
فى تمام الساعة التاسعه صباحا ً

"المقابلة الشخصية " وذلك إلجراء المرحلة األولى من اإلختبارات 

بطاقة رقم قومي سارية  - 1

شهادة االعدادية العامة أو االزهرية  - 2

الموقف من التجنيد -  3

شهادات الخبرة  - 4

6 *4صورة شخصية  -  5

علما بأنة 

: - علي العنوان التالي 

jobs@suezcanal.gov.eg

 لشروط االعالن او لمن لم يتقدم بأصول المستندات المطلوبة فى الموعد 

المحدد

ـ لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية او ادبية او قانونية بسبب هذا االستدعاء 2 

ـ في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني3

تعليمات هامة 

- يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مجمع  السباحة التابع للهيئة 

االسماعيلية- بجوار نادي القناة الجديد 

:-مع احضار اصل و صورة من المستندات االتية 

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



هيئة قناة السويس 

عبدالنبي محمد حسبابراهيم1283

محمود السيد محمدابراهيم2284

ابراهيم محمد علىاحمد3285

رجب سعيد محمداحمد4286

صابر عبد المقصود أحمداحمد5287

على احمد محمد الشرقاوىاحمد6288

على مرسى علىاحمد7289

محمد ثابت احمد على عثماناحمد8290

محمد عباس على الطرابيلياحمد9291

محمد محمد السيد البدرانياحمد10292

مصطفي ابراهيم ابراهيم عبدهاحمد11293

االسمر ابراهيم على نوفلاسالم12294

سلمي توفيق عبد الحميداسالم13295

عماد عبد المنعم عوض جواناسالم14296

صالح السيد يوسف سليمانالسيد15297

علي السيد اللبانالسيد16298

ممدوح على علىالسيد17299

احمد حسن صالحايمن18300

مجاهد السيد موسىايمن19301

محمد ابراهيم اسماعيل ابراهيمجاسر20302

 رشدي ابراهيم احمد الترجمان حازم21303

نصر حسن حسين محمدخالد22304

محمد بدوى اسحاقرضا23305

فتحى احمد السعيد بحيرىسعد24306

عطيه مصطفى حسنسعيد25307

قطب اسماعيل السيدسيد26308

صبحى عيسى حسينعبداللة27309

محمد محمد السيد عبد الفتاحعبدهللا28310

محمد نور احمد عبدة قاسمعمرو29311

محمد محمود مصطفي الحلوسكامل30312
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ادارة شئون العاملين 

قسم التعيينات 

2016لسنة  ( 8 )بموجب االعالن رقم  (طباخ)استكمال مواعيد اجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين للعمل بالهيئة في مهنة 

الميعاداالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالمسلسل في الكشفم
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عبده محمد الغريب النبالويمجدي31313

أحمد أبو الحسن محمد محمد32314

احمد محمود عثمانمحمد33315

انور سعد احمد طافحمحمد34316

حسن محمد على عيسىمحمد35317

حسين ابراهيم حسينمحمد36318

حمدي عثمان محمود عبدالرحيممحمد37319

صفا احمد محمد شاهينمحمد38320

صالح أفكار الطاهرمحمد39321

طه صالح سليمانمحمد40322

عادل احمد محمدمحمد41323

عبدهللا عبدهللا على البيكمحمد42324

عزالدين عبدالجليل مرسىمحمد43325

فتحى محمد حسينمحمد44326

محمد سالم عبده السيد مرزوقةمحمد45327

محمد عوض محمد ربيعمحمد46328

نصر قاصد كريم عبد الرحمنمحمد47329

السيد محمد منصفمحمود48330

كامل محمد متولى الوكيلمحمود49331

محمد عز الدين محمد محمدمحمود50332

عبد الفتاح محمد الفقىمصطفى51333

محمد محمد محمد إسماعيل العشرىمصطفى52334

محمود عبدالغنى محمدمصطفى53335

امين محمد شلبىمعتز54336

محمود فوزى حسن نصرنصرهللا55337

عبدهللا يس مرغنى سعدهللاياسين56338

ابراهيم عبدالوهاب محمديوسف57339
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