
تعليمات هامةالميعادم
وهيب فهمى مترىابانوب١
جمال ابراهيم حسين  ابوزيدابراهيم٢
السيد داود داود خليل احمد٣
إيهاب عبدالرحمن زكىاحمد٤
أيمن عبده عيداحمد٥
حامد همام محموداحمد٦
حسن محمود عوض الظايطاحمد٧
زكريا محمد األمير عبدالمقصوداحمد٨
سمير إبراهيم محمد الحنفىاحمد٩

سيد هالل احمداحمد١٠
عبد العظيم الصباحى بحيرى العزباحمد١١
عمر عبد الفتاح علي صياماحمد١٢
مجدي محمد محمد عرنسهاحمد١٣
هشام ابراهيم عبد الفتاحاحمد١٤
احمد ناجي جديانهاحمد ١٥
محمد رشاد محمد احمد ١٦
نصر الدين سليمان على سيد احمداحمد ١٧
هشام عبدالمجيد محمود الخبازاحمد ١٨
محمد محمد درويش بلبولهاسراء١٩
حامد محمد عامر عبدهاسالم٢٠
حمدى عبدالمقصود محموداسالم٢١
عادل حسني أبو اليزيد السيداسالم٢٢
مصطفي اسماعيل يوسفاسماعيل٢٣
محمد على ابراهيم األشقراالء٢٤
محمد السيد احمد محمداالء ٢٥
محمد علي صالح احمد النجارالحسن٢٦
محمد السيد ابراهيم قطاريةاميرة ٢٧
أحمد حلمي فتحي الهياتميايات ٢٨
فتحى علي عوضاية٢٩
حمدى عبد العزيز الشحات ايمان٣٠

٢٠١
٨/٧

/٢٤
افق 

المو
ثاء 

الثال
يوم 

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز 
أبحاث الهيئة - منطقة نمرة ٦  أمام فندق توليب 

- محافظة اإلسماعيلية

في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً 
وذلك إلجراء المقابلة الشخصية

مع إحضار

١- أصل بطاقة الرقم القومي
٢- صورة شخصية ٤*٦

علماً بانه

١- لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية أو أدبية أو قانونية 
بسبب هذا األستدعاء

٢- في حالة وجود اي أستفسارات يتم أرسال 
بريد الكتروني

علي العنوان التالي : - 

jobs@suezcanal.gov.eg

األسم

هيئة قناة السويس 
ادارة شئون العاملين 

قسم التعيينات 
مواعيد اجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين للعمل بالهيئة في وظيفة 

 ( مهندس تخصص كهرباء إتصاالت )  
    بموجب االعالن  رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠١٧

صفحة ١ من ٥



تعليمات هامةالميعادم األسم

هيئة قناة السويس 
ادارة شئون العاملين 

قسم التعيينات 
مواعيد اجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين للعمل بالهيئة في وظيفة 

 ( مهندس تخصص كهرباء إتصاالت )  
    بموجب االعالن  رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠١٧

يحيى محمد الناديايمان٣١
محمد محمد كمال محمد السعدنى ايمان ٣٢
ابوالخير سعيد حصاوي ايمن٣٣
أنور عبد الظاهر أبوزكري موسيايناس٣٤
مصطفى عبدهللا مصطفى حسينايناس٣٥
منير فريد منقريوسأندرو٣٦
معتز محمود الزينىبسنت٣٧
اسماعيل درويش مصطفى  بلقيس٣٨
انور كمال جيدبيتر٣٩
عادل حلمى عطيةبيشوى٤٠
ميخائيل سالمه ميخائيل ابراهيم البرماوىبيشوى٤١
السيد احمد نداتقى٤٢
جمال ابراهيم عبدالفتاحجيهان٤٣
 اسماعيل عبد السالم محمد خليفهحازم٤٤
شحاته احمد حامدحامد٤٥
سناء رشوان رشوان عمرحسام ٤٦
ياسر حسن محمد اللبانحسن٤٧
يحيي حسن على عيسى حسن٤٨
مجدي حسين علي رجبحسين ٤٩
عثمان كامل عثمانحنان٥٠
محمد فوزى احمد عبدالعالخالد٥١
زكى عبد العزيز محمد نجمخلود٥٢
موسى سالمه موسىخلود٥٣
سالم سالمه حسن داليا ٥٤
احمد عبدالفتاح احمد حساندعاء٥٥
ايهاب عزيز خليل ديفيد٥٦
خالد عبد الخالق جمعة رنا٥٧
عمرو محمد كمال عالمريم٥٨
عاطف علي الحفناويزيــاد٥٩
خالد ابراهيم على العادلى سارة٦٠

٢٠١
٨/٧

/٢٥
افق 

المو
عاء 

الرب
وم ا

ي

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز 
أبحاث الهيئة - منطقة نمرة ٦  أمام فندق توليب 

- محافظة اإلسماعيلية

في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً 
وذلك إلجراء المقابلة الشخصية

مع إحضار

١- أصل بطاقة الرقم القومي
٢- صورة شخصية ٤*٦

علماً بانه

١- لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية أو أدبية أو قانونية 
بسبب هذا األستدعاء

٢- في حالة وجود اي أستفسارات يتم أرسال 
بريد الكتروني

علي العنوان التالي : - 

jobs@suezcanal.gov.eg

صفحة ٢ من ٥



تعليمات هامةالميعادم األسم

هيئة قناة السويس 
ادارة شئون العاملين 

قسم التعيينات 
مواعيد اجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين للعمل بالهيئة في وظيفة 

 ( مهندس تخصص كهرباء إتصاالت )  
    بموجب االعالن  رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠١٧

سيد عبد النبي سليم سارة٦١
محمد محمد رمضان احمدسلسبيل ٦٢
صبحي عبد الحميد عبد النبي سلمى٦٣
احمد مختار محمودسمر٦٤
طارق خليفه الزعبالوى سهيله ٦٥
احمد محمد احمد العدوىشروق٦٦
طه عبد القادر مشاليشيماء٦٧
احمد صالح إبراهيم محمدصالح٦٨
عبدالحى احمد محمد سالمعاصم٦٩
عبد المجيد االباصيرى ابراهيم علىعائشة٧٠
فوزي عبدالقادر محمدعبدالرحمن٧١
السيد عبدالرحمن على عبدالرحمن ٧٢
صبري السيد محمد السيدعبدالرحمن ٧٣
احمد حسن احمد ابو غاليةعبدهللا٧٤
محمد لطفي عبدالمنعم دويدار عبدهللا ٧٥
كمال عبدالمنعم محمد الخربتاويعبدالمنعم٧٦
عالءالدين عبدالمجيد األباصيرى ابراهيمعال٧٧
محمود محمد ابوشعيشع محمودعلى ٧٨
محمد عادل علي راغب محمد الكاشفعلي٧٩
محمود التابعى ابراهيم عمر٨٠
محمود محمد جبرعمر٨١
محمد حسنين شطاعمرو٨٢
مسعد التابعي فرح حسنعمرو٨٣
هاني احمد شافعيعمرو٨٤
محمد جمال ابراهيم مرسىعمرو ٨٥
اميل فوزى يسي فوزى ٨٦
أحمد ابراهيم سيد أحمد سلطانليلى٨٧
صدقي حلمي رزقمادونا٨٨
مدحت الديب ابراهيم مارتينا٨٩
مراد يوسف رزق مارك ٩٠

٢٠١
٨/٧

/٢٩
افق 

المو
الحد 

وم ا
ي

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز 
أبحاث الهيئة - منطقة نمرة ٦  أمام فندق توليب 

- محافظة اإلسماعيلية

في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً 
وذلك إلجراء المقابلة الشخصية

مع إحضار

١- أصل بطاقة الرقم القومي
٢- صورة شخصية ٤*٦

علماً بانه

١- لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية أو أدبية أو قانونية 
بسبب هذا األستدعاء

٢- في حالة وجود اي أستفسارات يتم أرسال 
بريد الكتروني

علي العنوان التالي : - 

jobs@suezcanal.gov.eg

صفحة ٣ من ٥



تعليمات هامةالميعادم األسم

هيئة قناة السويس 
ادارة شئون العاملين 

قسم التعيينات 
مواعيد اجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين للعمل بالهيئة في وظيفة 

 ( مهندس تخصص كهرباء إتصاالت )  
    بموجب االعالن  رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠١٧

احمد احمد عبدهللا العساسمحمد٩١
احمد فكري شحاتمحمد٩٢
السيد يوسف يوسف عيدمحمد٩٣
خالد الديب صالحمحمد٩٤
ربيع علي عبد الرؤوفمحمد٩٥
سباعي محمد سباعيمحمد٩٦
سعد محمد عبدالعالمحمد٩٧
عبدهللا محمد عبدالرحمن محمد٩٨
مدحت محمد محمد النجارمحمد٩٩

مسعود سعد عبيدهمحمد١٠٠
نصر محمود عدوي عبد الظاهرمحمد١٠١
ابراهيم على ابوعيشمحمد ١٠٢
سالم محمد عطيهمحمد ١٠٣
أحمد عبد المنعم عيادمحمود١٠٤
عاطف محمود غرابمحمود١٠٥
محمد عبد المطلب محمدمصطفى١٠٦
محمود كمال الشباسيمصطفي١٠٧
عاصم عباس شحاتة نصارمصطفي ١٠٨
محمد عبدالقادر عبدالظاهرمعاذ١٠٩
رأفت كمال عبدالسيدموسى١١٠
حسين سيد حسينمى١١١
مكرم ادوار جرجسمينا١١٢
عامر محمد علينانسي ١١٣
جمال مختار  محمدالزينيندى١١٤
عبد العزيز عبد العزيز الطرانيسى ندى١١٥
محمد زكي ابراهيم حجازينسمة١١٦
وجيه فراج عبد الرحيم نعمت١١٧
احمد عبد العال الهوارينهال١١٨
علي محمد عبد السالم األلفينورا١١٩
السيد حسني مسلمنورهان١٢٠

٢٠١
٨/٧

/٣٠
افق 

المو
نين 

 االث
يوم

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز 
أبحاث الهيئة - منطقة نمرة ٦  أمام فندق توليب 

- محافظة اإلسماعيلية

في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً 
وذلك إلجراء المقابلة الشخصية

مع إحضار

١- أصل بطاقة الرقم القومي
٢- صورة شخصية ٤*٦

علماً بانه

١- لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية أو أدبية أو قانونية 
بسبب هذا األستدعاء

٢- في حالة وجود اي أستفسارات يتم أرسال 
بريد الكتروني

علي العنوان التالي : - 

jobs@suezcanal.gov.eg

صفحة ٤ من ٥



تعليمات هامةالميعادم األسم

هيئة قناة السويس 
ادارة شئون العاملين 

قسم التعيينات 
مواعيد اجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين للعمل بالهيئة في وظيفة 

 ( مهندس تخصص كهرباء إتصاالت )  
    بموجب االعالن  رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠١٧

احمد السيد احمد ابراهيمهبه١٢١
على احمد نصر شعيرهدى١٢٢
عبدهللا محمد سليمهدير ١٢٣
محمد محمد علي الناغية هيثم١٢٤
جمال علي عبد الحليموليد١٢٥
أحمد محمد أحمدوليد ١٢٦
محمود فهمى احمد عبدهوليد ١٢٧
محمد عبدالفتاح محمد عبدالغفارياسمين١٢٨

٢٠١
٨/٧

/٣١
افق 

المو
ثاء 

الثال
يوم 

يلزم حضور المذكورين بالكشف الى مركز 
أبحاث الهيئة - منطقة نمرة ٦  أمام فندق توليب 

- محافظة اإلسماعيلية

في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً 
وذلك إلجراء المقابلة الشخصية

مع إحضار

١- أصل بطاقة الرقم القومي
٢- صورة شخصية ٤*٦

علماً بانه

١- لن تتحمل الهيئة أية التزامات مادية أو أدبية أو قانونية 
بسبب هذا األستدعاء

٢- في حالة وجود اي أستفسارات يتم أرسال 
بريد الكتروني

علي العنوان التالي : - 

jobs@suezcanal.gov.eg

صفحة ٥ من ٥


