
 اإلختبار النظري

 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (    1رقم المجموعة  )     2322/   7/       03تاريخ الامتحان :    فني بحرياسم الوظيفة : 

 (    مبنى التعليم 1قاعة رقم اللجنة )    صباحا   13:03 – 13:33 موعد الامتحان :

 ملاحظات    الاسم م

     أحمد فاروق مصطفى عمر  1

     عبده عبد الناصر ريحان عبد البر  2

     باسم أشرف محمد عزيزة  3

     أحمد السعيد إبراهيم أحمد سليم  4

     محمد متولى رجب رجب  5

     إيهاب عدلى محمد هريسة  6

     محمد الشربينى أحمد أبو زيد  7

     مصطفى هانى البيومى مصطفى رخا  8

     محمد محسن السيد شطا  9

     أحمد محمد أحمد سرحان  11

     مصطفى سليمان السيد حجازى  11

     زياد وحيد التابعى أبو رجب  12

     كريم سمير السيد القشاوى  13

     أسامة محمد عبد الفتاح شندل  14

     محمود على حسن الشبراوى  15

     إبراهيم نبيل إبراهيم رخا  16

     عودهأحمد حسنى صبرى  17

     محمد طه محمود كيوان  18

     نادر رضا عطيه العفيفى  19

     عماد جمعة حامد عوض  21

     محمد محمود محمد رجب  21

     إبراهيم رضا أحمد محمد  22

     محمد السيد ابو زهرة اسالم ربيع  23

     عمرو عبده عبد هللا عبده مصطفى  24

     محمود محمد رجب امام الوردانى  25



 اإلختبار النظري

 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (  2رقم المجموعة  ) 2322/   7/       03تاريخ الامتحان :    فني بحرياسم الوظيفة : 

 (  مبنى التعليم 2قاعة رقم اللجنة )      صباحا   13:03 – 13:33موعد الامتحان :

 ملاحظات     الاسم م

     أحمد عاطف أحمد السيد المدنى  26

محمود وهدان عكاشة محمد السيد  27
 على 

    

     بد الوهاب ابراهيم رزق رزق ع 28

     محمد السعيد صالح عمر  29

     سامى محمد فوزى على سعد  31

محمد عبد المرضى عقل فرج  31
 الكوربيجى

    

     أيمن محمد فوزى على  32

     محمد شحاته محمد الزقزوق  33

     أحمد محمد أحمد عيسى  34

     عبد الرحمن محمد احمد عيسى  35

     صبرى محمد شحاته حزيمة  36

     ثابت بدر عبد الرسول بدر  37

     محمد محمود عبد الصادق عبد هللا  38

     محمد فتح هللا عبد الرحمن فتح هللا  39

     احمد فؤاد حسن الموافى  41

     محمود على ابراهيم عيسى  41

     عمرابراهيم حامد ابراهيم عويضة  42

     محمود محمود محمد حسانين  43

     اصف محمد كيوان أحمد و 44

     محمد ماهر صابر عطا هللا غلوش  45

     حسام حسن جابر البداوى  46

     مجدى محمود حسب النبى البياع 47

     محمد محمد الشافعى العفيفى 48

     محمد عصام ابراهيم كحال 49

     حسن الغريب محمود وردان  51



 اإلختبار النظري

 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (  0رقم المجموعة  )   2322/   7/       03تاريخ الامتحان :    فني بحرياسم الوظيفة : 

 (   مبنى التعليم 0قاعة )     رقم اللجنة  صباحا   13:03  -  13:33 موعد الامتحان :

 ملاحظات    الاسم م

     رضا محمد محمد الخضرى  51

     مصطفى موسى جودة موسى محمد  52

     عمار ياسر محمد الشربينى عنتر  53

     رضا فتحى محمد احمد الشرقاوى  54

     محمد احمد ابو طالب حسن  55

     محمد شوقى يونس الخميسى  56

     عمر حسن محمد فياله  57

     محمد احمد محمد النجيرى  58

     محمد عصام عبد الرحيم العفيفى  59

     وف خليل عبد الرحمن ايمن رؤ 61

     عبد الرحمن عبد الوهاب عبد الرحمن  61

     محمد على محمد زعتر  62

     إمام متولى حسن ابراهيم  63

     نصر سمير مرزوق السويسى  64

     محمود محمد محمود مراد 65

     سامى اشرف ابراهيم ياسين  66

     على اسامة على عبد النور  67

محمود معروف عبد الحى عبد الكريم  68
 صالح

    

     وائل محمد ابراهيم على  69

     سامح عبده محمد رجب  71

     د السيد رجب مجدى سع 71

     حسن ابراهيم حسن الديب  72

     محمد حسنى الشحات احمد دياب  73

     أمين عبد الخالق حامد البهلول  74

     كريم محمد عطيه محمد سليمان  75



 اإلختبار النظري

 الهيئة العامة لميناء دمياط كشف بأسماء المتقدمين لوظائف

 (    4رقم المجموعة  )   2322/   7/       03تاريخ الامتحان :    فني بحرياسم الوظيفة : 

 (  مبنى التعليم 6قاعة رقم اللجنة )     صباحا   13:03 – 13:33 موعد الامتحان :

 ملاحظات    الاسم م

     محمد حسن حسن نوراج 76

     محمد حسان محمود ابو حجازى  77

     ابراهيم مجدى محمد عباس الصعيدى  78

عبد الرحمن ابراهيم زيدان سالم  79
 زيدان 

    

محمد محمود حسانين محمد السيد  81
 الشريف 

    

     لسويسى ابراهيم خليل ابراهيم ا 81

     عالء راضى عاطف عبد الرحمن  82

     محمد حسن محمد حامد عيسى  83

     احمد عباس احمد الزكى  84

     أحمد السيد عبد اللطيف حسين  85

     أكرم عطيه  محمد دياب  86

     طارق ياسر محمد عبد الغنى  87

     احمد محمد محمود الزالط 88

     مسعد على على عبد الفتاح  89

     اسالم ناصر السعيد على عبد العزيز  91

     على محمد عبد الفتاح محمد  91

     ابر على الزقزوق على ص 92

     عبد الرحمن عالء مسعود شطا  93

     حسام حسن توفيق ضيف  94

     ايمن عبد السالم شعبان ابو حسين  95

عبد العزيز طلعت عبد العزيز عبد  96
 الؤف 

    

     عبد هللا  أسامة يزيد طه 97

     محمد على محمد فراج  98

     وحيد حسنى مختار الخنينى  99

     عماد محمد حسن الزاهد  111



 اإلختبار النظري

 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (    5رقم المجموعة  )     2322/   7/       03:    تاريخ الامتحان فني بحرياسم الوظيفة : 

 (          مبنى التعليم 7قاعة رقم اللجنة )          صباحا   13:03 – 13:33 موعد الامتحان :

 ملاحظات    الاسم م

     احمد محمد ابراهيم البرجيسى  111

     عنين ابراهيم محمد ابراهيم ابو ال 112

     محمد حامد عبد العزيز احمد خير هللا  113

     يحيى احمد عوض عبد العال  114

     محمد محمد خليل ابراهيم الخميسى  115

     حسام حسام ابراهيم حسن غنيم  116

     د الدسوقى الشيخ امير محمد السي 117

     محمد مختار محمد شعبان  118

     محمود ناصر سالمة ابو مصطفى  119

     عبده شريف امام احمد عبد هللا  111

     السيد عاطف عبد المطلب على شعير  111

     بد الحميد فرحات جهاد السيد ع 112

     عادل عبد المحسن طه العفيفى  113

     محسن سمير محمود البياع  114

     محمد فتحى فتحى دنون  115

     محمود محمد نشأت حامد كيوان  116

     سى السيد بسطويسى محمد بسطوي 117

     احمد ايمن محمد السيد المحالوى  118

     محمد احمد عبد الحكيم ابو الخير  119

     محمد طلعت ابو الفتوح ابو سكينة  121

     رامى محمد محمد على سويلم  121

     يد عزازى السعيد محمد السع 122

     احمد فتحى احمد البانى  123

     على فارس على ابو نجم  124

     احمد الخضر صالح البحيرى  125



 اإلختبار النظري

 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (    6رقم المجموعة  )     2322/   7/       03متحان :   تاريخ الا فني بحرياسم الوظيفة : 

 (          مبنى التعليم 8قاعة رقم اللجنة )          صباحا   13:03 – 13:33 موعد الامتحان :

 ملاحظات    الاسم م

     اسماعيل صبرى عوض اللضام  126

     احمد دسوقى محمد محمد  127

     احمد رشاد السيد احمد 128

     محمد احمد رمضان على  129

     محمد فتحى احمد ابو حجازى  131

     محمد ربيع عبد الوارث عطا  131

     محمد عباس السيد كيوان  132

     سليمان عبد هللا سليمان  محمد 133

     السيد عباس السيد كيوان  134

     عبد الرحمن محمد االنصارى  135

     مصطفى فكرى عبده التوارجى 136

     محمد عبد المنعم عبد المنعم بيوض 137

     محمد الديب احمد حسن  138

     عمر محمد ابراهيم الحليلى  139

     على حسن على حسن البرلسى  141

     محمود فاروق احمد عبد الكافى  141

     هيثم محمد قدرى محمد خليل طبل  142

     لعال احمد حمد احمد عبد ا 143

     اسامة عبد السالم ابراهيم على سالم  144

     وائل حسن عبد السالم العاليلى  145

     عبده أحمد محمد التاورجى  146

     إسالم إبراهيم إبراهيم شلوف 147

     شربينىمحمد سمير محمد ال 148

     حاتم السيد حسن ادريس 149

     أحمد عوض العاليلى 151



 اإلختبار النظري

 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (   7رقم المجموعة  )   2322/   7/       03تاريخ الامتحان :    فني بحرياسم الوظيفة : 

 (   مبنى المالية 9قاعة رقم اللجنة )     صباحا   13:03 – 13:33 د الامتحان :موع

 ملاحظات    الاسم م

     أحمد عصام أحمد القناوى  151

     احمد ماهر سادات البرش  152

     هانى أمين السيد بلح  153

     ح محمد شعيبمحمد صال 154

     مصطفى محمد ربيع فتحى سرور  155

     أشرف مصطفى الدسوقى سعد رجب  156

     رجب يوسف رجب يوسف  157

     أحمد محمد عبد السالم أبو العيلة  158

     محمد عاشورأحمد إبراهيم الدسوقى  159

     هانى فرج نصر السليخى 161

     عبد هللا محمد فتحى شحاتة محمد  161

     كامل محمد كامل النجار 162

     هانى أحمد محمد ابو العنين  163

     محمود فتحى عبده طه ناصر  164

     مسعد مسعد علي الخميسي 165

     ابراهيم سامي عبد الرحمن 166

     محمود احمد محمد النجيري 167

     السيد محمد البدري النصاري 168

     احمد ياقوت جمال فايد 169

     طلبة شحاته رجبهانى  171

     محمد عطى حسن عطايا 171

     محمود محمد حسن عبد العزيز هيكل 172

     أيمن حسنى محمد الوهدان  173

     أحمد جمال هاسم حسن  174

     محمد شعبان محمد أبو جمعة  175



 اإلختبار النظري

 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (   8رقم المجموعة  )    2322/   7/       03تاريخ الامتحان :    فني بحرياسم الوظيفة : 

 (   مبنى التعليم 13قاعة رقم اللجنة )    صباحا   13:03 – 13:33موعد الامتحان :

 لاحظاتم   الاسم م

     محمد محمود أحمد محمد األلفى  176

عبده محمد عبد الحليم بركات  177
 الدسوقى 

    

     محمد رزق عبده السيد جمعه 178

     بالل محمد فتحي محمد البواب 179

     حسن حلمى السيد الزاهد 181

     السيد رجب عبد العظيم أبو زهرة 181

     أحمد يوسف محمد عبد الرازق  182

     هيثم محمد محمد حمود 183

     عمرو صادق محمد الزقزوق  184

     اصر حسن على محمد الخزرجىن 185

     السيد السيد محمدمحمد  186

     عادل السيد حسين الجريتلى  187

     محمد المتولى إبراهيم الجندى  188

     محمد طارق السيد المتولى  189

     مينا ممدوح حزين روكس 191

     ضرمحمد محمود عبد الصادق خ 191

     مؤمن أحمد حسن محمد البدوى  192

     عبد الرحمن درويش حسن الحديدى  193

     محمد السيد عبده طرابية  194

     إبراهيم محمد الدسوقى محمد عفيفى  195

     ام أحمد محمد محمد السيد بره 196

     مسعد فارس مسعد شطا 197

     حورية إبراهيم عبد الشافى محمد 198

     محمد حمدى محمد الشرقاوى  199

     السيد رمضان عوض إبراهيم  211



 اإلختبار النظري

 ميناء دمياطكشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة ل

 (    9رقم المجموعة  )     2322/   7/       03تاريخ الامتحان :    فني بحرياسم الوظيفة : 

 ( مبنى المالية 11قاعة رقم اللجنة )    صباحا   13:03 – 13:33موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     مينا فيكتور أنيس تاردس السيد  211

     أحمد محمد محمد السبسى  212

     خليفة رسالن عبد اللطيف رسالن 213

صبرى عبد الغفار إبراهيم عبد العزيز  214
 رخا 

    

     عبد هللا محمد حسيب محمد نعيم  215

     طلعت أحمد أحمد أبو حسين  216

     محمد محسن عبد الرحمن 217

     محمود صالح محمد الديب  218

     أحمد السيد محمد السمان  219

     عمرو عيد محمد حسنين شعيب  211

     مختار جمال مختار النعناع  211

     محمود حسن البرعى إسالم  212

     مصطفى مجدى مصطفى أحمد  213

     عبد الستار محمود عبد الستار جبر  214

     أبو الفتوح الشحات أحمد  215

     حسام محمد عبد العزيز غازى  216

     لتقانىحسن محمد فوزى ال 217

     طه ناصر محمد طه عمارة 218

     عبد الرحمن مجدى محمود عامر  219

زياد حودة محمود محمود أحمد  221
 السبع 

    

     السعيد رشاد رشاد إبراهيم السالوس  221

     د برعى محمد حسن محمد محم 222

     ضياء على أبو شوشة جويلى  223

     أحمد محمد مححمد أبو عماشة 224

     أحمد سمير طاهر مصطفى  225



 اإلختبار النظري

 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (    13رقم المجموعة  )     2322/   7/       03امتحان :   تاريخ ال فني بحرياسم الوظيفة : 

 (    المطعم 12قاعة رقم اللجنة )     صباحا   13:03 – 13:33موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     كريم عاطف عباس الرداد 226

     محمد مجدي عبد السميع ابو شوش 227

     محمد يسري التابعي فياله 228

     محمد عبده عبد النبي لويزي 229

     شعبان محمد فتحى شعبان الطويل  231

     أمير سعد مسعد الديب  231

     جمال جمال يونس محمد  232

     مد محمد عبد العال أحمد أحمد أح 233

     أحمد إبراهيم بديع جمعة  234

     محمود محمد محمود معروف 235

     وليد محمد فرغلي 236

     عادل محمد شلبي 237

     صالح محمد عبد الحكم 238

     السعيد حافظ االلفي علي 239

     محمد محمود محمد عبد المجيد 241

     محمد يوسف هالل 241

     اسالم اسعد السيد مورو 242

     عمرو جمال علي عبده الغني 243

     محمد عاصم السعيد الخليفه 244

     احمد عارف توفيق محمد عاي 245

     احمد السيد فتحي محمد الشرقاوي 246

     هيثم محمد غريب محمد ابوراس  247

     سيد فرغلي عبدهللا فرغلي 248

     عاطف محمد احمد عبد الغني 249

     احمد محمد احمد الكناني 251



 اإلختبار النظري

 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (   13رقم المجموعة  )      2322/   7/       03تاريخ الامتحان :    فني بحرياسم الوظيفة : 

 (    لمطعما 12قاعة رقم اللجنة )     صباحا   13:03 – 13:33موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     مختار مصطفي محمد السعدني 251

     اسالم محمود عبد الفتاح عبد البر 252

     رفيق سامي طاهر ابو عماشه 253

     حسن محمد ابراهيم رزق  254

     طه امينمحمد محمد علي  255

     حسين ابو المعاطي زين شتا 256

 


