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

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

0931434849  /  2725224 

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

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

 0991247099 / 3168676  

�أ�سعارنا 

مناف�سة 

 امل�ســــاج التايـالندي 
  معاجلة بالطاقة والأحجار الكرمية باإ�سراف معاجلات 

 للتخل�ص من الآلم والطاقة ال�سلبية - م�ساج اآلم الرقبة 

والظهر والقدمني -  مطلوب موظفات للعمل فورًا 

هاتف   0935094070 

�شارع  اول  امل��زة  منزل يف  <للبيع 
املدار�س ط1 فني مع ترا�س خلفي و 

ترا�س امامي م�شاحة داخلية 90م2 

ب�شعر مغر ك�شوة جيدة ب�شعر 105 

مليون ه� : 0949599996

<ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ق��ة يف امل����زة جبل 
م�شاحة 90م2 ك�شوة عادية ط2 

ه����  م�����ل�����ي�����ون   85 ب���������ش����ع����ر 

0949599996:

<للبيع منزل باملزة فيالت مت�شلة 
ال�شارع  على  الفتح  جامع  جانب 

جدا  جيدة  ك�شوة  اول  قبو  العام 

و  ن��وم  غرفتني  100م2  م�شاحة 

 70 مطلوب  منتفعات  و  �شالون 

مليون ه� : 0949599996 

مشروع دمر 
<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 16 بناء 
حجر ار�شي مع حديقة م�شاحة داخلية 

140م2 + حديقة 250م2 ) 3 غرف نوم 
و �شالون ( ب�شعر 95 مليون الت�شليم 

فوري للجادين ه� : 0945801619 

<ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ق��ة يف م�����رشوع دم��ر 
جمعية التعمري بناء حجر م�شاحة 

160م2 ) 3 غرف نوم و �شالون ( 
ك�شوة ديلوك�س  اطاللة رائعة مراآب 

ف��وري  الت�شليم  للبناء  م��ول��دة   +

للجادين ه� : 0945801619 

<قبو لالجار غرفة و �شالون و 
�شماوية  ف�شحة  م��ع  منتفعات 

�شارع بغداد خلف كازية عو�س 

اج�����������������ار ��������ش�������ن�������وي ه����������� : 

0999209143
<لالجار منزل بابو رمانة جانب 
�شت ال�شام ط1 / 180م2/ دون 

فر�س 3 غرف نوم و �شالونني و 

جلو�س  و  م��ن��ت��ف��ع��ات  و  ���ش��ف��رة 

لل�شكن  ي�شلح  ديلوك�س  ك�شوة 

اآرم���ة  دون  خ��ا���ش��ة  ���رشك��ة  او 

 : ه�������  م����ل����ي����ون   5 م����ط����ل����وب 

0949599996
<ل��الج��ار م��ن��زل ب��امل��زة فيالت 
غربية غرفتني نوم و �شالون و 

فر�س  و  ك�شوة  مفرو�س  �شفرة 

���ش��وب��ر دي��ل��وك�����س م��ط��ل��وب 4.5 

مليون �شنويا ح�رشا لعر�شان ه� 

 0949599996 :

املقاي�شة  او  البيع  راو  <ل��الج��ا 
ديلوك�س  مفرو�س  منزل  بالعدوي 

مكيفات ط12 اخري معزول اطاللة 

مولدة ممتازة  و  م�شعد   + خالبة 

/3 غرف نوم و 3 حمامات و غرفة 

�شفرة و �شالون كبري مولدة خا�شة 

 : ه���  �شهريا  ال���ف   300 للمنزل 

 0951553163
<لالجار على طريق اجلالء 3 
غرف نوم و �شالون اطاللة على 

ملعب اجلالء ط6 مفرو�س ك�شوة 

 4.5 مطلوب  ديلوك�س  فر�س  و 

م������ل������ي������ون ������ش�����ن�����وي�����ا ه���������� : 

0949599996
<ل����الج����ار م���ن���زل 4 غ����رف و 
وادي  دم���ر  م�شتقلة  منتفعات 

امل�شاريع يبعد عن الأمويني ربع 

�شاعة ه� : 0992236178 

فيالت  باملزة  ا�شتديو  <لالجار 
غ��رب��ي��ة غ��رف��ة ن����وم و ���ش��ال��ون 

فر�س  مفرو�س  60م2  م�شاحة 

ممتاز مطلوب 200 الف �شهريا 

ه������:  ������ش�����ن�����وي  ال��������دف��������ع  و 

0949599996
منتفعات  م��ع  غ��رف��ة  <ل��الج��ار 
ج��ادة  املهاجرين  يف  مفرو�شة 

ار�شي  طابق  �شم�شية  �شاد�شة 

جانب جامع اخلياط بناء برمبو 

ط��������ري��������ق امل�������ي�������ك�������رو ه���������� : 

0958759572
املزة  اتو�شرتاد  على  <لالجار 
بناء املراوح ط6 / 3 غرف نوم 

و �شالونني / م�شاحة 220م2  

دون فر�س ك�شوة جيدة مطلوب 

4 م�����ل�����ي�����ون �����ش����ن����وي����ا ه�������� : 
 0949599996

مزة 
<للبيع منزل باملزة جبل �شاحة 
م�شاحة  ال�شهلي  طلعة  ال��ه��دى 

140م2 ط  ار�شي / 3 غرف نوم 
و �شالون 11م / ك�شوة جيدة مع 

مع  م��ل��ي��ون   29 ب�شعر  ال��ف��ر���س 

العف�س بداعي ال�شفر للجادين  ه� 

0944590463 :

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

م�شاحة 90م2 مطلوب 70 مليون 

ه� : 0949599996 

�شعد  �شيخ  باملزة  منزل  <للبيع 
جانب عرق�شو�س رم�شان م�شاحة 

ك�شوة  فني  �شوكة ط1  110م2 
عادية مطلوب 70 مليون و بازار 

 : ه��������   / حم����ك����م����ة  ح�����ك�����م   /

0949599996
<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ب��امل��زة ب��ن��اء 14 
مدخل ع�شاف لالملنيوم /ط7/ 3 

غ���رف و ���ش��ال��ون اجت���اه غربي 

م�شعد  م��ول��دة   + ج��ي��دة  ك�شوة 

بدون و�شيط ال�شعر بعد املعاينة 

  -   6 6 6 2 1 9 6  : ه���������� 

    0944246054

<لالجار منزل بابو رمانة خلف 
م��ط��ع��م م��رو���س 3 غ���رف ن���وم و 

�شالون مفرو�س م�شاحة 160م2 

ط1 ك�شوة و فر�س ممتاز مطلوب 

5 مليون ه� : 0949599996 
<لالجار �شقة مفرو�شة ديلوك�س 
مب�شاكن برزة جانب الهاتف اليل 

ط ار�شي م�شاحة 140م2 ) 3 

غ��رف و �شالون ( مع حديقة و 

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

0955397330
<لالجار �شقة باملزة فيالت غربية 
مكتب  او  ل��ع��ي��ادة  ت�����ش��ل��ح  ط1 

حمامي او ل�رشكة خا�شة م�شاحة 

110م2 ك�شوة ديلوك�س ط1 على 
نادي جيم  العام جانب  ال�شارع 

هاو�س مطلوب 6 مليون �شنويا ه� 

 0949599996 :

لالجار 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
<ل��الج��ار على ات��و���ش��رتاد امل��زة 
غ��رف��ت��ني ن����وزم و ���ش��ال��ون ط6 

مفرو�س ك�شوة و فر�س جيد جدا 

 : ه�  �شنويا  مليون   3.2 مطلوب 

0949599996
<���ش��ق��ة ل���الج���ار ل��ل�����ش��ك��ن ال��ع��ائ��ل��ي 
م�شاحة  ط3  رم���ان���ة  اب���و  ال�����ش��ن��وي 

�شماوية  ف�شحة  م��ع   +87 260م2 
140م2 ب���دون و���ش��ي��ط ف���وق ث��ان��وي 
دم�شق العربية ه� : 0933220671

<لالجار منزل على اتو�شرتاد املزة 
3 غ���رف ن���وم و ���ش��ال��ون و �شفرة 
 + ملكي  ف��ر���س  م��ف��رو���س  دوبلك�س 

حمامني + خدمات بناء كاملة اطاللة 

على التو�شرتاد مطلوب 5.5 مليون 

�شنويا ه� : 0949599996 

<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 16 
م�شاحة  حجر  بناء  الفيالت  �شارع 

190م2 ) 3 غرف نوم و �شالونني ( 
طابو  الفر�س  م��ع  ديلوك�س  ك�شوة 

مولدة   + م���راآب   + م�شعد  اخ�رش 

150مليون  ب�شعر  ف��وري  الت�شليم 

للجادين ه� : 0945801619 

<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 16 بناء 
املحامني ط2 فني م�شاحة 145م2 ) 3 

ك�شوة  حمامني  و  �شالون  و  ن��وم  غ��رف 

ديلوك�س اطاللة وا�شعة مع م�شعد و مراآب 

الت�شليم فوري ه� : 0944633439 

شقق متفرقة 
<للبيع منـــزل في املجتهد 
جتـــاه كازيـــة املجتهد ط2 
فني غرفتني و موزع و منافع 
كسوة جيدة لالستعالم هـ : 

 0993281878
اجلديدة  بالزاهرة  منزل  <للبيع 
م�����ش��اح��ة  ال�����ش��ن��ع ط5  م�����ش��ب��ق 

130م2 �شمايل جنوبي / 3 غرف 
و �شالون / ك�شوة جيدة مع غرفة 

بالقبو ه� : 0932209859

<بر�شم البيع عقار بالق�شاع غ�شاين جادة 
�شليم القنواتي ) قبو + طابق ار�شي + ط1 

فني + �شطح قابل للعمار و كراج ( امل�شاحة 

 : ه�����  اب   وات���������س  290م2  الج���م���ال���ي���ة 

 0932660615 -  0034600447427

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

 0933594898 –

<للبيع حمل ط1 بحو�س بال�س كتلة 
11 مك�شي الت�شال من 11 �شباحا 

– 6 م�شاء ه� : 2761030
<للبيع مستودع ارضي طابو 
وجيبـــة  مـــع  60م2  اخضـــر 
املنطقة الصناعية حاجبية 

هـ :0933764963 
الزاهرة  <للبيع حمل فروغ يف 
طريق احلقلة م�شاحة 23 م2 مع 

 : ه������  م���ك�������ش���ي   10 ����ش���ق���ي���ف���ة 

 0958473603
<للبيع حمل يف البزورية م�شاحة 
10م2 ) ملك و فروغ ( بريء الذمة 

ه� : 0933344294 

نية  و عصر ي  ر جتا ر  عقا >
لقدمية  ا دمشق  مطعم  نب   جا
 –  0932284014  : هـ 

 2240586

محالت للشراء
<مطلوب لل�رشاء او ال�شتثمار عقار 
الغذائية  لل�شناعات  معمل  ي�شلح 

-500 م�شاحة  ريفها  او  بدم�شق 

2000 م2 ه� : 0933959482

جتاري  ف��روغ  مكتب  <للت�شليم 
الكهربا  �شوق  �شنجقدار  مرجة 

 : ه���  ال��ع��ديل  الق�رش  على  مطل 

 2264025 – 2264026

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

 – ا�شتقبال   – تنفيذية  / مديرة 

مق�شم / براتب 60 األف �شهريا 

العمر دون 40 �شنة اخلربة غري 

�رشورية و املوا�شالت موؤمنة ه� 

 2144403 – 0966226640 :
2135309 –

<للبيع منزل يف �شيدنايا خلف 
100م2  م�شاحة  التالل  مطعم 

مع ترا�س 140م2 مك�شي ك�شوة 

ج����ي����دة غ�����ري م�������ش���ك���ون ه������ : 

0933402739
<للجاديـــن فقط / للبيع 
فقط شقة بالشريبيشات 
الشـــرطة  قيـــادة  مقابـــل 
دخلـــة االحتاد النســـائي 
بناء سوكة طابق اول فني  
تقريبـــا  200م2  مســـاحة 
كســـوة جيدة جدا بســـعر 
110 مليون قابل للتفاوض 

هـ : 0988675416
<للبيع منزل يف ا�رشفية �شحنايا 
ال�������ش���ارع ال���ع���ام ام�����ام ح��دي��ق��ة 

ال�شندباد ط2 / غرفتني و �شالون 

امريكي / طابو اخ�رش ب�شعر 22 

م��ل��ي��ون ق���اب���ل ل��ل��ت��ف��او���س ه���� : 

 0988072335
<للبيع منزل قد�شيا جادات /
ج3/ ط ار�شي ك�شوة ديلوك�س 

 + داخ���ل���ي  120م2  م�����ش��اح��ة 

مع  180م2  خ��ارج��ي  160م2 
اطاللة خالبة بداعي ال�شفر ه� : 

0967387212

�شقة يف  ال�����ش��ن��وي  <ل���الج���ار 
املغرتبني  �شارع  دم��ر  م�رشوع 

بناء حجر م�شاحة 140م2 يدون 

نوم + �شالون ك�شوة   2 فر�س 

جيدة ح�رشا اجار �شنوي ب�شعر 

2 مليون ه� : 0945801619 
<لالجـــار عقـــار مبنطقة 
املطلـــوب  بـــرزة  مســـاكن 
يـــن  د للجا ت  ا ســـنو  3
 : هــــ  لالستفســـار  فقـــط 

 0933637763

<مطلوب ل�رشكة �شناعية كربى 
حما�شب / امني م�شتودع يرجى 

ار���ش��ال ال�����ش��رية ال��ذات��ي��ة على 

الفاك�س ه� : 3339065 

باملزة  حديثة  طبية  <جمموعة 
 – ) حما�شبة  مل��وظ��ف��ة  ب��ح��اج��ة 

ال��ف  ب��رات��ب 55  ا���ش��ت��ق��ب��ال ( 

الدوام �شباحي العمر دون 30 

 : �شنة املوا�شالت موؤمنة ه���   

 -   2 1 4 5 8 7 7
 0944399193

<مطبعة يف دم�شق بحاجة اىل 
م���وظ���ف ل��ل��ع��م��ل مب��ط��ب��ع��ة ه���� : 

 –  2 2 3 5 2 7 0
 0955979343

ت  مبيعا بني  و مند ب  <مطلو
يع  ز تو في  ة  ئد ا ر كة  لشر
 : هـ  بدمشق  الغذائية  املواد 

 0931676869
<���رشك��ة جت��اري��ة ب��ح��اج��ة اىل  
موظفة / ا�شتقبال – �شكرتارية 

اجل��دي��د  ب��ف��رع��ه��ا   / مق�شم   –
ال��ف   60 ب���رات���ب  ب���ال���ربام���ك���ة 

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

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

 –  2 2 1 5 7 8 8
 0988179715

العمر  للعمل  ان�شة  <مطلوب 
حتت 25 �شنة يف مكتب متفرغة 

���ش��ب��اح��ا ل��ل��ت��وا���ش��ل الت�����ش��ال 

 : ه���������������  اب  ت�����������������������������س  وا

0934820208
<�رشكة جتارية حديثة بحاجة 
ملوظفة / حما�شبة / ا�شتقبال / 

م���وارد   / اإ�����رشاف   / مبيعات 

ب�������رشي���ة ل��ال���ش��ت��ف�����ش��ار ه����� : 

 –  0 9 3 2 3 4 6 7 9 1
 2154735

م�شممة  تطلب  دعاية  <وك��ال��ة 
جت���ي���د ال���ع���م���ل ع���ل���ى ب���رام���ج 

ان  و  ال�شترييرت  و  فوتو�شوب 

 –  2332611  : ه���  دي���زاي���ن 

 0944355358
<���رشك��ة جت��اري��ة ب��ح��اج��ة اىل 
بفرعها اجلديد  موظفة حمجبة 

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

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

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

 –  2 2 1 5 7 8 8
 0988179715

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

برســــم البيع  
عقار مستقل 

 كائن في دمشق - قصاع - غساني جادة سليم قنواتي رقم 
/13/ البناء مؤلف من قبو - طابق أرضي - طابق أول فني + 

سطح قابل للعمار وكراج -  المساحة اإلجمالية 290 م2 
 لإلتصال هـ : 0034600447427  ) واتس أب ( 

00963932660615
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<�رشكة جتارية تطلب اآن�شة حمجبة 
ل��ل��ع��م��ل ل���دي���ه���ا ب��ف��رع��ه��ا اجل���دي���د 

بالربامكة العمر دون 35 �شنة بدون 

املوا�شالت  األ��ف   60 براتب  خربة 

موؤمنة الت�شال من 11-6 م�شاء ه� 

2232246 – 0934241443 :

<مطلوب ل�رشكة �شناعية كربى 
مهند�س ميكانيك و مدير اداري 

ار���ش��ال ال�����ش��رية ال��ذات��ي��ة على 

الفاك�س ه� : 3339065 

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

بعمر  كهربا  او  اإلكرتون  معهد 

25 – 45 �شنة ه� : 4440114 
 0950006625 –

<م���ط���ل���وب م��ه��ن��د���س ���ش��ي��ان��ة 
ل��دي��ه خ���ربة / معلم  ���ش��ي��ارات 

�شيانة من جميع الخت�شا�شات 

عمولة   + ب��رات��ب   ) ب��ب��ريوت   (

 : ه�����  وات���������س اب  الت���������ش����ال 

009617914778
يف  �شنع  منتجات  ع��ر���س  <���ش��ال��ة 
اىل  بحاجة  ب��امل��راأة  للعناية  �شورية  

اح��دى  ل���دى  للعمل  حمجبة  م��وظ��ف��ة 

�شالتها / م�شاكن برزة – احلمرا / 

�شكرتاريا براتب  مبجال املحا�شبة – 

���ش��ن��ة   40 دون  ال���ع���م���ر  ال�����ف   50
املوا�شالت موؤمنة الت�شال  من 6-11 

ه� : 0965391473 – 2256550 

عمل  او  شهادة  لديها  ليس  <ملن 
باستيراد  تعمل  دعائية  مؤسسة 
بتعيني  ترغب  الطبية  املنتجات 
براتب  ساعات   8 بدوام  للعمل  انسة 
مواصالت  بدل   5000  + الف   50
العمر دون 30 سنة هـ : 2230790 

0956013000 -
<���رشك��ة جت��اري��ة ب��ح��اج��ة اىل 
موظفة يف ق�شم املبيعات براتب 

و  ال�شهادة  �شهريا  األ��ف   100
اخل�����ربة  غ���ري ����رشوري���ة  ه���� : 

 –  2 2 1 5 7 8 8
 0932412883

<مطلوب مندوبة مبيعات لتوزيع 
ال�شوبر  ع��ل��ى  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد 

توزيع  ���ش��ي��ارة  �شمن  م��ارك��ات 

 : ه��������  ن���������ش����ب����ة   + ب�������رات�������ب 

 –  0 9 6 4 8 6 2 1 3 8
 0934142637

<وكالة للم�شتح�رشات التجميلية  
لتوظيف  بحاجة  بدم�شق  بفرعها 

و  ن�شبة   + ثابت  ب��رات��ب  مندوبة  

ل  ي�شل  الراتب  مبيعات  م�رشفة 

75 الف �شهريا و يبداأ من 40 الف 
ه� : 2154735

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

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

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

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

 –  0 9 8 8 1 7 9 7 1 5
 2215788

عمال
<م�����ش��ت��ودع ط��ب��ي يف م��دي��ن��ة 
عاملة   / ع��ام��ل  يطلب  دم�����ش��ق 

بدوام كامل حائز على �شهادة ه� 

 –  0 9 3 2 2 9 6 9 8 2  :

2236206
هند�شية  �رشكة  ف��ورا  <للعمل 
لعامل  ب��ح��اج��ة  م�����ش��ل��ى  ب��ب��اب 

جت��م��ي��ع ري�����ش��ي��ف��ر اخل����ربة غري 

�شنة   25 دون  العمر  ���رشوري��ة 

ال�شهادة اعدادية كحد ادنى ه� 

 0937756448 :

طلبات  تو�شيل  عامل  <يلزمنا 
الدوام  املزة  ماركت يف  ل�شوبر 

 : ه�  ال��ف   30 براتب  �شباحي 

0988354572
<م��ع��م��ل  ل�����ش��ن��اع��ة امل��ق��ب��الت 
ب��ح��اج��ة اىل ع��م��ال  ال��غ��ذائ��ي��ة 

ب��روات��ب مغرية + ح��واف��ز ه��� : 

 0938923668

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

0956013000
<للعمل فورا �رشكة الكرتونيات 
بباب م�شلى بحاجة خلريج معهد 

ال��ك��رتون اخل���ربة غ��ري ���رشوري��ة 

 : ه�����  ���ش��ن��ة   30 دون  ال���ع���م���ر 

0937756448
يف  جت��اري��ة  ملجموعة  <مطلوب 
املزة موظفة ادارية ) م�رشفة عامة 

الف   55 ب��رات��ب   ) ري�شب�شن   +

املوا�شالت موؤمنة العمر دون 30 

الدوام �شباحي ه� : 2145877 

 0944399193 –
علـــى  طبـــي  كـــز  مر >
بحاجـــة  املـــزة  اتوســـتراد 
 / اســـتقبال  موظفـــة  الـــى 
ممرضـــة بدوامني صباحي 
و مسائي هـ : 0966045798 

 6632666 –
و  التجميلية  للم�شتح�رشات  وكالة 

الدوات الطبية بحاجة اىل موظفة 

ب�شفة مديرة تنفيذية ي�شرتط اللباقة 

و اج��ادة العمل على الكمبيوتر / 

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

 2154735 – 0932346791
<�رشكة جتارية للمواد الغذائية 
تعلن عن حاجتها اىل مندوبني /

مندوبات  يتقنون قيادة ال�شيارة 

اخل��������ربة غ�����ري م���ط���ل���وب���ة ه������ : 

0945216805
<مركز جتميل راقي يف دم�شق 
بحاجة اىل اخ�شائية تغذية ذات 

خ���ربة ب��رات��ب م��غ��ري ج���دا ه��� : 

0944249414
<م�شتودع طبي بالربامكة بحاجة 
 – ا����ش���ت���ق���ب���ال   / م���وظ���ف���ة  اىل 

�شكرتاريا – مق�شم / براتب 60 

ال����ف اخل����ربة غ���ري ����رشوري���ة و 

املوا�شالت موؤمنة ه� : 2215788 

 0988179715 –
تطلب  املجتهد  مبنطقة  <مطبعة 
موظف او موظفة براتب 50 الف 

دوام 5 �شاعات ه� : 2256569 

 0996525945 –
على  ت�شويق  موظفة  <مطلوب 
الهاتف بعمر ل يتجاوز 35 �شنة 

لتحديد موعد املقابلة الت�شال ه� 

 –  4 4 4 0 1 1 4  :

 0950006625

<�رشكة ا�شترياد و ت�شدير ترغب 
بتعيني �شكرترية تنفيذية اخلربة 

موؤمنة  املوا�شالت  غري �رشورية 

العمر دون 30 �شنة براتب ممتاز 

 –  2 1 4 5 8 7 7  : ه����������� 

 0944399193
اإىل  <<���رشك��ة جت��اري��ة بحاجة 
ل��دى  للعمل  حمجبة  ���ش��ك��رت��رية 

بدوام  بالربامكة  اجلديد  فرعها 

�شباحي براتب 60 األف �شهريا 

ال�شهادة ثانوية كحد اأدنى اخلربة 

غري �رشورية و املوا�شالت موؤمنة 

 –  0933606081  : ه������ 

2144403
تعمل يف جمال  جت��اري��ة  <جمموعة 
ال����ش���ت���رياد ب��ح��اج��ة اىل ���ش��ك��رت��رية 

ل���دى فرعها   ل��ل��ع��م��ل  اأن��ي��ق��ة  حم��ج��ب��ة 

اجلديد /بالربامكة – احلمرا / بدوام 

مبدئيا  األ����ف   45 ب���رات���ب  ���ش��ب��اح��ي 

متفرغة  ادين  كحد  ثانوية  ال�شهادة 

اخلربة غري مطلوبة املوا�شالت موؤمنة 

الت�شال  من 11-6 ه� : 2255351 

 2232246 –
<مطلوب انسة للعمل ضمن املكتب 
كسكرتيرة تنفيذية بدوام من 9 
صباحا للساعة 5 مساء مبنطقة باب 
مصلى العمر دون 32 سنة و راتب 
مبدئي 40 الف هـ : 2274171 

 0955550519 -
<�����رشك����ة ط���ب���ي���ة ب���ح���اج���ة اىل 
����ش���ك���رت���رية ب���ف���رع���ه���ا اجل���دي���د 

بالربامكة براتب 50 األف اخلربة 

غري �رشورية و املوا�شالت موؤمنة 

 –  2 2 1 5 7 8 8  : ه����������� 

 0988179715

 <���رشك��ة جت��اري��ة ب��ح��اج��ة اىل 

مندوبة مبيعات براتب 100 اف 

���ش��ه��ري��ا ب��ال��ربام��ك��ة اخل�����ربة و 

ال�����ش��ه��ادة غ���ري ����رشوري���ة ه���� : 

 0932412883 – 2215788
<م��ط��ل��وب م��وظ��ف ح��ار���س ام��ن 
او  بنك  ل��دى  للعمل  �شيكورتي 

�شفارة بدوام 8 �شاعات او 12 

����ش���اع���ة ال���ع���م���ل ف�������وري ه������ : 

 0930147448 – 5641542
<�رشكة خمت�شة مبواد التجميل 
و العناية بالب�رشة بحاجة ملوظفة 

/ مرا�شالت جتارية – ا�شتقبال 

– مديرة مبيعات / ي�شرتط اجادة 
اللغة  و  الكمبيوتر  على  العمل 

النكليزية ه� : 2154735

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

اآن�شة للعمل لدى �شالتها اجلديدة 

براتب  �شباحي  ب��دوام  باحلمرا 

60 األ����ف ���ش��ه��ري��ا اخل����ربة غري 
م��ط��ل��وب��ة و امل��وا���ش��الت م��وؤم��ن��ة 

يف�شل من �شكان الربامكة و ما 

 –  2135309  : ه����  ح��ول��ه��ا 

 -0966226640 2144402
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
<م�����ش��ت��ودع ط��ب��ي ب��ح��اج��ة اىل 
براتب  بالربامكة  مبيعات  موظفة 

100 الف �شهريا و اخلربة غري 
 0932412883  : ه�  �رشورية 

 2215788 –

<مطعم يف املزة بحاجة اىل عامل 
�شالة / عامل تنظيف ) اخلربة غري 

 0997512731  : ه�   ) �رشورية 

الت�شال من 1-9 م�شاء 

مطعم بحاجة اىل عامل /ة/ تنظيف 

 0955552765  : ه�  جيد  براتب 

0944300138 –
<مطلوب ل�رشكة �شناعية كربى 
م�شتودع  ام���ني  و  ع���ادي  ع��ام��ل 

ار����ش���ال ال�����ش��رية ال��ذات��ي��ة على 

الفاك�س ه� : 3339065 

الكرتونيات  �رشكة  ف��ورا  <للعمل 
بباب م�شلى بحاجة ل�شاب �شغري 

ابتدائي  ال�شهادة  خربة  اأي  بدون 

كحد ادنى ه� : 0937756448 

مهن
يلزمنا انسة للعمل في ورشة  
مجوهرات تقليدية اخلبرة 
غيـــر ضروريـــة – قباقبية 
جانـــب اجلامـــع االمـــوي هـ 

ك 0944813830

سائقون 
<�رشكة توزيع تعمل داخل مدينة 
و  �شائق  بتوظيف  ترغب  دم�شق 

 : ه��������  ال���������ف   60 ال��������رات��������ب 

0954044411

سكرتاريا....
<���رشك��ة جت��اري��ة ب��ح��اج��ة اىل 
بالربامكة  ���ش��ك��رت��اري��ا  م��وظ��ف��ة 

براتب 50 الف �شهريا ال�شهادة 

و اخل������ربة غ����ري �����رشوري����ة و 

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

 –  2 2 1 5 7 8 8
 0988179715

 / موظفة  اإىل  بحاجة  جتارية  <�رشكة 
ا�شتقبال – �شكرتاريا – خدمة زبائن / 

بفرعها اجلديد بالربامكة براتب 60 األف 

�شهريا العمر دون 35 �شنة اخلربة غري 

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

2144402 – 0933606019
ملكتب  ���ش��ك��رت��رية  <م���ط���ل���وب 
العمل  بالق�شاع جتيد  جت��اري 

على الكمبيوتر و القيام بالعمال 

املكتبية العمر دون 35 �شنة و 

ذات مظهر لئق ه� : 5427524 

 0945235374 –
<مطلوب سكرتيرة ملكتب جتاري 
الشهادة  احللبوني  منطقة  في 
يكون  ان  يفضل  ضرورية  غير 
 2265594  : هـ  قريب  السكن 

 0955872990 –
على  للرد  �شكرترية  <مطلوب 
ال��ه��ات��ف ف��ق��ط مب��ك��ت��ب جت��اري 

 3-10 م��ن  ال����دوام  بالبح�شة 

الراتب 35 الف العمر فوق 30 

�شنة لال�شتف�شار من 10-4 فقط 

ه� : 0968349670

تنفيذية  �شكرتاريا  <م��ط��ل��وب 
ذات  ب��ج��رم��ان��ا  جت���اري  ملكتب 

�شخ�شية قوية و متفرغة للعمل 

 –  5 6 4 4 1 5 2  : ه���������� 

 0955532276
<م�����ش��ت��ودع ط��ب��ي ب��ح��اج��ة اىل 
�شكرترية حمجبة بالربامكة براتب 

50 األف ال�شهادة و اخلربة غري 
�رشورية و املوا�شالت موؤمنة ه� : 

 2215788 – 0988179715

<مطلوب سائق لعائلة براتب شهري 
جيد يفضل من لديه خبرة سابقة و من 
سكان ) باب توما – القصاع – جرمانا 
– دويلعة ( هـ : 0991112417 
الظهر عدا  بعد   5 – 10 صباحا  من 

اجلمعة و السبت 
رعاية وتوظيف

<مطلوب عامالت خدمة منزلية 
لرعاية م�شنني / عمال تنظيف 

الو ر�شات / ه� : 3325978 

 0992337230 –
مطلوب مقيمة لدى عائلة  براتب 

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

و  لتنظيف  م�شتعدة  <���ش��ي��دة 
تعزيل ال�شقق و املنازل و رعاية 

 –  3168676  : ه���  امل�شنني 

 0991247099
مطلوب مقيمة لدى م�شنة براتب 

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

ل��دى  للعمل  مقيمة  <م��ط��ل��وب 
ع��ائ��ل��ة حم��رتم��ة ���ش��م��ن مدينة 

دم�����ش��ق ب��رات��ب 75 األ���ف ه��� : 

 –  0 9 3 1 4 3 4 8 4 9
 2725224

للتسليم 
 مكتب - فروغ تجاري 
 مرجة سنجقدار - سوق الكهرباء 

 مطل على القصر العدلي 

 لالتصال هـ : 2264026 / 2264025 

 مطلوب للشراء أو لالستثمار
 عقار يصلح معمل للصناعات 

الغذائية بدمشق أو ريفها 
 مساحة بين 500 - 2000 م2 

 لالستفسار هـ : 0933959482

 مطبعة   دريم  

لالت�سال : 2235270  موبايل : 0955979343

 1 مرت فلك�ش مطبوع   1200

 1 مرت ال�سق مطبوع  1300 

 1000 كرت مليع        1800 

  1000 كرت مت       2000

5000   A5  1000 بر�سور 

 خلف م�سفى �ملجتهد

 مطلوب موظف 

 جميع املطبوعات التجارية 

 ) علب كرتون - لو��سق- 

�أكيا�ش كرتون-  بر�سور�ت 

- هد�يا دعائية - تبديل 

قارمات ( 

للجادين0988315822

 فندق للبيع 
 موؤلف من 24 غرفة يف 

البح�سة 

ال�سعر بعد املعاينة 
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 معمل اأدوية جلدية جتميلية طبية 

 بحاجة اإىل

 مندوبني ومندوبات  دعاية طبية متفرغني 
 الت�سال  0933217592  / 0955435545

مطلوب مقيمة 

 للعمل لدى عائلة

 براتب 75000 
2725224

0931434849

 �شـــــــركة تنظيم معار�ض 
 بحاجة �إىل 

ت�سويق موظفات   -  1
�الأد�ري  برنامج  على  حما�سبة   -  2

 يرجى �إر�سال �ل�سرية �لذ�تية على �لو�ت�ش 0944495149

بوفيه بحاجة إلى
- معلم مشروبات ساخنة ) مكنة أكسبريس (

- موظفات بوفيه + عامالت

- موظفين بوفيه توصيل طلبات

- موظفات  تجيدن إستخدام الكمبيوتر

مكان العمل إستراد المزة  

  لالستعالم هاتف : 6644699 / 0944474020 

مطلوب للعمل يف من�ساأة �سناعية
 مبدينة عدرا ال�سناعية 

وكيميائية       2 - خريج وخريجة معهد �سحي  كيميائي   -  1
اإنتاج  عمال    -  4 �ســـــــائق                   -  3

 0958001295  - لالإت�سال  5850580  

امبالج  عاملة  او  عامل  <يلزمنا 
العنوان  تريكو  معمل  في  للعمل 
: ميدان قاعة و يفضل من سكان 
 : هـ  عليها  قريب  او  املنطقة 

8810208  -  8814902
درزة  /ة/  عامـــل  <يلزمـــا 
– رشـــة – حبكـــة – كـــوي 
– امبـــالج  بززوريـــة نزلة 
الشـــماعني هـ : 2215899 

 2261027 –
<يلزمنا عامل /ة/ خياطة  - / 
مجال  في  امبالج  ة/   / عامل 
االجنوري  باجر ممتاز للعمل مقابل 
احلريقة هـ : 0944496265 

 2243776 –

يطلب عماًل
�شائق لديه �شيارة فان 7 ركاب او 

ك�شائق  بدم�شق  عمال  يطلب  بدون 

لدى رو�شة – مدر�شة – طلبة �شغار 

الول  ال�شف  ن   / ا�شا�شي  تعليم 

للرابع / ه� : 0952479585 – 

0959110753
<رجل متقاعد مقيم باملزة لديه 
بالعمـــل  يرغـــب  خاصـــة  ســـيارة 
عليها  ضمن املزة / توصيل طلبات 
خاصـــة – توصيل أطفال مدارس 
– توصيـــل  معامـــالت  – تعقيـــب 
طلبـــات مـــن و الـــى املطـــار / او أي 
عمل مناسب هـ : 0956275985 

للضمان  سرفيس  ميكرو  يلزمنا 
الشهري على خط مهاجرين صناعة 

هـ : 0936431565

حالقة وجتميل
بركن  ن�شائي  حالقة  <�شالون 
الدين بحاجة اىل معلمة �شنيون 

 : ه��������  ل����ل����ت����م����ري����ن  ب�����ن�����ت  او 

0933918144
<يلزمنا بنت مكياج ذات خربة 
جرمانا  ���ش��ال��ون يف  ع��ال��ي��ة يف 

ل��������ال���������ش��������ت��������ع��������الم ه��������������� : 

 0988574873
<مطلوب معلمة منيكور و بديكور 
���رشي��ب��ة   / ت���ات���و   / م��ك��ي��اج  و 

�شي�شوار / ملركز جتميل باملزة ه� 

0945281556 :

أزياء.
خبرة  ذو  كوي  عامل  <يلزمنا 
 –  6244101  : هـ  لالستعالم 

0944461400
<مطلـــوب عامـــل / عاملـــة 
امـــني   / كـــوي  و  امبـــالج 
جـــوارب  ملعمـــال  مســـتودع 
 : هــــ  الســـت  كراجـــات  فـــي 

0968060738
<معمل الجنوري بحاجة الى عاملة 
– ابرتني  – رشة  – حبكة  درزة 
بدل  مع  ممتاز  براتب  امبالج   –
مواصالت هـ: 0932887747

<مهند�س م�شتعد لعطاء درو�س 
بالريا�شيات و الفيزياء و الكيمياء 

و  الع��دادي��ة  ال�شهادتني  لطالب 

 –  5129577  : ه����  ال��ث��ان��وي��ة 

 0933350936

غرفتان  عن  عبارة  منزل  عف�س  للبيع 

نوم ق�رش +جوز + غرفة �شبابية + غرفة 

و  �شوري  و  عجمي  �شجاد  و  �شفرة 

�شوفاية ه� : 0934338518

ح  صـــال ال مســـتعد  <فنـــي 
الغـــاز  افـــران  و  املايكرويـــف 
بجميع انواعها و البوتوغازات 
الغطـــس احلديثة فـــي املنازل 
خبرة اكثر من 15 عام ســـرعة 

+ اتقان هـ : 0932210265

مواقـــع  مصمـــم  و  <مبرمـــج 
ســـنة   17 خبـــرة  تانترنيـــت 
مســـتعد  لتحويـــل أي فكـــرة 
الى واقع باسعار مناسبة هـ : 
5132416  - 0932932777

<مـــدرس لغـــة روســـية و انكليزية 
بيـــة  عر لغـــة  س  و ر د  / خبيـــر 
للجالية الروسية + تعليم احملادثة 
ئـــني  للمبتد ســـية  و لر ا للغـــة  با
 : هــــ   / للـــروس  العربيـــة  تعليـــم  و 

 6613046 –  0944491978
<م����در�����س م�����ش��ت��ع��د لع����ط����اء درو������س 
بالريا�شيات – فيزياء – كيمياء – عربي 

لطالب ال�شهادة العدادية و مرحلة التعليم 

ال����ش���ا����ش���ي ب���ا����ش���ع���ار م��ن��ا���ش��ب��ة ه����� : 

 0933258622 – 5133871
خبيـــر  فرنســـية  و  انكليزيـــة  <مـــدرس 
باملناهـــج احلكوميـــة و اخلاصـــة ) قريـــة 
صغيرة – باكستانية – شويفات ( دورات 
 – للضعفـــاء  للشـــهادات تقويـــة  خاصـــة 
ترجمة – محادثة لســـيدات األعمال هـ 

 6613046 – 0938670342 :
<مدر�س ريا�شيات فيزياء و كيمياء 
لكافة املراحل و خا�شة ال�شهادتني 

– حل دورات – ملخ�شات و مناذج 
امتحانية ه� : 0996218696

<مدر�س م�شتعد لعطاء درو�س 
ب��ال��ري��ا���ش��ي��ات و ال��ف��ي��زي��اء و 

ال��ك��ي��م��ي��اء ل���ط���الب ال�����ش��ه��ادة 

العدادية و التعليم ال�شا�شي ه� 

0988258399 :

<مدر�س ريا�شيات ذو خربة م�شتعد 
ب�شكل  ال��ت��ا���ش��ع  ال�����ش��ف  لع���ط���اء 

م�شتمر مع بداية العام حتى نهاية 

ال�شنة الدرا�شية و ذلك �شمن / حي 

ال�شاحلية – الرو�شة – املالكي / 

 : ه���  2000 ل.���س  ال��در���س �شاعة 

 0997932315
فرنســــية  و  انكليزيــــة  <مــــدرس 
خبير متخصــــص باملناهج اخلاصة 
و احلكوميــــة ) شــــويفات – وطنيــــة 
– ســــورية حديثــــة ( دورات خاصة 
للشهادات تقوية للضعفاء – ترجمة 
كتب – محادثة لسيدات األعمال هـ 

 6613046 –  0944491978
م�شتعد  املحا�شبة  <دكتور يف 
خ�شو�شية يف  درو���س  لعطاء 

املحا�شبة و الريا�شيات املالية و 

الح�شاء لطالب التعليم املفتوح 

و النظامي و الثانويات و املعاهد 

التجارية ه�� : 0968373387 

�صــــــ�حب الرتخي�س: الــــــدكتــــــور املهند�س مــــــ�أمــون احلــــــــالق
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املــــديـــــــر امل�صـــــــــوؤول: املهند�س �صـــــمري طــــــ�لـــو
جم�نية  - �صبوعية  اأ  - اإعالنية 

�صبت يوم  كل  �صب�ح  اأ�صبوعيً�  ت�صدر 

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

   - مدير تنفيذي                                      - �سكرترية تنفيذية 

  - مهند�ص  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�ص مت�ساوية للجميع 

 نرحب بكافة املتقدمني يف خمتلف الفئات وال�سرائح

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




