
 2020 / 7 / 9 يوم الخميس الموافق 9 الي رقم مسلسل 6من رقم مسلسل 

 2020 / 7 / 12 يوم االحد الموافق 14 الي رقم مسلسل 10من رقم مسلسل 

2020/7/12علما ً بان الميعاد المحدد لتسلم العمل يوم االحد الموافق * 

واال اعتبر الميعاد كأن لم يكن 

 في حالة وجود اية استفسارات يتم ارسال بريد الكتروني

ـ:على العنوان التالي 

jobs@suezcanal.gov.eg

: مواعيد تسليم المستندات كتالي * 

 2020 / 7 / 8 يوم االربعاء الموافق 5 الي رقم مسلسل 1من رقم مسلسل 

علي المذكورين بالكشف الحضور في الميعاد المحدد 

وذلك الستالم العمل

:- مع احضار اآلتى 

قلم  + قفــاز + كمــامه - 1

صورة منها      + بطاقة الرقم القومى سارية - 2

   2020شهاده القيد فى نقابه التطبيقين عن عام - 3

    (ان وجد  )صورة من عقد الزواج وشهادة ميالد الزوجه واالبناء - 4

علما بأنة 

  لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية

أو أدبية أو قانونية بسبب هذا االستدعاء 

فى تمام الساعة الثامنه صباح اليوم المحدد 

 بمدن القناة الثالث2017مواعيد تسليم المستندات واستالم العمل لخريجي مركز تدريب الهيئة للعام الدراسى 

تعليمات هامة

محافظة االسماعيلية -  شارع محمد علي  131يلزم حضور المذكورين بالكشف الى فيال التعيينات 

ادارة شئون العاملين

هيئة قناة السويس 



هيئة قناة السويس 

ادارة شئون العاملين 

قسم التعيينات 

المدينة المهنهاالســـــــممسلسل

بورسعيدفني ميكانيكي تركيباتابراهيم عبد اللطيف احمد عبد اللطيف1

بورسعيدفني كهربائي قوىاحمد جمال احمد فؤاد محمد النجار2

بورسعيدفني لحام كهربائي وقطعيةاحمد حسن محمد محمود محمد3

بورسعيدفني ميكانيكى ديزلاحمد طارق محمود خليل4

بورسعيدفني كهربائي قوىاحمد محمد عبد الرحيم حميد ابو العال5

بورسعيدفني ميكانيكى ديزلالسيد على محمد محمد المكاوى6

بورسعيدفني توضيبحمدى إبراهيم حمدى على عيسى7

بورسعيدفني كهربائي قوىعبدالرحمن احمد السيد الحسيني سيد8

بورسعيدفني كهربائي بوبيناتعبدالرحمن سراج احمد محمد خليفه9

اإلسماعيليةفني ميكانيكى ديزلاحمد محمدمحمد رجب أبو العال 10

اإلسماعيليةفني كهربائي اتصاالتبسام الخضر محمد أحمد محمد11

اإلسماعيليةفني ميكانيكى ديزلحسن سالم على سالم عواد12

اإلسماعيليةفني توضيبعمر مجدى أبو خضير أبو خضير 13

اإلسماعيليةفني كهربائي قوىمحمد عبد العظيم منصور عبد العظيم 14

 2017كشف بأسماء خريجي مركز التدريب لسنة 


