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  مطلوب �صــــهادة �صيدلة

 ريف موؤقتة اأو دائمة للعمل يف القنيطرة 

 مع �صاحب ال�صهادة اأو بدون   

 لال�صتف�صار   0941941984  / 0935639621 
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مزة 
م�شفى  خلف  ب��امل��زة  �شقة  <للبيع 
الأطفال بناء حجر م�شاحة 140م2 

/2 نوم و �شالون / ك�شوة جيدة 

يوجد �شوفاج خا�ص اإطاللة رائعة 

طابو اخ�رض الت�شليم فوري ب�شعر 

 : ه������  ل���ل���ج���ادي���ن  م���ل���ي���ون   130
 0945801619

ال�شيتي  طلعة  باملزة  منزل  <للبيع 
120م2  ج��ي��دة  ك�����ش��وة  م���ول ط4 

 : ه���  ف���وري  ت�شليم  ن��ف��ادة  ح�شوه 

 0951507455 – 6619196
<للبيع عقار باملزة فيالت غربية 
طبي  مركز  يصلح  الرئيسي  الشارع 
او مركز جتميل كما يصلح  او شركة 
جتاري او سكني مفروز مساحة 88م2 

هـ : 0966965777 
<للبيع منزل باملزة فيالت غربية ط2 
م�شاحة 240م2 + �شطح 240م2 

ك�شوة قدمية �شارع عام و موقع هام 

ه� : 0932892677

<للبيع منزل باملزة فيالت غربية ط2 
�شوبر ديلوك�ص 110م2 مع الفر�ص 

بناء خمدم و م�شعد ه� : 6619196 

 0951507455 –

مشروع دمر 
<للبيع �شقة مب�رضوع دمر �شارع 
املغرتبني بناء حجر ن�شق اأول قبلي 

�رضقي م�شاحة 150م2 / 3 غرف 

نوم و �شالون / ك�شوة جيدة اإطاللة 

رائعة ت�شليم فوري يوجد م�شعد + 

م�������راب ل���ل���ب���ن���اء ل���ل���ج���ادي���ن ه����� : 

 0945801619

<لالجار �شقة مفرو�شة يف الرو�شة 
– ركن الدين – املزرعة – ال�شعالن 
يومي اأ�شبوعي ه� : 0951418823 

 4472374 –

مطلوب شقق لالجار
بدون  او  مفرو�شة  غرفة  <مطلوب 
ف�����ر������ص ل����ط����ال����ب ج����ام����ع����ة ه������� : 

 –  0 9 3 7 9 9 5 4 7 5
 0991375738

مفرو�شة  ل��الج��ار  �شقة  <م��ط��ل��وب 
غرفة او غرفتني و �شالون مبنطقة 

ال�شناعة – الزاهرة- ميدان – حي 

 : ه�  ال�شوك  اأول دف   – ال��زه��ور  

 6329032 – 0993280478

اأرق����ام اك��ت��ت��اب �شبابي  <م��ط��ل��وب 
و  للبيع  دميا�ص  و  قد�شيا  �شاحية 

����ش���ق���ق خم�����ش�����ش��ة و م�����ش��ت��ل��م��ة 

بال�شاحية و الدميا�ص للجادين فقط 

ه� : 0988266149 

الجار  او  لل�رضاء  منزل  <مطلوب 
منزل باملزة فيالت غربية – �رضقية 

ط���ري���ق اجل���ب���ل –  م�������رواح –   –
 –  6619196  : ه����  ات���و����ش���رتاد 

 0933499991

مساحة  صالة  االستثمار  او  <للبيع 
150م2 لها مدخلني ديكور كامل 
حجر مطلة على شارع خالد بن الوليد 
لكافة  تصلح  حجر  ابن  جامع  جانب 

املهن هـ : 0933923863 
�شارع  جرمانا  يف  مطعم  <للبيع 
ك�شوة  280م2  م�شاحة  البا�شل 

�شوبر ديلوك�ص طابو اخ�رض موقع 

بداعي  مغري  ب�شعر  ا�شرتاتيجي 

ال�������ش���ف���ر ل���ل���ج���ادي���ن رج�������اء ه����� : 

 0932892677
ء  السفرا شارع  بيعفور  <للبيع 
محالت   6/ إداري  و  جتاري  مبنى 
و  غرف   8 إداري  طابق   + جتارية 
مضافة للزبائن كسوة سوبر ديلوكس 
مصمم بنك و يصلح شركة استثمارية 
أو عقارية مساحة 600م2 للجادين 

هـ : 0966965777 
<ل��ل��ب��ي��ع حم��ل ف����روج ب��رو���ش��ت��د و 
كامل  مع  50م2  م�شاحة  �شاورما 

ال�شعر مغر/  املزه  التجهيزات يف 

 : ه���  فقط  /للجادين  املعاينة  بعد 

 0933568282

<للبيع �شقة مب�رضوع دمر بناء حجر 
اأول  ن�شق  ال��ف��ي��الت  ���ش��ارع   16 ج 

ار�شي مع حديقة + م�شبح م�شاحة 

150م2  حديقة   + 160م2  داخلية 

/3 نوم + 3 حمامات + �شالونني / 

ف��وري  الت�شليم  دي��ل��وك�����ص  ك�����ش��وة 

للجادين ه� : 0945801619 

جمعية  دم���ر  مب�����رضوع  �شقة  للبيع 

اخلر�شانة جانب جمعية التعمري بناء 

حجر م�شاحة 150م2 /3 غرف نوم 

و �شالون اإطاللة رائعة ب�شعر 105 

م������ل������ي������ون ل������ل������ج������ادي������ن ه���������� : 

 0945801619

شقق متفرقة 
<للبيع �شقة يف املالكي جانب ما�شة 
4 غرف   / 250م21  م�شاحة  مول 

نوم و �شالونني / اإطاللة رائعة على 

حديقة ت�رضين ك�شوة جيدة م�شعد + 

مراب + مولدة للبناء الت�شليم فوري 

للجادين ه� : 0945801619 

حجر  ب��ن��اء  ب��ل��ودان  يف  �شقة  <للبيع 
داخلية  م�شاحة  حديقة  م��ع  ار���ش��ي 

250م2  ت��را���ص  و  حديقة  150م+2 
ك�شوة جيدة مع �شوفاج م�شتقل يوجد 

بئر ماء طابو اخ�رض مدخل م�شتقل من 

 50 ب�شعر  ف���وري  الت�شليم  ال�����ش��ارع 

مليون للجادين ه� : 0945801619 

ط3  كفر�شو�شة  يف  م��ن��زل  <للبيع 
مع  اخ�رض  طابو  115م2  م�شاحة 

ح�شة بالقبو و ال�شطح بريء الذمة 

ه� : 0990319454 

<للبيع منزل يف الرو�شة طابق ار�شي 
450م2 +  مع حديقة  م�شاحة داخلية 

على  م�شتقل  م��دخ��ل  200م2  ح��دي��ق��ة 

ال�شارع 3 غرف نوم + 3 حمامات + 3 

�شالونات موقع مميز على ال�شارع ي�شلح 

ت�شليم  اخ�رض  طابو  او جت��اري  �شكني 

فوري  للجادين ه� : 0945801619 

جتاري  حمل  املقاي�شة  او  <للبيع 
بابو رمانة موقع مميز �شاحة ق�رض 

30م2  الردن  بنك  جانب  ال�شيافة 

يوجد فيه منتفعات ت�شليم فوري ب 

125 مليون ه� : 0951553163 
جتاري  مبنى  االستثمار  او  <للبيع  
– شركة  بنك  يصلح  خدمي  صناعي 
– مجمع طبي مرخص معمل او جتاري  
بالبرامكة مساحة 600م2 مكاتب  و 
و  صالة و مستودعات   كسوة ممتازة 
جاهز للعمل الفوري ) مواقف متوفرة 

(  هـ : 0966965777

ي�شلح  لالجار  جت��اري  حمل  لدينا 

 : ال�شناعية ه�  باملنطقة  املهن  لكافة 

 0988657482 – 5418334
مبحل  ق�شم  او  حمل  <لال�شتثمار 
األب�شة ن�شائية باب توما ق�شاع ه� : 

 0932892677

للبيع فيال مفروشة  بيعفور مساحة 
5 دومن فيها فيال و مسبح و مضافة 
ديلوكس  سوبر  كسوة  استراحة  و 
األرض   + 2500م2  بناء  مساحة 
5000م2 + بئران ماء جاهزة للسكن 
) موقع ممتاز و إطاللة رائعة (  هـ : 

0966965777
غ��رب خان  زراع��ي��ة  ار����ص  <للبيع 
ال�شيح مطلة على اتو�شرتاد ال�شالم 

طابو اخ�رض – مفرزة  اإطاللة مميزة 

 : ه�����   / م�������ش���اح���ات خم��ت��ل��ف��ة   /

 0933594898 – 6823448
و  بيعفور  ارض  و  مزرعة  <للبيع 
فيها  دومن   7 – دومن  من  الصبورة 
كسوة  جاهزة   جديدة  مسبح  و  فيال 
ممتازة موقع رائع و إطاللة خالبة هـ 

 0966965777 :

<للبيع �شيارة byd  موديل 2018 
ك�����ام�����ل�����ة ل����������ون ا���������ش��������ود ه��������� : 

 0936562459
<للبيع �شيارة فولك�ص فاكن موديل 
ل��وم ا���ش��ود جاهزية  1968 زحل��ف��ة 
 : ه����   1100000 ال�����ش��ع��ر  ك��ام��ل��ة 

 4443870 – 0956860142

ل  و أ في  سكنية  شقة  <للبيع 
الدين  بدر  جامع  جانب  الشاغور 
احلسني مطلة على حديقة غرفتني 
و صوفا ط1 فني /80م2/ كسوة 
 : هـ  ء  لبنا ا يثة  حد كس  يلو د

 0933923863
منافع  و  غ��رف��ت��ني  ���ش��ق��ة  <ل��ل��ب��ي��ع 
م�شاحة 50م2 /ط3 فني / ب�شعر 

�شناعة  اإط��الل��ة جميلة  مليون   13
خ���ل���ف ج����ام����ع امل�����ش��ط��ف��ى ه����� : 

 0936170734
جمعية  يف  اك��ت��ت��اب  رق��م  <للبيع 
�شدى ال�شعب ب�شاحية قد�شيا او 

 / 160م2   / ال��ف��ي��ح��اء  ج��م��ع��ي��ة 

فوري   التنازل  120م2 خم�ش�ص 
 –  0951418823  : ه������� 

 3318691
<للبيع فيال يف قرى الأ�شد م�شبح 
 / 1500م2  طوابق   3 م�شالح  و 

ديلوك�ص  ���ش��وب��ر  ك�����ش��وة  م��الع��ب 

ال�����ت�����������ش�����ل�����ي�����م ف���������������وري ه���������� : 

 0933499991
<للبيع طابق اأول فني �شارع بغداد 
م��ق��اب��ل ال��ه��ات��ف الآيل 3 غ���رف و 

�شوفا 90م2 + غرفة م�شتقلة على 

دون  م��ل��ي��ون   85 ب�شعر  ال�شطح 

و�شيط ه� : 0932249538 

<للبيع منزل عربي بدم�شق القدمية 
مكتب عنرب 75م2 ار�شي + طابقني 

 39 طابو اخ�رض /7 غ��رف / ب 

م�����ل�����ي�����ون م�������ع و������ش�����ي�����ط ه�������� : 

 0932463164
الزاهرة  في  أرضية  شقة  <للبيع 
مسبق الصنع بناء األطباء كسوة جيدة 
و  منافع مع  طابق  ارضي /4 غرف 
حديقة شرقي شمالي 120م2 سكن و 
حديقة 100م2 بسعر 120 مليون 

و بازار هـ : 0944712944 

موظفون
تتقن  موظفة  او  موظف  <مطلوب 
على  العمل  و  االنكليزية  للغة  ا
متفرغ  و  ممتاز  بشكل  الكمبيوتر 
صباحا   9 من  الدوام  للعمل  متاما 
 –  6130417  : هـ  مساء   4 –

 0933441110
م��دي��رة  ف���ورا  للعمل  <<م��ط��ل��وب 
للعمل  ل�����رضك��ة جت���اري���ة  ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

بالربامكة بدوام 8 �شاعات براتب 

75 األ����ف امل���وا����ش���الت م��وؤم��ن��ة و 
ال�شهادة ثانوية كحد اأدنى  العمر 

دون 35 �شنة املوا�شالت موؤمنة ه� 

 2135309 – 0933606019 :

<مطلـــوب للعمـــل منـــدوب 
شـــهادة  علـــى  حاصلـــة  /ة/ 
ســـوق براتب مغري جدا هـ 

 0987353946 :
جمموعة ا�شترياد و ت�شدير تطلب 

املحا�شبة  ق�شم  يف  لديها  للعمل 

موظفة اأنيقة اخلربة غري �رضورية 

املوا�شالت موؤمنة العمر دون 30 

براتب 75 األف ه� : 2150903 

<م�����ش��ت��ودع اأدوي�����ة ب��ح��اج��ة اإىل 
يف�شل من حملة  مبيعات  مندوبني 

�شهادة جامعية او معهد و من لديهم 

الكامل  التفرغ  و  ال�شابقة  اخلربة 

 –  6111882  : ه������  ل���ل���ع���م���ل 

 6111839
فـــي  متخصصـــة  <شـــركة 
مجال التجميل في قدسيا 
بحاجة الى موظفة للعمل 
لديهـــا فـــي االختصاصـــات 
التاليـــة / خدمـــة زبائـــن – 
صالـــة   – مباشـــر  تســـويق 
عرض براتب 75 الف العمر 
دون 35 ســـنة اخلبـــرة غير 
ضرورية هـ : 0967187880 

  0931606999 –
<مطلوب للعمل يف حمل موبايالت 
ب�شارع الثورة �شاب او �شابة براتب 

الكمبيوتر  ا�شتخدام  يجيد  جيد 

ب��دوام كامل ح�رضا من 10 – 8 

م�شاء و تفا�شيل العمل يف مقابلة 

ح�رضا ه� : 0960001802 

بحاجة  بالفحامة  جتارية  <شركة 
لتسويق  با للعمل  موظفات  لى  إ
و  اخلبرة  ألف   75 براتب  املباشر 
دون  العمر  ضرورية  غير  الشهادة 
 –  2225099  : هـ  سنة   30

 0993882780

ب�شاحية  ���ش��ب��اب��ي  �شقة  <ل��ل��ب��ي��ع 
قد�شيا  ج 11 اأر�شية باب خارجي 

 + 90م2  مثمر  �شجر  و  خ��ا���ص 

ك�شوة  ترا�شني   + 120م2  حديقة 

 ( اأمريكي  مطبخ  و  جيدة  داخلية 

الذمة  برئ    ) كاملة حديد  حماية 

العالقة  مبا�رض من �شاحب  ف��راغ 

مليون    33 ب�����ش��ع��ر  و���ش��ي��ط  دون 

للجادين ه� : 0988266149 

<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل يف اأب����و رم��ان��ة ط 
ار�شي  مرتفع م�شاحة 160م2 لد 

ا�شرتاتيجي  موقع  م�شتقل  مدخل 

ي�شلح مل�رضوع �شياحي للجادين ه� 

: رجاء ه� : 0932892677 

<للبيـــع شـــقة فـــي امليدان 
الثريـــا  موقـــف  كورنيـــش 
الشارع العام مساحة 150م2 
طابق أول بسعر 100 مليون 

هـ : 0987353946 
اأول فني يف �شارع  <للبيع طابق 
بغداد مقابل الهاتف الآيل 3 غرف 

غرفة   + 90م2  م�شاحة  �شوفا  و 

 85 ب�شعر  ال�شطح  على  م�شتقلة 

 : ه�������  و�����ش����ي����ط  دون  م����ل����ي����ون 

 0932249538
<للبيع �شقة بدمر البلد 5 غرف و 
منافع بوادي ال�شيل م�شم�ص مهوي 

 –  3136126  : ه���  مميز  م��وق��ع 

 0931805301

<لالجار منزل يف املالكي /قبو / 
مفرو�ص م�شاحة 110م2 + حديقة 

�شنويا  م��ل��ي��ون   3 الج����ار  ك��ب��رية 

غرفتني نوم و غرفة �شفرة و غرفة 

 : ه������  م���ن���ت���ف���ع���ات  و   ج����ل����و�����ص 

 0935375063
<ل�����الج�����ار غ����رف����ة ����ش���غ���رية يف 
نافذتان + مكيف +  لها  ال�شعالن 

تلفزيون + ري�شيفر + براد و  حمام 

و ماء �شاخن + �رضير + �شوفاية و 

عداد كهرباء م�شتقل الأجرة كل 6 

اأ�شهر ه� : 0933381829 

<لالجار منزل مفرو�ص يف �شاحية 
ال���ف���ردو����ص ج��م��راي��ا /3 غ����رف و 

135م2 + حديقة  �شالون م�شاحة 

300م2 ه� : 0992121782 
الكرم  جامع  نزلة  باملزة  <لالجار 
دخلة نادي ال�شباب �شقة اأر�شية باب 

م�شتقل على ال�شارع داخلي 275م2 

ممتازة  ك�شوة  275م2  ح��دائ��ق   +

ب�شعر  فر�ص  ب��دون  او مكتب  �شكن 

12 مليون و 500 األف و بازار ه� : 
 0966184190

<لالجار منزل باملزة فيالت غربية 
ك�شوة �شوبر ديلوك�ص فا�شي بدون 

ف���ر����ص 3 ن����وم و ���ش��ال��ون��ني ه���� : 

 6619196 – 0951507455
دم�شق  مدينة  و�شط  < جناح  يف 
م��ع حمام  و �شالون  ن��وم   غرفتني 

لالجار   / فندقي  نظام   / مفرو�ص 

اليومي او الأ�شبوعي ب�شعر6000  

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

0955560319
<لالجار اليومي األسبوعي 
غـــرف  بدمشـــق  الشـــهري  
ســـرير   )  3 +2  ( مفروشـــة 
مكيفـــة   + بـــراد   + حمـــام   +
 ) الشـــامي  البيـــت   ( ضمـــن 
شارع  بغداد دخلة القزازين 
 : هــــ  اجلـــوزة  جامـــع  خلـــف 
 0936855455- – 2320771

 0933554418
<لالجار غرفة مفرو�شة بركن الدين 
ج�رض النحا�ص طلعة املتينية �شهريا 

20 األف مع �شمان ل�شهر الت�شال 
  2753829: ه�  �شباحا   2-8 من 

 0931649790 -

<ل���الج���ار م��ن��زل يف امل����زة فيالت 
امل��ن��ارة ط1  مت�شلة ج��ان��ب رو���ش��ة 

غرفتني و منافع اإطاللة جميلة ن�شف 

 –  6610447  : ه�������  ف�����ر������ص 

0944260901
<لالجار �شقة مفرو�شة ديلوك�ص يف 

الطلياين ه� : 0933210672 

الربامكة خلف  غرفة يف  <لالجار 
�شاونا بدون فر�ص ط1 �شهريا ب 90 

األف ه� : 0956872379 

ديلوك�ص  لالجار  مفرو�شة  <�شقة 
مب�شاكن برزة قرب الهاتف الآيل 3 

غرف و �شالون كبري ط ار�شي مع 

و  تربيد  و  تكييف  �شالل  و  حديقة 

�شوفاج ه� : 0955397330 

<ل����الج����ار ب���ن���اء ك���ام���ل امل�����ش��اح��ة 
فيالت  باملزة  1200م2  الإجمالية 

���رضق��ي��ة ن��زل��ة ج��ام��ع الأك�����رم ه���� : 

 0933499991 – 6619196
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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 

 هل أنت مهتم بمجال العدد االلكترونية ???? 
 هل تعمل بمجال صيانة االلكترونيات 

أو الموبايالت ?????
ومهتم أن يصلك كل جديد في هذا المجال
إرسل كلمة الكترون عبر الواتس على 

الرقم التالي  0936002008

<حمل اأحذية يف الدويلعة بحاجة 
 : ه���  امل��ح��ل  للعمل يف  اآن�����ش��ة  اإىل 

 4717233
بالربامكة  حديثة  طبية  <جمموعة 
ترغب بتعيني موظفة ) حما�شبة + 

اإ�رضاف ( براتب 75 األف بدوام 8 

�شاعات العمر دون 35 �شنة يف�شل 

من �شكان الربامكة و ما حولها و 

التفرغ للدوام و املوا�شالت موؤمنة 

 –  0933606081  : ه�������� 

 2144403
<�رضكة جتهيزات طبية بحاجة اإىل 
موظفة اإداري��ة ب��دوام 8 �شاعات و 

راتب 75 األف العمر دون 30 �شنة 

امل���وا����ش���الت م��وؤم��ن��ة اخل����ربة غري 

�رضورية ه� : 2150903 

<م��ط��ل��وب م��وظ��ف م��ت��ف��رغ للعمل 
مبعر�ص الكرتونيات بيع و �شيانة 

ب������دون خ�����ربة ب�����اب ����رضق���ي ه����� : 

 0968650552
عمل  او  �شهادة  لديها  لي�ص  <مل��ن 
�رضكة م�شتح�رضات طبية جتميلية 

بحاجة اإىل اآن�شة ل�شتكمال طاقمها 

الإداري العمر دون 35 �شنة دوام 

�شباحي اخل���ربة غ��ري �����رضورة و 

الراتب 50 األف ه� : 0955553922 

 2144403 –
<شركة جتارية بالفحامة بحاجة إلى 
 75 طاقم موظفات إداريات براتب 
ألف اخلبرة و الشهادة غير ضرورية 
العمر دون 30 سنة هـ : 2225099 

 0993882780 –
<موؤ�ش�شة ريا�شية جتميلية ترغب 
بتعيني حما�شبة و اإ�رضاف بفرعها 

اجل���دي���د ب���امل���زة ب���رات���ب 75 األ���ف 

املوا�شالت موؤمنة و العمر دون 30 

ه� : 2150903 

اأدوية جلدية طبية بحاجة  <معمل 
اإىل مندوب / ة/ دعاية طبية متفرغ 

ذو خ���ربة و ال���رات���ب م��غ��ري ه���� : 

 –  0 9 5 5 4 3 5 5 4 5
 0933217592

<مطلوب اآن�شة او �شيدة للعمل يف 
حم��ل األ��ب�����ش��ة يف ب���اب ت��وم��ا دوام 

 : ه�����  ك���ام���ل  دوام  او  م�������ش���ائ���ي 

 0932892677
<�رضكة جتارية بقد�شيا بحاجة اإىل 
موظفة ا�شتقبال – �شكرتاريا للعمل 

لديها براتب 20 األف اأ�شبوعيا العمر 

دون 35 �شنة املوا�شالت موؤمنة ه� 

 –   0 9 6 7 1 8 7 8 8 0  :

0931606999

<م��در���ص م�شتعد لإع��ط��اء درو���ص 
ريا�شيات و فيزياء و كيمياء و عربي 

لطالب ال�شهادة الإعدادية و التعليم 

 : ه���  منا�شبة  باأ�شعار  الأ���ش��ا���ش��ي 

 5133871 – 0933258622
خـــاص  مـــدرس  <مطلـــوب 
محترف باللغة االنكليزية 
 : هــــ  التجاريـــة  و  العامـــة 

 0936002008

ب��ال���ص مثقب  <ل��ل��ب��ي��ع يف ح��و���ص 
عامودي �شويدي انكرناج 4 �رضعات 

 125 ثقيلة  + طاولة عمل /بنك / 

×250�شم و اأ�شياء اأخرى ت�شفية 
حمل �شناعي ه� : 6354073 – 

 0944795733
<للبيع معدات مطعم و كافيه كاملة 
/ فرن و خمارة – مكنة كابت�شينو 

– طاولت – كرا�شي - برادات – 
اي���ط���ايل  اأمل�������اين   / ف�����ري�����زرات - 

ه�����:   اأ������ش�����ه�����ر    3 ا�����ش����ت����ع����م����ال 

 0966965777

سكرتاريا
�رضكة طبية جتميلية تعلن عن افتتاح 

اإىل  بحاجة  باحلمرا  اجلديد  فرعها 

موظفة ذات مظهر لئق لل�شواغر التالية 

) حما�شبة – �شكرتاريا – ا�شتقبال ( 

اخلربة غري �رضورية براتب 75 األف 

الدوام 8 �شاعات املوا�شالت موؤمنة ه� 

 2144402 – 0966226640 :

مـــواد  ســـكرتيرة  <مطلـــوب 
غذائيـــة براتـــب مغـــري هــــ : 

 0987368126
م�شلى  ب��اب  طبي يف  <م�����ش��ت��ودع 
اإىل  بحاجة  ب��امل��راأة  بالعناية  يعمل 

ال�شهادة  حتمل  حمجبة  �شكرترية 

يبداأ من  براتب  اأدن��ى  الثانوية كحد 

األ����ف ال��ع��م��ر دون 35 ���ش��ن��ة و   50
املوا�شالت موؤمنة و الدوام �شباحي 

 –  0 9 9 4 4 8 8 6 3 7  : ه�������� 

 2144402
<مطلوب �شكرترية ملكتب جتاري يف 
العمل  بالق�شاع جتيد  الرو�ص  برج 

بالأعمال  القيام  و  الكمبيوتر  على 

املكتبية متفرغة للعمل و ذات مظهر 

 –  5427524  : ه��������  لئ���������ق 

 0945235375

إلصـــالح  مســـتعد  <فنـــي 
ن  ا فـــر أ و  يـــف  و و يكر ملا ا
و  أنواعهـــا  بجميـــع  الغـــاز 
لغطـــس  ا ت  ا ز غـــا تو لبو ا
احلديثـــة في املنـــازل خبرة 
أكثـــر مـــن 15 عـــام ســـرعة و 

إتقان   هـ : 0932210265 
<فني م�شتعد ل�شيانة و فرمتة و تنزيل 
برامج النت و الت�شميم و الهند�شية و 

على  اخلدمية  و  الفريو�شات  مكافحة 

اأينما  ال�شبكات  تو�شيل  و  الكمبيوتر 

كنتم ه� : 0945375583 

<�شاب لبناين مقيم يف دم�شق ميلك 
م�شتعد  ل��ب��ن��ان��ي��ة  خ��ا���ش��ة  ���ش��ي��ارة 

ل�شتقبال طلبات خا�شة اإىل لبنان و 

 : ه���  م�شمون  فندقي  حجز  ت��اأم��ني 

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

<عيادة طبيب اأ�شنان بركن الدين 
بحاجة اىل �شكرترية بدوام �شباحي 

 –  2 7 2 0 3 4 0  : ه������������ 

 0943542685
�شورية  منتجات  ع��ر���ص  <�شالة 
موظفة  اإىل  بحاجة  باملراأة  للعناية 

برزة  ) مب�شاكن  �شالتها  باإحدى 

-  احلمرا ( حما�شبة و �شكرتاريا 

و خدمة زبائن براتب 75 األف العمر 

دون 35 �شنة و املوا�شالت موؤمنة 

ه� : 2135309 – 2144402  

<مســـتودع مـــواد جتميل و 
عنايـــة بالبشـــرة بقدســـيا  
بحاجة الى موظفة للعمل 
لديه في املجاالت التالية / 
سكرتارية – خدمة زبائن  - 
صالة عرض / العمر دون 35 
ســـنة اخلبرة غير ضرورية 
راتـــب 60 ألـــف و املواصالت 
مؤمنـــة  هـ : 0967187880 

  0931606999 –

عمال
<بحاجة اىل عامل /ة/ عادي او 
و  تعبئة  اإن��ت��اج  خ��ط��وط  على  فني 

 : ه���  رات���ب جيد  و  ب���دوام  تغليف 

 0930147448 – 5643460

م�شتعد  طويلة  بخربة  �شيانة  <فني 
اإ�شالح  و  ال�شناعية  الآلت  ل�شيانة 

الأعطال الكبرية و امل�شتع�شية و اإحياء 

 : ه�  باإتقان  املعطلة  الآلت  جتديد  و 

 0944795733 – 6354073
<فني �شيانة بخربة طويلة م�شتعد 
ل�شيانة الأدوات املنزلية و اإ�شالح 

الأعطال الأخرى يف املنازل باإتقان 

 –  6 3 5 4 0 7 3  : ه������������ 

 0944795733

 
<عيادة لالجار عبارة عن غرفتني 
ب�����ش��ارع ق�����رض ن��ه��ر ع��ي�����ش��ة ه���� : 

 8825545
ري��ف  �شيدلة  ���ش��ه��ادة  <م��ط��ل��وب 
موؤقتة او دائمة للعمل يف القنيطرة 

مع �شاحب ال�شهادة او بدون ه� : 

 –  0 9 4 1 9 4 1 9 8 4
 0935639621

مهن
<يلزمنا معلم حالقة للعمل �شمن 
منطقة امل��رج��ة ب��رات��ب مم��ت��از ه��� : 

 0992121110

رعاية وتنظيف
لطفلة  م��ق��ي��م��ة  ���ش��ي��دة  <م��ط��ل��وب 
م��ري�����ش��ة ال���رات���ب اأ���ش��ب��وع��ي ه��� : 

 0951903617
منزلية  خ��دم��ة  ع��ام��الت  <مطلوب 
ل��رع��اي��ة امل�����ش��ن��ني/ ع��م��ال تنظيف 

 –  3325978 : ه�����  ور������ش�����ات 

 0992337260
لالأعمال  منزل  مدبرات  <مطلوب 
املنزلية و رعاية امل�شنني و الأطفال 

مقيمات و غري مقيمات العمر بني 

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

<لدينا ور�شات تعزيل للمنازل و املكاتب 
لالأعمال  منزل  م��دب��رات   / ال�رضكات  و 

املنزلية و رعاية امل�شنني و الأطفال مقيمات 

و غري مقيمات ه� : 0993152120 – 

 8113020 – 8113025
منزلية  خ��دم��ة  ع��ام��الت  <مطلوب 
ل��رع��اي��ة امل�����ش��ن��ني/ ع��م��ال تنظيف 

 –  4455572 : ه�����  ور������ش�����ات 

 0933439985

أزياء
<معمل خياطة يف جرمانا بحاجة 
اإىل عامالت امبالج و �شاب �شغري 

للعمل ه� : 0938462032 

اأو  ك��ن��اط��ور  عمال  يطلب  <ع��ام��ل 
حرا�شة بناء اأو من�شاأة مع عائلته  و 

ع��ن��ده اإمل����ام ف��ن��ي و خ��دم��ات ه��� : 

 0988657482

<مدرس لغة انكليزية يحمل 
االنكليـــزي  بـــاألدب  إجـــازة 
خبـــرة بالتدريـــس إلعطاء 
دروس لغـــة انكليزية لكافة 
املستويات و املراحل بأسعار 
مناســـبة هـ : 0941402563 

 5113452 –
<م������در�������ص خم���ت�������ص ل���ت���دري�������ص 
الكيمياء  و  الفيزياء  و  الريا�شيات 

جلميع املراحل الدرا�شية و خا�شة 

ل�شكان  خا�شة  ا�شعار  ال�شهادتني 

 –  0933309411  : ه����  امل�����زة 

 6615883
ال�شفوف و  لكل  ابتدائي  <مدر�ص 
امل����واد / م��ت��اب��ع��ة و ت��ق��وي��ة / ه��� : 

 0996451902
 + E اإجازة اأدب   E مدر�ص لغة>
دب��ل��وم ت��اأه��ي��ل ت��رب��وي اإع���ط���اء كل 

و  و اجلامعية  ال��درا���ش��ي��ة  امل��راح��ل 

 : ه�����  الن���ك���ل���ي���زي  الأدب  ط�����الب 

 0954210779
إلقامـــة  تعليمـــي  <معهـــد 
يـــة  حتضير ت  جلســـا
لالمتحـــان الفصلـــي األول و 
جلميع الصفوف و الشهادات 

هـ : 0937654655
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