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 التقديم لهذه الوظائف 

 عن طريق الدخول على 

 الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة 

www.manpower.gov.eg 

 ثم تسجيل السيرة الذاتية 

 بالضغط على 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسطور مصر 

 للصناعة والتجارة 

 المنطقة الصناعية الثالثة 

 العاشر من رمضان

 2266647الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ م . ماجد سعيد

 عدد

 فني لحام   50

  فني دوكو سيارات   50

  فني خراطة   20

 فني برادة وتجميع   20

 فني تشطيبات ) فيبر( أتوبيس  50

 سنة40الشروط: السن حتى 

 أمين صحي إجتماعي ت -المزايا:

 وافز إنتاج ح –وافز شهرية ح -        

ساعات  8العمل  – زيادة سنوية -        

 يتخللها ساعة راحة 

 معة وسبت أجازةج -       

 لشرقية     ا -ت القاهرة توفير مواصال -       

 لعاشر من رمضانا -              

 ج حسب الخبرة3500:2500الراتب: 
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 لولو ماركت 

 بجوار اكاديمية الشرطة  -ول ألالتجمع ا

 مول تاون بالزا 

 2670675الرقم التأميني/ 

 محمد فهميأ. المدير المسئول / 

 عدد

 خدمة عمالء    30

 من الجنسين  –الشروط: مؤهل عالي 

 كاشير  20

 مراقب كاميرات  10

  من الجنسين – فرد أمن  10

 متوسط  –الشروط: مؤهل عالي 

 سنة  30تى ح -           

 سائق رخصة درجة  ثانية   25

 شرقي –شيف حلواني غربي  40

 برة خ -سنة  45حتى       

 أدوات     –سوبر ماركت بائع بقسم )   160

 –البس م -خضراوات وفاكهة –تجميل       

أجهزة  –أدوات منزلية  –مفروشات  –أحذية 

 الكترونية ( 

 خباز    5

 خبرة –فني سباكة    5

 خبرة  –فني كهرباء    5

 جتماعي ا -المزايا: ت. صحي

   %10زيادة سنوية  –        

 الراتب: حسب المقابلة والخبرة  

 

 

 

 

  دج إيجيبتنتفا

   للمشروعات السياحية 

  مطاعم ماكس برجر

 بجواركوبري النزهة  -الكوربة  ارعش 99

 مصر الجديدة 

 2987392الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. أحمد هاشم

 عدد

 ج5500-مدير مطعم   20

 ج5000 -مساعد مدير  50

 ج6000-مشرف مطعم  50

 سنة35السن : حتى -الشروط: مؤهل عالي 

 سنة 5:3 :خبرة  -          

 من الجنسين - كول سنتر 150

 توسطم - مؤهل عالي -      

 ؤهل متوسطم-عضو فريق150

 ج2800الراتب: 

 سنة30:25السن: 

 المزايا: تأمين صحي إجتماعي 

 ريةحوافز شه -         

 فرص للترقي-         

  توفير سكن -         
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  ج إيجيبت دانتف

  والترفيهيةللمشروعات السياحية 

 أربيز(-)بابا جونز

 صر الجديدةم –ش الثورة 99

 2123433الرقم التأميني/ 

 سام فؤادب -المدير المسئول/ أ.أحمد هاشم

 عدد

 ج5500-مدير مطعم   20

 سنة40السن حتى 

 ج5000-مساعد مدير  50

 ج4000-مشرف مطعم  50

 سنة35االسن حتى 

 كول سنتر ) من الجنسين( 150

 عالي& فوق متوسطالشروط: مؤهل 

 طباخ 150

 عضو فريق 150

 الشروط: متوسط

 ج2800الراتب: 

فرص  –جتماعي تأمين صحي إ -المزايا:

تدريب -حوافز شهرية-يونيفورم-للترقي

 كن للمغتربينس -مجاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 بريفكس لأللكترونيات

 لتصنيع األجهزة الكهربائية 

 المنطقة الصناعية الثالثة –برج العرب 

 ( 1بلوك )

  2093014الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ. حمادة فتحي 

 عدد

 أخصائي مشتريات خارجية     1

 سنة  35تى ح -. تجارة إنجليزي ب -     

 ج6000:  4000الراتب:     

 مؤهل عالي مناسب  –مدير مخازن    1

 ج8000:  6000الراتب:      

 تشكيل معادن  –عامل إنتاج   25

 ال يقل المؤهل عن اإلعدادية       

 ج2300الراتب:        

 –الدخيلة  –الشروط : يفضل قاطني العجمي 

 برج العرب الجديدة 

 ت. اجتماعي  –المزايا: توفير مواصالت 

 ملحوظة : يرجى االتصال في الفترة

 م 4.30ص :  10من        
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  أوشن فودز

   للصناعات الغذائية 

  المنطقة الصناعية الثالثة –برج العرب 

 (1عة )قط -( 2بلوك )

  1330740الرقم التأميني/

  عادل ربيع –علي عباس المدير المسئول/أ. 

 عدد

 عامل   100

 فني صيانة   10

 عاملة إنتاج   20

 شهادة تأهيل مهني –عامل   10

 لذوي الهمم %5استيفاء لنسبة ال      

 الشروط: مؤهل متوسط 

 المزايا: توفير مواصالت 

 ) البحيرة اإلسكندرية (           

 ج 1700:  1500الراتب: 

 

 جيد أباريلز انداستريز 

 للمالبس 

 المنطقة الصناعية الثالثة –برج العرب 

 2306774الرقم التأميني/

  محمد عادلالمدير المسئول/أ. 

 عدد

 سنة 35تى ح -فني طباعة مالبس  20

 توسطمؤهل م -     

 ورليه أ -ماكينة أوفر –عامل إنتاج   30

 من الجنسين –سنة  40ى حت -      

 ج3500:  2200الراتب: 

 سنة  35حتى  –فني جودة مالبس   20

 مؤهل متوسط   –الجنسين  من -      

   ج2500:  2000الراتب:       

  ؤهل متوسط م -مشرف إنتاج    15

 ن الجنسين   م -سنة  40تى ح -      

 ج4000الراتب: يبدأ       

 ج2500 –سنة  35حتى  –تمريض    2

  الشروط العامة : خبرة في المجال 

 اجتماعي –حي ت. ص -المزايا: 

 وفير وسيلة مواصالت ت -         

 بدل حضانة  –دل وجبة ب -         

 

 

 منارة 

 للحلويات واألغذية

 المنطقة الصناعية الثانية –برج العرب 

 (2قطعة) –( 13بلوك )

 1925865الرقم التأميني/

 إسالم عبد هللاالمدير المسئول/أ. 

 

 عدد

 مؤهل عالي مناسب  –مهندس إنتاج    2

 مؤهل متوسط  –فني تغليف    3

 الشروط: خبرة 

 المزايا: توفير مواصالت لإلسكندرية 

 الراتب: حسب المقابلة 
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  سويت جيرل 

   للمالبس الجاهزة

 المنطقة الصناعية الثالثة –برج العرب 

  2574440الرقم التأميني/

  السيد إبراهيم المدير المسئول/أ. 

 عدد

 . هندسة ب -مهندس إنتاج    2

 ج4000:  2500 -حديث التخرج –      

 مؤهل مناسب  –مصمم جرافيك     1

 ج4000:  2000  -من الجنسين  –      

 من الجنسين  –عامل حياكة  100

 ج4000:  2000الراتب:         

 متوسط  - ؤهل عاليم -مراقب جودة    30

 عامل طباعة   10

 عامل قص    5

 ج3000:  2000الراتب: 

 ج2500:  1600 – عامل تعبئة  30

 ج1200متدرب لمدة شهر براتب:   30

 ويتم التعديل بالنسبة لإلنتاج   

 اجتماعي  –المزايا: ت. صحي 

  وفير مواصالتت -         

 

 العلمين باك 

 والتغليفللطباعة 

 الصناعية األولى المنطقة  –برج العرب 

 3026734الرقم التأميني/

   محمد حسنالمدير المسئول/أ. 

 عدد

  ب. هندسة  –مهندس تخطيط    1

 سنوات  5:  3خبرة  –      

  ج5000:  3000 –سنة  30حتى  –      

  سنة 45حتى  –مهندس برمجيات    1
Application oracle Developer  

 سنوات  10:  5برة : خ -     

 ج10000:  5000الراتب:      

 ج1600:  1500  -فرد أمن    2

 ج3500:  2500 –فني ثيرموفورم    2

 الشروط: مؤهل متوسط 

 سنة 45حتى  –عامل نظافة    3

 ج1600:  1500الراتب:      

  فني طباعة أوفست   3

 ج4500: 2500الراتب:     

 سنة 35 –مساعد فني طباعة أوفست    2

 ج3000:  2000الراتب:    

  سنة  40الشروط: السن حتى 

 شترط الخبرة في المجال ي -           

 

 ملحوظة هامة 

 للوظائف المذكورة أعاله تم التقديم ي

 عبر الموقع الرسمي 

 لوزارة القوى العاملة فقط 

www.manpower.gov.eg 

 ثم تسجيل السيرة الذاتية عن طريق الدخول 

 

 

http://www.manpower.gov.eg/
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  ديرية القوى العاملة م

     بالسويس 

   أكتوبر  24مدينة 

   مجمع المصالح الحكومة الجديد 

   062/ 3331138ت/ 

 

  لسويساحى  –مكتب تشغيل 

 ارع احمد عبدهللاش -لسويس الغريبا

 1شقة  - 1عمارة رقم 

  3221844/062 /ت

 

 سيراميكا فيردي

 العين السخنة

  2450241الرقم التأميني/

 3221844/062 /. م . التشغيلت

 عدد

 فني كهرباء   5

 فني ميكانيكا   5

 متوسط صناعيمؤهل الشروط: 

  عامل خدمات   5

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية القوى العاملة  

 بورسعيدب

 بنك اإلسكان ـ حى الضواحى

 3735579ـ ف/  3735627ت/ 

 

 إدارة التشغيل بالمديرية

 

  فيونا 

 لصناعة وتجارة األدوات الكتابية 

بحري الحوض  –(  101، 100قطعة )

 الجنوب  -السمكي 

 2937283الرقم التأميني/

 أ.ياسمين المدير المسئول/ 

 0100023089-01002108882ت/

 عدد

 ج2000 -من الجنسين  -عامل إنتاج   50

 برة خ -كهرباء  –عامل صيانة     1

 ج2375لراتب: ا  -سنة  25حتى  –      

 متوسط –الشروط: مؤهل عالي 

 مؤهل عالي  –فرد امن    1

 ساعة  12مل ع -      

 سنة  30الشروط العامة : السن حتى 
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  للصناعات المعدنية  إخوان غندورشركة 

 (  91 – 90قطعة) 

 بحري الحوض السمكي

 2821345الرقم التأميني/

 أ.هالة هالليالمدير المسئول/ 

 3776301-01008842554ت/

 عدد

 40حتى  –مؤهل متوسط  –عامل إنتاج   18

 سنة 

  ج1750الراتب: 

 

 مديرية القوى العاملة 

 باإلسكندرية

 الروماني باإلسكندريةشارع المتحف  4

 4869263/03 -4836023/03ت/ 

 

 إدارة التشغيل بالمديرية

 

 شركة الفيل الدولية للصناعة 

 صناعة الغراء

  الدخيلة  –طريق أم زغبو 

 540677الرقم التأميني/

 شريف محمود أ. المدير المسئول/ 

 01281147703-01202040824ت/

 عدد

 سنة  50حتى  –ميكانيكي معدات    2

  سنة  50حتى  –خراط    2

 سنة 30 –من الجنسين  –عامل إنتاج    5

 الراتب: حسب المقابلة 

 مديرية القوى العاملة 

   بالقليوبية  

  ح الحكومية لمجمع المصا - بنها الجديدة 

   بجوار المحافظة  -الدور الثالث  

   013 /324729- 3224543/013ت/ 

 

  إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 الفيروز 

 للصناعة والتجارة الدولية

 لصناعة الشنط واألكياس البالستيك

 لقليوبية ا -المنطقة الصناعية ب ، ج 

 2496009الرقم التأميني/

 أ. خالد جابر عزب  المدير المسئول/ 

 01222108744ت/

 عدد

 فني صيانة    2

 ميكانيكية ( –) معدات كهربية      

 ؤهل فوق المتوسط م -     

 سنوات  5برة خ -     

  عامل إنتاج   10

  عاملة تعبئة   10

 الشروط: مؤهل متوسط 

 سنة  35:  20الشروط العامة : السن: 

  ج2300الراتب: يبدأ بـ 
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 كريستال عصفور إنترناشيونال

  شبرا الخيمة –شارع كريستال  5

 القليوبية  

 1497590الرقم التأميني/

 أ. محمود فاروق محمود  المدير المسئول/ 

 42201032-01000654015ت/

 عدد

 ب. فنون تطبيقية    –مهندس تصميمات    2

 ج4300الراتب:      

 عامل إنتاج   50

 فني لحام     5

 حدادةفني   13

 عامل تركيبات   16

 الشروط: مؤهل متوسط صناعي 

 سنة  30السن : حتى           

  ج3100الراتب: 

 

 أوالد رجب 

 لقليوبية ا -إسكان الشباب  –العبور 

 2348200الرقم التأميني/

 أ. إسالم محمد  المدير المسئول/ 

 01006300944ت/

 عدد

 مؤهل عالي – كاشيرمسئولة    3

 ج2400 -سنة   35حتى  –     

 فرد أمن    5

 منسق ممرات    4

 الشروط: مؤهل متوسط 

 ج2500الراتب: 

 ج3000 –جزار    3

 سنة  40الشروط العامة: السن حتى 

  المزايا: توجد حوافز 

 

 الزنوكي لألواني المنزلية

المنطقة  - (12015بلوك) -( 23قطعة)

  لعبور ا -الصناعية األولى 

  2407858التأميني/الرقم 

 أ. محمد منصور  المدير المسئول/ 

 01159668635ت/

 عدد

 مهندس إنتاج    2

 مهندس جودة    1

 برةخ -الشروط: ب. هندسة ميكانيكا 

 خبرة –ب. تجارة  –مندوب مبيعات    2

 ج3500الراتب: 

 مؤهل متوسط صناعي  –عامل إنتاج    5

 ج2300الراتب:      

 سنة  30الشروط العامة: السن: حتى 

 المزايا: توفير انتقاالت 

 

 إيتا إيجيبت 
المنطقة  - (13023بلوك) -( 4قطعة)

 العبور  –الصناعية األولى 
 22017888الرقم التأميني/

 أ. حازم السيد   المدير المسئول/ 
 44814120-01004639322ت/

 عدد
 سنة  25 –عامل إنتاج    3

 المزايا: توفير مواصالت
 السالم ( –) المرج الدائري         

  ج2200الراتب: 
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 مصنوعات

 التريكو المصرية 

 شبرا الخيمة –الشهيد عبد المنعم رياض 

 2094383الرقم التأميني/

 رجب محمد  أ.المدير المسئول/ 

 0242205515ت/

 عدد

 تفصيل وحياكة رجالي    5

 عامل تعبئة    2

 عامل خدمات   3

 سنة  35حتى  –الشروط: من الجنسين 

  ج1200الراتب: 

 

 سيراميكا رويال

 لقليوبيةا -مدينة العبور 

 1973733الرقم التأميني/

 حسام مصطفىأ. المدير المسئول/ 

 01024008025ت/

 عدد

 أخصائي شئون عاملين    1

 ليسانس حقوق  –     

 مؤهل متوسط صناعي  –فني صيانة    3

 لذوي الهمم  %5عامل استيفاء لنسبة   10

 سنة  25الشروط: 

  ج + بدالت 1800الراتب: 

 

 

 

 

 

  ميرال تكستايل 
مساكن الشباب  –المنطقة الصناعية الثانية 
 العبور 

  2351674الرقم التأميني/
  أ. حامد عبد المقصودالمدير المسئول/ 

 01149992906ت/

 عدد

 سنة 30حتى  –عامل تطريز   25

 سنة  35حتى  –نساج     2

 سنوات 3خبرة  –      

 سنة 30حتى  -تطريز كمبيوتر   2

 سائق    1

 ي الهمملذو %5استيفاء لنسبة -عامل   10

 ج1700الراتب: 

 

 شركة خلفاء وجدي مؤمن 

 اعات النسيجية نللص

مساكن الشباب  -المنطقة الصناعية الثانية 

 مدينة العبور -العبور القليوبية 

 ( 1قطعة رقم ) –ج 8المنطقة الصناعية ب

 (22009بلوك )

 2263910الرقم التأميني/

 أ. محمد عبد الحليم المدير المسئول/ 

 01011506612ت/

 عدد

 مؤهل فوق متوسط –مراقب جودة قماش    3

 ج 2500الراتب:      

 برةخ -مؤهل متوسط  –نساج   10

  برة  خ -من الجنسين  –عامل خياطة   50

  ج3500ج :2500الراتب:       
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    ديرية القوى العاملة م
    بدمياط 

  ميدان سرور  - شارع التحرير

   322126/057ت/ 

 

 الجديدةياط دم -مكتب تشغيل 

 المجاورة االولى  -الحى االول 

 (5مدخل رقم ) -عمارة الدلتا 

 407025/057ت / 

 

 مكتبة براناسوس

 المنطقة المركزية  –دمياط الجديدة 

 2615447الرقم التأميني/

 أ.محمودالمدير المسئول/ 

   01000057615ت/

 عدد

 سنة  30حتى  –مؤهل عالي  –بائع    4

 ج2600 –لجنسين من ا -     

 

 أرت هاوس مصنع

 دمياط الجديدة   –المنطقة الصناعية 

 3357953الرقم التأميني/

 أ.إسالم موسىالمدير المسئول/ 

   01099159472ت/

  عدد

  سنة 35حتى  –سائق درجة ثانية    2

  سنة  30حتى  –فرد أمن    2

  خبرة  –الشروط: مؤهل متوسط 

  ج1200الراتب: 

  سيسكوترانس
 للوجيستيات المتطورة والشحن والتفريغ 

 ميناء دمياط الجديدة  
 2093022الرقم التأميني/

 أ.عبد الرحمن محمدالمدير المسئول/ 
-01090038295-01064788847ت/

01099266379 
 عدد
 مؤهل عالي –أخصائي تشغيل   15

 فني لحام    7
 سنة 30الشروط: السن حتى 

 سنة 40حتى  –فني خراطة    5
 سنة 35تى ح -فني ميكانيكي نقل ثقيل    4
 فني ميكانيكي معدات ثقيلة   4

 سنة 45حتى  -     
 سنة40تى ح -فني كوتش    5

 حفار ( –ودر ل -سائق ) كالرك  35
 سنة  45ى حت -      

 مؤهل متوسط صناعي  –فني    5
 سنة  30حتى  –     

 الراتب: حسب المقابلة

 

 مصنع الدلتا
 الكهربيةلصناعة األجهزة 

 أمام سور المقابر –المنطقة الصناعية 
  دمياط الجديدة 

  3228206الرقم التأميني/
 أ.محمد العجوانيالمدير المسئول/ 

   01007771171ت/
 عدد

 موظف إداري    3
 أمين مخزن   1

 سنة  35حتى  –الشروط: ب. تجارة 
 الراتب: حسب المقابلة 



                                             

               

                                                                  
                 

 

11 
 ج

 

 

 

 22609354 - 2403751ف: /ت                    مدينة نصر –شارع يوسف عباس  3

2021 

 ديرية القوى العاملة م

 بالبحيرة

مجمع المصالح  يالشاذلشارع عبد السالم 

 الحكومية

 3317593/045ت / 

 

  رمنهود -منطقة قوى عاملة 

 شقة  1عمارة  ىأبو الريش مساكن فر غل

 

 نهوردم -مكتب تشغيل 

 شارع عبد العزيز عثمان شبرا دمنهور

 3326011/045ت/ 

 

 شركة مياه الشرب والصرف الصحي

 بالبحيرة 

 أبو الريش أمام مستشفى السعد 

 منهورد -" الزهراء سابقا  " 

 72799الرقم التأميني/

 أ.أحمد عبد الحكيمالمدير المسئول/ 

 045 /3326011ت/  /. م. التشغيلت

 عدد

 إعدادية فأقل –معاون خدمات   50

 الراتب: حسب المقابلة

 

 

 

 

 

 

 مديرية القوى العاملة   

     بالمنوفية 

     برج أل مصيلحى -شارع عاصم حما  1

   البر الشرقي  –عمارة الغاز 

    شبين الكوم  -أمام كوبري مبارك 

    048/ 2221673 – 2221522ت/ 

/ 2222283/048     

   

 منوف - منطقة قوى عاملة 
   منوف –عمارة الدجوى  104شقة  

     3674197ت/ 
 

  اشمونمكتب تشغيل 
 شارع بورسعيد –عمارات األوقاف 

  الدور الخامس  
 3443026ت/ 

 

  مصنع األمل 

   منوفية  –أشمون 

 2959338الرقم التأميني/

 أ.إبراهيم عبد العزيزالمدير المسئول/ 

   3443026 /. م. التشغيلت

 عدد

 مؤهل متوسط –فني جودة    3 

 –أوفر  –سنجر  –عامل ) إورليه    18

 من الجنسين  –تعبئة (         

 عاملة تشطيب    2

 مساعدة     5

 سنة  35السن حتى  –الشروط: خبرة 

 الراتب: حسب المقابلة



                                             

               

                                                                  
                 

 

12 
 ج

 

 

 

 22609354 - 2403751ف: /ت                    مدينة نصر –شارع يوسف عباس  3

2021 

 يةمعج

 رجال أعمال اسكندرية 

 للمشروعات المتناهية الصغر 

  جماعي ( –) فردي 

 منوفية  –أشمون 

 2442230الرقم التأميني/

 أ.حسن أحمد المدير المسئول/ 

 3443026 /. م. التشغيلت

 عدد

 مؤهل عالي   –أخصائي خدمات مالية   45

 سنة 35 حتى -توسط  م -      

 من الجنسين –يداني عمل م-      

  ج + حافز1200الراتب: 

 

 ريفي للمشروعات 

 منوفية  –أشمون 

 2300277الرقم التأميني/

 أ.مروة محمدالمدير المسئول/ 

 3443026 /. م. التشغيلت

 عدد

 ؤهل عاليم -أخصائي تمويل   15

 مل ميداني ع -سنة  35تى ح -      

 ج + حافز1500الراتب: 

 

 

 

  انيسرس الل - مكتب تشغيل

  رق السكة الحديدش -المساكن الشعبية 

 3443427ت/ 

 شركة 

 الصباغة والمنسوجات المصرية 

 ان  يسرس الل –شارع عبده حمزه  24

  1526944الرقم التأميني/

  ميالد موريسأ.المدير المسئول/ 

 3443427 /التشغيل. م. ت

 عدد

 مؤهل عالي  –فني جودة   15

 تشطيب –رليه أو -وفر أ -عامل سنجر   95

  ج1200الراتب: 

 

 شركة وايت بيرد 

 للمالبس الجاهزة  

 سرس الليان   –شارع عبده حمزه 

 2983681الرقم التأميني/

 أ.أحمد محمد المدير المسئول/ 

 3443427 /. م. التشغيلت

 عدد

 ب. اقتصاد منزلي –مصمم باترون    1

 أمين مخزن    2

 فرد أمن    1

 الشروط: مؤهل متوسط 

 من الجنسين –عامل حياكة    3

 من الجنسين  –عامل تعبئة     2

 خبرة  –سنة  30الشروط: حتى 

  ج1200الراتب: 
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 قويسنا -منطقة قوى عاملة 

 99قويسنا شارع تيمور عمارة 

 2573145ت/ 
 

 قويسنا -مكتب تشغيل 

 99قويسنا شارع تيمور عمارة 

 2573145ت/ 

 

 سيما تكس 

 لمنتجات الكتان

  قويسنا  –المنطقة الصناعية الثانية 

 3287553الرقم التأميني/

 0482590314ت/ 

 عدد

 سنة  30حتى  –عامل إنتاج   30

  ج 1500الراتب: 

 

 شركة برنت هوم

 للطباعة 

 قويسنا  –المنطقة الصناعية  

 1923465الرقم التأميني/

 2573145 / . م. التشغيلت

 عدد

 سنة  30حتى  –عامل إنتاج   10

 ج 1400الراتب: 

 

 

 

 

 

 موش للمالبس الجاهزة 

 قويسنا  –المنطقة الصناعية األولى  

 3334353الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ م.إيهاب عبد الناصر

 01157002709ت/

  عدد

 . اقتصاد منزلي ب -فني جودة    4

 توسطمؤهل م -     

 عامل تشطيب    5

 عامل خياطة   15

 مساعد    5

 الشروط: من الجنسين 

     ج 1800:  1200الراتب: 

 

 فرص عمل عادية بالمنشآت الواقعة 

 دائرة عمل مديرية القوى العاملة  في

 بالمنوفية

 عدد
 طولجي –خراط  –فران  –عجان    4

 لمخبز وحيد فاروق      
 لشهداءا -157491الرقم التأميني/    
 لمطعم–مؤهل متوسط  –عامل    1

 احل سليمس -803163الرقم التأميني/    
 مؤهل متوسط لمصنع نيل سوفت  –عامل    4
 ركة السبعب-2306321الرقم التأميني/   
 

 للحصول على البيانات التفصيلية

  و عناوين هذه المنشآت 

يرجع في ذلك لمديرية القوى العاملة  

    بمحافظة  بالمنوفية  
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    مديرية القوى العاملة  

      بالشرقية 

     بجوار بنك اإلسكندرية –برج البريد 

     الزقازيق  –الدور الثالث العلوي 

   2349925/055 – 2349924ت / 

 

  إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 سينا مصر 

 لألمن والحراسة 

أمام مترو السيدة  –شارع بورسعيد  119

سوبر ماركت مزارع دمياط  فوق –زينب 

 القاهرة  –لواني الجواد بجوار ح

 1796517الرقم التأميني/

 أ.عبد هللا محمدالمدير المسئول/ 

   01113714156-01060229639ت/

 عدد

 ج4500 –خبرة  –محاسب    4

 ج3500 –خبرة  –سكرتيرة تنفيذية    4

 جادة حاسب آليإ -الشروط: مؤهل عالي 

 لعمل بمقر الشركة بالقاهرة ا -          

 بالعاشر من رمضان  –مدير منطقة   15

 مؤهل عالي  –اإلسكندرية  –      

  ج5000 –ساعات  8عمل  –      

 ج3500:  3000 -مشرف أمن    50

 فرد أمن   200

 جبة و -ساعات  8مل ع-سيدة تفتيش   20

 الشروط: العمل بالعاشر من رمضان 

 ج2700:  2500الراتب: 

 فرد امن بالصالحية الجديدة  100

 ج2700الراتب:       

 ج2800 –الفيوم  –فرد أمن ببدر   150

 االسكندرية  –فرد أمن بالعبور   200

 ج 2500:  2400الراتب: 

 ؤهل متوسط م -شروط الوظائف السابقة: 

 سنة 50لسن حتى ا -           

 أكتوبر  –بالشيخ زايد  –فرد أمن   200

 إبتدائية  –إعدادية  –ؤهل متوسط م-        

 ج2800:  2500الراتب: 

 سكن  –المزايا: توفير وجبات  

  لبعض المناطق                           

  

 بلبيس -منطقة قوى عاملة 
 شارع سعدون البطريق 

   055 / 2850283ت / 
 

 العاشر من رمضان -مكتب تشغيل 
 العاشر  -مجمع المصالح الحكومية 

   015364968ت / 

 

 المنيري لمنتجات الذرة
اعية الثالثة المنطقة الصن-العاشر من رمضان 

 جريش  - 3خط  - 6أ
 2243946الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ. هاني جمال
 015364968 ت.م.التشغيل/

 عدد

 سنة  30حتى  –عامل مخازن    5

 ج2000الراتب: 

 المزايا : توفير مواصالت
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 إنيرجيا 

 لصناعة كابالت الطاقة السويدي 

 لشرقيةا -العاشر من رمضان 

 2276832الرقم التأميني/

 015364968 ت.م.التشغيل/

 عدد

 سنة 25 -مساعد فني إنتاج  15

  مؤهل متوسط صناعي  –      

  سنة 25 –يقرأويكتب  –عامل نظافة    5

 ج2000الراتب: 

 رخصة معدات  –سائق كالرك    2

 ج2500:  2000 –سنة  30 –     

 المزايا: توفير مواصالت 

 بلبيس  (  –) الزقازيق             

 

 هاي لإللكترونياتال

 يزينياز-العاشر من رمضان 

 2730511الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. أحمد عادل

 015364968 ت.م.التشغيل/

  عدد

 مراقب جودة   2

 فني جودة    2

 الشروط: مؤهل فوق المتوسط 

 سنة   32تى ح -            

 ج 2500الراتب: 

 المزايا: توفير خطوط سير  

 اإلسماعيلية –القاهرة  –الزقازيق  –للعاشر 

 

   

 الزينة

 لصناعة الورق الصحي 

طقة الصناعية المن –العاشر من رمضان 

 ( 125 -124قطعة) – 6الثالثة أ

 2224961الرقم التأميني/

 015364968 ت.م.التشغيل/

 عدد

 كهربائية  –فني صيانة ميكانيكية    4

 فني تزييت وتشحيم ماكينات   1

 الشروط: مؤهل متوسط صناعي 

 سنة  25السن:            

 ات في المجال سنو 5خبرة    -

 ج3000الراتب: 

 مؤهل متوسط تجاري –عامل مخزن    2

 خبرة سنة في المجال –سنة  20 -     

 ج1900الراتب: 

   –المزايا: توفير مواصالت المؤسسة دائري 

  قالزقازي –العاشر  –الجيزة دائري           

 

 الشركة المصرية
 لمنتجات األلبان واألغذية  

ة المنطقة الصناعية الثالث-العاشر من رمضان 
A1 -  الصنية شركة زمردة  – 3خط 

 451852الرقم التأميني/
 المدير المسئول/أ. عبد هللا محمد

 015364968 ت.م.التشغيل/
 عدد

 مؤهل متوسط  –سائق درجة ثانية    2

 سنوات  3برة خ -سنة  30حتى  –    

 ج2500الراتب: 
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  لعالمية للمسبوكات ا

طقة الصناعية المن –العاشر من رمضان 

 ( 126قطعة) – 6الثالثة أ

 2169463الرقم التأميني/

 015364968 ت.م.التشغيل/

 عدد

 جامعة عمالة   –كيميائي  –فني جودة    1

 سنة  29حتى  –سنة  2رة خب -      

 ج3000:  2500الراتب:      

1   HR  -  سنة  30حتى  –ناسب ممؤهل 

 ت سنوا 5:  2خبرة  -

 ج4500:  4000الراتب: 

 مؤهل فوق متوسط  –أمين مخزن    1

 سنة 35حتى  –متوسط تجاري  –     

 سنوات  4:  2خبرة :  –     

 ج2700:  2500الراتب:      

 المزايا: توفير مواصالت

  العاشر من رمضان                   

 

  دهانات الجزيرة 

   الشرقية –العاشر من رمضان 

   3165394الرقم التأميني/

   015364968 ت.م.التشغيل/

 عدد

 فني كهرباء كنترول    3

 فني صيانة ميكانيكية   2

 سنوات  7:  5الشروط: خبرة 

 فني صيانة معدات كالرك    1

 سنوات  5:  3خبرة  –     

 ج5500:  4000الراتب: 

 سنة  30حتى  –فني إنتاج    5

 ج5000:  3000الراتب:     

  شوكة  –سائق كالرك    2

 سنوات  7:  3خبرة  –    

 ج5000:  4000الراتب:     

 الشروط العامة : مؤهل متوسط 

 سنة  35حتى  –                  

 المزايا: توفير مواصالت 

 

  جي فور إس 

  للخدمات األمنية 

 مدخل ج –(  1سنتر المصرية )  –األردنية 

 من رمضانلعاشر ا -الدور الثالث  

 1787896 الرقم التأميني/

 عمر كمال المدير المسئول/أ. 

 . عمرو سليمد -        

 015364968 ت.م.التشغيل/

 عدد

 من الجنسين –فرد أمن   200

  يقل المؤهل عن اإلعدادية ال -       

 رط إجادة القراءة والكتابة ش -       

 سنة  45لسن: حتى ا -       

      زيادة        –اجتماعي  –المزايا: ت. صحي 

 وفير سكن لبعض المواقعت -         

  وفير مواصالت ت -         

  ج4000:  2900الراتب: 
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  الزقازيق –منطقة قوى عاملة  

   جوار كلية التربية النوعيةب -الصيادين

   2310139/055ت/ 
 

  ثان الزقازيق –مكتب تشغيل 

  بجوار كلية التربية النوعية  –الصيادين 

   2310138ت/- الزقازيق

 

 مستشفى العبور 

ميدان كوبري العبور   –شارع أحمد ماهر 

 الزقازيق 

 1778693الرقم التأميني/

 المدير المسئول/د.عمرو طه

 0552316363 ت. /

 عدد

 خبرة –مؤهل متوسط  –فرد امن    1

 من الجنسين –عامل نظافة    2

 سنة 35الشروط: السن حتى 

  ج1200الراتب: 

 

 

 فأقوس  -منطقة قوى عاملة 

    شارع المشروع 

      لصناعية ابجوار المدرسة 

     055/  3972438ت / 

  

 قوس اف -مكتب تشغيل 

    المنيسيشارع الشهيد احمد 

    3970041/055ت/ 

 رجال األعمال جمعية 
  لتنمية المجتمع بالشرقية 

أعلى  –برج الحاجة نعمات  –أبو كبير 
 بجوار السنترال  –البورصة 

 الشرقية –فاقوس 
  28995570الرقم التأميني/

  أ.عماد لبيبالمدير المسئول/ 
   01226580325ت/

 عدد
 مؤهل عالي  –أخصائي تنمية    5

 ج  1200 –سنة  25 –    

 

 جمعية
 رجال أعمال إسكندرية 

مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية 
 الحسينية  –شارع الشادر 

 الشرقية
 21057919الرقم التأميني/

 أ.محمد عليالمدير المسئول/ 
 01011285659ت/

 عدد
 من الجنسين –أخصائي خدمات مالية    20

 سنة  35حتى  –ؤهل عالي م -         
  ج+ الحافز1500الراتب: 

 

 ر للتجارة واالستيراد والتصدي شركة المحمدين
 الشرقية –فاقوس 

 1139885الرقم التأميني/
 أ.فتحي القماشالمدير المسئول/ 

   3970041/055 / ت.م. التشغيل
 عدد

 ب. تجارة محاسبة  –محاسب    5
 سنة  35حتى  –     

    الراتب: حسب الخبرة  
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  مديرية القوى العاملة 

   بالغربية

    أخر شارع الجيش  -طنطا 

  بجوار إستاد طنطا الرياضي 

  3409635/040ت/ 

 

 إدارة التشغيل بالمديرية

 

 دلتا مصر 

 للصباغة والتجهيز

 عزبة الباشا  –ميت السراج  –شبشي 

 الغربية  –المحلة الكبرى 

 2904928الرقم التأميني/

 أ. مجدي عبد الحميدالمدير المسئول/

 3409635/040ت. المديرية/ 

 عدد

  سنة  30ال يقل عن  –مهندس كهرباء    1

    سنوات في مجال الصباغة  5برة خ -    

 والتجهيز        

 من الجنسين  –أوليه  –عامل أوفر   20

 فني مقصدار     2

  الشروط: خبرة 

  عامل مخزن    2

  سنة  18الشروط العامة: ال يقل السن عن 

  الراتب: حسب الخبرة

  

 

  

  مديرية القوى العاملة 

    بالدقهلية

    الدقهلية –الدور الرابع  –مبنى المحافظة 

  2313708/050ت/ 

 

  إدارة التشغيل بالمديرية

 

 المنصورة
  لتجارة المواد الغذائية 
  الدقهلية –وكالة المنصورة  –المنصورة 

  2399908الرقم التأميني/
  عرفة محمد المدير المسئول/أ. 

 01010414710ت/ 
 عدد

 منسق    5

 بائع   10

 سنة  30حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

  الراتب: حسب المقابلة 

  

 المصرية اللبنانية للصناعات الغذائية
 " ملح بيروت " 

 دقهلية  –العصافرة  –ة الصناعية نطقالم
 2039200الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ.علي فتحي  
 0503795444-01096553055ت/
 عدد

 زراعة  –ب. علوم  –كيميائي    2

 عامل تعبئة   3

   معداتسائق    1

    الراتب: حسب المقابلة 
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 لالستيراد والتصدير  الشركة الدولية

بجوار الضرائب العامة   –ل يحي النخ

 قهلية د -السنبالوين 

 2939023الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ.أشرف إبراهيم  

 01008805048-0504696212ت/

 عدد

 مؤهل عالي  –مسئول مبيعات   15

 سنة  35حتى  –الجنسين  من -      

 سنوات  3برة خ -      

  الراتب: حسب المقابلة 

 

 المنزلة -منطقة قوى عاملة 
  المنزلة شارع سامي شلبايه

  050/  7700195 ت/
 
 الجمالية - مكتب تشغيل
 دقهلية -الجمالية 

 

 للمالبس الجاهزة  الذهبية

 الدقهلية  –الجمالية  –الطريق الزراعي 

  1836027الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ. محمد إبراهيم

 01004420060ت/ 

 عدد

 خياط    3

 عامل تطريز    2

 ط الشروط: مؤهل متوس

  سنة  20ال يقل عن  -           

 ج1200الراتب: 

   ميت غمر  –عاملة منطقة قوى 

  شارع احمد عرابي -ميت غمر 

   050/ 6963361 /ت

 

 ميت غمر  –مكتب تشغيل 

 ميت غمر شارع احمد عرابي 

  6963361 /ت

 

 شركة 

 إخوان المرشدي للتجارة والتنمية

 " صناعة أعالف "

 الدقهلية  –الجمالية  –الطريق الزراعي 

  71488الرقم التأميني/

 عبد الحميد عليالمدير المسئول/أ. 

 01002141185ت/ 

 عدد

 سنة  35حتى  –عامل إنتاج   10

   ج1800الراتب: 
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 مديرية القوى العاملة 
       بأسيوط 

    الدور الثالث –مجمع المصالح الحكومية 

     2324587/088ت/ 

 

  ديروط –منطقة قوى عاملة 
   شارع سعد زغلول بالمساكن الشعبية 

  ديروط
 4770952/088ت/ 

 
 القوصية –مكتب تشغيل 

  القوصية  –المساكن الشعبية بجوار المطافى 
    088 /4750747ت/

 

  شركة ريفي 
 لتمويل المشروعات متناهية الصغر

 شارع الجالء  –القوصية 
 2254518الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ. مينا سمير 
 01271124276ت /

 عدد
 مؤهل عالي  –أخصائي تمويل   15

 من الجنسين  –سنة  35حتى  –      
 ج + حافز1500الراتب: 

 

 شركة أمان
 لتمويل المشروعات متناهية الصغر

 شارع الري  –القوصية 
 3043444الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ. عبد الرحيم محمد 
 01151171771ت /

 عدد
 مؤهل عالي  –أخصائي تمويل    3

 من الجنسين  –سنة  30حتى  –      
 ج + حافز2250الراتب: 

 

 ديروط –مكتب تشغيل 

 ديروط -شارع سعد زغلول بالمساكن الشعبية 

   4770952/088ت/ 

 

 أنا المصري 
 تقسيم أبو جبل  –ديروط 

 امتداد مستشفى د/ رمضان 
 3143296الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ. سامي هارون  
 011506649449ت /

 عدد
 مؤهل عالي   –أخصائية إئتمان   15

 سنة 35حتى  -      
 ج + عموالت وحوافز2750الراتب: 

 

دائرة   فيفرص عمل عادية بالمنشآت الواقعة 
 بأسيوطعمل مديرية القوى العاملة 

 عدد
  لكافيتيرا  –مؤهل متوسط  –عامل    1

 ساحل سليم -2954919الرقم التأميني/     
 لمطعم–مؤهل متوسط  –عامل    1

 احل سليمس -803163الرقم التأميني/     
 
 

 للحصول على البيانات التفصيلية

 و عناوين هذه المنشآت 

يرجع في ذلك لمديرية القوى العاملة  

      بمحافظة  بأسيوط 
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 مديرية القوى العاملة 

 المنيا

 برج السالم  -شارع سعد زغلول 

 المنيا - سالميةبجوار مدرسة ناصف اإل

 2364359/086 /ت

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 فندق إم جي إيتاب 

 المنيا  –شارع كورنيش النيل 

 238752الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ. مصطفى ياسين  

 01002458427-0862341515ت /

 عدد

 من الجنسين  –موظف إستقبال    5

 مؤهل عالي  –     

 من الجنسين –سيرفيس    8

 من الجنسين –إشراف داخلي    8

 خبرة -فرد امن    4

 الشروط: مؤهل متوسط 

 سنة  30الشروط العامة: السن حتى 

 ج1450:  1300الراتب: 

 

 شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر 

 " ريفي "

 المنيا -أبو قرقاص  –جوار اإلدارة التعليمية 

 2326144الرقم التأميني/

   أنسيبهاء المدير المسئول/أ. 

 0128847778ت /

 عدد

عمل  –ؤهل عالي م -أخصائي تمويل   5

 سنة  30حتى  –من الجنسين  –ميداني 

 ج1500الراتب: 

 

 

 الوسط -منطقة قوى عاملة 

 لمنياا -برج السالم شارع سعد زغلول

 236236/086ت/ 

 

 المنيا - مكتب تشغيل

 المنيا –مجمع المصالح الحكومية 

 086 /2362017ت/ 

 

 جمعية رجال أعمال اسكندرية 

 ض الشرقي اميدان عبد المنعم ري

 المنيا  -الدور الثاني علوي  –برج الحوطي 

 791656الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ. خالد سعد  

 01285544389ت /

 عدد

 جماعي(    –أخصائي خدمات مالية )فردي   30

 عمل ميداني  –من الجنسين  –      

 ب. تجارة  –محاسب    5

 ب. تجارة  –أمين خزينة    5

 حاسب آلي  –أخصائي نظم محاسبية    5

 سنة  35تى ح -الشروط: مؤهل عالي

  ج + حافز 1200الراتب: 
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 مديرية القوى العاملة 

  بشمال سيناء 

  العريش  –شارع الفاتح 

   360042/068ت/ 

 

 العريش  -مكتب تشغيل 

 مجمع المصالح الحكومية 

 068/ 3361868ت/ 

 

 

 جامعة سيناء

المساعيد العريش  –شارع الفريق فؤاد ذكري 

 ثالث

 2125361الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ.محمد سعد 

 0683346840ت/

 لذوي الهمم %5استيفاء لنسبة ال

 عدد

 ؤهل متوسط فأعلىم-موظف إداري  1

 اقل من متوسط –عامل نظافة    1

 يقرأ ويكتب  –عامل خدمات    1

 ج1200الراتب: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة ديما 

 لمواد التعبئة والتغليف 

 العجوزة  –شارع المتحف الزراعي   17

 أ.أشرف رفعتالمدير المسئول/ 

 عدد

 مالء ع -سابات عامة ح -محاسب   45

 ب. تجارة   –مخازن (  -      

 سنوات  3خبرة  –سنة  32ى حت -      

 لعمل بمقر الشركة   ل -      

 طنطا  –وبفروعها في االسكندرية       

 اج سوه -رسى مطروح م -      

 مؤهل عالي  –مشرف مبيعات   45

 سنوات 7:  5سنة خبرة  35تى ح -      

 صة قيادة رخ -      

 ؤهل عالي م -مندوب مبيعات   210

 سنة  33 حتى -توسط م -       

 سنوات  5:  3برة خ -       

 صة قيادةرخ -       

 أكتوبر 6عمل ب –عامل تعبئة   20

 محافظات مختلفة –فرد أمن   20

 سنة 35حتى  –الشروط: يقرأ ويكتب 

 العمل بمقر الشركة أو احدى فروعها

 اإلسماعيلية –باالسكندرية  -

 سوهاج –نطا ط -المنصورة  -

 األقصر -

     ابلةالراتب: يحدد حسب المق
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 شركة ماك 

  لتصنيع تيل الفرامل

 المنطقة الصناعية  –شارع الملكة حتشبسوت 

 لعاشر من رمضان ا -  A2الثالثة 

 957502الرقم التأميني/ 

 محمد فوزيالمدير المسئول/ أ.

 عدد

 مؤهل متوسط  –فني إنتاج   20

 .طبي ت -. اجتماعي وصحيت -المزايا:

 ج 250:  200افز ح -ت.خاص –          

 الشرقية   –وفير مواصالت القاهرة ت-        

 لعاشر من رمضان  ا -         

  احة جمعة وسبت ر - 

 

 سوتير جروب 

 لصناعة فالتر المياه وتعقيم المياه

من جمال عبد الناصر  - ش حلمي النمر68

  سر السويسج -خلف الوحيد والنور

  2250136الرقم التأميني/ 

 محمد سماحةالمدير المسئول/ أ.

 عدد

 محافظات مندوب مبيعات    50

  فني صيانة   50

 ج3000:  2000الراتب: 

 سنة48تى ح –الشروط: جميع المؤهالت 

 مؤهل عالي  –ممثلة خدمة عمالء    5

 سنة 40تى ح -متوسط  –     

 سنة  50حتى  –سائق درجة ثانية    2

  المزايا: تدريب مدفوع األجر

  الراتب: حسب المقابلة 

  سلسلة مطاعم

 بافلو برجر 

الحي السابع   –شارع عبد هللا العربي  60

 مدينة نصر 

 2482640الرقم التأميني/ 

 أحمد أبو العزمالمدير المسئول/ أ.

 عدد

 مؤهل عالي  –خدمة عمالء   50

 ساعات  8عمل  –      

 ج 2600الراتب:      

 ج500:  200+ حافز               

 طلبة  –خدمة عمالء    30

 ساعات  4عمل  –       
 ج + حافز 1150الراتب:        

 سنة 35تى ح  -الشروط: مؤهل عالي 

 ج3040 –عضو فريق   100

 ج3600 –ثانية  –سائق درجة أولى   10

 سنة 35حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 
 حافز  – أجتماعية –حي ت. ص -المزايا: 
 دريب مدفوع األجرت -         
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 كاسل

 ألعمال األمن والحراسة  

العمرانية   –شارع عبد المجيد بدوي  13

 جيزة

   2924106الرقم التأميني/

 أ. محمد ثروت   المدير المسئول/ 

 أ. ضياء محمد   –    

 عدد

 مؤهل متسوط  –فرد أمن   46

 سنة  45حتى        

 مواقع العمل

مدينة  –التجمع الخامس  –الشيخ زايد  

 المعادي مصر الجديدة –اإلنتاج اإلعالمي 

 ج  3600:  2500الراتب: 

   يحدد حسب  الخبرة والكفاءة وموقع العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة حراسات 

 لألمن والحراسة 

عمارات التوفيق من شارع يوسف   37

 مدينة نصر  –عباس 

 3256915الرقم التأميني/ 

 كرم سليم محمدالمسئول/ أ.المدير 

 عدد

 مؤهل متوسط  –فرد أمن   100

 ج2600 –سنة  45حتى  –       

العبور   –مواقع العمل  : التجمع الخامس 

  ساعة عمل 12 -بنك مصر –أكتوبر 

تأمين ضد  –اجتماعي  –المزايا: تأمين صحي 

  زيادات –الحوادث 

 


