


9336 2018 العــــدد 711  -  28   متوز       2

 مطلوب 
 �آن�شات للعمل بور�شة 

ق�ص ليزر ب�شارع �لثورة 

�خلربة غري �شرورية

0988481219/  2332722

شقق متفرقة 
<للبيع �شقة يف املوازيني خلف 
م�شفى املجتهد ط1 فني م�شاحة 

90م2 و لــكــل غــرفــة بــرنــدة هـــ : 
بعد  االت�شال   0933993456

ال�شاعة 2 يوميا 

املهاجرين  في  منزل  <للبيع 
 2 130م مساحة  رابعة  جادة 
 : هـ  صوفا  و  غرف   4 مشمس 

 0944786008
<قبو �شوبر ديلوك�س / امليدان / 
هـ  و�شيط  بـــدون  كــبــرة  م�شاحة 

 0949877158:

<للبيع او االجار �شقة يف �شارع 
املالك العادل ط3 فني 3 غرف نوم 

و 3 �شالونات م�شاحة 220م2 هـ 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3  :

 3318691
<للبيع او املقاي�شة منزل بالعدوي 
جامع  عــلــى  جميلة  ــة  اطــالل ط1 

قا�شيون غرفتني  و جبل  االميــان 

ديلوك�س  بلكون  �شالون  و  نــوم 

ت�شليم فوري للجادين 75 مليون 

هـ : 0933709044 

خلف  بــرزة  م�شاكن  يف  <منزل 
مول قا�شيون /120م2/ ار�شي 

قبلي �رشقي  �ــشــوفــا  و  غـــرف   3
�شمايل هـ : 0988891697 

مزة 
<للبيع بداعي السفر مكتب جتاري 
و قبو  باملزة فيالت غربية الشارع 
 : هـ  ديلوكس  سوبر  الرئيسي 

 0966965777
<لــلــبــيــع بـــداعـــي الــ�ــشــفــر مــنــزل 
باتو�شرتاد املزة �شوكة 3 اجتاهات 

نظام دوبلك�س ك�شوة جيدة ب�شعر 

مغر للجادين فقط دون و�شيط هـ 

 –  6 1 2 7 5 5 2  :

 0944757061
اجلــالء  طريق  على  قبو  <للبيع 
خلف موؤ�ش�شة اخل�شار م�شاحة 

60م2 ك�شوة جيدة ي�شلح عيادة 
او مكتب حمامي او �رشكة خا�شة 

مطلوب 35 مليون / فروغ و حكم 

حمكمة / هـ : 0949599996 

<للبيع بداعي ال�شفر منزل باملزة 
م�شاحة  �ــشــوكــة  �ــرشقــيــة  فــيــالت 

140م2 / 3 غرف نوم و �شالون 
/ ك�شوة ممتازة بناء خمدم ت�شليم 

فقط  للجادين  مغر  ب�شعر  فــوري 

 –  6133267: هـــ  و�شيط  دون 

 0944757061

<للبيع بيت بشرقي التجارة محضر 
شرقي  شمالي  قبلي  فني  ط1   58
140م2 + مصعد و حديقة للبناية 
مع كراج سيارات إطاللة رائعة على 
بدون  جيدة  كسوة  األخضر  احلزام 

وسيط هـ :0940140755 
�شاحة  بعد  ب�شحنايا  منزل  <للبيع 
االزروين  ب�شارع الكورني�س الغربي 

و  نــوم  غرفتني  130م2   اول   قبو 

�شالون و جلو�س و منتفعات + حديقة 

امامية ووجيبة خلفية ك�شوة جيدة جدا 

16 مليون و بــازار الت�شليم فــوري ) 
اوراقه وكالة غر قابلة للعزل ( هـ : 

 0949599996
<للبيع �شقة يف اخلطيب قريبة من 
4 غــرف و �شالون  الق�شور /  حي 

م�شاحة 120م2 /ط2/ ك�شوة قدمية 

ــــكــــرتوين :   االتـــ�ـــشـــال بـــالـــريـــد االل

 jetaime2000@gmil.com
< �شقة اأر�شية للبيع مع االأثاث يف 
اأ�شجار  و  كبرة  م�شاحة  بلودان 

هاتف اإطاللة  �شوفاج –  مثمرة – 

رائعة على ال�شارع و الت�شليم فوري 

هـ : 0935843965 

<منزل يف جرمانا كورني�س اجلناين 
حــديــثــة  كــ�ــشــوة  120م2  مــ�ــشــاحــة 

ديلوك�س ط2 �شوفاج + م�شعد للبيع 

او املقاي�شة هـ : 0944435731 

مــنــزل  ــ�ــشــة  ــاي ــق امل او  ــيــع  ــب ــل <ل
ط1  اخلطيب  �ــشــارع  بالق�شور 

طابو اخ�رش 4 غرف و �شالون 

ت�شليم فوري ديلوك�س 135مليون 

للجادين هـ : 0951553163 

<للبيع منزل في جديدة عرطوز 
اول  85م2 مكسي طابق  مساحة 

فني هـ : 0988839282 
<للبيع ح�شة �شهمية  2400/ 
960 )ط7 ( �رشقي التجارة بناء 
اخلما�شية ب�شعر 25 مليون هـ : 

 0951543855
<للبيع �شقة يف املهاجرين �شورى ط3 مع 
ال�شطح ك�شوة ديلوك�س و الت�شليم فوري 

هـ: 0951418823 – 3318691 

<للبيع او املقاي�شة قبو  بالق�شور 
�شارع اخلطيب غرفتني و �شوفا 

مـــع حــديــقــة كــ�ــشــوة جــيــدة جــدا 

ي�شلح لل�شكن او عيادة او مكتب 

فــوري  الت�شليم  مــلــيــون   55 ب 

للجادين  هـ : 0951553163 

<للبيع �شقتني طابق اأول م�شاحة 
300م2 جزماتية زقاق الع�شكري 
100م  ب  احل�شارة  معهد  بعد 

مببلغ 275 مليون قابل للتفاو�س 

هـ : 0933805084 

<للبيع منزل يف اأ�رشفية �شحنايا 
الكازية  بعد  العام  ال�شارع  على 

طابو اخ�رش غرفتني نوم و مطبخ 

مفتوح على ال�شالون /ط2/ هـ : 

 0988072335
ن�شب  بــلــودان  يف  �شقة  <للبيع 
مــلــوك اجتــاهــني مــدخــل ار�ــشــي 

مع  140م2  فني  ثالث  اإطــاللــة  

فر�س /3 غرف و �شالون / ك�شوة 

جـــــيـــــدة بـــــــــدون و�ــــشــــيــــط هــــــ : 

0933476777
ال�رشقية جانب  <منزل يف دمر 
م�شبح ال�شالم /ط5/ مع م�شعد 

 : هــــــــ   2 155م مــــ�ــــشــــاحــــة 

 0988891697

<للبيع منزل يف م�شاكن الدميا�س 
جانب الهاتف االآيل بناء االإ�شكان 

الع�شكري / b30  / طابق ثاين 

3 اجتاهات م�شاحة 170م2 ) 4 
غرف و �شالون ( هـ : 2224788 

 0955976515 –
<للبيع �شقة يف باب م�شلى ط3 
فني ك�شوة ديلوك�س م�شاحة 94 

م2 قــبــلــي غـــربـــي يـــوجـــد مــكــان 

 : هـ  مليون   55 ب�شعر  للم�شعد 

 0955446169 – 4446169
<للبيع مبنى في املنطقة احلرة 
 600 مساحة  البرامكة  بدمشق 
م2 طابقني سوبر ديلوكس يصلح 
مشروع  أي  او  استثمارية  لشركات 
 : هـ  بالكامل  مجهز  عرض  صالة 

 0966965777
<للبيع منزل خلف م�شفى املجتهد 
موازيني م�شاحة 90م2 /ط2 / 

جدا  جيدة  ك�شوة  غربي  �رشقي 

�شوفاج هـ : 0933435884 – 

 2254260
<للبيع  او املقاي�شة منزل بكورني�س 
قبلي  جميلة  اإطــاللــة  ط3  الــتــجــارة 

�رشقي طابو اخ�رش ديلوك�س 3 غرف 

و �شوفا بلكون ت�شليم فوري ب 110 

مليون هـ : 0951553163 

<لالجار منزل باملزة فيالت غربية 
مفرو�س  �شالون  و  نــوم  غرفتني 

ك�شوة و فر�س عادية مطلوب 3،6 

مــــــلــــــيــــــون �ــــــشــــــنــــــويــــــا هــــــــــ : 

 0949599996
شـــقة  الســـنوي  <لالجـــار 
مفروشـــة حصـــرا / 3 غرف 
/ بالزاهرة اجلديدة جانب 
ثانويـــة محمد بـــدر الدين 
 + مصعـــد   + ط6  عابديـــن 
تكييف هـ : 0967292276 

< لالجار �شقة �شكنية يف بلودان 
3 غرف و �شالون مفرو�شة مدخل 
ار�شي و اإطاللة ثالث فني / طلعة 

ابو زاد / هـ : 0933476777 

<لالجار بيت يف منطقة الزاهرة 
م�شاحة 80م2 ك�شوة ممتازة غربي 

هـ : 0933433485 

<لالجار منزل باملزة فيالت �رشقية 
نزلة جامع االكرم 3 غرف نوم و 

حماما   3 و  جــلــو�ــس  و  �ــشــالــون 

مــفــرو�ــس فــر�ــس يــوبــر ديــلــوكــ�ــس 

 : هـــ  �شنويا  مليون   7،5 مطلوب 

 0949599996
املــزة فيالت  <لــالجــار منزل يف 
ط1  املنارة  رو�شة  جانب  مت�شلة 

جميلة  ــة  اإطــالل منافع  و  غرفتني 

مـــفـــرو�ـــس نـــ�ـــشـــف فــــر�ــــس هـــــ : 

0944260901 – 6610447
فيالت  بــاملــزة  فيال  طابق  <لــالجــار 
غربية  جانب م�شفى اال�شدي /ط3 

دون م�شعد / 3 غرف نوم و�شالون 

تــرا�ــس  ك�شوة و  و  و غرفة جلو�س 

فر�س جيد مطلوب 5 مليون �شنويا هـ 

 0949599996 :

<لالجار غرفة مفرو�شة مع منافع 
و ترا�س م�شتقلني و غرفة و �شالون 

مــفــرو�ــشــني ط4 مـــع مــ�ــشــعــد يف 

مــنــتــ�ــشــف �ـــشـــارع احلـــمـــرا هــــ : 

 0933496564
<لالجار طابق فيال باملزة فيالت 
ـــوم +  غــربــيــة ار�ـــشـــي 3 غـــرف ن

�شالونني و غرفة جلو�س و حمامني  

منتفعات و حديقة ك�شوة جيدة جدا  

 6 مطلوب  جيد  فر�س  ومفرو�س  

مـــــــلـــــــيـــــــون �ــــــشــــــنــــــويــــــا هـــــــــــ : 

 0949599996
<لالجار �شويت غرفة نوم و غرفة 
جلو�س مفرو�شة حديثا يف الطلياين 

 –  3329441  : هـــ  ثالث  طابق 

 0933210672
تــنــظــيــم  مــــنــــزل يف  <لـــــالجـــــار 
كفر�شو�شة مقابل دام�شكينو مول 

غرفة  و  �شالون  و  نــوم   غرفتني 

جلو�س مفرو�س فر�س جيد جدا و 

ك�شوة جيدة جدا مطلوب 6 مليون 

�شنويا هـ : 0949599996 

للبيع حمل جتاري او كراج جانب جامع 

الرو�شة اخر مدخل بناء على ال�شارع 

25م2  م�شاحة  النهر  اول طريق  العام 

تقريبا طابو اخ�رش ممكن ان ي�شبح / 

مكتب او عيادة موقع ممتاز ال�شعر 25 

مليون هـ : 0988266149 

<للبيع حمل فروج برو�شتد و �شاورما 
التجهيزات  كامل  مع  50م2  م�شاحة 

يف املزه ال�شعر مغر/ بعد املعاينة /

للجادين فقط هـ : 0933568282 

اخضر  طابو  جتاري  محل  <للبيع 
نفس  سقيفة   + م2   24 مساحة 
نزلة   2 14م مساحة  االرتفاع 
يبعد  عي  فر ع  ر شا ني  لطليا ا
هـ  الرئيسي  الشارع  على  70م2 

 0933292065 :
<للبيع حمل جتاري يف ابو رمانة 
�شاحة ق�رش ال�شيافة جانب بنك 

االردن 30م2 بوفيه و منتفعات ب 

 : هــــــــــــــ  ن  مـــــــــلـــــــــيـــــــــو  125
 0951553163

م�شاحة  ار�س  ال�شفر  بداعي  <للبيع 
عن  تــبــعــد  الــتــنــايــا  منطقة  3500م2 
اتو�شرتاد  حم�س 100م جانب جانب 

جامع عمار بن يا�رش حتوي بئر ماء 3 

ان�س هـ : 0946917980 

جانب  حــرنــة  يف  ار�ـــس  <للبيع 
ال�شارع  على  ال�شواقة  مــدر�ــشــة 

العام م�شاحة 11دومن �شعر املرت 

ـــــــريء الـــــذمـــــة هــــــ :  40 الــــــف ب
 3318691 – 0951418823

 17500 مب�شاحة  ار�س  <للبيع 
م2 بدمر ال�رشقية تزرع حبوب / 

لبناء  ت�شلح   / للتفاو�س  قابلة 

مـــقـــا�ـــشـــم لــلــجــمــعــيــات / هـــــ : 

 0933805084
بيعفور  مزرعة  االجار  او  <للبيع 
 5 ل  دومن   من   مساحة  الصبورة 
دومنات مع فيال و مسبح لالتصال 

هـ : 0966965777 

<لالجار طابق  فيال باملزة فيالت 
غربية دخلة م�شفى يافا  طابق اول 

غرفتني نوم و �شالون وغرفة جلو�س 

�شوبر  فر�س  مفرو�س  منتفعات  و 

ديلوك�س + ك�شوة �شوبر ديلوك�س 

 7،5 مطلوب   ) اأجــانــب  ) ح�رشا 

ــــــا هـــــــــــ :  ــــــوي مـــــــلـــــــيـــــــون �ــــــشــــــن

 0949599996
<لالجار منزل بتنظيم كفر�شو�شة 
م�شاحة 160م2 �رشقي غربي هـ : 

 0933433485
<لالجار منزل باملزة فيالت غربية 
دخلة م�شفى يافا ط3 / 200م2/ 

 3 ك�شوة جيدة جــدا  فر�س  بــدون 

غرف نوم و �شالونني و منتفعات 

مطلوب 3،5 مليون �شنويا ) الدفع 

 : هــــــــ   ) لــــ�ــــشــــنــــتــــني  حــــــ�ــــــرشا 

 0949599996
<لـــالجـــار الــيــومــي االأ�ــشــبــوعــي 
ال�شهري  بدم�شق غرف مفرو�شة ) 

2+3 ( �رشير + حمام + بــراد + 
 ) ال�شامي  البيت   ( �شمن  مكيفة 

�شارع  بغداد دخلة القزازين خلف 

جامع اجلوزة هـ : 2320771 – 

 0 9 3 6 8 5 5 4 5 5 -

 0933554418
غربية  فيالت  باملزة  منزل  لالجار 

غرفة نوم و �شالون و منتفعات و 

ترا�س على ال�شارع العام مفرو�س 

فر�س �شوبر ديلوك�س ط1 مطلوب 

 : هـــــــــ  �ـــــشـــــنـــــويـــــا  مـــــلـــــيـــــون   4
 0949599996

<لالجار �شقة مفرو�شة يف الرو�شة 
خلف املحاربني القدماء �شالون + 

غرفة نوم و منافع تكييف و تدفئة 

هـــ :  24 �شاعة  نــت  كــهــربــاء و  و 

 1 ال�شاعة  0944362525بعد 
ظهرا 

<لالجار طابق فيال باملزة فيالت �رشقية 
نــزلــة مــطــعــم الــ�ــشــنــبــوبــر اطــاللــة على 

ال�شارع العام ط1  م�شاحة 200م2 / 

3 غرف نوم و �شالونني و غرفة جلو�س 
و منتفعات  /  مفرو�س ك�شوة و فر�س 

�شوبر ديلوك�س ) ح�رشا دبلوما�شيني او 

اجانب ( مطلوب 7،5 مليون �شنويا هـ 

 0949599996 :

للبيع قبو 
 في السويقة 

نقشبندي 70م2 
مساحة واحدة مع 
منافع طابو أخضر 

بسعر مغري 
0936057680
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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 

 مطلوب للآجار 
 �شقة �شكنية بحدود 100  م2 مبنطقة �ملزة 

) غربية - �شرقية - �تو�شرت�د - مو��شاة(
لعائلة �شغرية وب�شعر منطقي 

هاتف : 2111616/2111414  / 0933790430/0944474020 

<مطلوب موظفة للعمل يف جمال 
 – اأ�ــشــعــة   – اإدارة   / االأدويــــــة  

كـــمـــبـــيـــوتـــر / بـــاملـــجـــتـــهـــد هـــــ : 

 -2249512 0933249512
ية  للعنا ت  ظفا مو ب  مطلو >
بالبشرة ) cosmetic ( براتب 
 –  3328070  : هـ  الف   75

 0930708003
<موؤ�ش�شة ب�شارع 29 ايار تعمل 
الت�شدير  و  اال�ــشــتــراد  مبــجــال 

بحاجة اىل موظفة / اإ�ــرشاف + 

الــدوام  براتب ممتاز   / حما�شبة 

�شنة   30 دون  الــعــمــر  �شباحي 

املوا�شالت موؤمنة و اخلرة غر 

�رشورية هـ : 2145877 

انكليزية  لغة  مــرتجــم  <مــطــلــوب 
حمرتف لرتجمة بحوث قانونية / 

 : هــــــ   / عــــربــــي   – ـــزي  ـــي ـــكـــل ان

 0992733246
مطلوب �شاب مرا�شل / حوي�س 

�شنة  يتجاوز42  ال  و  متفرغ   /

مودي اخلدمة االإلزامية للعمل لدى 

هـ:  بالرامكة  طباعيه  موؤ�ش�شة 

 -0959866616 9598
للعمل  حمجبة  موظفة  <مطلوب 
دوام  ن�شف  او   5-9 من  ــدوام  ب

ح�شب الرغبة يف املجتهد ترتيب 

 : هــــــــ  ــــع  ــــائ ــــ�ــــش ب تــــنــــظــــيــــم  و 

 2249512 – 0933249512
<�رشكة طبية بحاجة اىل موظفة 
الـــف   20 اأ�ـــشـــبـــوعـــي  بــــراتــــب 

املوا�شالت موؤمنة و اخلرة غر 

�رشورية هـ : 2215788 

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

وتار م�شاحة 40 دومن / منظمة 

/ هـ : 0937390530 

<لال�شتثمار 25 دومن وعر على 
املح�رش 84 يف ريف القنيطرة ) 

ــفــ�ــشــار هـــــ :  ــال�ــشــت ـــــــن ( ل دوري

 0994849183
<للبيع ار�س مبنطقة الزبداين نزول التكية على 
ال�شارع العام م�شاحة 4،5 دومن فيها بئر ماء 

عدد 2 واجهة ممتازة على الطريق ت�شلح جلميع 

املهن ب�شعر مغري للجادين فقط دون و�شيط هـ 

 6133267 – 0944757061 :

ـــالجـــار حمـــل يف الــ�ــشــعــالن  <ل
ــــــع مـــقـــابـــل حمـــالت  حـــبـــوب راب

33م2  مــ�ــشــاحــة  الـــزنـــركـــجـــي 

 : هـ  و�شيط  بــدون  فقط  للجادين 

 0933446080

موظفون
افتتاح  تعلن  جتميلية  طبية  <�ــرشكــة 
فــرعــهــا اجلــديــد بــاحلــمــرا بــحــاجــة اىل 

موظفة ذات مظهر الئق لل�شواغر التالية 

ا�شتقبال /  �شكرتارية –  /حما�شبة – 

األف   75 براتب  غر �رشورية  اخلــرة 

الدوام 8 �شاعات املوا�شالت موؤمنة هـ 

 2144402 – 0966226640 :

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

اآن�شة ال�شتكمال  طاقمها االإداري العمر 

دون 35 �شنة دوام �شباحي اخلرة غر 

ــــــف هـــــ :  �ــــرشوريــــة الــــراتــــب 50 األ

 2144403 – 0955553922
عن  تعلن  جتميلية  طبية  كة  شر >
افتتاح فرعها اجلديد باحلمرا بحاجة الى 
موظفة ذات مظهر الئق للشواغر التالية 
 / – استقبال  – سكرتارية  محاسبة   /
ألف   65 براتب  ضرورية  غير  اخلبرة 
8 ساعات املواصالت مؤمنة هـ :  الدوام 

 0930708010 –  3328070
<�ـــرشكـــة طــبــيــة بـــاملـــزة بــحــاجــة اىل 
حما�شبة بدوام �شباحي براتب ممتاز 

املوا�شالت  و  �شنة   30 دون  العمر 

موؤمنة اخلرة غر �رشورية ال�شهادة 

مطلوبة هـ : 2157150 

لى  ا جة  بحا طبية  كة  شر >
 – مقسم   – ل  ستقبا ا ظفة  مو
للعمل  ية  تنفيذ يا  ر تا سكر
براتب  باحلمرا  اجلديد  بفرعها 
 –  3328989  : هـ  الف   65

 0930249000

<مركز تعليمي باحللبوين بحاجة 
اىل موظفة لعمل مكتبي دوام 6 

العمر   45000 راتب  و  �شاعات 

 – اأوفــيــ�ــس   ( �شنة   30-25 مــن 

 : هـ  الدرا�شة  اأنهت   ) انكليزي 

0955121522 من 5-10 
<مطلوب موظفة للعمل يف حمل 
بدوام كامل من  مبنطقة عرنو�س 

للقيام  مــ�ــشــاء   4،30  –  8،30
باعمال املحل اخلرة غر �رشورية 

 –  0951418823  : هــــــ 

 3318691
<�رشكة طبية بحاجة اىل موظفة 
قــ�ــشــم ا�ــشــتــقــبــال – مــقــ�ــشــم – 

�شكرتاريا تنفيذية  للعمل بفرعها 

اجلديد براتب �شهري 60000 هـ 

  2215788 :

مــديــرة  فــــورا  للعمل  <مــطــلــوب 
للعمل  جتــاريــة  لــ�ــرشكــة  تنفيذية 

بالرامكة بدوام 8 �شاعات براتب 

ـــف املــوا�ــشــالت مــوؤمــنــة و  75 األ
ال�شهادة ثانوية كحد اأدنى العمر 

دون 35 �شنة املوا�شالت موؤمنة 

 –  0933606019  : هــــــ 

 2135309

د  ا للمو ية  د قتصا ا سسة  مؤ >
الطبية بحاجة الى موظفة إدارية 
 35 دون  العمر  صباحي  بدوام 
سنة اخلبرة غير ضرورية الشهادة 
مطلوبة و املواصالت مؤمنة براتب 
 –  3328070  : هـ  ألف   65

 0930708010
<جمــمــوعــة جتـــاريـــة تــعــمــل يف 
جمال املاكياج بحاجة اىل موظفة 

اإدارية براتب ممتاز بدوام �شباحي 

العمر دون 30 �شنة اخلرة غر 

 : هـ  موؤمنة  املوا�شالت  �رشورية 

 2145877
و  ة  لبشر با ية  للعنا ن  لو صا >
ية  للعنا ظفة  مو تطلب  لشعر  ا
لديها  للعمل  الشعر  و  بالبشرة 
سنة   35 دون  لعمر  ا باحلمرا 
ت  صال ا ملو ا لف  أ  7 5 تب  ا بر
 –  3328070  : هـ  مؤمنة 

 0930708003
للعمل  م�شتودع  اأمــني  <مطلوب 
بالرامكة  طباعيه  موؤ�ش�شة  لدى 

 –  9598  : هـــــ  اجلـــــن  زقــــــاق 

 0989566616

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

باإحدى �شاالتها / م�شاكن برزة 

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

 : هـــــ  �ـــشـــنـــة   35 دون  ـــعـــمـــر  ال

   2144402 – 2135309
<م�شتودع طبي بالرامكة بحاجة 
براتب  لديه  للعمل  �شكرترة  اىل 

األــــف اخلــــرة غر  �ــشــهــري 60 

�رشورية و املوا�شالت موؤمنة هـ : 

 0932412883 – 2253712
مجال  في  تعمل  جتارية  <شركة 
جة  بحا ت  را كسسوا اإل و  لزينة  ا
للعمل  محجبة  ة  تير سكر لى  ا
اخلبرة  ألف   65 براتب  لديها 
ت  صال ا ملو ا و  ية  ر و ضر غير 
 –  3328989  : هـ  مؤمنة 

 0930249000
<مطلوب �شكرترة ملكتب جتاري 
يف برج الرو�س يجيد العمل على 

الكمبيوتر و القيام باالأعمال املكتبية 

متفرغة للعمل العمر دون 32 �شنة 

ذات مظهر الئق هـ : 5427524 

 0945235374 –

<�رشكة جتارية حديثة املن�شاأ تطلب كادر 
 / الــتــالــيــة  بــاالخــتــ�ــشــا�ــشــات  اإداري 

زبائن  خدمة   – ا�شتقبال   – �شكرتاريا 

براتب �شهري 60 األف املوا�شالت موؤمنة 

هـ : 2253712 – 0932412883 

ترغب  بالرامكة  حديثة  طبية  <جمموعة 
بتعيني موظفة / حما�شبة + اإ�رشاف / براتب 

75 األف بــدوام 8 �شاعات العمر دون 35 
�شنة  يف�شل من �شكان الرامكة و ما حولها 

 : هـ  موؤمنة  واملوا�شالت  للدوام  التفرغ  و 

 2144403 – 0933606081

سكرتاريا
ا  حلمر با ية  ر جتا سسة  مؤ >
تنفيذية  سكرتارية  الى  بحاجة 
 35 دون  العمر  صباحي  بدوام 
براتب  مؤمنة  املواصالت  سنة 
 –  3328070  : هـ  ألف   65

 0930708010
يعمل  م�شلى  ــاب  ب يف  طبي  <مــ�ــشــتــودع 
بالعناية باملراأة بحاجة اإىل �شكرترة حمجبة 

اأدنى براتب  حتمل ال�شهادة الثانوية كحد 

35 �شنة و  العمر دون  األــف   50 يبداأ من 

املوا�شالت موؤمنة و الــدوام �شباحي هـ :  

2144402 – 0994488637
جمال  يف  تعمل  جتارية  <�رشكة 
الزينة و اإك�ش�شوارات بحاجة اإىل 

لديها  للعمل  حمجبة  �ــشــكــرتــرة 

براتب �شهري 60 األف اخلرة غر 

�رشورية و املوا�شالت موؤمنة هـ : 

 0932412883 – 2253712
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<مــوؤ�ــشــ�ــشــة طــبــاعــيــه  بــالــرامــكــة 
بحاجة اىل م�شغل اآلة / عامل فرازة 

ــــة هـــــ :  / اخلــــــرة غــــر �ــــرشوري

 9598 – 0959566616

رعاية وتنظيف
<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال املنزلية و رعاية 
امل�شنني و االأطفال مقيمات و غر مقيمات العمر 

من 18-45 �شنة  هـ : 8113020 – 8113025 

 0993152120 –
<مطلوب لتنظيف و تعزيل منزل يف اجل�رش 
للمرة  ل.�ــس   4000 اأجــرة  70م2  االأبي�س 

على  م�شاء   9-8 مــن  االتــ�ــشــال  الــواحــدة 

الوات�س هـ : 0096171530894 

<لدينا مدبرات منزل مقيمات او غر 
رعــايــة  و  املــنــزلــيــة  لــالأعــمــال  مقيمات 

 8113020  : هـ  االأطــفــال  و  امل�شنني 

 0993152120 – 8113025 –
<مــطــلــوب عــامــالت خــدمــة منزلية 
تنظيف  عــمــال   / امل�شنني  لــرعــايــة 

ور�شات / هـ : 0992337260 

سائقون 
عائلة  لدى  للعمل  سائق  مطلوب  >
او املهاجرين ذو خبرة  محترمة  باملزة 
مبناطق دمشق  و يفضل من سكان املزة 

/ مهاجرين هـ : 0966965777 
<مطلوب موظف يحمل �شهادة �شواقة 
�رشكة  لـــدى  للعمل  عــامــة  او  خــا�ــشــة 

ك�شائق او موزع براتب ثابت + ن�شبة 

هـ : 5641542 – 0930147448 

مهن
<مــطــعــم  يف دمــ�ــشــق بــحــاجــة اىل 
�شيف مندي ذو خرة ال تقل عن 10 

�شنوات و ذو خرة باإدارة املطاعم و 

العمال هـ : 0966986729 

<مطلوب اآن�شات للعمل بور�شة ليزر 
ب�شارع الثورة اخلرة غر �رشورية هـ 

 : هـــــــــ   0 9 8 8 4 8 1 2 1 9  :

 2332722 – 0988481219

حالقة وجتميل
<مطلوب موظفات ذوات اختصاص 
فروع  باحدى  لديها  للعمل  بشرة 
ع  فر جعة  ا للمر ة  ملز با كة  لشر ا
 –  3328989  : هـ  احلمرا 

 0930708003

أزياء
ر�شة –  مطلوب عامل /ة/ درزة – 

حبكة ملعمل خياطة يف �شارع احمرا 

هـ : 0932338068 

<يلزمنا عاملة خياطة حبكة  - درزة – ر�شة 
– امبالج بخرة جيدة و رواتب ممتازة هـ : 

 5636656 – 0933254955

دروس 
<مدر�س لغة انكليزية يف دم�شق 
م�شتعد العطاء درو�س يف املنزل هـ 

0938853968 :

 24 �شم�شية  طــاقــة  جــهــاز  <للبيع 
�شاحية  ال�شفر  بــداعــي  م�شتعملة 

الــ�ــشــكــك  جــمــعــيــة    c2 قــد�ــشــيــا ج 

احلديدية مدخل او�شط قبو مييني هـ 

 3453088 – 0933700102 :

كافيه  و  مطعم  معدات  <للبيع 
– مكنة  خمارة  و  فرن   / كاملة 
كراسي   – طاوالت   – كابتشينو 
 /  - فريزرات   – برادات  ى- 
اشهر   3 استعمال  ايطالي  املاني 

هـ : 0966965777 

خدمات 
<معلم كهرباء م�شتعد لتنفيذ كافة 
اأعمال الكهرباء املنزلية و ال�شناعية 

 : هـ  منا�شبة  باأ�شعار  التجارية  و 

 0954105175




