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 وزارة القوى العاملة
 اإلدارة العامة للتشغيل

 مدينة نصر -شارع يوسف عباس   3
 22609354ف اكس/ -ت

                                                 
 
 
 

 إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت
 إحدى شركات سوميتومو العالمية  

المنطقة الصناعية الجنوبية   -المنطقة الحرة 
 بورسعيد ) بحري الحوض السمكي ( -

 المدير المسئول/ أ. محمد إبراهيم
 -0020663798000ت/ 
 0020663798001ف/

 عدد
 من الجنسين –مشغل إنتاج   850
 سنة 30:  18السن:  -        

 متوسط  -متوسط فوق  -مؤهل عالي  -  
 الموقف من التجنيد  -  
 ال يعاني من أي أمراض مزمنة  -  

 أو عضوية                   
   -المطرية  -المنزلة  -من سكان) دمياط  - 

 اإلسماعيلية ( -القنطرة                    
 توفير وسيلة مواصالت  -

 :وهي جنيه + حوافز 1640الراتب: 
 أسرة للمتزوجينجنيه حافز  100 -
 بدل غالء معيشة -جنيه حافز 100 -
 وردية جنيه حافز 100:  50 -
 حافز انتظام –جنيه حافز  100 -

وجودة يتم صرفه  إنتاج جنيه حافز 300 -
عند تحقيق الشركة لمستوى اإلنتاجية 

الشهرية وفقا لمعايير الجودة 
 الموضوعة

 

 ملحوظة :
 التقديم بوزارة القوى العاملة 

 شارع يوسف عباس  3بالقاهرة : 
 أو

 بمديرية قوى عاملة بورسعيد
 حي الضواحي –جوار بنك اإلسكان 

مع العلم بأنه ستتم المقابلة الشخصية 
 بديوان عام الوزارة بالقاهرة

 

 smart Egyptشركة سمارت ايجيبت 
 مين الصحي أكوبري القبة بجوار الت

         برج الصفا  -مساكن السعودية  
 الدور الثالث

 01099938431-01010322020ت/
 2989864/ الرقم التأميني

 وحيد صالح الدين أ.المدير المسئول/

 عدد
 خبرة سنة -من أفرد  100

 سنة 45:19السن:        
 جنية  2200:1700الراتب :    

 سنوات 5: 1خبرة  -من أمشرف   30
 سنة 50:25السن:       

 جنية  3500:2300الراتب: 
     متوسط يجيد  - الشروط: مؤهل عالي

 القراءة والكتابة  -           
 سنة  38:19 - ةخبرة سن -من أفرد  10

  هجني 1600الراتب:      
 ساعات  8عدد ساعات العمل 
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مدنية نصر  -مناطق العمل: مصر الجديدة 
كايرو  -القاهرة الجديدة  -مايو  15 -

 مساكن شيراتون -فال يفيست
 ةأول طريق العين السخن -    

 اجتماعي -مين صحي تأ -: المزايا
   اعتماد بنكي  -على الحياة تأمين  -         

زيادات وإرباح  -ومواصالت  سكن -        
فرصة  -عقد من أول يوم  -سنوية 
   للترقية 

 

 البنيان للتوريدات والتجارة العامة
 )الفرجاني (

 القاهرة –شارع الزيتون  40
 2884241الرقم التأميني/

 -المدير المسئول/ أ.خالد فتحي علي 
 أ. سعيد أحمد سعيد

 01222777251-01100781116ت/

 عدد
 سنة 35حتى  - موظف استالمات  10
 مؤهل عالي –من الجنسين  –كاشير   60

 سنة  30:  21السن:       
 جنيه 1900:  1750الراتب: 

 منسق   20
 بائع  10

 متوسط  –الشروط: مؤهل عالي 
 سنة  35:  20السن: 

 جنيه 1750 –موظف أمن   20
 جنيه  2300 –ساعة  12 –موظف امن  20

 مؤهل متوسط  -الشروط:
 سنة 40:  20السن:  -          

 ثانية  -سائق درجة أولى   10
 سنة  45حتى  –ال يشترط مؤهل        

 جنيه 2650الراتب: 

 سنة 3:  0خبرة : الشروط العامة: 
 ساعة 12عمل  –عامل مخزن   30

 جنيه 2300 -     
 جنيه 1800 –معاون خدمات   30

 ال يشترط مؤهل  -       
 سنة  40:  18السن:  -      

 

 فندق انتركونتننتال كايرو سيتي ستارز
 سهليوبولي –شارع عمر بن الخطاب 
 القاهرة

  المدير المسئول/ أ ناصر فاضلي
 24800200فاكس:  – 24800100ت/ 

 عدد  
 هاوس كيبر   60

 % تيبس  12 -أساسي  1050 الراتب:
 حوافز -         

 لغة إنجليزية -ويتر   40
 % تيبس  12 -أساسي  1050الراتب:

 لغة إنجليزية –مضيفة   10
 متوسط  -مؤهل عالي -الشروط: 

 من الجنسين  -إعدادية  -          
 العمل نظام وردية    -          

 % تيبس  12 -أساسي  1050الراتب:
 

 مديرية القوى العاملة 
 باإلسماعيلية

 خلف اإلستاد -شارع شبين الكوم 
 3364493/064ت / 

 

 إدارة بحوث العمالة 
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 محالت عماد الدين للموبيليات     
 واألجهزة الكهربائية

 بجوار اإلستاد -شارع شبين الكوم 
 المسئول/ هاشم محمد عبد الرحمنالمدير 

 3364493/064 /ت . المديرية

 عدد 
 محاسب   15
 مندوب بيع داخلي   15
 من الجنسين  -خدمات معاونة    15

 إدارية  وسكرتارية موظفة    5
 سنة  30: 25السن   :الشروط

   هجني 3000: 1500الراتب :  

 شركة اإلسماعيلية
 للحوم واأللبان  

 جمعية السالم  -طريق مصر اإلسماعيلية 
  2130716الرقم التأميني/ 
 احمد عادل أ. المدير المسئول/ 

  01147075550 - 01030990139/ت

 عدد 
 ل مزارع معا 10

 إعدادية –مؤهل متوسط  :الشروط
 سنة  20السن:   -بدون  -           
  هجني 1800: 1700الراتب: 
 راحة  -ساعات عمل  8المزايا: 
وجبات  -إقامة  -تأمينات اجتماعية  -        
 األجازات الرسمية  -أجازات سنوية -يومية 

 مديرية القوى العاملة 
 بالقليوبية

مجمع المصالح الحكومية  –بنها الجديدة 
 بجوار المحافظة -الدور الثالث 

  324729/013- 3224543/013ت/ 

 

  إدارة بحوث العمالة

 

 للمالبس الجاهزةملمارتيت وير 
 عزبة الجوهري -شارع بدوى محمود 

 شبرا الخيمة   
  1151562الرقم التأميني/ 
 شريف يوسف  أ.المدير المسئول/

   42226946ت/ 

 عدد 
 عاملة خياطة   50
 عاملة تشطيب  20
 عاملة مكواة  20
 عاملة قص  10

 إعدادية –مؤهل متوسط  -:الشروط
 سنة  35:  18السن  -          

                                                                                                جنيه  1200الراتب : 
 

 مديرية القوى العاملة 
 بالسويس 

 أكتوبر 24مدينة 
 مجمع المصالح الحكومة الجديد 

  062/ 3331138ت/ 

 

 إدارة بحوث العمالة 

 

 ةالسخن هفندق بورتري
 ةالعين السخن -طريق السويس  - 59الكيلو

 الزعفرانة
 0623596507-01220240376/ت
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 عدد
 سباك    1
 نجار   1
 جنيه 1600 –نقاش    1
  إشرافموظف     4
 شاطئ املع   2
 جنيه 1200  -ويتر    5

 مؤهل متوسط : الشروط
 عامل نظافة    5
 استيوارد    4

 جنيه 1300الراتب: 
 ذ حمام سباحة قمن   2

          متوسط  -عالي  مؤهل -    
  الوجبات -اجتماعية  تأمينات -:المزايا

  عالج -         
 %12مقابل الخدمة  -         

 

 مكتب تشغيل  ـ عتاقة 
 األولالدور  - 56مدينة النور ـ عمارة 

 3221886/062 /ت

 

 شركة الدورادو لصناعة السيراميك
  المنطقة الصناعية

 شمال غرب خليج السويس 
 1579201/التأمينيالرقم 

  محمد عبد هللا أ.المدير المسئول/ 

 عدد
 مهندس كهرباء   25
 مهندس ميكانيكا   25

                                            الشروط: بكالوريوس هندسة
 هجني 1500لراتب : ا

  كيميائي  15
  جيولوجي 10

  الشروط: بكالوريوس علوم
 جنية 1400الراتب : 

             ال يزيد عن  الشروط العامة : السن
 سنه 26

 صحية  أدواتصب  فني 100
 صحية  أدواترش  فني   40
 صحية  أدواتكنترول  فني   40

  : مؤهل متوسطالشروط
 جنية 1500الراتب : 

 تشغيل ماكينات  فني   30
  إنتاج فني   25

 : مؤهل متوسطالشروط
 جنية  1200الراتب: 

 (إنتاج –وخدمات  نظافة) عامل عادى  40
 سنه 24الشروط العامة:السن: ال يزيد عن 

 

 مديرية القوى العاملة 
 ببورسعيد

حي الضواحي شارع العبور بجوار مدرسة 
 حافظ  إبراهيم / بمنطقة بنك اإلسكان

 3735627/066ت/  

 

 إدارة بحوث العمالة 

 
 

 للحديد والصلبالكوستيل لصناعة 
  السمكيالحوض  -المنطقة الصناعية 

 جنوب بورسعيد
 2068748الرقم التأميني / 

 066372225ت/ 
 المدير المسئول / خالد زكريا محمد على

 01284787478ت /

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


                                                      
  Ministry Of Manpower                                             2018                                                       وزارة القوى العاملة       

     

       Employment National Bulletin   "ونـــثمـــان وتسعة ودد  " ثالثمــائة ـــالع                                  النشرة القومية للتشغيل       

      

 

   WWW.MANPOWER.GOV.EG                                                                اإلدارة العامة للتشغيل بالداخلاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل    

 عدد 
 فني إنتاج   15

 فني كهرباء     5
                             سنة                                    25السن اليزيد عن  :الشروط
 جنيه  1200الراتب: 

 مالحظ كهرباء    3
 مساعد مالحظ كهرباء    3

                –سنة  40السن: اليزيد عن :الشروط
 الراتب:حسب المقابلة والخبرة  

 مؤهل متوسط  :الشروط العامة 
 

 األسمر 
 لصناعة المالبس الجاهزة

 بورسعيدجنوب  –المنطقة الصناعية 
 2009662الرقم التأميني/ 

 066377204ت/ 
 محمد طاهرأ. المدير المسئول/ 

 عدد  
 من الجنسين  -عامل خياطة    26

 عامل صيانة مكن     2
 عامل صيانة كهرباء     2

 من الجنسين  -مساعد   15
 عامل مكواة    8

 عامل جودة  10
سنة  40:  21-جميع المؤهالت  :الشروط

 جنيه  1200الراتب : 
 

 سناك وورلد ايجيبت   برونز
  السمكيالحوض  –المنطقة الصناعية 

 جنوب بورسعيد 
  01011634475ت/ 

  المدير المسئول / خالد زكريا محمد على

 عدد 
 ميكانيكا  فني   1
 كهرباء  فني   1
 عامل مخازن   2

سنة  30:  25 -مؤهل متوسط  :الشروط
 جنيه وحسب الخبرة  1200 :الراتب

 

 سليمان الخيرية  إلجمعية 
 بورسعيد  –شارع سعد زغلول 

  2322543/  التأمينيالرقم 
  3220220ت /

  الشافعيير المسئول / عادل دالم

 عدد  
 فرد أمن    3
 موظف عالقات عامة    1
 من الجنسين  – داخليمشرف    7

سنه    26اليزيد عن  -ؤهل متوسط  م :الشروط
 الراتب: حسب المقابلة 

 

الشركة المصرية الكورية للصناعات 
 النسيجية 

 جنوب بورسعيد  –المنطقة الصناعية 
  01887120الرقم التأميني / 

  01008084412-3772006ت/ 
   المدير المسئول / محمد عبد الغنى

 عدد   
 عامل نسيج   2
 عامل برم   2
 عامل صباغة   2

  ةسن 21السن :  -مؤهل متوسط  :الشروط
 جنيه  1200الراتب : 
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         –محو أمية  –عامل خدمات معاونة  4
 جنيه  1600الراتب  –سنة  24السن

 

 مديرية القوى العاملة 
 المنيا
 برج السالم  - شارع سعد زغلول
 المنيا -اإلسالمية بجوار مدرسة ناصف 

 2364359/086 /ت

 

 الوسط –-منطقة قوى عاملة 
 المنيا -شارع سعد زغلول إسالمبرج 

 236236/086ت/ 

 

 المنيا - مكتب تشغيل
 المنيا -مجمع المصالح الحكومية 

 086/ 2362017ت/ 

 

 شركة سوات للخدمات األمنية والتدريب
 أكتوبر الحي المميز 6

 98فيال  –شارع عبد المنعم رياض  
 -يوليو  26عنوان فرع المنيا: ملوي شارع 

 جامع الجسطينىشرق 
 2625790الرقم التأميني/ 

 01151807141-01012131622ت/
 اسم المدير المسئول/ محمد حسن حسين

 عدد
 من إداري أفرد   400

 جنيه 3500:2000الراتب         
 جنيه 2500 -مشرف إداري   10

 خبرة سنتان -       
 الشروط: مؤهل متوسط فيما فوق  

 سنة 45:18السن: 
 سكن للمغتربين  -:المزايا
 توفير مواصالت داخلية  -        
  حوافز للمتميزين   -زيادة سنوية  -        
 تطبيق ورديات  -بأجر إضافي  -       
 راحة شهرية  أيام 4 -       

 
 

 مديرية القوى العاملة 
 بسوهاج
 أسيوط -طريق سوهاج 

 2351993/093 - 2322170ت/ 

 

 بطهطا -منطقة قوى عاملة  شمال 
 مركز طهطا  -شارع السوق البرانى 

 093/ 4770455ت/ 

 

 طهطا -مكتب تشغيل 
 مركز طهطا  -شارع المستشفى

 093/ 4778509ت/ 

 

 للبالستيك طاحونة
 طهطا –مشروع عزب طهف 

 المدير المسئول / مرسي طلبة خيري
 4778509/093ت/ مكتب العمل/ 

 عدد
 مؤهل متوسط  صناعي  -مدير مسئول    1
 مؤهل متوسط تجاري -سكرتيرة    1
 بدون -مؤهل  -عامل   3

 الراتب: حسب المقابلة
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 فيفرص عمل عادية بالمنشآت الواقعة 
 دائرة عمل مديرية القوى العاملة 

 بمحافظة سوهاج

 عدد
 فران وعجان وخراط لمخبز بلدي  3

 جهينة -لطارق محمد هريدي     
 فران وعجان وخراط لمخبز بلدي  3

 جهينة –محاسن محمد عبد الرحمن     
 فران لمخبز بلدي  –خراط   2

 المنشأة – 54910826الرقم التأميني / 
  أليفران لمخبز نصف   1

 المنشأة – 2201525الرقم التأميني / 
  أليعجان  لمخبز نصف   1

 المنشأة – 2131649الرقم التأميني / 
  أليعجان  لمخبز نصف   1

 المنشأة – 1647814الرقم التأميني / 
 ألوفا أبوفؤاد علي  – لمقهىعامل   2

 العسيرات – 2355357الرقم التأميني / 
  أليفران لمخبز نصف  –خراط   2

 المنشأة – 12839174الرقم التأميني / 
  أليلمخبز نصف  –خراط   1

 المنشأة – 511979الرقم التأميني / 
 عامل لصيدلية د/ محمد خيري   1
 البلينا - 2546070الرقم التأميني /     

 عامل لمخبز إفرنجي ادم   2
 البلينا – 65403473الرقم التأميني /     

 عاملة لمحل إكسسوار لصاحبة  رفعت يونس  1
 البلينا - 2310412الرقم التأميني / 

 

 للحصول على البيانات التفصيلية
 و عناوين هذه المنشآت 

يرجع في ذلك لمديرية القوى العاملة          
 بمحافظة سوهاج

 جنوب جرجا –منطقة قوى عاملة 
 مركز جرجا -اإلسكندرية مساكن بنك 
 093/ 4676661ت/ 

 

 ةأالمنش -مكتب تشغيل 
 ة أمركز المنش -شارع فرج 

 093/ 2400458ت/ 

 

 مكتب للمقاوالت
 المشاة –شارع الشمندي 

 36482215الرقم التأميني / 
 المدير المسئول / حسن عالم رضوان

 2400458/093ت مكتب العمل/ 

 عدد
 مؤهل عالي –مهندسة   1

 هجني 1500الراتب :    
 

 ومبيدات أسمدةمجمع هريدي لبيع 
 بالمنشاة -نجع هريد 

 29307479الرقم التأميني / 
 المدير المسئول / علي محمد علي

 2400458/093ت مكتب العمل/ 

 عدد
 مؤهل عالي –مهندس زراعي   1
 الراتب : حسب المقابلة  

 مكتب مقاوالت
 المشاة –شارع صالح سالم البحري 

 8919208الرقم التأميني / 
 المدير المسئول / حمدي فؤاد محمد 

 2400458/093ت مكتب العمل/ 
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 عدد
 هجني 1500 - مؤهل عالي -مهندسة    1
 

 شركة تنمية
 لخدمات المشروعات متناهية الصغر 

 اإلعداديةيوريس بجوار مدرسة يوريس 
  إسماعيلالمدير المسئول/ عادل عبد الحميد 

 2400458/093مكتب العمل/  .ت

 عدد
 بكالوريوس تجارة  -محاسب    1

 سنة 30السن:      
 جنيه 1200الراتب: 

 

 مصر أمانشركة 
 شارع الجمهورية شارع عبد الحليم محمود

 2577552الرقم التأميني/ 
 محمود أنورالمدير المسئول / 

 2351993/093ت/ مكتب العمل/ 

 عدد
 متوسط -مؤهل  -من أحارس   10

 جنيه 1200الراتب :  
 

 جنوب جرجا -منطقة قوى عاملة 
 مركز جرجا - مساكن بنك اإلسكندرية

 093/ 4676661ت/ 

 
 

 البلينا -مكتب تشغيل 
 مركز البلينا -شارع الشهيد محمد الطبيلى 

 093/ 4800401ت/ 

 

 خليل الخاصة أبومدرسة الدكتور احمد 
 شارع مدرسة الضايع بنين

 1332686الرقم التأميني / 
 محمد نصر الدين إيمانالمدير المسئول / 

 4800401/093ت/ مكتب العمل/ 

 عدد
 مدرس انجليزي   1
 مدرسة تاريخ   1

 أثارالشروط : ليسانس 
 وتربية آدابليسانس  –مدرس لغة عربية    1
 بكالوريوس تجارة –مدرس رياضيات    1
  جيولوجيامدرسة    1
 مدرس كيمياء   1

 : بكالوريوس علوم وتربيةالشروط
 الراتب: حسب المقابلة

 

 مدرسة المستقبل الخاصة
 بحري المرور - أسوان -طريق مصر 

 البلينا 
 2627867التأميني / الرقم 

 المدير المسئول/ طلعت حسين محمود
 4800401/093ت/ مكتب العمل/ 

 عدد
  أزهريثانوي  -مشرف    2

 الراتب: حسب المقابلة
 
 

 دار السالم –مكتب تشغيل 
 مركز دار السالم -شارع الثورة

 093/ 4850303ت/ 
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  أفرنجيمخبز 
 شارع السوق

 1916435الرقم التأميني / 
 المسئول/ ممدوح محمود احمدالمدير 

 4850303/093ت/ مكتب العمل/ 

 عدد
 بائع   1
 عامل  2

 الشروط : مؤهل متوسط صناعي
 الراتب : حسب المقابلة

 

 مديرية القوى العاملة 
 بشمال سيناء

 العريش –شارع الفاتح 
 360042/068ت/ 

 

 العريش  -مكتب تشغيل 
 مجمع المصالح الحكومية 

 068/ 3361868ت/ 

 

 مطعم محمد بطيبط 
وسط البلد  -يوليو  23شارع  -العريش ثان 

 بجوار مجلس المدينة 
  1187825الرقم التأميني / 

 المدير المسئول / محمد محمود محمد 
 01005115515 – 1013004088ت/ 

- 01011911616 

 عدد 
 عامل سيرفس   1
 عامل مطبخ   3

 مؤهل متوسط : الشروط

 يقرأ ويكتب  –عامل نظافة  1
 –الشروط العامة / خبرة في مجال المطاعم 

فترات العمل من  –جنيه  1500الراتب : 
من الواحدة ظهراً :  أومساءاً  9صباحاً : 9

 الواحدة صباحاً 
 
 
 

 

 شركة ناوس للتسويق
 شارع مصر حلوان الزراعي 21

 بجوار فندق المعادي
 01221980711-0114224722ت/ 

 المدير المسئول / أ. مهاب هللا محمود

 عدد
 ممثل خدمة عمالء  1000
 ممثل دعم فني  1000

 جنيه 1800الراتب : 
 ممثل خدمة عمالء     1000

 جنيه   2300–إجادة اللغة االنجليزية 
 من الجنسين –الشروط : مؤهل عالي 

 سنة 32السن : ال يزيد عن 
 

 مطاعم بريجو
مساكن شيراتون   –شارع خالد بن الوليد  3

 بجوار مسجد أبو بكر الصديق
 2752801الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. محمود
 01068872881ت/

 عدد
 عضو فريق   100

 فني تبريد       5
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 خبرة سنة  - -الشروط: مؤهل متوسط 
 عامل نظافة  20
 عامل مخازن  20

 سنة 30الشروط العامة: السن ال يزيد عن 
 جنيه 1500الراتب: 

 أماكن العمل:
 التجمع -مدينة نصر  -مصر الجديدة 

 فيصل –أكتوبر  6 -العاشر من رمضان 
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