
المسلسل
رقم القيد في 

الرياضي
تعليمات هامةالميعادالمدينة

بورسعيدأشرف حليم سفين تادرس ابانوب12

بورسعيدسمير سليمان جاد هللاابانوب23

بورسعيدهانى جاد الرب عازر جادابانوب35

اإلسماعيليةيوسف نجيب فريد سليمابانوب47

بورسعيدهاني ناعوم رياضابرام58

بورسعيد السيد ابراهيم السيد الجويليابراهيم69

بورسعيد طارق جاد على عبدالرحيمابراهيم710

بورسعيداحمد ابراهيم عبده  السقاابراهيم811

اإلسماعيليةاحمد ابراهيم عراقى ابراهيمابراهيم912

اإلسماعيليةاحمد سيد عبدالتواب ابراهيم1014

بورسعيداحمد صابر محمد حسن سالمهابراهيم1115

اإلسماعيليةاحمد محمد ابراهيمابراهيم1216

بورسعيداسامة ابراهيم احمد ابو الصفاابراهيم1317

اإلسماعيليةاسماعيل الليثي محمد ابراهيمابراهيم1418

بورسعيدالسعيد عبد القادر محمد يوسفابراهيم1519

بورسعيدالسيد القباري حسن البحراويابراهيم1621

بورسعيدحسن ابراهيم حسنابراهيم1724

بورسعيدحسن شحاته حسن محمد عمرابراهيم1825

اإلسماعيليةحسين ابراهيم نصرابراهيم1926

اإلسماعيليةرجب بكرى محمد الصعيديابراهيم2028

اإلسماعيليةسيد ابراهيم محمدابراهيم2132

بورسعيدعادل معبد  سعيد محمد راضيابراهيم2234

بورسعيدعبدالمنعم ابراهيم عبدالظاهر محمدابراهيم2335

اإلسماعيليةعطية محمد عطية ابراهيم2436

اإلسماعيليةفوزى ابراهيم عبدهللاابراهيم2538

اإلسماعيليةمحمد ابراهيم الدسوقى محمد الصادقابراهيم2639

بورسعيدمحمد احمد السيد يوسفابراهيم2740

بورسعيدمحمد الدسوقي الدسوقي وهبهابراهيم2842

اإلسماعيليةمحمد السيد حسن السيدابراهيم2944

اإلسماعيليةمحمد إبراهيم محمد ابراهيم3045

اإلسماعيليةمحمد إبراهيم محمودابراهيم3147

اإلسماعيليةمحمد حسن ابراهيمابراهيم3248

اإلسماعيليةمحمد حسن حسين درويشابراهيم3349

اإلسماعيليةمحمد عطية ابراهيمابراهيم3452

اإلسماعيليةمحمد محمد ابراهيمابراهيم3553

بورسعيدمحمد محمد الداودى الرفاعىابراهيم3654

بورسعيدمحمد محمد سيد صالحابراهيم3755

بورسعيدمحمد محمود عبد المجيد ابراهيمابراهيم3856

اإلسماعيليةممدوح عبد العزيز عطية ابراهيم3958

اإلسماعيليةهشام احمد على على القزازابراهيم4059

االسماعيليةيسري ابراهيم محمد تاج الدينابراهيم4162

االسماعيلية احمد محمد حنفيابراهيم 4263

االسماعيلية حسام عبدالودود بدران مرسيابراهيم 4364

بورسعيد عبدالرحمن النوبي عبدالرحمن علىابراهيم 4465

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3االسماعيلية عطيه ابراهيم عطيهابراهيم 4566

ـ:على العنوان التالي االسماعيلية محمد عبدالشافي محمدابراهيم 4667

بورسعيد محمد على عبدالسالمابراهيم 4768

بورسعيد محمد محمد احمد مكيابراهيم 4869

اإلسماعيلية مدحت محمود أحمد محمدابراهيم 4970

االسماعيلية نصر الدين ابراهيم حنفىابراهيم 5071

هيئة قناة السويس 

ادارة شئون العاملين

قسم التعيينات

للمتقدمين لاللتحاق بمركز تدريب الهيئة المهني  (الشفوي  )مواعيد اجراء االختبار التحريري و المقابلة الشخصية 

2016 لسنة 5بموجب االعالن رقم  (بورسعيد و االسماعيلية  )ببورفؤاد و فرعه ببورتوفيق مدينتي 
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jobs@suezcanal.gov.eg

لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

74 من 1صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


اإلسماعيليةأحمد سيد علي سيدابراهيم 5173

بورسعيدحامد محمد محمود احمد محمدابراهيم 5274

اإلسماعيليةسعيد ابراهيم عبدهللا ابراهيم 5375

اإلسماعيليةسمير عطا مراد ابراهيم 5476

اإلسماعيليةشريف محى الدين عبد الغنى  ابراهيمابراهيم 5577

اإلسماعيليةعبدالرحمن ابراهيم فتحي محمدابراهيم 5679

بورسعيدعالء الدين احمد احمد حسنابراهيم 5780

اإلسماعيليةعلي ابراهيم علي ابراهيم 5881

بورسعيدعمرو ابراهيم رضوان الغيطانيابراهيم 5982

بورسعيدفؤاد ابراهيم حسن رضوانابراهيم 6083

بورسعيدمحمد ابراهيم الدسوقي متولي فرجابراهيم 6184

اإلسماعيليةنبيل مصطفى محمدابراهيم 6285

اإلسماعيليةهانى فهمى رفاعى ابراهيم 6386

االسماعيلية اشرف محمد احمد الراوىاحمد6489

االسماعيلية اشرف محمداحمداحمد6590

االسماعيلية حسن على حسن احمد6691

بورسعيد حسن محمد حسن غالياحمد6792

بورسعيد رأفت السعيد السعيد القهوجياحمد6894

االسماعيلية سليمان السيد سليماناحمد6995

االسماعيلية سمير نصر الدين احمد محمداحمد7096

االسماعيلية سيد عبدالستار عبدالغفاراحمد7197

اإلسماعيلية شاذلي حلبي شحاتاحمد7298

االسماعيلية صبيح ابراهيم احمد محمداحمد7399

بورسعيد عالء رضا ابراهيم المنشاوياحمد74100

االسماعيلية عماد عبدهللا محمداحمد75101

بورسعيد محمد جمال الدين محمود احمد76103

االسماعيلية محمد عبدالرازق فرجاحمد77105

بورسعيدابراهيم ابراهيم احمد حسب هللااحمد78107

اإلسماعيليةابراهيم ابو خضير ابو خضير الناغيةاحمد79108

اإلسماعيليةابراهيم احمد ابراهيماحمد80109

بورسعيدابراهيم السيد ابراهيم فتيتاحمد81110

بورسعيدابراهيم عبد التواب بديوياحمد82112

اإلسماعيليةابراهيم عبد الغنى عبدهللا احمد83113

اإلسماعيليةابراهيم مجاهد ابراهيم فضهاحمد84114

بورسعيدابراهيم محمد سند زيداناحمد85115

اإلسماعيليةابراهيم محمد سيد احمد احمد86116

اإلسماعيليةابراهيم محمد عبدالفتاحاحمد87117

اإلسماعيليةابراهيم مغربى ابراهيم محمداحمد88118

االسماعيليةابو بكر حسنين شحاتهاحمد89119

بورسعيدابوالمعاطي احمد حسن حجاجاحمد90120

بورسعيداحمد ابراهيم عيد الشيخاحمد91121

بورسعيداحمد حسن سليمان جلهوماحمد92123

بورسعيداحمد سعد حسن محمد احمد93124

اإلسماعيليةادريس محمد ادريساحمد94125

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةاسامة ابراهيم احمد محمد الشامياحمد95126

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةاسامة احمد ابو المجداحمد96127

بورسعيداسامه احمد طه عبد الغفاراحمد97129

اإلسماعيليةاسامه احمد محمود احمد98130

بورسعيداسامه محمود علي احمداحمد99132

اإلسماعيليةاسماعيل جمعه علىاحمد100133
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

74 من 2صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


اإلسماعيليةاسماعيل رمضان حسن احمد101134

بورسعيداسمه عبدالوهاب عبده الشيمياحمد102135

بورسعيداشرف احمد محمد ابو مايلةاحمد103136

االسماعيليةاشرف احمد محمد احمد العركياحمد104137

بورسعيداشرف عز الدين خطاباحمد105141

اإلسماعيليةاشرف علي غريباحمد106142

بورسعيداشرف محمد حسن ندا الشوربجياحمد107144

بورسعيداشرف محمد صديق محمداحمد108145

اإلسماعيليةالحسن ثابت ابراهيم احمد109147

اإلسماعيليةالحسينى احمد حسين احمد110148

اإلسماعيليةالحسينى عبدالجليل محمداحمد111149

بورسعيدالدسوقى محمد حسن مهدىاحمد112150

بورسعيدالراعي محمد الحسيني محمد زايداحمد113151

اإلسماعيليةالسعيد احمد السعيد محمد احمد114152

بورسعيدالسيد ابراهيم باغهاحمد115153

اإلسماعيليةالسيد احمد احمد حامداحمد116154

بورسعيدالسيد احمد السادات سليماناحمد117155

اإلسماعيليةالسيد احمد السيد مصطفىاحمد118156

اإلسماعيليةالسيد احمد حسين عمرواحمد119157

بورسعيدالسيد السيد البدوي الجندياحمد120158

بورسعيدالسيد السيد رضوان احمد121159

بورسعيدالسيد السيد على المنياوى احمد122161

بورسعيدالسيد العربى السيد ابراهيم رياناحمد123162

اإلسماعيليةالسيد جابر محمد السيداحمد124166

اإلسماعيليةالسيد راضي حسن احمد125167

بورسعيدالسيد صديق عبد الغنى  احمداحمد126168

اإلسماعيليةالسيد عبد القادر علىاحمد127169

بورسعيدالسيد عبده ابرهيم  القريعىاحمد128170

اإلسماعيليةالسيد عبدو سالمه مصطفىاحمد129171

بورسعيدالسيد على احمد ابوزيداحمد130172

اإلسماعيليةالسيد على محمد نصر الديناحمد131173

اإلسماعيليةالسيد غريب ابوعامر السنوسىاحمد132174

بورسعيدالسيد محمد ابراهيم البدرياحمد133176

اإلسماعيليةالسيد محمد السيد احمد134178

بورسعيدالسيد محمد صالح احمد حرازاحمد135179

بورسعيدالسيد محمد عبد الحافظ احمد136180

اإلسماعيليةالسيد محمد محمد خليلاحمد137181

اإلسماعيليةالسيد محمد محمد شلبياحمد138182

بورسعيدالسيد محمود السيد  بعيلةاحمد139183

بورسعيدالعربي فراج محمد احمداحمد140185

بورسعيدالعربي محمود احمد عبدهلل رياناحمد141186

بورسعيدايمن السيد علي حسن الشامياحمد142187

اإلسماعيليةايمن ددموني احمداحمد143188

بورسعيدايمن نجدى احمد عبدالرحمناحمد144190

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةايهاب ابو النجا محمد عثماناحمد145191

ـ:على العنوان التالي االسماعيليةايهاب اسامه السيداحمد146192

بورسعيدايهاب رضا محمد الدهشاناحمد147193

بورسعيدايهاب محمد ياقوت احمد148194

اإلسماعيليةأبو الفتوح عبد العال بدوياحمد149196

بورسعيدأحمد محمد أنور عبد البر محمد احمد150198
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

74 من 3صفحة 
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بورسعيدأسامه عبدالمنعم أبو المجد بكيراحمد151199

بورسعيدأسعد رشاد السيد يونساحمد152200

اإلسماعيليةأيمن شبل محمد اسماعيلاحمد153201

اإلسماعيليةبدوى عبد الاله حفنىاحمد154203

بورسعيدجابر محمود عبدالقادراحمد155204

بورسعيدجمال عبد السالم إبراهيم محمداحمد156205

اإلسماعيليةجمال عدوي احمد عبد المطلباحمد157207

اإلسماعيليةجميل حفظى عبد الرازق احمد158210

اإلسماعيليةجهاد عبد الستار مطراحمد159211

بورسعيدحسن ابراهيم حسن عبدالموجوداحمد160215

بورسعيدحسن أحمد تمام أبو رحاباحمد161217

اإلسماعيليةحسن دهشان احمداحمد162219

اإلسماعيليةحسن سالم علي سالماحمد163220

اإلسماعيليةحسن سيد علي عثماناحمد164221

اإلسماعيليةحسن صالح حسن احمد165222

اإلسماعيليةحسن عبد هللا سليماحمد166223

اإلسماعيليةحسن عبد المجيد حسين الشريفاحمد167224

الشرقيةحسن عبدالحميد عبدهاحمد168225

اإلسماعيليةحسن عبدالناصر حمادةاحمد169226

اإلسماعيليةحسن على فرغلىاحمد170227

اإلسماعيليةحسن عوض الرفاعى سالماحمد171228

بورسعيدحسن فاروق عرفهاحمد172229

اإلسماعيليةحسن فؤاد توفيقاحمد173230

بورسعيدحسن محمد احمد رضواناحمد174231

اإلسماعيليةحسن محمد حسن مصطفىاحمد175232

اإلسماعيليةحسن محمد محمد احمد176233

اإلسماعيليةحسنى على محمد سعداحمد177234

بورسعيدحسنين حسنين محمد الموجىاحمد178235

بورسعيدحسين احمد حسين دهباحمد179236

اإلسماعيليةحسين السيد حسن احمد180238

بورسعيدحسين محمد الخميسى يوسف احمد181242

بورسعيدحسين محمد حسين زهرةاحمد182243

اإلسماعيليةحسين محمد مصطفى حسيناحمد183244

اإلسماعيليةحسيني على حسانين البازاحمد184245

بورسعيدحمدى ألهم عبد الرحمن عبداللطيفاحمد185247

بورسعيدحمدى على احمد احمداحمد186248

بورسعيدحمدى مصطفى ابراهيم شعيباحمد187249

اإلسماعيليةحمدي علي احمد احمد188250

اإلسماعيليةحمزه محمد فراج احمد189251

اإلسماعيليةخالد احمد محمد عطيهاحمد190252

اإلسماعيليةخالد السيد حسنين عبد هللا عليوهاحمد191253

بورسعيدخالد جابر عبد المعظياحمد192254

اإلسماعيليةخالد شحاتة شحاتة الغرابلياحمد193255

بورسعيدخالد محمد شطا مصلحاحمد194256

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدخالد محمد عباس مسعداحمد195257

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةخالدربيع عبد الباسطاحمد196258

بورسعيدخليل محمد خليل إمبابىاحمد197259

بورسعيدخميس زكى أحمد حسناحمد198260

بورسعيدرأفت حسين مرسى حسيناحمد199263

بورسعيدرأفت عبد الحميد مرسى الفولىاحمد200264

ق 
اف
مو

 ال
حد

ال
 ا
وم

ي
2

و 
لي
يو

 
2

0
1

7
م

jobs@suezcanal.gov.eg

لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

74 من 4صفحة 
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اإلسماعيليةربيع أحمد عبد الرحيماحمد201265

اإلسماعيليةرجب محمد العزب الشرويدياحمد202266

بورسعيدرجب محمد عبد المنعم رجباحمد203267

بورسعيدرزق احمد رزقاحمد204268

اإلسماعيليةرضا احمد سيف الدين عسلاحمد205269

اإلسماعيليةرضا محمد احمد شامهاحمد206270

اإلسماعيليةرضا محمد حسناحمد207271

اإلسماعيليةرضوان سعد عطيةاحمد208273

االسماعيليةرفاعي محمد احمداحمد209274

اإلسماعيليةرمضان محمد حفناوياحمد210275

بورسعيدزكريا احمد محمد احمد المناخلياحمد211276

اإلسماعيليةزين العابدين محمد ابراهيم احمد212277

بورسعيدسالم علي سالم حسناحمد213278

بورسعيدسالم محمد جاد الحق الطنيب مراداحمد214279

بورسعيدسامي احمد محمودالفقيرياحمد215280

بورسعيدسامي سعد محمد شطا احمد216281

اإلسماعيليةسامي عبد هللا حسن معوضاحمد217282

بورسعيدسعد ابراهيم محمد صادقاحمد218283

اإلسماعيليةسعد السيد احمداحمد219284

بورسعيدسعد محمد يونساحمد220285

اإلسماعيليةسعيد احمد ابراهيم سليماحمد221286

بورسعيدسعيد احمد تمام احمد حسيناحمد222287

بورسعيدسعيد احمد عبد القادر شتااحمد223288

بورسعيدسعيد احمد محمد مصطفى الهوارياحمد224289

اإلسماعيليةسعيد السيد احمداحمد225290

اإلسماعيليةسعيد حامد عبد الجواداحمد226291

اإلسماعيليةسعيد عبد الرازق سعيداحمد227292

اإلسماعيليةسعيد محمود رفاعي احمد228293

اإلسماعيليةسعيد محمود محمداحمد229294

اإلسماعيليةسليم عبدالهادي عبدهللا احمد230296

اإلسماعيليةسليمان علي محمداحمد231297

االسماعيليةسمير ابوالفتوح محمد الجندياحمد232298

اإلسماعيليةسمير احمد حسنين عطيةاحمد233299

اإلسماعيليةسمير عباس احمداحمد234300

اإلسماعيليةسيد احمد علي احمداحمد235303

اإلسماعيليةسيد احمد محمد احمد عبد النعيماحمد236304

اإلسماعيليةسيد شنيبة عمراحمد237305

اإلسماعيليةسيد محمد رزق احمداحمد238307

اإلسماعيليةسيد محمد على احمد239308

اإلسماعيليةسيد محمود على احمد240309

اإلسماعيليةسيداحمد محمد سيداحمداحمد241311

بورسعيدشادى حسن مصطفى الشطوىاحمد242312

اإلسماعيليةشحته فتحى محمد األبيضاحمد243313

اإلسماعيليةشريف احمد حسن احمداحمد244314

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدشعبان توفيق عبد الرحيماحمد245315

ـ:على العنوان التالي بورسعيدشعبان عبدالرحمن عبدالعزيز محمد احمد246316

اإلسماعيليةشعبان فاروق على احمداحمد247317

اإلسماعيليةشعبان محمد حسن  محمداحمد248318

بورسعيدشعبان مصطفى درغام زغلولاحمد249319

اإلسماعيليةشوقى عبد الرحيم فرجاحمد250321
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

74 من 5صفحة 
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اإلسماعيليةشوقي بشري حسانيناحمد251322

بورسعيدصابر عبد الكريم ابراهيم احمد252323

بورسعيدصابر لطفى عبد اللطيفاحمد253324

اإلسماعيليةصالح شعيب ابراهيم احمد254326

اإلسماعيليةصبحي يوسف عويضة عويضةاحمد255327

اإلسماعيليةصبري محمد جاللاحمد256328

بورسعيدصالح الدين علي ابراهيم الحداداحمد257329

بورسعيدصالح جابر احمد عبدالحافظاحمد258330

اإلسماعيليةصالح خليفه ابراهيم احمد259331

بورسعيدصالح سباعي أحمد عبدهللااحمد260332

اإلسماعيليةصالح عابد إبراهيم احمد261333

اإلسماعيليةصالح محمد محمداحمد262334

اإلسماعيليةصالح محمد محمد بدر الديناحمد263335

اإلسماعيليةطارق جمعة على صبحىاحمد264336

اإلسماعيليةطارق سيد احمد احمداحمد265337

بورسعيدطارق محمد ابراهيم ابو حجاباحمد266339

بورسعيدطارق محمود عبد العزيز محمداحمد267340

بورسعيدطارق محمود محمود جاداحمد268341

بورسعيدطلعت محمد السيد البدرانياحمد269342

بورسعيدطلعت محمدمنصورعبدةكراويةاحمد270343

بورسعيدعادل ابوالمعاطى محمد هاللاحمد271345

بورسعيدعادل احمد فؤاد علي محمد عبد الكريم احمد272346

اإلسماعيليةعادل السيد مصطفي قنديلاحمد273347

بورسعيدعادل المتولي محمد عليوهاحمد274348

بورسعيدعادل رمضان ابوزيداحمد275350

بورسعيدعادل صديق عبد الغنى احمداحمد276351

بورسعيدعادل عبد المبدي عبد القادر هاروناحمد277352

اإلسماعيليةعادل محمد سليمان حامداحمد278354

بورسعيدعاطف السيد أبو المعاطى رزقاحمد279356

اإلسماعيليةعاطف عبد اللطيف محمد علي يوسف احمد280357

بورسعيدعباس محمود احمد زغلولاحمد281360

اإلسماعيليةعبد الحكيم محمود محمد عبد السالماحمد282361

اإلسماعيليةعبد الحميد عبد العزيز محمد محمداحمد283362

بورسعيدعبد الحميد محمد يونس احمد284363

بورسعيدعبد الغنى محمد عبد الغفار محمد عبيدواحمد285364

بورسعيدعبد الكريم  محمد على السيد احمداحمد286365

بورسعيدعبد اللطيف أحمد عبد اللطيف احمد287366

بورسعيدعبدالحافظ عيسي محموداحمد288367

اإلسماعيليةعبدالحكيم فرحان ابراهيماحمد289368

اإلسماعيليةعبدالسالم قاسم جادالرب احمد290369

بورسعيدعبدالسالم محمد عبدالسالم شردىاحمد291370

اإلسماعيليةعبدالعزيزمحمدرمضان سالماحمد292371

اإلسماعيليةعبدالعظيم محمد رمضان السيداحمد293372

اإلسماعيليةعبدالقادر احمد عبدالقادراحمد294373

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةعبدهللا أحمد علياحمد295374

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةعبدالمنعم محمد شحاته احمد296375

بورسعيدعبده الوريدى صديق محمد ابو العزماحمد297377

اإلسماعيليةعربي عيد اسماعيل علياحمد298380

اإلسماعيليةعزت عبدالحميد السيد على جمالاحمد299382

اإلسماعيليةعزت على عبدالحليم السيداحمد300383
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

74 من 6صفحة 
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اإلسماعيليةعصام ابراهيم علي عبدالكريماحمد301384

بورسعيدعصام ابراهيم محمد علي الجوهرياحمد302385

اإلسماعيليةعصام احمد مجاهداحمد303386

اإلسماعيليةعصام الدين فوزى عباس احمد304387

اإلسماعيليةعصام الدين مصطفى كامل مصطفىاحمد305388

اإلسماعيليةعصام السيد رضواناحمد306389

اإلسماعيليةعصام حلمى عبدالحميداحمد307390

بورسعيدعصام فتحي محمد عبد الوهاباحمد308391

بورسعيدعصام محمود ابو العال عجالناحمد309393

بورسعيدعطيه حسن عطيه شعيراحمد310395

بورسعيدعالء احمد اللبان احمد311397

اإلسماعيليةعالء عبدالحليم عطيه احمد312399

بورسعيدعالء محمد عيد حامداحمد313401

اإلسماعيليةعلوى احمد محمد علواناحمد314402

اإلسماعيليةعلى ابراهيم علىاحمد315403

اإلسماعيليةعلى احممد فؤاد على حسناحمد316404

اإلسماعيليةعلى حامد عثماناحمد317406

اإلسماعيليةعلى شعبان محمداسماعيلاحمد318408

بورسعيدعلى على محمد حجاجاحمد319409

بورسعيدعلى على محمد محمد الليثىاحمد320410

بورسعيدعلى غريب  محمود الملكىاحمد321411

بورسعيدعلى محمد عبدالعزيز  الطنطاوىاحمد322412

على مصبح حسن عيسىاحمد323713

اإلسماعيليةعلي احمد ابراهيم  عيادهاحمد324413

اإلسماعيليةعلي السعيد محمد محمد الجيزاوياحمد325414

اإلسماعيليةعلي زين العابدين علياحمد326415

اإلسماعيليةعلي سليم محمداحمد327416

اإلسماعيليةعلي عباده سالمة احمد328417

بورسعيدعلي علي اللبان محمد الكينانياحمد329418

اإلسماعيليةعلي محمد احمدعبد الهادياحمد330420

بورسعيدعلي محمد رجب االلفياحمد331421

اإلسماعيليةعماد احمد محمد احمد332422

بورسعيدعماد محمد عبد هللا احمد333424

بورسعيدعمرو رجب  عرفةاحمد334425

بورسعيدعوض عوض احمد ندااحمد335427

اإلسماعيليةعيد ابراهيم عبد الباقياحمد336428

اإلسماعيليةعيد السيد حسيناحمد337429

اإلسماعيليةفارس سليم عطيهاحمد338431

بورسعيدفتحى محمد محمد يوسفاحمد339433

اإلسماعيليةفهمى السيد عبد الفتاح ابراهيماحمد340434

اإلسماعيليةفوزى عبدالكريم على ابراهيماحمد341435

بورسعيدفؤاد يوسف مصطفي خرشوماحمد342437

بورسعيدكمال السيد محمد النشاراحمد343440

اإلسماعيليةلبيب حميد األشقر احمد344441

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةماهر ابراهيم حسن بركاتاحمد345442

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةماهر حسن عبدهللااحمد346443

بورسعيدماهر يوسف عطيه النجار احمد347445

بورسعيدمجدى حسن عبده االماماحمد348446

اإلسماعيليةمجدى فتحى محمد ضيف هللااحمد349447

بورسعيدمجدى مصطفى محمد الجملاحمد350448
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

74 من 7صفحة 
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اإلسماعيليةمجدي توفبق مصباحاحمد351449

اإلسماعيليةمحسن ابراهيم علي احمد352451

اإلسماعيليةمحسن حمزه محمداحمد353453

اإلسماعيليةمحسن عبدهللا محمد عبدالموجوداحمد354454

اإلسماعيليةمحمد ابراهيم حسين احمد355455

اإلسماعيليةمحمد ابو السعود احمد عقلاحمد356456

بورسعيدمحمد احمد ابو رحاب السيداحمد357457

اإلسماعيليةمحمد احمد السيداحمد358459

اإلسماعيليةمحمد احمد حسان محمد موسىاحمد359461

اإلسماعيليةمحمد احمد حسن يوسف احمد360462

اإلسماعيليةمحمد احمد رزقاحمد361463

بورسعيدمحمد احمد عبد الرحمن الللىاحمد362465

بورسعيدمحمد احمد عبد العزيز كيواناحمد363466

اإلسماعيليةمحمد احمد على محمداحمد364468

بورسعيدمحمد احمد فؤاد ابراهيم القريعياحمد365469

اإلسماعيليةمحمد احمد محمد احمد عيسىاحمد366471

اإلسماعيليةمحمد احمد محمد سعادهاحمد367472

بورسعيدمحمد احمد محمود الرفاعياحمد368473

اإلسماعيليةمحمد الباز عبد الرحيماحمد369474

بورسعيدمحمد الباز محمد الباز محمداحمد370475

بورسعيدمحمد السعيد عبده حماماحمد371476

اإلسماعيليةمحمد السيد احمد احمد372477

اإلسماعيليةمحمد السيد احمد محمد عطيهاحمد373479

اإلسماعيليةمحمد السيد ادريساحمد374480

بورسعيدمحمد السيد أحمد السبعينياحمد375481

بورسعيدمحمد السيد بدرى عبد الرحمناحمد376482

بورسعيدمحمد السيد محمد القزازاحمد377484

بورسعيدمحمد السيد محمد حمزهاحمد378485

اإلسماعيليةمحمد السيد محمد محمداحمد379486

اإلسماعيليةمحمد الصغير على منصوراحمد380487

بورسعيدمحمد العرابى محمد العرابىاحمد381488

اإلسماعيليةمحمد الهادي محمد سليمان احمد382489

بورسعيدمحمد أحمد أحمد بيومياحمد383491

بورسعيدمحمد أحمد محمد الخولىاحمد384492

بورسعيدمحمد أحمد محمود عزاماحمد385494

بورسعيدمحمد بسام بسام ابراهيماحمد386495

اإلسماعيليةمحمد جالل الدين محمد احمد387496

بورسعيدمحمد حسن صالح السويركياحمد388497

اإلسماعيليةمحمد حسن علياحمد389498

بورسعيدمحمد حسين محمد حفيله احمد390500

بورسعيدمحمد حلمي علي علي الديباحمد391501

بورسعيدمحمد حمدان طه حجاجاحمد392502

بورسعيدمحمد حمدي حسني الشافعياحمد393503

بورسعيدمحمد حمزه محمد احمد الفوىاحمد394504

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةمحمد دياب فاوى ابوزيداحمد395505

ـ:على العنوان التالي بورسعيدمحمد رضا محمد على احمد396506

اإلسماعيليةمحمد رمضان محمد سليماناحمد397507

اإلسماعيليةمحمد زيناتي طايع احمد398508

اإلسماعيليةمحمد سالم محمد احمد399509

اإلسماعيليةمحمد سعد عبد الحليم شحاتهاحمد400510
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

74 من 8صفحة 
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بورسعيدمحمد سعد محمد احمد401511

اإلسماعيليةمحمد سعيد السعداءاحمد402512

اإلسماعيليةمحمد سلمي حماداحمد403513

بورسعيدمحمد سمير ابراهيم الروضىاحمد404514

اإلسماعيليةمحمد سيد فرج محمد احمد405516

اإلسماعيليةمحمد صبحى عبد المنعماحمد406518

بورسعيدمحمد صبري حسن علىاحمد407519

بورسعيدمحمد صالح الدين احمد احمداحمد408520

اإلسماعيليةمحمد عابدين محمد عيسى احمد409522

اإلسماعيليةمحمد عبد الحليم محمد عبد العالاحمد410523

بورسعيدمحمد عبد الرحيم مرزوق عبدالعزيزاحمد411524

بورسعيدمحمد عبد السالم محمد عبد السالماحمد412525

بورسعيدمحمد عبد العزيز محمد السيداحمد413526

اإلسماعيليةمحمد عبد العظيم محمداحمد414527

بورسعيدمحمد عبد المعز محمداحمد415528

اإلسماعيليةمحمد عبد الموجود عبد الحليم احمد416529

بورسعيدمحمد عبد الوكيل عبد الكريم محمد احمد417531

اإلسماعيليةمحمد عبدالعاطي مصطفىاحمد418532

اإلسماعيليةمحمد عبدالكريم علياحمد419533

بورسعيدمحمد عبده الغريب محمداحمد420534

اإلسماعيليةمحمد عربى مختار احمد421535

بورسعيدمحمد عرفات اسماعيل عبدالغفاراحمد422536

اإلسماعيليةمحمد عزت خليلاحمد423537

اإلسماعيليةمحمد على سليمان حسين احمد424539

اإلسماعيليةمحمد علي جاد محمداحمد425541

بورسعيدمحمد علي محمد علي مصطفياحمد426542

بورسعيدمحمد عوض العجيزياحمد427544

بورسعيدمحمد فتحى أحمد مفتاحاحمد428546

اإلسماعيليةمحمد فريد فلهم فرجاحمد429547

اإلسماعيليةمحمد قاسم عبد العزيز احمد430548

بورسعيدمحمد كمال عبد القادراحمد431549

بورسعيدمحمد لطفي عبدالحميد فراجاحمد432550

اإلسماعيليةمحمد متولى محمد جبراحمد433551

اإلسماعيليةمحمد محمد اسماعيلاحمد434553

بورسعيدمحمد محمد السعيد الطوبجىاحمد435554

بورسعيدمحمد محمد إبراهيم الحديدياحمد436555

بورسعيدمحمد محمد أحمد صديقاحمد437556

اإلسماعيليةمحمد محمد عباساحمد438557

اإلسماعيليةمحمد محمد عبد الحليم إبراهيماحمد439558

بورسعيدمحمد محمد عبد المطلب الموافى الغضبان احمد440559

اإلسماعيليةمحمد محمد متولىاحمد441561

بورسعيدمحمد محمد مسعد عاشوراحمد442563

بورسعيدمحمد محمود السيد عبدهللااحمد443565

اإلسماعيليةمحمد محمود حسانيناحمد444566

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدمحمد محمود عبداللطيف احمد445568

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةمحمد محمودصالحاحمد446569

بورسعيدمحمد مسعد مسعد السيد حجازىاحمد447570

اإلسماعيليةمحمد معالي مصطفي احمد448571

اإلسماعيليةمحمد هاشم محمد هاشم احمد449572

بورسعيدمحمد وصفى محمد كامل فروحاحمد450573
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 
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اإلسماعيليةمحمد يسري محمد عبد اللطيفاحمد451574

بورسعيدمحمد يوسف فاضلاحمد452575

اإلسماعيليةمحمداحمد عبدالعزيز احمد453576

بورسعيدمحمدالسيد الريدياحمد454577

اإلسماعيليةمحمدالصباحي بهنسي السيداحمد455578

بورسعيدمحمود احمد محمد السيد هاشماحمد456581

بورسعيدمحمود احمد محمد سالماحمد457582

اإلسماعيليةمحمود السيد ابراهيم احمد458583

اإلسماعيليةمحمود السيد احمد احمد459584

اإلسماعيليةمحمود السيد البدوي فهمياحمد460585

بورسعيدمحمود السيد العربي محمود محمد علياحمد461586

اإلسماعيليةمحمود العيسوي العيسوي السيداحمد462588

اإلسماعيليةمحمود إسماعيل حسيناحمد463589

بورسعيدمحمود أحمد حسين محمد حسيناحمد464590

اإلسماعيليةمحمود أحمد درديرياحمد465591

اإلسماعيليةمحمود ثابت حسين يونس احمد466592

اإلسماعيليةمحمود حماد سليمان  محمداحمد467593

اإلسماعيليةمحمود خلف عبد الرحيم احمد468594

بورسعيدمحمود ذكريا االقداحياحمد469595

اإلسماعيليةمحمود عابدين قاسم محمداحمد470596

اإلسماعيليةمحمود على حسيناحمد471597

اإلسماعيليةمحمود فوزي علي احمد كبيشاحمد472598

اإلسماعيليةمحمود محمد ذكي عطااحمد473599

اإلسماعيليةمحمود محمد رشدى احمد474600

اإلسماعيليةمحمود محمد محمود احمد475602

بورسعيدمحمود محمدعطاهللا الحداداحمد476603

بورسعيدمحمود مهني عبد اللطيف عالماحمد477605

القاهرةمختار احمد محمد الغنيمياحمد478606

اإلسماعيليةمدحت عبد الحليم احمد احمد479607

اإلسماعيليةمراد عبد الباسط مراد احمداحمد480608

بورسعيدمسعد عبد الرحمن محمد ابراهيم  الشريفاحمد481609

بورسعيدمسعد عبده عبدالرحمن عبدالرحيماحمد482610

بورسعيدمصطفى احمد حافظ ايوباحمد483612

اإلسماعيليةمصطفى رفعت علي موسىاحمد484613

اإلسماعيليةمصطفى على عبد المنعم علىاحمد485615

بورسعيدمصطفى كامل حمزةاحمد486616

اإلسماعيليةمصطفى محمد الغريب عبده احمد487617

بورسعيدمصطفي زيدان زيدان النجاراحمد488618

اإلسماعيليةممدوح دهشان محمد احمد489620

اإلسماعيليةممدوح موسي محمد احمد490621

بورسعيدمنتصر محمود محمد احمد حسين احمد491622

اإلسماعيليةمنصور احمد محمد دهشاناحمد492623

اإلسماعيليةمنصور السيد على القزازاحمد493624

اإلسماعيليةمنصور محمد ابراهيماحمد494625

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدمنير محمود محمد عيسىاحمد495627

ـ:على العنوان التالي بورسعيدمهدي ابوالوفا محمد احمداحمد496628

بورسعيدنادر محمد ممدوح محمد الريساحمد497629

بورسعيدناصر احمد احمد الخريبي احمد498630

بورسعيدناصر احمد سعدهللا عبدالحليماحمد499631

اإلسماعيليةناصر أحمد موسي هباش احمد500632

ق 
اف
مو

 ال
ء
عا

رب
ال
 ا
وم

ي
5

و 
لي
يو

 
2

0
1

7
م

jobs@suezcanal.gov.eg

لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

74 من 10صفحة 
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بورسعيدناصر ذكى أحمد مهدىاحمد501633

اإلسماعيليةناصر شحات محمد احمداحمد502634

اإلسماعيليةناصر عشري رمضان احمد503635

بورسعيدنبيل السيد مرسى الكيكىاحمد504636

اإلسماعيليةنصر احمد نصر عبد الحميداحمد505638

اإلسماعيليةنصر صالح سليم احمد506639

بورسعيدهادى الغريب عبدالوهاب قطباحمد507640

بورسعيدهانى حسن يوسف محمد يوسفاحمد508642

اإلسماعيليةهاني حامد محمد مصطفى احمد509643

اإلسماعيليةهاني محمد حسين غريباحمد510644

اإلسماعيليةهاني محمد عبدالرحيم احمداحمد511645

اإلسماعيليةهاني محمود حسن محموداحمد512646

بورسعيدهشام السيد احمد عبدالعالاحمد513648

بورسعيدهشام أحمد محمدين مرزوقاحمد514649

اإلسماعيليةهشام سعيد السيد احمد515650

اإلسماعيليةهشام عيسى عبد الغنى مقلداحمد516651

اإلسماعيليةوائل سيد علي عمراحمد517653

اإلسماعيليةوائل مصطفى حسين محمداحمد518654

بورسعيدوحيد عدوى عبدالرحمن احمداحمد519655

اإلسماعيليةوسام عبد الرحمن محمد محمد داوداحمد520656

بورسعيدوليد صالح الدين حامد شهاباحمد521658

بورسعيدوليد محمد سليمان محمداحمد522659

اإلسماعيليةياسر رمضان عبدالمقصوداحمد523662

اإلسماعيليةياسر عبدالفتاح ابراهيم شريفاحمد524664

بورسعيدياسر كمال احمد حسن الشيخاحمد525665

اإلسماعيليةياسر محمود محمد علي احمد526666

بورسعيدياسر مختار قطب عرابياحمد527667

اإلسماعيليةياسرمحمد خيرى غريباحمد528668

اإلسماعيليةيحى جبر حسناحمد529669

بورسعيديحيى احمد البدري  الزينىاحمد530670

اإلسماعيليةيحيى السيد احمداحمد531671

بورسعيديسرى على عبد الرحيم محموداحمد532674

بورسعيديسرى على على عطايااحمد533675

اإلسماعيليةيسري احمد السمان احمد534676

اإلسماعيليةيسري محمود عبد الوهاب احمد535677

بورسعيديوسف النبوي ابراهيم محمد احمد536678

اإلسماعيليةيوسف محمد أحمداحمد537679

بورسعيد اسامه صالح ابوالحمد عبدالعزيزاحمد 538680

االسماعيلية اسامه محمد عبدالصادقاحمد 539681

االسماعيلية اسامه محمد محمد يوسف عماراحمد 540682

بورسعيد اشرف عوض محمود حسنيناحمد 541683

االسماعيلية السيد حلمي محمداحمد 542684

بورسعيد الغريب محمد احمد عبدالالهاحمد 543686

االسماعيلية ايمن محمد عثماناحمد 544687

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيد ايمن محمود مصطفى حناجلاحمد 545688

ـ:على العنوان التالي االسماعيلية تحسين محمد احمد خليلاحمد 546689

بورسعيد جابر فتحى ابوزيد العرابياحمد 547690

االسماعيلية جمال ابراهيم احمد العرباناحمد 548691

االسماعيلية جمال مصطفى معوض حسيناحمد 549693

بورسعيد خالد ابراهيم عبده السرجانياحمد 550696
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

74 من 11صفحة 
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االسماعيلية خالد احمد علىاحمد 551697

االسماعيلية خالد امام عبدالمنعماحمد 552698

بورسعيد خالد عبدالباسط محمداحمد 553699

بورسعيد خالد محمد يوسف الطويلاحمد 554700

االسماعيلية رضا السيد عبدالعال عمراناحمد 555701

االسماعيلية سامى اسماعيل الشاطراحمد 556702

االسماعيلية سيد حسين مكي محمداحمد 557704

االسماعيلية شاكر احمد محمد ابراهيم احمد 558705

بورسعيد شريف حسني محمد حمادهاحمد 559706

بورسعيد صالح فهيم احمد خميساحمد 560707

بورسعيد طلعت طلعت بركاتاحمد 561708

بورسعيد عادل احمد صبحي عبده الرازقياحمد 562709

بورسعيد عصام ابوالمعاطي رضوان علىاحمد 563711

بورسعيد على طه على ابوسعدهاحمد 564712

بورسعيد على محمد محمد ابوسليمهاحمد 565714

بورسعيد عوض سليمان محمد النشاراحمد 566715

االسماعيلية مجدي احمد ألهماحمد 567716

بورسعيد محسن ابراهيم على قطباحمد 568717

بورسعيد محمد السعيد محمد شاكراحمد 569718

بورسعيد محمد السيد البدوي عبدهللا الجعيدياحمد 570719

بورسعيد محمد السيد على كمالواحمد 571720

بورسعيد محمد السيد محمود مرجاناحمد 572721

بورسعيد محمد السيد نصر نصر الشيخاحمد 573722

بورسعيد محمد حلمى احمد حسناحمد 574723

بورسعيد محمد سعد الدين محمد عبدالمولىاحمد 575724

االسماعيلية محمد سيد كاملاحمد 576725

بورسعيد محمد عبده موسى شندياحمد 577726

بورسعيد محمد على على خضيراحمد 578727

االسماعيلية محمد غريب معاطي غنايماحمد 579728

بورسعيد محمد فاروق السيد الخولي احمد 580729

االسماعيلية محمد كامل على محمد وافىاحمد 581730

بورسعيد محمد محمد محمد االقطشاحمد 582731

بورسعيد محمد محمد مصطفى ابوالنجااحمد 583732

االسماعيلية محمد محمود على عبدهاحمد 584733

االسماعيلية محمد محمود محمد مهدياحمد 585734

بورسعيد محمد مصطغى رزق الحناوياحمد 586735

بورسعيد مدحت محمد مسعد الحليلياحمد 587736

االسماعيلية ناصر على عبدالعالاحمد 588737

بورسعيد هشام السيد حسن الرازقياحمد 589738

بورسعيد هشام على عبوداحمد 590739

بورسعيد ياسر محمود  عبده البربرياحمد 591740

بورسعيد يسري محمد محمود عثماناحمد 592741

االسماعيليةابراهيم عبدالحميد احمد محمد عيسىاحمد 593742

االسماعيليةابراهيم محمد عباساحمد 594744

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيداشرف سليمان نويجع حسن عياداحمد 595745

ـ:على العنوان التالي بورسعيداكرم احمد فؤاد اسديهاحمد 596747

بورسعيدالسيد ابراهيم الدسوقى خطاب احمد 597748

بورسعيدالسيد احمد احمد شلبياحمد 598749

بورسعيدالسيد حافظ يوسف عبد الرحمن احمد 599750

اإلسماعيليةالسيد عبدالحميد عبدالعلي احمد 600751

ق 
اف
مو

 ال
ء
عا

رب
ال
 ا
وم

ي
5

و 
لي
يو

 
2

0
1

7
م

jobs@suezcanal.gov.eg

لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء
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اإلسماعيليةالسيد محمد اسماعيلاحمد 601752

بورسعيدالمنصور محمد لطفى عبدالعزيزاحمد 602754

اإلسماعيليةايهاب محمد على على احمد 603755

بورسعيدتميم التميمى عبده على احمد 604756

بورسعيدتوفيق علي علي تومه احمد 605757

بورسعيدحسام عثمان محمد عزام احمد 606760

اإلسماعيليةحسن حسن ابراهيم محمد احمد 607761

اإلسماعيليةحسن علي احمد حسناحمد 608762

اإلسماعيليةحسين ابراهيم عبدالستار مصطفىاحمد 609763

اإلسماعيليةحسين قطب سليم قطباحمد 610764

بورسعيدخالد احمد عبد العال عبدالرحمناحمد 611765

اإلسماعيليةخالد السيد محمد احمد 612766

بورسعيدخالد السيد محمد البيومياحمد 613767

اإلسماعيليةخالد عادل احمد احمد 614768

بورسعيدرضا سعد محمد الدالشاحمد 615769

اإلسماعيليةسالم محمد سالماحمد 616770

اإلسماعيليةسالم محمد سليمان علياحمد 617771

بورسعيدسامى موسي حسن موسىاحمد 618773

اإلسماعيليةسليم محمد بدراناحمد 619774

اإلسماعيليةسليمان محمد علياحمد 620775

اإلسماعيليةسمير فتح هللا محمد مهدلياحمد 621776

اإلسماعيليةسيد احمد عربى اسماعيل احمد 622777

اإلسماعيليةشادي محمد عبدهللا محمد مطراحمد 623778

اإلسماعيليةصباح حسن اسماعيل احمد 624779

اإلسماعيليةصبحي فتحي عبدالعزيز  منصوراحمد 625780

اإلسماعيليةصقر محمد صقر محمد احمد 626781

بورسعيدعادل على على شقرفاحمد 627783

اإلسماعيليةعاطف اسماعيل محمد احمد 628784

بورسعيدعبد الحكيم عبد الفتاح احمد الشيخ احمد 629785

بورسعيدعبد المنعم عبد العزيز علي حامداحمد 630786

االسماعيليةعبدالرحمن محمد خالف حسناحمد 631787

بورسعيدعبده السيد عبده سالماحمد 632788

اإلسماعيليةعلى احمد محمد احمد 633789

بورسعيدعلى بكر الصديق اسماعيل الرودىاحمد 634790

االسماعيليةعلى يحيى محمد سعد احمد 635791

اإلسماعيليةعماد فتحى محمد احمد 636792

اإلسماعيليةعمران احمد عبدالكافياحمد 637793

بورسعيدعوض احمد السيد اسماعيل احمد 638795

اإلسماعيليةفرج محمد حسين محمداحمد 639798

اإلسماعيليةمحسن صالح حسن احمد 640799

اإلسماعيليةمحسن عبد النبى غريب محمداحمد 641800

بورسعيدمحمد احمد دهشان مهدي احمد 642802

بورسعيدمحمد احمد محمد السكرياحمد 643803

بورسعيدمحمد احمد محمود الجبالي احمد 644804

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدمحمد السيد صالح ابراهيم احمد 645805

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةمحمد رشاد اسماعيل عامراحمد 646807

االسماعيليةمحمد سالم احمداحمد 647808

بورسعيدمحمد عبداللطيف السيد الفقىاحمد 648810

اإلسماعيليةمحمد علي احمداحمد 649811

اإلسماعيليةمحمد محمد السيد الحطيبي احمد 650813
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

74 من 13صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


بورسعيدمحمد محمد الغريب محمود عبيداحمد 651814

بورسعيدمحمد محمودعوض الفقي احمد 652815

بورسعيدمحمد مصطفى عباس المزاحياحمد 653816

بورسعيدمحمود الحسانين السيد العراقياحمد 654818

اإلسماعيليةمحمود محمد محمود أبو السعود احمد 655819

بورسعيدمحمود محمد يوسف مرزوقاحمد 656820

اإلسماعيليةمصطفى احمد عالوياحمد 657822

بورسعيدمصطفى مصطفى محمد الشلقانياحمد 658823

بورسعيدمصطفى يوسف محمد عبدهاحمد 6594329

بورسعيدممدوح محمد عبده ابو شامهاحمد 660824

اإلسماعيليةناصر عطية حسن مصطفىاحمد 661826

اإلسماعيليةناصر منصور  حسناحمد 662827

بورسعيدهانى محمد محمد الدويكاحمد 663828

بورسعيدهشام محمد محمد  عوضاحمد 664829

بورسعيدوليد الداودي يوسف  صبحياحمد 665832

اإلسماعيليةياسر ابراهيم الدسوقى عبد الوهاب                        احمد 666833

بورسعيدياسر السيد حسن الريساحمد 667834

بورسعيدياسر عرفات محمد احمد سالم احمد 668835

بورسعيد محمد عبدالمنعم الساعي احمد  669836

االسماعيلية محمد مختار رجب ابراهيم احمد  670837

بورسعيد نبيل محمد محمد احمد احمد  671838

بورسعيد ياسر احمد على جاد هللا احمد  672839

بورسعيد محمد همام مرسي عبادياحمدهللا 673840

اإلسماعيليةالسيد محمد شعيب ادهم674841

اإلسماعيليةحسن عبد الموجود حسن ادهم675843

اإلسماعيليةعادل محمد موسى ادهم676844

اإلسماعيليةعباس شحاتة حسن حسينادهم677845

بورسعيدعبدهللا حسن عبدهللا سليمادهم678846

بورسعيدمحمد السيد حسن السيدادهم679848

اإلسماعيليةمحمد محمد عبدالمنعم ابو زيدادهم680851

اإلسماعيليةمحمود حسن محمودادهم681852

بورسعيدنصر محمد عبده السحراويادهم682853

بورسعيدالسيد على محمد علي ادهم 683856

اإلسماعيليةحسن محمود محمد ادهم 684858

اإلسماعيليةعزت كامل عزيز ميخائيلارميا685859

بورسعيدسليمان محمدزيدان عامراسامة686863

اإلسماعيليةصبري ابراهيم حسناسامة687864

بورسعيدطارق رمضان حسين عبدالسالماسامة688865

بورسعيدعالء صالح عبدالفتاح االلفياسامة689866

اإلسماعيليةمحسن ابراهيم السيد اسامة690867

بورسعيدمحمد السيد حامد عزالرجالاسامة691868

اإلسماعيليةمحمد محمود محمد فهمى اسامة692870

بورسعيدوليد محمد عبد الهادى صبحاسامة693871

بورسعيد احمد فايز المحضراسامه 694872

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيد اشرف حسن الجرايحي احمد نصراسامه 695873

ـ:على العنوان التالي االسماعيلية عبدالتواب عطوه عايشاسامه 696874

بورسعيد محمد بدوي محمد هلولاسامه 697875

االسماعيلية نصر الدين محمد احمداسامه 698876

بورسعيد ياسر محمد محمد على السيداسامه 699877

بورسعيداشرف حامد ابراهيم صياماسر700880
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

74 من 14صفحة 
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االسماعيلية سيد محمد على اسالم701881

بورسعيدابراهيم ابراهيم السيد زاحماسالم702882

اإلسماعيليةابوالنور رمضان عبد الكريماسالم703883

بورسعيدابوبكر ناجى محمد ابراهيماسالم704884

بورسعيداحمد احمد احمد شوماناسالم705886

بورسعيداحمد حسن مصطفي حسناسالم706887

اإلسماعيليةادهم كمال ابراهيماسالم707888

اإلسماعيليةاشرف سعيد محمد رمضاناسالم708889

بورسعيدالسيد ابراهيم محمد الطرابيلياسالم709891

بورسعيدالسيد سالمة محمد سالمةاسالم710892

بورسعيدالسيد عبد القادر عبد القادر حمودةاسالم711893

اإلسماعيليةالسيد عبد هللا سليماسالم712894

اإلسماعيليةايمن جاد الكريم احمد حسناسالم713895

اإلسماعيليةايمن شاذلى السمان اسالم714896

اإلسماعيليةإبراهيم إبراهيم محمد أبو سيفاسالم715897

بورسعيدأيمن محمد محمد المهدياسالم716898

اإلسماعيليةجمال عبد العظيم محمداسالم717899

بورسعيدحسام الدين عبد المنعم عبد الحميد اسالم718900

اإلسماعيليةحليفي نصار حسيني اسالم719901

اإلسماعيليةحماده عبد اللطيف عبد العال اسالم720902

بورسعيدخالد ابراهيم السيد عيسىاسالم721903

بورسعيدخالد السيد على على الحلبياسالم722904

اإلسماعيليةخالد حسين حسين علىاسالم723905

بورسعيدخالد فاروق عبد النبي عبدالعاطياسالم724906

اإلسماعيليةرمضان ابراهيم ابو المجداسالم725907

اإلسماعيليةسعبيد محمود سعيداسالم726908

بورسعيدشاكر ابوالفتوح احمد عبد الغنياسالم727911

اإلسماعيليةصابر محمود أحمداسالم728912

اإلسماعيليةعبد الحميد محمد عبد اللطيفاسالم729913

اإلسماعيليةعبد هللا حسن ابراهيم البحراوياسالم730914

اإلسماعيليةعبدالناصر محمد احمدعلياسالم731915

اإلسماعيليةعلى محمد محمد بغدادىاسالم732916

بورسعيدعلي احمد سالم شهبوباسالم733917

بورسعيدعلي سعد علي البالسياسالم734918

اإلسماعيليةماهر زكي قطب دهشاناسالم735921

بورسعيدمتولى السيد عبد اللطيف اسماعيلاسالم736922

بورسعيدمحمد ابراهيم عبدالحميداسالم737923

اإلسماعيليةمحمد احمد محمداسالم738924

بورسعيدمحمد زكريا محمد  البسيونىاسالم739926

اإلسماعيليةمحمد شكرى فرج اسالم740927

اإلسماعيليةمحمد عبد الحميد محمود عبد العزيزاسالم741929

اإلسماعيليةمحمد عبد اللطيف عبد العال السيداسالم742931

اإلسماعيليةمحمد عبدالحميد عبدالمجيداسالم743932

بورسعيدمحمد على بعد المطلب جمعةاسالم744933

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدمحمد عوض عبد الحميد حسن اسالم745935

ـ:على العنوان التالي بورسعيدمحمد فتحى عبد الحميد جاد هللااسالم746936

اإلسماعيليةمحمد فخرى محمد اسالم747937

بورسعيدمحمد كمال توفيق محمد منصوراسالم748938

بورسعيدمحمد متولى الدسوقى سليماناسالم749939

بورسعيدمحمد محمد السيد عوض الدسوقىاسالم750940
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

74 من 15صفحة 
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بورسعيدمحمد مصطفى رجب رجباسالم751941

بورسعيدمحمدحسين محمود عبدالرحيماسالم752942

بورسعيدمسعد رجب يوسف ابراهيماسالم753943

اإلسماعيليةناصر عبد الحميد خالداسالم754944

بورسعيدياسر محمود سالم علىاسالم755945

بورسعيد ايمن على محمد حسناسالم 756946

االسماعيلية خالد على السيد ابراهيماسالم 757947

االسماعيلية سيد دسوقي محمد دسوقياسالم 758948

بورسعيد محمد التابعي عبده محمداسالم 759949

بورسعيد محمد فاروق حسن اسماعيلاسالم 760950

االسماعيلية محمد محمد خليل حمليطاسالم 761951

بورسعيد موسى محمد البدري ابراهيماسالم 762952

االسماعيلية ناجي محمود خليل اسالم 763953

بورسعيدابراهيم الدسوقي سعد  مرسياسالم 764954

بورسعيداسالم احمد حسن السيداسالم 765955

بورسعيداسالم احمد محمد محمد منصوراسالم 766956

بورسعيدالسيد شعبان صالح المخزنجى اسالم 767957

اإلسماعيليةخالد محمد سالماسالم 768959

اإلسماعيليةرضا محمد فهمي  محمد النوساني اسالم 769960

االسماعيليةعادل محمود محمد الخبيرياسالم 770961

بورسعيدمجدي محمد فؤاد عبوده نوفلاسالم 771962

االسماعيليةمحمد احمد محمد  عبدالرحيماسالم 772963

بورسعيدمحمود السيد محمد المصرياسالم 773965

اإلسماعيليةاحمد اسماعيل احمد مديناسماعيل774967

بورسعيداسامة اسماعيل اسماعيل احمداسماعيل775970

بورسعيداسماعيل اسماعيل عوض يوسفاسماعيل776971

اإلسماعيليةايهاب اسماعيل عطية علىاسماعيل777972

اإلسماعيليةجمال رجب ابو بكراسماعيل778973

بورسعيدمحمد حنيدق حسن المنشياسماعيل779975

االسماعيلية صالح اسماعيل مراد اميناسماعيل 780976

اإلسماعيليةخالد عبد السالم اسماعيل اسماعيل 781977

اإلسماعيليةاحمد عيد سعد اشرف782978

بورسعيدزكريا محمد زكريا االصبحاشرف783981

اإلسماعيليةشاكر محمد عبدالحميد اشرف784982

اإلسماعيليةعصام محمد محمد اسماعيلاشرف785983

بورسعيدعماد الدين ابراهيم الحسيني احمداشرف786984

اإلسماعيليةمحمد عبد الحليم نجدى ابراهيماشرف787986

اإلسماعيليةمحمد عبد هللا محمداشرف788987

اإلسماعيليةجمال محمد محمد حمداناشرف 789988

اإلسماعيليةالسيد عبدالحميد محمد عياداكرم790989

بورسعيد ابراهيم ابراهيم  عبده عطيهاكرم 791990

اإلسماعيليةسعيد السيد عطية عوفاالمير792991

بورسعيد على عبدالاله عبدالجليل على الحسن 793993

بورسعيدإبراهيم إبراهيم عبد العزيز إبراهيم الحسين794994

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةمجدى محمد صالح ابراهيمالحسين 795995

ـ:على العنوان التالي بورسعيدالسيد محمود أحمد راضالحسيني796996

بورسعيداحمد السعيد محمد محمد السعيد797997

بورسعيدسمير عبد العزيز محمد السيدالسعيد798998

اإلسماعيليةأحمد السيد عبد العال السيد799999

بورسعيدأسامه السيد المرسي عبد الوهاب السيد8001000
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

74 من 16صفحة 
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بورسعيدبطل محمد محمد بطلالسيد8011001

بورسعيدحلمي محمد المنشاوى بحيرىالسيد8021002

بورسعيدرمضان محمد عباس النبراوىالسيد8031003

بورسعيدسمير السيد ابراهيم الحربيالسيد8041004

اإلسماعيليةعبد الرازق عبد النبى عليوهالسيد8051005

اإلسماعيليةعبد المنعم عبد المولى عبد الرازقالسيد8061006

بورسعيدعلي محمد فرج السيد8071008

بورسعيدعوض السيد عبدالوهاب البرشهالسيد8081009

اإلسماعيليةفرج السيد محمود محمد  ابراهيمالسيد8091010

اإلسماعيليةكمال مصطفي طلخان السيد8101011

بورسعيدمحمد السيد مسعد عبد هللاالسيد8111014

اإلسماعيليةمحمد أبراهيم حسن عطيهالسيد8121015

اإلسماعيليةمحمد محمد عبد السميع السيد8131016

اإلسماعيليةمحمد محي محمدالسيد8141017

بورسعيدممدوح السيد محمد عبد العالالسيد8151018

اإلسماعيليةنصر السيد علىالسيد8161019

بورسعيدوليد عيد خضير على الزينىالسيد8171020

بورسعيد محمد السيد محمد السيد فقوسهالسيد 8181022

اإلسماعيليةحمدى السيد البدرى احمد  علىالسيد 8191023

بورسعيدطارق على على السيدالسيد 8201024

بورسعيدعادل السيد أحمد ربيع السيد 8211025

اإلسماعيليةمحمد السيد عبد المجيدالسيد 8221026

اإلسماعيليةمحمد علي سعفان علىالسيد 8231027

اإلسماعيليةايهاب الشافعي محمد الشافعي8241028

اإلسماعيليةفريد يوسف على ياسينامام8251030

بورسعيدعاطف الحسيني محمود الحديديامجد8261031

اإلسماعيليةاسماعيل عبدالباسط اسماعيلامير8271032

اإلسماعيليةالسيد حمزه محمد امير8281033

اإلسماعيليةالصباح العربي عارف السيدامير8291034

اإلسماعيليةعبدالعال عبدالحميد عبدالرازق سالمامير8301035

بورسعيدفريد عبد الحليم مصباح السيدامير8311036

اإلسماعيليةمجدي محمد صبحي اسماعيل امير8321037

بورسعيدمحمد علي محمد موسىامير8331038

االسماعيلية سامر عبده محمد قطبامير 8341039

اإلسماعيليةالسيد امين محمد مفتاحامين8351040

اإلسماعيليةأحمد أمين يوسف الشاذلي امين8361041

بورسعيدمحسن محمد ابراهيم امين8371042

بورسعيدمحمد أمين متولي عبد النبيامين8381043

اإلسماعيليةمحمود امين علي عثمانامين8391044

االسماعيليةمحمود سليم محمود عبدهللاامين8401045

اإلسماعيليةسامح لحظى عبدهللااندرو8411046

بورسعيديسرى وديع بشاى ميخائيلاندرو8421047

بورسعيدعياد عازر-يوناناندرو8431048

بورسعيدرمسيس معوض شحاته سعيداندرو 8441049

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةابراهيم محمد محمدانس8451050

ـ:على العنوان التالي بورسعيدإبراهيم محمد زكى الغزاوى انس8461051

اإلسماعيليةصابر محمد محمود عثمان انس8471052

اإلسماعيليةعدنان محمد البكرى احمدانس8481054

بورسعيدمحمود السيد احمد رضوانانس8491055

بورسعيدوائل سمير أحمد محمد المالحانس8501056
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

74 من 17صفحة 
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بورسعيد وسيم فايز هنريانطون 8511057

اإلسماعيليةسامح الزير سالم جريسانطونيوس8521058

اإلسماعيليةميالد ايليا شحاتهايليا8531059

اإلسماعيليةحمدى عبد الراضى احمد اسماعيلايمن8541061

اإلسماعيليةسالمه تمام مرسىايمن8551062

بورسعيدمحمد فوزى مرسى المنشىايمن8561064

بورسعيدمحمد منصور ابراهيم الزغبىايمن8571065

اإلسماعيليةموسى سالمة موسى ايمن8581066

بورسعيد محمد ابراهيم الدسوقي النجاريايمن 8591067

اإلسماعيليةاسامة السيد ابراهيم ايمن 8601068

بورسعيدماهر حسني فهمي محمدايمن 8611069

اإلسماعيليةمحمد احمد محمد عطيهايهاب8621070

اإلسماعيلية حسن علي حسن متولىأحمد8631071

بورسعيد محمد أحمد محمد أدم أحمد8641072

االسماعيلية محمد عبدهللا عبدالشافي أحمد8651073

االسماعيليةالسعيد محمد  عبده سالم شلتوتأحمد8661074

بورسعيدجمال فهمي ابراهيم الغيطاني أحمد8671075

اإلسماعيليةصابر ابراهيم ابراهيم أحمد8681076

بورسعيد علي أحمد يوسف عفيفي أحمد 8691078

االسماعيلية محمد حسن حسن قنفودأحمد 8701079

اإلسماعيلية محمد عبدهللا سالم خلف هللا اسماعيلأحمد 8711080

اإلسماعيلية مصطفي عبده حسينأحمد 8721081

بورسعيدمحمد عبدالملك محمد عبدالعظيمأحمد 8731082

بورسعيدزكى موسى محمد بهجت أيمن 8741084

بورسعيداحمد طه محمودباسل8751085

اإلسماعيليةقاسم السيد محمد  حسنباسل8761086

بورسعيدمحمد احمد محمد السيدباسل8771087

اإلسماعيليةاحمد وهدان احمد باسم8781088

اإلسماعيليةخالد بيومي محمد محمدباسم8791090

بورسعيدرمزي رمزي ساويرس دميانباسم8801091

بورسعيدمحمد رشاد عبدالعال السيدباسم8811093

بورسعيدمنتصر السيد محمد السيدباسم8821094

بورسعيدمحمد طاهر على االلفىباسم 8831095

بورسعيدايهاب اديب حبيب توفيقبافلي8841096

اإلسماعيليةسيد زيدان عبدهللا بسام8851097

اإلسماعيليةعبدالعال عبدالواحد عبدالتواببالل8861098

بورسعيدعلي محمد عبده الزقزوقبالل8871099

اإلسماعيليةمحمد احمد محمودبالل8881100

اإلسماعيليةاشرف جابر احمد الطيار بهاء8891102

اإلسماعيليةماهر حسني ميخائيل واصفبوال8901105

بورسعيدعماد سمير عبد المالك بيتر8911107

بورسعيدعيسى حكيم يوسف بيشوى8921108

بورسعيدلمعى ذكى سليمان مسيحبيشوى8931109

اإلسماعيليةرسمي فهيم ملطي بيشوي8941110

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدرمسيس معوض شحاتة سعيدبيشوي8951112

ـ:على العنوان التالي بورسعيدسامي سكال جرجس سكال بيشوي8961113

بورسعيدسميرنصراسكندر بطرسبيشوي8971114

اإلسماعيليةكمال جرجس يونان بيشوي8981115

بورسعيدمجدي شحاته يعقوببيشوي8991116

بورسعيدمالك سامي بهنان جرجسبيشوي9001117
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء
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االسماعيلية اسامه صبري سليمانبيشوي 9011118

اإلسماعيليةكريم فريز زخاري بيشوي 9021120

اإلسماعيليةيسري ابراهيم علي  العسالثروت9031122

اإلسماعيليةبديع حسن محمد جاسر9041123

اإلسماعيليةعادل على حسين علىجاسر9051124

بورسعيد سعد عزمي جبرهجرجس 9061125

اإلسماعيليةمحمد احمد جالل الدين حامد احمدجالل9071127

بورسعيداحمد محمود احمد اللبانجمال9081128

اإلسماعيليةعادل محمد حلمى سرحانجمال9091129

اإلسماعيليةعاطف سيلمان سيلم حسنجمال9101130

االسماعيليةمحمد على على محمود الجمالجمال9111131

اإلسماعيليةنصر ابراهيم محمد جمال9121132

بورسعيدياسين جمال ياسين منصورجمال9131133

بورسعيدشفيق فوزي شفيق اسحقجورج9141134

اإلسماعيليةاسحق يوسف اسحق جورج 9151137

بورسعيدرامز بشرى رزق فانوسجون9161138

بورسعيد جورج اليا عطيه جريسجون 9171140

اإلسماعيليةعادل محمد محمد السيدحاتم9181141

اإلسماعيليةابراهيم طلبة ابراهيم حازم9191142

بورسعيداحمد اسليمان حسنين علودحازم9201143

اإلسماعيليةاحمد عبد العزيز  درويش ابراهيم حازم9211144

اإلسماعيليةالسعيد على غنيم حازم9221145

اإلسماعيليةأحمد السيد أحمد الريسحازم9231146

اإلسماعيليةخالد أحمد السيد حازم9241147

اإلسماعيليةعبدالعال منصور سليمانحازم9251148

اإلسماعيليةعبدالقادر محمد عليحازم9261149

اإلسماعيليةعلى على ابراهيم محمدحازم9271150

بورسعيدمحمد ابو ضيف محمد عليحازم9281151

بورسعيدمحمد محمد الجرايحى محمد حازم9291153

اإلسماعيليةمحمود اسماعيل محمود احمدحازم9301154

اإلسماعيليةوليد فوزي محمد عبدالعالحازم9311155

االسماعيلية سعيد عبدالرحمن توفيقحازم 9321156

االسماعيلية محمد جابر السيد صيامحازم 9331157

االسماعيلية مرسي سيد ابراهيم مرسىحازم 9341158

اإلسماعيليةعادل محمد محمد السيدحازم 9351159

اإلسماعيليةحسن حامد محمد عبيدحامد9361160

اإلسماعيليةمحمد ابو الحسن خضرحامد9371161

بورسعيدوائل السعيد السعيد حامدحبيب هللا9381162

اإلسماعيلية شاكر السيد شاكرحسام9391163

اإلسماعيليةابوضيف افكار الطاهرحسام9401164

اإلسماعيليةاحمد علي حسن حسام9411165

األقصراسامة سمير محمودحسام9421166

بورسعيداسامه محمد رشاد محمد الغصناوى حسام9431167

اإلسماعيليةحازم فؤاد مصطفى حمودة حسام9441168

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةحسن السيد علىحسام9451169

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةحمدي علي عبدهللا حسام9461170

اإلسماعيليةخالد علي محمود حسام9471171

اإلسماعيليةعبد المجيد محمد عبدالمجيد محمد  العماويحسام9481172

اإلسماعيليةعمرو مرزوق عبدالرحمنحسام9491174

اإلسماعيليةمحمد احمد محمد حسن حسام9501175
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

74 من 19صفحة 
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اإلسماعيليةمحمد امام علي حسام9511176

اإلسماعيليةمحمد رجب على محمدحسام9521177

اإلسماعيليةمحمد سليمان محمد حسام9531178

اإلسماعيليةمحمد صدقي محمد عيادحسام9541179

اإلسماعيليةمحمد عزوز حامدحسام9551180

اإلسماعيليةمحمد محروس موسى الشحاتحسام9561181

اإلسماعيليةنبيل حسن السيد يونسحسام9571182

بورسعيد عاطف يحيى عبدالسالم الخضيريحسام 9581183

بورسعيدطه عبد هللا قاسم محمدحسام 9591184

اإلسماعيليةعبدالوهاب احمد على حسام 9601185

اإلسماعيليةهاني محمد عبدالعالحسام 9611186

اإلسماعيليةسيد محمود محمد على حسام الدين9621187

اإلسماعيليةمحمود محمد احمد نداحسام الدين9631188

اإلسماعيليةنبيل عبدالسميع حسن خشانهحسام الدين9641189

بورسعيد محمد السيد فراج االميرحسام الدين 9651190

اإلسماعيليةاحمد على نجم  سليمانحسن9661193

بورسعيداسامه محمود ابوالعال حسنحسن9671194

اإلسماعيليةالسيد السيد شعبان متولىحسن9681195

اإلسماعيليةالسيد حسن عبدهللا حسن9691196

اإلسماعيليةجابر حسن حسن حامدحسن9701198

بورسعيدحماده محمد شالطهحسن9711201

اإلسماعيليةخالد حسن خليل فرجحسن9721202

اإلسماعيليةخليل احمد خليل حسن9731203

اإلسماعيليةسعيد حسن عبدالسالم حسن9741204

اإلسماعيليةسمير عبد هللا السيدحسن9751205

اإلسماعيليةشحاته قنديل عبد االهحسن9761206

اإلسماعيليةصبري حسن محمدحسن9771207

اإلسماعيليةصفوت حسن محمودحسن9781208

بورسعيدطارق حسن الرماليحسن9791210

اإلسماعيليةعاطف حسن حسين حسن9801211

اإلسماعيليةعبدالوهاب حسن عبدالوهاب الغندورحسن9811213

اإلسماعيليةعالء حسن علىحسن9821214

اإلسماعيليةعلى حسن على السعيد حسن9831215

اإلسماعيليةعلي حسن علي حسن حسن9841217

بورسعيدعماد الدين محمد سعيد الحلوحسن9851218

اإلسماعيليةمحمد  قوشتي علي حسن9861219

االسماعيليةمحمد حسن محمد عبدالرحمنحسن9871220

اإلسماعيليةمحمد فاروق حسنحسن9881222

اإلسماعيليةمحمود حسن محمد مسعودحسن9891223

بورسعيدمدحت السيد سلطان رشوانحسن9901224

اإلسماعيليةمصطفي حسن مصطفي مرسيحسن9911225

اإلسماعيليةناصر حسن محمد حسنحسن9921226

بورسعيدوائل حسن حسين الصيفى حسن9931227

بورسعيدياسر محمد الحسيني الليليحسن9941228

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيد خالد عبدالكريم حسن سليمحسن 9951230

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةاحمد حسن محمد ابو الحسن حسن 9961231

اإلسماعيليةايمن حسن علي عبدالملكحسن 9971232

اإلسماعيليةحمدي محمد محمد حسينيحسن 9981233

بورسعيدعصام حسن محمود أحمد حسن 9991234

اإلسماعيليةمحمد حسن محمد علىحسن 10001237
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

74 من 20صفحة 
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بورسعيداحمد ابو العطا العريانحسين10011239

اإلسماعيليةاحمد حسين سليم غانمحسين10021240

بورسعيدحسين عبد الحميد حسين وزيريحسين10031241

اإلسماعيليةصبحي عيسي حسين حسين10041243

اإلسماعيليةعبده حسين عبده  الشناوىحسين10051245

اإلسماعيليةمحمد حسين خليلحسين10061246

بورسعيدمحمد عبد الجليل داوود فودهحسين10071247

اإلسماعيليةمحمد عبد العال محمد درويشحسين10081248

بورسعيدوائل حسن حسين الصيفى حسين10091249

االسماعيلية ايهاب حسين محمد ابوربعحسين 10101250

اإلسماعيليةابراهيم حسين احمد حسين 10111253

اإلسماعيليةعطية حسين عبدالفتاححسين 10121256

اإلسماعيليةماجد السيد حسينحسين 10131257

اإلسماعيليةفوزى محمد عثمانحمدى10141260

اإلسماعيليةالسيد فؤاد محمد القناويحمدى 10151262

اإلسماعيليةاحمد سالم محمد حمدي10161263

اإلسماعيليةحسن فتحي حسن مصطفىحمزة10171264

بورسعيدنادر محمد خليل خليل محمدحمزة10181265

بورسعيدسامى فوزى ابوبكر  السيدحمزه10191266

بورسعيدسعد السيد علي كمالوحمزه10201267

االسماعيلية السيد على احمد ياقوتحمزه 10211268

اإلسماعيليةاحمد على عواد محمد عياطخالد10221269

بورسعيداشرف عبد النبي راضيخالد10231271

اإلسماعيليةالسادات محمد عبدالغني محمدخالد10241273

بورسعيدالسعيد كمال  العاصيخالد10251274

اإلسماعيليةالسيد عبدهللا مرسي حسنخالد10261275

بورسعيدالسيد محمد علي عبد العال خالد10271276

بورسعيدأحمد خالد أحمد سالمخالد10281277

اإلسماعيليةجمال منصور عبد الرحمن خليلخالد10291278

اإلسماعيليةحسن عبدهللا ابراهيمخالد10301279

اإلسماعيليةحسني حسني عبدالمجيدخالد10311280

بورسعيدخالد محروس محمد حسن الشاميخالد10321281

اإلسماعيليةسالم محمد منصورخالد10331282

اإلسماعيليةسمير محمد عبد النبي  يوسفخالد10341284

اإلسماعيليةسيد رفاعي محمد خالد10351285

بورسعيدصالح الدين عباس محمد خالد10361286

اإلسماعيليةعبد الناصر خضرى خليل سعيدخالد10371287

اإلسماعيليةعبد الناصر محمود عمر بلبلخالد10381288

اإلسماعيليةعبدهللا عبدهللا على البيكخالد10391289

بورسعيدعصام الدين شرف محمدخالد10401290

بورسعيدعلي علي ابو النور زرمبةخالد10411292

بورسعيدعوض محمود صالح محمدخالد10421293

اإلسماعيليةمحمد احمد الهاديخالد10431295

بورسعيدمحمد الحنفى الحنفى علىخالد10441296

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدمحمد المتولى اسماعيل على خليفهخالد10451297

ـ:على العنوان التالي بورسعيدمحمد حسن ابوالجودخالد10461298

اإلسماعيليةمحمد سعد عبدالحليم شحاتهخالد10471299

اإلسماعيليةمحمد سليمان سالم المعزخالد10481300

بورسعيدمحمد عبد الملك مختار عبد الحميدخالد10491301

بورسعيدمحمد محمد عبد الحميد حسنخالد10501304
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

74 من 21صفحة 
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بورسعيدمحمد مصطفى الجملخالد10511305

بورسعيدمصطفى السعيد محمد حسنخالد10521307

بورسعيدمصطفى عزمى محمد عبد الرحيمخالد10531308

بورسعيدمصطفي محمد محمد عوض خالد10541309

اإلسماعيليةهشام محمد غنيمخالد10551311

بورسعيدوائل حسن عبد الحميد علي جودهخالد10561312

اإلسماعيليةياسر عيد سليمخالد10571313

بورسعيد اسامه خليل عبدالحميد خليلخالد 10581314

بورسعيد اسامه محمد محمود الشاعرخالد 10591315

بورسعيد السيد سمير عبده محمد التابعيخالد 10601316

بورسعيد عادل محمود حسن سرحانخالد 10611317

بورسعيد محمد ابراهيم ابراهيمخالد 10621318

بورسعيد محمد ابراهيم عطيه حميدخالد 10631319

بورسعيدالسيد محمد عبد الرحيم الجداوي خالد 10641320

اإلسماعيليةحسن احمد حسين ربيعخالد 10651322

بورسعيدحسن يوسف عبد العظيم محمد خالد 10661323

اإلسماعيليةخيرى محمد قطب محمد خالد 10671324

بورسعيدزغلول ابراهيم عبده مزروع خالد 10681325

اإلسماعيليةعللى هارون احمد خالد 10691327

بورسعيدمحمود الدسوقي محمد فراجخالد 10701330

بورسعيدمحمود حسن الجرايحي عبدالرحمنخالد 10711331

اإلسماعيليةإسماعيل محمد حسيندهشان10721335

بورسعيدسمير عزيز حكيم مليكديفيد10731336

بورسعيدابراهيم محمد محمد عبد الرازق الموافي ذياد10741337

بورسعيدالعربى محمد عوض مصطفىذياد10751338

بورسعيدسامح محمود محمد عوكلذياد10761339

بورسعيدمحمد محمد محمد الصاوى كشكذياد10771340

اإلسماعيليةعزت عبد الحميد محمد راشدراشد 10781341

اإلسماعيليةمحمد حسين عيد محمدراغب 10791342

اإلسماعيليةطلعت احمد عبد الكريمرافت10801343

بورسعيداحمد احمد خليل المغربي الشاميرامز10811344

اإلسماعيليةمحمود إبراهيم محمود شرفرامى10821346

اإلسماعيليةسمير حنيدق حامد رشوانرامي10831347

اإلسماعيليةأحمد إسماعيل محمد راشد رأفت10841348

اإلسماعيليةاحمد محمد كامل السيد شاهينربيع10851349

اإلسماعيليةجمال مسلم محمد مسلمرضا10861350

اإلسماعيليةعلي محمد علي عبد الحليمرضا 10871351

اإلسماعيليةأحمد محمد رفعت سيد أحمدرفعت10881353

اإلسماعيليةرمضان عبيداحمدرمضان10891354

بورسعيدريمون رشدى مشرقى طانيوسروماريو10901356

اإلسماعيليةرآفت فخرى خله روماريو 10911357

اإلسماعيليةايمن حلمى فرج سالمهرويس10921358

اإلسماعيليةايهاب فايز ابراهيمرؤوف10931359

بورسعيدالسيد هاشم الطايفيرياض10941360

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدأشرف عبد المسيح فرج ريمون10951361

ـ:على العنوان التالي االسماعيلية محسن عبدالفتاح السيد بيوميزياد10961364

االسماعيلية محمد السيد السيد مرسالزياد10971365

بورسعيدابراهيم فؤاد ابوزيد دسوقيزياد10981366

اإلسماعيليةاحمد احمد مصطفي احمدزياد10991367

اإلسماعيليةاحمد على مكى زياد11001369
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

74 من 22صفحة 
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بورسعيداحمد كمال جمعه عبد العظيمزياد11011370

اإلسماعيليةاحمد نايل نور الدين زياد11021371

اإلسماعيليةاشرف ابراهيم عبد الموجود غريبزياد11031373

بورسعيداشرف معروف النبوي جوهريزياد11041374

بورسعيدالجرايحي عباس عطيه خير زياد11051375

اإلسماعيليةالسيد على محمد علىزياد11061377

بورسعيدالسيد مسعد حسين العدوي زياد11071378

بورسعيدايمن علي محروص بربريزياد11081379

اإلسماعيليةايهاب علي محمود علىزياد11091380

اإلسماعيليةأسامة محمد السيد الباجورىزياد11101381

بورسعيدأشرف السيد محمد مصطفىزياد11111382

بورسعيدأشرف خالف محمد خالفزياد11121383

بورسعيدأشرف عبد العزيز اسماعيل داودزياد11131384

بورسعيدأكرم محمد محمد رشوانزياد11141385

بورسعيدأيمن حسن جاد حسنزياد11151386

اإلسماعيليةجنيدي محمد جنيدي زياد11161388

اإلسماعيليةحسن محمود الصادق محمودزياد11171390

بورسعيدحسين عطية محمد عوضزياد11181391

اإلسماعيليةخالد حسن عزب حسينزياد11191392

بورسعيدزياد ابراهيم عبده البرمباليزياد11201393

اإلسماعيليةسامي سليم محمد علىزياد11211394

بورسعيدشادى عبادى مكى سلطانزياد11221395

اإلسماعيليةطارق اسماعيل مصطفي عمرزياد11231396

بورسعيدعاشور محمد عاشورزياد11241397

بورسعيدعبده عبد المنعم احمد سالمةزياد11251398

بورسعيدعبده عبده حسن غزالزياد11261399

بورسعيدعلى عبده على عبدهزياد11274330

بورسعيدعمر السيد حسين السيدزياد11281401

اإلسماعيليةفكرى عبدهللا احمد مرسىزياد11291403

بورسعيدكريم محمد ابراهيم النجاريزياد11301404

اإلسماعيليةكمال محمد كمال شحاتهزياد11311406

اإلسماعيليةمحمد ابراهيم ابراهيم زياد11321407

بورسعيدمحمد ابراهيم احمد عريفزياد11331408

بورسعيدمحمد السيد احمد حراتزياد11341410

بورسعيدمحمد السيد محمود مزروعزياد11351411

بورسعيدمحمد حمدى على ابو زيدزياد11361412

بورسعيدمحمد خليل المحروقىزياد11371413

بورسعيدمحمد رمضان محمود  الروديزياد11381414

اإلسماعيليةمحمد سليمان حسين زياد11391415

اإلسماعيليةمحمد سيد احمد احمدزياد11401416

اإلسماعيليةمحمد سيد حمدهللا زياد11411417

بورسعيدمحمد عبدالاله عبد اللطيف عثمانزياد11421419

اإلسماعيليةمحمد عبده محمد احمدزياد11431420

بورسعيدمحمد مبارك حسن محمودزياد11441421

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدمحمد محمد اسماعيل عتمانزياد11451422

ـ:على العنوان التالي بورسعيدمحمد محمد حسين خليلزياد11461423

بورسعيدمحمود مصطفي محمد عيدزياد11471424

بورسعيدمصطفى ابراهيم الدسوقى عبده زياد11481425

بورسعيدممدوح عبده محمد سلطانزياد11491426

بورسعيدناصر محمد عبد الفتاح الشاعرزياد11501427
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى
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بورسعيدهانى محمد عوض حسينزياد11511428

بورسعيدهشام عبد المنعم صديق ابو بكرزياد11521429

بورسعيدوائل محمد سمير عبد العزيززياد11531430

بورسعيدوليد ابراهيم الدسوقى صالح الترجمان زياد11541431

اإلسماعيليةياسر محمد عبدهللا خاطر عبدهللازياد11551433

بورسعيد احمد عبده محمد الدنفزياد 11561435

االسماعيلية رضا سيد احمد عثمانزياد 11571436

بورسعيد طارق محمد السمان احمدزياد 11581437

بورسعيد على ابوالمجد مسعود سعيدزياد 11591438

بورسعيدابو المعاطي محمد على برغوت زياد 11601440

بورسعيدايمن عبد اللطيف ابوزيدزياد 11611441

بورسعيدخالد جمال يوسف منيعم  زياد 11621442

بورسعيدربيع رجب عامرزياد 11631443

بورسعيدسامح محمد العواد زياد 11641444

بورسعيدطارق احمد على خليفةزياد 11651445

اإلسماعيليةعبدالفتاح فتحي عبدالفتاح محمودزياد 11661446

بورسعيدعصام حسن محمد طوبجيزياد 11671447

بورسعيدمحمد سيد محمد عطيهزياد 11681448

بورسعيدمحمد مصطفى الخضر محمد توفيقزياد 11691449

بورسعيدمحمود زكريا أحمد محمد حسونه زياد 11701450

اإلسماعيليةياسر أحمد محمد محمود زياد 11711452

االسماعيليةاشرف سالم سويلمسالم11721454

بورسعيدابراهيم ابراهيم محمد عبدالمجيدسامح11731455

بورسعيدالسيد احمد عبدالحميد سامح11741456

بورسعيدالسيد محمد احمد شوشهسامح11751457

بورسعيدالعوضى محمد العوضى البسيونىسامح11761458

اإلسماعيليةحسن السيد حسنسامح11771459

بورسعيدطه محمود علي محمد سامح11781461

بورسعيدعاطف يحيي عبدالسالم الخضيريسامح11791462

بورسعيدمحمد علي عبدالحميد سيد احمدسامح11801463

اإلسماعيليةعلي ابراهيم عبدالحميدسامي11811464

بورسعيدمحمد مسعد حسن عبد الموليسامي11821465

بورسعيدمحمد محمد سابقساهر11831466

اإلسماعيليةحامد حسين أحمدسعد11841467

اإلسماعيليةسيد سعد الدين محمد سعد11851468

اإلسماعيليةمحمد سعد دكرونيسعد11861469

اإلسماعيليةعالء الدين سعد على عطيةسعد 11871471

بورسعيداحمد سعيد محمد محمدسعيد11881472

بورسعيدمحمد سعيد خليلسعيد11891474

اإلسماعيليةمحمد على محمد مرسيسعيد11901476

بورسعيد هاني السعيد محمد ابراهيمسعيد 11911477

اإلسماعيليةاحمد عبدهللا السيد سعيد 11921478

بورسعيدمحمد محمد احمد وهبه سعيد 11931479

اإلسماعيليةعبد الرزق حسن عبد الرازقسالمة11941480

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةاشرف سالمه عبدالسالمسالمه11951481

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةحاتم سليمان حافظسليمان11961484

اإلسماعيليةشوقى على السيدسليمان11971485

اإلسماعيليةبدر سليمان بدر بشارهسليمان 11981486

اإلسماعيليةصالح عبد السالم محمدسمير11991487

االسماعيلية على محمد على اسماعيلسمير 12001488
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء
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اإلسماعيليةعبد الفتاح محمد ابراهيم سمير 12011489

اإلسماعيليةابوعمرة السيد ابو عمرة صديق سيد12021490

بورسعيداحمد البدوي سيد علي علي ضياسيد12031491

اإلسماعيليةاحمد عبدالحميد عليسيد12041492

اإلسماعيليةايمن السيد محمد حسن جلهومسيد12051493

اإلسماعيليةحمدى سيد محمود حسن عليانسيد12061494

بورسعيدسليمان السيد عبد العال محمد عبد الحقسيد12071495

بورسعيدمحمد سيد النبه محمد موسىسيد12081496

اإلسماعيليةنصر محمد محمودسيد12091497

االسماعيلية ربيع محمود درويش مصطفىسيد 12101498

االسماعيلية شعبان محمود احمد محمود سيد 12111499

االسماعيلية محمد سيد فؤاد بغداديسيد 12121500

اإلسماعيليةمصطفي محمدمحمد همامسيد 12131501

اإلسماعيليةاحمد صبحى وهبه محمدسيد  12141502

اإلسماعيليةالسيد عبد الحميد نبوىسيف12151503

اإلسماعيليةجمال مصلحي احمد الشينسيف12161504

بورسعيدعادل ابراهيم ابراهيم رشوانسيف12171505

بورسعيدمحمد حسن حلمي المنشاوىسيف12181506

بورسعيدمنتصر فؤاد عبدالرحمن شطاسيف12191507

بورسعيدعوض عبد المنعم محمد حمودسيف 12201508

بورسعيد محمد حسني عبدالنبيسيف االسالم 12211509

بورسعيد وليد محمد ابراهيمسيف الدين12221510

اإلسماعيليةالسيد طنطاوي علي طنطاويسيف الدين12231511

بورسعيدخالد علي مندور محمد األميرسيف الدين12241512

اإلسماعيليةسالم محمد ابو بكر السيد العدوىسيف الدين12251513

بورسعيدمحمد سيف الدين شحاته مصطفىسيف الدين12261514

اإلسماعيليةناصر محمد عبدالرحيم احمدسيف الدين12271515

بورسعيدسامر حسن تركسيف الدين 12281516

بورسعيداشرف محمدعبدالمحسن عبدربةشادى12291517

اإلسماعيليةإبراهيم محمد دياب فرج شادى12301518

اإلسماعيليةمحمد محمد احمد سعادة شادى12311519

اإلسماعيليةماجد محمود رأفت شادي12321520

اإلسماعيليةمحمد صالح حسين فريدشادي12331521

بورسعيد عصام منصور منصور جاسرشادي 12341522

بورسعيد محمد طلعت احمد براياشادي 12351523

بورسعيدانطون عبدالمسيح شنوده عوضشادي 12361524

اإلسماعيليةجمال محمد عطيه شبانه12371525

اإلسماعيليةاحمد محمد حسانين جاد هللاشريف12381526

اإلسماعيليةاحمد محمد سيدشريف12391527

اإلسماعيليةأحمد شحاته محمودشريف12401528

بورسعيدشهاب محمد الغريب عبد الفتاح  فرجشريف12411529

اإلسماعيليةصالح سليمان شبل على صالحشريف12421530

بورسعيدعاطف خلف هللا محمد قناوى شريف12431531

اإلسماعيليةفوزي عبد المنعم سليمان الحصريشريف12441532

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدلطفي الحسيني علي جعفرشريف12451533

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةمجدى جمال باشا شريف12461534

بورسعيدمجدي عبد النور سليمان يوسفشريف12471535

بورسعيد حامد محمد حامد الرفاعيشريف 12481537

االسماعيلية محمد حمدان محمد احمدشريف 12491539

اإلسماعيليةالسيد عبده محمود خضرشريف 12501540
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

74 من 25صفحة 
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اإلسماعيليةخلف هللا احمد اسماعيل شريف 12511541

بورسعيدمحمد فاروق مصطفى عبدالعالشريف  12521542

اإلسماعيليةاحمد محمد ابراهيمشهاب12531543

اإلسماعيليةغريب حنيدق غريب السيدشهاب12541544

اإلسماعيليةمحمد ابراهيم احمد سالمهشهاب12551545

اإلسماعيليةمحمد محمود عبد اإلمامشهاب12561546

اإلسماعيليةمحمود عبدالعال السيد السيدشهاب12571547

اإلسماعيليةمصطفي علي عبد القادرشهاب12581548

اإلسماعيليةايمن عبد الحميد عبد الحى شهاب 12591550

بورسعيدالسعيد صابر السيد صابر12601551

اإلسماعيليةمحمد محمود سعيد براياصابر12611552

اإلسماعيليةجمعة مرغني عبد العليم صالح12621553

بورسعيدمحمد على على البربرىصالح12631554

اإلسماعيليةناصر صالح حسينصالح12641555

اإلسماعيلية محمد صالح محمد درويشصالح 12651556

اإلسماعيليةأحمد إبراهيم السيد بخيثصالح12661557

اإلسماعيليةعبد العليم أحمد فراج أحمدصالح12671558

اإلسماعيليةمحمود على محمد شميسصالح12681559

بورسعيدعلى صالج محمد صالحصالح الدين12691560

بورسعيدمحمد صالح محمد عبد الفتاحصالح الدين12701561

اإلسماعيليةوائل صالح الدين محمد أحمد رميحصالح الدين12711562

بورسعيد السيد صالح الدين محمد حسنصالح الدين 12721563

بورسعيدمحمد صالح الدين احمد احمدصالح الدين 12731564

بورسعيد سمير محمد محمد ابراهيمصهيب 12741565

بورسعيدمحمد محمد عبدالغني مصطفى السحراويصهيب 12751566

اإلسماعيليةمحمود سعيد صيام صيام 12761567

بورسعيد اشرف مسعد مسعد الخوالنيطارق12771568

اإلسماعيليةابراهيم احمد محمد ابو زيادطارق12781569

بورسعيداحمد السيد محمود عبد العزيزطارق12791570

اإلسماعيليةالسيد قنديل عبدالهاديطارق12801571

اإلسماعيليةرمضان محمد محمد طارق12811572

اإلسماعيليةسعد محمد عبدالعزيزطارق12821573

بورسعيدطايع سعد عبد المولي سعدطارق12831575

بورسعيدعلي محمد فرغلي محمد طارق12841576

االسماعيليةمحمد السيد مرسيطارق12854332

بورسعيدمحمد على احمد العيوطىطارق12861577

اإلسماعيليةمحمود حسين عبدالحميد صيامطارق12871578

اإلسماعيليةمحمود سليمان سالمطارق12881579

االسماعيلية عماد على سليمان حسينطارق 12891580

بورسعيد محمد محمد على ابوزيدطارق 12901581

اإلسماعيليةغانم عبدالعزيز غانمطالل12911582

اإلسماعيليةحامد محمد محمد حسينطه12921583

اإلسماعيليةعالء يوسف رضوان محمدطه12931584

بورسعيدابراهيم السيد محمد حسين الخياطعادل12941585

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيداحمد محمد احمد عبده شهدة عادل12951586

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةاسامة علي حسينعادل12961587

اإلسماعيليةالسيد احمد محمد ابراهيم عادل12971588

بورسعيدعمر عادل عبد المنعم محمد عبد البارئعادل12981589

اإلسماعيليةهشام محمد عثمان ابراهيمعادل12991590

بورسعيد ابراهيم محمود مختار الديبعادل 13001591
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني
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بورسعيد محمد جالل العالويعادل 13011592

بورسعيداشرف مسعد فارس فرج هللا عادل 13021593

بورسعيدمحمد ابراهيم عبده المكاوي عادل 13031594

بورسعيدإيهاب محمد احمد محمدعاصم13041595

اإلسماعيليةمحمود كامل حسين حسينعاصم13051596

اإلسماعيليةالسيد عبدالعزيز محمدعاطف13061597

اإلسماعيليةطارق عباس احمد عبدالباريعباس13071598

بورسعيدمحمد محمد عبدالرحيم عباهلل13081599

اإلسماعيليةالسيد عبد الحميد مصطفى شكريعبد الحميد13091600

بورسعيدمحمد حامد عبد الحميد حسينعبد الحميد13101601

بورسعيد جمال عبد السالم السيد المداحعبد الرحمن13111602

بورسعيدابراهيم احمد محمد حسنعبد الرحمن13121603

بورسعيدابراهيم على على  مشعلعبد الرحمن13131604

اإلسماعيليةابراهيم محمد ابراهيم زنادعبد الرحمن13141605

اإلسماعيليةاحمد حسين احمدعبد الرحمن13151608

اإلسماعيليةاحمد زكريا محمد عبد الرحمن13161609

بورسعيداحمد محمد المهدى المسلمانىعبد الرحمن13171611

بورسعيداشرف السيد العربى فرجعبد الرحمن13181613

بورسعيداشرف عبد المعتمد بخيت اسماعيلعبد الرحمن13191615

بورسعيدالسيد السيد محمد الجيزىعبد الرحمن13201616

بورسعيدالسيد الغريب التابعي محمودعبد الرحمن13211617

بورسعيدالسيد محمد علي العزازيعبد الرحمن13221619

بورسعيدالسيد محمد مسعد هندامعبد الرحمن13231620

اإلسماعيليةإبراهيم محمد على عبد الرحمن13241621

اإلسماعيليةأحمد عبد المالك امبابى عبد الرحمن13251622

اإلسماعيليةجمال كامل احمد الضويعبد الرحمن13261624

بورسعيدحسنى شوقى سعد الدين قمصانعبد الرحمن13271625

اإلسماعيليةحسين محمد محمود عبد الرحمن13281626

اإلسماعيليةحمدي خلف أحمد عبد الرحمن13291627

بورسعيدخميس احمد احمد كشكعبد الرحمن13301629

اإلسماعيليةرشدي غريب متوليعبد الرحمن13311631

بورسعيدسامى حسين محمود سليمانعبد الرحمن13321633

اإلسماعيليةسليمان السيد محمد السيدعبد الرحمن13331634

بورسعيدسمير ابو النور محمد ابراهيمعبد الرحمن13341635

بورسعيدصالح عوض صالح السقطىعبد الرحمن13351636

اإلسماعيليةصبحى موسى محمد الحداد عبد الرحمن13361637

بورسعيدطارق عبده عبده موسىعبد الرحمن13371638

بورسعيدعادل السادات السيد نور الدينعبد الرحمن13381639

اإلسماعيليةعادل على محمود خليل حسنعبد الرحمن13391640

اإلسماعيليةعادل محمد رسمى صالح ابراهيمعبد الرحمن13401641

اإلسماعيليةعراقى حمد محمدعبد الرحمن13411643

بورسعيدعصام محمد على القالعبد الرحمن13421644

بورسعيدعلى ابراهيم ابراهيم رخاعبد الرحمن13431645

اإلسماعيليةعلى احمد سيد عبد الرحمن13441646

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةعلي محمد علي محمدعبد الرحمن13451647

ـ:على العنوان التالي بورسعيدمحمد ابراهيم ابو صالح ابراهيمعبد الرحمن13461648

بورسعيدمحمد احمد احمد الخميسيعبد الرحمن13471649

بورسعيدمحمد احمد محمد حسينعبد الرحمن13481650

اإلسماعيليةمحمد السيد ابراهيم عبد الرحمن13491651

اإلسماعيليةمحمد الصباحي بحيري العزب اسماعيلعبد الرحمن13501652
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 
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بورسعيدمحمد أحمد النخيليعبد الرحمن13511653

اإلسماعيليةمحمد أحمد موسىعبد الرحمن13521654

بورسعيدمحمد حافظ اسماعيل حافظعبد الرحمن13531655

اإلسماعيليةمحمد سيد مصطفي محمدعبد الرحمن13541656

اإلسماعيليةمحمد عبد الرحمن احمد خليلعبد الرحمن13551657

بورسعيدمحمد عبد الستار محمد زغلول عبد الرحمن13561658

اإلسماعيليةمحمد عبده عبد السالمعبد الرحمن13571660

اإلسماعيليةمحمد عوض عبد الرحيم السيدعبد الرحمن13581661

بورسعيدمحمد فاروق محمد مصطفىعبد الرحمن13591662

بورسعيدمحمد كمال عبد السالم عبد العالعبد الرحمن13601663

بورسعيدمحمد محمد حلمي لهيطهعبد الرحمن13611664

اإلسماعيليةمحمود حسين  محمد عبد الدايمعبد الرحمن13621667

اإلسماعيليةمحمود شاكر محمدعبد الرحمن13631668

اإلسماعيليةمحمود محمد فتحى محمود هدايةعبد الرحمن13641669

اإلسماعيليةمختار محمد ابراهيم عبد الرحمنعبد الرحمن13651670

اإلسماعيليةمسعد السيد محمد حسنعبد الرحمن13661671

اإلسماعيليةمصطفى إبراهيم محمود شرفعبد الرحمن13671672

اإلسماعيليةمصطفي اسماعيل احمد حسنينعبد الرحمن13681674

بورسعيدناصر سيد سامي أمينعبد الرحمن13691676

بورسعيدهشام توفيق مسعد محمدعبد الرحمن13701677

بورسعيدهشام محمد ابراهيم المحالوىعبد الرحمن13711678

بورسعيدياسر مواس أحمد مواس عمرانعبد الرحمن13721679

اإلسماعيليةابراهيم السيد عبد هللا الصباغعبد الرحمن 13731680

بورسعيداحمد رجب عبده الشيمى عبد الرحمن 13741681

اإلسماعيليةاحمد محمد محمد عبد الرحمنعبد الرحمن 13751682

بورسعيدالداودى حسن امين بالل عبد الرحمن 13761683

بورسعيدالسيد عبد السالم الغريب عبدالسالمعبد الرحمن 13771684

بورسعيدحسن على على محمد شطا عبد الرحمن 13781685

بورسعيدحسن علي حسن الطناحي عبد الرحمن 13791686

اإلسماعيليةحسيين محمد على حسين عبد الرحمن 13801687

اإلسماعيليةربيع السيد الصادق الجنديعبد الرحمن 13811688

اإلسماعيليةعرفة عبد الرحمن محمد عبد الرحمن 13821689

بورسعيدعلي محمد على فرغليعبد الرحمن 13831690

بورسعيدمحمد أحمد ابراهيم ابراهيم عبد الرحمن 13841691

بورسعيدمحمد ثروت محمد االمامعبد الرحمن 13851692

اإلسماعيليةمحمد شاهين السيد عبد الرحمن 13861693

بورسعيدمحمد صديق عبده رضوانعبد الرحمن 13871694

اإلسماعيليةمحمد عبد الرحمن غانم عبد الرحمن 13881695

اإلسماعيليةمحمد عبد المحسن أحمد خليلعبد الرحمن 13891696

بورسعيدمحمد عبده احمد اسماعيلعبد الرحمن 13901697

بورسعيدمحمد عطا عبيد أحمدعبد الرحمن 13911698

بورسعيدمحمد محمد مصطفى الشهاوىعبد الرحمن 13921699

بورسعيدمحمد مصطفي وهبه غراب عبد الرحمن 13931700

اإلسماعيليةمحمود احمد محمد المنسى عبد الرحمن 13941701

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةنهاد فؤاد محمد عبد الرحمن 13951702

ـ:على العنوان التالي بورسعيدوائل محمود عبد القادر بركات عبد الرحمن 13961703

بورسعيدوليد أحمد محمد السيد رضوان عبد الرحمن 13971704

اإلسماعيليةياسر السيد نبوى احمد سيفعبد الرحمن 13981705

اإلسماعيليةيحي علي احمد احمدعبد الرحمن 13991706

اإلسماعيليةعلى عبد السالم علىعبد السالم14001707
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

74 من 28صفحة 
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بورسعيدمحمد عبد العزيز زيدان عمارعبد العزيز14011709

اإلسماعيليةمحمد عبد العزيز عبد الحميدعبد العزيز14021710

السويسمحمد عبد العزيز محمدعبد العزيز14031711

اإلسماعيليةمحمد عبد الفتاح احمدعبد الفتاح14041714

اإلسماعيليةهشام عبد الفتاح عبد العزيزعبد الفتاح14051715

اإلسماعيليةمصطفى سيد احمد عبد العال عبد الفتاح 14061716

اإلسماعيليةعماد عبد الكريم عبد الرحمن عبد الكريم14071717

بورسعيدمحمد عبدالهادي علي حسن عبد اللة14081718

بورسعيداحمد السيد احمد عبد الخالقعبد هللا14091719

اإلسماعيليةالسيد محمد أحمد عبد هللا14101720

اإلسماعيليةحمزه السيد عطيه مهديعبد هللا14111721

اإلسماعيليةخالد عبد السميع احمد علىعبد هللا14121722

اإلسماعيليةسيد عبد هللا حفني عبد هللا14131724

اإلسماعيليةصابر ابراهيم صالحعبد هللا14141725

اإلسماعيليةصالح صبري احمد عليعبد هللا14151726

بورسعيدطارق إبراهيم إبراهيم عبد الجوادعبد هللا14161727

اإلسماعيليةطارق عبد هللا أحمد خليلعبد هللا14171728

اإلسماعيليةعبد العال محمد عبد العالعبد هللا14181729

اإلسماعيليةعبد المنعم السيد محمد سالمعبد هللا14191730

بورسعيدعبده حمدى عبدالحليم عبد هللا14201731

اإلسماعيليةعلى عبد هللا حسن عبد هللاعبد هللا14211732

اإلسماعيليةعلي عبد هللا غريبعبد هللا14221733

اإلسماعيليةمحمد إبراهيم عبد هللا عبد هللا14231734

اإلسماعيليةمحمد سيد عبد هللا السيدعبد هللا14241735

اإلسماعيليةمحمد عبد هللا صادق عبد هللا14251736

اإلسماعيليةمحمد عبد هللا مصطفيعبد هللا14261737

اإلسماعيليةمحمد عبدهللا عطيه دسوقيعبد هللا14271738

اإلسماعيليةمحمد محمود عبد البديععبد هللا14281740

اإلسماعيليةمحمد مصطفى إبراهيم عبد هللا14291741

اإلسماعيليةهانى عثمان أحمدعبد هللا14301742

بورسعيدوليد حسن السيد مطرعبد هللا14311743

اإلسماعيليةياسر محمد عبد العزيزعبد هللا14321744

اإلسماعيليةيوسف احمد على غوينمعبد هللا14331745

اإلسماعيليةاحمد عبد هللا احمد خليل عبد هللا 14341746

اإلسماعيليةأسامة عيد محمود عبد هللا 14351747

اإلسماعيليةسامي عبد السالم عبد هللا السيد عبد هللا 14361748

اإلسماعيليةصالح عبده دياب ديبعبد هللا 14371750

اإلسماعيليةصبحى عيد  السيدعبد هللا 14381751

اإلسماعيليةصبرى عبد الرحيم صالح عبد هللا 14391752

الشرقيةعادل محمد حسينعبد هللا 14401753

اإلسماعيليةعليوه تاج الدين عليوه عبد هللا 14411755

بورسعيدمحمد ابراهيم العجمى عبد هللا 14421756

بورسعيدمحمد أحمد حسين الحسيني عبد هللا 14431757

اإلسماعيليةمحمد محمد سعيدعبد هللا 14441759

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةمحمود شحات حامد عبد هللا 14451760

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةرضا عبد الفتاح بكرىعبد المنعم14461761

اإلسماعيليةشحات زقيم محمد عبد المؤمن 14471762

اإلسماعيليةمحمد عبد الوهاب عبد الحق احمدعبد الوهاب14481763

اإلسماعيليةاحمد احمد عبدالباري عبدالباري14491764

اإلسماعيليةاحمد عبدالحميد حسنين عليعبدالحميد14501765
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

74 من 29صفحة 
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بورسعيد حسن محمد محمد مصطفى بندقعبدالرحمن14511767

اإلسماعيلية سالم سيد محمود عبدالرحمن14521768

بورسعيد محمد على على اسماعيلعبدالرحمن14531769

االسماعيلية ناصر فرج على عبدالغنيعبدالرحمن14541770

اإلسماعيليةابراهيم محمد ابراهيم محمدعبدالرحمن14551771

اإلسماعيليةابراهيم محمد اسماعيلعبدالرحمن14561772

بورسعيداحمد فرغلي ابراهيم الجباليعبدالرحمن14571775

اإلسماعيليةاحمد محمود إبراهيم نورعبدالرحمن14581776

بورسعيداسامة عبده عبده السواحعبدالرحمن14591777

اإلسماعيليةاسامة فتحى عبدالغفارعبدالرحمن14601778

بورسعيدالسيد محمود التابعىعبدالرحمن14611780

اإلسماعيليةالعربي محمد جبر عبدالرحمن14621781

بورسعيدأحمد أحمد محمد الخضرىعبدالرحمن14631782

اإلسماعيليةأشرف خيري هاللعبدالرحمن14641784

اإلسماعيليةجمال حسين احمد حسنعبدالرحمن14651785

اإلسماعيليةجمال عبدالرحمن احمد السيدعبدالرحمن14661786

بورسعيدجمال محمد محمد ابو الدهبعبدالرحمن14671787

اإلسماعيليةحازم صالح احمد مصطفىعبدالرحمن14681789

بورسعيدحسام سعد السيد السافوريعبدالرحمن14691790

اإلسماعيليةحسين عبد الرحمن محمودعبدالرحمن14701793

اإلسماعيليةحسين نصر الدين ابوالحمدعبدالرحمن14711794

اإلسماعيليةحمادةمحمود محمد منسيعبدالرحمن14721795

بورسعيدحمدى عبده مسعد ابوالعنينعبدالرحمن14731796

بورسعيدخالد محمد زكي رخاعبدالرحمن14741798

اإلسماعيليةخالد محمدالصغير عبداللطيفعبدالرحمن14751799

اإلسماعيليةسيد محمد علي ابراهيم عبدالرحمن14761800

اإلسماعيليةسيد منصور محمودعبدالرحمن14771801

اإلسماعيليةشحات عطا عبدالاله عبدالرحمن14781802

اإلسماعيليةشحاته على قناوى حسانعبدالرحمن14791803

اإلسماعيليةصابر السيد عبدالمقصودعبدالرحمن14801804

بورسعيدصالح اسماعيل اسماعيل خلفعبدالرحمن14811805

اإلسماعيليةصالح محمود محمد موسيعبدالرحمن14821806

اإلسماعيليةطارق السيد احمد يوسفعبدالرحمن14831807

اإلسماعيليةعاصم محمد شلبيعبدالرحمن14841808

اإلسماعيليةعبد الوا حد على ابوا لمجدعبدالرحمن14851809

اإلسماعيليةعبدالسالم عبدالرحمن محمد عبدالرحمن14861810

اإلسماعيليةعبدهللا رمضان أحمدعبدالرحمن14871811

اإلسماعيليةعبدالناصر شوقي حميد عبدالرحمن14881812

اإلسماعيليةعلى عابدين محمد عيسىعبدالرحمن14891814

بورسعيدعلي عبدالرؤف عبدالمنعم ابراهيمعبدالرحمن14901815

بورسعيدعنتر صديق حسينعبدالرحمن14911816

بورسعيدعوض محمد محمد شلبىعبدالرحمن14921817

اإلسماعيليةعيد جمعه سليمعبدالرحمن14931818

اإلسماعيليةعيد حافظ حسن مليحةعبدالرحمن14941819

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدفتحي السيد عبدالهادي ابورمضانعبدالرحمن14951821

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةفتحي سيد جاد حسينعبدالرحمن14961822

بورسعيدفتحي عبدالمنعم عبدالعال البسيونيعبدالرحمن14971823

بورسعيدفكرى محمد عبد الحليم عتمانعبدالرحمن14981824

اإلسماعيليةفوزي زكريا احمد عبدالرحمن14991825

اإلسماعيليةمجدى عبد الحليم حسين زهرانعبدالرحمن15001826
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

74 من 30صفحة 
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اإلسماعيليةمحمد احمد محمودعبدالرحمن15011828

بورسعيدمحمد السيد كمال نجاعبدالرحمن15021829

اإلسماعيليةمحمد حسن عبدالعزيز عبدالرحمن15031830

بورسعيدمحمد سيد عبدهللاعبدالرحمن15041831

اإلسماعيليةمحمد شحات السيد هالل عبدالرحمن15051832

اإلسماعيليةمحمد شرقاوى احمد عبدالرحمن15061833

اإلسماعيليةمحمد عبدالرحمن مرسي محمدعبدالرحمن15071835

اإلسماعيليةمحمد عبدالرؤف ابراهيم عبدالرحمن15081836

اإلسماعيليةمحمد عبدالعال فرحاتعبدالرحمن15091837

اإلسماعيليةمحمد عيسى السيد جبرعبدالرحمن15101841

اإلسماعيليةمحمد محمد محمد علي عبدالعالعبدالرحمن15111842

اإلسماعيليةمحمد مصطفى محمد عبدالراضىعبدالرحمن15121843

بورسعيدمحمود السيد السيد خضرعبدالرحمن15131844

اإلسماعيليةمحمود عبدالمتجلي مهني محمدعبدالرحمن15141846

بورسعيدمسعد مسعد ياسين النشارعبدالرحمن15151847

بورسعيدمصطفى على عبدالحليم الشرقاوىعبدالرحمن15161848

بورسعيدناصر محمد محمود نصرعبدالرحمن15171850

بورسعيدنبيل أحمد إبراهيم قنديل عبدالرحمن15181851

اإلسماعيليةوليدابراهيم محمدعبدالرحمن15191852

بورسعيدياسر ابراهيم محمد عيادعبدالرحمن15201853

االسماعيلية ابراهيم السيد احمد ابراهيم عبدالرحمن 15211855

بورسعيد احمد السيد البدوي ابراهيمعبدالرحمن 15221856

االسماعيلية اشرف سيد كمال الدينعبدالرحمن 15231857

االسماعيلية السيد زكي محمد عبدالرحمنعبدالرحمن 15241858

بورسعيد السيد عبده احمد الدمياطيعبدالرحمن 15251859

اإلسماعيلية أحمد عباس هالليعبدالرحمن 15261860

االسماعيلية حسن عزت خليل محمدعبدالرحمن 15271861

بورسعيد عصام جابر بيومي خليل عبدالرحمن 15281864

االسماعيلية عالء الدين صابر محمد عبدالنبىعبدالرحمن 15291865

االسماعيلية على محمد على سليمانعبدالرحمن 15301866

بورسعيد كمال محمد فريد خليل  احمد عبدالفتاحعبدالرحمن 15311867

بورسعيد محمد ابراهيم التابعي عبدهللاعبدالرحمن 15321868

االسماعيلية محمد الطوخي محمدعبدالرحمن 15331869

االسماعيلية محمد زكي سليم مصطفىعبدالرحمن 15341870

بورسعيد محمد عابدين على ابراهيمعبدالرحمن 15351871

االسماعيلية محمد محمود محمد عبدالرحمن 15361873

االسماعيلية محمد محمود مصطفى محمد حجازيعبدالرحمن 15371874

بورسعيد هاني سمير عبده اسماعيلعبدالرحمن 15381875

بورسعيد وليد حسن محمد حسنعبدالرحمن 15391876

بورسعيد وليد محمد محمود احمدعبدالرحمن 15401877

االسماعيليةاحمد على عبدالسالم حسنعبدالرحمن 15411878

اإلسماعيليةالسيد عطية عبدالحميد طلبةعبدالرحمن 15421879

اإلسماعيليةحاتم الحسينى البرجيسى هيكلعبدالرحمن 15431880

بورسعيدشعبان مصطفى درغام زغلولعبدالرحمن 15441881

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةعاطف محمد ابوالفتوحعبدالرحمن 15451882

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةعبدهللا محمود عبدهللا ديابعبدالرحمن 15461883

اإلسماعيليةعدلو عبدالحميد عدلو احمدعبدالرحمن 15471884

بورسعيدعماد الدين مصطفى مصطفى موسىعبدالرحمن 15481885

اإلسماعيليةماجد محمود صالح الدين محمد غريبعبدالرحمن 15491886

اإلسماعيليةمحمد احمد عليعبدالرحمن 15501887
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

74 من 31صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


بورسعيدمحمد السيد محمد حميدعبدالرحمن 15511888

االسماعيليةمحمد رمضان عباس محمدعبدالرحمن 15521889

اإلسماعيليةمحمد سيد علي علي عبدالرحمن 15531890

االسماعيليةمحمد عبدالرحمن احمد سليمعبدالرحمن 15541891

اإلسماعيليةمحمد عبده سليمان محمود الروضىعبدالرحمن 15551893

بورسعيدمحمد نبيل الداودى عبدالعالعبدالرحمن 15561894

بورسعيدمحمود عبده السيد مصطفىعبدالرحمن 15571895

بورسعيدناصر عبدالرحمن احمد الزعتريعبدالرحمن 15581896

بورسعيدهاني عبدالرحمن حسن رخاعبدالرحمن 15591897

اإلسماعيلية أحمد السيد محمود احمد عبدالرحمن  15601898

بورسعيد محمد السيد ابراهيم حجازي عبدالرحمن  15611899

بورسعيد محمد محمد خضر  عبدالرحمن  15621900

اإلسماعيليةكفاح متولي عبدهللا محمد عبدالرحمن  15631901

اإلسماعيلية سلمي جمعه سليمان عبدالعزيز15641902

اإلسماعيلية  أبوزيد حلمى أبوزيد إسماعيلعبدهللا15651903

االسماعيلية رمضان جعفري على عويضهعبدهللا15661904

اإلسماعيلية صالح صابر السيد محمدعبدهللا15671905

اإلسماعيليةابراهيم عبدهللا ابراهيمعبدهللا15681906

اإلسماعيليةابراهيم فؤاد ابراهيم عبدهللا15691907

اإلسماعيليةاحمد صبحي جوده عبدهللا15701908

اإلسماعيليةاحمد عبد الغفار عبد المحسنعبدهللا15711909

اإلسماعيليةاحمد عبدالعاطى حامد محمود سليمان عبدهللا15721910

اإلسماعيليةاحمد محمد محمد عالمعبدهللا15731912

اإلسماعيليةاسامة عبد المنعم عبدالرحمنعبدهللا15741913

اإلسماعيليةاسامه عبد العظيم احمد عطيهعبدهللا15751914

اإلسماعيليةأيمن محمود حميدهعبدهللا15761918

بورسعيدجمعة شعبان حسن على رزقعبدهللا15771919

بورسعيدخالد ابراهيم محمد عوضعبدهللا15781920

اإلسماعيليةرافت عبدالرحمن محمد حسينعبدهللا15791921

اإلسماعيليةرضا جوده عيسى عبدهللا15801922

اإلسماعيليةرمضان حمادة محمدعبدهللا15811923

بورسعيدزكريا السيد زكريا محمد السعيدعبدهللا15821924

اإلسماعيليةسامح شريف محمد غريبعبدهللا15831925

اإلسماعيليةسعيد محمد احمد محمودعبدهللا15841926

اإلسماعيليةسيد درويش محمد عبدهللا15851927

اإلسماعيليةشحات عطا عبدالاله عبدهللا15861928

بورسعيدشريفد احمد الحديديعبدهللا15871929

بورسعيدصالح الدين عبدالهادي عبداللطيفعبدهللا15881930

اإلسماعيليةطارق محمود ابراهيم عبدهللا15891931

اإلسماعيليةعادل محمد محمد حسنعبدهللا15901932

اإلسماعيليةعامر عواد سالمهعبدهللا15911933

اإلسماعيليةعبدالباري عبدهللا عليعبدهللا15921934

اإلسماعيليةعبدالرازق احمدعبدالرازق احمد القلبيعبدهللا15931935

اإلسماعيليةعصام عبد الصبور احمدعبدهللا15941936

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةعصام عبدالشافي زاهرعبدهللا15951937

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةعلى عرابى محمد خليلعبدهللا15961938

اإلسماعيليةغنيم محمد عليعبدهللا15971939

اإلسماعيليةمحمد بكري السيدعبدهللا15981940

بورسعيدمحمد حسن احمد فتيحعبدهللا15991941

اإلسماعيليةمحمد حسن محمد سالمهعبدهللا16001942
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

74 من 32صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


اإلسماعيليةمحمد عبدهللا عبدالجوادعبدهللا16011944

اإلسماعيليةمحمد محمد السيد ابوالنجاعبدهللا16021945

اإلسماعيليةمحمد محمود عبداالهيعبدهللا16031946

اإلسماعيليةمحمود محمد حسانينعبدهللا16041947

بورسعيدمصطفي رمضان مصطفي الروبيعبدهللا16051948

االسماعيلية احمد عبدهللا عبدالفتاحعبدهللا 16061950

االسماعيلية اسامه احمد خليلعبدهللا 16071951

بورسعيد السيد محمد محمد منصورعبدهللا 16081952

االسماعيلية جمال حسن عبدالرازق عبدهللا 16091953

االسماعيلية خالد محمد جاد محمدعبدهللا 16101954

االسماعيلية رمضان عبدهللا عبداللطيفعبدهللا 16111955

االسماعيلية شحاته محمد حفنى محمدعبدهللا 16121956

اإلسماعيلية عمر محمد حسن عبدهللاعبدهللا 16131957

االسماعيلية مجدي امين عثمانعبدهللا 16141958

اإلسماعيلية محمد عبدهللا محمد احمدعبدهللا 16151959

بورسعيداحمد محمد احمد الذكيعبدهللا 16161961

اإلسماعيليةاحمد محمود عمر حسنين بلبلعبدهللا 16171962

اإلسماعيليةحربي عبدهللا علي عبدهللا 16181963

االسماعيليةحسين حمدان حسينعبدهللا 16191964

االسماعيليةسامح السيد احمد عبدهللاعبدهللا 16201965

االسماعيليةصالح عبدالحميد ابراهيمعبدهللا 16211966

اإلسماعيليةعلي عبدهللا علي ابراهيمعبدهللا 16221967

بورسعيدمحمد التابعي التابعي الجمالعبدهللا 16231968

اإلسماعيليةمحمد خضري سنوسي عبدالرحمنعبدهللا 16241969

اإلسماعيليةنصار السيد نصار عبدهللا 16251971

اإلسماعيليةهانى حسين ابو السعودعبدهللا 16261972

اإلسماعيليةياسر طه محمد عبدهللا 16271973

اإلسماعيلية أحمد السيد أحمد عبدهللا  16281974

االسماعيلية جاب هللا شنوده يوسف موسىعبدالمسيح 16291975

بورسعيدجمال جابر يوسف الدسوقيعبدالمنعم16301976

بورسعيدمحمد عبدالهادى على شيخونعبدالهادى16311977

االسماعيليةاشرف عبدالواحد عبدالحميد حسنعبدالواحد 16321978

اإلسماعيليةابراهيم عبدهللا ابراهيم عبدالوهاب 16331979

بورسعيدالسيد عبدالرحمن ابوالنجا عبدهلل16341980

اإلسماعيليةسمير عبده سليمانعبده16351981

بورسعيدمحمدإبراهيم مسعد صبحعبده16361982

بورسعيدمحمد عثمان محمد عزام عثمان 16371983

اإلسماعيليةعادل عبد الحكيم السيد حسونهعدنان16381984

اإلسماعيليةعالء محمود السيدعدنان16391985

بورسعيدياسر عرفات احمد عليعرفات16401986

اإلسماعيليةعبدالنبي سيد احمد عبدالعالعز16411987

االسماعيلية احمد عز الدين غريب حسينعز الدين 16421988

بورسعيدحسن حسين راشد مهنىعزيز16431989

اإلسماعيليةصبحى عزيز مسيحةعزيز16441990

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةاحمد محمد مرسي عصام16451991

ـ:على العنوان التالي االسماعيلية احمد السيد مصطفى محمدعصام 16461992

بورسعيدرمضان احمد رمضان محمدعصام 16471993

بورسعيدمحمود مليجى فهيم سعيد عصام 16481994

بورسعيد اكرم عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيمعصام الدين 16491995

اإلسماعيليةاحمد علي محمد احمدعطا16501996
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء
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اإلسماعيليةخالد عبدالعظيم محمد عالء16511998

بورسعيدمحمد فوزى احمد محمدعالء16521999

بورسعيدطارق حارس عبد الرحيمعالء 16532000

اإلسماعيليةمحمد محمد مهدى عالء 16542001

بورسعيدعادل عبد الستار عطا محمد الوهيبيعالء الدين16552003

بورسعيدمصطفي عبدالرحمن شلبيعالء الدين16562004

االسماعيلية ايمن عبدالحفيظ عبدهللا على16572005

االسماعيلية حسن محي الدين مصطفىعلى16582006

بورسعيد عادل محمد عبدالواليعلى16592007

اإلسماعيليةاحمد على اسماعيل على16602008

اإلسماعيليةاحمد محمد عثمان علىعلى16612009

اإلسماعيليةاشرف على الضوىعلى16622010

اإلسماعيليةالسيد على حسنين البازعلى16632011

اإلسماعيليةالسيد عوض محمود محمد عيسىعلى16642014

بورسعيدجمال احمد اسماعيل حالوةعلى16652015

بورسعيدجمال عبدالباعث محمد عبدالعالعلى16662016

اإلسماعيليةحسن على أحمد محمدعلى16672017

اإلسماعيليةسيد على محمود مسعودعلى16682018

اإلسماعيليةصالح على صالح محمد صالحعلى16692019

اإلسماعيليةعبد الحميدعلى عبدالرحيمعلى16702020

اإلسماعيليةعبد العاطى اعطاف عبد العاطىعلى16712021

اإلسماعيليةعبد المنعم على الصغير عبدالمنعمعلى16722022

اإلسماعيليةعبدالعزيزحسن عبدالعزيزعلى16732023

اإلسماعيليةعبدالمطلب على محمد على16742024

اإلسماعيليةعبدالناصرعلى على سعدعلى16752025

اإلسماعيليةماجد على عبدالمحسنعلى16762026

اإلسماعيليةمجدى احمد محمد اسماعيلعلى16772027

اإلسماعيليةمحمد احمد رجب امبابيعلى16782028

اإلسماعيليةمحمد السيد محمد مصطفىعلى16792029

اإلسماعيليةمحمد عبدهللا محمد مرسالعلى16802030

اإلسماعيليةمحمد على عبد النعيم ابراهيمعلى16812031

بورسعيدمحمد على محمد احمدعلى16822033

بورسعيدمحمد على محمد فرحعلى16832034

بورسعيد ايمن محمد مصطفى العفيفيعلى 16842036

االسماعيلية حسن على محمد السيدعلى 16852037

بورسعيد سعد السيد على كمالوعلى 16862038

االسماعيلية طارق على محمود احمدعلى 16872040

االسماعيلية محمد عبدالحميد محمد السويسيعلى 16882041

بورسعيد محمد عبدالغني سعيد اسماعيلعلى 16892042

بورسعيد محمد عثمان محمد جامععلى 16902043

االسماعيلية محمود على محمود على شلبيعلى 16912044

االسماعيلية نعيم على السيد ابراهيم خليلعلى 16922045

بورسعيدالسيد ابراهيم على والىعلى 16932046

اإلسماعيليةالسيد على سالم سليمان على 16942047

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدخالد السيد على غرابعلى 16952048

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةسامح على على السيدعلى 16962049

اإلسماعيليةعبد الحفيظ محمد احمد على 16972050

بورسعيدمحمد السعيد حسن العجمى على 16982051

بورسعيدمحمد السيد عبدالعال عبدالفتاحعلى 16992052

بورسعيدمحمد على حسن محمد على 17002053
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

74 من 34صفحة 
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بورسعيدابراهيم علي علي أحمد سيد أحمدعلي17012054

بورسعيداحمد على عبد الرحمن عيسىعلي17022055

بورسعيداحمد محمود احمد محمودعلي17032056

بورسعيدالسيد مختار الدسوقى علي17042057

بورسعيدزين العابدين عبد العال على عبدالمنعمعلي17052061

اإلسماعيليةسامي علي محمدعلي17062062

اإلسماعيليةشعبان عبدالمنعم مصطفىعلي17072063

بورسعيدطارق علي ابراهيم نعناععلي17082064

بورسعيدعاطف محمد احمد المصرىعلي17092065

اإلسماعيليةعبد النبي علي محمود علي17102066

اإلسماعيليةعبدهللا ابوزيد محمدعلي17112067

اإلسماعيليةعلي جابر حسنعلي17122068

اإلسماعيليةمحمد علي بدويعلي17132070

بورسعيدمحمد محمدكامل منصف معاطيعلي17142072

اإلسماعيليةمنصور علي ابراهيم منصورعلي17152073

اإلسماعيليةصبحي سليمان حسنعلي 17162074

اإلسماعيليةطارق علي محمدعلي 17172075

اإلسماعيليةعزت علي عبد العزيز علي 17182076

اإلسماعيليةمحمد علي احمد علي 17192078

اإلسماعيليةناصر على احمد اسماعيل علي الدين17202079

بورسعيدالسيد محمد حسن حوالهعماد17212080

اإلسماعيليةسعيد عبدالباسط ابراهيم عماد17222081

بورسعيدلطفي جوده نظمي جودهعماد17232082

بورسعيدمحسن حسن حسن يوسفعماد17242083

اإلسماعيلية محمد محمود ذكي عماد 17252084

بورسعيد ميشيل فخري سمعان عماد 17262085

بورسعيد اسامه مصطفى االلفيعماد الدين17272086

اإلسماعيليةاحمد حامد نصر محمدعماد الدين 17282087

بورسعيدمحمود ابو الحمد محمود عماد الدين 17292088

اإلسماعيليةالحسينى محمد مصطفى عمار17302090

اإلسماعيليةمحمدابوخضيرابوخضيرالناغيهعمار17312092

اإلسماعيليةوليد رزق شحاتهعمار17322093

بورسعيدياسر حامد محمد حلمي احمدعمار17332094

بورسعيدياسر عبد الحميد محمد بديرىعمار17342095

بورسعيد ياسر ابراهيم احمد الكحكيعمار 17352096

اإلسماعيليةابراهيم عبدالغني محمد محسن عمار 17362097

االسماعيليةاشرف السيد عبدالسالمعمار 17372098

اإلسماعيليةعادل  حلمي عبدالحليم عمار 17382099

اإلسماعيليةعطية حسن السيدعمار 17392100

اإلسماعيلية اشرف احمد محمد قطبعمر17402101

االسماعيلية صبيح حسن امام حسنعمر17412102

اإلسماعيليةابراهيم عبدالفتاح حسن حسينعمر17422104

اإلسماعيليةابراهيم محمد ابراهيم سالمعمر17432105

اإلسماعيليةابراهيم محمود ذكيعمر17442106

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةابو بكر جابر العزبعمر17452107

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةاحمد احمد السيدعمر17462108

اإلسماعيليةاحمد حسين عليعمر17472109

بورسعيداحمد عبد العزيز القياسعمر17482110

اإلسماعيليةاحمد عبدالعال احمدعمر17492111

اإلسماعيليةاحمد علي احمد قريشعمر17502112
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى
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اإلسماعيليةاحمد محمد محمود احمدعمر17512113

اإلسماعيليةاحمد محمدعبدالسميع العشماويعمر17522114

اإلسماعيليةاسماعيل باشا حسن عمر17532115

اإلسماعيليةالسيد احمد محمد حسنعمر17542117

بورسعيدالسيد السيد على عمرعمر17552118

بورسعيدالسيد رمضان السيد ابو المعاطىعمر17562120

اإلسماعيليةالشاذلى فتحى محمد مصطفىعمر17572122

بورسعيدالشحات الشبراوي يونس حسنعمر17582123

اإلسماعيليةأحمد محمد خليفةعمر17592124

بورسعيدأشرف أحمد عبد التوابعمر17602125

بورسعيدجمال احمد علي معوضعمر17612126

بورسعيدجمال محمد نوفلعمر17622127

اإلسماعيليةجمال يحيى عباهلل على عمر17632128

بورسعيدحسني عبده ابو حجازيعمر17642129

اإلسماعيليةحسين حسن عبد العزيزعمر17652130

اإلسماعيليةخالد التهامي محمدعمر17662131

بورسعيدخالد السيد محمد ابراهيم متولىعمر17672132

اإلسماعيليةرضا عبدالمنعم محمد السيدعمر17682134

اإلسماعيليةرضا مساعد عبد الرحمنعمر17692135

بورسعيدرضا مصطفى مصطفى العيسوى عمر17702136

بورسعيدرمضان حلمى شلبى السيدعمر17712137

اإلسماعيليةسالم عبدالرؤوف محمد حسنينعمر17722138

بورسعيدشريف يحيى محمد مصطفي عمر17732140

بورسعيدصبري صبحي محمد رشادعمر17742141

بورسعيدطارق يوسف عبده ايوب عمر17752142

بورسعيدعادل السيد محمد شعيبعمر17762143

اإلسماعيليةعادل زغلول امينعمر17772144

اإلسماعيليةعاطف خميس احمد عمر17782145

اإلسماعيليةعاطف محمد عبد السالم الوصيفيعمر17792146

بورسعيدعبد الحميد السيد محمد حجابعمر17802147

اإلسماعيليةعبد الحميد حامد عبد الجليلعمر17812148

اإلسماعيليةعبد الرحمن احمد محمد عمر17822150

اإلسماعيليةعبدالعزيز زايد داودعمر17832151

اإلسماعيليةعبدالعزيز عبد المنعم حسن حسنعمر17842152

بورسعيدعبده يحيي يوسف يوسفعمر17852154

اإلسماعيليةعصام ابراهيم عزب محمدعمر17862155

اإلسماعيليةعصام السيد احمد عمر17872156

اإلسماعيليةعصام عبدالعزيز عبداللطيف عمر17882157

اإلسماعيليةعالء عطيتو السيد حراجيعمر17892159

اإلسماعيليةعالء علي سليمان حسينعمر17902160

بورسعيدعالء محمد إبراهيم حنفيعمر17912161

بورسعيدعلي عبد الخالق ابراهيم العيسوي عمر17922163

اإلسماعيليةعماد جمال عبدالحميد عمر17932164

بورسعيدعمرو سعد محمود الموجيعمر17942165

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةغريب رضوان حسين ناصرعمر17952166

ـ:على العنوان التالي بورسعيدفوزي احمد خليل محمد محسنعمر17962167

اإلسماعيليةمجدى محمد عبد الكريم احمدعمر17972168

بورسعيدمجدي السيد محمود جاد عمر17982169

بورسعيدمحسن  احمد لطفي على طهعمر17992170

بورسعيدمحمد ابراهيم حسن علىعمر18002171
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

74 من 36صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


اإلسماعيليةمحمد احمد حسين محمدعمر18012172

بورسعيدمحمد السيد عيسىعمر18022173

اإلسماعيليةمحمد السيد نصارعمر18032174

بورسعيدمحمد أبو المعاطى أحمد إبراهيمعمر18042175

اإلسماعيليةمحمد جاد حسين احمد عمر18052176

بورسعيدمحمد رزق إبراهيم عمر18062179

بورسعيدمحمد رمضان أحمد عمر18072180

اإلسماعيليةمحمد شحات  فرج عمر18082181

اإلسماعيليةمحمد عبد الستار احمد علىعمر18092184

بورسعيدمحمد عبد العاطي رضوان قاسمعمر18102185

اإلسماعيليةمحمد عبد العظيم عبد السميع عمر18112186

اإلسماعيليةمحمد عبدالسميع علي حجازيعمر18122187

بورسعيدمحمد عبدالاله محمد ابراهيمعمر18132188

اإلسماعيليةمحمد عبده سليمان مصطفي العطارعمر18142189

بورسعيدمحمد على صديق ابراهيمعمر18152190

اإلسماعيليةمحمد فؤاد مصطفى حمودهعمر18162191

بورسعيدمحمد قطب السيد سعفانعمر18172192

بورسعيدمحمد محمود تغيان غازيعمر18182194

بورسعيدمحمد محمود درويش حمصعمر18192195

اإلسماعيليةمحمـــد محمــــود محمــــد عــليعمر18202196

اإلسماعيليةمحمد مصطفى خليفهعمر18212197

اإلسماعيليةمحمد نصر محمود محمد البقريعمر18222198

اإلسماعيليةمحمدعوض عباس احمدعمر18232199

اإلسماعيليةمحمود عبدالحميد محمد اسماعيلعمر18242200

بورسعيدمحمود محمود الصياد سالمة عمر18252201

بورسعيدممدوح السيد حسن جميلعمر18262202

بورسعيدناصر عبد الجيد بغدادىعمر18272203

بورسعيدناصر محمد مصطفي محمودعمر18282204

اإلسماعيليةنبيل ابراهيم احمد سيد احمدعمر18292205

بورسعيدهانى محمد عوض حسينعمر18302207

بورسعيدوائل ابراهيم عوض الهلفعمر18312208

اإلسماعيليةوائل طه السيدعمر18322209

بورسعيدوليد على حمزاوى احمدعمر18332210

بورسعيدياسر على حسين ابراهيم رشيدعمر18342211

بورسعيديوسف يوسف محمد العايقعمر18352212

بورسعيد ايمن على ابوالعباس عمر 18362213

بورسعيد بديع محمد احمد بلبولعمر 18372214

بورسعيد خالد حامد احمد ابوزيدعمر 18382216

االسماعيلية خالد عبدالحميد عليوه العادليعمر 18392217

االسماعيلية سيد خير حامدعمر 18402218

االسماعيلية عادل محمد فتح البابعمر 18412220

االسماعيلية عاطف محمد خليل السيدعمر 18422221

بورسعيد عطيه اسماعيل خلفعمر 18432222

االسماعيلية فتحى محمد غريبعمر 18442223

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيد محسن محمد على ابراهيمعمر 18452224

ـ:على العنوان التالي بورسعيد محمد فاروق عبدالرازقعمر 18462226

بورسعيد محمد محمود السيدعمر 18472227

االسماعيلية هشام محمد محمد عبدالحميدعمر 18482229

اإلسماعيليةابراهيم دياب عبدالعال احمدعمر 18492230

بورسعيدابراهيم على السيد احمد العوضيعمر 18502231
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

74 من 37صفحة 
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بورسعيداحمد محمد السمان احمدعمر 18512233

بورسعيداشرق أمين عمرعمر 18522234

اإلسماعيليةانيس منصور شحاته عمر 18532235

اإلسماعيليةأبواليزيد على محمد موسى عمر 18542236

بورسعيدحسن رجب حسن الجيارعمر 18552237

بورسعيدخالد رمضان محمد شنشنعمر 18562238

اإلسماعيليةسيد سعد الدين السيد عمر 18572239

بورسعيدعادل صالح عثمان علي عمر 18582240

اإلسماعيليةعمر ابراهيم مصطفى صديق عمر 18592242

اإلسماعيليةمحمد ابراهيم احمد عمر 18602243

اإلسماعيليةمحمد فاروق محمد علي موسىعمر 18612244

االسماعيليةمحمد محمود على عبدهعمر 18622247

بورسعيدوليد ابراهيم رضوان سالمهعمر 18632248

االسماعيليةمحمود محمد عبدالرحمن عمر  18642249

اإلسماعيليةاحمد صالح الدين عبدالصمدعمرو18652250

اإلسماعيليةاسماعيل عبد العزيز عبد المعبودعمرو18662251

اإلسماعيليةالشرقاوي احمد صالح موسىعمرو18672252

بورسعيدحسن ابراهيم الدسوقى حسن عبد المجيدعمرو18682253

بورسعيدعادل عبد الواحد عبد الهادى محمدعمرو18692254

بورسعيدعبد الراضي كمال الدين عطيهعمرو18702255

بورسعيدعبد الهادى حمادة نور الدينعمرو18712256

بورسعيدعبده حنيدق حسن المنشيعمرو18722257

االسماعيليةعبدون عوض سليمانعمرو18732259

اإلسماعيليةعربي عبدالعزيز حسن محمدعمرو18742260

بورسعيدعرفات محمد حسنعمرو18752261

بورسعيدعصام محمود األدهمعمرو18762262

بورسعيدفاروق السيد محمد رشوان عمرو18772263

بورسعيدمحمد احمد حسن غزالعمرو18782264

بورسعيدمحمد البدري عيسى سجالى عمرو18792265

بورسعيدمحمد حسن عبدالمجيد الردينىعمرو18802268

اإلسماعيليةمحمد رجب محمد مصطفي عمرو18812269

اإلسماعيليةمحمد رفعت سالم عمرو18822270

اإلسماعيليةمحمد رمزى ابراهيم  بسيونيعمرو18832271

اإلسماعيليةمحمد فتحي طه الهاديعمرو18842272

بورسعيدمحمد فوقى احمد موسىعمرو18852273

بورسعيدمحمد فؤاد ابراهيم شاهينعمرو18862274

بورسعيدمحمد محمد احمد فرجعمرو18872275

اإلسماعيليةمحمد محمد حسان حسن عمرو18882276

بورسعيدمحمد محمد نصر عبد هللاعمرو18892277

بورسعيدمحمدالسعيد محمد الرزاقيعمرو18902278

اإلسماعيليةمحمود إسماعيل شحات عمرو18912279

اإلسماعيليةموسي محمد عليعمرو18922280

اإلسماعيليةهاني على السيد عمرو18932281

اإلسماعيليةوليد مليجى على فراج العطارعمرو18942282

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةياسر عبد هللا سليمان عمرو18952283

ـ:على العنوان التالي بورسعيد ابراهيم السادات الرشيديعمرو 18962285

بورسعيد ابراهيم يسري ابراهيم البساطيعمرو 18972286

بورسعيد حسن سليمان محمد سليمانعمرو 18982287

بورسعيد عبدالرحمن محمد حمدان محمدعمرو 18992288

اإلسماعيلية محمد أحمد محمد عمرو 19002289

ق 
اف
مو

 ال
ن
ني
الث

 ا
وم

ي
1

7
و 

لي
يو

 
2

0
1

7
م

jobs@suezcanal.gov.eg

لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

74 من 38صفحة 
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بورسعيد محمد مصطفى محمد سليمانعمرو 19012290

االسماعيليةاحمد السيد محمد عبدالحليم وهبهعمرو 19022291

اإلسماعيليةسامي عبدالفتاح سالمعمرو 19032292

بورسعيدمحمد السعيد محمد ابراهيمعمرو 19042293

بورسعيدمحمد سليمان همام سالمة عمرو 19052294

اإلسماعيليةمحمود منصور مصطفى قاسم عمرو 19062295

بورسعيدأحمد عوض أحمد عوض19072296

اإلسماعيليةفريج عيد سالم عيد19082297

اإلسماعيليةاحمد غريب محمد السيد غريب19092298

اإلسماعيليةغريب محمد محمد محمدغريب19102300

اإلسماعيليةجمال عبد الوهاب عبد الحق احمد غيثغيث19112301

بورسعيدتادرس سيف عزيز نصر ابراهيمفادى19122302

بورسعيدجمال عبد المسيح عبيد عبد المالكفادى19132303

بورسعيدسامى مكين عطية ارمانيوسفادى19142304

بورسعيدعماد معوض شحاتة فادى19152305

اإلسماعيليةكمال عبد الملك عطاهللفادى19162306

بورسعيدمنير صادق شنودة المقدسفادى19172307

بورسعيدمجدى فايز زكى رميس فادى 19182308

بورسعيدإدوار عيسي عبد المسيح فادي19192310

اإلسماعيليةظريف مالك بخيتفادي19202311

بورسعيدعبد النور موسي عبد النور جرجسفادي19212312

بورسعيدفوزى خله بخيت يوسف فادي 19222313

بورسعيد حسن محمود عبدالحميد محمودفارس19232314

بورسعيدأحمد التابعى أحمد بدويفارس19242315

بورسعيدجمال عبد الفتاح محمد مهرانفارس19252316

اإلسماعيليةسمير عبد المقصود سليمانفارس19262317

اإلسماعيليةعيد محمد السيدفارس19272318

بورسعيدفريد محمد مصطفى العايدى فارس19282319

بورسعيدمحمد السيد احمد محمد احمد فارس19292320

اإلسماعيليةمحمد حلمي عبدهللا محمدفارس19302321

بورسعيدمحمد عبد الراضى جعلوص عثمانفارس19312322

بورسعيدمحمد محمد ابراهيم الكحكىفارس19322324

بورسعيدمسعد محمد نادر عبد المنعم البلقافارس19332325

اإلسماعيليةمنصور وطني جبريل فارس19342327

اإلسماعيليةناصر عبد الوهاب محمد فارس19352328

بورسعيدوليد الدسوقى محمد الدسوقىفارس19362329

بورسعيد حسام السيد العربي محمد حافظ البدريفارس 19372330

بورسعيدسيد سليمان همام فارس 19382331

اإلسماعيليةاحمد مصطفي البكري عطيه فيصلفاروق19392332

اإلسماعيليةالسيد فاروق احمد الحفنىفاروق19402333

اإلسماعيليةعصام فاروق عبد الجواديوسففاروق19412335

بورسعيدمحمد فاروق محمد الجندىفاروق19422336

بورسعيدمحمود فاروق عبد المنعم عليفاروق19432337

اإلسماعيليةأوسام فتحي محمد فاروق 19442338

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدمحمد فاروق المليجى خليفةفاروق 19452339

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةسيد فتحي عبد الهادي عبدالحميدفتحى19462340

بورسعيدعلى محمد فتحى عبدالعال نوفلفتحى19472341

االسماعيلية عبدالعظيم عبدالفتاح محمد عبدالهادىفتحى 19482342

اإلسماعيليةانور عبدالفتاح حسنفتحي 19492343

اإلسماعيليةجوزيف الرنس اسكندر عيسىفرنسيس19502344
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء
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اإلسماعيليةايمن فريد مصطفى ابو النجا فريد 19512345

اإلسماعيليةمحمد سليمان محمد اسماعيل فهد19522346

االسماعيلية فتحي فهمي عبدالعالفهمي 19532347

بورسعيد محمد فوزي حسانين ابوعوف فهمي 19542348

اإلسماعيليةجالل محمد محمد مصطفيفؤاد19552350

اإلسماعيليةجالل مغاوري ابو مسلمفؤاد19562351

اإلسماعيليةفايز عيد سليمان فيصل19572352

اإلسماعيليةاشرف حبيب ولعانفيلوباتير19582353

اإلسماعيليةعادل حنا ارمانيوس حنافيلوباتير19592354

اإلسماعيليةمحمد مصطفى عبدالكريمكامل19602357

بورسعيدنصر كامل احمد قهوهكامل19612358

اإلسماعيليةعادل ابراهيم محمد  محمدكرم19622359

اإلسماعيليةعماد كرم ميخائيل كرم19632360

بورسعيد طارق رجب احمد شاهينكريم19642361

بورسعيد محمد حسن حسن ابوالحسينكريم19652362

االسماعيلية محمد على محمد احمدكريم19662363

اإلسماعيليةاحمد السيد بدوى كريم19672364

بورسعيداحمد حامد محمد عبد الهادى كريم19682365

بورسعيداحمد عباس احمد عبد الجوادكريم19692366

اإلسماعيليةاحمد عبد المعطى محمدكريم19702367

اإلسماعيليةاحمد نصر الدين احمد كريم19712369

بورسعيداشرف السيد العربى محمد قوطهكريم19722370

اإلسماعيليةاشرف عبدالنعيم ابوالحسن عبدالعزيزكريم19732371

بورسعيدالسيد أحمد محمد شحبركريم19742372

اإلسماعيليةالسيد جاد الكريم خالف عبدالعالكريم19752373

بورسعيدالسيد عبده محمد عثمانكريم19762374

اإلسماعيليةتامر السيد حسين علي حسن كريم19772375

اإلسماعيليةتامر محمد أحمد كريم19782376

بورسعيدجمال عبد الناصر كامل محمد اللوتهكريم19792377

اإلسماعيليةجمال عبدالرازق محمد عبيدهللاكريم19802378

اإلسماعيليةحامد محمد محمد حسينكريم19812379

اإلسماعيليةحسان على عبدالحليم كريم19822380

اإلسماعيليةحسن محمد خليلكريم19832381

اإلسماعيليةحسين حسني عبد الرحمن رحموكريم19842382

اإلسماعيليةحمدي عبد الوهاب محمد ابوالمكارمكريم19852383

بورسعيدخالد محمد فاروق محمد مسعودكريم19862384

بورسعيدذكي سعد عبد الصمد الفقيكريم19872385

اإلسماعيليةسمير عبد العاطى عبد الرحمنكريم19882386

بورسعيدطه طه سالمة عبدالوهابكريم19892388

بورسعيدعادل درويش محمد المغربيكريم19902389

اإلسماعيليةعاطف عبدهللا عبدهللا كريم19912390

اإلسماعيليةعبور احمد محمد كريم19922392

اإلسماعيليةعبيدهللا خضر علىكريم19932393

بورسعيدعلى خلف محمودكريم19942395

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدعلي الحسيني محمد احمدكريم19952396

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةعلي محمد حسن عليكريم19962397

اإلسماعيليةعماد رجب عبدالفتاح السيدكريم19972398

اإلسماعيليةعمر عبد الباسط ابراهيم كريم19982399

بورسعيدفهمي السيد محمد احمد سمرهكريم19992400

بورسعيدفوزى محمد عثمان محمدكريم20002401
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

74 من 40صفحة 
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بورسعيدمتولي الخضر محمد احمدكريم20012404

بورسعيدمجدي علي عبادي عليكريم20022405

بورسعيدمحمد ابراهيم علي حسنكريم20032406

اإلسماعيليةمحمد احمد فرج كريم20042407

اإلسماعيليةمحمد اسماعيل محمد عبدالرحمنكريم20052408

اإلسماعيليةمحمد السيد احمد محمد نوحكريم20062409

اإلسماعيليةمحمد السيد شعبان ابراهيمكريم20072410

اإلسماعيليةمحمد جاد الرب حسن كريم20082411

اإلسماعيليةمحمد جمة عبد البارى كريم20092412

بورسعيدمحمد حامد السيد عطوهكريم20102413

اإلسماعيليةمحمد حسن محجوب كريم20112414

اإلسماعيليةمحمد حلمي أبو المجد محمد عيسىكريم20122415

بورسعيدمحمد ذكى ذكى محمد الغزاوىكريم20132416

بورسعيدمحمد رائف محمد سعدي كريم20142417

اإلسماعيليةمحمد عاشور محمد السيدكريم20152418

اإلسماعيليةمحمد عبدالعزيز محمودكريم20162419

اإلسماعيليةمحمد عطا سعيدكريم20172420

بورسعيدمحمد محمد فتحى عبد الحميدكريم20182421

بورسعيدمحمد محمد محمد عيد النشاركريم20192422

اإلسماعيليةمحمد منصور سليمانكريم20202423

اإلسماعيليةمحمدعبدالكريم خليفةكريم20212424

اإلسماعيليةناصر راشد محمود رشوانكريم20222427

بورسعيدناصر رضوان محمد رضوانكريم20232428

بورسعيدهشام حسن عبدهللاكريم20242429

بورسعيدوائل محمد محمد ابو المعاطى كريم20252430

اإلسماعيليةوليد أمين ابراهيم كريم20262431

بورسعيد السيد عطا عبدالرحيمكريم 20272432

بورسعيد عادل ابراهيم زكي يوسفكريم 20282434

االسماعيلية عبدالمنعم محمد احمد ابوزيدكريم 20292435

االسماعيلية عبدالناصر عبدالموجود احمدكريم 20302436

بورسعيد محمد جمال الدين محمودكريم 20312437

بورسعيد محمد محمد عبدالغفار احمدكريم 20322438

بورسعيد ممدوح  محمود محمود عوكلكريم 20332439

بورسعيداحمد السعيد السعيد الترمسي كريم 20342440

بورسعيداحمد جابر عبدالغنى ابوالقاسمكريم 20352441

اإلسماعيليةاحمد عبد الوهاب احمد بغداديكريم 20362442

االسماعيليةاحمد عبدالحافظ محمد جودهكريم 20372443

اإلسماعيليةاحمد عبدالفتاح السيدكريم 20382444

بورسعيداحمد فؤاد عميرة محمد كريم 20392445

اإلسماعيليةالسيد كمال شحاته محمدكريم 20402446

بورسعيدالعربي سعد محمد الدالشكريم 20412447

اإلسماعيليةرفعت عبد السالم اسماعيل حسينكريم 20422448

اإلسماعيليةسامى سعد شكرىكريم 20432449

بورسعيدعادل زكريا السعيد شلبىكريم 20442450

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3االسماعيليةعادل محمد عبدالحميدكريم 20452451

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةعصام توفيق محمدكريم 20462452

اإلسماعيليةعمر صالح محمودكريم 20472454

اإلسماعيليةمجدى السيد ابوعمره صديقكريم 20482455

بورسعيدمحمد الحسينى محمد محمد طهكريم 20492457

بورسعيدمحمد السيد احمد محمد البرلسيكريم 20502458
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

74 من 41صفحة 
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بورسعيدمحمد سالمة السيد حسانين كريم 20512459

اإلسماعيليةمحمد عبد هللا إبراهيم كريم 20522460

بورسعيدمحمد محمد مأمون فهيم كريم 20532461

اإلسماعيليةمحمد محمود محمد كريم 20542462

االسماعيليةيسري ابراهيم محمد تاج كريم 20552463

بورسعيدالسعيد كمال محمد قنديلكمال20562464

بورسعيدعلي كمال علي غنيم كمال20572465

اإلسماعيليةمحمد كمال احمد علىكمال20582466

اإلسماعيليةاشرف حبيب ولعانكيرلس20592467

اإلسماعيليةأيمن منصف عوضكيرلس20602471

بورسعيدجمال شهدي زكي قالدهكيرلس20612472

اإلسماعيليةشنودة حبشي باسليوس حبشي كيرلس20622474

بورسعيدعماد سمير وهبه عبد الملككيرلس20632476

اإلسماعيليةفريد فايز فريد اسكندركيرلس20642477

بورسعيدمالك سامي بهنان جرجسكيرلس20652478

اإلسماعيليةمالك نجيب فرج هللا بدويكيرلس20662479

بورسعيدنبيل اسحاق عزيز مكسيموسكيرلس20672481

بورسعيدهانى فكرى توفيق شاهينكيرلس20682482

بورسعيدياسر عبد المسيح جرجس حناكيرلس20692483

بورسعيد عادل تامر رشدي بطرسكيرلس 20702484

اإلسماعيليةجرجس سامى ونس غبلايركيرلس 20712485

بورسعيدطلعت لبيب زكي حناكيرلس 20722486

بورسعيدمحمد ابراهيم جالل شرفلؤى20732488

بورسعيد احمد محمد سليمان االلفيلؤي 20742489

اإلسماعيليةأشرف خليل عبد الجليلماجد20752491

بورسعيدلطفي عوض احمد ادريسماذن20762492

اإلسماعيليةايهاب منير سالمة مارك20772493

بورسعيدمالك مجلع ملك عبد المالكماركو20782494

بورسعيد ابراهيم سيف عزيز نصرماركو 20792495

بورسعيد ماهر قليني مساكماركو 20802496

بورسعيدفريد ناصف جاد بخيتماركو 20812497

بورسعيدمنصف ذكى عبدهللا مرقسماريو20822498

بورسعيداحمد محمد موافيمازن20832499

بورسعيداحمداحمد عبدالهادي صبحمازن20842500

بورسعيداسامه محمد شلبي الجنديمازن20852501

اإلسماعيليةأحمد يونس عبد المولي يونسمازن20862502

بورسعيدطارق حمدي حسن العجميمازن20872503

بورسعيدعادل حافظ على الغاياتىمازن20882504

بورسعيدعوض عبده محمد عبدالواحدمازن20892506

بورسعيدمحمد السيد احمد محمد الشرقاوىمازن20902507

اإلسماعيليةمحمد محمد عوض جودةمازن20912508

بورسعيدمحمد مسعد مسعد شرابىمازن20922509

اإلسماعيليةمحمود محمد علي سعادةمازن20932510

بورسعيد محمود السيد محمود الداليمازن 20942511

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3االسماعيلية مصطفى اسماعيل مصطفىمازن 20952512

ـ:على العنوان التالي بورسعيدمحمود السيد محمود جاد مازن 20962513

اإلسماعيليةاحمدعدوي عدويماهر20972514

بورسعيدمدحت مصطفى أحمد محمدماهر 20982515

بورسعيدسمير مسعود تغيان بشارهمايكل20992516

بورسعيدعزيز حلمى ساويرس ميخائيلمايكل21002517
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

74 من 42صفحة 
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بورسعيدهانى فخرى سعد هللامايكل21012518

بورسعيد ابراهيم شاكر عبدالمالك اسعدمايكل 21022519

بورسعيد منير زخاري عجبان زخاريمايكل 21032520

بورسعيد وائل محفوظ اسعد بشارهمايكل 21042521

اإلسماعيليةعاطف تاوضروس اقالديوس ارمانيوسمايكل 21052522

اإلسماعيليةعبدالرحمن محمد علىمجدى21062523

اإلسماعيليةعالء عياد عطيهمجدي21072524

بورسعيدفتحي فتحي عبد الحميد حسنمجدي21082525

اإلسماعيليةالسيد حسن عباسمحسن21092527

بورسعيد اشرف الشحات ابراهيممحمد21102528

االسماعيلية ايمن محمد عبدالسالم محمدمحمد21112530

اإلسماعيلية جمال محمد غريب محمد21122532

بورسعيد حسن حسن على نور محمد21132533

االسماعيلية حسنين ابوالفتوح حسنين مختارمحمد21142534

االسماعيلية رجب محمد خطابمحمد21152535

االسماعيلية سعيد احمد على سرحانمحمد21162536

بورسعيد عصام طه فريدمحمد21172537

االسماعيلية على مصطفى احمد علىمحمد21182538

بورسعيد عمر سعد عمر محمدمحمد21192539

بورسعيد فوزي ابراهيم محمد واليمحمد21202540

االسماعيلية محمد حسن حسينمحمد21212541

بورسعيد محمد عبده الحسنين نوفلمحمد21222542

بورسعيد محمد عنتر عبدالسالم احمدمحمد21232543

بورسعيد محمد محمد االقطشمحمد21242544

االسماعيلية مصطفى صالح مهدي ابوالخيرمحمد21252545

اإلسماعيلية مصطفي حلمي بكري عامر محمد21262546

بورسعيد نجيب على حسن الشاعرمحمد21272547

اإلسماعيليةابراهيم ابراهيم محمد حسنمحمد21282548

بورسعيدابراهيم ابو المعاطي منصور السيد محمد21292549

بورسعيدابراهيم احمد محمد امينمحمد21302550

بورسعيدابراهيم اسماعيل اسماعيل محمدمحمد21312551

بورسعيدابراهيم السادات المداح حسينمحمد21322552

بورسعيدابراهيم السنوسي ابراهيم زرمبةمحمد21332553

بورسعيدابراهيم السيد ابراهيم محمد اسماعيل محمد21342554

اإلسماعيليةابراهيم السيد احمد زيدمحمد21352555

بورسعيدابراهيم السيد العربى ابراهيم عوضمحمد21362556

اإلسماعيليةابراهيم السيد منصور  السيدمحمد21372557

بورسعيدابراهيم حسن حامد ابو عبدهمحمد21382558

اإلسماعيليةابراهيم حسين احمد محمد21392559

اإلسماعيليةابراهيم راوى محمود محمد21402560

اإلسماعيليةابراهيم شعبان ابراهيممحمد21412561

اإلسماعيليةابراهيم صالح حسين محمد21422562

اإلسماعيليةابراهيم عبد الحميد ابراهيممحمد21432563

اإلسماعيليةابراهيم عبد السالم عبدهللا السيدمحمد21442564

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةابراهيم عبد العزيزاحمد سالممحمد21452565

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةابراهيم عبد العليم حسنمحمد21462566

بورسعيدابراهيم عبد المجيد محمد عثمان محمد21472567

اإلسماعيليةابراهيم عبدالرشيد عمر احمدمحمد21482569

اإلسماعيليةابراهيم عبدهللا محمد عبدهللامحمد21492570

بورسعيدابراهيم عبدالملك مختار عبدالحميدمحمد21502571
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

74 من 43صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


اإلسماعيليةابراهيم علي مرسيمحمد21512572

بورسعيدابراهيم كمال السيد فاضلمحمد21522574

بورسعيدابراهيم محمد احمد عبد الغنىمحمد21532575

بورسعيدابراهيم محمد محمد صبيحىمحمد21542578

بورسعيدابراهيم محمود السيد حسن محمد21552579

اإلسماعيليةابوبكر محمد ادم بشير محمد21562580

بورسعيداحمد ابراهيم اسماعيل بركاتمحمد21572582

اإلسماعيليةاحمد ابراهيم عبدالغنيمحمد21582583

بورسعيداحمد ابوالفتوح احمد طهمحمد21592584

بورسعيداحمد احمد ابراهيم الشوربجىمحمد21602585

بورسعيداحمد احمد محمد الجباس محمد21612586

بورسعيداحمد السيد احمد اللوتهمحمد21622587

بورسعيداحمد السيد السيد حسن محمد21632589

بورسعيداحمد السيد السيد علي مؤهمحمد21642590

اإلسماعيليةاحمد السيد عبدالفتاحمحمد21652591

بورسعيداحمد السيد يوسف الحناويمحمد21662592

بورسعيداحمد العربى اسماعيل عبدالرحيممحمد21672594

اإلسماعيليةاحمد حسن عباسمحمد21682595

اإلسماعيليةاحمد حسن عبدهللا محمد21692596

بورسعيداحمد حمدي عبدالرازق الفارمحمد21702597

اإلسماعيليةاحمد رزق حسين  عليوهمحمد21712600

اإلسماعيليةاحمد رفاعي شعبانمحمد21722602

اإلسماعيليةاحمد زغلول مصطفىمحمد21732603

بورسعيداحمد سامي مصطفي حسنمحمد21742604

اإلسماعيليةاحمد سيد احمد محمد محمدمحمد21752606

اإلسماعيليةاحمد صديق رمضان طنطاوىمحمد21762607

بورسعيداحمد طاهر محمود حجازيمحمد21772609

اإلسماعيليةاحمد طلبه عبد العزيزمحمد21782610

اإلسماعيليةاحمد عباس محمد محمد21792611

اإلسماعيليةاحمد عبد الرحمن عبد الحليممحمد21802612

بورسعيداحمد عبد السميع احمد اسماعيلمحمد21812613

اإلسماعيليةاحمد عبد العاطي علي عبدالعاطيمحمد21822614

بورسعيداحمد عبد العال سالمه هلهولمحمد21832615

بورسعيداحمد عبد اللطيف محمدمحمد21842616

اإلسماعيليةاحمد عبد مناف محمود عبدالالمحمد21852617

اإلسماعيليةاحمد عبدالغني ابراهيممحمد21862618

اإلسماعيليةاحمد عبدهللا  الزغبيمحمد21872619

بورسعيداحمد عثمان المتولي عليمحمد21882620

اإلسماعيليةاحمد عطيه محمد سليمانمحمد21892621

اإلسماعيليةاحمد على السيد ابراهيممحمد21902622

بورسعيداحمد علي محمد الشاذليمحمد21912623

اإلسماعيليةاحمد عيد احمد الشريفمحمد21922624

اإلسماعيليةاحمد عيد محمود محمد21932625

بورسعيداحمد فتحي ابوزيد السيدمحمد21942626

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيداحمد فؤاد  محمد الماحىمحمد21952627

ـ:على العنوان التالي االسماعيليةاحمد محمد ابراهيم عبدالرحيممحمد21964327

بورسعيداحمد محمد احمد المصرىمحمد21972628

بورسعيداحمد محمد احمد برجاسمحمد21982629

بورسعيداحمد محمد احمد سليممحمد21992630

اإلسماعيليةاحمد محمد احمد محمدمحمد22002631
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

74 من 44صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


بورسعيداحمد محمد المرغنى محمد22012632

بورسعيداحمد محمد حامد زيادهمحمد22022634

اإلسماعيليةاحمد محمد حسن الجناينيمحمد22032636

اإلسماعيليةاحمد محمد حسن كمالومحمد22042637

بورسعيداحمد محمد رضا  الشبقاتىمحمد22052638

اإلسماعيليةاحمد محمد عبد السميعمحمد22062639

اإلسماعيليةاحمد محمد عبدالعال محمد عيدمحمد22072640

اإلسماعيليةاحمد محمد على حسنمحمد22082641

بورسعيداحمد محمد على محمد خليلمحمد22092642

اإلسماعيليةاحمد محمد متولي السنجهاويمحمد22102643

اإلسماعيليةاحمد محمد مختارمحمد22112645

بورسعيداحمد مصطفى احمد عبده الغضبانمحمد22122646

بورسعيداحمد مصطفى محمود مصطفي محمد22132647

بورسعيداحمد وزيرى امام حسنمحمد22142648

بورسعيداحمد يونس عبد هللا علىمحمد22152649

اإلسماعيليةاسامة ابراهيم احمدمحمد22162650

بورسعيداسامه السيد محمد نجممحمد22172651

اإلسماعيليةاسامه علي محمد علي عريبهمحمد22182652

بورسعيداسامه عوض شلبي الجيزيمحمد22192653

اإلسماعيليةاسامه محمد عبد الصادق ابو العطامحمد22202654

بورسعيداسامه يونس عبد الغنى ابو القاسممحمد22212655

اإلسماعيليةاسعد محمد ابراهيم محمد22222656

بورسعيداسالم محمد محمد شحاته عبد الرازق محمد22232657

اإلسماعيليةاسماعيل سيد بكر اسماعيلمحمد22242658

اإلسماعيليةاسماعيل كامل عبالسميعمحمد22252660

اإلسماعيليةاسماعيل محمد احمد احمدمحمد22262661

اإلسماعيليةاسماعيل محمد محمد محمد اسماعيلمحمد22272662

بورسعيداشرف احمد عبدالحميد ابوسمرهمحمد22282663

بورسعيداشرف السيد عبد الغني السيدمحمد22292664

بورسعيدطالاشرف حامد عبده بمحمد22302665

اإلسماعيليةاشرف حسن محمدمحمد22312666

بورسعيداشرف حسن محمد احمدمحمد22322667

اإلسماعيليةاشرف رجب محمد محمد22332668

اإلسماعيليةاشرف شعبان خليلمحمد22342669

اإلسماعيليةاشرف عبد الحليم اسماعيل احمدمحمد22352670

بورسعيداشرف عبد العظيم السيد محمد22362671

اإلسماعيليةاشرف عبدالبديع محمد محمدمحمد22372672

اإلسماعيليةاشرف عبداللطيف ابراهيممحمد22382674

بورسعيداشرف عثمان محمد يوسفمحمد22392675

اإلسماعيليةاشرف عالم حامد محمد محمد22402676

اإلسماعيليةاشرف علي عبد الفتاحمحمد22412677

بورسعيداشرف محمد السيد متولى جمعهمحمد22422679

اإلسماعيليةاشرف محمد عبدالرحمنمحمد22432680

بورسعيداشرف محمد محمد حجازيمحمد22442681

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيداشرف محمد نعمان مرادمحمد22452682

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةاشرف محمد يوسف محمد22462683

اإلسماعيليةالجاويش عطا محمد موسيمحمد22472684

اإلسماعيليةالحامدي احمد دياب محمد22482685

بورسعيدالحسن الدسوقى عبده الدسوقىمحمد22492686

بورسعيدالسعيد ابراهيم الدسوقى السعيد عبد العزيز محمد22502687
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 
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بورسعيدالسعيد السيد مصطفى بلبولةمحمد22512688

بورسعيدالسعيد محمد السيد خميسمحمد22522689

بورسعيدالسيد  ابراهيم حافظ شحاتهمحمد22532690

اإلسماعيليةالسيد احمد عبدالفتاحمحمد22542692

بورسعيدالسيد البدوى مصطفى مصطفى شحاتةمحمد22552693

بورسعيدالسيد العربى مختار كامل الجداوى محمد22562695

بورسعيدالسيد بكري عثمان جبريلمحمد22572696

بورسعيدالسيد حسني محمد زيادةمحمد22582698

اإلسماعيليةالسيد صفاء ابو النورمحمد22592699

بورسعيدالسيد عبد الحليم السيد مليجيمحمد22602700

بورسعيدالسيد عبد الحميد قناوي عبد الرحيممحمد22612701

اإلسماعيليةالسيد عبد الحميد محمد طعيمه محمد22622702

اإلسماعيليةالسيد عبدالحميد السيدمحمد22632703

اإلسماعيليةالسيد عبدالخالق عبدالسالم محمدمحمد22642705

اإلسماعيليةالسيد عبدالفتاح ابراهيممحمد22652706

اإلسماعيليةالسيد على محمد شمسمحمد22662707

بورسعيدالسيد فاروق حسن شيتيويمحمد22672709

بورسعيدالسيد فتحي عبد الفتاح بركاتمحمد22682710

بورسعيدالسيد كامل السعيد مصطفيمحمد22692712

اإلسماعيليةالسيد محمد برعي محمد22702715

اإلسماعيليةالسيد محمد بشارى علىمحمد22712716

اإلسماعيليةالسيد محمد سليمان سالممحمد22722717

اإلسماعيليةالسيد محمد شافعى شافعىمحمد22732718

بورسعيدالسيد محمد عبدالحميد البازمحمد22742720

اإلسماعيليةالسيد محمد عثمانمحمد22752721

اإلسماعيليةالسيد محمد على  محمدمحمد22762722

بورسعيدالسيد محمد عيد عيسىمحمد22772723

بورسعيدالسيد محمد فتحى عيد محمدمحمد22782724

بورسعيدالسيد محمد فؤاد البغداديمحمد22792725

بورسعيدالسيد محمد متولى جمعه محمد22802726

بورسعيدالسيد محمود السيد  بعيلةمحمد22812727

اإلسماعيليةالسيد محمود محمدمحمد22822728

اإلسماعيليةالسيدعبدهللا محمدحسنمحمد22832730

اإلسماعيليةالشافعي السيد ابراهيممحمد22842731

اإلسماعيليةالشحات السيد حسين شحاتهمحمد22852732

اإلسماعيليةالطيب وهدان محمدمحمد22862733

بورسعيدالعربى احمد احمد حسنمحمد22872734

بورسعيدالعربي الديب محمد عليمحمد22882735

بورسعيدالغريب محمد الغريب السودانيمحمد22892736

بورسعيدامير محمد اميرمحمد حميدمحمد22902737

اإلسماعيليةامين احمد محمد محمد22912738

اإلسماعيليةامين دندراوى عبد الوهاب ادممحمد22922739

بورسعيدايمن السيد شلبى عبد هللامحمد22932741

اإلسماعيليةايمن حسن محمود حسنمحمد22942743

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةايمن عبدالحميد محمد محمود وردهمحمد22952744

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةايمن عبدالعزيزاحمدمحمد22962745

اإلسماعيليةايمن على عامر احمد محمد22972746

اإلسماعيليةايمن علي غريبمحمد22982747

اإلسماعيليةايمن محمد السيد محمد22992748

بورسعيدايهاب احمد احمد زايدمحمد23002749
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

74 من 46صفحة 
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بورسعيدايهاب روان الزينيمحمد23012750

بورسعيدايهاب عبدالعزيز االبصيريمحمد23022751

اإلسماعيليةايهاب محمد محمد ذكيمحمد23032752

بورسعيدإبراهيم الدسوقي خليل السيد البياعمحمد23042753

بورسعيدإبراهيم أبو المعاطى إبراهيم محمدمحمد23052754

بورسعيدإسالم مجاهد شلبى مشمشمحمد23062756

بورسعيدإيهاب على على القوشىمحمد23072757

بورسعيدأحمد السيد التابعي الحدادمحمد23082758

اإلسماعيليةأحمد أحمد حسن يحيمحمد23092759

اإلسماعيليةأحمد جالل عبدالرحيم رشوان عتمانمحمد23102760

اإلسماعيليةأحمد سعيد حمدي محمد23112761

بورسعيدأحمد طه ابو خشبة محمد23122762

اإلسماعيليةأحمد عامر إبراهيم السيدمحمد23132763

بورسعيدأحمد على حسن الفارمحمد23142764

بورسعيدأحمد محمد ابوزيد سليمانمحمد23152765

اإلسماعيليةأحمد محمد فهمىمحمد23162766

بورسعيدأحمد محمد محمد الحديديمحمد23172767

بورسعيدأحمد محمد محمد السيد مصطفىمحمد23182768

بورسعيدأحمدعطا هللا محمدعلى عطا هللامحمد23192770

بورسعيدأسامه محمد محمد الشرقاوىمحمد23202771

بورسعيدأشرف السيد الجبرونىمحمد23212773

بورسعيدأشرف جمعه جمعه محمدمحمد23222774

اإلسماعيليةأشرف حمدون عبدالرحمن محمودمحمد23232775

بورسعيدأصيل السيد البدوي علي عبدةمحمد23242776

اإلسماعيليةأكرم عبد الرحمن أحمدمحمد23252777

اإلسماعيليةأمير سعد محمد محمد23262778

بورسعيدأيمن ابراهيم حسانينمحمد23272779

بورسعيدأيمن محمد حسين أبو الوردمحمد23282781

اإلسماعيليةبدر عبدالعظيم على كشكمحمد23292782

بورسعيدبدوى فهمى محمد محمد بدوى محمد23302783

اإلسماعيليةبشير اسعد عمر شريفمحمد23312784

بورسعيدتاج الدين أحمد محمود أبو طالبمحمد23322786

اإلسماعيليةتحسين محمد احمد خليل محمد23332787

اإلسماعيليةجابر ضاحى جابر عبدالرحيممحمد23342789

اإلسماعيليةجابر محمد جمعه محمد23352790

بورسعيدجالل محمد الخضر منصور محمد23362791

بورسعيدجمال الدين عوض محمد رمادةمحمد23372792

اإلسماعيليةجمال السعيد مرسيمحمد23382793

بورسعيدجمال السيد سليمان طعيمهمحمد23392794

بورسعيدجمال أبو السعود أحمد فياضمحمد23402795

بورسعيدجمال عباس محمد ابراهيم الشربينىمحمد23412797

بورسعيدجمال عبد الحميد محمود مجاهد محمد23422798

بورسعيدجمال عبد المنعم منصفمحمد23432799

بورسعيدجمال عبد الناصر حمزاوىمحمد23442800

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدجمال عبدهللا خليل علي البحيرىمحمد23452801

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةجمال فتحي السيد احمدمحمد23462802

اإلسماعيليةجمال محمد حسانينمحمد23472803

اإلسماعيليةجميل محمد محمودمحمد23482806

اإلسماعيليةحازم حسن محمد محمدمحمد23492807

اإلسماعيليةحربى إبراهيم عبد العزيزمحمد23502808
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى
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اإلسماعيليةحسام الدين عبد الحميد اسماعيل طمانمحمد23512809

بورسعيدحسام الدين مسعد عبده خلفمحمد23522811

بورسعيدحسام محمد عطيه فضلمحمد23532812

اإلسماعيليةحسام محمد علي علي يوسف محمد23542813

اإلسماعيليةحسن بشير محمود اسماعيل محمد23552814

اإلسماعيليةحسن حسن محمد الحسنينمحمد23562815

بورسعيدحسن حنيدق الرفاعى فياضمحمد23572816

بورسعيدحسن عبد الحليم العيسويمحمد23582819

بورسعيدحسن عبدالسالم احمدمحمد23592820

اإلسماعيليةحسن غانم حمادة محمد23602821

بورسعيدحسن محمد السيد غنيم محمد23612823

بورسعيدحسن محمد امين الخواجهمحمد23622824

بورسعيدحسن محمد امين عشعشمحمد23632825

اإلسماعيليةحسن محمد حسنمحمد23642826

اإلسماعيليةحسن محمد سليمان  عودهمحمد23652827

بورسعيدحسن محمد عبدالعزيز الخوليمحمد23662829

اإلسماعيليةحسن محمد على محمد عيادهمحمد23672830

اإلسماعيليةحسنى مبارك بسطاوى  السيدمحمد23682831

اإلسماعيليةحسني عبدالحكيم محمد محمد23692832

اإلسماعيليةحسين ابراهيم حسين محمد23702833

اإلسماعيليةحسين على عمران محمدمحمد23712835

اإلسماعيليةحسين عويس احمدمحمد23722836

اإلسماعيليةحسين فتحى عبدالرؤفمحمد23732837

بورسعيدحسين يوسف محمد العايقمحمد23742839

اإلسماعيليةحلمى دسوقى احمدمحمد23752841

اإلسماعيليةحماده مسعد سعيد عوضمحمد23762842

اإلسماعيليةحمدان أحمد ديابمحمد23772843

اإلسماعيليةحمدي ابراهيم احمد االبراشيمحمد23782844

بورسعيدحمدي السعيد كمالومحمد23792845

بورسعيدحمدي سعد سراجمحمد23802846

االسماعيليةحمدي شوقي حمدان مرشدمحمد23812847

بورسعيدحمدي محمد السيد الكيالنيمحمد23822848

بورسعيدحميدو حامد  محمد صقرمحمد23832849

اإلسماعيليةخالد السيد احمد متبولىمحمد23842850

اإلسماعيليةخالد جامع محمد محمد23852851

بورسعيدخالد جمال يوسف منيعم محمد23862852

اإلسماعيليةخالد حسين رشدي  سالممحمد23872853

اإلسماعيليةخالد صادق عبداللطيفمحمد23882854

اإلسماعيليةخالد عبد الرؤف على مصطفىمحمد23892855

اإلسماعيليةخالد عبدالسالم السيدمحمد23902856

اإلسماعيليةخالد عبدالعظيم السيدمحمد23912857

بورسعيدخالد على حسن مدينمحمد23922858

اإلسماعيليةخالد فتحي محمدمحمد23932859

اإلسماعيليةخالد فهيم على حسنمحمد23942860

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةخالد كامل محجوبمحمد23952861

ـ:على العنوان التالي بورسعيدخالد محمد ابراهيم القصيفيمحمد23962862

بورسعيدخالد محمد حسن عبد المجيدمحمد23972864

اإلسماعيليةخالد محمد سيد احمدمحمد23982865

بورسعيدخالد محمد صبحمحمد23992866

اإلسماعيليةخالد محمد عوضمحمد24002867
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

74 من 48صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


اإلسماعيليةخليل ابراهيم محمد محمد24012868

بورسعيدخليل السيد محمد قنديلمحمد24022869

اإلسماعيليةخميس محمد خليل محمد24032870

الغربيةخيري عبدالمقصود عبدالعزيز خلفمحمد24042871

بورسعيددهشان عبد الحميد اسماعيل عليمحمد24052873

بورسعيدراضى رجب عبد الحى على محمد24062875

اإلسماعيليةربيع السيد عطية محمد24072876

بورسعيدرجب جاد محمود ابراهيممحمد24082877

االسماعيليةرجب محمد العزب الشرويديمحمد24092878

اإلسماعيليةرجب محمود محمد على ياقوتمحمد24102879

اإلسماعيليةرشدي عبدالستار حسن محمد24112880

اإلسماعيليةرضا شحاته احمد سعادهمحمد24122882

اإلسماعيليةرضا محمد محمود عثمانمحمد24132883

بورسعيدرضا محمد يونس ابو زيدمحمد24142884

اإلسماعيليةرضا محمود محمد العوضيمحمد24152885

اإلسماعيليةرفاعى محمد أحمد محمدمحمد24162887

اإلسماعيليةرفاعي محمد محمد عليمحمد24172889

بورسعيدرفعت احمد احمد زيدانمحمد24182890

اإلسماعيليةرمضان امين السيدمحمد24192891

اإلسماعيليةرمضان رشاد رمضان سليم  العروجمحمد24202892

اإلسماعيليةرمضان مبارك عبادىمحمد24212893

بورسعيدرمضان محمد موسي محمد24222894

اإلسماعيليةرمضان معبد بسطامي محمد24232895

بورسعيدرمضان موسى حسن موسىمحمد24242896

بورسعيدرؤوف ابراهيم حامد السيد عبدالمنعممحمد24252897

بورسعيدزغلول محمد محمد الكنانىمحمد24262898

اإلسماعيليةزكريا على احمد سيدمحمد24272899

اإلسماعيليةسالم اسماعيل علي خطابمحمد24282900

بورسعيدسالم عبد الفتاح عبد هللا زهومحمد24292901

اإلسماعيليةسامح عبدالهادى سالمهمحمد24302903

بورسعيدسامح محمد ابراهيم عبد النبىمحمد24312904

بورسعيدسامى احمد احمد الخريبىمحمد24322905

بورسعيدسامى عبد العزيز يوسفمحمد24332908

بورسعيدسعد صابر احمد خليلمحمد24342909

اإلسماعيليةسعد عامر ابراهيم رفاعيمحمد24352910

اإلسماعيليةسعد عبد السالم يوسفمحمد24362911

اإلسماعيليةسعد عبدالمنعم محمدمحمد24372913

اإلسماعيليةسعد محمد السيد مصطفىمحمد24382914

اإلسماعيليةسعيد ابراهيم احمدمحمد24392915

بورسعيدسعيد شعبان عبد الحميدمحمد24402918

اإلسماعيليةسعيد عبدهللا امين عبدالرحمنمحمد24412919

اإلسماعيليةسعيد محمد الجويلى محمدمحمد24422921

اإلسماعيليةسعيد محمد مرزوق الجوهريمحمد24432922

اإلسماعيليةسعيد محمود جاد الكريم  محمد24442923

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةسعيد منصور احمدمحمد24452924

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةسلطان شوقي بشندى حمزهمحمد24462925

اإلسماعيليةسلمان حسن سلمانمحمد24472926

اإلسماعيليةسليمان سالم سليمانمحمد24482927

اإلسماعيليةسليمان عطيه ابراهيم محمد24492928

اإلسماعيليةسليمان عواد سليمانمحمد24502929
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

74 من 49صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


بورسعيدسليمان كامل سليمان محمدمحمد24512930

اإلسماعيليةسمير احمد الرفاعي ابراهيممحمد24522931

بورسعيدسمير السعيد عبد الرحيم ابراهيممحمد24532932

اإلسماعيليةسمير السيد جمعه محمدمحمد24542933

اإلسماعيليةسمير امين ابراهيم المغربيمحمد24552934

اإلسماعيليةسمير حسن محمد محمد24562935

اإلسماعيليةسمير عبد العزيز فرج محمد24572936

بورسعيدسمير محمود محمد االعشماويمحمد24582937

اإلسماعيليةسيد السيد محمد جمعهمحمد24592938

اإلسماعيليةسيد فهمي محمد محمد24602939

اإلسماعيليةسيد كمال عبد المطلبمحمد24612940

اإلسماعيليةسيد محسن محمد صالح جمعهمحمد24622941

اإلسماعيليةسيد محمد عبد السالم عبد الجوادمحمد24632942

اإلسماعيليةسيد محمد فرج عليمحمد24642943

اإلسماعيليةشحته محمود الشوربجيمحمد24652945

اإلسماعيليةشريف احمد محمد محمد24662946

اإلسماعيليةشريف فتوح رزق محمد24672947

اإلسماعيليةشكرى سواق خضيرمحمد24682948

اإلسماعيليةشوقي ابراهيم محمد يونسمحمد24692949

اإلسماعيليةصابر حسين عبد العزيز حسين محمد24702950

اإلسماعيليةصابر علي محمد جاد الكريم محمد24712952

اإلسماعيليةصادق عبد الفتاح عرفات محمد24722953

بورسعيدصالح أبوزيد صالح محمد محمد24732954

اإلسماعيليةصالح عبده صالح محمد24742956

اإلسماعيليةصبرى السيد احمدمحمد24752957

بورسعيدصبرى حسن  السيد احمد شومانمحمد24762958

اإلسماعيليةصبرى عبد الحميد أحمد حسانينمحمد24772959

بورسعيدصديق حسن حسنين المصرى محمد24782962

بورسعيدصالح احمد على احمدمحمد24792963

اإلسماعيليةصالح شاهين بيومىمحمد24802965

بورسعيدصالح عاشور أحمد الداوىمحمد24812966

اإلسماعيليةصالح عبدالعزيز عراقي حسنمحمد24822967

اإلسماعيليةصالح عمار يوسفمحمد24832968

اإلسماعيليةصالح محمد عابدين محمد24842969

بورسعيدطارق ابراهيم عوض كسحمحمد24852970

بورسعيدطارق احمد احمد موسىمحمد24862971

بورسعيدطارق احمد علي محمدمحمد24872972

اإلسماعيليةطارق السيد السيد محمد24882973

اإلسماعيليةطارق ثابت سليم محمدمحمد24892974

اإلسماعيليةطارق عبد هللا ابراهيممحمد24902976

اإلسماعيليةطارق عبدالوهاب عبدالوهاب عبدالباقىمحمد24912977

بورسعيدطارق عوض محمد سليمانمحمد24922979

بورسعيدطارق فرج هللا طه بيرممحمد24932980

بورسعيدطارق محمد ابراهيم الشبكيمحمد24942982

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةطارق محمد احمد صالح محمد24952983

ـ:على العنوان التالي بورسعيدطارق محمد امان عبد المنعم مصطفىمحمد24962984

اإلسماعيليةطارق محمد عبدالحليممحمد24972985

بورسعيدطارق محمد عبدالمعطى الدمراوىمحمد24982986

اإلسماعيليةطارق محمد موسي محمد24992987

اإلسماعيليةطارق محمود برعى محمد25002988
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

74 من 50صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


اإلسماعيليةطارق محمود محمود عبد هللامحمد25012989

بورسعيدطلعت الحسينى الحسينى رخا محمد25022990

بورسعيدطه السيد ابو بكر نعمانمحمد25032991

اإلسماعيليةعابر محمد احمد محمد25042992

بورسعيدعادل التابعى ابراهيم عبد القادرمحمد25052993

بورسعيدعادل السعيد عوض الشربينيمحمد25062994

اإلسماعيليةعادل جابر محمد شحاتةمحمد25072995

اإلسماعيليةعادل حسانين محمد حسن محمد25082996

اإلسماعيليةعادل حسين عبدالسالم  محمدمحمد25092997

اإلسماعيليةعادل رزق محمد على محمد25102998

اإلسماعيليةعادل شعيب عبدالعزيزمحمد25112999

بورسعيدعادل على محمد شادوفهمحمد25123001

بورسعيدعادل محمد حسن االلفيمحمد25133002

اإلسماعيليةعادل محمد طه محمد25143003

اإلسماعيليةعاطف طلبه ابوزيدمحمد25153008

اإلسماعيليةعاطف عبد الحميد محمد عبد هللا محمد25163009

الشرقيةعاطف عبدالفتاح عبدالعزيزمحمد25173010

شمال سيناءعاطف محمد احمد عطوهمحمد25183011

اإلسماعيليةعبد الحليم حسن الصادقمحمد25193012

اإلسماعيليةعبد الحميد ابراهيم احمد حسنمحمد25203013

اإلسماعيليةعبد الحميد خليل عبد الرحمنمحمد25213014

اإلسماعيليةعبد الحى السيد عرفه محمدمحمد25223015

اإلسماعيليةعبد الرحمن احمد محمد محمد25233016

اإلسماعيليةعبد الرحمن عبد الحميد محمود حسنمحمد25243017

اإلسماعيليةعبد العزيز حسن عبد العزيزمحمد25253018

اإلسماعيليةعبد العزيز محمد عبد العزيزمحمد25263019

اإلسماعيليةعبد الفتاح أحمد محمد محمد25273020

بورسعيدعبد الفتاح محمد عبده الشناويمحمد25283021

اإلسماعيليةعبد الكريم عبد الحليم عبد الكريم  محمد25293022

اإلسماعيليةعبد اللطيف على إبراهيممحمد25303023

اإلسماعيليةعبد هللا السيد خليل محمد25313024

اإلسماعيليةعبد هللا محمد عبد هللا محمد25323025

اإلسماعيليةعبد المعطي عطيه فرحاتمحمد25333026

بورسعيدعبد المنعم سليمان ثابت عمرانمحمد25343027

اإلسماعيليةعبد المنعم محمد ممدوح عبد العالمحمد25353028

بورسعيدعبد الناصر قطب على يوسفمحمد25363029

بورسعيدعبد الناصر محمد سليمان عبدالرازقمحمد25373030

اإلسماعيليةعبد الوهاب على محمد محمد25383031

عبدالرافع احمد مبروك جحرودمحمد25393032

بورسعيدعبدالرحمن فهمى عبدة حسنمحمد25403033

اإلسماعيليةعبدالفتاح بكرى الصعيدىمحمد25413035

اإلسماعيليةعبدالقادرمحمدعبد القادر ابو النواسمحمد25423036

اإلسماعيليةعبدالكريم عبدالهادي عبدهللامحمد25433037

بورسعيدعبدهللا سعد محمود محمد احمد الشربينىمحمد25443038

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةعبدهللا عبدالعزيز السيدمحمد25453039

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةعبدهللا محمدعبدهللا محمد25463040

بورسعيدعبدالمنعم مكى حسن محمدمحمد25473041

اإلسماعيليةعبدالناصر عبدالعظيم محمد محمد25483042

بورسعيدعبده احمد السيد العطارمحمد25493043

بورسعيدعبده السيد محمد احمد روميهمحمد25503044
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء
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اإلسماعيليةعبده جالل موسي محمد25513045

بورسعيدعبده حسين محمد حفيلهمحمد25523046

اإلسماعيليةعبده رجب محمد ابو طالب محمد25533047

بورسعيدعبده عبده السيد الغياتىمحمد25543048

بورسعيدعبده على عبده الدسوقىمحمد25553049

بورسعيدعبده علي الصياد معاطيمحمد25563050

اإلسماعيليةعبده محمد السيد حسنمحمد25573051

بورسعيدعبده محمد أمين الهندىمحمد25583052

بورسعيدعبده محمد نصر الدين محمد المجدوبمحمد25593053

بورسعيدعبده يوسف محمد المصرىمحمد25603054

بورسعيدعديل جالل محمد درويشمحمد25613057

اإلسماعيليةعراقي خليل محمود الخضريمحمد25623058

بورسعيدعرفة محمد السيد عيسىمحمد25633059

بورسعيدعرفه إبراهيم عبدالرحمنمحمد25643060

اإلسماعيليةعصام احمد عطيه احمدمحمد25653061

بورسعيدعصام الدين بدوي محمد أمينمحمد25663062

اإلسماعيليةعصام السيد اسماعيل محمد محمد25673063

بورسعيدعصام سعد شلبى محمد مصطفىمحمد25683064

اإلسماعيليةعصام عبد الحليم عبد السيد عثمانمحمد25693065

بورسعيدعصام فاروق صديق الفيومىمحمد25703066

اإلسماعيليةعصام فهيم عزازمحمد25713067

اإلسماعيليةعصام محمد عبدالعظيممحمد25723068

بورسعيدعصام محمود محمد السيد محمد25733069

اإلسماعيليةعطيه عبدالفتاح محمد عمرمحمد25743072

بورسعيدعالء الدين خضر خليل االسرجمحمد25753073

بورسعيدعالء الدين شعبان منصور محمد25763074

اإلسماعيليةعالء سمير عبدالجليلمحمد25773075

بورسعيدعالء محمد احمد المياحمحمد25783076

اإلسماعيليةعالء محمد عبدالسالممحمد25793077

اإلسماعيليةعالء محمد علي شخيبمحمد25803078

بورسعيدعالء محمد مصطفى المغربيمحمد25813079

اإلسماعيليةعلى احمد محمدمحمد25823080

بورسعيدعلى احمد محمود ابراهيممحمد25833081

بورسعيدعلى السيد رزق فرهودمحمد25843082

اإلسماعيليةعلى السيد على محمدمحمد25853083

اإلسماعيليةعلى توفيق على محمد25863084

بورسعيدعلى ثابت معاطى فريحهمحمد25873085

بورسعيدعلى شلبى احمد جاللمحمد25883086

اإلسماعيليةعلى عبدالرحمن مصطفي محمد25893087

اإلسماعيليةعلى على محمد محمد25903088

اإلسماعيليةعلى عيد موسىمحمد25913089

بورسعيدعلى محمد احمد البدرانىمحمد25923090

اإلسماعيليةعلى محمد عبرالرحمنمحمد25933092

بورسعيدعلي احمد علي السكريمحمد25943094

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةعلي اسماعيل مسلممحمد25953095

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةعلي السعيد عبدالحميدمحمد25963096

بورسعيدعلي حسن حسن نويصرمحمد25973097

اإلسماعيليةعلي صالح فوزي محمد25983099

بورسعيدعلي صالح الدين صالح محمد25993100

بورسعيدعلي علي يونس شطامحمد26003101
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

74 من 52صفحة 
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بورسعيدعلي محمد رمضان صياممحمد26013102

اإلسماعيليةعلي محمد علي محمد26023103

بورسعيدعلي محمد علي غنيممحمد26033104

بورسعيدعلي موافي شرف علي محمد26043105

اإلسماعيليةعليوه أحمد السيد بدوي محمد26053106

بورسعيدعماد السيد حسن محمد علي محمد26063107

اإلسماعيليةعماد حلمى عبد اللطيف محمد26073108

اإلسماعيليةعماد رمضان عبد النبي محمد26083109

اإلسماعيليةعماد صالح محمد محمد26093110

اإلسماعيليةعمادالدين محمد حسين عبده عليانمحمد26103111

بورسعيدعمر محمد زكي نصرمحمد26113112

اإلسماعيليةعمرو سيد عبدالقادر قطبمحمد26123113

اإلسماعيليةعوده سالمه حماد محمد26133114

بورسعيدعوض الداودى ابراهيم سماحهمحمد26143115

االسماعيليةعوض محمد عبدالباسط يوسفمحمد26153116

اإلسماعيليةعوض محمود عبدالرحمن مكيمحمد26163117

اإلسماعيليةعيد السيد علي احمدمحمد26173118

اإلسماعيليةغريب قرنى عبد الصمدمحمد26183119

اإلسماعيليةغريب مبارك بسطاوى السيد ابراهيممحمد26193120

بورسعيدفاروق إسماعيل عبد العال داودمحمد26203121

اإلسماعيليةفاروق محمد حسن عبدالمعطي حسنمحمد26213122

اإلسماعيليةفتح هللا اسماعيل محمد محمدمحمد26223123

بورسعيدفتحى السيد العربي واصف الجباليمحمد26233124

اإلسماعيليةفتحى أحمد محمد محمد26243125

اإلسماعيليةفتحي ابراهيم عبد الرحمن خليل محمد26253127

اإلسماعيليةفتحي كامل محمد حسنمحمد26263128

بورسعيدفتحي محمد عبد الملك بركاتمحمد26273129

اإلسماعيليةفتحي محمد محمد عليمحمد26283130

اإلسماعيليةفتحي مصطفى محمدمحمد26293131

اإلسماعيليةفرج احمد السيد فرجمحمد26303132

بورسعيدفرج حامد حامد السيدمحمد26313133

اإلسماعيليةفرج سالمان ابراهيم محمدمحمد26323134

بورسعيدفكرى محمد عبد الحليم عتمانمحمد26333135

اإلسماعيليةفودة محمد  خشانة محمد26343136

اإلسماعيليةفوزي محمد الحسيني عبدالرحيممحمد26353137

اإلسماعيليةكرم عبدربه مهدي عليمحمد26363140

اإلسماعيليةكمال محمد عطية محمد26373141

بورسعيدكمال محمد فريد خليل احمدمحمد26383142

اإلسماعيليةكمال محمد مصطفي السيدمحمد26393143

بورسعيدالجيء محمد طاهر محمدمحمد26403144

اإلسماعيليةمازن علي محمودمحمد26413146

اإلسماعيليةماهر شمندى فراج بخيتمحمد26423147

بورسعيدمتولى احمد محمد  خليلمحمد26433148

اإلسماعيليةمتولي ابراهيم محمد السحراويمحمد26443149

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةمجدى سيد احمد عبد الخالقمحمد26453150

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةمجدى عبد الحى سالم حسين محمد26463151

اإلسماعيليةمجدي ابراهيم ابراهيم حسنمحمد26473153

اإلسماعيليةمجدي شاكر أحمد الشحاتمحمد26483154

اإلسماعيليةمجدي عبد الغني عبد الحميدمحمد26493155

اإلسماعيليةمجدي محمود حمودة عبدالمنعممحمد26503156
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى
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اإلسماعيليةمحسن السيد اسماعيلمحمد26513157

اإلسماعيليةمحسن حسن عباسمحمد26523159

اإلسماعيليةمحسن حمايه عبدالرحمن حسانينمحمد26533160

اإلسماعيليةمحسن فتحي محمدمحمد26543161

بورسعيدمحسن فهمي احمد السيسيمحمد26553162

بورسعيدمحسن محمد زكريا محمد رمادهمحمد26563163

اإلسماعيليةمحسن يوسف حسن محمد26573164

اإلسماعيليةمحمد ابراهيم اسماعيل داودمحمد26583165

اإلسماعيليةمحمد ابراهيم سليمانمحمد26593166

بورسعيدمحمد ابراهيم شلبى الشناوىمحمد26603167

اإلسماعيليةمحمد احمد صابر محجوبمحمد26613168

بورسعيدمحمد احمد عبد العظيم السيدمحمد26623169

بورسعيدمحمد السيد محمد ابوحشيشمحمد26633171

بورسعيدمحمد المحمدي محمد عبدالمجيدمحمد26643172

بورسعيدمحمد حسن ابراهيم  بدوي محمد26653173

بورسعيدمحمد حسن احمد حسنمحمد26663174

اإلسماعيليةمحمد حسن كامل محمد26673175

بورسعيدمحمد رافع  شاهينمحمد26683176

بورسعيدمحمد رفعت فراج احمدمحمد26693177

بورسعيدمحمد صبحى محمد الدسوقىمحمد26703178

بورسعيدمحمد عبد اللطيف إبراهيم محمد26713179

بورسعيدمحمد عبد الوكيل عبد الكريم محمد محمد26723180

اإلسماعيليةمحمد عبد الوهاب عمر علي محمد26733181

اإلسماعيليةمحمد عبدالسميع محمد عبدهللا محمد26743182

بورسعيدمحمد عبدالقادر علي جعفرمحمد26753183

اإلسماعيليةمحمد عبداللطيف محمد محمد26763184

بورسعيدمحمد عبده على عمرمحمد26773185

بورسعيدمحمد علي عبده محمد جربوعمحمد26783186

بورسعيدمحمد غريب السيد الجيار محمد26793187

بورسعيدمحمد فاروق العوضى سليمان محمد26803188

بورسعيدمحمد فوزى عبده الشناوى محمد26813189

اإلسماعيليةمحمد فوزي جودة محمد26823190

بورسعيدمحمد متولى صالح احمد مناعمحمد26833191

اإلسماعيليةمحمد محمد عبد السميع محمد26843192

بورسعيدمحمد محمود مطرود محمدمحمد26853193

اإلسماعيليةمحمود احمد ابراهيم محمد26863194

بورسعيدمحمود امين المهدي علوشمحمد26873197

اإلسماعيليةمحمود أحمد إبراهيم يوسف محمد26883198

اإلسماعيليةمحمود جاد الكريم محمود احمدمحمد26893199

اإلسماعيليةمحمود حامد محمد مصطفىمحمد26903200

بورسعيدمحمود حسن ابراهيم عبد النعيممحمد26913201

بورسعيدمحمود حسن الجرايحي محمد معروفمحمد26923202

اإلسماعيليةمحمود حسن محمد علىمحمد26933203

بورسعيدمحمود حسين محمود محمدمحمد26944334

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدمحمود خليل محمد اماممحمد26953204

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةمحمود رشدي غريبمحمد26963205

اإلسماعيليةمحمود صديق محمود محمد26973206

بورسعيدمحمود عبد الرحيم عبد الرحيم عبد الرحمنمحمد26983207

اإلسماعيليةمحمود عبد الفتاح عبد القادرمحمد26993208

اإلسماعيليةمحمود عبده احمد عبدالرحمنمحمد27003209
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

74 من 54صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


اإلسماعيليةمحمود عبيد محمد محمد27013210

اإلسماعيليةمحمود فريد على احمدمحمد27023213

االسماعيليةمحمود محمد ابراهيم سعيدمحمد27033214

اإلسماعيليةمحمود محمد احمد علىمحمد27043215

اإلسماعيليةمحمود محمد الشاذلي محمدمحمد27053216

بورسعيدمحمود محمد عبده رزقمحمد27063218

اإلسماعيليةمحمود محمد عطايامحمد27073219

بورسعيدمحمود محمد محمود سيدمحمد27083221

اإلسماعيليةمحمود محمد محمود عطية محمد27093222

اإلسماعيليةمحمود محمود ابوالحمد محمودمحمد27103223

بورسعيدمحمود محمود حسن سيد احمد محمد27113224

بورسعيدمحمود مرسي عبدالهادي محمد27123225

اإلسماعيليةمحمودحسن محمد كسابمحمد27133226

اإلسماعيليةمحمودعمرمحمدمحمد27143227

اإلسماعيليةمدحت عبدالفتاح محمودمحمد27153229

اإلسماعيليةمراد صابر محمد فؤادمحمد27163231

اإلسماعيليةمرسي السيد السيد المرسيمحمد27173232

بورسعيدمسعد حسين ابراهيم محمد27183233

اإلسماعيليةمسعد محمد حسن محمد27193234

بورسعيدمسعد محمد شحاته السودانىمحمد27203235

بورسعيدمصباح حامد مسعد الوهيبيمحمد27213236

اإلسماعيليةمصباح محمد حسينمحمد27223237

اإلسماعيليةمصباح محمد محمود حسينمحمد27233238

اإلسماعيليةمصطفى احمد نقيط احمدمحمد27243239

اإلسماعيليةمصطفى السيد مصطفى محمد27253240

اإلسماعيليةمصطفى أحمد إمام محمد27263241

بورسعيدمصطفى زكريا مصطفى منسىمحمد27273242

بورسعيدمصطفى سعد مصطفى مرسيمحمد27283243

اإلسماعيليةمصطفى صباح عبدهللامحمد27293244

اإلسماعيليةمصطفى عبدالسالم زايدمحمد27303245

اإلسماعيليةمصطفى كامل أحمد  الضويمحمد27313246

اإلسماعيليةمصطفى مصطفى االتربي محمد27323247

اإلسماعيليةمصطفي محمد حسينمحمد27333248

اإلسماعيليةمعالى راشد معالىمحمد27343250

اإلسماعيليةمعتمد محمد عبدهللا غريبمحمد27353251

اإلسماعيليةمعوض محمد محمود محمد27363252

بورسعيدممدوح عبد العزيز عيداروس محمدمحمد27373253

بورسعيدممدوح محمد سليمان قناوي محمد27383254

اإلسماعيليةمنصور السيدعبد الرشيدمحمد27393256

اإلسماعيليةميمى محمد محمد جمعهمحمد27403258

اإلسماعيليةناجي السيد عثمانمحمد27413259

اإلسماعيليةنادر شوقى محمد الهادىمحمد27423260

اإلسماعيليةناصر ابراهيم السيد حسينمحمد27433261

بورسعيدناصر السمان أحمد عبد الرحمنمحمد27443262

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةناصر سعد عبد الهادى الجمل محمد27453263

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةناصر طه محمود حسنمحمد27463264

اإلسماعيليةناصر على محمد محمد27473265

بورسعيدناصر محمد سعيد السيدمحمد27483266

اإلسماعيليةناصر محمد عبد هللامحمد27493267

اإلسماعيليةنبوي علي السيد سالم محمد27503269
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

74 من 55صفحة 
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اإلسماعيليةنبيل سيد محمود حسانينمحمد27513270

بورسعيدنجيب الشهينى المرسي محمد27523271

بورسعيدنسيم عبد المنعم علي رمضان محمد27533272

بورسعيدنصر السيد علي الحفناويمحمد27543273

بورسعيدنصر حسين عبدالعزيز اسماعيلمحمد27553274

بورسعيدنصر نصر حسن محمد شهبوبمحمد27563275

بورسعيدهانى عوض مختار عبدالعالمحمد27573276

اإلسماعيليةهانى محمد فوزى محمد ابو زيد ربيعمحمد27583277

اإلسماعيليةهانى محمود سيد احمدمحمد27593278

اإلسماعيليةهاني السيد علي محمدمحمد27603279

اإلسماعيليةهاني الشبراوي عبد الحليممحمد27613280

اإلسماعيليةهاني حسين حسن الكرديمحمد27623281

اإلسماعيليةهاني عبدالجابرعلي محمدمحمد27633282

بورسعيدهاني محمد  اسماعيلمحمد27643283

بورسعيدهاني محمد المرشدي موسىمحمد27653284

اإلسماعيليةهشام علي حسن خشانهمحمد27663285

بورسعيدهشام محمد على نوفلمحمد27673286

اإلسماعيليةهشام محمد محمد محمد27683287

بورسعيدهشام محمد محمد يوسفمحمد27693288

بورسعيدهشام محمد محمود عطيهمحمد27703289

اإلسماعيليةهشام يوسف احمد محمدمحمد27713290

اإلسماعيليةهالل عبدالرحيم عيسي حسنمحمد27723291

اإلسماعيليةهالل هالل عبده السيد محمد27733292

اإلسماعيليةهنداوي السيد عبداللطيفمحمد27743293

بورسعيدوائل احمد حسنين ابو الخيرمحمد27753294

اإلسماعيليةوائل اسماعيل محمد اسماعيلمحمد27763295

اإلسماعيليةوائل رزق محمد علي صادقمحمد27773296

اإلسماعيليةوائل علي محمد سعيدمحمد27783297

بورسعيدوائل فؤاد عبد الرحمان شحاتةمحمد27793298

بورسعيدوائل محمد السيد حسنمحمد27803299

اإلسماعيليةوائل محمد عبد العاطيمحمد27813300

اإلسماعيليةوجدي عزت عبد القادر محمد27823301

بورسعيدوليد محمد سعدمحمد27833302

بورسعيدياسر احمد حامد محمد27843303

بورسعيدياسر حسن حمليطمحمد27853305

اإلسماعيليةياسر على عبدالفتاحمحمد27863306

اإلسماعيليةياسر محمد الغريب مصيلحى محمد27873307

بورسعيدياسر محمد حسني حسن محمد27883308

بورسعيديحيى محمد التابعى عبده الترامسىمحمد27893310

بورسعيديسرى ابراهيم الشحات محمدمحمد27903311

بورسعيديكن كامل عبداللطيف مكرممحمد27913312

بورسعيديوسف إبراهيم الدسوقى على سليمانمحمد27923313

بورسعيديوسف حسن يوسف محمد27933314

بورسعيديوسف شحاته شحاته عبد النبي محمد27943315

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةيونس حسين يونس محمدمحمد27953316

ـ:على العنوان التالي بورسعيد ابراهيم عبده البرمباليمحمد 27963317

االسماعيلية ابراهيم محمود احمد الجمالمحمد 27973318

بورسعيد احمد احمد محمد عمرمحمد 27983319

االسماعيلية احمد سيد عبدالعال القماشمحمد 27993320

االسماعيلية احمد غريب عبدالجوادمحمد 28003321

ق 
اف
مو

 ال
ء
عا

رب
ال
 ا
وم

ي
2

6
و 

لي
يو

 
2

0
1

7
م

jobs@suezcanal.gov.eg

لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

74 من 56صفحة 
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بورسعيد السعيد مسعد الشوبكيمحمد 28013322

اإلسماعيلية السيد عبدالفتاح عبدهللا عبدالنبىمحمد 28023323

بورسعيد السيد عبدالمنعم بخيت جبريلمحمد 28033324

بورسعيد السيد عبده حسين محمد 28043325

االسماعيلية السيد فتحي عبدالعالمحمد 28053326

بورسعيد السيد محمد احمد الشافعيمحمد 28063327

بورسعيد السيد محمد السيد كريممحمد 28073328

بورسعيد السيد محمد فاروق مصطفىمحمد 28083329

بورسعيد السيد محمد محمد خطاب محمد 28093330

بورسعيد العربي على عبده البربريمحمد 28103331

االسماعيلية النميري عبدهللا رضوانمحمد 28113332

االسماعيلية امين عيسى محمد محمد 28123333

االسماعيلية امين محمد محمد حمدانمحمد 28133334

االسماعيلية ايهاب عبدالسالم كيالني نصرمحمد 28143335

االسماعيلية بهاء الدمرداش السيد  بدرمحمد 28153336

بورسعيد تغيان محمد تغيانمحمد 28163337

االسماعيلية جمال احمد حسن الجزارمحمد 28173338

االسماعيلية جمال محمد عبدالعالمحمد 28183339

بورسعيد جمال يسري محمود الدالي محمد 28193340

االسماعيلية حسن كمال ابراهيم محمد 28203341

بورسعيد حسن محمد محمد محمد شعبانمحمد 28213342

االسماعيلية حسين محمد محمد مصيلحيمحمد 28223343

االسماعيلية خالد جمال حسن ابراهيممحمد 28233344

االسماعيلية خالد صابر طه اسماعيلمحمد 28243345

بورسعيد خالد على على السقامحمد 28253346

بورسعيد خالد محمد بهنوسي علىمحمد 28263347

بورسعيد خالد محمد حسن مصطفىمحمد 28273348

بورسعيد خالد محى الدين القطانمحمد 28283349

االسماعيلية خالد مصطفى محمد مصطفىمحمد 28293350

بورسعيد رافت نصر الدين عبده العتالمحمد 28303351

االسماعيلية سامي احمد محمد ابوسمرهمحمد 28313353

اإلسماعيلية سامي سليمان محمد محمد 28323354

االسماعيلية سامي محمد محمد ندامحمد 28333355

بورسعيد سمير احمد حسن رضوانمحمد 28343356

االسماعيلية سمير محمد معوض سليمانمحمد 28353357

االسماعيلية شحته محمود محمد  عطيهمحمد 28363358

بورسعيد شريف سعد محمد شاهينمحمد 28373359

االسماعيلية صالح سعداوي جادمحمد 28383360

بورسعيد طارق محمود خليلمحمد 28393362

بورسعيد طه احمد سعد مسلممحمد 28403363

بورسعيد عادل محمود ابراهيم الجندىمحمد 28413364

اإلسماعيلية عاطف أحمد محمد شحاتهمحمد 28423365

االسماعيلية عاطف سالمه خلف هللامحمد 28433366

بورسعيد عاطف يحيى عبدالسالم الخضيريمحمد 28443367

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيد عبدالمنعم محمد احمد منصورمحمد 28453369

ـ:على العنوان التالي بورسعيد عبده الجرايحي داود حبشيمحمد 28463370

بورسعيد عبده طه حسن عجيبهمحمد 28473371

بورسعيد عصام مسعد السعيد الشوبكيمحمد 28483372

االسماعيلية على ابراهيم ابراهيم محمد 28493373

بورسعيد على حسن اسماعيل العباسيمحمد 28503374
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء
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االسماعيلية على محمد سليمان جاد الربمحمد 28513375

االسماعيلية عمرو عبدالقادر محمود سعيدمحمد 28523376

بورسعيد فتحى عبدالرحمن محمد اسماعيل خضرمحمد 28533378

االسماعيلية فوزي احمد محمدمحمد 28543379

بورسعيد مجدي أحمد عبدالحميد محمد المصري محمد 28553380

االسماعيلية محمد ابراهيم سليمانمحمد 28563381

بورسعيد محمود عبدالملك محمود الريديمحمد 28573382

بورسعيد محمود محمد مصطفىمحمد 28583383

االسماعيلية مروان محمد على محمودمحمد 28593384

االسماعيلية ممدوح  انور زكي الشرقاويمحمد 28603385

االسماعيلية نبيل على محمد عبدهللامحمد 28613386

االسماعيلية هشام عبدالهادي سالمهمحمد 28623387

بورسعيد وائل السيد السيد على الحمامصيمحمد 28633388

االسماعيلية وائل محمد احمدمحمد 28643389

بورسعيد وائل محمد محمد سليمانمحمد 28653390

بورسعيد وليد محمد تونسي مبروكمحمد 28663391

بورسعيد وليد محمد عبدالهاديمحمد 28673392

االسماعيلية ياسر السيد الصاوي علىمحمد 28683393

بورسعيدابراهيم السيد حسن غانم محمد 28693394

بورسعيدابراهيم حسن ابراهيم حسن بدرمحمد 28703395

اإلسماعيليةابراهيم غانم محمد محمد 28713397

بورسعيدابو جريد عبد الرحمن موسى سالم محمد 28723398

اإلسماعيليةاحمد ابوالمجد احمدمحمد 28733399

اإلسماعيليةاحمد ثروت احمد محمد 28743400

اإلسماعيليةاحمد عبدالمنعم مصطفىمحمد 28753402

اإلسماعيليةاحمد عبدالوهاب محمد مرادمحمد 28763403

اإلسماعيليةاحمد عطية على محمد 28773404

االسماعيليةاحمد محمد محمد عبدالحميدمحمد 28783406

اإلسماعيليةاسامة احمد محمد ابراهيممحمد 28793407

اإلسماعيليةاسماعيل ابراهيم عبدالرحمنمحمد 28803408

االسماعيليةاشرف السيد محمد خضرمحمد 28813409

اإلسماعيليةاشرف عبدالعليم مرسيمحمد 28823410

اإلسماعيليةاشرف عزب اسماعيل محمد 28833411

اإلسماعيليةاشرف محمود مصطفى محمد 28843412

بورسعيدالجرايحي علي محمد محمد 28853413

اإلسماعيليةالسيد ابراهيم السيد سماحهمحمد 28863414

االسماعيليةالسيد احمد على عزبمحمد 28873415

اإلسماعيليةالسيد احمد محمد عواجة محمد 28883416

اإلسماعيليةالسيد سليم حسين على محمد 28893418

اإلسماعيليةالسيد غريب السيد محمد 28903419

اإلسماعيليةالسيد فرغلى عبد العاطىمحمد 28913420

بورسعيدالسيد محمد مجاهد مصطفىمحمد 28923421

بورسعيدالسيد مصطفى مصطفى الغنيمى محمد 28933422

اإلسماعيليةالسيد مغنم علي نصر هللامحمد 28943423

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدايمن توفيق محمد خضير محمد 28953424

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةايمن عاشور خليلمحمد 28963425

بورسعيدايهاب محمد كمال زاهر الشربينيمحمد 28973426

بورسعيدإبراهيم إبراهيم محمد إبراهيممحمد 28983427

بورسعيدأحمد أبو المعاطي ابراهيم محمدمحمد 28993428

بورسعيدأحمد حسن حسن ابو النجا محمد 29003429
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 
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اإلسماعيليةأحمد رمضان عبد الفتاح ضيفمحمد 29013430

اإلسماعيليةأحمد عبد الفتاح أحمد حسنمحمد 29023431

بورسعيدأحمد محمد توفيق محمودمحمد 29033432

اإلسماعيليةبهاء عبدالرءوف مفضل محفوظمحمد 29043433

اإلسماعيليةتيسير عبدربه اماممحمد 29053434

اإلسماعيليةثروت على فراج محمد 29063435

اإلسماعيليةجبيل محمد سليمان محمد 29073436

اإلسماعيليةجمال عبد العزيز محمد مرسيمحمد 29083437

اإلسماعيليةجمال محمد محمد التركاويمحمد 29093438

اإلسماعيليةحسن حسب النبي علي محمد ندامحمد 29103439

بورسعيدحمدى مصطفى اسماعيل احمدمحمد 29113441

بورسعيدخالد على رشوان محمد 29123442

االسماعيليةخشانه محمد محمد الجوهريمحمد 29133443

االسماعيليةرافت السيد محمدمحمد 29143444

اإلسماعيليةرمضان رضوان محمدمحمد 29153445

اإلسماعيليةزيدان عبدالعزيز زيدانمحمد 29163446

اإلسماعيليةسامح عبد الكريم ادريس احمدمحمد 29173447

اإلسماعيليةسامى احمد محمدمحمد 29183448

اإلسماعيليةسيد محمد نصار محمد 29193449

بورسعيدشادي حسن محمد السيد أبو حشيشمحمد 29203450

اإلسماعيليةشبراحي منصور علي خزاممحمد 29213451

بورسعيدشريف كمال السيد محمد سعيدمحمد 29223452

اإلسماعيليةشعبان احمد ضيفىمحمد 29233454

اإلسماعيليةصالح محمد عبد الحميد محمد 29243455

بورسعيدصالح محمد مرسي بحيريمحمد 29253456

اإلسماعيليةصالح مطرود حسن محمدمحمد 29263457

بورسعيدضياء الدين فاروق عبد السالم محمد 29273458

اإلسماعيليةطارق سامي ذكريا عامر محمد 29283459

بورسعيدطارق نظمي عبد العال محمد 29293460

اإلسماعيليةطاهر أبومسلم محمود محمد 29303461

االسماعيليةطايف عبدالولي عوض سليمانمحمد 29313462

بورسعيدعادل الشرقاوي محمود الشريفمحمد 29323463

اإلسماعيليةعادل جالل هاشم محمد 29333464

اإلسماعيليةعادل محمد االمام محمد 29343465

بورسعيدعاطف ابراهيم مصطفى يوسفمحمد 29353466

اإلسماعيليةعبد العزيز احمد السيد محمد 29363469

بورسعيدعبد العزيز فاروق الشريف محمد 29373470

بورسعيدعبدالحميد محمد عبدالحميد حسن البغداديمحمد 29383471

االسماعيليةعبداللطيف محمود عبداللطيف الشرباصيمحمد 29393472

بورسعيدعبدالمنعم السيد عبدالحميدمحمد 29403473

بورسعيدعبده محمد عرفات محمد عبد الرحمن محمد 29413474

االسماعيليةعصام ابراهيم ابراهيممحمد 29423476

بورسعيدعلى عبد الرحمن محمد ابو المعاطى محمد 29433477

اإلسماعيليةعلي عليوة محمد محمد 29443478

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةعلي محمد الجوهريمحمد 29453479

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةعلي مصطفي أحمد عوض هللا محمد 29463480

بورسعيدعماد عبدالمنعم مصطفى مصطفىمحمد 29473482

اإلسماعيليةعيد محمد ابراهيممحمد 29483483

االسماعيليةفوزي بركات عبدالعظيم عبدالحميدمحمد 29493484

بورسعيدمجدي السيد محمود عوض البدريمحمد 29503485
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى
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اإلسماعيليةمجدي عمر محمد  احمدمحمد 29513486

بورسعيدمحمد احمد ابراهيم فراج محمد 29523487

بورسعيدمحمد السيد البدوى أبراهيم محمد 29533488

بورسعيدمحمد صالح أحمد سليم محمد 29543489

بورسعيدمحمد عبد الرازق عبد الموجودمحمد 29553490

اإلسماعيليةمحمود ابراهيم محمد محمد 29563492

بورسعيدمحمود أمين محمد مبروك محمد 29573493

بورسعيدمحمود عبده محمد ابازينمحمد 29583495

اإلسماعيليةمحمود عيد محمودمحمد 29593496

بورسعيدمحي الدين محمد الحديديمحمد 29603498

بورسعيدمدحت محمد امينمحمد 29613499

االسماعيليةمصطفى عبدالمنعم احمد مصطفىمحمد 29623501

اإلسماعيليةمصلح محمد مصطفى محمد 29633502

اإلسماعيليةممدوح ابراهيم على محمد نجممحمد 29643503

بورسعيدممدوح زكريا محمد عبدالرحيممحمد 29653504

اإلسماعيليةناصر محمد احمد محمدمحمد 29663505

اإلسماعيليةهاشم حافظ عبد الحليم عامر محمد 29673506

بورسعيدهانى عبد الرحمن حسن رخا محمد 29683507

بورسعيدهشام مصطفى محمود حربمحمد 29693508

بورسعيدوائل عوض السعيد ابو قوره محمد 29703509

اإلسماعيليةوائل محمد زغلول السيد محمد 29713511

اإلسماعيليةياسر ابراهيم أحمد محمدمحمد 29723512

بورسعيدياسر زكريا  قطب رخا محمد 29733513

اإلسماعيليةيحى زكريا محمدمحمد 29743514

االسماعيلية رمضان خلف هللا عبدالكريم محمد  29753515

بورسعيد وائل ممدوح محمد العطار محمد  29763516

بورسعيد خالد صديق غندور حسنمحمود29773518

االسماعيلية سامي خليل محمد علىمحمود29783519

االسماعيلية شحات مصطفى محمود علىمحمود29793520

بورسعيدابراهيم ابراهيم محمد ابو شحاتهمحمود29803521

بورسعيدابراهيم احمد فؤاد ابراهيم محمود29813522

اإلسماعيليةابراهيم محمد محمودمحمود29823523

بورسعيداحمد بدير السيد حسنمحمود29833525

اإلسماعيليةاحمد عبد النبى احمدمحمود29843527

اإلسماعيليةاحمد على السيد ابراهيممحمود29853528

اإلسماعيليةاحمد محمد على دهشان محمود29863532

اإلسماعيليةاحمد محمد فراجمحمود29873533

اإلسماعيليةاحمد محمود ابراهيممحمود29883536

اإلسماعيليةاحمد محمود سعد حبيبمحمود29893537

اإلسماعيليةاحمد محمود محمد محمد سعدمحمود29903539

اإلسماعيليةاحمد منصور عبدالعظيممحمود29913540

بورسعيداسامه زهران عبد المطلبمحمود29923541

بورسعيداسماعيل احمد الخضرى مصطفى محمود29933542

اإلسماعيليةاسماعيل عبدالحميد سيد احمدمحمود29943543

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدالتلبانى مصطفى محمد خليفةمحمود29953545

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةالسيد ابو الحمد علىمحمود29963547

بورسعيدالسيد السيد العربي احمد ريانمحمود29973548

بورسعيدالسيد السيد محمد هلولمحمود29983549

اإلسماعيليةالسيد حسين احمدمحمود29993550

اإلسماعيليةالسيد حسين مصطفىمحمود30003551

ق 
اف
مو

 ال
س

مي
خ
 ال

وم
ي

2
7

و 
لي
يو

 
2

0
1

7
م

jobs@suezcanal.gov.eg

لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

74 من 60صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


اإلسماعيليةالسيد رشاد ذيد محمودمحمود30013552

اإلسماعيليةالسيد غريب ضيف هللامحمود30023553

بورسعيدالسيد فهمي علي محمد العطارمحمود30033554

اإلسماعيليةالسيد محمود محمدمحمود30043555

بورسعيدالعربى صالح مجاهد علىمحمود30053557

بورسعيدالمحروس محمد سالم محمد سالممحمود30063558

االسماعيليةالنميري عبدهللا رضوانمحمود30073559

بورسعيدايمن محمود عبد القادر خليلمحمود30083560

اإلسماعيليةايمن محمود محمد عليمحمود30093561

اإلسماعيليةايهاب محمد عبد الهادي محمود30103562

اإلسماعيليةإبراهيم حمد محمد حمدمحمود30113564

بورسعيدأحمد أحمد محمد أحمد الجنيدىمحمود30123565

بورسعيدأحمد عبد الفتاح أحمد مناعمحمود30133566

اإلسماعيليةأحمد عبدالحميد أحمد سنجرمحمود30143567

اإلسماعيليةأحمد عبدالرافع يوسفمحمود30153568

اإلسماعيليةأحمد محمد عبد الجليلمحمود30163569

بورسعيدأسامة محمد عبد هللا مؤمنمحمود30173571

بورسعيدأشرف علي مصطفى الزغبيمحمود30183572

بورسعيدتغيان محمد تغيان محمود30193573

بورسعيدجابر محمود عبدالقادرمحمود30203574

اإلسماعيليةجبر محمود احمد جبر محمود30213575

بورسعيدجمال حسانين محمد الموجىمحمود30223577

بورسعيدجمال محمد عبد اللطيف ابو يوسفمحمود30233579

بورسعيدجمال محمود حسن سرحانمحمود30243580

اإلسماعيليةحسن ابراهيم احمدمحمود30253581

اإلسماعيليةحسن محمود حسن سليمان محمود30263582

بورسعيدحسن محمود حسن عبد الرحمنمحمود30273583

بورسعيدحسين عبد الواهاب محمد بكرىمحمود30283584

اإلسماعيليةحسين محمود محمد عبد هللا محمود30293585

اإلسماعيليةحمادة محمود محمد محمود30303586

اإلسماعيليةخالد احمد قناوىمحمود30313587

اإلسماعيليةخالد عبدالظاهر ابو الخيرمحمود30323588

اإلسماعيليةخالد محمود حسن احمدمحمود30333589

بورسعيدرامي السييد محمود خليفةمحمود30343590

اإلسماعيليةرجائى سعيد امين محمدمحمود30353591

اإلسماعيليةرضا رمضان احمد محمود30363592

اإلسماعيليةرضا محمود حنفيمحمود30373593

اإلسماعيليةرمضان محمود احمدمحمود30383594

اإلسماعيليةسامى محمود رفعت محمود30393595

اإلسماعيليةسعيد السيد خليل محمدمحمود30403596

بورسعيدسعيد الغريب احمد مشمشمحمود30413597

اإلسماعيليةسليمان السيد سليمان محمود30423598

بورسعيدسليمان السيد سليمان الروضىمحمود30433599

اإلسماعيليةسمير حلمي صديق عثمانمحمود30443600

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةسيف النصر فتحي عبدالقويمحمود30453601

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةصالح ابراهيم محمدمحمود30463602

اإلسماعيليةصالح محمود ابراهيم محمد محمود30473603

اإلسماعيليةعادل حمد ابراهيم حميدهمحمود30483604

اإلسماعيليةعادل حنيدق غريب السيدمحمود30493605

بورسعيدعادل محمد هريديمحمود30503607
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

74 من 61صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


بورسعيدعادل محمود محمد عبدالنعيممحمود30513608

اإلسماعيليةعادل محمود محمد محمودمحمود30523609

اإلسماعيليةعاطف ابراهيم محمدمحمود30533610

اإلسماعيليةعاطف ابو الفتوح علي محمود30543611

اإلسماعيليةعاطف حسين حسن رفاعيمحمود30553612

اإلسماعيليةعبد الحليم عوض عبد الحليم محمود30563613

اإلسماعيليةعبد الحميد خير يونس عيسىمحمود30573614

اإلسماعيليةعبدالعظيم مصطفى إسماعيلمحمود30583616

اإلسماعيليةعبدالغنى سالم محمد مباركمحمود30593617

اإلسماعيليةعبدهللا محمود حسينمحمود30603618

بورسعيدعبدة احمد محمد لطفيمحمود30613619

اإلسماعيليةعثمان عبدالعزيز عثمان محمود30623620

اإلسماعيليةعثمان علي محمد عبد النعيممحمود30633621

اإلسماعيليةعصام حلمى عبدالحميدمحمود30643622

اإلسماعيليةعالء الدين احمد حامدمحمود30653623

اإلسماعيليةعلى حسين محمدمحمود30663624

اإلسماعيليةعلى عبد الحميد اسماعيلمحمود30673625

اإلسماعيليةعلى محمود عبدالعال محمود30683626

اإلسماعيليةعلي سيد احمد محمود30693628

بورسعيدعلي محمد علي الشهاويمحمود30703629

بورسعيدعلي محمود سلطانمحمود30713630

اإلسماعيليةعماد الدين فوزى على حسينمحمود30723631

اإلسماعيليةعمر سليم سالم محمود30733632

اإلسماعيليةعمر محمد عبادي محمود30743633

اإلسماعيليةغريب حسنين شحاتهمحمود30753634

اإلسماعيليةفاضل محمد البدري محمد محمود30763636

اإلسماعيليةفتحى محمد حافظمحمود30773637

اإلسماعيليةفتحي محمد طاهرمحمود30783638

اإلسماعيليةفصيح لطفى محمد رضوانمحمود30793639

بورسعيدفياض رشدي عبد الهادي رشوانمحمود30803640

بورسعيدكامل السيد سليمان شاهينمحمود30813641

اإلسماعيليةكمال السيد ديابمحمود30823642

بورسعيدكمال محمد عوض سليمانمحمود30833643

اإلسماعيليةمجدى عبد العظيم حسينمحمود30843644

اإلسماعيليةمحسن محمود محمد نصرمحمود30853645

بورسعيدمحمد ابراهيم عيد عبده السحراوى محمود30863646

اإلسماعيليةمحمد احمد عبدالرحمن مطلقمحمود30873647

بورسعيدمحمد الدكروني سليم  محمدمحمود30883649

اإلسماعيليةمحمد السيد ابراهيم محمود30893650

اإلسماعيليةمحمد السيد احمد علي جعيدرمحمود30903651

بورسعيدمحمد السيد السيد محمد حسنمحمود30913652

اإلسماعيليةمحمد السيد الشافعى محمدمحمود30923653

اإلسماعيليةمحمد السيد حامد عيسوىمحمود30933654

اإلسماعيليةمحمد السيد محمود محمدمحمود30943655

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةمحمد أحمد علي محمود30953656

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةمحمد أسامه حسن علي احمدمحمود30963657

اإلسماعيليةمحمد جالل عبدالرحيم رشوانمحمود30973658

اإلسماعيليةمحمد جمال محمد سيد احمدمحمود30983659

اإلسماعيليةمحمد حسين ابراهيم محمود30993660

اإلسماعيليةمحمد حسين محمدمحمود31003661
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

74 من 62صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


بورسعيدمحمد زكريا علي المغالويمحمود31013662

اإلسماعيليةمحمد زيدان عبدهللا محمود31023663

بورسعيدمحمد عارف ابراهيم عبد القادر محمود31033665

اإلسماعيليةمحمد عبد الدايم سالمهمحمود31043666

اإلسماعيليةمحمد عبد الفتاح الطاهر محمود31053667

اإلسماعيليةمحمد عبدالحميد محمد محمود31063668

اإلسماعيليةمحمد عبدالحميد محمد عبد النعيممحمود31073669

اإلسماعيليةمحمد عبدالعزيز محمد ابوربعمحمود31083670

اإلسماعيليةمحمد عبدالمقصور صالحمحمود31093671

بورسعيدمحمد عطا محمدمحمود31103672

اإلسماعيليةمحمد على محمود حسنمحمود31113673

بورسعيدمحمد محمد أبو العطا حجازيمحمود31123676

اإلسماعيليةمحمد محمد على على حسنمحمود31133677

بورسعيدمحمد محمد مصطفى الحارونيمحمود31143678

بورسعيدمحمد محمود عايش عليمحمود31153679

بورسعيدمحمد محمود عبد النبي الغزوليمحمود31163680

اإلسماعيليةمحمد محمود محمد ابو اليزيدمحمود31173681

اإلسماعيليةمحمد محمود محمد بحيرىمحمود31183683

بورسعيدمحمد محمود محمد على البويسيمحمود31193685

بورسعيدمحمد محمود محمد عيسيمحمود31203686

بورسعيدمحمد مصطفى احمد محمدمحمود31213687

بورسعيدمحمد مصطفى عباس المزاحىمحمود31223688

بورسعيدمحمد موسي محمدمحمود31233689

اإلسماعيليةمحمدصالح حسنمحمود31243690

اإلسماعيليةمدحت سليم نصر الدينمحمود31253691

بورسعيدمدحت محمد احمد الصبيحىمحمود31263692

اإلسماعيليةمصطفى عبد المقصود خميس عليمحمود31273693

بورسعيدمصطفي سرور درويش سرورمحمود31283694

اإلسماعيليةمنصور خليل محمدمحمود31293695

اإلسماعيليةمنصور محمود منصورمحمود31303696

اإلسماعيليةموسى عبد الحافظ عابد محمود31313697

اإلسماعيليةموسى محمد موسىمحمود31323698

اإلسماعيليةناجى الزعفرانى دياب ديبمحمود31333699

اإلسماعيليةناصر علي عبد هللا التونيمحمود31343700

اإلسماعيليةنبيل محمود عبد هللامحمود31353701

اإلسماعيليةنصر محمود  البقلي محمود31363702

بورسعيدهشام السيد مهران عثمانمحمود31373704

بورسعيدهشام محمود صديق على سالمة محمود31383705

اإلسماعيليةوائل فؤاد محمد محمود31393706

بورسعيدوليد محمود عزب يوسفمحمود31403707

اإلسماعيليةوليد محمود محمد شويمه محمود31413708

اإلسماعيليةياسر احمد الشحات محمود31423709

اإلسماعيليةياسر زكي محمود محمودمحمود31433710

اإلسماعيليةياسر عيسى عيسى الشحاتمحمود31443711

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةياسر محمود شعبان محمودمحمود31453712

ـ:على العنوان التالي بورسعيد ابراهيم مصطفى ابراهيم الشريفمحمود 31463713

االسماعيلية احمد السعيد مصطفى الشربينيمحمود 31473714

االسماعيلية احمد عبدهللا اسماعيلمحمود 31483715

بورسعيد اسامه محمود عباس العزازيمحمود 31493716

اإلسماعيلية السيد موسي سالم محمود 31503717
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 
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االسماعيلية ايمن عبدالعزيز احمدمحمود 31513718

االسماعيلية ايمن محمود عطيه سعادهمحمود 31523719

اإلسماعيلية أمين عبدالحميد أمين محمود 31533720

بورسعيد حامد عوض محمد جعفرمحمود 31543721

االسماعيلية رجب يوسف حسانينمحمود 31553722

االسماعيلية رضا عليوه وهبي خليلمحمود 31563723

بورسعيد عالء مسعد محمد السيسيمحمود 31573724

بورسعيد محسن السيد النشارمحمود 31583725

اإلسماعيلية محمد السيد محمد حمدانمحمود 31593726

االسماعيلية محمد حسين محمود خاطرمحمود 31603727

االسماعيلية محمد رمضان ابراهيم السيدمحمود 31613728

االسماعيلية محمد عبدالمبدى احمدمحمود 31623729

االسماعيلية محمد محمد عبدالعالمحمود 31633730

االسماعيلية محمد محمود عبدالرحمن خليلمحمود 31643731

االسماعيلية محمد محمود مسعودمحمود 31653732

االسماعيلية نبيل عبد الحميد احمد حسنينمحمود 31663733

بورسعيدابراهيم الداودى ابراهيم الهدبيمحمود 31673734

بورسعيدابراهيم محمد سالمة فودة محمود 31683735

اإلسماعيليةاحمد ابوالعباس عبدالمجيدمحمود 31693736

اإلسماعيليةاحمد عبدالواحد محمد محمود 31703737

االسماعيليةاحمد محمود حسنمحمود 31713738

اإلسماعيليةالسيد محمد عبد المجيد عبدالهاديمحمود 31723740

بورسعيدالسيد محمود باشامحمود 31733741

اإلسماعيليةأحمد محمود محمد محمود 31743742

بورسعيدأيمن السيد على عبدالصمدمحمود 31753743

بورسعيدجابر محمود عبدالمجيد احمدمحمود 31763744

اإلسماعيليةحمدي احمد سلطان بالل محمود 31773747

بورسعيدرمضان محمد عبد الصادق احمد محمود 31783748

اإلسماعيليةسعيد محمد خليلمحمود 31793749

اإلسماعيليةسليمان سالم محمدمحمود 31803750

االسماعيليةسيد جوده محمد حمزهمحمود 31813751

اإلسماعيليةصابر محمد علي محمود 31823752

اإلسماعيليةصبرى غريب عنانىمحمود 31833753

اإلسماعيليةعبد الجواد أحمد إسماعيلمحمود 31843754

بورسعيدعصام محمد عبدالرؤف احمد جاللمحمود 31853755

اإلسماعيليةعلي عراقي محمد خطابمحمود 31863756

بورسعيدغريب حسن فهمي محمدمحمود 31873757

بورسعيدمحمد احمد محمود الجبالي محمود 31883758

بورسعيدمحمد السيد ابراهيم ابوكرات محمود 31893759

بورسعيدمحمد أحمد مصطفي مصطفيمحمود 31903760

بورسعيدمحمد حسن محمود طنطاوى محمود 31913761

بورسعيدمحمد عبد الفتاح محمد أحمد الغباريمحمود 31923762

االسماعيليةمحمد عبدالمنعم محمود اسماعيلمحمود 31933763

اإلسماعيليةمحمد غريب حامد محمدمحمود 31943764

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةمحمد فريد محمدمحمود 31953765

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةمحمد محمود حسن عبد المنعم محمود 31963766

بورسعيدمحمد منير علي حسن محمود 31973767

بورسعيدمرسي محمد مصطفى البلتاجيمحمود 31983768

اإلسماعيليةناصر محمد على محمود 31993769

اإلسماعيليةتامر محمود عبد الحميد محمود  32003770
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 
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بورسعيدعالء عبده محمد عبدالكريم محمود  32013771

بورسعيدمجدى محمد انور فرح السويركىمحمود  32023772

اإلسماعيليةعالء مختار السيدمختار32033773

بورسعيدمؤمن غريب أحمد بدويمدثر32043774

اإلسماعيليةابراهيم محمود امين  مدحت 32053775

اإلسماعيليةكرم محمد محمودمديح32063776

بورسعيدماهر زكى موسى ايوبمرقس32073777

بورسعيداحمد محمد حسن ابويوسفمروان32083778

بورسعيداسامة ضاحي محمود سليمانمروان32093779

اإلسماعيليةالسيد خليل محمد علىمروان32103780

اإلسماعيليةجمال فراج عبد الحميدمروان32113781

بورسعيدخالد أحمد خليل عبد الواحدمروان32123782

بورسعيدطارق مدبولى حسن دعباسمروان32133783

بورسعيدمحمد حسن الدمياطىمروان32143784

بورسعيدمحمد عادل على عبد الحليممروان32153785

اإلسماعيليةابراهيم فهيم معوض محمودمروان 32163786

بورسعيداسامة الدسوقي الدسوقي صالح مروان 32173787

بورسعيد محسن نصر محمد عثمان مروان  32183788

بورسعيداحمد محمد محمودمسعد32193789

بورسعيدعالء احمد السعيد محمد دراهممسعد32203790

بورسعيداحمد محمد طه الطيبمسلم 32213791

بورسعيداحمد محمد عثمان سليممسلم 32223792

االسماعيلية جمال سعد شطامصطفى32233793

بورسعيدابراهيم عبد هللا كامل مصطفى32243794

اإلسماعيليةابراهيم مصطفى ابراهيم مصطفى32253795

بورسعيداحمد حسن ابراهيم بدويمصطفى32263796

اإلسماعيليةاحمد سعد زغلول حسنمصطفى32273797

اإلسماعيليةاحمد عبد الخالق السيد محمدمصطفى32283798

اإلسماعيليةاحمد عبد العزيز فرج عزازيمصطفى32293799

اإلسماعيليةاحمد محمد امينمصطفى32303800

اإلسماعيليةاسعد مصطفى ابراهيم مصطفى32313801

اإلسماعيليةاسماعيل احمد سالمهمصطفى32323802

اإلسماعيليةاسماعيل شحاته عبد الجوادمصطفى32333803

اإلسماعيليةالسيد احمد صالح صالح رزقمصطفى32343804

بورسعيدالسيد احمد عبد اللطيف مصطفى32353805

اإلسماعيليةالسيد أحمد مرسي السيدمصطفى32363806

اإلسماعيليةالسيد على محمود حجاجمصطفى32373807

بورسعيدالسيد مسعد محمد جودهمصطفى32383808

بورسعيدالسيد مصطفى على ابراهيم يوسفمصطفى32393809

بورسعيدايمن حسن محمد الزعفرانىمصطفى32403810

اإلسماعيليةأحمد راشد جحامصطفى32413811

بورسعيدأحمد محمود محمود الطيرمصطفى32423812

بورسعيدأحمد مصطفى  احمد عثمانمصطفى32433813

بورسعيدأشرف محمود عبد الرازق عبد الرازقمصطفى32443815

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةبرغوت فرحان ابراهيممصطفى32453816

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةبهجت محمد حامد على سالممصطفى32463817

اإلسماعيليةجمال عثمان تمام علىمصطفى32473818

اإلسماعيليةحسام اسماعيل ابراهيممصطفى32483819

بورسعيدحسن احمد حسين الصيفىمصطفى32493820

اإلسماعيليةحسن إبراهيم شرفمصطفى32503821
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى
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اإلسماعيليةحسين سعد الدين ابراهيم مصطفى32513822

اإلسماعيليةحسين مرشدى محمود حسنمصطفى32523823

اإلسماعيليةحسين مصطفى سليمان مصطفى32533824

اإلسماعيليةخالد السيد أحمد عبد هللا مصطفى32543825

اإلسماعيليةخالد صابر راضى عبدالعالمصطفى32553826

اإلسماعيليةرباح محمد محمد ابو العنينمصطفى32563827

بورسعيدسعد مصطفى محمد  حواسمصطفى32573829

بورسعيدطارق محمد مسعد ابو زيدمصطفى32583831

اإلسماعيليةعالء الدين مصطفى مصطفى مصطفى32593832

اإلسماعيليةعنتر عبد الحميد سليمانمصطفى32603833

اإلسماعيليةعيد محمد حسن حسينمصطفى32613834

اإلسماعيليةفرج على محمدمصطفى32623835

اإلسماعيليةمجدى صالح محمد البايرمصطفى32633837

اإلسماعيليةمجدى محمود على حسن مصطفى32643838

بورسعيدمجدي علي محمد السيد العراقيمصطفى32653839

بورسعيدمحمد البراهيم السيد معوضمصطفى32663840

بورسعيدمحمد السعيد عوض احمد قوطهمصطفى32673841

بورسعيدمحمد السيد مصطفى قنديلمصطفى32683842

بورسعيدمحمد بسيوني محمد بسيونيمصطفى32693843

اإلسماعيليةمحمد حسن علي مصطفى32703844

بورسعيدمحمد رشاد طه هريسةمصطفى32713845

اإلسماعيليةمحمد زكرى محمود محمدمصطفى32723846

بورسعيدمحمد عطيه محمود جودهمصطفى32733847

اإلسماعيليةمحمد عمر على مصطفى32743848

بورسعيدمحمد عوض ريانمصطفى32753849

بورسعيدمحمد عوض عيد يوسفمصطفى32763850

اإلسماعيليةمحمد فتحى أحمد رضوانمصطفى32773851

بورسعيدمحمد فوزي عبد هللا يوسفمصطفى32783852

بورسعيدمحمد لطفى امين ابو العنينمصطفى32793853

اإلسماعيليةمحمد متولى ابراهيممصطفى32803854

اإلسماعيليةمحمد محمد سالم مصطفى32813855

اإلسماعيليةمحمد محمد عبد السميعمصطفى32823856

بورسعيدمحمد محمد محمد محمود عطيهمصطفى32833857

اإلسماعيليةمحمد مرزوق عاشورمصطفى32843859

اإلسماعيليةمحمد مصطفى كمال تونىمصطفى32853861

اإلسماعيليةمحمد مصطفى محمد احمدمصطفى32863862

بورسعيدمحمد مصطفى محمد مصطفىمصطفى32873863

اإلسماعيليةمحمد مصطفى مرزوق عبدالرحيممصطفى32883864

بورسعيدمحمد مصطفى مصطفى الجملمصطفى32893865

بورسعيدمحمود عبد المنعم عبد المنعم الشافعىمصطفى32903866

اإلسماعيليةمحمود عبدالحميد مصطفى على البعلمصطفى32913867

اإلسماعيليةمحمود على زيدان بهلولمصطفى32923868

اإلسماعيليةمحمود محمد حامدمصطفى32933869

اإلسماعيليةمحمود محمد عبد هللا مصطفى32943870

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدمحمود محمد عثمان هما ممصطفى32953871

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةمحمود نجيب محمودمصطفى32963873

بورسعيدمصطفى احمد فؤاد مصطفى خليلمصطفى32973874

اإلسماعيليةممدوح عبد الغني السيد عبدالغنيمصطفى32983875

بورسعيدمنتصر مصطفى عبد اللطيف ابو العالمصطفى32993876

اإلسماعيليةنبيل فتح هللا ابراهيم عبدالفضيلمصطفى33003877
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

74 من 66صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


اإلسماعيليةهاني محمد عبالنبي برعيمصطفى33013878

بورسعيدهيسم طه محمد حمودةمصطفى33023879

بورسعيديوسف عبد العزيز يوسف عراقي مصطفى33033880

بورسعيد امين محمد زكي عبده بدرهمصطفى 33043881

االسماعيلية انور احمد محمد بكريمصطفى 33053882

بورسعيد رمضان مغربي احمد عبدهللامصطفى 33063883

بورسعيد عباس ابراهيم السيد الخياطمصطفى 33073884

االسماعيلية عصام محمد حسن الخشابمصطفى 33083885

االسماعيلية كامل سليمان محمدمصطفى 33093886

بورسعيد ماهر احمد امينمصطفى 33103887

االسماعيلية محمد السيد عبدالحليم اسماعيلمصطفى 33113888

االسماعيلية محمد حسين محمد محمودمصطفى 33123889

االسماعيلية محمد شلبي شلبي محمدمصطفى 33133890

االسماعيلية محمد محمد حسانين مصطفى 33143891

االسماعيلية محمد محمد عبدالعزيز الخوليمصطفى 33153892

االسماعيلية محمد مصطفى سويلم مصطفىمصطفى 33163893

االسماعيلية محمد مصطفى محمودمصطفى 33173894

بورسعيد محمود مرسي عبدالهادي حسنينمصطفى 33183895

اإلسماعيليةاحمد شحات احمد مصطفى 33193896

اإلسماعيليةاحمد عبد العاطى محمد ابراهيم مصطفى 33203897

اإلسماعيليةاحمد محمد جمعهمصطفى 33213898

بورسعيدالسيد ابراهيم محمود ابو الحمد مصطفى 33223899

االسماعيليةالسيد محمود السيدمصطفى 33233900

اإلسماعيليةحافظ السيد يوسف  تاريمصطفى 33243901

اإلسماعيليةحماده مصطفي االتربي مصطفى 33253902

اإلسماعيليةمحمد حسين محمدمصطفى 33263903

بورسعيدمحمد فاروق مصطفى عبدالعالمصطفى 33273904

بورسعيدمحمد محمد ابراهيم البدري مصطفى 33283905

اإلسماعيليةمحمد مفرج حسينمصطفى 33293906

اإلسماعيليةمحمود ابو المجد محمد مصطفى 33303907

اإلسماعيليةمحمود عبد هللا محمود مصطفى 33313908

اإلسماعيليةهشام سعيد محمدمصطفى 33323909

بورسعيد احمد السيد حسين عبدهللا مصطفى  33333910

االسماعيلية عبدالناصر احمد على مصطفى  33343911

اإلسماعيليةابراهيم حليفي محمد مسلممصطفي33353912

بورسعيداحمد السيد احمد سيد احمدمصطفي33363913

بورسعيداحمد امين احمد ابراهيممصطفي33373914

بورسعيداحمد عبدالباسط مصطفي عبدالباسطمصطفي33383915

بورسعيداشرف مكرم عبدالنبي محمد ابو عاصيمصطفي33393916

اإلسماعيليةالسيد ابوسريع عبدالعال السيدمصطفي33403917

بورسعيدالسيد محمد محمد الناغيةمصطفي33413918

بورسعيدأحمد عبدالجليل دياب عبدالرحيممصطفي33423919

بورسعيدأحمد محمد السيد محمد الغريبمصطفي33433920

اإلسماعيليةجمال عبدالتواب عبده علىمصطفي33443921

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةحامد عبدالسالم حامدمصطفي33453922

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةخيري محمد موسيمصطفي33463923

اإلسماعيليةرأفت مصطفي عطيه ابراهيممصطفي33473924

اإلسماعيليةصالح مصطفي محمدمصطفي33483925

بورسعيدعبدالمنعم السيد حامد السواحمصطفي33493926

بورسعيدمحمد جابر طه محمود الطوبجيمصطفي33503928
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

74 من 67صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


اإلسماعيليةمحمد رجب محمدمصطفي33513929

اإلسماعيليةمحمد شحاتة عبدالعزيز احمدمصطفي33523930

بورسعيدمحمد غريب محمد حسنينمصطفي33533931

اإلسماعيليةمحمد فاضل حمدون مصطفي33543932

بورسعيدمحمد محمود عبدالمعطي مصطفيمصطفي33553933

اإلسماعيليةمحمود ابورحاب السيد ابورحابمصطفي33563934

اإلسماعيليةمحمود عبد الفتاح خالدمصطفي33573935

بورسعيدمحمود عبده محمود ابراهيممصطفي33583936

اإلسماعيليةمحمود مصطفي السيد عوضمصطفي33593937

اإلسماعيليةناصر عبد اللطيف حسين مصطفي33603938

بورسعيدنعيم عبدالمنعم ابراهيم الرماليمصطفي33613939

بورسعيدهشام احمد شفيقمصطفي33624333

اإلسماعيلية سالم السيد سالم علىمصطفي 33633941

االسماعيلية مصطفي راغب منصور مصطفي 33643942

بورسعيدرمضان عبد الكريم احمد مصطفي 33653943

اإلسماعيليةعبده صالح  عبد الحميد مصطفي 33663944

اإلسماعيليةعماد مصطفي السيد عيد ندامصطفي 33673945

اإلسماعيليةمحمد سالمة شاهر مصطفي 33683948

بورسعيدمحمد عبده حسن يونس مصطفي 33693950

اإلسماعيليةمحمد محمد حسين مصطفي 33703951

اإلسماعيليةهاني مصطفي محمد السعدونيمصطفي 33713952

بورسعيدالسيد احمد الشربيني سعدمعاذ33723953

اإلسماعيليةخالد تاج الدين عباس حلميمعاذ33733954

اإلسماعيليةمحمد السيد خليل عمرمعاذ33743955

اإلسماعيليةمحمد السيد محمد عبد الخالق معاذ33753956

اإلسماعيليةمحمد سيد محمد معاذ33763957

بورسعيدعلي شلبي سليم شلبيمعاذ 33773958

اإلسماعيليةمحمد عبد الوهاب عبد الحميدمعاز33783959

اإلسماعيليةمحمد معالي راشدمعالى33793960

اإلسماعيليةاحمد غريب علي معتز33803961

اإلسماعيليةمجدي احمد عبد الحميد حسينمعتز33813962

اإلسماعيليةمحمد السيد يوسف جمعهمعتز33823963

بورسعيدمحمد محمد الصفتيمعتز 33833964

اإلسماعيليةاسامه خليل حكيممعوض33843966

بورسعيدمحمد السيد حسن عزامممدوح33853967

اإلسماعيليةهشام ممدوح أحمد يعقوبممدوح33863969

بورسعيدمحمد مصطفى السيدابراهيم المهداويمهاب33873970

بورسعيدمحمد موسى محمد بهجتمهاب33883971

االسماعيلية محمد مرغني محمدمهاب 33893972

االسماعيليةمهاب محمد احمد موسى دهشانمهاب 33903973

بورسعيداشرف الشحات الحضرىمهند33913974

بورسعيدالسيد السعيد ابوزيد الدسوقى مهند33923975

بورسعيدالسيد محمود علي عبد الهاديمهند33933976

بورسعيدايمن محمد عبد القادر عطيه مهند33943977

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدأشرف عباس حسن عيسىمهند33953978

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةحمدي محمد محمود محمدمهند33963979

بورسعيدعالء السيد صالحمهند33973980

اإلسماعيليةمحمد عبد الرحيم حسنمهند33983982

بورسعيدمحمد على عبده عبد هللا مهند33993984

بورسعيدمحمد فاروق التابعى الضظوى مهند34003985
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

74 من 68صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


بورسعيدمحمد محمد حسين الزامكمهند34013986

بورسعيدمحمد محمود  السمبوسكانيمهند34023987

بورسعيدمحمد محمود مسعد الغندورمهند34033988

بورسعيدمدحت سليمان محمد علي الجوهريمهند34043989

اإلسماعيليةمصطفى محمد مصطفىمهند34053990

اإلسماعيليةياسر احمد احمد إسماعيل عنانيمهند34063991

بورسعيد احمد ابوالمعاطي احمدمهند 34073992

بورسعيدأحمد عبد النبى حسن على مهند 34083994

بورسعيد عمرو عبدالفتاح سليمان مهند  34093995

اإلسماعيليةاحمد احمد احمد سالمانمؤمن34103997

اإلسماعيليةاحمد رشدي علي ابو العطامؤمن34113998

اإلسماعيليةاحمد عطيه امام محجوبمؤمن34123999

اإلسماعيليةاحمد غريب عبد الجواد احمدمؤمن34134000

اإلسماعيليةاحمد محمد دياب عبدهللا مؤمن34144001

بورسعيداحمد محمد علي مؤمن34154002

بورسعيداحمدحسن السيد السبعمؤمن34164003

اإلسماعيليةاشرف غريب صديق محمودمؤمن34174005

بورسعيدالسيد السيد خليل المجدوبمؤمن34184006

بورسعيدالسيد محمد السادات محمد حسينمؤمن34194007

بورسعيدالعربي  ابو الحمد احمد محمدمؤمن34204009

بورسعيدأحمدخليل حامدالمحروقىمؤمن34214010

اإلسماعيليةأشرف حسن محمد مؤمن34224011

بورسعيدحسن فوزى حسن  رمادهمؤمن34234012

بورسعيدحلمى السيد العربى السيد مناعمؤمن34244013

اإلسماعيليةرمضان علي احمد سيدمؤمن34254015

بورسعيدطارق البيلي احمد السيدمؤمن34264016

اإلسماعيليةعادل صالح ابراهيممؤمن34274017

بورسعيدعادل محمد عوض الشربينىمؤمن34284018

اإلسماعيليةعبدالناصر احمد ابراهيم مؤمن34294019

اإلسماعيليةعالء الشبراوى محمد كاشفمؤمن34304020

اإلسماعيليةعلي احمد عليمؤمن34314021

بورسعيدعماد عبدالرحيم عبد المريد ابراهيممؤمن34324022

بورسعيدعمرو محمد محمد اسماعيل ابو زيدمؤمن34334023

بورسعيدماهرشحته رمضان السيدمؤمن34344024

االسماعيليةمجدي السيد محمود مؤمن34354025

بورسعيدمحمد ابراهيم محمد عبد الرحيممؤمن34364026

اإلسماعيليةمحمد السيد عبدالفتاح رزقمؤمن34374027

اإلسماعيليةمحمد السيد محمود أحمدمؤمن34384028

اإلسماعيليةمحمد عبده عمر محمدمؤمن34394029

اإلسماعيليةمحمد محمد السيد مصطفىمؤمن34404030

بورسعيدمحمد محمد عالم جودهمؤمن34414031

بورسعيدمحمود حسن محمد سليمانمؤمن34424032

بورسعيدناصر السيد صالح خفاجىمؤمن34434033

بورسعيدهانى السيد السيد المصريمؤمن34444034

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدهشام عباس عباس عبد هللامؤمن34454035

ـ:على العنوان التالي بورسعيدياسر كمال  البغداديمؤمن34464036

بورسعيد السيد عبدالهادي امين عبدالرحيممؤمن 34474037

بورسعيد تامر حسين  امين المصري مؤمن 34484038

االسماعيلية شحته ابراهيم عبداللطيف عروقمؤمن 34494039

االسماعيلية عادل الدسوقي احمد علىمؤمن 34504040
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء
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االسماعيلية محسن السيد عبدالسالممؤمن 34514042

بورسعيد محمد خالف محمد خالفمؤمن 34524044

بورسعيد محمود محمد محمد علىمؤمن 34534045

بورسعيد هاني محمد محمد الشماعمؤمن 34544046

بورسعيدابراهيم السيد ابراهيم الشاعرمؤمن 34554047

بورسعيداشرف محمد زكى يوسف  البصراطيمؤمن 34564048

االسماعيليةالسيد عبدالفتاح السيد ابراهيممؤمن 34574049

اإلسماعيليةسامى حسين على مؤمن 34584050

االسماعيليةعبدالرحمن محمود عبدالسالم محمد عرابيمؤمن 34594051

بورسعيدعبده طه على ابو سعدهمؤمن 34604052

اإلسماعيليةمحمد أبو المعاطى  رجب ابو المعاطيمؤمن 34614053

بورسعيدمؤمن محمود احمد جمال الدين شاكرمؤمن 34624054

بورسعيد السعيد محمد عبدالرحمن مؤمن  34634055

بورسعيد جمال يسري محمود الدالي مؤمن  34644056

بورسعيد وليد الغريب محمد عيسيمؤيد الدين34654057

اإلسماعيليةايمن سامى ميخائيلميخائيل34664058

بورسعيدحسن محمد حامد كيوانميسرة34674059

بورسعيداالمير مساعد بخيت تمساحمينا34684060

اإلسماعيليةأنور فهمي جريسمينا34694061

بورسعيدجرجس لحظى راغب مينا34704062

اإلسماعيليةداود كمال كاملمينا34714063

بورسعيدسامى جابر بحيرى شحاتةمينا34724064

اإلسماعيليةعادل قرقار طانيوس مينا34734065

اإلسماعيليةكمال غريب خليل عطيةمينا34744066

بورسعيدنادى رفعت بشرىمينا34754067

االسماعيلية وجيه فايز فريد اسكندرمينا 34764068

بورسعيدرمزي فهمي منصور جاد هللامينا 34774070

اإلسماعيليةماجد منصور سالمة ميخائيلمينا 34784071

بورسعيدمالك سمير سميع بشاي مينا 34794072

بورسعيدمنير زخاري عجبان زخاريمينا 34804073

بورسعيدوليم جيد ايوب عيسىمينا 34814074

بورسعيد السيد عوض اسماعيل ابراهيمناجي 34824075

اإلسماعيليةاسامة ابراهيم عباس محمدنادر34834076

بورسعيدالسيد عبدالنبي أحمد فراجنادر34844077

بورسعيدحسن محمد السيد المرسينادر34854079

اإلسماعيليةمحمد السيد السيد صيامنادر34864081

اإلسماعيليةمحمد صابر احمد علينادر34874082

بورسعيدهانى توفيق شفيقنادر34884083

اإلسماعيليةالسيد حسن رزقنادر 34894084

اإلسماعيليةاشرف عبادى طه ناصر 34904085

اإلسماعيليةرشاد محمد رشادناصر 34914086

اإلسماعيليةمحمد ناصر ابوساطي ناصر 34924087

اإلسماعيليةخالد عباس حسن علىناصر الدين34934088

اإلسماعيليةسمير نبيه تادرسنبيل34944089

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدمحمد نبيل الداودى عبد العالنبيل34954090

ـ:على العنوان التالي بورسعيد وائل عباس عباس اسماعيلنبيل 34964091

بورسعيدمحمد محمود محمدالمغيرنديم34974092

اإلسماعيليةمحمد حمزه محمدنصر34984093

اإلسماعيليةعادل عبد القوى محمدنصر 34994094

بورسعيدالسيد العربي ابراهيم حسن محمد مرزوقنور35004095
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 
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اإلسماعيليةمحمد عبد الكريم عوض عبدالكريمنور35014096

بورسعيدالعربي السيد حافظ مهران نور 35024097

اإلسماعيليةحسن محمد عبد المطلب نور الدين35034099

بورسعيدصابر عبد القادر احمد سليماننور الدين35044100

بورسعيدوائل السيد طه زهراننور الدين35054101

اإلسماعيليةيحى كمال الدين محمد اسماعيلنور الدين35064102

بورسعيد حسن حسن مصطفى درويشنور الدين 35074103

بورسعيد عبدالرحمن السيد محمد عليوهنور الدين 35084104

بورسعيد محمد فوزي عبدالعزيز حسيننور الدين 35094105

بورسعيدوائل محمد محمد صبحنور هللا 35104107

اإلسماعيليةمحمود محمد محمود هادي35114108

اإلسماعيليةالسيد هاشم محمدهاشم35124110

اإلسماعيليةمصطفى مصطفى يوسف حسن هانى35134111

الشرقيةطاهر امام محمد امامهاني35144112

بورسعيدعاطف شوقي أنيس بشاريهاني35154113

اإلسماعيليةعالء بدر الدين يوسفهاني35164114

بورسعيدمحروس مسعود شنودة جرجسهاني35174115

بورسعيدالقطب المتولي صبيح الدسوقي هشام35184116

بورسعيدامير عزت محمد رخاهشام35194117

اإلسماعيليةأسامة محمود فهمي عبدهللا هشام35204118

اإلسماعيليةصالح قبيص عبد اللطيف احمدهشام35214119

اإلسماعيليةطلعت السيد العربى عبده السيد عبدالرازقهشام35224120

اإلسماعيليةعماد شعبان عبدالخالق محمدهشام35234121

بورسعيد طارق محمد حسن على شحاتههشام 35244122

بورسعيد محمد سعد محمود محمدهشام 35254123

بورسعيداشرف صالح الدين على يونس هشام 35264125

اإلسماعيليةممدوح صبرى محمد عطيةوجدى35274126

اإلسماعيليةاسماعيل السيد احمد وليد35284127

بورسعيدالسيد علي محمود نوفلوليد35294128

بورسعيدأدهم أحمدالسيد الشرقاوىوليد35304129

بورسعيدجمال التابعى ابو النجا عبد الدايموليد35314130

اإلسماعيليةسامي عباس احمد رمضانوليد35324132

بورسعيدعادل حسين عمار أحمدوليد35334133

بورسعيدمحمد ابو بكر محمد عبد هللاوليد35344135

اإلسماعيليةمحمد احمد حسانينوليد35354136

اإلسماعيليةمحمد اسماعيل عبدالحميدوليد35364137

اإلسماعيليةمحمد السيد امينوليد35374138

اإلسماعيليةمحمود عبد الحفيظ محمد يوسفوليد35384139

بورسعيد مجدي صالح عبدالمقصود الحربيياسر35394141

اإلسماعيليةاحمد احمد ابوزيد ياسر35404142

اإلسماعيليةالسيد عبدالسالم عوض عليياسر35414143

اإلسماعيليةحنيدق السيد محمدياسر35424144

اإلسماعيليةفؤاد محمد السيد عقلياسر35434145

اإلسماعيليةمحمدالسيد امامياسر35444146

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3االسماعيلية محمد محمد سليمان الرفاعىياسر 35454148

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةخالد ابراهيم محمدي االشقرياسين35464149

بورسعيدزكريا عبد الحليم حلمي عبد الرؤوفياسين35474150

اإلسماعيليةياسر محمد يوسف محمدياسين35484151

اإلسماعيليةخميس إبراهيم سليم محمديحي35494152

اإلسماعيليةزكريا عبدالرازق عبداللطيفيحي35504153
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى
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اإلسماعيليةجمعة على عبد الجواديحيى35514154

اإلسماعيليةزكريا السيد عبدالمجيد عبد النعيميحيى35524155

بورسعيدمحمد يحيى راضى باشايحيى35534157

بورسعيدالسيد يحيى طه يحيى 35544158

بورسعيدمحمد مصباح السعيد عبدة يحيى 35554159

اإلسماعيليةعبدالناصر فؤاد عثمان يحيي35564161

بورسعيدمحمد ابراهيم ابراهيم العاصييحيي35574162

بورسعيدمحمد ابراهيم احمد هنداميحيي35584163

اإلسماعيليةمحمد امين محمد رضوانيحيي35594164

بورسعيد احمد السيد السيد سعيديوسف35604166

بورسعيد احمد حمدي على عيسىيوسف35614167

االسماعيلية حسين عبدالمنعم حسينيوسف35624168

بورسعيدابراهيم ابو زيد يونسيوسف35634170

بورسعيدابراهيم السيد تاج الدينيوسف35644171

بورسعيدابراهيم ذكى جاد سروريوسف35654172

بورسعيدابراهيم مطاوع محمد هالليوسف35664173

اإلسماعيليةاحمد ابراهيم احمديوسف35674174

بورسعيداحمد ابو المعا طي احمد محمد سالمهيوسف35684175

اإلسماعيليةاحمد حسن محمد جمعهيوسف35694176

اإلسماعيليةاحمد سعد سيد عبدالعال سعديوسف35704177

اإلسماعيليةاحمد محمد عطيه الحارون يوسف35714178

بورسعيداحمد منتصر محمد نصريوسف35724179

بورسعيداسامه زكريا فرحات البغدادىيوسف35734180

اإلسماعيليةاشرف حسن احمد حسن يوسف35744181

بورسعيداشرف فوزى محمد شطايوسف35754182

بورسعيداشرف محمد كمال محمود جلهوميوسف35764183

بورسعيداشرف وليم جابر صليبيوسف35774184

اإلسماعيليةالسيد عبد الفتاح السيد ابراهيميوسف35784185

بورسعيدالسيد محمد عبدهيوسف35794187

بورسعيدالسيد محمود السيد درويشيوسف35804188

اإلسماعيليةالسيد يوسف عبد العال علييوسف35814189

اإلسماعيليةايمن السيد محمد حسن جلهوميوسف35824190

بورسعيدأحمد رزق عبد المجيد عيسىيوسف35834191

بورسعيدأحمد عبد المنعم حسن حجازييوسف35844192

بورسعيدأحمد محمدالبسيونييوسف35854194

اإلسماعيليةأسامة مصطفى أحمد مصطفييوسف35864195

بورسعيدأشرف صالح الدين نجيب حسن المنشاوى يوسف35874196

اإلسماعيليةبخيت حسن حنفى يوسفيوسف35884197

اإلسماعيليةتامر يوسف احمد حسن الفقييوسف35894198

اإلسماعيليةجالل محمد عامريوسف35904199

القاهرةجمال زين العابدين اسماعيليوسف35914200

بورسعيدحازم محمد على سليمانيوسف35924201

اإلسماعيليةحجاج يوسف أحمد حسنيوسف35934202

بورسعيدحسام محمد علي جمعهيوسف35944203

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدحسن حسن محمد السرجانىيوسف35954204

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةحسنى سليمان على سالم يوسف35964205

اإلسماعيليةحسين عبد اللطيف حسين يوسف35974206

اإلسماعيليةحلمي سليمان سالم حسينيوسف35984207

اإلسماعيليةحماده سليم علي سالميوسف35994208

االسماعيليةحمدي العربي السيد الحمامصييوسف36004209
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

74 من 72صفحة 
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اإلسماعيليةخالد اسماعيل العكرمىيوسف36014210

بورسعيدخالد سعد السيد عبد الحميديوسف36024211

اإلسماعيليةرجب غريب محمد يوسف36034212

بورسعيدرضا احمد محمدمحمديوسف36044213

اإلسماعيليةرضا السيد عبدالفتاحيوسف36054214

بورسعيدسامي حامد الكرداوييوسف36064215

بورسعيدسامي شحاته علي فتوحيوسف36074216

بورسعيدشريف محمد علي الزينىيوسف36084218

اإلسماعيليةشعبان محمد اسماعيليوسف36094219

بورسعيدصابر منصور عبد المبدى عبدهللايوسف36104220

بورسعيدطارق شعبان صالحيوسف36114221

بورسعيدطارق فؤاد بالمون غبلايريوسف36124222

بورسعيدعاطف عبد الفتاح محمد الزينىيوسف36134223

بورسعيدعاطف محمد احمد المصرىيوسف36144224

بورسعيدعاطف محمود عبده عليوةيوسف36154225

بورسعيدعبد الرحمن عبد الرحمن الشرقاوي يوسف36164227

اإلسماعيليةعبدالحميد عطية عبدالحميديوسف36174228

اإلسماعيليةعبدالرحمن على على يوسف36184229

االسماعيليةعبدالعزيز حسن عبدالدايميوسف36194230

بورسعيدعبده محمد عبده وهبه يوسف36204232

االسماعيليةعصام عبدهللا عبدالرحمن حلوهيوسف36214234

بورسعيدعالء الدين محمد محمد احمد جاد هللا يوسف36224236

اإلسماعيليةعلي عبيد محموديوسف36234237

اإلسماعيليةعمرو ابراهيم الدسوقى محمد عبد الرحمنيوسف36244238

بورسعيدمجدى محمود منصور السيد يوسف36254239

بورسعيدمحمد ابراهيم عبد الرحمن رضوانيوسف36264240

بورسعيدمحمد ابراهيم محمد الخضيرىيوسف36274241

بورسعيدمحمد السيد احمد شلبييوسف36284242

اإلسماعيليةمحمد السيد يوسف اسماعيليوسف36294244

بورسعيدمحمد العربي فرج حسنيوسف36304245

اإلسماعيليةمحمد جامع عبد المجيديوسف36314247

اإلسماعيليةمحمد جالل عز الدين حمادةيوسف36324248

اإلسماعيليةمحمد جمعة محمد جمعةيوسف36334249

اإلسماعيليةمحمد حسن صالح مصطفى حمدانيوسف36344250

بورسعيدمحمد حسن محمود عاشوريوسف36354251

بورسعيدمحمد حمزه الحمامصى يوسف36364252

اإلسماعيليةمحمد عبد الرحيم حمودةيوسف36374253

اإلسماعيليةمحمد عبد العزيز على اماميوسف36384254

بورسعيدمحمد عبد الفتاح سالمهيوسف36394255

اإلسماعيليةمحمد عبدهللا احمد عثمانيوسف36404256

بورسعيدمحمد على محمد فارسيوسف36414257

اإلسماعيليةمحمد علي زيديوسف36424258

بورسعيدمحمد فوزى مختار الهندى يوسف36434260

اإلسماعيليةمحمد قاسم عبد الرحيم يوسف36444261

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3اإلسماعيليةمحمد محمد سرور محمد يوسف36454262

ـ:على العنوان التالي اإلسماعيليةمحمد محمد عبد المعطي يوسف36464263

بورسعيدمحمد محمد محمود الشاعريوسف36474264

اإلسماعيليةمحمد محمود محمد الهوارىيوسف36484265

بورسعيدمحمد منتصر رمضان عبدالسالميوسف36494266

بورسعيدمحمد يوسف عوض السنبارىيوسف36504268
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jobs@suezcanal.gov.eg

لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

74 من 73صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


بورسعيدمحمدصبرى احمدعفيفىيوسف36514269

اإلسماعيليةمحمدعبدالحكم محمد زغلوليوسف36524270

اإلسماعيليةمحمود عبد الوهاب محمود عمارهيوسف36534271

بورسعيدمحمود محمد السيد بسام يوسف36544273

اإلسماعيليةمصطفى فاروق غريب يوسف36554274

بورسعيدمصطفى محمد سمير عبد  الفتاح الكفراوىيوسف36564275

بورسعيدموسي غريب موسي علييوسف36574276

اإلسماعيليةناصر عبده سليمان رزقيوسف36584277

بورسعيدنعيم عزيز إبراهيميوسف36594278

بورسعيدهشام احمد ثابت رشوانيوسف36604279

بورسعيدهشام يوسف محمد الديبيوسف36614281

بورسعيدوليد على محمد محسنيوسف36624282

بورسعيدوليد فاروق أحمد الزالطيوسف36634283

بورسعيدوليد ماهر محمد المنسى يوسف36644284

بورسعيدياسر سعدي عوض عبد المنعميوسف36654285

اإلسماعيليةياسين كمال ابراهيم يوسف36664286

بورسعيد احمد احمد محمد زيديوسف 36674287

بورسعيد اشرف حسين عبدالحافظيوسف 36684288

بورسعيد سعد السيد على كمالويوسف 36694289

بورسعيد عصام حسن محمود احمديوسف 36704290

بورسعيد عصام محمد محمد الشناوييوسف 36714291

االسماعيلية على سالم علىيوسف 36724293

بورسعيد محمد احمد السيد عبدالسالميوسف 36734294

بورسعيد محمد السيد البدوي عبدهللا الجعيدييوسف 36744295

اإلسماعيلية محمد عبدالحميد ذكي عبدالحميد يوسف 36754296

االسماعيلية محمد عبدالشافي محموديوسف 36764297

بورسعيد محمد يوسف على فرجيوسف 36774298

االسماعيلية هشام عبدالسالم كيالنييوسف 36784299

االسماعيلية هشام محمود محمد  القصاصيوسف 36794300

بورسعيد يسري محمد محمود عثمانيوسف 36804301

بورسعيداحمد عطا هاشم عمر يوسف 36814302

بورسعيداحمد مختار محمد علي حسنين يوسف 36824303

بورسعيدالسيد محمد محمد عبد الرحيم يوسف 36834304

اإلسماعيليةسامى عبدالحميد حسانينيوسف 36844305

بورسعيدسمير محمد محمد احمد يوسف 36854306

اإلسماعيليةشريف يوسف محمد يوسف 36864307

بورسعيدعادل محمد يوسف الحريرى يوسف 36874308

بورسعيدعمرو محمد فاروق محمد المدثريوسف 36884309

اإلسماعيليةكمال عزت اسماعيليوسف 36894310

اإلسماعيليةمجدى تغيان عسران عمرانيوسف 36904311

بورسعيدمحمد السيد ابراهيم الدميرى يوسف 36914313

االسماعيليةمحمد جمال الدين على البنهاوييوسف 36924314

اإلسماعيليةمحمد سعد الدين حامديوسف 36934315

اإلسماعيليةمحمد سويلم عيد يوسف 36944316

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3بورسعيدمحمد عبد الرؤوف يوسف جمعهيوسف 36954317

ـ:على العنوان التالي بورسعيدمحمد عمرو محمد الحلوجي يوسف 36964319

بورسعيدمحمد محمد احمد بلبوليوسف 36974320

اإلسماعيليةمحمود مسعود محمد ابراهيميوسف 36984321

اإلسماعيليةهاشم ابراهيم عوض هللا يوسف 36994322

بورسعيدهاني فوزي احمد احمد الشيخيوسف 37004323

بورسعيدياسر محمد حسن الهويدييوسف 37014324

اإلسماعيلية محمد محمد يوسف  يوسف   37024325

اإلسماعيليةمحمد حسن محمد عبد هللايونس37034326

بورسعيدمحمد يونس احمد حجازييونس37044328
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علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل متقدم1 

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

لمن يتبين عدم استيفائه لشروط االعالن أو لمن لم يقدم

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

9:30و تبدأ اختبارات  محافظة السويس الساعة 

:-المستندات االتية أصول مع احضار 

ـ بطاقة الرقم القومى ان وجدت1 

ـ شهادة ميالد رقم قومي2  

ـ بيان نجاح شهادة االعدادية3

كارنيه تأمين صحي او مدرسة مختوم علي  )اثبات شخصية -  4

(الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

برجل- مثلث - آله حاسبة  )ـ ادوات مكتبية لالختبار التحريري 5

(-  .........  قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة - منقلة 

jobs@suezcanal.gov.eg

لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن الميعاد : تنوية هام 

المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و الشفوية

 البناء محافظة بورسعيد7:30تبدأ االختبارات الساعة 

8:30و تبدأ اختبارات محافظة االسماعيلية الساعة 

74 من 74صفحة 
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