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 مستشفى دار الفؤاد 

طريق النصر   –تقاطع شارع يوسف عباس 

 م. نصر

 001045الرقم التأميني/ 

 أ. محمد الزغبي المدير المسئول/ 

 11354077ت/

 عدد

 أخصائي تمريض   54 

 تعقيم  -رعاية  -غسيل كلوي  -) أدوار     

 عمليات ( -                                    

 لشروط: مؤهل عالي  ا

 مؤهل متوسط  –مساعد تمريض    1

   الراتب: حسب المقابلة 

  

 المركز الطبي  

 للمقاولون العرب

 م. نصر –الجبل األخضر 

 430343الرقم التأميني/ 

 جمعة محمد الصاويأ.المدير المسئول/ 

 713513777ت/

  عدد

 ب. تمريض –أخصائي تمريض    2

 متوسط  –مؤهل فوق متوسط –ممرضة    1

 ) تمريض (      

 مؤهل متوسط  –ممرض    1

 الشروط: شهادة مزاولة المهنة

 عامل نظافة    2

 فرد أمن    4

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمل تسجيل راغبي   
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 شركة أدويا 

طريق مصر إسماعيلية الصحراوي  32الكيلو 

 العاشر من رمضان   –المنطقة الثالثة 

 525254الرقم التأميني/ 

 محمد جمال .أالمدير المسئول/ 

 5522774/744-5523275ت/

  عدد

 علوم  –ب. صيدلة  –مندوب دعاية   27

 علوم  –ب. صيدلة  –مندوبة دعاية    2

 ج5777الراتب: 

 عامل نظافة    2

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 المصرية الدولية 
 لصناعة األمبوالت الزجاجية

 A2المنطقة الصناعية  –العاشر من رمضان 
 غرب  3، 1قطعة 

 1744210الرقم التأميني/ 
 5521353/744ت/

 عدد

 صناعة زجاج  –عامل إنتاج   17

 ج1077 – مؤهل متوسط -      

 ج 3777 –سائق درجة ثانية    1

 ج1477 –عامل نظافة    1

   المزايا: توفير خطوط سير الشرقية فقط 

  

  اسبرانتو جينز

 للمالبس الجاهزة 

المنطقة الصناعية  –العاشر من رمضان 

 المنطقة الحرة   – 20/  4/  5قطعة   -الثالثة 

 1715434الرقم التأميني/ 

 أ. محمد فتحي المدير المسئول/ 

 521074/744ت/

 عدد

 ج1177 –عامل خياطة   37

 عامل مساعد   17

 عامل تعبئة   37

 ج2447 –عامل غسيل   17

 استيفاء للنسبة المخصصة   - %4عامل   15

 قادر على العمل  –لذوي الهمم       

 سنة  37حتى  –الشروط: من الجنسين 

 ج2477الراتب: 

 

 مينا فارم لصناعة  األدوية 
 خلف هاني ويل  –شارع مينا  

 العاشر من رمضان  
 037303الرقم التأميني/ 

 تامر عزبيالمدير المسئول/ أ.
 72114112223ت/

  عدد
 مؤهل متوسط  –عامل إنتاج    4
 يقرأ ويكتب  –عامل خدمات    3

 سنة  34الشروط: السن حتى 
 ج1577الراتب: 

 استيفاء للنسبة المخصصة   %4عامل   11
 القدرة على العمل  –لذوي الهمم       

 الراتب: حسب المقابلة 
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  ةعاملال ىقوال ةمديري

 ةالقاهرب

 شارع عين شمس  10 

 زيتونال ميةحل -برج الفتح 

 10045147-100451501ت/

10045100-10045140 

10045100-10045100 

10045123 

 

 حلوان -مكتب تشغيل 

مارة الشركة السعودية المصرية للتعمير ع

 شارع الظوغلى 

 4431431 ت/

 

 مدرسة نيو بيبي جاردن 

 حلوان  –شارع رياض  21

 340330الرقم التأميني/ 

 أ. جاكلين جمال المدير المسئول/ 

 7110745374ت/

 عدد

 إعدادي  –مدرس ابتدائي    4

 -   Math-دراسات  -) لغة عربية      

science   )-  سنة 34حتى  -من الجنسين 

 سنوات  0:  4خبرة  -     

 محو أمية  –عاملة نظافة     5

 سنة   37حتى  -      

 حسب المقابلة الراتب: 

 

 طيبة لتصنيع اآلثاث

  4قطعة  -تقسيم إيكون  -حلوان 

 وادي حوف

 2373444الرقم التأميني/ 

 أ. نادر عبد هللا  المدير المسئول/ 

 4431431/ م. التشغيل.ت

 عدد

 محاسبة  –ب. تجارة  – تجاريمحاسب    2

 من الجنسين  –مهندس تصميم   2

 مهندس إنتاج    2

 ديكور  -الشروط: ب. فنون تطبيقية 

 خبرة في مجال اآلثاث –مسئولة مبيعات    2

 مسئول متابعة    2

 الشروط: مؤهل عالي مناسب 

 مؤهل مناسب  –فرد أمن    1

 نجار موبيليا    4

 نجار تركيبات    1

 استرجي    4

 نقاش دوكو    4

 كنجي نجار م   1

 عامل نظافة    4

 مساعد    4

 الشروط: يقرأويكتب  

 الراتب: حسب المقابلة
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 مستشفى بهمان 

 للطب النفسي وعالج اإلدمان 

 حلوان -شارع المرصد  31

 500105الرقم التأميني/ 

 حمد رفعتد. أالمدير المسئول/ 

 4431431م. التشغيل/ ت.

 عدد

 سنوات  3خبرة  -ممرض     3

 سنة  37حتى  -      

 مؤهل فوق متوسط  –مساعد تمريض     5

 سنة  57حتى  -      

 استيفاء لنسبة المخصصة    - %4عامل   27

 مؤهل متوسط  -لذوي الهمم        

 سنة  34حتى  -      

 الشروط: من الجنسين 

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

 مدينة السالم  -منطقة قوى عاملة 

 السالم -مكتب تشغيل 

  2مدخل  15بلوك  -مساكن أطلس 

 11473102ت/ 

 

 

 

 

 

 

 

 دايس للمالبس الجاهزة

جسر السويس   –شارع أنابيب البترول   4

 20الكيلو 

 004042الرقم التأميني/ 

 أ. مدحت ميالدالمدير المسئول/ 

  11473102 /التشغيل .م.ت

 عدد

 مؤهل عالي –مراقب جودة   27

 ج3777 –من الجنسين  -      

 ج1577 –من الجنسين  –عامل ماكينة   37

 ج1377 –سائق     1

 ج1577 –عامل مكواه     5

 استيفاًء للنسبة المخصصة    %4عامل   27

 ج2477 – من الجنسين -لذوي الهمم      

 سنة  57الشروط : السن: حتى 

 

 التصنيع الزراعيومشروعات لالدولية ل

 فرع السالم –بيتي 

دار السالم   –مصنع الخميرة شارع  3
 الحرمين 

 7232307757الرقم التأميني/ 
 أيمنأ. المدير المسئول/ 

  11473102 /التشغيل .م.ت

 عدد

 مؤهل عالي  –مندوب مبيعات   27

 سنة  14حتى  –     

 مؤهل متوسط  –سائق مبيعات   27

 سنة 33حتى  –     

 سنة 1: 2الشروط: خبرة 

 الراتب: حسب المقابلة
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 سكر 

 لماكينات الخياطة

 20كيلو  –لسويس شارع نهاية جسر ا 45

 2375341الرقم التأميني/ 

 أ. محمود محمدالمدير المسئول/ 

 72773551030-72723400003ت/ 

 عدد

 مؤهل عالي –مسئول مبيعات     2

 مؤهل عالي –محاسب فرع     2

 فني صيانة ماكينات خياطة     2

 مؤهل متوسط صناعي  -      

 مؤهل متوسط  –عامل مخزن    3

 استيفاًء للنسبة المخصصة    %4عامل    1

 لذوي الهمم      

 سنة  10:  13الشروط: السن: 

 

 معهد الحسن األزهري

 الدائري أمام شركة جالكسو  –مدينة السالم 

 1544000الرقم التأميني/ 

 أ. شريفالمدير المسئول/ 

  11473102 /التشغيل .م.ت

 عدد

 – science – mathمدرس )   17

English –       -  لغة عربية شريعة 

 إعدادي –ثانوي  –      

 سنة 54حتى  –الشروط: من الجنسين 

 خبرة  –مؤهل تربوي  -           

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 رسالن لالستيراد

المنطقة الصناعية الملحقة  –أ  23قطعة 

  السالم -بسوق العبور 

 1347304الرقم التأميني/ 

 أشرف رسالنأ. المدير المسئول/ 

 72727473325-72727473323ت/

 عدد

 حديثي التخرج  - مندوب مبيعات  17

 خبرة  -رخصة مهنية  -سائق    4

 الشروط: مؤهل متوسط 

 ج1477الراتب: 

 استيفاء للنسبة المخصصة     %4عامل    4

 لذوي الهمم      

 سنة 14يقل عن ال  الشروط: السن:

 

 مدرسة كليوباترا

 السالم -مدينة الهضبة  –شارع العبور  3

 25254774الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. متولي

  11473102 /التشغيل .م.ت

 عدد

 انجليزية  –مدرس ) لغة عربية    3

 خبرة  -تربية رياضية ( –                   

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

  القبة حدائق –عاملة  منطقة قوى

  شارع مصر والسودان  233

 13444125ت/ 
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 حدائق القبة -مكتب تشغيل 

  2 مدخل – 3بلوك  -اكن الشيخ غراب مس

 15424414 ت/

 

 ركت نجمة هليوبوليساسوبر م
 حدائق القبة  –شارع مصر والسودان  42

 1225332الرقم التأميني/ 
 أ. فؤاد الزغبيالمدير المسئول/ 

 15424414/التشغيل م. .ت
 عدد

 ب. تجارة  –محاسب    1
 متوسط  –مؤهل علي  –كاشير    4
 مؤهل متوسط  –عامل ممرات    4

 الشروط: من الجنسين 
 ج1177الراتب: 

 

 شركة القبة 

 للصباغة والتجهيز

 شارع محمد عبد الحليم  13

 حدائق القبة –الخليج المصري  

 1225332الرقم التأميني/ 

 15424414/التشغيل م. .ت
 عدد

 ج4777 –كنترول  –مهندس كهرباء    2

 ج5777 –فني تجهيز أقمشة    3

 خبرة –سنة  54الشروط: السن: حتى

 

 المطرية  - نطقة قوى عاملةم

 برج الفتح  -شارع عين شمس  10

  13330205ت / 

  المطرية -مكتب تشغيل 
 المطرية –شارع ترعة الجبل  53

 11473432 ت/

 

 مصنع العربي للدخان 

 شارع الملك المعز  27

 المطرية  -من شارع مدينة نصر 

 035700الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/أ. أحمد محمد 

 أ. شريف محمد  –                  

 72114377275ت/ 

 عدد

 من الجنسين   -عامل تعبئة وتغليف    1

 سنة  11حتى  -     

 الراتب: حسب المقابلة

 

 معهد الصالحين النموذجي األزهري الخاص

 المطرية    –شارع البليان  17

 1245001الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/أ. نعمت هللا عبد الحميد

 11414717ت/ 

 عدد

 ب. تربية نوعية  –مدرس تربية فنية    1

 خبرة  –سنة  14 -     

 مؤهل متوسط  –فرد امن    2

 خبرة -سنة  34حتى  -     

 سنة  37حتى  –عامل    2

 الراتب: حسب المقابلة
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 عين شمس  -منطقة قوى عاملة 

  عين شمس  - مكتب تشغيل

  فتح لبرج ا -شارع عين شمس  10

  13330205 /ت

 

 شركة الشاهين 

 لالستيراد والتوزيع 

 القاهرة -حلمية الزيتون  –شارع الكمال  3

 2001703الرقم التأميني/ 

 حسن أحمدالمدير المسئول/ أ. 

  13330205/ التشغيل م. .ت

 عدد

 من الجنسين  –مندوب مبيعات    1

 سنوات  3خبرة  -مؤهل عالي  -     

 ج3777الراتب:      

  ج1477 – عامل مخازن    3

 ج3177 –ثانية  -رخصة أولى  -سائق    4

 الشروط: مؤهل متوسط 

 

 

 

 

 

 

 مدينة نصر غرب -منطقة قوى عاملة 
 مدينة نصر غرب  -مكتب تشغيل 

 ناصية البطراوى  -شارع احمد حسنى  37
  15711223ت/ 

 

 سول ووتر 
 لتكنولوجيا معالجة المياه والبيئة

 شارع جعفر الصادق من امتداد الطيران  1
 مدينة  نصر

 3302454الرقم التأميني/ 
 أ. الخضر إبراهيم الخضرالمدير المسئول/ 

  15711223 /التشغيلت.م. 
 عدد

 ثالثة  –ثانية  –رخصة أولى  –سائق    3
 يقرأ ويكتب -    

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 شركة الصناعات العربية الحديثة

 م. نصر  –الحي السادس  –شارع المصانع  0

 327534الرقم التأميني/ 

 أ. ياسر عرفات جاب هللا المدير المسئول/ 

   15711223 /التشغيلت.م. 

 عدد

 مؤهل عالي  -مراقب جودة   5

 ج1077 –جامعة عمالية  –     

 من الجنسين –ب. علوم  –كيميائي    4

 ج3477الراتب:      

 ب. هندسة  –مهندس ميكانيكا    3

 ب. هندسة –مهندس كهرباء    1

 ج3077الراتب: 

 الشروط: حديثي التخرج

 ج1077 –مؤهل عالي  –أمين مخزن    1

 من الجنسين –عامل إنتاج   24

 مؤهل متوسط -سنة  37حتى  -      

 ج1477الراتب:      
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 العاملة القوى مديرية

 باإلسكندرية

 باإلسكندرية الروماني المتحف شارع 5

 5430133/73 -5433713/73 ت/

 

 ة التشغيل بالمديرية رإدا

 

 الوليلي للصناعة

 (  23بلوك )  –المنطقة الصناعية 

 1000103الرقم التأميني/

 أالء محمد المدير المسئول/ أ.

 72720374744ت/

 عدد

 خبرة  -مؤهل عالي  -مهندس جودة    1

 سائق كالرك    1

 الشروط: من سكان برج العرب

 ج3477 -من سكان العصافرة  –سائق    2

 خبرة –إعدادية  –الشروط: 

 سنة   34حتى  -          

 

 نيومارينا 

 للصناعات البالستيكية 

 (23بلوك ) –( 0قطعة )

 المنطقة الصناعية الثانية 

 2421375الرقم التأميني/

 عصام محمد  المدير المسئول/ أ.

 أ. كيرلس  

 72122201203ت/

 عدد

 شرق إسكندرية  -رخصة مهنية  –سائق    1

 ج1477 -خبرة  –سنة  57حتى  -     

 عامل إنتاج    4

 ج1777 -خبرة  –فني إنتاج بالستيك    1

 عامل نظافة    4

 سنة  34الشروط: السن: حتى 

 

 شركة مصر لتأمينات الحياة 

 شارع بن الصايغ من شارع فؤاد  1

 إسكندرية  –محطة الرمل 

 1703الرقم التأميني/

 علي البوالقي المدير المسئول/ أ.

 أ. أحمد منير   

 72113434504ت/

 عدد

 من الجنسين  –أخصائي تسويق   27

 سنة  31حتى  –مؤهل عالي  -      

 ج 1777الراتب: 

 

 الشركة المصرية البريطانية 

  الرابعة الصناعية المنطقة

 1524114الرقم التأميني/ 

 محمد الشالأ. المدير المسئول/ 

 72714172351ت/ 

 عدد

 ة جودة رقابب.  –راقب جودة م   1

 توفير مواصالت -   

  الراتب: حسب المقابلة 
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 جملة ماركتشركة 

 المنتزه -أبراج شيراتون 3

 2544117الرقم التأميني/ 

 رؤف رضاأ. المدير المسئول/ 

 5430133/73-5433713/المديرية ت.

 عدد

 ب. تجارة  –مشرف خدمة عمالء   27

 مؤهل عالي  –بائع   20

 مؤهل عالي  –مشرف أمن    4

 خبرة  –شيف مطبخ    5

 خبرة  –جزار بلدي    3

 عامل مخزن   27

 الراتب: حسب المقابلة

 

 

 

 

 العامرية  -منطقة قوى عاملة 

 مبنى قطاع غرب اإلسكندرية

 3722075/73ت/  

 
 
 
 
 

 برج العرب  -مكتب تشغيل 

 3عمارة   -برج العرب الجديدة 

 5403712/73ت/  

 

 بالست فارما

 للمستلزمات الطبية 

 1 قطعة 0 بلوك – الثالثة الصناعية المنطقة

  الجديدة العرب برج

 3304047الرقم التأميني/ 

 الباسط عبد أحمدأ. المدير المسئول/ 

 72244007220ت/ 

 عدد

 علوم –ب.زراعة  – جودة مراقب   2

 ج 1477 – خبرة – سنة 34 حتى -      

  صناعي متوسط مؤهل – إنتاج عامل   3

 ج 1047: الراتب -خبرة -     

 ج1147 -ابتدائية – خدمات عامل   1

 سنة57 حتىالسن الشروط: 

 

 

 تكنوبالست 

 برج العرب –الثالثة المنطقة الصناعية 

 2027124الرقم التأميني/

 رضا محمد المدير المسئول/ أ.

 72111232047ت/

 عدد

 من الجنسين  –عامل إنتاج   27

 سنة  57حتى  –      

 خط الصحراوي  -المزايا: توفير مواصالت 

 ج1777الراتب: 
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 ديرية القوى العاملة م

 بالسويس  

 أكتوبر  15مدينة 

 مجمع المصالح الحكومة الجديد 

 731/ 3332234ت/ 

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

  الفرنسية الشركة

 والحراسة األمن لخدمات

 شارع متولي الشعراوي 27

 عتاقة -مساكن شيراتون  

 1315703الرقم التأميني/

  نبيل مينا المدير المسئول/ أ.

 72704417333ت/

 عدد

  سنة 54 حتى – أمية محو – أمن فرد  17

 ج 1437 –ساعة  21 عمل -       

 

 سيراميكا جالمور 

 عتاقة  –األدبية 

 1344400الرقم التأميني/

 731/ 3332234ت/ 

 عدد

 سنة 37 حتى – إنتاج فني  37

 ج1777:يبدأ الراتب

 

 

 مديرية القوى العاملة 

   بالقليوبية  

  ح الحكومية لمجمع المصا - بنها الجديدة 

   بجوار المحافظة  -الدور الثالث  

 31140207/723 – 3115453/723/ت

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 طيبة إيجيبت للتجارة

 قها بجوار مسجد الفيومي 

 3300450الرقم التأميني/

 أ. ندا - أحمدمحمد  المدير المسئول/ أ.

 72777233427ت/

 عدد

 مؤهل عالي  -مدير  مبيعات    4

 فوق متوسط  -     

 ثانية –سائق  رخصة مهنية أولى   13

 ج 3777الراتب: 

 يقرأ ويكتب  –تباع ومندوب تسليم   17

 ج1777الراتب:      

 سنة  34:  371الشروط العامة: السن 
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 ريتش فوود

 للصناعات الغذائية  

 المنطقة الصناعية األولى  –العبور 

 2407145الرقم التأميني/

 شاهندة الحسيني  المدير المسئول/ أ.

 72725337330ت/ 

 عدد

 مؤهل عالي  –أمين مخزن مسائي    2

 ج5777 - سنوات  4خبرة  –     

 ج1377 –عامل إنتاج مسائي    47

 ج1777 –عامل إنتاج صباحي   27

 ج1777 –عامل مخزن   21

 خبرة  –الشروط: مؤهل متوسط 

      سنة  34:  14الشروط العامة: السن 

 

 تي اند سي للمالبس الجاهزة 

 المنطقة الصناعية ب، ج –العبور 

 1524512الرقم التأميني/

 طلبة رجب المدير المسئول/ أ.

 72115052011ت/ 

 عدد

 سنة  37حتى  -خبرة  –فني إلكترونيات    3

 عاملة أوفر جميع المراحل  27

 عاملة كمر فولدر وعادي    4

 عمل بنظام الوردية  -عامل خدمات    4

 عمل بنظام الوردية  –فرد أمن    4

 سنة  34الشروط: السن حتى 

 الشروط العامة: مؤهل متوسط صناعي 

  الراتب: حسب المقابلة 

 الفينتو للصناعة 

الفرنواني   –مجمع أرض خضر الصناعي 

 القليوبية -شبر الخيمة أول 

 1047471الرقم التأميني/

 سامي رضا المدير المسئول/ أ.

 721107375777ت/

 عدد

 عامل إنتاج   27

 مراقب جودة   17

 سنة 57حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

 سنة  47حتى  –عامل ماكينة سنجر   47

 الراتب: يحدد حسب الخبرة 

 

 

 

 

 الخانكة  - منطقة قوى عاملة

مساكن بنك اإلسكان  -رض المشميشى أ

 5304050/71 /ت – ةبالخانك

 

 

 

 

 

 العبور -مكتب تشغيل 

 04عمارة   –الحى السادس  -مدينة العبور 

 5007354ت/ - 23المحلي رقم 
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 شركة النور لمنتجات األلبان 

 مدينة العبور  –القليوبية 

المنطقة الصناعية األولى 

 ( 21774بلوك )  -( 23،20،24قطعة)

 2043173الرقم التأميني/

 محمد سليمان  المدير المسئول/ أ.

 72777504153ت/ 

 عدد

 ج1477-من الجنسين  - مندوب مبيعات 17

 ج 1777 –أمين مخازن    0

 مؤهل عالي -الشروط: 

 ج3777رخصة مهنية   –سائق   17

 ج1777 –عامل إنتاج   57

 الشروط: مؤهل متوسط

 ج 1777 –عامل خدمات   24

 

 مام للصناعات الهندسية 

 تصنيع لوحات كهرباء 

 مدينة العبور  –القليوبية 

 المنطقة الصناعية األولى 

 2013474الرقم التأميني/

 هرمامحمد  المدير المسئول/ أ.

 72254774241ت/ 

 عدد

 مساعد فني  مؤهل متوسط صناعي   24

 دهان( –معادن وتشكيل تشغيل  –) لحام      

 سنة  15السن:  -     

 المزايا: توفير مواصالت الدائري

  ج1777الراتب: 

 القاهرة 

 لتوزيع وخدمة السيارات ) أبو غالي (

 مدينة العبور  –القليوبية 

 المنطقة الصناعية األولى 

 2013522الرقم التأميني/

 مصطفى قطب المدير المسئول/ أ.

 72250375577ت/

 عدد

 من الجنسين  –عامل خدمات    1

 ج1477الراتب: 

 

 عبور الند للصناعات الغذائية

 مدينة العبور  –القليوبية 

 المنطقة الصناعية األولى 

 2553421الرقم التأميني/

 محمد عمر المدير المسئول/ أ.

 72144300177ت/

 عدد

 مؤهل متوسط –عامل إنتاج   47

 سنة  10حتى  -       

 ج1477: بالرات
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 ديرية القوى العاملة م

       بدمياط    

     ميدان سرور  - شارع التحرير

     311213/740ت/ 

 

 الجديدةدمياط  -مكتب تشغيل 

 المجاورة االولى  -الحى االول 

  (4مدخل رقم ) -عمارة الدلتا 

 570714/740ت/ 

 

 مكتبة براناسوس

 دمياط الجديدة  –المركزية 

 1324550الرقم التأميني/

 محمود المدير المسئول/ أ.

 72777740324ت/

 عدد

 ج1777 -عالي  لمؤهبائع     2

 ج2477 –يقرأ ويكتب  –عامل مخزن    2

 سنة  37الشروط: السن حتى 

 

 جامعة حورس

 دمياط الجديدة  –الطريق الدولي الساحلي 

 1034430الرقم التأميني/

 أحمد عبد ربه المدير المسئول/ أ.

 72731137404ت/

 عدد

 تقرأ وتكتب  –عاملة خدمات   27

 ج2077 –سنة  37حتى  -     

 مديرية القوى العاملة 

 بالمنوفية 

  برج المصيلحى  -شارع عاصم حما  2 

 البر الشرقى  -عمارة الغاز 

 شبين الكوم -مبارك   كوبريأمام 

 754/1131143 /ف - 754/111103 /ت

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

  لدباغة الجلودشركة بيل كلر 

  قويسنا – الصناعية مبارك منطقة

 2555737الرقم التأميني/ 

 1407507/754ت/ 

 عدد

 بارو ميكانيكا مهندس    5

  خبرة– كنترول وتحكم كهرباء –      

  متوسط – عالي مؤهل – حراسة عامل  17

  ( شوكة -ونش )  ثقيلة عدةم مشغل    2

 خبرة -      

 إنتاج عامل   2

  متوسط مؤهل: الشروط

 سنة  37السن حتى :  العامة الشروط

 

 

 منوف -منطقة قوى عاملة 

 منوف –عمارة الدجوى  275شقة  

 3305200ت/ 
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 السادات - تشغيلمكتب 

 أعلى السوق التجاري  270شقة 

 السكنية األولى ةالمنطق

 1370574ت/ 

 

  الجاهزة للمالبسل تكستاي ميجا

 منوفية - السادات

 1257770الرقم التأميني/ 

 1370574/التشغيل .م.ت

 عدد

  خياطة عامل  17

 إنتاج عامل    4

 مغسلة  – تعبئة عامل  17

 سنة  34حتى  - خبرة -الشروط: من الجنسين 

 توفير مواصالت  –تأمينات : المزايا

 بدل وجبة -

 الراتب: حسب المقابلة

 

  سانتا

  االستهالكية للمنتجات

  السادسة الصناعية المنطقة – السادات

 1572730الرقم التأميني/ 

 ياسين أحمد المسئول/أ. المدير

 1370574التشغيل/ ت.م.

 عدد

 جودة رقابة – علومب.  – جودة أخصائي   4

 ج1777الراتب:      

 عامل إنتاج    4

 عامل مخازن   3

 الشروط: مؤهل متوسط صناعي 

 بدل سكن  –وجبة  –المزايا: حافز 

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 الباجور  -تشغيل  مكتب

 الباجور  -المحلية  الوحدة

 المساكن الشعبية الجديدة

 3445743/ ت

 

  تكس لندن مصنع

 الجاهزة للمالبس

  منوفية – الباجور – الجيش شارع

 2541315الرقم التأميني/ 

 أ. فتيان غنيم المسئول/ المدير

 3445743/التشغيل .م.ت

 عدد

 (  أوفر – أوفر – سنجر)  عامل  47

 من الجنسين  –سنة  34حتى       

 الراتب: حسب المقابلة

 

 

 

 

 

 

 الشهداء  -تشغيل  مكتب

 1الوحدة رقم  -الموقف القديم  - سرسنا

 7543042003/ت 
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 الخاصة سكول مودرن مدرسة

  منوف -الشهداء 

 3231013الرقم التأميني/ 

 عماد الصايغأ.  المسئول/ المدير

 3445743التشغيل/ ت.م.

 عدد

 ليعا مؤهل – قانوني ممثل   0

 الراتب: حسب المقابلة     

 

   بركة السبع  –مكتب عمل 

شرق شارع مكتب العمل -بركة السبع 

 7543005444 

 

 جمعية رجال أعمال إسكندرية 

 منوفية  –بركة السبع 

  منوفية – الباجور – الجيش شارع

 1551137الرقم التأميني/ 

 72700343017ت/

 عدد

 فردي مالية خدمات أخصائي  17

  عالي مؤهل –       

  جماعي مالية خدمات أخصائي  17

  متوسط – عالي مؤهل - الجنسين من –      

  المقابلة حسب: الراتب

 

 تال مكتب تشغيل 

 تال -شارع بين المدارس بجوار المطافى

 7543045040 /ت

 سندة لتمويل المشروعات 

 تال  –شارع الجالء  -شبين الكوم

 3703404الرقم التأميني/ 

 أ. محمد عبد الستار  المسئول/ المدير

 7543045040/.م.التشغيلت

 عدد

  عالي مؤهل – تمويل مسئول  17

 سنة 34 حتى –       

  الخبرة حسب ويحددج 1777 يبدأ: الراتب

 

 

دائرة   فيعمل عادية بالمنشآت الواقعة  فرص

 عمل مديرية القوى العاملة 

 بالمنوفية

 عدد

طولجي لمخبز  –عجان  –خراط  –فران    4

 سعيد العشماوي 

 الشهداء   -370473الرقم التأميني/ 

 على البيانات التفصيلية للحصول

 و عناوين هذه المنشآت 

في ذلك لمديرية القوى العاملة  يرجع 

 المنوفيةبمحافظة 
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 مديرية القوى العاملة 

 بالغربية

  خر شارع الجيش آ -طنطا 

  بجوار إستاد طنطا الرياضي 

  3570334/757ت/ 

 

 طنطا -منطقة قوى عاملة 

 عمارة األوقاف -شارع البطراويشى  -طنطا 

 3570335/757ت/ 

 

 طنطا  -مكتب تشغيل 

 مساكن شوقي  -شارع شوقي  -طنطا 

 3570335/757ت/

 

 شركة مصر 

 لتأمينات الحياة 

 أمام قسم أول   –شارع البورصة 

 2003420الرقم التأميني/ 

 72733004241ت/

 عدد

 وكيل تأمين أفراد    17

 وكيل تأمين بنكي   17

 خبرة -مؤهل عالي  –الشروط: من الجنسين 

 سنة  34حتى  -          

 المقابلةالراتب: حسب 

 

 

 السنطة  - مكتب تشغيل

  24شارع قاسم بدير رقم  -السنطة 

  4507043/757ت/ 

 

 يمبسح - الخاصةمدرسة الصفوة 

 غربية -يم  سح -السنطة 

 127412030الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/أ. محمد رضا

  4507043/757/ التشغيل ت.م

 عدد

 لغة إنجليزية  –علوم  –مدرس    3

 سنة  37حتى  -مؤهل عالي –     

 الراتب: حسب المقابلة

 

 سمنود  -مكتب تشغيل 

  مساكن الوحدة المحلية  - سمنود

 1007330/757ت/

 

 شركة وسط الدلتا 

 إلنتاج وتشكيل الصلب

 سمنود  –ترعة الساحل 

 273104الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. عمرو صالح

 1007330/757/التشغيل .مت

 عدد

 نظافة  –عامل إنتاج    5

 الراتب: حسب المقابلة
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 مديرية القوى العاملة 

 بالدقهلية

 الدقهلية  -الدور الرابع  –مبنى المحافظة 

 1323074/747ت/ 

 

  إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 محمد  كمال الدكتور صيدلية
 2035315الرقم التأميني/ 

 محمدكمال المدير المسئول/ أ.
 72772410707/ت

  عدد

  متوسط مؤهل – مبيعات مسئولة 2

 سنة 14 –    

 المقابلة حسب: الراتب

 

 طلخا –منطقة قوى عاملة 
 طلخا –تشغيل  مكتب

 طلخا / طريق شربين
  1412725/747/ ت

 

 للمالبس ميامي
 دقهلية - طلخا – العز أبو حوض

 1344712الرقم التأميني/ 
 علي محمود المدير المسئول/ أ.

 72442414024ت/
  عدد

  سنة 37 حتى – الجنسين من – عامل   5

 المقابلة حسب: الراتب

 جمصة –مكتب تشغيل 
 خبار اليومبجوار مساكن أ -الموقف

 

  المنصور شركة

 الغذائيةوالصناعات  للحلويات

 المنطقة الصناعية –جمصة 

 1343121الرقم التأميني/ 

 محمود سالمة المدير المسئول/ أ.

 1007003/747ت/

  عدد

 أغذية  –ب. زراعة  –مهندس جودة    1

     ج1077الراتب:      

 ج1577 -ويكتب يقرأ -إنتاج عامل  34

 ج1177 -خدمات عامل   4

  سنة 24 عن يقل ال:  الشروط
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   ديرية القوى العاملةم

           بأسيوط 

        الدور الثالث –مجمع المصالح الحكومية 

       1315440/744ت/ 

 

  ديروط –منطقة قوى عاملة 

  بالمساكن الشعبية  شارع سعد زغلول

  ديروط

     5007041/744ت/ 

 

 منفلوط –مكتب تشغيل 

 شارع الجبانات منفلوط

 744/ 5077424ت/ 

 

 مؤسسة التضامن 

 أسيوط  -منفلوط 

 3253103الرقم التأميني/ 

 إبرآم أوميل المدير المسئول/ أ.

 72217734114ت/

  عدد

 ج1477 –مؤهل عالي  –أخصائية    27

 

 

 

 

 

 

 

 القوصية –كتب تشغيل م

 القوصية –المساكن الشعبية بجوار المطافى 

   744/ 5047050ت/

 

 حضانة الزهراء

 أسيوط -شارع فاطمة الزهراء –القوصية 

 2113430الرقم التأميني/ 

 محمود عزازيالمدير المسئول/ أ.

 72715305444ت/

  عدد

 رياضيات  –معلمة لغة إنجليزية    1

 سنة 37حتى  –مؤهل عالي  -     

 الراتب: حسب المقابلة 

 

  للتجارة مشروعي شركة

 شارع الجالء –القوصية 

 1573104الرقم التأميني/ 

 حامد محمدالمدير المسئول/ أ.

 5047050/744ت.م.التشغيل/

  عدد

  الجنسين من – ائتمان أخصائي   4

 متوسط – عالي مؤهل -       

  حافزج + 1777الراتب: 
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  العاملةالقوى  مديرية

 بقنا

  الجديدة عبد الرحيم سيدي مدينة

 4127533/703 - 4123477/703 /ت

 

 

 قنا–املة عى قو منطقة

 قنا - تشغيل مكتب

 امام معهد الخدمة -منطقة الكنوز 

 703/  4123477ت/ 

 
 

 شركة فارما أوفر سيز 

 لألدوية 

 شارع قصب  –قنا 

 1375254الرقم التأميني/ 

 أحمد قاسمالمدير المسئول/ أ.

 703/  4123477ت.م.التشغيل/

  عدد

  مبيعات مندوب   2

  عالي مؤهل –     

  أدوية طلبيات محضر   2

  متوسط مؤهل –     

 سنة 37 حتى السن: الشروط

  سنوات 3: 1 خبرة -           

  المقابلة حسب: الراتب

 

 

 

 شركة ابن سينا فارما 

 لتوزيع األدوية 

 عزبة صالح -شارع الكنيسة  -نقادة  –قنا 

 1730154الرقم التأميني/ 

 أحمد محمدالمدير المسئول/ أ.

 703/  4123477ت.م.التشغيل/

  عدد

 عالي مؤهل -مبيعات مندوب   2

  سنة 37 حتى -      

 نقادة  أبناء من -اجتماعي – ت.صحي: المزايا

 

 قفط -مكتب تشغيل 

 قنا -شارع الثورة 

 /3027500 /703 

 

 جمعية أمان 

 للتمويل متناهي الصغر 

 قنا -قفط 

 3753555الرقم التأميني/ 

 أحمدالمدير المسئول/ أ.

 72777472704/ت

  عدد

  عالي مؤهل – ائتمان مسئول   3

 السواحلية  أبناء من –سنة 37 حتى –     

 الحاجر  –كالحين  -البنود –     

 العليقات  –عزبة جبريل  –     

 الراتب: حسب المقابلة 
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 شنداوي لالثاث الخشبي 

 الكالحين  –قفط 

 20014027الرقم التأميني/ 

  شنداوي محمود م.المدير المسئول/

 72723352443/ت

  عدد

 سنة 37 حتى – وشباك باب نجار   3

  المقابلة حسب: الراتب

 

 كيروماربيل للرخام والجرانيت 

 الكالحين  –قفط 

 1400074الرقم التأميني/ 

 أ. رومانيالمدير المسئول/

 72775775434/ت

  عدد

 سنة 37 حتى – نشر ماكينة تشغيل فني   2

 ج3777: 1477: الراتب

 

 

 نجع حمادي -منطقة قوى عاملة 

 نجع حمادي -يوليو  13شارع 

 703/ 3447444ت / 

 

 

 نجع حمادى –مكتب تشغيل 

 قنا –شارع المحطة 

 703/ 3447301ت/ 

 

 المؤسسة المصرية للهندسة الصحية 

 قنا - الرياح

 733403الرقم التأميني/ 

 أيمن عمرالمدير المسئول/ أ.

 72100514041/ت

  عدد

 مؤهل عالي  –محصل ومندوب دعاية    2

 ج3477 -سنة  37حتى  –خبرة  –     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             

               

                                                                  

 
                 

 

02 
 ج

 

 

 

 11370345 - 1573042ت/ ف:                    مدينة نصر –شارع يوسف عباس  3

0202 

 

 

 

 

 شركة بريجو لألغذية 

أعلى  –صالح سالم  –عمارات العبور  0

 الدور العاشر  –البنك األهلي المصري 

 1104702الرقم التأميني/ 

 محمود عزازيالمدير المسئول/ أ.

 72734401442-72774337322ت/

  عدد

  مساعد مدير   27

 مشرف مطعم   27

 سنة  34حتى  –الشروط: مؤهل عالي 

 خبرة  -           

 الراتب: حسب المقابلة 

 متوسط  –مؤهل عالي  –عضو فريق  177

 ج1077 –سنة  31حتى  -       

 خبرة  –شيف شواية   17

 ج3477:  3577الراتب:      

 خبرة -سنة 51حتى  –سائق   17

 ج3077رخصة اولى :      

 ج 3377رخصة ثانية:      

 لذوي الهمم ، مطلوب %4استيفاًء لنسبة الـ

 عدد  

 للعمل بالتجمع الثالث  - %4عامل إنتاج    1

 اجتماعي  وجبة  –المزايا: ت. صحي 

 توفير وسيلة مواصالت  -         

 دورات  –أجازات  -         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


