
إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

الغردقةالبحر االحمر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جمال عبد الناصر الثانویة للبنات 2011/07/01 سارة محمود اسماعیل ابو طالب 2228738 كفـءكفـء12011/07/03 أمین مكتبة

خالد بن الولید االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نجالء عبد الجابر فھیم عبد الجلیل 2193536 كفـءكفـء22011/07/03 أمین مكتبة

السالم بنات االبتدائیة 2011/06/27 ھاجر جالء دمحم عبدهللا 2275799 كفـءكفـء32011/06/27 أمین مكتبة

1990/08/13 حسن كامل  للتعلیم االساسى اعدادى جورج خلیل سیدھم بدوى 1709211 كفـءكفـء42009/01/18 أخصائى صحافة واعالم أول  أ

2011/07/01 حسن كامل  للتعلیم االساسى اعدادى ابراھیم امین احمد حشاد 2197720 كفـءكفـء52011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

الجوھره الرسمیة المتمیزة للغات االبتدائیة 2011/07/01 اسماء سعد عزت ابراھیم 2199097 كفـءكفـء62011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

فصول الغردقة الرسمیة لغات االعدادیة 2011/07/01 جورجیت بشیر بطرس بولس 2198133 كفـءكفـء72011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم الطیب الرسمیة المتمیزة االبتدائیة 2011/07/01 اسرار محمود اسد هللا یحیى محمود 2198186 كفـءكفـء82011/07/03 أخصائى نفسى

مصرالحدیثة الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/07/01 امل وصفى رمزى كامل 2378005 كفـءكفـء92011/07/03 أخصائى نفسى

المیناء االعدادیة المشتركة 2011/07/01 بسمة غریب عبد المجید دمحم 2194268 كفـءكفـء102011/07/03 أخصائى نفسى

المیناء الرسمیة المتكاملة لغات االبتدائیة 2011/07/01 حنان روتل عزمى عوض 2197617 كفـءكفـء112011/07/03 أخصائى نفسى

فصول حامد جوھر الرسمیة المتمیزة لغات اعدادى 2011/03/01 رحاب احمد یوسف مھران 2056802 كفـءكفـء122011/02/23 أخصائى نفسى

الزعیم مصطفى كامل االبتدائیة 2011/07/01 كرستین صموئیل میالد شنودة 2257171 كفـءكفـء132011/07/16 أخصائى نفسى

الغردقة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھدیل محمود دمحم حسین 2398805 كفـءكفـء142011/07/03 أخصائى نفسى

2007/09/01 المیناء الثانویة المشتركة امیرة سالم ابراھیم سالم 2194527 كفـءكفـء152011/02/23 أخصائى اجتماعى

فصول السالم بنین االبتدائیة ریاض 2011/07/01 ایرین رومانى بولس حبشى 2180084 كفـءكفـء162011/07/03 أخصائى اجتماعى

المیناء الرسمیة المتكاملة لغات االبتدائیة 2011/07/01 ایمان دمحم احمد دمحم على 2198553 كفـءكفـء172011/07/03 أخصائى اجتماعى
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الدكتور حامد جوھر االعدادیة بنات 2011/03/01 رحاب دمحم عباس سوید 2198334 كفـءكفـء182011/02/23 أخصائى اجتماعى

2011/03/01 فصول طھ حسین االبتدائیة ریاض سمر عبد العال عبد الھادى عبد العال 4414 كفـءكفـء192011/02/23 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 فصول طھ حسین االبتدائیة ریاض مارسة سمیر بھنام داود 2218565 كفـءكفـء202011/07/16 أخصائى اجتماعى

فصول الفریق یوسف عفیفى للتعلیم األساسى اعدادى 2011/03/01 منى دمحم مصطفى یوسف 2193613 كفـءكفـء212011/02/23 أخصائى اجتماعى

دمحم الطیب الرسمیة المتمیزة االبتدائیة 2011/03/01 میادة محمود ابراھیم رزق 7955 كفـءكفـء222011/02/23 أخصائى اجتماعى

بالل بن رباح للتعلیم االساسى االبتدائیة 2011/07/01 نجالء عبد الوھاب رشیدى دمحم 8693 كفـءكفـء232011/07/03 أخصائى اجتماعى

فصول األحیاء للتعلیم األساسى اعدادى 2011/06/27 وفاء فؤاد غبور عطیة 8623 كفـءكفـء242011/06/27 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1980/09/01 انوار ابو المجد احمد دمحم 3034 كفـءكفـء252009/12/01 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1978/09/01 جمال خیر حسن دمحم 2058 كفـءكفـء262009/12/01 معلم أول أ

احمد عرابى االعدادیة المھنیة 1990/10/27 سامیة نبیھ السعید شومان 3570 كفـءكفـء272009/12/01 معلم أول أ

الغردقة الثانویة بنات 1993/12/01 سحر دمحم بیومى دمحم 5556 كفـءكفـء282009/12/01 معلم أول أ

التقوى االبتدائیة المشتركة 1980/09/01 صباح طناس عبید بالمون 2050 كفـءكفـء292009/12/01 معلم أول أ

طھ حسین االبتدائیة 1991/09/01 اسماء منصور قاسم حنفى 2179310 كفـءكفـء302009/12/01 معلم أول

یعمل بالدیوان 1987/09/01 رضا عبد المعطى امبابى منصور 1773296 كفـءكفـء312009/08/01 معلم أول

الدكتور حامد جوھر االعدادیة بنات 2002/05/01 ھاجر عطیة السید محمود 8407 كفـءكفـء322012/07/08 ماجیستیرمعلم أول

الغردقة الثانویة بنات 1997/06/14 ھالة عبد الجواد حسین یوسف 1708841 كفـءكفـء332009/01/18 معلم أول

خالد بن الولید االعدادیة المشتركة 2000/07/01 ھالة عبد المحسن خلیل عبد الحلیم 1067369 كفـءكفـء342010/12/01 معلم أول
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الغردقة الثانویة الصناعیة بنین 2002/05/01 ھبة دمحم عبد الجید احمد 7365 كفـءكفـء352011/01/01 معلم أول

طھ حسین االبتدائیة 2011/03/01 احالم عبدالواحد صالح عبدالقادر 8754 كفـءكفـء362011/02/23 معلم

األمل للصم وضعاف السمع االبتدائیة 2011/03/01 احمد على احمد سلیم 2198523 كفـءكفـء372011/02/23 معلم

2011/07/01 المیناء الثانویة المشتركة احمد دمحم رشوان حامد 2192872 كفـءكفـء382011/07/03 معلم

السالم بنات االبتدائیة 2011/03/01 اسماء ابو زید احمد على 2186535 كفـءكفـء392011/02/23 معلم

الغردقة الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/03/01 اسماء احمد قاسم دمحم 2197590 كفـءكفـء402011/02/23 معلم

الغردقة الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/07/01 اسماء احمد منصور احمد 2179935 كفـءكفـء412011/07/03 معلم

خالد بن الولید االعدادیة المشتركة 2011/07/01 اسماء ربیع عبد الحمید ابراھیم 2198567 كفـءكفـء422011/07/03 معلم

2011/07/01 فصول طھ حسین االبتدائیة ریاض اسماء عبد هللا دمحم متولى 2252881 كفـءكفـء432011/07/03 معلم

الشھید ولید الجعفرى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 اسماء فھیم عبادى اسماعیل 2198513 كفـءكفـء442011/07/03 معلم

الطیار محمود فؤاد للتعلیم األساسى ابتدائى 2011/07/16 ألفت انور عزمى عجایبى 2353741 كفـءكفـء452011/07/16 معلم

فصول دمحم الطیب الرسمیة المتمیزة ریاض 2011/03/01 امانى احمد عامر عطیھ 8596 كفـءكفـء462011/02/23 معلم

دمحم الطیب الرسمیة المتمیزة االبتدائیة 2011/07/01 امانى عرفات احمد مصطفى 2198582 كفـءكفـء472011/07/03 معلم

السالم بنات االبتدائیة 2011/03/01 امانى على صدیق احمد 2186637 كفـءكفـء482011/02/23 معلم

طھ حسین االبتدائیة 2011/07/01 امل على عبد الحفیظ عبد الظاھر 2194200 كفـءكفـء492011/07/03 معلم

ف الشھید حسن كامل للتعلیم االساسى االبتدائیة 2011/07/01 امیرة دمحم عبد العزیز دمحم 2193771 كفـءكفـء502011/07/03 معلم

2011/03/01 المیناء الثانویة المشتركة امیرة مصطفى دمحم توفیق 2198479 كفـءكفـء512011/02/23 معلم
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فصول الجونة الرسمیة لغات ریاض 2011/03/01 انعام عبد المسیح لبیق ابو الخیر 2198135 كفـءكفـء522011/02/23 معلم

یعمل بالدیوان 2000/08/08 انور السادات حسن حسین حسن 2152475 كفـءكفـء532010/02/25 معلم

فصول عثمان بن عفان االبتدائیة ریاض 2011/07/01 اولفت ثروت شفیق سعید 2402365 كفـءكفـء542011/07/03 معلم

الثانویة التجاریة المتقدمة 2011/07/01 ایفیلین ایوب نصیف غالى 2274418 كفـءكفـء552011/07/03 معلم

فصول السالم بنات االبتدائیة ریاض 2011/07/01 ایمان احمد دمحم الغریب 2180051 كفـءكفـء562011/07/03 معلم

الطیار محمود فؤاد للتعلیم األساسى ابتدائى 2011/07/01 ایمان عبد الاله سعید مرسى 8653 كفـءكفـء572011/07/03 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة 2011/07/01 ایمان على حسین على دمحم 2193777 كفـءكفـء582011/07/03 معلم

فصول حامد جوھر الرسمیة المتمیزة لغات ریاض 2011/03/01 ایناس یحى متولى احمد رجب 8485 كفـءكفـء592011/02/23 معلم

2010/01/21 حسن كامل الثانویھ بنین تامر محمود سلیم دمحم 1574991 كفـءكفـء602011/02/23 معلم

الغردقھ الثانویھ الصناعیھ بنات 2011/07/01 تریزا میالد  زغلول حكیم 2125424 كفـءكفـء612011/07/16 معلم

حامد جوھر الرسمیة المتمیزة لغات االبتدائیة 2011/07/01 تھانى عبد الصبور احمد احمد 2198145 كفـءكفـء622011/07/03 معلم

الشھید حسین سعید االبتدائیة 2011/07/01 جاكلین یوسف غطاس بندرى 2198139 كفـءكفـء632011/07/03 معلم

سعد زغلول االعدادیة بنات 2011/03/01 جنات عبد العزیز عبد الوھاب عبد الرحیم 2124685 كفـءكفـء642011/02/24 معلم

شدوان االبتدائیة 2011/03/03 دالیا مصور فھمى عبد الكریم 2061307 كفـءكفـء652011/03/01 معلم

السالم بنین االبتدائیة 2011/07/01 دعاء سعید عامر دمحم 2193762 كفـءكفـء662011/07/03 معلم

الشھید حسین سعید االبتدائیة 2008/09/26 دعاء سید محمود دمحم 2198244 كفـءكفـء672011/05/16 معلم

المیناء الرسمیة المتكاملة لغات االبتدائیة 2011/03/01 دینا دمحم عبده سید 2200728 كفـءكفـء682011/02/23 معلم
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اكتوبراالبتدائیة ریاض٦فصول  2011/03/01 رانیا جمیل وھبھ زاخر 2198346 كفـءكفـء692011/02/23 معلم

ف الشھید حسن كامل للتعلیم االساسى االبتدائیة 2010/02/14 رانیا فایز بخیت مترى 2013907 كفـءكفـء702011/02/24 معلم

طھ حسین االبتدائیة 2011/07/01 رانیا محمود عبد الصادق اسماعیل 2194213 كفـءكفـء712011/07/03 معلم

حامد جوھر الرسمیة المتمیزة لغات االبتدائیة 2011/03/01 رشا احمد فراج ابراھیم 2233139 كفـءكفـء722011/02/23 معلم

فصول األمل للصم وضعاف السمع االعدادیة 2011/07/01 رشا صالح راغب دمحم 2198268 كفـءكفـء732011/07/03 معلم

ف الشھید حسن كامل للتعلیم االساسى االبتدائیة 2009/03/01 رشا دمحم عبد هللا دمحم 2124530 كفـءكفـء742011/03/01 معلم

آل برھان للتعلیم االساسى ابتدائى 2011/07/01 رضا مرزوق اسماعیل مسعود 2198202 كفـءكفـء752011/07/03 معلم

التقوى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 رویدا على حسن على 2198172 كفـءكفـء762011/02/23 معلم

االحیاء للتعلیم االساسي االبتدائیة 2011/03/01 ریھام وجدى عبد العظیم حسین 2197821 كفـءكفـء772011/02/23 معلم

دمحم الطیب الرسمیة المتمیزة االبتدائیة 2011/07/01 سارة محمود دردیر موسى 2198929 كفـءكفـء782011/07/03 معلم

حامد جوھر الرسمیة المتمیزة لغات االبتدائیة 2011/07/01 سامح نجیب ذكى نصرى 2403039 كفـءكفـء792011/07/03 معلم

شدوان االبتدائیة 2011/03/01 سعاد محمود محمود حسن 2193744 كفـءكفـء802011/02/23 معلم

2010/07/01 اكتوبر االبتدائیة٦ سعیدة امین حمدان ابراھیم 37060 كفـءكفـء812011/03/23 معلم

السالم بنین االبتدائیة 2011/07/01 سلوى شاذلى سید دمحم 2179645 كفـءكفـء822011/07/03 معلم

الغردقة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سمیحة حسن اسماعیل احمد 2199002 كفـءكفـء832011/07/03 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة 2011/07/01 سناء كامل میخائیل بولس 2194223 كفـءكفـء842011/07/03 معلم

فصول الغردقة الرسمیة لغات ریاض 2011/03/01 سھا السید عبده شطا 2198183 كفـءكفـء852011/02/23 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الغردقةالبحر االحمر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

المیناء الرسمیة المتكاملة لغات االبتدائیة 2011/07/01 سھا دمحم ابراھیم  عبد النعیم 2198982 كفـءكفـء862011/07/03 معلم

الشھید نقیب مبارك االبتدائیة 2011/07/01 سھا دمحم امین دمحم 2198944 كفـءكفـء872011/07/03 معلم

2011/03/01 اكتوبر االبتدائیة٦ سھام الشبراوى السید دمحم 2197815 كفـءكفـء882011/02/23 معلم

السالم االعدادیة بنین 2011/07/01 سھام حمدى امیرھم  بشاى 2075395 كفـءكفـء892011/07/13 معلم

فصول الزعیم مصطفى كامل االبتدائیة ریاض 2011/07/01 سھام دمحم عبد السالم دمحم 2194537 كفـءكفـء902011/07/03 معلم

الغردقھ الثانویھ الصناعیھ بنات 2011/03/01 سھیر مفید شاروبیم اسكاروس 8344 كفـءكفـء912011/02/23 معلم

فصول الجونة الرسمیة لغات ریاض 2011/07/01 سوسن عزت زخارى جرجس 2270061 كفـءكفـء922011/07/03 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنون 2011/03/01 سوسن نادى الصغیر احمد 2198131 كفـءكفـء932011/02/23 معلم

الغردقة الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/07/01 سوسنھ عادل عزیز عبد النور 2198993 كفـءكفـء942011/07/03 معلم

سعد زغلول االعدادیة بنات 2011/07/01 سومة السید عبد العظیم محمود 2197638 كفـءكفـء952011/07/03 معلم

المیناء االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شیرین شنودة متى مشرقى 2135701 كفـءكفـء962011/07/01 معلم

الزعیم مصطفى كامل االبتدائیة 2011/07/01 شیرین عبد الفتاح سعد على 2193508 كفـءكفـء972011/07/03 معلم

الدكتور حامد جوھر االعدادیة بنات 2011/03/01 شیرین یوسف غطاس بندرى 2198876 كفـءكفـء982011/02/23 معلم

فصول الزعیم مصطفى كامل االبتدائیة ریاض 2011/07/01 شیماء محمود سید یوسف 2395068 كفـءكفـء992011/07/03 معلم

السالم بنات االبتدائیة 2011/07/01 صابرین حسین محمود عبد هللا 2179515 كفـءكفـء1002011/07/03 معلم

الغردقھ الثانویھ الصناعیھ بنات 2011/07/01 صابرین رفاعى جاد الرب عرابى 2149488 كفـءكفـء1012011/07/03 معلم

فصول الجوھره الرسمیة المتمیزة لغات ریاض 2011/07/01 صباح حربى دمحم دمحم 2197684 كفـءكفـء1022011/07/03 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

طھ حسین االبتدائیة 2011/03/01 صفاء على سلیمان احمد 2198963 كفـءكفـء1032011/02/23 معلم

مدرسة البحر األحمر االبتدائیة 2011/07/01 صفاء دمحم عبد المنعم اسماعیل 2179893 كفـءكفـء1042011/07/03 معلم

األمل للصم وضعاف السمع االبتدائیة 2011/07/01 صفیة احمد عبد الرحیم احمد 2198868 كفـءكفـء1052011/07/03 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/14 صالح دمحم صادق على 1522960 كفـءكفـء1062011/02/23 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة 2011/07/01 عبیر جمال محمود دمحم 2194189 كفـءكفـء1072011/07/03 معلم

فصول الجوھره الرسمیة المتمیزة لغات ریاض 2008/06/27 عبیر عونى جرس غطاس 2377259 كفـءكفـء1082011/06/27 معلم

فصول بالل بن رباح للتعلیم االساسى ریاض 2011/07/01 عبیر دمحم یوسف دمحم على 2180030 كفـءكفـء1092011/07/03 معلم

سعد زغلول االعدادیة بنات 2011/07/01 عزیزة بدرى طھ على 2197653 كفـءكفـء1102011/07/03 معلم

الزعیم مصطفى كامل االبتدائیة 2011/03/01 عفاف حمدى ابو بكر الدسوقى 2192898 كفـءكفـء1112011/02/23 معلم

جمال نظیم الفندقیة 2011/07/01 عفاف راضى سید عثمان 2391389 كفـءكفـء1122011/07/03 معلم

المیناء الرسمیة المتكاملة لغات االبتدائیة 2011/03/01 عمرو  جاد الكریم حسین الشریف 2198847 كفـءكفـء1132011/02/23 معلم

السالم بنات االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة الزھراء رفعت كامل ابو الحسن 2218039 كفـءكفـء1142011/07/03 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنون 2011/03/01 فاطمة عباس على احمد 2199023 كفـءكفـء1152011/02/23 معلم

طھ حسین االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة كمال سعید دمحم 2194239 كفـءكفـء1162011/07/03 معلم

حامد جوھر الرسمیة المتمیزة لغات االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة دمحم عبد الظاھر طھ 2179919 كفـءكفـء1172011/07/03 معلم

الجوھره الرسمیة المتمیزة للغات االبتدائیة 2011/07/01 فایزة مسعد على ابو دنیا 2193100 كفـءكفـء1182011/07/03 معلم

دمحم فرید االعدادیة المشتركة 2011/07/01 كریستینا اسحق حافظ طنیوس 2199538 كفـءكفـء1192011/07/16 معلم
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

فصول حسن كامل للتعلیم االساسي ریاض 2011/03/01 كوثر جالل وھمان مرسى 2199047 كفـءكفـء1202011/02/23 معلم

فصول بالل بن رباح للتعلیم االساسى ریاض 2011/03/01 ماجدة حسن دمحم عودة 2198401 كفـءكفـء1212011/02/23 معلم

مصرالحدیثة الرسمیة لغات االبتدائیة 2009/03/01 مارى جاد سدراك عطا هللا 8638 كفـءكفـء1222011/02/23 معلم

الزعیم مصطفى كامل االبتدائیة 2011/03/01 دمحم احمد عبد الرحمن شاھین 2192912 كفـءكفـء1232011/02/23 معلم

السالم بنات االبتدائیة 2010/05/26 دمحم رمضان دھب على 2230375 كفـءكفـء1242011/07/03 معلم

مدرسة البحر األحمر االبتدائیة 2011/03/01 مروة ابراھیم دمحم علیان 2056746 كفـءكفـء1252011/02/23 معلم

الشھید ولید الجعفرى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مروة ابو الحمد دمحم على 2266907 كفـءكفـء1262011/07/16 معلم

فصول الغردقة االبتدائیة ریاض 2011/03/01 مروة كمال الدین عبد الھادى السید 2192539 كفـءكفـء1272011/02/23 معلم

جمال نظیم الفندقیة 2007/02/17 مریانا فوكیة ادیب ابادیر 2201946 كفـءكفـء1282011/07/03 معلم

الشھید ولید الجعفرى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مصطفى دمحم شحات احمد 2198453 كفـءكفـء1292011/07/03 معلم

فصول الجونة الرسمیة لغات ریاض 2011/07/01 منال بشرى عازر سولایر 2198842 كفـءكفـء1302011/07/03 معلم

دمحم فرید االعدادیة المشتركة 2011/07/01 منال سعد احمد محمود 2349713 كفـءكفـء1312011/07/16 معلم

الزعیم مصطفى كامل االبتدائیة 2007/06/16 منال مصطفى دمحم خضیر 2199272 كفـءكفـء1322011/02/23 معلم

بالل بن رباح للتعلیم االساسى االبتدائیة 2011/03/01 منتصر محمود دمحم دمحم 2193715 كفـءكفـء1332011/02/23 معلم

الشھید حسین سعید االبتدائیة 2011/07/01 منى جابر احمد حامد 2403068 كفـءكفـء1342011/07/03 معلم

فصول اسماء بنت ابى بكراالبتدائیة ریاض 2011/03/01 منى على دمحم عبد هللا 2173928 كفـءكفـء1352011/02/23 معلم

فصول بالل بن رباح للتعلیم االساسى ریاض 2011/03/01 مھا الحسینى منصور على 2173961 كفـءكفـء1362011/02/23 معلم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

االمل االبتدائیة 2010/03/01 نانسى اسحق امین بولس 2198260 كفـءكفـء1372011/02/23 معلم

فصول ابراھیم الجعفرى للتعلیم األساسى اعدادى 2004/10/01 نانسى ناجى نعیم بشاى 2205588 كفـءكفـء1382011/02/14 معلم

فصول المیناء الرسمیة المتكاملة لغات ریاض 2011/03/01 ناھد سمیر ریاض عبد الشھید 2192948 كفـءكفـء1392011/02/23 معلم

المیناء االعدادیة المشتركة 2011/02/21 نجالء اسحق عطا هللا بشارة 2204473 كفـءكفـء1402011/02/21 معلم

الجونة الرسمیة لغات االبتدائیة 2009/02/14 نرمین موسى عبد هللا اسحق 2171556 كفـءكفـء1412011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنون 2011/07/01 نرمین نایر فرج جرجس 2329660 كفـءكفـء1422011/07/16 معلم

فصول ابراھیم الجعفرى للتعلیم االساسى ریاض 2011/07/01 نھاد احمد دمحم احمد صالح 2198844 كفـءكفـء1432011/07/03 معلم

فصول مصرالحدیثة الرسمیة لغات ریاض 2011/07/01 نھى عادل احمد زكى دمحم 2192943 كفـءكفـء1442011/07/03 معلم

فصول األحیاء للتعلیم االساسى ریاض 2011/03/01 ھالة دمحم عباس غزالى 8622 كفـءكفـء1452011/02/23 معلم

2011/03/01 المیناء الثانویة المشتركة ھبة انور فرغل عثمان 2199011 كفـءكفـء1462011/02/23 معلم

التربیة الفكریة  االبتدائیة 2011/03/01 ھبة صالح على دمحم 2198861 كفـءكفـء1472011/02/23 معلم

فصول األحیاء للتعلیم االساسى ریاض 2011/07/01 ھبة دمحم عبد هللا ابراھیم 2198845 كفـءكفـء1482011/07/03 معلم

فصول األحیاء للتعلیم االساسى ریاض 2011/03/01 ھدى عبد الغنى شحاتة ناصف 2199036 كفـءكفـء1492011/02/23 معلم

دمحم الطیب الرسمیة المتمیزة االبتدائیة 2011/03/01 ھناء سید احمد عید 2192509 كفـءكفـء1502011/02/23 معلم

2011/03/01 اكتوبر االبتدائیة٦ ھیلبیس جوزیف كامل ویصا 2227617 كفـءكفـء1512011/02/23 معلم

شدوان االبتدائیة 2011/03/01 یامنة دمحم بكرى احمد 2198909 كفـءكفـء1522011/02/23 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 

القصیرالبحر االحمر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر بن عبد العزیز االعدادیة 2011/07/01 اسماء دمحم صبحى عبد التواب 2068743 كفـءكفـء12011/07/03 أمین مكتبة

النصر االبتدائیة 2011/07/01 حسانیھ حسین عبید فراج 2148517 كفـءكفـء22011/07/03 أمین مكتبة

الشھید احمد على االبتدائیة 2011/07/01 حسناء ابو الحسن مرزوق دمحم 2149598 كفـءكفـء32011/07/03 أمین مكتبة

القصیر الثانویة الفندقیة المتقدمة 2011/07/01 عطیات ابراھیم عبد هللا دمحم 2068709 كفـءكفـء42011/07/03 أمین مكتبة

عمر بن عبد العزیز االعدادیة 2011/07/01 مشیره محمود عبد هللا احمد 2197607 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

دمحم عبدالسالم االبتدائیھ/ الدكتور  2011/07/01 نوره عبده دمحم احمد 2149415 كفـءكفـء62011/07/03 أمین مكتبة

القصیر الثانویة الفندقیة المتقدمة 2011/07/01 ایمان مبارك عایش دمحم 2062984 كفـءكفـء72011/07/03 أخصائى صحافة وإعالم

جمال عبدالناصر االعدادیة 2011/07/01 اكرام احمد عبد هللا محسن 2073279 كفـءكفـء82011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

الشیخ عطا االبتدائیة 2011/07/01 رومانى سمیر جبره شنوده 2149406 كفـءكفـء92011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

عمر بن عبد العزیز االعدادیة 2011/07/01 عبد العال دمحم عبد العال دمحم 2149453 كفـءكفـء102011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

النصر االبتدائیة 2011/07/01 فاطمھ الزھراء حسن سید دقھ 2149481 كفـءكفـء112011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

كمال الدین حسین ھمام الثانویة بنین 2011/07/01 دمحم محمود احمد دمحم 2149435 كفـءكفـء122011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

فاطمة الزھراء االعدادیة 2011/07/01 ھالھ فوزى حمدى حسن 2078353 كفـءكفـء132011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

الشھید احمد على االبتدائیة 2011/07/01 وسیم نسیم عبد السید نان 2149397 كفـءكفـء142011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

النصر االبتدائیة 2011/07/01 صباح حمزة احمد عبد المجید 2068771 كفـءكفـء152011/07/03 أخصائى نفسى

جمال عبدالناصر االعدادیة 2011/07/01 والء دمحم عبد الوھاب محمود 2073276 كفـءكفـء162011/07/03 أخصائى نفسى

القصیر االعدادیة بنات 2011/07/01 یاسمین دمحم على احمد 2148267 كفـءكفـء172011/07/03 أخصائى نفسى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

القصیرالبحر االحمر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القصیر االعدادیة بنات 2011/07/01 ایمان حسن نجار عبادى 1572200 كفـءكفـء182011/07/03 أخصائى اجتماعى

الحسن بن الھیثم االبتدائیة 2011/07/01 رضا جابر احمد سلیم 1569584 كفـءكفـء192011/07/03 أخصائى اجتماعى

الحسن بن الھیثم االبتدائیة 1982/09/01 شحات حلبى محمود أحمد 2901 كفـءكفـء202009/12/01 معلم أول أ

كمال الدین حسین ھمام الثانویة بنین 1990/09/01 وفاء شحات دمحم عاشور 4718 كفـءكفـء212009/12/01 معلم أول أ

الشھید منصور عباس حمزة االبتدائیة 1984/09/01 عبد القادر عبد هللا عبد المحسن عبد هللا 1571920 كفـءكفـء222009/12/01 معلم أول

الشیخ عطا االبتدائیة 2011/02/23 احالم عطیتو عبادى ابراھیم 1572224 كفـءكفـء232011/02/23 معلم

الشھید احمد الصغیر سباق االبتدائیة 2011/03/01 احمد صالح احمد یوسف 8587 كفـءكفـء242011/02/23 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة 2011/03/01 احمد عبادى حامد حداد 8530 كفـءكفـء252011/02/14 معلم

الحمراوین االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 احمد عطیة دمحم اسماعیل 8528 كفـءكفـء262011/02/23 معلم

العوینة الجدیدة االبتدائیة 2011/02/23 احمد دمحم ابراھیم عبد المولى 1522946 كفـءكفـء272011/02/23 معلم

عمر بن عبد العزیز االعدادیة 2011/02/23 احمد محمود حسین محمود 8683 كفـءكفـء282011/02/23 معلم

القصیر الثانویة الفندقیة المتقدمة 2011/07/01 احمد ناجى تھامى احمد 1575040 كفـءكفـء292011/07/03 معلم

القصیر االعدادیة بنات 2011/02/23 اسامة سعید حسن سالمة 1529749 كفـءكفـء302011/02/23 معلم

الحمرواین االعدادیة بنات 2011/02/23 اسامة عبد الحكیم محمود دمحم 1522891 كفـءكفـء312011/02/23 معلم

الحریة االبتدائیة 2010/05/12 اسامھ جمال عبد الناصر مبروك عبد هللا 2149607 كفـءكفـء322011/07/03 معلم

فصول القصیر الرسمیة االعدادیة للغات 2011/07/01 اسراء محمود سلیم الصغیر 2060026 كفـءكفـء332011/07/03 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة 2011/07/01 اسماء عماد الدین عبد القادر ابراھیم 2064489 كفـءكفـء342011/07/03 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 

القصیرالبحر االحمر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القصیر الصناعیة بنین 2011/07/01 اشرف مصطفى ابو المجد احمد 1572256 كفـءكفـء352011/07/03 معلم

القصیر الثانویة بنات 2011/07/01 امانى  سلیم  عرابى دمحم 2057642 كفـءكفـء362011/07/03 معلم

القصیر الثانویة الفندقیة المتقدمة 2011/02/23 امانى احمد یوسف دمحم 1575020 كفـءكفـء372011/02/23 معلم

فصول احمد على ریاض 2011/07/01 امانى سعید حمادة ابوبكر 2064509 كفـءكفـء382011/07/03 معلم

القصیر الثانویة الصناعیة بنات 2011/03/01 امیرة دمحم السید السید حسن 1572152 كفـءكفـء392011/02/23 معلم

الثورة الثانویة بنات 2011/07/01 ایرین صفوت تناغو فیلبس 2083153 كفـءكفـء402011/07/03 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/02/14 أیمن عبد العزیز عبد هللا محمود 7758 كفـءكفـء412011/02/23 معلم

فصول النصر ریاض 2011/02/23 ثریا عبدالرحمن محمود عبد الرحیم 8795 كفـءكفـء422011/02/23 معلم

الشھید احمد الصغیر سباق االبتدائیة 2011/03/01 حازم عبدالقادر حسین عبدالقادر 1554648 كفـءكفـء432011/02/14 معلم

القصیر الثانویة الفندقیة المتقدمة 2011/07/01 حسن محمود عبد الرحیم ادم 2057476 كفـءكفـء442011/07/03 معلم

دمحم عبدالسالم االبتدائیھ/ الدكتور  2011/02/23 حمادة دمحم الشھیر عبدالوھاب عبد الرحیم بغدادى 1572171 كفـءكفـء452011/02/23 معلم

الشھید احمد على االبتدائیة 2011/07/01 دعاء یوسف عبد المولى دمحم 2149495 كفـءكفـء462011/07/03 معلم

الحسن بن الھیثم االعدادیة 2011/07/01 رحیل مسعد عبادى بباوى 2073296 كفـءكفـء472011/07/03 معلم

فصول الشیخ مصطفى حبیب ریاض 2011/02/23 رشا حسین عبد الكریم دمحم 1569566 كفـءكفـء482011/02/23 معلم

القصیر االعدادیة بنات 2011/02/23 ریم محمود اسماعیل زمزمى 1572065 كفـءكفـء492011/02/23 معلم

فصول الحسن بن الھیثم ریاض 2011/02/23 زمزم یسن طھ مصطفى 1572073 كفـءكفـء502011/02/23 معلم

الشیخ مصطفى حبیب االبتدائیة 2011/02/23 سارة دمحم منصور دمحم 1572124 كفـءكفـء512011/02/23 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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القصیرالبحر االحمر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید احمد على االبتدائیة 2011/07/01 سارة یوسف حامد خلیل 1572111 كفـءكفـء522011/07/03 معلم

القصیر االعدادیة بنات 2011/03/01 سامیة مصصطفى دمحم احمد 1572100 كفـءكفـء532011/02/23 معلم

الحمراوین االبتدائیة المشتركة 2011/02/23 سحر جاد الرب عبد السالم على 1572168 كفـءكفـء542011/02/23 معلم

السالم االعدادیة بنین 2011/03/01 سمیھ ابراھیم على احمد 1572191 كفـءكفـء552011/02/23 معلم

القصیر الثانویة الصناعیة بنات 2011/02/23 سناء جمال على بغدادى 1572148 كفـءكفـء562011/02/23 معلم

فصول القصیر الصناعیة المھنیة بنین 2011/03/01 شاذلى احمد نصر الدین احمد 1572252 كفـءكفـء572011/03/08 معلم

الحمراوین االبتدائیة المشتركة 2009/12/02 شاذلى اسماعیل عباس محمود 2053561 كفـءكفـء582011/02/14 معلم

الحمرواین االعدادیة بنات 2011/02/23 شاذلى على احمد بخیت 1560480 كفـءكفـء592011/02/23 معلم

فصول الحمراوین ریاض 2011/02/23 شیرین محمود مصطفى احمد 8785 كفـءكفـء602011/02/23 معلم

دمحم عبدالسالم االبتدائیھ/ الدكتور  2011/02/23 ضحى عطا دمحم عبدالمقصود 1572163 كفـءكفـء612011/02/23 معلم

العوینة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 طھ عبد الاله ابراھیم یوسف 8580 كفـءكفـء622011/07/03 معلم

الشھید منصور عباس حمزة االبتدائیة 2011/02/23 عبیر منصور ابراھیم احمد 1569671 كفـءكفـء632011/02/23 معلم

الحمرواین االعدادیة بنات 2011/07/02 عزة ابراھیم ضیف هللا حماد 2163937 كفـءكفـء642011/07/02 معلم

الثورة الثانویة بنات 2011/03/01 فاطمة الزھراء دمحم حنفى احمد 1569654 كفـءكفـء652011/02/23 معلم

الحریة االبتدائیة 2011/02/23 فاطمة صابر زاید عامر 1569401 كفـءكفـء662011/02/23 معلم

فصول النصر ریاض 2011/02/23 كریمة مختار حسین عثمان 8439 كفـءكفـء672011/02/23 معلم

الحریة االبتدائیة 2011/02/23 كوثر فاروق رشیدى دمحم 6338 كفـءكفـء682011/02/23 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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القصیرالبحر االحمر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحسن بن الھیثم االبتدائیة 2011/07/01 لمیاء منصور دمحم حسین 1569560 كفـءكفـء692011/07/03 معلم

الحسن بن الھیثم االعدادیة 2011/07/01 دمحم احمد كمال حسن 2053618 كفـءكفـء702011/07/03 معلم

الشیخ عطا االبتدائیة 2011/02/23 دمحم الزمقان أمین محمود 8662 كفـءكفـء712011/02/23 معلم

فصول مدرسة القصیر الفنیة التجاریة المشتركة 2011/02/23 مصطفى ناصر الدین دمحم حسین 8518 كفـءكفـء722011/02/23 معلم

النصر االبتدائیة 2011/02/23 منى سعید محمود سعید 1569415 كفـءكفـء732011/02/23 معلم

الشھید احمد الصغیر سباق االبتدائیة 2011/03/01 مؤمن بدرى ابوالحسن حسن 2053577 كفـءكفـء742011/02/14 معلم

الثورة الثانویة بنات 2011/03/01 نادیة دمحم رافت عبد الحمید احمد 1569614 كفـءكفـء752011/02/23 معلم

فصول النصر ریاض 2011/02/23 نجاح عبد هللا احمد عبد هللا 1569483 كفـءكفـء762011/02/23 معلم

الشیخ عطا االبتدائیة 2011/02/23 نجالء فوزي عباس دمحم 8599 كفـءكفـء772011/02/23 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة 2011/07/01 نسمة سید احمد دمحم 2056071 كفـءكفـء782011/07/03 معلم

فصول الحریھ ریاض 2011/07/01 نسمة دمحم احمد عبد هللا 2068679 كفـءكفـء792011/07/03 معلم

فصول القصیر الرسمیة االعدادیة للغات 2011/02/23 نفین حسن كامل عبد اللطیف 1569574 كفـءكفـء802011/02/23 معلم

القصیر االعدادیة بنات 2011/07/01 نھى عبد العاطى سعید دمحم 2057498 كفـءكفـء812011/07/03 معلم

الحریة االبتدائیة 2011/02/23 ھالة ابراھیم توفیق محمود 1569519 كفـءكفـء822011/02/23 معلم

فصول القصیر الرسمیة االعدادیة للغات 2011/07/01 ھبة دمحم شعبان حمدان 2057439 كفـءكفـء832011/07/03 معلم

فصول الشیخ مصطفى حبیب ریاض 2011/07/01 ھدى عبد الوھاب دمحم سلیمان 8435 كفـءكفـء842011/07/03 معلم

القصیر الثانویة الصناعیة بنات 2011/02/23 ھناء عبد هللا دمحم احمد 1569465 كفـءكفـء852011/02/23 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 

القصیرالبحر االحمر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القصیر الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 ھناء عبده ابراھیم احمد 1569461 كفـءكفـء862011/07/03 معلم

الحسن بن الھیثم االعدادیة 2011/07/01 ھند دمحم سید جاد الكریم 2056507 كفـءكفـء872011/07/03 معلم

كمال الدین حسین ھمام الثانویة بنین 2011/02/23 والء عباس سعید دمحم 1569628 كفـءكفـء882011/02/23 معلم

الشھید احمد الصغیر سباق االبتدائیة 2011/07/01 یسرا رمضان یسن على 2064420 كفـءكفـء892011/07/03 معلم

الشھید احمد الصغیر سباق االبتدائیة 2011/07/01 یوسف حربى طایع محمود 2053574 كفـءكفـء902011/07/03 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 

رأس غاربالبحر االحمر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خور رحمى االعدادیة المشتركة 2011/06/27 سحر دمحم على محمود 2083778 كفـءكفـء12011/06/27 أمین مكتبة

الثورة ـ برأس غارب 2011/07/01 فاطمھ حسین على  ھدیھ 2315818 كفـءكفـء22011/06/27 أمین مكتبة

صالح یاسین االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/06/27 مروة صادق إبراھیم أحمد 2297146 كفـءكفـء32011/06/27 أمین مكتبة

میناء رأس غارب 2011/06/27 مني ابوالحسن عبدالرحیم محمود 2226813 كفـءكفـء42011/06/27 أمین مكتبة

على رفیع الثانویة بنات 2011/06/27 نجالء فتحى الدسوقى دمحم 2064393 كفـءكفـء52011/06/27 أمین مكتبة

على بن ابى طالب االعدادیة 2011/07/01 یاسمین عمر شحات احمد 2309041 كفـءكفـء62011/07/16 أمین مكتبة

جمالت حراجى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 شیماء دمحم نجیب سید  2083873 كفـءكفـء72011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

عثمان بن عفان االعدادیة 2011/07/03 إسراء دمحم فارس عبد هللا 2098446 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عباس سلیم 2011/06/27 أمیرة فاروق دمحم دمحم 2096616 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

على رفیع الثانویة بنات 2011/06/27 انتصار إبراھیم طایع إبراھیم 2066986 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

فصول صالح یاسین االعدادیة الرسمیة لغات 2011/06/27 سھى حمدهللا دمحم حسن 2083799 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

االمام دمحم عبده االعدادیة المشتركة 2011/06/27 ھند فتحى غریب دمحم 2098475 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

راس غارب للتعلیم االساسى االبتدائیة المشتركة 2011/06/27 آمال  حسن عبادى دمحم 2067059 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید طیار احمد بھاءالدین 2011/06/27 حسنیة عبد المنعم الششتاوى أبو دنیا 2084023 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى اجتماعى

الثورة ـ برأس غارب 2011/07/01 فاطمھ صالح فنان بشیر 2087176 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى اجتماعى

السادات االعدادیة المشتركة 2011/06/27 نورا على احمد دمحم 2087168 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى اجتماعى

العبور 2011/06/27 وفاء سعد شحات على 2083865 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى اجتماعى
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

رأس غاربالبحر االحمر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول صالح یاسین الثانویة الرسمیة لغات 1982/10/01 محمود عبد الحمید عبد العزیز نوفل 1157026 كفـءكفـء182009/04/18 معلم خبیر

السادات االعدادیة المشتركة 1991/09/23 یسریة احمد سراج الدین جاویش 4270 كفـءكفـء192008/12/01 معلم أول أ

ابن سینا االبتدائیة 1991/09/01 أماني أاحمد دمحم السید 5262 كفـءكفـء202009/01/18 معلم أول

فاضل احمد حسن االبتدائیة 1987/09/01 فوقیة محمود مصطفى أحمد 4328 كفـءكفـء212009/01/18 معلم أول

العبور 1986/09/13 مني دمحم موسي محمود 3707 كفـءكفـء222009/01/18 معلم أول

صالح یاسین االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/02/14 منى سید حسین حفنى  2083868 كفـءكفـء232011/02/14 معلم

فصول النور لذوى االحتیاجات الخاصة 2011/02/14 اسماء احمد فھمى عبد الباسط دمحم 7732 كفـءكفـء242011/02/14 معلم

الخلفاء الراشدین 2011/07/01 أسماء سعد أنور  أحمد 2248167 كفـءكفـء252011/06/27 معلم

راس غارب للتعلیم االساسى ریاض اطفال.ف  2011/02/14 اسماء عبد الوھاب دمحم حارث 2083888 كفـءكفـء262011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب 2011/02/14 أسماء كمال دمحم أحمد 8758 كفـءكفـء272011/02/14 معلم

الرسمیة لغات" ریاض اطفال "فصول صالح یاسین  2011/02/14 اسماء دمحم فكرى السمیرى 2226623 كفـءكفـء282011/02/14 معلم

میناء رأس غارب 2011/02/14 اسماء مصطفى محمود  دمحم 2228045 كفـءكفـء292011/02/14 معلم

فاضل احمد حسن االبتدائیة 2011/07/01 أمانى  عطاهللا عبد الغنى  سلیمان 2300939 كفـءكفـء302011/06/27 معلم

فاضل احمد حسن االبتدائیة 2011/07/01 إیمان  حسانى  نوبى  جاد 2298366 كفـءكفـء312011/06/27 معلم

میناء رأس غارب 2011/07/01 ایمان عمر سید دمحم 2226782 كفـءكفـء322011/06/27 معلم

االمام دمحم عبده االعدادیة المشتركة 2011/07/01 بسمة الحسین عبده حسنین 8833 كفـءكفـء332011/06/27 معلم

راس غارب للتعلیم االساسى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 بوال حافظ شھدى بباوى 2083861 كفـءكفـء342011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

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

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

رأس غاربالبحر االحمر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر بن الخطاب ریاض.ف  2011/02/14 حسناء محمود احمد حسن 8577 كفـءكفـء352011/02/14 معلم

راس غارب للتعلیم االساسى االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 حمدى أحمد یوسف دمحم 2056601 كفـءكفـء362011/02/14 معلم

الطالئع ( الشھید احمد حسن كحیل االبتدائیة المشتركة 
)سابقا 

2011/02/14 حمدى عطاهللا عارف  حسن 2083883 كفـءكفـء372011/02/14 معلم

العبور 2011/02/14 حمدى دمحم عاشور حسین 2083787 كفـءكفـء382011/02/14 معلم

الشھید طیار احمد بھاءالدین 2011/07/01 حنان سید عید مسلم 2248182 كفـءكفـء392011/06/27 معلم

الشھیدسمیر سالمة فریج الصناعیة بنین 2010/03/01 دالیا عبدالغنى دردیر محمود 555371 كفـءكفـء402011/02/14 معلم

شدوان االعدادیة بنات 2011/07/01 دعاء  على خلیفة یوسف 2087980 كفـءكفـء412011/06/27 معلم

الشھید طیار احمد بھاءالدین 2011/02/14 دعاء محمود عصران جاد الكریم 8721 كفـءكفـء422011/02/14 معلم

فصول النور لذوى االحتیاجات الخاصة 2011/07/01 دعاء محمود على النمر 2318199 كفـءكفـء432011/06/27 معلم

فاضل احمد حسن ریاض.ف 2011/02/14 دمیانة عبد النور وھیب حقوق 2056764 كفـءكفـء442011/02/14 معلم

راس غارب للتعلیم االساسى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 راندا امبارك عریان مصطفى 2083792 كفـءكفـء452011/06/27 معلم

راس غارب للتعلیم االساسى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 رانیا  عبد الفتاح دمحم حسین 2300933 كفـءكفـء462011/06/27 معلم

الحریة اإلبتدائیة المشتركة برأس غارب 2011/02/14 رزیقى كامل یسى إبراھیم 2067106 كفـءكفـء472011/02/14 معلم

میناء رأس غارب 2011/03/01 رضا كامل حسن دمحم 1707892 كفـءكفـء482011/07/26 معلم

شدوان االعدادیة بنات 2011/02/14 رضینا  عبد اللطیف دمحم دمحم 2095762 كفـءكفـء492011/02/14 معلم

الشھید عباس سلیم 2011/07/01 ریھام دمحم دمحم عبد الرحیم 7433 كفـءكفـء502011/06/27 معلم

جمالت حراجى الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 سارة على حسین دمحم 2066971 كفـءكفـء512011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

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

رأس غاربالبحر االحمر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صالح یاسین االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 ساره عارف دمحم سید 2297140 كفـءكفـء522011/06/27 معلم

صالح یاسین االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 سامیھ دمحم أمین على 2295546 كفـءكفـء532011/06/27 معلم

الشھید عباس سلیم االبتدائیھ ریاض.ف  2011/03/01 سماح حامد على محمود 8751 كفـءكفـء542011/02/14 معلم

حى الحراجیة ریاض.ف  2011/02/14 شریفھ دمحمانور احمد دمحم 8253 كفـءكفـء552011/02/14 معلم

الحراجیة األبتدائیة 2011/07/01 شیماء حسین سالم دمحم 2248139 كفـءكفـء562011/06/27 معلم

صالح عوض هللا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 شیماء دمحم اسماعیل احمد 2226761 كفـءكفـء572011/06/27 معلم

ابن سیناء ریاض.ف  2011/02/26 صابرین مصطفى حسن احمد 1766516 كفـءكفـء582011/02/14 معلم

الشھید طیار احمد العدوى الثانویة للبنین 2011/07/01 صفاء أحمد حمید دمحم 2083880 كفـءكفـء592011/06/27 معلم

فصول صالح یاسین الثانویة الرسمیة لغات 2011/02/14 صفیھ دمحم حسن دمحم 2086953 كفـءكفـء602011/02/14 معلم

الشھید طیار احمد بھاءالدین 2011/02/14 عبد هللا احمد عبد البارى عویضھ 8713 كفـءكفـء612011/02/14 معلم

راس غارب للتعلیم االساسى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عزیزة جالل دمحم فرج هللا 8764 كفـءكفـء622011/06/27 معلم

الطالئع ( الشھید احمد حسن كحیل االبتدائیة المشتركة 
)سابقا 

2011/02/14 عمر قاسم عمر عبد الرحیم 2067116 كفـءكفـء632011/02/14 معلم

العبور ریاض.ف  2011/02/14 فاطمھ محمود اسماعیل دمحم 2083866 كفـءكفـء642011/02/14 معلم

على رفیع الثانویة بنات 2011/02/14 فوزیة عبد الستار عشرى مرسى 2045399 كفـءكفـء652011/02/14 معلم

الحراجیة األبتدائیة 2011/02/14 مبارك على مصطفى عمر 7486 كفـءكفـء662011/02/14 معلم

صالح یاسین االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/02/14 دمحم أحمد صالح الدین دمحم السید 2064370 كفـءكفـء672011/02/14 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة 2011/07/01 دمحم عواد راشد رشود 2083860 كفـءكفـء682011/06/27 معلم
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صالح یاسین االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/02/14 دمحم مبارك أحمد محمود 2083791 كفـءكفـء692011/02/14 معلم

الشھید طیار احمد بھاءالدین 2011/02/14 محمود سید حفنى أبوزید 2083862 كفـءكفـء702011/02/14 معلم

صالح یاسین االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 مرثا اوریجانوس عزى سعد 2095638 كفـءكفـء712011/06/27 معلم

الطالئع ( الشھید احمد حسن كحیل االبتدائیة المشتركة 
)سابقا 

2011/07/01 مرثا ناروز عجیب سلیمان 2083864 كفـءكفـء722011/06/27 معلم

الحریة اإلبتدائیة المشتركة برأس غارب 2011/02/14 مرسة بركات مجاھد مینا 7034 كفـءكفـء732011/02/14 معلم

الحراجیة األبتدائیة 2011/07/01 مروة عطا هللا دمحم مسعود 2056627 كفـءكفـء742011/06/27 معلم

ابن سینا االبتدائیة 2011/02/14 مروه دمحم احمد ابراھیم 2228755 كفـءكفـء752011/02/14 معلم

فصول صالح یاسین االعدادیة الرسمیة لغات 2011/07/01 مصطفى  عرفھ سلیمان على 2083863 كفـءكفـء762011/06/27 معلم

الثورةاالبتدائیة ریاض.ف  2011/02/14 منى سید ابوالحسن دمحم 8571 كفـءكفـء772011/02/14 معلم

الحراجیة األبتدائیة 2011/07/01 منى عبد الھادى دمحم سلمى 2248144 كفـءكفـء782011/06/27 معلم

الشھید عباس سلیم 2011/07/01 منى عطا هللا دمحم مسعود 2067091 كفـءكفـء792011/06/27 معلم

الشھید عباس سلیم 2011/02/14 منى محمود على عید 2056570 كفـءكفـء802011/02/14 معلم

صالح عوض هللا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/02/14 مني احمد عطیتو محمود 2226739 كفـءكفـء812011/02/14 معلم

صالح یاسین االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/07/01 مھا محمود دمحم حسانین 2083794 كفـءكفـء822011/06/27 معلم

صالح یاسین االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/02/14 میادة دمحم امین عبدالرحیم 8529 كفـءكفـء832011/02/14 معلم

صالح یاسین االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/02/14 میرفت أمین دمحم حمدان 7771 كفـءكفـء842011/02/14 معلم

الطالئع ( الشھید احمد حسن كحیل االبتدائیة المشتركة 
)سابقا 

2011/02/26 نجاة شاذلي عوض دمحم 8714 كفـءكفـء852011/02/14 معلم
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رأس غاربالبحر االحمر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول راس غارب للتعلیم االساسى اعدادى 2011/02/14 نعمات  حامد بربرى أحمد 2098469 كفـءكفـء862011/02/14 معلم

الحراجیة األبتدائیة 2011/02/26 نعمة دمحم عثمان الصغیر 2098457 كفـءكفـء872011/02/14 معلم

الحریة اإلبتدائیة المشتركة برأس غارب 2011/02/14 نعمت أحمد حمادة  أحمد 2056480 كفـءكفـء882011/02/14 معلم

الخلفاء الراشدین 2011/02/14 نھلھ سید شحات دمحم 2083881 كفـءكفـء892011/02/14 معلم

صالح یاسین االبتدائیة الرسمیة لغات 2011/02/14 ھالة مصطفى كمال مرغنى 2083795 كفـءكفـء902011/02/14 معلم

الرسمیة لغات" ریاض اطفال "فصول صالح یاسین  2011/02/14 ھبة شعبان دمحم المناع 8448 كفـءكفـء912011/02/14 معلم

الطالئع ( الشھید احمد حسن كحیل االبتدائیة المشتركة 
)سابقا 

2011/02/14 ھبھ عبد الجواد زكیر كریم 8731 كفـءكفـء922011/02/14 معلم

فاضل احمد حسن االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ منصور دمحم مصطفى 2301579 كفـءكفـء932011/06/27 معلم

الشھید عباس سلیم 2011/02/14 ھدي حسن دمحم محمود 8810 كفـءكفـء942011/02/14 معلم

الشھید طیار احمد بھاء الدین ریاض.ف  2011/02/14 ھمت احمد ابو المجد بدوى 8568 كفـءكفـء952011/02/14 معلم

دمحم عبد العزیز الساعاتى 2011/02/14 ھناء كمال الدین عبد الرحیم محمود 2056475 كفـءكفـء962011/02/14 معلم

السادات االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھناء وھبى ذھنى تادرس 2226832 كفـءكفـء972011/06/27 معلم

فصول النور لذوى االحتیاجات الخاصة 2011/02/14 ھیام دمحم جاه هللا علي 7619 كفـءكفـء982011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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سفاجاالبحر االحمر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المستقبل األبتدائیة 2011/07/01 سھام دمحم موسى أحمد 2189741 كفـءكفـء12011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

سفاجا االعدادیةللبنین 2011/07/01 میكل  برسوم  عطاهللا أباكیر 2218270 كفـءكفـء22011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

المستقبل األبتدائیة 2011/07/01 تیسیر  محمود  رفاعي  مصطفي 2218176 كفـءكفـء32011/07/01 أخصائى نفسى

سفاجاالثانویة بنات 2011/07/01 لیلي  دمحم  علي  دمحم 2218166 كفـءكفـء42011/07/01 أخصائى نفسى

سفاجا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 اخالص الشایب ایوب اسحاق 8545 كفـءكفـء52011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 الشھید حسام الدین ابوالحسن ابراھیم للتعلیم االساسي بسماء حسین  دمحم  احمد 2215979 كفـءكفـء62011/06/27 أخصائى اجتماعى

سفاجا التجریبیة للغات 2011/03/01 رندا رأفت دمحم مصطفى 7167 كفـءكفـء72011/02/23 أخصائى اجتماعى

سفاجاالثانویة بنات 2011/03/01 سماح دمحم مبارك دمحم 8715 كفـءكفـء82011/02/14 أخصائى اجتماعى

سفاجا للبنات 2011/03/01 سماح محمود دمحم عبد الحلیم 7201 كفـءكفـء92011/02/14 أخصائى اجتماعى

سفاجا للبنات 2011/07/01 منال دسوقى امبارك دمحم 8445 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى اجتماعى

مدرسة التربیة الفكریة االبتدائیة بسفاجا 1988/09/01 عید یوسف دمحم على 4761 كفـءكفـء112009/12/01 معلم أول

سفاجا الثانویة التجاریة المشتركة 2000/08/08 منى عبده إحمد بربرى 6721 كفـءكفـء122012/07/08 ماجیستیرمعلم أول

المستقبل األبتدائیة 2011/03/01 ابتسام دمحم على محمود 2189296 كفـءكفـء132011/02/14 معلم

سفاجا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 احمد  حجاج  رشیدي عبدالوھاب 2182306 كفـءكفـء142011/06/27 معلم

المستقبل األبتدائیة 2011/03/01 أحمد عبد الاله أحمد یسن 2189801 كفـءكفـء152011/02/14 معلم

فصول ملحقة الشھید شعبان ریاض اطفال 2011/03/01 اسماء رمضان الراوى منسى 8757 كفـءكفـء162011/02/14 معلم

سفاجا التجریبیة للغات 2011/07/01 إسماء عبید یوسف بدوى 2189624 كفـءكفـء172011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

عمرو بن العاص االعدادیة المشتركة 2011/07/01 اسماء على عبد الرحمن باظھ 2190598 كفـءكفـء182011/06/27 معلم

الحسین بن على االعدادیة 2011/03/01 اسماء كامل برعى حسین 8800 كفـءكفـء192011/02/24 معلم

سفاجا للبنات 2011/07/01 اسماء دمحم احمد عرابى 2149506 كفـءكفـء202011/06/27 معلم

ام الحویطات الجدیدة االعدادیة 2011/07/01 اسماء دمحم دمحم احمد 2189707 كفـءكفـء212011/06/27 معلم

الفتح 2011/03/01 إقبال دمحم أحمد عبد هللا 8814 كفـءكفـء222011/02/14 معلم

فصول ملحقة الشھید حسام ریاض اطفال 2011/03/01 اكرام احمد ابو الوفا احمد 1572053 كفـءكفـء232011/02/14 معلم

المستقبل األبتدائیة 2011/07/01 إیمان  قاسم  ابوالسعود محمود 2216867 كفـءكفـء242011/07/01 معلم

سفاجھ االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 ایمان ابراھیم دمحم طھ 8819 كفـءكفـء252011/02/14 معلم

سیف الدین ابراھیم الثانویة بنین/ الشھید 2011/03/01 ایمان احمد دمحم احمد عمیره 8700 كفـءكفـء262011/02/14 معلم

فصول ملحقة اسامھ بن زید ریاض اطفال 2011/03/01 ایمان دمحم رمضان حامد 2190525 كفـءكفـء272011/02/14 معلم

على بن ابى طالب 2011/03/01 ایمان دمحم سید محمود 8646 كفـءكفـء282011/02/14 معلم

سیف الدین ابراھیم الثانویة بنین/ الشھید 2011/03/01 ایناس دمحم مرزوقى دكرونى 7896 كفـءكفـء292011/02/14 معلم

فصول ملحقة الشھید حسام ریاض اطفال 2011/03/01 جیھان السید على المھر 8371 كفـءكفـء302011/02/14 معلم

سفاجا التجریبیة لغات 2011/07/01 حسن  خضري  دمحم  حامد 2218084 كفـءكفـء312011/06/27 معلم

الزھراء 2011/03/01 حسین علي احمد دمحم 1629987 كفـءكفـء322011/02/14 معلم

الشروق االبتدائیة بسفاجا 2011/03/01 حنان احمد عباس حسین 7650 كفـءكفـء332011/02/24 معلم

المستقبل األبتدائیة 2011/03/01 حنان عبده عبادى حامد 8799 كفـءكفـء342011/02/14 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 

سفاجاالبحر االحمر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مدرسة التربیة الفكریة االبتدائیة بسفاجا 2011/03/01 رشا احمد رفاعى احمد 8533 كفـءكفـء352011/02/24 معلم

الزھور األعدادیة المشتركة 2011/07/01 رشا فكري  حسین الطیب 2216984 كفـءكفـء362011/06/27 معلم

سفاجا للبنات 2011/03/01 رشا یوسف مبارك احمد 8637 كفـءكفـء372011/02/14 معلم

سفاجا االبتدائیة 2011/03/01 رضا دمحم عبد اللطیف عثمان 8692 كفـءكفـء382011/02/14 معلم

سفاجھ االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 زینب  عباس  محمود  فاضل 2218098 كفـءكفـء392011/06/27 معلم

فصول ملحقة المستقبل ریاض اطفال 2011/03/01 ساره عید سعد الجویلى 2189423 كفـءكفـء402011/02/14 معلم

فصول ملحقة ام الحویطات ریاض اطفال 2011/03/01 سحرة ابراھیم على ابراھیم 8511 كفـءكفـء412011/02/14 معلم

سفاجا التجریبیة لغات 2011/03/01 سوسن عبد الرزاق عباس محمود 8722 كفـءكفـء422011/02/14 معلم

على بن ابى طالب 2011/03/01 شاذلى حباشى ابو الوفا اابراھیم 8501 كفـءكفـء432011/02/14 معلم

سفاجا الثانویة الصناعیة البحریة 2011/07/01 شرین  دمحم سمیر  عبدالغني  دمحم 2216901 كفـءكفـء442011/06/27 معلم

عمار بن یاسر 2011/03/01 شیماء ابوالحجاج دمحم مصطفي 2216062 كفـءكفـء452011/02/14 معلم

على بن ابى طالب 2011/07/01 شیماء سید یوسف عباس 2189679 كفـءكفـء462011/07/01 معلم

سفاجا التجریبیة لغات 2011/07/01 صفاء ربیع محمود دمحم 2188633 كفـءكفـء472011/06/27 معلم

الفتح 2011/03/01 عائشة احمد حسین على 8769 كفـءكفـء482011/02/14 معلم

عمرو بن العاص االعدادیة المشتركة 2011/03/01 عائشھ مبارك أحمد عبد الرحمن 2189514 كفـءكفـء492011/02/14 معلم

الفتح 2011/03/01 عبیر احمد خطاب دمحم 8615 كفـءكفـء502011/02/14 معلم

على بن ابى طالب 2011/03/01 عبیر رشاد دمحم حامد 2189817 كفـءكفـء512011/02/14 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 

سفاجاالبحر االحمر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الزھراء 2011/07/01 عبیر ھنداوى احمد ابراھیم 8725 كفـءكفـء522011/06/27 معلم

2011/07/01 الشھید حسام الدین ابوالحسن ابراھیم للتعلیم االساسي عزة علي  إبراھیم  محمود 2218103 كفـءكفـء532011/07/01 معلم

الشروق االبتدائیة بسفاجا 2011/03/01 عزة دمحم عبد اللطیف ھاشم 8768 كفـءكفـء542011/02/14 معلم

المستقبل األبتدائیة 2011/07/01 عید  جابر  خلیل  مصطفي 2182013 كفـءكفـء552011/07/01 معلم

الشروق االبتدائیة بسفاجا 2011/07/01 فاتن علي  عباس  دمحم 2214858 كفـءكفـء562011/06/27 معلم

اسامة بن زید 2011/07/01 فاطمة الزھراء  ھدیة احمد  دمحم  سلیم 2219214 كفـءكفـء572011/06/27 معلم

الشھید شعبان الحاوى االبتدائیھ 2010/03/01 فاطمة عبید عصمان عشرى 8539 كفـءكفـء582011/02/14 معلم

سفاجا الصناعیة بنات 2011/03/01 فاطمة مبارك احمد عبد الرحمن 8685 كفـءكفـء592011/02/14 معلم

سفاجا الثانویة الصناعیة البحریة 2011/03/01 مجدي  سید  دمحم حسن 2216653 كفـءكفـء602011/02/14 معلم

سفاجا الثانویة الصناعیة البحریة 2011/07/01 دمحم  احمد  إبراھیم  منصور 2218117 كفـءكفـء612011/06/27 معلم

الفتح 2011/03/01 دمحم احمد دمحم خالد 2215016 كفـءكفـء622011/02/14 معلم

الحسین بن على االعدادیة 2011/03/01 دمحم حجاجى احمد موسى 8471 كفـءكفـء632011/02/14 معلم

على بن ابى طالب 2011/07/01 دمحم حسین دمحم جاد 2189843 كفـءكفـء642011/06/27 معلم

سفاجا للبنات 2011/03/01 دمحم على خلیفة دمحم 8517 كفـءكفـء652011/02/14 معلم

عمرو بن العاص االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم مبارك عبید سلیمان 1522996 كفـءكفـء662011/02/14 معلم

سیف الدین ابراھیم الثانویة بنین/ الشھید 2011/07/01 محمود رمضان رفاعى أحمد 2183420 كفـءكفـء672011/06/27 معلم

سفاجا للبنات 2011/03/01 مرفت محمود عبید محمود 2189600 كفـءكفـء682011/02/14 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 

سفاجاالبحر االحمر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول ملحقة المستقبل ریاض اطفال 2011/03/01 مریان سمیح موریس بشیر 8755 كفـءكفـء692011/02/14 معلم

سفاجا الصناعیة بنات 2011/03/01 مریم كرم عازر قریاقوس 8705 كفـءكفـء702011/02/14 معلم

سفاجا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/03/01 منال عبد الحمید صالح دمحم 2189274 كفـءكفـء712011/02/14 معلم

سفاجا للبنات 2011/03/01 منى عطیتو سلطان دمحم 8621 كفـءكفـء722011/02/14 معلم

على بن ابى طالب 2011/02/21 منى على دمحم مصطفى 2226022 كفـءكفـء732011/02/22 معلم

الحسین بن على االعدادیة 2011/07/01 مني احمد عطیتو دمحم 2216969 كفـءكفـء742011/06/27 معلم

على بن ابى طالب 2011/03/01 ناھد دمحم خلیفة دمحم 8742 كفـءكفـء752011/02/14 معلم

المستقبل األبتدائیة 2011/07/01 نجالء ھنداوى احمد ابراھیم 8557 كفـءكفـء762011/06/27 معلم

سفاجا الصناعیة بنات 2011/07/01 نجوى عیاد جاد عبد الشھید 2188606 كفـءكفـء772011/06/27 معلم

الشھید شعبان الحاوى االبتدائیھ 2011/07/01 نجوي  غریب  حسین  دمحم 2218053 كفـءكفـء782011/07/01 معلم

اسامة بن زید 2011/07/01 نسرین  متولي  حساني  رضوان 2218066 كفـءكفـء792011/06/27 معلم

على بن ابى طالب 2011/07/01 نورا  جمعھ عبدالعال عارف 2218790 كفـءكفـء802011/06/27 معلم

فصول سفاجا التجریبیة الرسمیة لغات 2011/03/02 ھاني تامر حبیب عازر 2224441 كفـءكفـء812011/02/28 معلم

سفاجاالثانویة بنات 2011/07/01 ھبة عبد الرحیم محمود ابراھیم 8576 كفـءكفـء822011/07/01 معلم

فصول الشھید حسام الدین ابوالحسن ابراھیم للتعلیم 
االساسي

2011/07/01 ھدي احمد  دمحم مصطفي 2216994 كفـءكفـء832011/07/01 معلم

الفتح 2011/07/01 وائل یوسف أحمد توفیق 2186410 كفـءكفـء842011/06/27 معلم

فصول سفاجا الرسمیة لغات ثانوي 2011/03/01 وفاء دمحم ابو الحسن یوسف 8656 كفـءكفـء852011/02/14 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 

مرسى علمالبحر االحمر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول ریاض اطفال مرسى علم 2011/06/27 غادة جمال عبد المجید عبد الحافظ 8286 كفـءكفـء12011/07/03 أخصائى اجتماعى

2011/06/27 مدرسة مرسى علم الثانویة دمحم حمدون احمد عبدهللا 2184863 كفـءكفـء22011/07/03 أخصائى اجتماعى

مرسى علم االبتدائیة المشتركة للتعلیم االساسى 2011/06/27 ابتسام عبد الھادى عبد النبى عثمان 8719 كفـءكفـء32011/07/03 معلم

2011/02/14 مدرسة مرسى علم الثانویة احمد حامد دمحم عبد هللا 1522817 كفـءكفـء42011/02/23 معلم

فصول الشیخ صالح برانیس األعدادیة للتعلیم االساسى 2011/02/14 احمد عبد الحمید على عبد الاله 1523051 كفـءكفـء52011/02/23 معلم

حماطة االبتدائیة للتعلیم االساسى 2010/01/23 احمد عبدالقادر شعبان محمود 1529824 كفـءكفـء62011/02/23 معلم

2011/02/14 الشیخ صالح برانیس االبتدائیة للتعلیم االساسى اشرف احمد عباس على 8065 كفـءكفـء72011/02/23 معلم

حماطة االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/02/14 اشرف دمحم عرفھ عبدالمحسن ابو بكر 1575242 كفـءكفـء82011/02/23 معلم

فصول حماطة االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/06/27 ایوب طھ محمود على 2099148 كفـءكفـء92011/07/03 معلم

الشیخ الشاذلى االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/02/21 جمال اسماعیل عبد المعطى احمد 1773881 كفـءكفـء102011/02/21 معلم

مرسى علم االبتدائیة المشتركة للتعلیم االساسى 2011/06/27 رباب عبدالرازق عبدالنبى عثمان 2184839 كفـءكفـء112011/07/03 معلم

فصول ابو غصون االعدادیة للتعلیم االساسى 2010/05/12 رمضان دمحم شافعى مغازى 2184846 كفـءكفـء122011/07/03 معلم

حماطة االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/02/14 سعاد عبد الرحمن على الباب دمحم 8414 كفـءكفـء132011/02/23 معلم

2011/06/27 الشیخ صالح برانیس االبتدائیة للتعلیم االساسى عالء الدین حسین حفنى احمد 2053722 كفـءكفـء142011/07/03 معلم

فصول ابو غصون االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/06/27 دمحم احمد دمحم حسن 2053650 كفـءكفـء152011/07/03 معلم

الشیخ الشاذلى االبتدائیة للتعلیم االساسى 2010/03/01 دمحم مبارك احمد على 1523150 كفـءكفـء162011/02/23 معلم

حماطة االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/06/27 دمحم محمود عبدالصبور احمد 2184849 كفـءكفـء172011/07/03 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 

مرسى علمالبحر االحمر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول مرسى علم االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/06/27 محمود ابراھیم دمحم حسن 2053641 كفـءكفـء182011/07/03 معلم

فصول مرسى علم االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/06/27 محمود حامد دمحم عبدهللا 2184861 كفـءكفـء192011/07/03 معلم

2011/02/14 مدرسة مرسى علم الثانویة یوسف عبدهللا على احمد 8777 كفـءكفـء202011/02/23 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 

شالتیــنالبحر االحمر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشالتین االعدادیة 2011/07/01 اشرف عبدالصمد نصر حسین 2167910 كفـءكفـء12011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/07/01 صالح عبدهللا حسنین جامع 2167896 كفـءكفـء22011/07/03 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 1982/12/01 مدحت اسماعیل زمزمى صالح 2197 كفـءكفـء32009/08/20 أخصائى اجتماعى خبیر

ریاض اطفال ملحقة بمدرسة الشالتین االبتدائیة.ف  2011/07/01 سالمة طاھر عیسى جمعة 8616 كفـءكفـء42011/07/03 أخصائى اجتماعى

ابرق للتعلیم االساسى 2010/05/12 احمد دمحم حامد حسب هللا 2053591 كفـءكفـء52011/07/03 معلم

مدرسة الشالتین للتعلیم االساسى 2011/03/01 اسماعیل احمد سید محمود 1554650 كفـءكفـء62011/02/14 معلم

فصول مرسى حمیرة للتعلیم االساسى 2011/03/01 اشرف شاذلى طھ احمد 2053599 كفـءكفـء72011/02/14 معلم

ابرق للتعلیم االساسى 2011/07/01 حسن رفاعى رمضان ابوحامد 2057357 كفـءكفـء82011/07/03 معلم

ثانوى ملحقة بمدرسة الشالتین االعدادیة. فصول 2011/07/01 شادیة مبارك حسین دمحم 8430 كفـءكفـء92011/07/03 معلم

الشالتین 2011/03/01 عبدالاله صالح على دمحم 2053596 كفـءكفـء102011/02/14 معلم

فصول ابرق  للتعلیم االساسى 2011/07/01 عبدهللا عطیتو دمحم محمود 2167878 كفـءكفـء112011/07/03 معلم

مرسى حمیرة للتعلیم االساسى 2011/07/01 دمحم سالم امین دمحم 2053582 كفـءكفـء122011/07/03 معلم

ابرق للتعلیم االساسى 2011/07/01 محمود عبدالرحیم دمحم على 2053593 كفـءكفـء132011/07/03 معلم

ابرق للتعلیم االساسى 2011/07/01 مؤمن تمام بخیت تمام 2169769 كفـءكفـء142011/07/03 معلم

الشالتین 2011/07/01 نفیسة دمحم ادم دمحم 2057356 كفـءكفـء152011/07/03 معلم

الشالتین 2011/03/01 ھاشم دمحم حمد على 8826 كفـءكفـء162011/02/14 معلم

مرسى حمیرة للتعلیم االساسى 2010/05/12 یاسر احمد مصطفى ابراھیم 2167906 كفـءكفـء172011/07/03 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 

حالیبالبحر االحمر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو رماد االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ابراھیم سعد محمود بربرى 2053566 كفـءكفـء12011/07/03 معلم

2011/07/01 ابو رماد االعدادیة ابراھیم دمحم متولى احمد 2053530 كفـءكفـء22011/07/02 معلم

ادلدیب االبتدائیة 2011/03/01 احمد حجاج عبدالسالم سید 8659 كفـءكفـء32011/02/14 معلم

2011/07/01 ابو رماد االعدادیة احمد دمحم جبریل على 1554657 كفـءكفـء42011/07/03 معلم

حالیب األبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 اسماعیل ھاشم عیسى بطران 2228635 كفـءكفـء52011/02/14 معلم

ابو رماد االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 أمل دمحم عیسى دمحم 1554652 كفـءكفـء62011/07/03 معلم

ابو رماد االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 امیرة دمحم امین الھادى 8975 كفـءكفـء72011/02/14 معلم

2011/03/01 ابو رماد االعدادیة بسام كامل شحات بغدادى 2053531 كفـءكفـء82011/02/14 معلم

ابو رماد االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 حامد محمود حامد دمحم 2167903 كفـءكفـء92011/07/03 معلم

2011/07/01 حالیب االعدادیة سعید قط اقالدیوس عبود 2167914 كفـءكفـء102011/07/03 معلم

فصول رأس حدربة للتعلیم االساسى 2009/01/21 طھ سیداحمد حسانین ابراھیم 2167882 كفـءكفـء112011/07/03 معلم

ابو رماد االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 فاطمة اوھاج حسن عبدالقادر 8978 كفـءكفـء122011/07/03 معلم

2011/07/01 ابو رماد االعدادیة دمحم احمد حسن خلیل 2053549 كفـءكفـء132011/07/03 معلم

2011/03/01 حالیب االعدادیة دمحم ثابت دمحم مصطفى 1554655 كفـءكفـء142011/02/14 معلم

ادلدیب االبتدائیة 2011/07/01 دمحم سعد عبدربھ دمحم 2053545 كفـءكفـء152011/07/03 معلم

ابو رماد االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 دمحم عبدالرحیم دمحم على 2053588 كفـءكفـء162011/02/14 معلم

ابو رماد االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 محمود ابوالحمد بدوى محمود 2053730 كفـءكفـء172011/07/03 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 

حالیبالبحر االحمر ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حالیب األبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 محمود سعید دمحم دمحم 2167921 كفـءكفـء182011/07/03 معلم

یعمل بالدیوان 2010/05/15 وائل عبدالكریم عبدالحلیم ابراھیم 2184836 كفـءكفـء192011/07/03 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة




