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 الفرجاني للتجارة
 أمام شركة المياه –شارع نصوح  57

  محطة مترو حدائق الزيتون  
 1225152الرقم التأميني/

  سعيد احمد المدير المسئول/ أ. 
 72111000142/واتس

-72733335371-72733335050ت/
72277022223-72172333337 

  عدد
 مؤهل عالي –أمين مخزن   27

 ج1277 –خبرة  –سنة  57حتى  -      
 سنة  34حتى   -مشرف كاشير   14
 سنوات  3:  2خبرة  -     
 سنة  37حتى  –كاشيرة صباحي   27
 ج1347الراتب:      
 سنة  34حتى  –كاشير مسائي   47

 ج1277الراتب:       
 ج1477 -سنة  34حتى  -مدخل بيانات   27
 سنة  34حتى  –موظف استالمات   17

 ج1477الراتب:       
 فوق متوسط  –الشروط: مؤهل عالي 

 سنوات  4خبرة  –مدير فرع    4
 سنة  47السن: حتى      
 سنوات  3:  2خبرة  –مدير قسم   24
 سنة  57حتى  -     
   جزارة  –بقالة  –أغذية جافة ) مشرف  44

 سنوات  3:  1خبرة من  - مجمدات ( -      
 ج3177:  1247الراتب:      
 سنة  37حتى  –منسق ممرات   47

 ج1477الراتب:       
 سنة 47حتى  –مشرف أمن   24

 ج1247الراتب:       
 ج1577 -سنة  54حتى  –فرد أمن   47
 مؤهل متوسط –مراقب كاميرات   17

 ج1577 -سنة  37حتى  –      
 ج1477 –سنة  34حتى  -بائع مجمدات  47

 الشروط : ال يقل المؤهل عن متوسط 
 خبرة –بقالة (  –بائع ) جزارة برازيلي   47

 ج3777الراتب:  -سنة  47حتى  -       
 ثانية  –سائق رخصة أولى   17

 ساعة  21عمل  –سنة  47حتى  -      
 ج5777 –سنوات  3: 2خبرة  -      
 سنة 34حتى  -عامل مخزن   57

 ج3547 -ساعة   21عمل  -      
 ج1577 -سنة  47حتى  -عامل نظافة   34

 اجتماعي  –المزايا: ت. طبي 
 العمل بفروع الشركة 

 النعام –الزيتون 
المنشية  – أحمد اسماعيل  )شمس عين 

 المطرية  -( أحمد عصمت –الجديدة 

جمال عبد الناصر جسر  –النزهة الجديدة 

 أكتوبر  –العروبة الهرم  –فيصل  –السويس 

 أحمد عرابي المهندسين 

 

 ط

 العمل تسجيل راغبي   
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 نسور  جروب 

 لألمن والحراسة 

  3برج األمريكية  –ميدان الحصري 

  43شقة  –الدور الخامس  –أعلى مطعم جاد 

 3752045لرقم التأميني/ا

 ريهام محمد المدير المسئول/ أ. 

 72737325337ت/

  عدد

 سنة  54حتى  –مشرف أمن   27

 سنوات  4:  3خبرة  -     

 سنة  47حتى  –أفراد أمن   277

 ج 3777:  1377الراتب:        

 متوسط  -الشروط:  مؤهل عالي

 ساعة  21عمل  -           

 –أكتوبر  –حلون  –مواقع العمل : القاهرة 

 الهرم 

 اجتماعي  –المزايا: : ت. صحي 

 توفير سكن للمغتربين  -       

 مواصالت داخلية  -       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة عرفة جروب

 للمالبس  

  القاهرة –وسط البلد 

 2237243الرقم التأميني/

  .أيمان فاروقالمدير المسئول/ أ

 72730027745-72730704442ت/

  عدد

 مؤهل عالي  –مدخل بيانات   17

 من الجنسين  –بائع   57

 من الجنسين  -كاشير   27

 ج3777:  2077الراتب:          

 متوسط  –مؤهل عالي  -الشروط: 

 سنة 37السن: حتى  -           

 سنة   57حتى  –فرد أمن    4

 ج3777:  2277الراتب: 

 من الجنسين  –عامل نظافة   17

 ج3477:  1447 -سنة   54حتى  –     

 حافز  –اجتماعي  –المزايا: ت. طبي 

 خصم على المنتجات  % 24 -         
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 الشركة العربية 

 للصناعات المتكاملة

 المنطقة الصناعية الثالثة - ب0قطعة

 مدينة بدر

 2473222الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ.محمد علي

 72220302111ت/

 عدد

 خبرة  – هندسة.ب – مهندس إنتاج    1

 سنة  34حتى  -      

 ج 2777:3777:الراتب      

 مؤهل عالي - مدير مخازن    2

 سنوات 3خبرة  – سنة32 حتى -      

 ج22777:0777 :الراتب      

 مؤهل متوسط -عاملة إنتاج  27

 ج1777–خبرة سنة  -     

 مؤهل فوق متوسط  - أمين مخزن   1

 مؤهل متوسط -عامل مخزن   1

 تسليماتمندوب    1

 سنة  37السن: حتى  -الشروط: خبرة سنتين

 ج 3777:1477 :الراتب

 

 

 

 دانون إيجيبت لأللبان

ب  -خدمي ثاني أ مجمع - ( 11777)قطعة

 بدرمدينة 

 2000121الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . محمد عبد المنصف

 72737231312ت/ 

 عدد

 ج1477-مؤهل عالي  -مندوب مبيعات  47

 مؤهل فوق متوسط -تجزئة  سائق  47

 ج 2077 -متوسط  -      

 سنوات 3: 2 الشروط: خبرة

  سنة  12السن حتى  -         

 سنة  34حتى  -مؤهل متوسط  –سائق   27

 ج 2277الراتب:      

 استيفاء للنسبة   - %4موظف   27

 المخصصة ألصحاب الهمم       

 إجتماعي  -تأمين صحي  -المزايا:

 وجبة - توفير مواصالت -        

 

 المجموعة الهندسية )جاك(
 أ 50نطقة الصناعية الثالثة قطعة مال

 مدينة بدر
 1723322الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ .أحمد جالل
 13703203ت/ 

 عدد
 رقابة جودة.ب – مراقب جودة   5

 ج1477 -سنة  34حتى  -     
 ج2277-  عامل إنتاج 17

 ج3777:  1777 - سنتينخبرة  -سائق   4
 سنة  37حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

 



                                             

               

                                                                  

 
                 

 

4 
 ج

 

 

 

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

4242 

 مصنع مجدي محمد عفيفي 

 " الــــوفــن" 

 مدينة بدر  - (3، 2)قطعة 

 2313030الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. حسام صالح

 12370715ت/ 

 عدد

 مؤهل متوسط صناعي عامل   47

 ميكانيكا ( –) كهرباء       

 استيفاء للنسبة   - %4عامل    4

 المخصصة ألصحاب الهمم      

  

 الوطنية التجارية 

 "ناشيونال للبويات"

إسكان العبور  - المنطقة الصناعية الثانية

 بالقرب من شركة دانون

 152414الرقم التأميني/ 

 . بيشوي موسىالمدير المسئول/أ

 532227777ت/

 عدد

 استيفاء للنسبة   - %4 عامل  27

 خبرة  –المخصصة ألصحاب الهمم       

 ج1777 -سنة  37:  17السن: -      

 

 

 

 

 

 

 شركة فيرست

 للتنمية الصناعية 

 ج(–)ب المنطقة الصناعية  -العبور ةمدين

 (11777) بلوك –( 3ة)قطع

 2020703الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/أ. محمد عبد الشافي

 17155203243ت/ 

 عدد

 حساباتكاتب    1

 عامل تعبئة وتغليف  3

  ستيفاء لنسبة ا -سنة 37 حتى - الشروط:

 المخصصة ألصحاب الهمم  %4ال        

 شهادة التأهيل  – مؤهل متوسط -    

 حسب المقابلة :الراتب

 

 ليوني وايرنج سيستمز

 لضفائر السيارات

 فدان277 الـ منطقة –( 0:  2)قطعة

 مدينة بدر

 1525352الرقم التأميني/ 

 72734420124ت/ 

 عدد 

 كهرباء( - ميكانيكا مهندس )    5

 استيفاء للنسبة   - %4 عامل تجميع 15

 ) صم وبكم (       المخصصة ألصحاب الهمم      

 قادر على العمل  – مؤهل متوسط -      
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  ةعاملال ىقوال ةمديري
 ةالقاهرب

 شارع عين شمس  10 
 زيتونال ميةحل -برج الفتح 

 10025127-100251501ت/
10025100-10025120 
10025100-10025100 

10025123 

 

 إدارة التشغيل بالمديرية 

 

 تكنوتكس للمالبس الجاهزة 
 المنطقة الصناعية  –مايو  24

 التبين  –حلوان  –جنوب المدينة  
 1775450الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. نهى على
 14474435ت/

  عدد
 مؤهل فوق متوسط  –فني جودة    47

 متوسط  –        
 مؤهل متوسط  –عامل ماكينة   277

 إعدادية  –         
 إعدادية  -عامل تعبئة    277
 تشطيب  –فرز  –مكوى  –عامل   247

 ابتدائية  –إعدادية         
 يقرأ ويكتب –ابتدائية  –عامل غسيل   277

 ج2277الراتب: 

 

 البساتين -مكتب تشغيل 
 البساتين  -شارع الشطر العاشر  25

 مساكن الشركة الكويتية - 4شقة  3عمارة  

SG group  للمقالوالت 
 المعادي الجديدة  – 327شارع  – 22فيال 

 472530الرقم التأميني/ 
 عالء محمدالمدير المسئول/ أ.

   72173223773ت/
 عدد

 مهندس تنفيذ    0
 مؤهل عالي   –جودة  –مهندس معمل    5
 مهندس مساحة    5
 مهندس جودة    4

 الشروط: ب. هندسة 
 ج 5777الراتب: 

 ب. تجارة محاسبة  –محاسب اموقع    5
 مؤهل عالي  –إداري موقع    5

 ج3477الراتب: 
 مدخل بيانات    4

 مساح   24
 أخصائي صحة وسالمة مهنية   27

 ج1477 –مراقب وقت    5
 وسط مت –الشروط: مؤهل عالي 

 ج3777الراتب: 
 مندوب مشتريات    5
 ج1777 –مساعد فني معمل    3

 صيانة معدات ( –ميكانيكا  –فني) معمل   20
 ج3477:  3777الراتب:       
 حركة ( –اسفلت  –مشرف ) تنفيذ   21
 ج5777:  3777الراتب:      
 ج1477 –كراك  –شواك   27

 ج3477: 3777 -كهربائي  –حداد    2
 ج4777 –سائق معدات    14

 ج 3477 –أخصائي سكن    4

 ج 3477 –كهربائي سيارات    4

 ج1477 –عامل بوفيه    3
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 مدينة السالم  -منطقة قوى عاملة 
 السالم -مكتب تشغيل 

  2مدخل  15بلوك  -مساكن أطلس 
 11273102ت / 

 

 تي تي سي للمنتجات الغذائية 
 المنطقة الصناعية المجاورة لسوق العبور 

 3320213الرقم التأميني/ 
   عماد عاطف المدير المسئول/ أ.

 11273102/. م. التشغيلت
 عدد

 ب. تجارة  –ممثلة خدمة عمالء    2

 ج1477الراتب:      

 ج5777 –مندوب تسويق    2

 مراقب عام    2

 سنة  34حتى  –الشروط: مؤهل عالي 

 سنوات  4:  3خبرة  -          

 خبرة  –سنة  54حتى  –فرد أمن    1

 ج 3777الراتب:      

 استيفاء للنسبة %4عامل    1

 من الجنسين –المخصصة لذوي الهمم       

 مصر شركة بافاريا 

 السالم أول  –لصناعية االمنطقة 

 شارع جسر السويس 

 042433الرقم التأميني/ 

    . عمر حسن المدير المسئول/ أ

 11273102/. م. التشغيلت

 عدد

 سنة  37حتى  –عامل إنتاج   22

 ج1477الراتب:      

 مديرية القوى العاملة

 باإلسكندرية 

 باإلسكندرية شارع المتحف الروماني 5

 5230133/73 -5233713/73 ت/

 

 العامرية  -منطقة قوى عاملة 

 مبنى قطاع غرب اإلسكندرية

 3722075/73ت/  

 

  برج العرب -مكتب تشغيل 

 اإلسكان المتوسط  -برج العرب الجديدة 

 الدور االرضى 0عمارة 

 735403712ت/ 

 

 اإلخالص للصناعات البالستيكية 

  20بلوك  –الصناعية الثالثة  نطقةالم

 برج العرب الجديدة 

 1012323الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. نجم الدين ياسين 

 72712521250ت/

  عدد

 سنة  34حتى  -عامل إنتاج   24

 ج1777 –عمل بنظام الورديات  -     

 المزايا: توفير مواصالت داخلية 

 سكن للمغتربين  –         
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 محمد محمود ليمون 

 لصناعة العطور ومستحضرات التجميل 

 4قطعة  –امتداد المنطقة الصناعية الرابعة 

 برج العرب  – 0بلوك 

 1211202التأميني/الرقم 

 سهام خليل.المدير المسئول/ أ

 72773004330ت/

  عدد

 صيدلة  –وم لب. ع –كيميائي    5

 خبرة  –ب. تجارة  -محاسب تكاليف    2

 من الجنسين -  HRمدير    2

 إجادة الحاسب اآللي -مؤهل مناسب  -     

 ج1747 -عامل مخازن    4

 ج 2077 -عامل إنتاج   24

 أو يقرأ ويكتب   –الشروط: مؤهل متوسط 

 سنة  34الشروط العامة: حتى 

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنتزه -منطقة قوى عاملة 

 1عمارة رقم  -عمارات عثمان 

 ميدان الساعة

 73/ 4130304ت /  

 

 أبو قير  -مكتب تشغيل 

   2عمارة رقم -عمارات عثمان 

 ميدان الساعة 

 73/  4130407ت / 

 

 

 شركة كير سرفيس
 لألمن والحراسة والشئون البيئية 

 أبو قير –أبراج مصر للتعمير  –عمارة )و( 
 2713204الرقم التأميني/ 
   حامد السباعيالمدير المسئول/ أ.

 3147571/73ت/
 عدد

 متوسط  –مؤهل عالي  –ضابط أمن   237

 سنة  57حتى  -        

 الراتب: حسب المقابلة 
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 مديرية القوى العاملة 

 ببورسعيد

 بنك اإلسكان ـ حى الضواحى

 3034400ـ ف /  3034310ت/ 

 

 الزهور –مكتب تشغيل 

 مساكن عمر بن عبد العزيز

 1( ب شقة  37عمارة ) 

 733 3334231-7333310433ت/

 

 شركة استايلر للمالبس الجاهزة 

 جنوب بورسعيد –المنطقة الصناعية 

 1472220الرقم التأميني/ 

   محمد السيدالمدير المسئول/ أ.

 72110325721ت/

  عدد

 من الجنسين  –عامل إنتاج   24

 الراتب: حسب المقابلة  -فني طباعة     1

 عامل نظافة    4

 ج 1777الراتب: 

 

 بورسعيد فاشون للمالبس الجاهزة 
 جنوب بورسعيد –المنطقة الصناعية 

 2237303الرقم التأميني/ 
   ميشيل ميالدالمدير المسئول/ أ.

 72117077002ت/
 عدد

 حسب المقابلة  -خياط   27

 مديرية القوى العاملة 
  باإلسماعيلية 

  خلف االستاد -شارع شبين الكوم 

  3335503/735ت / 

 

 إدارة التشغيل بالمديرية

 

 الحرزاوي
 للصناعات الغذائية والتبريدات 

 اإلسماعيلية -المنطقة الصناعية 
 2040233الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ.إبتسام مختار  
 72122554021ت/

  عدد
 ب. زراعة جودة وإنتاج -مهندس زراعي    0

  الراتب: حسب المقابلة
 ج1777-من الجنسين  -عامل إنتاج   52

 بدل إنتقال  –اجتماعي  –المزايا: ت. صحي 

 

 شركة الشطوري 
 للمقاوالت والتجارة 

 (20مكتب ) –الدور الرابع  –برج قرطبة 
 اإلسماعيلية

 2750433الرقم التأميني/ 
 المدير المسئول/ أ.أدهم محمد

 72737725135ت/
  عدد

 استيفاء للنسبة   %4عامل إنتاج    5

 المخصصة لذوي الهمم       
 من الجنسين –      

 الراتب: حسب المقابلة 
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 شركة إنفاتكستايل 
 اإلسماعيلية - الحرة العامةالمنطقة 

 3221020الرقم التأميني/ 
 72442324223/ت

  عدد
 مؤهل عالي  –موظف إداري   4

 متوسط -مؤهل عالي  –مشرف جودة   27
 عامل إنتاج   17
 مكواة ( –عامل ) ماكينة   57

 فرد أمن    3
 عامل مخزن    4

 سنة  34حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 
 خبرة  -           
 ج 17777:  2477الراتب: 

 يحدد حسب المهنة                       

 

 شركة طيبة
 يعللتجارة والتوز 

 اإلسماعيلية -المنطقة الصناعية الثانية 
 2300272الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ.حسن متولي  
 72774315242ت/

  عدد
 استيفاء للنسبة    %4موظف إداري    1

 المخصصة لذوي الهمم      

 سنة  37حتى  –      
 إجتماعي  –المزايا: ت. صحي 

 مواصالت  توفير -         
 ج1777الراتب: 

 
 
 
 

 مديرية القوى العاملة 
 بالسويس 

 أكتوبر  15مدينة 
 مجمع المصالح الحكومة الجديد 

 731/ 3332232ت/ 

 

 حى السويس – مكتب تشغيل
  3عمارة  -الغريب شارع احمد عبد هللا 
  الدور االرضى

   3112433/731-3112255ت/

 

 ة نايل إيجيبت للصناعات البالستيكية شرك
 141،142قطعة  –المنطقة الصناعية 

 شمال خليج السويس
 1425550الرقم التأميني/ 

 3332232/731ت. المديرية/ 
  عدد
 سنة  34حتى  –عامل إنتاج   47

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 مكتب تشغيل  ـ عتاقة 
 الدور االول 43مدينة النور ـ عمارة 

 7310171323-7313427577 /ت

 

 سيراميكا جالمور 
 عتاقة  –األدبية 

 1342400الرقم التأميني/ 
  هاني حلميالمدير المسئول/ أ.

 3332232/731ت. المديرية/ 
  عدد
 ج3777 –سنة  34حتى  –عامل فرز   14
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  مديرية القوى العاملة 
  بالقليوبية    

   مجمع المصالح الحكومية  -بنها الجديدة  
 بجوار المحافظة    -الدور الثالث  

 31140207/723 – 3115453/723ت/

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 الحسن 
 إلستيراد وتصدير الحاصالت الزراعية

 طريق مصر إسكندرية الزراعي  – 12الكيلو 
 1103073الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ.محمد سعد 
 72775050122ت/

  عدد
 مؤهل متوسط  –عامل مخازن    1

 عامل تعبئة وتغليف   07
 عامل نظافة   27

 الشروط: من الجنسين عدا عامل المخازن 
 سنة  57حتى  -          

 ج 277الراتب اليومي : 

 

 لشروق الحديثة ا
 للطباعة 

 المنطقة الصناعية األولى – 23773بلوك 
   القليوبية -العبور 

 2422705الرقم التأميني/ 
 المدير المسئول/ أ.هالل عبده 

 55221574ت/
  عدد
 مؤهل متوسط  –عامل إنتاج   17

 ج1577 –سنة  37حتى  –      

 مديرية القوى العاملة 

     بدمياط   

   ميدان سرور    -شارع التحرير 

     311213/740ت/ 

 

 دمياط الجديدة -مكتب تشغيل 

 المجاورة االولى  -الحى االول 

  (4مدخل رقم ) -عمارة الدلتا 

 570714/740ت/ 

 

 مصنع عزالة الحديد 

 لصناعات الحديد

 دمياط الجديدة  –المنطقة الصناعية 

 1131040الرقم التأميني/ 

  محمد خليلالمدير المسئول/ أ.

 72770374054ت/

  عدد
 ب.هندسة  –مهندس ميكانيكا    2
 من أفرد    1
 أمين مخزن    2

 متوسط  –الشروط: مؤهل عالي 
 سنة  37الشروط العامة: السن: حتى 

 الراتب: حسب المقابلة  
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 فاتيلوشركة عبد المنعم 

 لمنتجات األلبان  

 الجديدة  دمياط – الصناعيةالمنطقة 

 3373557الرقم التأميني/ 

 فاتيلوعبد المنعم المدير المسئول/ أ.

 72222000023ت/

 570714/740ت. م. التشغيل/

 المقررة ألصحاب الهمم %4استيفاء لنسبة 

  عدد

 سنوات  5:  1خبرة  -محاسب    1

 سنة  37حتى  -     

 سنة 14حتى  -حديث التخرج  -محاسب    3

 الشروط: ب. تجارة 

 جودة (  –مهندس ) إنتاج    4

 مسئول سالمة وصحة مهنية    2

 سنة 14الشروط: السن: حتى 

 تخصص صناعة ألبان  –           

 سنة  37حتى  –مساعد طباخ    2

 الراتب: حسب المقابلة 

 عامل مخازن    1

 عاملة خدمات    2

 عاملة تعبئة وتغليف   3

 عامل    5

 الشروط: مؤهل متوسط 

 ملحوظة 

 تقدم األوراق لمكتب تشغيل دمياط الجديدة 

 

 

 

 شركة دي. إن. إم 

 لغزل ونسيج وصباغة المنسوجات 

  ميناء دمياط – الحرةالمنطقة 

 1540432الرقم التأميني/ 

 بولنت عزتالمدير المسئول/ أ.

 570714/740ت. م. التشغيل/

 الهممالمقررة ألصحاب  %4استيفاء لنسبة 

  عدد

 ب. تجارة  –محاسب    1

 ب. حاسبات ومعلومات  –مدخل بيانات    1

 مؤهل متوسط صناعي  –عامل فني   17

 سنة  34الشروط: السن: حتى 

 شهادة تأهيل          - 

 لديه إعفاء طبي من التجنيد  - 

 او اإلبصار  –اال تكون اإلعاقة البدنية شديدة  -

 ملحوظة 

 لمكتب تشغيل دمياط الجديدةتقدم األوراق 
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 مديرية القوى العاملة 

 بالبحيرة

 شارع عبد السالم الشاذلي 

 مجمع المصالح الحكومية

 3320403/754ت / 

 

 إدارة التشغيل بالمديرية 

 

 إيجي سيكيور للخدمات األمنية 

 حدائق األهرام  –ب 223فيال 

 الجيزة  –ب 0شارع  –البوابة األولى 

 2502521التأميني/ الرقم 

 المدير المسئول / أ. محمد مصطفى 

 72777037230-72277312230ت/

 عدد

 جميع المؤهالت –من وحراسة أفرد   177

  ج 3277 –نيو جيزة ) أكتوبر (  -       

 مؤهل متوسط  –فرد أمن وحراسة   37

 ج1377 – 1الرحاب     

 الشروط: إجادة القراءة والكتابة 

 سنة  53:  12السن:            

 وجبات  –سكن  -المزايا: تأمينات 

 مواصالت داخلية  -          

 

 

 

 

 

 المصرية الدولية 
 للمالبس والمنسوجات 

 كفر الدوار  –زمام شركة مصر 
 1030220الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول / أ. عبد الغني عبد الحميد  
 72100003330ت/

 عدد
 أورليه (  –أوفر  –عامل ) سنجر   37
 سنة  57حتى  –من الجنسين  -     

 ج2277الراتب: 

 

 كفر الدوار  -منطقة قوى عاملة 
 عمارة البرج -شارع البحر 

 أعلى عمر أفندي
 121340/754ت / 

 

 كفر الدوار -مكتب تشغيل 
 كفر الدوار –مجمع المصالح 

 1121340/754ت/ 

 

 المميز للمالبس الجاهزة
 كفر الدوار  -زمام شركة مصر
 2502521الرقم التأميني/ 

 محمد الخبيري المدير المسئول / أ. 
 72733422220ت/

  عدد
 مؤهل فوق متوسط  –مراقب جودة    2

 عامل تفصيل وحياكة   17
 مكوجي   24

 الشروط: من الجنسين 
 عاملة تعبئة وتغايف  24

 ج2047الراتب: 
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 دمنهور  -منطقة قوى عاملة 
  2عمارة -غلى مساكن فر -أبو الريش 

 2720شقة 

 

 دمنهور -مكتب تشغيل 
 دمنهور -شبرا  -شارع العزيز عثمان 

 7543320570 -3320533 /ت 

 

 شركة كازيون 
 للمواد الغذائية

 دمنهور  –المنطقة اللوجيستية 
 1033202الرقم التأميني/ 

  محمد صالح المدير المسئول / أ. 
 72733222272ت/

  عدد
 مؤهل عالي  –مسئول استالمات    2

 ج3777الراتب:      
 ج3177 –سائق   24

 عامل    4
 محضر طلبات    4
 خدمات معاونة    2

 الشروط: مؤهل متوسط 
 ج1777الراتب: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مديرية القوى العاملة 
 بالمنوفية 

 برج المصيلحى   -شارع عاصم حما  2 
 البر الشرقى  -عمارة الغاز 

 شبين الكوم -مبارك   كوبريأمام 
 752/1131123 /ف - 752/111103 /ت

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 نيدل كرافت إيجيبت 
 للمالبس الجاهزة 

 شبين الكوم  –المنطقة العامة الحرة 
 1724234الرقم التأميني/ 

   أحمد عالمأ. المدير المسئول / 
 72704270330ت/

  عدد
 عامل ماكينة   377
 ج1777:  2477 –مساعد   277
 مراقب جودة   247
 عامل مكواة   277

 عامل تعبئة   24
 عامل قص   24

 سنة  57الشروط: حتى 
 الراتب: حسب الكفاءة والخبرة

 

 منوف -منطقة قوى عاملة 
 منوف –عمارة الدجوى  275شقة  

  3305200ت/ 
 الباجور -مكتب تشغيل 

 الدور االرضى - 43عمارة سكنية رقم 
 7523223403 ت/
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 جمعية رجال أعمال إسكندرية

أمام مدرسة  –شارع كمال الشاذلي  –الباجور 

 أمام بنك إسكندرية –المؤسسة بنين 

 1551137الرقم التأميني/ 

  أ. خالد مسعد المدير المسئول / 

 7212445320ت/

  عدد

 أخصائي خدمات مالية فردي   37

 أخصائي خدمات مالية  جماعي   37

 ال يقل المؤهل عن متوسط الشروط: 

 سنة  34حتى  –من الجنسين  -          

 ج+ حافز  2047:  2477الراتب: 

 يحدد حسب المؤهل                   

 

 أشمون  –مكتب تشغيل 
 عمارات األوقاف شارع بور سعيد

 7523551330ت/

 

 جمعية رجال أعمال إسكندرية
 شارع عبد المنعم رياض  –أشمون 

 أمام محطة قطار أشمون 
 1551137الرقم التأميني/ 

  أ. خالد مسعد المدير المسئول / 
 7212445320ت/

  عدد

 أخصائي خدمات مالية فردي   37
 أخصائي خدمات مالية  جماعي   37

 الشروط: ال يقل المؤهل عن متوسط 
 سنة  34حتى  –من الجنسين  -          
 ج+ حافز  2047:  2477الراتب: 

 يحدد حسب المؤهل                   

 قويسنا -منطقة قوى عاملة 

 00عمارة -شارع تيمور -قويسنا 

 1403254ت/ 

 

 بركة السبع  -مكتب تشغيل 

 شرق شارع بورسعيد -بركة السبع 

 3005424ت/ 

 

 جمعية رجال أعمال إسكندرية

 أمام السلخانة ي –بركة السبع غرب 

 1551137الرقم التأميني/ 

  أ. خالد مسعد المدير المسئول / 

 7212445320ت/

  عدد

 أخصائي خدمات مالية فردي   37

 أخصائي خدمات مالية  جماعي   37

 الشروط: ال يقل المؤهل عن متوسط 

 سنة  34حتى  –من الجنسين  -          

 ج+ حافز  2047:  2477الراتب: 

 يحدد حسب المؤهل                   
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 ديرية القوى العاملةم

 بالدقهلية

الدقهلية  –مبنى المحافظة الدور الرابع 

    1323072/747ت/

  1377207/747ف/   

 

 إدارة التشغيل بالمديرية 

 

 شركة غالي

 لنقل وتجارة المواد البترولية 

 دقهلية -ميت غمر 

 1000415الرقم التأميني/

   محمد مجاهدالمدير المسئول/ أ. 

 72125745013ت/

  عدد

 سائق درجة أولى    4

 فني لحام    3

 فني ميكانيكا نقل ثقيل    3

 فني ميكانيكا هواء    1

 سنة    54حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

 سنوات  4خبرة  -           

 ج 1777الراتب: 

 

 

 

 

 

 

 المؤسسة العربية

 للتمويل 

 الدقهلية  –شارع الدراسات 

 1011073الرقم التأميني/

   حسام رضاالمدير المسئول/ أ. 

 72717111072ت/

  عدد

 مؤهل عالي  –مسئول ائتمان   27

 ج1177 –سنة  37حتى  -      

 

 دكرنس  –منطقة قوى عاملة 

 بجوار مجلس المدينة

 0505152/747 /ت

 

 دكرنس –مكتب تشغيل 

   مساكن مجلس المدينة 

 

 حلواني أبو عطوه 

 دكرنس 

 1172220الرقم التأميني/

   إيهاب محمد المدير المسئول/ أ. 

 72733715257ت/

  عدد

 سط سياحة وفنادقومؤهل مت –حلواني    2

 ج1477الراتب:      

 ج3777 –سائق درجة ثالثة    2

 سنة 34:  14الشروط: السن: 
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 طلخا –منطقة قوى عاملة 

 طريق شربين -طلخا 

 1412725/747ت/ 

 

 جمصة –مكتب تشغيل 

 مساكن اخبار اليومبجوار  -الموقف 

 

 نيو هوم إيجيبت شركة

 المحدودةتكنولوجي تك أكوا

 المرحلة الرابعة –المنطقة الصناعية 

 الدقهلية  -بلوك أ 

 1007032الرقم التأميني/

   يوج كيانج المدير المسئول/ أ. 

 72737300372ت/

 عدد

 ب. طب بيطري –مندوب تسويق    4

 سنة  37حتى  –خبرة  -     

 سنة 34حتى  –مساعدة طباخ    2

 سنة  34حتى  - عاملة نظافة    2

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

 نبروه –مكتب تشغيل 

 شارع الشيخ سعيد  -سوق نبروه 

 مقالش بجوار طاهر

 

 

 

 مصنع األمانة 

 للرخام والجرانيت

 نبروة  –قرية درين 

 1142700الرقم التأميني/

   أحمد الشحات المدير المسئول/ أ. 

 72777747720ت/

 عدد

 مؤهل متوسط  –سائق درجة ثالثة    2

 فني رخام    2

 سنة  37:  14الشروط: السن 

 ج 2077الراتب: 

 

 ميت غمر  –منطقة قوى عاملة 

 ميت غمر -مكتب تشغيل 

 ميت غمر -شارع أحمد عرابي 

 7473073332 ت/

 

 شركة القدس للزجاج

 صناعة زجاج السيارات 

 دقهلية  –ميت غمر 

 2025171 الرقم التأميني/

   هبة أحمدالمدير المسئول/ أ. 

 72733345005ت/

  عدد

 ج2577 –سنة  34حتى  –عامل إنتاج    3
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 مصنع صفيح اإليمان 

 لتصنيع وطباعة الصفيح 

 دقهلية  –ميت غمر 

 2552204الرقم التأميني/

   فتحي السعيدالمدير المسئول/ أ. 

 72227000307ت/

  عدد

 ل متوسطهمؤ –فرد أمن    2

 ج2077 -سنة  57حتى  –     

 سنة  47حتى  –عامل تحميل    5

 ج2047الراتب:      

 

 شركة تنمية

 للخدمات والمشروعات متناهية الصغر  

 ميت غمر  –دقدوس  –شارع جسر النيل  27

 1353407الرقم التأميني/

   عمرو خالد المدير المسئول/ أ. 

 72720020302ت/

 عدد

 متوسط  –مؤهل عالي  –مسئول تمويل    5

 سنة  34حتى  –من الجنسين  -    

 ج 1777الراتب: 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية القوى العاملة 

 بالغربية

 أخر شارع الجيش  -طنطا 

 بجوار إستاد طنطا الرياضي 

 3570334/757ت/ 

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 شركة سينا مصر 

 لألمن والحراسة 

 شارع بورسعيد  220

 القاهرة  –أمام محطة السيدة زينب 

 2003420الرقم التأميني/ 

 أ.عبد هللا محمدالمدير المسئول / 

 72223025243ت/

  ددع

 ج3377:  3777 –مشرف أمن   277

 فرد أمن    337

 ال يقل المؤهل عن اإلعدادية  -الشروط: 

 سنة 54حتى  -           

 مواقع العمل

 العاشر من رمضان  –برج العرب  –طنطا 

 اإلسكندرية –أكتوبر  3 

 ج 10477:  1577الراتب: 

 يحدد حسب الموقع                          

 ال يشترط مؤهل  –عاملة نظافة   27

 عمل في طنطا –سنة  47حتى  -      

 ج1777 –ساعات  2 -      
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 المحلة الكبرى  - منطقة قوى عاملة

 المحلة الكبرى بمقر الوحدة المحلية 

 135322/757ت/

 

 قطور  -مكتب تشغيل 

 قطور ارض الجمعية

 1037020/757ت/

 

 مصنع فخري 

 إلستخالص وتقطير الزيوت العطرية   

 م. قطور غربية  –شبرا بلولة 

 013335الرقم التأميني/ 

 أ. بدرعاطفالمسئول/  المدير

 72771104572ت/

  عدد

 عامل مخزن    3

 عامل إنتاج    1

 سنة  22الشروط: ال يقل السن عن 

 ج2377الراتب: 

 

 

 طنطا  -منطقة قوى عاملة 

 عمارة األوقاف-شارع البطراويشى  -طنطا 

 3570335/757ت/ 

 

 طنطا  -مكتب تشغيل 

 مساكن شوقي  -شارع شوقي  -طنطا 

 3570335/757ت/

 قناة السويس 

 للتأمينات 

 أعلى المغربي للعيون  –شارع البحر 

 30504331الرقم التأميني/ 

 أ. منى إبراهيمالمسئول/  المدير

 72112221177ت/

  عدد

 من الجنسين  –مسئول تأميني   277

 سنة  34:  17من –مؤهل عالي  -       

 وثيقة تأمين  –اجتماعي  –المزايا:ت.طبي 

 الراتب: حسب المقابلة  

 

  ةالسنط -مكتب تشغيل 

  22شارع قاسم بدير رقم  -السنطه 

 4507023/757ت/ 

 

 شركة الغربية 

 إلنتاج ورق الكرتون 

 السنطة   –مزيدم  –طوخ 

 330012الرقم التأميني/ 

 7277333552ت/

  عدد

 سنة  34حتى  –مؤهل متوسط  –عامل    0

 ج 2477الراتب: 
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 مديرية القوى العاملة 
 بالشرقية 

 اإلسكندريةبجوار بنك  –برج البريد 
 الزقازيق  –الدور الثالث العلوي 

 1350014/744 – 1350015ت / 

 

 بلبيس -منطقة قوى عاملة 

 شارع سعدون البطريق 

 7441202373ت/

 

 العاشر من رمضان -مكتب تشغيل 

 المبنى االدارى الحى االول الدور الرابع

 724335032 -724300214 ت/

 

 اسبرانتو جينز 

 للمالبس الجاهزة 

المنطقة الصناعية الثالثة -العاشر من رمضان 

A2  (20/4/5قطعة ) 

 1715434الرقم التأميني/ 

 أ. كريم عادلالمسئول/  المدير

 72720401301ت/

  عدد

 ج1477 -عامل ماكينة خياطة   377

 ج2077 -عامل تعبئة   277

 ج2047 -عامل تشطيب   277

 ج2277 –عامل جودة   27

 سنة  37الشروط: السن: حتى 

 

 شركة اللواء لتصنيع الزجاج 
 العاشر من رمضان 
 A1المنطقة الصناعية الثالثة 

 ( شمال  3200قطعة) 
 2031030الرقم التأميني/ 

 -724300214/.م. التشغيلت
724335032 

  عدد
 مؤهل فوق متوسط  –أمين مخزن    1

 طباعة (  –عامل ) فرش   277
 فورم (  –عامل )إنتاج   37

 إعدادية –الشروط: مؤهل متوسط 
 سنة  54السن: حتى  -          
 ج 1477الراتب: 

 بلبيس –المزايا: مواصالت ) الزقازيق 
 العاشر( –السالم  –أبو حماد  –        

 

 بي إي تي لمواد التعبئة والتغليف 
 العاشر من رمضان 

    (37قطعة )-أ0شرق  3المنطقة الصناعية 
 1451020الرقم التأميني/ 
 أحمد منصور أ.المدير المسئول/

 -724300214/.م. التشغيلت
724335032 

  عدد
 ب. فنون تطبيقية  –مهندس طباعة    3

 سنة 37حتى  –سنوات  3:  7خبرة  -     
 ج3777:  5377الراتب:      
 مؤهل فوق متوسط  -عامل إنتاج  50
 متوسط -     
 عامل مخزن   13
 عامل خدمات   14

 ابتدائية  –الشروط: شهادة إعدادية 
 ج1337لراتب: ا -سنة  34السن: حتى  -  
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 دابر إيجيبت ليمتد

 العاشر من رمضان 

 المنطقة الصناعية الثالثة 

 1437072الرقم التأميني/ 

 -724300214/.م. التشغيلت

724335032 

  عدد

 ج1477 –مؤهل عالي  –مراقب جودة   21

 عامل إنتاج   177

 مساعد مشغل   47

 عامل مخزن   27

 سائق كالرك   24

 خبرة في المجال  –الشروط: مؤهل متوسط 

 ج3477:  1777الراتب: 

 يحدد حسب الكفاءة والخبرة            

 المزايا: توفير خطوط مواصالت

  

 أرما لصناعة المنظفات 

 B2 –العاشر من رمضان 

 2034323الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. إبراهيم السيد 

 72777272740ت/

  عدد

 مؤهل عالي  –مساعد أمين مخزن   27

 ج3477الراتب:       

 ج1147-عامل إنتاج   47

 فني ميكانيكي    1

 الشروط: مؤهل متوسط صناعي 

 مؤهل متوسط –سائق كالرك   24

 سنة  37حتى  –     

 مؤهل متوسط زراعي  –مراقب جودة    4

 سنة  10الشروط العامة: السن حتى 

 خبرة في المجال  -                 

 ج3777الراتب: 

 

 شركة طيبة للصناعات الهندسية 

 العاشر من رمضان 

    B1المنطقة الصناعية 

 2522332الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/أ. حسن عالم

 -724300214/.م. التشغيلت

724335032 

  عدد

 ج1377 –فني تبريد وتكييف   37

 ج5777 –فني لحام أرجون    3

 ج1277 –فني تشكيل معادن   37

 خبرة  –الشروط: مؤهل متوسط صناعي 

 ج1477 –عامل إنتاج   57

 ج1477 –عامل مخازن   14

 سنة  34الشروط العامة: السن حتى 
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 ستيك والمطاط الالعالمية للب

 العاشر من رمضان 

     05/  3أالمنطقة الصناعية الثالثة 

 1152510الرقم التأميني/ 

 محمد مسعود المدير المسئول/أ. 

 -724300214/.م. التشغيلت

724335032 

  عدد

 مؤهل فوق متوسط  –أخصائي مشتريات    3

 ج1477  -سنوات  3خبرة  -      

 كهربية  –فني صيانة ميكانيكية   07

 مؤهل متوسط صناعي  -     

 ج3777 –سنوات  3خبرة  -     

 ج 1177 –عامل إنتاج   54

 

 الرواد لصناعة المواسير البالستيك 

 العاشر من رمضان 

  B1المنطقة الصناعية األولى 

     XAXBقطعة  

 1531240الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/أ. عبد الرحمن محمد  

 -724300214/.م. التشغيلت

724335032 

  عدد

 مهندس إنتاج   27

 مهندس صيانة    4

 سنة  34حتى  -الشروط: ب. هندسة 

 سنة 1:  2خبرة  -           

 مهندس جودة   27

 مراقب جودة    2

 سنة  34حتى  -الشروط: ب. علوم كيمياء 

 سنة  1:  2خبرة  -           

 ب. تجارة  –محاسب   21

 أمين مخزن   23

 مندوب مبيعات    0

 مسئول تحصيل   27

 مسئول شئون إدارية   3

 مسئول نظم ومعلومات    4

 سنة  34حتى  -الشروط:  مؤهل عالي 

 سنة  1:  2خبرة  -           

 عامل إنتاج  07

 فني لحام   17

 فرد أمن   24

 سنة  57حتى  –سائق كالرك   27

 الشروط: مؤهل متوسط 

 سنة  57حتى  –عامل خدمات   24

 سنة  57حتى  –مل مخازن عا  24

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 فأقوس  -منطقة قوى عاملة 

 شارع المشروع 

 لصناعية ابجوار المدرسة 

  744/  3001532ت / 

 

 قوس اف -مكتب تشغيل 

 شارع الشهيد احمد المنسى

 عمارة د/ انور كامل  

  3007752/744 -3221532ت/
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 شركة مصر لتأمينات الحياة 

 فاقوس -أوالد صقر  -شارع كبر

 52135730الرقم التأميني/ 

 عصام ياسر أ.المدير المسئول/ 

 72772237000ت/

  عدد

 مؤهل عالي  –وسيط تأمين   37

 من الجنسين  –      

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 الصالحية  –مكتب تشغيل 

 مجمع المصالح 

 بجوار بنك التنمية واالئتمان الزراعى

 7443171032 ت/

 

 مصنع ألفا مصر للبويات 

المنطقة الصناعية الثانية   –الصالحية الجديدة 

 (143، 141قطعة رقم )

 1327203الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/أ.  عصام ياسر 

 72772237000ت/

  عدد

 مؤهل عالي –مندوب مبيعات   27

 سنوات  3خبرة  –سنة  37حتى  –      

 –سوهاج  –كفر الشيخ  –العمل باإلسكندرية 

 المنيا –الفيوم  –بني سويف  –قنا 

 ج2377الراتب: 

 

 

 الحسنية –مكتب تشغيل 

 عمارة عطوان

 7441007550ت/

 

 جرين الند لالستصالح والزراعة 

 القصاصين  –مفارق الصالحية 

 2055342الرقم التأميني/ 

  إسالم عثمان المدير المسئول/أ.

 72773371077ت/

  عدد

 محاسبة  –ب. تجارة  -محاسب     2

 سنة  1:  2خبرة  –سنة  34حتى  –      

 ج5777الراتب:       

 سنة  57حتى  –عامل   15

 ج1277:  1577الراتب:       

 الشروط: العمل بأرض الشركة بالعوينات 

 اجتماعي  –ت. طبي  -المزايا:

 توفير إقامة كاملة  -         
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 مديرية القوى العاملة 
 بالجيزة 

 الجيزة  -شارع صالح سالم  27

 401101/73-4012700ت/ 

 

 إدارة التشغيل بالمديرية

 

 المصرية األوروبية لألمن والحراسة 
متفرع من حسنين هيكل   –شارع قورش 21

 القاهرة    –عباس العقاد 
 1437110الرقم التأميني/ 

 أعمرو عصام المسئول/  المدير
 401101/73المديرية/ت. 

  عدد
 خبرة  –مؤهل متوسط  –فرد أمن   217
 سنة  44السن: حتى        

 ج 3147:  1147الراتب: 

 يحدد حسب الموقع                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت

 للصناعات المغذية للسيارات 

 أكتوبر  3 –المنطقة الصناعية السادسة 

 1005235الرقم التأميني/ 

 أ. بسنت وليدالمسئول/  المدير

 72777530144ت/

  عدد

 متوسط  –مؤهل عالي  –عامل إنتاج    577

 حافز انتظام  247ج + 1114الراتب:         

 مؤهل عالي  –مراقب جودة   47

 الشروط: من الجنسين

 العمل بنظام الورديات -          

 الراتب: حسب المقابلة 
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 مديرية القوى العاملة 

 بالفيوم 

 المشتل خلف كلية الخدمة االجتماعية

 3354221/725-350332ت/ 

 725-3353032/ف

 

 الفيوم -مكتب تشغيل 

 مساكن البنك كيمان فارس - 13عمارة 

 3354221 ت/

 

 كشري المنشاوي

 برج األطباء   –ثناء عبد هللا  –الفيوم 

 3337533الرقم التأميني/ 

 أ. صبحي عبد المولىالمسئول/  المدير

 أ. أحمد ربيع 

 72773704240ت/

  عدد

 كاشير    1

 ويتر    5

 خبرة  –متوسط  –الشروط: مؤهل عالي 

 سنة  37السن: حتى            

 ج حسب المهنة 1777:  2077الراتب: 

 ج2377 –سنة  57حتى  –ستيوارد    5

 سلطة (  –شيف ) فرن   21

 سنة  51حتى  -      

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

  مديرية القوى العاملة 

  المنيا

 برج السالم -شارع سعد زغلول 

 المنيا -بجوار مدرسة ناصف اإلسالمية  

 1335340/723ت/ 

 

 الوسط –منطقة قوى عاملة 

 المنيا -شارع سعد زغلول  -برج السالم 

 133133/723ت/ 

 

 المنيا -مكتب تشغيل 

 المنيا –المصالح الحكومية  مجمع

 723/ 1331720ت/ 

 

 

  شركة بن سينا لألدوية 

 المنيا 

 1500135الرقم التأميني/ 

 أ. أحمد محمد المسئول/  المدير

 72773720050ت/

  عدد

 خبرة  –من الجنسين  –تليفون  –بائع    2

 ج1477الراتب:      

 خبرة  –مؤهل متوسط  –عامل مخزن    1

 ج1777الراتب:     

 

 

 



                                             

               

                                                                  

 
                 

 

45 
 ج

 

 

 

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

4242 

 شركة الهيثم المصرية الدولية 

  لالستثمار الصناعي 

 المنيا  –شرق النيل  –المطاهرة 

 1252120الرقم التأميني/ 

 م. محمد رشاد المسئول/  المدير

 1335340/723/ت. المديرية

  عدد

 من الجنسين –محاسب ضرائب    3

 سنة  34حتى  –ب. تجارة  -     

 سنة  34حتى  –شئون أفراد    1

 سنة  12حتى  –فني مراقبة كاميرات    1

 الشروط: مؤهل عالي 

 سنة  37حتى  –أمن صناعي    1

 سنة37حتى  –أمن بوابة    1

 سنة  13حتى  –عامل تعبئة   24

 ال يشترط خبرة –      

 الشروط: مؤهل متوسط 

 مؤهل متوسط صناعي –فني كهرباء    3

 الشروط العامة: خبرة في المجال  

 الراتب:حسب المقابلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ديرية القوى العاملةم
           بأسيوط 

        الدور الثالث –مجمع المصالح الحكومية 

       1315420/722ت/ 

 

 إدارة التشغيل بالمديرية 

 

  األعمال سيدات جمعية
 شارع جناين أيوب  –منفلوط 

 2300773 الرقم التأميني/
 المدير المسئول/ أ.غادة محمد

 72712223305ت/
  عدد

 متوسط مؤهل  – منسقة   4
 ج2177الراتب:  -سنة  22ال يقل عن  -    

 

  ديروط –منطقة قوى عاملة 
 ديروط –مكتب تشغيل 

 ديروط-شارع سعد زغلول بالمساكن الشعبية 
  5007041/722ت/ 

 

 مستشفى السالم التخصصي
 بورسعيدشارع  –ديروط 

 1401040الرقم التأميني/ 
 المدير المسئول/ أ.مصطفى محمد

 72720777051ت/
  عدد

 من الجنسين  -معاون تمريض    3
 تمريض  -فوق متوسط  –مؤهل عالي  -    
 عاملة خدمات    2

   ج2177 -سنة  37الشروط: السن حتى 
 (1تساهيل فرع ) 



                                             

               

                                                                  

 
                 

 

46 
 ج

 

 

 

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

4242 

 تقسيم أبو جبل  –ديروط 
 شارع عثمان بن عفان 

 1217232الرقم التأميني/ 
 72700405515ت/

  عدد

 مؤهل عالي  –أخصائي إئتمان   17

 سنة  34حتى  –فوق متوسط  -      

 ج + حافز 2047الراتب: 

 

  القوصية -مكتب تشغيل 
 بجوار المطافى القوصية -المساكن الشعبية 

 722/ 5047050 ت/

 

 حضانة اطفال زي العسل 

 أسيوط -شارع بن خلدون  –القوصية 

 1102350الرقم التأميني/ 

 72771352370ت/

  عدد

 طفولة  –ب. تربية  –معلمة    1

 مؤهل متوسط  –مشرفة باص    1

 دادة    1

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

 أسيوط -منطقة قوى عاملة 
 اسيوط –مكتب تشغيل 

 عمارات الشادر بجوار ادارة التموين غرب
   722/ 1330155ت/ 

 

 مطعم مصطفى درويش 

 أسيوط  –الشيخ علي عبد الدايم  عشار
 023277الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ.ناجي حمادة
 1352553/722ت/

  عدد
 شيف شواية    2
 مسئول صالة ) مضيف (    1

 الشروط: مؤهل متوسط 
 إعدادية  –عامل نظافة    4

 سنة  12الشروط العامة: السن حتى 
 الراتب: حسب المقابلة 

 

فرص عمل بالمنشآت الواقعة في  دائرة عمل 
 مديرية القوى العاملة بأسيوط

 عدد
 عامل لمحل بيع مواد غذائية    2

 أبو تيج -1310021الرقم التأميني/      
 عامل لمعمل رسالة    1

 أسيوط -1032000الرقم التأميني/      
 عامل لورشة لحام كهرباء   2

 القوصية   -543250الرقم التأميني/     
 للحصول على البيانات التفصيلية

 و عناوين هذه المنشآت 

يرجع في ذلك لمديرية القوى العاملة  

 أسيوطبمحافظة 
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 مديرية القوى العاملة 

 بسوهاج

 أسيوط -طريق سوهاج 

 1342003/703 - 1311207ت / 

 

 سوهاج  –منطقة قوى عاملة 

 مركز سوهاج –العمرى منطقة 

 1342003/703ت/ 

 

  حى الكوثر-مكتب تشغيل 

 مركز الكوثر حى الكوثر

 11272204/703 ت/

 

 مصر  –فرونيري أيس كريم 

خلف شركة الموزعون  –حي الكوثر 

 المتحدون 

 420042الرقم التأميني/ 

   طارق محمد المدير المسئول / أ. 

 أ. مصطفى بدوي  

 72223223321ت/

  عدد

 ب. تجارة–مندوب مبيعات   24

 ثانية  –درجة أولى  –سائق مبيعات   24

 خبرة  –ة سن 37الشروط: حتى 

 ج 2377الراتب: 

 

 

 

 اــــدلت
 لصناعات الكيماوية للبويات وا

 حي الكوثر –المنطقة الصناعية الثالثة 
 1541243الرقم التأميني/ 

  ممدوح صادقالمدير المسئول / أ. 
 72733373233ت/

  عدد
 مؤهل عالي  –أمين مخزن    1

 ج1777 –سنة  14ال يقل عن  –     

 عامل إنتاج    4

 عامل مخازن    3

 ج2277 –فرد أمن    1

 عامل نظافة    1

 استيفاء للنسبة المخصصة    %4عامل    1

 متوسط  –مؤهل عالي  –لذوي الهمم      

 الشروط: مؤهل متوسط 

 سنة  17ال يقل عن  -         

 ج2577ب: الرات

 

 شركة مصر لتأمينات الحياة

 شارع السلخانة القديمة  -أخميم 

 سوهاج -أعلى بنك مصر 

 37323الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول / أ. هاني أحمد 

-721172330757-72221230430ت/

72772202377 

  عدد

 من الجنسين  –وسيط تأمين   27

 سنة  31حتى  –مؤهل عالي  -      

 الراتب: حسب المقابلة 
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   القوى العاملة مديرية

  بقنا

   الجديدة عبد الرحيم سيدي مدينة

  4127533/703 - 4123477/703 ت/

 

 نجع حمادي -منطقة قوى عاملة 

 نجع حمادي -يوليو  13شارع 

 703/ 3427444ت / 

 

  دشنا -مكتب تشغيل 

 أمام محطة السكة الحديد 

 الدور الثانى   -عمارة عبد المنعم العويطا 

 30577252/703 ت/

 

 شركة تنمية لخدمات المجتمع 

 قنا  –دشنا  –أبومناع 

 30037الرقم التأميني/ 

 72730724572ت/

  عدد

 متوسط  –مؤهل عالي  –مدير فرع    1

 ج1777 –سنة  34حتى  -    

 

 

 

 

 

 

 مديرية القوى العاملة 

 باالقصر

 شرق السكة الحديد -شارع النزهة الجديدة 

 1301120/704ت/ 

 

 االقصر –منطقة قوى عاملة 

 االقصر –مكتب تشغيل    

 شارع النزهة الجديدة شرق السكة الحديد

 1301120/704 /ت

 

 فندق شتايجنبرجر ريزورت أشتي

 القومية  –شارع خالد بن الوليد 

 343023الرقم التأميني/ 

  حسن السيد المدير المسئول / أ. 

   7041054557ت/

  عدد

 سنة  37حتى  –عامل مناطق عامة    4

 من الجنسين  -     

 عامل استيوارد     3

 خبرة -من الجنسين  –مضيف     3

 سنة  34الشروط: حتى 

 متوسط  –الشروط العامة: مؤهل عالي 

 ج2177الراتب: 
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  مديرية القوى العاملة 

  بالوادي الجديد 

  شارع الدكتور احمد فخري

  طريق الداخلة) الخارجة( 

    0017311/701ت/ 

 

 الخارجة  –مكتب تشغيل 
 بالخارجة -طريق الداخلة 

 شارع عبد المنعم رياض 
 0017300/701ت/ 

 

 الغرفة التجارية بالداخلة
  الداخلة  –موط 

 130073الرقم التأميني/ 
 محمد  خالدالمدير المسئول / أ. 

   72722023345ت/
  عدد

 ب. تجارة  –محاسب    2
 إجادة الحاسب اآللي  –     

 متوسط  –مؤهل عالي  –محصل    2
 عامل نظافة    2

 ج2477الراتب: 

 

 ي  دائرة عمل ففرص عمل 
 مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد 

 عدد
 لمخبز الفيروز  –فران  –عجان    1

 الخارجة -320723411الرقم التأميني/      
 للحصول على البيانات التفصيلية

 يرجع في ذلك لمديرية القوى العاملة 

 الوادي الجديدبمحافظة 

  مديرية القوى العاملة 

  بشمال سيناء 

  العريش  –شارع الفاتح 

   337751/732ت/ 

 

  العريش -مكتب تشغيل 

 بجوار االستاد  -ضاحية الجيش 

 3310233/732-3310142/732ت/

 

 المعهد العالي 

 للهندسة والتكنولوجيا 

 العريش  –شارع المطار  –المرحلة الرابعة 

 1750000الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول / أ. ياسر محمد 

   72111302311-72720370257ت/

  عدد

 ب. تجارة  –شئون عاملين    2

 ليسانس آداب وتربية  –شئون طالب    2

 الشروط: من الجنسين 

 مؤهل متوسط  –فرد أمن    3

 مؤهل متوسط زراعي  –عامل زراعي    2

 الراتب: حسب المقابلة 
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 مديرية القوى العاملة 

 بجنوب سيناء 

 الدور الرابع -مجمع المصالح الحكومية 

 طور سيناء 

 3002253/730ت/ 

 

 شرم الشيخ –مكتب تشغيل 

 14/20شالية  -شرم الشيخ

 3337442/730 /ت

 

 فندق دومينا كورال باي 
 شرم الشيخ  –جنوب سيناء 

 1440435الرقم التأميني/ 
  صالح أحمدالمدير المسئول / أ. 

 7277233772  ت/
  عدد

 حارس إنقاذ شاطيء وحمام سباحة   5
 إنقاذ وإسعافات   –ب. تربية رياضية  -     

 ج1477الراتب:  -أولية       
 مؤهل متوسط صناعي –فني معدات    2

  ج1777الراتب:     
 سنة 12السن: حتى  –خبرة سنة الشروط: 

 ج2277 -سنة  14حتى  -مضيفة    1

 ج2577 –مضيف    2

 ج2577 –عامل إشراف داخلي    4

 ج2077 –عامل تجهيز وتحضير   24

 ج2077 –عامل نظافة مناطق عامة   27

 حديثي التخرج  –الشروط: مؤهل متوسط 
 سنة  12السن: حتى  -         
 الموقف من التجنيد  -         

 

 فندق إكسبيرينس سان جورج 

 الهضبة  -شارع مجلس المدينة 

 شرم الشيخ 

 1731523الرقم التأميني/ 

  ماجد مريد المدير المسئول / أ. 

 3337222  ت/

  عدد

 طول مناسب –مراقب أمن    2

 سنة  37حتى  –     

 يس فسر   5

 مشرف غرف    4

 عامل مكواه     2
 متوسط  -الشروط: مؤهل عالي 

 ج1477 –عامل تحضير وتجهيز    5
 سنة  14الشروط: السن : حتى 

 ج1777الراتب: 

 

 فندق أبيروتيل باالس شرم الشيخ
 شرم الشيخ 

 2375001الرقم التأميني/ 
  طارق هيكل المدير المسئول / أ. 

 72111300217  ت/
  عدد

 خبرة –سنة  14–مؤهل عالي  –مضيف    3
 ج1477الراتب:     
 ج1547 –عامل إشراف داخلي    5
 ج3777 –خبرة  –طباخ ثان    1

 سنة 11 –الشروط: مؤهل متوسط 
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 فندق ريحانة رويال بيتش

 شرم الشيخ –خليج نبق 

 1433532الرقم التأميني/ 

  أحمد إسكندر المدير المسئول / أ. 

 72721522322  ت/

  عدد

 سنة 34 –من الجنسين  –مدير حجز    2

 لغة نجليزية وروسية وإيطالية  -    

 ج1277:  1477الراتب:      

 لغة إنجليزية  –سنة  15 –منقذ شاطيء    2

 شهادة إنقاذ -     

 ج2077:  2177الراتب:      

 سنة  11 –عامل شاطيء    2

 ج2477:  2177الراتب:       

 الشروط: مؤهل عالي 

 ج1777:  2477 –سائق درجة أولى    2

 من الجنسين -مضيف    2

 ج2577:  2177الراتب:      

 مؤهل متوسط سياحة وفنادق -     

 ج2547: 2177 –ضابط أمن    2

 ج1477:  1777 –مشرف معدات    2

 ج1777:  2277 –فني تبريد وتكييف    2

 ج1777:  2277 –فني غاليات    2

 ج1477:  1777 –مشرف تيار خفيف     2

 خبرة  –الشروط: مؤهل متوسط صناعي 

 سنة  34: 11السن:  -           

نجوم بنفس  4الشروط العامة: العمل بفندق 

 الوظيفة 

 
 

 فندق شارم كليف 

 شرم الشيخ  -خليج نعمة  –شارع هالومي 

 2024441الرقم التأميني/ 

  عبد العاطينصر الدين المدير المسئول / أ. 

  72772333352 ت/

  عدد

 سنة  11 –خبرة  –مشرف غرف   27

 ج1277 –سنة  11 -خبرة  –منقذ    1

 سنة  17 –مضيف    4

 خبرة  -طباخ     4

 سنة  17 –عامل تجهيز    4

 مراقب أمن   27

 ج1277 –خبرة  –فني كهرباء    1

 ج3077 –سائق درجة أولى    1

 الشروط: مؤهل متوسط 

 ج1777الراتب: 

 سنة  17 –إعدادية  –عامل مناطق عامة    5

 ج 2277الراتب:     

 

 فندق شيراتون شرم 
 شرم الشيخ  –خليج الباشا 

 245232الرقم التأميني/ 
 خالد محمود المدير المسئول / أ. 

 3371707/730ت/
  عدد

 مؤهل عالي  –منقذ    1
 مؤهل عالي  -عامل إشراف داخلي    5

 متوسط -     
 عامل تجهيز وتحضير   1

 سنة  37الشروط: السن: حتى 
 ج1477:  1777الراتب: 
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 فندق مونت كارلو شرم الشيخ
 شرم الشيخ  –هضبة أم السيد 
 2457024الرقم التأميني/ 

 هشام مكرم المدير المسئول / أ. 
 72112013232ت/

  عدد
 مؤهل عالي –موظف استقبال    2

 لغة إنجليزية وروسية  –سياحة وفنادق      
 سنوات  3:  1خبرة  -    
 شهادة إنقاذ  –ب. تربية رياضية  –منقذ    1
 خبرة  –مؤهل عالي  –مشرف أدوار    1
 سياحة وفنادق  –كابتن    1
 لغة روسية -مساعد سفرجي     3
 سفرجي    1

 الشروط: إجادة اللغة الروسية واإلنجليزية 

 خبرة  –ب. تجارة  –صراف مراكز بيع    2

 عامل مخازن    1

 نظافة غرف    1

  مضيف   3

 ترزي   2

 فني معدات مطابخ ومغاسل    2

 استيوارد   3

 مشرف استوارد   2

 كهربائي   2

 فني تبريد وتكييف    2

 سباك   2

 نجار    2

 الشروط : مؤهل متوسط 

 سنة 37:  17السن  –      

 خبرة في المجال  –          

 الراتب: حسب المقابلة 

 فندق نوفوتيل شرم الشيخ 

 شرم الشيخ  –خليج نعمة 

 050457الرقم التأميني/ 

 محمد محي الدينالمدير المسئول / أ. 

 3377201/730ت/

  عدد

 متوسط  –مؤهل عالي  –مضيف    5

 عامل تعجهيز وتحضير    1

 مشرف غرف    5

 الشروط: مؤهل متوسط

 ال يقل عن االبتدائية  –عامل حدائق    1

 سنة  10:  17الشروط العامة: السن: 

 ج2177الراتب: 

 

 مدرسة شرم الشيخ للخدمات التعليمية 

 الخاصة للغات 

 شرم الشيخ  –خليج نعمة  –مدخل هالومي 

 3533473الرقم التأميني/ 

 حازم الشحاتالمدير المسئول / أ. 

 72771402234  ت/

  عدد

 فيزياء( لغات  –مدرس ) كيمياء    1

 ج0777الراتب:     

 مرحلة الثانويةمدرس رياضيات لل   2

 مدرسة لغة إنجليزية للمرحلة اإلعدادية    2

 ج4777الراتب: 

 مؤهل عالي تربوي  -الشروط: 

 سنة  37السن حتى  -           

 سنوات   4خبرة  -           
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 فندق جاز ميرابيل بيتش 
 شرم الشيخ  -نبق 

 1720370الرقم التأميني/ 
 72730520272 ت/

  عدد
 عامل زراعة   3
 عامل تجهيز وتحضير   4
 عامل مناطق عامة   3
 عامل سكن العاملين    3
 مساعد مضيف   3
 عامل شاطيء   3
 عامل كافتريا العاملين   3

 الشروط: مؤهل متوسط 

 سنة  11:  17السن:  –          

 ج  2477:  2177الراتب: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


