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                      نور ال�شام  للخدمات 
                                                    رعاية م�شنني   

                                                مدبرات منازل  - مقيمات وغري مقيمات

�أ�ســــعارنا منا�ســــبة                                          0931606623  /0988336468  

 تعلن رو�سة �لنور �لنموذجية

 لتاأهيل وتعليم �ملكفوفيني

 �لتابعة جلمعية رعاية �ملكفوفني بدم�سق 
 عن بدء ت�سجيل الأطفال للعام الدرا�سي 2017 - 2018

 يومي �لأثنني و�لثالثاء من كل �أ�سبوع بني �ل�ساعة 9 - 1 ظهرً�   

�إعتبارً� من 21 �أب  2017 

 علمًا �أن جمعية رعاية �ملكفوفني بدم�سق تتحمل نفقات �لرو�سة كافة 

حيث تقدم  �لرو�سة خدماتها جمانًا للمكفوفني ولأبناء �ملكفوفني 

 لال�ستف�سار هـ : 0997665522 / 2242364 

<للبيع منزل باملزة بناء 14 /ط7/ 
مدخل ع�ساف لالملنيوم 3 غرف و 

�سالون اجتاه غربي ك�سوة جيدة 

ب��دون و�سيط  + مولدة + م�سعد 

ال�سعر بعد املعاينة ه� : 6662196 
 0944246054 –

<للبيع منزل باملزة جانب مطعم 
الطربو�ش م�ساحة 125م2 ك�سوة 

قدمية ط4 ب�سعر 85 مليون ه� : 

 0999454057
امل��زة  ات��و���س��راد  م��ن��زل  <للبيع 
مم��ت��ازة  ك�����س��وة  95م2  م�ساحة 

اط��الل��ة رائ��ع��ة ب�سعر م��غ��ر ه��� : 

 0932892677

<للبيـــع منـــزل فـــي ركن 
الديـــن / اســـد الدين / 4 
غـــرف و صالون مســـاحة 
120م2 ط3 فني كســـوة 
و  شـــمالي  قبلـــي  جيـــدة 
غربي طابو اخضر السعر 
75 مليون بدون وســـيط 
 –  0990498383  : هــــ 

0947131632 واتس 
للبيع ركن الدين اأ�سد الدين طابو 

نظامي كامل طابق 2 فني 3 غرف 

و�سالة من املالك ال�سعر 63 مليون 

و�سكرة 0933451355

<للبيع غرفة �سغرية مع منتفعات 
ط ار�سي يف حي الزهور ك�سوة 

 –  0932033932  : ه���  و�سط 

 3317405
قد�سيا  ب�ساحية  �سقة  <للبيع 
اإط��الل��ة   اول  ط  85م2  م�ساحة 

رائعة بريء الذمة و�سط ال�ساحية 

/ b2 / ك�سوة جيدة جدا مطبخ 

امريكي للجادين دون و�سيط ه� : 

 0988266147

مزة 
95م2  م�ساحة  باملزة  منزل  <للبيع 
جانب �سوق اخل�رضا طابق خام�ش 

+ ملحق و ترا�ش و اطاللة على مدينة 

دم�سق ه� : 0936231289  

نزلة  �سعد  �سيخ  باملزة  منزل  <للبيع 
الفرن ط3 م�ساحة 130م2 / 4 غرف 

نوم و �سالون / ك�سوة جيدة جدا غربي 

�رضقي ب�سعر 80 مليون و بازار ه� : 

 6627885 – 0999454057

شقق متفرقة 
منزل  عرطوز  جديدة  يف  <للبيع 
م�ساحة 85 م2 ك�سوة جيدة طابق 

اول او  ثاين فني ب�سعر 12 مليون  

 –  0959660132  : ه������� 

 6807679
عرطوز  جديدة  في  شقة  <للبيع 
و  غرفتان  105م2  حديث  سكن 

صالون هـ : 0933429025 
باالطفائية  �سكنية   �سقة  <للبيع 
خلف قيادة ال�رضطة �سارع العبا�ش 

جانب �سالة الدم�سقي طابق اول 

ف�������ن�������ي ل�������ل�������ج�������ادي�������ن ه������������ : 

 0947704533
<للبيـــع منـــزل عربـــي فـــي 
يجة  ســـر ب  بـــا منطقـــة 
مســـاحة 83م2 / 3 غـــرف و 
اخضـــر  طابـــو   / منتفعـــات 
كسوة وسط بسعر 30 مليون 

و بازار هـ : 0933442268 
خلف  ال��زاه��رة  يف  منزل  <للبيع 
كراج درعا ك�سوة جيدة  اربع غرف  

و �سالون م�ساحة 145م2 /ط8/ 

ه� : 0944807678 

<للبيع منزل باملزة جبل طلعة احلفار 
ط1 فني م�ساحة 90م2 ك�سوة جيدة 

ال�����س��ع��ر 70 م��ل��ي��ون و ب�����ازار ه���� : 

 6627885 – 0999454057
<للبيع منزل يف املزة   ط ار�سي 
م�ساحة 160م2 + حديقة 500م2 

موقع هام ي�سلح جتاري الي مهنة 

ات�سال  ع��دم  ال��رج��اء  مغر  ب�سعر 

الو�سطاء ه� : 0932892677 

ط1  اتو�سراد  باملزة  منزل  <للبيع 
بناء املحافظة م�ساحة 140م2 ك�سوة 

قدمية ب�سعر 110 مليون و بازار ه� 

 6627885  - 0999454057 :

<�سقة للبيع م�ساحة 120م2  /
ط5/ - م�سعد �سغال 3 غرف نوم 

+ حمامني + 2 برندا + �سالون + 

مطبخ – واجهة بناء مك�سي اك�ساء 

ج��ي��د ج��رم��ان��ا ح���ي ال��ب��ع��ث ه���� : 

 0999322472
قد�سيا م�ساحة  �سقة ب�ساحية  <للبيع 
70م2 اجلزيرة الرابعة ط2 فني اإطاللة 
جيدة ك�سوة نظيفة بريء الذمة للجادين 

ق��اب��ل  م��ل��ي��ون   22.5 و���س��ي��ط ب  ك���ون 

للم�ساومة ه� : 0988266149 

ديلوك�ش  مفرو�سة  �سقة  ل��الج��ار 

مب�ساكن برزة جانب الهاتف االآيل 

طابق ار�سي م�ساحة 140م2 /3 

و  حديقة  م��ع  �سالون  و   / غ��رف 

 : ه���������  م�����ك�����ي�����ف�����ات  و  �������س������الل 

 0955397330
<لالجار طابق فيال باملزة فيالت غربية جانب 
و حديقة  250م2  داخلية  م�ساحة    un ال 

250م2 و م�سبح ك�سوة �سوبر ديلوك�ش /5 
غرف و 3 �سالونات و 4 حمامات / ي�سلح 

الدفع  مليون   17 لل�سكن مطلوب  او  ل�رضكة 

�سنوي ه� : 0949599996 

<للبيع منزل باملزة طلعة م�سفى 
601 الع�سكري م�ساحة 175م2 
/ط2/ ك�سوة حديثة قيد االن�ساء 

ح�سة   +  / ال���ط���ب  ح�����س��ب   /

بال�سطح و ح�سة بالقبو + �سعد 

للبناء ب�سعر 150 مليون و بازار 

 –  0999454057  : ه������ 

  6627885

مشروع دمر 
دمر  م�����رضوع  يف  للبيع  <�سقة 
ال�سارع  على  160م2  م�ساحة 

ال��ع��ام ك�����س��وة ج��ي��دة ط4 ب��دون 

م�����س��ع��د ب�������دون و����س���ي���ط ه����� : 

 0932723712

مهاجرين 
<للبيع منزل باملهاجرين مصطبة 
على الشارع العام طابق اول مساحة 
200م2 مكن تقسيمه لشقتني 
قبلي شمالي  طابو  التسليم فوري 

هـ : 0956163641 
فـــي  شـــقة  للبيـــع  >
 3 مصطبـــة  املهاجريـــن 
غـــرف و صوفـــا و منافـــع 
 2 ط ديلوكـــس  كســـوة 
فني قبلي غربي اطاللة 
 –  0933046635  : هــــ  

 3737206
طلعة  املهاجرين  في  شقة  <للبيع 
 6 منسوب  السكة  على  30م   شورى 
درجات / 3 غرف نوم و صالون مساحة 
25م2  قبلية  حديقة   + م2   115
موقف سيارت سكني او عيادات بسعر 
 0937537769 70 مليون هـ : 
ال�سارع  على  تطل  للبيع  <�سقة 
���س��وف��ا  و  غ����رف   3 اول  ط��اب��ق 

م�ساحة 120م2 اجلادة الرابعة 

م�����ه�����اج�����ري�����ن ��������س�������ورى ه�������� : 

 5127251

باملزة  منزل  ال�سنوي  <ل��الج��ار 
فيالت غربية غرفتني نوم و �سالون 

مفرو�ش ك�سوة و فر�ش جيدة جدا 

ط1 ب�سعر 3.5 مليون �سنويا ه� 

 0932873289 :

فيالت  امل��زة  منزل يف  <لالجار 
غ��رب��ي��ة غ��رف��ة ن���وم و ���س��ال��ون و 

منتفعات فر�ش ديلوك�ش و ترا�ش 

اط���الل���ة على  ت���را����ش ج��م��ي��ل  و 

ال�سارع مطلوب 3 مليون و ن�سف 

بال�سنة ه� : 0949599996 

فيالت  امل��زة  منزل يف  <لالجار 
غربية / 4 غرف نوم و �سالونني 

/ و 3 حمامات طابق اول مفرو�ش 

ن�ش فر�ش مع كهربائيات املطبخ 

مليون   5 مطلوب  ممتازة  ك�سوة 

�سنوي ه� : 0949599996 

<لالجار منزل باملزة قبو ار�سي 
ال��ع��ام  ال�����س��ارع  ع��ل��ى  م�سم�ش 

غرفتني و �ساون م�ساحة 75م2 

+ حديقة 80م2 دون عف�ش �سنة 

كاملة دون و�سيط ب�سعر مليون و 

ث��م��امن��ئ��ة ال�����ف ����س���ن���وي���ا  ه����� : 

 0944246054 – 6662196
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 مطبعة   دريم  

لالت�سال : 2235270  موبايل : 0955979343

 1 مرت فلك�س مطبوع   1200

 1 مرت ل�سق مطبوع  1300 

 1000 كرت مليع        1800 

  1000 كرت مت       2000

5000   A5  1000 بر�سور 

 خلف م�سفى املجتهد

 مطلوب موظف 

 جميع �ملطبوعات �لتجارية 

 ) علب كرتون - لوا�سق- 

اأكيا�س كرتون-  بر�سورات 

- هدايا دعائية - تبديل 

قارمات ( 

 مطلوب سيدة مقيمة
 للعمل لدى عائلة صغيرة براتب 

75000 ليرة سورية  وإجازة أسبوعية 
العمر  20 حتى 35 سنة 
 0936974209 - 6388177 

 خدمة تك�سي vip  بريوت 
 �أبو عجاج 

 من و�إىل مطار دم�سق - بريوت وبالعك�س 

 حجز فندقي - كافة معامالت �ل�سفار�ت 

 4727755  /  0944581328  /  0966818648

 �لعالج �لفيزيائي 
 م�ساج �إ�سرتخائي/ عالجي /  �لطب �لقدمي 

 تك�سري �سحوم  باإ�سر�ف معاجلات / مطلوب موظفات

هاتف   0935094070 

الوالء للخدمات 
تنظيف وتعزيل �سقق - فيالت - �سركات

تاأمني  رعاية م�سنني واأطفال بدوام اأو مقيمات    

0931434849  /  2725224 

س
ف�

ع
ل 

ق
 ن

ال��رام��ك��ة  منطقة  يف  <ل���الج���ار 
ار�سي  طابق  الفنون  كلية  مقابل 

ي�سلح عيادة طبيب او مكتب ه� : 

 2123108
<لالجار منزل يف املزرعة جانب 
جامع االميان ط3 فني / 4 غرف 

و �سالونني و ترا�ش / 3 اجتاهات 

 3 ب  ج��دا  جيدة  ك�سوة  مفتوحة 

مليون �سنويا ه� : 0932873289 

 0999454057 –
<لالجار على خط اجلبل  منزل 
2 نوم و �سالون و منتفعات ك�سوة 
و فر�ش ديلوك�ش طابق 4 مطلوب 

م��ل��ي��ون��ني و ن�����س��ف ���س��ن��وي��ا ه��� : 

 0949599996

مطلوب شقق لالجار 
معهـــد  لالجـــار  <مطلـــوب 
لغات ضمن مدينة دمشـــق 
بترخيص او بدون ترخيص 

هـ : 0964590777

مطلوب منزل لل�رضاء �سمن املزة 

حديقة   + ار�سي  ط  �سعد  �سيخ 

ك�سوة جيدة ب�سعر 80 مليون ه� 

 –  0 9 9 9 4 5 4 0 5 7  :

 6627885

<للبيع ار�ش طابو مفرزة يف قلعة 
جندل جنوب قطنا غرب خان ال�سيح 

االت�سال من 10-5 بعد الظهر ه� : 

 0933594898 – 6823448

<لالجار ح�رضا لفتاتني غرفة نو 
م + حمام خا�ش + غرفة جلو�ش 

ال�سقة مطبخ م�سرك املي�سات خلف 

 4440150  : ه�  العثمان  جامع 

 0937543127 –
<ل����الج����ار م���ن���زل ب���امل���زة م��ق��اب��ل 
ال�سندباد 3 غرف نوم و �سالون و 

جلو�ش و 3 حمامات اطاللة جميلة 

ط6 مطلوب 4 و ن�ش مليون الدفع 

�سنوي ه� : 0949599996 

باملزة  ال�سنوي طابق فيال  لالجار 

 – 280م2  م�ساحة  غربية  فيالت 

300م2 ك�سوة �سوبر ديلوك�ش ه� : 
 0932873289

<لالجار منزل باملزة فيالت غربية 
مقابل برج تاال 2 نوم و �سالون و 

�سفرة ك�سوة و فر�ش �سوبر ديلوك�ش 

م��ط��ل��وب 5 م��ل��ي��ون ���س��ن��وي ه���� : 

 0949599996
<ل��الج��ار على ات��و���س��راد  امل��زة 
منتفعات  و  �سالون  و  ن��وم  غرفة 

ك�سوة و فر�ش �سوبر ديلوك�ش طابق 

10 يوجد مولد للم�سعد و خدمات 
كاملة مطلوب 3 مليون و 300 الف 

�سنوي ه� : 0949599996 

�سارع  امل���زة  يف  �سقة  <ل��الج��ار 
ال��ف��اراب��ي ط��اب��ق اول /7 غ��رف/ 

ب��ازار  و  مليون   11 �سنوي  اج��ار 

جت�������اري ك�������س���وة مم����ت����ازة ه����� : 

 0933381264 – 2222103
<لالجار �سقة يف عرنو�ش ط3 مع 
4 غ��رف و ���س��ال��ون /  م�سعد / 

مفرو�ش / ميكن تاجري الطالبات / 

 –  0951418823  : ه������� 

 4472374

م�سايا  ك��روم  يف  ار���ش  <للبيع 
جامع  جانب  ال�سلطاين  ���س��ارع  

االح�سان 8 دومن م�سجرة بجميع 

انواع الثمار ت�سلح لبناء فلل طابو 

 –  4463120  : ه�����  اخ���������رض 

 0933330958

حم��ل يف ال���زاه���رة ال��ق��دمي��ة بعد 

م�ست�سفى الفيحاء م�ساحة ٢٣م مع 

ل��ال���س��ت��ف�����س��ار  ١٠م  ����س���ق���ي���ف���ة 

٠٩٥٨٤٧٣٦٠٣

<ل��ل��ب��ي��ع حم��ل يف ج��رم��ان��ا ق��رب 
ال�سريتيل  مقابل  الرئي�ش  �ساحة 

م�ساحة 22م2 فروغ + ملكية ه� : 

 4472374 – 0951418823

لالجار حمل يف املنطقة ال�سناعية 

ه� : 0933257087 

للتنازل مكتب جتاري جمهز يف 

املنطقة احلرة / برامكة / م�ساحة  

137 م2 ) 5 غرف و �سالة ( ه� 
 0991004832 – 4923 :

<لالجار مكتب جتاري يف �سارع 
احلمرا 3 غرف طابق اول ديكور 

للعمل  ج��اه��ز  ديلوك�ش  ف��ر���ش  و 

او  جت��اري  �سكني  ي�سلح  ف��ورا 

�������س������ال������ة ل�����ل�����ع�����ر������ش ه���������� : 

 0933211425
<ل��ال���س��ت��ث��م��ار او ال��ب��ي��ع و���س��ط 
برج  يف  جت���اري  مكتب  دم�سق 

دم�سق طابق علوي اإطاللة مميزة 

 : ه�������   /  2 45م / �����س����وك����ة 

 0968140578
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 �ســــركة �أ�سيا لل�سحن 
 �سحن جوي �إىل جميع �أنحاء �لعامل 

 �أملانيا - هولند� - �ل�سويد - تركيا 
 �ساحلية مقابل فندق �ل�سام - بناء �ملهند�سني 

 0947790909  /  2221698

يلزمنا مدر�س لغة �إنكليزية 
 م�ستعد لتعليم �للغة �لإنكليزية لطالب 

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

 لال�ستف�سار   هاتف  6644699 / 0944474020

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

 2215788 – 0988179715
للعمل يف حمل  ان�سة  <مطلوب 
 : ه���  ع��رن��و���ش  �ساحة  الب�سة يف 

 0954331335
<يلزمنا ان�سة للعمل داخل املكتب 
يف منطقة الطلياين بدوام �سباحي 

 : ه����������   4  –  8.30 م���������ن 

 4472374 – 0951418823
<مطلوب ل�رضكة جتارية بدم�سق 
موظفني من اجلن�سني العمر 30-

50 �����س����ن����ة  االت�����������س�����ال ه������ : 
 –  4 4 4 4 0 1 1 4

 0950006625

موظفون
<شركة تطلب محاسبة تتقن العمل 
على برنامج األمني و ذات خبرة ال 
تقل عن سنتني هـ : 2244290 

 0992392293 –
<�رضكة جتارية بحاجة اىل موظفة 
حمجبة   ) مق�سم   – ا�ستقبال   (

للعمل لديها براتب 50 الف العمر 

�سكان  من  يف�سل  �سنة   35 دون 

جرمانا  – دويلعة   – �سناعة  و 

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

 0954995000 –  2230790
بتعيني  ت��رغ��ب  <����رضك���ة جت���اري���ة 
م��وظ��ف��ة ال�����س��ه��ادة غ��ري ���رضوري��ة 

 : ه����  ���س��ه��ري��ا   35000 ب���رات���ب 

2154735
<شركة طبية بحاجة الى مهندس اختصاص 
على  الكترون  هندسة  او  طبية  هندسة 
الراغبني ارسال cv  فاكس : 2244459 
او االتصال هـ : 2239045 من 10 – 2 
e mail : info@ على  او  ظهرا 

 alkaissitrading .com

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

ل���دى ف��رع��ه��ا اجل��دي��د /  اأن��ي��ق��ة للعمل 

الرامكة – احلمرا / بدوام �سباحي و 

ثانوية  ال�سهادة  األف مبدئيا   45 براتب 

كحد اأدنى متفرغة و اخلرة غري مطلوبة 

 6-11 املوا�سالت موؤمنة االت�سال من 

م�ساء ه� : 2255351 – 2232246 

بحاجة  باملزة  هند�سية  <�رضكة 
اىل موظفة خريجة فيزياء او علوم 

او ريا�سيات جتيد اللغة االنكليزية 

ار����س���ال ال�����س��رية ال���ذات���ي���ة اىل  

 ss1960sy@gmail.com
على  ت�سويق  موظفة  <م��ط��ل��وب 
الهاتف بعمر ال يتجاوز 35 �سنة 

ل��ت��ح��دي��د م���وع���د امل��ق��اب��ل��ة ه���� : 

 0950006625 – 4440114
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<����رضك���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 بالرامكة العمر دون 35 

�سنة بدون خرة براتب 60 األف 

من  االت�سال  موؤمنة  املوا�سالت 

11-6 م�ساء ه� : 0934241443 
2232246 –

<يلزمنا �ساب او �سابة للعمل يف 
ال��ث��ورة  ب�سارع  م��وب��اي��الت  حم��ل 

على  الكتابة  يجيد  كامل  ب���دوام 

ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ب�����س��ك��ل مم��ت��از ه���� : 

 0933330095
خمت�ش  الرامكة  مقره  <مكتب 
يرغب  التجميلية  بامل�ستح�رضات 

بتعيني موظفة ا�ستقبال العمر دون 

30 �سنة ال�سهادة غري �رضورية ه� 
 –  2 1 5 4 7 3 5  :

0932346791
ع��رب��ي  ادب  خ��ري��ج��ة  <ي��ل��زم��ن��ا 
للتدقيق اللغوي تتقن العمل على 

الكمبيوتر بدوام جزئي او كلي ه� 

 –  0 9 3 2 9 3 1 1 1 6  :

 2258692
ملوظف  بحاجة  <���رضك��ة جت��اري��ة 
/ة/ للعمل لديها براتب ا�سبوعي 

20 األ���ف اخل���رة غ��ري ���رضوري��ة 
امل��وا���س��الت  و  �سنة   25 ال��ع��م��ر 

 –  0988179715  : ه�  موؤمنة 

 2215788
جامعيني  ���س��ب��اب  ع���ن  <ن��ب��ح��ث 
االت�سال  طبية  من�سورات  لتوزيع 

 : ه����������    4 ح������ت������ى   1 ب���������ني 

 0997504875
جتميلية   طبية  م��واد  <م�ستودع 
بالرامكة بحاجة اإىل طاقم اإدارية 

 – ا�ستقبال   – تنفيذية  مديرة   /

مق�سم / براتب 60 األف �سهريا 

العمر دون 40 �سنة اخلرة غري 

�رضورية و املوا�سالت موؤمنة ه� : 

 2144403 – 0966226640
2135309 –

موظفون
مختصـــة  كة  شـــر >
باســـتيراد املـــواد الطبيـــة 
جـــة  بحا لتجميليـــة  ا
 – محاســـبة   / لتوظيـــف 
مراســـالت   – اســـتقبال 
جتاريـــة / العمـــر دون 35 
سنة و براتب شهري و بدل 

مواصالت هـ : 2154735
<مكتب هندسي بحاجة 
الى مساعد مهندس خبرة 
 excel – word-  / فـــي 
يفضـــل    /   auto cade
املعرفة باللغة االنكليزية 
 : هــــ  احملاســـبة  برامـــج  و 
albizreh@  2243159

 net.sy
<�رضكة حديثة املن�ساأ تطلب / كادر 
اإداري / طقم وكالء ت�سويق براتب  

العمر  15000 + ن�سبة  اأ�سبوعي 

 : ه�����������  �������س������ن������ة   30 ن  و د

0932346791
يف  للم�ساركة  ���رضي��ك  <م��ط��ل��وب 
مطعم و �سناك يعمل حاليا و هو 

يف مدينة دم�سق يف�سل ان يكون 

ذو خرة ه� : 0944807678 

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

لديها براتب 50 الف العمر دون 35 

�سنة يف�سل من �سكان م�ساكن برزة   

– رك��ن ال���دي���ن    – م��ه��اج��ري��ن   و 
امل�������وا��������س�������الت م������وؤم������ن������ة ه�������� : 

 2215788 – 0988179715
موزعني  تطلب  منظفات  <���رضك��ة 
للعمل لديها مع �سيارة او بدون على 

ان ال يتجاوز العمر 45 �سنة ه� : 

 2258017 – 0938154646

<مطلوب مدير فندق �سعبي ب�رضط 
اخلرة القوية براتب 100 الف ه� 

  0944261261 :

ط��ب��ي��ة موظفة  ل�����رضك��ة  <م��ط��ل��وب 
اداري�����ة ب��رات��ب 50 ال���ف ال����دوام 

�سباحي االلتزام بالعمل العمر دون 

 : ه���  مطلوبة  ال�����س��ه��ادة  �سنة   30
 0944399193 – 2145877

مقرها  املن�ساأ  حديثة  <جمموعة 
اإىل  بحاجة  بالرامكة  الرئي�سي 

اآن�سة للعمل لدى �سالتها اجلديدة 

باحلمرا بدوام �سباحي براتب 60 

األف �سهريا اخلرة غري مطلوبة و 

املوا�سالت موؤمنة يف�سل من �سكان 

ال����رام����ك����ة و م����ا ح���ول���ه���ا ه����� : 

 2144402  –  2135309
 -0966226640

<مطعم �سمن مول ب�سارع احلمرا 
بحاجة اىل موظف او موظفة �سالة 

ه� : 0988118531 

ترغب  ال��رام��ك��ة  مقرها  <���رضك��ة 
دون  امل��وظ��ف��ات  م��ن  ع���دد  بتعيني 

يتجاوز  لل�سهادة بعمر ال  احلاجة 

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

2154735 – 0932346791
<�سالة عر�ش منتجات �سنع يف �سوريا 
للعمل  اإىل موظفة  للعناية باملراأة بحاجة 

لدى اإحدى �ساالتها / م�ساكن برزة – 

احلمرا / مبجال املحا�سبة – �سكرتارية 

�سنة   40 دون  العمر  األ���ف   60 ب��رات��ب 

املوا�سالت موؤمنة االت�سال من 11-6 ه� 

2256550 – 0965391473 :

خرة  او  �سهادة  لديها  لي�ش  <مل��ن 
ب��ح��اج��ة اىل موظفة  ���رضك��ة جت��اري��ة 

مبيعات �سمن معر�ش او �سالة براتب 

50 الف و اخلرة غري �رضورية ه� : 
 2215788 – 0988179715

عادي  او  فني  موظف  <مطلوب 
خطوط  على  ���رضك��ة  ل��دى  للعمل 

انتاج بدوام ورديات املوا�سالت 

م���وؤم���ن���ة و ال��ع��م��ل ف�����وري ه���� : 

 0930147448 – 5641542
<�رضكة جتارية بالرامكة بحاجة 
مق�سم  اىل موظفة ) ا�ستقبال – 

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

40 �سنة و املوا�سالت موؤمنة ه� : 
 2215788 – 0988179715
بحاجة  بالرامكة  طبي  <م�ستودع 
 ) مق�سم   – ا�ستقبال   ( موظفة  اإىل 

للعمل لديها براتب 50 الف و اخلرة 

غري �رضورية و املوا�سالت موؤمنة  ه� 

 2215788 – 0988179715 :

ظفة  مو و  ا ظف  مو ب  <مطلو
في  سنوات   5-3 خبرة  استقبال 
اتقان   / السياحة  و  السفر  مجال 
ملهني  ا ى  ملستو ا ية  نكليز ال ا
 cv ارسال  كامل  دوام  متقدم 
hr.dam.office@   : الى 

 gmail.com
خرة  ذات  حما�سبة  <م��ط��ل��وب 
للعمل لدى �رضكة هند�سية باملزة 

ار����س���ال ال�����س��رية ال���ذات���ي���ة اىل  

 ss1960sy@gmail.com
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فر�صة عمل

 يعلن مطعم بيت جربي عن حاجته لعاملني 

ذوي خربة ومن اجلن�شني للعمل بال�شالة واملطبخ

 العنوان : دم�شق  القدمية - قرب مكتب عنرب  

للمراجعة احل�شور �شخ�شيًا من ال�شاعة 12 - 5 م�شاًء 

اأو االت�شال على هاتف : 0933210910  

للتنازل 
 مكتب جتاري جمهز يف �ملنطقة �حلرة / 

�لرب�مكة /   م�ساحة 137 م2 
 خم�س غرف و�سالة 

 للتو��سل هـ : 4923 

0991004832

�صـــركة هند�صية باملزة بحاجة �إىل :

موظفة خريجة فيزياء �أو علوم �أو ريا�سيات ، جتيد �للغة �لإنكليزية   -  1
حما�سبة  خريجة  موظفة    -  2

 يرجى �إر�سال �ل�سرية �لذ�تية على �لربيد �لألكرتوين �لتايل 

SS1960SY@gmail.com 

 مطلوب
  مدير 

فندق �سعبي �لر�تب 
100٫000 ل .�س

 لكن ب�سرط و�حد /

ذو خربة قوية 

لالستعالم 0944261261

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 

natalco.sales@gmail.com  الرجاء إرسال السيرة الذاتية على 

  0945862747 
 تهمل السيرة الذاتية التي الترفق بصورة شخصية 

 مطلوب لفندق �لعامر 
 - فني �سيانة 8 �ساعات 6 �أيام بالأ�سبوع 

- م�ساعد �سيف �سباحي وم�سائي 

- معلم �سناك 8 �ساعات        هـ  2116600

 �ســركة ل�سناعة �لألب�سة �لن�سائية  
 ترغب برفد كو�درها بالإخت�سا�سات �لتالية 

 �سكرترية  جتيد �لعمل على �لكمبيوتر ذ�ت مظهر لئق / رئي�س ور�سة خياطة 
  م�سمم ) ـة(  يجيد �لعمل على برنامج �لت�سميم   ) gerber(  �أو بر�مج �لت�سميم �لأخرى  

  مق�سد�ر  /  عمال حبكة - درزة - ر�سة -  عامالت  �أمبالج /  �لدو�م 8٫30 - 6 م�ساًء 

      جرمانا  - حي �لنه�سة  مقابل طريق �ملطار : لال�ستف�سار �لت�سال  5623837 / 0938055860

فر�سة عمل 

ب مغرية
بروات

<مطلوب عاملة نظافة للعمل لدى 
�رضكة خا�سة مبنطقة املزة الدوام 

من 7-2 ظهرا / يف�سل ال�سكن 

 6638570  : ه����   / ال���ق���ري���ب 

االت�سال من 10-4 ظهرا 

بدون  عاملة  او  عامل  <مطلوب 
القراءة  جتيد  خبرة  او  شهادة 
 / شخصيا  احلضور  للتفاصيل   /
 : هـ  الواتس  على  العنوان  لطلب 

0956994813
يف  ملطعم  /ة/  ع��ام��ل  <مطلوب 
العمل   / القدمية  دم�سق  منطقة 

 : ه�����  امل���ط���ب���خ /  و  ب���ال�������س���ال���ة 

0933210910

مهن
اىل  بحاجة  باملرجة  حالقة  <حم��ل 
من  يف�سل  خ���رة  ذو  ح��الق��ة  معلم 

 –  2215537  : ه���  دم�سق  �سكان 

 0940907656
موظفني  اىل  بحاجة  بالرامكة  <مطعم 
مطبخ – كوميك �سالة – بارمان – عمال 

نظافة / ذكور و اناث / ه� : 2129192 

 0999732041 – 2122351 –
<نادي ريا�سي يف برج الرو�ش بحاجة 
اىل مدرب بناء االج�سام / عامل /ة/ 

تنظيف / ه� : 0944296616 

سائقني 
�سائقني  تطلب  م��ن��ظ��ف��ات  ���رضك��ة 

يتجاوز  ال  ان  على  لديها  للعمل 

 : ه���������  ������س�����ن�����ة   45 ال�����ع�����م�����ر 

 2258017 – 0938154646
لى  ا جة  بحا طة  خيا <معمل 
سة  سو كفر منطقة  في  ئق  سا
 –  2 1 5 5 1 8 1  : هـ 

 0933949404

رعاية وتنظيف 
<مطلوب �سيدة مقيمة للعمل لدى عائلة 
���س��غ��رية ب��رات��ب 75 األ����ف و اإج����ازة 

ا�سبوعية العمر من -20 45  �سنة ع 

ه� : 6388177 – 0936974209 

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

 : ه���������  ال�����������ف   75 ب��������رات��������ب 

 0931434849

<جم��م��وع��ة ط��ب��ي��ة ح��دي��ث��ة ت��رغ��ب 
بتعيني حما�سبة و ا�ستقبال براتب 

50 الف املوا�سالت موؤمنة و العمر 
دون 30 �سنة ه� : 2145877 – 

 0944399193
<م���ول جت���اري ب�����س��ارع احل��م��را 
بحاجة اىل موظف �سيانة كهرباء 

و �سحية ه�: 0988118531

عمل  او  شهادة  لديها  ليس  <ملن 
د  ا ستير با تعمل  ية  ر جتا سسة  مؤ
ترغب  الطبية  التجميلية  املنتجات 
كادرها  للعمل الستكمال  انسة  بتعيني 
 50 الراتب  ساعات   8 الدوام  االداري 
مواصالت  بدل  بدل   5000  + الف 
العمل فورا هـ :  30 سنة و  العمر دون 
 0955550519 –  2230790
<�رضكة جتارية بحاجة اىل موظفة 
حمجبة   ) مق�سم   – ا�ستقبال   (

للعمل لديها براتب 50 الف العمر 

�سكان  من  يف�سل  �سنة   35 دون 

نهر عي�سة و  ميدان -  زاه��رة – 

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

 2215788 – 0988179715
بحاجة  بدم�سق  جتارية  <�رضكة 
العمر  كامل  ب��دوام  م�ستخدم  اىل 

20-40 �سنة ه� : 4440114 – 
 0950006625

سكرتاريا
بتعيني  ت��رغ��ب  <م��وؤ���س�����س��ة جت���اري���ة 
فورا  مكتبية  باأعمال  للقيام  �سكرترية 

باحلمرا  بفرعها  ���س��اع��ات   8 ب����دوام 

ال�سهادة ثانوية كحد ادنى بدون خرة 

و املوا�سالت موؤمنة االت�سال 6-11 

 –  0955553922  : ه����  م�����س��اء 

 2255351
<�رضكة جتارية بحاجة اإىل �سكرترية حمجبة 
ب��دوام  بالرامكة  اجلديد  فرعها  ل��دى  للعمل 

�سباحي براتب 60 األف �سهريا ال�سهادة ثانوية 

كحد اأدنى اخلرة غري �رضورية و املوا�سالت 

موؤمنة ه� : 0933606081 – 2144403

<مطلوب مقيمة لدى م�سنة براتب 70 
الف بال�سهر ه� : 0940649505 

<لدينا مدبرات منزل و مقيمات و 
 : ه���������  ت�����ع�����زي�����ل  و  ت����ن����ظ����ي����ف 

0964575041
<مطلوب للعمل لدى �سيدة م�سنة 
مقعدة مب�رضوع دمر  / مقيمة / 

ه� : 0935788709 

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

/ ه� : 3325978 - 0992337230

<مطلوب مقيمة لدى عائلة براتب 80 
 0940649505  : ه�  بال�سهر  الف 

 0988336468 –

أزياء
<معمل خياطة والدي بحاجة اىل عامل 
/ة/ خياطة حبكة – درزة – ر�سة  / 

كفر�سو�سة دخلة م�سفى االندل�ش ه� : 

 2155181 – 0933949404
<يلزمنا عمال او عامالت حبكة – ر�سة  
اخل�����������رة غ�������ري ���������رضوري��������ة ه�������� : 

 0992018290 – 0999268503
<معمل خياطة بحاجة الى عمال و عامالت 
درزة – حبكة – رشة  في منطقة كفرسوسة 
هـ : 2155181 -  0933949404 
<ي��ل��زم��ن��ا م��ق�����س��دار ���س��ح��ب ق��وال��ب 
جاكيت ن�سواين و �سبورات للعمل يف 

 : ه�  باأجور مغرية  الدين  �رضقي ركن 

 0944281345 – 4441485
طة  خيا شة  ر و في  للعمل  ب  <مطلو
ذو  – حبكة   درزة  /ة/  عمال  الجنوري 
خبرة براتب جيد للعمل في احلريقة هـ : 

 0944496265
عاملة  اىل  بحاجة  الجن��وري  <معمل 
 – ر�سة   – اب��رت��ني   – حبكة   – درزة 

امبالج  براتب ممتاز مع بدل موا�سالت 

ه� : 0932887747 

20�سنة  خ��رة  ان��ا حما�سب جت���اري 

ارغب  دفاتر  وم�سك  برامج حما�سبية 

ك���ام���ل او ج��زئ��ي  ب�������دوام  ب���ال���ع���م���ل 

0944870458

<ا�ستعداد تام لكافة تعهدات الديكور 
 – خ�سبيات   – جب�سني   – ده���ان   –
جدران – جتهيز �سالون حالقة ح�سب 

الطلب ه� : 0965419938 

رجل م�ستعد خلدمة امل�سنني والعجزه 

زي��ارات  �سنة  اكرث من ع�رضين  خره 

خا�سة. حمام م�ساج وم�ستعد لالقامه 

يف البيوت. وامل�سايف هاتف ٦٨١٦٢٦٩ 

جوال٠٩٣٢٤٠٨٦٨٢

ال�سعفاء  الطالب  لقوية  <درو���ش جمانية 
ليكونوا من الناجحني و املتفوقني 100% 

/ فل�سفة – عربي – فرن�سي – اجتماعيات 

العام/ لال�ستعالم  القطاع  / فقط ملوظفي 

اكرث ه� : 0956007964 

ال��ط��الب  ال���س��ت��الم  <م��در���س��ة خمت�سة 
ال�سعفاء و متابعتهم ليكونوا من املتفوقني 

فح�ش   – تا�سع   – بكالوريا  االوائ���ل  و 

���س��ر االدب�����ي و امل��راح��ل  ال��ر���س��ي��ح – 

االنتقالية ه� : 0992761703

<للبيع او اال�ستثمار �سيدلية يف 
ج���رم���ان���ا ح����ي ال���رو����س���ة ه����� : 

 0932919383
/ة/  خريـــج  <مطلـــوب 
كليـــة الصحة اختصاص 
 / ئيـــة  يا فيز جلـــة  معا
جامعـــة  البعـــث / للعمل 
في عيـــادة مبنطقة املزة 
بدوام كامل كشـــريك  هـ 

 0933442268 :

<للبيع عدة  مطعم و حلويات و برادات 
مكنات ع�سري   جمادات –  �سناعية – 

و اي�ش كرمي ه� : 0992421502 

موديل  تيتانيوم  فوك�ش  ف��ورد  للبيع 

2009 اخر ق�سة لون قرميدي كاملة 
و  رق���م واح���د ب�ساعة  امل��وا���س��ف��ات 

�سيانة �رضكة ه� : 0937449746 

<للبيـــع ســـيارة اوبـــل اســـكونا 
موديل 77 بحالـــة ميكانيكية 
جيدة بسعر مليون و 250 الف 

هـ : 0955230656 
للبيع فان h1. 10. 10. رمادي خايل 

برا جوه. مكرج 6 �سنوات حديث غيار 

عادي وطرنبه عاديه هو خليجي ما�سي 

90 الف معو زوايد 0944762033
<للبيع ميكرو مازدا موديل 2008 
ت�سجيل 2016 خط مزة جبل جديد 

 : ه�  �سابقا  يعمل  مل  الوكالة  بحالة 

 2221781 – 0969419308
�سونغ  �سام  �سحن  �سيارة  <للبيع 
 : ه���  بحالة مم��ت��ازة   1999 م��ودي��ل 

2221781 – 0969419308

ادوات  توزيع  مركز  ضمن  سكرتيرة  <مطلوب 
غير  اخلبرة  الف   40 براتب  طبية  جتميلية 
– 5 مساء يفضل  9 صباحا  الدوام من  ضرورية 
من سكان / امليدان – الزاهرة – الدويلعة  / و ما 
حولها هـ : 2230790 – 0954995000 

<�رضكة جتارية بحاجة اىل موظفة ) 
�سكرتاريا ( حمجبة للعمل لديها براتب 

50 الف ل .�ش اخلرة غري �رضورية و 
امل��وا���س��الت  و  �سنة   40 دون  العمر 

 –  0988179715  : ه����  م���وؤم���ن���ة 

 2215788
<�رضكة جتارية تعمل يف اال�سترياد و الت�سدير 
بحاجة اىل �سكرترية لالعمال / ري�سب�سن و على 

الهاتف / ذات مظهر الئق و �سخ�سية قوية براتب 

60 الف الدوام �سباحي و املوا�سالت موؤمنة ه� 
 0944399193 – 2145877 :

<مطلوب �سكرترية ذات مظهر الئق للعمل 
�سمن �رضكة جتارية باملزة بدام �سباحي 

 : ه���  �سنة   30 ح��ت��ى  ال��ع��م��ر  م�سائي  او 

 0932873289
<م�ستودع طبي بالرامكة بحاجة اىل 
موظفة ) �سكرتارية ( للعمل لديها براتب 

50 الف  و اخلرة غري �رضورية ه� : 
 2215788 – 0988179715

اىل  بحاجة  بجرمانا  الب�سة  <�رضكة 
�سكرترية / م�سمم /ة/ - مق�سدار / 

ر���س��ة ه��� :  درزة –  ع��م��ال ح��ب��ك��ة – 

 0938055860 – 5623837
<�رضكة جتارية بحاجة اإىل موظفة / 
ا�ستقبال – �سكرتاريا – خدمة زبائن 

/ بفرعها اجلديد بالرامكة براتب 60 

األف �سهريا العمر دون 35 �سنة اخلرة 

غري �رضورية و املوا�سالت موؤمنة ه� : 

2144402 – 0933606019

عمال
طلبات  تو�سيل  ع��ام��ل  <م��ط��ل��وب 
ل�����س��وب��ر م��ارك��ت يف امل���زة ب���دوام 

 30 الراتب  �سباحي �سيفا �ستاء 

الف ه� : 0988354572 

<مكتب خدمات في جرمانا بحاجة 
ضمن  للعمل   / ة / مل  عا لى  ا
 –  5655792  : هـ  املكتب 

 0999786564
مطلوب عامل ملغ�سل �سيارت دوام 

�سباحي او م�سائي بخرة او بدون 

�سمن فندق خم�ش جنوم بدم�سق 

ه� : 0940551111

<<مطلوب لشركة خاصة عامل او 
عـــامـــلـــة خــــدمــــات لـــالتـــصـــال هـــــ : 
0955167818 حصرا بني الساعة 

 9.30 –  6.30
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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 
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