
الدينية التربية-  تخصص معلم وظيفة لمقابلة المرشحين أسماء

المقابلة موعدالمقابلة تاريخاالسمالرقم

AM 09/08/20208:40عبده محمود محمد إبراهيم1

AM 09/08/20209:20خطاب هللا عبيد حسن أحمد2

AM 09/08/202010:00المصري سليمان رمضان أحمد3

AM 09/08/202010:40العصار عبد عدنان أحمد4

AM 09/08/202011:20األسطل محمد فراس أحمد5

PM 09/08/202012:00زقوت محمد محمد أحمد6

PM 09/08/202012:40البهنساوي يوسف يونس أحمد7

PM 09/08/20201:20طير أبو مريزيق خالد إخالص8

AM 10/08/20208:00الجزار لطفي هللا عبد إسالم9

AM 10/08/20208:40الملفوح الرحمن عبد أحمد أسماء10

AM 10/08/20209:20الغلبان محمود ابراهيم أسماء11

AM 10/08/202010:00كميل أبو محمد خضر أسماء12

AM 10/08/202010:40العطاونة سليمان سالم أسماء13

AM 10/08/202011:20جبر محمد الكريم عبد أسماء14

PM 10/08/202012:00الجوراني عادل فارس أسماء15

PM 10/08/202012:40السميري موسى محمد أسماء16

PM 10/08/20201:20أبوخريس عطية محمد أفنان17

AM 11/08/20208:00األشقر محمود بشير آالء18

AM 11/08/20208:40خضر رمضان اسماعسل أمال19

AM 11/08/20209:20النجار عبد أحمد أمل20

AM 11/08/202010:00الدواهيد محمد باسم أمل21

AM 11/08/202010:40المصري يوسف سامي أمل22

AM 11/08/202011:20بدح حسن مجدي أنس23

PM 11/08/202012:00نوفل نايف موسى أنس24

PM 11/08/202012:40سمور حسن عوني إيمان25

PM 11/08/20201:20العبادلة علي مصطفى إيمان26

AM 12/08/20208:00السكني إبراهيم يوسف إيمان27

AM 12/08/20208:40األسطل الدين محيي يونس إيمان28

AM 12/08/20209:20عدوان أحمد أحمد إيهاب29

AM 12/08/202010:00العيد شيخ رزق صالح أيوب30

AM 12/08/202010:40النجار خليل عطا ابتسام31

AM 12/08/202011:20نبهان ابراهيم زياد ابراهيم32

PM 12/08/202012:00السميري هللا عبد علي احمد33

PM 12/08/202012:40الفرا علي عبدالحميد ازدهار34

PM 12/08/20201:20خالد عبدالفتاح جهاد اسراء35
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AM 13/08/20208:00مصطفى ابو موسى يونس اسالم36

AM 13/08/20208:40ابوطيبة جبر صالح اسماء37

AM 13/08/20209:20السميري زايد جابر االء38

AM 13/08/202010:00عياش توفيق حسن االء39

AM 13/08/202010:40الرملي الرحمن عبد ماهر االء40

AM 13/08/202011:20عكاشة محمود زهير امجد41

PM 13/08/202012:00النديم عطيه حسن ايمان42

PM 13/08/202012:40العمور حسن حسين ايناس43

PM 13/08/20201:20شاهين محمود محمد ايناس44

AM 16/08/20208:00الكرد القادر عبد نادر حازم45

AM 16/08/20208:40شاهين حسن بسام حسن46

AM 16/08/20209:20العربيد حسن محمد حسن47

AM 16/08/202010:00زقوت حسين ناصر حسين48

AM 16/08/202010:40ابوجزر محمد رمضان خالد49

AM 16/08/202011:20سالم إبراهيم شوقي خالد50

PM 16/08/202012:00كالب خالد فؤاد خالد51

PM 16/08/202012:40صالح محمود عصام خديجة52

PM 16/08/20201:20نعمة أبو محمد خميس داليا53

AM 17/08/20208:00المقيد محمد هللا عبد داليا54

AM 17/08/20208:40قروط يحيى محمد دعاء55

AM 17/08/20209:20غنيم محمد أحمد رائد56

AM 17/08/202010:00لبده أبو العظيم عبد رمضان رشا57

AM 17/08/202010:40شعبان أبو صالح محمد رمضان58

AM 17/08/202011:20األسطل أحمد جبارة زينب59

PM 17/08/202012:00حجازي محمد وجدي سائدة60

PM 17/08/202012:40العال عبد رمضان صبحي سارة61

PM 17/08/20201:20هللا خلف هللا عبد احمد سامي62

AM 18/08/20208:00كساب فايز طالل سعيد63

AM 18/08/20208:40عواد أبو ياسين إسماعيل سليمان64

AM 18/08/20209:20الحميد عبد موسى محمد سماح65

AM 18/08/202010:00حمدان ياسين هشام سهام66

AM 18/08/202010:40شرار أبو حسين بسام سوسن67

AM 18/08/202011:20خليفة عبد هللا عبد شيماء68

PM 18/08/202012:00يحيى الفتاح عبد محمد شيماء69

PM 18/08/202012:40لحية ابو صابر محمد صابر70
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PM 18/08/20201:20الحداد محمد رمضان صبحي71

AM 19/08/20208:00عبيد محمد نبيل صفاء72

AM 19/08/20208:40خضير أبو سليمان قاسم طارق73

AM 19/08/20209:20هللا خلف علي محمود طه74

AM 19/08/202010:00زقوت حسن ماجد الحميد عبد75

AM 19/08/202010:40كحيل عبد حامد الرحمن عبد76

AM 19/08/202011:20واكد احمد عوض القادر عبد77

PM 19/08/202012:00العكلوك اللطيف عبد رياض اللطيف عبد78

PM 19/08/202012:40رحمة أبو هللا عبد جهاد هللا عبد79

PM 19/08/20201:20عرب أبو حمدي سليم هللا عبد80

AM 20/08/20208:00األخرس المعطي عبد أحمد المعطي عبد81

AM 20/08/20208:40سنجر ابو اشتيوي فوزي عبدالرحمن82

AM 20/08/20209:20صالحة محمود فخري عبدهللا83

AM 20/08/202010:00جبل ابو شعبان محمد عبير84

AM 20/08/202010:40شراب اسماعيل عبدهللا عزيزة85

AM 20/08/202011:20عرفه عبدربه احمد عال86

PM 20/08/202012:00األسمر يوسف زياد عال87

PM 20/08/202012:40العريني حسين وليد عال88

PM 20/08/20201:20كتوع حسن علي عالء89

AM 23/08/20208:00قاسم علي محمود علي90

AM 23/08/20208:40رزق مصباح اياد غادة91

AM 23/08/20209:20سكيك ابراهيم زياد محمد غادة92

AM 23/08/202010:00شحاده محمد محمود غاده93

AM 23/08/202010:40دبو ربيع ايهاب غدير94

AM 23/08/202011:20حرارة دياب عايد فاطمة95

PM 23/08/202012:00اضهير هليل ابراهيم فاطمه96

PM 23/08/202012:40جليله أبو سلمان هللا عبد فاطمه97

PM 23/08/20201:20رضوان حسن سعيد كوثر98

AM 24/08/20208:00بركة سالمه محمد كوثر99

AM 24/08/20208:40جراد أبو مصطفى الحكيم عبد لبنى100

AM 24/08/20209:20العطا أبو عطاهللا محمد مجاهد101

AM 24/08/202010:00قشطة محمد نجيب مجدولين102

AM 24/08/202010:40الغوطي الطيف عبد تيسير محمد103

AM 24/08/202011:20منصور محمد جهاد محمد104

PM 24/08/202012:00الهباش طه حاتم محمد105
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PM 24/08/202012:40القاضي الرحمن عبد حسن محمد106

PM 24/08/20201:20طالب علي حسن محمد107

AM 25/08/20208:00حلس العايدي سليمان محمد108

AM 25/08/20208:40ستة ابو فرج سليمان محمد109

AM 25/08/20209:20الرومي سالم سليمان صهيب محمد110

AM 25/08/202010:00الميدنه وليد محمد محمد111

AM 25/08/202010:40حمدان محمد محمود محمد112

AM 25/08/202011:20سرحان محمد منير محمد113

PM 25/08/202012:00مصطفى عبدالقادر ناصر محمد114

PM 25/08/202012:40العايدي محمود رياض محمود115

PM 25/08/20201:20األسطل محمد فراس محمود116

AM 26/08/20208:00هللا جاد علي مصطفى الدين محي117

AM 26/08/20208:40الكرد حرب نعيم مريم118

AM 26/08/20209:20الغفور عبد حمدي سليمان مصطفى119

AM 26/08/202010:00الحلو درويش عمر منار120

AM 26/08/202010:40جحجوح الغفار عبد أحمد منال121

AM 26/08/202011:20الحاج أبو محمد جمعة مها122

PM 26/08/202012:00السيد جاسر فؤاد مهند123

PM 26/08/202012:40عابد شكري تيسير ميساء124

PM 26/08/20201:20الغمري سامي رياض ميسر125

AM 27/08/20208:00الزطمه نظمي فرج ميسون126

AM 27/08/20208:40حليمة أبو علي حسن ناريمان127

AM 27/08/20209:20ابومصطفي عوده عزمي نداء128

AM 27/08/202010:00عواد أحمد ديب ندى129

AM 27/08/202010:40ديه ابو خضر محمد نعمه130

AM 27/08/202011:20سرحان علي حمدي نور131

PM 27/08/202012:00مراد أمين محمد نور132

PM 27/08/202012:40مقداد محمد سعيد نوره133

PM 27/08/20201:20العامودي أحمد عايش هالة134

AM 30/08/20208:00عجوه ابو محارب العزيز عبد هبة135

AM 30/08/20208:40نمر أبو نمر مصطفى هبة136

AM 30/08/20209:20مسعود جبر هللا عبد هديل137

AM 30/08/202010:00كالب علي جمعه هناء138

AM 30/08/202010:40الهمص رمضان احمد وائل139

AM 30/08/202011:20السقا أحمد زكي وائل140
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PM 30/08/202012:00ضاهر سعيد خالد وردة141

PM 30/08/202012:40حلس أحمد عمر وسيم142

PM 30/08/20201:20الكحلوت علي يوسف وفاء143

AM 31/08/20208:00مسامح أبو محمد يوسف وفاء144

AM 31/08/20208:40عرمانة أبو مصطفى خالد ياسر145

AM 31/08/20209:20سمور ابراهيم حسن يسرى146

AM 31/08/202010:00شراب يوسف رمضان يوسف147
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