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صيدليات العزبى 

القاهرة –مدينة نصر –خلف الرقابة اإلدارية –ج تقسيم أسماء فهمى 6

474242: الرقم التأمينى 

أحمد عادل .  ا : المدير المسئول 

01146000358: ت 

شهور على االقل6خبرة –من الجنسين –مؤهل عالى –مساعد صيدلى 30

(  مبيعات قسم التجميل ) موظف  30

شهور على االقل6خبرة -من الجنسين –مؤهل عالى 

مؤهل متوسط –خدمات معاونة 30

مؤهل متوسط -دليفرى  5

حسب المقابلة : الراتب -

أرباح –طبى . ت –إجتماعى . ت -
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الفرجانى هايبر ماركت 

محطة مترو حدايق الزيتون –ش الزيتون أمام شركة المياة 40

2884541: الرقم التأمينى 

سعيد أحمد. ا: المدير المسئول 

01032886374–01208366630–01222777251: ت 

عدد 

مدير فرع 10

مدير أغذية جافة 20

مدير أغذية طازجة 15

مشرف أقسام 45

من الجنسين –كاشير 100

منسق ممرات 60

بائع مجمدات 50

بائع بقالة 35

بائع جزارة 25

موظف استالمات 15عامل مخازن 50

مراقب مخزون 20

مراقب كاميرات 25

طيار بالفيسبا 15

توفير إقامة  –عامل نظافة 25

متوسط –مؤهل عالى : الشروط 

سنة 50: 30السن -

ج 3500: 2400الراتب -



5

معرض جهازى 

القاهرة–المرج –ش مؤسسة الزكاة م من عبد هللا رفاعى 

3154312الرقم التأمينى 

السيد ماهر حمودة . أ : المدير المسئول 

01003371177:  ت 

عدد

خبرة سنتين –من الجنسين –مندوب مبيعات 7

مشرف مبيعات 4

مشرف تسليمات 4

مشرف معروضات 5

خبرة سنتان -أ مين مخزن  3

مساعد أمين مخزن 3

عامل مخزن 7

متوسط–مؤهل عالى : الشروط 

سنة 30:21: السن -

ج 2500يبدأ من : الراتب -

أعدادية   -عامل نظافة  2



و الحراسة لآلمن شركة فينيكس 

القاهرة –ش صالح سالم –أ عمارات العبور 17

3365103: التأمينىالرقم 

عبد هللا محمد . أ: المدير المسئول 

01113714156-01113714156: ت 

عدد

إدارى امن فرد 840

أميةمحو–إبتدائية-متوسطمؤهل:الشروط-

سنة18:50السن-

ج3500:4000الراتب-

–نةالسخبالعينفندق–الشمالىبالساحلفندق–االداريةالعاصمة:العملمواقع-

الذكيةالقرية–االزهر–مايو15–رمضانمنالعاشر–الزيتون–العبور–بلبيس

(إقامة -بوليصة تامين على الحياة –تامين اجتماعي –تامين صحى)المزايا -
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فينيكس مصر للصناعة 

القاهرة –مدينة بدر –الحرفية ج 4/2قطعة رقم 

3292382: الرقم التأمينى 

هيام محمد . أ: المدير المسئول 

01281998905: ت 

عدد

سنوات 6:5خبرة –ج 6000–تناية فنى 3

سنوات 4خبرة –ج co2–5000لحام فنى 2

سنة 3:2ج خبرة 4000-مخزن  أمين 1

ج 3500–انتاج عامل 5

سنوات 4خبرة –ج electrostatic -5500دهان فنى 2

متوسط  مؤهل : الشروط

سنة 40: 35: السن  -
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عرب اليكتريك آلعمال الآللكتروميكانيك 

القاهرة –مدينة نصر –عمارات رابعة االستثمارى 51

1814866: الرقم التأمينى 

حسام عبد الحافظ . ا: المدير المسئول 

24174791-24146484: ت 

عدد

هندسة.ب-ميكانيكامهندس1

الجنسينمن–هندسة.ب-كهرباءمهندس1

متوسطمؤهل–تكييففنى2

متوسطمؤهل–كهرباءفنى2

المقابلةحسب:الراتب



9

سيكيورياس إيجيبت لآلمن 

ة مدين–الحى الثامن –خلف حديقة الطفل –ش محمد كامل الحارونى 40

القاهرة –نصر 

2121129: الرقم التأمينى 

أحمد حمدى . أ: المدير المسئول 

01000040949–01212316120–01095522150: ت 

عدد

أمن إدارى 200

جميع المؤهالت : الشروط 

سنة 55: 18السن -

ج 3600: 3400: الراتب -

إقامة –طبى . ت –إجتماعى . ت -
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ميدل إيست لخدمات األمن

القاهرة –المقطم 9فيال 12التجاريين بلوك 

2472392: الرقم التأمينى 

خلود . أ: المدير المسئول 

01024411178: ت 

عدد

أمن فرد 365

جميع المؤهالت : الشروط -

سنة 50: 21السن -

إجتماعى . ت –صحى . ت -مواصالت  –إقامة -

ج 4400: 3900: الراتب -

التجمع اآلول ، الخامس –العاصمة االدارية : مواقع العمل -

ساعات 8–ساعة 12العمل -
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حراسات لآلمن والحراسة 

القاهرة –وسط البلد –ش عبد الخالق ثروت 38

3256915: الرقم التأمينى 

خلود حسن . ا: المدير المسئول 

01276172548: ت 

فرد أمن إدارى 50

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 50: 21: السن -

ج 3000: الراتب -

ة توفير إقام-أحد البنوك  –العمل بالتجمع الثالث ، الخامس -
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جى فور أس لألمن والحراسة 

القاهرة -شارع ابراهيم متفرع من تاج الدين السبكى  7

3235731: التأمينى الرقم

محمد عواد –. أ: المسئول المدير

01095376915-01094464099: ت 

عدد

فرد أمن إدارى 50

مؤهل متوسط  : الشروط

خبرة أو بدون -

سنة 42:21السن -

ج 3300: الراتب -

مواصالت–إجتماعى . ت –صحى . ت : المزايا
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شركة رام  لألمن والحراسة 

الجيزة -31أرض المخابرات فيال –أكتوبر خلف نادى الصيد 6

3155829: الرقم التأمينى 

مريم عزت . أ: المدير المسئول 

01067115636: ت 

عدد 

ج 4000–سنوات 5خبرة -مشرف أمن  15

ج 3600-أمن أفرد 150

ج3000–مراقب كاميرات 10

ج 3200–عامل نظافة 10

ج 3500-أمين مخزن  10

متوسط -عالى مؤهل : الشروط 

سنة   47: 45السن -

طبى      . ت–إجتماعى . ت –مواصالت –توفير إقامة -
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ى مصنع فوس تل لتصنيع الخزائن الحديدية واالثاث المعدن

القاهرة –الجمالية –الدراسة –ش بهاء الدين 36

3471937: الرقم التأمينى 

محمد يوسف . أ : المدير المسئول 

01001539283: ت 

حداد -عامل لحام 5

مؤهل أو بدون : الشروط 

حسب المقابلة: الراتب -
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المصرية اآلوربية لآلمن والحراسة 

القاهرة –مدينة نصر –عباس العقاد –ش شعلة 12

2560229: الرقم التأمينى 

يوسف شعبان . ا: المدير المسئول 

01063368860: ت 

عدد

فرد أمن 175

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 47:22السن -

ج 3250: 3500: الراتب -

مواصالت –توفير سكن -

ياة بوليصة تأمين على الح–صحى . ت -إجتماعى  . توفير ت -
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سينا مصر لآلمن والحراسة 

أمام محطة مترو –ش بورسعيد 119:اإلدارة

القاهرة-السيدة زينب 

1396517:التأمينيالرقم 

01222184191:ت

عدد

ج 3000–مشرف أمن 4

سنوات 5: 3خبرة -ج  3500-أمن   فرد 50

متوسط  –مؤهل عالى : الشروط 

سنة 50: 20: السن -

مواصالت داخلية –توفير إقامة -

العاشر من رمضان –أكتوبر 6: مواقع العمل -
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ميديكا ميدل إيست 

القاهرة–مدينة بدر –فدان المنطقة الصناعية 250منطقة ال

2307331: الرقم التأمينى 

أشرف البالسى . أ : المدير المسئول 

01007932650: ت

عدد 

ج 5000: 4000–سنوات 3خبرة –سنة 35: 22–من الجنسين –علوم . ب –كيميائى 9

ج3250–سنوات 3خبرة –مشتريات أخصائى 3

سنوات 3خبرة –مسئول سالمة مهنية 1

عالىمؤهل -من الجنسين -مساعد فنى  34

ج 3250–تشغيل ماكينات فنى 4

ج3250–من الجنسين –فرد أمن 2

2500-من الجنسين -نظافة  عامل 2

ج5000–فنى تكييف مركزى 1

ج 3250–عامل مخزن 1

مؤهل متوسط : الشروط 

ج 3250: 3500: الراتب -سنة  35: 18السن -



(كمارا ) االقتصادية للصناعات الغذائية 

–ية القناطر الحرب–قرنفيل طريق المصنع الحربى 

القليوبية 

2906863: الرقم التأمينى 

محمود أحمد. أ : المدير المسئول 

01026086801: ت 

عدد

عامل عادى 150

عامل خدمات 50

مندوب مبيعات25

ال يشترط -مؤهل فوق  المتوسط  : الشروط 

سنة 35: 19: السن -

حسب المقابلة : الراتب -

كواليتى تكستايل تكنولوجى 

القليوبية –قها بجوار الكنيسة ش بهلول 

3305168: الرقم التأمينى 

ابراهيم السيد على . أ: المدير المسئول 

01221072776: ت 

عدد

مشرف انتاج 1

مساعد قص 2

عامل ماكينة 20

–ال يشترط -مؤهل متوسط  : الشروط 

سنوات 5:خبرة 

حسب المقابلة : الراتب -
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فوور برودكشن 

القليوبية –مدخل الخطابة القناطر الخيرية 

2628071: الرقم التأمينى 

محمد أمام يوسف . أ : المدير المسئول 

01023332512: ت 

عدد

مهندس كهرباء 3

عامل انتاج 10

كهربائى 5

فنى تكييف 4

حداد 3

نجار 3

سنوات 5: خبرة –ال يشترط -مؤهل متوسط  : الشروط 

سنة 35: 20السن -

حسب المقابلة: الراتب -
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الرواد للصناعات  الغذائية 

-شبين القناطر  –كفر سعد بحيرى 

القليوبية 

2348289: الرقم التأمينى 

محمد صالح . أ : المدير المسئول 

01011852035: ت 

عدد

عامل انتاج 25

بدون مؤهل : الشروط 

سنة 42: 18السن -

ج 2400: الراتب -

الثالثية لصناعة المالبس 

أرض الجنينة  –شارع مسجد الرحمة 1

القليوبية -

3088607: الرقم التأمينى 

محمد مصطفى . ا : المدير المسئول 

01201755805: ت 

عدد

سنجر فنى 35

بدون مؤهل: الشروط 

سنة 20: السن -

سنوات 3خبرة -

ج 2400: الراتب -
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مصنع نوبل واكس 

القليوبية –شبرا الخيمة –مايو أول طريق بيجام 15ش 2

585806: الرقم التأمينى 

نبيل محمد عفيفى . أ : المدير المسئول 

46046664: ت 

عدد

سنوات 3خبرة  –ج 3500–تجارة محاسبة . ب –مخزن أمين 2

عامل انتاج 50

بدون –مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 35: 20: السن -

ج 2550:2400: الراتب -



22

شركة اتميدة لالستثمارات والتنمية 

الدقهلية 

249777: الرقم التأمينى 

محمد محمود . أ : المدير المسئول 

01200633808

دعدد

عامل انتاج 10

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 25:40: السن -

حسب المقابلة : الراتب -

(  ليد ) الجمعية المصرية لتنمية المشروعات 

الدقهلية –ميت غمر –بجوار كوبرى زفتى 

1878995: الرقم التأمينى 

عالء على يوسف . أ : المدير المسئول 

01009068700: ت 

دعدد

أخصائى تنمية 5

منسق تنمية 5

متوسط -مؤهل عالى : الشروط 

سنة 20:35: السن -

حسب المقابلة : الراتب -
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منصور للمستلزمات الغذائية الجمعية 

الدقهلية –المرحلة الثانية –المنطقة الصناعية 

2653212: الرقم التأمينى 

محمود سالمة . أ : المدير المسئول 

01288378004: ت 

عدد

1IT- سنوات 3خبرة –هندسة اتصاالت . ب

سنوات 3خبرة -تجارة  . ب –محاسب 1

بدون مؤهل –مخازن عامل 5

مؤهل متوسط –عامل عادى 20

سنة 20:35: السن -

حسب المقابلة : الراتب -
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محمود على محمود للمالبس الجاهزة 

الغربية -سمنود 

3299496: الرقم التأمينى 

على محمود . ا : المدير المسئول 

01014217704: ت 

عدد

فنى تشغيل ماكينة 3

سنة 25: 18السن –اليشترط مؤهل -: الشروط  

ج 2400: الراتب -

الشركة الهندسية لصناعة االثاث 

الغربية  -سمنود 

2461980: الرقم التأمينى 

نصر . أ : المدير المسئول 

01032204111: ت 

عدد

فنى لحام 2

فتى تشطيب 1

خدمات معاونة 1

اليشترط -مؤهل متوسط  : الشروط 

حسب المقابلة : الراتب -
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عطارة المرشيدى

الغربية –المحلة الكبرى 

2338144: الرقم التأمينى 

محمد المرشيدى . أ : المدير المسئول 

01212661995: ت 

عدد

بائع 2

عامل تعبئة وتغليف 2

عامل مخازن 2

اليشترط مؤهل :  الشروط 

حسب المقابلة : الراتب -

حضانة أنس بن مالك 

–ش أحمد زهران متفرع من ش الصواف 

الغربية -زفتى 

3506039: الرقم التأمينى 

أشرف محمد . أ : المدير المسئول 

01148181020: ت 

عدد

معلمة 3

مؤهل عالى :  الشروط 

سنة 40: 20السن -

حسب المقابلة : الراتب -
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مصنع سنترا للمالبس الطبية 

الغربية –قطور المحطة 

1908953: الرقم التأمينى 

وسيم محمد سويلم . أ : المدير المسئول 

0155249313: ت 

عدد

من الجنسين –عامل عادى 10

مؤهل عالى :  الشروط 

سنة 45: 18السن -

حسب المقابلة : الراتب -
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المحلة للصناعات النسيجية 

الغربية –سمنود 

3486497: الرقم التأمينى  

محمود محمد . أ: المدير المسئول 

01210021243ت ك 

عدد

خياطة عاملة 3

خدمات معاونة 1

ال يشترط مؤهل    –مؤهل متوسط -: الشروط  

حسب المقابلة : الراتب 

مدرسة االورمان إنجلش سكول 

الغربية 

2508941: الرقم التأمينى 

صابر فتحى . أ : المدير المسئول 

01090918058: ت 

عدد

مدرس علوم 1

مدرس رياضيات 1

سنوات 3خبرة –مؤهل عالى -: الشروط  

حسب المقابلة : الراتب 



االغا للحلويات 

سمنود الغربية 

3538457: الرقم التأمينى 

تامر جابر . أ : المدير المسئول 

01008825274: ت 

عدد

حلوى صانع 4

عادى عامل 1

مؤهل أو بدون -: الشروط  

ج 2400: الراتب 

28

فارما بالست للمستلزمات الطبية 

بية الغر–بجوار شركة النيل للنقل –الطريق السريع 

572722: الرقم التأمينى 

أمير ميشيل . أ : المدير المسئول 

01274243441: ت 

عدد

مؤهل عالى –مراقبة جودة 1

تعبئة عامل 1

من الجنسين –عامل عادى 11

مؤهل متوسط -: الشروط  

سنة 30: 25ن الس-

حسب المقابلة  : الراتب 



دلتا مصر مصر للصباغة 

الغربية –طريق بشبيشى 

2904938: الرقم التأمينى 

وجدى عبد الحميد . أ : المدير المسئول 

01005564833: ت 

عدد

سنة 30أكثر من : السن –مؤهل عالى –مهندس كهرباء 1

سنة 25أكثر من : السن –مؤهل متوسط –فنى كهرباء 2

حسب الخبرة :الراتب -عامل لف 10

ج2600–عاملة أوفر 10

ج 2600–عاملة أورلية 10

ج2600–عاملة أرضية 10

عامل خدمات 5

مؤهل متوسط       -: الشروط  
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إيناس السعيد حبيش للمالبس 

الغربية -سمنود 

2846314: الرقم التأمينى 

أحمد الصفتى . ا: المدير المسئول 

01032355496: ت 

عدد

عامل أرضية 3

عامل نظافة 3

عامل خدمات معاونة 3

ال يشترط مؤهل -: الشروط  

حسب المقابلة : الراتب -

30



شركة أمان للقروض 

الغربية –زفتى –أمام محطة العطار 

3043444: الرقم التأمين 

ابراهيم صبرى . أ : المدير المسئول 

01062428751: ت 

عدد

أخصائى تمويل 1

من الجنسين –مؤهل عالى -: الشروط  

ج 2700: الراتب -

31

مخزن الخليج 

الغربية –زفتى 

2904144: الرقم التأمينى 

عالء رمضان . أ : المدير المسئول 

01022242369: ت 

عدد

سيلز 1

محضر أدوية 3

متوسط –مؤهل عالى -: الشروط  

من الجنسين –

سنة 40: 20السن -

ج 2400: الراتب -



حلوانى الصياد 

الغربية –الطريق الدائرى بجوار المقابر الجديدة 

434933: الرقم التأمينى 

عالء عبد الرحمن. أ : المدير المسئول 

01069041045: ت 

عدد 

مساعد بائع 2

بائع حلويات 2

خباز 3

غربى –شيف شرقى 3

–مؤهل متوسط -: الشروط  

سنة 40:25السن -

ج 2700: الراتب -
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العربيه جروب للصناعه والتجاره

الشرقيه–العاشر من رمضان 

00343243: الرقم التأميني 

باسم عبداللطيف  . أ: المدير المسئول 

عدد
محاسب2

داخليمشرف مبيعات 4

منسق تسليمات عمالء3

مشرفين امن  1

مسئول مشتريات 2

مبيعات مسئول 5

مؤهل متوسط : الشروط -

ج 8000:2700: الراتب 

سنه 40:22: السن -
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افراد امن3

فنين صيانه اجهزه منزليه 5

ثانيه–سائقين درجه اولي 2

فني تخريم2

pvcفني 2

فني لزق شريط2

فني تجميع اثاث 2

فني تركيبات 2

متوسط –مؤهل عالي : الشروط -

عمال مخازن 15

منسق معروضات 4

خدمات نظافهعمال 4

فني كهرباء كنترول 1

مشرف تسليمات عمالء3



34

ك شركه سبريا مصر للكيماويات والبالسي

شر المنطقه الصناعيه الثالثه بجوار دوار العا

الشرقيه -

3041954: التاميني الرقم

نورهان عماد. أ: المدير المسئول

عدد

كيمائين 2

خبره سنتين –مؤهل عالي : الشروط -

عمال انتاج 300

منسق ميكانيكا 4

–مؤهل فوق متوسط : الشروط -

متوسط 

سنه 25السن -

ج4000:2700الراتب -

شركه مارسو للكيماويات 

ه المنطقه الصناعيه الثالث–-3134A1ق

الشرقيه -لعاشر من رمضان ا

873576: التاميني الرقم

صموئيل مفيد. أ: المدير المسئول

عدد

عامل انتاج40

عامل مخازن 10

السن -مؤهل متوسط : الشروط -

سنه 45:18

ج2800الراتب -



لينك مصر انترناشيونال

30قطعه B4المنطقه الصناعيه –العاشر من رمضان 

1729387: التاميني الرقم

مينا . أ: المدير المسئول

عدد

عامل فني لحام 6

عامل فني دهان 8

عامل فني نتايه 7

عامل فني مقص 8

فني صيانه كهرباء 4

فني صيانه ميكانيكا 4

مساعد شيف4

شيف 2

مالكي –سائق نقل 2

متوسط –مؤهل فوق متوسط : الشروط -

فني سالمه وصحه 4

مراقب جوده 4

مؤهل فوق متوسط : الشروط -

35

بوفيه عامل 2

عامل نظافه 4

مؤهل متوسط : الشروط -

سنه 35:18: السن -

ج4500:3500: الراتب 



الكهربائية االدوات شركة صدكو لصناعة 

والبالستيك

A1المنطقه الصناعيه –العاشر من رمضان 

1047662:التاميني  الرقم

اسامة.أ: المدير المسئول

عدد

مدير مخازن1

مشرف مبيعات2

عامل مخازن5

عامل انتاج10

مراقب جوده3

اولى-سائق رخصة درجة ثانية 2

بدون-متوسط -مؤهل  عالى : الشروط -

سنه 45:35: السن-

سنوات5:2: الخبرة-

الراتب حسب المقابلة - 36

AAMالمجموعه االلمانيه العالميه 

المنطقه الصناعيه–العاشر من رمضان 

A1الثالثه 

3081831: التاميني الرقم

احمد محمد.أ: المدير المسئول

عدد

امين مخزن 1

مؤهل عالي : الشروط -

عامل انتاج 10

السن -مؤهل متوسط : الشروط -

سنه 30

ج 3000:2800الراتب -



شركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية

–شرق 119قطعة - b4–العاشر من رمضان 

الشرقية 

1833123:التامينيالرقم

ماجده محمد.أ: المدير المسئول

عدد

عامل انتاج30

عامل خدمات من الجنسين20

مؤهل متوسط : الشروط -

ج2880:الراتب -

توفير موصالت-
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الشركة الماسية النتاج السراميك 

ه المنطقه الصناعي–العاشر من رمضان 

الشرقية -4Aالرابعة 

2326660: التاميني الرقم

سامح فؤاد.أ: المدير المسئول

46237801: ت

عدد

فنى انتاج 10

فنى صيانة 10

كهرباء فنى10

سائق كالرك5

خدمات20

عامل انتاج20

–مؤهل متوسط : الشروط -

بدون-اعدادية 

سنه 40:19: السن-

الراتب حسب المقابلة -



امجاد للصناعات الغذائية

العاشر من رمضان – a2المنطقة الصناعية الثالثه

الشرقية-

1760627: التامينيالرقم

محمد سالمة .أ: المدير المسئول

عدد

عمال انتاج25

اناث-تغليف عامالت تعبئة 15

مهندسين جودة 2

عمال صيانة 3

عمال نظافة2

مهندس معامل 1

عمال مخازن2

اعدادية-متوسط –مؤهل  عالى : الشروط -

سنة 21:18: السن-

ج3500:2750: الراتب -

سنوات3:2: الخبرة-

موصالتتوفير -
38

مصر كافية

المنطقة الصناعية 99/ 100ا قطعة 6

الشرقية-العاشر من رمضان –الثالثه 

2380468:التامينيالرقم

ياسمين محرم.أ: المدير المسئول

عدد

سائق كالرك3

فنى 6

فنى صيانة ميكانيكية 2

كميائي3

مهندس كهرباء2

متوسط–مؤهل  عالى : الشروط -

سنة 30:22: السن-

ج4000:2400:الراتب -

سنوات5:3: الخبرة-

موصالتتوفير -



ثري برازرز

العاشر من –a4المنطقة الصناعية الثالثة 

الشرقية-رمضان 

2436609: التامينيالرقم

ايمان غزال. ا: المدير المسئول

عدد

مهندس طاقة شمسية 1

من الجنسين –مهندس مشروعات 1

الجنسين من -مهندس مكتب فنى 1

مشرفين انتاج5

مسئول سالمة وصحة1

متوسط –مؤهل  عالى : الشروط -

سنة 30حتى : السن-

الراتب حسب المقابلة-

سنوات3:2: الخبرة-

توفير موصالت-
39

الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية

-العاشر من رمضان –المنطقة الصناعية االولى 

الشرقية

302234: التامينيالرقم

احمد سعيد. ا: المدير المسئول

عدد

صيدلى10

فنى تشغيل ماكينات ادوية15

فنى صيانة كهربائية5

فنى صيانة ميكانيكية4

فنى صيانة تبريد وتكييف3

فنى معامل 4

مخازنعامل 5

عامل مطعم3

متوسط –مؤهل  عالى : الشروط -

سنة 24:20: السن-

الراتب حسب المقابلة-

توفير موصالت-سنوات   2:1: الخبرة-



البروج للصناعات الغذائية

a6– الشرقية-العاشر من رمضان

2831189: التامينيالرقم

هبة محمود. ا: المدير المسئول

عدد

عامل انتاج 25

فنى تشغيل 10

سائق رخصة مهنية 3

سائق كالرك 2

عامل جودة8

مهندس كهرباء5

مهندس ميكانيكا 4

متوسط –مؤهل  عالى : الشروط -

سنة40:32: السن-

الراتب حسب المقابلة -

توفير موصالت- 40

سوالنج للمالبس الجاهزة 

–160قطعة a5المنطقة الصناعية الثالثة 

الشرقية-العاشر من رمضان 

2857210: التامينيالرقم

محمد مسعد. ا: المدير المسئول

عدد

من الجنسين –تشطيب عامل 50

من الجنسين -عامل كنترول 20

حياكة عامل 100

جودة عامل 15

امين مخازن 5

ومتابعةمسئول تخطيط 5

متوسط –مؤهل  عالى : الشروط -

سنة40:20: السن-

توفير موصالت-



ال شاهين للتجارة والصناعة 

الشرقية-العاشر من رمضان –72ق 6منطقة صناعية الثالثه 

2817082: التامينيالرقم

حسام محمد. ا: المدير المسئول

عدد

مهندس كهرباء 10

مهندس مكانيكا 10

مهندس ميكانترونكس10

مهندس انتاج 10

مهندس جودة 10

مكابسفنى تشعيل 25

فنى تشغيل مقصات 25

فنى تشغيل خطوط انتاج 30

طباتفنى 20

انتاج عمال50

عمال خدمات 20

افراد امن 10

-
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متوسط –مؤهل  عالى : الشروط 

سنة40:25: السن-

الراتب حسب المقابلة -

توفير موصالت-



42

طنطا باك لصناعة الورق 

المنوفية –تويتا خلف شركة –السابعة الصناعية –الساداتمدينة 

3469509:التأمينيالرقم 

محمود محمد. أ: المسئولالمدير

0101851958:ت

عدد

مهندس انتاج5

كهرباء مهندس 5

مهندس ميكانيكا5

فنى انتاج5

فنى صيانة 7

فنى كهرباء7

فنى غاليات7

خراط7

عمال خدمات10

فنى استالم ورق 3

اداري 2

محاسب2

سكرتارية1

فنى سالمة وصحة مهنية 3

(حسب المهنة المطلوبة )بدون –متوسط –مؤهل عالى : الشروط -

سنه 35:25: السن -

سنوات10:3: الخبرة-

الراتب حسب المقابلة-



43

للصناعات الغذائية الوادى

المنوفية-مدينة السادات –المنطقة الصناعية الثالثة -2/ 8و7ق 

1859671:الرقم التأمينى

مليجىمحمود . أ: المدير المسئول

38278203/ 38278204:ت

عدد

فنى انتاج5

فنى صيانة ميكانيكا4

فنى صيانة كهرباء5

مشرف صيانة2

سائق درجة أولى 5

سائق درجة ثانية 4

سائق كالرك4

عامل مخزن 3

فوق متوسط-مؤهل متوسط : الشروط -

سنة37:20: السن-

سنوات5:2: الخبرة-

حسب المقابلة الراتب-



للنسيجياتالشركة الرباعية فورتكس 

المنوفية-السادات 40امتداد المنطقة الصناعية الثالثة القطعة 

2463626:التأمينيالرقم 

محمود حسن. أ: المدير المسئول 

01097067776: ت

عدد 

عامل تشغيل 15

فنى صيانة ميكانيكية 5

مهندس كهرباء 2

عامل خدمات2

فرد امن ادارى 5

فنى سالمة وصحة مهنية 5

سنه 30:18:السن-متوسط فوق –متوسط –مؤهل عالى :الشروط -

ج4200:2550: الراتب

مواصالت -صحى  . ت -اجتماعى  . ت 44



45

للصناعات الورقيةانترستات

المنوفية-السادات 

2244403:التأمينىالرقم 

احمد سيد. أ : المسئول المدير

01005502430: ت 

عدد

فنى صنع ورق15

مهندس كهرباء2

رئيس وردية 3

فنى كهرباء 13

عامل انتاج15

متوسط-عالىمؤهل  : الشروط

سنة40:25:السن-

سنوات 5:1: الخبرة-

الراتب حسب المقابلة -



46

تكستايلميجا 

المنوفية –3/16ق 2مدينة السادات منطقة الصناعية 

2145009:التأمينىالرقم 

01009401768: ت 

عدد

عمال خياطة 50

عمال تعبئة 30

عمال مغسلة 30

عمال قص5

بدون-مؤهل متوسط : الشروط

سنة35:السن-

ج2400:الراتب-

ايجيبتجرافتنيديل

شبين الكوم-بشاير الخير–شارع عاطف السادات 

المنوفيه

2085135: الرقم التأمينى 

01200237851:ت 

عدد

مشرف انتاج20

مشرف جوى20

عامل مكواة20

مشرف تعبئه20

عمال انتاج20

من الجنسين –مؤهل متوسط : الشروط -

سنة35:25:السن-

الراتب حسب المقابلة-

سنوات 3خبرة -



47

للمخابز المتحدهالمصرية 

المنوفية-السادات –راب 16ق 

1894437: التأمينىالرقم 

احمد حسنى .أ : المسئول المدير

01015931029:ت 

عدد

عامل انتاج 20

اعدادية-مؤهل متوسط : الشروط -

سنة30:20:السن-

ج2400: الراتب-

جمعية رجال اعمال اسكندرية

رج الب–أبراج بشاير الخير –ش عاطف السادات –شبين الكوم 

المنوفية -الدور األول علوي  –الثانى 

2442230:التأمينىالرقم 

خالد مسعد.أ : المسئول المدير

01285544389: ت

عدد   

اخصائي خدمات مالية فردى75

جماعىاخصائي خدمات مالية 75

فوق متوسط –متوسط –عالىمؤهل : الشروط 

من الجنسين-

سنة35حتى:السن-

ج            2400: الراتب-



مركز التصدير المصري

المنوفية-المنطقة الثالثة –قوسينا 

1849089: التأمينىالرقم 

حسن.أ : المسئول المدير

01158898835:ت 

عدد 

عامالت تعبئة اناث80

عامالت تغليف20

من الجنسين-مهندسين زراعة  10

مهندسين جودة 5

امين مخازن5

متوسط-عالىمؤهل : الشروط -

سنة31:22: السن-

المقابلة            حسب : الراتب-

البيومىعبد الحكيم محمد –بالس التعلب

المنوفية-قوسينا –المنطقة الصناعية 

2082860:التأمينىالرقم 

عبد الحكيم محمد.أ : المسئول المدير

01011688869:ت 

عدد 

مهندسين كهرباء2

مندوب مبيعات3

مندوب تسويق2

فنيين كهرباء 3

عمال انتاج10

ومتوسط عالىمؤهل : الشروط -

سنة35:20:السن-

حسب المقابلة: الراتب-

سنوات            4:2: الخبرة-

48



49

للصناعات الدوائيةاتكوفارما

ية المنوف–االولى المنطقة الصناعية 

2237521:التأمينىالرقم 

احمد على .أ : المسئول المدير

01148601567:ت 

عدد 

اخصائي رقابة جودة2

اخصائي أبحاث وتطوير 2

رئيس قسم المشتريات الداخلية1

عامل مخزن12

امين مخزن1

محاسب1

ريب ميديكال1

عامل انتاج12

اخصائي مشتريات خارجية2

متوسط-عالىمؤهل : الشروط -

سنة40:30:السن-

ج            2400:الراتب-

المجد جروب

المنوفية –قوسينا الصناعية 

78048:التأمينىالرقم 

01092251555:ت 

عدد 

افراد امن6

سائقين6

عمال انتاج 10

مندوب تحصيل5

متوسط-عالىمؤهل : الشروط -

سنة40:20:السن-

حسب المقابلة: الراتب-

سنوات            10:5: الخبرة-



50

لمكسبات الطعم والرائحة اورينتال

المنوفية –الثانية المنطقة الصناعية 

2655600:التأمينىالرقم 

عبد الغفار رضا. ا: المدير المسئول

01066635840:ت 

عدد 

مراقب جوده 5

عمال انتاج5

يجيد القراءة –عالىمؤهل : الشروط -

والكتابة

سنة35:20:السن-

ج2500:2000:الراتب-

شركة ادخنة النخلة

المنوفية –المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم 

2127185:التأمينىالرقم 

ضياء محمد عالم. ا: المدير المسئول

01093111337: ت

عدد 

اخصائي تكاليف 1

اخصائي تخطيط 1

اخصائي مشتريات 1

من الجنسين-مهنية مهندس سالمة وصحة 1

عالىمؤهل: الشروط -

سنة30اقل من : السن-

الراتب حسب المقابلة-

سنتان               اكثر من  : الخبرة-



51

لتمويل المشروعات الصغيرة   تساهيلشركة 

المنوفية –السنترال اشمون ش صالح الدين بجوار 

2820861:التأمينىالرقم 

محمد. ا: المدير المسئول

01063021777:ت 

عدد 

اخصائي تمويل35

عالىمؤهل : الشروط -

سنة 35اقل من :  السن-

ج2200:الراتب-

شركة برنت هوم  

المنوفية-قوسينا –المنطقة الصناعية 

1921465: التأمينىالرقم 

محمد السيد. ا: المدير المسئول

01221431579:ت 

عدد 

كمييائى 3

مهندس انتاج 2

عمال انتاج 10

متوسط–عالىمؤهل :  الشروط -

سنة 35:18: السن-

ج               2500: الراتب-



52

الصغر متناهىتمويل 

المنوفية –اشمون 

2695797:التأمينىالرقم 

رمضان. .... ا: المدير المسئول

01090393012:ت 

عدد 

منسقة ميدانية 30

مؤهل فوق المتوسط: الشروط -

سنة 30:22: السن-

الراتب حسب المقابلة-

المصرية لمساعدة الصغار والحرفيينالجمعيه

المنوفية-ش الثورة –اشمون 

815403: التأمينىالرقم 

سميرة ابراهيم. ا: المدير المسئول

01150062337:ت 

عدد 

اخصائي تمويل 40

من الجنسين -

متوسط-عالىمؤهل : الشروط -

سنة 30:21: السن-

المقابلة               الراتب حسب -



53

للصيادلةالمتحدهالشركة 

المنوفية –اشمون 

1232574:الرقم التأمينى

محمد عرفة. ا: المدير المسئول

01094200397:ت 

عدد 

مبيعات مندوب 3

سائق  رخصة مهنية ال تقل عن سنة 1

تلى سيلز 2

متوسط-مؤهل عالى : الشروط-

سنة 30:25:السن-

الراتب حسب المقابلة -

شركة امان لتمويل المشروعات

المنوفية-طريق اشمون 

3043444:التأمينىالرقم 

عاصم مصطفى . ا: المدير المسئول

01069205222:ت 

عدد 

اخصائي تمويل من الجنسين50

عالىمؤهل : الشروط -

سنة 30:20: السن-

جنية2700:الراتب-

ت اجتماعى –ت طبي 



54

تكس للمالبس الجاهزة الحناوىمصنع 

المنوفية-اشمون 

02195467:الرقم التأمينى

احمد بدوى. ا: المدير المسئول

01091035789:ت 

عدد 

عامل سنجر9

عامل  اوفر 9

من الجنسين -عامل  اورلية  3

اناث–عالىعامل جودة انتاج  مؤهل 3

مؤهل او بدون : الشروط-

سنة 45:17: السن-

حسب المقابلة: الراتب-

الكرمة لصناعة الورق

المنوفية-السادات –7072–7070قطعة 

3087847: التأمينىالرقم 

اسعد. ا: المدير المسئول

01284435219: ت

عدد 

مهندس انتاج1

فنى انتاج1

مساعد انتاج2

امين مخازن1

مساعد امين مخازن1

متوسط-عالىمؤهل : الشروط-

حسب المقابلةالراتب-



55

الشركة الدولية الستخالص الزيوت 

المنوفية -مدينة السادات –الصناعية األولى / م –ش الخمسين 10ق 

2954952: التأمينىالرقم 

مصطفى. ا: المدير المسئول

01099012880: ت

عدد 

مهندس حديث التخرج3

مهندس كهرباء1

فنى تشغيل 10

مهندس تخطيط وأجهزة1

فنى ميكانيكا2

1food sefty

متوسط-عالىمؤهل: الشروط-

سنة 35:22: السن-

سنوات5:2: الخبرة-



56

الوادىشركة دواجن 

المنوفية -م الصناعية الخامسة 

1859671: التأمينىالرقم 

عبد الستار جمال. ا: المدير المسئول

01092407140:ت 

عدد 

ب زراعة–زراعىمهندس 5

بيطرىب –بطرىطبيب 2

عالىمؤهل –امين مخزن 2

درجة أولى -سائق  2

درجة ثانية -سائق 10

عامل دواجن 20

فنى كهرباء2

فنى سباك 2

فنى ميكانيكا سيارات 2

فنى كهرباء سيارات 2

مؤهل مناسب: الشروط-

سنة 38:25: السن-

حسب المقابلة :الراتب -

توفير إقامة               -



57

ام باك لصناعة الكرتون 

–السادات–المدينة الصناعية الثانية 

المنوفية   

3194094: التأمينىالرقم 

احمد. ا: المدير المسئول

01033511784:ت 

عدد 

مدير مخزن 1

امين مخزن1

عالىمدير جوده  مؤهل 1

عامل انتاج10

مراقب جوده 1

عامل خدمات 3

ال يشترط مؤهل : الشروط-

حسب المقابلة الراتب-

سنوات 5:3: خبرة 

لصناعة الورق والكرتون المتحده

المنوفية–السادات 

2781370: التأمينىالرقم 

ذكى . ا: المدير المسئول 

01004067712:ت 

عدد 

ج3500–مهندس انتاج 4

ج7000–مهندس مشتريات 1

ج5000-فنى كهرباء  2

ج3000–فنى فرز 2

ج3500–عامل انتاج 6

ج3500–امن ادارى 4

متوسط–عالىمؤهل : الشروط-

سنة35:30: السن-

خمس سنوات                           : الخبرة 



58

فروتسرويال 

المنوفية –السادات –طريق كفر الدوار 

2741454: التأمينىالرقم 

احمد عطية . ا: المدير المسئول

01205503041: ت 

عدد 

مهندس انتاج 15

محاسبين5

لوجى ستيك 2

اخصائي شئون عاملين1

مسئول مخازن 6

مدير امن 1

فرد امن 4

فنى كهرباء 2

فنى سيزر 2

الجنسينعامل  من 2

متوسط  حسب المهنة –مؤهل عالى : الشروط-

سنة 30:25: السن-

ج3500:3000:الراتب -



59

للسراميكمصرالدوليةشركة 

المنوفية  –المنطقة الصناعية قويسنا 

174165: التأمينىالرقم 

0482573540: ت 

عدد 

ب علوم –كيميائي 10

عامل انتاج 10

م متوسط–فنى انتاج 10

مؤهل او بدون-درجة أولى -سائق 5

الراتب حسب المقابلة                -

والحيوانىالزراعىالدلتا مصر لالستثمار 

ة المنوفي–السادات –الصحراوىالخفاجاطريق 17ك 

1878165: التأمينىالرقم 

01277457861: ت 

عدد 

طبيب بطري5

زراعىمهندس 5

مشرف  بيطري د زراعة 10

الراتب حسب المقابلة -

اجتماعى.  ت –يوفر إقامة ت طبي 



كواليتى باك لصناعة اآلحبار

الفيوم –كوم اوشيم 

2248084: لرقم التأمينى 

أسالم . أ : المدير المسئول 

01094563214: ت 

عدد 

سنوات3خبرة –فنى قص 4

سنوات 3خبرة –فى تبطين 4

مساعد 8

عامل خدمات 10

–مؤهل فوق متوسط -: الشروط  

سنة 40:20السن -

ج 2400: الراتب -

60

الفراعنة ستايل لصناعة االدوات 

الصحية  

الفيوم –كو أوشيم 

2459291: الرقم التأمينى 

محمد عبد الحميد. أ : المدير المسئول 

01005673305: ت 

عدد 

عامل صب 10

عامل رش 5

عامل فرز 5

عامل كنترول 5

عامل أفران 5

متوسطمؤهل -: الشروط  

سنة 27: السن -

ج 2400: الراتب -



الشركة المتحدة للمنتجات المعدنية 

الفيوم -كوم أوشيم  

2357989: الرقم التأمينى 

عبد الرحمن ممدوح . أ : المدير المسئول 

01020976354: ت 

عدد 

سنوات 3خبرة –مخازن مسئول 4

مشرف أقسام ورديات 10

عالقات مندوب 2

من الجنسين –متوسط –مؤهل عالى -: الشروط  

سنة 35حتى : السن -

ج 2400: الراتب -

61



الشركة المتحدة للصيادلة 

الفيوم –بندر الفيوم 

1300906: الرقم التأمينى 

حمادة محمد . أ : المدير المسئول 

01210003511: ت 

عدد 

تلى سيلز 2

محضر تستيف بالمخزن 1

من الجنسين –متوسط –مؤهل عالى -: الشروط  

سنة 30حتى : السن -

حسب اللمقابلة: الراتب -

%5إستيفاء نسبة ال 

62



مستشفى دار العيون 

دمياط –دمياط الجديدة 

2820071: الرقم التأمينى 

محمد . أ : المدير المسئول 

01090996003

عدد 

عامالت نظافة 4

تقرأ وتكتب : الشروط  

سنة 35حتى : السن -

حسب المقابلة : الراتب -

63

شركة روتى للتعليم 

دمياط –4الحى االول مجاورة 

دمياط –الجديدة 

3448892: الرقم التأمينى 

سلوى . أ : المدير المسئول 

01094969801: ت 

عدد 

تربية . ب –مدرسة إنجليزى 2

ويكتب يقرأ –عاملة نظافة 2

سنة 30حتى : السن -

حسب المقابلة : الراتب -



إى أم للمالبس 

البحيرة –كفر الدوار 

2479384: الرقم التأمينى 

عصام عبد المنعم . أ : المدير المسئول 

01222330807: ت 

عدد 

عامل سنجر 40

عامل أوفر 45

عامل أورلية 40

عامل مكوى 20

مشرف 15

ال يشترط –مؤهل متوسط : الشروط  

سنة 45: 20: السن -

حسب المقابلة : الراتب - 64

شركة الدوحة للمالبس 

–كفر الدوار –أما شركة الغزل والنسيج 

البحيرة 

3178668: الرقم التأمينى 

محمد عبد الحليم . أ : المدير المسئول 

01284907521: ت 

عدد 

عامل سنجر 100

عامل أوفر 150

عامل أورلية 150

عامل تعبئة 50

عامل جودة 50

تقرأ وتكتب -مؤهل متوسط : الشروط  

سنة 30حتى : السن -

حسب المقابلة : الراتب -



شركة جرين فارم للتوكيالت 

اء شمال سين–العريش ثالث –ميدان أبو حمدة 

33672657: الرقم التأمينى 

كامل . أ : المدير المسئول 

01026996449: ت 

عدد 

ج 2500–مندوب مبيعات 4

ج 2400–مندوب توزيع 4

متوسط–مؤهل عالى : الشروط 

ج 2400–يقرأ ويكتب –عامل 6

65

مدرسة رمسيس الحديثة للغات 

شمال سيناء –العريش ثالث 

1339904: الرقم التأمينى 

رمضان  محمود . ا: المدير المسئول 

01273176082: ت 

عدد 

معلمة لغة عربية 1

معلمة لغة أنجليزية 1

مؤهل عالى : الشروط 

خبرة سنة -

حسب المقابلة : الراتب -



66

محل ميسون لفطع غيار السيارات 

–طريق الداخلة –المدينة الحرفية –الخارجة 

الوادى الجديد 

2651615: الرقم التأمينى 

المدير المسئول عبد الناصر أحمد 

01280614614: ت 

عدد 

عامل1

إجادة القراءة والكتابة : الشروط 

حسب المقابلة: الراتب -

عزقل للتمور والحاصالت الزراعية 

الوادى الجديد –ش النبوى المهندس 

2212975: الرقم التأمينى 

عادل محمد . أ : المدير المسئول 

01280793321: ت 

عدد 

عامل تعبئة وتغليف 2

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 20: السن -

حسب المقابلة: الراتب -



67

ريزورتفندق فالمنكو 

البحر االحمر-القصير-طريق مرسي علم 

1971634:التأمينىالرقم 

وسام عصام .أ : المسئول المدير

3350207/ 3350205:ت 

عدد

انيميشن1

زيةيجيد االنجلي–إناث –مؤهل فوق متوسط : الشروط

شيف جزار1

يجيد االنجليزية–كابتن مطاعم 1

مشرف تجهيز وتحضير 1

مؤهل متوسط: الشروط -

سنة45:20:السن-

ج 3500:2400: الراتب-

سنوات8:3:الخبرة-



68

فندق موفنبيك القصير

البحر االحمر-القصير

1145377:الرقم التأمينى

احمد شبل. أ: المدير المسئول

3350410:ت

عدد

مشرف غرف1

عامل نظافة الغرف1

ايجادة–مؤهل متوسط : الشروط -

اللغة االنجليزية

سنة30:20: السن-

سنوات10:5: الخبرة-

حسب المقابلةالراتب-

فندق فالمنكو القصير

البحر االحمر–القصير –طريق مرسي علم 

1515876:التأمينيالرقم 

وسام عصام. أ: المسئولالمدير

3350207/ 3350205:ت

عدد

شيف سخن1

مشرف تجهيز وتحضير 1

كابتن بارات1

بار مان1

مؤهل متوسط : الشروط -

االنجليزيةاللغهايجادة–

سنه 45:25: السن 

سنوات9:2: الخبرة-

ج3500:2400:الراتب-



69

فندق تيوليب 

البحر االحمر –جنوب  مطار مرسي علم 17ك 

3143914: التأمينىالرقم 

عادل محمد . ا: المدير المسئول

01029906219/ 01029906216:ت 

عدد 

عامل كافتيريا 2

مضيف2

طباخ2

استيواردعامل 2

عامل سكن2

مشرف غرف2

متوسط –مؤهل عالى : الشروط-

سنة 35:20: السن-

ج2400: الراتب-

سنتين               : الخبرة-

ريزورتسويس اكاسيافندق 

البحر االحمر-جنوب مدينة القصير26الكيلو 

1747199:التأمينىالرقم 

حماده عبد الباسط.أ : المسئول المدير

01006505869/ 0653390049:ت 

عدد   

عامل تحضير وتجهيز 1

مؤهل متوسط: الشروط 

سنة35:18:السن-

ج2400: الراتب-



70

الفيروز بالزاكورنرزمنتجع ثري 

بجوار بورت غالب –مرسي علم -البحر االحمر 

2184238: التأمينىالرقم 

01000095561:ت 

عدد 

موظف استقبال 2

منقذ2

عالىمؤهل : الشروط-

سنة 20:28: السن-

الراتب حسب المقابلة-

الزولى

البحر االحمر-جنوب القصير15الكيلو

2268303:التأمينىالرقم 

عادل عيد.أ : المسئول المدير

01003496060:ت 

عدد

تجهيز وتحضيرعامل 1

مؤهل متوسط: الشروط -

سنة35:21:السن-

الراتب حسب المقابلة-



71

فندق ستيجين برجر ريزورت عليا

البحر األحمر  –مرسي علم -طريق القصير 67ك 

3200926: التأمينىالرقم 

ماجد على. ا: المدير المسئول

0653750088:ت 

عدد 

مضيف2

مضيف بار 2

عامل تجهيز وتحضير 7

منقذ2

عامل زراعة 1

عامل مناطق عامة4

مؤهل متوسط: الشروط-

سنة 35:20: السن-

ج               3100:2400: الراتب-

ماريسكوستا ابروتيل

البحر –مرسي مبارك جنوب القصير 5القطعة رقم 

االحمر 

3330468: التأمينىالرقم 

طارق السيد. ا: المدير المسئول 

01001142224:ت 

عدد 

عامل كافتيريا1

عامل زراعة1

بدون مؤهل : الشروط-

سنة 30:20: السن-

ج2900:2600الراتب -



72

فندق جاز مرايا

البحر االحمر –طريق القصير مرسي علم 67ك 

3191706: التأمينىالرقم 

احمد محمود. ا: المدير المسئول

0653750000: ت 

عدد 

طباخ بارد1

عامل تجهيز وتحضير2

عامل مناطق عامة 2

مؤهل متوسط: الشروط-

سنة 30:20: السن-

ج2900:2400:الراتب -

المايافندق جاز 

البحر االحمر –طريق القصير مرسي علم 67ك 

1993666: التأمينىالرقم 

وسام زكريا. ا: المدير المسئول

0653750000: ت 

عدد 

مشرف غرف3

عامل تجهيز وتحضير2

عامل زراعة1

مؤهل متوسط: الشروط-

سنة 30:20: السن-

ج2600:2400:الراتب -



73

فندق جاز دار المدينة

البحر االحمر –طريق القصير مرسي علم 67ك 

2256612: التأمينىالرقم 

اشرف السيد. ا: المدير المسئول

0653750000: ت 

عدد 

طباخ سخن1

عامل تجهيز وتحضير2

مشرف غرف2

مؤهل متوسط: الشروط-

سنة 30:20: السن-

ج3500:2400:الراتب -

سواليافندق جاز 

البحر االحمر –طريق القصير مرسي علم 67ك 

1875274: التأمينىالرقم 

اشرف السيد. ا: المدير المسئول

0653750000: ت 

عدد 

عامل زراعة1

عامل تجهيز وتحضير2

عامل مغسلة2

مؤهل متوسط: الشروط-

سنة 30:20: السن-

ج               2750:2600:الراتب -



74

بيتشكوراياشتايجنبرجرفندق 

البحر االحمر –طريق القصير مرسي علم 67ك 

1757396: التأمينىالرقم 

احمد محمود. ا: المدير المسئول

0653750000: ت 

عدد 

عامل زراعة4

وتحضيرتجهيز عامل 6

مضيف1

مؤهل متوسط: الشروط-

سنة 30:20: السن-

ج2900:2450:الراتب -

السياحىللمشروعات واالستثمار جارداشركة 

البحر االحمر –شمال مرسي علم 20الكيلو 

3173544: التأمينىالرقم 

السيدعزمى. ا: المدير المسئول

1022268990/ 1203877791: ت 

عدد 

فنى لحام1

فنى معدات مطابخ1

مؤهل متوسط: الشروط-

سنة 35:22: السن-

ج3600:2650:الراتب -

سنة: خبرة -



75

باىاورينتالفندق 

البحر االحمر –شمال مرسي علم 15الكيلو 

2453339: التأمينىالرقم 

محمد غريب. ا: المدير المسئول

01002862750/ 01002114901: ت

عدد 

مشرف غرف1

عامل نظافة1

مساعد رئيس قسم1

مشرف تبريد وتكييف1

فنى تبريد وتكيف1

فرد امن 1

مؤهل متوسط: الشروط-

سنة 35:22: السن-

الراتب حسب المقابلة -

سنة               4:1الخبرة-

ريزورتسي بيتش كورنرزشركة 

البحر االحمر –مرسي علم -جنوب القصير65الكيلو 

2432959: التأمينىالرقم 

0653750065: ت

عدد 

عامل تجهيز وتحضير2

مؤهل متوسط: الشروط-

سنة 30:20: السن-

الراتب حسب المقابلة -



76

بتشجورجونيافندق 

البحر االحمر –جنوب مرسي علم 47الكيلو 

2258987: التأمينىالرقم 

0106881743: ت

عدد 

جناينى1

فرد امن1

عالىمؤهل –موظفة استقبال 1

مضيفة1

عامل مخزن1

مؤهل متوسط: الشروط-

سنة 40:20: السن-

ج2400:الراتب-

شركة البحر األحمر لغوص السفاري

البحر االحمر –شمال مرسي علم 20الكيلو 

1219721: التأمينىالرقم 

رفيق فاروق. ا: المدير المسئول

01017612334: ت

عدد 

فنى سالمة وصحة مهنية1

مؤهل متوسط: الشروط-

سنة 35: السن-

الراتب حسب المقابلة-

سنوات3الخبرة -



منتجع وسبا كونكورد مورين بيتش

البحر االحمر –شمال مرسي علم 39الكيلو 

2531351: التأمينىالرقم 

محمد على. ا: المدير المسئول

01200009511/ 0653740101: ت

عدد 

مشرف معدات مطابخ1

مضيف مطاعم2

استيواردعامل 2

منقذ1

ثانىطباخ 1

مؤهل متوسط: الشروط-

سنة 35:20: السن-

المقابلة                         الراتب حسب -
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فندق فانتازيا مرسي علم

البحر االحمر –جنوب مرسي علم 25الكيلو 

2169230: التأمينىالرقم 

محمود سعد. ا: المدير المسئول

01017612608/ 01220606001: ت

عدد 

مشرف وردية استقبال2

موظف استقبال2

منسقة عالقات2

عالىمؤهل : الشروط-

سنة 45:18: السن-

الراتب حسب المقابلة-

سنة 2: 1الخبرة -



دريماورينتالسينتيدوفندق 

البحر األحمر –جنوب القصري35ك 

2764444:التأمينيالرقم 

متولىوحيد.أ: المدير المسئول 

01223459966/ 3319907:ت

عدد 

فرد امن  3

عامل مناطق عامة2

ةيجيد القراءة والكتاب:  الشروط -

سنه 35:18:السن

حسب المقابلةالراتب

بيتش كلوبيوتوبياقرية 

البحر االحمر-ح  القصير224

1138157:التأمينىالرقم 

مصطفى عبد العال.أ : المسئول المدير

01098883210/ 3390011:ت 

عدد

عامل تجهيز وتحضير2

مؤهل متوسط: الشروط

موظف استقبال1

عالىمؤهل : الشروط -

سنة30:20:السن-

الراتب حسب المقابلة -

78



فندق راديسون بلو 

البحر االحمر-شمال مدينة القصير5الكيلو 

2066028:التأمينىالرقم 

محمود على .أ : المسئول المدير

0653350260/23958196:ت 

عدد 

ايجاده اللغة الروسية -استقبال موظف 1

كهربائي تيار خفيف1

ومتوسط عالىمؤهل : الشروط -

سنة30:20:السن-

حسب المقابلة: الراتب-

سنوات            4: خبرة-

79

السياحيةالمانجروفقرية 

البحر االحمر-جنوب مدينة القصير29الكيلو 

1313389:التأمينىالرقم 

احمد كمال .أ : المسئول المدير

0653395027/ 0653395026:ت 

عدد 

حلوانىشيف 1

مراقب امن1

داخلىعامل اشراف 1

عامل تجهيز وتحضير1

بدون-مؤهل متوسط : الشروط 

سنة40:22:السن-

المقابلة            حسب : الراتب-



80

جيت للمشروعات السياحيةنيتشرشركة 

البحر االحمر-جنوب مدينة القصير10الكيلو 

2724760:التأمينىالرقم 

مجدى مكين.أ : المسئول المدير

01279999604/01279999605:ت 

عدد 

حلوانىرئيس قسم 1

رئيس قسم الخبازة1

مؤهل متوسط : الشروط -

سنة45:25:السن-

حسب المقابلة: الراتب-

سنوات            3: الخبرة-

السياحية المنشاتالدارةشركة كالسيك 

البحر -مدينة القصير-طريق مرسي علم 17الكيلو 

االحمر

3076563:التأمينىالرقم 

0653464819:ت 

عدد 

طباخ اول 1

طباخ اول سخن1

داخلىعامل اشراف 1

عامل تجهيز وتحضير1

عامل زراعة 2

مؤهل متوسط : الشروط -

سنة30:20:السن-

حسب المقابلة: الراتب-

سنوات           5:2: الخبرة-



رويال جاردن  بانسيةفندق 

البحر -جنوب مدينة القصير22الكيلو 

االحمر

1966710:التأمينىالرقم 

اشرف رمضان. ا: المدير المسئول

0653390021/ 0653390021:ت 

عدد 

فرد امن3

عامل مناطق عامة1

مشرف غرف1

متوسط –مؤهل عالى : الشروط -

سنة45:21:السن-

ج               3100:2400: الراتب-

مارينا بنياس لالستثمار والتنمية السياحية

البحر االحمر –جنوب مرسي علم 112ك 

2262842: التأمينىالرقم 

فتحىمصطفى احمد . ا: المدير المسئول

01065514923/ 01006328108:ت 

عدد 

طباخ اول 1

مساعد رئيس قسم الجزار1

يشترط خبرة

عامل تجهيز وتحضير2

مؤهل متوسط : الشروط-

سنة 30:21: السن-

جنية3750:2400: الراتب-
81



82

شركة رويال كلوب لتوليف وخلط الشاي 

اسيوط-أبوتيج

906397:الرقم التأمينى

حازم كمال. أ: المدير المسئول

481200:ت

عدد

عامل انتاج25

من الجنسين–مؤهل متوسط : الشروط -

سنة30:25: السن-

حسب المقابلةالراتب-

الطبيهشركة الترا للمنتجات 

اسيوط-المدينة الصناعية بنوب  

01844092:التأمينيالرقم 

مينا عزت . أ: المسئولالمدير

01001558853:ت

عدد

من الجنسين-انتاج عامل 10

سائق درجة ثانية 1

بدون-اعدادية -مؤهل متوسط : الشروط -

المقابلةالراتب حسب -



الشركة اللبنانية السويدية تكافل مصر 

ثان أسيوط  –ش الجمهورية برج المروة 

2418340:التأمينيالرقم 

ايهاب. أ: المدير المسئول 

01111108755:ت

عدد 

مدير مبيعات 6

مندوب بيع 30

عالىمؤهل :  الشروط -

سنه 40حتى: السن

حسب المقابلة: الراتب  83

لتامين الحياة مصر تشب شركة 

ثان اسيوط-برج بانوراما –ش الجمهورية 

2355250:التأمينىالرقم 

محمد احمد.أ : المسئول المدير

01099974872:ت 

عدد

مدير مبيعات 10

مندوب بيع 50

عالىمؤهل : الشروط -

سنة45:22:السن-

الراتب حسب المقابلة -

سنوات3الخبرة -



84

امان لتمويل المشروعات 

ثان أسيوط –فودافونش الجمهورية اعلى 

3043444: التأمينى الرقم 

عماد على .أ : المسئول المدير

01094268882:ت 

عدد

اخصائي تمويل30

من الجنسين–مؤهل عالى : الشروط -

سنة33حتى : السن-

ج2500: الراتب -

محب نبيل حبيب 

ثان اسيوط–تقسيم االمريكان 

2709682:التأمينىالرقم 

محب نبيل .أ : المسئول المدير

01000091951:ت 

عدد

رخصة  ثالثة -سائق 4

رخصة ثانية -سائق 2

مندوب مبيعات 3

فرد امن 2

عامل 4

متوسط-مؤهل عالى : الشروط -

سنة40:28:السن-

ج4500:2000:الراتب-



85

مصر سافيتو

أسيوط –المدينة الصناعية العوامر  عرب 

3393142:الرقم التأمينى 

احمد.أ : المسئول المدير

01001023259:ت 

عدد

عامل انتاج5

عامل خدمات 2

سائق 2

عامل مخزن1

مؤهل متوسط: الشروط -

سنة30:22:السن-

ج          2400: الراتب-

الحياة لتاميناتمتاليفشركة 

أبراج النيل مدخل ا امام مديريه الهاللىش 

اسيوط-اإلسكان 

2008482:التأمينىالرقم 

إيهاب عاطف .أ : المسئول المدير

01007176895/ 01287795297:ت 

عدد   

مدير مبيعات 10

وكيل مبيعات 15

من الجنسين–عالىمؤهل : الشروط 

جنية6000:2500: الراتب-



مؤسسة المهندس لألجهزة الكترونية

برج المدينة المنورة الدور األرضيالهاللىش 

اسيوط-5شقة 

1125327:التأمينىالرقم 

حنان جورج .أ : المسئول المدير

01223430494:ت 

عدد 

فنى اصالح ماكينات تصوير 3

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة35حتى : السن-

المقابلة            حسب : الراتب-

جمعية قيم المجتمعات المحلية للمشروعات 

الصغيرة 

مام شركة فلاير شارع خالد بن الوليد تقاطع اال

أسيوط –على اعلى محالت ناجح امين 

2066028:التأمينىالرقم 

نشوى صبحى .أ : المسئول المدير

0882159382:ت 

عدد 

تمويلاخصائي40

من الجنسين–مؤهل متوسط : الشروط -

سنة35:السن-

المقابلة     حسب : الراتب-
86
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الخاصةالراوىمدرسة 

أسيوط –ديروط 

2935127:التأمينىالرقم 

خالد لطفى.أ : المسئول المدير

01015175551:ت 

عدد 

لغة انجليزية مدرس5

مدرس لغة عربية 10

مدرس تاريخ6

إجتماعى اخصائي 3

مدرس رياضة 4

إناث -مدرس رياض أطفال  5

من الجنسين–مؤهل عالى : الشروط 

سنة45:السن-

المقابلة                         حسب : الراتب-

الطبيهشركة ارو للمستلزمات 

أسيوط -العوامر عرب –المنطقة الصناعية 

2745210: التأمينىالرقم 

ندى حسام. ا: المدير المسئول

01000956734:ت 

عدد 

انتاج عامل25

امين مخزن5

مشرفين انتاج5

متوسط -مؤهل عالى: الشروط -

سنة25:السن-

المقابلة            حسب : الراتب-



88

ايزونشركة 

أسيوط الجديدة

3051017:الرقم التأمينى

عبد الرحمن صابر. ا: المدير المسئول

01018357485:ت

عدد 

خدمة عمالء20

من الجنسين–عالىمؤهل : الشروط -

سنة35:السن-

جنية               2950: الراتب-

شركة كوكاكوال 

اسيوط-العوامرعرب 

500538:التأمينىالرقم 

ذكى النجار. ا: المدير المسئول

01280888925:ت 

عدد 

مشرف بيع 5

عالىمؤهل: الشروط -

سنة30:السن-

جنية4000: الراتب-

سنة               : خبرة -



89

الحياة   لتاميناتنيتشرشركة 

اسيوط-أسيوط ش الجمهورية برج بانوراما 

2355250:التأمينىالرقم 

ميخائيل. ا: المدير المسئول

01069089440/ 01221502844:ت 

عدد 

تامينىوكيل 20

خبرة سنتين –مبيعات مدير 10

من الجنسين-

عالىمؤهل: الشروط -

سنة40:22:السن-

جنية               2400: الراتب-

ورشة نجارة   

اسيوط-أبوتيج–أسيوط ش النيل 

142543:التأمينىالرقم 

حسين محمد. ا: المدير المسئول

01152617419:ت 

عدد 

عامل1

بدون مؤهل :  الشروط -

جنية               2400: الراتب-



90

شركة وسيلة  للتمويل متناهى الصغر   

اسيوط-شاع رعاية الطفل 

3339284:التأمينىالرقم 

حماده . ا: المدير المسئول

01111162591:ت 

عدد 

اخصائي ائتمان5

من الجنسين-

عالىمؤهل : الشروط -

سنة 33ال يزيد عن : السن-

ج2500:الراتب-

الحياة   للتاميناتالدلتا 

ميدان أسماء هللا الحسنى اعلى مطعم اربياتا

2695797:التأمينىالرقم 

محمد خالد . ا: المدير المسئول

01559979080:ت 

عدد 

مدير وحده 3مخطط مالى20

وكيل تأمينى 30

خبرة –مدير مبيعات 10

من الجنسين –مؤهل عالى : الشروط -

سنة 35: 21: السن-

الراتب حسب المقابلة               -



تساهيلشركة 

–ديروط -ش عثمان بن عفان  

أسيوط 

2820861: التأمينىالرقم 

سميرهانى .ا: المدير المسئول

01099594424: ت

عدد 

من الجنسين–اخصائي تمويل 20

عالى–فوق متوسط : الشروط-

سنة 35السن حتى -

ج                         2400:الراتب-

مكواة عبد الرحيم احمد محمود

أسيوط -أبوتيج  -صف –البريا

365599: التأمينىالرقم 

عبد الرحيم احمد. ا: المدير المسئول

01213042166: ت

عدد 

عامل1

اعدادية : الشروط-

سنة 45:25: السن-

الراتب حسب المقابلة-
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شركة امان لتمويل المشروعات

أسيوط –ش الجمهورية 

2820861: التأمينىالرقم 

على عطية.ا: المدير المسئول

01094268882: ت

عدد 

من الجنسين–اخصائي تمويل 10

مؤهل عالى  :  الشروط-

سنة 33السن حتى -

ج2500:الراتب-



92

شركة ريفي

-ديروط تقسيم أبو جبل ش الخليفه المأمون 

اسيوط

2254518:التأمينىالرقم 

محمد عبد هللا. ا: المدير المسئول

01200141491:ت 

عدد 

اخصائي ائتمان7

من الجنسين-

عالىمؤهل : الشروط -

سنة 35ال يزيد عن : السن-

جنية               2700:الراتب-

جمعية سيدات االعمال أسيوط 

اسيوط-تقسيم أبو جبل ش عثمان بن عفان  ديروط

1699006:التأمينىالرقم 

محمد سامح. ا: المدير المسئول

01100931945:ت 

عدد 

اخصائي قروض7

من الجنسين -

سنة 21ال يقل عن : السن-

جنية               2400:الراتب-
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والحراسة لالمنالنسور 

اسيوط-أبوتيج  

76543: التأمينىالرقم 

على تامر. ا: المدير المسئول

01277773701:ت 

عدد 

افراد امن200

مؤهل او بدون : الشروط-

سنة 55:18:  السن-

المقابلة               حسب : الراتب-

شركة جولدن هورس  للمواد الغذائية   

اسيوط-طريق جسر الرياح ديروط

2658420:التأمينىالرقم 

احمد عمر . ا: المدير المسئول

01140873474:ت 

عدد 

مندوب مبيعات1

رخصة مهنية ثانية–مؤهل عالى : الشروط -

سنة 35: السن-

ج               5200:الراتب-



94

كيوفيرا للصناعات التحويلية 

سوهاج–المنطقة الصناعية الثانية –الكوثر 

2685877: الرقم التأمينى 

روفائيل . أ : المدير المسئول 

01200000212: ت 

عدد 

عامل انتاج 1

إناث –سيلز 10

إناث –أستقبال 2

فنيين 5

متوسط –مؤهل عالى : الشروط 

سنة 35: 22:السن-

ج      2400: 2600:الراتب-


