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               نور ال�شام  للخدمات 
               رعاية م�شنني   

 مدبرات منازل  - مقيمات وغري مقيمات                                         

  0988336468/   0931606623

مزة 
ة  ملـــز با ل  منـــز للبيـــع  >
قصـــر  جانـــب  اتوســـتراد 
100م2  مســـاحة  العـــدل 
ديلوكـــس  ســـوبر  كســـوة 
مغـــر  بســـعر  العفـــش  مـــع 
وســـيط  دون  للجاديـــن 
 -  0933258589  : هــــ 

6127752

املرابط  ج��ادة  يف  منزل  <للبيع 
ال�شارع  على  100م2  م�شاحة 

ك�شوة جيدة مع العف�ش ال�شعر 70 

م���ل���ي���ون و ب�������ازار خ��ف��ي��ف ه����� : 

0933111330
ال�شارع  على  تطل  للبيع  <�شقة 
���ش��وف��ا  و  غ����رف   3 اول  ط���اب���ق 

120م2 اجلادة الرابعة مهاجرين 
�شورى ه� : 5127251 

<للبيـــع منـــزل عربي في 
يجة  ســـر ب  بـــا منطقـــة 
مســـاحة 83م2 / 3 غـــرف 
و منتفعـــات / طابو اخضر 
 30 بســـعر  وســـط  كســـوة 
 : هــــ  ر  ا ز بـــا و  ن  مليـــو

 0933442268

مشروع دمر 
<للبيع �شقة مب�رشوع دمر مغرتبني 
م��وق��ع مم��ي��ز م��ع ال��ف��ر���ش م�شاحة 

150م2 غرفتني و �شالون و حمامني 
و مطبخ امريكي ط3 و اخري  ك�شوة 

�شوبر ديلوك�ش مدخل رخام مميز 

دون  للجادين  م�شتقل  �شوفاج   /

و�شيط ب 155 مليون قابل للم�شاومة 

ه� : 0988266149 

<للبيع منزل باملزة اتو�شرتاد بناء 
املراوح قبلي �رشقي غربي 220م2 

و �شالونني   نوم  3 غرف  /ط7/  

ك�شوة جيدة الت�شليم فوري بداعي 

ال�شفر للجادين فقط دون و�شيط ه� 

 –  0 9 4 4 7 5 7 0 6 1  :

 6133267

شقق متفرقة 
بالطليانـــي  منـــزل  للبيـــع 
ة  كســـو  2 6م 5 حة  مســـا
ارضـــي  ط  جـــدا  جيـــدة 
طلـــوع 4 درجـــات التســـليم 
فـــوري بداعي الســـفر دون 
وســـيط هـ : 0933258589 

 6133267 –

<للبيع منزل باملزة مقابل اجلالء 
م�شاحة  ط4  القدمي  املطار  طريق 

150م23 ك�شوة جيدو و فر�ش جيد 
مطلوب 130 مليون دون و�شيط ه� 

 0949599996 :

<للبيع منزل باملزة اتوســـتراد 
خلف البنك االسالمي مساحة 
20م2 وجيبـــة كســـوة  80م2 + 
ممتـــازة بناء حديث التســـليم 
 : هــــ  الســـفر  بداعـــي   فـــوري 

  6133359 –  0944757061

<للبيع او املقاي�شة منزل ب�رشقي 
�شالون  و  ن��وم  غرفتني  ال��ت��ج��ارة 

ماء  بئر  م�شعد  خ��دم��ات  اط��الل��ة 

 85 للجادين  فوري  ت�شليم  ناطور 

مليون ه� : 0951553163

جادة  الطلياين  يف  �شقة  <للبيع 
الرتبية  وزارة  ق��رب  املختار  عمر 

م�شاحة 145م2 ك�شوة عادية طابق 

 –  4472374  : ه�������  ل  و ا

 0951418823
حامي�ش  ب���رزة  يف  م��ن��زل  <للبيع 
جمعية التحرير ط5 معد عدد 2 و 

ب��ازار  و  مليون   69 للبناء  م��ول��دة 

ك�شوة جيدة  �شمايل  قبلي  �رشقي 

140م2 ه� : 0933594081 
<للبيع �شقة ب�شارع بغداد طاول 
ي�شلح  150م2  ح���وايل  جت���اري 

ب��دون  �شكن  او  ع��ي��ادة  او  ���رشك��ة 

و�شيط ه� : 0933652989 

<للبيع منزل يف �شارع خالد بن 
الوليد مقابل جامع عبد الرحمن بن 

عوف ط2 / 4 غرف و �شالون و 

�شوكة / قبلي �شمايل ك�شوة و�شط 

ه� : 0933041341 

<للبيع منزل باملزة مقابل 
طيـــة  حتيا ال ا ن  ا فـــر أل ا
اجلنوبـــي  املتحلـــق  علـــى 
اطاللـــة  135م2  مســـاحة 
 / أخيـــر  و  ط6   خالبـــة 
3 غـــرف نـــوم و صالـــون و 
حمامني و  مطبخ / بســـعر 
مغـــر للجاديـــن فقط دون 
وسيط هـ : 0933258589 

 6127552 –

<للبيع بناء كامل بجديدة الوادي 
اطاللة رائعة موؤاف من 7 طوابق 

امل�شاحة الطابقية 320م2 اك�شاء 

خارجي حجر عظم داخلي مفروز 

بالكامل للجادين دون و�شيط �شعر 

البناء 150 مليون قابل للم�شاومة 

ه� : 0988266149 

<للبيع او املقاي�شة منزل بالعدوي 
كراج  جميلة  اطاللة  مميز  موقع 

طابو ت�شليم فوري �شوكة م�شعد 

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

0951553163
<للبيع  قبو يف الفحامة �شارع 
زيد بن ثابت م�شاحة 110م2 + 

وجيبة ي�شلح �رشكة او عيادة او 

قابل  مليون   47 ال�شعر  �شكني 

 –  2249492  : ه���  للتفاو�ش 

 0933429210
<للبيع منزل دف ال�شوك موقف 
مقابل  الب�شري  دخلة  ال�رشبجي 

ال��ري��د ط4 غ��رف��ة و ���ش��ال��ون و 

ب�شعر  ج��ي��دة  ك�����ش��وة  منتفعات 

5.600.000 ل.�ش بداعي ال�شفر  
ه� : 0944231372 



2017 العــــدد 667  - دم�شــــــــــــــق 9336 263  أب      

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

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

هاتف   0935094070 

مكتب نوره للخدمات 
 ورش تعزيل - تنظيف يومي - مباني - فنادق - 

مطاعم - شطف أدراج - دهان منازل - نقل عفش - 
رعاية ) أطفال ومسنين ( دوام يومي أسبوعي شهري 

بإدارة أم حاتم - يلزمنا عمال وعامالت 
 MTN  5655792 - 0999786564 - 0964847189  جرمانا - دخلة 

الوالء للخدمات 
 نقل عف�ش -  �شيانة منازل - تنظيف وتعزيل �شقق 

 فيالت - �شركات تاأمني  رعاية م�شنني و�أطفال بدو�م  �أو  مقيمات    

0931434849  /  2725224 

اجلوهرة  للخدمات 
مقيمات وغري مقيمات

رعاية م�سنني واأطفال 

 خدمة �سريعة واأ�سعار مميزة 

0949697124  -  0996898083

وصلنا حديثًا 
بطاريات ) جل( ذات جودة عالية 

موديل �سنطة الكمية حمدودة 

0933225561 / 0944307790

ية  ر جتا شقة  للتسليم  >
زاوية  الشارع  على  باحلريقة 
 4 الدرويشية  قهوة  مقابل 
70م2  مساحة  صالون  و  غرف 
 –  8888910  : هـ  ط4  

 0944321655
اول  منزل  املقاي�شة  او  <للبيع 
الت�شامن طابق اول فني غرفة و 

�شالون 54 م2 ك�شوة عادية بناء 

العام  ال�شارع  جديد خمدم على 

كاتب عدل ه� : 0930264721 

<ل��ل��ب��ي��ع �شقة ع��ل��ى ال��ه��ي��ك��ل يف 
قد�شيا البلد م�شاحة 95م2 طابق 

 : ه�  مليون   12 ب�شعر  فني  اول 

 0 9 6 8 2 3 6 1 6 0
 0937514073

على  بقدسيا  للبيع  شقة  >
تشرين  حديقة  طلعة  الهيكل 
جانب جامع الهداية ط4 مساحة 
و  حجر  مكسي  البناء  120م2 
درج رخام و مصعد ب 20 مليون 

هـ : 0992338803 
موؤ�ش�شة  ابنية  دم��ر  يف  <�شقة 
معامل الدفاع اطاللة على امل�رشوع 

110م2 / 3 غرف و �شالون / 
غربي �رشقي ك�شوة عادية ب�شعر 

85 م���ل���ي���ون م�����ع ب���������ازار ه������ : 
 3164857 – 0940724329
<للبيع منزل يف �شاحية قد�شيا ال�شكن 
ال�شبابي 3 غرف و �شوفا طابق ثاين 

مع م�شعد مع م�شتودع بالقبو اطاللة 

على �شارعني ه� : 0944399831 

<منزل لالجار بامليدان ثريا مقابل 
دار االيتام ط3 / 4 غرف و �شوفا 

/ غري مفرو�ش / ه� : 2239294 

 0933788447 –
<لالجار باملزة فيالت �رشقية نزلة 
ال�شباب  بيت  جامع االكرم دخلة 

منزل م�شاحة داخلية 280م2 + 

حدائق 280م2 + مدخل م�شتقل 

او  مكتب  ي�شلح  مم��ت��ازة  ك�شوة 

�شكني اجار 8.5 مليون �شنوي ه� 

0966184190 :

<لالجار طابق فيال باملزة فيالت 
م�شاحة    un ال  ج��ان��ب  غربية 

داخلية 250م2 و حديقة 250م2 

و م�شبح ك�شوة �شوبر ديلوك�ش /5 

غرف و 3 �شالونات و 4 حمامات 

/ ي�شلح ل�رشكة او لل�شكن مطلوب 

17 م��ل��ي��ون ال���دف���ع ���ش��ن��وي ه���� : 
 0949599996

<لالجار �شقة �شمن مدينة دم�شق 
نظام فندقي / يومي / غرفتني و 

�شالون / ك�شوة و فر�ش جيد ه� 

 –  4 4 7 2 3 7 4  :

 0951418823

االج��ار  او  املقاي�شة  او  <للبيع 
امل��ف��رو���ش ق��ب��و ب��ال��ق�����ش��ور ���ش��ارع 

و  غ��رف��ة  م�شتقل  م��دخ��ل  اخلطيب 

ك�شوة  �شغرية  حديقة  و  �شوفا 

جيدة جدا ي�شلح عيادة او لل�شكن 

 39 ف���وري  ت�شليم  اخ�����رش  ط��اب��و 

م������ل������ي������ون ل������ل������ج������ادي������ن ه��������� : 

 0951553163
<للبيع منزل في مساكن برزة مقابل 
اجلمعية  دخلة  املجتهد  صيدلية 
من  مؤلف  143م2   االستهالكية 
جتاري  يصلح  السطح  مع  طوابق   3
قابل  مليون   250 بسعر  سكني  او 

للتفاوض هـ : 0994245934 
<للبيع �شقة ب�شاحية قد�شيا ج 5 
ا�شكان  85م2  م�شاحة   / /اأ  فئة 

�شبابي ك�شوة جمعية نظيفة ط2 / 

بريئة الذمة / ب�شعر 24 مليون قابل 

للم�شاومة للجادين دون و�شيط ه� 

 0988266149 :

طريق  قدسيا  شقة  للبيع  >
/  2 250م مساحة  املعهد 
شوفاج   + مصعد  يوجد   /2 ط
جيدة  كسوة  شمسية   طاقة   +
 –  0944473889  : هـ 

 6111559
  b2 قد�شيا  ب�شاحية  �شقة  <للبيع 
فني  ط2  ع�شوية  اح��الل  جمعيات 

اطاللة و موقع رائع م�شاحة 100م2 

تقريبا ك�شوة جيدة و جديدة للجادين 

قابل  مليون   58 ب�شعر  و�شيط  دون 

للم�شاومة ه� : 0988266149 

<لالجار على خط اجلبل  منزل 2 
نوم و �شالون و منتفعات ك�شوة و 

مطلوب   4 ط��اب��ق  ديلوك�ش  ف��ر���ش 

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

 0949599996
<لالجار �شقة يف منت�شف �شارع 
احلمرا غرفة نوم و �شالون و برندا 

مطلة على �شارع احلمرا مبا�رشة 

رابع  طابق  مفرو�شة  �شويت  نظام 

مع م�شعد و مكيف االت�شال بعد 

2 ظهرا ه� : 0944362525 
<لالجار منزل باملزة فيالت غربية 
مقابل برج تاال 2 نوم و �شالون و 

�شفرة ك�شوة و فر�ش �شوبر ديلوك�ش 

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

 0949599996
<لالجار منزل يف املزة فيالت غربية / 
4 غرف نوم و �شالونني / و 3 حمامات 
ف���ر����ش مع  ن�����ش  ط���اب���ق اول م��ف��رو���ش 

كهربائيات املطبخ ك�شوة ممتازة مطلوب 

5 مليون �شنوي ه� : 0949599996 

حلب  بشارع  قبو  للبيع  <منزل 
165م2  مساحة  التحرير  ساحة 
داخلي + 75 م2 حديقة سكني 
و يصلح لكافة املهن  السعر بعد 
دون  فقط  للجادين  و  املعاينة 
وسيط هـ : 0932177099 
/ ج��ادات  بقد�شيا  منزل  <للبيع 
ج3/ طابق ار�شي م�شاحة داخلية 

120م2 م�شاحة خارجية 180م2 
ديلوك�ش  ك�شوة  اطاللة خالبة  مع 

ب���������داع���������ي ال�������������ش������ف������ر  ه���������� : 

 0967387212
ج��رم��ان��ا خلف  للبيع يف  <م��ن��زل 
اخلليل  ابراهيم  دي��ر  مقابل  امل��ول 

ب�شعر مغري م�شاحة 65م2 ه� : 

 0945557697
قد�شيا  ب�شاحية  �شقة  <ل��ل��ب��ي��ع 
  b1 ا�شكان ط1 و�شط ال�شاحية ج

م�شاحة  الذمة  بريئة  رائعة  اطاللة 

85م2 ك�����ش��وة ج��ي��دة ج���دا مطبخ 
امريكي للجادين دون و�شيط ب�شعر 

 : ه���  للم�شاومة  ق��اب��ل  مليون   43
 0988266149

<ل��الج��ار م��ن��زل يف امل���زة فيالت 
غ��رب��ي��ة غ��رف��ة ن����وم و ���ش��ال��ون و 

منتفعات فر�ش ديلوك�ش  و ترا�ش 

جميل اطاللة على ال�شارع مطلوب 

 : ه���  بال�شنة  ن�شف  و  م��ل��ي��ون   3
 0949599996

ب�شارع  م��ف��رو���ش��ة  غ��رف��ة  ل��الج��ار 

لالناث  املنزل  �شاحبة  مع  بغداد 

 –  2315759  : ه�������  ف����ق����ط 

 0959866439
<ل����الج����ار م���ن���زل ب���امل���زة م��ق��اب��ل 
ال�شندباد 3 غرف نوم و �شالون و 

جلو�ش و 3 حمامات اطاللة جميلة 

ط6 مطلوب 4 و ن�ش مليون الدفع 

�شنوي ه� : 0949599996 

<ل��الج��ار على ات��و���ش��رتاد  امل��زة 
منتفعات  و  �شالون  و  ن��وم  غرفة 

رابع  طابق  للبيع  مميزة  <�شقة 
طابو م�شاحة 60م2  قيد االك�شاء 

مرحلة  رخ���ام   درج  ب��ن��اء حجر 

الطينة / ت�شليم كامل / مك�شي 

/ - م�شعد �شغال �شارع 20م 

اجلناين  كورني�ش  مميزة  اطاللة 

جرمانا ه� : 0994363607 

�شحنايا  ا���رشف��ي��ة  يف  <ل��ل��ب��ي��ع 
بالطة كاملة 355م2 / 4 �شقق 

/ ط3 ) 4 اجت��اه��ات ( عظم او 

مك�شية ه� : 0932387640

ببيال  في  ل  منز للبيع  >
ة  كسو فني  ل  و ا بق  طا
ديلوكس مساحة 60م2 طابو 
 : هـ  مليون   8 بسعر  اخضر 

0937746016
قد�شيا  ب�شاحية  �شقة  <للبيع 
العرفان  جامع  ق��رب  جمعيات  

م�شاحة 110م2 تقريبا ار�شي + 

حديقة غرفتني نوم منافع ك�شوة 

�شوبر ديلوك�ش جديد بريء الذمة 

م��وق��ع مم��ي��ز ل��ل��ج��ادي��ن ف��ط دون 

و�شيط ه� : 0988266149 

ديلوك�ش  �شوبر  فر�ش  و  ك�شوة 

طابق 10 يوجد مولد للم�شعد و 

خدمات كاملة مطلوب 3 مليون و 

 : ه��������  ������ش�����ن�����وي  ال���������ف   300
 0949599996

للبيع مزرعة يف الغزالنية م�شاحة 

21 دومن ار���ش فيها ق�رش على 
ا�شرتاحة  مع  طوابق   3 الهيكل 

200م2 م�شجرة 3 اآب��ار م��اء + 
 : ه�  م��اء طابو  م�شبح + م�شنع 

 0951418823 – 4472374
<للبيع ار�ش يف طرطو�ش منطقة 
الظاهرية م�شاحة خمتلفة �شاحلة 

ل��ل��ب��ن��اء ل��ل��ت��وا���ش��ل وات�������ش ه���� : 

0096176996625
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فرصة عمل 
 ورشة نجارة في ضاحية قدسيا / 

السكن الشبابي / بحاجة إلى 
 عمال نجارة وعمال بخ 

 للتواصل هـ 0941999801  من الساعة 10 - 2 ظهرًا  

 بمناسبة إفتتاح 
مركز تجميل في منطقة المزة 

 يلزمنا 
- معلمة منيكور - بديكور 

- معلمة مكياج 
- ضريبات سيشوار 

- معلمة تاتو 
 لالستفسار هـ : 0945281556 

فر�سة عمل            مطلوب مندوبني مبيعات 

                      �ســـــــائقني 
 للعمل لدى �سركة مقبالت غذائية يف دم�سق 

 راتب ثابت + ن�سبة على املبيعات + حوافز 

 لال�ستف�سار االت�سال هـ :0959955566 / 0933373656 

فرصة عمل 
 شـــركة صناعية تطلب للعمل لديها  

 محاسب أو محاسبة 
 �سمن ال�ســروط التالية : 

1-  خريج كلية جتارة - اخت�سا�ص حما�سبة 

2 - اإجادة العمل على احلا�سب االآيل 

3 - يف�سل من لديه خربات �سابقة بنف�ص املجال 

4 - منهي اخلدمة االإلزامية بالن�سبة للذكور 

 على الراغبني بالتقدم للوظيفة اإر�سال ال�سرية الذاتية على االإمييل

 m.alsuewayes@ncpi-sy.com

�صــــــاحب الرتخي�س: الــــــدكتــــــور املهند�س 

مــــــاأمــون احلــــــــالق

رقم الرتخي�س 4545 تاريخ 2003/6/10

املــــديـــــــر امل�صـــــــــوؤول: املهند�س �صـــــمري طــــــالـــو
اإعالنية - اأ�صبوعية - جمانية

ت�صدر اأ�صبوعيًا �صباح كل يوم �صبت
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يلزمنا موظفة ذات مظهر الئق 

 براتب  150000 �ســــهريًا 

 هـ 0944540530

�سالة بيع �سوكوال 

وهدايا باملزة فيالت غربية 

 تطلب للعمل
 اآن�سة متفرغة ذات مظهر الئق الإدارة 

ال�سالة الدوام من 10 - 8 م�ساًء  

الراتب جيد 

0991009196
3310176

 مطلوب لفندق العامر 
- م�ســــاعد �ســـيف �سباحي وم�سائي 

- معلم �سناك         - كر�ســــون 
- فني �سيانة 8 �ســاعات �سباحي 

       هـاتف :   2116600

 فر�سة عمل 

 معمل جوارب بحاجة اإىل عمال 
باالإخت�سا�سات التالية 

 فني مكنات جوارب -  كوي - �سكة اأتوماتيك - اأمبالج 
 الرواتب جيدة ح�سب اخلربة 

لال�ستف�سار هـ : 0944515244 - 0933342322

مطلوب بال�سرعة الفورية
 موظفني  من كافة الفئات  

 )ذكور( اإداريني + عمال ) برواتب جيدة ( 

للعمل يف �سركة لل�سناعات الغذائية بدم�سق 

 لالإ�ستعالم يرجى االت�سال املبا�سر اأو اإر�سال الـ 

 0932007673 الرقم   على  وات�ساأب    CV

<لالجار  محـــل باملنطقة 
الشـــارع  علـــى  الصناعيـــة 
22م2  الرئيســـي مســـاحة 
مـــع وجيبـــة 60م2 و موقع 

مميز هـ : 0933257087

مطلوب محالت لالجار 
ر  يجا لال محل  منا  يلز >
حة  مسا مشق  د ضمن 
 : هـ  100م2  او  150م2 

 0952622397

موظفون
�رشكة عطورات فرن�شية بحاجة اىل 

خ��رة يف  ذوو  مبيعات  م��ن��دوب��ات 

مظهر  وذوو  الت�شويق  و  املبيعات 

الئ����ق  ال��ع��م��ل 8 ���ش��اع��ات �شمن 

اال�شواق التجارية العمر من 25-

35 �شنة ه� : 0938051505 او 
Vuedusoleil1@ اىل  cv ار�شال

hotmail.com
حما�شبة  ق�شم  رئي�ش  <مطلوب 
بخرة ال تقل عن 8 �شنوات للعمل 

 –  4428592  : لدى م�شفى ه� 

 4428593

دم�شق  يف  ���ش��ن��اع��ي��ة  <����رشك���ة 
بحاجة اىل حما�شبة جتيد العمل 

على برنامج االمني ملن جتد لديها 

�شباحا   8 من  االت�شال  الرغبة 

– 9 م�شاء ه� : 0937872698 
 2258017 –

اخل���رة جمموعة  ال متلك  <مل��ن 
دع���ائ���ي���ة ب���ح���اج���ة مل���وظ���ف���ات / 

�شكرتاريا – ا�شتقبال – اإ�رشاف 

– ت�شويق – خدمة زبائن / لفرعها 
بباب م�شلى براتب 50 األف  + 

العمر  موا�شالت  ب��دل   10000
دون 30 �شنة و التفرغ التام للعمل 

 –  2 2 3 0 7 9 0  : ه����������� 

 0954995000
<���رشك��ة جت��اري��ة ت��رغ��ب بتعيني 
غ��ري ���رشوري��ة  ال�����ش��ه��ادة  موظفة 

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

2154735
<مطلوب  موظف /ة/ على خطوط 
ب��دوام و راتب جيد العمل  انتاج 

ف��������وري و ب��������دون خ������رة ه������ : 

 0930147448 – 5641542
<�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة 
حمجبة   ) مق�شم   – ا�شتقبال   (

للعمل لديها براتب 50 الف العمر 

35 �شنة يف�شل من �شكان  دون 

ال��دي��ن     رك���ن  ب����رزة   –  م�شاكن 

– مهاجرين   و املوا�شالت موؤمنة 
 –  0988179715  : ه������� 

 2215788
<مطلوب مندوبني و مندوبات لعدة 
مواقع و جمالت مقابل ن�شبة ه� : 

 0988561175
<ملن لي�ش لديها �شهادة او عمل 
با�شترياد  تعمل  موؤ�ش�شة جتارية 

التجميلية الطبية ترغب  املنتجات 

ال�شتكمال  للعمل  ان�شة  بتعيني 

كادرها االداري الدوام 8 �شاعات 

الراتب 50 الف + 5000 بدل بدل 

موا�شالت العمر دون 30 �شنة و 

 –  2230790  : ف��ورا ه�  العمل 

 0955550519

<مطلوب منزل يف اأي منطقة يف 
دم�شق  ه� : 0945557697 

<للبيع او اال�شتثمار مكتب جتاري 
برج   / البح�شة   / دم�شق  و�شط 

دم�شق طابق علوي �شوكة 45م2 

اط�����������الل�����������ة رائ�����������ع�����������ة ه������������ : 

 0968140578
م�شاحة  جت���اري  مكتب  <ل��ل��ب��ي��ع 
طابق  املحافظة  دوار  على  55م2 
ث��ال��ث ف���روغ الت�شليم ف���وري ه��� : 

 0951408823 – 4472374

محـــل  فـــروغ  <للتســـليم 
بســـوق احلميدية مساحة 
 –  2213915  : هــــ  12م2  

 0956815658
<ل��ل��ب��ي��ع حم��ل يف ج��رم��ان��ا ق��رب 
ال�شريتيل  مقابل  الرئي�ش  �شاحة 

م�شاحة 22م2 فروغ + ملكية ه� : 

 4472374 – 0951418823
<للبيع حمل يف القنوات  م�شاحة 
طابو  ب��ن��اء حجر  مك�شي  م2   24
بعد  ال�شعر  ال��ذم��ة  ب���رئ  اخ�����رش 

املعاينة ه� : 0944641894 

<م��ط��ل��وب حم���رر ل��ع��دة م��واق��ع و 
جمالت للعمل بنظام اال�شتكتاب ه� 

 0935641396 :

<شركة غذائية ترغب بتوظيف 
جتيد  سبة  كمحا للعمل  نسة  ا
و  االمني  برنامج  على  العمل 
تقل  ال  خبرة  ذات  االوفيس 
 4428790  : هـ  سنتني  عن 

 5026 –
<�رشكة خمت�شة با�شترياد املواد 
الطبية التجميلية بحاجة لتوظيف / 

حما�شبة – ا�شتقبال – مرا�شالت 

35 �شنة و  العمر دون  جتارية / 

براتب �شهري و بدل موا�شالت ه� 

2154735 :

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

موظفة للعمل لدى اإحدى �شاالتها 

/ م�شاكن برزة – احلمرا / مبجال 

املحا�شبة – �شكرتارية براتب 60 

األف العمر دون 40 �شنة املوا�شالت 

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

2256550 – 0965391473
<�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة 
حمجبة   ) مق�شم   – ا�شتقبال   (

للعمل لديها براتب 50 الف العمر 

�شكان  من  يف�شل  �شنة   35 دون 

نهر عي�شة و  ميدان -  زاه��رة – 

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

 2215788 – 0988179715
مطلوب حما�شب او حما�شبة للعمل 

ل����دى ���رشك��ة ���ش��ن��اع��ي��ة / خ��ري��ج  

حم��ا���ش��ب��ة  و ي��ج��ي��د ال��ع��م��ل على 

الكمبيوتر – منهي اخلدمة االلزامية 

و ذو خرة بنف�ش املجال  اإر�شال 

m.alsuewayes@ اىل    cv
 ncpi-sy.com

<�رشكة حديثة باملزة ترغب بتعيني 
موظفة اإدارية براتب ممتاز الدوام 

�شنة   30 دون  ال��ع��م��ر  ���ش��ب��اح��ي 

املوا�شالت موؤمنة ه� : 2145877 

 0944399193 –

<ملن لي�ش لديها �شهادة او خرة 
موظفة  اىل  بحاجة  �رشكة جتارية 

�شالة  او  معر�ش  �شمن  مبيعات 

ال���ف و اخل����رة غري  ب��رات��ب 50 

�رشورية ه� : 0988179715 – 

 2215788
<مطلـــوب لشـــركة خاصة 
بـــني  العمـــر  امـــن  موظـــف 
فـــي  مقيـــم  ســـنة   40-30
االتصـــال  دمشـــق  مدينـــة 
بني 6.30 -  9.30 مساء هـ : 

 0955167818
بدمشـــق  طبيـــة  <شـــركة 
بحاجـــة الـــى شـــاب معفـــى 
من خدمة العلم ال يتجاوز 
يجيـــد  ســـنة   30 العمـــر 
اللغـــة االنكليزية ذو خبرة 
 –  4476025  : هــــ  طبيـــة 

 0991022245
مقرها  املن�شاأ  حديثة  <جمموعة 
اإىل  بحاجة  بالرامكة  الرئي�شي 

اآن�شة للعمل لدى �شالتها اجلديدة 

باحلمرا بدوام �شباحي براتب 60 

األف �شهريا اخلرة غري مطلوبة و 

املوا�شالت موؤمنة يف�شل من �شكان 

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

 2144402  –  2135309
 -0966226640

<����رشك���ة ع���ط���ورات ا����ش���ت���رياد و 
ت�شدير بحاجة اىل حما�شبة العمر 

موؤمنة  املوا�شالت  �شنة   30 دون 

الدوام �شباحي براتب 55 الف ه� 

 –  2 1 4 5 8 7 7  :

0944399193
<مكتب هند�شي بحاجة اىل ان�شة 
م�شاعدة مهند�ش لعمل مكتبي خرة 

 autocad – word –  ( يف 

excel  (  ,  و املام باللغة االنكليزية 
albizreh@ ( 2243159 : �ه

 )  net.sy

<م��ط��ل��وب م��وظ��ف��ة ت�����ش��وي��ق على 
الهاتف بعمر ال يتجاوز 35 �شنة 

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

 0950006625 – 4440114
 < مطلوب حما�شب او حما�شبة 

ا���ش��ت��ث��م��ارات  ���رشك��ة  ل���دى  للعمل 

هند�شية باملالكي ه� : 3318858 

 0944699997 –
<�رشكة حديثة املن�شاأ تطلب / كادر 
اإداري / طقم وكالء ت�شويق براتب  

العمر  15000 + ن�شبة  اأ�شبوعي 

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

0932346791
<م�شتودع طبي بالرامكة بحاجة 
اإىل موظفة ) ا�شتقبال – مق�شم ( 

و  ال���ف   50 ب��رات��ب  ل��دي��ه��ا  للعمل 

اخلرة غري �رشورية و املوا�شالت 

 –  0988179715  : ه�  موؤمنة  

 2215788
<مطلوب محاسبة ملعمل خياطة 
على  تعمل  جيدة  خبرة  ذات 
 25 العمر بني  االمني  برنامج 
الف   100 الراتب  سنة   35 –
 –  5656509  : هـ  شهريا 

 0933007881
<�رشكة مطاعم بحاجة اىل كا�شيري 
 : ه��������  �������ش������اع������ات   8 ب��������������دوام 

 4436998 – 0956787163
<�رشكة جتارية تطلب اآن�شة حمجبة 
ل��ل��ع��م��ل ل��دي��ه��ا ب��ف��رع��ه��ا اجل��دي��د 

بالرامكة العمر دون 35 �شنة بدون 

خرة براتب 60 األف املوا�شالت 

موؤمنة االت�شال من 11-6 م�شاء 

 –  0934241443  : ه������� 

2232246
بدم�شق  ل�رشكة جتارية  <مطلوب 
موظفني من اجلن�شني العمر 30-

50 �شنة  االت�شال ه� : 44440114 
 0950006625 –

<�رشكة جتارية بحاجة ملوظف /ة/ 
 20 ا�شبوعي  براتب  لديها  للعمل 

العمر  األ��ف اخل��رة غري �رشورية 

25 �شنة و املوا�شالت موؤمنة ه� : 
 2215788 – 0988179715

<����رشك���ة جت���اري���ة ب��ح��اج��ة اىل 
 ) مق�شم   – ا�شتقبال   ( موظفة 

 50 براتب  لديها  للعمل  حمجبة 

الف العمر دون 35 �شنة يف�شل 

دويلعة     – ج��رم��ان��ا   �شكان  م��ن 

– �شناعة  و املوا�شالت موؤمنة ه� 
 –  0 9 8 8 1 7 9 7 1 5  :

 2215788
الغذائية  امل��واد  لتوزيع  <�رشكة 
بحاجة لتوظيف مندوبني مبيعات 

لهم خرة با�شواق دم�شق و ريفها 

و يحملون �شهادة �شواقة االت�شال 

 : ه��������  ظ������ه������را   2-10 م�������ن 

 0993344003
ذو خرة  ���ش��اب  عمل  <ف��ر���ش��ة 
ب��احل��وا���ش��ب و ال��ف��وت��و���ش��وب و 

ال���ت�������ش���وي���ق ع�����ر ال����ن����ت ه������ : 

 0950006625 – 4440114
ترغب  الرامكة  مقرها  <�رشكة 
بتعيني ع��دد م��ن امل��وظ��ف��ات دون 

احلاجة لل�شهادة بعمر ال يتجاوز 

35 �شنة و براتب �شهري 40 األف  
 : ه�������  م������وا�������ش������الت  ب��������دل   +

2154735 – 0932346791
جتميلية   ط��ب��ي��ة  م�����واد  <م�����ش��ت��ودع 
بالرامكة بحاجة اإىل طاقم اإدارية / 

مديرة تنفيذية – ا�شتقبال – مق�شم / 

براتب 60 األف �شهريا العمر دون 40 

�شنة اخلرة غري �رشورية و املوا�شالت 

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

2135309 – 2144403
<�رشكة جتارية بالرامكة بحاجة 
مق�شم  اىل موظفة ) ا�شتقبال – 

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

40 �شنة و املوا�شالت موؤمنة ه� : 
 2215788 – 0988179715
<م�شتودع طبي بالرامكة بحاجة 
اإىل موظفة ) ا�شتقبال – مق�شم ( 

و  ال��ف   50 ب��رات��ب  لديها  للعمل 

اخلرة غري �رشورية و املوا�شالت 

موؤمنة  ه� : 0988179715 – 

 2215788

سكرتاريا
<جم����م����وع����ة ط���ب���ي���ة ب�������ش���ارع 
الباك�شتان بحاجة اىل �شكرترية 

ال��دوام  ال��ف   55 براتب  تنفيذية 

�شنة   30 دون  العمر  �شباحي 

املوا�شالت موؤمنة ه� : 2145877 

0944399193 –
<مطلوب سكرتيرة ضمن مركز 
طبية  جتميلية  ادوات  توزيع 
غير  اخلبرة  الف   40 براتب 
صباحا   9 من  الدوام  ضرورية 
– 5 مساء يفضل من سكان / 
امليدان – الزاهرة – الدويلعة  
/ و ما حولها هـ : 2230790 

 0954995000 –
<����رشك���ة جت���اري���ة ب��ح��اج��ة اإىل 
�شكرتاريا   – ا�شتقبال  موظفة / 

– خدمة زبائن / بفرعها اجلديد 
بالرامكة براتب 60 األف �شهريا 

العمر دون 35 �شنة اخلرة غري 

�رشورية و املوا�شالت موؤمنة ه� : 

2144402 – 0933606019
<موؤ�ش�شة جتارية ترغب بتعيني 
مكتبية  باأعمال  للقيام  �شكرترية 

بفرعها  �شاعات   8 ب���دوام  ف��ورا 

كحد  ثانوية  ال�شهادة  باحلمرا 

ب��دون خرة و املوا�شالت  ادن��ى 

موؤمنة االت�شال 11-6 م�شاء ه� 

 –  0 9 5 5 5 5 3 9 2 2  :

 2255351
هند�شية  ا���ش��ت��ث��م��اري��ة  <���رشك��ة 
باملالكي بحاجة اىل �شكرترية / 

موظفة ا�شتقبال  للعمل لديها ه� 

 -  3 3 1 8 8 5 8  :

0944699997
<����رشك���ة جت���اري���ة ب��ح��اج��ة اىل 
حمجبة   ) �شكرتاريا   ( موظفة 

للعمل لديها براتب 50 الف ل .�ش 

اخلرة غري �رشورية و العمر دون 

40 �شنة و املوا�شالت موؤمنة ه� : 
 2215788 – 0988179715
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تعلن اإدارة م�ست�سفى العبا�سيني
 عن حاجتها 

لالخت�سا�سات التالية : 
. �سنوات  ثمان  عن  التقل  خربة  حما�سبة  ق�سم  رئي�ص   -  1

. حوا�سن    +  ) م�سددة  عناية   ( ممر�ص    -  2
. قانونيات  قابالت    -  3

 ملن يرغب مراجعة اإدارة امل�سفى �سباحًا اأو االإت�سال على الرقم

 ) 4428593 - 4428592 ( 

 فرصة عمل 
 شركة أستثمارية هندسية بالمالكي بحاجة إلى الوظائف التالية 

- مهندسة عمارة             - مهندسة كمبيوتر 
- موظفة استقبال            - سكرتيرة 

- محاسبة أو محاسب       - عاملة تنظيف 
E-mail: gmrt1@hotmail.com  يرجى إرسال السيرة الذاتية إلى 

أو االتصال هـ : 3318858  - 0944699997 
بوفيه  و  نظافة  عاملة  <مطلوب 
براتب  رمانة  ابو  مبنطقة  ل�رشكة 

مغري ه� : 0960999803 

بحاجة  بدم�شق  جتارية  <�رشكة 
اىل م�شتخدم بدوام كامل العمر 

20-40 �شنة ه� : 4440114 – 

 0950006625
<�رشكة باملالكي بحاجة اىل عاملة 
 –  3318858  : ه�����  ت��ن��ظ��ي��ف 

 0944699997

مهن
<معمل جوارب بحاجة اىل عاملة 
 – درع��ا  اتوماتيك / طريق  �شك 

مقابل التاون �شنرت / الدوام  من 

8 ���ش��ب��اح��ا – 4 ع�������رشا ه���� : 
 –  0 9 4 4 5 1 5 2 4 4

0933342322
<ور�شة جنارة يف �شاحية قد�شيا 
بحاجة اىل عمال جنارة و بخ ه� 

ال�شاعة  من   0941999801  :

10-2 ظهرا 

املناقي�ش  و  للفرن  �شاج  <للبيع 
بقطر 80 �شم و غريل طول 80�شم 

و عر�ش 50 �شم ب�شعر 100 األف 

ل.�ش ه� : 0932177099 

م��در���ش ري��ا���ش��ي��ات – ف��ي��زي��اء – 

كيمياء لكافة ال�شفوف و خا�شة 

ال�����ش��ه��ادات / ت��ا���ش��ع ع��ل��م��ي – 

معلوماتية / و متابعة  �شناعة – 

الطالب ب�شكل يومي لكل املواد ه� 

 –  2 7 1 8 4 7 2  :

 0932669269

<����رشك���ة جت���اري���ة ب��ح��اج��ة اإىل 
�شكرترية حمجبة للعمل لدى فرعها 

�شباحي  بدوام  بالرامكة  اجلديد 

ال�شهادة  �شهريا  األ��ف   60 براتب 

ث��ان��وي��ة ك��ح��د اأدن����ى اخل����رة غري 

�رشورية و املوا�شالت موؤمنة ه� : 

2144403 – 0933606081
ادوات  ملركز  �شكرترية  <مطلوب 
جتميل بالق�شاع براتب مغري جدا 

ه� : 0945557697 

<جمموعة جتارية تعمل يف جمال 
�شكرترية  اإىل  بحاجة  اال�شترياد 

فرعها  ل��دى  للعمل  اأنيقة  حمجبة 

 / احلمرا   – الرامكة   / اجلديد 

بدوام �شباحي و براتب 45 األف 

مبدئيا ال�شهادة ثانوية كحد اأدنى 

مطلوبة  غ��ري  اخل����رة  و  م��ت��ف��رغ��ة 

من  االت�����ش��ال  موؤمنة  امل��وا���ش��الت 

11-6 م�شاء ه� : 2255351 – 
 2232246

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

ال��ف  و اخلرة   50 لديها براتب 

غري �رشورية ه� : 0988179715 

 2215788 –

عمال
ع��م��ال مكنات ج��وارب  <م��ط��ل��وب 
للعمل يف معمل طريق درعا مقابل 

ال�������������ت�������������اون �������ش������ن������رت ه������������ : 

 0933342322
منجـــور  عامـــل  <يلزمنـــا 
ة  جيـــد ة  بخبـــر م  ملنيـــو ا
للعمـــل  بـــدون  او  وســـط  او 
بالزاهرة هــــ : 8814052 – 

 0953208647

<للبيع عدة كحل مطعم و حلويات 
و ب�������رادات م��ن��وع��ة ���ش��ن��اع��ي��ة / 

جمادات – مكنات ع�شري و اي�ش 

 –  5117894  : ه�����   / ك�����رمي 

 0992421502
 : ه�  مونديال حديث  فرن  <للبيع 

 0944324447
<للبيع دراجة كبرية را�شور ماركة 
اوملبيا 21 حركة لون ا�شودو احمر 

+ دراجة �شغرية ماركة 3 حبات 

من عمر 6-12 �شنة اللون ازرق و 

احمر ه� : 0997188353

رعاية وتنظيف 
<مطلوب عامالت خدمة منزلية او 
رعاية م�شنني / عمال تنظيف �شمن 

 –  3325978  : ه�   / الور�شات 

0992337230
<مطلوب مقيمة للعمل لدى عائلة 
 : ه����������  ال������������ف   80 ب���������رات���������ب 

 0931606623
<مطلوب مقيمة لعمل لدى م�شنة 
 : ه����������  ال������������ف   75 ب���������رات���������ب 

 0988336468
<مطلوب مقيمة للعمل لدى عائلة 
حمرتمة �شمن مدينة دم�شق براتب 

75 الف ه� : 0931434849 

حالقة وجتميل
مطلوب ملركز حالقة و جتميل يف 

املزة / معلمة مكياج / منيكور و 

بديكور – �رشيبة �شي�شوار – تاتو 

/ ه� : 0945281556 

أزياء
<معمل جوارب مقابل التون �شنرت 
بحاجة اىل عامالت امبالج بدوام 

من 8-3 ه� : 0944515244 

<م�شفى بحاجة اىل ممر�ش عناية 
م�شددة  ه� : 4428592 

<مطلـــوب خريج /ة/ كلية 
الصحة اختصاص معاجلة 
فيزيائيـــة / جامعة  البعث 
/ للعمل في عيادة مبنطقة 
املزة بدوام كامل كشريك  هـ 

 0933442268 :
مطلوب قابالت قانونيات للعمل لدى 

م�شفى ه� : 4428593

ذوو  خياطة  عمال  <مطلوب 
فة  كا لي  جا ر ن  بنطلو ة  خبر
املراحل للعمل بشارع خالد بن 
الوليد ممكن التواصل بالواتس 

هـ : 0933212251 
عامالت  و  عمال  يلزمنا  >
معما  في  للعمل  ج  مبال ا
 : هـ  احلريقة  في  الجنوري 

 0944496565

لديـــه  متقاعـــد  <رجـــل 
يرغـــب  خاصـــة  ســـيارة 
بالعمـــل عليهـــا / توصيل 
طلبات خاصـــة – توصيل 
اطفال مـــدارس – تعقيب 
صيـــل  تو  – ت  مـــال معا
طلبـــات من و الى املطار ...  
/ او أي عمـــل مناســـب هـ : 

 0956275985

<للبيع هيونداي فرينا كوري �شنع 2008 
ت�شجيل 2008 لون �شماوي غيار عادي عداد 

75 الف كم خالية العالم من الداخل و اخلارج 
ال�شعر بعد املعاينة ه� : 0944815686

خط  ا���ش��ي��ا  م��ارك��ة  <�شريفي�ش 
مغري  ب�شعر  ك��راج��ات  جرمانا 

جدا ه� : 0945557697 

<م��ط��ل��وب ���ش��ي��ارة م��غ��ل��ق��ة كيا 
ل����الج����ار ل�������رشك���ة ت����وزي����ع ه����� : 

 0945557697




