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مصر للفيبر جالس 

القاهرة –طريق القطامية المعادى 8الكيلو 

1491355: الرقم التأمينى

بهاء الدين محمد . ا: المسئول المدير

01099910111–01099910109: ت 

01099910104

عدد

مؤهل عالى –أخصائى جودة 20

مؤهل متوسط –فنى انتاج 120

سنة 50:20: السن : الشروط 

ج 4500:2400: الراتب -
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سينا مصر لألمن

القاهرة –من بورسعيد السيدة زينب 119

1796517: الرقم التأمينى 

عبد هللا محمد . ا: المدير المسئول 

0152662251-01060229639: ت 

عدد

ج5000–مدير منطقة 2

ج 3500–محاسب 2

مؤهل عالى : الشروط 

( الساحل الشمالى –العبور ) أمن أدارى فرد 250

(أكتوبر 6-العاشر من رمضان ) مشرف أمن 550

مراقب كاميرات 45

يجيد القراءة والكتابة –مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 50:20: السن : الشروط 

ج 4000:2600: الراتب -

إقامة –ساعات عمل 8–صحى . ت –إجتماعى .ت : المزايا 
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مؤسسة عمل مصر 

قطعة –البوابة الثالثة –اكتوبر 6

الجيزة –93،92

2887662: التأمينى الرقم 

محمود المغربى  : المدير المسئول 

01159666957: ت 

عدد 

فنى انتاج 250

صيانة ماكينات فنى 20

عامل انتاج مصنع اكواب بالستك 50

عامل انتاج 70

مؤهل متوسط : الشروط

سنة 38:21: السن -

حسب المقابلة : الراتب -

فوكس للصناعات الغذائية 

الجيزة –أكتوبر 6

2283471: الرقم التأمينى 

رمضان خميس : المدير المسئول 

01022667764: ت 

عدد

مهندس انتاج 4

مهندس جودة 3

عامل انتاج 50

متوسط زراعى–مؤهل عالى : الشروط 

حسب المقابلة : الراتب 
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شركة زاد للتوريدات والخدمات 

البترولية 

الجيزة–ش الهرم 282

2165042: الرقم التأمينى 

رجب . أ: المدير المسئول 

01225460091/ ت 

عدد

طباخ 10

ج 3000: الراتب 

شركة حراس مصر للتوريدات العمومية

والخدمات المتكاملة

–الكوم االخضر –ش الهرم 128

الجيزة

2604662: الرقم التأمينى 

على على أحمد : المدير المسئول 

01007445100: ت 

عدد 

عامل نظافة 50

بدون -مؤهل متوسط : الشروط 

ج 2300: الراتب 
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مصنع الفا مصر 

المنطقة الصناعية الثانية–الصالحية الجديدة 

253، 252قطعة 

الشرقية  

2680176: الرقم التأمينى 

ايهاب مسعد يوسف . أ: المدير المسئول 

05545299497: ت

عدد

مندوب مبيعات 5

مؤهل عالى: الشروط 

سنة 27:23: السن -

ج 2500: الراتب -

بيكو لصناعة الروافع الهيدروليكية 

المنطقة الصناعية الثالثة 

A1– الشرقية –العاشر من رمضان

1303939: الرقم التأمينى 

0552349924: ت 

عدد

هندسة . ب –مكتب فنى مهندس 1

فنى كهرباء كنترول 3

مساعد انتاج 10

تحميل عامل 5

تركيبات فنى 2

سائق كالرك 1

سائق درجة ثالثة 1

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 35:30: السن -

حسب المقابلة: الراتب -

ان العاشر من رمض–الدائرى –الزقازيق : توفير مواصالت 
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إيجيبت تكستايل K .C Gشركة 

الشرقية –العاشر من رمضان 

2227481: الرقم التأمينى 

محمود مدحت . ا: المدير المسئول 

0552349924: ت

عدد 

عامل انتاج 20

نسيج فنى 40

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 45:25: السن -

ج 4200: 2500: الراتب -

تأمينات –وجبات –توفير مواصالت : المزايا 

أجتماعية 

 MCVشركة صناعة وسائل النقل 

ية الشرق–الصالحية الجديدة –المنطقة الصناعية االولى 

1206350:الرقم التأمينى 

0552349924: ت

عدد

فرد أمن 1

عامل بوفية 1

سائق كالرك 1

عامل تشطيب 1

سنوات 5خبرة –مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 30:18: السن -

حسب المقابلة: الراتب -
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ثرى برازر للصناعات الهندسية والكهرباء 

(  أرت الين ) 

العاشر من رمضان –المنطقة الصناعية الثالثة 

الشرقية 

2436609: الرقم التأمينى 

أبراهيم . أ: المير المسئول 

0552349924: ت

عدد

سنوات 10خبرة –مدير تركيبات 1

سنوات 3خبرة –أخصائى مبيعات معرض 2

سنوات 3خبرة –أخصائى نظم معلومات 2

حسب المقابلة : الراتب -مؤهل عالى : الشروط 

سائق 5

فنى انتاج 30

ج 3300: الراتب –مؤهل متوسط  : الشروط 

الدائرى –العاشر من رمضان : توفير مواصالت 

شركة صناعات المستقبل فيوتك 

–المنطقة الصناعية الثالثة أ العاشر من رمضان 

الشرقية 

2422784: الرقم التأمينى 

محمد لطفى. ا:المدير المسئول 

0552349924: ت

عدد

ج 5500–هندسة . ب –ميكانيكا مهندس 1

عامل انتاج 48

فنى كهرباء 1

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 26: السن -

ج 3500: 3000: الراتب -

–ل كفر الغو–الدائرى –المنوفية : توفير مواصالت 

الزقازيق –أبو حماد  9



سيراميكا فارسينا 

العاشر من رمضان –المنطقة الصناعية الرابعة 

الشرقية 

2326660: الرقم التأمينى 

جورج رزق . أ: المدير المسئول 

0552349925: ت 

عدد

فنى انتاج 20

فنى صيانة 20

فنى كهرباء 10

سائق كالرك 10

عامل خدمات 20

مؤهل متوسط  : الشروط 

سنة 18:22: السن -

ج 2400: الراتب -

القناطر شبين–قويسنا –بركة السبع : توفير مواصالت 

أبو زعبل –زفتى –السنطة –

بيكو –إيجيبت مودرن تكنولوجى 

العاشر من رمضان –المنطقة الصناعية الثالثة 

الشرقية 

3485306: الرقم التأمينى 

0552349925: ت 

عدد

هندسة . ب -مهندس جودة  1

فنى لحام 2

فنى حجار 2

فلز تناية 1

فنى مكابس 1

عامل مناولة 5

سمكرى أثاث 2

سنوات 3خبرة -مؤهل متوسط  : الشروط 

سنة 35حتى : السن -

حسب المقابلة : الراتب -

العاشر من –الدائرى –الزقازيق : توفير مواصالت 

رمضان  10



MISللصناعات المعدنية شركة الصالحية

دة الصالحية الجدي–المنطقة الصناعية االولى 

الشرقية –

1206350:الرقم التأمينى 

0552349924: ت 

عدد

عامل دهان1

عامل لحام 1

فنى برادة 1

خراط 1

سنوات 5خبرة –مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 30:18: السن -

حسب المقابلة: الراتب -

إيجيبت نيورنج للمالبس الجاهزة 

الشرقية –المنطقة الصناعية الثالثة 

1713565: الرقم التأمينى 

محمدأحمد زكى .أ: المدير المسئول 

0552349924: ت 

عدد

مؤهل متوسط –عامل جودة 50

عاملة  انتاج 200

عامل خدمات 10

من –أعدادية -مؤهل متوسط  : الشروط 

الجنسين 

سنة 35: 18:السن -

حسب المقابلة : الراتب -
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مؤسسة التضامن للتمويل االصغر 

-صقركفر –برج الزهراء فى الميدان 

الشرقية  

2356624: الرقم التأمينى 

اسالم حسن حافظ . أ:المدير المسئول 

01000351569: ت 

عدد

منسقة ميدانية 70

متوسط –مؤهل عالى: الشروط 

سنة 30: 21:السن -

ج2400: الراتب -

بدوى للصناعات المعدنية 

–العاشر من رمضان–المنطقة الصناعية الثالثة 

الشرقية 

3314694: الرقم التأمينى 

0552349925: ت 

عدد

أخصائى مبيعات 2

مخازن أمين 2

فنى مراقبة جودة 1

مدخل بيانات 2

سنوات 3خبرة –مؤهل عالى : الشروط 

سنة 35:30: السن -

حسب المقابلة : الراتب -

عامل تعبئة وتغليف 5

ان العاشر من رمض–الدائرى –الزقازيق : توفير مواصالت  12



إيجيبت ديورفيت

المنطقة الصناعية–العاشر من رمضان 

الشرقية  A6-الثالثة 

1392826: الرقم التأمينى 

نبيل حسن . أ: المدير المسئول 

0552349925: ت 

عدد

عامل انتاج 100

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 30:20: السن  -

ج 2800: الراتب -

المصرية للمنظفات المنزلية 

–ة المنطقة الصناعية الثاني–شارع النيل 

B- الشرقية –العاشر من رمضان

185495: الرقم التأمينى 

يوسف حسين . أ : المدير المسئول 

0552349925: ت

عدد

عامل انتاج 50

مدخل بيانات 6

سنوات 6خبرة –فنى كهرباء 4

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 25: السن  -

ج2400: الراتب -

%  5إستيفاء نسبة ال  13



للمنسوجات الحصن 

الشرقية  B2العاشر من رمضان 

1645240: الرقم التأمينى 

مينا لطفى . أ: المير المسئول 

0552349925: ت 

عدد 

مندوب مبيعات 2

سنوات 4: 2خبرة -ج  4478: الراتب –مؤهل عالى : الشروط 

عاملة خياطة سنجر وأوفر 11

عاملة تشطيب 5

عاملة جودة تفصيل 2

مساعد قص 2

عامل خدمات 10

بدون-مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 30:20: السن  -

ج 2400: الراتب -

الفا مصر للبويات مصنع

ثانية المنطقة الصناعية ال–الجديدة الصالحية

الشرقية –253، 252قطعة رقم 

2680176: الرقم التأمينى 

إيهاب مسعد . أ: المدير المسئول 

0552349925: ت 

عدد

مبيعات مندوب 5

خبرة سنتان –مؤهل عالى : الشروط 

سنة 27:22: السن  -

ج2500: الراتب -
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دايس للمالبس الجاهزة 

طريق مص أسكندرية الزراعى قليوب67

القليوبية 

3098171: الرقم التأمينى 

سيمون لبيب . أ: المدير المسئول 

01023338786: ت 

عدد

مؤهل  فوق المتوسط -عامل جودة  10

سنجر عامل75

عامل أورلية 45

أوفر 55

مساعد مكن 50

عامل تعبئة 20

اليشترط مؤهل:الشروط 

سنة 45:18: السن  -

ج2400:الراتب -

المصرية للمالبس الجاهزة 

القليوبية –طحلة قليوبية 

2932461: الرقم التأمينى 

أحمد أحمد السيد عبد النبى . أ: المدير المسئول 

01227107979-01003219798: ت 

عدد

مشرف جودة 2

محاسب 1

1HR 

سنوات 3خبرة –مشرف انتاج 1

مؤهل عالى : الشروط 

تعبئة عامل 5

عامل انتاج حياكة 15

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 27:22: السن  -

15ج2400: 3000: الراتب -



العالمية لسحب االسالك 

القليوبية -القاطر الخيري –كفر سلسم 

2137654: الرقم التأمينى 

مجاهد نصار 

01121203315: ت 

عدد

عامل انتاج 15

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 30:18: السن  -

حسب المقابلة : الراتب -

النوتونجى جروب للبالستيك 

المنطقة الصناعية االولى 13023بلوك 5قطعة 

القليوبية  -العبور–

1535136: الرقم التأمينى 

ماريان سمير جورج . أ: المدير المسئول 

44814041: ت 

عدد

عامل انتاج 10

فنى كنترول 1

اليشترط –مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 25: السن  -

ج2500: الراتب -
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فور شيرت للمالبس الجاهزة

ة  القليوبي–كفر سليم بجوار المعهد الدينى 

2769424: الرقم التأمينى 

محمد حامد . أ: المدير المسئول 

01006378379: ت 

عدد

عامل تفصيل 15

عامل تعبئة وتغليف 10

مؤهل متوسط: الشروط 

سنة 25:18: السن  -

ج2400: الراتب -

الشرق االوسط للغزل والنسيج 

–االمتداد الشمالى 12007بلوك 9قطعة 

القليوبية -العبور 

2250064: الرقم التأمينى 

حسن محمد حسن . أ: المدير المسئول 

0122145757: ت

عدد

عامل تعبئة وانتاج 170

مؤهل متوسط: الشروط 

سنة 30:22:السن  -

ج3000:2500: الراتب -
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اإلسراء للنسيج 

شبرا الخيمة -شارع نصر زكى أرض نوبار

القليوبية 

1076894: الرقم التأمينى 

محمود شوقى . أ:المدير المسئول 

01218435810: ت 

عدد

عامل نسيج5

مؤهل متوسط: الشروط 

سنة 30:20:السن  -

ج2400: الراتب -

الشروق للميالمين والراتنجات 

القليوبية –طريق مخازن الطيران الخانكة 

1619976: الرقم التأمينى 

أشرف ممدوح . ا: المدير المسئول 

44675919: ت 

عدد

عامل انتاج 20

مؤهل متوسط: الشروط 

سنة 30:18:السن  -

حسب المقابلة: الراتب -
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المصرية األفريقية جراند بالست 

القليوبية –الخانكة –طريق مخازن الطيران 

2728511. ا: الرقم التأمينى 

احمد جابر عبد الفتاح . أ: المدير المسئول 

01018899011: ت 

عدد

عامل مخزن 5

مؤهل متوسط: الشروط 

سنة 40:21:السن  -

ج2400: الراتب -

المتحدة للجوارب والتريكو 

القليوبية –شبرا الخيمة –شارع الروضة 

1687822: الرقم التأمينى 

فهد محمد فايد . أ:المدير المسئول 

01212050626-42243429: ت 

عدد

عاملة تعبئة 10

عاملة فرز 10

عاملة خياطة 17

مؤهل متوسط: الشروط 

سنة 25:20:السن  -

حسب المقابلة: الراتب -
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شركة إيزو مصر لصناعة الكرتون 

المنوفية –المنطقة الصناعية الثانية 

3399276: الرقم التأمينى 

أحمد لطفى . أ: المدير المسئول 

01010983712: ت 

عدد

عامل انتاج 20

مؤهل متوسط: الشروط 

سنة 30حتى :السن  -

حسب المقابلة ج: الراتب -

نيدل كرافت للمالبس الجاهزة

المنوفية –شبين الكوم 

2085135: الرقم التأمينى 

احمد عبد الغفار . ا: المدير المسئول 

01284209509: ت 

عدد

خياط 150

مساعد خياط 100

عامل مكواة 50

عامل قص 20

عامل تعبئة 10

عامل جودة 50

خبرة فى مجال العمل –اليشترط مؤهل : الشروط 

سنة 40:18:السن  -

جحسب المقابلة الراتب - 20



بيل كلر لدباغة الجلود 

منطقة مبارك الصناعية –قويسنا 

المنوفية 

1444060: الرقم التأمينى 

عبد العزيز أمجد . أ: المدير المسئول 

048/2590490: ت 

عدد

عامل حراسة 4

أمن صناعى 1

عامل انتاج 11

خبرة سنة -فنى تشغيل  4

خبرة سنة –كيميائى 2

خدمات عاملة 1

مؤهل متوسط: الشروط 

حسب المقابلة: الراتب -

سيدر جالس 

المنوفية–السادات 7-م 

2462784: الرقم التأمينى 

حمادة مبروك . أ: المدير المسئول 

01288950087: ت 

عدد

خبرة سنتان –هندسة . ب –صيانة مهندس 2

صيانة فنى 2

سالمة وصحة مهنية أخصائى 3

انتاج عامل 20

تشغيل مكبس فنى 2

فنى كهرباء1

مؤهل متوسط: الشروط 

سنة 35حتى : السن -

21حسب المقابلة: الراتب -



مارادونا لألجهزة الكهربائية 

االسماعيلية –ميدان طنطا عرابية مصر 

2920711: الرقم التأمينى 

غادة محمود . أ: المدير المسئول 

01020446125: ت 

عدد

سنوات 5خبرة –مالى مدير 1

سنوات 5خبرة –محاسب 1

خبرة سنتين –كاشير 1

خبرة سنتين –مبيعات مندوب 2

خبرة سنة -عمالء  خدمة 2

متوسط –مؤهل عالى : الشروط 

سنة 35: 25: السن  -

ج وحسب الخبرة 2500: الراتب -

حوافز –مواصالت –صحى . ت –إجتماعى . ت :  المزايا

الكرنك للمالبس الجاهزة والمفروشت 

المنطقة الحرة العامة باالسماعيلية 

االسماعيلية

3312018: التأمينى الرقم

خالد أنور أحمد . أ: المسئول المدير

01277905946: ت

عدد

عامل انتاج 220

اليشترط مؤهل : الشروط 

سنة 40:18: السن  -

حسب المقابلة : الراتب -

–مواصالت –صحى . ت –إجتماعى . ت :  المزايا

حوافز 

%5إستيفاء نسبة ال 
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الصحية إينوفا لألدوات

المنطقة الصناعية االولى –كوم أوشيم 

الفيوم

2024717: الرقم التأمينى 

01027915000: ت 

عدد

هندسة . ب -مهندس كهرباء4

هندسة . ب –مهندس ميكانيكا 4

علوم . ب –مراقب جودة 6

مؤهل متوسط –فنى فرز 25

:الشروط 

سنة 35:30: السن  -

ج 2500: الراتب - 23



شركة ساسى لتصنيع السرنجات

الغربية –أول طنطا –ميدان الصاغة 

1915863: الرقم التأمينى 

طارق يحيى . أ: المدير المسئول 

01220258020:ت

عدد

(مؤهل متوسط ) مشرف ماكينة   5

عامل إنتاج10

سنة35:20السن : الشروط 

ج 2400: الراتب -

مدرسة الشعلة النموذجية

الغربية -قطور–العتوة البحرية 

3471455: الرقم التأمينى 

إبتهال كامل. أ: المدير المسئول 

01024236763:ت

عدد

(جميع التخصصات ) مدرس   26

متوسط -مؤهل عالى : الشروط 

من الجنسين -

سنة35:18السن -

24ج 2400: الراتب -



مدرسة طنطا مودرن سكول

نايف عماد طنطا –شارع الشهيد أبو زهره 

الغربية 

2838648: الرقم التأمينى 

سامية سامى حجازى. أ: المدير المسئول 

040/3559000:ت

عدد

علوم. موظفة إدارة        ب1

أداب وتربية . ل مدرسة إنجليزى      1

أداب وتربية .  ل مدرسة فرنساوى       1

سنة30حتى   السن : الشروط 

سائق      مؤهل متوسط1

سنة                40السن حتى  : الشروط 

ج 2400: الراتب -

سمارت كوم للخدمات التجارية

شارع الفاتح بجوار حمدى شومان للسيراميك 

الغربية 

2066352: الرقم التأمينى 

سحر محمود السيد. أ: المدير المسئول 

01111117975:ت

عدد

موزع10

مراسل10

موظف فرز5

مدخل بيانات5

مؤهل متوسط-:     الشروط 

سنة40:20السن -

ج  2400: الراتب -

%5الستيفاء نسبة  

25



أول تراك للمالبس الجاهزة

مركز زفتى –العايشة 

الغربية 

321643: الرقم التأمينى 

هانى جمال خضر. أ: المدير المسئول 

01115330236:ت

عدد

فنى تفصيل 15

متوسط–مؤهل عالى : الشروط 

من الجنسين-

سنة50:20السن -

حسب المقابلة: الراتب -

جمعية رجال أعمال اسكندرية

مركز زفتى –شارع عصمت حمادة 

الغربية 

2441120: الرقم التأمينى 

نشوى. أ: المدير المسئول 

01203030597:ت

عدد

فردىأخصائى خدمات مالية 50

جماعىخدمات مالية أخصائى 50

مؤهل عالى: الشروط 

من الجنسين-

سنة 35السن اليتجاوز -

حسب المقابلة: الراتب -

مصنع البلتاجى للمالبس الجاهزة

الغربية –مركز زفتى –شرشابة 

5478632: الرقم التأمينى 

ىمحمود عطية البلتاج. أ: المسئول المدير 

01202386786:ت

عدد

فنى تفصيل 10

مؤهل متوسط: الشروط 

من الجنسين-

سنة40:25السن -

ج 2400: الراتب - 26



مستشفى الشروق 

الغربية –طنطا –شارع الحلو 

1742812: الرقم التأمينى 

عماد . أ: المدير المسئول 

0403328001: ت 

عدد

مخزنعامل1

عامل مصعد 1

ممرضة 1

مساعدة تمريض 1

مؤهل متوسط –مؤهل عالى : الشروط 

سنة 30:40السن اليتجاوز -

ج 2400: الراتب -

(  فرع نستلة ) شركة قباء أم أف سى جى 

الغربية –الطريق الزراعة مخازن البنهاوى 

6633753: الرقم التأمينى 

احمد محمد . ا: المدير المسئول 

01147873344: ت 

عدد

مندوب بيع 100

خبرة أو بدون –مؤهل عالى : الشروط 

سنة 30:20السن اليتجاوز -

ج 2500: الراتب -
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المجد للكرتون 

الغربية –المحلة الكبرى 

3477448S: الرقم التأمينى 

وليد محمود . أ: المدير المسئول 

0402234618: ت 

عدد

عامل تقطيع 2

مخازن عامل 2

ال يشترط مؤهل : الشروط 

سنة 25:20السن اليتجاوز -

حسب المقابلة: الراتب -

إجتماعى . ت –صحى . ت : المزايا 

مصنع فوكس 

شارع وابور النور –السبع بنات 

الغربية 

5151910: الرقم التأمينى 

احمد محمد الشعراوى . أ: المدير المسئول 

 :0402229071

عدد

سوات 3خبرة –عامل خياطة 10

عامل أوفر 10

عامل تعبئة وتغليف 10

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 30:18السن اليتجاوز -

حسب المقابلة: الراتب -

إجتماعى . ت –صحى . ت : المزايا 
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عطارة المرشدى 

سجد المحلة العباسى القديم بجوا م-المحلة الكبرى 

الغربية -أبو الفضل  

2338144: الرقم التأمينى 

خالد الرشيدى . أ: المدير المسئول 

01012661995: ت 

عدد

بائع 3

عامل مخزن 2

عامل تعبئة وتغليف 3

ال يشترط مؤهل : الشروط 

سنة 30:18السن اليتجاوز -

ج 2400: الراتب -

المحلة للمالبس الجاهزة 

الغربية –الجمهورية –شارع الشرقاوى 118

1784814: الرقم التأمينى 

السيد عبد الجواد السيد . أ: المدير المسئول 

0403518603: ت 

عدد

عامل أوفر 15

عامل أرضية 5

عامل مكواة 2

عامل تعبئة وتغليف 5

عامل سنجر 5

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 30:18السن اليتجاوز -

ج 2400: الراتب -

إجتماعى . ت –صحى . ت : المزايا 
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أخوان سالمة للتريكو 

الغربية-أمام الموقف –أبوشاهين 

1970423. أ : الرقم التأمينى 

طارق سعد سالمة . أ: المدير المسئول 

01271897181:ت 

عدد 

عامل سنجر 10

عامل أوفر 10

عامل أورلية 10

عامل أرضية 10

عامل نسيج 10

من الجنسين –ال يشترط مؤهل : الشروط 

سنة 40:20السن اليتجاوز -

حسب المقابلة : الراتب -

مصنع الحرية للمفروشات 

الغربية –طنطا –طريق المحلة 7الكيلو 

3153895: الرقم التأمينى 

خالد محمود على الدهان . أ: المدير المسئول 

0404303129: ت 

عدد 

أرضية عامل 10

عامل تطريز 10

من الجنسين –ال يشترط مؤهل : الشروط 

سنة 50:20السن اليتجاوز -

حسب المقابلة : الراتب -

30



الشركة الهندسية لصناعية االثاث 

المنصورة السريع –طريق المحلة –كفر حسان 

الغربية 

2461980: الرقم التأمينى 

محمد يوسف حسن . أ: المدير المسئول 

2461980-01032204111: ت 

عدد 

خبرة سنتين –شئون عاملين مسئول 1

هندسة . ب –مكتب فنى مهندس 2

سنوات 3خبرة –لحام فنى 2

تشطيب فنى 1

مساعد 2

أمن أفراد 2

معاونة خدمات 1

من الجنسين –ال يشترط مؤهل : الشروط 

سنة35حتى السن -

حسب المقابلة : الراتب - 31



شركة مصر ايران للغزل والنسيج 

السويس -السويس عتاقة 

377459:الرقم التأمينى 

محمد زكريا : المسئول المدير

3331138/062: المديرية . ت 

عدد

عامل انتاج 100

أعدادية–مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 35حتى : السن -

من الجنسين  -

حسب المقابلة: الراتب -

اليكو إيجيبت 

ج شمال غرب خلي–المنطقة الصناعية الثالثة 

السويس 

1619245: الرقم التأمينى 

مصطفى حافظ : المدير المسئول 

3331138/062: المديرية . ت 

عدد

مساعد فنى الومنيوم 50

متوسطمؤهل : الشروط 

سنة 26-22: السن -

ج 2400: الراتب -
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عبد المنعم فاتيلو لأللبان

6،5،7م 22الصناعية بلوك المنطقة

دمياط

3306440: الرقم التأمينى 

عبد المنعم . أ: المير المسئول 

 :01111997913

عدد

زراعة . ب–مهندس انتاج 2

مؤهل موسط –عامل عادى 10

التخرج حديثى: الشروط 

سنة 25حتى : السن -

حسب المقابلة: الراتب -

مصنع بيور اليف 

بجوار بوابة الصادر –دمياط البحرى ميناء

دمياط

2859271: الرقم التأمينى 

محمد العنوسى . أ: المدير المسئول 

01008228514: ت 

عدد

عامل عادى 20

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 30حتى : السن -

حسب المقابلة: الراتب -
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بيراميدز لتصنيع االطارات 

Cgقبلى Dجنوب بورسعيد القطعة –المنطقة الصناعية 

بورسعيد

2968513: التأمينى الرقم

أسامة مصطفى . أ: المسئول المدير

01068377538: ت

عدد

هندسة . ب -مهندس جودة  2

متوسط –مؤهل عالى -فرد أمن  2

حديثى التخرج :الشروط 

سنة 35حتى : السن -

حسب المقابلة : الراتب -

أخوان غندور للصناعات المعدنية 

بورسعيد –الحوض السمكى –بحرى 91/90

2821345: الرقم التأمينى 

وائل غندور . أ: المدير المسئول 

01061506151: ت 

عدد

عامل نظافة 2

مؤهل متوسط:الشروط 

سنة 40:25: السن -

ج2400: الراتب -
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Visage

قنا –المنطقة الصناعية –قفط الكالحين

6403359: الرقم التأمينى 

أحمد حسين . أ: المدير المسئول 

01155497914: ت 

فرصة تشمل ( 257): عدد  

كيميائى -

شئون قانونية -

أدارية شئون -

مخزن أمين -

ثانية  –رخصة أولى سائق -

تشغيل كهرباء فنى -

تشغيل ميكانيكى فنى -

سنة 35حتى : السن -:الشروط 

ج حسب الوظيفة 12000: 3000: الراتب - 35



الحياة مصر لتأمينات

قصر الثقافة عمارة جمعية النقل ميدان

سوهاج

997352493: التأمينى الرقم

أسامة العارف . أ:المسئول المدير

01223363876-01202285354: ت

عدد 

وسيط تأمين 250

من الجنسين –مؤهل عالى :الشروط 

سنة 35حتى : السن -

حسب المقابلة  : الراتب -
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تكنيب انردجيز ايتالى أس بى اية 

القطاع–مركز المدينة –شارع التسعين الجنوبى 305

القاهرة الجديدة –التجمع الخامس –الثانى 

أسيوط 

3242226: الرقم التأمينى 

ريكاردو روشتى . أ: المدير المسئول 

28109605: ت 

Email ; nada.mehany.91@gmail. com

عدد

من الجنسين –مدير حسابات 1

مساعد مدير حسابات 1

مساعد مدير إدارة 1

مساعد تكنولوجيا المعلومات 1

مدخلة بيانات 1

من الجنسين –مدير أرشيف 1

مساعدة  أرشيف 1

مدخلة بيانات أرشيف 1

مفتش مدنى 3

مشرف مدنى 3

مساح طوبوغرافى 1

منسق مراقبة جودة 3

أخصائية تنمية مستدامة 1

مشرف تدريب وسالمة 1

مشرف أمن وسالمة 1

مساعدة  إجتماعية 1

منسق لوجيستات 2

الجنسين من -توظيف  أخصائى 2

سكرتيرة 1

مؤهل عالى مناسب       : الشروط 

سنة 50:25: السن -

سنة على حسب مجال العمل 15:3خبرة -

اإليطالية –اإلنجليزية إجادة اللغة - 37



شركة األهلى للتمويل متناهى الصغر

أسيوط -شارع الرى  –القوصية 

3359703: الرقم التأمينى 

محمد حسين . ا: المدير المسئول 

01001216685: ت 

عدد 

مسئول تمويل250

من الجنسين–مؤهل عالى :الشروط 

خبرة فى مجال التمويل 

سنة 30حتى : السن -

ج2700: الراتب -
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فندق اوريتنال باى 

شمال مرسى علم 15الكيلو 

البحر األحمر 

2453329:رقم التأمينى

محمد غريب  . أ :المدير المسئول 

01002114901: ت 

عدد

منقذ 1

عامل نظافة أماكن عامة 2

عامل تجهيز وتحضير 3

فنى تبريد وتكييف 1

كهربائى 1

اخصائى سالمة وصحة مهنية 1

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 35:25: السن -

ج2400: الراتب -

كورال جاردن 

البحر االحمر -سفاجا  32الكيلو 

1610572:الرقم التامينى 

مبروك احمد : المدير المسئول 

3252220/065/ ت العمل / م: ت 

عدد 

موظف تجهيز وتحضير 3

مراقب امن 3

عامل سكن 1

مشرف غرف 2

عامل مغسلة 1

طباخ اول سخن 1

خبرة –متوسط -مؤهل عالى : الشروط 

سنة 

سنة 30:21: السن -

ج 2400: الراتب -

فندق جاز دار المدينة 

طريق القصير مرسى علم 67الكيلو

البحر االحمر 

2256612: مينى أالرقم الت

أشرف السيد  : المدير المسئول

3750000/065:ت 

عدد 

(  جزار)طباخ ثانى 1

عامل تجهيز وتحضير 2

مشرف غرف  1

خبرة -مؤهل متوسط :الشروط 

سنة

سنة 30:20:  السن -

الراتب -

ج2900:2400:
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فندق فانتازيا مرسى علم 

البحر –جنوب مرسى علم 25الكيلو 

االحمر 

2169230: مينى تأالالرقم 

محمود سعد   : المدير المسئول

01017612608: ت 

عدد 

عامل استقبال 1

خبرة سنة -مؤهل عالى : الشروط 

إجادة اللغة االيطالية–

سنة 40:18: السن -

ج2500: الراتب -

فندق جاز مكادى ستار 

طريق الغردقة سفاجا 32الكيلو

البحر االحمر -خليج ابو المخارج  

2010740:  الرقم التأمينى 

3252220/065/ ت م العمل / ت 

عدد

مشرف امن 1

عامل نظافة 3

مساعد مضيف 1

خبرة ستان –مضيف 1

متوسط -مؤهل فوق متوسط : الشروط 

سنة 25:20: السن -

ج 2400:  الراتب -

فندق جاز المايا 

طريق القصير مرسى علم 67الكيلو  

البحر االحمر 

1993666:الرقم التأمينى 

وسام زكريا : المدير المسئول 

065/ 3750000: ت 

عدد 

عامل تجهيز وتحضير 3

خبرة سنة -مشرف غرف5

عامل زراعة 1

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 30:20:السن -

ج2750:2400: الراتب -
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فندق جاز مكادى اوازيس ريزوت

خليج ابو –طريق الغردقة سفاجا 32ك 

المخارج 

1612588: الرقم التامينى 

3252220/065/ ت م العمل / ت 

عدد

مشرف غرف 1

عامل نظافة 2

مساعد مضيف 1

خبرة سنتين -مضيف 1

متوسط -مؤهل فوق المتوسط : الشروط

سنة 25:20: السن -

ج 2400: الراتب -

امارينا ابو سوما 

سفاجا –المركز السياحى 8الكيلو  

البحر االحمر 

1041643: الرقم التأمينى 

3252220/065/ ت العمل /م / ت

عدد 

عامل تجهيز وتحضير 3

مساعد مضيف 3

عامل نظافة 4

عامل سكن 1

منقذ 1

طباخ اول 2

طباخ ثانى 3

كهربائى 1

عامل مغسلة 2

موظف امن 2

صراف مطعم 1

متوسط -مؤهل عالى : الشروط 

ج 3000:2400: الراتب -

تبوى بلو مكادى جاردنز 

خليج ابو –طريق الغردقة سفاجا 32الكيلو 

المخارج 

1633625: الرقم التأمينى 

3252220/065/ ت م العمل / ت 

عدد

غرف مشرف 1

نظافة عامل 4

مضيف مساعد 1

خبرة سنتين -مضيف 1

متوسط -مؤهل فوق المتوسط : الشروط

سنة 25:20: السن -

ج 2400: الراتب -
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فندق جاز مكادى اوازيس كلوب 

–طريق الغردقة سفاجا 32الكيلو 

البحر االحمر–خليج ابو المخارج 

1838988: الرقم التامينى 

3252220/065م العمل / ت 

عدد

مشرف غرف 1

عامل نظافة 2

مساعد مضيف 1

خبرة سنتين -مضيف 1

-مؤهل فوق المتوسط : الشروط

متوسط 

سنة 25:20: السن -

ج 2400: الراتب -

فندق كيمنيسكى سوماباى

سفاجا –خليج ابو دومة 

البحر االحمر 

2276205: الرقم التأمينى 

محمد كامل : المدير المسئول 

3252220/065ل العمم / ت 

عدد  

موظفة عالقات نزالء 1

عامل باب 2

طباخ اول 4

عامل تجهيز وتحضير 4

موظف غرف 1

متوسط -مؤهل عالى : الشروط 

سنة 25:22: السن

ج4000:2400الراتب 

فندق كاريبان وورلد ريزورت سوما باى 

سفاجا –طريق الغردقة 49الكيلو 

البحر االحمر 

2217456:   الرقم التأمينى 

اشرف يحيى : المدير المسئول 

3252220/065العمل / م : ت 

عدد 

مساعد مضيف 4

مشرف غرف 3

مضيف 2

عامل نظافة 2

فرد أمن 1

عامل تجهير وتحضير 4

متوسط -مؤهل عالى : الشروط 

سنة 18: 35السن -

ج2400: الراتب -
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تبوى بلو مكادى 

خليج –طريق الغردقة سفاجا 32الكيلو 

ابو المخارج 

1693142: الرقم التأمينى 

3252220/065م العمل / ت 

عدد

غرف مشرف 1

نظافة عامل 3

مضيف مساعد 1

خبرة سنتين -مضيف 1

متوسط -مؤهل فوق المتوسط : الشروط

سنة 25:20: السن -

ج 2400: الراتب -

مرسى علم –فندق لهمى باى 

البحر –جنوب مرسى علم 115الكيلو 

االحمر 

1531089: الرقم التأمينى 

ابراهيم عبد هللا   :المدير المسئول 

01002903658:ت 

عدد 

مؤهل عالى -مراقب امن 2

جناينى 2

سنوات3خبرة -سباك 1

عامل تجهيز 4

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 40:25:السن -

ج 2400: الراتب -

ابروتيل كوستا باريس 

جنوب القصير –مرسى مبارك 5الفطعة رقم 

البحر االحمر 

3330468: الرقم التأمينى 

عاطف حسين . أ: المدير المسئول 

 :01001142224

عدد 

وتحضير عامل تجهيز 1

خبرة سنة –مشرف غرف 3

عامل كافيتريا العاملين 1

عامل زراعة 1

بدون –مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 30:25:السن -

ج2900: 2400: الراتب -
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فندق فالمنكو القصير 

البحر االحمر –طريق مرسىى علم 

1515876: الرقم التأمينى 

وسام عصام . أ: المدير المسئول 

065/ 3350205/ ت 

عدد 

طباخ عام سخن 1

مؤهل متوسط :الشروط 

سنة 45:30: السن -

ج2500:2400: الراتب -

أكاسيا جاردنز –أكاسيا سويس ريزورت 

طريق القصير 26الكيلو 

البحر االحمر 

1747199:الرقم التأمينى 

حمادة عبد الباسط . أ: المدير المسئول 

01006505869: ت 

عدد 

عامل زراعة  2

مؤهل متوسط :الشروط 

سنة 35:18: السن -

ج2400: الراتب -

قرية المانجروف السياحية 

البحر االحمر–جنوب القصير 29الكيلو 

1313389: الرقم التامينى 

عاطف كامل / ا : المدير المسئول 

065/ 3395027:   ت 

عدد 

عامل زراعة 2

مراقب امن 2

عامل غرف 2

مؤهل متوسط : الشروط

سنة 45:20: السن -
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فندق جاز سواليا 

طريق القصير مرسى علم 67الكيلو 

البحراالحمر 

1875274:الرقم التأمينى 

اشرف السيد : المدير المسئول 

065/ 3750000: ت 

عدد 

عامل تجهيز وتحضير 2

عامل زراعة 1

عامل مغسلة 2

مؤهل متوسط :الشروط 

سنة 30:20:السن -

ج 2750:2600: الراتب -

شركة البحر االحمر لغوص السفارى

شمال مرسى علم 20الكيلو 

1219721: الرقم التأمينى

رفيق فاروق : المدير المسئول 

01017612334: ت 

عدد 

فرد امن 3

فنى نقاش 1

استيوار 3

مشرف غرف 2

ن خبرة سنتي–مؤهل متوسط :الشروط 

سنة 35:23:السن -

ج4000:2400:الراتب -

فندق شتا يجنبرجر اال يا

طريق القصير مرسى علم 67الكيلو  

البحر االحمر 

3200926: الرقم التأمينى 

ماجد على/ ا :المدير المسئول 

3750088/065: ت 

عدد

خبرة سنة -مضيف 5

مساعد مضيف بالمطعم 3

خبرة سنة -طباخ ثانى 1

عامل تجهيز وتحضير 5

خبرة سنة -مشرف غرف 5

مؤهل متوسط :الشروط 

سنة 30:20: السن -

ج 3000:2400: الراتب -
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منتجع وسيا كونكورد مورين بيتش 

شمال مدينة مرسى علم 39الكيلو 

البحر االحمر 

2531351: الرقم التأمينى 

محمد على / ا : المدير المسئول 

01200009511:  ت 

عدد 

عامل تجهيز وتحضير 3

فنى لحام 1

فنى كهرباء 2

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 35:20: السن -

ج 2400:  الراتب -

مكادى بيتش يل تابروفندق 

طريق الغردقة سفاجا خليج 32الكيلو 

البحر االحمر –ابوالمخادج 

1432013:الرقم التأمينى 

3252220/065/ ت العمل / م/ ت

عدد 

مشرف 2

عامل نظافة 5

مساعد مضيف 2

خبرة سنتان –مضيف 2

متوسط -مؤهل فوق المتوسط :الشروط

سنة 25:20: السن -

ج2400: الراتب -

سرايا مكادى جازفندق 

و خليج اب–طريق الغردقة سفاجا 32الكيلو 

البحر االحمر –المخارج 

1870566:التأمينى الرقم 

3252220/065/ ت م التشغيل . ت 

عدد 

شرف غرف 2

نظافة عامل 2

خبرة سنتان -مضيف1

مساعد مضيف 1

متوسط -مؤهل فق المتوسط :الشروط 

سنة 25:20:السن -

ج 2400: الراتب -
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فندق صن رايز رويال مكاوى

البحر االحمر–طريق الغردقة سفاجا 30الكيلو 

2010735: الرقم التامينى 

خالد ابراهيم/ ا :المدير المسئول 

3252220/065/ ت العمل/ م / ت 

عدد 

موظف قسم تدريب وتنمية 1

فنى معدات 1

فنى تكييف وتبريد 1

عامل مغسلة 3

عامل تجهيز وتحضير 20

عامل زراعة 3

مشرف غرف 25

مساعد مضيف 10

موظفة استقبال مطعم 3

فنى مكافحة افات 2

خبرة –متوسط -مؤهل عالى  : الشروط 

سنة35:20:السن -

ج 2400:الراتب -

فندق فال منكو ريزورت 

البحر –القصير –طريق مرسى علم 

االحمر 

1971634:الرقم التأمينى 

وسام عصام: المدير المسئول 

3350305/065/ ت 

عدد 

طباخ عام خباز 1

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 45:30: السن -

ج2500:2400: الراتب -

فندق شتا يجنبر جر كورايا بيتش 

طريق القصير مرسى علم67الكيلو 

البحر االحمر –

1757396:  الرقم التأمينى 

احمد محمود / ا: المدير المسئول 

056/ 3750000: ت 

عدد 

مضيف 2

مساعد مضيف بالمطعم 3

طباخ ثانى 1

عامل زراعة 3

عامل تجهيز وتحضير 5

مشرف غرف 2

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 30:20:  السن  -

ج 3000:2400: الراتب -
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منتجع ثرى كورنرز الفيروز بالزا 

البحر االحمر –مرسى علم 

2184238: الرقم التأمينى 

ابو الحجاج العمارى : المدير المسئول 

01000095561/ ت 

عدد  

اللغة االلمانية يجادة إ-موظف استقبال 2

فنى معدات 1

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 30:20: السن -

ج2400:الراتب -

فندق مكادى سبا 

البحر االحمر –سفاجا –خليج مكادى 32الكيلو 

2828589: الرقم التأمينى 

محمد سيد :المدير المسئول 

3252220/065العمل. م. ت 

عدد

عامل نظافة 6

مشرف أدوار 3

خبرة سنة -طباخ ثانى 5

خبرة سنة -طباخ اول 5

عامل تجهيز وتحضير 4

افرد امن 2

جناينى 3

خبرة سنة -كهربائى 2

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 20:18: السن -

ج 2800:2400: الراتب -
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فندق صن وينج  

البحر االحمر –سفاجا –خليج مكادى 32الكيلو 

2735270: الرقم التأمينى 

صابر عبده   . أ: المدير المسئول

3252220/065/ ت العمل /م :ت 

عدد 

عامل نظافة 5

طباخ ثانى 4

طباخ أول 5

عامل تجهيز وتحضير 5

خبرة سنة -كهربائى 2

خبرة سنة -سباك 2

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 35:18: السن -

ج 2800:2400: الراتب -

فندق جراند مكادى

البحر –سفاجا –خليج مكادى 32الكيلو 

االحمر

2735267: الرقم التامينى

هشام سيد  . أ:المدير المسئول 

3252220/065/ ت العمل / م: ت 

عدد 

عامل نظافة 5

طباخ ثانى 3

طباخ اول 3

عامل تجهيز وتحضير 5

سباك 2

مؤهل متوسط :الشروط 

سنة 35:18:السن -

ج 2500:2400:الراتب -
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فندق جاز مرايا 

–القصير مرسى علم 67الكيلو 

البحر االحمر 

3191706: الرقم التأمينى 

طارق السيد . أ: المدير المسئول 

0653750000:ت 

عدد

(جزار )  ثانى طباخ 1

عامل تجهيز وتحضير 3

عامل منطق عامة 4

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 30:20: السن -

ج2900:2400: الراتب -

فندق مكادى باالس شتا 

–سفاجا –خليج مكادى 32الكيلو 

االحمر البحر 

2735268: التأمينى الرقم 

احمد عبد المقصود /ا :المدير المسئول 

3252220/065العمل م.ت

عدد

عامل نظافة 4

مشرف أدوار 2

رئيس قسم بالمطبخ 2

طباخ ثانى 3

طباخ اول 3

عامل تجهيز وتحضير 2

فنى معدات 2

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 35:18: السن -

ج2500:2400: الراتب - 50


