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 المساج في بيتك ) خبيرة مختصة للنساء فقط(
Cupping massage  + مساج عالجي 

إسترخائي -  الرأس - الرقبة - الكتفين - الظهر 
- اليدين  - القدمين  -  زيوت طبيعية 
 لالستفسار  وأتس آب :  0998881248 

 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 

مزة 
<للبيع منزل باملزة �ساحة الهدى 
�سيدلية  ق���رب  ال�����س��ه��ل��ي  ط��ل��ع��ة 

ط  135م2  م�����س��اح��ة  ال�����س��ه��ل��ي 

ن��وم و �سالون  غ��رف   3 ار�سي 

كبري ك�سوة جيدة جدا ب�سعر 27 

مليون ه� : 0944590463 

<للبيع منزل على اتو�سرتاد املزة 
ممتازة  ك�سوة  110م2  م�ساحة 

ال��ت�����س��ل��ي��م ف�����وري ب�����س��ع��ر مغر 

 : ه�����  و����س���ي���ط  دون  ل���ل���ج���ادي���ن 

 0944757061
<ل��ل��ب��ي��ع ���س��ق��ة ك���ب���رية ار���س��ي��ة 
ات��������و���������س��������رتاد امل������������زة ه��������� : 

 0949877158

شقق متفرقة 
جانب  املالكي  يف  �سقة  <للبيع 
م�سفى ال�سامي م�ساحة 250م2 

/4 غرف نوم و �سالونني اطاللة 

مراب   + م�سعد   + طابو  رائعة 

ت�����س��ل��ي��م ف�����وري ل��ل��ج��ادي��ن ه���� : 

 0945801619
احلارة  بالربامكة  منزل  <للبيع 
املقابلة لكلية االقت�ساد ط1 ك�سوة 

ديلوك�س م�ساحة 130م2 تقريبا 

طابو اخ�رض ب�سعر 115 مليون 

ه� : 0944821258 

اتو�سرتاد  على  منزل  <لالجار 
�سوبر  ك�سوة  رائعة  اطاللة  املزة 

ديلوك�س عري�س و عرو�س ح�رضا 

ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط دون و���س��ي��ط ه���: 

 0944757061
م�ساحة  ار���س��ي��ة  �سقة  <للبيع 
180م2 مع حديقة ت�سلح �سكني 
 : ف��وري ه���  الت�سليم  او جت��اري 

 4472374 – 0951418823

مكتب بني ال�ساحلية و احلمرا بناء 

قد�سي و نحا�س / �سيدلية ابن �سينا 

/ ط1 فني موقف الن�سا�سي امل�ساحة 

30م2 غرفتني + منافع ي�سلح مكتب 
بيع   ( او عيادة  جت��اري   – هند�سي 

ت�سليم فروغ ( املراجعة �سبت – اثنني 

اربعاء من -1،30 1 ظهرا ه� :   –
 3312152 – 0933400606

<للبيع  فروغ و ملكية مكتب جتاري 
بابو رمانة �ساحة ق�رض ال�سيافة جانب 

درجة  �سعود  ار�سي  ط  االردن  بنك 

وحدة 30م2 بوفيه و منتفعات  ي�سلح 

عيادة او مكتب حمامي او ل�رضكة 130 

مليون ه� : 0951553163

�سكة  بامليدان  �سيدلية  <للبيع 
������س�����اح�����ة ع�����������س�����ف�����ور ه��������� : 

 8825462 – 0966660393
مع  عدته  مع  مطعم  <للتسليم 
مدخنة في اجلسر االبيض مساحة 
 : هـ  10م2  سقيفة  مع  20م2 

 0941360478

< لالجار حمل مبنطقة العفيف 
م�ساحة  الفرن�سية  ال�سفارة  قبل 

15م2 ي�سلح مطعم مع مدخنة و 
كامل العدة ب مليونني و بازار ه� 

 0966184190 :

<لال�ستثمار قبو جتاري م�ساحة 
منطقة  ح��دي��ق��ة يف  م��ع  100م2 
الطلياين ه� : 0955169696 

مشروع دمر 
دمر  م�����رضوع  يف  �سقة  <للبيع 
م�ساحة  الكني�سة  دوار  ج��ان��ب 

180م2 بناء حجر 3 غرف نوم و 
ك�سوة  �سالونني  و  حمامات   3
جيدة اطاللة رائعة + م�سعد + 

مراب + مولدة الت�سليم فوري ه� 

 0945801619 :

دمر  م�����رضوع  يف  �سقة  <للبيع 
�سارع املغرتبني ار�سي مع حديقة 

بناء حجر م�ساحة داخلية 140م2 

/3 غرف نوم و �سالون و حديقة 

150م2 ال�سقة على الهيكل ت�سليم 
فوري ب�سعر 95 مليون للجادين 

ه� : 0945801619 

<للبيع منزل مب�رضوع دمر ج 26 
230م2  م�ساحة  االن�����س��اء  قيد 

دون  مغر  ب�سعر  فقط  للجادين 

و�سيط ه� : 0944757061 

<للبيع �سقة يف م�رضوع دمر ج3 
م�ساحة 115م2 بناء برجي ط2 

قبلي �رضقي غرفتني نوم و �سالون 

مع الفر�س طابو اخ�رض الت�سليم 

فوري ب�سعر 85 مليون للجادين 

ه� : 0945801619 

الطلياين  مبنطقة  م��ن��زل  <للبيع 
مع  �سوبر  ك�سوة  70م2  م�ساحة 

العف�س الت�سليم فوري ب�سعر مغر  

 : ه���  و�سيط  ب��دون  فقط  للجادين 

 0944757061
<للبيع او املقاي�سة منزل بالعدوي ط1 
و  االمي��ان  جامع  على  جميلة  اطاللة 

جبل قا�سيون غرفتني نوم و �سالون 

بلكون ديلوك�س ت�سليم فوري للجادين 

75 مليون ه� : 0933709044 
الفحامة  منطقة  �سقة يف  <للبيع 
مع  فني  ط3  العام  ال�سارع  على 

ك�سوة  100م2  م�ساحة  ال�سطح 

�سوبر ديلوك�س 3 غرف و �سوفا 

ه� : 0933679212 

االبي�س  اجل�رض  يف  منزل  <للبيع 
و  غ��رف   4  / �سوكة  ار�سي  طابق 

�سالون / م�ساحة 130م2 + حديقة 

150م2 ي�سلح جتاري بدون و�سيط 
ه� : 0945717706 

للبيع منزل باملالكي ح�سة �سهمية 

+ ت�سليم م�ساحة 270م2  موقع 

رائع و ك�سوة جيدة للجادين فقط 

ب�����س��ع��ر م��غ��ر دون و���س��ي��ط ه���� : 

 0944757061
<للبيع قبو بالفحامة على ال�سارع 
العام غرفتني و منافع ك�سوة جيدة 

ي�سلح  مليون   25 ال�سعر  28م2 
لالعمال التجارية ه� : 2255032 

 0955273301 –

م��ن��زل  امل��ق��اي�����س��ة  او  <ل��ل��ب��ي��ع 
بالق�سور طابو اخ�رض 4 غرف 

للجادين  فوري  ت�سليم  و �سوفا 

ه� : 0951553163 

بن  خالد  ب�سارع  منزل  <للبيع 
الوليد ط1 / 4 غرف و �سالون 

/ �سوكة قبلي �رضقي 130م2 ه� 

 0933041341 :

<للبيع اواالجار منزل بالعدوي 
بدون فر�س اطاللة جميلة بلكون 

الف   200 ناطور م�سعد  كراج 

�سهريا ه� : 0951553163 

رو�سة  بجرمانا  �سقة  <للبيع 
اجلمعيات ط2 فني مع م�سعد + 

غرفة بالقبو طابو نظامي اخ�رض 

بناء حجر م�ساحة 137م2/ 3 

غ���رف ن���وم و ���س��ال��ون��ني اط��الل��ة 

جميلة / ممكن مبادلة على �سقة 

�سغرية / �ساحب العالقة / ه� 

 0991185134 :

<للبيع �سقة يف الهامة اخلابوري 
3 غرف و �سالون ط ثاين ك�سوة 
 : ه�����  90م2  م�����س��اح��ة  ج���ي���دة 

  0946116903

<يوجد منزل يف جرمانا للبيع 
غرفة و منتفعاتها طابق اول على 

ديلوك�س  �سوبر  العام  ال�سارع 

م��ط��ل��وب م��ل��ي��ون و ن�����س��ف ه��� : 

 0945557697

<م�ستودع مواد طبية بالربامكة 
ب��ح��اج��ة اىل م��وظ��ف��ة اإداري�����ة – 

ا�ستقبال – مق�سم براتب 60 األف 

اخلربة غري �رضورية املوا�سالت 

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

  0960969797
<ملن لي�س لديها �سهادة او عمل 
�رضكة م�ستح�رضات طبية جتميلية 

ال�ستكمال  ان�����س��ة  اىل  ب��ح��اج��ة 

طاقمها االداري العمر دون 35 

�سنة و دوام �سباحي اخلربة غري 

���رضوري��ة ب��رات��ب 50 ال��ف ه��� : 

 2256550 – 0955553922
<مطلوب مندوب مبيعات للعمل 
يف املحافظات ذو خربة يف جمال 

البيع و الت�سويق العمر بني -25 

45 �سنة ميتلك القدرة على البيع 
و االإقناع ه� : 0944611303 

<مطلوب موظف ا�ستقبال ل�رضكة  
مقابل كلية الهند�سة بدوام م�سائي 

ب�������������رات�������������ب ج���������ي���������د ه�������������� : 

 0960999803
<   وكالة دعاية وإعللان تطلب 
مللصللمللمللة للللللعللمللل حلللصلللرًا بللللدوام  
لللديللهللا خللبللرة  قللويللة بللالللتللعللامللل مع 
وااللستيريتر  الفوتوشوب  برامج 
 /  2332611 هلللل  واألنلللللديلللللزان 

  0944355358
<مطلوب موزع لديه �سهادة قيادة 
و ي��ت��ح��م��ل ���س��غ��ط ال��ع��م��ل ه���� : 

 0993317950 – 6628565
<جمموعة طبية حديثة بالربامكة 
ترغب بتعيني موظفة / حما�سبة 

– ا�رضاف / براتب 75 الف بدوام 
35 �سنة  العمر دون  8 �ساعات 
يف�سل من �سكان الربامكة و ما 

ح���ول���ه���ا و ال���ت���ف���رغ ل����ل����دوام و 

امل�����وا������س�����الت م����وؤم����ن����ة ه������ : 

 2144403 – 0933606081
لشركة  إشراف  موظفة  <مطلوب 
براتب  بالبرامكة  حديثة  جتارية 
70 ألف الدوام 8 ساعات صباحي 
30 سنة املواصالت  و العمر دون 
 –  2230790  : هـ  مؤمنة 

  0961144445
<يلزمنا اآن�سة يف جمال الت�سويق 
العمر دون 30 �سنة و ما فوق يف 

 : ه���  ج��رم��ان��ا معا�س مغر ج��دا 

 0945557697
بتعيني  ترغب  جتميلية  <�رضكة 
 / فروعها  الأح��د  اإداري���ة  موظفة 

تنظيم   – م���زرع���ة   – ب���رام���ك���ة 

مزة / براتب 65  كفر�سو�سة – 

الف  الدوام �سباحي اخلربة غري 

�رضورية املوا�سالت موؤمنة ه� : 

 2157150

<مطلوب حمامية ذو خربة للعمل 
مبكتب يف منطقة جرمانا معا�س 

مغر جدا ه� : 0945557697 

<�رضكة طبية جتميلية تعلن عن 
افتتاح فرغها اجلديد باحلمرا و 

مظهر  ذات  موظفة  اىل  بحاجة 

الئق / حما�سبة – �سكرتاريا – 

ا�ستقبال / اخلربة غري �رضورية 

براتب 75 الف الدوام 8 �ساعات 

امل�����وا������س�����الت م����وؤم����ن����ة ه������ : 

 2144402 – 0966226640

موظفون
و  باال�سترياد  تعمل  <موؤ�س�سة 
الت�سدير مواد ريا�سية و جتميلية 

بحاجة اىل موظفة حمجبة بدوام 

�سنة   30 دون  ال��ع��م��ر  �سباحي 

براتب 60 الف املوا�سالت موؤمنة 

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

 2145877
<م��ط��ل��وب ل��ل��ع��م��ل ف����ورا م��دي��رة 
للعمل  جت��اري��ة  ل�����رضك��ة  تنفيذية 

بالربامكة بدوام 8 �ساعات براتب 

75 ال���ف امل��وا���س��الت م��وؤم��ن��ة و 
ال�سهادة ثانوية كحد ادنى العمر 

دون 35 �سنة املوا�سالت موؤمنة ه� 

 –  0 9 3 3 6 0 6 0 1 9  :

 2135309
بالبرامكة  طبية  مواد  <مستودع 
بحاجة الى موظفة ادارية – استقبال 
– مقسم براتب 60 الف و دوام من 
9-5 مساء اخلبرة غير ضرورية و 
املواصالت مؤمنة هـ : 2274171 

0954995000 -
بالربامكة  طبية  مواد  <م�ستودع 
ب��ح��اج��ة اىل م��وظ��ف��ة اإداري������ة – 

ا�ستقبال – مق�سم براتب 60 األف 

اخلربة غري �رضورية املوا�سالت 

 –  2253712  : ه�����  م���ن���ة  م���وؤ

  0932412883
<م�ستودع اأدوية بحاجة اىل اأمني 
ب���اأم���ان���ة  خ�����ربة  ذو  م�������س���ت���ودع 

امل�ستودعات و ذو �سخ�سية قيادية 

م��ع��ف��ى م����ن خ���دم���ة ال���ع���ل���م ه����� : 

 6628565 – 0993317950
�سورية  منتجات  عر�س  <�سالة 
للعناية باملراة بحاجة اىل موظفة 

باحدى �ساالتها / م�ساكن برزة 

– احلمرا / حما�سبة و �سكرتارية 
و خ��دم��ة زب��ائ��ن ب��رات��ب 75 الف 

العمر دون 35 �سنة و املوا�سالت 

 –  2256550  : ه�����  م���ن���ة  م���وؤ

 2232246

<للبيع فيال قيد االإن�ساء مب�سايا 
جمعية ال�سعر مليون و خم�سمائة 

 : ه�����������  ب��������������������ازار  و  ال�������������ف 

 0966184190
ملجتهد  ا في  ل  منز للبيع  >
موازيني دخلة قصار و كربوج ط3 
شمالي  قبلي   2 125م مساحة 
تراس  و  صالون  و  غرف   3 /
 –  0964632834  : هـ 

2231855
م�سبق  ب��رزة  يف  منزل  <للبيع 
الرحمة  ج��ام��ع  م��ق��اب��ل  ال�سنع 

ار�سي م�ساحة 95م2 مع حديقة 

40م2 و غرفة بالقبو �سوكة ي�سلح 
 : ه��������  و جت�����������اري  �����س����ك����ن����ي 

 0933515817
<للبيع او املقاي�سة قبو بالق�سور 
2 و �سالون مع  مدخل م�ستقل 

حديقة ي�سلح لل�سكن او عيادات 

ت�سليم  اخ�����رض  ط��اب��و  مكتب  او 

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

 0951553163
<للبيع �سقة  يف جرمانا كورني�س 
اجلناين طابو اخ�رض م�سعد بناء 

مغر  ب�سعر  ج��ي��دة  ك�سوة  ج��در 

للجادين ه� : 0994363607 

<ل��ل��ب��ي��ع ���س��ق��ة يف ع��رن��و���س / 
م�ساحة  ار�سي  طابق  املي�سات 

200م2 ال��ت�����س��ل��ي��م ف����وري ه���� : 
4472374 - 0951418823

<ل��ل��ب��ي��ع ق���ب���و حت����ت امل���ح���الت 
ال�ساحلية  منطقة  يف  التجارية 

تقريبا  م�����س��اح��ة  ج��ي��دة  ك�����س��وة 

 : ه�  املعاينة  بعد  ال�سعر  75م2 
 0988471240

<لالجار بدم�سق غرف مفرو�سة 
) 2+3 ( �رضير + حمام + براد 

+ مكيفة �سمن ) البيت ال�سامي 

القزازين  ( �سارع  بغداد دخلة 

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

 0936855455- – 2320771
 0933554418
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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 

يعلن مستودع في دمشق عن حاجته 
لتوظيف في المجاالت التالية :
1 - عمال  لتحضير الطلبيات واستقبال 

وتحميل الطلبيات من والى المستودع    
 - ان يكون متفرغ للعمل في  المستودع

- قادر على تحمل ضغط العمل 
- معفى من الخدمة العسكري

2 - امين مستودع 
- ذو خبرة بامانة مستودعات 

-  شخصية قيادية 
- قادر على تحمل المسؤولية 

- معفى من خدمةالعلم 
3 - موزع 

- لديه شهادة قيادة 
- يتحمل ضغط العمل 

- معفى من خدمة العلم  
 فعلى من يجد نفسه تلك المولصفات  التواصل معنا 

على االرقام التالية :
6637905-6628565/0993317950

hibapharmasy@gmail.com: عبر  االيميل االتيcv او ارسال

 فرصة عمل 
 شــــركة تجارية في البرامكة

 ) المنطقة الحرة( 
 تطلب للعمل لديها 

1 - سكرتيرة تجيد اللغة اإلنكليزية بطالقة 
2 - عاملة نظافة ذات مظهر الئق 

 لالستفسار االتصال  0959801790 

80 الف املوا�سالت موؤمنة ه� : 
 0959856004 – 6634032
<����رضك���ة جت���اري���ة ب��ح��اج��ة اإىل 
لديها  للعمل  حمجبة  �سكرترية 

براتب 150 األف العمر دون 40 

اخلربة  موؤمنة  املوا�سالت  �سنة 

 2215788  : ه�  ���رضوري��ة  غري 

  0960969797 -

<�����رضك����ة جت����اري����ة ب���ح���اج���ة اىل 
باوقات  ملتزمة  حمجبة  �سكرترية 

ق��درة  لديها  عامة  م�رضفة  ال���دوام 

حتمل �سغط العمل العمر دون 30 

 : ه���  ال��ف   80 ب��رات��ب حتى  �سنة 

 6634032 – 0959856004

عمال
<بحاجة اىل عامل /ة/ عادي او 
فني على خطوط  انتاج تعبئة و 

تغليف بنظام  ورديات / �سباحي 

 : ه�����  ل��ي��ل��ي /   – م�������س���ائ���ي   –
 0930147448 – 5641542
القيام  و  بوفيه  عامل  <مطلوب 
للعمل  املكتبية  التنظيف  باعمال 

ل�������دى ������رضك�����ة جت�����اري�����ة ه������ : 

 0944611303
اى  بحاجة  طبية  م��واد  <م�ستودع 
عمال حت�سري طلبيات و ا�ستقبال و 

حتميل  الطلبيات من و اىل امل�ستودع 

قادر على حتمل �سغط العمل و معفى 

من اخلدمة الع�سكرية ه� : 6637905 

 0993317950 –

مهن
معمل بال�ستيك بحاجة اىل توظيف 

معلم مكنات حقن ذو خربة بفك و 

تركيب القوالب للعمل خلف التاون 

 –  0993344000  : ه�  �سننرت 

 0933808064

رعاية وتوظيف
<مطلوب مقيمة مل�سنة براتب 80 
ال�������������ف ب������ال�������������س������ه������ر ه����������� : 

 0988336468
<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال 
املنزلية و رعاية امل�سنني و االأطفال 

مقيمات و غري مقيمات العمر من 

 8113020  : ه�  �سنة   45-18
 –  8 1 1 3 0 2 5  –

 0993152120

<مدرس انكليزية و فرنسية خبير 
باملناهج احلكومية و اخلاصة ) قرية 
صغيــــرة – باكســــتانية – شــــويفات 
( دورات خاصــــة للشــــهادات تقويــــة 
محادثــــة   – ترجمــــة   – للضعفــــاء 
لسيدات األعمال هـ : 0938670342 

 6613046 –
و  التاســـع  لتحفيـــظ  مـــدرس  >
البكالوريا مع مناذج هامة مختصرة 
سريعة للضعفاء جلسات حتفيظية 
مـــن الصفـــر و مراجعـــة املـــادة عدة 

مرات هـ : 0956007964 

<يلزمنا مكنة �سال�س اواك�س بر�س ايطالية 
ا�سنع بحالة جيدة ه� : 0945557697 

<مطلوب مقيمة لدى عائلة براتب 
 : ه�������  ب���ال�������س���ه���ر  ال��������ف   100

 0940649505
غري  او  مقيمات  منزل  مدبرات  لدينا 

رعاية  و  املنزلية  ل��الأع��م��ال  مقيمات 

 8113020  : ه�  االأطفال  و  امل�سنني 

 0993152120 – 8113025 –

أزياء
 – درزة  عامالت  و  عمال  <يلزمنا 
حبكة للعمل يف �رضقي ركن الدين 

باأجور ممتازة ه� : 2710012  -  

    0947482068
<ورشـــة قطنيـــات بحاجة 
الـــى عاملـــة درزة – حبكـــة 
بـــاب  مبنطقـــة  امبـــاج   –
اجلابيـــة هــــ : 2244139 – 

 0933173742
<يلزمنا عمال و عامالت للخياطة 
/ درزة – حبكة – ر�سة – امبالج 

/ مب�ساكن برزة ه� : 5140492 

 0935452067 –
<مطلوب عمال و عامالت تطريز 
ال��ت��ط��ري��ز  خ����ربة يف جم����ال  ذو 

االل���ك���رتوين ب��روات��ب ج��ي��دة ه��� : 

 0955954433

في  يقطن  سيارة  مع  <سائق 
مع  بالعمل  يرغب  دمر  مشروع 
مكتب او عائلة او شركة في مشروع 
دمر حصرا هـ : 0957890688 

 3123699 –

– فيزياء  رياضيات  <مدرس 
كامل  تسليم   – ء  كيميا  –
النهاج للبكالوريا منذ االن و فقط 
لطالب احلادي عشر تأسيس من 
 : هـ  الدرجات  اعلى  لنيل  الصفر 

0936046825
م�ستعد  ري��ا���س��ي��ات  <م���در����س 
لتقدمي درو�س لطالب ال�سهادتني 

اجلل�سة  ال��ث��ان��وي��ة  و  االإع���دادي���ة 

ل.���س   1500 ن�سف،  و  �ساعة 

للثانوية ، 1200 ل.�س لالإعدادية 

ه� : 0933269408 

<مدرس انكليزية و فرنسية 
خبيــــر متخصــــص باملناهــــج 
 ( احلكوميــــة  و  اخلاصــــة 
شويفات – وطنية – سورية 
خاصــــة  دورات   ) حديثــــة 
للضعفاء  للشــــهادات تقوية 
– ترجمــــة كتــــب – محادثة 
هـــــ  ل  عمــــا أل ا ت  ا لســــيد
 6613046 – 0944491978
<مدرس رياضيات – فيزياء – 
كيمياء لكافة املراحل تأسيس و 
تقوية لنيل الدرجات العالية هـ : 

 0936046825
و  روســـية  لغـــة  <مـــدرس 
انكليزية خبير / دروس لغة 
الروســـية  للجاليـــة  عربيـــة 
باللغـــة  احملادثـــة  تعليـــم   +
و  ئـــن  للمبتد ســـية  و لر ا
تعليـــم العربية للروس / هـ : 
 6613046 –  0944491978

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

 0961144445
اىل خريج  بحاجة  �رضكة جتارية 

اعالن  و  فنون جميلة  كلية   /ة/ 

�سنوات يف   3 ع��ن  تقل  خ��ربة ال 

جمال الت�سميم و يتقن العمل على 

ب������رام������ج ال����ت���������س����م����ي����م  ه������� : 

 0944611303

سكرتاريا
<���رضك��ة جت��اري��ة ب��ال��ف��ردو���س ترغب 
ب��ت��ع��ي��ني ���س��ك��رت��رية ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال����دوام 

�سباحي / م�رضفة + ري�سب�سن / براتب 

55 الف ال��دوام �سباحي اخلربة غري 
�رضورية املوا�سالت موؤمنة العمر دون 

30 �سنة ه� : 2157150 
<����رضك���ة جت���اري���ة ب��ح��اج��ة اإىل 
لديها  للعمل  حمجبة  �سكرترية 

براتب 150 األف العمر دون 40 

�سنة املوا�سالت موؤمنة اخلربة غري 

 –  2253712  : ه����  ����رضوري���ة 

 0932412883
<م�ستودع طبي يف باب م�سلى يعمل 
�سكرترية  اىل  بحاجة  باملراة  بالعناية 

حمجبة حتمل ال�سهادة الثانوية كحد 

ادنى براتب يبدا من 50 الف العمر 

دون 35 �سنة و املوا�سالت موؤمنة و 

 –  2255351  : ال��دوام �سباحي ه� 

 0934241443
<يلزمنا ان�سة للعمل �سكرترية / 
حما�سبة يف جرمانا معا�س مغري 

جدا ه� : 0945557697 

ل  مجا في  تعمل  ية  ر جتا عة  مجمو >
للعمل  موظفات  تطلب  الطبي  االستيراد 
ضمن اإلشراف التنفيذي – سكرتاريا بدوام 
8 ساعات صباحي العمر دون 32 سنة حاصلة 
 : هـ  ألف   75 براتب  الثانوي  شهادة  على 

0956013000  -  2274171
املزة  يف  املن�سا  حديثة  <�رضكة 
بحاجة اىل �سكرترية / ري�سيب�سن 

�سنة   30 دون  العمر  / حما�سبة 

اخلربة غري �رضورية براتب حتى 

<للبيع مكنة تعبئة سوائل تعمل 
مع  غذائي  او  صناعي  الهواء  على 
ليتر   400 لها  ايطالي  ضاغط 
 : هـ  ل.س   700000 بسعر 

0933576015
<للبيع عدة حمل بوظة و حلويات / مكنات 
جمادة بوظة و اإفرجني –  اي�س كرمي – 

 : ه���  ع�سري  و  �سال�س  مكنات  ب����رادات 

 0992421502 -  5117894
<للبيع عدة مطعم �سندوي�س و ع�سري 
كاملة / براد واجهة - �سندوي�س عدد2 

–  مكيف 2طن عدد 2 - براد بوظة 
عدد 1 / �سخانات كهرباء /00000 

الخ ه� : 0955219492 

 
<مطلوب �سهادة �سيدلة ترخي�س 
دائم ل�سيدلية قائمة يف برزة البلد 

 –  5128281  : ه���   / مدينة   /

 0933520401
<�سيدالنية حتمل ترخي�س دائم 
لال�ستثمار يف م�ستودع ادوية او 

امل�����س��ارك��ة م���ع ���س��ي��ديل �سمن 

�سيدلية ه�: 0946116903 

للبيع �سيارة نوع بيجو 104 لون 

ابي�س خالية البخ موديل 1976 

�ساحبها  م��ن  م��ن��ف��و���س  حم���رك 

التواجد  مكان  الف   750 ب�سعر 

م�������������������������رضوع دم����������������ر ه������������� : 

 0993998209
<للبيع كيا �سبورتاج لون ا�سود 
 2700 حم���رك   2007/2006
زنار خارجي عالواطي كاملة مع 

فر�س جلد و تثبيت �رضعة و رباعي 

و جاهزية ممتازة اكمل املوا�سفات 

 –  4 4 1 3 3 0 0  : ه����������� 

 0944214910
<للبيع سيارة هوندا ستي موديل 
لون  فتحة  بدون  كاملة   2005
ذهبي خالية من الداخل اربع قطع 
 5200000 بسعر  خارجي  بخ 

ل.س
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