
( العربٌة اللغة ): مدرس وظٌفة لمقابالت المرشحٌن أسماء

الوقتالتاريخاإلسم#

15.07.20138:00حسن بن حمدان حماد أحمد1

15.07.20138:30حرارة رمزي ناهض أحمد2

15.07.20139:00الصلٌبً ٌوسف دٌاب أسامة3

15.07.20139:30والً أبو سالم سلٌمان إسالم4

15.07.201310:00اإلفرنجً الرحمن عبد الرحمن عبد إسالم5

15.07.201310:30بدح حسن مجدي أسماء6

15.07.201311:00الكحلوت محمد ٌوسف أسماء7

15.07.201311:30برهوم نمر عطا أصٌلة8

15.07.201312:00بعلوشة محمود الحكٌم عبد آالء9

15.07.201312:30درٌقة أبو أحمد الكرٌـم عبد آالء10

16.07.20138:00صالحة احمد ناٌف آالء11

16.07.20138:30القطراوي علً نعٌم آالء12

16.07.20139:00صالحة حامد محمد آمال13

16.07.20139:30عجور عزات جودت أمان14ً

16.07.201310:00أبوعمرة عبدربه محمد أمان15ً

16.07.201310:30الجدي محمد نبٌل أمان16ً

16.07.201311:00الفٌري الهادي عبد اسماعٌل أمل17

16.07.201311:30الخطٌب محمد خالد أمنة18

16.07.201312:00مزٌد حسٌن ٌوسف آٌة19

16.07.201312:30مطر حسن الحمٌد عبد إٌمان20

17.07.20138:00القلقٌلً محمد القادر عبد إٌمان21

17.07.20138:30إسلٌم اللطٌف عبد محمد إٌمان22

17.07.20139:00عابده ابو فاٌز احمد ابراهٌم23

17.07.20139:30القاضً سلٌم سامً ارٌج24

17.07.201310:00هالل ابو زكً بسام اسراء25

17.07.201310:30شامٌة جمعة زهٌر اسراء26

17.07.201311:00الجزار احمد زهٌر اسالم27

17.07.201311:30عواد العبد محمد اسالم28

17.07.201312:00الهمص محمد اٌاد اسماء29

17.07.201312:30منٌفً أحمد رمٌح اسماء30

18.07.20138:00أبوٌوسف سلٌمان ٌونس اسماء31

18.07.20138:30حسٌن ابو عوض عماد االء32
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18.07.20139:00الغلبان عثمان محمد امال33

18.07.20139:30القادود سالمة ابراهٌم انتصار34

18.07.201310:00حمد ابو احمد سالمة انشراح35

18.07.201310:30الطاللقة عبد اسماعٌل اٌة36

18.07.201311:00شعر أبو ابراهٌم محمد اٌمان37

18.07.201311:30لولى ابو احمد حمدان بثٌنة38

18.07.201312:00ابوهمٌسة جبر اسماعٌل بدور39

18.07.201312:30االرجالوي سالمة المعطً عبد بسمة40

21.07.20138:00عطٌوي أبو سلٌمان العظٌم عبد تحرٌر41

21.07.20138:30شاوٌش أبو عبدالكرٌم عطاهللا تسنٌم42

21.07.20139:00ٌونس عٌد ولٌد تقوى43

21.07.20139:30مر ابو سلٌمان عبدهللا جهاد44

21.07.201310:00الحواجري محمد ٌوسف حلٌمة45

21.07.201310:30العال أبو محمد موسى خالد46

21.07.201311:00عودة خلٌل محمود خولة47

21.07.201311:30الرضاوٌن سالم سوٌلم دالل48

21.07.201312:00شموط محمود جمال دٌنا49

21.07.201312:30القرٌناوي محمد ٌوسف رانٌه50

22.07.20138:00فسٌفس محمد سلٌمان رشا51

22.07.20138:30علً الحاج محمد احمد رشٌدة52

22.07.20139:00حموده رمضان الفتاح عبد رغدة53

22.07.20139:30قشطة سلٌمان فوزي رغدة54

22.07.201310:00عودة أبو أحمد مروان روان55

22.07.201310:30أبورزق محمد صبحً سارة56

22.07.201311:00فروانة محمد سامً سلوى57

22.07.201311:30مر أبو سالم ابراهٌم سماح58

22.07.201312:00ٌوسف أبو سلٌمان سمٌر سماح59

22.07.201312:30حسٌن رباح جهاد سمر60

23.07.20138:00عبدالجواد فضل محمود سمٌره61

23.07.20138:30سوٌرح أبو سٌاح ماهر سهٌر62

23.07.20139:00حمش مصطفى عمر شروق63

23.07.20139:30صالح ابو محمد محمد شٌرٌن64

23.07.201310:00القرم شحده سالم صفاء65
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23.07.201310:30مسلم حسن سمٌح صفاء66

23.07.201311:00مطر أحمد حسن عائشة67

23.07.201311:30العامودي محمد حسن عبدهللا68

23.07.201312:00نصار عبدهللا زٌادة عبدهللا69

23.07.201312:30الغلبان موسى انور عبلة70

24.07.20138:00طومان محمد مصطفى عبٌر71

24.07.20138:30اللوح حسٌن جمال عزة72

24.07.20139:00الحو محمد فاٌز عصمت73

24.07.20139:30الجدٌلً علً إبراهٌم عال74

24.07.201310:00انصٌو محمد زاهر عال75

24.07.201310:30خشان ابو محمود حسٌن غادة76

24.07.201311:00عابدٌن عبدالعزٌز عدنان فادي77

24.07.201311:30الحلو محمد شحدة فاطمة78

24.07.201312:00الشوربجً احمد ٌحٌى فاطمة79

24.07.201312:30نصار اللطٌف عبد القادر عبد فداء80

25.07.20138:00العربٌد علً عدنان فداء81

25.07.20138:30جرغون منصور عٌد فداء82

25.07.20139:00علً أبو ابراهٌم فاٌز فداء83

25.07.20139:30ابوسوٌرح سلٌمان فخري فداء84

25.07.201310:00بحر دٌب صالح فلسطٌن85

25.07.201310:30روٌشد عارف السالم عبد فلسطٌن86

25.07.201311:00األسود سلٌمان صالح كفاح87

25.07.201311:30الطٌب عبداللطٌف ابراهٌم كوثر88

25.07.201312:00جبر سالم صالح لٌلى89

25.07.201312:30نجا أبو ابراهٌم عاطف لٌنا90

28.07.20138:00سنٌمه ابو حسن سلٌمان مجد91

28.07.20138:30الحشاش برهم أحمد مجدي92

28.07.20139:00عطٌوي أبو سلٌمان حسن محاسن93

28.07.20139:30الغول حمزة نبٌل محمد94

28.07.201310:00عٌاش محمد نزار محمد95

28.07.201310:30دوله غازي جمال محمود96

28.07.201311:00سرحان علً حمدي مرٌم97

28.07.201311:30فارس محمود الحكٌم عبد مرٌم98
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28.07.201312:00الصلٌبً جمعة القادر عبد مرٌم99

28.07.201312:30سرور مصطفى ٌحٌى مصطفى100

29.07.20138:00جربوع أبو أحمد هللا عبد معتز101

29.07.20138:30أبوحمادة رضوان أحمد منى102

29.07.20139:00األخشم الرؤوف عبد منٌر منٌر103

29.07.20139:30الشمباري خمٌس حسام مها104

29.07.201310:00الرش حسٌن سالم مها105

29.07.201310:30العجب احمد سعٌد مى106

29.07.201311:00الهطل ابو حسن ماهر م107ً

29.07.201311:30الرنتٌسً محمود طالل مٌرفت108

29.07.201312:00القطاوى العال عبد مصطفى مٌسر109

29.07.201312:30مغصٌب أبو محمد أحمد مٌسون110

30.07.20138:00الصعٌدي غالب راغب نرمٌن111

30.07.20138:30صالحة الهادي عبد الكرٌم عبد نشأت112

30.07.20139:00قنوع حسٌن محمد نضال113

30.07.20139:30االشقر حسن جواد نوال114

30.07.201310:00نجم الهنا محمد حسن نور115

30.07.201310:30شاوٌش ابو الكرٌم عبد محمد نورا116

30.07.201311:00العاوور خلٌل جواد هالة117

30.07.201311:30الشمالً عطوة عمر هالة118

30.07.201312:00محٌسن عبدهللا انور هللا هبة119

30.07.201312:30بطنٌن أبو صالح حسٌن هللا هبة120

31.07.20138:00الحاج جبر عاطف هللا هبة121

31.07.20138:30الشاعر داود عدلً هبة122

31.07.20139:00حمادة رمضان محمد هبة123

31.07.20139:30برٌص حسٌن الكرٌم عبد هبه124

31.07.201310:00البسٌونً احمد جمال هدٌل125

31.07.201310:30المشهراوي حسٌن حسن هدٌل126

31.07.201311:00العزازي صالح الدٌن سعد هدٌل127

31.07.201311:30عروق صالح حسن هناء128

31.07.201312:00صالحة حسٌن محمود والء129

31.07.201312:30عسقول عوض دٌاب ٌاسمٌن130

31.07.201313:00عنبر خلٌل عطاهللا ٌاسمٌن131


