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الوالء للخدمات 
تنظيف وتعزيل �شقق - فيالت - �شركات

تاأمني  رعاية م�شنني و�أطفال بدو�م �أو مقيمات    

0931434849  /  2725224 

ش
ف�

ع
ل 

نق
 

 رقم املوافقة 4060 /�ش.د�ش

 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 

 مطلوب للعمل
1- معلم مكنة قهوة اإك�سربي�ص ) م�سروبات �ساخنة ( 

2-  موظفات كوميك ذو خربة ومظهر لئق 

3-  موظف ) ـة( يجيد الكتابة  على الكمبيوتر ذو خربة عالية 

4 -  عامالت تنظيف وعامالت مطبخ 

 مكان العمل ) اتو�سرتاد املزة(

لال�ستعالم هاتف : 0944474020  / 0941551550 / 6644699

 م�ســـتودع لالأدوية يف دم�سق 

 يعلن عن حاجته للوظائف التالية 
 �أمني م�ستودع : 

- خربة لتقل عن 3 �سنوات بالعمل يف م�ستودعات الأدوية  - �سخ�سية قيادية             

- قادر على حتمل �سغط العمل - متفرغ ب�سكل كامل       - معفى من خدمة العلم 

م�رشف مبيعات  

 - لديه خربة يف جمال املبيعات -�سخ�سية قيادية   - قادر على حتمل �سغط العمل 

 - متفرغ ب�سكل كامل - معفى من خدمة العمل

  عمال حتميل وتو�سيب 

 - تفرغ كامل       - قدرة على حتمل �سغط العمل     - معفى من خدمة العلم 

 موزع       - حا�سل على �سهادة قيادة ولديه خربة بطرقات دم�سق 

                   - متفرغ ب�سكل كامل معفى من خدمة العلم 

 على من يجد بنف�سه املوا�سفات املطلوبة الت�سال على هاتف : 0993317950

hibapharmasy@gmail.com اإىل  CV اأو اإر�سال

فرصة عمل 
 مطلوب لشركة إنتاج فني قيد التأسيس في دمشق 

     سكرتيرة تنفيذية 
 المطلوب : 

- أن تجيد اللغة اإلنكليزية .
- خبرة جيدة في استخدام الكمبيوتر 

 للمهتمين يرجى إرسال السيرة الذاتية إلى 
 E-mail:gaboco2018@gmail.com

باملزة  ال�سفر  بداعي  منزل  <للبيع 
ك�سوة  170م2  �سوكة  اتو�سرتاد 

فوري  الت�سليم  مغر  ب�سعر  ممتازة 

لــلــجــاديــن فــقــط دون و�ــســيــط هــــ : 

 0944757061 – 6133267
اجلالء  طريق  باملزة  منزل  <للبيع 
مقابل اجلالء ط5 �سوكة  م�ساحة 

نـــوم و  ــدة 2  100م2 كــ�ــســوة جــي
�سالون ب�سعر 100 مليون و بازار 

هـ : 0932873289 

<للبيع منزل على خط اجلبل بنايات 
ملكية اطاللة  14 ط اخري ك�سوة  ال 

و  مولدة  كاملة +  بناء  رائعة خدمات 

م�سعدين ك�سوة �سوبر �سوبر ديلوك�س 

غرفتني نوم و �سالون و مطبخ امريكي 

م�ساحة 85م2 مطلوب 75 مليون مع 

الفر�س هـ : 0949599996 

<للبيع منزل على اتو�سرتاد املزة بعد 
بناء جميل + مدخل جميل  البعث  دار 

اجتاهات   3 على  اطاللة  ط8  �سوكتني 

 3  / ديلوك�س  ك�سوة  190م2  م�ساحة 

غرف نوم و �سالون و جلو�س و حمامني 

و �سوفاج و خدمات بناء كاملة مطلوب 

220 مليون هـ :0949599996 

شقق متفرقة 
رائعة  اطاللة  للبيع  �سكنية  <�سقة 
ك�سوة ديلوك�س ط5مع غرفة خدمة 

يف القبو م�ساحتها 120م2 م�رشوع 

دمر ال�سكني جزيرة 24 االت�سال 

 : هـ  مبا�رشة  العالقة  �ساحب  مع 

 2312666 – 0959217558
<للبيع او املقاي�سة  منزل بكورني�س 
و  غــرف   3 الــتــجــارة طابو اخ�رش 

�سوفا بلكون الت�سليم فوري للجادين 

هـ : 0951553163 

< للبيع او املقاي�سة منزل بالق�سور 
�سارع اخلطيب ط1 طابو اخ�رش 4 

غـــرف و �ــســوفــا الــتــ�ــســلــيــم فـــوري 

للجادين هـ : 0951553163 

<للبيـــع منـــزل بالشـــيخ محـــي 
الغنـــي  عبـــد  مجمـــع  الديـــن 
النابلسي ط5 مساحة 92م2 / 
3 غرف و صالون / كسوة عادية 
+ فســـحة ســـماوية 40م2 ب 55 

مليون هـ : 0944796215 

مزة 
املطار  طــريــق  بــاملــزة  مــنــزل  <للبيع 
 270 م�ساحة  مقابل اجلالء  القدمي 

م2 ك�سوة �سوبر �سوبر ديلوك�س ط2 

/ 3 غرف نوم و �سالون و حمامني 

 170 بناء كاملة مطلوب  / خدمات 

مليون هـ : 0949599996 

<للبيع منزل باملزة �سارع املدار�س 
75م2 ك�سوة �سوبر ديلوك�س 2 نوم 
 75 ب�سعر  االن�ساء  قيد  �سوفا   و 

 : هـــــــــــ  ـــــــــــــــــــازار  ب و  مـــــــلـــــــيـــــــون 

 0932873289
<للبيع منزل باملزة مقابل دار البعث 
عــلــى  اطــــاللــــة  160م2  مــ�ــســاحــة 

مليكية  ك�سوة  ط3  املــزة  اتو�سرتاد 

�سوبر ديلوك�س غرفتني نوم و �سالون 

و جلو�س و حمامني + خدمات بناء 

هـــــ:  مــــلــــيــــون   225 ب  كــــامــــلــــة 

 0949599996
باملزة  ال�سفر  بداعي  منزل  <للبيع 
ك�سوة  �ــســوكــة ط5  �ــرشقــيــة  فــيــالت 

ممتازة /3 نوم + �سالون / اطاللة 

مغر  ب�سعر  فـــوري  الت�سليم  رائــعــة 

ــلــجــاديــن فــقــط دون و�ــســيــط هــــ :  ل

 0944757061 – 6133267

<للبيـــع منزل بركـــن الدين 
كـــردان اخـــر طريـــق  جامـــع 
و  فتـــن  غر صف  ملســـتو ا
صالون مع منتفعات و سطح 
مســـاحة 120م2 ب 6 مليون 

هـ : 0944796215 
< �سقة ب�ساحية قد�سيا �سبابي ج 
11 ار�سية �سوكة بريئة الذمة ك�سوة 
ممتازة م�ساحات خمتلفة + حديقة و 

بناء  مثمر  �سجر  مع ممــرات  ترا�س 

حجر على املفتاح حماية كاملة  حديد 

امريكي ممتاز /  مطبخ   / م�سغول 

للجادين بدون و�سيط ب 35 مليون 

ــــــفــــــاو�ــــــس هـــــــــــ :  ــــــت ــــــل ــــــــل ل ــــــــاب ق

 0988266149
<للبيع منزل يف �سارع بغداد خلف 
كـــازيـــة عـــو�ـــس ط1 فــنــي مــ�ــســاحــة 

110م2 ك�سوة ديلوك�س مع الفر�س 
الت�سليم  بــازار  و  مليون   85 ب�سعر 

فوري هـ : 0933544188 

<للبيع منزل خلف م�سفى املجتهد 
دخلة جامع احليواطية ط1 فني /4 

ديلوك�س  كــ�ــســوة  �ــســالــون  و  غـــرف 

طابو  150م2  تكييف   + �ــســوفــاج 

اخــــ�ــــرش الــتــ�ــســلــيــم فـــــــوري هـــــ : 

 0933563343
<للبيع غرفة يف منطقة العدوي منزل 
 : هــــــــــ  اول  طـــــــابـــــــق  عـــــــربـــــــي 

 0947360571
<للبيع منزل بامليدان غوا�س قبو 4 
غرف و �سوفا و حديقة 25 و ال�سكن 

110 ي�سلح 3 عيادات له مدخلني من 
ــــنــــاء هــــــ :  ــــب الـــــ�ـــــســـــارع و مـــــن ال

 2235508 – 0947612004
<للبيـــع منـــزل عربـــي بباب 
ســـريجة جاب املختار طابو 
اخضـــر 3 غـــرف و منتفعـــات 
بســـعر 28 مليون و بـــازار هـ : 

 09334422268
القدمي  بــريوت  طريق  �سقة  <للبيع 
م�ساحة  �سوكة  ـــورد  ال جبل  مــفــرق 

80م2 فوق املحالت م�سم�س ب�سعر 
4.5 مليون على البازار ي�سلح عيادة 

هـ : 0999558961 

جــادة  املهاجرين  يف  �سقة  <للبيع 
ثانية جادة املرابط م�ساحة 100م2 

ار�سي طابو اخ�رش ي�سلح لعيادات 

او موؤركز طبي ال�سعر 80 مليون و 

بازار هـ : 0933111330 

<للبيع منزا باملزة فيالت �رشقية جانب 
م�ساحة  ط9  اللوت�س  مــاركــت  �سوبر 

100م2 ك�سوة �سوبر ديلوك�س غرفتني 
ــوم و �ــســالــون + مطبخ امــريــكــي +  ن

�سوفاج +  مولدة و خدمات بناء كاملة 

 130 مــطــلــوب  �ــســمــايل  قبلي �ــرشقــي 

مليون هـ : 0949599996 

الــرازي ب�سعر  <للبيع ا�سهم خلف 
مغر للجادين فقد دون و�سيط ح�رشا  

هـ : 0944757061 

<للبيع منزل باملزة فيالت غربية ط 
ار�سي + حديقة + كراج امل�ساحة 

800م2 للجادين فقط دون  الكلية 

 –  6127552  : هـــــ  و�ـــســـيـــط 

 0944757061
اجلالء  طريق  باملزة  منزل  <للبيع 
مــقــابــل املــلــعــب مــ�ــســاحــة 145م2 

كــ�ــســوة قــدميــة /3 غـــرف نـــوم و 

�سالون / ط7 ب�سعر 110 مليون 

و بازار هـ: 0932873289 

<للبيع على خط اجلبل منزل ط1 
م�ساحة 90م2 ك�سوة �سوبر �سوبر 

نوم و �سالون و  ديلوك�س غرفتني 

جلو�س اطاللة على ال�سارع العام 

 : هــــــ  ـــون  ـــي ـــل م  100 مــــطــــلــــوب  

 0949599996

<للبيع  منزل يف الرو�سة – املالكي 
�سعالن  املزرعة –  ابو رمانة –   –
ــو�ــس  �ــســارع بــغــداد 6م2  – عــرن
/300م2 هـ : 0933544188 هـ 

 0933544188 :

حة  مسا فتني  غر من  ل  <منز
سبع  العمارة  منطقة  في  75م2 
او  ورشة  او  للسكن  يصلح  طوالع 
مستودع هـ : 0944354447 
<للبيع منزل يف قد�سيا جادات ج3 
120م2  مــ�ــســاحــة  طــابــق ار�ــســي 

مع  خــارجــي  180م2   + داخــلــي 

اطاللة خالبة ك�سوة ديلوك�س بداعي 

ــم فــــــوري هـــــ :  ــي ــ�ــســل ــت الــ�ــســفــر ال

 0967387212
<منزل عربي للبيع ح�سة من عقار 
ر�س   – القدمية /3 غرف  دم�سق 

ديار – منتفعات – مع و�سيط 25 

ــــون طـــــابـــــو اخـــــ�ـــــرش هـــــــ :  ــــي مــــل

 0932463164

<لالجار ال�سنوي او 6 ا�سهر منزل 
�سالون  و  غــرفــة  ط1  جبل  بــاملــزة 

 180 ك�سوة و فر�س جيد جدا ب 

الف �سهريا هـ : 0932873289 

<لالجار بدم�سق غرف مفرو�سة ) 
2+3 ( �ــرشيــر + حــمــام + بـــراد + 
 ) ال�سامي  البيت   ( �سمن  مكيفة 

�سارع  بغداد دخلة القزازين خلف 

جامع اجلوزة هـ : 2320771 – 

 0 9 3 6 8 5 5 4 5 5 -

 0933554418
<لـــالجـــار الــ�ــســنــوي مــنــزل بــاملــزة 
اتو�سرتاد جانب دار البعث 3 غرف 

نــــوم و �ــســالــونــني كــ�ــســوة �ــســوبــر 

ديلوك�س مفرو�س ط8 + مولدة لبناء 

و خدمات كاملة و باركينغ لل�سيارات 

ب 5.5 مليون �سنويا قابل للتفاو�س 

هـ : 0932873289 

<لالجار منزل باملزة فيالت غربية 
بعد حاجز االت�ساالت 3 غرف نوم 

فر�س  و  ك�سوة  مفرو�س  �سالون  و 

ممتاز ط1 مطلوب 3.6 مليون �سنويا 

هـ : 0949599996 

<لالجار �سقة بدون فر�س 4 غرف 
و موزع تقاطع حامي�س برزة على 

�سمايل  قبلي  الرئي�سي  الــ�ــســارع 

 : هــــــــــــ   2 140م ـــــــــي  ب غـــــــــر

 0933533799
<لالجار منزل غرفة نوم و �سالة و 
جــدال  جميلة  اطــاللــة  ط8  �سالون 

فر�س  مفرو�س  كاملة  بناء  خدمات 

ديلوك�س مطلوب 3.8 مليون �سنويا 

هـ : 0949599996 

<لـــالجـــار الــ�ــســنــوي مــنــزل بــاملــزة 
�سالون  و  نــوم  اتو�سرتاد ط2 /2 

ك�سوة و فر�س و�سط ب 2.7 مليون 

�سنويا هـ : 0932873289 
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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 

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 دوماني أتوليه للهندسة والمقاوالت 
 تطلب

 محاسب ) ـة( من ذوي الخبرة      للعمل بدوام كامل أو جزئي 
 مهندس ) ـة( ديكور

 eng@doumaniatelier.com  على اإليميل  CV يرجى إرسال الـ 
 لال�شتعالم �الت�شال على �لرقم  4447238   من �ل�شاعة 10٫00 �شباحًا  حتى  3٫00 ظهر�ً 

 مطعم قيد الإفتتاح 
بحاجة اإىل 

 �سيف غربي + �سيف �سرقي
 بدوام م�سائى و�سباحي 

وعمال مطبخ ومطعم
 مكان العمل  املزة - قرب املوا�ساة 

 لال�ستف�سار  هاتف  6644699 / 0944474020 / 0941551550

 مطلوب موظفة للعمل لدى عائلة 
موؤلفة من 4 اأ�سخا�ص 

بدوام جزئي 10 - 7 براتب 60٫000 

اأو مقيمة براتب 75٫000 

 العنوان م�ساكن برزة  0933427080 / 2332045

 شــــركة تجارية 
تطلب  للعمل لديها ضمن مدينة دمشق 

              ســــكرتيرة                 محاسب ) ـة(    
              إشراف                         موظفات تسويق 

 لالستعالم يرجى االتصال على األرقام  2335030  - 0936445544

 يعلن فندق العامر عن حاجته  
-  حالق رجايل                -  موظفني ا�ستقبال 

-  عامالت تنظيف غرف - عامالت تنظيف 
 -معلم �ســـــناك دوام من 9 �سباحًا حتى 6 م�ساًء  

لال�ســـتعالم هـ : 2116600 

احلمرا  �سارع  �سقة يف  <لالجار 
العام �سالون + غرفة نوم و منافع 

و برندا كبرية مفرو�س طابق �سكني 

اطاللة جيدة من املالك بعد 12 ظهرا 

هـ : 0944362525 

<لــالجــار مــنــزل على خــط اجلبل 
غرفة نوم و �سالون ك�سوة جديدة 

العام مطلوب  ال�سارع  اطاللة على 

ــــف الـــدفـــع �ــســنــوي هــــ :  150 ال
 0949599996

<لالجار ال�سنوي منزل باملزة دوار 
 + / ط8  نفي�سة  برجية   / املوا�ساة 

مولدةو خدمات كاملة للبناء  ك�سوة 

و فر�س �سوبر ديلوك�س غرفتني نوم 

و �سالونني اطاللة رائعة جدا ب 3.5 

مليون �سنويا هـ : 0932873289 

<لــلــبــيــع حمــل فــــروج بــرو�ــســتــد و 
كامل  مع  50م2  م�ساحة  �ساورما 

بعد  ال�سعر  املــزة  يف  التجهيزات 

ـــلـــجـــاديـــن فـــقـــط هـــــ :  املـــعـــايـــنـــة ل

 0933568282
<للبيع حمل جتاري بال�سيدة زينب 
�سوق جتاري  التني �سمن  ب�سارع 

م�ساحة 16م2 هـ : 5841534 من 

8 – 10 م�ساء 
القدمية  الزاهرة  للبيع حمل يف   >
م�ساحة  التوحيدي  مدر�سة  خلف 

23م2 مع �سقيفة 14م2 ك�سوة جيدة 
هـ : 8823226 – 8822932 

<مستودعات لالجار طريق دمشق 
الدولي  الصبورة اتوستراد بيروت 

هـ : 0993496677 
بال�ساحلية  جتــاري  حمل  <للبيع 
 + 30م2  م�ساحة  م   3,5 واجــهــة 

 : هــــــــــــ   2 20م ـــــة  ـــــف ـــــي ـــــق ـــــس �

 0969941355

<�رشكة للهند�سة و املقاوالت تطلب 
اخلــرة  ذوي  مــن  /ة/  حمــا�ــســب 

 : هـ  او جزئي  بــدوام كامل  للعمل 

 4447238
<مطلوب �ساب للعمل يف جمال بيع 
ذو  بال�ساحلية  الن�سائية  احلقائب 

خرة جيدة و دوام كامل ح�رشا و 

راتـــب ممــتــاز هـــ : 3312007 – 

 0944323385
امني  اى  بحاجة  ادويـــة  م�ستودع 

مــ�ــســتــودع بــخــرة ال تــقــل عـــن 3 

�سنوات  معفى من اخلدمة و متفرغ 

هـ : 0993317950 

كلية  خريج  /ة/  �سيدالين  <مطلوب 
ذو خرة  االنكليزية  يتقن  و  ال�سيدلة 

مبجال املبيعات متفرغ و ملتزم بالدوام 

لدى  للعمل  العمل    يتحمل �سغط  و 

م�ستودع ادوية هـ : 0993311779 

<�ـــرشكـــة مــقــرهــا فــكــتــوريــا تطلب 
موظفات من كافة االخت�سا�سات هـ: 

 0936445544 – 2335030
<�سالة عر�س منتجات �سنع يف 
�سورية  للعناية باملراأة بحاجة اىل 

اإحدى  لدى  للعمل  حمجبة  موظفة 

�ساالتها / م�ساكن برزة – احلمرا 

�سكرتاريا   – املحا�سبة  مبجال   /

براتب 50 األف العمر دون 35 �سنة 

املــوا�ــســالت موؤمنة االتــ�ــســال  من 

 –  0965391473  : هـــ   6-11
 2256550

<مطلوب مندوب مبيعات ذو خرة 
مع �سهادة �سوق مبعا�س مغر جدا 

هـ : 0945557697 

<مطلوب موظفة للعمل يف مكتب و 
اخلرة غري �رشورية االت�سال من 

9-2 ظهرا هـ : 0942249280 

غربية  فيالت  باملزة  منزل  <لالجار 
على ال�سارع العام م�ساحة 700م2 

دوبلك�س ك�سوة ممتازة ي�سلح ل�رشكة 

او ملكاتب حديقة + م�سبح + كراج 

�سيارة هـ : 0949599996 

فيالت  بــاملــزة  فيال  <لــالجــار طابق 
�رشقية جانب بارفيه م�ساحة 280م2 

+ مولدة خا�سة بالبناء بدون فر�س 

ي�سلح ل�رشكة او �سكن ك�سوة جيدة 

 : هـــ  �سنويا  مليون   6 ب�سعر  جــدا 

 0932873289
ـــالجـــار مــنــزل يف الـــرو�ـــســـة –  <ل
املالكي – ابو رمانة – املزرعة بفر�س 

او بدون هـ : 0933544188 

<لالجار ال�سنوي طابق فيال باملزة 
un   ط  ال  �ــســارع  فيالت غربية  

ار�سي + حديقة + م�سبح + كراج 

او  ديبلوما�سي  او  ل�رشكة  ي�سلح 

مكاتب او �سكني ك�سوة ملكية فارغ  

دون فر�س �سعر 15 مليون �سنويا و 

ـــتـــفـــاو�ـــس  هـــــ :  ـــل ــــــــازار قــــابــــل ل ب

 0932873289
<لالجار ال�سنوي منزل باملزة طريق 
اجلالء مفرو�س 3 غرف نوم و �سالون 

 3.6 ب  جــدا  جيد  فــر�ــس  و  ك�سوة 

مليون �سنويا هـ : 0932873289 

<لالجار على اتو�سرتاد املزة منزل غرفتني 
فر�س  و  عادية  ك�سوة  ط2  �سالون  و  نــوم 

عادي مطلوب 250 الف الدفع �سنوي قابل 

للتفاو�س هـ : 0949599996 

الن�سف  او  الــ�ــســنــوي   ر  <لــالجــا 
�ــســنــوي مــنــزل بـــاملـــزة جــبــل فــيــالت 

املــنــارة ط1  مت�سلة جــانــب رو�ــســة 

ب�سيط   فر�س  مــع   منافع  و  غرفتني 

 –  6610447  : هـ  جميلة  اطاللة 

  0944260901
<لالجار ال�سنوي منزل باملزة فيالت غربية 
جانب دوار ال�رشايا بناء اجلمعيات ك�سوة و 

فر�س �سوبر ديلوك�س غرفتني نوم و �سالون 

+ خدمات بناء كاملة + كراج و مولدة ب 4.5 

مليون �سنويا هـ : 0932873289 

طريق  على  باملزة  ال�سنوي  <لالجار 
اجلالء ط ار�سي ك�سوة و فر�س �سوبر 

ديلوك�س م�ساحة اجمالية 550م2 مع 

احلدائق / 32 غرف نوم و �سالونني 

 6.5 ب�سعر  باركينغ  / موقع مميز + 

مليون �سنوي هـ : 0932873289 

<لـــالجـــار مــنــزل بــاملــالــكــي جــانــب 
اجلاحظ 3 غرف نوم و �سالون ك�سوة 

مليون   4.5 مطلوب  ممتاز  فر�س  و 

�سنويا هـ : 0949599996 

<لالجار ال�سنوي منزل باملزة طريق 
اجلــالء بــدون فر�س 3 غــرف نــوم و 

 : هـــ  �سنويا  مــلــيــون   3 �ــســالــون ب 

 0932873289
<لالجار ال�سنوي منزل باملزة اتو�سرتاد 
مقابل دار البعث ط2 / 3 غرف نوم و 

�ــســالــون / كــ�ــســوة و فــر�ــس عـــادي + 

خدمات بناء كاملة  م�ساحة 160م2 ب 

3 مليون �سنويا هـ : 0932873289 

مبجال  تعمل  جتارية  <مجموعة 
املستحضرات الطبية تطلب موظفة 
 100 اإلشراف براتب  حصرا بقسم 
الف بدوام 9 ساعات العمر من 20 
سنة حتى 32 سنة هـ : 2274171 

 0961144445 –
مطبعة مبنطقة املجتهد تطلب موظف 

 5 دوام  الــف   50 براتب  موظفة  او 

 –  2256569  : هـــــ  �ـــســـاعـــات 

0996525945
طــبــيــة جتميلية   مــــواد  <مــ�ــســتــودع 
بالرامكة بحاجة اإىل طاقم اإدارية / 

مديرة تنفيذية – ا�ستقبال – مق�سم 

/ براتب 60 األف �سهريا العمر دون 

40 �سنة اخلـــرة غــري �ــرشوريــة و 
ـــــــوا�ـــــــســـــــالت مــــــوؤمــــــنــــــة هــــــــ :  امل

 – 2144403 – 0966226640
2135309

مغر  مبعا�س  مميزة  عمل  <فر�سة 
جدا هـ : 0945557697 

<�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة ) 
ا�ستقبال – �سكرتاريا – خدمة زبائن 

براتب  بالرامكة  اجلديد  بفرعها   )

50 الف �سهريا العمر دون 35 �سنة 
اخلرة غري �رشورية و املوا�سالت 

 –  0933606019 هـــــ:  مــوؤمــنــة 

 2144402
ير  تصد و  د  ا ستير ا كة  <شر
الئق  مظهر  ذات  موظفة  تطلب 
مجاالت  عدة  في  قوية  شخصية  و 
نصف  و   8 من  بدوام  مكتبية 
صباحا حتى 5 و نصف مساء براتب 
 -  2274171  : هـ  الف   60

0954995000

<لالجار السنوي محل جتاري 
اخـــر خـــط مـــزة جبـــل ســـاحة 
الهـــدى مســـاحة 30م2 بـــدون 

وسيط هـ : 0933442268 
<لالجار حمل يف ال�سعالن  احلمرا 
العابد  �سارع  ال�ساحلية  الطلياين 

املزرعة هـ : 0933544188 

<لالجار مكتب او �سالة جتارية يف 
ــو رمــانــة رو�ــســة حــمــرا �ساحلية  اب

�سارع بغداد امل�ساحة من 40م2 اىل 

500م2 هـ : 0933544188 
<للبيع مكتب جتاري باملزة برج تاة 
ط1 م�ساحة 60م2 مع منافع مفرو�س 

الباركينغ  فروغ و ملك اطاللة على 

اخللفي هـ : 0947265184 

اراضي 
<للم�ساركة حم�رش مبنطقة م�سايا 
اطــاللــة خــالبــة لــلــجــاديــن فــقــط دون 

 –  0944757061  : هـــ  و�ــســيــط 

 6127552

زراعية  ارض  لدينا  <يتوفر 
ذات اطاللة رائعة في قلعة جندل 
تصلح   / مختلفة  مساحات   /
ل  تصا ال ا ت  ا ر ستثما ال ا فة  لكا
حتى  صباحا   10 لساعة  ا من 
 –  6823448 هـ:  مساء   6

0933594898

موظفون
<مــوؤ�ــســ�ــســة جتــــارة عــامــة بــاملــزة 
 ( انـــيـــقـــة  مـــوظـــفـــة  بـــحـــاجـــة اىل 

ا�ستعالمات – حما�سبة – ا�رشاف 

( براتب 65 الف العمر دون 30 

�سباحي  �ساعات   8 الـــدوام  �سنة 

اخلرة غري �رشورية و املوا�سالت 

موؤمنة هـ : 2157150 

< يلزمنا موزع للعمل يف م�ستودع 
ادوية حا�سل على �سهادة قيادة و 

لديه خرة بطرقات دم�سق  متفرغ 

ـــى مـــــن اخلـــــدمـــــة هــــــ :  و مـــعـــف

 0993317950
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ـــــة بــحــاجــة اىل  ــودع ادوي ــت ــس <مــ�
�سهادة  حتمل  تنفيذية  �سكرترية 

و  االنكليزية  اللغة  تتقن  و  جامعية 

برامج الكمبيوتر متفرغة و ملتزمة 

بالدوام هـ : 0993311779 

مظهر  ذات  سكرتيرة  <مطلوب 
في  للعمل  حسن  شكل  و  الئق 
براتب  مكتب جتاري وسط دمشق 
45 الف ل.س هـ : 2252641 

 0997475568 –
جتاري  ملكتب  �سكرترية  <مطلوب 
بالق�ساع جتيد العمل على الكمبيوتر 

متفرغة   املكتبية  باالأعمال  القيام  و 

ذات  �سنة   35 دون  العمر  للعمل 

الــوات  عــر  التوا�سل  الئــق  مظهر 

 –  5427524  : هــــــ  �ـــــســـــاب 

 0944210336

موظفون
<�رشكة جتارية ال�سترياد و ت�سدير 
حما�سبة  اىل  بحاجة  الطبية  املــواد 

موؤمنة  املوا�سالت  الــف   65 براتب 

اخلرة غري �رشورية العمر دون 30 

�سنة هـ : 2157150 

<مطلوب م�رشف مبيعات ذو خرة 
على  قـــادر  قــيــاديــة  �سخ�سية  ذو  و 

حتمل ال�سغط و معفى من اخلدمة 

هـ : 0993317950 

<مطلوب مهند�س /ة/ ديكور للعمل 
لدى �رشكة للهند�سة و املقاوالت هـ : 

 4447238
للعمـــل  نســـة  ا ب  <مطلـــو
للعمـــل  الفوتوشـــوب  علـــى 
فـــي مكتـــب بشـــارع خالد بن 

الوليد هـ : 2254346 
<جمموعة حديثة املن�ساأ مقرها الرئي�سي 
لدى  للعمل  اآن�سة  اإىل  بحاجة  بالرامكة 

�سالتها اجلديدة باحلمرا بدوام �سباحي 

براتب 60 األف �سهريا اخلرة غري مطلوبة 

�سكان  مــن  يف�سل  موؤمنة  املــوا�ــســالت  و 

الرامكة و ما حولها هـ : 2135309 – 

 0966226640 - 2144402
طاقم  اىل  بحاجة  جتارية  <�رشكة 
 / ا�ـــرشاف   / حما�سبة   ( موظفني 

 –  2335030  : هـــ   / �ــســكــرتــرية 

 0936445544
<�رشكة جتارية تطلب اآن�سة حمجبة 
للعمل لديها بفرعها اجلديد بالرامكة 

خرة  بـــدون  �سنة   35 دون  العمر 

موؤمنة  املوا�سالت  األــف   60 براتب 

االتــ�ــســال مــن 11-6 مــ�ــســاء هـــ : 

2232246 – 0934241443
<م�ستودع ادوية بحاجة اىل مرا�سل 

هـ : 0993311779 

عمل  او  �سهادة  لديها  لي�س  <ملــن 
�رشكة طبية بحاجة لعدة اخت�سا�سات 

/ عـــالقـــات عــامــة / ا�ــســتــقــابــل – 

حما�سبة / العمر دون 30 �سنة بدوام 

�سباحي و راتب مغري حتى 80 الف 

هـ : -0959856004 6634032 

تسويقي  كادر  تطلب  طبية  <شركة 
لدى منتجاتها ضمن مدينة دمشق و 
العمل حصرا لالناث اخلبرة غير ضرورية 
 50 براتب  سنة   35-20 من  العمر 
 -  2274171  : هـ  نسبة   + الف 

0961144445
�سيكيورتي  امــن  موظف  <مطلوب 
للعمل لــدى �رشكة او بنك بــدوام 8 

او  �سباحي  �ساعة   12 او  �ساعات 

م�سائي اخلــرة غري �ــرشوريــة هـ : 

 0930147448 – 5641542

سكرتاريا
بتعيني  ترغب  حديثة  طبية  جمموعة 

�سكرترية ا�رشاف بدوام 8 �ساعات 

�سنة   30 دون  ــعــمــر  ال �ــســبــاحــي 

املوا�سالت موؤمنة الراتب 65 الف هـ 

 2157150 :

<مــطــلــوب �ــســكــرتــرية ملــحــل ادوات 
جتــمــيــل مبــعــا�ــس مــغــر جــــدا هــــ : 

 0945557697
تعمل يف جمــال  <جمــمــوعــة جتــاريــة 
اال�سترياد بحاجة اىل �سكرترية حمجبة 

ــدى فــرعــهــا  اجلــديــد / اأنــيــقــة للعمل ل

احلمرا / بدوام �سباحي  بالرامكة – 

براتب 45 األف مبدئيا ال�سهادة ثانوية 

كحد ادين متفرغة اخلرة غري مطلوبة 

املوا�سالت موؤمنة االت�سال  من 6-11 

هـ : 2255351 – 2232246 

<يلزمنا �سكرترية جتيد العمل على 
الكمبيوتر و االنرتنيت براتب 50 الف 

قــابــل لــلــزيــادة ح�سب اخلـــرة هـــ : 

 5618085 – 0940089029
<مــطــلــوب  لــلــعــمــل بــ�ــســكــل فـــوري 
�سكرترية  بــاملــزة  عقارية  مبوؤ�س�سة 

راتيب + عمولة دوام جزئي او كلي 

ــــة هــــــــ :  ــــوب اخلـــــــــــرة غـــــــري مــــطــــل

 0944757061

بتعيني  ترغب  جتــاريــة  <موؤ�س�سة 
املكتبية  باالأعمال  للقيام  �سكرترية 

بفرعها  �ــســاعــات   8 ــــدوام  ب فــــورا 

باحلمراء ال�سهادة ثانوية كحد ادنى 

بــدون خــرة و املــوا�ــســالت موؤمنة 

 : هــــــ   6-11 مـــــن  االتـــــ�ـــــســـــال 

2255351 – 0955553922
<مستودع طبي يطلب سكرتيرة للعمل 
80 الف  9 ساعات براتب  لديه بدوام 
التفرغ  20-35 سنة املهم  العمر من 
الكامل للعمل اخلبرة غير ضرورية هـ :  
 2230790 –  0954995000

عمال
طلبات  توصيل  عامل  <مطلوب 
بدوام  املزة  في  ماركت  لسوبر 
 : هـ  ز  ممتا تب  ا ر و  حي  صبا

0988354572
<معمل بحاجة لعمال تنظيف براتب 

جيد هـ : 0955552765 

تو�سيب   و  حتميل  عــمــال  مطلوب 

�رشط التفرغ  و القدرة على حتمل 

الظغط و ان يكون معفى من اخلدمة 

هـ : 0993317950 

نظافة  عامالت   / عمال  <مطلوب 
مبنطقة ابو رمانة براتب مغري هـ : 

 0960999803
بدون  /ة/  عامل  <مطلوب 
شهادة و بدون خبرة للعمل بسوبر 
اليومية  االجرة  بامليدان  ماركت 
فوق 1800 للتواصل حصرا واتس 

هـ : 0956994813 
<يلزمنا عامل يف معمل احذية يف 

جرمانا هـ : 0940089029

مهن
مطعم باملزة بحاجة اىل عمال مطبخ 

و كوميك �سالة هـ : 0944474020 

 6644699 –

رعاية وتنظيف
<مطلوب مدرات منزل للعمل لدى 
الف   100 براتب  بطرطو�س  عائلة 

بال�سهر هـ : 0940649505

<مطلوب مقيمة لدى م�سنة براتب 
 : هـــــــــ  ــــر  ــــه ــــس ــــ� ــــال ب ــــــــــف  ال  80

 0931606623
<يلزمنا مقيمة للعمل لدى عائلة موؤلفة 
من 4 ا�سخا�س براتب 75 الف هـ : 

 0933417080 – 2332045
<مــطــلــوب عــامــالت خــدمــة منزلية 
تنظيف  عــمــال   / امل�سنني  لــرعــايــة 

 –  3325978  : هـــ  الــور�ــســات / 

 0992337260
<مطلوب للعمل فورا مدبرة منزل 
غري مقيمة بــدوام �سباحي و رتب 

�سهري جيد هـ : 0999797487 

<مكتب لل�سياحة و ال�سفر باحلريقة يطلب 
للعمل لديه م�ستخدمة تقوم باعمال التنظيف 

 5.30  9- من  الـــدوام  باملكتب  االهتمام  و 

م�ساء هـ : 2232062 – 0991188495 

حالقة وجتميل
<مركز جتميل راقي يف املزة بحاجة 
و  اظــافــر  اخ�سائية   / كــوافــرية  اىل 

اخ�سائية ميك اب من ذوات اخلرة هـ 

0940373499 - 6623055 :

أزياء
<ور�ـــســـة خــيــاطــة يف ركـــن الــديــن 
خرة  ذو  درزة  عامل  اىل  بحاجة 

مبــجــال املــانــطــو و الــرتانــ�ــســكــوت 

الـــنـــ�ـــســـائـــي بــــاجــــور جـــيـــدة هـــــ : 

0933258928 – 2711309
براتب  خياطة  او  خياط  <مطلوب 
اجلامع  خلف  العمل  مكان  مغري 

االموي هـ : 0933758838 

سائقون 
<بحاجة اىل موظف يحمل �سهادة 
�سواقة خا�سة او عامة للعمل لدى 

العمل  م�ساعد  او  ك�سائق  �رشكة 

 –  5641542  : هــــــ  ــــــــوري  ف

 0930147448

<مطلوب ل�رشكة انتلج فني �سكرترية 
تنفيذية جتيد اللغة االنكليوزية و العمل 

 : اىل  امييل  ار�ــســال  الكمبيوتر  على 

 Gaboco2018 @gmail.com
�سكرترية  اإىل  بحاجة  جتارية  <�رشكة 
حمــجــبــة لــلــعــمــل لــــدى فــرعــهــا اجلــديــد 

بالرامكة بدوام �سباحي براتب 60 األف 

�سهريا ال�سهادة ثانوية كحد اأدنى اخلرة 

غري �رشورية و املوا�سالت موؤمنة هـ : 

2144403 – 0933606081
<طبيب ا�سنان بحاجة اىل  �سكرترية 
او م�ساعدة �سنية يف�سل من �سكان 

�سارع خالد بن الوليد جمتهد هـ : 

 0944411444 – 2244050
<مـــركـــز جتــمــيــلــي يف املــــزة بــحــاجــة  اىل 
�سكرترية حمجبة العمر دون 30 �سنة اخلرة 

غري �رشورية بدوام �سباحي براتب حتى 80 

الف هـ : 0959856004 – 6634032 
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رواتب

 مغرية 

شركة كبرى في القطر 
 تطلب موظفين من اإلختصاصات التالية 

1 - محاسبين من ذوي الخبرة ببرنامج األمين 
2 - موظفين وموظفات ترويج 

3 -  إحصاء ودراسات 
 job.syria.in@gmail.com على اإليميل  C.V إرسال الـ 

أو االتصال 4449411

و  روســـية  لغـــة  <مـــدرس 
دروس   / خبيـــر  انكليزيـــة 
ليـــة  للجا بيـــة  عر لغـــة 
الروســـية + تعليـــم احملادثة 
باللغة الروسية للمبتدئن 
للـــروس  العربيـــة  تعليـــم  و 
 –  0944491978  : هــــ   /

 6613046
مختـــص  س  ر مـــد >
ء  للضعفـــا لتحفيـــظ  با
و  ســـع  لتا ا و  يـــا  ر لو للبكا
االنتقالي ) مواد حفظية – 
فرنسي – عربي ( للتخلص 
و  حلفـــظ  ا بـــة  صعو مـــن 
التركيز على االسئلة الهامة 

هـ : 0956007964 

<مدرس انكليزية و فرنسية 
خبير باملناهج احلكومية و 
صغيـــرة  قريـــة   ( اخلاصـــة 
– شـــويفات  – باكســـتانية 
( دورات خاصـــة للشـــهادات 
تقويـــة للضعفاء – ترجمة 
ت  ا لســـيد ثـــة  د محا  –
األعمال هـ : 0938670342 

 6613046 –

<�سائق يحمل �سهادة �سوق عمومي 
يطلب عمال لدى �رشكة او �سفارة او 

ــــــــة حمــــــــــرتمــــــــــة هـــــــــــــ :  ــــــــل عــــــــائ

 0932394968
<كَوى ذو خرة كبرية يطلب عمال 
لدى م�سبغة يف جمال الكوي فقط 

هـ : 0932394968 

لتقدمي  م�ستعد  ريا�سيات  <مدر�س 
درو�س لطالب ال�سهادتني االعدادية 

و الثانوية اجلل�سة �ساعة و ن�سف ) 

1500 ل .�س للثانوية / 1200 ل. 
 : ـــــــــ  ه   ) ــــــــة  ــــــــدادي ــــــــالع ل ــــــــس  �

0933269408

<مدرس لغة فرنسية يعطي 

و  املســـتويات  لكافـــة  دروس 

الترجمـــة  دبلـــوم   لطـــالب 

باعمـــال  لقيـــام  مســـتعد  و 

الترجمة هـ: 0955407939 

 4423916 –

< جل�سات تدري�س لغة عربية لكافة 
املراحل و ال�سهادتني خا�سة تت�سمن 

�رشحا للمنهاج مع مراجعة القواعد 

و  االعـــراب  على  تدريب  و  ال�سابقة 

با�سعار  و  مب�سط  و  مميز  با�سلوب 

منا�سبة هـ : 0947463795 

<مدرس انكليزية و فرنسية 
باملناهـــج  متخصـــص  خبيـــر 
 ( ميـــة  حلكو ا و  صـــة  خلا ا
 – طنيـــة  و  – ت  يفا شـــو
دورات   ) حديثـــة  ســـورية 
تقويـــة  للشـــهادات  خاصـــة 
للضعفـــاء – ترجمـــة كتب – 
محادثة لسيدات األعمال هـ 
 6613046 –  0944491978

للبيع �سيارة �سكودا موديل 1998 

 1.650.000 ب�سعر  مفتاح خريطة 

ل.�س هـ : 0954331335 

<لــلــبــيــع مــيــكــرو بـــا�ـــس عــلــى خط 
مهاجرين باب توما نوع ا�سيا هـ : 

0933474893




