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3

حراس مصر 

الجيزة -بجوار سهل حمزة  –أعلى المنوفى –شارع الهرم 116

264661: الرقم التأمينى 

عبد هللا محمد . أ: المدير المسئول 

01113714156–01060229639: ت 

عدد

ج3500: 3200–أمن إدارى 500

ج 5000: 4500–مشرفين أمن 50

تقبل طلبه–جميع المؤهالت : الشروط 

سنة 50: 20السن -

ساعات 8عمل -

حدائق االهرام –التجمع الخامس –أكتوبر 6كمبوند : مواقع العمل 

–( أكتوبر –الهرم ) مواصالت –إجتماعى . ت–صحى . ت : المزايا 

(  التجمع الخامس –المرج )



4

سيكيروريتاس إيجيبت 

الحى الثامن –شارع محمد كامل الحارونى 40

القاهرة -مدينة نصر 

2121129: الرقم التأمينى  

أحمد حمدى . أ: المدير المسئول 

01212316125-01030007895: ت 

عدد

أمن إدارى 100

متوسط  -مؤهل  عالى : الشروط 

ساعة12العمل –سنة 45: 21السن  -

ج 3400: 3000: الراتب -



5

الشركة المصرية لتصنيع االجهزة الكهربائية 

الجيزة –أبورواش –المنطقة الصناعية 

1838102: الرقم التأمينى 

مؤمن . أ: المدير المسئول 

01032255660: ت 

عدد

من الجنسين –محاسب 1

مؤهل عالى -مبيعات مندوب 2

مشرف ومشغل ماكينة لحام1

فنى الكترونيات 1

من الجنسين –بائع برموتر 3

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة حسب متطلبات المهنة 4:1خبرة -

حسب المقابلة : الراتب -



6

مدرسة سليم ذهنى الخاصة 

القليوبية –أول طريق طوخ –شبين القناطر 

719558: الرقم التأمينى 

نعمة عبد الفتاح . أ: لبمدير المسئول 

01000007526: ت 

عدد

مدرس لغة عربية 3

مدرس لغة إنجليزية 3

مدرس رياضيات 3

مدرس حاسب ألى 3

مؤهل عالى مناسب : الشروط 

سنة 25السن  أكثر من -

حسب المقابلة : الراتب -

(  طيبة ) الصباغة والمنسوجات المصرية 

القليوبية –شارع نادى البالستيك بشبرا الخيمة 3

3098171: الرقم التأمينى 

أسامة عزيز . أ : المدير المسئول 

01023338786: ت 

عدد

عامل أورلية 10

عامل أوفر 7

عامل سنجر3

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 26:24السن -

ج2500: الراتب -



7

مصنع بورسيلينا 

دمياط –دمياط الجديدة –المنطقة الصناعية 

2006618: الرقم التأمينى 

أيهاب . أ : المدير المسئول 

عدد

عامل انتاج 10

يقرأ ويكتب : الشروط 

سنة 35حتى : السن -

حسب المقابلة : الراتب -

مصنع غزالة 

دمياط الجديدة –المنطقة الصناعية 

2232959: الرقم التأمينى 

محمد خليل . ا: المدير المسئول 

01009305745: ت 

عدد

براد 2

لحام 3

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 35حتى : السن -

حسب المقابلة : الراتب -



عيادات الشفاء التخصصية

شارع سعيد نمشارع بطرس 

الغربية-طنطا ثانى 

2664487: الرقم التأمينى 

اسراء محمد : المدير المسئول 

01063720148

عدد

اماميةموظفة مكاتب 2

مؤهل عالى : الشروط

سنة 35: 21السن -

الراتب حسب المقابلة-

8

مدرسة فاميلى سكول 

الغربية-طنطا -سبرباى

2951464: الرقم التأمينى 

سماح الخطيب: المدير المسئول 

01006862875

عدد

مدرس لغة عربية 2

مدرس لغة انجليزية 2

مدرس احياء1

مدرس فلسفة1

أخصائية مكتبات1

مؤهل عالى : الشروط

من الجنسين-45: 22السن -

سنوت حسب المهنة 6:1الخبرة -

الراتب حسب المقابلة-



GNT للمالبس

بورسعيد –المنطقة الحرة العامة 

3039072: الرقم التأمينى 

دينا طارق . أ: المدير المسئول 

01272755984: ت 

عدد

عامل أوفر 10

عامل سنجر 5

مساعد خياط 5

مؤهل متوسط : الشروط 

حسب المقابلة  : الراتب -

مصر لتأمينات الحياة 

بورسعيد –شارع سعد زغلول 11

6031301: الرقم التأمينى 

01222755323: ت 

عدد 

أخصائى تسويق 250

من الجنسين -مؤهل عالى  : الشروط 

سنة 28: السن -

حسب المقابلة : الراتب - 9



الشركه الدوليه المصريه العربيه لالستثمار 

البحيره –وادي النطرون عزبه بني سالمه 

1677271: التأميني الرقم 

حمدي عثمان . أ : المدير المسئول 

01110644888: ت 

عدد 

مهندس   2

مؤهل عالي   : الشروط -

فني انتاج 5

عامل انتاج 20

مؤهل متوسط  : الشروط -

سنوات 3الخبره –سنه  21السن -

ج               2400 : 4000: الراتب 

10

Abc الزراعيه

البحيره –وادي النطرون 

2954217: التأمينى الرقم 

محمد. أ : المدير المسئول 

01015545441: ت 

عدد 

مهندس كهرباء 2

سنوات  5خبره -مؤهل عالي  : الشروط  -

عامل  3

فني مكينات 2

متوسطمؤهل : الشروط-

سنه  30:25السن -

ج2700 : 3000: الراتب -



شركه البدر لالستثمارات 

البحيره -رون طوادي الن

2188225الرقم التأميني

عبدالمقصود . أ: المدير المسئول 

عدد

مهندس انتاج1

مؤهل عالى : شروط ال-

سنه25السن -

ج3000: 2500:الراتب -

11

شركه نسر البريه للتصنيع  

البحيره–أ المرحله االولي وادي النطرون 9القطعه 

3253210:الرقم التأمينى 

محمود عطيه . أ: المدير المسئول 

01025264700: ت 

عدد

عامل تجاري 10

عامل مقص 4

فني كهرباء 1

مؤهل متوسط : الشروط -

سنه  20السن -

ج 3000:2500: الراتب -



الشركه المتحده للمنتجات المعدنيه 

الفيوم –كوم اوشيم 

2357989: الرقم التأمينى 

عبدالرحمن ممدوح . أ : المدير المسئول 

01020976354: ت 

عدد

مشرفين اقسام ورديات   10

سنوات 3خبره 

مندوب عالقات عامه 2

سنوات 10خبره –مسئول مخازن 3

متوسط  –مؤهل عالي : الشروط-

من الجنسين –سنه  35السن -

ج  2400: الراتب - 12

شركه جرين الند للصناعات 

م  الفيو–كوم اوشيم المنطقه الصناعيه التانيه 

1842408: الرقم التأمينى 

سيد يوسف . أ : المسئول المدير 

عدد 

مهندس انتاج مواد غذائيه  50

مؤهل عالي : الشروط -

عامل انتاج مواد غذائيه 5

كهربائي قوي 3

الخبره سنه -مؤهل متوسط  : الشروط-

سنه 25:22السن -

سنه  4000:2400الراتب -



سيراميكا اينوفا 

الفيوم –المرحله االولي المنطقه الصناعيه كوم اوشيم 

20247170: الرقم التأمينى 

محمود احمد . أ: المدير المسئول 

01003418441: ت 

عدد 

مهندس جوده 25

مهندس كهرباء 25

كيميائي 25

مؤهل عالي : الشروط -

فني مكابس 25

عامل خدمات 25

سائق كالرك 25

فني فرز35

االبتدائيه–مؤهل متوسط : الشروط-

سنه  30السن -

الراتب حسب المقابله- 13



(ريفى)الصغر منتاهية شركة خدمات المشاريع 

المنيا-قرقاص أبو -ملوى -ديرمواس  

2356144: الرقم التأمينى 

كارلوس نبيل: المدير المسئول 

01275891854

عدد

أخصائي تمويل 85

مؤهل عالى : الشروط-

من الجنسين-سنة 35السن حتى -

ج2400الراتب -

14



الروادحضانة دار 

مركز ثانى العريش -جاسر ش محمد مصلح 

سيناءشمال 

002238349: الرقم التأمينى 

صباح منصور العبد: المدير المسئول 

01066037289

01201151783

عدد

عاملة 1

اطفالمربية 1

تقرا و تكتب-مؤهل متوسط  : الشروط-

حسب المقابلةالراتب -

15



فندق سوليمار سوما بيتش 

البحر -الغردقة  –طريق سفاجا 11الكيلو  

األحمر

3297210: الرقم التأمينى 

065/3260921: رقم التليفون 

عدد

الروسية–إجادة االلمانية -موظف استقبال 1

منقذ إجادة االنجليزية 1

مشرف غرف2

عامل تجهيز و تحضير 2

متوسط–مؤهل عالى : الشروط

خبرة  سنتين-سنة 25: 20السن -

ج2800: 2500الراتب - 16

السفارىشركة البحر األحمر لغوص 

شمال مدينه مرسى علم 20الكيلو 

االحمرالبحر 

1219721: التأمينىالرقم 

رنين فاروق عيسى. أ: المدير المسئول 

01017612334

عدد

مطابخفنى معدات 1

متوسطمؤهل : الشروط-

سنة 40: 30السن  -

سنوات 7خبرة  -

ج6000: 5000الراتب -



منتجع وسبا كونكورد مورين بيتش

شمال مدينه مرسى علم 39الكيلو 

األحمر البحر 

2531351: التأمينىالرقم 

محمد على محمد. أ: المدير المسئول 

01200009511: ت 

عدد

عامل تجهيز و تحضير 2

مضيف مطعم 1

باراتمضيف 1

عامل زراعة1

مساعد رئيس المطبخ 1

متوسطمؤهل : الشروط-

سنة35: 20السن  -

ج2400الراتب -

17

بيتش مرسى علمجورجونيافندق 

البحر األحمر –جنوب مدينه مرسى علم 47الكيلو 

2258987: التأمينىالرقم 

0106881743: ت

عدد

عامل تجهيز و تحضير 1

موظف امن2

موظفة استقبال 1

مضيفة1

(خبرة سنتين)شيف جزار 1

(خبرة سنتين)شيف جارد مانجية 1

متوسط –عالى مؤهل : الشروط

من الجنسين-سنة  40: 20السن  -

ج2400الراتب -



رتريزوبيتش ايكوتكسكورنرزفندق ثرى 

علمطريق القصير مرسى 101الكيلو 

البحر األحمر 

2743436: التأمينىالرقم 

حافظعبد الهادى إبراهيم . أ: المدير المسئول 

عدد

مضيفمساعد 1

مؤهل متوسط : الشروط-

سنة 25: 18السن  -

ج2400الراتب --

18

مرسى علم بلوريففندق 

البحر االحمر–شمال مدينه مرسى علم 20الكيلو 

3173544: التأمينىالرقم 

السيد على عزمى. أ: المدير المسئول 

01022268990: ت 

عدد

عامل تجهيز و تحضير 1

فنى معدات مطابخ1

مضيف مطعممساعد 1

مؤهل متوسط : الشروط-

سنة 35: 22السن  -

سنهالخبرة  -

ج3600: 2400الراتب  -



ريزورتبيتش سىكورنرزفندق ثرى 

مرسى علم -جنوب القصير 65الكيلو  

األحمر البحر 

2432959: التأمينىالرقم 

65/3750065: ت

عدد

عامل سكن1

عامل زراعة1

مؤهل متوسط : الشروط

سنة 30: 20السن  -

ج2400الراتب -

19

باىاورينتالفندق 

البحر األحمر –شمال مدينه مرسى علم 15ك 

243329: التأمينىالرقم 

محمد غريب رزق. أ: المدير المسئول 

01003862750: ت 

عدد

منقذ2

شاطئعامل 2

خبرة سنة -مشرف غرف 3

عامل نظافة1

سنوات 4خبرة -سخن / مساعد رئيس قسم مطبخ  1

مضيفمساعد 1

سنوات 10خبرة -مدير تجهيز و تحضير  1

عامل تجهيز و تحضير 1

خبرة سنتان-ممرات مشرف1

سنوات 3خبرة -تكييف مشرف تبريد و 1

خبرة سنة -تكييف فنى تبريد و 1

موظف امن2

متوسطمؤهل : الشروط-

سنة 45: 22السن  -

ج7000: 2400الراتب -



ماريسكوستا ابروتيلفندق 

مرسى مبارك جنوب القصير 5القطعة رقم 

األحمر البحر 

3330468: التأمينىالرقم 

االمامطارق السيد . أ: المدير المسئول 

01001142224: ت 

عدد

تجهيز و تحضير عامل 1

زراعةعامل 2

مؤهل بدون : الشروط-

سنة 30: 20السن  -

ج2900: 2600الراتب -

20

فندق جاز مرايا

علمطريق القصير مرسى 67الكيلو 

األحمر البحر 

3191706: التأمينىالرقم 

االمامطارق السيد . أ: المدير المسئول 

065/3750000: ت 

عدد

حلوانى-ثانى طباخ 1

تجهيز و تحضير عامل 2

مناطق عامةعامل 4

مؤهل متوسط : الشروط-

سنة 30: 20السن  

ج2900: 2400الراتب -



سواليافندق جاز 

طريق القصير مرسى علم 67الكيلو 

األحمر البحر 

1875274: التأمينىالرقم 

اشرف السيد عبدالرحيم. أ: المدير المسئول 

065/3750000: ت

عدد

تجهيز و تحضير عامل 3

عامل زراعة1

عامل مغسلة2

مؤهل متوسط : الشروط

سنة  30: 20السن  -

ج2750: 2600الراتب -

21

المدينهفندق جاز دار 

البحر –طريق القصير مرسى علم 67الكيلو 

األحمر 

2256612: التأمينىالرقم 

اشرف السيد عبدالرحيم. أ: المدير المسئول 

065/3750000: ت 

عدد

سخن-اول طباخ 1

تجهيز و تحضير عامل 2

مشرف غرف2

مؤهل متوسط : الشروط

سنة 30: 20السن  -

ج3500: 2400الراتب -



الحياة ريزوتشتا يجنبرجر فندق  

البحر األحمر –طريق القصير مرسى علم 67الكيلو 

3200926: التأمينىالرقم 

ماجد على . أ: المدير المسئول 

065/3750088: ت 

عدد

مضيف4

مضيف بالمطعممساعد 2

ثانىطباخ 2

تجهيز و تحضير عامل 7

عامةمناطق عامل 4

مؤهل متوسط : الشروط-

سنة30: 20السن  

ج3000: 2400الراتب -

22

كورايا بيتششتا يجنبرجر فندق  

طريق القصير مرسى علم 67الكيلو  

األحمر البحر 

1757396: التأمينىالرقم 

احمد محمود احمد. أ: المدير المسئول 

065/3750000: ت 

عدد

مضيف2

مضيف بالمطعممساعد 1

عامل زراعة2

تجهيز و تحضير عامل 3

مشرف غرف1

مؤهل متوسط : الشروط

سنة 30: 20السن  

بدون-سنه الخبرة 

ج2900: 2400الراتب -



المايافندق جاز 

–طريق القصير مرسى علم 67الكيلو

البحر األحمر 

1993666: التأمينىالرقم 

وسام زكريا محمود. أ: المدير المسئول 

065/3750000: ت 

عدد

تجهيز و تحضير عامل 1

مشرف غرف3

عامل زراعة1

مؤهل متوسط : الشروط

سنة 30: 20السن  -

ج2750: 2400الراتب -

23

شركة مرسى علم لالستثمارات السياحية 

الرياضة البحريةو 

البحر األحمر –شمال مرسى علم 18الكيلو 

1967516: التأمينىالرقم 

فاروقرامى. أ: المدير المسئول 

01066639615: ت 

عدد

عامل زراعة1

تجهيز و تحضير عامل 1

موظف استقبال 3

(ية البولند–االيطالية –االلمانية -اإلنجليزية إجادة )

عالى-مؤهل متوسط : الشروط-

سنة 45: 20السن  -

سنتين-خبرة  -

ج2400الراتب -



ريزورتفندق وادى لحمى ازور 

البحر األحمر –جنوب مرسى علم 112الكيلو  

2262842: التأمينىالرقم 

فتحىمصطفى احمد . أ: المدير المسئول 

01227994387: ت 

عدد

تجهيز و تحضير عامل 2

(االيطاليةاجادة)موظف استقبال 1

متوسط –عالى مؤهل : الشروط

سنة 30: 21السن  -

خبرة سنتين-

ج2400الراتب -

24

جاردنمكادىفندق ستيال 

البحر األحمر –سفاجا 

2895466: التأمينىالرقم 

محمد اشرف عادل. أ: المدير المسئول 

عدد

عامل زراعة 5

موظف امن5

مضيف10

مشرف غرف10

تجهيز و تحضير عامل 5

طباخ10

شاطىءمنقذ 3

تكييففنى 1

فنى معدات1

مؤهل متوسط: الشروط-

سنة 35: 18السن  -

الراتب حسب المقابلة-



فندق فانتازيا مرسى علم 

األحمر البحر –جنوب مرسى علم 25الكيلو  

2169230: التأمينىالرقم 

محمود سعد أبو النصر. أ: المدير المسئول 

01017612608: ت 

عدد

اول استقبال موظف 2

منسقة1

استقبال موظف 1

االيطالية –إجادة اللغة االنجليزية 

متوسط-عالى مؤهل : الشروط

من الجنسين -سنة  40: 18السن  -

سنوات 3: 2الخبرة -

ج3500: 3000الراتب -

25

سوماباىريزورتوولد كارسيانفندق 

البحر األحمر –طريق الغردقة سفاجا 49الكيلو 

2217456: التأمينىالرقم 

اشرف يحيي محمد. أ: المدير المسئول 

عدد

تجهيز و تحضير عامل 5

مضيف4

داخلىاشرافعامل 2

نظافة عامل 1

مؤهل متوسط : الشروط 

ج2400الراتب -



شدوانميراكىفندق 

البحر األحمر –الغردقة -شارع الكورنيش 

2415331: التأمينىالرقم 

محمد سيد . أ: المدير المسئول 

65/3548611: ت 

عدد

زراعةعامل 1

مؤهل متوسط: الشروط-

سنة30: 21السن  -

الخبرة سنه-

الراتب حسب المقابلة-

(وجبات-بدل انتقال –إقامة )المزايا -

26

جوىاكوافندق صن رايز 

–ة الغردق-الممشى السياحى –التقسيم السياحى 

البحر األحمر 

3240159: التأمينىالرقم 

إبراهيم لطيف. أ: المدير المسئول 

عدد

فنى طلمبات1

تجهيز و تحضير عامل 5

فنى  تبريد و تكيف3

مشرف غرف5

عالى-مؤهل متوسط : الشروط-

سنة 32: 20السن  -

سنوات 3: 1الخبرة 

ج3000: 2400الراتب -



ميريتدىبالمافندق 

-السياحىالممشى –طريق القرى 

البحر األحمر –الغردقة 

2190468: التأمينىالرقم 

محمد النمر. أ: المدير المسئول 

65/3551780: ت 

عدد

تجهيز و تحضير عامل 5

مشرف غرف1

اولطباخ 1

ثانىطباخ 1

مؤهل متوسط : الشروط-

سنة 35: 18السن  -

سنوات 2: 1الخبرة -

الراتب حسب المقابلة- 27

البالسبودايزصنىبورميريتفندق 

مر البحر األح–الغردقة -السياحىالممشى –طريق القرى 

1811555: التأمينىالرقم 

محمد النمر. أ: المدير المسئول 

65/3551780: ت 

عدد

تجهيز و تحضير عامل 5

مشرف غرف10

(االلىاإلنجليزية و الحاسب اجادة)موظف استقبال 5

مضيف3

اولطباخ 1

طباخ ثانى 1

عالى -مؤهل متوسط : الشروط-

سنة 35: 18السن  -

سنوات 2: 1الخبرة -

الراتب حسب المقابلة-



ميريتفندق 

–الغردقة-السياحىالممشى –طريق القرى 

البحر األحمر 

972543: التأمينىالرقم 

محمد النمر. أ: المدير المسئول 

65/3551780: ت 

عدد

تجهيز و تحضير عامل 7

مشرف غرف2

اولطباخ 4

ثانىطباخ 4

متوسط مؤهل : الشروط-

35: 18السن  -

سنة 2: 1الخبرة 

الراتب حسب المقابلة- 28

فندق وردة الصحراء بالغردقة 

–الغردقة -16.5الكيلو  طريق سفاجا 

البحر األحمر 

1765768: الرقم التأمينى 

محمد السيد عبد الحفيظ. أ: المدير المسئول 

65/3460600: ت 

عدد

مشرف غرف2

عامل نظافة2

تجهيز و تحضير عامل 3

منقذ1

مضيف مطاعم2

مؤهل متوسط : الشروط-

25: 18السن  -

خبرة-بدون الخبرة  -

ج2700الراتب -



رخاء لالستثمار الزراعى  و التنمية 

شرق العوينات –المستثمري 4قطعة رقم 

الوادى الجديد  

1649651: الرقم التأمينى 

عمرو محمود . ا: المدير المسئول 

عدد

سائق معدات زراعية 3

ميكانيكى سيارات 2

سنوات 5خبرة –متوسط مؤهل : الشروط-

سنة 40: 25السن  -

ج 4500:4000: الراتب -

29



A-r-g فاشون

قنا –نجع حمادى –منطقة الصحاصحة 

530773473: الرقم التأمينى 

عمرو هريدى . أ: المدير المسئول 

01146281567-01017549408: ت 

عدد

عاملة خياطة 19

إجادة الكمبيوتر –أدارى 1

متوسط -فوق المتوسط مؤهل : الشروط-

سنة 35: 19السن  -

ج 4500:4000: الراتب -

30



حضانه نور البيان

اسيوط –القوصيه شارع الري 

 2673137:الرقم التأمينى 

عبدهللا محمد . أ: المدير المسئول 

0100324046: ت 

عدد 

(  انجليزي–عربي –الرياضيات )-مدرسه  3

مؤهل عالي : الشروط -

مشرفه باص 1

مؤهل متوسط  : الشروط -

سنه   40السن ال يزيد عن -

حسب المقابله الراتب -
31

اسماك الحمد 

اسيوط –شارع كورنيش النيل 24

3083065:الرقم التأمينى 

محمد . أ: المدير المسئول 

01011666845: ت 

ويتر 1

شيف سلطات 1

كابتن 1

متوسط  -مؤهل عال : الشروط -

سنه            40:30السن ال يزيد عن -

ج 3000:2500:الراتب -



مصنع ابو تيج لألحذيه 

اسيوط  –شارع محمد محمود باشا 

454382: التأمينى الرقم 

مصطفي احمد. أ : المدير المسئول 

01021220479: ت

عدد 

عامالت انتاج 30

خبره عام–موظفه امن 10

عامالت خدمات 3

عمال تفريغ 10

خبره عامين –افراد امن 5

سائق خدمات 3

متوسطمؤهل : الشروط-

سنه   30:18السن -

ج 2400: الراتب - 32

اكتوبر للسياحه والفنادق 6معهد 

ونظم المعلومات 

اسيوط –شارع فاروق كدواني 40

2293784: التأمينى الرقم 

صابرين .أ : المدير المسئول 

01001545010: ت 

عدد

اخصائي حاسب 20

اخصائي تكنولوجيا 20

اخصائي نظم ومعلومات 20

اخصائي سياحه وفنادق 20

تجاره انجليش –اخصائي محاسبه 20

 Eاخصائي 20

مواد تجاريه 20

سنوات 3خبره –مؤهل عالي : الشروط-

حسب المقابله الراتب -



حضانه احباب الرحمن 

اسيوط   –شارع المندي المتفرع من 

1997613: التأمينى الرقم 

مني محمد . أ : المدير المسئول 

01098050049: ت 

عدد 

مدرسه انجليزي 1

مدرسه لغه عربيه 1

استقبال 1

مؤهل عالي  : الشروط -

تقرا وتكتب -عامله  1

سنه 30السن -

حسب المقابله الراتب -

33

حضانه العطاء 

اسيوط –مركز ابوتيح 

76543: الرقم التأمينى 

نوال عبدالمنعم. أ: المدير المسئول 

01134567211: ت 

عدد

مدرسه  1

مؤهل عالي  : الشروط -

ج 2400الراتب -



34

مطعم  دجاج بسمتيو 

اسيوط   –شارع الكورنيش 

2646616: الرقم التأمينى 

حماده . أ : المسئول المدير

0882064206: ت 

العدد 

عضو فريق 2

مؤهل متوسط: الشروط 

سنه 30:22السن -

حسب المقابله: الراتب -

حضانه اصحاب الكحبه 

اسيوط   –ابو تيج  

26543: الرقم التأمينى 

هبه سيد . أ : المسئول المدير

01234568401: ت

العدد 

مدرسه 1

مؤهل متوسط: الشروط 

ج  2400: الراتب -



35

االهلي تمكين لتمويل المشروعات 

اسيوط   –ديروط  

3359703:الرقم التأمينى 

خالد نشات . أ : المسئول المدير

01000376789: ت 

العدد 

خبره سنه -اخصائي تمويل 3

عالي مؤهل : الشروط -

سنه 30السن -

حسب المقابله : الراتب -

جمعيه سيدات االعمال 

اسيوط-القوصيه شارع الجالء برج خالد بن الوليد 

1699006:الرقم التأمينى 

محمد. أ : المسئول المدير

01002329475: ت

العدد 

اخصائي فروع2

متوسط –عالي مؤهل : الشروط -

من الجنسين –سنه 35السن -

ج  4000: الراتب -



مدارس النيل الخاصه 

سوهاج  –شارع ناصر شوقي الترعه الفاروقيه 

3213844: الرقم التأمينى 

صالح ابراهيم . أ: المدير المسئول 

عدد

مدرس لغه عربيه                                 2

مؤهل متوسط -امن    1مدرس انجليزي                                      2

سائق 1مدرس رياضيات                                     2

عامل  1مدرس درسات اجتماعيه                            1

مدرس علوم                                                               2

مدرس تربيه رياضيه 1

مدرس تربيه فنيه 1

مدرس  تربيه دينيه مسيحيه1

مدرس تربيه موسيقيه   1

مدرس حاسب الي 1

مدرس رياض اطفال 3

اداري1

مؤهل عالي : الشروط -اخصائي اجتماعي                      1

ج 2400: الراتب - 36



مدرسه ابن عطاء هللا الخاصه 

سوهاج  –شارع مركز الشرطه  بجوار هندسه الري 

01419915: الرقم التأمينى 

موافي احمد . أ: المدير المسئول 

عدد

مدرس لغه عربيه                         2

مدرس انجليزي1

مدرس درسات اجتماعيه                          2

فرنساوي مدرس 3

مدرس علوم3

مدرس رياضيات4

مؤهل عالي : الشروط -

ج 2400: الراتب -

37



مدرسه ابن عطاء هللا الخاصه 

سوهاج  –شارع مركز الشرطه  بجوار هندسه الري 

01419915: الرقم التأمينى 

موافي احمد . أ: المدير المسئول 

عدد

مدرس لغه عربيه                         2

مدرس انجليزي1

مدرس درسات اجتماعيه                          2

فرنساوي مدرس 3

مدرس علوم3

مدرس رياضيات4

مؤهل عالي : الشروط -

ج 2400: الراتب - 38


