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عائلة �سغرية  بحاجة �إىل �سقة �سكنية للآجار 

ب�سعر معقول يف منطقة �ملزة 

) غربية - �سرقية - �تو�سرت�د ( مفرو�ش �أو بدون  

هاتف : 6644699 / 0944474020

م�ؤ�س�سة جتارية تعمل يف جمال خدمات التنظيف 

 بحاجة اإىل  عمال وعامالت 

 مكان العمل ا�سرتاد املزة 

هاتف : 6644699 / 0944474020
<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ع��ل��ى ات��و���س��راد امل��زة 
دوبلك�س م�ساحة 165م2 ك�سوة ممتازة 

ب�سعر مغر للجادين فقط دون و�سيط ه� 

 0944757061 :

<للبيع منزل على اتو�سراد املزة ط1 
/3 اجت��اه��ات / م��وق��ع رائ���ع م�ساحة 

175م2 ك�سوة جيدة ب�سعر مغر للجادين 
فقط دون و�سيط ه� : 0933258589 

<للبيع منزل باملزة خلف اجلالء م�ساحة 120م2 
/3 و �سالون / ك�سوة جيدة ب�سعر مغر للجادين 

فقط دون و�سيط ه� : 0944757061 

مشروع دمر 
<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر ج16 ن�سق 
اول بناء حجر م�ساحة 120م2 /2 نوم 

+ �سالون / ك�سوة ديلوك�س مع الفر�س 

اطاللة رائعة على م�رشوع دمر م�سعد 

الت�سليم  مليون   110 ب�سعر  م��راآب   +

فوري للجادين 0945801619 

<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر ج16 ن�سق اول 
بناء حجر ط ار�سي مع حديقة م�ساحة داخلية 

ديلوك�س  ك�سوة  200م2  حديقة   + 150م2 
مدخل م�ستقل يوجد مراآب للبناء الت�سليم فوري 

ب�سعر 130 مليون ه� : 0945801619 

<للبيع رقم اكتتاب يف جمعية �سدى 
ال�����س��ع��ب ب�����س��اح��ي��ة ق��د���س��ي��ا و جممع 

خم�س�س  ال�����س��ب��ورة  منطقة  الفيحاء 

 : ه���   / 120م2  و  /160م2  م�ساحة 

 0951418823 – 4472374

او جتاري  �سكني  ي�سلح  منزل  لالآجار   >
ار�سي مع جنينة كبرية مدخل م�ستقل على 

ال�سارع العام ك�سوة و�سط باملزة مواجه ق�سم 

�رشطة املزة متاما ه� : 0933590158 

منتفعاتهـــا  و  غرفـــة  <لالجـــار 
او  لعائلـــة  مفروشـــة  مســـتقلة 
للنساء مزة 86 مدرسة مع خدمة 
راوتر 4 ميغا هـ : 0936047187 

<لالجار �سقة مفرو�سة منت�سف �سارع 
احلمراء العام �سالون + غرفة نوم منافع 

برندا اطاللة ط4 م�سعد ط �سكني من 

املالك ه� : 0944362525 بعد الواحدة 

ظهرا 

مزة 
<للبيع منزل باملزة فيالت غربية م�ساحة 
�سوبر  ك�����س��وة  ���س��م��ايل  قبلي  165م2 
مغر  ب�سعر  خ��الب��ة  اط��الل��ة  دي��ل��وك�����س 

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

 0944757061
غربية  فيالت  باملزة  قبو  <للبيع 
الشارع الرئيسي مساحة 85م2 مدخل 

مستقل هـ : 0966965777 
مك�سي   2 42م م�ساحة  قبو  <للبيع 
م��ف��رو���س��ة ب��امل��زة ال��ق��دمي��ة ام���ام جامع 

الزاوية فر�س جيد ال�سعر بعد املعاينة 

ه� : 0949632721 

<للبيع منزل باملزة مقابل السيتي مول 
ط7 مساحة 155م2 كسوة ديلوكس مع 
 145 ب  شمالي  شرقي  مستقل  شوفاج 
باملزة  منزل  على  املقايضة  او  مليون 
 –  0944349434  : هـ  سعر  اقل 

 6619653 –  6664206

�سارع  دم��ر  م�����رشوع  يف  �سقة  <للبيع 
املغربني بناء حجر م�ساحة 160م2 /3 

ديلوك�س  ك�سوة  �سالون   + ن��وم  غ��رف 

 : ه�  مليون   125 ب�سعر  الت�سليم فوري 

 0945801619
<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر ج16 جانب 
اأول  ب��ن��اء ح��ج��ر ن�سق  اإي����الف  م��در���س��ة 

م�ساحة 160م2 /3 غرف نوم + �سالون 

/ اإطاللة على �ساحية قد�سيا ب�سعر 70 

مليون ه� :0945801619 

شقق متفرقة 
احلرة  املنطقة  في  مبنى  <للبيع 
م2   600 مساحة  البرامكة  بدمشق 
يصلح  كس  يلو د بر  سو بقني  طا
مشروع  أي  او  استثمارية  لشركات 
 : هـ  مل  لكا با مجهز  ض  عر لة  صا

 0966965777
بالق�سور  م��ن��زل  املقاي�سة  او  <للبيع 
�سارع اخلطيب طابو اخ�رش 4 غرف و 

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

 0951553163

<للبيع او املقاي�سة منزل ب�سارع بغداد 
ط1 قبلي �رشقي غرفتني نوم و �سالون 

ك�سوة جيدة ت�سليم فوري للجادين ب 

70 مليون ه� : 0951553163 
<للبيـــع شـــقة على الهيـــكل في 
قدســـيا خياطـــن 190م2 /ط4 
/ 4 غـــرف و صالـــون + 3 برندات 
بســـعر 23،5 مليون و بازار دفعة 
اولـــى 20 مليـــون و الباقـــي علـــى 
أقســـاط طابو اخضر اطاللة هـ 

 0969164074 :
طريق  80م2  م�ساحة  �سقة  <للبيع 
بريوت القدمي مفرق جبل الورد �سوكة 

عيادة  ي�سلح  الرئي�سي  ال�سارع  على 

ب�سعر 5،5 مليون قابل للتفاو�س ه� : 

 0999558961
<للبيع منزل قرب املالكي ط3 م�ساحة 
312م2 بالطة واحدة + م�سعد ك�سوة 
ممتازة 6 غرف و �سالون و حمامني و 

3 ب������رن������دات ج��������ادة زن����وب����ي����ا ه������ : 
 0944778790

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  : ه�  خلف جامع اجل��وزة 

 0933554418 0936855455- –
لالجار   2 120م مساحتها  <شقة 
السنوي حصرا باملزة الشيخ سعد خلف 
و  حمامني  و  نوم  غرف   3/ الكازية 
مطبخ و صالون / السعر بعد املعاينة 

فقط هـ : 0996852218 
<غرفة مفروشـــة لالجـــار نظام 
فندقـــي وســـط مدينـــة دمشـــق 
 3000 بســـعر  اليومـــي  لالجـــار 
 : هــــ  لواحـــدة  ا لليلـــة  ل.س 

 0955560319

مطلوب شقق لالجار 
مطلوب �سقة لالجار مبنطقة املزة فيالت 

�رشقية / غربية / اتو�سراد بفر�س او 

 –  0944474020  : ه�  فر�س  ب��دون 

 6644699

احللبوني  في  جتاري  مكتب  <للبيع 
جامع  مقابل  املهن  لكافة  يصلح 
 : هـ  املعاينة  بعد  السعر  احللبوني 

 0952699195
جت��اري  مكتب  املقاي�سة  او  <للبيع 
ال�سوق  على  اط��الل��ة  ط1  بال�ساحلية 

و  بوفيه  و  3 غرف و �سالون  مبا�رشة 

ت��وال��ي��ت و ب��ل��ك��ون ك�����س��وة دي��ل��وك�����س + 

م��ك��ي��ف��ات  ب 75 م��ل��ي��ون ف����روغ ه��� : 

 0951553163

فيالت  باملزة  جتاري  مكتب  <للبيع 
غربية الشارع الرئيسي سوبر ديلوكس 

هـ : 0966965777 

ة  ز بر كن  مسا في  ل  منز ر  جا <لال
و  غرف   3 ارضي  طابق  حاميش 
100م2  حديقة  مع  مفروشة  صالون 
 –  0 9 3 3 6 3 1 4 7 7  : هـ 

 0956562737
<لالجار ال�سنوي منزل على اتو�سراد 
ك�سوة  مفرو�س  �سالون  و  غرفتني  امل��زة 

جيدة ب�سعر مغر للجادين فقط دون و�سيط 

ه� : 0944757061 

املزرعة  الدين  رك��ن  يف  �سقة  <لالجار 
– ال�سعالن و عرنو�س غرفتني و �سالون 
 –  0951418823  : ه����  م��ف��رو���س��ة 

 4472374
<يوجد شـــقة لالجار في منطقة 
احلجاز / 5 غرف و صوفا / ط3 مع 
مصعد مع فرش بسيط له اطاللة 
رائعة االجار 150 الف ل.س شهريا 
مع ســـنة ســـلف بـــدون وســـيط هـ : 

 2226853 –  0933506154

بكورني�س  منزل  املقاي�سة  او  <للبيع  
التجارة ط3 اطاللة جميلة قبلي �رشقي 

طابو اخ�رش ديلوك�س 3 غرف و �سوفا 

بلكون ت�سليم فوري ب 110 مليون ه� : 

 0951553163
<للبيع دار وا�سعة موقع مميز م�ساحة 
375م2 /8 غرف و �سوفا مع حديقتني 
طريق  جت����اري  او  �سكني  ي�سلح   /

 –  2757661  : ه������  امل����ي���������س����ات 

 0999130305
<للبيع او املقاي�سة قبو ب�سارع بغداد 
مدخل  الح��م��ر  ال��ه��الل  م�سفى  خلف 

م�ستقل غرفة و �سالون ي�سلح لل�سكن 

او عيادة او مكتب ب 35 مليون ت�سليم 

فوري ه� : 0951553163 

<للبيع �سقة منا�سبة يف مع�سمية ال�سام 
جامع ابو بكر الطريق العام طابو اخ�رش 

ار�سي  طابق   / �سالون  و  غ��رف   3/

ب�����س��ع��ر م��غ��ري ب���داع���ي ال�����س��ف��ر ه���� : 

 0933832012
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<لالجار حمل يف كفر�سو�سة جانب ال�سوق 
على ال�سارع العام مك�سي باجر 100 الف 

���س��ه��ري��ا و دف����ع 6 ا���س��ه��ر م��ق��دم��ا ه���� : 

 0933361673 – 0932662801
كامال  جمهز  الج���ار  او  لال�ستثمار  عقار 

تعليمي  او  طبي  م��رك��ز  او  ل�رشكة  ي�سلح 

160م2 + حديقة 120م2 / 3 واجهات+ 
حمل جتاري و مولدة ب�ساحة التحرير مقابل 

الهالل الحمر ه� : 0933590158 

محالت للشراء
<يلزمنا معمل م�ساحة بني 500 -  1000 
لل�سناعات  ي�سلح  ا�ستثمار  او  ���رشاء  م2 

الغذائية ه� : 0933959482 

موظفون
<�رشكة يف دم�سق بحاجة اىل موظف 
من  كامل  ب��دوام  للعمل  مرا�سل  ب�سفة 

م�ساء   5 ح��ت��ى  ���س��ب��اح��ا   9 ال�����س��اع��ة 

لال�ستعالم ه� : 3318313 

<موؤ�س�سة لالأدوات الطبية و الريا�سية 
ال�سهادة  موظفة حمجبة  بتعيني  ترغب 

الراتب  موؤمنة  املوا�سالت  مطلوبة  غري 

ممتاز جدا اخلربة غري �رشورية الدوام 

8 �ساعات �سباحي ه� : 2145877 
لى  ا جة  بحا ت  يا حلو محل  >
 : هـ  ايار   29 شارع  في  موظفات 

 0930400140
<وكالة لعدة ماركات عاملية بحاجة اىل 
موظفة ادارية / اإ�رشاف + ري�سب�سن / 

الدوام �سباحي الرتب 70 الف العمر 

حتت 30 �سنة املوا�سالت موؤمنة اخلربة 

غري �رشورية ال�سخ�سية القوية مطلوبة 

ه� : 2157150 

م�سمم  اىل  بحاجة  جت��اري��ة  <���رشك��ة 
غرافيك ذو خربة بالتخريج الطباعي غري 

مدخن و يتحمل �سغط العمل و يجيد 

يرجى  الت�سميم  ب��رام��ج  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 

 : ال��ذات��ي��ة اىل امي��ي��ل  ار���س��ال ال�سرية 

hr.job8099 @gmail.com

<للبيع ار�س يف دم�سق عدرا تل كردي / املنطقة 
ال�سناعية / خلف معمل وتار لها مدخلني من تل 

كردي و تل �سوان موقع مميز / منظمة / م�ساحة 

40 دومن ه� : 0937390530 
بيعفور  مزرعة  االجار  او  <للبيع 
الصبورة مساحة دومن مع فيال و مسبح 

لالتصال هـ : 0966965777 
<للبيع قطعة ار�س  يف خان ال�سيح على 
اتو�سراد ال�سالم واجهة 150م م�ساحة 

الر�س 19دومن و ن�سف لال�ستف�سار ه� : 

 0988508297 – 6828370
<مطلوب ارا�سي للبيع يف دم�سق غري 
م���ن���ظ���م���ة م���������س����اح����ات ك����ب����رية ه������ : 

 0994249742
ذو  عقاريا  مفرز  طابو  عقار  <للبيع 
قطنا  جنوب  جندل  قلعة  رائعة  اطاللة 

 6823448  : ه���  ال�سيح  خ��ان  غ��رب 

 10 من  الت�سال   -0933594898
�سباحا – 8 م�ساء 

<للبيع ار�س يف جرمانا خلف كراج 
ال�����س��وي��داء ط��اب��و اخ�����رش م�ساحة 26 

ق�سبة ه� : 0933594199 

بعد  اوادي  ا�رشفية  ار���س يف  <للبيع 
م�رشوع دمر قريبة من النهر يوجد طريق 

 : ه�����  دومن   10 م�����س��اح��ت��ه��ا  ال���ي���ه���ا 

 0999894273

باب  ف��روغ حم��ل يف  الج���ار  او  <للت�سليم 
منافع   + 22م2  ال�ستاليت  �سوق  م�سلى 

ي�سلح لكافة املهن له غلق عدد 2 تنازل مالية 

ه� : 3341976 – 0944058806 

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

املزة ال�سعر مغر/ بعد املعاينة /للجادين 

فقط ه� : 0933568282 

الوليد  بن  خالد  �سارع  يف  حمل  <للبيع 
ملكية و فروغ م�ساحة اجمالية /175م2/ 

ار�سي + �سقيفتني + قبو بريء الذمة ب�سعر 

 0960694315  : ه�  مليون   250 نهائي 

– 0944765726 / وات�س / 

<لالجار منزل يف الطلياين ط ار�سي 
غرفتني و �سالون و ف�سحة �سماوية مع 

ف��ر���س ج��ي��د 175 ال���ف ���س��ه��ري��ا ه��� : 

 0988247043

باب  في  تصدير  و  استيراد  <شركة 
ت  ظفا مو بتعيني  غب  تر مصلى 
االداري  طاقمها  ضمن  لديها  للعمل 
دون  العمر  ساعات   9 لدوام  التفرغ 
و  ادنى  كحد  ثانوية  شهادة  سنة   32
 : هـ  ل.س   60000 مبدئي  راتب 
 0934443999 –  2230790
<�رشكة ا�سترياد و ت�سدير باملزة بحاجة 
اىل موظفة ادارية / حما�سبة / الدوام 

�سباحي العمر دون 30 �سنة املوا�سالت 

موؤمنة اخلربة غري �رشورية الراتب ممتاز 

ه� : 2157150 

اختصاصات  ذوات  موظفات   <مطلوب 
بشرة للعمل لدى احدى فروع  صالونات 
 : هـ   ) احلمرا  فرع  للمراجعة   ( باملزة 
 3328989 –  0930708003
<جمموعة طبية حديثة بالربامكة ترغب 
بتعيني موظفة / حما�سبة + اإ���رشاف / 

براتب 75 األف بدوام 8 �ساعات العمر 

دون 35 �سنة  يف�سل من �سكان الربامكة 

و ما حولها و التفرغ للدوام واملوا�سالت 

 –  0933606081  : ه�����  م���ن���ة  م���وؤ

 2144403

املـــزة  فـــي  جتـــاري  <مســـتودع 
اداريـــة  موظفـــة  الـــى  بحاجـــة 
للعمل لديه العمر دون 35 سنة 
براتـــب 60 الـــف شـــهريا اخلبرة 
غيـــر ضرورية هــــ : 6638663 – 

 0993391800
<مطلوب خريج ادارة اعمال لديه خربة 
على  ح��ا���س��ل  و  امل�����س��اري��ع  ادارة  يف 

�سهادة pmp     يرجى ار�سال ال�سرية 

hr.job8099 @ : الذاتية اىل امييل

 gmail.com
مكتب  يف  للعمل  م��وظ��ف��ة  <م��ط��ل��وب 
مب��ن��ط��ق��ة ع��رن��و���س ب�����دوام ك��ام��ل ه���� : 

 4472374 – 0951418823
<�رشكة جتارية يف احلريقة بحاجة اىل 
لديهم خربة  املبيعات  موظفة يف ق�سم 

لئق  مظهر  ذوات  و  البيع  جم��ال  يف 

لال�ستف�سار ه� : 0944210071 

<�رشكة جتارية يف دم�سق بحاجة اىل 
موظف من حملة �سهادة معهد هند�سي 

حد ادنى العمر اقل من 45�سنة  يتقن 

النكليزية حائز على �سهادة �سواقة ه� 

 3737888 :

فرعها  افتتاح  تعلن  جتميلية  طبية  <�رشكة 
اجلديد باحلمرا بحاجة اىل موظفة ذات مظهر 

لئق لل�سواغر التالية /حما�سبة – �سكرتارية 

– ا�ستقبال / اخلربة غري �رشورية براتب 75 
األف الدوام 8 �ساعات املوا�سالت موؤمنة ه� : 

 2144402 – 0966226640
<صالة عرض منتجات ســـورية 
الـــى  بحاجـــة  باملـــرأة  للعنايـــة 
موظفـــة اســـتقبال فـــي منطقـــة 
املزة براتب مغري 75 الف شهريا 
املواصالت مؤمنة هـ : 6668180 

0993391801 -
<�رشكة جتارية طبية بحاجة اىل كوادر مميزة 
ا�ستقبال –  بعدة اخت�سا�سات �سكرتارية – 

حما�سبة / العمر دون 30 �سنة براتب مغري 

ه� : 2226574 – 0991630655 

<مطلوب موظفة حمجبة  للعمل تنظيم 
ب�ساعة  باملجتهد   م�ستودع  ترتيب  و 

متنوعة العمر فوق 35 �سنة الدوام من 

 –  2 2 4 9 5 1 2  : ه���������   5 -9
0933249512

<�رشكة متخ�س�سة يف �سبغات ال�سعر 
راتب  دم�سق  مبيعات يف  مندوبة  تطلب 

 0969666910  : ه�  عمولة   + مغري 

 5427546 –
تنفيذية  م��دي��رة  ف���ورا  للعمل  <م��ط��ل��وب 
ل�رشكة جتارية للعمل بالربامكة بدوام 8 

�ساعات براتب 75 األف املوا�سالت موؤمنة 

و ال�سهادة ثانوية كحد اأدنى العمر دون 

35 ���س��ن��ة امل����وا�����س����الت م���وؤم���ن���ة ه����� : 
 2135309 – 0933606019

الطبية  للمواد  اقتصادية  <مؤسسة 
بحاجة الى موظفة ادارية بدوام صباحي 
العمر دون 35 سنة اخلبرة غير ضرورية 
مؤمنة  املواصالت  و  مطلوبة  الشهادة 
براتب 65 الف هـ : 0930708010 

 3328070 –
او  �سناعي  ميكانيك  مهند�س  مطلوب 

لدى  للعمل  ميكانيك   مهند�س   م�ساعد 

الراتب   / ع��درا  يف  �سناعية  موؤ�س�سة 

ي�����ح�����دد ح���������س����ب اخل����������ربة / ه������� : 

0944210071

<شركة طبية بالبرامكة تفتح باب التوظيف 
لعدد من االنسات باختصاصات متعددة حسب 
العمر  يتجاوز  ال  ان  و  الدراسي  التحصيل 
راتب  ساعات   9 بدوام  االلتزام  سنة   32
 : هـ  مؤمنة  املواصالت  الف   60 من  يبدأ 

 0956013000 –  2274171
براتب  موظفة  اىل  بحاجة  طبية  <�رشكة 
رم�سان  �سهر  خالل  الف   20 اأ�سبوعي 

املوا�سالت موؤمنة و اخلربة غري �رشورية 

ه� : 2253712 – 0932412883 

<صالون للعناية بالبشرة و الشعر يطلب 
موظفات للعناية بالبشرة و الشعر للعمل 
سنة   35 دون  العمر  باحلمرا  لديها 
 : هـ  مؤمنة  املواصالت  الف   75 براتب 

 0930708003 –  3328070
<جمموعة جتارية طبية للعناية باملراة 
لفروعها /  تاهيلية  ك��وادر  بحاجة اىل 

فردو�س – مزة – م�ساكن برزة / براتب 

60 ال����ف امل���وا����س���الت م���وؤم���ن���ة ه���� : 
 0991630655 – 2226574
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جتميلية  لشركة  موظفات  <مطلوب 
على  رد   – سكرتيرة   / بالبرامكة 
الهاتف – استقبال ضمن دوام 9 ساعات 
العمر دون 35 سنة اخلبرة غير ضرورية 
راتب ثابت 50 الف هـ : 2230790 

 0954995000 –
<�رشكة طبية بحاجة اىل موظفة ق�سم 
ا�ستقبال – مق�سم – �سكرتاريا تنفيذية  

�سهري  براتب  اجلديد  بفرعها  للعمل 

 –  2253712  : ه�������   60000
0932412883

 – �سكرترية   / اىل  بحاجة  <���رشك��ة 
فروعها  باحد   / حما�سبة   – ا�ستقبال 

الفردو�س – املزة – م�ساكن برزة / ه� 

2226574 – 0991630655 :

تطلب  املن�ساأ  حديثة  جتارية  <�رشكة 
اإداري بالخت�سا�سات التالية /  كادر 

زبائن  خدمة   – ا�ستقبال   – �سكرتاريا 

امل��وا���س��الت  األ���ف   60 �سهري  ب��رات��ب 

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

 0932412883

تطلب  ة  لبشر با ية  للعنا كة  <شر
براتب    /cosmtic/ موظفات 
 –  0930708003 75 الف هـ : 

 3328070
<�سالة عر�س منتجات �سورية للعناية 
ب���امل���راأة ب��ح��اج��ة اىل م��وظ��ف��ة ب��اإح��دى 

احلمرا /  �سالتها / م�ساكن برزة – 

زبائن  خدمة  و  �سكرتاريا  و  حما�سبة 

براتب 75 األف العمر دون 35 �سنة ه� 

  2274342 – 2274341 :

موظفة  الى  بحاجة  طبية  <شركة 
سكرتارية   – مقسم   – استقبال 
يد  جلد ا عها  بفر للعمل  ية  تنفيذ
 : هـ  لف  ا  6 5 تب  ا بر ا  حلمر با
 3328989 –  0930249000
<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 

األ�������ف ه����� :  ال�����رات�����ب 50  ������رشوري�����ة 

  2274340 – 0955553922

<شـــركة جتاريـــة فـــي املزة بحاجـــة الى 
كادر للعمل لديها باالختصاصات التالية 
/ محاسبة – استقبال – عالقات عامة / 
العمر دون 35 سنة و املواصالت مؤمنة هـ 

 0993391801 – 6638663 :

سكرتاريا
تطلب  اي��ار   29 ب�سارع  حديثة  طبية  <جمموعة 
ال�سهادة  األف   65 براتب  للعمل  تنفيذية  �سكرترية 

مطلوبة الوا�سالت موؤمنة العمر دون 30 �سنة اخلربة 

غري �رشورية الدوام �سباحي ه� : 2145877

بحاجة  باحلمرا  جتارية  <مؤسسة 
م  بدوا تنفيذية  رية  سكرتا لى  ا
سنة   3 5 ن  و د لعمر  ا حي  صبا
 6 5 تب  ا بر منة  مؤ ت  صال ا ملو ا
 –  0930708010  : هـ  الف 

 3328070
<م�ستودع طبي بالربامكة بحاجة اىل 
�سكرترية للعمل لديه براتب �سهري 60 

الف اخلربة غري �رشورية و املوا�سالت 

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

 0932412883

ت  ا للمستحضر ية  ر جتا عة  <مجمو
سكرتيرة  تطلب  التجميلية  الطبية 
العمر  8 ساعات  تنفيذية ضمن دوام 
18-30 سنة ذو شخصية قوية  بني 
املواصالت  ألف   50 شهري  راتب  و 
 –  2 2 7 4 1 7 1  : هـ  منة  مؤ

 0961144445
<عيادة لطب ال�سنان يف �سارع خالد 
م�ساعدة  او  �سكرترية  تطلب  الوليد  بن 

 : ه�  الربامكة  �سكان  من  يف�سل  �سنية 

  0944411444 – 2244050

<�رشكة جتارية تعمل يف جمال الزينة 
�سكرترية  اإىل  بحاجة  اإك�س�سوارات  و 

حمجبة للعمل لديها براتب �سهري 60 

األف اخلربة غري �رشورية و املوا�سالت 

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

 0932412883
<م��ط��ل��وب ���س��ك��رت��رية مل��ك��ت��ب جت���اري 
بالق�ساع جتيد العمل على الكمبيوتر و 

للعمل  القيام بالعمال املكتبية متفرغة 

العمر دون 32 �سنة ذات مظهر لئق ه� 

 0946210336 – 5427524 :
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 موؤ�س�سة جتارية  بحاجة  �إىل 

معلم بلط + معلم دهان
 لل�ستعلم هاتف 6644699 / 0944474020

<مطلوب لل�رشاء ا�سهم م�سنع ا�سمنت 
البادية للجادين الت�سال من ال�ساعة 2 

ظهرا حتى 2 م�ساء ه� : 0954891842 

وات�س + جوال 

بيتية  كتب  ء  ا للشر ب  <مطلو
او  قرطاسية  او  جديدة  او  مستعملة 
 : هـ  مكتبات  تصافي  او  اطفال  كتب 
2752882  - 0944349434
<معمل ب�سكوت بحاجة اىل �رشاء ا�سم 

جتاري ه� : 0933959482 

<�ستاندات عر�س بللور اجنبية للبيع ه� 
 0944414500 :

<لدينا ا�ستعداد تام لتدقيق و تنقيح و 
و  الط��روح��ات  و  الكتب  جميع  طباعة 

الر�سائل اجلامعية ه� : 4457838 – 

 0932002624

<معلم دهان م�ستعد لتنفيذ كافة اأعمال 
ج��ودة يف  و  منا�سبة  باأ�سعار  ال��ده��ان 

العمل ه� : 0947289541 

<فني �سيانة م�ستعد ل�سيانة و اإ�سالح 
املنزلية يف  والآلت   ال�سناعية  الآلت 

مواقع العمل و املنازل باتقان و خا�سة 

 6354073  : ه�  امل�ستع�سية  الأعطال 

 -0944795733

كمبيوتر 
<فني م�ستعد ل�سيانة و فرمتة و تنزيل 
برامج النت و الت�سميم و الهند�سية و 

على  اخلدمية  و  الفريو�سات  مكافحة 

كمبيوتر و تو�سيل ال�سبكات ن�سل اينما 

كنتم ه� : 0945375583 

مفقودات 
<وجد مبلغ من املال جانب بوظة امية 
مبنطقة عرنو�س ملن يهمه المر الت�سال 

على الرقم ه� : 0956958057

<للبيع سيارة دايو نوبيرا 2002 كاملة 
مع فتحة سقف و جلد لون فضي خالية من 
الداخل على اسم صاحبها من الوكالة مببلغ 
4 مليون او املقايضة على سيارة احدث هـ 

 2224279 – 0944349434:
لون   2008 ويرا  بروتون  �سيارة  للبيع 

قفل  و  نوافذ  و  اتوماتيك  كاملة  ابي�س 

مركزي و رميونت كونرول و جنط كروم 

بحالة فنية عالية اجلودة ه� : 4413300 

 0944214910 –
مازوت    H1 هونداي  فان  <للبيع 
موديل 2001/2000 بحالة جيدة 
جدا السعر بعد املعاينة للجادين  فقط 

هـ : 0952699195 
<للبيع �سيارة هونداي �سانتافيه لون حديدي 
مميز جدا كاملة اتوماتيك و كر�سي كهرباء 

ث��الث مقاعد و تكييف خلفي –  ع��دد 2 و 

ب�ساعة �رشكة خالية داخال و خارجا و بحالة 

مم���ت���ازة ج����دا و ل ي���وج���د ج���روح���ة ه���� : 

 0991185134 – 4465430

<مطلوب �سكرترية لعيادة طبيب ا�سنان 
ب�����دوام ���س��ب��اح��ي ب���رك���ن ال���دي���ن ه���� : 

 0943542685 – 2726510
<شركة طبية جتميلية تعلن افتتاح 
الى  بحاجة  باحلمرا  اجلديد   فرعها 
للشواغر  الئق  مظهر  ذات  موظفة 
 – سكرتاريا   – محاسبة   / التالية 
براتب  ضرورية  اخلبرة   / استقبال 
65 الف الدوام 8 ساعات املواصالت 
 –  0930708010  : هـ  مؤمنة 

 3328070
يعمل  م�سلى  ب��اب  يف  طبي  <م�����س��ت��ودع 
بالعناية باملراأة بحاجة اإىل �سكرترية حمجبة 

اأدنى براتب  حتمل ال�سهادة الثانوية كحد 

35 �سنة و  العمر دون  األ��ف   50 يبداأ من 

ال��دوام �سباحي ه� :  املوا�سالت موؤمنة و 

 0994488637 - 2274341
<شركة جتارية تعمل في مجال الزينة و 
االكسسوارات بحاجة الى سكرتيرة محجبة 
اخلبرة  الف   65 براتب  لديها  للعمل 
 : هـ  مؤمنة  املواصالت  و  ضرورية  غير 

 3328989 –  0930249000

عمال
���رشي��ع��ة يف منطقة  <م��ط��ع��م وج��ب��ات 
تو�سيل  ع��ام��ل  ب��ح��اج��ة اىل  ال��ق�����س��ور 

طلبات براتب جيد ه� : 4454346 - 

0933841999

مهن
<موؤ�س�سة جتارية بحاجة اىل معلم بالط 
 0944474020  : ه���  ده��ان  معلم   +

 -6644699
<مطعم بحاجة اىل معلم معجنات / م�ساوي 
/ عمال و عامالت مطبخ / موظفات كوميك 

/ ه� : 0944474020 – 6644699 

رعاية وتنظيف 
<مطلوب عاملة مقيمة للعمل يف جمال التنظيف 
و خدمات  املنزل لدى عائلة يف قرى ال�سد ب�سكل 

كامل براتب �سهري 50 الف و يف�سل من �سكان 

املنطقة ه� : 0991200004 

<مطلوب مقيمة لرعاية �سيدة م�سنة ه� 
 0944301072 :

<مطلوب عامالت خدمة منزلية لرعاية 
امل�سنني / عمال تنظيف ور�سات / ه� : 

 0992337260 – 3325978

سائقن 
<مطلوب موظف يحمل �سهادة �سواقة 
�رشكة  ل���دى  للعمل  ع��ام��ة  او  خ��ا���س��ة 

ك�سائق او موزع براتب ثابت + ن�سبة ه� 

 0930147448 – 5641542 :

<مطلوب �سائق لعائلة باملزة الف�سلية 
من �سكان املزة  على ان يكون ذو خربة 

مبناطق دم�سق ه� : 0966965777 

أزياء
<مطلوب موظفة خياطة حبكة او درزة 
ت�سميم  و  تف�سيل  معلمة   / مطاط  او 

م���ودي���الت ل��ل��ع��م��ل يف امل��ج��ت��ه��د ه���� : 

 0933249512 – 2249512

<حما�سب لديه اخلربة يف العمل على جميع 
برامج املحا�سبة م�ستعد للعمل بدوام جزئي 

�سباحي او م�سائي ه� : 0999117591 




