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املفعول  �سارية  �سواقة  -�سهادة   3

 العمر بني 24  - 35 �سنة  ير�سل الـ CV  اإىل الإمييل 

 4473382 الرقم   على  الت�سال  اأو    shse.sys@gmail.com

مطلوب وكالء توزيع  وبيع 
 1 - اخل�سب ال�سوح وال�سويد  الروماين والرو�سي

  2 - زيوت معدنية للمحركات 

 لال�ستعالم على الوت�س  اب 0950055163

<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 16 
بناء حجر ن�شق اول على م�رشوع دمر 

 + ن��وم  غ��رف   3/ 160م2  م�شاحة 

�شالون قبلي �رشقي ب�شعر 80 مليون 

للجادين ه� : 0945801619 

شقق متفرقة 
<للبيع �شقة يف املالكي جانب ما�شة 
مول م�شاحة 250م2/ 4 غرف نوم 

+ �شالونني ك�شوة جيدة اطالة رائعة 

على حديقة ت�رشبن طابو يوجد م�شعد 

+ مولدة + مراب للبناء الت�شليم فوري  

للجادين ه� : 0945801619 

<للبيع �شقة يف بلودان بناء حجر ار�شي 
مع حديقة + ترا�س م�شاحة داخلية 150م2 

مدخل  م��اء  بئر  ي��وج��د  250م2  حديقة   +

م�شتقل طابو اخ�رش الت�شليم فوري  ك�شوة 

جيدة يوجد �شوفاج خا�س ب�شعر 45 مليون 

للجادين ه� : 0945801619 

<للبيع شقة في داريا مقابل مقام 
السيدة سكينة مساحة 115م2 /

ط2/ هـ : 0932445526 
<يوجد قبو /2/ للبيع 385 األف واحد 
وات�س  ه��ات��ف  تق�شيط  ال��ث��اين  و  ن��ق��دي 

ر�شائل فقط ه� : 0940769495 

<للبيع �شقة يف ركن الدين اآخر طريق 
ال�شيخ خالد غرفة و �شالون ط2 مع 

ال�����ش��ط��ح ب�����ش��ع��ر 8 م���ل���ي���ون ه����� : 

 0938565525
قبو للبيع يف جرمانا كورني�س القريات 

 : ه���  100م2  م�شاحة  العظم  على 

 0988256520

مشروع دمر 
<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر �شارع 
املغرتبني ن�شق اول بناء حجر م�شاحة 

150م2 /3 غرف نوم + �شالون / 
ك�شوة جيدة اطاللة رائعة م�شعد + 

مراب + مولدة للبناء الت�شليم فوري 

للجادين ه� : 0945801619 

<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر  ج 16 
�شارع الفيالت ن�شق اول على م�رشوع 

دم��ر ار���ش��ي م��ع ح��دي��ق��ة  + م�شبح 

حديقة   + 170م2  داخلية  م�شاحة 

200م2 /3 غرف نوم + 3 حمامات 
+ �شالون / ك�شوة ديلوك�س الت�شليم 

فوري يوجد كراج للبناء للجادين ه� : 

 0945801619

<للبيع �شقة يف املزة اتو�شرتاد مقابال 
�شوكة  150م2  م�شاحة  البعث  دار 

قبلي غربي �شمايل ك�شوة جيدة اطاللة 

رائعة م�شعد + مراب + مولدة للبناء 

مليون   150 ب�شعر  ف��وري  الت�شليم 

للجادين ه� : 0945801619 

غربية  فيالت  باملزة  منزل  للبيع    >
مقابل بنك الدم �شارع ان�س ابن مالك 

ط1 �شوبر ديلوك�س م�شاحة 95م2 ه� 

 0944636046 :

مزة 
<للبيع باملزة فيالت غربية على 
درجات   8 قبو  الرئيسي  الشارع 
او جتميل  مفروز يصلح مركز طبي 
او شركة مدخل خاص مساحة 88م2 
 : هـ  سكني  يصلح  و  للعمل  جاهز 

 0966965777

<للبيع �شقة اأر�شية غرفة و �شوفا و 
كاتب  وكالة  ال��دور  ب�شتان  يف  منافع 

ال��ع��دل ب�شعر ن��ه��ائ��ي 6 م��ل��ي��ون ه��� : 

 5428394 – 0994890026
جامع  م��ق��اب��ل  امل��زرع��ة  يف  �شقة  <للبيع 
و  غ���رف  170م2 /5  م�����ش��اح��ة  االمي����ان 

�شالون / ار�شية ت�شلح �شكني او جتاري 

ه� : 0951418823 – 4472374 

<للبيع �شقة ار�شية  م�شاحة 165م2 
او 122م2 مع حديقة يف م�رشوع دمر 

جزيرة 10 طابو ه� : 4427714 – 

  0933615677
<للبيع �شقة ار�شية 4 غرف و �شالون 
120م2 �شكن + حديقة 150م2 قبلي 
�شمايل ثالث مداخل بالزاهرة اجلديدة 

م�شبق ال�شنع ب�شعر 140 مليون ه� : 

 0944315182
<للبيع باملهاجرين �شكة قبل جامع املرابط 
منزل  ملحق /ط3/ م�شاحة 120م2 /4 

غرف و �شوفا /   اإطاللة رائعة ك�شوة قدمية 

ه� : 0955230798 

<للبيع �شقة بركن الدين على ال�شارع 
و  غ��رف   3/ 115م2  م�شاحة  ال��ع��ام 

رائعة  اطاللة  م�شعد   + /ط6  �شوفا 

ك�شوة جيدة �شوفاج + طاقة �شم�شية 

بناء خمدم مع مولدة ه� : 2777160 

 0954865081 –
<للبيع منزل يف قد�شيا �شارع الثورة 
ط2  140م2  م�شاحة  الناحية  مقابل 

 : ه���  ديلوك�س  �شوبر  ك�شوة  ار���ش��ي 

 0933615677 – 4427714
<للبيع رقم اكتتاب يف جمعية �شدى 
قيد  خم�ش�س  ال��ف��ي��ح��اء  او  ال�شعب 

االإن�شاء م�شاحة  من 160م-2 110م2  

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3 0  : ه�������� 

 4472374

<للبيع شقة ضمن منطقة جتارة 
قصاع مســـاحة 100م2 ط2 على 
ديلوكـــس  كســـوة  العـــام  الشـــارع 
الســـعر 50 مليون بداعي الســـفر 

هـ : 0940395768 
<للبيع قبو يف ال�شويقة 60م2 بالطة 
واحدة طابو اخ�رش نزول 7 درجات 

ي�شلح م�شتودع او ور�شة املطلوب 18 

مليون ه� : 0936057680 

<للبيع منزل يف الهامة بعد القو�س 
ب 25 م على ال�شارع العام ط3 قبلي 

غربي م�شاحة 100م2 ك�شوة �شوبر 

ديلوك�س ه� : 0944636046 

<للبيع �شقة 4 غرف و �شالون ط1 �رشقي 
�شمايل مع ح�شة بال�شطح و اطاللة جميلة 

على احلديقة و ال�شارع العام ب�شعر 100 

م�شبق  اجل��دي��دة  ال��زاه��رة  مبنطقة  مليون 

ال�شنع ه� : 0944315182

فـــي ضاحيـــة  منـــزل  <للبيـــع 
الفـــردوس بجمرايـــا مســـاحة 
135م2 / 3 غـــرف و صالـــون / 
تدفئة مركزية للجادين دون 

وسيط هـ : 0932078616 
<للبيع منزل بجرمانا  كورني�س اجلناين 
م�شاحة 125م2 طابو /ط2/ + م�شعد + 

�شوفاج واجهة ك�شوة �شوبر ديلوك�س جديدة 

ار�س رخام ه� : 0944435731 

< يوجد غرفة ضمن شقة سكنية فارغة 
لبنت  مشتركة  منافع  عفش  غير  من 
سوق  الثورة  شارع  العنوان  بنتني  آو 
النحاسني - مناخلية - حارة غنم هاتف  
0944574456  -  2326854

و  بيعفور  ارض  و  مزرعة  <للبيع 
– 7 دومن فيها  الصبورة من دومن 
فيال و مسبح جديدة قيد التشطيب 
اطاللة  و  رائع  موقع  ممتازة  كسوة 

خالبة هـ : 0966965777 
<للبيع العلى �شعر ار�س يف �شحنايا 
امل��ع��ارف  ���ش��ام  مدر�شة  ام��ت��داد  على 

 / ملعمل  ت�شلح    14،56 م�شاحة 

زراعي / ه� :  جتاري –  �شناعي – 

 0993607272 – 0947907333
<للبيع م��زرع��ة او ار���س زراع��ي��ة / 
حتيتة  يف   / منظمة  غ��ر  و  منظمة 

الرتكمان ه� : 0935650244 

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

يف املزه ال�شعر مغر/ بعد املعاينة /

للجادين فقط ه� : 0933568282 

<للبيع حمل / فروغ / بركن الدين 
ج���ان���ب ج���ام���ع ����ش���الح ال���دي���ن على 

ال�شارع العام م�شاحة 10 م2 ي�شلح 

ل��ل�����ش��اغ��ة او اأي م��ه��ن��ة اخ����رى ه��� : 

 0954865081 – 2777160
<محـــل للبيـــع فـــي القـــزاز جانـــب 
48م2  مســـاحة  التوحيـــد  جامـــع 
مكسي + حمام + مطبخ مع منور هـ : 

 0932026578 –  0966309543
<للبيع حمل جتاري م�شاحة 60م2 مع حمام 
و مطبخ و �شقيفة ك�شوة جيدة بالزبداين طلعة 

املعمورة اإطاللة جميلة مع مدخنة قرميد ه� : 

 4423001 – 0930406109
<للبيع مبنى جتاري صناعي خدمي 
بالبرامكة مساحة 600م2 مكاتب و 
مستودعات و مجهز معمل قائم كسوة 
ممتازة و جاهز للعمل الفوري بداعي 

السفر هـ : 0966965777
<للبيع م�شتودع /قبو / ب�شعر مغر 
يف مبنى �شكني طابو اخ�رش م�شاحة 

60م2 يف موقع مميز يف باب �رشقي 
للت�شليم الفوري ي�شلح م�شتودع اأدوية 

او مطبخ مطعم او مكتب او عيادة او 

تخزين ب�شاعة ه� : 0932143992 

<للبيـــع  محـــل االرضـــي 10م2 
20م2  طابـــق  كل  طابقـــن    +
باحلريقة ســـوق االروام بسعر 

مغري  هـ : 0955230798 
<للبيع بيعفور �شارع ال�شفراء مبنى 
جتاري و اإداري /6 حمالت جتارية 

م�شافة  و  غ��رف   8 اإداري  ط��اب��ق   +

للزبائن ك�شوة �شوبر ديلوك�س م�شمم 

اأو  ا�شتثمارية  �رشكة  ي�شلح  و  بنك 

عقارية م�شاحة 600م2 للجادين ه� : 

 0966965777

<حمل لالجار ال�شنوي �شارع بغداد 
30م2  م�شاحة  ع��و���س  ك��ازي��ة  خلف 

ي�شلح جلميع املهن ب 80000 ل.�س 

�شهريا ه� : 0994894816 

مطلوب محالت لالجار 
<مطلوب محل لالجار يصلح مستودع 
مساحة من -50 100م2 شرط ان يكون 
احملــــل جاهــــز للعمــــل مباشــــرة فــــي أي 
منطقة مبدينة دمشــــق للتواصل وات 

ساب او اتصال هـ : 0981488678 

<لالجار ال�شنوي �شقة يف م�رشوع دمر 
غرف   3/ 150م2  م�شاحة  بناء حجر 

 + نوم + �شالون ك�شوة جيدة م�شعد 

مراب + مولدة للبناء ب�شعر 2،5 مليون 

�شنويا للجادين ه� : 0945801619 

<لالجار منزل يف املزة فيالت مت�شلة 
و  غرفتني  ط1  املنارة  رو�شة  جانب 

منافع اإطاللة جميلة ن�شف فر�س ه� : 

0944260901 – 6610447
<لالجار �شقة يف الطلياين طابق اول 

فر�س حديث ه� : 0933210672 

<لالجار �شقة يف ال�شاحلية �شهدا 
�شالون  و  غ��رف   3 فني  اول  طابق 

ن�����ش��ف ف���ر����س اج�����ار ���ش��ن��وي ه���� : 

 4472374 – 0951418823
توما  باب  <لالجار منزل عربي يف 
ح�����رشا ل�����رشك��ات االن��ت��اج ال��ف��ن��ي و 

ال���ت�������ش���وي���ر ال����ت����ل����ف����زي����وين ه������ : 

 0943385455
<لالجار اليومي األســـبوعي الشهري  
بدمشـــق غرف مفروشة ) 2+3 ( سرير 
+ حمـــام + براد + مكيفة ضمن ) البيت 
الشامي ( شارع  بغداد دخلة القزازين 
خلـــف جامـــع اجلوزة هــــ : 2320771 – 

 0933554418  - 0936855455
و  غ��رف   3 باملالكي  قبو  <ل��الج��ار 
�شالون مفرو�س غرفتني نوم + حديقة 

ك������ب������رة ك�����������ش�����وة ج������ي������دة ه�������� : 

 0935375063
و���ش��ط مدينة دم�شق  < ج��ن��اح  يف 
م��ع حمام  ن���وم  و ���ش��ال��ون  غرفتني 

لالجار   / فندقي  ن��ظ��ام   / مفرو�س 

اليومي او االأ�شبوعي ب�شعر6000  ل 

��������س ل���ل���ل���ي���ل���ة ال���������واح���������دة ه�������� : 

 0955560319
خلف  الربامكة  يف  غرفة  <ل��الج��ار 
�شانا بدون فر�س ط1 �شهريا 90 الف 

ه� : 0956872379 

<لالجا راو البيع منزل يف عني ترما 
و  �شالون  و  غرفتني  ار���ش��ي  طابق 

منافع  مع ف�شحة �شماوية م�شقوفة 

طابو ه� : 0947307351 

<للبيع ارض في منطقة حوش صهيا 
/ بلدية البويضة / على شارعني 
مساحة 13 دومن حتوي بئر ماء طابو 
نظامي هـ : 0944478355 – 

 0944633439
<للبيع ار�س يف دوما تل كردي / 
املنطقة ال�شناعية التنظيمية / م�شاحة 

40 دومن ه� : 0937390530 
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مطلوب سكرتيرة 
ذات خبرة بإدارة وتنظيم 

مكتب تجاري جديد 
مختص باإلستيراد يبدأ 

أعماله قريبا 
0936002008               

للبيع حمل 
 حمل 45 م2 على ال�شارع 

العام  له واجهتان ب�شارع 

خالد بن الوليد - فحامة 

0933225561
0944307790

موظفون
تنفيذية  مديرة  ف��ورا  للعمل  <مطلوب 
ل�رشكة جتارية للعمل بالربامكة بدوام 

8 �شاعات براتب 75 األف املوا�شالت 
اأدن��ى  كحد  ثانوية  ال�شهادة  و  موؤمنة 

العمر دون 35 �شنة املوا�شالت موؤمنة 

ه� : 0933606019 – 2135309 

بحاجة  بالفحامة  جتارية  <شركة 
يق  لتسو با للعمل  ت  ظفا مو لى  إ
و  اخلبرة  ألف   75 براتب  املباشر 
دون  العمر  ضرورية  غير  الشهادة 
 –  2225099  : هـ  سنة   30

 0993882780
<مطلوب موظفة دوام 4 �شاعات براتب 
 : ه����  ���ش��ن��ة   34 ال��ع��م��ر دون  م��غ��ري 

 0937779048 – 2216866
<مطلوب موظفة مرا�شالت جتارية خارجية 
خربة يف جمال املرا�شالت التجارية اللغة 

االنكليزية جيدة ه� : 2254647 

<�رشكة طبية لالع�شاب الطبيعية تعلن 
ع���ن ح��اج��ت��ه��ا ل��ع��دة م��وظ��ف��ات ب��ع��دة 

�شكرتارية   – مق�شم   / اخت�شا�شات 

 / ادارة   – عامة  عالقات   – تنفيذية 

براتب 80 الف �شهريا ه� : 2215788 

 0988179715 –
مصمم  الى  بحاجة  طباعة  <شركة 
/ة/ يعمل في مجال االعالن الطرقي 
و  االلستريتر  و  الفوتوشوب  يتقن 
الكورل درو هـ : 0966291073 

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

براتب 75 األف بدوام 8 �شاعات العمر 

�شكان  م��ن  يف�شل  ���ش��ن��ة    35 دون 

الربامكة و ما حولها و التفرغ للدوام 

واملوا�شالت موؤمنة ه� : 0933606081 

 2144403 –
في  أفرع  عدة  لها  طبية  <مجموعة 
لديها  للعمل  تطلب  ريفها  و  دمشق 
او  خبرة  و  بشهادة  إداريات  موظفات 
بدون براتب ممتاز و مواصالت مؤمنة هـ : 

 0938893362 –  2216669
تطلب  ت�شدير  و  ا���ش��ت��راد  <���رشك��ة 
ب�شارع  اجلديد  بفرعها  لديها  للعمل 

الباك�شتان دوام �شباحي الراتب 100 

األف  العمر دون 30 ه� : 2145877 

<مطلوب موظف مبيعات جملة خربة 
يف جمال الكهربائيات و قطع الكمبيوتر 

 : ه�  للمحافظات  ال�شفر  امكانية  مع 

 2254647

بحاجة  بالفحامة  جتارية  <شركة 
ت  يا ر ا د إ ت  ظفا مو قم  طا لى  ا
الشهادة  و  اخلبرة  ألف   75 براتب 
 30 دون  العمر  ضرورية  غير 
 –  2 2 2 5 0 9 9  : هـ  سنة 

 0993882780
<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 اخلربة غر 

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

 2144403 – 0955553922
<مطلوب موظفة ا�شتقبال جتيد العمل على 
ح�شنة  االت�شاالت  ا�شتقبل  و  الكمبيوتر 

بامليدان  �رشكة جتارية  للعمل يف  املظهر 

كورني�س ه� : 0933264028 

عن  يعلن  بالربامكة  طبي  <م�شتودع 
ح��اج��ت��ه ل��رف��د ك������وادره مب��وظ��ف��ات / 

 / اإدارة   – ���ش��ك��رت��اري��ة   – ا�شتقبال 

املوا�شالت موؤمنة اخلربة غر �رشورية 

ه� : 2215788 – 0988179715 

داخل  تسويق  موظفات  <مطلوب 
 : هـ  التجميل  مواد  لبيع  املنزل 

 4434364
التجميل يف  <�رشكة متخ�ش�شة يف جمال 
يف  لديها  للعمل  موظفة  اإىل  بحاجة  امل���زه 

االخت�شا�شات التالية خدمة زبائن – ت�شويق 

مبا�رش – �شالة عر�س براتب 75 األف العمر 

 : ه���  35 �شنة اخل���ربة غ��ر ���رشوري��ة  دون 

 0993391801 – 6668180
<موؤ�ش�شة جتارية بالربامكة بحاجة 
ثانوية  ال�شهادة  موظفة حمجبة  اإىل 

ك��ح��د اأدن�����ى ب���رات���ب 90 األ����ف مع 

املوا�شالت دوام �شباحي العمر دون 

30 �شنة ه� : 2145877 
ب  مطلو ة  مميز عمل  صة  فر >
 : هـ  للجادين  مبيعات  مندوب 

 0940395768
<جمموعة طبية ترغب بتعيني موظفة 
 8 ب���دوام  اإ����رشاف و حما�شبة /   /

الف   100 براتب  �شباحي  �شاعات 

املوا�شالت موؤمنة و العمر لغاية 30 

�شنة ه� : 2145877 

و  لكرميات  موزعني  مطلوب  >
شرط  للصيدليات  طبيعية  زيوت 
هـ:  جوال  مع  واتس  اخلبرة  توفر 

 0932735255
<م�شتودع طبي يف الربامكة بحاجة 
التالية  باالخت�شا�شات  اىل موظفني 

/ مق�شم – �شكرتاريا – ا�شتقبال / 

براتب �شهري 70 األف و املوا�شالت 

 –  0932412883  : ه����  م��وؤم��ن��ة 

 2253712

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

حمجبة حتمل ال�شهادة الثانوية كحد 

اأدنى براتب يبداأ من 50 األف العمر 

دون 35 �شنة و املوا�شالت موؤمنة و 

الدوام �شباحي ه� :  0994488637 

 2144402 –
عناية  و  جتميل  مواد  <مستودع 
موظفة  الى  بحاجة  باملزة  بالبشرة 
 / زبائن  خدمة   / سكرتارية   /
35 سنة  دون  العمر  صالة عرض / 
اخلبرة غير ضرورية براتب 60 ألف 
املواصالت مؤمنة هـ : 6638663 

 0993391801 –
<مطلوب �شكرترة ملكتب جتاري يف 
الق�شاع برج الرو�س جتيد العمل على 

املكتبية  باالعمال  القيام  و  الكمبيوتر 

متفرغة للعمل العمر دون 32 �شنة و 

ذات مظهر الئق ه� : 5427524 – 

 0945235375

<مجموعة جتارية تعلن عن افتتاح 
فرعها اجلديد في البرامكة و تطلب 
إداريات  موظفات  لديها  للعمل 
– صاالت  – محاسبة  – سكرتارية 
عرض – موظفة استقبال راتب ممتاز 
املواصالت مؤمنة هـ : 2257557 

 0941512867 –

<مطلوب م�شمم او م�شممة جرافيك 
خ���ربة ع��ل��ى ب��رام��ج ال��ف��وت��و���ش��وب و 

اال�����ش����رتي����رت خ�����ربة ط��ب��اع��ي��ة ه����� : 

 2255554647
للعمل  م����دين  م��ه��ن��د���س  <م��ط��ل��وب 
ك��م��ه��ن��د���س م��ب��ي��ع��ات ات���ق���ان ل��ربام��ج 

االوفي�س و الر�شم الهند�شي و �شهادة 

�شنة   35  –  24 ب��ني  ال��ع��م��ر  ق��ي��ادة 

shse.sys@ اىل    cv ار����ش���ال 

gmail.com

سكرتاريا
<شركة جتارية باملزة بحاجة 
 / ل  ســـتقبا ا ظفـــة  مو لـــى  إ
سكرتارية للعمل لديها براتب 
20 ألف أسبوعيا العمر دون 35 
ســـنة و املواصـــالت مؤمنـــة هـ : 

 0993391801 –  6638663
<�رشكة جتارية بحاجة اىل �شكرترة 
حمجبة لفرعها اجلديد بالربامكة براتب 

60 األف  �شهريا اخلربة غر �رشورية 
ه� : 2215788 – 0988179715 

<مؤسسة جتارية بحاجة الى موظفات 
 – محاسبة   – سكرتاريا   / إداريات 
 / بوفيه  موظفة   – عرض  صاالت 
 : هـ  مؤمنة  املواصالت  و  ممتاز  راتب 
 0981830722 –  2216699
<�شالة عر�س منتجات �شورية للعناية باملراأة 
بحاجة اإىل موظفة باإحدى �شاالتها / م�شاكن 

احلمرا / حما�شبة و �شكرتاريا و   – برزة 

خدمة زبائن براتب 75 األف العمر دون 35 

�شنة ه� : 2135309 – 2144402   

<�رشكة طبية بحاجة اىل �شكرترة و 
براتب  لديها  للعمل  اإداري����ة  موظفة 

�شهري 65000 ل.���س اخل��ربة غر 

 : ه�  موؤمنة  املوا�شالت  و  ���رشوري��ة 

 2253712 – 0932412883
<مطلوب سكرتيرة للعمل في 
مركز أدوات جتميل و عطورات 
براتـــب  لبنـــان  و  ســـوريا  بـــن 
 –  0987368126  : هــــ  مغـــري 

 0987353946
افتتاح  تعلن  جتميلية  طبية  <���رشك��ة 
اإىل  بحاجة  ب��احل��م��را  اجل��دي��د  فرعها 

موظفة ذات مظهر الئق لل�شواغر التالية 

/حما�شبة – �شكرتارية – ا�شتقبال / 

األف   75 براتب  اخل��ربة غر �رشورية 

الدوام 8 �شاعات املوا�شالت موؤمنة ه� 

 2144402 – 0966226640 :

موظفة  اىل  بحاجة  جتارية  <�رشكة 
 / مق�شم  ال��ت��ال��ي��ة  باالخت�شا�شات 

ا�شتقبال / �شكرتاريا براتب �شهري 

60000 ل.���س املوا�شالت موؤمنة و 
اخل����������ربة غ������ر ��������رشوري�������ة ه������� : 

 2253712 – 0932412883
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عمال..
اىل  بحاجة  ب���رزة  مب�شاكن  <مطعم 
عمال ذو خربة / معلم برو�شتد – بيتزا 

/ ه� : 0933335911 

<يلزمنا �شيف حت�شر + معلم ب�شطة 
و غريل يف �شناك مبنطقة التجارة ه� : 

 0944594947
عمال  اىل  بحاجة  تنظيفات  <�رشكة 

براتب مغري ه� : 0955552765 

<بحاجة اىل عامل /ة/ عادي على خط انتاج 
تعبئة و تغليف ب��دوام و رات��ب جيد و بدون 

خربة ه� : 5641542 – 0930147448 

<يلزمنا عامل جملى / معلم ب�شطة و 
غريل يف �شناك مبنطقة  التجارة ه� : 

 0944594947

مهن
<مطلوب �شيف �شوكوال خربة ال تقل 
عن 10 �شنوات يف �شناعة ال�شوكوال 

���ش��وك��وال ه��� :  م��ن اج��ل ادارة معمل 

 0938529646 – 0936291008
<مطلوب معلم او معلمة حلويات للعمل 
ال���رات���ب ح�شب  يف ور���ش��ة ح��ل��وي��ات 

اخلربة ه� : 0988873357 

رعاية وتنظيف
<مطلوب عامالت خدمة منزلية لرعاية 
امل�شنني / عمال تنظيف ور�شات ه� : 

 0992337260 – 3325978
و  امل��ك��ات��ب  و  للمنازل  تعزيل  ور���ش��ات  <ل��دي��ن��ا 
ال�رشكات / مدبرات منزل لالأعمال املنزلية و رعاية 

 : ه�  االأطفال مقيمات و غر مقيمات  و  امل�شنني 

 8113020 – 8113025 – 0993152120

<مطلوب مقيمة مدبرة منزل لالعمال 
املنزلية و رعاية امل�شنني و االطفال و 

التعزيل ه� : 0933439985 

م�شنة  ل��دى  للعمل  مقيمة  <مطلوب 
 : ه����������  ال�����������ف   100 ب���������رات���������ب 

 0931606623
<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال املنزلية و رعاية 
امل�شنني و االأطفال مقيمات و غر مقيمات العمر 

 –  0993152120  : ه���  �شنة   45-18 ب��ني 

 8113020 – 8113025
أزياء

<ورشـــة قطنيات بحاجة الى 
عاملة درزة و حبكة ذات خبرة 
 : هــــ  اجلابيـــة  بـــاب  مبنطقـــة 

 2244139 –  0933173742
<معمل األب�شة بحاجة اىل ور�شة خياطة 
 : / معلم ك��وي / عمال / عرطوز ه� 

 0966939953 – 6804822

<طباخ شرقي غربي و مازات لبنانية 
ساخن بارد يرغب بالعمل عند عائلة او 

مطعم راقي هـ : 0956759028
<�شابة العمر 30 �شنة خريجة معهد 
جتاري م�رشيف و حائزة على �شهادة 

االأمني و الر�شيد ترغب بالعمل لدى 

�رشكة ه� : 0957751968 

<مدير تسويق خبرة ضمن القطر 
تسويق  كمدير  للعمل  خارجه  و 
 : هـ  دمشق  ضمن  اجلادة  للشركات 

 0956551023

<للبيع عدة مطعم بالكامل مع جميع معداته 
+ فرن مع عدته + �شيخ �شاورما + دف خ�شب 

 –  0994797351  : + �شاج م�رشوح ه� 

 3910631 – 0991749067
<للبيع معدات مطعم و كافيه كاملة / فرن و 
خمارة – مكنة كابت�شينو – طاوالت – كرا�شي 

اأمل���اين ايطايل  ف��ري��زرات - /  ب���رادات –   -

ا�شتعمال 3 اأ�شهر  ه�:  0966965777 

<لالجار اليومي األسبوعي الشهري  بدمشق 
غرف مفروشـــة ) 2+3 ( ســـرير + حمام + براد + 
مكيفـــة ضمـــن ) البيت الشـــامي ( شـــارع  بغداد 
 : هــــ  اجلـــوزة  جامـــع  خلـــف  القزازيـــن  دخلـــة 
 0933554418  - 0936855455 –  2320771

 – انكليزي  عربي  كاتبة  ال��ة  <للبيع 
دي�شكات ماركة ibm  م�شتعملة ه� : 

 0944211251

<للبيع بداعي ال�شفر عيادة يف حي االأمني �شوق 
اخل�����رشة قبو جت���اري ط��اب��و اخ�����رش م�شاحة 

40م2 تقريبا ت�شليم فوري ه� : 0944338066 
 5442579 – 0930406109 –

جت��اري��ة  ع��ي��ادة  ال���ف���وري  <للت�شليم 
مب�شاحة 225م2 ار�شية خلف م�شفى 

ال���ط���ل���ي���اين م���ق���اب���ل ال��ك��ن��ي�����ش��ة ه����� : 

 0933615677 – 4427714

كمبيوتر 
<فني م�شتعد ل�شيانة و فرمتة و تنزيل برامج النت 
و الت�شميم و الهند�شية و مكافحة الفرو�شات و 

اخلدمية على الكمبيوتر و تو�شيل ال�شبكات ن�شل 

اأينما كنتم ه� : 0945375583 

خدمات 
<لدينا ا�شتعداد تام لتدقيق و تنقيح 
جميع الكتب و االأطروحات و الر�شائل 

اجلامعية لغويا و من ثم طباعتها ه� : 

 0932002624 – 4457838
تدفئـــة مركزية – صيانة شـــوفاج – 
تنظيـــف شـــودير + تنظيـــف و عيار 
احلراق و تنظيف املدخنة الفرعية  

ب 5000 ل.س هـ : 0981823301

لدى  بالعمل  يرغب  �شاب  �شائق   >
عائلة او �رشكة بخرب ة ممتازة يف هذا 

املجال ه� : 0949878476 

 +  E اإج��ازة اأدب  E مدر�س لغة>
دبلوم تاأهيل تربوي اإعطاء كل املراحل 

الدرا�شية و اجلامعية و طالب االأدب 

االنكليزي ه� : 0954210779 

<مدر�س ريا�شيات – فيزياء – كيمياء 
تا�شع –  ثامن –  ل�شفوف / �شابع – 

 –  0996451902  : وات�س   / عا�رش 

 0994842166 – 0951264996
<مدر�شة جمازة ذات خربة م�شتعدة 
ل��ت��دري�����س ك��اف��ة امل����واد + ال��ل��غ��ات / 

فرن�شي / ه� :  عربي –  انكليزي – 

 0991877316
لتقدمي  م�شتعد  ريا�شيات  <مدر�س 
درو�س لطالب ال�شهادتني االإعدادية و 

ن�شف  و  ���ش��اع��ة  اجلل�شة  ال��ث��ان��وي��ة 

1500 ل.�س للثانوية ، 1200 ل.�س 
لالإعدادية ه� : 0933269408 

<م���در����ش���ة ل��غ��ة ف��رن�����ش��ي��ة ل��ط��الب 
ال�شهادتني التا�شع و الثالث الثانوي 

ه� : 0953423206 

<استاذ قدير للمرحلة االعدادية و 
الثانوية بفرعيها العلمي و االدبي 
 : هـ  التفوق  يضمن  و  املواد  لكافة 

0956759028
الإع��ط��اء  م�شتعد  م��در���س  <م��ط��ل��وب 
درو�س يف مادة الفل�شفة ثالث ثانوي 

اأدبي ه� : 0938772014 

<مدر�س م�شتعد العطاء درو�س بالريا�شيات 
لطالب  ال��ع��رب��ي  و  الكيمياء  و  ال��ف��ي��زي��اء  و 

ال�شهادة االعدادية و التعليم اال�شا�شي ه� : 

 5133871 – 0933258622
<مدر�س ريا�شيات – فيزياء – كيمياء 
درو�س  م�شتعد العطاء  التا�شع  لل�شف 

خا�شة با�شعار منا�شبة يف منزل الطالب 

ه� : 0947165406 – 5421404 

اللغة  اج���ازة يف  يحمل   <م��در���س 
االنكليزية يطلب عمال يف معهد خا�س 

او مدر�شة خا�شة ه� : 0951656883 

 0953650384 –
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