
االجتماعية المواد-  تخصص معلم وظيفة لمقابلة المرشحين أسماء

المقابلة موعدالمقابلة تاريخاالسمالرقم

AM 09/08/20208:40بلور حسين محمود أحمد1

AM 09/08/20209:20ياسين علي محمود أحمد2

AM 09/08/202010:00الهندي نايف ناصر أحمد3

AM 09/08/202010:40الطويل عمر عدنان أالء4

AM 09/08/202011:20صيام حسن كمال أماني5

PM 09/08/202012:00ابوعواد يوسف صالح آمين6

PM 09/08/202012:40السويركي حسونة سعود أمينة7

PM 09/08/20201:20الكفارنه حسين عوض أنغام8

AM 10/08/20208:00ماضي عودة سالم إيمان9

AM 10/08/20208:40القاضي جابر يوسف إيمان10

AM 10/08/20209:20هللا فرج سليمان رباح إيناس11

AM 10/08/202010:00الدباري اجميعان محمد ابتسام12

AM 10/08/202010:40السلطان محمد سامي ابراهيم13

AM 10/08/202011:20اللحام محمد كامل ابراهيم14

PM 10/08/202012:00شعبان احمد محمد ابراهيم15

PM 10/08/202012:40عبدربه نوري منيب محمد ابراهيم16

PM 10/08/20201:20عيسى حسن على احمد17

AM 11/08/20208:00هولى ابو عبدالكريم حافظ اخالص18

AM 11/08/20208:40الشرفا الكريم عبد زكريا اريج19

AM 11/08/20209:20مقاط عبد مصلح اريج20

AM 11/08/202010:00بطنين ابو صالح حسين اسراء21

AM 11/08/202010:40حماد الخالق عبد غازي اسالم22

AM 11/08/202011:20زعرب جاسر محمود اسماء23

PM 11/08/202012:00مطر اسماعيل عيد اسماعيل24

PM 11/08/202012:40ظاهر عبدهللا علي اعتماد25

PM 11/08/20201:20السميري عبدربه هاشم اكرام26

AM 12/08/20208:00يحيى انور سمير اليان27

AM 12/08/20208:40ناصر ابو نمر مصطفى امنة28

AM 12/08/20209:20عروق أبو سالم جابر انتماء29

AM 12/08/202010:00حرب ابو محمد ابراهيم انعام30

AM 12/08/202010:40دبابش حسن وسام انوار31

AM 12/08/202011:20طبيخ ابو رمضان ناصر ايمان32

PM 12/08/202012:00الحشاش فرحان شحده ايمن33

PM 12/08/202012:40مهدي الرحمن عبد سعيد بشرى34

PM 12/08/20201:20حليمة ابو سليمان حرب بكر35
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AM 13/08/20208:00مطر يعقوب يوسف بالل36

AM 13/08/20208:40برهوم الهادي عبد الكريم عبد تحرير37

AM 13/08/20209:20دبور ابراهيم روحي حسن38

AM 13/08/202010:00ابويوسف محمد الوهاب عبد حنين39

AM 13/08/202010:40قنديل أحمد صالح خالد40

AM 13/08/202011:20مصلح عوض علي خالد41

PM 13/08/202012:00صيام الهادى عبد محمد خالد42

PM 13/08/202012:40عطيوي ابو سليمان حسن خلود43

PM 13/08/20201:20الحلو احمد ابراهيم خليل44

AM 16/08/20208:00الشريف شكري المجيد عبد دعاء45

AM 16/08/20208:40حلس سالمة عمر دعاء46

AM 16/08/20209:20عوض رباح محمد دعاء47

AM 16/08/202010:00الجمل صالح يوسف دعاء48

AM 16/08/202010:40الرومي سليم موسى دولة49

AM 16/08/202011:20قاسم محمد حسين  رائد50

PM 16/08/202012:00العباسي محمد صالح رائد51

PM 16/08/202012:40أبوشميس موسى محمد رجاء52

PM 16/08/20201:20ابوسته سليمان فتحي ردينه53

AM 17/08/20208:00بدوي سالم حسن رشا54

AM 17/08/20208:40ريدة ابو رزق محمد رشا55

AM 17/08/20209:20طويلة أبو محمد زياد رغدة56

AM 17/08/202010:00شملخ محمد صادق ريهام57

AM 17/08/202010:40سته ابو محمد الرحيم عبد زهرة58

AM 17/08/202011:20حموده محمد المعطي عبد ساره59

PM 17/08/202012:00زعرب مرزوق اللطيف بعد سالي60

PM 17/08/202012:40الحنجوري سليم كامل سالي61

PM 17/08/20201:20طعيمه ابو فرج صالح سامر62

AM 18/08/20208:00عمران ابو حمدان احمد سماح63

AM 18/08/20208:40حجازى شاكر عبدالعزيز سماح64

AM 18/08/20209:20النسر ابراهيم عودة سماح65

AM 18/08/202010:00حسن أحمد فتحي سمر66

AM 18/08/202010:40ابوناجي قاسم عصام سمية67

AM 18/08/202011:20عبدربه يوسف نمر سها68

PM 18/08/202012:00زعرب ربه عبد وليد سها69

PM 18/08/202012:40العرجه أحمد حمدان الدين سيف70
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PM 18/08/20201:20علي أيوب محمد شادية71

AM 19/08/20208:00الهواري ناجي عيد شاهر72

AM 19/08/20208:40عمر مصطفى نبهان شموع73

AM 19/08/20209:20العيد شيخ محمد خليل شيماء74

AM 19/08/202010:00سعادة أبو عبدهللا عاهد شيماء75

AM 19/08/202010:40الغول محمود كامل شيماء76

AM 19/08/202011:20حمد محمود هللا عبد صابرين77

PM 19/08/202012:00قاسم سعيد عصام صباح78

PM 19/08/202012:40كحيل سليمان سعد صفاء79

PM 19/08/20201:20ناجى سالم سليمان عايشة80

AM 20/08/20208:00المصدر سالم حسني الخالق عبد81

AM 20/08/20208:40الهادي عبد محمد رفيق الفتاح عبد82

AM 20/08/20209:20هللا فرج محمود عمران الهادي عبد83

AM 20/08/202010:00عوده نمر عوض عبدهللا84

AM 20/08/202010:40ابوعنزة عثمان إسماعيل عثمان85

AM 20/08/202011:20راضى حسن فتحى عزة86

PM 20/08/202012:00صالحة محمود ذياب عصام87

PM 20/08/202012:40الحاج عبدالرحمن حسن عفاف88

PM 20/08/20201:20عابد إبراهيم حسين عفاف89

AM 23/08/20208:00العربيد محمد احمد عمر90

AM 23/08/20208:40القرع أبو محمد خضر عمر91

AM 23/08/20209:20األخرس محمد توفيق عواطف92

AM 23/08/202010:00عيشان عوض محمدعلي عوض93

AM 23/08/202010:40الصيداوى عيسى احمد عيسى94

AM 23/08/202011:20المدهون شحادة محمد غادة95

PM 23/08/202012:00جرغون إرويعي أحمد فائدة96

PM 23/08/202012:40بريك ابو محمد سليمان فاطمة97

PM 23/08/20201:20القهوجي مجمود عدنان فاطمة98

AM 24/08/20208:00علوان عيسى عبد فاطمه99

AM 24/08/20208:40الصوالحي فارس خضر فايزة100

AM 24/08/20209:20عفانة حسين أنور فداء101

AM 24/08/202010:00خوصة أبو هللا عودة طلب فدوى102

AM 24/08/202010:40ماضي عودة سالم فهد103

AM 24/08/202011:20عبيد سالم رمضان كمال104

PM 24/08/202012:00اسلخ محمد وليد لطيفة105
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PM 24/08/202012:40الشنا خليل أنور محمد106

PM 24/08/20201:20فودة عطية خليل محمد107

AM 25/08/20208:00شراب مالحي رجب محمد108

AM 25/08/20208:40كريزم الحميد عبد زهير محمد109

AM 25/08/20209:20اسليم محمد العزيز عبد محمد110

AM 25/08/202010:00مغاري محمد فريد محمد111

AM 25/08/202010:40ضاهر صادق فهمي محمد112

AM 25/08/202011:20صفيه أبو الرحمن عبد ماهر محمد113

PM 25/08/202012:00الزق سليم محمود محمد114

PM 25/08/202012:40خد ابو سليمان مسلم محمد115

PM 25/08/20201:20حسنين يوسف يحيى محمد116

AM 26/08/20208:00موسي أبو محمد موسي محمود117

AM 26/08/20208:40المدهون إبراهيم محمد مرام118

AM 26/08/20209:20البيرم أحمد نبيل مريم119

AM 26/08/202010:00سمهدانه ابو عوده سعيد مسلم120

AM 26/08/202010:40مصطفى أبو إبراهيم هاشم معتصم121

AM 26/08/202011:20أبوركبه أحمد عزات ممدوح122

PM 26/08/202012:00غرابه أبو سليمان مصطفى مهند123

PM 26/08/202012:40الهوبي محمود جمال موسى124

PM 26/08/20201:20الكرد حسن شكري موسى125

AM 27/08/20208:00أبوشوقة أحمد سعيد مي126

AM 27/08/20208:40الغفاري محمد اسماعيل نادية127

AM 27/08/20209:20عودة حسين محمد نداء128

AM 27/08/202010:00رزق ابو محمد أحمد نسرين129

AM 27/08/202010:40الفرام يوسف محمد هللا نعمة130

AM 27/08/202011:20مسعود محمد السالم عبد نعمة131

PM 27/08/202012:00عابده أبو زايد نعيم نور132

PM 27/08/202012:40اللداوي داود خليل هاني133

PM 27/08/20201:20حطب ابو فارس القادر عبد هبة134

AM 30/08/20208:00العزازمه سالمه عطاهللا هبه135

AM 30/08/20208:40جندية ابراهيم سامي هديل136

AM 30/08/20209:20مهدي محمود الباسط عبد هديل137

AM 30/08/202010:00السالخى ريحان حمودة هناء138

AM 30/08/202010:40حلحول أبو حمدان عبدهللا هنادي139

AM 30/08/202011:20كلوب القادر عبد مجدي وئام140
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PM 30/08/202012:00النجار حسن يوسف وئام141

PM 30/08/202012:40البدرساوي محمد ناصر وائل142

PM 30/08/20201:20زقوت نعيم رمزي وردة143

AM 31/08/20208:00عيد مصطفي سعيد ورود144

AM 31/08/20208:40مطر ابراهيم عمر وليد145

AM 31/08/20209:20الغف رمزي هاني ياسمين146

AM 31/08/202010:00القاضى اسماعيل محمد يونس147
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