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 مساحة حوالي 25 م2 في 
شارع حلب أو شارع بغداد 
أو العباسيين لالستعالم 
0998000123 /4430204

مطلوب 
محل

 تجاري 
لآلجار 

<ج���ن���اح ف��ن��دق��ي و���س��ط م��دي��ن��ة 
دم�����س��ق غ��رف��ت��ن م��ع ���س��ال��ون و 

منافع للعائالت و الطالب لالجار 

ب�سعر  الأ���س��ب��وع��ي  و  ال��ي��وم��ي 

7000 ل.���س لليلة الواحدة ه� : 
 0955560319

<ل����الج����ار ���س��ق��ة يف ع��رن��و���س 
و  غ��رف   3  / 160م2  م�ساحة 

�سالونن و منافع اجار �سنوي ه� 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3  :

 4472374
<�سقة لالجار يف م�رشوع دمر 
اول  قبو  ط1  حجر  بناء   23 ج 

من�سوب عايل طلة ل باأ�س جتاه 

100م2  امل��ج��د  رواد  م��در���س��ة 

ك�����س��وة مم���ت���ازة ك�����راج خ��ا���س 

 : ه���  و�سيط  دون  فقط  للجادين 

 0988266149
<لالجار السنوي منزل جانب جامع 
صالون  و  غرف   3  / ط1  االميان 
بدون فرش لعائلة صغيرة من سكان 
دمشق حصرا بدون وسيط االتصال 
من 10-6 مساء هـ : 4451675 

 0932904583 –
<غرفة فندقية مفرو�سة مع حمام 
و�سط مدينة دم�سق لالجار اليومي 

و الأ�سبوعي ب�سعر 5000 ل.�س 

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

 0955560319

<للبيع منزل يف ابو رمانة موقع 
ب�سعر  200م2  م�ساحة  رائ��ع 

مم���ت���از ل���ل���ج���ادي���ن ف���ق���ط ه����� : 

 –  3 3 3 3 6 0 8
 0932892677

<ل��ل��ب��ي��ع ���س��ق��ة ب��امل��ال��ك��ي على 
�سفرة  العام �سالونن  ال�سارع 

 5 ن��وم +  و جلو�س /5 غ��رف 

ك��راج   + م�سعد   + ح��م��ام��ات 

���س��ي��ارات ح��ار���س ب��ن��اء اطاللة 

رائعة ه� : 0932146330 

<ل��ل��ب��ي��ع ���س��ق��ة ت�����س��ل��ح ع��ي��ادة 
يف  55م2  م�����س��اح��ة  ل��ط��ب��ي��ب 

ال�سعالن طابق اول على ال�سارع 

 –  4427714  : ه����  ال���ع���ام 

 0955606868
في  الهيكل  على  للبيع  <منزل 
الكازية  مقابل  صحنايا  اشرفية 
 13 السعر   /2 137م /  2 ط
 0932217067  : هـ  مليون 

 4412221 –
للبيع منزل يف الربامكة مقابل 

كلية القت�ساد ط1 فني م�ساحة 

130م2 ه� : 0944821258 

مشروع دمر 
<للبيع �سقة بدمر البلد 5 غرف 
و منافع بوادي ال�سيل م�سم�س 

م�����ه�����وي م�����وق�����ع مم����ي����ز ه������ : 

 –  3 1 3 6 1 2 6
0931805301

<للبيع منزل مب�رشوع دمر ج 
كراج   + 180م2  م�ساحة   16
نوم و �سالة   3 غرف  �سيارات 

و ���س��ال��ون ب��داع��ي ال�����س��ف��ر ه� 

0966965777:

مزة 
باملزة  ال�سفر  بداعي  منزل  <للبيع 
فيالت غربية �سارع الغزاوي م�ساحة 

250م2 + 250م2 حديقة + م�سبح 
+ بوابة م�ستقلة للبيت ك�سوة جيدة 

جدا ط ار�سي نزول درجتن م�سبح 

م��ف��ل��ر ي�����س��ل��ح ���س��ك��ن��ي او جت���اري 

الت�سليم فوري ب�سعر مغر للجادين 

دون و�سيط ه� : 0944757061 

<للبيع او املقاي�سة دفر �سكن 
�سبابي لون الدفر بني ت�سجيل 

2004 ت�سليم 12 �سنة فئة / اأ / 
اكرب م�ساحة  رقم الف�سلية حتت 

 : ه������������  ����������رش  ك���������ا  8770
 0991999472

يا  صحنا قية  شر ا في  ل  منز >
العام  الشارع  على  الكازية  جانب 
مع  ديلوكس  كسوة   2 100م
 3 0 بسعر  لعفش  ا و  لسطح  ا
 0932217067  : هـ  مليون 

 4412221 –
<ل��ل��ب��ي��ع او الج�����ار ���س��ق��ة يف 
 : ه�  اجلناين  كورني�س  جرمانا 

 0994363607
<للبيع رقم خم�س�س يف جمعية 
 – ال��ف��ي��ح��اء   – ال�سعب  ���س��دى 

ال�سبورة م�ساحة 120-160م2 

 –  0951418823  : ه������ 

 4472374
م��ن��زل  امل��ق��اي�����س��ة  او  <ل��ل��ب��ي��ع 
بالق�سور 3 غرف و �سوفا طابو 

اخ�رش ت�سليم فوري 95 مليون 

ه� : 0951553163 

الن�سف  و  ال�سنوي  <ل��الج��ار 
�سنوي �سقة يف قد�سيا خياطن 

غرفتن و مطبخ ط1 بدون فر�س 

لالت�سال م�ساء من 8-11 ه� : 

 0962097491
األســـبوعي   اليومـــي  <لالجـــار 
الشهري بدمشـــق غرف مفروشة 
1000 ل.س للســـرير احلمـــام     (
املشـــترك ( 2000 ل.س للســـرير 
احلمـــام اخلـــاص(  بـــراد + مكيفة 
ضمـــن ) البيـــت الشـــامي ( شـــارع  
بغـــداد خلـــف جامـــع اجلـــوزة هـ :   
 0936855455 –  0112320771

قبو  ال���س��ت��ث��م��ار  راو  <ل��الج��ا 
م�ساحة  ال��ب��ل��د  ب����رزة  مب��ن��ط��ق��ة 

1000م2 +رومبة لل�سيارات + 
م������دخ������ل������ن ل��������ل��������درج ه��������� : 

 0933688342
< يوجد غرفة �سمن �سقة �سكنية 
ف���ارغ���ة م���ن غ���ر ع��ف�����س م��ن��اف��ع 

�سارع   بنتن  اآو  لبنت  م�سركة 

مناخلية  النحا�سن  �سوق  الثورة 

حارة غنم هاتف 0944574456 

2326854 /

<للبيع �سقة يف قد�سيا م�ساحة 
140م2 ك�سوة �سوبر ديلوك�س 
مقابل الناحية �سارع الثورة على 

ال�سارع العام ه� : 4427714 

 0955606868 –
<للبيع او املقاي�سة منزل بالعدوي  
طابق اول اطاللة جميلة  على جامع 

الميان و جبل قا�سيون غرفتن نوم 

و �سالون بلكون  ديلوك�س ت�سليم 

فوري  للجادين 75 مليون  نهائي 

ه� : 0933709044 

<للبيع دفر �سكن �سبابي بريء 
الذمة مدفوع كامل الق�ساط فئة 

/اأ / ه� : 0951418823 – 

 4472374
فية  شر ا في  للبيع  ل  منز >
 4 ط الكازية  مقابل  صحنايا  
 10 السعر   2 124م مساحة 
 0932217067  : هـ  مليون 

 4412221 –
<للبيع منزل يف منطقة ال�سيخ 
حم��ي ال��دي��ن م�����س��اح��ة 65م2 

 30 ب�سعر  اإفرجني ط3  عربي 

مليون ه� : 0944799819 

<للبيع �سقة بربزة البلد ك�سوة 
ديلوك�س على ال�سارع العام ه� 

 0933688342 :

<للبيع عقار باملزة فيالت غربية 
ال�سارع الرئي�سي ي�سلح مركز 

طبي او �رشكة او مركز جتميل 

�سكني  او  جت��اري  ي�سلح  كما 

ه���� :  88م2  م�����س��اح��ة  م���ف���روز 

 0966965777

شقق متفرقة 
<منـــزل للبيـــع فـــي القابـــون 
جتمـــع أبـــراج جمعيـــة وزارة 
نظاميـــة  أبـــراج   / األوقـــاف 
/ كتلـــة ثالثـــة ط8 مســـاحة 
112م2 زاوية جنوبية غربية 
على العظم / تسليم جمعية 

/ هـ : 0937390530 
ال�سارع  باملالكي  �سقة  <للبيع 
اطاللة  300م2  م�ساحة  العام 

رائعة م�سعد + حار�س بناء + 

كراج ه� : 0932146330 

<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ق���رب ع��رن��و���س 
�سارع الرو�سة ط2 فني ك�سوة 

قدمية م�ساحة 90م2 /3 غرفة 

 : ه��������������   / �����������س����������ال����������ون 

 0933101389

<مطلوب اأرقام اكتتاب �سبابي 
�ساحية قد�سيا و دميا�س للبيع 

م�ستلمة  و  خم�س�سة  �سقق  و 

بال�ساحية و الدميا�س للجادين 

فقط ه� : 0988266149 

<حم����ل ف�����روغ ����س���ارع امل��ل��ك 
جامع  مقابل   – ج��ادة  في�سل 

خليفة  مكتبة  مقابل  ال�سادات 

م�ساحة 11م2 + �سقيفة 11م2 

ه� : 0944611185 

فـــي  معمـــل  للبيـــع  >
مديرة مساحة 2200م2 
ارتفـــاع 5م طابـــو نظامي 
 : هــــ  فقـــط  للجاديـــن 

 0987353946
<للبيع قبو جتاري يف جرمانا 
م�ساحة  ال��ق��دمي��ة  البلدية  ح��ي 

150م2 / طابو جتاري / مدخل 
 –  5610173  : ه���  م�ستقل 

 0993414284
<للبيع حمل فروج برو�ستد و 
مع  50م2  م�����س��اح��ة  ���س��اورم��ا 

ك���ام���ل ال��ت��ج��ه��ي��زات يف امل���زه 

/ املعاينة  بعد  م��غ��ر/  ال�سعر 

ل������ل������ج������ادي������ن ف������ق������ط ه���������� : 

 0933568282
<بناء مجمع القدم الصناعي رقم 
التسليم  برسم  للمحافظة  تابع   4
عائديته للمحافظة مساحة 70م2 
 –  2214606  : هـ  طابقني 

 0999582787
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املــــديـــــــر امل�صـــــــــوؤول: املهند�س �صـــــمري طــــــ�لـــو
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�صبت يوم  كل  �صب�ح  اأ�صبوعيً�  ت�صدر 

 مساحة حوالي 25 م2 
في ساحة العباسيين  
أو القصور أو التجارة 

0933303036 /2745000

مطلوب 
محل

 تجاري 
لآلجار 

<مطلوب موظف /موظفة للعمل 
�رشكة  ل��دى  املبيعات  يف جم��ال 

جتارية ) اخلربة غر �رشورية ( 

 –  0936018917  : ه������ 

 2221836
بحاجة  كربى  �سناعية  <�رشكة 
اىل مندوبن مبيعات خربة ل تقل 

عن �سنتن مع اإجازة قيادة فئة د 

العمل  التفرغ و حتمل �سغط  و 

العمر اقل من 38 ه� : 6923395 

 0993311222 –

ار�سي يف  <لال�ستثمار حمل 
كل  م�ساحة  ط��اب��ق��ن  احل��ري��ق��ة 

 : ه������������   2 20م ب���������ق  ط���������ا

 0936073088

 مطلوب محالت
لالجا  <مطلوب حمل جوالت 
راو ال�ستثمار بدم�سق ح�رشا 

ه� : 0948824048 

<لال�ستثمار فقط مكتب جتاري 
م�ساحة 28م2 طابق اأول فني يف 

اآ�سيا ي�سلح  بناء فندق  فكتوريا 

لعدة مهن ه� : 0954681785 

– 2223901 بعد 12 
لالجار مكتب جت��اري يف برج 

دم�سق ط5 ك�سوة ديلوك�س مع 

 0933701067  : ه�  الفر�س 

 0933768855 –
بشـــارع  مكتـــب  <للبيـــع 
احلمرا ط2 واجهة كبيرة 
مطلة على الشـــارع العام 
كســـوة   2 55م مســـاحة 
ممتازة هـ : 0949760508  

 0933660439 –
م�ساحة  البح�سة  يف  <مكتب 
ديلوك�س  �سوبر  ك�سوة  50م2 
غرفتن و �سوفا و منافع ط3 / 

3 م���ل���ي���ون ����س���ن���وي���ا / ه������ : 
 0933223027

<حمل جتاري باملزة �سيخ �سعد 
ي���ب���ع���د ع����ن ال���������س����ارع ال���ع���ام 

عري�س  ����س���ارع  2�سمن  40م
�سوبر  ك�سوة  55م2  م�ساحة 

9م  عري�سة  واج��ه��ة  ديلوك�س 

 4 م�سجع   ب�سعر  لال�ستثمار 

م��ل��ي��ون و ب�����ازار  ل��ل��ج��ادي��ن و 

امل������ه������ت������م������ن ف�������ق�������ط ه����������� : 

 0988266149
<للبيع او املقاي�سة على منزل 
موقع  رمانة  بابو  حمل جتاري 

ال�سيافة  ق�����رش  ���س��اح��ة  مم��ي��ز 

جانب بنك الردن 30م2 يوجد 

بوفيه و منتفعات ت�سليم فوري 

 : ه������������  م��������ل��������ي��������ون   125
 0951553163

<للبيع او االستثمار مبنى جتاري 
صناعي خدمي يصلح بنك – شركة 
او  معمل  مرخص  طبي  – مجمع 
احلرة  املنطقة  بالبرامكة  جتاري 
صالة  و  مكاتب  600م2  مساحة 
و مستودعات كسوة ممتازة و جاهز 
للعمل الفوري / مواقف متوفرة / 

هـ : 0966965777 
بشـــارع  محـــل  <للبيـــع 
25م2  مســـاحة  احلمـــرا 
واجهتـــن كســـوة ممتازة 
م  لعـــا ا ع  ر لشـــا ا علـــى 
 –  0949760508  : هــــ 

 0933660439

<مكتب جتاري باحللبوين بحاجة اىل 
���س��اب او ���س��اب��ة خ���ربة ب��امل��ب��ي��ع��ات و 

الأعمال التجارية  الدوام من 9-6 ه� 

 0988390690 – 2248772 :

<من�ساة �سياحية �سغرة بالق�ساع 
بحاجة اىل موظفة ا�ستقبال ري�سب�سن 

/ موظفة تو�سيب غرف روم �سرف�س 

ه� : 0933220133  

ب���واب���ة  يف  حم�����ل  ل���ل���ب���ي���ع   >
ال�ساحلية م�ساحة 20م2 ديكور 

ديلوك�س �سارع الربملان مقابل 

م�������������رشح احل���������م���������راء ه�������� : 

0991883259
الرئي�سية  قد�سيا  طلعة  حمل  <للبيع 
م�ساحة 120م2 واجهتن من ال�سارع 

+ مدخل من البناء طابو جتاري ي�سلح 

جلميع املهن ه� : 0944443700 – 

 0944348711

<محل في شارع العابد لالستثمار 
14م2  مع سقيفة عالية مساحة 
هـ  بالشهر  اتلف   100 مببلغ 
 –  0 9 3 2 2 1 7 0 6 7  :

 4412221
ار�سية  �سقة  الج���ار  او  <للبيع 
�سوكة ت�سلح جلميع املهن التجارية 

م�ساحة 35م2 يف م�ساكن برزة ه� 

 0933631477 :

<  مطلوب حمل  جتاري لالآجار 
م2 يف   25 ح����وايل  م�����س��اح��ة 

�سارع حلب اأو �سارع بغداد اأو 

ال���ع���ب���ا����س���ي���ن ل���ال����س���ت���ع���الم 

0998000123 /4430204
<  مطلوب حمل  جتاري لالآجار 
م�ساحة حوايل 25 م2 يف �ساحة 

العبا�سين  اأو الق�سور اأو التجارة 

 0933303036 /2745000

<للبيع ار�س 2 دومن يف منطقة 
بلودان م�سورة – م�سجرة ب�سجر 

مثمر مرخ�سة للبناء / زراعي / 

طابقن ه� : 0934517304 

موظفون
<مطلوب موظفة للعمل 
ت  منظفـــا معمـــل  فـــي 
هــــ  جـــدا  جيـــد  براتـــب 
 –  0 9 8 7 3 6 8 1 2 6  :

 0987353946
الربامكة  يف  طبي  <م�ستودع 
م�����وظ�����ف�����ات  ىل  اإ ب�����ح�����اج�����ة 

بالخت�سا�سات التالية / مق�سم 

– �سكرتاريا – ا�ستقبال / براتب 
املوا�سالت  و  األ��ف   70 �سهري 

 –  2253712  : ه����  م���وؤم���ن���ة 

 0996677444
<���رشك��ة دوائ���ي���ة ك���ربى تطلب 
للعمل لديها موزعن مع �سياراتهم 

/ �سوزوكي او فان ( للتوا�سل 

ار���س��ال ال�����س��رة ال��ذات��ي��ة اىل : 

 mecosyr@gmail.com
 – 09353366222

<للبيع مكتب يف �سارع الثورة 
ف��روغ + ملكية  40م2  م�ساحة 

 : ه���  ديلوك�س  ف��وري  الت�سليم 

 –  4 4 7 2 3 7 4
 0951418823

للبيـــع  ارض  يوجـــد  >
فـــي منطقـــة التـــل علـــى 
الشـــارع العام مســـاحة 4 
دومن للجاديـــن فقـــط هـ 

 0987353946 :
<للبيع ارا�سي  و م��زارع يف 
منطقة املليحة / حتيتة الركمان 

ه� : 0935650244 

<ارض للبيـــع فـــي ريـــف 
دمشـــق الشـــرقي / دومـــا 
املنطقـــة   / كـــردي  تـــل 
التنظيميـــة  الصناعيـــة 
بن معمل شـــموط ووتار 
لها مدخلن من تل كردي 
و تـــل صوان مســـاحة 40 
دومن / بيعـــة كاملـــة / هـ 

 0937390530 :
<للبيع فيال  و ار�س بيعفور من 
و  ف��ي��ال  فيها  دومن   7  – دومن 

ك�سوة  ج��اه��زة   جديدة  م�سبح 

مم��ت��ازة م��وق��ع رائ���ع و اإط��الل��ة 

خالبة ه� : 0966965777 

<�رشكة �سياحة و �سفر بالتجارة 
بحاجة اىل موظفة تذاكر طران 

م����ل����م����ة ب���ال���ك���م���ب���ي���وت���ر ه������� : 

 0933220133
<�رشكة جتارية تفتح فرعها اجلديد 
بالربامكة بحاجة اإىل موظفة للقيام 

و  �سباحي  ب��دوام  اإداري���ة  باأعمال 

و  ال�سهادة  مبدئيا  األف   50 راتب 

اخل��ربة غ��ر ���رشوري��ة يف�سل من 

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

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

2274342 – 2274340
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اأدب����ي  ال��ب��ك��ال��وري��ا  اإىل  الأول 

ل���ال����س���ت���ع���الم الت���������س����ال ه����� : 

 –  0 9 8 8 5 3 3 5 1 0
 0959437674

خ��ربة  ذو  و  <م����در�����س جم����از 
ال��ف��ي��زي��اء –  ب��ال��ري��ا���س��ي��ات – 

و  التا�سع  و  للبكالوريا  الكيمياء 

 : ه�  الطالب  منزل  النتقايل يف 

 0951702439
م�ستعدة  اأمل��ان��ي��ة  لغة  <م��در���س��ة 
للمراحل  الأملانية  اللغة  لتدري�س 

 : ه��������  ل����ل����ت����وا�����س����ل  الوىل 

 0935871249
<اأ�ستاذ قدير ملواد كلية القت�ساد 
و احلقوق دورة مر�سوم و طالب 

ال��ت��ع��ل��ي��م امل���ف���ت���وح ي��ح��ق��ق حلم 

 : ت���ف���وق���ه���م ه������  جن����اح����ه����م و 

0956759028
<مدر�س م�ستعد لعطاء درو�س 
ال��ف��ي��زي��اء –  ب��ال��ري��ا���س��ي��ات – 

ال���ع���رب���ي ل��ط��الب  ال��ك��ي��م��ي��اء – 

مرحلة  و  الع���دادي���ة  ال�����س��ه��ادة 

التعليم ال�سا�سي با�سعار منا�سبة 

 –  5 1 3 3 8 7 1  : ه����������� 

 0933258622

كافيه  و  مطعم  م��ع��دات  <للبيع 
مكنة   – ف��رن و خمارة  كاملة / 

كرا�سي  طاولت –  كابت�سينو – 

- برادات – فريزرات - / اأملاين 

ه�:   اأ�سهر    3 ا�ستعمال  ايطايل 

 0966965777

بـــدوام  واحـــد  بـــدوام  و 
جزئـــي براتب جيـــد هـ : 
 3341991  –  3341997

 0933229110 –
تنفيذية  �سكرترة  <م��ط��ل��وب  
ذات خربة طويلة للعمل مبكتب 

ال���دوام من  باحللبوين  جت��اري 

9-6 م�ساء ه� : 0988390690 
 2248772 –

<����رشك���ة جت���اري���ة ب��ال��ربام��ك��ة 
ك����وادره����ا  رف�����د  اىل  ب���ح���اج���ة 

ب��الخ��ت�����س��ا���س��ات ال��ت��ال��ي��ة / 

�سكرتاريا / حما�سبة / خدمة 

زبائن / براتب 65 األف العمر 

دون 35 �سنة املوا�سالت موؤمنة 

 –  0993882780  : ه����� 

 2225099
<جمموعة جتارية ترغب بتعين 
 8 ب����دوام  ف����ورا  للعمل  اآن�����س��ة 

�ساعات يف جمال / املحا�سبة 

– ال�سكرتارية – خدمة الزبائن 
و  ���س��ن��ة   35 دون  ال���ع���م���ر   /

ال�����س��ه��ادة ث��ان��وي��ة ك��ح��د اأدن���ى 

الراتب 2 األف اأ�سبوعيا الت�سال 

من 11-6 ه� : 0933606019 

2274340 –
ب���ح���اج���ة اإىل  <�����رشك����ة ط��ب��ي��ة 
�سكرترة و موظفة اإدارية للعمل 

 65000 �سهري  ب��رات��ب  لديها 

ل.����س اخل���ربة غ��ر ���رشوري��ة و 

املوا�سالت موؤمنة ه� : 2253712 

  0996677444 –
ملكتب  ���س��ك��رت��رة  <م���ط���ل���وب 
الرو�س  برج  بالق�ساع  جت��اري 

و  الكمبيوتر  ىل  العمل  جتيد 

القيام بالعمال املكتبية متفرغة 

للعمل و ذات مظهر لئق العمر 

دون 32 �سنة ه� : 5427524 

 0945235375 –

موظفون
<ملن لي�س لديها عمل و ل حتمل 
ال�سهادة اأو اخلربة �رشكة تعمل يف 

جمال ال�ستراد تعلن عن حاجتها 

ع���دة  يف  ل��ل��ع��م��ل  اآن�������س���ات  اإىل 

اخت�سا�سات بدوام كامل و راتب 

75 األف العمر دون 35 �سنة ه� : 
 2274341 – 0966226640

<مطلوب موظفة للعمل يف حمل 
و  ال��ع��ط��ورات  و  امل��ك��ي��اج  لبيع 

يف�سل م��ن ل��دي��ه��ا خ���ربة ه��� : 

 –  0 9 4 4 4 3 4 7 8 3
 4443984

<مجموعة محالت جتارية  كبيرة 
مبيعات  /ة/  موظف  الى  بحاجة 
للمهتمني االتصال على الرقم هـ 

 0933425000 :
<م�����س��ت��ودع ط��ب��ي ب��ال��ربام��ك��ة 
لديه  للعمل  موظفة  اإىل  بحاجة 

براتب 50 األف بالخت�سا�سات 

ال���ت���ال���ي���ة / خ���دم���ة زب����ائ����ن / 

ت�سويق   / تنفيذية  �سكرتاريا 

و  �سنة   35 دون  العمر  مبا�رش 

اخل���������ربة غ������ر �������رشوري������ة و 

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

 0966030877:

اب  امليك  لبيع  مندوبة  مطلوب 
ثابت  الف   70 راتب  للصالونات 
+ مكافآت للمتفوقني الدوام من 
 2230767  : 10-6 مساء هـ 

 0932965820 –
<مكتب ترجمة حملفة مرخ�س 
بع�س  ب��ا���س��ت�����س��اف��ة   ي���رغ���ب 

الناجحن  املحلفن  املرجمن 

يف امتحان الرجمة املحلفة لعام 

2017 فقط يرجى ار�سال ال�سم 
و العالمة بر�سالة اىل الرقم ه� 

 0937878628 :

<����رشك���ة ت���وزي���ع ب��ح��اج��ة اىل 
مندوب معه �سهادة �سواقة ه� : 

 0933545234
<مطلوب للعمل فورا لدى �رشكة 
دعائية موظفة ذات مظهر لئق 

من  يف�سل  ���س��اع��ات   8 ب���دوام 

حملة ال�سهادة الثانوية و العمر 

���س��ن��ة مب��ج��ال   35 ي��ت��ج��اوز  ل 

ال�ستقبال الت�سال من -11 6 

م�ساء ه� : 0933606081 – 

2274341

 

لي  صيد ة  د شها ب  مطلو >

بدون  او  اجر  مع  دائم  ترخيص 

هـ : 0937247919 

<ي��وج��د ل��دي��ن��ا ���س��ه��ادة طبيب 

بيطري لالجا راو ال�ستثمار يف 

 0999234027  : ه�  دم�سق 

 09405800290 –

<���رشك��ة دوائ��ي��ة ك���ربى تطلب 

لكادرها �سيدلين او �سيدلنية 

و  الت�سويق  جم��ال  يف  للعمل 

املبيعات الدوائية ار�سال ال�سرة 

mecosyr@  : على  الذاتية 

 gmail.com

و  ا ني  ال صيد ب  مطلو >

صيدلية  في  للعمل  صيدالنية 

بريف دمشق  بدوام صباحي هـ : 

 0997132149

<لالجا راو البيع عيادة م�ساحة 

 : ه���  ب���رزة  35م2 يف م�ساكن 

 0933631477

خدمة  صيدلة  شهادة  <مطلوب 

ريف لصيدلية في ريف دمشق مع 

دوام هـ : 0934651494

<���رشك��ة دوائ��ي��ة ك���ربى تطلب 
للعمل لديها امن م�ستودع خربة 

�سابقة يف هذا املجال يف�سل من 

�سكان دم�سق و عمال م�ستودع 

للتوا�سل ه� : 0996364393 

– او ار�سال ال�سرة الذاتية اىل 
mecosyr@gmail .  :

com

<�رشكة بعدرا ال�سناعية بحاجة 

اآن�����س��ة جت��ي��د ال��ع��م��ل على  اىل 

ب���رن���ام���ج الأم������ن ل��ل��م��ح��ا���س��ب��ة 

املوا�سالت موؤمنة من دم�سق ه� 

 2218738 – 2225105 :

<م��ع��م��ل اح���ذي���ة ب��ح��اج��ة اىل 

و  اعمال  ادارة  خريجة  موظفة 

ت�سويق للجادين فقط جرمانا ه� 

 –  5 6 2 9 3 6 9  :

 0996035716
<���رشك��ة جت��اري��ة ب��ح��اج��ة اإىل 
التالية  بالخت�سا�سات  موظفة 

مق�سم / ا�ستقبال / �سكرتاريا 

ل.�س   60000 �سهري  براتب 

املوا�سالت موؤمنة و اخلربة غر 

�رشورية ه� :   -0996677444 

 2253712

سكرتاريا
بحاجة  ال�سن  من  <م�ستوردين 
 – �سكرترة   – حما�سبة   / اإىل 

�سالتها  ل��دى  للعمل   / ا�ستقبال 

مب�ساكن برزة بدوام 8 �ساعات و 

ال�سهادة بكالوريا  األف   60 راتب 

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

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

2274342 –  0994488637
مكتـــب جتـــاري بحاجـــة 
تقـــوم  ســـكرتيرة  لـــى  ا
املكتـــب  أعمـــال  بكافـــة 

<مطلوب سائق من أهالي 
دمشق للعمل بدوام جزئي 
هـ : 3341991 – 3341997 

 0933229110 –
<يلزمنا �ساب للعمل فورا بور�سة 
يف باب م�سلى الدوام من 8،30 

�سباحا و حتى 5 م�ساء براتب 

�سهريا  ل.���س   55000 �سهري 

 : ه�����  ���س��ن��ة   25 دون  ال���ع���م���ر 

 0937756448
ك����������وادر  اىل  ب�����ح�����اج�����ة   >
التالية / فنين  بالخت�سا�سات 

– عمال – �سائقن – موزعن / 
للعمل لدى �رشكة بدوام و راتب 

 –  5643460  : ه������  ج���ي���د 

 0930147448

رعاية وتوظيف
<مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى 
او  مقيمة  للعمل  حمرمة  عائلة 

 –  0992722275  : ه�  دوام 

 2165666

<م���ط���ل���وب م����دب����رات م��ن��زل 

ل��الأع��م��ال امل��ن��زل��ي��ة و رع��اي��ة 

امل�سنن و الأطفال مقيمات و 

غر مقيمات العمر بن 18-

45 �سنة ه� : 0993152120 

 –  8 1 1 3 0 2 5  –

 8113020
ة  عد مســـا ب  مطلـــو >
 8 دوام  املنـــزل  ألعمـــال 
غيـــر  ميـــا  يو ت  عا ســـا
مدخنة للعمل في مشروع 
دمـــر او ضاحيـــة قدســـيا 
كفرسوســـة  او  املالكـــي  او 
 –  5 6 5 3 3 0 9  : هــــ 

 0932480005

<�رشكة جتارية بقد�سيا بحاجة 
اىل رفد كوادرها بالخت�سا�سات 

التالية �سكرتاريا – حما�سبة / 

خدمة زبائن العمر دون 35 �سنة 

اخلربة غر �رشورية براتب 60 

 –  3221935  : ه�����  ال������ف 

 0931606999
العاملية  املاركات  لأ�سهر  <وكالة 
باحلمرا  اجلديدة  �سالتها  تفتتح 

ري�سب�سن   / موظفة  اإىل  بحاجة 

 / �سكرتارية   – زب��ائ��ن  خدمة   –
بدوام 8 �ساعات العمر حتى 35 

�سنة اخلربة غر �رشورية ال�سهادة 

ثانوية اأو جامعية براتب 75 األف 

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

 2274342 – 0955553922
مبجال  متخ�س�سة  <���رشك��ة 
التجميل  و  ب��ال��ب�����رشة  ال��ع��ن��اي��ة 

بحاجة اإىل موظفة حمجبة للعمل 

���س��ك��رت��اري��ا + خدمة  ل��دي��ه��ا / 

زبائن / براتب 20 األف اأ�سبوعيا 

اخلربة غر �رشورية العمر دون 

35 �سنة ه� : 0997208809 
 2225099 –

<يلزمنا موظف /ة/ ذو خربة 
 : ه���  الن�سائية  احل��ق��ائ��ب  ببيع 

 0954208066

<يلزمنا موزع بنطال رجايل ذو 
 : ه��������  ح�����وي�����������س   / خ���������ربة 

 0993493301

عمال
<ي��ل��زم��ن��ا ع��ام��ل مل��ح��ل ف���روج 
منطقة  يف  م�سوي  و  برو�ستد 

�رشورية  غر  اخلربة  الق�ساع 

ه� : 0944328400

مهن
<م��ط��ل��وب م��ع��ل��م ���س��اورم��ا ذو 
خربة للعمل يف حمل ف��روج و 

املزة بدوام  �ساورما يف منطقة 

م�سائي ه� : 0933568282 

<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال 
امل��ن��زل��ي��ة و رع���اي���ة امل�����س��ن��ن و 

الأطفال مقيمات و غر مقيمات 

 –  4 4 5 5 5 7 2  : ه���������� 

 0933439985
<يوجد لدينا مدبرات منازل و 
رع���������اي���������ة م�����������س�����ن�����ن ه���������� : 

0931606623
لعائلة  <مطلوب مقيمة 
صغيرة العمر من 45-18 
ســـنة هـ : 0932480005 

 5653309 –
منزلية  خدمة  عاملة  <مطلوب 
مقيمة لرعاية الأطفال و امل�سنن 

 –  2 1 6 5 6 6 6  : ه���������� 

 0992722275
للمنازل  <لدينا ور�سات تعزيل 
و املكاتب و ال�رشكات / مدبرات 

رعاية  و  املنزلية  لالأعمال  منزل 

امل�سنن و الأطفال مقيمات و غر 

 0993152120  : ه�  مقيمات 

 8113020 – 8113025 –
<مطلـــوب مدبـــرة منزل 
لرعايـــة مســـنة  مقيمـــة 
ة  عد ملســـا ا و  ة  مقعـــد
هــــ  املنـــزل  أعمـــال  فـــي 
 –  0 9 3 2 4 8 0 0 0 5  :

 5643866

<مرجم عربي انكليزي جماز 
بكالوريو�س يرغب بالعمل مرجم 

او  داخ���ل  ع��ق��ود  او  كتالوجات 

خارج املنزل او درو�س بالرجمة 

 : وات�����س   –  5128281  : ه��� 

 0933520401

جلميع  خ�سو�سي  <م��در���س��ة 
املواد باأ�سعار معقولة من ال�سف 




