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 التقديم لهذه الوظائف 

 ى علخول لديق اطرن ع

 لة العام لقوىا ةارزمي لولرسوقع االم

 ية ذاترة اليسلايل جتسم ث

 ى ط علغضالب

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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  32تى ح -      

 لعمل بمقر الشركة   ل -      

 طنطا  –وبفروعها في االسكندرية       

 هاج سو -رسى مطروح م -      

 مؤهل عالي  –مشرف مبيعات   45

 سنوات 7:  5سنة خبرة  35تى ح -      

 خصة قيادة ر -      

 ؤهل عالي م -مندوب مبيعات   210

 سنة  33ى حت -توسط م -       

 سنوات  5:  3برة خ -       

 خصة قيادةر -       

 أكتوبر 6عمل ب –عامل تعبئة   20

 ات مختلفةمحافظ –فرد أمن   20

 سنة 35حتى  –الشروط: يقرأ ويكتب 

 لعمل بمقر الشركة أو احدى فروعهاا

 يةاإلسماعيل –باالسكندرية  -

 سوهاج –نطا ط -المنصورة  -

 األقصر -

 الراتب: يحدد حسب المقابلة 

   

www.manpower.gov.eg 
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 شركة ماك لتصنيع تيل الفرامل

المنطقة  –شارع الملكة حتشبسوت 

 مضان العاشر من ر -  A2الصناعية الثالثة 

 957502الرقم التأميني/ 

 محمد فوزيالمدير المسئول/ أ.

 عدد

 مؤهل متوسط  –فني إنتاج   20

 .طبي ت -وصحي اجتماعي ت. -المزايا:

 ج 250:  200حافز  -ت.خاص –          

 الشرقية   –وفير مواصالت القاهرة ت-        

 لعاشر من رمضان  ا -         

  راحة جمعة وسبت - 

 

 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

  محافظاتمندوب مبيعات    50

  فني صيانة   50

 ج3000:  2000الراتب: 

 سنة48 حتى –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 –ريق عضو ف  100

 ج3600 –ثانية  –سائق درجة أولى   10

 سنة 35حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 
 حافز  –ية أجتماع –صحي  ت. -المزايا: 
 دريب مدفوع األجرت -         

 

 كيرسرفيس لألمن والحراسة
 لقاهرة ا-صالح سالم  -أ عمارات العبور23 

   01234313الرقم التأميني/
 لواء. أحمد محمد رشديالمدير المسئول/ 

  أ. وليد طلعت  
 عدد

  توسط م -مؤهل عالي –فرد أمن   2000
 سنة  45حتى  –          

 اجتماعي  –المزايا: ت. صحي 
  ج 2400:  2000الراتب:
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 كاسل

 عمال األمن والحراسة  أل

 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: 

 الخبرة والكفاءة وموقع العمل  يحدد حسب 

 

 شركة حراسات 

 لألمن والحراسة 

عمارات التوفيق من شارع يوسف   37

 مدينة نصر  –عباس 

 3256915الرقم التأميني/ 

 كرم سليم محمدالمدير المسئول/ أ.

 عدد

 مؤهل متوسط  –فرد أمن   100

 ج2600 –سنة  45حتى  –       

 العبور  –التجمع الخامس  :مواقع العمل  

 ساعة عمل 12 -بنك مصر –أكتوبر 

تأمين  –اجتماعي  –المزايا: تأمين صحي 

 زيادات –ضد الحوادث 

   

 

 

 

 شركة داينامكس

 للتوزيع   

 لعبورا -المنطقة الصناعية األولى 

 3172055الرقم التأميني/ 

 شرين عبد اللطيفالمدير المسئول/ أ.

 عدد

 ب. تجارة  –محاسب خزينة    3

 ج3500 –سنة  30حتى  –     

 يقرأ ويكتب  –عامل نظافة    3

 سنة  40حتى  –     

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

 نتيل سالمتكسد

 المنطقة الصناعية أ  –العبور 

 13024بلوك  

 2205385الرقم التأميني/ 

 محمد محسنالمدير المسئول/ أ.

 عدد

 مؤهل عالي  –موظفة إداري    4

      مؤهل متوسط  –عامل تعبئة وتغليف   15

  ج2250 -من الجنسين –       
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 توكل للصناعات الكهربائية  ال

  (4) نطقةم -المنطقة الصناعية األولى

 العبور - ( 13022 ) بلوك 

 1501484الرقم التأميني/ 

 عزه الشينالمدير المسئول/ أ.

 عدد

 سنوات 8:  5خبرة  –مهندس كهرباء    1

 مدير تكاليف وموازنة    1

 سنوات 10برة خ -    

 مراقب مخزون    1

 الشروط:  ب. تجارة 

 أخصائي اجتماعي    1

 ب. خدمة اجتماعية –     

 فني كنترول كهرباء    2

 فني نحاس  1

 كهربائي تركيبات    1

 الشروط: مؤهل متوسط 

 وردية ثانية  –عامل نظافة    1

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 تيسير ميد 

 للخيوط الطبية

 لمنطقة الصناعية األولى ا -العبور

  2186374الرقم التأميني/ 

  د. أحمد نبيلالمدير المسئول/ 

 عدد

 مؤهل متوسط  –عاملة إنتاج   10

 سنة  25 –      

 ج 1700الراتب: 

  روتوغرافيا لالستثمار

  المنطقة الصناعية الثالثة  -أكتوبر  6

 1758214الرقم التأميني/ 

 أ.رشا جمال المدير المسئول/ 

 عدد

 كيمياء  –ب. علوم  –كيميائي   20

 حديثي التخرج  –سنة  26حتى  –     

 ج 3500الراتب:       

 ب. تجارة محاسبة  –أمين مخزن   10

 سنة 40حتى  –إدارة أعمال  –      

 ج3000الراتب:      

 صناعة وطباعة مساعد فني   20

 سنة  2:  0خبرة  -سنة  30حتى  -        

 ج2600:  2200الراتب:       

 فني صيانة كهربائية   10

 فني صيانة ميكانيكية   10

 سنة  40حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

 فليكسو  -فني طباعة روتو   20

 محو أمية    -      

 سنة  40الشروط العامة : السن حتى 

 ت. على الحياة  –ت.طبي خاص المزايا: 

 لقاهرة الكبرى وفير انتقاالت داخل ات -      

 وجبات  –افز إنتاج ح -        

 ج ويحددحسب الخبرة2600الراتب: يبدأ بـ
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 بورتا مصر 

 لمواد التعبئة والتغليف

 لمنطقة الصناعية الرابعة ا -أكتوبر  6

 (78قطعة )  

 1139946الرقم التأميني/ 

 أ.رشا جمال المدير المسئول/ 

 عدد

 كيمياء  –ب. علوم  –كيميائي   10

 حديثي التخرج  –سنة  26حتى  –     

 ج 3500الراتب:       

 ب. تجارة محاسبة  –أمين مخزن   10

 سنة 40حتى  –إدارة أعمال  –      

 ج3000الراتب:      

 مساعد فني صناعة وطباعة   20

 سنة  2:  0برة خ -سنة  30حتى  –      

 ج2600:  2200الراتب:       

 فني صيانة كهربائية    10

 فني صيانة ميكانيكية   10

 سنة  40حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

 محو أمية    –ليكسوف -فني طباعة روتو   20

 سنة  40الشروط العامة : السن حتى 

 رى لكبالمزايا: توفير انتقاالت داخل القاهرة ا

 وجبات  –افز إنتاج ح -        

 ج 2600الراتب: يبدأ بـ

  ويحدد حسب الخبرة              

  

  

 

 

 إيديتا

 للصناعات الغذائية  

  لثالثة االمنطقة الصناعية  -أكتوبر  6

 2512810الرقم التأميني/ 

 أ.ميشيل جرجس المدير المسئول/ 

 أ. خالد حمدي 

 عدد

 سنة  35حتى  –عامل إنتاج   100

 سنة  30حتى  –عامل مخازن   20

 الشروط: مؤهل متوسط 

 يقرأ ويكتب  –عامل خدمات   20

 سنة  30حتى  –      

 ج  تقريبا 2000الراتب: 

 ويحدد حسب الكفاءة والخبرة         

 

 

 فرانك نوي إيجيبت ليمتد 

 لثالثة االمنطقة الصناعية  -أكتوبر  6

 (69قطعة)

 1878607الرقم التأميني/ 

 كرستين حنا المدير المسئول/ 

 عدد

 ب. هندسة إنتاج  –مهندس إنتاج     4

 من سكان الجيزة  –حديث التخرج  –     

  ج4000:  3500الراتب:     

  سنة  25حتى  –عاملة نظافة    2

 ن سكان أكتوبر م -     

    ج2000: 1800الراتب:      
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 السعودية الكندية 

 للزجاج

 لرابعة االمنطقة الصناعية  -أكتوبر  6

 2224055الرقم التأميني/

 أ.صبري العوضيالمدير المسئول/ 

 عدد

 سنة  40حتى  –مساعد فني كهرباء   20

 قسم كهرباء  –مؤهل متوسط صناعي       

 المزايا: توفير مواصالت 

 ي موقف السالم دائر اكتوبر/              

 ج2000الراتب: 

 

 

 ملحوظة هامة 

 للوظائف المذكورة أعاله يتم التقديم 

 عبر الموقع الرسمي 

 لوزارة القوى العاملة فقط 

www.manpower.gov.eg 

  ثم تسجيل السيرة الذاتية عن طريق الدخول

   

 

 

 

  مديرية القوى العاملة  

   بالسويس 

  أكتوبر  24مدينة 

 مجمع المصالح الحكومة الجديد 

  062/ 3331138ت/ 

 

 مكتب تشغيل  ـ عتاقة 

 الدور االول 56مدينة النور ـ عمارة 

 3221886/062ت: 

 

 شركة السويس 

 للبولستر

 لسويس ا -المنطقة الصناعية  –عتاقة 

 1613985 /الرقم التأميني

  المدير المسئول/ أ. محمد أبو المجد

  3221886/062 . م. التشغيل/ت

 عدد 

 مؤهل متوسط صناعي  –فني إنتاج    5

 سنة  35حتى  –     

 ج3000الراتب:     

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.manpower.gov.eg/
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 مديرية القوى العاملة 

   بالقليوبية  

 بنها الجديدة 

 الدور الثالث  - ح الحكومية لمجمع المصا

  بجوار المحافظة 

   324729/013- 3224543/013ت/ 

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 جالس 

 للمالبس الجاهزة

 شبرا الخيمة  –شارع المنتصر  3

 1552547 /الرقم التأميني

 المدير المسئول/ أ. جمال عبد الفتاح

 33731891-44719662/ت

 عدد 

 من الجنسين  –عامل إنتاج    5

  يقل المؤهل عن اإلعدادية ال -     

 سنة  30ى حت -     

 ج 1980:  1620الراتب: 

 

 

 

 

 

  

 

 

   ديرية القوى العاملة م

   بدمياط 

  ورميدان سر  - شارع التحرير

   322126/057ت/ 

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 شركة النور للنظافة

 المقر الرئيسي : كفر الشيخ 

 مديرية الصحة  –فرع الشركة بدمياط 

 2552968 /الرقم التأميني

 المدير المسئول/ أ. جمال ناجي 

 أ. مرفت خالد –        

 01028991399ت/ 

 عدد 

 من الجنسين  –عاملة نظافة   50

ساعات  8عمل  –سنة  50حتى  –       

 بنظام الورديات 

 الراتب: حسب المقابلة 
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 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    

   

 التشغيل بالمديرية  إدارة

 

 شركة المصطفى لالستيراد والتصدير

 منوف 

 2275236 /الرقم التأميني

 المدير المسئول/ أ. محمد هالل 

 048/ 2221673ت/ 

 عدد 

 عاملة بيع    2

 أمين    1

 سنة  30حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 منوف - منطقة قوى عاملة 

   منوف –عمارة الدجوى  104شقة  

    3674197ت/ 

 

 منوف - مكتب تشغيل

  3660288ت/  - شارع الروضة منوف  

 تاون تيم للمالبس الجاهزة 

 ة المنطقة الصناعية الرابع –( 1قطعة رقم )

 منوفية   –السادات 

 3144835 /الرقم التأميني

 المدير المسئول/ أ. حسن

 01096707045ت/ 

 عدد 

 من الجنسين –تعبئة  –عامل خياطة   400

 سنة  35تى ح -        

 اجتماعي  –المزايا: ت. صحي 
 ت داخل المنوفية توفير مواصال -        
 زيادات  –في اضا  -        

 ج 3200:  1600الراتب: 
 تحدد حسب الخبرة والكفاءة 

 

 الباجور  - مكتب تشغيل
 المحلية الباجورالوحدة 

  المساكن الشعبية الجديدة
 3884083ت/ 

 

 إس أند إيه للمالبس
  منوفية  –الباجور 

  641839الرقم التأميني/
المدير المسئول/ أ. عبد الرحمن سيف 

 النصر
  3884083/055 /. م. التشغيلت

 عدد 
  أوليه (  –مكواه  –عامل ) سنجر   35
  عامل   15

 الشروط: من الجنسين
     الراتب: حسب المقابلة والكفاءة



                                             

               

                                                                  

 
                 

 

9 
 ج

 

 

 

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

2021 

 مصنع لندن تكس 

 للمالبس الجاهزة 

 نوفية م -شارع أحمد غنيم –الباجور 

 1482624الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. شعبان محمد 

  3884083/055 /. م. التشغيلت

 عدد 

 حتى سنة  –أورليه (  –عامل ) سنجر   40

 ن الجنسين م -      

  المقابلةالراتب: حسب 

 

 قويسنا -منطقة قوى عاملة 

  99قويسنا شارع تيمور عمارة 

    2573145ت/ 

 

  قويسنا –مكتب تشغيل 

  99قويسنا شارع تيمور عمارة 

   2573145ت/ 

 

 أركوبيركس 

 للصناعات الزجاجية 

   منوفية  –قويسنا  –شارع الجيش 

 3204246 /الرقم التأميني

 أحمد المدير المسئول/ أ. 

 01000166153ت/

  عدد 

  مؤهل عالي  –فني جودة   15

 سنوات  5:  3خبرة  –من الجنسين  –      

  مؤهل عالي  –مندوب مبيعات   30

  رخصة قيادة  –متوسط  -      

 سنوات  3برة خ -      

 سنة  35الشروط: حتى 

 سنة  25حتى  –عامل إنتاج   20

 ج1800الراتب:      

 سنة  30حتى  –سائق    5

 الشروط: مؤهل متوسط 

 ج2000الراتب: 

 

 

 مديرية القوى العاملة  

   بالشرقية 

    بجوار بنك اإلسكندرية –برج البريد 

   الزقازيق  –الدور الثالث العلوي 

  2349925/055 – 2349924ت / 

 

 فأقوس  -منطقة قوى عاملة 

  شارع المشروع 

 لصناعية ابجوار المدرسة 

  055/  3972438ت / 

 
 
 
 

 قوس اف -مكتب تشغيل 

   المنيسيشارع الشهيد احمد 

   3970041/055ت/ 
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 مؤسسة محمد عبد هللا 

 للتجارة والتوزيع

   فاقوس  –منشأة عبدون 

  2976141الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. محمد عبد المنعم

  3970041/055 /. م. التشغيلت

 عدد 

 مؤهل عالي  –مندوب مبيعات    20

  الراتب: حسب المقابلة 

 

 الزقازيق -منطقة قوى عاملة 

  جوار كلية التربية النوعيةب -الصيادين

  2310139/055ت/ 

 

 ثان الزقازيق –مكتب تشغيل 

 بجوار كلية التربية النوعية  –الصيادين 

 2310138ت/- الزقازيق

 

 هاندا إيجيبت للمنسوجات 

وية أمام الكلية الج –المنطقة الحرة الخاصة 

 بلبيس -

 3310450  الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ. أحمد رفعت

 01554446922-0100357411ت/ 

 عدد 

   عامل أوليه   500

  قص  –عامل أوفر   500

 تعبئة (  -فرز  -جودة  -عامل ) مكواه   40

 سنة  40حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

 ن الجنسين م -           

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 مديرية القوى العاملة 

  بالغربية

  أخر شارع الجيش  -طنطا 

 بجوار إستاد طنطا الرياضي 

 3409635/040ت/ 

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 

 شركة تصنيع الورق 

 فرتا 

  ربية غ -فر الزيات ك –مون جالدل

  2225582الرقم التأميني/

 3409635/040ت.المديرية /

 عدد 

 ب. هندسة  –مهندس صيانة    1

 سنة  30 –       

 أمين مخزن   1

 مندوب مبيعات    5

 سنة  25حتى  -مؤهل عالي  –الشروط:

  الراتب: حسب المقابلة 
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  جي فور إس إيجيبت

 موقف األردنية –العاشر من رمضان 

 مدخل )ج(  –(  1سنتر المصرية )  

   الدور الثالث 

   الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ. عطية حامد

 01117004590ت/ 

 عدد 

ال يقل المؤهل عن  –فرد أمن   100

 سنة  45حتى  –اإلعدادية 

 سكن  –اجتماعي –المزايا: ت. صحي 

 مواصالت داخلية  –        

ج تحدد حسب 3100:  2900الراتب: 

 الموقع وساعات العمل 

 

 جمعية رجال أعمال إسكندرية 

   شارع عصمت حمادة  –زفتي 

 2735421الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. محمد صبحي 

 3409635/040ت.المديرية /

 عدد 

 سنة  35 –أخصائي خدمات مالية   100

 ؤهل عالي م -من الجنسين   –        

 متوسط  –إلناث : مؤهل عالي ل -        

 اجتماعي  –المزايا: ت. صحي 

 أساسي + حافز  1500الراتب: 

 

 

 

 

 المحلة الكبرى منطقة قوى عاملة 

 المحلة الكبرى بمقر الوحدة المحلية 

 234618/040ت/

 

 سمنود مكتب تشغيل 

 سمنود / مساكن الوحدة المحلية 

 2970367/040ت/ 

 

 الشركة العربية

 للنسيج 

 غربية  –سمنود  –طريق العراهية 

 2114447الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/أ.مصطفى مصطفى 

 2433402ت/

 عدد

 ال يقل المؤهل عن متوسط  –إداري    2

 ج2200الراتب:        

 أورليه (  –أوفر  –عامل ) أرضية    6

 ج1800الراتب:       

 ج2200 –عامل خياطة    2

 ن الجنسين م -الشروط:  مؤهل متوسط 

 سنة  20ال يقل السن عن             

 

 

 

 المحلة الكبرىكتب تشغيل م

  المحلة الكبرى ابراج  االوقاف
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 شركة الربيع

 للمالبس 

 المحلة الكبرى –أكتوبر  6شارع  3

 841298الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/أ.سيد محمد  

 234618/040/ت. المديرية

 عدد

 سنة  20 –أوفر  –أرضية  –عاملة    6

 اجتماعي –المزايا: ت. صحي 

 افز إلنتاجح –بدل مواصالت  -        

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

 شركة باندا 

 للمالبس الجاهزة 

 –شارع عبد النبي الرحبي –أبو راضي 

 المحلة الكبرى  

 1088011الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/أ.أحمد ماهر   

 2380145ت/

 عدد

 أوليه (  –أوفر  –عاملة ) سنجر   30

 مكوجي    5

 سنة  28حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

 الراتب: حسب المقابلة 

 

  

 

 

 مديرية القوى العاملة 

   بالدقهلية

   الدقهلية –الدور الرابع  –مبنى المحافظة 

  2313708/050ت/ 

 

  إدارة التشغيل بالمديرية

 

 المتحدة لصناعة األسفنج

 دقهلية  –العصافرة  –المنطقة الصناعية 

 175/4/245الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/أ.عبده رأفت  

 01227369450ت/

 عدد

 مهندس ميكانيكا معدات    1

 خبرة  –سنة  30حتى  –     

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 جمعية رجال أعمال والمستثمرين

 تمي األمديد  -بالدقهلية 

 2535207/الرقم التأميني 

 المدير المسئول/أ.أحمد مصباح 

 01095594040ت/

 عدد

 الحجايزة  –تاج العز  –منسقة     2

 متوسط  –عالي  مؤهل -     

  مؤهل عالي  –أخصائي إئتمان    2

  سنة  30الشروط: السن حتى 

   الراتب: حسب المقابلة 
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  مطعم المحمدي 

 المنصورة  –شارع سكة سندوب 

 671620 /الرقم التأميني 

  المدير المسئول/أ.محمد عيد صالح

 01005774717ت/

 عدد

 ب. تجارة  –كاشير    1

 فرد أمن    5

 عامل نظافة حوض   5

 عامل مخزن    5

 الشروط: مؤهل فوق المتوسط

 سنة  30السن:حتى           

  الراتب: حسب المقابلة

 

 

 العشري

 للمالبس الجاهزة  

 الدقهلية  –طرق دمياط  

 844691/الرقم التأميني

 المدير المسئول/ أ. أحمد إبراهيم 

  2313708/050 /المديريةت. 

 عدد

  عاملة خياطة    5

  عاملة تطريز   3

 الشروط: المؤهل متوسط فأقل 

  سنة  40تى ح -ن الجنسين م -           

  ج1200الراتب: 

         

 

 شركة مطاحن األصيل 

 الدقهلية  –السنبالوين  –حي البساتين 

 1736902/الرقم التأميني

 محمودالمدير المسئول/م.جمال 

 0504683803ت/

 عدد

 محو أمية  –عامل نظافة   25

 سنة  30حتى  –      

 ج1400الراتب: 

 

 

 طلخا –منطقة قوى عاملة 

  طلخا / طريق شربين 

 

 طلخا –مكتب تشغيل 

 طلخا / طريق شربين

 2521014/050ت: 

 

 شركة مصر لتأمينات الحياة 

 فرع الدقهلية 

 شارع السلك   –شربين 

 2073 /الرقم التأميني

 شاكر شفيقالمدير المسئول/أ.

 01092252915ت/

 عدد

 جنسين من ال –مندوب تسويق   10

 سنة  35تى ح -      

    ج + العمولة 1200الراتب: 
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  فيرص عمل عادية بالمنشآت الواقعة ف

دائرة عمل مديرية القوى العاملة 

 بالدقهلية

 عدد
 صيدلية د. عبد الرحمن  ب -عامل   2

 بنى عبيد -1242439التأميني/الرقم      
 عاملة بشركة برمة    2

 كرنسد-2895568الرقم التأميني /     
  
 

 للحصول على البيانات التفصيلية

 وعناوين هذه المنشآت 

يرجع في ذلك لمديرية القوى العاملة  

 الدقهليةبمحافظة  

 

 يرية القوى العاملة دم

     بالبحيرة

     يالشاذلشارع عبد السالم 

   مجمع المصالح الحكومية

   3317593/045ت / 

 

   إدارة بحوث العمالة بالمديرية 

 

 الشركة الوطنية لمجازر الدواجن

وادي  –طريق البيضاء  –مزرعة بحراء 

  بحيرة ال -النطرون 

  2449597الرقم التأميني/

  3317593/045 /. المديريةت 

   عدد

 ؤهل عالي م -أمين مخزن    5

 وكنترول كهرباءفني   10

 فني ميكانيكا خطوط إنتاج  10

 سائق درجة أولى  10

 الشروط: مؤهل متوسط صناعي

 مؤهل متوسط  –عامل   10

 سنة  35الشروط العامة: السن حتى 

 الراتب: حسب المقابلة

 

 كفر الدوار  -منطقة قوى عاملة 

 عمارة البرج -شارع البحر 

 يدنفأأعلى عمر 

   212359/045ت / 

 

 ر الدواركف - مكتب تشغيل

 كفر الدوار –مجمع المصالح 

  2212359/045ت: 

 

   مصنع البنا للمالبس

  كفر الدوار  –أمام شركة مصر 

  2928808الرقم التأميني/

  المدير المسئول/أ.عبده أحمد 

  2212359/045/ . م. التشغيلت

  عدد

  أورليه (  –أوفر  –عامل ) سنجر   20

  خبرة –سنة  35حتى  –     

 

   ج1500الراتب: 
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 شركة التوحيد للمالبس

 كفر الدوار  –أمام شركة مصر 

 1015294الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ.إبراهيم عبد المنعم 

 2212359/045/ . م. التشغيلت

  عدد

 أوفر (  –سنجر  –عامل ) مكواه   25

 سنة  40ى حت -     

 ج1500الراتب: 

  

   ردمنهو  -منطقة قوى عاملة 
  1عمارة - يغلأبو الريش مساكن فر

  1017شقة 

 

 منهورد -مكتب تشغيل 

 شبرا  -شارع العزيز عثمان

 3326011/045ت /-دمنهور 

 

 مستشفى كونكورد التخصصي 

 دمنهور  –شارع عبد السالم عارف 

 3262252الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ.عادل عبد الغني 

 3326011/045/ . م. التشغيلت

  عدد

 توسط م -مؤهل عالي  –مشرفة فندقة    1

 سنة  30ى حت -     

  مؤها متوسط  –عامل نظافة   10

  سنة  35حتى  –مية أمحو  –      

 الراتب: حسب المقابلة 

 جمعية المبادرة 

 شارع ماهر 

 متفرع من شارع عبد السالم الشاذلي  

 2926800الرقم التأميني/

 ممدوح مصطفىالمدير المسئول/أ.

 3326011/045/ م. التشغيل. ت

  عدد

 ؤهل عاليم -أخصائي تمويل   10

 سنة  40تى ح -      

 ج + حافز 1200الراتب: 

 

 مديرية القوى العاملة

       بأسيوط 

    ر الثالثالدو –مجمع المصالح الحكومية 

    2324587/088ت/ 

 

 بالمديرية  بحوث العمالةإدارة 

 

 لشركة العالمية للتكييفا
  103 شقة  –برج الزهراء  –شارع الجالء 

  1027560الرقم التأميني/
  المدير المسئول/أ.أحمد إبراهيم  

  01025122008-2051332/088ت/
  عدد

 كهرباء  –مهندس ميكانيكا    2
  فني أعمال كنترول   1

   سنة  25الشروط: ال يقل السن عن 
   سنوات 3برة ال تقل عن خ -           

 ةقابلالم بحس :اتبرال
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 النساجون الشرقيون

 العاشر من رمضان 

شارع صالح الدين  3معرض أسيوط : 

 األيوبي النميسي سابقا 

 1644173الرقم التأميني/  

  محمد عليالمدير المسئول/ أ. 

   01007005722ت/

  عدد

  مهندس   5

 كيميائي    5

 موظف إداري  5

 بائع    5

 مساعد بائع    5

لمعرفة المزيد من التفاصيل عن طريق 

 assiut@orientalweavers.com الميل 

customersevice@orientalweavers.com 

 

 ركة تنمية ش

 لتمويل المشروعات

 شارع تنمية المستقبل –القوصية 

 234359الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ.علي أحمد

 0106099005ت/

  عدد

 متوسط   –مؤهل عالي  –مسئول تمويل    1

 سنة  35حتى  –     

  ج + حافز1800الراتب: 

 

 

 

 جي فور إس 

 للخدمات األمنية

 وقف األردنية م –العاشر من رمضان 

 مدخل ج  –( 1سنتر المصرية رقم ) 

 3الدور  

 1787896الرقم التأميني/  

 المدير المسئول/ أ. وليد محمد إسماعيل

 . عمرو سليم د

    01127994847-01091390516ت/ 

 عدد

 ال يقل المؤهل عن   –فرد أمن إداري   200

 كتابة مع أجادة القراءة والاإلعدادية         

 سنة  45حتى  -      

 جتماعي ا–المزايا:ت. صحي 

 وفير سكن ت –يادة سنوية ز –        

 واصالت لمقرالعمل م –   

 ج   3100:  2900الراتب: 

 

 

 ديروط –منطقة قوى عاملة 

   شارع سعد زغلول بالمساكن الشعبية 

  ديروط

 4770952/088ت/ 

 

 القوصية –مكتب تشغيل 

  –المساكن الشعبية بجوار المطافى 

 القوصية

   088 /4750747ت/

mailto:assiut@orientalweavers.com
mailto:assiut@orientalweavers.com
mailto:customersevice@orientalweavers.com
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 شركة مشروعي للتجارة

 شارع الجالء –القوصية 

 2403275التأميني/الرقم 

 المدير المسئول/أ.عبد الرحمن 

 01090117221ت/

  عدد

 من الجنسين –أخصائي تمويل    10

 متوسط   –ؤهل عالي م -       

 سنة  35تى ح -       

  ج + حافز1700الراتب: 

 

 شركة مصر لتأمينات الحياة 

 شارع الجالء –القوصية 

 4750407-01114387007ت/

  عدد

 من الجنسين  –وسيط تأميني   15

 فوق متوسط  –هل عالي مؤ -      

 خبرة –سنة  30تى ح -عبة تأمينش -      

  الراتب: حسب المقابلة

 

 سيوطأ -منطقة قوى عاملة 

 عمارات الشادر 

 بجوار إدارة التموين غرب

  2339244/088ت / 

 

 اسيوط –مكتب تشغيل 

  غربعمارات الشادر بجوار ادارة التموين 

    088 /2339244ت: 

  معمل األمين للتحاليل الطبية 

  برج جيبكو  –شارع يسري راغب 

 الدور الرابع  –أمام عصير العربي  

 3369192الرقم التأميني/

 المدير المسئول/د.خالد محمد 

 01210266644ت/

  عدد

 دكتورة اكلينيكي باثولوجي   1

 ن الجنسين م  -أخصائي تسويق   20

 خبرة  –سكرتارية    20

 متوسط  –الشروط: مؤهل عالي 

   الراتب: حسب المقابلة 

 

  فيفرص عمل عادية بالمنشآت الواقعة 

دائرة عمل مديرية القوى العاملة 

 بأسيوط

 عدد
 مركز ريج  –مؤهل متوسط  –بائع أجهزة    2

 سيوط أ-1506705الرقم التأميني/    
 بضائعلمكتب نقل  مؤهل متوسط –عامل    1

 صدفا – 3222835الرقم التأميني/     
 لمحل كوافير جيجي –عاملة    1

 بو تيج أ-0502203الرقم 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

 شارع سعد زغلول 

 برج السالم 

 المنيا - مدرسة ناصف االسالميةبجوار 

  2364359/086ت: 

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 دلتا تكستايل 

 شمال الصعيد 

 المنيا   –المنطقة الصناعية 

 2877864الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ.أحمد حسين 

 2364359/086 . المديرية/ت

  عدد 

 مؤهل عالي  –مراقب جودة   100

 متوسط  –        

 عاملة حياكة   300

 برةخ -فني صباغة    10

 سنة  36حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

 تقرأ وتكتب  –عاملة نظافة   10

 سنة  45حتى  –      

 الراتب: حسب المقابلة

 

 

 

 

  

  الدقهلية للدواجن 

  جنوب الوادي

  المنيا  –أبو قرقاص 

 2586398الرقم التأميني/

 2364359/086 . المديرية/ت

  عدد 

 يقرأ ويكتب –عامل دواجن   100

 سنة  36حتى  –         

 الراتب: حسب المقابلة

 

 

 

 شركة النيل 

 للمستلزمات الطبية 

 يوليو 26شارع  –برج األمراء 

 المنيا  –لوي م -الدور الثاني  

 13130الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. سحر جمال

 2364359/086 المديرية/. ت

  عدد 

 مندوب مستلزمات طبية   50

 من الجنسين-      

 ميع المؤهالت ج -      

 ج1500تب: راال
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  شركة المنيا 

 لألكياس

 المطاهرة الشرقية  –المنطقة الصناعية 

 المنيا 

 2741106الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. عدلي عبد الهادي

 01004711770/ت

  عدد 

 عامل إنتاج    30

 متوسط   –مؤهل عالي  –      

 سنة  30حتى  –      

 المزايا: توفير مواصالت 

 ج + حافز1500الراتب: 

 

 

 

 الوسط –منطقة قوى عاملة 

 لمنياا -برج اسالم شارع سعد زغلول

   236236/086ت/ 

 
 

 المنيا مكتب تشغيل

 المنيا –مجمع المصالح الحكومية 

  086 /2362017ت/ 

 

 

 

 

 

 أسواق مصر

  المنيا - شلبي –شارع صاروفين المنيا 

 2786284الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ.علي 

 086 /2362017 /. م. التشغيلت

  عدد

 مؤهل عالي  –موظف    1

   يجيد الحاسب اآللي –     

  مؤهل عالي –موظفة خدمة عمالء    2

 متوسط  –مؤهل عالي  –فرد أمن    3

 جزار   –ثالجة  –شيف بائع ) جبن    6

 مؤهل متوسط  –سماك ( أ -لحوم          

 خبرة سنة  –سنة  30الشروط: السن حتى 

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 فندق إم جي إيتاب 

 المنيا  –شارع كورنيش النيل 

 238752الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ.مصطفى ياسين 

 0862341515-01002458427ت/

  عدد

 مؤهل عالي  –موظف استقبال    5

 إشراف داخلي    8

 سيرفيس    8

 مطبخ    2

 مؤهل متوسط  –الشروط: من الجنسين 

 مؤهل متوسط  –فرد أمن    4

 سنة  30الشروط العامة : السن حتى 

  ج  1450:  1300الراتب: 
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  جمعية 

 رجال أعمال إسكندرية

برج  –ميدان عبد المنعم رياض الشؤقي 

 الدور الثاني علوي –الحوطي 

 791656الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ.خالد سعد

 01285544389ت/

  عدد

 أخصائي خدمات مالية فردي   30

 من الجنسين  –جماعي  –      

 العمل ميداني  –      

 ب. تجارة  –محاسب    5

 ب. تجارة –أمين خزينة    5

 حاسب آلي  –أخصائي نظم محاسبية    5

 سنة  35تى ح -الشروط: مؤهل عالي  

 ج + حافز 1200الراتب: 

 

 

 جنوب –منطقة قوى عاملة 

 خلف محكمة ملوى

  2632074/086 /ت

 
 
 
 

 ملوى -مكتب تشغيل

 ملوى –المساكن الشعبية 

 086 /2632726ت/

 

 التضامن 

 للتمويل األصغر 

 شارع المدارس –ملوي 

 2333447الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ. وليد سعد الدين 

 01008329324ت/

  عدد

 مؤهل عالي  –منسقة ميدانية   15

 سنة  35حتى  –متوسط  -       

 ج + بدالت وحوافز2000الراتب: 

 

  

 تساهيل

 للتمويل متناهي الصغر  

 المنيا  –ملوي 

 28208610الرقم التأميني/

 01093246222ت/

  عدد

 منسق ميداني   10

 أخصائي تمويل   10

 من الجنسين–الشروط: متوسط  

 سنة  40تى ح -          

 ج1750الراتب: 
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 مديرية القوى العاملة 

  سوانبأ

  -شارع ابطال التحرير

  2302486/097 /ت

 

 أسوان   –مكتب تشغيل 

ى  الدور االرض - 27المحمودية عمارة رقم 

 306291/097ت/ –أسوان 

 

 

 

 كيرسرفيس 

 والحراسةلألمن 

 أسوان -أطلس 

   509841الرقم التأميني/

 أ.محمد شوقي عب القادرالمدير المسئول/ 

  01283503717ت/

 عدد

 توسط م -مؤهل عالي –فرد أمن     5

 سنة  45حتى  –          

 سنة  40حتى  –عامل نظافة    8

 اجتماعي  –المزايا: ت. صحي 

 الراتب:حسب المقابلة

 

 

 

 

 

 مديرية القوى العاملة 

  بشمال سيناء 

  العريش  –شارع الفاتح 

   360042/068ت/ 

 

 العريش  -مكتب تشغيل 

 مجمع المصالح الحكومية 

 068/ 3361868ت/ 

 

 

 منتجع سويس إن العريش

 لعريشا -شارع الفاتح 

 794943الرقم التأميني/

  سامح رمضان المدير المسئول/أ.

 068/ 3361868ت. م. التشغيل /

  عدد

 مؤهل عالي –مطعم  –صراف    5

 مشرف غرف    3

 مضيف    5

 متوسط –مؤهل عالي  –الشروط: 

 أمين مخزن    1

 ج 1200الراتب: 

 يقرأ ويكتب –فني تبريد وتكييف    1

 خبرة -     

  الراتب: حسب المقابلة
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 جامعة سيناء

 المساعيد –شارع الفريق فؤاد ذكري 

 ثالثالعريش 

 2125361الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ.محمد سعد 

 068/ 3361868/ ت. م. التشغيل

  عدد

 عامل خدمات معاونة    4

 لمؤهل أقل من متوسط ا -     

 ج1700الراتب: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسطور مصر

 للصناعة والتجارة 

 المنطقة الصناعية الثالثة 

 العاشر من رمضان

 2266647الرقم التأميني/ 

 م . ماجد سعيدالمدير المسئول/ 

 01223903109ت/ 

 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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 س إي وايرينج سيستمز إيجيبتإ

 لتصنيع ضفائر السيارات 

المنطقة الصناعية السادسة  – 53قطعة 

 بجوار خالطات عثمان 

 2974864الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. عبد الحميد المالح

 01000433517-01000445319ت/

 عدد 

 ج +حافز2560 -مراقب جودة   500

 ج 4350 –مهندس   20

 الشروط: مؤهل عالي 

 متوسطهل مؤ –مشغل   1500

 ج2460الراتب:        

 الشروط العامة: من الجنسين 

 سنة  38تى ح –          

 جتماعي ا –.صحي ت -المزايا: 

 ضانة ح –وفير مواصالت ت -        

 لعمل بنظام الوردياتا -        

   رديتين لإلناث (و –ورديات للذكور  3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كونتراك لألمن  

   لتجمع الخامسا – 28شارع  216

  خلف مدرسة إخناتون 

  316852الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. تامر أحمد  

 01006624165ت/

 عدد 

 ساعة  12مل ع –فرد أمن   100

 ج 3500الراتب: 

 –سنة  40الشروط العامة: السن حتى 

الطول ال يقل  –المؤهل ال يقل عن متوسط 

 سم  170عن 

 جتماعي ا –. صحي ت -المزايا: 

 ضافي ا –يادات سنوية ز -         

  أمين على الحياة .ت-         


