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 شركة بريجو لألغذية 

أعلى  –صالح سالم  –عمارات العبور  9

 الدور العاشر  –البنك األهلي المصري 

 2298071الرقم التأميني/ 

 محمود عزازيالمدير المسئول/ أ.

 01068872881-01008660311ت/

  عدد

   مساعد مدير  10

 مشرف مطعم   10

 سنة  35حتى  –الشروط: مؤهل عالي 

  خبرة -           

 الراتب: حسب المقابلة 

 متوسط  –مؤهل عالي  –عضو فريق  200

 ج2900 –سنة  32تى ح -       

 خبرة  –شيف شواية   20

 ج3800:  3400الراتب:      

 برةخ -سنة 42حتى  –سائق   20

 ج3700رخصة اولى :      

 ج 3600رخصة ثانية:      

 مطلوب,  لذوي الهمم %5استيفاًء لنسبة الـ

 عدد  

 مع الثالث للعمل بالتج - %5عامل إنتاج    2

 اجتماعي  وجبة  –المزايا: ت. صحي 

 وفير وسيلة مواصالت ت -         

 دورات  –ات أجاز -         

 

 

 تسجيل راغبي   

 العمل
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 سينا مصر لألمن والحراسة 

  ش بورسعيد119

 سيدة زينب   أمام محطة مترو ال

 1796517الرقم التأميني/ 

 عبد هللا محمدالمدير المسئول/ أ.

 01060229639-01113714156ت/ 

 عدد

 خبرة  -مدير موقع بالتجمع الخامس   10

 ج9000:  7000الراتب:       

 ساعة  12عمل  –مشرف بالتجمع   15

 ج4000الراتب:       

 مواصالت من   توفير  – فرد أمن -       

 ج 2800الراتب:  –المرج         

 لعمل بوسط البلد ل -محاسب خزينة    5

 ج 3000 -ن الجنسين م -برة سنة خ -     

 الشروط: مؤهل عالي 

 خبرة  –مدير قطاع نظافة   15

 ة خبر - مدير قطاع مكافحة   15

 ج4000الراتب:  -الشروط: مؤهل عالي 

 فرد امن للعمل بالعاشر من رمضان   30

 ور  العب –أكتوبر  -      

 ج2700:  2500الراتب: 

 فرد امن للعمل بالدقي   100

 ن الجنسين م -فارات خليجية س -        

 سنة  45حتى  –ؤهل متوسط م -       

 ج 2000الراتب: 

 ساعات 8الشروط العامة : عمل 

 سكن  –وفير وجبات ت -المزايا:

 شهور  6يادة في الراتب كل ز -        

 القوى العاملة  ديريةم

 بالسويس  

 أكتوبر  24مدينة 

 مجمع المصالح الحكومة الجديد 

 062/ 3331138ت/ 

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 شركة السويس للبوليستر

 المنطقة الصناعية    –السويس  –عتاقة 

 1613985الرقم التأميني/ 

 محمد أبو المجد المدير المسئول/ أ.

 062/ 3331138ت/ 

 عدد

 مؤهل متوسط صناعي  -فني إنتاج     5

 ج3000 -سنة  35ى حت -      

 سنة  30حتى  -إعدادية  -عامل   10

 ج3000:  2800الراتب: 
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 مديرية القوى العاملة

 باإلسماعيلية

 خلف االستاد -شارع شبين الكوم 

 3364493/064ت / 

 

 بالمديريةالتشغيل إدارة 

 

 الشركة العربية 

 واألجهزة الكهربائيةالترانزستورللراديو 

 ميدان المستشار عدلي منصور 

 سماعيلية  اإل -شارع قيصر 1

 1379366الرقم التأميني/ 

    سامي إبراهيم المدير المسئول/ أ.

 01140451718ت/

 عدد

 مؤهل متوسط  –عامل مناولة    1

 يقرأ ويكتب  –عامل خدمات    2

 سنة  30الشروط: السن حتى 

 ج 2000الراتب: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة إنفا تكستايل جروب

 إلسماعيليةا -المنطقة الحرة العامة 

 3182987الرقم التأميني/ 

 أحمد عبد الكريم     المدير المسئول/ أ.

  3182987ت/

 لذوي الهمم , مطلوب %5استيفاًء لنسبة ال

 عدد

 من الجنسين  –عامل إنتاج مالبس    3

 سنة  60حتى  -     

 حافز  –اجتماعي  –حي المزايا: ت. ص

 توفير مواصالت  –         

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 السالم 

 لتصنيع المالبس الجاهزة 

 إلسماعيليةا -المنطقة الصناعية األولى 

 780139الرقم التأميني/ 

 3364493/064 /. المديريةت

 لذوي الهمم , مطلوب %5استيفاًء لنسبة ال

 عدد

 مراقب جودة منتج   1

 تعبئة وتغليف( –كي  –امل ) إنتاج ع   3

 ن الجنسينم -سنة  40الشروط: السن: حتى 

 جتماعيا -. صحي ت -المزايا: 

 وفيرمواصالت ت -         

 الراتب: حسب المقابلة 
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 مديرية القوى العاملة 

   بالقليوبية  

  ح الحكومية لمجمع المصا - بنها الجديدة 

    بجوار المحافظة -الدور الثالث  

 32259190/013 – 3224543/013/ت

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 دغش جروب

 للصناعات الهندسية  

 بجوار محطة المرج الجديدة  –يوليو  23

 719929الرقم التأميني/ 

 مصطفى أحمد   المدير المسئول/ أ.

 01271115678ت/

 عدد

 أعمال معدنية  –مهندس مدني    2

 امعة حكومية ج -     

 خبرة سنتين  –سنة  24 يقل عن ال -     

 ج4500الراتب:      

 مؤهل متوسط صناعي  –فني لحام جلود    7

 خبرة سنة  –سنة  22 يقل عن ال -     

 ج3000الراتب:      

 

 المتحدة للجوارب والتريكو 

 شبرا الخيمة  –شارع الروضة من ابن الحكم 

 9/617822الرقم التأميني/ 

 م. مدحت محمد    المدير المسئول/

 42243429ت/

 عدد

 تعبئة ( –عامل ) خياطة  20

 الشروط: مؤهل متوسط 

 الراتب: حسب المقابلة

 

 الخانكة منطقة قوى عاملة 

مساكن بنك اإلسكان  -رض المشميشى أ

 4698947/02 /ت – ةبالخانك

 

 عبورال -مكتب تشغيل 

 75عمارة   –الحى السادس  -مدينة العبور 

 4790648/ت - 16المحلي رقم 

 

 سانتوس للمالبس 

 لعبورا -ب,ج أرض المحاجر 

 2635315الرقم التأميني/ 

    محمد سعيدالمدير المسئول/ أ.

 01025884142ت/

 عدد

 من الجنسين  –عامل تفصيل وحياكة   5

 عامل إنتاج   5

 كي مالبس  –عامل تعبئة   10

 وي الهمم ذ- %5عامل   3

 سنة 35الشروط: السن حتى 

 تب: حسب المقابلة + حافزالرا

 

 

 

 



                                             

               

                                                                  

 
                 

 

5 
 ج

 

 

 

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

2021 

 وزيعأتيكو للتجارة والت

 صناعات بالستيكية

 المنطقة الصناعية ب, ج بجوار كريازي

GLC  -العبور 

 2732142الرقم التأميني/ 

 عالء عبد الغفار   المدير المسئول/ أ.

 01005010679ت/

 عدد

 ج3000 – مهندس ميكابوديتك   2

 ج2000 - ب. تجارة  –محاسب    3

 ج2400 –مؤهل متوسط  –عامل إنتاج   20

 ج2000 –عامل نظافة    3

 ثالثة  –سائق رخصة ثانية    1

 ج3000 – من سكان الدائري –         

 ذوي الهمم  %5عامل نظافة   1

 المزايا: توفير مواصالت الدائري/ قليوب

 سنة  40:  22الشروط العامة: السن: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ديرية القوى العاملة م

       بدمياط    

     ميدان سرور  - شارع التحرير

     322126/057ت/ 

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 مصنع تكنو بايت 

 للمواسير 

 المنطقة الصناعية  –دمياط الجديدة 

 2381760الرقم التأميني/ 

 محمد السيد  المدير المسئول/ أ.

   01017111508ت/

 عدد

 ة سن 30حتى  –عامل إنتاج    5

 ج1800الراتب: 

 

 مصنع دلتا إلكتريك 

 المنطقة الصناعية   –دمياط الجديدة 

 1485161الرقم التأميني/ 

 محمد كيوان  المدير المسئول/ أ.

    322126/057 /. المديريةت

 عدد

 من الجنسين  –عامل إنتاج    5

 سنة  30حتى  –      

 الراتب: حسب المقابلة 
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 مديرية القوى العاملة 

 نوفية بالم

  برج المصيلحى  -شارع عاصم حما  1 

البر الشرقى امام كوبرى مبارك   -عمارة الغاز 

 شبين الكوم

 048/2262283 /ف - 048/222273 /ت

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 الخاصة المدارس األمريكية 

 للغات 

 قويسنا  –طريق شبين الكوم  – 3الكيلو 

 مركز شبين الكوم  –ميت خلف  

 2519266الرقم التأميني/ 

 عادل يوسف  المدير المسئول/ أ.

   048/222273 /ت

 عدد

 ب. طب  –ة بطبي    1

 ب. تمريض  –ممرضة     2

 فني صيانة    3

 مؤهل متوسط  –سائق     5

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 الخلود للتجارة والتوكيالت 

 شبين الكوم   –ميت ناتان  –حمام السباحة 

 2751462يني/ الرقم التأم

 حبيب عبد العزيز   المدير المسئول/ أ.

 01022274995 /ت

 عدد

 محاسب     1

 مدخل بيانات    1

 سنة  35حتى  –الشروط:  ب. تجارة محاسبة 

حتى  –مؤهل متوسط  –سائق مندوب    8

 سنة  40

 عمولةج + 2200الراتب: 

 

 قويسنا -منطقة قوى عاملة 

 99عمارة   -شارع تيمور - قويسنا 

 2573145ت/ 

 
 

  قويسنامكتب تشغيل 

 106  عمارة -مساكن تيمور  - 1مدخل 

  قويسنا -  2شقة 

  0483584770 ت/

 

 إيجيبت فودز جروب 

 قويسنا   –المنطقة الصناعية األولى 

 1580740الرقم التأميني/ 

 محمد فرج  المدير المسئول/ أ.

 01200432111ت/

 عدد

 عامل تعبئة    5

 بس مال تغليفعامل    5

 سنة  20حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

 الراتب: حسب المقابلة 
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 إتكو فارما 

 للصناعات الدوائية 

 قويسنا   –المنطقة الصناعية األولى 

   2237521الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. محمد 

   01026677109ت/

 عدد

 طبيب صيدلي    2

 أخصائي مشتريات داخلية    5

 ة جودة أخصائي رقاب   2

 أخصائي أبحاث وتطوير    5

 صيدلة  –الشروط: ب. علوم 

 خبرة  –سنة  30تى ح -          

 الراتب: حسب المقابلة

 

 شركة مصر المنوفية 

 للمطاحن 

كفور الرمل   –المنطقة الصناعية الثانية 

 قويسنا  

 2244395الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. أيوب

   01004274993ت/

 عدد

 عامل    2

 مؤهل متوسط  –فرد أمن    1

 سنة  40الشروط: حتى 

 الراتب: حسب المقابلة + بدالت 

 

 

 الشركة الوطنية لمواد التعبئة والتغليف 

  -وطن باك  -

 ويسنا  ق -منطقة مبارك الصناعية 

 1397785الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. محمود

 01001749722ت/

 عدد

 إنتاج (  –عامل ) مخازن    4

 سنة  30حتى  –متوسط  مؤهل -     

 الراتب: حسب المقابلة 

 

   بركة السبع  –مكتب عمل 

شرق شارع مكتب العمل -بركة السبع 

 0483994585 

 

 جي فور إس 

  للخدمات والحلول األمنية 

 –ميدان األردنية  –مدينة العاشر من رمضان 

  (  1سنتر المصرية رقم ) 

 1787896الرقم التأميني/ 

 عطية حامد المدير المسئول/ أ.

 011170004590ت/ 

 عدد

 مراقب كاميرات  –فرد أمن إداري   200

  يقل عن اإلعدادية ال -        

 سنة  45:  21لسن: ا -       

 سكن  –صحي  –المزايا: تأمين اجتماعي 

 الت مواص -        

 ج 3500:  2900الراتب: 
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 مديرية القوى العاملة 

 ةبالغربي

  خر شارع الجيش آ -طنطا 

  بجوار إستاد طنطا الرياضي 

  3409635/040ت/ 

 

 المحلة الكبرى  -منطقة قوى عاملة 

 بمقر الوحدة المحلية  - المحلة الكبرى

 234618/040ت/

 

   المحلة الكبرى ثان –مكتب تشغيل 

    3شقة  - 49عمارة  -شروع مبارك م

   04024355969 ت/

 

 فوكس

 ياضيةللمالبس الر 

 لشبع بنات ا -شارع داير والنور

 المحلة الكبرى  

 5151910الرقم التأميني/ 

 أحمد محمد المدير المسئول/ أ.

 2229071/040ت/

 عدد

 عامل خياطة   15

 عامل  أوفر   10

 الشروط: من الجنسين 

 عامل أرضية    10

 سنة  30الشروط العامة: ال يقل السن عن 

 الراتب: حسب المقابلة 

 أبو أحمد سنتر

 للمالبس الجاهزة 

 شارع نعمان األعصر 

 رى ثانالمحلة الكب -أمام بوابة سوق الجملة  

 515185الرقم التأميني/ 

 أحمد محمد المدير المسئول/ أ.

 01270703069ت/

 عدد

 من الجنسين –أوفر (  –عامل ) خياطة   12

 توسطمؤهل م -     

 أرضية  –عامل تعبئة وتغليف    8

 سنة  30عامة: السن حتى الشروط ال

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

 طنطا  -منطقة قوى عاملة 

 فعمارة األوقا -شارع البطراويشى  -طنطا 

 3409634/040ت/ 

 

 

 تىزف -مكتب تشغيل 

 ارع سكة طنطاش

 0405700705 ت/
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    IT Dataشركة 

 ناصية شارع أبو الحسايب –الفندق  –زفتى  

 211210الرقم التأميني/ 

 خليل الشحاتالمدير المسئول/ أ.

 0405700705/. م. التشغيلت

 عدد

  مؤهل عالي  –خدمة عمالء   50

  سنة  27حتى  –فوق متوسط  –     

 لجنسين من ا -     

 ج4000:  2500الراتب: 

 

 السنطة  - مكتب تشغيل

  18ارع قاسم بدير رقم ش -السنطة 

 5470783/040ت/ 

 

 مصنع المصري اليت

 خلف مدرسة السنطة الثانوية  – السنطة 

 3269110الرقم التأميني/ 

 أسامة السيدالمدير المسئول/ أ.

 5470783/040 /. م. التشغيلت

 عدد

 مؤهل عالي –محاسب   1

 أمين مخزن    1

 عامل    4

 الشروط: مؤهل متوسط 

 سنة  35الشروط: السن : حتى 

 الراتب: حسب المقابلة

 

 

 مديرية القوى العاملة 

 دقهليةبال

 الدقهلية  -الدور الرابع  –مبنى المحافظة 

 2313708/050ت/ 

 

  إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 مؤسسة التضامن

 للتمويل األصغر  

 الدقي  –شارع عبد هللا الكاتب  2

 الدقهلية: سندوب  

 2356624الرقم التأميني/ 

 أحمد الشيخ المدير المسئول/ أ.

 01280434414ت/ 

 عدد

 متوسط  –مؤهل عالي  –قة ميدانية منس  25

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 ميت غمر  –منطقة قوى عاملة 

 ميت غمر –مكتب تشغيل 

 ميت غمر شارع احمد عرابي 

 050/ 6963361ت/
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   الوطنية لألعالف 

  دقهلية –ميت غمر  –ميت أبو خالد  

 001892881الرقم التأميني/ 

 عماد حمديالمدير المسئول/ أ.

 01002143737ت/ 

 عدد

 مؤهل متوسط  –أمين مخزن    2

 ج2000 -سنة  45تى ح -     

 ج1800 -سنة  40تى ح -عامل تحميل   10

 سنة  35حتى  –درجة ثانية –سائق    1

 ج2000الراتب:      

 

 جا أ  –مكتب تشغيل 

 شارع الجالء -أجا 

 6450747/050 /ت

 

 مستشفى برج النور الخيري

 برج نور هللا –أجا 

 2667600الرقم التأميني/ 

 01004009295ت/

 عدد

 خبرة –ب. تجارة محاسبة  –محاسب    1

 عامل نظافة    1

 سنة  35الشروط: السن: حتى 

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

 

 

 طلخا –منطقة قوى عاملة 

   طلخا –مكتب تشغيل 

  طريق شربين -طلخا 

  2521014/050 /ت

 

 الشركة الوطنية
 ارة الدولية للصناعة والتج

 -جرافيتا  -
طريق طلخا  –عزبة المرحوم / فريد المصري 

 دقهلية  –نبروة  /
 375943الرقم التأميني/ 

 0502406301ت/

 عدد

 سنة  38حتى  –مؤهل متوسط  –عامل   20

 ج2600الراتب: 

 

 جمصة –مكتب تشغيل 
 ليوماخبار بجوار مساكن أ -الموقف

 

 الدقهلية لصناعة الصابون 
 المنطقة الصناعية –جمصة 

 ( Hبلوك )  –المرحلة األولى 
 3191172الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/أ. احمد سعد 
 01065672040ت/

 عدد
 خبرة  –عامل تعبئة    2
 خبرة -عامل نظافة    1
 خبرة  –سنة  25السن  –فرد أمن    1

   سنة  20السن –الشروط: مؤهل متوسط 

 الراتب: حسب المقابلة 
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 بلقاس -تشغيل مكتب 

 2784871 /ت -  المساكن الشعبية -بلقاس 

 

 تساهيل للتمويل 

 دقهلية -بلقاس 

 2820861الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/أ. أحمد محمد شاهين 

 01020447721ت/

 عدد

 منسق    2

 أخصائي    2

 الشروط: مؤهل متوسط 

 عامل خدمات معاونة    2

 ج 1750الراتب: 

 

  نبروه –مكتب تشغيل 

 شارع الشيخ سعيد  -سوق نبروه 

 مقالش بجوار طاهر 

 

 صيدلية د. كمال محمد 

 دقهلية -نبروه 

 1934624الرقم التأميني/ 

محمد  كمال عبد السيد المدير المسئول/أ. 

 شاهين 

 01001829090ت/

 عدد

حتى  –مؤهل متوسط  –مبيعات مندوب    1

 لراتب: حسب المقابلة ا - سنة  30

 لقوى العاملة مديرية ا

 بالبحيرة

 شارع عبد السالم الشاذلي

 مجمع المصالح الحكومية 

 3317593/045ت / 

 

 يتاي البارودإ -منطقة قوى عاملة 

 20مارة ع -مساكن بنك التعمير 

 

 وم حمادهك -مكتب تشغيل 

 كوم حمادة شارع الشرقاوى 

 كوم حمادة -الدكتور عبد الحليم  

 0453680151 ت/

 

 ة للتمويل مؤسسة المصري

 شارع المصنع

 بجوار مدرسة محمد عيسى موسى  

  2647456الرقم التأميني/ 

 ياسين حسن  المدير المسئول/ أ.

 0453680151/. م. التشغيلت

 عدد

 من الجنسين  –مسئول ائتمان    150

 ج + حوافز1650الراتب:           

 مراجع ميداني     50

 ج+ حافز1538 الراتب:          

 ط: مؤهل عالي الشرو

 تدريب  –اجتماعي  –المزايا: ت. صحي 
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   ديرية القوى العاملةم

           بأسيوط 

        الدور الثالث –مجمع المصالح الحكومية 

       2324587/088ت/ 

 

  ديروط –منطقة قوى عاملة 

  بالمساكن الشعبية  شارع سعد زغلول

  ديروط

    4770952/088ت/ 

 

 لقوصيةا –كتب تشغيل م

 القوصية –المساكن الشعبية بجوار المطافى 

   088 /4750747ت/

 

 مدرسة سان مينا الخاصة

 للغات    

 طريق الدير ومير   –القوصية 

  1194847الرقم التأميني/ 

 داود يسى  المدير المسئول/ أ.

 4767111/088ت/ 

 عدد

 ب. تربية لغة عربية  –مدرسة   2

 بوي ار علوم + دبلومة ترد -     

 سنة  30حتى  -     

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

 

 مؤسسة أنا المصري لتمويل المشروعات 

 شارع الرحمة  –القوصية 

  3143296الرقم التأميني/ 

 أسعد رشدي  المدير المسئول/ أ.

 01103972672ت/

 عدد

 مؤهل عالي  –خصائية تمويل أ   2

 خبرة  –سنة  35حتى  -     

 

 شركة ريفي 

 المشروعات المتناهية الصغرلتمويل 

 شارع الجالء –القوصية 

  2254518الرقم التأميني/ 

   088 /4750747/. م. التشغيلت

 عدد

 من الجنسين –أخصائي إئتمان    10

 ؤهل عالي  عمل ميداني م -       

 سنة  35تى ح -       

 ج1800الراتب: 

 

 شركة تساهيل لتمويل المشروعات 

 ءشارع الجال –القوصية 

 2820861الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. رامي إبراهيم 

   01091233312ت/ 

 عدد

  متوسط  –مؤهل عالي  –أخصائي تمويل   30

  سنة  35حتى  –الجنسين  من -      

  ج1750الراتب: 
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 طديرو –مكتب تشغيل 

  المساكن الشعبية  - غلولزشارع سعد 

  4770952/088ت/  - ديروط

 

   أ النموذجية حضانة إقر

 أمام المركز الطبي  –ديروط 

  2734001الرقم التأميني/ 

 أشرف إبراهيم المدير المسئول/ أ.

 01024537360ت/

 عدد

 رياضيات ( –مدرسة ) لغة عربية   3

 تجويد –محفظة قرآن    1

 عاملة    1

 الراتب: حسب المقابلة  

 

 سيوطأ -منطقة قوى عاملة 

 أسيوط -مكتب تشغيل 

 جوار إدارة التموين غربب -ت الشادرعمارا

   088 /2339244ت/ 

 

 

  بيال دونا للتجارة  

  أمام مدرسة ناصر الثانوية –شارع العدلي 25

  628808الرقم التأميني/ 

 إسالم نعيم   المدير المسئول/ أ.

   01018514128-01149155221ت/

 عدد

   سنة  28حتى  –مؤهل عالي  –بائعة    2

   + عمولة ج 1800الراتب: 

 شركة المصرية للسيارات 

  اسيوط –شارع العدلي 

  2739200الرقم التأميني/ 

   أحمد جمالالمدير المسئول/ أ.

   088 /2339244 ت.م. التشغيل/

 عدد

 مؤهل عالي –مسئول مبيعات    2

 ج + حافز2000 –سنة  25 -     

 

 

 فرص عمل عادية 

 دائرة عمل   فيبالمنشآت الواقعة 

 أسيوط بالقوى العاملة  مديرية

 عدد 

 طيبة   معملعاملة ل   1

 بو تيجأ -278523الرقم التأميني/     

 عامل لمحل صيانة اجهزة    1

 دفاص -3222839الرقم التأميني/      

 عاملة لمحل خردوات    1

 صدفا  – 2758451الرقم التأميني/     

 محل ساعات ل -عامل     1

 أبو تيج  – 425423الرقم التأميني/     

 

  للحصول على البيانات التفصيلية 

   وعناوين هذه المنشآت   

  يرجع في ذلك لمديرية القوى العاملة  

  أسيوطبمحافظة 
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   مديرية القوى العاملة 

    المنيا

   برج السالم  -شارع سعد زغلول 

   المنيا – سالميةبجوار مدرسة ناصف اإل

   2364359/086 /ت

 

 

 الوسط -وى عاملة منطقة ق
  لمنياا -برج السالم شارع سعد زغلول

   236236/086ت/ 

 

 

  المنيا – مكتب تشغيل
   المنيا –مجمع المصالح الحكومية 

   086 /2362017ت/ 

 

 

 الشركة العربية

 لحفظ وتصنيع الحاصالت الزراعية  

 المطاهرة  –اول المنطقة الصناعية 

 002034476الرقم التأميني/ 

   وليد أحمدالمسئول/ أ.المدير 

 01006060266ت/ 

 عدد

 مسئول تسويق    1

 مهندس زراعي    2

 خبرة –سنة  30الشروط: مؤهل عالي  حتى 

 ج2500الراتب: 

 

 شركة المنيا فودز

 لصناعة الحالوة الطحينية والطحينة

بجوار الشركة  –ول المنطقة الصناعية أ

  ة للتصنيع يالعرب

 2941125الرقم التأميني/ 

   شعبان محمدالمدير المسئول/ أ.

   01224649552ت/

 عدد

 خبرة  –سنة  40حتى  –ميكانيكي     2

 ج2500الراتب:        

 سنة  30حتى  –عاملة تعبئة وتغليف   10

 ج1500الراتب:       

 

 شركة جيزة 

 لتنمية الصعيد

( 13,14,32,45قطعة) -المنطقة الصناعية 

 القطاع الثاني

 3091805 الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. عبد الرحمن

 01008571545ت/

 عدد

 من الجنسين  –ؤهل عالي م -مشرف    5

 ج1930الراتب:      

 ج1600 –عاملة حياكة   100

 ج1600 –عامل تعبئة   10

 الشروط: مؤهل متوسط  

 سنة 30الشروط العامة: السن حتى 
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 شركة الهيثم المصرية

 لالستثمار الصناعي 

 المنيا  –المطاهرة  –نطقة الصناعية الم

 2141287الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/أ. محمد عبد الحميد 

   01004296394 ت/

 عدد

 مهندس كهرباء    1

 فني ميكانيكا سيارات     2

 مشرف عمال     2

 عامل تعبئة   30

 لحام معادن  –حداد    5

 خبرة  –سنة  35الشروط: السن: حتى 

 ج2500:  2400الراتب: 

 

 مصنع العز
 لأللبان والمخبوزات

ى الخلية الغذائية األول –المدينة الصناعية 
 بجوار مصنع القلعة –(  36قطعة )

 2602252الرقم التأميني/ 
 01018876252ت/

 عدد

 متوسط –مؤهل عالي  –مراقب جودة    1

 برةفي المجالخ -     

 ب. تجارة –أمين مخزن    1

 ؤهل متوسطم –موظف تسليم    1

 نةس 45حتى  -    

 ج2500:  2400الراتب: 

 ج1800 –خبرة  –خباز    2

 خبرة  –سنة  50الشروط: السن حتى 

 جنوب –منطقة قوى عاملة 
 خلف محكمة ملوى

 2632074/086ت/ 

 

 أبو قرقاص –مكتب تشغيل 
الجمهورية  ارعمتفرع من ش -النصر  ارع ش

 أبو قرقاص
 086/ 2420768ت/ 

 

 امن مؤسسة التض

  للتمويل األصغر 

 مركز أبو قرقاص  –شارع النقيب فوزي 

 2333447الرقم التأميني/ 

   محمد أحمدالمدير المسئول/ أ.

   086 /2362017 /. م. التشغيلت

 عدد

 متوسط –مؤهل عالي  –منسقة ميدانية    9

 سنة  18 يقل السن عن ال -     

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

 

 

 

 وىمل -مكتب تشغيل 
 ملوى –مساكن الشعبية ال

 2632726/086ت/ 
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 مؤسسة التضامن 

 للتمويل األصغر  

من شاررع بنك مصر   –شارع المدارس  29

  ملوي

 2333447الرقم التأميني/ 

 محمد أحمد  المدير المسئول/ أ.

 2632726/086 / . م. التشغيلت

 عدد

 متوسط –مؤهل عالي  –منسقة ميدانية   20

 سنة  18سن عن لال يقل ا -     

 ج2000الراتب: 

 

 فرص عمل عادية 

 دائرة عمل   فيبالمنشآت الواقعة 

 المنيا مديرية القوى العاملة 

 عدد 

 طباخ لمحل كشري النجمة  –سفرجي   3

 لمنيا ا -1544743الرقم التأميني/

 الة( لمحل كشري زيزوص -عامل )نظافة   5

 المنيا – 3375823الرقم التأميني/

 سيارات  سيل لمحطة تمويلغ-لمبة عامل ط  6

 لمنياا-2511670الرقم التأميني/     

 التعاون سيل لمحطة غ-عامل طلمبة   4

 تمويل سيارات ل     

 المنيا-2852548الرقم التأميني/     

 للحصول على البيانات التفصيلية 

  و عناوين هذه المنشآت   

 يرجع في ذلك لمديرية القوى العاملة  

 المنيا بمحافظة  

   ديرية القوى العاملة م

    بقنا

   قنا –مدينة سيدي عبد الرحيم الجديدة 

   5210433/096 - 5216500/096ت/ 

 

 قنا -عاملة قوى  منطقة
 قنا   –مكتب تشغيل 

 مام معهد الخدمة  أ -منطقة الكنوز 
  096/  5216500ت/ 

 

 شركة أهداف

 للتجارة والتوزيع

 طريق مصنع الغزل –( 6كيلو ) –قنا 

 2664595الرقم التأميني/ 

 مصطفى التالويالمدير المسئول/ أ.

 096/  5216500 /. م. التشغيل ت

 عدد

 مؤهل عالي  –مندوب مبيعات   10

 سنة  30:  20السن:       

 مهنية  –خصة قيادة خاصة ر -       

 المزايا: إقامة 

 ج أساسي 3300الراتب: 

 ج حافز إنتاج2500+              
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 تشفى الشفا مس

  بجوار كوبري دندرة – كورنيش النيل –قنا 

 2990587الرقم التأميني/           

   أحمد محمود أحمد المدير المسئول/ أ.

 01067770607ت/

 عدد

 خبرة  –فني صيانة    2

 من الجنسين  –عامل نظافة    5

 الشروط: مؤهل متوسط 

 ناية ع -اخلي د -تمريض ) عمليات    18

 ن من الجنسي –طواريء (  -     

 متوسط ) تمريض (  –الي مؤهل ع -     

 خبرة  –هادة مزاولة مهنة ش -    

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 مستشفى كاريزما 

 للطب النفسي

 نا  ق -الميناء النهري 

 3378217الرقم التأميني/           

 إبراهيم أحمد المدير المسئول/ أ.

  096 / 5216500 /. م. التشغيل ت

 عدد

 خدمة عمالء ) استقبال (  ةموظف   4

 سنة  30حتى  –مؤهل عالي  -    

 أخصائي تربية خاصة  –تلي سيلز   15

 

 

 

 

 سنده للتمويل متناهي الصغر

 بجوار بنك اإلسكندرية –قنا 

  شارع الشهيد عبد المنعم رياض

 3076575الرقم التأميني/           

    محمد محمد المدير المسئول/ أ.

 01003685008ت/

 عدد

 مؤهل عالي  –مسئول تمويل    4

 سنة 30حتى  -     

 المحروسة ( –لعمل بـ ) قفط ل -     

 ج2000الراتب:      

 من الجنسين  –خدمة عمالء    1

 سنة  25تى ح  -ؤهل عالي م -    

 ج2500الراتب:     

 

 شركة اليداك 

 والتوكيالت التجارية  للتجارة

 شارع بورسعيد  –رة حوض عش –قنا 

 3887938الرقم التأميني/           

 محمد عيد    المدير المسئول/ أ.

 01003983110ت/

 عدد

 مؤهل عالي  –مندوب مبيعات    9

 سائق رخصة مهنية ثانية    3

 الراتب: حسب المقابلة 
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 مؤسسة األماني 

 للتجارة والتسويق بقنا

 توزيع مالبس 

 بر ماركت السعد شارع سو –رة ندكوبري د

 3076575الرقم التأميني/           

     أماني عبد العظيمالمدير المسئول/ أ.

 01033533094ت/

 عدد

 متوسط  –مؤهل عالي  –مندوب توزيع  20

 من الجنسين  –سنة  40ى حت -      

 اجتماعي  –المزايا: ت. صحي 

 ج2500الراتب: 

 

 رسة جيرمان سكول األلمانية دم

 الجديدة  مدينة قنا

 02761767الرقم التأميني/           

 المدير المسئول/ أ. هشام

 01062422181ت/

 عدد

  – Englishمدرس )لغة عربية   30

Math  German – Science-  

 معلم كمبيوتر   1

 معلم تربية موسيقية    1

 من الجنسين  –الشروط: مؤهل عالي مناسب 

 سائق رخصة مهنية    4

 فرد أمن    4

 متوسط  –الشروط: مؤهل عالي 

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 مطعم ريزو 

 قنا  –كوبري دندرة 

 3383118الرقم التأميني/           

 المدير المسئول/ أ. أحمد عبد السالم

 01007512748ت/

 01000093297ت/  –ا.مصطفى عزت 

 عدد

 مؤهل عالي  –كاشير    2

 كابتن صالة    2

 ويتر    5

 متوسط  –ل عالي الشروط: مؤه

 عامل نظافة    6

 عامل توصيل طلبات ) دليفري(  10

 سنة   21الشروط العامة: السن ال يقل عن 

 جتماعيا -المزايا: ت. صحي 

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

 

 جع حمادين -منطقة قوى عاملة 
 جع حمادين -يوليو  26شارع 

 096 /6580555ت / 

 

 

 

 جع حمادىن –مكتب تشغيل 
 قنا –لمحطة شارع ا

  096 /6580392ت/ 
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 تساهيل 

 نجع حمادي   –نجع سالم 

 2820861الرقم التأميني/           

 ماجد ظريف   المدير المسئول/ أ.

 096 /6580392 /. م. التشغيل ت

 عدد

 من الجنسين  –مسئول تمويل   15

 سنة  30حتى  –عالي  مؤهل -      

 ج + حافز 1750الراتب: 

 

 مويل شركة سنده للت

 بجوار البنك األهلي    –نجع حمادي 

 3076575الرقم التأميني/           

 096 /6580392 /. م. التشغيل ت

 عدد

 مؤهل عالي  –مسئول تمويل   20

 ج2000 –سنة  3حتى  -      

 

 قفط  –مكتب تشغيل 
  شارع احمد عرابى 

  منطقة الكنوز أمام معهد الخدمة 
   6910497/096 ت/

 

 

 لشريفمصنع ا

 المنطقة الصناعية     –الكالحين 

 2681389الرقم التأميني/           

 فرج عبد العالأ. المدير المسئول/

 01144495967ت/

 عدد

 خبرة  –مؤهل متوسط  –فرد أمن    2

 الكالحين من أبناء  –سنة  30حتى  -     

 قفط  -        

 المزايا: تأمينات اجتماعية 

 + حافز  الراتب: حسب المقابلة

 

 شركة مشروعي

 مركز قفط  –شارع المحطة 

 2403275الرقم التأميني/           

 محمد سعدالمدير المسئول/ أ. 

 01015136663ت/

 عدد

 برةخ -مؤهل عالي  –مسئول ائتمان    3

 يمتلك دراجة نارية –سنة  30حتى  -     

 ج أساسي + حافز1750الراتب: 

 

 1شركة تساهيل فرع 

 متناهي الصغرللتمويل ال

 مركز قفط  –شارع المحطة 

 2820861الرقم التأميني/           

 المدير المسئول/ أ. محمد عبد الرازق

 01028788443ت/

 عدد

 خبرة  –مؤهل عالي  –مسئولة ائتمان    3

 سنة  30ى حت -      

 ج أساسي + حافز1800الراتب: 


