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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 / 0959116529 

للبيع بالمزاد العلني 
منزل بباب مصلى مقابل مقصف المجد ط 3 مساحة 135م2 شرقي 

شمالي - 4 غرف وصالون +  حصة في السطج والقبو إطاللة رائعة على 
النادي وحديقة المرود وساحة باب مصلى وجبل قاسيون  

 إفتتاح المزاد ) 35 مليون( تاريخ البيع 2017/11/2 
لالستفسار هـ : 0988385286 

املدار�س  �شارع  باملزة  منزل  <للبيع 
دخلة الفرن غرفتني و �شالة ط 2 فني  

كــــــ�ــــــشــــــوة ديـــــــلـــــــوكـــــــ�ـــــــس  هــــــــــ : 

 0934767449
غربية  فــيــات  بــاملــزة  مــنــزل  <للبيع 
اطالة رائعة ط8 / 4 غرف و �شالون 

/ م�شاحة 150م2 ال�شعر 150 مليون 

 : هـــ  فــــوري   الت�شليم  و�ــشــيــط  دون 

 6817687 – 0955407037
<للبيع  منزل باملزة م�شاحة 95م2 
ملحق   + ط5  اخل�رضا  �شوق  جانب 

مدينة  على  اطالة  ترا�س  مع  30م2 
دم�شق ك�شوة جيدة جاهز لل�شكن هـ 

 0936231289 :

<للبيع منزل باملزة جبل ك�شوة جيدة 
�شالون  و  نــوم   2/ 90م2  م�شاحة 

 : ـــــــــ  ه مــــــلــــــيــــــون   75 بــــ�ــــشــــعــــر 

 0932873289

<للبيع بيت بالزاهرة ط2 فني اجتاه 
قبلي غربي �شمايل ك�شوة جيدة طابو 

اخــ�ــرض اطـــالـــة عــلــى حــديــقــة هــــ : 

0944550950
<للبيع قبو �شكني 40م2 غرفتني + 
منافع يف حي النه�شة ك�شوة عادية 

5.7 مليون هـ : 0993774142 
<للبيع بيت بعني كر�س ط2 فني /3 غرف 
و �شالون / ك�شوة ممتازة طابو اخ�رض 

امكانية  مع  �شمايل  غربي  قبلي  اجتــاه 

املقاي�شة هـ : 0951500786 

<للبيع منزل باملنطقة ال�شناعية ط3 
م�شاحة 85م2  / 3 غرف و �شوفا 

/ اجتاه قبلي �رضقي طابو اخ�رض هـ 

 5441676 :

<للبيع قبو فاي�س باملزرعة �شارع ال�شال 
م�شاحة داخلية 60م2 + حديقة 50م2 

غرفة و �شالون و مطبخ و حمام مدخل 

 – عــيــادة  ي�شلح  احلديقة  مــن  م�شتقل 

مكتب – �شكن / ب�شعر منا�شب للجادين 

هـ : 0994303266 

على  الت�شامن  اول  مــنــزل  <للبيع 
قبلي  اجتــاه  فني  العام ط1  ال�شارع 

غرفة و �شالون مع برندة ك�شوة عادية 

55م23 كاتب عدل بناء خمدم و قابل 
 : هــــ   4 او   3 ــطــابــق  ب لــلــمــقــايــ�ــشــة 

 0930264721 – 5418334
<للبيع منزل بقد�شيا جادات ج3 ط 
ار�شي ك�شوة ديلوك�س م�شاحة داخلي 

مع  180م2/  خــارجــي   / 120م2 
تــرا�ــس و حــديــقــة مــع اطــالــة خابة 

بداعي ال�شفر هـ : 0967387212 

املزرعة  يف  ار�شي  طابق  منزل  للبيع 

خالف اجلامع الكويتي م�شاحة 150م2 

ترا�س   + 130م2  داخلية  م�شاحة   (

نظامي  طــابــو  عــاديــة  ك�شوة   / 20م2 
الت�شليم فوري هـ : 099430266 

<لاجار منزل مفرو�س باملزة فيات 
فر�س  و  ك�شوة  بارفيه  مقابل  �رضقية 

�شوبر 3 نوم و �شالونني ب 3.8 مليون 

�شنويا هـ : 0932873289 

<لاجار منزل على اتو�شرتاد املزة 
بــدون فر�س 3 غــرف نــوم و �شالون 

اطالة على االتو�شرتاد مقابل ال�شفارة 

االيرانية ط6 ك�شوة عادية مطلوب 3 

مليون �شنويا هـ : 0949599996 

جامع  مقابل  باملزة  منزل  <لاجار 
مع  ط2  200م2  م�شاحة  الــرئــيــ�ــس 

م�شعد 3 نوم + �شالونني بفر�س او 

بدون اطالة رائعة على قا�شيون بناء 

خمدم بالكامل هـ : 0932873289 

فيات  باملزة  منزل  ال�شنوي  لاجار 

غربية بدون فر�س ك�شوة جيدة جدا / 

2 نوم و �شالون / م�شاحة 120م2 
بناء خمدم مولدة + كراج �شيارات + 

ــــون هـــــــ :  ــــي ــــ�ــــس 3 مــــل ب نــــــاطــــــور 

 0932873289
<لاجار منزل على اتو�شرتاد املزة 
بناء املراوح  فارغ غري مفرو�س بناء 

3 غرف و حمامني و �شالونني م�شاحة 
220م2 ك�شوة عادية / البناء خمدم 
/  مــطــلــوب 4 مــلــيــون �ــشــنــويــا هـــ : 

 0949599996
ديلوك�س  مفرو�شة  �شقة  <لــاجــار 
مب�شاكن برزة جانب الهاتف االيل ط 

ار�شي م�شاحة 140م2 /3 غرف و 

�ــشــالــون / مــع حــديــقــة و �ــشــال و 

مكيفات هـ : 0955397330

<لاجار للدبلوما�شيني او ال�رضكات 
ط ار�شي + حديقة و م�شبح امل�شاحة 

�شوبر  كــ�ــشــوة  200م2  ــة  ــي ــداخــل ال

فيا ت غربي جانب  باملزة  ديلوك�س 

UN  هـ : 0932873289 

مزة 
<منزل للبيع  باملزة بنايات ال 14 طابق 
10 م�شاحة 118 م2 / 3 غرف نوم و 
�شالون ك�شوة جيدة ال�شعر 65 مليون 

هـ : 0944246054 – 6662196 

<للبيع منزل باملزة بناء 14 /ط7/ مدخل 
عــ�ــشــاف لــاملــنــيــوم 3 غـــرف و �ــشــالــون 

م�شاحة 100م2 ك�شوة جيدة جدا مولدة 

+ م�شعد ب�شعر 75 مليون مع الفر�س هـ 

 0944246054 – 6662196 :

<للبيع منزل باملزة خلف جامع االكرم 
بناء الدرا�شات طابق ثاين ك�شوة جيدة 

ال�شعر 120 مليون هـ : 0944246054 
 6662196 –

فـــي  منفصـــل  منـــزل  <للبيـــع 
اخلطيب بسعر مناسب و بدون 

وسيط هـ : 0936020261 
<للبيع منزل بالت�شامن حارة ال�شوام 
ي�شلح  75م2  مــ�ــشــاحــة  ار�ـــشـــي  ط 

لعيادات دكتور غرفتان و �شالون هـ : 

 0944807678
املزرعة  ار�شي يف  ط  منزل  <للبيع  
جانب جامع االميان م�شاحة 260م2 

/ 3 غــرف نــوم + 4 �شالونات + 3 

حمامات + حديقة خارجية مع مدخل 

الت�شليم  طابو  ملكية  ك�شوة  م�شتقل 

فوري للجادين هـ : 0994303266 

�شارع  بــني  ار�ــشــي  ط  منزل  <للبيع 
م�شاحة  العابد  �شارع  و  الباك�شتان 

80م2 / 3 غرف و �شالون و مطبخ و 
او  عيادة  ي�شلح  قدمية  ك�شوة  حمام 

مكتب او �شكن طابو نظامي بريء الذمة 

الت�شليم فوري هـ : 0994303266 

<للبيع منزل يف الزاهرة خلف كراج درعا 
145م2  م�شاحة  االن�شاري  جامع  دخلة 

ك�شوة جيدة هـ : 0944807678 

بــالــعــدوي ط2 غربي  مــنــزل  <لــلــبــيــع 
�شمايل م�شاحة 135م2 مقابل م�شفى 

احلياة هـ : 0944218826 

<�شقة للبيع تطل على ال�شارع طابق اول 
3 غرف و �شوفا 120م2 اجلادة الرابعة 

مهاجرين �شورى هـ : 5127251 

برنية  �ــشــارع  مــنــزل ط5 يف  <لــلــبــيــع 
م�شاحة 185م2 /5 غرف و �شالون و 

مطبخ و برندة ك�شوة قدمية قبلي �شمايل 

�ــرضقــي  اطــالــة ممــيــزة طــابــو الت�شليم  

فوري للجادين هـ : 0994303266 

<للبيع �شقة يف قد�شيا م�شاحة 65م2 
خلف البلدية ط1 فني  ن�شا�شي طابو 

ــ�ــشــعــر 15 مـــلـــيـــون هـــــ :  نـــظـــامـــي ب

 0944583522

<للبيع او املقاي�شة بيت ب�شارع بغداد 
�ــشــمــايل مع  ط ار�ــشــي �ــرضقــي قبلي 

طابو   / �شالون  و  غــرف   5/ حديقة 

ـــم فــــــــــوري هـــــــ :  ـــي ـــل ـــش ـــ� اخـــــ�ـــــرض ت

 0951500786

< لــاآجــار مــنــزل بــاأبــو رمــانــة مقابل 
و�شالون   غرفتني  ال�شعودية  ال�شفارة 

مفرو�س  اإطالة جميلة  ترا�س   +  3 ط 

األف �شهريًا  فر�س جيد مطلوب 250 

الدفع �شنوي  0949599996

<لـــاجـــار ا�ــشــتــديــو بــاملــزرعــة جانب 
م�شفى احلياة غرفة نوم و طقم موزاييك 

ي�شلح  جــــاكــــوزي  حـــمـــام  و  �ـــرضقـــي 

لعر�شان هـ : 0997996935 

ال�شيد  مقابل جامع  باملزة  منزل  <لاجار 
الرئي�س مفرو�س ط2 /3 غرف نوم و �شالون 

/ ك�شوة ممتازة و فر�س ممتاز اطالة جميلة 

مليون   5 مطلوب  ال�شارع  و  قا�شيون  على 

�شنويا هـ : 0949599996 

غربية  فيات  بــاملــزة  منزل  <لــاجــار 
ي�شلح  ار�ــشــي  �ــشــالــون ط  و  غــرفــة 

لعر�شان ك�شوة و فر�س �شوبر ب 2.5 

مليون �شنويا هـ : 0932873289 

فيات  باملزة  للطاب  لاجار  <غرف 
مت�شلة هـ : 0997996935 

<لاجار ا�شتديو باملزة حارة املدار�س 
غرفة نوم و �شالون مفرو�س و مك�شي 

ك�شوة جيدة مطلوب 160 الف �شهريا 

هـ : 0949599996

<لاجار قبو بالق�شور �شارع اخلطيب 
جمهز عيادات ا�شنان 150م2  / 3 

خارجية  حديقة  و   / �شوفا  و  غــرف 

ـــس هــــــ :  ـــ� ـــوك ـــل ـــني دي ـــدخـــل كــــبــــرية م

 0951553163

مشروع دمر 
<للبيع �شقة يف م�رضوع  دمر ج 16 
اول  ن�شق  الفيات  �شارع  حجر  بناء 

190م2 / 3 غرف نوم + �شالونني / 
ك�شوة ديلوك�س مع الفر�س طابو اخ�رض 

م�شعد + مراآب + مولدة للبناء الت�شليم 

فوري للجادين هـ : 0945801619 

<للبيع �شقة يف م�رضوع دمر جانب دوار 
الكني�شة بناء حجر 180م2 / 3 غرف نوم 

رائعة  اطالة  ك�شوة جيدة  + �شالونني / 

الت�شليم  للبناء  مولدة   + مــراآب   + م�شعد 

فوري للجادين هـ : 0945801619 

<للبيع �شقة يف م�رضوع دمر ج 16 بناء 
حجر�شارع الفيات  ن�شق اول  ط ار�شي 

 + 160م2  داخلية  م�شاحة  حديقة  مع 

حديقة 200م2 ك�شوة ديلوك�س / 3 نوم 

+ �شالونني / الت�شليم فوري للجادين هـ 

 0945801619 :

<للبيع منزل يف م�رضوع دمر ج 16 
160م2 اطاة على  ط اول م�شاحة 

امل�رضوع رائعة ك�شوة �شوبر ديلوك�س 

ب�شعر مــغــر لــلــجــاديــن حــ�ــرضا هـــ : 

 0932892677

شقق متفرقة 
<للبيع منزل مبنطقة ال�شمانة �شارع 
الثورة خلف وزارة العمل غرفتني و 

�شوفا ط ار�شي مع حديقتني خلفيتني 

 : هـــــــــ   / و�ــــــشــــــيــــــط  ـــــــــــــدون  ب  /

 0968436774
بباب  منزل  العلني  بــاملــزاد  <للبيع 
م�شلى مقابل نادي املجد 4 غرف و 

القبو  و  بال�شطح  ح�شة   + �شالون 

اطالة رائعة ط3 م�شاحة 135م2 هـ 

 0988385286 :

<للبيع �شقة ب�شارع خالد بن الوليد 
بـــاب �ــرضيــجــة 3 غـــرف و �ــشــالــون 

م�شاحة 80م2 ك�شوة جيدة مع ح�شة 

بالقبو و ال�شطح مع الفر�س ط1 فني 

هـ : 0944621909 

م�شاحة  �شيدنايا  منزل يف  <للبيع 
ترا�س  مك�شي  140م2  140م2 + 
كــ�ــشــوة جـــيـــدة غـــري مــ�ــشــكــون هــــ : 

 0933402739
<للبيع منزل ط ار�شي يف ابو رمانة 
داخلية  م�شاحة  نــورا  موقف  جانب 

185م2 + حديقة 140م2 + كراج 
90م2 / 4 غرف نوم و �شالونني و 
حمامني و مطبخ طابو نظامي ت�شليم 

ـــــــن هـــــــــــ :  ـــــــجـــــــادي ـــــــل فـــــــــــــــــوري ل

 0933504070
دار  خلف  بــالــعــدوي  مــنــزل  <للبيع 
و  غرفتني  85م2  م�شاحة  ال�شفاء 

برندا  و  حــمــام  و  مطبخ  و  �شالون 

ك�شوة �شوبر ديلوك�س طابو و ت�شليم 

فوري بناء خمدم / كراج + م�شعد 

 : هـــــــ  ــــلــــجــــاديــــن  ل  / نــــــاطــــــور   +

 0994303266



2017 العــــدد 674  - دم�شــــــــــــــق 9336 213  تشرين األول     

�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 

  مطلوب �سريك

 مل�سروع عقاري  

ناجح 
0997188353

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

NTG  املجموعة الوطنية التقنية 
 تعبئة كافة اأنواع الأحبار بخاخ ليزري  

�سيانة طابعات -  مبيع اأحبار 
 اأ�ســــــعار خا�سة لل�سركات 

 تعبئة فورية + تو�سيل جماين 
البح�سة - مدخل فندق الديوان ط 2  هاتف : 2331696 / 0967992211

في  ي  ر جتا محل  ر  ستثما لال >
 +  2 3م 0 حة  مسا يقة  حلر ا
 : هـ  زياد  سقيفة شارع طارق بن 

 0954338787
<للبيع حمل فروج برو�شتد و �شاورما 
م�شاحة 50م2 مع كامل التجهيزات 

يف املزة ال�شعر بعد املعاينة للجادين 

فقط هـ : 0933568282 

�شارع  املــزة خلف  لاجار حمل يف 

60م2  املــدار�ــس  �شارع  اول  اجلــاء 

طابقني ي�شلح �شالون حاقة ن�شواين 

مع كامل عدته االجار 2.5 مليون و 

بازار هـ : 0966184190

بكامل  مطعم  ال�شنوي  <لا�شتثمار 
معداته باملزة  قرب م�شفى املوا�شاة 

 –  0 9 3 2 0 0 1 3 1 9  : هـــــــــ 

 2142994

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

ال�شامي ( �شارع  بغداد دخلة القزازين خلف 

 –  2320771  : هـــــ  اجلــــــــوزة  جــــامــــع 

 0933554418 0936855455-

اال�شكان  طلعة  باملزة  ا�شتديو  <لاجار 
غرفة نوم و �شالون مفرو�س ك�شوة و فر�س 

جيد مطلوب 180 الف �شهريا الدفع كل 

6 ا�شهر هـ : 0932873289 
<لاجار غرفة و �شالون و منافع يف 
دمر احلارة اجلديدة طابق اول مفرو�س 

هـ : 0988001756 

<لاجار منزل باملزة خلف mtn  غرفة 
نوم و �شالون ك�شوة �شوبر ديلوك�س ي�شلح 

لعر�شان الدفع �شنوي ب 2.5 مليون �شنويا 

هـ : 0932873289 

<لاجار ا�شتديو باملزة فيات غربية 
جانب  �شالون  و  نــوم  غرفة  مفرو�س 

جيد  فر�س  و  ك�شوة  اال�شدي  م�شفى 

جدا مطلوب 200 الف �شهريا و الدفع 

�شنوي هـ : 0949599996 

<لاجار ال�شنوي �شقة مب�رضوع دمرج 16 
و  نــوم   2  / 120م2  م�شاحة  حجر  بناء 

�شالون/ ك�شوة ديلوك�س دون فر�س م�شعد 

مليون   2 ب�شعر  للبناء  مولدة   + مــراآب   +

�شنويا للجادين هـ : 0945801619 

غربية  فيات  بــاملــزة  منزل  <لــاجــار 
طابق فيا م�شاحة 250م2 بدون فر�س 

�شوفاج  ديلوك�س  �شوبر  �شوبر  ك�شوة 

م�شتقل + م�شعد ط1 / 3 غرف نوم 

+ �شالونني + 3 حمامات ب 7 مليون 

�شنويا هـ : 0949599996 

لاجار منزل باملزة خط اجلبل غرفتني 

نوم و �شالون مفرو�س ك�شوة و فر�س 

ال�شارع  على  اطالة  ديلوك�س  �شوبر 

العام ط2 مطلوب 4 مليون �شنويا هـ : 

 0949599996
<لاجار ال�شنوي منزل باملزة اتو�شرتاد 
بدون فر�س ط7 ك�شوة جيدة 4 غرف نوم 

و �شالون بناء خمدم مولدة + كراج + 

ناطور هـ : 0932873289 

ال�شيتي  مقابل  باملزة  منزل  <لاجار 
مول غرفتني نوم و �شالون + حمامني 

اطالة على ال�شارع العام ط2 مفرو�س 

ك�شوة و فر�س ملكي مطلوب 4.2 مليون 

�شنويا هـ : 0949599996 

للت�شليم ) فروغ ( حمل يف املزة فيات 

�رضقية هـ : 0944312042 

<للبيع قبو جتاري في منطقة باب 
يصلح   2 100م مساحة  مصلى 
 : هـ  خياطة  ورشة  او  مستودع 

0994628088

<للبيع ار�س يف منطقة الزبداين اجمل 
مواقع هـ : 09377302262 

موظفون
موظفة  اىل  بحاجة  جتارية  �رضكة   >
بالربامكة  ــد  اجلــدي بفرعها  حمجبة 

براتب 60 الف ال�شهادة غري �رضورية 

و املوا�شات موؤمنة هـ : 2253712 

 0932412883 -

<جمموعة طبية ترغب بتعيني موظفة 
بــدوام �شباحي  حمجبة براتب ممتاز 

�شنة   30 دون  الــعــمــر  بكفر�شو�شة 

ــة و اخلــــربة غري  املـــوا�ـــشـــات مــوؤمــن

�رضورية هـ : 2145877 

<مجموعة طبية تعمل بتصدير املنتجات 
رغبتها  عن  تعلن  الطبيعية  العالجية 
اجلديد  بفرعها  للعمل  انسات  بتعيني 
راتب  و  8 ساعات  دوام  مبجاالت متعددة  
مبدئي 45  الف العمر دون 30 سنة هـ : 

 0955550519 –  2230790
موظفة  اىل  بحاجة  <�رضكة جتارية 
بالربامكة  اجلــديــد  بفرعها  حمجبة 

براتب 60 الف ال�شهادة غري �رضورية 

و املوا�شات موؤمنة هـ : 2215788 

 0988179715 –
تطلب  الطبية  لـــادوات  <موؤ�ش�شة 
بدوام  ا�شتقبال   – حما�شبة  موظفة 

�شنة   30 دون  الــعــمــر  �ــشــبــاحــي 

املـــوا�ـــشـــات مـــوؤمـــنـــة اخلـــــربة غري 

�رضورية هـ : 2157150 

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

غري  ال�شهادة  و  اخلــربة  بالربامكة 

 –  2253712  : هـــــ  �ـــــرضوريـــــة 

  0932412883
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 شــــركة ميلز 
تطلب للعمل لديها 

 مندوبات مبيعات بدمشق 
 0966472828 - 2218867 

 فرصة  عمل 
 شـــركة تجارية بحاجة إلى سكرتيرة ملتزمة 
تجيد اللغة اإلنكليزية والمراسالت التجارية
 العنوان : دمشق - سنجقدار - مقابل تمثال صالح الدين 
هـ : 0112223430 - 0994829915 

فرصة عمل 
 مطلوب مهندس أو مهندسة 
ميكانيك للعمل لدى شركة 
تعمل بمجال مشاريع المياه 

 للمهتمين : إرسال السيرة الذاتية على األيميل 
hamza@daadouchgroup.com

0950006625  /  لال�ستعالم وحتديد موعد املقابلة الت�سال على الأرقام     4440114 

اإعالن عن وظائف �ســــــاغرة للجن�سني 
�سركة جتارية يف �سورية تطلب عددًا من املوظفني 

واملوظفات  للعمل بفرعها بدم�سق  

       وبدخل �سهري  ليقل عن      

    �سمن ال�سروط التالية       العمر من 20 - 50 �سنة                   ثانوية  عامة كحد اأدنى 

75000 SP 

فرصة عمل 
  مطعم في منطقة المزة بحاجة إلى الشواغر التالية .

  كاشييرة ذات خبرة للعمل بدوام صباحي .
  كرسون ذو مظهر الئق .
  كوميك ) ذكور وإناث( .

  موظف أراغيل  ذو خبرة جيدة .
 لالستفسار  هـ  0932001319 - 2142994 

  فرصة عمل 
 ورشة نجارة في ضاحية قدسيا 

                            بحاجة إلى 
- نجارين  

- معلم تنجيد 
 لالستفسار   0941999801  االتصال من  10 - 3 ظهرًا 

 مرآب فندق الشيراتون
 في دمشق بحاجة إلى 

- موظفين أو موظفات الخبرة غير ضرورية 
- سائقين فاليه ذو خبرة ومظهر الئق

- عمال مغسل يفضل ذو خبرة  

هـ : 0938080199 - 0945555399

و  التجميلية  للم�شتح�رضات  وكــالــة   >
االدوات الطبية بحاجة اىل موظفة ب�شفة 

اجادة  و  اللباقة  ي�شرتط  تنفيذية  مديرة 

العمل على الكمبيوتر / اك�شل + وورد / 

هـ : 0932346791 – 2154735 

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

�شهريا و اخلــربة غري �رضورية هـ : 

 0988179715 – 2215788
 / موظفة  اىل  بحاجة  طبية  <�رضكة 
 / �شكرتاريا   – مق�شم   – ا�شتقبال 

ال�شهادة  الف   60 براتب  بالربامكة 

غري �رضورية و املوا�شات موؤمنة هـ 

0988179715 – 2215788 :

<مطلوب كا�شرية ذات خربة للعمل 
يف مطعم بالقرب من املزة قريب من 

ــاحــي هـــــ :  ــب اجلــــمــــارك بـــــــدوام �ــش

 0932001319
ــة بــحــاجــة اىل مــنــدوبــة  < �ــرضكــة جتــاري
مبيعات براتب 100 الف �شهريا بالربامكة 

ــة هـــ :  اخلـــربة و الــ�ــشــهــادة غــري �ــرضوري

0988179715 – 2215788

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

األف اخلربة غري �رضورية و املوا�شات 

 –  2253712  : هـــــــ  مــــنــــة  مــــوؤ

  0932412883
<�رضكة جتارية بحاجة اىل �شكرترية 
ـــب 50 الــف  ـــرات ـــزة ب ـــامل تــنــفــيــذيــة ب

ـــات مـــوؤمـــنـــة اخلـــــربة غري  ـــوا�ـــش امل

 : هـــ  �شنة   30 دون  العمر  �ــرضوريــة 

 2145877
<مطلوب �شكرترية  ) ذات مظهر الئق 
( للعمل �شمن  �رضكة جتارية باملزة  

براتب جيد الدوام �شباحي او م�شائي 

هـ : 0932873289 

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

األف اخلربة غري �رضورية و املوا�شات 

 –  2215788  : هـــــــ  مــــنــــة  مــــوؤ

  0988179715
<جمموعة جتارية تعمل يف جمال اال�شترياد 
بحاجة اىل �شكرترية حمجبة اأنيقة للعمل لدى 

فرعها  اجلديد /بالربامكة – احلمرا / بدوام 

ال�شهادة  مبدئيا  األــف   45 براتب  �شباحي 

ثانوية كحد ادين متفرغة اخلربة غري مطلوبة 

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

 2232246 – 2255351
جتــاري  ملكتب  �شكرترية  <مــطــلــوب 
بالق�شاع جتيد العمل على الكمبيوتر 

متفرغة  املكتبية  باالعمال  القيام  و 

للعمل العمر دون 32 �شنة ذات مظهر 

 –  5427524  : هــــــــ  ئـــــــــق  ال

 0945235374
<موؤ�ش�شة جتارية ترغب بتعيني �شكرترية 
 8 بــدوام  فــورا  املكتبية  باالأعمال  للقيام 

�شاعات بفرعها باحلمراء ال�شهادة ثانوية 

املوا�شات  و  بـــدون خــربة  ادنـــى  كحد 

 : هـــــ   6-11 مــــن  ـــ�ـــشـــال  االت مـــوؤمـــنـــة 

2255351 – 0955553922

�شكرترية  اىل  بحاجة  طبي  <م�شتودع 
حمجبة بالربامكة براتب 50 األف ال�شهادة 

و اخلربة غري �رضورية و املوا�شات موؤمنة 

هـ : 2253712 - 0932412883 

عمال
يلزمنا عامات للعمل �شمن ور�شة باملرجة 

هـ : 2219707 – 0944750784 من 

8 �شباحا – 5 م�شاء 
<مطلوب عامل طباعة / جتليد بخربة و 
بدون خربة ب�رضط منهي اخلدمة االلزامية 

او معفى منها و العمر ال يقل عن 18 �شنة 

هـ : 6712777 – 6713323 

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

حوافز هـ : 0938923668

مهن
مطعم بيتزا بحاجة اىل معلم �شفيحة 

 : هـــــ   / حـــجـــر  فــــــرن   / بـــيـــتـــزا  و 

 0999732041
مبجال  خبرة  ذو  معلم  <يلزمنا 
صناعة الكلير ملعمل حلويات براتب 
مغري هـ : 0955499623 – 

 0966647903

رعاية وتنظيف
<مطلوب عامات خدمة منزلية لرعاية 
امل�شنني / عمال تنظيف الور�شات هـ 

 0992337260 – 3325978 :

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

و اجازة ا�شبوعي العمر من 30-20 

هـ : 0936974209 – 6388177 

<مطلــــوب عاملة خدمة منزلية 
لرعاية امرأة مسنة غير مقيمة 
براتب جيد في جرمانا لالتصال 
من 7-9 مساء هـ : 0988788067 

واتس : 0988788067 
عائلة  لــدى  للعمل  مقيمة  <مطلوب 
براتب  دم�شق  مدينة  �شمن  حمرتمة 

75 الف هـ : 0931434849
<مطلوب مدبرة منزل للعمل لدى 
عائلـــة صغيـــرة مرتـــن باالســـبوع 
مبنطقة مشروع دمر هـ : 4476025 

 0993335055 –

موظفون
<مكتب توزيع مستحضرات جتميلية 
الزبائن  مع  للتعامل  انسة  الى  بحاجة 
 9 من  بدوام  الهاتف  على  الرد  و 
صباحا الى 5 مساء العمر دون 30 سنة 
املواصالت مؤمنة براتب 40 الف هـ : 
 0934443999 –  2274171
<�رضكة جتارية تطلب اآن�شة حمجبة للعمل 
لديها بفرعها اجلديد بالربامكة العمر دون 

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

هـ : 0934241443 – 2232246

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

بالربامكة براتب 60 الف ال�شهادة غري 

�ــرضوريــة و املــوا�ــشــات مــوؤمــنــة هـــ : 

  0932412883 – 2253712

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

اإ�رضاف / موارد ب�رضية لا�شتف�شار هـ 

 2154735 – 0932346791 :

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

مق�شم / براتب 60 الف اخلربة غري 

�ــرضوريــة و املــوا�ــشــات مــوؤمــنــة هـــ : 

 0932412883 - 2253712
التجميلية   للم�شتح�رضات  ــة  <وكــال
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

شركة  عمل  او  شهادة  لديها  ليس  <ملن 
الى  بجاجة  التجميلية  للمستحضرات  جتميلية 
موظفات الستكمال كادرها االداري بباب مصلى 
و دوام 8 ساعات براتب 50 الف العمر دون 30 

سنة هـ : 2230790 - 096114445
<م�شتودع طبي بالربامكة بحاجة اىل 
 – �شكرتاريا   – ا�شتقبال   / موظفة 

مق�شم / براتب 60 الف اخلربة غري 

�ــرضوريــة و املــوا�ــشــات مــوؤمــنــة هـــ : 

0988179715 – 2215788
<�شالة عر�س منتجات �شنع يف �شورية  للعناية 
باملراأة بحاجة اىل موظفة حمجبة للعمل لدى اإحدى 

مبجال   / احلــمــرا   – بـــرزة  م�شاكن   / �شاالتها 

املحا�شبة – �شكرتاريا براتب 50 الف العمر دون 

40 �شنة املوا�شات موؤمنة االت�شال  من 11-6 هـ 
 2256550 – 0965391473 :

اىل  بحاجة  �شفر  و  �شياحة  <مكتب 
م�رضف /ة/  رحات �شياحية داخلية 

و خارجية هـ  : 3314459 

<�ــرضكــة جتــاريــة بحاجة اىل  موظفة / 
ا�شتقبال – �شكرتارية – مق�شم / بفرعها 

اجلديد بالربامكة براتب 60 الف ال�شهادة 

غــري �ــرضوريــة و املــوا�ــشــات موؤمنة هـــ : 

0932412883 - 2253712

<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�شات موؤمنة االت�شال  من 11-6 هـ : 

 2232246 – 2255351
<م�شتودع طبي بحاجة اىل �شكرترية 
األــف   50 بــراتــب  بــالــربامــكــة  حمجبة 

ال�شهادة و اخلـــربة غــري �ــرضوريــة و 

املوا�شات موؤمنة هـ : 2215788 – 

  0988179715
ــ�ــشــة لــلــعــمــل يف جمــال  ــا ان ــزمــن ــل <ي
 : هـــــــــ  الــــــبــــــيــــــع  و  املـــــحـــــا�ـــــشـــــبـــــة 

 0933338066
<مطلوب �شكرترية ذات مظهر الئق و 
�شكل ح�شن للعمل مبكتب و�شط دم�شق 

هــــــ :  �ـــشـــهـــريـــا  ــــــف  ال  50 بـــــراتـــــب 

 0997475568
<�رضكة جتارية بحاجة اإىل �شكرترية 
اجلــديــد  فــرعــهــا  لـــدى  للعمل  حمجبة 

 60 براتب  بــدوام �شباحي  بالربامكة 

األف �شهريا ال�شهادة ثانوية كحد اأدنى 

املوا�شات  اخلـــربة غــري �ــرضوريــة و 

 –  0933606081  : هــــ  مـــوؤمـــنـــة 

2144403
<مطبعة مبنطقة املجتهد تطلب موظف 
 5 الـــف دوام   50 بــراتــب  مــوظــفــة  او 

 –  2256569  : هــــــ  �ــــشــــاعــــات 

 0996525945
موظفة  اىل  بحاجة  جتارية  �رضكة   >
الف   50 براتب  بالربامكة  �شكرتاريا 

�شهريا ال�شهادة و اخلربة غري �رضورية 

و املوا�شات موؤمنة هـ : 2253712 

  0932412883 –
و  د  ا ستير لال عية  صنا سسة  مؤ >
بحاجة  التجميل  مستحضرات  التصدير 
الى انسة للعمل لديها مبجال سكرتيرة 
دون  العمر  عامة  عالقات   + تنفيذية 
30 سنة و راتب مبدئي 35 الف هـ : 
 0954995000 –  2274171
موظفة  اىل  بحاجة  جتارية  �رضكة   >
الف   50 براتب  بالربامكة  �شكرتاريا 

�شهريا ال�شهادة و اخلربة غري �رضورية 

و املوا�شات موؤمنة هـ : 2215788 

0988179715   -

<�رضكة خمت�شة مبواد التجميل و العناية 
بالب�رضة بحاجة ملوظفة / مرا�شات جتارية 

مديرة مبيعات / ي�شرتط   – ا�شتقبال   –
اللغة  و  الكمبيوتر  عــلــى  الــعــمــل  اجــــادة 

االنكليزية هـ : 2154735

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 

 –  0966226640  : املوا�شات موؤمنة هـ 

2135309 – 2144403
موظفة  اىل  بحاجة  طبي  <م�شتودع 
الف   100 براتب  بالربامكة  مبيعات 

�شهريا و اخلــربة غري �ــرضوريــة هـ : 

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�ــشــات  و 

الربامكة و ما حولها هـ : 2135309 – 

 0966226640 - 2144402

<وكالة دعاية تطلب م�شمم او م�شمة 
يجيد العمل على برامج الفوتو�شوب 

و االلــ�ــشــرتيــرت و ان ديـــزايـــن هـــ : 

 0944355358 – 2332611
<�رضكة جتارية بحاجة اىل موظفة يف 
ق�شم املبيعات براتب 100 األف �شهريا 

ال�شهادة و اخلربة  غري �رضورية  هـ : 

 0932412883 - 2253712
<مركـــز طبي على اتوســـتراد 
الـــى موظفـــات  املـــزة بحاجـــة 
اســـتقبال و ممرضات بدوامن 
 : هــــ  ئي  مســـا و  حـــي  صبا

 0966045798 –  6632666
<�رضكة جتارية بحاجة اىل موظفة يف 
ق�شم املبيعات براتب 100 األف �شهريا 

ال�شهادة و اخلربة  غري �رضورية  هـ : 

0988179715 – 2215788
 / موظفة  اىل   بحاجة  <�رضكة جتارية 
ا�شتقبال – �شكرتارية – مق�شم / بفرعها 

اجلديد بالربامكة براتب 60 الف ال�شهادة 

 : هـ  موؤمنة  املوا�شات  و  غري �رضورية 

  0988179715 – 2215788
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 معمل اأدوية جلدية جتميلية طبية 

 بحاجة اإىل

 مندوبني ومندوبات  دعاية طبية متفرغني 
 الت�سال  0933217592  / 0955435545

 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 

 مطلوب موظفات 
للعمل يف جمال العالج  

الفيزيائي وامل�ساج الأحرتايف  

ممن لديها اخلربة 

 للتوا�سل 0938038743

درو�ـــس  العــطــاء  م�شتعد  <مـــدر�ـــس 
بالريا�شيات و الفيزياء و الكيمياء – 

و  االعــداديــة  ال�شهادة  لطاب  عربي 

با�شعار  اال�شا�شي  التعليم  مرحلة 

 –  5133871 ك  هـــــ  مــنــا�ــشــبــة 

 0933258622
<مدرســـة مســـتعدة العطـــاء 
حلـــة  ملر ا ب  لطـــال س  و ر د
االبتدائية باســـعار رمزية هـ : 

 0943591827
<مدرس لغة روسية و انكليزية 
عربيـــة  لغـــة  دروس   / خبيـــر 
تعليـــم   + الروســـية  للجاليـــة 
الروســـية  باللغـــة  احملادثـــة 
للمبتدئـــن و تعليـــم العربيـــة 
 0944491978  : هــــ   / للـــروس 

 6613046 –
<مدر�س لغة فرن�شية لكافة امل�شتويات 
مبنزل   500 بــالــقــواعــد  خمــتــ�ــس  و 

املدر�س بباب م�شلى 2000/1500 

 : هـــ  امل�شافة  ح�شب  الطالب  مبنزل 

 0955598812
<مطلوب مدر�س العطاء الدرو�س يف 
املنزل للغة الفرن�شية تا�شع – ثانوي 

هـ : 6617470 

<مدرس انكليزية و فرنســـية 
و  احلكوميـــة  باملناهـــج  خبيـــر 
 – صغيـــرة  قريـــة   ( اخلاصـــة 
ت  يفا شـــو  – نية  كســـتا با
للشـــهادات  خاصـــة  دورات   )
تقويـــة للضعفـــاء – ترجمة – 
محادثة لسيدات األعمال هـ : 

 6613046 –  0938670342

سائقون 
 –  42 من  سائق عمره  <يلزمنا 
50 سنة من سكان دمر و ما حولها 

هـ : 4444596 
< مطلوب موظف يحمل �شهادة �شواقة 
�رضكة  لـــدى  للعمل  عــامــة  او  خــا�ــشــة 

مــوزع  م�شاعد  او  مــوزع  او  ك�شائق 

براتب ثابت + ن�شبة هـ : 5641542 

 0930147448 –

أزياء
و  ذ ي  كو مل  عا منا  يلز >
 –  6244101  : هـ  خبرة 

0944461400
<معمل الجنوري بحاجة الى عاملة 
– رشة  – إبرتني  – حبكة  درزة 
بدل  مع  ممتاز  براتب  امبالج   –
مواصالت هـ : 0932887747 

<مدر�س ريا�شيات – فيزياء – كيمياء 
لكافة ال�شفوف و خا�شة ال�شهادات و 

ال�شفوف  لكل  املـــواد  كافة  و  املهني 

متابعة يومية هـ : 0932669269 

درو�ـــس  العــطــاء  م�شتعد  <مــهــنــد�ــس 
الكيمياء  و  الفيزياء  و  بالريا�شيات 

لطاب ال�شهادتني االعدادية و الثانوية 

هـ : 5129577 – 0933350936 

فرنســــية  و  انكليزيــــة  <مــــدرس 
خبيــــر متخصص باملناهــــج اخلاصة 
و احلكوميــــة ) شــــويفات – وطنيــــة 
– ســــورية حديثــــة ( دورات خاصة 
للشهادات تقوية للضعفاء – ترجمة 
كتب – محادثة لسيدات األعمال هـ 

 6613046 –  0944491978
<مـــدر�ـــس مــ�ــشــتــعــد العـــطـــاء درو�ــــس 
الكيمياء  و  الفيزياء  و  بالريا�شيات 

التعليم  و  االعــداديــة  ال�شهادة  لطاب 

اال�شا�شي هـ : 0988258399 

العطـــاء  مســـتعدة  <مدرســـة 
حلـــة  ملر ا ب  لطـــال س  و ر د
االبتدائيـــة باســـعار رمزية هـ : 

 0943591827

موديل  راكــب   14 مـــازدا  ميكرو  <للبيع 
2008 ت�شجيل 2016 جديد بحالة الوكالة 
خط مزة جبل كراجات مل يعمل �شابقا هـ : 

 0969419308 – 2221481

سيارات للشراء
او  �شيارة م�رضوبة  لل�رضاء  <مطلوب 
معطوبة او قدمية بحدود 500 الف هـ 

0944795733 - 6354073 :

ملدة  عــامــة  �شيارة  لــاجــار  <مطلوب 
ــــــة لــــــا�ــــــشــــــتــــــعــــــام هــــــــــ :  ــــــل طــــــوي

0945665248

و  لــ�ــشــيــانــة  م�شتعد  �ــشــيــانــة  <فــنــي 
املنازل  يف  املنزلية  االدوات  ا�شاح 

باتقان / فرن غاز – غ�شالة متديدات 

 6354073  : هـ   / و غريها  �شحية 

 0944795733 –
جتــاري-  �شجل  مــعــامــات  <ت�شيري 
غرفة التجارة -�شجل �شناعي-  غرفة 

�شناعة-  حماية ملكية-  ح�رض ارث 

هـ : 0951298849 

مبيعات  ملــنــدوبــي  اإحــرتافــيــة   دورات   >
ال�رضكات  االعانية واخلدمية بنتائج جيدة 

وبـــتـــكـــالـــيـــف مــــدرو�ــــشــــة  لــا�ــشــتــفــ�ــشــار  

 0944404196

<للبيع معدات مطعم  �شناك كاملة 
مــــــــع مــــــــعــــــــدات بــــــيــــــتــــــزا هـــــــــ : 

 0944807678
  A600 للبيع جهاز ايكو ت�شايزون>
م�شتعمل  مهبلي  عــادي  بــروبــني  مــع 

بحالة جيدة جدا ال�شعر بعد املعاينة 

للجادين فقط هـ :0994628088 

<مــطــلــوب ممـــول لــ�ــشــالــون حاقة 
رجايل هـ : 0965419938 

بحالة  بانا�شونيك  مق�شم  <مطلوب 
جيدة هـ : 3314459 




