
المسلسل
رقم القيد في 

الرياضي
تعليمات هامةالميعادالمدينة

السويساحمد ابراهيم احمد ابراهيم14336

السويسحمدى ابراهيم شاذلى احمدابراهيم24337

السويسخالد عبد الفتاح غريب ابراهيم34338

السويسصابر ابراهيم عوده ابراهيم44340

السويسعاطف ابراهيم احمدابراهيم54341

السويسعبد الرحمن عوض بحرابراهيم64342

السويسعلي بدير سليمانابراهيم74343

السويسعمر ابراهيم علي عمرابراهيم84344

السويسمحمد ابراهيم عباسابراهيم94345

السويسمحمد سعد الدين عليابراهيم104346

السويسمحمد عبد الودود حمزهابراهيم114347

السويسمحمد محمود احمدابراهيم124348

السويسناصر على حسن ابراهيم134349

السويسهشام ابراهيم  حسن سالمابراهيم144350

السويس السيد حسن موسىابراهيم 154352

السويسحسن محمد مرسيابراهيم 164353

السويسطالرق ابراهيم سالم ابراهيم 174354

السويسمحمد ابراهيم احمد مصطفىابراهيم 184355

السويس خالد ذكي مصيلحياحمد194356

السويس سعيد سيد احمد محمد شتااحمد204357

السويس طارق حنيدق عباس عبدالرحيماحمد214358

السويس محمد فتحى الجوهرياحمد224360

السويساحمد عبدالعال احمد الشاعراحمد234361

السويساسامة احمد سالم ابوالجدايلاحمد244362

السويساشرف احمد خلف هللااحمد254363

السويساشرف احمد مصطفىاحمد264365

السويساشرف احمد مصطفىاحمد274364

السويساشرف عبيد علىاحمد284366

السويساشرف وليد احمد السيداحمد294367

السويسالحسينى سليمان اسماعيل عيد صالحاحمد304368

السويسالسيد الخضر بدوياحمد314369

السويسالسيد جمعه جابراحمد324370

السويسالسيد عبد العال احمد نصراحمد334371

السويسايهاب احمد محمد احمد عمر احمد344373

السويسأشرف أحمد عبد العال رضواناحمد354374

السويسأشرف أحمد ماهر ونساحمد364375

السويسجمال احمد محمود احمد374376

السويسجمال حسن عبدهللا احمد384377

السويسجمال محمد حسن موسياحمد394378

السويسحامد جوده جودهاحمد404379

السويسحسن أحمد محمود مصطفىاحمد414380

السويسحمادة عبد الحفيظ توفيق احمد424382

السويسخالد حسن محمد احمد434383

السويسخالدانور سليماحمد444384

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3السويسخليفه فتحى خليفه خلفاحمد454385

ـ:على العنوان التالي السويسرجب حسين سالماحمد464387

السويسرشدى أباظة محمد أحمداحمد474388

السويسرمضان حزين أحمداحمد484389

السويسرمضان عبداللطيف محمد احمد494390

السويسسالم محمد برغوثاحمد504391

هيئة قناة السويس 

ادارة شئون العاملين

قسم التعيينات

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

2016 لسنة 5بموجب االعالن رقم  (السويس )المهني ببورفؤاد و فرعه ببورتوفيق مدينة 
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jobs@suezcanal.gov.eg

لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن : تنوية هام 

الميعاد 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  )اثبات شخصية -  4

(علي الصورة 

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 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

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

برجل

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

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل 1 

متقدم

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

18 من 1صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


السويسسامى ابو المجد محمود علىاحمد514392

السويسسامي محمد سماناحمد524393

السويسسعد خضاري حفني احمد534394

السويسسعد محمد حسناحمد544395

السويسسعيد ابو الفتوح عبدالعظيماحمد554396

السويسسعيد حسين السيداحمد564397

السويسسعيد حنفى احمد احمد574398

السويسسعيد شعبان محارباحمد584399

السويسسليمان محمد سليمان محمداحمد594400

السويسسمير غريب احمداحمد604401

السويسسيد احمد حامد محمداحمد614402

السويسسيد حسن على خميساحمد624403

السويسشريف احمد السيد محمداحمد634404

السويسصالح مصطفي ابراهيماحمد644405

السويسعادل حسان مصطفىاحمد654407

السويسعادل محمد جبريل عبدالقادراحمد664409

السويسعادل محمد علياحمد674410

السويسعال عبد الفتاح احمد العطار احمد684411

السويسعبد الحميد يونس عثمان احمد694413

السويسعبد الرازق بدر الدين مسلماحمد704414

السويسعبدالعزيز عبدالعال عبدالعزيز احمد714415

السويسعبدالعزيز محمد نصير خطابياحمد724416

السويسعبدالعليم أحمد محمداحمد734417

السويسعبدالكريم السيد عبدالمجيداحمد744418

السويسعبدالمنعم حماده عبدالموجوداحمد754419

السويسعالء الدين عبد الرؤوف محمداحمد764422

السويسعلي محمود عبد الرحمن فرج هللااحمد774424

السويسعماد عليوة محمد احمد784425

السويسعوض هللا احمد علىاحمد794426

السويسغريب عبدهللا احمداحمد804428

السويسفتحي حسن محمداحمد814432

السويسفريد احمد سعيداحمد824434

السويسفواز محمد حسان احمد احمد834435

السويسفوزي فهمي موسي احمد844436

السويسماهر محمد عبدهللا احمد854437

السويسمبارك عبدالباسط مبارك مهراناحمد864438

السويسمحسن علي احمداحمد874439

السويسمحمد احمد عبداللطيف احمد884440

السويسمحمد النبوي عوض الشافعياحمد894442

السويسمحمد امين احمداحمد904443

السويسمحمد أبو المجد سليمان احمداحمد914444

السويسمحمد أبو المجد عبد اللطيفاحمد924445

السويسمحمد أحمد على مصطفى احمد934446

السويسمحمد حامد محمداحمد944447

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3السويسمحمد رشوان محمود حسيناحمد954449

ـ:على العنوان التالي السويسمحمد رمضان عبدهللا احمد964450

السويسمحمد سعيد احمداحمد974451

السويسمحمد طه ابراهيم احمد984453

السويسمحمد عبد العال على احمد994456

السويسمحمد عبدالراضى عثماناحمد1004459

ق 
اف
مو

 ال
ن
ني
الث

 ا
وم

ي
3

و 
لي
يو

 
2

0
1

7
م
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن : تنوية هام 

الميعاد 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  )اثبات شخصية -  4

(علي الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

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

برجل

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

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل 1 

متقدم

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

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 

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

18 من 2صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


السويسمحمد عبدالصمد عبدالعزيزاحمد1014460

السويسمحمد عبدالمنعم مرسياحمد1024461

السويسمحمد عبدة محمد احمد1034462

السويسمحمد عصمت محمد احمد1044463

السويسمحمد على علىاحمد1054464

السويسمحمد مهدي حسنين عبدالرحمناحمد1064467

السويسمحمود عبدهللا راغب احمد1074468

السويسمحمود علي نصراحمد1084469

السويسمحمود محمد اسماعيل احمد1094470

السويسمحمود محمد محمداحمد1104471

السويسمدحت حسني إبراهيم احمد1114472

السويسمصطفي احمد مصطفياحمد1124473

السويسممدوح احمد محمد احمد1134474

السويسممدوح محمد الطيباحمد1144475

السويسناجي احمد عبد العزيزاحمد1154476

السويسناصر السيد عبد الخالقاحمد1164477

السويسنصر احمد احمد عبدهللا الدكرونياحمد1174479

السويسنورالدين سعد  الدين  سيد خليل احمد1184480

السويسياسر محمد على مساعداحمد1194481

السويسياسر مصطفى علىاحمد1204482

السويسيوسف احمد يوسف احمد1214483

السويس ابراهيم احمد مرزوق حريزاحمد 1224484

السويس ابراهيم عبدالمنعم محموداحمد 1234485

السويس السيد فوزي السيد احمد 1244486

السويس بدوي مبارك محمود علىاحمد 1254487

السويس خالد محمد يونساحمد 1264488

السويس صبحي سعيد على احمد 1274489

السويس عالء مسعد خليل حسن رخااحمد 1284490

السويس غريب عبدالسميع احمد سالماناحمد 1294491

السويس كمال محمد الحسين سليماناحمد 1304492

السويس متولي السيد صديقاحمد 1314493

السويساسماعيل احمد اسماعيل محمداحمد 1324496

السويساشرف محمد علىاحمد 1334498

السويسجابر محمد طه احمد 1344499

السويسحسن عبد الرحمن احمد حميد احمد 1354500

السويسخالد بدوي محمداحمد 1364501

السويسرشاد فايز طنطاوي حنفياحمد 1374503

السويسسيد عبدالاله على احمد 1384504

السويسعادل الكيالنى عبدالحميداحمد 1394506

السويسعصام النوبي محمد علي احمد 1404507

السويسعالء السيد يوسفاحمد 1414509

السويسعلى محمد حسن على الهندى احمد 1424510

السويسمحمد ابو الفضل محمداحمد 1434512

السويسمحمد احمد ابونوراحمد 1444513

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3السويسمحمد رضوان على احمد 1454514

ـ:على العنوان التالي السويسمحمد عبد الموجود محمد مصطفىاحمد 1464515

السويسمحمد محمود على محمد شاهيناحمد 1474516

السويسمصطفى سلمان حسين سالماناحمد 1484518

السويسمحمد عبد العظيم علياحمد  1494519

السويسناصر محمد عباساحمد  1504520
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن : تنوية هام 

الميعاد المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

 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  )اثبات شخصية -  4

(علي الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

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

برجل

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

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل 1 

متقدم

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

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و 

الشفوية

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

18 من 3صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


السويسجمال محمد عبد المعروفاسامة1514522

السويسحسن السيد حسن فرغلياسامة1524523

السويسحسين عبد الحميد توفيقاسامة1534524

السويسخالد السيد رضوان محمداسامة1544525

السويسعبد الكريم محمد مجلياسامة1554527

السويسمحمد عبدهللا فهمىاسامة1564529

السويس اشرف عبدالسالم ابراهيماسالم1574530

السويسابراهيم نجيل محمد عيسياسالم1584531

السويساحمد محمد محمد تماماسالم1594532

السويسحسن محمد احمد موسىاسالم1604533

السويسخالد على هماماسالم1614534

السويسرمضان محمد غريب حسناسالم1624535

السويسعبد الفتاح علي ابراهيم عبد هللااسالم1634536

السويسعبد اللطيف محمد رشواناسالم1644537

السويسمحمد عوض عثماناسالم1654540

السويسمحمود إبراهيم إبراهيم اسالم1664542

السويسمنصور زرقاني مدنياسالم1674543

السويسوليد عبد الغنى محمد عبدهاسالم1684544

السويس محمد ابراهيم احمد مصطفىاسالم 1694545

السويس محمد ابوالمجد عبداللطيفاسالم 1704546

السويس محمد صالح هاشم محمداسالم 1714547

السويسفارس عبدالرازق أحمد عثمان اسالم 1724550

السويسالسيد احمد محمود اسماعيل1734551

السويسمحمود إسماعيل احمد ابراهيماسماعيل1744553

السويس جابر عبدهللا عبدالسميعاشرف1754554

السويسوليد الحسينى محمداكرم1764555

السويسمحمد بدري محمد عثمانالبدري1774556

السويس هشام حسن شحاته الحسين 1784558

السويسمحمد السيد احمدي عليالسيد1794559

السويسوائل السيد عبد الفتاحالسيد1804560

السويسنبيل السيد احمد ابوزيدالسيد 1814561

السويسمحمد عبدالنبي ابراهيمامير 1824563

السويسجورج عادل شوقىاندرو1834565

السويسمحمد فتحي محمد سالمهانس 1844566

السويسصابر عيسوي احمدايمن1854567

السويسمحمود عبد العظيم أحمدايمن1864568

السويسمدحت محمد محمد بدرانايمن1874569

السويسحسن مصطفى كمال احمدايهاب1884570

السويسعادل امين عبداللطيف ايهاب1894571

السويس حسين أحمد محمد حسن أحمد 1904573

السويسجمال محمد السيدبسام1914574

السويسعيد اسد محمدبشار1924575

السويساشرف ابوزيد علىبالل1934576

السويسمحمد دياب عبدالرحمن بالل1944578

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3السويسمحمد مصطفى محمد عبد الحميد بالل 1954579

ـ:على العنوان التالي السويساحمد عبدالغنى مصطفىبهاء 1964580

السويس عوني ماهر جادهللا بيتر1974582

السويس نسيم فكري سعيدتوماس 1984583

السويسخالد عزازي ابراهيمجاسر1994584

السويسوجيه جرجس شنوده جرجس2004585
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jobs@suezcanal.gov.eg

لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن : تنوية هام 

الميعاد المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

 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  )اثبات شخصية -  4

(علي الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

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

برجل

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

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل 1 

متقدم

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 

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

18 من 4صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


السويسأشرف سعد إسماعيل جمال2014586

السويس محمد جمال محمدجمال 2024588

السويساحمد السيد احمد محمدحازم2034589

السويساشرف درويش علىحازم2044590

السويسأحمد محمد مصطفى حازم 2054592

السويسحماده محمد جاد الربحازم 2064593

السويسعادل محمد محمد مصطفى عيد حازم 2074594

السويسعصام عزت احمد البناحسام2084596

السويساسماعيل ربيع محمد عليحسام 2094598

السويسعادل حسان مصطفىحسان2104600

السويساحمد السيد احمد زعربحسن2114601

السويساحمد حسن محمدحسن2124602

السويسالسيد حسن ابراهيمحسن2134603

السويسخالد حسن بيومي ابراهيمحسن2144604

السويسسيد عبدالوهاب كريمحسن2154605

السويسعالء حسن محسبحسن2164606

السويسفوزى حسن محمد حسن2174607

السويسمحمد حسن احمدحسن2184608

السويسوائل جمال حسن حسن2194609

السويساسالم حسن حبيشى السيد حسن 2204610

السويسسيد حسن على ابوحطبحسن 2214611

السويسمصطفى عبد النبي مصطفىحسين2224613

السويس صالح عبدالصبور حسنحسين 2234614

السويسرزق زكي الشعراويحمدي 2244615

السويسمبروك عبد الصادق حامدحمدي 2254616

السويسسمير محمد السخيلىحمزة2264617

السويسمحمد عبدالغفار علي براية حمزة 2274618

السويسعصام حلمى احمد حمزه2284619

السويسحسن ابراهيم محمد احمد قناوىخالد2294620

السويسشريف عبدالحميدابوالحمدخالد2304621

السويسمحمد جاد الرب احمدخالد2314622

السويسمحمد سيد مصطفي خالد2324623

السويسهانى السيد محمد النجدىخالد2334624

السويس جمال عبدالمنعم محمود عبدالموجودخالد 2344625

السويس على احمد سليمخالد 2354626

السويسمحمد رفعت السباعىخالد 2364627

السويسعماد نسيم ميخائيل بولسديفيد2374628

السويسمحمد رمضان رموزى علىرامى2384629

السويساحمد علي عبد هللارامي 2394630

السويساحمد احمد ابراهيم الهجرسيروؤف 2404631

السويساحمد عبدالسالم السيد ابو القمصانزياد2414632

السويسالسيد محمد أحمد  عبد العالزياد2424633

السويسبهاء حسن شلبيزياد2434634

السويسمحمد كامل حسن زياد2444636

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3السويسمحمود غرباوي محمد سالمهزياد2454637

ـ:على العنوان التالي السويسمحمود ليثى احمد زياد2464638

السويسابراهيم انور عبدالحليمزياد 2474640

السويسحسن سالم السيدسالم2484641

السويسصالح السيد عبد المجيد السيدسامح2494642

السويس خالد سعيد السيدسعيد2504643
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن : تنوية هام 

الميعاد 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  )اثبات شخصية -  4

(علي الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

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

برجل

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

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل 1 

متقدم

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع 

األلكترونى

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

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

18 من 5صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


السويسايهاب شحات احمدسعيد2514644

السويساشرف عبد الخالق شحاتة سعيد 2524645

السويسمحمد سليمان حسن سليمان2534647

السويسهشام سمير عزب فرحاتسمير2544648

السويس محمد سيد مسعد محمد الشطوىسيد2554649

السويسحسن السيد حسن محمد سيد2564651

السويس محمد محمد عمارهسيد 2574654

السويساحمد فاضل احمدسيف الدين2585415

السويس محمد لبيب عبدالصادقسيف الدين 2594655

السويسرفعت محمود صديقشريف2604656

السويسايمن عبدالوهاب محمد عزتشهاب2614657

السويسرمضان خلف ابو رحابشهاب2624658

السويسطارق شحاته عبد الحكيمشهاب2634659

السويسفضل السيد السيد احمد عصرشهاب 2644660

السويس احمد صالح موسىصالح2654661

السويسابراهيم السيد ابراهيمصبرى2664662

السويسالسيد السيد سعد شرديصالح2674663

السويسبغدادى صايم حسنصالح2684664

السويسعبد الجواد صالح عبدالجوادصالح2694665

السويسمحمود دسوقى أحمدصالح 2704667

السويسعوض فهمي نعمان ضياء 2714669

السويسأسامة عابد أحمد  علىطارق2724670

السويسسيد نور الدين شحات طارق2734671

السويسمحمد رمضان محمدطارق2744673

السويسوليد فكرى حسن طارق2754674

السويس عالم حسان عالم عبدالقادرطارق 2764675

السويس محمد عبدالنبي عبدالمجديطارق 2774676

السويسخالد حسن خليل طلعت2784677

السويس سيد مختار علىطه2794678

السويسسالم غريب حسينعادل2804679

السويسمحمد محمد عبد الرؤوف محمد عبدالرحمنعادل2814680

السويسياسر السعيد عباس عادل2824681

السويسابراهيم احمد محمدعاشور 2834683

السويسعلى محمود نصر الدينعاصم2844684

السويسعبد الناصر عبد النبى فاوي  عامر2854685

السويسناصر رمضان محمد خليلعبد الحميد2864687

السويسعبد اللطيف عبد الرازق حسنعبد الرازق2874688

السويسابراهيم حسان طايععبد الرحمن2884689

السويساحمد رسالن محمود احمدعبد الرحمن2894690

السويساحمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن2904691

السويساحمد محمد احمد قاسمعبد الرحمن2914692

السويساحمد محمود احمد عبد الرحمن2924693

السويسايمن محمد محمد همامعبد الرحمن2934695

السويسأحمد على حامد محمدعبد الرحمن2944696

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3السويسأحمد محمود حسنين عبد الرحمن2954697

ـ:على العنوان التالي السويسجبريل شحاته عبد الحميد عبد الرحمن2964698

السويسجمال عبد الناصر محمود عبد السالمعبد الرحمن2974699

السويسعلى احمد على عبد الرحمن2984702

السويسعلي حسن علي عبد الرحمن2994703

السويسعلي محمد أحمد الجوهريعبد الرحمن3004704
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن : تنوية هام 

الميعاد 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  )اثبات شخصية -  4

(علي الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

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

برجل

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

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل 1 

متقدم

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

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 

18 من 6صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


السويسعلي محمد سيد عليعبد الرحمن3014705

السويسفرحات إبراهيم القللىعبد الرحمن3024707

السويسمحمد الصاوي إبراهيمعبد الرحمن3034709

السويسمحمد حسين احمد حسينعبد الرحمن3044712

السويسمحمد سعد الدين محمدينعبد الرحمن3054713

السويسمحمد عبد الفتاح جاد الربعبد الرحمن3064714

السويسمحمود عبدالعظيم راضيعبد الرحمن3074717

السويسمصطفي سيد مصطفي عبد الرحمن3084718

السويسممدوح احمد محمد احمدعبد الرحمن3094719

السويسمهند محمد السيد عبد الرحمن3104720

السويسناجي رياض عبد العزيزعبد الرحمن3114721

السويسناصر زكي يوسفعبد الرحمن3124722

السويسناصر فتحي عبد السالمعبد الرحمن3134723

السويس رحيمي محمود ابراهيم الرحيميعبد الرحمن 3144724

السويساحمد محمد احمد جادعبد الرحمن 3154725

السويسأحمد سليمان محمود سيدعبد الرحمن 3164726

السويسحسين عباس احمدعبد الرحمن 3174727

السويسمحمد محارب سيد عبد الرحمن 3184729

السويسمحمد محمود يونسعبد الرحمن   3194730

السويسحسين عبد الرحيم محمد سليمانعبد الرحيم3204731

السويسفرج عبد الرحيم عباس عبد الرحيم3214732

السويسمحمد عبد السالم محمدعبد السالم3224733

السويسمحمود عبد العزيز محمودعبد العزيز 3234735

السويسمحمد قرقار طايع عبيدعبد الكريم3244736

السويس محمد محمود محمدعبد هللا3254738

السويساحمد عبد النعيم عليوهعبد هللا3264739

السويسأحمد ابو المجد مالك عبد هللا3274741

السويسجابر عبد هللا عبد السميع عبد هللا3284742

السويسجابر على عبد المولىعبد هللا3294743

السويسحمدي عبد المجيد محمود عبد هللا3304744

السويسرشاد ابراهيم صالح بركاتعبد هللا3314746

السويسعصام عبد هللا بكريعبد هللا3324747

السويسماهر محمد يونسعبد هللا3334749

السويسمصطفى محمد جودهعبد هللا3344751

السويسموسى  منصور حسين فرجعبد هللا3354752

السويسنشات حسن احمد مرادعبد هللا3364753

السويسيوسف محمد محمد اسماعيلعبد هللا3374754

السويسأحمد عبدالحميد سالمعبد هللا 3384755

السويسخالد عبد الحميد عبد الرحمن عبد هللا 3394756

السويسرضا محمد علي الجمالعبد هللا 3404757

السويسسعيد حلمى زكى محمدعبد هللا 3414758

السويسعبده محمد عبده أحمد محمدعبد هللا 3424759

السويسماهر عبد الاله يوسف عبدالالهعبد الناصر3434761

السويسياسر دسوقى عبد المجيدعبدااله3444762

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3السويساحمد عبدالحميد عبداللطيفعبدالحميد3454763

ـ:على العنوان التالي السويسمنير عبدالحميد عبدالنعيمعبدالحميد 3464764

السويس على عبده على حسين علىعبدالرحمن3474765

السويس محمد خلف حسانينعبدالرحمن3484766

السويس ياسر فوزي ابراهيمعبدالرحمن3494767

السويساحمد محمود احمد عبدالرحمن3504770
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن : تنوية هام 

الميعاد 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  )اثبات شخصية -  4

(علي الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

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

برجل

(-  .........  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 

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل 1 

متقدم

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

18 من 7صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


السويساشرف حسن نجدي عبدالجوادعبدالرحمن3514771

السويسأشرف السيد على عبدالرحمن3524772

السويسأمجد ابو بكر على عبدالرحمن3534773

السويسخالد احمد عبدالمبديعبدالرحمن3544774

السويسخليل جودة مصطفىعبدالرحمن3554775

السويسسليمان جودى منصور عزالرجالعبدالرحمن3564776

السويسعطا عبادى حسن عبدالرحمن3574778

السويسكرم توفيق  عبدالرحمن سويلمعبدالرحمن3584780

السويسمحمد السيد رضوانعبدالرحمن3594781

السويسمحمد حسن حجازي حسنعبدالرحمن3604782

السويسمحمد غريب احمد حسنعبدالرحمن3614784

السويسمحمدكمال الدين بشاري عبدالرحمن3624785

السويس جمال عبدالمجيد حسنين احمدعبدالرحمن 3634788

السويس رضا االنصاري محمدعبدالرحمن 3644789

السويس عبدالناصر محمد محمد عزبعبدالرحمن 3654790

السويس عصام محمد قطبعبدالرحمن 3664791

السويس على عباس محمودعبدالرحمن 3674792

السويسالسيد عبده على واليعبدالرحمن 3684794

السويسعلى احمد سعيدعبدالرحمن 3694795

السويسمحمد حلمي السيد ابوالمجدعبدالرحمن 3704796

السويسمحمد عبدالباسط احمد ابراهيم عبدالرحمن 3714797

السويسمحمد عبدالحكيم سيدعبدالرحمن 3724798

السويسمحمد عبدالحميد محمدعبدالرحمن 3734799

السويسمحمد محمد السيد محمدعبدالرحمن 3744800

السويسموسى عيسى موسى أحمد عبدالرحمن 3754801

السويسيوسف محمد حسنى يوسفعبدالرحمن 3764802

السويس محمد حسن فرج عبدالرحمن  3774803

السويس نبيل كمال ابراهيم محمد عبدالرحمن  3784804

السويسأحمد عبدالستار عبدهللا يوسفعبدالستار3794805

السويسالسيد البدري السيد عبدالعزيز3804806

السويسعادل سليمان داود العشيعبدالعزيز3814807

السويسمحمود عبدالعزيز على عبدالعزيز3824808

السويسخالد عبدالعظيم أسماعيل أحمدعبدالعظيم3834809

السويس اشرف ابوزيد علىعبدهللا3844810

السويس سيد محمد عبدالرحمن محمدعبدهللا3854811

السويساشرف محمود محمد عبدهللا3864813

السويسالسيدعبدهللا محمد عبدهللا3874814

السويسانور امين عبداللطيف عبدهللا3884815

السويسأحمد أبراهيم سرورعبدهللا3894816

السويسحسن عزالدين محمد قاسمعبدهللا3904817

السويسشحاته محمد سليمعبدهللا3914819

السويسطارق السيد محمدعبدهللا3924820

السويسعبد الباسط صغير عبد الباسطعبدهللا3934821

السويسعصام محمد عبد العزيزعبدهللا3944822

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3السويسعلي علي عبد الحميد عبدهللا3954823

ـ:على العنوان التالي السويسمجدي جابر احمد عبدهللا3964824

السويسمحمد ابراهيم محمد ابو العال عبدهللا3974825

السويسمحمد السيد البدوي محمدعبدهللا3984826

السويسمحمد خضري النغموشي عبدهللا3994827

السويسمحمد سالم غريبعبدهللا4004828
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jobs@suezcanal.gov.eg

لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن : تنوية هام 

الميعاد المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

 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  )اثبات شخصية -  4

(علي الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

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

برجل

(-  .........  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

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل 1 

متقدم

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

18 من 8صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


السويسمحمد عباس عزوزعبدهللا4014829

السويسمحمد عبدهللا مصطفى عبدهللا عبدهللا4024830

السويسمحمد محمد حسنعبدهللا4034831

السويسناصر عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا4044832

السويسوليد محمد عبدالعزيزعبدهللا4054833

السويس محمود حساني حسينعبدهللا 4064834

السويسأشرف ابو الحمد عبد الحافظعبدهللا 4074835

السويسسعيد سعد السيد عبدهللا 4084836

السويسصبري سقاوى عبدالرحيمعبدهللا 4094837

السويسعبدالحميد مهدى عبدالحميد سليمانعبدهللا 4104838

السويسمحمد مدبولي  عبدهعبدهللا 4114839

السويسهشام سيد بداللطيفعبدهللا 4124840

السويسعلى احمد مصطفيعبدهلل4134841

السويسوالى فؤاد محمد سليمانعزالدين4144842

السويسأسامه صالح الدين محمد البيصلىعصام4154843

السويسعادل سالمة رزقعصام4164844

السويسامين اسماعيل امين اسماعيلعالء4174845

السويسخالد أبو الفتوح  الشامىعالء4184846

السويسحسين احمد محمد احمدعالء الدين4194847

السويسمجدى ابراهيم علىعالء الدين4204848

السويس حسن على احمد محمد سالمعلى4214850

السويساحمد عبدالرحمن محمد على4224852

السويسالشريف عثمان طه محمدعلى4234853

السويسأحمد رمزى أحمدعلى4244854

السويسحاتم على ماهر على4254855

السويسعبداللطيف ابو زيد عبد اللطيف على4264857

السويسعزت مصطفى حافظ على4274858

السويسمحمود على حسين طعيمهعلى4284859

السويسمدحت عبد الحليم عبد الحليم محمدعلى4294860

السويسناصر علي عبدهللا حجابعلى4304861

السويس يوسف عباس عبدالباسطعلى 4314862

السويساحمد على عبدالرحمن محمدعلى 4325417

السويسجمال حفنى محمد متولى على 4334863

السويسجهاد عبد اللطيف ابراهيم عبداللطيفعلى 4344864

السويسسيد على داودعلى 4354865

السويسغريب على أحمد على 4364866

السويسفوزي احمد محمودعلى 4374867

السويسابراهيم علي عزب علي4384868

السويسالسيد محمد يونسعلي4394869

السويسحسن  يوسف حسنعلي4404870

السويسخالد علي صايمعلي4414871

السويسعواد معوض أحمد خير هللا علي4424873

السويسمحمد غنيم محمد علي4434874

السويسياسر علي حسين علي4444875

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3السويس سمير علي عبد اللطيفعلي 4454876

ـ:على العنوان التالي السويسرمضان غريب حسين ابراهيمعلي 4464877

السويسمحمود علي محمود محمدعلي  4474878

السويسايهاب عزيز موسي عماد4484879

السويسكرم رضاني تامرعماد4494880

السويسعادل سالمه رزقعماد 4504881
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن : تنوية هام 

الميعاد المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

 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  )اثبات شخصية -  4

(علي الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

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

برجل

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

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

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

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل 1 

متقدم

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع 

األلكترونى

ولن يتم السماح بإجراء االختبارات المقرر عقدها

18 من 9صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


السويساحمد عبده السيد درويشعمار4514882

السويسمحمد عمار محمدعمار4524883

السويس علي ابراهيم علي خليلعمر4534884

السويساحمد عبدالرحيم محمد عمر4544886

السويسالسيد عبده على والىعمر4554888

السويسايهاب محمود احمد علىعمر4564889

السويسأشرف فؤاد عبد الفتاحعمر4575419

السويسخالد محمد صالحعمر4584890

السويسخالد هاشم على عمرعمر4594891

السويسسيد عبد الرحيم سعد عمر4604892

السويسعبدالعزيز جادالكريم عبدالعزيزعمر4614894

السويسعبدالعزيز حسين عبدالفتاح عمر4624895

السويسعبدالمنعم محمود عبدالمنعمعمر4634896

السويسعزت عيد عبد الرحمنعمر4644897

السويسعلي رفعت عمرعمر4654898

السويسعلي عبدهللا محمد عمر4664899

السويسغالى ابراهيم أحمد عمر4674900

السويسفتحى مصطفى احمد عيادعمر4684901

السويسفوزي السيد عمرعمر4694902

السويسكمال ابراهيم عمر العطارعمر4704903

السويسمحمد البديني محمد عمرعمر4714904

السويسمحمد عباس محمد احمدعمر4724905

السويسمحمود عطية مصطفى عمر4734907

السويسمصطفى على حسين الخطيبعمر4744908

السويسمهدى عبد المطلب عطيهعمر4754909

السويسموسي مصطفي حسين موسيعمر4764910

السويسناصر أحمد بيومى سليمان عمر4774912

السويس احمد السيد احمد مصطفىعمر 4784913

السويس تامر عبدالحميد محمد عمر 4794914

السويس خالد عطيه اسماعيل السمانعمر 4804915

السويس ناصر شكري محمد حمادعمر 4814916

السويس هاني عثمان خليفه احمدعمر 4824917

السويسابراهيم غريب ابراهيم عمر 4834918

السويسخالد عبدالحميد سليمان سليمانعمر 4844919

السويسغريب نور الدين معداويعمر 4854920

السويسمحمد شوقي عبدالشافيعمر 4864921

السويسمحمد على سعيدعمر 4874922

السويسمحمد غريب على عمر 4884923

السويسمحمد نور الدين توفيق حسن عمر 4894924

السويسناصر خليل عمر محمود عمر 4904925

السويسمحمود عثمان احمدعمر  4914926

السويس سامي على عبدالمعطيعمرو4924927

السويساحمد محمد احمد علي بخيت عمرو4934929

السويسالسيد عبد الشافي يوسفعمرو4944931

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3السويسحماده دردير حسين عمرو4954932

ـ:على العنوان التالي السويسعلي رمضان علي عمرو4964933

السويسمجدى أمين عبدالرحمنعمرو4974934

السويسمحمد جابر محمود عمرو4984935

السويسمحمد جوده محمد عمرو4994936

السويسمحمد زكريا ابراهيم عمرو5004938
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن : تنوية هام 

الميعاد 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  )اثبات شخصية -  4

(علي الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

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

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

برجل

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

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل 1 

متقدم

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع 

األلكترونى

18 من 10صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


السويسمحمود عطية مصطفى عمرو5014939

السويسزكريا محمود غريب محمودعمرو 5024941

السويسسمير مكرم شرقاوىفادى5034943

السويسعادل صبحى تودرسفادى5044944

السويسمرقص ثابت فارسفادى 5054946

السويسبرسوم عياد غاليفادي5064947

السويسعادل موريس عبدهفادي5074948

السويساحمد محمود امينفارس5084949

السويسعلي محمود جالل احمدفارس5094950

السويسمحمد فتحي عباس فارس 5104951

السويسمحمد فتحي احمد كاملفتحي5114953

السويساحمد فوزي محمدفوزي5124954

السويساحمد عادل احمد على كمالىكريم5134955

السويسأشرف جالل محمدكريم5144956

السويسبدري عامر فرجكريم5154957

السويسخالد عبد الكريم بشارىكريم5164960

السويسسيد عبد الفتاح موسىكريم5174961

السويسعادل محمد عبد العزيز كريم5184962

السويسعالء فتحى عبده كريم5194963

السويسعلى احمد علىكريم5204964

السويسعماد حمدى حسن عبدالمنعمكريم5214965

السويسفوزي عبدالظاهر محمدكريم5225416

السويسمحمد احمد السيدكريم5234966

السويسمحمد السيد اسماعيلكريم5244967

السويسمحمد القعقاع سنجابكريم5254968

السويسمحمد سليم مصطفى كريم5264969

السويسمحمد عبد العظيم جودهكريم5274970

السويسمحمد محمود محمدكريم5284971

السويسمسعد محمد محمود عطاكريم5294972

السويسناصر محمد احمدكريم5304973

السويسناصر مهران عبدالرحيم مهرانكريم5314974

السويس اشرف بكر عبدهللاكريم 5324975

السويس دياب حفظي دياب كريم 5334976

السويس محمد فتحي محمد ابراهيمكريم 5344977

السويسعبد هللا السيد محمد النقيطيكريم 5354979

السويسمجدي أحمد شحاتهكريم 5364980

السويسمحمد عبدالمنعم محمد حسنين كريم 5374981

السويس مصطفى كمال الدين نجاركمال5384982

السويسجرجس جوده عطيةكيرلس 5394983

السويسامجد رؤف صادق بشيرماركو5404984

السويسكرم غالي عبد السيدماركو5414985

السويساحمد محمد يوسفمازن5424987

السويسوهدان السعيد السيدماهر5434989

السويسمحمد متولي محمد متولي5444990

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3السويسحماده ابو الحسن امباركمجدي5454991

ـ:على العنوان التالي السويس اشرف بكري حسينمحمد5464993

السويس حسام الدين محمد احمد خضرمحمد5474994

السويس هاني سليمان سالمة محمد5484995

السويسابرهيم عبدالحفيظ شاهينمحمد5494997

السويسابو العال علي السمانمحمد5504998
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن : تنوية هام 

الميعاد 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  )اثبات شخصية -  4

(علي الصورة 

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 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

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

برجل

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

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل 1 

متقدم

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

18 من 11صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


السويسابو مسلم احمد محمد كشكمحمد5514999

السويساحمد السيد عبد العالمحمد5525000

السويساحمد السيد محمد احمد محمد5535002

السويساحمد عبد الراضى محمودمحمد5545004

السويساحمد عبد السميع محمود على محمد5555005

السويساحمد عبدالرحمن محمد محمد5565006

السويساحمد عبدالعزيز علي محمد5575007

السويساحمد فاروق احمد محمد5585008

السويساحمد محمد احمدمحمد5595009

السويساحمد محمد احمد قاسممحمد5605010

السويساحمد محمد جودة السيدمحمد5615011

السويساحمد مصطفى عبد الغنى العواممحمد5625012

السويساحمدخضارى سيدمحمد5635013

السويساسامه اسماعيل حسن محمد5645014

السويساسامه عبدالمجيد عبدالفتاح محمد5655015

السويساشرف صابر عطيه محمد5665016

السويساشرف محمد زكيمحمد5675017

السويساشرف محمد مصطفىمحمد5685018

السويسالسيد على عبدالهادى محمد5695019

السويسالسيد علي احمدمحمد5705020

السويسالسيد محمد محمد احمدمحمد5715022

السويسالسيد محمد محمود عبد الرحيممحمد5725023

السويسالسيد محمد مصطفى الطنبولىمحمد5735024

السويسالغريب السيد البدوى عوضمحمد5745025

السويسالمغاوري السادات احمد محمد5755026

السويسانور محمود سليمان محمد5765027

السويسايمن احمد مبارك محمد5775028

السويسايهاب محمد عبد هللا زعربمحمد5785029

السويسإبراهيم حسين ابراهيممحمد5795030

السويسأحمد سيد صالح محمد5805033

السويسأحمد عيسي موسى محمد5815034

السويسأشرف محمد راوى محمد5825036

السويسجاد على عبدالمولىمحمد5835038

السويسجمال السيد محمد االجاويمحمد5845040

السويسحارس فايز محمدمحمد5855043

السويسحامد منصور حامدمحمد5865045

السويسحسن بشارى حسين محمد5875046

السويسحسن على إبراهيم محمد5885047

السويسحسن محمد أحمد محمد5895048

السويسحسن مصطفي يوسف علىمحمد5905049

السويسحسن موسي محمد يونسمحمد5915050

السويسحسين احمد محمودمحمد5925051

السويسحماد عيد حماد احمدمحمد5935052

السويسحمدى عبدهللا أحمد محمد5945053

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3السويسخالد السيد محمدمحمد5955054

ـ:على العنوان التالي السويسخالد محمد مصطفي هاللمحمد5965055

السويسخالد مصطفى ابراهيممحمد5975056

السويسرافت على حسن محمد5985057

السويسرافت محمد حفنى محمد5995058

السويسرجب ابو الحمد عبد الرحيم احمدمحمد6005059

ق 
اف
مو

 ال
س

مي
خ
 ال

وم
ي

2
0

و 
لي
يو

 
2

0
1

7
م

jobs@suezcanal.gov.eg

لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن : تنوية هام 

الميعاد 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  )اثبات شخصية -  4

(علي الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

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

برجل

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

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل 1 

متقدم

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

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 

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

18 من 12صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


السويسرضا رمضان محمد محمد6015060

السويسرضا محمد حسن محمد6025061

السويسرمزي السيد محمد البيبانيمحمد6035063

السويسسعد فهمى الضوىمحمد6045064

السويسسعيد فكري عاشورمحمد6055065

السويسسمير السيد مصطفي محمد6065068

السويسسمير عبد الظاهر محمد حامدمحمد6075069

السويسسمير محمود علي محمد6085071

السويسسيد عبد العال السيدمحمد6095073

السويسسيد محمد حسنمحمد6105074

السويسسيد محمد عبداللطيفمحمد6115075

السويسسيد محمد مصطفي محمدمحمد6125076

السويسصبري علي محمدمحمد6135077

السويسصالح احمد محمودمحمد6145078

السويسصالح الدين الطيب حافظمحمد6155079

السويسطارق رشاد عثمان مهرانمحمد6165080

السويسطارق على خلف محمد6175081

السويسعابدين علي حسن بكرمحمد6185082

السويسعادل انور سليممحمد6195083

السويسعبد الحليم حافظ برهاممحمد6205084

السويسعبد الرحمن محمد مرشدىمحمد6215085

السويسعبد الرحيم محمد مصطفىمحمد6225086

السويسعبد المعطي عبد الجواد اسماعيل محمد6235087

السويسعبدالباسط محمد ابوزيد محمدمحمد6245088

السويسعصام ابو الفتوح الهادىمحمد6255089

السويسعصام حسن احمدمحمد6265090

السويسعلى احمد فريد حمادمحمد6275092

السويسعلى حسين عبد القادر محمد6285093

السويسعلى فرج على حسين محمد6295094

السويسعمر محمد عثمان حامدمحمد6305096

السويسغريب ثابت أحمد محمد6315097

السويسغريب سعد بشيرمحمد6325098

السويسغريب على محمود عبد المنعممحمد6335099

السويسكمال احمد مهران بدويمحمد6345100

السويسمجدي شوقي مرزوق رضوانمحمد6355101

السويسمجدي عيسي ابراهيم سالممحمد6365102

السويسمحسن محمود محمد يسري حسينمحمد6375103

السويسمحمد السيد حراجى نصر هللامحمد6385104

السويسمحمد محمد على محمد6395105

السويسمحمود جمعة حسنمحمد6405106

السويسمحمود محمد محمود خليلمحمد6415108

السويسمحمود محمد مرسي محمد6425109

السويسمحمود ناجى محمد فرحاتمحمد6435110

السويسمخلف جابر قاعود محمدمحمد6445111

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3السويسمصطفى عبد الرحيم عبد الرحيم محمد6455113

ـ:على العنوان التالي السويسمصطفى محمد محمد رمضانمحمد6465114

السويسمصطفى محمد نور الدين محمد6475115

السويسممتاز محمد محمود عباسيمحمد6485116

السويسمنصور السيد أحمد محمدمحمد6495118

السويسناجي خميس جادمحمد6505120
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن : تنوية هام 

الميعاد المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

 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  )اثبات شخصية -  4

(علي الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

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

برجل

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

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل 1 

متقدم

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

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

بورسعيد- التابع للهيئة بالترسانة البحرية ببورفؤاد 

 صباح اليوم المحدد إلجراء االختبارات التحريرية و 

الشفوية

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

18 من 13صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


السويسناصر البدرى ابو المجدمحمد6515121

السويسناصر خميس ابوزيد محمد6525122

السويسناصر رمضان عبدربهمحمد6535123

السويسناصر زين العابدين عليمحمد6545124

السويسناصر سعيد ابراهيممحمد6555125

السويسناصر سيد إبراهيم محمد6565126

السويسناصر عبدالخالق ابوزيد ابراهيممحمد6575128

السويسناصر محمد حنفيمحمد6585129

السويسنصر رمضان محمد مرجانمحمد6595130

السويسنصر سيد فرج محمد6605131

السويسوائل غريب محمودمحمد6615132

السويسوليد سعيد عبد العزيزمحمد6625133

السويسياسر ابراهيم السواحمحمد6635134

السويسيحيي ابراهيم أحمد محمد6645136

السويسيوسف على محمود احمدمحمد6655137

السويس اشرف عبده احمدمحمد 6665138

السويس السيد نوبي ابوبكرمحمد 6675139

السويس النميري حسين نمر عباسمحمد 6685140

السويس جابر مبارك عبدالرحيممحمد 6695141

السويس حمدي محمد محمد السمانمحمد 6705142

السويس خالد محمد السيدمحمد 6715143

السويس خليل احمد محمدمحمد 6725144

السويس سعيد محمود على عواجهمحمد 6735145

السويس طلعت حربي نصرمحمد 6745146

السويس عادل محمد محمد محمد 6755147

السويس عالء محمود كامل حسنمحمد 6765148

السويس مدحت محمد منصور السفتي محمد 6775150

السويس هشام صالح الدين احمد الدسوقيمحمد 6785151

السويس ياسر محمد محفوظ  محمدمحمد 6795152

السويس يحيى عبدالحافظ احمد محمد 6805153

السويس يوسف محمد احمد محمد 6815154

السويساحمد علي عبد هللامحمد 6825156

السويساحمد محمد احمد حسنمحمد 6835157

السويساشرف ابراهيم فرحات محمد 6845158

السويساشرف جودة محمد محمد 6855159

السويسالسيد محمد السيد عبد الرحمنمحمد 6865160

السويسالغريب السيد حسن محمد 6875161

السويسايوب ابراهيم عبدالنبي الشرانمحمد 6885162

السويسأبوبكر الصديق محمد الهادي عبد المجيد حسانينمحمد 6895163

السويسأشرف حسن خليلمحمد 6905164

السويسجمال علي محمودمحمد 6915165

السويسجمال محمد رزقمحمد 6925166

السويسجمال محمد على عبدهللامحمد 6935167

السويسحسن عبدربة علي يوسفمحمد 6945168

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3السويسخالد حمدان العبد عبدالرحيممحمد 6955170

ـ:على العنوان التالي السويسزكي محمد زكي محمد الحناويمحمد 6965171

السويسسيد نبيل محمد راغبمحمد 6975172

السويسصالح مصطفى مدنيمحمد 6985173

السويسطارق محمد شعبان محمد 6995174

السويسعادل على راوىمحمد 7005175
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن : تنوية هام 

الميعاد المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

 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  )اثبات شخصية -  4

(علي الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

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

برجل

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

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل 1 

متقدم

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 

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

18 من 14صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


السويسعادل محمد زيدان محمودمحمد 7015176

السويسعاصم عبد الرحيم حسن اسماعيلمحمد 7025177

السويسعاطف رسالن احمد محمد 7035178

السويسعاطف محمد عبد اللطيف محمد 7045179

السويسعبد العزيز محمد عباديمحمد 7055180

السويسعبد هللا محمود جالل احمدمحمد 7065181

السويسعبد الهادي محمد إبراهيم محمد 7075182

السويسعبدالوهاب امين خير محمدمحمد 7085183

السويسعلى صالح الزمزمى محمد 7095184

السويسعماد عبدالعظيم ابراهيممحمد 7105185

السويسعماد كمال الدين نجار حسنمحمد 7115186

السويسغريب نور الدين المعداويمحمد 7125187

السويسمجدي محمد علىمحمد 7135188

السويسمحمد شوكت ابراهيم شلبي محمد 7145189

السويسمحمود رمضان محمد محمودمحمد 7155190

السويسمحمود محمد عثمانمحمد 7165191

السويسياسر فتحي محمد عجورمحمد 7175194

السويس أحمد محمد ابراهيم محمد  7185195

السويسمرزوق عكاشة خضرمحمد  7195196

السويسعادل السيد سليمان محممد7205197

السويس ضاحى حسن سالممحمود7215198

السويس محمد محمود محمد عباسيمحمود7225199

السويسابو بكر احمد حامد محمود7235200

السويساحمد عبدالعال احمد الشاعرمحمود7245201

السويساحمد فتحي عليمحمود7255202

السويساحمد محمود الراوىمحمود7265203

السويساحمد محمود هاشممحمود7275204

السويساشرف عبد الغفور محمد شاهين محمود7285205

السويسايهاب عاطف مصطفى محمود7295207

السويسأحمد إبراهيم علي فراجمحمود7305208

السويسأشرف محمد حسينمحمود7315210

السويسجمال محمد خليل محمدمحمود7325211

السويسحسن احمد يوسفمحمود7335212

السويسحسن حجازي احمدمحمود7345213

السويسخالد محمود السيد اسماعيلمحمود7355217

السويسسيد محمد حسنمحمود7365218

السويسشريف عبد المغنى عطية محمود7375220

السويسصالح رشاد السيد محمود7385222

السويسطارق سعيد محمد  الشرقاويمحمود7395223

السويسعاطف هاشم أحمد محمود7405225

السويسعبد الناصر عبد المنعم علىمحمود7415226

السويسعبدهللا محمد احمد محمود7425227

السويسفتحي محمد الهادي عبد المجيدمحمود7435228

السويسمحمد حشمت احمدمحمود7445230

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3السويسمحمد شعبان محمود محمود7455231

ـ:على العنوان التالي السويسمحمد فؤاد محمد الصادقمحمود7465232

السويسمرسى محمود محمد يسرىمحمود7475234

السويسمسعد أحمد أحمدمحمود7485235

السويسمنير علي محمود محمود7495236

السويسهشام  عبد الوهاب احمد شلبيمحمود7505237
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن : تنوية هام 

الميعاد 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  )اثبات شخصية -  4

(علي الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

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

برجل

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

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل 1 

متقدم

على نموذج طلب االلتحاق الخاص بالهيئة على الموقع 

األلكترونى

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز التدريب المهني

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

18 من 15صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


السويسوائل طه حسين عبد اللطيفمحمود7515238

السويسياسر محمود محمودمحمود7525239

السويسيوسف سعد محمد اسماعيل محمود7535240

السويس سعود مطر احمد سالممحمود 7545241

السويس سعيد فرغلي ابراهيم محمود 7555242

السويس صالح محمود هاشم حسينمحمود 7565243

السويسالسيد علي احمد محمود 7575244

السويسعلى فؤاد محمود محمود 7585245

السويس عادل ابراهيم ابراهيم محمود  7595246

السويسعالء خيرى عبد المجيد عبدالعزيزمحمود  7605247

السويسمحمد سعيد مصطفي درويشمروان7615249

السويسمحمد عربي محمد حفنيمروان7625251

السويسيحي عبدالعزيز ابراهيم شعبانمروان7635253

السويسايهاب شوقى محمودمروان 7645254

السويسايهاب مسعد ابراهيم الكيالمسعد7655255

السويس كمال محمد السيد عبد المقصودمصطفى7665256

السويساحمد محمود احمدمصطفى7675257

السويسالسيد عبدالعظيم محمدمصطفى7685258

السويسالسيد عبدالمنعم أحمدمصطفى7695259

السويسجمال ابراهيم السيدمصطفى7705260

السويسرضا ابراهيم محمد البرىمصطفى7715262

السويسرفاعي سلطان احمد سلطانمصطفى7725263

السويسرمضان محمد حسين احمدمصطفى7735264

السويسصالح الدين عبد المنعم حسن مصطفى7745265

السويسطارق شكرى عبدالعاطى مصطفى7755266

السويسعاطف مصطفى محمد قاسممصطفى7765267

السويسعبد العظيم صديق محمد مصطفى7775268

السويسعلى حسين محمد حسنمصطفى7785269

السويسعلي عباس محمودمصطفى7795270

السويسعلي محروس محمودمصطفى7805271

السويسعلي نصر علي عيسىمصطفى7815272

السويسمحمد بكرى احمدمصطفى7825273

السويسمحمد حلمى حسينمصطفى7835274

السويسمحمد رجب محمد مصطفى7845275

السويسمحمد صبحي خليلمصطفى7855414

السويسمحمدالسعيد محمدمصطفى7865277

السويسمشهور عبدالسالم مشهورمصطفى7875278

السويسناصر مصطفى احمدمصطفى7885279

السويسياسر السيد مخلوف مصطفى7895280

السويس ابراهيم عوض محمودمصطفى 7905281

السويس ابراهيم محمد ابراهيم مصطفى 7915282

السويس احمد سيد عبدالستار علىمصطفى 7925283

السويس خالد مصطفى محمدمصطفى 7935285

السويس سليمان حسن محمد محمدمصطفى 7945286

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3السويساحمد عبدهللا حامدمصطفى 7955288

ـ:على العنوان التالي السويسحسين حسن عبدالمجيدمصطفى 7965289

السويسعزت المالح إبراهيم مصطفى 7975290

السويسمحمد سعيد على محمودمصطفى 7985292

السويسمحمد غريب علىمصطفى 7995293

السويسمحمد فتحى عفيفي حماممصطفى 8005294
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لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن : تنوية هام 

الميعاد 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  )اثبات شخصية -  4

(علي الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

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

برجل

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

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل 1 

متقدم

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

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 

18 من 16صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


السويسمحمد مبارك محمودمصطفى 8015295

السويسمحمد محمد السيد عبدالقادرمصطفى 8025297

السويسمحمود عبدالراضى محمودمصطفى 8035298

السويسهاشم محمود احمدمصطفى 8045299

السويسيوسف محمد قناوى مصطفى 8055300

السويس السيد سعد سليمان احمد سليمان مصطفى  8065301

السويس عيد أحمد رشوان  مصطفي8075302

السويساحمدي عبدالمنعم احمدي حبيشي مصطفي8085304

السويسايهاب السيد ابو المكارم احمدمصطفي8095305

السويسحامد محمد علي مصطفي8105306

السويسسمير احمد شلبى مصطفي8115308

السويسعبده فتحي راشدمصطفي8125309

السويسعزت احمد محمدمصطفي8135310

السويسمحمد السيد علي عبد العالمصطفي8145311

السويسمحمد السيد مخيمرمصطفي8155312

السويسمحمود عبد الحي محمد مصطفي8165315

السويسمحمود محمد عبدالعالمصطفي8175316

السويسنصر عبد الهادي نجم مصطفي8185317

السويسابراهيم الصغير محمد مصطفي 8195318

السويساحمد شعبان السيدمصطفي 8205319

السويسأسامه محمود فراج مصطفي 8215320

السويسحسين محمد محمد الجيزاويمصطفي 8225321

السويسصالح ابوالحمد عبداللطيفمصطفي 8235322

السويسعلي مصطفي حسن مصطفي 8245323

السويسمحمد خليل علي مصطفي 8255324

السويسمحمود عبد الرحمن محمد مصطفي 8265325

السويسهالل ناصر سالم نصرهللامعاذ8275326

السويسناصر السيد محمدمعتز8285327

السويسايهاب اميل رياض مالك8295328

السويسمحمد عقل محمد عبدهللا مهند8305332

السويسمحمود احمد محمد الراويمهند8315333

السويسنادر نبيل حسنين  مهند8325334

السويسهيثم عبد الجواد محمود عبدالجوادمهند8335335

السويس احمد ابراهيم احمد بحيريمهند 8345336

السويس حسام الدين سيد حسنين رضوانمهند 8355337

السويسياسر مصطفى حراجي نصر هللامهند 8365339

السويس عالء الدين على عبدالعزيز موسى  8375340

السويس على جالل مصطفىمؤمن8385341

السويسأحمد حسن إبراهيممؤمن8395342

السويسأحمد محمد اسماعيل مؤمن8405343

السويسجمال احمد احمدمؤمن8415344

السويسرشاد السيد مهدىمؤمن8425345

السويسمحمد عبد الرحمن محمدمؤمن8435346

السويسمحمود عبدالفتاح السيدمؤمن8445347

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3السويسهانى لبيب عبد الصادقمؤمن8455348

ـ:على العنوان التالي السويس احمد عادل محمد عبدهللامؤمن 8465349

السويسسعيد زغلول دياب سليممؤمن 8475351

السويسسعيد محمد سمان مؤمن 8485352

السويسعماد راتب خلىميشيل8495353

السويسعادل حكيم غالى مرقسمينا8505354
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jobs@suezcanal.gov.eg

لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن : تنوية هام 

الميعاد 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  )اثبات شخصية -  4

(علي الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

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

برجل

(-  .........  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 

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل 1 

متقدم

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

18 من 17صفحة 

mailto:jobs@suezcanal.gov.eg


السويسنبيل سامى جودهمينا8515355

السويساحمدعبداللطيف محمدناجى8525356

السويسمصطفي ناجي محمد ناجي8535357

السويسعارف عبدالعال الطيب محمدنبيل 8545358

السويسجورج نعيم عزيز فلتسنعيم8555359

السويسمحمد ورداني رمضاننور الدين8565360

السويسعماد محمود احمد محمدنور الدين 8575362

السويسجرجس شوقى راضىهانى8585363

السويس جمعه صالح حسن ابولبنهشام8595364

السويسوائل أبوالحسن محمدهشام8605365

السويس احمد االمام محمد السحيليهشام 8615366

السويسنصر مجلع بشارة وائل 8625368

السويسمحمد عزت السيد عبد العالوليد8635369

السويساشرف يوسف محمديحي8645370

السويسخلف حجي احمديحيي8655371

السويساسما عيل فؤاد اسماعيل صياميو سف8665372

السويسثروت فخرى سرجيوسيوساب8675373

السويسابراهيم محمد محموديوسف8685374

السويساحمد زكي ابو الحسن نصاريوسف8695375

السويسالعربى محمد محمد احمديوسف8705377

السويسجمال رمضان محموديوسف8715378

السويسجمعة السيد ابراهيم ابراهيم يوسف8725379

السويسسعد عبدالصالح سعيد ابوزيديوسف8735380

السويسسند احمد على محمديوسف8745381

السويسشعبان مصطفي حسن عمر يوسف8755382

السويسطارق حمدى محمدينيوسف8765383

السويسطارق يوسف صادق صياميوسف8775384

السويسعادل عبد الغنى فتوحيوسف8785385

السويسعاشور الصغير احمد حسانيوسف8795386

السويسعباس السيد محمديوسف8805387

السويسعصمت عبدالصادق عبدالعليميوسف8815388

السويسمحمد ايوب رمضانيوسف8825390

السويسمحمد عبد اللطيف احمد محمد اسماعيليوسف8835391

السويسمحمد عبده ابوخضير يوسف8845392

السويسمحمد محمد حامديوسف8855393

السويسمحمود محمد عطيتو يوسف8865394

السويسمنصور عبد الفتاح عوض يوسف8875395

السويسناصر صابر السيد علىيوسف8885396

السويسوائل السيد حسنيوسف8895398

السويسياسر احمد مصطفى طنطاوىيوسف8905399

السويسياسر مختار محمد علييوسف8915400

السويس احمد فايز سليمان عثمانيوسف 8925401

السويس محمد احمد محموديوسف 8935403

السويس محمد السيد عبدالعال عطيهيوسف 8945404

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3السويس مصطفى محمود على مسعديوسف 8955405

ـ:على العنوان التالي السويسإيهاب محمد سليميوسف 8965406

السويسخالد على أحمديوسف 8975407

السويسعلي عبدالمنعم علييوسف 8985408

السويسكمال صالح الدين مصيلحي محمد يوسف 8995409

السويسمدثر نجم الدين محمديوسف 9005410

السويسحسن علي حسن علييوسف الدرامللي9015412
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 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  )اثبات شخصية -  4

(علي الصورة 

 في حالة عدم أستخراج الطالب لبطاقة الرقم القومي

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

برجل

(-  .........  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

أصول المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية2 

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء

لن يتم السماح الداء االختبار لمن يتخلف عن : تنوية هام 

الميعاد المحدد و لن يتم تحديد موعد اخر للتخلفات

علما بأنة

ـ تم اعداد هذه الكشوف وفقا للبيانات المدونة من كل 1 

متقدم

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

jobs@suezcanal.gov.eg

18 من 18صفحة 
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