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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 

  مطلوب 
- معلم سندويش غربي + شرقي 

-  معلم مكنة قهوة اكسبريس
- مشروبات ساخنة  وباردة 

- كوميك ) ـة( ذو خبرة جيدة 
- عامالت تنظيف ومطبخ 

لالستفسار هاتف   0944474020  / 
6644699 / 0941551550

مطعم في مشروع دمر 
بحاجة إلى:

مدير مطعم     مشرف صالة
كابتن               كومي

كاشير مسائي
يرجى إرسال السيرة الذاتية على العنوان

safico.sy@gmail.com واالتصال من  
12 - 4 على الرقم : 0944402402

 فرصة عمل 
 شـــركة لتوزيع المواد الغذائية بحاجة إلى 
1 - محاسب ذو خبرة على برنامج األمين 

2 - مندوبين مبيعات ذو خبرة براتب جيد + نسبة 
 لالتـصال واالستفسار  جوال : 0942022251

 مطعم عبق الشام  ساروجة 
يعلن عن حاجته اإىل 

  كابنت - كوميك - عامل اأراكيل  
حما�سب -  عمال بوفيه - تنظيف 

 لال�ستعالم  هاتف : 2330220 / 0938191112

فرصة عمل 
 شــــركة إنشاءات معدنية على طريق الكسوة 

تطلب موظفين من االختصاصات التالية 
1 - محاسبة خريجة تجارة وإقتصاد قسم المحاسبة .

2 - معلم قص حديد آلي .
        للتواصل وأخذ المعلومات 

 االتصال على الهاتف  5850112 
    وذلك من 8 صباحًا - 3 عصرًا 

شقق متفرقة 
<للبيع �شقة يف املالكي جانب م�شفى 
ال�شامي م�شاحة 250م2 / 4 غرف نوم 

و �شالون اطاللة رائعة يوجد م�شعد + 

كـــــراج لــلــبــنــاء الــتــ�ــشــلــيــم فـــــوري هــــ : 

 0945801619
<للبيع منزل يف الربامكة مقابل كلية 
االقت�شاد �شمن �شاحة مغلقة م�شاحة 

140م2 تقريبا ط1 فني ك�شوة ديلوك�س 
هـ : 0944821258 

ط1  بــالــعــدوي  منزل  املقاي�شة  او  <للبيع 
جبل  و  االميــان  جامع  على  جميلة  اطاللة 

قــا�ــشــيــون غــرفــتــن نـــوم و �ــشــالــون بلكون 

ديلوك�س ت�شليم فوري للجادين 75 مليون هـ 

 0933709044 :

180م2  م�شاحة  ار�شية  �شقة  <للبيع 
جتــاري  او  �شكني  ت�شلح  حديقة  مــع 

 0951418823  : هـ  فــوري  الت�شليم 

 4472374 –
<للبيع منزل يف جرمانا ال�شارع العام 
م�شاحة  مــع  واجــهــة  ط1  املـــول  مقابل 

121م2 /3 غرف و �شالون / مع حمام 
عدد 2 و مطبخ هـ : 0933473047 

< لال�شتثمار حمل يف اجل�رس االأبي�س 
نزلة الطلياين قبو م�شاحة 16م2 ي�شلح 

االت�شال من  التجارية  االأعمال  جلميع 

 : هــــــــــ  ء  مــــــ�ــــــشــــــا  -4.5  1.5
 0944432187

<للبيـــع قطعة ارض في ســـهل 
الزبداني مساحة 40م2 طابو 

هـ : 0937458410 
<للبيـــع فيال في قرى االســـد 
مســـاحة  متالصقـــة  فيـــال  ج6 
 3 لبنـــاء  ا  2 900م األرض 
طوابق كل طابق 75 م2 اكساء 
اإلسكان شوفاج + مسبح صغير 
حســـب  الســـعر   باحلديقـــة 
السوق الســـائد في املنطقة هـ 

 0933588760 :

موظفون
<م�شتودع مواد طبية بالربامكة بحاجة 
اىل موظفة اإدارية – ا�شتقبال – مق�شم 

األــف اخلــربة غري �رسورية  براتب 60 

املوا�شالت موؤمنة هـ : 2215788 – 

 0960969797
يف  للعمل  موظفة  او  موظف  <يلزمنا 
حمــل بــيــع املــاكــيــاجــات و الــعــطــورات 

 –  4440330  : اخلــربة �ــرسوريــة هـ 

0944434783

مشروع دمر 
�شارع  دمــر  مــ�ــرسوع  يف  �شقة  <للبيع 
املغرتبن بناء حجر م�شاحة 160م2 / 

3 غرف نوم + �شالون / ك�شوة ديلوك�س 
ت�شليم فوري ب�شعر 125 مليون للجادين 

هـ : 0945801619 

 10 ج  دمــر  مــ�ــرسوع  �شقة يف  <للبيع 
جانب دوار الكني�شة بناء حجر ط ار�شي 

 + 150م2  داخلية  م�شاحة  حديقة  مع 

ي�شلح  م�شتقل  كدخل  200م2  حديقة 

�شكني او جتاري الت�شليم فوري للجادين  

هـ : 0945801619 

<للبيع ترا�س يف م�رسوع دمر م�شاحة 
داخلية 250م2 + ترا�س خارجي 230م2 

ك�شوة ديلوك�س مع الفر�س /3 غرف نوم 

+ 3 حمامات + 3 �شالونات / اطاللة 

رائعة رائعة يوجد م�شعد الت�شليم فوري 

للجادين هـ : 0945801619 

<قبو لالجار جانب الهجرة و اجلوازات 
حمام  مــع  تقريبا  240م2  مب�شاحة 

مـــ�ـــشـــرتك يــ�ــشــلــح مـــ�ـــشـــتـــودع هـــــ : 

 2110148 – 0933088594
<للبيع او االجار منزل بالعدوي بدون 
فر�س 4 غرف نوم و �شالون قبلي اطاللة 

الف   200 ناطور  كــراج  بلكون  جميلة 

�شهريا هـ : 0951553163 

<لالجار �شقة مفرو�شة يف عرنو�س / 
ــديــن /  طــلــيــاين – املــزرعــة / ركـــن ال

الـــ�ـــشـــعـــالن يــــومــــي ا�ـــشـــبـــوعـــي هـــــ : 

 4472374 – 0951418823

<مطلوب لل�رساء �شقة ب�شاحية قد�شيا 
معقولة  اأ�ــشــعــار  و  م�شاحات  �شبابي 

ــــيــــع فـــــقـــــط هــــــــ :  ــــب ــــال لـــــلـــــجـــــاديـــــن ب

 0988266149
فورا  بالعدوي  منزل  لل�رساء  <مطلوب 
من املالك ح�رسا و بدون و�شيط للجادين 

هـ : 0951553163 

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

املزة ال�شعر بعد املعاينة للجادين فقط 

هـ : 0933568282 

م�رسوع  مكتب يف  ال�شنوي  <لالجار 
موقع  العام  ال�شارع  على   10 ج  دمر 

مميز م�شاحة 50م2 ي�شلح عيادة طبيب 

للجادين هـ : 0945801619 

ال�شارع  على  قد�شيا  ب�شاحية  <منزل 
العام جتاه جامع االأحمد ط12 /130م2/ 

3 غرف و �شالون ك�شوة ديلوك�س خدمات 
ممتازة + م�شعد + رج رخام و مولدة 

للبناء اإطاللة رائعة للجادين دون و�شيط 

ــل لــلــمــ�ــشــاومــة هــــ :  ــاب ب 85 مــلــيــون ق

 0988266149
للبيع منزل با�رسفية �شحنايا مقابل البنك 

العربي على ال�شارع العام 110م2 ك�شوة 

مع  حجر  بناء  ديلوك�س  �شوبر   %  70
ــــون  هــــ:  مــ�ــشــعــد غـــرفـــتـــن و �ــــشــــال

 0933236064
<للبيع �شقة على العظم بجديدة عرطوز البلد 
ب�شعر منا�شب دوار البحرة ط3 جوانية �رسقي 

طابو  بناء حجر  رخــام  درج  90م2  م�شاحة 

اخ�رس للجادين دون و�شيط ب�شعر 14 مليون 

قابل للم�شاومة هـ : 0988266149 

<للبيع منزل يف الفحامة طابق ار�شي 
و  �شماوية  فتحة  و  �شالون  و  غــرف   5
حمامن و حديقة لها مدخل م�شتقل مطلة 

على �شارعن ي�شلح جلميع اال�شتثمارات 

هـ : 0991912342 

بركن  ثــاين  قبو  منافع  و  غرفة  <للبيع 
الدين مقابل مدر�شة ابن املعتز / ملكية 

م�شرتكة / ت�شلح كعيادة ال�شعر النهائي 

5 مليون هـ : 0938565525 

قد�شيا  ب�شاحية  �شكنية  �شقة  <للبيع 
و  رائعة  اطاللة  ط2  135م2  م�شاحة 

موقع متاز / 3 غرف و �شالون / �شوبر 

 –  0933900649  : هـــ  ديــلــوكــ�ــس 

 3443641
<للبيع شـــقة على الهيكل في 
قدســـيا 190م2 ســـوكة قبلـــي 
شـــرقي بناء جـــر اطاللة على 
صالـــون  و  غـــرف   3 قاســـيون 
 0997188353  : هــــ  منافـــع  و 

 2262256
<�شقة للبيع دم�شق برامكة ار�شي مع 

حديقة هـ : 0937558620 

<للبيع �شقة ار�شية ج 11 فئة /اأ / 
ب�شعر  �شاحط  ح�شوة  ا�شكان  ك�شوة 

منا�شب 24 مع بازار ب�شيط بريئة الذمة 

للجادين هـ : 0988266149 

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

ال�شامي ( �شارع  بغداد دخلة القزازين خلف 

 –  2320771  : هــــــ  اجلـــــــــوزة  جــــامــــع 

 0933554418 - 0936855455

للعمل ملحل احذية يف  <يلزمنا موظف 
 0932200651  : هـ  الطلياين  منطقة 

 3344288 –
للعناية  �شورية  منتجات  عر�س  <�شالة 
باملراأة باحلمرا بحاجة اىل موظفة باإحدى 

 ( احلــمــرا   – بـــرزة  مب�شاكن  �شاالتها 

حما�شبة – �شكرتاريا – خدمة زبائن ( 

براتب 75 األف العمر دون 35 �شمة و 

 –  2256550  : هـ  موؤمنة  املوا�شالت 

 2232246
<مطلوب موظفة اإ�رساف ل�رسكة جتارية 
حديثة باملزرعة براتب 70 األف الدوام 8 

�شاعات �شباحي و العمر دون 30 �شنة 

املوا�شالت موؤمنة هـ : 2111490 

<�رسكة ان�شاءات معدنية بحاجة اىل حما�شبة 
 5850112  : خريجة جتارة و اقت�شاد هـ 

من 8-3 ع�رسا 

للعمل فورا مديرة تنفيذية / سكرتيرة 
 8 بدوام  البرامكة  في  طبية  لشركة 
ساعات و راتب 75 الف الشهادة ثانوية 
 : هـ  سنة   35 دون  العمر  ادنى  كحد 
0956013000   -  2274171

<مطبعة مبنطقة املجتهد تطلب موظف او 
موظفة براتب 50 األف دوام 5 �شاعات 

هـ : 2256569 – 0996525945 

مهند�س  اىل  بحاجة  �شناعية  <�رسكة 
امتتة اخت�شا�س برجمة خطوط انتاج هـ 

 0991888890 :

<�رسكة جتارية بحاجة اىل حما�شب ذو 
خــربة و منهي اخلــدمــة االلــزامــيــة هـــ : 

 0938738849
تنفيذية  مــديــرة  فـــورا  للعمل  <مــطــلــوب 
ل�رسكة جتارية تعمل بالربامكة بدوام 8 

�شاعات براتب 75 األف املوا�شالت موؤمنة 

و ال�شهادة ثانوية كحد ادنى العمر دون 

 –  0933606019  : هــــ  �ــشــنــة   35
 2135309

�رسكة  �شهادة  او  عمل  لديها  لي�س  <ملــن 
اىل  بحاجة  طبية و جتميلية  م�شتح�رسات 

ان�شة ال�شتكمال طاقمها االداري العمر دون 

35 �شنة بدوام �شباحي اخلربة غري �رسورية  
 0955553922  : هـ  الــف   50 الراتب  و 

 2256550 –

<م�شتودع مواد طبية بالربامكة بحاجة 
اىل موظفة اإدارية – ا�شتقبال – مق�شم 

األــف اخلــربة غري �رسورية  براتب 60 

املوا�شالت موؤمنة هـ : 2253712 – 

  0932412883
بالبرامكة  حديثة  طبية  <مجموعة 
محاسبة   / موظفة  بتعيني  ترغب 
الف   65 مبدئي  براتب   / اشراف   +
 32 دون  العمر  ساعات   9 بدوام 
ما  و  البرامكة  سكان  من  يفضل  سنة 
املواصالت  و  للدوام  التفرغ  حولها 
 –  2 2 3 0 7 9 0  : هـ  منة  مؤ

 0954995000
ترغب  بالربامكة  حديثة  طبية  <جمموعة 
 ) ا�ـــرساف   – ) حما�شبة  موظفة  بتعين 

العمر  �شاعات   8 بــدوام  الف   75 براتب 

دون 35 �شنة يف�شل من �شكان الربامكة 

و ما حولها التفرغ للدوام و املوا�شالت 

 –  0933606081  : هــــــ  مــــنــــة  مــــوؤ

 2144403
<مطلوب مندوب مبيعات او �شائق يف 
منطقة جرمانا معا�س مغري جدا هـ : 

 094557697

سكرتاريا
�شكرترية  <�رسكة جتارية بحاجة اىل 
األف  حمجبة للعمل لديها براتب 150 

العمر دون 40 �شنة املوا�شالت موؤمنة 

اخلربة غري �رسورية هـ : 2253712 

 0932412883 –
ل  باملجا تعمل  د  استيرا شركة  >
التجميلي الطبي بحاجة الى سكرتيرة 
براتب  تنفيذي  اشراف   + تنفيذية 
مبدئي 50 الف و لديها شهادة ثانوية 
التام  التفرغ  و  سنة   32 دون  العمر 
 2230790  : هـ  ساعات   8 الدوام 

 0961144445 –
<يلزمنا �شكرترية تنفيذية للعمل ب�رسكة 
�شباحي  الـــدوام  الــثــورة  ب�شارع  طبية 

موؤمنة  املــوا�ــشــالت  مطلوبة  ال�شهادة 

غري  اخلـــــربة  �ــشــنــة   30 دون  ــعــمــر  ال

�رسورية هـ : 2111490 

<�رسكة يف منطقة ابو رمانة بحاجة اىل 
�شكرترية تنفيذية جتيد اللغة االنكليزية 

و الكمبيوتر  و املرا�شالت التجارية هـ 

 0991888890 :

<مطلوب �شكرترية لعيادة ن�شائية يف 
اجل�رس االبي�س العمر 25-35 �شنة هـ 

 3313385 :

<م�شتودع طبي يف باب م�شلى يعمل 
�شكرترية  اإىل  بحاجة  بــاملــراأة  بالعناية 

كحد  الثانوية  ال�شهادة  حتمل  حمجبة 

اأدنى براتب يبداأ من 50 الف العمر دون 

35 �شنة و الدوام �شباحي و املوا�شالت 
 –  0934241443  : هـــــ  مـــنـــة  مـــوؤ

 2255351
<مطلوب �شكرترية / حما�شب معا�س 
مــغــر جــــدا يف مــنــطــقــة جــرمــانــا هــــ : 

 0945557697

<شركة جتارية صناعية مركزها باب 
تنفيذية  سكرتيرة  تطلب  مصلى 
اجلامعية  الشهادة  حملة  من  يفضل 
صباحا   9 الساعة  بني  لالستعالم 
 0956577167  : هـ  ظهرا   5 –

 0937492031 –
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مطعم في مشروع دمر 
بحاجة إلى :

 معلم غربي بدوام مسائي
 مازجي بدوام مسائي

 حويص مطبخ
لالستفسار االتصال بعد الساعة 

٢ظهرا:0944329230

شـــركة تجارية بحاجة إلى 
- محاســب .

- مندوبين ومندوبات مبيعات . 
- ســـائق عدد / 2 /  .

 الخبرة مطلوبة 
 منهي  الخدمة اإللزامية أو وحيد / للذكور/ 

 لإلستفسار االتصال هـ : 0938738849 

فرصة عمل 
 شركة تجارية بمنطقة المزة 

 بحاجة إلى   ســـــائق 
 بشرط التفرغ - العمر بين 20 - 40 عامًا

هـ 6116601  / 0990015034 

أزياء
رجالي  بنطلون  خياطة  عمال  <مطلوب 
بن  خالد  بشارع  للعمل  املراحل  كافة 
الوات ساب هـ  التواصل عبر  الوليد ممكن 

0933212251 :
<معمل يف جرمانا يلزمه عامل حبكة 
/ درزة / حوي�س هـ : 5610075 – 

 0993493301

خاصة  سيارة  لديه  دمشقي  <شاب 
مع  بالعمل  يرغب  افانتي  حديثة 
 : هـ  تكسي  مكتب  او  عائلة  او  شركة 

 0944428526
قانوين  حما�شب  �شهادة  يحمل  <�ــشــاب 
خربة 17 �شنة يرغب بالعمل بدوم جزئي 

م�شائي او م�شك ح�شابات و يف�شل لدى 

حما�شب قانوين هـ : 0956371037 

<شائق بشهادة عمومي و سيارة سياحية 
خاصـــة يطلـــب العمل كســـائق خاص لدى 
بعـــد  مـــن  عائلـــة  او  مؤسســـة  او  شـــركة 
الســـاعة 3 بعـــد الظهـــر هــــ : 8839467 – 

3 ظهرا  0932023689 االتصال بعد 

و  للحلويات  كبري  غــاز  فــرن  <مطلوب 
خفاقة عجن هـ : 0938511761 

�شكرترية  اىل  بحاجة  جتارية  <�رسكة 
األف   150 براتب  لديها  للعمل  حمجبة 

موؤمنة  املوا�شالت  �شنة   40 دون  العمر 

 2215788  : هـ  اخلــربة غري �رسورية 

  0960969797 –
<مؤسسة جتارية تطلب انسات للعمل 
ضمن دوام 8 ساعات مبجال السكرتارية 
 / االستقبال   / العامة  العالقات   /
العمر ال يتجاوز 32 سنة و حائزة على 
شهادة ثانوية كحد ادنى براتب يبدأ 
 –  2274171  : هـ  الف   60 من 

0934443999
افتتاحها  تعلن  جتميلية  طبية  <�رسكة 
فرعها اجلديد باحلمرا بحاجة اىل موظفة 

ذات مــظــهــر الئـــق لــلــ�ــشــواغــر الــتــالــيــة ) 

 ) ا�شتقبال   – �شكرتارية   – حما�شبة 

اخلــربة غــري �ــرسوريــة بــراتــب 75 األــف 

الدوام 8 �شاعات و املوا�شالت موؤمنة هـ 

 2144402 – 0966226640 :

عمال
<للعمل فورا �رسكة هند�شية بباب م�شلى 
غري  اخلـــربة  تعليب  عــامــل  اىل  بحاجة 

ال�شهادة  �شنة   25 العمر دون  �رسورية 

اإعـــــــــــداديـــــــــــة كـــــحـــــد ادنـــــــــــــى هـــــــــ : 

 0937756448
<يلزمنا عامل ليلي ملراآب �شيارات هـ : 

 0933994311 – 0943909043

<مطلوب عامل /ة/ عادي او فني على 
او  بخربة  ورديــات  بنظام  انتاج  خطوط 

 –  5641542  : هـــــــــ  ـــــــــــــدون  ب

 0930147448
توظيف  اىل  بحاجة  بال�شتيك  <معمل 
معلم ذو خربة على مكنات احلقن للعمل 

ـــــرت هــــــــــ :  ــــــــــاون �ـــــشـــــن ــــــــــت خــــــلــــــف ال

 0993344000
<يلزمنا عامل تو�شيل طلبات ملطعم يف 
�ــشــاحــة عــرنــو�ــس و مــعــلــم بــيــتــزا هــــ : 

 4441964 – 4411346
<مطلوب عامل مق�س حديد ايل للعمل 
 3-8 من   5850112  : هـ  لــدى �رسكة 

ع�رسا 

سائقون..
<يلزمنا �شائق ذو خربة للعمل يف مراآب 
 –  0933994311  : هــــ  �ـــشـــيـــارات 

 0943909043
<مطلوب �شائق للعمل لدى �رسكة جتارية 

هـ : 0938738849 

اىل  بحاجة  املزة  �رسكة جتارية مبنطقة 

�شائق العمر من 20-40 �شنة و متفرغ 

هـ : 6116601 – 0990015034 

<مطلوب ل�رسكة �شناعية �شائق خربة يف 
جمال �شيانة االلكرتونيات ال�شناعية هـ : 

 0991888890

 
<مدر�س ريا�شيات م�شتعد لتقدمي درو�س 
الثانوية  و  االإعدادية  ال�شهادتن  لطالب 

ل.�س   1500 ن�شف،  و  �شاعة  اجلل�شة 

 : هـ  لالإعدادية  ل.�ــس   1200  ، للثانوية 

 0933269408
 – فيزياء   – رياضيات  <مدرس 
و  تأسيس  املراحل  لكافة  كيمياء 
 : هـ  العالية  الدرجات  لنيل  تقوية 

 0936046825
و  ســـية  و ر لغـــة  س  ر مـــد >
انكليزيـــة خبيـــر / دروس لغـــة 
 + الروســـية  للجاليـــة  عربيـــة 
تعليم احملادثة باللغة الروسية 
العربيـــة  تعليـــم  و  للمبتدئـــن 
للـــروس / هــــ : 0944491978 – 

 6613046
<مـــدرس انكليزيـــة و فرنســـية خبيـــر 
متخصص باملناهج اخلاصة و احلكومية 
) شـــويفات – وطنية – سورية حديثة 
تقويـــة  للشـــهادات  خاصـــة  دورات   )
للضعفـــاء – ترجمـــة كتـــب – محادثـــة 
 0944491978 هــــ  األعمـــال  لســـيدات 

 6613046 –

<مـــدرس انكليزية و فرنســـية 
و  احلكوميـــة  باملناهـــج  خبيـــر 
 – صغيـــرة  قريـــة   ( اخلاصـــة 
 ) ت  يفا شـــو  – نية  كســـتا با
ت  ا د للشـــها صـــة  خا ت  ا ر و د
تقويـــة للضعفـــاء – ترجمـــة – 
محادثة لسيدات األعمال هـ : 

 6613046 –  0938670342

سنة   25 خبرة  لغة عربية  <مدرس 
تاسيس من الصفر دروس خاصة جلميع 

الصفوف هـ : 0988736793 

< للبيع �شيارة �شونغ بيك  اأب مكبدة 
تر�شيم  و  خا�شة  لــوحــات  ابي�س  ــون  ل

حــــديــــث و حمـــــــرك ممــــتــــاز مــــوديــــل 

2008/2006  هـ : 0934469411
<مازدا زوم 2 كاملة املوا�شفات �شنع 
ال�شعر  ابي�س عــداد �شفر  2011 لون 
9،5 مليون دون و�شيط هـ : 6662135 

 0931859185 –

سيارات لآلجار
<�شيارة عمومي دا�شيا �شوبر نوفا بحالة 
تامن  دفــع  مع  ال�شهري  لالجار  جيدة 

�شارع  او  ال�شاغور  �شكان  من  يف�شل 

االمن هـ : 0988637506 




