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  مطلوب موظف)ـة( 

 يعمال يف حمل نظارات 

الراتب 50000 

 لالت�صال 

 0933303036

<للبيع مبنطقة املزة قبو م�ساحة 
42م2 مك�سي مفرو�ش مزة قدمية 
جيد  فر�ش  الزاوية  جامع  ام��ام 

ال�����س��ع��ر ب���ع���د امل���ع���اي���ن���ة ه����� : 

 0949632721
اتو�سرتاد  على  منزل  <للبيع 
املزة ط 1 /3 اجتاهات / موقع 

ك�سوة  175م2  م�ساحة  رائ���ع 

جيدة ب�سعر مغر للجادين فقط 

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

 0933258589

<�سقة يف الق�ساع ت�سلح  مهن 
94م2  م�ساحة  �سكن  و  فكري 

تبعد ع��ن ال�����س��ارع ال��ع��ام 30م 

اب���و ���س��م��را �سابقا ه��� :  دخ��ل��ة 

 0933134961
<للبيع شـــقة علـــى الهيكل 
في قدسيا خياطني 190م2 
/ط4/  4 غرف و صالون + 3 
برندات بســـعر 23،5 مليون 
و بازار دفعة اولى 20 مليون 
و الباقـــي على دفعات طابو 

اخضر هـ : 0969164074 
<للبيع �سقة يف بلودان / وادي 
الغزال / م�ساحة 180م2 ك�سوة 

ج��ي��دة ج��دا اط��ال��ة على �سهل 

و  مليون   40 ال�سعر  ال��زب��داين 

 –  0994827775  : بازار ه� 

 4440299

مزة 
<ل��ل��ب��ي��ع ���س��ق��ة يف امل����زة خلف 
م�����س��ف��ى الأط����ف����ال ب���ن���اء حجر 

 + ن���وم   2/ 140م2  م�����س��اح��ة 

���س��ال��ون / اك�����س��وة ج��ي��دة مع 

طابو  ف���وري  الت�سليم  ال��ف��ر���ش 

م��ل��ي��ون   130 ب�����س��ع��ر  اخ�������ر 

للجادين 0945801619 

<للبيع منزل على اتو�سرتاد املزة 
دوبلك�ش م�ساحة 165م2 ك�سوة 

ممتازة ب�سعر مغري للجادين فقط 

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

 0944757061
<للبيع منزل باملزة فيات غربية 
�سمايل  قبلي  165م2  م�ساحة 

ك�سوة �سوبر ديلوك�ش ب�سعر مغر 

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

 0933258589:

مشروع دمر 
دمر  م�روع  �سقة يف  <للبيع 
حجر  ب��ن��اء  اول  ن�����س��ق  ج16 

 + ن���وم   2/ 120م2  م�����س��اح��ة 

مع  ديلوك�ش  ك�سوة   / �سالون 

ال���ف���ر����ش اط���ال���ة رائ���ع���ة على 

م��راأب   + دم��ر م�سعد  م�روع 

الت�سليم  م��ل��ي��ون   110 ب�سعر 

ف������������������������وري ل�������ل�������ج�������ادي�������ن 

 0945801619
<للبيع �سقة يف م�روع دمر ج16 
ن�سق اول بناء حجر ط ار�سي مع 

حديقة م�ساحة داخلية 150م2 + 

ديلوك�ش  ك�سوة  200م2  حديقة 

للبناء  م��راآب  يوجد  م�ستقل  مدخل 

الت�سليم فوري ب�سعر 130 مليون 

ه� : 0945801619 

دمر  م�روع  �سقة يف  <للبيع 
����س���ارع امل��غ��رتب��ن ب��ن��اء حجر 

م�ساحة 160م2 /3 غرف نوم 

+ ���س��ال��ون ك�����س��وة دي��ل��وك�����ش 

 125 ب�سعر  ف���وري  الت�سليم 

مليون ه� : 0945801619 

ال�سهري   الأ�سبوعي  اليومي  <ل��اج��ار 
بدم�سق غرف مفرو�سة ) 2+3 ( �رير + 

البيت   ( �سمن  مكيفة   + ب��راد   + حمام 

ال�سامي ( �سارع  بغداد دخلة القزازين 

خلف جامع اجلوزة ه� : 2320771 – 

 0933554418 - 0936855455
<لاجار �سقة مبنطقة الرو�سة 
دخلة موؤ�س�سة ال�سينما طابق اول 

م�ساحة 130م2 ك�سوة و فر�ش 

جيد الجار 4 مليون و بازار ه� 

 0966184190 :

في  نصية  جتاري  مكتب  <للبيع 
قدسيا ساحة األمل و مطل عليها 
مساحة 40م2 طابو اخضر غرفتني 
و مطبخ و حمام بدون وسيط هـ : 

0935003588

مبساحات  طابو  ارض  للبيع  >
بقلعة  يا  ر عقا ة  ز مفر مختلفة 
السالم  د  اتوسترا غرب  جندل 
 8  – صباحا   10 من  االتصال 
 –  6823448  : هـ  مساء 

 0933594898

<ل��ل��ب��ي��ع ���س��ق��ة يف ع����ن م��ن��ن 
1600م2  الجمالية  م�ساحتها 

العظم  ع��ل��ى  ط��اب��ق��ن  ب��ن��اء  فيها 

م�ساحة كل منها 150م فيها بئر 

م����������اء ب���������س����ع����ر م�����غ�����ر ه��������� : 

 0988571337
<للبيع او الجار �سقة يف املزرعة 
م��ق��اب��ل ج��ام��ع الأمي����ان اأر���س��ي��ة 

و  غ���رف   5/ 180م2  م�����س��اح��ة 

���س��ال��ون / ت�����س��ل��ح ���س��ك��ن��ي او 

جتاري ه� : 0951418823 – 

 4472374
خلف  قد�سيا  يف  �سقة  <للبيع 
الهيكل  على  الرحمن ط3  جامع 

مميزة  اطالة  140م2  م�ساحة 

البناء م�سكون ب�سعر 42 مليون 

و بازار ه� : 0937012928 

جمعية  اكتتاب يف  رق��م  <للبيع 
قد�سيا   ب�ساحية  ال�سعب  �سدى 

و جممع الفيحاء مبنطقة ال�سبورة 

خم�س�ش م�ساحة 160-120م2 

 –  4 4 7 2 3 7 4  : ه����������� 

 0951418823
<للبيـــع شـــقة فـــي اجلمالة 
مـــع  كفرسوســـة  تخطيـــط 
و  ســـكني  يصلـــح  حديقـــة 
جتـــاري هــــ : 0930336708 

 0933256387 –

دمر  م�روع  يف  �سقة  <للبيع 
ج16 جانب مدر�سة اإياف بناء 

حجر ن�سق اأول م�ساحة 160م2 

/3 غ���رف ن���وم + ���س��ال��ون / 

قد�سيا  �ساحية  ع��ل��ى  اإط��ال��ة 

ه����  م�����ل�����ي�����ون   70 ب���������س����ع����ر 

 0945801619:

شقق متفرقة 
بو  طا فني   3 ط شقة  للبيع  >
أساتذة  أبنية  110م2  نظامي 
كسوة  الهمك  كلية  خلف  اجلامعة 
ممتازة مع مستودع 20م2 مكسي 
يصلح كعيادة بسعر 65 مليون هـ 

 0957253931 :
< ش��ق��ة ل��ل��ب��ي��ع ش��رق��ي ال��ت��ج��ارة  
غرفتني وصالون طابق أول كسوة 
ج���ي���دة  اط���ال���ة ج��م��ي��ل��ة ب���دون 

وسيط  0960994084 
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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 

شركة تجارية في دمشق ترغب 
بتعيين موظفين ضمن االختصاصات التالية:

1. سكرتيرة :  تجيد المراسالت التجارية والعمل على الكمبيوتر 
وتتحدث االنكليزية بطالقة

2. مندوبين مبيعات:
- خبرة سابقة في مجال البيع والتسويق ال تقل عن ثالث سنوات.

- خبرة في عرض وترويج منتجات الشركة والتعامل بشكل الئق
   ومحترم مع الزبائن الحاليين وجذب زبائن جدد.

- امتالك قدرات التواصل الجيد والبيع واالقناع.
- العمر  بين 25_45 سنة.

3. تصميم واعالن:
- خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في مجال التصميم.

- اتقان العمل على الفوتوشوب وبرامج التصميم.
- متابعة واتقان جميع وسائل التواصل االجتماعي.

- استخدام تقانة المعلومات واالتصاالت الحديثة.
على الراغبين ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة

syriantech.sy@outlook.com 

<�ركة جتارية بدم�سق بحاجة اىل 
جمال  يف  خ��رة  مبيعات  مندوبن 

البيع و الت�سويق و ترويج و عر�ش 

املنتجات  و ذوو قدرة على التوا�سل 

ال��ب��ي��ع و الق��ن��اع يرجى  اجل��ي��د و 

syriantech. اىل  cv ار�سال ال

sy@outlook.com
<�ركة طبية بحاجة اىل موظفة 
براتب اأ�سبوعي 20 الف خال 

�سهر رم�سان املوا�سات موؤمنة 

و اخل����رة غ��ر ����روري���ة ه��� : 

 –  2 2 5 3 7 1 2
 0932412883

<����رك���ة جت��م��ي��ل��ي��ة ب��ح��اج��ة اىل 
موظفن / موظفات اخلرة �رورية 

براتب 65000 ل.�ش الت�سال من 

2 ظهرا – 6 م�ساء ه� : 2140383 
 0945963699 –

<للبيع ار�ش يف جرمانا خلف 
كراج ال�سويداء حم�ر نظامي 

ط��اب��و اخ�����ر 26 ق�سبة ه��� : 

0933594144

<للبيع محل بشـــارع خالد 
بن الوليد مساحة 5م2 طابو 
اخضر هـ : 0935080775 – 

 7173988
< للبيع حمل فروج برو�ستد و 
�ساورما م�ساحة 50م2 مع كامل 

ال�سعر  امل���زة  يف  ال��ت��ج��ه��ي��زات 

مغر/ بعد املعاينة /للجادين فقط 

ه� : 0933568282 

موظفون
للعمل  )���ة(  موظف  مطلوب   >
ل������دى م���ح���ل ن�����ظ�����ارات ب���رات���ب 
ل  ت���������ص���������ا ل���������ا  5 0 0 0 0

0933303036
< شركة دوائية في دمشق بحاجة 
إل����ى س��ك��رت��ي��رة وأع���م���ال إداري����ة 
 /  2156672 ل����اس����ت����ع����ام  

 0935508623
<  شركة دوائية بدمشق  بحاجة 
إل��������ى ص�����ي�����ادل�����ة وك���ي���م���ي���ائ���ي���ني 
 /  2156672 ه����  ل��اس��ت��ع��ام 

 0935508623
< شركة دوائية بدمشق بحاجة 
إل�����ى م��ه��ن��دس��ني وف���ي���ني ص��ي��ان��ة 
 /  2156672 ل����اس����ت����ع����ام 

0935508623
ت�سميم  مكتب  يف  للعمل  مطلوب   >
ان�����س��ة جت��ي��د ال��ع��م��ل ع��ل��ى ب��رام��ج 

ال��ف��وت��و���س��وب + ال��ي�����س��ت��ري��ت��ور يف 

الفحامة جانب جامع زيد  بن ثابت ه� 

 0942248268 – 2248268 :

<مطلوب موظفة حمجبة للعمل ب�سالة 
مل����واد ال��ب��ن��اء و الك�����س��اء ب��ا���رف��ي��ة 

النكليزية  باللغة  خ���رة   �سحنايا 

وب��ا���س��ت��خ��دام ال��ك��م��ب��ي��وت��ر و ب��رام��ج 

و   التجارية  باملرا�سات  و  الوفي�ش 

الت�سويق الكرتوين يف�سل من �سكان 

املنطقة ه� : 2254647 

<شركة جتميلية للعناية باملراة بالبرامكة 
سكرتاريا   + استقبال  آنسة  الى  بحاجة 
الف   60 براتب  ساعات   8 بدوام  إدارية 
العمر دون 32 سنة املواصالت مؤمنة هـ : 

  0954995000 –  2230790
ك���رى يف مدينة  دوائ���ي���ة  <���رك��ة 
دم�سق بحاجة اىل مندوبي و مندوبات 

حا�سل على �سهادة جامعية او معهد 

متو�سط و يف�سل من لديه خرة يف 

جمال املبيعات و العمل على احلا�سب 

Dr_co@ اىل    cv ال  ار���س��ال 

 outloook.com

في  تعمل  طبية  عة  مجمو >
موظفات  تطلب  االستيراد  مجال 
استقبال   / ادارية  شواغر  لعدة 
العمر   / محاسبة   – اشراف   –
و  الف   80 براتب  سنة   30 دون 
بكالوريا  شهادة  ساعات   9 دوام 
 –  2274171  : هـ  ادنى  كحد 

 0934443999
<مطلوب فني كمبيوتر ذو خرة 
يف �سيانة احلوا�سب و الفرمتة و 

تن�سيب الرامج الدوام �سباحي 

جزئي او كامل ه� : 2254647  

jobs@awael-  : امي��ي��ل  او 

 group.com
<م��ط��ل��وب ���س��اب م��را���س��ات / 
موؤ�س�سة  يف  للعمل   / حوي�ش 

ط����ب����اع����ي����ة  ب����ال����رام����ك����ة ه������ : 

 2267704
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<مطلوب �سكرترة جتيد العمل 
طبيب  ل��ع��ي��ادة  الكمبيوتر  على 

 : ه�  �سارع احلمرا  ا�سنان يف 

 –  3 3 4 6 2 5 9
 0948849238

على  رد   + سكرتيرة  <مطلوب 
ب  ببا ية  ر جتا كة  لشر تف  لها ا
مصلى العمر دون 32 سنة براتب 
و  ساعات   9 دوام   50000
املواصالت مؤمنة هـ : 2230790 

 0954995000 –
<�ركة جتارية تعمل يف جمال 
بحاجة  اإك�س�سوارات  و  الزينة 

للعمل  حمجبة  �سكرترة  اإىل 

الف   60 �سهري  ب��رات��ب  لديها 

اخل���������رة غ������ر ��������روري�������ة و 

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

 –  2 2 5 3 7 1 2
 0932412883

املن�ساأ  حديثة  جتارية  <�ركة 
داري  اإ در  ك��������������ا ت�����ط�����ل�����ب 

ب��الخ��ت�����س��ا���س��ات ال��ت��ال��ي��ة / 

�سكرتاريا – ا�ستقبال – خدمة 

األف   60 �سهري  براتب  زبائن 

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

 –  2 2 5 3 7 1 2
 0932412883

<مطلوب و ب�سكل فوري ان�سة 
على  ع��ق��اري��ة  مبوؤ�س�سة  للعمل 

اتو�سرتاد املزة �سكرترة راتب 

+ عمولة ه� : 0944757061 

<شركة جتارية تعمل باالستيراد 
بتعيني  غب  تر ير  لتصد ا و 
إشراف   + تنفيذية  سكرتيرة 
 8 بدوام  البرامكة  مبنطقة  عام 
ساعات و راتب 60 الف العمر دون 
 –  2274171  : هـ  سنة   32

  0956013000

عمال
 / �سائق  اىل  بحاجة  <���رك��ة 
اخلرة  لديها  للعمل  )ة(  عامل 

 5641542  : غر �رورية ه� 

 0930147448 –

لكافة  م�ستعد  ده����ان  <م��ع��ل��م 
اعمال الدهان املنزيل و ال�سناعي 

 – اكريليك   – زياتي   – طر�ش 

ديكور حجر نافر بكافة املوديات 

ه� : 0988695324 

موظفني 
<�ركة طبية بحاجة اىل موظفة 
ق�����س��م ا���س��ت��ق��ب��ال – م��ق�����س��م – 

�سكرتاريا تنفيذية  للعمل بفرعها 

اجلديد براتب �سهري 60000 

 –  2 2 5 3 7 1 2  : ه���������� 

0932412883
تطلب  بدم�سق  <�ركة جتارية 
ذو  اع���ان  و  ت�سميم  موظفن 

خرة ل تقل عن 3 �سنوات يف 

جمال الت�سميم  ذو خرة على 

ب��رام��ج ال��ف��وت��و���س��وب و ب��رام��ج 

ال��ت�����س��م��ي��م و ج��م��ي��ع و���س��ائ��ل 

ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي يرجى 

اىل    cv ل  ا ����������س���������ال  ر ا

s y r i a n t e c h . s y @
outlook.com

العمل  يجيد  م�سمم  <مطلوب 
ع��ل��ى ب���رام���ج ال��ف��وت��و���س��وب – 

 – درو  ك����ورل   – ال�����س��ت��ري��رت 

ت�����س��وي��ر امل���ن���ت���ج���ات امي���ي���ل :  

jobs@awael-group .

com ه� : 2254647 
<م���وؤ����س�������س���ة ط��ب��اع��ي��ة رائ�����دة 
ب��ح��اج��ة اىل ام��ن  ب��ال��رام��ك��ة 

م�ستودع متفرغ و موؤدي اخلدمة 

الل��زام��ي��ة ل ي��ت��ج��اوز 42 ه��� : 

 2267704

سكرتاريا.
مكتب  يف  ل��ل��ع��م��ل  <م���ط���ل���وب 
بع�ش  جتيد  �سكرترة  ت�سميم 

املكتبية  و  احل�����س��اب��ي��ة  الم����ور 

اخل���رة غ��ر ����روري���ة فحامة 

جانب جامع زيد ه� : 2248268 

 0942248268 –
<م���ط���ل���وب ����س���ك���رت���رة جت��ي��د 
العمل  و  التجارية  امل��را���س��ات 

ع���ل���ى ال��ك��م��ب��ي��وت��ر و ت��ت��ح��دث 

لدى  للعمل  بطاقة  النكليزية 

يرجى  بدم�سق  جت��اري��ة  �ركة 

اىل    cv ل  ا ����������س���������ال  ر ا

s y r i a n t e c h . s y @
 outlook.com

<م�����س��ت��ودع ط��ب��ي ب��ال��رام��ك��ة 
بحاجة اىل �سكرترة للعمل لديه 

براتب �سهري 60 الف اخلرة 

غ���ر ����روري���ة و امل��وا���س��ات 

 –  2253712  : ه����  م��وؤم��ن��ة 

 0932412883

مهن
<مطلوب معلم تخ�سيب با�ستيك 
م��ائ��ي ب���رات���ب 150 ال���ف ه���� : 

 0933560394
في  للعمل  مضيفات  مطلوب  >
 / الدين  ركن  في  افراح  صالة 
ملنطقة  ا ن  سكا من  يفضل 
 –  0934820020  : هـ   /

 2750808 –  2750606
< مطلوب م�سغل ماكينة متفرغ 
ل ي��ت��ج��اوز 42 م����وؤدي اخل��دم��ة 

 : ه���  منها  معفى  او  الل��زام��ي��ة 

 2267704

رعاية و تنظيف 
< م��ط��ل��وب م��ق��ي��م��ة ل����دى ع��ائ��ل��ة 
ل���ش���ه���ر  ب���ا  100000 ت������ب  ب������را

لاستعام ه� 0931606623 
دوام  م��ن��زل  م��دب��رات  مطلوب   >
للعمل لدى عائلة براتب 75 ألف 
ب���������ال���������ش���������ه���������ر ل�������اس�������ت�������ع�������ام 

 0988336468
< مطلوب عامات خدمة منزلية 
تنظيف  عمال   / امل�سنن  لرعاية 

 –  3325978  : ه����  ور����س���ات 

 0992337260

مقيمات  منزل  مدبرات  <لدينا 
او غر مقيمات لاأعمال املنزلية 

و رعاية امل�سنن و الأطفال ه� : 

 –  8113025 –  8113020
 0993152120

<مطلوب عامات خدمة منزلية 
و رع��اي��ة م�سنن و م��دب��رات و 

ع��ام��ات تنظيف ور���س��ات ه��� : 

 –  4 4 5 5 5 7 2
 0933439985

<مطلوب مدبرات منزل لاأعمال 
امل��ن��زل��ي��ة و رع���اي���ة امل�����س��ن��ن و 

الأطفال مقيمات و غر مقيمات 

 : ه�  �سنة    45-18 العمر من 

 –  8113025 –  8113020
 0993152120

حالقة وجتميل
خرة  ذات  ك��واف��رة  <مطلوب 
ممتازة للعمل يف �سالون حاقة 

ه�:  جرمانا  منطقة  يف  ن�سائية 

 0999565414
و  منيكور  اخ�سائية  <مطلوب 
بديكور و اكرليك جل ا�سافر و 

تاتو ل�سالون حاقة ن�سائية يف 

جرمانا ه� : 0999565414 

<مطلوب ممر�سة اأطفال ل�سحب 
 : ه��������  خ���������رة  ذات  ال������������دم 

 0934967900
<خم���ر حت��ال��ي��ل ط��ب��ي��ة بريف 
دم�������س���ق ب���ك���ام���ل جت���ه���ي���زات���ه 

لاإ�راف او ال�ستثمار من قبل 

طبيب خمت�ش ه� : 5827233 

<خمر طبي مبنطقة ال�سيدة زينب 
بحاجة اىل فنين / فنيات خمر و 

الف�������س���ل���ي���ة ل�������ذوي اخل�������رة ه����� : 

0934967900 من 11-4 ع�را 

<مطلوب لل�راء ا�سهم م�سنع 
ا�سمنت البادية للجادين الت�سال 

من ال�ساعة 2 بعد الظهر حتى 

2 ب��ع��د م��ن��ت�����س��ف ال��ل��ي��ل ه���� : 
 0954891842

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

طلبات خا�سة اإىل لبنان و تاأمن حجز 

فندقي م�سمون ه� : 0955341791 

 0096171226747 –

<فقد مبلغ من املال يف منطقة 
�ساح  متثال  جانب  احلميدية 

 2018/5/24 بتاريخ  ال��دي��ن 

رجاء ممن وجده الت�سال ه� : 

 0997453737

<للبيع بروتون wira  لون ابي�ش 
2008 اتوماتيك و نوافذ كهرباء و 
قفل مركزي و مكيف هيدروليك و 

رومون و ح�سا�سات و انذار خالية 

من الداخل و جاهزية عالية و جنط 

 –  4444718  : ه����  ا���س��ا���س��ي 

 0944214910




