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  مطل�ب مل�ؤ�س�سة جتارية  
1 -  معلم دهان ذو خربة 

2 -  معلم بالط  ذو خربة 
3 - معلم جلي بالط ذو خربة 

 لال�ستعالم 6644699 - 0944474020 - 0933790430

 مطل�ب لالآجار 
 �سقة �سكنية بحدود 100  م2 مبنطقة املزة 

) غربية - �سرقية - ات��سرتاد - م�ا�ساة(

لعائلة �سغرية وب�سعر منطقي 

هاتف : 6644699 / 0933790430/0944474020 

                       مكنة �ســل�فان70*100للبيع 
              احلالة ممتازة - حامي / بارد 

          ڤل اأت�ماتيك - تلقيم ماجري  - �سرعة 45 م يف الدقيقة    

          هـ 009613680115 وات�س اأب 

مشروع دمر 
<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر  ج 
16 بناء حجر ن�شق اول م�شاحة 
190م2 3 /غرف نوم + �شالونني 
رائعة  اطاللة  ديلوك�س  ك�شوة   /

يوجد مراآب للبناء  الت�شليم فوري 

ب�شعر 140 مليون للجادين هـ : 

 0945801619
دمــر  مــ�ــرشوع  يف  �شقة  <للبيع 
�شارع املغرتبني ار�شي مع حديقة 

م�شاحة داخلية 120م2 + حديقة 

مدخل  و  جــيــدة  ك�شوة  500م2 
مــلــيــون   120 بــ�ــشــعــر  مــ�ــشــتــقــل 

 : هـــ  لــلــجــاديــن  فــــوري   الت�شليم 

 0945801619

مزة 
<للبيع منزل باملزة فيالت غربية 
قبلي  �شمايل  165م2   م�شاحة 

ك�شوة جيدة ديلوك�س اطاللة رائعة 

بــــدون و�ــشــيــط ب�شعر مــغــر هـــ : 

 2233594 – 0933262076
ت  فيال ة  ملز با قبو  للبيع  >
مساحة  الرئيسي  الشارع  غربية 
 : هـ  مستقل  مدخل   2 85م

 0966965777
<للبيع منزل باملزة مقابل ال�شيتي مول 
ط7 م�شاحة 155م2 ك�شوة ديلوك�س 

مع �شوفاج م�شتقل �رشقي �شمايل ب 

منزل  على  املقاي�شة  او  مليون   145
باملزة اقل �شعر هـ : 0944349434 

 6619653 – 6664206 –

<لــلــبــيــع �ــشــقــة يف مــ�ــرشوع دمــر 
�شارع املغرتبني بناء حجر م�شاحة 

160م2 /3 غرف نوم + �شالون 
فــوري  الت�شليم  ديلوك�س  ك�شوة 

 : هـــــــ  ــــيــــون  مــــل  125 ـــ�ـــشـــعـــر  ب

 0945801619
ج16  دمــر  مــ�ــرشوع  يف  �شقة  <للبيع 
ن�شق  بناء حجر  اإيــالف  مدر�شة  جانب 

اأول م�شاحة 160م2 /3 غرف نوم + 

اإطاللة على �شاحية قد�شيا  �شالون / 

ب�شعر 70 مليون هـ :0945801619 

للبيع �شقة يف م�رشوع دمر  جمعية 

التعمري بناء حجر م�شاحة 140م2 

نــوم + �شالون / ك�شوة  /3 غــرف 

جيدة م�شعد + مراب + مولدة للبناء 

مليون   140 ب�شعر  فــوري  الت�شليم 

للجادين هـ : 0945801619 

شقق متفرقة 
جانب  املــالــكــي  يف  �شقة  <للبيع 
م�شفى ال�شامي 250م2/ 3 غرف 

 + رائعة  اطاللة  �شالونني   + نــوم 

م�شعد + مراآب للبناء + مولدة طابو 

اخ�رش الت�شليم فوري للجادين هـ 

 0945801619 :

بــدوار باب م�شلى  للبيع  <�شقة 
ط3  التربيد  �ــشــوق  على  اإطــاللــة 

�شمايل �رشقي غربي �شوكة ك�شوة 

و�شط م�شاحة 140م2 /4 غرف 

 75 ممــيــز  ب�شعر   / �ــشــالــون  و 

للجادين  للم�شاومة  قابل  مليون 

 : هــــــــــــــ  �ـــــــــشـــــــــيـــــــــط  و دون 

 0988266149
عربي  بــيــت  يف  ح�شة  <لــلــبــيــع 
منافع  و  القنوات غرفتان  منطقة 

لل�شكن يف الطابق الأول و غرفة 

ت�شلح جتاري يف الطابق الأر�شي 

 –  2 2 3 1 3 3 8  : هـــــــــــ 

 –  10،30 0964391083من 
  3،30

<للبيع او املقاي�شة منزل ب�شارع 
بغداد ط1 قبلي �رشقي غرفتني نوم 

ت�شليم  جيدة  ك�شوة  �شالون  و 

فوري للجادين ب 70 مليون هـ : 

 0951553163
<للبيع مبنى في املنطقة احلرة 
 600 مساحة  البرامكة  بدمشق 
ديلوكس  سوبر  طابقني   2 م
أي  او  استثمارية  لشركات  يصلح 
مشروع صالة عرض مجهز بالكامل 

هـ : 0966965777 

<�شقة يف الق�شاع ت�شلح مهن 
فكري و �شكن م�شاحة 94م2 تبعد 

عن ال�شارع العام 30م دخلة ابو 

�ــــــشــــــمــــــرا �ــــــشــــــابــــــقــــــا هــــــــــ : 

 0933134961
<لــلــبــيــع مــنــزل غـــرب املــالــكــي ط3 
 + واحـــدة  بــالطــة  312م2  م�شاحة 

و  غــرف   6 ممــتــازة  ك�شوة  م�شعد 

�شالون و حمامني و 3 برندات جادة 

زنوببا هـ : 0944778790 

<�شقة للبيع مبنطقة العمارة ط4 
م�شاحة 60م2 تقريبا مع ال�شطح 

 : ال�شفر هـ  طابو اخ�رش بداعي 

 0991594781
<للبيع  او املقاي�شة منزل بكورني�س 
التجارة ط3 اطاللة جميلة قبلي �رشقي 

طــابــو اخــ�ــرش ديــلــوكــ�ــس 3 غـــرف و 

�شوفا بلكون ت�شليم فوري ب 115 

مليون هـ : 0951553163 

القدمية  دم�شق  يف  منزل  <للبيع 
طابو + طابقني منتفعات 70م2 مع 

و�شيط 7 غرف ب 50 مليون طابو 

اخ�رش هـ : 0932463164 

<للبيع منزل يف احللبوين 230م2 
ترا�س  6 غرف و �شوفا و  /ط3/ 

اربــع  حمامني  و  مطبخني   + كبري 

 : هـ  املعاينة  بعد  ال�شعر  اجتاهات 

 0949993151 – 2242219
<للبيع قبو 8 درجات بالسويقة 
نقشبندي 70م2 مع منافع طابو 
 : هـ  مليون   28 املطلوب  اخضر 

 0936057680
<�شقة للبيع يف قد�شيا البلد �شارع 
الرو�شة ار�شية �شوكة حارة كوران 

و  م�شاحة 120م2 اك�شاء 80 % 

حديقة 350م2 زاوية جمعيات بريئة 

قابل  مليون   37 مغر  ب�شعر  الذمة 

للم�شاومة للجادين دون و�شيط هـ : 

 0988266149
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للبيع مكنة ط�ي ورق �سينية 
       - 70 * 100                     -  4 �سنط + 4 �سكاكني 

       - احلالة ممتازة جدًا               ب�سعر مغر جدًا   

لالت�سال هـ : 0933800823 

                          مكنة ليزر را�سني ) ب�ي ليزر( للبيع 

                  حفر على اخل�سب والبلك�سي والقما�س 

         80 واط مع مربد  قيا�س 160 / 120  بحالة ممتازة 

لال�ستف�سار هـ : 0933800823

ــيــومــي الأ�ــشــبــوعــي  <لـــالجـــار ال
ال�شهري  بدم�شق غرف مفرو�شة 

) 2+3 ( �رشير + حمام + براد + 

 ) ال�شامي  البيت   ( مكيفة �شمن 

�شارع  بغداد دخلة القزازين خلف 

 2320771  : هـ  اجلــوزة  جامع 

 0 9 3 6 8 5 5 4 5 5 -  –
 0933554418

<لالجار غرفة مفرو�شة يف ركن 
الدين ج�رش النحا�س طلعة املتينية 

هـ : 0931649790

<لالجار ال�شنوي �شقة 3 غرف 
و �شالون ط ار�شي ال�شيخ حمي 

الدين طلعة �شوق اجلمعة / بدون 

فر�س / الت�شال من 10-8 م�شاء 

 –  2 7 5 4 4 0 9  : هـــــــــــ 

 0993132352
<لالجار �شقة يف ركن الدين – 
عرنو�س   – ال�شعالن   – املــزرعــة 

 : هـ  مفرو�شة  �شالون  و  غرفتني 

 4472374 – 0951418823
قد�شيا  �شقة لالجار يف  <يوجد 
�شالون  و  غــرف   3  / جمعيات 

غــربــي  �ــرشقــي  /ط3/  130م2 
ك�شوة و فر�س جيد الجار 150 

الف ل.�س �شهريا و الدفع كل 6 

ا�شهر بدون و�شيط هـ : 4474353 

 0936960347 –
قاعة  امليدان  منزل يف  <لالجار 
ط5 غرفتني و مطبخ كبري و منافع 

اجار �شهري 100000 / برجي 

/ هـ : 0933334248 

مطلوب لالجار 
مبنطقة  لــالجــار  �شقة  <مطلوب 
ب�شعر  و  �ــشــغــرية  لــعــائــلــة  املــــزة 

 –  6644699  : هــــ  مــنــطــقــي 

 0944474020

مندوبة  تطلب  جتــاريــة  <�ــرشكــة 
ترويج و مبيعات براتب 75 األف 

تعامل لل�شيدات ح�رشا الدوام من 

اخلام�شة  اىل  �شباحا  العا�رشة 

م�شاء هـ : 0930911556 

< مطلوب م�شاعد /ة/  مدير للعمل 
مقرها  ــة  ــي امــارات �شحن  �ــرشكــة  يف 

دم�شق يتقن اللغة النكليزية  و العمل 

ب�شكل ممتاز جدا و  الكمبيوتر  على 

ــه خـــربة بـــاجـــراء الـــدرا�ـــشـــات و  ــدي ل

مــنــزل  ــة  ــ�ــش ــاي ــق امل او  ــع  ــي ــب ــل <ل
طابو  اخلطيب  �شارع  بالق�شور 

اخ�رش 4 غرف و �شوفا ت�شليم 

فوري للجادين  دلوكي ب 135 

مليون هـ : 0951553163 

<للبيع شقة في قدسيا 
1م  9 0 لهيـــكل  ا علـــى 
بســـعر  خضـــر  ا بـــو  طا
مغـــري بدون وســـيط هـ : 

 0969164074
ــــع حــــ�ــــشــــة �ـــشـــهـــمـــيـــة  ــــي ــــب ــــل <ل
ط7  للزيادة  قابلة   2400/960
�رشقي التجارة بناء اخلما�شية هـ 

 0951543855 :

قد�شيا  ب�شاحية  للبيع  <�شقة 
منفو�شة  90م2  اأر�شية  �شبابي 

حديثة �شوكة م�شجرة ترا�شني و 

ممرات بريئة الذمة ك�شوة ديلوك�س 

ج 11 �شعر 34 مليون دون و�شيط 

لـــــــلـــــــجـــــــاديـــــــن فـــــــقـــــــط هـــــــــــ : 

 0988266149
<للبيع �شقة م�شاحة 80م2 طريق 
الورد  جبل  مفرق  القدمي  بــريوت 

الرئي�شي  الــ�ــشــارع  على  �شوكة 

مليون   5،5 ب�شعر  عيادة  ي�شلح 

ـــــفـــــاو�ـــــس هـــــــــ :  ـــــت ـــــل قـــــــابـــــــل ل

 0999558961
<للبيع �شقة يف جرمانا كورني�س 
ــث و جــديــد  ــاء حــدي ــن ــايــن ب اجلــن

م�شعد + بناء حجر على �شارع 

20م درج رخـــام لــلــجــاديــن هـــ : 
 0994363607

<للبيع او املقاي�شة قبو ب�شارع 
بغداد خلف م�شفى الهالل الحمر 

�شالون  و  غرفة  م�شتقل  مدخل 

ي�شلح لل�شكن او عيادة او مكتب 

ب 35 مليون ت�شليم فــوري هـ : 

 0951553163
جمعية  يف  اكتتاب  رقــم  <للبيع 
�شدى ال�شعب ب�شاحية قد�شيا و 

ال�شبورة  مبنقة  الفيحاء  جممع 

 / 160م2  مــ�ــشــاحــة  خم�ش�س 

 –  4472374  : هـــ  120م2/  
 0951418823

<لالجار منزل يف منطقة املجتهد 
مقابل الدفاع الوطني على ال�شارع 

العام غرفتني و �شوفا  ط1 فني 

ــــدون فــر�ــس يــ�ــشــلــح مــكــتــب او  ب

لل�شكن هـ : 0988343238 

<للبيع ار�س يف دم�شق عدرا تل 
كردي / املنطقة ال�شناعية / خلف 

معمل وتـــار لــهــا مــدخــلــني مــن تل 

كردي و تل �شوان موقع مميز / 

 : هـ  دومن   40 م�شاحة   / منظمة 

 0937390530
<ار�س طابو اخ�رش يف جرمانا 
م�شاحة 26م2 ق�شبة خلف كراج 

ال�شويداء هـ : 0933594199

عة  ر مز ر  جا ال ا و  ا للبيع  >
دومن  مساحة  لصبورة  ا بيعفور 
 : هـ  لالتصال  مسبح  و  فيال  مع 

 0966965777
<مــزرعــة مــع م�شبح لــالجــار يف 
قمرين  مــول  خلف  عرطوز  منطقة 

للحجز هـ : 0933552540 

ابو جر�س  القابون  للبيع يف  حمل جتــاري 

ي�شلح  80م2  حديقة   + 30م2  م�شاحة 

الغفران  جــامــع  مقابل  جتـــاري  او  �شكني 

ال�شعر بعد املعاينة الت�شال بعد 3 و ن�شف 

هـ : 0947748635 – 0940644820

<للبيع �شالون حالقة مبنطقة عني 
الـــكـــر�ـــس لــلــتــ�ــشــلــيــم فـــــروغ هــــ : 

 0991594781

سوكة  لبيع  ا و  را لالجا  محل  >
ة  هر ا لز ا في  مكسي  جهتني  ا و
لسوق  ا املتحلق  قبل  اجلديدة 
ت  ا ر لسيا ا ق  سو عند  ي  ر لتجا ا
 : هـ  هاتف  مع   2 10م مساحة 

 0944834245

<لالجار ك�شك ب�شاحية قد�شيا 
جــانــب املــجــمــع الــتــعــلــيــمــي هــــ : 

0932532796
<لال�شتثمار قبو جتاري م�شاحة 
100م2 مع حديقة نزلة الطلياين 

هـ : 0955169696 

<لال�شتثمار ال�شنوي  مغ�شل و 
م�شحم يف منطقة امليدان �شمن 

كـــازيـــة غـــرب املـــيـــدان مـــع كــافــة 

التجهيزات مع بئر ماء م�شتقل و 

�شاغط لرفع ال�شيارات / كريكو 

 : هــــــــــ   / حــــــــديــــــــث  هـــــــــــــــواء 

 0940551111

باملزة  جتاري  مكتب  للبيع  >
ع  ر لشا ا بية  غر ت  فيال
 : هـ  ديلوكس  سوبر  الرئيسي 

 0966965777
رمانة  بابو  جتــاري  مكتب  <للبيع 
بنك  جانب  ال�شيافة  ق�رش  �شاحة 

�ــشــعــود درجــة  ار�ــشــي  الردن ط 

واحدة 30م بوفيه و منتفعات 125 

مليون هـ : 0951553163 

موظفون
<مطلوب موظفة للعمل يف حملب 
يف منطقة عرنو�س بدوام كامل هـ 

 –  4 4 7 2 3 7 4  :

 0951418823
<�رشكة جتارية للمواد التجميلية و 
الطبية بالفردو�س تطلب للعمل موظفة 

العمر  بدوام كامل �شباحي  اإدارية 

موؤمنة  املــوا�ــشــالت  �شنة   30 دون 

الراتب 70 األف هـ : 2157150 

 –  0933606081  : هـ  موؤمنة 

 2144403
<�رشكة طبية جتميلية تعلن افتتاح 
فرعها اجلديد باحلمرا بحاجة اىل 

موظفة ذات مظهر لئق لل�شواغر 

التالية /حما�شبة – �شكرتارية – 

ا�شتقبال / اخلربة غري �رشورية 

براتب 75 األف الدوام 8 �شاعات 

املــــــوا�ــــــشــــــالت مـــــوؤمـــــنـــــة هـــــــ : 

 2144402 – 0966226640

البحوث  و حتليل املعلومات  و القدرة 

عــلــى الــتــوا�ــشــل و الــتــاأقــلــم و حتمل 

فـــقـــط :  الـــ�ـــشـــغـــط  هـــــ وات �ـــشـــاب 

 00971504515840
بالربامكة  <جمموعة طبية حديثة 
ترغب بتعيني موظفة / حما�شبة + 

اإ�رشاف / براتب 75 األف بدوام 8 

�شنة    35 دون  الــعــمــر  ــشــاعــات  �

ما  و  الربامكة  �شكان  من  يف�شل 

حولها و التفرغ للدوام واملوا�شالت 

<�رشكة طبية بحاجة اىل موظفة 
خالل  الف   20 اأ�شبوعي  براتب 

�شهر رم�شان املوا�شالت موؤمنة 

و اخلـــــربة غـــري �ـــرشوريـــة هــــ : 

 0932412883 – 2253712
<�رشكة جتارية يف قد�شيا جانب 
جامع العمري بحاجة اإىل مندوبني 

ــهــا هـ  ــدي / مـــنـــدوبـــات لــلــعــمــل ل

 –  0 9 3 3 8 9 7 9 5 5 :

 3237918
للعمل  /ة/  مــوظــف  <مــطــلــوب 
�شمن مراأب �شرياتون دم�شق / 

موظفني فاليه لديهم خربة بالقيادة 

 : هـــــــ  لئــــــــق  مــــظــــهــــر  ذوو  و 

 0940551111
د  ا للمو ية  د قتصا ا سسة  مؤ >
الطبية بحاجة الى موظفة ادارية 
 35 دون  العمر  صباحي  بدوام 
سنة اخلبرة غير ضرورية الشهادة 
مطلوبة و املواصالت مؤمنة براتب 
65 الف هـ : 0930708010 

 3328070 –
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 فرصة عمل 
 معمل حلويات في مدينة جرمانا 
 بحاجة إلى معلم حلويات عربية 

 هـ 0937253737

               مكنة �ســل�فان 
                       ڤل اأت�ماتيك  70 *100  بارد 

         �سرعة 50 م يف الدقيقة   حالة ممتازة 

          هـ 009613680115 وات�س اأب 

للبيع 

للبيع قب� يف ال�س�يقة 

نق�سبندي 70م2 

م�ساحة واحدة مع منافع طاب� 

اأخ�سر ب�سعر 28 ملي�ن 

0936057680

ذوي  مــن  كيميائيني  <مــطــلــوب 
الــ�ــشــهــادة اجلــامــعــيــة و اخلـــربة 

و  التجميل  مبجال م�شتح�رشات 

ــــدى �ــرشكــة  املــنــظــفــات لــلــعــمــل ل

اللغة  اإجـــــادة  ــ�ــرشط   ب �شناعية 

ــة  و الإملــــــام بــربامــج  ــزي ــي ــكــل الن

 0930112565  : هـ  الكمبيوتر 

من 9-4 ع�رشا  

اىل  بــحــاجــة  �شناعية  <�ــرشكــة 
للعمل  خــربة  ذو  مبيعات  مندوب 

لديها هـ : 0933554155 

<مطلوب للعمل فورا مديرة تنفيذية 
بالربامكة  للعمل  جتــاريــة  ل�رشكة 

األف   75 براتب  �شاعات   8 بــدوام 

املوا�شالت موؤمنة و ال�شهادة ثانوية 

�شنة   35 دون  العمر  اأدنـــى  كحد 

ـــــة هــــــــ :  املـــــــوا�ـــــــشـــــــالت مـــــوؤمـــــن

 2135309 – 0933606019

<�رشكة جتارية تعمل يف جمال 
الزينة و اإك�ش�شوارات بحاجة اإىل 

لديها  للعمل  حمجبة  �شكرترية 

اخلربة  األــف   60 �شهري  براتب 

غري �رشورية و املوا�شالت موؤمنة 

 –  2 2 5 3 7 1 2  : هـــــــــــ 

 0932412883
للعمل يف  �ــشــكــرتــرية  <مــطــلــوب 
�شاحة  جــرمــانــا  حمــامــي  مكتب 

الــرئــيــ�ــس الــــــدوام مــ�ــشــائــي هــــ : 

 0932796460
اللغة  جتيد  �شكرترية  <مطلوب 
النكليزية و العمل على الكمبيوتر 

لــلــعــمــل يف مكتب  بــ�ــشــكــل جــيــد 

للتحكيم و الدرا�شات القانونية هـ 

2330010 :

بحاجة  بالفحامة  جتارية  <شركة 
الى موظفة / سكرتاريا  و استقبال 
و  الشهادة  الف   75 براتب   /
دون  العمر  ضرورية  غير  اخلبرة 
 –  2225099  : هـ  سنة   30

 0966030877
�شورية  منتجات  عر�س  <�شالة 
للعناية باملراأة بحاجة اىل موظفة 

باإحدى �شالتها / م�شاكن برزة 

– احلمرا / حما�شبة و �شكرتاريا 
األــف  و خدمة زبــائــن بــراتــب 75 

 : هـــــ  �ـــشـــنـــة   35 دون  الـــعـــمـــر 

  2274342 – 2274341
موظفة  الى  بحاجة  طبية  <شركة 
– سكرتارية  – مقسم  استقبال 
عها  بفر للعمل  ية  تنفيذ
الف   65 براتب  باحلمرا  اجلديد 
 –  0930249000  : هـ 

 3328989

موظفون
<�رشكة طبية بحاجة اىل موظفة 
مــقــ�ــشــم –  ــقــبــال –  قــ�ــشــم ا�ــشــت

�شكرتاريا تنفيذية  للعمل بفرعها 

اجلديد براتب �شهري 60000 هـ 

 –  2 2 5 3 7 1 2  :

0932412883
افتتاح  تعلن  جتميلية  طبية  <شركة 
الى  بحاجة  باحلمرا  اجلديد   فرعها 
موظفة ذات مظهر الئق للشواغر التالية 
استقبال   – سكرتاريا   – محاسبة   /
الف   65 براتب  ضرورية  اخلبرة   /
الدوام 8 ساعات املواصالت مؤمنة هـ : 
3328070 –  0930708010

الشعر  و  للعناية بالبشرة  <صالون 
و  بالبشرة  للعناية  موظفات  يطلب 
العمر  باحلمرا  لديها  للعمل  الشعر 
الف   75 براتب  سنة   35 دون 
املواصالت مؤمنة هـ : 3328070 

 0930708003 –
-35 بني  عمره  موظف  <مطلوب 
45 �شنة من �شكان دمر و ما حولها 
يحمل �شهادة �شواقة  لالت�شال هـ 

 3111144 :

تــرغــب بتعيني  <جمــمــوعــة طــبــيــة 
موظفة اإدارية ) اإ�رشاف + حما�شبة 

( براتب ممتاز الــدوام 8 �شاعات 

دون  العمر  اخلــربة غري �رشورية 

30 �شنة املــوا�ــشــالت موؤمنة هـــ : 
 2157150

بحاجة  بالفحامة  جتارية  <شركة 
الى موظفني / موظفات / للعمل  
مغري  براتب  املباشر  بالتسويق 
اخلبرةو الشهادة غير ضرورية العمر 
دون 30 سنة هـ : 2225099 – 

0966030877

<ملن لي�س لديها �شهادة او عمل 
�رشكة م�شتح�رشات طبية جتميلية 

ل�شتكمال   اآنــ�ــشــة  اإىل  بــحــاجــة 

طاقمها الإداري العمر دون 35 

دوام �شباحي اخلربة غري  �شنة 

�ــرشوريــة الــراتــب 50 األــف هـــ : 

  2274340 – 0955553922

سكرتاريا 
<شركة جتارية تعمل في مجال الزينة 
سكرتيرة  الى  بحاجة  اإلكسسوارات  و 
محجبة للعمل لديها براتب 65 الف 
املواصالت  و  ضرورية  غير  اخلبرة 
 –  0930249000  : هـ  مؤمنة 

 3328989
ت�شدير  و  ا�شترياد  <موؤ�ش�شة 
تنفيذية  �ــشــكــرتــرية  اإىل  بــحــاجــة 

براتب 70 األف الدوام 8 �شاعات 

�شباحي كامل املوا�شالت  موؤمنة 

 : هـــــ  �ــشــنــة   30 دون  الـــعـــمـــر 

 2145877
خبرة  ذات  سكرتيرة  <مطلوب 
في  جتارية  شركة  لدى  للعمل 
ي  لعمر ا مع  جا نب  جا سيا  قد
مساء   6 – صباحا   9 من  الدوام 
 –  0933897955  : هـ 

 3237918

و  بــالط  عمال  و  معلم  <مطلوب 
دهان و جلي بالط هـ : 6644699 

 0933790430 –
<مطلوب ملطعم يف املزة ) كا�شيري 
عمال كعجنات  /ة/ - كوميك – 

 : هــــــ   ) تـــنـــظـــيـــف  و  مـــطـــبـــخ  و 

 0944474020 – 6644699

رعاية وتنظيف
للتنظيف  /ة/  عــامــل  <يــلــزمــنــا 
لــــنــــادي يف ركـــــن الــــديــــن هـــــ : 

 2763522 – 2742021
<لدينا مدبرات منزل مقيمات او 
و  املنزلية  لالأعمال  مقيمات  غري 

هـــ :  الأطــفــال  رعــايــة امل�شنني و 

 –  8113025  –  8113020
 0993152120

<مطلوب عامالت خدمة منزلية لرعاية 
امل�شنني / عمال تنظيف ور�شات هـ : 

 0992337260 – 3325978
لالأعمال  منزل  مــدبــرات  <مطلوب 
املنزلية و رعاية امل�شنني و الأطفال 

من  العمر  مقيمات  غري  و  مقيمات 

18-45 �شنة  هـ : 8113020 – 
 0993152120 – 8113025

حالقة وجتميل
<مطلوب موظفات  ذوات اختصاصات 
فروع   احدى  لدى  للعمل  بشرة 
فرع  للمراجعة   ( باملزة  صالونات 
 0930708003  : هـ   ) احلمرا 

 3328989 –
<صالون للعناية بالبشرة و الشعر يطلب 
موظفات للعناية بالبشرة و الشعر للعمل 
سنة   35 دون  العمر  باحلمرا  لديها 
 : هـ  الف املواصالت مؤمنة   75 براتب 

 0930708003 –  3328070

أزياء
درزة  عامالت  و  عمال  <يلزمنا 
امـــبـــالج يف جمــال  حــبــكــة –   –
مــيــدان حتت  للعمل  الــالجنــوري 

ال�شقيفة هـ : 0988420373 

يف  الدين  بركن  خياطة  <ور�شة 
جمـــال املــانــطــو و الــرتانــ�ــشــكــوت 

/ة/  عامل  اى  بحاجة  الن�شائي 

درزة و امبالج و مد باجور جيدة 

 –  2 7 1 1 3 0 9  : هـــــــــــ 

 0933258928
اىل  بحاجة  جرمانا  <معمل يف 
عامل حبكة و درزة و بنطال رجايل 

 –  5610075  : هـــ  حوي�س   /

 0993493301

<مـــدرس انكليزية و فرنســـية 
هـــج  ملنا با متخصـــص  خبيـــر 
اخلاصة و احلكومية ) شويفات 
– وطنية – ســـورية حديثة ( 
دورات خاصة للشهادات تقوية 
 – كتـــب  ترجمـــة   – للضعفـــاء 
محادثة لســـيدات األعمال  هـ 

 6613046 –  0944491978

تنفيذية ذات  مطلوب �شكرترية   >
خربة للعمل لدى �رشكة �شناعية هـ 

 0933554155 :

<م�شتودع طبي بالربامكة بحاجة 
براتب  لديه  للعمل  �شكرترية  اىل 

األـــــف اخلـــــربة غري   60 �ــشــهــري 

�رشورية و املوا�شالت موؤمنة هـ : 

 0932412883 – 2253712

عمال..
مــوظــفــني  بــحــاجــة اىل  ـــرشكـــة  �>
 – �شائق   – باخت�شا�س / عامل 

موزع / بدوام كامل و راتب جيد 

 –  5 6 4 1 5 4 2  : هــــــــــــ 

 0930147448
منطقة  يف  نظافة  عمال  <مطلوب 
ابــــو رمـــانـــة بـــراتـــب مـــغـــري هــــ : 

 0960999803
<مطلوب عمال و عامالت تنظيف 
ملوؤ�ش�شة جتارية هـ : 6644699 

 –  0 9 4 4 4 7 4 0 2 0  -  -

 0933790430

سائقون 
<مــطــلــوب �ــشــائــق لــعــائــلــة بــاملــزة 
الأف�شلية من �شكان املزة  على ان 

يكون ذو خربة مبناطق دم�شق هـ : 

 0966965777

مهن
<مطلوب �شياد طيور مرخ�س العمر 
فوق 50 من �شكان مدينة دم�شق هـ 

: 2230123 من 7-9 م�شاء 

<مطلوب حار�س منزل للعمل العمر 
و من  دمــ�ــشــق  �ــشــمــن   50 فــــوق 

�شكانها هـ : 2230123 من 9-7 

م�شاء 

<م�شتودع طبي يف باب م�شلى 
يعمل بالعناية باملراأة بحاجة اإىل 

�شكرترية حمجبة حتمل ال�شهادة 

الثانوية كحد اأدنى براتب يبداأ من 

50 األــف العمر دون 35 �شنة و 
املـــوا�ـــشـــالت مــوؤمــنــة و الـــــدوام 

�شباحي هـ :  0994488637 

 2274341 –
املن�شاأ  حديثة  جتــاريــة  <�ــرشكــة 
تطلب كادر اإداري بالخت�شا�شات 

ا�شتقبال   – �شكرتاريا   / التالية 

– خدمة زبائن براتب �شهري 60 
ــة هــــ :  ــــف املـــوا�ـــشـــالت مــوؤمــن األ

 0932412883 – 2253712
<مطلوب �شكرترية ملكتب جتاري 
ــعــمــل على  ــد ال ــقــ�ــشــاع جتــي بــال

الــكــمــبــيــوتــر و الــقــيــام بــالعــمــال 

املكتبية متفرغة للعمل العمر دون 

35 �شنة و ذات مظهر لئق هـ : 
عرب  التــ�ــشــال   –  5427524

الوات�س : 0944210336 

بحاجة  باحلمرا  جتارية  <مؤسسة 
بدوام  تنفيذية  سكرتارية  الى 
سنة   35 دون  لعمر  ا صباحي 
 65 براتب  مؤمنة  املواصالت 
 –  0930708010  : هـ  الف 

 3328070
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Recruitment for a lebanese restaurant in dubai

 with the following requirements 
Male and female 

Hostess 
Floor manager 
Captain order 
Head waiter 
Hospitality  level of education 
Minimum 4 years experience in 5 stars hotel 
and restaurants  
English excellent oral and written 
Passion for food and beverege 
Please send your cv On 
Charbel@momsfoodrestaurant.com 
Or via WhatsApp  00971556633734

�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 

<للبيع خزالنة بابني + تخت مفرد 
بحالة  �شبايط   / لتيه  و  زان   /

جيدة ال�شعر 250 الف ل.�س بخ 

11-3 و من  مــن  التــ�ــشــال  لكر 

 –  2773147  : هــــ      9-5
 0966677944

لــلــ�ــرشاء ا�ــشــهــم م�شنع  <مــطــلــوب 
ا�شمنت البادية للجادين الت�شال من 

ال�شاعة 2 ظهرا حتى 2 م�شاء هـ : 

0954891842 وات�س + جوال 
<للبيع عدة �شالون حالقة ن�شائية 
بحالة جيدة مع ت�شليم املحل / او 

ــعــدة حلـــال / جــرمــانــا �شاحة  ال

الرئي�س هـ : 0966312963 

< ن�شرتي كتب بيتية م�شتعملة او 
جـــديـــدة و تــ�ــشــايف مــكــتــبــات و 

 : هـ  تعليمية  وو�شائل  قرطا�شية 

 0944349434 – 2770433
<للبيع عدة حمل حلويات / فرن 
و في�شة   – رخامة   – �شواين   –

خ�شب / هـ : 0991347083 

<للبيع مكنة �شلوفان فل اتوماتيك  
70×100 بــارد �رشعة 50م يف 
الـــدقـــيـــقـــة بـــحـــالـــة ممــــتــــازة هـــــ : 

009613680115 وات�س اب 

اللغة  عــالمــة  يــود حت�شني  <ملــن 
العربية باأق�رش مدة مدر�شة خربة 

3 جل�شات ب  ـــدورة  ال عاما   40
و  �شاعة  اجلل�شة  ل.�ـــس   5000

ن�شف هـ : 0988247043 

و  انكليزيـــة  <مـــدرس 
فرنســـية خبير باملناهج 
اخلاصـــة  و  احلكوميـــة 
 – ة  صغيـــر يـــة  قر  (
باكســـتانية – شويفات ( 
دورات خاصة للشـــهادات 
 – ء  للضعفـــا يـــة  تقو
ثـــة  د محا  – جمـــة  تر
هــــ  األعمـــال  لســـيدات 
 –  0 9 3 8 6 7 0 3 4 2  :

 6613046
روســـية  لغـــة  <مـــدرس 
 / خبيـــر  يـــة  نكليز ا و 
بيـــة  عر لغـــة  س  و ر د
 + ســـية  و لر ا ليـــة  للجا
تعليـــم احملادثـــة باللغـــة 
و  للمبتدئـــن  الروســـية 
تعليـــم العربيـــة للـــروس 
/ دورات صيفيـــة مكثفة 
/   هــــ : 0944491978 – 

 6613046

<فقد مبلغ من املال �شمن كي�س 
نايلون يف �شارع خالد بن الوليد 

منطقة ال�شويكة ملن يجده مكافاأة 

جمزية هـ : 0944378012 

<للبيع مكنة �شلوفان فل اتوماتيك  
70×100 حامي / بــارد �رشعة 
تلقيم ماجري  الدقيقة   45 م يف 
بـــــــحـــــــالـــــــة ممــــــــــتــــــــــازة هـــــــــــ : 

009613680115 وات�س اب 
<براد مستعمل للبيع بحالة ممتازة 
لون  قدم   25 ميركوري  ماركة 

أبيض هـ : 0932922133 
اجنبية  بللور  عر�س  <�شتاندات 

للبيع هـ : 0944414500 

<للبيع مكنة طوي ورق �شينية /4 
بحالة   / �ــشــكــاكــني   4  + �ــشــنــط 

ممــتــازةجــدا  و ب�شعر مغر هـــ : 

 0933800823
<للبيع مكنة ليزر را�شني / بوي 
لــيــزر / حــفــر عــلــى اخلــ�ــشــب و 

البلك�شي  و القما�س بحالة ممتازة 

هـ : 0933800823 

<مــعــلــم خمــتــ�ــس بــكــافــة اأعــمــال 
الأعــمــال  لتنفيذ  م�شتعد  الــدهــان 

 ( عالية  جــودة  و  منا�شبة  باأ�شعار 

بال�شافة  لتنفيذ ر�شومات زخرفية 

 : هـــــــــ    ) اجلـــــــــــــــــدران  ـــــى  عـــــل

 0999358425
دم�شق  يف  مقيم  لبناين  <�ــشــاب 
ميلك �شيارة خا�شة لبنانية م�شتعد 

ل�شتقبال طلبات خا�شة اإىل لبنان 

و تاأمني حجز فندقي م�شمون هـ : 

 –  0 9 5 5 3 4 1 7 9 1
 0096171226747

كمبيوتر
<فني م�شتعد ل�شيانة و فرمتة و 
و  الت�شميم  و  النت  برامج  تنزيل 

الهند�شية و مكافحة الفريو�شات و 

اخلدمية على الكمبيوتر و تو�شيل 

 : هـــ  كنتم  اينما  ن�شل  ال�شبكات 

0945375583

ــوب انــ�ــشــة غـــري حمجبة  <مــطــل
متفرغة للعمل يف �شيدلة داخل 

مـــــــديـــــــنـــــــة دمـــــــ�ـــــــشـــــــق هـــــــــــ : 

0937892171
<مطلوب �شهادة �شيدلة ترخي�س 
دائم ل�شيدلية قائمة يف برزة البلد 

 : هــــ  فــنــيــة  ادارة   / ــة  ــن مــدي  /

 0933520401 – 5128281
/ة/ خمــربي  ــي  ــن ف <مـــطـــلـــوب 
للفرتة  ــاملــزرعــة  ب حتــالــيــل طــبــيــة 

امل�شائية هـ : 4461313 

ــيــب ا�ـــشـــنـــان بــحــاجــة اىل  <طــب
�شكرترية او م�شاعدة طبية �شنية 

من  و  املنطقة  �شكان  من  يف�شل 

لــديــهــا خـــربة بــ�ــشــارع خــالــد بن 

 –  0944411444  : هـ  الوليد 

 2244050
<مطلوب �شيدلنية غري حمجبة 
متفرغة  للعمل يف �شيدلية �شمن 

دم�شق هـ : 0937892171

<لــلــبــيــع مــيــكــرو مـــــازدا مــوديــل 
2008 ت�شجيل 2016 جديد غري 
م�شتعمل خط مزة جبل كراجات 

 –  2 2 2 1 7 8 1  : هـــــــــــ 

 0969419308
<للبيع �شيارة دايو نوبريا 2002 
كاملة مع فتحة �شقف و جلد لون 

ف�شي خالية من الداخل على ا�شم 

 4 مببلغ  الــوكــالــة  مــن  �شاحبها 

�شيارة  على  املقاي�شة  او  مليون 

 –  0944349434: هـــ  احــدث 

 2224279
موديل  افــانــتــي  �ــشــيــارة  <للبيع 
الـــعـــالم داخـــالو  2006 خــالــيــة 
غيار  هيدروليك  مكيف  خــارجــا 

عادي عداد 65 الف كم لون ا�شود 

 4،5 نهائي  بحالة ممتازة ب�شعر 

 –  4452163  : هـــــ  مـــلـــيـــون 

 0933442857




