
( اإلنجلٌزٌة اللغة ): مدرس وظٌفة لمقابالت المرشحٌن أسماء

الوقتالتاريخاإلسم#

22.07.20138:00غنٌم حفنً اسماعٌل إبراهٌم1

22.07.20138:30خفاجة حمد محمد إسالم2

22.07.20139:00هنٌة حسن أحمد أسماء3

22.07.20139:30أبوحجٌر سلٌم عبدهللا أسماء4

22.07.201310:00الرومً سوٌلم محمد أسماء5

22.07.201310:30حمد الجبار عبد أحمد آالء6

22.07.201311:00بدر صالح فؤاد آالء7

22.07.201311:30غراب محمد محمود آالء8

22.07.201312:00العنٌن أبو هاشم محمود آالء9

22.07.201312:30الحتو سعٌد أحمد أمان10ً

23.07.20138:00نصار العبد جمال أمل11

23.07.20138:30عٌسى أبو عٌسى محمود أمٌة12

23.07.20139:00الكفارنة دٌب علً أمٌنة13

23.07.20139:30زقوت أحمد عبدهللا آٌات14

23.07.201310:00ادغٌش سلٌمان جمٌل إٌمان15

23.07.201310:30قنن راسم عوض إٌمان16

23.07.201311:00عٌاد موسى محٌسن إٌمان17

23.07.201311:30الشرفا الفتاح عبد مهدي إٌمان18

23.07.201312:00ٌوسف الحاج محمد موسى إٌمان19

23.07.201312:30بدر ٌوسف وائل إٌمان20

24.07.20138:00الكرد احمد اسماعٌل ابتسام21

24.07.20138:30الشرفا مصطفى خمٌس ارٌج22

24.07.20139:00مبارك محمود احمد اسراء23

24.07.20139:30العثامنة احمد ابراهٌم اسالم24

24.07.201310:00العزٌز عبد ابراهٌم اسماعٌل اسالم25

24.07.201310:30المدلل محمد حسٌن اسالم26

24.07.201311:00الداعور محمد سعٌد اسالم27

24.07.201311:30الدحدوح خضر صبحً اسالم28

24.07.201312:00عٌشة ابو العزٌز عبد محمد اسالم29

24.07.201312:30بشٌر ابو الكرٌم عبد مصطفى اٌة30

25.07.20138:00ٌوسف ابو سالمه طالل اٌمان31

25.07.20138:30داود سالم احمد عٌادة اٌمان32
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25.07.20139:00فٌاض عٌد محمد اٌمان33

25.07.20139:30شرخ ابو محمود فتحى بشرى34

25.07.201310:00شرف أحمد مروان بٌسال35

25.07.201310:30عكاشة محمود الناصر عبد تغرٌد36

25.07.201311:00حرب أبو سعٌد غازي تهان37ً

25.07.201311:30رزق أبو محمد ماجد جمال38

25.07.201312:00شنب أبو حسن الناصر عبد جمٌلة39

25.07.201312:30الراعً كاٌد محمد حنان40

28.07.20138:00جادهللا رشٌد خالد حنٌن41

28.07.20138:30الجبٌن ابو الرحمن عبد سعٌد دالٌا42

28.07.20139:00شملخ اسعد سعدي دالٌه43

28.07.20139:30سبلة أبو محمد إبراهٌم دعاء44

28.07.201310:00رحمة أبو أحمد ابراهٌم دعاء45

28.07.201310:30الرمالوي اسماعٌل بشٌر دعاء46

28.07.201311:00سمارة هالل خلٌل دعاء47

28.07.201311:30جلد ابو حسٌن سمٌر دعاء48

28.07.201312:00رضوان محمد احمد دٌنا49

28.07.201312:30السوٌركً حسونه عاطف دٌنه50

29.07.20138:00مهانً سلٌم منذر ُربا51

29.07.20138:30مصطفً ابو علً محمود رباب52

29.07.20139:00الرنتٌسً المالك عبد صالح رجاء53

29.07.20139:30طه إسماعٌل راتب رهام54

29.07.201310:00معٌلق ابو غانم محمد رٌم55

29.07.201310:30المنٌراوي محمد ٌحٌى رٌم56

29.07.201311:00لولو موسى مسلم رٌهام57

29.07.201311:30الهمص هللا عبد مصطفى رٌهام58

29.07.201312:00نشوان ذٌب عمر زهور59

29.07.201312:30موسى عطاهللا زٌاد سامٌة60

30.07.20138:00القدره اسماعٌل سامً سامٌه61

30.07.20138:30صٌام عبدهللا العزٌز عبد سحر62

30.07.20139:00فارس جمٌل محمد سحر63

30.07.20139:30الشرٌف محمد موسى سحر64

30.07.201310:00األستاذ حسن محمود سالم65



( اإلنجلٌزٌة اللغة ): مدرس وظٌفة لمقابالت المرشحٌن أسماء

الوقتالتاريخاإلسم#

30.07.201310:30أحمد خالد سلٌم سلطانة66

30.07.201311:00الفرا علً ابراهٌم عبٌر67

30.07.201311:30الحلبً خلٌل سمٌر عبٌر68

30.07.201312:00المغنً علً وائل عزٌزة69

30.07.201312:30الحاج محمود أسعد عفاف70

31.07.20138:00شاهٌن محمود احمد الدٌن عماد71

31.07.20138:30خشان سلٌمان ابراهٌم عهد72

31.07.20139:00جلهوم عٌد هانً فاطمة73

31.07.20139:30شاوٌش ابو محمد سامً فداء74

31.07.201310:00الدٌنً هللا عبد نبٌل فداء75

31.07.201310:30التلمس حسان ناصر لطٌفة76

31.07.201311:00منٌفً احمد رمٌح محمد77

31.07.201311:30دبور موسى ابراهٌم مروة78

31.07.201312:00العطار محمد محمود مرٌم79

31.07.201312:30الهوبً خلٌل ماجد منار80

01.08.20138:00دغٌم ابو محمد زٌاد منال81

01.08.20138:30اسماعٌل محمد صادق منال82

01.08.20139:00خلٌل عودة عاطف مها83

01.08.20139:30ادرٌس فهمً محمد نجٌة84

01.08.201310:00الجزار محمد جمعة نها85

01.08.201310:30الخٌر ابو علً سعٌد نها86

01.08.201311:00الشواف سلٌمان مصطفى هبة87

01.08.201311:30حمره ابو دٌب الرحمن عبد هدى88

01.08.201312:00داود محمد الكرٌم عبد هناء89

01.08.201312:30شملة ابو الهادي عبد محمد وفاء90


