
( الدنٌا المرحلة ): مدرس وظٌفة لمقابالت المرشحٌن أسماء

الوقتالتاريخاإلسم#

04.07.20138:00سالمة الرحمن عبد الحلٌم عبد أثٌل1

04.07.20138:30عوٌضة أبو سلمً إبراهٌم أحالم2

04.07.20139:00القن محمد خلٌل أحالم3

04.07.20139:30الفران الغنً عبد زكً أرٌج4

04.07.201310:00المقادمه محمد أٌمن إسراء5

04.07.201310:30الدجنً علً ٌحٌى إسراء6

04.07.201311:00سعدة أبو محمود حسن أسماء7

04.07.201311:30السعدونً علً محمد أسماء8

04.07.201312:00الهباش عبدهللا ٌونس أسماء9

04.07.201312:30رضوان اسماعٌل سفٌان أفنان10

06.07.20138:00زاٌدة أبو أحمد خالد أالء11

06.07.20138:30صبحة أبو علً رزق آالء12

06.07.20139:00عاشور سلٌمان هشام ألفت13

06.07.20139:30حنودة حسٌن تٌسٌر أمان14ً

06.07.201310:00هللا فرج المهدي عبد خالد آٌات15

06.07.201310:30شنب أبو محمد عبدالوهاب أٌات16

06.07.201311:00العدوي خلٌل ناهض آٌات17

06.07.201311:30النادي محمد فؤاد آٌة18

06.07.201312:00دٌاب ٌوسف عبدهللا إٌثار19

06.07.201312:30عبدالرحمن نمر رسمً إٌمان20

07.07.20138:00عرمانة أبو ٌوسف فؤاد إٌمان21

07.07.20138:30كالب أحمد أكرم آٌه22

07.07.20139:00أبوصٌام موسى خلٌل إٌهاب23

07.07.20139:30قاسم العبد ابراهٌم ابتسام24

07.07.201310:00الطرودي احمد محمد احسان25

07.07.201310:30ابوعمرة طالق نصار احسان26

07.07.201311:00الرٌاطى ابراهٌم اسماعٌل احالم27

07.07.201311:30الخطٌب محمود سمٌر احمد28

07.07.201312:00ابولبدة موسى محمد ارٌج29

07.07.201312:30الزقزوق شاكر محمود اسراء30

08.07.20138:00الطوٌل علً ماجد اسالم31

08.07.20138:30الزهار علً خلٌل اسماء32



( الدنٌا المرحلة ): مدرس وظٌفة لمقابالت المرشحٌن أسماء

الوقتالتاريخاإلسم#

08.07.20139:00ماضً محمد دٌب اسماء33

08.07.20139:30علً ناٌف اللطٌف عبد اسماء34

08.07.201310:00الزٌان حسٌن محمود اسماء35

08.07.201310:30عطٌوي ابو حمد عرفان اصالح36

08.07.201311:00الرحال سالم عدنان اعطار37

08.07.201311:30الخطٌب سعٌد فتحً االء38

08.07.201312:00الرنتٌسً محمود زهٌر الفاف39

08.07.201312:30صقر سعٌد نبٌل الهام40

09.07.20138:00المنٌراوي محمد ٌحٌى الهام41

09.07.20138:30مشاٌخ معٌوف ٌوسف الهام42

09.07.20139:00سرٌة ابو سلٌمان ٌوسف امال43

09.07.20139:30الغلبان محمد نضال امان44ً

09.07.201310:00النجار القادر عبد فتحً امتٌاز45

09.07.201310:30الخطٌب عزات سعدي امل46

09.07.201311:00ابوطه الرحمن عبد زرعً انزهار47

09.07.201311:30االستاذ خلٌل زٌاد انعام48

09.07.201312:00سالم سرحان جمال اٌمان49

09.07.201312:30شاهٌن محمد حسن اٌمان50

10.07.20138:00تكفه عبدالعال زٌاد اٌمان51

10.07.20138:30حمدان موسى طالل اٌمان52

10.07.20139:00لبد اسماعٌل عبدهللا اٌمان53

10.07.20139:30الكحلوت خلٌل عبدهللا اٌمان54

10.07.201310:00جودة هللا عبد علً اٌمان55

10.07.201310:30سبٌكة اسماعٌل محمد اٌمان56

10.07.201311:00صٌام محمد مصطفى اٌمان57

10.07.201311:30مسلم ابو محمد ٌحٌى اٌمان58

10.07.201312:00أبوغٌاض محمد سلٌمان بسمة59

10.07.201312:30مطر جمٌل محمد بسمة60

11.07.20138:00جوٌعد ابو العاطً عبد خالد بالل61

11.07.20138:30البشٌتى حماد زكى بٌسان62

11.07.20139:00بعلوشة علً محمود بٌسان63

11.07.20139:30ناصر محمد وجدي تغرٌد64

11.07.201310:00ابراهٌم فهمً اللطٌف عبد تماضر65



( الدنٌا المرحلة ): مدرس وظٌفة لمقابالت المرشحٌن أسماء

الوقتالتاريخاإلسم#

11.07.201310:30سعٌد علً سلٌمان تهان66ً

11.07.201311:00طبٌل احمد ناصر جهاد67

11.07.201311:30المناعمه محمود أسعد حسن68

11.07.201312:00عزام حسٌن الرحٌم عبد حسٌن69

11.07.201312:30تٌلخ موسى صالح حنان70

13.07.20138:00عقل حماد محمد حنان71

13.07.20138:30رومٌة ابو هللا عبد احمد حنٌن72

13.07.20139:00حمد محمد كمال حنٌن73

13.07.20139:30صادق حماد حامد ختام74

13.07.201310:00الحمارنة عمر الفتاح عبد ختام75

13.07.201310:30معمر أبو سلٌمان مرزوق ختام76

13.07.201311:00مصطفى أبو عبدالرحٌم محمد خلود77

13.07.201311:30موسى خالد مفٌد خلود78

13.07.201312:00عٌد الشٌخ اسماعٌل عبدهللا دالٌا79

13.07.201312:30المصرى محمد حجازى دعاء80

14.07.20138:00السر حسن رمضان دعاء81

14.07.20138:30عبٌد عبدالقادر حٌدر دٌنا82

14.07.20139:00البحٌرى محمد سلمً رائدة83

14.07.20139:30الكفارنة جبر أحمد رانٌا84

14.07.201310:00علً محمد محمد رانٌا85

14.07.201310:30سعدة ابو حسٌن فٌصل ربا86

14.07.201311:00مصلح مساعد اٌاد رحاب87

14.07.201311:30اإلفرنجً سالم جمعه رحاب88

14.07.201312:00سته ابو احمد سلٌمان رحاب89

14.07.201312:30الطوٌل حسٌن جابر رحمه90

15.07.20138:00حوٌحً محمد تٌسٌر رشا91

15.07.20138:30ٌوسف اسماعٌل خضر رشا92

15.07.20139:00جمعه علً عدنان رشا93

15.07.20139:30النجري أحمد مصطفى رشا94

15.07.201310:00النواجحة الحمٌد عبد زهٌر رغدة95

15.07.201310:30غٌاض أبو محمد سلٌمان رغدة96

15.07.201311:00السمان محمد عدلً رغدة97

15.07.201311:30خضر القادر عبد جمٌل رنا98



( الدنٌا المرحلة ): مدرس وظٌفة لمقابالت المرشحٌن أسماء

الوقتالتاريخاإلسم#

15.07.201312:00بدر الحمٌد عبد عدنان رنا99

15.07.201312:30عرب محمد أحمد رندة100

16.07.20138:00عامر محمد رٌاض رهف101

16.07.20138:30العٌش ابو عقٌل نافذ روضة102

16.07.20139:00زهري أبو زٌدان محمد روال103

16.07.20139:30السلول القادر عبد خضر روٌده104

16.07.201310:00األشقر عٌد سعٌد رٌهام105

16.07.201310:30مقداد خمٌس عاطف رٌهام106

16.07.201311:00صبحة أبو أحمد عوض رٌهام107

16.07.201311:30الحشاش عٌد زٌدان زاٌد108

16.07.201312:00احمد عبدهللا علً زٌنة109

16.07.201312:30أبودبوسة حسن خالد سارة110

17.07.20138:00شاوٌش ابو ابراهٌم سعدي سارة111

17.07.20138:30عٌسً الرازق عبد احمد سحر112

17.07.20139:00الغنام دٌب جاسر سحر113

17.07.20139:30ابوندى ابراهٌم صبح سحر114

17.07.201310:00عاشور أحمد فاٌز سحر115

17.07.201310:30الصوالحة شحدة فتحً سحر116

17.07.201311:00مصطفى أبو نصرهللا محمود سحر117

17.07.201311:30ابوموسى محمد موسى سعاد118

17.07.201312:00مسمح محمد سعٌد سعدٌة119

17.07.201312:30ٌعقوب محمد خضر سالم120

18.07.20138:00سعٌد ابو ابراهٌم سلٌمان سماح121

18.07.20138:30هاشم أبو صالح عثمان سماح122

18.07.20139:00شربٌن ابو محمود غازى سماح123

18.07.20139:30عقل بركة نبٌل سماح124

18.07.201310:00كالب جمٌل رأفت سمر125

18.07.201310:30سٌف أبو محمد عالم سمر126

18.07.201311:00عباس محمد حماد سمٌرة127

18.07.201311:30حجازي ابراهٌم حسن سناء128

18.07.201312:00تاٌه محمد فرٌج سناء129

18.07.201312:30الزطمة هللا عبد علً سها130

20.07.20138:00مذكور ابو محمد ٌاسر سها131



( الدنٌا المرحلة ): مدرس وظٌفة لمقابالت المرشحٌن أسماء

الوقتالتاريخاإلسم#

20.07.20138:30أبوستة سلمان حماد سهٌر132

20.07.20139:00الحوت محمود سامً سهٌر133

20.07.20139:30بركات محمد محمد سهٌر134

20.07.201310:00الباز محمد مصطفى سهٌر135

20.07.201310:30عصفور محمد حسن سهٌلة136

20.07.201311:00ابومصطفى ابراهٌم اسماعٌل سهٌله137

20.07.201311:30درابٌه جابر جمعة سوزان138

20.07.201312:00شمالً عواد عٌاد سونٌا139

20.07.201312:30رمضان أبو جودت حلمً شرٌفة140

21.07.20138:00خشٌبة ابو محمد سالمة شفاء141

21.07.20138:30الهباش خالد عمر شٌماء142

21.07.20139:00الرٌش أبو خمٌس محمد شٌماء143

21.07.20139:30البشٌتً سالمة محمد صاٌرٌن144

21.07.201310:00عوٌضة جابر محمد عائشة145

21.07.201310:30الخطٌب علً صادق عاٌدة146

21.07.201311:00االسطل محمد الحمٌد عبد عاٌدة147

21.07.201311:30سماحة أبو سماحة توفٌق عبٌر148

21.07.201312:00العجٌن ابو حسٌن سلٌمان عبٌر149

21.07.201312:30عوض محمود عطٌة عزٌزة150

22.07.20138:00جلو شكري طلب عفاف151

22.07.20138:30أبودٌة محمود سلٌم فاتن152

22.07.20139:00البهنساوي صالح ابراهٌم فاطمة153

22.07.20139:30عنبر بدٌع حلمً فاطمه154

22.07.201310:00شقوره شفٌق أحمد فداء155

22.07.201310:30محجز محمد جمال فداء156

22.07.201311:00القططً نعٌم عادل فداء157

22.07.201311:30جبل ابو محمد هانً فداء158

22.07.201312:00طه المعطً عبد علً فوزٌة159

22.07.201312:30نشوان ذٌب عمر كامٌلٌا160

23.07.20138:00مقداد محمد عبدالجلٌل كفاح161

23.07.20138:30وافً مصلح عبدهللا لبن162ً

23.07.20139:00بربخ حسان فتحً لمٌاء163

23.07.20139:30الغلبان محمد عبدهللا لٌنا164



( الدنٌا المرحلة ): مدرس وظٌفة لمقابالت المرشحٌن أسماء

الوقتالتاريخاإلسم#

23.07.201310:00الغالٌٌنى سعٌد احمد ماجدة165

23.07.201310:30سوٌدان نعمان محمد مجدٌة166

23.07.201311:00عواد خضر زٌاد محمد167

23.07.201311:30سالمة محمد العزٌز عبد محمد168

23.07.201312:00الدم محمد عمر محمد169

23.07.201312:30سالمة ٌوسف منٌر محمد170

24.07.20138:00زعرب ناٌف ناصر محمد171

24.07.20138:30مشمش زٌدان محمد مرام172

24.07.20139:00البحٌصً خلٌل شرٌف مرفت173

24.07.20139:30عباس خلٌل محمود مروج174

24.07.201310:00حطب أبو حسن الرحٌم عبد مرٌم175

24.07.201310:30المدهون ٌعقوب محمد مرٌم176

24.07.201311:00بركة اللطٌف عبد فهمى مزٌونة177

24.07.201311:30السمٌري محمود ابراهٌم منال178

24.07.201312:00عقل الحمٌد عبد جهاد منال179

24.07.201312:30الوفا ابو خلٌل خمٌس منال180

25.07.20138:00المدهون خلٌل بكر منى181

25.07.20138:30جمٌزة أبو أحمد الدٌن عماد منى182

25.07.20139:00رباح ابراهٌم أحمد مها183

25.07.20139:30أبوصالح محمود صالح مها184

25.07.201310:00اشرٌم الرحمن عبد محمد مها185

25.07.201310:30عجور حافظ مصطفى مها186

25.07.201311:00سالمة ٌوسف منٌر مها187

25.07.201311:30مصطفى أبو عبدهللا ماجد م188ً

25.07.201312:00الهوبً ابراهٌم محمد م189ً

25.07.201312:30العٌد شٌخ أحمد صدقً مٌرفت190

27.07.20138:00القططً ناٌف عمر مٌسون191

27.07.20138:30أبولبدة السٌد جبر ناهد192

27.07.20139:00الحلبً حسن الرؤووف عبد ناهد193

27.07.20139:30اللبن ابو سلٌمان عاٌش نجالء194

27.07.201310:00العطار محمد عمر نجالء195

27.07.201310:30نشوان عمر فتحً نجالء196

27.07.201311:00بخٌت الكرٌم عبد نعٌم نجالء197



( الدنٌا المرحلة ): مدرس وظٌفة لمقابالت المرشحٌن أسماء

الوقتالتاريخاإلسم#

27.07.201311:30شاوٌش ابو محمود زٌاد محمد نجوى198

27.07.201312:00الطرابٌش أبو أحمد إسماعٌل نداء199

27.07.201312:30سطرٌه محمد ابراهٌم نداء200

28.07.20138:00الزقزوق عبدهللا خالد نسرٌن201

28.07.20138:30العر سلمان طالل نسرٌن202

28.07.20139:00حجازي شاكر العزٌز عبد نسرٌن203

28.07.20139:30الشمالً عطوة عمر نعمة204

28.07.201310:00حٌدر ابو سلٌم محمد نعمة205

28.07.201310:30هللا عوض خلٌل مصلح نعٌمة206

28.07.201311:00الكومً احمد محمد نور207

28.07.201311:30بدٌر منسى محمد نور208

28.07.201312:00عٌشة أبو الرحمن عبد محمد نورا209

28.07.201312:30شرف محمود سعٌد هالة210

29.07.20138:00صٌام عٌسى هشام هالة211

29.07.20138:30الجٌش محمد اسماعٌل هبة212

29.07.20139:00مطر محمود حسن هبة213

29.07.20139:30عماد عطٌة علً هبة214

29.07.201310:00الجدى شحادة ٌسرى هبة215

29.07.201310:30أبوزٌادة سلٌم محمد هبةهللا216

29.07.201311:00غطاس عبدهللا سمٌح هبه217

29.07.201311:30شكر محمد الرحٌم عبد هداٌة218

29.07.201312:00ندى ابو حسٌن سمٌح هدى219

29.07.201312:30صالحة احمد ناٌف هدى220

30.07.20138:00اسد ابو الرحمن عبد ٌحًٌ هدٌل221

30.07.20138:30حامد علً أٌمن هناء222

30.07.20139:00حمدونة سلٌم أحمد هنادي223

30.07.20139:30النباهٌن سالم ناٌف هند224

30.07.201310:00عوض محمد طه هٌا225

30.07.201310:30العطل الوهاب عبد محمد وئام226

30.07.201311:00الشرٌف محمد الباسط عبد وسام227

30.07.201311:30الهباش اسماعٌل هللا عبد وفاء228

30.07.201312:00رخٌة أبو جمعة عوض وفاء229

30.07.201312:30حنونة محمد جمٌل والء230



( الدنٌا المرحلة ): مدرس وظٌفة لمقابالت المرشحٌن أسماء

الوقتالتاريخاإلسم#

31.07.20138:00رومى ابو محمود جهاد والء231

31.07.20138:30حجازي الحكٌم عبد جواد والء232

31.07.20139:00صٌام شاكر خالد والء233

31.07.20139:30الهندي احمد سهٌل والء234

31.07.201310:00دعبس محمد هانً والء235

31.07.201310:30صالحة دٌاب وائل والء236

31.07.201311:00قشطة سعٌد احمد ٌاسمٌن237

31.07.201311:30البلعاوي عبدالفتاح داوود ٌاسمٌن238


