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نـــور ال�شــــام للخدمات

�أ�ســــعارنا منا�ســــبة

امل�ســــاج التايـالندي
معاجلة بالطاقة والأحجار الكرمية ب�إ�شراف معاجلات
للتخل�ص من الآالم والطاقة ال�سلبية  -م�ساج �آالم الرقبة
والظهر والقدمني  -مطلوب موظفات للعمل فور ًا

هاتف 0959116529 / 0935094070

مكتب نوره للخدمات

ورشات تعزيل  -تنظيف يومي  -مباني  -فنادق
مطاعم  -شطف أدراج -دهان منازل  -نقل عفش
رعاية( أطفال ومسنين ) دوام يومي أسبوعي  -شهري
يلزمنا عمال وعامالت ومقيمات
 - 0999786564 - 5655792جرمانا  -دخلة MTN
>للبيع �شقة يف �ضاحية قد�سيا ال�سكن
ال�شبابي جزيرة  7فئة الف ار�ضية مع
حديقة ح��رف  Lب��ري��ئ ال��ذم��ة ه��ـ :
0951418823 - 4472374
>للبيع �شقة �سكنية يف �شارع بغداد
جادة النحالوي طابق اول غرفتني و
�صالون هـ 4451307 :
>للبيع منزل يف الربامكة خلف وكالة
مزة
���س��ان��ا ط 10ك�����س��وة ج��ي��دة م�ساحة
>للبيع منزل باملزة ال�شيخ �سعد ي�صلح
90م 2اط���ل��ال������ة رائ������ع������ة ه������ـ :
عيادات او خمرب او مكتب جتاري هـ
0944821258
0931606999 – 6638663 :
>للبيع منزل باملزة بناء / 14ط> /7للبيع بدون وسيط شقة بالتجارة
م��دخ��ل ع�ساف لالملنيوم  3غ��رف و شمال احلديقة مساحة 120م2
�صالون م�ساحة 100م 2ك�سوة جيدة ط 3مع مصعد االتصال بعد 7
جدا مولدة  +م�صعد ب�سعر  75مليون
م���ع ال���ف���ر����ش ه���ـ  – 6662196 :مساء هـ 0933212441 :
>للبيع �شقة يف �ضاحية قد�سيا
0944246054
> للبيع م�ن��زل ب��امل��زة  86خ�ل��ف ف��رن ال�سكن ال�شبابي ط 3 / 2غ��رف و
السعادة طريق املدرسة مساحة  90م� 2صوفا و منافع  /اطاللة على �شارعني
م�����ع م�������ص���ع���د و م�������س���ت���ودع ه�����ـ :
اطاللة جميلة هـ 0944275130
0944399831
>للبيع منزل مع حمل يف دمر البلد
شقق متفرقة
م�ساحة 110م 3 ( 2غرف و �صالون
>للبي���ع من���زل بجدي���دة عرطوز
) ك�سوة جيدة هـ 0932040329 :
ط3
الس���كن الثان���ي طاب���و اخضر
>للبيع رقم اكتتاب يف �ضاحية قد�سيا
مس���احة 117م 2كس���وة جي���دة خلف جامع القد�سي يف جمعية �صدى
ش���رقي غربي بن���اء ملبس حجر و ال�����ش��ع��ب م�����س��اح��ة 150م 2ق��ي��د
الدرج مكسي حجر للجادين بسعر ال��ت��خ�����ص�����ص ه���ـ – 4472374 :
مناسب هـ 0957887574 :
0951418823

>لالجار منزل يف ابو رمانة مقابل ال�سفارة
ال�سعودية مقابل جموهرات ح�لاق ملحق
غرفتني و �صالون مفرو�ش ك�سوة و فر�ش
جيد جدا  +ترا�س اطاللة رائعة مطلوب 3
مليون �سنويا هـ 0949599996 :
>لالجار غرفة م�ستقلة مع منتفعاتها
مفرو�شة ( عائلي او للن�ساء ) باملزة 86
م����ع خ����دم����ة راوت��������ر  4م���ي���غ���ا ه����ـ :
0936047187
>لالجار منزل باملزة مقابل جامع ال�سيد
الرئي�س ط 2مفرو�ش  3غرف نوم و �صالون
و �سفرة ك�سوة و فر�ش ممتاز اطاللة جميلة
 +خدمات بناء و م�صعد ب  5مليون �سنويا
هـ 0949599996 :
>لالجار بدم�شق غرف مفرو�شة ( ) 3+2
�رسير  +حمام  +براد  +مكيفة �ضمن ( البيت
ال�شامي ) �شارع بغداد دخلة القزازين خلف
ج����ام����ع اجل���������وزة ه�����ـ – 2320771 :
0933554418 0936855455>لالجار منزل باملزرعة مقابل جامع
االميان ط 3 ( 3غرف نوم و �صالون )
مفرو�ش فر�ش جيد مطلوب  3مليون
�سنويا هـ 0949599996 :

>ل�لاج��ار �شقة مفرو�شة ديلوك�س
مب�ساكن برزة جانب الهاتف االيل ط
ار�ضي م�ساحة 140م 3/ 2غرف و
���ص��ال��ون  /م��ع ح��دي��ق��ة و ���ش�لال و
مكيفات هـ 0955397330 :
>لالجار منزل باملزة بدون فر�ش على
ات��و���س�تراد امل���زة ب��ن��اء امل����راوح ط6
م�ساحة 220م 2ك�سوة عادية 3/
غرف نوم و �صالونني و حمامني +
خدمات بناء كاملة مطلوب  4مليون
�سنويا هـ 0949599996 :
>لالجار �شقة يف عرنو�س طابق ثالث
 4غرف و �صالون و منافع مع م�صعد
اجار  300الف �شهريا ( اجار �سنوي
) ه����������ـ – 4 4 7 2 3 7 4 :
0951418823
>لالجار منزل باملزة فيالت �رشقية
مقابل بارفيه  3غرف نوم و �صالون
و �سفرة ك�سوة و فر�ش جيد جدا مع
م�صعد و مولدة و خدمات بناء كاملة
مطلوب  4مليون �سنويا قابل للتفاو�ض
هـ ك 0949599996
>لدينا �شقة ( غرفتني و �صوفا )
لالجار مفرو�شة ب�شارع بغداد جادة
النحالوي ط 1هـ 4451307 :
>لالجار على اتو�سرتاد املزة مقابل
دار البعث غرفتني ن��وم و �صالون
مفرو�ش ك�سوة و فر�ش جيد ط 5يوجد
م�صعد  +خدمات بناء كاملة مطلوب
 3مليون هـ 0949599996 :

>لالجار ا�ستديو باملزة فيالت غربية غرفة
نةم و �صالون جانب م�شفى اال�سدي ك�سوة
و فر�ش ممتاز مطلوب  205مليون �سنويا
هـ 0949599996 :
>منزل لالجار ال�سنوي يف املزة فيالت مت�صلة
 5غرف و �صالون و  4حمامات و ترا�س  +حديقة
500م 2هـ 0997996935 :
>ل�لاج��ار منزل ب��امل��زة فيالت غربية
غرفتني نوم و �صالون مفرو�ش فر�ش
جيد و ك�سوة جيدة ط 1مطلوب  3مليون
�سنويا هـ 0949599996 :
>لالجار �شقة يف املزرعة �شارع املالك العادل
 5غ��رف و �صالون ك�سوة ممتازة مع �ضهر
كراج عدد  /2/مع مكيفات عدد  /4/و ثالث
مكاتب ي�صلح جلميع املهن طابق ار�ضي هـ :
0933569565 - 2752679
لالجار منزل باملزة فيالت غربية /ط/4
غرفتني نوم و �صالون بدون فر�ش ك�سوة
جيدة جدا مطلوب  3مليون �سنويا هـ
0949599996 :
>لالجار منزل يف املهاجرين جادة
خام�سة غرفتني و �صالون كبري ك�سوة
ديلوك�س ط 2فني م��ع م�صعد ب��دون
عف�ش هـ 0933819545 :

>مكتب عقاري مع رخ�صته للبيع بفروغ
باملزة جبل على ال�شارع العام م�ساحة
22م 2مع الفر�ش ب�سعر  45مليون هـ :
6662196 – 0944246054
>للبيع مكتب جتاري م�ساحة 60م2
ط 3دوار حم��اف��ظ��ة دم�����ش��ق م��ق��اب��ل
 MTNفروغ  +ملكية الت�سليم فوري
ي�����ص��ل��ح جت������اري او ���س��ك��ن��ي ه����ـ :
0951418823 – 4472374

>للبيع حمل فروج برو�ستد و �شاورما
م�ساحة 50م 2مع كامل التجهيزات
يف املزة ال�سعر بعد املعاينة للجادين
فقط هـ 0933568282 :
>للبيع حمل جتاري يف جديدة عرطوز
امتداد �شارع البلدية م�ساحة 40م+ 2
ق���ب���و 35م 2ي�����ص��ل��ح ل���ك���اف���ة امل��ه��ن
لال�ستف�سار هـ 0965550031 :

رعاية م�سنني
خدماتنا على
مدبرات منازل  -مقيمات وغري مقيمات مدار ال�ساعة
2742034 / 0988336468/ 0931606623

>للبيع مخبز آلي في حي التضامن
مجهز بكافة آالته و قائم بالعمل مساحته
120م 2و املخصصات ممتازة مطلوب
 55000000ل.س  /خمس و خمسون
مليون  /و بازار هـ 0965670008 :
– 0923446116

>ل�لاج��ار حم��ل بال�صاحلية مقابل
ع�صري اب���و ع��ب��ده 100م 2طابقني
ديلوك�س ب  6مليون بال�سنة ه��ـ :
0951553163
>مطلوب لالجا راو اال�ستثمار حمل
يف الربامكة على ال�شارع العام هـ :
0933402739 – 2236659
>لال�ستثمار ال�سنوي مطعم بكامل
معداته باملزة قرب م�شفى املوا�ساة
ه��������ـ – 0 9 3 2 0 0 1 3 1 9 :
2142994

محالت للشراء

>مطلوب لل�رشاء م�ستودع مب�ساحة
20-15م 2يف مقة �شارع بغداد و ما
حولها هـ 0944434221 :

>للبيع ار���ض يف منطقة ال��زب��داين
اجمل مواقع هـ 0937730262 :
>للبيع ار�ض على طريق املطار ( بني
االر�ض ال�سعيدة و ق�رص امل�ؤمترات )
م�ساحة  4دومن بريئة ال��ذم��ة �سعر
ال����دومن  30م��ل��ي��ون ن��ه��ائ��ي ه��ـ :
0991756633

موظفون

> �رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
حمجبة بفرعها اجل��دي��د بالربامكة
براتب  60الف ال�شهادة غري �رضورية
و املوا�صالت م�ؤمنة هـ 2253712 :
0932412883 -

>�رشكة جتارية تطلب �آن�سة حمجبة
للعمل لديها بفرعها اجلديد بالربامكة
العمر دون � 35سنة بدون خربة براتب
� 60ألف املوا�صالت م�ؤمنة االت�صال
من  6-11م�ساء هـ 0934241443 :
– 2232246
>مطبعة مبنطقة املجتهد تطلب موظف
او م��وظ��ف��ة ب��رات��ب  50ال���ف دوام 5
�����س����ا ع����ات ه�����ـ – 2256569 :
0996525945
>مطل���وب انس���ة للعم���ل ف���ي
مكتب بش���ارع خالد ب���ن الوليد
تتق���ن العمل على الفوتوش���وب
يفض���ل من س���كان املنطق���ة هـ :
2254346
> �رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
حمجبة بفرعها ا جل��د ي��د بالربامكة
براتب  60الف ال�شهادة غري �رضورية
و املوا�صالت م�ؤمنة هـ 2215788 :
– 0988179715
>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة (
ا�ستقبال – �سكرتاريا – خدمة زبائن
) بفرعها اجلديد بالربامكة براتب 50
الف �شهريا العمر دون � 35سنة اخلربة
غري �رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ:
2144402 – 0933606019
>مطلوب كا�شرية ذات خربة للعمل يف
م��ط��ع��م ب��ال��ق��رب م��ن امل����زة ق��ري��ب من
اجل�����م�����ارك ب��������دوام ����ص���ب���اح���ي ه����ـ :
0932001319
> �رشكة جتارية بحاجة اىل مندوبة
م��ب��ي��ع��ات ب��رات��ب  100ال���ف �شهريا
ب��ال�برام��ك��ة اخل�ب�رة و ال�����ش��ه��ادة غري
����ض��رور ي������ة ه�����ـ – 2253712 :
0932412883

>مجموعة طبية تعمل بتصدير
املنتجات العالجية الطبيعية
تعلن عن رغبتها بتعيني انسات
للعمل بفرعها اجلديد مبجاالت
متعددة دوام  8ساعات و راتب
مبدئي  45الف العمر دون
 30سنة هـ – 2274171 :
0934443999

>�صالة ع��ر���ض منتجات �صنع يف
�سورية للعناية ب��امل��ر�أة بحاجة اىل
موظفة حمجبة للعمل ل��دى �إح��دى
�صاالتها  /م�ساكن برزة – احلمرا /
مبجال املحا�سبة – �سكرتاريا براتب
� 50أل������ف ال���ع���م���ر دون ��� 40س��ن��ة
امل��وا���ص�لات م���ؤم��ن��ة االت�����ص��ال من
 6-11ه���ـ – 0965391473 :
2256550
> �رشكة جتارية بحاجة اىل مندوبة
مبيعات ب��رات��ب � 100أل���ف �شهريا
بالربامكة اخل�ب�رة و ال�شهادة غري
���ض��رور ي�����ة ه����ـ – 2215788 :
0988179715
>م��ط��ل��وب موظفة للعمل يف مكتب
بالطلياين جانب املالية ب��دوام كامل
الدوام من � 8.30صباحا حتى 3.30
م���������س����اء ه������ـ – 4472374 :
0951418823
> �رشكة طبية بحاجة اىل موظفة /
ا�ستقبال – مق�سم – �سكرتاريا /
بالربامكة براتب � 60أل��ف ال�شهادة
غري �رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ
0932412883 – 2253712 :
>مطلوب ممول ملحل �سوبر ماركت
يف جرمانا هـ 0965419938 :
>وكالة للم�ستح�رضات التجميلية و
العناية بالب�رشة ووكالء ملاركات عاملية
بحاجة ملديرة تنفيذية ب�رشط االناقة و
ال��ل��ب��اق��ة ���ش��ه��ادة ث��ان��وي ك��ح��د ادن��ى
الراتب  60ال��ف ال��دوام �صباحي و
املوا�صالت م�ؤمنة هـ 0944399193 :
– 2157150
>�رشكة طبية بحاجة اىل موظفة /
ا�ستقبال – مق�سم – �سكرتاريا /
بالربامكة براتب  60الف ال�شهادة
غري �رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ
0988179715 – 2215788 :
>و ك��ا ل��ة للم�ستح�رضات التجميلية
بحاجة لتوظيف مندوبات  /م�رشفة
براتب  +ن�سبة الراتب ي�صل ل 75
الف �شهريا و يبد�أ من  40الف هـ :
2154735
>م�ستودع طبي بحاجة اىل موظفة
مبيعات بالربامكة براتب  100الف
�شهريا و اخل�برة غري �رضورية هـ :
0988179715 – 2215788

> مكتب تو ز يع مستحضر ا ت
جتميلية بحاجة الى انسة للتعامل
مع الزبائن و الرد على الهاتف
بدوام من  9صباحا الى  5مساء العمر
دون  30سنة املواصالت مؤمنة
براتب  40الف هـ –2230790 :
096114445
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>��ش�رك���ة جت��م��ي��ل راق���ي���ة يف دم�شق
بحاجة اىل حما�سبة  +ا�رشاف براتب
ممتاز جدا الدوام � 8ساعات �صباحي
و العمر دون � 30سنة امل��وا���ص�لات
م���ؤم��ن��ة اخل��ب�رة غ�ي�ر ��ض�روري���ة ه���ـ :
0944399193 – 2157150
>م�ستودع طبي بحاجة اىل موظفة
مبيعات بالربامكة براتب  100الف
�شهريا و اخل�برة غري ��ضروري��ة هـ :
0932412883 – 2253712
>��شرك��ة جت��اري��ة ب��امل��زة ب��ح��اج��ة اىل
موظف او موظفة للعمل لديها مبجال
الت�سويق التجاري براتب �شهري 50
الف اخلربة غري �رضورية العمر دون
���� 35س���ن���ة ه�����ـ – 6638663 :
0997501921
>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة يف
ق�سم املبيعات براتب � 100ألف �شهريا
ال�شهادة و اخلربة غري �رضورية هـ :
0932412883 - 2253712
>م�������س���ت���ودع م�����واد ط��ب��ي��ة جتميلية
بالربامكة بحاجة �إىل طاقم �إداري��ة /
مديرة تنفيذية – ا�ستقبال – مق�سم /
براتب � 60ألف �شهريا العمر دون 40
�سنة اخلربة غري �رضورية و املوا�صالت
م����ؤ م���ن���ة ه���ـ – 0966226640 :
2135309 – 2144403
> �رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة يف
ق�سم املبيعات براتب � 100ألف �شهريا
ال�شهادة و اخلربة غري �رضورية هـ :
0988179715 – 2215788
>��شرك��ة خمت�صة مب��واد التجميل و
ال��ع��ن��اي��ة ب��ال��ب����شرة ب��ح��اج��ة مل��وظ��ف��ة /
مرا�سالت جتارية – ا�ستقبال – مديرة
مبيعات  /ي�شرتط اجادة العمل على
الكمبيوتر و ال��ل��غ��ة االن��ك��ل��ي��زي��ة ه��ـ :
2154735

>��شرك��ة جت��اري��ة ب��امل��زة بحاجة اىل
م���وظ���ف���ة ل��ل��ع��م��ل��ل��دي��ه��ا يف جم���ال
ال�سكرتارية اخلربة و ال�شهادة غري
�رضورية و العمر دون � 35سنة هـ :
0997501921 – 6668180
> �رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
 /ا�ستقبال – �سكرتارية – مق�سم /
بفرعها اجلديد بالربامكة براتب 60
ال����ف ال�������ش���ه���ادة غ�ي�ر ���ض�روري����ة و
املوا�صالت م�ؤمنة هـ 2215788 :
– 0988179715
>جم��م��وع��ة ح��دي��ث��ة امل��ن�����ش���أ مقرها
الرئي�سي بالربامكة بحاجة �إىل �آن�سة
للعمل لدى �صالتها اجلديدة باحلمرا
بدوام �صباحي براتب � 60ألف �شهريا
اخل�ب�رة غ�ير مطلوبة و امل��وا���ص�لات
م�ؤمنة يف�ضل من �سكان الربامكة و
م����ا ح���ول���ه���ا ه����ـ – 2135309 :
-0966226640 2144402
>��شرك��ة جت��اري��ة بحاجة اىل موظفة /
ا�ستقبال – �سكرتارية – مق�سم  /بفرعها
اجلديد بالربامكة براتب  60الف ال�شهادة
غ�ير ��ضروري��ة و امل��وا���ص�لات م�ؤمنة ه��ـ :
0932412883 – 2253712
>وكالة دعاية تطلب م�صمم او م�صمة
سكرتاريا
يجيد العمل على برامج الفوتو�شوب
و االل�����س�تري�تر و ان دي���زاي���ن ه���ـ � > :رشكة طبية بحاجة اىل �سكرترية
0944355358 – 2332611
بفرعها اجلديد بالربامكة براتب 50
>ملن ليس لديها شهادة او �ألف اخلربة غري �رضورية و املوا�صالت
م������ؤ م�����ن�����ة ه������ـ – 2253712 :
عمل شركة جتميلية للمستحضرات 0932412883
التجميلية بجاجة الى موظفات >م�ؤ�س�سة جتارية ترغب بتعيني �سكرترية
الستكمال كادرها االداري بباب مصلى للقيام بالأعمال املكتبية ف��ورا ب��دوام 8
و دوام  8ساعات براتب  50الف العمر �ساعات بفرعها باحلمراء ال�شهادة ثانوية
كحد ادنى بدون خربة و املوا�صالت م�ؤمنة
دون  30سنة هـ  0954995000 :االت�صال من  6-11هـ 0955553922 :
– 2255351
 2274171>�رشكة جتارية حديثة بحاجة ملوظفة
 /حما�سبة  /ا�ستقبال  /مبيعات /
�إ�رشاف  /موارد ب�رشية لال�ستف�سار هـ
2154735 – 0932346791 :
> م�ستودع طبي بالربامكة بحاجة اىل
موظفة  /ا�ستقبال – �سكرتاريا –
مق�سم  /براتب  60الف اخلربة غري
��ضروري��ة و امل��وا���ص�لات م���ؤم��ن��ة ه��ـ :
0932412883 - 2253712
> و ك��ا ل��ة للم�ستح�رضات التجميلية و
االدوات الطبية بحاجة اىل موظفة ب�صفة
م��دي��رة تنفيذية ي�شرتط اللباقة و اج��ادة
العمل على الكمبيوتر  /اك�سل  +وورد /
هـ 2154735 – 0932346791 :
> م�ستودع طبي بالربامكة بحاجة اىل
موظفة  /ا�ستقبال – �سكرتاريا –
مق�سم  /براتب  60الف اخلربة غري
��ضروري��ة و امل��وا���ص�لات م���ؤم��ن��ة ه��ـ :
0988179715 – 2215788
>م���ط���ل���وب م���وظ���ف���ة مل���رك���ز ت��ع��ل��ي��م��ي
باحللبوين دوام �صباحي � 5ساعات
املام باالنكليزي و الكمبيوتر( وورد –
اك�سل – اك�س�س ) هـ 2255539 :
او امييل Rafe80@gmail.com
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>�رشكة طبية بحاجة اىل �سكرترية
بفرعها اجلديد بالربامكة براتب 50
�أل�������ف اخل���ب���رة غ��ي�ر ���ض��روري�����ة و
املوا�صالت م�ؤمنة هـ 2215788 :
– 0988179715
>مطلوب ل�رشكة �صناعية كربى �سكرترية
حمجبة براتب ممتاز العمر دون � 30سنة
اخلربة غري �رضورية املوا�صالت م�ؤمنة
�ضمن دم�����ش��ق ال�����ش��ه��ادة م��ط��ل��وب��ة ه��ـ :
0944399193 – 2157150
>مطلوب �سكرترية ذات مظهر الئق
و ���ش��ك��ل ح�����س��ن ل��ل��ع��م��ل مب��در���س��ة
�شهادات �سواقة و�سط دم�شق براتب
 50ال������������ف �������ش������ه������ري������ا ه���������ـ :
0997475568
> م�������س���ت���ودع ط���ب���ي ب���ح���اج���ة اىل
�سكرترية حمجبة بالربامكة براتب
� 50أل���ف ال�����ش��ه��ادة و اخل�ب�رة غري
��ضروري��ة و املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
0988179715 – 2215788
>جمموعة جتارية تعمل يف جمال اال�سترياد
بحاجة اىل �سكرترية حمجبة �أنيقة للعمل لدى
فرعها اجلديد /بالربامكة – احلمرا  /بدوام
�صباحي ب��رات��ب � 45أل��ف مبدئيا ال�شهادة
ثانوية كحد ادين متفرغة اخلربة غري مطلوبة
املوا�صالت م�ؤمنة االت�صال من  6-11هـ :
2232246 – 2255351
>م�ستودع طبي بحاجة اىل �سكرترية
حمجبة بالربامكة ب��رات��ب � 50أل��ف
ال�شهادة و اخل�برة غري �رضورية و
املوا�صالت م�ؤمنة هـ 2253712 :
– 0932412883
>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
�سكرتاريا بالربامكة براتب  50الف
���ش��ه��ري��ا ال�����ش��ه��ادة و اخل��ب�رة غري
��ضروري��ة و املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
0932412883 – 2253712

>��ش�رك���ة م��ق��ره��ا ال�ب�رام���ك���ة ب��ح��اج��ة
ل�سكرترية تنفيذية ق��ادرة على حتمل
عبء العمل و ذات لباقة بالتعامل مع
العمالء داخل و خارج القطر و براتب
ي����ب����د�أ ب  40ال�����ف ����ش���ه���ري���ا ه����ـ :
0932346791

>مؤسسة صناعية لالستيراد و
التصدير مستحضرات التجميل بحاجة
الى انسة للعمل لديها مبجال سكرتيرة
تنفيذية  +عالقات عامة العمر دون
 30سنة و راتب مبدئي  35الف هـ :
096114445 – 2230790

>�رشكة جتارية بحاجة اىل �سكرترية
م��ل��ت��زم��ة جت��ي��د ال��ل��غ��ة االن��ك��ل��ي��زي��ة و
املرا�سالت التجارية دم�شق �سنجقدار
م��ق��اب��ل مت���ث���ال ����ص�ل�اح ال���دي���ن ه���ـ :
0994829915 – 2223430
>�رشكة جتارية بحاجة �إىل �سكرترية
حمجبة للعمل ل���دى ف��رع��ه��ا اجل��دي��د
بالربامكة ب��دوام �صباحي براتب 60
�ألف �شهريا ال�شهادة ثانوية كحد �أدنى
اخل�ب�رة غ�ير ��ضروري��ة و املوا�صالت
م����ؤ م���ن���ة ه���ـ – 0933606081 :
2144403

للبيع أو اآلجار

عقار في المدينة الصناعية  /عدرا الصناعية /المنطقة الهندسية /

مساحة العقار  4800م2
عليه بناء مؤلف من ثالث طوابق
مساحة كل طابق  2400م 2
لالستفسار االتصال هـ 0933220452 / 0940005545 / 0945917548
>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
�سكرتاريا بالربامكة براتب  50الف
���ش��ه��ري��ا ال�����ش��ه��ادة و اخل��ب�رة غري
��ضروري��ة و امل��وا���ص�لات م�ؤمنة ه��ـ :
0988179715 – 2215788

عمال..

>بحاجة اىل عامل /ة /عادي او فني
للعمل ع��ل��ى خ��ط��وط االن��ت��اج ب���دوام
�صباحي او م�سائي املوا�صالت م�ؤمنة
ه�������������ـ – 5 6 4 1 5 4 2 :
0930147448

للبيع
أرض على طريق المطار المنطقة الواقعة بين األرض
السعيدة وقصر المؤتمرات .مساحتها  4دونمات
بريئة الذمة  /طابو نظامي  /سعر الدونم  30مليون ( نهائي )

لالستفسار هاتف 0991756633 :

>مطعم يف منطقة امل��زة بحاجة اىل >ي��ل��زم��ن��ا معلم ارك��ي��ل للعمل على
عامل او عاملة جملى ذات خربة هـ  :اتو�سرتاد املزة هـ 0933105105:
21242994 - 0932001319

سائقون

مهن..

>مطلوب للعمل موظف خمت�ص على >يلزمنا سائق عمره من  50-42سنة من
�آلة ق�ص ليزر للتوا�صل هـ  2153865 :سكان دمر و ما حولها هـ 4444596 :

>معمل مقبالت غذائية باملنطقة
– 0965433301
>مطلوب كوميك  /ذك��ور و ان��اث  /الصناعية كراج الست يطلب سائق
للعمل يف مطعم يف منطقة املزة هـ  :او م���وزع العم���ر م���ن  40-22س���نة
بدوام كامل هـ 0964302666 :
2142994 – 0932001319

للبيع

محل تجاري في منطقة جديدة عرطوز إمتداد
شارع البلدية مساحة  40م + 2قبو  35م2
يصلح لكافة المهن
لالستفسار هاتف 0965550031 :
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مطلوب للعمل
 -1معلم �سندوي�ش غربي � +شرقي
 -2معلم مكنة قهوة �إك�سربي�س ( م�شروبات �ساخنة )
 -3موظفات كوميك ذو خربة ومظهر الئق
 -4موظفات جتيد العمل على �آالت الت�صوير وطباعة كمبيوتر
 - 5عامالت تنظيف وعامالت مطبخ
مكان العمل ( اتو�سرتاد املزة)
لال�ستعالم هاتف 0941551550 / 6644699 / 0944474020 :
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من�ش�أة �صناعية تطلب للعمل لديها
رعاية وتوظيف

>مطلوب مقيمة لدى عائلة براتب 80
الف بال�شهر هـ 0931606623 :
>مطلوب مقيمة لدى م�سنة براتب 75
الف بال�شهر هـ 0988336468 :
>مطلوب عامالت خدمة منزلية لرعاية
امل�سنني  /عمال تنظيف الور�شات هـ :
0992337260 – 3325978

حالقة وجتميل
>صالون حالقة نسائي باملزة
فيالت شرقية بحاجة الى انسة
بخبرة او بدون للعمل لديه الدوام
من  7 – 10.30مساء هـ :
0960660925
>صالون في الزاهرة اجلديدة
بحاجة الى معلمة شنيون و عرايس
و رفع على من جتد في نفسها
الكفاءة االتصال هـ 6314861 :

أزياء
> يلز منا عا مل كو ي ذ و
خبرة هـ – 6 2 4 4 1 0 1 :
0944461400

موظف خمت�ص على �آلة ق�ص ليزر
لال�ستف�سار االت�صال على الرقم

0965433301 / 2153865
>يلزمنا عمال و عامالت درزة
حبك���ة ف���ي مج���ال اللنج���وري
بخب���ر ة جي���د ة للعم���ل
بش���ارع خال���د ب���ن الولي���د هـ :
2245485 – 0999566260
>معمل الجنوري بحاجة اىل عاملة
درزة – حبكة – ر�شة – ابرتني –
ام����ب��ل�اج ب����رات����ب مم���ت���از م����ع ب���دل
موا�صالت هـ 0932887747 :

> م����درس انكليز ي����ة و فرنس����ية
خبير متخص����ص باملناهج اخلاصة
و احلكومي����ة ( ش����ويفات – وطني����ة
– س����ورية حديثة ) دورات خاصة
للشهادات تقوية للضعفاء –ترجمة
كتب – محادثة لسيدات األعمال هـ
6613046 – 0944491978
>درو���س خا�صة ملادة اللغة العربية
لكافة املراحل با�سعار معتدلة هـ :
0951796255

�شــــــركة جتارية

شركة هندسية بالمزة بحاجة إلى :

 - 1موظفة خريجة فيزياء أو علوم أو رياضيات،
تجيد اللغة اإلنكليزية
 - 2موظفة خريجة محاسبة ( خبرة من  5 - 2سنوات )
يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد اإللكتروني التالي:
)(ss1960sy@gmail.com

>م���در����س م�����س��ت��ع��د الع���ط���اء درو�����س
بالريا�ضيات و الفيزياء و الكيمياء –
عربي لطالب ال�شهادة االع��دادي��ة و
م��رح��ل��ة التعليم اال���س��ا���س��ي با�سعار
م���ن���ا ����س���ب���ة ه�����ـ ك – 5133871
0933258622
> م���د ر س لغ���ة ر و س���ية و
انكليزي���ة خبي���ر  /دروس لغ���ة
عربي���ة للجالي���ة الرو س���ية +
تعليم احملادثة باللغة الروسية
للمبتدئ�ي�ن و تعلي���م العربي���ة
لل���روس  /ه���ـ – 0944491978 :
6613046
>م���در����س م�����س��ت��ع��د الع���ط���اء درو�����س
بالريا�ضيات و الفيزياء و الكيمياء
لطالب ال�شهادة االع��دادي��ة و التعليم
اال�سا�سي هـ 0988258399 :
>م��ه��ن��د���س م�ستعد الع��ط��اء درو����س

بالريا�ضيات و الفيزياء و الكيمياء
لطالب ال�شهادتني االعدادية و الثانوية
هـ 0933350936 – 5129577 :

مطعم عبق الشام ساروجة

يعلن عن حاجته �إىل كوميك  -عامل مطبخ  -عامل جملى
 كابنت  -عامل تنظيف � -شيف غربي خربة �أو بدون خربةمطلوب م�ستثمرين فول و ذرة وبو�شار
لال�ستعالم هاتف 0938191112 / 2330220 :
>مدرس انكليزية و فرنس���ية
خبي���ر باملنا ه���ج احلكومي���ة
و اخلاص���ة ( قري���ة صغي���رة
– باكس���تانية – ش���ويفات
) دورات خا ص���ة للش���هادات
تقوي���ة للضعف���اء – ترجمة –
محادثة لسيدات األعمال هـ :
6613046 – 0938670342

تعمل يف جمال ا�سترياد املواد الكيماوية

بحاجة �إىل حما�سب � /أمني �صندوق
للعمل لديها يف دم�شق بدوام كامل .

ي�شرتط للراغب بالعمل �أن تكون لديه
خربة التقل عن � 3سنوات يف جمال املحا�سبة
و�أن يجيد اللغة الإنكليزية وا�ستخدام الكمبيوتر حما�سبي ًا
على من يجد يف نف�سه الكفاءة االت�صال على الرقم

0933213145 / 4428211

لتحديد موعد املقابلة وتقدمي الإ�ستمارة الذاتية
>للبيع �سيارة هيونداي فرينا �صنع
 2008ت�سجيل  2008خالية متاما من
الداخل و اخلارج عداد  77الف غيار
عادي مفتاحني  +حتكم مع دارة رفع
اللون �سماوي ال�سعر 4.600.000
مليون هـ 0944815686 :

>للبيع سيارة هوندا سيفيك
>ت�صفية حم��ل ادوات كهربائية موديل  2009كاملة املواصفات
�صناعية ه��ـ  – 0933211227 :لون ابيض لولو عداد  29الف
2229443
بسعر  10.5مليون للجادين هـ :
0930154762
>مطلوب دكتورة ا�سنان متخرجة
حديثا لتدريب طالبة طب ا�سنان �سنة
اخرية و مر�ضى للمعاجلات ال�سنية
جم�����ا ن�����ا ه������ـ – 3313385 :
0988554848
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>للبيع ميكرو مازدا  14راكب موديل
 2008ت�سجيل  2016جديد بحالة
الوكالة خط مزة جبل كراجات مل يعمل
����س���ا ب���ق���ا ه�����ـ – 2221781 :
0969419308

>للبيع سرفيس تويوتا 2002
لون ابيض محرك  L3خالي العالم
دوالب جديد – تنجيد جديد لوحة
ريف دمشق للجادين التواصل هـ :
0994406015

مر�آب فندق ال�شرياتون
يف دم�شق بحاجة �إىل:

 موظفني �أو موظفات اخلربة غري �ضرورية�سائقني فاليه ذو خربة ومظهر الئق عمال مغ�سل يف�ضل ذو خربةهـ 0945555399 / 0938080199 :

�صــــــاحب الرتخي�ص :الــــــدكتــــــور املهند�س مــــــ�أمــون احلــــــــالق
رقم الرتخي�ص  4545تاريخ 2003/6/10
�إعالنية � -أ�سبوعية  -جمانية
ت�صدر �أ�سبوعي ًا �صباح كل يوم �سبت

املــــديـــــــر امل�ســـــــــ�ؤول :املهند�س �ســـــمري طــــــالـــو

