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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  0950006625  / 4440114

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

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

هاتف   0935094070 

 مؤسسة النور التجارية  
 وكيل معتمد شركة أفيس وسي الفي لمواد الزينة والتجميل 

والعناية بالشعر وعناية الطفل 
 ترغب بتعيين كواد من الجنسين 

 - مدير /ة مبيعات - مدير / ة تسويق  
 - مسؤولي مبيعات وتسويق  للفعاليات التجارية والصيدليات 

 - مسؤولي مبيعات  حصرًا صالونات  حالقة نسائية 
 رواتب مميزة + نسب مبيعات - حوافز - بدل مواصالت 

 لالتصال هـ 3346016 / 3346015 

مدرسة خاصة في ضاحية قدسيا 
 من الفئات إلى الصف السادس 

بحاجة إلى معلمات في جميع األختصاصات
إضافة إلى مشرفات باص ونظافة 

لالستعالم 0964379650  

 مزة 
باملزة خلف معهد  <للبيع منزل 
اللغات الع�سكرية م�ساحة 80م2 

ك�سوة جديدة و مطبخ امريكي / 

ط2 فني / هـ : 0933836919 

 0935346651–
املــــزه طابق  <لــلــبــيــع مــنــزل يف 
ار�سي م�ساحة داخلية 160م2 

موقع  واجهة  425م2  حديقة  و 

هام جدا ي�سلح الي مهنة جتارية 

ــن هــــ :  ــجــادي ــل بــ�ــســعــر مـــغـــري ل

 0932892677
<للبيع منزل باملزة فيالت غربية 
�سارع الغزاوي ار�سي مع حديقة 

مغر  ب�سعر  600م2  مــ�ــســاحــة 

 : هـــ  و�سيط  دون  فقط  للجادين 

 6133359 – 0933258589
<للبيع مــنــزل  اتــو�ــســراد املــزة 
م�ساحة  ديلوك�س  �سوبر  ك�سوة 

اطاللة خالبة  دوبلك�س  180م2 
بداعي ال�سفر ب�سعر مغر للجادين 

دون و�سيط هـ : 0933258589 

 6133267 –

مشروع دمر 
<للبيع منزل مب�رشوع دمر ج12 
�سارع املدار�س اإطاللة  على طريق 

ال�ساحية على 3 جهات /ط3/ + 

م�ساحة  عــاديــة  كــ�ــســوة  م�سعد 

املالك  بــدون و�سيط من  190م2 
للم�سري االت�سال بني 4-6 هـ 

  0933689401 :

بناء  البلد  �سقة يف دمر  <للبيع 
الــدفــاع جــانــب مدر�سة  مــعــامــل 

مــ�ــســاحــة  هـــا�ـــســـم ط3  حــكــمــت 

110م2 غربي �رشقي 3 غرف نوم 
مع �سوفا ب�سعر 100 مليون هـ 

 -   3 1 6 4 8 5 7  :

 0940724329
<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر ج 
16 /ط4/ مه م�سعد بناء نقابة 
�سوبر  ك�سوة  190م2  املحامني 

ديــلــوكــ�ــس مـــع  حــمــامــني �رشقي 

جنوبي مع خدمات الت�سليم فوري 

 –  0999206127  : هــــــ 

 2313724
<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر ج16 
بناء املحامني ط2 فني مع م�سعد و 

خدمات 140م2 مع حمامني و ك�سوة 

اإطاللة وا�سعة على قد�سيا  ديلوك�س 

 : هـــ  فـــوري  الت�سليم  غــربــي  جنوبي 

 0944633439 – 6336331

بداية  جرمانا  �سقة يف  <للبيع 
م�ساحة  ال�سمايل  الكورني�س 

90م2 مع الفر�س طابق خام�س 
فني مع م�سعد ب�سعر 23 مليون  

هـ : 0969001053 

<منزل للبيع غرفتني و �سالون 
و منافع ك�سوة جيدة ار�سي ركن 

الدين �سارع ا�سد الدين وانلي 

هـ : 0944972681 

<لــلــبــيــع �ــســقــة �ـــســـارع بـــروت 
  SOS القدمي بعد قرى االأطفال

مفرق جبل الورد �سوكة م�ساحة 

80م2 ب�سعر 4.5 مليون ي�سلح 
عــــيــــادة لـــلـــجـــاديـــن فـــقـــط هـــــ : 

0999558961
<للبيع منزل  عربي افرجني اأربع 
55م2 يف  طـــابـــق  كـــل  طـــوابـــق 

ــــة �ـــــســـــهـــــدا هــــــــ :  ــــ�ــــســــاحلــــي ال

 4442135 – 0957970465
<للبيع بداعي ال�سفر منزل يف 
�سارع الباك�ستان جانب ع�سر 

ابو عبدو ط1 غرفتني و �سالون 

الت�سليم  قــدميــة  ك�سوة  �سغر 

فوري ب�سعر مغر للجادين فقط 

دون و�سيط هـ : 0944757061 

6127552 -

<للبيع رقم اكتتاب �سقة للتنازل 
ال�سكنية  الفالحني  جمعية  يف 

قد�سيا  �ساحية  الفيحاء  مدينة 

للتوا�سل هـ : 0968140578 

الطلياين  يف  مــنــزل  ــالجــار  <ل
طابق ثاين مفرو�س غرفتني نوم 

مطبخ   + + حمامني  �سالون   +

ـــــــــــ :  كـــــــ�ـــــــســـــــوة جـــــــــيـــــــــدة ه

 0933210672

شقق متفرقة 
<للبيع منزل يف �سارع 29 اأيار 
جانب �سينما ال�سفراء طابق ثاين 

فــنــي كــ�ــســوة قــدميــة 4 غـــرف و 

ـــط هــــــ :  ـــي ـــس ـــــــدون و� ـــا ب ـــوف �ـــس

 0944896277
<للبيع قبو يف �ساحة التحرير اأول 
�سارع حلب م�ساحة 165م2 داخلي 

و 75م2 حديقة ي�سلح جلميع املهن 

دون  للجادين  املعاينة  عند  ال�سعر 

و�سيط هـ : 0994093719 

<للبيع منزل يف املع�سمية م�ساحة 
185م2 طابق ثالث قبل االأخر بناء 
حجر ب�سعر 22 مليون بحاجة اىل 

ــيــون فــقــط هــــ :  تــرمــيــم مبــبــلــغ مــل

 6134320 – 0944308801
<لــلــبــيــع بــداعــي الــ�ــســفــر منزل 
ط  70م2  مــ�ــســاحــة  بــالــطــلــيــاين 

ار�سي طلوع 4 درجات غرفة و 

قبلي  �سغرة  حديقة   + �سالون 

�سمايل الت�سليم فوري  للجادين 

فقط ب�سعر مغر بدون و�سيط هـ : 

 6133267 – 0944757061
<للبيع بدون و�سيط منزل ار�سي 
مــ�ــســاحــة  اذار  مــعــهــد  قــد�ــســيــا 

100م2 / 3 غرف و �سالون كبر 
 : هـ  مليون   15.5 نهائي  ب�سعر 

 0993439533

<للبيع منزل يف العدوي 135م2 
/3 غرف و �سالون و موزع  و 

حمامني / طابق ثالث مع م�سعد 

بدون  او  فر�س  مع  جيدة  ك�سوة 

 : هــــــ  مــــلــــيــــون   150 بـــ�ـــســـعـــر 

 0969629792
<للبيع �سقة يف �سارع اخلطيب 
 4  / الكندي  �سارع  على  مطلة 

قبلي  ط3   / �ــســالــون  و  غـــرف 

�رشقي ك�سوة جيدة الت�سليم فوري 

 : هـــــــــــــ  �ــــــــســــــــيــــــــط  و دون 

 0966134849
<للبيع منزل يف املنطقة ال�سناعية 
نزلة جامع امل�سطفى م�ساحة 90م2 

ط3 غرفتني نوم و �سالون و موزع  

ك�سوة �سوبر ديلوك�س على الطريقة 

االأوروبية للجادين فقط  ب�سعر 35 

مليون  هـ : 0993392100 

دخلة  املــيــدان  يف  منزل  <للبيع 
جامع املن�سور 3 غرف و �سوفا 

ك�سوة  90م2  م�ساحة   / قبو   /

جيدة الت�سليم فوري بدون و�سيط 

عقاري ح�رشا هـ : 8814827 

 0955389019 –
<للبيع �سقة 85م2 طابو اخ�رش 
املنطقة  �ــرشقــي يف  قبلي  اجتـــاه 

ال�سناعية ب�سعر 42 مليون هـ : 

 0997495001

<للبيع �سقة �سارع ابن ع�ساكر 
ك�سوة  /ط3/  75م2  م�ساحة 

ديلوك�س ب�سعر 32 مليون ل.�س 

هـ : 0944583242 

<لــلــبــيــع �ــســقــة يف ركـــن الــديــن 
ال�سيخ خالد حارة ال�سوان  يبعد 

عن احلارة 150م غرفة و �سالون 

 / و�سط  ك�سوة   / منتفعات  مع 

الــ�ــســارع   عــلــى  م�ستقل  مــدخــل 

 : هــــــــ  ـــــون  ـــــي مـــــل  6 بــــ�ــــســــعــــر 

 0944796215
 3 ـــوادي  ال اأ�رشفية  <مــنــزل يف 
غرف و �سالون و برندا وا�سعة 

اإطاللة على الوادي و ترا�س من 

اخللف طابق اأول م�ساحة تقريبية 

ك�سوة  عري�س  �ــســارع  140م2 
ــيــم فــــــوري هـــــ :  ــتــ�ــســل و�ـــســـط ال

 0993392099
95م2  م�ساحة  مــنــزل  <للبيع 
جـــانـــب �ـــســـوق اخلـــ�ـــرشا طــابــق 

خام�س + ملحق و ترا�س اإطاللة 

عــــلــــى مــــديــــنــــة دمــــ�ــــســــق هــــــ : 

 0936231289
ال�سارع  على  تطل  للبيع  <�سقة 
طابق اأول / 3 غرف و �سوفا / 

120م2 اجلادة الرابعة مهاجرين 
�سورى هـ : 5127251 

يف  الهيكل  على  �سقة  <للبيع 
جــرمــانــا بــاأ�ــســعــار مــغــريــة هــــ : 

 –  0 9 3 3 0 8 4 4 7 5
 094222267

الرئي�س  جــادة  �سقة يف  <للبيع 
م�ساحة 90م2 مع ترا�س 100م2 

مع  �سهمية  ح�سة  قدمية  ك�سوة 

ت�سليم ال�سقة طابق ثالث فني هـ 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3  :

 4472374

عرنو�س ط3  �سقة يف  <لالجار 
فني مع م�سعد ن�سف عف�س / 

4 غرف و �سالون / اجار �سنوي 
 –  4472374  : هــــ  حـــ�ـــرشا 

 0951418823
<لالجار  غرفة مفرو�سة ب�سارع 
بغداد مع �ساحبة املنزل لالإناث 

 –  2315759  : هــــــ  فــــقــــط 

 0959866439
لالجار ح�رشا لفتاتني غرفة نوم 

جلو�س  غرفة   + + حمام خا�س 

ال�سقة املطبخ م�سرك  املي�سات 

خـــلـــف جـــامـــع الـــعـــثـــمـــان هـــــ : 

 0937543137 – 4440150

<للبيع مزرعة يف الغزالنية م�ساحة 
21 دومن مفرزة طابو اخ�رش مع بناء 
ــار  3 طــوابــق مــع م�سبحني و 3 اآب
تــ�ــســلــح مــنــ�ــســاأة �ــســيــاحــيــة هــــ : 

 0951418823 – 4472374
< أرض للبيع  مساحة  10 دومن 
موقع مميز منطقة خيارة دنون تصلح 

ملنشأة هاتف  0957460144

<مطلوب لل�رشاء دفر �سبابي او 
بدون  قد�سيا  �ساحية  يف  منزل 

 : العالقة هـ  و�سيط من �ساحب 

 3451093

 
مكتب  اال�ــســتــثــمــار  راو  ــالجــا  ل

جتاري طابق ثاين م�ساحة 32م2 

يف بــــنــــاء بــــــرج دمـــ�ـــســـق  هــــ: 

0933254901

برج   يف  جتــاري  مكتب  <للبيع 
دم�سق املرجة طابق علوي / 45 

م2 / زاوية اطاللة رائعة للتوا�سل 

هـ :0968140578 

بالكامل  مكتب جمهز  <للتنازل 
يف الربامكة / املنطقة احلرة / 

م�ساحة 137م2  / 5 غــرف و 

�سالون / موقع مميز جدا وات�س 

اب هـ : 0096176465401 

مبنطقة  جتاري  محل  <للبيع 
اولى  جادة  شطة  املهاجرين 
مساحة 15م2 و سقف 4,25 م 
يصلح لكافة االعمال و املصالح و 
املهن هـ : 0933229110 
<للت�سليم حمل يف ال�ساغور باب 
احلديد م�ساحة تقريبا 3م2 مع 

واجهة املنيوم + �سقيفة + كهرباء 

 : ـــــ  ه  / فـــــــوري  الــتــ�ــســلــيــم   /

 0940418062
خلـــف  محـــل  للبيـــع  >
دخلـــة  املجتهـــد  مشـــفى 
جامـــع احليواطيـــة طابو 
 + 15م2  مســـاحة  اخضـــر 
تســـليم   2 14م ســـقيفة 
فـــوري بـــدون وســـيط هـ : 

 0997188353
<للبيع محل غربي املالكي 
شـــارع عبـــد املنعـــم رياض 
مرخـــص  30م2  مســـاحة 
فـــة  لكا يصلـــح  ي  ر جتـــا
مدوكـــر  التجاريـــة  املهـــن 
عـــي  ا بد ي  مغـــر بســـعر 
 –  3740047 الســـفر هــــ : 

 0944400010
قرب  جرمانا  يف  حمــل  <للبيع 
ال�سرتيل  مقابل  الرئي�س  �ساحة 

م�ساحة 22م2 فروغ + ملكية هـ 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3  :

 4472374
<للبيع حمل خلف م�سفى ال�رشق 
م�ساحة  نــظــام  مــدر�ــســة  مــقــابــل 

33م2 فــروغ + ملكية  الت�سليم 
فوري  هـ : 0933451625 
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 خدمة تك�سي vip  بريوت 
 اأبو عجاج 

 من واإىل مطار دم�سق - بريوت وبالعك�س 

 حجز فندقي - كافة معامالت ال�سفارات 

 4727755  /  0944581328  /  0966818648

 صالون تجميل 
مجهز بأحدث التجهيزات 

 يعلن عن  فرصة لالستثمار 
 للمهتمين مزرعة مقابل حديقة زكي األرسوزي 

 لالتصال 0991261014

 تعلن جمعية رعاية املكفوفني  
بدم�سق  عن رغبتها يف تعيني 

  مديـرة

 لرو�سة النور النموذجية لتاأهيل وتعليم املكفوفني  ممن يحملن اإجازة 

جامعية ولديهن خربة تعليمية  اأو اإدارية يف ريا�س الأطفال 
 فعلى الراغبات التوا�سل معنا على الرقم  0988686807  

 يف موعد اأق�ساه اخلمي�س  10 /  8 / 2017 

فرصة عمل 
 معمل جوارب بحاجة إلى عمال باإلختصاصات التالية 
- عمال مكنات جوارب  -  عاملة شكة أتوماتيك - عامالت  أمبالج 

 الرواتب جيدة -  حسب الخبرة 
 العنوان : طريق درعا - مقابل التاون سنتر 

 الدوام من  8 صباحًا - 4 عصرًا   
 لالستفسار هاتف  0944515244 - 0933342322 

للبيع 
 منزل مب�سروع دمر ج 12 �سارع املدار�س 

اإطاللة على طريق ال�ساحية 3 جهات - ط 

190 م2 بدون  3 + م�سعد    ك�سوة عادية   
و�سيط من املالك للم�سرتي 

 الت�سال بني 4 - 6  

 هـ  : 0933689401 

لآلجار أو االستثمار 
 ثالث مكاتب تجارية ) جانب بعضهم( طابق ثاني - مساحة 
32م2 للمكتب الواحد في بناء برج دمشق /  إمكانية تأجير 

مكتب منفصل أو مكتبين أو ثالث مكاتب معًا / حسب الرغبة  
هـ : 0933254901 

 مطلوب 
  لفندق �سعبي 

م�سرفة نظافة 

و�سيانة   
 0944337137

<للبيع حمل يف م�رشوع دمر ج 
24 ادخــار مقابل جمعية اخلر 
 : هــــ  مــكــ�ــســي  22م2  مــ�ــســاحــة 

 0944441720
بدمشق  جتاري  قبو  <للبيع 
من  يب  قر  2 9م حة  مسا
شة  ر لو يصلح  م  لشا ا ق  فند
 : هـ  ع  د مستو و  ا نة  صيا

 0933229110

<لالجار قبو م�ساحة 85م2 / 
ي�سلح  بــرجــي  بــنــاء   / حامي�س 

م�سغل خياطة او م�ستودع الدفع 

�سهري هـ : 0966140440 

<محـــل لالجار الســـنوي 
في ســـاحة القصور جانب 
أزهـــار القصـــور 43م2 هــــ : 

 0944227738
حمل  جرمانا  يف  <لال�ستثمار 
ال�سارع  عن  يبعد  مكتب  ي�سلح 

و  مك�سي  40م2  م�ساحة  العام 

ــكــور كــامــل مــع فــر�ــس جاهز  دي

ــــــــخــــــــدام هـــــــــــــ :  ــــــــت ــــــــس ــــــــال� ل

 0945913309
او  لالستثمار  صناعية  <منشأة 
ساحة  في  املبادلة  او  التسليم 
احلرة  مساحة  املنطقة  اجلمارك 
 : هـ  عالي  سقف   2 500م
  2126564 –  2145750

 2145751 -

موظفون
للعمـــل  شـــابة  <مطلـــوب 
لبســـة  ا محـــل  فـــي 
 : هــــ  عرنـــوس  بســـاحة 

 0954331335
<�رشكة مكياجات جملة و مفرق تطلب 
موظفة اإ�رشاف براتب 50 األف بدوام 

�ــســنــة و   30 الــعــمــر دون  �ــســبــاحــي 

املوا�سالت موؤمنة او ال�سهادة مطلوبة 

هـ : 2145877 – 0944399193

�ــرشكــة مطابخ  ـــدى  ل <مــطــلــوب 
مهند�س او م�ساعد مهند�س يتقن 

الــعــمــل عــلــى االأوتـــــوكـــــاد  هــــ : 

 0937225111 – 2325111
البرامكة مختص  مقره  <مكتب 
لتجميلية  ا ت  ا ملستحضر با
ظفة  مو بتعيني  غب  ير
سنة   30 دون  العمر  استقبال 
الراتب  ضرورية  غير  الشهادة 
املواصالت  و  مبدئيا  ألف   35
 –  2230790  : هـ  مؤمنة 

0954995000
ملوظف  بحاجة  جتارية  <�رشكة 
/ة/ للعمل لديها براتب ا�سبوعي 

20 األـــف اخلـــربة غــر �ــرشوريــة 
املــوا�ــســالت  و  �سنة   25 العمر 

 –  0988179715  : هـ  موؤمنة 

 2215788
ظفـــة  مو ب  مطلـــو >
تـــف  لها ا علـــى  تســـويق 
بعمر ال يتجاوز 35 ســـنة 
لتحديـــد موعـــد املقابلة 
الرقـــم  علـــى  االتصـــال 
 –  0950006625  : هــــ 

 4440114
<�ـــرشكـــة جتـــاريـــة بــحــاجــة اإىل 
�سكرتاريا  موظفة / ا�ستقبال – 

– خدمة زبائن / بفرعها اجلديد 
بالربامكة براتب 60 األف �سهريا 

العمر دون 35 �سنة اخلربة غر 

�رشورية و املوا�سالت موؤمنة هـ 

 –  0 9 3 3 6 0 6 0 1 9  :

2144402
<مطلوب مدر�سة لغة انكليزية و 
فرن�سية لتدري�س طالبة يف املرحلة 

االإعدادية يف اجل�رش االأبي�س هـ 

 –  0 9 9 1 2 4 5 2 4 4  :

 4472374
<م�ستودع طبي بالربامكة بحاجة 
مق�سم  اإىل موظفة ) ا�ستقبال – 

( للعمل لديها براتب 50 الف و 

اخلربة غر �رشورية و املوا�سالت 

موؤمنة  هـ : 0988179715 – 

 2215788

<يلزمنا مدر�س /ة/ خمت�س و 
متمكن جدا لتدري�س طالب تا�سع 

و بكالوريا من ال�سفر / انكليزي 

– ريا�سيات – فيزياء – كيمياء 
– علوم / هـ : 0947795370 
<�رشكة جتارية بحاجة اىل اآن�سة 
جتيد العمل على الكمبيوتر يف�س 

ــــا هــــــ :  ـــــن �ــــســــكــــان جــــرمــــان م

 5613447 – 0944516061
الربامكة خمت�س  مقره  <مكتب 
يرغب  التجميلية  بامل�ستح�رشات 

بتعيني موظفة ا�ستقبال العمر دون 

30 �سنة ال�سهادة غر �رشورية 
 –  2 1 5 4 7 3 5  : هـــــــــــ 

0932346791
<�ـــرشكـــة جتـــاريـــة بــحــاجــة اىل 
 ) مق�سم   – ا�ستقبال   ( موظفة 

 50 براتب  لديها  للعمل  حمجبة 

الف العمر دون 35 �سنة يف�سل 

من �سكان ميدان -  زاهرة – نهر 

 : هـ  موؤمنة  املوا�سالت  و  عي�سة 

 2215788 – 0988179715
م�رشفة  �سعبي  لفندق  <مطلوب 
 : هــــــــ  ــــة  ــــان ــــي �ــــس و  نـــــظـــــافـــــة 

0944337137
<مطلوب فورا موزع ذو خربة / 
للعمل و حتمل  �سغط العمل يف 

 : دم�سق و ريفها وات �ساب هـ 

0937850475
<�رشكة جتارية بال�سبع بحرات 
 / ـــة  اداري موظفة  بتعيني  ترغب 

ري�سب�سن / ا�ستقبال براتب 45 

الف بدوام �سباحي و العمر دون 

30 �سنة و املوا�سالت موؤمنة هـ : 
 0944399193 – 2145877
<يــلــزمــنــا انــ�ــســة لــلــعــمــل داخـــل 
املكتب متفرغة �سباحا العمر ال 

للتوا�سل على  25 �سنة  يتجاوز 

 : هـــــــــــــ  اب  ــــــــــس  ــــــــــ� ت ــــــــــوا ل ا

 0934820208
مــ�ــســتــلــزمــات طبية  <مــ�ــســتــودع 
مندوبة  او  مــنــدوب  اىل  بحاجة 

مـــبـــيـــعـــات لــلــ�ــســيــدلــيــات هـــــ : 

0962610111

<�ـــرشكـــة جتـــاريـــة بــحــاجــة اىل 
 ) مق�سم   – ا�ستقبال   ( موظفة 

 50 براتب  لديها  للعمل  حمجبة 

الف العمر دون 35 �سنة يف�سل 

دويلعة     – جــرمــانــا   �سكان  مــن 

– �سناعة  و املوا�سالت موؤمنة هـ 
 –  0 9 8 8 1 7 9 7 1 5  :

 2215788
<شركة جتارية بدمشق 
مســـتخدم  الـــى  بحاجـــة 
بدوام كامل العمر بني 20-
40 سنة هـ : 0950006625 

 4440114 –
 / تطلب  املن�ساأ  حديثة  <�رشكة 
كادر اإداري / طقم وكالء ت�سويق 

براتب  اأ�سبوعي 15000 + ن�سبة 

 : هـــــ  �ــســنــة   30 دون  الـــعـــمـــر 

0932346791
<م�ستودع طبي بالربامكة بحاجة 
مق�سم  اىل موظفة ) ا�ستقبال – 

( للعمل لديها براتب 50 الف و 

اخلـــــــربة غــــر �ـــــرشوريـــــة هـــــ : 

 2215788 – 0988179715
<�رشكة خمت�سة با�ستراد املواد 
الطبية التجميلية بحاجة لتوظيف 

 – ــال  ــب ــق ــت ــس ا�  – ــة  ــب ــس / حمــا�

مرا�سالت جتارية / العمر دون 

35 �سنة و براتب �سهري و بدل 
موا�سالت هـ : 2154735

<مــطــلــوب مــديــرة حتمل اجــازة 
جامعية و لديها خربة تعليمية و 

ادارية يف ريا�س االطفال للعمل 

 : يف جمعية رعاية املكفوفني هـ 

0988686807
جتميلية   طبية  مــواد  <م�ستودع 
بالربامكة بحاجة اإىل طاقم اإدارية 

 – ا�ستقبال   – تنفيذية  / مديرة 

مق�سم / براتب 60 األف �سهريا 

العمر دون 40 �سنة اخلربة غر 

�رشورية و املوا�سالت موؤمنة هـ 

 2144403 – 0966226640 :
2135309 –

<�ـــرشكـــة جتـــاريـــة بــحــاجــة اىل 
 ) مق�سم   – ا�ستقبال   ( موظفة 

 50 براتب  لديها  للعمل  حمجبة 

الف العمر دون 35 �سنة يف�سل 

من �سكان م�ساكن برزة   – ركن 

ـــن   و  الـــــديـــــن    – مـــهـــاجـــري

املـــــوا�ـــــســـــالت مــــوؤمــــنــــة هــــــ : 

 2215788 – 0988179715
ببيع  خمت�سة  طبية  <جمموعة 
املــ�ــســدات الــطــبــيــة بــحــاجــة اىل 

�رشورية  غــر  اخلــربة  حما�سبة 

ال�سهادة �رشورية و املوا�سالت 

و  �سنة   30 دون  العمر  مــوؤمــنــة 

الدوام �سباحي هـ : 2145877 

 0944399196 –
للعمل  /ة/  كا�سيرال  <مطلوب 
على نقطة بيع يف مطعم باملزة هـ 

 –  0 9 3 2 0 0 1 3 1 9  :

 2142994
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 موظفون 
<�ــرشكــة جتــاريــة تــرغــب بتعيني 
�رشورية  غــر  ال�سهادة  موظفة 

 : هــــ  �ــســهــريــا   35000 بـــراتـــب 

 2154735
<شركة تسويق مباشرة تطلب 
مندوبة للعمل فورا براتب مغري 
30 الف + نسبة عالية و اخلبرة 
ساعات   8 بدوام  ضرورية  غير 
العمر دون 30 سنة و املواصالت 
 –  2230790  : هـ  مؤمنة 

0955550519
<�رشكة جتارية بالربامكة بحاجة 
مق�سم  اىل موظفة ) ا�ستقبال – 

– �سكرتاريا ( للعمل لدى فرعها 
اجلديد براتب 50 الف العمر دون 

40 �سنة و املوا�سالت موؤمنة هـ : 
 2215788 – 0988179715
<جمموعة حديثة املن�ساأ مقرها 
اإىل  بحاجة  بالربامكة  الرئي�سي 

اآن�سة للعمل لدى �سالتها اجلديدة 

براتب  �سباحي  بــدوام  باحلمرا 

60 األــــف �ــســهــريــا اخلــــربة غر 
مــطــلــوبــة و املــوا�ــســالت مــوؤمــنــة 

يف�سل من �سكان الربامكة و ما 

 –  2135309  : هــــ  حــولــهــا 

 -0966226640 2144402
ترغب  الربامكة  مقرها  <�رشكة 
بتعيني عــدد مــن املــوظــفــات دون 

احلاجة لل�سهادة بعمر ال يتجاوز 

35 �سنة و براتب �سهري 40 األف  
 : هـــــــ  مــــــوا�ــــــســــــالت  ــــــــدل  ب  +

2154735 – 0932346791

<�سالة عر�س منتجات �سنع يف 
�سوريا للعناية باملراأة بحاجة اإىل 

موظفة للعمل لدى اإحدى �ساالتها 

 / احلــمــرا   – ـــرزة  ب م�ساكن   /

�سكرتارية   – املحا�سبة  مبجال 

 40 العمر دون  األف   60 براتب 

�سنة املوا�سالت موؤمنة االت�سال 

من 11-6 هـ : 0965391473 

2256550 –
او  شهادة  لديها  ليس  <ملن 
تعمل  ية  ر جتا سسة  مؤ عمل 
التجميلية  املنتجات  باستيراد 
آنسة  بتعيني  ترغب  الطبية 
اإلداري  كادرها  الستكمال  للعمل 
الدوام 8 ساعات الراتب 50 الف 
+ 5000 بدل مواصالت العمر 
دون 30 سنة هـ : 2230790 

 0955550519 –
<�ــرشكــة جتــاريــة تــطــلــب اآنــ�ــســة 
بفرعها  لــديــهــا  للعمل  حمــجــبــة 

اجلديد بالربامكة العمر دون 35 

�سنة بدون خربة براتب 60 األف 

من  االت�سال  موؤمنة  املوا�سالت 

11-6 م�ساء هـ : 0934241443 
2232246 –

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

مبيعات �سمن معر�س او �سالة 

بــراتــب 50 الــف و اخلـــربة غر 

 0988179715  : هـ  �رشورية 

 2215788 –
<نادي ريا�سي يف برج الرو�س 
بحاجة اىل مدرب / عامل تنظيف 

هـ : 0944296616 

سكرتاريا
<م�ستودع طبي بالربامكة بحاجة 
اىل موظفة ) �سكرتارية ( للعمل 

لديها براتب 50 الف  و اخلربة 

غر �رشورية هـ : 0988179715 

 2215788 –
<موؤ�س�سة جتارية ترغب بتعيني 
مكتبية  باأعمال  للقيام  �سكرترة 

بفرعها  �ساعات   8 بـــدوام  فــورا 

كحد  ثانوية  ال�سهادة  باحلمرا 

ادنــى بــدون خربة و املوا�سالت 

موؤمنة االت�سال 11-6 م�ساء هـ 

 –  0 9 5 5 5 5 3 9 2 2  :

 2255351
<مطلوب �سكرترة �سمن مركز 
توزيع اأدوات جتميل و عطورات 

العمر 35 45- �سنة براتب مغري 

جدا جدا هـ : 0945557697 

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

0954995000
<�ـــرشكـــة جتـــاريـــة بــحــاجــة اإىل 
لــدى  للعمل  حمجبة  �ــســكــرتــرة 

بدوام  بالربامكة  اجلديد  فرعها 

�سباحي براتب 60 األف �سهريا 

ال�سهادة ثانوية كحد اأدنى اخلربة 

غر �رشورية و املوا�سالت موؤمنة 

 –  0933606081  : هــــــ 

2144403
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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 

�سركة جتارية بدم�سق  ترغب برفد كوادرها  

 بفنيني لق�سم  خدمة الزبائن   برواتب مغرية  وفق ال�سروط الآتية 

 - �سهادة  معهد األكرتون اأو كهرباء 

-  العمر من 25 - 45 �سنة 

 - يتحمل �سغط العمل  واإجادة العمل بروح الفريق 

 لال�ستعالم : 4440114 / 0950006625

مطلوب للعمل 

 - موظفات كوميك �سمن ال�سالة 

 - كاتبة على الكمبيوتر ذو خربة و�سرعة يف الكتابة 

 - موظفات على اآلت  ت�سوير  مطبوعات 

 مكان العمل اتو�سرتاد املزة 

 لالت�سال هاتف :  6644699 / 0944474020

مكتب نوار 
لخدمات تنظيف المنازل 

تأمين مدبرات منزل   شهري - أسبوعي
 ورش تعزيل -  مكاتب فلل - خدمة مناسبات   

 0946546018

للتنازل  
 مكتب مجهز بالكامل في المنطقة 
الحرة ) برامكة ( مساحة 137م2 - 

خمس غرف وصالون - موقع مميز جدًا  
لالستفسار االتصال هـ : 0096176465401 / واتس أب / 

نعمل في المنتجات الطبية 
 مطلوب فورًا موزعين ذوي خبرة 

) للعمل وتحمل ضغط العمل (  في دمشق وريف دمشق   
وات أب  :  0937850475 

<جمموعة جتارية تعمل يف جمال 
�سكرترة  اإىل  بــحــاجــة  اال�ــســتــراد 

فرعها  لـــدى  للعمل  اأنــيــقــة  حمجبة 

اجلديد / الربامكة – احلمرا / بدوام 

مبدئيا  األــف   45 براتب  و  �سباحي 

ال�سهادة ثانوية كحد اأدنى متفرغة و 

اخلربة غر مطلوبة املوا�سالت موؤمنة 

االتــ�ــســال مــن 11-6 مــ�ــســاء هـــ : 

 2232246 – 2255351
<مكتب جتاري بالبرامكة بحاجة 
الى سكرتيرة  جتيد العمل على 
الكمبيوتر لالستفسار االتصال هـ 

 0944502121 :
<�ـــرشكـــة جتـــاريـــة بــحــاجــة اىل 
حمجبة   ) �سكرتاريا   ( موظفة 

للعمل لديها براتب 50 الف ل .�س 

اخلربة غر �رشورية و العمر دون 

40 �سنة و املوا�سالت موؤمنة هـ : 
 2215788 – 0988179715

عمال
جوارب  مكنات  عمال  <مطلوب 
مقابل  جــوارب  معمل  للعمل يف 

 4-8 مــن  بــــدوام  ــاون �سنر  ــت ال

ع�رشا هـ : 0944515244 

<مطلوب عامل او عاملة بدون 
أي شهادة او خبرة للعمل بصالة 
شخصيا  احلضور  بدمشق  بيع 
 : تس  ا لو ا على  ل  تصا ال ا و 

 0956994813
امبالج  عــامــالت  اىل  <بــحــاجــة 
للعمل يف معمل جوارب بطريق 

ــــد هـــــــ :  ــــــب جــــي ــــــرات درعــــــــــا ب

 0944515244
<مطلوب عامل /ة/ عادي على 
�رشكة  لدى  للعمل  انتاج  خطوط 

بدوام و راتب جيد العمل فوري 

 –  5 6 4 1 5 4 2  : هـــــــــــ 

 0930147448
يف  للعمل  /ة/  عامل  <مطلوب 
مــعــمــل كــلــف تــنــجــيــد و عــقــادة 

بدم�سق براتب جيد اخلربة غر 

�رشورية هـ : 0932005693 

غذائيـــة  مـــواد  <شـــركة 
ل  عمـــا لـــى  ا جـــة  بحا
عاديـــني هــــ : 5430342 - 

0965943000

مهن
<معمل جوارب بحاجة اىل عاملة 
�سكة براتب جيد ح�سب اخلربة 

هـ : 0933342322 

<مــطــعــم يف املـــزة بــحــاجــة اىل 
كوميك / ذكــور و انــاث /  من 

ذوي اخلربة هـ : 2142994 

 / خ�سب  جنــار  معلم  <يلزمنا 
�ساب عامل العمر فوق 40 �سنة  

 –  5 6 1 8 9 8 0  : هـــــــــــ 

 0955618980
<مطعم بحاجة الى عامل لديه 
 – الروس   / مجال  في  خبرة 
 : هـ   / اللسانات   – املقادم 

 0993169011
 / املنيوم  منجور  معلم  <يلزمنا 
 : هـ  �سنة   40 فــوق  �ساب عامل 

 0955618980 – 5618980
جر�سونة  او  جر�سون  <مطلوب 
ملطعم يف املزة هـ : 2142994 

�سندوي  ب�سطة  معلم  <مطلوب 
�ساو بوفيه للعمل يف مطعم باملزة 

هـ : 2142994 

رعاية وتنظيف 
<فندق في احللبوني بحاجة الى 
انسة او شاب للعمل في تنظيف 
 –  2240040  : هـ  الغرف 

 2240041

منزلية  خدمة  عامالت  <مطلوب 
او رعاية م�سنني / عمال �سمن 

ور�سات التنظيف هـ : 3325987 

0992337230 –
<مطلوب مقيمة للعمل لدى عائلة 
ــراتــب  ــة دمــ�ــســق ب ــن �ــســمــن مــدي

 : هـــــــــــ  �ــــــــــــــــس  . ل  85000
 –  0 9 4 0 6 4 9 5 0 5

 0933060008
منـــزل  مدبـــرة  <يلزمنـــا 
العمر بني 20-35 ســـنة هـ 

 0936464625 :
ل��دى  للعمل  مقيمة  م��ط��ل��وب   >
عائلة محترمة ضمن مدينة دمشق 
براتب  75 ألف لالستعالم هاتف  
 0931434849 / 2725224

أزياء
اىل  بحاجة  الجنـــوري  <معمل 
عاملة درزة + حبكة + ابرتني + 

ر�سة + امبالج براتب ممتاز مع 

ـــــــــــدل مــــــــوا�ــــــــســــــــالت هـــــــــ :  ب

 0932887747

<رجــــل مــتــقــاعــد لــديــه �ــســيــارة 
 / عليها  بالعمل  يرغب  خا�سة 

تو�سيل طلبات خا�سة – تو�سيل 

اطفال مدار�س – تعقيب معامالت 

000 / او اأي عمل منا�سب هـ : 
 0956275985

<م�ستخدمة م�ستعدة للعمل يف 
 : هــــــــــ  �ــــــــرشكــــــــة  او  بــــــيــــــت 

 0959866329

ســـوبر  رفـــوف  <للبيـــع 
تركيـــة  صناعـــة  ماركـــت 
بحالـــة جيـــدة للجاديـــن 
فقط هـ : 0933207594 

<للبيع �سا�سة led 32  بو�سة 
تريفيو عالية الدقة مزودة بنظام 

حــمــايــة عــكــ�ــس  اقـــطـــاب مــدخــل 

بــطــاريــة مــع مــ�ــرشح مــنــزيل مع 

�سا�سة  على  املقاي�سة  امكانية 

 : هـــــــــ  كــــــفــــــالــــــة   + ـــــــدميـــــــة  ق

 0937986658

<للبيع عدة حلويات م�ستعملة / 
براد م�سطح مع رخامة تربيد و 

فــرن غــاز و خفاقة و غربيات و 

 0934802959  : هـ  �ساجات 

– وات�س 0994843679 
<لدينا معدات ملطعم و �سناك + 
بيتزا كاملة ) مطلوب �رشيك لديه 

حمل ي�سلح لهذه املهنة ( �سمن 

مـــــــديـــــــنـــــــة دمـــــــ�ـــــــســـــــق هـــــــــــ : 

 0944807678

و  ل�سيانة  م�ستعد  �سيانة  فني 

يف  املــنــزلــيــة  االدوات  ا�ـــســـالح 

فرن   / غ�سالة   / باتقان  املنازل 

غاز / متديدات �سحية و غرها 

 –  6354073  : هـــــ   /  ...

 0944795733

و  ال�ــســتــالم  <مــدر�ــســة خمت�سة 
متابعة الطالب ال�سعفاء و تقويتهم 

ـــــــل 100%  ــيــكــونــوا مـــن االأوائ ل

املتقدمني   – تا�سع   – بــكــالــوريــا 

لفح�س الر�سيح / ال�سرب االدبي 

ـــب بــاجلــلــ�ــســة  ـــطـــال ال ــفــي  ــكــت ي  /

للدرا�سة  يحتاج  ال  و  التحفيظية 

مبفرده هـ : 0992761703 

<در�س خمت�س مبعاجلة ال�سعف 
و تقوية الطالب ليكون من االوائل 

الطالب  يتابع  و  %100 ي�رشف 
يف جميع املواد ال ن�سى الطالب 

 / مـــراجـــعـــة  اىل  يــحــتــاج  ال  و 

فح�س   / ــا�ــســع  ت و  بــكــالــوريــا 

الفرن�سي  و  العربي   + الر�سيح 

لالنتقايل هـ : 0956007964 

<مطلوب للعمل فني خمربي او 
ي�سرط  الهامة  منطقة  مــن  فنية 

ـــــب جــــيــــد هــــــ :  ـــــرات اخلــــــــربة ب

0951551985

ا�سكونا  اوبـــل  �ــســيــارة  <للبيع 
موديل 77 بحالة ميكانيكية جيدة 

و  مليون  ب�سعر  بخ  اىل  بحاجة 

350 الف هـ : 0955230656

<مطلوب لل�رشاء �سيارة بيجو 405 
ال�سعر  العالقة  �ساحب  من  نظيفة 

 : هــــــــ  مـــــلـــــيـــــون   5.5 بـــــــحـــــــدود 

 0949599996




