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 مطلوب سيدة مقيمة
 للعمل لدى عائلة صغيرة براتب 

75000 ليرة سورية  وإجازة أسبوعية 
العمر  20 حتى 40 سنة 
 0936974209 - 6388177 

مكتب األمل للخدمات 
      تنظيف وتعزيل �شقق  -   فيالت - �شرك�ت ت�أمني  

     رع�ية م�شنني و�أطف�ل بدو�م  �أو  مقيم�ت   

 لالستعالم  االتصال 0935482534 

�أ�شع�رن� 

من�ف�شة 

مكتب لالســتثمار 
في الطلياني 

 طابق أرضي ارتفاع 5 درجات 
فقط تجاري - يصلح لجميع 

المهن التجارية والطبية 
 مساحة 130م2 كسوة  جيدة 
هـ : 0954331335

 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 

مكتب نوره للخدمات 
فنادق   - مباني   - يومي  تنظيف   - تعزيل  ورشات   
مطاعم - شطف أدراج- دهان منازل - نقل عفش  رعاية

شهري   - أسبوعي   - يومي  دوام   ) ومسنين  أطفال   (
  دعاية وإعالن - تركيب خيم وشوادر    يلزمنا عمال وعامالت ومقيمات 
MTN 5655792 - 0999786564 - 0964847189  جرمانا - دخلة   

شقق متفرقة 
م�ساحة  باملالكي  �سقة  <للبيع 
 + ن�����وم  غ�����رف   4  / 250م2 
���س��ال��ون��ن ك�����س��وة دي��ل��وك�����س / 

ي��وج��د م�سعد  اط���اال���ة رائ��ع��ة 

 : ه���  ل��ل��ج��ادي��ن  ف���وري  ات�سليم 

 0945801619
<للبيع منزل باملزة طريق اجلاء 
145م2  ك�سوة جيدة  م�ساحة 

جدا ط4 ه� : 0933385123 

<للبيع منزل بركن الدين وانلي 
اول خلف مدر�سة اميمة العفارية 

طابق اول الت�سليم فوري غرفتن 

و منافع ه� : 0933814830 

�ساح  الدين  ركن  <منزل يف 
م�ساحة  ال��ت��م��وي��ن  ب��ن��اء  ال��دي��ن 

و  �سالو  و  غ��رف  120م2 /4 
مع  ط3  جيدة  ك�سوة   / م��وزع 

و  ال�سارع  على  اطالة  م�سعد 

احلدائق ال�سعر 125 مليون ه� 

 –  8 8 1 7 3 9 4  :

 0956285420

اتو�سرتاد  <لاجار منزل على 
املزة 3 غرف نوم و �سالونن و 

مطبخ و ح��م��ام ف��ر���س و���س��ط و 

ك���������������س�������وة و����������س���������ط ه����������� : 

 0933385123

للبيع او امل�ساركة من�ساأة �سناعية 

بعدرا مك�سية �سناعة ن�سيج موؤلفة 

من طابقن م�ساحة 1200م2 كل 

طابق ه� : 0936573944 

و  برو�ستد  فروج  <للبيع حمل 
�ساورما م�ساحة 50م2 مع كامل 

التجهيزات يف املزة ال�سعر بعد 

امل��ع��اي��ن��ة ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط ه���� : 

 0933568282
<للبيع حمل جتاري يف جديدة 
ع��رط��وز ام��ت��داد ���س��ارع البلدية 

م2   35 قبو   + 40م2  م�ساحة 

ي�������س���ل���ح ل���ك���اف���ة امل����ه����ن ه������ : 

 0965550031

<حم����ل ل��ا���س��ت��ث��م��ار ك��ورن��ي�����س 
امليدان دار كفالة االيتام م�ساحة 

25م2 م��ع وج��ي��ب��ة ام��ام��ي��ة ه��� : 
0944780182 – 3111931

<للبيع او االجار عقار يف عدرا 
لهند�سية  ا ملنطقة  ا عية  ل�سنا ا

 3 بناء  عليه  4800م2  م�ساحة 

طوابق كل طابق 400م2  ه� : 

 –  0 9 4 5 9 1 7 5 4 8
 0933220452

موظفون
<�رشكة خمت�سة مبواد التجميل 
و العناية بالب�رشة بحاجة ملوظفة / 

ا�ستقبال –  مرا�سات جتارية – 

اجادة  ي�سرتط   / مبيعات  مديرة 

اللغة  و  الكمبيوتر  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 

االنكليزية ه� : 2154735

<���رشك��ة جت��اري��ة ب��ح��اج��ة اىل 
موظفة / ا�ستقبال – �سكرتارية 

اجلديد  بفرعها   / حما�سبة   –
ال��ف   70 ب���رات���ب  ب���ال���رام���ك���ة 

املوا�سات  و  مطلوبة  ال�سهادة 

موؤمنة العمر دون 30 �سنة ه� : 

 –  2 1 5 7 1 5 0
 0944399193

<�سالة عر�س منتجات �سنع يف 
�سورية  للعناية باملراأة بحاجة اىل 

موظفة حمجبة للعمل لدى اإحدى 

�ساالتها / م�ساكن برزة – احلمرا 

�سكرتاريا   – املحا�سبة  / مبجال 

براتب 50 األف العمر دون 40 �سنة 

من  االت�سال   موؤمنة  املوا�سات 

 –  0965391473  : ه���   6-11
 2256550

مشروع دمر 
ج16  دم���ر  مب�����رشوع  �سقة  <للبيع 
�سارع الفيات ن�سق اول بناء حجر 

ن��وم +  غ��رف   3 190م2 /  م�ساحة 

�سالونن ك�سوة ديلوك�س مع الفر�س 

طابو اخ�رش م�سعد + مراب + مولدة 

مليون   140 ب�سعر  ف��وري  الت�سليم 

للجادين ه� : 0945801619 

<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر ج 
24 بناء حجر م�ساحة 120م2 / 
2 نوم + �سالون / ك�سوة ديلوك�س 
اطالة رائعة يوجد م�سعد اطالة 

رائعة الت�سليم فوري ب�سعر 90 

مليون ه� : 0945801619 

<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر ج 10 
بناء حجر جانب دوار الكني�سة م�ساحة 

180م2 / 3 غرف نوم + 3 حمامات 
+ �سالونن / اطالة رائعة + م�سعد 

+ مراآب + مولدة للبناء الت�سليم فوري 

ه� : 0945801619 

ديلوك�س  مفرو�سة  �سقة  <ل��اج��ار 
االيل  الهاتف  جانب  ب��رزة  مب�ساكن 

 3/ 140م2  م�ساحة  ار�سي  طابق 

غرف و �سالون /مع حديقة و �سال 

و مكيفات ه� : 0955397330

<لاجار منزل باملزة فيات �رشقية 3 
غرف نوم + �سالون و مطبخ و حمام 

مفرو�س ه� : 0933385123 

<لالجار منزل مفروش بكورنيش 
و  غرف   3  / منصور   / امليدان 
منافع و موزع و سطح تابع للمنزل /
ط3 فني / مببلغ 2 مليون سنويا 

هـ : 0996237330 
<ل��اج��ار م��ن��زل يف امل���زة جبل 
غرفتن و �سالون دون فر�س ط2 

ك���������������س�������وة ع����������ادي����������ة ه����������� : 

 0933385123
<لاجار منزل يف الزاهرة القدمية 
�سوفا  و  غ���رف   3 اجل�����رش  ق���رب 

مفرو�س بدون و�سيط باجر �سهري 

130 الف ه� : 0933803639 
 ( مفرو�سة  غ��رف  بدم�سق  <لاجار 
2+3 ( �رشير + حمام + براد + مكيفة 
�سمن ) البيت ال�سامي ( �سارع  بغداد 

دخلة القزازين خلف جامع اجلوزة ه� 

 0936855455-  –  2320771  :

 0933554418

<حمل لا�ستثمار �ساحة املرجة 
م�ساحة 70م2 مع مدخنة ي�سلح 

جل����م����ي����ع امل�����������س�����ال�����ح ه��������� : 

 0933917916
<ل���اج���ار ال�����س��ن��وي م�����س��ت��ودع 
�سغري يف منطقة ال�سبع بحرات 

ع��ل��ى ال�����س��ارع ال��رئ��ي�����س��ي ه���� : 

 0933474893
احلريقة  في  مكتب  <لالستثمار 
اول  ط  منافع  مع  35م2  مساحة 
كسوة جيدة يصلح لورشة صيانة او 
مكتب هندسي او رسم فنون جميلة 

هـ : 2250253

<مكتب لا�ستثمار يف الطلياين 
5 درجات  طابق ار�سي ارتفاع 

فقط جتاري ي�سلح جلميع املهن 

ال��ت��ج��اري��ة و ال��ط��ب��ي��ة م�����س��اح��ة 

 : ه�����  ج���ي���دة  ك�������س���وة  130م2 
 0954331335

عية  ا ر ز ض  ر ا ينا  لد فر  يتو >
جندل  قلعة  رائعة  اطاللة  ذات 
فة  لكا تصلح  مختلفة  ت  حا مسا
 –  6823448  : االستثمارات هـ 

 0933594898
<للبيع ار�س يف منطقة الزبداين 
اج��������م��������ل امل�����������واق�����������ع ه����������� : 

 0937730262

<للبيع منزل بكورني�س التجارة 
جميلة  اطالة  قدمية  ك�سوة  ط3 

قبلي �رشقي طابو اخ�رش 3 غرف 

ف��وري  ت�سليم  ب��ل��ك��ون  ���س��وف��ا  و 

 : ه�������  م����ل����ي����ون   95 ب�������س���ع���ر 

 0951553163
مرابط  باملهاجرين  شقة  <للبيع 
اخضر  طابو  العام  الطريق  على 
التسليم فوري 5 غرف و موزع كبير 
كسوة  الشقة  داير  على  شرفة   +
 : هـ  غربي  قبلي  اول  قبو  قدمية 

 0933373310
للبيع �سقة يف قد�سيا على الهيكل 

�ساحة  ب��اجت��اه  اخلياطن  دخ��ل��ة 

ك����وران ���س��ارع ال��رو���س��ة طابو 

نظامي ه� : 0944289297 

ط  منافع  مع  مفرو�سة  غرفة  <للبيع 
ار�سي 16م2 بركن الدين قرب جامع 

) اماك  5 مليون  ب�سعر  اغا  يون�س 

 : ه�  تنازل من اجل��ريان   ) م�سرتكة 

 0933418047 – 338466

او  العظم  على  �سقة  <مطلوب 
م��ك�����س��ي��ة يف اجل����دي����دة ه����� : 

 6808215
<للبيع قبو في شارع حلب ساحة 
داخلي  165م2  مساحة  التحرير 
+ 75 جنينة سكن و يصلح لكافة 
و  املعاينة  بعد  السعر  املهن 
 : هـ  للجادين فقط  بدون وسيط 

 0944293068

< لاجار غرفة �سغرية م�ستقلة 
يف ال�سعان ) مكيف + حمام 

+ ب���راد + ���رشي��ر + خ��زان��ة + 

نافذتن + عداد كهرباء ( ه� : 

 0991201443
<ل��اج��ار م��ن��زل ب��امل��زة فيات 
غربية غرفة و �سالون مفرو�س 

 : ه�  ار�سي  ط  ديلوك�س  فر�س 

 0933385123
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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 

 ماء اللوؤلوؤ الأبي�ص 
 للتخل�ص من حب ال�سباب واأثاره 

 واحل�سول على ب�سرة خالية من البثور 

 ومفعمة باحليوية والن�سارة 

 �سيدلية خالد �سكرية هـ : 0938346545

 تصفية محل 
أدوات كهربائية صناعية 

2229443 / 0933211227 

 يعلن فندق العامر عن حاجته  
-  حالق رجايل 

-  عامالت تنظيف / �سباحي /
 -معلم �ســـــناك 

لال�ســـتعالم هـ : 2116600 

اآن�سة  تطلب  جت��اري��ة  <���رشك��ة 
بفرعها  ل��دي��ه��ا  للعمل  حمجبة 

اجلديد بالرامكة العمر دون 35 

�سنة بدون خرة براتب 60 األف 

املوا�سات موؤمنة االت�سال من 

11-6 م�ساء ه� : 0934241443 
2232246 –

جتميلية   طبية  م��واد  <م�ستودع 
بالرامكة بحاجة اإىل طاقم اإدارية 

 – ا�ستقبال   – تنفيذية  مديرة   /

األف �سهريا  مق�سم / براتب 60 

العمر دون 40 �سنة اخلرة غري 

�رشورية و املوا�سات موؤمنة ه� : 

 2144403  –  0966226640
2135309 –

<���رشك��ة جت��اري��ة ب��ح��اج��ة اىل 
�سكرتاريا    – مق�سم   / موظفة 

- ا�ستقبال /  للعمل لدى فرعها 

اجلديد بالرامكة براتب 60 األف 

العمر  ���رشوري��ة  غ��ري  ال�سهادة 

امل��وا���س��ات  و  �سنة    40 دون 

 –  2253714  : ه����  م���وؤم���ن���ة 

  0932412883
<جمموعة حديثة املن�ساأ مقرها 
الرئي�سي بالرامكة بحاجة اإىل 

اآن�����س��ة ل��ل��ع��م��ل ل����دى ���س��ال��ت��ه��ا 

اجلديدة باحلمرا بدوام �سباحي 

األف �سهريا اخلرة  براتب 60 

غري مطلوبة و املوا�سات موؤمنة 

يف�سل من �سكان الرامكة و ما 

 –  2135309  : ه����  ح��ول��ه��ا 

 -0966226640 2144402
<مطلوب موظفة ادارية / موظفة 
ا�رشاف للعمل لدى �رشكة طبية 

بالرامكة براتب 75 الف �سهريا 

اخلرة غري �رشورية العمر دون 

 -  2215788  : ه���  ع���ام   45
 0988179715

<مطلوب موظفة حمجبة للعمل 
لدى �رشكة جتارية ل�سناعة مواد 

الزينة و العناية بالب�رشة براتب 

60 الف العمر دون 35 �سنة ه� 
 –  6 6 3 8 6 6 3  :

 0997501921
و  بالعناية  اخ�سائية  <���رشك��ة 
موظفة  اىل  ب��ح��اج��ة  ال��ت��ج��م��ي��ل 

ال��ف   75 ب��رات��ب  ل��دي��ه��ا  للعمل 

العمر  ���رشوري��ة  غ��ري  ال�سهادة 

دون 30 �سنة ه� : 6668180 

 0997501921 –
<وكالة دعاية تطلب م�سمم او 
م�سمة يجيد العمل على برامج 

الفوتو�سوب و االل�سرتيرت و ان 

 –  2332611  : ه����  دي���زاي���ن 

 0944355358

عمال
<يلزمنا عامل جملى مبطعم يف 
منطقة التجارة دوام م�سائي ه� 

0944594947 :

<م��ط��ع��م ب��ح��اج��ة اىل ع��م��ال و 
عامات نظافة براتب مغري ه� : 

 –  0 9 5 5 5 5 2 7 6 5
 0944300138

بحاجة  غذائية   م��واد  <�رشكة 
ال��دوام من  اىل عمال م�ستودع 

7-4  ه� : 0966166499 
يف  للعمل  ع��ام��ات  <ي��ل��زم��ن��ا 
ور���������س��������ة ب������امل������رج������ة ه��������� : 

 2219707 – 0944750784
من 8-5 م�ساء 

<مطلوب عمال تنظيف و تو�سيل 
 : ه���  مطعم  يف  للعمل  ط��ل��ب��ات 

 0933676962
<مطلوب عامل تو�سيل طلبات 
ب��دوام  امل��زة  ماركت يف  ل�سوبر 

�������س������ب������اح������ي ف�������ق�������ط ه����������� : 

 0988354572

مهن
وجبات  �سناك  �سيف  يلزمنا   >
دوام  ال��ت��ج��ارة  مبنطقة  �رشيعة 

م�سائي ه� : 0944594947 

<يلزمنا معلم حدادة افرجنية – حلام 
كهرباء و حدادة من �سكان معربا – التل 

– عن منن ه� : 0956233478 

<جم��م��وع��ة جت��اري��ة ت��ع��م��ل يف جم��ال 
اال�سترياد بحاجة اىل �سكرترية حمجبة 

اأن��ي��ق��ة للعمل ل���دى ف��رع��ه��ا  اجل��دي��د /

احلمرا / بدوام �سباحي  بالرامكة – 

األف مبدئيا ال�سهادة ثانوية  براتب 45 

كحد ادين متفرغة اخلرة غري مطلوبة 

املوا�سات موؤمنة االت�سال  من 6-11 

ه� : 2255351 – 2232246 

<�����رشك����ة ا����س���ت���رياد و ت�����س��دي��ر 
 + �سكرترية  اىل  بحاجة  بالرامكة 

موظفة ا�ستقبال للعمل لديها براتب 

ثابت  60 الف �سهريا التفرغ التام 

للعمل و امل��وا���س��ات م��وؤم��ن��ة ه��� : 

 0932412883 – 2253714
<موؤ�س�سة جتارية ترغب بتعين 
�سكرترية للقيام باالأعمال املكتبية 

بفرعها  �ساعات   8 ب���دوام  ف��ورا 

كحد  ثانوية  ال�سهادة  باحلمراء 

ادن��ى ب��دون خرة و املوا�سات 

موؤمنة االت�سال من 11-6 ه� : 

2255351 – 0955553922
<�����رشك����ة جت����اري����ة ب���ح���اج���ة اىل 
�سكرترية حمجبة للعمل لدى فرعها 

اجل���دي���د ب��ال��رام��ك��ة اخل����رة غري 

�رشورية التفرغ للعمل بدوام من 9 

م�����س��اء   5.30 ح���ت���ى  ����س���ب���اح���ا 

املوا�سات موؤمنة العمر فدون  40 

 : ه�  �سهريا  ال��ف   60 براتب  �سنة 

 0932412883 - 2253714

< مطعم بحاجة اىل معلم �ساورما 
 : ه���  غ��رب��ي ذو خ���رة  / �سيف 

 0933676926

رعاية وتنظيف
<مطلوب مقيمة لدى عائلة براتب 
 : ه�������  ب����ال���������س����ه����ر  ال��������ف   80

 0931606623
<مطلوب مقيمة للعمل لدى عائلة 
حم��رتم��ة ���س��م��ن م��دي��ن��ة دم�سق 

 : ه���������  ال����������ف   75 ب��������رات��������ب 

 2725224 – 0931434849
<مطلوب مقيمة لدى م�سنة براتب 
 : ه�������  ب����ال���������س����ه����ر  ال��������ف   75

 0988336468
<مطلوب عامات خدمة منزلية لرعاية 
امل�سنن / عمال تنظيف الور�سات ه� 

 0992337260 – 3325978 :

<مطلوب عاملة خدمة منزلية لرعاية 
براتب  مقيمة  او  مقيمة  م�سنة غري 

يبدا من 70 الف ه� :5655792 

 0999786564 –
<مطلوب عمال و عامات تنظيف 
ال���ور����س���ات ب���رات���ب م��غ��ري ه���� : 

 0964847189 – 5655792

<م�����س��ت��ودع ط��ب��ي ب��ال��رام��ك��ة 
انيقة  ���س��ك��رت��رية  اىل  ب��ح��اج��ة 

الف   60 ب��رات��ب  لديها  للعمل 

����س���ه���ري���ا ال���ت���ف���رغ ل��ل��ع��م��ل + 

دون  العمر  موؤمنة  املوا�سات 

 –  2253714  : ه���  �سنة   40
  0932412883

ملكتب  ���س��ك��رت��رية  <م���ط���ل���وب 
العمل  بالق�ساع جتيد  جت��اري 

على الكمبيوتر و القيام باالعمال 

املكتبية متفرغة للعمل العمر دون 

32 �سنة ذات مظهر الئ��ق ه� : 
 –  5 4 2 7 5 2 4

  0945235374
بحاجة  الرامكة  مقرها  <���رشك��ة 
ل�سكرترية تنفيذية قادرة على حتمل 

بالتعامل  لباقة  العمل و ذات  عبء 

مع العماء داخل و خارج القطر و 

براتب يبداأ ب 40 الف �سهريا ه� : 

 0932346791
ت�سدير  و  ا���س��ت��رياد  <���رشك��ة 
بالرامكة بحاجة اىل �سكرترية 

+ موظفة ا�ستقبال للعمل لديها 

�سهريا  الف   60 ثابت   براتب 

التفرغ التام للعمل و املوا�سات 

 –  2215788  : ه����  م��وؤم��ن��ة 

 0988179715
<����رشك���ة جت���اري���ة ب��ح��اج��ة اىل 
���س��ك��رت��رية حم��ج��ب��ة ل��ل��ع��م��ل ل��دى 

اخلرة  بالرامكة  اجلديد  فرعها 

غري �رشورية التفرغ للعمل بدوام 

من 9 �سباحا حتى 5.30 م�ساء 

املوا�سات موؤمنة العمر دون 40 

�سنة براتب 60 الف �سهريا ه� : 

 0988179715 – 2215788
بالفردو�س  حديثة  طبية  <جمموعة 
 75 براتب  اداري��ة  �سكرترية  يطلب 

الف / ا�ستقبال – ا�رشاف – موارد 

ب�رشية / املوا�سات موؤمنة اخلرة 

غري �رشورية العمر دون 30 �سنة ه� 

0944399193 – 2157150 :

<م�ستودع طبي بالرامكة بحاجة 
لديها  للعمل  انيقة  �سكرترية  اىل 

التفرغ  �سهريا  ال��ف   60 ب��رات��ب 

للعمل + املوا�سات موؤمنة العمر 

دون 40 �سنة ه� : 2215788 – 

 0988179715

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

 0934443999 –  2274171
<�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة 
/ مق�سم – �سكرتاريا  - ا�ستقبال 

/  ل��ل��ع��م��ل ل���دى ف��رع��ه��ا اجل��دي��د 

بالرامكة براتب 60 األف ال�سهادة 

غري �رشورية العمر دون 40 �سنة  

و امل�����وا������س�����ات م����وؤم����ن����ة ه������ :  

 0988179715 – 2215788

سكرتاريا
ب�رشكة  للعمل  ان�����س��ة  <ي��ل��زم��ن��ا 
جتارية باملزة بق�سم ال�سكرتارية 

و اال�ستقبال براتب 75 الف دوام 

ك��ام��ل ال�����س��ه��ادة غ��ري ���رشوري��ة 

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

 0997501921 – 6668180
<����رشك���ة جت���اري���ة يف دم�����س��ق 
بحاجة اىل �سكرترية جتيد العمل 

اللغة  ب��رام��ج االوف��ي�����س و  ع��ل��ى 

االنكليزية ه� : 0993335055 

 4476025 –
<�رشكة جتارية بحاجة اإىل �سكرترية 
اجلديد  فرعها  لدى  للعمل  حمجبة 

بالرامكة بدوام �سباحي براتب 60 

كحد  ثانوية  ال�سهادة  �سهريا  األ��ف 

اأدن�������ى اخل������رة غ����ري �����رشوري����ة و 

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

2144403 – 0933606081
<مؤسسة صناعية لالستيراد و التصدير 
انسة  الى  بحاجة  التجميل  مستحضرات 
للعمل لديها مبجال سكرتيرة تنفيذية 
و  30 سنة  العمر دون  + عالقات عامة 
راتب مبدئي 35 الف هـ : 2230790 

 0961144445 –
مواد  ل�سناعة  جتارية  <�رشكة 
ال��زي��ن��ة و ال��ت��ج��م��ي��ل و ال��ع��ن��اي��ة 

ب��ح��اج��ة اىل م��وظ��ف��ة  ب��ال��ب�����رشة 

�سكرتارية و ا�ستقبال لدى فرعها 

ال�����ف و   75 ب����رات����ب  اجل����دي����د 

املوا�سات موؤمنة ه� : 6638663 

 0997501921 –

جتميلية  مستحضرات  توزيع  <مكتب 
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 : 

 0961144445 –2230790
ملعمل  مبيعات  مندوب  <مطلوب 
 : ه�  الهامة   منطقة  دهانات يف 

 0932404650 – 3212229
<����رشك���ة جت���اري���ة ب��ح��اج��ة اىل 
�سكرتاريا   – ا�ستقبال   ( موظفة 

– خدمة زبائن ( بفرعها اجلديد 
بالرامكة براتب 50 الف �سهريا 

العمر دون 35 �سنة اخلرة غري 

�رشورية و املوا�سات موؤمنة ه�: 

 2144402 – 0933606019
<وكالة جتارية ملاركات عاملية ترغب 
بتعين حما�سبة بخرة او بدون خرة  

ال����دوام �سباحي  ال��ف   75 ب��رات��ب 

امل���وا����س���ات م��وؤم��ن��ة اخل����رة غري 

ه�  �سنة   30 دون  العمر  ���رشوري��ة 

 0944399193 – 2157150:

<وكالة للم�ستح�رشات التجميلية 
ب��ح��اج��ة ل��ت��وظ��ي��ف م���ن���دوب���ات / 

الراتب  ن�سبة   + ب��رات��ب  م�رشفة 

ي�سل ل 75 الف �سهريا و يبداأ 

من 40 الف  ه� : 2154735 

بحاجة  حديثة  جتارية  <�رشكة 
ملوظفة / حما�سبة / ا�ستقبال / 

مبيعات / اإ�رشاف / موارد ب�رشية 

لا�ستف�سار ه� : 0932346791 

 2154735 –
عمل  او  شهادة  لديها  ليس  <ملن 
شركة جتميلية للمستحضرات التجميلية 
كادرها  الستكمال  موظفات  الى  بجاجة 
8 ساعات  و دوام  االداري بباب مصلى 
براتب 50 الف العمر دون 30 سنة هـ : 
2274171  -  0954995000

<مطلوب موظفة ادارية / موظفة 
للعمل لدى �رشكة طبية  ا���رشاف 

بالرامكة براتب 75 الف �سهريا 

اخلرة غري �رشورية العمر دون 

 -   2215788  : ه���  ع���ام   45
 0988179715

<م��ك��ت��ب ت��رج��م��ة ب��ح��اج��ة اىل 
مرتجمن انكليزي – عربي على 

م���ن ي��ج��د يف ن��ف�����س��ه ال��ك��ف��اءة 

االت�سال  ه� : 2263965 

موظفة  اداري�����ة /  م��وظ��ف��ة  <م��ط��ل��وب 
ا�رشاف للعمل لدى �رشكة طبية بالرامكة 

اخل���رة غري  �سهريا  ال��ف   75 ب��رات��ب 

ال��ع��م��ر دون 45 ع���ام ه��� :  ����رشوري���ة 

  0932412883 – 2253714

مقيمة  ���س��ي��دة  للعمل  <م��ط��ل��وب 
�سغرية  لعائلة  املنزلية  لاعمال 

براتب 75 الف و اجازة ا�سبوعية 

 : ه������   40-20 م�����ن  ال����ع����م����ر 

 6388177 – 0936974209

حالقة وجتميل
<صالون حالقة نسائي باملزة فيالت 
شرقية بحاجة الى انسة بخبرة او بدون 
للعمل لديه الدوام من 10.30 – 7 

مساء هـ : 0960660925 
أزياء..

<يلزمنا عامل /ة/ درزة – ر�سة 
– حبكة  - كوى – امباج ) مزة 
 6612972  : ه�   ) موا�ساة   –

 0954690168 –
عامل /ة/ خياطة حبكة  <يلزمنا 
امباج خرة   – ر�سة   – درزة   –
ج���ي���دة و روات��������ب م���غ���ري���ة ه����� : 

 0933254955 – 5636656
يف  للعمل  الب�سة  ملكتب  موظفة  <مطلوب 
جمال االمباج عبارة عن تنظيف كنزة من 

اخليطان الراتب 8000 ابوعيا العمر دون 

30 حريقة �سوق ال�سوف ه� : 2259818 
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للبيع 
محل تجاري في منطقة جديدة عرطوز إمتداد 
شارع البلدية مساحة 40 م2 + قبو 35 م2 

يصلح لكافة المهن 
 لالستفسار  هاتف : 0965550031  

للبيع أو اآلجار 
 عقار في المدينة الصناعية / عدرا الصناعية/ المنطقة الهندسية /

 مساحة العقار 4800 م2 
 عليه بناء مؤلف من ثالث طوابق 

 مساحة كل طابق 2400 م 2 
 لالستفسار االتصال هـ 0945917548  / 0940005545 / 0933220452

مشفى خاص بدمشق  
يطلب 

 - قابالت ذو خبرة     - ممرضات 
 لالستفسار   : 0938452145 / 0988032698  

 االتصال  من 3 - 6  مساًء 

 مطلوب أنسة 
تجيد العمل على الكمبيوتر 

في مجال التصميم والطباعة برامج 
الفوتوشوب واألليستريتر في شركة طباعة 
وتغليف بمنطقة الكسوة بدوام 8 ساعات 

 المواصالت مؤمنة 
هـ  2 - 6924233/ 4437399 / 0993311817 

 فرصة عمل  مطلوب 
1 - معلم شاورما 
2 - معلم فالفل 
3 - عامل صيانة 

 الحضور شخصيا  فندق أرمتاج ساحة عرنوس 
 بين الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا   

لالستفسار   4435344 

شـــركة الشام لتكييف الهواء 
 تعلن عن رغبتها بتعيين  موظفين في الشواغر التالية : 

1 - عمال عاديين الخبرة غير ضرورية 
2 - فنيين تكييف لديهم خبرة التقل عن سنتين كحد أدنى 

 لمن لديه هذه المواصفات اإلتصال على األرقام  
 0933575155 / 4447473

 لتحديد موعد المقابلة من الساعة 9 صباحًا حتى 4 ظهرًا 

شركة متخصصة في عدة مجاالت 
بحاجة الى اإلختصاصات التالية:
 مدير إنتاج لمعمل حليب ومشتقاته و تعبئة العصائر

 مدير إنتاج للصناعات النسيجية واأللبسة الجاهزة 
  دكتور بيطري خبير بالمواشي ) األبقار( 

 مهندس ميكانيك ذو خبرة في خطوط اإلنتاج والمعامل
 مهندس كهرباء ذو خبرة في  المشاريع الصناعية 

 مهندس معماري ممارس
 مهندس مدني ممارس 
 HR  خبير موارد بشرية 

 مسؤول تجاري خبرة في إعداد وتقييم العقود التجارية والمراسالت التجارية 
 سكرتيرة تجارية     

 محاسب
الخبرات المطلوبة : إتقان اللغة االنكليزية بشكل ممتاز

                                    إتقان العمل على الكمبيوتر 
                                    خبرة عمل سابقة 

على من يجد في نفسه الكفاءة يرجى إرسال السيرة الذاتية على اإليميل 
 recruitment@iesc-intl.com

أو اإلتصال على األرقام التالية  0966228844 / 0112315082

مطعم يف دم�شق  

بحاجة اإىل:
- معلم �ســــاورما

- �ســـيف غربي
- عمال  تنظيف وخدمة وتو�سيل طلبات 

   ملن لديه اخلربة 

 الرجاء الت�سال  هـ : 0933676962

شــــركة مواد غذائية بحاجة إلى 
 عمال مستودع   نقل - تحميل - تخزين بضائع 

 سائقين ) شهادة سواقة خاصة (  العمل ضمن منطقة تنظيم كفرسوسة   
                  من الساعة 7 صباحًا - 4 عصرًا  براتب  59000 ل .س  

    هاتف  0966166499

 مطلوب للعمل
1- معلم �سندوي�ص غربي + �سرقي 

2- معلم مكنة قهوة اإك�سربي�ص ) م�سروبات �ساخنة ( 

3-  موظفات كوميك ذو خربة ومظهر لئق 

4-  موظفات جتيد العمل على اآلت الت�سوير وطباعة كمبيوتر 

5 -  عامالت تنظيف وعامالت مطبخ 

 مكان العمل ) اتو�سرتاد املزة(

لال�ستعالم هاتف : 0944474020 / 6644699 / 0941551550

روســـية  لغـــة  <مـــدرس 
 / خبيـــر  يـــة  نكليز ا و 
بيـــة  عر لغـــة  س  و ر د
 + ســـية  و لر ا ليـــة  للجا
تعليـــم احملادثـــة باللغـــة 
و  للمبتدئـــن  الروســـية 
تعليـــم العربيـــة للـــروس 
 –  0944491978  : هــــ   /

 6613046
<مدر�سة م�ستعدة العطاء درو�س 
املرحلة  لطاب  العربية  باللغة 

االبتدائية و االعدادية ) ح�رشا 

 : ه�  منا�سبة  ا�سعار   ) جرمانا 

0932736105
و  انكليزيـــة  <مـــدرس 
فرنسية خبير متخصص 
و  صـــة  خلا ا هـــج  ملنا با
احلكومية ) شـــويفات – 
وطنية – سورية حديثة 
( دورات خاصة للشهادات 
تقوية للضعفاء – ترجمة 
كتب – محادثة لسيدات 
األعمال هـ 0944491978 

 6613046 –
لوريا   للبكا حتفيظي  مدرس  >
متابعة  االنتقالي  و  لتتاسع  ا و 
و  ء  لضعفا ا ية  تقو سية  ا ر د
 : هـ  احلفظ  صعوبة  من  التخلص 

 0956007964
بتدري�س  متخ�س�سة  <جامعية 
اللغة العربية  و االنكليزية لكافة 

با�سعار  املراحل  و  امل�ستويات 

منا�سبة و ا�سلوب متميز و نتائج 

ملمو�سة ه� : 0941441684 

سائقون 
�سهادة  يحمل  موظف  <مطلوب 
للعمل  عامة  او  خا�سة  �سواقة 

ك�سائق او موزع او م�ساعد �سائق 

ب����رات����ب ث���اب���ت + ن�����س��ب��ة ه����� : 

 0930147448 – 5641542
اىل  بحاجة  غذائية  م��واد  �رشكة 

�سائقن العمل �سمن منطقة تنظيم 

ك�������ف�������ر��������س�������و��������س�������ة ه�������������� : 

 0966166499

<�سخ�س ذو خرة يف املرا�سات 
التجارية و الرتجمة يرغب بالعمل 

ل����دى ال�������رشك���ات اخل���ا����س���ة او 

ال�سفارات ه� : 0932810283 

<���س��اب م��ت��زوج مي��ل��ك رخ�سة 
باالعمال  ملم  و  �سواقة خا�سة  

االدارية و املكتبية يطلب عما لدى 

���رشك��ة او ع��ائ��ل��ة حم��رتم��ة ه��� : 

 0996843989
اداري  و  م��ب��ي��ع��ات  <حم��ا���س��ب 
خريج ادارة اعمال و يجيد العمل 

على برنامج االمن يبحث عن عمل 

ل��دى  ج��زئ��ي  او  م�سائي  ب����دوام 

ال�رشكات او ال�سادة التجار ه� : 

 0991049509

 
<م��در���س ل��غ��ة ان��ك��ل��ي��زي��ة يرغب 
امل�ستويات  لكافة  درو�س  باعطاء 

ه� : 0932810283 

سيارات لآلجار 
<مطلوب �سيارة تك�سي عمومي 
ل�������اج�������ار ال�����������س�����ن�����وي ه�������� : 

 0945665248

و  يـــة  نكليز ا س  ر مـــد >
فرنســـية خبيـــر باملناهج 
 ( اخلاصـــة  و  احلكوميـــة 
قرية صغيرة – باكستانية 
– شويفات ( دورات خاصة 
للشهادات تقوية للضعفاء 
محادثـــة   – ترجمـــة   –
هــــ  األعمـــال  لســـيدات 
 –  0 9 3 8 6 7 0 3 4 2  :

 6613046

  bio touch  جهاز و�سم نوع >
م��ع ح��ر و م��اح��ي��ة ح��ر بحالة 

ممتازة ب�سعر 85000 ل.�س ه�: 

0988971526

<للبيع دراجة نارية ثالث عجالت 

نوع  لوكاالت  ا نظافة  للمعوقني 

 0934166634  : هـ  ايطالي 

0944357080 –
<للبيع جبالة بخ الوكالة ب�سعر 
 –  0944357080  : ه�  مغري 

 7830651

مل�رشوع  ممول  �رشيك  <مطلوب 
ا�سواق تخ�سي�س ووكاالت جمهز 

 : ه���   ) يعفور  امل��ك��ان   ( بالكامل 

0945511155 وات�س اب 

ال�سنوي  اال�ستثمار  او  <للبيع 
ميكرو با�س على خط املهاجرين 

ن����������������وع ا���������س��������ي��������ا ه������������� : 

 0933474893
<للبيع �سيارة فوك�س فاكن بولو 
بداعي ال�سفر لون احمر موديل 

 : ب��ح��ال��ة مم���ت���ازة ه����   2001
 0965645886

سيفيك  هوندا  سيارة  <للبيع 
موديل 2009 كاملة املواصفات 
الف   29 عداد  لولو  ابيض  لون 
هـ  للجادين  مليون   10.5 بسعر 

 0930154762 :

سيارات للشراء
<مطلوب لل�رشاء �سيارة ني�سان 
موديل 1983 بحالة جيدة ه� : 

 3353831 0940558866




