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المالكي للتجارة  والشحن 
 يعلن مكتب المالكي عن 

بدء تجميع جزئي للحاويات 
إلى السودان   اعتبارًا من  1 / 5 / 2017  

    لمزيد من المعلومات : 2091 - 2330640 - 2310780  - 0933269660

 بشـــرى  ســـارة 

 العالج الفيزيائي 
 م�ساج اإ�سرتخائي/ عالجي /  الطب القدمي 

 تك�سري �سحوم  باإ�سراف معاجلات / مطلوب موظفات

هاتف   0935094070 

 مؤسسة تجارية 
بحاجة إلى 

1 - معلم مكنة قهوة إكسبريس 
2 - عامالت بوفيه ) خدمة وتقديم ( 

3 -عمال بوفيه 
 مكان العمل اتوستراد المزة - أوقات 

الدوام من 8 صباحًا حتى 3 عصرًا 
هاتف  0944474020 / 6644699 

 من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا 

يلزمنا مدر�س لغة �إنكليزية 
 م�ستعد لتعليم اللغة الإنكليزية لطالب 

يتجاوز عمره 40 �سنة بعد ال�ساعة 6 م�ساًء

 لال�ستف�سار   هاتف  6644699 / 0944474020

 مطلوب موظفة 

عدد ) 2( 
 �سبور ذو مظهر لئق 

 براتب   100٫000 

0944540530 

�سركة كرم تك�س خليوط الأكرليك  
 بحاجة اإىل

 عمال فنيني وعمال عاديني ) ذكور واإناث ( 

 عامالت بوفيه من منطقة �سحنايا ح�سرًا  

 موظفني ا�ستقبال 

 املوا�سالت موؤمنة  
دم�سق - �سحنايا - اأتو�سرتاد درعا - مفرق بن احلموي 

 دم�سق املزرعة - �ساحة ال�سهبندر - �سارع امللك العادل 

هاتف : 4437660 / 4437666

فر�صة عمل

 يعلن مطعم بيت جدي عن حاجته لعاملني 

ذوي خربة ومن اجلن�صني للعمل بال�صالة واملطبخ

للمراجعة على الهاتف : 0933210910

 اأو احل�سور �سخ�سيًا من ال�ساعة 12 - 5 م�ساًء 

�ســــركة حلويات كربى 
بحاجة اإىل اخلربات التالية  

 

       �شيف حلويات   عربي  ذو خربة 

      �شيف فران ذو خربة 

      �شيف نابل�شــــية ذو خربة 

      �شيف تعبئة ذو خربة 

      عمال  )حتميل وتفريغ (

       على من يجد يف نف�شه اخلربة الرجال االت�شال من 

ال�شاعة 11 �شباحًا - 5 ع�شراً 

 لتحديد موعد املقابلة الرجاء االت�شال  0996753036 

 ابو رمانة 
<�شقة للبيع يف منطقة ابو رمانة 
م�شاحة 125م2 �شارع املهدي بن 

بركة اك�شاء قدمي ط1 فني ح�شوة 

قبلي �شمايل ب�شعر نهائي 135م2 

بداعي ال�شفر دون و�شيط رجاء هـ 

 0944650541 :

<�شقة للبيع اطاللة على اجلاحظ 
م�شاحة 190م2 اك�شاء قدمي  ط1 

ب�شعر  �شمايل   �رشقي  قبلي  فني 

340 مليون رجاء دون و�شيط هـ : 
 0944650541

<للبيع �شقة مبنطقة املالكي قرطبة 
�شطح  مــع  ط2  180م2  م�شاحة 

مليون   275 مطلوب  قدمي  اك�شاء 

ــــط رجــــــــــاء هـــــــ :  ــــي ــــش بــــــــــدون و�

 0944650541

مزة 
ـــاملـــزة مــ�ــشــاحــة  ــلــبــيــع مـــنـــزل ب <ل
170م2 ك�شوة �شوبر ديلوك�س ط2 

هـ : 0933499991 

<للبيع  منزل يف اتو�شرتاد املزة 
بناء الفنانني  ط4 م�شاحة 200م2 

كــ�ــشــوة عــاديــة قبلي �ــرشقــي هـــ : 

0933111330
بــنــاء 14  املـــزة  <للبيع مــنــزل يف 
90م2  مــ�ــشــاحــة  ط12  نــفــرتــيــتــي 

رائعة  اطــاللــة  جــدا  جــيــدة  ك�شوة 

 : هـ  ال�شفر  بداعي  مغري  ب�شعر 

 0932892677
غربية  فيالت  باملزة  منزل  <للبيع 
طابق فيال م�شاحة 200م2 ك�شوة 

�شوبر ن�شف فر�س هـ : 6619196 

 0933499991 –

مشروع دمر 
<للبيع منزل يف م�رشوع دمر ج 
6 درجــات  16 ط ار�شي �شعود 
قبلي عاىل ال�شارع ك�شوة ممتازة 

/ 3 غرف نوم و �شالون كبري و 

بلكون  /  قبلية / ك�شوة جديدة 

 : هـ  مليون   125 النهائي  ال�شعر 

0966111773
<للبيع منزل مب�رشوع دمر ج 10 
جانب االب تاون 3 غرف و �شالون 

و منتفعات مع ترا�س 180م2 بناء 

جديد ك�شوة %80 بناء جديد  ط 

 –  3338378  : هـــــ  ار�ــــشــــي 

 0944339146
<للبيع منزل يف مدخل امل�رشوع 
م�شاحة  ط4  اخلــر�ــشــانــة  جمعية 

120م2 / 2 نوم و �شالون / ك�شوة 
جيدة جدا البناء خمدم بكراج حتت 

االر�ــس و مولدة و م�شعدين لكل 

بالبناء  خــا�ــشــة  �ــشــالــة  و  مــدخــل 

 : هــــــ  مــــلــــيــــون   120 ـــعـــر  ـــش ـــ� ال

 0966111773

شقق متفرقة 
<للبيع با�رشفية الوادي خلف جامع 
�شم�شني منزل 260م2 ار�شي طابو 

20 قرياط و 700 �شهم 110م2 بناء 
على  م�شجرة  حــديــقــة  150م2   +

 25 مــاء ب  بئر  مــع  الــعــام  الطريق 

مليون هـ : 0956642045 

خلف  الــزاهــرة  يف  منزل  <للبيع 
كراج درعا خلف جامع االن�شاري 

م�شاحة 145م2 ك�شوة جيدة هـ : 

 0944807678
<للبيع �شقة يف عرنو�س ط3 فني 
مع ال�شطح م�شاحة 135م2 ك�شوة 

�شوبر ديلوك�س الت�شليم فوري هـ : 

 0951418823 – 4472374
<للبيع قبو يف احللبوين ال�شارع 
العام طابو ي�شلح جتاري م�شاحة 

 : ــــــ  ه عـــــــايل  ـــشـــقـــف  � 300م2 
 0957635547

<للبيع بناء كامل 3 طوابق / 5 
�شقق و حمل جتاري يف الدحاديل 

بيادر نادر جاهز لل�شكن ب�شعر مغر  

هـ : 0934859184 

�شكن  قد�شيا  ب�شاحية  �شقة  <للبيع 
�شبابي / م�شتلمة / م�شاحات وا�شعة و 

ا�شعار خمتلفة هـ : 0988266149 

<للبيع او املقاي�شة بيت بالربامكة 
 4 هادئة  جــادة  التجاري  ال�شوق 

غرف و �شالون ك�شوة جيدة قبلي 

غربي خمدم مب�شعد ت�شليم فوري 

هـ : 0951500786 

<للبيع منزل يف املنطقة ال�شناعية 
فني  ط1  امل�شطفى  جــامــع  خلف 

75م2 غرفتني و �شالون  م�شاحة 

قبلي �شمايل ك�شوة �شوبر ديلوك�س 

فراغ طابو ا�شهم كاتب عدل ب�شعر 

23 مليون هـ : 0999836947
<للبيع بداعي ال�شفر عيادة طبية يف 
و�ــشــط �ــشــوق اجلــمــعــة مــقــابــل جامع 

الدين غرفتني و منافع  ال�شيخ حمي 

ب�شعر مغري طابو و الت�شليم فوري هـ 

 09954865081 – 2777160 :

<للبيع فيال بقرى اال�شد م�شاحة 
1500م2 ك�شوة جيدة على �شارعني 
ــــــــــــــوري هــــــــــ :  الـــــتـــــ�ـــــشـــــلـــــيـــــم ف

0933499991
<للبيع او املقاي�شة منزل بالق�شور 
طابو اطاللة �شوكة خدمات ب�شعر 

منا�شب ت�شليم فوري للجادين هـ : 

0951553163
<لــلــبــيــع �ــشــقــة يف قــد�ــشــيــا نــزلــة 
االحداث على الطريق العام ك�شوة 

ديلوك�س م�شاحة 110م2 غرفتني 

و �شالون كبري �رشقي غربي ب�شعر 

30 مليون و بازار هـ : 3237303 
 0944362011 –

<للبيع بيت يف الزاهرة 4 غرف و 
طابو  �رشقي  قبلي  اجتــاه  �شالون 

اخ�رش اطاللة جميلة ك�شوة جيدة 

امكانية  مــع  بـــدون  او  فــر�ــس  مــع 

املقاي�شة هـ : 0944550950 

الطريق  باملهاجرين  منزل  للبيع 
و  غرف   5 / قدمية  كسوة  العام 
داير  شرفة   / حمامني  مع  موزع 
غربي  قبلي   / اول  قبو   / املنزل 
 –  0933373310  : هـ 
 / مساء   6-11  /  3712289
<للبيع بناء حجر كامل موؤلف من 
7 طوابق م�شاحة طابقية 320م2 
داخلي  بناء هيكا  الوادي  بجديدة 

نظامي  طابو  مليون   150 ب�شعر 

 : هـــ  للجادين فقط  رائــعــة  اطــاللــة 

 0988266149
<للبيع �شقة �شارع بريوت القدمي 
SOS  مفرق  قــرى االطــفــال  بعد 

جبل الورد �شوكة م�شاحة 80م2 

عيادة  ي�شلح  مليون   4.5 ب�شعر 

ـــــــط هــــــــــــ :  ـــــــق ـــــــن ف ـــــــجـــــــادي ـــــــل ل

0999558961
كورني�س  بجرمانا  للبيع  <�شقة 
ط4  ال�شطح   + 115م2  اجلناين 

فني طابو اخ�رش اك�شاء ديلوك�س 

 : هـ  و�شيط  بــدون  فــوري  الت�شليم 

 5636794 – 0988320953
جمعية  يف  اكــتــتــاب  ــم  رق <للبيع 
التخ�ش�س  قــيــد  ال�شعب  �ــشــدى 

م�شاحة ال�شقة 160م2 يف �شاحية 

هـ  القد�شي  جــامــع  خلف  قد�شيا 

 4472374 – 0951418823:

<للبيع او املقاي�شة او االجار قبو 
مدخل  اخلطيب  �شارع  بالق�شور 

حديقة  و  �شوفا  و  غرفة  م�شتقل 

ي�شلح  جدا  جيدة  ك�شوة  �شغرية 

اخ�رش  طــابــو  لل�شكن  او  ــادة  عــي

تــ�ــشــلــيــم فــــــوري لـــلـــجـــاديـــن هـــــ : 

0951553163

املــنــطــقــة  مــــنــــزل يف  <لـــــالجـــــار 
امل�شطفى  جامع  خلف  ال�شناعية 

بدون فر�س غرفتني و �شالون ك�شوة 

�شوبر ديلوك�س مع هاتف و نت  ط1 

�شنة  الدفع  الف   85 ال�شعر  فني 

ح�رشا هـ : 0932353200

<لالجار منزل غرفة نوم و �شالون 
على  ط1  ديلوك�س  �شوبر  ك�شوة 

طريق املزة جبل مقابل جامع الهدى 

 : هـ  �شنويا  مليون   206 مطلوب 

 0949599996

<لالجار �شقة يف م�شاكن برزة 
 4/ ط8  حامي�س  م�شفى  جانب 

بــدون  منافع  و  �شالون  و  غــرف 

ــ�ــس / اجــــــار �ـــشـــنـــوي هـــــ :  عــف

 4472374 – 095148823
<لالجار منزل باملزة فيالت غربية 
ط1 غرفتني نوم و �شالون ك�شوة  

و فر�س جيد ب 3.5 مليون �شنويا 

هـ : 0949599996 

<لالجار منزل يف املالكي اطاللة 
رائعة على اجلاحظ و جامع بدر 

مـــع مــ�ــشــعــد بـــــدون فـــر�ـــس هــــ : 

  0944821258
<لالجار منزل على طريق اجلالء 
غرفتني نوم و �شالون ط2 مفرو�س 

اطاللة على امللعب ك�شوة و فر�س 

�شوبر ديلوك�س مطلوب 4.5 مليون 

�شنويا هـ : 0949599996 

<لــــالجــــار مـــنـــزل بــاملــهــاجــريــن 
م�شطبة اجلادة الثانية ط1 / 3 

100م2  م�شاحة  �شوفا  و  غرف 

مفرو�س ديلوك�س ك�شوة ديلوك�س 

هـ : 0936273882 

بــاملــزة خلف ال  <لــالجــار منزل 
mtn  غرفة نوم و �شالون و �شفرة 
فر�س  و  ك�شوة  امريكي  مطبخ  و 

ديلوك�س ب 206 مليون �شنويا هـ 

 0949599996 :

<لالجـــار العائلي حصرا 
منـــزل  مفروش مبشـــروع 
جزيـــرة  ديلوكـــس  دمـــر 
23 طابـــق 4 مع مصعد و 
كراج للسيارة ب 200 الف 
شهريا /  ستة اشهر سلفا 

/ هـ : 0933224435 
<لالجار منزل باملزة فيالت غربية 
بدون فر�س / مفرو�س فقط ادوات 

كهربائية / 3 غرف نوم و �شالون 

و غرفة جلو�س + حديقة + م�شبح  

 : هـــــ  �ــشــنــويــا  مـــلـــيـــون   6.5 ب 

 0949599996
عرنو�س ط3  �شقة يف  <لــالجــار 
 4 عف�س  ن�شف  م�شعد  مع  فني 

اجــــار �شنوي  غـــرف و �ــشــالــون 

 –  4472374  : هـــــ  حـــ�ـــرشا 

 0951418823
<لــالجــار مــنــزل 3 غــرف نــوم و 
ــون  بـــاملـــزة طــريــق اجلـــالء   ــال �ــش

مفرو�س  ط6  امللعب  على  اطاللة 

ك�شوة و فوؤ�س جيد جدا مطلوب 

4 مـــــلـــــيـــــون �ـــــشـــــنـــــويـــــا  هــــــــ : 
 0949599996

مطلوب �شقق لالجار.. .

البيع  راو  لالجا  منزل  <مطلوب 
باملزة جبل – اتو�شرتاد – �رشقية 

طريق املــدار�ــس هـ :  غربية –   –
 0933385123 – 6619742

 0944419047 –
<مطلوب لالجار ب�شاحية قد�شيا 
�شقة ار�شية وا�شعة ك�شوة جيدة 

جدا او طابق ار�شي  فني با�شعار 

 : هــــــــ  ــــة  مــــقــــبــــول و  ــــة  مــــعــــقــــول

 0932854524
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�صــــــ�حب الرتخي�س: الــــــدكتــــــور املهند�س مــــــ�أمــون احلــــــــالق

رقم الرتخي�س 4545 ت�ريخ 2003/6/10

املــــديـــــــر امل�صـــــــــوؤول: املهند�س �صـــــمري طــــــ�لـــو
جم�نية  - �صبوعية  اأ  - اإعالنية 

�صبت يوم  كل  �صب�ح  اأ�صبوعيً�  ت�صدر 

  كافيه درة الشام
 تطلب عمال موظفين 

1 - كوميك صالة ذكور إناث               2 - معلم سناك 
3 - معلم عصير                                  4 - معلم بيتزا 

  لالستعالم 0930001867  / 0991919977 / 2332045 
 شارع 29 أيار - مقابل سينما السفراء 

 معمل اأدوية جلدية جتميلية طبية 

 بحاجة اإىل

 مندوبني دعاية طبية متفرغني 
 الت�سال  0933217592  / 0955435545

�ســــــركة �سناعية  
بحاجة اإىل عمال فنيني من حملة البكالوريا ال�سناعية 

اأو معهد متو�سط اخت�سا�س كهرباء / الكرتون 

للعمل لديها ب�سيانة الأجهزة الكهربائية املنزلية 

 لال�ستعالم هـ 0992750088 / 0930827758 

شركة لتصنيع المواد الغذائية   
يف دم�سق تطلب للعمل لديها  يف معملها بحم�س   

مهند�س كيمياء 
حا�سل على اإجازة يف الكيمياء 

  لال�ستعالم  0966352288 / 0114465070 

موظفون
<مـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــة لـــــــــالأدوات الــطــبــيــة 
التجميلية بحاجة اىل حما�شبة + 

جانب  اجلــديــد  بفرعها  ا�شتقبال 

مــلــعــب تــ�ــرشيــن بـــراتـــب 50 الــف 

ال�شهادة مطلوبة املوا�شالت موؤمنة 

 : هــــ  �ــشــنــة   30 دون  الــعــمــر  و 

2145877 – 0944399193
<يلزمنا �شاب او �شابة للعمل يف 
حمــل مــوبــايــالت بــ�ــشــارع الــثــورة 

يجيد  كامل  ب�شكل  للعمل  متفرغ 

ــى الــكــمــبــيــوتــر هــــ :  ــة عــل ــاب ــت ــك ال

 0933330095
سكن  مبيعات  موظف  <مطلوب 
 10 الدوام  متاما  متفرغ  املزة 
ساعات الراتب جيد و حسب اخلبرة 

هـ : 0930665544 
<�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة 
مق�شم   – �شكرتارية   – ا�شتقبال 

حمجبة للعمل لديها براتب 50 الف 

من  يف�شل  �شنة   35 دون  العمر 

�شكان م�شاكن برزة – ركن الدين 

– مهاجرين / املوا�شالت موؤمنة هـ 
 –  2 2 1 5 7 8 8  :

 0988179715
<مطلوب �شاب او �شابة للعمل مبكتب 
ب�شفة  ـــعـــدوي  ال مبــنــطــقــة  �ــشــيــاحــة 

مراا�شل هـ : 0994894816 -

<ملن لي�س لديها �شهادة او خربة 
موظفة  اىل  بحاجة  �رشكة جتارية 

معر�س  او  �شالة  �شمن  مبيعات 

�شهريا  الــف   50 بــراتــب  ال�رشكة 

اخلــــــــربة غـــــري �ــــــرشوريــــــة هــــــ : 

 2215788 – 0988179715
ــا مــوظــفــني و مــوظــفــات   ــزمــن ــل <ي
مبيعات من ذوي اخلربة يف جمال 

بيع االحذية الن�شائية براتب ممتاز 

هـ : 0961121429 

<�شالة عر�س منتجات �شنع يف 
اإىل  بحاجة  باملراأة  للعناية  �شوريا 

موظفة للعمل لدى اإحدى �شاالتها 

/ م�شاكن برزة – احلمرا / مبجال 

املحا�شبة – �شكرتارية براتب 60 

األف العمر دون 40 �شنة املوا�شالت 

 : هـــ   6-11 مــن  االت�شال  موؤمنة 

2256550 – 0965391473

موظفات  تطلب  جتــاريــة  <�ــرشكــة 
ت�شويق عرب الهاتف هـ : 4440114 

 0949999211 –
و  <�رشكة جتارية تطلب مندوبني 
مندوبات مبيعات براتب 50 الف + 

نــ�ــشــبــة بــــــدوام 6 �ـــشـــاعـــات هــــ : 

0994385592 - 4426603
ترغب  الــربامــكــة  مقرها  <�ــرشكــة 
دون  املــوظــفــات  مــن  عـــدد  بتعيني 

يتجاوز  لل�شهادة بعمر ال  احلاجة 

35 �شنة و براتب �شهري 40 األف  
 : هــــــــ  مــــــوا�ــــــشــــــالت  ـــــــــدل  ب  +

2154735 – 0932346791
<�رشكة حديثة املن�شاأ تطلب / كادر 
اداري / طقم وكالء ت�شويق براتب  

العمر  15000 + ن�شبة  ا�شبوعي 

 : ـــــــــــ  ه �ــــــشــــــنــــــة   30 ن  و د

0932346791
<�رشكة جتارية بالربامكة  بحاجة 
مق�شم   – ا�ــشــتــقــبــال  مــوظــفــة  اىل 

فرعها  لـــدى  لــلــعــمــل  �ــشــكــرتــاريــة 

اجلديد براتب 50 الف املو�شالت 

 : هـ  �شنة   40 دون  العمر  موؤمنة 

 0988179715 – 2215788
بتعيني  تــرغــب  <�ـــرشكـــة جتـــاريـــة 
مــوظــفــة الــ�ــشــهــادة غــري �ــرشوريــة 

 : هــــ  �ــشــهــريــا   35000 ـــب  ـــرات ب

 2154735
و  ا شهادة  لديها  ليس  ملن  >
تعمل  ية  ر جتا سسة  مؤ عمل 
لتجميلية  ا ت  ملنتجا ا د  ا ستير با
نسة  ا بتعيني  غب  تر لطبية  ا
االداري  كادرها  الستكمال  للعمل 
الف   25 الراتب  ساعات   8 الدوام 
العمر  مواصالت  بدل   5000  +
 2230790  : هـ  سنة   30 دون 

 0955550519 –
يف  ملطعم  /ة/  موظف  <مطلوب 
 2332045  : ايار هـ   29 �شارع 

 0991919977 –
جتميلية   طبية  مـــواد  <م�شتودع 
بالربامكة بحاجة اإىل طاقم اإدارية 

 – ا�شتقبال   – تنفيذية  مــديــرة   /

�شهريا  األــف   60 براتب   / مق�شم 

40 �شنة اخلــربة غري  العمر دون 

�رشورية و املوا�شالت موؤمنة هـ : 

 2144403  –  0966226640
2135309 –

<مــدر�ــشــة تــرغــب بــرفــد كــادرهــا 
مبــعــلــمــات مـــوجـــهـــات / مــ�ــرشفــة 

ـــة �ـــــرش هــــــ :  ـــن ــة / امـــي ــي ــم ــي ــل ــع ت

 -  0 9 4 4 3 6 9 7 3 3
0966796073

<�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة 
 20 ا�شبوعي  براتب  لديها  للعمل 

العمر  الــف اخلــربة غري �رشورية 

دون 25 �شنة املوا�شالت موؤمنة هـ 

 –  2 2 1 5 7 8 8  :

 0988179715
<�رشكة حديثة باملزة ترغب بتعيني 
موظفة ا�رشاف براتب 50 الف دوام 

8 �شاعات �شباحي و العمر دون 
30 �شنة املــوا�ــشــالت موؤمنة هـــ : 
 2145877 – 0944399193

<م�شتودع طبي بالربامكة بحاجة 
ملوظفة / �شكرتاريا – ا�شتقبال – 

 50 براتب  لديها  للعمل   / مق�شم 

الف �شهريا اخلربة غري �رشورية 

هـــــ:  ــــة  ــــن ــــوؤم م املـــــوا�ـــــشـــــالت  و 

 2215788 – 0988179715
 / محاسبة  او  محاسب   <يلزمنا 
امني مستودع لشركة جتارية على 
على  العمل  يجيد  املزة  اتوستراد 
و على برامج احملاسبة  الكمبيوتر 
5 مساء  8 صباحا حتى  الدوام من 
االتصال   0944763006  : هـ 

من 5-10 
احلمرا  مقرها  جتــاريــة  <�ــرشكــة 
اداريــة يف�شل  بحاجة اىل موظفة 

من �شكان املنطقة و ما حولها بدوام 

�شباحي براتب 50 الف العمر دون 

30 �شنة املوا�شالت موؤمنة لتحديد 
 –  2145877  : هـــــ  مـــقـــابـــلـــة 

 0944399193
<مطلوب موظف او موظفة للعمل 
ـــاجـــات و  ـــكـــي يف حمــــل لـــبـــيـــع امل

هـــ :  الــعــطــورات اخلـــربة مطلوبة 

 0944434783 – 4440330
تطلب  ــا  جــرمــان <مــوؤ�ــشــ�ــشــة يف 
موظفات بعد جماالت / �شكرتاريا 

تنفيذية – ا�شتقبال – حما�شبة – 

ادارة / دوام 8 �شاعات بخربة او 

 : هـــــ  ـــــق  الئ مــظــهــر  بــــــدون ذات 

0955532276 - 5644152
لكافيترييا  /ة/  موظف  <مطلوب 
باتو�شرتاد املزة هـ : 6644699 

0944474020 –

<�رشكة طبية بدم�شق بحاجة اىل 
موظف بدوام كامل ال يتجاوز عمره 

االنكليزية و  اللغة  �شنة يجيد   30
منهي خدمة العلم او معفى عنها هـ 

0991022245 - 4476025 :

بتعيني  تــرغــب  <�ـــرشكـــة جتـــاريـــة 
موظفة من حملة ال�شهادة الثانوية 

اخلــــــــربة غـــــري �ــــــرشوريــــــة هــــــ : 

0932346791 – 2154735
مقرها  املن�شاأ  حديثة  <جمــمــوعــة 
الرئي�شي بالربامكة بحاجة اإىل اآن�شة 

للعمل لدى �شالتها اجلديدة باحلمرا 

ــف  ــراتــب 60 األ بــــدوام �ــشــبــاحــي ب

ــوبــة و  �ــشــهــريــا اخلـــــربة غـــري مــطــل

املوا�شالت موؤمنة يف�شل من �شكان 

الربامكة و ما حولها هـ : 2135309 

 0966226640 - 2144402 –
مختص  البرامكة  مقره  <مكتب 
يرغب  التجميلية  باملستحضرات 
العمر  استقبال  موظفة  بتعيني 
غير  ة  د لشها ا سنة   3 0 ن  و د
ضرورية الراتب 35 الف مبدئيا و 
املواصالت مؤمنة هـ : 2230790 

 0961144445 –
<مـــدر�ـــشـــة يف دمــ�ــشــق املـــزرعـــة 
لغة   / جامعية  معلمة  اىل  بحاجة 

– تربية – معلم �شف – تاريخ – 
ريا�شيات / معهد /  جغرافية – 

 – ريا�شية   – فنون   – حا�شوب 

مو�شيقية / هـ : 0944369733 

 0966796073 –
<وكالة دعاية تطلب م�شممة جتيد 
و  الفوتو�شوب  برامج  على  العمل 

ـــن هــــ :  ـــزاي الــيــ�ــشــرتيــرت و ان دي

 0944355358 – 2332611
<�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة 
مق�شم   – �شكرتارية   – ا�شتقبال 

حمجبة للعمل لديها براتب 50 الف 

من  يف�شل  �شة   35 دون  العمر 

�شكان جرمانا – دويلعة – �شناعة 

/ املـــــوا�ـــــشـــــالت مــــوؤمــــنــــة هــــــ : 

0988179715 – 2215788
<مـــدر�ـــشـــة يف دمــ�ــشــق املـــزرعـــة 
بحاجة اىل / �شائق/ م�شتخدمة / 

م�شاعدة مرافقة حافلة املدر�شة هـ 

 –  0 9 4 4 3 6 9 7 3 3  :

0966796073
<�رشكة جتارية بحاجة اإىل موظفة 
/ ا�شتقبال – �شكرتاريا – خدمة 

زبائن / بفرعها اجلديد بالربامكة 

براتب 60 األف �شهريا العمر دون 

35 �شنة اخلــربة غري �ــرشوريــة و 
ــــــالت مـــــوؤمـــــنـــــة هـــــــ :  ــــــوا�ــــــش امل

2144402 – 0933606019

<حمــــل جتــهــيــزات مــنــزلــيــة يف 
اجل�رش االبي�س بحاجة اىل موظفة 

ــعــمــل �ــشــمــن الـــ�ـــشـــالـــة هـــــ :  ــل ل

 0944313839
تطلب  مباشرة  تسويق  <شركة 
براتب مغري  فورا  للعمل  مندوبة 
اخلبرة  و  عالية  نسبة   + الف   30
ساعات   8 بدوام  ضرورية  غير 
30 سنة و املواصالت  العمر دون 
 –  2230790  : هـ  مؤمنة 

 0954995000
<�ـــرشكـــة جتـــاريـــة تــطــلــب اآنــ�ــشــة 
بفرعها  لــديــهــا  لــلــعــمــل  حمــجــبــة 

اجلديد بالربامكة العمر دون 35 

�شنة بدون خربة براتب 60 األف 

من  االت�شال  موؤمنة  املوا�شالت 

11-6 م�شاء هـ : 0934241443 
2232246 –

<مــكــتــب مــقــره الــربامــكــة خمت�س 
يرغب  التجميلية  بامل�شتح�رشات 

بتعيني موظفة ا�شتقبال العمر دون 

30 �شنة ال�شهادة غري �رشورية هـ : 
0932346791 - 2154735

<�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة 
مق�شم   – �شكرتارية   – ا�شتقبال 

حمجبة للعمل لديها براتب 50 الف 

من  يف�شل  �شنة   35 دون  العمر 

نهر   – ميدان   – زاهــرة  �شكان / 

 : هـــ  موؤمنة  املــوا�ــشــالت   / عي�شة 

 0988179715 – 2215788

سكرتاريا..
<جمموعة طبية تطلب �شكرترية 
اجلديد  بفرعها  حمجبة  تنفيذية 

الف   50 بــراتــب  بـــرزة  مب�شاكن 

ال�شهادة ثانوية كحد ادنى العمر 

دون 30 �شنة الدوام �شباحي و 

املــــــوا�ــــــشــــــالت مـــــوؤمـــــنـــــة هـــــــ : 

 2145877 – 0944399193
بحاجة  بالربامكة  طبي  م�شتودع 

اىل �شكرتارية انيقة للعمل لديها 

براتب 50 الف �شهريا اخلربة غري 

�رشورية املوا�شالت موؤمنة العمر 

 2215788  : هـ  �شنة   40 دون 

 0988179715 –

امل�شاركة  او  لــلــ�ــرشاء  <مــطــلــوب 
حم�رش معد للبناء �شمن دم�شق هـ 

 0957635547 :

<للبيع كمحل مبنطقة املالكي ملك 
مطلوب  100م2  م�شاحة  فروغ  و 

380 مليون دون و�شيط رجاء هـ : 
 0944650541

<للبيع حمل جتاري يف الق�شاع 
 + فروغ  الزهراوي  م�شفى  مقابل 

ملكية م�شاحة 300م2 طابقني هـ : 

 0933111330
<للبيع حمل جتاري يف الزاهرة 
اجلديدة حي الزهور مقابل احلديقة 

بني �شارع النور و الربج م�شاحة 

 : هـــ  املــهــن  لــكــافــة  37م2 ي�شلح 
 0944916474

املزرعة  بدم�شق  حمل  <للمبادلة 
25م2 طابو على �شقة بدم�شق قبو 
ار�شي اول بدون دفع الفرق  من 

 -  4457434  : هــــ  الـــطـــرفـــني 

0956676515
<لــلــبــيــع حمــل يف جــرمــانــا قــرب 
ال�شريتيل  مقابل  الرئي�س  �شاحة 

م�شاحة 22م2 فروغ + ملكية هـ : 

 4472374 – 0951418823

من�شاة  الت�شليم  او  <لال�شتثمار 
املنطقة  ب�شاحة اجلمارك  �شناعية 

 : هــــ  500م2  مــ�ــشــاحــة  احلـــــرة 

2145751
ع  ر شا في  محل  ر  ستثما لال >
ع  ر لشا ا على  ليد  لو ا بن  لد  خا
ممتاز  موقع  80م2  مساحة  العام 
 : هـ  شركة  او  املهن   لكافة  يصلح 

 0933074701

 
�شقة  راو  لالجا  مكتب  <مطلوب 
ي�شلح ملقر �رشكة باملناطق التالية 

مزة  طريق   – فكتوريا   – برامكة 

جبل كراجات طابق ار�شي او اول 

 -  0994385592  : هـــــــ 

4426603

<للبيع ار�س طابو مفرزة يف قلعة 
و  ال�شيح  خان  من  بالقرب  جندل 

قطنا االت�شال من 10-5 م�شاء هـ 

 –  6 8 2 3 4 4 8  :

 0933594898
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ــحــاجــة اإىل  ـــة ب <�ـــرشكـــة جتـــاري
�ــشــكــرتــرية حمــجــبــة لــلــعــمــل لــدى 

بــدوام  بالربامكة  اجلــديــد  فرعها 

�شهريا  األف   60 براتب  �شباحي 

ال�شهادة ثانوية كحد اأدنى اخلربة 

غري �رشورية و املوا�شالت موؤمنة 

 –  0933606081  : هـــــــ 

2144403
<مطلوب �شكرترية ملكتب جتاري 
يف الــقــ�ــشــاع جتــيــد الــعــمــل على 

الكمبيوتر و القيام باالعمال املكتبية 

متفرغة للعمل و ذات مظهر الئق 

 –  0946210336  : هـــــــ 

5429193
بتعيني  ترغب  جتارية  <موؤ�ش�شة 
�شكرترية للقيام  باالأعمال املكتبية 

بفرعها  �شاعات    8 بـــدوام  فــورا 

باحلمرا ال�شهادة ثانوية كحد اأدنى  

بدون خربة و املوا�شالت موؤمنة هـ 

: االت�شال من 11-6 م�شاء هـ : 

 2255351 – 0955553922
للعمل يف  �ــشــكــرتــرية  <مــطــلــوب 
م�شائي  الـــــدوام  مــكــتــب حمــامــي 

اخلربة غري مطلوبة جرمانا �شاحة 

الرئي�س : 0932796460

<�ـــرشكـــة جتـــاريـــة بــحــاجــة اىل 
لديها  للعمل  حمجبة  �شكرترية 

براتب 50 الف �شهريا اخلربة غري 

�رشورية املوا�شالت موؤمنة العمر 

دون 40 �شنة هـ : 2215788 – 

 0988179715
ركن  يف  ا�شنان  طبيب  <عــيــادة 
 : هـ  �شكرترية  اىل  بحاجة  الدين 

 0943542685 – 2726510
<مطلوب �شكرترية ملكتب جتاري 
يف برج الرو�س للرد على الهاتف 

ذات  املكتبية  بــاالعــمــال  القيام  و 

 : هـــ  �شنة   30 دون  الئـــق  مظهر 

0945235374  - 5427524
<جمموعة جتارية تعمل يف جمال 

�شكرترية  اإىل  بحاجة  اال�شترياد 

فرعها  لــدى  للعمل  اأنيقة  حمجبة 

احلمرا /   – الربامكة   / اجلديد 

بدوام �شباحي و براتب 45 األف 

مبدئيا ال�شهادة ثانوية كحد اأدنى 

مطلوبة  غــري  اخلـــربة  و  مــتــفــرغــة 

من  االت�شال  موؤمنة  املوا�شالت 

11-6 م�شاء هـ : 2255351 – 
 2232246

عمال
<للعمل فورا �رشكة هند�شية بباب 
لــعــامــل جتميع  مــ�ــشــلــى بــحــاجــة 

�ــرشوريــة  غــري  اخلــــربة  ري�شيفر 

العمر دون 25 ال�شهادة اعدادية 

كحد ادنى هـ : 0937756448 

<�رشكة بحاجة اىل عمال حتميل 
و تفريغ  هـ : 0996753036 من 

11-5 م�شاء 
<مــطــعــم بــحــاجــة اىل عــمــال من 
اجلن�شني للعمل بال�شالة و املطبخ 

هـ : 0933210910 

<�رشكة �شناعية بحاجة اىل عامل 
فني من حملة البكالوريا ال�شناعية 

او معهد متو�شط كهربا / الكرتون 

االجــهــزة  ب�شيانة  لــديــهــا  للعمل 

الـــكـــهـــربـــائـــيـــة املــــنــــزلــــيــــة هــــــ : 

 –  0 9 9 2 7 5 0 0 8 8
 0930827758

عــادي  او   فني  عــامــل  <مطلوب 
للعمل على خطوط انتاج تعبئة و 

تغليف بدوام و راتب جيد العمل 

 –  5641542  : هــــــ  ـــــــوري  ف

 0930147448
مهن..

<يلزمنا �شيف فران ذو خربة هـ 
: 0996753036 من 5-11 

يف  للعمل  كـــوي  معلم  <يــلــزمــنــا 
م�شبغة يف عني الكر�س براتب جيد 

 –  2 3 1 9 5 2 1  : هــــــــــــ 

 0944724915

< مطلوب �شيف حلويات عربي / 
 : هـــــ  خـــــربة  ذو     / ــة  ــي ــش ــ� ــل ــاب ن

0996753036 من 11-5 م�شاء 
�شيف  اىل  بحاجة  كــربى  �رشكة  

تعبئة ذو خربة االت�شال من 5-11 

م�شاء هـ : 0996753036 

رعاية وتنظيف 
<مطلوب عامالت خدمة منزلية او 
مــ�ــشــنــني / عــمــال �شمن  رعـــايـــة 

ور�شات التنظيف هـ : 3325987 

 0992337230 –

سائقني 
<مطلوب �شائق خا�س للعمل يف 
ــــــــــ :  مـــــنـــــطـــــقـــــة املـــــــالـــــــكـــــــي ه

0944650541
<مطلوب �شائقني ملكتب تك�شي يف 
م�رشوع دمر هـ : 3168801 - 

0943168803
أزياء

<مطلوب عمال خياطة اخت�شا�س 
بنطلون رجايل لكل املراحل للعمل 

التوا�شل  ميكن  املجتهد  مبنطقة 

باالت�شال او عرب الوا ت�س اب هـ 

0933212251 :

<مــعــمــل الجنـــــوري بــحــاجــة اىل 
عاملة / حبكة – درزة – ر�شة – 

امــبــالج / بــراتــب ممتاز مــع بدل 

موا�شالت هـ : 0932887747 

<يلزمنا عامالت خياطة / درزة 
– حبكة / ذو خربة جيدة + امبالج 
مقابل  بـــرزة  م�شاكن  يف  للعمل 

ــــيــــة املــــجــــتــــهــــد هــــــــ :  �ــــشــــيــــدل

 5140665 – 0966128017

<�شاب لديه �شيارة خا�شة يرغب 
بالعمل عليها / تو�شيل طلبات – 

تعقيب معامالت ..... / او اأي عمل 

منا�شب هـ : 0956275985 

<مهند�س مدين ي�شكن يف جرمانا 
باالخت�شا�س  عمل  اىل  بحاحة 

 – تنفيذ   – ا�ــرشاف  الهند�شي / 

يجيد  او حمــا�ــشــب   / درا�ـــشـــات 

العمل على احلا�شوب و الربجمة 

 –  5 6 6 0 2 8 3  : هــــــــــــ 

 0967765933
<�ـــشـــاب مـــتـــزوج ميــلــك رخــ�ــشــة 
�شواقة و ملم باالعمال االدارية و 

املكتبية يبحث عن عمل لدى �رشكة 

 : هــــــــ  حمــــــرتمــــــة  عـــــائـــــلـــــة  او 

 0996843989

<للبيع ارقام رباعية متميزة جدا 
 / 3079 – 3078 / 3076 /

لال�شتعالم هـ : 0933000969 

 
و  ل�شيانة  م�شتعد  �شيانة  فني 

ا�شالح االدوات املنزلية يف املنازل 

 – غ�شالة   – غــاز  فــرن  باتقان / 

متديدات �شحية / و غريها هـ : 

0944795733 - 6354073

 Afemale teacher ready>
 for  private English
 lessons &private Arabic
 lessons only for serious
 &interested foreigners ,

 call :  0994567376
<مدرس اكادميي الستالم الطالب 
بعدة  تدريبهم  و  صيف  الضعفاء 
 / االوائل  من  ليكونوا  طرائق 
 – انتقالي   – تاسع   – بكالوريا 
محادثة / / عربي – فرنسي / مواد 
حفظية / هـ : 0956007964
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