
الحاسوب علم-  تخصص معلم وظيفة لمقابلة المرشحين أسماء

المقابلة موعدالمقابلة تاريخاالسمالرقم

AM 09/08/20208:40أبوعمشة محارب جميل أحمد1

AM 09/08/20209:20صافي محمد فتحي أحمد2

AM 09/08/202010:00المدهون سعيد نبيل أحمد3

AM 09/08/202010:40ريا أبو محمد عبدالحكيم أسماء4

AM 09/08/202011:20مزيد جمعة الفتاح عبد أفنان5

PM 09/08/202012:00السنوار اسماعيل تيسير أماني6

PM 09/08/202012:40دحالن عبدالمحسن سعيد أماني7

PM 09/08/20201:20عودة أبو إبراهيم إسماعيل أمل8

AM 10/08/20208:00مطر الرحمن عبد تيسير أمونه9

AM 10/08/20208:40عابد أبو سليمان سالم أميرة10

AM 10/08/20209:20األعرج محمد عصام أميره11

AM 10/08/202010:00الدقس محمد القادر عبد آيات12

AM 10/08/202010:40مصطفى خليل مصطفى إيمان13

AM 10/08/202011:20شقرة أبو محمود محمد إيناس14

PM 10/08/202012:00ثابت أبو زايد هللا عودة ابراهيم15

PM 10/08/202012:40الراعي خميس اكرم احالم16

PM 10/08/20201:20االشقر احمد تيسير احمد17

AM 11/08/20208:00اليازجي رباح خالد ادهم18

AM 11/08/20208:40مطر عيسى سعيد اسراء19

AM 11/08/20209:20االفغاني محمد عيسى اسراء20

AM 11/08/202010:00محيسن مطلق عمر اسالم21

AM 11/08/202010:40الغلبان محمد حسين اسماء22

AM 11/08/202011:20الشاوي محمود سلمان اسماء23

PM 11/08/202012:00حرب ابو رفعت زكي امال24

PM 11/08/202012:40عاشور عاشور محمد امل25

PM 11/08/20201:20خضر ياسين جمال ايات26

AM 12/08/20208:00عامر ابو حسن حسين ايمان27

AM 12/08/20208:40ياغي سليمان صالح ايمان28

AM 12/08/20209:20الوحيدي مجلي عادل ايمان29

AM 12/08/202010:00الزميلي إبراهيم القادر عبد براء30

AM 12/08/202010:40العايدي علي منير براءه31

AM 12/08/202011:20فرحات موسى المجيد عبد بشرى32

PM 12/08/202012:00عابد محمود كامل بكر33

PM 12/08/202012:40الزويدي خليل كريم تغريد34

PM 12/08/20201:20العسولي حامد الكريم عبد تهاني35
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AM 13/08/20208:00المدهون حسن رفيق حسام36

AM 13/08/20208:40العقاد عبدهللا أحمد حنان37

AM 13/08/20209:20الشاويش العزيز عبد جمعه محمد حنان38

AM 13/08/202010:00صافي سعيد حمدي دعاء39

AM 13/08/202010:40القيق صبح جميل ديانا40

AM 13/08/202011:20زيان محمود صدقي رقية41

PM 13/08/202012:00السكسك محمد فتحي رنا42

PM 13/08/202012:40حمد المجيد عبد انور رندة43

PM 13/08/20201:20العزايزة العزيز عبد جابر روال44

AM 16/08/20208:00القططي الهادي عبد حيدر ريما45

AM 16/08/20208:40شامية حسن رمضان سحر46

AM 16/08/20209:20جالله أبو علي سمير سحر47

AM 16/08/202010:00حسين سعيد يوسف سماء48

AM 16/08/202010:40مغصيب أبو عودة الرازق عبد سناء49

AM 16/08/202011:20العمور سليم سليمان سهى50

PM 16/08/202012:00بارود محمد يحيى شاديه51

PM 16/08/202012:40الخطيب محمد جمعة محمد شيرين52

PM 16/08/20201:20الباز منصور صابر صابرين53

AM 17/08/20208:00جودة خليل محمد صفاء54

AM 17/08/20208:40النجار الرحمن عبد ابراهيم الرحمن عبد55

AM 17/08/20209:20صافي هللا عبد محمد هللا عبد56

AM 17/08/202010:00حبش محمد علي عبدهللا57

AM 17/08/202010:40الحاج محمد نايف عالء58

AM 17/08/202011:20سكيك علي حسن علي59

PM 17/08/202012:00مصبح سليمان جمال عهود60

PM 17/08/202012:40داود محمد تيسير غادة61

PM 17/08/20201:20أبوشرخ محمود تيسير غادة62

AM 18/08/20208:00النجار حامد محمد غدير63

AM 18/08/20208:40الهندي خليل فواز فاتن64

AM 18/08/20209:20صالح محمود حسن فاطمة65

AM 18/08/202010:00النجار يوسف صابر فاطمة66

AM 18/08/202010:40اسماعيل أبو اسماعيل يوسف كريمان67

AM 18/08/202011:20رجب حسين فايز مازن68

PM 18/08/202012:00خلة محمد شوقي مجد69

PM 18/08/202012:40البريم محمود إبراهيم محمد70
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PM 18/08/20201:20قوته رمضان ابراهيم محمد71

AM 19/08/20208:00الطهراوي حسن جميل محمد72

AM 19/08/20208:40زهري أبو شحدة حسن محمد73

AM 19/08/20209:20زيدان عبدالوهاب حسن محمد74

AM 19/08/202010:00أبوطاقية جميل صبحي محمد75

AM 19/08/202010:40السطري محمد فؤاد محمد76

AM 19/08/202011:20الجرف محمد محمود محمد77

PM 19/08/202012:00البوبلي حسن بدر محمود78

PM 19/08/202012:40اسحاق ابو دياب نواف منار79

PM 19/08/20201:20حمدان أحمد يوسف مها80

AM 20/08/20208:00صيام القادر عبد يوسف مهند81

AM 20/08/20208:40المهتدي خلوصي نائل ندين82

AM 20/08/20209:20أحمد محمد الرازق عبد نسرين83

AM 20/08/202010:00الحية احمد سالمة نعيمة84

AM 20/08/202010:40السوسي احمد ماجد نور85

AM 20/08/202011:20مصطفى ابو السالم عبد هللا عبد نورا86

PM 20/08/202012:00محارب كامل محمد نيبال87

PM 20/08/202012:40شمالة أبو محمد عودة هالة88

PM 20/08/20201:20نصار عبدهللا يوسف هبة89

AM 23/08/20208:00اسليم الرحمن عبد حامد هديل90

AM 23/08/20208:40حمودة علي خليل هديل91

AM 23/08/20209:20دولة الدين سعد حافظ هناء92

AM 23/08/202010:00النحال حامد حمدان هناء93

AM 23/08/202010:40الجراح مصباح عصام هيام94

AM 23/08/202011:20القولق اكرم خالد هيثم95

PM 23/08/202012:00فنونة أبو مكين رجب وائل96

PM 23/08/202012:40جبر عبدالسالم سعيد وائل97

PM 23/08/20201:20هاشم أبو موسى خضر وسام98

AM 24/08/20208:00النيرب محمود محمد والء99

AM 24/08/20208:40لبد مصباح يعقوب وليد100

AM 24/08/20209:20عوض يحيى ماهر يحيى101

AM 24/08/202010:00الكولك يوسف أكرم يوسف102

AM 24/08/202010:40الدينه حماده صالح يوسف103
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