
الرياضيات-  تخصص معلم وظيفة لمقابلة المرشحين أسماء

المقابلة موعدالمقابلة تاريخاالسمالرقم

AM 09/08/20208:40القاضي أحمد فيصل إبتسام1

AM 09/08/20209:20سالم كمال توفيق إبراهيم2

AM 09/08/202010:00البلعاوي إبراهيم حسن أحالم3

AM 09/08/202010:40النواجحة عبدالعزيز أسامة أحمد4

AM 09/08/202011:20السنوار أحمد جمال أحمد5

PM 09/08/202012:00صافي سعيد حاتم أحمد6

PM 09/08/202012:40جلهوم أبو إبراهيم حماد أحمد7

PM 09/08/20201:20الشرفا ابراهيم خليل أحمد8

AM 10/08/20208:00الحالق عطا سمير أحمد9

AM 10/08/20208:40محمود رمضان عادل أحمد10

AM 10/08/20209:20مقداد محمد الجليل عبد أحمد11

AM 10/08/202010:00حمدان خليل عصام أحمد12

AM 10/08/202010:40ابوجبل شعبان ماجد أحمد13

AM 10/08/202011:20صيدم خميس محمود أحمد14

PM 10/08/202012:00المغاري أحمد ناصر أحمد15

PM 10/08/202012:40صقر محمد ناهض أحمد16

PM 10/08/20201:20جلهوم أبو علي نايف أحمد17

AM 11/08/20208:00شمالة أبو ابراهيم كمال أريج18

AM 11/08/20208:40عوض خليل محمود أريج19

AM 11/08/20209:20ناصر ابو محمد زياد أزهار20

AM 11/08/202010:00سالمة حلمي حسن إسراء21

AM 11/08/202010:40لبدة أبو العظيم عبد رمضان إسراء22

AM 11/08/202011:20محمد مصطفى الكريم عبد إسراء23

PM 11/08/202012:00شاويش أبو عبدالكريم عطايا إسراء24

PM 11/08/202012:40النبي عبد محمود إبراهيم إسالم25

PM 11/08/20201:20العيد شيخ عبدهللا احمد إسالم26

AM 12/08/20208:00عيسى إسماعيل زياد إسالم27

AM 12/08/20208:40مرجان سليمان عبدالمحسن إسالم28

AM 12/08/20209:20حمودة عبدهللا عيسى إسالم29

AM 12/08/202010:00ادويدار محمد فتحي إسالم30

AM 12/08/202010:40عياد موسى محيسن إسالم31

AM 12/08/202011:20العاصي محمود رفعت أسماء32

PM 12/08/202012:00دربيه الهادي عبد مجدي أسماء33

PM 12/08/202012:40عليوة حجازي مدحت أسماء34

PM 12/08/20201:20مهدي حيدر جهاد أسيل35
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AM 13/08/20208:00مشتهى أحمد حرب أالء36

AM 13/08/20208:40شنيورة رشاد رسالن آالء37

AM 13/08/20209:20البرعي أحمد الساتر عبد آالء38

AM 13/08/202010:00المدهون عبدالرحمن عوني آالء39

AM 13/08/202010:40القصاص صبحي مازن أماني40

AM 13/08/202011:20هالل أبو حسن محمد أماني41

PM 13/08/202012:00خالد محمد عدنان مروان أمجد42

PM 13/08/202012:40النعامي حسين أحمد أمل43

PM 13/08/20201:20الجعيدي الكريم عبد خليل أمل44

AM 16/08/20208:00سحويل محمد ناصر أمل45

AM 16/08/20208:40البطة عبدو ناصر أميرة46

AM 16/08/20209:20البطنيجي درويش إبراهيم أميمة47

AM 16/08/202010:00جعرور يونس عدنان آنا48

AM 16/08/202010:40داود محمد أشرف أنسام49

AM 16/08/202011:20البياري محمد حسين أنوار50

PM 16/08/202012:00الزين علي مصطفى أنور51

PM 16/08/202012:40عيد الشيخ محمد صالح آيات52

PM 16/08/20201:20دلول فضل رمضان إياد53

AM 17/08/20208:00عودة محمد كمال آية54

AM 17/08/20208:40دهمان عبدهللا محمد أية55

AM 17/08/20209:20مهادي علي القادر عبد إيمان56

AM 17/08/202010:00اللهواني محمد فؤاد إيمان57

AM 17/08/202010:40فارس حسين محمد إيمان58

AM 17/08/202011:20عاشور شحدة محمد إيمان59

PM 17/08/202012:00أحمد حسن مفيد إيمان60

PM 17/08/202012:40مزيد حسين يوسف إيمان61

PM 17/08/20201:20ريان الفتاح عبد يوسف إيمان62

AM 18/08/20208:00اسماعيل القادر عبد هللا عبد ابتسام63

AM 18/08/20208:40السطري فايز محمد ابتهال64

AM 18/08/20209:20ناجي سالم حسان ابراهيم65

AM 18/08/202010:00الدعس أحمد شحده ابراهيم66

AM 18/08/202010:40أحمد محمد المنعم عبد ابراهيم67

AM 18/08/202011:20عبيد ابو العزيز عبد محمد ابراهيم68

PM 18/08/202012:00يوسف أبو سالمة طالل ابرهيم69

PM 18/08/202012:40مغنم ابو محمد عصام احالم70
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PM 18/08/20201:20االشقر ابراهيم محمد احالم71

AM 19/08/20208:00الفجم احمد إبراهيم احمد72

AM 19/08/20208:40صالح يوسف اسبيتان احمد73

AM 19/08/20209:20قفة احمد عمر احمد74

AM 19/08/202010:00عاذره ابو جميعان فريد احمد75

AM 19/08/202010:40طه الرحمن عبد محمود احمد76

AM 19/08/202011:20كراز محمود خالد اخالص77

PM 19/08/202012:00ابوناجى قاسم أحمد اسراء78

PM 19/08/202012:40ابوهالل الهادي عبد ايهاب اسراء79

PM 19/08/20201:20درويش محمد جواد اسراء80

AM 20/08/20208:00أبولبدة عمر زياد اسراء81

AM 20/08/20208:40أبووالي سالم سليمان اسراء82

AM 20/08/20209:20المبيض صالح عامر اسراء83

AM 20/08/202010:00مزيد جمعة غازي اسراء84

AM 20/08/202010:40صيدم خميس محمد اسراء85

AM 20/08/202011:20حيدر ابو سالمه مساعد اسراء86

PM 20/08/202012:00سعد محمد ناصر اسراء87

PM 20/08/202012:40اسماعيل حسن احمد اسالم88

PM 20/08/20201:20غرقود مراحيل جبر اسالم89

AM 23/08/20208:00البابا سالم حمدان اسالم90

AM 23/08/20208:40السيد جبري رياض اسالم91

AM 23/08/20209:20نوفل صالح الحليم عبد اسالم92

AM 23/08/202010:00الرحمن عبد سلمي عمر اسالم93

AM 23/08/202010:40دحيله ابو سالمه مساعد اسالم94

AM 23/08/202011:20ابوجليدان عطية توفيق اسماء95

PM 23/08/202012:00سلوت السيد سامي اسماء96

PM 23/08/202012:40عابد صقر علي اسماء97

PM 23/08/20201:20ربيع أبو عبد سالمة اشرف98

AM 24/08/20208:00زعرب صبري نسيم اعتدال99

AM 24/08/20208:40االغا شكري جهاد افنان100

AM 24/08/20209:20علي الشيخ حسن اللطيف عبد اكرام101

AM 24/08/202010:00عيادة ابو عطيه جابر االء102

AM 24/08/202010:40صيام نمر جمال االء103

AM 24/08/202011:20سلطان ابو الرحمن عبد حسن االء104

PM 24/08/202012:00ابوزهير اسعد زهير االء105
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PM 24/08/202012:40العيد شيخ سالم اسماعيل االمين106

PM 24/08/20201:20الشاللفة ابراهيم علي الفت107

AM 25/08/20208:00صافي محمد اسعد الهام108

AM 25/08/20208:40التوم حسن احمد اماني109

AM 25/08/20209:20خفاجة حماد حمدان اماني110

AM 25/08/202010:00الحمايدة سلمان سليم اماني111

AM 25/08/202010:40الديراوي الرحمن عبد احمد امل112

AM 25/08/202011:20احمد احمد سليمان امل113

PM 25/08/202012:00حبيب ابو الحميد عبد الرحمن عبد امل114

PM 25/08/202012:40ماضي صالح يحيى امل115

PM 25/08/20201:20محيسن عوض سالم اميمة116

AM 26/08/20208:00مطر مراد ماجد انتصار117

AM 26/08/20208:40معمر شحادة نوفل انوار118

AM 26/08/20209:20حمودة احمد القادر عبد ايات119

AM 26/08/202010:00الشريف محمود جمال اية120

AM 26/08/202010:40رضوان سالم جهاد اية121

AM 26/08/202011:20صيام علي جهاد اية122

PM 26/08/202012:00الجعيدى الكريم عبد خليل اية123

PM 26/08/202012:40حجازي عمر ماجد اية124

PM 26/08/20201:20مصطفى حسن نعيم اية125

AM 27/08/20208:00حصيره ابو محمود تيسير ايمان126

AM 27/08/20208:40صالح منسي حسين ايمان127

AM 27/08/20209:20بهلول محمود صبحي ايمان128

AM 27/08/202010:00مطر محمد عدنان ايمان129

AM 27/08/202010:40عمرة أبو سليم عزات ايمان130

AM 27/08/202011:20رقعة ابو مصطفى عزام ايمان131

PM 27/08/202012:00عبيد عثمان عمر ايمان132

PM 27/08/202012:40المبحوح شعبان مفيد ايمان133

PM 27/08/20201:20رجب رشاد بشير ايناس134

AM 30/08/20208:00السباخي محمد زياد ايناس135

AM 30/08/20208:40أبوجزر حامد مجدي ايناس136

AM 30/08/20209:20السنوار طه أحمد ايه137

AM 30/08/202010:00حسين حرب محمود باسل138

AM 30/08/202010:40عدوان أبو سلمي محمد بثينة139

AM 30/08/202011:20جاموس أبو صالح إبراهيم براء140
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PM 30/08/202012:00هالل أبو الهادي عبد ايهاب براء141

PM 30/08/202012:40صيام هللا عبد العزيز عبد براءه142

PM 30/08/20201:20الشاعر كامل فؤاد بسمة143

AM 31/08/20208:00أبوعزيز سليمان سلمان بكر144

AM 31/08/20208:40الغفور عبد الكريم عبد جهاد بالل145

AM 31/08/20209:20شعر ابو حماد ابراهيم بيان146

AM 31/08/202010:00ستة ابو سالم خالد تحرير147

AM 31/08/202010:40الهادي عبد علي الهادي عبد تحرير148

AM 31/08/202011:20قنيطه يونس سعيد تسنيم149

PM 31/08/202012:00النجار حامد عثمان تسنيم150

PM 31/08/202012:40جبر سعيد عمر تسنيم151

PM 31/08/20201:20وادي الحميد عبد محمد تسنيم152

AM 01/09/20208:00عياش محمد ناصر تسنيم153

AM 01/09/20208:40حمد محمود علي جمال154

AM 01/09/20209:20عيد محمد سامي جميله155

AM 01/09/202010:00الشمالي اللطيف عبد الكريم عبد جهاد156

AM 01/09/202010:40اليازجي رباح زهدي جواهر157

AM 01/09/202011:20كلش محمد جهاد جيهان158

PM 01/09/202012:00الزطمة بديع أسعد حسام159

PM 01/09/202012:40اصليح عايف حمد حليمة160

PM 01/09/20201:20عيسى عطيه عالء حليمه161

AM 02/09/20208:00ربيع ابو سالم محمد حمدان162

AM 02/09/20208:40شنب أبو حسن أحمد حنان163

AM 02/09/20209:20العطار محمود محمد حنان164

AM 02/09/202010:00السعافين ابراهيم جاسم حنين165

AM 02/09/202010:40شعيب أبو محمد محمد حنين166

AM 02/09/202011:20عبده اسماعيل ناصر حنين167

PM 02/09/202012:00ابومسامح محمد احمد حياه168

PM 02/09/202012:40بهجه حسين عطا محمد خالد169

PM 02/09/20201:20مصطفى أبو اسماعيل أحمد ختام170

AM 03/09/20208:00العجين أبو سالم الحي عبد ختام171

AM 03/09/20208:40بدوان محمود محمد خديجة172

AM 03/09/20209:20عبدربه جودت عثمان خضره173

AM 03/09/202010:00صافي القادر عبد السيد خلود174

AM 03/09/202010:40الضابوس حسن خالد خلود175
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AM 03/09/202011:20شمالة أبو القادر عبد زياد خلود176

PM 03/09/202012:00المصري جمعة محمد خولة177

PM 03/09/202012:40مطر عزمي مصطفى دالبا178

PM 03/09/20201:20زبيدة ابو محمود حامد داليا179

AM 06/09/20208:00ابونمر سالم نمر دانية180

AM 06/09/20208:40فرينة محمود إبراهيم دعاء181

AM 06/09/20209:20صالحة ربيع أحمد دعاء182

AM 06/09/202010:00الميناوي خضر ابراهيم دعاء183

AM 06/09/202010:40هاشم ابو خليل بشير دعاء184

AM 06/09/202011:20النجار محمد جمال دعاء185

PM 06/09/202012:00الجديلي محمد جميل دعاء186

PM 06/09/202012:40ميمه محمد حاتم دعاء187

PM 06/09/20201:20إنصيو محمد زاهر دعاء188

AM 07/09/20208:00حرب محمد سامي دعاء189

AM 07/09/20208:40البسيوني جمعه سليمان دعاء190

AM 07/09/20209:20جياب أبو محمود طلعت دعاء191

AM 07/09/202010:00جمعه علي عدنان دعاء192

AM 07/09/202010:40محمود محمود فتحي دعاء193

AM 07/09/202011:20جزر ابو جمعة محمد دعاء194

PM 07/09/202012:00القاضي قاسم محمود دعاء195

PM 07/09/202012:40اسماعيل محمود زهير دينا196

PM 07/09/20201:20الفرع هللا عبد القادر عبد دينا197

AM 08/09/20208:00الدين زين أحمد سليم رؤى198

AM 08/09/20208:40المفتي محمد عماد رؤى199

AM 08/09/20209:20السكني رمضان محمد رامي200

AM 08/09/202010:00صقر ابراهيم سليم رانيه201

AM 08/09/202010:40عبيد توفيق فايق رانيه202

AM 08/09/202011:20عقيالن أحمد محمد ربا203

PM 08/09/202012:00ابوسبت عبدربه نواف ربيع204

PM 08/09/202012:40لبد توفيق محمود رحاب205

PM 08/09/20201:20محسن الرحمن عبد محمود رحاب206

AM 09/09/20208:00اليعقوبي يوسف على رزان207

AM 09/09/20208:40لبدة أبو محمد فتحي رشا208

AM 09/09/20209:20وشاح فهمي ماهر رشا209

AM 09/09/202010:00السلوت جمعة محمد رشاد210
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AM 09/09/202010:40العربيد المجيد عبد احسان رغدة211

AM 09/09/202011:20شحادة عبدالمجيد محمد رلى212

PM 09/09/202012:00غريب سليم سمير رنا213

PM 09/09/202012:40العيد شيخ موسى فتحي رنا214

PM 09/09/20201:20شحادة عبدالمجيد محمد رندا215

AM 10/09/20208:00سمور يوسف ناصر رندة216

AM 10/09/20208:40األستاذ عبدالقادر يحيى رواء217

AM 10/09/20209:20فايد يحيى فايد روان218

AM 10/09/202010:00عسيله ابراهيم فريد روان219

AM 10/09/202010:40المدهون حسن محمود روان220

AM 10/09/202011:20معيلق ابو فياض عامر روتانه221

PM 10/09/202012:00ضباع أبو محمود تيسير ريم222

PM 10/09/202012:40مسعود ابو القادر عبد صبحي ريم223

PM 10/09/20201:20الغفاري محمد محمود ريم224

AM 13/09/20208:00(لولو) الشرفا محمود يحيى ريما225

AM 13/09/20208:40البريم احمد شوقي ريهام226

AM 13/09/20209:20العثماني محمد نبيل ريهام227

AM 13/09/202010:00سويرح ابو سالم محمد زينب228

AM 13/09/202010:40النحال عبدالكريم حامد سالي229

AM 13/09/202011:20جالله أبو كامل سفيان سالي230

PM 13/09/202012:00النبريص جادهللا عبدالكريم سامح231

PM 13/09/202012:40نصر أبو إبراهيم ماهر سبال232

PM 13/09/20201:20االستاذ عبدهللا رشدي سجود233

AM 14/09/20208:00حسنين محمد جمال سحر234

AM 14/09/20208:40المصري محمد خالد سحر235

AM 14/09/20209:20أبوزايدة سالم حرب سالم236

AM 14/09/202010:00إسماعيل أحمد سهيل سلسبيل237

AM 14/09/202010:40يونس محمد جميل سلمى238

AM 14/09/202011:20السيقلي محمد الكريم عبد سليم239

PM 14/09/202012:00عبيد السالم عبد أحمد سماح240

PM 14/09/202012:40الصعيدي حسن جمال سماح241

PM 14/09/20201:20ماضي ابو ماضي عطيه سماح242

AM 15/09/20208:00بربخ زرعي ناصر سماح243

AM 15/09/20208:40ابوعوده محمد مروان سماهر244

AM 15/09/20209:20دبوسه ابو حسن خالد سمر245

7



الرياضيات-  تخصص معلم وظيفة لمقابلة المرشحين أسماء

المقابلة موعدالمقابلة تاريخاالسمالرقم

AM 15/09/202010:00خليل الشيخ مصلح راجح سمر246

AM 15/09/202010:40السالمي أحمد طارق سمر247

AM 15/09/202011:20الماللحه محمد الحميد عبد سمر248

PM 15/09/202012:00الحايك محمود عبدالعظيم سمر249

PM 15/09/202012:40القزاز محمد نعيم سمر250

PM 15/09/20201:20رخيه ابو أحمد سليمان سناء251

AM 16/09/20208:00موسى عمر خالد سها252

AM 16/09/20208:40حامد خليل خالد شادي253

AM 16/09/20209:20حميد ابو علي نوفل محمد شاهر254

AM 16/09/202010:00النواجحة رمضان حسام شذا255

AM 16/09/202010:40السحار محمد هاني شذا256

AM 16/09/202011:20عطاهلل محمود اسعد شروق257

PM 16/09/202012:00هللا عبد شعبان محمد شروق258

PM 16/09/202012:40الجواد عبد عوض ناهض شروق259

PM 16/09/20201:20العتيلي بديع محمد أحمد شرين260

AM 17/09/20208:00إزريد السالم عبد زياد شهد261

AM 17/09/20208:40حمدونه محمد ماهر شيرين262

AM 17/09/20209:20صبح العزيز عبد ابراهيم شيماء263

AM 17/09/202010:00ياغي مرشد بدر شيماء264

AM 17/09/202010:40أبودية أحمد كمال شيماء265

AM 17/09/202011:20شاهين محمد يحيى شيماء266

PM 17/09/202012:00نصار حسن ابراهيم صابرين267

PM 17/09/202012:40الطالع خالد سليم صابرين268

PM 17/09/20201:20البردويل ابراهيم عبدهللا صابرين269

AM 20/09/20208:00السكني رمضان محمد صابرين270

AM 20/09/20208:40بطنين ابو صالح حسين صالح271

AM 20/09/20209:20الحلو ابراهيم فخري صالح272

AM 20/09/202010:00عاشور حسين عدنان صباح273

AM 20/09/202010:40الرياطي محمود مصباح صباح274

AM 20/09/202011:20حصيرة أبو سلمان موسى صباح275

PM 20/09/202012:00السيد محمود راجح صفاء276

PM 20/09/202012:40العيد شيخ يوسف فتحي صفاء277

PM 20/09/20201:20الغرابلي محمود مصطفى صفاء278

AM 21/09/20208:00الزعانبن محمد خالد صمود279

AM 21/09/20208:40هالل أبو زكي بسام ضحى280
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AM 21/09/20209:20الزاملي موسى عبدربه ضحى281

AM 21/09/202010:00أبوماضي ماضي أحمد عائشة282

AM 21/09/202010:40عبدو ابو محمد القادر عبد عائشة283

AM 21/09/202011:20النجار خليل عطا عائشة284

PM 21/09/202012:00حمودة ابراهيم غسان عاصم285

PM 21/09/202012:40شلحة محمد احمد عاطف286

PM 21/09/20201:20رباح محمد ابراهيم عامر287

AM 22/09/20208:00شراب صادق كامل عباس288

AM 22/09/20208:40قنديل عمر خطاب الرحمن عبد289

AM 22/09/20209:20جودة الكريم عبد صابر الكريم عبد290

AM 22/09/202010:00السدودي عبدهللا إبراهيم عبدهللا291

AM 22/09/202010:40قمر أبو عبدهللا ابراهيم عبير292

AM 22/09/202011:20محمود فضل بسام عبير293

PM 22/09/202012:00االحول سعيد عيسى عبير294

PM 22/09/202012:40الشلفوح ابراهيم محمد عبير295

PM 22/09/20201:20نصار عزات ناصر عبير296

AM 23/09/20208:00ابوشاويش ابراهيم سعدي عدنان297

AM 23/09/20208:40ابوزناده محمد جمال  عزة298

AM 23/09/20209:20السحار إبراهيم جميل عزيزة299

AM 23/09/202010:00الشكرى شكرى بكير عال300

AM 23/09/202010:40اسليم هاشم المجيد عبد عال301

AM 23/09/202011:20القانوع محمد عوض عال302

PM 23/09/202012:00سالم الكريم عبد فايز عال303

PM 23/09/202012:40مبارك حسن محمد عال304

PM 23/09/20201:20السالمي الرحمن عبد محمد عال305

AM 24/09/20208:00حسونة سليمان يحيى عالء306

AM 24/09/20208:40رضوان حسن خضر عالءالدين307

AM 24/09/20209:20الكفارنة محمد نبيل عماد308

AM 24/09/202010:00صالحة عطية محمود عمر309

AM 24/09/202010:40صيام محمد نعيم عمرو310

AM 24/09/202011:20الزقزوق عمر فخري عيشة311

PM 24/09/202012:00ابوعليان محمد خالد غادة312

PM 24/09/202012:40الجدي شعبان عيد محمد غادة313

PM 24/09/20201:20األشقر محمود عدنان غاده314

AM 27/09/20208:00سلمان الرحمن عبد اكرم غدير315
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AM 27/09/20208:40الدردساوي جمعة حماد فاطمة316

AM 27/09/20209:20اسماعيل أحمد سهيل فاطمة317

AM 27/09/202010:00صيام محمود عطا فاطمة318

AM 27/09/202010:40شعر أبو محمد عطية فاطمة319

AM 27/09/202011:20العزيب سليم محمود فاطمة320

PM 27/09/202012:00الهادي عبد محمد محمود فاطمة321

PM 27/09/202012:40مصطفى حسن رمضان فاطمه322

PM 27/09/20201:20االسطل مصطفى سليمان فاطمه323

AM 28/09/20208:00فارس حسين العزيز عبد فاطمه324

AM 28/09/20208:40ابوسويرح حماد سليمان فايزة325

AM 28/09/20209:20الوديدي ابراهيم محمد فتحي326

AM 28/09/202010:00الرزانى مصطفى عدنان فداء327

AM 28/09/202010:40الحلو ابراهيم فخري فداء328

AM 28/09/202011:20مصطفى ابو سليمان ماجد كرم329

PM 28/09/202012:00مرجان سليمان محمد كرم330

PM 28/09/202012:40رضوان عبدالرؤوف محمد لمى331

PM 28/09/20201:20سالمة محمد أحمد لميس332

AM 29/09/20208:00عودة محمد جهاد لينا333

AM 29/09/20208:40قنديل عمر خطاب لينا334

AM 29/09/20209:20الكحلوت محمد نسيم لينا335

AM 29/09/202010:00زقالم ابراهيم باسل لينه336

AM 29/09/202010:40ضهير راغب مجدي ماري337

AM 29/09/202011:20العيد شيخ موسى ابراهيم ماريه338

PM 29/09/202012:00عزام محمد ابراهيم مجدي339

PM 29/09/202012:40جعرور عطا غسان مجدية340

PM 29/09/20201:20سرور مصطفى أحمد محمد341

AM 30/09/20208:00الزطمه بديع أسعد محمد342

AM 30/09/20208:40الفيومي محمد أنور محمد343

AM 30/09/20209:20الدرباشي اسماعيل ابراهيم محمد344

AM 30/09/202010:00العويني حسن باسم محمد345

AM 30/09/202010:40عياش محمد جمال محمد346

AM 30/09/202011:20صبح ابراهيم خالد محمد347

PM 30/09/202012:00الكرد محمد رائد محمد348

PM 30/09/202012:40شماس أبو أحمد سالمه محمد349

PM 30/09/20201:20الزطمة رشيد عادل محمد350
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AM 01/10/20208:00حمدان إبراهيم الحكيم عبد محمد351

AM 01/10/20208:40أبوشعر محمد عطية محمد352

AM 01/10/20209:20حسان رمضان علي محمد353

AM 01/10/202010:00الزر الكريم عبد علي محمد354

AM 01/10/202010:40لقان محمد فايز محمد355

AM 01/10/202011:20حسونة نسيم كريم محمد356

PM 01/10/202012:00سحويل محمد ماهر محمد357

PM 01/10/202012:40ورد خليل محمود محمد358

PM 01/10/20201:20عثمان عليان محمود محمد359

AM 04/10/20208:00الغفاري محمد محمود محمد360

AM 04/10/20208:40عيسى محمد محمود محمد361

AM 04/10/20209:20حمدان أحمد نافذ محمد362

AM 04/10/202010:00مصلح خميس نصر محمد363

AM 04/10/202010:40الغفاري محمد وليد محمد364

AM 04/10/202011:20التلمس حسن يحيى محمد365

PM 04/10/202012:00العمرين ابو حسن زهير محمود366

PM 04/10/202012:40معال ابو عليان زياد محمود367

PM 04/10/20201:20القديري محمود طالل محمود368

AM 05/10/20208:00ابوداير أحمد عادل محمود369

AM 05/10/20208:40االسطل محمد الكريم عبد محمود370

AM 05/10/20209:20مطر غالب فؤاد مطر غالب فؤاد محمود371

AM 05/10/202010:00وشاح رشدي محمد محمود372

AM 05/10/202010:40السكني رمضان محمد محمود373

AM 05/10/202011:20شملخ رمضان محمد محمود374

PM 05/10/202012:00درويش محمود نافذ محمود375

PM 05/10/202012:40البحيصي محمد غازي مرام376

PM 05/10/20201:20شملة أبو عبدهللا تيسير مروة377

AM 06/10/20208:00راضي عيسى حسن مروه378

AM 06/10/20208:40مسامح أبو محمد السيد مريم379

AM 06/10/20209:20العربيد جمال خالد مريم380

AM 06/10/202010:00يوسف الفتاح عبد محمود مريم381

AM 06/10/202010:40منديل ابو سلمي احمد مسره382

AM 06/10/202011:20الفرا هللا نصر سليمان مصطفى383

PM 06/10/202012:00قريق محمد يعقوب معتز384

PM 06/10/202012:40البهنساوي حامد غازي معتصم385

11



الرياضيات-  تخصص معلم وظيفة لمقابلة المرشحين أسماء

المقابلة موعدالمقابلة تاريخاالسمالرقم

PM 06/10/20201:20موسى أبو موسى لطفي ملك386

AM 07/10/20208:00حمد رفيق نبيل ملكه387

AM 07/10/20208:40صرصور سعيد يوسف منار388

AM 07/10/20209:20دردونة محمد جهاد منال389

AM 07/10/202010:00النادي محمد فؤاد منال390

AM 07/10/202010:40قنن حسن أحمد منى391

AM 07/10/202011:20الريش أبو حرب أسامة منى392

PM 07/10/202012:00عبدالواحد ابراهيم توفيق منى393

PM 07/10/202012:40الحاج إسماعيل هشام منى394

PM 07/10/20201:20جبل ابو يونس احمد مها395

AM 08/10/20208:00العيد شيخ نافل حامد مها396

AM 08/10/20208:40محسن حسن عالءالدين مها397

AM 08/10/20209:20سعيد جابر أيمن مي398

AM 08/10/202010:00زيد أبو محمد أيمن ميار399

AM 08/10/202010:40مطر داود امين ميرفت400

AM 08/10/202011:20هللا عوض محمد ماجد ميس401

PM 08/10/202012:00مليحه خليل سميح ميساء402

PM 08/10/202012:40الزطمه بديع أسعد ميسون403

PM 08/10/20201:20هالل أبو رمضان غازي ميسون404

AM 11/10/20208:00الدلو علي عوني ناديا405

AM 11/10/20208:40الصيفي اسماعيل سعد ناريمان406

AM 11/10/20209:20الدبجي سليم السالم عبد نجود407

AM 11/10/202010:00معمر أبو سلمان محمد نجوى408

AM 11/10/202010:40القرا الفتاح عبد ربحي نداء409

AM 11/10/202011:20فرحات الفتاح عبد علي نداء410

PM 11/10/202012:00جرغون سالم يوسف نداء411

PM 11/10/202012:40حجازي محمود حسن ندى412

PM 11/10/20201:20عوض رشدي محمد ندين413

AM 12/10/20208:00القططي نايف عادل نرمين414

AM 12/10/20208:40شمالة أبو العبد توفيق نسرين415

AM 12/10/20209:20الفرا طاهر رشدي نسرين416

AM 12/10/202010:00فروانة سالمه سعد نسمه417

AM 12/10/202010:40الكرد القادر عبد نادر نهاية418

AM 12/10/202011:20أبوكميل محمد خضر نهى419

PM 12/10/202012:00زايد أبو محمد كمال نهى420
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PM 12/10/202012:40طالب علي حسن نور421

PM 12/10/20201:20البشيتي حماد زكي نور422

AM 13/10/20208:00مغصيب ابو أحمد فتحي نور423

AM 13/10/20208:40المغاري عمر خضر نورا424

AM 13/10/20209:20مصطفى ابو السالم عبد هللا عبد نورا425

AM 13/10/202010:00صافي محمد أسعد نورة426

AM 13/10/202010:40شمالة أبو فضل فتحي هاله427

AM 13/10/202011:20المغاري موسى مروان هاني428

PM 13/10/202012:00نتيل زنادة ابو علي اكرم هبة429

PM 13/10/202012:40حجازي فخري جميل هبة430

PM 13/10/20201:20فحجان خليل حسن هبة431

AM 14/10/20208:00الدربي شعبان رياض هبة432

AM 14/10/20208:40دحروج أبو عبدالكريم نايف هبة433

AM 14/10/20209:20الجمل فاروق وائل هبة434

AM 14/10/202010:00ريدة أبو عايش يوسف هبة435

AM 14/10/202010:40اليازوري محمد درويش هبه436

AM 14/10/202011:20سالمه عبدالرحمن رمضان هبه437

PM 14/10/202012:00الغمري رجب سعدي هبه438

PM 14/10/202012:40انصيو سليمان يوسف هبه439

PM 14/10/20201:20الصوري الرحمن عبد خالد هدى440

AM 15/10/20208:00جويعد ابو العاطي عبد خالد هدى441

AM 15/10/20208:40البحيصي محمد رمزي هدى442

AM 15/10/20209:20بدران أحمد زهير هدى443

AM 15/10/202010:00عنزة ابو احمد يوسف هدى444

AM 15/10/202010:40المحالوي أحمد خالد هديل445

AM 15/10/202011:20ابومصطفى محمود خالد هديل446

PM 15/10/202012:00عواد ابراهيم عزالدين هديل447

PM 15/10/202012:40البدرساوي محمد غيصوب هديل448

PM 15/10/20201:20حسين محمد كاظم هديل449

AM 18/10/20208:00الكرزون خميس هشام هديل450

AM 18/10/20208:40شرف عبدهللا محمد هشام451

AM 18/10/20209:20أبويوسف سليمان سمير هال452

AM 18/10/202010:00سلمان عبدالوهاب خضر هناء453

AM 18/10/202010:40الخواجه محمود سلمان هناء454

AM 18/10/202011:20سلمية أبو محمد سليم هيا455
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PM 18/10/202012:00ابوعودة سعيد ناصر هيثم456

PM 18/10/202012:40ابووردة محمد نزار وافي457

PM 18/10/20201:20النبي عبد عطوه أحمد وجدان458

AM 19/10/20208:00كالب محمد الناصر عبد ورد459

AM 19/10/20208:40النجار غازي عبدهللا وسام460

AM 19/10/20209:20القديري عبد فضل وسام461

AM 19/10/202010:00راضي أحمد مطيع وسام462

AM 19/10/202010:40صيام سعدي اسعد وفاء463

AM 19/10/202011:20صافي سعيد حمدي والء464

PM 19/10/202012:00الدرة يوسف رياض والء465

PM 19/10/202012:40سعيد عودة سعيد والء466

PM 19/10/20201:20شحادة حنفي ناصر والء467

AM 20/10/20208:00الخير أبو عيسى هشام والء468

AM 20/10/20208:40أسعد يوسف أسعد ياسر469

AM 20/10/20209:20العفيفي عثمان بسام ياسمين470

AM 20/10/202010:00الفرا فضل حسن ياسمين471

AM 20/10/202010:40عيسى عبدالفتاح سهيل ياسمين472

AM 20/10/202011:20شاهين محمد محمود ياسمين473

PM 20/10/202012:00هالل أبو محمود ابراهيم يسرى474

PM 20/10/202012:40حماد عبدالرحمن محمد يوسف475

PM 20/10/20201:20المغير سعيد ابراهيم کمال476
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