هذه مجموعة منظمة من ارقام تليفون وعناوين شركات وكاتب الحاق العمالة املصرية بالخارج
وشركات ومكاتب السفر الي الخارج نتمني ان تساعدك في العثور علي فرصة عمل مميزة

عبـــاد الرحمن إللحاق العمالة للخارج
الدقهلية – شربني
العنوان :شارع فلسطني-عمارة – 5الدور الرابع
رقم التليفون )7933422 :(1
رقم التليفون )0106352422 :(2
رقم التليفون )0105514104 :(3
املوقع اإللكترونىwww.ebadelrahman.com :

شركة الفجر إللحاق العمالة املصرية بالخارج
القاهرة – مصر الجديدة
العنوان 5 :شارع الشريف من شارع جسر السويس بجوار كلية التربية -روكسي
رقم التليفون )4539130 :(1
رقم التليفون )4539131 :(2
البريد االلكترونىinfo@alfajrrec.com :
املوقع اإللكترونىwww.alfajrrec.com :

الصفوة العربية لتوظيف العمالة املصرية بالخارج
القاهرة – مدينة نصر
العنوان 22 :شارع النزهة – عمارة السعودى الدور الثانى شقة 4
رقم التليفون )4145243 :(1
رقم التليفون )0105843712 :(2
البريد االلكترونىfathiallam@elsafwaelarabia.com.eg :
املوقع اإللكترونىwww.elsafwaelarabia.com.eg :

املعالى لتوظيف العمالة املصرية بالخارج
القاهرة – مصر الجديدة
العنوان 12 :شارع السخاوى من شارع املقريزى – منشية البكرى
رقم التليفون )2572686 :(1
البريد االلكترونىinfo@elmaaly.com.eg :
املوقع اإللكترونىwww.elmaaly.com.eg :

عزيــز القـاهـرة
الجيزة – املهندسني
العنوان :رقم  42شـارع لبنـــان
رقم التليفون )3022273 :(1

العنوان :رقم  42شـارع لبنـــان
رقم التليفون )3022273 :(1
رقم التليفون )3476614 :(2
رقم التليفون )3023789 :(3
املوقع اإللكترونىwww.azizcairo.com :

القاهرة للسفريات والتوكيالت
القاهرة – وسط القاهرة
العنوان :رقم  199شارع رمسيس – امام مستشفى الهالل االحمر
التليفون )5744174 :(1
التليفون )5772573 :(2
املوقع اإللكترونىwww.ashrafsharaf.com :

الخليج للتوظيف والهجرة
القاهرة – مصر القديمة
العنوان 95 :شارع عبدالعزيز آل سعود – املنيل
التليفون )3636632 :(1
التليفون )0106635477 :(2
البريد االلكترونىinfo@gulf-rec.com :
املوقع اإللكترونىwww.gulf-rec.com :

وادى النيل إللحاق العمالة املصرية بالخارح
القاهرة – مصر القديمة
العنوان 7 :ش عبده بدران – ميدان الباشا – املنيل
التليفون )3687864 :(1
التليفون )0123130860 :(2
البريد االلكترونىinfo@wadyelnile.com :
املوقع اإللكترونىwww.wadyelnile.com :

جوب نايل
اإلسكندرية – سموحة
العنوان 8 :ش دكتور سيد فهمى
رقم التليفون )4245815 :(1
املوقع اإللكترونىwww.jobnile.com :

التنمية أللحاق العملة املصرية بالخارج
٠٠٢٠٢٢٤٧١٧٩٥١
0106640835

altanmyah@gmail.com
yahoo / hotmail /

شركة العلياء اللحاق العمالة املصرية بالخارج
ترخيص قوي عاملة 652
0171729185 / 0112083330
 11ش الحسن – نهاية ش جامعة الدول العربية – املهندسني

شركة السند الدولي إللحاق العمالة املصرية بالخارج
ترخيص رقم 902
االسكندرية _سيدي بشر الترام
 5ش الشهيد محمود علي رضا املتفرع من خالد بن الوليد خلف شارع بنك)(HCBS
تليفاكس 033581580:
موبايل01751117150186882040 0175111529:
MAIL:ALSANAD_ALDAWLI@YAHOO.COM
OR
MAIL:ALSANAD_ALDAWLI@HOTMAIL.COM

السلطان اللحاق العمالة املصرية بالخارج
 337شارع الهرم امام مسجد السالمبجوار قبنوري
تتميز الشركة باملصداقية والشفافية وسرعة في االنجاز واقل التكاليف

أية اهلل
 18ش صالح سالم – عمارات العبور – الدور السابع – شقة  8أمام بوابة بانوراما
ت  4052214/02 :الشركة العاملية )هــامـــــة(
 92ب محمد فريد – عابدين
ت3952400/02 – 3930317/02 :

يونيتد الدولية
 23مكرر – ش اسماعيل محمد – الزمالك
ت  7381131 – 7381683 -7382902/02 :الرياض
 27ش حسنى أفالطون – أمام الرقابة اإلدارية – أرض الجولف
مصر الجديدة
ت 6901106 – 6901104 :
ف 2903387 :

مكتب فؤاد حبيب للهجرة الى نيوزيالندا وانجلترا
 46ش عبد اهلل أبو السعود – خلف صيدناوي – ميدان هليوبوليس مصر الجديدة
ت  0103929345 – 6379555 :اللؤلؤة والجوهرة

 46ش عبد اهلل أبو السعود – خلف صيدناوي – ميدان هليوبوليس مصر الجديدة
ت  0103929345 – 6379555 :اللؤلؤة والجوهرة
 3ش عارف شريف أمام بنك مصر – املنيل
ت 5328057 – 3623718 :

النهر الخالد
جاردن سيتى –  14ش معمل السكر
ت  0124812446 – 7954295 – 7964471 :كابو الزراعية لإلستيراد والتصدير
املعادي الجديدة
ت 7057501 :

النادي
 4ش الديوان بجوار القنصلية السعودية – جاردن سيتي
ت 7940340 :
ف  7955223 :األمانة
 6ش الديوان بجوار القنصلية السعودية – جاردن سيتي
ت 7948692:
ف 7958204:

الشيخ
)4أ( ش ضريح سعد بجوار محطة مترو سعد زغلول
ت 7955491 :
ف  7921581 :املسلماني
الزقازيق – شارع لكوظ – ص.ب 400 :
ت 2291999/055 – 2298187/055:
ف 2288187/055 :

الشريف
 237ش رمسيس – غمرة
ت  0105190697 – 48161695 – 4861694 :الدمياطي
 6ش أحمد الدرديري – م ش امليرغني – خلف سنترال أملاظة
ت 4189165 :

اإلنجاز
 1ش عكاشة متفرع من ش هارون – املساحة – الدقي
ت  7621977 – 7617517 :أبو الفتوح ) للمهندسني فقط ()هامة(
 99ش رمسيس بجوار بنزينة  ESSOأمام نقابة املهندسني
ت 5767215 :

طباسي ونعنع

ت 5767215 :

طباسي ونعنع
 58ش النبوي املهندس – مدينة اإلعالم – العجوزة – الجيزة
ت 3039144 – 3463619 :
ف  3024850 :الحسن
 18ش حسني حجازي من ش القصر العيني – خلف مجلس الوزراء – شقة 1
ت 7924874 – 7924872 :
ف 7924874 :

العنيفي
املعادي الجديدة الشطر السابع – عمارة  8/3بجوار ضرائب البساتني
ت 7026542 :
ف  7042224 :حورس
 5ش الجولف متفرع من ش نادي املعادي
ت 3595607 :
ف 3592534 :

التعاون الخليجي
 48ش املنيل أمام مؤمن
ت 3648266 :
ف  3648190 :الفريد
 4ش سعيد ذو الفقار من ش عبد العزيز آل سعود بجوار حلوانى الرين – املنيل
ت 5326313 :
ف 5317827 :

املواساة
 14ش الدكتور حسنى أفالطون – برج الجولف – أرض الجولف أمام مستشفى عبد القادر
فهمي – مصر الجديدة .
ت 4143530 :
ف  6906600 :العشيري
 38ش القصر العيني – بجوار دار الحكمة – القاهرة
ت 7957210 :
ف 7951161 :

الرحمة
 46ش القصر العيني بجوار القنصلية السعودية
ت 7957210 :
ف 7951161 :مسعد جروب

ت 7957210 :
ف 7951161 :مسعد جروب
 58ش القصر العيني
ت7923389 :

الوهيدي
 15ش هارون – الدقي – شقة 401
ت 7606681 :
ف  7488292 :العوضي
 51ش القصر العيني – الدور الثاني – أمام مستشفى القصر العيني
ت 3634091 :
ف 3686006 :

مرجيد
 23ش فوزي رماح من ش شهاب املهندسني – الدور الخامس – شقة 9
ت  0105289014 – 3031123 – 3031124 :الهندي
 23ش أمني سامي من ش القصر العينى أمام الشهر العقاري
ت 0127958765 – 7963886 – 7963882 :
ف 7945016 :
E-mail: el_hendy470@hotmail.com

الهدى

 1ش عائشة التيمورية – جاردن سيتي – بجوار البنك العربي األفريقي
ت 7946804 – 7949785 – 7949685 :
ف 7946894 :
E-mail: elhoda415@hotmail.com
www.el_hoda.has.it

أطلس

 34ش اسماعيل باشا سري – القصرالعيني – أمام دار املحكمة
ت 7925771 – 7925770 :
ف 7962573 :
E-mail: atlas@atlasrec.com.eg
www.atlasrec.com.eg

الشهاب

املنصورة – ش ابن بطوطة – بجوار الجوازات
ت 0102898811 – 2302486/050 :
ف 2302486 :

ف 2302486 :
e-mail : Alshehab_542@yahoo.com

أبو هانى اللحاق العماله املصرية بالخارج
القاهره باب اللوق  11ش معمل السكر جاردن سيتى
27956444 – 27959282 – 27948320
محمول
0184381094 – 0163950670

االهرام الدوليه لتوظيف االيدى العامله بالخارج
القاهره املهندسني  92ب ش احمد عرابى عمارات االوقاف املهندسني شقه 10
33456157 – 33456158 – 33441303

الهدف اللحاق العماله املصرية بالخارج
القاهره الدقى  35ش ميشيل باخوم النور سابقا الدقى الدور االول شقه 1
37617860 – 37617861 – 37623963

الوادى اللحاق العماله املصرية بالخارج
القاهره الدقى  52ش االنصار متفرع من ش عمان الدقى
37615038 – 33356569

الوهيدى اللحاق العماله املصرية بالخارج
القاهره الدقى  15شارع هارون الدقى
37607996 – 37606681 – 37488291 – 37488292

جسر الخليج اللحاق العماله بالخارج
القاهره الدقى  7شارع الجرجاوى الدور االول
37497836 – 37497842
املهندسني  92ش احمد عرابى املهندسني شقه  203الدور 2
33455816 – 33455814

سرهدكو ايجيبت ليمتد لتوظيف العماله املصرية
بالخارج
القاهره مصر الجديده  14شارع عني شمس
22402684 – 22409299 – 22407931

مصر الجديده اللحاق العماله املصرية بالخارج –
ابراهيم حسني
القاهره مصر الجديده  1شارع احمد على حسني كوبري التجنيد جسر السويس
26381230 – 26385112

االبتسام اللحاق العماله املصرية بالخارج

االبتسام اللحاق العماله املصرية بالخارج
القاهره الفواله  2ش شريف باشا الكبير ارض شريف عابدين
23917924 – 23937139 – 23937669

بايونير للموارد البشريه و التوظيف بالخارج –
pioneer human resources
القاهره املاظه  12عمارات رامو ش عمر بن الخطاب متفرع من طريق النصر مدينه نصر ص.ب
8133
26902114 – 26902115 – 26902431 – 26902433 – 26902432
محمول  12عمارات رامو ش عمر بن الخطاب متفرع من طريق النصر مدينه نصر ص.ب 8133
0106075287 – 0100776903

مصر الحجاز اللحاق العماله املصرية بالخارج – misr
el hgaz co. for egyptian employment abroad
القاهره محمول  151ش الحجاز مصر الجديده شقه  3ص.ب  5813رمز بريدى 11771
0103417320 – 0103417321
مصر الجديده  151ش الحجاز مصر الجديده شقه  3ص.ب  5813رمز بريدى 11771
26329210 – 26344084 – 26358640 – 26358670 – 26358690

الشروق لتوظيف العماله املصرية بالخارج
القاهره املهندسني  7اسكان ناصر ش احمد عرابى املهندسني
33449250 – 33454008 – 33457055 – 33461257 – 33462157

شركة االخوة اللحاق العمالة املصرية بالخارج
8ش.ابراهيم نجيب-جاردن سيتى-القاهرة
هاتف0103628516- 27964310-7944542 /

شركة ابو كحلة للسفريات
14ش.السودان-عمارات العرائس/املهندسني-القاهرة
هاتف3456323/

شركة االيمان اللحاق العمالة بالخارج
8ش.أحمد الدرديرى-سنترال املاظة/القاهرة
هاتف4194246-2904251/

شركة اعمار املدينة اللحاق العمالة بالخارج
159أبراج العز-حلمية الزيتون/القاهرة
هاتف6401407/

ناصر اكسبريس للتوظيف بالخارج

هاتف6401407/

ناصر اكسبريس للتوظيف بالخارج
19ش.املساحة-الدقى /القاهرة
هاتف3354186-3354698/

شركة قباء اللحاق العمالة بالخارج
70ش.جامعة الدول العربية-املهندسني/القاهرة
هاتف7600222 /
 49عمارات امتداد رمسيس  – 2طريق النصر ,مدينة نصر ,القاهرة.
تليفون4019772 02 :
فاكس4048320 02 :

مالتى بزنيس سيرفيس
 1/4ش الالسلكى ,املعادى الجديدة ,القاهرة.
تليفون7537563 02 :
فاكس7537563 02 :

االهرام الدولية
 92ب ش احمد عرابى ,املهندسني ,القاهرة.
تليفون7236963 012 – 3441303 02 :
فاكس3037182 02 :

انترناشيونال بزنيس سيرفيس
 5/6جيم – ش الالسلكى ,املعادى الجديدة ,القاهرة.
تليفون7044771 02 :
فاكس7044782 02 :

بايونير للموارد البشرية والتوظيف بالخارج
 12عمارات رامو – ش عمر بن الخطاب ,مدينة نصر ,القاهرة.
تليفون6902431 02 :
فاكس6902433 02 :

بيزنس باور
 4ش  ,151املعادى ,القاهرة.
تليفون3586138 02 – 3586137 02 :
فاكس7515245 02 :

جلوبو هيومان ريسورس GHR
 25ش االمام على – ميدان االسماعيلية ,مصر الجديدة ,القاهرة.

جلوبو هيومان ريسورس GHR
 25ش االمام على – ميدان االسماعيلية ,مصر الجديدة ,القاهرة.
تليفون6904420 02 :
فاكس6903116 02 :

سرهدكو ايجيبت ليميتد )لتوظيف العمالة املصرية
بالعمل فى الخارج(
 14ش عني شمس – ميدان حلمية الزيتون ,الزيتون ,القاهرة.
تليفون2407931 02 :
فاكس2409299 02 :

شركة الشروق اللحاق العمالة املصرية بالخارج
 7اسكان ناصر – ش احمد عرابى ,املهندسني ,القاهرة.
تليفون3454008 02 :
فاكس3028168 02 :

رفعت لتوظيف املصرين بالخارج
 4مساكن العرائس – ش السودان – نهاية ش احمد عرابى ,املهندسني ,القاهرة.
تليفون3275496 0128893586 0122269776 – 3035606 02 – 3052193 02 :
فاكس3040158 02 :

كاليمكس للتوظيف الدولى
مبنى رقم  – 30ش  ,270املعادى الجديدة ,القاهرة.
تليفون1151005 010 – 7548607 02 – 7548634 02 – 5167255 02 :
فاكس5199157 02 :

توب بزنس
 55ش مصدق ,الدقى ,القاهرة.
تليفون3384393 02 – 3369394 02 :
فاكس7495113 02 :

بريميير روكروتمنت
برج سراى املعادى – كورنيش النيل ,املعادى ,القاهرة.
تليفون5271271 02 :
فاكس5271271 02 :

ديلز اتش ار
 151ش الحجاز ,مصر الجديدة ,القاهرة.
تليفون6330322 02 :

 151ش الحجاز ,مصر الجديدة ,القاهرة.
تليفون6330322 02 :
فاكس6350097 02 :

شركة ابو خليل
 5ش حسن برادة ,الجيزة ,القاهرة.
تليفون5724200 02 :
فاكس5724200 02 :

شركة جوهرة املدينة اللحاق العمالة بالخارج
 30عمارات شرارة – ش حسن املأمون ,مدينة نصر ,القاهرة.
تليفون2728582 02 :
فاكس2734722 02 :

الكوجينا
 5ش ابو الفدا ,الزمالك ,القاهرة.
تليفون7370763 02 – 7381124 02 – 7372884 02 :
فاكس7381124 02 :

املعالى ايجيبت
 9ش مصطفى رفعت – شيراتون هليوبوليس ,مصر الجديدة ,القاهرة.
تليفون2667220 02 :
فاكس2667990 02 :

ماس كونسلتينج
 48أ ش االخير ,املنيل ,القاهرة.
تليفون5316649 02 :
فاكس5316649 02 :

االمراء اللحاق العمالة املصرية بالخارج
 74ش املنيل ,املنيل ,القاهرة.
تليفون5759964 010 – 5163297 010 – 5320394 02 :
فاكس5320394 02 :

الشطبى لتوظيف املصريني بالخارج )تخصص مهن
طبية(
 45ش احمد عرابى ,املهندسني ,القاهرة.
تليفون3275496 012 – 6684157 010 – 3440001 02 :
فاكس3447736 02 :

تليفون3275496 012 – 6684157 010 – 3440001 02 :
فاكس3447736 02 :

الصفوة اللحاق العمالة املصرية بالخارج
 54امتداد عباس العقاد ,مدينة نصر ,القاهرة.
تليفون2728935 02 :
فاكس2741302 02 :

خدمة رجال االعمال )اتش .ار .اس(
 7ش د .رياض شمس – مكرم عبيد ,مدينة نصر ,القاهرة.
تليفون2705355 02 :
فاكس1511542 012 :

ريسورس بروفيشنالز
 8ش رستم ,جاردن سيتى ,القاهرة.
تليفون7956300 02 – 7956200 02 – 7956100 02 :
فاكس7950922 02 :

شركة الرسالة اللحاق العمالة املصرية بالخارج
 34ش احمد عرابى ,املهندسني ,القاهرة.
تليفون3028936 02 :
فاكس3036088 02 :

شركة الشريف اللحاق العمالة املصرية بالخارج
 237ش رمسيس ,الظاهر ,القاهرة.
تليفون4861695 02 :
فاكس4861607 02 :

شركة الفجر اللحاق العمالة املصرية بالخارج
 5ش الشريف – روكسى ,مصر الجديدة ,القاهرة.
تليفون4539131 02 :
فاكس4539135 02 :

شركة املجد اللحاق العمالة املصرية بالخارج
 10عمارات الشرطة – ش جسر السويس ,مصر الجديدة ,القاهرة.
تليفون6393264 02 :
فاكس2406919 02 :

شركة الهدير
 27ميدان لبنان ,املهندسني ,القاهرة.

شركة الهدير
 27ميدان لبنان ,املهندسني ,القاهرة.
تليفون2310047 012 – 2472639 012 – 3039847 02 :
فاكس3466352 02 :

شركة نور الهدى
 35ش املواردى – متفرع من القصر العينى ,قصر العينى ,القاهرة.
تليفون7667874 012 – 3449236 012 – 7954591 02 :
فاكس7954591 02 :
ش معمل السكر ,جاردن سيتى ,القاهرة.
تليفون7948320 02 – 7956444 02 :

ارب ريك
 26عمارات رابعة االستثمارى ,مدينة نصر ,القاهرة.
تليفون4180080 02 – 4195129 02 :

االميرة
 88ش القصر العينى ,جاردن سيتى ,القاهرة.
تليفون7961710 02 – 7947803 02 :

االمني
 20ش جدة ,املهندسني ,القاهرة.
تليفون3853125 012 – 3362664 02 :

االيمان
 A 44ش على باشا الالله ,حلمية الزيتون ,القاهرة.
تليفون3623430 010 – 9643129 010 – 6347997 02 :

البكرى اللحاق العمالة
نهاية ش احمد ماهر – اول امللك فيصل ,فيصل ,القاهرة.
تليفون3304747 02 :

البكرى اللحاق العمالة
نهاية ش احمد ماهر – اول امللك فيصل ,فيصل ,القاهرة.
تليفون3304646 02 :

التوفيق
 3ش جعفر ,شارع جعفر -اخر سور املطبعةالهرم ,القاهرة.
تليفون3860585 02 :

الحمد

تليفون3860585 02 :

الحمد
 9ش ابن املعتز – عمار بن ياسر ,مصر الجديدة ,القاهرة.
تليفون6242376 02 :

الخالدية اللحاق العمالة املصرية بالخارج
 20ش نوبار ,باب اللوق ,القاهرة.
تليفون7948016 02 – 7958874 02 :

الربان
 142ش السودان ,املهندسني ,القاهرة.
تليفون3351008 02 – 7484962 02 :

السبيل
 11ش محمد طلعت ,العجوزة ,القاهرة.
تليفون37605765-37496794- 3354985 02 :

الشركة السعودية لتوظيف العمالة املصرية بالخارج
ميدان لبنان ,املهندسني ,القاهرة.
تليفون3457804 02 – 3457803 02 :

الشركة العربية للموارد البشرية وسفر العمالة بالخارج
 203ش  26يوليو – سفنكس ,املهندسني ,القاهرة.
تليفون3455979 02 – 3032011 02 :

الشفق
 92ش املنيل ,املنيل ,القاهرة.
تليفون1020807 012 – 3623208 02 :

الصفا
 14ش محمد السيد على من احمد عصمت ,عني شمس الشرقية ,القاهرة.
تليفون4903056 02 :

الصفا
داخل الزعفران مول ,عباسية ,القاهرة.
تليفون4860651 02 :

الصفا واملروة املحدودة
 72ش القصر العينى ,جاردن سيتى ,القاهرة.
تليفون7948029 02 :

الطيار

تليفون7948029 02 :

الطيار
 3ش ميشيل لطف اهلل ,الزمالك ,القاهرة.
تليفون7364498 02 – 7352103 02 :

الفردوس للتوظيف
 90أ ش احمد عرابى ,املهندسني ,القاهرة.
تليفون3054243 02 – 3059695 02 :

اللؤلؤة والجوهرة
 3ش على شريف ,املنيل ,القاهرة.
تليفون3647106 02 – 3623718 02 :

املبادرة – جمعية تنمية املجتمعات املحلية واملشروعات
الصغيرة
 10ش حسن حمدى ,بوالق ,القاهرة.
تليفون3304951 02 :

املجموعة الدولية للتوظيف
 3أ ابراج املعادى ستارز ,املعادى ,القاهرة.
تليفون4452555 010 – 5256200 02 :

املجموعة املصرية للتوظيف
 386ش امللك فيصل ,الهرم ,القاهرة.
تليفون7835118 02 – 5850515 02 :

املكتب العربى للتوظيف
 55ش الجمهورية ,وسط البلد ,القاهرة.
تليفون5886732 02 :

النجمة املصرية املاسية
 4ش الجالء ,وسط البلد ,القاهرة.
تليفون3333835 012 – 5791991 02 :

الهداية
 17ش احمد عرابى ,املهندسني ,القاهرة.
تليفون3459280 02 – 3459282 02 :

الهدف
 35ش ميشيل باخوم متفرع من مصدق ,الدقى ,القاهرة.

الهدف
 35ش ميشيل باخوم متفرع من مصدق ,الدقى ,القاهرة.
تليفون7617860 02 – 7617861 02 :
ا ##لهدى اللحاق العمالة املصرية للخارج
 10ش جمال عبد الناصر ,جاردن سيتى ,القاهرة.
تليفون7946804 02 – 7949785 02 – 7949685 02 :

الهيثم للسفريات والحاق العمالة بالخارج
 166ش  26يوليو – ميدان سفنكس ,املهندسني ,القاهرة.
تليفون3443976 02 – 3035160 02 :

انبلجد للتوظيف
 23ش مكة ,املهندسني ,القاهرة.
تليفون6930002 010 – 7628443 02 – 7628442 02 – 7628441 02 :

اولساجا للتوظيف
 1ش  – 250دجلة ,املعادى ,القاهرة.
تليفون3100300 010 – 5213225 02 :

ايالند
 43ش الرياض ,املهندسني ,القاهرة.
تليفون1705077 010 – 3449847 02 :

بروجوبس
 53ش عبد اهلل ابو السعود ,مصر الجديدة ,القاهرة.
تليفون6388846 02 – 6370063 02 – 6424263 02 :

بروفيشنال
 7ش النصر ,املعادى الجديدة ,القاهرة.
تليفون3108159 012 – 7542266 02 :

بريميوم للموارد البشرية
 29عمارات العبور ,مصر الجديدة ,القاهرة.
تليفون1179331 010 – 4021498 02 :

بولني دارسى
 40ش الفالح ,املهندسني ,القاهرة.
تليفون3050891 02 – 3036785 02 :

بى اى بى تى وهوكابس
 8ش رستم ,جاردن سيتى ,القاهرة.

بى اى بى تى وهوكابس
 8ش رستم ,جاردن سيتى ,القاهرة.
تليفون7922467 02 :

بيبول بالس
 3ش عبد املنعم رياض ,املهندسني ,القاهرة.
تليفون7603258 02 :

بيرفورمانس
 20ش الشهيد عبد املنعم حافظ – من ش النزهة ,مصر الجديدة ,القاهرة.
تليفون4179534 02 :

بني النهرين للسفريات
 3ش زكريا بخنى – ميدان الجيزة ,الجيزة ,القاهرة.
تليفون5715624 02 :

تشانس
 90د ش احمد عرابى ,املهندسني ,القاهرة.
تليفون3046951 02 :

توب سيرفيس
 40ش  ,108حدائق املعادى ,القاهرة.
تليفون5259410 02 – 5270301 02 – 5250448 02 :

جسر الخليج
 92أ ش احمد عرابى ,املهندسني ,القاهرة.
تليفون3455814 02 – 3455813 02 – 3461716 02 :

جوب ماستر للتوظيف واالستشارات
 11ميدان بن عفان ,الدقى ,القاهرة.
تليفون2253939 012 – 3901190 012 – 3387984 02 – 3387248 02 :

حورس
 5ش الجولف ,املعادى ,القاهرة.
تليفون3599487 02 – 3595607 02 :

خلود
 3أ ش د.السبكى ,الدقى ,القاهرة.
تليفون7483173 02 :

ذا بيبل بلوك
 8ش يثرب ,الدقى ,القاهرة.

ذا بيبل بلوك
 8ش يثرب ,الدقى ,القاهرة.
تليفون7601766 02 :

روتس
 2عمارات االعالم متفرع من ش  26يوليو ,العجوزة ,القاهرة.
تليفون3055661 02 – 3030049 02 :

رويالتى
 60ش السودان ,املهندسني ,القاهرة.
تليفون7622677 02 – 3375758 02 :

ريكروت ايجيبت
قطعة  8149ش  ,103املقطم ,القاهرة.
تليفون5077922 02 :

سفير
 236ميدان لبنان ,املهندسني ,القاهرة.
تليفون3033301 02 :

سكيل ر ي ت
 54ش لبنان ,املهندسني ,القاهرة.
تليفون3054936 02 – 3053149 02 – 3053164 02 :

سكيل ل ي ن ك
 54ش لبنان ,املهندسني ,القاهرة.
تليفون3053163 02 – 3053162 02 :

شركة الدقى
 44أ ش الدقى ,الدقى ,القاهرة.
تليفون7492290 02 :

شركة ابو العالء
 1ش الجابر ,الهرم ,القاهرة.
تليفون5864863 02 :
مع تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق ملا يحبه اهلل ويرضاه
تابع الجزء الثاني من املوضوع ملعرفه املزيد وشكرا
والسالم عليكم

