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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (     3رقم المجموعة  )    2222/    8/    31تاريخ الامتحان :      فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (            مبنى التعليم 3قاعة رقم اللجنة )        صباحا   32:12 -32:22موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     محمد سعد محمد عبد المنعم أبو النجا  1

     أحمد محمد طاهر المتبولى سليم  2

     أحمد رضا على جبر سليم  3

     فكرى محمد رجائى عبد اللطيف هويدى  4

     عصام محمود محمد خليل  5

     وليد أيمن محمد عبد المولى   6

     حسن عبده عبد الكريم الدالى  7

     عبد الرحمن عادل  محمد على  8

     لد سعد عبد المجيد الشربينى خا 9

     السيد وفيق إبراهيم سرحان  11

     إسالم محمد أبو الفتوح إمام السيد  11

     مصطفى السيد صابر صالح  12

عبد الرؤف جمال عبد الرؤف عبد  13
 الوهاب صادومه 

    

     على المتولى على المتولى الدنجاوى  14

     عالء شحاته عبد العليم يوسف  15

     محمد رجب محسوب عبد الفتاح  16

     حسام السيد جمعان عطيه  17

     أحمد إبراهيم على عيسى الصياد  18

     محمد رزق عبده طه خضر  19

     محمد أحمد عبد الصادق محمد على  21

     ى محمد محمود رمضان محمد صبح 21

     محمد حسن الحسينى عيطه  22

     خالد العربى منصور أبو العز  23

     محمد مجدى عبد الجواد محمد الرفاعى  24

     نى محمد جاد الهباب ها 25
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (    2رقم المجموعة  )     2222/    8/    31تاريخ الامتحان :      فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (            مبنى التعليم 2قاعة رقم اللجنة )        صباحا   32:12 -32:22موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     محمد السيد مصطفى السيد  26

     أحمد خليفة الدسوقى أبو سمك  27

     محمد محمد حمدى عبد الكريم  28

أحمد محمد عبد العزيز محمد  29
 السعداوى 

    

     أحمد صالح حسن رزق شحاته  31

     محمد محروس البسيونى ابراهيم  31

     اسالم مجدى المتولى عبد الحميد 32

     مد محمد محسن محمد مصطفى أح 33

     محمد محمد رمضان ابو الفتوح  34

     خالد ماهر على شحاته  35

     نجيب حربى السيد خضر سلطان  36

     محمد محمود السيد عوض خضر  37

     معتز محمد عبد الرحيم دعادير  38

     أحمد محمد زيد يونس  39

     السعيد السيد أحمد خليل  41

     انوهعالء عاطف عاطف أحمد ش 41

     أكرم فهمى عوض محمد الششتاوى  42

     محمد جمعه محمد زكى  43

     اسماعيل صابر ابراهيم الحديدى  44

     عبد الرحمن سعيد عبد الغنى عامر  45

     عبده عابدين سالمة قاسم  46

     محمد يحيى محمد محفوظ محمد  47

     محمد محمد عبد المجيد الشربينى  48

     أحمد مصطفى محمد نبهان  49

     أحمد محمد محمد قشوة  51
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (     1رقم المجموعة  )    2222/    8/    31تاريخ الامتحان :      فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (            مبنى التعليم 1قاعة نة )      رقم اللج  صباحا   32:12 -32:22موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     إيهاب عبده محمود ندا  51

     بوال سرور نجيب رزق  52

     محمود عابدين سالمة قاسم  53

     رضا ربيع أحمد خضر سلطان  54

     محمود محروس السيد حسن هنيدى  55

     حسن حسن عيد حسن  56

     محمد طايع هاشم طايع منصور  57

     د يوسف اسماعيل محمد محم 58

     معاذ حسن حافظ االسود 59

     محمد محمد عبد الغفار محمد  61

     اسالم مممدوح اسماعيل احمد سالمة  61

     ى محمد عبده غزى محمود عل 62

     اسالم عبد الكريم سالم الزهرى  63

     شوقى محمد شوقى احمد  64

     محمد شعبان أحمد على العراقى  65

     احمد عالءاحمد مصطفى عيسى  66

     احمد شكرى رمضان حسن  67

     خالد السيد ابراهيم موافى  68

     أحمد عبد الوهاب نبيه رضوان  69

     ا فهمى احمد فهمى يوسف مهن 71

     اسالم جهاد زكى ابراهيم  71

     موسى محمد موسى حسين  72

     محمد عصام محمد عبد الرحمن خضر 73

     السيد كمال خليل الخميسى  74

     احمد محمد السيد عبد الخالق خضر  75
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (    4رقم المجموعة  )     2222/    8/    31تاريخ الامتحان :      فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (            مبنى التعليم 6قاعة رقم اللجنة )        صباحا   32:12 -32:22امتحان :موعد ال

 ملاحظات   الاسم م

عبد العظيم محمد عبد العظيم سيف  76
 النصر 

    

شاهر حسام عبد السالم عبد اللطيف  77
 محمد 

    

     محمد ابراهيم محمد صقر  78

     اسماعيل رمضان اسماعيل اليمانى  79

عبد العليم معاطى عبد العليم  ابو  81
 الفتوح 

    

     وليد محمود ابراهيم السعدنى  81

     عادل محمد رضا بدير مصطفى سمك  82

     محمد محمود حسن اسماعيل  83

     عمرو احمد قاسم البشبيشى 84

     سامح عصام احمد السيد عبد الهادى  85

     اسالم محمد ضيف  86

     وجدى محمد ابراهيم عبد الهادى  87

     حامد وليد محمد رضا 88

     السيد توكل سعد عبد الهادى  89

     فاروق محمد فاروق الدكرورى  91

     محمود ابراهيم محمد الخميسى الجحر 91

     شعبان المرشدى على المرشدى  92

     عطيه ناصف ابراهيم عطيه عبد هللا  93

     ممدوح حمزة عبد المطلب  94

     محمد على محمد سليم  95

     كريم ابراهيم السيد ابراهيم ابو الدهب  96

     عبد الرحمن ابراهيم توفيق السيد كمالو  97

     كريم بيومى حلمى بيومى  98

     حسن جمال رجب محمد  99

     محمد السيد محمد حامد النجار  111
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (     5رقم المجموعة  )    2222/    8/    31لامتحان :     تاريخ ا فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (            مبنى التعليم 7قاعة رقم اللجنة )        صباحا   32:12 -32:22موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     أحمد لطفى عبد الفتاح موسى  111

     عالء اسماعيل ابراهيم السيد  112

     احمد قرنى سيد صالح  113

     عبد هللا أحمد محمد محمد  114

     أحمد ناصر محمد زيد  115

     لسباعى بدران محمد عابد السباعى ا 116

     محمود سعد محمد محمد عبد العال  117

     محمود حسان محمد بعيت  118

     سعيد كامل السعيد عرفه  119

     ى احمد ابراهيم ابراهيم عيد الجند 111

     خالد عبده محمد ابو عيد  111

     احمد محمد سادات بحيرى  112

     محمد مصطفى سالمة طه  113

     رائد صبرى مصطفى عمر  114

     محمود محمود محمد رجب الريفى  115

     محمد السيد ابراهيم محمد رجب  116

     احمد محمد محمد عبد العال 117

     عمرو محمد رفعت بدر حسن  118

     محمد جمال فهمى محمد  119

     الحمادى وسيم محمد عبد الفتاح الديب  121

     عمرو محمد عزت عباس سالم  121

     عبد الجواد هانى احمد هالل  122

     فكرى المنشاوى صيام ايمن  123

     محمد اسامة فوزى السيد احمد  124

     محمود محمد النبوى السيد خليل  125
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (    6رقم المجموعة  )     2222/    8/    31تاريخ الامتحان :      فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (            مبنى التعليم 8قاعة رقم اللجنة )        صباحا   32:12 -32:22موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     أحمد عماد الدين رأفت محمد طايل  126

     حسام عاطف محمود رزق الداجن  127

     أحمد حسن حسن محمود جاد هللا  128

     سامح احمد محمد عبد الغفار  129

     محمد محمود محمد رشاد غزى  131

     عاصم محمد التميمى يوسف  131

     أحمد لطفى أحمد اسماعيل السعدنى  132

     محمد بكر الصديق توفيق الولى  133

     حاتم محمد عبد الحميد منصف 134

     هشام السيد حسن محمد سعيد  135

عبد الرحمن خليل السيد خليل عبد  136
 الواحد

    

     كريم هشام عبد الرؤف عبد المنعم  137

     ضياء محمد رمضان محمد دعادير  138

     ياسر سعد محمد عبد العزيز سيد احمد  139

     عبد الوهاب بديع محمد محمد الحداد  141

     محمد صابرعباس محمد الجوجرى  141

     الحسين عوض السعيد على القزاز  142

     ابراهيم سعد ابراهيم عبده سعد  143

     رضا محسن محمد بدران  144

     محمد عبد الجليل محمد سليم  145

     كريم مسعد طه الغباشى  146

     كريم السعيد ابراهيم ابو النجا  147

     جمال السيد سليم المتولى  148

     محمد ابراهيم الشبراوى عبده بلله  149

     احمد عبد هللا عوض محمد ربيع  151
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (     7رقم المجموعة  )    2222/    8/    31تاريخ الامتحان :      فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (      مبنى المالية 9قاعة رقم اللجنة )        صباحا   32:12 -32:22موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     محمد سمير حامد السيد عامر  151

     محمد حمدى عبد المجيد غانم  152

     محمد طاهر مصطفى جميل  153

     ماهر احمد اسماعيل موافى  154

     محمود جالل محمد مسعد مشالى  155

     احمد زغلول السيد المهدى النواصرى  156

     احمد ناجى عبد السالم عيد يوسف  157

     مد حسن الدياسطى محمد خيرى مح 158

     تامر فاضل حامد الشناوى  159

     كريم محمد الشحات محمود  161

     حستن جمال عهدى ابو النجا  161

     جادو  احمد ناصر مصطفى 162

     احمد ربيع عبد الفتاح عبد العال  163

     محمد صالح على سليم  164

     محسن السيد ابراهيم محمد الحيله  165

     سمير الشحات عبد هللا متولى  166

     محمد صالح سالم احمد جاد  167

     محمد محمد محمود عطيه  168

     وحيد محمود محمود منصور  169

      احمد االخر  براء عبد هللا 171

     احمد عماد عبد الحكيم على  171

     محمود على محمود العدوى  172

     رضا رضا عطيه العفيفى  173

     ان البطه محمد ياسر شعبان شعب 174

اشرف زغلول السيد المهدى  175
 النواصرى 
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (     8رقم المجموعة  )    2222/    8/    31تاريخ الامتحان :      فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (      مبنى المالية 32قاعة رقم اللجنة )        صباحا   32:12 -32:22وعد الامتحان :م

 ملاحظات   الاسم م

     محمد عبد الوهاب حامد الفيومى  176

     وليد محمد محمد ابو مهدى  177

     رضا السيد احمد ابراهيم تقى الدين  178

     احمد عبد الواحد فتحى احمد فرج  179

     عمار صابر صبح االتربى خليفه  181

     كريم سمير عبد هللا العوادلى  181

     عصام عبد اللطيف محب عصفور  182

     محمد احمد عبد القادر محمد شحته  183

     محمد جمال عبد الحليم عرنسة  184

     أمير محسن عبد المولى عسل  185

احمد سراج الدين محمد عثمان  186
 الدنجاوى 

    

     احمد ثابت محمود فايد 187

     محمود ثابت محمود فايد  188

     حشمت محمد حسنى محمد  189

     د محمد عبده السرطاسى احم 191

     ابراهيم محمد محمد قنديل  191

     محمود السيد شحاته السيد  192

     محمد وحيد فتحى الشربينى غنيم  193

     محمد حسن السيد النصارى  أحمد 194

     محمد وائل فتحى على على  195

     محمود سالم حسان عياد 196

     أسامة السعيد السعيد البسيونى  197

     و العنين سلمان حسونة السيد اب 198

     محمد ابراهيم محمد ابراهيم  199

     محمد السيد حسان عياد  211
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (    9رقم المجموعة  )     2222/    8/    31   تاريخ الامتحان :   فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (      مبنى المالية 33قاعة رقم اللجنة )        صباحا   32:12 -32:22موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     خالد مجدى عبد الجليل محمد سليم  211

     د احمد محمد حسن موسى احم 212

     عبد هللا محمد احمد العوادلى  213

     وليد على محمد على  214

     احمد محمد سعد ابو اربعه  215

     يومى محمد الشينمحمد جمال ب 216

     مدحت صالح طه احمد الصائع 217

محمد السعيد حسانين محمد السعيد  218
 حماد

    

     محمود محمود احمد الفيومى  219

     ين دعادير ياسر عبد الغنى أم 211

     تامر مجدى عوض احمد  211

     مصطفى جمال احمد الزناتى  212

أحمد ابو المعاطى المرسى اسماعيل  213
 الهريجى 

    

     ن احمد محمود فوزى عز الدي 214

     رمضان احمد البغدادى عبد الرحمن  215

     مصطفى السعيد مصطفى حجازى  216

     عبد الرحمن احمد محمود عثمان  217

      على محمد على محمد 218

     محمد مصطفى محمد جاد قويمة  219

     محمد مصطفى محمد السيد عبد العال  221

     عبد هللا محمد عوضين التابعى  221

     سامح عزت السيد شريف  222

     احمد محمود محمد المشاعلى  223

     حسام محمد على الدين احمد ابراهيم  224

     محمد عباده أنور السيد  225
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 مياطكشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء د

 (   32رقم المجموعة  )   2222/    8/    31تاريخ الامتحان :      فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (    المطعم 32قاعة رقم اللجنة )   صباحا   32:12 -32:22موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     محمد حسنى ابراهيم ابو الفضل  226

     حمدى بيومى بيومى بيومى  227

     ايمن رمضان حسن شحاته  228

     أحمد عصام سليمان عبد الرحمن  229

     محمود جمال عطيه ابراهيم احمد  231

     محمد محمود عيد عبد الرحمن  231

     محمد عبد الرحمن درويش  232

     محمد عيد ابراهيم على  233

     على حمدى عبد الفتاح ابراهيم  234

     أحمد السيد العربى ابراهيم شنشن  235

     محمود محمد يوسف مصطفى الجندى  236

     امير عالء سعد عبد اللطيف رمضان  237

     السيد العباسى محمد الباز  238

     محمد صالح ابراهيم محمد عبد الفتاح 239

     محمد محمد فهمى غانم  241

     محمد محمد السعيد الفقى  241

     أحمد شوقى بدران عبد الرازق  242

     عمر احمد سعد الموافى  243

     عبد هللا فؤاد محمود صالح الدين  244

     احمد عصام رأفت ذكى  245

     احمد عباس حمعه احمد  246

     ل ابراهيم زغيلم محمد كام 247

     محمسن عطية ابو المعاطى تمراز  248

     محمود محمد عبد الحميد المرسى  249

     محمود عرفه ابراهيم عريض 251
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 وظائف الهيئة العامة لميناء دمياطكشف بأسماء المتقدمين ل

 (    33رقم المجموعة  )     2222/    8/    31تاريخ الامتحان :      فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (     مبنى التعليم 3قاعة رقم اللجنة )   صباحا   33:12 -33:22موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     عمار مرسى محمد مرسى  251

     ابراهيم فتح هللا على مصطفى عبد هللا  252

     احمد السيد ابو سيف ابراهيم  253

     خالد رمضان على الشحات نور الدين  254

     عبد هللا احمد عبد العظيم عبد الصمد  255

     طارق عبد الستار الدسوقى اسماعيل  256

     محمد صالح صالح شحاته  257

     أحمد السيد محمد السعيد سلطان  258

     أحمد شريف أحمد ونس 259

     عابد حسن مصطفى سويلم 261

     أيمن إبراهيم عبد السميع سباق 261

     أحمد سامى عزب عبده عريشة 262

     عمرو عادل سعد إبراهيم  263

     أحمد فتحى جمعة أبو السعود 264

     إبراهيم باسم إبراهيم  265

     رمضان إسماعيل رمضان 266

     حمدى أحمد عبد المنعم السيد 267

     عبد الرحمن عادل محمد السيد رزق  268

     محمود خميس طه زيارة 269

     إسالم محمد إبراهيم النجارى 271

     عبده محمد محمد ابراهيم صالح 271

     د محمد عوضعوف محم 272

     محمد سلطان السيد خضر 273

     هشام هانى موسى السماحى 274

     أحمد سمير عثمان فرج  275
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 دمياط كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء

 (    32رقم المجموعة  )     2222/    8/    31تاريخ الامتحان :      فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (     مبنى التعليم 2قاعة رقم اللجنة )   صباحا   33:12 -33:22موعد الامتحان :

 ملاحظات رقم الموبايل ) واتس ( الرقم القومي الاسم م

     سامر سمير عثمان فرج  276

     إبراهيم عوض موسى عوض روبيى  277

     أحمد ممدوح عطية على رمضان  278

     إبراهيم على زكى البرعى  279

     أحمد محمد فتحى بالل  281

     محمد طلعت عبد الحميد الشربينى  281

     فوزى نبيه فوزى نبيه  282

     محمد محمد حسن السلكاوى  283

     أحمد حماده محمد إبراهيم جاد هللا  284

     كريم محمد حسن السيد الحسينى  285

     محمد أشرف محمد حسين حسين  286

     محمد رجب عبد السالم عثمان 287

     محمد محمود محمد شاهين  288

     محمد الغوالبى إبراهيم السيد  289

     محمد السيد سالم السيد  291

     محمود محمد مسعد عماشة  291

     أدهم ياسر حامد جعفر  292

     محمد سامى الصياد السالوس  293

     أحمد عبد الجواد محمد وحيد  294

     أحمد شعبان عبد الغنى فرحات  295

     أحمد زاهر لبيب بدر  296

     حسام حسن عماشة  297

     دى محمد حسنأحمد حم 298

     محمد عيد محمد عيد حسن 299

     فتحى لطفى فتوح حامد موسى  311
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (    31رقم المجموعة  )     2222/    8/    31    تاريخ الامتحان :  فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (     مبنى التعليم 1قاعة رقم اللجنة )   صباحا   33:12 -33:22موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     يوسف السعيد على عزب  311

     افعى أحمد السيد محمد الش 312

     فتحى عطا فتحى حامد جبر  313

     عصام عبد الجيد فؤاد  314

     كمال شريف فهمى عرنسة  315

     أحمد صابر احمد عبد الهادى  316

     محمد أحمد إبراهيم على شتيوى 317

     حسين عبده عبده محمد  318

     محمد بديع طه السعيد حسن  319

     محمد حمدى محمد عويضة 311

     مة أبو عيدأحمد أحمد سال 311

     أحمد وهدان احمد السيد 312

     خالد جمال محمد المهدى داود 313

     عمرو محمد عبد هللا يوسف محمد 314

     شريف محمد عبد العليم شرف  315

     عدي ياسر محمد خليفه 316

     طه احمد محمود احمد 317

     محمود مصطفي محمود احمد 318

     محمد حسن خلف هللا 319

     ان طه السعيدمحمود شعب 321

     عبد الرحمن محمد احمد الزرقاوي 321

     احمد حسن الصياد الجمال 322

     رزق عبد الناصر رزق السيد 323

     محمود فكري ونيس 324

     احمد عبد الرحمن محمود مقبل 325
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (    34رقم المجموعة  )     2222/    8/    31تاريخ الامتحان :      فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (     مبنى التعليم 6قاعة رقم اللجنة )   حا  صبا 33:12 -33:22موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     طارق علي حسين شحاته 326

     محمد خالد محمد عبده رفاعي 327

     حسن محمد يحي سالم  328

     ابراهيم يوسف محمد عيد حسن 329

     محمد محمود محمد بلح 331

     فتحي محمد محمد إدريس 331

     علي السيد علي احمد بدر 332

     صرياحمد محمد رجب الم 333

     احمد محمد عوض مرسي 334

     اسالم مسعد احمد عبد العال خليل 335

     موسي صالح موسي ابراهيم شلبي 336

     عبد الرحمن فرحات ابراهيم 337

     عمر جمال علي احمد 338

     صالح السيد ابراهيم الزيني 339

     أحمد فتحى مصطفى عبد الحميد المدنى  341

     عمرو إيهاب عبد المجيد أحمد  341

     محمد على عبد الجواد سحلول  342

     أحمد سمير رزق فوزى  343

     على محمد محمد الدعدع 344

     أحمد حسن حامد حسن  345

      إسالم محمد زكريا البطراوى 346

     هشام رضا سليمان سليمان  347

     محمد عباس عبد العزيز الشهاوى  348

     إسالم سمير نجاح عبد الجواد على  349

     محمد الدسوقى أحمد إمبابى  351
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (     35رقم المجموعة  )    2222/    8/    31تاريخ الامتحان :      فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (     مبنى التعليم 7قاعة رقم اللجنة )   صباحا   33:12 -33:22موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     حاتم خالد السيد الجالد 351

     حسنى صديق محمد السيد سليم  352

     رضا نبيه متبولى زاهر  353

     حسين محمد إسماعيل بخيت 354

     محمود مصطفى جعفر إبراهيم  355

     محمود عبد الباسط محمد الباروجى  356

     محمد محسن الشبراوى على  357

     على محمد عبد الحميد عبد الخالق 358

عبد الرحمن محمود مصطفى محمود  359
 الليثى 

    

     جمال شكرى فريد عبد هللا  361

     السيد جمال مراد عبد الرحمن البنا 361

     محمد طاهر محمد عبد السالم 362

محمد عبد الفتاح السيد عبد الفتاح أبو  363
 الخير 

    

     محمود أحمد عثمان محجوب 364

     محمد حمدى أحمد السيد  365

     ناجح مرعى رجب النادى  366

     محمد جمال رزق المشد  367

     شكرى حمدى شكرى بحيري 368

     مصطفي علي محمود 369

     ايمن احمد ابو الخير الهوال 371

     احمد اسماعيل عبيد محمد  371

     احمد ابو بكر احمد العوضي 372

     يوسف حسام طاهر محمد زيد 373

     عبد الكريم السيد حافظ محمد السيد 374

     محمود فتحي محمد جمعه 375
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (    36رقم المجموعة  )     2222/    8/    31تاريخ الامتحان :      فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (               مبنى التعليم 8قاعة رقم اللجنة )    صباحا   33:12 -33:22موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     محمود رضا محمد ابراهيم شلبي 376

     عبد الفتاح محمد عبد الفتاح موسي 377

     وسام اشرف الشربيني سيد احمد 378

     أحمد رمضان عوض البحيرى  379

     محمد طه رجب الموافى  381

     محمود السيد محمد محمد البساطى 381

     رضا عثمان إسماعيل بالل 382

     محمد محمد حسن المهر  383

     عمر ابو بكر الصديق البنداري السواح 384

     عمرو محسن السعيد عبد اللطيف  385

     إبراهيم أحمد كمال عبد النبى  386

     محمد أحمد رمضان بصيلة  387

     حلمى فرج السيد أحمد 388

     أحمد على محمد عز الدين  389

     السيد شحاته محمد محمد يوسف  391

     هانى محمد عبد الحميد غازى  391

     وض السيد الكندوز مختار ع 392

     زياد محمد أبو عبده 393

     أحمد عصام مصطفى مصطفى الدليل  394

     شعبان محمد محمود سيد  395

     ياسر محمد أحمد عبد الرازق محمد 396

     فادى عصام السيد إبراهيم البادى  397

     عثمان محمد العربى عوض عثمان  398

     محمد محمود عطية الموافى جمعة  399

     أحمد مصطفى كمال مصطفى مجاهد  411
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (     37رقم المجموعة  )    2222/    8/    31تاريخ الامتحان :      فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (                مبنى المالية 9قاعة رقم اللجنة )    صباحا   33:12 -33:22موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     إبراهيم حمدى محمد محمود عوض 411

     محمد عاطف محمد الشربينى  412

     أحمد مرعى عبد الرازق السيد أحمد  413

     مد حازم السيد صالح إبراهيم أح 414

     أحمد السيد أحمد عباس  415

     أحمد محمد فهمى على سراج  416

     محمد فهيم النبوى العصفورى  417

      محمد صالح السيد رزق 418

     صالح مصطفى لطفى مصطفى مشعل  419

     محمد محمد حسن عبد الراضى  411

     أحمد محمود أحمد  411

     إسالم عبد اللطيف مصطفى  412

     كريم محمد مسعد  413

     محمد السيد إبراهيم السيد وهدان 414

     عبد هللا رضا محمد القلينى 415

     محمد محمد عبد الحميد سعد الشاعر  416

     طفى محمود مصطفى عبد الستارمص 417

     انس محمد محمد العدل 418

     أحمد احمد محمد سعيد احمد 419

     صهيب عبد هللا محمد أحمد 421

     اب الدين محمود سامى عبد السالم شه 421

     علوان سامى عبد السالم شهاب الدين 422

     عمرو عالء حامد عيسى  423

     محمد حامد محمد حامد الدبوسى  424

     عمرو عماد إبراهيم المرسى  425
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (    38رقم المجموعة  )     2222/    8/    31تاريخ الامتحان :      فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (   مبنى المالية 32قاعة رقم اللجنة )    صباحا   33:12 -33:22موعد الامتحان :

 ملاحظات رقم الموبايل ) واتس ( الرقم القومي الاسم م

     سامى محمد محمد أحمد األتربى  426

     خالد عبد الفتاح أحمد أبو يوسف  427

أحمد الشحات عبد الحميد مصطفى  428
 المدنى 

    

     د فتحى محمد على أحمد محم 429

عبد الرحمن محمد عطية محمد عبد  431
 العال مراد

    

     رمضان عبد المنعم حامد الجالد 431

     عبد هللا محمود محمد أحمد 432

على إبراهيم عبد اللطيف عبد إبراهيم  433
 السالم 

    

عبد الرحمن عماد عبد الغنى أبو  434
 الفتوح

    

     أحمد مدحت حامد فايد  435

     محمد قدرى محمد أبو المعاطى  436

     صالح كامل حسين محمد التلبانى  437

     معتز الهادى عبد الفتاح يوسف  438

     محمد جمعة أحمد على  439

     عمر أحمد محمد عيد السيد  441

     حمدمحمد فتحى محمد أ 441

     إسالم جمعة محمد عمر  442

     محمد نصر سليمان المشد  443

     محمد فوزى محمد حسن 444

     أحمد سمير مغاورى عبد الرحمن 445

     محمود سميع إمام حنفى  446

     محمد إبراهيم عبد الجليل إبراهيم بدوى  447

     محمد أحمد محمد عبد هللا  448

     حسام حسن عبد الفتاح أبو الفتوح 449

     د خالد عبد احمد نعمانأحم 451
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (    39رقم المجموعة  )     2222/    8/    31تاريخ الامتحان :      فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (   مبنى المالية 33قاعة رقم اللجنة )    صباحا   33:12 -33:22موعد الامتحان :

 ملاحظات رقم الموبايل ) واتس ( الرقم القومي الاسم م

     هشام ياسين أبو الخير الهوال  451

     محمود محمد أبو الخير الهوال 452

     أحمد محمد أبو الخير الهوال 453

     محمد محمد حسن الموافى  454

     إسالم جمال مصطفى إبراهيم صلح  455

     أشرف رؤوف رمضان مصطفى  456

     باهر عبده عبد الرؤوف شوكت الحنفى  457

     محمد كمال محمد العرب كمال 458

     عبد العزيز جميل عبد العزيز شعبان  459

     محمد كامل حسن عوضين  461

     محمحد مختار محمد محمد جاد 461

     انأحمد حسن محمد نعم 462

     إبراهيم محمد إبراهيم أحمد الريالى  463

محمد عبد الحميد عبد الحميد عبد هللا  464
 السنباطى 

    

     محمد السيد عبد هللا عبد الحميد رخا  465

     عمر السيد رجب السيد الغمراوى  466

     ناجى كمال أبو السعود عرابى  467

     محمد عبد العزيز عبد العزيز رمضان  468

     أحمد مصطفى سالم أحمد  469

     الزاهى شحاته الشربينى محمد  471

     أحمد محمد مختار أبو غتمة  471

     محمد عادل السيد عبد الهادى الباز 472

     إسالم جمال حسن سليم 473

     ل محمود حجاج درويش هال 474

     إسالم محمد حسن عبد الرؤف 475
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (    22رقم المجموعة  )     2222/    8/    31تاريخ الامتحان :      فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (   قاعة المطعم 32قاعة رقم اللجنة )    صباحا   33:12 -33:22موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     أحمد محمد محمود عبد المجيد  476

     السيد محمد السيد الشافى  477

     الفقى محمد محمود إبراهيم  478

     عوض توفيق عبد الرحمن عمر  479

     صبرى سالم فتوح إبراهيم سالم  481

     محمد رمضان على البشبيشى  481

     عالء قدرى عوض صبح  482

     عبد الرحمن طارق عبده أبو سالمة 483

     محمد عز العرب أحمد حلمى طمان  484

     سالمة السيد سالمة إبراهيم سودان 485

     أحمد محمد بيومى موسى 486

     خالد إبراهيم الدسوقى الحوتى  487

     حلمى المرسى بيومى المرسى  488

     محمد محمد حسن جودة 489

     محمد أحمد كمال على  491

     حمد عطية أحمد أشرف م 491

     أحمد مسعد محمد شحاته 492

     محمد السيد محمد الحناوى  493

     طارق محمد أحمد بيوض  494

     محمد عبد الفتاح على أحمد 495

     السعيد السعيد الشربينى الكفراوى  496

     عبد الحى على عبد الحى عبده 497

     وليد إبراهيم عبده الشناوى  498

     ياسر قاسم السيد عيسى  499

     صبحى محمود شحات القط  511
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (     23رقم المجموعة  )    2222/    8/    31تاريخ الامتحان :      فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (         مبنى التعليم 3قاعة       رقم اللجنة )     صباحا   12:31 -12:11موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     وفيق أحمد الدسوقى على  511

     عمر محمد متولى إبراهيم  512

     أحمد محمد عبد المنعم الشربينى  513

     محمد محمد عبد المعنم الشربينى  514

     عبد الرحمن عبد الحى على المتولى  515

     رضا سعيد السيد عطية 516

رمضان نصر فتوح عبد المقصود  517
 الالوندى 

    

     محمد عبد الباقى يوسف الضبع  518

     محمد أحمد فؤاد طه المريح  519

     محمد محمد أحمد عليوة  511

     عبد الحميد جمعة عبد الحميد  511

     محمد صابر محمد المهدى إسالم  512

     محمود يحيى عبد السالم البرعى  513

     محمد محمود محمد شبانة 514

     محمد اليسد عبد الشافى الصعيدى  515

     يد محمد بدوى محمدعبد الرحمن الس 516

     محمد رضا الباز العتبانى 517

     أحمد رجب عبد الشافى المرسى  518

     أحمد عبده عمر أحمد الزهيرى  519

     خالد فوزى حسن الخضرى  521

     محمد عبد الحميد محمد عامر  521

     عبد الرحمن محمد أحمد إبراهيم  522

     محمود على السيد أحمد قاسم  523

     الشحات يحي عبده  524

     إيهاب سامى عبد الجليل مسعد  525
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (    22رقم المجموعة  )     2222/    8/    31تاريخ الامتحان :      فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (         مبنى التعليم 2قاعة رقم اللجنة )           صباحا   12:31 -12:11موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

محمد محمد السيد السيد الشربينى  526
 العشماوى 

    

     إسماعيل عثمان إسماعيل عثمان  527

     د عنتر حسن شريف محم 528

     بسام عصام فريد غانم  529

     محمد أحمد حامد السري 531

     محمد إبراهيم إبراهيم العتبانى  531

     محمد جابر سعد البربرى  532

     محمد الشحات إبراهيم الدسوقى العزب  533

     محمد محمد محمد وهبه 534

     احمد محمد ذكي محمد صالح 535

     احمد علي محمد علي حسنين 536

     اشرف محمد الشهاوي 537

     مصطفي احمد مصطفي المرسي 538

     محمد مصطفي فتحي الحو 539

     موافي اسماعيل موافي اسماعيل 541

     عباس نصحي عباس هالل 541

     محمد فريد عبد المعطي السيد قشتي 542

     إسالم حماد زكريا إبراهيم كامل  543

     هانى مراد سعد عبد العال غلوش 544

     أسامة جمال يوسف السعدنى المناوى  545

     راشد عبد الحميد ذكى خليل  546

     محمد الشربينى عربان الحنفى عبده 547

     محمد فكرى إبراهيم حسن صالح  548

     أحمد جمعة حسن جمعة مصطفى  549

     محمد سالم محمود الهندى  551



 اإلختبار النظري
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (   21رقم المجموعة  )      2222/    8/    31تاريخ الامتحان :      فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (         مبنى التعليم 1قاعة اللجنة )         رقم   صباحا   12:31 -12:11موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     محمد رجب محمد القباس  551

     حسام خير محمد السيد  552

     محمد إبهاب صالح الدين  553

     محمد مليجى محمد المدبوح  554

     محمد رمضان رشدى محمد المنسى  555

     محمد جالل محمد صبيح 556

     محمد حامد أبو الحديد راشد  557

     اد سليمان رخامحمد فؤ 558

     شاكر إبراهيم شاكر إبراهيم  559

     محمد أبو الحسن محمد سالم  561

     محمد عبد المجيد فوزى عبد السالم  561

     أحمد رمضان إبراهيم سالم  562

     محمد عاطف جودة المغازى جودة 563

     محمد على محمد محمد أحمدد فياض  564

     محمد قطبل خليل منصور  565

     محمود السيد العدل السيد يوسف  566

     يوسف احمد السيد السيد سعيد 567

     مصطفي احمد محمود عبد المجيد 568

     محمد العجمي السادات هاشم 569

     طارق نصر فتحي السيد نصر 571

     حمدي احمد عبد العظيم عبد الصمد 571

     ايهاب حسام سالمه سرور 572

     عبد الكريم ايمن محمد الزر 573

     عبد الحميد طه يسن محمود 574

     دل محمد ابراهيماحمد عا 575
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (   24رقم المجموعة  )     2222/    8/    31تاريخ الامتحان :      فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (         مبنى التعليم6قاعة رقم اللجنة )           صباحا   12:31 -12:11موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     اسالم عبد السالم السيد رجب 576

     احمد جالل محمد الشويحي 577

     عصام فتحي العريان 578

     شام الخزرجيعصام ه 579

     محمود عمر احمد عبد الرازق 581

     عبد الحميد المهدي العدل 581

     محمد محمود عبد الفتاح الشين 582

     ممحمد احمد ابو المجد علي ابراهي 583

     محمود السيد جمعه 584

     خالد رضا عز الدين حسن  585

     ابراهيم حسني ابراهيم حسن زعتر 586

     محمود حسني ابراهيم حسن زعتر 587

     محمد رمضان محمد البكري 588

     محمد مصطفي شيخ العرب الحرايري 589

     غسان محمود يوسف ابو سمرة 591

     عبد الرحمن محمد محمد حسانين 591

     حمود ابراهيم رفعت عوضم 592

     احمد محمد شهاب الدين 593

     احمد محمد علي محمد طمان 594

     محمود محمد احمد عبد الكريم 595

     عماد محمد محمد احمد الخضري 596

     عمر محمد سعد محمد علي  597

     عبده عبده مدين سعد 598

     حسن ابو العطا حسن الشويحي 599

     اسامه رضا احمد البياع 611
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 كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

 (    25رقم المجموعة  )     2222/    8/    31تاريخ الامتحان :      فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (         مبنى التعليم7قاعة رقم اللجنة )           صباحا   12:31 -12:11موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     احمد محمد السيد احمد شهاب الدين 611

     عبد الرحمن مسعد حسن 612

     حمدي عبد المنعم منصور الزغبي 613

     الشحات احمد الشحات جبل 614

     محمد صفوت مبارك صالح عامر 615

     ضياء شاذلي عبد المنعم حامد 616

     فرج محمد فرج خليل 617

     محمد رأفت محمود عبد الغفار 618

     مد االتربي محمد إبراهيم جلدةمح 619

     محمد مصطفى صبري مصطفى 611

     رضا نعيم محمد البكري مخيمر 611

     علي محمد علي الجندي  612

     محمد حمدي محمد أبوصالح 613

     احمد ابراهيم محمود جبل 614

     رياض فتحي حامد الحصي 615

     فهد محمد عبد القادر خليل ابراهيم 616

     خالد هشام المغاورى عبد الباقى  617

     محمود صابر المتولى عيسى  618

     عالء على خليل البربير  619

     يوسف كمال كمال الخميسى  621

     عالء احمد عبد المجيد شريف 621

     كعادل سعد حامد مبرو 622

     ممدوح عبد الهادي السعيد محمد 623

     هشامد محمد نصر عوض احمد 624

     احمد السيد عمر السيد رفاعي 625
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 لميناء دمياط كشف بأسماء المتقدمين لوظائف الهيئة العامة

 (    26رقم المجموعة  )     2222/    8/    31تاريخ الامتحان :      فني كهرباءاسم الوظيفة : 

 (         مبنى التعليم 8قاعة رقم اللجنة )           صباحا   12:31 -12:11موعد الامتحان :

 ملاحظات   الاسم م

     محمود عبد الرحمن الشاوي مصطفي 626

     محمد طاهر عبد العزيز الزقزوقي 627

     وائل محمود السيد الدمياطي 628

     محمود محمد  عبد الحميد البحراوي 629

     د محمد محمد رجبمحمد سع 631

     محمد حسن مصطفي سالمة 631

     محمد عصام عباس عبد القادر 632

     ابو المعاطي محمود ابو المعاطي جاد 633

     مصطفي توفيق حامد حماد 634

     صالح ابراهيم حلمي الداودي 635

     ابراهيم حسن محمد الجريدلي 636

     سامح السيد صبحي حسين 637

     ابراهيم عبد السمي محمد سرور 638

     الحسني محمود محمد سليمان 639

     عمرو حسن جمعه الفوال 641

     تامر السيد عبدهللا موسي 641

     احمد رزق السيد المهدي 642

     وسفكريم منصور السيد محمد ي 643

     محمد السيد احمد احمد الشهاوي 644

     مهند السيد محمد عبد المجيد الجندي  645

     احمد مصطفي محمد السعدني 646

     احمد خالد فوزي بدير 647

     محمود محمد عبد الرحيم السالوس 648

     سعيد رياض سعد موسى  649

 

 


