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

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

هاتف   0935094070 

                      نور ال�شام  للخدمات 
                                                    رعاية م�شنني   

                                                مدبرات منازل  - مقيمات وغري مقيمات

اأ�ســــعارنا منا�ســــبة                                          0931606623  /0988336468 / 2742034

 خدمة تك�سي vip  بريوت 
 اأبو عجاج 

 من واإىل مطار دم�سق - بريوت وبالعك�س 

 حجز فندقي - كافة معامالت ال�سفارات 

 4727755  /  0944581328  /  0966818648

 لني 
 معاجلة فيزيائية تن�سيط 

دورة دموية تك�سري �سحوم 

0938038743 

مشروع دمر 
<للبيع ترا�س يف م�رشوع دمر 
 + 220م2  داخ��ل��ي��ة  م�����س��اح��ة 

ترا�س 200م2 ك�سوة ديلوك�س 

 3  / رائعة  اطاللة  الفر�س  مع 

غ����رف ن����وم + 4 ح��م��ام��ات + 

 : ه�  ف��وري  الت�سليم  �سالونني 

 0945801619
�سارع  دمر  �سقة مب�رشوع  <للبيع 
امل��غ��رب��ني ب��ن��اء ح��ج��ر م���ع حديقة 

حديقة   + 140م2  داخلية  م�ساحة 

150م2 ك�سوة جيدة الت�سليم فوري 
للجادين ه� : 0945801619 

خلف  دم��ر  مب�رشوع  �سقة  للبيع 

االب تاون 3 غرف نوم + �سالون 

ك�����س��وة دي��ل��وك�����س م��ع م��ول��دة + 

م�ساعد ه� : 0933927382

<ل��ل��ب��ي��ع ���س��ق��ة مب�����رشوع دم��ر 
ج��م��ع��ي��ة ال��ت��ع��م��ر ب���ن���اء حجر 

م�ساحة 150م2 / 3 غرف نوم 

ديلوك�س  ك�سوة   / �سالون   +

اطاللة رائعة م�سعد + مراآب + 

ف��وري  الت�سليم  للبناء  م��ول��دة 

للجادين ه� : 0945801619 

<للبيع منزل يف م�رشوع دمر 
ج 16 م�ساحة 150م2 ك�سوة 

امل�رشوع  على  اإطاللة  ديلوك�س 

ب 135 مليون بدون و�سيط ه�: 

 0965006547

<للبيع منزل مب�رشوع دمر ج 
12 �سارع املدار�س اطاللة على 
طريق ال�ساحية على 3 جهات 

/ط3/ مع م�سعد ك�سوة عادية 

190م2 بدون و�سيط من املالك 
للم�سري ه� : 0933689401 

بني 4-6 م�ساء 

<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر ج 
160م2  ���س��وك��ة  /ط3/   11
ك�سوة جيدة اطاللة رائعة ب�سعر 

ب��دون و�سيط ه� :  125 مليون 
 0944275227

مزة 
<للبيع منزل باملزة اتو�سراد خلف 
ك�����س��وة �سوبر  اال���س��الم��ي  ال��ب��ن��ك 

ديلوك�س ط ار�سي 80م2 + وجيبة 

مغر  ب�سعر  ���س��م��ايل  قبلي  20م2 
دون  فقط  للجادين  ف��وري  الت�سليم 

 –  0933258589: ه���  و���س��ي��ط 

 6133267
اتو�سراد  باملزة  منزل  <للبيع 
�سمايل  قبلي  160م2  م�ساحة 

ك�سوة �سوبر ديلوك�س 3 غرف 

نوم و �سالون للجادين فقط دون 

 0944757061  : ه���  و�سيط 

 6127552 –
<للبيع منزل بداعي ال�سفر اتو�سراد 
و  غ��رف   3 180م2 /  امل��زة م�ساحة 

�سالون / دوبلك�س ك�سوة �سوبر مع 

فقط  للجادين  فوري  الت�سليم  العف�س 

دون و�سيط ه� : 0944757061

يف  بيت  املقاي�سة  او  <للبيع 
���س��ارع ب��غ��داد ط2 فني ج��ادة 

راقية طابو اخ�رش ك�سوة جيدة 

ه� : 0951500786 

<للتسليم شقة جتارية  
باحلريقـــة الشـــارع العام 
مقابل قهوة الدرويشـــية 
على الزاوية هـ : 8888910 

 0944321655 –
للبيع منزل يف الربامكة ال�سوق 

ماركت  �سوبر  ف��وق  التجاري 

ان�س �سابقا طابق اول م�ساحة 

150م2 ه� : 0993180722
<للبيع منزل بالطلياتي ط ار�سي 
ك�سوة ممتازة  درج��ات   4 طلوع 

قبلي  وجيبة   + �سالون  و  غرفة 

�سمايل ب�سعر مغر الت�سليم فوري 

 : ه���  و�سيط  دون  فقط  للجادين 

 6133267 – 0933258589
<للبيع بناء موؤلف من طابقني 
مع �سطح قابل للبناء / كاتب 

عرطوز  منطقة جديدة   / عدل 

ال��ف�����س��ل ب�����س��ع��ر م���غ���ر ه����� : 

    4418949

شقق متفرقة ..
م�ساحة  باملالكي  �سقة  <للبيع 
و  ن�����وم  غ�����رف   4  / 250م2 
ديلوك�س  ك�����س��وة   / ���س��ال��ون��ني 

اطاللة رائعة طابو اخ�رش يوجد 

م�سعد الت�سليم فوري للجادين 

ه� : 0945801619 

<للبيع منزل في منطقة 
مـــع  جا نـــب  جا ز  ا لقـــز ا
التوحيـــد مســـاحة 60م2 
/ط4 مع السطح /  نصف 
كسوة / كاتب عدل / بسعر 
9 مليون هـ : 5438326 – 

 0992632379
<للبيع بدون و�سيط منزل ار�سي 
قد�سيا معهد اآذار م�ساحة 100م2 

/ 3 غرف و �سالون كبر ب�سعر 

 : ه������  م���ل���ي���ون   15.5 ن���ه���ائ���ي 

0993439533
و  غرفة  ار�سية  �سقة  <للبيع 
�سوفا مدخل م�ستقل يف �سوق 

ب�ستان الدور / كهرباء – ماء / 

كاتب عدل ب�سعر 9 مليون قابل 

ل���������ل���������ت���������ف���������او����������س ه��������������� : 

 0964620798
املهاجرين  يف  م��ن��زل  <للبيع 
م�سطبة 3 غرف و �سوفا ك�سوة 

قبلي   / ف��ن��ي  /ط2  دي��ل��وك�����س 

غ��������رب��������ي اط����������الل����������ة ه����������� : 

 –  0 9 3 3 0 4 6 6 3 5
 3737206

<للبيع او املقاي�سة او االجار 
�سارع  بالق�سور  قبو  املفرو�س 

اخلطيب مدخل م�ستقل غرفة و 

�سوفا و حديقة �سغرة ك�سوة 

او  ع��ي��ادة  ي�سلح  ج���دا  ج��ي��دة 

ت�سليم  اخ�����رش  ط��اب��و  لل�سكن 

فوري 39 مليون للجادين ه� : 

 0951553463
الت�سامن  اول  �سقة  <للبيع 
القر�سية  �سفية  مدر�سة  مقابل 

غرفة و �سالون 54 م2 ط1 فني 

كاتب  عادية  ك�سوة  جديد  بناء 

للمقاي�سة لو بطابق  عدل قابل 

3 او 4  ه� : 0930264721 
<للبيع منزل في الشريبيشات 
ط1  الشـــهيد  الصـــدر  جـــادة 
فني مساحة 200م2 / 3 غرف 
و صالون كبير / كسوة جيدة 
جدا الســـعر 110 مليون قابل 
للتفاوض هـ : 0988675416 

م�ساحة  �سكنية  �سقة  <للبيع 
قيادة  خلف  اطفائية  150م2 
جانب  العبا�س  �سارع  ال�رشطة 

�سالة الدم�سقي طابق اول فني 

ه� : 0947074533 

<للمقاي�سة على منزل يف املزة 
ات��و���س��راد م��ن��زل يف امل��ي��دان 

160م2  م�ساحة  ط1  غ��وا���س 

 2239294  : ه�  جيدة  ك�سوة 

 0933788447 –

<ل��ل��ب��ي��ع م���ن���زل يف امل��ن��ط��ق��ة 
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  

ه� : 0993392100 

95م2  م�ساحة  منزل  <للبيع 
ج��ان��ب ���س��وق اخل�����رشا طابق 

خام�س + ملحق و ترا�س اطاللة 

ع���ل���ى م���دي���ن���ة دم�������س���ق ه������ : 

 0936231289
 3 احل��ل��ب��وين  يف  بيت  <للبيع 
غ���رف و ���س��ال��ون م��وق��ع مميز 

اط��الل��ة على م�����رشوع االب���راج 

طابو  ديلوك�س  �سوبر  ك�سوة 

اخ�رش ه� : 0951500786 

<ل��ل��ب��ي��ع او امل��ق��اي�����س��ة م��ن��زل 
ب��ال��ع��دوي م��وق��ع مم��ي��ز اط��الل��ة 

طابو  ك���راج  دي��ل��وك�����س  جميلة 

و  �سوكة م�سعد  ف��وري  ت�سليم 

�������س������ع������ر م�������ق�������ب�������ول ه����������� : 

0951553163

<منزل يف اأ�رشفية الوادي 3 غرف 
اإطاللة  وا�سعة  برندا  و  �سالون  و 

ترا�س من اخللف  و  ال��وادي  على 

طابق اأول م�ساحة تقريبية 140م2 

�سارع عري�س ك�سوة و�سط الت�سليم 

فوري ه� : 0993392099 

فـــي  <للبيـــع منـــزل عربـــي 
منطقة باب سريجة مساحة 
83م2 / 3 غرف و منتفعات / 
طابـــو اخضر كســـوة وســـط 
بســـعر 30 مليـــون و بازار هـ : 

 0933442268
<ل��ل��ب��ي��ع ���س��ق��ة ���س��ارع ب��روت 
  SOS القدمي بعد قرى االأطفال

مفرق جبل الورد �سوكه م�ساحة 

80م2 ب�سعر 4.5 مليون ي�سلح 
ع����ي����ادة ل���ل���ج���ادي���ن ف���ق���ط ه����� : 

0999558961
عرطوز  جديدة  يف  منزل  <للبيع 
الهيكل  على  راب��ع  طابق  الف�سل 

م�ساحة 75م2 او  150م2 �سعر 

بناء  ال��ف حكم حمكمة   55 امل��ر 

 : ه���������  م�����رخ�����������س  و  ج�������دي�������د 

 4464554 – 0955355864

<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل يف ح��ل��ب حي 
اجلالء 4 غرف و �سالون ديكور 

 50 ب�سعر  حديقة  م��ع  �سوبر 

مليون ه� : 0955779811 

<للبيع منزل م�ساحة 120م2 
/ط5/ + م�سعد �سغال 3 غرف 

نوم + حمامني  + برندا /2/ + 

بناء  واج��ه��ة  مطبخ   + �سالون 

مك�سي اك�ساء جيد جرمانا حي 

البعث ه� : 0999322472 

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

قد�سيا  �ساحية  الفيحاء  مدينة 

ل���������ل���������ت���������وا����������س���������ل ه��������������� : 

 0968140578

< ل��آج��ار م��ن��زل ب��امل��زة فيالت 
نوم   2 ال��ش��ام  ورد  مقابل  غربية 
وفرش  كسوة  وجلوس  وصالون 
سوبر ديلوكس ط 3 مطلوب 5 
م�����ل�����ي�����ون ال�������دف�������ع س������ن������وي ه���� 

0949599996
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مكتب نوار 
لخدمات تنظيف المنازل 

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

 0946546018

 مطبعة   دريم  

لالت�صال : 2235270  موبايل : 0955979343

 1 مرت فلك�س مطبوع   1200

 1 مرت ال�صق مطبوع  1300 

 1000 كرت مليع        1800 

  1000 كرت مت       2000

5000   A5  1000 بر�صور 

 خلف م�صفى املجتهد

 مطلوب موظف 

 جميع املطبوعات التجارية 

 ) علب كرتون - لوا�صق- 

اأكيا�س كرتون-  بر�صورات 

- هدايا دعائية - تبديل 

قارمات ( 

<لالجار �ساليه طابقني مبجمع 
بطرطو�س  ال�سياحي  ع�ستار 

 : ب�سعر مميز ه�  اإطاللة رائعة 

0955808693
على  سوكة  االرض  حتت  لالجار  عقار 
شارعني يقع في دمشق القصور ساحة 
لبناء  ا و  احلديقة  مساحة  اخلضراء 
او  ادوية  مستودع  يصلح  180م2 

مهنة فكرية هـ : 0936468331 
<لالجار منزل باملزة مقابل �سندباد 
3 غرف نوم و �سالون و جلو�س و 
3 حمامات اطاللة جميلة ط6 ب 4 
و ن�سف مليون و الدفع �سنوي ه� 

 0949599996 :

الطلياين  <ل��الج��ار  منزل يف 
غرفتني نوم و �سالون طابق ثاين 

 : ه���  ف���وري  الت�سليم  م��ف��رو���س 

0933111330
فيالت  باملزة  منزل  <لالجارال 
غربية 4 غرف نوم و �سالونني 

و 3 حمامات ط1 مفرو�س ن�سف 
ف��ر���س م��ع ك��ه��رب��ائ��ي��ات املطبخ 

ك�سوة ممتازة مطلوب 5 مليون 

�سنوي ه� : 0949599996 

لالجار منزل على اتو�سراد املزة ط2 

مفرو�س ك�سوة ديلوك�س 3 غرف نوم 

و �سالون و �سفرة و حمامني  اطاللة 

على االتو�سراد ب 5 مليون الدفع 

�سنوي ه� : 0949599996 

<منزل لالجار غرفة و �سالون و منافع 
�سارع  ج��ي��دة  ك�سوة  �سماوية  ف�سحة 

بغداد عني الكر�س ه� : 0999209143 

 0944559844 –
<لالجار طابق فيال باملزة ف�سيالت 
غربية جانب ال un  م�ساحة داخلية 

250م2 و حديقة 250م2 و م�سبح 
ك�سوة �سوبر ديلوك�س 5 غرف و 3 

�سالونات و 4 حمامات ي�سلح ل�رشكة 

لبنك مطلوب 17 مليون و الدفع  او 

�سنوي ه� : 0949599996 

<للبيع مكتب جتاري يف برج 
دم�����س��ق امل���رج���ة ط��اب��ق ع��ل��وي 

رائعة  اطاللة  زاوي��ة  /45م2/ 

ل���������ل���������ت���������وا����������س���������ل ه��������������� : 

 0968140578

<للبيع حمل يف م�رشوع دمر 
جمعية  م��ق��اب��ل  ادخ����ار   24 ج 

اخلر م�ساحة 22 م2 مك�سي 

ه� : 0944441720 

<للبيع من�ساأة �سناعية يف املنطقة 
م�ساحة  اأر�سية  باجلمارك  احل��رة 

 / ع��ايل /5امتار  �سقف  170م2 
و  ال�سناعية  امل��ه��ن  لكافة  ت�سلح 

التجارية ه� : 0932387640 – 

 2233466
ق��رب  ج��رم��ان��ا  <للبيع حم��ل يف 
�ساحة الرئي�س مقاابل ال�س�رشيتيل 

م�ساحة 22م2 فروغ + ملكية ه� : 

 4472374 – 0951418823

و  ا ر  لالســـتثما مطلـــوب  >
شـــارع  فـــي  محـــل  املشـــاركة 
خالد بن الوليد او البرامكة 
يصلح ملهنة مكتب تصميم و 

طباعة  هـ : 0932232208 

<للبيع ار�س يف كروم م�سايا 
ال�سلطاين جانب جامع  �سارع 

م�سجرة  دومن   8 االح�����س��ان  

بجميع انواع الثمار ت�سلح لبناء 

ف����ي����الت ط����اب����و اخ���������رش ه����� : 

 4442424

با�ستراد  خمت�سة  <���رشك��ة 
املواد الطبية التجميلية بحاجة 

لتوظيف / حما�سبة – ا�ستقبال 

مرا�سالت جتارية / العمر   –
دون 35 �سنة و براتب �سهري 

ب�������دل م�����وا������س�����الت ه������ :  و 

2154735
<����رشك���ة جت���اري���ة ب��ح��اج��ة اىل 
 ) مق�سم   – ا�ستقبال   ( موظفة 

حمجبة للعمل لديها براتب 50 

الف العمر دون 35 �سنة يف�سل 

من �سكان ميدان -  زاهرة – نهر 

عي�سة و املوا�سالت موؤمنة ه� : 

 –  0 9 8 8 1 7 9 7 1 5
 2215788

<�رشكة حديثة املن�ساأ تطلب / 
وك��الء  ط��ق��م   / اإداري  ك����ادر 

ت�����س��وي��ق ب���رات���ب  اأ���س��ب��وع��ي 

دون  العمر  ن�سبة   +  15000
 : ه����������������  ����������س���������ن���������ة   30

0932346791
<ملن ال متلك اخلبرة مجموعة دعائية 
بحاجة ملوظفات / سكرتاريا – استقبال 
زبائن  – خدمة  – تسويق  – اشراف 
الف    50 لفرعها بباب مصلى براتب   /
العمر دون  10000 بدل مواصالت   +
 : هـ  للعمل  التام  التفرغ  و  سنة   30

 0954995000 –  2230790
<���رشك��ة جت��اري��ة بحاجة اىل 
مق�سم (  موظفة ) ا�ستقبال – 

حمجبة للعمل لديها براتب 50 

�سنة   35 دون  ال��ع��م��ر  ال����ف 

يف�سل من �سكان جرمانا  – 

����س���ن���اع���ة  و  دوي����ل����ع����ة   – 

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

 –  0 9 8 8 1 7 9 7 1 5
 2215788

<للبيع مزرعة يف الغزالنية 21 
دومن مفرزة طابو اخ�رش مع بناء 

3 طوابق و م�سبحني و 3 اآبار 
م�سجرة ت�سبلح ملن�ساأة �سياحية 

 –  4 4 7 2 3 7 4  : ه���������� 

 0951418823

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

 0954331335
<�رشكة جتارية بحاجة ملوظف /ة/ 
للعمل لديها براتب ا�سبوعي 20 األف 

اخلربة غر �رشورية العمر 25 �سنة 

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

 2215788 – 0988179715
<�رشكة جتارية بحاجة اإىل موظفة 
/ ا�ستقبال – �سكرتاريا – خدمة 

زبائن / بفرعها اجلديد بالربامكة 

براتب 60 األف �سهريا العمر دون 

35 �سنة اخل��ربة غر �رشورية و 
امل������وا�������س������الت م�����وؤم�����ن�����ة ه������� : 

2144402 – 0933606019
حما�سبة  او  حم��ا���س��ب  <م��ط��ل��وب 
خريج كلية او معهد ق�سم حما�سبة 

او اإدارة و خربة ال تقل عن �سنتني 

مبدينة  �سناعية  �رشكة  يف  للعمل 

و  ال��روات��ب جيدة  ال�سناعية  ع��درا 

املوا�سالت موؤمنة  ه� : 3323501  

االت�سال من 12 – 4 ظهرا 

<مطلوب رسام اتوكاد العمال 
الكهربـــاء ملم بجميع شـــبكات 
و  الضعيـــف  و  القـــوي  التيـــار 
اللوحـــات الكهربائيـــة / العمل 
جزئي بالقطعة في املنزل / هـ 

0932814363 :

بتعيني  ترغب  جتارية  <�رشكة 
�رشورية  غر  ال�سهادة  موظفة 

 : ه���  �سهريا   35000 ب��رات��ب 

2154735
<�رشكة لتوزيع املواد الغذائية 
بحاجة لتوظيف مندوبني مبيعات 

و  دم�سق  ب��ا���س��واق  خ��ربة  لهم 

ريفها و يحملون �سهادة �سوق 

االت�سال بني 10-2 ظهرا  ه� : 

 0993344003
<مطلوب ان�سة للعمل يف حمل 
احذية ن�سائية يف م�رشوع دمر 

من  يف�سل  ت���اون  االب  جممع 

�سكان م�رشوع دمر دوام م�سائي 

رات���������������������ب ج���������ي���������د ه�������������� : 

 0935373217
على  ت�سويق  موظفة  <مطلوب 
الهاتف بعمر ال يتجاوز 35 �سنة 

لتحديد موعد املقابلة االت�سال 

على الرقم ه� : 0950006625 

 4440114 –
<م�����س��ت��ودع ط��ب��ي ب��ال��ربام��ك��ة 
ا�ستقبال   ( موظفة  اإىل  بحاجة 

مق�سم ( للعمل لديها براتب   –
50 الف و اخلربة غر �رشورية 
و امل���وا����س���الت م���وؤم���ن���ة  ه���� : 

 –  0 9 8 8 1 7 9 7 1 5
 2215788

<مطلوب موظفني و موظفات من 
ذوي اخلربة يف جمال املبيعات 

للعمل يف حمل احذية ن�سائية 

مب���ن���ط���ق���ة ال����ط����ل����ي����اين ه������� : 

 0932200651
باملزة  طبية  حديثة  <جمموعة 
ب��ح��اج��ة اىل حم��ا���س��ب��ة ب���دوام 

�سنة   30 دون  العمر  �سباحي 

 50 الراتب  موؤمنة  املوا�سالت 

 –  2145877  : ه�����  ال�����ف 

 0944399193

<مطلوب لشركة جتارية 
مـــن  موظفـــن  بدمشـــق 
اجلنســـن العمر بن 20-
 4440114  : هــــ  ســـنة   50

 0950006625 –
<جم��م��وع��ة ح��دي��ث��ة امل��ن�����س��اأ مقرها 
الرئي�سي بالربامكة بحاجة اإىل اآن�سة 

للعمل لدى �سالتها اجلديدة باحلمرا 

بدوام �سباحي براتب 60 األف �سهريا 

املوا�سالت  و  مطلوبة  غ��ر  اخل��ربة 

موؤمنة يف�سل من �سكان الربامكة و 

 –  2135309  : ه����  ح��ول��ه��ا  م���ا 

 -0966226640 2144402
<مكتب مقره الربامكة خمت�س 
بامل�ستح�رشات التجميلية يرغب 

العمر  ا�ستقبال  موظفة  بتعيني 

غر  ال�����س��ه��ادة  �سنة   30 دون 

 –  2154735  : ه���  ���رشوري��ة 

0932346791
<مطلوب �ساب للعمل يف حمل 
ب�ساحة  املدر�سة  احلقائب  لبيع 

عرنو�س ه� : 0954331335 

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

لديها براتب 50 الف و اخلربة غر 

 : ه�  موؤمنة   املوا�سالت  و  �رشورية 

 2215788 – 0988179715
�سنع  منتجات  عر�س  <�سالة 
يف �سوريا للعناية باملراأة بحاجة 

اإح��دى  ل��دى  للعمل  اإىل موظفة 

 – ب���رزة  م�ساكن   / �ساالتها 

 – املحا�سبة  احلمرا / مبجال 

�سكرتارية براتب 60 األف العمر 

دون 40 �سنة املوا�سالت موؤمنة 

 : ه�����   6-11 م����ن  االت�������س���ال 

 –  0 9 6 5 3 9 1 4 7 3
2256550

مدر�س  اىل  بحاجة  <مدر�سة 
/ة/ من جميع االخت�سا�سات 

يف التل خلف املنطقة ال�سناعية 

 –  0947218683  : ه����� 

 0964586896
داخ��ل  للعمل  ان�سة  <يلزمنا 
مكتب يف منطقة الطلياين بدوام 

�سباحي 8.5 – 4 م�ساء ه� : 

 -  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3
4472374

<����رشك���ة ادوي�����ة ب��ح��اج��ة اىل 
مندوبني و مندوبات و يف�سل من 

ل����دي����ه خ�������ربة ����س���اب���ق���ة ه������ : 

 0991462386
<ملن ليس لديها شهادة او عمل 
باستيراد  تعمل  جتارية  مؤسسة 
املنتجات التجميلية الطبية ترغب 
الستكمال  للعمل  انسة  بتعيني 
ساعات   8 الدوام  االداري  كادرها 
بدل   5000  + الف   50 الراتب 
بدل مواصالت العمر دون 30 سنة 
و العمل فورا هـ : 2230790 – 

 0955550519
ل��دي��ه��ا ���س��ه��ادة او  <مل���ن لي�س 
خربة �رشكة جتارية بحاجة اىل 

موظفة مبيعات �سمن معر�س او 

�سالة براتب 50 الف و اخلربة 

غ����������ر �������������رشوري������������ة ه����������� : 

 –  0 9 8 8 1 7 9 7 1 5
 2215788

<�رشكة م�ستلزمات طبية بحاجة 
�سمن  للعمل  /ة/  موظف  اىل 

ال�رشكة / يتقن اللغة االنكليزية 

/ ه� : 9758 

بحاجة  بدم�سق  طبية  <�رشكة 
اىل �ساب معفى من خدمة العلم 

ال يتجاوز عمره 30 �سنة و يجيد 

االنكليزية ذو خربة طبية  ه� : 

 –  4 4 7 6 0 2 5
 0991022245

ترغب  الربامكة  مقرها  <���رشك��ة 
دون  امل��وظ��ف��ات  م��ن  ع���دد  بتعيني 

احلاجة لل�سهادة بعمر ال يتجاوز 

35 �سنة و براتب �سهري 40 األف  
 : ه��������  م������وا�������س������الت  ب���������دل   +

2154735 – 0932346791
<����رشك���ة جت���اري���ة ت��ط��ل��ب اآن�����س��ة 
بفرعها  ل��دي��ه��ا  ل��ل��ع��م��ل  حم��ج��ب��ة 

اجلديد بالربامكة العمر دون 35 

�سنة بدون خربة براتب 60 األف 

من  االت�سال  موؤمنة  املوا�سالت 

11-6 م�ساء ه� : 0934241443 
2232246 –

جتميلية   طبية  م��واد  <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 ه� : 

 2144403 –  0966226640
2135309 –
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 �ســــركة اأ�سيا لل�سحن 
 �سحن جوي اإىل جميع اأنحاء العامل 

 اأملانيا - هولندا - ال�سويد - تركيا 
 �ساحلية مقابل فندق ال�سام - بناء املهند�سني 

 0947790909  /  2221698

�سـركة �سناعية كربى بدم�سق 
 بحاجة اإىل 

- معلم حلام كهرباء 

 - معلم للعمل على مكاب�س حديد وخمارط

- عامل حدادة وحلام 

- عامل فني خريج معهد ميكانيك اأو كهرباء 

       املواصالت مؤمنة   - العمر بني 25 - 50 عامًا 
 لال�ستعالم االت�سال على  2231140 / 0935060176 

 بني ال�ساعة 9 �سباحًا -  6 م�ساًء 

شـــــركة صناعية بمدينة عدرا الصناعية 
 تطلب    حما�ســب اأو حما�ســبة 

-  خريج كلية اأو معهد جتاري ق�سم حما�سبة اأو اإدارة  ويجيد العمل على احلا�سب 

- خربة �سنتني خلريجي الكلية اأو ثالث �سنوات خلريجي املعهد 

 الرواتب جيدة - املوا�سالت موؤمنة 
 للمقابلة هـ : 3323501  االت�سال من  2  - 5   م�ساًء

للبيع 
 منزل مب�سروع دمر جزيرة 12 - 

�سارع املدار�س اإطاللة على طريق 

ال�ساحية على 3 جهات ط 3 مع 

م�سعد- ك�سوة عادية  190م2  بدون 

و�سيط  من املالك للم�سرتي 

 االت�سال بني 4 - 6  هـ 0933689401

<موؤ�س�سة جتارية ترغب بتعيني 
م��وظ��ف��ة ا���س��ت��ق��ب��ال و ا����رشاف 

براتب 55 الف العمر دون 30 

 : ه�  موؤمنة  املوا�سالت  و  �سنة 

 –  2 1 4 5 8 7 7
 0944399193

اىل  بحاجة  منظفات  <معمل 
موظفة العمر بني 25 – 30 �سنة 

ح�����س��ن��ة امل��ظ��ه��ر اخل�����ربة غر 

ال��ب��ي��ط��رة  دوار  يف  م��ط��ل��وب��ة 

االت�سال بني 12-3 ظهرا ه� : 

 0965663383
<�رشكة الب�سة بحاجة اىل �ساب 
برامج  على  العمل  يجيد  /ة/ 

الت�سميم  ه� : 5623837 

<�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة 
حمجبة   ) مق�سم   – ا�ستقبال   (

للعمل لديها براتب 50 الف العمر 

35 �سنة يف�سل من �سكان  دون 

م�ساكن برزة   – ركن الدين    – 

مهاجرين   و املوا�سالت موؤمنة ه� 

 –  0 9 8 8 1 7 9 7 1 5  :

 2215788

سكرتاريا
<م�����س��ت��ودع ط��ب��ي ب��ال��ربام��ك��ة 
بحاجة اىل موظفة ) �سكرتارية 

( للعمل لديها براتب 50 الف  

و اخل���ربة غ��ر ���رشوري��ة ه��� : 

 –  0 9 8 8 1 7 9 7 1 5
 2215788

<����رشك���ة جت���اري���ة ب��ح��اج��ة اإىل 
ل��دى  للعمل  ���س��ك��رت��رة حم��ج��ب��ة 

ب��دوام  بالربامكة  اجلديد  فرعها 

األف �سهريا   60 �سباحي براتب 

ال�سهادة ثانوية كحد اأدنى اخلربة 

غر �رشورية و املوا�سالت موؤمنة 

 –  0933606081  : ه������� 

2144403

اىل  بحاجة  �سناعية  <�رشكة 
عامل  او  ك��ه��رب��اء  حل��ام  معلم 

ح������دادة و حل����ام ال��ع��م��ر بني 

املوا�سالت  و  ع��ام   50-250
 0935060176  : ه�  موؤمنة 

 223114 –
<مطلوب ل�رشكة جتارية فنيني 
ال�سهادة  الزبائن  لق�سم خدمة 

معهد الكرون او كهرباء بعمر 

25 – 40 �سنة ه� : 4440114 
 0950006625 –

التجارية  للتجهيزات  <�رشكة 
ترغب بتوظيف �سكرترة تنفيذية 

براتب 50 الف الدوام �سباحي 

العمر  و  موؤمنة  امل��وا���س��الت  و 

غر  اخل�����ربة  ���س��ن��ة   30 دون 

 –  2145877  : ه���  ���رشوري��ة 

 0944399193
<����رشك���ة جت���اري���ة ب��ال��ربام��ك��ة 
ا�ستقبال   ( موظفة  اىل  بحاجة 

– مق�سم – �سكرتاريا ( للعمل 
لدى فرعها اجلديد براتب 50 

و  �سنة   40 دون  ال��ع��م��ر  ال���ف 

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

 –  0 9 8 8 1 7 9 7 1 5
 2215788

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

بفرعها  �ساعات   8 بدوام  فورا 

كحد  ثانوية  ال�سهادة  باحلمرا 

ادنى بدون خربة و املوا�سالت 

موؤمنة االت�سال 11-6 م�ساء ه� 

 –  0 9 5 5 5 5 3 9 2 2  :

 2255351
<���رشك��ة جت��اري��ة ب��ح��اج��ة اىل 
حمجبة   ) �سكرتاريا   ( موظفة 

للعمل لديها براتب 50 الف ل 

.����س اخل���ربة غ��ر ����رشوري���ة و 

العمر دون 40 �سنة و املوا�سالت 

موؤمنة ه� : 0988179715 – 

 2215788

<بحاجة اىل موظف /ة/ عادي 
او فني على خطوط انتاج بنظام 

وردي�������ات / ال��ع��م��ل ف�����وري و 

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

 –  5 6 4 1 5 4 2
 0930147448

اىل  بحاجة  بدم�سق  <���رشك��ة 
عامل بوفيه بدوام كامل معفى 

او منهي خدمة العلم ال يتجاوز 

العمر 40 �سنة ه� : 4476025 

 0991022245 –

مهن
<مطلوب لفندق �سعبي م�رشف 
اأو م�رشفة نظافة و �سيانة ه� : 

 0944337147
<نادي ريا�سي يف برج الرو�س 
بحاجة اىل مدرب بناء االج�سام 

 : ه���   / تنظيف  /ة/  ع��ام��ل   /

 0944296616

معلم  �سناك  �سيف  يلزمنا   >
يف  وحت�سر  وحت��ري��ك  ب�سطة 

م���ط���ع���م مب���ن���ط���ق���ة ال����ت����ج����ارة 

0944594947

رعاية وتنظيف 
<مطلوب �سيدة مقيمة لالأعمال 
املنزلية لدى عائلة �سغرة براتب 

مغري و اجازة ا�سبوعية العمر 

20-35 �سنة ه� : 6388177 
 0936974209 –

ل��دى  للعمل  مقيمة  <م��ط��ل��وب 
عائلة �سمن مدينة دم�سق براتب 

 : ه����������  ���������������س  ل.  85000
 –  0 9 4 0 6 4 9 5 0 5

 0933060008
<مطلوب مقيمة للعمل لدى عائلة 
حم��رم��ة ���س��م��ن م��دي��ن��ة دم�سق 

براتب 75 الف ه� : 2725224 

 0931434849 –
لدى  للعمل  مقيمة  مطلوب   >
األف بال�سهر  م�سنة براتب 70 

 0988336468

 للبيع منزل تو�سع دمر ج 19 

بناء 34 ط 2 فني 150 م2 

�سمايل غربي اأر�سية رخام 

برتغايل مطبخ �سرياميك تركي  

زجاج مزدوج

 0933445040
0999358955 

 مطلوب ملكتب يف احلريقة 

 - حما�سبة جتارية 

- �سكرترية جتيد اللغة 

االإنكليزية العمر فوق  30 

 هـ  0933003740 / 

 0951895108

�سنيه(لعياده  �سكرتره)م�ساعده  مطلوب 

طبيب ا�سنان يف املزه فيالت غربيه الدوام 

ع��ل��ى  ل  ل����الت���������س����ا ن�س  8و _4 من

الرقم6112994والرقم0933375991

عمال
بحاجة  والدي  خياطة  <معمل 
اىل عامل /ة/ خياطة ) حبكة 

كفر�سو�سة   ) ر�سة   – درزة   –
دخ��ل��ة م�����س��ف��ى االن��دل�����س ه���� : 

 –  0 9 3 3 9 4 9 4 0 4
 2155181

فيه  بو ملة  عا ب  مطلو >
قية  شر ت  فيال ة  ملز با سة  ر ملد
 –  0944719706  : هـ 

 5446414
اىل  بحاجة  �سناعية  <�رشكة 
معلم للعمل على مكاب�س حديد 

و خمارط او عامل فني خريج 

معهد ميكانيك ه� : 2231140 

0935060176 –

<�رشكة م�ستلزمات طبية بحاجة 
للعمل  تنفيذية  �سكرترة  اىل 

يف�سل من لديها خربة باملجال 

الطبي لالت�سال ه� : 9758 

<جم��م��وع��ة جت��اري��ة ت��ع��م��ل يف 
جم���ال اال���س��ت��راد ب��ح��اج��ة اإىل 

للعمل  اأنيقة  حمجبة  �سكرترة 

الربامكة   / اجلديد  فرعها  لدى 

– احل��م��را / ب���دوام �سباحي و 
براتب 45 األف مبدئيا ال�سهادة 

ث��ان��وي��ة ك��ح��د اأدن����ى م��ت��ف��رغ��ة و 

املوا�سالت  اخلربة غر مطلوبة 

موؤمنة االت�سال من 11-6 م�ساء 

ه� : 2255351 – 2232246 

يف  للعمل  �سكرترة  <مطلوب 
ال�ساحلية  يف  هند�سي  مكتب 

ال����دوام م��ن 2-5 م�����س��اء ه��� : 

 3346110
مركز  ضمن  سكرتيرة  <مطلوب 
طبية  جتميلية  ت  ا و د ا يع  ز تو
غير  ة  خلبر ا لف  ا  4 0 تب  ا بر
صباحا   9 من  لدوام  ا ضرورية 
 / سكان  من  يفضل  مساء   5  –
امليدان – الزاهرة – الدويلعة  / 
 –  2230790  : هـ  حولها  ما  و 

 0954995000
يف  للعمل  �سكرترة  <مطلوب 
ال�ساحلية  يف  هند�سي  مكتب 

ال����دوام م��ن 2-5 م�����س��اء ه��� : 

 3346110
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 فر�سة عمل 

 �ســركة ل�سناعة االألب�سة الن�سائية يف جرمانا  
 ترغب برفد كوادرها باالإخت�سا�سات التالية  وبرواتب جيدة 

 مق�سدار / م�سمم / �ساب ) ـة(  يجيد العمل على برنامج الت�سميم

  ) gerber(  اأو برامج الت�سميم االأخرى 

 عمال حبكة - درزة - ر�سة -  عامالت  اأمبالج / عمال كوي / مدير جودة 

 الدوام  8٫30 - 6  لال�ستف�سار االت�سال  5623837 

شركة تجارية في دمشق
 تطلب للعمل لديها 

1 - مهندس كهرباء إختصاص طاقة  يجيد اللغة اإلنكليزية 
2 - موظف عالقات عامة  جامعي يجيد اللغة اإلنكليزية 

3 - موظف أو موظفة إدارية تجيد اللغة الروسية 
4 - مراسل ثانوية عامة كحد أدنى 

matalcosales@gmail.com  الرجاء إرسال السيرة الذاتية على 

  0966666204 
 تهمل السيرة الذاتية التي الترفق بصورة شخصية 

 حمل للبيع 
يف �سوق املوا�سم فحامة م�ساحة 150 م2 طابو 

اأخ�سر   للجادين فقط   ال�سعر بعد املعاينة

0945883580 

م�ســتودع اأدويــة
 بحاجة اإىل 

 موظفني وموظفات ومندوبني 

 0956672623 / 2787762 

 مطلوب لفندق العامر 
 - فني �سيانة 8 �ساعات 6 اأيام باالأ�سبوع 

- م�ساعد �سيف �سباحي وم�سائي 

- معلم �سناك 8 �ساعات 

 هـ :   2116600

 مطلوب سيدة مقيمة
 للعمل لدى عائلة صغيرة 

براتب مغري وإجازة أسبوعية 
العمر  20 حتى 35 سنة 

 0936974209 - 6388177 

 ترغب شركة المنار لألدوية 
برفد كوادرها 

     مدير مبيعات               مندوبني  ومندوبات مبيعات 
 ي�سرتط  خربة التقل عن 3 �سنوات مبجال االأدوية ح�سرًا

 االإعفاء اأو االإنتهاء من اخلدمة االإلزامية للعلم 

 يرجى اإح�سار الـ  CV  عند املقابلة

 لالإت�سال اأو التوا�سل عرب الوات�س اأب  0991462386   بني ال�ساعة 9  - 6 م�ساًء 

<مدقق لغوي و ناقد ادبي و 
كاتب و مدون فكري يطلب عمال 

ه� : 0933911847 

<رج����ل م��ت��ق��اع��د ل��دي��ه ���س��ي��ارة 
 / عليها  بالعمل  يرغب  خا�سة 

تو�سيل طلبات خا�سة – تو�سيل 

اطفال مدار�س – تعقيب معامالت 

– تو�سيل طلبات من و اىل املطار 
...  / او اأي عمل منا�سب ه� : 

 0956275985
يف  15�سنة  خ��ربة  <حما�سب 
اإعداد امليزانيات و القوائم املالية 

يطلب عمال  املحا�سبية  النظم  و 

بدوام جزئي للراغبني االت�سال 

ه� : 0933088882

<للبيع مكنة فرم حلمة �سينية 
ج��دي��دة م��ارك��ة ج���رال �ستار 

توربو 2000 ب�سعر 48000  

ل.�س ه� :   4418949 

<ي���وج���د ل��دي��ن��ا ع����دة ح��الق��ة 
رج���ال���ي���ة م����راي����ا ع�����دد /3/ 

تابلو   – مر�سومني  بلجيكيات 

ا�سود مراية كومدينة خ�سب عد 

د2 – كر�سي عدد 2 ليرا  ه� 

 0966971181 :

مع  كاملة.  واجهة حم��ل.  للبيع 

بلور. ورفوف مثبت عليها حديد. 

مع اغالق تبعها. عر�سها ٣٣٠. 

ال�سعر  الف�سل  بجديده عرطوز 

ن��ه��ائ��ي��ا م��ائ��ه ال����ف ك��ام��ل��ه مع 

الغلقات هاتف ٦٨١٦٢٦٩ جوال 

0932408682

<�ساب يجيد اأعمال الكهرباء 
يرغب  ال�سحية  التمديدات  و 

بالعمل فقط يف دم�سق و ريفها 

ه� : 0988996833

سائقن 
<ي��ل��زم��ن��ا ���س��ائ��ق��ني مل����راآب يف 
�ساحة عرنو�س دوام  �سباحي 

 40-20 من  العمر  م�سائي  و 

 –  0933994311  : ه�  �سنة 

  0 9 4 3 9 0 9 0 4 3
    -4412512

<مطلوب سائق او سائقة 
متفرغ لشركة خاصة هـ : 

 0955167818
<مطلوب موظف يحمل �سهادة 
للعمل  عامة  او  خا�سة  �سواقة 

او موزع  ل��دى �رشكة  ك�سائق 

براتب + ن�سبة العمل فوري و 

�سمن ال�سام  ه� : 5641542 

 0930147448 –

أزياء
بحاجة  والدي  خياطة  <معمل 
اىل عامل /ة/ خياطة ) حبكة 

كفر�سو�سة   ) ر�سة   – درزة   –
 : ه���  االأن��دل�����س  دخ��ل��ة م�سفى 

 –  0 9 3 3 9 4 9 4 0 4
 2155181

<م��ط��ل��وب ع���م���ال و ع��ام��الت 
خياطة / قمي�س رجال / حبكة 

  -  2224872  : ه���  درزة    –
 0946150140

اىل  بحاجة  <معمل الجن��وري 
ابرتني  حبكة –  عاملة درزة – 

– ر�سة – امبالج براتب ممتاز 
م�����ع ب������دل م����وا�����س����الت ه������ : 

 0932887747
<�رشكة الب�سة بحاجة اىل عمال 
حبكة –درزة – ر�سة – امبالج 

– عمال كوي ه� : 5623837 

<حما�سب جت��اري خ��ربة 20 
����س���ن���ة ي����رغ����ب ب���ال���ع���م���ل ه����� : 

 0944870458

و  امل�����س��ن��ني  خل��دم��ة  <م�ستعد 
العجزة / رج��ال فقط / خربة 

اأك���ر م��ن 20 ع��ام / زي���ارات 

خ��ا���س��ة م���ع اإق����ام����ة /  ه���� : 

0932408682
<�سائق تك�سي م�ستعد لتو�سيل 
الطلبات من و اىل املطار دم�سق 

تامني حجز فندقي  ب��روت مع 

وكافة معامالت ال�سفارات ه� : 

 0944581328 – 4727755
 0966818648 –

ة  د عيـــا ر  ســـتثما لال >
معاجلة فيزيائية مع كامل 
التجهيـــزات  و  االجهـــزة 
مساحة 30م2 بآخر خط 
مزة جبل ساحة الهدى هـ 

 0933442262 :
دكتور  م�سممة  عيادة  <للبيع 
دوار  قبل  اجهزة  بدون  ا�سنان 

حي االمني على ال�سارع العام 

الطابق االول ال�سعر بعد املعاينة 

 –  0952830932  : ه����� 

 8838912
ار�سي  طابق  عيادة  <لالجار 
ت�����س��ل��ح ل��ط��ب��ي��ب ب�����رشي غ��رف��ة 

انتظار م�سركة مع طبيبة ا�سنان 

مب���ع�������س���م���ي���ة ال���������س����ام ه������ : 

0933668382

 
االأمل��ان��ي��ة  ال��ل��غ��ة  يتعلم  <رج���ل 
مبتدئ  درو������س  ب��اخ��ذ  ي��رغ��ب 

ب�����ل�����غ�����ات اأخ������������������رى  ه��������� : 

 0959875196
ف��رن�����س��ي خمت�س  <م����در�����س 
مبعاجلة ال�سعف ي�ستلم الطالب 

للعالمة  و���س��وال  ال�����س��ف��ر  م��ن 

 – تا�سع   – بكالوريا   – التامة 

م��ادة  اع��ط��اء  انتقالية  م��راح��ل 

االجتماعية بطريقة م�سلية / ال 

ي��ح��ت��اج  ال��ط��ال��ب و ال  ي��ن�����س��ى 

ملراجعة ه� : 0956007964 

<معلمة اطفال م�ستعدة العطاء 
ل��ل��م��رح��ل��ة  ���س��ي��ف��ي��ة  دورات 

االبتدائية ة اعادة تاأهيل اللغة 

االن��������ك��������ل��������ي��������زي��������ة ه������������� : 

 0996974081
<مدر�سة لغة انكليزية العطاء 
درو�س لكافة ال�سفوف من اول 

اب��ت��دائ��ي و ح��ت��ى ال�����س��ه��ادة 

ال��ث��ان��وي��ة و ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد 

ل�����رج�����م�����ة ال�����ك�����ت�����ب ه�������� : 

 0968522971
ال�ستالم  خمت�سة  <مدر�سة 
متابعتهم  و  ال�سعفاء  الطالب 

ليكونوا من املتفوقني و االوائل 

فح�س   – تا�سع   – بكالوريا 

ال��ر���س��ي��ح – ���س��رب االدب����ي و 

امل�����راح�����ل االن���ت���ق���ال���ي���ة ه����� : 

0992761703

اكورد  هوندا  �سيارة  <للبيع 
موديل  بيج  فر�س  ا�سود  ل��ون 

ع����داد    2011  –  2011
39000 كم بخ قطعتني مطلوب 
ب�������ازار ه����� :  22 م���ل���ي���ون و 

 0933111330
لبيع �سيارة فيات غراند بونتو 

2010 تبرونيك حمرك 1.4 
كاملة مع �سقف بانورامي رقم 

1 ايطالية 
خ��ال��ي��ة داخ�����ل وخ������ارج ل��ون 

خ����م����ري ب���دم�������س���ق ب�����س��ع��ر 

 : ه�����  ������س   ل   5800.000
 0930001389

<للبيع رينو كليو 2002 لون 
اب��ي�����س غ��ي��ار ع����ادي مكيف 

م��رك��زي ب��ل��ل��ور ك��ه��رب��اء ه��� : 

0933373008

 مطلوب 
  لفندق �سعبي 

م�سرف اأوم�سرفة 

نظافة و�سيانة   

 0944337147
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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 




