كامل احمد ابوضیف 2129905 كفـءكفـء2822011/07/02 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2008/12/30 حسام دمحم التھامى احمد دمحم 2398981 كفـءكفـء2832011/07/02 معلم

المراغھ االبتدائیة المشتركة 2007/03/01 حسام مصطفى السید حمزة 2228040 كفـءكفـء2842011/07/02 معلم

فزاره االبتدائیة الجدیدة 2006/01/28 حسانین عبد هللا حسین عبد الاله 1072542 كفـءكفـء2852011/07/02 معلم

المراغة الثانویة القدیمة 2006/01/28 حسن كمال على دمحم 1072902 كفـءكفـء2862011/02/24 معلم

الشورانیة اإلعدادیة الجدیدة 2006/01/28 حسن دمحم احمد یونس 1073823 كفـءكفـء2872011/02/24 معلم

باصونة ریاض االطفال 2008/12/30 حسناء احمد دمحم على 2134383 كفـءكفـء2882011/06/27 معلم

العبادلھ 2008/12/30 حسناء محمود السید عثمان 2129901 كفـءكفـء2892011/07/02 معلم
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النزلھ 2006/01/28 حسناء ھاشم حسانین محمود 1529614 كفـءكفـء2902011/02/24 معلم

مجمع بناویط الجدیدة 2006/02/01 حسین عبد هللا دمحم عبد هللا 1074406 كفـءكفـء2912011/02/24 معلم

عمر مطرود االبتدائیة 2008/12/30 حلمى السید على السید 2136416 كفـءكفـء2922011/07/02 معلم

الفرقان االبتدائیة الحدیثة ببني ھالل 2008/07/01 حلیمة عبدالصبور توفیق بخیت 2066804 كفـءكفـء2932011/02/24 معلم

اوالد اسماعیل االعدادیة 2006/01/28 حمادة احمد علي عبد الحلیم 1076283 كفـءكفـء2942011/02/24 معلم

الفرقان االبتدائیة الحدیثة ببني ھالل 2007/03/01 حمادة الماسخ التونى احمد 1523693 كفـءكفـء2952011/02/24 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/28 حمادة عبدالعاطى السید عبدالاله 1055504 كفـءكفـء2962011/03/03 معلم

عرابة عزیز  االبتدائیة الحدیثة 2008/12/30 حمادة عمر مجاور عمار 2147905 كفـءكفـء2972011/07/02 معلم

نجع الحسك 2008/12/30 حماده عارف ابوعلى محمود 2137892 كفـءكفـء2982011/07/02 معلم

فزارة االعدادیة 2008/12/30 حمدى دمحم السید بدر 2133767 كفـءكفـء2992011/07/02 معلم

باصونة االبتدائبة المشتركة 2007/03/01 حمدیة سلیمان دمحم أحمد 2131745 كفـءكفـء3002011/02/24 معلم

باصونة ریاض االطفال 2008/12/30 حمدیة على دمحم على 2135583 كفـءكفـء3012011/06/27 معلم

مجمع الغریزات الجدیدة 2006/02/01 حنان احمد شعیب حسانین 1075643 كفـءكفـء3022011/03/01 معلم

الحریدیھ الجدیده االبتدائیة 2006/02/01 حنان بخیت دمحم عیسى 2064235 كفـءكفـء3032011/02/24 معلم

الجزازره الجدیدة 2008/06/09 حنان جمال تمام ابراھیم 2133740 كفـءكفـء3042011/02/24 معلم

باصونة االبتدائبة المشتركة 2006/01/28 حنان حسن الطاھر احمد 1074883 كفـءكفـء3052011/02/24 معلم

اوالد اسماعیل االعدادیة 2006/01/28 حنان حمزة عبد الواھب عبد الرحیم 1072893 كفـءكفـء3062011/07/02 معلم
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الشیخ یوسف للتعلیم األساسى 2008/10/25 حنان صالح شوقى على 2056117 كفـءكفـء3072011/03/01 معلم

دمحم ضیف هللا قناوى للتعلیم االساسى 2008/12/30 حنان فاروق دمحم سالم 2255412 كفـءكفـء3082011/07/02 معلم

الحریدیھ القدیمھ م 2007/10/16 حنان فتح هللا احمد عبد الوھاب 1526066 كفـءكفـء3092011/02/24 معلم

عمرو بن العاص  باقصاص 2006/01/28 حنان قاسم عباس قاسم 1075566 كفـءكفـء3102011/02/24 معلم

المراغة المشتركة 2008/12/30 حنان محروس احمد على 2155417 كفـءكفـء3112011/07/02 معلم

مجمع بناویط ص 2008/12/30 حنان دمحم اسماعیل دمحم 2132833 كفـءكفـء3122011/07/02 معلم

نجع العرب 2006/02/01 حنان مصطفى دمحم السید 1075543 كفـءكفـء3132011/03/01 معلم

الجزازره الجدیدة 2008/12/30 حنان یعقوب وھیب رزق 2134387 كفـءكفـء3142011/07/02 معلم

بناویط االعدادیة 2008/12/30 خالد احمد عبدالرحیم السید 2132836 كفـءكفـء3152011/07/02 معلم

الكرایمة االبتدائیة بالحریدیة 2008/12/30 خالد جمال عبدالعال مھدى 2131129 كفـءكفـء3162011/07/02 معلم

اوالد اسماعیل االعدادیة 2009/03/30 خالد سید عبدالوھاب عبدالرحیم 2172494 كفـءكفـء3172011/07/02 معلم

الفرقان االبتدائیة الحدیثة ببني ھالل 2008/03/15 خیرات بدر مسعود ھارون 2202181 كفـءكفـء3182011/03/01 معلم

الجزازره ص 2007/10/16 دارالسالم عبد العال عبد ربھ عبد الحمید 1524228 كفـءكفـء3192011/07/02 معلم

المراغھ االبتدائیة المشتركة 2006/01/28 دعاء احمد عبد الرحمن على 1529408 كفـءكفـء3202011/02/24 معلم

بھتا للتعلیم االساسى ریاض اطفال 2008/12/30 دعاء احمد فھمى جلبى 2267582 كفـءكفـء3212011/07/02 معلم

الجزازرة االعدادیة المشتركة 2008/12/30 دعاء جادالكریم احمد عبدالعال 2137895 كفـءكفـء3222011/07/02 معلم

نجع الماسخ االبتدائیة 2006/02/01 دعاء حبشى إبراھیم یوسف 1074413 كفـءكفـء3232011/02/24 معلم
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بناویط االعدادیة 2008/06/08 دعاء رمضان ابراھیم على 2132549 كفـءكفـء3242011/02/24 معلم

االخیضر االبتدائیة القدیمة 2008/12/30 دعاء عبدالرحیم دمحم عبدالرحیم 2362509 كفـءكفـء3252011/07/02 معلم

الشیخ یوسف للتعلیم االساسى الجدیدة 2008/12/30 دعاء عز الحضرى احمد 2137538 كفـءكفـء3262011/07/02 معلم

الشیخ شبل االبتدائیة 2006/02/01 دعاء على ابوالیزید عبد اللطیف 1073165 كفـءكفـء3272011/02/24 معلم

الفرقان االبتدائیة الحدیثة ببني ھالل 2006/01/28 دعاء على دمحم دمحم 1074287 كفـءكفـء3282011/03/01 معلم

مجمع البطاخ ص 2007/12/01 دعاء عنتر ابراھیم عثمان 2126737 كفـءكفـء3292011/03/01 معلم

نجع الكماش االعدادیة 2006/02/01 دعاء دمحم عبد الجواد دمحم 1072841 كفـءكفـء3302011/07/02 معلم

نجع خلیفھ 2006/02/01 دعاء دمحم عبد الحمید عبد العزیز 2105743 كفـءكفـء3312011/02/24 معلم

المراغة المشتركة 2007/03/01 دعاء محى الدین صادق بكرى 2063901 كفـءكفـء3322011/07/02 معلم

الشیخ یوسف للتعلیم األساسى 2008/07/01 دمیانة عبید ذكرى عبید 2208970 كفـءكفـء3332011/02/28 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2010/07/01 دمیانھ بنیوتي ایوب حنا 2145430 كفـءكفـء3342011/07/02 معلم

الكرایمة االبتدائیة بالحریدیة 2008/12/30 دیانا كمال ودیع كامل 2131167 كفـءكفـء3352011/07/02 معلم

عرابة عزیز االبتدائیة الجدیدة 2008/12/30 رابحة احمد عبدالمعبود احمد 2139463 كفـءكفـء3362011/07/02 معلم

اوالد اسماعیل االعدادیة 2007/03/01 رأفت اللبان بخیت منصور 1520741 كفـءكفـء3372011/03/01 معلم

نجع الشیخ صالح 2008/12/30 رامى سمرى حاكم سولایر 2129906 كفـءكفـء3382011/07/02 معلم

مجمع بناویط الجدیدة 2006/02/01 راندا كامل ابراھیم صلیب 1074417 كفـءكفـء3392011/03/01 معلم

النجع الكبیر بالشورانیة 2009/03/30 رانیا ابراھیم دمحم مرسى 2143807 كفـءكفـء3402011/07/02 معلم
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نجع الماسخ االبتدائیة 2009/03/30 رانیا بشاى صبحى زخارى 2151576 كفـءكفـء3412011/07/02 معلم

الشیخ یوسف للتعلیم األساسى 2008/12/30 رانیا ذو الفقار دمحم عبدالحافظ 2133706 كفـءكفـء3422011/07/02 معلم

الغریزات  االعدادیة بنات 2006/01/28 رانیا زكرى شاكر یوسف 1541623 كفـءكفـء3432011/02/24 معلم

نجع ھالل للتعلیم االساسى 2011/02/14 رانیا عبد الرحمن احمد یوسف 1073401 كفـءكفـء3442011/02/24 معلم

العبادلة االعدادیة 2008/12/30 راویة دمحم عبدالعلیم ضیف هللا 2139139 كفـءكفـء3452011/07/02 معلم

عمرو بن العاص  باقصاص 2006/01/28 راویھ احمد دمحم عز العرب 1073628 كفـءكفـء3462011/03/01 معلم

دمحم ضیف هللا قناوى للتعلیم االساسى 2010/06/27 رباب احمد دمحم حسن 2138044 كفـءكفـء3472011/07/02 معلم

الشیخ شبل اإلبتدائیةلریاض األطفال 2008/12/30 رجاء ابوزید دمحم ابراھیم 2130687 كفـءكفـء3482011/07/02 معلم

ناحیة عامر االبتدائیة 2006/02/01 رجاء احمد دمحم الصغیر 1072817 كفـءكفـء3492011/02/24 معلم

الفرقان االبتدائیة الحدیثة ببني ھالل 2006/01/28 رجاء على عبد الغفار حسن 2131822 كفـءكفـء3502011/02/24 معلم

باصونة االبتدائبة المشتركة 2008/07/01 رجاء عمران على اعمر 1075070 كفـءكفـء3512011/02/24 معلم

الحاج عبدالال دمحم الوقده 2007/03/08 رجب حامد السید مرعى 1528071 كفـءكفـء3522011/03/01 معلم

بناویط االعدادیة 2008/12/30 رحاب السید العربى  عبدالفتاح عطیت هللا 2139350 كفـءكفـء3532011/07/02 معلم

نجع الحسك 2006/02/01 رشا  السید على عبد القادر 2056122 كفـءكفـء3542011/03/01 معلم

نجع ابو عوض لریاض االطفال 2008/12/30 رشا احمد السید حارص 2181044 كفـءكفـء3552011/06/27 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2008/12/30 رشا الجبالى احمد موسى 2139488 كفـءكفـء3562011/07/02 معلم

نجع الكماش االعدادیة 2008/12/30 رشا السید دمحم ھمام 2137900 كفـءكفـء3572011/07/02 معلم
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الفرقان االبتدائیة الحدیثة ببني ھالل 2006/01/28 رشا خلف احمد عبدالخالق 2131838 كفـءكفـء3582011/02/24 معلم

العبادلھ 2008/12/30 رشا عادل تمیم دمحم 2175372 كفـءكفـء3592011/07/02 معلم

الحریدیھ الجدیده االبتدائیة 2006/01/28 رشا عبد المنعم دمحم السید 1075162 كفـءكفـء3602011/02/24 معلم

الشیخ یوسف للتعلیم األساسى 2009/03/30 رشا على عبدالموجود خلیفة 2164977 كفـءكفـء3612011/07/02 معلم

الشھید ریاض المشتركة ع 2008/03/25 رشا عنتر حسان حسن 2133119 كفـءكفـء3622011/03/01 معلم

الحریدیة الجدیدة الصباحیة 2008/12/30 رشا ماھر دمحم دمحم 2131110 كفـءكفـء3632011/07/01 معلم

عرابة عزیز االبتدائیة الجدیدة 2008/12/30 رشا دمحم عصمان حجازى 2139709 كفـءكفـء3642011/07/02 معلم

اقصاص ع المشتركة 2008/12/30 رشا دمحم دمحم عبد الخالق 2139178 كفـءكفـء3652011/07/02 معلم

مدرسة بھتا للتعلیم االساسى 2008/12/30 رشا دمحم وھب هللا محمود 2269765 كفـءكفـء3662011/07/02 معلم

البطاخ االبتدائیة المشتركة 2006/02/01 رشى مرسى عبد اللطیف مرسى 1074731 كفـءكفـء3672011/03/01 معلم

مجمع العزیزات الجدیدة ریاض اطفال 2008/12/30 رضا خلیفة عطا هللا دمحم 2129882 كفـءكفـء3682011/06/27 معلم

الشھداء   بالشیخ شبل 2006/02/01 رضا دمحم دمحم السید 2139328 كفـءكفـء3692011/02/24 معلم

بناویط االعدادیة 2008/12/30 رفعت دمحم ابراھیم عبدالعزیز 2131744 كفـءكفـء3702011/07/02 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2009/03/30 رمضان احمد ابوزید عبدالمجید 2298560 كفـءكفـء3712011/07/02 معلم

مدرسة نجع الجالیلة  للتعلیم االساسى 2008/12/30 رندا صبرى مسعود مسعد 2139366 كفـءكفـء3722011/07/02 معلم

عمرو بن العاص  باقصاص 2008/12/30 رؤفة دمحم سلیم محمود 2134376 كفـءكفـء3732011/07/02 معلم

مدرسة السالم بالشورانیة 2006/02/01 رومانى اسكندر عبدالمسیح اسكندر 1524320 كفـءكفـء3742011/02/24 معلم
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مجمع اوالد اسماعیل 2008/12/30 رومانى عاطف بسطھ سلیمان 2133768 كفـءكفـء3752011/07/02 معلم

بھتا االعدادیة 2007/03/15 ریمون عید میالد سعید 2138356 كفـءكفـء3762011/02/24 معلم

نجع ھالل للتعلیم االساسى 2010/06/27 ریھام احمد دمحم حسن 2146028 كفـءكفـء3772011/07/02 معلم

2008/12/30 النزلة  الجدیدة لریاض اطفال ریھام عبدالسالم عبدالبارى ابوزید 2208161 كفـءكفـء3782011/07/02 معلم

الجزازره ص 2008/12/30 ریھام محمود عبدالحكیم عبدالرحیم 2133757 كفـءكفـء3792011/07/02 معلم

باصونة االبتدائبة المشتركة 2009/03/30 زمزم سید احمد على 2151607 كفـءكفـء3802011/07/02 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2008/12/30 زھور خلف یوسف عبد الحافظ 2136434 كفـءكفـء3812011/07/02 معلم

الشورانیھ الجدیده 2006/01/28 زوزو صابر صدقى موسى 1071508 كفـءكفـء3822011/07/02 معلم

مجمع العزیزات الجدیدة ریاض اطفال 2008/12/30 زینب احمد عبداللطیف احمد 2129875 كفـءكفـء3832011/07/02 معلم

عمرو بن العاص  باقصاص 2006/01/28 زینب احمد دمحم مزید 1072028 كفـءكفـء3842011/03/01 معلم

الشھید ریاض المشتركة ع 2006/02/01 زینب دمحم السید ابراھیم 1075479 كفـءكفـء3852011/02/24 معلم

بھالیل الجزیرة االعدادیة 2008/12/30 زینب محمود احمد محمود 2133237 كفـءكفـء3862011/06/27 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2006/02/01 زینب ھرنى عبدالمناف جوھر 1073410 كفـءكفـء3872011/02/24 معلم

بھالیل الجزیره الجدیده 2007/10/20 سامى خلف جاد هللا ذكى 1523835 كفـءكفـء3882011/02/24 معلم

المراغة المشتركة 2008/12/30 سامیة جمال الدین احمد حسین 2134336 كفـءكفـء3892011/07/02 معلم

بھالیل الجزیرة للتعلیم االساسى 2008/12/30 سامیة سعید جادهللا زكى 2133167 كفـءكفـء3902011/07/02 معلم

الفرقان االبتدائیة الحدیثة ببني ھالل 2008/12/30 سامیة على دمحم على 2134340 كفـءكفـء3912011/07/02 معلم
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باصونة ریاض االطفال 2007/03/13 سامیة كمال دمحم حسن 1530300 كفـءكفـء3922011/02/24 معلم

العزبة االعدادیة 2007/03/01 سامیة مھران دمحم رضوان 2066778 كفـءكفـء3932011/07/02 معلم

النزلھ 2006/02/01 سامیھ دمحم عبد ربھ السید 1072804 كفـءكفـء3942011/02/24 معلم

نجع البقاطرة بالشورانیة 2007/10/16 سامیھ مفید فایز تادرس 1530422 كفـءكفـء3952011/02/24 معلم

العھد الجدید االبتدائیة المشتركة 2009/04/01 ستر صدقى حكیم عبید 2150743 كفـءكفـء3962011/07/02 معلم

فزاره ص   بالقریھ 2008/12/30 سحر ابراھیم دمحم ابوالحسن 2129835 كفـءكفـء3972011/07/02 معلم

بھتا الشرقیة المشتركة 2007/10/01 سحر احمد عبدالمتجلى یوسف 1523800 كفـءكفـء3982011/02/24 معلم

نجع الماسخ االبتدائیة 2008/12/30 سحر عبد القادر دمحم عبدالقادر 2138958 كفـءكفـء3992011/07/02 معلم

الكرایمة االبتدائیة بالحریدیة 2007/03/10 سحر على احمد على 1521348 كفـءكفـء4002011/02/24 معلم

الكرایمة االبتدائیة بالحریدیة 2008/10/28 سحر على حسان على 2131118 كفـءكفـء4012011/02/24 معلم

نجع العرب 2008/12/30 سحر على ھاشم السمان 2129269 كفـءكفـء4022011/07/02 معلم

المراغة المشتركة 2008/12/30 سحر دمحم أحمد دمحم 2133739 كفـءكفـء4032011/07/02 معلم

الغریزات  االعدادیة بنات 2006/01/28 سحر دمحم السید دمحم 1073244 كفـءكفـء4042011/02/24 معلم

الكرایمة االبتدائیة بالحریدیة 2011/06/27 سعاد عبدالاله عثمان عبدالاله 1072654 كفـءكفـء4052011/07/01 معلم

عمر بن عبدالعزیز تعلیم اساسى 2006/02/01 سعاد دمحم احمد عثمان 1075116 كفـءكفـء4062011/02/24 معلم

الشھداء   بالشیخ شبل 2008/12/30 سعاد دمحم عبدالمجید محمود 2136435 كفـءكفـء4072011/07/02 معلم

الغریزات االبتدائیة الجدیدة 2006/01/28 سعدیة أبو الحمد أحمد قاسم 1075189 كفـءكفـء4082011/02/24 معلم

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

7438of 6162 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 

المراغةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اسماعیل دمحم اسماعیل 2008/12/30 سعدیھ دمحم عبد الرحمن بكر 1072214 كفـءكفـء4092011/07/02 معلم

فزاره االبتدائیة الجدیدة 2006/01/28 سعید أسعد جاد الكریم دمحم 1066639 كفـءكفـء4102011/02/24 معلم

نجع الماسخ االبتدائیة 2008/10/23 سلوى خلف ایوب عبدالرحمن 2133773 كفـءكفـء4112011/02/24 معلم

مدرسة نجع الجالیلة  للتعلیم االساسى 2009/03/30 سلوى عبدالشافى سلیمان قبیصى 2145873 كفـءكفـء4122011/07/02 معلم

الجزازره ص 2007/06/01 سلوى عدلى دمحم سلیمان 1526030 كفـءكفـء4132011/07/02 معلم

ناحیة عامر ع ملحقةبمدرسةناحیةعامر 2009/03/30 سلوى على بكر ابورحاب 2259512 كفـءكفـء4142011/07/02 معلم

مجمع الغریزات الجدیدة 2009/05/13 سماء دمحم محمود مرسى 2363358 كفـءكفـء4152011/07/02 معلم

نجع خلیفھ 2008/12/30 سماح إسماعیل السید أسماعیل 2133772 كفـءكفـء4162011/07/02 معلم

الحریدیھ الجدیده االبتدائیة 2007/10/10 سماح حمد هللا حسن عبد المولي 2052419 كفـءكفـء4172011/02/24 معلم

الجزازره ص 2006/01/28 سماح رمضان السید مصطفى 1074433 كفـءكفـء4182011/02/24 معلم

الجزازرة االعدادیة المشتركة 2006/01/28 سماح عبدالرحمن السید ابراھیم 2145822 كفـءكفـء4192011/02/24 معلم

اسماعیل دمحم اسماعیل 2008/12/30 سماح فتح هللا عبد الاله محمود 2134348 كفـءكفـء4202011/07/02 معلم

نجع الحسك 2008/12/30 سماح قدرى طاھر مصطفى 2139467 كفـءكفـء4212011/07/02 معلم

الشورانیة اإلعدادیة الجدیدة 2007/03/01 سماح كترین حكیم خلیل 1519886 كفـءكفـء4222011/02/24 معلم

دمحم ضیف هللا قناوى للتعلیم االساسى 2006/02/01 سماح كمال على حسین 1071385 كفـءكفـء4232011/07/02 معلم

نجع ابو عوض 2007/03/06 سماح محمود نصر الدین دمحم 2139172 كفـءكفـء4242011/03/01 معلم

اسماعیل دمحم اسماعیل 2008/12/30 سمیحة عبد العال الراوى شروان 2134339 كفـءكفـء4252011/06/27 معلم
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القریة القدیمة ریاض اطفال 2008/12/30 سناء حلمى نجم الدین ابوالحسن 2363890 كفـءكفـء4262011/07/26 معلم

بنى وشاح للتعلیم االساسى 2006/02/01 سناء عابدین عبد الراضى عبد هللا 1073035 كفـءكفـء4272011/02/24 معلم

نجع الكراعى تعلیم اساسى 2008/12/30 سناء دمحم دمحم حجازى 2136440 كفـءكفـء4282011/07/02 معلم

الجزازرة االعدادیة المشتركة 2007/03/01 سناء منصور زكى حمامة 2133736 كفـءكفـء4292011/03/01 معلم

العزبة االعدادیة 2008/12/30 سھام انسى عیاد ابادیر 2141667 كفـءكفـء4302011/07/02 معلم

نجع ھالل للتعلیم االساسى 2008/12/30 سھام عبدالنعیم السید احمد 2137494 كفـءكفـء4312011/07/02 معلم

فزاره الصباحیة 2008/12/30 سھام عدلى ابراھیم حسنین 2137884 كفـءكفـء4322011/07/02 معلم

مجمع بناویط ریاض االطفال 2008/12/30 سھام فرغلى السید عبدالمولى 2136394 كفـءكفـء4332011/07/02 معلم

الشیخ شبل ع 2008/12/30 سھام دمحم رفاعى حسین 2129240 كفـءكفـء4342011/07/02 معلم

البطاخ االبتدائیة المشتركة 2008/12/30 سھام دمحم صادق السید 2137529 كفـءكفـء4352011/07/02 معلم

الجزازره الجدیدة 2008/03/30 سھرة خلیفة عوض توفیق 2145811 كفـءكفـء4362011/07/02 معلم

العطوة تعلیم اساسى 2006/02/01 سھیر جاد على دمحم 1074141 كفـءكفـء4372011/02/24 معلم

الشورانیةاالبتدائیة القدیمة 2006/02/01 سھیر حفظى نظیر میخائیل 1074172 كفـءكفـء4382011/02/24 معلم

اسماعیل دمحم اسماعیل 2008/12/30 سھیر طھ رضوان دمحم 2133751 كفـءكفـء4392011/07/02 معلم

عمر مطرود االبتدائیة 2008/10/25 سھیر عبدالرحمن دمحم راشد 2136409 كفـءكفـء4402011/03/01 معلم

نجع الكماش االعدادیة 2008/12/30 سھیر عبدربھ السید جمعھ 2136437 كفـءكفـء4412011/07/02 معلم

مدرسة السالم بالشورانیة 2006/01/28 سھیر عھدى لبیب حكیم 1074997 كفـءكفـء4422011/03/01 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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مجمع بناویط ص 2009/03/30 سھیر محمود اسماعیل محمود 2132830 كفـءكفـء4432011/07/02 معلم

الشیخ یوسف للتعلیم األساسى 2006/01/28 سھیر نصحى خیر بدروس 1073571 كفـءكفـء4442011/02/24 معلم

الجزازرة االعدادیة المشتركة 2008/12/30 سوزان السید أحمد حسین 2133737 كفـءكفـء4452011/07/02 معلم

نجع ھالل للتعلیم االساسى 2008/06/22 سوزان عبده محمود یوسف 2132817 كفـءكفـء4462011/07/02 معلم

مجمع الغریزات القدیمة 2008/12/30 سوزان مبارك احمد عبدالرحیم 2251819 كفـءكفـء4472011/07/02 معلم

الكرایمة االعدادیة 2006/01/28 سوزان دمحم صالح دمحم دمحم 1073126 كفـءكفـء4482011/02/24 معلم

الحریدیھ القدیمھ م 2006/02/01 سوزان دمحم عثمان دمحم 2133764 كفـءكفـء4492011/02/24 معلم

الشورانیھ الجدیده 2006/02/10 سوزان ولیم غبلایر حنا 1073587 كفـءكفـء4502011/02/24 معلم

عرابة عزیز  االبتدائیة الحدیثة 2008/06/22 سوسن احمد السید خلیفھ 2229107 كفـءكفـء4512011/07/02 معلم

الحریدیة الجدیدة الصباحیة 2008/12/30 سوسن القط حنفى عثمان 2362771 كفـءكفـء4522011/07/02 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2009/03/30 سوسن محروس شاذلى عبدالوھاب 2141651 كفـءكفـء4532011/07/02 معلم

العھد الجدید االبتدائیة المشتركة 2006/02/01 سومھ احمد ضاحى دمحم 1073032 كفـءكفـء4542011/02/14 معلم

الشیخ شبل اإلبتدائیةلریاض األطفال 2008/12/30 سومیھ محمود عبد العلیم خلیفھ 2131302 كفـءكفـء4552011/06/27 معلم

باصونة االعدادیة 2009/03/30 سید احمد ابراھیم دمحم 2157604 كفـءكفـء4562011/07/02 معلم

دمحم عبد المطلب 2008/12/31 شادیة السید عبد السالم رزق 2095600 كفـءكفـء4572011/07/02 معلم

مجمع بناویط الجدیدة 2008/12/30 شحاتھ على دمحم احمد 2132823 كفـءكفـء4582011/07/02 معلم

النجع الكبیر لریاض االطفال 2008/12/30 شربات كامل دمحم عبدهللا 2272502 كفـءكفـء4592011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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الجزازرة االعدادیة المشتركة 2008/12/30 شرین السید عبد الحمید رجال 2132780 كفـءكفـء4602011/07/02 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2010/07/01 شرین سمیر جاد الرب جاد 2145409 كفـءكفـء4612011/07/02 معلم

شندویل االبتدائیة المشتركة 2006/02/01 شرین كمال احمد ابو القاسم 1074414 كفـءكفـء4622011/02/24 معلم

العمور االعدادیة المشتركة 2008/12/30 شرین دمحم على خلیفھ 2255362 كفـءكفـء4632011/07/02 معلم

نجع الكماش االعدادیة 2008/06/01 شریھان على الزھرى محمود 2097234 كفـءكفـء4642011/02/24 معلم

نجع ابو عوض 2008/12/30 شعراوى دمحم عبدالمنعم عبدربھ 2136428 كفـءكفـء4652011/07/02 معلم

اوالد اسماعیل االعدادیة 2008/12/30 شنودة ابراھیم شنودة قلدس 2150209 كفـءكفـء4662011/07/02 معلم

الغریزات  االعدادیة بنات 2008/12/30 شنودة فوزى ناشد مرجان 2147903 كفـءكفـء4672011/07/02 معلم

الشورانیةاالبتدائیة القدیمة 2006/02/01 شنوده صابر تادرس بدروس 1074579 كفـءكفـء4682011/02/24 معلم

باصونة االبتدائبة المشتركة 2007/03/10 شھاب حسن دمحم حسن 1521914 كفـءكفـء4692011/02/24 معلم

نجع ھالل للتعلیم االساسى 2008/12/30 شیرین أحمد السید خضر 2139130 كفـءكفـء4702011/07/02 معلم

عمرو بن العاص  باقصاص 2006/01/28 شیرین جمال ادریس احمد 1075258 كفـءكفـء4712011/02/14 معلم

الغریزات االبتدائیة الجدیدة 2006/01/28 شیرین عدلى صلیب مسعد 1073776 كفـءكفـء4722011/02/24 معلم

المراغة المشتركة 2008/12/30 شیرین فرغلى خلف ابراھیم 1522548 كفـءكفـء4732011/07/02 معلم

مدرسة نجع الجالیلة  للتعلیم االساسى 2006/01/28 شیرین فوزى خضیرى ھاشم 1074876 كفـءكفـء4742011/02/24 معلم

البارود 2007/03/01 شیرین فوزي عمر توفیق 2142796 كفـءكفـء4752011/07/02 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2010/07/01 شیرین مراد محبوب غبلایر 2145902 كفـءكفـء4762011/07/02 معلم
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العبادلھ 2006/01/28 شیریھان جابر جاد عبد الموجود 1074468 كفـءكفـء4772011/02/24 معلم

الفرقان االبتدائیة الحدیثة ببني ھالل 2008/12/30 شیماء ابوعاشور دمحم خلیفة 2139466 كفـءكفـء4782011/07/02 معلم

الشھداء   بالشیخ شبل 2008/12/30 شیماء جمال عبدالعال جمعھ 2139401 كفـءكفـء4792011/07/02 معلم

الشیخ شبل ع 2006/02/01 شیماء سمیر السید عبد الباسط 1076602 كفـءكفـء4802011/02/24 معلم

اسماعیل دمحم اسماعیل 2008/12/30 شیماء سید خیرى عبدالقادر 2150311 كفـءكفـء4812011/07/02 معلم

الجزازره ص 2008/12/30 شیماء صالح الدین مصطفى احمد 1523667 كفـءكفـء4822011/07/02 معلم

مجمع شندویل 2006/02/01 شیماء صالح السید دمحم 1516951 كفـءكفـء4832011/02/24 معلم

الشیخ شبل االبتدائیة 2006/01/28 شیماء عبد العزیز احمد ابا یزید 1074973 كفـءكفـء4842011/03/01 معلم

الشیخ یوسف للتعلیم األساسى 2008/12/30 شیماء عنتر عبدالمؤمن عبداللطیف 2139158 كفـءكفـء4852011/07/02 معلم

الكرایمة االعدادیة 2008/12/30 شیماء دمحم ابراھیم قدارة 2129257 كفـءكفـء4862011/07/02 معلم

اوالد اسماعیل المشتركة 2009/03/30 شیماء دمحم على  خطاب 2142926 كفـءكفـء4872011/06/27 معلم

السمارنھ 2008/12/30 شیماء دمحم دمحم مسعود 2137525 كفـءكفـء4882011/07/02 معلم

بھتا االعدادیة 2006/02/28 شیماء دمحمالخیري عبداللطیف عبدالوھاب 1075720 كفـءكفـء4892011/02/24 معلم

المراغھ االبتدائیة المشتركة 2006/01/28 شیماء منصور السید حسین 1529570 كفـءكفـء4902011/03/01 معلم

اوالد اسماعیل المشتركة 2007/10/17 صادق العربى دمحم ابراھیم 2134381 كفـءكفـء4912011/02/24 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2008/10/30 صباح السید مرعى یحیى 2133087 كفـءكفـء4922011/07/02 معلم

فزاره ص   بالقریھ 2008/12/30 صباح ذكى دمحم السید 2133691 كفـءكفـء4932011/07/02 معلم
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الفرقان الحدیثة لریاض االطفال 2008/10/22 صباح سالم حسین سالم 2133723 كفـءكفـء4942011/03/01 معلم

الشیخ یوسف للتعلیم األساسى 2006/01/28 صباح شنوده منصور جرجس 1072110 كفـءكفـء4952011/02/24 معلم

الجزازره ص 2008/12/30 صباح صبحى دوس جورجي 2133735 كفـءكفـء4962011/07/02 معلم

الحریدیھ الجدیده االبتدائیة 2006/02/01 صباح صدقى فرغلى محمود 1075205 كفـءكفـء4972011/03/01 معلم

الشھید ریاض المشتركة ع 2006/02/01 صباح ماھر حسین العفیفي 1073168 كفـءكفـء4982011/02/24 معلم

ناحیة عامر االبتدائیة 2007/03/01 صفاء ابراھیم دمحم ابراھیم 2135586 كفـءكفـء4992011/02/24 معلم

المراغھ سكھ حدید 2008/12/30 صفاء احمد خلف هللا عبد العال 2132357 كفـءكفـء5002011/07/02 معلم

بنى وشاح للتعلیم االساسى 2005/07/01 صفاء السید بخیت عبد الموجود 1073630 كفـءكفـء5012011/02/24 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2008/12/30 صفاء جادالكریم على ابراھیم 2139405 كفـءكفـء5022011/07/02 معلم

بنى ھالل االبتدائیة الجدیدة 2008/12/30 صفاء حجاب صادق السید 2133725 كفـءكفـء5032011/07/02 معلم

مجمع اوالد اسماعیل 2007/03/01 صفاء حسین احمد دمحم 2150225 كفـءكفـء5042011/02/24 معلم

فزاره الصباحیة 2008/12/30 صفاء رشدى دمحم عبد هللا 2132844 كفـءكفـء5052011/07/02 معلم

الشھداء   بالشیخ شبل 2006/01/28 صفاء شرف الدین عید قاسم 1074587 كفـءكفـء5062011/07/02 معلم

ریالض االطفال بالبطاخ 2008/12/30 صفاء عبد الغنى محمود عبد الغنى 2267385 كفـءكفـء5072011/06/27 معلم

بھتا للتعلیم االساسى ریاض اطفال 2008/12/30 صفاء عبدالاله السید حسانین 2267580 كفـءكفـء5082011/07/02 معلم

عمر مطرود االبتدائیة 2008/12/30 صفاء عزالدین عبدالمطلب عثمان 2141561 كفـءكفـء5092011/07/02 معلم

مجمع العزیزات الجدیدة ریاض اطفال 2008/12/30 صفاء على احمد عبدهللا 2129872 كفـءكفـء5102011/07/02 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجمع بناویط ص 2006/01/28 صفاء فتحى دمحم دمحم 1072418 كفـءكفـء5112011/02/24 معلم

اوالد اسماعیل المشتركة 2006/02/01 صفاء دمحم ابوالفضل ابراھیم 1055905 كفـءكفـء5122011/02/14 معلم

المراغھ االبتدائیة المشتركة 2006/01/28 صفاء دمحم عبدالحمید عبدالعزیز 1529139 كفـءكفـء5132011/03/01 معلم

دمحم ضیف هللا قناوى للتعلیم االساسى 2006/01/28 صفاء دمحم على شمروخ 2226662 كفـءكفـء5142011/02/24 معلم

فزاره الصباحیة 2009/04/01 صفاء دمحم عمر عبد المولى 2132843 كفـءكفـء5152011/07/02 معلم

الغریزات  االعدادیة بنات 2009/03/30 صالح محمود دمحم فرج 2147913 كفـءكفـء5162011/07/02 معلم

المراغة الثانویة القدیمة 2006/01/28 طارق عبد المنعم دمحم منصور 1073017 كفـءكفـء5172011/02/24 معلم

مجمع البطاخ ص 2006/02/01 طاھر دمحم احمد شحاتة 1073139 كفـءكفـء5182011/02/24 معلم

بھتا االعدادیة للتعلیم االساسى 2008/12/15 عابدین ابو الحمد احمد حسن 2131945 كفـءكفـء5192011/07/02 معلم

بھالیل الجزیره الجدیده 2007/10/18 عادل غبلایر لوقا غبلایر 1547175 كفـءكفـء5202011/02/24 معلم

اقصاص ع المشتركة 2008/12/30 عادل فؤاد حسن أبودوح 2133730 كفـءكفـء5212011/07/02 معلم

فزاره ص   بالقریھ 2007/03/01 عاطف صابر عبد الرحمن احمد 1525967 كفـءكفـء5222011/03/01 معلم

آل عوض االبتدائیة 2006/02/01 عبد الجید دمحم عبد الرؤف عبد الاله 1076307 كفـءكفـء5232011/02/24 معلم

فزاره ص   بالقریھ 2008/12/30 عبد الرحمن محمود عبد الرحمن الخضرى 2276443 كفـءكفـء5242011/07/02 معلم

ناحیة عامر االبتدائیة 2006/01/28 عبد الغنى احمد دمحم الصغیر 1075431 كفـءكفـء5252011/02/24 معلم

نجع البقاطرة بالشورانیة 2008/12/30 عبدالكریم سعد فراج دمحم 2157735 كفـءكفـء5262011/07/02 معلم

عرابة عزیز االعدادیة 2007/10/18 عبدالناصر عبدالرءوف متولى احمد 1528083 كفـءكفـء5272011/02/24 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المراغةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النجع الكبیر لریاض االطفال 2007/03/01 عبیر احمد  اسماعیل احمد 2079069 كفـءكفـء5282011/02/24 معلم

الجزازره الجدیدة 2006/02/01 عبیر البدرى دمحم شعبان 1070778 كفـءكفـء5292011/02/24 معلم

بنى وشاح للتعلیم االساسى 2006/02/01 عبیر خلف فتحى بدوى 1074381 كفـءكفـء5302011/02/24 معلم

بھالیل الجزیرة للتعلیم االساسى 2007/10/22 عبیر عیسى رجب طھ 1520311 كفـءكفـء5312011/02/24 معلم

فزارة االعدادیة 2007/10/17 عبیر دمحم ابراھیم دمحم 1075756 كفـءكفـء5322011/02/24 معلم

عمر بن عبدالعزیز تعلیم اساسى 2006/01/28 عبیر دمحم على دمحم 1075000 كفـءكفـء5332011/07/02 معلم

بھتا للتعلیم االساسى ریاض اطفال 2008/12/30 عبیر محمود عبدالرحمن احمد 2267579 كفـءكفـء5342011/06/27 معلم

الحاج عبدالال دمحم الوقده 2006/02/13 عبیر مكرم عطاهللا قلتھ 1523745 كفـءكفـء5352011/07/02 معلم

مجمع بناویط ریاض االطفال 2008/12/30 عدل دمحم دمحم احمد 2138444 كفـءكفـء5362011/06/27 معلم

الشورانیة اإلعدادیة الجدیدة 2007/03/01 عربى عاطف كیالنى عبدهللا 2138064 كفـءكفـء5372011/03/01 معلم

الشیخ یوسف للتعلیم األساسى 2008/12/30 عزالدین فراج عبدالرحمن محمود 2133724 كفـءكفـء5382011/07/02 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2009/03/30 عزة خلف دمحم على 2141659 كفـءكفـء5392011/07/01 معلم

نجع الكماش االعدادیة 2007/03/01 عزة عبدالرحمن ابوالوفا دمحم 2135576 كفـءكفـء5402011/02/24 معلم

دمحم عبد المطلب 2008/12/30 عزة دمحم خلیفھ مھدى 2139182 كفـءكفـء5412011/07/02 معلم

البطاخ االبتدائیة المشتركة 2008/07/01 عزة مقبول احمد دمحم 2231267 كفـءكفـء5422011/07/02 معلم

بنى وشاح للتعلیم االساسى 2006/02/01 عزه البدرى فرغل احمد 2138458 كفـءكفـء5432011/02/24 معلم

ناحیة عامر االبتدائیة 2011/02/14 عزه عبد اللطیف السید دمحم 2134135 كفـءكفـء5442011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المراغةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النجع الكبیر بالشورانیة 2006/01/28 عزه على حسین على 1074893 كفـءكفـء5452011/02/24 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2008/12/30 عزیزة عبداللطیف احمد عبدالرحمن 2133054 كفـءكفـء5462011/07/02 معلم

دمحم ضیف هللا قناوى للتعلیم االساسى 2006/02/01 عزیزه سعد على حسین 1073520 كفـءكفـء5472011/03/01 معلم

الفرقان االبتدائیة الحدیثة ببني ھالل 2006/02/01 عصام صلیب سولایر صلیب 1526242 كفـءكفـء5482011/02/24 معلم

عرابة عزیز االعدادیة 2006/01/28 عطیات حنفى محمود ابوزید 1528081 كفـءكفـء5492011/02/24 معلم

بنى ھالل االبتدائیة الجدیدة 2007/06/01 عطیات عزالدین عبدالمطلب عثمان 1521780 كفـءكفـء5502011/03/01 معلم

نجع ھالل للتعلیم االساسى 2006/02/01 عظیمة فوزى دمحم احمد 1074866 كفـءكفـء5512011/03/01 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2008/12/30 عفاف احمد عبدالعال حسین 2132813 كفـءكفـء5522011/07/02 معلم

المراغة المشتركة 2008/12/30 عفاف السید عبدالرحیم ھاشم 2134337 كفـءكفـء5532011/07/02 معلم

ناحیة عامر االبتدائیة 2008/12/30 عفاف جابر مصطفى غفیر 2129854 كفـءكفـء5542011/07/02 معلم

الغریزات  االعدادیة بنات 2006/01/28 عفاف عونى الدیب جرجس 2133726 كفـءكفـء5552011/02/24 معلم

مجمع البطاخ ص 2008/07/01 عفاف فتحى كمال الیمنى 2082451 كفـءكفـء5562011/02/24 معلم

الفرقان الحدیثة لریاض االطفال 2008/12/30 عفاف دمحم احمد عثمان 1067049 كفـءكفـء5572011/06/27 معلم

الشورانیھ الجدیده 2008/12/30 عفاف مصطفى السید حمزه 2132455 كفـءكفـء5582011/07/02 معلم

دمحم ضیف هللا قناوى للتعلیم االساسى 2006/01/28 عفاف ھاشم طھ حسن 1073708 كفـءكفـء5592011/03/01 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2008/12/30 عال قدرى زیدان احمد 2155488 كفـءكفـء5602011/07/02 معلم

الشورانیة باالعدادیة 2008/12/30 عالء الدین جمال انور عبد الدایم 2129313 كفـءكفـء5612011/07/02 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

النزلھ 2008/12/30 عالء حبشى إبراھیم یوسف 2136393 كفـءكفـء5622011/07/02 معلم

فزاره االبتدائیة الجدیدة 2006/01/28 عالء عمر توفیق مھدي 1074835 كفـءكفـء5632011/02/24 معلم

فزاره ص   بالقریھ 2006/01/28 عالء دمحم عبدالودود عبدهللا 1073181 كفـءكفـء5642011/07/02 معلم

مجمع بناویط الجدیدة 2009/03/30 على السید على حامد 2157591 كفـءكفـء5652011/07/02 معلم

البطاخ الثانویھ بالمراغھ 2007/03/01 على عبدالاله على حفني 1525648 كفـءكفـء5662011/02/24 معلم

مدرسة نجع الجالیلة  للتعلیم االساسى 2008/12/30 على دمحم احمد السید 2137878 كفـءكفـء5672011/07/02 معلم

بناویط االعدادیة 2007/10/10 علي یونس عبد المعین طلب 2058253 كفـءكفـء5682011/02/24 معلم

الفرقان االبتدائیة الحدیثة ببني ھالل 2008/12/30 علیاء على عواجة على 2145145 كفـءكفـء5692011/07/02 معلم

بناویط االعدادیة 2009/03/30 علیاء دمحم السید ھاشم 2132826 كفـءكفـء5702011/07/02 معلم

الجزازره الجدیدة 2006/02/01 عماد احمد دمحم ابو زید 1072559 كفـءكفـء5712011/07/02 معلم

العطوة تعلیم اساسى 2008/12/30 عماد رافت إسحاق قلینى 2133707 كفـءكفـء5722011/07/02 معلم

بھالیل الجزیرة للتعلیم االساسى 2006/01/28 عماد صبحى شنودة جاد 2135597 كفـءكفـء5732011/03/01 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2009/01/27 عماد محروس حكیم سدراك 2138091 كفـءكفـء5742011/06/27 معلم

الشھید ریاض المشتركة ع 2008/12/30 عمرو فتحى دمحم عبد الجلیل 2133704 كفـءكفـء5752011/07/02 معلم

الشیخ یوسف للتعلیم األساسى 2008/12/30 عمرو دمحم السید احمد 2133711 كفـءكفـء5762011/07/02 معلم

بھالیل الجزیرة للتعلیم االساسى 2006/01/28 عواطف السید محمود السید 1073801 كفـءكفـء5772011/02/24 معلم

العزبة االعدادیة 2006/02/26 عواطف محمود بخیت على 1069465 كفـءكفـء5782011/03/01 معلم

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

7438of 6172 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  
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحاج عبدالال دمحم الوقده 2006/02/01 عوض فھمى ابراھیم عیسى 1074270 كفـءكفـء5792011/02/24 معلم

مدرسة نجع الجالیلة  للتعلیم االساسى 2009/03/30 عیسى دمحم احمد عیسى 2152802 كفـءكفـء5802011/07/02 معلم

مجمع الغریزات لریاض األطفال 2007/03/01 غادة فوزى خلیفة احمد 1520796 كفـءكفـء5812011/02/24 معلم

فزاره ص   بالقریھ 2009/03/30 فاتن احمد فرید عطیة 2137888 كفـءكفـء5822011/07/02 معلم

فزاره ص   بالقریھ 2008/12/30 فاتن عبدالرحمن اسماعیل دمحم 2133079 كفـءكفـء5832011/07/02 معلم

نجع الكراعى للتعلیم االساسى 2008/12/30 فاتن عبدهللا عبدالغنى عبدالاله 2129271 كفـءكفـء5842011/07/02 معلم

العبادلھ 2011/02/14 فادى جرجس فھیم سالمھ 1074586 كفـءكفـء5852011/02/14 معلم

مجمع الغریزات القدیمة 2006/01/28 فادى وحید نجیب حسب هللا 1073285 كفـءكفـء5862011/02/24 معلم

مجمع بناویط الجدیدة 2007/10/17 فادیھ عبد السید ملیكھ نصر 2070710 كفـءكفـء5872011/02/24 معلم

نجع العرب 2006/02/01 فاطمة احمد رشید احمد 1072229 كفـءكفـء5882011/02/24 معلم

باصونة االبتدائبة المشتركة 2008/12/30 فاطمة الزھراء على أحمد 2129849 كفـءكفـء5892011/07/02 معلم

آل عوض االبتدائیة 2008/10/25 فاطمة على احمد على 2071330 كفـءكفـء5902011/02/24 معلم

الجزازرة االعدادیة المشتركة 2008/12/30 فاطمة على دمحم اسماعیل 2134342 كفـءكفـء5912011/07/02 معلم

مجمع بناویط ص 2008/12/30 فاطمة دمحم سلیم عبدالرحمن 2132832 كفـءكفـء5922011/07/02 معلم

بھالیل الجزیرة االعدادیة 2007/03/10 فاطمھ صالح احمد على 2129344 كفـءكفـء5932011/02/24 معلم

بنى ھالل االبتدائیة الجدیدة 2006/01/28 فاطمھ دمحم السید على 1071645 كفـءكفـء5942011/07/02 معلم

عمرو بن العاص  باقصاص 2008/12/30 فاطمھ دمحمین سالم على 2131497 كفـءكفـء5952011/07/02 معلم
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نجع الحسك 2009/03/30 فتحیة دمحم حامد احمد 2139700 كفـءكفـء5962011/07/02 معلم

عمر بن عبدالعزیز تعلیم اساسى 2006/02/01 فیفى كمال بخیت عبدالعال 1074614 كفـءكفـء5972011/02/24 معلم

نجع البقاطرة بالشورانیة 2006/02/01 فیوال میالد جاب هللا سالمھ 1074242 كفـءكفـء5982011/02/24 معلم

دمحم ضیف هللا قناوى للتعلیم االساسى 2008/12/30 كاترین سیحة منصور سامى 2207585 كفـءكفـء5992011/07/02 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2008/12/30 كاترین عبید غبلایر عبید 2151555 كفـءكفـء6002011/07/02 معلم

المراغة المشتركة 2008/12/30 كاترین عھدى سلیمان مجلع 2135569 كفـءكفـء6012011/07/02 معلم

مجمع بناویط ص 2006/01/28 كاملھ عمر ابو ضیف دمحم 1074472 كفـءكفـء6022011/02/24 معلم

الشیخ یوسف للتعلیم األساسى 2006/01/28 كریستینا جمیل كامل افالمین 2133702 كفـءكفـء6032011/02/24 معلم

القریھ القدیمھ 2006/02/01 كریمان صدیق حسن عثمان 2124579 كفـءكفـء6042011/02/14 معلم

نجع الشیخ صالح 2009/03/30 كریمان مصطفى احمد دمحم 2195908 كفـءكفـء6052011/07/02 معلم

الشیخ یوسف للتعلیم االساسى الجدیدة 2006/02/27 كریمھ احمد عبد العال عبد هللا 1072637 كفـءكفـء6062011/02/24 معلم

دمحم ضیف هللا قناوى للتعلیم االساسى 2008/12/30 كمال عبد الفتاح دمحم حسانین 2136401 كفـءكفـء6072011/07/02 معلم

باصونة االبتدائبة المشتركة 2006/02/01 كوثر دمحم ابوضیف محمود 1073696 كفـءكفـء6082011/07/02 معلم

المراغھ سكھ حدید 2007/06/22 لبنى عاطف یوسف السید 2134372 كفـءكفـء6092011/02/24 معلم

العطوة تعلیم اساسى 2006/02/01 لطف هللا سمیر ثابت ساویرس 1531328 كفـءكفـء6102011/02/24 معلم

مجمع شندویل 2006/02/01 لمیاء السید محمود احمد 1517749 كفـءكفـء6112011/03/01 معلم

باصونة االعدادیة 2006/02/01 لمیس حسن على دمحم 1075359 كفـءكفـء6122011/02/24 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 

المراغةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

باصونة االعدادیة 2006/01/28 لیلة دمحم ابوضیف جاب هللا 1074047 كفـءكفـء6132011/03/01 معلم

بھالیل الجزیرة االعدادیة 2008/12/30 لیلى جابر دمحم عبدالاله 2151532 كفـءكفـء6142011/07/02 معلم

فزاره ص   بالقریھ 2008/12/30 لیلى ذكى دمحم السید 2133693 كفـءكفـء6152011/07/02 معلم

البارود 2006/02/28 لیلى عبد الفتاح ابو الیزید عبد الكریم 1074195 كفـءكفـء6162011/07/02 معلم

فزاره االبتدائیة الجدیدة 2006/02/01 لیلي محمود دمحم عبد العال 1069968 كفـءكفـء6172011/02/24 معلم

البطاخ الثانویھ بالمراغھ 2009/02/17 ماجد عاید معوض بطرس 2121297 كفـءكفـء6182011/07/02 معلم

اوالد اسماعیل االعدادیة 2006/02/01 ماجد نعیم شاكر جاد هللا 1523951 كفـءكفـء6192011/02/24 معلم

فزاره ص   بالقریھ 2008/12/30 ماجدة احمد اسعد عبد الرحیم 2133076 كفـءكفـء6202011/07/02 معلم

الكرایمة االبتدائیة بالحریدیة 2007/03/01 ماجدة احمد مصطفى حسین 1518262 كفـءكفـء6212011/02/24 معلم

الجزازره ص 2006/01/28 ماجدة بشرى تامر بسطوروس 1056142 كفـءكفـء6222011/07/02 معلم

الجزازره ص 2006/01/28 ماجدة عویضة رواى عویضة 1073582 كفـءكفـء6232011/02/24 معلم

فزارة االعدادیة 2008/12/30 مارتینا ماھر یوسف شنوده 2129826 كفـءكفـء6242011/07/02 معلم

فزارة االعدادیة 2008/12/30 مارلین ناجح بخیت عجایبى 2132407 كفـءكفـء6252011/07/02 معلم

العمور االعدادیة المشتركة 2008/12/30 مارى عیاد فخرى ابراھیم 2138053 كفـءكفـء6262011/07/02 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2008/12/30 مارى فتیحة لوكاس توفیق 2150221 كفـءكفـء6272011/07/02 معلم

الشیخ یوسف للتعلیم األساسى 2006/01/28 مارى نظیم راتب اسطفانوس 1073982 كفـءكفـء6282011/02/24 معلم

الغریزات االبتدائیة الجدیدة 2008/12/30 ماریان الضبع لمعى بسكالس 2137879 كفـءكفـء6292011/07/02 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

اوالد اسماعیل االعدادیة 2008/12/30 ماریان جمیل رزق هللا ابراھیم 2141640 كفـءكفـء6302011/07/02 معلم

الكرایمة االعدادیة 2007/10/25 ماھر ابراھیم احمد ھارون 2051597 كفـءكفـء6312011/03/01 معلم

الفرقان االبتدائیة الحدیثة ببني ھالل 2007/03/01 مایسة ابراھیم شاكر السید 2066734 كفـءكفـء6322011/02/24 معلم

الحاج عبد الال دمحم بالوقده 2008/12/30 مجده ثابت ابوزید عبدالاله 1069469 كفـءكفـء6332011/07/02 معلم

فزارة االعدادیة 2006/01/28 دمحم ابراھیم عبدالعال دمحم 1075553 كفـءكفـء6342011/02/24 معلم

آل عوض االبتدائیة 2008/12/30 دمحم احمد اسماعیل عبدالرحیم 2132838 كفـءكفـء6352011/07/02 معلم

اقصاص ع المشتركة 2008/12/30 دمحم أحمد عبد النعیم إمام 2139176 كفـءكفـء6362011/07/02 معلم

ناحیة عامر االبتدائیة 2006/01/28 دمحم احمد دمحم دمحم 1072846 كفـءكفـء6372011/02/24 معلم

مدرسة نجع الحسك االعدادیة 2008/12/30 دمحم السید على ابراھیم 2131809 كفـءكفـء6382011/07/02 معلم

فصول شندویل الملحقة ث 2009/03/30 دمحم السید دمحم امام 2142896 كفـءكفـء6392011/07/02 معلم

فزاره االبتدائیة الجدیدة 2008/06/16 دمحم السید دمحم حسن 2129606 كفـءكفـء6402011/03/01 معلم

فزاره االبتدائیة الجدیدة 2006/01/28 دمحم الشاطر دمحم احمد 1075649 كفـءكفـء6412011/02/24 معلم

العزبة االعدادیة 2008/12/30 دمحم الضبع السید مدكور 2255320 كفـءكفـء6422011/07/02 معلم

الكرایمة االعدادیة 2008/12/30 دمحم حسنى حسان السید 2131134 كفـءكفـء6432011/07/02 معلم

البطاخ الثانویھ بالمراغھ 2006/02/01 دمحم رشاد دمحم وزیرى 1528627 كفـءكفـء6442011/02/24 معلم

الشھداء   بالشیخ شبل 2008/12/30 دمحم سعد دمحم دمحم 2130673 كفـءكفـء6452011/07/02 معلم

البارود 2006/01/28 دمحم عبد الحى خلف حسن 1073452 كفـءكفـء6462011/02/24 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

عمر مطرود االبتدائیة 2008/12/30 دمحم عبد العال السید عبد العال 2136420 كفـءكفـء6472011/07/02 معلم

بھتا الشرقیة المشتركة 2006/01/28 دمحم عبدالعال احمد عبدالرحیم 1072053 كفـءكفـء6482011/02/24 معلم

الجزازرة االعدادیة المشتركة 2008/12/30 دمحم عبدالعزیز عبد الحمید مصطفى 2133733 كفـءكفـء6492011/07/02 معلم

فزاره ص   بالقریھ 2006/01/28 دمحم عبدالمجید دمحم عبدالمجید 2221347 كفـءكفـء6502011/02/24 معلم

الحریدیھ القدیمھ م 2009/03/30 دمحم كمال عباس فھمى 2259506 كفـءكفـء6512011/07/02 معلم

الشیخ شبل االبتدائیة 2008/12/30 دمحم مأمون طاھر ابراھیم 2256102 كفـءكفـء6522011/07/02 معلم

نجع الكراعى للتعلیم االساسى 2008/12/30 دمحم متولى دمحم على 2136422 كفـءكفـء6532011/07/02 معلم

نجع ھالل للتعلیم االساسى 2008/12/30 دمحم دمحم أحمد عبد الغنى 2129902 كفـءكفـء6542011/07/02 معلم

القریھ القدیمھ 2007/03/01 دمحم دمحم عبد السمیع دمحم 1519657 كفـءكفـء6552011/02/24 معلم

اقصاص ع المشتركة 2008/12/30 دمحم دمحم عبد العال أحمد 2134333 كفـءكفـء6562011/07/02 معلم

الغریزات  االعدادیة بنات 2006/02/01 دمحم دمحم عبد اللطیف عبد هللا 1068630 كفـءكفـء6572011/07/02 معلم

عمرو بن العاص  باقصاص 2008/12/30 دمحم دمحم عثمان محمود 1072117 كفـءكفـء6582011/07/02 معلم

نجع ھالل للتعلیم االساسى 2008/12/30 دمحم محمود ابوضیف احمد 2132810 كفـءكفـء6592011/07/02 معلم

بھالیل الجزیرة االعدادیة 2008/12/30 دمحم محمود عبدالعلیم عبدالعال 2133181 كفـءكفـء6602011/07/02 معلم

بھالیل الجزیرة االعدادیة 2009/04/01 دمحم مختار محمود عبد النعیم 2129330 كفـءكفـء6612011/07/02 معلم

نجع ابو عوض 2008/12/30 دمحم مراد خضیرى مراد 2129907 كفـءكفـء6622011/07/02 معلم

نجع العرب 2006/02/01 دمحم منصور احمد عبدالاله 1074628 كفـءكفـء6632011/03/01 معلم
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نجع ھالل للتعلیم االساسى 2008/12/30 دمحم یحیى عمر دمحم 2132778 كفـءكفـء6642011/07/02 معلم

فزارة االعدادیة 2008/12/30 محمود ابراھیم عمران عبدالاله 2137886 كفـءكفـء6652011/07/02 معلم

القریھ القدیمھ 2006/01/02 محمود ابراھیم دمحم ابراھیم 1074107 كفـءكفـء6662011/07/02 معلم

الشورانیھ الجدیده 2006/02/01 محمود احمد اسماعیل احمد 2139715 كفـءكفـء6672011/02/24 معلم

الشاعر على الجندى االعدادیة 2007/03/01 محمود احمد دمحم ابوزید 2227392 كفـءكفـء6682011/03/01 معلم

الغریزات  االعدادیة بنات 2007/03/01 محمود احمد دمحم سلیم 1540523 كفـءكفـء6692011/07/02 معلم

العطوة تعلیم اساسى 2009/03/30 محمود احمد دمحم عبدالعال 2195863 كفـءكفـء6702011/07/02 معلم

بھالیل الجزیرة القدیمة 2008/12/30 محمود احمد دمحم مھنى 2133153 كفـءكفـء6712011/07/02 معلم

نجع الحسك 2006/01/28 محمود بدوى السید بدوى 1072740 كفـءكفـء6722011/02/24 معلم

الغریزات ع بنین 2006/01/18 محمود جاد محمود حسن 1073779 كفـءكفـء6732011/07/02 معلم

فزاره االبتدائیة الجدیدة 2007/10/17 محمود خیري دمحم عبدالرحمن 2133275 كفـءكفـء6742011/02/24 معلم

نجع الشیخ صالح 2008/12/30 محمود رشاد خلف هللا السید 2129911 كفـءكفـء6752011/07/02 معلم

الغریزات  االعدادیة بنات 2006/02/01 محمود عبد المجید السید دمحم 1071974 كفـءكفـء6762011/03/01 معلم

مجمع اوالد اسماعیل 2006/02/01 محمود دمحم احمد دمحم 1073616 كفـءكفـء6772011/02/24 معلم

النجع الكبیر بالشورانیة 2006/02/01 محمود دمحم امام دسوقي 1072299 كفـءكفـء6782011/02/24 معلم

بناویط االعدادیة 2008/12/30 محمود دمحم عبدالرحمن الحضرى 2152734 كفـءكفـء6792011/07/02 معلم

الحریدیھ القدیمھ م 2008/12/30 مدحت رمضان سعد عبدالصبور 2131782 كفـءكفـء6802011/07/02 معلم
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فزاره ص   بالقریھ 2006/02/15 مدحت دمحم احمد دمحم 2131695 كفـءكفـء6812011/07/02 معلم

السمارنھ 2007/10/17 مرثا قرقار شھید فام 1530279 كفـءكفـء6822011/02/24 معلم

نجع الحسك 2006/01/28 مرفت احمد السید احمد 1074438 كفـءكفـء6832011/03/01 معلم

عرابة عزیز االبتدائیة الجدیدة 2007/10/17 مرفت الدیب یوسف جاد هللا 1523927 كفـءكفـء6842011/02/24 معلم

الشھید عبدالكریم قاسم 2006/02/01 مرفت حسن ابوزید السید 1072298 كفـءكفـء6852011/02/24 معلم

مجمع بناویط ص 2008/12/30 مرفت رمسیس خلیل میخائیل 2140658 كفـءكفـء6862011/07/02 معلم

الكرایمة بالحریدیة ریاض اطفال 2008/06/09 مرفت رمضان سعد عبد الصبور 2064167 كفـءكفـء6872011/06/27 معلم

الحریدیھ القدیمھ م 2008/12/30 مرفت شكرى بدروس غبلایر 2139710 كفـءكفـء6882011/07/02 معلم

بھالیل الجزیرة االعدادیة 2009/04/01 مرفت عاطف معتمد سلیم 2135590 كفـءكفـء6892011/07/02 معلم

فزاره ص   بالقریھ 2007/03/12 مرفت عبدالجواد احمد عبدهللا 2129829 كفـءكفـء6902011/02/14 معلم

الغریزات  االعدادیة بنات 2008/12/30 مرفت عطیة نخلة عطیة 2133727 كفـءكفـء6912011/07/02 معلم

فزاره االبتدائیة الجدیدة 2007/10/17 مرفت عطیھ ابراھیم على 2129503 كفـءكفـء6922011/02/24 معلم

العمور االعدادیة المشتركة 2008/12/30 مرفت كمال انیس عبدالنور 2144368 كفـءكفـء6932011/04/01 معلم

البطاخ االبتدائیة المشتركة 2008/12/30 مرفت ماھر ثابت احمد 2137526 كفـءكفـء6942011/07/02 معلم

الشیخ یوسف للتعلیم االساسى الجدیدة 2006/02/01 مرفت دمحم عبد العزیز محمود 1075609 كفـءكفـء6952011/02/24 معلم

الشاعر على الجندى االعدادیة 2008/12/30 مرفت نعیم لوقا غبلایر 2138997 كفـءكفـء6962011/07/02 معلم

مجمع اوالد اسماعیل 2008/10/01 مروة حسن ابوحسیبة  احمد 2071652 كفـءكفـء6972011/07/02 معلم
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الشیخ شبل ع 2007/03/01 مروة رشاد احمد مرزوق 1072492 كفـءكفـء6982011/02/24 معلم

اوالد اسماعیل االعدادیة 2006/01/28 مروة سعد الدین احمد دمحم 2135592 كفـءكفـء6992011/03/01 معلم

عمرو بن العاص  باقصاص 2009/03/30 مروة سمیر یوسف مصطفى 2269738 كفـءكفـء7002011/07/02 معلم

بناویط االعدادیة 2007/03/01 مروه خلف عبد العزیز عبد الرحیم 1516678 كفـءكفـء7012011/02/24 معلم

الكرایمة االعدادیة 2007/03/01 مریان جمال عطاهللا شحاتھ 1528633 كفـءكفـء7022011/02/24 معلم

العھد الجدید االبتدائیة المشتركة 2007/03/01 مریانا مكرم مسعود شرقاوى 2226084 كفـءكفـء7032011/02/24 معلم

الشورانیة اإلعدادیة الجدیدة 2008/12/30 مریم بدوى دمحم احمد 2139177 كفـءكفـء7042011/07/02 معلم

النجع الكبیر بالشورانیة 2008/12/30 مریم بطرس حكیم جابر 2279439 كفـءكفـء7052011/07/02 معلم

الجزازرة االعدادیة المشتركة 2008/12/30 مریم ثروت غالى سلیمان 2132777 كفـءكفـء7062011/07/02 معلم

نجع ھالل للتعلیم االساسى ریاض اطفال 2008/12/30 مریم سمیر داود یطرس 2135575 كفـءكفـء7072011/06/27 معلم

دمحم ضیف هللا قناوى للتعلیم االساسى 2008/12/30 مریم صموئیل القس جرجس القمص شنوده 2129878 كفـءكفـء7082011/07/02 معلم

الشورانیة اإلعدادیة الجدیدة 2008/12/30 مریم غبلایر بشاى غبلایر 2129832 كفـءكفـء7092011/07/02 معلم

الشیخ یوسف للتعلیم االساسى الجدیدة 2006/02/01 مریم لبیب عجایبى تاوضروس 1072156 كفـءكفـء7102011/02/24 معلم

مدرسة بھتا للتعلیم االساسى 2007/06/01 مریم لمبى اندراوس عبدالمسیح 1523782 كفـءكفـء7112011/02/24 معلم

العبادلھ 2006/02/01 مریم وصفى جرجس فرح 1073986 كفـءكفـء7122011/02/24 معلم

القریھ القدیمھ 2006/01/28 مشیرة إسماعیل إمبابى إحمد 2133700 كفـءكفـء7132011/03/01 معلم

الفرقان االبتدائیة الحدیثة ببني ھالل 2008/07/01 مصطفى اسماعیل فضل ابو العال 2226101 كفـءكفـء7142011/02/24 معلم
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المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2009/02/05 مصطفى البدرى رجب محمود 2144811 كفـءكفـء7152011/07/02 معلم

الشھداء   بالشیخ شبل 2008/12/30 مصطفى السید احمد عبدالغنى 2131705 كفـءكفـء7162011/07/02 معلم

الجزازره ص 2006/02/01 مصطفى عباس محمود عباس 1524297 كفـءكفـء7172011/02/24 معلم

اوالد اسماعیل االعدادیة 2006/01/28 مصطفى عبد اللطیف ابراھیم عبد المولى 2067160 كفـءكفـء7182011/02/24 معلم

نجع الماسخ االبتدائیة 2006/02/01 مصطفي دمحم عبد العزیز موسى 1072248 كفـءكفـء7192011/02/14 معلم

نجع الشیخ صالح 2009/03/30 مطرود محمود احمد حسن 2196485 كفـءكفـء7202011/07/02 معلم

مجمع اوالد اسماعیل 2006/01/28 مالك نجاح لمعي بشاي 1074987 كفـءكفـء7212011/02/24 معلم

اسماعیل دمحم اسماعیل ریاض اطفال 2007/03/01 منار دمحم نور الدین دمحم 1516684 كفـءكفـء7222011/02/24 معلم

بنى ھالل االبتدائیة الجدیدة 2006/02/01 مناره ربیعى حارس ربیعى 1072903 كفـءكفـء7232011/03/01 معلم

الجزازره ص 2006/01/28 منال بقطر بخیت ابو حلقة 1072715 كفـءكفـء7242011/07/02 معلم

مجمع البطاخ ریاض األطفال 2008/12/30 منال خلف هللا عویضة موسى 2137539 كفـءكفـء7252011/07/02 معلم

مجمع بناویط الجدیدة 2007/03/01 منال خیرى محمود عبدالسمیع 2071326 كفـءكفـء7262011/02/24 معلم

باصونة االبتدائبة المشتركة 2008/12/30 منال صالح فؤاد الحداد 2139408 كفـءكفـء7272011/07/02 معلم

اوالد اسماعیل االبتدائیة 2006/02/01 منال عبدالباسط احمد دمحم 1072539 كفـءكفـء7282011/02/14 معلم

بھالیل الجزیرة القدیمة 2006/01/28 منال قصدى عبید موسى 1072826 كفـءكفـء7292011/02/24 معلم

الشاعر على الجندى االعدادیة 2008/12/30 منال كمال الضبع شحاتھ 2137514 كفـءكفـء7302011/07/02 معلم

مجمع بناویط ص 2007/03/01 منال دمحم عیسى دمحم 2129576 كفـءكفـء7312011/02/24 معلم
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المراغھ سكھ حدید 2006/01/28 منال دمحم دمحم عبدالرحمن 1074564 كفـءكفـء7322011/02/24 معلم

بھتا الشرقیة المشتركة 2008/12/30 منى احمد دمحم عبدالمجید 2137898 كفـءكفـء7332011/07/02 معلم

باصونة االعدادیة 2008/12/30 منى بدوى سید دمحم 2136426 كفـءكفـء7342011/07/02 معلم

الجزازرة االعدادیة المشتركة 2006/02/27 منى حمدى توفیق احمد 1073193 كفـءكفـء7352011/02/24 معلم

اوالد اسماعیل االعدادیة 2007/03/01 منى ظریف فخرى ابراھیم 1522500 كفـءكفـء7362011/03/01 معلم

مدرسة السالم بالشورانیة 2006/01/28 منى عاطف دمحم احمد 1073334 كفـءكفـء7372011/03/01 معلم

الحاج عبدالال دمحم الوقده 2008/12/30 منى عبدالحافظ دمحم عبدالحافظ 2133059 كفـءكفـء7382011/07/02 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2008/12/30 منى عبدالرحمن ابوالوفا دمحم 2136443 كفـءكفـء7392011/07/02 معلم

الفرقان االبتدائیة الحدیثة ببني ھالل 2007/03/01 منى عبدالعال السید عبدالاله 2066788 كفـءكفـء7402011/02/24 معلم

الشیخ یوسف للتعلیم األساسى 2011/06/27 منى عبدالعال عارف طلیبة 2129252 كفـءكفـء7412011/06/27 معلم

بنى وشاح للتعلیم االساسى 2006/02/01 منى محمود عبد الالة محمود 1073162 كفـءكفـء7422011/02/24 معلم

الكرایمة االبتدائیة بالحریدیة 2007/03/01 منى محمود عبد المجید فرغلى 1517097 كفـءكفـء7432011/02/24 معلم

فزاره ص   بالقریھ 2008/12/30 منى محمود مرعى یحیا 2133690 كفـءكفـء7442011/07/02 معلم

الحریدیھ الجدیده االبتدائیة 2006/02/01 منى منصور حسنین ھمام 2064228 كفـءكفـء7452011/03/01 معلم

2011/07/02 النزلة  الجدیدة لریاض اطفال مني عاطف علي احمد 2219358 كفـءكفـء7462011/07/02 معلم

بھالیل الجزیرة االعدادیة 2010/02/14 مھا  عطا هللا  جابر  عطا هللا 2124836 كفـءكفـء7472011/02/24 معلم

الكرایمة االبتدائیة بالحریدیة 2007/10/18 مھا احمد احمد ابراھیم 1517134 كفـءكفـء7482011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

الغریزات االبتدائیة الجدیدة 2007/10/16 مھا جاد جریس عطیة 2139708 كفـءكفـء7492011/02/24 معلم

الشیخ یوسف للتعلیم األساسى 2009/05/10 سلیم" مصطفى كمال " "دمحم صالح الدین"مى  2147623 كفـءكفـء7502011/07/02 معلم

الشھداء   بالشیخ شبل 2006/01/28 میادة دمحم الشافعى احمد عبد الرحیم 1073709 كفـءكفـء7512011/02/24 معلم

بھتا االعدادیة للتعلیم االساسى 2008/12/30 مینا رزق رسمى بادیر 2136444 كفـءكفـء7522011/07/02 معلم

العبادلھ 2006/02/01 مینا رسمى نجیب شخلیل 2137544 كفـءكفـء7532011/02/24 معلم

السمارنھ 2007/10/22 مینا فارس عبدالسید حنا 1523863 كفـءكفـء7542011/02/24 معلم

فصول شندویل الملحقة ث 2008/12/30 مینا نجیب لطفى جبرة 2138057 كفـءكفـء7552011/07/02 معلم

العمور االبتدائیة المشتركة 2006/02/01 ناجح ثابت بنیامین تعلب 2139183 كفـءكفـء7562011/02/24 معلم

الكرایمة االبتدائیة بالحریدیة 2006/01/28 ناجح عثمان حنفى عثمان 1075200 كفـءكفـء7572011/03/01 معلم

فزاره االبتدائیة الجدیدة 2007/10/17 ناجى ذكى جرجس عبد هللا 2129562 كفـءكفـء7582011/02/24 معلم

االخیضر االبتدائیة القدیمة 2006/01/28 نادیة غالى عیسى ابراھیم 2131802 كفـءكفـء7592011/02/24 معلم

اوالد اسماعیل االبتدائیة 2009/03/30 نادیة محمود عبدالرحیم السید 2363280 كفـءكفـء7602011/07/02 معلم

الحریدیة الجدیدة الصباحیة 2008/12/30 نادیھ خلف عبد العاطى آدم 2064161 كفـءكفـء7612011/07/02 معلم

باصونة االبتدائبة المشتركة 2006/01/28 نادیھ دمحم على عثمان 1074454 كفـءكفـء7622011/02/24 معلم

فزاره االبتدائیة الجدیدة 2006/01/28 نادیھ دمحم دمحم السید 1073998 كفـءكفـء7632011/03/01 معلم

الشھید عبدالكریم قاسم 2006/01/28 نادیھ یوسف دمحم علي 1072241 كفـءكفـء7642011/02/24 معلم

مجمع شندویل 2006/02/01 ناھد احمد دمحم عبد الرحیم 1072579 كفـءكفـء7652011/02/24 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 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بھالیل الجزیرة للتعلیم االساسى ریاض اطفال 2008/10/22 ناھد رشاد احمد على 2070667 كفـءكفـء7662011/02/24 معلم

بھالیل الجزیره الجدیده 2008/12/30 ناھد عمر عبد الغنى دمحم 2237446 كفـءكفـء7672011/07/02 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2008/12/30 ناھد دمحم عبدالعال احمد 2131711 كفـءكفـء7682011/07/02 معلم

2006/02/01 نجع الكماش االبتدائیة ناھد محمود احمد ابراھیم 1074019 كفـءكفـء7692011/02/24 معلم

الغریزات  االعدادیة بنات 2006/01/28 ناھد نجیب مسعود بخیت 1074912 كفـءكفـء7702011/02/24 معلم

فزاره ص   بالقریھ 2008/12/30 نجاة حمدهللا حسن عبدالمولى 2129841 كفـءكفـء7712011/07/02 معلم

باصونة ریاض االطفال 2008/12/30 نجاة على دمحم ابوالبد 2134384 كفـءكفـء7722011/06/27 معلم

نجع الحسك 2008/10/25 نجاة فوزى جاب هللا عبیدهللا 2135580 كفـءكفـء7732011/03/01 معلم

بھالیل الجزیرة للتعلیم االساسى ریاض اطفال 2008/12/30 نجاح جابر عطا هللا بشاى 2133715 كفـءكفـء7742011/06/27 معلم

الشورانیة باالعدادیة 2008/12/30 نجفة احمد حسن احمد 2151585 كفـءكفـء7752011/07/02 معلم

نجع البقاطرة بالشورانیة 2006/02/01 نجفھ عبد السالم عبد العال بخیت 1074979 كفـءكفـء7762011/02/24 معلم

فزارة االعدادیة 2007/03/01 نجالء حریز السنوسى دمحم 1517050 كفـءكفـء7772011/03/01 معلم

بھالیل الجزیرة للتعلیم االساسى ریاض اطفال 2008/12/30 نجالء خلف هللا عبدالحلیم عبدالاله 2133718 كفـءكفـء7782011/06/27 معلم

الغریزات االبتدائیة الجدیدة 2006/02/01 نجالء راشد دمحم جمیل 1075562 كفـءكفـء7792011/03/01 معلم

الجزازرة االعدادیة المشتركة 2006/01/28 نجالء عبدالعزیز دمحم رجب 1074809 كفـءكفـء7802011/02/24 معلم

المراغھ سكھ حدید 2006/02/01 نجالء فتح هللا دمحم الحفنى 1075568 كفـءكفـء7812011/02/24 معلم

الغریزات االبتدائیة الجدیدة 2008/12/30 نجالء قدرى محمود عبد الرسول 2137521 كفـءكفـء7822011/07/02 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشورانیھ الجدیده 2006/02/01 نجالء محروس امیرى عارف 1073325 كفـءكفـء7832011/02/24 معلم

المراغھ االبتدائیة المشتركة 2006/01/28 نجالء منصور عبد الباسط محمود 1516608 كفـءكفـء7842011/02/24 معلم

نجع الماسخ االبتدائیة 2006/01/28 نجوى ابو الفضل شیبھ الحمد 1074042 كفـءكفـء7852011/02/24 معلم

فزارة االعدادیة 2008/12/30 نجوى سیف النصر  احمد عبدالمجید 2129836 كفـءكفـء7862011/07/02 معلم

باصونة االبتدائبة المشتركة 2006/01/28 نجوى عاطف یوسف السید 1074125 كفـءكفـء7872011/02/24 معلم

عمر مطرود االبتدائیة 2008/12/30 نجوى عبدالاله منصور عبدالغنى 2139325 كفـءكفـء7882011/07/02 معلم

الجزازرة الصباحیة 2008/12/30 نجوى فتحى دمحم الباجورى 2132794 كفـءكفـء7892011/06/27 معلم

فزاره ص   بالقریھ 2007/10/17 نجوى دمحم عبدالعال دمحم 2129845 كفـءكفـء7902011/02/14 معلم

باصونة االعدادیة 2006/02/16 نحمدة صابر صالح محمود 2143633 كفـءكفـء7912011/02/24 معلم

المراغة االعدادیة الجدیدة بنات 2008/12/30 ندا عبدهللا عبدالغنى عبدالاله 2133063 كفـءكفـء7922011/07/02 معلم

البطاخ االعدادیة الجدیدة بنین 2007/03/01 ندھى رومانى غبلایر جرجس 2147908 كفـءكفـء7932011/07/02 معلم

بھتا االعدادیة للتعلیم االساسى 2008/12/30 نرمین حلمى موسى معوض 2147213 كفـءكفـء7942011/07/01 معلم

اوالد اسماعیل المشتركة 2008/12/30 نرمین ماھر صادق بدیر 2132852 كفـءكفـء7952011/07/02 معلم

اوالد اسماعیل المشتركة 2008/12/30 نرمین ھاشم حسانین محمود 2135582 كفـءكفـء7962011/07/02 معلم

الحریدیھ الجدیده االبتدائیة 2008/12/30 نسمة حسنى عبدالصادق دمحم 2153294 كفـءكفـء7972011/07/02 معلم

الجزازرة الصباحیة 2008/10/25 نسمة صالح عبد الصبور عبد الرحیم 2132824 كفـءكفـء7982011/06/27 معلم

العزبة االعدادیة 2008/12/30 نسمھ ربیعى  حارس ربیعى 2136447 كفـءكفـء7992011/07/02 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الكادر
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اوالد اسماعیل االعدادیة 2008/09/28 نسمھ صالح احمد على 2104687 كفـءكفـء8002011/03/01 معلم

نجع الكماش االعدادیة 2008/12/30 نشوى سید احمد حسین 2136432 كفـءكفـء8012011/07/02 معلم

نجع الشیخ صالح 2008/12/30 نشوى عید حارس ربیعى 2129910 كفـءكفـء8022011/07/02 معلم

العزبة االعدادیة 2007/03/01 نعمة حمایة دمحم حسن 1517057 كفـءكفـء8032011/03/01 معلم

دمحم ضیف هللا قناوى للتعلیم االساسى 2008/12/30 نعمة على اسماعیل حسان 2133038 كفـءكفـء8042011/07/02 معلم

الحاج عبدالال دمحم الوقده 2009/03/30 نعمة دمحم عبداللطیف عبدالرحمن 2255516 كفـءكفـء8052011/07/02 معلم

النجع الكبیر بالشورانیة 2008/12/30 نعناعھ حسن دمحم ھیكل 2279421 كفـءكفـء8062011/07/02 معلم

نجع الماسخ االبتدائیة 2007/10/17 نفیسة عثمان عبدالاله عبدالعال 2129833 كفـءكفـء8072011/07/02 معلم

بناویط االعدادیة 2008/12/30 نھا دمحم عبدالعال احمد 2131727 كفـءكفـء8082011/07/02 معلم

المراغة ث الجدیدة المشتركة 2008/12/30 نھا محمود دمحم ھاشم 2056100 كفـءكفـء8092011/07/02 معلم

المراغھ االبتدائیة المشتركة 2009/04/01 نھاد رشاد دمحم السید 2139136 كفـءكفـء8102011/07/02 معلم

االعدادیة القدیمة بالمراغة 2007/10/25 نھاد دمحم فھمى دمحم 2139156 كفـءكفـء8112011/02/24 معلم

ناحیة عامر ع ملحقةبمدرسةناحیةعامر 2008/12/30 نھلة بكر سید ھاشم 2139161 كفـءكفـء8122011/07/02 معلم

دمحم عبد المطلب 2006/02/28 نھى رشاد على عبداللطیف 1072583 كفـءكفـء8132011/03/01 معلم

بنى ھالل االبتدائیة الجدیدة 2006/02/01 نھى مصطفى احمد عثمان 1075104 كفـءكفـء8142011/03/01 معلم

الغریزات االبتدائیة الجدیدة 2006/01/28 نوارة احمد امین دمحم 1073061 كفـءكفـء8152011/02/24 معلم

فزاره االبتدائیة الجدیدة 2008/12/30 نوارة امین دمحم السید 2131739 كفـءكفـء8162011/07/02 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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األعلي

نجع البقاطرة بالشورانیة 2006/02/01 نوال عھدى لظیم حنا 1071949 كفـءكفـء8172011/02/24 معلم

ناحیة عامر االبتدائیة 2006/01/28 نورا جمال الدین احمد حسین 1074230 كفـءكفـء8182011/02/24 معلم

الشیخ شبل ع 2006/01/28 نورا خلف عبد اللطیف على 1074436 كفـءكفـء8192011/02/24 معلم

الشیخ یوسف للتعلیم األساسى 2008/12/30 نورة شعبان عبدالرحیم دمحم 2133699 كفـءكفـء8202011/07/02 معلم

الجزازرة الصباحیة 2008/12/30 نوره الغول احمد السید 2138433 كفـءكفـء8212011/06/27 معلم

نجع الحسك 2006/01/28 نوره سید خلیفھ الخبیرى 1074983 كفـءكفـء8222011/02/24 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2008/12/30 نیرمین صابر میخائیل سوس 1065285 كفـءكفـء8232011/07/02 معلم

المراغة المشتركة 2008/12/30 نیفین عبده جبریل بخیت 2131142 كفـءكفـء8242011/07/02 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2008/12/30 ھالة سعد ابوالوفا عمر 2131148 كفـءكفـء8252011/07/02 معلم

الغریزات االبتدائیة الجدیدة 2006/01/28 ھالة شرف الدین أحمد عبد الرحمن 1075474 كفـءكفـء8262011/02/24 معلم

الشیخ یوسف تعلیم اساسى 2008/12/30 ھالة ھالل جاد حنفى 2133721 كفـءكفـء8272011/06/27 معلم

الحریدیھ القدیمھ م 2008/12/30 ھالة یسرى دمحم عبدالحمید 2131785 كفـءكفـء8282011/07/02 معلم

مجمع الغریزات القدیمة 2006/01/28 ھالھ مبارك احمد عبدالرحیم 1072387 كفـءكفـء8292011/07/02 معلم

الشیخ شبل ع 2006/02/01 ھانى احمد دمحم عبد الاله 1073627 كفـءكفـء8302011/07/02 معلم

عرابة عزیز االعدادیة 2006/02/01 ھانى فوزى فھیم میخائیل 1528069 كفـءكفـء8312011/05/09 معلم

بھالیل الجزیره الجدیده 2008/12/30 ھانى مصطفى جمعھ أحمد 2133710 كفـءكفـء8322011/07/02 معلم

باصونة االعدادیة 2008/12/30 ھبة احمد ابوضیف على 1523715 كفـءكفـء8332011/07/02 معلم
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الحریدیة الجدیدة الصباحیة 2008/12/30 ھبة النمر دمحم حافظ 2064173 كفـءكفـء8342011/07/02 معلم

باصونة االبتدائبة المشتركة 2008/12/30 ھبة كمال الدین دمحم دمحم 2129859 كفـءكفـء8352011/07/02 معلم

بنى وشاح للتعلیم االساسى 2008/12/30 ھبھ ابورحاب اسماعیل ابورحاب 2304619 كفـءكفـء8362011/07/02 معلم

باصونة االبتدائبة المشتركة 2008/12/30 ھبھ أحمد خضیرى دمحم 2129843 كفـءكفـء8372011/07/02 معلم

النزلھ 2007/10/17 ھبھ الھاللى دمحم عبدالموجود 2133731 كفـءكفـء8382011/02/24 معلم

الحریدیھ القدیمھ م 2007/03/01 ھبھ رشاد عبدالعال صابر 2131787 كفـءكفـء8392011/02/24 معلم

الكرایمة االعدادیة 2007/03/01 ھبھ رشاد على على 1529393 كفـءكفـء8402011/02/24 معلم

بھالیل الجزیرة للتعلیم االساسى 2006/02/01 ھبھ شعبان خلیفھ حسان 1077333 كفـءكفـء8412011/02/24 معلم

الحریدیھ الجدیده االبتدائیة 2006/02/01 ھبھ عبد  الرؤف عبد  التواب عبد  السالم 1072514 كفـءكفـء8422011/02/24 معلم

الحریدیھ القدیمھ م 2008/12/30 ھبھ عزت احمد عطى 2131795 كفـءكفـء8432011/07/02 معلم

المراغة االعدادیة الجدیدة بنات 2006/02/01 ھبھ على حسین على 1072735 كفـءكفـء8442011/02/24 معلم

باصونة االبتدائبة المشتركة 2008/12/30 ھبھ على دمحم على 2134374 كفـءكفـء8452011/07/02 معلم

آل عوض االبتدائیة 2007/10/17 ھبھ دمحم عبد السالم دمحم 1519679 كفـءكفـء8462011/02/24 معلم

الكرایمة االبتدائیة بالحریدیة 2006/02/01 ھبھ دمحم على عبد الرحمن 1074184 كفـءكفـء8472011/02/24 معلم

مصطفى كامل  ع بالمراغة 2009/03/30 ھبھ محمود دمحم عبد الرحیم 2299898 كفـءكفـء8482011/07/02 معلم

بناویط االعدادیة 2006/01/28 ھدى أحمد دمحم عبد هللا 1072227 كفـءكفـء8492011/07/02 معلم

نجع ھالل للتعلیم االساسى 2006/02/01 ھدى احمد دمحم عبدالعال 1074512 كفـءكفـء8502011/02/24 معلم
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مجمع الغریزات لریاض األطفال 2008/10/30 ھدى خلیفة عطا هللا دمحم 2129879 كفـءكفـء8512011/06/27 معلم

الشورانیھ الجدیده 2006/02/10 ھدى عبدالعال دمحم عبدالرحمن 1072183 كفـءكفـء8522011/03/01 معلم

السمارنة الجدیدة تعلیم اساسى 2008/08/27 ھدى دمحم سباق دمحم 2134033 كفـءكفـء8532011/02/28 معلم

االخیضر االبتدائیة القدیمة 2006/01/28 ھدى دمحم عبدالعال سالم 2131807 كفـءكفـء8542011/02/24 معلم

اوالد اسماعیل االعدادیة 2006/01/28 ھدى مرتضى حامد أبو دھب 1072287 كفـءكفـء8552011/02/24 معلم

الغریزات الجدیدة لریاض االطفال 2008/12/30 ھدى نصر الدین دمحم متولى 2175659 كفـءكفـء8562011/06/27 معلم

مجمع بناویط الجدیدة 2006/02/01 ھدى ھاشم عبد الحافظ احمد 1074566 كفـءكفـء8572011/03/01 معلم

الجزازرة االعدادیة المشتركة 2008/12/30 ھمت مصطفى احمد عبدالاله 2133069 كفـءكفـء8582011/07/02 معلم

دمحم عبد المطلب 2006/01/28 ھنا احمد عامر عبد اللطیف 1516681 كفـءكفـء8592011/03/01 معلم

مجمع اوالد اسماعیل 2008/12/30 ھناء السید احمد السید 2141573 كفـءكفـء8602011/07/02 معلم

الشیخ شبل االبتدائیة 2006/01/28 ھناء ثروت فتحى مھنى 1074576 كفـءكفـء8612011/07/02 معلم

2008/12/30 النزلة  الجدیدة لریاض اطفال ھناء جاب هللا برعى على 2134335 كفـءكفـء8622011/06/27 معلم

شندویل االبتدائیة المشتركة 2006/01/28 ھناء عزت السید دمحم 1075202 كفـءكفـء8632011/03/01 معلم

الجزازرة الصباحیة 2008/10/22 ھناء محروص خلھ غبلایر 2132822 كفـءكفـء8642011/02/24 معلم

نجع العرب لریاض االطفال 2007/03/01 ھناء دمحم طھ دمحم 1073764 كفـءكفـء8652011/06/27 معلم

الغریزات  االعدادیة بنات 2006/02/01 ھناء دمحم عبداللطیف عبدهللا 1074634 كفـءكفـء8662011/03/01 معلم

الكرایمة االعدادیة 2006/01/28 ھناء دمحم محمود حسان 1074577 كفـءكفـء8672011/02/24 معلم
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األعلي

العطوة تعلیم اساسى 2006/02/01 ھناء محمود السید دمحم 1075571 كفـءكفـء8682011/02/24 معلم

النزلھ 2007/03/01 ھنادى االدھم ابوشامھ السید 2226570 كفـءكفـء8692011/02/24 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2008/12/30 ھنادى كمال اسماعیل حسانین 2131162 كفـءكفـء8702011/07/02 معلم

الكرایمة االعدادیة 2008/12/30 ھند رمضان السید ابراھیم 2134355 كفـءكفـء8712011/07/02 معلم

الكرایمة االعدادیة 2008/12/30 ھند عبدالمطلب ابوالمجد عبدالحمید 2131172 كفـءكفـء8722011/07/02 معلم

الشورانیة اإلعدادیة الجدیدة 2007/04/01 ھویدا اسماعیل ابراھیم على 2139783 كفـءكفـء8732011/02/14 معلم

الشیخ شبل اإلبتدائیةلریاض األطفال 2008/12/30 ھویدا محمود دمحم زین العابدین 2136415 كفـءكفـء8742011/07/02 معلم

المراغة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 ھیام الشایب أبو الفتوح حسانین 2131780 كفـءكفـء8752011/06/27 معلم

االخیضر االبتدائیة القدیمة 2009/03/30 ھیام رشاد دمحم جاب هللا 2283880 كفـءكفـء8762011/07/02 معلم

فزارة االعدادیة 2008/12/30 ھیثم إبراھیم محمود عبد الرحیم 2132769 كفـءكفـء8772011/07/02 معلم

مدرسة نجع الحسك االعدادیة 2008/12/30 ھیثم دمحم ابراھیم  قدارة 2129263 كفـءكفـء8782011/07/02 معلم

اوالد اسماعیل المشتركة 2008/12/30 وائل أحمد المغربى الحفنى 2133775 كفـءكفـء8792011/07/02 معلم

بنى ھالل االبتدائیة الجدیدة 2006/02/01 وائل خلف عبدالرحیم جاب هللا 1074240 كفـءكفـء8802011/03/01 معلم

اوالد اسماعیل االبتدائیة 2008/12/30 وردة احمد حسین دمحم 2135596 كفـءكفـء8812011/07/02 معلم

ناحیة عامر االبتدائیة 2009/03/30 وردة احمد دسوقى دمحم 2155381 كفـءكفـء8822011/07/02 معلم

المراغة المشتركة 2008/12/30 وفاء أحمد صاحى عبد العزیز 2133742 كفـءكفـء8832011/07/02 معلم

فزاره ص   بالقریھ 2006/01/28 وفاء اسماعیل احمد عبدالرحیم 1076301 كفـءكفـء8842011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

نجع العرب 2006/01/28 وفاء السید بخیت عبد الواھب 1074450 كفـءكفـء8852011/03/01 معلم

مجمع بناویط الجدیدة 2008/10/25 وفاء السید عیسى  موسى 2071313 كفـءكفـء8862011/03/01 معلم

نجع الكراعى تعلیم اساسى 2008/12/30 وفاء بخیت احمد عبدربھ 2137889 كفـءكفـء8872011/07/02 معلم

الشورانیة باالعدادیة 2006/02/01 وفاء جالل ابو الفتوح احمد 1072203 كفـءكفـء8882011/02/24 معلم

بنى وشاح للتعلیم االساسى 2008/06/10 وفاء شبانة احمد محمود 2137542 كفـءكفـء8892011/02/24 معلم

الحریدیھ الجدیده االبتدائیة 2006/01/28 وفاء عبد العزیز عبد الرحمن غفیر 1073625 كفـءكفـء8902011/02/24 معلم

النزلھ 2008/12/30 وفاء عبدالحمید حامد طھ 2133754 كفـءكفـء8912011/07/02 معلم

نجع البقاطرة بالشورانیة 2006/01/28 وفاء عیاد فخرى ابراھیم 1074307 كفـءكفـء8922011/02/24 معلم

مدرسة السالم بالشورانیة 2008/10/23 وفاء فرغل دمحم عبد الحمید 2139185 كفـءكفـء8932011/02/24 معلم

عمر مطرود االبتدائیة 2006/02/17 وفاء فیصل موسى مسعود 2136418 كفـءكفـء8942011/03/01 معلم

عرابة عزیز االبتدائیة الجدیدة 2006/02/11 وفاء دمحم امیر دمحم 1074815 كفـءكفـء8952011/03/01 معلم

المراغة الثانویة التجاریة المشتركة 2008/12/30 وفاء دمحم یحیا زكریا دمحم 2132820 كفـءكفـء8962011/07/02 معلم

فزاره ص   بالقریھ 2008/12/30 وفیة رزق دمحم عبد الرحیم 2268410 كفـءكفـء8972011/07/02 معلم

الشھید ریاض المشتركة ع 2008/12/30 والء السید شلبى خلف هللا 2137902 كفـءكفـء8982011/07/02 معلم

الشھید ریاض المشتركة ع 2009/03/30 والء حسین حافظ سالم 2139714 كفـءكفـء8992011/07/02 معلم

نجع البقاطرة بالشورانیة 2009/03/30 والء زیدان مرسى زیدان 2144389 كفـءكفـء9002011/07/02 معلم

الكرایمة بالحریدیة ریاض اطفال 2008/12/30 والء ضریفى ابوعمرة عبدالعال 2131106 كفـءكفـء9012011/06/27 معلم
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مجمع شندویل ریاض اطفال 2006/02/01 والء فتوح دمحم عبدالعال 1075711 كفـءكفـء9022011/02/24 معلم

دمحم ضیف هللا قناوى للتعلیم االساسى 2009/05/12 والء دمحم السید مقدام 2148357 كفـءكفـء9032011/07/02 معلم

المراغھ سكھ حدید 2008/12/30 والء دمحم محمود على 2129885 كفـءكفـء9042011/07/02 معلم

دمحم ضیف هللا قناوى للتعلیم االساسى 2008/12/30 ولید جمال أحمد فرغل 2135595 كفـءكفـء9052011/07/02 معلم

بنى وشاح للتعلیم االساسى 2006/01/28 ولید حسین توفیق حسن 1074669 كفـءكفـء9062011/02/28 معلم

بھالیل الجزیرة للتعلیم االساسى 2008/12/30 ولید رجب صابر خلیفة 2129898 كفـءكفـء9072011/07/02 معلم

باصونة االبتدائبة المشتركة 2008/12/30 ولید سید عامر على 2134378 كفـءكفـء9082011/07/02 معلم

نجع الكراعى للتعلیم االساسى 2008/12/30 ولید صالح عبدالحى محمود 2243169 كفـءكفـء9092011/07/02 معلم

باصونة االبتدائبة المشتركة 2008/12/30 یاسر سید فؤاد دمحم 2142888 كفـءكفـء9102011/07/02 معلم

الجزازرة االعدادیة المشتركة 2006/01/28 یاسر عبدالصبور خلف حسن 1071295 كفـءكفـء9112011/02/24 معلم

العبادلھ 2009/03/24 یاسمین حسین علي احمد 2147352 كفـءكفـء9122011/07/02 معلم

الحریدیة الجدیدة الصباحیة 2008/06/09 یسرا یسرى فھمى مصطفى 2064191 كفـءكفـء9132011/02/24 معلم

مدرسة محجوب عزوز االبتدائیة 2008/12/30 یسن أحمد سلیمان حسن 2136436 كفـءكفـء9142011/07/02 معلم

الجزازره ص 2007/03/01 یوستینا عشم بولس بباوى 1549079 كفـءكفـء9152011/02/24 معلم

النجع الكبیر بالشورانیة 2009/03/30 یوسف ناجى اسكندر جرجس 2152396 كفـءكفـء9162011/07/02 معلم
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الطوایل الشرقیة تعلیم اساسى 1988/06/26 دمحم احمد عبدالكریم رضوان 1029380 كفـءكفـء12012/08/12 دكتوراهمدیر مدرسة- معلم خبیر  

الثورة االعدادیة بسفالق 2011/06/27 امانى احمد زھیرى دمحم 2140202 كفـءكفـء22011/07/02 أخصائى صحافة وإعالم

بنى واصل االعدادیة المشتركة 2011/06/27 دعاء فوزى دمحم عبدالرحیم 2141928 كفـءكفـء32011/07/02 أخصائى صحافة وإعالم

سفالق االعدادیة بنین 2011/06/27 شیماء ھاشم السید محمود 2140241 كفـءكفـء42011/07/02 أخصائى صحافة وإعالم

الریاینة الحاجر اإلعدادیة المشتركة 2011/07/02 على بكر دمحم حماده 2141362 كفـءكفـء52011/07/02 أخصائى صحافة وإعالم

الثورة االعدادیة بسفالق 2011/06/27 اسماء عبدالحمید عرابى خلیفة 2142099 كفـءكفـء62011/07/02 أخصائى تكنولوجیا

الكرامة االعدادیة 2011/06/27 امل فتحى حامد السید 2144556 كفـءكفـء72011/07/02 أخصائى نفسى

ساقلتة االبتدائیة بنات 2011/06/27 ماریانا نادر بشرى عازر 2146017 كفـءكفـء82011/07/02 أخصائى نفسى

دمحم جمال ابو الیزید للتعلیم االساسى بساقلتة/ الشھید  2011/06/27 اسماء فتحى السید مھدى 2191344 كفـءكفـء92011/07/02 أخصائى اجتماعى

الثورة االعدادیة بسفالق 2011/06/27 اكرام حمدى  دمحم ابراھیم 2225606 كفـءكفـء102011/07/02 أخصائى اجتماعى

الطوایل الشرقیة االعدادیة 2011/06/27 الفت دمحم خلیل عبدالمحسن 2141382 كفـءكفـء112011/07/02 أخصائى اجتماعى

الجالویة االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 ایمان جالل الصغیر سویلم 2145121 كفـءكفـء122011/07/02 أخصائى اجتماعى

الجالویة االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 سامیة جالل الصغیر سویلم 2145117 كفـءكفـء132011/07/02 أخصائى اجتماعى

الفراسیة االبتدائیة المسائیة 2011/06/27 سلوى مختار حافظ خلف 2360861 كفـءكفـء142011/07/02 أخصائى اجتماعى

البوحة تعلیم اساسى 2011/06/27 عبدالعزیز دمحم محمود عبدالرحمن 2139790 كفـءكفـء152011/07/02 أخصائى اجتماعى

الریاینة الحاجر االبتدائیة الجدیدة 2011/06/27 على یوسف ھاشم یوسف 2144352 كفـءكفـء162011/07/02 أخصائى اجتماعى

التوحید بسفالق 2010/06/27 لیلي دمحم محمود دمحم 2138150 كفـءكفـء172011/07/02 أخصائى اجتماعى
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البوحة تعلیم اساسى 2011/07/02 دمحم طلعت محمود احمد عبدالحافظ 2144003 كفـءكفـء182011/07/02 أخصائى اجتماعى

ساقلتة  االعدادیة  للبنات 2011/06/27 ناھد عزیزالدین یسن محمود 2144742 كفـءكفـء192011/07/02 أخصائى اجتماعى

مجمع سفالق االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 ھانى رأفت نجیب موسى 2141192 كفـءكفـء202011/07/02 أخصائى اجتماعى

سفالق االبتدائیة الجدیدة 2011/06/27 ھبھ بحر احمد بحر 1065592 كفـءكفـء212011/07/02 أخصائى اجتماعى

سفالق االعدادیة بنین 2011/06/27 ھبھ عبدالحفیظ ابو العال عزالدین 2140248 كفـءكفـء222011/07/02 أخصائى اجتماعى

احمد عبد الحمید ھاشم/ الشھید  2011/06/27 ھبھ دمحم بدوى احمد 2150193 كفـءكفـء232011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع حمودة االعدادیة المسائیة 2011/07/02 یاسر ابوالحسن دمحم مرسى 2142859 كفـءكفـء242011/07/02 أخصائى اجتماعى

ساقلتة الثانویة بنات 1986/11/01 جاد مھنى احمد ضاحى 1032677 كفـءكفـء252009/01/05 معلم أول

1995/09/01 الجالویة الثانویة التجاریة حاتم دمحم عالم دمحم 1056914 كفـءكفـء262009/01/05 معلم أول

الطوایل الشرقیة االعدادیة 2000/10/17 عمر صاحب األمیر اسماعیل 1068504 كفـءكفـء272012/04/29 ماجیستیرمعلم أول

مجمع سفالق االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 ابتسام ابوالفتوح ابوحمادى دمحم 2145197 كفـءكفـء282011/07/02 معلم

دمحم جمال ابو الیزید للتعلیم االساسى بساقلتة/ الشھید  2011/06/27 ابتسام السید خالد عبدالعال 2145948 كفـءكفـء292011/07/02 معلم

الخطیب االعدادیة بالطوایل 2011/02/14 ابتسام انور اسماعیل عبدالرحیم 2141731 كفـءكفـء302011/03/02 معلم

البنات المشتركة بسفالق 2011/06/27 ابتسام حلیم فرج ابادیر 2145491 كفـءكفـء312011/07/02 معلم

القرامطة شرق االبتدائیة 2011/03/02 ابتسام عبدالخالق السید عبدااله 2145446 كفـءكفـء322011/03/02 معلم

ساقلتة  االعدادیة  للبنات 2011/02/14 ابتسام فوزى عبدالرحمن  معوض 2103361 كفـءكفـء332011/03/02 معلم

نجع ابو خضیر تعلیم اساسي 2011/03/02 ابوخضیر االمیر ابوخضیر احمد 2103425 كفـءكفـء342011/03/02 معلم
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األعلي

سفالق االبتدائیة الجدیدة 2011/06/27 احالم الصید عبدالرحمن السید 2144371 كفـءكفـء352011/07/02 معلم

جزیرة الجالویة تعلیم اساسى 2011/02/14 احالم عبدالشكور دمحم عبدالمطلب 2168175 كفـءكفـء362011/03/02 معلم

الكرامة االعدادیة 2011/02/24 احمد  دمحم احمد رفاعى 2144667 كفـءكفـء372011/02/24 معلم

الكرامة االعدادیة 2011/03/02 احمد الدیب قاسم دمحم 1073558 كفـءكفـء382011/03/02 معلم

الجالویة تعلیم اساسى 2011/07/02 احمد خلف ممتاز عبدالاله 2140767 كفـءكفـء392011/07/02 معلم

نجوع الریاینة االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 احمد دیاب البدرى ھاللى 2138102 كفـءكفـء402011/07/02 معلم

الشھید حمدى حفنى بالعوامیة 2011/02/24 احمد سلیمان احمد سلیم 2144105 كفـءكفـء412011/02/24 معلم

احمد عبد الحمید ھاشم/ الشھید  2011/03/02 احمد شوقى عبدالرحمن معوض 2103395 كفـءكفـء422011/03/02 معلم

نجع الحمدیة االبتدائیة 2011/06/27 احمد عاطف عبدالعال عبدالراضى 2145193 كفـءكفـء432011/07/02 معلم

نجع حمودة االبتدائیة المشتركة 2011/03/02 احمد عبدالاله احمد عبدالمجید 2144380 كفـءكفـء442011/03/02 معلم

الكرامة االعدادیة 2011/02/14 احمد عبدالمالك احمد ابراھیم 2146407 كفـءكفـء452011/02/24 معلم

الثورة االعدادیة بسفالق 2011/02/14 احمد عطى احمد صالح 2219814 كفـءكفـء462011/02/24 معلم

فاوجلى تعلیم اساسى 2011/02/24 احمد على دمحم خلف هللا 2146403 كفـءكفـء472011/02/24 معلم

الفراسیة االبتدائیة المسائیة 2011/02/24 احمد على محمود احمد 2166453 كفـءكفـء482011/02/24 معلم

نجع عطیھ الجدیدة للتعلیم االساسى 2011/03/02 احمد فتح هللا محمود سلیمان 2144587 كفـءكفـء492011/03/02 معلم

فاوجلى تعلیم اساسى 2011/02/14 احمد فتوح عبدالحلیم ابراھیم 2140622 كفـءكفـء502011/02/24 معلم

سفالق االبتدائیة المشتركة 2011/03/02 احمد فرغل عبد اللطیف عبد الواحد 2138462 كفـءكفـء512011/03/02 معلم
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فاوجلى للتعلیم االساسى 2011/02/24 احمد فھیم عبدالمجید احمد 2149132 كفـءكفـء522011/02/24 معلم

الكرامة االعدادیة 2011/07/02 احمد دمحم عبدالفضیل عطى 2145208 كفـءكفـء532011/07/02 معلم

ساقلتة االبتدائیة بنات 2011/03/02 احمد دمحمین الراوى دمحمین 2156222 كفـءكفـء542011/03/02 معلم

فاوجلى تعلیم اساسى 2011/02/14 احمد محمود السید على 2140260 كفـءكفـء552011/02/24 معلم

دمحم جمال ابو الیزید للتعلیم االساسى بساقلتة/ الشھید  2011/07/02 احمد مخیمر الزھرى ابراھیم 2141692 كفـءكفـء562011/07/02 معلم

الریاینة الحاجر اإلعدادیة المشتركة 2011/07/02 احمد مصطفى احمد دمحم 2145788 كفـءكفـء572011/07/02 معلم

الجالویة تعلیم اساسى 2011/06/27 ادھم ابوالوفا السید دمحم 2267552 كفـءكفـء582011/07/02 معلم

دمحم جمال ابو الیزید للتعلیم االساسى بساقلتة/ الشھید  2011/06/27 ارزاق مھاود محمود عارف 2143696 كفـءكفـء592011/07/02 معلم

نجع العوایسة تعلیم اساسى 2011/02/14 ارمیا ناجي بطرس قالده 1074143 كفـءكفـء602011/03/02 معلم

دمحم جمال ابو الیزید للتعلیم االساسى بساقلتة/ الشھید  2011/07/02 اسامة دمحم الخضیرى محمود 2153638 كفـءكفـء612011/07/02 معلم

نجع حمودة االعدادیة المسائیة 2011/07/02 اسامھ ابوزید عبدالرسول سعید 2140899 كفـءكفـء622011/07/02 معلم

الثورة االعدادیة بسفالق 2011/03/02 اسالم احمد فخرالدین دمحم 1075332 كفـءكفـء632011/03/02 معلم

الجالویة الثانویة العامة 2011/06/27 اسماء احمد دمحم اسماعیل 2143835 كفـءكفـء642011/07/02 معلم

دمحم جمال ابو الیزید للتعلیم االساسى بساقلتة/ الشھید  2010/06/27 اسماء احمد محمود احمد 2140651 كفـءكفـء652011/07/02 معلم

نجع حامد المسائیة 2011/03/02 اسماء احمد محمود دمحم 1075712 كفـءكفـء662011/03/02 معلم

دمحم جمال ابو الیزید للتعلیم االساسى بساقلتة/ الشھید  2011/06/27 اسماء السید ھاشم السید 2241280 كفـءكفـء672011/07/02 معلم

الطوایل الشرقیة للتعلیم االساسى 2011/06/27 اسماء عبد الحفیظ حامد دمحم 2139789 كفـءكفـء682011/07/02 معلم
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الخطیب االعدادیة بالطوایل 2011/06/27 اسماء عبدالحمید السید دمحم 2141391 كفـءكفـء692011/07/02 معلم

نجع العوایسة تعلیم اساسى 2011/02/14 اسماء عبدالاله منصور عبدالغنى 2144324 كفـءكفـء702011/02/24 معلم

نجع حسین عبید االبتدائیة 2011/06/27 اسماء على عبده السید 2138498 كفـءكفـء712011/07/02 معلم

جزیرة الجالویة تعلیم اساسى 2010/06/27 اسماء فتحى دمحم حسن 2168212 كفـءكفـء722011/07/02 معلم

دمحم جمال ابو الیزید للتعلیم االساسى بساقلتة/ الشھید  2011/02/14 اسماء كمال حافظ عبدالعال 2146450 كفـءكفـء732011/03/02 معلم

الریاینة الحاجر اإلعدادیة المشتركة 2011/02/14 اسماعیل الدیب عبدالحافظ بكر 2145914 كفـءكفـء742011/03/02 معلم

نجع عمران االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 اسمھان دمحم عبدالعزیز دمحم 2143655 كفـءكفـء752011/07/02 معلم

نجع الساقیة 2011/03/02 اشرف عادل كامل غبیرى 2144447 كفـءكفـء762011/03/02 معلم

نجوع بنى واصل االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 اكرامى صابر عبدالعزیز السید 2226779 كفـءكفـء772011/07/02 معلم

القرامطة شرق االبتدائیة 2011/02/14 البدرى السید محمود طھ 2141221 كفـءكفـء782011/02/24 معلم

الحاجر االعدادیة بنین 2011/03/02 السلینى مرسى عوض مرسى 2145874 كفـءكفـء792011/03/02 معلم

نجع عطیھ الجدیدة للتعلیم االساسى 2011/03/02 السید احمد دمحم رزق 2184942 كفـءكفـء802011/03/02 معلم

الشنشیفى االبتدائیة بساقلتة 2011/06/27 الشیماء ربیعى یوسف عبدالحلیم 2145783 كفـءكفـء812011/07/02 معلم

الطوایل الشرقیة للتعلیم االساسى 2011/06/27 الشیماء عاید حفنى احمد 2139793 كفـءكفـء822011/07/02 معلم

نجع الساقیة 2011/02/14 الفت السید شیبة احمد 2141435 كفـءكفـء832011/03/02 معلم

بنى واصل االبتدائیة 2011/06/27 الفت حامد عبدالمقصود عبدهللا 2144110 كفـءكفـء842011/07/02 معلم

نجع حمودة االعدادیة المسائیة 2011/06/27 الفت منیر عبدالمجید منصور 2140215 كفـءكفـء852011/07/02 معلم
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بنى واصل االعدادیة المشتركة 2011/02/14 الفت ناصر ابوالیزید السید 2229068 كفـءكفـء862011/03/02 معلم

نجع عطیة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/02/14 امال  احمد عبدالعال احمد 2191864 كفـءكفـء872011/03/02 معلم

جزیرة الجالویة تعلیم اساسى 2011/03/02 امال السید السید ادم 2144332 كفـءكفـء882011/03/02 معلم

دمحم جمال ابو الیزید للتعلیم االساسى بساقلتة/ الشھید  2010/02/14 امال حسن شیبة احمد 2140657 كفـءكفـء892011/02/24 معلم

الثورة االعدادیة بسفالق 2011/06/27 امانى احمد دمحم علیان 2142474 كفـءكفـء902011/07/02 معلم

نجع الساقیة 2011/02/14 امانى الصید عبدالرحمن السید 2144424 كفـءكفـء912011/03/02 معلم

نجع حمودة االعدادیة المسائیة 2011/02/14 امانى بكر ھمام ابراھیم 2141348 كفـءكفـء922011/02/24 معلم

فصول ریاض اطفال ببنى واصل االبتدائیة 2011/07/02 امانى حشمت دمحم حسین 2130109 كفـءكفـء932011/07/02 معلم

الكرامة االبتدائیة بالجالویة 2011/03/02 امانى عاطف السید عثمان 2144695 كفـءكفـء942011/03/02 معلم

بنى واصل االبتدائیة 2011/02/14 امانى عبد الحلیم ابو المجد توفیق 2138442 كفـءكفـء952011/02/24 معلم

نجع حامد االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 امانى دمحم على دمحم 2130075 كفـءكفـء962011/03/02 معلم

الفراسیة االبتدائیة المسائیة 2011/06/27 امانى نظمى تھامى احمد 2166912 كفـءكفـء972011/07/02 معلم

سفالق االبتدائیة الجدیدة 2011/03/02 امجد نظیر میخائیل بسالیوس 2138113 كفـءكفـء982011/03/02 معلم

سفالق االعدادیة بنین 2011/07/02 امل احمد یونس حسین 2363070 كفـءكفـء992011/07/02 معلم

جعفر عبد العال احمد دمحمین االبتدائیة 2011/02/14 امل فرغل ھریدى احمد 2156323 كفـءكفـء1002011/03/02 معلم

نجع الحمدیة االعدادیة 2011/02/14 امل دمحم عبدالظاھر دمحم 2103356 كفـءكفـء1012011/02/24 معلم

الحرادنة االبتدائیة البحریة 2011/02/14 امیرة بكر  دمحم حمادة 2129303 كفـءكفـء1022011/03/02 معلم
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بنى واصل االبتدائیة 2011/02/14 امیرة بیطل احمد عبدالعال 2154378 كفـءكفـء1032011/02/24 معلم

الثورة االعدادیة بسفالق 2011/02/14 امیرة على دمحم بكر 2102563 كفـءكفـء1042011/03/02 معلم

نجع حمودة االبتدائیة المشتركة 2011/03/02 امیرة فؤاد عثمان محمود 2144428 كفـءكفـء1052011/03/02 معلم

نجع حامد المسائیة 2011/02/24 امیرة محمود ابوالعباس احمد 2124570 كفـءكفـء1062011/02/24 معلم

الشھید حمدى حفنى بالعوامیة 2011/06/27 امیره بندر حسنى الزھرى 2144045 كفـءكفـء1072011/07/02 معلم

البوحة تعلیم اساسى 2011/06/27 امیره عبد الكریم احمد متولى 2139798 كفـءكفـء1082011/07/02 معلم

سفالق االبتدائیة الجدیدة 2011/03/02 امیل لویس عیسى واصف 2138439 كفـءكفـء1092011/03/02 معلم

نجع حامد المسائیة 2011/06/27 امیمھ احمد حسین رشوان 2154397 كفـءكفـء1102011/07/02 معلم

سفالق االعدادیة بنین 2011/02/24 انجى اسحق عطیة جرجس 2011853 كفـءكفـء1112011/02/24 معلم

ساقلتة االبتدائیة بنات 2011/02/14 ایرینى فایز ناشد عطیھ 2125558 كفـءكفـء1122011/03/02 معلم

ساقلتة الثانویة التجاریة المشتركة 2011/06/27 ایمان ابراھیم دمحم رفاعى 2137996 كفـءكفـء1132011/07/02 معلم

الخطیب االعدادیة بالطوایل 2011/02/14 ایمان ابوالیزید عبدالحلیم دمحم 2141629 كفـءكفـء1142011/03/02 معلم

الطوایل الغربیة االبتدائیة 2011/06/27 ایمان احمد حمدهللا سعید 2105559 كفـءكفـء1152011/07/02 معلم

نجع ابو خضیر تعلیم اساسي 2011/02/14 أیمان جرجس منصور خلیل 1065529 كفـءكفـء1162011/02/14 معلم

ساقلتة االبتدائیة بنات 2011/02/14 ایمان حسن احمد مصطفى 2143670 كفـءكفـء1172011/02/24 معلم

الجالویھ تعلیم اساسى 2011/07/02 ایمان خلف عزمى عبدالاله 2191865 كفـءكفـء1182011/07/02 معلم

الحرادنة االبتدائیة البحریة 2011/03/02 ایمان عاطف ابراھیم عنتر 2145734 كفـءكفـء1192011/03/02 معلم
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نجع عطیة االبتدائیة القدیمة بالجالویة 2011/06/27 ایمان عاطف السید عثمان 2144629 كفـءكفـء1202011/07/02 معلم

نجع حمودة االعدادیة المسائیة 2011/03/02 ایمان دمحم احمد توفیق 2140205 كفـءكفـء1212011/03/02 معلم

ساقلتة الثانویة التجاریة المشتركة 2011/02/14 ایمان ناصر دمحم احمد 2146015 كفـءكفـء1222011/02/24 معلم

نجع حامد االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 ایمن احمد احمد محمود 2130071 كفـءكفـء1232011/03/02 معلم

نجع عطیة االبتدائیة القدیمة بالجالویة 2011/02/24 ایمن لبیب جریس جندى 2158788 كفـءكفـء1242011/02/24 معلم

العوامیة المشتركة 2011/02/24 ایوب ادیب شكر هللا غالى 2224996 كفـءكفـء1252011/02/24 معلم

فصول ریاض اطفال ببنى واصل االبتدائیة 2011/06/27 بخیتھ عبدهللا دمحم السید 2140656 كفـءكفـء1262011/07/02 معلم

السالم االبتدائیة بساقلتة 2011/02/14 بسمة محمود السید دمحم 2142777 كفـءكفـء1272011/02/24 معلم

القرامطة شرق االبتدائیة 2011/02/14 بھجت رفاعى محمود حسن 2105644 كفـءكفـء1282011/02/24 معلم

الثورة االعدادیة بسفالق 2011/02/14 بیتر حسنى عبدالشھید واصف 2142831 كفـءكفـء1292011/03/01 معلم

بنى واصل االعدادیة المشتركة 2011/02/14 تھانى على نظیر على 2141971 كفـءكفـء1302011/02/24 معلم

الشنشیفى االبتدائیة بساقلتة 2011/06/27 تیسیر بسیونى معروف حسن 2142728 كفـءكفـء1312011/07/02 معلم

الثورة االعدادیة بسفالق 2011/06/27 ثناء حمدى دمحم ابراھیم 2103401 كفـءكفـء1322011/07/02 معلم

البوحة تعلیم اساسى 2011/06/27 جرجس صفوت لوقا ایوب 2147145 كفـءكفـء1332011/07/02 معلم

2011/02/14 الجالویة الثانویة التجاریة جرجس ناجى بطرس قالدة 2144054 كفـءكفـء1342011/03/02 معلم

ساقلتة االبتدائیة القدیمة 2011/06/27 جیھان صابر عبد العال عبد الصمد 2138470 كفـءكفـء1352011/07/02 معلم

الریاینة الحاجر اإلعدادیة المشتركة 2011/03/02 حارس احمد خلف عوض 2148108 كفـءكفـء1362011/03/02 معلم
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البوحة تعلیم اساسى 2011/07/02 حسام الدین حامد عبدالقادر عبدالحمید 2143990 كفـءكفـء1372011/07/02 معلم

جعفر عبد العال احمد دمحمین االعدادیة المسائیة 2011/06/27 حسن السید المھدى قاسم 2142864 كفـءكفـء1382011/07/02 معلم

الطوایل الشرقیة تعلیم اساسى 2011/07/02 حسن محمود كامل احمد 2105532 كفـءكفـء1392011/07/02 معلم

سفالق االعدادیة بنین 2011/06/27 حمادة عبدالعال دمحم على 2143751 كفـءكفـء1402011/07/02 معلم

السالم االبتدائیة بساقلتة 2011/07/02 حمدى عبدالعاطى فھمى عبدالظاھر 2105597 كفـءكفـء1412011/07/02 معلم

سفالق االبتدائیة المشتركة 2006/02/07 حنا فوزى ودیع موسى 2149179 كفـءكفـء1422011/02/14 معلم

دمحم جمال ابو الیزید للتعلیم االساسى بساقلتة/ الشھید  2011/02/24 حنان رشدى احمد اسماعیل 2103350 كفـءكفـء1432011/02/24 معلم

رمضان على االعدادیة المسائیة بالكتكاتة 2011/02/14 حنان عبدالمنعم دمحم مرسى 1075579 كفـءكفـء1442011/03/02 معلم

سفالق االعدادیة بنین 2011/02/14 حنان فخرى میخائیل تاوضروس 2103322 كفـءكفـء1452011/02/24 معلم

الزھرى ابو لیلھ االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 حنان دمحم عبدالعال ادم 2184931 كفـءكفـء1462011/03/02 معلم

نجع حامد المسائیة 2011/02/14 حنان محمود على عساف 2124563 كفـءكفـء1472011/03/02 معلم

الثورة االعدادیة بسفالق 2011/02/14 حنان وھبى عبدهللا احمد 2142462 كفـءكفـء1482011/03/02 معلم

الشھید حمدى حفنى بالعوامیة 2011/07/02 حنان یاسین دمحم ابوزید 2142883 كفـءكفـء1492011/07/02 معلم

الفراسیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/02 خالد رمضان عبدالعال على 2103347 كفـءكفـء1502011/03/02 معلم

الجالویة الثانویة العامة 2011/07/02 خالد على دمحم سلیمان 2144304 كفـءكفـء1512011/07/02 معلم

نجع ابو خضیر تعلیم اساسي 2011/02/14 خضرة االمیر ابوخضیر احمد 2124576 كفـءكفـء1522011/03/02 معلم

سفالق االبتدائیة الجدیدة 2011/07/02 خلف امین على اسماعیل 2145189 كفـءكفـء1532011/07/02 معلم
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نجع حمودة االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 خلیفة دیاب حمودى عبدالرحمن 2158719 كفـءكفـء1542011/07/02 معلم

رمضان على بالكتكاتة 2011/02/14 دالیا دمحم كمال ابوضیف 2145272 كفـءكفـء1552011/02/24 معلم

ساقلتة الثانویة التجاریة المشتركة 2011/06/27 دعاء دمحم الصاوى احمد 2162761 كفـءكفـء1562011/07/02 معلم

العوامیة االبتدائیة الجدیدة 2011/06/27 دعاء یوسف اسماعیل عبدالاله 2151445 كفـءكفـء1572011/07/02 معلم

دمحم جمال ابو الیزید للتعلیم االساسى بساقلتة/ الشھید  2011/06/27 دینا عبدالرحیم محمود دمحم 2140659 كفـءكفـء1582011/07/02 معلم

الجالویة الثانویة العامة 2011/07/02 راضى صابر محمود دمحم 2163943 كفـءكفـء1592011/07/02 معلم

2011/07/02 الجالویة الثانویة التجاریة راضى عوض رجب احمد 2161688 كفـءكفـء1602011/07/02 معلم

الطوایل الغربیة االبتدائیة 2011/03/02 رأفت عبدالرحیم  طلب عبدالرحیم 2103367 كفـءكفـء1612011/03/02 معلم

ساقلتة الثانویة بنات 2011/02/14 رامز سیف دانیال اسخرون 2141981 كفـءكفـء1622011/03/02 معلم

رمضان على بالكتكاتة 2011/06/27 راندا ابوالوفا عجب موسى 2156377 كفـءكفـء1632011/07/02 معلم

الكرامة االعدادیة 2006/01/28 رجاء السید بخیت عبد الموجود 1075082 كفـءكفـء1642011/02/24 معلم

دمحم جمال ابو الیزید للتعلیم االساسى بساقلتة/ الشھید  2011/02/14 رجاء دمحم صالح دمحم 2140647 كفـءكفـء1652011/03/02 معلم

الفراسیة االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 رحاب  كمال جالل دمحم 2163904 كفـءكفـء1662011/03/02 معلم

الكرامة االبتدائیة بالجالویة 2011/02/14 رحاب احمد سلمان احمد 2144438 كفـءكفـء1672011/03/02 معلم

الفراسیة االبتدائیة المسائیة 2011/06/27 رسمیة عواد دمحم عبدربھ 2166910 كفـءكفـء1682011/03/02 معلم

العوامیة االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 رشا الضبع عبد الموجود عبد الرحیم 2228042 كفـءكفـء1692011/03/02 معلم

دمحم جمال ابو الیزید للتعلیم االساسى بساقلتة/ الشھید  2011/02/14 رشا صدقى االمیر عبدالكریم 2226831 كفـءكفـء1702011/02/24 معلم

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

7438of 6202 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 

ساقلتةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ساقلتة االبتدائیة الجدیدة المشتركة 2011/06/27 رشا صالح عبداللطیف عبدالرحمن 2146439 كفـءكفـء1712011/07/02 معلم

السالم االبتدائیة بساقلتة 2011/06/27 رشا محمود اسماعیل السقطى 2145512 كفـءكفـء1722011/07/02 معلم

الطوایل الشرقیة للتعلیم االساسى 2011/06/27 رشا مرعى السید عبدالرحمن 2105519 كفـءكفـء1732011/07/02 معلم

الثورة االعدادیة بسفالق 2011/02/14 رشا وصفى بخیت مترى 2009950 كفـءكفـء1742011/02/24 معلم

سفالق االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 رشا یونس احمد صالح 2141178 كفـءكفـء1752011/07/02 معلم

الفراسیة االبتدائیة المسائیة 2011/03/02 رضا رزق محمود ابراھیم 2166451 كفـءكفـء1762011/03/02 معلم

الحرادنة االبتدائیة البحریة 2011/06/27 رمضان السید عثمان دمحم 2130093 كفـءكفـء1772011/07/02 معلم

ساقلتة  االعدادیة  للبنات 2011/07/02 رندا رأفت مھنى سعید 2256544 كفـءكفـء1782011/07/02 معلم

سفالق الجدیدة ریاض اطفال 2011/06/27 رندا رافت نجیب موسى 2130155 كفـءكفـء1792011/07/02 معلم

الكرامة االعدادیة 2011/03/02 روحیة عثمان عبدالراضى عثمان 2144709 كفـءكفـء1802011/03/02 معلم

مجمع سفالق تجریبى لغات 2011/06/27 روفیدة ابوستة دمحم عبدالعال 2156605 كفـءكفـء1812011/07/02 معلم

الكرامة االعدادیة 2009/04/22 ریمون منصور عبدالرؤف ابراھیم 2144882 كفـءكفـء1822011/07/02 معلم

نجع ابو خضیر تعلیم اساسي 2011/02/24 زغلول لوقا نصیف حكیم 2124611 كفـءكفـء1832011/02/24 معلم

رمضان على بالكتكاتة 2007/04/15 زكریا انور بخیت فھیم 2145748 كفـءكفـء1842011/02/28 معلم

بنى واصل االعدادیة المشتركة 2011/02/14 زھراء على نظیر على 2141948 كفـءكفـء1852011/02/24 معلم

ساقلتة الثانویة التجاریة المشتركة 2011/02/14 زینب عبد الرحمن عبد الحلیم عبد الرحیم 2227457 كفـءكفـء1862011/02/24 معلم

الجالویھ تعلیم اساسى 2011/02/14 زینب عبدالفتاح عبدالمولى عبدالعال 2143844 كفـءكفـء1872011/03/02 معلم
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الفراسیة االبتدائیة المشتركة 2012/07/25 زینب على دمحم عبدربة 2167373 كفـءكفـء1882012/07/25 ماجیستیرمعلم

ساقلتة  االعدادیة  للبنات 2011/02/24 سامح حلیم مسعد سدراك 2141941 كفـءكفـء1892011/02/24 معلم

نجع حامد االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 سامى رأفت نجیب موسى 2145716 كفـءكفـء1902011/03/02 معلم

الشھید حمدى حفنى بالعوامیة 2011/06/27 سامیة صبحى بخیت حنا 2097895 كفـءكفـء1912011/07/02 معلم

ساقلتة  االعدادیة  للبنات 2011/02/14 سامیة دمحم اسماعیل دمحم 2140691 كفـءكفـء1922011/03/02 معلم

رمضان على بالكتكاتة 2011/06/27 سامیة دمحم عبدالجلیل دمحم 2145510 كفـءكفـء1932011/07/02 معلم

سفالق االبتدائیة الجدیدة 2011/06/27 سامیھ السید عز عبدالجواد 2145501 كفـءكفـء1942011/07/02 معلم

احمد عبد الحمید ھاشم/ الشھید  2011/02/14 سحر شعبان عباس عبد الرحیم 2125555 كفـءكفـء1952011/02/24 معلم

فاوجلى تعلیم اساسى 2011/07/02 سحر طارق امام یونس 2162648 كفـءكفـء1962011/07/02 معلم

مجمع سفالق تجریبى لغات 2011/06/27 سحر فتحى عبد هللا عبد اللطیف 2138144 كفـءكفـء1972011/07/02 معلم

نجع حامد االبتدائیة المشتركة 2011/02/24 سحر كامل شمس دمحم 2142727 كفـءكفـء1982011/02/24 معلم

دمحم جمال ابو الیزید للتعلیم االساسى بساقلتة/ الشھید  2011/06/27 سحر محمود دمحم محمود 2145487 كفـءكفـء1992011/07/02 معلم

نجع حمودة االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 سحر مالك باسیلى موسى 2363200 كفـءكفـء2002011/07/02 معلم

الكرامة االعدادیة 2011/06/27 سعاد دمحم حسین دمحم 2144699 كفـءكفـء2012011/07/02 معلم

نجوع الریاینة االبتدائیة المشتركة 2011/03/02 سعد الدردیر احمد السید 1072647 كفـءكفـء2022011/03/02 معلم

الشھید حمدى حفنى بالعوامیة 2011/02/24 سعد السمان قاسم احمد 2145256 كفـءكفـء2032011/02/24 معلم

الحاجر لریاض االطفال 2011/06/27 سلوى حجازى دمحم احمد 2145813 كفـءكفـء2042011/07/02 معلم
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الریاینة الحاجر اإلعدادیة المشتركة 2011/02/24 سلوى دمحم راضى السید 2141340 كفـءكفـء2052011/02/24 معلم

الشنشیفى االبتدائیة بساقلتة 2011/02/14 سماح ظھران صدیق ابراھیم 2154393 كفـءكفـء2062011/02/24 معلم

نجع حمودة االعدادیة المسائیة 2011/02/14 سماح مصطفى سرور مصطفى 2140206 كفـءكفـء2072011/03/02 معلم

سفالق االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 سمانھ فارس لبیب تادرس 2138141 كفـءكفـء2082011/03/02 معلم

الجعافرة االبتدائیة  بالجالویة 2011/06/27 سمیحة داوود عبدالرحمن سلیمان 2163613 كفـءكفـء2092011/07/02 معلم

نجع حسین عبید االبتدائیة 2011/06/27 سمیرة اسحق خلیل تاوضروس 2144126 كفـءكفـء2102011/07/02 معلم

جعفر عبد العال احمد دمحمین االبتدائیة 2011/02/14 سناء ابوالنعمان احمد عبدالموجود 2140662 كفـءكفـء2112011/03/02 معلم

دمحم جمال ابو الیزید للتعلیم االساسى بساقلتة/ الشھید  2011/06/27 سناء احمد عبدالنعیم احمد 2140631 كفـءكفـء2122011/07/02 معلم

ساقلتة االبتدائیة الجدیدة المشتركة 2011/02/14 سنیة عبدالعزیز صدیق ابراھیم 2143281 كفـءكفـء2132011/02/24 معلم

نجع الحمدیة االعدادیة 2011/06/27 سھام على تمام على 2103031 كفـءكفـء2142011/07/02 معلم

الشھید حمدى حفنى بالعوامیة 2011/06/27 سھیر حمدان ھاشم خلیل 2144113 كفـءكفـء2152011/07/02 معلم

الثورة االعدادیة بسفالق 2011/07/02 سھیر حمدي دمحم ابراھیم 2224604 كفـءكفـء2162011/07/02 معلم

احمد عبد الحمید ھاشم/ الشھید  2010/06/27 سھیر عثمان حفنى دمحم 2150184 كفـءكفـء2172011/07/02 معلم

دمحم جمال ابو الیزید للتعلیم االساسى بساقلتة/ الشھید  2011/02/14 سوزان احمد فخرالدین دمحم 2140633 كفـءكفـء2182011/03/02 معلم

نجع حمودة االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 سوزان مصطفى احمد دمحم 2145713 كفـءكفـء2192011/03/02 معلم

فاوجلى للتعلیم االساسى 2011/06/27 سومیھ على ابوالیزید ابراھیم 2149197 كفـءكفـء2202011/07/02 معلم

رمضان على بالكتكاتة 2011/06/27 شادیة سعد تمام احمد 2145498 كفـءكفـء2212011/07/02 معلم
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نجع حامد المسائیة 2011/03/02 شریف لطفى سالمان احمد 2124561 كفـءكفـء2222011/03/02 معلم

ساقلتة الثانویة بنات 2011/02/14 شرین عبدالعظیم تمام دمحم 2146415 كفـءكفـء2232011/03/02 معلم

سفالق الجدیدة ریاض اطفال 2011/02/14 شرین دمحم جالل دمحم 2138143 كفـءكفـء2242011/03/02 معلم

دمحم جمال ابو الیزید للتعلیم االساسى بساقلتة/ الشھید  2011/03/02 شعبان دمحم عبدالرازق عبدالمنعم 2145944 كفـءكفـء2252011/03/02 معلم

الثورة االعدادیة بسفالق 2011/02/14 شیرین احمد احمد دمحم مقبول 2142457 كفـءكفـء2262011/03/02 معلم

سفالق االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 شیرین دمحم راضى السید 2111878 كفـءكفـء2272011/02/24 معلم

ساقلتة الثانویة التجاریة المشتركة 2011/06/27 شیرین دمحم عبده احمد 2145725 كفـءكفـء2282011/07/02 معلم

الحاجر االعدادیة بنین 2011/02/14 صابر حسن عبدالعال على 2145897 كفـءكفـء2292011/03/02 معلم

الزھرى ابو لیلھ االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 صابر على سعید بخیت 2145819 كفـءكفـء2302011/07/02 معلم

الكرامة االعدادیة 2011/06/27 صباح السید سلیمان ابوشامة 2144693 كفـءكفـء2312011/07/02 معلم

الزھرى ابو لیلھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/02 صباح المصري فیض العمیم حسن 2185023 كفـءكفـء2322011/03/02 معلم

نجوع بنى واصل االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 صبرى السید احمد البربرى 2145730 كفـءكفـء2332011/07/02 معلم

الطوایل الشرقیة تعلیم اساسى 2011/03/02 صفاء السید لطفى قبیصى 2105570 كفـءكفـء2342011/03/02 معلم

دمحم جمال ابو الیزید للتعلیم االساسى بساقلتة/ الشھید  2011/02/14 صفاء عبدالعاطى فھمى عبدالظاھر 2227420 كفـءكفـء2352011/02/24 معلم

الفراسیة االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 صفاء دمحم عبدالعال ابراھیم 2165648 كفـءكفـء2362011/07/02 معلم

نجع ابو خضیر تعلیم اساسي 2011/02/24 صفیة یاسین احمد على 2124615 كفـءكفـء2372011/02/24 معلم

جعفر عبد العال احمد دمحمین االعدادیة المسائیة 2011/03/02 ضیاءالدین دمحم الخضیرى محمود 2103392 كفـءكفـء2382011/03/02 معلم
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نجع ابو خضیر تعلیم اساسي 2011/07/02 ضیف هللا فواز ذكى عبد الرحیم 2138446 كفـءكفـء2392011/07/02 معلم

الجالویھ تعلیم اساسى 2011/07/02 طارق دمحم احمد عبدالمجید 2145401 كفـءكفـء2402011/07/02 معلم

سفالق االعدادیة بنین 2011/02/14 طلعت صابر الفار عویضة 2142845 كفـءكفـء2412011/03/02 معلم

نجوع بنى واصل االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 طلعت دمحم خلف على 2226789 كفـءكفـء2422011/07/02 معلم

الفراسیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/20 عادل السید عبده اسماعیل 2386103 كفـءكفـء2432011/07/20 معلم

احمد عبد الحمید ھاشم/ الشھید  2011/07/02 عادل فوزى عقل محمود 2129293 كفـءكفـء2442011/07/02 معلم

نجع حسین عبید االبتدائیة 2011/02/14 عارف الدیب كامل عثمان 2138456 كفـءكفـء2452011/03/02 معلم

الطوایل الشرقیة تعلیم اساسى 2011/02/24 عاصم عبدالصبور ابوضیف ابوالمجد 2103389 كفـءكفـء2462011/02/24 معلم

2011/02/14 الجالویة الثانویة التجاریة عاصم عبدالعال محمود دمحم 2144336 كفـءكفـء2472011/07/02 معلم

شروق الجدیدة بالصیایدة بالحاجر 2011/03/02 عاصم عبدالنعیم عبدالمنعم محمود 2144321 كفـءكفـء2482011/03/02 معلم

مجمع سفالق االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 عبد هللا عبد الماجد عبد اللطیف احمد 2228107 كفـءكفـء2492011/07/02 معلم

بنى واصل االبتدائیة 2011/03/02 عبدالمؤمن سلیمان احمد سلیم 2234019 كفـءكفـء2502011/03/02 معلم

سفالق االعدادیة بنین 2011/02/14 عبیر عاطف دمحم على 2102551 كفـءكفـء2512011/02/24 معلم

ساقلتة االبتدائیة القدیمة 2011/02/14 عبیر محسن دمحم ھاشم 1074209 كفـءكفـء2522011/02/24 معلم

ساقلتة االبتدائیة الجدیدة المشتركة 2011/02/14 عزة فرغل صادق دمحم 2143271 كفـءكفـء2532011/02/24 معلم

نجع عمران االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 عزة محمود زغبى دمحم 2228172 كفـءكفـء2542011/07/02 معلم

جزیرة الجالویة تعلیم اساسى 2011/06/27 عزه حشمت دمحم دمحم 2363198 كفـءكفـء2552011/07/02 معلم
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الطوایل الغربیة االبتدائیة 2011/02/14 عزیزة عبد اآلخر احمد عبد هللا 1071532 كفـءكفـء2562011/03/02 معلم

الطوایل الشرقیة االعدادیة 2011/07/02 عصام  محمود احمد عبدالعال 2143980 كفـءكفـء2572011/07/02 معلم

دمحم جمال ابو الیزید للتعلیم االساسى بساقلتة/ الشھید  2011/07/02 عصام فضل راضى دمحم 2141918 كفـءكفـء2582011/07/02 معلم

الطوایل الغربیة االبتدائیة 2011/02/14 عطیات دمحم سالم على 1073972 كفـءكفـء2592011/03/02 معلم

مجمع سفالق االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 عال رضوان السید رضوان 2138128 كفـءكفـء2602011/03/02 معلم

مجمع سفالق االبتدائیة المشتركة 2011/03/02 عال عبدالكریم صدیق عبدالكریم 2141209 كفـءكفـء2612011/03/02 معلم

الخطیب االعدادیة بالطوایل 2009/11/28 عالء على دمحم حسن 2141712 كفـءكفـء2622011/03/02 معلم

الحرادنة االبتدائیة البحریة 2011/07/02 على السید احمد عبدالاله 2130091 كفـءكفـء2632011/07/02 معلم

الفراسیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/02 على السید على عبدالمولى 2165645 كفـءكفـء2642011/03/02 معلم

الفراسیة االبتدائیة المسائیة 2011/02/24 على حامد على طلب 1073299 كفـءكفـء2652011/02/24 معلم

بنى واصل االعدادیة المشتركة 2010/02/28 على دمحم عبدالرحیم محجوب 2141964 كفـءكفـء2662011/03/02 معلم

جعفر عبد العال احمد دمحمین االبتدائیة 2011/06/27 علیاء غالب احمد عبدهللا 2105509 كفـءكفـء2672011/07/02 معلم

الحاجر لریاض االطفال 2011/06/27 علیھ عبدالحلیم حسن عثمان 2145816 كفـءكفـء2682011/07/02 معلم

نجع عباسة االبتدائیة المشتركة 2011/03/02 عماد حفني السید حفني 1074144 كفـءكفـء2692011/03/02 معلم

سفالق االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 عماد ظھران السید دمحم 2149193 كفـءكفـء2702011/02/24 معلم

ساقلتة االبتدائیة الجدیدة المشتركة 2011/02/24 غادة السید الخضیرى عبد الحلیم 2143705 كفـءكفـء2712011/02/24 معلم

احمد عبد الحمید ھاشم/ الشھید  2011/07/02 فاطمة عبدالعال دمحم احمد 2140640 كفـءكفـء2722011/07/02 معلم
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الطوایل الشرقیة للتعلیم االساسى 2011/02/24 فاطمة على البدرى عبدالحلیم 2139797 كفـءكفـء2732011/02/24 معلم

ساقلتة االبتدائیة القدیمة 2011/06/27 فاطمة دمحم عبدالجلیل دمحم 2156234 كفـءكفـء2742011/07/02 معلم

ساقلتة  االعدادیة  للبنات 2011/06/27 فاطمھ الدسوقى السید حسین 2140908 كفـءكفـء2752011/07/02 معلم

نجوع الریاینة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 فرایم فام سلوانس ابادیر 2132353 كفـءكفـء2762011/07/02 معلم

البوحة تعلیم اساسى 2011/06/27 فرج عبد الباقى دمحم فرج 2139794 كفـءكفـء2772011/07/02 معلم

السالم االبتدائیة بساقلتة 2011/02/14 فردنال جاد احمد مسعود 2111860 كفـءكفـء2782011/02/24 معلم

نجوع بنى واصل االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 فرید محمود على احمد 2235536 كفـءكفـء2792011/07/02 معلم

نجع حامد االبتدائیة المشتركة 2011/03/02 قدرى مالك باسیلى موسى 2144316 كفـءكفـء2802011/03/02 معلم

نجع العوایسة تعلیم اساسى 2011/02/14 كرم نعیم خلة اسطفانوس 2145165 كفـءكفـء2812011/03/02 معلم

نجع عطیة االبتدائیة القدیمة بالجالویة 2011/06/27 كریمة عبدالفتاح دمحم بخیت 2143660 كفـءكفـء2822011/07/02 معلم

سفالق االعدادیة بنین 2011/02/14 كریمة عبدهللا جوده عبدهللا 2141179 كفـءكفـء2832011/03/02 معلم

الطوایل الغربیة االبتدائیة 2010/02/28 كریمة عزمى خلة جریس 2116878 كفـءكفـء2842011/03/02 معلم

نجع عطیة االبتدائیة القدیمة بالجالویة 2011/06/27 كریمة فتحى السید مصطفى 2143650 كفـءكفـء2852011/07/02 معلم

الفراسیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/02 كریمھ عبد العال ابراھیم یونس 2228542 كفـءكفـء2862011/03/02 معلم

العوامیة المشتركة 2011/02/14 لمیاء حسن ابوالحسن مخیمر 2227409 كفـءكفـء2872011/02/24 معلم

بنى واصل االعدادیة المشتركة 2011/02/14 لیلى حسین معروف عبدالرحیم 2224278 كفـءكفـء2882011/02/24 معلم

بنى واصل االعدادیة المشتركة 2011/02/14 مجدى ابراھیم السقطى راشد 2141945 كفـءكفـء2892011/02/24 معلم
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التعیین
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رمضان على االعدادیة المسائیة بالكتكاتة 2011/02/24 مجدى محمود خلف عبدهللا 2145438 كفـءكفـء2902011/02/24 معلم

نجع الحمدیة االعدادیة 2011/03/02 دمحم الدیب دمحم عبدالجواد 2144614 كفـءكفـء2912011/03/02 معلم

جعفر عبد العال احمد دمحمین االبتدائیة 2011/07/02 دمحم السید دمحم ابراھیم 2156365 كفـءكفـء2922011/07/02 معلم

الجعافرة االبتدائیة  بالجالویة 2011/03/02 دمحم عبدالعال محمود دمحم 2158796 كفـءكفـء2932011/03/02 معلم

نجع العوایسة تعلیم اساسى 2011/02/24 دمحم عبدالفتاح صبرة عبداللطیف 2145147 كفـءكفـء2942011/02/24 معلم

التوحید بسفالق 2011/02/14 دمحم عطا على عزیزالدین 2143691 كفـءكفـء2952011/03/02 معلم

2011/07/02 الجالویة الثانویة التجاریة دمحم فرج هللا بكرى دمحم 2138076 كفـءكفـء2962011/07/02 معلم

نجع حسین عبید االبتدائیة 2011/02/24 دمحم محمود دمحم عالم 2138450 كفـءكفـء2972011/02/24 معلم

الكرامة االبتدائیة بالجالویة 2011/02/24 دمحم مؤمن فتحي علي عبد المغیث 1073293 كفـءكفـء2982011/02/24 معلم

فصول بمجمع سفالق ابتدائى تجریبى لغات 2011/07/02 دمحم نصر احمد رشوان 2140208 كفـءكفـء2992011/07/02 معلم

الحرادنة االبتدائیة البحریة 2011/07/02 دمحمین الشافعى احمد عبدالاله 2129312 كفـءكفـء3002011/07/02 معلم

جعفر عبد العال احمد دمحمین االعدادیة المسائیة 2011/07/02 محمود احمد دمحم ابراھیم 2142826 كفـءكفـء3012011/07/02 معلم

ساقلتة الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/02 محمود احمد دمحم اسماعیل 2145387 كفـءكفـء3022011/07/02 معلم

الكرامة االعدادیة 2011/03/02 محمود احمد دمحم دمحم 2227481 كفـءكفـء3032011/03/02 معلم

الجالویة الثانویة العامة 2011/07/02 محمود خالد احمد عبدالمغیث 2144551 كفـءكفـء3042011/07/02 معلم

الفراسیة االبتدائیة المشتركة 2011/02/24 محمود عادل محمود دمحم 1075376 كفـءكفـء3052011/02/24 معلم

جعفر عبد العال احمد دمحمین االعدادیة المسائیة 2011/07/02 محمود دمحم عبدالجلیل دمحم 2142851 كفـءكفـء3062011/07/02 معلم
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المؤھل 
األعلي

نجع عطیھ الجدیدة للتعلیم االساسى 2011/07/02 محمود دمحم مامون السید 2191844 كفـءكفـء3072011/07/02 معلم

احمد عبد الحمید ھاشم/ الشھید  2011/07/02 محمود ناصر ابو الیزید السید 2129292 كفـءكفـء3082011/07/02 معلم

فاوجلى تعلیم اساسى 2011/02/24 مدحت برسوم موسى شلبى 2140619 كفـءكفـء3092011/02/24 معلم

التوحید بسفالق 2011/02/24 مدحت عصام احمد تمام 2142730 كفـءكفـء3102011/02/24 معلم

نجع حمودة االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 مدیحة حلمى احمد دمحم 2132372 كفـءكفـء3112011/07/02 معلم

سفالق االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 مدیحة محمود عبدالواحد دمحم 2145081 كفـءكفـء3122011/03/02 معلم

ساقلتة الثانویة بنین 2006/02/01 مرزوق عطا هللا مسعود ابراھیم 2126656 كفـءكفـء3132011/02/14 معلم

الطوایل الغربیة االبتدائیة 2011/06/27 مرفت حلیم مسعد سدراك 2132051 كفـءكفـء3142011/07/02 معلم

سفالق االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 مرفت حمدى عبدالعزیز احمد 2145088 كفـءكفـء3152011/07/02 معلم

ساقلتة الثانویة التجاریة المشتركة 2011/02/14 مرفت على رفاعى دمحم 2227446 كفـءكفـء3162011/02/24 معلم

ساقلتة الثانویة التجاریة المشتركة 2011/06/27 مرفت دمحم الدردیر دمحم 2138427 كفـءكفـء3172011/07/02 معلم

رمضان على بالكتكاتة 2011/06/27 مرفت دمحم عبدالجلیل دمحم 2145267 كفـءكفـء3182011/07/02 معلم

سفالق االبتدائیة الجدیدة 2011/06/27 مروة احمد فھمى على 2138124 كفـءكفـء3192011/07/02 معلم

الجالویة االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 مروة سلمان السید سلمان 2145101 كفـءكفـء3202011/03/02 معلم

رمضان علي بالكتكاتة 2011/02/14 مروة صالح عبدالحمید عبدالمنعم 2145261 كفـءكفـء3212011/03/02 معلم

الزھرى ابو لیلھ االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 مروى على صدقى دمحم 2129305 كفـءكفـء3222011/07/02 معلم

الخطیب االعدادیة بالطوایل 2008/09/15 مصطفى عبد الحمید السید دمحم 1074920 كفـءكفـء3232011/02/24 معلم
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ساقلتة  االعدادیة  للبنات 2010/01/08 مصطفى ھاشم احمد دمحم 2207041 كفـءكفـء3242011/03/02 معلم

الحرادنة االبتدائیة البحریة 2011/02/24 مصطفى ھاشم دمحم عبدالموجود 2130112 كفـءكفـء3252011/02/24 معلم

البوحة تعلیم اساسى 2011/03/02 مالك حلیم وھیب تامر 2143968 كفـءكفـء3262011/03/02 معلم

الطوایل الغربیة االبتدائیة 2011/02/14 منار شعبان ابوضیف عبدالرحمن 2132444 كفـءكفـء3272011/03/02 معلم

سفالق االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 منار عادل جابر عثمان 2132488 كفـءكفـء3282011/07/02 معلم

فصول ملحقة بمدرسة نجع ابو خضیر 2011/02/14 منال جمال على دمحم 2139795 كفـءكفـء3292011/02/24 معلم

الجالویة تعلیم اساسى 2011/02/14 منال سعد محمود عارف 2143853 كفـءكفـء3302011/02/24 معلم

الجالویة االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 منال عبدالخالق عبدالاله عطیة 2145105 كفـءكفـء3312011/07/02 معلم

مصر الخیر االعدادیة بسفالق 2011/06/27 منال دمحم خلف عبدهللا 2140204 كفـءكفـء3322011/07/02 معلم

دمحم جمال ابو الیزید للتعلیم االساسى بساقلتة/ الشھید  2011/07/02 منال محمود مكى عبد المطلب 2138145 كفـءكفـء3332011/07/02 معلم

الریاینة الحاجر االبتدائیة الجدیدة 2011/02/24 منصور دمحم عبد العال اسماعیل 2138106 كفـءكفـء3342011/02/24 معلم

الثورة االعدادیة بسفالق 2012/07/25 منصورة خلف صالح الدین النمر 2142445 كفـءكفـء3352012/07/25 ماجیستیرمعلم

جزیرة الجالویة تعلیم اساسى 2011/02/24 منى احمد دمحم عبدهللا 2168164 كفـءكفـء3362011/02/24 معلم

مدرسة الحرادنة االبتدائیة 2011/02/14 منى حسن عبدالرحیم دمحم 2130127 كفـءكفـء3372011/03/02 معلم

نجع عمران االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 منى حسن دمحم حسن 2228156 كفـءكفـء3382011/03/02 معلم

الكرامة االعدادیة 2011/02/14 منى شیبة الحمد عوض دمحم 2103296 كفـءكفـء3392011/02/24 معلم

الثورة االعدادیة بسفالق 2011/02/14 منى عادل ابراھیم یوسف 2142429 كفـءكفـء3402011/02/24 معلم
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دمحم جمال ابو الیزید للتعلیم االساسى بساقلتة/ الشھید  2011/02/14 منى دمحم محمود اسماعیل 2140645 كفـءكفـء3412011/03/02 معلم

فصول ملحقة بمدرسة العوامیة االبتدائیة الجدیدة 2011/06/27 مھا عبدالرحیم حفنى ابوبكر 2145481 كفـءكفـء3422011/07/02 معلم

نجوع الریاینة االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 مؤمن  احمد دمحم رضوان 2138087 كفـءكفـء3432011/07/02 معلم

بنى واصل االعدادیة المشتركة 2011/03/02 مؤمن صالح عبدالحمید صالح 2103353 كفـءكفـء3442011/03/02 معلم

الشھید حمدى حفنى بالعوامیة 2011/07/02 مینا عشم هللا الصید بادیر 2144051 كفـءكفـء3452011/07/02 معلم

الكرامة االبتدائیة بالجالویة 2011/03/02 نادر عبدالمغیث ممتاز عبدالمغیث 2144451 كفـءكفـء3462011/03/02 معلم

الطوایل الغربیة االبتدائیة 2011/06/27 نادیھ عبدالناصر عبدهللا عبدربھ 2132498 كفـءكفـء3472011/07/02 معلم

رمضان على بالكتكاتة 2011/07/02 ناصر سعد تمام احمد 2132108 كفـءكفـء3482011/07/02 معلم

الزھرى ابو لیلھ االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 ناصر عبدالبر خلف احمد 2185013 كفـءكفـء3492011/03/02 معلم

الشھید حمدى حفنى بالعوامیة 2011/02/24 ناصر محمود دمحم عوض 2144100 كفـءكفـء3502011/02/24 معلم

الكرامة االعدادیة 2011/02/24 نبیل حفظى ادم سالمھ 2103374 كفـءكفـء3512011/02/24 معلم

نجع حامد االبتدائیة المشتركة 2011/03/02 نبیل نظیر میخائیل بسالیوس 2130077 كفـءكفـء3522011/03/02 معلم

ساقلتة االبتدائیة القدیمة 2011/07/02 نجاة تمام احمد عثمان 2111839 كفـءكفـء3532011/07/02 معلم

الشنشیفى االبتدائیة بساقلتة 2011/06/27 نجاة ثابت نظیر على 2132385 كفـءكفـء3542011/07/02 معلم

الكرامة االبتدائیة بالجالویة 2011/06/27 نجاح  السید احمد مصطفى 2163610 كفـءكفـء3552011/07/02 معلم

بنى واصل االبتدائیة 2011/02/14 نجالء حسین حسن معتوق 2103328 كفـءكفـء3562011/02/24 معلم

البنات المشتركة بسفالق 2011/06/27 نجالء رمضان حسین كمال الدین 2127744 كفـءكفـء3572011/07/02 معلم
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الشنشیفى االبتدائیة بساقلتة 2011/02/14 نجالء عبدالكریم حامد احمد 2142721 كفـءكفـء3582011/03/02 معلم

الكرامة االعدادیة 2011/02/14 نجالء فتحى دمحم سلیمان 2144589 كفـءكفـء3592011/03/02 معلم

البنات المشتركة بسفالق 2011/02/14 نجالء دمحم احمد سلیمان 2143764 كفـءكفـء3602011/03/02 معلم

بنى واصل االعدادیة المشتركة 2010/06/27 نجوى دمحم عبدالمتجلى ادریس 2134144 كفـءكفـء3612011/07/01 معلم

نجع حسین عبید االبتدائیة 2011/02/14 نرجس لبیب سعید معوض 2228319 كفـءكفـء3622011/03/02 معلم

فاوجلى تعلیم اساسى 2011/06/27 نسرین طھ دمحم طھ 2149175 كفـءكفـء3632011/07/02 معلم

الكرامة االعدادیة 2011/02/14 نسرین عبدالھادى دمحم ابوزید 2144471 كفـءكفـء3642011/02/28 معلم

نجع حمودة االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 نصحى نصیف مسعد بباوى 2156229 كفـءكفـء3652011/07/02 معلم

دمحم جمال ابو الیزید للتعلیم االساسى بساقلتة/ الشھید  2011/02/14 نھلھ دمحم طھ ھاشم 2145410 كفـءكفـء3662011/03/02 معلم

نجع ابو خضیر تعلیم اساسي 2011/02/14 نوال أحمد عثمان علي 1076397 كفـءكفـء3672011/02/24 معلم

مجمع سفالق االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 نوال عبدالنور خلف عطیھ 2141197 كفـءكفـء3682011/02/24 معلم

نجع حامد المسائیة 2011/02/24 نورا ابراھیم احمد عبدالعال 2124560 كفـءكفـء3692011/02/24 معلم

نجع حسین عبید االبتدائیة 2011/02/14 نوره السید دمحم سلطان 2142733 كفـءكفـء3702011/02/24 معلم

جزیرة الجالویة تعلیم اساسى 2011/02/14 نوره الصغیر دمحم دمحم 2163624 كفـءكفـء3712011/02/24 معلم

رمضان على بالكتكاتة 2011/06/27 نوره عبدالعلیم عبدالفتاح دمحم 2145253 كفـءكفـء3722011/07/02 معلم

نجع الحمدیة االبتدائیة 2011/06/27 نوره عبدهللا صدقى دمحم 2144703 كفـءكفـء3732011/07/02 معلم

جعفر عبد العال احمد دمحمین االبتدائیة 2011/02/14 ھالة مصطفى عبدالعال عبدالرحمن 2156337 كفـءكفـء3742011/03/02 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 

ساقلتةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الكرامة االبتدائیة بالجالویة 2011/02/14 ھالھ احمد دمحم اسماعیل 2144467 كفـءكفـء3752011/02/24 معلم

بنى واصل االعدادیة المشتركة 2011/06/27 ھالھ فتحى دمحم عبدالرحیم 2162655 كفـءكفـء3762011/07/02 معلم

نجع ابو خضیر تعلیم اساسي 2011/03/02 ھانم كمال عقل مرسى 2124573 كفـءكفـء3772011/03/02 معلم

فاوجلى تعلیم اساسى 2011/07/02 ھانى حلیم فرج ابادیر 2140221 كفـءكفـء3782011/07/02 معلم

الكرامة االعدادیة 2011/02/24 ھانى صبرة الصغیر عیسى 2144643 كفـءكفـء3792011/02/24 معلم

رمضان على االعدادیة المسائیة بالكتكاتة 2011/07/02 ھانى عبدالنور خلف عطیة 2146459 كفـءكفـء3802011/07/02 معلم

الجالویھ تعلیم اساسى 2011/03/02 ھانى مصطفى عبد العزیز عبد الحلیم 1075585 كفـءكفـء3812011/03/02 معلم

2010/02/14 الجالویة الثانویة التجاریة ھبة احمد دمحم الصغیر سالمة 2143289 كفـءكفـء3822011/02/24 معلم

بنى واصل االعدادیة المشتركة 2011/02/14 ھبة عاطف دمحم احمد 2141989 كفـءكفـء3832011/02/24 معلم

نجع حسین عبید االبتدائیة 2011/07/02 ھبة دمحم ابو الحسن عبد المحسن 2138484 كفـءكفـء3842011/07/02 معلم

ساقلتة الثانویة التجاریة المشتركة 2011/02/14 ھبة دمحم عبد الرحیم ھمام 2227463 كفـءكفـء3852011/03/02 معلم

ساقلتة االبتدائیة الجدیدة المشتركة 2011/06/27 ھبة مصطفى دمحم مرسى 2145505 كفـءكفـء3862011/07/02 معلم

نجوع الریاینة الثانویة الصناعیة بنین 2010/06/27 ھبھ  ناصر دمحم احمد 2143906 كفـءكفـء3872011/07/02 معلم

مجمع سفالق االبتدائیة المشتركة 2011/02/24 ھبھ ابوحسیبة عبدالعال مصطفى 2141189 كفـءكفـء3882011/02/24 معلم

نجوع الریاینة االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 ھبھ احمد دمحم احمد 2144752 كفـءكفـء3892011/07/02 معلم

مجمع سفالق تجریبى لغات 2011/06/27 ھبھ بدرى امین احمد 2141205 كفـءكفـء3902011/07/02 معلم

التوحید بسفالق 2011/06/27 ھبھ حسین عبدالعزیز  محمود 2363206 كفـءكفـء3912011/07/02 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 

ساقلتةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ساقلتة  االعدادیة  للبنات 2011/02/14 ھبھ حمدى دمحم دمحم 2140683 كفـءكفـء3922011/02/24 معلم

السالم االبتدائیة بساقلتة 2011/03/02 ھبھ صالح یونس محمود 2141425 كفـءكفـء3932011/03/02 معلم

ساقلتة االبتدائیة الجدیدة المشتركة 2011/06/27 ھبھ عبدالحفیظ الزھرى دمحم 2143714 كفـءكفـء3942011/07/02 معلم

جعفر عبد العال احمد دمحمین االبتدائیة 2011/02/24 ھدى ابراھیم دمحم راشد 2228182 كفـءكفـء3952011/02/24 معلم

مجمع سفالق االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 ھدى صابر الفار عویضة 2138136 كفـءكفـء3962011/03/02 معلم

مصر الخیر االعدادیة بسفالق 2011/02/14 ھدى على عبد الخالق احمد 2138122 كفـءكفـء3972011/02/24 معلم

مصر الخیر االعدادیة بسفالق 2011/02/14 ھدیة على دمحم ھمام 2173523 كفـءكفـء3982011/02/24 معلم

نجع حمودة االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 ھمت صابر على عبدالظاھر 2144404 كفـءكفـء3992011/03/02 معلم

سفالق االبتدائیة الجدیدة 2011/06/27 ھناء ابراھیم على دمحم 2144306 كفـءكفـء4002011/07/02 معلم

نجع ابو خضیر تعلیم اساسي 2011/06/27 ھناء السید لطفى قبیصى 2124606 كفـءكفـء4012011/07/02 معلم

نجع ابو خضیر تعلیم اساسي 2011/06/27 ھناء دمحم عبدالرحمن دمحم 2146411 كفـءكفـء4022011/07/02 معلم

مدرسة البوحة تعلیم اساسى 2011/02/14 ھناء مصطفى احمد عبد الصمد 2139800 كفـءكفـء4032011/02/24 معلم

بنى واصل االعدادیة المشتركة 2011/06/27 ھند احمد احمد على 2145095 كفـءكفـء4042011/07/02 معلم

نجع حسین عبید االبتدائیة 2011/07/02 ھیبھ احمد عبد الحمید احمد 2138459 كفـءكفـء4052011/07/02 معلم

نجع حسین عبید االبتدائیة 2011/02/24 ھیثم جمال ثابت محمود 2138435 كفـءكفـء4062011/02/24 معلم

سفالق االعدادیة بنین 2011/02/24 وائل احمد دمحم على 2140213 كفـءكفـء4072011/02/24 معلم

رمضان على االعدادیة المسائیة بالكتكاتة 2011/07/02 وائل حربى رزق بشاى 2103303 كفـءكفـء4082011/07/02 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 

ساقلتةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سفالق االعدادیة بنین 2011/07/02 وائل فؤاد جبره حنین 2140207 كفـءكفـء4092011/07/02 معلم

العوامیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/02 وحید رشاد السید احمد 2145235 كفـءكفـء4102011/07/02 معلم

ساقلتة االبتدائیة القدیمة 2011/06/27 وحید فھیم عبدالنعیم عبدالرحیم 2144349 كفـءكفـء4112011/07/02 معلم

البوحة تعلیم اساسى 2011/02/14 ورده السید محمود دمحم 2139787 كفـءكفـء4122011/02/24 معلم

الشنشیفى االبتدائیة بساقلتة 2011/02/24 ورده یسین عالم عبدالغنى 2145458 كفـءكفـء4132011/02/24 معلم

فاوجلى للتعلیم االساسى 2011/06/27 وفاء احمد عبدالاله عبد العال 2149202 كفـءكفـء4142011/07/02 معلم

الكرامة االبتدائیة بالجالویة 2011/06/27 وفاء حسن السید دمحم 2144483 كفـءكفـء4152011/07/02 معلم

فاوجلى للتعلیم االساسى 2011/02/14 وفاء عبدالرحمن احمد دمحم 2142724 كفـءكفـء4162011/02/24 معلم

احمد عبد الحمید ھاشم/ الشھید  2011/06/27 وفاء عبدهللا احمد خلیفھ 2129295 كفـءكفـء4172011/07/02 معلم

دمحم جمال ابو الیزید للتعلیم االساسى بساقلتة/ الشھید  2011/02/14 وفاء دمحم یاسین عابدین 2140653 كفـءكفـء4182011/02/24 معلم

سفالق االبتدائیة الجدیدة 2011/03/02 وفاء نبیھ توماس دمیان 1065030 كفـءكفـء4192011/03/02 معلم

ساقلتة الثانویة التجاریة المشتركة 2011/02/14 والء احمد ریاض عرفا 2141985 كفـءكفـء4202011/02/24 معلم

ساقلتة الثانویة التجاریة المشتركة 2011/06/27 والء محمود عبدهللا اسماعیل 2145721 كفـءكفـء4212011/07/02 معلم

الجالویة الثانویة العامة 2011/02/14 ولید فاروق خلیل نصر هللا 1075223 كفـءكفـء4222011/02/24 معلم

نجع الساقیة 2011/03/02 یاسر الضبع معروف السید 2148111 كفـءكفـء4232011/03/02 معلم

الثورة االعدادیة بسفالق 2011/02/24 یاسر محمود حمدان دمحم 2142112 كفـءكفـء4242011/02/24 معلم

سفالق االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 یاسمین ھاشم عبد الاله خلیفة 2138117 كفـءكفـء4252011/02/24 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 

ساقلتةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ساقلتة االبتدائیة بنات 2011/02/14 یامنة دمحم فاضل دمحم 2142772 كفـءكفـء4262011/03/02 معلم

جزیرة الجالویة تعلیم اساسى 2011/03/02 یسرى دمحم ادم عبدالرحیم 2168801 كفـءكفـء4272011/03/02 معلم

سفالق االبتدائیة الجدیدة 2011/03/02 یونس على عبد العزیز احمد 2138109 كفـءكفـء4282011/03/02 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 

دار السالمسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العمده احمد سلیمان االعدادیة بالنصیرات 1980/11/01 محمود عبدهللا محمود احمد 1009835 كفـءكفـء12009/01/05 مدیر مدرسة- معلم أول أ 

نجوع مازن للتعلیم االساسي االبتدائیة 2011/06/27 محمود السید دمحم عبد الرحمن 2131993 كفـءكفـء22011/07/02 أمین مكتبة

اوالد سالم بحرى االبتدائیة الجدیدةالمشتركة 2011/07/02 یسرى دمحم احمد محمود 1073084 كفـءكفـء32011/07/02 أمین مكتبة

نجع احمد على للتعلیم االساسى اعدادى 2011/07/02 عبدهللا حمدي دمحم احمد 2225557 كفـءكفـء42011/07/02 أخصائى صحافة وإعالم

نجع المشایخ ع 2011/07/02 احمد احمد دمحم علي 2131778 كفـءكفـء52011/07/02 أخصائى نفسى

عبد الحمید رضوان الثانویة العامة المشتركة 2011/07/02 عبدالناصر محمود عبدهللا عبد المولي 2137489 كفـءكفـء62011/07/02 أخصائى نفسى

جزیرة النصیرات االعدادیة المشتركة 2011/07/02 دمحم محمود اسماعیل حسانین 2348854 كفـءكفـء72011/07/02 أخصائى نفسى

)مبارك االبتدائیة بالحاجر(اوالد یحیى  2011/07/02 ابراھیم عبود علي دمحم 2225564 كفـءكفـء82011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع جنیدى للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/07/02 ابراھیم دمحم علي احمد 2360773 كفـءكفـء92011/07/02 أخصائى اجتماعى

العصارة االعدادیة المشتركة 2011/07/02 احمد عبدالظاھر احمد دمحم 2154762 كفـءكفـء102011/07/02 أخصائى اجتماعى

دارالسالم التجاریة بنات 2011/07/02 احمد علي حسن محمود 2224475 كفـءكفـء112011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع احمد دمحمالفحارتعلیم اساسى االعدادیة 2011/07/02 احمد علي شاكر عید 2224561 كفـءكفـء122011/07/02 أخصائى اجتماعى

مجمع الخیام االبتدائیة 2011/06/27 اسحاق محروس ناشد اسحاق 2225600 كفـءكفـء132011/07/02 أخصائى اجتماعى

اوالد خلف االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 اسماء احمد احمد دمحم 2226073 كفـءكفـء142011/07/02 أخصائى اجتماعى

اوالد سالم بحرى االبتدائیة الجدیدةالمشتركة 2011/07/02 اسماء احمد یونس علي 2151517 كفـءكفـء152011/07/02 أخصائى اجتماعى

النھضھ االبتدائیة 2011/07/02 الشیماء محمود عیسي ابو بكر 2131903 كفـءكفـء162011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع الغرقان للتعلیم االساسى االبتدائیة 2011/07/02 ایھاب عبد الحمید دمحم عبد العال 2224618 كفـءكفـء172011/07/02 أخصائى اجتماعى
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األعلي

نجوع مازن شرق للتعلیم االساسى القدیمة 2011/07/02 تامر السید محمود اسماعیل 2128413 كفـءكفـء182011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع العزبة االبتدائیة 2011/07/02 جابر محمود دمحم عثمان 2148644 كفـءكفـء192011/07/02 أخصائى اجتماعى

ابوبكرالصدیق االعدادیة باوالد سالم بحري 2011/07/02 حاتم خلف ثابت سلیم 2155570 كفـءكفـء202011/07/02 أخصائى اجتماعى

الطویقى االبتدائبھ 2011/07/02 حمدى جاد حسن دمحم 1074277 كفـءكفـء212011/07/02 أخصائى اجتماعى

دار السالم االعدادیة 2011/07/02 شیماء فرج ابوبكر احمد ابوبكر 2351523 كفـءكفـء222011/07/02 أخصائى اجتماعى

الشھید المستشار ھیثم احمد القط 2011/06/27 صافیناز خیرى دمحمالطاھر ابو زید 2360647 كفـءكفـء232011/07/02 أخصائى اجتماعى

اوالد الشیخ شرق االعدادیة 2011/07/02 صفاء االمیر ابراھیم محمود 2375241 كفـءكفـء242011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجوع مازن للتعلیم االساسي االبتدائیة 2011/07/02 صفاء عفیفي محمود عبدهللا 2222251 كفـءكفـء252011/07/02 أخصائى اجتماعى

اوالد خلف االعدادیة 2011/07/02 عادل احمد محمود دمحم 2129823 كفـءكفـء262011/07/02 أخصائى اجتماعى

دارالسالم التجاریة بنات 2011/07/02 عبد الحمید ناصر عبد العزیز دمحم 1698272 كفـءكفـء272011/07/02 أخصائى اجتماعى

اوالد طوق غرب للتعلیم االساسي االبتدائیة 2011/07/02 فرج احمد تغیان بدیوى 2225613 كفـءكفـء282011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع احمد على االساسیة االبتدائیة 2011/07/02 دمحم عادل احمد ایوب 2131973 كفـءكفـء292011/07/02 أخصائى اجتماعى

عمرو بن العاص باوالد سالم بحرى االبتدائیة 2011/07/02 دمحم دمحم الصغیر احمد ابراھیم 2391392 كفـءكفـء302011/07/02 أخصائى اجتماعى

اوالد خلف االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 محمود دمحم محمود السمان 2137622 كفـءكفـء312011/07/02 أخصائى اجتماعى

دار السالم االعدادیة 2011/06/27 مني عبدالصبور دمحم حسن 2210999 كفـءكفـء322011/07/02 أخصائى اجتماعى

دار السالم االعدادیة 2011/07/02 مھا صبرى ابراھیم حسن 2151365 كفـءكفـء332011/07/02 أخصائى اجتماعى

اوالد سالم بحرى االبتدائیة الجدیدةالمشتركة 2011/07/02 ناھد طلعات دمحم على 2352343 كفـءكفـء342011/07/02 أخصائى اجتماعى
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دار السالمسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

نجع الغرقان للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/07/02 نایف عبدالراضي علي یوسف 2229717 كفـءكفـء352011/07/02 أخصائى اجتماعى

صدیق المنشاوى االبتدائیة 2011/07/02 نعمھ حمدان مطاوع محمود 2391394 كفـءكفـء362011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجوع مازن للتعلیم االساسي االعدادیة 2011/07/02 ھدي صبحي حراس نظیم 2224568 كفـءكفـء372011/07/02 أخصائى اجتماعى

الشیخ احمد رضوان لتعلیم االساسى ابتدائى 2011/07/02 وائل عبد الرحیم ھالل دمحم 2131923 كفـءكفـء382011/07/02 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1994/10/13 أشرف عكاشة مصطفى دمحم 1048642 كفـءكفـء392012/06/06 ماجیستیرمعلم أول أ

اوالد سالم بحرى االعدادیة المشتركة 2011/02/24 عماد دمحم احمد دمحم  2137668 كفـءكفـء402011/02/24 معلم

البالبیش بحرى االبتدائیة 2011/06/27 منال محمود عبدااله محمود  2138196 كفـءكفـء412011/07/02 معلم

دارالسالم التجاریة بنات 2011/07/02 ابتسام على دمحم احمد 2355732 كفـءكفـء422011/07/02 معلم

فصول الخیام التجاریة بنات 2011/07/02 ابراھیم ابو المجد احمد دمحم 2225601 كفـءكفـء432011/07/02 معلم

اوالد یحیى الحاجر االعدادیة 2011/02/24 ابراھیم عمر عبد الرحیم دمحم 2224401 كفـءكفـء442011/02/24 معلم

ناصر االبتدائیة بنجع عمارباوالد یحى الحاجر 2011/07/02 ابراھیم محمود دمحم رضوان 2132015 كفـءكفـء452011/07/02 معلم

العصارة االعدادیة المشتركة 2011/07/02 ابوالحمد احمد دمحم علي 2209940 كفـءكفـء462011/07/02 معلم

مزاتة شرق االبتدائیة بنات 2011/07/02 ابوالفتوح كمال ابراھیم اسماعیل 2224594 كفـءكفـء472011/07/02 معلم

البالبیش قبلى االعدادیة المشتركة 2011/07/02 احسان محمود دمحم السید 2132034 كفـءكفـء482011/07/02 معلم

عرب العطیات القبلیھ تعلیم ع 2011/07/02 احمد ابراھیم حمدان ابراھیم 2224644 كفـءكفـء492011/07/02 معلم

االسعد حفناوى االبتدائیة 2010/05/11 احمد ابوالدھب احمد دمحم 2129982 كفـءكفـء502011/07/02 معلم

نقنق تعلیم اساسى القدیمة 2011/03/02 احمد الدیب امین دمحم 2129811 كفـءكفـء512011/03/02 معلم
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عرب الصبحھ االبتدائیة 2011/07/02 احمد حسن احمد معوض 2136297 كفـءكفـء522011/07/02 معلم

اوالد یحیى الحاجر االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 احمد حسن علي احمد 2148501 كفـءكفـء532011/07/02 معلم

اوالد ابو بكر االبتدائیة 2010/05/07 احمد حسین عباس دمحم 2395019 كفـءكفـء542011/07/02 معلم

اوالد خلف االعدادیة 2011/03/02 احمد حمدان عبدالحمید دمحم 2230422 كفـءكفـء552011/03/02 معلم

عرب الصبحھ االبتدائیة 2011/07/02 احمد خلف رمضان حسن 1068226 كفـءكفـء562011/07/02 معلم

دمحم عبد الحمید رضوان الثانویھ الجدیده 2011/02/24 احمد صالح الدین على احمد 2168505 كفـءكفـء572011/02/24 معلم

الشھید حسنى رشوان االعدادیة بالخیام 2011/07/02 احمد عبد العزیز دمحم عثمان 2224455 كفـءكفـء582011/07/02 معلم

االسعد حفناوى االبتدائیة 2010/05/05 احمد عبد المنعم دمحم احمد 2131966 كفـءكفـء592011/07/02 معلم

الزرازرة االبتدائیة 2011/07/02 احمد عبدالرحمن احمد حسن 2131984 كفـءكفـء602011/07/02 معلم

عرب العطیات القبلیھ االبتدائیة 2011/07/02 احمد عبدالغفار احمد دمحم 2225561 كفـءكفـء612011/07/02 معلم

نجوع مازن شرق للتعلیم االساسى القدیمة 2011/07/02 احمد عبدالوارث دمحم علي 2222257 كفـءكفـء622011/07/02 معلم

نجع الغرقان للتعلیم االساسى االبتدائیة 2011/07/02 احمد علیو محمود دمحم 2225965 كفـءكفـء632011/07/02 معلم

نجع احمد على االساسیة االبتدائیة 2011/07/02 احمد فتحي ابو بكر احمد 1070895 كفـءكفـء642011/07/02 معلم

العقاریة االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 احمد كحول عبد الاله دمحم 2128270 كفـءكفـء652011/07/02 معلم

دار السالم الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 احمد دمحم حماده الشاذلى 2301384 كفـءكفـء662011/07/02 معلم

اوالد خلف االبتدائیة الجدیدة 2011/07/02 احمد دمحم عبداللطیف عبدالاله 2160153 كفـءكفـء672011/07/02 معلم

الوحده الوطنیھ الثانویھ بالكشح 2011/03/02 احمد یوسف عبد اللطیف یوسف 2144960 كفـءكفـء682011/03/02 معلم
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فصول الكشح التجاریة بنات 2011/07/02 ارین فكتور شكرى مشمش 2400689 كفـءكفـء692011/07/02 معلم

نجوع مازن للتعلیم االساسي االبتدائیة 2011/07/02 اسامة أمین عبدالرحیم جاد 2180425 كفـءكفـء702011/07/02 معلم

فصول الخیام التجاریة بنات 2011/07/02 اسماء احمد ابراھیم دمحم 2224651 كفـءكفـء712011/07/02 معلم

اوالد سالم بحرى االبتدائیة القدیمھ 2011/07/02 اسماء رمضان احمد علي 2388937 كفـءكفـء722011/07/02 معلم

اوالد سالم بحرى االعدادیة المشتركة 2011/07/02 اسماء عادل دمحم على 2388519 كفـءكفـء732011/07/02 معلم

الطویقى االبتدائبھ 2011/02/24 اسماء عبد هللا احمد دمحم 1074156 كفـءكفـء742011/02/24 معلم

دارالسالم التجاریة بنات 2011/03/02 اسماء علي دمحم احمد 2130024 كفـءكفـء752011/03/02 معلم

نجوع مازن شرق للتعلیم االساسى القدیمة 2011/02/24 اسماء محمود عبد الرحیم عبد المجید 1069788 كفـءكفـء762011/02/24 معلم

عرب العطیات االبتدائیة الجدیدة 2010/01/24 اسماعیل دمحم الصغیر احمد دمحم 2154847 كفـءكفـء772011/03/02 معلم

نجع جنیدى للتعلیم االساسى االبتدائیة 2011/07/02 اشرف حسین احمد على حسن 2389178 كفـءكفـء782011/07/02 معلم

نجوع مازن شرق للتعلیم االساسى القدیمة 2011/07/02 أشرف عزیز حنا جید 2137609 كفـءكفـء792011/07/02 معلم

العصاره االبتدائیة المشتركة 2011/03/02 اكرامى لمعى نصرى سفین 1073727 كفـءكفـء802011/03/02 معلم

نجع المشایخ ع 2011/02/24 االمیر عبد الرسول دمحم دمحم 2137596 كفـءكفـء812011/02/24 معلم

نجوع مازن للتعلیم االساسي االعدادیة 2011/02/28 االمیر معروف جبره وھب هللا 2226242 كفـءكفـء822011/03/02 معلم

الكشح تعلیم اساسى االعدادیة 2011/07/02 االمیر مینا لمعي بھنام 2229634 كفـءكفـء832011/07/02 معلم

الوحده الوطنیھ الثانویھ بالكشح 2011/07/02 االمیر یوسف قدیس یوسف 2351338 كفـءكفـء842011/07/02 معلم

البالبیش المستجدة تعلیم اساسي االعدادیة 2011/07/02 االنصاري حلقان محمود دمحم 2224640 كفـءكفـء852011/07/02 معلم

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

7438of 6223 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 

دار السالمسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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دار السالم االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 البدري دمحم علي محمود 2224472 كفـءكفـء862011/07/02 معلم

العصارة االعدادیة المشتركة 2011/07/02 الرزیقي بقطر اسكندر بقطر 2224655 كفـءكفـء872011/07/02 معلم

فصول الخیام التجاریة بنات 2011/07/02 الزھراء عطیھ عبد الرشید عبد العزیز 2129738 كفـءكفـء882011/07/02 معلم

اوالد یحیى بحرى االعدادیة المشتركة 2011/06/27 السبع دمحم عبد الحمید یوسف 1060230 كفـءكفـء892011/07/02 معلم

العصاره االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 السید احمد علي دمحم 2222474 كفـءكفـء902011/07/02 معلم

التربیة الفكریة 2011/07/02 السید خلف ابراھیم عبد الرحیم 1068550 كفـءكفـء912011/07/02 معلم

عرب العطیات القبلیھ االبتدائیة 2010/05/08 السید صبرة ابوزید دمحم 2225560 كفـءكفـء922011/07/02 معلم

جزیرة النصیرات االعدادیة المشتركة 2011/07/02 السید ضاحى دمحم محمود 2128856 كفـءكفـء932011/07/02 معلم

اوالد الشیخ شرق االبتدائیة 2011/07/02 السید عمران احمد ابوالعال 2160335 كفـءكفـء942011/07/02 معلم

نجع احمد على للتعلیم االساسى اعدادى 2011/07/02 السید فھمي حماده عبد العزیز 1070877 كفـءكفـء952011/07/02 معلم

فصول اوالد یحیى بحرى التجاریة بنات 2011/02/24 السید دمحم أحمد محمود 2127525 كفـءكفـء962011/02/24 معلم

ابو بكر الصدیق الثانویة باوالد سالم بحري 2011/02/24 السید دمحم عبد الحق عبد المنعم 2136366 كفـءكفـء972011/02/24 معلم

اوالد یحیى بحرى االعدادیة المشتركة 2011/07/02 السید مراد السید دمحم 2128163 كفـءكفـء982011/07/02 معلم

ناصر االبتدائیة بنجع عمارباوالد یحى الحاجر 2011/07/02 الضبع علي عبدالرحمن احمد 2225904 كفـءكفـء992011/07/02 معلم

دمحم عبد الحمید رضوان الثانویھ الجدیده 2011/07/02 الفالح خلیفھ مختار علي 2374793 كفـءكفـء1002011/07/02 معلم

نجع العرب االبتدائیة بالقوصة 2011/06/27 امال  الدیب الطاھر نجار 2130028 كفـءكفـء1012011/07/02 معلم

ناصر االبتدائیة بنجع عمارباوالد یحى الحاجر 2011/07/02 امال احمد اسماعیل حسن 1072995 كفـءكفـء1022011/07/02 معلم
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الكشح االعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/03/02 اماني الفي مفید داود 2225414 كفـءكفـء1032011/03/02 معلم

الشیخ احمد فرغلي للتعلیم االساسي االعدادیة 2011/07/02 امجد عدلي رزق غابیوس 2137490 كفـءكفـء1042011/07/02 معلم

البالبیش قبلى االعدادیة المشتركة 2011/07/02 امل صالح محمود حسین 2136323 كفـءكفـء1052011/07/02 معلم

الكشح تعلیم اساسى االبتدائیة 2011/07/02 امل مرزوق فخرى ارمیس 1071716 كفـءكفـء1062011/07/02 معلم

نجوع مازن شرق للتعلیم االساسى القدیمة 2011/07/02 امل یونس دمحم على 2391371 كفـءكفـء1072011/07/02 معلم

دارالسالم التجاریة بنات 2011/07/02 امیرة  دمحم الشاذلي محمود السمان 2352669 كفـءكفـء1082011/06/27 معلم

فصول مزاتة شرق التجاریة بنات 2011/02/24 امیره عابدین محمود عبداللطیف 1074850 كفـءكفـء1092011/02/24 معلم

ابوبكرالصدیق االعدادیة باوالد سالم بحري 2011/07/02 امیمھ موسى عزت ھمام 2128871 كفـءكفـء1102011/07/02 معلم

الزرازرة االبتدائیة 2011/07/02 امین عبدهللا دمحم السید 2170124 كفـءكفـء1112011/07/02 معلم

مدرسة دار السالم  الرسمیة للغات ریاض اطفال 2008/12/30 أیات خیرى عبدالكریم  دمحم 2129314 كفـءكفـء1122011/04/01 معلم

االسعد حفناوى االبتدائیة 2011/06/27 ایات دمحم یاسین السمان 2393502 كفـءكفـء1132011/07/02 معلم

نجع احمد دمحمالفحار تعلیم اساسي االبتدائیة 2011/07/02 ایمان احمد ابو الحسن حفني 2350420 كفـءكفـء1142011/07/02 معلم

)مبارك االبتدائیة بالحاجر(اوالد یحیى  2011/07/02 ایمان احمد عبد الحمید دمحم 2144962 كفـءكفـء1152011/07/02 معلم

عمرو بن العاص باوالد سالم بحرى االبتدائیة 2011/07/02 ایمان السید دمحم السید 2137602 كفـءكفـء1162011/07/02 معلم

دارالسالم التجاریة بنات 2011/07/02 ایمان حسن كرارة عبدالقادر 2222518 كفـءكفـء1172011/07/02 معلم

دار السالم االعدادیة 2011/02/24 ایمان عبد الخالق احمد دمحم 1074109 كفـءكفـء1182011/02/24 معلم

النغامیش االبتدائیة 2011/02/14 ایمان عبدالرازق عبدالغفار ابورحاب 1074219 كفـءكفـء1192011/02/24 معلم
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االسعد حفناوى االبتدائیة 2011/06/27 ایمان على رضوان حسن 1073833 كفـءكفـء1202011/07/02 معلم

دار السالم االعدادیة 2011/07/02 إیمان فراج طایع موسي 2132024 كفـءكفـء1212011/07/02 معلم

الكشح االعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/02/14 ایمان فلیب مجلع بخیت 2144964 كفـءكفـء1222011/02/24 معلم

دار السالم االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 ایمان دمحم علي محمود 2136358 كفـءكفـء1232011/07/02 معلم

جزیرة النصیرات االعدادیة المشتركة 2005/11/17 ایمن بدرى رجب دمحم 995368 كفـءكفـء1242011/07/02 معلم

أوالد یحیى الحاجر الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 ایمن زكا خلھ سرجیوس 2252672 كفـءكفـء1252011/07/02 معلم

اوالد یحیى االبتدائیة  قبلى للبنین 2011/07/02 ایھاب السبع سالمھ رزق 2136281 كفـءكفـء1262011/07/02 معلم

دیر النغامیش االبتدائیة 2011/07/02 ایھاب بطرس حشمت القس بطرس 2226231 كفـءكفـء1272011/07/02 معلم

الشھید حسنى رشوان االعدادیة بالخیام 2010/05/17 باسم عادل عزمي عطا هللا 2128313 كفـءكفـء1282011/07/02 معلم

الشیخ احمدرضوان للتعلیم االساسي اعدادى 2011/07/02 بخیتھ احمد ربیع احمد 2155009 كفـءكفـء1292011/07/02 معلم

اوالد الشیخ شرق االعدادیة 2011/07/02 بخیتھ دمحم عبدالحمید على 2355641 كفـءكفـء1302011/07/02 معلم

فصول اوالد سالم بحرى التجاریة بنات 2011/07/02 بدوي عبد الفتاح عبد المطلب سلیم 2131863 كفـءكفـء1312011/07/02 معلم

فصول اوالد سالم بحرى التجاریة بنات 2011/07/02 بدیوي عبد الفتاح عبد المطلب سلیم 2131868 كفـءكفـء1322011/07/02 معلم

اوالد خلیفة االبتدائیة 2011/07/02 بساده خلف تامر حنا 2137505 كفـءكفـء1332011/07/02 معلم

العصاره االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 بنیامین لطفي نصرهللا سفین 2216917 كفـءكفـء1342011/07/02 معلم

دیر النغامیش ریاض اطفال 2011/07/02 بھجة بھیج محبوب مینا 2226157 كفـءكفـء1352011/07/02 معلم

العصارة االعدادیة المشتركة 2011/03/02 بولس عوض صدیق حنا 2224654 كفـءكفـء1362011/03/02 معلم
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البالبیش قبلى االعدادیة المشتركة 2011/07/02 تحریر عید دمحم احمد 2388976 كفـءكفـء1372011/07/02 معلم

الشیخ احمد رضوان لتعلیم االساسى ابتدائى 2011/07/02 تغرید ممدوح ریاض بربرى 1073466 كفـءكفـء1382011/07/02 معلم

دار السالم االعدادیة 2011/07/02 تھامي موسي دمحم مصطفي 2134353 كفـءكفـء1392011/07/02 معلم

عرب العطیات القبلیھ االبتدائیة 2011/03/02 تیسیر احمد عبدالشافي عبدالحمید 2224488 كفـءكفـء1402011/03/02 معلم

عبد الحمید رضوان الثانویة العامة المشتركة 2011/02/28 ثوري فتحي دمحم محمود 2130856 كفـءكفـء1412011/03/02 معلم

المساعید شرق االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 جابر حشمت برجاس توفیق 2130845 كفـءكفـء1422011/02/24 معلم

نجع جنیدى للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/07/02 جرجس قعود مسعود عبدالسید 2168570 كفـءكفـء1432011/07/02 معلم

عرب العطیات القبلیھ تعلیم ع 2011/02/24 جمال حمدي دمحم احمد 2131830 كفـءكفـء1442011/02/24 معلم

الكشح تعلیم اساسى االبتدائیة 2011/03/02 جمال رضا سعید عبدالمسیح 1069993 كفـءكفـء1452011/03/02 معلم

اوالد خلیفة االبتدائیة 2011/07/02 جمال عبدالحمید حسن علي 2374970 كفـءكفـء1462011/07/02 معلم

مدرسة دار السالم الرسمیة للغات 2011/02/28 جوزیف بھجت توفیق عطیھ 2131998 كفـءكفـء1472011/03/02 معلم

التحریر لریاض االطفال بالكشح 2011/03/02 جیھان شفیق قدیس واصف 2192041 كفـءكفـء1482011/02/28 معلم

الكشح االعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/02/24 حاتم وھیب شھید سرجیوس 2225926 كفـءكفـء1492011/02/24 معلم

البالبیش بحرى االبتدائیة 2011/07/02 حارس حسن محمود دمحم 2222513 كفـءكفـء1502011/07/02 معلم

نجع احمد دمحمالفحار تعلیم اساسي االبتدائیة 2011/07/02 حداد دمحم علي آدم 2128576 كفـءكفـء1512011/07/02 معلم

نجع احمد دمحمالفحار تعلیم اساسي االبتدائیة 2011/07/02 حربى حسین دمحم  النمر 2350950 كفـءكفـء1522011/07/02 معلم

نجع الدیر الجدیدة للتعلیم االساسى 2011/07/02 حربي خلف دمحم حفني 2224504 كفـءكفـء1532011/07/02 معلم
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دارالسالم التجاریة بنات 2011/07/02 حسام احمد السید محمود 2136287 كفـءكفـء1542011/07/02 معلم

ابوبكرالصدیق االعدادیة باوالد سالم بحري 2011/02/14 حسام عبدالعلیم احمد محمود 2128074 كفـءكفـء1552011/02/24 معلم

اوالد خلف االعدادیة 2011/03/02 حسام علم الدین دمحم الصادق 2137532 كفـءكفـء1562011/03/02 معلم

الكشح االعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/03/02 حسام علي عبد الحمید امین 2225411 كفـءكفـء1572011/03/02 معلم

نجع احمد دمحمالفحار تعلیم اساسي االبتدائیة 2011/07/02 حسني محمود الدنقي دمحم 2350165 كفـءكفـء1582011/07/02 معلم

عرب العطیات القبلیھ االبتدائیة 2011/07/02 حسین علي حسین سالم 2224449 كفـءكفـء1592011/07/02 معلم

نجع الغرقان للتعلیم االساسى االبتدائیة 2011/07/02 حسین یونس امین علي 2137507 كفـءكفـء1602011/07/02 معلم

اوالد یحیى الحاجر لریاض االطفال 2008/12/15 حمادة عبدالھادي علي عبد الرحیم 2350658 كفـءكفـء1612011/07/02 معلم

نجوع مازن شرق للتعلیم االساسى القدیمة 2011/02/24 حماده فرغلي محمود اسماعیل 2224570 كفـءكفـء1622011/02/24 معلم

اوالد سالم قبلى االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 حماده محروص خالف زیان 2137447 كفـءكفـء1632011/07/02 معلم

العصارة االعدادیة المشتركة 2011/02/24 حنا صادق حنا عوض 2128416 كفـءكفـء1642011/02/24 معلم

اوالد خلف االعدادیة 2011/07/02 حنان ابو دراع نور الدین یوسف 2224635 كفـءكفـء1652011/07/02 معلم

الشیخ احمد رضوان لتعلیم االساسى ابتدائى 2011/07/02 حنان إیلیا حبیب مشرفي 2224642 كفـءكفـء1662011/07/02 معلم

اوالد سالم بحرى االبتدائیة القدیمھ 2011/07/02 حنان شرقاوى عبدالحمید على 1070230 كفـءكفـء1672011/07/02 معلم

اوالد سالم بحرى االبتدائیة القدیمھ 2011/07/02 حنان عبدالصبور ابوالحمد عبدالنعیم 1062797 كفـءكفـء1682011/07/02 معلم

دیر النغامیش االبتدائیة 2011/02/28 حنان مشمش زخارى عطیھ 1073890 كفـءكفـء1692011/03/02 معلم

اوالد خلف االبتدائیة الجدیدة 2011/07/02 خالد شوقي محمود حفني 2226259 كفـءكفـء1702011/07/02 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 

دار السالمسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

عرب العطیات االبتدائیة الجدیدة 2010/05/07 خالد عبد الناصر محمود منصور 2224646 كفـءكفـء1712011/07/02 معلم

نجع احمد على للتعلیم االساسى اعدادى 2011/02/28 خلف حداد مھدي صابر 2131922 كفـءكفـء1722011/03/01 معلم

مزاتة شرق االبتدائیة بنات 2011/06/27 خلف حشمت عبد الرحمن خلف 2224497 كفـءكفـء1732011/07/02 معلم

الشھید حسنى رشوان االعدادیة بالخیام 2011/03/02 دالیا حماد دمحم احمد 2224586 كفـءكفـء1742011/03/02 معلم

الطویقى االبتدائبھ 2011/07/02 دالیا خلیفھ  عبدالجابر خلیفھ 2128562 كفـءكفـء1752011/07/02 معلم

عرب الصبحھ االبتدائیة 2011/07/02 داوود زیدان احمد عیسى 1700854 كفـءكفـء1762011/07/02 معلم

اوالد الشیخ شرق االعدادیة 2011/02/24 دعاء محمود عبد الحمید دمحم 1073145 كفـءكفـء1772011/02/24 معلم

دیر النغامیش االبتدائیة 2011/06/27 دولت عیاد عبد هللا منصور 1073808 كفـءكفـء1782011/07/02 معلم

التحریر االبتدائیة بالكشح 2011/03/02 دولت یونان عبدالمسیح مخائیل 2136273 كفـءكفـء1792011/03/02 معلم

مجمع الخیام االبتدائیة 2011/07/02 رابعھ یوسف اسحاق یوسف 2225602 كفـءكفـء1802011/07/02 معلم

نجع احمد دمحمالفحارتعلیم اساسى االعدادیة 2010/05/11 راضي احمد عبد الحافظ دمحم 2338003 كفـءكفـء1812011/07/02 معلم

اوالد طوق غرب للتعلیم االساسي االعدادیة 2011/07/02 راضي عبد الرحمن علي طلب 2224587 كفـءكفـء1822011/07/02 معلم

اوالد خلف االبتدائیة الجدیدة 2011/07/02 رافت دمحم ابوالفضل حسین 2209884 كفـءكفـء1832011/07/02 معلم

اوالد خلیفة االعدادیة المشتركة 2011/07/02 رأفت محمود احمد السید 2350170 كفـءكفـء1842011/07/02 معلم

اوالد طوق غرب للتعلیم االساسي االعدادیة 2011/07/02 ربیع  الصافي سباق حسین 2128559 كفـءكفـء1852011/07/02 معلم

عمرو بن العاص باوالد سالم بحرى االبتدائیة 2011/07/02 رحاب محمود عبد الحق ابراھیم 2130014 كفـءكفـء1862011/07/02 معلم

دیر النغامیش االبتدائیة 2011/02/14 رحمھ ونیس روفائیل  القمص بطرس 1074721 كفـءكفـء1872011/02/24 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

اوالد خلف االعدادیة 2011/02/24 رشا احمد ابراھیم احمد 2236193 كفـءكفـء1882011/02/24 معلم

نجع العرب االبتدائیة بالقوصة 2011/07/01 رشا دمحم حازم شیبة الحمد ابراھیم 2224571 كفـءكفـء1892011/07/02 معلم

عرب الصبحھ االبتدائیة 2011/07/02 رشدي دمحم حمدان معوض 2136261 كفـءكفـء1902011/07/02 معلم

الوحده الوطنیھ الثانویھ بالكشح 2010/05/17 رفعت مرقس جورجیوس مرقس 2154609 كفـءكفـء1912011/07/02 معلم

الشیخ احمد فرغلي للتعلیم االساسي االعدادیة 2011/06/27 رمضان ابوالحسن ابراھیم حسن 2228599 كفـءكفـء1922011/07/02 معلم

البالبیش المستجده تعلیم اساسي االبتدائیة 2011/07/02 رمضان فوزي عابدین سالمھ 2128289 كفـءكفـء1932011/07/02 معلم

اوالد یحیى الحاجر االعدادیة 2011/07/02 رمضان دمحم احمدحسن عتمان 2224557 كفـءكفـء1942011/07/02 معلم

الدنافقھ االبتدائیة 2011/07/02 روماني رؤف مساك اسكندر 2137009 كفـءكفـء1952011/07/02 معلم

ناصر االبتدائیة بنجع عمارباوالد یحى الحاجر 2011/07/02 زیاد حسن دمحم حسن 2224506 كفـءكفـء1962011/07/02 معلم

فصول مزاتة شرق التجاریة بنات 2010/06/27 زینب جبریل علي امین 2128561 كفـءكفـء1972011/07/02 معلم

اوالد سالم بحرى االعدادیة المشتركة 2011/02/24 زینب عبد الاله كعب جبریل 1075774 كفـءكفـء1982011/02/24 معلم

الشھید حازم مساعد للتعلیم االساسى 2006/10/23 زینھم فراج طایع موسى 2154850 كفـءكفـء1992011/07/02 معلم

دمحم عبد الحمید رضوان الثانویھ الجدیده 2011/07/02 سامح  فھیم عبد النور مسعود 2128285 كفـءكفـء2002011/07/02 معلم

اوالد طوق غرب للتعلیم االساسي االبتدائیة 2011/02/14 سامح مجاھد اسرائیل صلیب 2062587 كفـءكفـء2012011/01/01 معلم

عزبة رضوان االبتدائیة 2011/07/02 سامى عدلى زكى دمحم 2352375 كفـءكفـء2022011/07/02 معلم

االسعد حفناوى االبتدائیة 2011/07/02 سامیھ احمد التقى حنفى 2396884 كفـءكفـء2032011/07/02 معلم

االسعد حفناوى االبتدائیة 2011/06/27 سامیھ عبدالحكیم رضوان حسانین 2398847 كفـءكفـء2042011/07/02 معلم
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دار السالمسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

اوالد الشیخ شرق االبتدائیة 2011/02/24 سحر ابوالفضل   حامد احمد 2229437 كفـءكفـء2052011/02/24 معلم

اوالد خلف االعدادیة 2011/07/02 سحر دمحم احمد عبد الرحمن 1070390 كفـءكفـء2062011/07/02 معلم

اوالد خلف االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 سعاد بشیر عمر السید 2132020 كفـءكفـء2072011/07/02 معلم

اوالد سالم بحرى االبتدائیة القدیمھ 2011/07/02 سعدالدین عبدالباسط سعدالدین احمد 2160050 كفـءكفـء2082011/07/02 معلم

النیل  االبتدائیة بالنغامیش 2011/07/02 سالمة  شحاتھ السید سلیمان 2181829 كفـءكفـء2092011/07/02 معلم

النصیرات االبتدائیة 2011/07/02 سلوى عبدالفتاح عبدالمجید عبدالرحیم 2168255 كفـءكفـء2102011/07/02 معلم

الشھید المستشار ھیثم احمد القط 2011/02/28 سماح  محسن كامل احمد 2130029 كفـءكفـء2112011/03/02 معلم

عمرو بن العاص باوالد سالم بحرى االبتدائیة 2011/07/02 سماح خلف دمحم دمحم 2399584 كفـءكفـء2122011/07/02 معلم

الكشح تعلیم اساسى االبتدائیة 2011/06/27 سماح سولایر جید نخنوخ 1073803 كفـءكفـء2132011/07/02 معلم

اوالد خلف االعدادیة 2011/07/02 سناء عبد الرحیم دمحم عبد هللا 2356961 كفـءكفـء2142011/07/02 معلم

دارالسالم التجاریة بنات 2007/09/30 سھیر خلف محمود دمحم 2225514 كفـءكفـء2152011/03/02 معلم

القوصة االبتدائیة 2011/07/02 سھیر فتحي دمحم عبد اللطیف 2132025 كفـءكفـء2162011/07/02 معلم

الشھید حسنى رشوان االعدادیة بالخیام 2011/02/24 سوزان عطیھ عبد الرشید عبد العزیز 2137510 كفـءكفـء2172011/02/24 معلم

البالبیش قبلى االعدادیة المشتركة 2011/07/02 سوزان دمحم یاسین السمان 1073970 كفـءكفـء2182011/07/02 معلم

القوصة االبتدائیة 2011/02/24 سوسن بدوي الصافي دمحم 2130027 كفـءكفـء2192011/02/24 معلم

اوالد خلف االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 سوسن حسین علي دمحم 2225940 كفـءكفـء2202011/07/02 معلم

النصیرات االبتدائیة 2010/05/07 سید حسوب محمود عبدالرحیم 2168317 كفـءكفـء2212011/07/02 معلم
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المؤھل 
األعلي

اوالد خلف االعدادیة 2011/06/27 سیده علي عبد المتعال حسن 2133720 كفـءكفـء2222011/07/02 معلم

مدرسة دار السالم  الرسمیة للغات ریاض اطفال 2007/03/01 سیده عمر دمحم احمد 2350166 كفـءكفـء2232011/07/02 معلم

دار السالم الثانویة الصناعیة بنین 2011/05/09 شاكر جرجس جرجس معوض 2137611 كفـءكفـء2242011/05/15 معلم

الشھید حلمى حافظ االعدادیة 2011/03/02 شریف حمادي ادریس علوان 2130850 كفـءكفـء2252011/02/28 معلم

مؤسسة جزیرة النصیرات االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 شعبان ابراھیم زغلول ابراھیم 2389122 كفـءكفـء2262011/07/02 معلم

عرب العطیات القبلیھ االبتدائیة 2011/07/02 شعیب صبرة ابوزید دمحم 2225558 كفـءكفـء2272011/07/02 معلم

نجع احمد دمحمالفحار تعلیم اساسي االبتدائیة 2011/07/02 شعیب نوح مرید الراوي 2350173 كفـءكفـء2282011/07/02 معلم

الحمیدات االبتدائیة المشتركة 2010/05/08 شمس الدین دمحم محمود دمحم 1693774 كفـءكفـء2292011/07/02 معلم

دیر النغامیش االبتدائیة 2011/02/24 شنوده فكري مملوك بكسھ 2137659 كفـءكفـء2302011/02/24 معلم

اوالد یحیى بحرى االبتدائیة 2011/07/02 شنوده ماھر مساك اسكندر 2148427 كفـءكفـء2312011/07/02 معلم

البالبیش قبلى االعدادیة المشتركة 2011/07/02 شھیرة عبد الشافي محمود محمود 2132033 كفـءكفـء2322011/07/02 معلم

اوالد خلیفة االبتدائیة 2011/07/02 شیرین انور متي حبشي 2129997 كفـءكفـء2332011/07/02 معلم

الشیخ احمدرضوان للتعلیم االساسي اعدادى 2011/07/02 شیرین حسني  عدلي  سرجیوس 2181664 كفـءكفـء2342011/06/27 معلم

دارالسالم التجاریة بنات 2011/07/02 شیرین عبد الرحمن محمود علي 2225595 كفـءكفـء2352011/07/02 معلم

نجوع مازن للتعلیم االساسي االعدادیة 2011/07/02 شیرین نوح ذكي  ابراھیم 2144953 كفـءكفـء2362011/07/02 معلم

دار السالم االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 شیماء احمد عبدالشافى عبدالحمید 2359520 كفـءكفـء2372011/07/02 معلم

نجوع مازن شرق للتعلیم االساسى القدیمة 2011/03/02 شیماء طلعت عبادي احمد 2127513 كفـءكفـء2382011/03/02 معلم
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اوالد سالم بحرى االعدادیة المشتركة 2011/07/02 شیماء مصطفي احمد عبد اللطیف 2137667 كفـءكفـء2392011/07/02 معلم

النغامیش االبتدائیة 2011/07/02 صابر دمحم ربیع یوسف 2224494 كفـءكفـء2402011/07/02 معلم

دار السالم االعدادیة 2011/07/02 صابرین عبد الموجود عامر عبد الرحیم 2338009 كفـءكفـء2412011/07/02 معلم

النصیرات االبتدائیة 2011/02/24 صبرى عبدالمنعم لبیب خلیل 1073282 كفـءكفـء2422011/02/24 معلم

الوحده الوطنیھ الثانویھ بالكشح 2011/02/24 صبري فتحي شاكر مجلع 2129989 كفـءكفـء2432011/02/24 معلم

نجع ھاشم عسیرى االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 صدیق السید صدیق علي 2128564 كفـءكفـء2442011/07/02 معلم

اوالد سالم بحرى االبتدائیة الجدیدةالمشتركة 2011/07/02 صفاء ابوالوفا مصطفي عبدالنبي 2153337 كفـءكفـء2452011/07/02 معلم

فصول اوالد سالم بحرى التجاریة بنات 2011/07/02 صفاء الدیب عبد الموجود رمضان 2225596 كفـءكفـء2462011/07/02 معلم

نجوع مازن للتعلیم االساسي االعدادیة 2011/07/02 صفاء طاھھ یونس محمود 2201121 كفـءكفـء2472011/07/02 معلم

دار السالم االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 صفاء عاطف السید دمحم 2131835 كفـءكفـء2482011/07/02 معلم

اوالد خلیفة االبتدائیة 2011/02/24 صفاء عبد الحكم احمد محمود 2130022 كفـءكفـء2492011/02/14 معلم

اوالد سالم بحرى االعدادیة المشتركة 2011/07/02 صفاء كلیب السید سالمان 2128529 كفـءكفـء2502011/07/02 معلم

نجع الغرقان للتعلیم االساسى االبتدائیة 2011/07/02 صالح عبد السمیع علي السید 2224440 كفـءكفـء2512011/07/02 معلم

اوالد یحیى الحاجر االعدادیة 2011/07/02 صالح علي عثمان عبدالقادر 2226548 كفـءكفـء2522011/07/02 معلم

فصول مزاتة شرق التجاریة بنات 2011/02/24 طارق صبره دمحم احمد 2128556 كفـءكفـء2532011/02/24 معلم

نقنق تعلیم اساسي القدیمة 2011/07/02 طلعت امین دمحم ابراھیم 2388945 كفـءكفـء2542011/07/02 معلم

العروبة بنجع البنداري االبتدائیة 2011/07/02 طلعت عبدة دمحم عبد الراضى 1074533 كفـءكفـء2552011/07/02 معلم
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نجوع مازن شرق للتعلیم االساسى القدیمة 2011/07/02 طھ عبد الحمید ابو العال عبد الراضى 1057279 كفـءكفـء2562011/07/02 معلم

عرب الصبحھ االبتدائیة 2011/07/02 عابد اسماعیل دمحم اسماعیل 1071959 كفـءكفـء2572011/07/02 معلم

دار السالم االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 عادل دمحم عبدالحمید محمود 1063245 كفـءكفـء2582011/07/02 معلم

الزرازرة االبتدائیة 2011/07/02 عارف فرج شوقي عثمان 2226436 كفـءكفـء2592011/07/02 معلم

دمحم عبد الحمید رضوان الثانویھ الجدیده 2011/02/28 عارف دمحم التھامى الصادق 2168532 كفـءكفـء2602011/02/28 معلم

نجوع مازن للتعلیم االساسي االعدادیة 2011/07/02 عاطف احمد عبد الرحمن عبد الرحیم 2137583 كفـءكفـء2612011/07/02 معلم

عزبة الشیخ بطیخ االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 عاطف احمد دمحم عبد الكریم 2137678 كفـءكفـء2622011/07/02 معلم

اوالد خلف االعدادیة 2011/07/02 عاطف احمد مدني علي 2222495 كفـءكفـء2632011/07/02 معلم

فصول الكشح التجاریة بنات 2007/01/18 عاطف ذكى دمحم ھرون 1070066 كفـءكفـء2642011/07/02 معلم

النیل  االبتدائیة بالنغامیش 2011/07/02 عاطف عبدهللا حمدان صابر 2226452 كفـءكفـء2652011/07/02 معلم

عبد الحمید رضوان الثانویة العامة المشتركة 2011/07/02 عاطف علي حسین سالم 2131798 كفـءكفـء2662011/07/02 معلم

الشیخ احمد رضوان لتعلیم االساسى ابتدائى 2011/07/02 عائشھ دمحم امین السمان 2128357 كفـءكفـء2672011/07/02 معلم

اوالدیحیى الحاجر الثانویة 2011/07/02 عبد الحمید ابراھیم احمد عبد الرحیم 2136376 كفـءكفـء2682011/07/02 معلم

الكشح تعلیم اساسى االبتدائیة 2010/01/09 عبد الرحیم على عبید عبد الحلیم 1072055 كفـءكفـء2692011/03/02 معلم

اوالد ابو بكر االبتدائیة 2011/07/02 عبد الشكور شیبة الحمد دمحم الطیب 1060598 كفـءكفـء2702011/07/02 معلم

فصول اوالد سالم بحرى التجاریة بنات 2011/07/02 عبد العلیم حمدي أمین دمحم 2127451 كفـءكفـء2712011/07/02 معلم

فصول نقنق التجاریة بنات 2011/07/02 عبد العلیم عبد الودود عبد اللطیف یاسین 2225598 كفـءكفـء2722011/07/02 معلم
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دار السالم الثانویة الزراعیة 2011/07/02 عبد اللطیف رمضان عبد اللطیف دمحم 2129739 كفـءكفـء2732011/07/02 معلم

اوالد یحیى االبتدائیة  قبلى للبنین 2011/07/02 عبد هللا احمد دمحم عبد هللا 2137461 كفـءكفـء2742011/07/02 معلم

مصر الخیر االعدادیة 2011/07/02 عبد المحسن علي دمحم دمحم 2132002 كفـءكفـء2752011/07/02 معلم

نجوع مازن للتعلیم االساسي االبتدائیة 2011/06/27 عبد المنعم ابراھیم  مھدي ابراھیم 2131911 كفـءكفـء2762011/07/02 معلم

بنى عوام االبتدائیة 2011/07/02 عبد الواحد عبد الحمید احمد احمد 2224608 كفـءكفـء2772011/07/02 معلم

البالبیش بحرى االبتدائیة 2011/02/28 عبدالباسط ثروت طیفور عثمان 2227352 كفـءكفـء2782011/03/01 معلم

الشھید المستشار ھیثم احمد القط 2011/07/02 عبدالحمید عبدالناصر دمحم احمد 2388979 كفـءكفـء2792011/07/02 معلم

اوالد یحیى قبلى االعدادیة المشتركة 2011/07/02 عبدالحمید عمر دمحم رضوان 2225551 كفـءكفـء2802011/07/02 معلم

العصارة االعدادیة المشتركة 2011/02/28 عبدالحمید دمحم صدیق سلیمان 2180071 كفـءكفـء2812011/02/28 معلم

نجع جنیدى للتعلیم االساسى االبتدائیة 2011/07/02 عبدالخالق احمد عبدالمنعم حسن 2389327 كفـءكفـء2822011/07/02 معلم

البالبیش المستجده تعلیم اساسي االبتدائیة 2011/06/27 عبدالخالق صالح عبدالاله دردیر 2180117 كفـءكفـء2832011/07/02 معلم

اوالد سالم قبلى االبتدائیة المشتركة 2011/02/24 عبدالرحمن دمحم محمود احمد 2154746 كفـءكفـء2842011/02/24 معلم

العمده احمد سلیمان االعدادیة بالنصیرات 2011/07/02 عبدالرحیم جابر احمد رضوان 2168376 كفـءكفـء2852011/07/02 معلم

الشھید المستشار ھیثم احمد القط 2011/06/27 عبدالعزیز احمد دمحم احمد 2374795 كفـءكفـء2862011/07/02 معلم

دار السالم االعدادیة 2011/07/02 عبدالقادر عبدالعال حسین محمود 2225477 كفـءكفـء2872011/07/02 معلم

اوالد خلف االبتدائیة الجدیدة 2011/03/02 عبدالكریم امین دمحم سلیمان 2225945 كفـءكفـء2882011/02/28 معلم

اوالد سالم بحرى االبتدائیة القدیمھ 2011/02/24 عبدهللا دھشور على دمحم 1075032 كفـءكفـء2892011/02/24 معلم
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اوالد سالم بحرى االبتدائیة الجدیدةالمشتركة 2011/03/01 عبدالمؤمن دمحمالفادى حسین احمد 2160138 كفـءكفـء2902011/03/02 معلم

اوالد ابو بكر االبتدائیة 2011/07/02 عبدالناصر امین حسن محمود 2391361 كفـءكفـء2912011/07/02 معلم

اوالد سالم بحرى االعدادیة المشتركة 2011/07/02 عبدالناصر عبدالحارص فؤاد حمزه 2154798 كفـءكفـء2922011/07/02 معلم

الشھید المستشار ھیثم احمد القط 2011/07/02 عبدالنبي محسن احمد دمحم 2224554 كفـءكفـء2932011/07/02 معلم

عرب العطیات القبلیھ تعلیم ع 2011/02/24 عبدة نظیر دمحم احمد 1074668 كفـءكفـء2942011/02/24 معلم

اوالد خلف االبتدائیة الجدیدة 2011/02/28 عبیر السید عبدالعال دمحم 2222493 كفـءكفـء2952011/03/01 معلم

اوالد سالم بحرى االبتدائیة القدیمھ 2011/07/02 عبیر سیدأحمد عبد الاله على 1074943 كفـءكفـء2962011/07/02 معلم

الشیخ احمد رضوان لتعلیم االساسى ابتدائى 2007/03/01 عبیر دمحم علي دمحم 2153657 كفـءكفـء2972011/07/02 معلم

نجوع مازن شرق للتعلیم االساسى القدیمة 2011/07/02 عثمان ماجد محمود عبد المعبود 2137613 كفـءكفـء2982011/07/02 معلم

دارالسالم التجاریة بنات 2004/01/12 عزالدولھ دمحم توفیق احمد 2224444 كفـءكفـء2992011/07/02 معلم

اوالد خلف االبتدائیة الجدیدة 2011/02/28 عزة احمد الحسیس حفنى 1075337 كفـءكفـء3002011/03/01 معلم

نقنق تعلیم اساسي القدیمة 2010/05/11 عصام عبدالمبدى دمحم الشرقاوى 2351087 كفـءكفـء3012011/07/02 معلم

اوالد طوق غرب تعلیم اساسى ریاض اطفال 2011/07/02 عفاف جبریل علي دمحم 2128512 كفـءكفـء3022011/07/02 معلم

اوالد سالم قبلى االبتدائیة المشتركة 2011/02/24 عفیفى نصرالدین فھیم على 1686508 كفـءكفـء3032011/02/24 معلم

نجع الغرقان للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/07/02 عالء الدین احمد عبد الحمید دمحم 1068611 كفـءكفـء3042011/07/02 معلم

فصول الخیام التجاریة بنات 2005/02/23 عالء حمدي الصافي عبد الجواد 2224648 كفـءكفـء3052011/07/02 معلم

اوالد خلیفة االعدادیة المشتركة 2011/03/02 عالء شحاتھ امین دمحم 1686670 كفـءكفـء3062011/03/02 معلم
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المؤھل 
األعلي

نجع الغرقان للتعلیم االساسى االبتدائیة 2010/05/11 عالء صبره احمد على 1072295 كفـءكفـء3072011/07/02 معلم

النغامیش االبتدائیة 2011/07/02 عالء عبدالرازق عبدالغفار ابورحاب 1065097 كفـءكفـء3082011/07/02 معلم

البالبیش قبلى االعدادیة المشتركة 2011/07/02 عالء موھوب بحبوح احمد 2237935 كفـءكفـء3092011/07/02 معلم

عبد الودود احمد على  الثانویة 2011/07/02 علي بیومي احمد عبدالكریم 2226434 كفـءكفـء3102011/07/02 معلم

اوالدیحیى الحاجر الثانویة 2011/02/14 علي عبد الحمید حسن رضوان 1073784 كفـءكفـء3112011/02/14 معلم

أوالد یحیى الحاجر الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/02 علي عبد النعیم علي عبد الرحمن 2137639 كفـءكفـء3122011/07/02 معلم

فصول اوالد یحیى بحرى التجاریة بنات 2011/07/02 علي عبدالقادر محمود علي 2129820 كفـءكفـء3132011/07/02 معلم

عزبة الشیخ بطیخ االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 علي عبود التھامي عثمان 2225610 كفـءكفـء3142011/07/02 معلم

)إعدادى(نجع الدیرالبحري تعلیم اساسى  2011/03/02 علي فخري دمحم الصادق 2227433 كفـءكفـء3152011/03/02 معلم

صدیق المنشاوى االبتدائیة 2011/07/02 علي محمود كامل علي 2338017 كفـءكفـء3162011/07/02 معلم

اوالد خلف االعدادیة 2011/02/24 عماد الدین یسن محمود ربیع 2137559 كفـءكفـء3172011/02/24 معلم

دیر النغامیش االعدادیة المشتركة 2011/06/27 عماد جبرائیل عطیھ شحاتھ 2129794 كفـءكفـء3182011/07/02 معلم

الشھید حلمى حافظ االعدادیة 2011/07/02 عماد حمدى عبدالسمیع عبدالنعیم 2286991 كفـءكفـء3192011/07/02 معلم

نجع الدیرالبحرى تعلیم اساسى االبتدائیة 2011/07/02 عماد رفعت العبد حسب هللا 2129971 كفـءكفـء3202011/07/02 معلم

اوالد سالم بحرى االبتدائیة الجدیدةالمشتركة 2011/03/02 عماد فھمى ابوالوفا بربرى 1075615 كفـءكفـء3212011/03/02 معلم

العمده احمد سلیمان االعدادیة بالنصیرات 2011/07/02 عمر فوزي صبري ابوالمجد 2168591 كفـءكفـء3222011/07/02 معلم

اوالد یحیى االبتدائیة  قبلى للبنین 2011/03/02 عمرو احمد دمحم حسین 1069921 كفـءكفـء3232011/03/02 معلم
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دار السالمسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

مدرسة دار السالم الرسمیة للغات 2006/09/01 عمرو عبد السید دمحم على 1710500 كفـءكفـء3242011/02/24 معلم

فصول اوالد یحیى بحرى التجاریة بنات 2011/07/02 عنتر حسین محمود دمحم 2224507 كفـءكفـء3252011/07/02 معلم

الشھید حسنى رشوان االعدادیة بالخیام 2011/07/02 عنتر مختار عبد الرحیم سعید 2137662 كفـءكفـء3262011/07/02 معلم

نقنق تعلیم اساسي القدیمة 2011/07/02 عوض عبدالاله زیدان عوض 1726806 كفـءكفـء3272011/07/02 معلم

اوالدیحیى الحاجر الثانویة 2011/03/02 عید ابراھیم دمحم علي 2226494 كفـءكفـء3282011/03/02 معلم

دار السالم االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 فاتن دمحم الصغیر سید احمد خلیفھ 2224548 كفـءكفـء3292011/07/02 معلم

الشھید حسنى رشوان االعدادیة بالخیام 2011/07/02 فاتن دمحم عبد المجید دمحم 2226249 كفـءكفـء3302011/07/02 معلم

)مبارك االبتدائیة بالحاجر(اوالد یحیى  2011/07/02 فاطمھ مصطفي دمحم عبد الرحیم 2224574 كفـءكفـء3312011/07/02 معلم

الشیخ احمدرضوان للتعلیم االساسي اعدادى 2011/07/02 فلایر زكى دمحم عبدالحلیم 2391479 كفـءكفـء3322011/06/27 معلم

فصول البالبیش بحرى التجاریة بنات 2011/07/02 فوكیھ عبد الحكیم رضوان حسانین 2136339 كفـءكفـء3332011/07/02 معلم

اوالد یحیى بحرى االبتدائیة 2011/07/02 فیبي فكتور شفیق عطیة 2127533 كفـءكفـء3342011/07/02 معلم

التحریر االبتدائیة بالكشح 2011/07/02 كارولین كلیب جاد الرب سلوانس 2398636 كفـءكفـء3352011/07/02 معلم

اوالد سالم بحرى االبتدائیة القدیمھ 2011/02/14 كرم ابراھیم نصرالدین مصطفى 1693791 كفـءكفـء3362011/02/24 معلم

القوصة االعدادیة 2011/07/02 كرم دمحم عثمان احمد 2136379 كفـءكفـء3372011/07/02 معلم

الكشح االعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/03/02 كریم نان ولیم عزیز 1075336 كفـءكفـء3382011/03/02 معلم

نجوع مازن شرق للتعلیم االساسى القدیمة 2011/07/02 كوتھ فتحي دمحم احمد 2134363 كفـءكفـء3392011/07/02 معلم

الشیخ احمد فرغلي للتعلیم االساسي االبتدائیة 2011/07/02 كوثر طاھر دمحم حامد 2360894 كفـءكفـء3402011/07/02 معلم
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األعلي

ناصر االبتدائیة بنجع عمارباوالد یحى الحاجر 2011/07/02 لبني یوسف محمود دمحم 2137606 كفـءكفـء3412011/07/02 معلم

نجع بني حرب االعدادیة 2011/07/02 لیلي ابو الوفا وزیري ابو بكر 2129731 كفـءكفـء3422011/07/02 معلم

نجع ھاشم عسیرى االعدادیة 2011/07/02 لیلي دمحم محمود علي 2375262 كفـءكفـء3432011/07/02 معلم

التحریر االبتدائیة بالكشح 2011/06/27 ماري حلمي جید اسحق 2226269 كفـءكفـء3442011/07/02 معلم

التحریر االبتدائیة بالكشح 2010/02/28 ماري متي شكري شنوده 2225930 كفـءكفـء3452011/03/02 معلم

التحریر االبتدائیة بالكشح 2011/07/02 ماریمان اسحاق عطیھ مساك 2401555 كفـءكفـء3462011/07/02 معلم

دیر النغامیش االبتدائیة 2011/07/02 مایكل فتحى وصفي عبدالمالك 2351877 كفـءكفـء3472011/07/02 معلم

دار السالم الثانویة الزراعیة 2011/07/01 مایكل یحیي اسعد عبد المالك 2225620 كفـءكفـء3482011/07/01 معلم

العروبة بنجع البنداري االبتدائیة 2011/07/02 مبروكة عبدالالة دمحم خلیل 1070307 كفـءكفـء3492011/07/02 معلم

الشیخ احمد رضوان لتعلیم االساسى ابتدائى 2011/07/02 محاسن عبد المنعم الدیب  علي 2224605 كفـءكفـء3502011/07/02 معلم

اوالد طوق غرب للتعلیم االساسي االعدادیة 2011/07/02 محسن عبد السید دمحم ابو خروف 2129821 كفـءكفـء3512011/07/02 معلم

اوالد یحیى الحاجر االعدادیة 2011/07/02 دمحم ابراھیم علي احمد 2137450 كفـءكفـء3522011/07/02 معلم

الثوره  باوالد خلف االبتدائیة 2011/07/02 دمحم ابراھیم دمحم حسن 2362910 كفـءكفـء3532011/07/02 معلم

فصول اوالد خلف التجاریة بنات 2011/07/02 دمحم ابو المجد احمد عبد الاله 2131964 كفـءكفـء3542011/07/02 معلم

الشھید حسنى رشوان االعدادیة بالخیام 2010/05/19 دمحم احمد حماد عبدالعال 2224443 كفـءكفـء3552011/07/02 معلم

ناصر االبتدائیة بنجع عمارباوالد یحى الحاجر 2011/02/14 دمحم احمد عبد الرحمن احمد 2224429 كفـءكفـء3562011/02/24 معلم

اوالد خلف االعدادیة 2011/07/02 دمحم احمد دمحم محمود 2224609 كفـءكفـء3572011/07/02 معلم
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المؤھل 
األعلي

مدرسة دار السالم الرسمیة للغات االعدادیة 2010/07/15 دمحم احمد معبد سعد 2398764 كفـءكفـء3582011/07/02 معلم

دار السالم الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم احمدصالح الدین عبدالرحیم منصور 2140259 كفـءكفـء3592011/07/01 معلم

عرب الصبحة االعدادیة المشتركة 2011/07/02 دمحم اسماعیل دمحم اسماعیل 2224664 كفـءكفـء3602011/07/02 معلم

نجوع مازن شرق للتعلیم االساسى القدیمة 2011/07/02 دمحم السید علي عبدالعزیز 2222290 كفـءكفـء3612011/07/02 معلم

اوالد طوق غرب للتعلیم االساسي االبتدائیة 2011/07/02 دمحم النحاس عباس رسالن 2128495 كفـءكفـء3622011/07/02 معلم

نجوع مازن للتعلیم االساسي االبتدائیة 2011/07/02 دمحم بكر عثمان محمود 2129741 كفـءكفـء3632011/07/02 معلم

الشیخ احمد فرغلي للتعلیم االساسي االبتدائیة 2011/07/02 دمحم حسن علي دمحم 2226254 كفـءكفـء3642011/07/02 معلم

اوالد ابو بكر االبتدائیة 2011/07/02 دمحم حمدي احمد المصري 2137603 كفـءكفـء3652011/07/02 معلم

اوالد یحیى الحاجر االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 دمحم خلف احمد عبد الرحیم 1074664 كفـءكفـء3662011/07/02 معلم

عرب العطیات االبتدائیة الجدیدة 2011/07/02 دمحم خلف السید علي 2226069 كفـءكفـء3672011/07/02 معلم

اوالد طوق غرب للتعلیم االساسي االبتدائیة 2011/07/02 دمحم خلف هللا دمحم فرج 2168642 كفـءكفـء3682011/07/02 معلم

ابوبكرالصدیق االعدادیة باوالد سالم بحري 2011/07/02 دمحم خلف محمود اسحق 2160036 كفـءكفـء3692011/07/02 معلم

نقنق تعلیم اساسي االعدادیة 2011/07/02 دمحم صدقي احمد حسانین 2238900 كفـءكفـء3702011/07/02 معلم

اوالد سالم بحرى االعدادیة المشتركة 2011/02/24 دمحم صالح الدین على احمد والیھ 1071957 كفـءكفـء3712011/02/24 معلم

النیل  االبتدائیة بالنغامیش 2011/07/02 دمحم عاطف السید دمحم 2225570 كفـءكفـء3722011/07/02 معلم

العقاریة االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 دمحم عباس دمحم احمد 1071991 كفـءكفـء3732011/07/02 معلم

ابو بكر الصدیق الثانویة باوالد سالم بحري 2011/07/02 دمحم عبد الحمید احمد احمد 2183155 كفـءكفـء3742011/07/02 معلم
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النصیرات االبتدائیة 2011/07/02 دمحم عبد الحمید سلیمان عبد الرحمن 2131976 كفـءكفـء3752011/07/02 معلم

الحمیدات االعدادیة المشتركة 2011/07/02 دمحم عبدالحق احمد عبدالقادر 1070641 كفـءكفـء3762011/07/02 معلم

الشھید المستشار ھیثم احمد القط 2011/07/02 دمحم عبدالرحیم على دمحم 2398784 كفـءكفـء3772011/07/02 معلم

اوالد یحیى الحاجر االعدادیة 2011/02/24 دمحم عبدالاله أحمد ابراھیم 1068320 كفـءكفـء3782011/02/24 معلم

االسعد حفناوى االبتدائیة 2011/03/02 دمحم عبدالھادى دمحم عثمان 2225615 كفـءكفـء3792011/03/02 معلم

العقاریة االبتدائیة المشتركة 2010/05/09 دمحم علي حسین علي 2130009 كفـءكفـء3802011/07/02 معلم

مؤسسة جزیرة النصیرات االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 دمحم علي محمود دمحم محمود 2131908 كفـءكفـء3812011/07/02 معلم

ابو بكر الصدیق الثانویة باوالد سالم بحري 2011/02/24 دمحم فتحى دمحم عساف 1074695 كفـءكفـء3822011/02/24 معلم

)إعدادى(نجع الدیرالبحري تعلیم اساسى  2011/07/02 دمحم فؤاد احمد عبد القادر 2338016 كفـءكفـء3832011/07/02 معلم

البالبیش بحرى االبتدائیة 2010/05/26 دمحم كلیب صادق محمود 2226431 كفـءكفـء3842011/07/02 معلم

اوالد خلف االعدادیة 2011/07/02 دمحم دمحم الصادق عسران 2260052 كفـءكفـء3852011/07/02 معلم

العروبة بنجع البنداري االبتدائیة 2011/02/28 دمحم محمود صالح ابو الحسن 1074412 كفـءكفـء3862011/02/28 معلم

الشھید حلمى حافظ االعدادیة 2011/02/28 دمحم محمود صدیق سلیمان 2128159 كفـءكفـء3872011/02/28 معلم

اوالد سالم قبلى االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 دمحم محمود دمحم عبد العال 2127471 كفـءكفـء3882011/07/02 معلم

عرب الصبحھ االبتدائیة 2011/03/02 دمحم نصر الدین اسماعیل احمد 2224622 كفـءكفـء3892011/03/02 معلم

العقاریة االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 محمود ابوالمجد السید مطاوع 2128173 كفـءكفـء3902011/07/02 معلم

اوالد خلف االعدادیة 2011/07/02 محمود احمد توفیق محمود 2224598 كفـءكفـء3912011/07/02 معلم
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نجع العزبة االعدادیة المشتركة 2011/06/27 محمود احمد دمحم صادق 2128149 كفـءكفـء3922011/07/02 معلم

مدرسة دار السالم الرسمیة للغات االعدادیة 2011/07/02 محمود احمد دمحم عبد الرحمن 2126121 كفـءكفـء3932011/07/02 معلم

دارالسالم التجاریة بنات 2011/07/02 محمود الكلحي احمد شرقاوي 2225536 كفـءكفـء3942011/07/02 معلم

فصول مزاتة شرق التجاریة بنات 2009/01/20 محمود حسین نور الدین عباس 2128307 كفـءكفـء3952011/07/02 معلم

اوالد سالم بحرى االبتدائیة القدیمھ 2011/02/24 محمود خلف امین بطیخ 1073662 كفـءكفـء3962011/02/24 معلم

الشھید حسنى رشوان االعدادیة بالخیام 2011/07/02 محمود خیامي اسماعیل عبدهللا 2224442 كفـءكفـء3972011/07/02 معلم

دارالسالم التجاریة بنات 2011/07/02 محمود سلیمان محمود عبد العال 2153386 كفـءكفـء3982011/07/02 معلم

الشھید حازم مساعد للتعلیم االساسى 2011/07/02 محمود عبد العال السید علي 2259278 كفـءكفـء3992011/07/02 معلم

العروبة بنجع البنداري االعدادیة 2011/07/02 محمود فاروق دمحم دمحم 2224446 كفـءكفـء4002011/07/02 معلم

ناصر االبتدائیة بنجع عمارباوالد یحى الحاجر 2011/07/02 محمود ماجد دمحم احمد 2224591 كفـءكفـء4012011/07/02 معلم

العمده احمد سلیمان االعدادیة بالنصیرات 2011/07/02 محمود دمحم احمد دمحم 2168353 كفـءكفـء4022011/07/02 معلم

نجع احمد دمحمالفحار تعلیم اساسي االبتدائیة 2011/07/02 محمود دمحم عطیت هللا احمد 2335418 كفـءكفـء4032011/07/02 معلم

الشھید المستشار ھیثم احمد القط 2011/07/02 مدكور بیومى لعرج احمد 1070770 كفـءكفـء4042011/07/02 معلم

الوحده الوطنیھ الثانویھ بالكشح 2011/07/02 مرتضي عبد الرسول حسین احمد 2131833 كفـءكفـء4052011/07/02 معلم

البالبیش قبلى االعدادیة المشتركة 2011/07/02 مرفت عادل عبد الشافي محمود 2132022 كفـءكفـء4062011/07/02 معلم

الثوره  باوالد خلف االبتدائیة 2011/07/02 مرفت عامر احمد علي 2136377 كفـءكفـء4072011/07/02 معلم

اوالد سالم بحرى االعدادیة المشتركة 2011/07/02 مرفت عبد الشافي سلیمان اسحاق 2155050 كفـءكفـء4082011/07/02 معلم

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

7438of 6242 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 

دار السالمسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اوالد خلیفة االعدادیة المشتركة 2011/03/02 مروة دمحم حمادة الشاذلى 2198309 كفـءكفـء4092011/03/02 معلم

اوالد خلف االبتدائیة الجدیدة 2011/03/02 مروه السید عبدالعال دمحم 2225901 كفـءكفـء4102011/02/28 معلم

التحریر االبتدائیة بالكشح 2011/07/02 مریم حلمي جید اسحق 2226263 كفـءكفـء4112011/07/02 معلم

نجع الغرقان للتعلیم االساسى االبتدائیة 2011/02/24 مریم صبري راتب مجلع 2128540 كفـءكفـء4122011/02/14 معلم

دیر النغامیش االبتدائیة 2011/02/24 مریم صالح راغب مجلع 2226248 كفـءكفـء4132011/02/24 معلم

اوالد یحیى بحرى االعدادیة المشتركة 2011/03/02 مریم منیر لمعي صلیب 2127532 كفـءكفـء4142011/03/02 معلم

عزبة الشیخ بطیخ االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 مسعود ھیمي كامل محمود 2225553 كفـءكفـء4152011/07/02 معلم

ابوبكرالصدیق االعدادیة باوالد سالم بحري 2011/07/02 مشیره عبدالفتاح على حسانین 2128862 كفـءكفـء4162011/07/02 معلم

عزبة الشیخ بطیخ االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 مصطفي احمد عبد الرحیم احمد 2225611 كفـءكفـء4172011/07/02 معلم

دار السالم الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 مصطفي دمحم عبدالعاطي دمحم 2226126 كفـءكفـء4182011/07/02 معلم

اوالد خلیفة االبتدائیة 2011/07/02 مالك عاطف مرید اسكندر 2224628 كفـءكفـء4192011/07/02 معلم

النھضھ االبتدائیة 2011/07/02 ممدوح  منیر الدیب بھلول 2224576 كفـءكفـء4202011/07/02 معلم

نجع احمد دمحمالفحار تعلیم اساسي االبتدائیة 2011/07/02 ممدوح الضبع عبدالعاطي جاد 2128575 كفـءكفـء4212011/07/02 معلم

النیل  االبتدائیة بالنغامیش 2011/07/02 ممدوح حسن دمحم احمد 2183175 كفـءكفـء4222011/07/02 معلم

دمحم عبد الحمید رضوان الثانویھ الجدیده 2011/07/02 منازع عطا ابوالوفا احمد 2148869 كفـءكفـء4232011/07/02 معلم

التحریر االبتدائیة بالكشح 2011/07/02 منال سیفن رسمي حكیم 2226268 كفـءكفـء4242011/07/02 معلم

مدرسة دار السالم الرسمیة للغات 2008/06/01 منال عیاد زكي حبشي 2237102 كفـءكفـء4252011/03/02 معلم
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دار السالم االعدادیة 2011/03/02 منال دمحم الصغیر سید احمد خلیفة 1070748 كفـءكفـء4262011/03/02 معلم

اوالد سالم قبلى االعدادیة المشتركة 2011/06/27 منصور صابر فواز مطاوع 2166039 كفـءكفـء4272011/07/02 معلم

فصول اوالد یحیى بحرى التجاریة بنات 2011/07/02 منى احمد حسن ابراھیم 2300344 كفـءكفـء4282011/07/02 معلم

دارالسالم التجاریة بنات 2011/07/02 مؤمن عارف احمد مطاوع 1073695 كفـءكفـء4292011/07/02 معلم

العمده احمد سلیمان االعدادیة بالنصیرات 2010/05/07 مؤمن دمحم سلیم دمحم 2168385 كفـءكفـء4302011/07/02 معلم

اوالد خلف االبتدائیة الجدیدة 2011/07/02 میادة عبدالرحیم عیسي ابودوح 2209918 كفـءكفـء4312011/07/02 معلم

اوالد الشیخ شرق االبتدائیة 2011/07/02 میرفت دمحم السید دمحم 2139492 كفـءكفـء4322011/07/02 معلم

الكشح االعدادیة الجدیدة المشتركة 2011/03/02 میالد فخري لبیب مساك 2136276 كفـءكفـء4332011/03/02 معلم

العصارة االعدادیة المشتركة 2011/07/02 مینا مرزوق حنا نظیر 2398800 كفـءكفـء4342011/07/02 معلم

الكشح تعلیم اساسى االعدادیة 2011/02/24 مینا وحید صدقي میخائیل 2136260 كفـءكفـء4352011/02/24 معلم

اوالد خلف االبتدائیة الجدیدة 2011/07/02 نادیھ یسن محمود ربیع 2394952 كفـءكفـء4362011/07/02 معلم

اوالد خلف االعدادیة 2011/07/02 نافع حسنین محمود یحیي 2137625 كفـءكفـء4372011/07/02 معلم

الشیخ احمدرضوان للتعلیم االساسي اعدادى 2011/07/02 ناھد عبده حمدان نورالدین 2127283 كفـءكفـء4382011/07/02 معلم

عبد الودود احمد على  الثانویة 2011/07/02 نبیل احمد دمحم حسن 2226074 كفـءكفـء4392011/07/02 معلم

اوالد خلیفة االعدادیة المشتركة 2011/07/02 نبیل انور سلیم لوندي 2128343 كفـءكفـء4402011/07/02 معلم

اوالد سالم بحرى االبتدائیة الجدیدةالمشتركة 2011/03/01 نجاح عبد الجواد احمد محمود 2153327 كفـءكفـء4412011/03/02 معلم

دار السالم االبتدائیة المشتركة 2010/06/27 نجالء احمد عبد الغني حفني 2136333 كفـءكفـء4422011/07/02 معلم
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ابوبكرالصدیق االعدادیة باوالد سالم بحري 2011/07/02 نجالء محمود فؤاد البربري 2400733 كفـءكفـء4432011/07/02 معلم

اوالد الشیخ شرق االبتدائیة 2011/07/02 نجوي دمحم عبدالعال سلیمان 2128391 كفـءكفـء4442011/07/02 معلم

نجوع مازن شرق للتعلیم االساسى القدیمة 2011/07/02 نجوي ملیكة یوسف عوض 2149701 كفـءكفـء4452011/07/02 معلم

دیر النغامیش االبتدائیة 2011/07/02 نرمین عادل قلیني القمص 2358118 كفـءكفـء4462011/07/02 معلم

القوصة االبتدائیة 2011/02/24 نرمین عبد الخالق  احمد دمحم 2132021 كفـءكفـء4472011/02/24 معلم

دار السالم االعدادیة 2011/07/02 نسمھ محمود دمحم حمزه 2132029 كفـءكفـء4482011/07/02 معلم

فصول اوالد یحیى بحرى التجاریة بنات 2011/02/24 نشأت ثابت عبد الرحمن  غازي 2127505 كفـءكفـء4492011/02/24 معلم

نجوع مازن شرق للتعلیم االساسى القدیمة 2011/07/02 نظیر واصف نظیر كراس 1072705 كفـءكفـء4502011/07/02 معلم

دارالسالم التجاریة بنات 2010/06/27 نعمھ علي عثمان احمد 2226239 كفـءكفـء4512011/07/02 معلم

اوالد سالم بحرى االعدادیة المشتركة 2011/07/02 نھال قدرى على حسین 1705437 كفـءكفـء4522011/07/02 معلم

دارالسالم التجاریة بنات 2011/02/24 نورا یوسف عبد الحمید احمد 2109197 كفـءكفـء4532011/02/24 معلم

اوالد خلف االعدادیة 2011/07/02 نوره حماده محمود دمحم 2128513 كفـءكفـء4542011/07/02 معلم

نجع ھاشم عسیرى االبتدائیة المشتركة 2011/03/02 ھاشم فؤاد محمود دمحم 2222361 كفـءكفـء4552011/03/02 معلم

القوصة االبتدائیة 2011/07/02 ھالھ فاروق محمود دمحم 2132027 كفـءكفـء4562011/07/02 معلم

عبد الحمید رضوان الثانویة العامة المشتركة 2011/02/24 ھانى كمال تغیان السید 1066828 كفـءكفـء4572011/02/24 معلم

الكشح تعلیم اساسى االبتدائیة 2011/07/01 ھاني عبدالوھاب ابوالمجد احمد 2225562 كفـءكفـء4582011/07/02 معلم

الوحده الوطنیھ الثانویھ بالكشح 2011/03/02 ھاني فكري حشمي توفیق 2129992 كفـءكفـء4592011/03/02 معلم
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نجوع مازن شرق للتعلیم االساسى القدیمة 2011/02/28 ھبة یحیي دمحم كریم 2127439 كفـءكفـء4602011/02/28 معلم

نجع جنیدى للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/07/02 ھبھ جاب هللا عبود سفین 2388978 كفـءكفـء4612011/07/02 معلم

م. الشھید دمحم عبدالنعیم فھیم ع  2011/07/02 ھبھ دمحم عبد القادر صالح 2131873 كفـءكفـء4622011/07/02 معلم

اوالد الشیخ شرق االعدادیة 2011/02/24 ھبھ محمود عبد الحمید دمحم 1074703 كفـءكفـء4632011/02/24 معلم

النیل  االبتدائیة بالنغامیش 2011/07/02 ھشام صابر عباس راشد 1072928 كفـءكفـء4642011/07/02 معلم

الشیخ احمدرضوان للتعلیم االساسي اعدادى 2011/03/02 ھمت الشاذلي عبدالباسط علي 2226238 كفـءكفـء4652011/03/02 معلم

نجع العزبة االعدادیة المشتركة 2011/07/02 ھناء عبد الرؤف السید نوح 2127463 كفـءكفـء4662011/07/02 معلم

البالبیش المستجدة تعلیم اساسي االعدادیة 2011/07/02 ھناء عبد الوھاب عبد الاله السید 2226233 كفـءكفـء4672011/07/02 معلم

مدرسة دار السالم الرسمیة للغات 2006/08/26 ھناء كمال الدین صبره حسانین 2137670 كفـءكفـء4682011/07/02 معلم

دارالسالم التجاریة بنات 2011/07/02 ھناء دمحم فھمي دمحم 2129809 كفـءكفـء4692011/07/02 معلم

اوالد یحیى الحاجر االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 ھناء مصطفي علي محمود 2155027 كفـءكفـء4702011/07/02 معلم

الدنافقھ االبتدائیة 2011/02/24 ھند فتحى دمحم عبداللطیف 1074793 كفـءكفـء4712011/02/14 معلم

بنى عوام االبتدائیة 2013/05/04 ھیام حسني عبد العزیز احمد 2224641 كفـءكفـء4722013/05/27 دكتوراهمعلم

اوالد خلیفة االبتدائیة 2011/07/02 ھیام یونس عبدالعال دمحم امین 2393475 كفـءكفـء4732011/07/02 معلم

م. الشھید دمحم عبدالنعیم فھیم ع  2011/07/02 ھیثم بولس محروس بولس 2225914 كفـءكفـء4742011/07/02 معلم

فصول الخیام التجاریة بنات 2011/07/02 ھیثم عزت عمر یوسف 2389505 كفـءكفـء4752011/07/02 معلم

دار السالم االبتدائیة المشتركة 2011/07/02 ھیدى عبد الرحمن جمیلي محمود 2136334 كفـءكفـء4762011/07/02 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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األعلي

نجع بني حرب االعدادیة 2010/05/09 وائل رمضان دمحم ابو الوفا 2224428 كفـءكفـء4772011/07/02 معلم

الشھید المستشار ھیثم احمد القط 2011/03/02 وائل مخیمر محمود دمحم 2210115 كفـءكفـء4782011/03/02 معلم

البالبیش بحرى االبتدائیة 2011/02/28 ورده مصطفي احمد دمحم 2130016 كفـءكفـء4792011/02/28 معلم

دارالسالم التجاریة بنات 2011/02/24 وفاء احمد دمحم عمر 2225619 كفـءكفـء4802011/02/24 معلم

البالبیش بحرى االبتدائیة 2011/02/24 وفاء السید ابوالمجد حسن 2174121 كفـءكفـء4812011/02/24 معلم

النھضھ االبتدائیة 2011/06/27 وفاء حامد عبدالمنعم عبدالنعیم 2168550 كفـءكفـء4822011/07/02 معلم

التحریر االبتدائیة بالكشح 2011/02/24 وفاء عاید سعد كندس 2010662 كفـءكفـء4832011/02/14 معلم

اوالد خلیفة االبتدائیة 2011/07/02 والء دمحم عبد الاله دمحم 2137629 كفـءكفـء4842011/07/02 معلم

دیر النغامیش االعدادیة المشتركة 2011/07/02 ولید جاد هللا جاد هللا سمعان 2226275 كفـءكفـء4852011/07/02 معلم

عبد الحمید رضوان الثانویة العامة المشتركة 2011/03/02 ولید صفوت راغب مجلع 2133716 كفـءكفـء4862011/03/02 معلم

دار السالم االعدادیة 2011/07/02 یاسر دمحم محمود احمد 2127479 كفـءكفـء4872011/07/02 معلم

عرب الصبحھ االبتدائیة 2011/07/02 یحیى عبدالظاھر حسن على 1693808 كفـءكفـء4882011/07/02 معلم

نجع ھاشم عسیرى االعدادیة 2011/07/02 یحیي دمحم دمحم عبدالرحیم 2224563 كفـءكفـء4892011/07/02 معلم

نجع بني حرب االعدادیة 2011/02/24 یحیي محمود دمحم حسن 2137524 كفـءكفـء4902011/02/24 معلم

نقنق تعلیم اساسى القدیمة 2011/07/02 یسرا عبدالاله عبدالودود عبداللطیف 2400498 كفـءكفـء4912011/07/02 معلم

نجع جنیدى للتعلیم االساسى االبتدائیة 2011/07/02 یسرى راضى دمحم عبدهللا 2389192 كفـءكفـء4922011/07/02 معلم

اوالد سالم بحرى االبتدائیة الجدیدةالمشتركة 2011/07/02 یسریھ عبدهللا احمد على 2128041 كفـءكفـء4932011/07/02 معلم
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نجوع مازن للتعلیم االساسي االبتدائیة 2011/07/02 یعقوب جمیل میخائیل خلیل 2131904 كفـءكفـء4942011/07/02 معلم

النھضھ االبتدائیة 2011/07/02 یمن عبدالاله دمحم عبدالنعیم 1072087 كفـءكفـء4952011/07/02 معلم
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مجمع جھینة الرسمیة للغات 2011/06/27 امیرة  محمود احمد عبدالعال 2153406 كفـءكفـء12011/07/02 أخصائى نفسى

محمود صقر الثانویة المشتركة 2011/06/27 زینب دمحم احمد بعجر 2140880 كفـءكفـء22011/07/02 أخصائى نفسى

جھینة الغربیة للتعلیم االساسى 2011/06/27 ایمان محمود عبدالسمیع عبدالرحمن 2147480 كفـءكفـء32011/07/02 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/06/27 سحر سالمان جابر عبداللطیف 2132070 كفـءكفـء42011/07/02 أخصائى اجتماعى

الحریة الجدیدة 2011/06/27 شیرین  عبدالعزیز  على دمحم 2159011 كفـءكفـء52011/07/02 أخصائى اجتماعى

مدرسة الخمایسة 2011/06/27 صابرین خمیس البدرى احمد 2096776 كفـءكفـء62011/07/02 أخصائى اجتماعى

النصر االبتدائیة القدیمة 2011/06/27 صفاء احمد على احمد 2124076 كفـءكفـء72011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع عبدالرسول االبتدائیة 2011/06/27 عبیر ابراھیم احمد دمحم 2144107 كفـءكفـء82011/07/02 أخصائى اجتماعى

نجع الضبع تعلیم اساسى 2011/06/27 فیصل دمحم دمحم عبد الغني 2043022 كفـءكفـء92011/07/02 أخصائى اجتماعى

جھینة الشرقیة االعدادیة 2011/06/27 منى  احمد عمر دمحم 2144033 كفـءكفـء102011/07/02 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب االبتدائیة الجدیدة 2011/06/27 نسمھ عبد الفتاح عبد اللطیف دمحم 2224501 كفـءكفـء112011/07/02 أخصائى اجتماعى

محمود صقر الثانویة المشتركة 1989/11/01 دمحم محمود احمد عبد الوھاب 1036997 كفـءكفـء122012/10/13 دكتوراهمعلم خبیر

نزة الھیش الثانویة العامةالمشتركة 1992/09/01 احمد عادل عبد الفضیل دمحم 1045742 كفـءكفـء132008/11/30 معلم أول أ

جھینة ع بنات 1984/12/01 رمزي محروس بشارة جاد هللا 1017499 كفـءكفـء142009/08/20 معلم أول

نزه المحزمین 1991/11/01 سحر جالل ھریدى ابراھیم 1049974 كفـءكفـء152008/11/30 معلم أول

التحریر االبتدائیة المشتركة 2006/07/06 صفاء دمحم ابراھیم عبد الرحیم 1051875 كفـءكفـء162012/04/29 ماجیستیرمعلم أول

نزة المحزمین االعدادیة المشتركة 2011/02/14 ابتسام بخیت السید احمد 2049294 كفـءكفـء172011/02/24 معلم
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الحرافشة االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 ابتسام فتحي ابراھیم دمحم 2026535 كفـءكفـء182011/02/24 معلم

البركة االبتدائیة 2011/02/14 ابتسام دمحم السید عبدالرحیم 2013236 كفـءكفـء192011/02/24 معلم

ال  عمران 2011/06/27 ابتسام دمحم الصغیر عبد اللطیف أحمد 2116486 كفـءكفـء202011/07/02 معلم

الطلیحات االبتدائیة الجدیدة 2011/06/27 ابتسام دمحم حسن سالمة 2162780 كفـءكفـء212011/07/02 معلم

كوم الجرون للتعلیم االساسي 2011/02/14 ابو بكر دمحم عبد اللطیف دمحم 1073748 كفـءكفـء222011/02/24 معلم

جھینة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 ابوالحسن عكاوى حسن قاسم 2140729 كفـءكفـء232011/06/27 معلم

التحریر االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 احسان بخیت احمد ابوزید 2055601 كفـءكفـء242011/02/24 معلم

عنبیس االبتدائیة 2011/02/14 أحالم ابراھیم أحمد عطیة 1074084 كفـءكفـء252011/02/24 معلم

جھینة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 احمد  السید احمد على 2211078 كفـءكفـء262011/06/27 معلم

نزلة على االعدادیة 2011/02/28 احمد البدرى ابو الفضل شحاتھ 2099341 كفـءكفـء272011/02/28 معلم

جھینة ع القدیمة 2011/02/14 احمد الجمل دمحم احمد 2015642 كفـءكفـء282011/02/24 معلم

عمر بن الخطاب ا 2011/02/14 احمد السید دمحم السید 2018433 كفـءكفـء292011/02/24 معلم

مجمع الطلیحات االبتدائیة م 2011/02/28 احمد انور على عبده 2054698 كفـءكفـء302011/03/03 معلم

عمر بن الخطاب ا 2011/02/14 احمد توفیق دمحم احمد 1072205 كفـءكفـء312011/02/24 معلم

2011/06/27 الطلیحات الثانویة التجاریة احمد حلمي جیالني شحاتھ 2172559 كفـءكفـء322011/07/02 معلم

نجع المغنمین للتعلیم االساسى 2002/06/20 احمد حمدى عبد الرحمن دمحم 1792598 كفـءكفـء332008/11/30 معلم

نجع حمزة للتعلیم االساسى 2011/06/27 احمد سید دمحم احمد 2144311 كفـءكفـء342011/07/02 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
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجمع الطلیحات االبتدائیة م 2011/06/27 احمد عبد العال دمحم احمد 1072020 كفـءكفـء352011/07/02 معلم

نزة الھیش االعدادیة المشتركة 2011/02/14 احمد عبدالحافظ السید احمد 1072605 كفـءكفـء362011/02/24 معلم

عمر بن الخطاب ا 2011/02/14 احمد عبدالحلیم عبدالكریم عبدالحلیم 2018430 كفـءكفـء372011/02/24 معلم

ابراھیم نافع الفنیة التجاریة المشتركة 2011/06/27 احمد عبدالرحیم دمحم على 2143795 كفـءكفـء382011/07/02 معلم

نجع حمزة للتعلیم االساسى 2011/06/27 احمد عبدالعال محمود عبدهللا 2153691 كفـءكفـء392011/07/02 معلم

صالح سالم بنزة البحریة 2011/02/14 احمد دمحم احمد عمران 2050982 كفـءكفـء402011/02/24 معلم

جھینة االعدادیة المشتركة 2011/02/14 احمد دمحم العربى عبدالعال 1074954 كفـءكفـء412011/02/24 معلم

الحرافشة للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/02/14 احمد دمحم عبدالرحیم سالمھ 2060352 كفـءكفـء422011/02/24 معلم

جاد الكریم واخیھ ابراھیم احمد للتعلیم االساسى 2011/06/27 احمد دمحم عبدالعال محفوظ 1071998 كفـءكفـء432011/07/02 معلم

فزارة االبتدائیة بجھینة الغربي 2011/02/14 احمد دمحم عبداللطیف سالمھ 1073223 كفـءكفـء442011/02/24 معلم

الطلیحات االعدادیة 2011/02/28 احمد دمحم موسي عبد الرحمن 2058825 كفـءكفـء452011/03/03 معلم

التحریر االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 أحمد محمود دمحم الصغیر الشلقامي 1660408 كفـءكفـء462011/02/24 معلم

الحریة الجدیدة 2011/06/27 ازھار السید دمحم دمحم 2145711 كفـءكفـء472011/07/02 معلم

نزه الدقیشیة االبتدائیة 2011/02/14 ازھار عبد الاله علي بخیت 2051993 كفـءكفـء482011/02/24 معلم

مؤسسة الحویج االبتدائیة 2011/02/14 ازھار فتحي دمحم اسماعیل 2054529 كفـءكفـء492011/02/24 معلم

فزارة االبتدائیة بجھینة الغربي 2011/06/27 اسامة  ظریف جابر عوض 2143825 كفـءكفـء502011/07/02 معلم

عنبیس االبتدائیة 2011/02/14 اسامة دمحم دمحم ابراھیم 2052506 كفـءكفـء512011/02/24 معلم
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إدارة مدیریة
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المؤھل 
األعلي

الحرافشة االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 اسماء  ابراھیم  احمد ابراھیم 2014087 كفـءكفـء522011/02/24 معلم

نزه المحزمین 2011/02/14 اسماء السید دمحم السید 1072602 كفـءكفـء532011/02/24 معلم

جھینة ع بنات اسماء العزیز  عبد هللا الزبیر  سعد الدین مصطفى2011/02/28 2132966 كفـءكفـء542011/02/28 معلم

ابو عقیل االبتدائیة 2011/02/14 اسماء المرسى دمحم المرسى 2054585 كفـءكفـء552011/02/24 معلم

الحرافشة االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 أسماء حسنى عبدالحفیظ على 1075536 كفـءكفـء562011/02/14 معلم

نزه المحزمین 2011/02/14 اسماء عبد الررازق عبد الموجود ضیف هللا 1074435 كفـءكفـء572011/02/24 معلم

الشریفة الغربیة االبتدائیة ریاض اطفال 2011/06/27 اسماء عبدالعزیز عبدالجواد حفناوى 2147419 كفـءكفـء582011/07/02 معلم

عنیبس 2011/02/14 اسماء على احمد دمحم 2124882 كفـءكفـء592011/02/24 معلم

جھینة ع بنات 2011/06/27 اسماء دمحم احمد دمحم 2147541 كفـءكفـء602011/07/02 معلم

النصر الجدیدة االبتدائیة 2011/06/27 اسماء دمحم السید دمحم 2143379 كفـءكفـء612011/07/02 معلم

نجع الضبع تعلیم اساسى 2011/06/27 اسماء دمحم دمحم على 2155058 كفـءكفـء622011/07/02 معلم

دمحم عبد المطلب االبتدائیة 2011/06/27 اسماء محمود دمحم حسن 2144302 كفـءكفـء632011/07/02 معلم

عمر بن الخطاب ا 2011/02/14 اسماعیل خلف احمد احمد 1071929 كفـءكفـء642011/02/24 معلم

الطلیحات االبتدائیة الجدیدة 2011/06/27 اسماعیل عمر ابراھیم دمحم 2162740 كفـءكفـء652011/07/02 معلم

البركة االبتدائیة 2011/02/14 اسھام السید احمد محمود 1075089 كفـءكفـء662011/02/24 معلم

جھینة ع القدیمة 2011/02/14 اشرف رزق دمحم حماد 2057208 كفـءكفـء672011/02/24 معلم

جھینة الغربیة للتعلیم االساسى 2011/06/27 اشرف سعد دیمترى بباوى 2143955 كفـءكفـء682011/07/02 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

نزلة على االعدادیة 2011/06/27 اشرف سید دمحم حامد 2050049 كفـءكفـء692011/07/02 معلم

جاد الكریم واخیھ ابراھیم احمد للتعلیم االساسى 2011/06/27 اشرف عبدالستار زین الدین عبدالرحمن 2144797 كفـءكفـء702011/07/02 معلم

جھینة الشرقیة المشتركة 2011/02/14 اعتماد سعد بخیت عبد هللا 1073562 كفـءكفـء712011/02/24 معلم

عرب النقا االعدادیة بنین 2011/02/14 الخطیب عبد الحمید السید احمد 2044568 كفـءكفـء722011/02/24 معلم

نجع عبدالرسول االبتدائیة 2011/02/14 السید عبد العزیز ابراھیم السید 2058895 كفـءكفـء732011/02/24 معلم

مصر الخیر 2011/06/27 السید عبدالحمید عبده  السید 2147154 كفـءكفـء742011/07/02 معلم

نجع عبدالرسول االبتدائیة 2011/02/28 السید دمحم قبیصي دمحم 2052405 كفـءكفـء752011/03/03 معلم

مجمع الطلیحات االبتدائیة م 2011/02/28 العارف توفیق محمود دمحم 2054703 كفـءكفـء762011/03/03 معلم

النصر الجدیدة االبتدائیة 2011/02/14 الفت دمحم السید دمحم 2052474 كفـءكفـء772011/02/24 معلم

الشھید احمد فتحى االبتدائیة 2011/06/27 المھدى ھاشم صادق احمد 2013227 كفـءكفـء782011/07/02 معلم

مبانى عنیبس ماقبل ب 2011/06/27 الھام احمد متولى بكیر 2121412 كفـءكفـء792011/07/02 معلم

نزة الحاجر االبتدائیة المشتركة 2011/02/28 امال ابو السعد خیر هللا ارمانیوس 2052455 كفـءكفـء802011/03/03 معلم

الحرافشة االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 امال احمد احمد السید 2130113 كفـءكفـء812011/07/02 معلم

الشریفة االبتدائیة 2011/02/14 آمال الزمزمى أبوزید دمحم 1072126 كفـءكفـء822011/02/24 معلم

نزة المحزمین االعدادیة المشتركة 2011/02/14 امال السید احمد ابراھیم 1074404 كفـءكفـء832011/02/24 معلم

جھینة الشرقیة االعدادیة 2011/06/27 امال السید شحاتة دمحم 2142519 كفـءكفـء842011/07/02 معلم

فزارة االبتدائیة بجھینة الغربي 2011/02/14 امال بخیت احمد بخیت 2020290 كفـءكفـء852011/02/24 معلم
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المؤھل 
األعلي

نجع عبد الصمد أ 2011/02/14 امال فتحي السید احمد 1072738 كفـءكفـء862011/02/24 معلم

التحریر لریاض االطفال 2011/02/14 امانى  ابراھیم دمحم ابراھیم 2051515 كفـءكفـء872011/02/24 معلم

التحریر االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 امانى  سمیر احمد ھاشم 2149556 كفـءكفـء882011/07/02 معلم

الطلیحات االبتدائیة الجدیدة 2013/05/04 امانى دمحم عبد الحكیم احمد 2146589 كفـءكفـء892013/05/27 دكتوراهمعلم

جھینة الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 امانى یوسف احمد على 2226076 كفـءكفـء902011/06/27 معلم

التحریر االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 امل احمد ابوالمجد عبد هللا 2033527 كفـءكفـء912011/07/02 معلم

عثمان بن عفان 2011/06/27 أمل أحمد السید محمود عفیة 2106573 كفـءكفـء922011/07/02 معلم

مبانى عنیبس االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 امل انور عبد الرحیم عبد الدایم 2058309 كفـءكفـء932011/02/24 معلم

نزه المحزمین 2011/02/14 أمل حسنى عمران عبد هللا 1072644 كفـءكفـء942011/02/24 معلم

عثمان بن عفان 2011/06/27 آمنھ دمحم الصدیق دمحم 1073217 كفـءكفـء952011/07/02 معلم

نجع بھادر االساسیة 2011/02/28 امیرة احمد حسین احمد 2014078 كفـءكفـء962011/03/03 معلم

جھینة ع القدیمة 2011/02/14 امیرة عبدالحى دمحم دمحم 2056689 كفـءكفـء972011/02/24 معلم

الجھاد الجدیدة ریاض اطفال 2011/02/14 امیرة نصر الدین حسین دمحم 2061549 كفـءكفـء982011/02/24 معلم

الحریة الجدیدة 2011/02/14 امیره دمحم احمد خلیل 1073081 كفـءكفـء992011/02/24 معلم

فزارة االبتدائیة بجھینة الغربي 2011/02/14 امینة علي دمحم علي 2020303 كفـءكفـء1002011/02/24 معلم

جھینة ع بنات 2011/02/14 انتصار دمحم دمحم على 2052184 كفـءكفـء1012011/02/24 معلم

البركة االبتدائیة 2011/02/14 انعام احمد محمود دمحم 2058138 كفـءكفـء1022011/02/24 معلم

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

7438of 6254 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 

جھینةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نزة الحاجر االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 ایرینى مھاود شكرى مھاود 2146002 كفـءكفـء1032011/07/02 معلم

فزارة االبتدائیة بجھینة الغربي 2011/02/14 ایمان ابراھیم السید ابوضیف 1075050 كفـءكفـء1042011/02/24 معلم

نجع الضبع تعلیم اساسى 2011/02/14 ایمان احمد ابراھیم دمحم 1075324 كفـءكفـء1052011/02/24 معلم

الشریفة االبتدائیة 2011/02/14 ایمان احمد بخیت السید 2058934 كفـءكفـء1062011/02/24 معلم

مجمع جھینة الرسمیة للغات 2011/06/27 ایمان افتوح ابراھیم عوض 2153383 كفـءكفـء1072011/07/02 معلم

نجع حمزة االبتدائیة 2011/02/14 ایمان خیرى خلیل احمد 1074775 كفـءكفـء1082011/02/24 معلم

نجع حمزة للتعلیم االساسى 2011/02/14 ایمان عبد العال محمود عبد الاله 2020294 كفـءكفـء1092011/02/24 معلم

جھینة ع القدیمة 2011/02/14 إیمان دمحم أبو الیزید عبد هللا 1073926 كفـءكفـء1102011/02/24 معلم

كوم الجرون ریاض أطفال 2011/02/14 ایمان دمحم دمحم خضیري 2053802 كفـءكفـء1112011/02/24 معلم

مجمع الطلیحات االبتدائیة م 2011/06/27 ایمان دمحم محمود عبدالعال 2141228 كفـءكفـء1122011/07/02 معلم

یعمل بالدیوان 2011/06/27 أیمن دمحم على فراج 2054649 كفـءكفـء1132011/07/02 معلم

جھینة ع القدیمة 2011/02/14 ایھاب بخیت محمود علي 1074955 كفـءكفـء1142011/02/24 معلم

2011/06/27 الطلیحات الثانویة التجاریة ایھاب مملوك  كریوس عبدالسید 2151298 كفـءكفـء1152011/07/02 معلم

نجع المغنمین للتعلیم االساسي 2011/02/14 ایوب اودلف قریاقص فرج 1073006 كفـءكفـء1162011/02/24 معلم

جھینة ع القدیمة 2011/02/14 بخیت دمحم حسن عبد هللا 2052513 كفـءكفـء1172011/02/24 معلم

الطلیحات االعدادیة 2011/06/27 بدریة صابر عبدالرحیم احمد 2141312 كفـءكفـء1182011/07/02 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیةبعنیبس 2011/02/14 بطرس بشاي رزقین بطرس 2058273 كفـءكفـء1192011/02/24 معلم
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مجمع الطلیحات االبتدائیة م 2011/02/14 بھاء الدین احمد علي دمحم 1072678 كفـءكفـء1202011/02/24 معلم

عمر بن الخطاب ا 2011/02/14 بھجت انجلیزى عبدالمسیح جادالرب 2018431 كفـءكفـء1212011/02/14 معلم

نزة البحریة االعدادیة 2011/06/27 بولس شوقى بولس حنین 2145457 كفـءكفـء1222011/07/02 معلم

محمود صقر الثانویة المشتركة 2011/02/14 بیتر عیاد النسر حنین 2052167 كفـءكفـء1232011/02/24 معلم

نجع ابو لیلة االبتدائیة 2011/02/14 تریزه ناجى موسى أرمنیوس 2038624 كفـءكفـء1242011/02/24 معلم

دمحم عبد المطلب االبتدائیة 2011/06/27 تھانى  دمحم عبداللطیف بغدادى 2144333 كفـءكفـء1252011/07/02 معلم

الجھاد التجریبة االبتدائیة 2011/06/27 تھانى ناجح مكرم هللا نصیب 2147729 كفـءكفـء1262011/07/02 معلم

نزلة على 2011/06/27 توحھ  سید دمحم ابراھیم 2153263 كفـءكفـء1272011/07/02 معلم

مجمع الطلیحات االبتدائیة م 2011/02/14 تیسیر اعمر احمد دمحم 2054646 كفـءكفـء1282011/02/24 معلم

ال ابو دوح للتعلیم االساسي 2004/07/01 ثروت دمحم بخیت مسعود 1070178 كفـءكفـء1292009/01/05 معلم

مصر الخیر 2011/02/14 ثروت دمحم عمر السید 2057501 كفـءكفـء1302011/02/24 معلم

دمحم عبد المطلب االبتدائیة 2011/02/14 جرجس فوزي ناشد مرجان 2026487 كفـءكفـء1312011/02/24 معلم

صالح سالم بنزة البحریة 2011/06/27 جرجس كمال ابراھیم عوض 2052024 كفـءكفـء1322011/07/02 معلم

الحلفایة االعدادیة 2011/02/14 جمال  سلیمان دمحم سلیمان 2037665 كفـءكفـء1332011/02/24 معلم

الشریفة الغربیة االبتدائیة 2011/06/27 جمال احمد ابراھیم دمحم 2054606 كفـءكفـء1342011/07/02 معلم

نجع عبدالرسول االبتدائیة 2011/06/27 جمال احمد دمحم الدردیري 2052421 كفـءكفـء1352011/07/01 معلم

نجع عبدالرسول االبتدائیة 2011/02/28 جمال حافظ ینس عبد المالك 2052418 كفـءكفـء1362011/03/03 معلم
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التحریر االبتدائیة المشتركة 2011/02/28 جمال عبد العزیز دمحم عبد العزیز 2043060 كفـءكفـء1372011/03/03 معلم

الشریفة الغربیة االبتدائیة 2011/06/27 جمال فتحى دمحم سالمة 2013948 كفـءكفـء1382011/07/02 معلم

نجع عبدالرسول االبتدائیة 2011/02/14 جمال دمحم ابراھیم عبد هللا 2058236 كفـءكفـء1392011/02/24 معلم

نجع الجبل للتعلیم االساسى 2011/02/14 جمال دمحم الورداني احمد 2046451 كفـءكفـء1402011/02/24 معلم

التحریر االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 جماالت دمحم عبدالرءوف دمحم 2054552 كفـءكفـء1412011/02/24 معلم

نزلة على االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 جیھان لبیب مرجان سولایر 1070144 كفـءكفـء1422011/02/24 معلم

مؤسسة الحویج االبتدائیة 2011/06/27 حاتم احمد دمحم احمد 2054546 كفـءكفـء1432011/07/02 معلم

مصر الخیر 2011/02/14 حازم ابراھیم دمحم الیمنى 1073008 كفـءكفـء1442011/02/24 معلم

نجع المغنمین للتعلیم االساسى 2011/02/14 حازم دمحم السید عبد العال 2024845 كفـءكفـء1452011/02/24 معلم

نزة الھیش االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 حسن عبد الرحیم دمحم شعبان 2051988 كفـءكفـء1462011/07/02 معلم

الحلفایة االعدادیة 2011/06/27 حسن دمحم حسن احمد 2146145 كفـءكفـء1472011/07/02 معلم

جاد الكریم واخیھ ابراھیم احمد للتعلیم االساسى 2011/02/14 حسنى السید ابراھیم عبد هللا 2049145 كفـءكفـء1482011/02/24 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیةبعنیبس 2011/02/14 حسین محمود دمحم بخیت 1070315 كفـءكفـء1492011/02/24 معلم

عثمان بن عفان 2011/02/14 حكمت احمد محمود دمحم 2013214 كفـءكفـء1502011/02/24 معلم

ابراھیم نافع الفنیة التجاریة المشتركة 2011/06/27 حلمى بخیت فام جرجس 2153313 كفـءكفـء1512011/07/02 معلم

جھینة الغربیة للتعلیم االساسى 2011/02/28 حلمى حجازى السید عمر 2054597 كفـءكفـء1522011/03/03 معلم

عثمان بن عفان 2011/02/14 حماده سعدالدین احمد عبدهللا 2013585 كفـءكفـء1532011/02/24 معلم
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الشریفة الغربیة االبتدائیة 2011/02/14 حماده كامل عبد الوھاب عبدالعال 1073813 كفـءكفـء1542011/02/24 معلم

حسن حماد االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 حمدى  عبدالعال عبدالوھاب عبدالعال 2056991 كفـءكفـء1552011/02/24 معلم

نزه الدقیشیة االبتدائیة 2011/06/27 حنان ابعیرة دمحم مخیمر 1072478 كفـءكفـء1562011/06/27 معلم

النصر الجدیدة ریاض اطفال 2011/02/14 حنان رجب احمد الخضیري 2057294 كفـءكفـء1572011/02/24 معلم

نجع عبد الصمد أ 2011/06/27 حنان عبده خضیري احمد 2162795 كفـءكفـء1582011/07/02 معلم

نزة الھیش االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 حنان ھاشم عبد الحلیم جیالني 1074274 كفـءكفـء1592011/02/24 معلم

نزة الحاجر االعدادیة المشتركة 2011/02/14 خالد  كامل احمد حسانین 2013530 كفـءكفـء1602011/02/24 معلم

نجع ابو لیلة االبتدائیة 2011/02/14 خالد فتحى على عبد الحافظ 2038463 كفـءكفـء1612011/02/24 معلم

آل عمران لریاض االطفال 2011/06/27 خدیجة حسن اسماعیل حسن 2146515 كفـءكفـء1622011/07/02 معلم

عنبیس ع المشترك 2011/06/27 خلف بخیت دمحم بخیت 2162731 كفـءكفـء1632011/07/02 معلم

جھینة الغربیة للتعلیم االساسى 2011/02/14 دانیال ابوالسعد خیرهللا ارمانیوس 2057222 كفـءكفـء1642011/02/24 معلم

نزة الحاجر االعدادیة المشتركة 2011/02/14 دانیال تقى عزیز میخائیل 2018426 كفـءكفـء1652011/02/24 معلم

ال  عمران 2011/02/14 دعاء ابراھیم یوسف البدرى 2053788 كفـءكفـء1662011/02/24 معلم

الطلیحات االعدادیة 2011/06/27 دعاء حلمى عبدالمعبود بكر 2156286 كفـءكفـء1672011/07/02 معلم

نزه المحزمین 2011/06/27 دعاء عبد الفتاح احمد حموده 1072629 كفـءكفـء1682011/07/02 معلم

نجع الضبع تعلیم اساسى 2011/06/27 دعاء محمود دمحم حسنین 2143657 كفـءكفـء1692011/07/02 معلم

جھینة الغربیة للتعلیم االساسى 2011/02/14 راشا امام احمد عثمان 2052451 كفـءكفـء1702011/02/24 معلم
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مبانى عنیبس ماقبل ب 2011/02/14 راویة دمحم محمود عبدالرحمن 2012843 كفـءكفـء1712011/02/24 معلم

صالح سالم بنزة البحریة 2011/02/14 ربیع عمر عبدالحمید مراد 1075709 كفـءكفـء1722011/02/24 معلم

التحریر االبتدائیة المشتركة 2011/02/28 رجاء احمد بخیت دمحم 1072981 كفـءكفـء1732011/03/03 معلم

نزه المحزمین 2011/02/14 رجاء علي محمود احمد 1071789 كفـءكفـء1742011/02/24 معلم

جھینة الغربیة للتعلیم االساسى 2011/02/14 رحیل عزت نورى شحانة 1073561 كفـءكفـء1752011/02/24 معلم

دمحم فرید االعدادیة بنبن الجدیدة 2011/06/27 رزقھ احمد عبدالرحمن عبد المولي 2033539 كفـءكفـء1762011/07/02 معلم

الجھاد االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 رشا سید على سلیمان 2144829 كفـءكفـء1772011/07/02 معلم

نجع حمزة لریاض االطفال 2011/02/14 رشا شحاتھ خضیري علي 2060406 كفـءكفـء1782011/02/24 معلم

الشھید احمد فتحى االبتدائیة 2011/06/27 رشا عمر السید احمد 2147511 كفـءكفـء1792011/07/02 معلم

صالح سالم بنزة البحریة 2011/06/27 رشا مھران محمود عبدالاله 2149350 كفـءكفـء1802011/07/02 معلم

جھینة الشرقیة المشتركة 2011/06/27 رشاد فتحي دمحم رمضان 2051992 كفـءكفـء1812011/07/02 معلم

نزه الدقیشیة االبتدائیة 2011/02/14 رضا دمحم اسماعیل احمد 1073747 كفـءكفـء1822011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 رضا دمحم محمود عبد السالم 2058213 كفـءكفـء1832011/02/24 معلم

عمر بن الخطاب ا 2011/02/14 رمضا ن عوض بدوى دمحم 1076459 كفـءكفـء1842011/02/24 معلم

فزارة االبتدائیة بجھینة الغربي 2011/02/14 رمضان رجب دمحم عبد هللا 1071631 كفـءكفـء1852011/02/24 معلم

عقبة بن عامر 2011/06/27 روفیدا فتحى احمد مھران 2147748 كفـءكفـء1862011/07/02 معلم

جھینة الغربیة للتعلیم االساسى 2011/06/27 رومانى ودیع جندى القمص مكسیموس 2152482 كفـءكفـء1872011/07/02 معلم
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الشریفة الغربیة االبتدائیة 2011/02/14 رؤیات محمود دمحم محمود 1074583 كفـءكفـء1882011/02/24 معلم

مجمع جھینة الرسمیة للغات 2011/06/27 زكیھ دمحم عبداللطیف دمحم 2149703 كفـءكفـء1892011/07/02 معلم

مبانى عنبیس 2011/02/14 زینب جمال علي دمحم 1074477 كفـءكفـء1902011/02/24 معلم

مجمع الطلیحات االبتدائیة م 2011/02/14 زینب عید اللولى حسن 2061739 كفـءكفـء1912011/02/24 معلم

نجع المغنمین للتعلیم االساسي 2011/02/28 زینب فتحى دمحم احمد 2054595 كفـءكفـء1922011/03/03 معلم

مجمع الطلیحات االبتدائیة م 2011/02/14 زینب مصطفى سلیمان عبد الغني 1073948 كفـءكفـء1932011/02/24 معلم

الطلیحات االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 زینب نفادى على عطیة 2040326 كفـءكفـء1942011/02/24 معلم

التحریر االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 سامیھ رزق حسن محمود 1075598 كفـءكفـء1952011/02/24 معلم

جھینة الثانویة الزراعیة 2011/07/01 سحر خلف دمحم احمد 2401835 كفـءكفـء1962011/06/27 معلم

نجع الضبع تعلیم اساسى 2011/02/28 سحر دمحم احمد عبد المولى 1073770 كفـءكفـء1972011/03/03 معلم

عرب النقا االعدادیة بنین 2011/06/27 سعاد دمحم ابراھیم یوسف 2144213 كفـءكفـء1982011/07/02 معلم

نزلة على االعدادیة 2011/02/14 سعد خلف ابراھیم احمد 2057864 كفـءكفـء1992011/02/24 معلم

نزلة على 2011/02/14 سعدة عبد الستار صدیق ادریس 2034026 كفـءكفـء2002011/02/24 معلم

الجھاد التجریبة االبتدائیة 2011/02/14 سعدیھ دمحم محمود دمحم 1073815 كفـءكفـء2012011/02/24 معلم

الحریة الجدیدة 2011/06/27 سلوى السید شكیوى دمحم 2145715 كفـءكفـء2022011/07/02 معلم

نزه الدقیشیة االبتدائیة 2011/02/14 سلوى فتوح محمود حجازى 2040418 كفـءكفـء2032011/02/24 معلم

جاد الكریم واخیھ ابراھیم احمد للتعلیم االساسى 2011/02/28 سلوى فوزى ابو ضیف كیالنى 1070366 كفـءكفـء2042011/03/03 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 

جھینةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مبانى عنیبس االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 سلوى دمحم محمود عبدالمجید 2013200 كفـءكفـء2052011/02/24 معلم

نزة الھیش االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 سلوي علي دمحم خلیفة 2051984 كفـءكفـء2062011/07/02 معلم

الشھید احمد فتحى االبتدائیة 2011/06/27 سماح  سالم  شحاتة  عبدهللا 2121653 كفـءكفـء2072011/07/02 معلم

صالح سالم بنزة البحریة 2011/06/27 سماح دمحم عبدالمنعم دمحم 1075861 كفـءكفـء2082011/07/02 معلم

عنبیس االبتدائیة 2011/06/27 سماح دمحم محمود حسین 2193572 كفـءكفـء2092011/07/02 معلم

جھینة ع القدیمة 2011/06/27 سمر  دمحم دمحم عبدالغنى 2144014 كفـءكفـء2102011/07/02 معلم

مجمع الطلیحات االبتدائیة م 2011/02/14 سمرى  بخیت جابر سعید 2014110 كفـءكفـء2112011/02/24 معلم

التحریر لریاض االطفال 2011/06/27 سمیة احمد الدردیرى عبدالرحیم 2129323 كفـءكفـء2122011/07/02 معلم

جھینة الشرقیة المشتركة 2011/06/27 سمیحة  احمد دمحم قطامش 2144572 كفـءكفـء2132011/07/02 معلم

الطلیحات للتعلیم االساسي 2011/06/27 سمیھ دمحم عبدالسالم خلف 2162137 كفـءكفـء2142011/07/02 معلم

دمحم فرید االعدادیة بنبن الجدیدة 2011/06/27 سناء احمد الدردیر عبد الرحیم 2146227 كفـءكفـء2152011/07/02 معلم

الطلیحات االعدادیة 2011/02/14 سناء محمود عبد الباسط حسن 2057310 كفـءكفـء2162011/02/24 معلم

فزارة االبتدائیة بجھینة الغربي 2011/06/27 سناء مشھور السید احمد 2054590 كفـءكفـء2172011/07/02 معلم

جھینة االبتدائیة الجدیدة لریاض االط 2011/06/27 سھام عجمى عبد العال دمحم 2145955 كفـءكفـء2182011/07/02 معلم

فزارة االبتدائیة بجھینة الغربي 2011/06/27 سھام دمحم عبدالعال حداد 2144056 كفـءكفـء2192011/07/02 معلم

دمحم عبد المطلب االبتدائیة 2011/06/27 سھیر  فتحى دمحم مرسى 2144314 كفـءكفـء2202011/07/02 معلم

الطلیحات االبتدائیة الجدیدة 2011/06/27 سھیر ابراھیم دمحم ابراھیم 2164822 كفـءكفـء2212011/07/02 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 

جھینةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صالح سالم بنزة البحریة 2011/06/27 سھیر عامر عبدهللا بازید 2153293 كفـءكفـء2222011/07/02 معلم

مبانى عنیبس ماقبل ب 2011/06/27 سھیر محمود ابراھیم دمحم 2121420 كفـءكفـء2232011/07/02 معلم

صالح سالم بنزة البحریة 2011/06/27 سوزان عامر عبد هللا بازید 2049160 كفـءكفـء2242011/07/02 معلم

الشھید احمد فتحى االبتدائیة 2011/06/27 سوزان نصر دمحم محمود 2121629 كفـءكفـء2252011/07/02 معلم

عنبیس االبتدائیة 2011/06/27 سیدة السید دمحم عبدربھ 2066165 كفـءكفـء2262011/07/02 معلم

عقبة بن عامر 2011/06/27 شادیة  دمحم  عبدالعزیز  دمحم 2144023 كفـءكفـء2272011/07/02 معلم

الحریة الجدیدة 2011/02/14 شادیة احمد عبد اللطیف احمد 1075668 كفـءكفـء2282011/02/24 معلم

الجھاد الجدیدة ریاض اطفال 2011/06/24 شادیة دمحم خضیرى احمد 2147759 كفـءكفـء2292011/07/02 معلم

صالح سالم بنزة البحریة 2011/02/14 شحاتة  السید  عبدالھادى  عبدالغفار 2013546 كفـءكفـء2302011/02/24 معلم

كوم الجرون للتعلیم االساسي 2011/06/27 شرین  كامل  عبداللطیف احمد 2140942 كفـءكفـء2312011/07/02 معلم

نزة البحریة االعدادیة 2011/02/14 شرین فتحى دمحم احمد 1647340 كفـءكفـء2322011/02/24 معلم

نجع عبد الصمد أ 2011/06/27 شریھان احمد دیاب عبدالحلیم 2130129 كفـءكفـء2332011/07/02 معلم

جاد الكریم واخیھ ابراھیم احمد للتعلیم االساسى 2011/02/28 شنودة جرجس حكیم عجایبى 2056142 كفـءكفـء2342011/03/03 معلم

الجھاد االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 شنودة عطیة باسیلي بشارة 2052483 كفـءكفـء2352011/02/24 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیةبعنیبس 2011/02/14 شنودة فؤاد قدیس جودة 2058323 كفـءكفـء2362011/02/24 معلم

جھینة الغربیة للتعلیم االساسى 2011/02/14 شوقى لحظى عطاهللا نصرهللا 1073047 كفـءكفـء2372011/02/24 معلم

نجع الضبع تعلیم اساسى 2011/06/27 شیرین احمد ابراھیم احمد 2169474 كفـءكفـء2382011/07/02 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 

جھینةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عنبیس االبتدائیة 2011/02/14 شیماء السید عبدالمجلي یوسف 2041461 كفـءكفـء2392011/02/24 معلم

فزارة االبتدائیة بجھینة الغربي 2011/06/27 شیماء الصغیر البدرى الربیعى 2144069 كفـءكفـء2402011/07/02 معلم

الشریفة االبتدائیة 2011/06/27 شیماء دمحم حموده عبد المجید 2159728 كفـءكفـء2412011/07/02 معلم

جاد الكریم واخیھ ابراھیم احمد للتعلیم االساسى 2011/02/14 صابر  عبد الحفیظ خلیفة حجازى 2040336 كفـءكفـء2422011/02/24 معلم

نزة الحاجر االبتدائیة المشتركة 2011/02/28 صباح امین زاخر روفائیل 1074324 كفـءكفـء2432011/03/03 معلم

جھینة ع بنات 2011/02/14 صباح عادل عبد السید بخیت 1074653 كفـءكفـء2442011/02/24 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیةبعنیبس 2011/02/14 صباح دمحم محمود عبد الراضي 2058305 كفـءكفـء2452011/02/24 معلم

جھینة الغربیة للتعلیم االساسى 2011/06/27 صبحي فوزي متھني جرجس 1073903 كفـءكفـء2462011/07/02 معلم

مؤسسة الحویج االبتدائیة 2011/02/14 صبرى حكیم شحاتھ حنا 1071506 كفـءكفـء2472011/02/24 معلم

الشھید احمد فتحى االبتدائیة 2011/02/14 صبرى عبد الرؤف عبد اللطیف عبد الرحمن 1072813 كفـءكفـء2482011/02/24 معلم

الشریفة االبتدائیة 2011/02/14 صبریة صالح راجح شعبان 2020304 كفـءكفـء2492011/02/24 معلم

جاد الكریم واخیھ ابراھیم احمد للتعلیم االساسى 2011/06/27 صفاء االمام على مراد 2164619 كفـءكفـء2502011/07/02 معلم

جھینة التجاریة المشتركة 2011/06/27 صفاء الطاھر احمد احمد 2149300 كفـءكفـء2512011/07/02 معلم

نزة الھیش لریاض االطفال 2011/02/14 صفاء عبد اللطیف السید حسن 2058232 كفـءكفـء2522011/02/24 معلم

مبانى عنیبس االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 صفاء على السید احمد 2013204 كفـءكفـء2532011/02/24 معلم

الطلیحات للتعلیم االساسي 2011/06/27 صفاء على دمحم على 2148575 كفـءكفـء2542011/07/02 معلم

الجھاد االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 صفاء عواد عبد العزیز حسن 2052476 كفـءكفـء2552011/02/24 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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جھینةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صالح سالم بنزة البحریة 2011/06/27 صفیھ عبداللطیف السید حسن 1072362 كفـءكفـء2562011/07/02 معلم

نجع المغنمین للتعلیم االساسي 2011/02/14 صالح السید احمد علي الدین 2052420 كفـءكفـء2572011/02/24 معلم

عنبیس االبتدائیة 2011/06/27 صالح دمحم دمحم احمد 2153666 كفـءكفـء2582011/07/02 معلم

عمربن الخطاب االعدادیھ المشتركھ 2011/06/27 طة فؤاد دمحم البدوى 1075039 كفـءكفـء2592011/07/02 معلم

جھینة ع القدیمة 2011/02/14 طلعت ابراھیم بخیت ابوالعال 2056927 كفـءكفـء2602011/02/24 معلم

جھینة االعدادیة المشتركة 2011/02/14 عاصم دمحم احمد سید احمد 2052511 كفـءكفـء2612011/02/24 معلم

الطلیحات االبتدائیة الجدیدة 2011/06/27 عاطف حسن حماده على 2040123 كفـءكفـء2622011/07/02 معلم

نجع المغنمین للتعلیم االساسي 2011/02/14 عاطف خیر بخیت أرمانیوس 1075168 كفـءكفـء2632011/02/24 معلم

نزلة على االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 عاطف لحظى منصور بطرس 1061174 كفـءكفـء2642011/02/24 معلم

نجع عبدالرسول االبتدائیة 2007/02/27 عامر دمحم احمد دمحم 2052413 كفـءكفـء2652011/02/14 معلم

صالح سالم بنزة البحریة 2011/02/14 عبد الباسط عمر ابو دھب الصاوى 2050989 كفـءكفـء2662011/02/24 معلم

الطلیحات االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 عبد البصیر احمد دمحم غیطانى 2040331 كفـءكفـء2672011/02/24 معلم

نزلة على االعدادیة 2011/02/14 عبد الرؤف عمر ابو دھب الصاوى 2045064 كفـءكفـء2682011/02/24 معلم

جھینة الشرقیة االعدادیة 2011/02/14 عبد اللطیف دمحم عبد اللطیف محمود 1073396 كفـءكفـء2692011/02/24 معلم

نجع الضبع تعلیم اساسى 2011/06/27 عبد المبدي احمد عبد الحافظ دمحم 2043099 كفـءكفـء2702011/07/02 معلم

مجمع الطلیحات االبتدائیة م 2011/02/14 عبد المؤمن دمحم مھني عمران 1075459 كفـءكفـء2712011/02/24 معلم

ابو عقیل االبتدائیة 2011/02/14 عبد الواحد دمحم دمحم علي 1049980 كفـءكفـء2722011/02/24 معلم
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نجع المغنمین للتعلیم االساسى 2011/02/14 عبدالحكیم عرفات دمحم موسى 1075132 كفـءكفـء2732011/02/24 معلم

نجع المغنمین للتعلیم االساسى 2011/06/27 عبدالمؤمن نصر الدین احمد على 2149547 كفـءكفـء2742011/07/02 معلم

عثمان بن عفان 2011/06/27 عبدالناصر السید احمد عبدالعال 2013218 كفـءكفـء2752011/07/02 معلم

الشریفة االبتدائیة 2011/06/27 عبیر على السید عبد العال 2148201 كفـءكفـء2762011/07/02 معلم

حسن حماد االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 عبیر فتوح على دمحم 1070118 كفـءكفـء2772011/02/24 معلم

مبانى عنیبس االبتدائیة الجدیدة 2011/06/27 عبیر دمحم دمحم محمود 2058320 كفـءكفـء2782011/07/02 معلم

الشریفة الغربیة االبتدائیة ریاض اطفال 2011/06/27 عدیلة حسن احمد حسن 2146801 كفـءكفـء2792011/07/02 معلم

التحریر االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 عزة  احمد دمحم ابراھیم 2144095 كفـءكفـء2802011/07/02 معلم

عمر بن الخطاب ا 2011/02/14 عزت ابراھیم ابوكالم جرجس 2018432 كفـءكفـء2812011/02/24 معلم

عنیبس االعدادیة الجدیدة 2011/02/14 عزت حجازي دمحم احمد 2052460 كفـءكفـء2822011/02/24 معلم

نزه المحزمین 2011/02/14 عزه ابراھیم امام دمحم 1074366 كفـءكفـء2832011/02/24 معلم

الحرافشة للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/02/14 عزه احمد  ابراھیم  على 2021847 كفـءكفـء2842011/02/24 معلم

دمحم عبد المطلب االبتدائیة 2011/02/14 عزه السید الصغیر آدم 1074031 كفـءكفـء2852011/02/24 معلم

جھینة الغربیة ماقبل ب 2011/06/27 عزه عبدالاله احمد عبدالرحمن 2149585 كفـءكفـء2862011/07/02 معلم

مبانى عنیبس االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 عشرى محمود علي حمادة 2058298 كفـءكفـء2872011/02/24 معلم

الطلیحات االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 عصام ثابت سكرى دمحم 2040324 كفـءكفـء2882011/02/24 معلم

دمحم عبد المطلب االبتدائیة 2011/02/14 عصام دمحم قبیصي عبد الحمید 2026482 كفـءكفـء2892011/02/24 معلم
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جھینة التجاریة المشتركة 2011/06/27 عصمت  محروس دمحم دمحم 2144770 كفـءكفـء2902011/07/02 معلم

جھینة التجاریة المشتركة 2011/06/27 عصمت جمال محمود اسماعیل 2145530 كفـءكفـء2912011/07/02 معلم

عمر بن الخطاب ا 2011/02/14 عصمت خلف على دمحم 2018435 كفـءكفـء2922011/02/24 معلم

صالح سالم بنزه البوص 2011/02/14 عطیات صابر السید على 2062523 كفـءكفـء2932011/02/24 معلم

مجمع الطلیحات 2011/06/27 عطیات میالد جرجس بشاى 2130174 كفـءكفـء2942011/07/02 معلم

نجع بھادر االساسیة 2011/02/28 عفاف احمد عمر دمحم 2014067 كفـءكفـء2952011/03/03 معلم

الشریفة االبتدائیة 2011/02/14 عفاف السید عبد العال محمود 1070325 كفـءكفـء2962011/02/24 معلم

ابو عقیل االبتدائیة 2011/06/27 عفاف انور دمحم السید 2144549 كفـءكفـء2972011/07/02 معلم

دمحم عبد المطلب االبتدائیة 2011/02/14 عفاف سروت ابراھیم السید 1072910 كفـءكفـء2982011/02/24 معلم

نزلة على االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 عفاف دمحم عبد الرحیم ابراھیم 2033978 كفـءكفـء2992011/02/24 معلم

ال ابو دوح للتعلیم االساسي 2011/06/27 عفاف محمود احمد الصغیر 2147620 كفـءكفـء3002011/06/27 معلم

صالح سالم بنزة البحریة 2011/02/14 عفاف یحي احمد منصور 2048909 كفـءكفـء3012011/02/24 معلم

نزة الحاجر االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 عفت ناثان بخیت یوسف 2052439 كفـءكفـء3022011/07/02 معلم

صالح سالم بنزة البحریة 2011/02/14 عالء ابراھیم عبد هللا بازید 1073624 كفـءكفـء3032011/02/24 معلم

نجع  الجبل   للتعلیم االساسى 2011/06/27 عالء حجازى یونس عبدالرحیم 2144322 كفـءكفـء3042011/07/02 معلم

جھینة الشرقیة االعدادیة 2011/02/14 عالء دمحم دمحم ابوزید 2046468 كفـءكفـء3052011/02/24 معلم

عمر بن الخطاب ا 2011/02/14 عالء دمحم دمحم خلیل 1072019 كفـءكفـء3062011/02/24 معلم
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الحلفایة االبتدائیة 2011/02/14 عالء محمود احمد عمر 1073860 كفـءكفـء3072011/02/24 معلم

صالح سالم بنزة البحریة 2011/02/14 عالم احمد السید عمر 2058804 كفـءكفـء3082011/02/24 معلم

نجع ابو لیلة االبتدائیة 2011/02/14 على ابراھیم دمحم ابراھیم 2038622 كفـءكفـء3092011/02/24 معلم

الجھاد االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 على احمد دمحم على 2145964 كفـءكفـء3102011/07/02 معلم

صالح سالم بنزة البحریة 2011/02/14 علي عبد الموال مدكور عبد الموال 2052457 كفـءكفـء3112011/02/24 معلم

نجع ابو لیلة االبتدائیة 2011/02/14 عماد ایوب فھمى میخائیل 2038618 كفـءكفـء3122011/02/24 معلم

جھینة الغربیة للتعلیم االساسى 2011/02/14 عماد ذكي نجیب ذكي 2024852 كفـءكفـء3132011/02/24 معلم

الحلفایة االعدادیة 2011/02/14 عماد رشدي عطا جلع 2052502 كفـءكفـء3142011/02/24 معلم

جھینة ع القدیمة 2011/02/14 عماد عازر شاروبیم عازر 2056809 كفـءكفـء3152011/02/24 معلم

ال  عمران 2011/02/14 عواطف دمحم ابراھیم دمحم 2053793 كفـءكفـء3162011/02/24 معلم

صالح سالم بنزة البحریة 2011/02/14 عید خمیس دمحم احمد 1073488 كفـءكفـء3172011/02/24 معلم

خالد بن الولید 2011/02/14 غادة صالح الدین احمد دمحم 2043842 كفـءكفـء3182011/02/24 معلم

نجع الضبع تعلیم اساسى 2011/02/28 فاتن دمحم على محمود 1072876 كفـءكفـء3192011/03/03 معلم

دمحم عبد المطلب االبتدائیة 2011/02/28 فاتن محمود رشاد المھدى 1074826 كفـءكفـء3202011/03/03 معلم

مجمع الطلیحات 2011/06/27 فاطمة  احمد دمحم الضیفى 2130193 كفـءكفـء3212011/07/02 معلم

نجع الضبع تعلیم اساسى 2011/06/27 فاطمة  حسین  خضیرى احمد 2144790 كفـءكفـء3222011/07/02 معلم

جھینة الغربیة ماقبل ب 2011/06/27 فاطمھ حسان ابراھیم جلبى 2120812 كفـءكفـء3232011/07/02 معلم
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مبانى عنیبس ماقبل ب 2011/06/27 فایزة  عبدالظاھر دمحم احمد 2121391 كفـءكفـء3242011/07/02 معلم

جاد الكریم واخیھ ابراھیم احمد للتعلیم االساسى 2011/06/27 فایزه احمد عبد العظیم دمحم 2164846 كفـءكفـء3252011/07/02 معلم

صالح سالم بنزة البحریة 2011/02/14 فایزه احمد دمحم فرغلي 1074345 كفـءكفـء3262011/02/24 معلم

جھینة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 فتحى بخیت دمحم ھریدى 2123915 كفـءكفـء3272011/06/27 معلم

نزلة على االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 قریاقص روس قریاقص روس 2034001 كفـءكفـء3282011/02/24 معلم

الطلیحات للتعلیم االساسي 2011/06/27 كاترین نصرى بخیت عطیة 2148447 كفـءكفـء3292011/07/02 معلم

ال  عمران 2011/02/14 كاملیا بخیت حسن دمحم 2053804 كفـءكفـء3302011/02/24 معلم

نجع الضبع تعلیم اساسى 2011/02/14 كریم ابراھیم الصغیر عبد هللا عبد الشھید 2052319 كفـءكفـء3312011/02/24 معلم

دمحم فرید االعدادیة بنبن الجدیدة 2011/02/14 كریمة  انور توفیق ابراھیم 2014117 كفـءكفـء3322011/02/24 معلم

نجع الضبع ریاض اطفال 2011/06/27 كریمة أحمد السید محمود عفیة 2106560 كفـءكفـء3332011/07/02 معلم

جھینة الغربیة ماقبل ب 2011/06/27 كریمة عبدالفتاح عبدالحافظ عبدالرحمن 2149149 كفـءكفـء3342011/07/02 معلم

جھینة االعدادیة المشتركة 2011/02/14 كریمھ عبد الموجود عبدالكریم عبد الموجود 1073810 كفـءكفـء3352011/02/24 معلم

نزة البحریة االعدادیة 2011/02/14 كمیلھ موریس مرزوق جید 2084160 كفـءكفـء3362011/02/24 معلم

الحرافشة للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/02/14 لبنى الرشیدي دمحم سلیمان 1065430 كفـءكفـء3372011/02/24 معلم

مؤسسة الحویج االبتدائیة 2011/02/14 لبني كامل عبد اللطیف احمد 2052509 كفـءكفـء3382011/02/24 معلم

الشریفة الغربیة االبتدائیة 2011/02/14 لواحظ خلف عبد البارى أبوضیف 1074086 كفـءكفـء3392011/02/24 معلم

نزلة على االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 لیلى نظمى شحاتة زخارى 2034019 كفـءكفـء3402011/02/24 معلم
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مصر الخیر 2011/02/14 ماجدة دمحم احمد أبوزید 1065433 كفـءكفـء3412011/02/24 معلم

مبانى عنیبس االبتدائیة الجدیدة 2011/06/27 ماجده ثابت محمود ثابت 2121372 كفـءكفـء3422011/07/02 معلم

نجع الجبل للتعلیم االساسى 2011/06/27 ماجده لطفى وھبھ مكسموس 2154742 كفـءكفـء3432011/07/02 معلم

مجمع جھینة الرسمیة للغات 2011/06/27 ماجده دمحم ابراھیم حمزه 2149143 كفـءكفـء3442011/07/02 معلم

نزة الحاجر االبتدائیة المشتركة 2011/02/28 مارى انور غبلایر اقالدیوس 1073199 كفـءكفـء3452011/03/03 معلم

نزة الحاجر االعدادیة المشتركة 2011/02/14 ماھر علي شرف الدین علي 2052495 كفـءكفـء3462011/02/24 معلم

عنبیس االبتدائیة 2011/02/14 مجدى یوسف سامى اسطفانوس 1071061 كفـءكفـء3472011/02/24 معلم

نجع عبدالرسول ریاض االطفال 2011/06/27 محروسھ دمحم دمحم دمحم 2143182 كفـءكفـء3482011/07/02 معلم

ابو عقیل االبتدائیة 2011/06/27 محسن مھران دمحم حجازى 2015652 كفـءكفـء3492011/07/02 معلم

نجع الجبل للتعلیم االساسى 2011/06/27 دمحم  عبدالحكم البغدادى ابوالسعود 2143760 كفـءكفـء3502011/07/02 معلم

جھینة الغربیة للتعلیم االساسى 2011/06/27 دمحم  عبدالمولى دمحم عبدالمولى 2143890 كفـءكفـء3512011/07/02 معلم

جھینة الغربیة للتعلیم االساسى 2011/06/27 دمحم ابو الیزید احمد  مسعود 2021857 كفـءكفـء3522011/07/02 معلم

نزلة على االعدادیة 2011/02/14 دمحم احمد عبدالحلیم دمحم 1063707 كفـءكفـء3532011/02/24 معلم

مجمع جھینة الرسمیة للغات 2011/02/14 دمحم احمد قبیصي احمد 2052914 كفـءكفـء3542011/02/24 معلم

نزه الدقیشیة االبتدائیة 2011/02/14 دمحم السید احمد السید 1075427 كفـءكفـء3552011/02/24 معلم

نزة المحزمین ع الجدیدة 2011/02/14 دمحم توفیق عبدالبارى احمد 2110800 كفـءكفـء3562011/02/24 معلم

صالح سالم بنزة البحریة 2011/06/27 دمحم خلف عبدالسمیع  احمد 2120803 كفـءكفـء3572011/07/02 معلم
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عمربن الخطاب االعدادیھ المشتركھ 2011/02/14 دمحم سید ابراھیم دمحم 2038619 كفـءكفـء3582011/02/24 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیةبعنیبس 2011/02/14 دمحم سید بغدادي ابراھیم 2058277 كفـءكفـء3592011/02/24 معلم

الطلیحات االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 دمحم سید محمود  على 2040325 كفـءكفـء3602011/02/24 معلم

نزلة على االعدادیة 2011/02/14 دمحم عبد الحلیم  مرسي عبد الحلیم 2057862 كفـءكفـء3612011/02/24 معلم

مجمع الطلیحات االبتدائیة م 2011/02/14 دمحم عبد الغفار عبد العزیز عبد الموجود 1075253 كفـءكفـء3622011/02/24 معلم

نجع ابو لیلة االبتدائیة 2011/02/14 دمحم عبد المحسن دمحم عطیھ 2038621 كفـءكفـء3632011/02/24 معلم

صالح سالم بنزة البحریة 2011/02/14 دمحم عبدالحلیم عبدالھادي عبدالغفار 2038101 كفـءكفـء3642011/02/24 معلم

نزة الھیش االعدادیة المشتركة 2011/02/14 دمحم عبدالعزیز دمحم عمران 2014100 كفـءكفـء3652011/02/24 معلم

خالد بن الولید 2011/06/27 دمحم عبدالمطلب دمحم دمحم 2142405 كفـءكفـء3662011/07/02 معلم

جھینة االعدادیة المشتركة 2011/06/27 دمحم عثمان دمحم عبد الكریم 2227559 كفـءكفـء3672011/07/02 معلم

جھینة الغربیة للتعلیم االساسى 2011/02/14 دمحم فتحى السید احمد 2045059 كفـءكفـء3682011/02/24 معلم

جاد الكریم واخیھ ابراھیم احمد للتعلیم االساسى 2011/06/27 دمحم كمال السید حسن 2144800 كفـءكفـء3692011/07/02 معلم

نجع الضبع تعلیم اساسى 2011/02/14 دمحم ماھر السید حسانین 1074896 كفـءكفـء3702011/02/24 معلم

فزارة االبتدائیة بجھینة الغربي 2011/02/14 دمحم دمحم حسن عبد هللا 2020298 كفـءكفـء3712011/02/24 معلم

مؤسسة الحویج االبتدائیة 2011/06/27 دمحم محمود السید دمحم 2141182 كفـءكفـء3722011/07/02 معلم

مصر الخیر 2011/06/27 دمحم محمود العروسى دمحم 2145421 كفـءكفـء3732011/07/02 معلم

عمربن الخطاب االعدادیھ المشتركھ 2011/02/14 دمحم محمود حسین ابوھاشم 2022063 كفـءكفـء3742011/02/24 معلم

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

7438of 6270 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 

جھینةسوھاج ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كوم الجرون للتعلیم االساسي 2011/02/14 دمحم محمود دمحم جاد الرب 2051692 كفـءكفـء3752011/02/24 معلم

التحریر االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 دمحم محمود دمحم على 1073074 كفـءكفـء3762011/02/24 معلم

نزلة على االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 دمحم یوسف دمحم یوسف 1074391 كفـءكفـء3772011/02/24 معلم

جاد الكریم واخیھ ابراھیم احمد للتعلیم االساسى 2011/06/27 محمود  عبدالظاھر دمحم احمد 2014302 كفـءكفـء3782011/07/02 معلم

ال  عمران 2011/06/27 محمود أحمد عبد القادر عبد الرحمن 2116484 كفـءكفـء3792011/07/02 معلم

مجمع الطلیحات االبتدائیة م 2011/02/28 محمود احمد عبد اللطیف عثمان 2058931 كفـءكفـء3802011/03/03 معلم

نجع  الجبل   للتعلیم االساسى 2011/06/27 محمود احمد عبد اللطیف على 1072907 كفـءكفـء3812011/07/02 معلم

نجع  الجبل   للتعلیم االساسى 2011/02/14 محمود السید قبیصى عبدالرحیم 2033298 كفـءكفـء3822011/02/24 معلم

نجع المغنمین للتعلیم االساسى 2011/02/14 محمود السید دمحم ابراھیم 2021637 كفـءكفـء3832011/02/24 معلم

الطلیحات االعدادیة 2011/06/27 محمود حسن دمحم حسین 1069093 كفـءكفـء3842011/07/02 معلم

حسن حماد االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 محمود على احمد على 2153424 كفـءكفـء3852011/07/02 معلم

جھینة الشرقیة االعدادیة 2011/06/27 محمود عوض حسن محمود 2154436 كفـءكفـء3862011/07/02 معلم

عثمان بن عفان 2011/02/14 محمود فؤاد دمحم البدوي 2039708 كفـءكفـء3872011/02/24 معلم

نجع الجبل للتعلیم االساسى 2011/06/27 محمود محروس سلیم ابوشوشة 2147177 كفـءكفـء3882011/07/02 معلم

مجمع الطلیحات االبتدائیة م 2011/02/28 محمود دمحم نجیب على احمد 2054692 كفـءكفـء3892011/03/03 معلم

نزة الھیش االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 مختار حسانین محمود حسانین 1072133 كفـءكفـء3902011/02/24 معلم

الحرافشة لریاض االطفال 2011/06/27 مدیحة  سعد  عبدالحافظ  دمحم 2014090 كفـءكفـء3912011/07/02 معلم
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مصر الخیر 2011/06/27 مرتضى دمحم احمد سلیمان 2141405 كفـءكفـء3922011/07/02 معلم

نجع بھادر ریاض اطفال 2011/06/27 مرفت  رجب  عبدالفتاح دمحم 2143246 كفـءكفـء3932011/07/02 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 مرفت حسین فرغلي حسین 2058224 كفـءكفـء3942011/02/24 معلم

فزارة االبتدائیة بجھینة الغربي 2011/02/14 مرفت دمحم عبد اللطیف أحمد 2014296 كفـءكفـء3952011/02/24 معلم

جھینة ع بنات 2011/02/14 مرفت نسیم حكیم جرجس 1073882 كفـءكفـء3962011/02/24 معلم

الحریة الجدیدة 2011/06/27 مروة  جمال دمحم دمحم 2144473 كفـءكفـء3972011/07/02 معلم

جھینة التجاریة المشتركة 2011/06/27 مروة السید ابراھیم عبدالرحیم 2153397 كفـءكفـء3982011/07/02 معلم

التحریر لریاض االطفال 2011/06/27 مروة عبد الحمید دمحم عمر 2146020 كفـءكفـء3992011/07/02 معلم

دمحم عبد المطلب االبتدائیة 2011/02/14 مروه  السید دمحم عبدالعال 2032274 كفـءكفـء4002011/02/24 معلم

نجع الضبع تعلیم اساسى 2011/02/14 مروه احمد محمود دمحم 2013534 كفـءكفـء4012011/02/24 معلم

النصر الجدیدة االبتدائیة 2011/06/27 مریم عیسى فرید سنادة 2145486 كفـءكفـء4022011/07/02 معلم

الطلیحات االعدادیة 2011/02/14 مصطفى دمحم عبد الكریم عبدهللا 2056112 كفـءكفـء4032011/02/24 معلم

جاد الكریم واخیھ ابراھیم احمد للتعلیم االساسى 2011/06/27 مصطفى محمود سالم احمد 1063705 كفـءكفـء4042011/06/27 معلم

نزه الھیش االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 مصطفي  عبد العال دمحم حسن 2049304 كفـءكفـء4052011/02/24 معلم

نجع  الجبل   للتعلیم االساسى 2011/02/14 مصطفي  دمحم اسماعیل عبد الجید 2046453 كفـءكفـء4062011/02/24 معلم

نجع المغنمین للتعلیم االساسى 2011/06/27 مصطفي احمد محمود حسانین 2224661 كفـءكفـء4072011/07/02 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیةبعنیبس 2011/02/14 مصطفي دمحم محمود عبد الراضي 2058294 كفـءكفـء4082011/02/24 معلم
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الشھید احمد فتحى االبتدائیة 2011/02/14 مالك لبس منقریوس جاد الرب 1073395 كفـءكفـء4092011/02/24 معلم

نزة الحاجر االعدادیة المشتركة 2011/02/14 مالك نصحي بطرس غبلایر 2052446 كفـءكفـء4102011/02/24 معلم

ابراھیم نافع الفنیة التجاریة المشتركة 2011/06/27 ممدوح السید ابو الحسن دمحم 2145866 كفـءكفـء4112011/07/02 معلم

عنیبس االعدادیة الجدیدة 2011/02/14 ممدوح دمحم على أحمد 2040122 كفـءكفـء4122011/02/24 معلم

فزارة االبتدائیة بجھینة الغربي 2011/06/27 منال ابوالسعد خیرهللا ارمانیوس 2149509 كفـءكفـء4132011/07/02 معلم

التحریر االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 منال جمال دمحم عبد العزیز 2058924 كفـءكفـء4142011/02/24 معلم

عقبة بن عامر 2011/02/14 منال عبد الحكم البغدادى ابوالسعود 1074343 كفـءكفـء4152011/02/24 معلم

مبانى عنبیس 2011/02/14 منال كمال دمحم دمحم 2041458 كفـءكفـء4162011/02/24 معلم

النصر االبتدائیة القدیمة 2011/06/27 منصور دمحم السید دمحم 2146473 كفـءكفـء4172011/07/02 معلم

البركة االبتدائیة 2011/02/14 منى  دمحمالصغیر السید احمد 2012797 كفـءكفـء4182011/02/24 معلم

نجع الضبع تعلیم اساسى 2011/06/27 منى احمد دمحم احمد 2143386 كفـءكفـء4192011/07/02 معلم

نجع الضبع تعلیم اساسى 2011/02/14 منى افتوح ابراھیم عوض 1076290 كفـءكفـء4202011/02/24 معلم

عقبة بن عامر 2011/06/27 منى سعد جمعھ فرج 2151356 كفـءكفـء4212011/07/02 معلم

دمحم عبد المطلب االبتدائیة 2011/06/27 منى عبدالرؤف دمحم ابوعلى 2014105 كفـءكفـء4222011/07/02 معلم

جھینة الشرقیة المشتركة 2011/02/14 منى فاروق صدیق صالح 2056942 كفـءكفـء4232011/02/24 معلم

نزة البحریة االعدادیة 2011/02/14 موسى دمحم على موسى 1055863 كفـءكفـء4242011/02/24 معلم

عثمان بن عفان 2011/02/28 میادة كمال دمحم عبد هللا 1075800 كفـءكفـء4252011/02/24 معلم
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النصر الجدیدة االبتدائیة 2011/06/27 میرفت عجمى عبد العال دمحم 2146713 كفـءكفـء4262011/07/02 معلم

فزارة االبتدائیة بجھینة الغربي 2011/06/27 میرفت عنتر احمد ابوشامھ 1076319 كفـءكفـء4272011/07/02 معلم

البركة االبتدائیة 2011/06/27 میرفت دمحم السید عبد الرحیم 2145305 كفـءكفـء4282011/07/02 معلم

عمربن الخطاب االعدادیھ المشتركھ 2011/02/14 میالد حنا فنجري لوقا 2052910 كفـءكفـء4292011/02/24 معلم

الجھاد االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 مینا رزق خرستان عطا هللا 1074085 كفـءكفـء4302011/02/24 معلم

جھینة ع القدیمة 2011/06/27 مینا یوسف بشرى عبد المسیح 2146733 كفـءكفـء4312011/07/02 معلم

الطلیحات االبتدائیة الجدیدة 2011/06/27 نادر عیاد ادیب جبرائیل 2130161 كفـءكفـء4322011/07/02 معلم

جھینة الشرقیة االعدادیة 2011/02/14 نادیة  دمحم دمحم احمد 2013206 كفـءكفـء4332011/02/24 معلم

نزة المحزمین لریاض االطفال 2011/06/27 نادیة  یونس على  احمد 2147405 كفـءكفـء4342011/07/02 معلم

عثمان بن عفان ریاض اطفال 2011/06/27 نادیة احمد عبدالفتاح احمد 2143258 كفـءكفـء4352011/07/02 معلم

جھینة الشرقیة المشتركة 2011/02/14 نادیة اسامة ابراھیم حسانین 1074089 كفـءكفـء4362011/02/24 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 نادیة عبدالحافظ خضیرى فرغلى 2014617 كفـءكفـء4372011/02/24 معلم

جاد الكریم واخیھ ابراھیم احمد للتعلیم االساسى 2011/02/14 نادیھ على دمحم محمود 1067727 كفـءكفـء4382011/02/24 معلم

كوم الجرون للتعلیم االساسي 2011/06/27 ناھد احمد عبدالبارى حمد 2153332 كفـءكفـء4392011/07/02 معلم

جھینة الشرقیة المشتركة 2011/02/14 ناھد خلف ابو الغیط ھمام 1074730 كفـءكفـء4402011/02/24 معلم

نجع حمزة لریاض االطفال 2011/06/27 ناھد على بخیت احمد 2143215 كفـءكفـء4412011/07/02 معلم

2011/06/27 الطلیحات الثانویة التجاریة نبیل على احمد الصغیر 2145993 كفـءكفـء4422011/07/02 معلم
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صالح سالم بنزه البوص 2011/06/27 نجالء السید عبد الحلیم آدم 2146420 كفـءكفـء4432011/07/02 معلم

الحریة الجدیدة 2011/06/27 نجالء عبد الاله عبد السالم احمد 2146111 كفـءكفـء4442011/07/02 معلم

النصر الجدیدة االبتدائیة 2011/06/27 نجالء على عبد اللطیف دمحم 1073859 كفـءكفـء4452011/07/02 معلم

جھینة الغربیة للتعلیم االساسى 2011/02/14 نجالء فرغلى غیطانى على 1072736 كفـءكفـء4462011/02/24 معلم

نزة المحزمین االعدادیة المشتركة 2011/02/14 نجالء مرتضى أنور دمحم 2040481 كفـءكفـء4472011/02/24 معلم

نزه المحزمین 2011/06/27 نجوى احمد عبدالفتاح حسین 2014627 كفـءكفـء4482011/07/02 معلم

التحریر االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 نجوى السید ثابت دسوقى 2143577 كفـءكفـء4492011/07/02 معلم

خالد بن الولید 2011/06/27 نجوى شحات فرج شحات 2149231 كفـءكفـء4502011/07/02 معلم

فزارة االبتدائیة بجھینة الغربي 2011/02/14 نجوى شحاتھ السید محمود 2020297 كفـءكفـء4512011/02/24 معلم

نزلة على االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 نجوى یونس على احمد 2034020 كفـءكفـء4522011/02/24 معلم

عنبیس ع المشترك 2011/02/14 نجوي دمحم عویس یوسف 2058264 كفـءكفـء4532011/02/24 معلم

جھینة الغربیة للتعلیم االساسى 2011/02/14 نرمین صفوت ولیم  حبیب 2162231 كفـءكفـء4542011/02/14 معلم

فزارة االبتدائیة بجھینة الغربي 2011/06/27 نسمھ صابر قبیصى دمحم 1075282 كفـءكفـء4552011/07/02 معلم

نجع المغنمین للتعلیم االساسى 2011/02/14 نصري خیري زكري مھاود 1065651 كفـءكفـء4562011/02/24 معلم

جھینة الغربیة ماقبل ب 2011/06/27 نعمة عبدالفضیل احمد مسلم 2149622 كفـءكفـء4572011/07/02 معلم

عنیبس 2011/06/27 نعناعة دمحم حسان احمد 2124878 كفـءكفـء4582011/07/02 معلم

ال  عمران 2011/06/27 نفیسة احمد دمحم احمد عبد الحافظ 2144214 كفـءكفـء4592011/07/02 معلم
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حسن حماد االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 نھا ابو ضیف فتحى دمحم 2148462 كفـءكفـء4602011/07/02 معلم

الشریفة الغربیة االبتدائیة 2011/06/27 نھا عزالدین سالمة ابراھیم 2161570 كفـءكفـء4612011/07/02 معلم

عقبة بن عامر 2011/02/14 نھال دمحم ابوالیزید عبدهللا 2056778 كفـءكفـء4622011/02/24 معلم

مجمع الطلیحات 2011/06/27 نھلة ابوالمجد عبدالفتاح سلیم 2141364 كفـءكفـء4632011/07/02 معلم

الحریة الجدیدة 2011/02/14 نھى جمال قبیصى احمد 1076716 كفـءكفـء4642011/02/24 معلم

الحریة الجدیدة 2011/06/27 نھى دمحم عبد الرحمن احمد 2145921 كفـءكفـء4652011/07/02 معلم

نزة الحاجر ماقبل ب 2011/06/27 نوال مرزوق سلیمان اقالدیوس 2148438 كفـءكفـء4662011/07/02 معلم

نزة الحاجر االعدادیة المشتركة 2011/06/27 نورا توفیق سالمة على 2141202 كفـءكفـء4672011/07/02 معلم

جھینة الشرقیة االعدادیة 2011/06/27 نورا عبدالعلیم  دمحم  اسماعیل 2140892 كفـءكفـء4682011/07/02 معلم

مؤسسة الحویج االبتدائیة 2011/06/27 نورة احمد فواز عبد الكریم 2057857 كفـءكفـء4692011/07/02 معلم

جھینة التجاریة المشتركة 2011/06/27 نوره عبد الشافي  ادم عبد العال 2144820 كفـءكفـء4702011/07/02 معلم

نزة المحزمین االعدادیة المشتركة 2011/06/27 ھالھ احمد ابراھیم احمد 2146743 كفـءكفـء4712011/07/02 معلم

نزه المحزمین 2011/02/14 ھالھ عطیھ حسن احمد 1072470 كفـءكفـء4722011/02/24 معلم

التحریر االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 ھالھ دمحم السید حماد 1639815 كفـءكفـء4732011/02/24 معلم

نجع حمزة االبتدائیة 2011/06/27 ھانى احمد عبدالحافظ الصغیر 1074887 كفـءكفـء4742011/07/02 معلم

مجمع جھینة الرسمیة للغات 2011/02/14 ھانى اقسام حبیب صالح 1072456 كفـءكفـء4752011/02/24 معلم

جھینة الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 ھانى جمیل فھیم میخائیل 2211003 كفـءكفـء4762011/06/27 معلم
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الطلیحات االعدادیة 2011/02/14 ھانى لبس جرجس میخائیل 2056151 كفـءكفـء4772011/02/24 معلم

ابو عقیل االبتدائیة 2011/02/14 ھانى دمحم عبدالعزیز دمحم 2015645 كفـءكفـء4782011/02/24 معلم

نجع الضبع تعلیم اساسى 2011/02/14 ھاني دمحم حمیدة الصغیر 2048946 كفـءكفـء4792011/02/24 معلم

نزة الھیش االعدادیة المشتركة 2011/02/14 ھبة دمحم احمد دمحم 2013210 كفـءكفـء4802011/02/24 معلم

جھینة الغربیة ماقبل ب 2011/06/27 ھبة دمحم عبد العزیز محمود 2145344 كفـءكفـء4812011/07/02 معلم

نزة البحریة االعدادیة 2011/02/14 ھبھ ابو عیاد السید حسن 2044641 كفـءكفـء4822011/02/24 معلم

صالح سالم بنزة البحریة 2011/06/27 ھبھ عبداللطیف السید السید 2038159 كفـءكفـء4832011/07/02 معلم

الجھاد االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 ھدى فتحى دمحم دمحم 2144627 كفـءكفـء4842011/07/02 معلم

نزه الدقیشیة االبتدائیة 2011/02/14 ھدى فوزى بخیت عبدالعال 1073150 كفـءكفـء4852011/02/24 معلم

جھینة الشرقیة المشتركة 2011/02/14 ھدى دمحم ابراھیم یوسف 1073027 كفـءكفـء4862011/02/24 معلم

عنبیس ع المشترك 2011/02/14 ھشام احمد عبد هللا على 2049135 كفـءكفـء4872011/02/24 معلم

مبانى عنیبس االبتدائیة الجدیدة 2011/06/27 ھناء احمد علي عبدالقادر 1074536 كفـءكفـء4882011/07/02 معلم

جھینة الشرقیة المشتركة 2011/02/14 ھناء دمحم عبد الجواد عبد الاله 1074629 كفـءكفـء4892011/02/24 معلم

نزه الھیش االبتدائیة الجدیدة 2011/02/14 ھند عبدالعال بخیت مصطفى 2014140 كفـءكفـء4902011/02/24 معلم

خالد بن الولید 2011/02/14 ھند كامل دمحم احمد 1072184 كفـءكفـء4912011/02/24 معلم

مؤسسة الحویج االبتدائیة 2011/06/27 ھویدا دمحم عبدالرحمن احمد 2143287 كفـءكفـء4922011/07/02 معلم

نجع عبدالرسول االبتدائیة 2011/02/14 ھیام زكریا احمد دمحم 2058245 كفـءكفـء4932011/02/24 معلم
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نزة الحاجر االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 وائل كرمي تودروس غبلایر 2052422 كفـءكفـء4942011/02/24 معلم

جھینة الغربیة للتعلیم االساسى 2011/02/14 وجیھ عبد الشھید یوسف عبدالشھید 2038012 كفـءكفـء4952011/02/24 معلم

مجمع الطلیحات االبتدائیة م 2011/02/14 ورده شیب الدین احمد علي 1074087 كفـءكفـء4962011/02/24 معلم

نزة المحزمین ع الجدیدة 2011/02/14 ورده عبد الحلیم احمد السید 2062533 كفـءكفـء4972011/02/24 معلم

عثمان بن عفان 2011/06/27 وفاء  ابراھیم دمحم ابراھیم 2108433 كفـءكفـء4982011/07/02 معلم

الحرافشة االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 وفاء  على دمحم محمود 2013197 كفـءكفـء4992011/02/24 معلم

عقبة بن عامر 2011/02/14 وفاء السید احمد دیاب 1073384 كفـءكفـء5002011/02/24 معلم

مجمع الطلیحات االبتدائیة م 2011/02/14 وفاء السید دمحم حسانین 1073875 كفـءكفـء5012011/02/24 معلم

الجھاد التجریبة االبتدائیة 2011/02/28 وفاء دمحم دمحم احمد 1074727 كفـءكفـء5022011/03/03 معلم

مجمع جھینة الرسمیة للغات 2011/06/27 ولید احمد عبد الوھاب حامد 2146443 كفـءكفـء5032011/07/02 معلم

دمحم فرید االعدادیة بنبن الجدیدة 2011/02/14 ولید خلف احمد حسن 2049651 كفـءكفـء5042011/02/24 معلم

عنبیس االبتدائیة 2011/02/14 ولید رفاعى حافظ عبدالعزیز 1074754 كفـءكفـء5052011/02/24 معلم

نزة الحاجر االعدادیة المشتركة 2011/02/14 یاسر دمحم عبد العال احمد 2052488 كفـءكفـء5062011/02/24 معلم

نجع المغنمین للتعلیم االساسى 2011/02/14 یاسر دمحم دمحم السید 2058763 كفـءكفـء5072011/02/24 معلم

النصر الجدیدة االبتدائیة 2011/06/27 یاسر دمحم محمود دمحم 2146484 كفـءكفـء5082011/07/02 معلم

كوم الجرون ریاض أطفال 2011/06/27 یامنة ابراھیم محمود حسن 2146037 كفـءكفـء5092011/07/02 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




