
 

 
 2017(  لسنة   4 إعــالن رقــم ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -في المهن التـالية : عاملين للعمل بها بمدن القناة الثالث اة السويس عن حاجتها إلية قنئـتعلن هي

 الشــــــروط المهنـــــة

درجة البكالوريوس من إحدي كليــات الهندسة بـالجامعـات المـصريـة أو مـا يعــادلهـا أن يكون حاصال على   مـهندس 
 فـى تخصص 

 حاسب ألي(  . – سميكاترونيك  –)ميكانيكا سيارات 

  ومـا بعدهـا . 2012أن يكون حاصال على المؤهل المطلوب بتقدير عام ) جيــد ( على األقل من دفعة 

  تاريخ  نهاية سريان اإلعالن  قبلعفي منها أأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية بدرجة أخالق قدوة حسنة أو
 .  ماعدا من تم استثنائة لعدم اللياقة الطبية من تم استثنائهم من أدائهاوال يقبل 

  سنة ) تسعة وعشرون عاما ( فى تاريخ نشر اإلعالن .  29أال يزيد سنه على 

  . إجــادة تـامة للغـة اإلنجليزية تحدثا وكتابة 

  . إجادة العمل على الحاسب األلي 

  هذة الوظيفة .لشغل أن يجتاز اإلختبارات المقرر عقدها 

 بحــــري

 ) بنظــام التعـاقد (
 العامه او ما يعادلها على االقل . أن يكون حاصال على الشهادة االعدادية 

  فى تاريخ نشر االعالن عاما   35أال يزيد السن عن . 

  أن يكون حاصال على جواز سفر بحري ســـاري. 

  األتيـــه :الحصول على الدورات الحتمية-  
  ة فى التوعية االمنية (ءالكفا –الكفاءة فى مكافحة الحريق  –الكفاءة فى عائمات النجاة  –) اإلسعافات االولية          

  الدولية ) من الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية  (حاصل على الشهادة الصحية أن يكون 

  أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية بدرجة أخالق قدوة حسنة أو اعفي منها لغير االسباب الطبية وذلك قبل
تاريخ  نهاية سريان اإلعالن ، واليقبل المتخلفون عن أداء الخدمة العسكرية او من تم استثنائهم من أدائها 

. 

 لشغل المهنة والتي ستعقد على مرحلتينتاز اإلختبارات المقرر عقدها أن يج :-   

 المرحلة االولي : أختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة .  -

 لمن يجتاز المرحلة االولي بنجاح . وباقى االختبارات المرحلة الثانية : المقابلة الشخصية -

 أن يكون من الذكور نظرا  لطبيعة العمل. 

 فني مســـاحة

 ) بنظــام التعـاقد (
  وما بعدها بنسبة مئوية  2011أن يكون حاصال على دبلوم المعهد الفني للري والصرف والمساحة دفعة

 . %60التقل عن 

  وذلك قبل تاريخ  نهاية سريان أو اعفي منها أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية بدرجة أخالق قدوة حسنة
ماعدا من تم استثنائة  اء الخدمة العسكرية او من تم استثنائهم من أدائهااإلعالن ، واليقبل المتخلفون عن أد

 .  لعدم اللياقة الطبية

  سنة فى تاريخ نشر االعالن 30أال يزيد السن عن . 

 . أن يكون من الذكور نظرا  لطبيعة العمل 
  هذة المهنة .لشغل أن يجتاز اإلختبارات المقرر عقدها 

 
 
 
 
 

 



                                                   -و يشترط في المتقدم لإلعالن :
 أن يكون مصري الجنسية .    - 1

 أن يقبل العمل بأى من مدن القناة الثالث .   - 2

ثبوت اللياقة الطبية للمتقددم بواسدطة قومسديون طبدي الهيئدة وطبقدا لمعدايير اللياقدة الطبيدة وفدق نظدام  -  3
 . الهيئة

 تقدم طلبات االلتحاق على الموقع االلكتروني للهيئة على العنوان التالي :        
WWW.SUEZCANAL.GOV.EG    

وظائف . و في حالة االستفسار يتم إرسال بريد الكتروني علي العنوان التدالي  –الرابط العربي , صفحة شئون العاملين 
 : 

Jobs@Suezcanal.gov.eg 

وهذا ولن يلتفت  إلتي البلتتاي  يتر المستتوفاة وو التوار ة قتتل وو بعتد الميعتا  المحتد  و تتعلن  شتوو ب  تما  متن وقت  

موق   علىتراه الهيئة من و س المفاضلة موضحاً بها مواعيد ووما ن االختتاراي  دئي علي ضو  ماعليهم االختيار المت

الثانية عشرة ظهتراً وخختر  ةالساع 2017/  12/ 31 الهيئة علي شتكة االنترن  علماً بان وخر موعد لتقديم البلتاي هو  

 .اعة الثانية عشرة ظهراً الس 2017/  12 /  30موعد لتلقي اال تفساراي علي التريد االلكتروني هو 
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