
 

   

      

                                                   

 جمهورية  مصر  العربية

 العامــــــــــــلة وزارة  القوى 

 فرص العمل المتاحة داخل البالد     

   (فرصة عمل  ”     2442  ”عدد  )        

 (2020/  10 / 15إلى 2020 / 10/ 4)والواردة للوزارة خالل الفترة من 

برأكتوي لطالبي  العمل  التقدم  لشغلها  خالل  شهر   ونوفمب   2020  

2403751: ف / ت:        اإلدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل  

09354226: ف / ت:                  اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل والخارج   

 www.manpower.gov.eg**               البريد اإللكتروني للوزارة ** 

 إعدادإعداد

 اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل  اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل  

وعشرون (وعشرون (    ثالثةثالثةالعدد) أربعمائة و العدد) أربعمائة و   

 النشرة القومية للتشغيلالنشرة القومية للتشغيل

20202020 



                                             

               

                                                                                 

  

 

1 
 ج

2020 

 
 دينة نصرم –شارع يوسف عباس  3

 22609354ف /  –ت 

 

 

 

 

 قسطور مصر للصناعة والتجارة  

 المنطقة الصناعية الثالثة 

 العاشر من رمضان     

 2266647الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . ماجد سعيد فهيم 

 410069/055-01223903109ت/

 عدد

 فني لحام   50

 فني دوكو سيارات   50

 فني خراطة   20

 فني برادة   20

 فني فيبر   20

 قل المؤهل عن اإلبتدائيةيال  -الشروط: 

 سنة  40لسن: حتى ا -           

 ردية واحدة و – ساعات 8عمل  -          

  –م 5ص وحتى  9مواعيد العمل من 

 جتماعي ا –المزايا: تأمين صحي 

 مكافآت  –وافز ح -        

 ت تغطي القاهرة  توفير مواصال -        

 لشرقية ا -الكبرى           

 لعاشر من رمضان ا -        

 ج4000:  2500الراتب: 

 

 سينا مصر 

 لألمن والحراسة 

بجوار مطعم الشبراوي  –شارع نوبار  11

 القاهرة    

 1796517الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . عبد هللا محمد 

 01113714156-01060229639ت/

 عدد

 ج2500 - برج العرببفرد أمن   100

 ج3000–العرب مشرف أمن ببرج   70

 وفير سكن ت –المزايا: 

 انتقاالت من اسكندرية لبرج العرب –        

 وجبتين -        

 ج2700 –فرد أمن بالعاشر   100

 فرد أمن بالصالحية الجديدة   100

 برة سنة خ –فرد أمن بالهرم    150

 ج2500الراتب:   

 سنة 50تى ح -مشرف أمن بالهرم   17

 ج3000 -برة سنتين خ -      

 ج2400 –فرد أمن بالمعادي   150

 ج3000 –مشرف أمن بالمعادي   70

 مؤهل متوسط لشروط العامة:ا

 سنة 45:  22السن:                  

زيادة  –اجتماعي  –المزايا: تأمين صحي 

 شهور  6بعد 
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 الشركة الدولية للصناعات الغذائية 

 كوك دوور 

 لعبورا –المنطقة الصناعية األولى 

 صنع عبور الند م –محطة أبو غالي 

 2015381الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . ميسرة أيمن 

 01011136731ت/

 عدد

 ؤهل عالي م –مشرف مبيعات    2

 سنة  35تى ح –سنوات  3برة خ –     

 الراتب: حسب الخبرة 

 يقرأ ويكتب –عامل إنتاج   15

 ج2650 –سنة  45تى ح –      

 لذوي الهمم %5عامل   20

 جتماعي ا –المزايا: تأمين طبي 

 وفير انتقاالت ) الدائري (ت –        

 

 خلفاء وجدي مؤمن للصناعات النسيجية   

 مام سنتر الياسمين  أ –الشباب  –العبور 

 2263910الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . محمد علي 

 01011506612ت/

 عدد

 ن الجنسين م –عامل ماكينة خياطة   50

سنة   18ال يقل عن  –خبرة  –      

 ج2000الراتب: يبدأ 

 لذوي الهمم %5عامل    5

 شركة ميدل ايسترن 

 للصناعات الكيماوية والمنظفات  

قطعة  – 13014بلوك –مدينة العبور 

 لمنطقة الصناعية األولى    ا –( 2،7،8)

 1764041التأميني/الرقم 

 المدير المسئول/ أ . م. دميانة عدلي

 01006003912-01006003911ت/

 عدد

 ؤهل عالي م –مندوب مبيعات    5

 ج1700 –سنة  34تى ح –     

 سنة35 –ذوي الهمم  %5عامل    5

 ج 1600 الراتب:     

 جتماعي ا –المزايا: تأمين صحي 

 وفير وسيلة مواصالت ت –        

 

 ألفايارن للغزلشركة 

( 5قطعة ) - 22008بلوك  –مدينة العبور 

 طقة الصناعية األولى ب ، ج   المن –

 2927673الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . طالل عبد الدايم 

 01281567898ت/

 عدد

ال يقل  –مؤهل متوسط  –عامل غزل   10

 –برة سنة فأكثر خ –سنة  21عن 

 ج1700

 جتماعي ا –أمين صحي ت -المزايا:

) شبين القناطر  –ت توفير مواصال -       

 –نيا القمح م –بلبيس  –قليوب  –

 مكافآت –حافز  -قازيق ( الز
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 مديرية القوى العاملة 

 باإلسكندرية

 شارع المتحف الروماني باإلسكندرية 4

 4869263/03 -4836023/03ت/ 

 

 

 رج العرب ب -مكتب تشغيل 

 6مارة ع  -العرب الجديدة برج 

 4596021/03ت/  

 

 سفن سكاي 

 للصناعات الغذائية 

برج العرب   –المنطقة الصناعية الرابعة 

 اإلسكندرية   

 2632953الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . طارق عبد الرحمن

 4596021/03ت.م. التشغيل / 

 عدد

 ؤهل عاليم –مشرف حركة    1

 سنوات  3برة خ –     

 الراتب: حسب المقابلة والخبرة 

 ج2000 -ؤهل متوسط م -مراقب أمن    3

 سنة 25الشروط: ال يقل  السن عن 

 عامل إنتاج   20

 عامل مخازن   10

 سنة  19الشروط: ال يقل عن 

 ج1850الراتب: 

 

 سويت جيرل 

 للمالبس الجاهزة 

 -أ(12قطعة ) –المنطقة الصناعية الثالثة 

 إلسكندرية   ا –رج العرب ب –( 16بلوك )

 2574440الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . السيد إبراهيم

 4622272-01220331324ت/

 عدد

 سنة  40تى ح –عامل حياكة   100

 ورليه( أ –نجر س –) أوفر           

 ن الجنسين م -        

 جتماعي ا –أمين صحي ت -المزايا : 

 سكندرية الاصالت داخل اتوفير مو -        

 +مكافآتج  4000:  2500الراتب: 

 يحدد حسب الخبرة                      

 

 البحر المتوسط للغزل

 –برج العرب  –المنطقة الصناعية الرابعة 

 اإلسكندرية   

 2111117الرقم التأميني/

 . عمرو محمد المدير المسئول/ أ

 01280569555-01284222010ت/

 عدد

 سنة  35تى ح –عامل إنتاج    150

  يشترط مؤهل ال -         

 المزايا: توفير مواصالت داخل االسكندرية

 كفر الدوار  –

 وفير سكن للمغتربين ت -   

 ج + حافز2075الراتب: يصل لـ 

  ويةوزيادة دورية + ارباح سن               
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 البن للطباعة  

بجوار الفتح  –المنطقة الصناعية الرابعة 

 إلسكندرية   ا -رج العرب  ب -لألدوية 

 2365699الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . نعمان إسماعيل

 01200041722ت/ 

 عدد

 مهندس جودة    2

 مهندس إنتاج    2

 الشروط: ب. هندسة جودة إنتاج 

 سنوات 3برة ال تقل عن خ -             

 عامل إنتاج   50

 ج2000الراتب: مؤهل متوسط : 

 ج1800بدون مؤهل :             

 برة خ –عامل تشغيل ماكينة   10

 برة خ –سائق كالرك     2

 عامل طباعة روتو     3

 بطين ت –عامل طباعة     3

 يلسترس –عامل طباعة     3

 عامل مخازن     2

 عامل نظافة  10

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 األهرام 

 للطباعة والتغليف

برج العرب   –المنطقة الصناعية الثانية  

 اإلسكندرية   

 902829الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . ياسر حسن

 01284085888ت/

 عدد

  PLCمهندس صيانة    1

 سنوات  5: 3برة خ –     

 ج6000:  3500الراتب:     

 فني صيانة ميكانيكا    1

 فني كهرباء    1

 سنوات  5: 3برة خ –فني لحام    1

 الشروط: مؤهل متوسط 

 برة في مصانع الطباعة خ -          

 ج4000:  3000الراتب: 

 المزايا: توفير مواصالت لإلسكندرية 

 وفير سكن للمغتربين ت -         

 لعمل بنظام الوردية ا -         

 اعات إضافيةس -         

 معة وسبت أجازة ج -         

 

 أوشن فودز

 للصناعات الغذائية  

برج العرب   –المنطقة الصناعية الثالثة 

 اإلسكندرية   

 1330740الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . علي عباس

 01228431509ت/

 عدد

 ن الجنسينم –عامل إنتاج   130

 ؤهل متوسط  م –        

 عامل عادي     30

 سنة  30الشروط: السن حتى 

 ج1500الراتب: 
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 مديرية القوى العاملة 

 ببورسعيد

 بنك اإلسكان ـ حى الضواحى

 3735579ـ ف /  3735627ت / 

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 منشأة النيل 

 للمالبس والمنسوجات  

 رسعيد بو –الضواحي 

 168404الرقم التأميني/

 المسئول/ أ . محمود الداليالمدير 

 372666/066ت/

 عدد

 ن الجنسينم –عمل حياكة   10

 توسط م –ؤهل فوق المتوسط م -      

 سنوات  3برة خ –سنة  35تى ح -      

 ن سكان بورسعيد م -      

 ج 1500الراتب: 

 

 بالزا للمالبس الجاهزة   
 ورسعيد ب –المنطقة الحرة العامة  

 1204817التأميني/الرقم 
 المدير المسئول/ أ . سنسل كومار

 3737608/066ت/
 عدد
 ن الجنسين م –عامل حياكة   50

 جيد القراءة والكتابة ي –      
 سنوات 3برة خ –سنة  35تى ح –      

 ج 1800الراتب: 

 

 شركة 

 ترانس أفريقا    

 المنطقة الحرة العامة لالستثمار 

 بورسعيد  

 1029209التأميني/الرقم 

 المدير المسئول/ أ . طارق محمد

 3737608/066ت/

 عدد

 ن الجنسينم –عامل حياكة   7

 سنة  45تى ح –ؤهل متوسط م –       

 سنوات  5برة خ –       

 ج1800الراتب: 

 

 ولفيند

 للمالبس الجاهزة     

 ورسعيد ب –المنطقة الحرة العامة  

 975848الرقم التأميني/

 المسئول/ أ . محمد السيدالمدير 

 01281700683-3724440/066ت/

 عدد

 ن الجنسينم –عامل حياكة   50

 سنة  35تى ح –ؤهل متوسط م –       

 سنوات  5برة خ –       

 ج3000:  2000الراتب: 
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 سي أر إس دينيم جارمنتس أيجيبت 

CRS DENIM GARMENTS EGYPT 

 للمالبس الجاهزة 

 المنطقة الحرة العامة لالستثمار 

 بورسعيد  

 2444496الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . محمد مختار عزت

 3726188/066ت/

 عدد

 فني حياكة   50

 عامل تعبئة   20

 فني صيانة كهرباء    2

 فني صيانة ماكينة    2

 فني تشغيل محطة معالجة    2

 سنة  40تى ح –الشروط: مؤهل متوسط 

 ج+ حافز وبدالت 1250الراتب: يبدأ 

يقبل العاملين استيفاء لنسبة ذوي الهمم 

5% 

 

 جي إن تي

 للمالبس الجاهزة     

 بورسعيد  –المنطقة الحرة العامة لالستثمار 

 3029072الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . زكي جوكوز

 01122270499ت/

 عدد

 ن الجنسينم –عامل حياكة   10

 سنة  35تى ح –      

 الراتب: حسب الخبرة والمقابلة

 

 

 بودا جينز 

 للمالبس الجاهزة    

 بورسعيد  –المنطقة الحرة العامة لالستثمار 

 1530712الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . طارق محمد

  3735627ت. م. التشغيل/ 

 3735579ـ ف / 

 عدد

 ن الجنسينم –عامل حياكة   5

 سنة  45تى ح -ؤهل متوسط م -     

 ج1800الراتب: 

 

 

 

 مديرية القوى العاملة 

 بدمياط 

 يدان سرورم  -شارع التحرير 

  322126/057ت/ 

 

 

 مياط الجديدةد -مكتب تشغيل 

 المجاورة االولى -الحى االول 

 (5مدخل رقم ) -عمارة الدلتا 

 407025/057ت  /  
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 الشركة التركية للغزل والنسيج 

DNM 

 ميناء دمياط

 2457438الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ .أيمن بدير

 01027888967ت/

 عدد

 مؤهل متوسط صناعي      –عامل إنتاج    10

 سنة  33تى ح –       

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 مصنع كيكر 

 للصناعات الغذائية 

 مياط د –المنطقة الصناعية 

 273232الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ .محمود الحلفاوي

 01068802595ت/

 عدد

 برة خ –مندوب مبيعات    3

 يقرأ ويكتب -      

 خصة قيادة درجة ثالثةر -     

 سنة  30ى حت -     

 الراتب: حسب المقابلة

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية القوى العاملة 

 بالغربية

 خر شارع الجيش أ -طنطا 

 بجوار إستاد طنطا الرياضي 

 3409635/040ت/ 

 

 طنطا  -منطقة قوى عاملة 

 عمارة األوقاف -شارع البطراويشى  -طنطا 

 3409634/040ت/ 

 

 نطا ط -مكتب تشغيل 

 طنطا شارع شوقي مساكن شوقي 

 3409634/040ت/

 

 سلسلة مطاعم الجعان 

 الغربية -نطا أول ط -شارع الجيش 

 1885653الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . أحمد سامي محمد 

 01274222154ت/

 عدد

 سنة  25تى ح -عضو فريق    5

 سنة  35تى ح –عامل نظافة    5

 ج1900الراتب: 

 سنة 35تى ح –شيف فول وطعمية    5

 الراتب: حسب الخبرة
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 للمالبس الجاهزة مصنع خربوش 

 لمحلة  ا –شارع إبراهيم الباز  25

 الغربية

 1850240التأميني/الرقم 

 المدير المسئول/ أ . هشام إبراهيم  

 01000076804ت/

 عدد

 عامل حياكة   15

 عامل أوفر    3

 عامل ارضية   4

 سنة  50تى ح –سنوات  3الشروط: خبرة 

 سنة  50تى ح –عامل نظافة    2

 

 الشركة العربية جروب

 LGجوار مجمعب –اندستريا غرب 

 بوحماد  أ –العاشر من رمضان 

 الشرقية

 2281428الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . أيمن أبو عوف

 01066629625-3798000/066ت/

 عدد

 فني صيانة أجهزة منزلية    6

 سنة 35تى ح –ؤهل متوسط م –     

 سنوات  3برة ال تقل عن خ –     
 ج4000الراتب:      

 

  ةالسنط - مكتب تشغيل
  18 رقم - شارع قاسم بدير -السنطة 

 5470783/040ت/ 

 

 قرية مريم السياحية
 لف مدرسة الصنايع خ –قرية مريم 

 غربية  -السنطة 
 70883998الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . ناصر محمد
 01005057405-01110705894ت/
 عدد

  يشترط ؤهل ال –عامل    8
 الراتب: حسب المقابلة

 

 مديرية القوى العاملة
 القليوبيةب

مجمع المصالح الحكومية  –بنها الجديدة 
 جوار المحافظةب -الدور الثالث 

  324729/013- 3224543/013ت/ 

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية 

 

 شركة مالتي فارما 

 لألدوية والكيماويات 

 لقليوبيةا -أخر الفلل بعد كوبري الفحص 

 2853553الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . عوض عبد الخالق 

 013-3194050ت/

 عدد

 ؤهل عالي م –مندوب مبيعات    2

 سنة  30ى حت -     

 سنة  2برة ال تقل عن خ -     

 ج2500الراتب: 
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 مخبز الرفاعي 

بنها   –وسط البلد  –شارع الشال  18

 القليوبية 

 1106834الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . محمد السيد 

 01016693016ت/

 عدد

 توسط م –ؤهل عالي م –بائع    8

 ؤهل متوسط م –مساعد شيف    4

 سنة  20الشروط: السن ال يقل عن 

 ج1800الراتب: 

 

 هايبر بلس

 للتجارة والتوزيع 

 يوبية   للقا –رج الحلواني ب –مايو  15

 2558466الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . سيد قطب 

 01143067089ت/

 عدد

 سنة     35تى ح -مؤهل عالي   –كاشير    2

 ج1800الراتب:       

 عامل جرد سري   4

 بائعة مالبس    3

 بائع أدوات منزلية   5

 من الجنسينم –بائع مفروشات   5

 الشروط: مؤهل متوسط 

  يشترط مؤهل ال –عامل نظافة    3

 سنة  30الشروط العامة : السن حتى 

 ج1500الراتب: 

 

 المتحدة 

 للجوارب والتريكو 

 برا الخيمة ش –شارع الروضة 

 1687822/9الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . مدحت محمد 

 42243429ت/

 عدد

 عاملة تعبئة    15

 عاملة خياطة    3

 عامل فرز   15

 عاملة تشطيب    9

 الشروط: مؤهل متوسط 

 الراتب: حسب الخبرة 

 

 عبورالند

 للصناعات الغذائية  

 لقليوبيةا -لعبور ا –المنطقة الصناعية 

 1446812الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . حازم محمد 

 0106404974ت/

 عدد

 ؤهل فوق المتوسطم –مشغل ماكينة   10

 ج3000 –سنة  25تى ح -       

 ؤهل متوسط م –عامل إنتاج   40

 ج2800 –سنة  27تى ح -      

 هادة تأهيلش –عامل ذوي الهمم   5%
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 شركة الصباح 

 للمالبس الجاهزة 

 جوار ناردين ب –شارع البالستيك  15

 شبرا الخيمة  

 1740026الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . سيد فاروق 

- 3224543/013ت. المديرية/

324729/013 

 عدد

 عاملة سنجر   3

 عاملة أوفر    4

 عامل أورليه    4

 عامل مكواه   4

 عامل مخازن    4

 مقصدار   6

 سنة  35الشروط: السن حتى 

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 دلتا فابيريك 

 للصباغة

 ريق السالمط –الخانكة 

 شبرا الخيمة  

 2194421الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . مايكل جورج 

 01114205089ت/

 عدد

 بدالت + ج1500 –فني جودة    1

 بدالت + ج1600 –عامل مخازن    2

 سنة  25تى ح –الشروط: مؤهل متوسط 

 

 إيجيبت نيون 

 للمقاوالت واالنشاءات النعجنية 

 لقناطر الخيرية ا –أبو الغيط 

 213620الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . أحمد عبد الستار 

- 3224543/013ت. المديرية / 

324729/013  

 عدد
 مصمم جرافيك    1
 رسام أوتوكاد    1

 وق متوسط ف –ؤهل عالي م -الشروط: 
 توسط م -           

 الراتب: حسب الخبرة + حافز شهري
 حداد    6
 كهربائي   2

 أساسي + حافز شهري  2000الراتب: 
 سنة  35الشروط العامة : السن حتى 

 

 فليكس

 للصناعات الهندسية 

 ريق القناطر الخيريةط -ابو النجا 

 775185الرقم التأمينى/

المدير المسئول/أ. محمد شريف 

 0109292976ت/

 عدد

 ؤهل عالى م -أخصائية شئون عاملين   1

 مشرف  إنتاج معادن  1

 مندوب مبيعات  1

 الشروط: مؤهل متوسط

 الراتب: حسب المقابلة
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 مالتي إم جروب

 لف قسم الشرطةخ -الخانكة 

 455165الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ.تامر سعودي

 01001726075ت/ 

 عدد

 مؤهل عالي – محاسب    2

  ج3500الراتب:       

 ج 2000-عامل إنتاج   20

 فني تجليخ  10

 فني تركيبات أخشاب  10

 نجار    5

 أستورجي    5

 جنيه2600الراتب:

  CO2لحام كهرباء    5

 ج2800الراتب:     

 الشروط: مؤهل متوسط فأقل

 سنة 40:20الشروط العامة:السن : 

 افز ح –المزايا: بدالت 

 

 الصاج العالمية 

 للمالبس الجاهزة

 ش البالستيك بجوار ناردين  15

 شبراالخيمة 

 1740026الرقم التأمينى/

 احمد المدير المسئول/أ.سيد فاروق

 44738099ت/

 عدد

 عامل سنجر   3

 عامل اوفر   4

 هعامل اورلي  4
 عامل مكواة  4

 عامل مخازن   4

 عامل مقصدار  6

 سنة 35:18الشروط:السن 

 الراتب: حسب المقابلة

 

 بنها -منطقة قوى عاملة 
 11عمارة  17شارع سعد زغلول شقة 

 عمارات االوقاف -بنها 
 3255593/013 /ت

 

 بنها  -مكتب تشغيل 
 ( 3مارة)ع –راد النيل ط -بنها الجديدة 

 ( 1 ) شقة
  3222520/013 /ت

 

 شركة الرواد 

 إلدارة المطاعم 

  مطعم الملك فاروق

 برا الخيمة  ش-ها بن –لفلل ا –كورنيش النيل 

 2985577الرقم التأميني/

 وليد عبد الخالقالمدير المسئول/ أ . 

 01065508971ت/

 عدد

 كنترول ) لف (   1

 استيوارد    1

 الشروط: مؤهل عالي 

 ج1500الراتب: 
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 رويال تكستايل  
 ريق السالم ط –الخانكة 

 2446553الرقم التأميني/
 المدير المسئول/ أ . سيد فاروق 

  3222520/013ت.م. التشغيل / 
 عدد
 ج+بدالت1500 –فني نسيج   25

 ج + بدالت4000 –ميكانيكي نسيج    2
 سنة 5تى ح –الشروط: مؤهل متوسط 

 سنة  35تى ح –مساعد نسيج   25
 ج + بدالت 2000:  1000الراتب:      

 

 شبرا الخيمة  -منطقة قوى عاملة 
 مبنى المؤسسة -ميدان المؤسسة العمالية 

 4442955/02ت/ 

 

 برا الخيمةش -مكتب تشغيل 
 مبنى المؤسسة  –ميدان المؤسسة العمالية 

 4466349/02ت/ 

 

 الفتوح تكس للمالبس الجاهزة 
 زبة الجوهرةع –شارع المدرسة الثانوي  7

 شبرا الخيمة 
 2194885الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . محمود هيبة أحمد
 01004737826ت/

 عدد
 عامل خياطة   10

 عامل مكواة    2
 عامل مقص دار    1
 ؤهل متوسط م –عامل تعبئة    4

 سنة  30الشروط: السن حتى 
 ج2000الراتب: 

 مديرية القوى العاملة 
 بالشرقية 

 جوار بنك اإلسكندريةب –برج البريد 
 لزقازيق ا –الدور الثالث العلوي 

 2349925/055 – 2349924ت / 

 

 بلبيس -منطقة قوى عاملة 
 شارع سعدون البطريق 

  055/  2850283ت / 

 

 مضانرالعاشر من  -مكتب تشغيل 
 لعاشر ا -مجمع المصالح الحكومية 

  015364968ت / 

 

 يونيفرسال 
 لصناعة مواد التعبئة والتغليف 

 (2المنطقة الصناعية الثانية )ب
 العاشر من رمضان  

 143383الرقم التأميني/
 المدير المسئول/ أ . ياسر فهمي 

  015364968ت.م.التشغيل/ 
 عدد

 ب. هندسة   –مدير إنتاج مصنع كرتون    1
 سنة    40تى ح –يكانيكا إنتاج م -     
 سنة   15برة خ -     
 ج 15000الراتب:      

 . تجارة ب –مندوب مبيعات   2
 سنة  35حتى  –    
 سنوات  10: 5برة خ –    
 ج5000الراتب:    

 القاهرة  –المزايا: توفير انتقاالت الشرقية 
 لمنوفية ا –          
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 إيه تي سي 

 للصناعات المتكاملة 

C2 ( 4مصنع رقم )– لعاشر من رمضانا 

 2986855الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . أحمد محمود

  015364968ت.م.التشغيل/ 

 عدد

 ؤهل متوسط م –عامل إنتاج  10

 ج1200 –سنة  30تى ح -      

 

 فريش إلكتريك لألجهزة 

 B4 –العاشر من رمضان  

 2054484الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . ياسر فهمي 

  015364968ت.م.التشغيل/ 

 عدد

 ج1500 –عامل إنتاج    50

 ج2000 –مراقب جودة   3

 ج2000 –فن صيانة كهربائي    5

 ج2000-سائق كالرك    1

 سنة  35تى ح –الشروط: مؤهل متوسط 

 االسماعيلية المزايا :توفير مواصالت

 قية الشر –لقاهرة ا –         

 

 الهالل والنجمة الذهبية الحديثة  

  A3المنطقة الصناعية 

 العاشر من رمضان

 2253329الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . شعبان حسن

  015364968ت.م.التشغيل/ 

 عدد
 عامل حقن   20

 عامل تجميع   20

 سنة  30تى ح -الشروط: مؤهل متوسط

 ج2600الراتب: 

   الزقازيق    -المزايا: توفير مواصالت العاشر

 نيا القمح م -          

 وفير سكن للمغتربين ت -         

 

 الزقازيق-منطقة قوى عاملة 

 بجوار كلية التربية النوعية -الصيادين

 2310139/055ت/ 

 

 لزقازيق ااول  –مكتب تشغيل 

النوعية جوار كلية التربية ب –الصيادين 

 الزقازيق

 2310138ت/ 

 

 أبو أحمد ماركت   

 لشرقية ا –لزقازيق ا –الزراعة  –خير هللا 

 30121359الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . شعبان حسن

  055-2327254ت/ 

 عدد

 ؤهل عالي م –كاشير    1

 توسط م –ؤهل عالي م –عامل صالة    1

 برة في البقالةخ –عامل تعبئة    1

 الراتب: حسب المقابلة 
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 مديرية القوى العاملة 

 بالمنوفية 

 -حى برج أل مصيل -شارع عاصم حما  1

 لبر الشرقي ا –عمارة الغاز 

 بين الكوم ش -أمام كوبري مبارك 

 048/ 2221673 – 2221522ت/ 

/ 2222283/048   

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 G4S –  جي فور إس 

 للخدمات األمنية 

 األردنية العاشر من رمضان  موقف 

 أمام المصرية سنتر  

   أعلى ماركت الصفوة  

 1787896الرقم التأميني/

 وليد محمد المدير المسئول/ أ . 

-0109139056-01127994847ت/

 01092026849واتس/

 عدد

 امل نظافةع –فرد أمن   100

 المؤهل ال يقل عن االبتدائية  –        

 سنة  45حتى  السن:–        

 جتماعي ا –صحي تأمين  -المزايا:

 تأمين على الحياة  -         

 تأمين ضد الحوادث  -        

 ج2000الراتب: 

 

 شبين الكوم  -منطقة قوى عاملة 

برج أل مصيلحى  -شارع عاصم حما  1

 البر الشرقي  –عمارة الغاز 

 شبين الكوم  -أمام كوبري مبارك 

 

 بين الكوم ش -مكتب تشغيل 

حى برج أل مصيل -شارع عاصم حما  1

 لبر الشرقي ا –عمارة الغاز 

  بين الكومش -أمام كوبري مبارك 

 

 مستشفى أمومة التخصصي

بجوار  –أول طريق مليح  –شبين الكوم 

 المستشفى التعليمي

 2757331الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ عميد . م. جمال خضر

 2221673 – 2221522ت.المديرية/ 

/048 

 عدد

 . تجارة ب –موظف استقبال   3

 عدادية إ –ؤهل متوسط م –عاملة    5

 %5ستيفاء لنسبة ذوي الهمم ا – ةلعام  2

 ساعات  8مل ع –سنة  35الشروط: حتى 

 ج  1200الراتب: 
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 شركة تصنيع وتعبئة كوكاكوال مصر 
 بين الكومش –لف المطاحن خ –شبين الكوم 

 391771الرقم التأميني/ 
 المدير المسئول/ أ. نادر محمد

 01211047775ت/
 عدد
 انية   ث –رخصة أولى  –سائق مبيعات   20

 ؤهل متوسط م -الثة  ث –         
 سنة  40تى ح –        

 حسب الخبرة  -ج 2600:  2400الراتب: 

 

 مديرية القوى العاملة 
 بالدقهلية

 لدقهلية ا -الدور الرابع  –مبنى المحافظة 
 2313708/050ت/ 

 

 السنبالوين –منطقة قوى عاملة 
 شارع المعاهدة / عمارة كشك

 6690739/050ت: 

 

 لسنبالوينا –مكتب تشغيل 
 شارع المعاهدة عمارة كشك

 

 مطاحن األصيل
 قهلية د –لسنبالوين ا –حي البستان 

 1736902الرقم التأميني/
 المسئول/ أ . جمال محمودالمدير 

 4683803/050ت/
 عدد

 قرأ ويكتب ي –عامل نظافة    5
 ج1400 –سنة  30تى ح –      

 مديرية القوى العاملة  

 بنى سويف

 وارنادى المعلمينج –شارع احمد عرابى 

 2322328/082 /ت

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 شركة الضحى للتعدين 

الصناعية لمنطقة ا –بياض العرب 

 ني سويفب –المتوسطة 

 2546408الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ . مدحت علي

 01110380249ت/

 عدد

 ؤهل متوسط م –عامل تعبئة   20

 ج2000 –سنة  40زيد عن ال ي –       

 

 مديرية القوى العاملة 

 المنيا

شارع سعد زغلول برج السالم بجوار 

 لمنياا -مدرسة ناصف االسالمية

 2364359/086 /ت

 

 مالش –منطقة قوى عاملة 

 بنى مزار -شارع عمر بن الخطاب 

 7821998/086 /ت
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 مطاى -مكتب تشغيل

 شارع بورسعيد مطاى

 7930633/086ت/

 

 مدرسة المستقبل الخاصة   

 المنيا  –مطاي  

 2512854الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ . سحر محمد

 7930633/086ت/

 عدد

 مدرس دراسات اجتماعية    1

 مدرس علوم   1

 مدرس رياضيات   1

 مدرس لغة عربية    1

 الشروط: ب. تربية بالتخصصات المطلوبة 

 ؤهل عالي م –موظفة إدارية   1

 سنة  30الشروط العامة: السن: حتى 

 سنوات  3برة خ -                   

  الراتب: حسب المقابلة 

 

 لوسطا –منطقة قوى عاملة 

 لمنياا -برج اسالم شارع سعد زغلول

 236236/086ت/ 

 

 مكتب تشغيل المنيا

 لمنياا –مجمع المصالح الحكومية 

 086 /2362017ت/ 

 

فرص عمل عادية بالمنشآت الواقعة في  

 دائرة عمل مديرية القوى العاملة 

 بالمنيا

 عدد

 قرأ ويكتب ي –خراط    1

 صالح مخبز عمادل-قرأ ويكتب ي -طولجي    2

 بو قرقاصأ -233064الرقم التأميني /      

 قرأ ويكتب ي –خراط    1

 مخبز رجب جمعةل-قرأ ويكتب ي -طولجي    1

 بو قرقاصأ -101896الرقم التأميني /    

 

 للحصول على البيانات التفصيلية

 و عناوين هذه المنشآت 

يرجع في ذلك لمديرية القوى العاملة  

 بمحافظة  بالمنيا

 


