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ب�ســـرى �سارة 
 لطالب التعليم املفتوح 

 اأ�ســـتاذ اإخت�سا�سي ملواد احلقوق واالقت�ساد 

 تعليم مفتوح - يحقق حلم جناحهم وتفوقهم 

هـ : 0956759028

ط5  صحنايا  باشرفية  شقة  <للبيع 
على العظم مقطعة من الداخل مساحة 
120م2 اكساء خارجي حجر + مصعد 

هـ : 0938071538 
طريق  80م2  م�ساحة  �سقة  <للبيع 
بريوت القدمي مفرق جبل الورد �سوكه 

على ال�سارع ال�سعر 7 مليون ي�سلح 

عيادة هـ : 0999558961 

<للبيع �سقة يف املالكي �سارع عبد املنعم 
ريا�س قبو خم�س درجات على باب م�ستقل 

على ال�سارع م�ساحة 80م2 ال�سعر 120 

مليون و بازار هـ : 0966184190 

<للبيـــع منـــزل في ابـــو رمانة 
مســـاحة 200م2 موقـــع مميـــز 
ســـكني  و  ا ي  ر جتـــا يصلـــح 
 3333608-  : هــــ  للجاديـــن 

 0932892677
جانب  رمــانــة  ابــو  يف  �سقة  <للبيع 
ال�سفارة ال�رصبية طابق اول م�ساحة 

 155 ال�سعر  قدمية  ك�سوة  130م2 
مليون و بازار هـ : 0966184190 

<للبيع او املقاي�سة منزل بالعدوي ط1 اطاللة 
قا�سيون  جبل  و  االميــان  جامع  على  جميلة 

غرفتني نوم و �سالون بلكون دلوك�س ت�سليم 

فوري طابو اخ�رص للجادين 75 مليون �سعر 

نهائي هـ : 0933709044 

الربامكة  منطقة  يف  �سقة  <للبيع 
مقابل كلية الهند�سة 3 غرف و �سوفا 

�رصقي قبلي ط2 فني  ك�سوة جيدة هـ 

 0988912080 :

طوابق   4 مــن  مــوؤلــف  عقار  <للبيع 
باحللبوين هـ : 0949877158 

ــا �ــســقــة �ــســبــابــي اأ�ــســعــار و  ــن ــدي <ل
م�ساحات خمتلفة اأر�سية و طوابق هـ 

 0988266149 :

<للبيع ترا�س يف م�رصوع دمر م�ساحة داخلية 
250م2 + ترا�س 150م2 /4 غرف نوم + 4 
حمامات + 3 �سالونات / ك�سوة ديلوك�س يوجد 

مدخل م�ستقل + غرفة مكتب خا�س + كراج 

الت�سليم  اخ�رص  طابو  رائعة  اإطاللة  لل�سيارة 

فوري للجادين هت : 0945801619 

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

 –  3136126  : هــــ  ممــيــز  مــوقــع 

 0931805301

مزة 
<للبيع �سقة يف املزة فيالت غربية ط ار�سي 
مع حديقة مع م�سبح م�ساحة داخلية 250م2 

+ حديقة 300م2 ك�سوة جيدة طابو اخ�رص 

ال�سارع  على  لل�سقة  م�ستقل  مدخل  يوجد 

فوري  الت�سليم  جتــاري  او  �سكني  ي�سلح 

للجادين هـ : 0945801619 

مشروع دمر 
�ــســارع  <لــلــبــيــع �سقة يف مــ�ــرصوع دمـــر 
املــغــربــني بــنــاء حجر ار�ــســي مــع حديقة 

م�ساحة داخلية 150م2 + حديقة 300م2 

/3 غرف نوم + �سالون / ك�سوة ديلوك�س 

مدخل م�ستقل يوجد كراج الت�سليم فوري 

للحادين هـ : 0945801619 

<للبيع �سقة يف م�رصوع دمر جانب 
م�ساحة  حجر  بــنــاء  الكني�سة  دوار 

160م2 / 3 غرف نوم + 3 حمامات 
طابو  ديلوك�س  ك�سوة   / �سالون   +

اطاللة رائعة م�سعد + كراج + مولدة 

 : هـــ  للجادين  فــري  الت�سليم  للبناء 

 0945801619

<ملحق باملزة �سارع املدار�س ك�سوة 
جيدة م�ساحة 65م2 غرفتني و �سوفا 

ط رابع فني ب�سعر 35 مليون بدون 

 –  0944246054  : هــــ  و�ــســيــط 

 6662196
<لــلــبــيــع مــلــحــق بـــاملـــزة جــبــل على 
منتفعات  و  غرفتني  الــعــام  ال�سارع 

دون  جــيــدة  ك�سوة  55م2  م�ساحة 

و�ـــســـيـــط بــ�ــســعــر 25 مـــلـــيـــون هـــــ : 

 6662196 – 0944246054

شقق متفرقة 
350م2  م�ساحة  املالكي  �سقة يف  <للبيع 
بالطة كاملة ك�سوة ديلوك�س 4 غرف نوم + 

4 حمامات + 3 �سالونات موقع مميز على 
ال�سارع يوجد م�سعد طابو اخ�رص الت�سليم 

فوري للجادين هـ : 0945801619

<للبيع �سقة يف بلودان بناء حجر ط 
داخلية  م�ساحة  حديقة  مع  ار�سي 

250م2  ترا�س  و  حديقة  150م+2 
يوجد بئر ماء + �سوفاج خا�س لل�سقة 

طابو اخ�رص مدخل م�ستتقل للجادين 

هـ : 0945801619 

بالق�سور  منزل  املقاي�سة  او  <للبيع 
�سارع الكزبري طابق ار�سي غرفتني 

و �سوفا ي�سلح لل�سكن او عيادات او 

مــكــتــب حمـــامـــي 70 مـــلـــيـــون هـــــ : 

 0951553163

<لالجار �سقة يف م�رصوع دمر ج 4 
ط ار�سي مع حديقة م�ساحة داخلية 

150م2 + حديقة 300م2 / 3 غرف 
نوم و �سالون ي�سلح �سكني او مركز 

عيادات او مقر �رصكة / للجادين هـ : 

 0945801619
�سكنية  �سقة  �سمن  غــرفــة  يــوجــد   >
فارغة من غري عف�س منافع م�سركة 

الــثــورة �سوق  �ــســارع   اآو بنتني  لبنت 

هاتف  غنم  حارة  مناخلية  النحا�سني 

2326854 / 0944574456
<لالجار ال�سنوي �سقة مفرو�سة يف 
م�رصوع دمر ج 10 بناء حجر م�ساحة 

180م2 / 3 غــرف نــوم و �سالونني 
للبناء  مولدة   + م�سعد  جيدة  ك�سوة 

اطاللة رائعة ب�سعر 350 األف �سهريا 

للجادين هـ : 0945801619 

<مطلوب شقة مفروشة لالجار 
تصلـــح لعريس جديـــد يفضل 
منطقـــة البرامكـــة و مـــا حولها 
او  الوليـــد  بـــن  او شـــارع خالـــد 
شـــارع بغداد و بسعر مناسب هـ 

 0988076849 :
رمانة  بابو  ال�سنوي  لالجار  <منزل 
م�ساحة  اليابانية  لل�سفارة  مال�سق 

و  مفرو�س  ديلوك�س  �سوبر  200م2 
يف�سل غري �سوري هـ : 0938480950 

 0964745700 –
دوبلك�س يف م�رصوع  �سقة  <لالجار 
دمر 3 غرف نوم + 3 �سالون و مطبخ 

و حمام عدد 2 مفرو�س مع ترا�س + 

غرفة طعام هـ : 0944426222 

<غرفة فندقية مفرو�سة مع حمام و�سط 
ــنــة دمــ�ــســق لـــالجـــار الــيــومــي و  مــدي

لليلة  ل.�س   5000 ب�سعر  االأ�سبوعي 

الواحدة هـ  : 0955560319 

<منزل للبيع في القابون جتمع 
أبــــراج جمعيــــة وزارة األوقــــاف / 
أبراج نظامية / كتلة ثالثة ط8 
مســــاحة 112م2 زاوية جنوبية 
غربيــــة علــــى العظــــم / تســــليم 

جمعية / هـ : 0937390530 
<للبيع �سقة يف قد�سيا �سارع الثورة 
140م2  م�ساحة  العام  ال�سارع  على 

طابو �سوبر ديلوك�س ال�سعر 30 مليون  

هـ : 0955606868 – 4460262 

<للبيـــع منزل فـــي باب مصلى 
 5  /  2 100م مســـاحة   1 ط
غـــرف / كســـوة جيـــدة جاهـــز 
للسكن السعر 65 مليون قابل 

للتفاوض هـ : 0988897581 
بعد  قد�سيا  يف  �سكنية  �سقة  للبيع 

�ساحة االأمل بناء حجر ط1 غرفتني و 

منافع ك�سوة جيدة طابو اخ�رص هـ : 

 0988912080
الدين  ركــن  يف  �سكنية  �سقة  <للبيع 
ال�سيدلية غرفة و  ال�سيخ خالد جانب 

�سالون ك�سوة و�سط مع ال�سطح ب�سعر 

8 مليون هـ : 0938565525 
خلف  ببيال  في  ل  منز <للبيع 
موزع  و  فني غرفتني   2 البلدية ط 
 : هـ  65م2  اخضر  طابو  السطح  مع 

 0941776660
<للبيع رقم اكتتاب يف جمعية �سدى 
/ خم�س�س  الــفــيــحــاء  او  الــ�ــســعــب 

مبنطقة  م2   160-120 مب�ساحة 

ــجــاع هــــ :  ــب �ــســاحــيــة قــد�ــســيــا و ال

 4472374 – 0951418823
<منزل للبيع يف املليحة قرب االأفران 
85م2 للجادين غرفتني و �سالون و 

منتفعات هـ : 0944487525 

<للبيع منزل يف جرمانا حي القريات 
االآ�ــســيــة ط3 فني  مــدر�ــســة  مــقــابــل 

مــ�ــســاحــة 85م2 لــال�ــســتــعــالم هـــ ك 

 0955588341
<للبيع �سقة �سكنية يف كفر بطنا ط3 مك�سية 
م�ساحة 80م2 مع تكييف / طابو /  و فلر 

ال�سعر بعد املعاينة �سارع عام �سالة �سادي 

هـ : 0933350515 – 0991575149 

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

مــنــزل م�ساحة  الــ�ــســنــوي  <لــالجــار 
االأ�ــســد  بــ�ــســاحــيــة  /ط2/  160م2 
غري  مك�سي  العام  ال�سارع  ال�سكنية 

مـــ�ـــســـكـــون و غــــري مـــفـــرو�ـــس هـــــ : 

 –  0 9 3 8 4 8 0 9 5 0
 0964745700

<لالجار لعائلة �سغرية منزل يف الزاهرة 
اجلديدة  بالقرب من احلديقة غرفتان و 

منافع ط4 ك�سوة جيدة بدون فر�س الدفع 

كل 6 ا�سهر هـ : 0933495729 

<لالجار ال�سنوي  �سقة يف م�رصوع 
دمر ط1 من�سوب عايل اجتاه مدر�سة  

لرواد املجد جزيرة 23 ك�سوة ديلوك�س 

دفع �سنوي مقدما  150 الف �سهريا 

هـ : 0988266149 

دم�سق  مدينة  و�سط  فندقي  <جناح 
غرفتني مع �سالون و منافع للعائالت 

و الطالب لالجار اليومي و االأ�سبوعي 

ب�سعر 7000 ل.�س لليلة الواحدة هـ 

 0955560319 :

<لالجار غرفة مفرو�سة مع �ساحبة 
املنزل ب�سارع بغداد طابق اأول لالناث 

 –  2315759  : هــــــــ  فـــــقـــــط 

 0959866439
الطلياين طابق  <لالجار �سويت يف 
ثالث غرفتني و منافع فر�س و ك�سوة 

جيدة هـ : 0933210672 

<لالجا راو البيع او املقاي�سة منزل 
م�سعدين  مع  ط6  التجارة  ب�رصقي 

اإطاللة رائعة كراج �سيارة ناطور دون 

فر�س 3 غرف و �سالون ب 275 األف 

�سهريا هـ : 0951553163 

�سبابي  اكــتــتــاب  ـــــام  اأرق <مــطــلــوب 
�ساحية قد�سيا و دميا�س للبيع و �سقق 

و  بال�ساحية  م�ستلمة  و  خم�س�سة 

ـــجـــاديـــن فـــقـــط هـــــ :  ـــل الــــدميــــا�ــــس ل

 0988266149
<للبيع او ال�رصاء دفاتر �سكن �سبابي 
جميع الفئات / اأ – ب – ج / متقدم 

 –  0951418823  : هـ  متاخر  او 

 4472374

<للبيع حمل جتاري يف م�رصوع دمر 
�سوق  �سمن  الــ�ــســارع  عــلــى   12 ج 

جتاري م�ساحة 30م2 طابو اخ�رص 

فــوري  الت�سليم  مــلــيــون   45 ب�سعر 

للجادين هـ : 0945801619 

<للبيع او االجــار حمل جتــاري يف 
قرب عاتكة جانب جامع االإمام الذهبي 

/ زاوية / م�ساحة 10م2 + �سقيفة 

ارتفاع مرين هـ : 0999703831 

<للبيع قبو جتاري يف جرمانا حي 
 / 150م2  م�ساحة  القدمية  البلدية 

 : طابو جتــاري / مدخل م�ستقل هـ 

 0993414284 – 5610173
باملرجة  مستودع  التسليم  <برسم 
 : هـ  28م2  مساحة  رامي  زقاق  نزلة 

 0944500774
<للبيع حمل فروج برو�ستد و �ساورما 
م�ساحة 50م2 مع كامل التجهيزات 

يف املزه ال�سعر مغر/ بعد املعاينة /

للجادين فقط هـ : 0933568282 

للبيع  ال�سعالن  يف  جتــاري  <عقار 
قــبــو جتــاري  مــع  200م2  مــ�ــســاحــة 

ديلوك�س  كــ�ــســوة  200م2  م�ساحة 

لــــال�ــــســــتــــعــــالم االتـــــ�ـــــســـــال هـــــــ : 

 0944275124
حمل  منزل  على  املقاي�سة  او  <للبيع 
�ساحة  مميز  موقع  رمانة  بابو  جتــاري 

ق�رص ال�سيافة جانب بنك االردن 30م2 

فوري  ت�سليم  منتفعات  و  بوفيه  يوجد 

125 مليون هـ : 0951553163 
<للبيع حمل ب�سارع خالد بن الوليد 
على  48م2  مــ�ــســاحــة  واجــهــتــان  ــه  ل

ال�ساغرع العام قريب من جامع زيد 

بن ثابت هـ : 0933225561 

<للبيع او االجار حمل جتاري طريق 
مياه  وحـــدة  مقابل  قد�سيا  �ساحية 

نظامي  طابو  41م2  م�ساحة  قد�سيا 

ك�سوة ديلوك�س جمهز بعدة �سالون 

حالقة ن�سائية و ي�سلح جلميع املهن 

االخرى هـ : 0956789777 

<للبيع حمل جتاري يف �سارع خالد 
ــ�ــســارع  ال عــلــى  15م2  الــولــيــد  بـــن 

ـــك و فـــــــروغ هــــــ :  الـــرئـــيـــ�ـــســـي مـــل

 0988912080
باملزة جبل  للت�سليم  <حمل جتــاري 
م�ساحة  الفتح  موقف  العام  ال�سارع 

23م2 مع منتفعات مرخ�س عقاري 
 –  0944246054  : هــــ  بـــفـــروغ 

 6662196
مقابل  ــا  جــرمــان <لــلــبــيــع حمـــل يف 
�سمن   / 22م2  م�ساحة  ال�سريتيل 

العبارة / ك�سوة ممتازة فروغ + ملكية 

 : هـــ  الــذمــة  بــــريء  فــــوري  الت�سليم 

 4472374 – 0951418823
<للبيع فروغ قبو يف باب م�سلى �ساحة التربيد 
م�ساحة 90م2 ار�س و �سقيفة جديد و خ�سب 

70م2 ت�سلح م�ستودع او ور�سة خياطة ال�سعر 
60 مليون و بازار هـ : 0944275124 

<للبيع معمل م�ساحة 1200م2 يف 
منطقة عدرا ال�سناعية بريء الذمة و 

ــراغــبــني الــتــوا�ــســل هــــ :  ــل املـــالـــيـــة ل

 0933223129 – 2762111
<بناء جتــاري اربــع طوابق يف باب 
توما على ال�سارع العام م�ساحة الف 

م2 ك�سوة �سوبر ديلوك�س مع م�سعد 

و مولدة كهربائية لال�ستعالم االت�سال 

هـ : 0944275124 

للت�سليم  توما  بباب  الب�سة  <حمــل 
الفوري مع ب�ساعته هـ : 2230767 

 0937156362 –
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املــــديـــــــر امل�صـــــــــوؤول: املهند�س �صـــــمري طــــــ�لـــو
جم�نية  - �صبوعية  اأ  - اإعالنية 

�صبت يوم  كل  �صب�ح  اأ�صبوعيً�  ت�صدر 

مطلوب لالإيجار منزل لعائلة �سغرية 

 بدون و�سيط - مزة اتو�سرتاد 

اأو مزة فيالت غربية 

 للتوا�سل 0969240240  / 0944474020 

حمل األب�سة 
بباب توما 

 للت�سليم الفوري مع 

ب�ساعته 
0937156362 / 2230767 

<مطلوب للعمل فورا لدى �رصكة دعائية 
موظفة ذات مظهر الئق بدوام 8 �ساعات 

و  الثانوية  ال�سهادة  حملة  من  يف�سل 

�ــســنــة مبجال   35 يــتــجــاوز  ال  الــعــمــر 

اال�ستقبال االت�سال من -11 6 م�ساء 

هـ : 0993886597 – 2274341

<مــطــلــوب حمــا�ــســب خــريــج جتــــارة و 
اقت�ساد للعمل يف �رصكة طبية بدم�سق 

ــامــج االمــــني و  ــرن يــتــقــن الــعــمــل عــلــى ب

او  االإلزامية  موؤدي اخلدمة  و  االوفي�س 

معفى منها هـ : 0936229981 

مكتب  يف  للعمل  اآنــ�ــســة  <مــطــلــوب 
طباعة و ت�سوير م�ستندات العمر دون 

25 �سنة يف �ــســاحــة عــرنــو�ــس هـــ : 
 0949721173

ميدانية  ت�سويق  موظفة  <مــطــلــوب 
قد�سيا  منطقة  يف  جتــاريــة  ل�رصكة 

ــــف �ــســهــريــا هــــ :  ـــب 100 ال ـــرات ب

 0931606999 – 3221935
<�رصكة �سناعية يف عدرا ال�سناعية 
بحاجة اىل �ساب او �سابة يتقن العمل 

عــلــى بـــرنـــامـــج االأمــــــني حمــا�ــســبــيــا 

 2225105  : هـ  موؤمنة  املوا�سالت 

 2218738 –
<�رصكة جتارية باحلريقة ترغب بتعني 
للعمل  معهد جتاري  موظفة خريجة 

او  االإداري  املحا�سبة  بــرامــج  على 

رجــاء  عطلة  �سبت  و  جمعة  االأمـــني 

االتــــ�ــــســــال بــــرقــــم الــــواتــــ�ــــس هـــــ : 

 0933775194
<م�ستودع طبي يف الربامكة بحاجة 
اإىل موظفات باالخت�سا�سات التالية 

/ مق�سم – �سكرتاريا – ا�ستقبال / 

براتب �سهري 70 األف و املوا�سالت 

 –  2253712  : هــــــ  ــــة  مــــن مــــوؤ

 0996677444
محل  في  للعمل  ب  شا منا  <يلز
مشق  بد ة  ر لثو ا ع  ر بشا ي  ر جتا
الواجهة  على  خطوط  عارض  للعمل 
 : هـ  راتب  ممكن  و  جيدة  بنسبة 

 0960001802
تطلب  الغذائية  لل�سناعات  <�رصكة 
رئي�س مبيعات ذو خربة للعمل لديها 

هـ : 0993364400 

سيارات لآلجار
<مطلوب سيارة مغلقة بدون سائق 
للعمل  السنوي   او  الشهري  لالجار 
غذائية  د  موا توزيع  شركة  في 
 : هـ  للتواصل  دمشق  مدينة  ضمن 

 0954857427

موظفون
ــة بــاحلــريــقــة ترغب  <�ــرصكــة جتــاري
بتعيني موظفة جتيد اللغة االنكليزية 

الدوام من 9،30 لل 4،30 جمعة و 

�سبت عطلة رجاء االت�سال على رقم 

الوات�س هـ : 0933775194 

<�رصكة �سناعية كربى  بريف دم�سق 
بحاجة اىل مدير �سبكات حا�سل على 

او  املــعــلــومــاتــيــة  بالهند�سة  �ــســهــادة 

االت�ساالت و خربة بادارة ال�سبكات 

معفى او موؤجل بخدمة العلم يرجى 

hr@ اىل  الذاتية  ال�سرية  ار�ــســال 

madargroup-sy.com
<تعلن شركة للمواد الغذائية  بشارع 
محاسبة  لتعيني  حاجتها  عن  بغداد 
سنة  عن  تقل  ال  بخبرة  مستودعات 
و  األمني  برنامج  على  العمل  جتيد 
اإلكسل الدوام من 8صباحا – 4،30 
لتحديد موعد املقابلة االتصال هـ : 

 0944218493
تطلب  بال�سبورة   هند�سية  <�رصكة 
بــحــ�ــســاب  خـــــربة  ة/   / حمـــا�ـــســـب 

التكاليف املوا�سالت موؤمنة من و اىل 

املزة  هـ : 0956736666 

يطلب  الدولية  اال�ستثمارات  <مركز 
مديرة عالقات عامة جامعية و لديها 

خـــربة حــ�ــرصا عــلــى الــواتــ�ــس هــــ : 

 0950055163
<�رصكة متخ�س�سة باأعمال الديكور 
ة املفرو�سات بحاجة اىل ر�سام /ة/ 

اتــوكــاد او 3d  ماك�س فــريي هـــ : 

 0956736666
<�رصكة جتارية تفتح فرعها اجلديد 
للقيام  موظفة  اإىل  بحاجة  بالربامكة 

باأعمال اإدارية بدوام �سباحي و راتب 

األــف مبدئيا ال�سهادة و اخلربة   50
غـــري �ـــرصوريـــة يــفــ�ــســل مـــن �سكان 

املنطقة العمر دون 35 االت�سال من 

 –  2274340  : هـــ  م�ساء   6-11
2274342

<مطلوب للعمل ان�سة يف حمل احذية 
 : هـــ  لال�ستعالم  الــدويــلــعــة  مبنطقة 

 4717233

ــالجــار  <مـــطـــلـــوب حمـــل جتـــــاري ل
م�ساحة حوايل 25م2 �سارع حلب او 

 : هـــ  العبا�سيني  او  بــغــداد  �ــســارع 

 4430204 – 0998000123
<لالجار حمل جتاري يف قرب عاتكة 
ال�سوق التجاري جانب جامع االإمام 

ــــة مــ�ــســاحــة 10م2 +  الــذهــبــي زاوي

ــــن هــــــ :  �ـــســـقـــيـــفـــة ارتــــــفــــــاع مــــري

 0999703831
<حمــــــل لـــال�ـــســـتـــثـــمـــار بــتــخــطــيــط 
 : هـــ  االت�سال  اجلمالة  كفر�سو�سة 

 0930336708
<حمل يف �سارع العابد لال�ستثمار 
م�ساحة 14م2 مع �سقيفة عالية هـ : 

 0932217067
الهال  �سوق  <لال�ستثمار حمل يف 
ــــــ :  ــــطــــاين مـــــوقـــــع جــــيــــد ه ــــل ــــزب ال

 0944215838
<مطلوب حمل جتاري لالجار ب�ساحة 
العبا�سيني او الق�سور او التجارة على 

�سارع عام م�ساحة حوايل 25م2 هـ : 

 2745000 – 0933303036

<لــلــبــيــع ار�ـــس عــلــى طــريــق املــطــار 
اجل�رص االول جانب م�رصوع االندل�س 

فــوري  الت�سليم  دومن   12 م�ساحة 

�سكني –  ت�سلح م�رصوع جتاري – 

�سياحي  طابو  هـ : 0955606868 

 4460262 –
قلعة جندل طابو  ار�ــس يف  <للبيع 
اخ�رص مفرزة غرب خان ال�سيح مطلة 

ـــالم هـــــ :  ـــس ـــ� ــــو�ــــســــراد ال عـــلـــى ات

 0933594898 – 6823448
<مزرعة للبيع بزبدين م�سونة م�سبح 
 / غــرف   / م�سكل  �سجر   / بئر   /

130م2  هـ : 0944487525 

فــقــط مكتب جتــاري  <لــال�ــســتــثــمــار 
يف  فني  اأول  طابق  28م2  م�ساحة 

فكتوريا بناء فندق ا�سيا ي�سلح لعدة 

 –  0954681785  : هـــــ  مـــهـــن 

2223901 بعد ال�ساعة 12 
<لالجار مكتب يف البح�سة م�ساحة 
50م2 ك�سوة �سوبر ديلوك�س غرفتني 
 : هـــ  ثالث  طابق  منافع  و  �سوفا  و 

 0933223027
<مطلوب مكتب جتاري او �سكني بدم�سق 
/ طلياين – عرنو�س – �سعالن – �سارع 

احلمرا – �سارع العابد / للمقاي�سة على 

�سقة يف قد�سيا الثورة مع دفع الفرق هـ : 

 0955606868 – 4460262

<�رصكة طبية رائدة بدم�سق بحاجة 
 – دم�سق   / مبيعات  مندوبني  اىل 

م�سايف دم�سق – الغوطة – القنيطرة 

/ حا�سل على �سهادة ثانوية و موؤدي 

اخلدمة او معفى منها لديه خربة و 

رغبة للعمل يف جمال املبيعات هـ : 

 0936229981
<مطلوب للعمل حصرا بدوام 
فـــي مكتب دعايـــة مصمم /ة/ 
خبـــرة  لديهـــم  تتوفـــر  ممـــن 
الفوتوشـــوب  ببرامـــج  عاليـــة 
االنديزايـــن  و  االلســـتريتر  و 
 –  0944355358  : هــــ  معـــا 

 2332611
يطلب  الدولية  اال�ستثمارات  <مركز 
مديرة مبيعات جامعية و لديها خربة 

ـــــس هـــــــ :  ـــــ� ـــــوات ــــى ال حـــــ�ـــــرصا عــــل

 0950055163
تفتتح  العاملية  املــاركــات  الأ�ــســهــر  ــة  <وكــال
�سالتها اجلديدة باحلمرا بحاجة اإىل موظفة 

/ ري�سب�سن – خدمة زبائن – �سكرتارية / 

بدوام 8 �ساعات العمر حتى 35 �سنة اخلربة 

جامعية  اأو  ثانوية  ال�سهادة  �ــرصوريــة  غري 

 : هـ   6-11 من  االت�سال  األــف   75 براتب 

 2274342 – 0955553922
�سناعة  لــ�ــرصكــة  مــــوزع  <مــطــلــوب 
منظفات �سممن دم�سق ال يتجاوز 45 

�سنة لالت�سال من 5 �سباحا – 5 هـ 

 0938154646 – 2258017:

<�ــرصكــة جتــاريــة بــحــاجــة اىل رفــد 
كوادرها / اإداريني / عمال / �سائقني 

 : هــــــ  جــــيــــد  راتــــــــب  و  بــــــــــدوام   /

 5643460 – 0930147448
يطلب  الدولية  اال�ستثمارات  <مركز 
مديرة اقليمية لل�سوؤون الرو�سية جتيد 

اللغة الرو�سية االت�سال ح�رصا على 

الوات�س هـ : 0950055163 

و  لرتيب  حمجبة  موظفة  <مطلوب 
م�ستودع جتاري  ب�سائع يف  تنظيم 

براتب جيد  م�ساء   5-9 من  ــدوام  ال

للعمل يف املجتهد هـ : 2249512 

 0933249512 –
للعمل لدى �رصكة جتارية  <مطلوب 
 : هـــ  لال�ستف�سار  مبيعات  مــوظــف 

 0936018917 – 2221836

<�ـــرصكـــة جتـــاريـــة بــ�ــســارع بـــغـــداد جـــادة 
اخلطيب تطلب موظفة جتيد اللغة االنكليزية 

و ال�سكرتاريا و االأعمال املكتبية يف�سل من 

�سكان املنطقة هـ : 0936053309 

يف  ل�رصكة خمت�سة  مبيعات  مندوبات  <مطلوب 
جمال التجميل و العناية بالب�رصة يف منطقة قد�سيا 

براتب 75 األف تقريبا العمر دون 30 �سنة اخلربة 

غري �رصورية هـ : 3239040 – 096718788 

ــه خـــربة يف  ــدي <مــطــلــوب مــرجــم ل
ترجمة الن�سو�س القانونية و البحوث 

االت�سال  االنكليزي  العربي اىل  من 

على الوات�س هـ : 0933446080 

 web developer / مطلوب مربمج>
android developer /  / خربة مع 
تفرغ كامل معفى او موؤجل من خدمة العلم 

hr@ : يرجى اإر�سال ال�سرية الذاتية اىل

madargroup-sy.com
<�رصكة مواد غذائية تطلب مندوبني 
�سهادة  و  باالأ�سواق  خــربة  مبيعات 

�سواقة راتب ثابت + عمولة + مكافاأة 

 : هـــ   5-12 مــن  االت�سال  �سهرية  

 9786 – 0932593311
موظفة  اإىل  بحاجة  <�رصكة جتارية 
 / مق�سم  التالية  باالخت�سا�سات 

ا�ستقبال / �سكرتاريا براتب �سهري 

60000 ل.�س املوا�سالت موؤمنة و 
ـــــــة هـــــــ :    اخلــــــــــربة غــــــري �ـــــــرصوري

 2253712 - 0996677444
<جمموعة جتارية ترغب بتعيني اآن�سة للعمل 
فورا بدوام 8 �ساعات يف جمال / املحا�سبة 

– ال�سكرتارية – خدمة الزبائن / العمر دون 
35 �سنة و ال�سهادة ثانوية كحد اأدنى الراتب 
 : 11-6 هـــ  اأ�سبوعيا االت�سال مــن  األــف   2

2274340 – 0933606019
<يلزمنا موظف /ة/ ذو خربة يف بيع 
ــــيــــة هــــــــ :  ــــ�ــــســــائ ــــن احلـــــقـــــائـــــب ال

 0954208066
<�رصكة طبية تطلب خمل بيانات / 
فوترة / �سهادة ثانوية عامة او جتارية 

و  االوفــيــ�ــس  و  االمـــني  برنامج  يتقن 

ـــــــوؤدي اخلــــدمــــة او مــعــفــى هـــــ :  م

 0936229981
<م�ستودع طبي بالربامكة بحاجة اإىل موظفة 
للعمل لديه براتب 50 الف / �سكرتاريا تنفيذية 

+ خدمة زبائن + ت�سويق مبا�رص / العمر دون 

35 �سنة و اخلربة غري �رصورية املوا�سالت 
موؤمنة هـ : 0933030877 

سكرتاريا
<مطلوب �سكرترية لوكالة �سياحة و 
�سفر ذات مظهر الئق و لباقة باحلديث 

و جتيد ا�ستخدام الكمبيوتر و اخلربة 

غري �رصورية هـ : 0962703703

<مطلوب �سكرترية تنفيذية للعمل لدى 

باأعمال  متخ�س�سة  هند�سية  �رصكة 

ت�سميم و تنفيذ الديكور بال�سبورة / 

املوا�سالت موؤمنة من و اإىل املزة / 

هـ : 0956736666 

<مطلوب ســـكرتيرة لشركة  
ابـــو  فـــي  عقاريـــة  جتاريـــة 
 –  3333608  : هــــ  رمانـــة 

 0932892677



9336 2019 العــــدد 754  -  15   حزيران        4



2019 العــــدد 754  - 9336 155   حزيران       



9336 2019 العــــدد 754  -  15   حزيران        6

<�رصكة جتارية بالربامكة بحاجة اىل رفد 
كوادرها باالخت�سا�سات التالية / �سكرتاريا 

/ حما�سبة / خدمة زبائن / براتب 65 األف 

العمر دون 35 �سنة املوا�سالت موؤمنة هـ : 

 2225099 – 0993882780

عمال.
<يلزمنا عامل ملحل فروج برو�ستد و 
او  بخربة  الق�ساع  مبنطقة  م�سوي 

بدون خربة هـ : 0944328400

<يلزمنا عمال تو�سيل طلبات ملطعم 
 : هــــــــ  ــــــجــــــارة  ــــــت ال مــــنــــطــــقــــة  يف 

 0944594947
طلبات  موظفني حت�سري  اىل  <بحاجة 
�سهادة اإعدادية كحد ادنى للعمل ب�رصكة 

طبية بدم�سق هـ : 0936229981 

<مطلوب عامل او عاملة �سمن ور�سة 
م�سبق  بـــرزة  م�ساكن  يف  حــلــويــات 

ال�سنع الدوام 8 �ساعات براتب 45 

الف هـ : 0944501616 

اىل  بحاجة  الطلياين  يف  <مطعم 
عامل / تو�سيل طلبات و جملى / هـ 

 0944606799 – 3347767 :

مهن
<للعمل فورا بور�سة يف باب م�سلى 
اخلــربة غري �رصورية  اإلكرون  فني 

العمر دون 25 �سنة الدوام من 8،30 

�سباحا – 5 م�ساء براتب 60 األف  

مبدئي هـ : 0937756448 

<يلزمنا �سيف �سناك معلم ب�سطة و 
غريل ملطعم يف منطقة التجارة هـ : 

 0944594947

<مــطــلــوب �ــســكــرتــرية اأنــيــقــة ملكتب 
جتاري بدم�سق هـ : 2165666 – 

 0933600004
<�رصكة طبية بحاجة اإىل �سكرترية و 
براتب  لديها  للعمل  اإداريـــة  موظفة 

�سهري 65000 ل.�ــس اخلــربة غري 

 : هـ  موؤمنة  املوا�سالت  و  �ــرصوريــة 

  0996677444 – 2253712
<يلزمنا اآن�سة للعمل �سكرترية ذات مظهر الئق 
املجتهد  م�سفى  خلف  طبية  عيادة  يف  للعمل 

للتوا�سل على الوات�س هـ : 0966116500 

<�رصكة متخ�س�سة مبجال العناية بالب�رصة 
و التجميل بحاجة اىل موظفة حمجبة للعمل 

ليها باالخت�سا�سات التالية / �سكرتاريا + 

اأ�سبوعيا  األـــف   20 بــراتــب  زبــائــن  خــدمــة 

اخلربة غري �رصورية و العمر دون 35 هـ : 

 2225099 – 0997208809

سكرتاريا
جبل  املــزة  مبنطقة  للعمل  <مطلوب 
للعمل �سمن  اآن�سات  العام  ال�سارع 

عيادة طبية بدوام �سباحي او م�سائي 

 : هـ  الرقم  على  ر�سالة  لال�ستعالم 

 0947464544
حتمل  ال  و  عمل  لديها  لي�س  <ملــن 
ال�سهادة اأو اخلربة �رصكة تعمل يف 

تعلن عن حاجتها  اال�سترياد  جمال 

عـــدة  يف  لـــلـــعـــمـــل  ــــات  ــــس ــــ� اآن اإىل 

اخت�سا�سات بدوام كامل و راتب 75 

 : هــــ  �ــســنــة   35 ــعــمــر دون  ال األـــــف 

2274341 – 0966226640

<مطلوب �سكرترية للعمل لدى �رصكة 
 –  0936018917  : هـــ  ــة  جتــاري

 2221836
ــوب �ــســكــرتــرية ملــنــزل رجــل  <مــطــل
العمر  مقيمة  او غري  مقيمة  مليونري 

من 18-32 �سنة براتب مغري ذات 

 : هـ  موؤمنة  املوا�سالت  الئــق  مظهر 

 2216866 – 0937779048
<م�ستوردين من ال�سني بحاجة اإىل / حما�سبة – 
�سكرترية – ا�ستقبال / للعمل لدى �سالتها مب�ساكن 

األــف ال�سهادة  بــدوام 8 �ساعات و راتــب 60  بــرزة 

املوا�سالت   30 العمر حتى  و  اأدنــى  كحد  بكالوريا 

موؤمنة هـ : 0994488637  – 2274342

<مطلوب �سكرترية للعمل يف مكتب 
حمامي دوام م�سائي من 6-9 اخلربة 

غري مطلوبة جرمانا – �ساحة الرئي�س 

بــــــعــــــد اأفـــــــــــــــــــران تــــــــــــــازة هــــــــــ : 

 0932796460

�سيف   / عربية  حلويات  �سيف  <مطلوب 
نوا�سف للعمل يف �رصكة لل�سناعات الغذائية 

اخلربة مطلوبة هـ : 0993364400

يطلب  القدمية  دم�سق  يف  <مطعم 
�سيف مازة / �سيف �ساخن / عمال 

جلي هـ : 0966322207 

حالقة و جتميل 
<مركز جتميل بحاجة غالى كوافيرة 
 : هـ  سنوات   5 عن  تقل  ال  بخبرة 

 0955402154
<مطلوب مندوبة عدد 2 لبيع امليك 
التجميل  محالت  و  للصالونات  اب 
 - 2237474 60 ألف هـ :  راتب 

0932965820

رعاية وتنظيف
<مطلوب مساعدة ألعمال املنزل 
دوام 8 ساعات يوميا غير مدخنة 
للعمل في مشــــروع دمر او ضاحية 
قدسيا او املالكي او كفرسوسة هـ : 

 0932480005 –  5653309
<مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى عائلة 
 : هـــ  دوام  او  مقيمة  للعمل  حمــرمــة 

 2165666 – 0992722275
و  أطفـــال  مربيـــة  <مطلـــوب 
املساعدة بأمور املنزل بدمشق 
 ( جيـــد  براتـــب  طرطـــوس  او 
غيـــر مدخنـــة ( للجـــادات هـ : 

 0996576632
لالأعمال  مــنــزل  مــدبــرات  <مــطــلــوب 
االأطفال  و  امل�سنني  رعاية  و  املنزلية 

مـــقـــيـــمـــات و غــــري مـــقـــيـــمـــات هـــــ : 

 0933439985 – 4455572
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برنامج  <م�سمم ر�سوم لالأطفال / 
االل�سرير / يرغب بالعمل مع دار 

نــــ�ــــرص لــــكــــتــــب االأطــــــــفــــــــال هـــــــ : 

 0934185129
<رجــــل مــن عــائــلــة مــعــروفــة ارغــب 
بالعمل ب�سفة �سائق لدى �سيدة اأعمال 

هـ : 0997200376 

<للجادين بيع فوري بداعي ال�سفر 
اأجهزة ت�سنيع معجنات و كاتو بحالة 

جيدة هـ : 0944218246 

<للبيع اآلة ت�سوير مكتبية نوع ريكو 
 0951418823  : بحالة  جيدة هـ 

 4472374 –
<مطلوب مفرو�سات مكتبية م�ستعملة 
نظيفة او جديدة ب�سعر منا�سب هـ : 

0936002008

<مطلوب شهادة صيدلة خدمة ريف 
دوام  مع  دمشق  ريف  في  لصيدلية 

حصرا هـ : 0934651494
عيـــادة  الفـــوري  <للتســـليم  
وســـط البلـــد كســـوة جيـــدة /
70م2 ) شـــارع  ط1/ مســـاحة 
 : هــــ  للجاديـــن    ) رئيســـي 

 0937323675

عائلة  لــدى  للعمل  �سائق  <مطلوب 
كامل  ـــدوام  ب �سنة   -50  40 بعمر 

ب�رصط ان يكون قد عمل �سابقا لدى 

عائلة االت�سال من 12-9 م�ساء هـ : 

 0935048314
مراآب  يف  للعمل  �سائقني  <مطلوب 
ــــق هـــــــ :  ــــس ــــة دمــــ� ــــن �ــــســــمــــن مــــدي

 –  0 9 3 3 5 2 4 4 6 6
 0944411301

أزياء
الجنـــوري  خياطـــة  <ورشـــة 
يلزمهـــا عامالت امبالج براتب 
ممتـــاز و بـــدل مواصـــالت هــــ : 

 0949292981
األب�سة اأطفال بناتي بحاجة  <معمل 
اىل م�سممني ذوو خربة للتوا�سل هـ 

 0933444052 :

<يلزمنا عمال درزة – حبكة في مجال 
الالجنوري بأجور ممتازة للعمل مقابل 
 –  0944496265  : هـ  احريقة 

 2243776
اىل  بحاجة  والدي  األب�سة  <معمل 
عامل /ة/ �سحب قوالب / امبالج / 

ق�س هـ : 0933949404 

جرمانا  يف  ن�سائية  األب�سة  <معمل 
م�ساعد   / مــقــ�ــســدار  اىل  بــحــاجــة 

 –  0938462032  : هـ  مق�سدار 

 5636204

ل  منـــز ة  بـــر مد ب  <مطلـــو
مقيمة لرعاية مســـنة مقعدة 
و املساعدة في أعمال املنزل هـ 
 5643866 – 0932480005 :

<مطلوب عاملة خدمة منزلية مقيمة 
ــة االأطـــفـــال و املــ�ــســنــني هــــ :  ــرعــاي ل

 0992722275 – 2165666
<مطلوب مدبرة منزل مقيمة 
بني دمشـــق و طرطوس براتب 
 : هــــ  للزيـــادة  قابـــل  ألـــف   75

 0996576632
بحاجة  دم�سق  �سغرية يف  <عائلة 
اىل مــدبــرة مــنــزل غــري مقيمة هـــ : 

 0968888630 – 4433084
لالأعمال  مــنــزل  مــدبــرات  <مــطــلــوب 
االأطفال  و  امل�سنني  رعاية  و  املنزلية 

بني  العمر  مقيمات  غــري  و  مقيمات 

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

ئلـــة  لعا مقيمـــة  ب  <مطلـــو
 45 -18 مـــن  العمـــر  صغيـــرة 
 –  0932480005  : هــــ  ســـنة 

 5653309
و  للمنازل  تعزيل  ور�ــســات  <لدينا 
املكاتب و ال�رصكات / مدبرات منزل 

و  امل�سنني  رعاية  و  املنزلية  لالأعمال 

االأطفال مقيمات و غري مقيمات هـ : 

 –  8113025  –  0993152120
 8113020

سائقني 
�سائق  اإىل  بــحــاجــة  طبية  <�ــرصكــة 
حــا�ــســل عــلــى  �ــســهــادة اإعـــداديـــة و 

اخلدمة  موؤدي  العمل  �سغط  يتحمل 

او معفى منها هـ : 0936229981 

<اأ�ستاذ اخت�سا�سي ملواد احلقوق 
و االقت�ساد لطالب التعليم املفتوح هـ 

 0956759028 :

<درو�ــس لتعليم العزف على االآالت 
املو�سيقية / كمان – بيانو – عود / 

ال�سبع  املبتكرة يف  احلديثة  بالطرق 

بـــحـــرات ) خــــربة 20 عــــام ( هــــ : 

 0944203733
<مطلوب درو�ــس خا�سة يف جمال 

الت�سدير هـ : 0936002008 

طويلة  خربة  انكليزية  لغة  <مدر�س 
م�ستعد الإعطاء درو�س بطريقة �سهلة 

 : هـــ  امل�ستويات  جلميع  مب�سطة  و 

 0946714139

ـــســـاب مــتــعــلــم يــبــحــث عـــن عمل  �>
�سباحي او م�سائي لدى ال�رصكات او 

ال�سادة التجار يف�سل يف منطقة املزة 

هـ : 0937359358 

<حما�سب يطلب عمال بدوام جزئي 
الــ�ــســادة التجار  الــ�ــرصكــات او  لــدى 

يجيد العمل على برنامج االأمني لديه 

ــيــعــات هــــ :  خــــربة بــــــــاالإدارة و املــب

 0937359358

صيدالنية  أو  صيدالني  <مطلوب 
يف  بر لية  صيد في  للعمل 
 : هـ  حي  صبا م  ا و بد مشق   د

 0997132149
اأ�سنان  طبيب  م�ساعدة  <مــطــلــوب 
اخلربة غري �رصورية يف املهاجرين 

يف�سل ال�سكن القريب من املهاجرين 

هـ : 3710090 

ترخيص  صيدلي  شهادة  <مطلوب 
دائم هـ : 0937247919 

و  ل�سيانة  م�ستعد  �سيانة  <فــنــي 
املنزل  يف  املنزلية  االأدوات  اإ�سالح 

ــاإتــقــان / فـــرن غـــاز – غــ�ــســالــة –  ب

 : متــديــدات �سحية و غــريهــا / هـــ 

 0944795733 – 6354073




