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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     0959116529 

الوالء للخدمات 
تنظيف وتعزيل �شقق - فيالت - �شركات

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

0931434849  /  2725224 

ش
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ل 
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شاب لبناني مقيم في دمشق 
 يملك سيارة خاصة لبنانية مستعد 
الستقبال طلبات خاصة إلى  لبنان 

وتأمين حجز أوتيل مضمون 100 ٪ 
 واتس : 0955341791 / 0096171226747

 فندق آرميتاج بدمشق  
يطلب للعمل لديه موظفين  وفق االختصاصات التالة 
1 -  مدير صالة            2 - كاشير                  3 -  كابتن صالة 

4 -  كومي                   5 -  بارمات                 6 -  عامل تنظيف 
 ساحة عرنوس  هاتف  4435344  / 0940000887 

مطلوب شاب )ـة( 
أمين خلوق ومرتب للعمل 
في محل  للعدد الصناعية 

بمنطقة المرجة  يفضل 
يكون حاصل على بكالوريا 

صناعية وغير مدخن 
0933866775  واتس اب 

2211648

 مطلوب ماكينة 
بنتوغراف مستعملة 

بحالة جيدة 
بسعر منافس 

0936002008 / 2233916

مطلوب مدبرة منزل

 للعمل لدى عائلة 

صغيرة محترمة 
بدمشق للقيام 

بأعمال المنزل ورعاية 
مريض غير مقعد 
0992591957

مزة 
�رشقية  فلليللات  بللاملللزة  �شقة  <للللللبلليللع 
 + نللوم  غللرف   3  / 180م2  م�شاحة 

�شالونني / �طالة ر�ئعة يوجد مر�آب 

+ م�شعد + مولدة للبناء �لت�شليم فوري 

للجادين هل : 0945801619 

نزلة  فيات �رشقية  باملزة  منزل  <للبيع 
جامع �الكرم جانب �للوت�س ط8 م�شاحة 

100م2 – ك�شوة �شوبر ديلوك�س غرفتني 
نوم و �شالون و منتفعات �شوفاج م�شتقل 

+ كر�ج �شيارت + مولدة و خدمات بناء 

 : ه  مللللللليلللون   130 ملللطلللللللوب  كلللاملللللللة 

 0949599996
<للبيع منزل باملزة طلعة �ال�شكان 
م�شاحة  ط3  �لزهر�ء  جامع  مقابل 

120م2 �شوكة ك�شوة عادية مطلوب 
100 مليون �طالة عل �التو�شرت�د 
و �ال�شكان هل : 0949599996 

باملزة  منزل  �ل�شفر  بد�عي  <للبيع 
م�شاحة 130م2 ك�شوة و�شط �طالة 

ر�ئعة ب�شعر مغر للجادين فقط دون 

 –  0944757061  : هللل  و�شيط 

 6133267

<للللللاجلللللار مللللنللللزل ملللفلللرو�لللس يف 
�ملهاجرين �جلادة �خلام�شة موقف 

�مل�شطبة غرفتني و �شالونني م�شاحة 

110م2 �لعقد �شتة ��شهر �و �شنوي 
 –  0933051300  : هلللللللل 

 2725224
�ل�شفارة  مقابل  مللنللزل  <لللاجللار 
�للبنانية ط1 م�شاحة 250م2 ك�شوة 

�للشللوبللر ديلللللوكلل�للس 3 غلللرف نلللوم و 

�للشللالللونللني + 3 حللمللامللات يللوجللد 

م�شعد و �شوفاج م�شتقل مطلوب 7 

مليون هل : 0949599996 

<لاجار �شقة بالطلياين غرفتني و 
مللنللافللع بلللدون فللر�للس بلللاب خللارجللي 

م�شتقل ك�شوة ممتازة ي�شلح مكتب 

 –  3349876  : هلللل  �للشللكللن  �و 

 0944223549
<لاجار  منزل على �تو�شرت�د �ملزة  
بناء مقابل د�ر �لبعث غرفتني نوم و 

�شالون و جلو�س  مفرو�س ك�شوة و 

 5 مطلوب  ديلوك�س  �شوبر  فللر�للس 

مللللللللللللليللللللون �للللللشللللللنللللللويللللللا  هلللللللللل : 

 0949599996
<لاجار �ل�شنوي �شقة مفرو�شة 3 
بحالة جيدة يف  منتفعات  و  غللرف 

بنك  جانب  �ول  حبوبي  �ل�شعان 

بيبلو�س ط3 فني بدون و�شيط هل : 

 0955794983
<لاجار منزل باملزة �ل�شيخ �شعد 
ط9  بناء حجر  نفي�شة  نبيل  مقابل 

و  ك�شوة  �شالونني  و  نللوم  غرفتني 

فر�س جيد جد� �طالة جميلة مطلوب 

 : هللللللل  �للللشللللنللللويللللا  مللللللللليللللون   3،3
 0949599996

<لاجار منزل على �تو�شرت�د �ملزة 
و  نللوم  غرفة   /6/ �ملحافظة   بناء 

فر�س  و  ك�شوة   مفرو�س  �شالون 

�شوبر ديلوك�س مطلوب 3،2 مليون 

�شنويا هل : 0949599996 

مشروع دمر 
<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 16 
م�شاحة 220م2 /4 غرف نوم + 3 

على  �لبناء   / + �شالونني  حمامات 

 80 ب�شعر  �لتحجري  قلليللد  �لهيكل 

مللللللللللللليللللللون للللللللللللللجللللللاديللللللن هلللللللللل : 

 0945801619
ج7  دمر  م�رشوع  �شقة يف  <للبيع 
و  نللوم  3غرف   / 140م2  م�شاحة 

�شالون ك�شوة ديلوك�س طابو �خ�رش 

للبناء  مللولللدة   + مللللر�ب   + م�شعد 

�لللتلل�للشللللليللم فلللللوري للللللجللاديللن هلللل : 

 0945801619
للبيع �شقة مب�رشوع دمر ج 10 جانب 

دو�ر �لكني�شة بناء حجر على �ل�شارع 

م�شاحة  حديقة  مللع  �ر�للشللي  �لللعللام 

250م2  حديقة   + 140م2  د�خلية 

�و  �شكني  ي�شلح  م�شتقل  مللدخللل 

جتاري �لت�شليم فوري للجادين هل : 

 0945801619

جرمانا  �لهيكل  على  �شقة  <للبيع 
�لنه�شة ط5 م�شاحة 50م2 �ل�شطح 

ملك �ل�شقة �لبناء دون م�شعد �طالة 

بلل�للشللعللر 4.5 مللللليللون ملللع �مللكللانلليللة 

�لتق�شيط هل : 0999727937 

<للبيع �شقة بجرمانا – �لرو�شة م�شاحة 
80م2 ط5 ) �للس.�للس.غ ( م�شم�س – 2 
�لعاقة  �شاحب  من  و  �شالون  و  غرفة 

بدون و�شيط هل : 0991185134 

<للبيع �شقة يف جممع قرطبة �ل�شياحي  
�شوبر  240م2  م�شاحة  �ل�شبورة  يف 

ديلوك�س �لت�شليم فوري للجادين هل : 

 0933111330
مو�جه  �لدويلعة  يف  منزل  <للبيع 
جامع �لللر�ء 3 غللرف مع مللوزع + 

ك�شوة جيدة هل : 0991201062 

<لاجار منزل باملزة فيات �رشقية 
ط �ر�شي 3 غرف نوم و �شالون و 

جلو�س + حمامني + �شوفاج مفرو�س 

ك�شوة و فر�س جيد جد� مطلوب 4،5 

مليون �شنويا هل : 0949599996 

<لاجار بدم�شق غرف مفرو�شة ) 
2+3 ( �رشير + حمام + بر�د + مكيفة 
�شارع    ) �ل�شامي  �لبيت   ( �شمن 

جامع  خلف  �لقز�زين  دخلة  بغد�د 

 –  2320771  : هلللللل  �جللللللللللوزة 

 0 9 3 6 8 5 5 4 5 5 -

 0933554418
جانب  غربية  فيات  باملزة  منزل  <لاجار 
جامع �ملحمدي ط �ر�شي 3 غرف نوم + 3 

�شالونات + غرفة طعام و غرفة خادمة + 4 

حمامات + �شاونا و جاكوزي ك�شوة ملكية 

فقط  فر�س  دون  �ر�شية   و  مركزية  تدفئة 

الجانب  �و  ل�شفري  ي�شلح  �ملطبخ  �دو�ت 

مطلوب 20 مليون هل : 0949599996 

�ملزة  �تو�شرت�د  على  منزل  <للبيع 
بعد د�ر �لبعث مبا�رشة بناء �ال�شكان 

ط8 م�شاحة 180م2 ك�شوة ممتازة 

3 غرف نوم و �شالون و جلو�س �شوكة 
 200 مللطلللللوب  �جتللاهللات   3 خلفية 

مليون هل : 0949599996 

<للبيع منزل باملزة على طريق �جلاء 
ط2 م�شاحة 170م2 ك�شوة ملكية 3 

غرف نوم + �شالون + 3 حمامات 

خلفية   �طللالللة  كاملة  بللنللاء  خللدمللات 

للتفاو�س  مطلوب 170 مليون قابل 

هل 0949599996 

< للبيع منزل على �تو�شرت�د �ملزة بناء 
�ملحافظة 6 ط1 قبلي غربي �طالة على 

�التو�شرت�د غرفتني  نوم و �شالون و 

كللر�ج  يللوجللد  جلليللدة  ك�شوة  منتفعات 

لل�شيار�ت + خدمات بناء مطلوب 110 

مليون هل : 0949599996 

<للبيع منزل باملزة على خط �جلبل 
على  �طللالللة  90م2  ملل�للشللاحللة  ط1 

�ل�شارع �لعام ك�شوة �شوبر ديلوك�س  

غرفتني نوم و �شالون مطلوب 100 

مليون هل : 0949599996 

شقق متفرقة 
<للبيع منزل ب�شارع خالد بن �لوليد 
100م2  م�شاحة  ط1  �رشيبي�شات 

للللللجللاديللن فللقللط  بلللدون و�للشلليللط هللل : 

 0932901630

�لدين  ركللن  ب�رشقي  �شقة  <للبيع 
�للللديلللن ط1 فني  �لللشلللارع �للشللاح 

م�شاحة 90م2 ) 3 غرف و �شالون 

( ك�شوة قدمية �ل�شعر 75 مليون هل 

0938126490 :

بالعدوي  منزل  �ملقاي�شة  �و  <للبيع 
طابق �ول �طالة جميلة على جامع 

�الميان �شوكة �شمايل غربي غرفتني 

نوم و �شالون بلكون عدد /2/ ك�شوة 

 75 للجادين  فوري  ت�شليم  ديلوك�س 

مليون هل : 0933709044 

<للبيع ح�شة �شهمية 2400/480 
�شقة �رشقي �لتجارة بناء �خلما�شية 

 : هللل  قبلي  �للشللمللايل  70 ط7  رقلللم 

 0951543855
<للبيع �شقة باملهاجرين جادة ثانية 
جللادة �ملللر�بللط ط �ر�للشللي م�شاحة 

100م2 على �ل�شارع ك�شوة جيدة 
 : هل  �خ�رش  طابو  فللوري  �لت�شليم 

 0933111330
<للبيع �و �ملقاي�شة منزل بالتجارة 
غلللرف و �شوفا   3 �خلل�للرش  طللابللو 

 : هل  للجادين  ت�شليم فوري  بلكون 

 0951553163
ب�شاحية  �شكنية  �للشللقللة  <للللللبلليللع 
قد�شيا ) �أر�شية ( م�شاحة 115م2 

موقع  �للشللوكللة  200م2  حللديللقللة   +

 –  0933900649  : هللل  ممللتللاز 

 3443641
قد�شيا  ب�شاحية  مللنللزل  <للبيع 
 277 مق�شم   11 جللزيللرة  �شبابي 

نزول �شاحط درج + حديقة  بريء 

�للللللذملللللة كللل�لللشلللوة ��للللشللللكللللان هلللللل : 

 0988583788

<لالجار صالون حالقة نسائي بكامل 
الركن  فوق  االبيض  اجلسر  معداته 
الدفع  الف   75 شهري  باجر  الفرنسي 
 0991298469  : هـ  كاملة  سنة 

 0949580133 –
<حملللل لللاجللار يف قلللرى �ال�للشللد 
110م2  ملل�للشللاحللة  �للللثلللاين  �حلللللي 

مك�شي ي�شلح جلميع �ملهن �لتجارية 

 : هلللللللللل  ملللللل�للللللشللللللتللللللودع  مللللللعلللللله  و 

 0933220226
<لالجـــار غرفة و منتفعاتها 
مستقلة مفروشة ) لعائلة او 
لنساء ( مزة 86 مدرسة خلف 
املستوصف مع خدمة راوتر 4 

ميغا هـ : 0936047187 

<للبيع مكتب جتاري يف �ملزة برج 
تالة ط1 م�شاحة 60 م2 مع منافع 

�لباركينغ  علللللى  �طللالللة  مللفللرو�للس 

�خللفي هل : 0933093817 

<قطعة �ر�س للبيع يف ريف دم�شق 
�شوح دير علي 52.800 دومن + بئر 

 : هللللللل  زيلللللتلللللونلللللة   800  + مللللللللاء 

 0952419670

موظفون
<شركة جتارية مقرها املزرعة تطلب 
عاملة مقسم ومحاسبة للعمل لديها و 
بشكل فوري الراتب 50 الف العمر حتت 
35 سنة و بدوام 8 ساعات و يفضل 
من سكان ركن الدين – مساكن برزة 
 –  2230790  : هـ  حولها  ما  و 

 0954995000

غربية  فيات  باملزة  منزل  <لاجار 
ط1 بعد جامع �ملحمدي ي�شلح ملكاتب 

300م2  ملل�للشللاحللة  ط1  للل�للرشكللة  �و 

د�خلي + 60م2 تر��س ك�شوة �شوبر 

ديلوك�س مطلوب 8 مليون �شنويا هل 

 0949599996 :

�شعد  �ل�شيخ  باملزة  منزل  <لاجار 
جانب نادي نوت �شتوب 3 غرف نوم 

+ �شالون مفرو�س فر�س جيد ك�شوة 

جلليللدة ط2 مللطلللللوب 5 مللللليللون هللل : 

 0949599996

�و  �شبابي  لل�رش�ء  �شقق  <مطلوب 
�أ�شعار  قد�شيا  ب�شاحية  جمعيات 

 : هلللللللل  مللللنللللا�للللشللللبللللة  و  مللللعللللقللللولللللة 

 0988266149

<للبيع ) فروغ و ملكية ( حمل يف 
�لق�شاع دخلة �شاحة جورج خوري 

جانب حمل �ملللدري م�شاحة 10م2 

 –  0 9 3 3 3 4 3 0 0 0  : هلللللللل 

 4442233
م�شاحة  ثاين  طابق  للبيع  <مدجنة 
160م2 يف �لقدمو�س طرطو�س ب�شعر 

مغري جد� هل : 0945557697 

<للبيع �و �الجار حمل جتاري بركن 
بكاري  �لدين  �شاح  �شارع  �لدين 

م�شاحة 10م2 ك�شوة �شوبر ) فروغ 

( هل : 09887132191 

وواجهة   2 500م عرض  <صالة 
6م2 ديكور  كامل سقف  15م2 عزل 
حمامني    + غرف   6 بالكامل  اكساء  و 
املنطقة  اغراض  لعدة  مناسب  بوفيه 
 : هـ  م  لشا ا اجنحة  مقابل   احلرة 

 0932188000
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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 

       مطعم قيد اإلفتتاح 
         بحاجة إلى 

1 - شيف  شرقي وغربي + مساعد شيف 
2 -  معلم مكنة أكسبريس ومشروبات ساخنة 

3 -  كوميك صالة )إناث وذكور (
4 -  عمال مطبخ وعمال تنظيف

 مكان العمل قرب مشفى المواساة 
 لالستفسار هاتف 6644699  / 0944474020  / 0941551550 

 موؤ�سـ�سة تعهدات
 بحاجة اإىل 

- معلم �سحية ذو خربة جيدة 

- معلم بالط ذو خربة جيدة 

 لال�ستف�سار  هاتف 6644699 

0941551550  /   0944474020

       مركز �سام للم�ساج العالجي

                   عرو�ص بداية  عام  2018
Sham Massage therapy

خصم 30 ٪ على كل أنواع المساجات بإشراف نخبة من األخصائيين للرجال
وقسم خاص من األخصائيات للنساء  

م�ساج اإ�سرتخائي - م�ساج ريا�سي - م�ساج الراأ�ص والوجه 
تختلف الأ�سعار  ح�سب مدة  ونوع اجلل�سة 

 يعلن فندق العامر عن حاجته  اأبو رمانة - رو�سة -  جادة كرد علي هاتف :  0935683489
- معلم �سناك دوام  من ) 9 - 6 ( 

- موظفني ا�ستقبال ) �سباحي - م�سائي (  

لال�ســـتعالم هـ : 2116600 

 شركة خدمات طيران مقرها في دمشق - مشروع دمر 
 تطلب للعمل لديها موظفات خبرة في التسويق األلكتروني 

والتسويق عبر الهاتف يشترط إجادة اللغة اإلنكليزية إجادة تامة 
محادثة وتملك شخصية لإلقناع والتسويق لخدمات الشركة والمتابعة 

مع الزبائن وتكون لديها خبرة في مجال خدمات الطيران 
 لمن تجد لديها الكفاءة المطلوبة إرسال السيرة الذاتية على اإليميل 

info@aviationtenders.com

منزل في باب شرقي
 مقابل بوظة أمية 

ط أول وثاني مساحة 
72 م2 لكل طابق 

طابو أخضر 
بسعر مغري 

0944896277 

يتوفر لدينا كمية 
من زيت الزيتون 

بنوعين للمهتمين 
بأسعار جيدة 

0936002008 / 2233916

 مطلوب لالستئجار 
مكتب صغير 

مفروش قريب من  
منطقة فكتوريا 
بسعر مناسب 
0933866775

<�رشكة جتارية بحاجة �ىل مندوب 
�و مندوبة مع �شيارة �و بدون للعمل 

�لللشلللملللن ��لللللشلللللو�ق دمللل�لللشلللق هللللل : 

 5427546 – 0969666910
<�رشكة جتارية بحاجة �ىل موظفة 
 ) �لهاتف + ري�شيب�شن  ) رد على 

 8 �لللللدو�م  �للل�للشللهللادة غللري مطلوبة 

�شاعات �شباحي �ملو��شات موؤمنة 

�خلللرة غري �للرشوريللة �لللر�تللب 65 

�لف هل : 2157150 

موظفة  تطلب  جتللاريللة  <جمموعة 
للعمل لديها بفرعها �جلدي بر�تب 

 –  2335030  : هللللل  �للللللف   60
 –  0 9 9 6 7 6 5 1 7

 0996541870
<مطلوب مندوبة مبيعات مع �شهادة 
�للشللو�قللة مللعللا�للس مللغللري جلللد� هللل : 

 0945557697
<يلزمنا موظف /ة/ للعمل يف نفق 
كامل  بللدو�م  �لر�مكة  �حلقوق يف 

من 8 �ىل 6،30 هل : 0964391083 

 2124412 –
<�رشكة خمت�شة مبو�د �لتجميل و 
 / ملوظفة  بحاجة  بالب�رشة  �لعناية 

 – ��شتقبال   – جتارية  مر��شات 

�جللادة  ي�شرتط   / مبيعات  مللديللرة 

�للغة  و  �لللكللمللبلليللوتللر  علللللى  �لللعللمللل 

�النكليزية هل : 2154735 

خللبللري    IT مللللديللللر  <مللللطلللللللللوب 
لديه  و  �ل�شبكات  و  بالكمبيوتر�ت 

مللعللرفللة بلللر�ملللج �ملللحللا�للشللبللة هلللل : 

0991888890
بالر�مكة  طبية  مللو�د  <م�شتودع 
بحاجة �ىل موظفة �د�رية – ��شتقبال 

– مق�شم بر�تب 60 �لف �خلرة غري 
�رشورية و �ملو��شات موؤمنة هل : 

  0988179715 – 2215420
<�رشكة طبية تطلب �ن�شة حمجبة 
للللللعللمللل لللديللهللا بللفللرعللهللا �جلللديللد 

�خلرة  �لف   50 بر�تب  بالر�مكة 

موؤمنة  �ملو��شات  و  غري �رشورية 

 –  2 2 1 5 4 3 0  : هللللللللللللل 

    0966644144
عمل  �و  �شهادة  لديها  لي�س  <ملللن 
موظفة  �ىل  بللحللاجللة  طللبلليللة  �للرشكللة 

عاقات عامة ��شتقبال – حما�شبة 

 –  2335030  : هل  �شكرتارية   –
 –  0 9 9 6 8 0 4 4 8 4

 0996576517

<مركز طبي باملزة بحاجة الى سكرتيرة 
محجبة العمر دون 30 سنة اخلبرة غير 
املواصالت  و  ممتاز  براتب  ضرورية 
 : هـ  ساعات   9 دوام  ضمن  مؤمنة 
0961144445 –  2230790

موظفة  �ىل  بللحللاجللة  طبية  <�للرشكللة 
�شكرتاريا – عاقات عامة – ��شتقبال 

�ملو��شات  و  �رشورية  غري  �خلللرة 

موؤمنة بر�تب يبد�أ من 50 �لف هل : 

   0966644144 – 2215430
بتعيني  تلللرغلللب  جتلللاريلللة  <مللوؤ�للشلل�للشللة 
�شكرترية للقيام باالأعمال �ملكتبية فور� 

بللاحلللمللر�ء  بفرعها  �للشللاعللات   8 بللللدو�م 

�ل�شهادة ثانوية كحد �دنى بدون خرة 

و �ملو��شات موؤمنة �الت�شال من 6-11 

هل : 0955553922 – 2255351

< وكالة للم�شتح�رش�ت �لتجميلية و 
موظفة  �ىل  بحاجة  �لطبية  �الدو�ت 

ب�شفة مديرة تنفيذية ي�شرتط �للباقة 

 / �لكمبيوتر  على  �لعمل  �جلللادة  و 

�ك�شل + وورد / هل : 0932346791 

 2154735 –
لللعللمللل �د�ري  <مللطلللللوب مللوظللفللات 
�شمن �رشكة بعمر ال يتجاوز 35 �شنة 

لتحديد موعد �ملقابلة �الت�شال هل : 

 09500066225 – 4440114
<�رشكة كرى تطلب مدير م�شرتيات 
د�خللللليللة و خللارجلليللة يللجلليللد �للللللغللة 

جمال  يف  خللرة  لديه  و  �النكليزية 

مللعللرفللة يف جمللال  �ملللل�لللشلللرتيلللات و 

ميكانيك و كهرباء �ملن�شات �ل�شناعية 

هل : 0991888890 

<شـــركة جتاريـــة كبـــرى فـــي 
دمشق تعلن عن رغبتها برفد 
كوادرهـــا اإلداريـــة فـــي قســـم 
و  الســـكرتارية  و  احملاســـبة 
االســـتقبال براتب مبدئي 50 
ألف اخلبرة غير ضرورية هـ : 

0954798000  - 3328070
<جمللمللوعللة حللديللثللة �ملللنلل�للشللاأ مقرها 
�لرئي�شي بالر�مكة بحاجة �إىل �آن�شة 

للعمل لدى �شالتها �جلديدة باحلمر� 

بللللدو�م �للشللبللاحللي بللر�تللب 60 �ألللف 

�للشللهللريللا �خللللللرة غلللري مللطلللللوبللة و 

�ملو��شات موؤمنة يف�شل من �شكان 

�لر�مكة و ما حولها هل : 2135309 

 -0966226640 2144402 –
<�رشكة �شناعية كرى تطلب للعمل 
�و  �قت�شاد  خريج  حما�شب  لديها 

معهد جتاري و خرة برنامج �المني 

للمحا�شبة هل : 0991888890 

جرمانا  هد�يا يف  و  ورود  <حمللل 
بلللحلللاجلللة �ىل �نللل�لللشلللة للللللعللمللل هللللل : 

 0933386300
لللعللمللل �د�ري  <مللطلللللوب مللوظللفللات 
�شمن �رشكة بعمر ال يتجاوز 40 �شنة 

لتحديد �ملقابلة هل : 2335030 – 

  -  0 9 9 6 8 0 4 4 8 4
 016/236600

بالبرامكة  حديثة  طبية  <مجموعة 
 + محاسبة   ( موظفة  بتعيني  ترغب 
بدوام  الف   70 براتب   ) عام  اشراف 
 30 دون  العمر  صباحي  ساعات   8
من  يفضل  مؤمنة  املواصالت  و  سنة 
هـ  حولها  ما  و  – برامكة  جرمانا  سكان 

 2274171 :
<�رشكة  جتارية بحاجة �ىل موظفة 
�شكرتاريا   – ��شتقبال   – مق�شم 

للعمل لدى فرعها �جلديد بالر�مكة 

بر�تب 60 �لف �ملو��شات  موؤمنة 

�خلرة غري مطلوبة هل : 2215430 

  0966644144 -

بدمشـــق  جتاريـــة  <شـــركة 
بحاجة الى محاسبة خريجة 
معهد او كليـــة و لديها قابلية 
 –  4476025  : هــــ  التعلـــم  

 0993335055

سكرتاريا
<�رشكة طبية تعمل يف �ال�شتري�د و 
بتعيني  تلللرغلللب  بلللامللللزة  �لللتلل�للشللديللر 

�لف   65 بر�تب  تنفيذية  �شكرترية 

موؤمنة  �ملو��شات  �شباحي  بللدو�م 

غري  �خللللرة  �شنة   30 دون  �لعمر 

�رشورية  هل : 2157150 

مطلوب سكرتيرة تنفيذية ذات مظهر 
الئق للعمل ضمن مجموعة استيراد و 
تصدير بدوام صباحي العمر دون 30 
موعد  لتحديد  الف   60 براتب  سنة 
 2274171  : هـ  االتصال  املقابلة  

 0956013000 –
موظفة  �ىل  بحاجة  طبية  <�للرشكللة 
علللاقلللات علللاملللة –  �للشللكللرتللاريللا – 

و  �للرشوريللة  غللري  �خللللرة  ��شتقبال 

�ملو��شات موؤمنة بر�تب يبد�أ من 50 

 2215420-  : هللللللللل  لللللللللللف  �

   0988179715
تعمل يف جمال  <جمللمللوعللة جتللاريللة 
�ال�شتري�د بحاجة �ىل �شكرترية حمجبة 

/ �جلللديللد  فرعها   لللدى  للعمل  �أنيقة 

بالر�مكة – �حلمر� / بدو�م �شباحي 

بر�تب 45 �ألف مبدئيا �ل�شهادة ثانوية 

كحد �دين متفرغة �خلرة غري مطلوبة 

�ملو��شات موؤمنة �الت�شال  من 6-11 

هل : 2255351 – 2232246 

مكتب  في   للعمل  محاسبة  <مطلوب 
جتاري جتيد العمل  بالنظام احملاسبي  
 10 من  الدوام  الكمبيوتر  برامج  و  
صباحا حتى 6 مساء براتب مغر جدا هـ 

 0988448026 :
<�رشكة جتارية بحاجة �ىل �شكرترية 
حمجبة للعمل لديها بر�تب 50 �لف 

�ملللو��للشللات  �شنة   40 دون  �لللعللمللر 

موؤمنة و �خلللرة غري �رشورية هل : 

  0988179715 – 2215420
�شكرترية  �إىل  بحاجة  جتارية  <�رشكة 
حمللجللبللة للللللعللمللل لللللدى فللرعللهللا �جلللديللد 

بالر�مكة بدو�م �شباحي بر�تب 60 �ألف 

�شهريا �ل�شهادة ثانوية كحد �أدنى �خلرة 

غري �رشورية و �ملو��شات موؤمنة هل : 

2144403 – 0933606081

<موؤ�ش�شة تعمل يف �ملجال �لريا�شي 
بحاجة �ىل موظفة �د�رية بدو�م كامل 

�شباحي بر�تب 60 �لف يف�شل ممن 

لديها �شهادة �لعمر دون 30�شنة و 

�ملو��شات موؤمنة هل : 2145877 

 0944399193 –
<شـــركة جتارية بحاجة الى 
موظـــف او موظفـــة بوفيـــه و 
 : هــــ  ممتـــاز  براتـــب  تنظيـــف 

 0993335055 –  4476025
<�رشكة جتارية بحاجة �ىل موظفة ) 
��شتقبال – �شكرتاريا – خدمة زبائن 

بر�تب  بالر�مكة  �جلديد  بفرعها   )

50 �لف �شهريا �لعمر دون 35 �شنة 
�خلرة غري �رشورية و �ملو��شات 

 –  0933606019 هللللل:  مللوؤمللنللة 

 2144402
بالر�مكة  طبية  ملللو�د  <م�شتودع 
بحاجة �ىل موظفة �د�رية – ��شتقبال 

– مق�شم بر�تب 60 �لف �خلرة غري 
 : هل  موؤمنة  �ملو��شات  و  �رشورية 

  0966644144 – 2215430
عمل  �و  �شهادة  لديها  لي�س  <ملللن 
�لعناية  �ملن�شاأ مبجال  �رشكة حديثة 

�لطبية تطلب موظفة �لعمر دون 35 

�شنة و بر�تب 45 �لف �خلرة غري 

 –  3328079  : هللللل  �للللرشوريللللة 

0954798000
<�رشكة جتارية حديثة بحاجة ملوظفة 
/ حما�شبة / ��شتقبال / مبيعات / 

�إ�رش�ف / مو�رد ب�رشية لا�شتف�شار 

 –  0 9 3 2 3 4 6 7 9 1  : هلللللللل 

 2154735
<�رشكة  جتارية بحاجة �ىل موظفة 
�شكرتاريا   – ��شتقبال   – مق�شم 

للعمل لدى فرعها �جلديد بالر�مكة 

بر�تب 60 �لف �ملو��شات  موؤمنة 

�خلرة غري مطلوبة هل : 2215420 

   0988179715 –
يف  �شنع  منتجات  عر�س  <�شالة 
�ىل  بحاجة  باملر�أة  للعناية  �شورية  

�إحللدى  لللدى  للعمل  حمجبة  موظفة 

�شاالتها / م�شاكن برزة – �حلمر� 

�شكرتاريا   – �ملحا�شبة  مبللجللال   /

بر�تب 50 �ألف �لعمر دون 35 �شنة 

�ملللو��للشللات مللوؤمللنللة �التلل�للشللال  من 

 –  0965391473  : هللل   6-11
 2256550

<شـــركة ادوات طبية تطلب 
محاســـبة /عاملة اســـتقبال 
ئـــن  لكا ا عهـــا  بفر للعمـــل 
باحلمرا العمر دون 35 ســـنة 
و الراتب 50 الف اخلبرة غير 
ضرورية هــــ : 0949573000 

 328989 –
جتميلية   طبية  ملللو�د  <ملل�للشللتللودع 
بالر�مكة بحاجة �إىل طاقم �إد�رية 

 – ��شتقبال   – تنفيذية  مللديللرة   /

�شهريا  �ألللف   60 بر�تب   / مق�شم 

�شنة �خلللرة غري   40 دون  �لعمر 

�رشورية و �ملو��شات موؤمنة هل : 

 2144403  –  0966226640
2135309 –

عمل  او  شهادة  لديها  ليس  <ملن 
اى  بحاجة  كطبية  مواد  مستودع 
بني  يترواح  براتب  اداري  طاقم 
 9 من  بدوام  الف   75 الى  الف   45
و  سنة   30 دون  العمر  م   6 الى  ص 
 –  2274171  : هـ  فوري  العمل 

 0934443999
�لتجميلية   للم�شتح�رش�ت  <وكالة 
لتوظيف  بحاجة  بدم�شق  بفرعها 

مللنللدوبللة  بللر�تللب ثللابللت + ن�شبة و 

م�رشفة مبيعات �لر�تب ي�شل ل 75 

�لف �شهريا و يبد�أ من 40 �لف هل 

 2154735 :

<�رشكة طبية تطلب �ن�شة حمجبة 
للللللعللمللل لللديللهللا بللفللرعللهللا �جلللديللد 

�لف �خلرة   50 بر�تب  بالر�مكة 

غري �رشورية و �ملو��شات موؤمنة 

 –  2 2 1 5 4 2 0  : هلللللللللللل 

   0988179715
<�رشكة جتارية تطلب �آن�شة حمجبة 
للللللعللمللل لللديللهللا بللفللرعللهللا �جلللديللد 

بالر�مكة �لعمر دون 35 �شنة بدون 

�ملو��شات  �ألف   60 بر�تب  خرة 

م�شاء   6-11 من  �الت�شال  موؤمنة 

 –  0934241443  : هللللللل 

2232246
 ( جتميلية  طبية  كة  شر >
افتتاحها  تعلن   )  kosmatik
هي  و  احلمرا  شارع  في  جديدا  فرعا 
مظهر  ذو  /ة/  موظف  الى  بحاجة 
 – سكرتاريا   – محاسبة   / الئق 
ضرورية  غير  اخلبرة   / استقبال 
 –  0 9 4 9 5 7 3 0 0 0  : هـ 

 3328989

<�رشكة جتارية بحاجة �ىل �شكرترية 
حمجبة للعمل لديها بر�تب 50 �لف 

�ملللو��للشللات  �شنة   40 دون  �لللعللمللر 

 : موؤمنة و �خلللرة غري �رشورية هل 

  0966644144 – 2215430

عمال
<للعمل فور� �رشكة هند�شية بباب م�شلى 
غري  �خلللللرة  تعليب  عللامللل  �ىل  بللحللاجللة 

�ل�شهادة  �شنة   25 دون  �لعمر  �للرشوريللة 

�عد�دية كحد �دنى هل : 0937756448 

<مطلوب عامل /ة/ فني كهرباء �و 
ميكانيك �و عادي للعمل لدى �رشكة 

ورديللات  بنظام  �نتاج  خطوط  على 

�خللللللللللرة غلللللري �للللللرشوريللللللة هلللللل : 

 0930147448 – 5641542
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 مطلوب للعمل 
لشركة حلويات كبرى في دمشق

1 - ريس بسطة مبيعات ) خبرة التقل عن 10  سنوات ( 
2 - ريس في التعبئة والتغليف

                               ) خبرة التقل عن 10 سنوات ( 

 الخبرة مطلوبة - الراتب جيد 
 لمن يجد في نفسه الكفاءة والمواصفات المطلوبة 
الرجاء االتصال على الرقم التالي مابين الساعة 10 

صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا 
 لتحديد موعد المقابلة هـ : 0996753036 

    فرصة عمل 
 شـركة تجارية بحاجة إلى 
 مندوب أو مندوبة 

 مع سيارة أو بدون  
للعمل ضمن أسواق دمشق 

 لالستفسار هـ 0969666910 / 5427546 

 شركة صناعية بمدينة عدرا الصناعية 
 بحاجة إلى 

 فنيين خراطة وتسوية 
 براتب جيد - المواصالت مؤمنة 

 للمقابلة  االتصال على الهاتف :  0950007873 
عناية  مللع  مللنللزل  مللدبللرة  <مطلوب 
ملري�شة بركن �لدين �لدو�م من 4-8 

�لللللر�تللللب 30 �لللللف �للشللهللري هلللل : 

 0932470845 – 2771760
لدى  للعمل  منزل  مدبرة  <مطلوب 
�لف   100 بر�تب  بطرطو�س  عائلة 

بال�شهر هل : 0940649505

عائلة  لدى  للعمل  مقيمة  <مطلوب 
حمرتمة �شمن مدينة دم�شق بر�تب 

 –  2725224  : هللللل  لللللللف  �أ  75
 0931434849

تطلب  دم�شق  كللرى يف  <�للرشكللة 
و  �لتنظيف  باعمال  يقوم  م�شتخدم 

�شهادة  يحمل  مر��شل  و  �لبوفيه 

�شو�قة �لعمر 20-40 �شنة بر�تب 

40 �لف قابل للزيادة و مكافاآت هل 
 0950006625 – 4440114 :

تنظيف بحاجة �ىل عمال  <ور�شة 
تنظيف ذو خرة يف�شل من �شكان 

�الت�شال  جيد   بر�تب  �لدين  ركن 

بعد 5 م�شاء هل : 0930514680 

حالقة وجتميل
ر�قللي  ن�شائية  حللاقللة  <�للشللالللون 
مبنطقة �تو�شرت�د �ملزة بحاجة �ىل  

�رشيبة �شي�شو�ر / معلمة �شي�شو�ر 

/ منيكور و بديكوربر�تب مغري هل 

 -   0 9 3 2 6 7 1 1 2 2  :

 61338160
في  ت  ا للسيد قة   حال ن  لو صا >
 ( شعر  معلمة  الى  بحاجة  الشهبندر 
قص – سينيونات و صبغات ( براتب 

مغر هـ : 0955552056 

أزياء 
�ىل  بحاجة  جللرمللانللا  يف  <معمل 
عامل حبكة و درزة  بنطال رجايل 

 : هل  �الأحللد  يوم  �الأ�شبوعية  �لعطلة 

 0993493301 – 5641542
<يلزمنا عامل /ة/ للعمل في معمل 
الجنوري في احلريقة براتب ممتاز هـ : 

 0944496265

كَوى ذو خرة كبرية يرغب بالعمل 

�أي جهة هل :  يف هذ� �ملجال لدى 

 0932394968

عمال
<مللطلللللوب عللمللال و عللامللات نظافة 
ل�رشكة مبنطقة �بو رمانة بر�تب مغر 

هل : 0960999803 

مهن
<يلزمنا معلم جنار �ملنيوم و معلم 
جنلللار خلل�للشللب و عللامللل للللللعللمللل يف 

جلللرملللانلللا بلللخلللرة �و بللللللدون هللللل : 

 0992081784
<�رشكة حلويات كرى بدم�شق تطلب 
ري�س يف �لتعبئة و �لتغليف بخرة ال 

تقل عن 10 �شنو�ت �خلرة  بر�تب 

جيد هل : 0996753036

<موؤ�ش�شة تعهد�ت بحاجة �ىل معلم 
�شحية و معلم باط هل : 6644699 

 –  0 9 4 4 4 7 4 0 2 0  –
 0941551550

<�لللرشكلللة �للشللنللاعلليللة مبللديللنللة علللدر� 
�ل�شناعية بحاجة �ىل فنيني خر�طة 

و تللل�لللشلللويلللة بلللللر�تلللللب جلللليللللد هلللللل : 

 0950007873
<مطلوب فني �شيانة �لكرتونيات ذو 
خرة يف جمال �شيانة �اللكرتونيات 

�ل�شناعية هل : 0991888890 

و  �رشقي  �شيف  �ىل  بحاجة  مطعم 

غربي و كوميك �شالة هل : 6644699 

 –  0 9 4 4 4 7 4 0 2 0  –
 0941551550

<مطلوب ري�س ب�شطة مبيعات بخرة 
لدى  للعمل  �شنو�ت   10 تقل عن  ال 

�لللرشكلللة حلللللللويلللات كللللرى بللدملل�للشللق 

�الت�شال و حتديد موعد �ملقابلة من 

 : هللللل  علللل�للللرش�   4  – 10�شباحا 
 0966753036

رعاية وتوظيف
لاعمال  مللنللزل  مللدبللر�ت  <مطلوب 
�الطفال  و  �مل�شنني  رعاية  و  �ملنزلية 

�لعمر من 18-45 �شنة مقيمات �و 

غري مقيمات هل : 8113020 

بر�تب  م�شنة  لدى  مقيمة  <مطلوب 
 : هللللللللل  بللللاللللل�للللشللللهللللر  �أللللللللللللللف   80

 0931606623
<لدينا مدبر�ت منزل مقيمة �و غري 
رعللايللة  و  �ملللنللزللليللة  لللاأعللمللال  مقيمة 

�مل�شنني و �الأطفال هل : 8113020 

 0993152120 – 8113025 –
<�للرشكللة كلللرى يف دملل�للشللق تطلب 
�لتنظيف و  باعمال  تقوم  م�شتخدمة 

�شنة   -40  25 مللن  �لعمر  �لبوفيه 

بللر�تللب 40 �للللف قللابللل للللللزيللادة + 

 –  4440114  : هللللل  مللللكللللافللللاآت 

 09500066225
باحلريقة  �شفر  و  �شياحة  <مكتب 
من  كللامللل  بلللدو�م  م�شتخدمة  تطلب 

�شاعة 9 �شباحا – 6 م�شاء �لر�تب 

 –  2212167  : هللل  �ملللقللابلللللة  بللعللد 

 2232062

و  دو�م  منزلها  يف  �طفال  <مربية 
 –  5663531  : هللللللل  �قللللللامللللللة 

 0934098169
يرغب  خللرة  ذو  عمومي  <�للشللائللق 
بالعمل لدى �رشكة �و �شفارة �و عائلة 

 : هلللللللل  �خلللللللللللرى  جلللللهلللللة  �أي  �و 

 0932394968

<للبيع معدات صالون حالقة نسائية 
) كراسي حالقة عدد 2 + كرسي شامبو 
 : هـ  مستعملني  غير   ) عربية   +
 0932804670 –  6611627

) وات ساب ( 
<مطلوب مقلب طا�شة كروم بزر و 
مو�لح بحالة جيدة و ب�شعر معقول 

 –  0 9 3 3 2 4 6 2 9 8  : هلللللللل 

 0993010524
بهار�ت  و  حبوب  مطحنة  <مطلوب 
�شو�كي�س بحالة جيدة و ب�شعر معقول 

 –  0 9 3 3 2 4 6 2 9 8  : هلللللللل 

 0993010524

و  ل�شيانة  م�شتعد  �شيانة  <فللنللي 
�إ�شاح �الأدو�ت �ملنزلية يف �ملنازل 

بللاإتللقللان ) فلللرن غلللاز – غلل�للشللالللة – 

 : متللديللد�ت �شحية ( و غللريهللا هللل 

0944795733 – 6354073
تنفيذ  و  كهربائية  متديد�ت  <معلم 
م�شاريع ح�شب �ملخططات خرة عمل 

 : هللللللل  لللللبللللنللللان  �لللللشلللللنلللللو�ت يف   5
 0997161808

 
<ملللللدر�لللللس خملللتللل�لللس بلللتلللدريللل�لللس 
�لللفلليللزيللاء جلميع  و  �لللريللا�للشلليللات 

�ملللللر�حللللل �للللدر��لللشللليلللة و خللا�للشللة 

�ل�شهادتني / �أ�شعار خا�شة ملنطقة 

 –  6615883  : هللللل   / �ملللللللزة 

 0933309411
<مدرس مختص بالتحفيظ 
للضعفاء للبكالوريا و التاسع 
) مـــواد حفظيـــة – فرنســـي 
مـــن  للتخلـــص   ) عربـــي   –
صعوبـــة احلفـــظ و التركيـــز 
 : هــــ  الهامـــة  االســـئلة  علـــى 

 0956007964

سانتافيه  هيونداي  سيارة  <للبيع 
موديل 2009 كاملة املواصفات مع 
شاشات خلفية لون اسود محرك 2،7 
cc  عداد 90 الف كم بسعر 14،5  

مليون هـ : 0932936449 

سيارات لآلجار
<�شيارة عمومي د��شيا �شوبر نوفا 
مع  �ل�شهري  لاجار  جيدة  بحالة 

دفللللع تلللاملللني يللفلل�للشللل ملللن �للشللكللان 

�للل�للشللاغللور �و �لللشلللارع �المللللني هل 

0988637506:




