
فرصة عملالنشرة القومیة للتشغیل 
٣٥٧٧

٤٥٤

1





منلخدمات األمیدل إیست 

القاھرة –المقطم  ٩شارع  ١فیال  ١٢بلوك  التجاریین

  ٢٤٧٢٣٩٢: الرقم التأمینى 

خلود . أ: المدیر المسئول 

  ٠١٠٢٤٤١١١٧٨: ت 

عدد 

موظف أمن  ٣٠٠  

مؤھل أو بدون : شروط ال       

سنة  ٥٠: ٢١: السن  -             

        ج  ٣٩٠٠: الراتب  -             

 

سمارت جودز للتجارة وتوزیع  المواد العذائیة 

القاھرة –مصر الجدیدة 

  ٢٩١٠٣٧٤: الرقم التأمینى 

محمد مرزوق . أ: المدیر المسئول 

٠١١٢٨٢٣٣١٩٩: ت 

عدد 

سائقمبیعاتمندوب ٣٥٠

مندوب مبیعات  ٢٠٠

مسئول تسویق  ٢٥٠

مشرف مبیعات  ١٥

متوسط   -مؤھل عالى : الشروط       

سنوات  ٣خبرة   -          

سنة  ٤٠حتى : السن  -           

    ج ١٢٠٠٠:  ٦٠٠٠: الراتب  -           
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رنین للتجارة 

الجیزة –الھرم –شارع محمد عبد اللطیف  ١–بیرامیدز ھاوس  برج

  ٢٤٩٠٩٥١: الرقم التأمینى 

مصطفى الجندى . أ : المدیر المسئول 

٠١١٥٤٠١٢٤٢٢- ٠١١٠٠٩٠٥٨٨٤ - ٠١١٥٨٢٤٥٥٥٣:  ت

عدد 

محاسب فرع   ٢٥  

مسئول استالمات ٢٠  

كاشیر  ٦٠  

بائع  ٩٥  

  أمن كامیرات ٣٥  

مندوب توصیل  ٢٥  

 عامل نظافة  ٣٠  
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 متوسط – المتوسط فوق –عالى مؤھل : الشروط
سنة  ٣٩:  ٣٥السن  -                
المقابلةحسب : الراتب  -                
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وكالة المنصورة للمواد الغذائیة 

الدقھلیة

 ٢٣٨٩١٥٨: الرقم التأمینى 

ممدوح عبد الباسط: المدیر المسئول 

٠١٠٠٥٣٠٦٦٨٧: ت 

عدد

عامل نظافة ٢٠

منسق ممرات ٢٠

بدون–مؤھل متوسط :  الشروط

٤٠:٢٠السن 

فترة مسائیةالعمل      

حسب المقابلةالراتب  -      



روزیرا لخلط وتعبئة العطور 

–مزلقان مصرف الزھار –قطور المحطة 

مركز قطور الغربیة 

  ٣١٦٧٣٥٨: الرقم التأمینى 

رمضان مرسى . أ : المدیر المسئول 

٠١٠٠٦٦٢٢٤٥٩: ت 

عدد 

عاملة عادیة   ٦

مؤھل أو بدون : الشروط      

          سنة  ٥٠: ٢٠: السن  -             
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الشوا الجاریة لألستیراد والتصدیر

الغربیة –ثانى المحلة   

  ٢٤٣٨٧٧٧: الرقم التأمینى 

سھیر نصر الدین . أ : المدیر المسئول 

  ٠١١٠٤٦٠٢٣٣: ت 

عدد 

عمال بیع   ٢٠

مؤھل متوسط : الشروط      

من الجنسین –

        سنة  ٢٥حتى : السن  -             

 



الشركة االسالمیة لتعبئة المواد العذائیة 

الغربیة  -السبع بنات  –شارع كلیوبترا 

  ٢١٨٨١١٠: الرقم التأمینى 

أ عماد : المدیر المسئول 

٠١٢٧٠٢٨٤٧٤٣: ت 

عدد 

عامل تعبئة  ١٠

من الجنسین  -مؤھل أو بدون  : الشروط       

  سنة  ٣٠: ١٨: السن  -             

حسب المقابلة : الراتب  -             

   إجتماعى    . ت–صحى . ت: المزایا 
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شركة دنیا مود للمالبس الجاھزة 

الغربیة –ش حسنى السقا  ١

  ١٥٥١٢٢٦: الرقم التأمینى 

حسام السعید . ا : المدیر المسئول 

٠١٠٦٢٠٢٣٩٤٤: ت 

عدد 

عامل خیاطة  ١٥

عامل أوفر  ١٠

عامل أرضیة  ١٠

عامل تعبئة  ٩

من الجنسین  -مؤھل أو بدون  : الشروط       

  سنة  ٤٠: ٢٠: السن  -             

 حسب المقابلة : الراتب  -             



الجاھزةایجیبت تیلورینج للمالبس 

الشرقیة  -– A1 المنطقة الصناعیة –من رمضان العاشر 

  ١٧١٣٥٦٥: الرقم التأمینى 

الذكىمحمد : المدیر المسئول 

٠١٠٦٦٦٨٠٥٦٥: ت 

عدد

انتاجعامل  ١٥٠

عامل خدمات ٣٠

مراقب جودة ٥٠

خیاطین ١٥٠

بدون  –متوسط  -مؤھل عالى:  الشروط

خبرة سنة      

ج ٢٤٠٠: الراتب  -    

-طنطا  -دیرب نجم -بلبیس -ابوكبیر -ھیھا -الزقایق(مواصالت :  المزایا

)بورسعید -السویس
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بدر للصناعات البالستیكیة

المنطقة الصناعیة –العاشر من رمضان 

B1– الشرقیة

٢٥٧٦٩١٢:  التأمینىالرقم 

رضا محمد: المدیر المسئول 

٠١٠١١٥٤٢٢٩٩: ت 

عدد

انتاجعامل  ٢٥

اناث-مؤھل متوسط :  الشروط

خبرة–٣٥: ٢١السن  -            

ج ٢٤٠٠: الراتب  -      

)العاشر من رمضان(مواصالت :  المزایا 9

كاب اكوا

–A1المنطقة الصناعیة –العاشر من رمضان 

الشرقیة 

٢٦١٣٦٢٩:  التأمینىالرقم 

ھدیل سامح: المدیر المسئول 

٠١٠٠٢٨٣٠٥٦٦: ت 

عدد

انتاجعامل  ٣٠

اناث–یدون مؤھل :   الشروط

  ٣٥:  ٢١: السن -

ج ٢٤٠٠: الراتب  -

) العاشر من رمضان(مواصالت :  المزایا



للطباعة انترناشونیال الدولیة 

المنتجات الصحیةو 

–A2 -المنطقة   -رمضان العاشر من 

الشرقیة 

  ٢٦٦٤٥٣٠: التأمینى  الرقم

احمد محمد مجدي. أ: المسئول  المدیر

  ٠١٢١٠٩٣٣٣٤١: ت 

عدد

سائق  درجة ثالثة ٢

انتاجعامل  ٥٠

مؤھل متوسط  -:  الشروط

سنة  ٢٥:٣٥السن -            

ج  ٢٥٠٠:٣٥٠٠الراتب -             10

السكوریتیثرب للزجاج و 

  المنطقة الصناعیة –العاشر من رمضان 

C5– الشرقیة

  ٣١٠٩٥٣٨: الرقم التأمینى 

محمد عادل كامل: المدیر المسئول 

٠١٠٠٧٦٤٨٥٣٢: ت 

عدد
انتاجعامل  ٢٠

مؤھل متوسط :  الشروط

ج ٢٥٠٠الراتب  -      

مینا القمح  -الزقازیق (مواصالت :  المزایا

)أبو حماد–



city light-الیتسیتي 

الشرقیة –C5المنطقة الصناعیة –العاشر من رمضان 

 ٢٧٦٢٥٥٨: الرقم التأمینى 

سعد عبد الرحمن: المدیر المسئول 

٠١٠١٤٥٨٤٢٢٨: ت 

عدد

 انتاجعامل  ١٥

مؤھل متوسط    -:  الشروط

سنة  ٣٥:٢١السن  -              

ج ٢٤٠٠الراتب  -            

)العاشر من رمضان فقط (مواصالت :  المزایا 11



ایھ اسارتستكو   

الشرقیة  - C5-  الصناعیة المنطقة –العاشر من رمضان 

 ٢٢٥٧٥٠٨: الرقم التأمینى 

تاضروسفادى : المدیر المسئول 

٠١٢١٣٣٢٤٥٦: ت 

عدد

نجار ١٠

مساعد نجار ١٠

انتاجعامل  ١٠

منجدین ١٠

بدون مؤھل:  الشروط                 

ج ٣٠٠٠الراتب  -سنھ خبرة  -            12
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للطباعةنیوبر سداد 

الشرقیة –B8المنطقة الصناعیة –العاشر من رمضان 

  ٢٢٠٦٣٧٠: الرقم التأمینى 

محمد رمضان رجب: المدیر المسئول 

٠١١١٧٠٦٦٤٤٧: ت 

عدد

انتاجعامل  ٢٠

انتاجمساعد عامل  ٥٠

عامل خدمات ٤

اداريمراقب امن  ٣

امن سالمة ٢

بدون -مؤھل متوسط :  الشروط

سنتین: خبرة  -    

ج ٢٧٠٠: ٢٤٠٠الراتب  -      

ادارىسكن  -مواصالت :  المزایا



اند ستلایركابیتال 

الشرقیة –A7المنطقة الصناعیة –العاشر من رمضان 

  ٣٢١٨٧٢٨: الرقم التأمینى 

محمود احمد منصور: المدیر المسئول 

٠١٠٠١٤١٥٣٣٦: ت 

عدد

عمال ٣٥

مندوب مبیعات ٣٥

متوسط  -مؤھل عالى :  الشروط

سنھ  ٣٠السن -

ج  ٣٠٠٠: ٢٨٠٠الراتب  -

العاشر –أبو حماد –الزقازیق –فاقوس ( مواصالت :  المزایا

)من رمضان 14



شركة ساندة للمشروعات الصغیرة 

الثانیة المنطقة الصناعیة –الصالحیة الجدیدة  

الشرقیة –

  ٣٤٦٨٧٦٦: الرقم التأمینى 

محمد زھیر. أ: المدیر المسئول 

٠٥٥/٢٧٧١٣٠١: ت 

عدد

مسئول تمویل ١٠

مؤھل متوسط :  الشروط

الحافز +  ٢٤٠٠الراتب  -
15

بدایتىشركة 

المنطقة الصناعیة –الصالحیة الجدیدة  

الشرقیة –الثانیة 

  ٠٧٧٣١٣٨٥٣: الرقم التأمینى 

مصطفى. أ: المدیر المسئول 

٠١٠٦٦٣٨٢٨٨١: ت 

عدد

مسئول تمویل ١٥

خبرة+ متوسط  - عالىمؤھل :  الشروط

سنة ٣٥:  ٢١السن  -

حوافز  ج ٥٠٠+  ٢٥٠٠الراتب  -      



صناعيالالتقدممصانع  

الشرقیة –الزقازیق–غلولزسعد ١١٨

٢٧٧٤١٤: الرقم التأمینى 

ناصر الزناتي. أ: المدیر المسئول 

٠٥٥/٢٣٢٩٩٢٤: ت

٠٥٥/٢٣٢٩٩٢٥
عدد

محاسبین ١٠

عمال نظافة ١٠

براد ١٠

فرد أمن  ٦  

نجارین ١٠

اداریین ١٠

بدون–و یكتب یقرا –متوسط  -عالي مؤھل :  الشروط

سنة  ٢٥السن حتى  -      

حسب المقابلة: الراتب -        
16



)یورباك(للصناعات الحدیثة  الدولیھ

القلیوبیة –العبور مدینھ  -المنطقة الصناعیة األولى 

٢١٩٥٩٨٥: الرقم التأمینى 

محمد بھى الدین. أ: المدیر المسئول 

٠١٠٩٨٤٠٠٠٧٧: ت

عدد

انتاجعامل  ١٥

عامل طباعة ١٠

عامل مخزن ٤

سائق كالرك ٢  

مراقب امن ١

متوسط–مؤھل فوق المتوسط :  الشروط

سنوات ٣: الخبرة -  

سنة  ٣٥:  ٢٥السن  -        

ج ٤٠٠٠:  ٣٥٠٠: الراتب -                
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للمالبس الجاھزة  تكستیل فریند

القلیوبیة –الصناعیة مدینھ بدر  -السید حسین  

٢٧١٤٦٩٥: الرقم التأمینى 

ولید عبد الفتاح. أ: المدیر المسئول 

٠١٠٦٦١٨٨٠٧٧: ت

عدد

عامل سنجر ٥

اورلیھعامل    ٥

مساعدین   ٢  

یشترط مؤھل ال :    الشروط               

سنھ ٥٠:  ١٨السن   -                          

حسب المقابلة: الراتب -        

االسالميشركة الفتح 

القلیوبیة –بنھا –طریق بلنان القناطر  -الرملة 

١٦٦١٩٦١: الرقم التأمینى 

عبد الحلیم محمد حسن. أ: المدیر المسئول 

٠١٢٢٣٢١٧١٠٥: ت

عدد

انتاجعامل  ١٠

عامل تعبئة و تغلیف ١٥

عامل نظافة ٥

بدون -مؤھل متوسط :    الشروط

سنة  ٤٠: ٢٥السن  -              

ج ٢٤٠٠: الراتب -        
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ویر سبورتس فابلوسشركة 

الخیمة القلیوبیة  شبرا –عزبة الجوھرى –ش بدوى محمود 

٥٠٣٨٣٣: الرقم التأمینى 

عبد الحلیم محمد حسن. أ: المدیر المسئول 

٠٢٤٢٢٢٦٩٤٦: ت

عدد

عامل خیاطة ١٥٠

عامل  مكواه و تعبئة  ٥٠

 عامل خیاطة ١٠٠

یشترط مؤھل ال :    الشروط               

 ٥: ١من :  الخبرة

سنة  ٣٠حتى : السن   -

ج٣٠٠٠: ٢٤٠٠: الراتب -         19



تى كى أند دانى لالستصالح الزراعى 

البحیرة –طریق مصر أسكندریة الصحراوى  ٩٨ك 

  ٢٤٢٢٨٣٢: الرقم التأمینى 

یاسر جالل . أ : المدیر المسئول 

٠١٠١٧٣٣٢٠٢٠: ت 

عدد

عامل عادى  ٢٠

عمالة فنیة  ٢

مھندس زراعى  ٢

سباك  ٢

                  كھربائى   ٢

بدون -مؤھل متوسط :    الشروط                  

سنة  ٢٠السن  -    

ج ٢٧٠٠: الراتب -         20

نوبیرا أورجانیك 

البحیرة –طریق مصر أسكندریة الصحراوى  ٧٥ك 

 ٢٨٨٥٧٩: الرقم التأمینى 

محمود محمد . أ : المدیر المسئول   

٠١٠٦٢٩١٣١١٣: ت 

عدد

مھندس زراعى  ٥

عامل عادى  ١٥

فنى تكییف  ٢

سباك  ٢

كھربائى  ٢

بدون -مؤھل متوسط :    الشروط                  

سنة  ٢٥السن  -    

ج ٢٧٠٠: الراتب -        



أسكندریة للتصنیع 

البحیرة –كفر الدوار  ٣زمام قطعة 

  ٢٦٠٤٠٥٠٣: الرقم التأمینى 

حسین شریف . أ : المدیر المسئول 

٠١٢٧٣٢٤٧٦٤٧: ت 

عدد

عامل حیاكة  ٧٥

مكوجى  ١٥

عامل تعبئة  ٢٥

خبرة سنة  - مؤھل متوسط :    الشروط

سنة  ٣٥:١٨السن  -                             

ج ٢٤٠٠: الراتب -         21

سكاى ترى لتعبئة الحاصالت الزراعیة 

البحیرة –المنطقة الصناعیة الثانیة –وادى النخلة 

  ٢٨٦٣٦٥١: الرقم التأمینى 

عبد المولى . أ : المدیر المسئول 

٠١٠٩٤٧٣٠٩٩٠: ت 

عدد

عامل انتاج  ١٠

عامل  ١٥

أمین مخزن  ٢

فرد أمن  ٢

خبرة سنة  -متوسط   -عالى مؤھل :    الشروط

سنة  ٣٥:٢١السن  -                             

ج ٢٤٠٠: الراتب -        



توفیر للمواد الغذائیة 

البحیرة –المنطقة اللوجیستیة 

  ٢٩٣٣٨٩٨: الرقم التأمبنى 

احمد فاروق . أ : المدیر المسئول 

٠١٠٠١٨٩٨٤٤٤: ت 

عدد

عامل نخزن  ٥

عامل خدمات  ٣

سائق  ٤

خبرة سنة  - مؤھل متوسط :    لشروطا

سنة  ٣٠السن  -                             

ج ٤٠٠٠:٣٠٠٠: الراتب -         22

ملكیز لاللبان 

ترعة النصر –طریق أسكندریة الصحراوى  ٧٥ك 

  ٢٢٨٢٧٣٧: الرقم التأمینى 

أشرف . ا :المدیر المسئول 

٠١٠٩٥٣١٨٨٨١: ت 

عدد

مھندس كھرباء  ٢  

فنى سباك  ٢  

فنى تشغیل  ٢  

عمال مزرعة  ٣٠

  ٣:٢خبرة   -متوسط   -عالى  مؤھل :    لشروطا

سنة  ٣٥٠السن  -                             

ج ٢٥٠٠: الراتب -        



جلیلة لالستیراد و التصدیر

المنوفیة -مدینھ السادات 

٣٣٨١٧٤٦: الرقم التأمینى 

٠١٢٠٢٠٨٤٥٧٤: ت

عدد

انتاجعاملة    ٥

رصعامل   ٣

خدماتعامل  ٣

سكرتاریة    ١

بدون -مؤھل متوسط :    الشروط

سنتین : الخبرة  -      

سنھ ٢٥:١٨السن -               

ج٢٤٠٠: الراتب -        
23

حضانة عزب الحدیثة

المنوفیة -مركز منوف –حسب البنا 

٣٦٦٦٦١٥: الرقم التأمینى 

واضح محمد عزب. أ: المدیر المسئول 

٠١٠٠٨٠٨٧٥٥: ت

عدد

مشرفات ریاض اطفال   ٤

تربیة ریاض اطفال.ب:    الشروط

سنھ ٣٥السن  حتى   -        

حسب المقابلة: الراتب -        



مصنع طوب صقر 

المنوفیة -مركز شبین الكوم  

٤٤١٤١٥: الرقم التأمینى 

محمد صقر .أ: المدیر المسئول 

٠١٠٠٦٦٠٤٢٨: ت

عدد

عامل   ٥٠

بدون -مؤھل متوسط :    الشروط

٣٠:  ٢٠السن   -    

حسب المقابلة: الراتب -         24

  اسكندریة اعمالجمعیة رجال 

المنوفیة -كوبرى الخضراویة بجوار  -اسطنھا   

٢٤٤٢٢٣٠: الرقم التأمینى 

خالد : المدیر المسئول 

٠١١٤٤٤٥٨١١٤: ت

عدد

اخصائى خدمات مالیة فردى   40

اخصائى خدمات مالیة جماعى   40

–فوق متوسط   -مؤھل عالى :    الشروط

متوسط

بدون: الخبرة 

سنھ  ٣٥السن  حتى  -    

ج ٢٤٠٠: الراتب -        



نورن جروب ایجیب 

المنوفیة -قوسنا –المنطقة الصناعیة األولى   

١٥٨٠٧٤٠: الرقم التأمینى 

:  المدیر المسئول 

٠١١٤٤٤٥٨١١٤: ت

عدد

سائق   ١٥

مندوب مبیعات   ٢٠

متوسط–عالىمؤھل :    الشروط

بدون: الخبرة 

سنھ ٤٥الى  ١٨السن  -    

ج ٢٤٠٠: الراتب -         25



عبد المنعم لأللبان 

دمیاط  -  ٧،٦،٥م ٢٢المنطقة الصناعیة بلوك 

  ٣٣٠٦٤٤٠: التأمینى  الرقم

أسماء سید . أ : المسئول  المدیر

٠١١٢٦٤٦٧٣٢٦:  ت

عدد 

عمال انتاج  ١٠

مؤھل متوسط : الشروط      

سنة  ٣٥حتى : السن  -             

 حسب المقابلة : الراتب  -             
26

شركة توزیع منتجات كابورى 

دمیاط  -بجور المتبولى   -طریق كفر البطیخ  

  ٢٩٦٨٤٨٦: التأمینى  الرقم

على العدوى . أ : المسئوا  المدیر

٠١١٥٩٠٠٠١٧٥:  ت

عدد 

مندوب مبیعات ١٠

متوسط  -مؤھل عالى : الشروط       

سنة  ٣٢حتى : السن  -             

 حسب المقابلة : الراتب  -             



سسكوترافى للوجیستات المتطورة 

دمیاط  -میناء دمیاط  

  ٢٠٩٣٠٠٢: الرقم التأمینى 

عبد الرحمن . ا :المدیر المسئول 

  ٠١٠٦٤٧٨٨٨٤٧: ت 

عدد 

سائق لودر  ٥

سواق حفار  ٥

سائق كالرك  ١٠

سائق قالب  ٥

یقرأ ویكتب : الشروط      

سنة  ٤٠حتى : السن  -             

حسب المقابلة : الراتب  -             
27



قلعة الكرتون لصناعة الكرتون 

دمیاط –دمیاط الجدیدة 

  ٢٦٩٠٢٣٨: الرقم التأمینى 

شادى . أ : المدیر المسئول 

٠١٠١٨٨٨٥٥٤٣: ت 

عدد 

أمن فرد  ٢  

فنى كھرباء كنترول  ١

أمین محزن  ١

فنى طباعة  ٢

مساعد فنى طباعة  ٢

فنى دبوس  ٢

متوسط  -مؤھل عالى : الشروط       

سنة  ٣٥:  ٢٥السن  -             

 حسب المقابلة : الراتب  -             
28



مؤسسة التضامن للتمویل االصغر 

المنیا –مواس  دیر

  ٢٣٥٦٦٢٤: الرقم التأمینى 

أحمد الصباح . أ : المدیر المسئول 

٠١٢٨٠٤٣٤٤١٤: ت 

عدد 

منسقة میدانیة  ٢٥

متوسط –مؤھل عالى : الشروط      

سنة  ٣٥: ١٨: السن  -             

ج          ٢٤٠٠: الراتب  -             

 29

الجمعیة المصریة لتنمیة المشروعات 

المنیا –سملوط 

  ٣٣٠٧٦٩٧: الرقم التأمینى 

عالء على  .أ : المدیر المسئول 

٣٣٤٥٢٦٩٠:  ت

عدد 

أخصائى تنمیة  ٤

منسق تنمیة  ٤

متوسط  –مؤھل عالى : الشروط 

من الجنسین  -             

سنة  ٣٥: ٢٠: السن  -             

ج      ٢٤٠٠: الراتب  -             

 



شركة مصر لتأمینات الحیاة 

أسیوط  -بجوار البنك االھلى  –شارع العتبة الخضراء   

 ٢٠٧٣: الرقم التأمینى   

  ٠١١١٤٣٨٧٠٠٧: ت 

عدد 

مندوب تسویق  ١٠

من الجنسین –مؤھل عالى : الشروط      

سنة  ٣٥: السن  -             

  حسب المقابلة: الراتب  -             

30

مؤسسة أنا المصرى 

أسیوط –شارع المحمودیة 

  ٣١٤٣٢٩٦: الرقم التأمینى 

٠١١٠٣٣٧٢٦٧٦:  ت

عدد 

جماعى –أخصائى تمویل فردى  ٣

من الجنسین –مؤھل عالى : الشروط 

سنة   ٣٥:  ٢٩: السن  -             

  حسب المقابلة: الراتب  -             



شركة أمان للتمویل 

  أسیوط–أعلى فودافون –شارع الجمھوریة 

  ٣٠٤٣٤٤٤: الرقم التأمینى 

على جابر . أ: المدیر المسئول 

٠١٠٦٤٢٦٨٨٨٢: ت 

عدد 

أخصائى تمویل  ٣٥

من الجنسین –مؤھل عالى : الشروط      

سنة  ٣٥حتى : السن  -             

31  حسب المقابلة: الراتب  -             

الھدى للصیانة 

أسیوط –شارع االمریكان  ٨،٧

١٥٢٣٠٢٥: الرقم التأمینى 

أیھاب أنور . أ: المدیر المسئول 

٠١٠٠٦٠٧١٧٠٤: ت 

عدد 

فنى تبرید وتكییف   ٥

فنى غساالت   ٥

فنى ثالجات   ٥

من الجنسین –مؤھل عالى : الشروط      

سنة  ٢٥حتى : السن  -             

  حسب المقابلة: الراتب  -             



سكیوریتاس لألمن والحراسة 

أسیوط –مدینة نصر 

  ٢١٢١١٢٩: الرقم التأمینى 

حمدى  احمد . أ : المدیر المسئول 

٠١٠٣٠٠٧٨٩٥:  ت

عدد 

فرد امن إدارى  ١٠٠

متوسط –مؤھل عالى : الشروط      

سنة  ٣٥:  ١٨: السن  -             

ج ٣٤٠٠: ٣٠٠٠: الراتب  -             

32

الترا للمنتجات الطبیة 

أسیوط –المدینة الصناعیة 

  ١٨٤٤٠٩٢: الرقم التأمینى 

مینا عزت :  المدیر المسئول

٠١٠٢٠٠٣٨٢١٠:  ت

عدد 

عامل انتاج  ٥٠

مؤھل متوسط : الشروط      

سنة  ٣٥:  ١٨: السن  -             

حسب المقابلة : الراتب  -             



معرض الرحمن لالثاث 

أسیوط  –شارع النعیمى 

  ١٥٨١٧٦٤: التأمینى  الرقم

سامح ناصر . أ: المسئول  المدیر

  ٠١٠٠٥٧٨٧٧٢٠: ت 

عدد 

أستورجى  ٤

نجار  ٤

الیشترط مؤھل : الشروط 

سنة  ٣٥حتى  : السن  -             

حسب المقابلة: الراتب  -              33

محل جوھرى 

أسیوط –أبو سعید  میدان

  ١٩٨٩٣٥٧: الرقم التأمینى 

سید حسن أحمد . أ : المدیر المسئول 

  ٠٦٦/٢٤٨٠٢٨٢: ت 

عدد 

عامل  ١

الیشترط مؤھل : الشروط 

سنة  ٣٥حتى  : السن  -             

حسب المقابلة: الراتب  -             



حضانة فیوتشر 

شمال سیناء –شارع أسماعیل ذكرى 

  ٢٠١٦١٢٥: الرقم التأمینى 

خلود سعید . أ  :المدیر المسئول 

  ٠١٠٩٤٢٣٨٣٢٠:  ت

عدد 

عاملة  ١

دادة  ١

مؤھل متوسط : الشروط 

سنة  ٣٥حتى  : السن  -             

حسب المقابلة: الراتب  -              34

ار حضانة الرواد د

شمال سیناء –شارع محمد مصلح جاسر 

  ٠٠٢٢٣٨٣٤٩: الرقم التأمینى 

صباح منصور . أ: المدیر المسئول 

٠١٠٦٦٠٣٧٢٨٩: ت 

عدد 

مشرفة ریاض أطفال  ١

مدرسة لغة أنجلیزیة  ١

مؤھل عالى مناسب : الشروط 

سنة  ٣٥حتى  : السن  -             

حسب المقابلة: الراتب  -             



35

منتجع سویس ریزورت  

شمال سیناء –العریش –شارع محمد فؤاد زكرى 

  ٧٩٤٩٤٣: الرقم التأمینى 

ربیع عنان . ا : المدیر المسئول 

٠٦٨/٣٣٦١٨٦٨: ت 

عدد 

فنى تبرید وتكییف  ٢

مشرف غرف  ٤

صراف مطعم  ١

متوسط  -مؤھل على : الشروط            

سنة   ٣٨:٢٥: السن  -                   

  حسب المقابلة : الراتب  -                 



صحارى مصر لالستثمار واستصالح االراضى 

الوادى الجدید –شرق العوینات 

 ٣١٢٤٩٥٨: الرقم التأمینى 

عمر عبد الالة . أ :المدیر المسئول 

٠١٢٢٨٠٠٧٤٤٦: ت 

عدد

عامل زراعة  ١٧

الیشترط مؤھل : الشروط 

سنة   ٣٠:١٨: السن  -            

ج ٣٣٠٠: الراتب  -            
36



شتایجنبرجر كوریا بیتش

مرسى علم  البحر االحمر –طریق القصیر  ٦٧ الكیلو

  ١٧٥٧٣٩٦: الرقم التأمینى 

أحمد محمود . أ: المدیر المسئول 

٠٦٥/٣٧٥٠٠٠٠: ت 

عدد 

مضیف  ١

مساعد مضیف بالمطعم  ٥

طباخ ثانى  ٢

عامل زراعة  ٣

عامل تجھیز وتحضیر  ٦

مشرف غرف  ٤

عامل مناطق عامة ٤

خبرة سنة –متوسط : الشروط       

سنة  ٣٠: ٢٠: السن  -             

ج ٢٦٠٠:   ٢٤٥٠: الراتب  -             

37

فندق جازالمایا 

مرسى علم  البحر االحمر –طریق القصیر  ٦٧الكیلو 

  ١٩٩٣٦٦٦: الرقم التأمینى 

وسام زكریا محمود . أ: المدیر المسئول 

٠٦٥/٣٧٥٠٠٠٠: ت 

عدد 

عامل زراعة ١

عامل تجھیز وتحضیر  ٣

مشرف غلرف ٣

خبرة سنة –متوسط : الشروط       

سنة  ٣٠: ٢٠: السن  -             

ج         ٢٧٥٠:   ٢٤٥٠: الراتب  -             

 



فندق جاز مرایا 

مرسى علم  البحر االحمر –طریق القصیر  ٦٧الكیلو 

  ٣١٩١٧٠٦: الرقم التأمینى 

طارق السید . أ: المدیر المسئول 

٠٦٥/٣٧٥٠٠٠٠: ت 

عدد 

طباخ ثانى  1

عامل تجھیز وتحضیر  1

عامل مناطق عامة 2

خبرة سنة –متوسط : الشروط       

سنة  ٣٠: ٢٠: السن  -             

ج  :2900  ٢٤٥٠: الراتب  -            

 38

فندق جاز دار المدینة

مرسى علم  البحر االحمر –طریق القصیر  ٦٧الكیلو 

  ٢٢٥٦٦١٢: الرقم التأمینى 

أشرف السید . أ: المدیر المسئول 

٠٦٥/٣٧٥٠٠٠٠: ت 

عدد 

طباخ ثانى  1

عامل تجھیز وتحضیر  ٢

مشرف غرف  ٣

خبرة سنة –متوسط : الشروط       

سنة  ٣٠: ٢٠: السن  -             

ج  :2900  ٢٤٥٠: الراتب  -            

 



فندق جاز سوالیا

مرسى علم  البحر االحمر –طریق القصیر  ٦٧الكیلو 

  ١٨٧٥٢٧٤: الرقم التأمینى 

طارق السید . أ: المدیر المسئول 

٠٦٥/٣٧٥٠٠٠٠: ت 

عدد 

عامل زراعة  ٣

عامل تجھیز وتحضیر  1

عامل مغسلة ٣

خبرة سنة –متوسط : الشروط       

سنة  ٣٠: ٢٠: السن  -             

ج ٢٧٥٠ : ٢٤٥٠: الراتب  -            
39

فندق بلوریف مرسى علم 

البحر االحمر   -مرسى علم  شمال  ٢٠ك 

  ٣١٧٣٥٤٤: الرقم التأمینى 

عزمى السید . أ: المدیر المسئول 

٠١٢٠٣٨٧٧٧٩١: ت 

عدد 

فنى سباكة  ٣

فنى تبرید وتكییف  ١

فنى كھرباء  ١

خبرة سنة –متوسط : الشروط 

سنة  ٣٥: ٢٥: السن  -             

ج ٢٤٠٠: الراتب  -            



فندق جورجینا بیتش

علم  البحر االحمر جنوب مرسى  ٤٧الكیلو 

  ٢٢٥٨٩٨٧: الرقم التأمینى 

طارق السید . أ: المدیر المسئول 

٠١٠٦٨٨١٧٤٣: ت 

عدد 

عامل زراعة  ١

عامل تجھیز وتحضیر  ١

طباخ أول جارد مانجیة  ١

مشرف أدوار  ١

خبرة سنة –متوسط : الشروط 

سنة  ٤٠: ٢٥: السن  -            

ج  ٢٤٠٠: الراتب  -             40

فندق أورینتال باى 

البحر االحمر  -شمال مرسى علم   ١٥ك 

  ٢٤٥٣٣٢٩: الرقم التأمینى   

محمد غریب . أ : المدیر المسئول 

٠١٠٠٢١١٤٩٠١: ت 

عدد 

مشرف غرف  ١

مساعد رئیس قسم  ١

عامل تجھیز وتحضیر  ٢

مشرف تبرید وتكییف  ١

فنى تبرید وتكییف  1

فنى نقاش  ١

خبرة سنة –متوسط : الشروط 

سنة  ٣٥: ٢٥: السن  -            

ج  ٢٤٠٠: الراتب  -            



شركة البحر االحمر لغوص السفارى 

البحر االحمر –شمال مرسى علم  ٢ك 

  ١٢١٩٧٢١: الرقم التأمینى 

رفیق فاروق . أ : المدیر المسئول 

٠١٠١٧٦١٢٣٣٤: ت 

عدد 

فنى معدات  ١

فنى كھرباء  ١

فنى سالمة وصحة مھنیة  ١

٥:٣خبرة –متوسط : الشروط 

سنة  ٣٥: ٢٥: السن  -            

ج ٥٠٠٠:  ٤٠٠٠: الراتب  -            

41

فندق شیراتون سوما باى 

البحر االحمر –سفاجا –خلیج أبوسومة 

  ١٤٨١٠٦١: الرقم التأمینى 

محمد على . أ : المدیر المسئول 

٠٦٥٣٥٦٢٥٨٤: ت 

عدد 

عامل تجھیز وتحضیر  ٥

خبیر أغذیة  ١٠

عامل نظافة  ١٢

موظف أستقبال  ١

موظف حجز  ١

خبرة سنة –متوسط  -مؤھل عالى : الشروط 

من الجنسین  -               

سنة  ٢٨: ٢٠: السن  -              

حسب المقابلة : الراتب  -              



فندق شتایجنبرجر راس سوما 

البحر االحمر –راس سوما –طریق سفاجا  ٥٥ك 

  ٣٢٩٤٨١٤: الرقم التأمینى 

٠٦٥٣٢٥٧٥٠٠: ت 

عدد 

موظف استقبال  ١

مضیف  ٣

مساعد مضیف  ٢

عامل نظافة  ٢

مؤھل عالى سیاحة وفنادق : الشروط      

سنوات  ٣خبرة  -             

سنة  ٢٢: السن  -             

ج ٢٨٠٠:  ٢٤٠٠: الراتب  -             
42



مصنع عبد الوھاب للصناعات المعدنیة   

قنا  -الكالحین 

 ٣٢٦٣١٢٢: الرقم التأمینى 

محمد عبد الوھاب . أ : المدیر المسئول 

٠١٠٢٠٣٢٣٢٣٢: ت 

عدد 

عامل انتاج  ٥

محاسب  ٢

مھندس  ١

سائق ٢

سنوات  ٥:٣خبرة –مؤھل عالى : الشروط 

سنة  ٢٥: السن  -             

ج ٣٠٠٠: الراتب  -             

43



حضانة أطفال زى العسل 

أسوان  -القوصیة شارع أبن خلدون  

 ٢٢٩٨٣٢٧: الرقم التأمینى 

دعاء صدیق . أ: المدیر المسئول 

٠١٠٠٢٦٤١٣٠٩: ت 

عدد 

مشرفة باص  ٥

مؤھل متوسط : الشروط 

سنة   ٤٠: السن  -            

 حسب المقابلة : الراتب  -            
44


