
 
 
 

 جمهورية مصر العربية
 هيئة قناة السويس  
   =========== 

 إعــــالن 

  2017( لسـنة 3رقــم  )

 ــــــــــــــــــــــــ

 ـ:التاليتينالمهنتين تعلن هيئة قناة السويس عن حاجتها إلى عاملين للعمل بها في 
 

 الشروط الوظيفة م
 مراقب امن ثالث بنظام التعاقد للعمل بمدينتي 1

 بورسعيد والسويس .
  اما يعادله وأالعامة  اإلعداديةأن يكون حاصل على الشهادة 

  أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخالق " قدوة
قبل تاريخ نهاية سريان اإلعالن وذلك  عامين أدنىبحد حسنة "
 المستثنون من أداء الخدمة العسكرية وال يقبل

 السويس قبل تاريخ نشر  يكون مقيما بمدينتي بورسعيد أو أن
 اإلعالن.

  ثالث مراحلستتم االختبارات على :- 

 سباحة : األولىالمرحلة 
 بنجاح األولىلياقة بدنية لمن يجتاز المرحلة  المرحلة الثانية :
جتاز المقابلة الشخصية وباقي االختبارات لمن ي المرحلة الثالثة :

 الثانية بنجاح  المرحلة 
   بمعرفة قومسيون طبي الهيئة .ثبوت اللياقة الطبية 

  إنشاءاتفني  2
) لاللتحاق بدوره تدريبية بمركز تدريب الهيئة 

 شهور على األقل ( 6لمدة 

  أن يكون حــاصال على دبلوم المــدارس الثانوية الصناعية بنسبة
 في التخصصات التالية : %60ال تقل عن 

 –لحة خرسانة مس –نجارة عمارة  –نجارة مسلحة  –) البناء 
اإلنشاءات  –البناء والتشطيبات  –أعمال صحية  –بياض 

 شبكات المياه واألعمال الصحية ( . –المعمارية 

  أن يكـــون قـــد أدى الخدمـــة العســـكرية بدرجـــة أخـــالق " قـــدوة
قبــل تــاريخ نهايــة ســريان اإلعــالن وال حســنة " أو أفعفــى منهــا 

ة المســـتثنون مـــن أداء الخدمـــة العســـكري أوالمتخلفـــون يقبـــل 
 . لعدم اللياقة الطبيةعدا المستثنون ما

  اإلعالن.قبل تاريخ نشر  مدن القناة بإحدىأن يكون مقيما 

 ســـــتتم علـــــى  التـــــيو  أن يجتـــــاز االختبـــــارات المقـــــرر عقـــــدها
 -مرحلتين:

 اختبارات اللياقة البدنية. المرحلة األولى :
االختبـــارات التحريريـــة واالختبـــارات العمليـــة  المرحلـــة الثانيـــة :

 لشفوية لمن يجتاز المرحلة األولى بنجاح .وا
 

 
 



 

 -: ويشــترط في المتقـــدم مـا يلي
 أن يكون مصري الجنسية . -1

 يكون من الذكور نظرا لطبيعة العمل . أن -2

 اإلعالن.في تاريخ نشر  عاما   35يزيد سنه على  أال -3

بمعرفــة قومســيون طبــي الهيئــة وطبقــا لمعــايير وبعــد نهايتــه  لمهنــة ) فنــي ( ثبــوت اللياقــة الطبيــة قبــل بدايــة التــدريب -4
 . اللياقة الطبية وفق نظام الهيئة

تــدريب يوميــة عــن كــل يــوم تــدريب يســري عليهــا نظــام الخصــم لل يــاب أو مكافــ ة فــي مهنــة ) فنــي ( يمــنا المتــدرب  -5
 . الجزاءات

دريب المرشــحين للعمــل بنظــام تختــار الهيئــة حســب احتياجتهــا ممــن اجتــازوا االختبــارات التــي ســتتم فــي نهايــة مــدة التــ -6
 التعاقد لمدة عام يجدد في حالة صالحية المتدرب للعمل بالهيئة

 مع من يجتاز الدورة التدريبية بنجاح إاللن يتم التعاقد في مهنة فني    -7

 : تيةاال في الحاالت  ينالمتدرب المرشحين للعمل في مهنة ) فني ( من يل ى تدريب

  التدريب.دم المحافظة على مواعيد عدم االنتظام في الحضور أو ع 

   التـدريب أو مـن خـالل  أثنـاءعدم تحقيق مستوى مناسب من التحصيل الدراسي وذلـك مـن خـالل االختبـارات التـي تـتم
 بالتدريب.تقييم السادة القائمين 

  بالهيئة.سوء السلوك والتصرفات غير المرغوب فيها التي ال تتفق مع طبيعة العمل 

  ذلك.بعقوبة مقيدة للحرية أو ما شابه  أوجنائية  بعقوبةعليه الحكم 

 .gsuezcanal.gov.ewww : تقدم طـلبات االلتحاق على موقع الهـيئة اإللكتروني** 

 وظائف  –الرابط العربي , صفحة شئون العاملين  **
 

             -: وفى حــالـة االستفسارات يتم إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي 

suezcanal.gov.eg s @Job 
** هذا ولن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة أو الواردة قبل أو بعد الميعاد المحدد وستعلن كشوف ب سماء مـن يقـع عليـه 

موقــع علــى االختيــار المبــدئي علــى ضــوء مــا تــراه الهيئــة مــن أســس المفاضــلة موضــحا  بهــا مواعيــد وأمــا ن االختبــارات 
 ت .الهيئة على شبكة اإلنترن

 .عشر ظهرا  الثانية  الساعة 2017/  12 /  11** علما  ب ن آخر موعد لتقديم الطلبات هو     
 .الساعة الثانية عشر ظهرا    2017/  12 / 10البريد اإلل تروني هو   االستفسارات علىموعد لتلقى  ** وآخر
 
 

 


