
( الرٌاضٌات ): مدرس وظٌفة لمقابالت المرشحٌن أسماء

الوقتالتاريخاإلسم#

15.07.20138:00العصار أحمد زكري أرٌج1

15.07.20138:30شاهٌن هللا عبد ابراهٌم أسماء2

15.07.20139:00رضوان ابو الفتاح عبد صبحً أسماء3

15.07.20139:30عصر ابو ماضى حمدى أالء4

15.07.201310:00الكاس أبو محمود عٌد آالء5

15.07.201310:30الشاللفة ابراهٌم علً ألفت6

15.07.201311:00رضوان سالم جهاد أٌة7

15.07.201311:30عابد أحمد إبراهٌم إٌمان8

15.07.201312:00دان أبو عبد حسن أٌمن9

15.07.201312:30االسطل محمد منٌر اسالم10

16.07.20138:00كلوسه ابو محمد ٌحٌى اسالم11

16.07.20138:30سلوت السٌد سامً اسماء12

16.07.20139:00نصار اأحمد هللا فرج اسماء13

16.07.20139:30الخطٌب محمد الحمٌد عبد االء14

16.07.201310:00عوده حسٌن محمود االء15

16.07.201310:30الجزار عطٌة فخري امال16

16.07.201311:00االعور احمد سلٌم امل17

16.07.201311:30حسان سلٌمان منذر انغام18

16.07.201312:00حمودة احمد القادر عبد اٌات19

16.07.201312:30الحماٌدة سلمان عبدالمجٌد اٌات20

17.07.20138:00مسمح محمد شرٌف اٌمان21

17.07.20138:30الهنداوي حامد هشام اٌمان22

17.07.20139:00مزٌد حسٌن ٌوسف اٌمن23

17.07.20139:30الخضري حمدان فاٌز اٌه24

17.07.201310:00العصار محمود جمال تغرٌد25

17.07.201310:30هللا خلف جمعه ٌوسف تمام26

17.07.201311:00الجٌار إسماعٌل حمدي تهان27ً

17.07.201311:30كلش محمد جهاد جٌهان28

17.07.201312:00سعد حسن احمد حسن29

17.07.201312:30العاجز علً حسام حمزة30

18.07.20138:00ربٌع ابو سالم محمد خالد31

18.07.20138:30العٌد شٌخ سالم اسماعٌل دعاء32

18.07.20139:00حسنٌن أبو توفٌق خالد دعاء33
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18.07.20139:30هاشم ابو زكً عدنان دعاء34

18.07.201310:00مطر رمضان فرٌد دعاء35

18.07.201310:30الحمارنة سلٌمان موسى دٌنا36

18.07.201311:00السلوت جمعة محمد رامز37

18.07.201311:30حجازي محمد حسن رانٌه38

18.07.201312:00حمدان خمٌس انور ربا39

18.07.201312:30خله هاشم مصطفً رشا40

21.07.20138:00التلبانً محمد عادل رغدة41

21.07.20138:30غرٌب سلٌم سمٌر رنا42

21.07.20139:00الجواد عبد رسمً محمود رنا43

21.07.20139:30حطب أبو سلمان رجاء رواء44

21.07.201310:00فارس عبد زاٌد سالم45

21.07.201310:30صالح محمود محمد سلوى46

21.07.201311:00رزق أبو زرعً ناصر سماح47

21.07.201311:30عودة أبو محمد مروان سماهر48

21.07.201312:00مصطفى أبو عبدربة سلمان سمر49

21.07.201312:30األسود رمضان خالد سمٌحة50

22.07.20138:00صٌام محمد خلٌل سها51

22.07.20138:30النادي فتحً عبدهللا شروق52

22.07.20139:00أبوعطٌوي محمد راغب شٌرٌن53

22.07.20139:30دروٌش كامل بسام شٌماء54

22.07.201310:00السٌد محمود راجح صفاء55

22.07.201310:30جابر محمد منٌر صفاء56

22.07.201311:00عوض أبو سالم عطٌة الرحمن عبد57

22.07.201311:30مصطفى أبو عبدهللا ماجد عبدهللا58

22.07.201312:00عٌادة ابو عطٌة جابر عال59

22.07.201312:30سرٌة أبو الكرٌم عبد نبٌل الزهراء فاطمة60

23.07.20138:00شمالة ابو فخري سمٌح فاطمة61

23.07.20138:30سمور محمد مازن فداء62

23.07.20139:00مطر أحمد محمد لٌنا63

23.07.20139:30اسعد اسماعٌل اسعد محمد64

23.07.201310:00الزعانٌن خلٌل ٌعقوب محمد65

23.07.201310:30البحٌصً محمد غازي مرام66
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23.07.201311:00العجٌن ابو سالم حسنً مرٌم67

23.07.201311:30جبر شحادة ٌوسف مرٌم68

23.07.201312:00حمدان مصطفى اٌهاب مكرم69

23.07.201312:30دبابش أحمد فتحً منال70

24.07.20138:00علً موسى نعٌم منال71

24.07.20138:30سلمٌة ابو ٌوسف سعٌد منى72

24.07.20139:00قرٌق محمد ٌعقوب منى73

24.07.20139:30المصري سمارة سالم منٌب74

24.07.201310:00الكرد القادر عبد عاطف مها75

24.07.201310:30النٌرب محمد كمال مها76

24.07.201311:00عواد محمود سعدات مٌسه77

24.07.201311:30غلوة أبو ٌوسف حسن مٌسون78

24.07.201312:00ابومعمر سلمان محمد نجوي79

24.07.201312:30زعرب محمود محمد نجوى80

25.07.20138:00حبوب محمود الكرٌم عبد نداء81

25.07.20138:30الفرا طاهر رشدي نسرٌن82

25.07.20139:00زقوت محمد العزٌز عبد نسرٌن83

25.07.20139:30ابوشمالة فضل فتحً هاله84

25.07.201310:00عثمان محمد أحمد هبة85

25.07.201310:30المصري دٌاب شوقً هبة86

25.07.201311:00الفٌومً محمد أنور هنادي87

25.07.201311:30محسن الرحمن عبد فاٌق وفاء88

25.07.201312:00عٌد أحمد الدٌن محًٌ وفاء89

25.07.201312:30اللبن أبو رمضان الباسط عبد والء90

25.07.201313:00العواٌد أبو صالح قندٌل ٌاسر91


