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 شركه كاسل
 للخدمات االمنٌة  
 شارع عبد المجٌد بدوى  31

 الجٌزة -العمرانٌة 
 1014392/ ًمٌنأتالرلم ال

 دمحم ثروت على المدٌر المسئول/ أ.
 93119133999-93900091114ت/

9119034109 
 عدد
 هجن1099ٌ- كتوبربأمن أمشرف   1
 هجن1199ٌ- التجمع الخامسبمن أمشرف   1

 سنة 49حتى  –ل عالً : مؤهالشروط 
 هجن1999ٌ -كتوبربأ -من أد فر 39
 هجنٌ 1299 - التجمع الخامسب د امنفر 39
 سنة  99حتى –العاشر ب منأد فر   9
  هجنٌ 1499الراتب:      
  مصر جدٌدةبمن أد فر   1

     سنة 49حتى  -     
 هجنٌ 1999الراتب:      
  هجن1199ٌ - الغردلةبمن أفرد  99
 سنة  99حتى  – وسط البلدبمن أد فر   7

  هجن1199ٌالراتب:     
  هجن1999ٌ - دنٌة بدربم -إناث من أفرد    3

 مؤهل متوسط : الشروط
 سنة  49الشروط العامة : السن: حتى 

 ًاجتماع–مٌن صحى أت: المزاٌا
 ٌوجد بدل انتماالت  -         
 وجبة لبعض الموالع -         

 
 
 

 

 وروبٌة شركة المصرٌة األ
 والحراسة منلأل

لورش المتفرع من حسنٌن هٌكل  ش 31
 ة نصرٌنمد

  عبد الفتا  لمدٌر المسئول/أ. دمحما
 93921121129/93110777393ت/ 
 عدد
 ساعات  1عمل  - دارى إمن فرد أ 199
 مصر الجدٌدة  -بمدٌنة نصر  -       
 روكسً -عٌن شمس  -       
  هجن1999ٌ الراتب:
 ساعة  31 عمل –ي دارإمن أفرد   199
 بشارع رمسٌس -        
 جنٌه   1499-وجبة  –سكن  – منأفرد  199
 جنٌه 1299 –سكن  –فرد امن  199

 متوسط - عالًمؤهل الشروط: 
 موالع العمل: العاشر من رمضان 

 مؤهل متوسط  – صناعًمن أ أخصائً 39
 بدائري المعادي  –ساعات  1عمل  -     

 سنة 49:13السن الشروط العامة: 
 ة وجب –سكن : المزاٌا

 

 شركة الثرٌا للخدمات االمنٌة 
 الدورالثالث -عمارات العبور صال  سالم  4

 1010310/مٌنىأتالرلم ال
 رشا أ./لمدٌر المسئولا

 93991191132 ت/
 العدد
 متوسط  –مؤهل عالً  –من أفرد   29
  هجنٌ 1999-سنة  49حتى  –      
فوق متوسط  –مؤهل عالً  - من أفرد   49
 هجنٌ 1999 –سنة  49حتى  –
اجازات - تأمٌنات - سكن ومواصالت-: المزاٌا
 حوافز نصف سنوٌة -

 الساحل  -المرٌة الذكٌة )اكتوبر( :موالع العمل
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 شركة
 انترناشٌونالكاٌرو سٌكٌورتى  
 بجوار مودرن اكادٌمى 104شارع 0

 المعادى الجدٌدة
 94211مٌنى/أتالرلم ال

 سالم دمحمالمدٌر المسئول/ أ. إ
 93932329191ت/

 عدد
  اعدادٌة – بالهرممن لفندق أفرد  399
 ه جن1199ٌ -سنة   49حتى  -       
 ساعة 31عمل  – وجبة -سكن  -       
 بالدلىمن أفرد    99
 ولالتجمع األبمن أفرد    99

 سنة  91:49السن  -:الشروط
 ساعة 31عمل  -          

 هجنٌ 1999 :راتبلا
 من الجنسٌن –من أفرد  199
 ساعات  1عمل  –سنة  19حتى  –       
 جنٌه 1999الراتب:       
 بجسر السوٌس  منأفرد  399
 سنة 99حتى  –       
 هجنٌ 1799-ساعة  31عمل  -       
 العامة : ٌمرأ وٌكتب وط الشر
 ساعات عمل1 -سكرتٌرة    3

 هجنٌ 1999 -والسبت اجازة  ةجمع -     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لألمنشركة توب فورى 
 األنصاريب شارع  39

 الدور االول  - الذهبى متفرع من مٌدان 
 روكسى – مصر الجدٌدة -  9شمة 

 خلف نادى هلٌوبلس 
 1934414مٌنى/أتالرلم ال

 كرٌمالمدٌر المسئول/ أ.
 93909997917-93909997931ت/
 عدد
 ال ٌشترط مؤهلمن فرد أ 199
 ساعة 31عمل  -       
 ج 1999:1999-سنة  49حتى  -       
 اجتماعى –مٌن صحى أت -: المزاٌا
  مواصالت داخل  -ٌوجد سكن  -          

 وخارج المولع            

 

 شركة لٌدرز 
 من والحراسةلخدمات األ

 من دمشك ش رمسٌس متفرع 99
 مصر الجدٌدة -روكسى  
 1904422تامٌنى/ الرلم ال
 دمحم سعدأ./لمدٌر المسئولا

 93391113431-93991777911ت/
 عدد
 49حتى  –مؤهل عالً  –موظف استمبال   1

 حتفز  199ج +  1999سنة الراتب: 
 49حتى  –مؤهل متوسط  –من أفرد   39

 ج 1999:  1999 –سنة 
 -عاشر من رمضان ال -الجونة : موالع العمل
 التجمع الخامس -العبور 

 موصالت  -ً اجتماع–مٌن صحى أت -: المزاٌا
 فً بعض الموالعوجبات  -         
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 شركة البركة جروب 
 للغزل والنسٌج والصباغة

مجمع زٌزٌنٌا   -مصنع البركة طرٌك الروبٌكى
 مام سٌرامٌكا كلٌوباترا أ

 العاشر من رمضان 
 1071791الرلم التامٌنى/
 حمد اسامة أ المدٌر المسئول/أ.

 93331104192/93179293940ت/
   عدد
 عامل غزل  199
 تدوٌر عامل 199
 عامل تعبئة 199
  عامل سحب 199
 عامل مكبس  199
 عامل خدمات)االنتاج( 199
 عامل مخازن)المخازن( 399
 رةبحرق و-مستمر -ل صباغة)جٌكرمعا 999
 سنفرة( -كسترة-    

 ل رام امع 199
  : مؤهل متوسط الشروط
 هجن1499ٌ : ٌبدأالراتب

 اجتماعً  –المزاٌا: ت. صحً 
 –العاشر من رمضان )التمواصتوفٌر         
 ( الدائرى – ابو حماد –س ٌبلب

 

  شركة ناوس للتسوٌك
 شارع مصر حلوان الزراعً 13

بجوار فندق المعادي خلف اكادٌمٌة  31الدور
 السادات

  1411991الرلم التأمٌنً/
 المدٌر المسؤل/ مهاب هللا محمود مجدي

  17210730ت/ 
 عدد
 عبر الهاتف  ممثل خدمة عمالء 399
 هجنٌ 1999- مستوى لغة جٌد -       

 ج  3999- مندوب مبٌعات عبر الهاتف  99
 سنة 19حتى  – مؤهل عالًالشروط: 

 الممابالت 
 عصر 1صباحا:  0ٌومٌا من الساعة 

 ما عدا الجمعة والسبت

 

 الفرجانً ماركت 
 الزٌتون  –شراع نصو   49

 المدٌر المسئول/ أ. سعٌد أحمد سعٌد 
 93111777193 – 93399713332ت/
 عدد
 متوسط  -مؤهل عالً  -كاشٌر   79
 سنة  19حتى   -من الجنسٌن  -      
 من ابناء الماهرة والجٌزة -      
 ج 11999الراتب:       
 مؤهل عالً  –مدخل بٌانات   19
 ج 1199 –سنة  19حتى  -      
 ثانٌة  -أولى  رخصة –سائك   39
 ج 1999 –سنة  99حتى  -      
  سنة 49حتى  –عامل مخازن  19
 ج 1999 -      
 منسك ممرات   19
 بائع   19

 سنة  19حتى  -الشروط: مؤهل متوسط 
 ج1199الراتب: 
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 فٌدستار
 عالفللدواجن واأل 

 دلهلٌة -مٌت غمر  -كفر بصٌدة 
 93929944779ت/ 

 المدٌر المسئول/ أ.رضا عبد اللطٌف دمحم
 عدد
 سنوات            1خبرة  -مهندس زراعً   9
 بكالورٌوس زراعة -    
 بكالورٌوس طب بٌطري -طبٌب بٌطري   1

 الراتب: حسب الخبرة         
 جنٌه      3199- ب. زراعة –اخصائً جودة   3
 هندسة كهرباء  .ب –فنً صٌانة كهرباء   1

 ج 1999 -سنة  19 السن:     
 ال ٌشترط مؤهل  -عامل مزرعة   19
 طباخ     1 
 شروط: مؤهل متوسطال

 ج  3999الراتب: 
 ثانٌة –رخصة أولً  –سائك   1
 جنٌه + حافز تنفٌذ لكل مشوار 3999 -    

 سنة 19السن: ال ٌزٌد عن الشروط العامة: 
لعمال المزارع وإلامة  سكن المزاٌا: توفٌر

 والمهندسٌن والبٌطرٌٌن المغتربٌن 
 موالع العمل:

 المصاصٌن –الصالحٌة  –مٌت غمر  
 
 
 
 
 
 
 

 

 الوسام
 دوات الكهربائٌةلصناعة وتجارة األ 

 دلهلٌةال –المطرٌة 
 1921322الرلم التأمٌنً/ 
 دمحم ابراهٌمأ.المدٌر المسئول/ 

 1799343/999-93900031909ت/
 عدد
 ج 1999- بكالورٌوس هندسة –هندس م   9
 حدٌثً    - بكالورٌوس تجارة -محاسب    9

 ج 1999- التخرج     
 بالمصنعالشروط: العمل 

 العمل بالشركة – سائك رخصة اولً  1
 جنٌه 1999 الراتب:    

 

 التمسا  
 للعسل والمواد الغذائٌة

 لمنصورةا -طرٌك طنطا المحلة  1الكٌلو 
 فٌن دمحم طهٌنأ.المدٌر المسئول/ 

 93173111734ت/
 عدد
    هندسة . ب –مشرف حملة سٌارات  39
  سنوات 39خبرة  -باور مٌكانٌكا      
 سنة  49حتى  -     
 جنٌه 39999 الراتب:    
    –خبرة سنتٌن  – تجارة .ب –محاسب  39
 جنٌه  1999الراتب:       
 جنٌه 4999 -مندوب مبٌعات  99
 سنوات  1خبرة  - مشرف مبٌعات 39
 جنٌه 1999 الراتب:     
 جنٌه 1999 -مٌن مخازن أ 39

 متوسط -الشروط : مؤهل عالً 
 سنة  49السن حتى : العامة  الشروط

 
 
 

 ملتقى توظيف املنصورة 
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 شركة سٌنا كوال
 المنصورة  – المنطمة الصناعٌة –جمصة 

 11199379، 1919299الرلم التأمٌنً / 
 دمحم دمحم خاطر أ.المدٌر المسئول/

 93921929997ت/ 
 عدد
 جنٌه 1999 -مهندس مٌكانٌكا   1
 جنٌه 1999 -مهندس كهرباء   3

 : بكالورٌوس هندسةالشروط
 جنٌه 1999 -  -جودةمشرف   1
 بدون خبرة  -عامل صالة   1
 جنٌه 3999:3199الراتب:     

 مؤهل متوسط صناعً  الشروط:
 جامعة عمالٌة  -                        

 فنً صٌانة   1
 اكسجٌن  –كهرباء  فنً لحام   1

 متوسط صناعًمؤهل  الشروط : 
 جنٌه 1999 الراتب:

 سنوات 1الشروط العامة : خبرة 
 

 

 الصفا للتجارة والصناعة
 المنصورة
 عابد دمحمأ.المدٌر المسئول/ 

 93993713179ت/ 
 عدد
 فنً انتاج  39
 فنً تركٌب كبائن 39
 فنً رش  39
 فنً تشكٌل 39
 فنً تمطٌع  39

 سنة 19السن : حتً الشروط: 
 جنٌه + حافز 3199الراتب : 
 وجبة غذاء  –: توفٌر وسائل انتمال المزاٌا

 

 المدٌنة المنورة 
 الصناعً لالستثمار

 المنطمة الصناعٌة بجمصة 
 المرحلة الثانٌة 

 1101121الرلم التأمٌنً / 
 المدٌر المسئول / دمحم منصور دمحم

 93900711111-1779773ت/ 
 عدد
 ج 1999 -بكالورٌوس تجارة –محاسب   2
 جنٌه 1999 –فنً طباعة   1

 سنوات 9الشروط: خبرة 
 لم ًٌ ففن  31
 فنً تفصٌل   9

 مؤهل متوسط  -الشروط : 
 سنوات 1خبرة ال تمل عن  -            

  19حتى  – ثالثة –سائك رخصة ثانٌة   9
 جنٌه 1999 -سنة 

 جنٌه 3999 -عامل عادي  39
 سنة 19الشروط العامة: السن حتى 

 

 

 ي مصرتبرشركة فرو
بجوار كوبري   -ٌحوٌلة  –أ شارع المصنع 3

 المنصورةالشرلاوٌة 
 421272الرلم التأمٌنً / 
 دمحم محمود أ.المدٌر المسئول/

 93992034242ت/ 
 عدد
 ب. تجارة  –مندوب توزٌع   1

 شامل البدالت - جنٌه  4999الراتب:     
 ثانٌة -سائك رخصة اولً   19
 بدالت شاملجنٌه  4999 الراتب:      
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 سبٌد العالمٌة 
 للتجارة والتوزٌع

 شارع الترعة –المنصورة 
 93900031909ت/ 

 احمد اسماعٌلأ.المدٌر المسئول/ 
 عدد
 ج 1999-مؤهل عالً  –مندوب مبٌعات   9
 جنٌه 1999 –محصل   1
  سنة 49حتى  –سائك رخصة ثانٌة  39
 هجنٌ 1399 الراتب:     
 جنٌه 1999 –مسا  سوق   1

 سنة  19الشروط : السن: حتى 

 

 أب داٌتشركة 
 المنطمة الصناعٌة بالعصافرة

 1937111الرلم التأمٌنً/ 
 حسن دمحم حسنأ.المدٌر المسئول/ 

 93191924914ت/ 
 عدد
مؤهل متوسط تجارة   -امٌن مخازن   1

 هجنٌ 3999الراتب:
 جنٌه 3199 -من الجنسٌن –عامل انتاج   1

 سنة  19السن : الشروط: 
 

 

 بست - شركة المعلبات المصرٌة
 دلهلٌة -اجا  -سمنود 

 3429141الرلم التأمٌنً / 
 ٌمن دمحم عوضاأ.المدٌر المسئول/ 

 93999079119 -9994407391ت/ 
 عدد
 سنة 49حتى  مؤهل فوق المتوسط -فنً   4
 جنٌه 3199 الراتب:    
 من الجنسٌن  - مؤهل متوسط -عامل انتاج   2
 جنٌه 3299الراتب:    

 المصرٌة جروب 
 لتسوٌك وتصنٌع المالبس الجاهزة

 دلهلٌة -السنبالوٌن 
 ٌد الباشاالمدٌر المسئول / امٌمة الس

 93900091924ت/ 
 عدد
 من الجنسٌن  –مندوب تسوٌك   79
 مؤهل متوسط -      
 مؤهل متوسط  –بالمصنع  ةفنٌ ةعامل  99
 صناعً      

 سنة 49السن: ال ٌزٌد عن الشروط: 
 جنٌه 1999الراتب: 

 
 

 

MHC 
 لصناعة االدوات المنزلٌة

 ( أ ) بلون –المنطمة الصناعٌة  –جمصة 
 ( 1 )لطعة

 93119919114ت/ 
 عبده عصام تٌالأ.إالمدٌر المسئول/ 

 عدد
 تجارة  .ب –اخصائً موارد بشرٌة   3
 سنوات  9:  3خبرة  -    
 ج + عمولة1999الراتب:     
 خبرة سنة  – مؤهل عالً –مندوب مبٌعات   2
 جنٌه 1999الراتب :     
 هجنٌ 3199  -عامل  19
 سنوات  1خبرة –فنً صٌانة   1
 هجنٌ 1199 :الراتب    

 الشروط: مؤهل متوسط
 
 
 
 

 شركة جملة ماركت
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 الدلهلٌة -المنصورة  – شارع الجمهورٌة
 1790410الرلم التأمٌنً/ 

 9399931720ت/ 
 رؤوف رضا أ.المدٌر المسئول/

 عدد
 من الجنسٌن  –مؤهل عالً  –بائع   39
 جنٌه 1999 الراتب:      
 متوسط -مؤهل عالً  –من فرد أ  39
 هجنٌ 3199 ب:الرات      
  -مؤهل متوسط  –خدمات معاونة   39
 هجنٌ 3999 -بدون       

 سنة 19السن : الشروط العامة :
  تأمٌن اجتماعً –المزاٌا : تأمٌن صحً 

 الراتب + بدالت + حافز           
 
 

 

 شركة 
 كوكاكوال مصر –تصنٌع وتعبئة 

 بجوار المستشفى العسكري –سندوب 
 1097714 /الرلم التأمٌنً

 المدٌر المسئول / ا. دمحم احمد الشناوي
 93171347919ت/ 

 عدد 
  عالًمؤهل  –مندوب مبٌعات   9 

 جنٌه  1999 –سنة   19 حتى -     
 مؤهل متوسط  –سائك موزع  39
 ج 1999الراتب:        
 ج  1799 –ال ٌشترط مؤهل  –سائك    9

 سنة   49:  حتىالسن  :الشروط
 
 
 
 

 شركة البركة لألعالف 

 المنطمة الصناعٌة  –مصة ج
  3017291الرلم التأمٌنً : 

 المدٌر المسئول / ا. السٌد احمد احمد 
 9991779979 -93929799990ت / 
 عدد 
  شامل هجنٌ 3999 -تحمٌل عامل  39
 

 

 الشركة الدولٌة
 للتجارة والتموٌل  

 السنبالوٌن 
 المدٌر المسئول / ا. احمد أبوشال 

  933902111110ت / 
 عدد 
 ج4999:3999 - أخصائً تسوٌك 79
  ج1999:3999 – إداري 39
 ج1999:3999 -ب. تجارة –محاسب  39

 من الجنسٌن  -مؤهل عالً  -:الشروط
 خبرة سنة  - سنة 19:19السن  -          

 

 للمالبس الجاهزة  –كس تتن 
 المطرٌة  –العصافرة  –المنطمة الصناعٌة 

 الدلهلٌة
 ٌك المدٌر المسئول/ ا. دمحم توف

 9991119444 -93921233131ت / 
 عدد 
 خٌاط  39
 باترونست    3
  ًفن   4
 عامل تعبئة    1

 متوسط  -مؤهل فوق المتوسط  -الشروط: 
 ج49:31السن  -من الجنسٌن  -           

 المزاٌا: توفٌر انتماالت 
 جنٌه  1999:3999 :الراتب

 شركة السالم جروب 
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  أمام مطعم البغل  –الدراسات 
 . محمود سالم شعٌب أالمدٌر المسئول/ 

 93921993903ت/ 
  عدد
   من الجنسٌن  -ؤهل عالً م -مدٌر مبٌعات   2 

 خبرة سنتان  -سنة  49:19السن  -     
 + عمولة  3999الراتب:      
  مباشر موظف تسوٌك 99
 خبرة  –موظف تسوٌك الكترونً  19
  إجادة الحاسب اآللً – سكرتارٌة   4

من  -متوسط  –مؤهل عالً الشروط: 
 سنة  49:13السن : –الجنسٌن 

 جنٌه 3999 راتب:ال
 م  1ص :  1العمل من  –المزاٌا: تأمٌنات 

 

 عمل
 ٌة للسٌارات غذللصناعات الم 

 طرٌك دمٌاط السرٌع  –طلخا 
 المدٌر المسئول / دمحم محمود عمل 

 93111100939 - 999191479ت / 
 عدد 
 مؤهل عالً  –إداري  39
 متوسط -مؤهل عالً  -وظائف أخرى 34
 عامل  31
 فنً إنتاج  19

 مؤهل متوسطالشروط: 
 من الجنسٌن  -الشروط العامة:
 سنة 19 حتى السن : -                 

 وجبة  –اجتماعً  –المزاٌا: ت. صحً 
 توفٌر وسٌلة مواصالت -        

    الراتب: حسب الممابلة
 
 
 

 إٌجٌبت فودز

 الطرٌك السرٌع –طلخا 
 الجدٌد بجوار المولف  

 . هانى اللبان أالمدٌر المسئول/ 
  93111130012ت/ 

 عدد 
 رخصة لٌادة  -مندوب مبٌعات  19 

 ثانٌةرخصة لٌادة  –سائك   39
 عامل   39

 جنٌه  1999:3999الراتب: 

 

 للخدمات األمنٌة سإجى فور 
 التجمع الخامس  -الماهرة 

 3717102 /الرلم التأمٌنً
 ولٌد دمحم أ.المسئول/ المدٌر 

 أ. وفٌك عبد الحلٌم –                        
 93999993794 - 93337994909ت/
 عدد 
 متوسط ال ٌمل عن مؤهل ال –فرد أمن  199
 جنٌه  1199:  1999 –        
     المؤهل ال ٌمل عن –عامل خدمات  399
 جنٌه  1999:  1399 -ابتدائٌة         

 سنة  49تى الشروط : السن ح
 ساعة 31 –ساعات  0عمل  –          

  –إلامة  –مواصالت -مزاٌا : تأمٌن صحً ال 
 موالع العمل

 -شرم الشٌخ  -العاشر من رمضان  -الماهرة 
 -أكتوبر  2 - بورسعٌد –العٌن السحنة 

 العبور –مدٌنتى 
 
 
 
 
 
 

 الشركة الوطنٌة 
 للصناعة والتجارة الدولٌة 
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 جرافٌنا
 طرٌك طلخا  -ٌد المصري فر /عزبة المرحوم

 الدلهلٌة -بروة 
 عبد العزٌز المصري .مالمدٌر المسئول/ 

  9991492199ت/ 
 عدد 
 سنة 49:19السن  -عامل  199
 جنٌه   3999الراتب :        

 

 لٌمٌتدر اٌجٌبت بدا
 الشرلٌة -العاشر من رمضان

 أمٌر صال أ. /المدٌر المسئول
 93900171470ت / 

 عدد 
 مؤهل عالى -ٌن مخزن مساعد أم   9
 متوسط  -     
 فنى تحضٌر    1
 عامل انتاج  39
 عامل مخازن    7
 شوكةسائك    1
 سائك معدات    1

 مؤهل متوسط  -الشروط: 
 سنة  19:  31السن  -           

 الراتب: حسب الممابلة

 

 شركة مٌالنو للصناعات الغذائٌة 
  الدلهلٌة -السنبالوٌن 
  1977919 /الرلم التأمٌنً
 دمحم الجندي  /أ.المدٌر المسئول

   9994271171ت/ 
  عدد
 جنٌه  1999-ب. تجارة  –محاسب   9
 ب. هندسة كهرباء  –مهندس كهرباء   9
 ب. هندسة مٌكانٌكا –مهندس مٌكانٌكا   9

 الشروط: خبرة سنتٌن 

  جنٌه  1999الراتب: 
 جنٌه  3299 –عامل  19
 سنوات 4خبرة  -فنً تعبئة    9
  الراتب : حسب الخبرة     

 مؤهل متوسط الشروط: 
 سنة  11الشروط العامة : السن ال ٌزٌد عن 

 

 شركة الدلهلٌة للدواجن 
 الدلهلٌة  –مٌت غمر  – ماصد

 3914293/الرلم التأمٌنً
 احمد دمحم أ.المدٌر المسئول/ 

  93921312192ت/ 
 عدد 
 مندوب بٌع أعالف   19
 أخصائً جودة    9

 مؤهل عالً  -الشروط: 
 زراعة  .ب –مهندس زراعً  19
 ب.طب بٌطري  –طبٌب بٌطري  19
 مؤهل متوسط –فنً صٌانة وكهرباء  19
 عامل مزرعة  199
 سنة 49حتى  - طباخ 39
 سنة  99حتى  - سائك 39

 الشروط: ٌجٌد المراءة والكتابة
  –سنة  سنة 19: السن حتى العامةالشروط 
 اجتماعً -تأمٌن صحى  -المزاٌا : 
 مواصالت  –توفٌر سكن  -           

 الراتب : حسب الممابلة 
 
 
 
 
 

 

 جامعة الدلتا 
 للعلوم والتكنولوجٌا
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 جمصة - ًالساحل ًولدالطرٌك ال
 1113110 /الرلم التأمٌنً
 أ. مصطفى السعٌد المدٌر المسئول/

 93991219220ت/
 عدد 
 بكالورٌوس علوم  – ءمٌاٌكأخصائٌة     9
 ءٌافٌزأخصائً    1
 باٌولوجى أخصائً     1
 من الجنسٌن  – مدنً  مهندس   1

 سنة 49الشروط: حتى
 من الجنسٌن   -ممرض    9 
 من الجنسٌن –فنى أشعة    9

 تمرٌض( -الشروط: مؤهل متوسط )فنً اشعة 
  سنة  19حتى  -          

  مؤهل متوسط– سائك   9
% لذوي   9استٌفاء لنسبة ال –عامل    9

 من الجنسٌن  -  لخاصةالمدرات ا
 سنة  49الشروط: حتى 

 جنٌه  3299:3199 :الراتب

 

 عمان للصناعات الغذائٌة 
 الدلهلٌة -نبروة 
 احمد دمحم عوض  أ.المدٌر المسئول/

 93999299791ت/ 
 عدد  

 مؤهل عالً  -مدٌر موارد بشرٌة   3
 سنة 99حتى   –سنوات  39خبرة  -    
  جنٌه 1999 – محاسب  7
 جنٌه 1999 –ن مخزن أمٌ  9

 سنوات 9خبرة  - بكالورٌوس تجارة  الشروط:
  مهندس إنتاج   1
 مشرف جودة    1

 سنوات 9خبرة  -بكالورٌوس زراعة  الشروط:

فوق   –مؤهل عالً  –مندوب مبٌعات  19
سنوات  9خبرة  –سنة  19حتى  –متوسط 
 % عمولة 3ج +  1199الراتب: 

 لٌف ماكٌنة تعبئة وتغفنً صٌانة    9
 مؤهل عالً  –     
 مؤهل متوسط  -رخصة ثانٌة  -سائك  39
 جنٌه  1999 -سنة  19حتى  -      

 سنوات  9الشروط العامة: خبرة 
 سنة  49السن: حتى  –                 

 

 شارم درٌمز لالستثمار السٌاحً 
 المنٌل  –شارع عبد العزٌز إل سعود  90

 احمد صابر   أ.المدٌر المسئول/
 93994499103 ت/

 عدد 
 جنٌه  2999:4999-مهندس عمارة   9
 جنٌه   7999:4999مهندس مٌكانٌكا   1

 سنة  17السن: حتى  -الشروط:
 سنوات  4 : 9: خبرة -          

 سنوات  9خبرة  –مدٌر مطعم  39
 جنٌه  7999:9999 الراتب:     
 سنوات  4خبرة  -مساعد مدٌر مطعم  39
 هجنٌ 9999:1999 الراتب:     
 جنٌه  1799:1999مشرف وردٌة  39

 فوق متوسط  –الشروط: مؤهل عالً 
  متوسط -          

 شهور  2خبرة  -من الجنسٌن  –كاشٌر  09
 جنٌه  1799:1199الراتب:     
    خبرة سنة  –من الجنسٌن  –خدمة عمالء    4

 جنٌه  1799:1999 الراتب:     
 سنة 19حتى  –ساخن  فشٌ 19
 خبرة : سنتان  -    
 شهور  2خبرة  -مساعد شٌف ساخن  99
 جنٌه  1099:1999الراتب:     

 سنة  19الشروط العامة: السن حتى 
 زٌادة سنوٌة  -أمٌن المزاٌا: ت
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 موالع العمل
التجمع  –المنٌل  –مول العرب  –مول مصر 

 الخامس

 

 شركة شومان 
 دمٌاط الجدٌدة  /المنطمة الصناعٌة-جمصة  

  33291119/330912/ أمٌنًالرلم الت
 دمحم احمد داوود أ.المدٌر المسئول/ 

 93900111390ت/ 
 عدد 
 لوىمهندس مٌكانٌكا    9
 مهندس إنتاج    9
 مهندس كهرباء    9
 كٌمٌاء -ب. علوم  –كمٌائى    9
 ب. جامعة عمالٌة  –مرالب جودة   39
 حاسب ( –االلمام ) لغة –إداري   39

 نة س 19الشروط: السن حتى 
 سنة 19حتى  -مؤهل متوسط  –فنً   19

 صحً  - اجتماعًتأمٌن  -المزاٌا:
 وسائل مواصالت  -         

  دمٌاط الجدٌدة -موالع العمل : جمصة 
 جنٌه 1999:  3999الراتب: ٌبدأ

 حسب المؤهل                              

 

 مدرسة روٌال الخاصة
 الدلهلٌة -طلخا  -أول طرٌك المحلة 

 1042941 /لرلم التأمٌنًا
 ماجد السٌد سعد أ.المدٌر المسئول/ 

 93909290010ت/
 عدد 
 مدرس لغة عربٌة   4
 مدرس علوم   1
 مدرس لغة إنجلٌزٌة   4
 مدرس تربٌة رٌاضٌة   1
 مدرس رٌاضٌات   9

 مكتبة  ةأمٌن  4
 لشروط: من الجنسٌن ا

 جنٌه تحت االختبار  3999الراتب : 
 سبات ومعلومات حا -مشرف معمل   1
 خبرة سنتٌن - ب. تجارة  –محاسب   1

 الشروط: مؤهل عالً
 من الجنسٌن  – ل خدماتمعا  2
 سائك   1

 الشروط: مؤهل متوسط
 صحً  –اجتماعً  تأمٌن -مزاٌا: ال

 مكافأة سنوٌة  -         
 

 
 
 
 
 

 الوطنٌة
 دارة وتشغٌل خطوط االنتاجإل 

 ردنٌة األ -العاشر من رمضان 
 ٌدلٌة مرادخلف ص

 دمحم ابراهٌمأ.المدٌر المسئول/ 
 93902113000-93907941119ت/
 عدد
 سنتان خبرة - )هندسة( ب. –مهندس  39
 )بالستٌن( -     

 المراتب حسب الممابلة
 ً مؤهل متوسط صناع -فنً حمن  39
 جنٌه 1999 –خبرة سنة  -     
  ادوٌة –مؤهل متوسط  - ل انتاج معا199
 جنٌه 1999الراتب:       

 سنة  19:31 :السن: الشروط العامة
اربع اٌام اجازة  -مواصالت  -كن : سالمزاٌا
 شهر أ 2زٌادة كل  -الشهر  فً

 

  منيا القمحملتقى توظيف 
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 شركة امرٌكانا 
 شارع جول جمال  12

 متفرع من جامعة الدول 
 الجٌزة- المهندسٌن

 وائل المحالوى لمدٌر المسئول/أ.ا
 93909122271ت/

 العدد
 ٌمل عن اعدادٌة ال  -عضو فرٌك عمل  399
 وٌتر    99
 مساعد شٌف  399

 : ال ٌمل المؤهل عن متوسطالشروط
 من الجنسٌن  -سنة  19:31 :السن           
 وجبة  –: ال ٌشترط خبرة المزاٌا

 اجتماعً  -تأمٌن طبً خاص  -          

 

 مطعم كون دوور 
 التجمع الخامس 

 عادل شهاب أ.  /لمدٌر المسئولا
 93992397711ت/ 

 عدد
 مؤهل عالى  -مساعد مدٌر   99
  هجن1999ٌ -سنة  19حتى  –      
 من الجنسٌن  -عضو فرٌك  99
  هجن1999ٌ -سنة  49حتى  -      
   -مندوب توصٌل )رخصة موتسكل   99
 سنة  99حتى  -      
 سنة 49حتى  –خبرة  –شٌف مطبخ     9
 خبرة  – 1&3رخصة  – سائك  39
 سنة 99حتى -      

  هجنٌ 1999 :راتبال
 وجبة  – ًاجتماع -مٌن صحى أت-: المزاٌا

 سكن للمغتربٌن  -          
 
 
 

 شركة الصناعات الغذائٌة العربٌة 
 ()دومتى

 مام اوالد رجبأشارع مراد بالجٌزة ج  11
 ًسالم الحسٌنأ. إ/لمدٌر المسئولا

 93929291111ت/
 عدد
 ب. تجارة  -أخصائً موارد بشرٌة     3

 سنوات 1:  1خبرة  -حموق لٌسانس  -      
  عالًمؤهل  - مندوب مبٌعات   99
 سنة  1:  9خبرة:  -       
  ه جنٌ 9999:4999الراتب:        
 ٌمرأ وٌكتب  –سائك  399
 جنٌه 1199:1099 :راتبال      
  ج1199 - عامل مخازن  19
 جنٌه 1999 -سنة 11حتى  –فرد أمن   39

 الشروط: مؤهل متوسط
اربا  سنوٌة  - واجتماعًن طبى مٌ:تأالمزاٌا
 سكن للسائمٌن- ٌادة سنوٌةز –

 موالع العمل
المنصورة -الشرلٌة  –بنى سوٌف  –اكتوبر  2

 الماهرة -المنوفٌة 

 

 شركة كانستارز
 الحى السابع -شارع احمد فهٌم  31

 نصر  مدنٌة 
 1919419/ًمٌنأالتالرلم 

  أ. مسعد دمحمالمدٌر المسئول/
 93349471304-93911147101ت/
 عدد
  ج 1199 –مؤهل متوسط  -من أفرد  199
  ج 1999 – عالًمؤهل  -مشرف  199
 جنٌه  1099 –من أفرد   499
 ج 1999 – منأفرد   199

  الشروط: مؤهل متوسط 
 جنٌه 1199 –مشرف أمن  199
  ج  4199 -خبرة سنة  –مرالب كامٌرا  399
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 سنة 49:19السن من الشروط العامة :
  اجتماعً -مٌن صحى أت: المزاٌا

 موالع العمل
 سكندرٌةاإل -الجدٌدة  الماهرة  -اكتوبر 

 

 والحراسة لألمنشركة رام 
 ارض المخابرات  13فٌال 

 كتوبرأ - بجوار نادى الصٌد 
 براهٌمإجٌهان أ. / لمدٌر المسئولا

 93907371944ت/ 
 عدد
 ج 1199 –من أفرد   19
 ج 1999 – مؤهل متوسط -من أد فر  99
 وجبة -توفٌر سكن  –سنة  49وط: حتى الشر
 47حتى  –مؤهل متوسط  –من أفرد   19

 سكن -جنٌه 1499 -سنة 

 

 سإشركة جى فور 
 شارع التسعٌن  - التجمع الخامس

 / محمود لمدٌر المسئولا
 93901792999ت/

 العدد
 ال ٌمل عن   مؤهل  -دارى إمن فرد أ 999
 ج 1199 –متوسط         
 ٌجٌد المراءة والكتابة  - دارىفرد أمن إ 999
 ج  1999 :راتبال       

 سنة  49الشروط العامة: السن حتى 
 اجتماعى  -مٌن صحى أت :المزاٌا
 مواصالت  -سكن توفٌر 

 موالع العمل
 -مدنٌة نصر -العاشر -التجمع -اكتوبر

 اسكندرٌة

 
 
 

 
 

 سٌنا مصر لألمن والحراسة
 شارع نوبار بجوار مطعم الشبراوى33

 محطه مترو سعد زغلول
 المدٌر المسئول/ أ. عبد هللا

 3702937الرلم التأمٌنى/
 93929110210-93331734392ت/
 عدد
 جنٌه  7999 -مدٌر تسوٌك خبرة  39
 جنٌه 9999-اخصائى تسوٌك 39

 خبرة بالتسوٌك -ط الشروط: مؤهل متوس
 سنة  99حتى  –من الجنسٌن  -           

 بمصر المدٌمة -فرد أمن إداري  399
 ج 3999الراتب:  -أٌام راحة  4-       

 ساعات  1الشروط: عمل 
 عمل ساعة 31-فرد أمن إداري بالعبور   199
 ج1999:3199الراتب من        
 اكتوبر 2فرد أمن إداري بـ   399
 ٌوم عمل19ساعة عمل+  31 -        
 ج 1129:3099الراتب:         
 ساعة عمل 31عمل -مطاعم  -فرد أمن  399
 اٌام راحة 4ج + 1199الراتب:       

 سنة  99حتى  -ساعة  31الشروط: عمل 
 ٌجٌد المراءة والكتابة -عامل نظافة وبوفٌه 39
 جنٌه  3199 -ساعات  1عمل  -     
 ج 1999 –بالشرلٌة  -فرد أمن   19
 وجبة  -بالماهرة الكبرى -فرد أمن   19
 ج 1999 -اٌام راحة  4 -      
 أٌام راحة  4 –بالعبور  –فرد أمن   19
 ج  1199 -سكن  -      

 متوسط –الشروط العامة : مؤهل عالً 

 

 شركه السوٌدى الكترومٌتر
 رــــدة نشاــــإع اكتوبر 2 -المنطمة الصناعٌة الثانٌة 
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 امام شركة ٌونٌفٌرسال
 جمع الملكةبجوار م

 3933217 الرلم التأمٌنً/
 المدٌر المسئول/ أ. دمحم فتحى احمد

  9111191933الخط الساخن/ 
 عدد
مؤهل متوسط  -من الجنسٌن –فنى انتاج  19
 سنة   19حتى  –الكترونٌات  –كهرباء  -

 جنٌه   1999:3799الراتب من 
 ت. طبى خاص  –المزاٌا: توفٌر مواصالت 

 بدل وردٌة         -بدل وجبة  -اجتماعً -          
 بدل انتظام -مسائٌة + حافزانتاج            

 ملحوظة 
 عصرا( 1صباحا الى  0) االتصال من الساعه 

 

 شركة بٌبسٌكو ) بٌبسً وشٌبسى(
 بجوار امبى -مدنٌة نصر  –الحى السابع 

 3309201رلم التأمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/أ.آٌة حسٌن

 93910329111ت/
 عدد
 ثالثة  -رخصة ثانٌة  -سائك   399
 ج  1099 -        
 رخصة ثانٌة -مندوب مبٌعات و سائك 399
 متوسط -مؤهل فوق متوسط  -       
 جنٌه 9999الراتب:        

 خبرة سنة   -الشروط العامة :
 سنة49:31السن  -                   

 المزاٌا: ت. طبى واجتماعً
 المطامٌة –ة نصر مدنٌ – رموالع العمل: أكتوب

 
 

 

 المجموعة العربٌة لألمن 

متفرع من شمس  –شارع أسامة بن منمذ  39
 الدٌن الذهبً

 90993الرلم التأمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ أ. والء عادل عبد الحمٌد

 9391499410ت/
 عدد
 العمل بالعاصمة اإلدارٌة -فرد أمن   49
 جنٌه  1199الراتب:       
 العٌن السخنةالعمل ب -فرد أمن  19
 جنٌه 1999الراتب:     

 المؤهل ال ٌمل عن متوسط -الشروط: 
 سم  379الطول ال ٌمل عن  -           
 سنة  49حتى  -          

 ال ٌشترط مؤهل –عامل نظافة   49
 جنٌه 1299 -سنة  99حتى  -       
 مؤهل متوسط –عامل بوفٌه   39

 جنٌه 1299 –سنة  19حتى  -       
 وط: العمل بالعاصمة اإلدارٌةالشر

 حافز -سكن  –المزاٌا: ت. اجتماعً 

 

 إٌتوال 
 لصناعة الحلوٌات

 محطة بنزٌون -شارع أبومحرم  3
 شبرا الخٌمة

 المدٌر المسئول/أ. سالم أحمد سالم
  93399793191ت/

 عدد
 جنٌه1399 -مؤهل عالً  -كاشٌر   99
 جنٌه 1999-عضو فرٌك  99
 جنٌه 1399-فرد أمن 19

 ساعات 1عمل  -الشروط: متوسط 
 
 
 

 بٌتً



                                             

             

                                                                                                                                                      

 
15 

 ج

 

 التجمع الخمس  –المطامٌة 
 محطة الجامع –مساكن المطامٌة   

 9323104الرلم التأمٌنً/
 دمحم ثابت المدٌر المسئول/ أ.

 أ. حمادة جمعة –                      
 93313130909-93343411919ت/

93911444091 
 عدد
 مؤهل عالً  -مندوب مبٌعات  399
 سنة 19حتى  –فوق المتوسط  -       
 مؤهل متوسط  –مندوب تسلٌم   399
 سنة  19حتى  -        
 ثانٌة –رخصة أولى  –سائك  399
 سنة  49حتى  -مؤهل  ال ٌشترط  -        
 اجتماعً –تأمٌن صحً  -المزاٌا:
 عمولة –توفٌر مواصالت  -        

 -الوراق -السالم  -فروع الشركة: المطامٌة 
 -اإلسماعٌلٌة  -الشرلٌة  -أبو رواش 
 اإلسكندرٌة  -الغربٌة  -المنصورة 

ٌرجى االتصال اوال لتحدٌد موعد ومكان  
 الممابلة

 

 شركة لسطور مصر
 لصناعة والتجارةل 

العاشر من  –المنطمة الصناعٌة الثالثة 
 رمضان  الشرلٌة 

 1122247الرلم التامٌنى/
 المدٌر المسئول/ ماجد سعٌد فهٌم

 93111091390-439902/999ت/ 
 عدد
 ج 1999:  1999 -فنً لحام   399
 فنً دوكو سٌارات    99
 فنً كهرباء سٌارات    19
 فنً خراطة    19
 ادة فنً بر   19

 فنً تشطٌبات اتوبٌسات    19
 الشروط: المؤهل ال ٌمل عن االبتدائٌة 

 سنة 49حتى  -            
 ال ٌشترط خبرة -           
 جنٌه 1999:  1999الراتب: 
 وردٌة واحدة  –ساعات  1العمل  -المزاٌا: 

 م  9ص :  0العمل  -     
 حافز -اجتماعً  -ت. صحً  -    
ت من والى الشركة بالماهرة توفٌر مواصال -   

 العاشر من رمضان   –الشرلٌة  -

 
 


