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 سيد حنفى

 للعمل بالقاهرة الجديدة " مطعم كشرى" 

 الزاوية الحمراء  –ش بور سعيد  41

 2الدور  – 3مدخل  –أبراج العبد 

 صالح محمد  أ. المدير المسئول/

  01144699899ت/

 عدد

 كور فقط ذ  – عضو فريق  100

 سنة  45-18السن  الشروط :       

 2750راتب:ال - ساعات  9عمل             

              إجادة كمبيوتر  -مؤهل عالى   - كاشير   20

 2900الراتب :       

 3950الراتب : - مساعد شيف   20

  – خبرة بالمجال -كابتن صاله  10

   3350الراتب :      

 لجنسين من ا -العامة : الشروط 

 سنة  35:18السن  -                    

                                       ساعات  9عمل  -                    

 إضافى بعد ساعات العمل -: المزايا

 إجتماعيوتأمين صحي  -         

 ةوجب - إقامة للمغتربين  -         

 بدل إنتقال -         

 ) يونيفورم (وفيرت -         

 

 

 

 

 

 ملاأل

 لتصنيع وتجميع السيارات 

 العاشرمن رمضان - A4المنطقة الثالثة 

 2053047الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ.حسام سليمان

 عدد

 فني رش   5

 فني تجميع سيارات 26

 مؤهل متوسط -الشروط: 

 سنة35:25السن  -          

 ج وحسب الخبرة2400الراتب 

 المخصصة% 5إستيفاء نسبة ال

 ألصحاب الهمم

 عمل%  قادر على ال5عامل   25

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

 

 

 

  مديرية القوى العاملة 
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  بالسويس 

  أكتوبر  24مدينة 

  مجمع المصالح الحكومة الجديد 

  062/ 3331138ت/ 

 

 إدارة التشغيل بالمديرية

 

 مصر العالمية للسليكات 

   السويس  –عتاقة  –المنطقة الصناعية 

 2360246الرقم التأميني/

 062/ 3331138 /. المديريةت

  عدد

 فني ميكانيكي معدات    4

 فني مواتير    4

 لحام كهرباء    4

 الشروط: مؤهل متوسط صناعي 

 سنة  30حتى  –           

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية القوى العاملة 

 باإلسماعيلية  
 خلف االستاد  -شارع شبين الكوم 

  3364493/064ت / 

 

 إدارة التشغيل بالمديرية

 

  شركة اإلسماعيلية فروزن فودز 

 لتصنيع وتجميد الخضراوات 

  المنطقة الصناعية الثانية  -اإلسماعيلية 

  طريق عز الدين 

 1613025الرقم التأميني/

  01220430606ت/

 عدد

 خبرة –فني صيانة ميكانيكا خطوط إنتاج    1

 سنة  35:  27السن:      

 سنة  25 –عامل إنتاج    5

 الشروط: مؤهل متوسط 

 الراتب: حسب المقابلة

 

 

 رفس يفرست س

 للخدمات البريدية 

 أرض الجمعيات –اإلسماعيلية 

 ( 43،  41بلوك)  - 

 1491566الرقم التأميني/

 المسئول/ أ. خميس عبد الهاديالمدير 

  01223251516ت/

 عدد

 سنة  45حتى  –مدخل بيانات    1
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 سنة  40حتى  -منسق مشروعات     1

 متوسط  –الشروط: مؤهل عالي 

 سنة  40حتى  –عامل بوفيه    1

 اجتماعي  –المزايا: ت. صحي 

 حافز شهري  -        

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 دريم  بلو

 اإلسماعيلية - الجاهزةللمالبس 

 األولى والثانية المنطقة الصناعية

 أمام جهينة

 3340648الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. أمل محمود رجب

 01283495747ت/

 عدد

 متوسط -مؤهل عالي  - مدير قسم التعبئة   3

 مشرف خط إنتاج  10

 )سنجر أوفر أورلية( خياط  50

 جودةمراقب   10

 عامل تشطيب  10

 عامل تعبئة  10

 طباعة وتطريزفني   10

 عامل مكواه 10

 يقرأ ويكتب – فرد بالقص وترقيمعامل  20

 سنة  2:  1خبرة  -الشروط: من الجنسين 

 تأمين صحي إجتماعي -المزايا:

  مواصالت – حافز إنتظام -        

 الراتب حسب المقابلة 

 مديرية القوى العاملة 

 بالبحيرة
 شارع عبد السالم الشاذلي 

 مجمع المصالح الحكومية

 3317593/045ت / 

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 مدرسة الفارابي الخاصة للغات 

 طريق مصر إسكندرية الزراعي – 52كيلو 

 2820708الرقم التاميني/

 أ. مها طمان  /المدير المسئول

  3317593/045 ت. المديرية/

 عدد

 فرنسية (  -ألمانية  -) إنجليزية  معلم لغة   8

 علوم لغات ( -معلم ) رياضيات لغات    8

 الشروط: ب. تربية لغات 

 آداب –ليسانس ألسن  –          

 ب. هندسة  –معلم حاسب آلي    2

 ال يشترط خبرة  –عامل خدمات معاونة    4

 سنة  40حتى  -الشروط العامة: من الجنسين 

 سنوات  5رة خب –                  

 سنة 40حتى  -مؤهل عالي  -أمين مخزن   2

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

 

 

 مستشفى دار السالم التخصصي

 دمنهور  – 31عمارة  –شارع الموازين 
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 أبو الريش 

 1000344الرقم التاميني/

 د. يسري محمد  /المدير المسئول

 3317593/045ت. المديرية/ 

 عدد

 داخلي –تمريض ) عناية فائقة    9

 مؤهل عالي  -عمليات(  –عناية  أطفال  -    

 مالحظة أطفال (  –تمريض ) طوارىء    6

 معهد تمريض  -     

 مؤهل فوق المتوسط  –فرد أمن    3

 خبرة  -سنة   30الشروط: السن حتى 

 من الجنسين  -          

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 شركة جي فور إس لألمن والحراسة

 أكتوبر  6مدينة  –ميدان النجدة 

 ( 1339فيال )  – 234شارع  

 1787896الرقم التاميني  /

 أ. محمد عبد الرازق /المدير المسئول

 أ. أحمد السيد 

 01029569597-01029830521ت/

 عدد

 ال يقل المؤهل عن اإلعدادية  –فرد أمن   50

 سنة  48:  21السن:  -     

 اجتماعي  –المزايا: ت. صحي 

 مواصالت داخلية  -توفير سكن  -         

 ج3000الراتب: 

 

 دمنهور  -منطقة قوى عاملة 

 شقة  1أبو الريش مساكن فر غلى عمارة 

 

 دمنهور -مكتب تشغيل 

 شبرا دمنهور -شارع عبد العزيز عثمان 

 0453317407 -3317433ت/

 

 جمعية تنمية المجتمعات المحلية 

 "المبادرة"

 ميدان الساعة  –دمنهور  –البحيرة 

 2107619الرقم التاميني  /

 د.زينب محمود  المدير المسئول/

 -3317433/. م. التشغيل ت

0453317407    

 عدد

 مسئول تمويل   30

 حاسبات ومعلومات  –مدخل بيانات    3

 مسئول خدمة عمالء    3

  مسئول ملفات وعقود عمالء    3

 ليسانس حقوق –     

 الشروط: من الجنسين 

 متابع ميداني    6

 الشروط: مؤهل عالي 

 من الجنسين  - عامل خدمات معاونة    3

 ج2400الراتب: 

 

 

 

 

  مديرية القوى العاملة 
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   بالقليوبية    

    مجمع المصالح الحكومية  -بنها الجديدة  

   بجوار المحافظة   -الدور الثالث  

  32259190/013 – 3224543/013ت/

 

  العمالة بالمديريةإدارة بحوث 

 

 ف والتبريد واألجهزة المنزليةيلتكيلالدولية 

المنطقة الصناعية األولى  -العبور -القليوبية 

 19مبنى رقم 13013بلوك

 2252819الرقم التاميني  /

 المدير المسئول/أ. محمد السيد حامد

 0244812308ت/

 عدد

 ج2500- مندوب مبيعات    5

 من الجنسين -أخصائي تسويق إلكتروني    1

 ج2500الراتب:     

 مراقب جودة   3

 سنوات  5:  2خبرة  -الشروط: مؤهل عالي 

 ج2250- فني تجميع أجهزة منزلية 15

 فني صيانة أجهزة منزلية   4

 سنة  15:  5خبرة  -     

 أعمال ميكانيكة - فني مكابس   5

 واتسن 10:3خبرة  -     

 مؤهل متوسط الشروط: 

 سنة 40:18السن الشروط العامة: 

 الراتب: حسب المقابلة 

 مديرية القوى العاملة 

   بدمياط      
 ميدان سرور      -شارع التحرير 

     322126/057ت/ 

 

 دمياط الجديدة -مكتب تشغيل 
 المجاورة االولى  -ول األ يالح

 ( 5مدخل رقم ) -عمارة الدلتا 
 407025/057ت/ 

 

 شركة ريفير فودز للمواد الغذائية
  29جاورة م -دمياط  

 بجوار سوبر ماركت الصباحي 
 1945894الرقم التأميني/ 
 عبد الرحمن . المدير المسئول/ أ

 01091223272ت/
 عدد
 متوسط   –مؤهل عالي  –مندوب مبيعات   10

 سنة  30حتى  –     
 الراتب: حسب المقابلة 

 

 زالة للحديد غمصنع 
 المنطقة الصناعية  –دمياط 

 2232959الرقم التأميني/ 
 . محمد خليل  المدير المسئول/ أ

 01066654335ت/
 عدد
 حداد   15
 براد   15

 الشروط: مؤهل متوسط صناعي 
 سنة  35حتى  –           
 ج4500الراتب: 

  مديرية القوى العاملة  
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  بالشرقية 

  بجوار بنك االسكندرية  -برج البريد 

  الزقازيق –الدور الثالث 

  055/2302045ف/  -055/2349923ت/

 

 بلبيس -منطقة قوى عاملة 

 شارع سعدون البطريق 

  055/  2850283ت / 

 

 العاشر من رمضان -مكتب تشغيل 

 دارىالمبنى اإل-مجمع المصالح الحكومية

 الدور الرابع -ول األ يالح

 015379825ت/

 

 شركة الشين بالست 

 إلنتاج األكياس البالستيك 

 المنطقة الصناعية األولى -العاشر من رمضان 

 448002الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. أيمن محمد 

 015379825ت. م. التشغيل/ 

 عدد

 مؤهل متوسط  –نساج بالستيك   30

 ج3200الراتب:       

 من الجنسين  –ترزي شكائر بالستيك   20

 ج2500الراتب:      

 سنة 22السن  –سنوات  3الشروط: خبرة 

  توفير مواصالت  -          

 مينا فارم لألدوية 

  العاشر من رمضان

  A2المنطقة الصناعية الثالثة 

   960673الرقم التأميني/

 015379825ت. م. التشغيل/ 

 عدد

 صيدلي رقابة جودة    5

 صيدلي إنتاج    5

 الشروط: ب. صيدلة 

 مؤهل متوسط  –عامل إنتاج    5

 الشروط العامة : من الجنسين 

 خبرة سنة  –سنة  25حتى  –               

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 يونيون

 للدهانات والصناعات الكيماوية 

 العاشر من رمضان  – B3المنطقة الصناعية 

 1588584الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ د. يحي طلعت 

 015379825ت. م. التشغيل/ 

 عدد

 متوسط  –مؤهل عالي  –أمين مخزن    2

 خبرة  –سنة  45حتى  -     

 خبرة  –سكرتارية    2

 خبرة  –خدمة عمالء    2

 خبرة -سنة  30حتى  –مسئول مشتريات    1

 الشروط: مؤهل عالي 

 عامل إنتاج   15

 عامل مخازن    5

 فرد أمن    5

 الشروط: مؤهل متوسط 
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 خبرة  –فني صيانة ميكانيكا    3

 سنة  25الشروط: السن 

 ج2500:  2400الراتب: 

 

 معامل بي أند سي 

 لتصنيع األدوية  

 العاشر من رمضان 

 أمام سبريا مصر–المنطقة الصناعية الثالثة 

 2427968الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. محفوظ صبحي   

 015379825ت. م. التشغيل/ 

 عدد

 ج 2400 –فني إنتاج    5

 ج 2400 -عامل تغليف    10

 الشروط: مؤهل متوسط 

 عامل خدمات    3

 سنة  35حتى  –الشروط العامة: من الجنسين 

 المزايا: توفير مواصالت 

 الشرقية -العاشر  -بلبيس                

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيجيبت تيلورينج 

 للمالبس الجاهزة 

  A1الثالثة المنطقة الصناعية 

 العاشر من رمضان 

 1713565الرقم التأميني/

  أ. محمد المدير المسئول/ 

 410661/554-410662ت/

 عدد

 مؤهل عالي  –أخصائي جودة   40

 سنة  30حتى  –       

 جميع المؤهالت  –عامل إنتاج   500

 الشروط: من الجنسين 

 يقرأ ويكتب  –عامل مخازن   50

 ج2600الراتب: 

 

 سافكو للزيوت النباتية 

  3خط  -المنطقة الصناعية الثالثة

 العاشر من رمضان - بجوار شركة لبان سمارة

   2800383الرقم التأميني/

 015379825ت. م. التشغيل/ 

 عدد

 عامل إنتاج   40

 عامل مخازن   10

 ج 3500 –فني صيانة كهرباء    2

 فرد أمن إداري    6

 الشروط: مؤهل متوسط 

 المزايا: توفير وسيلة مواصالت 

 بلبيس  أبو حماد  –العاشر من رمضان       

 ج 2400الراتب: 

 

 شركة مصر 
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 إلضافات األعالف 

بجوار  3خط  –المنطقة الصناعية الثالثة 

 مصنع ألفا للزيوت  

   1327175الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. احمد محمد 

 015379825ت. م. التشغيل/ 

 عدد

 مؤهل متوسط  –فرد أمن     2

 ج4500 –سنة  40حتى  –      

 سنة  32حتى  –سائق درجة أولى    1

 ج4000الراتب:      

 المزايا: توفير مواصالت 

 

 كيما فارين مصر 

 5/92قطعة  –المنطقة الصناعية الثالثة 

 العاشر من رمضان 

 2495885الرقم التأميني/

   المدير المسئول/ أ. محمد السيد 

 015379825ت. م. التشغيل/ 

 عدد

 مؤهل عالي  –محاسبة    1

 مؤهل عالي  –أخصائي موارد بشرية    1

 متوسط  –     

 فني معمل    1

 سنة  25:  2الشروط: 

 ج2400الراتب: 

 

 

 

 أكما لسباكة المعادن 

   A6-العاشر من رمضان 

 بجوار شركة المنير ومدستار 

 2169463الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. محمد سعيد    

 015379825ت. م. التشغيل/ 

 عدد

 حديث التخرج  -كيميائي    2

 رقابة جودة  –ب. علوم كيمياء  –     

  إنتاج (  –ميكانيكا  –) مدني  مهندس   2

 موظف مبيعات    1

 عامل خدمات    6

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 سي باك 

 لمواد التعبئة والتغليف 

   A6-العاشر من رمضان 

 المنطقة الصناعية الثالثة 

 2023397الرقم التأميني/

 015379825ت. م. التشغيل/ 

 عدد

 ميكانيكا  -مهندس)كهرباء    6

 ب. هندسة  –( مهنية سالمة وصحة  -     

 ج9000الراتب:      

 ج2500 –سنة  27حتى  –عامل إنتاج    5

 ج6000 –مشغل إنتاج    4

 الشروط: مؤهل متوسط صناعي 

 سنة  30الشروط العامة: السن حتى 
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 هاي باك 

 لصناعة الكرتون المضلع  

  A6-العاشر من رمضان 

 بجوار ديورافيت –المنطقة الصناعية الثالثة 

 1442599الرقم التأميني/

 015379825ت. م. التشغيل/ 

 عدد

 ميكانيكا (  –مهندس ) كهرباء    4

 ب. هندسة –     

 مهندس سالمة وصحة مهنية    2

 هندسة –ب. علوم  –     

 خبرة  –سنة  30الشروط: السن: حتى 

 ج9000الراتب: 

 سنة    30السن:حتى  -خبرة  –فني إنتاج    4

 ج6000الراتب:      

 ج2500 -سنة  27حتى  -مساعد إنتاج   10

 الشروط: مؤهل متوسط صناعي 

 

 ماستربت 

 لالستثمار الصناعي 

 إنتاج العبوات البالستيكيةولصناعة 

   A1المنطقة الصناعية -العاشر من رمضان 

 2960299الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. ليما وليد     

 015379825ت. م. التشغيل/ 

 عدد

 مؤهل متوسط –عامل مخازن   10

 ج2400 –سنة  27حتى  –       

 أبو حماد ( –المزايا: توفير خطوط ) العاشر 

 

 شركة الجوهرة لصناعة الكرتون

   مدينة بدر 

 1973951الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. توفيق رزق     

 015379825ت. م. التشغيل/ 

 عدد

 ميكانيكية ( –فني صيانة ) كهربائية   10

 ج4000الراتب:  -خبرة  -       

 عامل إنتاج   50

 عامل صيانة   10

 الشروط: مؤهل متوسط صناعي 

 ج2400الراتب: 

 خبرة - ثالثة -سائق درجة ثانية   10

 ج3000:  2800 –مؤهل متوسط  -      

 بدر –المزايا: توفير خطوط العاشر 

 

 سوالنج  

 للمالبس الجاهزة 

 A5 –العاشر من رمضان 

 2857210الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. محمد مسعد     

 015379825ت. م. التشغيل/ 

 عدد

 سنة  35حتى  – مراقب جودة  10

 سنة 35حتى  - عاملة كنترول   10

 متوسط  –الشروط: مؤهل عالي 

 سنة  35حتى  –عامل حياكة   20

 سنة  30حتى  –عامل مساعد   15

 الزقازيق -الزايا: توفير مواصالت ) بلبيس 

 العاشر من رمضان ( -        
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 سبريا مصر إلنتاج الكيماويات 

المنطقة الصناعية الثالثة العاشر من رمضان 

 بجوار دوار العاشر  –

 852055الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. رضا سعد     

 015379825ت. م. التشغيل/ 

 عدد

 ب. هندسة كيمياء –مهندس معالجة مياه    2

     كهرباء قوى  –مهندس ) ميكانيكا قوى   12

 ب. هندسة  –تركيبات (  –      

 سنة  35الشروط: السن حتى 

 ج3500الراتب: يبدأ 

 كهربائية  –فني صيانة ميكانيكية   16

 متوسط  –مؤهل فوق المتوسط  -     

 مؤهل متوسط  –فني معالجة مياه    4

 سنة  40الشروط: السن حتى 

 ج3000الراتب: يبدأ 

 سنة  2: خبرة ال تقل عن العامة الشروط

  يقرأ ويكتب –عامل إنتاج   200

 ج3000:  2000 -سنة  35حتى  -        

 القاهرة ( -المزايا: توفير مواصالت) الشرقية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة المصرية

 لصناعة البالستيك  

 A6المنطقة الصناعية  – 37،  36قطعة 

 العاشر من رمضان 

 2096861الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. أحمد  

 015379825ت. م. التشغيل/ 

 عدد

 ؤهل متوسط صناعي م –عامل إنتاج  10

 ج2000 –سنة  25حتى  -      

 

 الشركة العالمية للطباعة

 طباعة مواد التعبئة والتغليف 

 العاشر من رمضان 

 1083399الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. أحمد عبد اللطيف     

 015379825ت. م. التشغيل/ 

 عدد

 ج2400 –مؤهل متوسط  -عامل إنتاج   10

 الشرقية -توفير مواصالت القاهرة  -     

 الجيزة -                                    

 

 

 فأقوس  -منطقة قوى عاملة 

 شارع المشروع 

 بجوار المدرسة الصناعية 

 055/  3972438ت / 
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 الصالحية –مكتب تشغيل 

 مجمع المصالح 

 يبجوار بنك التنمية واالئتمان الزراع

 0553202931ت/

 

 شركة صناعة وسائل النقل

 MCV 

 المنطقة الصناعية األولى  -الصالحية الجديدة 

 1206350الرقم التأميني/

 0553202931ت. م. التشغيل/

 عدد

 سنة  30حتى  –فرد امن    1

 سنة  31حتى  -عامل بوفيه     1

 سنة  32حتى  -سائق كالرك     1

 سنة  33حتى  –عامل زراعي    1

 مؤهل متوسط صناعي  -الشروط: 

 سنوات  3خبرة   -           

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 شركة الصالحية 

 MISللصناعات المعدنية 

 المنطقة الصناعية األولى  -الصالحية الجديدة 

 1362225الرقم التأميني/

 0553202931ت. م. التشغيل/

 عدد

 خراطة ( –برادة  –لحام  –فني ) دهان    4

 سنة  33حتى  –مؤهل متوسط صناعي  -     

 سنوات  5خبرة  -    

 الراتب: حسب المقابلة 

 لقاحات لشركة ميدل إيست 

 المنطقة الصناعية الثانية  -الصالحية الجديدة 

 2457569الرقم التأميني/

 0553202931ت. م. التشغيل/

 عدد

 ب. علوم  –كيميائي    2

 ب. طب بيطري –طبيب بيطري    2

 مؤهل متوسط  – HVACفني    1

 سنة  23السن  –الشروط: خبرة 

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 الحسنية –مكتب تشغيل 

 عمارة عطوان

 2776424ت/

 

 تساهيل للمشروعات متناهية الصغر 

 الحسينية  –شارع الزهور 

  4621687الرقم التأميني/

    أحمد عبد السالم المدير المسئول/ أ. 

  01090919139ت/

 عدد

 متوسط  –مؤهل عالي  –مسئول ائتمان   15

 ب. تجارة   –مراجع حسابات    1

 مؤهل عالي  –صراف    1

 مدخل بيانات    1

 عامل    1

 سنة  35حتى  -الشروط: من الجنسين 

 ت. اجتماعي  –المزايا: ت. اجتماعي 

 ج2250الراتب: 



                                             

               

                                                                  

 
                 

 

12 
 ج

 

 

 

 

2022 

 منطقة قوى عاملة الزقازيق

 النوعيةبجوار كلية التربية  -الصيادين

 2310139/055ت/ 

 

 الزقازيق المطور  –مكتب تشغيل 

 الزقازيق -اإلشارة  –المساكن التعاونية 

 

 أوبن شركة 

 لجاهزة للمالبس 

 الزقازيق  –طريق هرية الجديد 

  2993406الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. محمد مجاهد    

  0552310139ت/

 عدد

 مؤهل متوسط صناعي  –عامل إنتاج    5

 سنة  35حتى  –من الجنسين  -     

 ج2500 –سنوات  3خبرة   -     

 سنة  50حتى  –حارس    1

 الشروط: من سكان الزقازيق

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مديرية القوى العاملة

  بالغربية 

  أخر شارع الجيش  -طنطا 

  د طنطا الرياضي إستا بجوار

  3409635/040ت/ 

 

 المحلة الكبرى  -منطقة قوى عاملة 

 بمقر الوحدة المحلية  -المحلة الكبرى 

 234618/040ت/

 

 المحلة أول  –مكتب تشغيل   

 3و2شقة  - 41عمارة  - مشروع مبارك

 0402435032 ت/

 

 بالمحلة التخصصي  مستشفى أجياد

 خلف اإلدارة التعليمية

 2632814الرقم التأميني/

 المسئول/د.أشرف محمدالمدير 

 01223794909ت/

 عدد

 مؤهل متوسط -معاون فريق   5

 خدمات معاونة   5

 سنة  40حتى  – من الجنسينالشروط: 

 

 

 

 

 



                                             

               

                                                                  

 
                 

 

13 
 ج

 

 

 

 

2022 

 الصرافة النور شركة 

 أحمد ماهر)البهلوان(ارع ش 48

 المحلة الكبرى

 972472الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ. محمد عبد الحليم

 0402435032/. م. التشغيلت

 عدد

 محاسب   2

 صراف   2

 من الجنسين - بكالوريوس تجارةالشروط: 

 سنة  40حتى  -           

 حوافز -المزايا: تأمين صحي إجتماعي

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 المحلة ثان  –مكتب تشغيل 

 3شقة  49عمارة  -مشروع مبارك 

 04024355969 ت/

 

 مجموعة الشوا 

 مالبس جاهزة

 ميدان المحطة  –المحلة الكبرى  –الغربية 

 2438777الرقم التأميني/

 سهير نصر الدينأ. المدير المسئول/ 

 01011460233ت/

 عدد

 ؤهل متوسطم - من الجنسين -بائع   20

 سنة  30حتى       

 الراتب حسب المقابلة

 

 سمنود  -مكتب تشغيل 

 مساكن الوحدة المحلية  -سمنود 

 2970367/040ت/ 

 

 إم إس إم للكرتون

 عزبة عبد الباسط سمنود

 2515679الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ السيد السعيد منصور

 2970367/040 /. م. التشغيلت

 عدد

 تجاري مؤهل متوسط - أمين مخزن   1

 سنة  35حتى  – سنوات 3خبرة  -     

 اليشترط مؤهل –عامل    3

 الراتب حسب المقابلة

 

 فرص عمل بالمنشآت الواقعة 

 في  دائرة عمل 

 بالغربيةمديرية القوى العاملة 

 عدد

  صنع حلويات الزهور مل عامل   5 

 سمنود -103301الرقم التأميني/        

 عامل لشركة إيجيبت فيوتشر   10

 السنطة -2775889الرقم التأميني/      

 لشركة سنترا  –عامل نظافة    5

 الغربية - 1908953التأميني/الرقم      

 للحصول على البيانات التفصيلية

 وعناوين هذه المنشآت 

يرجع في ذلك لمديرية القوى العاملة  

 الغربية بمحافظة 
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  ديرية القوى العاملةم

     بالدقهلية

  الدقهلية  –مبنى المحافظة الدور الرابع 

      2313708/050ت/

    2300890/050ف/   

 

 التشغيل بالمديريةإدارة 

 

 الشوا للمالبس الجاهزة 
 الدقهلية   

 22427741الرقم التأميني/
 المدير المسئول/ أ. هشام عاوني

 01027893620ت/ 
 عدد

 سنة  50حتى  –مدير فرع    5
 سنة  40حتى  –نائب مدير فرع    4
 مشرف مبيعات    6

 صراف   15
 الشروط: مؤهل عالي 

 ممثل بيع   40
 مخزنأمين    3

 فرد أمن   15
 متوسط  –الشروط: مؤهل عالي 

 سنة  25ال يقل عن  –عامل مخزن   20
 من الجنسين  –عامل خدمات   5
 ثانية  –سائق رخصة أولى    4

 سنة  18ال يقل السن عن  -    
 الشروط: ال يقل المؤهل عن إعدادية 

 سنة  35الشروط: العامة: السن حتى 

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 مديرية القوى العاملة 

 بالفيوم 

 المشتل خلف كلية الخدمة االجتماعية

 347331/084ت/ 

 

 مكتب تشغيل كوم أوشيم

 المنطقة الصناعية

 210601ت  /  

 

  فانتدج إيجيبت للسياحة

 "بابا جونز"

 القاهرة - مصرالجديدة –شارع الثورة 99

 2123433الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ. محمد كمال

 01201371262ت/

 عدد

 مطبخ - شيف  50

 مطاعم –ويتر  50

 سنة  35الشروط: السن حتى 

 تأمين حياة -تأمين صحي إجتماعي  -المزايا:

 توفير سكن -         

 ج2800 :الراتب
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   ديرية القوى العاملةم

           بأسيوط 

        الدور الثالث –مجمع المصالح الحكومية 

       2324587/088ت/ 

 

 G4Sجي فورإس 
 للخدمات األمنية

 ميدان األردنية -العاشر من رمضان
 3الدور - مدخل ج -1سنتر رقم 

  1787896الرقم التأميني/ 
  المدير المسئول/د. عمرو سليم

 01091390516-01127994847ت/
 عدد

  مراقب كاميرات - فرد أمن 200
 من الجنسين -يقرأ ويكتب  -      

 ج حسب المقابلة3500:2900الراتب: 
  تأمين صحي إجتماعي -المزايا:
 سكن مجهز للمغتربين -         

 مواصالت من السكن لموقع العمل -         

 

 عمال بأسيوطسيدات األ جمعية

 شارع الجمهورية -أسيوط 

 أبراج عثمان بن عفان

 1699006الرقم التأميني/

 0128813887ت/

 عدد

 متوسط  -مؤهل عالي  - أخصائي قروض 15

 سنة 40حتى  - من الجنسين -     

 الراتب: حسب المقابلة

 

 كشري الميدان

 أسيوط - سيتي األولى

 3069129الرقم التأميني/

 ياسر جمالأ.المدير المسئول/ 

 01016641200ت/

 عدد

 كاشير   3

 من الجنسين - خدمة عمالء   2

 أمين مخزن   2

 مؤهل عاليالشروط: 

 ويتر   5

 استيور   2

 مؤهل متوسط -الشروط: 

 سنة2:1 خبرة من  -           

 الراتب حسب المقابلة

 

 هايبر جودة

 أمام أسماك الحمد-سيتي األول  ارعش

 أسيوط

  3158419الرقم التأميني/

 أحمد عوض يوسفأ.المدير المسئول/

 01067555590ت/

 عدد

 كاشير   2

 فرد أمن   3

 مؤهل عاليالشروط: 

 مؤهل متوسط - ممرموظف    3

 سنة30:25السن -الشروط:

 سنوات3خبرة  -          

 حسب المقابلة :الراتب
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 كاتشركة البر

 الجمهورية ارعش - أبراج الوطنية -أسيوط 

 3203843الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ محمود سيد

 01005521352ت/

 عدد

 صيدلة .ب – صيدلي   5

 مؤهل متوسط - مساعد صيدلي   5

 خبرة سنة على األقلالشروط: 

 الصيدلي يمكن ان يكون طالب محلوظة: 

 بشرط الخبرة             

 

 مصنع الرحاب للكرتون

 المدينة الصناعية - أبنوب –أسيوط 

 عرب العوامر

 2757708الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ جمال جالل

 01028888636ت/

 عدد

 متوسطمؤهل  –عامل    8

 ةنيكاميكانيكي م   2

 ةنيكاكهربائي م   2

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

 

 

 

 

  العالمية  صدقاءشركة األ

 للبالستيك

 بني غالب - المدينة الصناعية -أسيوط 

 1970192الرقم التأميني/

 01001661700ت/ 

 عدد

 مؤهل متوسط-من الجنسين  – نساج 15

 سنة  35حتى  -    

 الراتب: حسب المقابلة

 

 فرص عمل بالمنشآت الواقعة 

 في  دائرة عمل 

 بأسيوطمديرية القوى العاملة 

 عدد

 مطحن عبد الرحمن عبد الكريم ل عامل  10 

 أسيوط -1938245الرقم التأميني/        

 لشركة نفرتيتي  –عاملة   15

 أسيوط – 1262091الرقم التأميني/       

 شركة التيسيرلعامل تعبئة وتغليف     5

 أسيوط -2472882الرقم التأميني/        

 بسيطاشركة لتعبئة وتغليف  ةعامل    10

 أسيوط -الرقم التأميني/        

 لشركة النمساوي - مؤهل متوسط–عامل  10

 أسيوط - 2172834الرقم التأميني/      

 للحصول على البيانات التفصيلية

 وعناوين هذه المنشآت 

يرجع في ذلك لمديرية القوى العاملة  

 أسيوطبمحافظة 
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  ديروط –منطقة قوى عاملة 

 شارع سعد زغلول بالمساكن الشعبية 

  4770952/088ت/ 

 

  القوصية -مكتب تشغيل 

 بجوار المطافى القوصية -المساكن الشعبية 

   088/ 4750747 ت/

 

 عمال سيدات األ جمعية

 شارع الجالء –القوصية  -أسيوط 

 1699006الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. أ. محمد إيهاب 

 01096778466ت/

 عدد

 مؤهل عالي -نائب مدير فرع    1

 سنوات في مجال التمويل   5خبرة  -     

 متناهي الصغر      

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية القوى العاملة  

 بالوادي الجديد  
 شارع الدكتور احمد فخري 

 طريق الداخلة) الخارجة(  

    7920322/092ت/ 

 

 فرص عمل بالمنشآت الواقعة 

 في  دائرة عمل 

 بالوادي الجديدمديرية القوى العاملة 

 عدد

   عامل لشركة طيور بلدنا  2 

 الداخلة -2978130الرقم التأميني/        

 عامل لمطعم مؤمن    2

 الداخلة -2358570الرقم التأميني/     

 عامل لشركة البركة للمنظفات    2

 الداخلة -3222917الرقم التأميني/     

 للحصول على البيانات التفصيلية

 وعناوين هذه المنشآت 

يرجع في ذلك لمديرية القوى العاملة  

 الوادي الجديد بمحافظة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية القوى العاملة 
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 بالبحر األحمر

 ديوان عام المديرية

 3546412/065 /ت

 

 إدارة التشغيل بالمديرية 

 

 يجنبرجر االيا فندق شتا

مرسى علم   –طريق القصير  – 67كيلو 

 البحر األحمر 

 3200926الرقم التأميني/ 

 . محمد جمال المدير المسئول/ أ

 0653750078ت/

 

   عدد

 خبرة  –مساعد رئيس صف    3

 خبرة  –بار (  –مضيف ) مطعم   13

 بار (  –مساعد مضيف ) مطعم    9

 خبرة  –ثاني  –طباخ أول    6

 عامل تجهيز وتحضير    7

 خبرة  –مشرف غرف    7

 سنة  30حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

 ج2500:  2400الراتب: 

 

 

 

 

 

 فندق أبروتيل كوستا ماريس 

مرسى علم  القطعة  –طريق القصير  79كيلو 

 البحر األحمر  -مرسى مبارك  –(  5) 

 3330468الرقم التأميني/ 

 . محمود مصباح  المدير المسئول/ أ

 01001142224ت/

   عدد

 ساخن  –مساعد رئيس قسم بالمطبخ    2

 ج 4000:  3200الراتب:      

 ج3200:  2800 –طباخ أول    2

 الشروط: خبرة سنتين 

 الشروط: مؤهل متوسط 

 ج3800:  3000 –فني بالط    1

 ج3000:  2400 –عامل زراعة    1

 سنوات  3خبرة  -مشرف أدوار   1

 ج5000:  4000الراتب:      

 مؤهل متوسط  –منقذ    1

 خبرة سنة  –مشرف غرف    1

 عامل كافتريا العاملين    1

 ج 2600:  2400الراتب: 

 سنة  30الشروط العامة: السن حتى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فندق جاز مرايا  
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 مرسى علم –طريق القصير  67كيلو 

 البحر األحمر    

 3191706الرقم التأميني/ 

 . طارق السيد  المدير المسئول/ أ

 0653750000ت/

   عدد

 عامل تجهيز وتحضير    3

 ج3000:  2600 -طباخ اول ) جزار (    1

 ج2600:  2500 –طباخ ثاني ) بارد (    1

 الشروط: خبرة  

 ج2700:  2500 –عامل زراعي    2

 : مؤهل متوسط العامة الشروط

 سنة  30حتى  –                  

 

 فندق جاز سواليا  
 مرسى علم  –طريق القصير  67كيلو 

 البحر األحمر   
 1875274الرقم التأميني/ 
 . أشرف السيد  المدير المسئول/ أ

 0653750030ت/

   عدد

 زراعة ( –عامل ) مغسلة    4

 ج2700:  2500الراتب:      

 خبرة -جزار (  –طباخ أول ) سخن    2

 ج3000:  2600الراتب:     

 ج2600:  2400 –طباخ ثالث سخن    1

 خبرة  -طباخ ثاني ) حلواني (    1

 ج2800:  2500الراتب:      

 مؤهل متوسط  -الشروط: 

 سنة  30السن حتى  -          

 

 فندق جاز المايا

مرسى علم  البحر  –طريق القصير  67كيلو 

 األحمر  

 1993666الرقم التأميني/ 

 . وسام زكريا  المدير المسئول/ أ

 0653750030ت/

   عدد

 عامل تجهيز وتحضير    3

 ج3000:  2600 –طباخ أول ) بارد (    1

 مشرف غرف    3

 طباخ ثاني ) سخن (    1

 عامل كافيتريا الموظفين    1

سنة  30حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

 ج2800:  2400الراتب: 
 

 فندق كورايا بيتش 

مرسى علم  البحر  –طريق القصير  67كيلو 

 األحمر  

 1757396الرقم التأميني/ 

 . محمد جمال   المدير المسئول/ أ

 0653750000ت/

 عدد

 عامل تجهيز وتحضير    4

 خبرة  –طباخ ثاني ) سخن (    1

 عامل زراعة    2

 مشرف غرف    4

 سنة  30حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

 ج2500:  2400الراتب: 

 فندق جاز المايا
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مرسى علم  البحر  –طريق القصير  67كيلو 

 األحمر  

 2256612الرقم التأميني/ 

 . أشرف السيد   المدير المسئول/ أ

 0653750030ت/

   عدد

 خبرة -طباخ ثاني ) سخن (    1

 خبرة  –مشرف غرف    2

 عامل تجيز وتحضير    3

 سنة  30حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

 ج 2800:  2400الراتب:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سالم وزان أبو العطار

 " أندومي" 

 فدان 250منطقة - (153-150 )قطعة

 مدينة بدر -طريق الروبيكي 

 2366703الرقم التأميني/

 عاطفالمدير المسئول/أ.سيد 

 01000443960ت/

 عدد

 مؤهل متوسط  – عامل إنتاج  50

  يقرأ ويكتب  –عامل نظافة   30

 سنة  30الشروط: السن حتى 

 ج2400الراتب: 

 : تأمين صحي إجتماعيالمزايا

 وجبات - مواصالت من وإلى الشركة -       

 توفير مواصالت من دائري قليوب -       

 العاشر من رمضان- السالم – المرج -       

 بدر -الشرقية  -       
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 اللولو 

 لألسواق التجارية الكبرى

 القاهرة - توين بالزا مول التجمع األول

 2670675الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ.محمد فهمي

 0110288877ت/

 عدد

 من الجنسين -مدخل بيانات    5

 مؤهل عالي -      

 كاشير  100

 مبيعات مسئول  100

 متوسط –مؤهل عالي الشروط: 

 سنة  38الشروط العامة: السن: حتى 

 ج3000الراتب: 

 

 مؤسسة التضامن

 للتمويل األصغر

 شارع اإلسعاف  -الحي السادس -أكتوبر6

 أعلى معمل بليغ –فدان  71 – 25رقم - 

 233344الرقم التأميني/ 

 أحمد الشيخالمدير المسئول/ أ.

 01280434414ت/

 عدد

 سنة  30حتى  -منسقة ميدانية    45

 ال يقل المؤهل عن متوسط   -     

 ج2400الراتب:

ملحوظة:يتم االتصال تليفونيا لتحديد موعد 

 ومكان المقابلة كل حسب موقعه الجغرافي 

 للفرع األقرب

 

 تكنوماستر

 للصناعات المعدنية  

   A5المنطقة الصناعية  –العاشر من رمضان 

    86قطعة 

 1962806التأميني/ الرقم

 المدير المسئول/ أ. عبد المنعم أنور  

 0554500309-01278474607ت/

 عدد

   Sheet metalمهندس ) إنتاج    9

 تخطيط ومتابعة  -جودة  -      

 سالمة وصحة مهنية  -صيانة ميكانيكية  -     

 من الجنسين  –مهندس تصميم    3

 مدير مكتب فني     3

 خبرة في الجال  -الشروط:ب. هندسة 

 لديه  –مؤهل عالي  –مندوب مبيعات   10

 سيارة خاصة      

 مشرف إنتاج    2

 مراقب جودة    2

 فني سالمة وصحة مهنية    2

 cncفني بنش    2

 co2فني لحام    5

 فني مكابس    3

 cncفني ثنايات    3

 مساعد إنتاج     4

 متوسط  –الشروط: مؤهل فوق المتوسط 

 سنة  40:  30الشروط العامة : السن: 
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 خبرة في مجال العمل  -                

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 الروضة للغزل والنسيج 

   A2المنطقة الصناعية  –العاشر من رمضان 

  3040234الرقم التأميني/

 015379825ت. م. التشغيل/

 عدد

 مؤهل فوق متوسط  –مدخل بيانات    1

 مؤهل متوسط صناعي  –عامل غزل    4

 سنة  25الشروط: السن: 

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 شركة بريجو لألغذية

أعلى البنك صالح سالم  –عمارات العبور  9

 الدور العاشر  –األهلي المصري 

 2298071الرقم التأميني/ 

 محمود العزازيالمدير المسئول/ أ.

 01068872881-01008660311ت/

 عدد

 مساعد مدير  10

 مشرف مطعم   10 

 سنة 35حتى  –الشروط: مؤهل عالي 

 متوسط –مؤهل عالي  –عضو فريق   200

 سنة  32حتى  -        

 سنة  32حتى  –شيف شواية    20

 ثانية  –سائق رخصة أولى   20

 سنة  42حتى  –      

 خبرة -الشروط: يجيد القراءة  

 سنة  35حتى  –عامل نظافة   10

 اجتماعي  -المزايا: ت. طبي  

 الراتب: حسب المقابلة

 

 فريش إلكتريك   

 العاشر من رمضان 

 1877792الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. خليل إبراهيم  

 015379825/ت. م. التشغيل

 عدد

 ج2400 –مؤهل متوسط  –عامل إنتاج   70

 فني إنتاج   10

 فني جودة    5

 سنة  30حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

 ج2500الراتب: 

 

 مصر النور 

 إلنتاج العبوات البالستيكية  

 B3منطقة  –العاشر من رمضان 

 1033208الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ م. محمد نور الدين 

 4500365/055ت/

 عدد

 مؤهل متوسط صناعي  –نساج    15

 خبرة  –سنة  30حتى  –       

 سنة  50حتى  –سائق  درجة اولى   10

 خبرة  –      
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 سينا مصر 

 لألمن والحراسة 

محطة مترو السيدة  –شارع بورسعيد 119

   أمام حلواني الجوادي  –زينب 

 1796517الرقم التأميني/

 عبد هللا محمد المدير المسئول/ أ. 

 01113714156-01060229639ت/ 

  عدد

 ج3000 -ساعة  12عمل -مشرف أمن   10

 ساعات 8عمل  -مراقب كاميرات   10

 ج2500الراتب:       

 ج2700:  2500  -فرد أمن   200

 الشروط: العمل بالعاشر من رمضان 

 متوسط  -مؤهل عالي  -          

 سنة  50حتى  -          

 اجتماعي  –المزايا: ت. صحي 

 توفير سكن لبعض المواقع -         

 

 شركة العاشر من رمضان 

 للتجارة ولتوزيع  

 B3منطقة  –العاشر من رمضان 

 1288254الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. محمد نور الدين 

 4500365/055ت/

 عدد

 خبرة -سنة  50حتى  -سائق درجة أولى    2

 

 المقابلة  الراتب: حسب 

 

 

 فاين باك   

 الشرقية  –العاشر من رمضان 

 1984674الرقم التأميني/

 015379825التشغيل/ت. م. 

 عدد

 ب. رقابة جودة  -مراقب جودة    6

 مؤهل متوسط  –سائق كالرك    4

 سنة  30السن حتى  –الشروط: خبرة 

 ج2500:  2400الراتب: 

 كهربائية ( –فني صيانة ) ميكانيكية    8

 ج5000 -سنة  35حتى  -     

 فني تشغيل ماكينات كرتون    6

 ج3000 -سنة  25حتى  -     

 خبرة  -الشروط: مؤهل متوسط 

 الشروط العامة: توفير خطوط سير

 القاهرة –بلبيس  –) الزقازيق             

 

 شركة ساس 

 للصناعات الكهربية 

 المنطقة الصناعية الثانية 

 العاشر من رمضان  

 2948328الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. مصطفى عبد الرحمن 

 015379825ت. م. التشغيل/

 عدد

 كهرباء  –ب. هندسة  –مندوب تسويق    2

 ج3500الراتب:      

 إدارة أعمال  –ب. تجارة  –سكرتيرة    1

 ج3000 –إجادة اللغة اإلنجليزية  -     

 ج3500 –أخصائي تخطيط    1
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 ج 3000 –مندوب مبيعات    3

 سنوات  10خبرةة  -مدير تصدير     1

 ج 5000 -سنة  35حتى  -      

 خبرة  –الشروط: ب. تجارة 

 ليسانس حقوق      –مشرف موارد بشرية    1

 ج4000 –خبرة بالمحاماه  –قانون  -    

 سنة 27:  25الشروط العامة: السن : 

 

 مصر الدولية لصناعة البالستيك
 شارع الصفا والمروة  – 3خط 

 1487420الرقم التأميني/
 015379825ت. م. التشغيل/

 عدد
 مؤهل متوسط  -فني كهرباء كنترول     2
 فني حقن بالستيك    2

 سنوات   3الشروط: خبرة 
 عامل إنتاج    40

 الراتب: حسب المقابلة

 

 مصنع كوكا كوال
 عرب العوامر وأبنوب -المدينة الصناعية 

 أسيوط
 2353252الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ إيهاب أحمد
 9231407ت/

 عدد
 مهندس)ب هندسة كهرباء .ميكانيكا(   3

 سنوات 8خبرة -ج3000الراتب 
 ب علوم -كميائي   2
 مؤهل عالي-مشرف بيع   2
 درجة ثانية-سائق   2

 حسب المقابلة :الراتب


