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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 

 م�ستعدون للقيام بكافة اأعمال الت�سميم الهند�سي 

والفني على برامج  3Dmax  والربامج احلديثة 
 وت�سميم الربو�سورات والروزنامات وكروت الفيزيت بالإ�سافة 

لتن�سيق وكتابة م�سارع التخرج والكتب 

 خربة ممتازة - اأ�سعار منا�سبة - �سرعة فائقة 

هــ : 0967324259

فر�سة عمل 
 يلزمنا عمال حبكة - درزة  للعمل لدى  

ور�سة يف باب �سريجة 
0999214844  /0956420138

<للبيع ترا�س يف م�رشوع دمر م�ساحة 
داخلية 200م2 + ترا�س خارجي 100م 

2 / 4 غرف نوم + �سالونني /  ك�سوة 
�سوبر ديلوك�س مع الفر�س مدخل مبا�رش 

على ال�سارع اطاللة رائعة الت�سليم فوري 

للجادين 0945801619 

<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر ج 
16 م�ساحة 300م2 / 4 غرف 
4 حمامات + �سالونني   + نوم 

البناء على الهيكل قيد التحجري 

مليون   95 ب�سعر  رائعة  اطاللة 

للجادين هـ : 0945801619 

مزة 
<للبيع شقة على اتوستراد 
املزة مساحة 110م2 كسوة 
خالبـــة  اطاللـــة  ممتـــازة 
بســـعر مغـــر تســـليم فـــوري 
للجادين فقط دون وسيط 

هـ : 0944757061 

<للبيع �سقة يف دمر حارة جديدة 
م�ساحة 80م2 ك�سوة عادية 2 نوم 

و �سالون ب�سعر 12 مليون هـ : 

3119132 من 11-6 م�ساء 
املــقــايــ�ــســة مــنــزل  <لــلــبــيــع او 
اطاللة  ط3  التجارة  بكورني�س 

جميلة قبلي �رشقي طابو اخ�رش 

ديلوك�س 3 غرف و �سوفا بلكون 

ـــــــــــــــوري هــــــــــ :  تـــــ�ـــــســـــلـــــيـــــم ف

 0951553163
جــادات  قد�سيا  يف  للبيع  <مــنــزل 
الثالثة طابق ار�سي ك�سوة  اجلادة 

ديلوك�س م�ساحة 120م2 داخلي + 

اإطاللة خالبة  180م2 خارجي مع 
ب�سعر مغر هـ : 0967387212 

<منزل يف الدويلعة مقابل جامع 
الرباء 3 غرف مع �سطح م�ساحة 

 : هــــ  جـــيـــدة  كــ�ــســوة  100م2 
 0991201062

مقابل  املي�سات  �سقة يف  <للبيع 
ال�سوق التجاري ط4 مع م�سعدين 

200م2  م�ساحة  غــربــي  �ــرشقــي 

ـــــــــــــوري هـــــــــ :  ــــم ف ــــي ــــل ــــس ــــ� ــــت ال

4472374 – 0991245244

مشروع دمر 
دمر  م�رشوع  يف  �سقة  <للبيع 
ــني بــنــاء حجر  ــغــرب �ـــســـارع امل

 + نــوم   2/ 130م2   م�ساحة 

ــدة مع  ــون / كــ�ــســوة جــي �ــســال

الفر�س الت�سليم فوري ب�سعر 90 

ــــن هـــــــ :  ــــجــــادي ــــل مـــــلـــــيـــــون  ل

 0945801619
دمر  م�رشوع  يف  �سقة  <للبيع 
بــنــاء حــجــر م�ساحة  املــغــربــني 

180م2 قبلي �رشقي �سمايل / 
3 غرف نوم و �سالون / اطاللة 
رائعة الت�سليم فوري ب�سعر 135 

مـــــلـــــيـــــون لـــــلـــــجـــــاديـــــن هــــــــ : 

  0945801619

اســـهم تنظيميـــة  <للبيـــع 
باملشـــروع  الـــرازي  خلـــف 
66 تعـــادل مســـاحة شـــقة 
موقـــع متميـــز بســـعر مغـــر 
للجادين فقط دون وسيط  

هـ : 0944757061

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

 / �سالونني   + ــوم  ن غــرف   3  /

ــوجــد كــــراج +  اطـــاللـــة رائـــعـــة ي

ــبــنــاء طـــابـــو اخــ�ــرش  ــل مــ�ــســعــد ل

 : هـــ  لــلــجــاديــن  فـــوري  الت�سليم 

 0945801619
<للبيع �سقة يف ركن الدين �سارع 
نذير �سامل ار�سي ي�سلح جتاري 

�ـــســـكـــنـــي ديــــلــــوكــــ�ــــس هــــــ :  و 

 - 0966747500

80م2  م�ساحة  �سقة  <للبيع   

طريق بريوت القدمي مفرق جبل 

الـــــورد �ــســوكــة عــلــى الــ�ــســارع 

ب�سعر  عيادة  ي�سلح  الرئي�سي 

 : هـــــــــــــ  ــــــــون  ــــــــي مــــــــل  5.5
 0999558961

<لــلــبــيــع او املــقــايــ�ــســة مــنــزل 
بالعدوي طابق اول اإطاللة جميلة 

عــلــى جــامــع الإميــــــان و جبل 

قا�سيون غرفتني نوم و �سالون 

و بلكون ديلوك�س ت�سليم فوري 

 : هـــــ  مـــلـــيـــون   75 لـــلـــجـــاديـــن 

 0933709044
ــع �ــســقــة يف اخلــطــيــب  ــي ــب ــل <ل
�ــســارع  عــلــى  الــ�ــســاد�ــســة مطلة 

الكندي 4 غرف و �سالون ط2 

جيدة  ك�سوة  �رشقي  قبلي  فني 

بـــــــــــــــــدون و�ـــــــســـــــيـــــــط هـــــــــــ : 

 0966134849

مكتب بني ال�ساحلية و احلمراء 

بناء �سيدلية ابن �سينا ط1 فني 

فوري  ت�سليم  منافع  و  غرفتني 

املراجعة �سبت – اثنني – اربعاء 

 : هــــــــ  ظــــــهــــــرا   1-10 مـــــــن 

 0933400606
<مكتب للبيع يف �ساحة عرنو�س 
ط1 واجهة على ال�سارع م�ساحة 

30م2 هـ : 0933706674 – 
 4465799

<للبيع حمل فروغ يف احلريقة 
اآخر �سوق ال�ساغة م�ساحة 5م2 

ـــة املــــهــــن هــــــ :  ـــكـــاف يـــ�ـــســـلـــح ل

 0932287676
و  برو�ستد  فروج  <للبيع حمل 
�ساورما م�ساحة 50م2 مع كامل 

التجهيزات يف املزة ال�سعر بعد 

ــلــجــاديــن فــقــط هــــ :  ــة ل ــن املــعــاي

 0933568282
فــروغ حمل جتاري  <للت�سليم 
22م2  م�سلى  بــاب  منطقة  يف 

واجهتني مع منافع ي�سلح لكافة 

 –  2234106  : هـــــ  ـــهـــن  امل

 0944058806
ـــبـــيـــع حمـــــل جتــــــــاري يف  ـــل <ل
م�ساحة  البالة  �سوق  الطفائية 

20م2 مع �سقيفة ملك و فروغ 
ــــــط هــــــــــ :  ــــــق ــــــن ف ــــــجــــــادي ــــــل ل

 0966747500

زراعية  أراضي  لدينا  <يتوفر 
قلعة  في  رائعة  إطاللة  ذات 
اتوستراد  من  لقرب  با جندل 
البيع  السالم  مبساحات مختلفة 
بسعر  و  العالقة   صاحب  من 
 –  6823448  : هـ  مغري  
االتصال   0933594898

من 10-6 مساء 
<للبيـــع ارض في مشـــروع 
دمر قيـــد التنظيم مقابل 
 2650 الكنيســـة مســـاحة 

م2 هـ : 0940000041 

موظفون
<�رشكة جتارية تعمل يف جمال 
بحاجة  الت�سدير  و  ال�سترياد 

اىل موظفة �سكرتاريا – ا�ستقبال 

فرعها  لــدى  للعمل  مق�سمك   –
اجلديد يف الربامكة براتب 50 

 2253712  : هـــ  �سهريا  الــف 

 0932412883 –

ب�سارع  قبو  املقاي�سة  او  <للبيع 
بغداد خلف م�سفى الهالل الأحمر 

مدخل م�ستقل غرفة و �سالون ي�سلح 

لل�سكن او عيادة او مكتب 35 مليون 

ت�سليم فوري هـ : 0951553163 

العظم م�ساحة  <للبيع قبو على 
جــرمــانــا  يف  ــبــا  تــقــري 100م2 
 : هـ  للجادين  القريات  كورني�س 

 0988256520
الهيكل  على  مرتفع  قبو  <للبيع 
يف منطقة عرطوز م�ساحة 95م2 

طابو اخ�رش ال�سعر بعد املعاينة 

هـ : 0936923421 

باب  منطقة  يف  �سقة  <لــالجــار 
�ـــرشقـــي مـــوؤلـــفـــة مـــن غــرفــتــني و 

منتفعات مفرو�سة هـ : 4730013 

 0933789020 –
<لالجار طابق فيال باملزة فيالت 
غربية مفرو�س او فا�سي ك�سوة 

 : هــــ  300م2  مــ�ــســاحــة  �ــســوبــر 

 0932873289
<لالجار اليومي الأ�سبوعي ال�سهري  
 )  3+2  ( مفرو�سة  غــرف  بدم�سق 

�رشير + حمام + براد + مكيفة �سمن 

) البيت ال�سامي ( �سارع  بغداد دخلة 

 : هـ  اجلــوزة  جامع  القزازين خلف 

 0936855455-  –  2320771
 0933554418

<لــالجــار �سقة يف عــرنــو�ــس – 
طلياين  ركن الدين –  املزرعة – 

– �سعالن غرفتني و �سالون هـ : 
 4472374 – 0991245244
ــزل بـــاملـــزة طــريــق  <لـــالجـــار مــن
اجلالء 2 نوم و �سالون ك�سوة و 

ــاء خمـــدم هــــ :  ــن ــاز ب فــر�ــس ممــت

 0932873289

تبلغ  سهمية  حصة  للبيع  >
 2400 اصل  190،909 من 
سهم لعقار مبنطقة مساكن برزة 
مؤلف   / /ا  قطاع   3 مرحلة 
طابو  سطح  مع  طوابق   3 من 
 : هـ  مليون   25 بسعر  اخضر 

 0956885261
يف  الهيكل  على  �سقة  <للبيع 
الــرو�ــســة  �ــس  خــيــاطــني  قد�سيا 

190م2 / 3 غــرف و �سالون 
كبري و منافع / بناء حجر اإطاللة 

على قا�سيون طابو اخ�رش هـ : 

 0969164074
<للبيـــع عقـــار مؤلـــف من 
شـــقتني في قدســـيا حارة 
الوتار بنـــاء احلناوي ط3 
 2 60م مســـاحة  االولـــى 
غرفـــة و صالون مع ســـطح 
الثانيـــة  و  اخضـــر  طابـــو 
غرفتـــني  70م2  مســـاحة 
و صالـــون مـــع ســـطح هــــ : 

 0944574773
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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 

مشغل ماكينة أمين مستودع 
  حاصل على إجازة جامعية أو 

معهد متوسط 
  حاصل على شهادة معهد متوسط 

أو ثانوية 

 فر�سة عمل مميزة 
 ترغب موؤ�س�سة طباعية رائدة بتوظيف

 لالستعالم يرجى االتصال  بين الساعة 3٫00  - 7٫00 مساًء   على الرقم 
  رباعي  0119598  

اليتجاوز عمره  42 سنة 
متفرغ للعمل 

أدى الخدمة العسكرية 

حبكة( • معلم خياطة قطن بالإخت�سا�سات الآتية: )ر�شة – درزة – 	

كمر- برمانو( • معلم خياطة جينز بالإخت�سا�سات الآتية: )درزة – كوع – 	

) • 	SHIMA - معلم اآلت حياكة الرتيكو  )�شيما

) • 	SHIMA SDS – ر�سام موديالت تريكو مر�سم  )�شيما ا�س دي ا�س

)اخت�شا�س �شكة تريكو- اخت�شا�س درزة تريكو( • معلم خياطة تريكو لالإخت�سا�سات الآتية: 	

 ) • 	Graphic Designer( م�سمم جرافيك حمرتف

)ن�شائي - رجايل - اأطفال ( • م�شمم /ـة  �شحب قوالب  على  األب�شة 	

اأطفال( • م�سممني/م�سممات اأزياء ذوي خربة يف ت�سميم الألب�سة )رجايل – ن�شائي – 	

اإنتاج �شناعة الألب�شة( • حما�سب/ة تكاليف اإنتاج )يف�شل خربة يف ح�شاب تكاليف 	

• حما�سب/ة عام	

اجلودة الأيزو( • �سابط/ة بيئة و �سحة مهنية و �سالمة )يف�شل من لدية خربة يف مقايي�س 	

• فنني طباعة و عمال تطريز	

• 	Tajima اأو Wilcom فني مر�سم تطريز يجيد العمل على برامج التطريز

و الأعمال اليدوية والبخ • عمال )مكحته( ملعاجلة اجلينز 	

ال�سركة • موظفني / موظفات مبيعات يف �سالت بيع 	

• معلم �سيانة ميكانيك اآلت خياطة	

اأجور و رواتب جمزية لأ�شحاب الإخت�شا�س. 

على من يجد يف نف�شه الكفاءة الإت�شال باإدارة املوارد الب�شرية على الرقم: 0958009593 

اأو اإر�شال ال�شرية الذاتية على عنوان الربيد الإلكرتوين:

humanresources.mzg@gmail.com 

توظيف فوري

�سركة رائدة يف �سناعة الألب�سة مبنطقة تنظيم القزاز
 تعلن عن رغبتها يف ملئ ال�سواغر التالية:

 م�ستودع اأدوية بركن الدين 
بحاجة اإىل 

 موزعني ومندوبني مبيعات يف�سل من لديه

 اخلربة يف جمال الأدوية 

هـ : 2787762  / 0956672623 

 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 

م�سممة  تطلب  دعــايــة  <وكــالــة 
للعمل ح�رشا بدوام لديها خربة 

ـــة بــالــتــعــامــل مــــع بـــرامـــج  ـــوي ق

و  اللي�ستريير  و  الفوتو�سوب 

انديزاين هـ : 0944355358 

 2332611 –
<�ــرشكــة جتــاريــة بــحــاجــة اىل 
 – ا�ستقبال   – مق�سم  موظفة 

فرعها  لــدى  للعمل  �سكرتارية 

اجلديد بالربامكة براتب 60 األف 

املوا�سالت موؤمنة و اخلربة غري 

 –  2253712  : هـــ  �ــرشوريــة 

 0932412883
< مؤسسة طباعية رائ��دة ترغب 
حاصل  م��س��ت��ودع  أم��ن  بتوظيف 
ع��ل��ى  إج����ازة ج��ام��ع��ي��ة أو معهد 
اإلنكليزية  باللغة  ملم  متوسط 
لالستعالم  االتصال مابن  3 - 7 
م�����س�����اًء ع���ل���ى ال�����رق�����م ال���رب���اع���ي 

9598
�سناعة  يف  رائـــــدة  �ــرشكــة   >
موظفني  اإىل  بــحــاجــة  الألــبــ�ــســة 

 : مبيعات / حما�سب /ة / هـ 

 0958009593
<�رشكة يف جرمانا بحاجة اىل 
موظف / مندوب / �سائق براتب 

جيد هـ : 0992925152

ــثــة يف  <�ـــرشكـــة جتـــاريـــة حــدي
الربامكة ترغب بتعيني �سكرترية 

العمر  �سباحي  ــدوام  ب حمجبة 

دون 30 �سنة املوا�سالت موؤمنة 

 : هــــــــ  ـــــــــــف  األ  65 بـــــــراتـــــــب 

 2145877
<جمموعة جتارية تعمل مبجال 
ال�سترياد بحاجة اىل �سكرترية 

اجلديد  فرعها  لدى  للعمل  انيقة 

احلــمــرا / بـــدوام  بــالــربامــكــة – 

األف مبدئيا  �سباحي براتب 45 

ال�سهادة ثانوية كحد ادنى متفرغة 

املوا�سالت  مطلوبة  غري  اخلــربة 

11-6 هـ :  موؤمنة الت�سال من 

 0933606081 – 2144402

<مطلوب موظف او موظفة 
مجـــال  فـــي  خبـــرة  ذات 
بيـــع احلقائـــب النســـائية 
 –  0954208066  : هــــ 

 4424557
اآن�سة  تطلب  جتــاريــة  <�ــرشكــة 
بفرعها  لــديــهــا  للعمل  حمجبة 

اجلديد بالربامكة العمر دون 35 

�سنة بدون خربة براتب 50 األف 

ــا املـــوا�ـــســـالت مــوؤمــنــة  ــي ــدئ مــب

الت�سال من 11-6 م�ساء هـ : 

 –  2 1 4 4 4 0 3
 0934241443

�رشكة  ــدى  ل للعمل  مطلوب   >
منظفات مدير جودة / اإنتاج ذو 

ـــــجـــــال هــــــ :  خـــــــربة بــــهــــذا امل

 0969023472
<جمــــمــــوعــــة دعــــائــــيــــة تــطــلــب 
مندوبات مبيعات براتب 50 الف 

غري  اخلـــربة  مبيعات  ن�سبة   +

�رشورية العمر دون 40 �سنة هـ 

 0994488637 :

<مطلوب �ساب �سغري / حوي�س 
لدى  للعمل  كا�سيري  م�ساعد   /

�سوبر ماركت يف كفر�سو�سة هـ 

 0950002131 :

<مطبعة ب�سارع خالد بن الوليد 
تطلب موظف للعمل براتب ممتاز 

الدوام من 9 �سباحا – 7 م�ساء 

 –  2 2 6 4 3 0 0  : هــــــــــ 

 0933439595
<جمموعة جتارية بربج دم�سق 
بحاجة اىل موظفة ادارية العمر 

دون 30 �سنة املوا�سالت موؤمنة 

اخلـــــربة غـــري �ـــرشوريـــة راتـــب  

ممتاز هـ : 2157150 

<مطلوب موظف يحمل �سهادة 
للعمل  عامة  او  خا�سة  �سواقة 

مــوزع  او  ك�سائق  �ــرشكــة  ــدى  ل

بـــراتـــب ثـــابـــت + نــ�ــســبــة هــــ : 

 –  5 6 4 1 5 4 2
 0930147448

<مطلوب فورا رجل / امراة / 
�ساب / ة/ / طفل /ة/ للعمل 

التلفزيوين  الت�سوير  يف جمال 

ادوار ثانوية –  ) كومبار�س – 

اإعــــالنــــات – فــيــديــو كــلــيــب – 

عــرو�ــس اأزيـــاء ( للجادين هـــ : 

 –  5 6 3 7 8 6 6
 0936028483

تعمل  طبية  إعالنية  <مؤسسة 
لعدة  موظفات  تطلب  باالستيراد 
شواغر إدارية / سكرتاريا - إشراف 
سنة   30 دون  العمر   / – محاسبة 
راتب 80 ألف دوام 9 ساعات  شهادة 
بكالوريا حد أدنى هـ : 2230790 

0961144445 -

<�سالة عر�س منتجات �سنع يف 
�ــســوريــا لــلــعــنــايــة بـــاملـــراأة تطلب 

ــــدى احـــدى  مـــوظـــفـــات لــلــعــمــل ل

�سالتها بدوام من ال�ساعة 5-8 

 –  2335030  : هـــــ  مـــ�ـــســـاء 

 0996804484
< �رشكة رائدة يف ريف دم�سق 
مبــجــال املــنــظــفــات بــحــاجــة اىل 

كيميائي ذو خربة ل تقل عن 5 

�ــــســــنــــوات بــــاملــــنــــظــــفــــات هـــــــ : 

 0969023472
<�سالة عر�س منتجات �سنع يف 
�سوريا للعناية باملراة بحاجة اىل 

موظفة حمجبة للعمل لدى اإحدى 

�ــســالتــهــا / مــ�ــســاكــن بــــرزة – 

 – املحا�سبة  مبجال   / احلــمــرا 

�سكرتاريا براتب 50 األف العمر 

دون 35 �سنة املوا�سالت موؤمنة 

 : هـــــ   6-11 ــــن  م التــــ�ــــســــال 

 2135309 – 0955553922
الرئي�سي  مــقــرهــا  دعــائــيــة  جمــمــوعــة 

بالربامكة بحاجة اىل اآن�سة للعمل لدى 

�ــســالــتــهــا اجلـــديـــدة بــاحلــمــرا بـــدوام 

�سباحي براتب 60 األف �سهريا اخلربة 

غري مطلوبة و املوا�سالت موؤمنة يف�سل 

هـ  مــا حولها  و  الــربامــكــة  مــن �سكان 

0966226640 – 2135309:

<مطبعة مبنطقة املجتهد تطلب 
موظف او موظفة براتب 50000 

دوام 5 �ساعات هـ : 2256569 

 0996525945 –
<مطلوب م�رشفة  ادارية ل�رشكة 
جتــاريــة بــراتــب 50 الـــف هـــ : 

 –  2 3 3 5 0 3 0
 0996804484

<مركز طبي للعناية بجمال املرأة 
بالبرامكة يطلب موظفة استقبال 
من  بدوام  إدارية  سكرتيرة   /
ألف   60 براتب  م   5 – ص   8
30 سنة املواصالت  العمر دون 
 –  2274171  : هـ  مؤمنة 

 0956013000
<مــ�ــســتــودع مـــــواد طــبــيــة يف 
موظفة  اىل  بــحــاجــة  الــربامــكــة 

مق�سم   – ا�ستقبال   – اإداريــــة 

اجلديد يف  فعرها  لــدى  للعمل 

�سنة   35 دون  العمر  الربامكة 

 : هـــ  �سهريا  األـــف   60 بــراتــب 

 –  2 2 5 3 7 1 2
 0932412883

العمر  �ــرشوريــة و ذات مظهر لئــق 

دون 35 �سنة و املوا�سالت موؤمنة هـ 

 0932412883 – 2253712 :

تنفيذية  سكرتيرة  <مطلوب 
العمر  بالبرامكة  جتارية  لشركة 
ألف   60 براتب  سنة   32 دون 
املواصالت  و  ساعات   9 دوام 
 –  2230790  : هـ  مؤمنة 

0954995000

<موؤ�س�سة جتارية ترغب بتعيني 
�سكرترية للقيام بالأعمال املكتبية 

بفرعها  �ساعات   8 بـــدوام  فــورا 

كحد  ثانوية  ال�سهادة  باحلمرا 

اأدنــى بــدون خربة و املوا�سالت 

موؤمنة الت�سال من 11-6 هـ : 

2144403 - 0933606019
<�رشكة جتارية بحاجة اىل �سكرترية 
الف   60 بــراتــب  لديها  للعمل  انيقة 

ــهــادة غري  ــس ــ� �ــســهــريــا اخلـــــربة و ال

سكرتاريا
ب�ساحة  جتـــاريـــة  <مــوؤ�ــســ�ــســة 
�سكرترية  بحاجة اىل  املحافظة 

دوام   / / حمــا�ــســبــة  تــنــفــيــذيــة 

�سنة   30 دون  العمر  �سباحي 

 65 الراتب  موؤمنة  املوا�سالت 

الف هـ : 2145877

ــحــاجــة اىل  ـــة ب <�ـــرشكـــة جتـــاري
لديها  للعمل  حمجبة  �سكرترية 

براتب 50 الف العمر ددون 40 

�سنة و املوا�سالت موؤمنة و اخلربة 

غري �رشورية هـ : 2253712 – 

 0932412883
<شركة جتارية تعمل باالستيراد 
بتعيني  غب  تر ير  لتصد ا و 
إشراف   + تنفيذية  سكرتيرة 
بدوام  املزة  مبنطقة  تنفيذي 
8 ساعات و راتب 75 ألف العمر 
املواصالت  و  سنة   32 دون 
 –  2274171  : هـ  مؤمنة 

0934443999
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<سوبر ماركت بحاجة الى عمال 
من  مسائي  بدوام  للعمل  صالة 
الساعة 4 عصرا – 10 ليال  دوار 
الرفاعي  جامع  مقابل  كفرسوسة 
 : هـ  ل.س   300000 براتب 

0950002131
<مطلوب عمال مكحتة ملعاجلة 
اجلينز و العمال اليدوية و البخ 

ــــــة هــــــــــ :  ــــــس ــــــ� ــــــب ـــــل األ ـــــم ـــــع مل

 0958009593
بحاجة  غذائية  مواد  <شركة 
 – نقل  ع  د مستو ل  عما لى  ا
ئع  بضا ين  تخز  – حتميل 
تنظيم  منطقة  ضمن  للعمل 
 4  – صباحا   7 من  كفرسوسة 
 : هـ   60000 براتب  عصرا 

0954857427

مهن
<�رشكة الب�سة بحاجة اىل معلم 
�سيانة ميكانيك الت خياطة هـ 

 0958009593 :

< مؤسسة طباعية ترغب بتوظيف 
مشغل ماكينة حاصل على شهادة 
معهد متوسط أو ثانوية لالستعالم 

ه� 9598 
< سلسلة مطاعم بدمشق تطلب 
دوام    ) نظافة  عمال   ( اس��ت��ي��وارد 
صباحي أو مسائي ) وجبة طعام 
( روات����ب ج��ي��دة  ل��الس��ت��ع��الم ه� 
 /  0 9 8 8 1 1 8 5 4 6

2130174
تطريز  مر�سم  فني  مطلوب   >
يجيد العمل على برامج التطريز 

 : هـــ    tajimi – wilcom
 0958009593

رعاية وتوظيف

الصفـــر  مـــن  للبكالوريـــا 
الضعفـــاء  و  للمتأخريـــن 
حتفيظ تكـــرار و مراجعة 
املواد االجتماعية و العلوم 
للتاســـع و البكالوريا بعدة 
 : هــــ  متنوعـــة  ئـــق  طرا

0992761703
و  يـــة  نكليز ا س  ر مـــد >
فرنســـية خبيـــر باملناهـــج 
 ( اخلاصـــة  و  احلكوميـــة 
قرية صغيرة – باكستانية 
– شويفات ( دورات خاصة 
للشهادات تقوية للضعفاء 
محادثـــة   – ترجمـــة   –
هــــ  األعمـــال  لســـيدات 
 –  0 9 3 8 6 7 0 3 4 2  :

 6613046

سكرتاريا
< سلسلة مطاعم بدمشق تطلب 
ك��اب��ن ) ����ة( ص��ال��ة م��ع أو ب��دون 
خ��ب��رة مظهر الئ��ق روات���ب جيدة 
 /  2130174 ه����  ل��الس��ت��ع��الم 

0988118546
<مـــطـــلـــوب �ـــســـكـــرتـــرية ملــكــتــب 
العمل  جتيد  بالق�ساع  جتــاري 

على الكمبيوتر و القيام بالأعمال 

املكتبية متفرغة للعمل العمر دون 

35 �ــســنــة مــظــهــر لئـــــق هـــــ : 
 –  5 4 2 7 5 2 4

 0944210336

عمال
<سوبر ماركت بحاجة إلى عمال 
من  صباحي  بدوام  للعمل  صالة 
الساعة 7 صباحا الى 4 عصرا دوار 
الرفاعي  جامع  مقابل  كفرسوسة 
 : هـ  ل.س   50000 براتب 

0950002131
اإ�سفنج  اأطفال  حقائب  <معمل 
بحاجة اإىل عامل /ة/ امبالج + 

قدمية  زاهــرة  حوا�سة   + درزة 

ــــاجــــد هـــــ :  جــــانــــب جــــامــــع امل

 –  8 8 3 6 5 5 0
 0968836550

<مركز ب�رشيات مبنطقة عرنو�س 
بحاجة اإىل عمال تو�سيل طلبات 

الت�سال من 10-5 م�ساء هـ : 

 –  4 4 3 3 8 5 8
 0993391771

< مطلوب عمال للعمل ب�رشكة 
منظفات هـ : 0969023472 

< لدينا مدبرات منزل مقيمات او 
و  املنزلية  لالأعمال  مقيمات  غري 

رعــايــة امل�سنني و الطــفــال هـــ : 

 –  8113025  –  8113020
 0993152120

منزلية  خدمة  عامالت  <مطلوب 
تنظيف  عمال   / امل�سنني  لرعاية 

 –  3325978 هـــــ:  ور�ــــســــات 

 0992337260
<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال 
املنزلية و رعاية امل�سنني و الأطفال 

مقيمات و غري مقيمات العمر من 

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

 0993152120

أزياء
<مــطــلــوب معلم خــيــاط  قطن ) 
 : هـــ   ) ر�ــســة   – حبكة   – درزة 

0958009593
<يلزمنا عامالت لالمبالج للعمل 
يف �سارع بغداد باأجور مغرية يف 

معمل خياطة هـ : 4441485 

حبكة   – درزة  عــمــال  <يلزمنا 
الــديــن  ركـــن  �ــرشقــي  يف  للعمل 

باأجور مغرية هـ : 2710012 

<يلزمنا عمال و عامالت خياطة 
درزة – حبكة – ر�سة – امبالج 

 5140492  : هـ  برزة  مب�ساكن 

 0935452067 –

�سكة  بامليدان  �سيدلية  <للبيع 
�ـــــســـــاحـــــة عـــــ�ـــــســـــفـــــور هـــــــــ : 

 8825462 – 0966660393
8814910 –

<مطلوب للعمل يف مركز طبي 
م�ساعدة  ب�سفة  �سني موظفات 

ركن  �سكان  من  ا�سنان  طبيب 

الدين ح�رشا هـ : 2771197 

 0949634813 –

مــدر�ــس جمـــاز يف الــفــيــزيــاء و 

الكيمياء خربة طويلة / اخت�سارا 

للزمن / هـ : 0992586197 

<مدرس انكليزية و فرنسية 
باملناهـــج  متخصـــص  خبيـــر 
 ( ميـــة  حلكو ا و  صـــة  خلا ا
شـــويفات – وطنية – سورية 
خاصـــة  دورات   ) حديثـــة 
للشـــهادات تقويـــة للضعفاء 
– ترجمـــة كتـــب – محادثـــة 
هــــ  ل  عمـــا أل ا ت  ا لســـيد
 6613046 –  0944491978
لتحفيـــظ  س  ر مـــد >
التاســـع و البكالوريـــا مـــع 
مختصـــرة  هامـــة  منـــاذج 
سريعة للضعفاء جلسات 
حتفيظيـــة مـــن الصفـــر و 
مراجعـــة املادة عدة مرات 

هـ : 0956007964 
<مـــدر�ـــســـة مــ�ــســتــعــدة لعــطــاء 
ال�سف  من  درو�س خ�سو�سية 

با�سلوب  ال�ساد�س  حتى  الول 

و  اجلديد  املنهاج  مع  يتنا�سب 

 : هـــ  اجلميع  تنا�سب  با�سعار 

 0932826566
و  البتدائية  للمرحلة  <مدر�س 
العدادية با�ستخدام اللعاب و 

التمثيل بحيث تتوافق مع النظمة 

التمثيلية للمتعلم �سمعي ب�رشي 

تعلم جدول ال�رشب يف خم�س 

دقائق هـ : 0998060975 

<فني م�ستعد ل�سيانة و فرمتة 
ــيــت و  و تــنــزيــل بــرامــج النــرن

الربامج  و  الفريو�سات  مكافحة 

الــتــ�ــســمــيــم على  و  الــهــنــد�ــســيــة 

ال�سبكات  تر�سيد  و  الكمبيوتر 

ـــم هـــــــ :  ـــت ـــن ـــل ايــــنــــمــــا ك ـــ�ـــس ن

 0945375583
<فني �سيانة م�ستعد ل�سيانة و 
ا�سالح الدوات املنزلية باتقان 

/ فرن غاز – غ�سالة – متديدات 

 : هــــــ  غــــريهــــا  و   / �ـــســـحـــيـــة 

-0944795733 6354073

<مدرس مستعد العطاء دروس 
ء  يا لفيز ا و  ت  ضيا يا لر ا في 
و  العربية  اللغة  و  الكيمياء  و 
الديانة و اللغة االنكليزية باسعار 
 0992441596  : هـ  مناسبة 

 0938357679 –

<للبيـــع عدة محـــل بوظة 
و حلويـــات / مكنـــات ايـــس 
بوظـــة  جمـــادة   – كـــرمي 
 – جنـــي  فر ا و  بـــي  عر
بـــرادات – مكنـــات ســـالش 
 5117894  : هــــ  عصيـــر  و 

 0992421502 –

و  روســـية  لغـــة  <مـــدرس 
انكليزيـــة خبيـــر / دروس 
ليـــة  للجا بيـــة  عر لغـــة 
الروسية + تعليم احملادثة 
باللغة الروسية للمبتدئني 
و تعليـــم العربيـــة للـــروس 
 –  0944491978  : هــــ   /

 6613046
م�ستعد  ريــا�ــســيــات  <مــدر�ــس 
لتقدمي درو�س لطالب ال�سهادتني 

اجلل�سة  الثانوية  و  الإعــداديــة 

ل.�س   1500 ن�سف،  و  �ساعة 

للثانوية ، 1200 ل.�س لالإعدادية 

هـ : 0933269408 

مختصـــة  ســـة  ر مد >
لفلســـفة  ا بتحفيـــظ 




