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مزة 
قرب  جبل  باملزة  منزل  <للبيع 
�صيدلية  ط��ل��ع��ة  ال��ه��دى  ���ص��اح��ة 

 10 ط��ل��وع  ار���ص��ي  ط  ال�صهلي 

 3  / 130م2  م�صاحة  درج���ات 

و  50م2  ن��وم + �صالون  غ��رف 

ب�صعر  ك�صوة جيدة   / منتفعات 

33 مليون ه� : 0944590463 

مشروع دمر 
دمر  م�رشوع  يف  منزل  <للبيع 
املغرتبني 2 �صقة ار�صية 105م2 

+ حديقة 240م2 �صوكة جنوب 

�رشق مدخل من احلديقة – هيكل 

جاهز  بناء    / اك�صاء  ب��دون   /

ماأهول ه� : 0961162162 

<للبيع م�رشوع دمر ج 16 بناء 
طابقي ط4 – �صوكة جنوب غرب 

145م2 / 3 نوم / اك�صاء جيد 
اطاللة امل�����رشوع  + م�صعد  - 

مولدة – طابو – ت�صليم فوري ه� 

 0961162162 :

دمر  م�رشوع  يف  منزل  <للبيع 
ج16 اول اجلزيرة /ط3/ �صمال 

�رشق غرب م�صاحة 175م2 / 3 

نوم / اك�صاء جيد اطاللة مفتوحة 

– م�صعد – مولدة ال�صعر 200 
مليون ه� : 0961162162 

ج  دم��ر  مب�رشوع  منزل  <للبيع 
15 – ترا�س فالت /فرندا/ ط3 
216م2  م�صاحة   ) درج��ة   50(

هيكل بدون اك�صاء اطاللة مفتوحة 

 : ه������  م���ل���ي���ون   300 ب�������ص���ع���ر 

 0961162162

<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل مب�������رشوع دم��ر 
 / ن���وم   3  / 160م2  م�صاحة 

اطاللة اك�صاء �صوبر جديد طابو 

ت�����������ص�����ل�����ي�����م ف����������������وري ه����������� : 

 0961162162
دمر  م�����رشوع  يف  �صقة  <للبيع 
م�صاحة  الهيكل  على  اال�صكان 

130م2 ط3 و اخري طابو اخ�رش 
بناء  مليون   80 نهائي  ب�صعر 

حجر ه� : 0988029029 

شقق متفرقة 
<للبيع او املقاي�صة منزل يف اجل�رش 
الت�صليف  م�رشف  جانب  االبي�س 

ال�صعبي ط2 فني قبلي غربي ك�صوة 

قدمية 3 غرف و �صوفا 110 مليون 

ه� : 0951553163 

في  شقة  ر  جا ال ا و  ا للبيع  >
قبو  سة  د سا ة  د جا ين  جر ملها ا
غرفتني و صالون و منتفعات بسعر 
20 مليون و بازار لالجار 75 الف 
شهريا / 24 سهم / طابو اخضر هـ 

 0933277565 :
م��ن��زل ط��اب��ق ار���ص��ي يف  <للبيع 
امل�صفى  جانب  200م2  الطلياين 

دخلة الكني�صة ي�صلح جممع عيادات 

بني  م�صاء  االت�صال  جيدة  ك�صوة 

6-8 ب�صعر نهائي 360 مليون ه� 
 0936664440 :

العابد  <للبيع �صقة اول �صارع 
ط1 فني م�صاحة 140م2 مدخل 

م�صتقل ي�صلح �صكني او جتاري 

 : ه���  م   4,75 ال�صقف  ارت��ف��اع 

 –  4 4 5 4 3 5 5
 0951418823

م��ن��زل  امل��ق��اي�����ص��ة  او  <ل��ل��ب��ي��ع 
بالق�صور موقع مميز 4 غرف و 

اخ�رش  طابو  بلكون  مع  �صوفا 

ت�صليم فوري ك�صوة قدمية 150 

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

 0951553163
ال�صيخ حمي  يف  منزل  <للبيع 
الدين غرفتني و �صالون ط ار�صي 

 45 ال�صعر  اخ�����رش /  ط��اب��و   /

مليون االت�صال من 10 �صباحا 

 : ه��������������  ء  م�������������������ص���������ا  6  –
 0993132352

بالق�صور  منزل  املقاي�صة  او  للبيع 

ار�س  دلوك�س  كوقع  اخلطيب  جادة 

رخام و �صوفاج ط1 �صعود 6 درجات 

فقط 3 غرف و �صوفا مع ترا�س طابو 

مليون   125 ف���وري  ت�صليم  اخ�����رش 

للجادين ه� : 0951553163 

<للبيع و التنازل دفرت ا�صرتاك 
 / امل��دى  جمعية  �صكنية  جمعية 

ج����زء م���ن ج��م��ع��ي��ة ال��ف��ي��ح��اء / 

ال�صبورة منطقة البجاع م�صاحة 

130م2 دور قريب جدا ال�صعر 
م���ع امل���رب���ح 7,5 م��ل��ي��ون ه���� : 

 –  0 9 5 6 4 6 8 3 5 3
 0988162481

<للبيع منزل يف املليحة 85م2 
 : ه���������  ف������ن������ي  اول  ط�������اب�������ق 

 0944414500
جادة  الطلياين  يف  �صقة  <للبيع 
الرئي�س ط2 فني م�صاحة 185م2 

 : ه�  165م2  م�صاحة  �صطح  مع 

 0951418823 – 4454355

<للبيع منزل عربي يف جرمانا 
حي البعث كورني�س �صمايل 10 

ال��ك��ورن��ي�����س ي�صلح  ع���ن  ام���ت���ار 

جتاري و عيادات او مكاتب موؤلف 

م���ن ط��اب��ق��ني ك���ل ط��اب��ق 70م2 

ال�������ص���ع���ر ب���ع���د امل���ع���اي���ن���ة ه����� : 

 0944903050

<لالجا راو البيع �صقة باتو�صرتاد 
220م2 ط1  امل���راوح  بناء  امل��زة 

ك�صوة  معلنة  غري  �رشكة  ي�صلح 

مم�����ت�����ازة ب��������دون ف����ر�����س ه������ : 

 0930154762
لف  مؤ ر  عقا ي  لسنو ا ر  جا لال >
منتفعات  و  صالة  و  غرفتني  من 
مسقوفة  غرفة  فيها  حديقة  و 
 –  2224279  : هـ  بالبرامكة 

 0944578427
باملزة  منزل  ال�صنوي  <ل��الج��ار 
ال7غزاوي  �صارع  غربية  فيالت 

الطابق  165م2  مفرو�صة  �صقة 

 – اطاللة  و�صط  اك�صاء  االأخ��ري 

م�صعد ه� : 0961162162 

<ل����الج����ار ال���ي���وم���ي ���ص��ق��ة يف 
ال�صعالن – املزرعة – ركن الدين 

/ غرفتني و �صالون ك�صوة و فر�س 

 –  4454355  : ه���  دي��ل��وك�����س 

 0951418823
باب  منطقة  يف  ل��الج��ار  <�صقة 
�رشقي مفرو�صة و مكيفة موؤلفة من 

غ����رف����ت����ني و م���ن���ت���ف���ع���ات ه������ : 

 0933789020 – 4730013
<ل���الج���ار غ��رف��ة م��ف��رو���ص��ة مع 
بغداد  ب�����ص��ارع  امل��ن��زل  �صاحبة 

ط���اب���ق اول ل���الن���اث ف��ق��ط ه���� : 

 0959866439 – 2315759
<لالجار غرفة ط3 يف ال�صعالن 
اأب���و  ف���رن  م��ق��اب��ل  اأول  ح��ب��وب��ي 

منتفعات   – مكيف   / �رشكي�س 

عداد كهرباء –  داخل الغرفة – 

�صوفاية  �رشير –  �صخان ماء – 

/ ه� : 0933381829 

<لالجـــار اليومي األســـبوعي  
ف  غـــر مشـــق  بد ي  لشـــهر ا
مفروشة )   1000 ل.س للسرير 
احلمام املشترك ( 2000 ل.س 
للسرير احلمام اخلاص(  براد 
+ مكيفة ضمن ) البيت الشامي 
( شـــارع  بغـــداد خلـــف جامـــع 
اجلوزة هــــ :   0112320771 – 

 0936855455
فيالت  باملزة  ال�صنوي  <لالجار 
300م2  دوبلك�س  ار�صي  غربية 

+ حديقة 600م2 م�صبح – كراج 

– مدخل م�صتقل – اك�صاء قدمي 
ه� : 0961162162 

<لالجار منزل عربي افرجني يف 
�صالون  و  غرفتني  الكر�س  ع��ني 

بدون عف�س ه� : 4454355 – 

 0951418823
املقاي�صة  او  البيع  راو  <لالجا 
قبو ب�صارع بغداد مقابل م�صفى 

ب��اب اال�صعاف  ال��ه��الل االح��م��ر 

غرفتني و �صالون و حديقة ي�صلح 

عيادات او مكتب دون اآرمة 200 

ال���������������ف ��������ص�������ه�������ري�������ا ه������������ : 

 0951553163
قد�صيا طلعة  �صقة يف  <لالجار 
�صالون  و  غرفتني  االم��ل  �صاحة 

 : ه���  ار���ص��ي  طابق  فر�س  يوجد 

 0930695199

<مكتب لالجار ال�صنوي م�صاحة 
بالبح�صة  ع��ادي��ة  ك�صوة  25م2 
مدخل �صوق �صاروجة ط2 لالجار 

ل��ال���ص��ت��ف�����ص��ار   130 ال�����ص��ه��ري 

االت�صال ه� : 0991634563 

ال�صاحلية  يف  م��ك��ت��ب  <ل��ل��ب��ي��ع 
فني  ط2  ال���دويل  ���ص��وق  �صهداء 

م�صاحة 52م2 غرفتني و له بابان 

بناء النحا�س ه� : 3116018 

يف  غرفتني  مكتب  <لال�صتثمار 
امل��رج��ة ���ص��ارع رام���ي ط1 ه��� : 

 2214185 – 0933243083

<طريق املطار اجل�رش 5 – حتيتة 
ال��رتك��م��ان ل��ل��ب��ي��ع ب��ن��اء م��در���ص��ة 

مرخ�س – هيكل بحاجة اىل تتمة 

 : ه����������  اك���������������ص�������اء  و  ب�������ن�������اء 

 0961162162

<للبيع حمل بيلدا طابو اخ�رش 
م�صاحة 90م+2 ار�صي 45م2 و 

ق�صم علوي 45م2 مك�صي مبجمع 

امهات املوؤمنني ه� 0933615677 

4427714 –
منزل  على  املقاي�صة  او  <للبيع 
حم��ل جت��اري بابو رم��ان��ة موقع 

مميز �صاحة ق�رش ال�صيافة جانب 

بوفيه و  يوجد  30م  االردن  بنك 

 125 ف����وري  ت�صليم  م��ن��ت��ف��ع��ات 

مليون ه� :0951553163 

ب�صاحة  ري  جت��ا  حم��ل  <للبيع 
املي�صات بناء فرن املي�صات  �صمن 

ال�صوق اجتاري طابقني / 22 + 

20 م2 /اك�صاء جيد طابو ت�صليم 
فوري ه� : 0961162162 

< لإليجار عيادة في القصاع مقابل 
الفرنسي لالنتظار مشترك  مشفى 
ــــة هــــ  ــــي ــــن ــــعــــي مــــــــــع  الـــــــعـــــــيـــــــادة ال

 0934556916
<حمل لال�صتثمار ال�صنوي باملزة 
م��ق��اب��ل امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ه���� : 

 0932001319
<مطعم لال�صتثمار ال�صنوي فول 
معداته  ك��ام��ا  م��ع  ف��ت��ات  حم�س 

باملزة مقابل املدينة اجلامعية ه� : 

 0932001319
يف  حمل  الت�صليم  راو  <لالجا 
�صوق الهال زبلطاين مكاجنيد ه� 

 0944215838 :

مكبدة  ���ص��ان��ا  اب  ب��ي��ك  <ل��ل��ب��ي��ع 
 : ه�  2007 بحالة جيدة  موديل 

 0933627080

موظفون
<�رشكة ريا�صية ترغب بتعيني حما�صبة 
70 الف  الراتب  اخلربة غري �رشورية 

املوا�صالت موؤمنة العمر دون 30 �صنة  

دوام �صباحي ه� : 2150903 

<مطلوب للعمل فورا لدى �رشكة دعائية 
موظفة ذات مظهر الئق بدوام 8 �صاعات 

و  الثانوية  ال�صهادة  حملة  من  يف�صل 

���ص��ن��ة مبجال   35 ي��ت��ج��اوز  ال  ال��ع��م��ر 

اال�صتقبال االت�صال من -11 6 م�صاء 

ه� : 0993886597 – 2274341

<م��ط��ل��وب ان�����ص��ة ل��ل��ع��م��ل على 
 : ه���   �صباحي  دوام  الكا�صيري 

 0932001319
<مطلوب متقاعد للعمل يف مكتب 
منطقة  مقيم ح�رشا يف  جت��اري 

مهاجرين عفيف ابو رمانة برامكة 

ك���ل���ي���ة ال���ه���ن���د����ص���ة ف���ق���ط ه������ : 

 0965645886
<�رشكة جتارية تفتح فرعها اجلديد 
بالربامكة بحاجة اإىل موظفة للقيام 

و  �صباحي  ب���دوام  اإداري���ة  باأعمال 

و  ال�صهادة  مبدئيا  األ��ف   50 رات��ب 

اخل���ربة غ��ري ���رشوري��ة يف�صل من 

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

االت�����ص��ال م��ن 11-6 م�����ص��اء ه��� : 

2274342 – 2274340
صيل  لتو ظفة  مو ب  مطلو >
محاماة  لشركة  التنظيف  و  االوراق 
او  صباحا  الدوام  احلمرا  شارع  في 
 –  0934270112  : هـ  مساء 

 0933631477
<جمموعة جتارية باملزة بحاجة 
اىل موظفة ادارية يف ق�صم املوارد 

الب�رشية بدوام �صباحي و راتب 

75 ال���ف امل��وا���ص��الت م��وؤم��ن��ة و 
اخلربة غري �رشورية العمر دون 

30 �صنة ه� : 2150903 
<مكتب ترجمة محلفة يرغب 
باســـتضافة تراجمه ناجحني 
في امتحان التراجمة احمللفني 
األخير لعـــام 2017 ملن يرغب 
إرسال رســـالة SMS  باالسم و 
عالمة النجاح على املوبايل هـ 

 0937878628 :

يلزمنا عمال عاديين 
للعمل في مطبعة بشارع خالد بن الوليد 

متفرغين الدوام من 9 إلى 6 مساًء 
 لالستفسار 2264300
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اىل  بحاجة  ال��ك��رتون  <ور���ص��ة 
ثانوية  او  الكرتون  معهد  خريج 

اخل��ربة غري  ال��ك��رتون  �صناعية 

�رشورية العمر دن 30 الدوام من 

8,30 �صباحا – 5 م�صاء براتب 
جيد ه� : 0937756448 

انيقة  ن�صيطة  ان�����ص��ة  <ي��ل��زم��ن��ا 
ملتزمة للعمل يف مطعم بدم�صق 

ب����������رات����������ب م���������غ���������ري ه����������� : 

 0930845209
ملكتب  موظفة  للعمل  <مطلوب 
 : ه���������  اع�������������الن  و  دع��������اي��������ة 

 0994385592
<بحاجة الة موظف /ة/ للعمل 
�صمن �رشكة بدوام و راتب جيد 

 –  5 6 4 3 4 6 0  : ه����������� 

 0930147448
<�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة 
اإىل موظفات للعمل لديها مبجال 

الت�صويق املبا�رش برواتب مغرية 

العمر دون 30 �صنة ال�صهادة و 

اخل������ربة غ����ري �����رشوري����ة ه����� : 

 –  0 9 6 6 0 3 0 8 7 7
 2225099

<م��ط��ل��وب م��وظ��ف��ة ل��ل��ع��م��ل يف 
م�صتودع جتاري ترتيب ب�صائع 

ف��وق  م��ا  و   30 ال��ع��م��ر  حمجبة 

الدوام من 9 �صباحا – 5 م�صاء 

ال���رات���ب 60 ال����ف ل.�����س ه���� : 

 –  0 9 3 3 2 4 9 5 1 2
 2249512

محاماة  لشركة  موظفات  <مطلوب 
خارج  الدوام  احلمرا  شارع  في 
 0934270112  : هـ  املكتب 

 0933631477 –
ان��ي��ق��ة و لبقة  ان�����ص��ة  <ي��ل��زم��ن��ا 
بالكالم  للعمل يف مطعم بدم�صق 

ب����������رات����������ب م���������غ���������ري ه����������� : 

064929860
ال  و  عمل  لديها  لي�س  <<مل���ن 
حتمل ال�صهادة اأو اخلربة �رشكة 

تعمل يف جمال اال�صترياد تعلن 

للعمل  اآن�صات  اإىل  عن حاجتها 

يف ع���دة اخ��ت�����ص��ا���ص��ات ب���دوام 

كامل و راتب 75 األف العمر دون 

35 �صنة ه� : 0966226640 
2274341 –

سكرتاريا
<<م�����ص��ت��وردي��ن م���ن ال�����ص��ني 
 – حم��ا���ص��ب��ة   / اإىل  ب���ح���اج���ة 

للعمل   / ا�صتقبال   – �صكرترية 

لدى �صالتها مب�صاكن برزة بدوام 

8 ���ص��اع��ات و رات����ب 60 األ���ف 
ال�صهادة بكالوريا  كحد اأدنى و 

ال��ع��م��ر ح��ت��ى 30 امل��وا���ص��الت 

موؤمنة ه� : 0994488637  – 

2274342
برزة  مب�صاكن  طبية  <جمموعة 
تنفيذية  �صكرترية  اىل  بحاجة  

�صباحي  دوام  ال��ف   75 براتب 

املوا�صالت  و  ثانوية  ال�صهادة 

موؤمنة ه� : 2150903 

معمل  يف  �صكرترية  <مطلوب 
م���واد غ��ذائ��ي��ة يف ج��رم��ان��ا حي 

اجل���ن���اي���ن جت���ي���د ال���ع���م���ل ع��ل��ى 

الئ��ق  مظهر  ذات  و  الكمبيوتر 

 : ه�����  ���ص��ن��ة   30 دون  ال���ع���م���ر 

 –  5 4 2 7 5 2 4
 0945235375

بتعيني  ترغب  جتارية  <جمموعة 
اآن�صة للعمل فورا بدوام 8 �صاعات 

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

 / الزبائن  خدمة   – ال�صكرتارية 

ال�صهادة  و  �صنة   35 دون  العمر 

اأدنى الراتب 20الف  ثانوية كحد 

اأ�صبوعيا االت�صال من 11-6 ه� : 

  2274340 – 0933606019
<وكالة الأ�صهر املاركات العاملية 
تفتتح �صالتها اجلديدة باحلمرا 

اإىل موظفة / ري�صب�صن  بحاجة 

�صكرتارية /   – خدمة زبائن   –
بدوام 8 �صاعات العمر حتى 35 

���ص��ن��ة اخل������ربة غ����ري ����رشوري���ة 

ال�صهادة ثانوية اأو جامعية براتب 

75 األف االت�صال من 11-6 ه� 
 –  0 9 5 5 5 5 3 9 2 2  :

 2274342
<�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة 
اإىل موظفات للعمل لديها من اجل 

ا�صتكمال طاقمها االإداري براتب 

75 األف �صهريا العمر دون 30 
ال�����ص��ه��ادة غري  و  اخل���ربة  �صنة 

 –  2225099  : ه���  ���رشوري��ة 

 0993882780

عمال
للعمل في مطعم  <مطلوب عمال 
عمال  و  خبرة  ذو  حمص  و  فول 
تنظيم  منطقة  في  يصة  حو
كفرسوسة بدوام صباحي او مسائي 

هـ : 0933654555 
<مطلوب عامل بوفيه م�رشوبات 
عامل جلي يف   / ب��ارد  �صاخن 

م��ط��ع��م ب������دوام ���ص��ب��اح��ي ه���� : 

 0932001319
<ي��ل��زم��ن��ا ع��ام��ل ط��ل��ب��ات ملتزم 
 : ه���  بدم�صق  مطعم  يف  للعمل 

 0930845209

مهن
ب���دوام  للعمل  ك��وم��ي��ك  م��ط��ل��وب 

�صباحي / يف منطقة املزة ه� : 

 0932001319
<مطلوب معلم �صاورما عربي ذو خربة 
جيدة يف دم�صق ه� : 0964929860 

 0930845209 –

رعاية وتوظيف
<���ص��ي��دة ت��رغ��ب ب��رع��اي��ة م�صنة 
 : ه���   / مقيمة   / ج��ي��دة  خ���ربة 

 0931434127

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

رعاية  و  املنزلية  لالأعمال  منزل 

امل�صنني و االأطفال مقيمات و غري 

 0993152120  : ه���  مقيمات 

8113020 – 8113025 –
ية  عا لر مقيمة  ب  مطلو >
 : هـ  ل  منز بير  تد و  مسنة 

 0955968067
مطلوب خادمة غري مدخنة مقيمة 

اأو دوام لعائلة حمرتمة باجر جيد 

جدا ه� : 0938429238 

<مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى 
او  مقيمة  للعمل  حمرتمة  عائلة 

 –  0992722275  : ه���  دوام 

 2165666
منزلية  خ��دم��ة  عاملة  <م��ط��ل��وب 
مقيمة لرعاية االأطفال و امل�صنني 

 –  2 1 6 5 6 6 6  : ه����������� 

 0992722275
<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال 
املنزلية و رعاية امل�صنني و االأطفال 

مقيمات و غري مقيمات العمر بني 

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

حالقة وجتميل
<م���رك���ز جت��م��ي��ل ب��ح��اج��ة اىل 
ك���واف���رية ���رشي��ب��ة ���ص��ي�����ص��وار و 

اأخ�صائية بديكور و منيكور ه� : 

 3739211 – 0955402154
 3739212 –

<���ص��اب ح��ا���ص��ل ع��ل��ى ���ص��ه��ادة 
ق��ي��ادة ي��رغ��ب ب��ال��ع��م��ل  ال��ف��وري 

عائلة  ل���دى  ن��اط��ور  او  ك�����ص��ائ��ق 

حمرتمة ه� : 0933368565

<م��ط��ل��وب اأ���ص��ت��اذ او اأ���ص��ت��اذة 
ثالث  بكالوريا  تدري�س  انكليزي 

ال��ط��ال��ب  ب��ي��ت  يف�صل  و  ث��ان��وي 

لال�صتف�صار ه� : 0968001802 

 6617470 –
الدعم  و  التقوية  و  <للمتابعة 
مدر�صة خريجة جامعية م�صتعدة 

ملتابعة التالميذ يف جميع املواد 

ال�صف  اىل  ال��ث��اين  ال�صف  م��ن 

ال�����ص��ب��ع ي��وم��ي��ا ب��رك��ن ال���دي���ن و 

م�������������ص������اك������ن ب����������������رزة ه����������� : 

 0947141297

 – ثريات  اأث��اث منزل /  <للبيع 
تخت   – �صالون  الري�س  م��دف��اأة 

خ�صب زان – كومدينات – �صجاد 

���ص��وف – م��روح��ة ع��ام��ودي��ة – 

 : ه���������   / ب�������������������������������رادي...... 

 0949664213
<ل��ل��ب��ي��ع ج���الي���ة ���ص��ح��ون ن��وع 
AEG  ه� : 0958799538  

ف�صتان   / ت�صفية حمل  <للبيع 
عر�س و ف�صاتني �صهرة / جديد 

 : ه���������  اجل��������دي��������د  ب����ح����ك����م  و 

 0949664213

<ت���رك���ي���ب و ا�����ص����الح ج��م��ي��ع 
لدينا   / ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  امل�����ص��اع��د 

حم����رك����ات م�����ص��ت��ع��م��ل��ة / ه����� : 

 –  0 9 4 4 7 4 9 7 5 8
 0933068401

ي��رغ��ب  <����ص���ي���دالين ذو خ����ربة 

او  بدم�صق  �صيدلية  يف  بالعمل 

 –  8822187  : ه�����  ري���ف���ه���ا 

 0947363480

<مطلوب شهادة صيدلة لالجار ضمن 

للشروط  محققة   / دمشق  مدينة 

 0994891384 املطلوبة هـ : 

0964929354 -

منطقة  يف  ع����ي����ادات  <جم���م���ع 

بحاجة  اذار   8 �صاحية  الباردة 

 – ق��ل��ب��ي��ة  /ة/  اخ�����ص��ائ��ي  اىل 

 – اطفال   – ن�صائية   – �صدرية 

داخلية ه� : 0992225707 – 

 0933908999




