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 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 

 مطلوب سيدة مقيمة
 للعمل لدى عائلة صغيرة براتب 

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

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

فرصة عمل  
في  حصرًا  المزة  سكان  من  مبيعات  موظفة  مطلوب   -

محل متخصص بمواد التجميل .
- مندوبة مبيعات ذات خبرة ولباقة ووعي في مجال مواد 

التجميل ) علمًا أننا نوفر لها سائق ( 
- عامالت تعبئة وتغليف لمعمل بمنطقة السبينة 

  ويفضل من سكان المنطقة القريبة .
 لالستفسار واتس آب : 0944009070 

شـــــو حلو 
) خليت وقت دراستي مع أستاذي وبس (

 مدرس خصوصي لمعالجة الضعف والتخلص من 
مشكلة الحفظيات 

متابعة دراسية - تحفيظ - نجاح - تفوق - تطور  
0956007964 

 مطلوب لفندق العامر 
- عامـالت تنظيف دوام �سباحي  

- كر�ســــون �سباحي ) اإناث (
 -معلم �ســـــناك ) 9 - 6 ( �سباحًا  

لال�ستعالم هـ : 2116600 

شقق متفرقة 
<للبيع منزل في امليدان بنايات 
80م2  مع مصعد   10 القاعة ط 
غرفتني و منافع  طابو اخضر كسوة 

جيدة هـ : 2250253 
<�شقة للبيع تطل على ال�شارع طابق اول 
3 غرف و �شوفا 120م2 باجلادة الرابعة 

مهاجرين �شورى هـ : 5127251 

مرابط  املهاجرين  منطقة  منزل يف  <للبيع 
م�شاحة  العف�ش  مــع  ار�ــشــي  تانية  جـــادة 

100م2 طابو اخ�رض الت�شليم فوري ال�شعر 
70 مليون و بازار للجادين االت�شال من 12 

– 4 ظهرا هـ : 0933111330 
<للبيع بداعي السفر منزل بالروضة 
ط ارضـــي طلـــوع 4 درجـــات مســـاحة 
وجيبـــة   + صالـــون  و  غرفـــة  65م2 
يصلح عيادة او مكتب محاماة كســـوة 
للجاديـــن  فـــوري  التســـليم  جيـــدة 
فقط دون وسيط هـ : 0933258589 

 6127552 –

<للبيع ار�ش طابو  مفرزة يف قلعة 
 –  6823448  : هــــ  قــطــنــا  جــنــدل 

 0933594898
منطقة  زراعية  ارض  <للبيع 
عرطوز اول اتوستراد السالم مساحة 
50 دومن تصلح القامة املشاريع 
التجارية و الصناعية للجادين دون 

وسيط هـ : 0947465608 

موظفون
<�رضكة جتارية مكياجات و عطورات 
تطلب موظفة للأعمال االإدارية بفرعها 

اجلديد باملزة براتب 55 األف العمر 

دون 30 �شنة املوا�شلت موؤمنة هـ : 

0944399193 – 2157150
<مطبعة مبنطقة املجتهد تطلب موظف 
 5 دوام  الــف   50 بــراتــب  موظفة  او 

 –  2256569  : هــــــ  �ــــشــــاعــــات 

0996525945
<يلزمنا مندوبة مبيعات ذات خربة و 
مــواد  بت�شويق  للعمل  ووعـــي  لباقة 

التجميل / علما اننا  نوفر لها �شائق 

/لل�شتف�شار وات �شاب ح�رضا هـ : 

 0944009070
مندوبة  اىل  بحاجة  <�رضكة جتارية 
�شهريا  الــف   100 بــراتــب  مبيعات 

غري  ال�شهادة  و  اخلـــربة  بالربامكة 

 –  2215788  : هـــــ  �ـــــرضوريـــــة 

 0932412883
<�ــرضكــة بــحــاجــة اىل مــوظــف دوام 
جزئي يجيد قيادة ال�شيارة و العمل 

على احلا�شب هـ : 0962610111

التجميلية   للم�شتح�رضات  لــة  <وكــا
بفرعها بدم�شق بحاجة لتوظيف مندوبة  

براتب ثابت + ن�شبة و م�رضفة مبيعات 

الراتب ي�شل ل 75 الف �شهريا و يبداأ 

من 40 الف هـ : 2154735

بحاجـــة  ســـفريات  <مكتـــب 
الـــى موظفـــة هــــ : 2217004 – 

 0991241322
<�رضكة جتارية بحاجة اىل موظفة حمجبة 
بفرعها اجلديد بالربامكة براتب 60 الف 

ال�شهادة غري �رضورية و املوا�شلت موؤمنة 

هـ : 2253712 - 0932412883 

<�رضكة جتارية يف دم�شق بحاجة اىل 
موظفة باملكتب جتيد اأعمال ال�شكرتارية 

و املحا�شبة و املرا�شلت خريجة معهد 

او جامعة او طالبة هـ : 2215702 

من 10-2 ظهرا 

مزة 
14 /ط7 /  بناء  باملزة  <للبيع منزل 
و  غــرف   3 للملنيوم   ع�شاف  مدخل 

�شالون  م�شاحة 100م2 ك�شوة جيدة 

جدا مولدة + م�شعد ال�شعر 75 مليون 

هـ : 6662196 – 0944246054

<للبيع منزل اتوستراد املزة ط2 
مســـاحة 125م2 ســـوكة كســـوة 
جيدة بسعر مغر للجادين دون 
 –  0944757061  : هــــ  وســـيط 

 6127552
<للبيـــع بداعـــي الســـفر منزل 
باملـــزة فيـــات شـــرقية ط3 / 3 
غرف و صالون / كسوة مقبولة 
بســـعر مغر للجاديـــن فقد دون 
 –  0944757061  : هــــ  وســـيط 

 6127552

<للجار بدم�شق غرف مفرو�شة ) 2+3 ( �رضير 
+ حمام + براد + مكيفة �شمن ) البيت ال�شامي 

جامع  خلف  القزازين  دخلة  بغداد  �شارع    )

اجلوزة هـ : 2320771 – 0936855455

<للجار منزل باملالكي 225م2 اطللة 
رائعة على حديقة اجلاجظ  ط5 دون 

فر�ش هـ : 0944821258 

دخلة  بعد  الــرو�ــشــة  منطقة  يف  منزل  <لــلجــار 
الليوان بدون فر�ش طابق ار�شي ي�شلح لل�شكن او 

�شنوي  العقد  140م2  م�شاحة  �رضكة  او  مكتب 

االت�شال من 12-4 ظهرا هـ : 0933111330

<مطلوب �شقة للجار يف جرمانا هـ : 
 0941795053

<مطلوب لل�رضاء رو�شة اأطفال جاهزة 
للعمل ب�شعر معقول هـ : 2777160 

0954865081 -

<للبيع محل جتاري في باب توما طابو 
اخضر مساحة 60م2 يصلح محل البسة او 
مطعم او مكتب هـ : 0933407013 
<للبيع حمل يف جرمانا فرب �شاحة الرئي�ش 
م�شاحة 22م2 فروغ + ملكية الت�شليم فوري 

هـ : 4472374 – 0951418823

<للبيع حمل فروج برو�شتد و �شاورما 
التجهيزات  كامل  مع  50م2  م�شاحة 

يف املزة ال�شعر بعد املعاينة للجادين 

فقط هـ : 0933568282 

للبيع مكتب جتاري م�شاحة 60م2 ط3 مقابل 

حمافظة دم�شق فروغ + ملكية الت�شليم فوري 

هـ : 4472374 – 0951428823 

<للبيع منزل يف الربامكة خلف جامع 
الرازي ط10 اطللة رائعة ك�شوة جيدة 

الت�شليم فوري هـ : 0944821258 

<منزل للبيع برامكة خلف مابكو ال�شوق 
م�شاحة  �شالون  و  غــرف   4 الــتــجــاري 

100م2 داخلي و حديقة 120م2 ال�شعر 
300 مليون هـ : 0997408659 

ساحة  حلب  بشارع  منزل  <للبيع 
 75  + داخلي   165 مساحة  التحرير 
م2 جنينة سكن و يصلح لكافة املهن 
فقط  للجادين  و  املعاينة  بعد  السعر 
دون وسيط هـ : 0944293068 

ت�شلح  العبا�شيني  يف  �شقة  <لــلــبــيــع 
جتاري او �شكني م�شاحة 125م2 ط1 

فني تقع على �شارعني الك�شوة جيدة قرب 

مدر�شة االدب العربي للجادين فقط هـ : 

0938266911 - 4416740
للبيع �شقة ط ار�شي غرفة و �شوفا مدخل 

م�شتقل ماء + كهرباء يف املنطقة ال�شناعية 

ب�شتان الدور ب�شعر 7.950 مليون قرار 

حكم هـ : 0994890026 

<مركز طبي على اتوستراد املزة 
بحاجة الى موظفات اســـتقبال 
/ ممرضـــات بدوامـــن صباحـــي 
و مســـائي هــــ : 0966045798 – 

 6632666
مندوبة  اىل  بحاجة  جتارية  <�رضكة 
�شهريا  الـــف   100 بــراتــب  مــبــيــعــات 

بــالــربامــكــة اخلـــربة و الــ�ــشــهــادة غري 

 –  2253712  : هــــــ  �ــــــرضوريــــــة 

  0932412883
الغذائية  املقبلت  ل�شناعة  <معمل  
 + مغرية  بــرواتــب  عــمــال  اىل  بحاجة 

حوافز هـ : 0938923668 

م�شممة جتيد  تطلب  دعــايــة  <وكــالــة 
الــعــمــل عــلــى بــرنــامــج الــفــوتــو�ــشــوب و 

 : هـــــ  ديــــزايــــن  ان  و  ــري  ــت ــشــري ــ� ــي ال

 2332611 – 0944355358
موظفة  اىل  بحاجة  طبي  <م�شتودع 
الف   100 براتب  بالربامكة  مبيعات 

�شهريا و اخلــربة غري �ــرضوريــة هـ : 

 2215788 – 0932412883
<يلزمنا ان�شة للعمل يف املكتب متفرغة 
 : هـــــــ  �ــــشــــنــــة   25 دون  الــــعــــمــــر 

 0934820208
<موؤ�ش�شة طبية بحاجة اىل موظفة يف 
ــف   ـــب 55 ال ـــرات قــ�ــشــم املــحــا�ــشــبــة ب

املوا�شلت موؤمنة العمر دون 30 �شنة 

هـ : 2157150 – 0944399193 

<مطلوب مندوب مبيعات ذو خربة او 
بدون خربة حا�شل على �شهادة �شوق 

براتب مغري هـ : 0945557697 

<مكتب هند�شي بحاجة اىل م�شاعدة 
مــهــنــد�ــش او �ــشــكــرتــرية خـــربة يف ) 

  Autocad – word – EXCEL
برنامج  و  االنكليزية  باللغة  املــام  و   )

االأمني للمحا�شبة هـ : 2243159 او

 albizreh@net.sy
 / موظفة  اىل   بحاجة  جتارية  <�رضكة 
ا�شتقبال – �شكرتارية – مق�شم / بفرعها 

اجلديد بالربامكة براتب 60 الف ال�شهادة 

 : هـ  موؤمنة  املوا�شلت  و  �رضورية  غري 

 0988179715 – 2215788
و  التجميلية  للم�شتح�رضات  وكالة    >
االدوات الطبية بحاجة اىل موظفة ب�شفة 

اجادة  و  اللباقة  ي�شرط  تنفيذية  مديرة 

العمل على الكمبيوتر / اك�شل + وورد / 

هـ : 0932346791 – 2154735 

<مطلوب م�شتخدمة للعمل يف مكتب 
يف الطلياين جانب املالية بدوام كامل 

من 8.30 – 4 م�شاء هـ : 4472374 

 0951418823 –
موظفة  اىل  بحاجة  جتــاريــة  <�ــرضكــة 
بالربامكة  ــد  اجلــدي بفرعها  حمجبة 

براتب 60 الف ال�شهادة غري �رضورية 

و املوا�شلت موؤمنة هـ : 2215788 

 0988179715 –

<للبيع منزل في ضاحية قدسيا السكن 
/ مليون   75 مساحة   9 ج الشبابي 
السعر  وسيط  دون  الذمة  بريء  ط2/ 
بعد املعاينة هـ : 0933676716 
<للبيع منزل يف �شاحية قد�شيا ال�شكن 
ال�شبابي ط2 / 3 غرف و �شوفا  و منافع 

و  مــع م�شعد  �شارعني  على  اطــللــة   /

م�شتودع هـ : 0944399831 

<للبيع غرفة �شغرية حوايل 17م2 
و منافع ار�شية بالزاهرة نهاية حي 

الزهور هـ : 0932033932 

<للبيع منزل يف �شاحة ال�شهبندر ط3 ك�شوة 
طابو  250م2  م�شاحة  م�شعد  مع  ممتازة 

اخ�رض الت�شليم فوري للجادين االت�شال من 

12-4 ظهرا هـ : 0933111330 
<للبيع �شقة مك�شية او على العظم 

يف اجلديدة هـ : 6808215 

<للبيع �شقة م�شاحة 120م2 /ط5/ 
 + نـــوم  غـــرف   3  / �ــشــغــال  م�شعد 

حمامني + برندتني + �شالون + مطبخ 

واجهة مك�شي اك�شاء جديد جرمانا 

حي البعث هـ : 0999322472

قد�شيا  �شاحية  يف  �شقة  <للبيع 
ال�شكن ال�شبابي ج7 فئة /اأ / اأر�شية 

مع حديقة حرف L  بريء الذمة هـ : 

 0951418823 – 4472374

<للجار �شقة يف املزرعة �شارع امللك 
الــعــادل ط2 مــفــرو�ــش غــرفــتــان نـــوم و 

و  جلو�ش   2 عــدد  �شالون  و  حمامني 

ـــرة و يـــفـــ�ـــشـــل عــــر�ــــشــــان هــــــ :  ـــف ـــش �

 0949074501 – 0933708585
<للجار �شقة يف عرنو�ش ط3/ 4 
غرف و �شالون و منافع / مع م�شعد 

اجار 300 الف �شهريا اجار �شنوي 

 –  4 4 7 2 3 7 4  : هــــــــــــــ 

 0951418823

<م�شتودع طبي بحاجة اىل موظفة 
مبيعات بالربامكة براتب 100 الف 

�شهريا و اخلربة غري �رضورية هـ : 

 0932412883 – 2253712
املنتجات  بتصدير  تعمل  طبية  مجموعة 
آنسات  بتعيني  ترغب  الطبيعية  العالجية 
للعمل بفرعها اجلديد مبجاالت متعددة دوام 
من 9 صباجا – 9 مساء و راتب مبدئي 40 
الف + بدل مواصالت شهادة بكالوريا كحد ادنى 

هـ  :2274171 – 0934443999  
موظفة  اىل  بحاجة  <�رضكة جتارية 
األف  يف ق�شم املبيعات براتب 100 

�ــشــهــريــا الــ�ــشــهــادة و اخلــــربة  غري 

 –  2215788  : هـــــ  �ـــــرضوريـــــة  

 0932412883
<�رضكة جتارية حديثة بحاجة ملوظفة 
 / مبيعات   / ا�شتقبال   / / حما�شبة 

اإ�رضاف / موارد ب�رضية لل�شتف�شار هـ 

 2154735 – 0932346791 :

<مطلوب موظفة مبيعات من �شكان 
املـــــــزة حــــ�ــــرضا لــلــعــمــل يف حمــل 

مـــتـــخـــ�ـــشـــ�ـــش مبـــــــــواد الــتــجــمــيــل  

 : هـ  اب ح�رضا  وات�ش  لل�شتف�شار 

 0944009070
بحاجة  بالربامكة  طبي  <م�شتودع 
اىل موظفة / ا�شتقبال – �شكرتاريا 

مق�شم / براتب 60 الف اخلربة   –
غري �رضورية و املوا�شلت موؤمنة هـ 

 0988179715 – 2215788 :

بالربامكة  طبية جتميلية   مــواد  <م�شتودع 
بحاجة اإىل طاقم اإدارية / مديرة تنفيذية – 

ا�شتقبال – مق�شم / براتب 60 األف �شهريا 

العمر دون 40 �شنة اخلربة غري �رضورية و 

املوا�شلت موؤمنة هـ : 0966226640 – 

2135309 – 2144403
موظفة  اىل  بحاجة  <�رضكة جتارية 
األف  يف ق�شم املبيعات براتب 100 

�ــشــهــريــا الــ�ــشــهــادة و اخلــــربة  غري 

 -  2253712  : هـــــ  �ـــــرضوريـــــة  

 0932412883
و  التجميل  <�رضكة خمت�شة مبواد 
 / ملوظفة  بحاجة  بالب�رضة  العناية 

 – ا�شتقبال   – جتــاريــة  مــرا�ــشــلت 

مديرة مبيعات / ي�شرط اجادة العمل 

على الكمبيوتر و اللغة االنكليزية هـ : 

2154735
<�رضكة جتارية تطلب اآن�شة حمجبة للعمل 
لديها بفرعها اجلديد بالربامكة العمر دون 

35 �ــشــنــة بـــــدون خــــربة بـــراتـــب 60 األـــف 
املوا�شلت موؤمنة االت�شال من 11-6 م�شاء 

هـ : 0934241443 – 2232246

<شركة جتارية ترغب بتعيني موظفات 
مقسم / استقبال / اشراف عام عالقات 
عامة  مديرة صالة / دوام صباحي العمر 
الزاهرة  30 سنة يفضل من سكان  دون 
 : هـ  حولها  ما  و  ميدان   – دويلعة   –

0954995000  -  2274171
<مطلوب مندوبة للعمل ب�رضكة تعمل 
 : هـــ  بال�شاحلية  التجميل  مبــجــال 

 0933311558 – 4448390
موظفة  اىل  بحاجة  <�رضكة جتارية 
�شكرتاريا بالربامكة براتب 50 الف 

ــ�ــشــهــادة و اخلــــربة غري  �ــشــهــريــا ال

 : هـ  موؤمنة  املوا�شلت  و  �ــرضوريــة 

  0932412883 – 2253712
<جمموعة حديثة املن�شاأ مقرها الرئي�شي 
لدى  للعمل  اآن�شة  اإىل  بحاجة  بالربامكة 

�شالتها اجلديدة باحلمرا بدوام �شباحي 

براتب 60 األف �شهريا اخلربة غري مطلوبة 

�شكان  مــن  يف�شل  موؤمنة  املــوا�ــشــلت  و 

الربامكة و ما حولها هـ : 2135309 – 

 0966226640 - 2144402
<�رضكة جتارية بحاجة اىل  موظفة 
/ ا�شتقبال – �شكرتارية – مق�شم / 

بفرعها اجلديد بالربامكة براتب 60 

ــــف الـــ�ـــشـــهـــادة غـــري �ــــرضوريــــة و  ال

 2253712  : هـ  موؤمنة  املوا�شلت 

 0932415883 -
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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 

 مطلوب مهندسين
صيانة سيارات  عدد /2 / 

لديه خبرة  ومعلمين صيانة  
عدد / 15/  من جميع 

االختصاصات  
راتب مع عمولة 

للعمل في بيروت
لالستعالم وآتس آب 
0096179147785

اإقراأ هذا الإعالن 

نحن اأ�سرة عمل ميكنك الإن�سمام اإليها ب�سروط �سهلة

بدخل �سهري مميز  العمر من 20 - 50  �سنة 

لالت�سال على الأرقام   4440114 / 0950006625  مطلوب موظفات 
ذو مظهر الئق العمر بين 30 و40 

سنة  براتب 100000 شهريًا 
 0944540530

 مطلوب محاسب ممارس 
 متفرغ للعمل ضمن شركة أدوية 

 لالستفسار االتصال على 0112772090 
  0933212167 / 0112772080

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 

 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 

جتــاري  ملكتب  �شكرترية  <مــطــلــوب 
بالق�شاع جتيد العمل على الكمبيوتر 

متفرغة  املكتبية  بــاالإعــمــال  القيام  و 

للعمل العمر دون 30 �شنة ذات مظهر 

 –  5427524  : هــــــــ  ئـــــــــق  ال

 0945235374
<�رضكة جتارية بحاجة اإىل موظفة / 
ا�شتقبال – �شكرتاريا – خدمة زبائن 

/ بفرعها اجلديد بالربامكة براتب 60 

�شنة   35 دون  العمر  �شهريا  األـــف 

املوا�شلت  و  �رضورية  غري  اخلــربة 

 –  0933606019  : هــــ  ــة  مــوؤمــن

2144402
<م�شتودع طبي بحاجة اىل �شكرترية 
األــف   50 بــراتــب  بالربامكة  حمجبة 

و  غري �رضورية  اخلــربة  و  ال�شهادة 

املوا�شلت موؤمنة هـ : 0988179715 

 2215788 –
�شكرترية  اىل  بحاجة  طبية  <�رضكة 
بفرعها اجلديد بالربامكة براتب 50 

األف اخلربة غري �رضورية و املوا�شلت 

 –  2253712  : هـــــــ  مــــنــــة  مــــوؤ

  0932412883
تــرغــب بتعيني  ــة  <مــوؤ�ــشــ�ــشــة جتــاري
�شكرترية للقيام باالأعمال املكتبية فورا 

باحلمراء  بفرعها  �شاعات   8 ــدوام  ب

ال�شهادة ثانوية كحد ادنى بدون خربة 

من  االتــ�ــشــال  موؤمنة  املــوا�ــشــلت  و 

 -  0955553922  : هــــ   6-11
2255351

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

ال�شهادة  الف   60 براتب  بالربامكة 

غري �رضورية و املوا�شلت موؤمنة هـ 

  0932412883 – 2253712 :

<م�شتودع طبي بحاجة اىل �شكرترية 
األــف   50 بــراتــب  بالربامكة  حمجبة 

و  غري �رضورية  اخلــربة  و  ال�شهادة 

 2253712  : هـ  موؤمنة  املوا�شلت 

 0932412883 -

<�رضكة جتارية بحاجة اإىل �شكرترية 
اجلديد  فرعها  لــدى  للعمل  حمجبة 

بالربامكة بدوام �شباحي براتب 60 

األف �شهريا ال�شهادة ثانوية كحد اأدنى 

املوا�شلت  و  �رضورية  غري  اخلــربة 

 –  0933606081  : هــــ  ــة  مــوؤمــن

2144403
�شكرترية  اىل  بحاجة  طبية  <�رضكة 
بفرعها اجلديد بالربامكة براتب 50 

األف اخلربة غري �رضورية و املوا�شلت 

 –  2215788  : هـــــــ  مــــنــــة  مــــوؤ

 0988179715
 / موظفة  اىل  بحاجة  طبية  <�رضكة 
 / �شكرتاريا   – مق�شم   – ا�شتقبال 

ال�شهادة  الف   60 براتب  بالربامكة 

غري �رضورية و املوا�شلت موؤمنة هـ 

 2215788 – 0988179715 :

<مدرس لغة روسية و انكليزية 
عربيـــة  لغـــة  دروس   / خبيـــر 
تعليـــم   + الروســـية  للجاليـــة 
الروســـية  باللغـــة  احملادثـــة 
للمبتدئـــن و تعليـــم العربيـــة 
 0944491978  : هــــ   / للـــروس 

 6613046 –
<مدر�ش ريا�شيات و فيزياء و كيمياء 
ذو خربة م�شتعد الإعطاء درو�ش لكافة 

مب�شط  و  �شل�ش  باأ�شلوب  امل�شتويات 

ــة هـــــ :  ــب ــش ــا� جـــــدا و بـــاأ�ـــشـــعـــار مــن

 0991173826
<مدرس انكليزية و فرنســـية 
باملناهـــج  متخصـــص  خبيـــر 
اخلاصة و احلكومية ) شويفات 
– وطنية – ســـورية حديثة ( 
دورات خاصة للشهادات تقوية 
 – كتـــب  – ترجمـــة  للضعفـــاء 
محادثة لســـيدات األعمال هـ 

 6613046 –  0944491978
درو�ـــش  الإعـــطـــاء  م�شتعد  <مـــدر�ـــش 
بالريا�شيات و الفيزياء و الكيمياء و 

العربي لطلب ال�شهادة االإعدادية و 

االأ�شا�شي  التعليم  مرحلة  و  الثانوية 

باأ�شعار منا�شبة هـ : 5133871 – 

0933258622

عمل  او  شهادة  لديها  ليس  <ملن 
مؤسسة للدعاية و االعالن مستحضرات 
طبية جتميلية ترغب بتعييم موظفات 
الستكمال كادرها بدوام 8 ساعات و راتب 
شهري 50 الف العمر دون 30 سنة هـ : 
0954995000  -  2230790

<م�شتودع ادوية بدم�شق يطلب للعمل 
لديه موظف /ة/ مبيعات خربة �شابقة 

يف جمال االأدوية او جمال طبي م�شابه 

هـ : 0969977222 

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

مق�شم / براتب 60 الف اخلربة غري 

�ــرضوريــة و املــوا�ــشــلت مــوؤمــنــة هـــ : 

 0932412883 - 2253712
<�شالة عر�ش منتجات �شنع يف �شورية  
للعناية باملراأة بحاجة اىل موظفة حمجبة 

للعمل لدى اإحدى �شاالتها / م�شاكن برزة 

– احلمرا / مبجال املحا�شبة – �شكرتاريا 
�شنة   40 دون  الــعــمــر  الـــف   50 ــراتــب  ب

املوا�شلت موؤمنة االت�شال  من 11-6 هـ 

 2256550 – 0965391473 :

سكرتاريا
<جمموعة جتارية تعمل يف اال�شترياد و 
تنفيذية  �شكرترية  بتعيني  ترغب  الت�شدير 

بــدوام �شباحي يف املــزة براتب 55 الف 

العمر دون 30 �شنة و املوا�شلت موؤمنة هـ 

0944399193 – 2157150 :

<�رضكة جتارية بحاجة اىل موظفة �شكرتاريا 
بالربامكة براتب 50 الف �شهريا ال�شهادة و 

اخلربة غري �رضورية و املوا�شلت موؤمنة هـ 

 0988179715 – 2215788 :

<مطلوب ان�شة او مدام �شكرترية ملحل 
مكياج و عطورات مبعا�ش مغري جدا 

جدا هـ : 0945557697 

في  لتجميل  ا ملستحضرات  لة  <وكا
تنفيذية  سكرتيرة  تطب  مصلى  باب 
بدوام 8 ساعات و راتب 40 اف + بدل 
هـ  ادنى  كحد  تاسع  شهادة  مواصالت 
 0955550519 – 2230790 :
<مطلوب �شكرترية للعمل ب�رضكة تعمل 
مبــجــال الــتــجــمــيــل بــالــ�ــشــاحلــيــة هــــ : 

 0933311558 – 4448390
<مطلوب �شكرترية ذات مظهر الئق و 
�شكل ح�شن للعمل مبكتب و�شط دم�شق 

براتب جيد و يف�شل العمر من 25-20 

�شنة هـ : 0997475568 

<جمموعة جتارية تعمل يف جمال اال�شترياد 
بحاجة اىل �شكرترية حمجبة اأنيقة للعمل لدى 

فرعها  اجلديد /بالربامكة – احلمرا / بدوام 

�شباحي براتب 45 األف مبدئيا ال�شهادة ثانوية 

مطلوبة  غـــري  اخلــــربة  مــتــفــرغــة  ادين  كــحــد 

املوا�شلت موؤمنة االت�شال  من 11-6 هـ : 

 2232246 – 2255351

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

 6613046 –  0938670342
كيمياء  فيزياء –  <مدر�ش ريا�شيات – 
 ( ال�شهادات  خا�شة  و  ال�شفوف  لكافة 

تا�شع علمي – �شناعة – معلوماتية ( و 

متابعة الطلب ب�شكل يومي لكل املواد هـ 

 0932669269 – 2718472 :

<مدر�ش لغة عربية حائز على �شهادة 
املاج�شتري اإعدادي – ثانوي – جامعي 

درو�ــش  الــعــربــي  االأدب  طــلب  اإىل  و 

ــحــو و الــــ�ــــرضف هـــــ :  ــن ــال خـــا�ـــشـــة ب

0933202976
درو�ـــش  الإعـــطـــاء  م�شتعد  <مــهــنــد�ــش 
الكيمياء  و  الفيزياء  و  بالريا�شيات 

لطلب ال�شهادتني االإعدادية و الثانوية 

هـ : 5129577 – 0933350936 

<مدر�ش اخت�شا�شي ريا�شيات و فيزياء ذو 
خربة ممتازة باإي�شال املعلومة للطلب بطريقة 

تفاعلية مب�شطة م�شتعد الإعطاء درو�ش خا�شة 

لكافة املراحل الدرا�شية و لل�شهادتني ب�شكل 

خا�ش هـ : 0946732278 

دروس  إلعطاء  مستعد  <مدرس 
بالرياضيات و الفيزياء و الكيمياء 
لطالب الشهادة اإلعدادية و التعليم 

األساسي هـ : 0988258399 
<مدر�ش لغة انكليزية خمت�ش لطلب �شهادة 
التعليم االأ�شا�شي و ال�شهادة الثانوية اهتمام 

بالتاأ�شي�ش و القواعد مع حل مناذج امتحانية 

هـ : 0988624308

 + املراحل  لكافة  عربية  لغة  <مدر�ش 
متابعة هـ : 0944948339 

<مـــدر�ـــش لــغــة عــربــيــة لــكــافــة املــراحــل 
التدري�شية مع اهتمام خا�ش ل�شهادتني و 

تعليم قواعد االإعراب و مراجعة القواعد 

ال�شابقة باأ�شعار منا�شبة و اأ�شلوب مميز 

و مب�شط هـ : 0947463795 

عمال
<مطلوب عامل ذو خبرة للعمل 
مبطعـــم فـــول و حمـــص / عامل 
تنظيـــم  فـــي  للعمـــل  حويـــص 

كفرسوسة هـ : 0933654555
<بحاجة اىل عامل /ة/ على خطوط 
انتاج تعبئة و تغليف بدوام و راتب جيد 

 –  5 6 4 1 5 4 2  : هـــــــــــــت 

0930147448
<مطلوب عاملت تعبئة و تغليف ملعمل على 
اتو�شراد �شحنايا يف�شل من �شكان املناطق 

القريبة وات�ش اب هـ : 0944009070 

مهن
للعمل يف حــو�ــش بل�ش  �ــشــاب  <مــطــلــوب 
ثانوية  خريج  يف�شل  مطلوبة  غري  اخلــربة 

�شناعية او معهد �شناعي و من منطقة قريبة 

هـ : 6354073 – 0944795733 

<يلزمنا معلم تنجيد مفروشات 
ذو خبـــرة جيـــدة و معلـــم جنارة 
 –  5651434  : فـــي جرمانـــا هــــ 

 0955825897

رعاية وتنظيف 
لرعاية  منزلية  خدمة  عاملت  مطلوب 

امل�شنني / عمال تنظيف الور�شات هـ : 

 0992337230 – 3325978
عائلة  لـــدى  للعمل  مقيمة  <مــطــلــوب 
حمرمة �شمن مدينة دم�شق براتب 75 

 –  0931434849  : هـــــ  لـــــــف  اأ

 2725224
<مطلوب ان�شة للعمل مدبرة منزل غري 
مقيمة دوام 6 �شاعات براتب 70 األف 

و اإجازة اأ�شبوعية العمر 20-30 �شنة 

هـ : 0936974209 – 6388177 

حاقة وجتميل
اجلديدة  الزاهرة  في  <صالون 
عرائس  معلمة شنيون  الى  بحاجة 
ملن جتد في نفسها الكفاءة االتصال 

هـ : 6314861
<مركز جتميل يف جرمانا بحاجة اىل 
�شاب ذو خربة عالية بالتاتو  او فتاة 

لـــــــلظـــــــافـــــــر مــــــــع نــــ�ــــشــــبــــة هـــــــــ : 

0930746653

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

0944461400
<مــطــلــوب ور�ــشــة خياطة / عــمــال و 
عاملت درزة ذو خربة ممتازة ) العمل 

بــرزة هـ :  على القطعة ( يف م�شاكن 

 0966128017 – 514065

فائقة  خـــربة  ذو  و  كيمياء  <اخــتــ�ــشــا�ــش 
بالتدري�ش و تب�شيط و ت�شهيل الفهم للمادة 

يــعــطــي درو�ـــــش خــا�ــشــة لــطــلب املــراحــل 

الدرا�شية و اهتمام خا�ش بطلب ال�شهادتني 

) التفوق م�شمون ( هـ : 0955296339 

<للبيع �شيارة تو�شان موديل 2011 
كاملة املوا�شفات مع ب�شمة و بانوراما 

لون ابي�ش وكالة عداد 35000 الف 

كم �شاحبتها �شيدة بدون و�شيط هـ : 

0949074501 - 0933708585

امبالج  عاملة  او  عامل  <يلزمنا 
ميدان  تريكو  معمل  في  للعمل 
قاعة و بفضل من سكان املنطقة 
او قريب عليها هـ :8814902 

 8810208 –
لى  ا بحاجة  الجنوري  <معمل 
– إبرتني  – حبكة  درزة  عاملة 
براتب  امبالج   – رشة   –
 : هـ  مواصالت  بدل  مع  ممتاز 

 0932887747

<�شاب عمره 36 �شنة لديه �شهادة 
قيادة عامة و ذو خربة ممتازة مبدينة 

ذو  و  �شهادة جامعية  دم�شق يحمل 

يطلب  املنزلية  بال�شيانة  عالية  خربة 

عمل ك�شائق لدى عائلة حمرمة او 

�رضكة هـ : 0934637936 

<رجل عمره 47 �شنة متزوج و لديه 
اأطفال يرغب بالعمل كناطور بناء او 

لديه  كفر�شو�شة  او  املزة  مزرعة يف 

 –  0936995587  : هــــ  خــــربة 

 0949235398

<مطلوب صيدالنية بخبرة جيدة 
للعمل بصيدلية مبنطقة الشهبندر 
بدوام صباحي من 8.30 3.30- 
العطلة األسبوعية يوم اجلمعة هـ : 

 0991890058

<للبيع عف�ش منزل عبارة عن غرفتان 
نوم ق�رض + جوز + غرفة �شبابية + 

غرفة �شفرة و �شجاد عجمي و �شورية 

و �شوفاية هـ : 0934338518 

<جماز لغة عربية لديه ا�شتعداد تام 
لــتــدقــيــق و تــنــقــيــح جــمــيــع الــكــتــب و 

االأطروحات و الر�شائل اجلامعية هـ 

 0932002624 – 4457838 :

و  ل�شيانة  م�شتعد  �شيانة  <فــنــي 
اإ�شلح و االأدوات املنزلية يف املنازل 

ــقــان ) فـــرن غـــاز – غــ�ــشــالــة –  ــاإت ب

 : هـــ  ( و غــريهــا  متــديــدات �شحية 

 0944795733 – 6354073

< للبيع فان هونداي موديل 1999 
ــــــ :  ـــه ه ـــاحـــب ـــف بــــا�ــــشــــم �ـــش مـــكـــي

 0944209448

فة  ستا شوكية  رافعة  <للبيع 
حمولة طونني و نصف نوع  نيسان 
ياباني هـ : 0944314387 

سيارات لآلجار
<مطلوب �شيارة مع �شائق بيك اب 

هـ : 0969977222
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