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الوظيفتين في  القناة الثالثعاملين للعمل بها بمدن  ة قناة السويس عن حاجتها إليئـتعلن هي
 -:التاليتين 
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 تقدم طلبات االلتحاق على املوقع االلكرتوني للهيئة على العنوان التالي : 

WWW.SUEZCANAL.GOV.EG     

 وظائف . و يف حالة االستفسار يتم إرسال بريد الكرتوني علي العنوان التالي :  –الرابط العربي , صفحة شئون العاملني 

Jobs@Suezcanal.gov.eg 

بعت  الفاعتغ  الفدت   ولتتعلن  بتأم ب لتفغق  تن وقت  وهذا ولن يلتفت  إلتا البلتتغي  اتم الفستتأوغا وو التأار ا قتت  وو 

 أق   علىتماه الهائة  ن ولس الففغضلة  أضدغً بهغ  أاعا  وو غ ن االختتغراي  علاهم االختاغر الفت ئا علا ضأق  غ

ختم الثغناة عبما ظهتماً و  ةالسغع 2018/  03/  12الهائة علا شتكة االنتمن  علفغً بغن وخم  أع  لتق يم البلتغي هأ

 .السغعة الثغناة عبما ظهماً  2018 / 03/ 11  أع  لتلقا االلتفسغراي علا التمي  االلكتمونا هأ 
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