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

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

هاتف   0935094070 

الوالء للخدمات 
 تنظيف وتعزيل �سقق  -   فيالت - �سركات تاأمني  رعاية م�سنني 

و�أطفال بدو�م  �أو  مقيمات   -  نقل عف�ش -  �سيانة منازل   

0931434849  /  2725224 

 مطلوب سيدة مقيمة
 للعمل لدى عائلة صغيرة براتب 

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

مطلوب مقيمة 

 للعمل لدى عائلة

 براتب 75000 
2725224

0931434849

 فر�سة عمل 
يلزمنا عامالت  تنظيف يف مبنى وزارة 

ال�سحة يف منطقة اأبو رمانة 
 الدوام من ال�ساعة 7 �سباحًا - 1 ظهرًا              الراتب 30 األف  

 لالت�سال هـ : 0933434583 

الب�ســـري 
 لتجهيز �سالونات احلالقة 

رجايل - ن�سائي 

) �سيانة - جتديد (  
  العنوان : دم�سق اآخر الزاهرة اجلديدة - خلف الفرن الآيل - جانب جامع الب�سري بناء رقم 14 

 هاتف : 6317280 - 0936702876 

 عدنان تدمري

<للبيع منزل باملزة طلعة ال�شيخ 
ط1  عفان  ب��ن  عثمان  نزلة  �شعد 

م�شاحة 90م2 مطلوب 70 مليون 

ه� : 0949599996 

املول  طلعة  ة  باملز  منزل  <للبيع 
ممتازة  ك�شوة  اجت��اه��ات   3 ط1 

 : ه������  م����ل����ي����ون   165 ب�������ش���ع���ر 

 0949599996

<للبيع منزل يف قد�شيا جادات 
ج 3 طابق ار�شي م�شاحة 120م2 
180م2 خ��ارج��ي مع  داخ��ل��ي + 

ديلوك�س  ك�����ش��وة  خ��اب��ة  اط��ال��ة 

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

 0967387212
<ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ق��ة ب�����ش��ارع  ب��روت 
  SOS االطفال  ق��رى  بعد  القدمي 

مفرق جبل الورد �شوكة م�شاحة 

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

0999558961
قد�شيا  ب�شاحية  �شقة  <للبيع 
/ط5/  112م2  م�شاحة  ادخ��ار 

ك�شوة جيدة اطالة جميلة ب�شعر 

45 مليون قابل للم�شاومة للجادين 
ه� : 0988266149

قد�شيا  ب�شاحية  م��ن��زل  <للبيع 
جممع  م��ق��اب��ل    b1 اجل����زي����رة 

�شبين�س / قبو �شكني 3 غرف و 

�شالون + ترا�شني ك�شوة ديلوك�س 

ه� : 0944384891

���ش��ارع  بقد�شيا  م��ن��زل  <ل��ل��ب��ي��ع 
الثورة خياطني م�شاحة 165 م2 

مع ترا�شني �رشقي غربي جنوبي 

طابو اخ�رش بدون و�شيط ب�شعر 

منا�شب ه� : 0968339508

<للبيع منزل بضاحية قدسيا 
ج c2  160م2 ط2 / 4 غـــرف و 
صالون كســـوة ديلوكس قبلي 
اطاللـــة   + مصعـــد   + شـــرقي 
البنـــاء مؤلـــف مـــن 3 طوابـــق 

فقط هـ : 0933225561

مزة 
�شف  على  امل��زة  يف  �شقة  <للبيع 
م�شفى املوا�شاة / 4 غرف و �شالون 

 : ه�����  135م2  م�������ش���اح���ة  ط1   /

0944072700 – 2156294

شقق متفرقة 
م�شاحة  املالكي  يف  �شقة  <للبيع 
150م2  /3غرف نوم و �شالون / 
يوجد  رائعة  اإطالة  جيدة  ك�شوة 

م�شعد الت�شليم فوري للجادين ه� 

 0945801619 :

ال�شوق  بالربامكة  منزل  <للبيع 
التجاري فوق �شوبر ماركت ان�س 

 : ه����  150م2  م�����ش��اح��ة  ���ش��اب��ق��ا 

 0993180722
<للبيع منزل يف الربامكة م�شاحة 
90م2 مقابل جامع ال��رازي ط10 
اطالة رائعة على مدينة دم�شق و 

جبل قا�شيون غرفتني نوم و �شالون 

ك�شوة جيدة و الت�شليم فوري ه� : 

 0944821258
<للبيع منزل يف العبا�شيني �رشق 
�شوق الهال خلف م�شفى العبا�شيني 

ط2 جنوبي غربي م�شاحة 110م2 

 : ه�  الو�شع جيد  و  ك�شوة قدمية 

 –  0 9 9 3 9 9 2 6 7 4
0932565997

<للبيع او املقاي�شة منزل بالق�شور 
طابو اطالة �شوكة خدمات ب�شعر 

منا�شب ت�شليم فوري للجادين  ه� 

 0951553163 :

ال�شارع  على  تطل  �شقة  <للبيع 
طابق اول / 3 غرف و �شوفا / 

120م2 باجلادة الرابعة مهاجرين 
�شورى ه� : 5127251 

ني  حللبو ا في  ل  منز للبيع  >
 : هـ   2 ط  2 1م 1 5 حة  مسا

0960009960

<للبيع �شقة يف املزة خلف بزورية 
90م2  م�شاحة  اأخ���ر  ط  احل��ف��ار 

و  مليون   75 ب�شعر  عادية  ك�شوة 

بازار ه� : 0949599996 

<للبيع �شقة يف املزة جبل م�شاحة 
90م2 ك�شوة عادية ط2 ب�شعر 85 

مليون ه� :0949599996

قد�شيا  �شاحية  منزل يف  <للبيع 
ال�شكن ال�شبابي ط2 / 3 غرف و 

���ش��وف��ا / و م��ن��اف��ع اط��ال��ة على 

القبو  يف  م�شتودع  م��ع  �شارعني 

ي���������وج���������د م�������������ش������ع������د ه������������ : 

0944399831
قد�شيا  ب�شاحية  للبيع  <���ش��ق��ة 
جزيرة F3  بناء حجر فراغ نظامي 

على العظم م�شاحة 220م2 درج 

 55 ب�شعر  اط��ال��ة جميلة  رخ���ام  

مليون قابل للم�شاومة للجادين دون 

و�شيط ه� : 0988266149 

قد�شيا  ب�شاحية  �شقة  <ل��ل��ب��ي��ع 
�شبابي م�شاحات خمتلفة و ا�شعار 

خم�ش�س  او  م�����ش��ت��ل��م  م��ع��ق��ول��ة 

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

0988266149
خلف  �شيدنايا  يف  منزل  <للبيع 
 + 100م2  م�شاحة  التال  مطعم 

ك�شوة  ك�شي  ت��را���ش��م  و  140م2 
ج�����ي�����دة غ������ر م���������ش����ك����ون ه������� : 

 0933402739
<للبيع منزل يف م�شاكن برزة ط1 
 : ه���������   2 110م م�����������ش�����اح�����ة 

0955336309
<للبيع منزل موؤلف من 3 غرف و 
���ش��ال��ون و 3 ح��م��ام��ات ك�����ش��وة 

مقابل  �شحنايا  ا�رشفية  ديلوك�س 

ج���ام���ع ال����وه����اب ط3 ف��ن��ي ه���� : 

0935424380
الف�شل   ج��دي��دة  يف  ب��ن��اء  <للبيع 
قابل  موؤلف من طابقني مع �شطح 

للبناء ك�شوة و�شط درج رخام كاتب 

 –  5111455  : ه�������  ع�������دل 

 4418949
ل��ل��ب��ي��ع ف��ي��ا / م�����ش��اح��ة االر�����س 

1200م2 / 3 طوابق على الهيكل 
مع بئر ماء و م�شبح م�شوةوؤة طريق 

منطقة  ال����راب����ع  اجل�������رش  امل���ط���ار 

 –  4472374  : ه����  االه������داف 

 0951418823
<�شقة بجرمانا م�شاحة 50م2 مع 
�شطحها اطالة مميزة ط5 /ع�شم 

/ بدون م�شعد و ممكن اك�شائها 

ب 5 مليون منهي دون بازار ه� : 

 0999727937

<للبيع منزل يف املزة اول �شارع 
املدار�س ط1 فني مع ترا�س خلفي 

داخلية  م�شاحة  امامي  ترا�س  و 

جيدة  ك�شوة  مغر  ب�شعر  90م2 
 : ه������  م����ل����ي����ون   105 ب�������ش���ع���ر 

0949599996
<للبيع �شقة م�شاحة 75 م2 يف 
املدار�س ط2 ك�شوة  املزة �شارع 

 : ه���  م��ل��ي��ون   65 ب�شعر  ع��ادي��ة 

 0949599996

مشروع دمر 
دمر  م�����رشوع  يف  �شقة  <للبيع 
جمعية التعمر بناء حجر م�شاحة 

160م2 اأك�شاء  ديلوك�س  اطالة 
رائعة + م�شعد + مراآب + مولدة 

 : ه���  ل��ل��ج��ادي��ن  ف����وري  الت�شليم 

 0945801619
دمر  م�����رشوع  يف  �شقة  <للبيع 
�شارع املغرتين ن�شق اول م�شاحة 

150م2 / 3 غرف نوم و �شالون 
ك�شوة جيدة اطالة رائعة الت�شليم 

فوري ه� : 0945801619 

<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 
13 بناء حجر ط ار�شي مع حديقة 
م�شاحة داخلية 150م2 + حديقة 

300م2 / 3 غرف نوم و �شالون 
/ ب�شعر 90 مليون للجادين ه� : 

 0945801619
دمر  م�����رشوع  يف  منزل  <للبيع 
ك�شوة ممتازة اطالة رائعة ب�شعر 

م�������غ�������ري ل������ل������ج������ادي������ن ه��������� : 

 0932892677

<للبيع منزل اول الت�شامن عند 
و  غرفة  القر�شية  �شفية  مدر�شة 

�شالون و منافع ك�شوة عادية بناء 

جديد خمدم قبلي م�شاحة 55م2 

ط1 فني كاتب عدل بريء الذمة و 

قابل للمقاي�شة لو بطابق 3 او 4 

 -  0930264721  : ه������ 

5418334

< لاجار  منزل باملزة على طريق 
ن���وم و  اجل����اء ط6 / 3 غ���رف 

�شالون و 3 حمامات / ك�شوة و 

ف��ر���س دي��ل��وك�����س اط���ال���ة رائ��ع��ة 

م��ط��ل��وب 4.5 م��ل��ي��ون ���ش��ن��وي��ا / 

ح�������رشا ال����دف����ع ����ش���ن���وي ه����� : 

 0949599996
بركن  مفرو�شة  غرفة  <ل��اج��ار 
الدين ج�رش النحا�س طلعة املتينية 

/ �شهريا 25 األف / للطالبات او 

عائلة �شغرة ه� : 2753829 

اتو�شرتاد  على  منزل  <لاجار 
املزة بناء املروحيات بدون فر�س 

ك�شوة عادية م�شاحة 220م2 ط5 

مطلوب 405 مليون �شنويا ه� : 

 0949599996
<لاجار منزل يف ابو رمانة ط 
بدون  م�شتقل  مدخل  له  ار�شي 

فر�س م�شاحة داخلية 180م2 + 

او  �شكن  ممكن  100م2  حديقة 

�رشكة ه� : 0932892677 

لاجار بدم�شق غرف مفرو�شة ) 

2+3 ( �رشير + حمام + براد + 
مكيفة �شمن ) البيت ال�شامي ( 

���ش��ارع  ب��غ��داد دخ��ل��ة ال��ق��زازي��ن 

خ���ل���ف ج����ام����ع اجل���������وزة ه������ : 

0936855455 – 2320771
<لاجار على طريق املطار القدمي 
و  ن��وم  غرفتني  ال�شندباد  مقابل 

�شالون و جلو�س مفرو�س ك�شوة 

و فر�س جيد مطلوب 3.5  مليون 

�شنويا اطالة على ال�شارع العام 

ه� : 0949599996

املقاي�شة  او  البيع  راو  <لاجا 
بالعدوي منزل مفرو�س ديلوك�س 

مكيفات ط12 اخر معزول اطالة 

خابة + م�شعد و مولدة ممتازة 

3 حمامات و  و  ن��وم  غ��رف   3/

غرفة �شفرة و �شالون كبر مولدة 

خا�شة للمنزل 350 الف �شهريا 

ه� : 0951553163 
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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 

 صالون تجميل 
مجهز بأحدث التجهيزات 

 يعلن عن  فرصة لالستثمار 
 للمهتمين مزرعة مقابل حديقة زكي األرسوزي 

 لالتصال 0991261014

مدرسة سنا الشام الخاصة 
 تعلن عن حاجتها

 ملدر�سات من ذوي الأخت�سا�سات التالية 

 تربية فنية - مو�سيقية - ريا�سية - لغة اإنكليزية 

من املوؤهالت الرتبوية 

 اأتو�سرتاد  درعا - ج�سر الك�سوة  13 - 12 - 6924411 / 0940962457 

فندق العامر يعلن عن حاجته 
ملعلم �سناك دوام  9 �سباحًا اإىل 6 م�ساًء 

 عمال تنظيف �سباحي وم�سائي 
 كر�سون دوام �سباحي  

لال�ستعالم هـ : 2116600 

 فر�سة عمل يف دم�سق 
 �سركة رائدة بال�سناعات الغذائية تعلن عن فتح باب التوظيف لل�سواغر التالية 

   - مدير تنفيذي                                      - �سكرترية تنفيذية 

  - مهند�س  كيميائي غذائي                     - حما�سب تكاليف   

  - موظف  IT                                           - م�سوؤول جودة 

  - اأمني م�ستودعات                                   - موظف م�سرتيات 

 نحن  نتبنى �سيا�سة توظيف ترتكز على مبداأ الإن�ساف والعدالة واإتاحة فر�س مت�ساوية للجميع 

 نرحب بكافة املتقدمني يف خمتلف الفئات وال�سرائح

 لال�ستعالم هـ 9932 اأو اإر�سال الـ CV عن طريق الوات�س  على الرقم 0932007673 

مكتب السالم للخدمات 
 تنظيف وتعزيل �سقق  -   فيالت - �سركات تاأمني  

رعاية م�سنني و�أطفال بدو�م  �أو  مقيمات   

 0991247099

 يلزمنا موظفات
 ت�سوير وكتابة على الكمبيوتر  ذو 

خربة جيدة 

 وعمال وعامالت  بوفيه   
 مكان العمل ات�سرتاد املزة 

  لال�ستعالم هاتف  6644699 / 0944474020 

فقد جواز �سفر اأردين مع هوية اأردنية 

ودفرت عائلة اأردين باإ�سم ) رمي فواز تركية( 

) رقم اجلواز : 214280 ( 

 يف منطقة قد�سيا اأو �ساحية قد�سيا بتاريخ 2017/9/8 

 رجاًء من وجده الت�سال لل�سروة هـ : 0944376988

<مطلوب �شاب �شغر للعمل يف 
الوليد  ب��ن  خالد  ب�شارع  مطبعة 

دوام 10 �شاعات راتب 35 الف 

ه� : 2226489 

مقرها  املن�شاأ  حديثة  <جمموعة 
اإىل  بحاجة  بالربامكة  الرئي�شي 

اآن�شة للعمل لدى �شالتها اجلديدة 

باحلمرا بدوام �شباحي براتب 60 

األف �شهريا اخلربة غر مطلوبة و 

من  يف�شل  م��وؤم��ن��ة  امل��وا���ش��ات 

�شكان الربامكة و ما حولها ه� : 

 2144402  –  2135309
 -0966226640

<م�����ش��ت��ودع ط��ب��ي ب��ح��اج��ة اىل 
براتب  بالربامكة  مبيعات  موظفة 

100 الف �شهريا و اخل��ربة غر 
 0932412883  : ه�  ���رشوري��ة 

 2215788 –
<م��ك��ت��ب ه��ن��د���ش��ي ب��ح��اج��ة اىل 
م�����ش��اع��دة م��ه��ن��د���س خ���ربة يف / 

 execle – word – autocad
و  االنكليزية  بالغة  امل��ام  و   /   /

برنامج االمني للمحا�شبة لات�شال 

 cv ه� : 2243159 او ار�شال

 albizreh@net.sy
<����رشك���ة جت���اري���ة ت��ط��ل��ب اآن�����ش��ة 
بفرعها  ل��دي��ه��ا  ل��ل��ع��م��ل  حم��ج��ب��ة 

اجلديد بالربامكة العمر دون 35 

�شنة بدون خربة براتب 60 األف 

من  االت�شال  موؤمنة  املوا�شات 

11-6 م�شاء ه� : 0934241443 
2232246 –

بدمشـــق  طبيـــة  <شـــركة 
بحاجة الى شـــاب ذو خبرة 
بالعمليـــات  للعمـــل  طبيـــة 
ز  و يتجـــا ال  حيـــة  ا جلر ا
منتهـــي  ســـنة   35 العمـــر 
مـــن خدمـــة العلـــم او معفى 
باللغـــة  املـــام  لديـــه  عنهـــا 
االنكليزيـــة هــــ : 4476025 

 0991022245 –
<�رشكة طبية بحاجة اىل موظفة 
/ ا�شتقبال – مق�شم – �شكرتاريا 

ال��ف   60 ب���رات���ب  ب��ال��ربام��ك��ة   /

ال���������ش����ه����ادة غ�����ر ������رشوري�����ة و 

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

 2215788 – 0988179715
<ن��ب��ح��ث ع���ن ط���ال���ب  / ط��ال��ب��ة  
طبية  من�شورات  لتوزيع  جامعيني 

االت�����ش��ال ب��ني 1-4 ظ��ه��را ه��� : 

0968432723
<�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة 
حمجبة بفرعها اجلديد بالربامكة 

ب��رات��ب 60 ال���ف ال�����ش��ه��ادة غر 

�رشورية و املوا�شات موؤمنة ه� : 

 0988179715 – 2215788

حاقة  ل�شالون  مم��ول  <مطلوب 
رج��������������������ايل ج����������دي����������د ه������������� : 

0965419938
مركز  يف  للعمل  اآن�شة  <مطلوب 
او  ب��خ��ربة  التجميلية  ل��ل��م��ع��اجل��ة 

ال����ت����دري����ب ���ش��م��ن امل����رك����ز ه����� : 

0988209103
يف  للعمل  م�شتخدمة  <م��ط��ل��وب 
املالية  جانب  الطلياين  يف  مكتب 

بدوام كامل من 8.30 �شباحا – 4 

 –  4472374  : ه������  م�������ش���اء 

 0951418823
يجيد  /ة/  م�����ش��م��م  <م���ط���ل���وب 
مطبعة  يف  ل��ل��ع��م��ل  ال��ف��وت��و���ش��وب 

ب�شارع خالد بن الوليد راتب جيد 

ه� : 0966481016

جتميلية   طبية  م���واد  <م�شتودع 
بالربامكة بحاجة اإىل طاقم اإدارية 

 – ا�شتقبال   – تنفيذية  م��دي��رة   /

�شهريا  األ��ف   60 براتب   / مق�شم 

40 �شنة اخل��ربة غر  العمر دون 

�رشورية و املوا�شات موؤمنة ه� : 

 2144403  –  0966226640
2135309 –

<حمل حلويات باملهاجرين بحاجة 
اىل موظف /ة/ للعمل �شمن املحل 

بيع –  باخت�شا�س / حما�شبة – 

تنظيف / ه� : 0933372235 

وكالة للم�شتح�رشات التجميلية و 

االدوات الطبية بحاجة اىل موظفة 

ب�شفة مديرة تنفيذية ي�شرتط اللباقة 

الكمبيوتر /  العمل على  و اجادة 

 : ه��������   / وورد   + ك�����������ش�����ل  ا

 2154735 – 0932346791
<م��وؤ���ش�����ش��ة ت��ع��م��ل يف امل��ج��ال 
الريا�شي بحاجة اىل موظفة ادارية 

 60 براتب  �شباحي  كامل  ب��دوام 

�شهادة  لديها  مم��ن  يف�شل  ال��ف 

العمر دون 30�شنة و املوا�شات 

 –  2145877  : ه�����  م���ن���ة  م���وؤ

 0944399193
<�رشكة جتارية بحاجة اىل  موظفة 
/ ا�شتقبال – �شكرتارية – مق�شم 

/ بفرعها اجلديد بالربامكة براتب 

60 الف ال�شهادة غر �رشورية و 
املوا�شات موؤمنة ه� : 2215788 

 0988179715 –
ملنشأ  ا يثة  حد عة  مجمو >
مصلى  ب  با ئيسي  لر ا ها  مقر
سكرتاريا   / موظفة  الى  بحاجة 
للعمل   / استقبال   – محاسبة   –
 50 براتب  اجلديد  فرعها  لدى 
ادنى  كحد  الثانوية  الشهادة  الف 
املواصالت  و  سنة   35 دون  العمر 
 -  2274171  : هـ  مؤمنة 

 0955550519

<لاجار منزل على اتو�شرتاد املزة 
مقابل دار البعث ط3 اإطالة على 

االت���و����ش���رتاد / 3 غ���رف ن���وم و 

فر�س  مفرو�س  جلو�س  و  �شالون 

ج��ي��د ك�����ش��وة ج��ي��دة م��ط��ل��وب 4.5 

مليون ه� : 0949599996 

ديلوك�س  مفرو�شة  �شقة  <ل��اج��ار 
مب�شاكن برزة جانب الهاتف االيل ط 

ار�شي م�شاحة 140م2 / 3 غرف 

و ���ش��ال��ون م��ع ح��دي��ق��ة و ���ش��ال و 

مكيفات / ه� : 0955397330

<لاجار منزل 4 غرف و منتفعات 
م�شتقل دمر وادي امل�شاريع يبعد 

ع���ن االأم����وي����ني رب����ع ���ش��اع��ة ه���� : 

 0992236178
<  مطلوب شقة لإليجار 3 غرف  
وص�������������������ال�������������������ون ل���������ل���������ج���������ادي���������ن 

 0983300805
<لاجار ا�شتديو باملزة فيات غربية جانب 
�شالون  و  ن���وم  غ��رف��ة  اال����ش���دي  م�شفى 

مفرو�س ك�شوة و فر�س ممتاز مطلوب 2.4 

/ ح�رشا  �شنوي  الدفع   / �شنويا  مليون 

عوائل /  ه� : 0949599996 

<مطلوب �شقة بركن الدين �شاحة 
�شمدين او �شاح الدين – اجل�رش 

ال���ق�������ش���ور ه������ :  االأب����ي���������س – 

5612093

ق  بســـو محـــل  للبيـــع  >
مغـــري  بســـعر  احلميديـــة 
بداعي السفر هـ : 2213915 

0956815658 –
<ل���ل���ب���ي���ع ف�������روغ حم����ل جت����اري 
جانب  25م2  م�شاحة  باملي�شات 

ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري ف���رع 16 ه���� : 

0944803818
<حمل بحي امليدان / ال�شويقة / 
ال�شارع العام بر�شم الت�شليم �شوق 

طابقني  24م2  م�شاحة  ال�شتايت 

جانب جامع همان اآغا للجادين ه� 

 0957816640 :

<للبيع حمل يف جرمانا  فروغ + 
مقابل  الرئي�س  �شاحة  قرب  ملكية 

 : ه�  22م2  م�شاحة  ال�شرياتيل 

 4472374 – 0951418823
<للبيع فندق مؤلف من 24 
غرفة فـــي منطقة البحصة 
للجادين فقط الســـعر  بعد 

املعاينة هـ : 0988315822

التجميلية   للم�شتح�رشات  ل��ة  <وك��ا
بفرعها بدم�شق بحاجة لتوظيف مندوبة  

براتب ثابت + ن�شبة و م�رشفة مبيعات 

الراتب ي�شل ل 75 الف �شهريا و يبداأ 

من 40 الف ه� : 2154735 

<�رشكة جتارية بحاجة اىل مندوبة 
�شهريا  اف   100 براتب  مبيعات 

بالربامكة اخلربة و ال�شهادة غر 

 –  2215788  : ه����  �����رشوري����ة 

 0932412883
عمل  او  شهادة  لديها  ليس  <ملن 
د  ا ستير با تعمل  ئية  عا د سسة  مؤ
الطبية ترغب بتعيني انسة  املنتجات 
 50 براتب  ساعات   8 بدوام  للعمل 
العمر  مواصالت  بدل   5000  + الف 
 -  2230790  : هـ  سنة   30 دون 

0956013000
<�رشكة خمت�شة مبواد التجميل و 
 / ملوظفة  بحاجة  بالب�رشة  العناية 

 – ا�شتقبال   – جتارية  مرا�شات 

اج��ادة  ي�شرتط   / مبيعات  مديرة 

اللغة  و  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 

االنكليزية ه� : 2154735 

مصلى  بباب  محلية  طبية  وكالة  >
بحاجة ملوظفات الستكمال كادرها االداري 
بدوام صباحي و راتب 40 الف مبدئي 
30 سنة يفضل من سكان  العمر دون 
البرامكة و ما حولها هـ : 2230790 

0956013000 -
<م�شتودع طبي بالربامكة بحاجة 
اىل موظفة / ا�شتقبال – �شكرتاريا 

– مق�شم / براتب 60 الف اخلربة 
غر �رشورية و املوا�شات موؤمنة 

 –  2 2 1 5 7 8 8  : ه������������ 

 0988179715
<�شالة عر�س منتجات �شنع يف �شورية  
باملراأة بحاجة اىل موظفة حمجبة  للعناية 

للعمل لدى احدى �شاالتها / م�شاكن برزة 

– احلمرا / مبجال املحا�شبة – �شكرتاريا 
�شنة   40 دون  ال��ع��م��ر  ال���ف   50 ب��رات��ب 

املوا�شات موؤمنة االت�شال  من 11-6 ه� 

 2256550 – 0965391473 :

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

لتحديد موعد املقابلة االت�شال على 

 –  4 4 4 0 1 1 4 ق���������م  ل���������ر ا

 0950006625

م�شاحة  م�شتودع  قبو  <لاجار 
العميد  اب��ن  ال��دي��ن  بركن  12م2 
خ�������ل�������ف االأف�������������������������ران ه����������� : 

 0992867955
<لاجار ال�شنوي حمل بال�شادات 
جادة عا�شم م�شاحة 80م2 ه� : 

 0944434221

ل��اج��ار مكتب يف احل��م��راء ط3 

غرفتني و منافع و ي�شلح لاأعمال 

التجارية مع م�شعد اإطالة على 

ه�  ممتازة  ك�شوة  العام  ال�شارع 

0936923421:

مفرزة يف  طابو   ار���س  <للبيع 
قلعة جندل قطنا ه� : 6823448 

 0933594898 –
<للبيع ار�س م�شجرة يف منطقة 
م�شاحة  الرو�شة  منطقة  التكية 

1.5 دومن ه� : 0988004446
<ل��ل��ب��ي��ع م���زرع���ة يف ال��غ��زالن��ي��ة 
م�شاحة 21 دومن ار�س فيها ق�رش 

على الهيكل 3 طوابق مع ا�شرتاحة 

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

 0951418823 – 4472374
<للبيع ار�س م�شجرة يف منطقة 
التكية طريق الرو�شة م�شاحة 2 

 : ه���  املعاينة  بعد  ال�شعر  دومن 

0938777613

موظفون
بحاجة  <���رشك��ة جت��اري��ة حديثة 
ملوظفة / حما�شبة / ا�شتقبال / 

مبيعات / اإ�رشاف / موارد ب�رشية 

لا�شتف�شار ه� : 0932346791 

 2154735 –
<����رشك���ة جت���اري���ة ط��ب��ي��ة ت��رغ��ب 
لاأعمال  حمجبة  موظفة  بتعيني 

احل�شابية الراتب 55 األف العمر 

دون 30 �شنة و املوا�شات موؤمنة 

 –  2 1 4 5 8 7 7  : ه����������� 

 0944399193
<����رشك���ة جت���اري���ة ب��ح��اج��ة اىل 
براتب  املبيعات  ق�شم  موظفة يف 

و  ال�����ش��ه��ادة  �شهريا  األ���ف   100
اخل������ربة  غ���ر �����رشوري����ة  ه���� : 

 0932412883 – 2215788

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

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

العمر دون 35 �شنة اخلربة غر 

�رشورية و املوا�شات موؤمنة ه� : 

2144402 – 0933606019
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<م�����ش��ت��ودع ط��ب��ي ب��ح��اج��ة اىل 
�شكرترة حمجبة بالربامكة براتب 

50 األف ال�شهادة و اخلربة غر 
�رشورية و املوا�شات موؤمنة ه� : 

 2215788 – 0988179715
 / ان�شة   / �شكرترة  <مطلوب 
الدارة املحا�شبة يف مركز ادوات 

جت���م���ي���ل ب�����رات�����ب م����غ����ري ه������ : 

 0945557697
<مطلوب ملجموعة طبية �شكرترة ادارية 
بدوام �شباحي املوا�شات موؤمنة العمر 

 : ه����  ب���رات���ب مم���ت���از  ���ش��ن��ة   30 دون 

 0944399193 – 2145877
جمال  يف  تعمل  جت��اري��ة  <جمموعة 
اال����ش���ت���راد ب��ح��اج��ة اىل ���ش��ك��رت��رة 

حمجبة اأنيقة للعمل لدى فرعها  اجلديد 

/بالربامكة – احلمرا / بدوام �شباحي 

براتب 45 األف مبدئيا ال�شهادة ثانوية 

كحد ادين متفرغة اخلربة غر مطلوبة 

املوا�شات موؤمنة االت�شال  من 6-11 

ه� : 2255351 – 2232246 

<�رشكة طبية بحاجة اىل �شكرترة بفرعها 
اجلديد بالربامكة براتب 50 األف اخلربة 

 : ه�  موؤمنة  املوا�شات  و  �رشورية  غر 

 0988179715 – 2215788

عمال
<مطلوب عامل للعمل يف مطعم 
�شندوي�س يف الربامكة اخلربة غر 

�رشورية ه� : 0988695657

<معمل خياطة حقائب ا�شفنج بحاجة 
عامل /ة/ امباج / حوا�شة / زاهرة 

ق���دمي���ة ج���ان���ب ج���ام���ع امل����اج����د ه����� : 

0968836550 – 8836550
<بحاجة اىل عامل /ة/  فني او 
انتاج  خطوط  على  للعمل  ع��ادي 

تعبئة و تغليف ب��دوام و راتب   –
ج��ي��د امل���وا����ش���ات م��وؤم��ن��ة ه���� ك 

 0930147448 – 5641542

<مـــدرس انكليزيـــة و فرنســـية 
هـــج  ملنا با متخصـــص  خبيـــر 
اخلاصة و احلكومية ) شويفات 
– وطنيـــة – ســـورية حديثـــة ( 
دورات خاصة للشـــهادات تقوية 
 – كتـــب  ترجمـــة   – للضعفـــاء 
محادثـــة لســـيدات األعمـــال هـ 

 6613046 –  0944491978

للبيع عف�س منزل كامل غرفة نوم 

عدد +2 غرفة �شفرة + غرفة جلو�س 

+ �شجاد + مكيف رامكو 2 طن و 

ا���������ش��������ي��������اء اخ������������������رى ه������������ : 

0934338518

<فقد البتوب ماركة تو�شيبا يف منطقة 
املزة ال�شيخ �شعد �شمن �شيارة تك�شي 

عمومي الرجاء ممن وجده االت�شال ه� 

0991772993 :

< رجل م�شتعد لرعاية كبار ال�شن و 
املر�شى مع امكانية املبيت مع املري�س 

يف امل�شفى ه� : 0992219275 

<للبيع �شيارة جيلني موديل 2006 
ب��ح��ال��ة مم���ت���ازة ل����ون ف�����ش��ي ه���� : 

 4472374 – 0991270239

<مهندس مستعد العطاء دروس 
بالرياضيات و الفيزياء و الكيمياء 
و  االعدادية  الشهادتني  لطالب 
الثانوية هـ : 0933350936 

 5129577 –
<درو�س خا�شة باللغة الفرن�شية 
و  االع��دادي��ة  ال�شهادتني  لطاب 

االنتقالية  ال�شفوف  و  الثانوية 

ب�����ا������ش�����ع�����ار م�����ع�����ت�����دل�����ة ه�������� : 

 4452127 – 0955810777
بتاأ�شي�س  متخ�ش�س  عربية  لغة  <مدر�س 
لل�شهادتني و االح��رار و االنتقايل  الطالب 

بالفح�س الرت�شيحي منهاج مناذج امتحانية 

متتابعة فردي او جماعي بدم�شق و م�رشوع 

دمر ه� : 0969279055 

لتقدمي درو�س  <مدر�س ريا�شيات م�شتعد 
الثانوية  و  االع���دادي���ة  ال�شهادتني  ل��ط��اب 

اجلل�شة �شاعة و ن�شف ) 1200 للثانوية / 

900 لاعدادية ( ه� : 0933269408
<مدرس انكليزية و فرنسية خبير 
 ( اخلاصـــة  و  احلكوميـــة  باملناهـــج 
 – باكســـتانية   – صغيـــرة  قريـــة 
شويفات ( دورات خاصة للشهادات 
 – ترجمـــة   – للضعفـــاء  تقويـــة 
 : هــــ  األعمـــال  لســـيدات  محادثـــة 

 6613046 –  0938670342
<مدر�س / مدر�شة خمت�شة م�شتعدة 
العطاء درو�س يف اللغة االنكليزية و 

ال�شفوف  لكافة  القواعد  و  املحادثة 

 : ه�������  جم�������اين  االول  ال������در�������س 

 3739157 – 0964808793
دروس  العطاء  مستعد  <مدرس 
عربي  كيمياء  فيزياء  رياضيات 
ية  د ا عد ال ا ة  د لشها ا ب  لطال
االساسي  التعليم  و  الثانوية  و 
 -  0933258622  : هـ 

5133871

<م��ع��م��ل الجن�����وري ب��ح��اج��ة اىل 
امباج   – حبكة   – عامات درزة 

مب���ن���ط���ق���ة  ب������اب اجل����اب����ي����ة ه����� : 

 2244139 – 0933173742
خبرة  ذو  خياطة  عمال  <مطلوب 
للعمل  املراحل  كافة  رجالي  بنطلون 
بشارع خالد بن الوليد ممكن التواصل 

بالواتس هـ : 0933212251
<يلزمنا بنات لامباج للعمل يف 
خياطة  معمل  يف  ب��غ��داد  ���ش��ارع 

باجور منا�شبة ه� : 4441485 

 – حبكة   – درزة  عمال  <يلزمنا 
ر�شة للعمل يف �رشقي ركن الدين 

باجور مغرية ه� : 2713090

<معمل الجنوري بحاجة الى عاملة 
– ابرتني  – رشة  – حبكة  درزة 
بدل  مع  ممتاز  براتب  امبالج   –
مواصالت هـ : 0932887747

م�شتعدة  ع��رب��ي��ة  ل��غ��ة  <م��در���ش��ة 
الع�����ط�����اء درو����������س خ�����ش��و���ش��ي��ة 

و  الثانوية  و  االعدادية  للمرحلتني 

خ����ا�����ش����ة ل����ل���������ش����ه����ادت����ني ه������� : 

 0933109735
<مـــدرس لغـــة روســـية و انكليزية 
خبير / دروس لغة عربية للجالية 
الروســـية + تعليـــم احملادثة باللغة 
تعليـــم  و  للمبتدئـــن  الروســـية 
العربية للروس / هـ : 0944491978 

 6613046 –
<مدر�س ملتابعة جميع الطاب يف كل 
امل���واد لكافة امل��راح��ل م��ع ال�����رشح و 

التحفيظ الفوري ) ابتدائي – اعدادي 

جت����ارة –  ث���ان���وي – ���ش��ن��اع��ة –   –
 : ه���   ) ادب��ي   – علمي   – معلوماتية 

0932669269 – 2718472

<معمل  ل�شناعة املقبات الغذائية 
بحاجة اىل عمال برواتب مغرية + 

حوافز ه� : 0938923668 

<معمل لل�شناعات اخل�شبية بحاجة اىل 
عامل /ة/ بدون خربة بجرمانا جناين ه� 

0933750736 - 5641903 :

مهن
حو�س  للعمل يف  �شاب  <مطلوب 
با�س اخلربة غر مطلوبة يف�شل 

معهد  او  �شناعية  ثانوية  خ��ري��ج 

 : ه�  قريبة  منطقة  من  و  �شناعي 

0944795733 – 6354073
مطابخ   تفصيل   عامل  <مطلوب 
بخبرة جيدة غير ملتزم بعمل اخر 

هـ : 0944294110
<مطلوب �شيف �رشقي غربي يف 
م����ط����ع����م ب������ب������اب ت������وم������ا ه�������� : 

0933223115
<مطلوب ملطعم بدم�شق معلم اراكيل 
او معلم ع�شر ه� : 2227876 – 

 0967463815
<مطلوب ل�رشكة جتارية فنيني بق�شم 
خدمة الزبائن ال�شهادة معهد اإلكرتون 

او كهربا بعمر 25 – 45 �شنة ه� : 

 0950006625 – 4440114
لرعاية  منزلية  خدمة  عاملة  <مطلوب 
م�شنني / عامل  تنظيف الو ر�شات / ه� 

 0992337230 – 3325978 :

رعاية وتنظيف
الـــى  بحاجـــة  بدمشـــق  <شـــركة 
مةظف او موظفة بوفيه و تنظيف 
 : هــــ  ســـنة   35 العمـــر  يتجـــاوز  ال 

0991022245 –  4476025
<مطلوب مدبرة منزل للعمل لدى 

باال�شبوع  مرتني  �شغرة  عائلة 

مب��ن��ط��ق��ة م���������رشوع دم������ر ه����� : 

 0993335055 – 4476025
مطلوب مقيمة لدى عائلة  براتب 

 : ه��������  �����ش����ه����ري����ا  األ�����������ف   80
 0940649505

مطلوب مقيمة لدى م�شنة براتب 

 : ه��������  �����ش����ه����ري����ا  ال����������ف   75
 0940649505

<مطلوب مقيمة للعمل لدى عائلة 
م��دي��ن��ة دم�شق  حم��رتم��ة ���ش��م��ن 

 : ه���������  األ������������ف   75 ب��������رات��������ب 

 0931434849
لدى  للعمل  مقيمة  �شيدة  <مطلوب 
عائلة �شغرة براتب 75 األف و اإجازة 

 : ه�  �شنة   45-20 العمر  اأ�شبوعية 

 0936974209 – 6388177

سائقن 
<مطلوب �شاب يحمل �شهادة �شواقة 
�رشكة  ل���دى  للعمل  ع��ام��ة  او  خ��ا���ش��ة 

ك�شائق او موزع براتب ثابت + ن�شبة 

ه� : 5641542 – 0930147448 

أزياء
<يلزمنا مق�شدار �شحب قوالب 
ج��اك��ي��ت ن�����ش��واين و ���ش��ب��ورات 

باجور مغرية ه� : 4441485

للعمـــل  /ة/  عامـــل  <مطلـــوب 
بورشة خياطة درزة – حبكة – 
رشة ذو خبرة جيدة بالصاحلية 

شهدا هـ : 0932338068
<معمل الجنوري بحاجة الى عامل 
/ة / درزة – حبكة امبالج   بخبرة 
في  للعمل  ممتاز  راتب  و  جيدة 
احلريقة هـ : 0944496265 

سكرتارية 
بتعيني  ترغب  جتارية  <موؤ�ش�شة 
مكتبية  باأعمال  للقيام  �شكرترة 

بفرعها  ���ش��اع��ات   8 ب����دوام  ف���ورا 

باحلمرا ال�شهادة ثانوية كحد اأدنى 

موؤمنة  املوا�شات  و  خ��ربة  ب��دون 

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

 2255351 – 0955553922
<مطلوب �شكرترة ذات مظهر الئق 
للعمل بعيادة طبيب بجرمانا ه� : 

5612093
طبيب  لعيادة  �شكرترة  <مطلوب 
ب�شارع احلمرا بناء رقم 13 املقابلة 

 : ه���  ظهرا   12-11 ال�شاعة  ب��ني 

 0933210672
<�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة 
�شكرتاريا بالربامكة براتب 50 الف 

اخل���ربة غر  و  ال�����ش��ه��ادة  �شهريا 

�رشورية و املوا�شات موؤمنة ه� : 

 0988179715 – 2215788
<����رشك���ة جت���اري���ة ب��ح��اج��ة اإىل 
�شكرترة حمجبة للعمل لدى فرعها 

�شباحي  بدوام  بالربامكة  اجلديد 

ال�شهادة  �شهريا  األ��ف   60 براتب 

ث��ان��وي��ة ك��ح��د اأدن����ى اخل����ربة غر 

�رشورية و املوا�شات موؤمنة ه� : 

2144403 – 0933606081
املكتب  ضمن  للعمل  انسة  <مطلوب 
كسكرتيرة تنفيذية بدوام من 9 صباحا 
للساعة 5 مساء مبنطقة باب مصلى العمر 
دون 32 سنة و راتب مبدئي 40 الف هـ : 

 0955550519  -  2274171
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