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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (    1رقم المجموعة  )     2222/   8/   2تاريخ الامتحان :       حريةب قائد قاطرةاسم الوظيفة : 

 (      محاكي الدومانرقم اللجنة )      ظهرا    22022موعد الامتحان :

 لاحظاتم   الاسم م

     هشام أحمد محمد عثمان  1

     أشرف سعيد عبد العزيز أحمد عمارة  2

     محمود ناصر صالح أحمد سليم  3

     خالد صفوت أحمد عبد الرازق  4

     ات عبده السيد نصر محمد نبيلعرف 5

     محمد عادل محمد عبد هللا النجار  6

     محمد عالء الدين عبد هللا حسن الهوارى  7

     محمد إبراهيم السيد محمد السيد  8

     عالء عالء الدين عبد العظيم زايد  9

     كريم ابراهيم عبده أحمد قاسم  11

     مازن أحمد أبو الفتوح أحمد الشريف  11

     أيمن يسرى أحمد محمد 12

     أحمد ماجد عبد الرحمن الباز يونس  13

     أحمد عادل شفيق ربيع  14

     لؤى سعيد عبد اللطيف الحفنى عطيه  15

     محمد بالسى محمد اسماعيل الحنفى  16

     أحمد سعيد شبل غبراهيم  17

     أحمد مجدى عبد الكريم محمد جبر  18

     محمد خالد السيد عبد العاطى  19

     أمير سامى محمود جعفر  21

     محمود خليل هشام محمد شعبان  21

     إسالم سالم على أبو السعد  22

     محمد حمدى العراقى العراقى ابو حسن  23

     أحمد عبد الحميد عبد المعطى المغازى  24

     محمود حماده الهنداوى محمود  25
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (    2رقم المجموعة  )     2222/   8/   2تاريخ الامتحان :       حريةب قائد قاطرةاسم الوظيفة : 

 (      محاكي الدومان)    رقم اللجنة   ظهرا   2022 موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     محمد احمد محمود الشربينى احمد عزت  26

     كامل فضل عبد الحى  27

     أحمد حمدى احمد ابراهيم غربه 28

     محمد انور محمد احمد غنيمى  29

     احمد عبد الهادى سيد عبد العال 31

     احمد محمد على بهجت  31

     محمود السيد متولى محمد الطوبشى  32

     سعود السيد السيد عبد الغنى سراج  33

     خالد عبد الحليم ابراهيم احمد سعد  34

     خالد عاطف على عبد المقصود 35

     محمد محمد رضا عبد الرحمن كيره  36

     عماد محمد سلطان عبد العال 37

     محمد على رضا السيد محمد  38

     مجدى محمود البكرى السيد على  39

     عبد الرحمن محمد ابراهيم محمد  41

عمر بن عبد العزيز محمود مرعى عبد  41
 المالك 

    

     عصام محمد حسن قطب  42

     محمد عالء محمد احمد عبيد  43

     عبد العزيز حسين عبد العزيز السيد  44

     حسام صالح مصطفى عبد الواحد  45

     عبد هللا حمدى رجب صقر  46

     مهاب احمد محمد نصر الدين محمد  47

     احمد مصطفى على الحملى  48

     المتولى محمد المتولى ابراهيم  49

     محمد احمد فريد عبد المعطى  51



 العملياإلختبار 

- 3 - 

 

 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (   3رقم المجموعة  )   2222/   8/   3تاريخ الامتحان :       حريةب قائد قاطرةاسم الوظيفة : 

 (      محاكي الدومانرقم اللجنة )      صباحا   11:11موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     فارس عبد الحميد السيد فرحات محمد  51

     وليد محمد اسماعيل عبد هللا خليل   52

     محمد الشحات على حافظ  53

     احمد محمد عراقى مصطفى السديمى  54

     احمد ابراهيم احمد حمد  55

     محمد عبد الفتاح ابراهيم خليفه  56

     محمد ابراهيم محمد ابراهيم محسن  57

     فكرى محمود محمد عيسى المكاوى  58

     محمد بشير منصور ابو طالب  59

     محمد عاطف فرج قناوى علم الدين  61

محمود عبد الموجود السيد محمد  61
 العدوانى 

    

     أحمد عصمت محمد قطب  62

     عمرو حسن ناصر عبد الحليم احمد  63

     هشام جالل على السيد شبل  64

     احمد رشدى محمد غانم  65

     عمرو محمد رضا عبد هللا  66

     عبد الحميد محمد عبد هللا االمام  67

     محمد شريف محمد السيد عبد الوهاب  68

     محمد محمود ابراهيم على  69

     محمد محمود علوانى شعبان  71

     محمد محمد عبد الفتاح حسانين 71

     محمد محمود محمد عيسى 72

     أحمد زغلول محمد عبد الغنى 73

     مصطفى السيد محمد على  74

     محمد حسنى حسن االجرب 75
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (     4رقم المجموعة  )    2222/   8/   3تاريخ الامتحان :       حريةب قائد قاطرةاسم الوظيفة : 

 (      محاكي الدومانرقم اللجنة )      صباحا    22022موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     كمال صبرى كمال إبراهيم السيد  76

     محمد على عفيفى إبراهيم العنانى  77

     محمد المرسى إبراهيم العزب  78

     محمود صالح الدين محمود عبد الحميد  79

     وليد حسن إبراهيم حسن إبراهيم  81

     محمد مجدى عبد الغفارالقناوى كسبة  81

عبد الوهاب عماد عبد الوهاب عبد  82
 اللطيف 

    

     عمرو محمد رجب جادو 83

     أحمد عبد هللا نصر أحمد زاهر  84

     محمد احمد ابو ضيف احمد 85

     عبد الرحمن على سعد على  86

     شهاب مصطفى إبراهيم مصطفى الجندى  87

     أحمد محمد على أحمد الغرباوى 88

     محمد محمد أيمن محمد وائل محمد 89

     محمد صالح غانم ضيف هللا  91

     محمد السيد السيد عبيدو 91

     محمد عبد الفضيل سعد عمارة 92

     عوض وجدي حسن عياد 93

     سامر مبروك محروس سليمان 94

     مصطفي مسعد مصطفي محمود  95

     كريم اسامه محمد العزب 96

     محمد محمود محمود محمد 97

     محمد عمر عبد الغفار عبد الغنى بالل 98

     محمود عامر السيد أحمد على  99

     يونس عادل محمد السيد  111
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (    5)     رقم المجموعة  2222/   8/   3تاريخ الامتحان :       حريةب قائد قاطرةاسم الوظيفة : 

 (      محاكي الدومانرقم اللجنة )      ظهرا   22022موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     حسن عبد هللا محمد عبد هللا  111

     محمد عبده عبد الدايم ماضى  112

     محمود احمد السيد متولي البرديسي 113

     محمد ربيع معوض سيد  114

     محمود جمال أبو هاشم بندارى  115

     محمود جمال محمد عبد الهادى خطاب  116

     يحيى محمد عز الدين إبراهيم عجمية  117

     سامح فوزى عبد العاطى عبد الموجود 118

     خالد عبد العزيز محمد إبراهيم  119

     شريف على الدين محمد على صبح  111

     سليمان أحمد سليمان شوارة  111

     أحمد محمد مصطفى محمد 112

     السعيد السعيد أبو صالح أبو سمرة  113

     رامى الحفنى عبد الفتاح  114

     ن أقالديوس رسنميالد يونا 115

     محمد سعيد عيد عشماوى  116

     عبد هللا الحسن على مصطفى جبر  117

     أحمد سامى عبد البارى  118

     فتحى سمير مصطفى محمود 119

     محمد متولي السيد الشوربجي 121

     خالد عبد ربه محمد نوام 121

     محمد رمضان اسماعيل فرج 122

     أحمد رفعت أبو جامع حسين  123

     إبراهيم خليل إبراهيم أبو عميرة  124

     محمود فتحى فتحى المرسى  125
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (    6   رقم المجموعة  )  2222/   8/   3تاريخ الامتحان :       حريةب قائد قاطرةاسم الوظيفة : 

 (      محاكي الدومانرقم اللجنة )      ظهرا   22022موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     عبدالونيس العمدة عبد الونيس إسماعيل  126

     محمود حسين أحمد رأفت بسيونى  127

     محمد محمود ناجى محمود صالح  128

محمد ممدوح عبد الرحمن إسماعيل  129
 غالب 

    

     محمد أحمد حسنى محمد أحمد خليل 131

     أحمد السيد محمد عبد الوهاب العشماوى  131

     على إبراهيم على الصياد  132

     هيثم أحمد محمد محمد 133

     أحمد شحاته محمد محمد عبد الغنى 134

     أبانوب فوزى فتحى عبده  135

     محمد مصطفى صديق محمد عراقى  136

     أحمد معوض على السيد بدوى  137

     عبد هللا كرم حسن مبروك إمام  138

     عمار ياسر أحمد أحمد الشيخ  139

     أحمد عبد الرازق عمار وائل  141

     محمد صالح عبد المفدى مصطفى  141

     محمد محمود محمد محمود 142

     أحمد محمد زكى محمد 143

     محمد عبد الوهاب محمد على شعله 144

     محمود محمد يحى إبراهيم شهاب  145

     أحمد محمود عبد الخالق عشماوى  146

     محمد محمد نصر هللا محمود  147

     محمد عادل جمعة عبد الرحيم 148

     محمد أبو زيد عبد الرحمن أحمد 149

     توفيق سمير توفيق البرادعى  151
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (    7رقم المجموعة  )    2222/   8/   4تاريخ الامتحان :       حريةب قائد قاطرةاسم الوظيفة : 

 (      محاكي الدومانرقم اللجنة )      صباحا    22022موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     عبد الكريم السيد عبد الكريم سنهر  151

     ديفيد رفعت نجيب  152

     أحمد سعد أحمد أبو اليزيد فايد  153

     محمد السيد أحمد رمضان  154

     أحمد على محمود رزق 155

عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا عبد الرازق  156
 القاضي 

    

     أحمد مدحت عبد الرحيم عبد الوهاب  157

     عبد الرحمن فاروق عبد هللا عبد الرحمن 158

     مصطفى محمد محمد حامد 159

     محمد فتحى السعيد عوض القلماوى  161

     محمد عباس زكريا إبراهيم  161

     أحمد يحيى عبد العظيم محمد 162

     محمد عبد اللطيف سالمة عبد الرازق  163

     عصمت محمد محمد أبو كحلة  164

     كريم مصطفى طه محمد البدرى  165

     أحمد محمد عصام ذكى لبحيرى  166

     أحمد حازم محمد الطبل  167

     عالء خالد عبد الحى شعبان  168

     ظ صابر الجندى حازم محفو 169

     مجدى عثمان على محمد 171

     أحمد السيد صابر جاب هللا  171

     أحمد وحيد عبد القادر محمد 172

     احمد عبد التواب محمد سعيد معوض 173

     محمد مسعد يحي عبد العزيز 174

     طارق عبد الحكيم السيد محمد يوسف 175
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (     8رقم المجموعة  )    2222/   8/   4 تاريخ الامتحان :      حريةب قائد قاطرةاسم الوظيفة : 

 (      محاكي الدومانرقم اللجنة )      صباحا    22022موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     محمد حمدي عبد الرحمن محمد 176

     خطابياسر عالء الدين محمد عبدهللا  177

     حسانين إبراهيم الدسوقى حسانين على  178

     كريم صالح الديب فرج  179

     محمد إمام محمد حسن درويش 181

     باهر أسامة أحمد حافظ  181

     أحمد محمد محمد السيد شلبى  182

     محمد سمير محمد محمود سليمان  183

     محمود احمد عبد السالم محمد 184

     أحمد أشرف فاروق زكى  185

     وائل عبد الحميد عبد الحميد حسن  186

     بسام توفيق محمد قاسم  187

     محمود محمد منسي 188

     محمود ياسر محمد احمد عبيد 189

     اس شاديمحمود يسري ابو العب 191

     محمود محمد مصطفي ابراهيم عكر 191

     ضياء احمد صفوت محمد عبد الغني 192

     احمد قطب محمد فرج 193

     إمام حسين اإلمام علي عرفان 194

     ماهر احمد محمد طرابيه 195

     محمود جميل بيومي بالل 196

     محمد علي عبد الراضي عبادي 197

     محمود عبد العزيز محمود ابو العنين 198

     احمد عادل حسن العتباني 199

     محمد ابراهيم عبد النبي علي ابراهيم 211
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (    9مجموعة  )    رقم ال 2222/   8/   4تاريخ الامتحان :       قائد قاطرةاسم الوظيفة : 

 (      محاكي الدومانرقم اللجنة )      ظهرا   22022موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     عصمت عبد المجيد عبد الحليم ابراهيم 211

     سمير محمد عباس عبد الواحد 212

     احمد السيد على سعد جودة 213

     احمد فاروق محمود ابراهيم متولى  214

     محمد صالح درويش بحيري 215

     احمد عبد العزيز حافظ مصطفي 216

     احمد مصطفي عبد الفضيل محمد 217

     احمد عبد الفتاح احمد القدح 218

     محمد عبداللطيف محمد حافظ 219

     محمد علي ابراهيم احمد زين الدين 211

     ت عبد المنعم الخياطمحمد راف 211

     ابراهيم محمد ابراهيم ابو المجد 212

     احمد فؤاد سيد احمد ابو الروس 213

     محمد عبد الحميد خالد محمود 214

     عليعطيه عبد الحليم محمد  215

 


