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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 

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   

اإخت�سا�سنا 
 اإ�سالح املايكرويف 

واأفران الغاز 

 والبوتغازات 

 الغط�ص احلديثة 

0932210265

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

 للبيع 

 منزل موؤلف من طابقني امل�ساحة الكلية مع الرتا�سات 

دومن واحد  بالزبداين قرب جامع ال�سالح 

 هـ : 0933211227 / 2229443 

�ســـاب �سوري 
لديه �سيارة خا�سة واإقامة ر�سمية 

يف بريوت  يبحث عن عمل لدى 

�سركة بني لبنان  و�سورية 

هـ : 0934656608

مشروع دمر 
<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 
10 على ال�شارع العام م�شاحة 
140 م2 طابو اخ�رش 3 غرف 
نوم + �شالون م�شعد + مولدة 

الت�شليم  رائ��ع��ة  اط��ال��ة  للبناء 

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

 0945801619
< للبيع �شقة يف م�رشوع دمر 
ج 24 2 نوم + �شالون م�شاحة 

الت�شليم  رائعة  اطالة  120م2 
مليون   65 ب�شعر  طابو  ف��وري 

للجادين ه� : 0945801619 

<للبيع �شقة مب�رشوع دمر ج 16 بناء 
حجر ن�شق اول اطالة على م�رشوع 

 + ن��وم   2  / 140م2  م�شاحة  دم��ر 

�شالون / ك�شوة ديلوك�ش مع الفر�ش 

م�شعد + م��راآب ب�شعر 125 مليون 

الت�شليم فوري ه� : 0945801619 

<للبيع �شقة مب�رشوع دمر م�شاحة 
320م2 بناء حجر – باطة كاملة 
/4 غرف نوم + 4 حمامات + 3 

  + م��راب  رائعة  اطالة  �شالونات 

مولدة الت�شليم فوري للجادين ه� : 

 0945801619

شقق متفرقة 
<للبيع �شقة يف ركن الدين طلعة 
حارة املتينية عند جامع حمو ليلى 

منافعها  و  �شالون  و  ن��وم  غرفة 

فر�ش   + /ط2/  ديلوك�ش  ك�شوة 

بيت كامل �شوبر ديلوك�ش ب�شعر 

25 مليون ه� : 0944796215 

<لاجا راو البيع منزل ب�رشقي 
التجارة ط7 مع م�شعدين اطالة 

رائعة فر�ش او بدون 3 غرف و 

�شالون 250 الف �شهريا ه� : 

 0951553163
<لاجار منزل باملزة بنايات ال 
14 ط4 غرفتني ن��وم و �شالون 
ك�شوة و فر�ش جيد مطلوب 225 

الف �شهريا الدفع �شنوي او كل 

6 ا�شهر ه� : 0949599996 
<لالجار منزل بكورنيش امليدان 
و  غرف   3 مفروش   / /منصور 
منافع و موزع و سطح تابع للمنزل 
2 مليون  طابق ثالث فني مببلغ 

سنويا هـ : 0996237330 
لعائلة  لاجار  منزل  <مطلوب 
ب��دون فر�ش يف منطقة  �شغرية 

�شنة  ملدة  لاجار  برزة  م�شاكن 

ب�����������ش�����ع�����ر م������ع������ق������ول ه���������� : 

 0988603871
فيات  باملزة  ا�شتديو  <لاجار 
غ��رب��ي��ة غ��رف��ة ن����وم و ���ش��ال��ون 

مفرو�ش ك�شوة و فر�ش جيد جدا 

 : ه�����  ����ش���ن���وي���ا   2.4 م���ط���ل���وب 

 0949599996
<لاجار �شقة يف عرنو�ش ط3 
/ 4 غرف و �شالون و منافع / 

ط3 مع م�شعد اجار 300 الف 

���ش��ه��ري��ا اي���ج���ار ���ش��ن��وي ه���� : 

 –  4 4 7 2 3 7 4
 0951418823

<ل��اج��ار م��ن��زل ب��امل��زة فيات 
غربية 3 غرف نوم و �شالون ط1 

ديلوك�ش  �شوبر  فر�ش  و  ك�شوة 

 : ه���  �شنويا  مليةن   7 مطلوب 

 0949599996

املزة  في  جتاري  مكتب  <للبيع 
جيدة  كسوة  اول  طابق  تاله  برج 
مساحة 60م2 مع منافع مفروش 

هـ : 0947265184 

<مطلوب للمشاركة على 
محضـــر مبنطقـــة مضايا 
ســـهل الزبداني مســـاحة 
جيدة اطاللـــة خالبة هـ 

0944757061 :
<للبيع ار�ش يف منطقة الزبداين 
اج��������م��������ل امل����������واق����������ع ه���������� : 

 0937730262

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

اجلديد بالربامكة العمر دون 35 

�شنة بدون خربة براتب 60 األف 

املوا�شات موؤمنة االت�شال من 

11-6 م�شاء ه� : 0934241443 
2232246 –

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

م���وارد   / اإ�����رشاف   / مبيعات 

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

 –  0 9 3 2 3 4 6 7 9 1
 2154735

على  يعمل  ظف  مو ب  مطلو >
برنامج الرشيد التواصل على الوات 

ساب هـ : 0956994813 

مزة 
<للبيع منزل باملزة فيات غربية 
م��ع ح��دي��ق��ة م�شاحة  ار���ش��ي  ط 

داخلية 240م2 + حديقة 300م2 

ك�شوة جيدة طابو ي�شلح �شكني 

او جتاري الت�شليم فوري للجادين 

ه� : 0945801619 

<للبيع منزل باملزة خلف 
جامع االكرم سوكة قبلي 
غربي ط3 كســـوة وســـط 
التســـليم فـــوري مســـاحة 
127م2 بداعي السفر دون 
وسيط هـ : 0944757061 

 6127552 –
<للبيع منزل باملزة جبل �شاحة الهدى 
م�شاحة  ال�����ش��ه��ل��ي  ���ش��ي��دل��ي��ة  ج��ان��ب 

و �شالون  ن��وم  غ��رف   3  / 140م2 
11م2 / ط ار�شي 10 درجات ك�شوة 
م��ل��ي��ون مع   29 ب�شعر   ج��ي��دة ج���دا 

العف�ش ه� : 0944590463 

< للبيع منزل يف املزة 86 قرب 
مزة جبل دخلة �شيدلية ال�شهلي 

غ��رف��ت��ني و���ش��ال��ون ط��اب��ق ثالث 

وم��ه��وي  م�شم�ش  ج��ي��د  جت��ه��ي��ز 

لا�شتعام هاتف 6661253

<للبيع منزل باملزة ال�شيخ �شعد 
90م2  م�شاحة  ال��ك��ازي��ة  ج��ان��ب 

 : ه���  مكاتب  او  ع��ي��ادات  ي�شلح 

 0931606999 – 6638663

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

120م2 مهاجرين  �شورى اجلادة 
الرابعة  ه� : 51272052 

<للبيع �شقة يف �شاحية قد�شيا 
ال�شكن ال�شبابي ج 7 فئة /اأ / 

ار�شية مع حديقة حرف L  بريء 

 –  4472374  : ه�����  ال����ذم����ة 

 0951418823

لاجار منزل باملزة مقابل جامع 

و  ن��وم  غ��رف   3  / الرئي�ش ط2 

�شالون / ك�شوة و فر�ش ديلوك�ش 

م��ط��ل��وب 5 م��ل��ي��ون ���ش��ن��وي��ا ه��� : 

 0949599996
<لاجار بدم�شق غرف مفرو�شة 
) 2+3 ( �رشير + حمام + براد 

+ مكيفة �شمن ) البيت ال�شامي 

القزازين  بغداد دخلة  �شارع    )

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

 0936855455- – 2320771
 0933554418

<ل���اج���ار م��ن��زل ب��امل��زة فيات 
غربية غرفتني نوم و �شالون بدون 

فر�ش ط5 ك�شوة جيدة و منتفعات 

جيدة مطلوب 3 مليون �شنويا ه� 

 0949599996 :

<لاجار ال�شنوي منزل ار�شي 
غرفة  و  ن��وم  غرفة  الطلياين  يف 

ترا�ش  جلو�ش ك�شوة جديدة مع 

ه� : 0933210672 

اتو�شرتاد  على  منزل  <لاجار 
املزة غرفتني نوم و �شالون ك�شوة 

و ف��ر���ش ج��ي��د ط5 اط��ال��ة على 

مليون   3 م��ط��ل��وب  االن��و���ش��رتاد 

�شنويا ه� : 0949599996 

اتو�شرتاد  على  منزل  <لاجار 
املزة بدون فر�ش م�شاحة 220م2 

بناء  خ��دم��ات  ط6  ج��ي��دة  ك�شوة 

كاملة مطلوب 4 مليون �شنويا ه� 

 0949599996 :

قبة جت��اري يف جرمانا  <للبيع 
اول �شارع اخل�رش ك�شوة جيدة 

م�شاحة 83م2 ال�شعر 23 مليون 

 –  0933878877  : ه������ 

 0944707056
كهربائية  مولدات  حمل  <للبيع 
ي�شلح لل�شكن موؤلف من 3 طوابق 

م�شاحة 40م2 كل طابق  طبالة 

مقابل الكازية طريق جرمانا ه� : 

0937502242

حمل لا�شتثمار كورني�ش امليدان 

دار كفالة االيتام م�شاحة 25م2 

مع وجيبة امامية ه� : 3111931 

 0944780182 –
<لاجار م�شتودع غرفة م�شاحة 
16م2 بركن الدين من جهة ابن 
النفي�ش بداية �شارع ا�شد الدين 

 : ه������  ال�������ش���اب���ع  وان�����ل�����ي  اول 

0988931810

م�شاحة  جت��اري  مكتب  <للبيع 
60م2 و 75 م2 طابق ثالث دوار 
حمافظة مقابل MTN  فروغ + 

ي�شلح  ف����وري  الت�شليم  ملكية 

جتاري او �شكني ه� : 4472374 

 0951418823 –

او االجـــار  منـــزل  <للبيـــع 
بجديـــدة عرطـــوز الســـكن 
الثانـــي طابـــو اخضـــر ط3 
كســـوة   2 117م مســـاحة 
جيدة شـــرقي غربـــي بناء 
ملبس حجر و الدرج مكسي 
بســـعر  يـــن  د للجا حجـــر 
مناسب هـ : 0957887574 
ركن  ���رشق��ي  يف  م��ن��زل  <للبيع 
الدين 5 غرف و �شالون و منافع 

���ش��م��ايل   2 140م 4م�شاحة  ط

ه��� :  ���رشق��ي قبلي ك�شوة ج��ي��دة 

 0934318763
م��ن��زل  امل��ق��اي�����ش��ة  او  <ل��ل��ب��ي��ع 
ك�شوة  ط3  ال��ت��ج��ارة  بكورني�ش 

قدمية اطالة جميلة قبلي �رشقي 

�شوفا  و  غ��رف   3 اخ�رش  طابو 

  95 ب  ف���وري   الت�شليم  بلكون 

مليون ه� : 0951553163 

خلف  بالربامكة  للبيع  <م��ن��زل 
ار�شي  التجاري  ال�شوق  مابكو 

زاوي�����ة ���رشق��ي ج��ن��وب��ي داخ��ل��ي 

100م2 + حديقة 120م2 ب�شعر 
300 م��ل��ي��ون ي�����ش��ل��ح ل��اع��م��ال 
التجارية ه� : 0997408659 

<للبيع منزل بنهر عي�شة جانب 
جامع  علي بن ابي طالب 3 غرف 

و ���ش��وف��ا اجت���اه غ��رب��ي �رشقي 

م�شاحة 90م2 طابق اول ب 22 

 –  0968667493  : ه�  مليون 

 8883277

<ب��ي��ت ع��رب��ي اول ال��دح��ادي��ل 
ف�شحة   + 160م2  م�����ش��اح��ة 

�شماوية 22م2 طابو  اخ�رش 4 

غرف و منافع �شعره 35 مليون 

+ بازار ه� : 0934951065 

<للبيع او امل�شاركة �شقة على 
الهيكل جرمانا النه�شة 50م2 

 : ه���  متميزة  اط��ال��ة  فني  ط5 

 0999727937
<للبيع منزل يف قد�شيا جادات 
ج3 ط ار�شي م�شاحة 140م2 

داخلي + 180م2 خارجي مع 

ديلوك�ش  ك�شوة  خابة  اطالة 

بداعي ال�شفر الت�شليم فوري ه� 

 0967387212 :

<للبيع منزل يف الت�شامن حارة 
ال�شوام طابق ار�شي غرفتني و 

�شالون ك�شوة جيدة جانب فرن 

ال�شوام ه� : 0944807678 

<للبيع منزل موؤلف من طابقني 
الرتا�شات  مع  الكلية  امل�شاحة 

دومن واحد بالزبداين قرب جامع 

 0933211227  : ه�  ال�شاح 

 2229443 –
<للبيع رقم اكتتاب يف �شاحية 
قد�شيا خلف جامع القد�شي يف 

م�شاحة  ال�شعب  جمعية �شدى 

 : ه���  التخ�ش�ش  قيد  150م2 
 –  4 4 7 2 3 7 4

 0951418823
ســـيا  بقد ل  منـــز للبيـــع  >
خياطني دوار كوران ط1 فني 
120م2 قبلي شـــرقي اطاللة 
كسوة دبلوكس طابو اخضر ب 
35 مليون هـ : 0934656608
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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 

 م�ســـغل الطوا�ســـي 
 لتك�سري جميع اأنواع الأقم�سة باأحدث الآلت

 بلي�سيه- كلو�ص - اأكرديوم 

 حمي الدين الطوا�سي ) اأبو �سامر ( 
 دم�سق على زاوية �سوق الهال القدمي بناء ال�سالح - القبو 

 مطلوب معلم تك�سري بلي�سية - مكنات + قوالب كلو�ص - اأكرديون

0947569624 اأيهم   اأبو  جوال    0991792622

لإلستعالم :  0933545493

 جريدة إعالنية 
كبرى 

 ورقية - إلكترونية 
 مرخصة في جميع 

المحافظات السورية 

 بحاجة إلى شريك  
 بسبب التوسع

ت�شدير  و  ا���ش��ت��رياد  <���رشك��ة 
بالربامكة بحاجة اىل �شكرترية 

+ موظفة ا�شتقبال للعمل لديها 

�شهريا  ال��ف   60 ثابت   براتب 

التفرغ التام للعمل و املوا�شات 

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

  0932412883

<وكالة دعاية تطلب م�شمم او 
م�شممة يجيد العمل على برامج 

الفوتو�شوب و االل�شرتيرت و ان 

 –  2332611  : ه����  دي���زاي���ن 

 0944355358
< م��ط��ل��وب م��وظ��ف��ة اداري�����ة / 
موظفة ا�رشاف للعمل لدى �رشكة 

طبية بالربامكة براتب 75 الف 

���رشوري��ة  غ��ري  اخل���ربة  �شهريا 

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

 –  2 2 5 3 7 1 4
  0932412883

البرامكة  في  جتارية  <مجموعة 
في  لديها  للعمل  موظفات  تطلب 
قسم السكرتارية و الرد و التواصل 
العام  االشراف   – الهاتف  على 
براتب  و  سنة   30 دون  العمر 
التفرغ  و  صباحي  بدوام  الف   50
للعمل و القدرة على العمل ضمن 
 –  2274171  : هـ  فريق 

 0934443999
�شنع  منتجات  عر�ش  <�شالة 
يف �شورية  للعناية باملراأة بحاجة 

لدى  للعمل  اىل موظفة حمجبة 

اإحدى �شاالتها / م�شاكن برزة 

املحا�شبة  / مبجال  احلمرا   –
األ��ف   50 ب��رات��ب  �شكرتاريا   –
العمر دون 40 �شنة املوا�شات 

موؤمنة االت�شال  من 11-6 ه� : 

 –  0 9 6 5 3 9 1 4 7 3
 2256550

اىل  بحاجة  ���رشك��ة جت��اري��ة   >
�شكرتاريا    – مق�شم   / موظفة 

- ا�شتقبال /  للعمل لدى فرعها 

اجلديد بالربامكة براتب 60 األف 

العمر  ���رشوري��ة  غ��ري  ال�شهادة 

امل��وا���ش��ات  و  �شنة    40 دون 

 –  2215788   : ه����  م��وؤم��ن��ة 

 0988179715

<ملن ترغب بالعمل ضمن مؤسسة 
جتميلية مبنطقة باب مصلى في 
مجال العالقات العامة – سكرتيرة 
و  سنة   30 دون  العمر  تنفيذية 
املواصالت مؤمنة براتب 40 الف 
دوام 8 ساعات هـ : 2230790 

 0961144445 –

ت�شدير  و  ا���ش��ت��رياد  ���رشك��ة   >
بالربامكة بحاجة اىل �شكرترية + 

لديها  للعمل  ا�شتقبال  م��وظ��ف��ة 

ب��رات��ب ث��اب��ت  60 ال��ف �شهريا 

التفرغ التام للعمل و املوا�شات 

 –  2215788  : ه�����  م���وؤم���ن���ة 

 0988179715
<�����رشك����ة جت����اري����ة ب���ح���اج���ة اإىل 
�شكرترية حمجبة للعمل لدى فرعها 

�شباحي  ب��دوام  بالربامكة  اجلديد 

ال�شهادة  �شهريا  األ��ف   60 براتب 

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

�رشورية و املوا�شات موؤمنة ه� : 

2144403 – 0933606081
<�رشكة مقرها الربامكة بحاجة 
على  ق���ادرة  تنفيذية  ل�شكرترية 

لباقة  ذات  و  العمل  ع��بء  حتمل 

داخ���ل و  ال��ع��م��اء  م��ع  بالتعامل 

خارج القطر و براتب يبداأ ب 40 

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

 0932346791
<مطلوب للعمل �شكرترية جتيد 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ه���� : 

 3345410

<مطلوب �شكرترية ملكتب جتاري 
ب��ال��ق�����ش��اع جت��ي��د ال��ع��م��ل على 

ب��االع��م��ال  ال��ق��ي��ام  و  الكمبيوتر 

املكتبية متفرغة للعمل العمر دون 

 : ه���  �شنة ذات مظهر الئ��ق   32
  0946210336 – 5427524

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

طبية بالربامكة براتب 75 الف 

���رشوري��ة  غ��ري  اخل���ربة  �شهريا 

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

 -   2 2 1 5 7 8 8
 0988179715

<م��ط��ل��وب م��وظ��ف��ة ل��ل��ع��م��ل يف 
مكتب يف الطلياين جانب  املالية 

 : ه���  ظهرا   -3.30  8.30 م��ن 

 -  4 4 7 2 3 7 4
0951418823

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

ا�شتقبال  / مرا�شات جتارية – 

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

االنكليزية ه� : 2154735

< مطلوب موظفة ادارية / موظفة 
ل��دى �رشكة طبية  للعمل  ا���رشاف 

بالربامكة براتب 75 الف �شهريا 

اخلربة غري �رشورية العمر دون 

 –  2253714  : ه����  ع����ام   45
 0932412883

<جم��م��وع��ة ح��دي��ث��ة امل��ن�����ش��اأ مقرها 
الرئي�شي بالربامكة بحاجة اإىل اآن�شة 

للعمل لدى �شالتها اجلديدة باحلمرا 

ب����دوام ���ش��ب��اح��ي ب��رات��ب 60 األ��ف 

���ش��ه��ري��ا اخل�����ربة غ���ري م��ط��ل��وب��ة و 

املوا�شات موؤمنة يف�شل من �شكان 

الربامكة و ما حولها ه� : 2135309 

 0966226640 -  2144402 –

سكرتاريا..
للعمل  ت��ط��ل��ب  ط��ب��ي��ة  <����رشك���ة 
موظفة  ب��امل��زة  اجل��دي��د  بفرعها 

 60 براتب  ال�شكرتارية  بق�شم 

الدوام  موؤمنة  املوا�شات  الف 

�شنة   30 دون  العمر  �شباحي 

اخل�����ربة غ���ري �����رشوري����ة ه���� : 

 –  2 1 4 5 8 7 7
 0944399193

< ���رشك��ة جت��اري��ة ب��ح��اج��ة اىل 
موظفة / مق�شم – �شكرتاريا  - 

فرعها  ل��دى  للعمل    / ا�شتقبال 

اجلديد بالربامكة براتب 60 األف 

ال�شهادة غري �رشورية العمر دون 

40 �شنة  و املوا�شات موؤمنة ه� 
 –  2 2 5 3 7 1 4   :

 0932412883
<�رشكة جتارية للمواد التجميلية 
بتعيني  ترغب  بالب�رشة  العناية  و 

 ) ا���رشاف  موظفة ) حما�شبة + 

براتب 65 الف بدوام 8 �شاعات 

�شنة   30 دون  العمر  �شباحي 

املوا�شات موؤمنة ه� : 2157150 

 0944399193  -

<����رشك���ة جت���اري���ة ب��ح��اج��ة اىل 
�شكرتاريا   – ا�شتقبال   ( موظفة 

– خدمة زبائن ( بفرعها اجلديد 
بالربامكة براتب 50 الف �شهريا 

العمر دون 35 �شنة اخلربة غري 

�رشورية و املوا�شات موؤمنة ه�: 

 2144402 – 0933606019
تعمل  دمشق  في  محلية  <شركة 
بتعيني  ترغب  الطبي  باالستيراد 
مجاالت  في  كادرها  لرفد  موظفات 
متعددة براتب 50 الف العمر دون 
كحد  بكالوريا  املؤهالت  سنة   30
ساعات   8 للعمل  متفرغة  و  ادنى 
 -  2274171  : هـ  االلتزام  و 

0954995000
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�شات موؤمنة ه� 

 2144403 – 0966226640 :
2135309 –

<����رشك���ة جت���اري���ة ب��ح��اج��ة اىل 
لديها  للعمل  مندوبة  او  مندوب 

ن�شبة  و  براتب  الت�شويق  مبجال 

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

 : ه�����  ���ش��ن��ة   35 دون  ال���ع���م���ر 

 0997501921 – 6638663
<����رشك���ة جت���اري���ة يف دم�����ش��ق 
بحاجة اىل موظفة باملكتب جتيد 

اأعمال ال�شكرتارية و املحا�شبة و 

املرا�شات خريجة او طالبة معهد 

من   2215702  : ه�  او جامعة 

10-2 ظهرا 
<مستودع مواد طبية بباب مصلى 
بحاجة لتوظيف انسات لطاقم اداري 
العمر  و  مبدئيا  الف   45 براتب 
ليس  ملن  هذا  و  سنة   30 دون 
 8 بدوام  عمل  او  شهادة  لديها 
 –  2230790  : هـ  ساعات 

 0955550519
< مطلوب موظفة ادارية / موظفة 
للعمل لدى �رشكة طبية  ا���رشاف 

بالربامكة براتب 75 الف �شهريا 

اخلربة غري �رشورية العمر دون 

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

شيير  كا للعمل  ب  مطلو >
 : هـ  اب  الواتس  على  التةاصل 

 0956994813
<جمموعة حديثة املن�شاأ مقرها 
الرئي�شي املزة بحاجة اىل موظفة 

اإداري���ة لاأعمال االإداري���ة ب��دوام 

األف7   65 ال���رات���ب  ���ش��ب��اح��ي 

اخلربة غري �رشورية املوا�شات 

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

 0944399193 – 2157150
<وكالة للم�شتح�رشات التجميلية 
ب��ح��اج��ة ل��ت��وظ��ي��ف م���ن���دوب���ات / 

الراتب  ن�شبة   + ب��رات��ب  م�رشفة 

ي�شل ل 75 الف �شهريا و يبداأ 

من 40 الف  ه� : 2154735 
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2017 العــــدد 677  - دم�شــــــــــــــق 9336 117  تشرين الثاني     

 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

 مطلوب لشركة طبية لألدوية
بشرط التفرغ الكامل 

1 -  موزعين ) دمشق - ريف دمشق (
 مع سيارة هـ : 0944214156

2 -  موظفات ) إجادة برنامج األمين +   
Excel + Wored  ( هـ : 2110010

 برامكة - السوق التجاري - جانب ملعب تشرين 
عمال

<ســـوبر ماركـــت بحاجة 
الـــى عمال صالـــة  للعمل 
مـــن  ئي  مســـا م  ا و بـــد
الســـاعة 4 عصرا الى 10 
ليـــال براتـــب 30 الـــف هـ : 

 0954857427
<مطلوب للعمل بدون شهادة او 
الوات ساب هـ  للتواصل على  خبرة 

0956994813 :
مهن

<����رشك���ة م��ط��ع��م ب��ال�����ش��ه��ب��ن��در 
ب����دوام  ك��ا���ش��ي��ري  ب��ح��اج��ة اىل 

م�شائي 8 �شاعات / �شاب �شالة 

 : ه�������  ط����ل����ب����ات  ت����و�����ش����ي����ل  و 

 –  0 9 5 6 7 8 7 1 6 3
 4436998

<مطعم وجبات �رشيعة و بيتزا 
بحاجة اىل كابنت �شالة و كوميك 

 : ه������   / ان��������اث   – ذك��������ور   /

 0999732041

رعاية وتوظيف
<مطلوب عامات خدمة منزلية 
لرعاية امل�شنني / عمال تنظيف 

 –  3325978  : ه�  الور�شات 

 0992337260
<م���ط���ل���وب ع���م���ال و ع��ام��ات 
مغري  براتب  الور�شات  تنظيف 

 –  5 6 5 5 7 9 2  : ه���������� 

 0964847189
منزلية  خدمة  عاملة  <مطلوب 
لرعاية م�شنة غري مقيمة او مقيمة 

ب���رات���ب ي��ب��دا م���ن 70 ال���ف ه� 

 –  5 6 5 5 7 9 2 :

 0999786564
<مطلوب مقيمة للعمل لدى عائلة 
م��دي��ن��ة دم�شق  حم��رتم��ة ���ش��م��ن 

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

 2725224 – 0931434849

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
و  انكليزيـــة  <مـــدرس 
باملناهج  فرنســـية خبير 
اخلاصـــة  و  احلكوميـــة 
 – ة  صغيـــر يـــة  قر  (
باكســـتانية – شويفات ( 
دورات خاصة للشـــهادات 
 – ء  للضعفـــا يـــة  تقو
ثـــة  د محا  – جمـــة  تر
هــــ  األعمـــال  لســـيدات 
 –  0 9 3 8 6 7 0 3 4 2  :

 6613046

ليـــة  للجا بيـــة  عر لغـــة 
الروسية + تعليم احملادثة 
باللغة الروسية للمبتدئني 
و تعليـــم العربيـــة للروس 
 –  0944491978  : هــــ   /

 6613046
<مدرس انكليزية و فرنسية 
خبيـــر متخصـــص باملناهـــج 
 ( احلكوميـــة  و  اخلاصـــة 
شويفات – وطنية – سورية 
خاصـــة  دورات   ) حديثـــة 
للشـــهادات تقوية للضعفاء 
– ترجمـــة كتـــب – محادثة 
هــــ  ل  عمـــا أل ا ت  ا لســـيد
 6613046 – 0944491978

ادوات كهربائية  <ت�شفية حمل 
يف ال�شناعة ه� : 0933211227 

 2229443 –

الدراسات  بكافة  يقوم  <متعهد 
في  مكتب  املعمارية  و  املدنية 
 –  3346110  : هـ  الصاحلية 

0944335311
جميع  ل�شيانة  م�شتعد  <�شاب 
تركيب  و  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ات  ان����واع 

ال��ري�����ش��ي��ف��رات يف امل���ن���ازل ه��� : 

0991212638

<ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ي��ارة دا���ش��ي��ا �شنع 
عفني  ل���ون  خ�شو�شي   2003
بحالة الوكالة فر�ش جلد هيدروليك 

م�شجلة   – �شاخن  ب��ارد  مكيف 

كم   195000 ع�����داد  ���ش��ي��دي 

اقت�شادية 14 ح�شان ال�شعر بعد 

املعاينة ه� : 0934637936

سيارات لآلجار 
<مطلوب �شيارة تك�شي عمومي 
ل�������اج�������ار ال�����������ش�����ن�����وي ه�������� : 

 0945665248

ل��دي��ه �شيارة  < ���ش��اب ���ش��وري 
خ��ا���ش��ة و اق���ام���ة ر���ش��م��ي��ة يف 

ب����ريوت ي��ب��ح��ث ع��ن ع��م��ل ل��دى 

�رشكة بني لبنان و �شورية ه� : 

0934656608

خمت�ش  عربية  لغة  <م��در���ش 
و  الطاب  برفع م�شتوى كفاءة 

وفق  ممتازة  عامة  حت�شيلهم 

لل�شهادتني  احل��دي��ث  امل��ن��ه��اج 

ال���ث���ان���وي و االأ����ش���ا����ش���ي ه���� : 

 –  0 9 3 2 8 8 2 3 3 4
 0955689222

<مـــدرس لغـــة روســـية و 
انكليزيـــة خبير / دروس 

سائقون 
�شهادة  يحمل  موظف  <مطلوب 
للعمل  عامة  او  خا�شة  �شواقة 

ك�شائق او موزع او م�شاعد �شائق 

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

 0930147448 – 5641542

أزياء..
<يلزمنا عامل /ة/ خياطة درزة 
ن�شواين  ���ش��ب��ورات   – حبكة   –
ال��دي��ن  رك���ن  ���رشق��ي  يف  للعمل 

 2710012  : ه�  مغرية  باجور 

 0947482068 –
<م���ع���م���ل خ���ي���اط���ة يف ����ش���ارع 
ال�شاحلية بحاجة اىل مق�شدار 

 : ه����������  ج�������ي�������دة  خ�����������ربة  ذو 

 0945416798
<يلزمنا عامات امباج ف�شتان 
�شهرة يف منطقة املهاجرين ه� : 

 0944822416

سكرتاريا..
< ���رشك��ة جت��اري��ة ب��ح��اج��ة اىل 
ل��دى  للعمل  حمجبة  ���ش��ك��رت��رية 

فرعها اجلديد بالربامكة اخلربة 

غري �رشورية التفرغ للعمل بدوام 

من 9 �شباحا حتى 5.30 م�شاء 

املوا�شات موؤمنة العمر دون 40 

�شنة براتب 60 الف �شهريا ه� : 

 0988179715 – 2215788
<موؤ�ش�شة جتارية ترغب بتعيني 
�شكرترية للقيام باالأعمال املكتبية 

بفرعها  �شاعات   8 ب���دوام  ف��ورا 

كحد  ثانوية  ال�شهادة  باحلمراء 

ادن��ى ب��دون خربة و املوا�شات 

موؤمنة االت�شال من 11-6 ه� : 

2255351 – 0955553922
<جم��م��وع��ة جت���اري���ة ت��ع��م��ل يف 
جم���ال اال���ش��ت��رياد ب��ح��اج��ة اىل 

للعمل  نيقة  اأ حمجبة  �شكرترية 

لدى فرعها  اجلديد /بالربامكة 

– احلمرا / بدوام �شباحي براتب 
األف مبدئيا ال�شهادة ثانوية   45
اخل��ربة غري  متفرغة  ادين  كحد 

م��ط��ل��وب��ة امل����وا�����ش����ات م��وؤم��ن��ة 

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

 2232246 – 2255351
<����رشك���ة جت���اري���ة ب��ح��اج��ة اىل 
ل��دى  للعمل  حمجبة  ���ش��ك��رت��رية 

فرعها اجلديد بالربامكة اخلربة 

غري �رشورية التفرغ للعمل بدوام 

من 9 �شباحا حتى 5.30 م�شاء 

املوا�شات موؤمنة العمر دون 40 

�شنة براتب 60 الف �شهريا ه� : 

  0932412883 – 2253714




