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

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

هاتف   0935094070 

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 
لمؤسسة تجارية
1 - كاتبة على الكمبيوتر ذو خبرة جيدة 

2 - موظفة بوفيه ) تقديم طلبات للزبائن ( 
 مكان العمل اتوستراد المزة 

 االتصال على األرقام 
0944474020  -  6644699 

                      نور ال�شام  للخدمات 
                                                                 مدبرات منازل  - مقيمات وغري مقيمات

                                و رعاية م�شنني   
 يومي - �شهري - �شنوي                                          0931606623  /0988336468

اإقراأ هذا الإعالن 
 نحن اأ�سرة عمل ميكنك الإن�سمام اإليها ب�سروط �سهلة 

 بدخل �سهري مميز العمر من  20 - اإىل 60 �سنة 

 الإت�سال على الرقم  0949999211  / 4440114

مزة 
<للبيع  منزل يف املزة خلف جامع 
 11 ط��اب��ق   38 حم�����ر  ال�شافعي 

اطاللة رائعة م�شاحة 200م2 ك�شوة 

قدمية  ب�شعر 150 مليون للجادين 

 –  0 9 4 4 3 8 3 0 2 5  : ه�������� 

 4423045

<للبيع منزل يف املزة مقابل جامع 
الهدى 170م2 ك�شوة �شوبر ملكي 

اط���الل���ة رائ���ع���ة ع��ل��ى ال�����ش��ارع ط2 

 : ه�������  م����ل����ي����ون   175 م����ط����ل����وب 

 0949599996
غربية  فيالت  ب��امل��زة  منزل  <للبيع 
طابق فيال ار�شي مع حديقة م�شاحة 

مغر  ب�شعر  ج��ي��دة  ك�شوة  700م2 
ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط دون و���ش��ي��ط ه���� : 

 0944757061 – 6133267

 <للبيع شقة سكنية اول نزلة 
مســـاحة  ط3  الهامـــة  قـــوس 
120م2 واجهـــة حجـــر مصعد 
–بناء رخام / 3 و صوفا  شرقي 
غربي على الشارع العام كسوة 
ديلوكس للجاديـــن فقط دون 

وسيط هـ : 0964444197 
<للبيع منزل طابق ار�شي م�شاحة 
50م2 ك�شوة و�شط يف الدويلعة قبل 
 12 ب�شعر  ال�شحي  امل�شتو�شف 

م��ف��او���ش��ة   دون  ن�����ش��ف  و  م��ل��ي��ون 

االت�������ش���ال ب���ع���د 7 م�������ش���اء ه����� : 

 0933785215 – 4712783
البرامكـــة  فـــي  بيـــت  <للبيـــع 
شـــرقي  120م2  مســـاحة  ط2 
مليـــون   120 مطلـــوب  قبلـــي 
 –  0 9 3 6 4 4 4 4 7 3  : هــــ 

 0944600239

لالجار قبو مفرو�ش غرفتني و منافع 

اجلديدة  احل���ارة  الغربية  دم��ر  يف 

ط����ل����ع����ة م���������������روع دم���������ر ه�������� : 

 0988757206
<الجار منزل على اتو�شرتاد املزة  
3 غرف نوم و �شالون مفرو�ش ك�شوة 
على  اطاللة  ط2  ديلوك�ش  فر�ش  و 

االتو�شرتاد �شوفاج + مولدة للبناء 

و امل�شعد مطلوب 5.7 مليون الدفع 

�شنوي ه� : 0949599996 

طابق  عرنو�ش  يف  �شقة  <لالجار 
ثالث فني مع م�شعد ن�شف عف�ش 

/ 4 غرف و �شالون / اجار �شنوي 

 –  4472374  : ه����   / ح�������را 

 0951418823
<لالجار منزل يف املزة فيال غربية 
ط ار�شي 3 غرف نوم و �شالون + 

مليون   5 مطلوب  م�شبح  و  حديقة 

�شنويا ه� : 0949599996 

<ل��الج��ار ا���ش��ت��دي��و ب��امل��زة فيالت 
�رقية غرفة نوم و �شالون مفرو�ش 

ك�شوة و فر�ش جيد جدا مطلوب 2.5 

م�������ل�������ي�������ون �������ش������ن������وي������ا ه����������� : 

 0949599996
<لالجار على طريق اجلالء 3 غرف 
نوم و �شالون و �شفرة مفرو�ش فر�ش 

و ك�شوة ديلوك�ش اطاللة على ملعب 

مليون   4.5 م��ط��ل��وب  ط6  اجل����الء 

�شنويا ه� : 0949599996 

مطلوب شقق الجار 
<مطلوب لالجار ال�شهري غرفتني 
و �شالون او غرفة و �شالون ت�شلح 

 : ه���  دم�شق  مدينة  �شمن  لعيادة 

 0949000650

<للبيع مكتب جتاري /2/ يف بناء 
برج دم�شق طابق علوي م�شاحة 45 

م2 + زاوي�����ة اط���الل���ة ج��ي��دة ه���� : 

 –  0 9 6 8 1 4 0 5 7 8
 0933393646

التكية  منطقة  يف  ار����ش  <للبيع 
طريق الرو�شة م�شاحة دومن مع بناء 

 : ه���������  م�����������ش�����ج�����رة   2 110م
 0988004446

معهد  خ��ل��ف  ب��امل��زة  م��ن��زل  <للبيع 
80م2  م�شاحة  الع�شكرية  اللغات 

ك�شوة جديدة و مطبخ امريكي / ط2 

 0933836919  : ه�����   / ف���ن���ي 

0935346651–
<للبيع منزل باملزة اتو�شرتاد م�شاحة 
100م2 ك�شوة جيدة الت�شليم فوري 
ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط دون و���ش��ي��ط ه���� : 

 6133359 – 0933258589

مشروع دمر 
<للبيع منزل مب�روع دمر جمعية 
البالبل مغرتبني ن�شق ثاين ط ار�شي 

�شعود 4 درجات قبلي �شمايل مع 

الداخلية  البيت  م�شاحة  حديقتني 

بدون حدائق 145م2 ك�شوة ممتازة 

 –  0 9 4 0 0 0 9 0 0 6  : ه�������� 

 0966111773
دمر  م�روع  مدخل  منزل  <للبيع 
م�شاحة  ط4  اخل��ر���ش��ان��ة  ج��م��ع��ي��ة 

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

لكل  م�شعدين   + مولدة   + االر���ش 

مدخل و �شالة خا�شة بالبناء ال�شعر 

 0966111773  : ه�  مليون   120
 0940009006 –

<ترا�ش دوبلك�ش للبيع يف م�روع 
دمر ج 14 /ط1/ م�شاحة 360م2 

ك�شوة جيدة مع مراآب عدد 2 اطاللة 

خ������الب������ة ب�����������دون و������ش�����ي�����ط ه�������� : 

 0944275227
ط  دمر ج6  منزل مب�روع  <للبيع 
ار�شي �شعود 6 درجات قبلي على 

ال�شارع ك�شوة ممتازة / 3 غرف نوم 

و �شالون كبري و بلكون قبلية ) البيت 

�رح ( ك�شوة جديدة ب 120 مليون 

نهائي ه� : 0966111773 

مهاجرين 
جادة  املهاجرين  يف  منزل  <للبيع 
املرابط ار�شي م�شاحة 100م2 طابو 

اخ�ر ك�شوة جيدة ب�شعر 70 مليون 

و بازار ه� : 0933111330

�شورى  املهاجرين  يف  منزل  <للبيع 
با�ش كاتب جادة ثالثة قبو اول م�شاحة 

165م2 / 4 غرف و �شالون / ك�شوة 
و�شط ال�شعر النهائي 70 مليون ه� : 

0966756996 – 3732038
<�شقة للبيع تطل على ال�شارع ط1 
م�شاحة   / ���ش��وف��ا  و  غ����رف   3  /

اجلادة  �شورى   مهاجرين  120م2 
الرابعة  ه� : 5127251 

جادة  املهاجرين  يف  منزل  <للبيع 
ار�شي  200م2  م�شاحة  ال��وزي��رة 

 130 ب�شعر  ديلوك�ش  �شوبر  ك�شوة 

 –  4423045  : ه������  م����ل����ي����ون 

 0944383025

شقق متفرقة 
مع  75م2  م�شاحة  م��ن��زل  <للبيع 
�شطح غرفتني و �شالون ك�شوة جيدة 

ط��اب��و اخ�����ر + م�شعد ك��ه��رب��اء و 

دم��ر وزان / وادي  مناظر خ��الب��ة  

امل�شاريع / ه� : 0933781639 

مقابل  ال�شهبندر  يف  منزل  <للبيع 
70 م2 /  بيتزا رومانتيكا م�شاحة 

ط2 مع م�شعد /  2 نوم و �شالون 

ف��وري  الت�شليم  ج��دا  ج��ي��دة  ك�شوة 

للجادين دون و�شيط ه� : 6127552 

 0933258589 –
<للبيع منزل يف الزاهرة دخلة جامع 
ك�شوة  145م2  م�شاحة  االن�شاري 

جيدة ه� : 0944807678 

<ب��ي��ت ع��رب��ي اف��رجن��ي 5 غ���رف و 
ار�ش ديار و �شطح و له بابني على 

احل�����ارت�����ني دح�����ادي�����ل ق����ري����ب م��ن 

مرور  ا�شارة  اول  عند  االتو�شرتاد 

ل��ل��ب��ي��ع / ه����� :  ع���ل���ى ال���ي�������ش���ار / 

 0988289038
<للبيع منزل يف املنطقة ال�شناعية 
نزلة جامع امل�شطفى م�شاحة 90م2 

ط3 غرفتني نوم و �شالون و موزع  

ك�شوة �شوبر ديلوك�ش على الطريقة 

االوروبية للجادين فقط  ب�شعر 35 

مليون  ه� : 0993392100 

ب�رقي  منزل  امقاي�شة  او  <للبيع 
املدينة   م�شفى  من  بالقرب  التجارة 

ك�شوة  احلديقة  على  رائعة  اطاللة 

قدمية �شوكة / خدمات م�شعد بئر 

ماء ناطور ت�شليم فوري للجادين ه� 

 0951553163 :

غواص  امليدان  في  شقة  <للبيع 
طابو اخضر ط3 / غرفتني و صالون و 
حمامني / شرقي قبلي غربي مساحة 
وسيط  بدون  حصرا  برندا   + 90م2 
 : هـ  مساء   6 بعد  حصرا  التواصل  و 

 0992203778
خلف  امل��ي�����ش��ات  يف  م��ن��زل  <للبيع 
390م2  م�شاحة  ال��ك��وي��ت��ي  ج��ام��ع 

و  �شكني  235م2   / جيدة  ك�شوة 

165م2 حدائق / قبو ي�شلح جتاري 
ب�شعر 275 مليون ه� : 4423045 

 0944383025 –
<للبيع او املقاي�شة او االيجار املفرو�ش 
مدخل  اخلطيب  ���ش��ارع  بالق�شور  قبو 

م�شتقل غرفة و �شوفا و حديقة �شغرية 

ك�شوة جيدة جدا ي�شلح عيادة او لل�شكن 

طابو اخ�ر ت�شليم فوري ب 37 مليون 

للجادين ه� : 0951553163 

 / �شبابي  �شكن   / م��ن��زل  <للبيع 
جزيرة 4 م�شاحة 70م2 ك�شوة جيدة 

جدا ب�شعر 22 مليون قابل للم�شاومة 

 : ه������  و�����ش����ي����ط  دون  ل����ل����ج����ادي����ن 

 0988266149

م�شاحة  قد�شيا  يف  م��ن��زل  <للبيع 
 17 ب�شعر  70م2  77م2 + حديقة 
مليون / 3 غرف و منتفعاتهم / ه� 

 0940649505 :

<منزل يف ا�رفية الوادي 3 غرف 
و �شالون و برندا وا�شعة اطاللة على 

الوادي و ترا�ش من اخللف طابق اول 

���ش��ارع  140م2  تقريبية  م�شاحة 

عري�ش ك�شوة و�شط الت�شليم فوري 

ه� : 0993392099 

الرئي�ش  ج����ادة  يف  ���ش��ق��ة  <ل��ل��ب��ي��ع 
100م2  ترا�ش  مع  90م2  م�شاحة 

ك�شوة قدمية ح�شة �شهمية مع ت�شليم 

ال�������ش���ق���ة ط���اب���ق ث���ال���ث ف���ن���ي ه����� : 

 4472374 – 0951418823
بن  خالد  ���ش��ارع  يف  منزل  <للبيع 
الوليد على ال�شارع العام قرب قيادة 

ال�رطة ط3 / 5 غرف و �شوفا غربي 

�رقي ه� : 0933803639 

<للبيع منزل في الشريبيشات 
جـــادة الصـــدر الشـــهيد ط اول 
فني مســـاحة 200م2 / 3 غرف 
و صالـــون كبيـــر كســـوة جيـــدة 
جـــدا الســـعر 110 مليـــون قابل 

للتفاوض هـ : 0988675416 
  F3 للبيع �شقة ب�شاحية قد�شيا ج>
على  نظامي  ف���راغ  ط1  حجر  ب��ن��اء 

رخام  درج  220م2  م�شاحة  العظم 

اإطاللة جميلة ب�شعر 55 مليون قابل 

للم�شاومة للجادين دون و�شيط ه� : 

 0988266149
<للبيع او املقاي�شة منزل بالعدوي 
ديلوك�ش  جميلة  اطاللة  مميز  موقع 

�شوكة  ف���وري  ت�شليم  ط��اب��و  ك���راج 

م�����ش��ع��د و ����ش���ع���ر م���ق���ب���ول ه����� : 

 0951553163
<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل يف ����ش���ارع ب��غ��داد 
قزازين ار�شي م�شاحة 140م2 / 4 

غرف و �شالون / + �شقيفتني و �شطح 

كراج 3 ابواب خارجية ك�شوة و�شط 

طابو اخ�ر ه� : 0969454824 

يف  اكتتاب  رق��م  التنازل  و  <للبيع 
ب�شاحية  ال�شكنية  الفالحني  جمعية 

قد�شيا مدينة الفيحاء ب�شعر 6 مليون 

قابلة للتفاو�ش ه� :0968140578 

 0933393646 –
<للبيع 900 �شهم ملكية و فروغ من 
حمل يف ال�شيخ حمي الدين �شوق 

اجلمعة م�شاحة 10م2 جاهز للت�شليم 

عقد  لهم  يكتب  احل�ش�ش  بقية  و 

امللكية  كامل  عليه   يتفق  ا�شتثمار 

 37.5 احل�شة  �شعر  مليون   100
مليون ه� : 0993571106 
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املــــديـــــــر امل�صـــــــــوؤول: املهند�س �صـــــمري طــــــ�لـــو
جم�نية  - �صبوعية  اأ  - اإعالنية 

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

 معمل اأدوية جلدية جتميلية طبية 

 بحاجة اإىل

 مندوبني دعاية طبية متفرغني 
 الت�سال  0933217592  / 0955435545

 مطلوب عقار جتاري 
مب�ساحة / 150 - 200 م2  /

 اأر�سي مبنطقة ال�سهبندر - اجل�سر 

الأبي�ض - ال�سبع بحرات - بدون و�سيط 

 الت�سال من  11٫00 - 5٫00 

هـ : 3323093 

 ترقبوا اإلفتتاح 
 مطعم وكافيه وتر شرقي 

 شـــارع بغداد
 مطلوب عمال وعامالت جلميع الإخت�سا�سات 

 لإلتصال من  10٫00  - 6٫00  على الرقم  0940901810 

 مطلوب 
 مدير 

فندق

 �سعبي 
 0944337147  

 مطلوب سيدة مقيمة
 للعمل لدى عائلة صغيرة 

براتب 75 ألف وإجازة أسبوعية 
العمر  20 حتى 35 سنة 

 0936974209 - 6388177 

<للبيع حمل فروغ 20م2 + وجيبة 
20م2 + ماء + فتحة منور ي�شلح لبيع 
خلف  فحامة  ال��ف��واك��ه  و  اخل�����ش��ار 

و  البان  مقابل  ثابت  بن  زي��د  جامع 

اجبان كوكه ه� : 0933781639 

<منشأة صناعية لالستثمار او التسليم 
ساحة  احلرة  املنطقة  في  املبادلة  او 
اجلمارك مساحة 500م2 سقف عالي هـ 

 2145751 – 2126564 :
<للت�شليم 900 �شهم فروغ  فقط من 
م�شتودع ار�شي م�شاحة 30م2 يف 

�شوق  ال��دي��ن  حم��ي  بال�شيخ  حم��ل 

بقية  و  ل��ل��ت�����ش��ل��ي��م  ج���اه���ز  اجل��م��ع��ة 

ا�شتثمار  عقد  لهم  يكتب  احل�ش�ش 

مليون   60 امللكية  كامل  عليه  يتفق 

�شعر نهائي  احل�شة 22.5 مليون ه� 

 0993571106 :

<للبيع حمل يف جرمانا  قرب �شاحة 
م�شاحة  ال�شريتيل  مقابل  الرئي�ش 

 : ه������  م���ل���ك���ي���ة   + ف��������روغ  22م2 
 4472374 – 0951418823

موظفون
بتعيني  باملزة ترغب  <�ركة حديثة 
ال���دوام  االإداري�����ة  ل��الأع��م��ال  م�رفة 

األ�����ف مع   45 ال����رات����ب  ���ش��ب��اح��ي 

�شنة   30 دون  ال��ع��م��ر  امل��وا���ش��الت 

اخل����������رة غ������ري ��������روري�������ة ه������� : 

 2145877 – 0944399193
<���رك��ة م��ق��ره��ا ال��رام��ك��ة ترغب 
بتعيني عدد من املوظفات دون احلاجة 

لل�شهادة بعمر ال يتجاوز 35 �شنة و 

ب��رات��ب ���ش��ه��ري 40 األ����ف  + ب��دل 

موا�شالت ه� : 0932346791 – 

2154735
<�ركة جتارية بحاجة اإىل موظفة 
خدمة   – �شكرتاريا   – ا�شتقبال   /

بالرامكة  اجلديد  بفرعها   / زبائن 

دون  العمر  �شهريا  األف   60 براتب 

35 �شنة اخل���رة غ��ري ���روري��ة و 
امل�������وا��������ش�������الت م������وؤم������ن������ة ه�������� : 

2144402 – 0933606019
<�ركة جتارية بحاجة اىل موظفة ) 
مق�شم ( حمجبة للعمل  ا�شتقبال – 

لديها براتب 50 الف العمر دون 35 

 – �شنة يف�شل من �شكان جرمانا  

�شناعة  و املوا�شالت  دويلعة   – 

 –  0988179715  : ه���  م��وؤم��ن��ة 

 2215788
<�ركة حديثة املن�شاأ تطلب / كادر 
اإداري / طقم وكالء ت�شويق براتب  

اأ�شبوعي 15000 + ن�شبة العمر دون 

30 �شنة ه� : 0932346791
تتقن  عربي  ادب  خريجة  <يلزمنا 
العمل على احلا�شوب بدوام جزئي 

 –  0962111164  : ه�  كامل  او 

  2258692
امل��واد  با�شترياد  خمت�شة  <�ركة 
الطبية التجميلية بحاجة لتوظيف / 

مرا�شالت   – ا�شتقبال   – حما�شبة 

و  �شنة   35 دون  العمر   / جت��اري��ة 

براتب �شهري و بدل موا�شالت ه� : 

2154735

<�ركة جتارية تطلب اآن�شة حمجبة 
للعمل لديها بفرعها اجلديد بالرامكة 

خرة  ب���دون  �شنة   35 دون  العمر 

موؤمنة  املوا�شالت  األ��ف   60 براتب 

االت�����ش��ال م��ن 11-6 م�����ش��اء ه��� : 

2232246 – 0934241443
بحاجة  بالرامكة  طبي  <م�شتودع 
 ) مق�شم   – ا�شتقبال   ( موظفة  اىل 

للعمل لديها براتب 50 الف و اخرة 

غري �رورية و املوا�شالت موؤمنة ه�  

 2215788 – 0988179715:

<وكالة دعاية تطلب م�شممة جتيد 
و  الفوتو�شوب  ب��رام��ج  على  العمل 

 : ه����  دي����زاي����ن  ان  االل�������ش���رتي���رت و 

2332611 – 0944355358
جتميلية   ط��ب��ي��ة  م�����واد  <م�������ش���ت���ودع 
اإداري��ة /  بالرامكة بحاجة اإىل طاقم 

مديرة تنفيذية – ا�شتقبال – مق�شم / 

براتب 60 األف �شهريا العمر دون 40 

�شنة اخلرة غري �رورية و املوا�شالت 

 –  0966226640  : ه����  م���وؤم���ن���ة 

2135309 – 2144403
<مطلوب انسة للعمل في محل 
 : البســـة بســـاحة عرنـــوس هــــ 

  0954331335
<م��ك��ت��ب م��ق��ره ال��رام��ك��ة خمت�ش 
يرغب  لتجميلية  ا مل�شتح�رات  با

دون  العمر  ا�شتقبال  موظفة  بتعيني 

30 �شنة ال�شهادة غري �رورية ه� : 
0932346791 – 2154735

<مطلوب موظفة ت�شويق على الهاتف 
ي���ت���ج���اوز 35 ع����ام ه���� :  ب��ع��م��ر ال 

 0950006625  - 4440114
<�ركة جتارية بحاجة اىل موظفة ) 
للعمل  حمجبة   ) مق�شم   – ا�شتقبال 

لديها براتب 50 الف العمر دون 35 

�شنة يف�شل من �شكان ميدان -  زاهرة 

– نهر عي�شة و املوا�شالت موؤمنة ه� : 
 2215788 – 0988179715

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

0955550519 –
<مطلوب مدر�شة لغة انكليزية و مدر�شة 
لغة فرن�شية لتدري�ش طالب يف املرحلة 

االع���دادي���ة يف اجل�����ر االب��ي�����ش ه��� : 

 4472374 – 0991245244

سكرتاريا
<جم��م��وع��ة ط��ب��ي��ة ب�����ش��ارع ال��ع��اب��د 
بحاجة اىل �شكرترية تنفيذية ال�شهادة 

���ش��ن��ة   30 دون  ال���ع���م���ر  م��ط��ل��وب��ة 

املوا�شالت موؤمنة و الراتب ممتاز  ه� 

 2145877 – 0944399193 :

بحاجة  بالرامكة  طبي  <م�شتودع 
اىل موظفة ) �شكرتارية ( للعمل لديها 

ب���رات���ب 50 ال����ف  و اخل����رة غري 

 –  0988179715  : ه�  ���روري��ة 

 2215788

<جم���م���وع���ة جت���اري���ة ت��ع��م��ل يف جم��ال 
�شكرترية حمجبة  اإىل  بحاجة  اال�شترياد 

اأنيقة للعمل لدى فرعها اجلديد / الرامكة 

– احلمرا / بدوام �شباحي و براتب 45 
اأدن��ى  كحد  ثانوية  ال�شهادة  مبدئيا  األ��ف 

متفرغة و اخلرة غري مطلوبة املوا�شالت 

 : ه���  م�شاء   6-11 م��ن  االت�شال  موؤمنة 

– 2255351
<دكتور اسنان في املزة فيالت غربية 
بحاجة  قريش  سيد  جمعية  جانب 
 / سنية  مساعدة   / سكرتيرة  الى 
املزة  سكان  من  حصرا  تكون  ان  على 
اخلبرة  مساء   8:30 –  4 من  الدوام 
 –  6112994  : هـ  مطلوبة  غير 

 0933375991
<�ركة جتارية بحاجة اإىل �شكرترية 
اجلديد  فرعها  ل��دى  للعمل  حمجبة 

بالرامكة بدوام �شباحي براتب 60 

كحد  ثانوية  ال�شهادة  �شهريا  األ��ف 

اأدن�������ى اخل������رة غ����ري �����روري����ة و 

امل�������وا��������ش�������الت م������وؤم������ن������ة ه�������� : 

2144403 – 0933606081
<�ركة جتارية بحاجة اىل موظفة ) 
لديها  للعمل  حمجبة   ) �شكرتاريا 

براتب 50 الف ل .�ش اخلرة غري 

و  �شنة   40 دون  العمر  و  �رورية 

امل�������وا��������ش�������الت م������وؤم������ن������ة ه�������� : 

 2215788 – 0988179715
كامل  بشكل  موظفة  للعمل  <مطلوب 
العمل على  السكرتارية /  ضمن قسم 
  / الشركة  عمالء  مع  للتواصل  الهاتف 
و  سنة   32 دون  العمر  مصلى  بباب 
الدوام 8 ساعات هـ :2230790 – 

0954995000

عمال
او  ع��ادي  <بحاجة اىل عامل /ة/ 
فني  ) ميكانيك – كهرباء – الكرتون 

( للعمل لدى �ركة على خط انتاج 

بنظام ورديات العمل فوري و ح�شب 

 –  5641542  : ه�����  ال����ك����ف����اءة 

 0930147448
<�ركة جتارية بدم�شق بحاجة اىل 
بني  العمر  ك��ام��ل  ب���دوام  م�شتخدم 

 –  4440114  : ه���  ع��ام   40-20
 0950006625

مهن
<يلزمنا معلم جنار خ�شب / �شاب 
ع��ام��ل ال��ع��م��ر ف���وق 40 م��ن �شكان 

جرمانا و ما حولها  ه� : 5618980 

 0955618980  -

<يلزمنا معلم منجور املنيوم / �شاب 
ع��ام��ل ال��ع��م��ر ف���وق 40 م��ن �شكان 

جرمانا و ما حولها ه� : 5618980 

 0955618980 –

رعاية وتنظيف 

<مطلوب مقيمة لدى عائلة براتب 80 
الف ه� : 0988336468 

<مطلوب ان�شة  للعمل لدى عائلة لالعمال 
املنزلية بدوام من ال�شاعة 9 �شباحا حتى 

3 ظهرا براتب مغر و اج��ازة ا�شبوعية 
العمر من -20 30 �شنة ه� : 6388177 

0936974209 –
لدى  للعمل  مقيمة  �شيدة  <مطلوب 
ع��ائ��ل��ة ���ش��غ��رية ب��رات��ب 75 ال���ف و 

اجازة ا�شبوعية العمر من 20 – 35 

 –  3688177  : ه�������  �����ش����ن����ة 

0936974209
م�شنة  لدى  للعمل  مقيمة  <مطلوب 
 : ه�����������  ال�������������ف   80 ب����������رات����������ب 

 0931606623
عائلة  ل��دى  للعمل  م��ن��زل  م��دب��رة  مطلوب 

حمرتمة يف مدينة دم�شق و اجازة ا�شبوعية 

ه� : 2723495 – 0933051300

سائقني 
<مطلوب �شائقني ملكتب تك�شي يف 
 –  3168801  : ه���  م�����روع دم��ر 

 0943168803

أزياء
<ور�شة خياطة يف ركن الدين مبجال 
الن�شائي  ال��رتان�����ش��ك��وت  و  امل��ان��ط��و 

او  ق��ط��ع��ة  ع��ام��ل /ة/  ب��ح��اج��ة اىل 

م�شاعد باجور عالية ه� : 2711309 

 0933258928 –
<معمل الجنوري بحاجة اىل عاملة امبالج 
– درزة – حبكة – �شك  براتب ممتاز و بدل 

موا�شالت ه� : 0932887747 

<ي��ل��زم��ن��ا م��ق�����ش��دار ���ش��ح��ب ق��وال��ب 
جاكيت ن�شواين للعمل يف �رقي ركن 

الدين باجور مغرية ه� : 4441485 

<مطلوب  عمال خياطة بنطلون رجالي 
بن  خالد  بشارع  للعمل  املراحل  كافة 
الوليد لالتصال او عن طريق الواتس 

اب هـ : 0933212251
 – درزة  عامالت  او  عمال  <يلزمنا 
الالجنوري  مجال  في  كوي   – حبكة 
للعمل في ورسة بشارع خالد بن الوليد 

هـ : 0999566260 

يطلب عماًل
<رجل يف ال�شبعني من العمر يرغب يف 
العمل / حار�ش بناء مقيم / يف مدينة 

دم�شق و حميطها ه� : 2777332 

مدر�ش لغة انكليزية م�شتعد العطاء 

درو�ش خالل فرتة ال�شيف و ال�شتاء 

ب�����ا������ش�����ع�����ار ت�������ش���ج���ي���ع���ي���ة ه�������� : 

 0934332076

تصلح  ارضي  طابق  عيادة  <لالجار 
لطبيبة بكل االختصاصات عدا طب االسنان 
و ذلك مع غرفة انتظار مشتركة مع طبيبة 
من  االتصال  الشام  معضمية  في  اسنان 

 0933668382  : هـ  مساء   9-3

<مبيع و تركيب كافة انواع امل�شاعد 

/ حمولة – م�شايف – بانورامي / 

ه� : 0936866407

 / م�شتعملة  حلويات  ع��دة  <للبيع 
براد م�شطح مع رخامة تريد و فرن 

غاز و خفاقة و غربيات و �شاجات 

وات�����ش   –  0934802959  : ه��� 

 0994843679
 + �شناك  و  ملطعم  م��ع��دات  <لدينا 
لديه  �ريك  مطلوب   ( كاملة  بيتزا 

�شمن   ) املهنة  لهذه  ي�شلح  حم��ل 

مدينة دم�شق ه� : 0944807678 

م�شتلزمات  و  جتهيزات  <يلزمنا 
خ��ا���ش��ة مب�����ش��ت��ودع ادوي������ة ه���� : 

 0996884818

 405 بيجو  �شيارة  لل�راء  <مطلوب 
نظيفة من �شاحب العالقة ال�شعر بحدود 

5.5 مليون ه� : 0949599996 

عمل  او  شهادة  لديها  ليس  <ملن 
د  ا ستير با تعمل  ية  ر جتا سسة  مؤ
ترغب  الطبية  التجميلية  املنتجات 
بتعيني آنسة للعمل الستكمال كادرها 
 50 الراتب  ساعات   8 الدوام  اإلداري 
العمر  مواصالت  بدل   5000  + الف 
 –  2230790  : هـ  سنة   30 دون 

 0955550519
<موؤ�ش�شة لالدوات الريا�شية باملزة 
ترغب بتوظيف موظفة ادارية �شمن 

ال���دوام  ال��ف   45 ب��رات��ب  املوؤ�ش�شة 

�شباحي اخل���رة غ��ري ���روري��ة و 

املوا�شالت موؤمنة ه� :0944399193 

 2145877 –
ملوؤ�ش�شة  ت�شويق  اداري���ة  <مطلوب 
خمت�شة بالعناية التجميلية لل�شيدات 

ه� : 0949000650 

<جمموعة جتارية تعمل يف جمال 
�شكرترية  اإىل  بحاجة  اال���ش��ت��رياد 

فرعها  ل���دى  للعمل  اأن��ي��ق��ة  حمجبة 

اجلديد / الرامكة – احلمرا / بدوام 

مبدئيا  األ��ف   45 براتب  و  �شباحي 

ال�شهادة ثانوية كحد اأدنى متفرغة و 

اخلرة غري مطلوبة املوا�شالت موؤمنة 

االت�����ش��ال م��ن 11-6 م�����ش��اء ه��� : 

 2232246 – 2255351
<�ركة جتارية بالرامكة بحاجة اىل 
م��ق�����ش��م –  م��وظ��ف��ة ) ا���ش��ت��ق��ب��ال – 

�شكرتاريا ( للعمل لدى فرعها اجلديد 

براتب 50 الف العمر دون 40 �شنة 

 : م����وؤم����ن����ة ه�������  امل������وا�������ش������الت  و 

 2215788 – 0988179715
�شيدلية  يف  للعمل  ان�شة  <يلزمنا 
لي�شت  �شباحي  دوام  بكفر�شو�شة 

�رورة اخلرة ه� : 2113531 – 

 0988451462
<جم��م��وع��ة ح��دي��ث��ة امل��ن�����ش��اأ مقرها 
الرئي�شي بالرامكة بحاجة اإىل اآن�شة 

للعمل لدى �شالتها اجلديدة باحلمرا 

ب����دوام ���ش��ب��اح��ي ب��رات��ب 60 األ��ف 

���ش��ه��ري��ا اخل�����رة غ���ري م��ط��ل��وب��ة و 

املوا�شالت موؤمنة يف�شل من �شكان 

الرامكة و ما حولها ه� : 2135309 

 -0966226640 2144402 –
<�ركة جتارية ترغب بتعيني موظفة 
ال�������ش���ه���ادة غ���ري �����روري����ة ب��رات��ب 

35000 �شهريا ه� : 2154735 
يف  �شنع  منتجات  عر�ش  <�شالة 
اإىل  بحاجة  ب��امل��راأة  للعناية  �شوريا 

موظفة للعمل لدى اإحدى �شاالتها / 

/ مبجال  احلمرا   – ب��رزة  م�شاكن 

 60 براتب  �شكرتارية   – املحا�شبة 

األف العمر دون 40 �شنة املوا�شالت 

م��وؤم��ن��ة االت�����ش��ال م��ن 11-6 ه��� : 

2256550 – 0965391473
<مطلوب �ريك مبحل او براأ�ش مال 
مل��ع��م��ل ح��ل��وي��ات ���ش��غ��ري / ال��ع��دة 

م��وج��ودة  / ه� : 0994843679 

 0934802959 –
<�ركة جتارية بدم�شق بحاجة اىل 
بني  العمر  ك��ام��ل  ب���دوام  م�شتخدم 

 –  4440114  : ه���  ع��ام   40-20
 0950006625

مختص  مكة  ا لبر ا ه  مقر <مكتب 
غب  ير لتجميلية  ا ت  ا ملستحضر با
دون  العمر  استقبال  موظفة  بتعيني 
30 سنة الشهادة غير ضرورية الراتب 
ـ :  35 الف مبدئيا و املواصالت مؤمنة ه
0954995000 –  2230790
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