
العلــوم-  تخصص معلم وظيفة لمقابلة المرشحين أسماء

المقابلة موعدالمقابلة تاريخاالسمالرقم

AM 09/08/20208:40الحوراني نمر محمد أحالم1

AM 09/08/20209:20سمعان أبو المعطي عبد حاتم أحمد2

AM 09/08/202010:00مخيمر الرحمن عبد خالد أحمد3

AM 09/08/202010:40الوادية محمد رمزي أحمد4

AM 09/08/202011:20خضر حرب صالح أحمد5

PM 09/08/202012:00عاشور محمود فايز أحمد6

PM 09/08/202012:40حمام أبو محمود محمود أحمد7

PM 09/08/20201:20القريناوي سعد نايف أحمد8

AM 10/08/20208:00جياب ابو محمد خالد أريج9

AM 10/08/20208:40عابدة ابو سالم فتحي أريج10

AM 10/08/20209:20شقرة أبو محمود أحمد إسراء11

AM 10/08/202010:00فروانة الرزاق عبد أسعد إسراء12

AM 10/08/202010:40قنديل عاطف سامي إسراء13

AM 10/08/202011:20بطيحان أبو علي فؤاد إسراء14

PM 10/08/202012:00بركة احمد مصباح إسراء15

PM 10/08/202012:40سكر حسن فايز إسالم16

PM 10/08/20201:20غراب محمد خليل أسماء17

AM 11/08/20208:00السرساوي العبد طلعت أسماء18

AM 11/08/20208:40أبوجهل عبدهللا محمديوسف أسماء19

AM 11/08/20209:20شعت احمد رأفت أفنان20

AM 11/08/202010:00رضوان إسماعيل سفيان إقبال21

AM 11/08/202010:40الشيخ ابراهيم محمد أكرم22

AM 11/08/202011:20الجدع محمد أحمد آالء23

PM 11/08/202012:00الفرا جالل شفيق آالء24

PM 11/08/202012:40القريناوي صالح صالح آالء25

PM 11/08/20201:20الحولي عبدهللا علي آالء26

AM 12/08/20208:00الجمل صالح يوسف آالء27

AM 12/08/20208:40شامية حسن سعيد إلهام28

AM 12/08/20209:20عابد محمد زيدان أمان29

AM 12/08/202010:00قوش حسن ابراهيم أماني30

AM 12/08/202010:40فرحات محمود بشير آماني31

AM 12/08/202011:20سرحان علي سمير أماني32

PM 12/08/202012:00السيقلي إبراهيم صالح أمجد33

PM 12/08/202012:40ظاهر محمد أحمد أمل34

PM 12/08/20201:20األشهب سالم سليمان هللا أميمة35
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AM 13/08/20208:00مخدة ابو أحمد جمال آيات36

AM 13/08/20208:40نصار ديب مجدي آيات37

AM 13/08/20209:20هللا عوض محمد عبدالعزيز آية38

AM 13/08/202010:00اعبيان فوزي مصطفى آية39

AM 13/08/202010:40المشهراوي طعمه وائل آية40

AM 13/08/202011:20القريناوي حسن إسماعيل إيمان41

PM 13/08/202012:00هالل أبو الهادي عبد ناصر إيمان42

PM 13/08/202012:40رجب يونس سليم ابتسام43

PM 13/08/20201:20مطر يوسف جمال ابراهيم44

AM 16/08/20208:00خطاب محمود العزيز عبد احسان45

AM 16/08/20208:40بارود معروف خليل احمد46

AM 16/08/20209:20حلس علي منصور احمد47

AM 16/08/202010:00الخطيب نظمي الكريم عبد اسامة48

AM 16/08/202010:40النجار محمود خالد اسراء49

AM 16/08/202011:20فروانة حسن عوني اسراء50

PM 16/08/202012:00الجدي محمد مصطفى اسراء51

PM 16/08/202012:40شتات ادريس ناصر اسراء52

PM 16/08/20201:20مطر عيسى رزق اسالم53

AM 17/08/20208:00سالمة الرحمن عبد سمير اسالم54

AM 17/08/20208:40مطر احمد خميس اسماء55

AM 17/08/20209:20الهور أحمد رياض اسماء56

AM 17/08/202010:00جالله أبو الحميد عبد خميس االء57

AM 17/08/202010:40جحلش صبحي هشام االء58

AM 17/08/202011:20شيحه ابو مناع يوسف امال59

PM 17/08/202012:00الفرام يوسف حمدي اماني60

PM 17/08/202012:40ضميدة ذيب خالد اماني61

PM 17/08/20201:20الغول مصطفى هشام اماني62

AM 18/08/20208:00الحلو الهادي عبد انور امل63

AM 18/08/20208:40الحشاش شاكر اللطيف عبد امل64

AM 18/08/20209:20الرحمن عبد نمر عمر امل65

AM 18/08/202010:00غليون ابو ابراهيم فؤاد امنه66

AM 18/08/202010:40حمد محمود علي اميمة67

AM 18/08/202011:20نبهان الحي عبد محمد اية68

PM 18/08/202012:00هربيد ابو محارب جميل ايمان69

PM 18/08/202012:40السعاتي احمد سليم ايمان70
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PM 18/08/20201:20حسونة جميل عماد ايمان71

AM 19/08/20208:00االشرم محمد كمال ايمان72

AM 19/08/20208:40أبودقة أحمد محمد ايمان73

AM 19/08/20209:20بلبل حمدان ايوب ايه74

AM 19/08/202010:00اسعد اسماعيل اسعد براء75

AM 19/08/202010:40مقداد محمد وليد بالل76

AM 19/08/202011:20ميرى ابو الكريم عبد عماد تحرير77

PM 19/08/202012:00أحمد اسماعيل زاهر تسنيم78

PM 19/08/202012:40بطيحان أبو علي فؤاد تسنيم79

PM 19/08/20201:20القرشلي عمر محمد تسنيم80

AM 20/08/20208:00حطب أبو مسلم ياسين تسنيم81

AM 20/08/20208:40دقه ابو خضر يونس تغريد82

AM 20/08/20209:20االسطل الحميد عبد ناهض جهاد83

AM 20/08/202010:00السوسي محمود جالل حسن84

AM 20/08/202010:40تايه محمود صالح حسن85

AM 20/08/202011:20الخوالدة محمد عيسى حليمة86

PM 20/08/202012:00الرومي سالم سويلم حمده87

PM 20/08/202012:40عقيل محمود إسماعيل حنين88

PM 20/08/20201:20عواد محمد خالد حنين89

AM 23/08/20208:00حجازي عبدهللا صبحي حنين90

AM 23/08/20208:40المصري اسحاق معين حنين91

AM 23/08/20209:20عوض أحمد جمال ختام92

AM 23/08/202010:00األسطل محمد زياد ختام93

AM 23/08/202010:40الواحد عبد ابراهيم عطية ختام94

AM 23/08/202011:20االخرس محمد عياش ختام95

PM 23/08/202012:00المصري جمعة يوسف ختام96

PM 23/08/202012:40الريس محمد جبريل خديجة97

PM 23/08/20201:20أبويونس مسعود رجب خلود98

AM 24/08/20208:00المدهون نمر محمود خلود99

AM 24/08/20208:40دهليز محمد نادي خليل100

AM 24/08/20209:20عابد ابو محمد موسى خولة101

AM 24/08/202010:00القدرة يونس أيمن دعاء102

AM 24/08/202010:40برهوم محمد ابراهيم دعاء103

AM 24/08/202011:20بكرة أبو محمود حسين دعاء104

PM 24/08/202012:00العسلي رشاد سعيد دعاء105
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PM 24/08/202012:40غطاس رمضان سعيد دعاء106

PM 24/08/20201:20كالب عبدالرؤوف عبدهللا دعاء107

AM 25/08/20208:00رزق ابو كامل محمد دعاء108

AM 25/08/20208:40رباح شاكر محمود دعاء109

AM 25/08/20209:20خطاب حسن نضال دعاء110

AM 25/08/202010:00الثالثيني يوسف فتحي ديانا111

AM 25/08/202010:40الهندي أحمد عوض ديمة112

AM 25/08/202011:20حماد احمد نظمي رانيه113

PM 25/08/202012:00االغا كامل عماد رزان114

PM 25/08/202012:40قمر أبو فارس الغني عبد رغد115

PM 25/08/20201:20دبور محمد منذر رغد116

AM 26/08/20208:00بكرة أبو محمود حسين رغدة117

AM 26/08/20208:40برقي يوسف انور رنيم118

AM 26/08/20209:20زبيدة ابو خليل يحيى رهيفه119

AM 26/08/202010:00شمالة أبو حسني الحكيم عبد روحيه120

AM 26/08/202010:40زيد أبو محمد جمال ريم121

AM 26/08/202011:20األغا رمضان أمين ريهام122

PM 26/08/202012:00زبيدة أبو خليل محمد زبيدة123

PM 26/08/202012:40القهوجي محمد رسمي زينب124

PM 26/08/20201:20طروش محمود علي سعاد125

AM 27/08/20208:00بطنين أبو وجيه هاني سعاد126

AM 27/08/20208:40شماس أبو العزيز عبد أحمد سلوى127

AM 27/08/20209:20غبن مطاوع جمعة سليل128

AM 27/08/202010:00درويش مصطفى بكر سماح129

AM 27/08/202010:40البشيتي عليان زكريا سماح130

AM 27/08/202011:20ابوريا عبدهللا زياد سماح131

PM 27/08/202012:00صهيبان أبو محمد هللا عوض سماح132

PM 27/08/202012:40زايدة أبو عثمان مهدي سماح133

PM 27/08/20201:20أسعد اسماعيل نعيم سماح134

AM 30/08/20208:00العمور حسين حمدي سمر135

AM 30/08/20208:40البرعي وحيد سمرأسامة136

AM 30/08/20209:20حسنين أبو يوسف القادر عبد سمية137

AM 30/08/202010:00سعد خميس فيصل سناء138

AM 30/08/202010:40قوش عمر يوسف سناء139

AM 30/08/202011:20الكحلوت محمد تيسير سها140
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PM 30/08/202012:00حمدونه رباح جميل شروق141

PM 30/08/202012:40السعاقين رجب سامي شرين142

PM 30/08/20201:20سلميه أبو خليل محمد شهد143

AM 31/08/20208:00طه أبو إسعيد أسعد شيرين144

AM 31/08/20208:40عدوان أبو إبراهيم جابر شيماء145

AM 31/08/20209:20عيادة أبو سليم حسين شيماء146

AM 31/08/202010:00صالحيه مصطفى رضا شيماء147

AM 31/08/202010:40عيد محمود عدنان شيماء148

AM 31/08/202011:20صالح عبدالرحيم عصام شيماء149

PM 31/08/202012:00العال عبد شحدة نعيم شيماء150

PM 31/08/202012:40داود حسن محمد صابرين151

PM 31/08/20201:20ملوح ابو عيادة عودة صفاء152

AM 01/09/20208:00الشاعر حسن الحميد عبد هللا عبد153

AM 01/09/20208:40الزهار علي إسماعيل عبدهللا154

AM 01/09/20209:20الهباش محمد فاروق عبدهللا155

AM 01/09/202010:00عثمان عليان محمود عبدهللا156

AM 01/09/202010:40حجازي عبدهللا مفيد عبدهللا157

AM 01/09/202011:20الزميلي موسى كاظم عبدالهادي158

PM 01/09/202012:00عليان ابو محمد خالد عبير159

PM 01/09/202012:40أبوعيد الكريم عبد سالمة عبير160

PM 01/09/20201:20سعدهللا محمود عوض عبير161

AM 02/09/20208:00الغمري احمد محمد عبير162

AM 02/09/20208:40البرديني عبدهللا ناصر عبير163

AM 02/09/20209:20سلمية أبو عيسى سعيد عال164

AM 02/09/202010:00جودة علي عبدالكريم علي165

AM 02/09/202010:40علي اسماعيل محمد عليا166

AM 02/09/202011:20حجازي حمدان وهبي عليه167

PM 02/09/202012:00العرجاني سليمان حامد عهد168

PM 02/09/202012:40خليفة يوسف صالح عواطف169

PM 02/09/20201:20الجواد عبد محمد تيسير غادة170

AM 03/09/20208:00شماس ابو احمد سالمه غدير171

AM 03/09/20208:40صيدم صبرى ناصر غدير172

AM 03/09/20209:20عدوان ابراهيم يوسف غدير173

AM 03/09/202010:00الصالحي محمد مصطفى غسان174

AM 03/09/202010:40فرج ابراهيم يوسف فاطمة175
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AM 03/09/202011:20صباح يحي محمود فاطمه176

PM 03/09/202012:00غنيم محمد جمال فداء177

PM 03/09/202012:40الشاعر موسى الحميد عبد فداء178

PM 03/09/20201:20غنيمة ابو هندي الرحمن عبد فداء179

AM 06/09/20208:00حجازي حمدان عرفات فداء180

AM 06/09/20208:40الزيناتي صالح محمود فداء181

AM 06/09/20209:20البطش مصباح أحمد فلاير182

AM 06/09/202010:00ابوريالة الحي عبد رافت فلاير183

AM 06/09/202010:40غرقود أبو حسين محمد فلاير184

AM 06/09/202011:20اصليح عايف حمد فضل185

PM 06/09/202012:00ابوعايش عودة محمد فيروز186

PM 06/09/202012:40األخرس نصر رأفت لبنى187

PM 06/09/20201:20شدق ابو محمد زياد لميس188

AM 07/09/20208:00النجار ابراهيم رأفت لندا189

AM 07/09/20208:40ابومعيلق فياض أحمد لينا190

AM 07/09/20209:20أبومدين الحميد عبد الحليم عبد لينا191

AM 07/09/202010:00الهباش محمد أسامة لينة192

AM 07/09/202010:40ضاهر محمد جبريل مالك193

AM 07/09/202011:20البلبيسي القادر عبد حسن محاسن194

PM 07/09/202012:00صقر هود ادريس محمد195

PM 07/09/202012:40شحيبر ابراهيم بدر محمد196

PM 07/09/20201:20نتيل زناده ابو علي حاتم محمد197

AM 08/09/20208:00مقداد محمد خالد محمد198

AM 08/09/20208:40الحمامي حسين خضر محمد199

AM 08/09/20209:20عمرة أبو علي زهدي محمد200

AM 08/09/202010:00عبادي ابو محمود محمد محمد201

AM 08/09/202010:40لبد سعيد محمود محمد202

AM 08/09/202011:20الحلبي مصباح نبيل محمد203

PM 08/09/202012:00الزطمة محمود رياض محمود204

PM 08/09/202012:40الصوص جميل محمود مرام205

PM 08/09/20201:20المبحوح المنسي يوسف مرام206

AM 09/09/20208:00العتال اسماعيل محمد مروة207

AM 09/09/20208:40الهندي خالد احمد مريم208

AM 09/09/20209:20سليم محمد سعدى مريم209

AM 09/09/202010:00أبوموسى مسلم عطاهللا مسلم210
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AM 09/09/202010:40الخطيب جبر أحمد مصعب211

AM 09/09/202011:20القانوع عوض هاني مكرم212

PM 09/09/202012:00شاويش ابو احمد محمد مالك213

PM 09/09/202012:40يوسف الحاج شحادة فتحي منار214

PM 09/09/20201:20مرتجى فرحات فرحات منار215

AM 10/09/20208:00جودة نصر مصطفى منار216

AM 10/09/20208:40سالم رزق رياض منال217

AM 10/09/20209:20شاهين موسى تيسير منى218

AM 10/09/202010:00أبوعودة محمد مجدي منى219

AM 10/09/202010:40ماضي حسن حمدي مها220

AM 10/09/202011:20المصري محمد رمضان مها221

PM 10/09/202012:00مسلم أحمد عبدهللا مها222

PM 10/09/202012:40قندس محمد محمود مها223

PM 10/09/20201:20حميد أبو محمد نبيل مها224

AM 13/09/20208:00حسونة إبراهيم محمد موسى225

AM 13/09/20208:40الترتوري عبدالهادي شوكت مي226

AM 13/09/20209:20شنب أبو حسن أحمد نجاة227

AM 13/09/202010:00العوف ابو محمود الناصر عبد نجالء228

AM 13/09/202010:40الشاعر سليمان جمعة نداء229

AM 13/09/202011:20عليوة خالد عاطف نداء230

PM 13/09/202012:00القديم سليمان الكريم عبد نداء231

PM 13/09/202012:40أبوعمرة علي عبدالمهدي ندى232

PM 13/09/20201:20أبولبدة العظيم عبد ناجح ندى233

AM 14/09/20208:00حرزهللا عدنان نبيل ندى234

AM 14/09/20208:40حجاج حنفي سعيد نسرين235

AM 14/09/20209:20مسلم خليل سميح نسرين236

AM 14/09/202010:00نصير أبو علي عوني نسرين237

AM 14/09/202010:40حسين العبد زهدي جهاد نسمة238

AM 14/09/202011:20جبل أبو عيد رياض نسمة239

PM 14/09/202012:00قشطة محمود محمد نسمة240

PM 14/09/202012:40كلخ حسن كمال نهى241

PM 14/09/20201:20حنون العالوي محمد ماجد نهى242

AM 15/09/20208:00االسطل هاشم حفص الهدى نور243

AM 15/09/20208:40السيد أحمد الرحيم عبد نور244

AM 15/09/20209:20النواجحة حسين علي نور245
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AM 15/09/202010:00صباح محمد محمود نور246

AM 15/09/202010:40السعداوي حسن الدين صالح نورا247

AM 15/09/202011:20عبدو يوسف جواد هالة248

PM 15/09/202012:00ابوعاذرة عبدربه احمد هبة249

PM 15/09/202012:40صقر ابراهيم حسن هبة250

PM 15/09/20201:20قدوم مسعود رياض هبة251

AM 16/09/20208:00عايش محمود شعبان هبة252

AM 16/09/20208:40ندى أبو صالح كمال هبة253

AM 16/09/20209:20نصر نصر مصطفى هبة254

AM 16/09/202010:00محمود فضل بسام هبه255

AM 16/09/202010:40عابد عبدهللا خليل هبه256

AM 16/09/202011:20البلبيسي اسماعيل نعيم هبه257

PM 16/09/202012:00الشاعر مرزوق يحيي هدايه258

PM 16/09/202012:40الدحدوح حماد بشير هديل259

PM 16/09/20201:20أسد أبو سالمة سعيد هديل260

AM 17/09/20208:00تنيرة حسن كمال هديل261

AM 17/09/20208:40خضر عباس مجدي هديل262

AM 17/09/20209:20شموط درويش مصطفى هديل263

AM 17/09/202010:00حموده هللا حمد يوسف همام264

AM 17/09/202010:40عمرة أبو محمد العزيز عبد هناء265

AM 17/09/202011:20سعيد سالم حسني هند266

PM 17/09/202012:00المزين الغفار عبد محمد هند267

PM 17/09/202012:40حماد رجب محمود هند268

PM 17/09/20201:20الزاملي موسى محمود هند269

AM 20/09/20208:00الهنداوي حامد حسام هيام270

AM 20/09/20208:40منسي الجواد عبد خميس هيفاء271

AM 20/09/20209:20زعنونة ابو حسين صالح وئام272

AM 20/09/202010:00عسليه ابراهيم فريد وئام273

AM 20/09/202010:40الهادي عبد ابراهيم الدين سعد وسام274

AM 20/09/202011:20مصبح إبراهيم محمد وسام275

PM 20/09/202012:00العيش ابو ابراهيم أحمد وطن276

PM 20/09/202012:40الوادية فرج أحمد وفاء277

PM 20/09/20201:20جاسر أبو الفتاح عبد فضل وفاء278

AM 21/09/20208:00عطوان حسين مروان وفاء279

AM 21/09/20208:40ظاهر أبو عطيه إبراهيم والء280
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AM 21/09/20209:20حبيب عايش احمد والء281

AM 21/09/202010:00بوادي محمد معين والء282

AM 21/09/202010:40جودة المجيد عبد حسن ياسمين283

AM 21/09/202011:20خطاب محمود خالد ياسمين284

PM 21/09/202012:00هالل أبو زكي سمير ياسمين285

PM 21/09/202012:40بركة محمد عمر ياسمين286

PM 21/09/20201:20زيدان أحمد محمد ياسمين287

AM 22/09/20208:00ابوغفرة محمد مهدي ياسمين288

AM 22/09/20208:40بارود محمد فايز يقين289

AM 22/09/20209:20مشتهى محمد رياض يوسف290

AM 22/09/202010:00الحداد احمد فايق اسالم291
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