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مشروع دمر 
م�ساحة  �سكنية  ���س��ق��ة  <ل��ل��ب��ي��ع 
122م2 يف م�رشوع دمر جزيرة 
b21  10 / /  ار�سية مع حديقة 
  -  0933615677  : ه������� 

 4427714
دم��ر  م�����رشوع  يف  �سقة  <للبيع 
م�ساحة   /  /  b21   10 جزيرة 

165م2   ار�سية مع حديقة ه� : 
 4427714  - 0933615677
<للبيع �سقة بدمر البلد 5 غرف 
م�سم�س  ال�سيل  ب��وادي  منافع  و 

مهوي موقع مميز ه� : 3136126 

 0931805301 –

م��ن��زل  امل��ق��اي�����س��ة  او  <ل��ل��ب��ي��ع 
بالق�سور �سارع اخلطيب ط1 طابو 

اخ�رش 4 غرف و �سالون ت�سليم 

ديلوك�س  ���س��وب��ر  ك�����س��وة  ف����وري 

 : ه�����  م���ل���ي���ون   135 �����س����وف����اج 

 0951553163

< جناح  يف و�سط مدينة دم�سق 
غرفتني نوم  و �سالون مع حمام 

مفرو�س / نظام فندقي / لالجار 

اليومي او الأ�سبوعي ب�سعر6000  

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

0955560319
< يوجد غرفة ضمن شقة سكنية 
فع  منا عفش  غير  من  غة  ر فا
مشتركة لبنت أو بنتني شارع الثورة 
سوق النحاسني مناخلية حارة غنم 
 /  0944574456 هاتف 

 2326854
<لالجار �سقة يف طابق ار�سي 
يف الطلياين بناء جنوم الريا�سة 

ور�سة  ت�سلح  140م2  م�ساحة 

خياطة او عيادة او مهنة فكرية ه� 

 –  0 9 4 4 3 4 4 7 7 6  :

 3337937
<�سقة مفرو�سة لالجار ديلوك�س 
مب�ساكن برزة قرب الهاتف اليل 

موؤلفة من 3 غرف و �سالون كبري 

ط ار�سي مع حديقة و �سالل – 

 : ه���  �سوفاج  و  ت��ري��د  و  تكييف 

 0955397330
<لالجار منزل باملزة فيالت �رشقية 
طابقني فوق بع�س م�ساحة 225م2 

كل طابق بدون فر�س ك�سوة جيدة 

4 اجت���اه���ات م��وق��ع مم��ي��ز ت�سلح 
�سكني او �رشكة غري معلنة ب�سعر 

مغري للجادين فقط دون و�سيط ه� 

 0933258589 :

شقق متفرقة 
<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ات���و����س���راد امل���زة 
ممتازة  ك�سوة  115م2  م�ساحة 

قبلي �سمايل ب�سعر مغري للجادين 

 : ه���������  و������س�����ي�����ط  دون  ف�����ق�����ط 

0944757061
�رشقي  منطقة  يف  للبيع  <م��ن��زل 
التجارة جانب ال�سوق املركزي ط3 

 : ه���������   2 185م م�����������س�����اح�����ة 

 0959866821
بـــي  عر ل  منـــز للبيـــع  >
جانـــب  تعديـــل  بالقنـــوات 
ي  لـــو لطا ا محمـــد  مـــع  جا
مســـاحة 75 م2 / 3 غـــرف و 
منتفعات و فســـحة سماوية 
/ طابقني مع سطح بسعر 85 

مليون هـ : 0955230798
<للبيع منزل يف املهاجرين �سطة جادة 
3 طابق ثاين فني م�ساحة 200م2 مع 
 : ه����  ل��ل��ع��م��ار  ق��اب��ل  180م2  ���س��ط��ح 

 3337937 – 0944615543
جانب  العبا�سيني  يف  �سقة  <للبيع 
مدر�سة الدب العربي ت�سلح جتاري 

او �سكن م�ساحة 125م2 /ط1 فني 

/ تقع على �سارعني ك�سوة جيدة ه� 

 4416740 – 0938266911 :

<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 يف الرامكة خلف 
�سانا بدون فر�س ط1 �سهريا 90 

الف ه� : 0956872379 

 – ال��رو���س��ة  �سقة يف  <ل���الج���ار 
ال�سعالن  - املزرعة – ركن الدين 

غرفتني و �سالون مفرو�سة / يومي 

– ا�سبوعي / ه� : 0951418823 
 4472374 –

شقق للشراء
<مطلوب اأرقام اكتتاب �سبابي �ساحية 
قد�سيا و دميا�س للبيع و �سقق خم�س�سة 

و م�ستلمة بال�ساحية و الدميا�س للجادين 

فقط ه� : 0988266149 

<لالجار مكتب موؤلف من 4 غرف 
و  فر�س  البح�سة  يف  موقع مميز 

ك�������������س������وة دي������ل������وك�������������س ه��������� : 

 0933452191

<للبيع  محل االرضي 10م2 
+  طابقـــني كل طابـــق 20م2 
االروام  ســـوق  باحلريقـــة 
بســـعر 90 مليـــون و بـــازار   هـ 

 0955230798 :
يف  حم��ل  ال�ستثمار  او  <للبيع 
�سارع امللك العادل ال�سوق التجاري 

لل�سيارات م�ساحة 40م2 جاهز ه� 

 0947636022 :

لبحصة  ا منطقة  للبيع  محل   >
هاتف  الفضي  برج  فندق  مقابل 

 2213329

<للبيع منزل يف ا�رشفية �سحنايا 
ب��ن��اء ح��دي��ث  ح��ج��ر م��ع م�سعد 

�سوبر  �سوبر  120م2  م�ساحة 

 : ه����  ق��ب��و  40م2   + دي��ل��وك�����س 

 0950011302
ب��غ��داد مقابل  ب�����س��ارع  <م��ن��زل 
مديرية الربية م�ساحة 75م2 /

ط4/ غرفتني و �سالون و منتفعات 

و ب���رن���دا ك�����س��وة مم���ت���ازة ط��اب��و 

اخ�رش ب�سعر 60 مليون منهي ه� 

 0930002728 :

ك�سوة  منتفعات  و  غرفة  <للبيع 
���س��وب��ر دي��ل��وك�����س ط��اب��و اخ�رش 

ي�سلح مكتب حماماة او �سكن مع 

العف�س م�ساحة 25م2 يف املزرعة 

 –  0992407145  : ه������ 

 4450127
ب�ساحية  بي  �سبا �سقة  <للبيع 
قد�سيا  ج 11 اأر�سية باب خارجي 

 + 90م2  مثمر  �سجر  و  خ��ا���س 

ترا�سني ك�سوة  120م2 +  حديقة 

 ( اأمريكي  مطبخ  و  جيدة  داخلية 

الذمة  حماية كاملة حديد (  برئ 

العالقة  من �ساحب  مبا�رش  فراغ 

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

للجادين ه� : 0988266149 

<للبيع او املقاي�سة حمل جتاري 
�ساحة  م��وق��ع مميز  رم��ان��ة  ب��اب��و 

ق�رش ال�سيافة جانب بنك الردن 

منتفعات  و  بوفيه  يوجد  30م2 
ت�سليم فوري ب 125 مليون ه� : 

 0951553163
<للبيع �سالون حالقة ن�سائية يف 
الطلياين م�ساحة 30م2 مع �سقة 

�سكنية قبو م�ساحة 85م2 الت�سليم 

 –  0951418823  : ه�  ف��وري 

 4472374
<للبيع حمل / فروغ / م�ساحة 
�سوق جتاري  الدين  بركن  8م2 
على ال�سارع العام جانب جامع 

�سالح الدين ي�سلح لل�ساغة او 

اأي مهنة اأخرى ه� : 2777160 

 0945865081 –
ب�سارع  <ل��ل��ب��ي��ع حم��ل جت���اري 
الق�سور الرئي�سي م�ساحة داخلية 

ط��اب��و  35م2  وج��ي��ب��ة   + 20م2 
 67 ال�سعر  الذمة  ب��ريء  نظامي 

مليون ه�اتف / وات�س للجادين ه� 

 0944335589 :

و  برو�ستد  ف��روج  <للبيع حم��ل 
�ساورما م�ساحة 50م2 مع كامل 

التجهيزات يف املزه ال�سعر مغر/ 

 : املعاينة /للجادين فقط ه�  بعد 

 0933568282
<للبيع حمل يف جرمانا �ساحة 
�سمن  ال�سريتيل  مقابل  الرئي�س 

عبارة م�ساحة 22م2 ك�سوة جيدة 

فروغ + ملكية ه� : 0937165177 

 –  5 6 2 1 2 3 0  –
 0951418823

السنوي محل جتاري  <لالستثمار 
ق  سو في   2 1م 8 0 حة  مسا
و  سنتر  الشام  بني   86 بالزا 
املهن  لكافة  يصلح  الدامسكينو 

هـ : 0991322770 

  3 ط ملحـــق  للبيـــع  >
باملهاجرين سكة قبل جامع 
مســـاحة  منـــزل   املرابـــط 
120م2 /4 غرف و صوفا /   
إطاللة رائعة كسوة قدمية  
بسعر 90 مليون   و بازار هـ : 

 0955230798
<لليع �سقة قبو علوي بركن الدين 
�سارع نذير �سامل م�ساحة 85م2 

على ال�سارع العام ي�سلح �سكني 

و عيادات �سوفاج م�ستقل بدون 

 –  2762201  : ه�����  و����س���ي���ط 

 0933556504
<للبيع �سقة م�ساحة 80م2 طريق 
الورد  جبل  مفرق  القدمي  بريوت 

الرئي�سي  ال�����س��ارع  على  �سوكة 

مليون  ب�سعر6،5  عيادة  ي�سلح 

ق�������اب�������ل ل�����ل�����ت�����ف�����او������س ه��������� : 

 0999558961
<للبيع منزل بالعبا�سيني �سارع 
اإط���الل���ة   / خ�����وري ط4  ف���ار����س 

دي��ل��وك�����س / ك���راج ���س��ي��ارة 85 

مليون ه� : 0951553163 

<للبيع او املقاي�سة منزل بالعدوي 
اط���الل���ة ج��م��ي��ل��ة غ��رف��ت��ني ن���وم و 

طابو  ديلوك�س  ك�سوة  ���س��ال��ون 

 : ه������  م���ل���ي���ون   75 ل���ل���ج���ادي���ن 

 0933709044
<للبيع او املقاي�سة منزل ب�رشقي 
التجارة طابو ديلوك�س /3 غرف 

كراج  ف��وري  ت�سليم   / �سوفا  و 

�سيارة و ناطور ب 90 مليون ه� 

0951553163 :

<للبيع �سقة يف ابو رمانة قريبة 
من نورا مقابل مطعم املحطة طابق 

اول م�ساحة 130م2 ك�سوة قدمية 

 : ه����  ب������ازار  و  م��ل��ي��ون  157م2 
 0966184190

منزل  ال�سفر  ب��داع��ي  <للجادين 
مدخل  توما  باب  للبيع يف  عربي 

ال�����س��الم م�����س��اح��ة 106م2  ب���اب 

ي�سلح �سكن او فندق ب�سعر 50 

م���ل���ي���ون ق���اب���ل ل��ل��ت��ف��او���س ه����� : 

 0997856270 – 2246591
<للبيع رقم اكتتاب �سكن �سبابي 
لعام 2004 يف الدميا�س فئة /اأ 

 2019 لغاية  اأق�����س��اط  م��دف��وع   /

مليون   9 املدفوعات  املطلوب غري 

ه� :0998884347 

<م���ن���زل يف ال��دوي��ل��ع��ة 3 غ��رف 
م�ساحة 110م2 ك�سوة جيدة مع 

 0936375111-  : ه���  ���س��ط��ح 

 0991201062
60م2  ال�سويقة  يف  قبو  <للبيع 
طابو اخ�رش مدخل م�ستقل ي�سلح 

نهائي  ب�سعر  ور�سة  او  م�ستودع 

15 مليون ه� : 0936057680
<للبيع منزل يف اجل�رش البي�س 
موقف اجلبة م�ساحة 160م2 /5 

غرف / و �سالون كبري طابق ثاين 

اطاللة جميلة  فني ك�سوة ممتازة 

������رشق�����ي ق����ب����ل����ي غ�����رب�����ي ه������� : 

 0955397330
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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

موظفون
<مطلوب للعمل يف حمل موبايالت 
�سابة  اأو  ���س��اب  ال��ث��ورة  ب�����س��ارع 

ب���رات���ب ج��ي��د ي��ج��ي��د ا���س��ت��خ��دام 

الكمبيوتر بدوام كامل ح�رشا من 

و  م�ساء  الثامنة  حتى  ال��ع��ا���رشة 

تفا�سيل العمل يف مقابلة ح�رشا 

ه� : 0960001802 

<وكالة لأ�سهر املاركات العاملية تفتتح 
�سالتها اجلديدة باحلمرا بحاجة اىل 

موظفة / ري�سب�سن – خدمة زبائن – 

العمر  �ساعات   8 بدوام  �سكرتارية / 

�سنة اخل��رة غري �رشورية   35 حتى 

ال�سهادة ثانوية او جامعية براتب 75 

 : ه�����   6-11 م����ن  الت�������س���ال  ال�����ف 

 2144403 – 0955553922
يف  للعمل  /ة/  موظف  <يلزمنا 
حمل حقائب ن�سائية لدى فرعينا 

بجرمانا  او الفحامة بن�سف دوام 

 : ه����  ����س  ال����ف ل.   30 ب���رات���ب 

 0954208066
ت��ف��ت��ح فرعها  <<����رشك���ة جت��اري��ة 
اجلديد بالرامكة بحاجة اىل موظفة 

للقيام باأعمال ادارية بدوام �سباحي 

و راتب 50 الف مبدئيا ال�سهادة و 

اخل���رة غ��ري ���رشوري��ة يف�سل من 

 35 ال��ع��م��ر دون  امل��ن��ط��ق��ة  ���س��ك��ان 

الت�����س��ال م��ن 11-6 م�����س��اء ه��� : 

 2144403 – 2144402
<ملن لي�س لديها عمل و ل حتمل 
تعمل  او اخلرة �رشكة  ال�سهادة 

تعلن عن  ال���س��ت��رياد  يف جم��ال 

حاجتها اىل ان�سات للعمل يف عدة 

اخت�سا�سات بدوام كامل و راتب 

75 الف العمر دون 35 �سنة ه� : 
 2135309 – 0966226640

مل��وظ��ف��ة رد على  ط��ب��ي��ة  <����رشك���ة 
الهاتف و ا�ستقبال بدوام �سباحي 

املوا�سالت  غري �رشورية  اخل��رة 

 : ه�  �سنة   30 دون  العمر  موؤمنة 

 2150903
ادب  خريجـــة  <مطلـــوب 
و  انكليـــزي  ادب  او  املانـــي 
جتيد العمل على الكمبيوتر 
للعمل في مكتب للترجمة هـ 

 0937248516 :
<�رشكة ل�سناعة املواد الكيميائية 
و ال�سرياميك بحاجة اىل مهند�س 

ال�سرية  ار���س��ال  ي��رج��ى  كيميائي 

الذاتية اىل الفاك�س ه� : 3337428  

zanobiajahez@  : امييل  او 

 gmail.com
بحاجة  بدم�سق  جتارية  <�رشكة 
خ��رة  ل��دي��ه  ت�سويق  م��ن��دوب  اإىل 

اأج��ه��زة  لت�سويق  دم�سق  ب����اأوراق 

الكهربائية  املكان�س  و  التنظيف 

العمر بني 25-35 اإر�سال ال�سرية 

 : ه�����  ����س���اب  وات  اىل  ال���ذات���ي���ة 

 0944763006

بتعيني  ت��رغ��ب  طبية  <موؤ�س�سة 
حما�سبة حمجبة براتب 80 األف 

العمر دون 30 �سنة املوا�سالت 

 : ه����  ���س��ب��اح��ي  دوام  و  م��وؤم��ن��ة 

 2150903
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 –
للعمل  حوي�س  �ساب  <مطلوب 
مب��ح��ل ال��ب�����س��ة ب��ال��ف��ح��ام��ة ه���� : 

 0933320070 – 2266107
<مطلوب للعمل فورا لدى �رشكة 
لئق  مظهر  ذات  موظفة  دعائية 

بدوام 8 �ساعات يف�سل من حملة 

ال�����س��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة و ال��ع��م��ر ل 

يتجاوز 35 �سنة مبجال ال�ستقبال 

الت�سال من -11 6 م�ساء ه� : 

 2144402 – 0933606081

<مركز توزيع مواد تغليف بحاجة 
اب  بيك  �سيارة  مع  موزعني  اىل 

مغلقة او مك�سوفة او بدون �سيارة 

ه� :0932599475 

يحمل  م���وظ���ف  اىل  <ب���ح���اج���ة 
عامة  او  خا�سة  �سواقة  �سهادة 

للعمل لدى �رشكة ك�سائق او موزع 

ب����رات����ب ث���اب���ت او ن�����س��ب��ة ه����� : 

 5643460 – 0930147448
تعمل  بدم�سق  <���رشك��ة جت��اري��ة 
مبجال ت�سنيع احللويات بحاجة 

اىل م��وظ��ف��ني و م��وظ��ف��ات ه���� : 

 0992131116

سكرتاريا
جمموعة جتارية ل�سكرترية تنفيذية 

حما�سبة  و اإ�رشاف بدوام �سباحي 

املوا�سالت موؤمنة العمر دون 30 

األ�������ف ه����� :  ب����رات����ب 80  ����س���ن���ة 

 2145877
بتعيني  ترغب  جتارية  <جمموعة 
ان�سة للعمل فورا بدوام 8 �ساعات 

 – امل���ح���ا����س���ب���ة   / جم�������ال  يف 

 / الزبائن  خدمة   – ال�سكرتارية 

ال�سهادة  و  �سنة   35 دون  العمر 

الف   2 الراتب  ادنى  ثانوية كحد 

ا�سبوعيا الت�سال من 11-6 ه� : 

 2135309 – 0933606019
<مستودع مواد جتميل و عناية 
جـــة  بحا ســـيا   بقد ة  لبشـــر با
الـــى موظفـــة للعمـــل لديـــه فـــي 
املجـــاالت التالية / ســـكرتارية – 
خدمـــة زبائـــن  - صالـــة عـــرض / 
العمـــر دون 35 ســـنة اخلبرة غير 
ضرورية راتب 60 ألف و املواصالت 
 –  0967187880  : هــــ  مؤمنـــة  

  0931606999
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ذو  افرجني  خبز  معلم  <يلزمنا 
و  م�سائي  ب���دوام  و  خ��رة جيدة 

راتب جيد ه� : 0944218246 

 0988940498 –
لدى  للعمل  انتاج  فني  <مطلوب 
�رشكة ل�سناعة املواد الكيميائية و 

ال�سرياميك يرجى ار�سال ال�سرية 

 : ه�����  ال���ف���اك�������س  ال����ذات����ي����ة اىل 

 : مي�����ي�����ل  ا و  ا  3337428
zanobiajahez@gmail.

com
<م��ع��م��ل اأح���ذي���ة يف ال�����رشف��ي��ة 
�سحنايا بحاجة اىل م�سمم اأحذية 

ن�سائية ه� : 0955963218

املزة بحاجة  <مطعم يف دم�سق 
اىل معلم معجنات ه� : 2111616 

 –  2 1 1 1 4 1 4  –
 0933790430

رعاية وتنظيف
منزلية  خدمة  عامالت  <مطلوب 
تنظيف  ع��م��ال  امل�سنني/  لرعاية 

 –  4455572: ه�����  ور�����س����ات 

 0933439985
<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال 
املنزلية و رعاية امل�سنني و الأطفال 

مقيمات و غري مقيمات العمر بني 

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

منزلية  خدمة  عامالت  <مطلوب 
تنظيف  ع��م��ال  امل�سنني/  لرعاية 

 –  3325978: ه�����  ور�����س����ات 

  0992337260
<لدينا ور�سات تعزيل للمنازل و 
مدبرات   / ال�رشكات  و  املكاتب 

رعاية  و  املنزلية  لالأعمال  منزل 

امل�سنني و الأطفال مقيمات و غري 

مقيمات ه� : 0993152120 – 

 8113020 – 8113025

<تدري�س لغة انكليزية E  للم�ستوى 
0  �ساعتني ب 500 ل.�س و نوطات 
ملعظم ال�سفوف و املواد مع اإمكانية 

تدري�سها ه� : 0935466021 

<مدرس خصوصي يشـــرف على 
استالم طالب التاسع و البكالوريا 
منهجيـــة  و  هامـــة  نـــوط  لدينـــا 
خاصة و مراحل تدريبية مسلية 
نبـــدأ مـــن الصفـــر إلعـــداد طالب 

متفوق هـ : 0934922700 
 + E اإج��ازة اأدب   E مدر�س لغة>
دبلوم تاأهيل تربوي اإعطاء كل املراحل 

الدرا�سية و اجلامعية و طالب الأدب 

النكليزي ه� : 0954210779 

درو���س  لعطاء  م�ستعد  <م��در���س 
بالريا�سيات و الفيزياء و الكيمياء 

و العربي لطالب ال�سهادة العدادية  

و ال���ت���ع���ل���ي���م ال�����س����ا�����س����ي ه������ : 

 5133871 – 0933258622
<مدر�سة لغة انكليزية م�ستعدة لعطاء 
للمرحلة البتدائية  درو�س خ�سو�سية 

مع متابعة با�سعار منا�سبة مبنطقة املزة 

ح�رشيا ه� : 0954263165 

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

على  اخلدمية  و  الفريو�سات  مكافحة 

الكمبيوتر و تو�سيل ال�سبكات اأينما كنتم 

ه� : 0945375583 

دم�سق  يف  مقيم  لبناين  <���س��اب 
ميلك �سيارة خا�سة لبنانية م�ستعد 

ل�ستقبال طلبات خا�سة اإىل لبنان 

و تاأمني حجز فندقي م�سمون ه� : 

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

سكرتاريا
<مطلوب �سكرترية ملكتب جتاري 
الق�ساع جتيد  ال��رو���س  ب��رج  يف 

القيام  و  الكمبيوتر  على  العمل 

للعمل  متفرغة  املكتبية  بالعمال 

مظهر  ذات  �سنة   32 دون  العمر 

 –  5427524  : ه�������  لئ�������ق 

 0945235375
بحاجة  ال�سني  من  <م�ستوردين 
 – �سكرترية   – حما�سبة   / اىل 

�سالتها  ل��دى  للعمل   / ا�ستقبال 

مب�ساكن برزة بدوام 8 �ساعات و 

راتب 60 الف ال�سهادة بكالوريا 

ك��ح��د اأدن����ى و ال��ع��م��ر ح��ت��ى 30 

امل������وا�������س������الت م�����وؤم�����ن�����ة ه������� : 

 2144403 – 0944886370
بحاجة  بقد�سيا  جتارية  <�رشكة 
اإىل موظفة ا�ستقبال – �سكرتاريا 

ل��ل��ع��م��ل ل��دي��ه��ا ب���رات���ب 20 األ���ف 

�سنة   35 دون  العمر  �سبوعيا  اأ

امل������وا�������س������الت م�����وؤم�����ن�����ة ه������� : 

 –   0 9 6 7 1 8 7 8 8 0
0931606999

عمال
معمل يف ا�رشفية �سحنايا بحاجة 

اىل عامل او عاملة ذات خرة مكنة 

 : ه����������  ب���������������دون  و  ا ة  درز

 0955963218

مهن
اىل  بحاجة  دم�سق  يف  <مطعم 
م�سيفات دوام �سباحي و م�سائي 

 : ه���  2،30 ظهرا  بعد  الت�����س��ال 

0966986729




