
الفنية التربية-  تخصص معلم وظيفة لمقابلة المرشحين أسماء

المقابلة موعدالمقابلة تاريخاالسمالرقم

AM 25/08/20208:40االسطل خليل حسن أبرار1

AM 25/08/20209:20مصطفى أبو كامل إيهاب أزهار2

AM 25/08/202010:00الصبيحي أحمد الحليم عبد إسالم3

AM 25/08/202010:40زيد أبو رجب عادل أصيل4

AM 25/08/202011:20مسلم ابو علي الرحمن عبد إلهام5

PM 25/08/202012:00العلول سعدي جمال أمال6

PM 25/08/202012:40الوهاب عبد فؤاد أحمد إيمان7

PM 25/08/20201:20الماللحة حميدان ناصر إيمان8

AM 26/08/20208:00ختله أبو اسماعيل عبدهللا آيه9

AM 26/08/20208:40ابوتكفة العال عبد مصطفى احسان10

AM 26/08/20209:20أبوشنب محمد حسين اسراء11

AM 26/08/202010:00الحلو محمد شفيق اسراء12

AM 26/08/202010:40صادق محمد وجيه اسراء13

AM 26/08/202011:20القلزاني علي فتحي اسالم14

PM 26/08/202012:00كالب محمد رضوان اسماء15

PM 26/08/202012:40عويضة ابو عبد سالمة اسماء16

PM 26/08/20201:20المصري عنابة درويش محمد االء17

AM 27/08/20208:00البلبيسي المحسن عبد رجاء اية18

AM 27/08/20208:40الهباش محمود احمد ايمان19

AM 27/08/20209:20الدربي مصلح عبدالخالق ايناس20

AM 27/08/202010:00ضاهر مصطفى حمدي ايه21

AM 27/08/202010:40اللداوي محمد جميل باسل22

AM 27/08/202011:20عوكل علي عادل بيان23

PM 27/08/202012:00الجمل كامل محمد تسنيم24

PM 27/08/202012:40الصوالحة عبدهللا محمد جميلة25

PM 27/08/20201:20الكحلوت محمود الكريم عبد حليمة26

AM 30/08/20208:00صالحة الرحمن عبد خالد حنان27

AM 30/08/20208:40مور ابو موسى العزيز عبد حنين28

AM 30/08/20209:20الدسوقي المجيد عبد محمد خلود29

AM 30/08/202010:00النباهين سلمان اسماعيل خنتام30

AM 30/08/202010:40عابد عمر نصرهللا داليا31

AM 30/08/202011:20علوان أبو رمضان محمد رائد32

PM 30/08/202012:00البردويل احمد حمدي رانيا33

PM 30/08/202012:40ثابت سالم محمود رشا34

PM 30/08/20201:20محمود سالم محمود رشا35
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AM 31/08/20208:00سحويل محمد محمد ُرفيدة36

AM 31/08/20208:40الحاج إبراهيم جمال رنا37

AM 31/08/20209:20النيرب احمد نعيم رنين38

AM 31/08/202010:00النواجحة العزيز عبد منصور رهام39

AM 31/08/202010:40االسطل طاهر عواد روشان40

AM 31/08/202011:20ابوغالي صالح محمد ريم41

PM 31/08/202012:00شمالة أبو عامر الحكيم عبد ريما42

PM 31/08/202012:40عباس احمد محمود ريما43

PM 31/08/20201:20قديح حس محمد ريهام44

AM 01/09/20208:00عيد الشيخ سليمان محمود ساجدة45

AM 01/09/20208:40عبيد سالم رشدي سارة46

AM 01/09/20209:20جمعة رشدي زياد سرين47

AM 01/09/202010:00عفانة جابر رزق سهير48

AM 01/09/202010:40عويضة دياب جابر سوزان49

AM 01/09/202011:20حمد احمد محمد شادية50

PM 01/09/202012:00الكرد موسى الرحمن عبد عائشة51

PM 01/09/202012:40الحداد ابراهيم محمد عفاف52

PM 01/09/20201:20خضر سعيد فوزي عال53

AM 02/09/20208:00ابومنديل عبدربه أحمد فداء54

AM 02/09/20208:40شبات محمود اسماعيل فداء55

AM 02/09/20209:20درويش احمد صبحى فدوى56

AM 02/09/202010:00البس درويش وحيد لبنى57

AM 02/09/202010:40بارود خليل اسماعيل محسن58

AM 02/09/202011:20عمار جبر الرحمن عبد محمد59

PM 02/09/202012:00حزين أبو سالم قابل محمد60

PM 02/09/202012:40عجور جميل بكر محمود61

PM 02/09/20201:20الصفدي سالم رمضان مروان62

AM 03/09/20208:00المصري رباح محمد مريم63

AM 03/09/20208:40سل أبو محمود جمال مصعب64

AM 03/09/20209:20موسى احمد محمد مها65

AM 03/09/202010:00دحالن الخالق عبد يويف ميساء66

AM 03/09/202010:40أبوعرمانة علي نافذ ميسه67

AM 03/09/202011:20الصفطاوي صبحي الرؤوف عبد ندى68

PM 03/09/202012:00الرزاني مصطفى أيمن نسرين69

PM 03/09/202012:40اغبيط أبو سلمان جمال نعمه70
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PM 03/09/20201:20القيق صبح وجيه نمر71

AM 06/09/20208:00مراد محمود عصام نهى72

AM 06/09/20208:40المسلمي محمد يحيى نور73

AM 06/09/20209:20السباخي هاشم مدحت هاشم74

AM 06/09/202010:00نحلة أبو محمد هشام هالة75

AM 06/09/202010:40المصري محمد ثابت هبة76

AM 06/09/202011:20العويسي عبدالفتاح حسام هبه77

PM 06/09/202012:00برهوم شحدة علي هناء78

PM 06/09/202012:40درابيه مصطفى يوسف هنية79

PM 06/09/20201:20البطة عبدو ناصر هيا80

AM 07/09/20208:00البحيصي طالب الحكيم عبد وفاء81

AM 07/09/20208:40العثامنه محمود محمد وفاء82

AM 07/09/20209:20شرار أبو الكريم عبد محمد والء83

AM 07/09/202010:00المدهون أحمد مصطفى يسري84
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