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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 

 مجموعة خاصة بالنقل بدمشق 
 تقدم خدمات النقل التالية : 

     ) ركاب +  أوراق ( إلى بيروت وبالعكس
 مطار دمشق - أثاث منزل - طلبات خاصة 

   لالتصال : 0935461622 / 0994082574

 خدمة مميزة - أسعار مدروسة 

مطلوب مندوبين في دمشق 
 شــركة مواد غذائية 

) تونه - سردين - شاي - ..... الخ ( 

 بحاجة إلى مندوبين مبيعات 

للعمل ضمن سيارات الشركة 
 4423848  واتس + موبايل  0999527031 

فرصة عمل 
 شــــركة إنشاءات معدنية على طريق صحنايا 

تطلب موظفين من االختصاصات التالية 
1 - محاسبة  ذات  خبرة على برنامج األمين  .

2 - معلم قص حديد آلي .
للتواصل وأخذ المعلومات  االتصال على

 الهاتف  3328502 / 0955283555 
    وذلك من 8 صباحًا - 3 عصرًا 

مزة 
<للبيع �شقة يف املزة فيالت �رشقية 
جانب جامع الأكرم م�شاحة 190م2 

/ 3غرف نوم و �شالونني / ك�شوة 

جيدة مع الفر�ش م�شعد + مراآب + 

مولدة للبناء الت�شليم فوري للجادين 

هـ : 0945801619 

اجلالء  طريق  باملزة  منزل  <للبيع 
قدمية  ك�شوة  امللعب  على  اطــاللــة 

م�شاحة 125م2 ح�شوة نفاذة ب�شعر 

 : هــــــ  بــــــــــازار  و  مــــلــــيــــون   120
 0932873289

<للبيع منزل باملزة جبل طابق اول 
داخلية  م�شاحة  مميز  مــوقــع  فني 

125م2 و ترا�ش خلفي 60م2 ك�شوة 
�شوبر ديلوك�ش ب�شعر 100 مليون 

و بازار هـ : 0932873289 

للبيع منزل باملزة طريق اجلالء ط5 

اطاللة خلفية م�شاحة 93م2 ك�شوة 

ــون هــــ :  ــي ــل ـــة بــ�ــشــعــر 85 م عـــادي

 0932873289

م�شاحة  اأر�ـــشـــيـــة  �ــشــقــة  <لــلــبــيــع 
200م2 ت�شلح �شكني او جتاري يف 
) عرنو�ش – الطلياين – املي�شات ( 

الت�شليم فوري هـ : 0951418823 

 4472374 –

<لالجار ال�شنوي �شقة يف م�رشوع 
دمر م�شاحة 160م2 /3 غرف نوم 

مع  ديلوك�ش  ك�شوة   / �شالون  و 

الفر�ش اإطاللة رائعة يوجد م�شعد 

للجادين هـ : 0945801619 

<لالجار �شقة يف منطقة باب �رشقي 
منتفعات  و  غــرفــتــني  مـــن  مــوؤلــفــة 

 –  7430013  : هــــ  مــفــرو�ــشــة 

 0933789020
ال�شهري   ال�شبوعي  اليومي  <لالجار 
بدم�شق غرف مفرو�شة ) 2+3 ( �رشير + 

البيت   ( �شمن  مكيفة   + بــراد   + حمام 

ال�شامي ( �شارع  بغداد دخلة القزازين 

خلف جامع اجلوزة هـ : 2320771 – 

 0933554418 - 0936855455
<لــالجــار �شقة يف املــزة 3 نــوم و 
ـــــدون هــــ :  ــر�ــش او ب ــف �ـــشـــالـــون ب

 0933330431 – 3330505
<لالجار منزل باملزة فيالت غربية 
غرفتني نوم و �شالون مفرو�ش ك�شوة 

جيدة جدا مطلوب 3 مليون و ن�ش 

هـ : 0932873289 

مشروع دمر 
<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر �شارع 
املغرتبني ن�شق اول م�شاحة 150م2 

ك�شوة  و �شالون  نــوم  غــرف   3  /

الت�شليم  رائــعــة   اطــاللــة  ديلوك�ش 

فــــــــــــــــوري لـــــــلـــــــجـــــــاديـــــــن هـــــــــــ : 

 0945801619
<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر جانب 
200م2  دوبلك�ش  التعمري  جمعية 

التحجري  قيد  الهيكل  على  البناء 

اطــاللــة رائــعــة يــوجــد كـــراج للبناء 

 : هـــ  لــلــجــاديــن  مــلــيــون   95 ب�شعر 

 0945801619
<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج3 
ط2  برجي  بناء  115م2  م�شاحة 

قبلي �رشقي غرفتني نوم و �شالون 

الت�شليم  اخ�رش  طابو  الفر�ش  مع 

فوري ب�شعر 85 مليون للجادين هـ 

 0945801619 :

<للبيع �شقة على اتو�شرتاد املزة م�شاحة 
110م2 ك�شوة ممتازة اإطاللة خالبة ب�شعر 
مغري ت�شليم فــوري  للجادين فقط دون 

و�شيط هـ : 0944757061 

<للبيع منزل بناء ال 14 طابق 12 
اخري ك�شوة ملكية 2 نوم و �شالون 

م�شاحة 80م2 ال�شعر 75 مليون و 

بازار هـ : 0932873289 

<للبيع اســـهم تنظيمية خلف 
تعـــادل   66 باملشـــروع  الـــرازي 
مســـاحة شـــقة / موقع متميز / 
بســـعر مغر للجادين فقط دون 

وسيط هـ : 0944757061 
<للبيع منزل مزة فيالت �رشقية طابق اول 
�شوكة م�شاحة 120م2 قبلي �رشقي غرفتني 

 130 �شوبر مطلوب  ك�شوة  و �شالون  نوم 

مليون و بازار هـ : 0932873289

<للبيع منزل اتوســـتراد جانب 
 3  /  2 250م مســـاحة    mtn
اجتاهات / تسليم فوري بسعر 
دون  فقـــط  للجاديـــن  مغـــري 

وسيط هـ : 0944757061

شقق متفرقة 
اجلــديــدة  بــالــزاهــرة  للبيع  <�شقة 
ط6  الأحمر  الهالل  م�شفى  خلف 

ـــازة هــــ :  ـــة + كــ�ــشــوة ممـــت اطـــالل

 0956883713
<للبيع �شقة يف الرو�شة م�شاحة 
الت�شليم  ممــتــاز  اكــ�ــشــاء  300م2 
 –  3330505  : هــــــ  فــــــــوري 

 0933330437
<للبيع او املقاي�شة قبو ب�شارع بغداد 
مدخل  الأحــمــر  الهالل  م�شفى  خلف 

م�شتقل غرفة و �شالون ي�شلح لل�شكن 

او عيادة او مكتب 35 مليون ت�شليم 

فوري هـ : 0951553163 

<للبيع منزل باحلارة املقابلة لكلية 
قبلي  قدمية  كسوة  ط1   االقتصاد 
170م2 بناء مرخم  شرقي مساحة 
+ غرفة بالقبو بسعر 140مليون و 

بازار هـ : 0944821258 
<للبيع منزل يف املجتهد موازيني 
دخلة ق�شار و كربوج ط3 م�شاحة 

125م2 قبلي �شمايل /3 غرف و 
 : هـــــــــ  تــــــــرا�ــــــــش  و  �ــــــشــــــالــــــون 

2231855 – 0964632834
<للبيع او املقاي�شة منزل بالعدوي طابق 
اول اإطاللة جميلة على جامع الإميان و 

جبل قا�شيون غرفتني نوم و �شالون و 

للجادين  فوري  ت�شليم  ديلوك�ش  بلكون 

75 مليون هـ : 0933709044 

< لالجار ال�شنوي طابق فيال يف 
�شوبر  ك�شوة  الغربية  فيالت  املــزة 

ديلوك�ش مفرو�ش او فا�شي ي�شلح 

لدبلوما�شي او �شكن جانب ال�شفارة 

اللبنانية 3 نوم و ما�شرت و �شالونني 

و حدائق هـ : 0932873289 

<لالجار الفوري م�شتودع م�شاحة 
منطقة  كــ�ــشــوة ممــتــازة يف  30م2 
املذكور  البناء  نف�ش  ال�شاحلية يف 

اعاله هـ : 0988471240 الجار 

�شنوي 

<لالجـــا راو االســـتثمار محـــل 
دوبلكـــس  الـــدور  بســـتان  فـــي 
حتـــت 55م و فـــوق 35م يصلـــح 
كاملـــة  كســـوة  مصالـــح  لعـــدة 
لالستفسار هـ : 0933903431 

 0947572741 –
<للم�شاركة او ال�شتثمار ال�شنوي 
لعدم التفرغ مطعم جاهز باحلجاز 

ــدق الــ�ــشــمــريامــيــ�ــش مع  ــن جــانــب ف

مدخنة عدد 3 مولف من 3 طوابق 

كل طابق 40م2 ي�شلح جلميع املهن 

 –  0940551111  : هــــــــ 

 0933231276
<لــالجــار حمــل جتـــاري م�شاحة 
30م2 مع �شقيفة �شيخ �شعد نزلة 
�ــشــبــيــكــة يـــ�ـــشـــلـــح عـــــيـــــادة هــــــ : 

 0956691367

بني  جتـــاري  مكتب  فـــروغ  <للبيع 
ال�شاحلية و احلمراء بناء قد�شي و 

م�شاحة  منافع  و  غرفتني  نحا�ش 

30م2 الت�شال من 10.5 – 1.5 
 –  0933400606  : هـــ  ظــهــرا 

 3312152
<مكتب جتاري لالجار يف ال�شعالن 
غرفة  و  غــرف  اربــع  اك�شاء ممتاز 

ا�شتقبال و باحة هـ : 3330505 

 0933330431 –
عرنو�ش  �شاحة  يف  مكتب  <للبيع 
طــابــق اول واجــهــة عــلــى الــ�ــشــارع 

م�شاحة 30م2 هـ : 0933706674 

 4465799 –

موظفون
<�رشكة ا�شترياد و ت�شدير منتجات 
لديها  للعمل  تطلب  جتميلية  طبية 

موظفة انيقة ) �شكرتاريا / حما�شبة 

/ ري�شيب�شن ( براتب 65 الف العمر 

دون 30 �شنة و املوا�شالت موؤمنة 

الــــــدوام 8 �ــشــاعــات اخلــــرة غري 

 –  2157150  : هــــ  �ــــرشوريــــة 

 2145877
املراة  للعناية بجمال  <مركز طبي 
استقبال  موظفة  يطلب  بالبرامكة 
من  بدوام  ادارية  سكرتيرة   /
الف   60 براتب  م   5  – ص   8
املواصالت  سنة   30 دون  العمر 
 -  2274171  : هـ  مؤمنة 

0934443999

بالعدوي  منزل  البيع   او  <لالجار 
بدون فر�ش اإطاللة جميلة بلكون كراج 

ناطور م�شعد 200 الف �شهريا هـ : 

 0951553163
<لالجار غرفة مفرو�شة او بدون يف 
مع  مــنــزل  �شمن   الــقــدميــة  دم�شق 

منافع م�شرتكة مع مالكته لطالبة او 

مــوظــفــة او عــائــلــة �ــشــغــرية هــــ : 

 0991018227
<لالجار �شقة غرفتني و �شالون و 
 – ال�شعالن   – الطلياين  منافع يف 

املزرعة – ركن الدين يومي ا�شبوعي 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3  : هــــــــ 

 4472374
<لالجار منزل باملزة عند ال�شفارة 
اليـــرانـــيـــة ط2 فــا�ــشــي بـــال فــر�ــش 

و  نــوم  غــرف   3/ 160م2  م�شاحة 

جدا  جيدة  ك�شوة   / كبري  �شالون 

مـــطـــلـــوب 3 مـــلـــيـــون و نـــ�ـــش هـــــ : 

 0932873289
<لالجار منزل باملزة فيالت غربية عند 
م�شفى ال�شدي م�شاحة 300م2 طابق 

فيال �شالونني و غرفة �شفرة  و 3 غرف 

نوم و ما�شرت ك�شوة ممتازة مطلوب 6 

مليون هـ : 0932873289 

<لالجار منزل باملزة طريق اجلالء 
غرفتني نوم و �شالون مفتوح مفرو�ش 

دفع  مليون   3 مطلوب  جيدة  ك�شوة 

 : هـــــــ  ــــهــــور  ــــش �  6 او  ــــوي  ــــن ــــش �

 0932873289

<للبيع �شقة غرفتني و �شالون طابق 
البلد  عرطوز  جديدة  فني يف  اول 

85م2 كاتب عدل ب�شعر 19 مليون 
هـ : 0964994013 

<�شقة للبيع دم�شق برامكة ار�شي 
مع حديقة هـ : 0937558620 

<للبيع منزل يف جرمانا عبارة عن 
غرفة و منتفعاتها ط ار�شي املطلوب 

2 مليون هـ : 0945557697 
احلارة  بالبرامكة  منزل  <للبيع 
املقابلة لكلية االقتصاد ط1 كسوة 
تقريبا   2 130م مساحة  جيدة 
 : هـ  مليون   110 منهي  بسعر 

 0944821258
<للبيع منزل يف قد�شيا بعد البلدية 
ب 20م اأول طلعة الثورة على الي�شار 

جانب مكتب البيدرط2 فني م�شاحة 

95م2 / 3 غرف و �شوفا /�رشقي 
طابو  جــيــدة  ــة  اإطــالل �شمايل  غــربــي 

 : هـــ  و�شيط  دون  للجادين  اخــ�ــرش  

 0940410045 – 2260598
على  الهيكل  على  �شقة   <للبيع 
ال�شارع العام اأول الت�شامن م�شاحة 

 : هــــــــ  ثــــــــــاين  ــــــق  طــــــاب 70م2 
 0955237800

<للبيع او املقاي�شة منزل بكورني�ش 
قبلي  جميلة  اطــاللــة  الــتــجــارة ط3 

 3 �ــرشقــي طــابــو اخــ�ــرش ديلوك�ش 

غرف و �شوفا بلكون ت�شليم فوري 

هـ : 0951553163 
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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 

 مطلوب
 لمركز طبي تجميلي 

 في شارع بغداد 
1 - سكرتيرة لديها خبرة بالكمبيوتر

2 - موظفات لديهم خبرة بليزر إزالة الشعر 
3 - موظفات لديهم خبرة بتنظيف البشرة وعالجاتها 

4 - موظفة تعمل  كمساعدة طبيبة 
5 - عاملة تنظيف 

 الرواتب حسب الخبرة 
 االتصال بين  10٫00 صباحًا  حتى  12٫00 ظهرًا 

 على األرقام 4447376  / 0991366676 
 مطلوب مهندس 
أو مساعد مهندس

 ذو خبرة بالتفتيش الفني واإلشراف 
على أعمال الدهان للخزانات 

والخطوط النفطية 
 رواتـب مغرية  

لالســـــتعالم   هاتف :   0933366676 

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

 واتس آب  0955341791  /  0096171226747

للمشاركة أو االستثمار السنوي لعدم التفرغ 
 مطعم جاهز في دمشق جانب فندق السمير أميس 
بالحجاز  مع مدخنة عدد / 3 /  مؤلف من 3 طوابق 

كل طابق 40 م2 ) يصلح لجميع المهن(
هاتف : 0940551111 / 0933231276 

 للبيع    منزل في قدسيا بعد البلدية بـ 20 م 
 أول طلعة الثورة على اليسار جانب مكتب البيدر بناء 

طه سلوم ط 2 فني مساحة 95م2 ، 3 غرف وصوفا اتجاه 
شرقي غربي شمالي  إطاللة جيدة كاشفة - طابو أخضر 

 هـ 2260598  جوال  0940410045  للجادين بدون وسيط

بالرامكة  حديثة  طبية  <جمموعة 
ترغب بتعيني موظفة / حما�شبة – 

اإ�رشاف / براتب 75 األف بدوام 8 

�شاعات العمر دون 35 �شنة يف�شل 

من �شكان الرامكة و ما حولها و 

التفرغ للدوام و املوا�شالت موؤمنة 

 –  0933606081  : هــــــــ 

 2144403
<�رشكة منتجات غذائية ترغب بتعيني 
موظفة بق�شم املبيعات تتقن العمل على 

جتيد  و  الأوفي�ش  برامج  و  الكمبيوتر 

اللغة النكليزية ذات خرة من �شنة اىل 

�شنتني العمل داخل ال�رشكة الدوام من 

-8 4،30 لال�شتف�شار هـ : 5026 

<مؤسسة إعالنية طبية تعمل باالستيراد 
 / إدارية  شواغر  لعدة  موظفات  تطلب 
العمر   / – محاسبة  إشراف   - سكرتاريا 
 9 دوام  ألف   80 راتب  سنة   30 دون 
 : هـ  أدنى  حد  بكالوريا  شهادة  ساعات  

0956013000  -  22744171
اىل حما�شبة  بحاجة  طبية  <جمموعة 
 – برامكة   – مزرعة   / فروعها  لأحــد 

م�شاكن برزة – مزة / براتب 70 الف 

�شنة   30 دون  العمر  �شباحي  ــدوام  ال

املوا�شالت موؤمنة اخلرة غري �رشورية 

ال�شهادة مطلوبة هـ : 2145877 

حمل  يف  للعمل  موظفني  <يلزمنا 
احذية ن�شائية مبنطقة الطلياين هـ : 

 0932200651 – 3344288
عمل  او  �شهادة  لديها  لي�ش  <ملــن 
�رشكة م�شتح�رشات طبية جتميلية 

بحاجة اىل اآن�شة ل�شتكمال طاقمها 

الإداري العمر دون 35 �شنة و دوام 

ــة  �ــشــبــاحــي اخلــــرة غـــري �ــرشوري

براتب 50 األف هـ : 2135309 

<وكالة دعاية تطلب م�شممة للعمل 
حــ�ــرشا بــــدوام لــديــهــا خـــرة قوية 

الفوتو�شوب و  برامج  بالتعامل مع 

اللــيــ�ــشــتــرييــرت و النـــدايـــزن هـــ : 

 2332611 – 0944355358

دم�شق  منظفات يف ريف  �رشكة   >
بــحــاجــة اىل مــوظــف مــبــيــعــات هـــ : 

 0969023472

سكرتاريا
ضمن  سكرتاريا  موظفة  <مطلوب 
 / فقط  شهور   3 عقد  جتارية  شركة 

ميدان القاعة / هـ :8834919 
يعمل  م�شلى  بــاب  يف  طبي  <م�شتودع 
�شكرترية  اىل  بــحــاجــة  بــاملــراة  بــالــعــنــايــة 

حمجبة حتمل ال�شهادة الثانوية كحد اأدنى 

 35 دون  العمر  الف   50 من  يبدا  براتب 

�شنة و املوا�شالت موؤمنة و الدوام �شباحي 

هـ : 0966226640 – 2144402 

ملــركــز طبي جتميلي يف  <مــطــلــوب 
�شارع بغداد �شكرترية لديها خرة 

 –  4447376  : هــــ  بــالــكــمــبــيــوتــر 

0991366676 من 10-12 ظهرا 
�شكرترية ملكتب جتاري يف  <مطلوب 
برج الرو�ش جتيد العمل على الكمبيوتر 

دون  العمر  املكتبية  بالأعمال  القيام  و 

32 �ــشــنــة و ذات مــظــهــر لئــــق هــــ : 
 0946210336 – 5427524

<مطلوب �شكرترية + حما�شبة للعمل 
و  اأدوات جتميل  يف جرمانا �رشكة 

عـــــطـــــور الـــــــراتـــــــب مـــــغـــــري هـــــــ : 

 0945557697
و  باالستيراد  تعمل  جتارية  <شركة 
ة  تير سكر بتعيني  غب  تر ير  لتصد ا
مبنطقة  تنفيذي  إشراف   + تنفيذية 
75 ألف  8 ساعات و راتب  املزة بدوام 
العمر دون 32 سنة و املواصالت مؤمنة هـ 
0954995000 – 2230790 :

�شكرترية  اىل  بحاجة  مقاولت  <�رشكة 
�شهادة ثانوية كحد اأدنى و يف�شل �شهادة 

جامعية و جتيد العمل على احلا�شوب و 

لغة انكليزية جيدة الدوام من 9-3 هـ : 

 0932931116  –  22588888692
الت�شال من 10 �شباحا – 2 م�شاء 

ية  تنفيذ ة  تير سكر ب  مطلو >
لعمر  ا لبرامكة  با جتارية  لشركة 
ألف   60 براتب  سنة   32 دون 
املواصالت  و  ساعات   9 م  دوا
 –  2230790  : هـ  مؤمنة 

 0961144445

عمال
للعمل  عامالت  او  عمال  <يلزمنا 
يف مطعم وجبات �رشيعة و تو�شيل 

 –  4475561  : هــــ  الــطــلــبــات 

 0933612141
يدوية  اأعمال  <مطلوب عامل فني 

هـ : 0958009593 

<مطلوب عامل /ة/ عادي او فني 
على خطوط اإنتاج بدوام م�شائي او 

�شباحي اخلرة غري �رشورية هـ : 

 0930147448 – 5641542
<�ـــرشكـــة جتـــاريـــة بــدمــ�ــشــق بــرج 
بوفيه  عــامــل  اإىل  بحاجة  دم�شق 

للعمل �شن املكتب براتب جيد هـ : 

 2313952 – 2325748

مهن
معلم  نصف  او  معلم  مطلوب  >
ساحة  في  للعمل  مطابخ  أملنيوم 
 –  4458625  : هـ  عرنوس 

 0944294110
<مطلوب معلم ق�ش حديد ايل هـ 
 0955283555 – 3328502 :

رعاية وتنظيف
ل��رع��اي��ة مسنة   م��ق��ي��م��ة  م��ط��ل��وب   >
مقعدة يفضل من لديها خبرة جيدة  
ه�����������������������������������������������������������ات�����������������������������������������������������������ف  

0932480005/5643309
صغيرة  لعائلة  مقيمة   مطلوب   >
بدمشق  لديها  خبرة وذات إطاللة 
 /  5653309 ه�����ات�����ف  ح���س���ن���ة 

0933730005

<مطلوب للعمل فورا مديرة تنفيذية 
ل�رشكة جتارية للعمل بالرامكة بدوام 

8 �شاعات براتب 75 الف املوا�شالت 
موؤمنة و ال�شهادة ثانوية كحد ادنى 

املــوا�ــشــالت  �شنة   35 دون  الــعــمــر 

موؤمنة هـ : 2144403   

<مطلوب حما�شبة ذات خرة على 
 –  3328502  : هـ  المــني  برنامج 

 0955283555
<�ــرشكــة يف جــرمــانــا بــحــاجــة اىل 
موظف / مندوب / �شائق براتب جيد 

هـ : 0992925152 

<مطلوب مدير جودة و انتاج  للعمل 
يف �رشكة تعمل مبجال املنظفات هـ 

 0969023472 :

و  تعقيم  ت  ظفا مو ب  مطلو >
سب  منا تب  ا بر للعمل  تطهير 
و   18 من  العمر  مؤمنة  املواصالت 
 –  0942248930  : هـ  فوق  ما 

09544474222
<�رشكة طبية جتميلية تعلن عن افتتاح 
فرغها اجلديد باحلمرا و بحاجة اىل 

موظفة ذات مظهر لئق / حما�شبة – 

ا�شتقبال / اخلرة غري  �شكرتاريا – 

ـــدوام 8  �ــرشوريــة بــراتــب 75 الــف ال

�ــشــاعــات املـــوا�ـــشـــالت مــوؤمــنــة هــــ : 

 2144402 – 0966226640
<مطلـــوب منـــدوب او مندوبـــة 
تســـويق لشـــركة جتاريـــة فـــي 
مجال الطاقة البديلة و االنارة 
 –  5923934  : هــــ  لالستفســـار 

 0944765452
خمت�شة  ريا�شية  اأدوات  <�ــرشكــة 
باألب�شة التنحيف ترغب بتعيني موظفة 

اإ�رشاف العمر لغاية 30 �شنة الدوام 

�شباحي اخلرة غري �رشورية الراتب 

ممــتــاز و املــوا�ــشــالت مــوؤمــنــة هـــ : 

 2157150
<مطلوب موظفات ذو خرة بتنظيف 
مركز  للعمل يف  و عالجها  الب�رشة 

طبي ب�شارع بغداد  هـ : 4447376 

 12-10 من   09913366676  –
ظهرا 

املنظفات  مبــجــال  ــــدة  رائ <�ــرشكــة 
بحاجة اىل كيميائني ذو خرة لتقل 

 : هــــــــــــ  �ـــــــــشـــــــــنـــــــــوات   5 عـــــــــــن 

 0969023472
<مطلوب ب�شكل فوري ان�شة للعمل 
ملوؤ�ش�شة عقارية على اتو�شرتاد املزة 

دوام 11-8 و راتب + عمولة اخلرة 

�شكان  مــن  يف�شل  �ـــرشوريـــة  غــري 

املنطقة هـ : 0944757061 

�شورية  مــنــتــجــات  عــر�ــش  <�ــشــالــة 
موظفة  اىل  بحاجة  بــاملــراة  للعناية 

باحدى �شالتها / م�شاكن برزة – 

و  �شكرتارية  و  / حما�شبة  احلمرا 

العمر  الف   75 براتب  خدمة زبائن 

دون 35 �شنة و املوا�شالت موؤمنة هـ 

 2135309 – 2144403 :

انتاج  تكاليف  حما�شب  <مطلوب 
�شناعة  تكاليف  ح�شاب  يف  خــرة 

اللب�شة هـ : 0958009593 

<مطلوب مهند�ش او م�شاعد مهند�ش 
ذو خرة بالتفتي�ش الفني و الإ�رشاف 

عــلــى اأعــمــال الــدهــان لــلــخــزانــات و 

 : النفطية رواتب مغرية هـ  اخلطوط 

 0933366676

<�شاب لديه �شيارة كيا فورتي يرغب 
ــــعــــمــــل لـــــــــدى عـــــائـــــلـــــة هــــــــ :  ــــال ب

 0955514580

فرنســــية  و  انكليزيــــة  <مــــدرس 
خبيــــر متخصــــص باملناهج اخلاصة 
و احلكوميــــة ) شــــويفات – وطنيــــة 
– ســــورية حديثــــة ( دورات خاصة 
للشهادات تقوية للضعفاء – ترجمة 
كتب – محادثة لسيدات األعمال هـ 

 6613046 –  0944491978
<مدر�ش ريا�شيات – فيزياء – كيمياء لكافة 
ال�شهادات   خا�شة  املــراحــل  و  ال�شفوف 

تا�شع - علمي – اأدبي- �شناعة –معلوماتية-  

جتــارة - فنون متابعة  لكل ال�شفوف هـ: 

 0932669269
التاســـع  لتحفيـــظ  <مـــدرس 
و البكالوريـــا مـــع منـــاذج هامـــة 
للضعفـــاء  ســـريعة  مختصـــرة 
جلســـات حتفيظية من الصفر 
و مراجعـــة املادة عـــدة مرات هـ 

 0956007964 :
<مدر�ش خمت�ش بتدري�ش الريا�شيات و 
الفيزياء جلميع املراحل الدرا�شية و خا�شة 

ال�شهادتني ا�شعار خا�شة ملنطقة املزة هـ : 

 6615883 – 0933309411
<مدرس لغـــة روســـية و انكليزية 
عربيـــة  لغـــة  دروس   / خبيـــر 
للجالية الروسية + تعليم احملادثة 
و  للمبتدئـــن  الروســـية  باللغـــة 
 : هــــ   / للـــروس  العربيـــة  تعليـــم 

 6613046 –  0944491978

<مدر�ش ريا�شيات م�شتعد لتقدمي 
درو�ش لطالب ال�شهادتني الإعدادية 

و الثانوية اجلل�شة �شاعة و ن�شف، 

1500 ل.�ش للثانوية ، 1200 ل.�ش 
لالإعدادية هـ : 0933269408 

درو�ــش  لإعــطــاء  م�شتعد  <مــدر�ــش 
 / كيمياء   / فيزياء   / بالريا�شيات 

عربي لطالب ال�شهادة الإعدادية و 

الــــتــــعــــلــــيــــم الأ�ـــــشـــــا�ـــــشـــــي هـــــــ : 

 5133871 – 0933258622
<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

دائم  ترخي�ش  حتمل  <�شيدلنية 
اأو  اأدويــة  م�شتودع  يف  لال�شتثمار 

امل�شاركة مع �شيديل �شمن �شيدلية 

 –  6 7 2 0 7 8 5  : هـــــــــــــــــــ

 0992051635
ترخي�ش  �شيدلة  �شهادة  <مطلوب 
دائم ل�شيدلية قائمة يف برزة البلد 

 : هـــــ  ــة  ــي ــن ف اإدارة   / مـــديـــنـــة    /

 0933520401 – 5128281

اىل  بحاجة  جتميلي  طبي  <مركز 
 : هـ  طبية  كم�شاعدة  تعمل  موظفة 

4447376 – 0991366676 من 
10 – 12 ظهرا 

<للبيـــع عـــدة محـــل بوظـــة و 
حلويـــات / مكنـــات ايـــس كرمي 
و  عربـــي  بوظـــة  جمـــادة   –
افرجنـــي – بـــرادات – مكنـــات 
ســـالش و عصير هـ : 5117894 

 0992421502 –

<للبيع �شيارة نوع بيجو 104 لون 
 1976 مــوديــل  البخ  خالية  ابي�ش 

حمرك منفو�ش من �شاحبها ب�شعر 

م�رشوع  التواجد  مكان  الــف   750
دمر هـ : 0993998208 

<كيا كارينز كاملة املوا�شفات حالة 
ممـــــــتـــــــازة لـــــــــون ابـــــيـــــ�ـــــش هــــــــ : 

 0956883713

سيارات لآلجار
دا�شيا  عــمــومــي  تك�شي  <�ــشــيــارة 
�شوبر نوفا بحالة جيدة لالجار مع 

دفع تامني هـ : 0988637506

<يلزمنا عامالت / مقيمات / خادمات 
 0933929455  : هـ  تنظيف  لور�شة 

0943128054 -

سائقن 
خبرة  ذو   ملتزم   سائق  <مطلوب 
املزة  مبنطقة  عائلة  لدى  للعمل 
 : هـ   / املزة  سكان  من  يفضل   /

 0944699997

أزياء
<ورشـــة قطنيـــات بحاجة الى 
عامالت درزة – حبكة – امبالج 
 : هــــ  اجلابيـــة  بـــاب  مبنطقـــة 

 2244139 –  0933173742
 / مكنة  عمال  و  معلمني  <مطلوب 
 : هــــ   / ر�ـــشـــة   – حــبــكــة   – درزة 

 0958009593
<معمل �شبورات يف جرمانا بحاجة 
معلم   / مق�شدار  /ة/  عــامــل  اىل 

امبالج   + ر�شة   + حبكة   + +درزة 

ــــــــب مـــغـــريـــة هـــــ :  بــــخــــرة و روات

 0933254955 – 5636656
<يلزمنا عمال و عامالت للخياطة / درزة 
– حبكة – ر�شة – امبالج مب�شاكن برزة 

هـ : 5140492 – 0935452067 

الألب�شة  �شناعة  يف  رائـــدة  �ــرشكــة 

اىل  بحاجة  الــقــزاز  تنظيم  مبنطقة 

خــيــاطــني قــمــيــ�ــش ذوو خـــرة هــــ : 

 0958009593
عاملة  الى  بحاجة  خياطة  <معمل 
براتب   ) درزة   – رشة   ( خياطة 
 : هـ  مؤمنة  املواصالت  و  ز  ممتا

 0932887747
مــكــحــتــة معاجلة  عــمــال  <مــطــلــوب 

اجلينز هـ : 0958009593 
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