
التعليم تكنولوجيا-  تخصص معلم وظيفة لمقابلة المرشحين أسماء

المقابلة موعدالمقابلة تاريخاالسمالرقم

AM 08/09/20208:40األشقر محمد ابراهيم أحمد1

AM 08/09/20209:20عيادة أبو محمود الكريم عبد أحمد2

AM 08/09/202010:00زقوت عمر يوسف أحمد3

AM 08/09/202010:40ياسين السالم عبد أحمد أسامة4

AM 08/09/202011:20مطر محمد محمد أسامة5

PM 08/09/202012:00الترك فايق سمير إسالم6

PM 08/09/202012:40المناعمة الرازق عبد عزات أسماء7

PM 08/09/20201:20عابد سعيد نظمي آالء8

AM 09/09/20208:00الحافي محمد أحمد أمل9

AM 09/09/20208:40األستاذ حسن ماهر أمل10

AM 09/09/20209:20موسى أبو حماد حميد إيمان11

AM 09/09/202010:00تايه محمود صالح ابراهيم12

AM 09/09/202010:40حسونة ابراهيم يوسف ابراهيم13

AM 09/09/202011:20القوقا عامر كمال اسراء14

PM 09/09/202012:00ابورزق محمود توفيق اسالم15

PM 09/09/202012:40الحمضيات اسماعيل أكرم اسماعيل16

AM 10/09/20208:00طريش ابو هللا عبد جمال امل17

AM 10/09/20208:40األخرس حمدان عبدالرحمن بالل18

AM 10/09/20209:20البلبيسي حسن سعيد محمد بهية19

AM 10/09/202010:00ابوريدة الرحمن عبد احمد تامر20

AM 10/09/202010:40العالم محمد مصطفى تسنيم21

AM 10/09/202011:20زعنونة أبو محمد اياد جهاد22

PM 10/09/202012:00الزاملي اسماعيل سليمان حفصه23

PM 10/09/202012:40شرار أبو حسين بسام حليمة24

AM 13/09/20208:00الحاج القادر عبد العزيز عبد حنان25

AM 13/09/20208:40الزيناتي محمد حيدر دعاء26

AM 13/09/20209:20علي شامخ كمال دعاء27

AM 13/09/202010:00النفار محمد نمر ديانا28

AM 13/09/202010:40النجار الرحمن عبد ابراهيم راويه29

AM 13/09/202011:20ابوطه عبدهللا محمد ربيع30

PM 13/09/202012:00الجديان ابو دياب فهمي رشا31

PM 13/09/202012:40صرصور احمد محمد رغده32

AM 14/09/20208:00العيد شيخ سليمان إبراهيم رنا33

AM 14/09/20208:40المدهون حسني عماد زهرة34

AM 14/09/20209:20كحيل عبد حامد زينات35
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AM 14/09/202010:00العسكري محمد أحمد سامي36

AM 14/09/202010:40مقداد محمد خالد سماح37

AM 14/09/202011:20صوالي سليم طالل سماح38

PM 14/09/202012:00عيطة أبو سليم الدين جمال سهام39

PM 14/09/202012:40مقبل احمد خالد شيماء40

AM 15/09/20208:00مكاوي محمد مصطفى شيماء41

AM 15/09/20208:40النجار عبدربه محمد صفاء42

AM 15/09/20209:20الخطيب يوسف عبدالمجيد طارق43

AM 15/09/202010:00الحوت محمد عايش عادل44

AM 15/09/202010:40العوف أبو الرحمن عبد علي الرحمن عبد45

AM 15/09/202011:20نار ابو ابراهيم عصام عبدهللا46

PM 15/09/202012:00صرصور محمد الحي عبد عبلة47

PM 15/09/202012:40اشبير اشبير وليد عبير48

AM 16/09/20208:00مشتهى نايف جهاد عزة49

AM 16/09/20208:40قنديل عطا سيد عزة50

AM 16/09/20209:20صيام هللا عبد الرحمن عبد عزيزة51

AM 16/09/202010:00العثامنة سعد مجدي فادي52

AM 16/09/202010:40حمام ابو سالم أحمد فاديه53

AM 16/09/202011:20الجعفري رزق سلمان فاطمة54

PM 16/09/202012:00عبادى أبو محمود محمد فاطمة55

PM 16/09/202012:40الرنتيسي كمال خليل فداء56

AM 17/09/20208:00قمر أبو فارس حامد فهد57

AM 17/09/20208:40ظاهر عبداللطيف صابر لينا58

AM 17/09/20209:20تايه محمود منصور لينا59

AM 17/09/202010:00اللوقا محمد يعقوب ماجدة60

AM 17/09/202010:40موسى أبو محمد موسى محمد61

AM 17/09/202011:20بارود جمال اديب محمود62

PM 17/09/202012:00سيدو أبو بدوي جبريل محمود63

PM 17/09/202012:40صافي حسن حمدي مروة64

AM 20/09/20208:00السميري ربه عبد سالم مروه65

AM 20/09/20208:40المدلل حسن أحمد مهادي66

AM 20/09/20209:20السدودي عبدهللا على مي67

AM 20/09/202010:00جاسر الهادي عبد علي نجاة68

AM 20/09/202010:40غباين مصلح فايز نجاة69

AM 20/09/202011:20مسعود زكي محمود نجاح70
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PM 20/09/202012:00مصطفي ابو سليمان فتحي نجالء71

PM 20/09/202012:40ابوصفية عطاهلل على الدين نور72

AM 21/09/20208:00صايمه كامل نجيب محمد نورا73

AM 21/09/20208:40الدغمة خليل بهدار هبة74

AM 21/09/20209:20الحلبي خليل محمد هبة75

AM 21/09/202010:00المدهون ربيع محمد هبة76

AM 21/09/202010:40الهندي خليل عطا هنادي77

AM 21/09/202011:20القهوجي محمد اسماعيل وسال78

PM 21/09/202012:00الرمالوي يوسف خالد يوسف79
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