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مكتب نوره للخدمات 
فنادق   - مباني   - يومي  تنظيف   - تعزيل  ورشات   
مطاعم - شطف أدراج- دهان منازل - نقل عفش  رعاية

شهري   - أسبوعي   - يومي  دوام   ) ومسنين  أطفال   (
  دعاية وإعالن - تركيب خيم وشوادر    يلزمنا عمال وعامالت ومقيمات 

MTN 5655792 - 0999786564   جرمانا - دخلة   

<للبيع منزل يف م�رشوع دمر ج3 جانب 
 3  / 160م2  م�ساحة  التقوى  جامع 

غرف نوم و �سالونني / ك�سوة ديلوك�س 

طابو اخ�رش اطاللة رائعة الت�سليم فوري 

بــ�ــســعــر 120 مــلــيــون لــلــجــاديــن هــــ : 

 0945801619
<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر ج 16 بناء 
حجر ن�سق اول م�ساحة 130م2 / 2 

مع  ديلوك�س  ك�سوة  �ــســالــون    + ــوم  ن

الفر�س اطاللة رائعة م�سعد + مراب + 

مولدة للبناء الت�سليم فوري ب�سعر 105 

مليون هـ : 0945801619 

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

هـ : 0951553163 

الهيـــكل  علـــى  منـــزل  <للبيـــع 
جديـــدة الفضـــل ابنية مشـــروع 
اقالم مساحة 85م2 ط2 فني هـ 

 0993220247 :

<لالجار السنوي في قرى األسد 
شـــقة 135م2 بـــدون فـــرش ط3 
فنـــي غرفتني نوم كســـوة جيدة 
اطاللة رائعة هـ :0993220247 
ال�سهري   الأ�سبوعي  اليومي  <لالجار 
بدم�سق غرف مفرو�سة ) 2+3 ( �رشير 

+ حمام + براد + مكيفة �سمن ) البيت 

ال�سامي ( �سارع  بغداد دخلة القزازين 

 2320771  : هـ  خلف جامع اجلــوزة 

 0933554418 0936855455- –
<لالجار �سقة يف الطلياين غرفتني و 
فني /  ثــاين  طــابــق  منافع  و  �ــســالــون 

�سهري – �سنوي / هـ : 0951418823 

 4472374 –

بال�س جممع  <للبيع حمل يف حو�س 
و  طابقني  من  موؤلف  ال�سناعي  ال�سام 

طابق  كل  م�ساحة  للعمار  قابل  �سطح 

128م2 �رشقي غربي مع  وجيبة من كل 
طـــــــــــرف عــــــلــــــى �ــــــســــــارعــــــني هـــــــــ : 

  0962887054
فية  شر ا في  محل  للبيع  >
عن  يبعد   2 32م مساحة  صحنايا 
 : هـ   2 100م الرئيسي  الشارع 

 0997829612

<لالستثمار محل في احلريقة 
ارضي طابقني مساحة كل طابق 

 0941470888  : 20م2 هـ 

مشروع دمر 
<للبيع �سقة مب�رشوع دمر ج 16 مقابل 
 4  / 230م2  م�ساحة  ايــالف  مدر�سة 

غرف نوم + 3 حمامات + �سالونني / 

البناء على الهيكل قيد الك�ساء اطاللة  

 : هـ  للجادين  مليون   90 ب�سعر  رائعة 

 0945801619
<لــلــبــيــع مــنــزل يف مــ�ــرشوع دمـــر �ــســارع 
 – 150م2  بناء حجر  اول  ن�سق  املغرتبني 

ك�سوة ديلوك�س /3 غرف نوم و �سالون / 

اطاللة رائعة ت�سليم فوري م�سعد + مراآب 

+ مولدة للجادين هـ : 0945801619 

<للبيع ترا�س يف م�رشوع دمر م�ساحة 
داخلية 250م2 + ترا�س خارجي 200م2 

ك�سوة ديلوك�س مع الفر�س /4 غرف نوم 

+ 4 حمامات + 3 �سالونات / اطاللة 

رائعة مدخل م�ستقل الت�سليم فوري هـ : 

 0945801619

مزة 
<للبيع �سقة باملزة فيالت غربية ط ار�سي 
داخلية  م�ساحة  م�سبح   + حديقة  مــع 

250م2 + حديقة 300م2 ك�سوة جيدة 
مدخل م�ستقل على ال�سارع ي�سلح �سكني 

او جتاري طابو اخ�رش ت�سليم فوري هـ 

 0945801619 :

شقق متفرقة 
م�سفى  جانب  باملالكي  �سقة  <للبيع 
 + ــوم  ن غــرف   4  / 250م2  ال�سامي 

 + م�سعد  رائــعــة  اطــاللــة   / �سالونني 

اخ�رش  طــابــو  للبناء  مــولــدة   + مـــراآب 

الت�سليم فوري هـ : 0945801619 

<للبيـــع شـــقة طابـــق ارضي في 
اخلامســـة  اجلـــادة  املهاجريـــن 
طابـــو 65م2 علـــى الشـــارع العام 
 –  3739157  : هــــ  وســـيط  دون 

 0949537416
بالتجارة  منزل  املقاي�سة  او  <للبيع 
ك�سوة �سوبر ديلوك�س 3 غرف و �سوفا 

طابو  مليون   80 فــوري  ت�سليم  بلكون 

اخ�رش للجادين هـ : 0951553163 

خورشيد  باملهاجرين  منزل  للبيع 
تاني ط ارضي مساحة 125م2 قبلي 
شرقي 3 غرف + كوريدور و حديقة هـ 

 0988702688 :
<للبيع منزل يف الربامكة 4 غرف و 
�سالون م�ساحة 95م2 مع وجيبة 60م2 

طابق ار�سي طابو اخ�رش �سارع ملعب 

ت�رشين دخلة ال�سوق التجاري اول بناء 

على اليمني هـ : 0944093167 

بالعدوي  منزل  املقاي�سة  او  <للبيع 
جامع  على  جميلة  اطــاللــة  اول  طابق 

الميان و جبل قا�سيون غرفتني نوم و 

�سالون و بلكون ديلوك�س ت�سليم فوري 

 : هــــــــ  ـــــيـــــون  مـــــل  75 ـــــجـــــاديـــــن  ـــــل ل

 0933709044
املجتهد موازيني  <للبيع شقة في 
 3 ط العمرية  فاطمة  جامع  جانب 
و  صالون  و  غرف   3 شمالي  جنوبي 

تراس هـ : 0964632834 

<�رشكة طبية بحاجة اىل موظفة براتب 
اأ�سبوعي 20 الف خالل �سهر رم�سان 

املوا�سالت موؤمنة و اخلربة غري �رشورية 

هـ : 2253712 – 0932412883 

على  حا�سل  م�ستودع  امني  <مطلوب 
ل  متو�سط  معهد  او  جامعية  اجــــازة 

يتجاوز 42 و متفرغ و منهي اخلدمة هـ 

: 9598 بني 3-7 م�ساء 

<�رشكة رائدة يف جمال اخلدمات تعلن 
عن رغبتها بتوظيف عدد من ال�سباب و 

و  دم�سق  مدينة  يف  للعمل  ال�سابات 

 –  6129034  : هـــــ  �ـــســـواحـــيـــهـــا 

 0950010151
<�رشكة جتارية بحاجة اىل ان�سة لتوزيع 
ب�ساعة لجنوري يف النحالت التجارية 

بجميع املحافظان عدا دم�سق / يف�سل 

ان تكون من نف�س املحافظة التي �ستوزع 

فيها هـ : 0938872221 

تعلن  جتميلية  طبية  كة  شر >
الى  بحاجة  هي  و  اجلديد  افتتاحها 
75 الف العمر  وكالء تسويق براتب 
 –  3328070  : هـ  35 سنة  دون 

 0953354000
<�سالة عر�س منتجات �سورية للعناية 
ــاإحــدى  ـــاملـــراأة بــحــاجــة اىل مــوظــفــة ب ب

احلمرا /  �سالتها / م�ساكن برزة – 

زبائن  خدمة  و  �سكرتاريا  و  حما�سبة 

براتب 75 األف العمر دون 35 �سنة هـ 

 2232246 – 2256550 :

<جمموعة طبية حديثة بالربامكة ترغب 
بتعيني موظفة / حما�سبة + اإ�رشاف / 

براتب 75 األف بدوام 8 �ساعات العمر 

�سكان  مـــن  يــفــ�ــســل  �ــســنــة    35 دون 

للدوام  التفرغ  الربامكة و ما حولها و 

واملوا�سالت موؤمنة هـ : 0933606081 

 2144403 –
<يلزمنا شـــاب للعمل في مكتب 
اســـتيراد و تصدير بشارع خالد 
بن الوليد لالتصال بعد 11 ظهرا 
هـ : 2214697 – 0988080089 
موظفة  اىل  بحاجة  طبية  <جمــمــوعــة 
ادارية / ا�رشاف و حما�سبة / براتب 

75 الف الدوام �سباحي و العمر دون 
30 �ــســنــة و املــوا�ــســالت مــوؤمــنــة هـــ : 

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

اآن�سة ل�ستكمال  طاقمها الإداري العمر 

دون 35 �سنة دوام �سباحي اخلربة غري 

ــــــف هـــــ :  �ــــرشوريــــة الــــراتــــب 50 األ

 2256550 – 0955553922
مبيعات  موظفات   / موظفني  <مطلوب 
يف �ــســالــت بــيــع لــ�ــرشكــة الــبــ�ــســة هـــ : 

 0958009593
شركة  ضمن  بالعمل  يرغب  <ملن 
شواغر  عدة  ضمن  بالبرامكة  طبية 
ساعات   8 دوام  ادنى  كحد  ادارية 
بني  براتب  سنة   30 دون  العمر 
العمل  طبيعة  حسب  الف   80-50
املواصالت  و  خبرة  بدون  او  بخبرة 
 –  2 2 7 4 1 7 1  : هـ  منة  مؤ

 0956013000

اراضي 
نظامي  طابو  زراعية  ارض  <للبيع 
الشيح  خان  غرب  قطنا  جنوب  مفرزة 
 : هـ  مغر  بسعر  و  العالقة  صاحب  من 
 0933594898 –  6823448

االتصال من 10-6 مساء 

موظفون
<موؤ�س�سة مكياجات و جتهيزات �سالون 
الف   70 براتب  م�ستودع  موظفة  تطلب 

العمر دون 30 �سنة ال�سهادة غري مطلوبة 

املوا�سالت موؤمنة هـ : 2145877 

انتاح  تكاليف  /ة  حما�سب  <مطلوب 
انتاج  تكاليف  يف�سل خربة يف ح�ساب 

�سناعة اللب�سة هـ : 0958009593 

<�رشكة جتارية بحاجة اىل حما�سب /ة/ 
خريج كلية القت�ساد او معاهد جتارية 

بـــــرنـــــاملـــــج المـــــــــني هـــــــ :  خــــــــربة يف 

 2212288
استقبالها  عن  تعلن  جتارية  <شركة 
احملاسبة  مجال  في  التوظيف  لطلبات 
 : هـ  الف   70 براتب  اداريني   /
 0930702010 –  3328989
<�رشكة طبية جتميلية تعلن افتتاح فرعها 
اجلديد باحلمرا بحاجة اىل موظفة ذات 

/حما�سبة  التالية  لل�سواغر  لئق  مظهر 

– �سكرتارية – ا�ستقبال / اخلربة غري 
�رشورية براتب 75 األف الدوام 8 �ساعات 

املوا�سالت موؤمنة هـ : 0966226640 

 2144402 –
احلقائب  لبيع  �سابة  او  �ساب  <يلزمنا 
 –  0954208066  : هــــ  الــنــ�ــســائــيــة 

 2424557
<فندق بحاجة اىل موظف /ة/ ا�ستقبال 

خربة + لغة انكليزية هـ : 9893 

ا  حلمـــر ا ع  ر شـــا فـــي  <مكتـــب 
بحاجـــة الى مصممة فوتوشـــوب 
/ الســـتيريتر – كـــورل / بخبـــرة 

احترافية هـ : 0943882344 
<�رشكة جتارية حديثة املن�ساأ تطلب كادر 
 / ــة  ــي ــال ــت ال بــالخــتــ�ــســا�ــســات  اداري 

زبائن  خدمة   – ا�ستقبال   – �سكرتاريا 

براتب �سهري 60 الف املوا�سالت موؤمنة 

هـ : 2253712 – 0932412883 

<�رشكة بحاجة اىل من�سق موارد ب�رشية 
خريج جامعة او معهد لديه خربة بالتعامل 

مع الدوائر احلكومية هـ : 2212288 

اىل  بحاجة  جتميلية  جتــاريــة  <�ــرشكــة 
اخلـــربة �ــرشوريــة  مــوظــفــات   / موظفني 

براتب 65000 الت�سال من 2 ظهرا – 6 

 –  2140383  : هـــــــــ  ء  مـــــ�ـــــســـــا

 0945963699
ترغب  التصدير  و  لالستيراد  طبية  <شركة 
بتعيني عدة موظفات  مبجال / سكرتارية – 
إشراف محاسبة – رد على  الهاتف / العمر دون 
32  سنة الشهادة مطلوبة براتب شهري 70 
الف املواصالت مؤمنة و الدوام 9 ساعات هـ : 

 0961144445 –  2230790

للبيع �سقة يف ا�رشفية �سحنايا م�ساكن 

تو�سع ط1 فني / 3 غرف و �سالون / 

املعاينة  بعد  ال�سعر  100م2  م�ساحة 

بدون و�سيط هـ : 0933433839 

<للبيـــع شـــاليه عـــدد /2/ على 
الهيـــكل متجاوريـــن معـــا حصرا 
في منطقـــة بصيرة / 10 دقائق 
عن طرطوس / املســـاحة الكلية 
160م2 ط3 فنـــي / ثالـــث صف 
عن البحر / هـ : 0993220247 

طلعة  اول  بال�ساحلية  منزل  <للبيع 
العفيف مقابل مدر�سة البزم طابق ثاين 

غــرفــتــني و �ــســوفــا قــبــلــي غــربــي هــــ : 

0954826066
�سحنايا  ا�ــرشفــيــة  يف  �سقة  <لــلــبــيــع 
م�ساكن تو�سع ار�سية م�ساحة 55م2 

غرفة و �سالون ال�سعر بعد املعاينة بدون 

و�سيط هـ : 0933433839 

<للبيع شقة على الهيكل في عرطوز 
ط3 مساحة 125م2 شرقي غربي هـ 

 0933548895 :
للبيع �سقة يف ا�رشفية �سحنايا جانب 

ط1  120م2  م�ساحة  الــرائــد  م�سفى 

بعد  ال�سعر   / و �سالون  غــرف  فني3 

املـــــعـــــايـــــنـــــة بـــــــــــدون و�ـــــســـــيـــــط هــــــــ : 

 0933433839
<للبيع شقة في قدسيا خياطني 
شارع الروضة  190م2 /4 غرف و 
صالـــون و منافـــع تســـليم كســـوة 
%80 طابو اخضر بناء حجر و 

مصعد هـ: 0969164074 
<للبيع �سقة يف املي�سات ط4 م�ساحة 
على  اطـــاللـــة  غــربــي  �ــرشقــي  200م2 
ال�سوق التجاري هـ : 0951418823 

 4472374 –
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مشغل ماكينة أمين مستودع 
  حاصل على إجازة جامعية أو 

معهد متوسط 
  حاصل على شهادة معهد متوسط 

أو ثانوية 

 فر�صة عمل مميزة 
 ترغب موؤ�ص�صة 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 

< مطلوب عمال تطريز و فنيني طباعة 
 : هــــ  الـــقـــزاز  بتنظيم  األــبــ�ــســة  لــ�ــرشكــة 

 0958009593
<فندق بحاجة اىل عاملة عناية غرف هـ 

 9893 :

<مطلوب / عمال نظافة / ا�ستيوارد / 
ل�سل�سة مطاعم بدم�سق هـ : 2130174 

 0988118546 –
<�رشكة  بحاجة اىل عاملة خدمة �سمن 
مكتب يف دم�سق ذات مظهر لئق هـ : 

 2212288
مطلوب عمال مكحتة ملعاجلة اجلينز و 

الأعمال اليدوية هـ : 0958009593 

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

اخلربة غري �رشورية هـ : 5641542 

 0930147448 –

مهن
<مطلوب فني مر�سم تطريز يجيد العمل 
او    wilcom التطريز /  على برامج 

tajima  هـ : 0958009593 
م�سغل  اىل  بحاجة  طباعية  <موؤ�س�سة 
مــاكــيــنــة حــا�ــســل عــلــى �ــســهــادة معهد 

متو�سط او ثانوية متفرغ و منهي اخلدمة 

بعمر ل يتجاوز 42 هـ : 9598 بني 7-3 

م�ساء 

بدم�سق تطلب طباخني  �سل�سلة مطاعم 

بخربة او بدون دوام �سباحي او م�سائي 

هـ : 2130174 – 0988118546 

 ( الرتيكو  الت حياكة  معلم  <مطلوب 
 : هــــــــ   )   shima  – �ــــســــيــــمــــا 

 0958009593
<�رشكة جتارية يف دم�سق تطلب فني 
�سيانة العمر من  25 45- �سنة �سهادة 

املعاهد  خلريجي  الف�سلية  و  �سواقة 

 –  4440114  : هــــــــ  ــــة  ــــي ــــفــــن ل ا

0950006625
<فندق بحاجة اىل موظف /ة/ لق�سم 

الطعام / كومي / هـ : 9893 

مطلوب ر�سام موديالت تريكو مر�سم ) 

 : هـــــــ   ) ا�ـــــــس  دي  �ــــــس  ا  ـــمـــا  �ـــســـي

 0958009593
يلزمنا معلم حالقة رجايل بخربة ممتازة 

و بن�سبة للعمل يف الربامكة خلف احتاد 

الفالحني هـ : 0945688959 

خمف�سة هـ : 0988788067 / موبايل 

+ وات�س / 

ميلك  دم�سق  مقيم يف  لبناين  <�ساب 
�سيارة خا�سة لبنانية م�ستعد ل�ستقبال 

طلبات خا�سة اىل لبنان و تاأمني حجز 

اوتيل م�سمون دخول لبنان 100 % هـ 

 0955341791 :

ح  صـــال ال مســـتعد  فنـــي  >
املايكروييف و افران الغاز بجميع 
انواعهـــا و البوتوغازات الغطس 
احلديثة في املنـــازل خبرة اكثر 
مـــن 15 عـــام ســـرعة و اتقـــان هـ : 

 0932210265

تنفيذية  مديرة  فــورا  للعمل  <مطلوب 
ل�رشكة جتارية للعمل بالربامكة بدوام 8 

املوا�سالت  األــف   75 بــراتــب  �ساعات 

اأدنــى  كحد  ثانوية  ال�سهادة  و  موؤمنة 

العمر دون 35 �سنة املوا�سالت موؤمنة 

هـ : 0933606019 – 2135309 

<بحاجة اىل ظابط بيئة و �سحة مهنية 
و �سالمة ) و يف�سل من لديه خربة يف 

مــقــايــيــ�ــس اجلــــــودة و اليــــــزو ( هــــ : 

 0958009593

سكرتاريا
مصلى  ب  ببا ية  ر جتا كة  شر >
ترغب  التجميلي  املجال  في  تعمل 
بتعيني سكرتيرة تنفيذية بشعادة 
 8 لدوام  التفرغ  ادنى  كحد  ثانوية 
 50000 شهري  راتب  و  ساعات 
املواصالت  و  سنة   32 دون  الغمر 
 –  2 2 7 4 1 7 1  : هـ  منة  مؤ

 0954995000
<م�ستودع طبي يف باب م�سلى يعمل 
�سكرترية  اإىل  بحاجة  باملراأة  بالعناية 

كحد  الثانوية  ال�سهادة  حتمل  حمجبة 

اأدنى براتب يبداأ من 50 األف العمر دون 

35 �سنة و املوا�سالت موؤمنة و الدوام 
-2255351  : هـــــــ  �ــــســــبــــاحــــي 

0994488637
<م�ستودع طبي بالربامكة بحاجة اىل 
�سكرترية للعمل لديه براتب �سهري 60 

الف اخلربة غري �رشورية و املوا�سالت 

 –  2253712  : هـــــــ  ـــــة  مـــــن مـــــوؤ

 0932412883
<تعلن كبرى الشركات التجميلية عن 
حاجتها لطاقم اداري / سكرتاريا شرط 
ان يحمل شهادة بكالوريا كحد ادنى 
براتب 65 الف هـ : 3328070 – 

 0953354000
<�رشكة ا�سترياد و ت�سدير باملزة ترغب 
بتوظيف �سكرترية تنفيذية بدوام كامل 

و راتب 70 الف مع موا�سالت موؤمنة 

غري  ال�سهادة  �سنة   30 لغاية  العمر 

ــة هــــ :  مــطــلــوبــة و املـــوا�ـــســـالت مــوؤمــن

 2145877
<شركة جتارية حديثة املنشأ في مجال 
توفير االستيراد و التصدير بحاجة الى 
استقبال   / سكرتاريا  /ة/  موظف 
 -   3328989  : هـ  مغري  براتب 

0930708010
<�رشكة طبية بحاجة اىل موظفة ق�سم 
ا�ستقبال – مق�سم – �سكرتاريا تنفيذية  

�سهري  براتب  اجلديد  بفرعها  للعمل 

 -  2253712  : هـــــــ   60000
0932412883

التصدير  و  لالستيراد  <مجموعة 
للمستحضرات التجميلية تطلب موظفة 
افرع  باحدى  تنفيذية  سكرتاريا 
العمر  8 ساعات  التفرغ لدوام  الشركة 
دون 32 سنة براتب مبدئي 60000 
و املواصالت مؤمنة هـ : 2230790 

 0934443999 –
<�رشكة جتارية تعمل يف جمال الزينة 
�سكرترية  اىل  بحاجة  اك�س�سوارات  و 

حمجبة للعمل لديها براتب �سهري 60 

الف اخلربة غري �رشورية و املوا�سالت 

 –  2253712  : هـــــــ  ـــــة  مـــــن مـــــوؤ

 0932412883

عمال
الوليد  بن  خالد  �ــســارع   <مطبعة يف 
بحاجة اىل عامل عادي بخربة او بدون 

خربة للعمل الدوام من 9 �سباحا – 7 

التوا�سل عرب الوات �ساب فقط  م�ساء 

هـ : 0933947177 

�سل�سلة  يف  للعمل  ــارمــان  ب <مــطــلــوب 
مطاعم بدم�سق دوام �سباحي او م�سائي 

هـ : 2130174 – 0988118546 

ف  للعمل  غربي  �رشقي  �سيف  مطلوب 

فندق هـ : 9893 

<مطلوب معلم �سيانة ميكانيك و الت 
خياطة هـ : 0958009593 

/ة/  كابنت  اىل  بحاجة  مطاعم  �سل�سلة 

�سالة مع او بدون خربة / مظهر لئق / 

هـ : 2130174 – 0988118546 

رعاية وتنظيف 
فندق  في  للعمل  انسة  <مطلوب 
 : هـ  ف  غر تنظيف  ني  حللبو ا في 

 2240041 –  2240040
<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال املنزلية 
و رعاية امل�سنني و الأطفال مقيمات و غري 

 : هـ  �سنة    45-18 من  العمر  مقيمات 

 –  8 1 1 3 0 2 5  –  8 1 1 3 0 2 0
 0993152120

لرعاية  منزلية  خدمة  عامالت  <مطلوب 
 : هـــ  ور�ــســات  تنظيف  عمال   / امل�سنني 

 0992337260 – 3325978
<مطلوب مقيمة للعمل لدى عائلة براتب 

100 الف هـ : 0940649505
<مطلوب مدبرات منزل لالعمال املنزلية 
و رعاية امل�سنني و الطفال مقيمات و غري 

 –  5655792  : هـــــــ  مــــقــــيــــمــــات 

 0999786564
غري  او  مقيمات  مــنــزل  ــرات  مــدب لــديــنــا 

مقيمات لالأعمال املنزلية و رعاية امل�سنني 

و الأطفال هـ : 8113020 – 8113025 

 0993152120 –

<مدر�س خمت�س بتدري�س الريا�سيات 
و الفيزياء جلميع املراحل الدرا�سية و 

خا�سة ال�سهادتني اأ�سعار خا�سة ملنطقة 

 –  0933309411  : هـــــ  املـــــــزة 

 6615883
<مـــدرس انكليزيـــة 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 لســـيدات األعمال هـ : 

 6613046 –  0938670342
لتقدمي  م�ستعد  ريا�سيات  <مــدر�ــس 
درو�س لطالب ال�سهادتني الإعدادية و 

الثانوية اجلل�سة �ساعة و ن�سف، 1500 

ل.�س للثانوية ، 1200 ل.�س لالإعدادية 

هـ : 0933269408 

<للبكالوريا و التاســـع حتفيظ 
الهامـــة  والـــدروس  التوقعـــات 
الفرنســـي  و  احلفظيـــة  للمـــواد 
 : هــــ  فقـــط  جلســـات  بخمـــس 

 0956007964
<مـــدرس انكليزيـــة و فرنســـية 
هـــج  ملنا با متخصـــص  خبيـــر 
اخلاصة و احلكومية ) شويفات 
– وطنيـــة – ســـورية حديثـــة ( 
دورات خاصة للشـــهادات تقوية 
 – كتـــب  ترجمـــة   – للضعفـــاء 
محادثـــة لســـيدات األعمـــال هـ 

 6613046 –  0944491978

<�سيانة و بيع كافة الجهزة املنزلية / 
�سي�سوارات -  اجهزة بروان – لي�سات 

 : هـــــ   /  .. مــكــانــ�ــس   – خــــالطــــات   –
0938624709 وات�س اب 

<فني �سيانة م�ستعد ل�سيانة و ا�سالح 

اللت ال�سناعية و الدوات املنزلية يف 

مواقع العمل  و املنازل باتقان و خا�سة 

 6354073  : هـ  امل�ستع�سية  العطال 

 0944795733 –

<مدرس لغة روسية و انكليزية 
عربيـــة  لغـــة  دروس   / خبيـــر 
تعليـــم   + الروســـية  للجاليـــة 
ســـية  و لر ا للغـــة  با ثـــة  د حملا ا
العربيـــة  تعليـــم  و  للمبتدئـــني 
للـــروس / هــــ : 0944491978 – 

 6613046

ــوين تــدقــيــق و  ــان <مــكــتــب حمــا�ــســب ق
ت�سديق ال�رشكات امل�ساهمة و املحدودة 

باأ�سعار  الأفــراد  �رشكات  و  امل�سوؤولية 

< نشتري كتب بيتية مستعملة او جديدة و 
تصافي مكتبات و قرطاسية ووسائل تعليمية 

هـ : 2770433 – 0944349434 

كمبويتر 
فني م�ستعد ل�سيانة و فرمتة و تنزيل 

برامج النت و الت�سميم و الهند�سية و 

على  اخلدمية  و  الفريو�سات  مكافحة 

الكمبيوتر و تو�سيل ال�سبكات / ن�سل 

اينما كنتم / هـ : 0945375583 

 للبيع منزل بمشروع دمر 
 جزيرة 3 / طـ 3 / 160م2 خمس غرف 

وموزع + مرآب سيارات + مصعد  بسعر 

110 مليون بدون وسيط ومكتب 
 0944211759 / 0944016041
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1 - معلم خياطة قطن بالإخت�صا�صات الآتية: )ر�شة – درزة – حبكة(

معلم خياطة جينز  بالإخت�صا�صات الآتية: )درزة – كوع – كمر- برمانو(  -  2

)SHIMA - معلم اآلت حياكة الرتيكو  )�شيما-  3

)SHIMA SDS – ر�صام موديالت تريكو مر�صم  )�شيما ا�س دي ا�س  -  4
معلم خياطة تريكو لالإخت�صا�صات الآتية: )اخت�شا�س �شكة تريكو- اخت�شا�س درزة تريكو(  -  5

 )Graphic Designer( م�صمم جرافيك حمرتف  -  6

)ن�شائي - رجايل - اأطفال ( األب�شة  على   قوالب   �شحب  /ـة   -م�شمم   7
م�صممني/م�صممات اأزياء ذوي خربة يف ت�صميم الألب�صة )رجايل – ن�شائي – اأطفال(  -  8

-حما�صب/ة تكاليف اإنتاج )يف�شل خربة يف ح�شاب تكاليف اإنتاج �شناعة الألب�شة(  9

حما�صب/ة عام  -  10

�صابط/ة بيئة و �صحة مهنية و �صالمة )يف�شل من لدية خربة يف مقايي�س اجلودة الأيزو(  -  11
فنني طباعة و عمال تطريز  -  12

Tajima اأو Wilcom فني مر�صم تطريز يجيد العمل على برامج التطريز  -  13
عمال )مكحته( ملعاجلة اجلينز و الأعمال اليدوية والبخ  -  14

ال�صركة بيع  �صالت  يف  مبيعات  موظفات   / موظفني   -  15
خياطة اآلت  ميكانيك  �صيانة  -معلم   16

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

�صركة رائدة يف �صناعة الألب�صة مبنطقة تنظيم القزاز
 تعلن عن رغبتها يف ملئ ال�صواغر التالية:
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