
اإلنجليزية اللغة-  تخصص معلم وظيفة لمقابلة المرشحين أسماء

المقابلة موعدالمقابلة تاريخاالسمالرقم

AM 23/08/20208:40الكرد أحمد إسماعيل إبتسام1

AM 23/08/20209:20عمرة أبو ادهنين اللطيف عبد إبراهيم2

AM 23/08/202010:00نصار محمد عبدالفتاح آثار3

AM 23/08/202010:40موسى محمد سلمان إحسان4

AM 23/08/202011:20الجخلب لطفي أنور أحمد5

PM 23/08/202012:00حجير أبو سليم إياد أحمد6

PM 23/08/202012:40السلول محمد جمال أحمد7

PM 23/08/20201:20الشرباصي محمود زهير أحمد8

AM 24/08/20208:00العرقان خليل عودة أحمد9

AM 24/08/20208:40الخطيب محمد نبيل أحمد10

AM 24/08/20209:20شرخ أبو حامد نعيم أحمد11

AM 24/08/202010:00بكرة أبو جمعة يونس أحمد12

AM 24/08/202010:40بارود علي سيد أسامة13

AM 24/08/202011:20إعبي أحمد ماهر أسامة14

PM 24/08/202012:00خليل خميس أحمد إسراء15

PM 24/08/202012:40الشرافي إبراهيم أمين إسراء16

PM 24/08/20201:20النعامي محمد صالح إسراء17

AM 25/08/20208:00الشاعر مرزوق حسين آسرة18

AM 25/08/20208:40الدربي شعبان رياض إسالم19

AM 25/08/20209:20شلبي أبو سعيد عماد إسالم20

AM 25/08/202010:00كحيل شريف رفيق أسماء21

AM 25/08/202010:40السوسي نعمان ضيائي أسماء22

AM 25/08/202011:20صباح القادر عبد عيد أسماء23

PM 25/08/202012:00الكفارنه سالمه مازن أسماء24

PM 25/08/202012:40سلمان العزيز عبد محمد أسماء25

PM 25/08/20201:20عابد أبو محمد موسى أسماء26

AM 26/08/20208:00بطنين أبو غازي أكرم إكرام27

AM 26/08/20208:40صباح أحمد إبراهيم آالء28

AM 26/08/20209:20صالح مصلح أنور آالء29

AM 26/08/202010:00كلوب أحمد بسام آالء30

AM 26/08/202010:40بركة محمود رجائي آالء31

AM 26/08/202011:20العقاد حماد سالم آالء32

PM 26/08/202012:00وطفة ابو سلمان سعيد آالء33

PM 26/08/202012:40اسليم محمد نبيل أالء34

PM 26/08/20201:20الحتو سعيد أحمد أماني35
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AM 27/08/20208:00القدرة مصطفى أحمد أماني36

AM 27/08/20208:40شراب القادر عبد الناصر عبد أماني37

AM 27/08/20209:20بركة سلمان كمال أماني38

AM 27/08/202010:00عودة إبراهيم نايف أماني39

AM 27/08/202010:40نصار العبد جمال أمل40

AM 27/08/202011:20سعد أحمد سعدي أمل41

PM 27/08/202012:00شرار ابو ابراهيم سليمان آمنه42

PM 27/08/202012:40عيسى أبو عيسى محمود أمية43

PM 27/08/20201:20الديني هللا عبد نبيل أميرة44

AM 30/08/20208:00الجدي محمد نبيل أنس45

AM 30/08/20208:40شاويش أبو هشام إبراهيم آية46

AM 30/08/20209:20الشريف محمد الباسط عبد آية47

AM 30/08/202010:00العديسي عامر سلمان أيسل48

AM 30/08/202010:40عويضة إبراهيم إياد إيمان49

AM 30/08/202011:20العطار محمد سليمان إيمان50

PM 30/08/202012:00عاشور اسماعيل محمد إيمان51

PM 30/08/202012:40وشاح محمد حسن أيمن52

PM 30/08/20201:20عمار جمال إسماعيل إيناس53

AM 31/08/20208:00خريس ابراهيم عدلي ابراهيم54

AM 31/08/20208:40العاطي عبد أحمد عوض ابراهيم55

AM 31/08/20209:20بريك ابو سليمان بريك احالم56

AM 31/08/202010:00النجار فضل سمير احمد57

AM 31/08/202010:40الرزاني عيد محمد احمد58

AM 31/08/202011:20الفي موسى محمود احمد59

PM 31/08/202012:00البرديني عبدهللا ناصر اريج60

PM 31/08/202012:40النيرب عبدهللا محمد اسامة61

PM 31/08/20201:20معيلق أبو شكري جمال اسراء62

AM 01/09/20208:00زايد رمضان جميل اسراء63

AM 01/09/20208:40زعرب ابراهيم حامد اسراء64

AM 01/09/20209:20صقر اسماعيل محمد اسراء65

AM 01/09/202010:00مصطفى ابو ابراهيم هللا عبد اسعد66

AM 01/09/202010:40العرجاني سليمان حامد اسالم67

AM 01/09/202011:20السيد ابراهيم حمدي اسالم68

PM 01/09/202012:00خريش اسماعيل زهير اسالم69

PM 01/09/202012:40الديب محمود علي اسالم70
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PM 01/09/20201:20مطير حسين محمود اسالم71

AM 02/09/20208:00ريان محمد نايف اسالم72

AM 02/09/20208:40منصور احمد حسن اسماء73

AM 02/09/20209:20السبح ابو صالح محمد اسماء74

AM 02/09/202010:00عكر أبو سالمة عطية اسيا75

AM 02/09/202010:40عمر صالح سعدي االء76

AM 02/09/202011:20مرجان سليمان المحسن عبد االء77

PM 02/09/202012:00جحجوح ابو محمد عيسى االء78

PM 02/09/202012:40سلمان مرزوق محمد االء79

PM 02/09/20201:20ابوشاويش أحمد محمود االء80

AM 03/09/20208:00شمالة ابو الرحمن عبد نبيل االء81

AM 03/09/20208:40فياض محمود محمد المعتصم82

AM 03/09/20209:20زعرب حسين حسن الهام83

AM 03/09/202010:00عيشة أبو العزيز عبد يوسف الهام84

AM 03/09/202010:40اسماعيل عبدالحميد محمد امل85

AM 03/09/202011:20هجرس أبو محمد حمدان امنه86

PM 03/09/202012:00البيومي احمد عصام امنه87

PM 03/09/202012:40يونس محمد حسن اميرة88

PM 03/09/20201:20غيالن محمود اكرم انور89

AM 06/09/20208:00اشتيوي يوسف محمد اسالم ايات90

AM 06/09/20208:40الغول لطفى جمعة اية91

AM 06/09/20209:20شاهين مصطفى ابراهيم ايمان92

AM 06/09/202010:00صقر ابو عبدربه اسامه ايمان93

AM 06/09/202010:40حسن احمد سامي ايمان94

AM 06/09/202011:20حماد الفتاح عبد سليم ايمان95

PM 06/09/202012:00بدح حسن سمير ايمان96

PM 06/09/202012:40نمر ابو سالم عدنان ايمان97

PM 06/09/20201:20خليفة ربه عبد علي ايمان98

AM 07/09/20208:00القاضي سعد فايز ايمان99

AM 07/09/20208:40الحو عودة فتحي ايمان100

AM 07/09/20209:20الحوراني مصباح محمد فتحي ايمان101

AM 07/09/202010:00فياض عيد محمد ايمان102

AM 07/09/202010:40خوصة أبو غانم محمد ايمان103

AM 07/09/202011:20االشقر محمود هشام ايمان104

PM 07/09/202012:00ضاحي أبو حسن عالء ايه105
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PM 07/09/202012:40الغزاوي سعد ناصر ايه106

PM 07/09/20201:20الزطمة يوسف بشير باسمة107

AM 08/09/20208:00بركات قاسم عماد باسمة108

AM 08/09/20208:40الجعب سليمان نافذ بثينة109

AM 08/09/20209:20صقر جرير بسام بسمة110

AM 08/09/202010:00الهبيل الرحمن عبد عماد بسمة111

AM 08/09/202010:40لمضي ابو حسن فضل بالل112

AM 08/09/202011:20حرب أبو ابراهيم جواد بنياس113

PM 08/09/202012:00الخالدي عدنان رائد بيان114

PM 08/09/202012:40تيلخ أبو محمد كامل بيان115

PM 08/09/20201:20اليازوري يوسف رمضان بيسان116

AM 09/09/20208:00القططي حامد سالم تجرير117

AM 09/09/20208:40الدراوشة حسين غانم تحرير118

AM 09/09/20209:20صيام يونس محمد تحرير119

AM 09/09/202010:00بارود أحمد نافذ تحرير120

AM 09/09/202010:40العمور عوض يحيى تحرير121

AM 09/09/202011:20األسطل محمد كمال تسنيم122

PM 09/09/202012:00البريم أحمد يحيى تسنيم123

PM 09/09/202012:40عكاشة محمود الناصر عبد تغريد124

PM 09/09/20201:20الدحدوح اسماعيل خالد تمام125

AM 10/09/20208:00عابد شكري تيسير تهاني126

AM 10/09/20208:40الهادي عبد محمد جمال جمال127

AM 10/09/20209:20الهوبي محمود أحمد جنات128

AM 10/09/202010:00السعود أبو محمد فؤاد جهان129

AM 10/09/202010:40محسن العبد محمد حسن130

AM 10/09/202011:20خضر حسين عمر حسين131

PM 10/09/202012:00صبيح أحمد عميد حنان132

PM 10/09/202012:40الغول عبدهللا محمد حنان133

PM 10/09/20201:20أبوهربيد محمد ضرغام حنين134

AM 13/09/20208:00الحولي عبدهللا عليان حنين135

AM 13/09/20208:40خشان سليمان عمار حنين136

AM 13/09/20209:20الدحنون حسن فهيم حنين137

AM 13/09/202010:00صالحة محمد ماجد حنين138

AM 13/09/202010:40العواودة أحمد مصطفى حنين139

AM 13/09/202011:20القيق صبح وجيه حنين140
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PM 13/09/202012:00حجازي حامد حمدان خالد141

PM 13/09/202012:40الشنطي محمد زكريا خالد142

PM 13/09/20201:20أبوندى علي أحمد ختام143

AM 14/09/20208:00مسلم أحمد تيسير خلود144

AM 14/09/20208:40خليفة صبحي فوزي خلود145

AM 14/09/20209:20معمر الهادي عبد بدر خولة146

AM 14/09/202010:00القريناوي سالمه سليمان داليا147

AM 14/09/202010:40القططي نايف عادل داليا148

AM 14/09/202011:20الخالدي عادل جمال دعاء149

PM 14/09/202012:00زهري أبو شحدة حسن دعاء150

PM 14/09/202012:40خليفة محمد زياد دعاء151

PM 14/09/20201:20الكاس ابو محمد شفيق دعاء152

AM 15/09/20208:00أحمد محمد فايز دعاء153

AM 15/09/20208:40الشوربجى جبارة فوزى دعاء154

AM 15/09/20209:20السميرى ابراهيم محمد دعاء155

AM 15/09/202010:00كحيل سلمان وجيه دعاء156

AM 15/09/202010:40صبوح محمود سعد ديانا157

AM 15/09/202011:20زايد ابو عامر يحيى ديانا158

PM 15/09/202012:00رضوان محمد احمد دينا159

PM 15/09/202012:40أبونجا محمد علي دينا160

PM 15/09/20201:20المشوخي سالم محمد دينا161

AM 16/09/20208:00السويركي حسونة عاطف دينه162

AM 16/09/20208:40سرحان سلمان عبدالمجيد رؤى163

AM 16/09/20209:20الحواجري عيد توفيق رانيا164

AM 16/09/202010:00عابد ابو حمدان الدين عماد رانيا165

AM 16/09/202010:40الراعي سعدي أسعد رانيه166

AM 16/09/202011:20مهدي محمود خليل ربا167

PM 16/09/202012:00البحيصي محمد الحكيم عبد ربا168

PM 16/09/202012:40ضاهر أبو سالم كامل ربا169

PM 16/09/20201:20األقرع خليل جواد محمد ربا170

AM 17/09/20208:00ارحيم خليل محمود ربا171

AM 17/09/20208:40بعلوشة خليل الكريم عبد رجاء172

AM 17/09/20209:20جاسر أبو الفتاح عبد فضل رجاء173

AM 17/09/202010:00النحال موسى محمود رجاء174

AM 17/09/202010:40حويحي الرحمن عبد أسعد رحمة175

5



اإلنجليزية اللغة-  تخصص معلم وظيفة لمقابلة المرشحين أسماء

المقابلة موعدالمقابلة تاريخاالسمالرقم

AM 17/09/202011:20الكفارنة محمود الحي عبد رحمة176

PM 17/09/202012:00غباين ابراهيم اسحاق رشا177

PM 17/09/202012:40ماضي حسين محمد رشا178

PM 17/09/20201:20سالم سليمان بسام رغد179

AM 20/09/20208:00عصر أبو مصباح أمين رنا180

AM 20/09/20208:40ماضي خليل ابراهيم رنا181

AM 20/09/20209:20عساكر أبو حامد محمد رنا182

AM 20/09/202010:00لبد سعيد سامي رندة183

AM 20/09/202010:40صرصور عواد ابراهيم رهام184

AM 20/09/202011:20الغصين درويش عاطف رهام185

PM 20/09/202012:00عابد فراج عماد رهام186

PM 20/09/202012:40ابوندى صالح فؤاد رواء187

PM 20/09/20201:20وشاح رشدي بشير روان188

AM 21/09/20208:00الكولك الدين محي كمال روان189

AM 21/09/20208:40يونس جبر محمد روان190

AM 21/09/20209:20ياسين عبد حسن روزا191

AM 21/09/202010:00شمالة أبو محمد فتحي روفيده192

AM 21/09/202010:40فياض محمد جميل روال193

AM 21/09/202011:20العسكري أحمد عزات روال194

PM 21/09/202012:00ابوسالم سعيد عصام روال195

PM 21/09/202012:40األغا كامل عماد روند196

PM 21/09/20201:20النجار محمد فريد رويدة197

AM 22/09/20208:00جمعة ابو ابراهيم اسالم ريم198

AM 22/09/20208:40شحادة علي جمال ريم199

AM 22/09/20209:20الكحلوت شحده حمدي ريم200

AM 22/09/202010:00رباح اسماعيل رباح ريم201

AM 22/09/202010:40رزق ابو رزق شكري ريم202

AM 22/09/202011:20الحناوي أحمد صالح ريم203

PM 22/09/202012:00تمراز محارب هللا عبد ريم204

PM 22/09/202012:40الرنتيسي حسين ماجد ريم205

PM 22/09/20201:20الزريعي القادر عبد محمد ريم206

AM 23/09/20208:00ربيع ابو احمد اكرم ريما207

AM 23/09/20208:40بارود أحمد علي ريما208

AM 23/09/20209:20الدوش محمود مصطفى ريما209

AM 23/09/202010:00شاويش أبو المجيد عبد القادر عبد ريناد210
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AM 23/09/202010:40الموسه أحمد ابراهيم ريهام211

AM 23/09/202011:20الهور أحمد رياض ريهام212

PM 23/09/202012:00دية ابو احمد كمال ريهام213

PM 23/09/202012:40صالح مصطفى كمال ريهام214

PM 23/09/20201:20لولو موسى مسلم ريهام215

AM 24/09/20208:00ناجي ديب وليد ريهام216

AM 24/09/20208:40البحيصي اسماعيل نبيل زهر217

AM 24/09/20209:20نشوان ديب عمر زهور218

AM 24/09/202010:00عبيد ابو حسن محمد سائدة219

AM 24/09/202010:40ستة أبو سلمان أحمد سارة220

AM 24/09/202011:20سلمان إبراهيم عطا سارة221

PM 24/09/202012:00الديراوي احمد خالد ساره222

PM 24/09/202012:40عبدالهادي عبدهللا رمضان سامح223

PM 24/09/20201:20جمعه علي عدنان ساميه224

AM 27/09/20208:00حماد ابو حسن سعيد سحر225

AM 27/09/20208:40الطالع عطية سعيد سحر226

AM 27/09/20209:20سلطان محمد عزات سحر227

AM 27/09/202010:00لبد محمد محمد سحر228

AM 27/09/202010:40أبوعاصي سعيد ماهر سعاد229

AM 27/09/202011:20محيسن ابراهيم محمد سعاد230

PM 27/09/202012:00أبوربيع سالمة صالح سالمة231

PM 27/09/202012:40المصري ربيع لؤي سلوى232

PM 27/09/20201:20بعلوشة حسن ياسين سماء233

AM 28/09/20208:00يوسف محمد سميح سماح234

AM 28/09/20208:40قروط عاشور مصطفى سماح235

AM 28/09/20209:20تبلخ ابو سليمان ابراهيم سمية236

AM 28/09/202010:00ظاهر عبدالحي عامر سمية237

AM 28/09/202010:40رحمه ابو نمر طارق سناء238

AM 28/09/202011:20حيدر محمد محمد سندس239

PM 28/09/202012:00اشتيوي موسى يونس سندس240

PM 28/09/202012:40الدقس سالمه يوسف سها241

PM 28/09/20201:20جلهوم صبحى يوسف سها242

AM 29/09/20208:00النجار عبيد يوسف سها243

AM 29/09/20208:40ندى ابو يوسف عمر سهير244

AM 29/09/20209:20غالي أبو شعبان حسن سوزان245
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AM 29/09/202010:00عياد الحافظ عبد محمد شادي246

AM 29/09/202010:40الجمل عاطف زهير شروق247

AM 29/09/202011:20معمر منصور سعيد شروق248

PM 29/09/202012:00بكرون محمود حمدي شريهان249

PM 29/09/202012:40المنسى أحمد جمال شيرين250

PM 29/09/20201:20ناجح أبو تيسير محمد شيرين251

AM 30/09/20208:00العجلة سعيد صبري شيماء252

AM 30/09/20208:40نصار محمد الحكيم عبد شيماء253

AM 30/09/20209:20جبر محمد الفتاح عبد شيماء254

AM 30/09/202010:00ستة أبو أحمد عبدالعزيز شيماء255

AM 30/09/202010:40كالب عبدالرؤوف هشام شيماء256

AM 30/09/202011:20الترابين سليم سالم صابرين257

PM 30/09/202012:00فتيحة جمعة المنعم عبد صابرين258

PM 30/09/202012:40هولي ابو حسن كمال صابرين259

PM 30/09/20201:20عياد أحمد وليد صابرين260

AM 01/10/20208:00صافي صالح صالح صبا261

AM 01/10/20208:40الطالع احمد السالم عبد صبحه262

AM 01/10/20209:20هللا خلف عبدهللا احمد صفاء263

AM 01/10/202010:00الطرشاوي العزيز عبد محمد صفاء264

AM 01/10/202010:40المناعمه أحمد يوسف ضحى265

AM 01/10/202011:20ابودالل جبريل زياد طارق266

PM 01/10/202012:00حمودة طلب ناصر طلب267

PM 01/10/202012:40الصليبي خميس سمير عائشة268

PM 01/10/20201:20عبدهللا محمد جميل عايشة269

AM 04/10/20208:00تكفة عبدالعال زياد عايشة270

AM 04/10/20208:40الهسي القادر عبد يعقوب الصمد عبد271

AM 04/10/20209:20صباح العزيز عبد أحمد العزيز عبد272

AM 04/10/202010:00الكحلوت خليل نصر الكريم عبد273

AM 04/10/202010:40الرحيم عبد عطيه محمد هللا عبد274

AM 04/10/202011:20حنونة محمد جمال عبدالعزيز275

PM 04/10/202012:00أبوزايد عبد حسين عبدالعزيز276

PM 04/10/202012:40شعت عبدالكريم محمد عبدالكريم277

PM 04/10/20201:20زنون حسن حسنين عبير278

AM 05/10/20208:00يوسف حسن عصام عبير279

AM 05/10/20208:40صالح علي كمال عبير280
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AM 05/10/20209:20الفرا سليمان أحمد عزة281

AM 05/10/202010:00غالي أبو سميح هاني عزة282

AM 05/10/202010:40الرنتيسي محمد جمال عال283

AM 05/10/202011:20الزطمة هللا عبد عدنان عال284

PM 05/10/202012:00السلوت خميس عيد عال285

PM 05/10/202012:40الروس أبو إبراهيم علي عالء286

PM 05/10/20201:20ختلة ابو سلمان محمد عالء287

AM 06/10/20208:00البنا فضل مازن عالم288

AM 06/10/20208:40عيد محمدشعبان عبدالناصر علي289

AM 06/10/20209:20حماد رجب محمود غادة290

AM 06/10/202010:00الواديه حسن بشير غاده291

AM 06/10/202010:40زرقه ابو شحده راتب غاده292

AM 06/10/202011:20سمره ابو جميل نعيم غاده293

PM 06/10/202012:00عاشور خضر فتحي غدير294

PM 06/10/202012:40ابونصيره عطا يوسف غدير295

PM 06/10/20201:20نبهان سعيد سعد غيداء296

AM 07/10/20208:00حسين عواد منير فاتن297

AM 07/10/20208:40سويدان ربيع نافذ فاتن298

AM 07/10/20209:20أبوكميل محمد باسم فادي299

AM 07/10/202010:00المدهون يوسف ابراهيم فاطمة300

AM 07/10/202010:40زنون حسن صالح فاطمة301

AM 07/10/202011:20سويرح أبو عزات فتحي فاطمة302

PM 07/10/202012:00سنيمة أبو محمد محمد فاطمة303

PM 07/10/202012:40السميري موسى محمد فاطمة304

PM 07/10/20201:20مرتجى رشيد رفيق فاطمه305

AM 08/10/20208:00الراعي إبراهيم يحيى فاطمه306

AM 08/10/20208:40عودة أبو عبد حسني فداء307

AM 08/10/20209:20هويشل أبو محمد الرحمن عبد فداء308

AM 08/10/202010:00بدوان أحمد لطفي فداء309

AM 08/10/202010:40ليلى ابو احمد سامح فدوى310

AM 08/10/202011:20النجار فضل سمير فضل311

PM 08/10/202012:00بدر يوسف الحافظ عبد فلسطين312

PM 08/10/202012:40الصلحات محمود ياسين كاملة313

PM 08/10/20201:20عمر صالح زياد كرم314

AM 11/10/20208:00الحجار أحمد سعيد لبنى315
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AM 11/10/20208:40المبحوح محمد محمود لطيفة316

AM 11/10/20209:20ديب أبو سليمان كمال ليلى317

AM 11/10/202010:00لبده ابو يونس رياض لينا318

AM 11/10/202010:40ابوهربيد سعيد زياد لينا319

AM 11/10/202011:20الشنطي اسماعيل صبحي لينا320

PM 11/10/202012:00لبد سليم سمير مجد321

PM 11/10/202012:40السبح ابو صالح أحمد محمد322

PM 11/10/20201:20إبراهيم موسى أحمد محمد323

AM 12/10/20208:00كتوع مصباح أشرف محمد324

AM 12/10/20208:40مطر أبو خليل بهجت محمد325

AM 12/10/20209:20امونة ابو محمد جمال محمد326

AM 12/10/202010:00اجبارة منصور حسان محمد327

AM 12/10/202010:40مسعود محمد زياد محمد328

AM 12/10/202011:20األعور أبو أحمد سليم محمد329

PM 12/10/202012:00يوسف أبو سالمة طالل محمد330

PM 12/10/202012:40المجدالوي محمود الرحيم عبد محمد331

PM 12/10/20201:20حمودة محمد المعطي عبد محمد332

AM 13/10/20208:00مشتهى رمضان هاشم علي محمد333

AM 13/10/20208:40الرنتيسي محمد غازي محمد334

AM 13/10/20209:20البيروتي أسعد كامل محمد335

AM 13/10/202010:00الهبيل فؤاد ناهض محمد336

AM 13/10/202010:40العثامنه محمد ناهض محمد337

AM 13/10/202011:20االسطل محمد ياسين محمد338

PM 13/10/202012:00قاعود محمد يسري محمد339

PM 13/10/202012:40زقوت عمر يوسف محمد340

PM 13/10/20201:20حبيب أبو محمود أحمد محمود341

AM 14/10/20208:00فورة عادل حيدر محمود342

AM 14/10/20208:40عليان محمود خالد محمود343

AM 14/10/20209:20آصرف موسى الرحمن عبد محمود344

AM 14/10/202010:00سمرة أبو سعيد محمد محمود345

AM 14/10/202010:40بارود محمد إبراهيم مدلين346

AM 14/10/202011:20الرحمن عبد محمود إبراهيم مرام347

PM 14/10/202012:00الزعانين عصام زهير مرام348

PM 14/10/202012:40أحمد حسين محمد مرام349

PM 14/10/20201:20دية أبو محمود مهران مران350
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AM 15/10/20208:00عزب ابو محمد الحافظ عبد مروه351

AM 15/10/20208:40جاسر أبو ناجي مروان مروه352

AM 15/10/20209:20مطر هللا عبد إسماعيل مريم353

AM 15/10/202010:00القططي حامد سالم مريم354

AM 15/10/202010:40صفيه ابو محمد عزالدين مريم355

AM 15/10/202011:20عابد أبو سالم محمد مريم356

PM 15/10/202012:00اسماعيل ابو مصطفى محمد معتز357

PM 15/10/202012:40عليوة سعيد هشام معتصم358

PM 15/10/20201:20حلس طلب فضل ملكه359

AM 18/10/20208:00العيش أبو عطية علي منار360

AM 18/10/20208:40دغيم ابو محمد زياد منال361

AM 18/10/20209:20كوارع محمد سليمان منال362

AM 18/10/202010:00دالل أبو فريد أحمد منى363

AM 18/10/202010:40الهباش اسماعيل خليل منى364

AM 18/10/202011:20النجار مصطفى عادل منى365

PM 18/10/202012:00أبوشقرة محمود محمد منى366

PM 18/10/202012:40قطمة ابو مساعد محمد منى367

PM 18/10/20201:20لبد ابراهيم عمر منير368

AM 19/10/20208:00الشريحي ابراهيم إسماعيل مها369

AM 19/10/20208:40حماد سليمان خليل مها370

AM 19/10/20209:20عقل عبدالرحمن عمر مها371

AM 19/10/202010:00علي ابو خالد نبيل مها372

AM 19/10/202010:40النباهين سليمان أحمد مي373

AM 19/10/202011:20ابووردة فكري محمود مي374

PM 19/10/202012:00الغليظ جمعة وليد مي375

PM 19/10/202012:40ابوغالي محمد فايز ميس376

PM 19/10/20201:20الرنتيسي عبدهللا حسن ميساء377

AM 20/10/20208:00ماضي مرزوق حمد ميساء378

AM 20/10/20208:40السويركي حسونة عاطف ميسون379

AM 20/10/20209:20عيد محمد ناصر نادية380

AM 20/10/202010:00حمدان خليل إيهاب نادين381

AM 20/10/202010:40االغا محمد جبارة ناهض382

AM 20/10/202011:20عمرة أبو رزق محمد نجاة383

PM 20/10/202012:00أبوجادهللا صالح نبيل نجالء384

PM 20/10/202012:40الهلول رمضان صابر نجوان385
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PM 20/10/20201:20ناموس أبو ابراهيم سامي نداء386

AM 21/10/20208:00القدرة اسماعيل سامي نداء387

AM 21/10/20208:40وادي حسن محمد نداء388

AM 21/10/20209:20صالحه الرحمن عبد محمد نداء389

AM 21/10/202010:00عطوان حسين مروان نداء390

AM 21/10/202010:40الهنداوي حامد حسام ندى391

AM 21/10/202011:20الكاس ابو شفيق توفيق نعمة392

PM 21/10/202012:00عاشور رمضان محمد نعمة393

PM 21/10/202012:40ريان عبدالفتاح يوسف نعمة394

PM 21/10/20201:20أبوعابد عيد أحمد نعيمة395

AM 22/10/20208:00عيد محمد جمال نهى396

AM 22/10/20208:40الجزار محمد جمعة نهى397

AM 22/10/20209:20محمود محمود محمد نوال398

AM 22/10/202010:00غانم هللا عبد أحمد نور399

AM 22/10/202010:40العال ابو ابراهيم احمد نور400

AM 22/10/202011:20زبيدة ابو أحمد خالد نور401

PM 22/10/202012:00االستاذ خليل عصام نور402

PM 22/10/202012:40عثمان حسن فريد نور403

PM 22/10/20201:20عيشة ابو حسن محمود نور404

AM 25/10/20208:00صياح تركي نافذ نور405

AM 25/10/20208:40الحلبي خليل يوسف نور406

AM 25/10/20209:20العشي علي اسماعيل نوره407

AM 25/10/202010:00عون أبو محمد محمد نيفين408

AM 25/10/202010:40النزلي يوسف ايمن هاشم409

AM 25/10/202011:20صافي هاشم جبر هالة410

PM 25/10/202012:00شاهين يعقوب خالد هالة411

PM 25/10/202012:40سليم حلمي احمد هبة412

PM 25/10/20201:20العطار أحمد سليمان هبة413

AM 26/10/20208:00ابوشاويش خالد فايق هبة414

AM 26/10/20208:40لحية ابو سالم فريد هبة415

AM 26/10/20209:20كالب ابراهيم جميل هداية416

AM 26/10/202010:00حماد حسين فايز هدى417

AM 26/10/202010:40ابوجراد مصطفى كمال هدى418

AM 26/10/202011:20الريش أبو رسمي محمود هدى419

PM 26/10/202012:00ريان عبدالفتاح يوسف هدى420
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PM 26/10/202012:40دياب محمد حسني هديل421

PM 26/10/20201:20صباح الفتاح عبد الخالق عبد هديل422

AM 27/10/20208:00معمر ابو عبدالهادي فايز هديل423

AM 27/10/20208:40ابوشاويش محمد كمال هديل424

AM 27/10/20209:20النويري عطيوي ماجد هديل425

AM 27/10/202010:00الخطيب محمد نبيل هديل426

AM 27/10/202010:40مراد زكي محمد هزار427

AM 27/10/202011:20أحمد الحاج عبدهللا يوسف هشام428

PM 27/10/202012:00السميري جمعه جهاد هال429

PM 27/10/202012:40غالي أبو محمد علي هناء430

PM 27/10/20201:20عوده ابو احمد نصر هناء431

AM 28/10/20208:00حسونة نسيم كريم هنادي432

AM 28/10/20208:40موسى الجواد عبد حسن هند433

AM 28/10/20209:20يوسف حسن حيدر هيا434

AM 28/10/202010:00أحمد حسين عبدهللا هيا435

AM 28/10/202010:40العصار محمد المالك عبد هيام436

AM 28/10/202011:20الهسي محمود خالد هيثم437

PM 28/10/202012:00اعالو الرحمن عبد نبيل وائل438

PM 28/10/202012:40مشاوخ إبراهيم إسماعيل وجدان439

PM 28/10/20201:20معروف محمد تيسير وسام440

AM 01/11/20208:00الفرا عطوه عبدالرحيم وسام441

AM 01/11/20208:40ناموس ابو ابراهيم ناهض وسام442

AM 01/11/20209:20ريحان محمد أحمد وسيم443

AM 01/11/202010:00الناجي محمد هاشم وصال444

AM 01/11/202010:40التلباني القادر عبد اسماعيل وفاء445

AM 01/11/202011:20الموسى أحمد حسن وفاء446

PM 01/11/202012:00نبهان صبحي محمد وفاء447

PM 01/11/202012:40علي الشيخ نمر محمد وفاء448

PM 01/11/20201:20بكير خليل جمال والء449

AM 02/11/20208:00جابر عبدهللا جهاد والء450

AM 02/11/20208:40اللحام حسن داود والء451

AM 02/11/20209:20موسي عطاهللا زياد والء452

AM 02/11/202010:00عنتر محمد سمير والء453

AM 02/11/202010:40جادهللا عبدالفتاح عبدهللا والء454

AM 02/11/202011:20الزعالن عطية عليان والء455
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PM 02/11/202012:00طويلة أبو سلطي عمر والء456

PM 02/11/202012:40الجزار عطية فهمي والء457

PM 02/11/20201:20الهندي خليل فواز والء458

AM 03/11/20208:00ماضي أحمد محمود والء459

AM 03/11/20208:40خاطر أبو إبراهيم محمد ياسمين460

AM 03/11/20209:20دردونه ربيع مدحت ياسمين461

AM 03/11/202010:00العجرمي محمد موسى ياسمين462

AM 03/11/202010:40رباح محمد ابراهيم يحيى463

AM 03/11/202011:20حسونة اسماعيل ناصر يسرى464

PM 03/11/202012:00الهشيم إسماعيل جواد يوسف465

PM 03/11/202012:40جنينة زهدي وائل يوسف466

PM 03/11/20201:20عطوان حسين أسعد يونس467
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