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 وزارة الموى العاملة والهجرة
 اإلدارة العامة للتشغٌل بالداخل

 مدٌنة نصر -شارع ٌوسف عباس  3
 55390322فاكس/ -ت

 
 
 
 

 شركة إٌروسٌرفٌس إٌجٌبت
 لخدمات الطٌران

 شارع األدٌب علً أدهم  1
 خلف النساجون –مساكن شٌراتون 

 1945239الرلم التأمٌنً/ 
 55309994ت/

 أحمد دمحم المدٌر المسئول/ ولٌد
jobs@aseegypt.aero  

 عدد
 مؤهل عالً –موظف حركة   29
 حدٌثً التخرج –من الجنسٌن  -     
 سنة   50السن : ال ٌزٌد عن  -     
 ا  وتحدث اللغة اإلنجلٌزٌة كتابة  جادة إ -     
 من سكان المنطك التالٌة: -     

 الغردلة  –اإلسكندرٌة  –الماهرة 
 سوهاج –أسٌوط  –شرم الشٌخ 

 صحً –المزاٌا: تأمٌن اجتماعً 
 انتماالت فً بعض المطارات -     

 جنٌه 1299الراتب: 
 
 

 إرسال السٌرة الذاتٌة مع صورة شخصٌة 
 اإلٌمٌل الموضح أعالهعلى 

 وسوف تموم الشركة باالتصال بهم تباعا  

 
 

  شركة التعمٌر واألمن والبٌئة
 أبراج الملتمً  –العباسٌة 

  13،15الدور  
 5530320الرلم التأمٌنً / 

 91559549542-91954949390ت/
 المدٌر المسئول / مها الشاهد

 عدد
 ساعة  15العمل  –عامل نظافة   129

 جنٌه 1299الراتب:          
 ساعات    4العمل  –عامل نظافة   129

 جنٌه 1999الراتب:         
 ن الجنسٌن الشروط : م

 ساعة  15العمل  –فرد أمن   129
 مؤهل متوسط  -        
 جنٌه 1299: 499الراتب:         
 اجتماعً –تأمٌن صحً  -المزاٌا:
 أرباح سنوٌة  –زٌادة سنوٌة  -         

 مساء   2صباحا :  0االتصال: من الساعة 
 

 بٌاتااشركة أر
الدور التاسع  – 2مدخل  –السراج مول 

 مدٌنة نصر –ٌد مكرم عب
 5232023الرلم التأمٌنً / 

 91999902100-91112121004ت/ 
 المدٌر المسئول / احمد محفوظ

 عدد
 متلمً طلبات ) خدمة عمالء(  19
 شهور 3خبرة  –مؤهل عالً  -     
 جنٌه 1299الراتب:      
 جنٌه 1399 –فرد أمن إداري  12
 ساعة  15العمل      
 ثالثة  –رخصة ثانٌة  –سائك    4

 سنة 29:51السن :      
 جنٌه 5999:1329الراتب:       
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 عضو فرٌك  29
 جنٌه + بدل انتمال 1529الراتب:      
 إعدادٌة  -جنٌه  1529 -عامل بوفٌه   3

 سنة 39:51الشروط : السن : 
 مؤهل متوسط -الشروط العامة:

 الكبرىالعمل بفروع الماهرة  -      
            

 لٌةالشركة الدو
 للصناعات الغذائٌة  

 ) كون دوور(
 المنطمة الصناعٌة األولى  –العبور 
 31شارع  - 1312بلون  - 3لطعة 

 91993253313-91912012121ت/ 
 المدٌر المسئول/ إٌهاب نزٌه 

 91993120033/السٌد عادل دمحم ا.

 عدد
 من الجنسٌن        –مؤهل عالً  –كاشٌر   29

 جنٌه 1529الراتب:       
 مؤهل عالً  –خدمة عمالء   49

 جنٌه 1129 -فوق المتوسط  -      
 فترة لٌلٌة     -مؤهل متوسط  –فرد أمن   29

 صباحا   19صباحا  حتى  1من الساعة       
 جنٌه 1529 :الراتب      
 من الجنسٌن  –عامل إعداد وتجهٌز   199
 وجود  موتوسٌكل  –توصٌل طلبات   199

 جنٌه لكل أوردر 2+  جنٌه 499 الراتب:   
 جمٌع المؤهالت  –عضو فرٌك عمل  129
 وردٌات –عامل إنتاج  199
 عامل خدمات وردٌات  29
           جنٌه    1299:  1199الراتب:   

 عامل مخازن   29
 جنٌه  1199الراتب: 

 ثانٌة  -رخصة أولً  - سائك 29
 سنة 22:  51السن:      

 نتظام جنٌه ا 299جنٌه +  1399الراتب: 

 سنة 32:59الشروط العامة: السن : 
 صحً –تأمٌن اجتماعً  -المزاٌا: 
 حوافز إنتاج -حساب بنكً  -          
 توفٌر سكن للمغتربٌن  -        
 وجبات  -مواصالت لألماكن النائٌة  -        

 العمل بالمحافظات اآلتٌة:
رأس البر  –المنٌا  –الغردلة  –إسكندرٌة 
 الملٌوبٌة –الجٌزة  –ماهرة ال –البحٌرة 

 

 شركة الدمشمً إلدارة المطاعم
 30423الرلم التأمٌنً/ 

 مدٌنة نصر –والتموٌن  عمارات اإلمداد 13
 53925325-91120900292ت/ 

 المدٌر المسئول / نجالء إبراهٌم
 53925325- 91990352393ت/

 عدد
 جمٌع المؤهالت –موظف خدمة عمالء    2
 عامل شاورما    2
 شٌف شاورما   2
 شٌف بٌتزا   2

 ردااستٌو 19
 عامل نظافة  19
 كابتن صالة    2

 الشروط : خبرة 
 سنة  22:14 :السن

 جنٌه  1599 ٌبدأ الراتب:
    افز حو -شهور  3تأمٌن بعد  -وجبة المزاٌا:
 تدرٌب –ٌونٌفورم   -          

 

 شركة مٌدي فارم 
 للمستلزمات الطبٌة

 شاهد شارع اللواء لبٌب ال 11
 مصر الجدٌدة 

       91590005331-55212013ت/ 
 المدٌر المسئول/ هانً دمحم الرٌاش
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 عدد
 بكالورٌوس صٌدلة  -مندوب دعاٌة    5

 جنٌه 2999:5299 الراتب:     
 مندوب مبٌعات منتجات طبٌة  15
 لٌسانس آداب  -بكالورٌوس تجارة  -     
 جنٌه  3999:1299 -حموق   -     

 سنة 32:39لسن : الشروط: ا
 سنوات 3خبرة  –من الجنسٌن  -        
 إجادة اللغة االنجلٌزٌة  -        

 اجتماعً –المزاٌا: تأمٌن صحً 
 ) بعد مرور فترة االختبار(                 

 شهور 3إمكانٌة استالم سٌارة بعد  -       
 

 روكس بالست
 للصناعات المعدنٌة والبالستكٌة 

 العبور المصنع: بمدٌنة
 شارع مراد بن   50اإلدارة :

 مصر الجدٌدة -مٌدان اإلسماعٌلٌة  
 91934555192ت/ 

5210514 -55013443 
 المدٌر المسئول/ عمرو منٌر

 عدد
 مؤهل عالً  -وظائف إدارٌة   59

 حدٌث التخرج  -      
 جنٌه  1399الراتب:       
      للعمل بالماهرة  –مبٌعات مندوب   29

 خبرة  –متوسط  - ل عالًمؤه      
 جنٌه 1299 الراتب:      

 سنة 39:51الشروط: السن : 
 على مستوى –مندوب مبٌعات  539 

 محافظات الجمهورٌة         
 جنٌه 1299 –عامل إنتاج   09
 جنٌه 1399 –عامل نظافة   12
 جنٌه وحسب الخبرة  1399 –سبان   59
  –ثانٌة  –سائك رخصة أولً     1

 جنٌه وحسب  1299 –لثة ثا      
 سنة  29درجة الرخصة حتى       
 مؤهل متوسط  –فرد أمن   19

 سنة  32السن ال ٌزٌد عن  –      
 جنٌه  1399الراتب:      

          بدل  –صحً  –تأمٌن اجتماعً  -المزاٌا: 
أتوبٌس خاص للشركة بمصانع  –انتمال 
 العبور

 

 روٌال تن 
 تلزمات طبٌة (للتجارة والتورٌدات ) مس

 مٌدان ابن سندر  –برج السماح  2
 الماهرة –الزٌتون 

 5234232الرلم التأمٌنً / 
 91550439300-52290900ت/

91903390930 
 المدٌر المسئول/ عصام سمٌر عبد هللا

 عدد
 مؤهل عالً –سكرتٌرة   1
 مؤهل عالً  -مندوب تشغٌل   1

 فوق المتوسط  –    
 جنٌه 1299:1599الراتب : 

 بكالورٌوس ) علوم     –مندوب مبٌعات   1
 جنٌه 5299 –طب بٌطري(  -صٌدلة  -    
 بكالورٌوس تجارة  –محاسب   1

 جنٌه  1299الراتب:    
 سنة 32:59الشروط: السن :  

 مساءا   2صباحا  حتى  4مواعٌد العمل:  -   
 إضافً –المزاٌا: تأمٌن اجتماعً      

 

 تاس إٌجٌبترسٌكٌو
خلف  –فرٌك دمحم إبراهٌم شارع ال 59

 مدٌنة نصر –مكرم عبٌد  –السالب 
 المدٌر المسئول/ إنتصار فاروق

 91999929021-91993031033ت/ 
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 عدد
 متوسط       –مؤهل عالً  -فرد أمن   399

 إعدادٌة   -        
  المعادي للعمل بكارفور الدائري  -        
 جنٌه 1399الراتب:         
 ) شركات ( داري فرد أمن إ  529

 للعمل بالتجمع الخامس –        
  جنٌه 1399:  1299الراتب:        

 شركات بترول – فرد أمن إداري 129 
 جنٌه 1299الراتب:         
 أكتوبر 3بـ  –فرد أمن إداري  299
 جنٌه 1599الراتب:        

 مؤهل متوسط -الشروط العامة:
 سنة 22:  51السن:  -            

 اجتماعً –لمزاٌا: تأمٌن صحً ا
 توفٌر سكن للمغتربٌن   -         
 توفٌر وسٌلة مواصالت  -         

 

 الشركة العربٌة لمنتجات األلبان ) باندا (
 الملٌوبٌة  –المناطر الخٌرٌة  –سندبٌس 

 002023الرلم التأمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ معتز دمحم كامل

 91933000313ت/ 
 91933294192أ. أحمد أمٌن/ 

 عدد
فوق  –مؤهل عالً  –مندوب   29

 ال ٌشترط خبرة –المتوسط 
 سنة  39السن: ال ٌزٌد عن      

 جنٌه أساسً 1999الراتب: 
 جنٌه عمولة مبٌعات  1099+          

 –مؤهل متوسط  –سائك مبٌعات   29
 سنة 29ال ٌزٌد عن  –رخصة مهنٌة 

 جنٌه أساسً  1999الراتب: 
 جنٌه حوافز 1929+          

 العمل بالماهرة والملٌوبٌة -الشروط: 

 اجتماعً  –المزاٌا: تأمٌن صحً 
 عالوات سنوٌة  -       

 مجموعة المركز العالمً للتطوٌر العماري
مصر الجدٌدة   –شارع محمود العشري  13

 التجمع الخامس
  5590090الرلم التأمٌنً/ 

 91122000333ت/ 
 ول/ دمحم فتحًالمدٌر المسئ

 عدد
 جنٌه 4999 -مهندس تشطٌبات  5
 من الجنسٌن –مهندس عمود   5

 جنٌه 2999 الراتب:    
 مهندس خدمة عمالء    1

 الشروط: بكالورٌوس هندسة 
 مدنً (  –) معماري  –                 

 سنة 12:  0خبرة :  -          
 معماري –ثانوي  –مشرف معماري    5

 جنٌه 3299:  5299الراتب:      
 سنة 22:  39الشروط: السن: 

 مؤهل عالً  –موظف مبٌعات    3
 سنوات  فً العمارات  0:  3خبرة:  –     
  جنٌه 2999:  3999الراتب:      

 + عمولة                                  
 مؤهل متوسط صناعً  –فنً كهرباء    1

 سنة 12:  19خبرة :  -     
 سنة 32:  52: السن -     
 متوسط –مؤهل عالً  –سائك خاص    1

 متزوج  -سنة  59:  19خبرة:  -     
 أساسً  5299الراتب:  -ال ٌدخن  -     
 من الجنسٌن –عامل نظافة   2
 ساعً مكتب   2

 ال ٌدخن  –الشروط: ٌجٌد المراءة والكتابة 
 سنة 12:  3خبرة:  -           

 جنٌه 1399: 1599الراتب: 
 شروط العامة: من سكان الماهرة الكبرىال
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      –اجتماعً  –تأمٌن صحً  -المزاٌا: 
 صندوق زمالة فً حالة الطوارئ -         
 توفٌر انتماالت من وإلى المولع    -         

 بالتجمع الخامس           
 

 ملحوظة
 بالمدٌر المسئول  أوال  ٌرجى االتصال 

  لتحدٌد موعد الممابلة الشخصٌة 
 أٌام األسبوع ما عدا الجمعة والسبتجمٌع 

 مساءا   3صباحا  حتى  19من الساعة  

 

 مدٌرٌة الموى العاملة والهجرة
 بدمٌاط 

 مٌدان سرور  -شارع التحرٌر 
  355153/920ت/ 

 

 دمٌاط الجدٌدة -مكتب تشغٌل 
 المجاورة األولى  -الحً األول 
 (2مدخل رلم ) -عمارة الدلتا 

 290952/920ت/  

 

 بٌتزا بارتً
 لألغذٌة والمشروبات

 دمٌاط –مٌدان سرور 
 1554201الرلم التأمٌنً/ 

 المدٌر المسئول/ أحمد إمام أحمد
 91995129445-91992510202ت/ 

 عدد
 متوسط -مؤهل عالً  –كاشٌر   29

 عضو فرٌك خلفً  199
 عضو فرٌك أمامً  199
 مضٌف   199

 الشروط: من الجنسٌن

 عامل خدمات  39
 جنٌه 1199ب: الرات
 جنٌه  1299 –مندوب توصٌل   29

 على األوردر عمولة+                  
 الشروط العامة: جمٌع المؤهالت 

 سنة 32:  14السن:  -                 
 

 مدٌرٌة الموى العاملة والهجرة 
 بالدلهلٌة

 الدلهلٌة  -الدور الرابع  –مبنى المحافظة 
 5313094/929ت/ 

 

 مٌت غمر  -ملة منطمة لوى عا
 شارع احمد عرابً -مٌت غمر 
 929/ 3033331ت/ 

 

 مٌت غمر  -مكتب تشغٌل 
 شارع احمد عرابً  -مٌت غمر
 3033331ت/ 

 

 مستشفى جاللة
 مٌدان المهندس صادق

 5194420الرلم التأمٌنً/ 
 دكتور محسن السٌد جاللة /المدٌر المسئول
 9293031919ت/ 

 عدد
 معهد    –س بكالورٌو –فنً عملٌات    3

 أو خبرة عملٌة فً المجال  –تمرٌض      
 سنة 29:  59السن:      
 معهد   –بكالورٌوس  –ممرضة    3

 خبرة عملٌة  –تمرٌض      
 بدون  –مؤهل متوسط  –عاملة    2

 سنة 39:  14الشروط: السن:      
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 الراتب: حسب الخبرة
 

 مدٌرٌة الموى العاملة والهجرة 
 بالبحٌرة

 بد السالم الشاذلً شارع ع
 مجمع المصالح الحكومٌة

 3310203/922ت / 

 

 كفر الدوار  -منطمة لوى عاملة 
 عمارة البرج -شارع البحر 

 أعلى عمر أفندي
  515320/922ت/ 

 

 كفر الدوار -مكتب تشغٌل 
 كفر الدوار –مجمع المصالح 

 5515320/922ت/ 

 

 الشركة التركٌة المصرٌة
 للصناعات النسٌجٌة 

داخل زمام شركة مصر  -(  2)  لطعة
 دفشو  -صباغً البٌضا

 كفرالدوار 
 5522130الرلم التأمٌنً/ 

 9225505435-9225505251ت/ 
 ماهر سعٌد /المدٌر المسئول

 عدد
 عامل ماكٌنة حٌاكة   199
 جنٌه 1399:  029الراتب:       
 %  2فئات خاصة نسبة الـ  –عامل    59

 الشروط: من الجنسٌن
 صباغة ونسٌجعامل  199

 سنة 32:  14الشروط العامة: السن: 
 جنٌه 399الراتب: 

 دمنهور  -منطمة لوى عاملة  
 1عمارة  -مساكن فرغلً  -أبو الرٌش 

 1910شمة 

 

 الرحمانٌة -مكتب تشغٌل 
 مساكن مجلس المدٌنة -مركز الرحمانٌة 
 5429452ت/ 

 

 صٌدلٌة دكتور احمد عبده
 الرحمانٌة  –سمخراط 

 212102أمٌنً/ الرلم الت
 المدٌر المسئول/ د. أحمد عادل عبده

 922500445ت/ 

 عدد
 سنة  52:  14 –عاملة    1

 الراتب: حسب الممابلة
 

 صٌدلٌة د/ ولٌد دمحم الصردي
 الرحمانٌة –بوٌط 

 د. ولٌد الصردي /المدٌر المسئول
 9225231933ت/ 

 عدد
 سنة 32:  51السن:  -مساعد صٌدلً    1

 مابلةالراتب: حسب الم
 

 مصنع طوب طفلً
 الرحمانٌة 
 00024الرلم التأمٌنً/ 
 عمر أبو بكر /المدٌر المسئول

 91992343152ت/ 

 عدد
 سنة 29:  51 –عامل   59
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 الراتب: حسب الكفاءة
 

 مدٌرٌة الموى العاملة والهجرة
 بالجٌزة 

 الجٌزة  -شارع صالح سالم  49
 3/  2055005– 3/ 2051900ت/ 

 

 الهرم  -منطمة لوى عاملة 
 مساكن شباب الرماٌة

 1شمة  - 41عمارة  

 

 الهرم -مكتب تشغٌل 
 شارع مساكن كفر طهرمس  32

 الهرم -
 0521913ت/ 

 

 فندق 
 الماهرة –بٌرامٌدز بارن رٌزورت 

اإلسكندرٌة  –طرٌك مصر  5.2الكٌلو 
 الصحراوي

 543133الرلم التأمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ دمحم حجازي

 عدد
 بال موظف استم   5
 موظف حجز    1

 لغة إنجلٌزٌة –الشروط: مؤهل عالً 
 مضٌف   19
 عامل نظافة مناطك عامة   2

 عامل نظافة غرف 19
 الشروط: من الجنسٌن

 مؤهل متوسط -          
 مؤهل متوسط –شهادة إنماذ  –منمذ    2
 مؤهل متوسط  –طباخ    5

 إعدادٌة –عامل تجهٌز وتحضٌر    2
 ابتدائٌة –     

 سنة 39لشروط العامة: السن ال ٌزٌد عن ا
 الراتب: حسب الخبرة

 

 الوسط –منطمة لوى عاملة 
 الدلً -شارع السودان 53

 3/ 3309902ت/ 

 

 العجوزة –مكتب تشغٌل 
 مٌدان لبنان - شارع النٌل األبٌض 13

 33223315ت/ 

 

 مستشفى ابن سٌنا التخصصً 
 الدلً –شارع مصدق  52

 390209الرلم التأمٌنً/ 
 30391313ت/ 

 عدد
 مؤهل متوسط تمرٌض  –ممرضة   19
 فنً أشعة    2
 بكالورٌوس علوم –فنً تحالٌل طبٌة     2

 الشروط: معهد فنً صحً
 مؤهل متوسط –فرد أمن     2

 ٌمرأ وٌكتب –عامل نظافة   19
 طباخ     1
 مساعد طباخ     1

 الشروط: مؤهل مناسب
 الراتب: حسب الخبرة

 

 عاملة والهجرةمدٌرٌة الموى ال
 بأسوان

 شارع أبطال التحرٌر
  5395243/900ت/ 
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 أسوان –مكتب تشغٌل 
  50عمارة رلم  -المحمودٌة 

 أسوان -الدور األرضً 
 393501/900ت/

 

 الشافعً للسٌارات 
 مركز إصالح فرامل السٌارات

 المدٌنة الصناعٌة
 شارع الدكتور زوٌل 

 المدٌر المسئول / دمحم ممدوح 
 9155203359ت/ 

91550414501  

 عدد
مؤهل متوسط  –مٌكانٌكً سٌارات   2

 صناعً 
 المزاٌا: بدل مواصالت
 الراتب : حسب الخبرة 


