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 وزارة القوى العاملة

 اإلدارة العامة للتشغيل
 مدينة نصر -شارع يوسف عباس  3

 22609354فاكس/ -ت
                   
 
 
 

 دلتا بالست للعبوات
 المنطقة الصناعية الرابعة  -26قطعة 

 أكتوبر 6
 صموئيلأ. المدير المسئول/

 01001611156ت/

 عدد
 أقل  مؤهل متوسط أو -عامل إنتاج  25
 ساعة عمل  12-ة سن 18: 35السن  -     
 جنيه  2000الراتب:  
  

 حلواني اكسبشن
 المعدنيةة ورشارع الث 63

 خوفوبوابة   -حدائق األهرام 
 2576699الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. محمد رجب عبد العليم
 01021050625-01021050628ت/ 

 عدد 
 سنة  40:21 - مؤهل عالي -كاشير   10
 جنيه  2000  -خبرة سنة  -      
             شهور 6خبرة  - جنيه 2200 -مضيف  50

 سنوات   5خبرة  -جنيه  2900 -شيف    5
 جنيه  1600 –مساعد شيف  20

 مؤهل فوق المتوسط  :الشروط
 سنة   35:18السن:       
 جنيه 1500 –استيوارد   20
 جنيه 1900 –خبرة سنة  –ديلفرى   15
 جنيه  3000 -خبرة سنة  – فرد أمن  10
 ثالثة  –رخصة ثانية  –سائق   20

 إعدادية  ال يقل عن  -:الشروط
                    سنة  40:18السن  -          
 يجتماعا -تأمين صحي  -:المزايا
        عمولة مبيعات  -حافز  -بدل وجبات  -        
 سكن للمغتربين  - بدل مواصالت -        
 ب: حسب الخبرةالرات
 

 فانتدج إيجيبت
 للمشروعات السياحية

 شارع الثورة أمام كوبري النزهة  99
 مصر الجديدة

 2123433الرقم التأميني/ 
 المدير المسئول/ أ. احمد حسين محمد

 01022444381ت/

 عدد 
 طباخ   50
 من الجنسين  -ويتر   30
 مندوب توصيل   70

  ال يقل عن متوسط -الشروط:
 سنة  37: 18 السن: -          
 جنيه  2250:2162الراتب: 

 مدينتي –الخامس أماكن العمل:التجمع 
 الرحاب-              

 اجتماعي  -تأمين صحي  - المزايا:
 بدل مواصالت  -بدل وجبات  -         
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 سكن للمغتربين  -         

 يونيتد العالمية
 الزمالك -شارع المقريزي  5

 كأمام سنترال الزمال
 2778779الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ ا. محمد كمال كامل
 27382902 - 01229600877ت/

27370308 

 عدد 
     جنيه  1800 -مبيعات خارجية  15 

 من الجنسين –عموالت  -      
 + عموالت  2000 –مبيعات داخلية    2
 من الجنسين – خبرة سنة     
 جنيه  1500 –سكرتارية    2
 عات داخل معرض الكتاب مبي 15
                     مؤهالت أو طلبةجميع  –من الجنسين  -     
 + عموالت   1500الراتب:    

 سنة  25:  20السن: 
 صحي تأمين  –المزايا: تأمين اجتماعي 

 

 مصر للتجارة ) بناسونيك (
 الساحل -بجوار معهد ناصر -كورنيش النيل 

 انالمدير المسئول/ ا. احمد عثم
 01092103615ت/ 

 عدد 
 بكالوريوس هندسة   -مهندس   10
 جنيه   1500 - فني تركيبات   50
 فني تجميع أجهزة   50
 فني لوحات الكترونية   50

 مؤهل متوسط صناعي الشروط: 
 سنة  40:18السن:             

 الراتب: حسب الخبرة
 

 المصريين للخدمات األمنية
 يروكس – شارع الخليفة المأمون 62

 مصر الجديدة
 3021397الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ ا. كريم إبراهيم
 01277990778ت/ 

 عدد 
 فرد أمن   130
 ) إعاقة بسيطة (% 5  ـلانسبة     10

  من ذوي القدرات الخاصة  -        
 مؤهل متوسط الشروط: 
 ساعة عمل 12 -سنة  40:21 السن:
 جنيه 2300:2100 :الراتب
 صحي  -تأمين اجتماعي  -: االمزاي

 وسنوية  أسبوعية أجازات -         
 توفير مواصالت حسب العمل  -         
 التجمع الخامس - أكتوبر -العمل: أماكن

 مصر الجديدة  -                  
 

 كاسل للخدمات األمنية
 شارع عبد الحميد بدوى 18

 الجيزة -العمرانية 
 2924106/ الرقم التأميني

 . محمد ثروتألمدير المسئول/ ا
 01099958384 -01225323532ت/

 عدد 
 ال يشترط مؤهل –فرد أمن إداري   38
 سنة  45:18السن:       

 جنيه 2000:1700 :الراتب      
 إجتماعى – تأمين صحي -المزايا:
 وجبات  -قامة إ -         

 الغردقة  -بدر  -مواقع العمل: أكتوبر 
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 تطوير العقاريللالمركز العالمي 
 الجديدة مصر -شارع محمود العشري  12

 2947454الرقم التأميني/ 
 . محمد فتحي حسينأالمدير المسئول/

 2415992405 -241847703ت/ 

 عدد 
 متوسط   -مؤهل عالي  -مشرف معماري   2
                                                                                                     سنوات  7خبرة  -سنة  50:35السن:     
 جنيه  4500الراتب:     
                      خبرة سنتان  -مساعد فني كهرباء    4
 ساعة عمل  12 -فرد أمن   12

 جنيه  3000الراتب: 
 سنوات  10خبرة  -سائق خاص    1
 جنيه 3500 الراتب:    

 مؤهل متوسط :الشروط
 سنة  40:20السن :           

 من الجنسين  –عامل نظافة   8
 عامل مخزن  1

 ال يشترط مؤهل: المزايا
 جنيه  2500 الراتب:

 التجمع  -الشروق  مناطق العمل:
 يجتماعاتأمين  -تأمين صحي  -المزايا:
 أجر إضافي  -إقامة  -        

 

EES   لألمن-  (SMS   لألمنسابقا ) 
 القاهرة -ك شارع البرازيل الزمال 13

 المدير المسئول/ ا. تامر أحمد
 01006624165ت/ 

 عدد 
 جميع المؤهالت -فرد أمن إداري  230
  سنة 40:20السن:  -       
 ساعة 12:8العمل  -       

  

 :العملمناطق 
 السفارات األوربية من الجنسين  - 
 الزقازيق  -مترو اإلنفاق  -

 م ( السال –شبرا  –المرج  –العبور  -     
     أجازات  - يجتماعا -المزايا: تأمين صحي 

 جنيه  2500 يبدأ الراتب :  

 
 

 كارفور ميراج سيتي مول
  التجمع األول

 2486614الرقم التأميني/ 
 أ. إيهاب المدير المسئول/

 01055998836ت/ 

 عدد 
 من الجنسين  -متوسط  -مؤهل عالي  -كاشير   5
 سماك    3
 ترولى بوى    5
 بقال    5
 فرد أمن   5

 مؤهل متوسط  الشروط:
    جنيه 2100الراتب: 

 %5استيفاء نسبة مطلوب  -
 

 ناف إلدارة وتجهيز الهايبر ماركت
 المعراج الطريق الدائري

 1767374الرقم التأميني  
 المدير المسئول/ أ. عبد هللا احمد محمد

 25204300ت/ 

 عدد 
 بكالوريوس تجارة  –كاشير   20
  جزار    5
 فني كهرباء     2
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 فني تبريد وتكييف     2
 بقال  15

 الشروط: مؤهل متوسط 
 الراتب: حسب المقابلة 

 صم وبكم فقط -% 5استيفاء نسبة مطلوب  -
 

المجموعة المصرية التعليمية                 
 ) مدرسة الشويفات (

 القاهرة الجديدة –التجمع الخامس 
 1273133الرقم التأميني / 

 ر المسئول / أ. هدى أبو بكر الصديقالمدي
 01145001316ت / 

 عدد  
 جنيه  2500 –سائق درجة أولى  10 

 جنيه  1600 –عامل نظافة  10
 من ذوي القدرات الخااصة % 5 -عامل  24
 

 إيديتا –شركة ديجما للتجارة 
 أكتوبر 6 -الشيخ زايد 
 1847286الرقم التأميني/ 

 مىلالمدير المسئول/ أ. ميشيل ح
 38516464/02ت/ 

 عدد 
   + حافز  1500 -مندوب مبيعات   50
 جنيه 2850 –أمين مخزن     5

 متوسط   -مؤهل عالي الشروط: 
 سنة 35حتى : السن  

 مؤهل متوسط  -سائق  40
 جنيه + حافز مبيعات 1400 الراتب:
 مساعد مندوب مبيعات  100

 جنيه + حوافز  1300 الراتب:
 عامل مخازن  10
 +حافزجنيه  1550راتب: ال     

 جنيه  1550 –عامل نظافة  10
 أرباح-ي جتماعا –مزايا: تأمين صحي ال

 % * 5*  استيفاء نسبة     
 

 طيبة للتجارة والتوزيع
 الشيخ زايد –محور كريزي ووتر 
 2083617الرقم التأميني / 

 المدير المسئول / أ. أمير عاشور
 01013831102ت / 

 عدد
 مندوب مبيعات  20
 ثالثة -رخصة ثانية  -سائق مبيعات  20

  جنيه 3700الراتب: 
 جنبه  1650 -مبيعات إداري  50
 جنيه  3500 -سائق تسليم مباشر  12

 فوق المتوسط   -مؤهل عالي  الشروط: 
 سنة   38:21السن :             

 

 هايبر وان
 أكتوبر 6 –الشيخ زايد 

 2023050الرقم التأميني / 
 / أ. محمدالمدير المسئول 

 01008645610-01099928002ت / 

 عدد 
  مهندس مدني    1
 مهندس ميكانيكا    1

  بكالوريوس هندسة -الشروط:
 سنوات  5خبرة  -          

 سنوات  10خبرة  -مشرف تبريد وتكييف    1
  أعطالموظف تلقى    1
 سنوات  5خبرة  –أمين مخزن    1
  نتانسبرة خ -طب بيطري  -مراقب جودة    1
 كاشير  10
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 الشروط: مؤهل عالي
  ثانية   - درجة أولى  -سائق    5

 متوسط -مؤهل عالي  -     
 سنوات  5خبرة  –فني معدات وآالت    2
 خبرة سنتان  –بائع أجبان    5
 بائع دواجن    5

 متوسط   -عالي  مؤهل الشروط:
 جنيه  3000:  2000الراتب:  

    اليشترط مؤهل –عامل نظافة  20
 جنيه 2500:2000  الراتب:      
 % 5نسبة إل ستيفاء   -عامل   75
 إجتماعى  -تأمين صحي  -مزايا:ال

 مواصالت توفير  -        
 
 

 
 

 شركة صناعة فالتر السيارات
 B2المنطقة الصناعية 

 981889الرقم التأميني/ 
 01205599009ت/ 

 ريمون ثروت فؤادأ. المدير المسئول / 

 عدد
 جنيه 2500 – إنتاجندس مه   1
 حسب الخبرة – إنتاجمدير    1

 الشروط: بكالوريوس هندسة
 مندوب مبيعات    2
 تسويق أخصائي   1

 الشروط: مؤهل عالي
 جنيه 3000الراتب: 

 بكالوريوس علوم -مراقب جودة   2
 جنيه 2000الراتب:     

 جنيه 1750 – إنتاجعامل  25
 براد اسطنبات   2
 خراط   2
 ي كهرباءفن   2
 فني ميكانيكا   2

 الشروط: مؤهل متوسط
 جنيه 2500الراتب : 

 

 شركة مصر لصناعية الكباسات
 A2المنطقة الصناعية 

 5515490الرقم التأميني/ 
 0554413322ت/ 

 محمد الجندي أ. المدير المسئول /

 عدد
 مهندس كهرباء   2
 مهندس ميكانيكا   2
 إنتاجمهندس    1
 مهندس تصميم   1
 روط: بكالوريوس هندسةالش

 جنيه 2400الراتب : 
 مؤهل متوسط صناعي  - إنتاج فني  50

 إنتاج+ حافز جنيه  1577 الراتب:       
 

 سلفر ايداج للتكنولوجيا
 مواسألحالقة واالصناعة ماكينات ل

 A1الثالثةالمنطقة الصناعية  - 3/8قطعة 
 298074الرقم التأميني/ 
 يقاحمد توف أ.المدير المسئول /

 01200445258ت/ 

 عدد
 بكالوريوس هندسة - إنتاجمهندس    8
 جنيه 3000 -سنة  3:1خبرة :  -     
 مؤهل عالي -سالمة وصحة  أخصائي  1
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 جنيه  2700الراتب:     
 فني كهرباء    6

 عامل   200
 منأفرد   10
 إنتاجمراقب   10

 مؤهل متوسط صناعي -الشروط:
 سنة 30السن:  -           

 جنيه 2000اتب: الر
 

 والصحية لمنتجات الورقيةل الشركة المصرية
 B2الثانيةالمنطقة الصناعية 
 1631892الرقم التأميني/ 

 01151544227ت/ 
 محمد إكراميأ. المدير المسئول / 

 عدد
 إنتاجمهندس   2
 مهندس تخطيط  2
 مهندس كهرباء  3
 مهندس ميكانيكا  3

 تانخبرة سن - بكالوريوس هندسة -الشروط:
 مؤهل عالي مناسب -سكرتارية     2
 خبرة – إنتاجعامل   50
 عامل مخازن  20
 خبرة سنتان –ثانية  – ىسائق أول  20

 الشروط : مؤهل متوسط
 إعدادية – تحميلعامل   15

 الراتب: حسب الخبرة

 للمطاعم والصناعات الغذائية العربية
 A2 الثالثة المنطقة الصناعية
 2359842الرقم التأميني/ 

 4410983-01113761442ت/ 
 خليل مجدي حميد أ.المدير المسئول /

 عدد

 بكالوريوس زراعة – إنتاجمهندس    4
 مهندس كهرباء   3
 ميكانيكامهندس    3

 الشروط: بكالوريوس هندسة
 مخزن أمين   3
 مراقب امن   8

 الشروط: مؤهل متوسط
 عامل  10

 سنة 30:20السن: الشروط العامة: 
 المقابلة الراتب: حسب

 

 شيشركة فر
 العاشر من رمضان  -المنطقة الصناعية 

 01221922282ت/ 
 مينا نسيمأ. المدير المسئول / 

 عدد
 سنة 35:18 - إنتاجعامل   150

 المزايا: توفير وسيلة مواصالت
 جنيه 1800الراتب : 

 

 شركة صناعة وسائل النقل
 الشرقية -الصالحية الجديدة 
 1206350الرقم التأميني/ 

 01224671887ت/ 
3201640/055 
 سامي داوودأ. المدير المسئول / 

 عدد
 عامل مخازن  10
 مراقب جودة    5

 جنيه 2000الراتب: 
 من داخليأ فرد  40
 فني دهان  40
 فني كهرباء  20
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 فني لحام  40
 فني تشطيب  20
 فني ميكانيكا  20
 إنتاجعامل   20

 الشروط: مؤهل متوسط
 عامل نظافة  5

 جنيه 1800: الراتب
 

 ة مصريشركة الهالل والنجمة الفض
 العاشر من رمضان - A3المنطقة الصناعية 

 2152606الرقم التأميني/ 
 01110120209ت/ 

 شريف عفيفيأ. المدير المسئول / 

 عدد
 بكالوريوس هندسة – إنتاجمهندس     5

 الراتب: حسب الخبرة      
 عامل مخازن  15
 ينمن الجنس – إنتاجعامل   30

 جنيه  2200 :ساعات 9عمل: الراتب: 
 جنيه 3000 :ساعة 12عمل الراتب: 

 الشروط : مؤهل متوسط
 سنة 30:18السن : 

 

 ميتال شركة رود اند
 95قطعة  A4المنطقة الصناعية   

 العاشر من رمضان
 2727764الرقم التأميني/ 

 01006515652ت/ 
 مريانا نبيل شاكرأ. المدير المسئول / 

 عدد
 سنوات 10:5خبرة  – دس تركيباتمهن   2
 سنوات 5:2خبرة  – مهندس مبيعات   1

 الشروط : بكالوريوس هندسة

 جنيه 3000:2500الراتب : 
 فني تركيبات  10
 فني ماكينات    3
 فني دهانات    5

 جنيه 2200:1800الراتب: 
 جنيه 1800:1200 –عامل مساعد   10
 ثالثة -سائق رخصة ثانية     4
 حسب الخبرة   -سنة  5:3ة خبر -      
 

 مدارس المصرية المتكاملة
 العاشر من رمضان -المجاورة السابعة 

 ياسمين مجديأ. المدير المسئول / 
 01023337437ت/ 

 عدد
 مدرسة لغة انجليزية  10
 مدرسة لغة عربية  10

 الشروط: مؤهل تربية اداب
 مدرس رياضيات  1

 mathمدرس    5
 ةتجار - تربيةبكالوريوس الشروط: 

 علوم -تربية  scienceمدرس    5
 تربية -السن  ليسانس - ألمانيمدرس    2
 فنون جميلة -مدرس تربية فنية    2
 حاسبات -تربية  -مدرس كمبيوتر    2
 تربية رياضية -مدرس تربية رياضية    2

 الراتب: حسب المقابلة

 مصر الحضارة للكرتون المضلع
 من رمضانالعاشر -طريق بلبيس 5الكيلو 

 1886166الرقم التأميني/ 
 0552900061-01022366527ت/ 

 محمد جودةأ. المدير المسئول / 

 
 عدد
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  فني كرتون مضلع   4
 جنيه 5000:3000 الراتب:

 ني طباعةف   4
 دبوسفني    4

 الراتب: حسب الخبرة
 جنيه 2100 – إنتاجعامل   20
 لشروط: مؤهل متوسطا
 

 البناء الشركة العربية لصناعة مواد
 فيتو مصر

 A6القطعة  - الثالثةالمنطقة الصناعية 
 01000963775ت/ 

 ادل حمدطه عأ. المدير المسئول / 

 عدد
 جنيه 1550 – إنتاجعامل   10
 عامل مخازن     7
 فني كهرباء    2
 فني ميكانيكا    2

 جنيه 1750الراتب: 
 جنيه 1550 - عامل خدمات   3

 إعدادية -الشروط: مؤهل متوسط 
 حوافز  -المزايا: توفير مواصالت 

 سكن للمغتربين -           
 

 النساجون الشرقيون
 العاشر من رمضان-الثالثةالمنطقة الصناعية 

 1463410الرقم التأميني/ 
 4410811/055-01028006699ت/ 

 هيثم حمديأ. المدير المسئول / 

 عدد
 بكالوريوس طب – طبيب   6
 طبيقيةبكالوريوس فنون ت –مصمم    5
 مؤهل عالي -تسويق  أخصائي   1

 بكالوريوس فنون جميلة -مصمم جرافيك    3

 مهندس تنفيذي   1
 مهندس صيانة ميكانيكا   3

 : بكالوريوس هندسةالشروط
 بكالوريوس علوم –كيمائي    4
 تطبيقية -فنون جميلة  - رمصمم ديكو   3

 جنيه 3000الراتب: 
 فني صيانة ميكانيكا مصاعد   3
 فني صيانة كهرباء مصاعد   3

 جنيه 2500الراتب : 
 جنيه 2100 -عامل طباعة   20

 الشروط: مؤهل متوسط صناعي
 

 راسكو فود
 مضانرالعاشر من 

 01099372479ت/ 
 امير صالحأ. المدير المسئول / 

 عدد
 محاسب عمالء   2
 محاسب تكاليف   2

 الجنسينمن   - الشروط: بكالوريوس تجارة
 جنيه 2500الراتب: 

 ؤهل عاليم -مندوب مبيعات    5
 جنيه 3500 -فوق المتوسط 

 عالقات عامة  1
 عامل تسويق  1

 جنيه 3000الراتب: 
 مؤهل عالي :الشروط

 جنيه 3500 -سائق    5
 جنيه 1800 -فرد امن    2

 الشروط: مؤهل متوسط 
 جنيه 2000 - إنتاجعامل   10
 عامل نظافة  3
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 عامل بوفيه  1
 جنيه 1500الراتب: 
 اقل –: مؤهل متوسط الشروط

 

 لصناعة البطاريات األلمانيةالشركة 
 المنطقة الصناعية الثانية-الصالحية الجديدة

 رامز رمضانأ. المدير المسئول/ 
 01201279778ت/ 

 عدد
 مهندس صيانة   5
 مهندس كهرباء   5

 الشروط: بكالوريوس هندسة
 جنيه 2200الراتب: 

 يمؤهل عال –مراقب جودة    4
 جنيه 2000 الراتب:     
 مؤهل متوسط - إنتاجعامل   20
 ال يشترط مؤهل–عامل خدمات   10

 جنيه 1800الراتب : 
 سنة 30.:25السن: 

 

 سي باك مجموعة
 لمواد التعبئة والتغليف 

 الصالحية -الثالثة  المنطقة الصناعية
 0554411066ت/ 

 حسام الجنزوريأ. المدير المسئول / 
 01221939855ت/ 

 عدد
 جنيه 2250 – إنتاجعامل   20
 ني صيانة ميكانيكاف    5
 فني صيانة كهرباء    5

 مؤهل متوسط صناعي -الشروط:
 سنوات 5خبرة  -          
 جنيه 4000: الراتب

 سنة 22-مؤهل متوسط زراعي  -جنايني   5
 جنيه 2250 الراتب:    
 

 مديرية القوى العاملة
 بالقاهرة

 ميدان التحرير -الدور الثالث -مجمع التحرير 
 27940448-27945720ت/

 

 منطقة قوى عاملة المعادى
 المعادى – 106شارع  1

 25251175ت/ 

 

 المعادى -مكتب تشغيل 
 المعادى - 106شارع  12

 25281707ت/ 

      

 موبايل شوب للتوكيالت التجارية
 زهراء المعادى –المخازن 

 خلف المسجد الكويتي
 الجيزة –ع مصدق الدقي شار 79: اإلدارة

 2136231الرقم التأميني / 
 المدير المسئول / أ. مصطفى الديب

 عدد 
 مؤهل عالي  -أخصائي مبيعات  150
 + العمولة  1300 -من الجنسين         

 مؤهل متوسط   -مساعد أمين مخزن    9
 جنيه  1500 الراتب:     
 سنة 30:21السن :     

 اإلدارة عنوان ى المقابالت تتم فملحوظة : 

 مدينة نصر غرب -منطقة قوى عاملة 
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 ناصية البطراوى -شارع احمد حسنى  30
 24022116ت/ 

 

 مدينة نصر غرب -مكتب تشغيل 
 ناصية البطراوى -شارع احمد حسنى  30

 24022116ت/ 

 

 المصرية إلدارة مراكز النداء
 بجوار نقابة التجاريين - أ امتداد رمسيس 29

 2411090/ الرقم التأميني
 المدير المسئول/ أ. سعيد إبراهيم سيد

 24022116ت.م التشغيل/ 

 عدد 
 ممثل خدمة عمالء  10
 مدخل بيانات  10
 مندوب مبيعات  10

 الجنسينمن  -مؤهل عالي الشروط: 
 ادة اللغة االنجليزية إج -          
 أجادة الحاسب اآللي  -          
 سنة       30:18السن:  
 حسب المقابلة الراتب: 

 

 المطرية -منطقة قوى عاملة 
 برج الفتح -شارع عين شمس  27

 26339194ت / 

 

 المطرية - مكتب تشغيل
 شارع ترعة الجبل المطرية 46

 22503861ت/ 

 

 األزهري النموذجيمعهد الصالحين 
 شارع اللسان المطرية 20

 2154972الرقم التأميني/ 
 المدير المسئول/ أ. عبد الفتاح خليل

 01096003931ت/

 عدد 
 مدرس لغة انجليزية  2
 مدرس قرأن  2

 من الجنسين  –مؤهل عالي  -الشروط :
 سنوات 3خبرة  -           

 الراتب:حسب الخبرة 
 

 فنتستمؤسسة االد
 المطرية –شارع الحرية  5

 436574/ الرقم التأميني
 المدير المسئول/ أ. حبيب بنا غبلاير

 2250686/02ت/

 عدد 
 من الجنسين  –مل إنتاج عا   1
 نظافة  املع   2
 ؤهل متوسط : مالشروط 

 سنة  30:22 السن:
 الراتب: حسب المقابلة 

 

 النزهة -منطقة قوى عاملة 
 برج الفتح -شارع عين شمس  27

 6339194ت / 

 

 النزهة -مكتب تشغيل 
 شارع جسر السويس 96

 2573454ت/ 
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 إلدارة المطاعم -ايجى مارت 
 مساكن شيراتون - ر الصديقشارع أبو بك 4

 2843620الرقم التأميني/ 
 المدير المسئول/ أ. مينا جرجس أسحق

 01006369171ت/

 عدد 
 مؤهل فوق المتوسط –مسئول خزينة    2
 مسئول خدمات    3
 باريستا    3

 سنة  32السن:  -مؤهل متوسط  الشروط:
 جنبه  1500 الراتب: 

 جنيه  1500-سنة  35 -عامل نظافة  5
 

 مصر القديمة -منطقة قوى عاملة 
 2شقة  6رقم  ةعمار -مساكن الفسطاط 

 27886771 /ت

 

 مصر القديمة -مكتب تشغيل 
 شارع سعيد ذو الفقار المنيل 4

 23645349 /ت

 

 داليدريس للمالبس الجاهزة
 شارع قيس بن سعد  36

 بجوار محطة مترو الملك الصالح
 559281الرقم التأميني/ 

 / أ. احمد معوض بخيتالمدير المسئول
 23633699ت/ 

 عدد 
 مؤهل عالي -خياطة عامل ماكينة  30
  من الجنسين -متوسط  -      
 سنوات   5خبرة  -      

 ال يشترط مؤهل –عامل نظافة    4
 الراتب: حسب الخبرة

 

 مديرية القوى العاملة 
 بالشرقية

 بجوار بنك اإلسكندرية –برج البريد 
 الزقازيق – الدور الثالث العلوي

2349924/055 – 2349925/055 

 

 بلبيس -منطقة قوى عاملة 
 شارع سعدون البطريق

 055/  2850283ت / 

 

 العاشر من رمضان -مكتب تشغيل 
 العاشر -مجمع المصالح الحكومية 

 055364968ت / 

 

 وايت ويل
 لألجهزة الكهربائية 

 13قطعة رقم   A2المنطقة الصناعية 
 2521684الرقم التأميني/ 
 حمدي كمال الدينأ.المدير المسئول/ 

 01023652970 /ت

 عدد 
 جنيه  1500 -فني تبريد وتكييف   25
 سنوات  3:1خبرة  –بدالت  -      
 + بدالت  1200 -عامل إنتاج  15
 + بدالت 1500 -سائق   10
 سنوات  3خبرة  -      
 مؤهل متوسط  -:الشروط 

 سنة  40:25السن  -           
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 راشةالف
 لصناعة مواد التعبئة والتغليف

 B2المنطقة الصناعية 
 1982098الرقم التأميني/ 

 28502831/055ت. م التشغيل/ 

 عدد 
 مهندس جودة   6
 مهندس إنتاج   1

 فنون تطبيقية -كالوريوس علوم ب -الشروط:
 سنوات  3:2خبرة  -          

  صناعيمؤهل متوسط  -فني طباعة   15
 مقابلةالراتب: حسب ال

 

 مصر الدولية
 لصناعة اسطمبات البالستيك

 C2المنطقة الصناعية 
 3067618الرقم التأميني/ 
 عبد المنعم السيدأ.المدير المسئول / 

 01222278384ت/ 

 عدد 
 عامل لحام   3
 عامل خراطة   3
 عامل براد   3
 عامل فريزر   3

 متوسط -مؤهل فوق المتوسط  الشروط:
 سنة  30ال يزيد عن السن: 
 جنيه  2000لراتب:ا
 

 الطائر الذهبي لألغذية
 C2المنطقة الصناعية 

 يحيى محمد السيدأ. المدير المسئول/ 
 01001405515ت/ 

 عدد 
 سنوات  5خبرة  -جنيه  2500 -طباخ   2
 سنوات  3خبرة  -جنيه  1500 -عامل   5
 مؤهل متوسط  -الشروط:  

 سنة 35:20السن  -            
 

  أعمار
 لول المتكاملةللح

 C2المنطقة الصناعية 
 ياسر الحسينيأ. المدير المسئول/ 

 0103712976ت/ 

 عدد  
 مهندس ميكانيكا   1
 بكالوريوس هندسة -     
 من الجنسين  -     
 مؤهل متوسط  -فني لحام    2

 الراتب: حسب المقابلة
 سنة 30 حتىالسن: الشروط العامة:  
 

 الشركة المصرية للبطاقات
 3نطقة الصناعية الم

 احمد بهجت احمدأ. المدير المسئول/ 
 01068977111ت/ 

 عدد 
 حاسبات ومعلومات مبرمج    2

 جنيه  4000:3000  الراتب:     
 عامل إنتاج  10
 عامل خدمات    5

 مؤهل متوسط  -الشروط:
 ساعات  8عمل:  -          
 جنيه  2000: 1500الراتب: 

 

http://www.manpower.gov.eg/


                                                       
 

                                     Ministry Of Manpower                  2018                                                                 وزارة القوى العاملة      
                              

 

 

                    Employment National Bulletin   "أربعمائة وثالثة دد  " ـــالع                                                           النشرة القومية للتشغيل       

      

 

 18/  13صفحة    WWW.MANPOWER.GOV.EG                                                                العامة للتشغيل بالداخلالعامة للتشغيل بالداخلاإلدارة اإلدارة     

 اهزةنيوالريمونتكس للمالبس الج
 84قطعة  -  A4المنطقة الصناعية 
 2528128الرقم التأميني / 

 ميشيلأ. المدير المسئول / 
 4332338/055ت/ 

 عدد 
 ؤهل متوسط م  -عامل خدمات    2

  ةسن 45:20السن:      
 جنيه  1500 الراتب:

 

 سيرنا مصر إلنتاج الكيماويات
 العاشر من رمضان -المنطقة الصناعية 
 852055/ الرقم التأميني
 رضا أبو الخيرأ. المدير المسئول/ 
 055364968ت.م التشغيل/  

 عدد 
 فوق المتوسط مؤهل  - إنتاج فني 20
 سنة 27السن : - متوسط -     

 جنيه  1500الراتب: 
 

 مصنع الحلوى والمواد الغذائية
 B2المنطقة الصناعية  -شارع العروبة 

 142506الرقم التأميني/ 
 ساهر يوسف. أالمدير المسئول/ 
 055364968ت.م التشغيل/ 

 عدد 
 بكالوريوس زراعة  –مهندس إنتاج    1
  بحوث وتطويرمهندس    1

 بكالوريوس علوم  -     
  سنة 2:1 خبرة - الشروط:
 جنيه  4000 الراتب:

 فني إنتاج     6

 فني صيانة     2
 عاملة تعبئة  15

 سنوات  5:2خبرة  -هل متوسط الشروط: مؤ
 ه يجن 1700:1200 الراتب:

 

 فأقوس -نطقة قوى عاملة م
 شارع المشروع

 بجوار المدرسة الصناعية
 055/  3972438ت / 

 

 الحسينية –مكتب تشغيل 
 عمارة عطوان

 2776424ت/

 

 المصرية األلمانية لإلنتاج الزراعي
 منشية أبو عامر

 القنطرة -طريق الصالحية 
 2625289الرقم التأميني/ 
 هاني محمد فهمي. أالمدير المسئول/ 
 2776424/055ت .م التشغيل/

 عدد
 بكالوريوس زراعة   -مهندس زراعي    2
 جنيه   1800  -سنوات  3خبرة  -     
 مشرف زراعي    4
 عامل زراعي  14
 سنة 23السن :  -مؤهل متوسط الشروط :  

 جنيه  1500 الراتب : 
 

 الصالحية الجديدة -مكتب تشغيل 
 ي األولالح -السوق التجاري 

 3202131/055ت / 
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 هامة للصناعات الغذائية
 المنطقة الصناعية الثانية

 سمير محمد فرحاتأ. المدير المسئول/ 
 3202131/055ت.م التشغيل/ 

 عدد
 عاملة تعبئة  40
 عاملة فرز  20
 سنوات  3خبرة  -مؤهل متوسط  :الشروط 

 من الجنسين  –عامل نظافة  10
 عامل عادى  50

 المقابلةالراتب: حسب 
 

 MISالصالحية للصناعات المعدنية 
 الصالحية- المنطقة الصناعية األولى

 1362225الرقم التأميني/ 
 سامي داوودأ. المدير المسئول/ 
 3202131/055ت.م التشغيل/ 

 عدد
 مؤهل عالي أو متوسط السن  -فرد أمن    5
 عامل مخازن    1

 سنة  30:18السن: 
 حسب المقابلة :الراتب

 

MCV  لصناعة وسائل النقل 
 الصالحية - المنطقة الصناعية األولى

 1206350الرقم التأميني / 
 سامي داوودأ. المدير المسئول / 
 3202131/055ت.م التشغيل/ 

 عدد 
 مؤهل فوق المتوسط -مراقب جودة    4

 صناعي متوسط -     
 فني لحام  10

 فني برادة   10
 فني دهان   20
 كهربائي سيارات     5
 ميكانيكي     5
 فرد أمن   20
 عامل مخازن     5

 سنة 30:18 -مؤهل متوسط  الشروط:
 عامل نظافة    4

 الراتب: حسب المقابلة
 

 القوى العاملةمديرية 
 بالقليوبية

مجمع المصالح الحكومية  –بنها الجديدة 
 بجوار المحافظة -الدور الثالث 

 324729/013- 3224543/013ت/ 

 

 بالمديرية مالةإدارة بحوث الع

 

 الخلود جروب للتجارة والتوكيالت
 القاهرة 28الكيلو 

 طريق إسكندرية الزراعي
 2723832الرقم التأميني / 

 المدير المسئول / أ. عوض محمد عوض
 01113832456ت/

 عدد 
 جنيه 4000:2800–مندوب مبيعات  20
 خبرة -جنيه 3000 -أمين مخزن    3
 نيهج 2000 –مساعد أمين مخزن    3
 متوسط  -مؤهل عالي  :الشروط 

 سنة 35السن: ال يزيد عن 
 سنة  5:2خبرة:  - ةسائق رخصة ثاني 25 

 جنيه  3300:3000الراتب:     
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 مديرية القوى العاملة
 باإلسكندرية

 شارع المتحف الروماني باإلسكندرية 4
 4869263/03 -4836023/03ت/ 

 

 بالمديرية إدارة بحوث العمالة

 

 للمالبس الجاهزة ربوتمان مص
 العامرية –العامة المنطقة الحرة 

 4869263/03- 4836023/.المديريةت

 عدد 
 جنيه  2000 -مراقب جودة  10
 مؤهل متوسط  -     
 ال يشترط مؤهل –حياكة  عاملة 20
 سنة  18 : ال يقل عنالسن    
 

 عامر جروب للصناعات االلكترونية
عة بلوك المنطقة الصناعية الراب –برج العرب 

 سكندريةالا – 35
 4869263/03- 4836023/.المديريةت

 عدد 
 جنيه  1500 –فني الكترونيات  6
 –مؤهل متوسط  –سائق رخصة أولى  2

 سنة 60السن حتي  –جنيه  2500
 
 

 الفاتكستايل للمالبس الجاهزة 
 العامرية  –شارع المنطقة الحرة  14
 4869263/03- 4836023/.المديريةت

 عدد 

 من الجنسين  –امل حياكة ع 200
 عالي مؤهل  –مراقب جودة  10
 فوق المتوسط      

 الراتب : حسب المقابلة
 جنيه 1250 – ابتدائي فأكثر –مساعد 10

 وجبات  –مواصالت  -تأمينات  المزايا : 
 

 جملة ماركت  
  المنتزه –أبراج شيراتون  6

 4869263/03- 4836023/.المديريةت

 عدد 
 بائع  10
 ف أمن مشر 7

 مؤهل عاليالشروط : 
  فنى طباعة عامة  5
 سنة  30أقل من : السن   

 الراتب : حسب المقابلة
 

  سيرفسكير 
 اإلسكندرية – أبراج مصر للتعمير 2عمارة 
 4869263/03- 4836023/.المديريةت

 عدد 
 متوسط - مؤهل عالي - ضابط أمن  150
 سنة 18:  48السن :     

  الراتب : حسب المقابلة
 

 الشركة العربية لصناعة الفالتر 
 ) فاك فلتر (

المنطقة  –مدينة برج العرب الجديدة 
  6قطعة  1الصناعية الثانية بلوم 

 4869263/03- 4836023/.المديريةت

 عدد 
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 جنيه  1350 -حياكة  عاملة 10
 سنة 30ال يزيد عن السن : 

 % 5مراقب جودة  5
                                                                                             ) سالمة اإلطراف ( شرط اإلعاقة      

 سنة 18 : ال يقل عن السن 
 

 غنورى مديكال للمستلزمات الطبية 
  28بلوك  8المنطقة الثانية قطعة 

 االسكندرية –برج العرب  
 4869263/03- 4836023/.المديريةت

 عدد 
بكالوريوس  -من الجنسين  –جودة  ةمراقب 5

 جنيه 2000 –زراعة 
 من الجنسين  –فني إنتاج  10
 عامل إنتاج  10
 لحام براد   5

 سنة  30:  18السن   الشروط : 
 جنيه 2000:1700الراتب   

 اليكس سيتي مول 
 الهانوفيل  –طريق إسكندرية مطروح 

 أمام مطعم أبو راوية 
 4869263/03- 4836023/.المديريةت

 عدد
 بكالوريوس تجارة     -محاسب   3
 جنيه  2000 –سنوات  4خبرة      
 متوسط –عالي  –فرد أمن  10

 جنيه 1300                
 جنيه  1200 –عامل نظافة  20
 سنة 40:20السن :    
 

 دى فاشون  –ش بي 
 اإلسكندرية –العجمي 

 4869263/03- 4836023/.المديريةت
 عدد
 جارة بكالوريوس ت -محاسبة  3
 الراتب :   حسب المقابلة 
 جنيه  1800 -من الجنسين   -فرد أمن  5
 جنيه  1500 –عاملة نظافة  20

  40:20السن : 
 

 شركة ماتزا للصناعة والتجارة 
 شارع الشيخ البشرى  251

 اإلسكندرية –القبارى  
 4869263/03- 4836023/.المديريةت

 عدد
 بكالوريوس زراعة  –مهندس  4

 جنيه  1800        
 جنيه1900 –كهريائى  2
 جنيه 1700 –فني  10
 جنيه 1900 –سائق  2

 الشروط : مؤهل متوسط
 جنيه 1600 –عامل  10
 

 ورشة الحاج إبراهيم محمود
 لتجارة الزجاج  
 اإلسكندرية –القبارى  –شارع البيهقى  2

 4869263/03- 4836023/.المديريةت

 عدد
 بكالوريوس تجارة  – مكتب إدارة 1 
 فني زجاج   3
 عامل   3

 سنة  40:25 السن :
 الراتب : حسب المقابلة 
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 مديرية القوى العاملة بالسويس
 أكتوبر 24مدينة 

 مجمع المصالح الحكومة الجديد
 062/ 3331138ت/ 

 

 حى عتاقة  -مكتب تشغيل 
 التوفيقية مبنى رئاسة حي عتاقة

 الدور الرابع

 

 كاراس لصناعة السيراميك والبورسلين
المنطقة الصناعية شمال خليج السويس 

 عتاقة -األدبية 
 2658821الرقم التأميني/ 
 3331138/062ت . المديرية / 

 عدد
 فني فرز   20
 فني أمن صناعي     7
 إنتاجفني   20

 الشروط: مؤهل متوسط
 خدمات عامة    5

 جنيه 1350الراتب : 
  يجتماعا –تأمين صحي  -مزايا:ال

 صالت مواتوفير  -        
 

 مديرية القوى العاملة 
 باإلسماعيلية

 خلف اإلستاد -شارع شبين الكوم 

 3364493/064ت/ 

 

 بالمديرية إدارة بحوث العمالة

 

 العدوى لألغذية
 ميدان فوكس –أكتوبر  24

 3004541الرقم التأميني / 
 سعودي احمد العدوىأ. المدير المسئول / 

 01222366923/ ت 

 عدد
 جنيه2500-مؤهل عالي  -مندوب مبيعات    3
 رخصة مهنية  –سائق    2 

 جنيه+ العمولة 2200  الراتب:       
  ةسن 33:20السن  الشروط:
 ساعات عمل   8  -           

 

 مديرية القوى العاملة
 بشمال سيناء

 العريش –شارع الفاتح 
 360042/068ت/ 

 

 العريش -مكتب تشغيل 
 مجمع المصالح الحكومية

 068/ 3361868ت/ 

 

 سيناء للتجارة وتوزيع األدوية
 شارع البحر منطقة الخلفاء الراشدين

 18582076الرقم التأميني / 
 المدير المسئول / د . روبير عادل

 3361868/068ت . م . التشغيل / 

 عدد 
 الكمبيوتر إجادة –مندوبة تسويق    2
 محضر أدوية     1

 خبرة  -متوسط  -الشروط: مؤهل عالي 
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 عمولة  400+1200 :الراتب

 مطعم محمد بطيبط
 يوليو 23شارع 

 بجوار مجلس مدينة العريش
 187825الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول / أ. محمد محمود محمد
 01005115515  01011911616ت / 

 عدد 
 جنيه 1500 -سيرفس    2
 جتيه 2000 -مساعد طباخ    1
 عامل إستيور )عامل مطبخ (    2

 يهجن 1650 -     
 الشروط : مؤهل متوسط أو يقرأ ويكتب 

 ساعات عمل 10                 
 
 
 
 

 الثريا للخدمات األمنية 
 القاهرة  -صالح سالم  -عمارات العبور  4

  2929189الرقم التأميني/ 
 المدير المسئول/ أ . إيمان حمدي مصطفى

 مصطفى فرج   -محمد نصار 
 01091209603 -0101943123ت / 

01015541457 

 عدد  
من مختلف محافظات   -فرد أمن  100

 الجمهورية للعمل في مواقع
 مناطق العمل:

العاشر   -الساحل الشمالي  -الشروق  -أكتوبر 
 التجمع

 مؤهل متوسط -الشروط: 
 سنة  60:  18السن  -           

 ساعة عمل 12-           
 جنيه  3000:  2400الراتب: 

 أجازات –تماعي المزايا: تامين صحي واج
 يوجد إقامة للمغتربين  -شهرية وسنوية 

http://www.manpower.gov.eg/

