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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 مكنة قهوة اكسبريس

- مشروبات ساخنة  وباردة 
- كوميك ) ـة( ذو خبرة جيدة 

- عامالت تنظيف ومطبخ 
لالستفسار هاتف   0944474020  / 

6644699 / 0941551550

شاب لبناني يقيم في دمشق 
يملك سيارة خاصة لبنانية مستعد الستقبال طلبات 
خاصة إلى لبنان وتأمين حجز أوتيل مضمون 100 ٪ 

 واتس آب  0955341791  /  0096171226747

 مطلوب لإليجار 
شقة 5 غرف ومنتفعات  تجاري - أرضي مساحة 
بحدود 200 - 250 م2  في المناطق التالية : 

 البرامكة - الحلبوني - فكتوريا - شارع بغداد - قصاع 
  هاتف :  0997435650

في  تنظيمية  سهم  ا للبيع  >
 66 مشروع  الرازي  خلف  منطقة 
احملضر مميز االسهم تعادل شقة 
دون  فقط  للجادين  مغر  بسعر 

وسيط هـ : 0944757061 
مشروع دمر 

<للبيع �سقة مب�رشوع دمر ج 12 م�ساحة 
ن��وم + �سالونني /  190م2 /4 غ��رف 
ك�����س��وة دي��ل��وك�����س اط��ال��ة رائ��ع��ة يوجد 

ف��وري  الت�سليم  اخ�����رش  ط��اب��و  م�سعد 

للجادين ه� : 0945801619 

<للبيع �سقة مب�رشوع دمر جانب دوار 
الكني�سة بناء حجر م�ساحة 180م2 

 + ح���م���ام���ات   3  + ن����وم  غ����رف   3/

�سالونني ك�سوة جيدة اطالة رائعة + 

م�سعد + مراآب + مولدة الت�سلم فوري 

للجادين ه� : 0945801619 

<للبيع �سقة مب�رشوع دمر �سارع املغرتبني 
م�ساحة 150م2 /3 غرف نوم + �سالون 

الت�سليم  رائعة  اطالة   / ديلوك�س  ك�سوة 

فوري للجادين ه� : 0945801619 

شقق متفرقة 
115م2  �سقة  و�سيط  ب��دون  <للبيع 
�سمال حديقة التجارة ط3 ك�سوة و�سط  

 : ه����������   4 ب������ع������د  االت�����������������س��������ال 

0933212441

<لاجار منزل على اتو�سرتاد املزة 
غرفتني نوم و �سالون مفرو�س ك�سوة 

و فر�س جيد جدا مطلوب 3،3 مليون 

�سنويا ه� :0949599996 

<لاجار ا�ستديو باملزة فيات غربية 
غرفة نوم و �سالون و حديقة ك�سوة و 

لل�سيارات  ك��راج   + ج��دا  فر�س جيد 

مطلوب 225 مليون �سنويا الدفع كل 

 : ه���������  ������س�����ن�����ة  او  ا�������س������ه������ر   6
 0949599996

<لاجار منزل باملزة فيات مت�سلة 
و  نوم  كيفك غرفة  خلف فافل على 

و  ك�سوة  مفرو�س  وحديقة  �سالون 

فر�س جيد مطلوب 200 الف �سهريا 

 : ه�����������  ��������س�������ن�������وي  ال����������دف����������ع  و 

 0949599996
<ل��اج��ار م��ن��زل ب���دون ف��ر���س باملزة 
فيات غربية ط2 جانب جامع املحمدي 

و  ن��وم  غ��رف   3  / 160م2  م�ساحة 

ديلوك�س  �سوبر  ك�سوة   / ���س��ال��ون 

الدفع  و  �سنويا  مليون   3،6 مطلوب 

�سنوي ه� : 0949599996 

<مطلوب لل�رشاء منزل على اتو�سرتاد 
100م2  ع��ن  ت��ق��ل  ال  م�ساحة  امل���زة 

من  الدفع  جمعية  ك�سوة  او  مك�سي 

 : ه���������  ن  م������ل������ي������و  150 -100
 0949599996

باملزة  فيا  طابق  لل�رشاء  <مطلوب 
فيات غربية او �رشقية م�ساحة ال تقل 

الهيكل  250م2 مك�سي او على  عن 

 : ه���  250مليون  ي��ق��ارب  م��ا  مببلغ 

 0949599996

مطلوب لالجار 
باملزة  فيا  طابق  لاجار  <مطلوب 
او  مفرو�س  �رشقية  او  غربية  فيات 

بدون فر�س م�ساحة ال تقل عن 200م2 

/ 3 غرف و �سالون / لدبلوما�سيني 

 : ه������  م����ل����ي����ون   8-5 م�����ن  مب���ب���ل���غ 

 0949599996

مزة 
�رشقية  ف��ي��ات  ب��امل��زة  �سقة  <للبيع 
ج��ان��ب ج��ام��ع االك���رم 180م2 / 3 

غرف نوم + �سالونني / ك�سوة جيدة 

مع الفر�س + م�سعد + مراآب + مولدة 

للبناء اطالة رائعة الت�سليم فوري ه� 

 0945801619 :

اتوستراد  على  منزل  للبيع  >
110مكسوة  شمالي  قبلي  املزة 
التسليم  خالبة  اطاللة  ممتازة 
وسيط  دون  السفر  بداعي  فوري 
للجادين هـ : 0944757061 
<للبيع �سقة كبرية ار�سية باملزة ه� : 

 0949877158
مقابل  امل��زة  اتو�سرتاد  على  <منزل 
الق�رش العديل ط7 م�ساحة 160م2 

اطالة رائعة على االتو�سرتاد و على 

قا�سيون ك�سوة �سوبر �سوبر ديلوك�س 

/ ملكية / غرفتني نوم و �سالون و 

جلو�س و حمامني و منتفعات و �سوفاج 

طاقة  و  ك���راج  و  م��ول��دة  و  م�ستقل 

ديلوك�س  �سوبر  فر�س  م��ع  �سم�سية 

 : ه�  مليون   225 ف��وري ب  الت�سليم 

 0949599996

مرشد خاطر  ش��ارع  في  منزل  للبيع   >
كسوة  ف��ن��ي  أول  ط  م2   100 م��س��اح��ة 
 115 بسعر  غربي  قبلي شمالي  جيدة 
 /   0941363124 ه�������  م����ل����ي����ون 

 0992682849
<للبيع منزل بالربامكة احلارة املقبلة 
ديلوك�س  ك�سوة  ط1  االقت�ساد  لكلية 

تقريبا طابو اخ�رش  130م2  م�ساحة 

ب�سعر 115م2 ه� : 0944821258 

بالق�سور  منزل  املقاي�سة  او  <للبيع 
طابو اخ�رش 4 غرف و �سوفا ت�سليم 

فوري للجادين ه� : 0951553163 

للبيع او املقاي�سة منزل بالعدوي ط1 

اطالة جميلة على جامع االميان و جبل 

قا�سيون غرفتني نوم و �سالون بلكون 

 75 للجادين  ف��وري  ت�سليم  ديلوك�س 

مليون ه� : 0933709044 

جادة  بغداد  �سارع  يف  �سقة  <للبيع 
م�ساحة  حجر  بناء  ار�سي  ط  عا�سم 

80م2 غرفتني و �سالون ك�سوة ممتازة 
ت�سليم فوري ب�سعر 85 مليون للجادين 

فقط ه� : 0957873746 

املجتهد  م�سفى  خلف  منزل  <للبيع 
 4/ 150م2  احليواطية  جامع  دخلة 

ك�سوة  فني  / ط1  ���س��ال��ون  و  غ��رف 

ت�سليم  تكييف  و  �سوفاج   + ديلوك�س 

ف�������������وري ب�������������دون و������س�����ي�����ط ه��������� : 

 0933563343

<للبيع �سقة ار�سية م�ساحة 180م2 
مع حديقة ت�سلح �سكني او جتاري 

الت�سليم فوري ه� : 0951418823 

 4472374 –
ارت��ف��اع  100م2  م�����س��اح��ة  ق��ب��و  <ل��ل��ب��ي��ع 
ال�سقف 3،25 م جانب الهجرة و اجلوازات 

ه� : 0933088594 – 2110148 

�سحنايا  ب��ا���رشف��ي��ة  م��ن��زل  <ل��ل��ب��ي��ع 
م�ساحة 150م2 /ط2 فني / 3 غرف 

و �سالون كبري و منتفعات مع م�سعد 

ك�����س��وة ج��ي��دة ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط ه���� : 

 0997413158
نيش  ر كو في  ل  منز للبيع  >
 9 ط ر  ا نو ال ا ء  بنا ن  ا مليد ا
شمالي  شرقي  173م2  مساحة 
 : هـ  سيط  و ن  و بد بي  جنو

 0994806950
<للبيع منزل يف قد�سيا جادات جادة 
داخلي  ك�سوة ممتازة  ار�سي  ط   3
120 خارجي 180مع اطالة  خابة 
ب�سعر مغري حكم حمكمة  م�سجرة 

بداعي ال�سفر ه� : 0967387212 

ب��ال��غ��زالن��ي��ة جمعية  ل��ل��ب��ي��ع  <ب���ي���ت 
االمكويني م�ساحة 126م2 مع حديقة 

اكرث من 100م قبلي �رشقي مع موقع 

مميوز ه� : 0933506044 

بجرمانا  ال��ع��ظ��م  ع��ل��ى  �سقة  <للبيع 
النه�سة ط5 فني ال�سطح ملك ال�سقة / 

اطالة مميزة و رائعة /  دون م�سعد 

 3800000 ب  التق�سيط  امكانية  مع 

ل.�س ه� : 0999727937 

<لاجار منزل على اتو�سرتاد املزة 
غرفتني نوم و �سالونني ط8 مفرو�س 

ك�سوة و فر�س جيد جدا اطالر رائعة 

على االتو�سرتاد و احلديقة خدمات 

بناء كاملة + كراج �سيارات مطلوب 

3،5 مليون �سنويا الدفع �سنوي دون 
و�سيط ه� :0949599996 

<مطلوب انسة للعمل بشكل فوري 
كامل  بدوام  عقارية  مبؤسسة 
اخلبرة  عمولة    + براتب  اوجزئي 
سكان  من  يفضل  ضرورية  غير 

املزة هـ : 0944757061 
بالربامكة  تطلب  <موؤ�س�سة جتارية 
ممتاز  ب��رات��ب  ا�ستقبال   + حما�سبة 

الدوام �سباحي العمر دون 30 �سنة 

امل��وا���س��ات م��وؤم��ن��ة و اخل���ربة غري 

�رشورية ه� : 2145877 

بالبرامكة  طبية  مواد  <مستودع 
 – ادارية  موظفة  الى  بحاجة 
 60 براتب  مقسم   – استقبال 
الف و دواممن 9-5 مساء اخلبرة 
ت  صال ا ملو ا و  ية  ر و ضر غير 
 –  2230790  : هـ  مؤمنة 

 0961144445
بالربامكة  حديثة  طبية  <جم��م��وع��ة 
 – حما�سبة   ( موظفة  بتعيني  ترغب 

ا���رشاف ( براتب 75 ال��ف ب��دوام 8 

�ساعات العمر دون 35 �سنة يف�سل 

من �سكان الربامكة و ما حولها التفرغ 

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

 2144403 – 0933606081
<مطلوب موظف يحمل �سهادة �سواقة 
�رشكة  ل��دى  للعمل  عامة  او  خا�سة 

بدوام و راتب جيد ه� : 5641542 

 0930147448 –
�سناك  و  <مطلوب �رشيك يف مطعم 
للوجبات ال�رشيعة ب�رشط ان يكون ذو 

خربة ه� : 0944807678

موظف  اىل  بحاجة  <�رشكة جتارية 
/ة/ حما�سبة �سهادة معهد متو�سط 

جتاري او م�رشيف ه� : 2254647 

<مطبعة مبنطقة املجتهد تطلب موظف 
 5 دوام   50000 ب��رات��ب  موظفة  او 

 –  2256569  : ه������  �����س����اع����ات 

 0996525945
<ملن ليس لديها عمل او شهادة  
شركة مستحضرات طبية و جتميلية 
طاقمها  الستكمال  انسة  اى  بحاجة 
االداري العمر دون 35 سنة الراتب 
ضرورية  غير  اخلبرة  الف   50
بدوام صباحي هـ : 2230790 

 0934443999 –
بالربامكة  طبية  م���واد  <م�����س��ت��ودع 
بحاجة اىل موظفة اإدارية – ا�ستقبال 

– مق�سم براتب 60 األف اخلربة غري 
����رشوري���ة امل��وا���س��ات م��وؤم��ن��ة ه��� : 

  0932412883 – 2253712
< شركة جتارية للمنتجات الغذائية 
تري������د موظف������ة للعم������ل عل������ى مواقع 
التواص������ل االجتماع������ي ) سوش������ل 
ميديا( ذات خبرة وتعمل على برنامج 
األوفيس والفوتوش������وب وتتقن اللغة 
اإلنكليزية الدوام من  -8 4 لالتصال  

هاتف  5026 
<�رشكة طبية جتميلية تعلن افتتاحها 
اىل  بحاجة  باحلمرا  اجلديد  فرعها 

لل�سواغر  الئ���ق  مظهر  ذات  م��وظ��ف��ة 

 – �سكرتارية   – حما�سبة   ( التالية 

ا�ستقبال ( اخلربة غري �رشورية براتب 

75 األف الدوام 8 �ساعات و املوا�سات 
 –  0966226640  : ه����  م��وؤم��ن��ة 

 2144402
اىل  بحاجة  ب��امل��زة  طبية  <جمموعة 
م��وظ��ف��ة اداري������ة ب�����دوام 8 ���س��اع��ات 

�سباحي العمر دون 30 �سنة ال�سهادة 

ال��رات��ب مم��ت��از اخل���ربة غري  مطلوبة 

���رشوري��ة و امل��وا���س��ات موؤمنة ه��� : 

 2145877
<ملن لي�س لديها عمل او �سهادة �رشكة 
م�ستح�رشات طبية و جتميلية بحاجة 

اإىل اآن�سة ال�ستكمال طاقمها االإداري 

العمر دون 35 �سنة بدوام �سباحي 

اخلربة غري �رشورية  و الراتب 50 

 –  0955553922  : ه�����  ل������ف  اأ

 2256550

بامليدان �سكة �ساحة  <للبيع �سيدلية 
 –  0966660393  : ه���  ع�����س��ف��ور 

 8825462

مكاتب 
يصلـــح  جتـــاري  مكتـــب  للبيـــع 
جلميـــع االعمـــال طابـــو اخضر 
مســـاحة 45م2 جانـــب الهجـــرة 
و اجلـــوازات فـــوق احملـــالت هــــ : 

 0944736688

محالت لآلجار
مك�سي  ال�����س��ن��وي حم���ل  <ل���اج���ار 
م�ساحة 30م2 ديلوك�س اخر خط املزة 

جبل �ساحة الهدى ب 2،5 مليون �سنويا 

 : ه���������  و�������س������ي������ط  دون  ن������ه������ائ������ي 

 0933442268

محالت للشراء
مطلوب ل�رشكة حمل جتاري او طابقي 

تقل عن  ال  ار���س��ي مب�ساحة  جت��اري 

اتو�سرتاد  على  ك�سوة جيدة  200م2 
م��زة فيات غربية او �رشقية  او  امل��زة 

 : ه�����  م���ل���ي���ون   15-10 م����ن  مب��ب��ل��غ 

 0949599996

زراعية  أراضي  لدينا  <يتوفر 
قلعة  في  ئعة  ا ر لة  طال إ ت  ا ذ
بأسعار  و  مختلفة  مبساحات  جندل 
 –  6823448  : هـ  ممتازة 
من  االتصال   0933594898

مساء   6-10

موظفون
ملدام  �سهادة  مع  �سواقة  ان�سة  يلزمنا 

يف ج��رم��ان��ا ب���رات���ب م��غ��ر ج���دا ه���� : 

0945557697

فع  مبنا فة  غر ر  جا لال >
سكنية  شقة  ضمن  كة  مشتر
او  لبنت  تصلح  فرش  بدون  و 
 –  2326854  : هـ  بنتني 

 0944574456
اجل��اء  طريق  على  منزل  <ل��اج��ار 
غرفتني نوم و �سالون و غرفة جلو�س  

مفرو�س  العام  ال�سارع  على  اطالة 

ك�سوة و فر�س جيد جدا مطلوب 3،5 

م��ل��ي��ون ���س��ن��وي��ا ال��دف��ع ���س��ن��وي ه��� : 

 0949599996
�سارع  نت�سف  في�س  �سقة  <لاجار 
مع  �سكني  ط4  م��ف��رو���س��ة  احل��م��را 

م�سعد غرفة نوم + �سالون كبري + 

 : ه�  �سنوي  او  �سهري  اج��ار  مناقع 

 0933496564
<لاجار منزل باملزة على االتو�سرتاد 
خلف ال�سفارة االيرانية غرفتني نوم و 

ديلوك�س  ���س��وب��ر  ك�����س��وة  ���س��ال��ون��ني 

مطلوب 3،6 مليون �سنويا دون و�سيط 

ه� :0949599996 

<لاجار �سقة مفرو�سة يف عرنو�س 
/ طلياين – املزرعة / ركن الدين / 

ال�����س��ع��ان ي���وم���ي ا���س��ب��وع��ي ه���� : 

 4472374 – 0951418823
ب��امل��زة فيات  <ل��اج��ار ط��اب��ق فيا 
���رشق��ي��ة ج��ان��ب ج��ام��ع ع��م��ر ب��ن عبد 

العزيز ط2 / 3 غرف نوم و �سالونني 

و جلو�س / ك�سوة و فر�س جيد جدال 

+ م�����س��ع��د + ك�����راج  اط���ال���ة على 

ال�سارع العام مطلوب 8 مليون �سنويا 

 : ه�����������  ��������س�������ن�������وي  ال����������دف����������ع  و 

0949599996
 ( مفرو�سة  غ��رف  بدم�سق  <ل��اج��ار 
2+3 ( �رشير + حمام + براد + مكيفة 
�سمن ) البيت ال�سامي ( �سارع  بغداد 

دخلة القزازين خلف جامع اجلوزة ه� 

 -  0936855455  –  2320771  :

 0933554418
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جم�نية  - �صبوعية  اأ  - اإعالنية 

�صبت يوم  كل  �صب�ح  اأ�صبوعيً�  ت�صدر 

إنتقلت عيادة الدكتور نواف فواز البشير 
األختصاصي بأمراض األطفال وحديثي الوالدة 

إلى المهاجرين مقابل صيدلية عرفة 
 الدوام مساًء  من 5  - 8  

هـ  3332268  / جوال 0930411118 

 المساج في بيتك لكال الجنسين وكال األعمار 
Cupping massage  + مساج عالجي إسترخائي 
 الرأس - الرقبة - الكتفين - الظهر - اليدين - القدمين 

 زيوت طبيعية) خبيرة مختصة للنساء فقط ( 
 لالستفسار  وأتس آب :  0998881248 

<�رشكة جتارية بحاجة اىل �سكرترية 
حمجبة للعمل لديها براتب 150 األف 

العمر دون 40 �سنة املوا�سات موؤمنة 

اخلربة غري �رشورية ه� : 2215788 

  0960969797 –

عمال
م�سلى  ب��اب  �رشكة يف  ف��ورا  للعمل 

بحاجة اإىل عامل تعليب اخلربة غري 

�رشورية العمر دون 25 �سنة �سهادة 

اإعدادية كحد ادنى االت�سال بني 9-4 

ه� : 0947336002 

<يلزمنا عامل توصيل طلبات 
لنطعـــم فـــي ســـاحة عرنوس و 
معلـــم بيتـــزا هــــ : 4411346 – 

 4441964
لور�سة  ع��ام��ات  و  ع��م��ال  <مطلوب 
 86 امل���زة  مبنطقة  تعزيل  و  تنظيف 

ج�����ان�����ب م����ط����ع����م احل������اف������ظ ه������� : 

 –  0 9 4 3 1 2 8 0 5 4
 0933929455

مهن
معمل با�ستيك بحاجة لتوظيف معلم 

للعمل  احلقن  مكنات  على  خربة  ذو 

خ�����ل�����ف ال��������ت��������اون �����س����ن����رت ه�������� : 

 0993344000
<مطلوب للعمل فورا رجل / امراة 
/ �ساب / طفل /ة/ للعمل يف جمال 

الت�سوير التلفزيوين / كومبار�س – 

ادوار ثانوية – عرو�س ازياء – فيديو 

 : ه���  للجادين   / اع��ان��ات   – كليب 

 5637866 – 0936028483
م��ط��ل��وب م��وظ��ف ���س��ي��ان��ة ال��ك��رتون��ي��ة 

او  ال��ك��رتون  متو�سط  معهد  �سهادة 

خ��������ربة ف���ن���ي���ة ال����ك����رتون����ي����ة ه������� : 

 2254647

سائقني 
ئقني  ســـا للعمـــل  ب  مطلـــو >
 /   valet barking  / ســـيارات 
فنـــدق خمـــس جنوم فـــي باب 

توما هـ : 5436666 

العربيـــة  تعليـــم  و  للمبتدئـــني 
للـــروس / هــــ : 0944491978 – 

 6613046
<مـــدرس انكليزيـــة و فرنســـية 
و  احلكوميـــة  باملناهـــج  خبيـــر 
ة  صغيـــر يـــة  قر  ( صـــة  خلا ا
 ) شـــويفات   – باكســـتانية   –
ت  ا د للشـــها صـــة  خا ت  ا ر و د
تقويـــة للضعفـــاء – ترجمـــة – 
محادثة لســـيدات األعمال هـ : 

 6613046 –  0938670342
لتقدمي  م�ستعد  ريا�سيات  <م��در���س 
درو�س لطاب ال�سهادتني االإعدادية و 

���س��اع��ة و ن�سف،  ال��ث��ان��وي��ة اجل��ل�����س��ة 

1500 ل.���س للثانوية ، 1200 ل.�س 
لاإعدادية ه� : 0933269408 

نايلون  بكي�س  امل��ال  م��ن  مبلغ  <فقد 
احمر يوم االأربعاء 2018/3/7 و ذلك 

ب��ني ���س��اح��ة احل��ج��از و ���س��ارع امللك 

في�سل رجاء ممن وجدهم االت�سال على 

ال����رق����م و ل����ه م���ك���اف���اأة م���غ���ري���ة ه����� : 

 0941515563
<عرث على جزدان رجايل يحوي اأوراق 
مكتبة  يف  امل���ال  م��ن  مبلغ  و  ر�سمية 

الفاكهاين على �ساحبها االت�سال ه� : 

2224002 من 9-6 م�ساء 

سيارات لآلجار
�سيارة عمومي دا�سيا �سوبر نوفا بحالة 

جيدة لاجار ال�سهري مع دفع تامني 

ه� : 0988637506

رعاية وتوظيف
مقعدة  م�سنة  لرعاية  مقيمة  <مطلوب 
ي��ف�����س��ل ل���دي���ه���ا خ�����ربة ج���ي���دة ه����� : 

 0932480005 – 5643309
<مطلوب مقيمة لعائلة �سغرية بال�سام 
لديها خربات و ذات اإطالة ح�سنة ه� 

 0933730005 – 5653309 :

غري  او  مقيمات  منزل  م��دب��رات  لدينا 

رع��اي��ة  و  امل��ن��زل��ي��ة  ل��اأع��م��ال  مقيمات 

 8113020  : ه�  االأط��ف��ال  و  امل�سنني 

 0993152120 – 8113025 –
<مطلوب مدبرة منزل دوام 8 �ساعات 
باليوم لديها خربة و ذات مظهر الئق 

ه� : 5663309 – 0933730005 

<مطلوب مدبرات منزل لاأعمال املنزلية و رعاية 
امل�سنني و االأطفال مقيمات و غري مقيمات العمر 

من 18-45 �سنة ه� : 8113020 – 8113025 

 0993152120 –

أزياء
 – درزة   / للخياطة  ع��ام��ات  <يلزمنا 
حبكة – ر�سة – امباج / مب�ساكن برزة 

ه�: 5140492 – 0935452067 

في  للعمل  مقصدار  و  خياط  <يلزمنا 
معمل خياطة في مشروع دمر مقابل جامع 
خالد بن الوليد هـ : 0933301701

عامات  اإىل  بحاجة  خياطة  <معمل 
 – ر���س��ة   – درزة   – حبكة   / خياطة 

امباج / ه� : 0933624403 

عاملة  الى  بحاجة  خياطة  <معمل 
خياطة / رشة + درزة + امبالج / 
براتب ممتاز املواصالت مؤمنة هـ : 

 0932887747

قة  ا سو ة  د شها يحمل  ى  كٌو >
سبا  منا عمال  يطلب  مي  عمو
 –  0932394968  : هـ 

 0964331792

متفرقات
<للبيع عدة حمل بوظة و حلويات / 
بوظة  ج��م��اده   – ك��رمي  اي�س  مكنات 

مكنات  برادات –  عربي اإفرجني – 

 5117894  : ه�  ع�سري  و  �سا�س 

 0992421502 –

بالتحفيظ  <مدرس مختص 
للضعفاء للبكالوريا و التاســـع 
) علوم اجتماعية  – فرنســـي 
– عربي ( للتخلص من صعوبة 
احلفظ و التركيز على األسئلة 

الهامة هـ : 0956007964  

<مدر�س كيمياء م�ستعد لتدري�س كافة 
ال�سفوف و خا�سة طاب البكالوريا 

ه� : 0996218696 

<مدر�سة خمت�سة بتحفيظ الفل�سفة 
و  للمتاأخرين  ال�سفر  من  للبكالوريا 

مراجعة  و  تكرار  حتفيظ  ال�سعفاء 

املواد االجتماعية و العلوم للتا�سع و 

 : ه�  متنوعة  بعدة طرائق  البكالوريا 

0992761703
<مدرس انكليزية و فرنســـية 
باملناهـــج  متخصـــص  خبيـــر 
اخلاصة و احلكومية ) شويفات 
– سورية حديثة (  – وطنية 
دورات خاصة للشهادات تقوية 
 – – ترجمـــة كتـــب  للضعفـــاء 
محادثة لســـيدات األعمال هـ 

 6613046 –  0944491978
درو����س  الإع��ط��اء  م�ستعد  <م��در���س 
الكيمياء  و  الفيزياء  و  بالريا�سيات 

لطاب ال�سهادة االإعدادية و التعليم 

 –  5133871  : ه����  االأ����س���ا����س���ي 

 0988258399
و  ســـية  و ر لغـــة  س  ر مـــد >
انكليزيـــة خبيـــر / دروس لغة 
الروســـية +  عربيـــة للجاليـــة 
تعليم احملادثة باللغة الروسية 

/ة/  او �سيدالين  كيميائي  <مطلوب 
االأدوي��ة و خا�سة  اإمل��ام ب�سناعة  لديه 

الكرميات و ال�سوائل و املراهم ل�رشكة 

اأدوي�����������ة  مب���ن���ط���ق���ة ال���ك�������س���وة ه������ : 

 0993002774
لدى  للعمل  ا�ستقبال  موظفة   مطلوب 

�سهادة  على  حا�سلة  جت��اري��ة  �رشكة 

البكالوريا و معرفة با�ستخدام الكمبيوتر 

ه� : 2254647 

<م�ستودع مواد طبية بالربامكة بحاجة 
اىل موظفة اإدارية – ا�ستقبال – مق�سم 

براتب 60 األف اخلربة غري �رشورية 

املوا�سات موؤمنة ه� : 2215788 - 

  0960969797
يعمل  م�سلى  ب��اب  يف  طبي  <م�ستودع 
بالعناية باملراأة بحاجة اإىل �سكرترية حمجبة 

حتمل ال�سهادة الثانوية كحد اأدنى براتب 

األف العمر دون 35 �سنة و  يبداأ من 50 

الدوام �سباحي و املوا�سات موؤمنة ه� : 

 2255351 – 0934241443
لشركة  إشراف  موظفة  <مطلوب 
براتب  بالبرامكة  حديثة  جتارية 
صباحي  ساعات   8 الدوام  ألف   70
املواصالت  سنة   30 دون  العمر  و 
 –  2274171  : هـ  مؤمنة 

 0956013000
<�سالة عر�س منتجات �سورية للعناية 
موظفة  اإىل  بحاجة  باحلمرا  ب��امل��راأة 

 – ب���رزة  مب�ساكن  �ساالتها  ب��اإح��دى 

 – �سكرتاريا   – حما�سبة   ( احل��م��را 

األف العمر  خدمة زبائن ( براتب 75 

دون 35 �سمة و املوا�سات موؤمنة ه� 

 2232246 – 2256550 :

<مطلوب للعمل فورا مديرة تنفيذية ل�رشكة 
�ساعات   8 ب��دوام  بالربامكة  تعمل  جتارية 

براتب 75 األف املوا�سات موؤمنة و ال�سهادة 

ثانوية كحد اأدنى العمر دون 35 �سنة ه� : 

 2135309 – 0933606019
للعمل  م�سممة  تطلب  دعاية  <وكالة 
ح�رشا بدوام لديها خربة قوية بالتعامل 

مع برامج الفوتو�سوب و االل�سترييرت 

و ان ديزاين ه� : 0944355358 – 

 2332611

سكرتاريا
يلزمنا �سكرترية / حما�سبة يف جرمانا 

ب����������رات����������ب م�������غ�������ر ج�������������دا ه����������� : 

 0945557697
باملزرعة  ت�سدير  و  ا���س��ت��رياد  <���رشك��ة 
بحاجة اإىل �سكرترية تنفيذية براتب 70 

األف الدوام �سباحي العمر دون 30 �سنة 

املوا�سات موؤمنة ه� : 2157150 

<�رشكة جتارية بحاجة اإىل �سكرترية 
حمجبة للعمل لديها براتب 150 األف 

العمر دون 40 �سنة املوا�سات موؤمنة 

اخلربة غري �رشورية ه� : 2253712 

 0932412883 –
<مطلوب �سكرترية ملكتب جتاري يف 
برج الرو�س جتيد العمل على الكمبيوتر 

و القيام باالأعمال املكتبية العمر دون 

32 ���س��ن��ة و ذات م��ظ��ه��ر الئ����ق ه���� : 
 0946210336 – 5427524

مجال  في  تعمل  جتارية  <مجموعة 
االستيراد الطبي تطلب موظفات للعمل 
ضمن اإلشراف التنفيذي – سكرتاريا 
دون  العمر  صباحي  ساعات   8 بدوام 
الثانوي  شهادة  على  حاصلة  سنة   32
براتب 75 ألف هـ : 2274171 – 

 0954995000
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